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دراسة تحليلية ألخطاء حل املتباينات لدى طلبة تخصص 
  الرياضيات في الجامعة األردنية

  
عدنان العابدو  ابراهيم الشرع

*
  

  
  

 11/4/2010 تاريخ قبوله     15/7/2009 تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص األخطاء فـي حـل المتباينـات لـدى طلبـة       :ملخص

ــة، ولتحقيــق أغــراض هــذه الدراســة، طــور     تخصــص الرياضــيات فــي الجامعــة   األردني

ــار ُطبــق علــى   ــة مــن المتخصصــين فــي الرياضــيات، وممــن     ) 188(اختب ــا وطالب طالب

وأظهـرت نتـائج الدراسـة شـيوع بعـض      . )101( أنهوا دراسة مقرر التفاضل والتكامـل 

الضـعفين، ومفهـوم الجـذر    (عدم فهم الطلبـة لـبعض المفـاهيم    : أصناف األخطاء، مثل

، والخلــط بــين مفهــومي المتباينــة والمعادلــة، والضــرب التبــادلي فــي حـــل         )تربيعــي ال

ووقـوع  . المتباينات الكسرية، وعـدم تغييـر اتجـاه المتباينـة عنـد ضـربها بعـدد سـالب        

. بعض الطلبة في أخطـاء حسـابية، وأخطـاء فـي بعـض العمليـات نتيجـة عـدم االنتبـاه         

فــي صــنف الخطــأ  %) 5.7( وقــد تراوحــت نســب أصــناف األخطــاء بشــكل عــام بــين   

ــالب      ( ــدد سـ ــربها بعـ ــد ضـ ــة عنـ ــاه المتباينـ ــر اتجـ ــدم تغييـ ــناف %) 22.5(، و)عـ ألصـ

وأوصــت الدراســة بضــرورة تركيــز أعضــاء هيئــة التــدريس فــي    . األخطــاء المفاهيميــة

الجامعة على موضوع المتباينات لدى طلبة السنة األولى، وإجراء امتحانات مسـتوى  

المتباينــة، األخطــاء : الكلمــات المفتاحيــة( .مناســبةلهــم، ووضــع الخطــط العالجيــة ال

  ).الشائعة، تربويات الرياضيات

  

  

  

  

يتعرض الطلبة لمواقف في حياتهم اليومية  :المقدمة واإلطار النظري

تتطلب منهم اتخاذ قرار أو إجراء مقارنات بين مقادير أو كميات مختلفة، 

ت الحسابية الخاصة بها، وهذا يتطلب منهم معرفة بعالقات الترتيب، والعمليا

  . وفهم رموزها، والمهارات المتعلقة بها

، >، <، <، >أمــا العالقــة الرياضــية التــي تشــمل أحــد الرمــوز       

وزارة التربيـة والتعلـيم،    ؛Salas. Inequality 1982, P:15( فتسـمى متباينـة  

وهـــــي بـــــدورها تحتـــــل حيـــــزًا مهمـــــًا فـــــي مفـــــاهيم الرياضـــــيات        ). أ2008

الرتباطها بقضـايا ومفـاهيم رياضـية متنوعـة، كمـا       ؛(Salas, 1982)األساسية،

يمكـــن لهـــا أن تشـــكِّل مـــدخالً  ذا أهميـــة خاصـــة للكثيـــر مـــن الموضـــوعات         

  .الرياضية كالمعادالت واالقترانات

عالقة رياضية يمكن من خاللها ترتيب : هذا وتعرف المتباينة بأنها

 ,Anton)فة الرياضية األعداد أو الكميات، وهي تعد رافدًا أساسًا للمعر
1999; Silverman, 1985) المتغير  -أو قيم  -، وحلها يعني إيجاد قيمة

( )x  التي تجعل عالقة الترتيب صحيحة(Ralph, 1997; Salas, 1982; 
Anton, 1999).  

_________________________  

  .ردنكلية العلوم التربوية، الجامعة األردنية، عمان، األ *

  .، اربد، األردن2010 حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك© 
 

  
Errors Analysis of Solving Inequalities Among 

Mathematics Majors at the University of Jordan 
 

Ibrahim A. El-Shara’ and Adnan S. Al-Abed, Faculty of Education, 
University of Jordan, Amman, Jordan. 

 
Abstract: This study aimed at diagnosing errors that occurred in 
solving inequalities among mathematics majors at the University of 
Jordan. For the purpose of this study, one test was developed and 
administered to 188 male and female students majoring in 
mathematics who had completed Calculus 101.The results of this 
study revealed some common errors, such as: misconceptions, 
confusing an inequality with an equation, using commutative 
multiplication in solving inequalities, and changing the direction of 
inequality when multiplying by a negative number. Some other 
calculation errors and careless errors were also recorded. The 
common errors ranged between 5.7% for changing the direction of 
inequality when multiplying by a negative number, and 22.5% for 
conceptual errors. The study recommended that faculty members 
emphasize the subject of inequalities for freshmen and to administer 
tests in order to categorize them and develop the appropriate 
treatment plans (Keywords: Inequality, Common Errors, Math 
Education). 

  
  

)وعليه فإن حل المتباينة  )9 2 0x− هو جميع قيم المتغير  <

( )x التي تجعل المقدار( )9 2x− كمية موجبة.  

 -لدى القيمين على مناهج الرياضيات –وقد تتبدى أهمية المتباينات 

ه العملية كالتطبيقات على في تحليل االقترانات وحساب التفاضل وتطبيقات

بأن إتقان الطالب  )(Kroll, 1986كرول  إليه القيم القصوى، وهو ما أشار

لموضوع المتباينات يؤثر في تحسين أدائه في الرياضيات بعامة، ويساعد 

على النجاح فيها، وإن المعادالت والمتباينات جزءان يكمل كل منهما اآلخر، 

  . هما إّال بإتقان الجزء المكمل لهوال تكتمل معرفة الطالب في أحد

ولعل دراسة االقترانات وخصائصها وتطبيقاتها، وهي من 

 - في األصل –الموضوعات ذات األهمية في الرياضيات، يتطلب من الطالب 

الخطية، : أن يكون على وعي بإيجاد مجموعة حل المتباينة بمختلف أنواعها

. (Anton, 1999; Thomas & Finney,1996)وغير الخطية، والكسرية 

)فعلى سبيل المثال، إذا كان االقتران  )23 xxy فإن تحديد  =+

فترات التزايد والتناقص لالقتران، يتطلب إيجاد مجموعة حل المتباينة 

( )023 2 >+ xx  لتحديد فترات التزايد، ولتحديد فترات التناقص

)يجب حل المتباينة  )023 2 <+ xx وإليجاد فترات التقعر لألعلى ،

واألسفل لالقتران نفسه، نحتاج إلى إيجاد مجموعة حل 

)المتباينة )026 >+x والمتباينة ،( )026 <+xعلى الترتيب .
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42(أما لتحديد مجال االقتران  −= xy(  فينبغي معه إيجاد

)مجموعة حل المتباينة  )042 ≥−x . وإليجاد فترات التناقص

)(لالقتران  )2+= xliny( على الطالب أن يجد مجموعة حل ،

0(المتباينة 
2

1
<

+x
 .(  

وفي ضوء ذلك، فقد دعا المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000) 

ي وثيقة المعايير، إلى ضرورة أن يمتلك الطالب في مرحلة الدراسة من ف

القدرة على التعامل مع مواقف الرياضيات التي تعبر عن ) 12-9(الصف 

  .المعادالت والمتباينات، ويكون قادرا على حلها

وقد تتفاوت مستويات العمليات العقلية في حل المتباينة بين إجراء 

البسيطة إلى إجراء عمليات رياضية أكثر صعوبة،  بعض العمليات الحسابية

كما هو الحال في المتباينات الكسرية، والمتباينات غير الخطية، وتعتمد 

درجة صعوبتها هذه على نوع المتباينة ودرجتها، وكثيرًا ما يتطلب حلها 

، 2007وزارة التربية والتعليم،(البحث في إشارة المقدار على خط األعداد 

 -في مختلف مستوياتهم التعليمية –يه، فلعل كثيرًا من الطلبة وعل). 2008

يعانون من صعوبات واضحة في حل المتباينات، التي قد تنجم عن خلطهم 

بين المعادلة والمتباينة، وأحيانًا ال يميزون بينها في إجراءات الحل 

وطرائقه، أو قد ال يراعون خصائص بعض العمليات عند إجرائها على 

ت؛ فبعضهم مثًال قد يحل المتباينة بوصفها معادلة، ويغفل عن المتباينا

كونها متباينة، وقد ال يحسن بعض الطلبة التعامل مع المتباينة عند ضربها 

بعدد سالب، أو قد يستسهل البعض اآلخر التعامل مع اتجاه معين 

)فيتقبل )ab )أكثر من تقبله لـ  < )ba أقل  a(لتعبير عن أن ل >

يرى  (Brousseau, 1997)، إال أن بروسو b ((Kroll, 1986, P:7)من 

أن هذه الصعوبات وغيرها قد تعود إلى عوامل نفسية، وأخرى تتعلق 

ويعزو بعض التربويين هذه األخطاء إلى ضعف . بمعتقدات الطلبة أنفسهم

، أو الخبرة )1984حسين، (في مبادئ المنطق واالستدالل الرياضي الطلبة 

 ,Radatz)السابقة التي اكتسبها الطلبة في مراحل الدراسة المختلفة 
الطلبة أنفسهم بتشكيلها، أو  أخطاء قام ، أو قد تكون ناتجة من(1980

 تعميم ما ينفذونه في حل المعادالت وتطبيقه على المتباينات بشكل خطأ
(Lochhead & Mestre, 1988) ،مما يجعلها مرتبطة ببنيتهم المعرفية ،

)إذا كانت : عندما يجري الطلبة العملية اآلتية: فمثال )ab = ،

)وكانت )dc )فإن  = )dbca ، وبناًء على ذلك، يعممونها −=−

)كانت إذا: في حل المتباينات بصورة خاطئة كاآلتي )ab وكانت  <

( )cd )فإن  < )dbca −>− (Kroll,1986, P: 9) .  

 Balanco)المشار إليه في باالنكو وجاروت  (1999)ويرجع بالريا 
& Garrote, 2007)  أخطاء الطلبة في حل المتباينات إلى أسباب أخرى

  :منها

ات متعلقة بالمادة نفسها، مثل غموض المعنى أو أخطاء ناتجة عن صعوب -

  .اللغة

  . انفعاالت الطلبة واتجاهاتهم نحو الموضوع -

  .أخطاء ناتجة عن العمليات واإلجراءات أو المعالجات التي ينفذها الطالب -

وبناًء على ذلك، فإن أصناف األخطاء الشائعة عند الطلبة، يمكن لنا 

علق بطبيعة المادة، وآخر يتعلق بالطالب مصدر يت: ردها إلى ثالثة مصادر

أما الثالث فيرتبط بالمعلم الذي يقع على كاهله مسؤولية تقليل أثر  ،نفسه

كل من المصدرين اآلخرين الطالب والمادة الدراسية، وهذا ما أكدته 

من أن مناحي التدريس  )(Tsamir & Bazzinin, 2002تسامير وبازيني 

يكون لها األثر في كم األخطاء وطبيعتها لدى التي يستخدمها المعلمون قد 

  .طلبتهم

مفاهيم (ولقد لوحظ في أثناء تدريس موضوع المتباينات في مساقي 

التي يدرسها الطلبة من  2، 1أساسية في الرياضيات وأساليب تدريسها 

تخصص معلم الصف متطلب إجباري، كما يدرسها الطلبة من تخصصات 

ً  اختياريًاأخرى من كلية العلوم وكلية ا ) لعلوم اإلدارية واالقتصاد متطلبا

: وقوع بعض الطلبة في بعض األخطاء عند حل المتباينات باختالف أنواعها

التربيعية، والكسرية؛ حيث لوحظ أن الطلبة يضربون طرفي و الخطية،

المتباينة بعدد سالب دون تغيير اتجاهها، أو قد ال يعد بعضهم المجموعة 

كون هي مجموعة الحل، أو قد ال يستثني بعضهم أصفار أن ت) φ(الخالية 

ما  -في الواقع –المقام من مجموعة حل المتباينة الكسرية، وهذا بمجملة 

. (Tsamir & Bazzini, 2002)أشارت إليه نتائج دراسة تسامير وبازيني 

شأنه شأن موضوعات  –وهكذا، فإنه عند تدريس موضوع المتباينات 

فإنه يجدر األخذ بعين االعتبار واألهمية األخطاء التي  –الرياضيات األخرى 

يقع بها الطلبة عند حلهم المسائل المرتبطة بالمتباينات، وذلك من أجل 

  . تنمية مهاراتهم وتصويب أخطائهم

وبعد مراجعة األدب التربوي والدراسات ذات الصلة بالمتباينات 

 ;Tsamir & Bazzini, 2002 ؛1990؛ الريماوي، 1984حسين، (
Ralph, 1997; Blanco & Garrote, 2007( بدا جليا أن بعض هذه 

األخطاء مشتركة بين طلبة المدرسة وطلبة الجامعات، مما وّلد زعمًا بأن 

هذه األخطاء قد يستأثر بها كذلك طلبة تخصص الرياضيات، األمر الذي 

دفع إلى التفكير في تحليل هذه األخطاء وتصنيفها عند هذه الفئة من 

الطلبة، من أجل تصويبها وتحسين تعلمهم لها، حتى ال تنتقل إلى طلبتهم 

هذا ويبدو جليا قلة الدراسات التي بحثت في تصنيف . في المستقبل

أخطاء الطلبة في حل المتباينات بشكل عام على الصعيدين العربي 

التي تناولت  -على الصعيد المحلي –والمحلي، فتكاد تنعدم الدراسات 

ات وتقصت ما يقع به الطلبة من أخطاء سواء على مستوى طلبة المتباين

  . المدرسة أو طلبة الجامعة

دراسة  (Balanco & Garrote, 2007)فقد أجرى باالنكو وجاروت 

. صعوبات تعلم المتباينات لدى طلبة السنة األولىتحليل هدفت إلى 

مت بترجمة وأظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة تعاملوا مع األسئلة التي اهت

المسائل الكالمية على المتباينات بشكل صحيح، لكنهم واجهوا صعوبات في 

- (التعبير عن المتباينات المركبة بشكل صحيح مثل كتابة الطلبة التعبير

وأظهرت النتائج ). 2-< س < 11-(عن المتباينة  )س>  2-< 11

ع بشكل أيضًا، عدم قدرة الطلبة على التعامل مع األقواس وقانون التوزي

صحيح، وأنهم ال يميزون بين المعادلة والمتباينة بصورة جيدة، وحلوا 

  .المتباينات باعتبارها معادالت

 )Ureyen, Mahir & Cetin, 2006(أما يورين وماهر وسيتين 

فأجروا دراستهم لمعرفة األخطاء التي يرتكبها الطلبة المسجلون في مساق 
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. التركية عند حلهم المتباينات التفاضل والتكامل في إحدى الجامعات

أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة غير قادرين على حل المتباينات بنجاح، 

دون " الضرب التبادلي"وأن كثيرًا منهم ضرب طرفي المتباينة بمقدار معين 

االهتمام بإشارة المتغير، وأوصت الدراسة بتقديم التغذية الراجعة للطلبة 

وتوصلت دراسة تسامير وبازني . هم واإلفادة منهالتمكينهم من معرفة أخطائ

(Tsamir & Bazzini, 2001)  التي هدفت إلى معرفة الصعوبات التي

يواجهها الطلبة اإليطاليون واإلسرائيليون في حل المتباينات إلى تشابه 

الصعوبات التي يعاني منها الطلبة من كال البلدين بالنسبة إلى إمكانية أن 

)تكون  )3=x حًال لمتباينة معينة، وما إذا كانت( )0=x  حًال

)للمتباينة  )04 2 ≥x كذلك أظهرت النتائج أن كثيرًا من الطلبة يعانون ،

)من صعوبة في حل المتباينة  )04 2 ≤x بعضهم أن حل المتباينة وعد ،

)أو  φ إما المجموعة الخالية )0≤x.  

دراسة  (Tsamir & Bazzini, 2002)كما أجرت تسامير وبازني 

هدفت إلى تعميق فهم أداء الطلبة اإليطاليين واإلسرائيليين في حل 

المتباينات حيث زعمت الدراسة أن الطلبة يحلون المتباينات قياسًا على 

دون الحدس في حلهم وأظهرت النتائج أن الطلبة يعتم. حلهم للمعادالت

المتباينة المرتبطة بمعادلة معينة، وقسمة طرفي المتباينة على مقدار سالب 

كما أظهرت النتائج أن الطلبة يجدون الجذر التربيعي . دون تغيير اتجاهها

ومن خالل . لطرفي المتباينة دون االهتمام بخصائص القيمة المطلقة

متباينات بالكيفية نفسها التي مقابالت أجريت معهم أظهروا أنهم يحلون ال

  .يستخدمونها في حل المعادالت وال يميزون بينهما

 ,Bazzini & Tsamir)في دراسة الحقة أجرتها بازني وتسامير 
هدفها معرفة الصعوبات التي يواجهها الطلبة في حل المعادالت  (2004

طلبة والمتباينات، واقتراح الحلول لمعالجتها، كشفت نتائج الدراسة أن ال

يربطون بشكل غير مالئم بين المعادالت والمتباينات مما يؤثر في حلهم 

للمتباينات، وبينت نتائج الدراسة أن بعض مناحي التدريس المستخدمة ُتعد 

  .سببا في توليد األخطاء

التي هدفت إلى تشخيص أخطاء ) 2004(وكشفت دراسة اليونس 

رف نسب شيوعها، عن طلبة الصف العاشر في حل أنظمة المعادالت، وتع

خمسة أصناف لألخطاء عند الطلبة؛ أخطاء مفاهيمية، وأخطاء متعلقة 

بالتعميمات، وأخرى متعلقة باإلجراءات، وضعف باللغة الرياضية، وعدم 

 (Tsamir & Reshef, 2006)وتوصلت دراسة تسامير وريشيف . االنتباه

شر في حل التي هدفت إلى معرفة الطرائق المفضلة لطلبة الصف العا

المتباينات التربيعية وفق ثالث استراتيجيات؛ الرسم، والمنطق، والبحث في 

اإلشارة، إلى أن أغلب الطلبة قاموا بحل المتباينات باختالف أنواعها بشكل 

صحيح، وأن استراتيجية الرسم كانت هي الشائعة، على الرغم من أن أغلبهم 

  . مع معلميهمفضَل استخدام استراتيجيات سبق وأن درسوها 

التي أجرتها على طلبة الصف العاشر ) 1990(أما دراسة الريماوي 

أن الطلبة يعانون من ضعف في موضوعات الجبر مثل  في األردن؛ فقد بينت

التحليل إلى العوامل، وضعف في حل المتباينات الخطية في متغير واحد، 

وقد ). جبرية( وعدم تمكنهم من التعبير عن المسائل الكالمية بصورة رمزية

بعض  إلى )(Parish & Ludwig, 1994أشارت دراسة باريش ولودويج 

أخطاء طلبة المرحلة الثانوية العامة وطلبة السنة األولى في الجامعة في 

الجبر، منها عدم كتابة رمز المساواة عند حل المعادالت، وعدم قدرتهم 

جبري، وأنهم ال  على إيجاد الجذر التربيعي للمربع الكامل لحد أو مقدار

)يدركون أن المتباينتين  )3<x،( )x>3  متكافئتان، ويواجهون بعض

  . الصعوبات في توظيف اللغة في الرياضيات

 & Movshovitz)كذلك بينت دراسة موفشوفيتس وزاسالفسكي 
Zaslavsky, 1987) لجبر، مثلأن لدى طلبة المرحلة الثانوية أخطاء في ا :

االستخدام الخاطئ للبيانات، وعدم إجراء عملية تعويض قيمة المتغير 

وأن الطلبة ال يحسنون ترجمة المسائل الكالمية إلى صورة . بمكانه الصحيح

. وأنهم يطبقون بعض القواعد أو النظريات خارج سياقها. رياضية رمزية

رون بعض ويخلطون بين المفاهيم وال يطبقونها بصورة صحيحة، ويج

  .العمليات الحسابية أو المعالجات بشكل خاطئ

تحليًال فوقيا لمعرفة الصعوبات  (Kroll, 1986)وأجرت كرول 

. المتعلقة بحل المتباينات ومعتقدات الطلبة حول موضوع المتباينات

من أخطاء الطلبة في موضوع المتباينات % 50وأظهرت نتائج الدراسة أن 

الت والمتباينات، كذلك أظهرت النتائج أن بعض تعزى إلى الخلط بين المعاد

معتقدات الطلبة المتعلقة بمجموعة الحل الخالية تؤثر في حلهم للمتباينات، 

وأن األنشطة فوق المعرفية تؤثر بشكل إيجابي في نجاحهم في حل 

  .المتباينات

عن وجود أصناف من األخطاء ) 1989(وكشفت دراسة الطيطي 

ي حل المعادالت الرياضية، وتراوحت أصناف تلك لدى طلبة الصف التاسع ف

األخطاء بين ضعف الطلبة في المفاهيم والمهارات األساسية، والتحليل إلى 

، وأخطاء مردها إلى اعتماد -فك األقواس -العوامل، وتطبيق قانون التوزيع 

ووجد أن لدى بعض الطلبة . التخمين في الحل دون توضيح الخطوات

   .معينًا، وبعضهم يكتب جزءًا من الحل أخطاء ال تتبع صنفًا

فقد هدفت إلى معرفة أنماط األخطاء ) 1984(أما دراسة حسين 

التي تشيع عند طالب السنة الثالثة بكلية التربية عند إجرائهم بعض 

العمليات المتعلقة بالمتباينات وأثر استخدام الطريقة البيانية في تمثيل 

أشارت نتائج الدراسة . الجة هذه األخطاءالمتباينات على خط األعداد في مع

أخطاء عند إيجاد الجذر : إلى مجموعة من أصناف األخطاء الشائعة مثل

التربيعي للمتباينة، وأخرى عند تربيع المتباينة، وأخطاء في إيجاد حاصل 

ومن خالل استراتيجية التمثيل البياني، تمت معالجة . ضرب متباينتين

  . الجذر، وتربيع المتباينةاألخطاء المتعلقة بإيجاد 

باستعراض الدراسات السابقة، يتضح أن الدراسات المتعلقة 

بالمتباينات أجريت بمجملها في بيئات غربية، وندرت وجود دراسات عربية 

بهذا المجال؛ لذا جاءت هذه الدراسة لتجسير هذه الفجوة ما أمكن في 

الجامعة، ولتتناول البيئة العربية، ولتتعرض لطلبة تخصص الرياضيات في 

أخطاءهم في المتباينات، وهو الموضوع الذي يشكل أهمية في مفاهيم 

األخطاء التي يقع بها  تحليلالرياضيات وتطبيقاتها، وتحاول تقصيها و

هؤالء الطلبة وهم المعنيون بالتدريس الحقا، والذين يقع على كاهلهم 

هذه الدراسة عن  واختلفت. تدريس موضوع المتباينات لطلبة هذه الصفوف

الدراسات السابقة من حيث تناولها لطلبة تخصص الرياضيات فئًة مستهدفة 

على وجه الخصوص، ولعل هذا ما يميزها عن دراسات أخرى اقتصر 

تناولها على الطلبة من تخصصات مختلفة ممن يدرسون مساقات في 

  .Ureyen, et al., 2006) ؛1984، حسين(الرياضيات 
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  :أسئلتهامشكلة الدراسة و

بعد مراجعة األدب التربوي والدراسات ذات الصلة بموضوع 

 ,Blanco & Garrote؛ 1990؛ الريماوي، 1984حسين، (المتباينات 
2007; Ralph, 1997; Tsamir & Bazzini, 2002( . والمناقشات التي

أجريت مع الطلبة في أثناء تدريس مادة مفاهيم أساسية في الرياضيات 

 -ا لطلبة كلية العلوم التربوية، إضافة إلى مناقشات أجريت وأساليب تدريسه

مع الطلبة المعلمين الملتحقين  -في مساق أساليب تدريس الرياضيات 

سون موضوع ببرنامج دبلوم التربية في الجامعة األردنية، ممن يدر

فقد بدا واضحا وجود أصناف متشابهة من . المتباينات لطلبة المدرسة

لمتباينات عند المعلمين والطلبة، وهذه األخطاء قد ال األخطاء في حل ا

تقتصر على طلبة كلية العلوم التربوية فحسب، بل ربما توجد أصناف من 

 تحليلهذه األخطاء لدى طلبة تخصص الرياضيات، وهذا ما يؤكد أهمية 

أصناف األخطاء والعمل على تصويبها عن طريق تقديم التغذية الراجعة 

 تحليلتدريسية، األمر الذي دفع الباحثين للسعي إلى ألعضاء الهيئة ال

األخطاء الشائعة وتصنيفها لدى طلبة تخصص الرياضيات ممن أنهوا دراسة 

في الجامعة األردنية في الفصل األول من ) 101(مادة التفاضل والتكامل 

  . 2008/2009العام الدراسي 

  :الين اآلتيينالدراسة، فأنها حاولت اإلجابة عن السؤ ولتحديد مشكلة

ما أصناف األخطاء الشائعة التي يقع بها طلبة تخصص الرياضيات في  -1

  الجامعة األردنية في حل المتباينات؟ وما نسب شيوعها؟

ما نسبة شيوع كل صنف من هذه األخطاء لدى الطلبة في حل  -2

 المتباينات وذلك على مستوى كل فقرة من فقرات االختبار؟

  :أهمية الدراسة

أهمية الدراسة الحالية من أهمية الدور الذي تؤديه المتباينات  تنبع

 & Tsamir)في تنمية التفكير الرياضي الذي يساعد على اتخاذ القرارات 
Bazzini, 2002) األخطاء الشائعة التي يقع فيها  تحليل، ومن محاولتها

خاصة أن هؤالء الطلبة هم من  ،الطلبة عند حل المتباينات وتصنيفها

حيث يبدأ بتدريس . ل إليهم تدريس هذا الموضوع لطلبة المدارسسيوك

موضوع المتباينات لطلبة الصفوف األولى عبر الجمل المفتوحة، وعالقات 

وُتدرس المتباينات بشكل أساسي . الترتيب، والترتيب التصاعدي والتنازلي

وضمن وحدة بنود مستقلة خاصة بالموضوع في صورتها الجبرية لطلبة 

ين الثامن األساسي، واألول الثانوي بجميع فروعه على أيدي معلمين الصف

متخصصين في الرياضيات، وهؤالء المعلمون هم في األصل ممن 

وبالتالي فإنه من المهم . يتخصصون في أقسام الرياضيات في الجامعات

تعرف أصناف األخطاء الشائعة المحتملة في حل المتباينات لدى طلبة 

، ألنهم معنيون بتدريس طلبة هذه الصفوف والعمل على تخصص الرياضيات

  . تالفيها، حتى ال ُتنقل عن طريقهم إلى طلبتهم

  :محددات الدراسة

  :يتحدد تعميم نتائج الدراسة بما يلي

  .طبيعة االختبار المعد ألغراض هذه الدراسة وخصائصه السيكومترية -

تم اختيار الشعب ؛ حيث )عينة قصدية(حجم العينة، وطبيعة اختيارها  -

صباحا، أو من الساعة ) 10-9(التي تكون محاضراتها من الساعة 

  .ظهرا، من أجل تنفيذ االختبار تحت إشراف الباحثين) 1-2(

اقتصار العينة على طلبة تخصص الرياضيات في الفصل األول  -

في الجامعة األردنية الذين أنهوا دراسة مادة التفاضل  2008/2009

  .)101(والتكامل

  :التعريفات اإلجرائية

الطلبة المتخصصون في الرياضيات الذين : طلبة تخصص الرياضيات -

في الفصل األول من ) 101( أنهوا دراسة مادة التفاضل والتكامل

  .2009/ 2008العام الجامعي 

، >(تعبير جبري، أو لغوي، يضم أحد الرموز : المتباينة الرياضية -

ل عليها، وال يمكن الحكم على أو ما يد على األقل،) >، <، <

  .صحتها إّال بتعويض قيمة المتغير

)المتغير) أو قيم(إيجاد قيمة : حل المتباينة - )x  التي تجعل جملة

  .المتباينة صحيحة

هو اإلجراء الذي ينفذه الطالب في : الخطأ الرياضي في حل المتباينات -

ية السليمة إلجراءات حلها، سواء حل المتباينة ويخالف األسس العلم

تعلق ذلك اإلجراء بالمفهوم أم التعميم، أم المهارة، أو ما كان نتيجة 

  .اإلهمال أو السرعة وعدم االنتباه

تشير بعض الدراسات إلى أن الخطأ الشائع هو : الخطأ الشائع في الحل -

ويرى بعض الباحثين . الخطأ الذي يتكرر ظهوره في إجابات الطلبة

)% 20-10(الخطأ الشائع هو الخطأ الذي تبلغ نسبة شيوعه  أن

وحدد آخرون نسبة الشيوع عند الطلبة ). 155:،ص1983خليفة، (

وفي الدراسة الحالية اعتبر ). 156: ،ص1983خليفة، %) (10(بـ 

هو الخطأ الذي يظهر في  -ضمن الفقرة  –صنف الخطأ الشائع 

الطلبة الذين حاولوا  من%) 10(إجابات الطلبة بنسبة تزيد على 

اإلجابة عن الفقرة؛ إذ إن هؤالء الطلبة متخصصون في الرياضيات، 

وقد تعرضوا لخبرات كافية في هذا الموضوع في مرحلة الدراسة 

المدرسية، ومن المفترض أن تكون هذه المفاهيم أساسية وسهلة 

هذه األخطاء عند طلبتهم في  تحليلبالنسبة لهم، وهم المعنيون ب

تقبل، وبالتالي يفترض فيهم إتقان المفاهيم المرتبطة المس

 .بالمتباينات

  :أفراد الدراسة

من طلبة تخصص الرياضيات ) 287(تكون مجتمع الدراسة من 

المسجلين في الفصل األول في الجامعة األردنية من العام الجامعي 

حيث ). 101(، وممن أنهوا دراسة مادة التفاضل والتكامل 2008/2009

يرت عينة قصدية بحسب وقت المحاضرة؛ إذ اختيرت شعب الرياضيات اخت

صباحا أو ضمن الفترة ) 10 – 9(التي تقع وقت محاضرتها ضمن الفترة 

 –ظهرا بصرف النظر عن مستوى المادة التي يدرسها الطلبة ) 1-2(

 -)101(فالمتباينات تقع ضمن الفصل األول من مادة التفاضل والتكامل 

كما هو موضح في . ختبار تحت إشراف الباحثين أنفسهمليتم تطبيق اال

  .طالبًا وطالبة) 188(محددات الدراسة، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة 

  :أداة الدراسة

تمثلت أداة الدراسة باختبار المتباينات الذي تم بناؤه في ضوء 

  :البعدين اآلتيين
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  األخطاء المتوقع ظهورها في إجابات الطلبة: أوًال

م الكشف عن هذه األصناف من األخطاء بمراجعة الدراسات وقد ت

  :ذات العالقة، ومنها

• 122 2 =⇒= xxx (Dawkins, 2006)  القسمة على

 المتغير

• ( )( )2242 ++=+ xxx ) ،تحليل عبارة ) 2004اليونس

 اولية
• xxxx 743 جمع الحدود بطريقة ) 2004اليونس، ( ++=

 خطأ

• 
3
257753 =−==+x (Scofield, 2003)  عدم فهم

 مفهوم المساواة

• 3131 −>+⇒−>+ xxxx (Ureyen,et al., 

 عدم فهم مفهوم القيمة المطلقة (2006

• ( ) 0570
1

57
≤−⇒≤

−
− x

x
x

 (Ureyen,et al., 2006) 

 حذف المتغير من المقام بشكل خطأ

• 876449 2 ≤⇒≤ xx (Ureyen,et al., 2006) فال إغ

 مفهوم القيمة المطلقة
كما رصدت مجموعة من األخطاء كانت قد ظهرت في إجابات 

  :أفراد العينة االستطالعية، ومنها

• xx =2
 عدم مراعاة مفهوم القيمة المطلقة 

• 03520352 22 <−−⇒<++− xxxx  عدم

 تغيير اتجاه المتباينة

• xx
x

x 2121
>−⇒>

−
قام بشكل حذف المتغير من الم 

 خطأ
أهداف تدريس المتباينات في مرحلتي التعليم األساسي : ثانيا

  .والثانوي

اختيرت ستة أهداف من بين أهداف تدريس المتباينات الواردة في 

  :كتب الرياضيات للمرحلتين األساسية والثانوية، وهي

 ).الصفين الثامن األساسي واألول الثانوي(حل المتباينة الخطية  •
 ).المرحلة الثانوية(نة التربيعية حل المتباي •
 ).المرحلة الثانوية(حل المتباينة الكسرية من حدين  •
المرحلة (حل المتباينة التربيعية لحدين كل منهما يمثل مربعا كامال  •

 ).الثانوية
 ).المرحلة الثانوية(حل المتباينة الكسرية ألكثر من حدين  •
ين الثامن األساسي الصف(ترجمة المتباينة اللفظية إلى صورة رمزية  •

 ).واألول الثانوي
أن هذه األهداف من  :وقد اختيرت هذه األهداف ألسباب عدة منها

أهداف المرحلتين األساسية والثانوية في تدريس المتباينات، ومناسبتها 

الطلبة الجامعيين المتخصصين في الرياضيات؛ حيث أنه لم  -لعينة الدراسة 

) 101( تقل في مقرر التفاضل والتكامليفرد لموضوع المتباينات فصل مس

 -وإنما عرضت مجموعة من التمارين على أساس المراجعة لهذا الموضوع 

التفاضل : وألهميتها في دراسة موضوعات جديدة تعتمد عليها الحقًا مثل

وتطبيقاته، وخصائص االقترانات، ومجال االقتران، والبحث في إشارة 

وقد تم اختيار هدفين . ، وغيرها)ب2008، وزارة التربية والتعليم(التكامل 

لكل من المتباينات التربيعية، والمتباينات الكسرية، ووضع لكل هدف منهما 

فقرة واحدة؛ ألن طبيعة الفقرات في المتباينات التربيعية والكسرية قد تؤثر 

  .في ظهور أخطاء جديدة ال تكشفها الفقرة األخرى

قرة واحدة لكل هدف من صيغت فقرات االختبار؛ بحيث وضعت ف

وبناء عليه، فقد تكون االختبار بمجموعه من ست . األهداف المذكور سابقًا

  :فقرات مقالية

  .فقرة على المتباينات الخطية -

  .فقرتين على المتباينات التربيعية -

  .فقرتين على المتباينات الكسرية -

  .فقرة واحدة لترجمة المتباينة الكالمية -

  :صدق االختبار

وللتأكد من صدق االختبار، تم عرضه على مجموعة من المحّكمين؛ 

اثنين من حملة الدكتوراه، متخصصين في أساليب تدريس الرياضيات، 

كما ). 101( وعضو هيئة تدريس يدرس مادة حساب التفاضل والتكامل

عرض االختبار على مشرفين اثنين من وزارة التربية وممن يشرفون على 

، وعلى ثالثة معلمين متميزين ممن يدرسون موضوع مادة الرياضيات

المتباينات لطلبة األول الثانوي أو الثامن؛ حيث ُأفرد لموضوع المتباينات 

في هذه الصفوف، وقد أعطي كل منهم مفردات االختبار  فصل مستقل

وطلب إليهم . واألهداف التي يقيسها وقائمة باألخطاء التي تم حصرها

 تخصصطلبة  –ة الفقرات للفئة المستهدفة إبداء الرأي في مناسب

وبعد . ومستواها، ومناسبتها لقياس األهداف التي تم اختيارها -الرياضيات 

المتباينة (مراجعة آراء المحكمين ومقترحاتهم تم تعديل الفقرة األولى 

ولما كان صدق ). الفقرة الكالمية(، وتغيير صياغة الفقرة الثالثة )الكسرية

كومًا بتحقيق غرض الكشف عن أصناف األخطاء، فإن إجراءات االختبار مح

تطبيق االختبار وتعليماته التي تقتضي أن يبين الطالب الحل بتفصيالته 

الالزمة للكشف عن مواطن الخطأ، وبما أن أي صنف من األخطاء الممكنة 

في أي صورة من صور المتباينات قابلة للحصر ابتداًء، وبالتالي فإن 

  .هذه الصورة يحقق معيار الصدقاالختبار ب

  :ثبات األداة

للتحقق من ثبات األداة تم تحديد عدد المرات التي وقع فيها 

ثم . الطالب بخطأ من صنف معين في التطبيقين األول واإلعادة

حسب معامل ارتباط بيرسون بين عدد األخطاء ألفراد العينة 

نهوا دراسة طالبا وطالبة ممن أ) 25(االستطالعية البالغ عددها 

، ومن خارج أفراد الدراسة في مرتي )101( مادة التفاضل والتكامل

، كما تراوحت 0.91التطبيق وقد بلغ معامل االرتباط بشكل عام 

عوده، ( 0.94و 0.90معامالت االرتباط ألصناف األخطاء بين 

 )Gronlund,1995؛ 1993

  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 98

  :إجراءات الدراسة

  :مرت هذه الدراسة باإلجراءات اآلتية

مراجعة المقررات المدرسية لتحديد الصفوف التي يدرس فيها موضوع  -

كتاب الرياضيات للصف : المتباينات بصورة مستقلة ومحددة، وهي

المستويان األول والثاني، : الثامن، وكتب الرياضيات للمرحلة الثانوية

التي يدرسها الطلبة في ) 101(ومقرر مادة التفاضل والتكامل 

 Calculus with analytic geometryية من كتاب الجامعة األردن

(Anton, 1999).  

تحديد أهداف تعليم المتباينات الواردة في الصفين الثامن، واألول  -

المقرر تدريسها للطلبة في مدارس وزارة ) جميع الفروع(الثانوي 

  ).أ2008أ؛ 2007وزارة التربية والتعليم، (التربية والتعليم 

صباحا أو بين ) 10-9(ي وقت محاضراتها يقع بين اختيرت الشعب الت -

   .ظهرا حسب جدول التسجيل) 1-2(

 - 50(ُطبق االختبار على أفراد الدراسة في محاضرة تراوحت مدتها من  -

  .دقيقة) 55

  .حددت اإلجابة النموذجية قبل البدء بعملية التصحيح -

لها بعض صححت مجموعة عشوائية من أوراق اإلجابة، ورصدت من خال -

األخطاء وأضيفت إلى القائمة األولية التي رصدت سابقا من خالل 

  .إجابات طلبة العينة االستطالعية لكل فقرة

رقمت أوراق إجابات الطلبة، ثم صورت لتصحح من قبل الباحثين كل على  -

انفراد، بحيث يتم تثبيت الخطأ على ورقة إجابة الطالب بعد رصد 

  . لرجوع إلى الورقةتكراره، لتسهيل عملية ا

رصدت األخطاء التي وردت في إجابات الطلبة، وقد روعي في أثناء  -

عملية التصحيح إضافة أي خطأ جديد لم يظهر في القائمة األولية 

  .إلى قائمة أخطاء الفقرة، ومتابعة تصحيح الفقرة نفسها حتى نهايته

الطالب عن كل  حسبت التكرارات والنسب المئوية لتكرار األخطاء في حل -

ضمن %) 10(فقرة، واعتبر الخطأ الذي زادت نسبة شيوعه عن 

 .الفقرة الواحدة خطًأ شائعًا

  :تصحيح االختبار

لإلجابة عن أسئلة الدراسة بهدف الكشف عن أصناف األخطاء عند 

الطلبة في حل المتباينات، اعتمد معيار التصحيح بحسب اإلجابة النموذجية، 

 –اإلجابة النموذجية  حسابية صحيحة بحيث حددت بما فيها من إجراءات

لجميع الفقرات، ثم صححت اإلجابات كما ورد في  –الحلول المختلفة 

  : وقد روعي أثناء عملية التصحيح اآلتي ،اإلجراءات

تم رصد صنف الخطأ الذي يظهر في حل الطالب وتكراره، على  -1

باحثين وعلى ورقة اإلجابة نفسها ليتسنى لل -نموذج التصحيح 

وإضافة الخطأ الجديد إن لم يظهر سابقًا،  -مراجعة الورقة مرة أخرى

ويستمر المصحح بتصحيح الورقة نفسها حتى نهاية إجابة الطالب 

  .عن الفقرة

عند وقوع الطالب في أخطاء في اإلشارات أو عمليات حسابية تبدو  -2

أ من اإلهمال أو السرعة أو عدم التركيز بحيث يقع الطالب في الخط

: وفي خطوة الحقة من الفقرة نفسها ال يكرر هذا الخطأ، روعي اآلتي

اعتبر الخطأ من الصنف 

)
2
332032 =⇒−=⇒=+ xxx ( أو)2×  5 

= 5÷ 7أو  7=
7
5

عدم "أو " اإلهمال"من صنف أخطاء ) 

: في حين اعتبرت األخطاء من هذا الصنف". االنتباه

)434)3
2

(2 =+⇒=+ xx
أو  )

)0
1
555

1
2

≥
−
−

⇒≥
− x

x
x

، أو إجراء المعالجة على )

(النحو 
2
3

−
−

=xأو
3
2

=x ⇒=+ 032x (صنف  من

 ".المعالجات الحسابية"أخطاء 
بعد االنتهاء من عملية التصحيح لجميع الطلبة عن الفقرة نفسها جرى  -3

صدت عند كل من الباحثين معًا على نموذج تفريغ األخطاء التي ر

 . واحد لكل فقرة
في حالة وجود اختالف في صنف الخطأ يتم مناقشته بعد قيام  -4

الباحثين بتصحيح الفقرة الواحدة لالتفاق على تحديد الصنف، ثم 

يقوم الباحثان بمراجعة صنف الخطأ في أوراق اإلجابة مرة أخرى 

 . لالتفاق على الصنف أو التكرار
حسبت تكرارات الخطأ والنسبة المئوية له لتحديد صنف الخطأ الشائع  -5

منها بحسب معيار الحكم على صنف الخطأ، وصنفت األخطاء الشائعة 

 .لكل فقرة في قائمة خاصة بالفقرة نفسها
اعتبر صنف الخطأ الشائع موجودا عند الطلبة إذا زادت نسبة شيوعه  -6

لذين حاولوا اإلجابة من ا -ضمن الفقرة الواحدة  -%) 10(عن 

عدد الذين وقعوا بالخطأ مقسوما على عدد الذين حاولوا (عنها 

  ).اإلجابة عنها

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

نسبة الذين أجابوا في معرض اإلجابة عن سؤالي الدراسة، تم إيجاد 

والجدول . إلى جميع الذين حاولوا اإلجابة عنهافقرة بشكل صحيح عن كل 

  .إجابة صحيحة ونسبهم المئويةالفقرة د المجيبين عن يوضح عد) 1(

   إجابة صحيحة ممن حاول اإلجابة عنها ونسبهم المئويةالفقرة عدد المجيبين عن  :)1(الجدول 

  6  5  4  3 2 1  رقم الفقرة

  35  3  2  6 16 0  *عدد الذين لم يحاولوا اإلجابة عن الفقرة 

  54  58 17  118 92 50  عدد المجيبين إجابة صحيحة

  %35.3  %31.4  %9.1  %64.8  %53.5  %26.6  نسبة اإلجابة الصحيحة من الذين حاولوا اإلجابة

  .طالبا وطالبة) 188(عدد أفراد العينة *      
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أن أعلى نسبة لإلجابات الصحيحة كانت عن ) 1(يتضح من الجدول 

من الطلبة لم يجيبوا % 35.2أي أن (% 64.8الثالثة؛ حيث بلغت الفقرة 

، وهي نسبة ال تدل على إتقان الطلبة لبعض المفاهيم )بصورة صحيحةعنها 

الفقرة قيس قدرة الطلبة على ترجمة الفقرة تعلما بأن  ،الفقرةالمتضمنة في 

، وهذه المقدرة ُتعد من المهارات )بالرموز(الكالمية إلى صورة جبرية 

ُتعد من األساسية في الرياضيات، ويمر بها الطلبة منذ الصفوف األولى، و

وقد جاءت أقل نسبة لإلجابات الصحيحة عن . أسس حل مسألة الرياضيات

من الطلبة لم % 90.9أي أن % (9.1الرابعة؛ إذ بلغت النسبة الفقرة 

، وهذه النسبة ٌتعدّ متدنية جدًا، حيث أن )بصورة صحيحةالفقرة يجيبوا عن 

حتاجها الطلبة قيس مفاهيم ومهارات حل المتباينات الكسرية، يالفقرة تهذه 

تحليل االقترانات ودراسة : في موضوعات متعددة في الرياضيات مثل

ولما . خصائصها، والتفاضل وتطبيقاته، والبحث في إشارة التكامل، وغيرها

، %)64.8(و%) 9.1(كانت نسبة اإلجابات الصحيحة تقع بين النسبتين 

فاهيم فإن ذلك يبدو مؤشرًا على عدم امتالك الطلبة بشكل عام للم

نسب  )1( ويوضح الشكل. والمهارات المرتبطة بموضوع المتباينات

  .االختبارفقرات اإلجابات الصحيحة وتكراراتها لدى الطلبة عن 

  
 االختبارفقرات نسب اإلجابات الصحيحة لدى الطلبة عن  :)1(الشكل 

  

ما أصناف األخطاء :" ولإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي نصه

التي يقع فيها طلبة تخصص الرياضيات بالجامعة األردنية في  الشائعة

حِسبت التكرارات والنسب المئوية لعدد مرات ظهور " حل المتباينات؟

الخطأ في حلول الطلبة؛ حيث تم رصد تكرار صنف الخطأ عند ظهوره، 

تصحيح إجابة الطالب على الفقرة نفسها لرصد األخطاء األخرى،  ومتابعة

وكذلك رصد الخطأ نفسه بعدد مرات ظهوره عند الطالب نفسه أو غيره، ثم 

%) 10( اختيرت أصناف األخطاء التي زادت نسبة شيوع الخطأ فيها على

وبناء عليه يمكن . بحسب المعيار الذي تم االعتماد علية لتصنيف األخطاء

  :األخطاء الشائعة لدى الطلبة في حل المتباينات على النحو اآلتي تصنيف

أو ضرب  ،إجراء عملية الضرب التبادلي في حل المتباينات الكسرية -1

عدم فهم مفهوم (طرفي المتباينة بمقدار معين لحذف المقام 

 ).المتباينة
تحويل المتباينة إلى معادلة، واالكتفاء بإيجاد قيم المتغير كما في  -2

الخلط بين مفهومي المتباينة (لمعادلة واعتباره حال للمتباينة حل ا

 ).والمعادلة
، )التربيعية أو الكسرية(عدم فهم كيفية حل المتباينات غير الخطية  -3

وقد ظهر ذلك من خالل عدم البحث في إشارة المتباينة على خط 

 . األعداد، وعدم استخدام أية استراتيجية صحيحة أخرى لحلها
بصورة صحيحة، ) أو العكس> إلى < (اتجاه المتباينة عدم تغيير  -4

وظهر ذلك من خالل ضرب المتباينة بعدد سالب، أو عند قلب حدي 

تغيير البسط مكان المقام في كل حد كما (المتباينة 

5في
1

2
≥

−x
وتحويلها إلى 

5
1

2
1
≥

−x
، وعدم مراعاة إشارة )

)المتغير  )x  الفقرة األولى(لتغيير اتجاه المتباينة بصورة صحيحة.( 
عدم التمييز بين المربع والضعفين أو مربع : أخطاء مفاهيمية، مثل -5

وعدم معرفة أن . العدد وأربعة أمثاله
xx =2

وكتابتها  

xx =2
اينة ، وإدخال أصفار المقام ضمن مجموعة حل المتب

 ).الفقرة الخامسة(
فك : (أخطاء ناتجة عن عدم االنتباه، مثل -6

:األقواس
( ) 1515 −=− xx

إيجاد جذور المعادلة الخطية (، و)

2:مثل
1012 −

⇒=+− xx
 ). الفقرة األولى) (

تحليل العبارة التربيعية  :أخطاء متعلقة بالمهارات الحسابية، مثل -7

ثم إخراج عامل مشترك؛ كما في تحليل  نقل الثابت للطرف اآلخر(

0352(المعادلة  2 =++− xx ( على النحو

)3)52( −=+− xx) (وعدم توحيد المقامات ). الفقرة الثانية

كتابة الحد : بشكل صحيح، وأخطاء في كتابة مجموعة الحل من حيث

 .األكبر في بداية الفترة، أو غلق الطرف المفتوح
أصناف األخطاء، ونسبة شيوعها بحسب نوع ) 2(جدول ويوضح ال

  .المتباينة، ونسبة شيوع صنف الخطأ في نوع المتباينة ضمن الصنف نفسه
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  *تكرارات أصناف األخطاء ونسبة شيوعها بحسب نوع المتباينة، ونسبة شيوع صنف الخطأ في نوع المتباينة ضمن الصنف نفسه  )2(الجدول 

  نف الخطأص رقمهانوع المتباينة و
  كالمية

)3(  

  خطية

)6(  

  تربيعية

)2،5(  

  كسرية

)1،4(  

مجموع تكرارات 

  صنف الخطأ ونسبته

  أو ضرب طرفي المتباينة بمقدار ماالضرب التبادلي 
  

0  
0 

  

0  

307  

)100(%  

)46.7(%  

307  

)21.8(%  

  الخلط بين مفهومي المتباينة والمعادلة
  

0  

  

0  

29  

)22.8(%  

)7.8(%  

98  

)77.2(%  

)14.9(%  

127  

)9.0(%  

  خط األعداد عدم بحث إشارة المتباينة على
  

0  

  

0  

93  

)44.9(%  

)24.9(%  

114  

)55.1(%  

)17.3(%  

207  

)14.7(%  

  عكس إشارة المتباينة الضرب بعدد سالب دون
  

0  

  

0  

80  

)100(%  

)21.4(%  

  

0  

80  

)5.7(%  

: المربع، األمثال الضعفان، :أخطاء مفاهيمية مختلفة

  .ل مع المتباينة المركبةالتعام القيمة المطلقة،

113 

)35.6(%  

)100(%  

98 

)30.1(%  

)36.5(%  

76  

)24.0(%  

)20.3(%  

30  

)9.5(%  

)4.6(%  

317  

)22.5(%  

فك األقواس، وإيجاد  :أخطاء ناتجة عن اإلهمال،مثل

  .المعادلة الخطية جذور
  

0  

25 

)25.8(%  

)9.4(%  

28  

)28.9(%  

)7.5(%  

44  

)45.4(%  

)6.9(%  

97  

)6.9(%  

وتطبيق قانون  التحليل، :العمليات أخطاء في

  .االختزال
  

0  

143 

)51.8(%  

)53.8(%  

68  

)24.6(%  

)18.2(%  

65  

)23.6(%  

)9.9(%  

276  

)19.6(%  

  658  374  266  113  لنوع المتباينة مجموع تكرارات الخطأ
1411  

)100(%  

  :في الخاليا المحددة داخل اإلطار* 

 .في كل نوع من أنواع المتباينات العدد الصحيح يشير إلى تكرار ظهور صنف الخطأ -
 . نسبة شيوع صنف الخطأ لكل متباينة حسب الصنف)= مجموع تكرار الصنف ÷تكرار صنف الخطأ (النسبة المئوية األولى تعني  -
 . باينةنسبة شيوع صنف الخطأ حسب نوع مت)= مجموع تكرارات الخطأ لنوع المتباينة ÷تكرار صنف الخطأ (النسبة المئوية الثانية تعني  -

  

أن أقل نسبة شيوع في أصناف األخطاء ) 2(يتضح من الجدول 

ضمن نوع المتباينات الخطية كانت من صنف األخطاء الناتجة من عدم 

، في حين كانت أعلى نسبة %)9.4(، حيث بلغت النسبة "اإلهمال"االنتباه 

وكانت أقل نسبة شيوع %). 53.8(شيوع من صنف األخطاء في العمليات 

الخلط " ناف األخطاء في نوع المتباينات التربيعية من صنف خطأ في أص

وبلغت %). 7.5(؛ حيث بلغت النسبة "بين مفهومي المتباينة والمعادلة

عدم تغيير اتجاه المتباينة عند ضربها " أعلى نسبة شيوع في صنف الخطأ 

أما بالنسبة إلى %). 24.9(، فقد بلغت نسبة شيوعه "بعدد سالب

الكسرية فكانت أقل نسبة شيوع في صنف األخطاء المفاهمية المتباينات 

الضرب " ، في حين كانت أعلى نسبة شيوع في صنف خطأ %)4.6(

  %).46.7(؛ إذ بلغت النسبة )"أي ضرب الطرفين بمقدار(التبادلي 

وعند مقارنة نسب شيوع أصناف األخطاء ضمن صنف الخطأ نجد 

ية، وعدم تغيير اتجاه المتباينة عند أن الضرب التبادلي في المتباينات الكسر

ضربها بعدد سالب في المتباينات التربيعية شكلت أعلى النسب، وكانت 

، تاله نسبة شيوع الخلط بين المتباينة والمعادلة %)100(متساوية فيهما 

، وجاءت أقل نسب الشيوع في %)77.2(ضمن المتباينات الكسرية بنسبة 

ضمن نوع المتباينة الكسرية " ةاألخطاء المفاهيمي "صنف الخطأ 

)9.5 .(%  

عدم اتقان الطلبة : وربما يعزى ذلك إلى أمرين رئيسين؛ األول

للمفاهيم المرتبطة بالمتباينات في مرحلة الدراسة في المدارس؛ حيث تدرس 

هذه الموضوعات بشكل أساسي ومستقل ضمن وحدة خاصة بالموضوع في 

عدم : ي بجميع فروعه، واألمر الثانيالصفين الثامن األساسي واألول الثانو

 مراجعة الطلبة لهذه المفاهيم عند دراستهم مقرر مادة التفاضل والتكامل

واعتبار هذه المفاهيم أساسية عند الطلبة حيث سبق لهم دراستها، ) 101(

خاصة وأن هذه المفاهيم وغيرها غالبا ما يتم مراجعتها بشكل عام في 

وربما يعود ذلك إلى أن ). 101( ل والتكاملالفصل األول من مقرر التفاض
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أعضاء هيئة التدريس يعدون هذه المفاهيم بسيطة بالنسبة للطلبة المقبولين 

في تخصص الرياضيات وهم من خلفيات علمية في المرحلة الثانوية، 

وجاءت هذه النتيجة متفقة . ويفترض بالطلبة إتقانها في دراستهم بالمدرسة

 ,Whitcraft, 1980; Laursen 2004اليونس، (مع نتائج الدراسات 

وسيتم توضيح أصناف األخطاء في سؤال الدراسة الثاني لكل ). ;1978

التمثيل البياني ) 2(ويوضح الشكل . فقرة من فقرات االختبار على حدة

  )).2(العمود األخير في جدول(ألصناف األخطاء 

ات  أصناف األخطاء لدى الطلبة في حل المتباين
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التكرار
نسبة شيوع الخطأ

  

  ل المتبايناتالتمثيل البياني ألصناف األخطاء في ح :)2(الشكل 

  

  : النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني

 وفي ما يلي تفصيل لنتائج الدراسة بحسب فقرات االختبار، حيث تم

لتمثل أصناف %) 10(تصنيف األخطاء التي تزيد نسبة شيوعها على 

ومناقشة النتائج المرتبطة بكل فقرة . األخطاء الشائعة لكل فقرة على حدة

  .بار على حدةمن فقرات االخت

الواردة في ) 7، خ6، خ5، خ4، خ3، خ2، خ1خ(وتعني الرموز 

النتائج لجميع الفقرات أصناف األخطاء التي ظهرت في حلول الطلبة، ويتغير 

هذا، وسيتم تعريف الرموز ألصناف األخطاء . معنى الرمز من فقرة ألخرى

: " ولى يعنيفي الفقرة األ )1خ(الواردة في كل فقرة بشكل مستقل؛ فالرمز 

، في "أن الطلبة يجرون عملية الضرب التبادلي لحل المتباينات الكسرية 

يحللون المقدار  أن الطلبة: " في الفقرة الثانية )1خ(حين يعني الرمز 

  ".التربيعي بصورة غير صحيحة

  :الفقرة األولى من االختبار

5 أوجد مجموعة حل المتباينة
1

2
≥

−x
   

  :ني الرموز الواردة في الجدول على النحو اآلتيتكون معا

أي ضرب طرفي المتباينة بنفس المقدار (إجراء الضرب التبادلي  :1خ

  ).لحذف المقام

 .اعتبار أصفار المقام ضمن مجموعة حل المتباينة الكسرية: 2خ
  .تحويل المتباينة إلى معادلة: الخلط بين مفهومي المعادلة والمتباينة: 3خ

)رفي المتباينة لجعل المتغير قلب ط: 4خ )x  في البسط دون مراعاة

  .إلشارة المتغير لتغيير اتجاهها

حسابية، أو فك األقواس، أو أخطاء " عدم انتباه"أو " إهمال"أخطاء : 5خ

  . في اإلشارة

تكرارات أصناف األخطاء الشائعة عند الطلبة ) 3( ويوضح الجدول

  .لى ونسبها المئويةفي حل الفقرة األو

تكرارات أصناف األخطاء الشائعة عند الطلبة في حل الفقرة  :)3(الجدول 

  األولى ونسبها المئوية

 5خ  4خ  3خ 2خ 1خ  صنف الخطأ
  22  30  20  32  138  تكرار صنف الخطأ

 0.12 0.16 0.11 0.17 0.73  * نسبة شيوع الخطأ
  طالبا وطالبة )188(الفقرة عدد الذين حاولوا اإلجابة عن *  

أن أكثر أصناف األخطاء شيوعا عند الطلبة ) 3(يتضح من الجدول 

أي (إجراء الضرب التبادلي " كان من صنف  في حل المتباينة الكسرية

؛ إذ بلغت نسبة شيوعه )"ضرب طرفي المتباينة بنفس المقدار لحذف المقام

5بدأ الطلبة بحل المتباينة : ، فمثال0.73
1

2
≥

−x
بالضرب التبادلي  

52)1(مثل  −≥ x ، وبعضهم ضرب طرفي المتباينة بمقدار ثابت

)1(5
1

2)1( −≥
−

− x
x

x ،إشارة المقدار 1( ولم يراع( −x 

 ,.Ureyen, et al)لحذف المقام، واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
أصفار المقام ضمن مجموعة  اعتبار”أ تاله في الشيوع صنف الخط. (2006

، مثل كتابة مجموعة )0.17(حيث بلغت النسبة  ،"حل المتباينة الكسرية

⎦⎥حل المتباينة بالصورة
⎤

⎜
⎝
⎛ ∞−

5
]بدال من  ,7 ⎟

⎠
⎞−∞,

5
7

من أو 

بالصورة 
5
7

≤x.  باينة قلب طرفي المت" وجاء في الترتيب الثالث الخطأ

: ، مثل)0.16(حيث بلغت نسبة شيوعه  ،"في البسط x)(لجعل المتغير 
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قلب حدي المتباينة لتصبح 
5
1

2
)1(
≥

−x
ومن ثم ضرب طرفيها بالعدد  

الخلط بين مفهومي  "وجاءت أقل نسبة شيوع لصنف الخطأ ). 10(

؛ حيث "نة إلى معادلة ثم حلهاالمعادلة والمتباينة، وذلك بتحويل المتباي

5، كأن يكتب الطالب )0.11(بلغت النسبة 
1

2
=

−x
عوضًا عن  

المتباينة، ثم يجري عملية الضرب التبادلي لحل المعادلة، وجاءت هذه 

 Balanco & Garrote, 2007; Bazzini(النتيجة متفقة مع نتائج الدراسات 
& Tsamir, 2004; Tsamir & Bazzini, 2002; Kroll, 1986) التي ،

أما الطلبة الذين . بينت أن الطلبة يخلطون بين مفهومي المتباينة والمعادلة

من ) 0.17(أدخلوا أصفار المقام في مجموعة الحل فقد شكلوا ما نسبته

بعد الضرب التبادلي حصلوا على : الذين حاولوا اإلجابة عن الفقرة؛ مثال

52)1(المتباينة  −≥ x  552ثم −≥ x،  اعتبروا أن الحل هو

x≥
5
7

التمثيل البياني ألصناف األخطاء ) 3(وبشكل عام يمثل الشكل  .

  .التي ظهرت في حل الفقرة األولى من االختبار، وتكراراتها ونسبها المئوية

ة   ول الطلب أصناف األخطاء الشائعة في حل
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  الفقرة األولىأصناف األخطاء الشائعة في حل الطلبة  :)3(الشكل 

  

  :الفقرة الثانية من االختبار

0352 :أوجد مجموعة حل المتباينة اآلتية 2 <++− xx  

على  أصناف األخطاء الشائعة) 4(تحدد الرموز الواردة في الجدول 

  :النحو اآلتي

  .ضرب المتباينة بعدد سالب دون تغيير اتجاهها: 1خ

األعداد لتحديد مجموعة حل عدم بحث إشارة المتباينة على خط : 2خ

  .المتباينة

  . التعامل مع أحد العوامل فقط، وإهمال العامل الثاني في حل المتباينة: 3خ

  .تحويل المتباينة إلى معادلة: الخلط بين مفهومي المعادلة والمتباينة: 4خ

عدم تحليل العبارة التربيعية بشكل صحيح، (: أخطاء مفاهيمية مختلفة: 5خ

  ).للطرف اآلخرونقل الثابت 

تكرارات أصناف األخطاء الشائعة عند الطلبة ) 4(ويوضح الجدول 

  .في حل الفقرة الثانية ونسبها المئوية

تكرارات أصناف األخطاء الشائعة عند الطلبة في حل الفقرة : )4(الجدول 

  .الثانية ونسبها المئوية

 5خ  4خ  3خ  2خ  1خ  صنف الخطأ
 28 29 68 40  80  تكرار صنف الخطأ

 0.16 0.17 0.40 0.23 0.47  * نسبة شيوع الخطأ

  )172(عدد الذين حاولوا اإلجابة عن الفقرة*  

أن أكثر أصناف األخطاء شيوعا عند الطلبة ) 4(يتضح من الجدول 

ضرب المتباينة بعدد سالب دون تغيير : "في حل المتباينة التربيعية هو

، مثل ضرب المتباينة بسالب )0.47(؛ إذ بلغت نسبة شيوع الخطأ "اتجاهها

)0352 2 <++− xx()-1 ( دون تغيير اتجاهها

0352 2 <−− xx،  وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتيجة دراسة

 Tsamir) ودراسة تسامير وبازني )Ureyen, et al., 2006(يورين ورفاقة 
& Bazzini, 2002). د العوامل التعامل مع أح: "تاله شيوع صنف الخطأ

 ؛ إذ بلغت نسبة شيوعه"فقط، وإهمال العامل الثاني في حل المتباينة

)12)(3(0يحلل الطالب المتباينة : ، فمثال)0.40( <−+ xx ثم ،

)3(0يأخذ أحد العوامل فقط إلكمال الحل، ويحل  <−x  ليحصل

وبلغت نسبة . اآلخر بالطريقة نفسها، أو يكتفي بحل العامل x>3على 

من ) 0.23(الطلبة الذين لم يبحثوا في إشارة المتباينة على خط األعداد 

: وأقل نسبة شيوع كانت في صنف الخطأ. الذين حاولوا اإلجابة عن الفقرة

نقل الثابت للطرف اآلخر، أو عدم إتقان عملية : أخطاء مفاهيمية مثل

تحليل المتباينة : ؛ مثل)0.16(ت نسبة الشيوع التحليل إلى العوامل؛ إذ بلغ

)12)(3(0بالصورة  <+− xx1)(32(0، أو( <−+ xx ،

)1)(3(0أو <−+ xx وهناك من نقل الثابت للطرف الثاني ثم ،

)52(3: حللها بإخراج العامل المشترك مثل <−xx . أما نسبة

؛ كأن يكتب )0.17(ة إلى معادلة، فقد بلغت شيوع خطأ تحويل المتباين

0352 2 =++− xx  ثم يحل المعادلة
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0)3)(12( =−+ xx واتفقت هذه النتيجة مع نتائج الدراسات ،

)Balanco & Garrote, 2007; Bazzini & Tsamir, 2004; Tsamir & 
Bazzini, 2002; Kroll, 1986).  نيا تمثيال بيا) 4(ويوضح الشكل

  .ألصناف األخطاء الشائعة في حل الفقرة الثانية

ة   ول الطلب أصناف األخطاء الشائعة في حل
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  .أصناف األخطاء الشائعة في حل الفقرة الثانية :)4(الشكل 

  

  :من االختبارالفقرة الثالثة 

مقلوب عدد ": عبر عن العبارة المتباينة التالية بصورة جبرية بالرموز

  ". 5ما ال يزيد على ضعفي العدد األصلي نفسه مضافا إليه 

أصناف األخطاء الشائعة على ) 5(تحدد الرموز الواردة في الجدول 

  :النحو اآلتي

كتابة (عدم فهم مفهوم ضعفي العدد، والخلط بينه وبين مربع العدد : 1خ

  ).مربع المتغير بدال من ضعفيه

بحذف إشارة المساواة، أو استبداله ) ال يزيد(عدم فهم المفهوم : 2خ

  .بالمساواة

  .ة أمثال العدد بدال من ضعفيهكتابة أربع: 3خ

تكرارات أصناف األخطاء الشائعة عند الطلبة  )5( ويوضح الجدول

  .في حل الفقرة الثالثة ونسبها المئوية

تكرارات أصناف األخطاء الشائعة عند الطلبة في حل الفقرة  :)5(الجدول 

  .الثالثة ونسبها المئوية

 3خ  2خ  1خ  صنف الخطأ
 21 28 64  تكرار صنف الخطأ

 0.11 0.15 0.35  * نسبة شيوع الخطأ

  )182( عدد الذين حاولوا اإلجابة عن الفقرة*       

أن أكثر أصناف األخطاء شيوعا في حل ) 5(يتضح من الجدول 

عدم فهم مفهوم ضعفي العدد، والخلط بينه وبين مربع : "الفقرة الثالثة كان

ر الطلبة عن ترجمة عب: ، فمثال)0.35(؛ إذ بلغت نسبة شيوعه "العدد

51: الفقرة بصورة خاطئة على النحو 2 +≤ x
x

(فكتبوا  
2x ( مكان

( )x2 .بحذف ) ال يزيد(عدم فهم المفهوم: "ثم تاله شيوع صنف الخطأ

ن عبر الطلبة ع: ؛ فمثال)0.15(؛ إذ بلغت نسبة شيوعه "إشارة المساواة

521الفقرة بالصورة 
+< x

x
: ، أو كتابتها بصورة معادلة

521
+= x

x
كتابة أربعة : "وكانت أقل نسبة شيوع لصنف الخطأ. 

عبر : ؛ فمثال)0.11(، وقد بلغت النسبة "أمثال العدد بدال من ضعفيه

541: الطلبة عن المتباينة الصحيحة بالصورة
+≤ x

x
، وبعضهم 

541:ترجمها على النحو
+< x

x
541أو  

+= x
x

ويمثل الشكل . 

توضيحا بيانيا ألصناف األخطاء الشائعة التي ظهرت في حل هذه ) 5(

  .الفقرة
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ة   ول الطلب أصناف األخطاء الشائعة في حل
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  .أصناف األخطاء الشائعة في حل الفقرة الثالثة )5(الشكل 

  

مين االهتمام الكافي بتوضيح وقد يعزى ذلك إلى عدم إيالء المعل

خاصة في المرحلة األساسية  –مفهوم المضاعف والمربع في أثناء التدريس 

من خالل طرح األمثلة المنتمية وغير المنتمية، وقد يفسر عدم إتقان  -

الطلبة لها بسبب قلة الفرص المتاحة لهم للتدرب عليها من خالل مواقف 

وربما يعزى ذلك إلى امتالك . م بهاحياتية تسهم في زيادة فترة احتفاظه

  . الطلبة لهذه المفاهيم بصورة خاطئة من مرحلة الدراسة في المدرسة

  :من االختبارالفقرة الرابعة 

 "أوجد مجموعة حل المتباينة الكسرية اآلتية
x

x 45
2

+>  

أصناف األخطاء الشائعة على ) 6(تحدد الرموز الواردة في الجدول 

  :آلتيا النحو

  .عدم البحث في إشارة المتباينة على خط األعداد: 1خ

ضرب طرفي المتباينة بمقدار من أجل التخلص من المقام دون مراعاة : 2خ

)إشارة )x.  

)ضرب الحد الجبري الذي مقامه يشتمل على المتغير: 3خ )x  فقط

)بالمقدار )x لحذفه من المقام.  

  .عدم كتابة مجموعة الحل بشكل صحيح: 4خ

  تحويل المتباينة إلى معادلة ثم حلها،واعتبار ذلك حًال للمتباينة: 5خ

تكرارات أصناف األخطاء الشائعة عند الطلبة في  )6(ويبين الجدول 

  .حل الفقرة الرابعة ونسبها المئوية

لفقرة الرابعة عة في حل اتكرارات أصناف األخطاء الشائ :)6(الجدول 

  ونسبها المئوية

 5خ  4خ   3خ 2خ  1خ  صنف الخطأ
 78 65 22 169  114  تكرار صنف الخطأ

 0.42 0.35 0.12 0.91 0.61  * نسبة شيوع الخطأ

  )186( عدد الذين حاولوا اإلجابة عن الفقرة*  

أن أكثر أصناف األخطاء شيوعا كانت في  )6( يتضح من الجدول

ضرب طرفي المتباينة بصورة خاطئة من أجل حذف " :صنف الخطأ

ضرب بعض الطلبة طرفي : ؛ فمثال)0.91(؛ فقد بلغت نسبة شيوعه "المقام

)المتباينة بالمتغير )x دون مراعاة إشارة المتغير على  الختصار المقام

()45(: (النحو اآلتي
2

(
x

xxx ة ، لتصبح المتباينة بالصور)<+

)45
2

2

+> xx
)، وبعضهم ضرب طرفي المتباينة بالمقدار ) )x2 

(: على النحو
x

x 45
2

+>(( )x2لتحوليها إلى الصورة ، :

( )8102 +< xx . وربما يعزى هذا الخطأ إلى عدم فهم الطلبة

دم تطبيق قانون االختزال على المتباينات بصورة لخصائص المتباينات، وع

وقد تفسر هذه النتيجة بعدم إيالء المعلمين العناية الكافية بوضع . صحيحة

خطط عالجية محددة لتصويب األخطاء المفاهيمية المرتبطة بالمتباينات 

وربما يعزى ذلك إلى أن بعض أعضاء هيئة التدريس في . لدى الطلبة

الطلبة أتقنوا موضوع حل المتباينات في مرحلة  الجامعة يعتقدون ان

الدراسة قبل الجامعة وقد ال يعرجون على شرح المتباينات كموضوع 

وقد  .يستحق الوقوف عنده، بل ربما يكتفون بعرض بعض األمثلة عنها

 ,.Ureyen, et al)اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة يورين ورفاقه 
2006) .  

البحث في إشارة المتباينة على خط عدم : "أما صنف الخطأ

؛ حيث يقوم الطلبة )0.61(، فجاء في الترتيب الثاني بنسبة "األعداد

أو استخدم  بتحليل المتباينة ثم اقتراح حل لها، وبعضهم ترك الحل،

القانون العام واعتبره مجموعة الحل للمتباينة وكتابتها على 

:النحو

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −+

2
13210,

2
13210

: خطأ، وجاء صنف ال

ثم حلها في الترتيب الثالث؛ إذ بلغت " تحويل المتباينة إلى معادلة"
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: ، فيحول الطلبة المتباينة إلى معادلة)0.42(النسبة
x

x 45
2

، وقد =+

يعزى ذلك إلى عدم تمييز الطلبة بين المتباينة والمعادلة والخلط بينهما، 

ستخدمونها بشكل تبادلي كرموز وبالتالي ال يميزون بين عالقات الترتيب وي

 & Balanco) وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات سبقت. )= ،>(
Garrote, 2007; Bazzini & Tsamir, 2004; Tsamir & Bazzini, 

2002; Kroll, 1986) ضرب : "وكانت أقل نسبة شيوع لصنف الخطأ

)المقام الذي يشتمل على المتغير )x فقط بالمقدار( )x  بهدف التخلص

، حيث يجري الطلبة العملية )0.11(، وبلغت نسبة شيوعه "من المقام

: بالصورة اآلتية
x

xx 4)(5
2

45:لتصبح المتباينة ،<+
2

+>
x

 

بيانيا تمثيال ) 6(ويوضح الشكل  .x<18: ويحصلون على الحل

  .ألصناف األخطاء الشائعة في حل الفقرة الرابعة

ة   ول الطلب أصناف األخطاء الشائعة في حل
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  .أصناف األخطاء الشائعة في حل الفقرة الرابعة :)6(الشكل 

  

  :من االختبارالفقرة الخامسة 

: أوجد مجموعة حل المتباينة اآلتية
24964 x≥  

نحو تحدد الرموز الواردة في الجدول أصناف األخطاء الشائعة على ال

 :اآلتي
  .عدم البحث في اإلشارة على خط األعداد: 1خ

  ).غلق األطراف(عدم كتابة مجموعة الحل بصورة صحيحة : 2خ

  .إيجاد الجذر التربيعي وعدم وضع القيمة المطلقة: 3خ

  .عدم التعامل مع تعريف القيمة المطلقة بشكل صحيح: 4خ

الطلبة في  تكرارات أصناف األخطاء الشائعة عند) 7(ويبين الجدول 

  .حل الفقرة الخامسة ونسبها المئوية

 الفقرةتكرارات أصناف األخطاء الشائعة لدى الطلبة في حل  :)7(الجدول 

  الخامسة ونسبها المئوية

  4خ 3خ  2خ  1خ  صنف الخطأ

 24 127 25  53  تكرار صنف الخطأ

 0.13 0.69 0.14  0.29  * نسبة شيوع الخطأ

  )185(عن الفقرة  عدد الذين حاولوا اإلجابة*  

أن أكثر أصناف األخطاء شيوعا كانت لصنف  )7(يتضح من الجدول 

؛ حيث بلغت "إيجاد الجذر التربيعي وعدم وضع القيمة المطلقة: "الخطأ

يجد الطلبة الجذر التربيعي لطرفي المتباينة : ، فمثال)0.69( نسبة شيوعه

x78: بالصورة : ليحصلوا على ≤
8
7

≤x .وجاء صنف الخطأ :

في الترتيب الثاني؛ إذ بلغت " عدم البحث في اإلشارة على خط األعداد"

، فغالبا ما كان الطلبة يحصلون على متبانية خطية )0.29(نسبة شيوعه 

بعد إيجاد الجذر التربيعي للطرفين كما في صنف الخطأ من الصنف األول 

عدم التعامل مع تعريف : "في صنف الخطأ وكانت أقل نسبة شيوع). 1خ(

؛ فيجد الطالب )0.13(فقد بلغت النسبة  ؛"القيمة المطلقة بصورة صحيحة

x78: الجذر التربيعي لطرفي المتباينة : ثم يكتبها بالصورة ،≤

x78 : ، ويعتبر الحل بالصورة≤
8
7

≤x .ى ذلك إلى عدم وقد يعز

وضوح مفهوم القيمة المطلقة وخصائصها لدى الطلبة، وأنهم غير قادرين 

والقيمة المطلقة للمتغير  8على التمييز بين القيمة المطلقة للعدد 

x7 . وربما يعزى ذلك إلى عدم تأكيد معملي الرياضيات لطلبتهم أثناء

 xبأنها تمثل المسافة بين النقطة  xفهوم القيمة المطلقةتعليمهم م

والنقطة صفر مما قد يسبب لبسا لدى طلبتهم لهذا المفهوم والتي قد تبدو 

واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة . آثاره الحقا في حل المتباينات

 )7(ويوضح الشكل . )(Tsamir & Bazzini, 2002تسامير وبازيني 
التوزيع البياني ألصناف األخطاء الشائعة لدى الطلبة في حل الفقرة 

  .الخامسة
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تكرار الخطأ
النسبة المئوية

  

  .أصناف األخطاء الشائعة في حل الفقرة الخامسة :)7(الشكل 

  

  :من االختبارالفقرة السادسة 

: أوجد مجموعة حل المتباينة اآلتية

xxx 34252 ≤−≤+   

أصناف األخطاء الشائعة على ) 8(وز الواردة في الجدول تحدد الرم

 :النحو اآلتي
عدم تجزئة المتباينة إلى (عدم فهم كيفية حل المتباينة المركبة : 1خ

  ).جزأين

  .عدم كتابة مجموعة الحل بشكل صحيح: 2خ

  .التعامل مع أحد الجزأين وإهمال الجزء اآلخر: 3خ

  .حيحةعدم تطبيق قانون االختزال بصورة ص: 4خ

)حذف الثابت من حد الجزء األوسط وكتابة المتغير: 5خ )x لوحده.  

أصناف األخطاء الشائعة لدى الطلبة في حل هذه  )8(يبين الجدول و

  .الفقرة

أصناف األخطاء الشائعة لدى الطلبة في إجابة الطلبة عن  :)8(الجدول 

  الفقرة السادسة

  5خ 4خ   3خ 2خ  1خ  صنف الخطأ

 45 25 66 32  98  تكرار صنف الخطأ

 0.29 0.43 0.16 0.21 0.64  *  نسبة شيوع الخطأ

  )153(عدد الذين حاولوا اإلجابة عن الفقرة *  

عدم : "أن أكثر أصناف األخطاء شيوعا كانت )8( يتضح من الجدول

؛ إذ بلغت نسبة ")عدم تجزئة المتباينة(فهم كيفية حل المتباينة المركبة 

؛ حيث يجري الطلبة العملية الحسابية على طرفين فقط من )0.64(ه شيوع

طرح المتغير من أي طرفين، ثم إجراء عملية مماثلة : مثلأطراف المتباينة، 

: بالصورة اآلتية على الطرفين اآلخرين لجعل المتغيرات في الحد األوسط

)طرح  )x3  من الحدين الثاني والثالث

xxxxx 3334252 )ثم طرح ،+≥−−≥− )x5  من

0572552: الحدين األول والثاني ≤−−≤−+ xxxx، 

01222: لتصبح المتباينة ≤−≤ x . واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة

وجاء شيوع . )(Balanco & Garrote, 2007دراسة باالنكو وجاروت 

في الترتيب ، "ختزال بصورة صحيحةعدم تطبيق قانون اال: "صنف الخطأ

؛ فيجري الطلبة طرح مقدار من طرف ويجمعونه )0.43(الثاني بنسبة 

xxxxx: لطرف آخر على النحو 3542552 ≤+−≤−+ ،

أو إضافة مقدار الثابت الموجود في الحد األوسط بصورة غير صحيحة 

23242252: لحذفه مثل +≤+−≤++ xxx،  ثم يكتبون

23454: صورةبال المتباينة +≤≤+ xxx مما يدل على عدم ،

وكانت أقل نسبة شيوع لصنف . تمييز الطلبة إلشارة الحد بصورة صحيحة

حيث  ؛"التعامل مع أحد جزأي المتباينة، وإهمال الجزء اآلخر: "الخطأ

يأخذ الطلبة الحدين األولين، أو يأخذون : ؛ فمثال)0.16(بلغت النسبة 

: لحل المتباينة الناتجة باعتبارها الفقرة نفسها مثلالحدين األخيرين، 

xx 4252  :ليحصلوا على المتباينة ،+≥−

2245 −≤+ xx  0ليصلوا إلى الناتج≤x ويستخدمون ،

xxالطريقة نفسها عند اختيارهم للحدين األخيرين  342 ≤−، 

≥x: علىويحصلون منها 
7
2

ولم يظهر الطلبة فهمًا لكيفية كتابة . 

: مجموعة الحل للمتباينات المركبة؛ فقد بلغت نسبة شيوع صنف الخطأ

، )0.21" (عدم قدرة الطلبة على كتابة مجموعة حل المتباينة المركبة"

 وتنوعت أخطاؤهم في كتابة مجموعة الحل بين إغالق أطراف الفترة بصورة

⎦⎥: خاطئة مثل
⎤

⎢⎣
⎡ ∞,
7
2 [ )I−∞,0 وكتب بعضهم ،⎟

⎠
⎞

⎢⎣
⎡ ∞,
7
2

، ولم 

 :يغلق بعضهم أطراف الفترة حيث يلزم ذلك مثل

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∞∞− ,

7
20, I وهناك من كتب الحد األكبر في بداية الفترة ،

]: مثل توزيعا ألصناف األخطاء ) 8(ل ويوضح الشك .، وغيرها0,∞−(

  .الشائعة لدى الطلبة في حل الفقرة السادسة بيانيا
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تكرار الخطأ
النسبة المئوية

  

  أصناف األخطاء الشائعة لدى الطلبة في حل الفقرة السادسة :)8(الشكل 

  

  :التوصيات

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن التوصية باآلتي

لى المقبولين في تخصص إجراء امتحان مستوى لطلبة السنة األو -1

الرياضيات، يعده قسم الرياضيات، ويحدد مستوى المتطلبات 

السابقة التي يحتاجها الطلبة لدراسة مقرر التفاضل والتكامل 

)101.(  

ضرورة تركيز أعضاء الهيئة التدريسية على مراجعة طلبة السنة األولى  -2

رياضيات بموضوع المتباينات ألهميته في فهم موضوعات أخرى في ال

  . التحليلية

ضرورة مراجعة موضوع المتباينات التي سبق للطلبة دراستها في  -3

  .المرحلة المدرسية، والبناء عليها

ضرورة أن يعد عضو هيئة التدريس خططًا عالجية لتصويب أصناف  -4

  .األخطاء الشائعة لدى الطلبة

 أخطاء طلبة تخصصتحليل إجراء المزيد من البحوث في مجال  -5

  .الرياضيات في موضوعات الرياضيات األخرى

بعض أصناف  -ضمن الدروس  -تضمين كتب الرياضيات المدرسية  -6

األخطاء الشائعة المتوقع أن يقع بها الطلبة، من أجل أن يتعرف 

الطالب والمعلم على هذه األصناف من األخطاء لمعالجتها وتالفي 

  .الوقوع فيها

ألخطاء الشائعة بين طلبة تخصص إجراء دراسات مقارنة بين ا -7

  .الرياضيات من جامعات مختلفة

ضرورة أن يعد معلمو الرياضيات ممن يدرسون موضوع المتباينات في  -8

المدرسة خططا لمعالجة األخطاء الشائعة لدى طلبتهم في هذا 

  .الموضوع

  

  

  :المراجع

ف بعض أنماط األخطاء التي تشيع عند طالب الص). 1984(. حسين، جابر
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الصف الثالث  بةأخطاء القراءة الجهرية في اللغة العربية لدى طل
وعالقتها ببعض املتغريات في محافظة إربد األساسي  

  
  *محمد الحوامدة

  
  

 11/4/2010 تاريخ قبوله     15/7/2009 تاريخ تسلم البحث

لـدى طلبـة    وتحليلهـا، أخطـاء القـراءة الجهريـة    هـدفت الدراسـة إلـى وصـف      :ملخص

وإظهــار االســتراتيجيات القرائيــة التــي يســتخدمها الطلبــة       ،الثالــث األساســي الصــف 

ــة الدراســة ( الرمــزي الصــوتي، والتركيبــي،   (، ودرجــة تمّكــنهم مــن أنظمــة اللغــة     )عين

والــداللي .( راســة مــننــت عينــة الدوقــد تكو)طالبــًا وطالبــة مــوزعين بالتســاوي ) 22

ريقة العينة البسيطة العشـوائية مـن طلبـة الصـف     بين الجنسين، حيث تم اختيارهم بط

في الفصل الثـاني للعـام الدراسـي    ) مجتمع الدراسة(في محافظة إربد األساسي الثالث

) R.M.I(، وقــد اســتخدمت الدراســة قائمــة تحليــل األخطــاء القرائيــة  2008/2009

هــذا المعتمــدة فــي عــدة دراســات ل  )Goodman & Burke, 1972( اطورهــ تــيال

مجموعــة مــن ) عينــة الدراســة(وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة ارتكــاب الطلبــة  . الغــرض

األخطاء في القراءة الجهرية، وأن أكثر أنواع األخطاء شيوعًا في قراءة الطلبة كانـت  

عـدم وجـود فـروق    أخطاء اإلبـدال، يليهـا الحـذف، ثـم اإلضـافة، كمـا أظهـرت النتـائج         

ــة إحصــائية   ــة عنــد مســ ذات دالل ــين   فــي األخطــاء ) α=0.05(توى الدالل ــة ب القرائي

القرائيـة جميعهـا    الدراسـة لالسـتراتيجيات   الطلبة تعـزى للجـنس، وأن اسـتخدام عينـة    

كان دون المستوى المطلوب، وذلك وفق مـا تتطلبـه قائمـة تحليـل األخطـاء القرائيـة       

)R.M.I .(كما أظهرت الدةطبيعـة أخطـاء الطلبـ   ة فـي  راسة فروقًا ذات داللة إحصائي 

القــراءة الجهريــة، تحليــل أخطــاء     :الكلمــات المفتاحيــة (. لمتغيــر عمــل األم تعــزى 

  ).م القراءة، الصف الثالث األساسيم وتعليالقراءة الجهرية، تعّل

  

  

القراءة النافذة إلى الفكر اإلنساني، الموصلة  تعد :مقدمة الدراسة

أهمية القراءة في أول آية نزلت من  وتتجلى إلى كل أنواع المعرفة،

&   ù في غار حراء، قال ن الكريم على الرسول آالقر tø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ 

y7În/ u‘ “ Ï% ©!$# t, n= y{ ∩⊇∪ t, n= y{ z⎯≈ |¡ΣM} $# ô⎯ÏΒ @, n= tã ) ،2-1آية العلق( ،

&  ùد سبحانه وتعالى أداة القراءة والكتابة وأكَّ t ø%$# y7š/ u‘ uρ ãΠ tø. F{$# 

∩⊂∪ “ Ï% ©!$# zΟ ¯= tæ ÉΟ n= s)ø9 $$ Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯= tæ z⎯≈ |¡ΣM} $# $tΒ óΟ s9 ÷Λ s> ÷ètƒ ) ،العلق

وعبادته وطاعته  أقوى األسباب لمعرفة الله  فالقراءة). 5-3آية 

  .لعقل والروحلوغذاء  ،القراءة متعة للنفسف،  وطاعة رسوله

مـــن  وقـــد ازداد اهتمـــام البـــاحثين بـــالقراءة فـــي النصـــف الثـــاني

وحاولوا التركيـز علـى القـراءة علـى أنهـا أسـلوب مـن         ،لعشرينالقرن ا

والتفكير  ،وإصدار األحكام ،المشكالت أساليب النشاط العقلي في حّل

الناقـــد، باإلضـــافة إلـــى التركيـــز علـــى عنصـــر االســـتماع الـــذي يرافـــق  

 لبعض الميول نفسيًا وكون القارئ يجد لذة وسرورًا ،عملية القراءة
  

_________________________  

  .األردناربد،، اء التطبيقيةـة البلقـجامع، كلية إربد الجامعية *

  .اربد، األردن، 2010حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 
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Abstract: This study aims at describing and analyzing the loud 
reading errors as committed by third grade students. Moreover, the 
study investigates the reading strategies used by these students and 
the extent to which they master the language systems (graphophonic, 
syntactic and semantic). The sample of the study consisted of 22 
randomly selected students of both genders from the governorate of 
Irbid in the second semester 2008/2009. Using the Reading Miscue 
Inventory (RMI) model developed by Goodman and Burke (1972), the 
study indicated that the most common types of reading errors 
committed were substitution, followed by omission and then insertion. 
The results showed that there were no gender-related statistically-
significant differences (α=0.05) in the students' reading errors. 
Moreover, the students' usage of any of the reading strategies was 
below the level expected by RMI. There were statistically significant 
differences in the nature of the students' errors reflected to the 
mother's work. (Keywords: Loud Reading; Reading Error Analysis; 
Learning and Teaching Reading; Third Grade). 
 

  

وكثير من الباحثين يرون في . والرغبات المكبوتة من خالل القراءة

ة يساوونها بالتفكير،القراءة عمليوهم يستبعدون األخذ  ة عقلي

ألن فك الرموز  ؛للقراءة تعريفًا) decoding(بقضية فك الرمز 

ال يتعدى كون القارئ يقوم  ،وتحويل الحروف المكتوبة إلى أصوات

وهي أشبه  ،وقراءته في هذه الحالة آلية ليس فيها تفكير ،بعملية آلية

التي تكتب  ،ةباللغة الفارسي بالقارئ العربي عندما يقرأ نصا مكتوبًا

فبالقراءة ينمو  .بحروف عربية، ففي هذه الحالة تخلو من التفكير

فكر اإلنسان، وتتهذب انفعاالته، ويكتشف العالم بما فيه من أساليب 

طعيمة (تفكير وتعبير، فتنمو قدرته على التفسير والتحليل والنقد 

إلى الدراسات تشير ف ). 96، 2002؛ عمار،33، 2006والشعيبي، 

حبش، (عن طريق القراءة  يتممما يتعلمه المرء % 70ن نحو أ

2003(. 
فالقراءة نشاط عقلي هدفه العام إكساب القارئ المعرفة 

وحسن اإللقاء، فلم تعد  اللفظوالثقافة والعلوم، باإلضافة إلى سالمة 

القراءة عملية يراد بها إيجاد الصلة بين الكالم والرموز الكتابية، ولم 

الذي يؤديه  ها مقتصرة على المعنى الذهني واللفظيتعد عناصر

جديدة تقوم على  أسسبل صارت ترتكز على  ،الرمز المكتوب

، وقد )2006 الحوامدة،؛ 2007 مرق، أبو( التعرف والنطق والفهم

في  تاآلراء والتعريفات التي تناولت مفهوم القراءة، وتباين تتعدد
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لهذه المهارة من أهمية في وهذا االختالف يعكس ما  .بعض األحيان

باحث من زاوية تختلف عن  العملية التعليمية، فقد نظر إليها كّل

المختبر الذي يتفاعل فيه كل  درس القراءة نظرة اآلخر لها، كما يعد

ما لدى الطلبة من مكتسبات لغوية ولفظية وخبرات ومهارات متنوعة 

ة والقدرة مقبول من حيث المخرجات  إلنتاج تفاعل تواصلياللفظي

  ).1999نصر، (اللغوية 

ودمانج ففقد عر  )Goodman, 1995, 3(" بأنها القراءة

عملية الحصول على المعنى من المطبوع من خالل استخدام القارئ 

) 22، 1986 ،بوند وتنكر وواسون( فيعرو". اللغة بأكملها

لمطبوعة التي بأنها عملية التعرف إلى الرموز المكتوبة أو االقراءة "

تكونت من خالل الخبرة السابقة للقارئ، وتشتق  يتستدعي معان

المعاني الجديدة من خالل استخدام المفاهيم الموجودة في بنيته 

المعرفية، وتنظيم هذه المعاني محكوم باألغراض التي يحددها 

  ."القارئ بوضوح

 أشكال إلىوهو التعرف  اآلليلقراءة جانبان، الجانب فل

والقدرة على تشكيل كلمات وجمل منهـا، وجانب  وأصواتهاوف الحر

إدراكي فهم المـادة المقروءة، وال يمكن الفصل  إلىيؤدي  ذهني

بحال من األحوال بين الجانبين اآللي تفقد القراءة  إذ، واإلدراكي

أبو ( اعترى أي جانب منها الوهن والضعف إذاداللتها وأهميتها 

وقد اتسع مفهوم القراءة ليشمل جملة  ).1998أصفر ومخلوف، 

لتصبح القراءة ذات أبعاد ؛ الخبرات اللغوية التي يمتلكها القارئ

ويقوم على خلفية القارئ ومصادر الحس  :البعد الحسي هي،: ثالثة

فإن الرؤية لألشياء  ،لديه، فإذا ما حدث خلل في العين مثًال

ئ وانفعاالته أثناء ويتضمن مشاعر القار :البعد االنفعاليو .ستتأثر

 فيفي أثناء القراءة تؤثر  بها ألن الطريقة التي ننفعل ؛القراءة

ويتضمن التفكير ومهارات : البعد المعرفيو .تفسيرنا ما نقرأ

اء الذين يعانون من صعوبات في التفكير غالبًا ما راالستيعاب، فالق

، 1998العمارنة، ) يشعرون بصعوبة في القراءة واالستيعاب 

 .)Foorman, Francis, Novy, & Liberman, 1991؛13

ة بوتعرنها قدرة الطالب على ترجمة رموز أف القراءة الجهري

 .ما يقرأ استيعاب وفهمصوات ينطقها، وقدرته على ألى إالكتابة 

لمادة لرؤية العين : فالقراءة الجهرية تقوم على أربعة عناصر، هي

ونطق المادة  ،ة المقروءةالمقروءة، واالدراك الذهني للصور

عاشور والحوامدة، (ه المقروءة، وادراك معنى المقروء وفهم

يعبر عن مادة  ًالغوي ًانطق القراءة الجهريةكما تتطلب  ).2009

ودقة دون  ةسرعبمكتوبة بصوت مسموع، بحيث يتم هذا النطق 

حذف أو إبدال أو إضافة أو تكرار لحرف أو لكلمة أو لجملة، 

الحروف من مخارجها، ونطق الحركات القصار  إخراجبحيث يتم 

طولها المناسب، والتعبير عن عالمات الترقيم، وااللتزام بوالطوال 

ي، زالعزا(بالضبط الصرفي والنحوي في نطق المفردات والجمل 

   ).Paris, 2002, 81 ؛ 254، 1998؛ عبدالله، 2000

لت التي تناونماذج النظريات ووقد ظهرت العديد من ال

نظرية القراءة أو المدخل : عملية القراءة الجهرية واكتسابها، منها

نظرية و. القرائي من أسفل ألعلى، أو االنتقال من الجزء إلى الكل

. القراءة من أعلى إلى أسفل، أو االنتقال من الكل إلى الجزء

القراءة من  نظريةهو أن القارئ إذا ما اعتمد  هما،الفرق بينو

اء القراءة فإنه يركز بصورة أساسية على المعالجة أسفل ألعلى أثن

وفيها يحاول القارئ  ة للمادة المكتوبة حتى يصل إلى معنى،الخطي

القراءة  نظريةبينما  أن يأخذ المعنى الذي من أجله كتب النص،

من أعلى ألسفل هو أسلوب في معالجة المادة المكتوبة يشير إلى 

يث يقوم القارئ بتفسير ما يقرأ بح التوقع، ويعتمد على االستنتاج،

وهذه النظرية تتفق مع نظرية  .)2003سليمان، (وتحليله 

أن فهو يرى  )Goodman & Burke, 1972( وبيرك جودمان

القراءة بوصفها عملية استقبال تنطوي على أربع مراحـل أو 

اختيار عينات المادة المقروءة، والتثبت من الرموز : عمليات هي 

واختبار الفروض التي  لتنبؤ بما يريده الكاتب،المقروءة ، وا

) اختيار العينة والتثبت(تختص العمليتان األوليان ، وطرحها القارئ

أي اتصال العين بالرموز . بالجانب الفسيولوجي في القراءة

المطبوعة، ومحاولة فكها، إذ هي التي تعطي إشارة للمخ كي يفسر 

) التنبؤ واالختبار( تختص العمليتان األخريانوهذه الرموز، 

  ).2006طعيمة والناقة، ( بالجانب الفعلي

 ةا النظريأم فإنها  في القراءة الجهرية واكتسابها،ة التفاعلي

تعطي دورًا متوزانًا ومتكافئًا لكل مجموعات العوامل المترتبة على 

بافتراض أن القارئ يصل . )2003سليمان، ( النظريتين السابقتين

يق استخدام المعلومات من مصادر متعددة، إلى المعنى عن طر

خلفية معرفية لدى القارئ، ومعلومات : بحيث تسير في اتجاهين

  ).  2005عاشور ومقدادي، (يحصل عليها من النص المقروء 

في القراءة  المدخل االتصاليوترى نظرية 

)Communicative Approach ( الدرجة بتعليم القراءة يهتم أن

التفكير في أشكال األداء والقراءة،   دف مناألولى بتحديد اله

يطلق  التيهذه العملية و ،يقوم بها أن القارئاألخرى التي يرجى من 

عملية تربط بين اللغة المطبوعة وبين  تحويل الرموز وهي اعليه

في تدريس القراءة  المهمةمن األمور  إنو .أشكال االتصال األخرى

 المؤشرات ى استخدامعل القارئفي المدخل االتصالي تدريب 

 المؤشراتومن هذه . المختلفة في سبيل استيعاب النص المقروء

ومعناها ودالالتها، فضًال عن طريقة بناء الجمل  شكل الرموز نفسها،

  ).2006طعيمة والناقة، ( والتراكيب

فنظريات اكتساب القراءة الجهرية تركز أساسا على عمليات 

ي باألصوات المكونة للكلمات، وفك المعالجة الصوتية، بدءًا من الوع

األصوات من خالل الرموز الحرفية التي تمثلها في الكلمة المكتوبة 

ودمجها للوصول إلى اللفظ الصحيح، ارتكازًا على عمليات تذّكر 

هذه العمليات تتطلب من القارئ الضعيف أو المبتدئ . فعالة صوتية

ية القراءة، ومع الوقت عبئًا تفكيريًا، لذلك فهي تحدث ببطء عند بدا

تصبح أتوماتيكية ال تتطلب جهدًا تفكيريًا، وتجنيدًا مكثفًا لمصادر 

التركيز إال إذا كان هناك إشكال في عمليات المعالجة الصوتية، التي 
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طالقة "تحد من عملية اكتساب القراءة، وبالتالي تؤدي إلى عدم 

ر األجهزة فمرونة عمليات المعالجة الصوتية وتطوي، "القراءة

التفكيرية المسؤولة عن تلك العمليات في سن مبكر، من شأنها أن 

؛ 2003طه، (تسهم في سهولة اكتساب عمليات القراءة 

Snowling, 2001.(  

حظيت األخطاء الملحوظة في القراءة الجهرية بنصيب وقد 

واقترحت في هذا  ،الماضية ةوافر من البحث خالل العقود الثالث

ودراستها كيفًا  األخطاءب وأنظمة متعددة لتحليل تلك السبيل أسالي

تًا، ووكم ة  قائمةعدتحليل األخطاء القرائي)Reading  Miscue 
Inventory ( رهودمان وكارولين بيرك جيتا يالذي طو)Goodman 

& Burke, 1972 (ة انتشارًاأكثر نماذج تحليل األخطاء القرائي، 

الصوتي،  الرمزي(أنظمة اللغة إلى ) R.M.I(حيث يستند نظام 

والتركيبيويستخدم في الكشف عن األخطاء التي يقع ، )، والداللي

فيها القارئ في القراءة الجهرية، ويسعى هذا اإلجراء إلى الموازنة 

وتلك الملحوظة في القراءة، والتي ينحرف  المتوقعةبين االستجابة 

األخطاء ال تحدث تبعًا وهذه  ،عن االستجابة المتوقعة القارئفيها 

 القارئبل تصدر عن ، لوجهة نظر جودمان، بصورة عشوائية

: التي تمثل أنظمة اللغة الثالثة  (Cues)باعتبارها استجابات للرموز

والتركيبي ،الصوتية تحليل . ، والدالليهذه تزود  األخطاءوعملي

 أثناء هفيوما يحدث  القارئعقل  إلىالباحث بنافذة ينظر من خاللها 

القراءة، وتزود الفاحص في الوقت ذاته بنظرة إلى المعارف 

والخبرات التي يوظفها القراء عندما يقرؤون، واالستراتيجيات التي 

مشكالتهم، ويكشف عن كيفية استخدامهم ألنظمة  يستخدمونها لحّل

  ). 1990؛ مقدادي، Goodman & Goodman, 1977(اللغة 

 (R.M.I)ألخطاء القرائية لك قائمة جودمان وبير وتستخدم

لهجة  :مثلة، لمعايير عد يقع فيه القارئ طبقًا للحكم على كل خطأ

والشبه في رسم الكلمة، والشبه في صوت الكلمة،  ،القارئ، والتنغيم

ة في السياق، وتغيير المعنى، وتختلف هذه يوالتصحيح، والمقبول

التي ، التي سبقتهالقائمة عن اإلجراءات التقليدية لتحليل األخطاء 

بإحصاء عدد األخطاء في القراءة الجهرية، بإيالئها عناية  ىكانت تعن

خاصة بنوعية األخطاء إلى جانب كميتها، وتستند هذه القائمة على 

ودمان لتفسير عملية القراءة، والتي تعدها جالنظرية التي وضعها 

ة نفسية تخمين لغوية عملي(Psycholinguistic guessing game) 
   :، هييستخدم فيها القارئ استراتيجيات محددة 

وتعني االهتمام باللغة ): Recognition(استراتيجية التعرف  •

  .المكتوبة تحت ظروف بصرية معينة لتصنيف ما يقرأ

وهذا يتطلب من ): Sampling( اختيار العيناتاستراتيجية  •

ات التي القارئ اختيار الرموز الضرورية التي تزوده بالمعلوم

  . يعتمد عليها في الحصول على المعنى

تعد خطوة أساسية في  ):Predicting( التنبؤاستراتيجية  •

عملية القراءة، ففيها ينشغل القارئ بعملية تخمين مستمر 

. للتنبؤ بالمعنى، واألبنية التركيبية، والعناصر الصوتية الرمزية

قدرة على عملية وكلما كان للقارئ خبرة سابقة، كانت لديه ال

 .التنبؤ السليمة

وتتم هذه ): Confirming( استراتيجية التأكد أو التثبت •

االستراتيجية بعد االختيار السليم لألفكار الرئيسة بحيث يتم 

 . تمحيصها والتثبت منها
ففي هذه االستراتيجية  ):Correcting( التصحيحاستراتيجية  •

قية بين المادة يكتشف القارئ أنه ال توجد روابط منط

المكتوبة والمعنى المتنبأ به أو يفترضه، عندها البد من 

 .التصحيح للتغلب على ما فاته من المعاني واألفكار
): Terminating( استراتيجية االنتهاء من عملية القراءة •

وفيها يكون القارئ قد توصل إلى نتيجة، وعندها يصدر 

 ,Goodman, Watson, & Burke)أحكامًا بناًء على ما قرأ
1987, 192). .  

من التمييز بين القارئ  الفاحصن مّكتستراتيجيات هذه اال

ومع أن هذه القائمة ال تتضمن اقتراح  ،الكفء والقارئ الضعيف

معايير محددة تفسر نماذج األخطاء إال أن عدة دراسات استخدمتها 

ي هذه قد الحظت تأثير مستوى الصف الدراسي والقدرة اللغوية ف

الذي يشير إلى التشابه ) الرمز(النماذج،  فمتغير الشبه في الصوت 

يمثل مدى اعتماد  ،بين أخطاء القارئ وما يقابلها من كلمات النص

 القارئ على معرفته واستخدامه لهذا النظام من أنظمة اللغة

  ). Goodman et al.,1987 ؛1990مقدادي، (

أداة ) R.M.I( لقرائيةألخطاء الجودمان وبيرك  وُتعد قائمة

مهمة في قياس مستوى استيعاب القارئ للمقروء، فهو ليس مجرد 

أداة لرصد األخطاء وتحليلها وتصنيفها، ولكنه نظام تشخيص، إذ 

على نتائجه يتحدد مجال ضعف القارئ، وعلى أساس ذلك توضع 

  ).   1988شهاب، (المناسبة الخطط العالجية 

 )Goodman & Goodman, 1977(وتشير بعض الدراسات 

أن نسبة األخطاء التي تتشابه في رسمها مع ما يقابلها في النص  إلى

 حد معين،  إلىتتجه نحو الزيادة مع ارتفاع في المستوى التعليمي

ن تصحيح األخطاء يمكن أن يزودنا بمعيار للتمييز بين إف ،كذلك

فالقارئ الذي يخطئ دون أن  ،القارئ الكفء والقارئ الضعيف

وبخاصة تلك المتعلقة بما يغير الداللة والمعنى،  ،صحح األخطاءي

أما إذا كان يميل . قد ال يكون قارئًا من أجل الوصول إلى المعنى

إلى تصحيح األخطاء بحيث يتطابق مع المعنى الوارد في النص 

مثل هذا القارئ قارئًا يسعى إلى تحقيق الفهم  دفيع ،المقروء

ن إف ،كذلك .ملية فك لرموز النص المقروءواالستيعاب، وال يقوم بع

بحيث  أكثر تعقيدًا"  أخطاء"القارئ األكثر كفاءة يميل إلى إصدار 

إضافة إلى المدخالت  ،تتضمن تكامل المعنى والتركيب والصوت

ة التي يمتلكها، مثل هذا القارئ الكفء المكتوبة والخلفية المعرفي

كما يؤكد ذلك قدرته  ،روءيميل إلى المحافظة على معنى النص المق

على اشتقاق المعنى من الصفحة المكتوبة التي يستجيب لها 

  ). 1990مقدادي، (

عدد األخطاء؛ ألن استخدام ) R.M.I(وال تتضمن قائمة 

القارئ لالستراتيجيات يعد أكثر أهمية من عدد األخطاء، كما 

نى أظهرت الدراسات في هذا المجال أن القراء يستطيعون بناء مع



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 112

من النص على نحو فاعل حتى وإن ارتكبوا أخطاء متعددة في 

  .)Goodman & Goodman, 1977(القراءة 

وتكمن أهمية تحليل أخطاء القراءة الجهرية في مساعدة 

المعلمين على فهم عملية القراءة، فنظرتهم إلى عملية القراءة 

عل بين عملية القراءة كعملية تفا فهمستختلف، وهذا يساعدهم في 

وسيالحظ  .القارئ والنص، إضافة إلى إدراك استراتيجيات القراءة

تحليل أخطاء القراءة أن األخطاء  قائمةالفاحص خالل استخدامه ل

التي يرتكبها القارئ أثناء القراءة عندما يقوم باستبدال كلمة بكلمة 

أخرى تؤدي المعنى نفسه، أو يقوم بحذف كلمة من النص المقروء 

يالحظ مدى تصحيح القارئ ألخطائه، سذفها في المعنى، وال يؤثر ح

ودرجة التشابه بين أخطاء القارئ وكلمات النص، فهذه األخطاء من 

شأنها تنبيه المعلم وتركيز اهتمامه على نوعية األخطاء ال عددها 

  .(Goodman et al.,1987)ومدى تأثيرها في المعنى 

أهمية القراءة  )Trelease, 2006( تريليس ةدت دراسأّكوقد 

وأشارت الدراسة إلى أن  ،القدرات الذهنية لألطفال الجهرية لتنمية

، ًاالوحيد لتنشئة الطفل قارئ القراءة بصوت مسموع هي العامل

ة كيياألمر وتشير اإلحصاءات إلى أن الطفل في الواليات المتحدة

ساعة في رياض األطفال قبل االلتحاق  700يقضي أكثر من 

مما يجعل  ،ألف ساعة 52بينما يقضي خارجها  س الرسمية،بالمدار

الطفل الذهنية ومهاراته  لألبوين الحظ األوفر في التأثير في قدرات

   Kampfe, 1989).؛2006 الخليفي،(اللغوية 

رغم من أهمية القراءة الجهرية للطالب، فإن الواقع الحالي وبال

إلى التمكن من  يؤكد أن مشكلة ضعف الطلبة فيها، وافتقارهم

العبدالله، ( من التعليم مازالت قائمة األولىمهاراتها في المراحل 

أما أهم العيوب الشائعة في القراءة ). 2003؛ شعبان، 2008

والحروف  ،تتمثل في سوء النطق المعكوسف الجهرية لدى الطلبة،

و الكلمات، أالمعكوسة، وفقدان مكان الكلمة، وحذف بعض الحروف 

حروف أو كلمات أثناء القراءة، باإلضافة إلى عدم القدرة  وإضافة

 .والعجز في تحليلها، مما يؤدي إلى تغيير معناها ،على تعرف الكلمة

ومن العيوب الشائعة أيضا في القراءة، العجز عن استخدام مؤشرات 

الكلمة، والعجز عن  إلىللتعرف  معينًاومؤشرات المعنى،  ،السياق

طعيمة والشعيبي، ؛ Savage & Stuart, 2006, 44 (فهم المقروء 

  ).  37، 1991؛ برانيت وبرادلي، 7، 2003؛ شعبان، 34، 2006

وأمام  .متفاوت مستوى الطلبة القرائيأن ومما تقدم يتضح 

تباينت وجهات النظر في توضيح األسباب، فهناك من  التفاوتهذا 

سي، أو المنهاج الدراالقارئ نفسه، أو يرجع السبب في ذلك إلى 

وهناك من يرجع السبب إلى ما آل إليه حال  .المعلم وطريقة تدريسه

عاشور والحوامدة، (من تدهور الناطقين باللغة العربية عمومًا

2009 ،104(.  

ومن جهة أخرى ثمة بيئات متعددة تسهم في تكوين عادات 

وتطوير المهارات األساسية للقراءة، وتتمثل هذه  ،القراءة الجيدة

والمجتمع كله، إذ إن لألسرة دورًا  ،والمدرسة ،ئات في األسرةالبي

 في تهيئة الطفل وتنمية قدراته القرائية ومتابعتها، فالجو أساسيًا

قدراته القرائية  فيالذي ينشأ فيه الطفل يؤثر سلبًا أو إيجابًا 

  ).38، 2006طعيمة والشيعبي، (

 نجريو هالسال، كدراسة أثبتت بعض الدراساتوقد 

)Halsall & Green, 1995 (تأثير دور المدرسة في تعليم  أن

من % 85من التأثير، وأن % 15القراءة للمبتدئين ينحصر في 

التأثير يرجع إلى خلفية الطالب متضمنة قدراته العقلية، وتعليم ما 

طعيمة والشعيبي، (قبل المدرسة، والظروف األسرية، ودور الوالدين 

أثر اشتراك  )Folsom, 1994( لسومقد درست فوو. )75، 2006

 اتتحسين االهتمام فيقرائي البرنامج الاألهل مع أطفالهم في 

القرائية لهؤالء األطفال، وأظهرت الدراسة أن اهتمامات األطفال 

بل ازداد أيضا الدور الذي يلعبه األهل  ،بالقراءة لم تتحسن فحسب

 ةن كيفية مساعدوفي محاولة مماثلة للكشف ع .في تعليم أبنائهم

وجد الينجتون وجايس . األهل ألطفالهم على تعلم القراءة

)(Allington & Guice,1998 ما يتأثر  أن تعلم القراءة غالبًا

وبمناقشة الكتب،  ،وبالكتابة ،وبالمعلمين األكفاء ،بالقراءة المتكررة

وقد كشفا أيضا أن األهل يستطيعون تشجيع أطفالهم على القراءة 

 ،ة بالكتب، ومن خالل القراءة الجهريةتوفير بيئة غنيمن خالل 

  . والعمل يدا بيد مع المدرسة ،واأللعاب

نهاية  الصف الثالث األساسي في األردنفي المقابل يعد و

الحلقة األولى، في ضوء تقسيم وزارة التربية والتعليم للمرحلة 

قراءة وفهم  األساسية، التي يتوقع من الطلبة أن يكونوا قادرين على

كلمة قراءة جهرية ) 150(جمل قصيرة ونصوص مكونة من قرابة 

مع مراعاة عالمات الترقيم، وأن تنمو لديهم الرغبة في  ،سليمة

والميل إلى استعمالها، كما يتوقع من الطلبة أن يستعملوا  ،القراءة

اإلطار العام والنتاجات (حواسهم استعماًال صحيحًا أثناء القراءة 

   .)28، 2005والخاصة للغة العربية،  العامة

أن الطفل الذي " إلى) 27، 1986بوند وآخرون، (ويشير 

يحرز تقدمًا في القراءة في نهاية الصف الثالث األساسي يستطيع أن 

يكتسب أساسًا قويًا لكل أنواع القراءة في المستقبل، فكلما كان 

يدعم القدرات  التقدم طبيعيًا في القراءة في الصفوف األولى، فإنه

  ." األساسية في القراءة في المراحل الالحقة

كما ينظر إلى الصفين الثاني والثالث أنهما مرحلة النمو 

السريع لمهارات القراءة التي ينبغي أن تؤسس فيها لدى الطفل 

عادات ومهارات القراءة األساسية، والتدريب على استراتيجيات 

ويعد الصف الثالث  .عناصرها إلىالكلمات وتحليلها  إلىالتعرف 

أيضا البداية الفعلية لمرحلة القراءة المنتجة المستقلة 

)Independent and productive reading phase ( حيث يستطيع

الطالب في هذا الصف الطالقة في القراءة، واستخدام استراتيجيات 

طعيمة (متعددة ومتنوعة في فك شفرة الكلمات واستخالص المعنى 

   .)70، 2006عيبي، والش

 بنصيب وافر من البحثالقراءة الجهرية حظيت فقد لذا 

، القراءة الجهريةعدد من الباحثين بدراسة أخطاء  اهتمو والدراسة،

؛ 2008العبدالله، (الدراسات، كدراسة ودعوا إلى إجراء مزيد من 

؛ 1991عويدات ومرشد، ؛ 2003؛ شعبان، 2005الحكيمي، 
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األمر الذي دعا الباحث إلى ، )1988هاب، ؛ ش1990مقدادي، 

في اللغة أخطاء القراءة الجهرية وتحليل إجراء الدراسة الحالية 

إذ يرى الباحث في األردن،  عند طلبة الصف الثالث األساسيالعربية 

ة ة تأنها تحتاج إلى دراسة علميساعد المعلمين على فهم عملي

القراءة،  تي يستخدمها الطلبة أثناءال ستراتيجياتاالإدراك والقراءة، 

فهذه األخطاء  .األخطاء التي يرتكبها القارئ أثناء القراءة ةالحظوم

ال  ،وتركيز اهتمامه على نوعية األخطاء ،من شأنها تنبيه المعلم

 .الوصول إلى الفهم واالستيعابومدى تأثيرها في  ،عددها
مة في المدارس احتلَّ تعليم القراءة مكانة مه :مشكلة الدراسة

األردنية، في ضوء ما تؤديه القراءة الجهرية من وظائف كثيرة في 

حياة الطالب، وقد سعت وزارة التربية والتعليم إلى تطوير المناهج 

والكتب المدرسية واستراتيجيات تعليم القراءة باستمرار، كان آخرها 

في ظّل  تطوير مناهج اللغة العربية وكتبها في المرحلة األساسية

مشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي، ومع ذلك فقد الحظ 

ة لإلشراف ومتابعة الباحث أثناء زياراته الميدانية للمدارس االبتدائي

طالبات التربية العملية، بعض الطلبة الذين ال يجيدون المهارات 

ء، أو األساسية للقراءة الجهرية، ويشيع في قراءتهم كثير من األخطا

وهذا  يواجهون صعوبات في تعلم القراءة الجهرية حسب قدراتهم،

؛ الحكيمي، 2008العبدالله، (ما أكَّدته بعض الدراسات كدراسة 

  ).2003؛ شعبان، 2005

ل مشكلة خطيرة على كل ويرى الباحث أن ذلك يشّك 

عدمستويات السلم التعليميالمهارات على األطفال تدريب ، حيث ي 

قرائية واستخدام استراتيجيات  والكتابة، القراءة في يةاألساس

 حيويًا أمرًا األولى االبتدائية المدرسة صفوف فيمتعددة ومتنوعة 

 الدراسية المراحل في مهارات القراءة والكتابة وتوظيف اكتساب في

الغزو وطيبي والسرطاوي،  ؛2006 طعيمة والشعيبي،(الالحقة 

 نجاحهم على قويًا كما تعد مؤشرًا). 1986بوند وآخرون، ؛ 2005

العمرية  المراحل في والكتابة القراءة مهارات إتقان في فشلهم أو

 ).Whitehurst & Lonigan, 1998(الالحقة 
من صعوبات القراءة وأخطائها لدى  ًاكثير نإف ،وفي المقابل 

و يعالج أخطاء أالطلبة يمكن تالفيها، فالمعلم يستطيع أن يصحح 

ًا، وقبل العالج سهًال نسبي أولبة عندما يكون هذا التصحيح الط

أن "إلى  )37، 1986 بوند وآخرون،(يشير و. فوات األوان

األخطاء القرائية تتفاوت في درجتها، فعندما تظهر أخطاء بسيطة 

ن اآلثار المترتبة على هذا إوال ننتبه إليها وال تعالج بسرعة، ف

غالبًا ما تؤدي إلى العجز القرائي التأخير في معالجتها تتجمع و

  . "الحاد

أخطاء القراءة إلى تحديد  تهدف الدراسة الحالية: أهداف الدراسة

عند طلبة الصف الثالث األساسي في اللغة العربية  ووصفها الجهرية

كما تهدف الدراسة من خالل تشخيص األخطاء . محافظة اربدفي 

فيد في وضع الخطة تلمعلومات التي القرائية لدى الطلبة وجمع ا

يهدف إلى : لتشخيص نمطان، األوللف. العالجية لهذه األخطاء

: وتصنيفها، والثاني، تقصي األخطاء القرائية التي يعاني منها الطلبة

يهدف إلى تحديد األسباب والعوامل المؤثرة في هذه األخطاء من 

 .خالل استقصاء آراء المعلمين
االستراتيجيات القرائية يضا إلى إظهار أنواع أتهدف الدراسة و

راسة( التي يستخدمها طلبة الصف الثالث األساسيأثناء ) عينة الد

ودرجة تمكنهم من أنظمة اللغة  ،قيامهم بعملية القراءة الجهرية

)والداللي ،والتركيبي ،الصوتي تحليل األخطاء  قائمةوفق  ،)الرمزي

 .)R.M.I(القرائية 
الجنس، (تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر المتغيرات  كما

في األخطاء في القراءة ) وعمل األم، والمستوى التعليمي لألب واألم

  ).عينة الدراسة(الصف الثالث األساسي  ةالجهرية لدى طلب

  : ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية :أسئلة الدراسة

عند طلبة الصف في اللغة العربية الجهرية ما أخطاء القراءة  •

؟ وما نسبة هذه األخطاء محافظة إربدالثالث األساسي في 

 النصوص المقروءة؟إلى قياسًا 
ما االستراتيجيات القرائية التي يستخدمها طلبة الصف الثالث  •

 قائمةاألساسي أثناء قيامهم بعملية القراءة الجهرية وفق 

  ئية؟ تحليل األخطاء القرا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في أخطاء القراءة  •

الصف الثالث األساسي تعزى لمتغيرات  بةالجهرية لدى طل

والمستوى التعليمي لألب واألم  ،وعمل األم ،جنس الطالب

 والتفاعل بينها؟
 :الدراسة فرضيات

 ≤ α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال .1
أخطاء القراءة الجهرية لدى طلبة الصف الثالث  في )0.05

 .األساسي تعزى لمتغير جنس الطالب
 ≤ α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال .2

في أخطاء القراءة الجهرية لدى طلبة الصف الثالث  )0.05

 .عمل األم األساسي تعزى لمتغير
 ≤ α(داللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال .3

في أخطاء القراءة الجهرية لدى طلبة الصف الثالث ) 0.05

 .المستوى التعليمي لألب األساسي تعزى لمتغير
 ≤ α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال .4

في أخطاء القراءة الجهرية لدى طلبة الصف الثالث ) 0.05

  .مأللالمستوى التعليمي  األساسي تعزى لمتغير
  :تتمثل أهمية هذه الدراسة فيما يلي :أهمية الدراسة

إضافة لبنة تستمد الدراسة الحالية أهميتها من محاولتها  •

توجيه اهتمام القائمين وهي  ،جديدة إلى ما قدمه اآلخرون

على تأليف مناهج اللغة العربية وكتبها في األردن، إلى 

ج بحيث تعمل على المشكالت القرائية وتوجيه هذه المناه

 ه اهتماميوج، وتدعم المهارات األساسية للقراءة الجهرية

المعلمين والمشرفين التربويين أيضًا إلى اإلجراءات المنظمة 

 قائمةالقراءة الجهرية وفق في  في عملية تشخيص األخطاء

، واتخاذ القرارات المناسبة عند وضع تحليل األخطاء القرائية

 الطرائق ك األخطاء، واختيار أفضلبرامج عالجية لتل
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 لدى الجهرية القراءة مهارة في تنمية تساعد التي واألساليب
 .الطلبة

من أهمية العملية القرائية، حيث تشير  أيضًا تستمد أهميتهاو •

وجود عالقة وثيقة بين القراءة والتحصيل " الدراسات إلى 

هة ،  ومن ج)330، 1998السيد، (" العام للطالب من جهة

من طلبة المدرسة األساسية % 20قد يرجع تأخر " أخرى 

، 1985لطفي، (" والثانوية دراسيًا إلى ضعفهم في القراءة

28(.  
 موضوع حول من المعلومات بالمزيد التربوي األدب إثراء •

 هاتسليط الضوء تجاه االهتمام بتدريسالجهرية، و القراءة

ة حديثةعلى أسس علمية وتربوي. 
  :انحصرت محددات الدراسة باآلتي: دات الدراسةمحد

تتميز أبحاث تحليل أخطاء القراءة عمومًا باقتصارها على  •

عينات محدودة؛ ألنها تجري بشكل فردي، وهي شبيهة بدراسة 

الحالة، وتتطلب جمع معلومات ابتداء من الجلوس مع القارئ 

ها والطلب إليه بأن يقرأ النصوص، ثم رصد أخطائه وتسجيل

 . والقيام بتحليلها ومناقشتها
 )R.M.I(استخدم الباحث قائمة تحليل أخطاء القراءة الجهرية  •

عند في اللغة العربية أخطاء القراءة الجهرية  في الكشف عن

 .طلبةال
: هي أنواع،التي وقع فيها الطلبة في ثالثة  األخطاءتصنيف  •

 األخطاءحليل ها قائمة تتكما بين ،)واإلضافة، واإلبدالالحذف، (

 .)R.M.I(في القراءة الجهرية 
االستراتيجيات القرائية التي يتوقع من الطلبة استخدامها وفق  •

، )R.M.I( قائمة تحليل أخطاء القراءة الجهرية

، اختيار العيناتاستراتيجية التعرف، واستراتيجية :(وهي

اتيجية ، واستراتيجية التأكد أو التثبت، واسترالتنبؤواستراتيجية 

 ).، واستراتيجية االنتهاء من عملية القراءةالتصحيح
حدد الباحث المستوى المقبول تربويًا ألخطاء القراءة الجهرية،  •

العبدالله، (بناًء على آراء المحكمين، والدراسات السابقة 

. )1988، شهاب؛ 1998، سرحان ؛ أبو2003، شعبان؛ 2008

القراءة الجهرية لدى  بحيث ال تزيد النسبة المئوية ألخطاء

 %).  5(على  النصوص المقروءةإلى قياسًا الطلبة 
لفحص مقروئية ) Cloze Test(استخدم الباحث اختبار التكملة  •

وهو من مقاييس المقروئية التي ، )Readability( النصوص

تعتمد القارئ والمقروء، وضع في األساس الستخدامه في 

حديد ما إذا كان كتابًا أو تحديد المستوى القرائي للطالب، وت

ة تقع في مستوى الطالب القرائيأو : مادة قرائي ،االستقاللي

أو اإلحباطي ،ة لالستجابات . التدريسيولتحديد النسبة المئوي

الصحيحة، يقسم عدد كلمات اإلغالق الصحيحة على العدد 

فإذا حصل الطالب . الكلي للكلمات المحذوفة في قطعة القراءة

فإن مادة القراءة ) % 100-% 61(المة تتراوح بين على ع

يكون عند المستوى القرائي االستقاللي ) النص المقروء(

، وإذا وقعت النسبة (Independent Reading Level)للطالب 

عدت المادة القرائية عند المستوى القرائي ) %60-%41(بين

أما إذا ،  (Instructional Reading Level)التدريسي للطالب

فإنها تكون عند المستوى القرائي ) %41(كانت النسبة أقل من 

العبدالله، ( (Frustration Reading Level)اإلحباطي للطالب

حذف  حيث تمHarrison , 1984  ،)؛2003؛ الناجي، 2008

 كل جملة في كل الخامس فيالرابع أو كل كلمة ترتيبها 

طبق االختبار  ، ثمجملة، وذلك بناء على عدد كلمات الالنصوص

 ،من طلبة الصف الثالث من غير عينة الدراسة ًاطالب) 13(على 

ة، وبعد ذلك قام الباحث بتصحيح  تماختيارهم بطريقة عشوائي

اإلجابات وفق مفتاح خاص بذلك، وقد بلغ متوسط درجاتهم 

، وعد ذلك مالئمًا لقدرات طلبة الصف %71على االختبار 

  .اللغوية ياألساس الثالث

، تم اختيارهم طالبًا وطالبة) 22(اقتصرت عينة الدراسة على  •

من الصف الثالث األساسي في المدارس الحكومية  عشوائيًا،

والخاصة في محافظة اربد، في الفصل الدراسي الثاني من العام 

 2009\2008الدراسي.  

  : مصطلحات الدراسة

هي العملية التي يستخدمها : )Oral Reading( القراءة الجهرية

الطلبة في ترجمة الرموز الكتابية وغيرها إلى ألفاظ منطوقة، 

مع  وأصوات مسموعة متباينة الداللة، حسب ما تحمل من معنى،

مراعاة صحة النطق، وحسن اإللقاء، وإخراج الحروف من مخارجها، 

 وضبط الحركات في مواضعها، والتمثيل المناسب للمعنى وعالمات

وعن طريقها يمكن مالحظة الطلبة مباشرة وهم يستخدمون  الترقيم،

  .المهارات األساسية للقراءة الجهرية

): The Strategies Of the Reading( االستراتيجيات القرائية

وهي الطرائق التي يستخدمها القارئ في التفاعل مع النص المقروء، 

قائمة تحليل ة وفق دون مساعدة، وتستلزم االستراتيجيات القرائي

استراتيجية التعرف، :(، وهي)R.M.I( أخطاء القراءة الجهرية

، واستراتيجية التنبؤ، واستراتيجية اختيار العيناتواستراتيجية 

، واستراتيجية االنتهاء من التصحيحالتأكد أو التثبت، واستراتيجية 

  ).عملية القراءة

أو  ًاالقارئ كلمة أو مقطع وهو أن يبدل :)Substitution( اإلبدال

من النص المقروء بكلمة أو مقطع أو حرف من خارج النص  ًاحرف

  .األصلي

على من عنده زيادة يدخلها القارئ  وهو ):Insertion( اإلضافة

  .ًاأو حرف ًاوقد تكون كلمة أو مقطع ،النص األصلي أثناء القراءة

ا أو كلمة بكاملهوهو أن يحذف القارئ  ):Omission( الحذف

، فال يقوم بقراءتها، وال من النص األصلي ًامن كلمة أو حرف ًامقطع

  .ينطق بها خالل عملية القراءة 

أخطاء لقد تناول عدد من الدراسات السابقة  :الدراسات السابقة

، فقد هدفت دراسة العبدالله بالتقصي والتحليلالقراءة الجهرية 

اسي في مدارس تحليل أخطاء طلبة الصف السابع األس) 2008(

األغوار الشمالية، في القراءة الجهرية، في اللغة العربية، وفق قائمة 
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المعدل وتعرف  )R.M.I(تحليل أخطاء القراءة الجهرية 

االستراتيجيات التي يستخدمونها أثناء قراءتهم الجهرية، وقياس 

الرمزي، والنحوي، (مدى تمكنهم من استخدام أنظمة اللغة الثالثة 

وأثر ذلك في استيعابهم القرائي، تكونت عينة الدراسة من ) الدالليو

طالبة في مديرية التربية والتعليم للواء األغوار الشمالية للعام ) 21(

، موزعات على ثالثة مستويات تحصيلية 2005/2006الدراسي 

طالبات في كل مستوى، واستخدمت أداة تحليل أخطاء ) 7(بواقع 

ة القراءة الجهري)R.M.I(.  المعدل، وأجابت عن األسئلة ذات العالقة

باألداة، وتوصلت إلى أن أكثر أنواع األخطاء شيوعًا في قراءة 

  .الطالبات كانت أخطاء اإلبدال، ويليها الحذف، فاإلضافة

فهدفت تحديد أنواع األخطاء ) 2005(أما دراسة الحكيمي 

عربية التي تظهر عند طلبة الشائعة في القراءة الجهرية لمادة اللغة ال

الصفين الثالث والرابع األساسيين، ومعرفة نسبة األخطاء قياسا 

وطالبة  طالب )200(وتكونت عينة الدراسة من . للمادة المقروءة

طبق . 2004/2005في محافظة تعز في اليمن للعام الدراسي 

 اختبار من أربع قطع، وتم رصد األخطاء الشائعة التي وقع فيها

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر األخطاء شيوعا في . الطلبة

أما الصف الرابع فقد كان أكثر األخطاء . الصف الثالث هو الحذف

  .شيوعا هو اإلبدال، وأقلها هو التوقف الخطأ في كال الصفين

دراسة هدفت وصف أخطاء القراءة ) 2003(وأجرت شعبان 

ف الثامن األساسي في محافظة الجهرية وتحليلها لدى طلبة الص

 ، وتكونت)R.M.I(القرائية  األخطاء تحليل قائمة عجلون، وفق

وطالبة من طلبة الصف الثامن األساسي في  طالبًا )20( من العينة

، واستخدمت أداة 2002/2003محافظة عجلون للعام الدراسي

المعدل، وأجابت عن  .)R.M.I(تحليل أخطاء القراءة الجهرية 

وتوصلت الدراسة إلى أن الخطأ من . سئلة ذات العالقة باألداةاأل

 نوع الحذف، ثم الخطأ من يليه أكثر األنواع شيوعًا، اإلبدال نوع

الدراسة  الخطأ من نوع اإلضافة، واتضح أن استخدام عينة

 القرائية جميعها كان دون المستوى المطلوب، إضافة لالستراتيجيات

  .اإلناث الذكور أكثر من القرائية عند األخطاء في اختالف إلى وجود

 هدفت تحليل دراسته التي في) 1998(سرحان  كما قام أبو

 يرتكبها طلبة المرحلة الثانوية أثناء القرائية ووصفها التي األخطاء

 اللغة في اللغة العربية واآلخر في أحدهما :الجهرية لنصين قراءتهم

 طلبة الصف من وطالبة طالبًا )20(ن م العينة االنجليزية، وتكونت

 تحليل قائمة الزرقاء، وفق محافظة في األكاديمي، الثانوي الثاني

 )T.test(، واستخدم الباحث اختبار )R.M.I(القرائية  األخطاء

. للمقارنة بين عالمات االستيعاب في اللغتين العربية واالنجليزية

 نفسها القرائية ن األخطاءيرتكبو الطلبة أن الدراسة نتائج وأسفرت

 أكثر األنواع شيوعًا، اإلبدال وأن الخطأ من نوع اللغتين، كلتا في

 أن الخطأ من نوع اإلضافة، كما نوع الحذف، ثم الخطأ من يليه

 حيث من غير مقبولة الطلبة كانت بها األخطاء التي وقع غالبية

الرمزي  موتبين أيضا اعتماد الطلبة على النظا .والقواعد المعنى

 النحوي(النظامين  من بصورة أكبر ،اللغة الصوتي من أنظمة

والداللي(.  

دراسة هدفت الكشف عن ) 1991( وأجرى عويدات ومرشد

عيوب القراءة الجهرية عند طلبة الصفين الثالث والرابع االبتدائيين، 

 ،والجنس ،ثر كل من المستوى الصفيأاستقصاء إلى كما هدفت 

طبيعة أخطاء الطلبة في القراءة،  في ،ووظيفة األب ،ودخل األسرة

 تم اختيارهم عشوائياطالب وطالبة ) 400(الدراسة منعينة وتكونت 

طلبة الصفين الثالث والرابع االبتدائيين في محافظات عمان من 

وقد طبق اختبار مكون من ثالث قطع والزرقاء واربد والمفرق، 

وأظهرت نتائج . ة المتدرجة الصعوبةمختارة من كتب القراءة المقرر

من بين أفراد عينة % 31الدراسة أن نسبة األميين من الطلبة بلغت 

في حين بلغت هذه النسبة عند طلبة الصف الرابع  .الصف الثالث

 أما نوع األخطاء التي وقع فيها أفراد العينة فقد %22االبتدائي ،

المقاطع والكلمات، ثم كان أكثرها شيوعا خطأ اإلبدال في الحروف و

كما أظهرت الدراسة فروقًا ذات  .خطأ اإلضافة ويليها خطأ الحذف

 ،داللة إحصائية في طبيعة أخطاء الطلبة تعزى لعوامل الجنس

ودخل األسرة، وأشارت النتائج إلى أن أخطاء  ،والمستوى التعليمي

قل من أخطاء طلبة الصف الثالث، كما أن أ طلبة الصف الرابع

قل من متوسط أخطاء اإلناث، والطلبة من أوسط أخطاء الذكور مت

ذوي الدخول المنخفضة أكثر أخطاء من الطلبة ذوي الدخول 

  .المتوسطة والعالية

هدفت تقصي أخطاء ) 1991( وفي دراسة أجرتها أبو عين

في القراءة الجهرية باللغة ) السابع والثامن والتاسع(طلبة الصفوف 

البحث عن االستراتيجيات القرائية التي  العربية، كما هدفت

وتكونت عينة الدراسة من  .يستخدمها الطلبة أثناء عملية القراءة

في ) السابع والثامن والتاسع(طلبة الصفوف من  طالبًا) 30(

، وقد روعي أن يكون 1990/1991للعام الدراسي محافظة اربد

وقد  .الدراسيمستوى هؤالء الطلبة من الفئة الوسطى في مستواهم 

اتبع في تحليل تلك األخطاء قائمة تحليل األخطاء القرائية 

)R.M.I( راسة أن الطلبة نتائج وقد أظهرت  .جودمان وبيركالد

بغض النظر عن مستوياتهم الصفية لم يصلوا إلى المستوى  ،جميعًا

ة االستيعاب القرائيو. المطلوب في عمليراسة أن معظم بينت الد

اإلبدال واإلضافة : الطلبة تركزت في األنواع الرئيسة الثالثة أخطاء

والحذف، وأن طلبة العينة جميعا لم يستخدموا االستراتيجيات 

  .القرائية بالشكل المطلوب

بدراسة هدفت الكشف عن تأثير ) 1990( كما قام مقدادي 

استخدامهم  فيمستوى الصف الدراسي والقدرة القرائية 

لتنبؤ والتصحيح الذاتي أثناء قراءتهم الجهرية لمواد ا تيالستراتيجي

مكتوبة تالئم قدراتهم القرائية، وتم تحليل األخطاء في القراءة 

الرابع، : وطالبة من الصفوف الثالثة ًاطالب) 36(الجهرية التي ارتكبها 

، 1988/1989في محافظة اربد للعام الدراسي والسادس، والثامن

ويمثل هؤالء الطلبة مستويين  .وص مختارةعندما قرؤوا ثالثة نص

قوي وضعيف، وقد استخدم في تحليل : مختلفين للقدرة القرائية

اعتمدت R.M.I) (األخطاء قائمة مختصرة لقائمة جودمان وبيرك 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى  .في عدد من الدراسات لهذا الغرض

: بطة بالمتغيراتوجود فروق ذات داللة إحصائية بين األخطاء مرت
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الشبه الصوتي، والمقبولية في السياق، والتصحيح الذاتي، مما 

يعزى إلى مستوى الصف الدراسي والتفاعل بينه وبين القدرة 

فقد ظهرت فروقات دالة إحصائيًا من حيث المقبولية  ،كذلك .القرائية

في السياق تعزى إلى كل من مستوى الصف والقدرة القرائية، كما 

هرت فروق دالة إحصائيًا من حيث التصحيح الذاتي تعزى إلى ظ

  . المتغيرين المذكورين

 الكشف دراسة هدفت) Maschoff, 1990(أجرى ماشوف و

إذا كانت األخطاء التي يرتكبها الطلبة في القراءة الجهرية  عما

تختلف بشكل عام عن األخطاء التي يرتكبونها أثناء القراءة 

من المراحل  طالبًا) 145(نت عينه الدراسة من الصامتة، وقد تكو

ة الثانية والرابعة والسادسة في مدرستين من الصفية األساسي

منطقتين مختلفتين، حيث أظهرت النتائج أنه لم يكن هناك ارتباط 

ألخطاء القراءة الجهرية والصامتة مع الوظيفة النحوية، وكان  يجابيإ

لقراءة الصامتة والجهرية مع المقبولية يجابي ألخطاء اإهناك ارتباط 

التركيبة لكل العينة، ولم يكن هناك ارتباط مهم ألخطاء القراءة 

  . الصامتة والجهرية لتغيير المعنى

 طلبة في دراسته الكشف عن أخطاء) 1988(وحاول شهاب 

مستخدمًا  العربية، الجهرية في اللغة القراءة في االبتدائية المرحلة

 والرابع، الثاني،)الصفوف  طلبة من طالبًا) 30( من ونةمك عينة

 الدراسي االبتدائية في محافظة جرش للعام) والسادس

 تحليل قائمة في تحليل األخطاء وقد استخدم. 1987/1988

، وقد ُطبق اختبار مكون من ثالث قطع )R.M.I(القرائية  األخطاء

 إلى أن أخطاء الطلبةالدراسة  وتوصلت. قصصية لكل مستوى صفي

الحذف، واإلبدال، ( الثالثة األنواع في تركزت عينة الدراسة

 في اعتمدت ، وتبين أن المتوسطات الصفية جميعها)واإلضافة

 النظام الثالثة، وهو اللغة من أنظمة األول النظام على قراءتها

 النحوي( اآلخرين النظامين على اعتمادها من الرمزي الصوتي أكثر

والداللي.(  

دراسة هدفت الكشف ) 1988( أجرى الصمادي والربضيو

لدى بعض الطلبة في القراءة الشفوي ة في عن أنواع التباين اللغوي

هدفت واللغة العربية، واالستراتيجيات التي يستخدمونها أثناء ذلك، 

 )R.M.I(إلى تجربة صالحية قائمة تحليل األخطاء القرائية 

المستخدمة في تحليل قراءة الطلبة، وإظهار ، جودمان وبيركل

قدراتهم اللغوية، ونقاط القوة والضعف لديهم، في مجال اللغة 

طالبًا، تم اختيارهم عشوائيا ) 15(العربية، تكونت عينة الدراسة من 

والثالث اإلعدادي من صفوف السادس االبتدائيوالثاني الثانوي ،، 

وقد . 1984/1985د للعام الدراسيفي مدارس مدينة ارب بالتساوي

كشفت فقد  .طبق اختبار مكون من ثالث قطع مختارة لكل مرحلة

هي والدراسة عن أنواع التباين الذي أتى به الطلبة أثناء القراءة 

، وأظهرت الدراسة أن )اإلبدال، واإلدخال، والحذف، والتقديم(

، وتحتوي )%90 -80(التباين من نوع اإلبدال هو األعلى نسبة 

الكلمات البديلة على نسب متفاوتة من الكلمات العربية التي ال تعطي 

وأظهرت الدراسة كذلك أن . أي معنى، ال في النص وال خارجه

السادس في أكثر كفاءة من الطلبة  الطلبة في الثالث اإلعدادي

 إلفادة من معطيات القواعد والمعنى للتوصل إلى في ااالبتدائي

  . الفهم

الدراسات السابقة تحليل  تناولت :السابقة الدراسات على التعليق

  :، وذلك كما يليأخطاء القراءة الجهرية في المراحل الدراسية

أخطـاء القـراءة    موضـوع تحليـل   نأ جليـا  يظهـر  سبق ما ضوء في •

همـــة التـــي اهتمـــت بهـــا العلـــوم     ممـــن الموضـــوعات ال الجهريـــة 

ــة ــة واضــحة   إذ أمــدت الدراســات الســ   ،التربوي ابقة الباحــث برؤي

  .أخطاء القراءة الجهرية عن موضوع تحليل

إن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسات في مجملها، وقوع  •

الطلبــة فــي أخطــاء اإلضــافة، والحــذف، واإلبــدال، علــى التــوالي، 

شـعبان،  (، و)2005الحكيمـي،  (، و)2008العبداللـه،  (كدراسة 

ــد،  (، و)2003 ــدات ومرشــ ــهاب، (، و)1991عويــ ، )1988شــ

وأن هنــاك تــدنيًا فــي اســتخدام اســتراتيجيات القــراءة الجهريــة       

علــى النظــام الصــوتي للتعــرف   المختلفــة، وأن الطلبــة يعتمــدون  

 أكثـــر مـــن اعتمـــادهم علـــى النظـــامين  الكلمـــات فـــي الـــنص، إلـــى

)التركيبيجميع الطلبة لم يصلوا )، والداللي مما يشير إلى أن ،

ــى المســتوى  ــراءة    إل . المطلــوب فــي اســتخدام اســتراتيجيات الق

بصـــورة  هـــذه األخطـــاء ال تحـــدث تبعـــًا لوجهـــة نظـــر جودمـــان ف

اســتجابات للرمــوز  باعتبارهــا القــارئبــل تصــدر عــن   ،عشــوائية

، ، والتركيبــيالصــوتيالرمــزي : التــي تمثــل أنظمــة اللغــة الثالثــة  

مــــدى اعتمــــاد القــــارئ علــــى معرفتــــه  وهــــي تمثــــل . والــــداللي

 ؛1990مقـــــدادي، ( ةويـــــنظمـــــة اللغاألســـــتخدامه لهـــــذا وا
Goodman et al.,1987 .(  

نحـو المقارنـة بـين اللغتـين     ) 1998سـرحان،   أبـو (نحت دراسـة   •

ــة فــي لغــتهم األم      ــة، حيــث وجــدت أداء الطلب ــة واإلنجليزي العربي

  . أفضل من أدائهم في اللغة اإلنجليزية) العربية(

أخطــــاء  تحليــــل) 1991عويــــدات ومرشــــد، (تناولــــت دراســــة  •

ــع       ــق مـ ــي تتفـ ــث، وهـ ــة الصـــف الثالـ ــدى طلبـ ــة لـ ــراءة الجهريـ القـ

 . الدراسة الحالية
أفـــادت الدراســـة الحاليـــة مـــن هـــذه الدراســـات فـــي بنـــاء األداة،    •

وطريقــة اســتخدامها، وفــي اختيــار حجــم العينــة، ومقارنــة نتــائج  

  .الدراسة الحالية بنتائجها

ــة    • ــة الحاليـ ــت الدراسـ ــة   أختناولـ ــراءة الجهريـ ــاء القـ ــة  طـ ــي اللغـ فـ

فـــي األردن، وقـــد  عنـــد طلبـــة الصـــف الثالـــث األساســـيالعربيـــة 

فــي ظــّل مشــروع المطــورة منــاهج اللغــة العربيــة وكتبهــا  درســوا 

 الصــف نهايــة الحلقــة  ، فتطــوير التعلــيم نحــو االقتصــاد المعرفــي

ــة      ــيم للمرحلــ ــة والتعلــ ــيم وزارة التربيــ ــوء تقســ ــي ضــ ــى فــ األولــ

ـة،  ( ةاألساسياإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة للغة العربي

2005 ،28(. 
خطــاء هــا ألتحليل يفــ ،هااتبقاســ نعــالدراســة الحاليــة تختلــف  •

-χ2[(Chi [( اختبــار مربــع كــايباســتخدامها  ،القــراءة الجهريــة
Square  إحصـائيًا فـي   لفـروق  اتثبـت مـن درجـة داللـة     ؛ وذلـك لل

  .أنواعها بين الطلبة عينة الدراسةو أخطاء القراءة الجهرية
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إن وجـدت   –ف العالقـة تعـر كما تتميز الدراسة الحالية بمحاولـة   •

األخطـــاء القرائيـــة التـــي يرتكبهـــا الطالـــب أثنـــاء القـــراءة   بـــين –

ــة   ــرات الدراســ ــة، ومتغيــ ــل األم،   (الجهريــ ــب، وعمــ ــنس الطالــ جــ

  ). والمستوى التعليمي لألم، المستوى التعليمي لألب

  :هجية الدراسة وإجراءاتهامن

تألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة : وعينتها الدراسةمجتمع 

في المدارس الحكومية والخاصة في محافظة األساسي الثالث الصف 

 ،2009\2008في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  ،اربد

يد المدارس وقد تم الرجوع إلى مديريات التربية والتعليم لتحد

 إعطاء تلك المدارس أرقامًا متسلسلة، ثم تم االبتدائية، وقد تم

مدرسة منها بطريقة العينة العشوائية البسيطة، نصفها ) 16(اختيار

 عينة الدراسة للذكور، ونصفها اآلخر لإلناث، وبعدها تم اختيار

ة البسيطة من طلبة المدارس التي تمبطريقة العينة العشوائي 

اختيارها، حيث تم اختيار طالب أو اثنين من كل مدرسة، وقد عاون 

 الباحث في جمع البيانات بعض الطالبات في الجامعة، بعد أن تم

عينة وقد تكونت . توضيح الغرض من البحث وما هو مطلوب منهن

نصفهم طالبًا وطالبة من الصف الثالث األساسي، ) 22(من  الدراسة

التكرارات يبين ) 1( والجدول رقم. آلخر من اإلناثذكور ونصفهم ا

عمل األم، الجنس، و(والنسب المئوية لعينة الدراسة حسب متغيرات 

  ).والمستوى التعليمي لألم، والمستوى التعليمي لألب

عمل األم توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس و: )1(جدول 

  ي لألبوالمستوى التعليمي لألم والمستوى التعليم

 التكرارات الفئات  المتغير

 11 الذكور الجنس
 11 اإلناث

 7 األم عاملة  عمل األم

 15 األم غير عاملة
 10 ثانوية عامة فأقل  المستوى التعليمي لالم

 6 دبلوم متوسط
 6 بكالوريوس
 - دراسات عليا

 13 ثانوية عامة فأقل  المستوى التعليمي لألب
 1 دبلوم متوسط

 6 الوريوسبك
 2 دراسات عليا

  :وإجراءاتها الدراسة أدوات

1. ة عشوائيمن كتاب  ًا،قام الباحث باختيار ثالثة نصوص قرائي

اللغة العربية للصف الثالث االبتدائي في المملكة العربية 

المسِلمون  :أما عناوين النصوص المختارة فهي. السعودية

، )كلمة 129(مكَتبِة المدرسِة  فيو، )كلمة 86(أسرٌة واِحدٌة 

 ). كلمة 82(وَطِني و
 :مة النصوص القرائية للطلبة قام الباحثءلتقدير مال .2

 بعرض النصوص على سبعة من أعضاء الهيئة التدريسية •

، وخمسة من مدرسي اللغة العربية، في الجامعات األردنية

وقد أفادوا بمالءمة النصوص لمستوى طلبة الصف 

  .األساسي ثالثال

لفحص مقروئية  ؛استخدم الباحث اختبار التكملة •

 . ، كما هو موضح في محددات الدراسةالنصوص
قائمة تحليل األخطاء المعدلة، وقد استخدم الباحث قائمة  .3

 Reading Miscue)تحليل أخطاء القراءة الجهرية
Inventory)  بيرك ولجودمان(Goodman et al.,1987) ،

عتبار باإلضافة إلى األخطاء القرائية استخدام أخذ باالت التي

القارئ للشبه مع صورة الكلمة في النص، والمقبولية في 

 األداةصالحية هذه  توقد ثبت. السياق، والتصحيح الذاتي

؛ 2008العبدالله، ( القراءة في اللغة العربية أخطاءلتحليل 

الصمادي ؛ 1988؛ شهاب، 1990مقدادي، ؛ 2003شعبان، 

إذ تستند إلى أساس نظري هو تفسير ، )1988، ربضيوال

(Goodman,et al., 1987)  ة القراءةتع التيلعملية  دعملي

فيها والقارئ  أقريالقراءة واحدة بصرف النظر عن اللغة التي 

 ؛ 1990مقدادي، ( ومستواه القرائي وخلفيته المعرفية 
Goodman,et al., 1987  ؛(Goodman, 1995. 

راء عمليات تسجيل لقراءات الطلبة باستخدام جهاز تم إج .4

التسجيل، حيث تم تقديم النصوص للطلبة وطلب إليهم 

قراءتها قراءة جهرية، دون مقاطعة أو تدخل من أية جهة أثناء 

قراءة الطلبة، وقد ُخصص شريط لكل قارئ، إلى أن تم 

 .طالبًا وطالبة) 22(االنتهاء من التسجيل لـِ 
الباحث باالستماع إلى أشرطة التسجيل عدة مرات، لرصد  قام .5

األخطاء القرائية التي ارتكبها أفراد العينة، في بطاقة رصد 

األخطاء،  ثم مقابلة الخطأ القرائي لدى أفراد العينة والنص 

المقروء لتحديد الشبه الصوتي، كما كان الباحث يالحظ إذا 

إذا لم يحدث تغييرًا في كان الخطأ مقبوال في السياق أم ال، 

المعنى ولم يخرج عن القواعد اللغوية، كما قام الباحث برصد 

التصحيح الذاتي لكل خطأ، حيث تم رصد كل ذلك في العمود 

المخصص في بطاقة تحليل األخطاء، وعند االنتهاء من عملية 

رصد األخطاء وتحليلها، جمعت وحسبت النسبة المئوية، 

مئوية ممثلة الستخدام القارئ وعدت هذه النسبة ال

وبعد . لالستراتيجيات القرائية المطلوب فحصها ومالحظتها

ذلك قام الباحث بإجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة للكشف 

بين األخطاء القرائية ومتغيرات  -إن وجدت–عن العالقة 

جنس الطالب، عمل األم، والمستوى التعليمي، لألم (الدراسة 

 ).التعليمي لألب والمستوى
من أجل الكشف عن ثبات األداة المستخدمة في  :ثبات التصحيح

الدراسة، والحصول على ثبات في التحليل، قام الباحث بإجراء ثبات 

  :التحليل من خالل

ــة      : أوال ــة عشــوائية مــن قــراءة الطلب ــار عين ــام الباحــث باختي ــة (قي عين

الباحـث وحلَّـل العينـة    وتحليلها، وبعد مضي أسـبوعين عـاد   ) الدراسة

نفسها، من أجل معرفة ثبات تحليل الباحـث مـع نفِسـه، بحسـاب نسـبة      

التــي تســمى نســبة االتفــاق ) Holsti( هولســتي الثبــات حســب معادلــة
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حسـب القـانون التـالي    "   Interrater Realability" بين المقـدرين  

)Holsti, 1969, 140:(  

  =االتفاق نسبة

  هاعلياإلجابات المتفق  عدد

×100%  
عدد اإلجابات+المتفق عليها اإلجابات عدد

  يهافالمختلف 

  %90.2 = تفاق الباحث مع نفسها نسبةوقد بلغت 

ــا ــى محللــين ممــن لهــم         : ثاني ــا إل ــي تــم اختياره ــة الت ــم تقــديم العين ت

الخبرة في هذا المجال، وقد طلب إليهم تحليـل العينـة المختـارة بعـد     

في تحليل األخطاء القرائية، ثم حساب نسبة  توضيح الطريقة المتبعة

وقـد بلغـت نسـبة االتفـاق مـع المحلـل       . الثبات حسب المعادلة السابقة

ــع المحلــل الثــاني     % 87.4: األول  86.7: ، وبلغــت نســبة االتفــاق م

%.  87أما معدل نسـبة االتفـاق بـين الباحـث والمحللـين بلغـت       %. 

  .جراء الدراسةهذه النسبة مناسبة إل أنويرى الباحث 

استخدم الباحث في إجراءات تحليل بيانات  :المعالجة اإلحصائية

والنسب المئوية،  التكرارات،( الدراسة األساليب اإلحصائية اآلتية

  كاياختبار مربع وتحليل التباين، و المتوسطات الحسابية،و

) ]χ2](Chi-Square(.  

  : نتائج الدراسة

  : ؤال األولالسالمتعلقة بنتائج ال

ما أخطاء القراءة الجهرية في اللغة العربية عند طلبة الصف 

الثالث األساسي في محافظة اربد؟ وما نسبة هذه األخطاء 

  قياسًا إلى النصوص المقروءة؟

  :ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بـِ

على ) ذكورًا وإناثًا(العينة  ألفرادمجموع األخطاء  تحديد: أوًال

 ،القراءة الجهرية، واستخراج النسب المئوية لهافي ع األخطاء أنوا

للتثبت من  χ2[(Chi-Square [( اختبار مربع كايوتم حساب 

  ).2(الجدول رقم ويظهر ذلك  ،إحصائيًالفروق ا هذهدرجة داللة 

 إلىمجموع تكرارات األخطاء ونسبتها المئوية بالنسبة : )2(جدول 

 ،حسب الجنس األساسيللصف الثالث تكرار الكلمات المقروءة 

  χ2[(Chi-Square [( ونتائج اختبار مربع كاي

  الجنس

تكرارات 

 الكلمات

  المقروءة

تكرارات 

  األخطاء

النسبة

المئوية 

  لألخطاء

قيمة

  كاي

] χ2[  

درجة 

  الحرية

الداللة 

  اإلحصائية

 0.078 1 3.112 %7.68  251  3267  ذكور

    %6.51  213  3267  إناث

الذكور  لدىتكرارات األخطاء أن  )2(الجدول رقم يظهر 

اإلناث  لدىتكرارات األخطاء  وأما .%7.68نسبة خطأ، ب) 251(

. بفارق بسيط عن الذكور، %6.51نسبة خطأ، ب) 213( فقد بلغت

اختبار إحصائيا، تم استخدام لفروق ا هذهللتثبت من درجة داللة و

عدم وجود فروق ) 2( يظهر الجدول رقم، حيث ]χ2[  مربع كاي

مجموع بين ) α< 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

، القراءة الجهرية في) ذكورًا وإناثًا(العينة  ألفرادتكرارات األخطاء 

وبداللة إحصائية ) 3.112(إذ بلغت قيمة اختبار مربع كاي 

)0.078.(  

 أنواع،ثة التي وقع فيها الطلبة في ثال األخطاءتصنيف  تم: ثانيا

ها قائمة تحليل تكما بين ،)واإلضافة، واإلبدالالحذف، (: هي

حساب النسب  كما تمR.M.I(، (في القراءة الجهرية  األخطاء

-χ2[(Chi [( اختبار مربع كايوتم حساب  ،المئوية لكل نوع
Square   كما يظهر  إحصائيًا،لفروق ا هذهللتثبت من درجة داللة

   .)3(رقم في الجدول 
القرائية وتكراراتها ونسبتها المئوية  األخطاء أنواع: )3(جدول 

  χ2[(Chi-Square [( ونتائج اختبار مربع كاي ،حسب الجنس
الخطأنوع

  

  الجنس

  اإلضافة  اإلبدال  الحذف

 التكرارات
النسب

ةالمئوي  
 التكرارات

النسب 

ةالمئوي  
 التكرارات

النسب 

ةالمئوي  

 %25.5  64 %41.8  105 %32.6  82 ذكور

 %21.1  45 %39.9  85 %38.9  83 إناث

 χ2[ 0.009 2.105 3.312 [قيمة كاي
 1 1 1  درجة الحرية

الداللة

  اإلحصائية
0.938 0.147 0.069 

 أكثرهي  اإلبدالمن نوع  األخطاء) 3(رقم يظهر الجدول 

، و %41.8شيوعا لدى الطلبة حيث بلغت لدى الذكور  األنواع

من نوع  األخطاء أنكما يظهر الجدول  ث،اإلنالدى   39.9%

 األخطاءقل أ هيف أخطاء اإلضافة وأما .الحذف جاء بالمرتبة الثانية

 اإلناثولدى ، %25.5ر ولدى الطلبة حيث بلغت لدى الذك شيوعًا

إحصائيا، تم لفروق ا هذهللتثبت من درجة داللة و %.21.1

 )3(رقم دول يظهر الج، حيث ]χ2[  اختبار مربع كاياستخدام 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

)α=0.05 ( العينة  ألفراداألخطاء بين مجموع تكرارات) ذكورًا

، إذ القرائية األخطاء بالنسبة ألنواع القراءة الجهرية في) وإناثًا

وبداللة إحصائية ) 3.312-0.009(تراوحت قيم مربع كاي بين 

  ). 0.938-0.069(تراوحت بين 

  : السؤال الثانيالمتعلقة بنتائج ال

ما االستراتيجيات القرائية التي يستخدمها طلبة الصف الثالث 

تحليل  قائمةاألساسي أثناء قيامهم بعملية القراءة الجهرية وفق 

  األخطاء القرائية؟

  :بالخطوات اآلتية عن هذا السؤال قام الباحث ولإلجابة

 القارئالنص ولفظ في مات لكله الصوتي لتجديد درجة الشب :أوال

واإلجابة ) قراءة الطلبة(، فقد تم تقسيم اإلجابة المالحظة لها

المقطع األول، والمقطع : إلى ثالثة أجزاء) النص المقروء(المتوقعة 

فإذا وجد أن مقطعين من مقاطع . ، والمقطع األخير)الوسط(الثاني 

فسه مع الكلمة، فإنه يمكن اإلجابة المالحظة تتشابه في الموقع ن

، وإذا كان الشبه بين الكلمة بدرجة كبيرةالحكم بأن درجة الشبه 

المالحظة والكلمة المتوقعة في حرف واحد، فإنه يمكن الحكم بأن 
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أما إذا لم يكن أي تشابه بين . متوسطةبدرجة درجة الشبه 

 كما يظهر في الجدول رقموذلك . الكلمتين، فنحكم بعدم وجود شبه

)4 .(  

التكرارات والنسب المئوية للشبه الصوتي للكلمات في : )4(جدول 

  لها القارئالنص ولفظ 

المجال

  

  الجنس

الشبه الصوتي 

  بدرجة كبيرة

الشبه الصوتي

  بدرجة متوسطة

يوجد شبهال

صوتي  

التكرارات
  النسبة

  المئوية
التكرارات

 النسبة

  المئوية
التكرارات

 النسبة

 المئوية

%25.1 63%31.5 79%43.4  109 ذكور

%19.7 42%41.8 89%38.5  82 إناث

 الطلبة ألخطاءارتفاع النسبة المئوية ) 4(يظهر الجدول رقم 

 مقارنة بالمجالين اآلخرين،  )بدرجة كبيرة(في مجال الشبه الصوتي

 أما ،%38.5 اإلناث، ولدى %43.4حيث بلغت لدى الذكور 

ال  يوجد شبه صوتي بدرجة متوسطة،(المجالين النسب المئوية في 

يظهر كما  ،األولبالمجال مقارنة  فهي منخفضة) يوجد شبه صوتي

  .المجالينفي النسب بين  تقاربًا الجدول

عينة (الطلبة ألخطاء حساب التكرارات والنسب المئوية : ثانيًا

ظهر كما ي معنى في الجملة والسياق،الفي مجال مقبولية ) الدراسة

  ).5(في الجدول رقم 

عينة ( الطلبة ألخطاءالتكرارات والنسب المئوية : )5(جدول 

السياق حسب وفي الجملة  ىجال مقبولية المعنفي م )الدراسة

  الجنس

المجال

  

  الجنس

الجملة مقبول فيالمعنى 

  والسياق

في الجملةغير مقبولالمعنى

  والسياق

  التكرارات
 النسبة

  المئوية
  راتالتكرا

النسبة

  المئوية

  %71.7 180  %28.3  71 ذكور

  %74.6 159  %25.4  54 إناث

كانت في مجال  لألخطاءنسبة  أعلى أن) 5(يظهر الجدول رقم 

، اإلناثلدى   %74.6 بلغت فقد) غير مقبول في الجملة والسياق(

 ،)الجملة والسياقمقبول (في مجال  ، أمالدى الذكور %71.7و

لدى % 25.4لدى الذكور، و %28.3فضة فقد جاءت النسب منخ

  .اإلناث

 ةعين(الطلبة  ألخطاءحساب التكرارات والنسب المئوية : ثالثًا

كما يظهر في الجدول رقم  ،في مجال مقبولية القواعد) الدراسة

)6(.  

طلبة الصف الثالث  ألخطاءالتكرارات والنسب المئوية : )6(جدول 

  القواعد حسب الجنس ليةفي مجال مقبو) الدراسة  ةعين(

المجال

  

  الجنس

مقبول في الجملة 

  والسياق

غير مقبول في الجملة 

  والسياق

  التكرارات
 النسبة

  المئوية
  التكرارات

 النسبة

  المئوية

  %81.7  205  %18.3  46 ذكور

  %85.5  182  %14.5  31 إناث

كانت في مجال  لألخطاءنسبة  أعلى أن) 6(يظهر الجدول رقم 

، اإلناثلدى  %85.5بلغت  فقد) ول في الجملة والسياق غير مقب(

) مقبول في الجملة والسياق(في مجال  أمالدى الذكور،  %81.7و 

 .لإلناث %14.5 ر، ووللذك %18.3النسب منخفضة  جاءتفقد 

في ) عينة الدراسة ( األساسيوهذا يؤكد تقارب طلبة الصف الثالث 

 إلىلم يصلوا  إلى أنهم أيضاب مجال مقبولية القواعد، وتشير النس

التثبت أو التأكد ةالمستوى المطلوب في استخدامهم الستراتيجي.  

عينة (الطلبة  ألخطاءحساب التكرارات والنسب المئوية : رابعًا

كما يظهر في الجدول  ،القرائية األخطاءفي مجال تصويب ) الدراسة

  .)7(رقم 
 )عينة الدراسة(لتصويب التكرارات والنسب المئوية : )7(جدول 

  القرائية حسب الجنس لألخطاء

 المجال

  

 الجنس

محاوالت التصحيح 

  ةحالناج

محاوالت التصحيح 

  الناجحةغير 

 تمجموع محاوال

  التصحيح

مجموع األخطاء 

  التي لم تصحح

 التكرارات
  النسبة

  المئوية
 التكرارات

  النسبة

  المئوية
 التكرارات

  النسبة

  المئوية
 التكرارات

  النسبة

  المئوية

 %53.8  135 %46.2  116 %29.5 74 %16.7  42  ذكور

 %71.8  153 %28.2  60 %20.2 43 %8.0  17  إناث

لتصويب امحاوالت لنسبة  أعلى أن) 7(يظهر الجدول رقم 

 أما. %8.0 اإلناثقل نسبة لدى أو لدى الذكور،% 16.7 ةالناجح

 اإلناثلغت لدى فكانت مرتفعة حيث ب ،التي لم تصوب األخطاءنسبة 

الطلبة ال  أنوهذا يدل على . لدى الذكور%  53.8 و، 71.8%

   .التصويب بالشكل الصحيح استراتيجيةيستخدمون 

   :السؤال الثالثالمتعلقة بنتائج ال

إحصائية في أخطاء القراءة فروق ذات داللة هل توجد 

 ة لدى طلبة الصف الثالث األساسياتمتغيرلتعزى الجهري 

لألب واألم  المستوى التعليميطالب وعمل األم وجنس ال

 والتفاعل بينها؟
استخراج المتوسطات الحسابية  عن هذا السؤال تم ولإلجابة

 متغيراتمن  متغيركل مستويات القراءة مع  األخطاءنوع من  لكّل

 القرائية، األخطاءعلى طبيعة  تأثيرهاالتي افترض الباحث  ،الدراسة

  .)8(ل رقم كما يظهر في الجدو
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) عينة الدراسة(الطلبة  ألخطاءالمتوسطات الحسابية : )8(جدول 

  )واألم لألبالتعليمي  المستوى األم،عمل  الجنس،(حسب المتغيرات 

الخطأ

  المتغيرات
 اإلضافة  اإلبدالالحذف

مجموع 

 األخطاء

 7.61 5.82 9.55 7.46  الذكور الجنس

 6.46 4.09 7.73 7.55  اإلناث

 7.10 6.00 8.29 7.00  األم عاملة معمل األ

 7.00 4.47 8.80 7.73  األم غير عاملة

المستوى

التعليمي 

  لالم

 6.10 4.00 6.70 7.60 ثانوية عامة فأقل

 9.61 6.33 14.33 8.17 دبلوم متوسط

 6.00 5.17 6.17 6.67  بكالوريوس

 - - - -  دراسات عليا

المستوى

التعليمي 

  لألب

 8.18 5.39 11.00 8.15 قلثانوية عامة فأ

 0.67 1.00 1.00 -  دبلوم متوسط

 7.17 5.50 6.83 9.17  بكالوريوس

 2.33 2.50 2.50 2.00  دراسات عليا

الطلبة الذكور في  أخطاءمتوسط  أن) 8(الجدول رقم يظهر 

 أخطاءيزيد على متوسط ) عينة الدراسة ( األساسيالصف الثالث 

 أنكما يالحظ . جدًابفارق بسيط  ءاألخطاالطالبات بمجموع 

حيث  األم،مع عمل  عكسيًا الطلبة يتناسب تناسبًا أخطاءمتوسط 

من  بفارق بسيط جدًا أكثر أمهاتهمالطلبة العاملة  أخطاءكانت 

  .أمهاتهمال تعمل  نالذي اآلخرين، أقرانهم

بين المتوسطات  إحصائيًالفروق ا هذهوللتثبت من درجة داللة 

كل عامل من العوامل السابقة فقد استخدم تحليل الحسابية في 

  .)9(كما يظهر بالجدول رقم  المتعدد،التباين 
  )9(جدول 

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات

درجة 

الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

  ف

مستوى

 الداللة

 463. 11.212.584 1 11.212 الجنس

*96.3335.015.049 1  96.333 األمعمل

ليمي المستوى التع

 لالم

120.963 2 60.4823.149.087 

المستوى التعليمي 

 لألب

75.551 3 25.1841.311.324 

 27.0001.406.263 1 27.000 األم عمل*الجنس

المستوى*الجنس

 التعليمي لالم

5.333 1 5.333 .278 .610 

  19.207 10 192.074 خطأ التباين

    1579.11122 المجموع

    21 491.758  مصححالمجموع ال

  )α> 0.05( عند مستوى داللة دال إحصائيًا* 

 إحصائيةذات داللة  هناك فروقًا أن) 9(ول رقم دالجيظهر 

القرائية بالنسبة لمتغير  األخطاء على )α< 0.05(عند مستوى داللة 

 ،)049(.بداللة إحصائية ) 5.015" (ف"، إذ بلغت قيمة األمعمل 

 المستوى(بالنسبة لبقية المتغيرات  ، أماةغير العامل األمولصالح 

فكانت الفروق غير دالة ) لألبالتعليمي  لألم، والمستوىالتعليمي 

  .إحصائيًا

  :نتائجمناقشة ال

  :السؤال األولالمتعلقة بنتائج مناقشة ال

ما أخطاء القراءة الجهرية في اللغة العربية عند طلبة الصف 

؟ وما نسبة هذه األخطاء الثالث األساسي في محافظة اربد

  قياسًا إلى النصوص المقروءة؟

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 2(الجدول رقم أظهر 

مجموع تكرارات األخطاء بين ) α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة 

الجدول  ، حيث أظهرالقراءة الجهرية في) ذكورًا وإناثًا(العينة  ألفراد

 وأما .%7.68الثالث بلغت عند طلبة الصف  األخطاءنسبة  أن

بفارق بسيط عن الذكور، مما يعني ، %6.51فقد بلغت  اإلناث

النسب تشير  هذه أنويرى الباحث . قبول الفرضية الصفرية األولى

األساسي تدني مستوى القراءة الجهرية لدى طلبة الصف الثالث  إلى

اسات بمقارنة هذه النتيجة بنتائج الدر .بغض النظر عن جنس الطالب

التي توصلت إليها ) %6.51(و) %7.68(السابقة، فإن النسب 

الدراسة الحالية جاءت ضمن النسب التي توصلت إليها دراسة 

، شهاب؛ 1998، سرحان ؛ أبو2003، شعبان؛ 2008العبدالله، (

النصوص المقروءة تعد ضمن المقروء  أنبالرغم من و .)1988

عدة،  أسباب إلىاحث ذلك وقد يعزو الب ،لدى الطلبة المألوف

 وأسباب، حواسهموسالمة  أنفسهم لبةالط إلىتعود  أسباب :أهمها

ة التي ئالبي إلىتعود  وأسباب ،ب التدريسليساأالمعلم و إلىتعود 

هناك  أن) 38 ،1986،وآخرونبوند (يرى و. يعيش فيها الطلبة

 قد يكون عامًال أن إال القرائية، في األخطاء تؤثرعوامل كثيرة 

  .نسبيًا غيرهمن  أكثر مسؤوًال

بالنظر إلى عدم وجود فروق ذات داللة النتيجة  هذه وتخالف

) ذكورًا وإناثًا(العينة  ألفرادمجموع تكرارات األخطاء إحصائية بين 

حيث أظهرت  )2003(مع نتائج دراسة شعبان  ،القراءة الجهرية في

، اإلناث من الذكور أكثر القرائية عند األخطاء في اختالف وجود

) 1991( ومرشد ما جاء في دراسة عويداتأيضًا مع لف توتخ

 أخطاءقل من متوسط أالذكور  أخطاء متوسط أن أظهرتحيث 

 مدانات،( في إليهاالمشار  وآخروندراسة بوند  أظهرتكما . اإلناث

 األولىيتفوقن على الذكور في الصفوف الثالث  اإلناث أن) 1985

 وأظهرت. الرابع والخامس الصفينفي عكس الثم يحدث  ،في القراءة

القدرة على القراءة  أن) 260ت، .ولسون، دأ(نتائج دراسة  أيضا

 أما. يتفوقن على الذكور في القراءة اإلناثن أو ،تنمو مع العمر

يفسران الفروقات في القراءة بين ف )24، 1991 براينت وبرادلي،(

اختالف  ال إلى ،ضجالن ةتفاوت سرع إلى بإرجاعها واإلناثالذكور 

ذاته الجنس في حد.  
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عدم وجود فروق ذات داللة  )3(رقم ظهر الجدول كما أ

بين مجموع تكرارات ) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

بالنسبة  القراءة الجهرية في) ذكورًا وإناثًا(العينة  ألفراداألخطاء 

 اإلبدالمن نوع  أن األخطاءالجدول وأظهر . القرائية األخطاء ألنواع

شيوعا لدى الطلبة حيث بلغت لدى الذكور  األنواع أكثرهي 

من  األخطاء أنظهر الجدول وأ .اإلناثلدى  %39.9، و 41.8%

 األخطاءقل أ يفه وأخطاء اإلضافة .نوع الحذف جاء بالمرتبة الثانية

 اإلناثولدى ، %25.5ر ولدى الطلبة حيث بلغت لدى الذك شيوعًا

21.1.%  

 ، كدراسةةالسابقالنتيجة ونتائج الدراسات  ذههوتتفق 

، عين ؛ أبو1998، سرحان ؛ أبو2003، شعبان؛ 2008العبدالله، (

   .)1988، شهاب؛ 1991

 إلىتؤدي بالطلبة  أنالتي يمكن  األسبابمن  أنويرى الباحث 

النسبة المئوية  بهذه اإلبدالالقرائي من نوع  بالخطأالوقوع 

فر اوتي أندون  في القراءة الجهرية، اإلسراعبة ، محاولة الطلالمرتفعة

تدريب الوكذلك  ،القدرة القرائية هذهمثل  إلتقانلهم التدريب الكافي 

العقلي للمقروء،  واإلدراكالعين  ةبين حركالتآزر على عملية 

لمهارات استخدام  الطالباستخدام  إمكانيةضعف  إلى باإلضافة

، فالطفل الذي )Context Clues( معينات المعنى ومؤشرات السياق

سيقع في أخطاء  معينات المعنى ال يحسن بدرجة كافية استخدام

سأعمل لرقيه في (قرائية مرتبطة بمعنى النص، كأن يقرأ الجملة 

، ففي هذه )السلمسأعمل لرقيه في وقت (بدًال من ) المسلموقت 

ن المحتمل أنه ، فم)السالم) (السلم(الحالة ال معنى لها، أما إذا قرأ 

لها معنى مفيد في ) السالم(ألن كلمة  مؤشرات السياقاستخدم 

 اإلبدالمن نوع  ةالقرائيومن األمثلة على أخطاء الطلبة . السياق

ظهرت أثناء قراءتهم، استخدام كلمة المسلم بدًال من السلم، التي 

، )العليلة(بدًال من ) العالية(، و)مجاهدًا(بدًال من )ً مجتهدا(و

) يسهرون(، وكذلك إبدال حرف الهاء في )القوي(بدًال من ) القوة(و

) فأعجب(، وإبدال الفاء في بداية الكلمة )يسيرون(بالياء لتصبح 

الذاكرة البصرية مهمة لتعلم وتعد ). وأعجب(إلى واو لتصبح 

ألنها تشتمل على عملية استذكار للمالمح البارزة  ؛المألوفةالكلمات 

الذين يعانون من ضعف في  الطلبة يستطيع فال، للمثير البصري

 ،مشاهدتها لدىبعض الكلمات المألوفة  تمييزالذاكرة البصرية 

. قدرة هؤالء الطلبة على القراءة بشدةوهذه الصعوبة تضعف 

ما يقوم مثل هؤالء الطلبة بتخمين الكلمة أو بقراءتها ببطء  وكثيرًا

، وقد األمثلة السابقة، كما هو موضح في أخرى بكلمة إبدالهاأو 

ون فيه، يضاف إلى ذلك أن الطلبة ؤكانوا يقر الذييفقدون المكان 

مدون على تالكلمات المألوفة معرفة جيدة سيع يعرفونال  الذين

التي ال تستخدم فيها هذه  الكلماتالطريقة الصوتية في تحليل 

  .لفظهاالطريقة الختالف كتابتها عن طريقة 

 Allen( ألن وواتسون فيشير اإلضافةوالحذف  أخطاء وأما 
& Watson  (على استخدام  القارئدليل على قدرة  إلى أنها

على المفاتيح  القارئبسبب اعتماد  ة،الاستراتيجيات قراءة فع

اللغوية  هوتراكيب) Semantic Clues(اللغوية المتصلة بمعنى النص 

خطاء ومن األمثلة على أ ).1986، العمريو جراداتوحتاملة (

ظهرت أثناء قراءتهم، التي  واإلضافةمن نوع الحذف،  ةالقرائيالطلبة 

) لغاتهم(فقد حذف الطلبة حرفًا من الكلمة، كحذف األلف من كلمة 

، )تراحهم(لتصبح ) تراحمهم(، وحذف الميم من )لغتهم(لتصبح 

ومن األمثلة ). مدارس(لتصبح ) مدارسه(وحذف الضمير الهاء من 

، )لخدماته(لتصبح ) لخدمته(افة إضافة ألف لكلمة على أخطاء اإلض

) لهوت(، وإضافة الياء في )كمثل(لتصبح ) مثل(وإضافة الكاف في 

  ).لهويت(لتصبح 

  : السؤال الثانيالمتعلقة بنتائج مناقشة ال

ما االستراتيجيات القرائية التي يستخدمها طلبة الصف الثالث 

تحليل  قائمةالجهرية وفق  األساسي أثناء قيامهم بعملية القراءة

  األخطاء القرائية؟

 )7(و) 6(و) 5(و) 4(و) 3(و) 2(الجداول  إلىبالرجوع 
الطلبة  أنن ونسبها المئوية تبي األخطاءحساب عدد  تم أنبعد 

: أبرزها عملية القراءة، أثناءاستخدموا استراتيجيات قرائية متعددة 

اختيار العينات  واستراتيجية ،)Recognition(تعرف ال استراتيجية

)Sampling (ةالتنبؤ  ، واستراتيجي)Predicting(ةواستراتيجي ، 

، )Correcting(التصحيح  ، واستراتيجية)Conforming(التثبت 

بنسب ، )Terminating(االنتهاء من عملية القراءة  واستراتيجية

؛ 2008، العبدالله( النتيجة مع نتائج دراسة هذهوتتفق  .متفاوتة

؛ شهاب، 1991، عين ؛ أبو1998، سرحان ؛ أبو2003 ،شعبان

1988.(  

) عينة الدراسة(درجة استخدام  )4(يوضح الجدول رقم 

في  للخطأحيث كانت النسبة المئوية  التمييز، أوالتعرف  الستراتيجية

 القارئبين الصورة الكلمة ولفظ  ةكبيربدرجة صوتي ال همجال الشب

صوتي بدرجة متوسطة،  هالشب( اآلخرينارنة بالمجالين لها مرتفعة مق

 هفي مجال الشبومن األمثلة على ذلك  ،)صوتي هبشوال يوجد 

، كلفظ لها القارئبين الصورة الكلمة ولفظ  ةكبيربدرجة صوتي ال

بدًال من ) المؤمنون(، ولفظه )عيني(بدًال من ) عيني(الطفل كلمة 

في ومن األمثلة على ذلك ). هذا(من  بدًال) هذه(، ولفظه )المؤمنين(

 القارئبين الصورة الكلمة ولفظ  بدرجة ضعيفةصوتي ال همجال الشب

بدًال ) إن(، ولفظه )زرعه(بدًال من ) عزره(، كلفظ الطفل كلمة لها

  ).الحمى(بدًال من ) الِحماْء(، ولفظه )إذا(من 

ى اختالف عل) عينة الدراسة(الطلبة  أن الباحثيرى  لذا 

ز بالمستوى ييالتمالتعرف أو جنسهم لم يتمكنوا من استراتيجيات 

 اوليعدR.M.I ((القرائية  األخطاءتحليل  قائمة إليههدف تالذي 

هذه األخطاء ال تحدث تبعًا ف .في عملية القراءة الجهرية أقوياء

 القارئبل تصدر عن  ،لوجهة نظر جودمان، بصورة عشوائية

الرمزي : التي تمثل أنظمة اللغة الثالثة جابات للرموزاست باعتبارها

والتركيبي ،الصوتيالرمز(فمتغير الشبه في الصوت ، ، والداللي (

الذي يشير إلى التشابه بين أخطاء القارئ وما يقابلها من كلمات 

النص يمثل مدى اعتماد القارئ على معرفته واستخدامه لهذا 

 Goodman et ؛1990ي، مقداد( النظام من أنظمة اللغة
al.,1987.(  
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كانوا يعتمدون ) عينة الدراسة(الطلبة  أن أيضاوهذا يؤكد 

أكثر من  الكلمات في النص، إلىعلى النظام الصوتي للتعرف  أساسا

زيادة  إلى أدىمما  ،)، والدالليالتركيبي( اعتمادهم على النظامين

ال في اللغة العربية  نظام الكتابةف ،الصوتي هفي مجال الشب األخطاء

فهي تلحق  ،)Short Vowels(يتضمن رسم الصوائت القصار 

من التلفظ  القارئلها حتى يتمكن  االنتباهمن  والبد إلحاقًا،بالكتابة 

بين  تشابهوجود  إلى ، باإلضافةصحيحًا نطقًا ونطقه ءبالمقرو

   ....)لالباء والتاء والثاء والدال والذا(اللغة العربية مثل  أصوات

ارتفاع النسبة في مجال الشبه الصوتي  أنويرى الباحث 

 السرعة إلى ةباإلضاف السابقة األسباب إلىبدرجة كبيرة، مرجعه 

مع نوعية  أيضاعملية القراءة، وهذا ينسجم  أثناءالقرائية الزائدة 

 ُأشيرشيوعا كما  األخطاء أكثر اإلبدال أحيث كان خط األخطاء

  .سابقًا

العبدالله، ( دراسة ينتيجة السابقة مع ما جاء فوتتفق ال

؛ 1991 ،عين ؛ أبو1998، سرحان ؛ أبو2003، شعبان؛ 2008

  .)1988، الصمادي والربضي؛ 1990 ،مقدادي

ن لنا درجة استخدام الطلبة الذي يبي) 5( الجدول رقم أما

التي ترتبط بالنسب المئوية في  ،بتثالت الستراتيجية) عينة الدراسة(

كانت النسبة  فقد ،)مقبولية المعنى في الجملة والسياق(مجال 

فقد بلغت عند الذكور  ،منخفضة واإلناثالمئوية لدى الذكور 

، فإن هذا المستوى لم يصل %25.4 اإلناثوعند %  28.3

 )R.M.I(قائمة تحليل األخطاء القرائية للدرجة التي تصنفها 

فما % 65ف جيد لنسبة مستوى جيدًا، إذ إن القائمة تعطي تصني

، ) Goodman et al.,1987 ؛1988، الصمادي والربضي(فوق 

؛ 2003، شعبان؛ 2008العبدالله، ( وهذا يتفق مع دراسة

Maschoff,19901988، شهاب؛ 1991 ،عين ؛ أبو(.  

من  الم يستفيدو )عينة الدراسة(الطلبة  أنويرى الباحث 

ارتكبوها أثناء القراءة،  بالنظر إلى األخطاء التي معطيات المعنى،

 المعنى معطيات فالطالب الذي ال يحسن بدرجة كافية استخدام

سيقع في أخطاء قرائية مرتبطة بمعنى النص، كأن يقرأ الجملة 

، ففي )يساعد المحتاج والقادر(بدًال من ) يساعد المحتاج والقدر(

يقم  ولم هذه الحالة ال معنى للجملة، فالطالب اكتفى بقراءة الجملة

درجة مقبولية المعنى في الجملة و صحتهامن  بالتأكد

تشكك  إال إذايعاود القراءة  ، فالقارئ ال)التصحيح الذاتي(والسياق

أما إذا قرأ . ولم يتسق مع المعنى التالي مباشرة ،في دقة المعنى

، ألن مؤشرات السياق، فمن المحتمل أنه استخدم )الغني) (القادر(

على عدم  أيضاويدل لها معنى مفيد في السياق، ) الغني(كلمة 

بمفهوم الطلبة عن  أيضا، وهذا يرتبط تمكنهم من النظام الداللي

تركز على فك الرموز والنطق  آليةعملية فهم يرونها  ،عملية القراءة

نتائج الدراسة الحالية في مجال مقبولية المعنى أكدته بها، وهذا ما 

اهتمام المعلمين  إلى أيضاويعزو الباحث ذلك  .في الجملة والسياق

الخارجية والنشاطات  المطالعة وإهمال ،فقط بالكتاب المدرسي

الثقافية، مما يقلل من االهتمام بالهدف العام لعملية القراءة وهو 

 لألداء كبيرًا يولون اهتمامًا أنهم إلى باإلضافة ،الفهم واالستيعاب

وذلك على حساب  ،بالحركات ء مقترنًاالقرائي من لفظ سليم للمقرو

ومن األمثلة على ذلك أن يقرأ . القراءة أثناءالفهم واالستيعاب 

دخل حاتم (بدًال من ) المدرسية المكتبةدخل حاتم (الطفل الجملة 

 العضوإذا اشَتَكى ِمنه (، وأن يقرأ آخر الجملة )المدرسة مكتبة

إذا اشَتَكى ِمنه (بدًال من ) الحمىَتداعى له ساِئر األعضاِء بالسهر و

ى عضوموالح رهاِء بالساألعض اِئرس ومن األمثلة على ). َتداعى له

أن يقرأ الطفل  مجال مقبولية المعنى في الجملة والسياقعدم 

يسهرون (بدًال من ) على رقيه ويعلمونيسهرون لخدمته، (الجملة 

  ). على رقيه ويعملونلخدمته، 

 ,Goodman & Goodman(جودمان وجودمان يؤكد و
 فالقارئسيكولوجية  لغوية،  تخمين الكلمات لعبُة فرعَت أن) 1977

َتيعريتوقع الكلمة من خالل  :أوال أشياء، ةالكلمة بعمل ثالث إلى ف

يقوم  :، وثانيًااإلعرابومؤشرات  ،مؤشرات التوقع، ومؤشرات الداللة

للتعرف  اإلدراكيةالكلمة مثل المهارات  إلىرف بتطبيق مهارات التع

لزم  إذا تركيزًا أكثرجل تشخيص أمن  ،مهارة فك الرموز أوالفوري 

بدرجة  تخمينه صحةمن  بالتأكديقوم   نفسهوهو في الوقت  األمر،

يعاود القراءة  وأحيانا مقبولية المعنى في الجملة والسياق،

ولم يتسق مع المعنى  ،معنىتشكك في دقة ال إذا) التصحيح الذاتي(

  .التالي مباشرة

تركزت في  لألخطاءنسبة  أعلى أن) 6(ضح الجدول رقم ووي

في ضوء نظام  والسياق،مقبولة في الجملة الغير  األخطاءمجال 

يدل  وهذا ،الذكورأعلى من  بنسبة اإلناثحيث كانت لدى  ؛القواعد

التنبؤ  جيتيالستراتي) عينة الدراسة(الطلبة  كالمتعلى تدني ا

  .بتثوالت

النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة  هذهوتتفق 

، شهاب؛ 1991، عين ؛ أبو2003، شعبان؛ 2008العبدالله، (

عينة (الطلبة  أخطاءارتفاع نسبة  أنويرى الباحث  .)1988

اعتماد الطلبة الزائد  إلىغير المقبولة في القواعد مرجعه ) الدراسة

دون االهتمام بالحركات البنائية  ،وأصواتهاروف الح أشكالعلى 

شيوع استخدام اللهجة العامية  إلى باإلضافة القراءة، أثناء واإلعرابية

في الجملة ) المسلمون(، مثل نصب كلمة الكلمات أواخروتسكين 

دون ) الحمى(، أو لفظ كلمة )أسرٌة واِحدٌة المسِلمين(وقراءتها 

، بفعل تأثير اللهجة العامية الشائعة، )مىالِح(النظر إلى الحركات 

 أخرىومن جهة  .وغيرها) مألْت(ساكنة األخر ) مألُت(ولفظ كلمة 

المعنى في  مقبولية(في المجالين  لألخطاءالنسب المئوية  إلىبالنظر 

 هناك تقاربًا أنيتضح ) القواعدمقبولية نظام (و) الجملة والسياق

ما يقبل في  ؛ ألن يوجد فرق كبيربينهما في النسب المئوية وال

وليس كل ما يقبل في النظام  ،المعنى يقبل في النظام التركيبي

   .المعنى في التركيبي يقبل

االنتهاء من  واستراتيجية التصحيح الستراتيجيةبالنسبة  أما

ن ذلك بيفي عملية القراءة ودرجة استخدام الطلبة لها في قراءاتهم،

الطلبة  أنفيتضح  ،فيهلنسب المئوية الواردة وا ،)7(الجدول رقم 

الحد المطلوب في استخدام  إلىبعد  ايصلولم ) عينة الدراسة(

حيث بلغت نسبة  ،)R.M.I(التصحيح وفق قائمة  استراتيجية
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عند الذكور، % 53.8القرائية التي لم يتم تصويبها  األخطاء

لدراسات تفق مع نتائج اوهذه النتيجة ت ،اإلناثعند % 71.8

من % 85.2لم يتم تصويب ) 2003(السابقة ففي دراسة شعبان 

تصويب تقريبا يتم لم  أيضا) 1991(عين  أبووفي دراسة  األخطاء،

  .األخطاءمن % 81

عينة (محاوله الطلبة  إلىيعزو ذلك  أنويمكن للباحث 

، وهذا ما الحظه الباحث أثناء في القراءة السرعة) الدراسة

 أخرىومن جهة ، )عينة الدراسة(راءة بعض الطلبة االستماع إلى ق

عدم اهتمام معلميهم في الحصص الصفية  إلىيعزو الباحث ذلك 

 أن أيضاويدل  ،عملية القراءة الجهرية أثناء أخطائهمبتصويب 

المعلمين ال يزالون يركزون على المفهوم القديم للقراءة فك الرموز 

)Decoding( إلىل الحروف المكتوبة ن فك الرموز وتحويأل؛ 

 حيث ،ليس فيها تفكير آليةال يتعدى قيام الطلبة بعملية  أصوات

الطلبة  كتالما أن إلىتؤكد النظريات التي تفسر عملية القراءة 

دليل على  التصحيح واالنتهاء من عملية القراءة تيالستراتيجي

   .)1990 مقدادي،(قدرة القرائية ال

  :السؤال الثالثة بالمتعلقنتائج مناقشة ال

إحصائية في أخطاء القراءة فروق ذات داللة هل توجد 

 ة لدى طلبة الصف الثالث األساسياتمتغيرلتعزى الجهري 

لألب واألم  المستوى التعليميجنس الطالب وعمل األم و

 والتفاعل بينها ؟
الطلبة الذكور في  أخطاءمتوسط  أن) 8(الجدول رقم يظهر 

 أخطاءيزيد على متوسط ) راسةعينة الد( سياألساالصف الثالث 

 أنكما يالحظ . جدًابفارق بسيط  األخطاءالطالبات بمجموع 

حيث  األم،مع عمل  عكسيًا الطلبة يتناسب تناسبًا أخطاءمتوسط 

من  بفارق بسيط جدًا أكثر أمهاتهمالطلبة العاملة  أخطاءكانت 

  .أمهاتهمال تعمل  نالذي اآلخرين، أقرانهم

 أثرًا أظهرتحيث )  folsom ,1994(يتفق مع دراسة  وهذا

بوند (كما يرى . برنامج قرائي في أطفالهممع  األهل إلشراك ًايجابيإ

 باألخطاء تأثرهناك عوامل كثيرة  أن" ) 38 ،1986،وآخرون

 األخطاءيكون هناك عامل واحد مسؤول عن  أنومن النادر  القرائية،

 ". نسبيًا غيرهمن  أكثرمسؤوال عامال قد يكون  أن إال القرائية،

الجنس والذكاء ومهنة  أن" ) 262ت، .د ،لسونأو( أكدهوهذا ما 

  ".القراءة الوالدين وثقافتهم من العوامل المؤثرة على 

) Halsall & Green, 1995( جرينو هالسالدراسة  وتؤكد

تأثير دور المدرسة في تعليم القراءة للمبتدئين ينحصر في  أن

من التأثير يرجع إلى خلفية الطالب % 85ثير، وأن من التأ% 15

متضمنة قدراته العقلية، وتعليم ما قبل المدرسة، والظروف 

 كما. )75، 2006طعيمة والشعيبي، (األسرية، ودور الوالدين 

 لطفي،(في  إليها المشار) Backus & Monroe(دراسة  أظهرت

ضعف  ابأسبالوالدين وضعف ثقافتهما من  أمية أن) 39 ،1985

 أن") 345، 1998، السيد(كما يؤكد  .في القراءة أطفالهما

من  أفضلون ؤفي المحيط االجتماعي الثقافي المرتفع يقر األطفال

  ".اآلخرين

يالحظ  ،واألم لألببالنسبة لمتغيري المستوى التعليمي  أما 

 واضحةة غير قالعال أن للطلبة عينة الدراسة، األخطاءمن متوسطات 

بالنسبة للمستوى التعليمي  أما للمستوى التعليمي لالم،بالنسبة 

  .تقل كلما ارتفع المستوى التعليمي األخطاءكانت  لألب

 إحصائيةذات داللة  هناك فروقًا أن) 9(ول رقم دالجيظهر 

غير  األمولصالح  ،األمالقرائية بالنسبة لمتغير عمل  األخطاء على

فالمنزل هو . الثانية، مما يعني رفض الفرضية الصفرية العاملة

بما يفعله  ،للقراءة ةالمركز األول واألساس لتقديم الخبرة األولي

اكتساب عادة  ىمشاركتهم وتشجيعهم للطفل عل ىاآلباء ومد

يستطيع أن يتحدث إلى فهو تنمية الثروة اللغوية للطفل، ، والقراءة

  . ديه من حب لالستطالعل والديه، ويصغي إليهم، وينمي ما

لألم،  المستوى التعليمي( لنسبة لبقية المتغيراتبا أما 

مما  إحصائيًا،فكانت الفروق غير دالة  )لألب المستوى التعليميو

وقد يعزو الباحث . يعني قبول الفرضيتين الصفريتين الثالثة والرابعة

على بقية متغيرات الدراسة،  إحصائيًاعدم ظهور فروق ذات داللة 

 باإلضافة. طالب وطالبة) 22(الدراسة  د الطلبة عينةبسبب قلة عد

غير  أوبعض متغيرات الدراسة متمثلة بدرجة قليلة جدا  أن إلى

  .في عينة الدراسة أساسامتمثلة 

 يمكن هتوصل إليها، فإنَّتم الالنتائج التي  في ضوء :التوصيات

  :تيةالتوصيات اآلبتقدم ال

ة الجهرية وضع برنامج عالجي للطلبة الضعاف في القراء •

  .يستفيد من نتائج الدراسة الحالية

توعية معلمي اللغة العربية بضرورة إعطاء الطلبة فرصة  •

لتصويب أخطائهم القرائية ذاتيًا، وعدم اإلسراف في تصحيح 

أخطاء اإلبدال والحذف واإلضافة لديهم أثناء قراءتهم 

يح الجهرية، حيث بينت نتائج الدراسة أن محاوالت التصح

 ة تزداد كلما ارتفع المستوى القرائيالذاتي لألخطاء القرائي

للقارئ، فإنه ينبغي أن يعطى الطلبة الفرصة كي يقرؤوا دون 

 .مقاطعة لهم وتصحيح ألخطائهم
في تعويد الطلبة التأني وعدم السرعة ينبغي على المعلمين  •

 .القرائية األخطاءللتقليل من  ؛لقراءة الجهريةا
مي اللغة العربية على عملية تحليل أخطاء القراءة تدريب معل •

الجهرية باستخدام أداة تحليل أخطاء القراءة الجهرية 

(R.M.I)ة همزيادة اهتمام، وبشكل كبير بالقراءة الجهري. 
للقراءة في حصص اللغة  المخصصزيادة الوقت العمل على  •

 .العربية جميعًا
وعلى  ،دراسية المختلفةدراسات مماثلة على المراحل ال إجراء •

   .الطلبةمن  كبرأعينات 
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  )1(ملحق رقم 

  النصوص القرائية 

 
  المسِلمون أسرٌة واِحدٌة:    لالنص األو

نَّهم مع المسِلمون أسرٌة واِحدٌة يخَتِلُفون في أجَناِسهم وفي ُلغاتهم، وَتَتباعد بالدهم شرقًا وغربًا، وشماًال وجُنوبًا، ولك

سِلمفيها أٌخ ألخيِه الم سلمله الجميع،... هذا أسرٌة واحدٌة، كلُّ م نزح نزاُتهم حياُة  إذا حيله الجميع، وح حَفر خير وإذا َناله

القوي منهم يساعد الضعيف، والغني يعاون الَفقير، والقادر يساعد المحَتاج، وهم جميعًا يد واحدٌة، . مودٍة وَتراحم وتعاُطٍف

احدو وَقلب.  

المؤمنين في توادِهم، وَتراحمهم، وَتعاُطِفهم مَثُل الجسِد، إذا اشَتَكى ِمنه عضو  مثُل: " قاَل رسوُل الله صلَّى الله عليه وسلَّم

  "َتداعى له ساِئر األعضاِء بالسهر والحمى

  

  في مكَتبِة المدرسِة:  النص الثاني

، والّتاِريخيِة، والَقصصيِة، َفأعجب بقصِة البَطل العربي المسِلم دَخَل حاِتم مكَتبَة المدرسِة، وأَخَذ يَتأمُل الُكتب الِعلميِة

 ي وقَّاصعِد بن أبس– ِضي الله عنهر– ِة وقاَل لهكَتبالم إلى أمين مفَتقد : ا أمينهارِة، َفأعَة هِذه القصاراسِتع ُأريد َفضِلك ِمن

َكَتب أن عدب ِة لهالمكَتب َتِعيرينسلِّ المفي ِسج هماس اِتمح.  

َقاِئد دعس أن فرا، َلَقد عهِة حتَّى َأَتماءِة القصعلى ِقر َكفعورًا، ورسحًا مإلى البيِت َفر اِتمح بَذه َفَتح ،اِهرم َكريسع 

اِرس، وأن هذا البَطَل َظلَّ مجاِهدًا في سبيل الله إلى أن واَفاه األجُل في المِديَنِة الله على يديِه َكِثيرًا ِمن بالِد الِعراق وبالِد َف

 سولرِة مدينة الراِهدًا . صلَّى الله عليه وسلَّم –المنوجم ؛ ليكونانَة واإليماعجالش هَنحمي الى أنلى الله َتعع اِتمَلَقد َتمنَّى ح

في سعِد بن أبي وقَّاصالله َكس يلب.  

  . أعاد حاِتم ِقصَة سعٍد إلى المكَتبِة سِليمًة َنِظيَفًة في الموِعِد المحدِد

  يِنَطو:   النص الثالث

ِنَطوي حبيب َغ ،إلينِدِع الِظي، عؤاِدفي ُف يمَف دُتِلي، وُت وقرِهابحُتَتَف، و يِنعي َلأو َتا َفمُتحها عليِهمُتمِعَن، و َخبِهاِتير 

 اقَفع ِرم لعبُتو وُتهَل ِهاِئجي، وفي أردِرص مألُت ِةيَلِلالع ِهاِتمسَنب، وويُتَتار ِهاِئن م، وِمُتْلَكَأ ِهِتهاِكَفو ِهرِعزو ِهمرن َت، ِمِةيرِثالَك

  .مُتّلعَت ِهارِسد، وفي مِةوَلُفالّط

أَنوِعا سيد لُِّكب يِها ِفمِع، سيد اّل اآلباِء هؤالِءبذين يسهِخِل رونِهِتدموي ،علمعلى ِر ونِهقيوي ،ُلِذبون الجهود َةاَقالش 

سَتالمِحِل َةمرموالنَِّهِتاي ،بِه َةهضمن األوَط ؛ ليكونان َقَتالمدِةم.  

وى َفال أنسَلض ِنَطوي وسِل ُلأعميِهِقر في السلميِهأفِد، و بوِحرَت ي إنعرَطَخِل ضر. 
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  ) 2( ملحق رقم 

  )Cloze Test(اختبار التكملة 

  

  المسِلمون أسرٌة واِحدٌة:    النص األول

 خَتِلُفوناِحدٌة يأسرٌة و ونِلمسبال..... الم اعدم، وَتَتبهم شرقًا وأجَناِسهم وفي ُلغاتهماًال وجُنوبًا، ولكنَّهم ....دوش ،

خير َفرح له الجميع، ..... حزن له الجميع، وإذا ..... إذا . فيها أٌخ ألخيِه المسِلم..... هذا أسرٌة واحدٌة، كلُّ .... 

الَفقير، والقادر يساعد المحَتاج، وهم  ......منهم يساعد الضعيف، والغني . ...... حياُة مودٍة وَتراحم وتعاُطٍف..... و

 ..... واحدٌة، وَقلب يد.....  

، إذا اشَتَكى ِمنه .....توادِهم، وَتراحمهم، وَتعاُطِفهم مَثُل .... مثُل المؤمنين : " عليه وسلَّم..... قاَل رسوُل الله صلَّى 

 عضو ..... رهاِء بالساألعض اِئرس له"......  

  

  في مكَتبِة المدرسِة:        النص الثاني

سعِد ...... ، َفأعجب بقصِة البَطل العربي .....يَتأمُل الُكتب الِعلميِة، والّتاِريخيِة، و...... دَخَل حاِتم مكَتبَة المدرسِة، 

 ي وقَّاصبن أب–  ......الله عنه– إلى أمين مِة و فَتقدكَتبالم .....له : ُأريد َفضِلك ِمن ..... ا أمينهارِة، َفأعهِذه القص

 ...... َكَتب أن عدب له .....َتِعيرينسلِّ المفي ِسج هماس.  

سعد َقاِئد عسَكري ...... رف حتَّى َأَتمها، َلَقد ع..... مسرورًا، وعَكف على ِقراءِة ..... َذهب حاِتم إلى البيِت      

،اِهريِه َكِثيرًا . ....مدلى يالله ع .... وأن ،الِد َفاِرسوب الِد الِعراقاِهدًا في ..... بجَطَل َظلَّ مالب .... اَفاهو الله إلى أن

أن يمَنحه الشجاعَة ..... َتمنَّى حاِتم على الله .... . صلَّى الله عليه وسلَّم –...... في المِديَنِة المنورِة مدينة ..... 

  .بن أبي وقَّاص..... مجاِهدًا في سبيل الله ..... واإليمان؛ 

  . المحدِد...... المكَتبِة سِليمًة َنِظيَفًة في ..... أعاد حاِتم ِقصَة سعٍد 

  

  يِنَطو:   النص الثالث

ي ِنَطوحبيب َغ ،إليال .....ِظ، عؤاِدفي ُف يمُت ..... دُتِلي، ورِهابحُتَتَف، و يِنعي َلأو عليِه ......ا مُتمِعَن، و َخبِهاِتير 

ع م ...... وُتهَل ِهاِئجي، وفي أردِرص ..... ِةيَلِلالع ِهاِتمسَنب، وويُتَتار ِهاِئم .....، ُتْلَكَأ ِهِتهاِكَفو ِهرِعزو ِهمرَت ......، ِةيرِثالَك

  .مُتّلعَت ......، وفي ِةوَلُفالّط اقَفِر

أَنوِعا سيد لُِّكب ا م.....ِع، سيد اّل اآلباِء هؤالِءبِخِل ...... ذينِهِتدموي ،علمعلى ِر ونِهقي ،..... الجهود َةاَقالش 

سَتالمِحِل َةمرمبِه ...... ،ِهِتايمن األوَط ؛ ليكونان َقَتالمدِةم.  

وى َفال أنسَلض ِل ......ي ِنَطويِهِقر في السلميِهأفِد، و ...... َت إنعرَطَخِل ضر. 
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االتجاهاُت الوالديُة في التنِشئِة االجتماعيِة للناشئني كما يدرُكها 
  فلسطني/ طلبُة الصف الثاني الثانوي في جنوِب الضّفِة الغربيِة

  
  *محمـد عابدين

  
  

 19/4/2010 تاريخ قبوله     2009/ 9/2 تاريخ تسلم البحث

اهــاِت الوالديــِة فــي التنشــئة هــدفت الدراســُة الحاليــُة إلــى الكشــف عــن االتج  :ملخــص

ولتحقيـق أهــداف الدراســة، ُأعــدت   .فلســطين/ االجتماعيـة فــي جنــوب الضـّفة الغربيــة  

استبانٌة مكونٌة من ستين فقرًة بنموذجين لـألب ولـألم لقيـاس االتجاهـات الوالديـة فـي       

لصـف الثـاني   التنشئة االجتماعية، وتم توزيعها على عينـٍة طبقيـٍة عشـوائيٍة مـن طلبـة ا     

طالبـــًا خـــالل ) 423(الثـــانوي فـــي المـــدارس الحكوميـــة فـــي محافظـــة الخليـــل بلغـــت 

ــَة كمــا     .2007شــهري شــباط وآذار   االتجاهــاِت الوالدي إلــى أن وقــد أشــارت النتــائج

 ي األب واألمًَة"يدرُكها الطلبُة في نموذجوتميل إلى الحماية الزائدة فـي  "ديمقراطي ،

وأظهرت النتائج وجود فـروق ذاِت داللـٍة    .لى اإلهمال في نموذج األبنموذج األم، وإ

ــًة مــع         ــًا للجــنس لصــالح اإلنــاث مقارن ــة َتبع ــطات اســتجابات الطلب إحصــائيٍة فــي متوس

التســّلط،  -الــذكور، وتبعــًا لفــرع الدراســة لصــالح الفــرع العلمــي فــي بعــِد الديمقراطيــة

اإلهمـــال، وتبعـــًا للمســــتوى    -ايـــة الزائــــدة ولفـــرع العلـــوم اإلنســـانية فــــي بعـــد الحم    

التسّلط لصالح أبنـاء اُألسـر ذاِت الـدخل المتوسـط      -االقتصادي في بعد الديمقراطية

  ط مقارنًة مع ذوي الدخل المنخفض، وتبعًا للمستوى التعليمـيوالدخل فوق المتوس

ليمـي األعلـى،   التسـّلط أيضـًا لصـالح ذوي المسـتوى التع     -لألب في بعـد الديمقراطيـة  

           لــألم ــر المســتوى التعليمــيداّلــٌة إحصــائيًا تبعــًا لمتغي بينمــا لــم تكــن هنــاك فــروق .

االتجاهـــات الوالديـــة، التنشـــئة االجتماعيـــة، الضـــّفة الغربيـــة،  : الكلمـــات المفتاحيـــة(

  ).فلسطين

  

ُتعــد عمليــُة التنشــئِة االجتماعيــِة ِمــن أقــدم العمليــات فــي         :المقدمــة

ــزٌة لكــلِّ المجتمعــات البشــرية فــي       الم وهــي ســمٌة ممي ،جتمــع البشــري

ويـتم   .متحضـرةً  أمناميـًة،   أمكانـت بدائيـًة،   أالماضي والحاضر، سواٌء 

مــن خــالل هــذه العمليــة مالءمــُة ســلوك الفــرد ليتطــابق مــع توّقعــات          

، والمحافظــُة علــى بقــاء )1991قنــاوي، (الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا  

تمراريته، وتحقيق التـوازن والتماسـِك فـي بيئـٍة مشـحونٍة      المجتمع واس

، وتحويــــُل )2003همشــــري، (بــــالتغيرات والمســــتجدات المتالحقــــة 

الفــرد مــن كــائن عضــويٍّ إلــى كــائن اجتمــاعيٍّ وفــرٍد ناضــج يعــي معنــى   

المســؤولية االجتماعيــة وكيــف يتحملهــا، وقــادٍر علــى ضــبط انفعاالتــه    

وتتطّلــب  ).2000الشــربيني وصــادق، (اجاتــه والــتحّكم فــي إشــباع ح

المحافظــُة علـــى البقــاء واالســـتمرارية نقــَل ثقافـــِة المجتمــع ومعـــاييره     

      والتماسـك آلخـر، بينمـا يتحّقـق التـوازن ة من جيلوضوابِطه السلوكي

بوجود قدٍر مشترٍك من القيم والمعايير والتقاليد بين أفراد المجتمـع  

  ).1992الكندري، (

ر علــم الــّنفس االجتمــاعي وعلــم اجتمــاع التربيــة إلــى        ويشــي

ــت       ِطيــالي ُأع ــٍة، وبالت ــٍة ومتداخل ــمياٍت مختلف ســة بم التنشــئة االجتماعي

  وخالصـُة تلــك التعـاريف أن التنشـئَة االجتماعيـة هــي      .تعـاريف متنوعـةٌ  

_________________________  

  .، فلسطينجامعة القدس، القدس كلية العلوم التربوية،*

  .اربد، األردن، 2010حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 
 

  
Parental Attitudes Towards Youth Socialization as 

Perceived by 12th Graders at Southern West Bank / 
Palestine 

Mohmmad Abdeen, College of Educational Sciences,Al-Quds 
University,Jeruslem,Palestine 

 
Abstract: This study aimed at determining parental attitudes towards 
youngsters socialization at southern West Bank, Palestine. To carry 
out the study, a two-fold 30-item questionnaire was developed and 
distributed to a stratified random sample of (423) 12th graders during 
February and March 2007. Results showed that parental attitudes as 
perceived by students were "democratic" on one side, and were 
identified as "over protection" for mothers and "negligence" for 
fathers. No significant differences between the means of sample 
perceptions due to mother educational level were determined, 
whereas significant differences were determined with regard to 
gender, branch of study, family economic level, and father educational 
level. (Keywords: Parental Attitudes, Socialization, West Bank, 
Palestine). 
 

 
  

تفاعل الفرد مع البيئِة التي يعيش فيهـا، حيـث تتكـون شخصـيته     عمليُة 

ــة    ــدان، (وتنمــــو، وحيــــث ينــــدمج فــــي الجماعــ ، أي أن )2005الرشــ

اهتمامها ينصب على الجانبين االجتماعي والوجداني من حياة الطفـل  

ولمــا كانــت عمليــة التنشــئة االجتماعيــة   ).2007الناشــف، (والناشــئ 

التفاعـــَل والتبـــادَل بـــين الفـــرد والجماعـــة، ولـــيس مجـــرد       مســـتوجبًة 

االستسالم واالنقياد لألنظمة الثقافية واالجتماعية فـي المجتمـع، فقـد    

اجتماعيٍّ وذاتـيٍّ حيـث يتفاعـل مـا يريـده المجتمـع       : ذاَت بعدين عدت

من الّطفـل أو الناشـِئ مـع مـا يحتاجـه الطفـُل أو الناشـئ مـن المجتمـع          

ــدد بــــــدران ومحفــــــوظ   ).2003همشــــــري، ( ــد ) 1998(وحــــ البعــــ

االجتماعي في التنشئة االجتماعية بعمليـة انـدماج الفـرد فـي المجتمـع      

ــذاتي أو     ــد ال ــوجي(وانخراطــه فــي أنشــطته، والبع ــة ) األنثروبول بعملي

غــرس المهـــارات واالتجاهـــات الضـــرورية لـــدى الفـــرد ليقـــوم بـــاألدواِر  

علـــى ذلـــك، فـــيمكن النظـــر إلـــى التنشـــئة      وتأسيســـًا  .المطلوبـــة منـــه 

  .االجتماعية على أّنها عملية تعّلم وتكيٍف في آن واحٍد

اُألسـرُة، والروضـُة،   : وتقوم بالتنشئة االجتماعية عدُة مؤسساٍت، منهـا 

  ـدساُت اإلعالم؛ وُتعالعبادة، ومؤس والمدرسُة، وجماعُة الرفاق، ودور

ؤسســات فــي حيــاة األبنــاء فــي مختلــف مــراحلهم اُألســرُة أبــرز تلــك الم

العمريــة، حيــث تكــون أســاليب التنشــئة الوالديــة بمقــام الرقيــِب علــى         

؛ الشــربيني 2002الشــناوي وأبــو الــرب،   (أســاليِب التنشــئة األخــرى   

، وهـي مصـدر هـام إلشـباع حاجـة الطفـل مـن األمـن         )2000وصادق، 
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كـوين خبـرات الرضـا واالسـتقرار     واالطمئنان والعالقات الوجدانيـة، وت 

وظيفــــًة ) 1997(وقــــد عــــدها علــــواني    ).2007الناشــــف، (لديــــه 

        الفـرِد إلـى عضـو ن تنتهـي بتحويـليـًة للواِلـدًة دينيًة ومسؤولياجتماعي

   الخيـــر ـــًال أو دربـــًا مـــن ِفعـــلفـــي مجتمِعـــه، وأنهـــا ليســـت تفض عامـــل

ــنهم ــان مـ ــاحثون  .واإلحسـ ــري، (ويتّفـــق البـ ؛ العيســـوي، 2003همشـ

 ,Pereira, Canavarro, Cardoso, & Mendonca؛ 1995
2009; Beyers & Gossenes, 2008; Kochansks, Aksan, & 

Joy, 2008; Hardy, Padilla-Walker, & Carlo, 2008; (  بـأن

لألنماُط التي يستخِدمها الوالدان في تنشئة أبنـاِئهم دورًا فـي التكـوين    

 أو الســـلبي تنمـــو قـــدراُت   .لألبنـــاءاإليجـــابي ففـــي التكـــوين اإليجـــابي

  واالســـتقرار لهـــم األمـــن يًا، ويتحّقـــقًا ســـواُتهم نمـــواألبنـــاء وشخصـــي

والنجــاح، بينمــا يــدمر التكــوين الســلبي شخصــياِت األبنــاء، وتقــودهم   

إلــــى االضــــطراِب، واالنحــــراِف، والفشــــل.  أســــاليب وعليــــه، فتختلــــف

ن مجتمع آلخر، ولدى اُألسر والتجمعات المختلفة؛ التنشئة الوالدية م

وقــد يكــون األمــر أو الســلوك مقبــوًال فــي مجتمــع أو ُأســرٍة مــا، بينمــا   

  .يكون غير مقبول في مجتمع أو ُأسرٍة أخرى

  مصــطلح اســتخدام ــة"ويشــيعفــي التنشــئة " االتجاهــات الوالدي

الدافعيـــــة واالنفعاليـــــة االجتماعيـــــة تعبيـــــرًا عـــــن منظومـــــِة العمليـــــاِت 

واإلدراكية والمعرفية الموجهـة ألسـاليِب معاملـِة الواِلـدين أبنـاَءهم فـي       

ــة      ــة الموجهـ ــة الوالديـ ــاط الرعايـ ــى أنمـ ــًة علـ ــة، وداللـ المواقـــف الحياتيـ

تلك االتجاهاُت اختياريًة وذاتيـًة، ويـؤّثر    وتعد .لسلوك األبناء واآلباء

ــية الوا   ــُط شخصــ ــا نمــ ــاعي    فيهــ ــي واالجتمــ ــتواهم العلمــ ــدين، ومســ لــ

واالقتصادي، وطبيعُة إدراكهم للطفولـة، وتفـاعالُت العالقـات اُألسـرية،     

إضــافًة إلــى ثقافــة المجتمــع وحضــارته    وخصــائص الطفــل أو الناشــئ، 

ــف، ( ــدان، 2007الناشـــ ــاني، 2005؛ الرشـــ ــاوي، 2000؛ الكتـــ ؛ قنـــ

ع بتقــدم المراحــل العمريــة وأمــا تأثيرهــا فــي الناشــئة فيتراجــ ).1991

  ).Studsrod & Bru, 2009(لهم وبلوِغهم مراحَل الرشد 

. ، ص1959(ويعـرف إســماعيُل وإبـراهيم االتجاهــاِت الوالديــة   

ويتمسـُكون بـه مـن أسـاليب     ] الوالـدان  بل[ما يراه اآلباُء "بأّنها ) 17

رفتهـا  ، فـي حـين ع  "في معاملـة األطفـال فـي مواقـف حيـاتهم المختلفـة      

اإلجـراءاُت واألسـاليب التـي يّتبعهـا     "بأّنها ) 83. ، ص1991(قناوي 

وأشـــارت إليهـــا  ".الوالـــدان فـــي تطبيـــع أو تنشـــئة أبنائهمـــا اجتماعيـــاً 

بأّنها وسيلٌة لآلباء واألمهات للتفاعل والتواصـل مـع   ) 2000(الكتاني 

االجتماعي هم النفسيعبرها نمو أبنائهم، والتي يتم.  

ة من خالل أقـوال   ودأباالتجاهات الوالدي على قياس الباحثون

األبوة مقابَلًة  كوناألم بشكل أساسي، ثم تمت االستعانُة بأقوال األب 

؛ الســعادات، 2008شــوامرة، (واتجهــت الدراســاُت الحديثــُة  .لألمومــة

ــوج، 2003 ــى تعــــرِف  ) Padilla-Walker, 2008؛ 2002؛ خــ إلــ

ية من خالل وجهاِت نظـر األبنـاِء أنفسـهم، باعتبارهـا     االتجاهات الوالد

ــا    ــالّنمو النفســــي واالجتمــــاعي لألبنــــاء مــــن ارتباِطهــ ــًا بــ أكثــــر ارتباطــ

ــدين  واســتخدم البــاحثون والمتخصصــون فــي    .بالســلوِك الفعلــي للواِل

دراســــِتهم لالتجاهـــــات الوالديـــــة المالحظـــــَة، والمقابلـــــَة الشخصـــــية،  

  ).2000الكتاني، (تبانات، واختبارات اإلسقاط والمقاييس واالس

المـــنهج  : وُتصـــّنف االتجاهـــاُت الوالديـــة عمومـــًا فـــي منهجـــين      

إلــــى أن ) 1990(وأشــــار طــــاهر  .الســــوي، والمــــنهج غيــــر الســــوي 

التقبــــل، : أســــاليب المعاملــــة الوالديــــة ُتصــــّنف فــــي أربــــع مجموعــــاتٍ 

 & Bukatko(دايهلير أما بوكاتكو و .والتحّكم، والتسيب، والتذبذب
Daehler, 1992 (  ـــة ثـــالث مجموعـــاٍت فـــي االتجاهـــاتثم نـــا أنيفب

ــي  ــة، هـــ ــُغ : الوالديـــ ــرح  ) induction(التبليـــ ــاليب الشـــ ــمل أســـ ويشـــ

ــوة     ــد القـ ــلوك، وتأكيـ ــايير السـ ــير لمعـ ) power assertion(والتفسـ

      ،ــير ــرح وتفسـ ــرض دون شـ ــّلط والفـ ــوة والتسـ ــاليب القسـ ــمل أسـ ويشـ

ويشــــمل أســــاليب الــــرفض  ) love withdrawal(ب وســــحب الحــــ

) Baumrind(تصنيفًا للباحثـة  ) بوكاتكو ودايهلير(وأورد  .واإلهمال

التسـّلُط، والتسـاهُل، والسـواُء،    : بأن هناك أربعَة اتجاهاٍت والديـٍة هـي  

وبنـاًء عليـه، يتبـين أن هنـاك اتجاهـًا والـديًا إيجابيـًا يـؤدي          .واإلهماُل

 ,Karlen(ســويٍّ، واتجاهــًا ســلبيًا يــؤدي إلــى نمــوٍّ ســلبيٍّ   إلــى نمــوٍّ
ــلبية  ).1996 ــاُت الوالديـــة السـ ــوَة : وتضـــم االتجاهـ ، )cruelty(القسـ

ــَة )hesitation(، والّتذبـــــــذب )negligence(واإلهمـــــــاَل  ، والحمايـــــ

ــدَة  ــاهَل )over protection(الزائـ ــّلَط )fondling(، والتسـ ، والتسـ

)authoritarianism(   ــاه ــلبية اتجــ ــَل االتجاهــــات الســ ؛ ويقابــــل مجمــ

يــتم ممارســة "حيــث ) normality(والــدي ســوي هــو اتجــاه الســواء 

األســاليب الســوية مــن وجهــة نظــر الحقــائق التربويــة، وعــدم ممارســة    

ــر الســليمة     ــرة عــن االتجاهــات غي ــاني، " (األســاليب المعب ، 2000الكت

جملــًة مــن أســاليب  ) 2005(ومــن جهتــه، عــدد الرشــدان   ).82. ص

المسـاندُة  : التنشئة االجتماعية التي تتداخُل أو تترداف أحيانـًا، وهـي  

العاطفيُة، والضبُط، والعداُء، والتذبذب، والحمايـُة الزائـدُة، والتسـّلُط،    

     ــاب ــيُل، واإلعجـ ــُذ، والتفضـ ــاُل، والنبـ ــامحُة، واإلهمـ ــاهُل والمسـ والتسـ

  .الزائد، واالعتماديُة

ًا على ما سبق يمكن القوُل إن لالتجاهات الوالديـة فـي   وتأسيس

ــة دورًا فــي تحريــِك ســلوِك األبنــاء وتوجيهــه، وفــي      التنشــئة االجتماعي

تشكيل شخصياِتهم وقياِمهم بالوظائِف واألدواِر المتوّقعِة مـنهم، وفـي   

ــديهم       ــليمة لــ ــاِت الســ ــيمِ واالتجاهــ ــوين الِقــ ــتقبِلهم، وتكــ ــِد مســ تحديــ

خصوصــًا وأن األسـرَة أمينــٌة علــى أهـداف المجتمــع الــذي    وترسـيِخها، 

تنتمي إليه، وأّنها الرافدُة له بـالخبرات، والطاقـات، والمهـارات الالزمـة     

وإن  .للمحافظة على وجوده واستمراره، وتحقيـق التنميـة الشـاملة لـه    

نمط التنشئة االجتماعيـة يـؤدي إلـى تكـوين الَطبـع لـدى الفـرد، بحيـث         

سـلوكاُته بنـاًء علـى ذلـك        يمكن أن ي ـموأن ُتفه ،نمعـي منه سـلوك توّقع

ــع  ــين، (الطبــــ ــديهم    ).2005األمــــ ــاء بوالــــ ــُل األبنــــ ويتطّلــــــب تواصــــ

ومجــتمِعهم التفاعــَل المســتمر والتــأثير المتبــادَل بيــنهم؛ فالتفاعــُل ذو    

 الرفض واإلهمال يؤدي باألبناِء إلـى : المظاهر السلبية للواِلدين، مثل

الشخصـيِة وتشـوِهها، بينمـا     واضـطراب االنزعاج واالسـتجابِة السـلبية   

التقبــل والمســاندة إلــى  : يــؤدي التفاعــُل ذو المظــاهر اإليجابيــة، مثــل  

ــٍة وســويةٍ   إيجابي ولــذلك، فدراســُة   .ارتيــاح األبنــاء واالســتجابِة بطــرق

ء ومحـددات  االتجاهاِت الوالدية ُتسهم في فهم محـددات سـلوِك األبنـا   

النمو االنفعالي والنفسي واالجتماعي لديهم، نظـرًا ألن سـلوك األبنـاء    

والمتعّلمــين فــي حيــاتهم الدراســية واالجتماعيــة يتــأّثر بعــدة عوامــل،     
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أساليب التنشئة الوالدية المستخدمُة، رفضًا وإهمـاًال، أو رعايـًة   : منها

دراسَة االتجاهات الوالدية ُتسهُل ويضاف إلى ذلك أن  .زائدًة وتدليًال

للبــاحثين الوقــوف علــى منظومــِة العمليــات الموجهــة لســلوك الوالــدين 

أنفسهم في المواقف الحياتية المختلفة، وُتسـهم فـي التأسـيس للتربيـة     

ــد       ــوف عنـ ــن الوقـ ــر مـ ــليم خيـ ــيس السـ ــويِة، ألن التأسـ ــئة السـ والتنتشـ

  . معالجِة السلبيات

ــا     ويالحــ ُظ أن الدراســاِت اهتمــت بدراســِة األســاليب التــي يّتبعه

الواِلــدان فــي تنشــئة أبنــائهم فــي بيئــاٍت عربيــٍة وأجنبيــٍة مختلفــٍة، وأّنهــا  

رّكزت على العالقة بينها وبين متغيـراٍت اجتماعيـٍة ونفسـية وتحصـيلية     

ــاء   ــاك شــيئًا مــن      .متنوعــٍة لــدى األبن ــح للباحــِث أن هن هــذا وقــد اتض 

التضارب في نتائج البحوث السابقة، وأن أساليب المعاملِة الوالديـِة ال  

ُتمـــارس علـــى وتيــــرٍة واحـــدٍة، وأّنهــــا غالبـــًا مــــا تتـــأّثر بالمســــتويات      

كمـا الحـظ الباحـث أن     .االقتصادية واالجتماعيـة والتعليميـة للوالـدين   

     ـِة فـي البيئـة الفلسـطينية دراسَة أساليِب المعاملـِة الوالدي-   حيـث تعـيش

ــر       ــٍة غي ــٍة واجتماعي ٍة وأمنيُة فــي ظــّل أجــواء سياســيالفلســطيني ــر األس

لم تنـل حّظـًا وافـرًا مـن الدراسـة والبحـث،        -مستقرة منذ بضعة عقوٍد

  . وهذا ما يبرر إجراء هذه الدراسة

يحاوُل الباحثون في الميدان التربوي فهم السـلوِك   :مشكلُة الدراسة

 ه اإلنســــانيــــِة، وتفســــيرــــٍة، وســــلوِك الناشــــئِة والمتعّلمــــين بخاصبعام

وهنـاك هـزاٌت ُأسـريٌة واجتماعيـٌة      .والوقوف على العوامل المؤّثرة فيـه 

وتغيــراٌت فــي األعــراف والقــيم والمــوازين وغــزواُت العولمــِة والتغريــِب  

. طالت المجتمع العربـي المعاصـر وأفـرزت ممارسـاٍت والديـًة متضـاربةً      

   للطلبة في مرحلتـي البلـوغ والصفي لق بالسلوِك االجتماعيوفيما يتع

 دالثامنـة عشـرة     -واَألش التـل،  ( -أي مرحلة الرشِد التي تبـدأ فـي سـن

، فــيالحُظ أن هنــاك ازديــادًا فــي وتيــرِة التــذمر والتشــّكي مــن     )2005

ين، ممــا مشــكالِته ِمــن ِقبــل المــديرين والمعّلمــين والمرشــدين التربــوي 

 ــٍة تعرقــُل تحقيــقــٍة اجتماعيبوجــود أزمــٍة تربوي يــدفع المــرَء إلــى الظــن

ويتـذمر مربـون مـن ظهـور بعـض أشـكال        .أهداِف التنشـئة االجتماعيـة  

العنف والعدوانية، والعجـز  : السلوِك غير المحموِد في المدارس، مثل

اهر سـلوكيٍة  عن التكيف واالندماج؛ كما يتذمر آخرون من وجـوِد مظـ  

ــأن       ــي الشـ ــدّخل فـ ــي التـ ــراق فـ ــين اإلغـ ــأرجح بـ ــدين تتـ ــٍة للوالـ متناقضـ

المدرسي وفي الحماية الزائدة لألبناء من ناحيٍة، وبين عدم االكتـراث  

لـذلك، فإّنـه مـن المهـم دراسـُة االتجاهـاِت        .والتسّلط من ناحيـٍة أخـرى  

ــة     علــى نوعي ــة، والوقــوف ــة فــي التنشــئة االجتماعي اِت الوالديالســلوكي

ــَة فــي       االتجاهــاِت الوالدي ــار أن ــدان باعتب ــا الوال هــة التــي ينتهج التربوي

ــة والمدرســية       ــاِة االجتماعي ــة عوامــُل أساســيٌة للحي التنشــئة االجتماعي

وإذا . الناجحة، وللتوافق السليم للناشـئة فـي مرحلـة مـا بعـد الطفولـة      

تماعيــــة متنوعــــًة وفقــــًا كانـــت االتجاهــــاُت الوالديــــُة فــــي التنشـــئة االج  

لخصوصــية الوســط االجتمــاعي لألســرة، فمــا هــي تلــك االتجاهــاُت فــي  

  ــطيني ــع الفلســ ــافظ"المجتمــ ــتالل   " المحــ ــاِر االحــ ــت أخطــ ــابع تحــ القــ

ــُة نهايــة المرحلــة الثانويــة      واالقــتالع والتــذويب؟ وكيــف يحــددها طلب

ــيم ال     ــِة التعلــ ــن مرحلــ ــال مــ ــواِب االنتقــ ــى أبــ ــم علــ ــذين هــ ــي الــ مدرســ

       حيـث تـزداد الجـامعي باألسرة إلـى مرحلـِة التعلـيم الواضح وااللتصاق

وعليــه، تحــددت مشــكلُة هــذه الدراســة فــي تعــرِف    اســتقالليُة األبنــاء؟

االتجاهاِت الوالدية في التنشئة االجتماعية الشـائعِة فـي جنـوب الضـّفة     

الحمايـــة "و" يالتســـّلط-الـــديمقراطي: "فلســـطين ببعـــديها / الغربيـــة

مــن وجهــاِت نظــر طلبــِة الصــف الثــاني الثــانوي فــي   " اإلهمــال-الزائــدة

  .المدارس الحكومية

وانطالقًا من مشكلة الدراسة المشـار إليهـا، تحـدد سـؤاالن أساسـيان      

  :على النحو اآلتي

مــا االتجاهــاُت الوالديــُة فــي التنشــئة االجتماعيــة األكثــر شــيوعًا    .1

ــةفــي جنــوب الضــّفة    الغربي /    ــُة الصــف فلســطين كمــا يراهــا طلب

 الثاني الثانوي في المدارس الحكومية؟
هـــل تختلـــف آراُء طلبـــة الصـــف الثـــاني الثـــانوي فـــي المـــدارس   .2

ــئة      ــي التنشـــ ــِة فـــ ــاِت الوالديـــ ــد االتجاهـــ ــي تحديـــ ــة فـــ الحكوميـــ

        الطالـب، وفـرع ـراِت جـنسة تبعًا لكـل واحـٍد مـن متغياالجتماعي

توى االقتصـادي ألسـرِته، والمسـتوى التعليمـي     دراسِته، والمسـ 

 لكلٍّ من واِلديه؟
انبثقــت عــن الســؤال الثــاني مــن أســئلِة الدراســة   :فرضــياُت الدراســة

  :ستُّ فرضياِت، هي

) α ≥ 0.05(ال يوجـد فــرق ذو داللــٍة إحصـائيٍة عنــد مســتوى    .1

بــــين متوســــَطي تقــــديراِت طلبــــة الصــــف الثــــاني الثــــانوي فــــي  

فلســطين علــى / لحكوميــة فــي جنــوب الضــّفة الغربيــة المــدارس ا

كـــّل بعـــٍد مـــن أبعـــاد مقيـــاس االتجاهـــات الوالديـــة فـــي التنشـــئة  

 .االجتماعية تبعًا لجنس الطالب
) α ≥ 0.05(ال يوجـد فــرق ذو داللــٍة إحصـائيٍة عنــد مســتوى    .2

بــــين متوســــَطي تقــــديرات طلبــــة الصــــف الثــــاني الثــــانوي فــــي  

فلســطين علــى / فــي جنــوب الضــّفة الغربيــة المــدارس الحكوميــة 

كـــّل بعـــٍد مـــن أبعـــاد مقيـــاس االتجاهـــات الوالديـــة فـــي التنشـــئة  

 .االجتماعية تبعًا لفرع الدراسة
ــتوى      .3 ــد مســ ــائيٍة عنــ ــٍة إحصــ ــروق ذاُت داللــ ــد فــ  ≤ α(ال توجــ

بــين متوســطات تقــديرات طلبــة الصــف الثــاني الثــانوي   ) 0.05

ــو     ــي جن ــة ف ــة فــي المــدارس الحكومي فلســطين / ب الضــّفة الغربي

على كّل بعٍد من أبعاد مقيـاس االتجاهـات الوالديـة فـي التنشـئة      

 .االجتماعية تبعًا للمستوى االقتصادي لألسرة
ــتوى      .4 ــد مســ ــائيٍة عنــ ــٍة إحصــ ــروق ذاُت داللــ ــد فــ  ≤ α(ال توجــ

بــين متوســطات تقــديرات طلبــة الصــف الثــاني الثــانوي   ) 0.05

ــة   ــة    فــي المــدارس الحكومي ــوب الضــّفة الغربي ــي جن فلســطين / ف

على كّل بعٍد من أبعاد مقيـاس االتجاهـات الوالديـة فـي التنشـئة      

 االجتماعية تبعًا للمستوى التعليمي لألب؟
ــتوى      .5 ــد مســ ــائيٍة عنــ ــٍة إحصــ ــروق ذاُت داللــ ــد فــ  ≤ α(ال توجــ

بــين متوســطات تقــديرات طلبــة الصــف الثــاني الثــانوي   ) 0.05

ــة    فــي المــدارس الحكو  ــوب الضــّفة الغربي ــي جن ــة ف فلســطين / مي

على كّل بعٍد من أبعاد مقيـاس االتجاهـات الوالديـة فـي التنشـئة      

 االجتماعية تبعًا للمستوى التعليمي لألم؟
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ــة  ــدف الدراسـ ــات      :هـ ــرِف االتجاهـ ــى تعـ ــُة إلـ ــُة الحاليـ ــدفت الدراسـ هـ

الضـــّفة الوالديـــة فـــي التنشـــئة االجتماعيـــة األكثـــر شـــيوعًا فـــي جنـــوب 

فلســطين مــن وجهــاِت نظــر طلبــِة الصــف الثــاني الثــانوي فــي   / الغربيــة

المدارس الحكومية، وإلى تحديد االختالفات فـي وجهـاِت النظـر بهـذا     

جـنس الطالـِب، وفـرع    : الشأن تبعًا لمتغيرات الدراسة المستقّلة، وهـي 

ب، الدراسة، والمستوى االقتصادي لألسرة، والمسـتوى التعليمـي لـأل   

والمستوى التعليمي ٍة عـن   .لألمٍة موضوعيكما هدفت إلى توفير خلفي

ــة يمكــن أن تكــون أساســًا      ــة فــي التنشــئة االجتماعي االتجاهــات الوالدي

  . إلجراءاٍت وأنشطٍة تربويٍة وإرشاديٍة، ومنطلقًا لدراساٍت مستقبلية

جتماعيـة ذاِتـه   عالوًة على أهمية موضوع التنشئة اال :أهميُة الدراسة

فـــي زمـــن تتضـــاربه األزمـــاُت االجتماعيـــة واالقتصـــادية والسياســـية،       

وتتصـــــارع فيـــــه المفـــــاهيم واتجاهـــــاُت العولمـــــِة والمعاصـــــرِة مقابـــــل 

الخصوصية واألصـالة، إذ يضـفي ذلـك علـى الدراسـة أهميـًة مـن حيـث         

عــن  الموضــوع، فــإن لهــذه الدراســة أهميَتهــا التــي تتمّثــُل فــي الكشــفِ  

ــِة األكثـــر شـــيوعًا المســـتخدمِة فـــي تنشـــئة األبنـــاء    االتجاهـــات الوالديـ

وتـــربيِتهم، وذلـــك لإلســـهام فـــي تعزيـــز الســـلوكيات الجيـــدة، وتعـــديل   

السلوكيات السيئة، وتوجيـه الوالـدين للصـواب منهـا مـن ناحيـٍة، وفـي        

ومــن المرجــو أن تســاعد   .التأســيس لتنشــئٍة ســويٍة مــن ناحيــٍة أخــرى  

ه الدراسُة فـي لفـت االنتبـاه إلـى دور القـادِة والمرشـدين التربـويين        هذ

فـــي تنظـــيم بـــرامج إرشـــادية ُأســـرية، وفـــي لفـــت انتبـــاه البـــاحثين فـــي    

المجتمع العربي الفلسطيني إلى الحاجـِة إلـى استقصـاِء عالقـة التنشـئة      

ــات     ــدن والقـــــرى والمخيمـــ ــراٍت أخـــــرى فـــــي المـــ ــة بمتغيـــ االجتماعيـــ

ــز باختيــار    .ةالفلســطينيهــذه الدراســة تتمي وباإلضــافة إلــى ذلــك، فــإن

طلبــة الصــف الثــاني الثــانوي مجتمعــًا لهــا، حيــث إّنهــم يشــّكلون نهايــة   

المرحلة المدرسية، وأّنهم في البيئة الفلسطينية سـيخرجون بعـد هـذه    

المرحلة إما إلـى الحيـاة االجتماعيـة العمليـة بـالزواج أو االنخـراط فـي        

مــل، أو إلــى الحيــاة الجامعيــة التــي تمــنح طلبتهــا قســطًا أوفــر مــن     الع

االسـتقاللية، وأن كـال المســارين يتطّلبـان اسـتقرارًا وأمنــًا يمكـن لهــذه      

   .الدراسة أن تسهم في استقراء واقعه

  :التعريفاُت المفاهيميُة واإلجرائية

اصــل مــع أســاليب الواِلــدين للتفاعــل والتو : االتجاهــاُت الوالديــة •

أبنــائهم فــي المواقــف اليوميــة التــي تجمعهــم، والتــي يــتم عبرهــا  

االجتماعي م النفسيهر عنها فـي الدراسـة مـن خـالل      .نموعبوي

المتوســطات الحســابية الســتجابات أفــراد العينــة علــى مقيــاس       

االتجاهات الوالدية في التنشـئة االجتماعيـة والداّلـة علـى اتجـاه      

طيــة مقابــل التســّلط، والحمايــة الزائــدة مقابــل اإلهمــال  الديمقرا

لكلٍّ من األب واألم. 
العمليـُة التـي تتشـّكُل مـن خاللهـا معـايير       : "التنشئُة االجتماعيـةُ  •

الفرِد ومهاراُته ودوافعه واتجاهاُته وسـلوُكه لتكـون متناغمـًة مـع     

     مرغوبــًا ألدواره الراهنــِة والمســتقبلي ــا يعتبــره المجتمــع ِة فــي م

 ).208. ، ص1985العيسوي، " (المجتمع

•   ــانوي ــاني الث ــام     : الصــف الث ــيم الع آخــر صــفٍّ مــن صــفوِف التعل

األثني عشر بمرحلتيه األساسية والثانويـة، ويتقـدم الطالـب فـي     

نهايتـــه المتحـــان شـــهادة الدراســـة الثانويـــة العامـــة التـــي تؤهلـــه 

 .لاللتحاق بالتعليم العالي
ذلك الجزُء من أرض فلسطين الواقع غربي نهـر  : بيُةالضّفُة الغر •

    ة ثــمــة الهاشــمياألردن، والــذي كــان جــزءًا مــن المملكــة األردني

م، والـذي  1967احتلته القـوات اإلسـرائيلية فـي حـرب حزيـران      

حاليـًا السـلطُة    -عـدا القـدس  -تتوّلى إدارةََ المدن الرئيسـية فيـه   

م بين 1993الموّقعة عام ) أوسلو(الفلسطينيُة بموجب اتفاقية 

 .منّظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية
الخليـل،  ( مدن محافظة الخليل وبلـداُتها : جنوب الضّفة الغربية •

 .وقراها) دورا، يّطا، حلحول
مستوى دخل األسرة معبرًا عنـه  : المستوى االقتصادي لألسرة •

ــرا    ــالي بالعملـــة اإلسـ ــدخل اإلجمـ ــماة بالـ " الشـــاقل"ئيلية المسـ

ــة    ــدد فــي   .والمســتخدمِة فــي األراضــي الفلســطينية المحتّل وتح

 .الدراسة بثالثة مستويات
ــُة • ــّلط-الديمقراطيـ ــي    : التسـ ــة فـ ــات الوالديـ ــدي االتجاهـ ــد بعـ أحـ

 نن فـــي أداة الدراســـة والمتضـــميدـــة المحـــدالتنشـــئة االجتماعي

ــاه األب أو األ ) 30( ــرًة تصـــف اتجـ ــة  فقـ م فـــي المعاملـــة الوالديـ

والــذي يتــراوح بــين فــرض الــرأي علــى الطفــل أو الناشــئ دون   

إتاحــة الفرصــة لــه لتحقيــق رغباتــه بطريقتــه الخاصــة مــن جهــٍة،     

واحترام حرية الطفل أو الناشئ فـي التصـرف بطريقتـه الخاصـة     

فـــي شـــؤونه الشخصـــية والمدرســـية، واالجتماعيـــة مـــن جهـــٍة       

 .أخرى
أحــد بعــدي االتجاهــات الوالديــة فــي : اإلهمــال-لزائــدُةالحمايــُة ا •

 نن فـــي أداة الدراســـة والمتضـــميدـــة المحـــدالتنشـــئة االجتماعي

ــة   ) 30( ــاه األب أو األم فـــي المعاملـــة الوالديـ ــرًة تصـــف اتجـ فقـ

الــذي يتــراوح بــين حــرص األب أو األم علــى حمايــِة الطفــل أو    

واجباتــه وأداء مســؤولياته نيابــًة الناشــئ والمبــادرِة إلــى القيــام ب 

عنه من جهـٍة، وتركـه يفعـُل مـا يشـاء دون توجيـٍه أو إرشـاٍد أو        

  .أو محاسبٍة أو مساءلٍة من جهٍة أخرى تدريٍب
  : للدراسة الحالية محدداتها اآلتية :محدداُت الدراسة

1.    الثــاني الثــانوي نــٍة مــن طلبــة الصــفاقتصــرت الدراســة علــى عي

/ في المدارس الحكومية في جنـوب الضـّفة الغربيـة    ذكورًا وإناثًا

الفــرعين العلمــي والعلــوم   (فلســطين، فــي الدراســة األكاديميــة    

 ).اإلنسانية
اقتصرت األداة المسَتْخدمة فـي دراسـة االتجاهـاِت الوالديـة فـي       .2

التنشئة االجتماعيـة فـي نمـوذجي األب واألم علـى بعـدين فقـط،       

عمــيم نتائجهــا علــى كــّل األبعــاد التــي ُتغّطــي  وبالتــالي ال يمكــن ت

وقـد غّطـت    .مفهوم االتجاهات الوالدية في التنشـئة االجتماعيـة  

بنود األداة بعدين فقط في االتجاهـات الوالديـة يشـّكالن طرفـي     

ــة    ــا الديمقراطيـ ــة، وهمـ ــات الوالديـ ــدي االتجاهـ ــّلط، -أو حـ التسـ

ــدة ــة الزائــ ــال، حيــــث يمــــّثال -والحمايــ ــنهج الســــوي اإلهمــ ن المــ
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والمنهج غيـر السـوي، فـي حـين اسـُتْثِني االتجـاه األوسـُط وهـو         

النبذ ظّنًا من الباحث أن البعـدين اآلخـرين يمكـن     -اتجاه التقبل

أن يعطيا صورًة صادقًة عـن منهجـي السـواء وغيـر السـواء فـي       

 .التنشئة االجتماعية
ا خـالل الفتـرة الزمنيـة الواقعـة     تم تطبيق الدراسة وجمع بياناته .3

م، أي في الفصل الثـاني  2007خالل شهري شباط وآذار للعام 

 2006/2007من العام الدراسي . 
ــة  ــراُت الدراسـ ــو    :متغيـ ــدًا هـ ــًا واحـ ــرًا تابعـ ــُة متغيـ ــمنت الدراسـ : تضـ

تقديراُت أفراِد الدراسـة لالتجاهـات الوالديـة فـي التنشـئِة االجتماعيـة؛       

  :خمسَة متغيراٍت مستقّلة هيكما تضمنت 

 .اإلناث والذكور: وله فئتان: جنس الطالب 
ويقتصــــر علــــى الفـــرع العلمــــي وفــــرع العلــــوم  : فـــرع الدراســــة  

 اإلنسانية، 
والمســتوى االقتصــادي لألســرة، ويتحــدد بــثالث فئــاٍت بحســب    

الـدخل  : ، وهـي "الشـاقل " الدخل بالعملة اإلسرائيلية المسـماةِ 

، والـــــدخل المتوســـــط )شـــــاقل 1500مـــــن  أقـــــّل(المـــــنخفض 

أكثــر مــن  (، والــدخل فــوق المتوســط  )شــاقل 2500- 1500(

 ،)شاقل 2500
المرحلــة : ويتحــدد بــأربع فئــاٍت هــي : المســتوى التعليمــي لــألب 

ــن      ــى مــ ــالوريوس، وأعلــ ــط، بكــ ــوم متوســ ــأدنى، دبلــ ــة فــ الثانويــ

 .بكالوريوس
  لــألم ــاٍت هــ  : المســتوى التعليمــي المرحلــة : يويتحــدد بــأربع فئ

ــن      ــى مــ ــالوريوس، وأعلــ ــط، بكــ ــوم متوســ ــأدنى، دبلــ ــة فــ الثانويــ

 .بكالوريوس
اهتم الباحثون بدراسة أساليِب التنشـئة الوالديـة    :الدراساُت السابقة

وعالقِتهـــا بـــبعض  وأنمـــاِط المعاملـــة الوالديـــة، واالتجاهـــاِت الوالديـــة،

ــّذات، وداف     ــدير الـ ــالّنفس، وتقـ ــة بـ ــو الثقـ ــرات نحـ ــاز،  المتغيـ ــة اإلنجـ عيـ

وهـاكم عـرض لعينـٍة مـن      .وغيرها، واستخدموا لذلك مقاييس متنوعـةً 

تلــــك الدراســــات بــــدءًا بالدراســــات التــــي تناولــــت أســــاليب المعاملــــة  

الوالدية، ثـم الدراسـات التـي تناولـت االتجاهـات نحـو أنمـاط التنشـئة،         

الديـة، ثـم   ثم الدراسات التي تناولت أخطاء الوالـدين فـي المعاملـة الو   

الدراســات التــي تناولــت عالقــة أســاليب المعاملــة الوالديــة بــالمتغيرات   

ــا   ــًا فــــي كــــلٍّ منهــ ــًة تنازليــ َفمــــن  .النفســــية والتربويــــة المتنوعــــة مرّتبــ

الدراســاِت التــي دارت حــوَل أســاليِب المعاملــة الوالديــة دراســُة مســّلم   

ــتطلعت آراَء  ) 2003( ــي اسـ ــٍة  ) 500(أٍب وأمٍّ و) 500(التـ ــن وابنـ ابـ

حول واقع التنشئِة االجتماعيـِة فـي محافظـاِت غـزة باسـتخدام اسـتبانٍة       

وأظهرت النتائج أن النمَط الـديمقراطي المتسـامح هـو     .أعدها الباحُث

األكثــر شــيوعًا فــي اُألســرة الفلســطينية، وأن آراَء الواِلــدين واألبنــاء       

ألسرَة الفلسطينية أكثـر تشـددًا فـي    بهذا الشأن جاءت متطابقًة، وأن ا

وفي البيئة السـعودية، قـام السـعادات     .تنشئة اإلناِث مقارنًة مع الذكور

بالكشِف عن أساليب معاملة اآلباِء لألبنـاِء مـن وجهـات نظـر     ) 2003(

األبناء أنفِسـهم، حيـث قـام الباحـُث باختيـار عينـٍة عشـوائيٍة مكونـٍة مـن          

الســـنة الجامعيـــة اُألولـــى بكليـــِة التربيـــة فـــي   طالبـــًا مـــن طلبـــة) 180(

فقـــرًة ) 15(جامعـــة الملـــك ســـعود، واســـُتْخِدمت اســـتبانٌة مكونـــٌة مـــن 

وأوضـــحت النتـــائج أن أســـاليب  .ُتحـــدد العالقـــَة بـــين الطالـــِب ووالـــده 

ــاء     ــة باألبنـ ــٌة تقـــوم علـــى الثقـ ــا الوالـــد ديمقراطيـ المعاملـــة التـــي يّتبعهـ

ُتظهر النتائج فروقًا ذاَت داللٍة إحصائيٍة فـي   واحترام شخصياتهم، ولم

ــة       ــة الوالدي اســتجابات المبحــوثين بخصــوص تحديــد أســاليب المعامل

الســائدة بــاختالف المســتوى التعليمــي للوالــد، أو عمــر الطالــب، أو       

  .ترتيب الطالب في األسرة، أو عدد اإلخوة في األسرة

ــا    ــرى جـ ــرويج، أجـ ــي النـ ــل  ڤوفـ ــغ وهيارهـ  ,Javo(و وروننـ
Ronning, & Heyerahl, 2004 ( ٍة فيدراسًة لعقد مقارنٍة ِعبرثقافي

االتجاهــات الوالديــة وتوّقعــات الوالــدين، وُطبقــت الدراســة علــى عينــٍة   

أبــًا مــن اآلبــاء واألمهــات النــرويجيين مــن  ) 116(أمــًا و) 162(بلغــت 

وأظهــرت  .أصــول إســكندافية وغيــر النــرويجيين مــن خــالل المقــابالت   

نتائج وجود اختالٍف في اتجاهـات الفئتـين، حيـث كـان الوالـدان غيـر       ال

النرويجيين أكثر تساهًال مـع عدوانيـة أطفـالهم وَغيـرتهم مـن الوالـدين       

ــال     ــًا مـــن األطفـ ــتقالًال اجتماعيـ ــر اسـ ــالهم أكثـ ــان أطفـ ــرويجيين، وكـ النـ

ــرويجيين ــدواني      .النـ ــتيتية وعـ ــأجرت اسـ ــة، فـ ــة األردنيـ ــي البيئـ ــا فـ وأمـ

دراسًة لتعرف اتجاهات طلبة المرحلـة الثانويـة فـي محافظـة      )1997(

ــة وعالقِتهــا بمتغيــرات الجــنس         ــان نحــو أنمــاط التنشــئة االجتماعي عم

ــان      ــام الباحثـ ــرة، وقـ ــرة ودخـــل اُألسـ ــرب اُألسـ ــي لـ والمســـتوى التعليمـ

طالبـًا  ) 389(بتوزيع مقياس التنشئة االجتماعية على عينٍة مكونٍة مـن  

وأشـارت النتـائج إلـى عـدم وجـوِد       .ول الثانوي األكـاديمي من طلبة األ

فروق ذاِت داللٍة إحصائية في اسـتجابات الطلبـة علـى مقيـاس التنشـئة      

   .االجتماعية ُتعزى إلى أيٍّ من متغيرات الدراسة

وفي موضوع أخطـاء التنشـئة الوالديـة، قـام أبـو دف وأبـو دّقـة        

الشـائعِة فـي تربيـة األبنـاء مـن       بدراسٍة للكشف عن األخطاِء) 2008(

ــٍة مــن        ــة مــن خــالل اســتبانٍة مكون ــاِت نظــر الطلب ــم  ) 43(وجه ــرًة ت فق

توزيعهــا علــى عينــٍة عشــوائيٍة مــن طلبــِة الدراســات العليــا فــي الجامعــة  

ــزة بلغــت    ــًا) 146(اإلســالمية بغ ــرز     .طالب ــائج أن أب وقــد أظهــرت النت

اآلبـاء بأبنـاِئهم وبالحمايـة الزائـدة     األخطاء كانت تلك المرتبطة بعالقة 

لهم، وأداء الواجبات تجاههم، وأن أبرز أسباِب الوقوع في الخطأ هي 

   ،الـديني الـوازع ُة، وضعفُة والسياسية واالقتصادياالجتماعي الظروف

كمـا بينـت النتـائج وجـود فـروق ذاِت دالّلـٍة        .وانشغاُل اآلباء بأعمـاِلهم 

وجهـاِت نظـر الطلبـة لصـالح طلبـِة فـرع العلـوم اإلنسـانية         إحصائيٍة في 

مقارنًة مع طلبة فرع العلوم العلمية، وأن األخطـاَء كانـت أكثـر شـيوعًا     

لألب واألم في حال تدّني المستوى العلمي.  

وأمــا الدراســاُت التــي دارت حــوَل العالقــة بــين أســاليب التنشــئة   

) 2008(فقــد أجــرى شــوامرة  .االجتماعيــة ومتغيــرات أخــرى فكثيــرةٌ 

دراسًة للتعرف إلى أنماط التنشئة الوالدية ومسـتوى الخجـل والعالقـِة    

بينهما مـن وجهـات نظـر طلبـة الصـف األول الثـانوي فـي محافظـة رام         

وُطبقــت الدراســُة علــى عينــٍة عنقوديــٍة مكونــٍة   .فلســطين/ اللــه والبيــرة

ــن  ــدارس ال   ) 484(مـ ــن المـ ــًة مـ ــًا وطالبـ ــي   طالبـ ــة فـ ــة والخاصـ حكوميـ

المحافظـــة باســـتخدام اســـتبانة أنمـــاط التنشـــئة االجتماعيـــة للســـّقار        

وأظهـــرْت النتـــائج أن   ).ت.د(، واســـتبانة الخجـــل للـــدريني   )1984(
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لــألب  أنمــاَط التنشــئة الوالديــة كمــا يحــددها األبنــاُء هــي الديمقراطيــة  

فـروق ذاِت   واألم من جهٍة، واإلهمال لألب من جهٍة أخرى، مـع وجـود  

لصالح اإلنـاث مقارنـًة مـع    ) α  =0.05(داللٍة إحصائيٍة عند مستوى 

        ،ة مقارنـًة مـع طلبـة الفـرع العلمـيالذكور، وطلبة فرع العلـوم اإلنسـاني

وأبنــاء الوالــدين ذوي التعلــيم والــدخل العــالي والمتوســط مقارنــًة مــع   

ــنخفض، وأن مســــتوى   ــيم المــــنخفض والــــدخل المــ ــاء ذوي التعلــ  أبنــ

وأظهـرت النتـائج أيضـًا أن هنـاك عالقـًة عكسـيًة        .الخجل كان متوسطًا

ــة ومســتوى الخجــل بحيــث كّلمــا اتجهــت        ــين أنمــاط التنشــئة الوالدي ب

   .أنماط التنشئة نحو الديمقراطية قّل مستوى الخجل

وفيما يتعّلق بعالقِة أسـاليِب التنشـئة الوالديـة بدافعيـة اإلنجـاز،      

طالباًً ) 423(بدراسٍة على عينٍة بلغت ) 2006(الوة فقد قام أبو الح

مـــن طلبـــة التـــوجيهي فـــي الخليـــل باســـتخدام أداتـــين لقيـــاس أســـلوب 

      أن نوـرالطلبـَة ي هـا أنَنـت نتائجية اإلنجـاز، وبة ودافعيالتنشئة الوالدي

       واقـــع ـــًة فـــي التنشـــئة، وأنأســـاليب ديمقراطي ونوالـــديهم يســـتخِدم

إلنجـاز لـدى الطلبـة كـان عاليـًا، وأن هنـاك عالقـًة طرديـًة ذاَت         دافعية ا

دالّلـــٍة إحصـــائيٍة بـــين أســـاليب التنشـــئة الوالديـــة ودافعيـــة اإلنجـــاز، إذ  

 .يزداد مستوى دافعية اإلنجاز كّلما كانت أساليب التنشئة ديمقراطيـةً 

بدراسٍة للكشف عن العالقـة بـين أنمـاط    ) 1999(كما قامت الشمايلة 

التنشـــئة األســــرية ودافعيـــة اإلنجــــاز لــــدى طلبـــة األول الثــــانوي فــــي    

وُطبقت الدراسة على عينٍة طبقيـٍة عشـوائيٍة مكونـٍة مـن      .محافظة إربد

وأشـارت النتـائج    .المعـرب ) هيرمـانز (طالبًا باستخدام مقياس ) 660(

ئة إلـــى أن هنـــاك عالقـــًة ذاَت داللـــٍة بـــين دافعيـــة اإلنجـــاز ونمـــط التنشـــ

ــًا، وأّنــه ال توجــد فــروق ذاُت        ــألم، ولــألب واألم مع اُألســرية لــألب، ول

   .داللٍة في دافعية اإلنجاز وأنماط التنشئة تبعًا لجنس الطالب

ــاط   ) 2005(وأجـــرى دغـــش  ــين أنمـ ــِة بـ ــة العالقـ ــًة لمعرفـ دراسـ

التنشــئة وتقــدير الــذات لــدى عينــٍة مــن األطفــال يعــانون مــن اضــطراِب 

وُطبقــْت الدراســُة  .اِه والنشــاِط الزائــد فــي الجليــل المحتــّلعجــز االنتبــ

ــع       ــّفوف الرابـ ــي الصـ ــاث فـ ــذكور واإلنـ ــن الـ ــيٍّ مـ ــٍب عربـ ــة طالـ ــى مائـ علـ

والخامس والسادس االبتدائية في الجليل المحتـّل باسـتخدام اسـتبانة    

التسـّلطي، والواثـق،   (العالقات اُألسرية لقياس أنماط التنشئة اُألسـرية  

-Lipsitt's Self)لقياس مفهوم الـذات  ) ليبسيت(، وأداة )والمتساهل
concept scale for children LSCSC) )Lipsitt, 1958.( 

وأظهــرت النتــائج أن تقــدير الــذاِت لــدى األطفــال العــاديين أعلــى منــه     

لـــدى األطفـــال الـــذين يعـــانون مـــن اضـــطراب عجـــز االنتبـــاه والنشـــاط 

اُألســــرية شــــيوعًا لــــدى األطفــــال  الزائــــد، وأن أكثــــر أنمــــاط التنشــــئة

العاديين هو النمُط الواثق، بينمـا أكثـر األنمـاط شـيوعًا لـدى األطفـال       

الذين يعانون مـن اضـطراب عجـز االنتبـاه والنشـاط الزائـد هـو الـنمُط         

وأظهـــرت النتـــائج أيضـــًا عـــدم وجـــوِد عالقـــٍة ذات داللـــٍة        .التســـّلطي

ٍة بين أنماط التنشئة اُألسرية وتقدير الذاتإحصائي.  

وهنـــــاك دراســـــاٌت حـــــول عالقـــــة أســـــاليِب التنشـــــئة بالســـــلوك  

ــي ــي    .االنحراف ــد أجــرى القرن ــة    ) 2005(فق ــر الحال ــرِف أث دراســًة لتع

ــطة        ــة المتوس ــات المرحل ــدى طالب ــي ل ــى الســلوك االنحراف ــرية عل اُألس

طالبـًة باسـتخدام اسـتبانٍة خاصـٍة     ) 350(بمّكة المكرمة، وُطبقـت علـى   

وأظهـــرت النتـــائج أن هنـــاك عالقـــًة قويـــًة ذاَت داللـــٍة       .ذا الغـــرضلهـــ

        ،والســلوِك االنحرافــي ونمــِط اإلهمــال ٍة بــين العنــف اُألســريإحصــائي

ــن للعنــف اُألســري أو اإلهمــال      ضحيــث أظهــرت الطالبــاُت اللــواتي تعر

 الوالــدي ســلوكياٍت انحرافيــًة أكثــر مــن زمــيالتهن اللــواتي لــم يتعرضــن 

فقام بتعرف عالقِة أساليِب التنشـئة  ) 2001(وأما عبد الحفيظ  .لذلك

االجتماعية بالسلوك االنحرافي من خالل دراسة عينـٍة مـن المتسـربين    

ذوي الســــلوك االنحرافــــي مــــن منــــاطق عــــرب المــــدابغ فــــي الصــــعيد 

ــري بلغـــت   وأظهـــرت  .متســـربًا مـــن المرحلـــة اإلعداديـــة   ) 18(المصـ

 أن نــة تميــُل إلــى  النتــائجالتنشــئِة المســتخدمِة لــدى أفــراد العي أســاليب

أســاليب القســوة والحرمــان واإلهمــال، وأن اســتخدام تلــك األســاليب       

ارتــبط بالســلوكيات غيــر الســوية لــدى األبنــاء، كمــا ارتــبط بمســتوياٍت 

   .تعليميٍة واقتصاديٍة منخفضٍة لدى ُأسر المتسربين

لفحـص عالقـة الخجـل بكـلٍّ مـن       بدراسٍة) 2002(وقامت خوج 

الشعور بالوحدة النفسية وأساليب المعاملِة الوالديِة لدى عينٍة مكونـٍة  

واسـُتخِدمت   .طالبًة من المرحلة المتوسطة بمّكة المكرمـة ) 484(من 

ــُة مقــــاييس لقيــــاس الخجــــل، والوحــــدِة النفســــية،    فــــي الدراســــة ثالثــ

ت النتائج أن هناك عالقًة موجبًة ذاّت وبين .وأساليِب المعاملِة الوالدية

ــلوِب ســـحِب الحـــب فـــي     ــلوِب العقـــابي وأسـ ــائيٍة بـــين األسـ ــٍة إحصـ دالّلـ

المعاملــة الوالديــة وبــين الخجــل لــدى الطالبــات، بينمــا كانــت العالقــُة     

ذاُت الداللــة اإلحصــائية بــين أســلوب التوجيــه واإلرشــاد فــي المعاملــة    

ولـم ُتظهـر النتـائج عالقـًة      .البات سـالبةً الوالدية وبين الخجل لدى الط

ذاَت داللٍة بين األسلوب العقابي للوالـدين والشـعور بالوحـدة النفسـية     

لــدى الطالبــات، فــي حــين كانــت ثمــة عالقــٌة ســالبٌة داّلــًة إحصــائيًا بــين   

 .أسلوب سحب الحب لـألم والشـعور بالوحـدة النفسـية لـدى الطالبـات      

ــُة بركـــات  حـــوَل العالقـــة بـــين أســـاليِب المعاملـــة  ) 2000(وأمـــا دراسـ

حالــًة ) 135(الوالديــة واالكتئــاب لــدى المــراهقين والتــي ُطبقــت علــى   

ــة       مــن مراجعــي العيــادة النفســية فــي مستشــفى الصــحة النفســية بمدين

ــة واالكتئــاب،       ــة الوالدي ــين ألســاليب المعامل الطــائف باســتخدام مقياس

قٍة موجبٍة ذاِت داللٍة إحصـائيٍة بـين   فقد أشارت نتائجها إلى وجوِد عال

األســلوب العقــابي لــألب واالكتئــاب لــدى أفــراد العينــة الــذكور وأفــراد     

العينــة الكليــة، ووجــود عالقــٍة ســالبٍة ذاِت دالّلــٍة إحصــائيٍة بــين أســلوِب 

التوجيــه واإلرشــاد لــألب واالكتئــاب لــدى أفــراد العينــة اإلنــاث وأفــراد     

حـــين لـــم ُتظهـــر النتـــائج وجـــود عالقـــٍة ذات داللـــٍة  العينـــة الكليـــة، فـــي

ــة مــن        ــاب لــدى أفــراد العين ــين أســلوب معاملــة األم واالكتئ إحصــائيٍة ب

  .الذكور واإلناث

ــاني   ــرت الكتــ ــات   ) 2000(وأجــ ــن االتجاهــ ــف عــ ــًة للكشــ دراســ

الوالديــة فــي تنشــئة األطفــال وعالقتهــا بمخــاوف الــذات لــديهم، حيــث   

  قـــت الدراســـة علـــى عينـــٍة مـــن طلبـــة الصـــفوف الرابـــع والخـــامس      ُطب

ــت     ــرب، بلغـ ــي المغـ ــة فـ ــادس االبتدائيـ ــتخدام  ) 810(والسـ ــًال باسـ طفـ

وقــد أظهـــرت النتيجـــُة وجـــود عالقـــٍة   .مقيــاس خـــاصٍّ أعدتـــه الباحثـــة 

ــٍة،        ــذات مــن جه ــل لمخــاوف ال ــين اســتعداد الطف ــٍة ب ــٍة ذات دالل إيجابي

والقســوة، واتجــاه األب  واتجــاِه األم نحــو التســّلط والحمايــة الشــديدة

نحــو التســّلط والقســوة مــن جهــٍة أخــرى، ووجــود عالقــٍة ســلبيٍة بــين      
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استعداد الطفل لمخاوف الذات واتجاه السواء لدى اآلباء واألمهـات،  

ــواء فــي معاملــة       ــة والس أي كّلمــا كــان الوالــدان يمــيالن نحــو اإليجابي

ئج أن مخـاوف  وبيّنـت النتـا   .أطفالهما انخفضـت مخـاوف الـذات لـديهم    

ــا     ــًا باتجاهــــات األم مــــن ارتباطهــ الــــذات لــــدى األطفــــال أكثــــر ارتباطــ

باتجاهات األب في التنشئة، وأن هنـاك تنوعـًا فـي االتجاهـات الوالديـة      

إهمـاٌل وقسـوٌة   (حسب الوسط االجتماعي، إذ إّنها أكثر مـيًال للسـلبية   

يــة فــي الوســطين فــي الوســط المــنخفض، وأكثــر مــيًال لإليجاب) وتسـّلطٌ 

المتوســط والمرتفــع، وكانــت األمهــات فــي الوســط المرتفــع أكثــر مــيًال      

لإليجابية من األمهات فـي الوسـط المتوسـط، وكـان اآلبـاء فـي الوسـط        

وأظهــرت النتــائج وجــود فــروق بــين الــذكور       .المرتفــع أكثــر تســاهالً  

أن أمهـاِتهن   واإلناث في تحديد االتجاهات الوالدية، حيث ترى اإلناُث

  . أكثر حمايًة، بينما يرى الذكور أن أمهاِتهم أكثر قسوًة

التي ُأجريت لتعرِف عالقـِة  ) 1999(وأشارت نتيجُة دراسة بدر 

        ــة ومفهـوم الـذات بالسـلوك العــدوانيكـلٍّ مـن أسـلوب المعاملـة الوالدي

طالبــًة ) 174(لــدى طالبــات المرحلــة اإلبتدائيــة بجــدة، وُطبقــت علــى   

ــائيٍة بـــين إدراِك الطالبـــات    ــٍة إحصـ ــالبٍة ذاِت دالّلـ ــٍة سـ إلـــى وجـــود عالقـ

   ،لــديهن ومســتوى الســلوك العــدواني مــن األب واألم ــول الوالــديللَقب

وعالقـــٍة موجبـــٍة ذاِت دالّلـــٍة إحصـــائيٍة بـــين إدراك الطالبـــات للـــرفض       

البٍة الوالــدي ومســتوى الســلوك العــدواني لــديهن، ووجــود عالقــٍة ســ    

وهنـاك   .بين مفهوم الذات ومستوى السلوك العـدواني لـدى الطالبـات   

لفحــص العالقــِة بــين أنمــاط ) 1997(دراســٌة أخــرى أجراهــا الطراونــة 

التنشــئة اُألســرية والســلوك العــدواني، وأثرِهمــا فــي التحصــيل لــدى        

) 210(طلبة الصف التاسـع فـي مدينـة المـزار األردنيـة، وُطبقـت علـى        

مـــن العـــدوانيين وغيـــر العـــدوانيين باســـتخدام مقيـــاس الســـّقار   طلبـــٍة

أظهــــرت النتــــائج أن هنــــاك عالقــــًة إيجابيــــًة بــــين الســــلوك   ).1984(

ــاث العــدوانيين ونمــط التنشــئة اُألســرية        ــذكور واإلن ــدى ال العــدواني ل

واإلهمـــــال لـــــدى األب واألم، وأن هنـــــاك أثـــــرًا ذا داللـــــٍة / التســـــّلطي

  .وك العدواني على التحصيل لدى اإلناث دون الذكورإحصائيٍة للسل

دراسـًة  ) Wintzel & Asher, 1995(وأجـرى ونتـزل وآشـر    

حول األوضاع األكاديمية للطلبـة المنبـوذين وذوي المشـكالت لتعـرف     

عالقِة السلوِك العدواني للطفل وتحصيِله الدراسـي بأسـاليِب المعاملـة    

طفـــًال مـــن طلبـــة الصـــّفين    ) 423( ُطبقـــت الدراســـُة علـــى   .الوالديـــة

وأظهــرت النتــائج أن شــعور  .الســادس والســابع فــي الواليــات المتحــدة

       ــًا بالســلوك العــدواني ــرتبط ارتباطــًا موجب ــدي ي ــالرفض الوال ــاء ب األبن

لديهم، وأن الرفض الوالدي والسلوك العدواني لدى الطفـل يرتبطـان   

 Geri(دراسة جيري ودانا  وأشارت نتيجُة .بتدني مستوى التحصيل
& Dana, 1993 (      ريــت لفحــص عالقــِة أســاليِب المعاملــةالتــي ُأج

ــال األمــريكيين، وُطبقــت       ــة باالضــطرابات الســلوكية لــدى األطف الوالدي

طفــًال تتــراوح أعمــارهم بــين ثمانيــٍة إلــى ســتَة   ) 420(علــى عينــٍة مــن  

ــٍة   إحصــائيٍة بــين أســاليِب عشــر عامــًا أن هنــاك عالقــًة موجبــًة ذاَت دالّل

المعاملــة الوالديــة المتمّثلــة فــي الــرفض واإلهمــال وعــدم المبــاالة مــن   

ــٍة        ــال مــن جه ــاب والســلوك العــدواني لــدى األطف ــٍة والقلــق واالكتئ جه

  .أخرى

ــار   أســاليِب التنشــئة    ) 1991(وقــام النج ــأثير بدراســٍة لتعــرِف ت

حلــة االبتدائيــة فــي   الوالديــة علــى التفكيــر اإلبــداعي لــدى طلبــة المر     

طالبــًا مـــن الصــف الرابــع فـــي    ) 644(وُطبقــت الدراســـُة علــى   . مصــر 

وأشارت النتائج إلـى أن ثمـَة    .مدينتي دسوق وكفر الشيخ المصريتين

      ــداعي ــر اإلبـ ــة والتفكيـ ــة الوالديـ ــاليِب المعاملـ ــين أسـ ــًة بـ ــًة إيجابيـ عالقـ

لــى لــدى الطلبــة  للطلبــة، حيــث كانــت متوســطاُت التفكيــر اإلبــداعي أع  

الذين َتَلقَّوا معاملـًة والديـًة إيجابيـًة ُتشـجع الطالقـَة الشخصـيَة والثقـَة        

دراســًة لمعرفــة عالقــة  ) 1989(وفــي األردن، أجــرى جبــالي  . بــالّنفس

أساليب التنشئة الوالدية بمفهوم الّذات لـدى المـراهقين، مطبقـًا إياهـا     

مســتخدمًا مقياسـين لقيــاس   طالبــًا مراهقـًا مــن الجنسـين  ) 468(علـى  

ــذات لــدى المــراهقين     ــائج أن   .أســلوب التنشــئة ومفهــوم ال وبينــت النت

هناك عالقًة ذاَت داللٍة إحصائيٍة بين أساليب التنشئة الوالديـة ومفهـوم   

        نـوالـذات أعلـى لـدى الطلبـة الـذين يترب ُط مفهـومالّذات، وكان متوس

المحبـِة والحمايـِة مـن األهـل، مقارنـًة      في أجواء من التقبـل والتقـدير و  

وأمـــا  .بأولئـــك الـــذين يَتربـــون فـــي أجـــواِء الّنبـــِذ والـــرفض واإلهمـــال  

حــــوُل عالقــــِة التنشــــئة اُألســــرية وجــــنس ) 1987(دراســــُة حواشــــين 

الطالـــب وتخصِصـــه بـــالتفكير اإلبـــداعي فقـــد ُطبقـــت علـــى مئـــة طالـــٍب   

    ــديهم فــي محافظــة نــابلس الفلســطيني ة، وأظهــرت نتــائج مختلفــًة   ووال

تشــير إلــى أّنــه ال عالقــَة بــين تســامح الوالــدين أو تســّلِطهم بمســتوى   

التفكير اإلبداعي لدى أبنائهم، بينما كانـت هنـاك عالقـٌة داّلـة إحصـائيًا      

بــين الجــنس والتفكيــر اإلبــداعي لصــالح الــذكور مقارنــًة باإلنــاث، وبــين 

ــالح   ــداعي لصــ ــر اإلبــ ــًة   التخصــــص والتفكيــ ــي مقارنــ التخصــــص العلمــ

ص األدبيبالتخص.  

دراســًة لتعــرِف أثــر نمــِط التنشــئة     ) 1985(وأجــرى الريحــاني  

مراهقــًا ) 450(اُألســرية فــي شــعور المــراهقين بــاألمن، وُطبقــت علــى   

من الجنسين من مدينة عمان وضـواحيها، باسـتخدام مقيـاس التنشـئة     

رت النتــائج أن هنــاك فروقــًا  وأشــا .لألمــن) ماســلو(اُألســرية ومقيــاس 

ذاَت داللٍة إحصائيٍة في درجة الشعور بـاألمن بحسـب أسـلوب التنشـئة     

األســرية، حيــث كانــت درجــاُت الشــعور بــاألمن لــدى المــراهقين الــذين  

عاشــوا فــي ُأســر متســامحٍة تتعامــل بــاالحترام والتقــدير عاليــًة، بينمــا     

ــذ     ــاألمن لــدى األفــراد ال ــر   كانــت درجــات الشــعور ب ــوا فــي ُأس ين عاش

متسّلطٍة منخفضًة؛ وأن درجـة الشـعور بـاألمن لـدى اإلنـاث أعلـى ممـا        

  .هي لدى الذكور

بدراســٍة للكشــف عــن عالقــة    ) 1982(وقــام منســي والكاشــف   

ــة     ــات الوالديــ ــرة باالتجاهــ ــادي لألســ ــاعي واالقتصــ ــتوى االجتمــ المســ

ــاء   ــي لألبنـ ــيل الدراسـ ــى مئتـــ   .والتحصـ ــُة علـ ــت الدراسـ ــٍب وُطبقـ ي طالـ

وطالبٍة في مدينة اإلسكندرية اختيـروا عشـوائيًا، وتـم اسـتخدام ثـالِث      

أدواٍت لقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي واالتجاهات الوالديـة  

وأظهــرت النتــائج أن هنــاك ارتباطــًا  .إضــافًة إلــى نتــائج الطلبــة الفصــلية

صـــادي لألســـرة  إيجابيـــًا جوهريـــًا بـــين المســـتوى االجتمـــاعي واالقت    

ــاُء، إذ كانـــت االتجاهـــاُت    واالتجاهـــات الوالديـــة حســـبما يـــدركها األبنـ

الوالديــُة أقــرب إلــى الســواء لــدى اُألســر المتوســطة والغنيــة مقارنــًة         

وأمـــا  .باألســـر ذوات المســـتويات االجتماعيـــة واالقتصـــادية المتدنيـــة 
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عـن العالقـة   التـي ُأجريـت للكشـف    ) Church, 1980(دراسُة تشـيرش  

بين االتجاهات الوالدية نحو تنشئة األطفال وتحصيلهم، وُطبقت علـى  

طالـٍب فــي الواليــات المتحــدة باســتخدام مقياســين لالتجاهــات  ) 400(

ــًة ذاَت       ــة والتحصــيل، فقــد أشــارت نتائجهــا إلــى أن هنــاك عالق الوالدي

ــة والتحصــيل، حيــث انخ      ــين االتجاهــات الوالدي ــٍة إحصــائيٍة ب فــض دالل

ــاُتهم أســلوب التســيب فــي        ــذين تمــاِرس أمه ــة ال التحصــيُل لــدى الطلب

المعاملة الوالدية مقارنًة مع أبناء األمهاِت اللـواتي يماِرسـن المسـاندَة    

  .والتقبل

  ا اإليجـابيهة أثرة اإليجابيلالتجاهاِت الوالدي أن وخالصُة األمر

إبـــداِعهم، وأمـــِنهم،  علـــى شخصـــيات األبنـــاء، وتحصـــيِلهم، ومســـتوى 

ومفهـــوِمهم لـــذواتهم، وخصائِصـــهم النفســـية، بينمـــا تزيـــد االتجاهـــات  

الوالدية السلبية من مخاوِف الذات، والقلـق، واالكتئـاِب لـدى األبنـاء،     

     والشــعوِر بـــاألمن، ومســتوى التفكيـــر ،التحصـــيل فـــي خفــض وُتســهم

  .اإلبداعي لديهم

  وإجراءاُتها منهج الدراسة

 .تقوم هذه الدراسُة على المنهج الوصفي :هج الدراسةمن
تكــون مجتمــع الدراســة مــن طلبــة الصــف الثــاني       : مجتمــع الدراســة 

الثــانوي األكــاديمي فــي المــدارس الحكوميــة التابعــِة لمــديريات التربيــة  

فلســــطين للعــــام الدراســــي   / والتعلــــيم فــــي جنــــوب الضــــّفة الغربيــــة    

2006/2007  عــدد ــالغ ــًا، مــنهم  ) 8461(هم والب مــن ) 3959(طالب

ــذكور، و ــرعين   ) 4502(الــ ــاث، فــــي الفــ العلمــــي والعلــــوم  : مــــن اإلنــ

وقــد تــم اختيــار   ).2007وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي،  (اإلنســانية 

طلبة الصف الثاني الثانوي مجتمعًا للدراسـة بوصـفهم يحيـون مرحلـًة     

تعلـيم المدرسـي، ويخرجـون بعـدها     عمريًة هامـًة وهـي نهايـة مرحلـة ال    

الحيــــاة الزوجيــــة والعمــــل، : إلــــى أحــــد مســــارين أو كالهمــــا، وهمــــا

ــتقالُل       ــا االسـ ــرز فيهمـ ــي أن يبـ ــاران ينبغـ ــا مسـ ــالي، وهمـ ــيم العـ والتعلـ

ــع       ــة مـ ــا العالقـ ــن خاللهمـ ــدد مـ ــا تتحـ ــادُة، كمـ ــداع والقيـ ــن واإلبـ واألمـ

 . شركاء وزمالء: اآلخرين
مـن  %) 5(ختيـار عينـٍة طبقيـٍة عشـوائيٍة نسـبتها      تم ا: عينُة الدراسة

طالبـًا،  ) 198(طالبـًا وطالبـًة، مـنهم    ) 423(مجتمع الدراسـة، وبلغـت   

مدرســـًة فـــي مـــديريات التربيـــة  ) 68(طالبـــًة مـــوزعين علـــى ) 225(و

ويبـين الجـدوُل    .فلسـطين / والتعليم الثالثة فـي جنـوب الضـّفة الغربيـة    

 .ينة وفقًا لمتغيرات الدراسةخصائص المجتمع والع) 1(

وفقًا  )بالخط الغامق(توزيع مجتمع الدراسة وعينتها  :)1(جدول 

  لمتغيرات المديرية وجنس الطالب وتخصصه

  المجمــوع  الجنس  التخصص  المديريـة

  ذكـــر  أنثـــى

  )43( 857  )24( 482  )19( 375  العلمي  الخليل

  )117( 2334  )47( 940  )70( 1394  العلوم اإلنسانية

  )26( 517  )16( 308  )10( 209  العلمي  شمال الخليل

  )69( 1391  )30( 607  )39( 784  العلوم اإلنسانية

  )38( 767  )23( 458  )15( 309  العلمي  جنوب الخليل

  )130( 2595  )58( 1164   )72( 1431  العلوم اإلنسانية

  )423( 8461  )198( 3959  )225( 4502  المجمــــــــــوع

 
بعـد اإلّطـالع علـى عـدٍد مـن األدوات المسـتخدمة فـي        : أداُة الدراسة

الدراسات السابقة، تم إعداد أداٍة خاصـٍة مسـتقاٍة بشـكل أساسـيٍّ مـن      

والتـي تضـمنت تسـعين فقـرًة موزعـًة بالتسـاوي       ) 1984(أداة السقار 

النبــذ، والحمايــة -التســّلطي، والتقبــل -الــديمقراطي: حــول ثالثــة أبعــاٍد

ــا أداُة الدراســة الحاليــة فتتكــون مــن ســتين فقــرًة     .اإلهمــال-الزائــدة أم

تقيس االتجاهاِت الوالديَة في التنشئة االجتماعية كما يدرُكها األبنـاُء،  

 -التســّلط، والحمايــة الزائــدة -الديمقراطيــة: وتــدور حــول بعــدين همــا 

حدي أو طرَفي االتجاهـات الوالديـة    اإلهمال؛ وهذان البعدان يشّكالن

في التنشئة االجتماعية، وإن االقتصار عليهما يمكـن أن يفـي بـالغرض    

ــة    ــات الوالديــ ــن االتجاهــ ــادقًة عــ ــورًة صــ ــي صــ ــد   .ويعطــ ــمن بعــ وتضــ

ــة ــّلط -الديمقراطيــ ــي    ) 30(التســ ــاه األب أو األم فــ ــف اتجــ ــرًة تصــ فقــ

رض الـــرأي علـــى الطفـــل أو المعاملـــة الوالديـــة حيـــث يتـــراوح بـــين فـــ 

الناشئ وعدم إتاحـة الفرصـة لـه لتحقيـق رغباتـه بطريقتـه الخاصـة مـن         

جهٍة، واحترام حرية الطفـل أو الناشـئ فـي التصـرف بطريقتـه الخاصـة       

كمـا   .في شؤونه الشخصية والمدرسية، واالجتماعية من جهـٍة أخـرى  

أيضـًا تصـف حـرص     فقـرةً ) 30(اإلهمال -يتضمن بعد الحماية الزائدة

ــام      ــى القيـ ــادرِة إلـ ــئ، والمبـ ــل أو الناشـ ــة الطفـ ــى حمايـ األب أو األم علـ

بواجباِته وأداِء مسؤولياِته نيابًة عنه من جهـٍة، وترِكـه يفعـُل مـا يشـاء      

أو محاســـبٍة أو مســـاءلٍة مـــن جهـــٍة  دون توجيـــٍه أو إرشـــاٍد أو تـــدريٍب

مرة األولـى يعطـي   ويجيب الشخص عن كّل فقرٍة مرتين؛ في ال .أخرى

، وفـي المـرة   ]نمـوذج األب [الطالب إجابَته عن اتجاه األب في التنشئة 

، ]نمـوذج األم [الثانية يعطي الطالب إجابَته عن اتجاه األم في التنشئة 

دائمـــًا، غالبــــًا، أحيانــــًا، أو  : "وتتـــدرج اإلجابــــُة وفـــق تــــدرج ربــــاعيٍّ  

على التوالي ) 1، أو 2، 3، 4(، وأعطيت اإلجاباُت الدرجات "إطالقًا

علــى التــوالي أيضــّا ) 4، أو 3، 2، 1(للفقــرات اإليجابيــة، والــدرجات 

ويتـــراوح مجمـــوع الـــدرجات التـــي يحصـــُل عليهـــا   .للفقـــرات الســـلبية

     ــٍد ســواًء فــي نمــوذج األب أو نمــوذج األم علفقــراِت كــّل ب المســتجيب

 .فـي الحـد األقصـى    درجـةً ) 120(درجًة في الحد األدنى و) 30(بين 

إذا كـــان : وبنـــاًء عليـــه، تـــم اعتمـــاد المفتـــاح اآلتـــي لتحديـــد االتجـــاه  

ــٍد   ــّل بعـ ــألم{مجمـــوع درجـــات كـ ــر مـــن } لـــألب أو لـ يكـــون ) 75(أكثـ

 بالتحديد ) 75(االتجاه ديمقراطيًا وحمايًة زائدٍة؛ وإذا بلغ المجموع



  عابدين
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فيكــون ) 75(ن فيكــون االتجــاه حياديــًا؛ وإذا كــان المجمــوع أقــلَّ مــ      

 .االتجاه تسّلطًا وإهماًال
 1984(إضـــافًة إلـــى صـــدق أداة الســـقار     : الصـــدق (  ة، تــــماألصـــلي

التحّقــق مــن الصــدق الظــاهري لــألداة المعدلــة فــي هــذه الدراســة مــن    

خـالل عرِضــها علـى اثنــي عشــر شخصـًا مــن المتخصصـين فــي التربيــة     

ــوي، حيــث ُطلــب مــنهم إبــ       ــنفس والبحــث الترب ــم ال ــرأي فــي  وعل داُء ال

ــِب     ــوَل ترتيــ ــدوا بعــــض الملحوظــــات حــ ــا، فأبــ صــــالحيِتها، ومالءمِتهــ

الفقرات، وشكل إخراج األداة، وتم األخُذ بملحوظـاتهم مـع المحافظـة    

ــا    ــرات وترتيبه ــع الفق ــم     .علــى توزي ــى صــدق المحّكمــين، ت وعــالوًة عل

حيـث  ) 2(حساب ارتباِط كّل فقرٍة مع األداة الكلية كما يبينه الجـدول  

كانــت جميــع ِقــيم معــامالت االرتبــاط داّلــة إحصــائيًا، األمــر الــذي يــدّل   

 .على صدق األداة

  معامل ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة :)2(جدول 

  " *ر"قيمة   الرقم   " *ر"قيمة   الرقم   " *ر"قيمة   الرقم   " *ر"قيمة   الرقم   " *ر"قيمة   الرقم 

1  0.57  13 0.64 25 0.17 37  0.25  49  0.30  

2  0.15  14 0.42 26 0.37 38  0.29  50  0.47  

3  0.44  15 0.45 27 0.21 39  0.61  51  0.12  

4  0.28  16 0.24 28 0.35 40  0.36  52  0.20  

5  0.34  17 0.28 29 0.32 41  0.21  53  0.16  

6  0.28  18 0.30 30 0.39 42  0.20  54  0.24  

7  0.31  19 0.18 31 0.41 43  0.38  55  0.25  

8  0.15  20 0.43 32 0.58 44  0.24  56  0.24  

9  0.17  21 0.42 33 0.43 45  0.49  57  0.30  

10  0.31  22 0.27 34 0.35 46  0.23  58  0.32  

11  0.23  23 0.58 35 0.29 47  0.25  59  0.17  

12  0.38  24 0.41 36 0.34 48  0.65  60  0.40  

  ).α ≥ 0.01( جميعها ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى* 

يالحـُظ أن جميـع القـيم ذات داللـٍة إحصـائية، ممـا يشـير إلـى االتســاق         

الداخلي لألداة، وأّنها تقيس ما بنيت ألجله، وهو االتجاهـاُت الوالديـة   

  .في التنشئة االجتماعية

ــاُت ــاِت االتســاق      :الثب ــم التحّقــق مــن ثب ــألداة باســتخدام   ت ــداخلي ل ال

ــدين       ــي البعـ ــات فـ ــامالُت الثبـ ــت معـ ــث كانـ ــا، حيـ ــاخ ألفـ ــة كرونبـ : معادلـ

ــا(، وبلغــت قيمــة  )0.75(، ولنمــوذج األم )0.73(لنمــوذج األب  ) ألف

ــة   ــة الكليــ ــى الدرجــ ــراض    ) 0.79(علــ ــٍة ألغــ ــاٍت مالئمــ ــيم ثبــ ــي ِقــ وهــ

ويشــار إلــى أن أداَة الســّقار فــي األصــل تمّتعــت بقيمــة ثبــاٍت  .الدراســة

التسـّلط  -في بعـد الديمقراطيـة  ) 0.82(بطريقة التجزئة النصفية بلغت 

 .اإلهمال-في بعد الحماية الزائدة) 0.76(و
إعـداد  : تم تطبيق الدراسِة وفقًا للخطوات اآلتية: إجراءاُت الدراسة

الحصــــوُل علــــى   أداة الدراســــة والتحّقــــق مــــن صــــدقها وثباتهــــا، ثــــم

الموافقــة الرســمية الالزمــة مــن الجهــات ذات العالقــة إلجــراء الدراســة، 

ثم حصر مجتمع الدراسة واختيار عينتها، ثـم توزيـع االسـتبانات علـى     

ــة وعــددهم   ــًا) 413(فــردًا، اســتجاب مــنهم  ) 423(أفــراد العين  .طالب

ن أناســـتبانًة غيـــر صـــالحٍة ) 13(هنـــاك  وبعـــد فـــرز االســـتبانات، تبـــي

للتحليــل لعــدم تعبئتهــا بشــكل ســليم فاســُتبِعدت، وبالتــالي تــم تحليــُل    

% 94.6استبانٍة فقط، وُتشّكل ) 400(االستبانات الصالحة وعددها 

  .من االستبانات التي تمّ توزيعها
ــائية  ــاُت اإلحصـــ ــابية   : المعالجـــ ــاب المتوســـــطاِت الحســـ ــم احتســـ تـــ

حرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة لإلجابــة عــن الســؤال   واالن

، وتحليـــل التبـــاين أألحـــادي، "ت"األول، كمـــا تـــم اســـتخدام اختبـــار 

ــار  ــيفيه(واختبـ ــى   ) شـ ــافًة إلـ ــيات، إضـ ــة لفحـــص الفرضـ للفـــروق البعِديـ

وذلك من خالل برنامج الـرزم  ) كرونباخ ألفا(معامل االرتباط، ومعامل 

ة اإلحصائية للعلوم االجتماعي)SPSS.( 

  الدراسة ومناقشُتهاعرض نتائج 

ــؤال األول : أوًال ــُة الســـ ــى  :نتيجـــ ــؤاُل األوُل علـــ ــا : "نـــــص الســـ مـــ

االتجاهاُت الوالديُة فـي التنشـئة االجتماعيـة األكثـر شـيوعًا فـي جنـوب        

فلســطين كمــا يراهــا طلبــُة الصــف الثــاني الثــانوي فــي / الضــّفة الغربيــة

ــدا ــة؟المـ ــطاِت     ".رس الحكوميـ ــاب المتوسـ ــم احتسـ ــه، تـ ــة عنـ ولإلجابـ

     ــد ــة وتحديـــ ــتجابات الطلبـــ ــة الســـ ــاِت المعياريـــ ــابية واالنحرافـــ الحســـ

  ).3(االتجاهات الوالدية األكثر شيوعًا كما يبينه الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)3(جدول 

تجاهات الوالدية في التنشئة الستجابات أفراد العينة حول اال

 االجتماعية األكثر شيوعًا

  البعـــــد  الوالـد
المتوسط 

الحسابي  

االنحراف 

المعياري  
االتجاه الوالدي  

  الديمقراطية  10.17  83.57  التسّلط –الديمقراطية   األب

  اإلهمال  08.63  74.08 اإلهمال –الحماية الزائدة 

ة   األمة  09.94  84.80  سّلطالت –الديمقراطيالديمقراطي  

  الحماية زائدة  08.61  76.96 اإلهمال –الحماية الزائدة 

  الديمقراطية  9.83  84.18  التسّلط –الديمقراطية  الوالدان معًا

  الحماية الزائدة  8.69  75.52 اإلهمال –الحماية الزائدة 

ــين مــن الجــدول    ــام   ) 3(يتب ــدي الع ــدين ل(أن االتجــاه الوال لوال

ــًا ــة       ) مع ــٍة والحماي ــة مــن جه ــُة هــو الديمقراطي ــراه الطلب الشــائع كمــا ي

ويالحــظ أن اتجاهــاِت التنشــئة لــدى اآلبــاء    .الزائــدة مــن جهــٍة أخــرى  

) 75 >المتوسط الحسابي (أقرب إلى االتجاه الديمقراطي من جهٍة 

 ، بينمـا كانـت  )75 <المتوسـط الحسـابي   (واإلهمال من جهٍة أخرى 

ــٍة     ــة مــــن جهــ ــاُت األمهــــات تميــــل إلــــى الديمقراطيــ المتوســــط (اتجاهــ

 ــط (والحمايــة الزائــدة مــن الجهــة األخــرى   ) 75 >الحســابيالمتوس

 ا أظهرته نتائج دراسـتي   ).75 >الحسابيهذه النتيجُة عم وتختلف

حيـث كـان الـنمُط السـائد     ) 1997(والطراونـة  ) 2001(عبد الحفـيظ  
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ة هــو القســوة والتســّلط واإلهمــال، كمــا يختلــف    فــي المعاملــة الوالديــ 

من انتشـار السـلطوية فـي التنشـئة     ) 2009(عما أشار إليه السورطي 

اُألســــرية العربيــــة، فــــي حــــين اتفقــــت مــــع نتــــائج دراســــات الشــــوامرة 

حيث كانت معاملـُة  ) 2003(و السعادات ) 2003(ومسّلم ) 2008(

  .الديمقراطي في المعاملة الوالديةاآلباِء لألبناء إيجابيًة وساد النمط 

ــِة واالنفتــاح فــي       ــة علــى المرون اتجــاه الديمقراطي ويــدّل شــيوع

تربيِة األبناء وتنشئِتهم لدى الواِلدين في المجتمع الفلسـطيني، وعلـى   

   الفلســطيني االجتمــاعي َة ليســت نســقًا ســائدًا فــي النظــامالســلطوي أن

دين السـائد فـي محافظـة الخليـل أثـره      المعاصر؛ وقد يكون التجاه الت

         عــالوًة علــى ارتفــاع المســتوى التعليمــي ،فــي هــذا االتجــاه الوالــدي

للوالدين، والتأثر بمنظومة ِقـيم الحركـة الوطنيـة والتعدديـة السياسـية      

الســائدة والتــي تتطّلــب نوعــًا مــن احتــرام حريــة الناشــئ فــي التصــرف    

أن هـذا االتجـاه الوالـدي بشـرى خيـر فـي        ويبدو .والتفكير واالختيار

المجتمــع الفلســطيني المعاصــر، إذ مــن المــأمول أن يســهم فــي تنميــة     

قدراِت الناشئين ومهاراِتهم المستقبلية وتعزيزها، وفي دعـم دافعيـِتهم   

لإلنجــاِز وتحقيــق األمــن النفســي واالجتمــاعي لهــم، وفــي تعزيــز ثقــِتهم  

علـــى ذواِتهـــم، وفـــي دعـــم كفـــايِتهم وفـــاعليتهم،  بأنفِســـهم واعتمـــادهم

 حّققاللــِه وتوفيِقــه-خصوصــًا وأّنهــم الجيــُل الــذي ســي بــإذن-  التحريــر

فـــــي المجتمـــــع الفلســـــطيني حاضـــــرًا  والتغييــــر واإلصـــــالح والتنميـــــةَ 

  .ومستقبًال

وفي المقابل، ينُظر الباحُث بقلق إلى شيوع اتجـاه اإلهمـال فـي    

وية باعتباره شكًال مـن االتجاهـات السـلبية التـي يمكـن أن      المعاملة األب

يفضي إلى تدّني اإلحساس باألمن لدى األبناء والذي يعـد أحـد أبـرِز    

وقــد يكــون شــيوع هــذا االتجــاِه   ).2001عابــدين، (أســباِب التســرب 

لدى اآلباء تكرارًا لألسلوِب الذي عوملوا به حين كانوا صـغارًا، ذلـك   

، )1991بــولبي، (مــاَط الســلوك تنتقــُل مــن الســَلف إلــى الَخَلــف     أن أن

ــاِء بالبحــث عــن         ــأّثرًا بانشــغال اآلب كمــا أن هــذا االّتجــاه قــد يكــون مت

 -للعمــل–أرزاِقهــم وبالغيــاِب الطويــل أو المســتمر عــن منــاِزِلهم طوعــَا  

ممـــا يقّلـــُل مـــن فـــرص   -بـــالحبس لـــدى المحتـــّل الغاصـــب –أو َقســـرًا 

ِث معهــــم واإلصــــغاءِِ إلــــيهم وتلبيــــِة   اجتمــــاعاآلبــــاء باألبنــــاء والتحــــد

كمـا ينَظـر بقلـق     .حاجاِتهم، وهو ما يعني نوعًا مـن التقصـير باألمانـة   

ــٍة، ولــدى        ــة الزائــدة لــدى األمهــات مــن ناحي إلــى شــيوع اتجــاه الحماي

 واء، وقد يعيقن من ناحيٍة أخرى، فهو ليس من اتجاهات السيالواِلد

 نمــو   ًا اتجــاه الطاعــِة للســلطة والتعّلــقزة لــدى األبنــاء معــزاالســتقاللي

بالوالــدين، أو يفضــي إلــى نــوع مــن قّلــة الثقــة بــالنفس وتــدّني القــدرة    

ــبِط والشـــعوِر بـــاألمن لـــديهم، أو إلـــى ضـــعف القـــدرِة علـــى     علـــى الضـ

م االستمرار في التعّلم وتحمل المسؤولية، ويحرم األبنـاَء فـرص الـتعلّ   

وقد يكون هذا األمر ناتجًا عن رغبـِة األمهـات بـأن يحّقـق      .من الخطأ

ــٍة مـــن التحصـــيل واإلنجـــاِز فيبـــاِلْغن فـــي الرعايـــة    أبنـــاؤهن أعلـــى درجـ

ــَة فــي      الحكومي والحمايــة تعويضــًا عــن العجــز الــذي يعتــري المــدارس

 تفهـــم مشـــكالِت الطلبـــة وحلِّهـــا وتـــوفير فـــرص تحقيـــق الـــذات لـــديهم

، أو ناتجــًا عــن عاطفــة أمومــٍة قويــٍة متمّثلــٍة بخــوٍف )2000عابــدين، (

  .شديٍد أن تناَل األبناَء سطوُة المحتّل الغاصب

تمــت اإلجابــُة عنــه مــن خــالل فحــص  : نتيجــُة الســؤال الثــاني: ثانيــًا

  :الفرضيات الفرعية على النحو اآلتي

ــها   ] 1[ ــى، ونصـ ــيِة األولـ ــرق: "فحـــص الفرضـ ــٍة  ال يوجـــد فـ ذو داللـ

بــين متوســَطي تقــديرات ) α ≥ 0.05(إحصــائيٍة عنــد مســتوى 

طلبة الصف الثاني الثـانوي فـي المـدارس الحكوميـة فـي جنـوب       

ــة  ــّفة الغربيـ ــاس     / الضـ ــاد مقيـ ــن أبعـ ــٍد مـ ــّل بعـ ــى كـ ــطين علـ فلسـ

      ــنس ــًا لجــ ــة تبعــ ــئة االجتماعيــ ــي التنشــ ــة فــ ــات الوالديــ االتجاهــ

كمـا يبينـه   " ت"سـُتخِدم اختبـار   ولفحـص الفرضـية، ا   ".الطالب

  ).4(الجدول 

للفروق بين متوسطات استجابات " ت"نتيجُة اختبار  :)4(جدول 

  أفراد العينة تبعًا لجنس الطالب

المتوســــط  الجنس  البعــد الوالـد

الحسابي  

االنحـراف

المعياري  

ــة قيمــــــــ

  "ت"

الداللــــــــــــــة

  اإلحصائية

–الديمقراطيــــــــــــة   األب

  التسّلط

  *0.000  5.217  9.88  86.04  أنثـى

  9.83  80.89  ذكـر

–الحمايــة الزائــدة 

  اإلهمال

  0.467  0.728  9.49  74.38  أنثـى

  7.60  73.76  ذكـر

ــــــــــــة   األمالديمقراطي–

  التسّلط

  *0.000  6.841  9.61  87.90  أنثـى

  9.20  81.45  ذكـر

–الحمايــة الزائــدة 

  اإلهمال

  *0.005  2.797  9.55  78.11  أنثـى

  9.29  75.71  ذكـر

الوالدان 

  معًا

–الديمقراطيــــــــــــة 

  التسّلط

  *0.000  6.093  9.75  86.93  أنثـى

  9.41  81.16  ذكـر

-الحمايـــة الزائـــدة 

  اإلهمال

  *0.034  1.621  9.53  76.24  أنثـى

  7.50  74.73  ذكـر

  )α ≥ 0.05(ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى  *

ــٍة  ) 4(ول رقــــم يالحــــُظ مــــن الجــــد  ــًا ذاَت داللــ أن هنــــاك فروقــ

إحصــائيٍة فــي اســتجابات أفــراد العينــة تبعــًا للجــنس، وذلــك فــي بعــدي   

اإلهمـال للوالـدين معـًا ولكـلٍّ     / التسـّلط والحمايـة الزائـدة   -الديمقراطية

اإلهمال لـألب، وذلـك لصـالح    / على حدٍة، ما عدا بعد الحماية الزائدة

ْت اسـتجاباُتهن علـى متوسـطاٍت حسـابيٍة أعلـى مـن       اإلناِث الالئي حصَل

وتّتفــق هــذه   .زمالئهــن الــذكور، وبالتــالي يــتم رفــض الفرضــية األولــى    

، )2000(والكتـــاني ) 2008(النتيجـــُة مـــع نتـــائج دراســـَتي الشـــوامرة 

ــمايلة     ــَتي الشــ ــائج دراســ ــن نتــ ــف عــ ــا تختلــ ــتيتية ) 1999(بينمــ واســ

ظهـــرا فروقـــًا ذاَت داللـــِة فـــي أنمـــاِط  اللتـــين لـــم ُت) 1997(وعبـــدوني 

ويـــــرى الباحـــــُث أن شـــــيوع   .التنشـــــئة االجتماعيـــــة حســـــب الجـــــنس 

الديمقراطية والتسامح تجاه الذكوِر بشكل أكبر ممـا هـي الحـاُل تجـاه     

اإلنــاث ربمـــا يكــون تعبيـــرًا عــن رغبـــة الواِلــدين بمـــنح فــرص حياتيـــة      

عاشها الواِلدان في ظّل النكبـاِت  ألوالدِهم الذكور أفضَل من تلك التي 

ولعـّل انتشـار اتجـاه     .المتتاليِة وحياة الغموض والضياع للفلسطينيين

الحمايــِة الزائــدة مــع اإلنــاث أكثــر مــن الــذكور أمــر طبيعــي ينســجم مــع   

القــيم واألعــراِف االجتماعيــة الســائدة فــي المجتمــع الفلســطيني حيــث    

ــر تعّلقـــ  ــاُت أكثـ ــون األمهـ ــع   تكـ ــاتهن، ومـ ــًا علـــى بنـ ــتحواذًا وخوفـ ًا واسـ

الشـعوِر بالمسـؤولية االجتماعيـة والدينيـة عمـا اسـترعى اللـه األمهـاِت         

عليــه، وحيــث تكــون اُألســرُة أكثــر تشــددًا مــع اإلنــاث مقارنــًة بالــذكور     
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وبالرغم من ذلـك، فـإن هـذا     .بسبب تباين الدور االجتماعي لكلٍّ منهم

عـــادَة الّنظـــر فـــي أســـلوب تنشـــئة اإلنـــاث، خصوصـــًا األمـــر يســـتدعي إ

      ـا يسـتوجبمسـتقبًال، مم إلـى أبنـاِئهن تنشئتهن أسلوب ْنُقْلنسي وأنهن

بناَء اتجاهاِت االعتماِد على النفس والثقة والقـدرة علـى اتخـاذ القـرار     

الــــذكوِر إلــــى المجتمــــع    .لــــديهن خــــروج وفــــي المقابــــل، قــــد يكــــون

ل العمـل الشـبابي والتطـوعي والنضـالي المختلفـِة      وانخراُطهم في أشكا

ــغط       ــِة والضـ ــل الرقابـ ــى تقليـ ــهم علـ ــدين أنفسـ ــد الواِلـ ــي توطيـ ــببًا فـ سـ

  .الخارجي عليهم

      االســتدالُل مــن النتيجــة الســابقة أن مكنــٍة أخــرى، فــي مــن ناحي

توّقعــاِت الطلبــِة الــذكوِر مــن والــديهم بمــنِحهم قــدرًا أكبــر مــن الحريــة    

النطـــالق والحـــوار واالســـتقالل أعلـــى ممـــا هـــي الحـــاُل لـــدى اإلنـــاث  ل

الالئـــي قـــد يُكــــن أكثـــر تحسســـًا النتقــــاِد ُأســـرِهن، وبالتـــالي جــــاءت       

متوسطاُت تقديراِت الذكور لديمقراطية الواِلدين أدنى من متوسـطاِت  

  .تقديراِت اإلناث لذلك

ــها    ] 2[ ــة، ونصـ ــية الثانيـ ــٍة  ال ي: "فحـــص الفرضـ ــرق ذو داللـ ــد فـ وجـ

بــين متوســَطي تقــديراِت ) α ≥ 0.05(إحصــائيٍة عنــد مســتوى 

طلبة الصف الثاني الثـانوي فـي المـدارس الحكوميـة فـي جنـوب       

ــة  ــّفة الغربيـ ــاس     / الضـ ــاد مقيـ ــن أبعـ ــٍد مـ ــّل بعـ ــى كـ ــطين علـ فلسـ

ــًا لفـــــرع    ــة تبعـــ ــة فـــــي التنشـــــئة االجتماعيـــ االتجاهـــــات الوالديـــ

لفحـص الفرضـية كمـا يبينـه     " ت"اختبـار  واسـُتخِدم   ".الدراسة

  ).5(الجدول 

للفروق بين متوسطات استجابات " ت"نتيجة اختبار  :)5(جدول 

  أفراد العينة تبعًا لفرع الدراسة

  البعــد  الوالد
فرع 

  الدراسة

المتوسط

الحسابي 

االنحراف

المعياري  

قيمة

  "ت"

الداللة

اإلحصائية

الديمقراطيـــــة  األب

  سّلطالت –

ــوم العلــــــــــــــ

  اإلنسانية

82.62 10.17 2.990 0.003*  

09.82 85.97  العلمي 

الحمايـــــــــــــــــة

–الزائــــــــــــدة 

  اإلهمال

ــوم العلــــــــــــــ

  اإلنسانية

75.23 08.70 4.319 0.000*  

07.74 71.17  العلمي 

ـــــة  األمالديمقراطي

  التسّلط –

ــوم العلــــــــــــــ

  اإلنسانية

84.05 09.74 2.435 0.015*  

10.25  86.72  العلمي 

الحمايـــــــــــــــــة

–الزائــــــــــــدة 

  اإلهمال

ــوم العلــــــــــــــ

  اإلنسانية

77.65 08.88 2.721 0.006*  

07.65 75.20  العلمي 

الوالــدان

  معًا

الديمقراطيـــــة

  التسّلط –

ــوم العلــــــــــــــ

  اإلنسانية

83.33 09.95 3.351 0.001*  

10.02 86.34  العلمي 

الحمايـــــــــــــــــة

–الزائــــــــــــدة 

  اإلهمال

ــوم العلــــــــــــــ

ةاإلنساني  

76.44 08.82 3.518 0.000*  

07.69 73.16  العلمي 

  )α ≥ 0.05(ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى  *  

أن هنـاك فروقـًا ذاَت داللـٍة إحصـائيٍة     ) 5(ويالحُظ مـن الجـدول   

فــي اســتجابات الطلبــة تبعــًا لفــرع الدراســة فــي البعــدين للوالــدين معــًا  

وتّتفـق هـذه    .يتم رفض الفرضية الثانيـة  ولكلٍّ على حدٍة، وبالتالي فال

مـن حيـث تـأثير    ) 2008(النتيجُة مع نتائج دراسة أبـو دف وأبـو دّقـة    

ــتيتية      ــة اسـ ــُة دراسـ ــه نتيجـ ــا أظهرتـ ــا تختلـــف عمـ ــة، بينمـ فـــرع الدراسـ

وقد كانت الفروق ذاُت الداللة لصالح طلبة فـرع   ).1997(وعبدوني 

ــد الحما   ــي بعـ ــانية فـ ــوم اإلنسـ ــدة العلـ ــة الزائـ ــال-يـ ــألم  / اإلهمـ ــألب ولـ لـ

ــن اتجـــاٍه نمطـــيٍّ فـــي          ــون ذلـــك ناتجـــًا عـ ــدين معـــًا، وربمـــا يكـ وللوالـ

المجتمعــات العربيــة بــأن الطلبــَة الدارِســين فــي فــرع العلــوم اإلنســانية    

ــرار      ــاِذ القـ ــِد واتخـ ــر الناقـ ــى التفكيـ ــدرًة علـ ــاًء وقـ ــلُّ ذكـ ــوري (أقـ الحمـ

ثر احتياجاًً إلى الرعايـة والمسـاعدِة   ، وبالتالي فهم أك)1998والوهر، 

       ــدفع ــا يـ ــيل، ممـ ــة والتحصـ ــى الدراسـ ــض علـ ــل والحـ ــاِز العمـ ــي إنجـ فـ

ــدين إلــى انتهــاج أســلوِب الحمايــِة الزائــدِة فــي معــاملِتهم     وربمــا  .الواِل

      ة أكثـرالطلبَة الدارسين فـي فـرع العلـوم اإلنسـاني دّلت النتيجُة على أن

ــروف االقتصـــ   ــًا للظـ ــّكُل    تفهمـ ــي ُتشـ ــية التـ ــة والسياسـ ادية واالجتماعيـ

ــر مـــيًال للتعـــاطِف مـــع أبنـــاِئهم         ــغطًا علـــى الواِلـــدين وتجعُلهـــم أكثـ ضـ

/ التسـّلط -وأمـا أن الفـرق ذا الداللـة فـي بعـِد الديمقراطيـة       .وحمايِتهم

لــألب ولــألم وللوالــدين معــًا جــاء لصــالح طلبــة الفــرع العلمــي فــيمكن      

لالهتمــام   عــزوه إلــى أن الطالــب تســتنهض الدراســَة فــي الفــرع العلمــي

الحمـوري والـوهر،   (والدراسة المتميـزة اسـتعدادًا للمنافسـة والتفـوق     

ــا تزيـــد توّقـــع الفعاليـــة الذاتيـــة  ) 1998 لديـــه ) self-efficacy(وأّنهـ

)Desrichard & Kopatz, 2005 (  ــالي فهـــذا يعنـــي أن ، وبالتـ

لتدّخل في حياة الطالـب ومراقبتـه فـي الدراسـة     الوالدين ال يضطران ل

وفي سلوكه اليومي كوُنه يقضي وقَته في الدراسـة، وباعتبـاِر أن لديـه    

فيلمس أن والديه يعامُلوَنه بحريـٍة  ) 2009التح، (توّقعاِت أداٍء عاليًة 

  .وديمقراطيٍة

ــها    ] 3[ ة الثالثــة، ونصالفرضــي ذاُت داللــ : "فحــص ٍة ال توجــد فــروق

بـين متوسـطاِت تقـديراِت    ) α ≥ 0.05(إحصائيٍة عند مستوى 

طلبة الصف الثاني الثـانوي فـي المـدارس الحكوميـة فـي جنـوب       

ــة  ــّفة الغربيـ ــاس     / الضـ ــاد مقيـ ــن أبعـ ــٍد مـ ــّل بعـ ــى كـ ــطين علـ فلسـ

ــًا للمســـتوى    االتجاهـــات الوالديـــة فـــي التنشـــئة االجتماعيـــة تبعـ

ــرة  ــادي لألسـ ــاب   ".االقتصـ ــم احتسـ ــابية  وتـ المتوســـطات الحسـ

واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات الطلبــة علــى أداة الدراســة      

   ).6(تبعًا للمستوى االقتصادي لألسرة كما يبينه الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)6(جدول 

  الستجابات أفراد العينة تبعًا للمستوى االقتصادي لألسرة

    دالبعـ  الوالد

أقّل من 

1500 

  شاقل

1500-

2500 

  شاقل

أكثر من 

2500 

  شاقل

–الديمقراطيــــــة   األب

  التسّلط

  84.01  85.13  81.78  المتوسط

  11.13  9.30  10.12  االنحراف

الحمايـــة الزائـــدة

  اإلهمال –

  73.51  74.64  74.34  المتوسط

  8.70  8.60  8.47  االنحراف

األم  

  

  

  

  

–الديمقراطيــــــة 

  التسّلط

  87.06  86.51  81.91  لمتوسطا

  9.24  9.86  9.90  االنحراف

الحمايـــة الزائـــدة

  اإلهمال –

  76.82  77.44  77.02  المتوسط

  9.33  8.59  8.15  االنحراف
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    دالبعـ  الوالد

أقّل من

1500 

  شاقل

1500-

2500 

  شاقل

أكثر من

2500 

  شاقل

الوالـــدان

  معًا

–الديمقراطيــــــة 

  التسّلط

 86.54 88.86 80.19  المتوسط

 10.19 9.98 9.88  االنحراف

الحمايـــة الزائـــدة

  اإلهمال –

 75.17 76.04 75.68  المتوسط

 9.11 8.60 8.31  االنحراف

ــين الجــــــدول  ــابية واالنحرافــــــات  ) 6(يبــــ المتوســــــطات الحســــ

ــٍد مــن أبعــاد أداة الدراســة؛     عــة الســتجابات الطلبــة علــى كــّل بالمعياري

ولمعرفـــة إذا كانـــت الفـــروق بـــين المتوســـطات ذات داللـــة إحصـــائية       

  ة الثالثــة، تــمالفرضــي كمــا  وفحــص التبــاين األحــادي تحليــل اســتخدام

  ).7(يبينه الجدوُل 

  نتيجة تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات أفراد العينة تبعًا للمستوى االقتصادي لألسرة ):7(جدول 

 إلحصائيةالداللة ا  "ف"قيمة  متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  البعــد  الوالد

  *0.016  4.159  426.79 2 00853.57  بين المجموعات  التسّلط –الديمقراطية   األب

  102.62 397 40739.35  داخل المجموعات

399 41592.92  الكّلــي   

  0.606  0.502  036.87 2 00073.74  بين المجموعات  اإلهمال –الحماية الزائدة 

  073.51 397 29184.66  داخل المجموعات

399 29258.40  الكّلــي   

ة   األم0.000  11.920  1128.83 2 02257.66  بين المجموعات  التسّلط –الديمقراطي*  

  0094.70 397 37597.49  داخل المجموعات

399 39855.15  الكّلــي   

  0.852  0.160  11.85 2 00023.70  بين المجموعات  اإلهمال –الحماية الزائدة 

  74.01 397 29383.56  داخل المجموعات

399 29407.26  الكّلــي   

  *0.000  4.350  438.62 2 00877.24  بين المجموعات  التسّلط –الديمقراطية   الوالدان معًا

  101.53 397 40307.15  داخل المجموعات

399 41184.39  الكّلــي   

  0.410  0.710  52.85 2 00105.69  موعاتبين المج  اإلهمال –الحماية الزائدة 

  74.42 397 29544.74  داخل المجموعات

399 29650.43  الكّلــي   

  )α ≥ 0.05(ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى  *

عدم وجوِد فروق ذاِت داللٍة إحصـائيٍة  ) 7(يالحُظ من الجدول 

/ الحمايــــة الزائــــدة فــــي متوســــطاِت اســــتجاباِت الطلبــــِة تتعّلــــق ببعــــِد

اإلهمال، بينمـا أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذاِت داللـٍة إحصـائيٍة فـي         

لكـلٍّ مـن األب   / التسـّلط  -متوسطات االستجابات في بعد الديمقراطيـة 

ــة فــي هــذا         ــوُل الفرضــية الثالث ــتم َقب ــالي فــال ي ــًا، وبالت واألم ولهمــا مع

رت إليـــه نتـــائج دراســـات   وتّتفـــق عـــذه النتيجـــة مـــع مـــا أشـــا      .البعـــد

) 1982(ومنســي والكاشـــف  ) 2000(والكتـــاني ) 2008(الشــوامرة  

مــن تــأثير المســتوى االقتصــادي للواِلــدين علــى تحديــِد األبنــاِء لــنمط 

 ,Pelsky(المعاملة الوالدية، كما أّنه ينسجم مع ما أشار إليه بلسكي 
 .لوالديــةمــن اعتبــار المســتوى االقتصــادي أحــد محــددات ا     ) 1984

 اسُتخِدم اختبار ،شيفيه(ولمعرفة مصدِر الفروق /Scheffe (  للفـروق

  ).8(البعدية كما يبينه الجدول 

  للمقارنات البعدية تبعًا للمستوى االقتصادي لُألسرة) شيفيه(نتائج اختبار  :)8(جدول 

أقّل (الدخل المنخفض   المستوى االقتصادي  البعــد

  )1500من 

المتوســــــــــــط  الــــــــــــدخل

)1500-2500(  

الــــدخل فــــوق المتوســــط 

  )2500أكثر من (

  * 2.23  * 3.35    )1500أقّل من (الدخل المنخفض   لألب/ تسّلط-ديمقراطية

  1.12      )2500-1500(الدخل المتوسط 

        2500أكثر من (الدخل فوق المتوسط 

  * 5.15  * 4.60    )1500أقّل من (الدخل المنخفض   لألم/ تسّلط-ديمقراطية

  0.55      )2500-1500(الدخل المتوسط 

        2500أكثر من (الدخل فوق المتوسط 

  * 6.35  * 8.67    )1500أقّل من (الدخل المنخفض   للوادين معًا/ تسّلط-ديمقراطية

  * 2.33      )2500-1500(الدخل المتوسط 

        2500أكثر من (الدخل فوق المتوسط 

  )α ≥ 0.05(إحصائيٍة عند مستوى ذات داللٍة  *     
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/ التسـّلط  -أن الفـروق فـي بعـد الديمقراطيـة    ) 8(يبين الجـدول  

لــألب وللــألم وللواِلــدين معــًا كانــت بــين آراء الطلبــة أبنــاِء اُألســر ذاِت   

مـن جهـٍة، وكـلٍّ مـن ذوي     ) شـاقل  1500أقـّل مـن   (الدخل المنخفض 

وذوي الـــــدخل فـــــوق   ) شـــــاقل  2500-1500(الـــــدخل المتوســـــط  

ــط  ــر مــن  (المتوس ــط   ) شــاقل 2500أكث ــدخل المتوس لصــالح ذوي ال

وذوي الدخل فوق المتوسط؛ كما أن الفروق ذات الداللـة اإلحصـائية   

التســـّلط للولـــدين معـــًا كانـــت أيضـــًا بـــين آراء  -فـــي بعـــد الديمقراطيـــة

خل الطلبة أبنـاء اُألسـر ذات الـدخل المتوسـط وأقـرانهم مـن ذوي الـد       

ويسـتدّل ممـا سـبق أن االتجـاه      .فوق المتوسـط لصـالح الفئـة األخيـرة    

الوالدي الديمقراطي أقلُّ شيوعًا لدى اُألسر ذاِت الـدخل المـنخفض،   

أي أن الواِلــدين فــي اُألســر منخفضــِة الــدخل قــد يميلــون أكثــر مــن          

وي غيرهم نحو التسّلط، وهـذا ينسـجم مـع مـا يشـير إليـه األدب التربـ       

بــــأن الــــنمَط الــــديمقراطي   ) 2005؛ الرشــــدان، 2008الشــــوامرة، (

  .المنفتح أكثر شيوعًا لدى اُألسر ذاِت الوضع االقتصادي المرتفع

ويـــرى الباحـــُث أن هـــذه النتيجـــَة منطقيـــٌة حيـــث إن اُألســـر ذاَت 

الــدخل األعلــى هــي علــى األرجــح أكثــر قــدرًة علــى تحقيــق مســتوى          

جتمــاعيٍّ أعلــى، وبالتــالي فهــي أكثــر قــدرًة ومــيًال نحــو تلبيــة    ثقــافيٍّ وا

      ــاعي ــي واالجتمـ ــق النفسـ ــق التوافـ ــهيل تحقيـ ــاِئهم وتسـ ــاِت أبنـ احتياجـ

ــين بعيــدًا عــن الشــدة والعنــف    ــا األســرُة ذاُت   .لــديهم بــالرفق والّل وأم

الــدخل المــنخفض فتكــون أقــلَّ قــدرًة علــى تــوفير احتياجــات الطفــل،      

ًة أكبـر، ورقابـًة واستنهاضـًا       وبالتالي يالوالدان فيهـا تـدّخًال وشـد رظه

   غيـــر خوفـــًا مـــن المســـتقبل والكفـــاح ـــدوالج ن لألبنـــاء، للعمـــلـــيدائم

اآلِمن، األمـر الـذي يـؤدي إلـى أن يحمـَل األبنـاُء شـعورًا بالتسـّلط مـن          

  .الوالدين

ذاُت داللــٍة  ال توجــد فــروق: "فحــص الفرضــية الرابعــة، ونصــها   ] 4[

بـين متوسـطاِت تقـديراِت    ) α ≥ 0.05(إحصائيٍة عند مستوى 

طلبة الصف الثاني الثـانوي فـي المـدارس الحكوميـة فـي جنـوب       

ــة  ــّفة الغربيـ ــاس     / الضـ ــاد مقيـ ــن أبعـ ــٍد مـ ــّل بعـ ــى كـ ــطين علـ فلسـ

ــًا للمســـتوى    االتجاهـــاِت الوالديـــة فـــي التنشـــئة االجتماعيـــة تبعـ

ــي لـــألب ــم ".التعليمـ ــابية   وتـ أوًال احتســـاب المتوســـطات الحسـ

واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات الطلبــة علــى أداة الدراســة      

  ).9(كما يبينه الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)9(جدول 

  الستجابات أفراد العينة تبعًا للمستوى التعليمي لألب

    البعـد  الوالد

المرحلة 

الثانوية 

  أدنىف

دبلوم 

  متوسط
  بكالوريوس

أعلى من 

  بكالوريوس

ــة   األب –الديمقراطيـــــــــ

  التسّلط

  90.11  84.32  83.67  83.08  المتوسط

  8.10  9.78  8.51 10.39  االنحراف

–الحمايــة الزائــدة 

  اإلهمال

  71.23  72.11  73.35  74.61  المتوسط

  7.89  7.60  9.50  8.58  االنحراف

ــة   األم –الديمقراطيـــــــــ

  التسّلط

  90.23  86.16  74.40  84.36  المتوسط

  9.22  9.71  9.61 10.46  االنحراف

–الحمايــة الزائــدة 

  اإلهمال

  73.58  74.23  77.59  77.46  المتوسط

  9.44  9.46 10.56  8.59  االنحراف

الوالـــــدان

  معًا

ــة  –الديمقراطيـــــــــ

  التسّلط

  90.23  85.03  84.10  83.78  المتوسط

  8.87  9.70  9.16 10.44  االنحراف

–الحمايــة الزائــدة 

  اإلهمال

  72.41  73.17  75.50  76.05  المتوسط

  8049  8.71 10.03  8.80  االنحراف

ــر الجـــدول   ــين متوســـطات   ) 9(يظهـ ــة بـ ــروق ظاهريـ ــود فـ وجـ

استجابات الطلبة تبعًا لمتغيـر المسـتوى التعليمـي لـألب؛ ولمعرفـة إذا      

  ــائي ــٍة إحصـ ــروق ذات داللـ ــت الفـ ــم   كانـ ــة، تـ ــية الرابعـ ة ولفحـــص الفرضـ

  ).10(استخدام تحليل التباين األحادي كما يبينه الجدول 

  نتيجة تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات أفراد العينة تبعًا للمستوى التعليمي لألب :)10(جدول 

  الداللة اإلحصائية  "ف"قيمة  لمربعاتمتوسط ا  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  البعــد الوالد

  *0.030  2.498  254.021 4 01016.08  بين المجموعات  التسّلط –الديمقراطية   األب

  101.680 395 40163.60  داخل المجموعات

399 41179.68  الكّلــي   

  0.271  1.283  95.284 4 00381.14  بين المجموعات  اإلهمال –الحماية الزائدة 

  74.291 395 29344.95  داخل المجموعات

399 29726.09  الكّلــي   

ة   األم0.013  2.915  281.761 4 01127.04  بين المجموعات  التسّلط –الديمقراطي*  

  096.653 395 38177.94  داخل المجموعات

399 39304.98  الكّلــي   

  0.093  1.903  139.680 4 00558.72  بين المجموعات  اإلهمال –الحماية الزائدة 

  073.406 395 28995.37  داخل المجموعات

399 29554.09  الكّلــي   

  *0.021  2.601  264.113 4 01056.45  بين المجموعات  التسّلط –الديمقراطية   الوالدان معًا

  101.529 395 40104.22  داخل المجموعات

399 41160.67  الكّلــي   

  0.148  1.855  137.165 4 00548.66  بين المجموعات  اإلهمال –الحماية الزائدة 

  073.924 395 29199.98  داخل المجموعات

399 29748.64  الكّلــي   

  )α ≥ 0.05(ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى  *  
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وجــود فــروق ذاِت داللــٍة إحصــائيٍة ) 10(ويالحــُظ مــن الجــدول 

طات اســتجابات الطلبــة تبعــًا للمســتوى التعليمــي لــألب فــي بــين متوســ

التسـّلط فـي نمـوَذجي األب واألم وكـذلك للوالـدين       -بعِد الديمقراطيـة 

معـــًا، بينمـــا لـــم تكـــن الفـــروق ذاَت داللـــٍة إحصـــائيٍة فـــي بعـــِد الحمايـــة 

ع لــألب ولــألم وللوالــدين معــًا، األمــر الــذي يّتفــق مــ / اإلهمــال -الزائــدة

ــة     ــو دّقـ ــو دف وأبـ ــات أبـ ــائج دراسـ ــوامرة ) 2009(نتـ ) 2008(والشـ

، بينما يختلـف عمـا أشـارت إليـه دراسـُة الكتـاني       )2003(والسعادات 

ــة؛      ) 2000( ــات الوالديـ ــي االتجاهـ ــي فـ ــتوى التعليمـ ــأثير المسـ ــن تـ مـ

ــِد        ــق ببعـ ــا يتعّلـ ــًا، أي فيمـ ــة جزئيـ ــية الرابعـ ــض الفرضـ ــتم رفـ ــه يـ وعليـ

ولتحديــد مصــدِر الفــروقِ المشــاِر إليهــا،    .تســّلط فقــطال-الديمقراطيــة

 شــــيفيه(اســــُتخِدم اختبــــار /Scheffe ( نــــهــــة كمــــا يبيعديللفــــروق الب

  )11(الجدوُل 

  للفروق البعِدية تبعًا للمستوى التعليمي لألب) شيفيه(نتائج اختبار  :)11(جدول 

  أعلى من بكالوريوس  بكالوريوس  دبلوم متوسط فأدنىالمرحلة الثانوية المستوى التعليمي لألب البعــد

  * 7.03  1.24 0.59    المرحلة الثانوية فأدنى  لألب/ تسّلط-ديمقراطية

  * 6.44  0.65      دبلوم متوسط

  * 5.79        بكالوريوس

          أعلى من بكالوريوس

  * 5.87  1.80 0.04    المرحلة الثانوية  لألم/ تسّلط-ديمقراطية

  * 5.83  1.76      متوسط دبلوم

  * 4.07        بكالوريوس

          أعلى من بكالوريوس

/ تســـــــــّلط-ديمقراطيـــــــــة

  للوادين معًا

  * 6.45  1.52 032    المرحلة الثانوية

  * 6.13  1.20      دبلوم متوسط

  * 4.93        بكالوريوس

          أعلى من بكالوريوس

  )α ≥ 0.05(ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى  *     

ــين مــن النتيجــة فــي الجــدول      ــين   ) 11(يتب أن الفــروق كانــت ب

متوســـطات تقـــديرات الطلبـــة أبنـــاِء ذِوي المســـتوى التعليمـــي األدنـــى 

ومتوسطات تقديرات زمالئهم الذين يزيد المستوى التعليمـي آلبـاِئهم   

ويمكــن عــزو  ).أعلــى مــن بكــالوريوس (عــن البكــالوريوس لصــالح فئــة  

إلــى أن اآلبــاَء األعلــى فــي المســتوى التعليمــي هــم أكثــر    هــذه النتيجــة

حساسيًة وشعورًا باألمن وتوافقًا مع بيئاتهم، وأّنهم أكثر إدراكًا لألثـر  

الســــلبي الــــذي ُتحِدُثــــه األنمــــاُط غيــــر الســــوية علــــى األبنــــاء نفســــيًا 

ــواًء،         ــر سـ ــًة أكثـ ــاِئهم معاملـ ــِة أبنـ ــى معاملـ ــدفعهم إلـ ــا يـ ــميًا، ممـ وجسـ

شجيِعهم على االعتماِد على الـنفس واتخـاذ القـرارات التـي تخصـهم      وت

   إليـــه الرشـــدان مـــا أشـــار ذلـــك ؤكـــدـــٍة دون إكـــراٍه أو تســـّلٍط، وييبحر

)2005 (      األعلـــى أكثـــر ي المســـتوى التعليمـــين َذويالواِلـــد مـــن أن

    الواِلـد األدنـى، وأن ًة من اآلباء ذوي المسـتوى التعليمـين ديمقراطيي

 ميًال للضغِط على أبناٍئهم لتحقيق ثانويٍّ فأقّل أكثر من مستوى تعليم

  عــال تحصــيل.      ــٍة أخــرى، فقــد يكــون المســتوى التعليمــي ومــن ناحي

األدنى سببًا في شعور األِب بعدم التوافق والقلـق المسـتمر، وبالتـالي    

  .ومستقبِلهميصبح األب أقلَّ ميًال لعدم التدّخل في حاضر أبناِئه 

ال توجـد فـروق ذاُت داللـٍة    : "فحص الفرضية الخامسة، ونصها  ] 5[

بـين متوسـطاِت تقـديراِت    ) α ≥ 0.05(إحصائيٍة عند مستوى 

طلبة الصف الثاني الثـانوي فـي المـدارس الحكوميـة فـي جنـوب       

ــة  ــّفة الغربيـ ــاس     / الضـ ــاد مقيـ ــن أبعـ ــٍد مـ ــّل بعـ ــى كـ ــطين علـ فلسـ

ــًا للمســـتوى   االتجاهـــاِت الوالد ــئِة االجتماعيـــة تبعـ يـــة فـــي التنشـ

لــألم ن الجــدول  ".التعليمــية ) 12(ويبــيــطات الحســابيالمتوس

  .واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على أداة الدراسة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )12(جدول 

  مي لألمالستجابات أفراد العينة تبعًا للمستوى التعلي

    البعـد  الوالد

المرحلة 

الثانوية 

  فأدنى

دبلوم 

  متوسط
 بكالوريوس

أعلى من 

 بكالوريوس

ــة   األب –الديمقراطيــــــــ

  التسّلط

  84.92  84.33 85.03  83.34 المتوسط

  12.13  11.67 11.17  10.18االنحراف

–الحماية الزائـدة  

  اإلهمال

  71.46  71.96 72.92  74.45 المتوسط

  9.82  8.22  8.84  9.37نحرافاال

ــة   األم –الديمقراطيــــــــ

  التسّلط

  85.76  87.59 86.34  84.42 المتوسط

  9.00  10.28 12.41  9.80االنحراف

–الحماية الزائـدة  

  اإلهمال

  74.38  75.33 74.50  77.39 المتوسط

  11.14  9.70  8.85  8.93االنحراف

الوالدان 

  معًا

ــة  –الديمقراطيــــــــ

  التسّلط

  85.35  85.93 85.70  84.29 لمتوسطا

  11.38  10.74 11.67  10.13االنحراف

–الحماية الزائـدة  

  اإلهمال

  72.92  73.17 73.72  74.94 المتوسط

  10.74  9.12  8.84  8.87االنحراف

ــر الجــدول    ــطات     ) 12(يظه ــين متوس ــة ب ظاهري ــروق وجــود ف

ليمـي لـألم؛ ولمعرفـة إذا    استجابات الطلبـة تبعـًا لمتغيـر المسـتوى التع    

      ــم ــٍة إحصــائية ولفحــص الفرضــية الخامســةة، ت كانــت الفــروق ذات دالل

  ).13(استخدام تحليل التباين األحادي كما يبينه الجدول 



  عابدين

 
 

 
 

143

  نتيجة تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات أفراد العينة تبعًا للمستوى التعليمي لألم :)13(جدول 

 الداللة اإلحصائية  "ف"قيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  عــدالب الوالد

  0.537  0.818  084.921 4 00339.68  بين المجموعات  التسّلط –الديمقراطية   األب

  103.826 395 41011.27  داخل المجموعات

399 41350.95  الكّلــي   

  0.331  1.155  85.933 4 00343.73  بين المجموعات  اإلهمال –الحماية الزائدة 

  74.410 395 29391.95  داخل المجموعات

399 29735.68  الكّلــي   

ة   األم0.003  3.695  353.717 4 01414.87  بين المجموعات  التسّلط –الديمقراطي*  

  095.740 395 37817.30  داخل المجموعات

399 39232.17  الكّلــي   

  0.278  1.266  93.699 4 00374.80  بين المجموعات  اإلهمال –الحماية الزائدة 

  73.990 395 29226.05  داخل المجموعات

399 29600.85  الكّلــي   

  0.106  1.904  194.898 4 00779.59  بين المجموعات  التسّلط –الديمقراطية   الوالدان معًا

  102.376 395 40438.68  داخل المجموعات

399 41218.27  الكّلــي   

  0.460  0.987  73.162 4 00292.65  بين المجموعات  اإلهمال –الحماية الزائدة 

  74.122 395 29278.19  داخل المجموعات

399 29570.84  الكّلــي   

  )α ≥ 0.05(ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى  *  

ــد   ــن الجـ ــُظ مـ ــروق ذاِت داللـــٍة    ) 13(ول ويالحـ ــوِد فـ ــدم وجـ عـ

  ــطات اســتجاباِت الطلبــة تبعــًا للمســتوى التعليمــيٍة بــين متوسإحصــائي

 -لألم في نموذجي األب واألم وللوالدين معًا، سوى بعد الديمقراطيـة 

عنــد مســتوى بلــغ  ) 3.695" (ف"لــألم، حيــث كانــت قيمــُة  / التســّلط

)0.003( عــدم عــامٍّ  ، وبالتــالي يــتم ة الخامســة بشــكلالفرضــي رفــض. 

واسـتيتية  ) 2003(وتّتفق هذه النتيجُة مـع نتيجـة دراسـَتي السـعادات     

ــدوني  ــه نتيجــــُة دراســــة      )1997(وعبــ ــف عمــــا أظهرتــ ، بينمــــا تختلــ

ــنمِط      ) 2008(الشــوامرة  ــِد ال ــة فــي تحدي حيــث كانــت ثمــَة فــروق داّل

لألم تبعًا للمستوى التعليمي ول .الوالدي    طبيعـي عّل هذه النتيجـَة أمـر

    ــطيني ــع الفلســ ــي المجتمــ ــاِت فــ ــث إن األمهــ ــن   –حيــ ــر عــ ــض النظــ بغــ

يظهــرن قــدرًا ملحوظــًا مــن القــرِب وااللتصــاق    -مســتوياِتهن التعليميــة

باألبناء، أو يظهرن اهتمامًا بمساعدِتهم ومتابعِة دروِسهم وتحصيِلهم 

هن بالمسـؤولية يكـاد أن يكـون    ، كمـا أن إحساسـ  ).2003البلبيسي، (

/ شـيفيه (ولفحص مصدر هذِه الفروق، تم استخدام اختبـاِر   .متساويًا

Scheffe ( نه الجدولة كما يبيعديللفروق الب)14.(  

للفروق البعِدية تبعًا للمستوى ) شيفيه(نتائج اختبار  :)14(جدول 

لألم ميالتعلي  

  البعــد
 المستوى التعليمي

  ملأل

المرحلة

الثانوية 

  فأدنى

دبلوم 

  متوسط
 بكالوريوس

أعلى من 

 بكالوريوس

-ديمقراطيـــة

 لألم/ تسّلط

 1.34  * 3.17  * 1.92   المرحلة الثانوية فأدنى

 0.58 1.25      دبلوم متوسط

 1.83        بكالوريوس

          أعلى من بكالوريوس

  )α ≥ 0.05(ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى  *

أن الفــروق ذاَت الداللــِة اإلحصــائيِة فــي    ) 14(بــين الجــدوُل  وي

لألم جاءت بين متوسط استجابات الطلبـة  / التسّلط -بعد الديمقراطية

ــة      ــة  (الــذين يقــع المســتوى التعليمــي ألمهــاِتهم فــي فئ ــة الثانوي المرحل

مـن  ) بكـالوريوس (وفئة ) دبلوم متوسط(من جهٍة وكلٍّ من فئة ) فأدنى

ــة   ج ــة ) دبلــوم متوســط (هــٍة أخــرى لصــالح فئ وقــد  ).بكــالوريوس(وفئ

يكون السبب فـي ذلـك أن األمهـاِت الحاصـالت علـى شـهاداٍت متوسـطٍة        

 ٍة أثناء دراستهنٍة وعالميالتفاعلَُ مع خبراٍت إقليمي ٍة ُأتيح لهنوجامعي

ُأتــيح  فــي الكليــات والجامعــات مــن خــالل المكتبــِة واإلنترنــت أكثــر ممــا 

لغيـــرِهن، فتـــرك ذلـــك أثــــره علـــى ســـلوِكهن، وإدراِكهـــن، ومســــتوياِت       

ــاء    ــاملِتهن لألبن ــَطي     .نضــجهن، وأســاليِب مع ــين متوس ــرق ب ــا أن الف أم

ــأدنى      ــانوي فـ ــيم ثـ ــتوى تعلـ ــات مـــن مسـ ــاء األمهـ ــة أبنـ ــديراِت الطلبـ تقـ

    ــيم ــتوى تعلـ ــن مسـ ــاء األمهـــات مـ ــم أبنـ ــن  (وتقـــديرات زمالِئهـ ــى مـ أعلـ

لــم يُكــن داال فــأمر غيــر متوّقــع، ولعلــه نــاتج عــن انشــغال ) كــالوريوسب

  األعلــــى مــــن بكــــالوريوس فــــي شــــؤون هــــات ذواِت التعلــــيمأكبــــر لألم

الدراسة والبحِث مما يحد من فـرص التفاعـل األسـري لـديهن، فيقّلـل      

ى ذلك من الفرق في النمِط الوالدي بينهن وبـين األمهـاِت مـن المسـتو    

  . التعليمي األدنى

  :بناًء على نتائج الدراسة، فإن البحَث يوصي باآلتي :التوصياُت

أن تبادر المؤسسات الرسمية وغير الرسمية إلـى إنشـاء مراكـز     .1

ونواٍد شبابية يتم فيها دعوة األبناء واآلباء لمسابقاٍت وأنشطٍة 

ــاً   ــربهم مـــــن بعضـــــهم بعضـــ ــة تقـــ ــيٍة وترويحيـــ ــٍة ورياضـــ ، ثقافيـــ

وتســـــاعدهم علـــــى التحـــــدث مـــــع بعضـــــهم وتمكـــــين الـــــروح       

 .الديمقراطية في العالقات البينية لديهم
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2.        ة بـدعم الطـابع اإليمـانية والشـعبيسـات الرسـميالمؤس أن تهتم

وتشجيعه في البالد لما له مـن أثـر مرجـوٍّ فـي تشـجيع التوجيـه       

 .مالسليم للناشئة وتحقيق األمن النفسي واالجتماعي له
أن يعمل المرشدون التربويـون فـي المـدارس علـى بنـاء بـرامج        .3

   مـن أبنـائهن هات لعدم المبالغة في توقعاتهنإرشاٍد وتوجيٍه لألم

وخصوصًا فـي المرحلـة الثانويـة، وتـدريبهن علـى التخفيـف مـن        

 .اتجاهات السيطرة والحماية
نــاث أن تتبّنــى اإلداراُت المدرســية بشــكل عــامٍّ، وفــي مــدارس اإل .4

بشكل خاصٍّ، نمَط اإلدارة الديمقراطية والقيـادة التحويليـة فـي    

التعامــل مــع الطلبــة، بحيــث يفــتح المجــال للطلبــة، وخصوصــًا        

اإلناث، للمشاركة في صناعة القرار من أجل تعزيـز االسـتقاللية   

  ،الــذات، والثقــُة بــالنفس وتقــدير ،فيتحقــق بــذلك األمــن ،لــديهن

وتتم المحافظة على سواِء شخصية الطالـب   والشعور باإلنجاز،

 . وتعزيز رغبِته في االستمرار في التعّلم
أن تهــتم المؤسســـات الرســـمية وغيــر الرســـمية بأبنـــاء اُألســـر     .5

ذات الـــدخل المـــنخفض بتـــوفير البـــرامج واألنشـــطة الترويحيـــة  

ــة، مثــــل  المســــابقات ومخيمــــات الشــــباب  : والكشــــفية والتربويــ

تطوعيـــة لتنميـــة العصـــامية ومهـــارات اتخـــاذ القـــرار واألعمـــال ال

والقيادة لـديهم تعويضـًا عـن أي قصـوٍر فـي االسـتطاعة الماليـة        

ــة         ــة الوالدي ــل فــي المعامل ــه مــن خل ــتج عن ــديهم ومــا قــد ين لوال

 .السوية
أن يصار إلـى تسـهيل إنشـاء جمعيـاٍت ومراكـز نسـائية للتمكـين         .6

ــًا غيـــر الجامع  يـــات مـــنهن، حيـــث يمكـــن أن  لألمهـــات، وخصوصـ

تتوّفر الفرص لهن للتعّلم المسـتمر، وللتفاعـل وتبـادل الخبـرات     

مع بعضهن. 
أن يتم إدخاُل وحداٍت تعليمية تختص بالتنشئة االجتماعية فـي   .7

ــوية      ــئة السـ ــاط التنشـ ــة بأنمـ ــية لتعريـــف الطلبـ ــاهج المدرِسـ المنـ

 .الحقًاوتهيئِتهم لألخذ بها في حياتهم اُألسرية 
أن يصار إلى بناء بـرامج إرشـاٍد جماعيـٍة وفرديـٍة فـي المـدارس        .8

للوقاية من الوقوع في مشكالٍت نفسيٍة وتعليميـٍة قـد تنـتج عـن     

ــة،      ــة الوالديــ ــي المعاملــ ــال فــ ــدِة أو اإلهمــ ــة الزائــ ــط الحمايــ نمــ

 .ولمعالجتها حيثما وجدت
مدرســية التــي  أن تهــتم اإلداراُت المدرســية بأشــكال األنشــطة ال   .9

       ــر المســتقّل واإلبــداع ــب للتخطــيط والتفكي تمــنح المجــاَل للطال

 .والقيادة بشكل يعزز استقالليَته وثَقَته بنفسه
أبــرزت النتيجـــُة أن الوالـــدين ذوي المســـتوى التعليمـــي األدنـــى   .10

ــة الثانويــة فــأدنى  ( هــم األكثــر قربــًا مــن األنمــاط غيــر      ) المرحل

ــدأ   الســـوية، ولـــذلك فمـــن   ــار إلـــى تفعيـــل مبـ ــروري أن يصـ الضـ

إلزامية التعليم، وسن تشريعاٍت تربويٍة تمنع تـرك المدرسـة فـي    

كّل مراِحِلها، األمـر الـذي يسـهم فـي زيـادة الـوعي لـدى الطلبـة         

بأنماط التنشئة السـوية وتبّنـيهم إياهـا بوصـِفهم آبـاَء المسـتقبل       

 .وأمهاِته
  

 لتوصيات السابقة، فإن البحَث يقترحوإضافًة إلى ا :المقترحاُت
ــد        .1 ــى عق ــاء والمعّلمــين فــي المــدارس عل أن تعمــَل مجــالس اآلب

   ين نحـو اسـتخدامِه الواِلدتوج الندوات واللقاءات بهدف تعزيز

 .أساليب تربويٍة إيجابيٍة مع األبناء
2.  نن الــذين يتبــيية إلــى تكــريم الواِلــدأن تبــادر اإلداراُت المدرســي

خدامهم أســاليب الســواء فــي المعاملــة الوالديــة والتنشــئة      اســت

 .االجتماعية تعزيزًا التجاِه الديمقراطية في المعاملة الوالدية
أن تقـــوم الجامعـــاُت المحليـــُة بتـــدريس مســـاق حـــول الرعايـــة        .3

ــًة لهـــم     ــة تهيئـ ــئتهم لجميـــع الطلبـ ــاء وتنشـ ــة األبنـ اُألســـرية وتربيـ

 .اِرِهم آباَء المستقبل وأمهاِتهللحياة المستقبلية باعتب
أن تتعــاون المحـــاكم الشـــرعية ووزارُة التربيــة والتعلـــيم العـــالي    .4

على إعداد دليل إرشاديٍّ عمليٍّ يتضـمن إرشـاداٍت فـي التعامـل     

مـــع األبنـــاِء وتـــربيِتهم ويـــتم توزيعـــه علـــى الشـــباب والفتيـــاِت        

ــاِة ا     ــليم للحيــ ــيس الســ ــزواج للتأســ ــى الــ ــين علــ ــرية المقبلــ ُألســ

ــِة     ــاب الذريــ ــا إنجــ ــِة ومنهــ ــاة الزوجيــ ــِف بمقاصــــد الحيــ والتعريــ

 .الصالحِة والعمُل على صون فطرِتها وسواِء سلوِكها
5.   ــة بالتحصــيل الدراســيدراســة عالقــة االتجاهــات الوالدي أن يــتم

ــتقرارًا أو      ــرية اسـ ــاتهم اُألسـ ــاء، وبحيـ ــامعي لألبنـ ــانوي والجـ الثـ

وممارســــــاتهم النضــــــالية، وخبــــــراتهم  اضــــــطرابًا، وبخبــــــراتهم

ومراكـــزهم االجتماعيـــة، وبعالقـــِة اُألســـرة بـــاإلدارة المدرســـية      

ومساندِتها للتعليم المدرسي. 
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 متنبئنيمعدل الثانوية العامة واملعدل الرتاكمي الجامعي بصفتهما 
بمستوى تحصيل طلبة الجامعات األردنية في امتحان الكفاءة 

  الجامعية
  

يونس اليونسو عايش غرايبة، حيدر ظاظا،  يحيى الصمادي
*

  

  
  

 3/5/2010 تاريخ قبوله     7/4/2010 تاريخ تسلم البحث

يـة إلـى معرفـة القـدرة التنبؤيـة لمعـدل الثانويـة العامـة         هـدفت الدراسـة الحال   :ملخص

ــدل التراكمــي الجــامعي بــأداء طلبــة البكــالوريوس فــي الجامعــات األردنيــة عــن          والمع

 18طالبــًا وطالبــة فــي   4865تكونــت عينــة الدراســة مــن  . امتحــان الكفــاءة الجامعيــة 

ــُا ــدد     . تخصصـ ــي المتعـ ــي الهرمـ ــدار الخطـ ــل االنحـ ــتخدم تحليـ  Hierarchicalاسـ
Multiple Linear Regression (MLR).  متغيــر الثانويــة أشــارت النتــائج إلــى أن

الهندسـة  : العامة كان األكثر تنبؤًا باألداء في امتحان الكفاءة الجامعية في تخصصـات 

أمــا . الكهربائيــة، والهندســة الكيميائيــة، والهندســة الميكانيكيــة، والمحاســبة بالترتيــب   

ــي امتحــان        المعــدل التراكمــي الجــامعي   ــة ف ــاين أداء الطلب ــؤًا لتب ــر تنب ــان األكث فقــد ك

التمــريض، : الكفــاءة الجامعيــة، وبشــكل دال إحصــائيًا علــى المســتوى فــي تخصصــات 

ــة الطفــل، وهندســة       وعلــم المكتبــات والمعلومــات، والحقــوق، والفقــه وأصــوله، وتربي

. بالترتيــبالبرمجيــات، ومعلــم الصــف، ونظــم المعلومــات الحاســوبية، وإدارة األعمــال 

إلى عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا بـين قـدرة معـدالت الـذكور          النتائج كما أشارت 

ومعــدالت االنــاث فــي الثانويــة العامــة علــى التنبــؤ بالــدرجات علــى امتحــان الكفــاءة           

ــوبية       ــات الحاسـ ــم المعلومـ ــدا تخصـــص نظـ ــا عـ ــات مـ ــع التخصصـ ــي جميـ ــة فـ الجامعيـ

صـالح اإلنـاث، كمـا اظهـرت النتـائج عـدم       وهندسة البرمجيات والهندسـة الصـناعية، ول  

وجود فروق دالة إحصائيًا بين قدرة معدالت اإلناث ومعدالت الذكور التراكمية علـى  

التنبؤ بالدرجات على امتحان الكفاءة الجامعية في جميع التخصصات، عدا تخصصي 

ة وأخيـرًا أوصـت الدراسـ   . ولصالح اإلناث. الحقوق والهندسة الصناعية بكافة فروعها

بضعف القدرة التنبؤية المتحان الثانوية العامة، وإمكانية االستمرار في اعتمـاد نتـائج   

إمتحــان : الكلمــات المفتاحيــة( .الكفــاءة الجامعــة محكــًا للحكــم علــى نتاجــات الــتعلم  

امتحــــان الكفـــاءة الجامعيــــة، الطلبــــة   ،المعــــدل التراكمـــي الجــــامعي ، الثانويـــة العامــــة 

  ).ية، تحليل االنحدار المتعددالجامعات األردن. الخريجين

  

تســتند الجامعـات فــي العــالم   :اإلطـار النظــري والدراســات الســابقة 

ــة    ــول الطلبـ ــر لقبـ ــد أو أكثـ ــار واحـ ــى معيـ ــات  . إلـ ــن الجامعـ ــد مـ فالعديـ

: األمريكية تلجأ إلى قبول الطلبة بناًء على أدائهم على اختبـارات مثـل  

، Scholastic Aptitude Test (SAT)اختبـار االسـتعداد المدرسـي    

 American College Test (ACT)واختبــار القبــول األمريكـــي   

(Robert, 2001) .   وتعتمــد معظــم الــدول العربيــة فــي قبــول الطلبــة

على امتحان الثانوية العامة وبعضها يضيف معـايير أخـرى كاختبـارات    

وفــي األردن يعــد ). 2002حــداد المشــار إليــه فــي فريحــات، (القبــول 

ة العامــة المعيـار الوحيـد المســتخدم لقبـول الطلبـة فــي     امتحـان الثانويـ  
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Abstract: This study aimed at investigating the prediction ability of 
the General Secondary Exam (GSE) and university grade point 
average (GPA) for the performance on University Proficiency Exam 
(UPE). Subjects were 4865 students who took the UPE in 18 majors. 
Multiple Linear Regression (MLR) analysis revealed that the GSE is a 
better predictor (p<0.05) of UPE scores in the following majors than 
university GPA: electrical engineering, chemical engineering, 
mechanical engineering, and accounting. But university GPA is a 
better predictor than the GSE in the following majors: nursing, 
library and information technology, law, fiqh, child education, 
software engineering, class teachers, computer information system, 
and business administration. Also the results showed that there are no 
differences between males' and females' GSE results' ability to predict 
UPE scores' except in computer information system, software 
engineering and industrial engineering. Results indicate that there are 
no differences between males' and females' GPA ability to predict 
UPE scores except in: industrial engineering and law. The study 
presented some suggestions for decision makers and researchers. 
(Keywords: General Secondary Exam (GSE), University grade-point 
average (GPA), University Proficiency Exam (UPE), Graduate 
Students, Jordanian Universities, Multiple Regression). 

  
  

بشكل يضمن فرص النجاح األكاديمي للطلبة وتوزيعهم على 

استعداداتهم التخصصات الجامعية التي تتوافق وقدراتهم و

في المقابل اعتمد المعدل التراكمي الجامعي ). 2002القوابعة، (

معيارًا وحيدًا للحكم على كفاءة الخريج من الجامعات األردنية 

(Tbaishat, 2002).  

وفي ظل وجود معياري القبول والتخرج من الجامعات بدأ 

 موضوع القدرة التنبؤية لمعايير القبول المستخدمة في الجامعات

إذ زخر األدب التربوي المشار إليه . يشغل بال العديد من الباحثين

 الملق،(بالعديد من الدراسات العربية ) 1998اللطايفة، (في 

 & Liwies, Statte)، واألجنبية )1985؛ أبو عالم والديب، 1982
Brakamp, 1964; Snowman, Linter & Snyder, 1980; 

Streiker, Schiffman & Ross,1965)  التي تناولت التنبؤ

وفي هذا . بالتحصيل األكاديمي الجامعي من خالل الثانوية العامة

بأن ما  )2002(الصدد يذكر الملق المشار إليه في فريحات 
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بحثًا أجريت في الواليات المتحدة األمريكية في الفترة  65مجموعه 

بحثت العالقة بين الدراسة الجامعية والثانوية  1980-1960ما بين 

   .العامة

وعلى المستوى المحلي بدأت الدراسات لبحث القدرة التنبؤية 

بعد مرور أربع سنوات على اعتماده معيارًا  المتحان الثانوية العامة

لقبول الطلبة في الجامعات األردنية فكانت طالئعها في دراسْتي التل، 

ثم توالت ). 1998(المشار إليهما في اللطايفة  والخوالدة وفودة

اسات التي تناولت القدرة التنبؤية لمعدل الثانوية العامة في الدر

إذ أشارت نتائج دراسات . التحصيل األكاديمي بالجامعات األردنية

 ؛ فريحات،1991 ؛ غرايبة،1986 ؛ جرادات،1994 الثوابية،(

إلى ضعف القدرة ) 1998؛ اللطايفة، 2002 ،؛ القوابعة2002

ي التحصيل األكاديمي الجامعي، التنبؤية لمعدل الثانوية العامة ف

وبأن معدل الثانوية العامة ال يصلح معيارًا منفردًا لقبول الطلبة في 

كما تباينت توصيات . الجامعات والتنبؤ بتحصيلهم األكاديمي فيها

هذه الدراسات حول بدائل تحسين القدرة التنبؤية لمعدل الثانوية 

عادة النظر في إ: العامة بالتحصيل الجامعي والتي تمثلت في

استخدام امتحان الثانوية العامة لغايات القبول الجامعي، واستخدام 

كالتحصيل في الصفوف السابقة، واختبارات القدرات : معايير أخرى

العامة والخاصة إلى جانب معدل الثانوية العامة، أو االستناد إلى 

ة عالمة مركبة تتكون من مجموع عالمات بعض مواد الثانوية العام

التي ترتبط بالتخصص المنوي دراسته في الجامعة بدًال من معدل 

ولعل تعدد الدراسات حول امتحان الثانوية . الثانوية العامة منفردًا

العامة ينبع من أهميته؛ فهو يمثل نهاية التحصيل المدرسي، ويعد 

المعيار الوحيد لقبول الطلبة في الجامعات األردنية، وفيه يتحدد 

مهني للطالب األمر الذي يتطلب تهيئة كافة الظروف لالمستقبل ا

البيئية والصحية السليمة لتمكين الطلبة من أداء االمتحان بسهولة، 

وهذا يجعل منه موقفًا يبعث على التوتر والقلق لدى الطلبة 

  .وأسرهم، باإلضافة إلى زيادة األعباء االقتصادية واالجتماعية عليهم

لتنبؤية المتحان الثانوية العامة أما عن أسباب ضعف القدرة ا

: في التحصيل الجامعي فثمة من يعزو ذلك إلى عاملين رئيسيين

المعدل (األول يتصل بامتحان الثانوية العامة واآلخر يتصل بالمحك 

؛ وفيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة فيعزى ذلك )التراكمي الجامعي

ا وقدرتها إلى خلل في إعداد االمتحانات من حيث صعوبته

التمييزية، باإلضافة إلى خلل عملية التطبيق وما يرافقها من حاالت 

غش ووصف األسئلة من قبل الطلبة واألهالي بأنها من خارج 

المنهاج أو أنها صعبة، يضاف إلى ذلك عملية التصحيح وما يرافقها 

من ضغوط نفسية يخضع لها المصححون أو عدم كفاءة المصححين 

، وهذا كله من شأنه أن يضعف االمتحان من في تخصصات معينة

أما ما يتعلق بالعامل الثاني أي المحك فقد . حيث العدالة والشمولية

) 5، ص2002 المشار إليهما في فريحات،( ةعزا عودة والحوامد

ضعف القدرة التنبؤية لمعدل الثانوية العامة إلى مجموعة عوامل 

من افتراض أن المعدل التراكمي انطالقًا "متعلقة بالمعدل التراكمي 

يفترض به أن يمايز بين الطلبة لكن هذا االفتراض غالبًا ما ينتهك 

المقياس المعتمد في التصحيح، والخصائص : تبعًا لعدة أسباب مثل

الشخصية للمدرس الجامعي، وطبيعة المادة الدراسية، ونوع 

لبة أنفسهم االمتحانات وأساليب التقويم، باإلضافة إلى خصائص الط

ولقد عزا عوده . "بالمواد الدراسية ممن حيث عددهم واهتماماته

 المشار إليهم في القوابعة،( (Anastansi)والخليلي، وانستازي 

ضعف القدرة التنبؤية المتحان الثانوية العامة إلى عاملين ) 2002

يرتبطان عكسيًا وآخرين يرتبطان ايجابيًا في تقدير دقة العالقة بين 

والمتغيرات المتنبئة  (Criterion)) المتنبأ به(ك المح

(Predictors)ا العامالن اللذان يرتبطان عكسياًَ فهماشكل : ، أم

حيث تزاد دقة تقدير العالقة كلما كانت ) ةخطية أم انحنائي(العالقة 

فكلما زاد  )تجانس المجموعة(العالقة خطية، وضيق المدى 

يرين أو كالهما وبالتالي قل التجانس قل التباين في أحد المتغ

حجم العينة : أما العامالن اللذان يرتبطان ايجابيًا فهما. االرتباط

حيث يزيد دقة معامل االرتباط بزيادة حجم العينة، وتجانس التباين 

(Homoscedasticity)  قصد به ثبات القيم على المحك المتغيروي

والذي يعد في ، عند أي قيمة من قيم المتغير المتنبئ) التابع(

  .الوقت نفسه شرطًا أساسيًا لصحة االنحدار الخطي

ومقابل ضعف القدرة التنبؤية المتحان الثانوية العامة أشارت 

 ,Downey) ؛1982ناصر،  ؛1992عيلبوني، (نتائج عدة دراسات 
Collins, & Browning, 2002; Lam, Doverspike, Zaho & 

Mawasha, 2005; Trusheim & Crousa, 1982)  إلى إمكانية

االعتماد على المعدل في الثانوية العامة معيارًا للقبول في الجامعات، 

وتأكيدها لفاعلية معدل الثانوية العامة في التنبؤ بالمعدل التراكمي، 

. الحديثة وهذا ما اتفقت عليه نتائج العديد من الدراسات األجنبية

ثالثة قدرة لمن خالل فحصه  (Scogin, 2007)وجد سكوجن  فقد

 اختبار القبول األمريكيفي معدل الثانوية، والمعدل : متغيرات هي

American College Test (ACT)، منحة ( وطبيعة الدراسة

الجامعي في التنبؤ بالمعدل التراكمي ) دراسية، أو على نفقته الخاصة

لطلبة السنة األولى في كلية الرياضة في جامعة ميزوري 

(Missouri) 354يات المتحدة األمريكية البالغ عددهم في الوال 

من التباين % 50طالبة بأن المتغيرات مجتمعًة فسرت  216طالبًا و

الكلي في المعدل التراكمي، وفسرت كال منها على حدة ما نسبته 

على التوالي من التباين في المعدل التراكمي % 2,5 ،5%، 42%

 (Hudy, 2006)هدي  أظهرت دراسةو. الجامعي لطلبة السنة األولى

التي هدفت إلى تحليل عوامل الدافعية المرتبطة بالنجاح األكاديمي 

 2001-2000للعام "Indiana"والمثابرة لدى طلبة جامعة انديانا 

ية كانت أكثر بأن الرتبة المئينية المكافئة لمعدل الطالب في الثانو

تطوعوا طالب  1700الجامعي لـ داللة بالتنبؤ بالمعدل التراكمي 

للمشاركة في الدراسة مقارنًة بمتنبئات كالدافعية، وعالمة امتحان 

القبول، وجنس الطالب، وعمره، وِعرقه، ونوع اإلعاقة لديه، ودخله 

وأن المعدل التراكمي في السنة األولى كان األكثر تنبؤًا . المادي

بعدد الفصول الدراسية التي يكملها الطالب أثناء دراسته في 

التي  ,Morgan) (2005 مورجاندراسة  كما أظهرت نتائج. عةالجام

هدفت إلى استقصاء قدرة بعض المتغيرات األكاديمية المختارة وغير 

لطلبة الرياضيين في جامعة من ا 469المختارة باألداء األكاديمي لـ 
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المتغيرات  أنب 2004-2003األمريكية للعام  (Louisiana) الويزيان

معدل في ال، وACTالكلية األمريكي اختبار اء علىاألد(األكاديمية 

 تالجنس والمستوى الدراسي فسر إلى جانب متغيري) الثانوية

في المعدل التراكمي  الكلي من التباين %55 ما مقداره مجتمعًة

 بالمعدل كمتنبئانكان األكثر فاعلية  معدل الثانوية وأنالجامعي، 

مفهوم (األكاديمية المتغيرات غير السنة الرابعة مقارنًة بالتراكمي في 

الذات اإليجابي للطالب، والتخطيط األكاديمي، واالنهماك في العمل 

  ). االجتماعي

وبالرغم من اختالف نتائج الدراسات السابقة حول القدرة 

التنبؤية المتحان الثانوية العامة، إال أن ذلك ال يعني عدم تمتعه 

المحتوى والصدق  بدرجة معقولة من الصدق وخاصًة صدق

فقد تبين من خالل دراسة أوراق امتحان الثانوية العامة في . التنبؤي

الفرع األدبي،  -الفرع العلمي، واللغة العربية -مباحث الرياضيات

مستوى متقدم لألدبي على مدار ست  - ومبحث اللغة االنجليزية

تمّتع االمتحان ) 2001(سنوات من قبل عدس والبطش وغرايبة 

معقولة من صدق المحتوى، وكذلك تمّتعه بدرجة عالية من بدرجة 

الثبات من حيث نمط أسئلته وتوزيع أوزان عالماته على األسئلة في 

؛ 1994 الثوابية،(ويذكر أن العديد من الدراسات . هذه المباحث

التي أجريت ) 1998؛ اللطايفة، 2002 ؛ القوابعة،2002 فريحات،

قد ركزت على توفير دالالت الصدق  حول امتحان الثانوية العامة

له من خالل فحص عالقة معدل الثانوية العامة بالمعدل  يالتنبؤ

التراكمي الجامعي مقابل عدم تركيزها على توفير دالالت ثبات له؛ 

وقد يعزى ذلك إلى طبيعة االمتحان وخصوصيته، وسريته، وكونه 

امعة، وهذا يرتبط بقرارات حاسمة بالنسبة للطلبة وقبولهم في الج

 يجعل من عملية تحقيق بعض معاني الثبات لالمتحان كاالستقرار

(Stability)  ،فطبيعة االمتحان وأغراضه ال تسمح أمرًا صعبًا

بإعادته على الطلبة أنفسهم بفاصل زمني محدد، باإلضافة إلى 

صعوبة إيجاد صور متكافئة له األمر الذي يجعل معنى االتساق 

(Consistency) ى الوحيد الذي يمكن توفيره لالمتحان نظريًا المعن

لكن توفيره عمليًا يتطلب توفير بيانات ألداء الطلبة على فقرات 

المباحث المختلفة، وهذا ال تسمح به خصوصية االمتحان وأغراضه، 

فحتى إن توفرت بيانات لمباحث معينة واستخرجت في ضوئها 

يعني بالضرورة  خصائص سيكومترية لالمتحان في سنٍة ما فهذا ال

أن االمتحان يتمتع بخصائص يمكن االعتماد عليها على المدى 

الطويل وذلك بسبب اختالف عينات المفحوصين والفقرات من عام 

: آلخر، باإلضافة إلى العوامل األخرى التي تؤثر في ثبات االختبار

كعدد الفقرات، وصعوبتها، وتمييزها، وحجم العينة وتجانسها، 

  . تطبيقية، وغيرها من العواملوالظروف ال

 غرايبة،(وبالرغم من أن العديد من الدراسات المحلية 

خرجت بتوصيات تؤكد ) 1998، اللطايفة، 2002؛ القوابعة، 1991

ضرورة وجود بديل المتحان الثانوية العامة معيارًا للقبول الجامعي، 

فقد  وعلى أية حال. إال أن هذه التوصيات لم تجد طريقها للتنفيذ

ه، فعمدت وتجويد التعليم الجامعيظهر في األردن اهتمام بتطوير 

وزارة التعليم العالي إلى أنشاء هيئة متخصصة العتماد الجامعات 

التشريعات ( 2007واألقسام والبرامج األكاديمية فيها منذ عام 

ومن أجل توفير محك تقويمي جديد يحكم . )األردنية، بدون تاريخ

 ايات الخريجين في التخصصات المختلفة ويتسمخالله على كف من

 (Institutional Evaluation)في الوقت نفسه  الطابع المؤسسيب

لتقييم تلك  جاءت فكرة االستناد إلى امتحان الكفاءة الجامعية وسيلًة

بعد أن أصبحت عالماته تشكل معيارًا آخر إلى جانب  المخرجات

األردنية من االستناد إليه والذي يمكن الجامعات  المعدل التراكمي

لتقييم مخرجاتها التعليمية، وضبط معايير الجودة فيها كما أشارت 

امتحان  حيث يخضع. )2008 ظاظا وربابعة وطناش،(لذلك دراسة 

ظروف الكفاءة الذي تعقده وزارة التعليم العالي في األردن إلى 

ن يهدف امتحاو. النتائج وتفسير ،والتطبيق اإلعداد،في  موحدة

الكفاءة إلى قياس مستوى المعرفة األساسية للطالب في حقل 

سؤاًال من  150-120تخصصه حيث يتراوح عدد أسئلته ما بين 

نوع االختيار من متعدد تقيس المعارف، والمهارات األساسية، 

والمفاهيم، والمبادئ العامة التي يتوقع من الطالب الخريج اكتسابها 

بدون  التعليم العالي،( معينخالل دراسته الجامعية لتخصص 

الجامعات األردنية باإلضافة من  أساتذة هيشترك في إعدادو .)تاريخ

 التربوية االختباراتإلى مشاركة المؤسسة الدولية لخدمات 

Educational Testing Services (ETS) ويكون تقديمه ألول ،

 وهو إلزامي للطلبة ،مرة في الفصل الذي يتوقع فيه تخرج الطالب

وتحدد العالمة الكلية على ، األردنيين المتوقع تخرجهم في فصل ما

االمتحان بعدد اإلجابات الصحيحة التي يحصل عليها الطالب، وتبعًا 

في و لتلك العالمة يتحدد مستوى الطالب بالنسبة ألقرانه في جامعته

ويشار هنا  ).بدون تاريخالتعليم العالي، ( الجامعات األردنية األخرى

أنه بالرغم من عدم وجود دراسات خاصة بصدق امتحان الكفاءة  إلى

الجامعية وثباته فقد اكتفت الجهة القائمة عليه باعتماد جملة 

اإلجراءات المستخدمة في تطويره، وإعداده، والضوابط الخاصة 

ومؤخرًا سارت . بهذه اإلجراءات دليًال كافيًا على صدق االختبار

ق امتحان الكفاءة الجامعية على الطلبة بعض الدول العربية نحو تطبي

العربية السورية بتطبيق امتحان  ةالخريجين، إذ بدأت الجمهوري

الكفاءة الجامعية على طلبتها الخريجين بدءًا من الفصل الثاني للعام 

، الجماهير(بهدف االرتقاء بجودة التعليم العالي  2009-2010

2009.(  

لجامعية إلى بيئة وبسبب حداثة دخول امتحان الكفاءة ا

إال أن الدراسات . الجامعات العربية فقد ندرت الدراسات حوله

األجنبية تناولت امتحانات شبيهة بمسميات مختلفة ال تحمل االسم 

، ومنها دراسة (Exit exam)نفسه من مثل امتحان التخرج 

التي هدفت إلى تحديد قدرة  (Vandenhouten, 2008)فاندينهوتن 

معدل الطالب في امتحان التقييم الشامل الذي (ت ثالثة متغيرا

يجلس له الطالب في نهاية الدراسة الجامعية، وعالماته في المواد 

على التنبؤ بالنجاح ) الجامعية، وعمر الطالب عند قبوله في الجامعة

خريجًا في امتحان مزاولة مهنة التمريض  296األكاديمي لـ 

إذ . اليات المتحدة األمريكيةوالمسجلين في نقابة التمريض في الو

حيث أظهرت النتائج أن جميع المتغيرات الثالثة تتنبأ بشكل جيد 
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كما قامت فلدمان . بالنجاح األكاديمي في امتحان مزاولة المهنة

(Feldman, 2006)  ل التراكمي الجامعيبفحص قدرة كل من المعد

بؤ بنجاح للطلبة الخريجين ودرجات الطلبة على اختبار قدرات بالتن

، )امتحان يؤهل لمزاولة المهنة(الطلبة في اختبار المعالجة المهنية 

 -2000طالبًا خريجًا في الفترة  234حيث تضمنت العينة من 

إذ أظهرت النتائج أن المعدل التراكمي للخريجين وعالمات . 2005

 تنبئيناختبار القدرة لم يصَل إلى مستوى الداللة اإلحصائية ك

دراسة رينفرو أما . ي امتحان المعالجة المهنيةبالنجاح ف

(Renfrow, 2004) إلى تحديد قدرة ملف االنجاز التي هدفت 

للطلبة الذين يتحدثون اللغة االنجليزية  (portfolio)"البورتفوليو"

ثانية في التنبؤ بدرجاتهم نحو امتحان الكفاءة الجامعية  لغًة

ارتباط درجات  رت نتائجهافقد أظه. الجامعية وبمعدالتهم التراكمية

 انجاز امتحان الكفاءة الجامعية بالمعدل التراكمي من جهة وبملفات

  . أخرى الطلبة من جهٍة

في ضوء ما تقدم، يتضح تباين نتائج الدراسات وعدم وصولها 

إلى حسم القدرة التنبؤية لمعدل الثانوية العامة في التحصيل 

، وينطبق ذلك جه التحديداألكاديمي في الجامعات األردنية على و

على العالقة بين المعدل التراكمي الجامعي واختبارات التخرج من 

أيضًا إلى تضارب النتائج المتعلقة  الجامعة التي أشارت الدراسات

ومن هنا يبقى موضوع توفير أكبر قدر ممكن  .بفحص العالقة بينهما

الباحثين من دالالت الصدق المتحان الثانوية العامة موضع اهتمام 

لذا، تأتي الدراسة الحالية مكملة لجهود . والخبراء والمهتمين

الباحثين بشأن التحقق من القدرة التنبؤية لمعدل الثانوية العامة في 

التحصيل األكاديمي بالجامعات األردنية على وجه التحديد، وذلك 

باستخدام محك جديد هو نتائج اختبار الكفاءة الجامعية إلى جانب 

الذي شاع استخدامه في معظم الدراسات (ل التراكمي المعد

، ومحاولة إضافة نتيجة جديدة إلى الجهود المبذولة في )كمحك

مجال توفير دالالت صدق المتحان الثانوية العامة خاصًة وأن 

الدراسة الحالية تسعى لتوفير هذه الداللة من خالل أعداد كبيرة من 

  .حليلالمفحوصين اللذين خضعت بياناتهم للت

  وأسئلتها شكلة الدراسةم

حظي موضوع التحقق من الصدق التنبؤي والقدرة التنبؤية 

وتعظيم الصدق التنبؤي المتحان الثانوية العامة باهتمام العديد من 

إذ لم تصل معظمها إلى نتائج . الدراسات التي تضاربت نتائجها

جاح حاسمة حول قدرة المعدل في الثانوية العامة على التنبؤ بالن

لذا، تأتي الدراسة . األكاديمي في الجامعة وتأكيد صدقه التنبؤي

الحالية بهدف تقصي القدرة التنبؤية المتحان الثانوية العامة والمعدل 

التراكمي الجامعي في التنبؤ بالتحصيل األكاديمي الجامعي ممثًال 

وبشكل أكثر تحديدًا تسعى . بالعالمة على امتحان الكفاءة الجامعية

  :الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية هذه

 الجامعي التراكمي والمعدل العامة الثانوية معدل قدرة ما .1

 عند الجامعية الكفاءة امتحان في بدرجته التنبؤ في للطالب

 ؟تخرجه

 التراكمي والمعدل العامة الثانوية معدل قدرة تختلف هل .2

 جامعيةال الكفاءة امتحان في بدرجته التنبؤ في للطالب الجامعي

 الجنس؟ لمتغير تبعًا المختلفة التخصصات في تخرجه عند

  الدراسة أهمية

  :يأتي ما خالل من الحالية الدراسة أهمية تظهر

 والمعدل العامة الثانوية امتحان بين العالقة واقع استقصاء   -

 الكفاءة وامتحان العامة الثانوية امتحان وبين جهة، من التراكمي

 المتغيرين عالقة أن من نطالقًاا أخرى، جهة من الجامعية

 الثانوية معدل مع )الجامعية الكفاءة وامتحان التراكمي المعدل(

 إذ أظهرت بعض الدراسات .واضحة غير مازالت العامة

ارتباطًا عاليًا بين امتحان  )1982؛ ناصر، 1992عيلبوني، (

الثانوية العامة والمعدل الجامعي، وبعضها أظهر ارتباطًا ضعيفًا 

 ؛ فريحات،1991؛ غرايبة، 1986 ؛ جرادات،1994 الثوابية،(

 .)1998؛ اللطايفة، 2002 ،؛ القوابعة2002
 )األردنية( والمحلية العربية الدراسات لندرة جديدة نتائج إضافة  -

 الكفاءة وامتحان العامة الثانوية امتحان بين العالقة تبين التي

 تطبيق فترة لقصر ندرتها تعزى ربما والتي جهة من الجامعية

 ت،سنوا األربع تتجاوز لم التي األردنية البيئة في الكفاءة امتحان

 من الجامعية الكفاءة امتحان بمعدل التراكمي المعدل وعالقة

 دائمًا التراكمي المعدل استخدام اقتصر أن بعد أخرى جهٍة

 .السابقة التنبؤية الدراسات في كمحك
 دورًا الجامعية الكفاءة وامتحان العامة الثانوية امتحان يلعب   -

 االختبارات من بوصفهما الجامعي الطالب مصير رسم في رئيسًا

 نتائج ستقدم لذا .(High Stakes Tests) العالية الرهانات ذات

 الثانوية المتحان جديدة تنبؤي صدق داللة الحالية الدراسة

 صدق دالالت بتوفير الخاصة البحثية الجهود إلى تضاف العامة

 .الخصوص وجه على األردن في العامة الثانوية المتحان

   حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة الحالية على طلبة الجامعات األردنية 

الحكومية والخاصة الذين قبلوا فيها وفق معدل الثانوية العامة 

بعد أن تقدموا  2008-2007وتخرجوا فيها في العام الدراسي 

وبالتالي ال يمكن تعميم . صهالمتحان الكفاءة الجامعية كلُّ في تخص

  . لها في الخصائص نتائجها إال على مجتمعات مماثلة

  التعريفات اإلجرائية

ويقصد به النسبة المئوية النهائية التي : معدل الثانوية العامة -

الفرع الذي ) مواد(حصل عليها الطالب أو الطالبة في مباحث 

ي، أو اإلدارة العلمي، أو األدب( التحق به في الثانوية العامة

كما يبينه كشف عالمات ) المعلوماتية، أو الشرعي، أو المهني

 .الثانوية العامة
ويقصد بها الجامعات الحكومية والخاصة  :الجامعات األردنية -

التي تنطوي تحت مظلة وزارة التعليم العالي في األردن، 

  .وتخضع لجميع تعليماتها وأنظمتها
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صد به معدل الطالب أو ويق :المعدل التراكمي الجامعي -

الطالبة في جميع المواد الدراسية الواردة في خطة التخصص 

األكاديمي في الجامعة، ويحسب المعدل التراكمي بإيجاد 

مجموع حاصل ضرب عالمات المواد التي درسها الطالب بعدد 

ونظرًا . ساعاتها مقسومًا على مجموع الساعات المعتمدة

في أنظمة المعدل التراكمي بين الختالف الجامعات األردنية 

، فقد جرى اعتماد مكافأة المعدل التراكمي مئوي ونقطي

المئوي بنظام النقاط الرباعي وما يقابلهما من تقديرات 

كالجامعة األردنية : المعمول به في بعض الجامعات األردنية

 ).1( والجامعة الهاشمية، كما في الجدول
النظامين المئوي والنقاط المعدل التراكمي حسب ): 1(الجدول 

 وما يقابلهما من تقديرات
  المعدل التراكمي

  وفق النظام المئوي

  المعدل التراكمي وفق

  نظام النقاط الرباعي

  التقدير المقابل

  للنظامين

  ممتاز  4,00 – 3,65  100 – 84

  جيد جدًا  3,64 – 3,00  83,9 -  76

  جيد  2,99 – 2,50  75,9 – 68

  مقبول  2,49 – 2,00  67,9 – 60

  ضعيف  2,00<   59,9 – 50

استحدثتها  -  معدلةهي درجات  :درجة امتحان الكفاءة الجامعية -

للدرجات الخام في امتحان الكفاءة مقابلة  -وزارة التعليم العالي

 400الجامعية اشتقت من خالل إجراء تحويل خطي متوسطه 

ية تمثله المعادلة درجة الكفاءة الجامع 50وانحرافه المعياري 

إلى الدرجة المعيارية المقابلة ) ز(وتشير . ز 50+  400=

للعالمة الخام، وقد استخدمت الدرجات المعدلة لغايات 

التحليل اإلحصائي بدًال من العالمات الخام وذلك لتوحيد 

  .معايير الدرجات في التخصصات المختلفة

  افتراضات الدراسة

نظام  التراكمية محسوبة استنادًا إلى تجميع المعدال .1

تتعامل به جميع الجامعات األردنية  يالت" الساعات المعتمدة"

 .الرسمية والخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي
التعامل مع درجة الكفاءة الجامعية للتعبير عن مستوى أداء  .2

للحكم على  (Cut score)الطالب دون تحديد درجة قطع 

 .نجاح أو فشل الطالب في األداء على االمتحان
المعدل التراكمي يمثل حصيلة أداء الطالب في مواد الجامعة  .3

المختلفة، بصرف النظر إن كان هذا الطالب قد حول من 

 .تخصص آلخر أو من كلية إلى أخرى

  

  مجتمع الدراسة وعينتها

من جميع الطلبة الخريجين الذين مجتمع الدراسة  تكون

التعليم العالي ة تعقده وزارالذي  تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية

في تخصصات تقدمها الجامعات  )ممثلة بهيئة اعتماد التعليم العالي(

-2007الدراسي  من العام خالل الفصل األولالرسمية والخاصة 

جامعة رسمية  22ًة في وطالب ًاطالب 10,427والبالغ عددهم  2008

تخصص  32 :ًا بواقعتخصص 42موزعين على  )1الملحق( وخاصة

تخصصات تضع اختباراتها  9الرسمية والخاصة، و في الجامعات

 1، وتخصص واحد (ETS)مؤسسة خدمات االختبارات التربوية 
  . خاضع لمجلس التمريض األردني

طالبًا وطالبة %) 46,7( 4865أما عينة الدراسة فتكونت من 

طالبًة تم %) 54,7( 2659طالبًا و%) 45,3( 2206بواقع 

تخصصًا؛ إذ جرى استبعاد  32 تخصصًا من أصل 18في  اختيارهم

تخصصًا، إما لقلة أعداد الطلبة المتقدمين فيها لالمتحان  14

بين  تونقص بيانات بعضهم، أو الختالف تسمية تلك التخصصا

القبول بين الجامعات  ةالجامعات، باإلضافة إلى اختالف سياس

الحكومية والخاصة؛ فبعض الجامعات تعمل على قبول الطلبة مباشرًة 

التخصص وبعضها اآلخر منها يقبل الطلبة على مستوى الكلية  في

ثم يختار الطالب التخصص الذي يريده في السنة الثانية األمر الذي 

  .يجعل من الصعوبة بمكان دمج تلك التخصصات معًا

 (ETS)كما تم استبعاد التخصصات التي قامت مؤسسة 

يزية وآدابها، علم الحاسوب، اللغة االنجل: بإعداد اختباراتها وهي

ترجمة، اللغة االنجليزية ألغراض خاصة تطبيقية،  -اللغة االنجليزية

، الكيمياء؛ وذلك بسبب اللغة االنجليزية والفرنسية، األحياء، الفيزياء

عدم رفع المؤسسة لنتائج الطلبة في اختباراتها على موقع وزارة 

الذين تم  ، وقد بلغ إجمالي عدد الطلبةالتعليم العالي ألسباب خاصة

%). 53,3(وهم يشكلون ما نسبته  5,562استبعادهم بلغ 

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصصات ) 2( والجدول

  .التي خضعت للتحليل

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص في : )2(دول الج

  الجامعات األردنية

%النسبة  عدد الطلبة التخصص  

 1,93 94  المحاسبة
 8,12 395 عمالاأل إدارة

 3,88 189 التسويق
 6,93 337 نظم المعلومات الحاسوبية

 4,28 208 هندسة البرمجيات
 21,62 1052 معلم الصف
 10,15 494 تربية الطفل

 6,89 335 الحقوق
 1,60 78  علم المكتبات والمعلومات

 3,23 157  وأصولهالفقه 
 1,19 58 الهندسة الطبية

 2,20 107 الهندسة الصناعية 
 7,07 344 الهندسة الكهربائية 

 1,75 85   ةالكيميائيالهندسة 
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%النسبة  عدد الطلبة التخصص  

 2,84 138  ةالميكانيكيالهندسة 
 1,21 59 التصميم الجرافيكي

 1,97 96 اللغة العربية
 9,19 447 التمريض

    المجموع الكلي

 .www. mohe)موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  :المصدر
edu. gov) 

  رات الدراسةمتغي

  :تعالج الدراسة الحالية المتغيرات اآلتية

   :المتغيرات المتنبئة

 .معدل الثانوية العامة )1
 .المعدل التراكمي الجامعي )2
 Dummyتم التعامل معه كمتغير تشبيهي (الجنس  )3

Variable(. 
  . درجة الطالب في امتحان الكفاءة الجامعية :المتغير المتنبأ به

  إجراءات جمع البيانات

م الحصول على بيانات هذه الدراسة من الموقع االلكتروني ت

بحيث تضمن .  )(www. mohe. edu. gov لوزارة التعليم العالي

جنس الطالب، وتخصصه، ومعدله في الثانوية : الملف البيانات التالية

العامة، ومعدله التراكمي، ودرجته في الكفاءة الجامعية المعدلة، 

الطلبة  وقد تم استبعاد أسماء. الطالب والجامعة التي تخرج منها

  .للحفاظ على الخصوصية

  

  

  المعالجة اإلحصائية

حسبت معامالت االرتباط بين معدل الثانوية العامة والمعدل 

وأستخدم . التراكمي الجامعي ودرجات امتحان الكفاءة الجامعية

 Hierarchical Multiple) أسلوب تحليل االنحدار الهرمي المتعدد
Linear Regression)  للكشف عن القدرة التنبؤية لمعدل الثانوية

العامة والمعدل التراكمي الجامعي في التنبؤ بدرجات الطلبة في 

إذ يسمح هذا األسلوب بترتيب . "امتحان الكفاءة الجامعية

المتغيرات المتنبئة بخطوات يحددها الباحث لفحص مقدار ما ُتضيفه 

التحليل من قيم تفسيرية ُتضاف  متغيرات جديدة أدخلت إلى نموذج

وتجدر . (Harlow, 2005, p.44) "إلى ما يفسره المتنبئ األصلي

اإلشارة إلى انه جرى التحقق من االفتراضات النظرية األربعة لتحليل 

، normal distributedسوية المتغيرات "االنحدار الهرمي المتعدد 

، واالرتباطات linear relationshipوالعالقة الخطية بين المتغيرات 

بين المتغيرات المتنبئة والمتغير التابع، وتساوي تباين الخطأ عبر 

) ,Homoscedasticity "Harlow  مستويات المتغير المستقل
2005; Osborne, Jason & Elaine Waters, 2002).  

  نتائج الدراسة

ما هي قدرة معدل الثانوية العامة والمعدل ( :السؤال األول: أوًال

لتراكمي الجامعي للطالب على التنبؤ بدرجته في امتحان ا

ولإلجابة عن السؤال األول، ). ؟الكفاءة الجامعية عند تخرجه

 Hierarchical)استخدم تحليل االنحدار الهرمي المتعدد 
MR)  إلدخال المعدل التراكمي أوًال في معادلة االنحدار

 ;Harlow, 2005)كمتنبئ أصلي حيث أن عددًا من الباحثين
Vandenhouten, 2008)  أتبعوا هذا األسلوب، ثم أدخل

 (B)معدل الثانوية العامة وحسبت معامالت االنحدار الخام 

لكل من معدل الثانوية العامة والمعدل التراكمي، كما حسبت 

بين المتغير المتنبأ به  (R2)معامالت االرتباط الكلية 

والجدول ، والمتغيرين المتنبئين في كل تخصص على حدة

  .يوضح نتائج السؤال األول) 3(

نتائج تحليل االنحدار الهرمي المتعدد لقدرة متغيري معدل الثانوية العامة والمعدل التراكمي الجامعي على التنبؤ بدرجات الطلبة ): 3(الجدول 

  في امتحان الكفاءة الجامعية في كل تخصص على حدة

  المتنبئات  التخصص

معامل 

 االرتباط

(R) 

التغير 

  في

R2  

 )ف(قيمة 
القيمة 

 االحتمالية

 معادلة االنحدار

  المكونات
 معامل االنحدار

B 
  )ت(قيمة 

القيمة 

 االحتمالية

  المحاسبة

  *0.030  2.205  32.956 المعدل التراكمي *0,003  9,540 0,094 0,307  المعدل التراكمي

 * 0.000  3.799 2.524 يةمعدل الثانو *0,000 14,282 0,123 0,418 معدل الثانوية

  *0,000 12,600 0,217 0,466  **المجموع
+ 2,524× معدل الثانوية + 144,90= امتحان الكفاءة 

  32,956× معدل التراكمي 

  *0.000  8.190  52.536 المعدل التراكمي *0,000 81,219 0,171 0,414  المعدل التراكمي إدارة
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 اإلعمال
 *0.004  2.857 0.685 معدل الثانوية  *0,004 8,164 0,017 0,222 معدل الثانوية

 *0,000 45,432 0,188 0,434  المجموع
+ 0,685× معدل الثانوية + 213,906= امتحان الكفاءة 

  52,536× معدل التراكمي 

  التسويق
المعدل 

  ***التراكمي
0,413 0,171 38,466 0,000* 

  *0.000  6.202  68.471 المعدل التراكمي

  68,471× معدل التراكمي + 220,432= لكفاءة امتحان ا

نظم 

المعلومات 

 الحاسوبية

  *0.000  7.467  50.865 المعدل التراكمي *0,000 71,191 0,175 0,419  المعدل التراكمي

 *0.000  4.142 1.237 معدل الثانوية *0,000 17,160 0,040 0,291 معدل الثانوية

  *0,000 45,893 0,216 0,464  المجموع
+ 1,237× معدل الثانوية + 171,538= متحان الكفاءة ا

  50,865× معدل التراكمي 

هندسة 

 البرمجيات

  *0.000  6.697  50.921 المعدل التراكمي *0,000 57,825 0,219 0,468  المعدل التراكمي

 *0.009  2.647 0.961 معدل الثانوية *0,009 7,005 0,026 0,282 معدل الثانوية

  *0,000 33,257 0,245 0,495  المجموع
+ 0,961× معدل الثانوية + 188,767= امتحان الكفاءة 

  50,921× معدل التراكمي 

 معلم الصف

  *0.000  12.957  60.907 المعدل التراكمي *276,0730,000 0,208 0,456  المعدل التراكمي

  *0.000  5.877 0.944 معدل الثانوية *0,000 34,539 0,025 0,333 معدل الثانوية

  *159,7150,000 0,233 0,483  المجموع
+ 0,944× معدل الثانوية + 158,456= امتحان الكفاءة 

  60,907× معدل التراكمي 

 تربية الطفل

  *0.000  10.59  55.259 المعدل التراكمي *140,8920,000 0,223 0,472  المعدل التراكمي

 *0.000  3.495 1.002 يةمعدل الثانو *0,001 12,218 0,019 0,261 معدل الثانوية

  0,000 78,161 0,241 0,491  المجموع
+ 1,002× معدل الثانوية + 161,764= امتحان الكفاءة 

  55,259× معدل التراكمي 

  الحقوق

  *0.000  10.390  70.206 المعدل التراكمي *120,5360,000 0,266 0,516  المعدل التراكمي

 *0.001  3.416 0.778 معدل الثانوية *0,001 11,666 0,025 0,245 معدل الثانوية

  *0,000 68,032 0,291 0,539  المجموع
+ 0,778× معدل الثانوية + 153,398= امتحان الكفاءة 

  70,206× معدل التراكمي 

علم 

المكتبات 

 والمعلومات

  *0.000  6.056  62.873 المعدل التراكمي *0,000 31,268 0,291 0,540  المعدل التراكمي

 *0.046  2.03- 1.365- معدل الثانوية *0,046  4,126 0,037 0,001 ثانويةمعدل ال

  *0,000 18,341 0,328 0,573  **المجموع 
+ 1,365-× معدل الثانوية + 317,10= امتحان الكفاءة 

  62,873× معدل التراكمي 

الفقه وأصوله

  *0.026  5.960  58.960 المعدل التراكمي *0,000 47,647 0,235 0,485  المعدل التراكمي

 *0.000  2.252 1.131 معدل الثانوية *0,026  5,071 0,024 0,297 معدل الثانوية

  *0,000 26,985 0,260 0,509  المجموع
+ 1,131× معدل الثانوية + 145,29= امتحان الكفاءة 

  58,960× معدل التراكمي 

الهندسة 

 الطبية
المعدل 

  ***التراكمي
0,437 0,191 13,245 0,001* 

  *0.001 3.639  53.661 لمعدل التراكميا

  53,661× معدل التراكمي + 258,308= امتحان الكفاءة 
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الهندسة 

الصناعية 

بكافة فروعها

*** المعدل 

  التراكمي
0,422 0,178 22,693 0,000*  

  *0.000  4.764  55.775 المعدل التراكمي

 55,775× معدل التراكمي + 243,248= امتحان الكفاءة 

الهندسة 

الكهربائية 

بكافة فروعها

  *0.000  12.254  48.638 المعدل التراكمي *0,002  9,478 0,027 0,164  المعدل التراكمي

  *0.000  9.032  2.750 معدل الثانوية *150,1550,000 0,297 0,404 معدل الثانوية

  *0,000 81,884 0,324 0,570  المجموع
+ 2,750× الثانوية  معدل+ 30,784= امتحان الكفاءة 

  48,638× معدل التراكمي 

الهندسة 

الكيميائية 

بكافة فروعها

  *0.008  2.698  34.620 المعدل التراكمي 0,715 0,135 0,002  0,04-  المعدل التراكمي

  *0.000  6.435  2.847 معدل الثانوية *0,000 41,410 0,335 0,527 معدل الثانوية

  *0,000 20,805 0,337 0,580  الكلي
+ 2,847× معدل الثانوية + 67,576= امتحان الكفاءة 

  34,620× معدل التراكمي 

الهندسة 

الميكانيكية 

بكافة فروعها

  *0.000  5.173  42.638 المعدل التراكمي 0,089 2,939 0,021 0,145  المعدل التراكمي

  *0.000  6.911  2.825 معدل الثانوية  *0,000 47,758 0,256 0,366 معدل الثانوية

  *0,000 25,854 0,277 0,526  المجموع
+ 2,825× معدل الثانوية + 61,354= امتحان الكفاءة 

  42,638× معدل التراكمي 

التصميم 

  الجرافيكي

المعدل 

  ***التراكمي
0,334 0,111 7,149  0,010*  

  *0.010  2.674  72.606 المعدل التراكمي

  72,606×  معدل التراكمي+ 194,247= امتحان الكفاءة 

 اللغة العربية
  

المعدل 

  ***التراكمي
0,627 0,394 60,995 0,000*  

  *0.000  7.810  101.638 المعدل التراكمي

 101,638× معدل التراكمي + 108,261= امتحان الكفاءة 

 التمريض

 *0.0000  3.646  0.867 معدل الثانوية *0,0000 13,296 0,019 0,389 معدل الثانوية

  *0.000  12.593  69.474 المعدل التراكمي *245,6720,0000 0,356 0,596  ل التراكميالمعد

 *0,0000 13,296 0,374 0,612  المجموع
+ 0,867× معدل الثانوية + 142,890= امتحان الكفاءة 

  69,474× معدل التراكمي 

   > 0.05pدال إحصائيًا عند * 

  ي ومعدل الثانوية العامة معًاتشير إلى متغيري المعدل التراكم: المجموع** 

  المتغير المتنبئ اآلخر لم يضيف شيئًا*** 

  

إلى أن متغير الثانوية العامة كان ) 3(تشير نتائج الجدول 

المتغير األكثر تفسيرًا لتباين أداء الطلبة على امتحان الكفاءة 

الجامعية عند إدخاله كمتغير متنبئ إلى جانب المعدل التراكمي 

الهندسة الكهربائية بفروعها : إحصائيًا في تخصصات وبشكل دال

، والهندسة %)33,5(، والهندسة الكيميائية بفروعها %)29,7(

وبالرغم من %). 12,3(، المحاسبة %)25,6(الميكانيكية بفروعها 

 –الداللة اإلحصائية لمعظم قيم معامالت االرتباط في التخصصات 

العملية ضعيفة، وهذا يعني أن  إال أنها من حيث الداللة -سالفة الذكر

القدرة التنبؤية لمعدل الثانوية العامة لم تتجاوز في أفضل حاالتها 

كقيمة تفسيرية لتباين أداء الطلبة على امتحان الكفاءة %  33.5

أما بقية التخصصات فلم يفسر . الجامعية في تلك التخصصات

فاءة فيها بشكل امتحان الثانوية العامة من تباين درجات امتحان الك

دال إحصائيًا بسبب ضعف معامالت االرتباط بين معدل الثانوية 

  .العامة والمعدل التراكمي فيها

أما المعدل التراكمي الجامعي فقد كان األكثر تفسيرًا لتباين 

أداء الطلبة على امتحان الكفاءة الجامعية عند إدخاله كمتغير متنبئ 

التمريض : صصات التاليةفي التخ وبشكل دال إحصائيًامستقل 

، والحقوق %)29,1(، وعلم المكتبات والمعلومات %)35,6(

، %)22,3(، وتربية الطفل %)23,5(، والفقه وأصوله %)26,6(

، ونظم %)20,8(، ومعلم الصف %)21,9(وهندسة البرمجيات 

  %).17,1(، وإدارة األعمال %)17.5(المعلومات الحاسوبية 

يدخل معادلة  كما تشير النتائج إلى أن معدل الثانوية العامة لم

اللغة العربية، والهندسة الطبية، والهندسة : االنحدار في تخصصات

الصناعية، والتسويق، والتصميم الجرافيكي، أي أن معدل الثانوية 

العامة في هذه التخصصات لم يضف شيئًا، وهذا يحد من قدرته 

 معدل الثانوية العامة ال يتنبأ التنبؤية باألداء الجامعي مما يعني أن

  . بشكل جيد في هذه التخصصات

 القدرة تختلف هل(: عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا

 التراكمي والمعدل العامة الثانوية معدل لمتغيرات التنبؤية
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 عند الجامعية الكفاءة امتحان في بدرجته للطالب الجامعي

 تبعًا المختلفة التخصصات في األردنية الجامعات من تخرجه

ولإلجابة عن هذا السؤال، استخدم تحليل . )؟الجنس لمتغير

حيث أعتبر متغير الجنس متغيرًا االنحدار المتعدد الهرمي، 

وذلك بإعطاء القيمة واحد  (Dummy)) تشبيهيًا(افتراضيًا 

يوضح ) 4(والجدول للذكور، والقيمة صفر لإلناث، 

  . متغير الجنس ذا داللة إحصائيةالتخصصات التي كان فيها 

نتائج تحليل االنحدار الهرمي المتعدد في القدرة لمتغيري معدل الثانوية العامة والمعدل التراكمي الجامعي على التنبؤ باألداء على : )4(الجدول 

   امتحان الكفاءة الجامعية تبعًا لمتغير الجنس في كل تخصص على حدة

  التخصص

 

 قيمة التغير

R2 لمتغير الجنسفي    

 معامل االنحدار
  قيمة

  )ت(

  القيمة

  االحتمالية

(p)  
  الخام

B  

  المعياري

Β  
 0,617 0,502 0,047 12,343 0,002 المحاسبة

  *0,025  2,245 0,105 10,100 0,010  اإلعمال إدارة

 0,354 0,929- 0,063- 7,729- 0,004 التسويق
 *0,000 4,211 0,212 20,598 0,040 نظم المعلومات الحاسوبية

 *0,004 2,893 0,184 20,962 0,030 هندسة البرمجيات
 0,208 1,259- 0,035- 5,092- 0,001 معلم الصف
 0,581 0,552- 0,022- 6,940- 0,000 تربية الطفل

 *0,000 3,572 0,180 18,966 0,026 الحقوق
 0,995 0,006 0,001 0,102 0,000 علم المكتبات والمعلومات

 *0,000 4,737 0,316 33,547 0,095 أصولهوالفقه 
 0,065 1,879 0,225 23,257 0,049 الهندسة الطبية

 *0,003 3,080 0,270 26,672 0,069 الهندسة الصناعية بكافة فروعها
 *0,000 4,607 0,200 24,133 0,040 الهندسة الكهربائية بكافة فروعها

 0,071 1,829 0,165 17,373 0,026 بكافة فروعها الكيمائيةالهندسة 
 0,151 1,445 0,107 29,478 0,011 بكافة فروعها ةالميكانيكيالهندسة 

 0,390 0,867 0,108 10,910 0,012 التصميم الجرافيكي
 *0,017 2,430 0,192 21,084 0,036 اللغة العربية

 0,112 1,590- 0,062- 6,558- 0,004 التمريض
  >p)0.05(دال إحصائيًا عند ∗

  

إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في ) 4(ير نتائج الجدول تش

القدرة التنبؤية لمعدل الثانوية العامة والمعدل التراكمي باألداء على 

دارة إ: امتحان الكفاءة الجامعية باختالف الجنس في تخصصات

، هندسة البرمجيات، ونظم المعلومات الحاسوبية، وعمالاأل

، سة الصناعية بكافة فروعهاالهندوأصوله، والفقه ، والحقوقو

وقد تراوحت قيم . اللغة العربية، والهندسة الكهربائية بكافة فروعهاو

باستثناء % 4إلى  0,00التباين المفسر من قبل الجنس ما بين 

، %5ثالث تخصصات تجاوزت فيها القدرة التنبؤية بما يزيد عن 

  .في تخصص الفقه وأصوله% 9,5وفي أفضل حال بلغت 

من تدني نسب التباين المفسر من قبل الجنس، إال وبالرغم 

انه ظهر أن هناك داللة إحصائية مما يشير إلى أن هناك شكلين 

مختلفين للتنبؤ بدرجات امتحان الكفاءة الجامعية باختالف جنس 

الطالب في بعض التخصصات، وألغراض تفسير هذه النتيجة فقد 

كمي وامتحان الكفاءة حساب معامالت االرتباط بين المعدل الترا

الجامعية لدى اإلناث والذكور من جهة، وبين معدل الثانوية العامة 

وامتحان الكفاءة الجامعية لدى اإلناث والذكور من جهٍة أخرى، ثم 

 (Fisher r-to-z Transformation)  لفيشر) ز(أستخدم اختبار 

 لفحص فرضية تساوي معاملي االرتباط عند مستوى الداللة

0,05p< يوضح ذلك) 5(والجدول  ،في كل تخصص على حدة.  
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لفحص داللة الفروق في معامالت االرتباط بين المعدل التراكمي وامتحان الكفاءة الجامعية من جهة ) ت(نتائج االختبار اإلحصائي ): 5(الجدول 

  ض التخصصات وبين معدل الثانوية العامة وامتحان الكفاءة الجامعية بين الجنسين من جهة أخرى في بع

 التخصص
  المتغيرات

 المتنبئة

  الجنس

  قيمة

z 
  القيمة االحتمالية

(P) 
  ذكر  أنثى

  امتحان الكفاءة الجامعية  امتحان الكفاءة الجامعية

 اإلعمال إدارة
  0,359  0,36 )208=ن( 0,41 )187=ن( 0,44  المعدل التراكمي

  0,458  0,10 0,24 0,23  معدل الثانوية

 مات الحاسوبيةنظم المعلو
  0,412  0,22 )209=ن(0,46 )128= ن( 0,44  المعدل التراكمي

  *0,014  2,19 0,22 0,44  معدل الثانوية

 هندسة البرمجيات
  0,441  0,15 )154=ن(0,49 )54= ن(0,47  المعدل التراكمي

  *0,010  2,33 0,41 0,03  معدل الثانوية

 الحقوق
  *0,000  4,22 )216=ن(0,38 )119=ن(0,71  المعدل التراكمي

  0,173  0,94 0,23 0,33  معدل الثانوية

 وأصولهالفقه 
  0,363  0,35 )36=ن(0,50 )121= ن(0,55  المعدل التراكمي

  0,168  0,96 0,23 0,40  معدل الثانوية

 الهندسة الصناعية بكافة فروعها
  *0,007  2,48 )61=ن(0,27 )46=ن(0,65  المعدل التراكمي

  *0,049  1,66 0,15 0,45  معدل الثانوية

 الهندسة الكهربائية بكافة فروعها
  0,500  0,00 )271=ن(0,16 )73= ن(0,16  المعدل التراكمي

  0,427  0,18 0,42 0,44  معدل الثانوية

 اللغة العربية
  0,169  0,96 )28=ن(0,74 )68=ن(0,62  المعدل التراكمي

  0,263  0,63 0,17 0,31  معدل الثانوية

  >p)0,05(نددال إحصائيًا ع ∗

  

في إلى وجود فروق دالة إحصائيًا ) 5(تشير نتائج الجدول 

معامالت ارتباط معدالت الثانوية العامة وامتحان الكفاءة الجامعية 

بين الذكور واإلناث في أربعة تخصصات من أصل ثمانية تخصصات 

ظهر لمتغير الجنس فيها داللة إحصائية في القدرة التنبؤية، كما ظهر 

فرق الجوهري في العالقة بين المعدل التراكمي وامتحان الكفاءة أن ال

الحقوق والهندسة : لدى الذكور واإلناث في تخصصات مثل

الصناعية، هي سبب وجود الفرق ذو الداللة اإلحصائية في القدرة 

وكذلك الفرق الجوهري في العالقة بين معدل الثانوية . التنبؤية

: ذكور واإلناث في تخصصات مثلالعامة وامتحان الكفاءة لدى ال

هندسة المعلومات الحاسوبية، والهندسة الصناعية، وهندسة 

 .البرمجيات
  

  

  مناقشة النتائج 

سيتم مناقشة نتائج الدراسة تبعُا لتسلسل أسئلة الدراسة 

  :ونتائجها

أشارت نتائج السؤال األول إلى ضعف  :مناقشة السؤال األول: أوًال

وية العامة وامتحان الكفاءة الجامعية في العالقة بين معدل الثان

المحاسبة، والهندسة الكهربائية : معظم التخصصات عدا

بفروعها، والهندسة الكيميائية بفروعها، والهندسة الميكانيكية 

حيث كان معدل الثانوية العامة األكثر تفسيرًا لتباين . بفروعها

 درجات الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية وبشكل دال

إال أنه وبالرغم من الداللة . إحصائيًا في تلك التخصصات

اإلحصائية لمعامالت االرتباط بين المعدل في الثانوية العامة 

إال أنها ضعيفة وغير ) درجة امتحان الكفاءة الجامعية(والمحك 

مجدية من حيث الداللة العملية، يضاف إلى ذلك أن المعدل 
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وذج التحليل وذلك لضعف قيمة في الثانوية العامة لم يدخل نم

امتحان (معامالت االرتباط بين معدل الثانوية العامة والمحك 

في تخصصات اللغة العربية، والهندسة ) الكفاءة الجامعية

. الطبية، والهندسة الصناعية، والتسويق، والتصميم الجرافيكي

لذا، فإن إمكانية التنبؤ بالتحصيل الجامعي من خالل معدل 

العامة قليلة؛ وهذا يعني أن معدل الثانوية العامة الثانوية 

متنبئ غير جيد بالتحصيل الجامعي مقاسًا بدرجة امتحان 

   .الكفاءة الجامعية

وبمقارنة ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج مع نتائج 

أنها تصب في اتجاه الدراسات المحلية  الدراسات السابقة، نجد

 ؛ غرايبة،2003 ؛ جرادات،1986 ت،؛ جرادا1994 الثوابية،(

التي ) 1998 ؛ اللطايفة،2002 ؛ القوابعة،2002 ؛ فريحات،1991

وبأن معدل  أكدت ضعف القدرة التنبؤية المتحان الثانوية العامة

الثانوية العامة ال يصلح معيارًا منفردًا لقبول الطلبة في الجامعات 

ختلف مع ما توصلت كما أنها ت .والتنبؤ بتحصيلهم األكاديمي فيها

التي أظهرت نتائجها أن معدل ) 1984(إليه دراسة جرادات وآخرون 

اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية في : الثانوية العامة في كليات

جامعة اليرموك كان أول متغير يدخل معادلة االنحدار ليفسر مع بقية 

ين الكلي في من التبا% 13,2المتغيرات التي دخلت المعادلة بنسبة 

وتختلف أيضًا مع نتائج دراسات .المعدل التراكمي للطلبة الخريجين

 & ,Downey, Collins) ؛1982ناصر،  ؛1992عيلبوني، (
Browning, 2002; Lam, Doverspike, Zaho & Mawasha, 

2005; Trusheim & Crousa, 1982)  التي أكدت إمكانية االعتماد

ة معيارًا للقبول في الجامعات، على المعدل في الثانوية العام

  .وتأكيدها لفاعلية القدرة التنبؤية المتحان الثانوية العامة

وقد يعود السبب في ذلك اختالف محتوى المواد ومستوياتها 

يضاف إلى ذلك اختالف بين الثانوية العامة والمرحلة الجامعية، 

في  المناهج وطرق التدريس االمتحانات والظروف المحيطة بالدراسة

وقد يبدو الفارق الزمني بين تقديم . كل من المدرسة والجامعة

أربع (امتحان الثانوية العامة وتقديم امتحان الكفاءة الجامعية 

سببًا في ذلك إذ تدخل فيه عوامل كثيرة من شانها أن ُتؤثر ) سنوات

في تحصيل الطالب في الجامعة كما هو الحال لتأثيرها في المعدل 

يقلل من العالقة بين التحصيل في كلتا المرحلتين  التراكمي، مما

. وبالتالي تقل امكانية التنبؤ بإحداهما من اآلخر) الثانوية والجامعة(

التي ُتساهم في ) العوامل(يضاف إلى ذلك أيضًا اختالف المكونات

: اختالف التحصيل فيما بين المرحلتين الثانوية والجامعية مثل

تلك  تالفترة الزمنية إلنهاء متطلباطبيعة المواد الدراسية، و

المرحلة، والضغوط النفسية التي يتعرض لها الطلبة في امتحان 

الثانوية العامة؛ فالطالب في الثانوية العامة أمام برنامج محدد من 

المواد الدراسية تضعه وزارة التربية والتعليم، وهو أمام ضغوط 

ن الثانوية العامة األسرة، والمدرسة، والمجتمع بحيث يأتي امتحا

أما المرحلة الجامعية فتمثل فترة . لقياس تحصيله في تلك المواد

طويلة من الزمن بالنسبة للطالب إلنهاء متطلبات التخرج األمر الذي 

يزيد سهولة تعامل الطالب مع المواد الدراسية، ويعتبر التحصيل في 

غوط كل مادة مستقل عن المواد األخرى مما يخلص الطالب من الض

النفسية التي كان يخضع لها أثناء الثانوية العامة، ويجعل اإلخفاق 

في بعض المواد أمرًا يمكن معالجته بطرق شتى أثناء المرحلة 

الجامعية مما يجعل الطالب يشعر بقلق أكاديمي منخفض حيال 

كما يمكن القول إن اختالف سياسات القبول بين . تقدمه في الجامعة

والخاصة من حيث معدالت الثانوية العامة يظهر الجامعات الرسمية 

  .فروق في أداء الطلبة في التخصص الواحد

أما فيما يتعلق بالمعدل التراكمي الجامعي، فقد كان األكثر 

تفسيرًا لتباين درجات الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية مقارنًة 

التمريض، وعلم المكتبات : بمعدل الثانوية العامة في تخصصات

والمعلومات، والحقوق، والفقه وأصوله، وتربية الطفل، وهندسة 

البرمجيات، ومعلم الصف، ونظم المعلومات الحاسوبية، وإدارة 

باإلضافة إلى ذلك فقد كان المعدل التراكمي وحده المتغير . األعمال

األكثر تفسيرًا لتباين درجات الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية في 

اللغة العربية، والهندسة الطبية، والهندسة : يبعض التخصصات وه

وقد تبدو هذه  .الصناعية بفروعها، والتسويق، والتصميم الجرافيكي

بين تقديم امتحان ) تزامن(النتيجة منطقية لقصر الفترة الزمنية 

الكفاءة الجامعية ونهاية مرحلة الدراسة الجامعية، األمر الذي يزيد 

هما، كما تحمل هذه النتيجة في طياتها من قيم معامالت االرتباط بين

تأييد بأن امتحان الكفاءة الجامعية يقيس أو يغطي ما تعلمه الطالب 

 ,Vandenhouten)في الجامعة، وفي هذا اتفاق مع نتائج دراسة 

2008).  

عدم إلى أشارت نتائج السؤال الثاني  :مناقشة السؤال الثاني: ثانيًا

قدرة معدالت الذكور ومعدالت بين  إحصائيًاوجود فروق دالة 

اإلناث في الثانوية العامة على التنبؤ بالدرجات على امتحان 

: الكفاءة الجامعية في جميع التخصصات ما عدا تخصصات

نظم المعلومات الحاسوبية، وهندسة البرمجيات، والهندسة 

الصناعية، حيث كان الفرق داال إحصائيًا بين قدرة معدالت 

اإلناث في الثانوية العامة على التنبؤ الذكور ومعدالت 

بالدرجات على امتحان الكفاءة الجامعية ولصالح االرتباط بين 

معدالت الثانوية العامة وامتحان الكفاءة الجامعية لدى اإلناث 

في تخصصي نظم المعلومات الحاسوبية، والهندسة الصناعية 

وهذه هندسة البرمجيات،  ولصالح الذكور في تخصص نظم

التي أظهرت أن اإلناث  (Hudy, 2006)تيجة تتفق مع نتيجة الن

وفي هذا إشارة . حّققن أعلى معدالت تراكمية مقارنة بالذكور

إلى أن القدرة التنبؤية لمعدالت الطلبة في الثانوية العامة 

بامتحان الكفاءة الجامعية هي أفضل لدى اإلناث عنها لدى 

  .الذكور في تخصصين فقط

بين قدرة إحصائيًا لنتائج عدم وجود فروق دالة كما أظهرت ا

معدالت اإلناث ومعدالت الذكور التراكمية على التنبؤ بالدرجات على 

امتحان الكفاءة الجامعية في جميع التخصصات ما عدا تخصصي 

وفي هذا إشارة إلى أن . الحقوق والهندسة الصناعية بكافة فروعها

تراكمية عند التخرج من الجامعة القدرة التنبؤية لمعدالت الطلبة ال

بامتحان الكفاءة هي أفضل لدى اإلناث عنها لدى الذكور في 
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، وقد يعزى ذلك تخصصي الحقوق والهندسة الصناعية بكافة فروعها

 الحقوق والهندسة الصناعيةإلى الطبيعة العملية لهذين التخصصين 

في هذين حيث يقوم الطالب بالتدرب العملي أثناء الدراسة الجامعية 

التخصصين مما يجعلها يكتسب خبرة عملية إلى جانب المعرفة 

  .النظرية

  : التوصيات

 أوصت ؛في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج

على النحو والباحثين  ،القرار ألصحابتوصيات  ةالدراسة بمجموع

  :اآلتي

إعادة النظر في اعتماد معدل الثانوية العامة كشرط لقبول  -

 .لبة في التخصصات المختلفة في الجامعات األردنيةالط
إعادة النظر في أسلوب إعداد امتحان الثانوية العامة،  -

وإجراءات تطبيقه بهدف الوصول إلى خصائص سيكومترية 

 .مقبولة لالمتحان تزيد من عدالته وصالحية استخدامه
االستمرار في اعتماد المعدل التراكمي الجامعي كشرط لتخرج  -

من الجامعات المختلفة إلى جانب درجاتهم في امتحان  الطلبة

 .الكفاءة الجامعية
االستمرار في اعتماد امتحان الكفاءة الجامعية معيارًا لتخرج  -

 .الطلبة من الجامعات األردنية
إجراء المزيد من الدراسات الموجهة نحو الخصائص  -

 .السيكومترية المتحان الثانوية العامة

  عـــلمراجالمصادر وا
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still lack a common understanding of the objectives of 
the reform movement? elicited the following reasons 
from the interviews with the teachers:  
1. No process of dissemination that moves from the 

top of the hierarchy down to the teachers’ level. 
2. No connectivity among stakeholders. 
3. Lack of in-service training. 
4. No clear direction as to how the reform movement 

should impact upon classroom practices. 
5. No system of incentives to reward teachers who 

are creative and have good ideas in teaching. 
6. Weak training programmes. 

These reasons indicate that the way in which 
reform was planned and implemented was not 
appropriate. Students and teachers are still suffering 
from the same problems that were identified before the 
beginning of the reform movement. It is very necessary 
to redirect the reform efforts so teachers will have a 
more effective role. 

These findings have many implications for 
elementary science teachers in Jordan if they are to be 
helped to be more responsive to change. Firstly, despite 
the fact that the change process is very difficult when 
teachers resist change, change is not impossible. 
Teachers have to be aware and eventually convinced of 
the reform efforts and ideas. They have to see the new 
ways of teaching and learning as more effective, fruitful 
and appropriate than the old ways of teaching and 
learning. Secondly, any reform effort in a developing 
country operating under a central ministry of education 
model with its clear top-down chain of command must 
involve individuals from those levels that make policy 
and those that carry it out. The change should not be 
forced from higher authority, but rather it has to begin 
from the classroom and move up. Thirdly, studying 
courses at the university during preparation programs is 
not enough for teachers to take a more positive role in 
the reform process as a change proceeds. More in-
service training is required to let teachers feel and be 
aware of the direction of the reform. Finally, courses at 
the university are not enough to prepare science teachers 
for primary schools. Their initial training should involve 
clinical experience in real classrooms with all the 
variables that must be taken into consideration during 
teaching. 
Recommendations and Future Research  

Systemic reform like that described here involves 
several stakeholders and resources. Future research 
should interview supervisors to understand their 
perspectives and to clarify issues raised by the teachers, 
such as the burden of the textbook-driven way of 
teaching. One of the limitations of this study is that it 
did not hear the voices of the supervisors, which makes 
it hard to claim that they represent an obstacle for the 
reform movement to succeed; not all the interviewed 
teachers talked about this issue. 

Another suggested future research direction is to 
interview students and hear from their attitudes and 
perceptions of science at the elementary level. It would 

be possible to do a few observations in the science 
classrooms in different areas of the country to get a 
better understanding of the situation and to check 
empirically some aspects of teachers’ reports. 

Creating a list of recommendations is a much 
simpler task than finding ways to implement them. 
Recommendations for individual teachers seem much 
more likely to occur than those recommendations whose 
target is the structure of the system. However, as the 
teacher education literature is careful to point out 
(Cuban, 1990; Woodbury & Gess-Newsome, 2002), 
change in teachers without accompanying structural 
changes is doomed to long-term failure. Implementation 
of the recommendations can help the Jordanian MOE 
better serve its wider community by calling attention to 
the need for considering the multiple factors that hinder 
the process of reforming science education in Jordan. 
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coverage than students’ construction of understanding. 
In addition, the suitability of the science textbooks 
needs to be questioned as they claim to be traditional, 
focus on the content, disregard thinking skills, 
individual differences, and applications to students’ 
daily life (Elsheikh, 2001). Teachers declare that the 
first question usually asked by supervisors is ‘What did 
you cover from the textbook?’or ‘Where are you in the 
textbook?’ School administrators criticize teachers if 
they are behind in covering the textbook. With this kind 
of attention from supervisors and school administrators, 
teachers may not care much if most of the students do 
not understand the material or have a lot of 
misconceptions in regard to scientific concepts! This 
forces teachers to rely on textbooks in their instruction 
as the only resource of knowledge, and they follow 
them page by page. They do not have any other resource 
to use. 

Secondly, teachers appear to exhibit a natural 
tendency to resist change as found by other researchers. 
A few researchers (Davis, 2003; Fullan, 1992) indicated 
that ‘resistance to change is the natural tendency of 
human beings’. So, the MOE should use some other 
means, such as in-class training, to convince teachers 
that the change to new and better strategies is fruitful. In 
this way, the natural tendency to resist change might be 
overcome (Schneider, Krajcik, Blumenfeld,  Phyllis, 
and Joseph, 2005). 

Thirdly, another reason for such teachers’ 
perceptions might be the lack of appropriate in-service 
training. Studies (Garet et al., 2001) indicate that 
teaching, as any other profession, needs continuous 
training to be able to deal with the new requirements of 
the profession. Benchmarks for scientific literacy 
(AAAS, 1993) likens the teaching profession as similar 
to any other profession, such as medicine, that needs 
continuous in-service training, which is necessary to 
keep up with innovations in theory and practice. 

In addition to these three points, the quality of the 
teachers’ certification programme or the preservice 
programme may be a contributing factor. In Jordan, a 
teaching position requires a bachelor’s degree (ETC, 
1994). To teach science with the MOE, teachers need a 
bachelor degree in science without any other conditions. 
Other factors that might be useful to teachers’ 
effectiveness – such as classroom management, 
instructional beliefs, attitudes toward teaching, 
communication skills, and others – should be taken into 
account. Therefore, science teachers’ recruitment needs 
to reconsider the teachers’ educational practices and 
pedagogical knowledge as well as their science content 
knowledge represented in the science degree (Abell 
Foundation, 2001; Cochran-Smith, 2001; Cochran-
Smith & Fries, 2002). Results from this study agree 
with other studies (Hasan, 2001) relating to teachers, 
especially those with higher degrees and improved 
teaching practices. But they were not affected by the 
orientations and philosophy of the educational reform 
movement towards other aspects, like students’ 

thinking, taking individual differences into account, and 
connecting content knowledge with students’ daily 
lives. 

Fourthly, the hierarchal nature of the organizational 
system in Jordan does not appear to pay much respect to 
teachers’ thoughts and ideas. Teachers are the ‘working 
class’ where the system requires them to teach what has 
already been agreed upon in the textbooks and without 
providing them with chances to make their own 
decisions. They appear to lose commitment since they 
are not involved, despite the fact that they decide the 
fate of the reform (Spillane & Callahan, 2000), because 
they are the gatekeepers of the scientific knowledge 
(Gallagher, 2000). Teachers have to be immersed in 
reforming the subject that they teach to be able to carry 
out the demands of the educational reform (Garet et al., 
2001; Blanchard, Southerland, Osborne,  Sampson, 
Annetta, Granger, in press). 

Fifthly, the idea of systemic change might be more 
complex than anticipated and not easy to implement 
(Schneider, Krajcik, Blumenfeld,  Phyllis, and Joseph, 
2005; Davis, 2003). This was very clear from the outset 
of the reform movement in Jordan because the MOE 
focused on three elements: textbooks, school facilities, 
and teachers’ qualification as measured by years of 
teaching experience. Systemic change requires taking 
into account the whole system, not just a few elements. 
Changing only some elements of the whole system in 
Jordan has not produced the desired results, which is 
similar to what happened in the United States 
(Gallagher, 2000; Davis, 2003; Marx, Blumenfeld, 
Krajcik. Fishman, Soloway, Geier, and Tali Ta, 2004). 
For example, many obstacles in science teaching that 
affected the performance level of Jordanian students are 
still in the system and still have an impact on the whole 
process of teaching and learning science. Those 
obstacles (Ba’arah, 2002) are: 
1. Students are not interested or motivated and have 

negative attitudes toward science. 
2. High student-teacher ratio in the science 

classroom. 
3. Shortage of general science teachers; current 

teachers are not qualified. 
4. Shortage of laboratory equipment and other audio-

visual aids. 
5. Shortage of heating, cooling, and lighting systems. 
6. Science is found to be difficult and boring by 

students. 
7. Shortage of resources needed for science teaching. 
8. Instructional practices are teacher-centred. 

Most of these problems are system-related, and 
teachers are not in a position to change them, especially 
those obstacles related to school facilities and resources. 
This means that more comprehensive, holistic, and 
systemic views are required to achieve better results 
regarding the desired outcomes, especially students’ 
level of achievement. 

The question How could science teachers teach for 
14 years during the period of educational reform, and 
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earlier, although they listed them in a different order. 
These problems are: (a) the large size of textbooks 
which are loaded with facts that are difficult for students 
to understand, (b) the large number of classes that 
teachers have to teach per week, and (c) the large 
number of students in each class. 

When asked about the reasons why Jordan scored 
low in the international achievement test, the teachers 
attributed that to system-related problems. Some of their 
quotes follow: 

The curricula are intense and full of concepts and 
scientific information, and this forces the teachers to use 
the lecturing method in teaching the students, and make 
their first priority to finish the curriculum. The school 
administration pays great attention to the number of 
pages that the teacher completes and they check on that 
from time to time. ... One of the teachers took a medical 
leave for a month. When he came back, his students 
were behind in the curriculum, which forced the school 
administration to push him to speed up in covering the 
textbook. All of that is in reality counter–productive to 
the students’ understanding of the scientific concepts. 

Curricula are loaded with a huge number of 
concepts, and this makes it hard for both teachers and 
students, and the goal will be coverage and not mastery. 
Coverage is very important, and teachers are usually 
held responsible by the MOE. 

The textbook is the only source of knowledge. All 
experiments presented in those textbooks are just 
procedures to be followed with given results, so the 
students don’t even have to think about anything, thus 
they are not being able to be creative. 

When asked about the solutions for these 
problems and how to improve science learning in 
Jordan, they suggested the following: 
1. Mutual understanding among concerned people. 

This implies that teachers, students, parents, the 
community, and educational authorities should all 
work together and set up goals, achieve them, and 
decide what to teach and why to teach it. 

2. Teachers’ active role. This means that the MOE 
has to consider a more active role for teachers in 
the curriculum planning and development process. 

3. Students’ daily lives are the best start. It is very 
important to start teaching scientific concepts from 
the problems that students experience in their daily 
lives, to motivate them better for learning. 

4. Less is more. Having fewer concepts in the 
curriculum and concentrating on the big concepts. 

5. Number of students in the class. Fewer students in 
the classroom (around 25) would be more 
appropriate and help teachers to manage the 
classroom in an effective and safe way. 

6. Teaching load. It is very important for teachers to 
have time to be able to go to the laboratory and 
prepare equipment and the necessary tools to 
conduct the experiments for the students because 
there are no laboratory attendants in some of the 
schools. 

7. In-service training sessions. Teachers 
need in-service training to provide them with 
theoretical frameworks and help them 
implement some of these ideas inside the 
classroom. 

Discussion and Implications 
The purpose of this study was to examine teachers’ 

perceptions of the reform movement and their attempts 
to implement reform proposals in their teaching 
practices. Results showed that teachers believe in the 
necessity of the reform movement. However, they do 
not have a clear vision of the purpose of the reform. 

Participating teachers’ perceptions of the nature of 
the educational reform vary, and there is little common 
ground in the manner in which they perceive the reform 
movement. Some participants perceived the reform as a 
reaction to the low achievement level of students, which 
was true because the reform’s purpose was to improve 
the quality of graduates. Nevertheless, it is very strange 
that some teachers did not believe that the attainment 
levels of graduates of the Jordanian schools are not 
good enough despite the MOE declaration of this fact 
(ETC, 1994). Some teachers perceived the whole idea 
behind the reform effort as being to provide students 
with more information or to find ways to simplify the 
process of gaining more information which is 
completely rejected in science teaching (Marx, 
Blumenfeld, Krajcik. Fishman, Soloway, Geier, and 
Tali Ta, 2004). Science teaching/learning is more than 
knowledge acquisition in a verbal abstract way; it is 
about problem solving, processing skills, and 
improvement in students’ thinking abilities.  Other 
teachers had parallel perceptions regarding the purpose 
of the reform in the teaching/learning process, such as 
producing new methods of teaching or keeping current 
with new developments in different fields, especially in 
science and technology. However, there is a significant 
number of teachers who still perceive the whole reform 
movement as an opportunity to stuff students with more 
information.  

This idea of providing students with more 
information might be a result of several factors. Firstly, 
the reform movement in highly centralized educational 
systems is usually based on a top-down model, which is 
not enough. What might be needed is a coordination of 
top-down and bottom-up strategies (Fullan, 1994a; 
1994b; Smith & Southerland, 2007). The major problem 
of using the top-down model is that teachers become the 
dead-end of the road. In this state of affairs, teachers 
may not have a major role to play in the reform process, 
nor in the implementation process, and eventually have 
to accept whatever the authority demands. For example, 
top educational authorities decide on all initiatives in 
policy making, planning and development of curricula. 
All these efforts culminate in developing textbooks for 
different topics. The teachers’ role becomes just to teach 
all the content in these textbooks. Science teachers have 
to cover, by law, the science textbooks page by page. In 
this way, teachers might be more concerned with the 
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importance and try to solve the difficulties they 
face. One teacher said: 
There were no training sessions where we could 

get together as teachers, supervisors and curriculum 
planners to discuss new ideas and mechanisms, learn 
from each other or discuss how to tackle the difficulties 
we face. The sessions I participated in were few in 
number and focused on some superficial issues, such as 
how to write behavioural objectives, without taking into 
account any essential issues of importance for in-class 
teaching practices. 
Constraints to Successful Innovation in Science 
Teaching 

This aspect of the study focused on inherent 
constraints in the educational system that prohibit 
teachers from making significant changes. 
Unfortunately, teachers cannot change many of these 
constraints; therefore, they have to accept them, live 
with them, and feel bad about them. It is assumed that 
getting rid of these constraints will help teachers and 
make their professional lives easier, but we do not know 
for sure if that will enable them to change their teaching 
practices. Teachers were asked to list five constraints 
that prohibited them from doing science well in the 
question What problems do you face in teaching 
science? Below is a list of these constraints mentioned 
by more than 50% of the respondents: 
1. Large number of classes per week that the teacher 

has to teach. 
2. Large number of students in the class. 
3. Textbooks are very large and loaded with facts that 

are difficult for students to understand. 
4. Conducting so many experiments inside the 

classroom. 
5. Lack of parents’ participation and follow-up with 

their children. 
6. Lack of financial resources available directly to 

teachers to make it possible for them to pay for 
some daily science activities. 

7. Very few science classes per week. 
8. Focus on factual knowledge. 
9. Administrators do not believe in change, so they 

do not allow it to happen. 
10. Minimum chances for students to think when using 

the experiment guides since the results of the 
experiments are already known. 

11. Safety precautions are not suitable in the 
laboratories, so the danger level is high and 
teachers cannot be responsible for harm that might 
happen to students. 

12. Teachers are not involved in the decision-making 
process. 

13. General weakness among students in reading, 
writing, and mathematics. 
These problems are similar to those problems 

that teachers faced at the beginning of the reform 
movement. In fact, 74% of the participants 
believed this to be the case. These problems 
prevent teachers from adopting or implementing 

any innovative ideas inside the classroom and 
might be the obstacles for any change in teachers’ 
perception as to the possibility of changing their 
current teaching practices. 

Most of the teachers reported being willing to 
change their teaching practices because they perceived 
them as inappropriate. When asked Do you think you 
need to change your teaching practices? What are the 
reasons? the majority of the teachers (72%) said ‘yes’ 
and suggested the main reason was that their science 
teaching methods were inappropriate. Some of the 
quotes follow: 

I always have the desire to change, and I would 
love to do so but many factors need to be taken into 
account. 

I do have the desire to change. I think about using 
cooperative groups, but the size of the classroom is very 
small. 

I have the desire to be creative and develop 
creative thinking among students. Difficult school 
circumstances do not permit us to make the change or to 
move toward more creative ways. 

I have the desire to change my teaching practices. I 
learned how to form cooperative learning groups, but I 
am unable to do that in the class because the room is 
small although I would very much like to do so. 

I need to change my teaching practices to become 
more applied and relevant to students’ lives instead of 
being abstract and factual, but I cannot do that because I 
have to teach five classes every day, and no one would 
help me set up the equipment to make science more 
concrete. 

I would love to change my practices, and I believe 
in new ideas. I sometimes do not find help in 
implementing these ideas in the classroom. 

I think what determines the way I teach is the 
student himself/herself according to his/her level of 
achievement. So, if I deal with talented students, I have 
to make more effort – since this treatment will motivate 
me to improve my teaching practices, but I am not able 
to do so because of the large number of students in the 
classroom. 

I have the desire to change so I can work in parallel 
with the requirements of this era with all its intellectual 
and teaching method innovations, and minimize the 
traditional approach, where students depend on the 
teacher whenever he/she needs to think in solving a 
problem, but things around me in the school are not 
going very well. 

As may be inferred from these quotes, 
teachers have the inclination to change their 
teaching practices and feel that they might 
do better when they change their current 
practices. However, they do not know how 
to overcome the system-inherent constraints. 

During the interviews, teachers identified three 
major problems. In fact, three of the four teachers 
agreed about these problems when they were asked to 
choose the top three from the list of problems identified 
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teachers showed awareness of the dangerous situation 
regarding segregated content that does not provide 
integration within the different topics in science 
curricula. They all agreed that the current science 
textbooks often lack integration and present scientific 
concepts in an isolated way. 

When asked Why did reform not change much in 
the way teachers do science? the teachers said that the 
MOE had been mistaken in attempting to reform science 
education by dealing with parts of the problem and not 
taking the whole process into consideration. One teacher 
said: 

The MOE took some general problems and 
assumed them to be the only problems that the 
elementary science programme suffers from, such as 
lack of textbooks, school facilities and teachers’ level of 
qualification. The MOE did not conduct any kind of 
field studies to survey all the problems that the 
elementary science programme suffers from. As a 
result, the MOE put all its efforts into the improvement 
of school facilities, textbooks and teachers’ qualification 
level, but forgot other real issues that still have negative 
impacts on the quality of graduates from Jordanian 
schools. 

According to the interviewees, some issues that the 
MOE did not take into consideration and were not 
included in the reform efforts are: 
1. The high number of students in a class (45-55) 

makes it difficult to conduct science experiments 
or to go to the laboratory. 

2. The school administration does not support science 
teachers and considers science as no different from 
any other academic subject. One teacher said that 
the school administrator did not allow him to take 
his students on a field trip and did not allow him to 
conduct some experiments about pulleys and 
levers in the school yard. 

3.  Textbooks are overloaded with theoretical 
concepts despite the claim that changes were 
conducted during the reform era. The large number 
of concepts makes it very difficult for teachers to 
achieve mastery learning. Instead, they ask their 
students to verbally define these concepts, and that 
is all what is required since the textbook’s 
coverage is compulsory. A teacher told a 
supportive story: 

A supervisor criticized me when I asked the 
students to answer a question as homework about 
the stomach and the fact that, as it is composed of 
proteins, why it doesn’t digest itself. The 
supervisor called this kind of action not acceptable 
and considered it to be unacceptable, since it is not 
taken directly from the textbook, although the unit 
was about the digestive system! 

4. Jordanian teachers usually teach 24 to 26 sessions 
per week with an average of 5 sessions a day, 
which makes it difficult for teachers to prepare for 
laboratory experiments or in-class demonstrations. 

5. There is a lack of communication among teachers 
or between teachers and supervisors. 

6. MOE does not coordinate efforts to circulate new 
academic and pedagogical knowledge nor provide 
teachers with new research papers or information 
or anything about new national or international 
developments in the field of science. One 
interviewee said: 
Teachers need technical and administrative support 

to get good training about how to find solutions to the 
problems they face in the field. This could be achieved 
by teamwork among teachers in the same school or 
nearby schools. Administrators need to coordinate and 
give all possible support to conducting such meetings. 
In addition, the MOE needs to support some mini-
conferences to help teachers get together and for new 
ideas to be circulated. 

When asked How could science teachers teach for 
14 years during the period of educational reform, and 
still lack a common understanding of the objectives of 
the reform movement? the teachers gave some possible 
reasons for the multiplicity of teacher responses in 
relation to their perceptions. Some of those reasons are: 
1. Teachers were excluded from all reform processes, 

so the movement did not really reflect teachers’ 
needs or input. The only thing teachers received 
during this period of time was just more 
departmental courses at the university and training 
sessions about how to teach using the new 
textbooks. 

2. Fear and resistance to change keep teachers doing 
the same things that they used to do, such as 
following the textbooks’ procedures. 

3. Teachers under a very centralized educational 
system used to and still accept and implement 
what the authorities want them to do. 

4. Textbooks are the only resources available and 
allowed for teachers to use, and it is required that 
teachers have to cover everything in the textbook 
page by page. In addition, new textbooks became 
bigger in size and content than the former ones, 
especially for the 7th and 8th grades, as if the MOE 
tried to include everything of importance regarding 
new scientific developments in these textbooks. 
One teacher said: 
Changes to textbooks were to some extent 

superficial, such as adding coloured pictures. But the 
real issue is the size of the textbook, which became 
bigger, and new concepts were added to those new 
textbooks. 
Another teacher said: 

One of my colleagues received a ‘warning’ because 
he was a little behind in covering the textbook, which 
made all of us (teachers) give this issue the first priority, 
without paying any attention to the real understanding 
or function of knowledge in the students’ lives. 
5. There is a lack of in-service training where 

teachers could get together and discuss issues of 
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I did not change my teaching practices due to the 
high number of students in the class; there is no chance 
of making any change. 

I did not change my teaching practices due to many 
reasons: the high number of students in the classroom, 
the low number of science classes, and the extra 
emphasis of the MOE on low-level tests and exams. 

I do not know how to change things. The high 
number of science classes that a teacher has to teach 
(more than 24 sessions per week), the lack of 
laboratories in the school, and the high number of 
students in the groups are hard to change! 

I have no idea about how I can change my teaching 
practices in science classes, taking into account the 
problems that I face in my job as a third grade 
classroom teacher. Amongst the most important of those 
problems are the high number of students in the 
classroom, no ready instructional materials to buy even 
if money is available, and finally no room for the 
laboratory; the laboratory is just some segregated 
equipment that is dispersed in many places around the 
school.  

Some teachers made changes in their practices in 
the classroom. However, from my point of view, very 
few teachers made the change but most teachers, 
especially the old ones, do not accept any change. 

Very little change has happened due to the pressure 
in the school schedule (high number of classes), lack of 
laboratory supervisors, and shortage in teachers and 
other school personnel, so there is more pressure on 
existing teachers as the result of adding some 
administrative work for them to do. 

The second view, held by the remaining 26 
teachers (30%), was that the reform did have an impact 
on their teaching practices; this group explicitly 
mentioned that belief. Below are several quotes that 
summarize these teachers’ perceptions of the nature of 
reform in relation to science instruction: 

Yes, I became a facilitator of learning, not a 
knowledge provider. 

Yes of course, I changed my teaching practices. 
Some aspects of change are simplifying the curriculum 
to make it suitable to the students’ environment and 
connecting students’ experiences with the topic through 
the use of instructional media (laboratory, different 
tools, stories, field trips…). 

Some teachers noticed the changing 
roles of teachers and students. They 
perceived that the reform helped them to 
require students to be more responsible for 
their learning of science. 

There must be changes in science teaching 
practices. The instruction no longer depends on 
lecturing or on teachers but on students starting to take 
major roles. Students, for example, may conduct 
discussions among themselves, with laboratory 
attendants, or with a worker in a factory so that they get 
useful information according to each student’s pace. 
The teacher’s role has changed, so that he/she has 

become a guide or an organizer in the instructional 
process. 

There should be changes in the instructional 
practices to accommodate new developments and 
movement in the curricula to achieve the best in 
presenting different pieces of knowledge for students. 
So, instead of focusing on memorization of verbal 
meaning, I use investigation and cooperative learning to 
let each individual student depend on himself/herself in 
looking for information and avoid making any of the 
students just a passive recipient. 

Other teachers perceived change in 
moving toward doing more experiments and 
concrete science activities. Below are 
selected quotes: 

I put more emphasis on laboratory experiences 
trying to let students improve their skills in doing 
experiments. 

I made simple changes in moving toward more 
concrete activities. In the past we used to teach lessons 
in a verbal way, and now the process has become more 
concrete. 

I depend mainly on scientific activities, prioritize 
the role of the laboratory in explaining science concepts, 
give students the main role in managing discussion, 
depend completely on cooperative groups and connect 
content knowledge with the student’s real life. 

Changes have happened in practices. Some new 
teachers abandoned old theories and try to apply new 
ones. The focus became more on the way in which 
students think than on filling them with information. 

Implementation of lessons became more focused 
on the practical dimension even if it was just to let a 
student measure the temperature inside or outside the 
class using on available materials, regardless of whether 
it is a demonstration or a discovery or doing 
experiments formally. 

As inferred from these quotes, for the 
majority of the participating teachers, the 
reform had no impact in changing their way 
of teaching science. However, teachers face 
some critical problems in teaching science, 
which can be categorized as either teacher-
related or system-related. Most of the 
problems that teachers suffer from are 
system-related. Some of the most salient 
problems they face are the large number of 
students, lack of equipment, high number of 
classes to teach per week, and lack of 
suitable facilities. 

When asked Do you think that teachers must 
change their ways of doing science? most teachers said 
they were willing to change their teaching practices. 
They know very well that they have to give the students 
a more responsible role in their learning of science. 
They know that, to some extent, the educational system 
in Jordan is still following the behaviourist ideology, 
using the direct instructional approach where teaching is 
lecturing and learning is memorizing facts. These 



Qablan, Jaradat and Al-Momani 

165 

reform initiatives. Some think that reform is necessary 
to help teachers cover textbooks; others think that 
educational reform is necessary to keep pace with new 
developments, especially in the technological field; the 
rest consider it a necessity to find new methods of 
teaching and learning. 
Reform Impact on Science Instruction 

Despite all of what teachers say about their 
agreement regarding the necessity of the reform efforts, 
they did not have a clear vision of how reform is 
moving in science instruction. The paper turns now to a 
consideration of responses to question # 2: What are the 
objectives behind educational reform initiatives in the 
field of science teaching and learning in Jordan? Tell 
me about how these initiatives have influenced your 
teaching? 

A majority (76%) of the respondents (n = 66) 
believed that the objectives of the reform were mainly 
superficial and did not change their usual science 
teaching practices, except in finding new ways of 
simplifying the knowledge to be learned so they could 
provide students with more information. They are still 
looking for ways of filling students with more 
information. Some of the teachers’ reasons for the 
education reform are: 

The educational reform objective is to improve 
science learning. Earlier, science learning was a 
complete failure beside many weaknesses in other 
school disciplines. 

The educational reform is to provide the student 
with some ‘advanced level’ scientific information, 
especially in the elementary school. 

To put science instruction within a practical frame 
instead of lecturing and to help students learn more 
quality science. 

To simplify scientific concepts by using drawings 
and illustrations. 

To make science content matter easy and practical, 
so it will be easier and faster for students to 
comprehend. 

The educational reform needs to present the 
content in a very simplified way and add more 
illustrations (pictures) for inclusion in the lesson. 

To gain basic information and develop scientific 
attitudes. 

A majority of these teachers (14%) 
talked about developing students’ thinking 
abilities and process skills through science. 
Below are some quotes that support such a 
view of the reform: 

More concentration on various intellectual skills; 
emphasis moves from memorizing, comprehending, and 
recalling to analyzing, synthesizing, evaluating, and 
experimenting to develop students’ abilities in the field 
of thinking … and … the acquisition of science 
processing skills. 

Reform usually provides better curricula that take 
care of students’ developmental and intellectual needs, 
and encourages them to think. 

The educational reform in science teaching in 
Jordan aims at changing the students’ attitudes toward 
science and encouraging science-processing skills. 

The educational reform is a method to 
communicate information and concepts in ways that are 
sensitive to students’ perceptions and desires. It is also a 
trial to improve the level of learning in better ways. 

While other teachers, around 9%, 
mentioned some sophisticated goals in their 
views of the reform movement, they 
perceived the reform movement as a way of 
integrating science with other areas of 
knowledge or with the students’ lives. Below 
are some selected quotes: 

Connect science, technology, and society together. 
Use science in all fields of life. 
Connect scientific ideas with student’s experiences. 
Learn some skills: observation, prediction, 

explanation, and inference among students through 
brainstorming, probing questions, and other methods. 

As is evident in these quotes about 
educational reform and science instruction, 
teachers have different views and lack a 
clear, unified way of looking at the reform 
in science instruction. Their views ranged 
from providing students with more scientific 
information with direct instruction to 
improving students’ thinking skills by 
applying scientific ideas discussed in the 
class in their daily lives. 

However, the majority of teachers talked about 
finding ways to help students gain more information 
through verbal communication as was their normal 
practice in science teaching and learning before the 
beginning of the reform movement. A minority of the 
teachers talked about improving thinking skills and 
using science as a way of dealing with issues relevant to 
daily life. This means that teachers have some common 
assumptions regarding the impact of educational reform 
movement in relation to their teaching practices, 
confirmation of usual practice or need for new practices, 
but no consensus among them on the quality of such 
impact – although they have experienced and lived this 
reform since its very beginning in the 1980s. 

Teachers’ responses to the second part of the 
question # 2 (Tell me about how these initiatives have 
influenced your way of doing science in the classroom) 
indicated that no serious changes had happened in their 
teaching practices. Two different views of the quality of 
change in science teaching were apparent. The first 
view, held by 70% of the teachers, was that the reform 
movement had no impact on their teaching practices. 
They attributed this lack of impact to reasons beyond 
their influence, such as a large number of students in the 
classroom, a lack of understanding of what is going on, 
and a general feeling of helplessness. Below are several 
quotes that summarize this category of perceptions of 
the nature of reform: 
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All the interviews were conducted individually; 
three teachers were interviewed in the first researcher’s 
office, and one was interviewed in his house as it was 
his choice. Two interviews were audio taped, 
transcribed, and translated into English; the other two 
interviewees preferred not to be audio taped, so the 
researchers wrote down their comments carefully. 

The translated transcriptions of the interviews were 
read several times and coded first by identifying themes 
as the subjects expressed them.  Next the themes were 
reformulated in more theoretical words and turned into 
categories.  Finally, the list of the categories was 
reduced by grouping topics that relate to each other. 
Validity.  The researchers tried to verify the validity of 
the results through the following procedures: 
1. Listening vigilantly to the participants with the 

intention of giving them the opportunity to reveal 
their own perspective without imposing any 
opinions or interpretations. 

2. Collecting data from a diverse range of teachers, 
with different levels of qualification and different 
geographic areas, and using two methods of data 
collection. 

3. Including enough quotes to support the 
interpretations. 

4. Membercheck since the participants approved the 
results of the study. 

Reliability.  The reliability of the research was verified 
by the following : 
1. The use of multiple methods: open-ended 

questionnaire and follow-up interviews. 
2. Multiple reading of the data, multiple listening to 

the audio tapes and multiple transcriptions of the 
tapes. 

3. Double-coding by the researchers. 
Results 
Conceptions of the General Reform Movement in 
Jordan 

The analysis of the responses to the open-ended 
questionnaire indicated that participants’ conceptions of 
the reform movement were, in general, not clear. 
Teachers expressed the belief that it was essential to 
reform the educational system in general. When asked: 
Do you think that there is a need for the educational 
reform that started in the early 80s in Jordan? Why or 
why not? Eleven percent of the participant teachers (n = 
10) responded that they did not know about the reform 
in the educational system, suggesting that they had not 
heard about Jordanian educational reform and despite 
some of them recognizing the importance of such 
reform.  

Ninety-six percent of the participating teachers (n = 
84) asserted that educational reform is a must. 
Notwithstanding this position, the words they used to 
express the necessity of the educational reform 
suggested that they did not have a clear vision of the 
purpose of the general reform initiatives. However, 
some (37%) explicitly expressed the view that 

educational reform is necessary because of the many 
weaknesses associated with the teaching/learning 
processes, as apparent from the low performance level 
of school leavers. These teachers suggested that 
producing new methods of teaching from the new 
educational innovations and curriculum development is 
necessary. (In this section, teachers’ responses are 
presented in italics.) Some representative responses to 
this issue are: 

There is always a necessity for the educational 
reform to help us learn innovative teaching methods and 
to understand what changes have happened. 

There is a necessity for educational reform to 
accommodate new educational innovations and 
curriculum developments. 

No doubt about that. In the new millennium there 
has to be a real reform of education that includes 
curriculum, teaching and teachers, who are responsible 
for preparing the manpower of the future. 

Some teachers believed that 
educational reform is necessary to keep up 
with developments in different fields that 
have direct impact on the daily lives of 
human beings, especially in science and 
technology: 

Yes, to go hand-in-hand with the huge 
development in the different fields of life. 

There is always a real need for educational reform 
to be synchronized with knowledge that is discovered 
every day, obvious changes in lifestyle and daily 
problems that face students. 

Other teachers had similar perceptions 
regarding the nature of the reform: 

There was a necessity due to many reasons, such as 
the scientific and technological revolution, the 
accelerated developments in the field of science and 
their applications to daily life, the large increase in 
population, and weak connections between curriculum 
and the societal needs. 

A substantial number (41) of the teachers (47%) 
held the view that the purpose of the reform is to deliver 
more knowledge to students, so they believed that the 
reform is necessary to offer new ways to increase 
content knowledge. For example: 

To achieve the maximum level of accumulated, 
adaptable, and renewable knowledge that is suitable to 
the current era we live in. 

To reduce the time and effort required to transfer 
experiences directly to the student without using 
‘theoretical’ instruction. 

Developing and delivering content in an 
appropriate way to be able to cover the textbook during 
the year. 

As seen from these quotes about the purpose of the 
reform movement, teachers had mixed views about this 
movement. The way they perceived the nature and 
purpose of the reform is not clear. They agreed about 
the necessity of educational reform, but they held 
different views regarding the reasons underpinning the 
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be professionally involved and demand new 
approaches and materials. (pp. 907-908) 

Given this background, it is understood that reform 
comes from many sources, but central to reform efforts 
is the teacher. Reforming teachers’ education, therefore, 
is the sine qua non of school reform; without involving 
teachers directly in the reform efforts and without good 
teacher-preparation programmes, the reform effort is 
just a quick fix, which always fails in education (AAAS, 
1990). 

In Jordan, huge reform efforts have been expended 
to develop science education in schools. However, these 
efforts have resulted in little difference in classroom 
practices, a situation that Woodbury and Gess-
Newsome (2002) describe as ‘change without 
difference’. Indeed, what accounts for this situation is 
the scant attention that Jordanian reformers have given 
to science teachers.  

The national effort of reforming science education 
curricula that has been exerted since 1990 seeks 
evaluative studies that help to overcome the pitfall of 
these reform movements. This study, however, comes 
to fill that gap by examining the perceptions that 
Jordanian science teachers have of the context of 
educational reform in relation to their science teaching 
practices. Specifically, the study intends to answer the 
following main question: How do elementary science 
teachers perceive the context of educational reform in 
Jordan? Three subquestions are to be answered in 
response to the main question: 
1.  To what extent are elementary science teachers 

aware of the educational reform objectives in 
relation to their teaching roles? 

2. What are the changes (innovations) brought about 
by the educational reform in relation to textbooks 
and teaching practices as perceived by science 
teachers? 

3. What are the constraints that hinder the change in 
science instruction? 

Methodology 
Participants 

Respondents were elementary science teachers who 
had a minimum teaching experience of 12 years. We 
started with those teachers who were enrolled in four 
different classes at the Department of Curriculum and 
Instruction at the University of Jordan, where two of the 
researches are faculty members, since they were a 
convenient sample for them.  All participants were 
trying to extend their education by pursuing a bachelor, 
master, or doctoral degree as part of their in-service 
teachers’ preparation programmes at the University of 
Jordan supported by MOE. They were asked to take 
extra copies of the questionnaires and distribute them to 
their colleagues who were teaching at the same school 
and willing to participate. We selected the participants 
from among those having at least 12 years of teaching 
experience in order to ensure that they had witnessed 
the beginning of the educational reform movement that 
started in 1989. This study took place during the 

2002/03 academic year. During the two semesters, 220 
questionnaires were distributed and 145 were returned 
for a rate of return of 66%. Some questionnaires were 
excluded from the analysis due to reasons such as the 
respondent's not filling out the first part of the 
questionnaire, leaving more than three questions 
unanswered, or having less than 12 years of teaching 
experience. At the end, 87 questionnaires were used and 
analyzed.  

Of the 87 questionnaires, 45 were from males and 
42 were from females. Of the total, 13% of these 
participants had completed more than the bachelor 
degree (i.e. masters or doctorates), 56% of them had a 
bachelor degree, and the rest (31%) had less than a 
bachelor degree (i.e. community college degrees). 

Four of these teachers were interviewed later to 
obtain a greater, in-depth understanding of their 
perceptions of the reform movement. All the 
interviewees had a degree in science education; one was 
a doctoral student, two received their master’s degree in 
2001, and one obtained a bachelor’s degree in 2000. 
Data Collection and Analysis 
Instrument.  A written open-ended questionnaire was 
given to participants. The first part of the questionnaire 
covered demographic and academic background 
variables that provided information on the sample 
member, years of experience, classes taught, 
qualifications, educational directorate (district), 
college/university attended, and year of graduation. The 
second part of the questionnaire consisted of 13 open-
ended questions intended to get some in-depth 
understanding of how teachers perceived the impact of 
the educational reform movement on their teaching 
practices. 

Each completed questionnaire was numbered, and 
a coding sheet was used to summarize each participant's 
responses and the number of responses in each category. 
All responses were translated into English, organized 
according to the issues addressed by the questions, and 
assigned to a primary set of three categories concerning 
the reform movement and science instruction: 
conceptions of the general reform movement, impact of 
the reform movement on science instruction, and 
constraints on successful innovation in science teaching. 
Assigning responses to these three categories revealed 
problems (e.g. duplication), so the categorization 
process was refined until all responses could be placed 
into mutually exclusive categories. 
Follow-up interviews.  Follow-up interviews were 
conducted with four participants who had different 
levels of qualifications and who volunteered to 
participate in the study. The interviews were conducted 
(a) to clarify issues that came out after analyzing the 
data collected by the questionnaire and (b) to get a 
more in-depth understanding of teachers’ perceptions of 
the educational reform movement in Jordan. The 
interview questions were prepared after analyzing the 
questionnaires. 
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Jordanian students’ achievement level with those of 
other countries in 1988, especially in science (Al-
Momani, 1997; Appelbome, 1996; Hlebowitch & 
Tellez, 1996) and in 1999 (Ba’arah, 2002; Hasan, 2001). 

Jordan’s MOE realised the inadequacy of schools 
and attributed it to unsuitable textbooks, school 
facilities, and the low performance level of elementary 
teachers, which, according to the MOE, was due to the 
lack of suitable pre- and in-service professional 
preparation for workers in the educational field 
(Educational Training Centre [ETC], 1994). To 
overcome the problem of low-level performance of 
workers in the educational field, the MOE put into 
effect a series of new policies and plans for teachers’ 
preparation and certification programmes that include a 
bachelor’s degree certification as the minimum 
requirement for new teachers. In fact, a bachelor’s 
degree is the minimum requirement for K-9 teachers, 
secondary teachers must have a higher diploma, and 
supervisors need a master’s degree (Al-Wahish, 1993). 
In addition, other policies have been implemented, such 
as providing teachers with ongoing in-service training 
and improving the efficiency of nonteaching 
professionals in the educational system, for example, 
technicians and administrators in various levels of 
administration and supervision. 
Science Education Reform in Brief 

Science teaching has been a major part of the 
educational reform in Jordan, but the following question 
might be raised: Did science get a different focus – 
being fundamentally different from other subjects – or 
was it treated the same? Over the past few decades, 
considerable efforts to develop and support the 
implementation of more intellectually challenging 
science education programs have been taking place 
around the world. The main purpose of these efforts was 
to produce citizens who are scientifically literate.  
Schools were given the principal role in achieving that 
goal, and teachers have been ultimately held responsible 
for any dissatisfaction. 

Despite such efforts, teachers around the world 
have been, to some extent, excluded from participation 
in the decision-making process and have been given the 
role of implementing what others want them to do 
(Garet, Porter, Desimone, Birman, & SukYoon, 2001; 
Patterson, 2002; Spillane & Callahan, 2000; Carter, 
2005; Penuel, Fishman, Gallagher, Korbak, Lopez-
Prado, 2009). This, however, has made the 
teaching/learning of science a painful process for both 
teachers and students, since they both have to passively 
receive what decision-makers - in the top hierarchy - 
decide for them to do, while students passively receive 
scientific knowledge provided in the textbooks through 
mainly verbal instruction from their teachers. 

As a result, science has been singled out in many 
parts of the world as a subject area in serious need of 
reform with a deeper, second-order change in the 
structure of schools (Al-Momani, 1997; Fullan, 1992). 
Significant voices from around the world have been 

calling to move practitioners from traditional classroom 
practices toward student-centred approaches (Al-
Momani, 2000; Cuban, 1990; Hasan, 2001; Stake & 
Easley, 1978; Suydam, 1977; Westbury, 1973) in order 
to reduce textbook-driven teaching (Al-Momani, 1997; 
Hasan,2001), since what teachers do inside the 
classroom directly impacts on what students learn (Al-
Nahar, 1995). Science educators (Bell, Lederman, & 
Abd-El-Khalick, 2000; DeBoer, 2000; Gallagher, 2000; 
Yager, 1992) and science education reform publications 
(American Association for the Advancement of Science 
[AAAS], 1993; United States National Research 
Council [NRC], 1996; United Nations Educational, 
Scientific, and Cultural Organization [UNESCO], 1999, 
2000, 2001) advocate the preparation of scientifically 
literate students, considering that science for all is a key 
goal of the contemporary reform in science education. 

It is well known that such reform would not 
succeed without involving teachers directly in the 
reform efforts (Woodbury & Gess-Newsome, 2002). 
Teachers are viewed as a cornerstone of the success of 
any reform effort (Battista, 1994; Bullough & 
Baughman, 1997; Clark & Peterson, 1986; Czerniak, 
Lumpe, & Haney, 1999; Pajares, 1997). They are at the 
centre of reform since they must carry out the demands 
of the reform standards in the classroom (Al-Momani, 
2000; Al-Nahar, 1995; Cuban, 1990; Garet, Porter, 
Desimone, Birman, & Suk Yoon, 2001). The AAAS 
(1990) as well as other researchers (Smith & 
Southerland, 2007; Penuel, Fishman, Gallagher, 
Korbak, Lopez-Prado, 2009) states that reform cannot 
be imposed on teachers from the top down or the 
outside in: ‘If teachers have not been prepared to 
introduce new content and ways of teaching, reform 
measures will face big problems’ (p. 213). Also, 
according to AAAS-Project 2061 (1993), the single 
most important source of knowledge that supports 
students’ learning comes from thoughtful teachers. They 
have first-hand experience in helping students acquire 
science, mathematics, and technological knowledge and 
skills. In addition, they can, to some extent, make the 
classroom very dynamic or very static, depending on the 
belief system they hold regarding the education process. 
Yager (1992) argues that teachers are central to any 
solutions and successes for the current reform efforts. 
He addes that to have powerful solutions, teachers 
would be required to: 

internalize goals for science teaching other 
than to prepare students for further study of 
traditional science concepts; 

be willing to abandon standard textbooks; 
assist students in utilizing science concepts 

and processes in attacking problems that exist in 
their own lives and communities; 

assess their successes with teaching and 
learning strategies beyond testing students for 
the extent which they can repeat information or 
perform certain skills outside any real-world 
context; and 
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للتجديد الرتبوي بالنسبة  ادراكات معلمي العلوم في املرحلة االبتدائية

 لتدريس العلوم في االردن
  .الجامعة الهاشمية، الزرقاء األردنكلية العلوم التربوية، ، أحمد قبالن

الجامعة كلية العلوم التربوية، ، سهير جرادات، ابراهيم المومني

  ، عمان، األردناألردنية

فـــي المرحلـــة  معلمـــي العلـــوم ادراكـــاتتقيـــيم الـــى الدراســـة  تهـــدف هـــذه :ملخـــص

 .وتأثيرهـا فـي ممارسـاتهم التدريسـية     التربـوي فـي االردن   جديـد لحركـة الت  االبتدائية

مقـابالت  و معلـم ومعلمـة باسـتخدام اسـئلة مفتوحـة النهايـة       87تم جمـع البيانـات مـن    

ن المعلمـين يـرون   اشـارت اسـتجاباتهم بعـد تحليلهـا الـى ا      . شخصية مع اربعـة مـنهم  

. ينقصــهمه هــو مــا الفهــم المشــترك الهدافــ  ان التطــوير التربــوي ضــرورة ماســة لكــن  

وأرجـع   . وأشار المعلمون إلى أن التجديد التربوي لم يؤثر على ممارساتهم الصفية

مركزيـة النظـام؛ وعـدم وجـود طريقـة      : المعلمون أسباب ذلك إلى بعض العوامـل مثـل  

جديــد التربــوي ليصــل إلــيهم؛ وضــعف التــدريب أثنــاء       منظمــة لنشــر مــا يتعلــق بالت   

فــي التجديــد    نالخدمــة وقبلهــا؛ وعــدم تــوفر طريقــة تواصــل مباشــرة بــين المعنيــي        

التربــوي؛ وعــدم وجــود اتجــاه واضــح لكيفيــة تــأثير التجديــد التربــوي علــى مســتوى    

د وقـ . الغرفة الصفية؛ والمقاومة الطبيعية للتغيير لدى المعنيين وخصوصًا المعلمـين 

اشتقت في ضـوء النتـائج مجموعـة مـن التوصـيات تتمثـل فـي إشـراك جميـع المعنيـين           

في عملية التجديد التربوي، وإيجاد طرق تواصل فعال ومباشر بينهم، وإعطاء دوٍر 

نشــٍط أكثــر للمعلــم واالهتمــام فــي توظيــف المعرفــة فــي حيــاة الطلبــة اليوميــة وتقليــل   

التجديـد  : الكلمات المفتاحيـة ( .الصفية الكم في المحتوى وعدد الطلبة في الغرفة

  .)نالتربوي، معلمي علوم المرحلة األساسية، ادراكات المعلمين في األرد
  

Educational Context of Jordan 
As a developing country, Jordan has witnessed an 

extensive educational reform movement since the late 
1980s. As a country, Jordan might be considered young 
in terms of being an independent political entity. It 
gained its independence in 1946 after having been 
colonized by the British in World War I in 1916. 
Earlier, Jordan (Trans-Jordan) was part of the Ottoman 
Empire for around 500 years. 

As soon as independence became a fact, the 
political leadership – the late King Hussein – 
emphasized the principle of education for all. Since 
then, Jordan has been very successful in providing basic 
schooling for every child; thus, the number of students 
has increased sharply. As an example, the number of 
students who finished primary school in the academic 
year 1945/46 was just 144, while the number of students 
who finished the same level in 1958/59 after about 13 
years was 9 384; and in 1960/61, the number increased 
to 12 930 (Jordan Ministry of Education [MOE], 1980).  
* Faculty of Educational Sciences, Hashemite University, 

Zarqa, Jordan. 
**  Faculty of Educational Sciences, University of Jordan, 

Amman, Jordan. 
©  2010 by Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

This tremendous increase in the number of students 
was accompanied by an increase in other measures as 
well. As an example, in the academic year 1999/2000 
compared to the academic year 1959/60, the percentage 
increase in the number of schools, students, and teachers 
was 696%, 1 141.5%, and 2 104%, respectively (Al-
Momani, 2000). According to recent statistics, the 
number of students who were in the primary school in 
the year 2007/2008 was 1,311,100 (Department of 
Statistics [DOS], 2009), taking into account that these 
numbers are only in the east bank (Jordan) since 1988.  
While before that both the west (Palestine) and the east 
banks were included. 

This trend was also paralleled by the funds Jordan 
allocated for education. For example, in 1946 the 
country allocated 2.5% of its gross national product 
(GNP) for this purpose while 7.7% of the GNP was 
allocated in 1990, which is 8.75% of the country’s total 
budget (Batah, Fraihat, & Billah, 1992). This success in 
providing education for every child in the country was a 
real achievement for such a young country. However, 
this could be one of the issues that contributed to the 
inadequacy of the quality of education provided to 
students (Ahlawat & Al-Dajeh, 1997). Such inadequacy 
is evident from the international comparisons with 
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