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الممخص
ىدفت الدراسة التعرف إلٍ بيداغوجيا الخطأ وعالقتيا بإستراتيجية حل المشكالت لدى
معممات الصفوف األساسية في المدارس الخاصة في األردن تبعا لمتغير العمر وسنوات الخبرة،
ولتحقيق أىداف الدراسة تم إستخدام المنيج الوصفي اإلرتباطي ،كما تم إختيار عينة الدراسة
عشوائيا (بالطريقو العشوائيو الطبقيو) من معممات المرحمة األساسية في المدارس الخاصة إلقميم
لواء الجامعة في العاصمة عمان ،وتم إختيار ( )131معممة من أصل مجتمع الدراسة والبالغ
عددىم ( )1593مدرسة لمعام الدراسي  ،8119-8118وتم إعتماد أداة دراسة تستند عمٍ
إستبانة شبكة المالحظة لبيداغوجيا الخطأ لدراسة (بسعود.)8117 ،

كما تم استخدام مقياس ىبنر  )1988( ,لحل المشكالت بالتأكد من الخصائص
السيكومترية ليما قبل تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني لمعام  8118-8119م .وتم
استخدام األساليب اإلحصائية المالئمة لإلجابة عن أسئمة الدراسة.
أشارت نتائج الدراسة إلٍ أن مستوى استخدام بيداغوجيا الخطأ واستراتيجية حل
المشكالت لدى معممات الصفوف األساسية في المدارس الخاصة جاء مرتفعا بشكل عام ،والٍ
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات حل المشكالت وبيداغوجيا الخطأ ،كما
أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى استخدام المعممات الصفوف
األساسية في المدارس الخاصة لبيداغوجيا الخطأ تعزى لمتغيري العمر وسنوات الخبرة.
الكممات المفتاحية :بيداغوجيا الخطأ ،إستراتيجية حل المشكالت ،معممات الصفوف األساسي.
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Abstract
This study aimed at identifying the pedagogy of error and its
relevance to the problem solving strategy carried out by primary school
(Females) teachers working at private schools in Jordan according to two
variables: age and years of experience. To conduct the study, the
descriptive correlative method was employed, and a random study
sample was selected from primary school teachers of private schools in
the University district in the capital city, Amman .
was selected (131) teachers randomly out of the study population
of (1953) for school year 8112 - 8115. The researcher used a
questionnaire on the observation of the pedagogy of error as the study
tool (Bosaud, 8112).
The scale of Heppner was also used to solve the problem (Heppner,
Peterson, 1528). The researcher verified their psychometric
characteristics before conducting the study during the second semester of
8112-8115. Proper statistical methods were used to answer the study
questions
The results of the study show that there is a significant use of the
pedagogy of error and problem solving strategy by primary school
teachers in private schools. The results also indicate a significant
statistical relationship between pedagogy of error and problem solving
strategies occurrences, however, there is not a significant statistical
difference in the use of pedagogy of error by primary teachers due to the
variables of age and years of experience .
keywords: pedagogy of error, problems solving strategy, primary school
teachers .
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مشكمة الدراسة وأىميتيا
المقدمة
ان االنسان يتعمم من الخطأ ،بل إن تاريخ العمم ،ىو تاريخ األخطاء بالمفيوم اإليجابي لو
ال السمبي ،كما قال غاستون باشالر ( )Gaston bachelorأن الحقيقة العممية ىي االخطاء
التي تم تصحيحيا ،وأن الخطأ ليس مجرد تعثر بل ىو ظاىره بيداغوجيو يعد فييا الخطأ نقطة
إنطالق لممعرفو الصحيحو والتي ال تبدأ من الصفر إنما تمر بمجموعة من المحاوالت غير
السميمو،وتعتبر البيداغواجيا الحديثو الخطا سموكا تربويا طبيعيا ومقبوال ،وأن المعرفة الجديدة ال
تحدث إال ضد معرفة سابقة ليا ،الن التعمم يحدث إنطالقا من معارف سابقة تم تصحيحيا وبناء
معرفي جديد ليا من خالل إرتكاب أخطاء دون عواقب ،لتشجيع المتعمم عمٍ طرح األسئمة
المقمقة التي تدور في ذىنو ،حتٍ وان ظيرت أنيا أسئمة غبية أو ساذجة ،ويكون المعمم في ىذه
البيداغوجيا مرافقا لممتعمم لمعاونتو عمٍ تصحيح أخطائو ،وتمثالتو ال مراقبتو لتصيد أخطائو،
فالبيداغوجي ىنا ىو المعمم المرافق لممتعمم لتحقيق األىداف التربوية السامية ،فيحرص عمٍ
تربيتيم ال معاقبتيم ،فالشدة عمٍ المتعممين ليست بالضرورة نافعة بل في كثير من األحيان
ضارة بيم ،وىذا ما أكده العالمة إبن خمدون في مقدمتو عن كيفية ايصال المعارف لممتعممين
من قبل ،وأن ذلك يطور العمم بالشكل البناء واليادف ،إذ أن كل نظرية عممية تصحح النظرية
السابقة (العموة.)8116 ،
تعود كممة البيداغوجيا إلٍ األصل اليوناني وتتكون من شقين ىما بيدا(:)Peda
تعني الطفل وغوجي( :)Gogeتعني التوجيو والقياده ،ومن ثم يكون البيداغوجي
( )Pedagogueىو الفرد المكمف بمرافقة وقيادة األطفال وتوجيييم ،ووفق ما يرى اميل
دوركايم( :)Emile Durkheimأنيا عبارة عن تطبيق تربوي أخذت نظرياتيا من خالل الحقول
المعرفية المجاورة ليا ،كعمم النفس ،وعموم التربية من خالل بيئة الطفل المحيطة .أما أنطوان
ماكرينكو ( )Anton Makarenkoفيبين أن البيداغوجيا ىي نوع من التطبيق تتميز بالعممية
والعممية (عون اهلل وجارش.)8117 ،
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يقول إميل دوركايم( :)Emile Durkheimلقد قمنا غالبا بالخمط بين كممتي التربية
والبيداغوجيا ،فالتربية ىي الفعل التطبيقي من اآلباء والمعممين عمٍ األطفال بحكم االتصال
الدائم بين اآلباء والمعممين من خالل استخدام التعميم في توصيل تجاربيم ،أما البيداغوجيا فإنيا
ال تقتصر عمٍ األفعال ،وانما في النظريات أيضا ،إذ تعد أنماط تصور التربية وليس أنماط
تطبيقيا؛ بل تختمف أحيانا عن التطبيق إلٍ درجة معارضتو .وأن النظريات التي سماىا
بيداغوجيا ىي عبارة عن تأمالت ىدفيا تحديد ما يجب أن يكون في المستقبل .ويخمص ” إميل

دوركايم ( )Emile Durkheimإلٍ أن البيداغوجيا شيء آخر غير عمم التربية ،ويعد
البيداغواجيا فن لكل نتاج التفكير(مسعودة..)8119 ،

وتعرف أيضا بأنيا :مجموعة الوسائل المستعممة لتحقيق التربية ،أو النظام الذي يتبع في
تكوين شخصية الفرد(الطاىر)8111 ،
تعد استراتيجية بيداغوجية الخطأ جزء ال يتج أز من العممية التعميمية ،فبحسب المقاربات
التي تمت بيا معالجة بناء المفاىيم وادماجيا ستكون مرحمة ميمو لتصحيح الخطأ ،فيناك من

المدارس من يعد الخطأ عيبا ،فينصب الخطأ عمٍ المتعمم وحده ،وىناك من يراه غير ذلك ،بل
ويعده أساسا لبناء الموارد وادماجيا عند المتعمم ،وىناك من يعيد سبب الخطأ إلٍ المعمم وعدم
تنويع استراتيجيات التدريس ،ومنيم من يعزو السبب إلٍ قصور واضعي المناىج الدراسية في
وضع أنشطة تتناسب مع الخصائص النمائية لدى الطمبة (الزيدي .)8115،
اعتبربياجيو (،( piajetان القصور واالخطاء في اجابات الطمبو ال ينم ابدا عن
نقص في الذكاء بقدر ما يعكس طريقو واسموب التفكير التي يعبر بيا الطفل عن ذكائو ،لذا قال
بياجيو قولتو المشيوره "ال تنظرالٍ االجابات الصحيحو بقدر ما تنظر لالجابات الخاطئو"
(عواممو،مزاىره).

كما يرى ديسكروج ( (Descargue, 8113أحقية ومشروعية المتعمم في أن يخطئ،
وأن الخطأ عنوان لمتعمم ،وأنو أداة لمتعمم ولو مكانة ميمة في العممية التعميمية التعممية ،وأنو من
البدييي فعاليتو في التعمم ،وفي العمل أيضا.
كما ويؤكد عمماء النفس عمٍ ضرورة تعمم التفكير بأنماطو المختمفة ،واعتباره أيضا أحد
سبل التعمم الفعال ،ومنيا إستراتيجية حل المشكالت (الوضعيات) وىي أحد األساليب المعتمدة
لمتعمم الفعال ،إذ أنيا تييٍء الفرصة لممتعمم لبناء معارفو ،ويعبر عنيا بأنيا تصور عقمي ينطوي
عمٍ سمسمة من الخطوات المنظمة التي يسير عمييا الفرد بغية التوصل إلٍ حل لممشكمة
(زيتون.)8115 ،
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وىذا يعني أن حل المشكالت يعد بمثابة المنبو أو المثير الذي يدفع عقل الفرد إليجاد

الحمول المناسبة لممشكالت التي يوجييا ،وبذلك نستطيع القول أن عممية حل المشكالت ليست

ببساطة تطبيق المعارف أو الميارات أو الخبرات السابقة ،بل ىي أبعد من ذلك ،فيي تتضمن
تنسيق وتطوير معظم أو كل العوامل السابقة لينتج عن كل ذلك شيء من اإلبداع لم يكن موجود

من قبل لدى الفرد الذي يقوم بالحل ،أي أن حل المشكالت يعد الطريق والبداية السميمة
والمنيجية لموصول إلٍ تفكير إبداعي ،أو إنتاج إبداعي راقي متجدد ).(Kendra, 8117

وتختمف تعريفات حل المشكالت ،وقد يرجع ذلك إلٍ التوجيات النظرية المختمفة لكل

وجية نظر ،ومع ذلك فمعظم التعريفات تجمع عمٍ أن استراتيجية حل المشكالت تمثل موقفا
جديدا وغير مألوف يتعرض لو الفرد ،ولحل ذلك المشكل عميو استخدام جميع خبراتو ومعموماتو
السابقة المخزنة في ذاكرتو (جروان.)8118 ،

كما تتمثل خطوات استراتيجية حل المشكالت رغم االختالف الذي يالحظ حول تمك

الخطوات إال أن ذلك اإلختالف قد يبقٍ في حدود مسميات الخطوات وعددىا وتسمسميا ،إنما كل
التصورات ترجع في أصميا إلٍ الخطوات والمراحل التي اقترحيا جون ديوي)John Dewey( ،

والتي تتكون من الخطوات اآلتية كما جاء في (أبوجادو:)1998 ،

الخطوة األولى :تحديد المشكمة ،وتدعٍ أيضا بخطوة الشعور بالمشكمة ،ثم القيام بجمع

البيانات والمعمومات المتصمة بالمشكمة،

و إقتراح الحمول المؤقتة لممشكمة ،وقبول الحل المقترح والتحقق من صحة الحل أو تقييم

الحل ،وفييا يتم الوقوف عمٍ مدى معقولية الحل وتحقيقو لشروط المشكمة ،ولمتأكد أيضا من

صحة نتيجة كل خطوة من خطواتو.

مشكمة الدراسة:
يعد مفيوم البيداغوجيا متعدد الدالالت ،فمنيا القديمة ومنيا الحديثة ،ومن بين المفاىيم

الحديثة لطرق التدريس؛ بيداغوجيا الخطأ ،والتي تعنٍ بيا الدراسة الحالية ،لما ليا من األثر

البالغ في نفسية األطفال ،فطالما إعتبر الخطأ في أذىان المعممين تقصي ار ال يغتفر ،ومؤشر

فشل واخفاق لمطالب ،مما لو إنعكاسا سمبيا ىي خطأ تم تصحيحو (العموة.( 8116 ،
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من المالحظ ان بيداغواجيا الخطأ تفعل دور المتعمم في العممية التعميمية ،إذ ال تسمح
لممتعمم باالعتماد عمٍ تمقي المعمومات فقط ،بل المشاركو في البحث عنيا وتطويرىا،وتعتمد
عمٍ النشاط الذاتي والمشاركو االيجابيو لممتعمم من خالل :البحث بأستخدام مجموعة من
األنشطة والعمميات العممية (كالمالحظة والقياس واالستنتاج) ،والتي تساعد في الوصل إلٍ
المعمومات بنفسو وتحت اشراف المعمم (صراط (.)8111
قام الباحثان باإلطالع عمٍ بعض األطر النظرية والدراسات السابقة التي تناولت استخدام

أساليب التدريس من معممين ومعممات لبيداغوجيا الخطأ ،وأساليب التفكير الحديث ومنيا
استراتيجية حل المشكالت ،وقد الحظ الباحثان في حدود إطالعيما ،وجود عالقة بيداغوجيا
الخطأ ومستوى امتالك المعممات لميارات التفكير الحديثة ،ومساىمتيا في ربط الحقائق
والمفاىيم والخروج بإستنتاجات ،وتفسير النتائج التي يتم التوصل إلييا بشكل منطقي ،والتي
تساعدىم في تحسين قدراتيم لوضع الحمول لممشكالت التي تواجييم .السيما وأن الباحثان قد
مروا بتجربة واقعية تخص أبنائيما فيما يخص تحصيميم الدراسي ،وتجربتيم مع البرنامج
التعميمي العالمي ( )UCMA-Mental Arithmeticلمحساب الذىني وقد التمس الباحثان الفرق

في مستوى التحصيل العممي ،إذ خضع األبناء لنفس البرنامج وفي نفس الظروف ولكن مع
معممات مختمفات ،فكان ىناك فروق واضحة بنتائج البرنامج لكالىما ،وعزى الباحثان السبب في
ذلك الستخدام المعممات بيداغوجيا الخطأ في التدريس وطرق التفكير الحديث إضافة إلمتالك
المعممات لميارات التفكير الحديث .لذا كان من األىمية ،وفق وجية نظر الباحثان ،إجراء دراسة
حول مدى استخدام ىذه االستراتيجيات الحديثة لدى معممات الصفوف األساسية ،ومن ىنا
جاءت ىذه الدراسة الستقصاء مدى إستخدام ىذه االستراتيجيات الحديثة لدى معممات الصفوف
األساسية ،والتي ربما تنعكس عمٍ قدرة الطمبة في التعمم الفعال ومن ثم تنمية التحصيل الدراسي،

وانعكاس ذلك عمٍ حياة الطمبة وتكوين سمات شخصياتيم بشكل عام فيما بعد ،والتعرف إلٍ
بيداغوجيا الخطأ وعالقتيا بإستراتيجية حل المشكالت لدى معممات الصفوف األساسية في
المدارس الخاصة في األردن من خالل اإلجابة عن أسئمة الدراسة.

أسئمة الدراسة:
 .1ما مستوى استخدام بيداغوجيا الخطأ لدى معممات الصفوف األساسية في المدارس الخاصة؟
 .8ما مستوى استخدام حل المشكالت لدى معممات الصفوف األساسية في المدارس الخاصة؟

 .3ىل توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى( )α ≤ 1.15بين استخدام بيداغوجيا
الخطأ وحل المشكالت لدى معممات الصفوف األساسية في المدارس الخاصة؟
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بيداغوجيا الخطأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 1.15في مستوى إستخدام المعممة

لبيداغوجيا الخطأ لدى معممات الصفوف األساسية في المدارس الخاصة تعزى لمتغيري

العمر وسنوات الخبر؟

أىمية الدراسة:
تكمن أىمية ىذه الدراسة في حداثتيا وأصالتيا بإذ أنيا تفردت في عنوانيا وموضوعيا

حول بيداغوجيا الخطأ وعالقتيا بإستراتيجية حل المشكالت لدى معممات الصفوف األساسية في
المدارس الخاصة في األردن ،وفيما يمي بعض بنود اىميو الدراسو :

 التعرف إلٍ بيداغوجيا الخطأ وعالقتيا باستراتيجية حل المشكالت لدى معممات الصفوفاألساسية.

 من الممكن أن تبرز الدراسة أىمية إستراتيجية حل المشكالت في الحياة اليومية في عصرإتسم بسرعة التطور والتغيير.

 إعطاء المتعمم حرية التعبير من خالل السماح لو بارتكاب الخطأ دون الشعور بالذنب ،واعادةالتوازن المعرفي واتخاذ القرار الصحيح بما يتناسب مع أسموب حل المشكالت لدى الطمبة

 إمكانية اإلفادة من نتائجيا في تطوير ميارة حل المشكالت لدى المعمم االستفادة من نتائج الدراسة بتعميميا عمٍ إدارة المناىج وكميات إعداد وتدريب المعممينوصانعي القرار في التطوير التربوي والتعميمي.

أىداف الدراسة
 التعرف إلٍ مستوى استخدام بيداغوجيا الخطأ لدى معممات الصفوف األساسية بالمدارسالخاصة في لواء الجامعة.

 التعرف إلٍ مستوى استخدام أسموب حل المشكالت لدى معممات الصفوف األساسيةبالمدارس الخاصة في لواء الجامعة.

 -التعرف عمٍ الفروق في العالقة بين استخدام بيداغوجيا الخطأ وأسموب حل المشكالت لدى

معممات الصفوف األساسية بالمدارس الخاصة في لواء الجامعة ،وفقا لبعض متغيرات

الدراسة (العمر ،سنوات الخبرة).
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التعريفات المفاىيمية واإلجرائية:
تتضمن الدراسة المصطمحات اآلتية:
 بيداغوجيا الخطأ (:)Pedagogy of errorتعرف بيداغوجيا الخطأ بأنيا تصور ومنيج لعممية التعمم والتعميم ،فيي استراتيجية لمتعمم،
ألن الوضعيات الديداكتيكية (الكيفية التطبيقية لبناء التعمم والمعارف لممادة الدراسية) تنظم وتعد
في ضوء المسار الذي يسمكو المتعمم إلكتساب المعرفة وبنائيا من خالل تعممو ،وما يمكن أن
يتخمل ىذا التعمم من أخطاء؛ فيي استراتيجية لمتعمم ،ألنيا تعد الخطأ أم ار طبيعيا وايجابيا يترجم
السعي المبذول من المتعمم لموصول إلٍ المعرفة(غريب.)8116 ،
وتعرف إجرائيا :بأنيا الدرجة التي ستحصل عمييا المعممة عمٍ مقياس بيداغوجيا الخطأ
الذي أعدتو دراسة (بسعود.)8117 ،
-

استراتيجية حل المشكالت (:)Problems Solving Strategy

تعرف بأنيا أحد أنواع النشاط العقمي الذي يتم بو تفاعل التمثيل المعرفي لمخبرات السابقة
مع مكونات الموقف المشكل إلنتاج الحل المستيدف (الزيات.)8113 ،
وتعرف إجرائيا :بأنو الدرجة التي ستحصل عمييا المعممة عمٍ مقياس حل المشكالت.
 معممات الصفوف األساسية :المعممات المواتي تتراوح أعمارىن ما بين( 45 -81فأكثر)سنة ،ومما لديين خبرة ما بين ( 81 -5فأكثر) سنة ،ويدرسن في المدارس الخاصة في إقميم
لواء الجامعة  /عمان.

حدود الدراسة:

 الحدود الزمانية :تم إجراء ىذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 8118-8119م.
 الحدود المكانية :تم تطبيق مقاييس الدراسة الحالية في المدارس الخاصة بإقميم لواءالجامعة/عمان.
 الحدود البشرية :شممت عينة الدراسة معممات الصفوف األساسية في المدارس الخاصة،ويدرسن في المدارس الخاصة بإقميم لواء الجامعة /عمان ،والبالغ عددىم ( )131معممو.

محددات الدراسة:

تم تحديد ما آلت إليو نتائج الدراسة وطريقة إختيار العينة والخصائص السيكومترية
(الصدق والثبات) ألدوات الدراسة المستخدمة ومنيجية البحث المستخدم .
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الدراسات السابقة
فيما يمي مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية المتعمقة بموضوع ومتغيرات الدراسة

الحالية مرتبة من األحدث إلٍ األقدم.

في ىذا المجال أجرت بسعود ( )8117دراسة ىدفت التعرف إلٍ مدى تطبيق إستراتيجية

التدريس وفق بيداغوجيا الخطأ لدى أساتذة المدرسة اإلبتدائية في بناء المفاىيم التعممية ،وأثر
تطبيقيا عمٍ التفاعل الصفي لمتعمم الطور الثاني والثالث من مرحمة التعميم اإلبتدائي ،وقامت
الباحثة ببناء شبكة مالحظة تم تطبيقيا عمٍ عينة الدراسة والتي بمغت ( )18أستاذا وأستاذه ،كما
تم تطبيق مقياس لمتفاعل الصفي عمٍ عينة من المتعممين بمغ عددىم ( )688متعمما منيم
( )878تمميذة ،وأظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين درجة تطبيق
بيداغوجية الخطأ والتفاعل الصفي لدى معممي الطور الثاني والثالث من مرحمة التعميم اإلبتدائي
في والية الجمفة بالجزائر ،كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة
بيداغوجية الخطأ تعزى لمتغير الجنس في القياس القبمي وعدم وجود تمك العالقة في القياس
البعدي كما أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة بيداغوجية الخطأ
لدى أساتذة الطور الثاني والثالث تعزى لمتغير الخبرة في القياسين القبمي والبعدي.
أماعواد( )8114فقد أجرى دراسة ىدفت استكشاف أثر برنامج تدريبي في تطوير معرفة

معممي ومعممات الرياضيات البيداغوجية بالمحتوى (PCK Knowledge Content

) Pedagogicalلوحدة اليندسة الفراغية لمصف العاشر األساسي.

كما واستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من الصف العاشر

األساسي في محافظة ضواحي القدس وتم اختيارىم بشكل قصدي .وتكونت أداة الدراسة من

استبانة المعرفة البيداغوجية بمحتوى وحدة اليندسة الفراغية لمصف العاشر األساسي .وأظيرت
نتائج الدراسة أن البرنامج التدريبي أثر وبشكل إيجابي عمٍ معرفة المعممين البيداغوجية ،وظير

األثر بشكل كبير في تطور معرفة المعممين في المحتوى.

وىدفت دراسة سعيدي والحجري( )8113استقصاء تقدير درجة أىمية معرفة المحتوى
البيداغوجي في مادة العموم لدى عينة من المعممين الذين يدرسون المادة في الصفوف ()11-5

بسمطنة عمان ،في ضوء متغيرات جنس المعمم ،وتخصصو الدقيق ،وخبرتو التدريسية ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )118من معممي العموم من الجنسين  ،وقد أظيرت نتائج الدراسة حصول
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محور "المعرفة بمتعمم مادة العموم" عمٍ الترتيب األول ،وحصل محور "المعرفة باستراتيجيات
التدريس" عمٍ الترتيب الثاني بينما جاء محور "المعرفة بمناىج العموم" في الترتيب الثالث
واألخير .كما وأشارت نتائج الدراسة إلٍ وجود فروق دالة إحصائيا في تقدير درجة أىمية معرفة
المحتوى البيداغوجي لدى المعممين تعزى إلٍ متغير الجنس في محور "المعرفة بمناىج العموم"،
ووجود فروق دالة إحصائيا في محوري " المعرفة بمتعمم مادة العموم" ،و"المعرفة باستراتيجيات
التدريس" ،وفي مجمل محاور معرفة المحتوى البيداغوجي بالنسبة لمتغير الخبرة التدريسية ،وأخي ار
عدم وجود فروق دالة احصائيا تبعا لمتغير التخصص الدقيق والتفاعل بين المتغيرات الثالثة.

وأجرى اوشاك ) )Usak,8119دراسة ىدفت استكشاف معرفة المحتوى البيداغوجي لعدد
من معممي العموم في دروس الخمية ،والتي اتفقت مع دراسة سعيدي والحجري( )8113في مادة
العموم واستخدمت عدة أدوات لجمع بيانات الدراسة حول المعرفة بتدريس المحتوى لدى ( )6من
الطمبة والمعممين في تركيا ،من مثل خطط الدروس والمختبر ،والمقابالت مع المعممين ،وخرائط
المفاىيم ،بيدف وصف معرفة المحتوى البيداغوجي في عدة عناصر ىي :المعرفة بمحتوى مادة
العموم ،ومناىجيا ،والمعتقدات الخاصة بمادة العموم ،والمعرفة باستيعاب المتعممين لمادة العموم،
والمعرفة بأساليب تقويم مادة العموم ،وبحسب نتائج الدراسة فإن الطمبة المعممين يستخدمون طرق
تدريس متمحورة حول المعمم ،كما يكون تركيزىم عمٍ المادة العممية

وبينت دراسة أوزدين ) (Ozaden ,8118تأثير المعرفة بالمادة العممية كما ،ونوعا ،في
معرفة المحتوى البيداغوجي لمادة العموم ،واستخدم موضوع حاالت المادة كمثال ،إذ تكونت عينة
الدراسة من ( )88معمما ،واستخدمت خطط الدروس ،واختبار في المادة العممية ،والمقابالت
لجمع البيانات .وأظيرت نتائج الدراسة أن لدى الطمبة المعممين من األخطاء قاعدة معرفية جيدة،
إال أنيم يعانون من عدم دقة في المستوى المفاىيمي ،كما توجد بعض الصعوبات في استيعاب

العالقات بين المفاىيم ،وتؤكد نتائج الدراسة أن المعرفة بالمحتوى ليا تأثير إيجابي عمٍ معرفة
المحتوى البيداغوجي.
أما دراسة ديسكروج ( (Descargue, 8113فقد اعتبرت أن الخطأ عنوان التعمم ،إذ

تم إختيار( )81حالة من طالب الثانوية قسم الرياضيات في باريس بفرنسا من أجل البرىنة عمٍ

مشروعية المتعمم في أن يخطئ .وقد توصمت الدراسة إلٍ أن الخطأ ىو أداة لمتعمم ولو مكانة

ميمة في الع ممية التعميمية التعممية ،وأنو من البدييي فعاليتو في التعمم ،وقد أشار ديسكروج إلٍ
أن ىناك عوامل أخرى تؤثر عمٍ ىذه البيداغوجيا مثل :التفاعالت الصفية ،الدفاعية ،ومدى

رغبة المتعمم في العمل.
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الدراسات المتعمقو بأستراتيجيات حل المشكالت .
أجرت المومني( )8117دراسة ىدفت إلٍ معرفة أثر إستراتيجية حل المشكالت في تنمية
ميارات التفكير الناقد لدى طمبة الصف التاسع في التاريخ .تكونت عينة الدراسة من ( )61طالبة
من الصف التاسع األساسي في محافظة عجمون األردنية ،وقد قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة
وىي عبارة عن إختبار تحصيمي تم تطبيقو قبميا وبعديا .وتوصمت الدراسة إلٍ النتائج اآلتية :
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية
وطالبات المجموعة الضابطة لميارة االفتراضات ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة لميارة االستنتاج.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات
المجموعو الضابطة لمياره التقويم.
ووجود فروق بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة
الضابطة لميارة االستنباط.
أما دراسة نجم( )8116فقد ىدفت إلٍ الكشف عن أثر استخدام أسموب حل المشكالت
في تدريس الرياضيات وتنمية الحس العددي لدى طمبة الصف الخامس األساسي .وقد أتبع

الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )175طالبأ وطالبة ،وتكونت أداة
الدراسة من إختبار الحسي العددي .وأشارت الدراسة إلٍ األثر االيجابي الستخدام أسموب حل
المشكالت في تدريس الرياضيات في تنمية الحس العددي لكل من الذكور واإلناث
كما ىﺩفﺕ ﺩﺭﺍسة تركم ( )Turkum, 8111ﺇلٍ تحﺩيﺩ ًجية نﻅﺭ ﺍلمﺭﺍىقيﻥ حًل حل
ﺍلمشﻜالﺕ التي تختمﻑ باختالﻑ ﺍلجنﺱ ًﺍلعمﺭ ًﺍلمﺭحمة ً ،خبﺭﺓ ﺍلتعﺭﻑ ﺇلٍ ﺍلعنﻑ،

وتكونت عينة الدراسة من ( )611طالبا وطالبة تتراوح أعمارىم من( )19-14سنة في منطقة
اسكيشير في تركيا وقد تعرضوا لمقياس حل المشكالت واستبانة اعدت لغايات الدراسة ،واظيرت
نتائج ﺍلﺩﺭﺍسة :أنو ال تًجﺩ فﺭًﻕ في ﺍلنﻅﺭﺓ حًل حل ﺍلمشﻜالﺕ تعﺯٌ لمجنﺱ ،بينما ىناﻙ
فﺭًﻕ تعﺯٌ ﺇلٍ ﺩﺭجة ﺍلتعﺭﺽ لمعنﻑ ،حيﺙ تﺭتفع ﺍلنﻅﺭﺓ ﺍاليجابية لحل ﺍلمشﻜالﺕ باﺭتفاﻉ
ﺩﺭجة ﺍلتعﺭﺽ لمعنف.
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كما ىدفت دراسة ارندت ) (Arndt , 8119التعرف إلٍ صعوبات حل المشكالت وتقييم
الحمول الكتابية لمشكالت عادات العقل الرياضية المتصمة بالمنياج من إذ (المحتوى ،أدوات
ا لتقييم ،األىداف) في زيادة القدرة والميارات لدى الطمبة عمٍ حل المشكالت وقد تكونت عينة
الدراسة من طمبة الصف السادس في والية نبراسكة األمريكية ،واستخدم الباحث في دراستو
المنيج الوصفي التحميمي وتوصمت الدراسة إلٍ النتائج اآلتية :أن دمج حل المشكالت في
المنيج تمك ن الطمبة من اإلتصال والتفاعل مع مادة الرياضيات بطريقة مناسبة ولقد ظير ذلك
في أوراق إجابات الطمبة وكانت قد نمت تفاعل الطمبة مع زمالئيم ومجموعات العمل المندمجين
بيا وكذلك عرض اإلجابات عمٍ المجموعة الكبيرة وكما أثبتت نتائج الدراسة تحسين ميارات حل
المشكالت لدى الطمبو.

الطريقة واإلجراءات
منيجية الدراسة
استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصفي – االرتباطي ((Correlation Design

لمواءمتو لتحقيق أغراض الدراسة ،إذ تم التحري والتقصي لدرجة إستخدام معممات الصفوف
األساسية لبيداغوجيا الخطأ وعالقتيا بأسموب حل المشكالت في الصفوف األساسية في المدارس
الخاصة ،من خالل إستبانة شبكة المالحظة لبيداغوجيا الخطأ لدراسة (بسعود)8117 ،
ومقياس حل المشكالت ليبنر )( )Heppner, Peterson, 1988نزيو حمدي) لكونيما يحققان
أىداف الدراسة.

مجتمع الدراسة وعينتيا
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من معممات (إناث) الصفوف األساسية في المدارس الخاصة في
لواء الجامعة  /العاصمة عمان  -األردن ،لمعام الدراسي ( )8119/8118وعددىم (،)1593
وقد تم إعتماد ىذه البيانات من قاعدة البيانات الخاصة بو ازرة التربية والتعميم – التعميم الخاص.

عينة الدراسة
تم تحديد عدد المدارس لمجتمع الدراسة(من خالل قاعدة البيانات الخاصة بو ازرة التربية
والتعميم– التعميم الخاص) ،وبعد ذلك تم إختيار ( )6مدارس كعينة تضم ( )161معممة من

معممات المرحمة األساسية في المدارس الخاصة التي تم اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية،
كون وحدة اإلختيار كانت المجموعة المتمثمة بالمدرسو وليست الفرد ،من المدارس الخاصة

511

اجمللد  - 63العدد اخلامس  -مايى 0202م

أ /نسرين محمد زكي الدجاني
أ.د /حابس سميمان العواممو

بيداغوجيا الخطأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جميعا التابعة لمنطقة لواء الجامعة في مدينة عمان ،لتشكل ما نسبتو ( )%11من عدد
المعممات لمصفوف األساسية في المدارس الخاصة في لواء الجامعة في العاصمة عمان ،وذلك
في العام الدراسي ( ،)8119 -8118وقد تم استرجاع ( )138استمارة فقط ،وبعد فحص
االستمارات تم استبعاد ( )7منيا لعدم صالحيتيا لمتحميل اإلحصائي ،وباآلتي تكونت عينة
الدراسة النيائية من ( )131استمارة كما ىو مبين في الجدول (.)8
الجدول ( )0توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر وسنوات الخبرة
فيما يتعمق باستبانة بيداغوجيا الخطأ واستبانو استراتيجية حل المشكالت.
الفئات

المتغير

31-81

41-31.1

العمر /بالسنوات

 -41.1فأكثر
المجموع

سنوات الخبرة

العدد

النسبة%

67

51.1

17

13.1

47

35.9

131

%111

أقل من 5

51

38.8

11-5

41

31.5

أكثر من 11

41

31.3

131

%111

المجموع

يبين الجدول ( )8توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية فيما يتعمق
باستبانة استراتيجية حل المشكالت ،إذ نالحظ أن نسبة الفئة العمرية ( )31-81لعينة الدراسة
بمغت أعمٍ نسبة ( )%51.1بينما لمتغير الخبرة فقد بمغت النسبة األعمٍ ( )%38.8لمفئة الذين
خبراتيم اقل من  5سنوات.

األساليب اإلحصائية

لمحصول عمٍ نتائج الدراسة الحالية ،فقد تم ادخال البيانات وتحميميا بإستخدام برمجية
( )SPSSواعتماد األساليب اآلتية:
 -1تحميل صدق وثبات المقياسين (بيداغوجيا الخطأ وحل المشكالت) واحتساب معامل
كرونباخ ألفا لكل منيما.
 -8المتوسط الحسابي لحساب متوسطات درجات عينة الدراسة لممقياسين
 -3االنحراف المعياري وقد استخدم لقياس درجة انحراف القيم عن الوسط
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -4حساب معامل اإلرتباط بيرسون لمكشف عن مستوى اإلرتباط بين المتغيرين بيداغوجيا
الخطأ واستراتيجية حل المشكالت.

 -5إختبار ) (T-TESTاستخدم لمكشف عن الفروق االحصائية بين متوسطات المقياسين.
 -6إجراء تحميل التباين الثنائي المتعدد (.)MANOVA

أدوات الدراسة
أوال :مقياس بيداغوجيا الخطأ
بعد اإلطالع عمٍ الدراسات السابقة والمقاييس المتعمقة بموضوع الدراسة تم إعتماد

إستبانة شبكة المالحظة لمقياس بيداغوجيا الخطأ التي استخدمتيا (بسعود )8117 ،وذلك

لمناسبة ىذه األداة وأىدافيا وفقراتيا ليذه الدراسة ،والذي يتكون من ( )41فقرة موزعة عمٍ ثالثة
أبعاد ىي :التخطيط واكتشاف األخطاء ،التنفيذ وأسموب التعامل مع األخطاء ،التقويم.

وقد قامت بسعود ( )8117بالتأكد من ثبات األداة من خالل إعتماد األساليب

اإلحصائية المناسبة مثل ،اختبار ألف كرونباخ الذي بمغ ( ،)1.811إضافة إلٍ اختبار التجزئة

النصفية ( )1.937ومعامل سبيرمان بروان ( )1.958وىي قيم مرتفعة تشير إلٍ ثباة األداة.

صـدق المقياس:
لمحصول عمى المعمومات الال زمة من عينة الدراسة فيما يخص مقياس بيداغوجيا الخطأ
 اعتمد الباحثان عمٍ مقياس شبكة المالحظة الذي أعدتو بسعود( )8117وييدف إلٍ قياسالممارسات التدريسية المعتمدة عمٍ بيداغوجيا الخطأ لمعمم المرحمة اإلبتدائية،

وتحديد األبعاد التي تتضمنيا البنود ليذه الشبكة إلى ثالثة أبعاد:
 -1بعد يتعمق بتخطيط األستاذ لمدرس واكتشاف أخطاءالطمبة والمتعممين.
 -8بعد يتعمق بتنفيذ وتطبيق الدرس وأسموب التعامل مع األخطاء.
 -3بعد يتعمق بالتقويم.

وقد اعتمدت الدراسة الحالية عمٍ مقياس شبكة المالحظة الذي أعدتو بسعود ()8117

وذلك لمناسبة ىذه األداة وأىدافيا وفقراتيا ليذه الدراسة والتي تكونت من ( )41فقرة .وتم التأكد

من صدق األداة وثباتيا .وقد استخرج الباحثان دالالت الصدق لمدراسة الحالية من خالل:
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بيداغوجيا الخطأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1صدق المحكمين :تم عرض االختبار عمٍ عدد من المحكمين في الجامعات األردنية
اآلتية :الجامعة األردنية ،وجامعة عمان العربية ،وجامعة البمقاء التطبيقية ،وذلك لمحكم
عمٍ مدى مالئمة فقراتو ،ومدى وضوح لغتو ،وفاعمية بدائل فقراتو ،ومناسبة عددىا ،ومدى
تمثيميا ألبعاد استراتيجية حل المشكالت ،وقد تم األخذ بمالحظات المحكمين واجراء
التعديالت المطموبة.
 -0صدق البناء
لمتحقق من صدق البناء تم تطبيق المقياس عمٍ ( )31معممة من معممات الصفوف
األولٍ ضمن المدارس الخاصة وتم استخراج معامل ارتباط الفقرة مع الدرجة الكمية لمبعد ومع
الدرجة الكمية لممقياس ،وقد تبين من خالل صدق البناء ان معامالت.
ارتباط فقرات مقياس بيداغوجيا الخطأ مع الدرجة الكمية لمبعد المنتمية لو تراوحت بين
(1.313و ،)1.789ومعامالت ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس تراوحت بين
( 1.384و ،)1.818وىي قيم مناسبة وتدل عمٍ صدق البناء لممقياس.ولحجم جداول المقياس
اضطر الباحثان الٍ عدم اظيار ىذه الجداول في النشر.

ثبات مقياس بيداغوجيا الخطأ

لمتحقق من ثبات مقياس بيداغوجيا الخطأ تم تطبيق المقياس عمٍ ( )31معممة من خارج
عينة الدراسة ومن مجتمع الدراسة وتم التحقق من الثبات بطريقتين:
 -1التجزئة النصفية :أي تحديد معامل االرتباط بين معدل درجات األسئمة الفردية ومعدل
درجات األسئمة الزوجية ،إذ تم ذلك لكل بعد من أبعاد المقياس ،إذ تم تصحيح معامل
االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون لألبعاد الزوجية ومعالم جتمان لألبعاد
الفردية .
 -8ألفا كرونباخ :قام الباحثان بتقدير ثبات مقياس بيداغوجيا الخطأ بحساب معامل ألفا
كرونباخ لفقرات المقياس كمو ،كما في الجدول رقم ).)5
الجدول ( ) 5معامالت الثبات المستخرجة بطريقة االتساق الداخمي والتجزئة النصفية
لمقياس بيداغوجيا الخطأ
الرقم

األبعاد

كرونباخ الفا

التجزئة النصفية

11

التخطيط واكتشاف األخطاء

1.814

1.817

13

التقويم

1.865

1.755

18

التنفيذ وأسموب التعامل مع األخطاء

1.897

بيداغوجيا الخطأ ككل

1.945
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبين الجدول ( )5أن معامالت الثبات المستخرجة بطريقة االتساق الداخمي باستخدام
معادلة كرونباخ الفا جاءت لممقياس ككل بمعامل ثبات ( )1.945وتراوحت لألبعاد الفرعية
بين (1.814و ،)1.897وبمغت معامالت الثبات المستخرجة بطريقة التجزئة النصفية
المصحح بمعادلة سبيرمان براون لممقياس ككل ( ،)1.844وتراوحت لألعباد الفرعية بين
(1.755و ،)1.817وىي قيم مناسبة وتدل عمٍ ثبات مقياس بيداغوجيا الخطأ.

تصحيح المقياس:
اشتمل مقياس بيداغوجيا الخطأ عمٍ ) (41فقرة في صورتو النيائية وتم تصحيحو
حسب مقياس ليكرت الخماسي ،إذ تعطي اإلجابة مرتفع جدا ( 5درجات) ومرتفع ( 4درجات)
ومتوسط ( 3درجات) ومنخفض (درجتان) )أما منخفض جدا فأعطيت (درجة واحدة) لمعبارات.

ثانيا :مقياس استراتيجية حل المشكالت
لمحصول عمى المعمومات الالزمة من عينة الدراسة فيما يخص مقياس استراتيجية
حل المشكالت:
اعتمد الباحثان عمٍ مقياس حل المشكالت ليبنر ))Heppner, Peterson, 1988
والمطور لمبيئة األردنية ( حمدي) .تكون المقياس من ( )41فقرة موزعة عمٍ خمس أبعاد ىي:
التوجو العام ،تعريف المشكمة ،توليد البدائل ،إتخاذ القرار ،التحقق من النتائج.

وقد استخرجت دالالت الصدق بطريقتين ىما:
 -1صدق المحكمين:
تم عرض االختبار عمٍ عدد من المحكمين في الجامعات األردنية اآلتية :الجامعة
األردنية ،وجامعة عمان العربية ،وجامعة البمقاء التطبيقية ،وذلك لمحكم عمٍ مدى مالئمة فقراتو،
ومدى وضوح لغتو ،وفاعمية بدائل فقراتو ،ومناسبة عددىا ،ومدى تمثيميا ألبعاد استراتيجية حل
المشكالت ،وقد تم األخذ بمالحظات المحكمين واجراء التعديالت المطموبة.
 -0صدق البناء:
لمتحقق من صدق البناء تم تطبيق المقياس عمٍ ( )31معممة من معممات الصفوف
األولٍ ضمن المدارس الخاصة وتم استخراج معامل ارتباط الفقرة مع الدرجة الكمية لمبعد ومع
الدرجة الكمية لممقياس ،وقد اظيرصدق البناء أن معامالت ارتباط فقرات مقياس حل المشكالت
مع الدرجة الكمية لمبعد المنتمية لو تراوحت ما بين ( 1.316و ،)1.884ومعامالت ارتباط
فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس تراوحت بين ( 1.316و ،)1.711وىي قيم مناسبة
وتدل عمٍ صدق البناء لممقياس.
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ثبات مقياس استراتيجية حل المشكالت:
لمتحقق من ثبات مقياس حل المشكالت تم تطبيق المقياس عمٍ ( )31معممة من خارج
عينة الدراسة ومن مجتمع الدراسة وتم التحقق من الثبات بطريقتين:
 -1التجزئة النصفية :أي تحديد معامل االرتباط بين معدل درجات األسئمة الفردية ومعدل
درجات األسئمة الزوجية ،إذ تم ذلك لكل بعد من أبعاد المقياس ،إذ تم تصحيح معامل
االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون لألبعاد الزوجية ومعالم جتمان لألبعاد
الفردية.
 -8ألفا كرونباخ :قام الباحثان بتقدير ثبات مقياس حل المشكالت بحساب معامل ألفا
كرونباخ لفقرات المقياس كمو ،كما في الجدول رقم ).)7
الجدول ( )7معامالت الثبات المستخرجة بطريقة االتساق الداخمي
والتجزئة النصفية لمقياس حل المشكالت
الرقم

األبعاد

كرونباخ الفا

التجزئة النصفية

1

التوجو العام

1.856

1.844

3

توليد البدائل

1.981

1.918

8
4
5
6

تعريف المشكمة
إتخاذ القرار

التحقق من النتائج

حل المشكالت ككل

1.791
1.835
1.898
1.931

1.731
1.838
1.884

1.878

يبين الجدول ( )7ان معامالت الثبات المستخرجة بطريقة االتساق الداخمي باستخدام
معادلة كرونباخ الفا جاءت لممقياس ككل بمعامل ثبات ( )1.931وتراوحت لألبعاد الفرعية
بين ( 1.791و ،)1.981وبمغت معامالت الثبات المستخرجة بطريقة التجزئة النصفية
المصحح بمعادلة سبيرمان براون لممقياس ككل ( ،)1.878وتراوحت لألعباد الفرعية بين
( 1.731و .)1.918وىي قيم مناسبة وتدل عمٍ ثبات مقياس حل المشكالت.

تصحيح المقياس:

اشتمل مقياس استراتيجيات حل المشكالت عمٍ ) (41فقرة في صورتو النيائية وتم تصحيحو
حسب مقياس ليكرت الخماسي ،إذ تعطي اإلجابة مرتفع جدا ( 5درجات) ومرتفع ( 4درجات)،
ومتوسط ( 3درجات) ومنخفض (درجتان) ،أما منخفض جدا فأعطيت (درجة واحدة) لمعبارات
اإليجابية ،وتم حساب العكس لمعبارات السمبية.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويتضح أن قيم كرونباخ الفا لمقياس مقياس استراتيجية حل المشكالت والستبانة بيداغوجيا
الخطأ كانت أعمٍ من النسبة المقبولة (،)1.6مما يشير إلٍ ثبات أدوات الدراسة ومناسبتيا
ألغراض البحث العممي لممقياس.

عرض نتائج الدراسو
يتناول ىذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة وذلك عمى النحو اآلتي:
تم إجراء تحميل المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياري لكل عبارة من عبارات
المقياسين ،وقد تم تصنيف الرتبة (األىمية) إستنادا إلٍ التصنيف التالي:
الجدول ( )8معيار الحكم عمى المتوسطات الحسابية لمقياسي حل المشكالت
وبيداغوجيا الخطأ
قيمة المتوسط

التفسير

1.81-1.11

ال تطبق أبدا

8.61-1.81

تطبق بدرجة بسيطة

3.41-8.61

تطبق بدرجة متوسطة

4.81-3.41

تطبق بدرجة مرتفعة

5.11-4.81

تطبق بدرجة مرتفعة جدا

تحميل بيانات الدراسة:
نتائج تحميل السؤال األول والذي ينص عمى" :ما مستوى إستخدام بيداغوجيا الخطأ لدى
معممات الصفوف األساسية في المدارس الخاصة؟":
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
الستجابات أفراد عينة الدراسة عمٍ فقرات مقياس بيداغوجيا الخطأ لألبعاد الفرعية والدرجة الكمية
لممقياس الجدول اآلتي يبين ىذه النتائج:
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أ /نسرين محمد زكي الدجاني
أ.د /حابس سميمان العواممو

بيداغوجيا الخطأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى بيداغجيا الخطأ لألبعاد
الفرعية والمتوسط الكمي
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
.488

مرتفعة
مرتفعة

1
3

الدرجة

الرتبة

الرقم

األبعاد

8

11

التخطيط و اكتشاف األخطاء

3.76

18

التنفيذ وأسموب التعامل مع األخطاء

3.87

.493

13

التقويم

3.75

.538

مرتفعة

المتوسط الكمي لبيداغوجيا الخطأ

3.81

.461

مرتفعة

يبين الجدول ( )9أن المتوسط الكمي لبيداغوجيا الخطأ بمغ ( )3.81وبانحرف معياري
( ) 1.461وبدرجة مرتفعة  ،في حين تراوحت المتوسطات الحسابية لألبعاد الفرعية لمقياس
بيداغوجيا الخطأ بين ( 3.75و ،)3.87حيث جاء بعد التنفيذ وأسموب التعامل مع األخطاء
بالمرتبة األولٍ بأعمٍ متوسط حسابي ( )3.87وبدرجة مرتفعة ،تاله بعد التخطيط واكتشاف
األخطاء بمتوسط حسابي ( )3.76وبدرجة مرتفعة ،في حين جاء بعد التقويم بالمرتبة االخير
بأقل متوسط حسابي ( )3.75وبدرجو مرتفعو .
ومن خالل ذلك نستنتج أن مستوى إستخدام بيداغوجيا الخطأ لدى معممات الصفوف
األساسية في المدارس الخاصة جاء بصورة مرتفعة إجماال.
نتائج تحميل السؤال الثاني والذي ينص عمى :ما مستوى إستخدام حل المشكالت لدى معممات
الصفوف االساسية في المدارس الخاصة؟":
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
الستجابات أفراد عينة الدراسة عمٍ فقرات مقياس حل المشكالت لألبعاد الفرعية والدرجة الكمية
لممقياس  ،كما ىو موضح في الجدول (.)13
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجدول ( )11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مقياس استراتيجية
حل المشكالت لألبعاد الفرعية والمتوسط الكمي
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
.516

مرتفعة
متوسطة

8
3

الدرجة

الرتبة

الرقم

األبعاد

1

11

التوجو العام

3.88

18

تعريف المشكمة

3.88

.641

13

توليد البدائل

3.18

.685

متوسطة

14

إتخاذ القرار

3.13

.667

متوسطة

4

15

التحقق من النتائج

3.11

.586

متوسطة

5

المتوسط الكمي لحل المشكالت

3.87

.466

متوسطة

يبين الجدول ( )13أن المتوسط الكمي لحل المشكالت بمغ ( )3.87وبانحرف معياري

( ) 1.466وبدرجة متوسطة ،في حين تراوحت المتوسطات الحسابية لألبعاد الفرعية لمقياس حل
المشكالت بين ( 3.11و ،)3.88حيث جاء بعد التوجو العام بالمرتبة األولٍ بأعمٍ متوسط

حسابي ( )3.88وبدرجة مرتفعة ،تاله بعد تعريف المشكمة بمتوسط حسابي ( )3.88وبدرجة

متوسطة ،ثم بعد توليد البدائل بمتوسط حسابي ( )3.18وبدرجة متوسطة ،ثم بعد إتخاذ الق ار ار

بمتوسط حسابي( )3.13وبدرجة متوسطة .في حين جاء بعد التحقق من النتائج
األخير ،وبأقل متوسط حسابي ( )3.11وبدرجة أىمية متوسطو.

بالمرتبة

ومن خالل ذلك نستنتج أن مستوى استخدام حل المشكالت لدى معممات الصفوف

األساسية في المدارس الخاصة كان بدرجة أىمية مرتفعة اجماال.

نتائج تحميل السؤال الثالث والذي ينص عمى " :ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية

بين إستخدام بيداغوجيا الخطأ وحل المشكالت لدى معممات الصفوف األساسية في المدارس

الخاصة؟":

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط بيرسون لفحص العالقة بين استخدام

بيداغوجيا الخطأ وحل المشكالت والجدول التالي بين ىذه النتائج:
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أ /نسرين محمد زكي الدجاني
أ.د /حابس سميمان العواممو

بيداغوجيا الخطأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجدول ( )19معامل ارتباط بيرسون بين بيداغوجيا الخطأ واستراتيجية حل المشكالت
حل المشكالت
التوجو العام
تعريف المشكمة
توليد البدائل
إتخاذ القرار
التحقق من النتائج
المتوسط الكمي لحل
المشكالت

الدرجة الكمية

التخطيط

التنفيذ

التقويم

معامل االرتباط

.184

.189

.178

.861

معامل االرتباط

.114

.167

.134

.817

معامل االرتباط

.189

معامل االرتباط

.163

معامل االرتباط

.117

معامل االرتباط

.389

مستوى الداللة
مستوى الداللة
مستوى الداللة
مستوى الداللة
مستوى الداللة
مستوى الداللة

.341
.571
.844
.478
.851
*.144

.746
.447
.119
.177
.158
.555
.148
.117
.394

*.183

.418
.699
.167
.845
.188
.815
.111
.811
.387

*.143

لبيداغوجيا الخطأ
.185
.346
.887
.183
.814
.178
.818
.178
.551

*.135

*دال احصائيا عند مستوى 2.25
يبين الجدول ( )19أن قيمة معامل االرتباط بمغت ( )1.551وبمستوى داللة ،1.135
وىي قيمة دالة احصائيا ،مما يدل عمٍ وجود عالقة ارتباطية بين استخدام بيداغوجيا الخطأ
واستخدام استراتيجية حل المشكالت لدى معممات الصفوف األساسية في المدارس الخاصة.
وإليجاد نسبة التباين المفسر بين المتغيرات تم تربيع معامل االرتباط وبمغ التباين
المفسر( ،)1.314وىذا يدل عمٍ أن الدرجة عمٍ مقياس بيداغوجيا الخطأ تفسر ( )%31.4من
التباين عمٍ درجة استخدام استراتيجيات حل المشكمة .وتراوحت معامالت االرتباط بين الدرجة
الكمية لمقياس حل المشكالت وأبعاد مقياس بيداغوجيا الخطأ (التخطيط ،التنفيذ ،والتقويم) عمٍ
التوالي ( ،)1.387 ، 1.394 ، 1.389وىي قيم دالة احصائيا عند مستوى الداللة (،)1.15
أي أنو يوجد عالقة ارتباطية بين الدرجة الكيمة لمقياس حل المشكالت واألبعاد الفرعية لمقياس
بيداغوجيا الخطأ.
ويبين الجدول أن معامالت ارتباط بعد التوجو العام من مقياس حل المشكالت مع أبعاد
(التخطيط والتنفيذ والتقويم والدرجة الكمية لمقياس بيداغوجيا الخطأ) تراوحت عمٍ الترتيب
( )1.861 ،1.178 ، 1.189 ،1.184وىي قيم غير دالة احصائيا عند مستوى الداللة
.1.15
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويبين الجدول أن معامالت ارتباط بعد تعريف المشكمة من مقياس حل المشكالت مع
أبعاد (التخطيط والتنفيذ والتقويم وو الدرجة الكمية لمقياس بيداغوجيا الخطأ) تراوحت عمٍ
الترتيب ( )1.817 ،1.134 ، 1.167 ، 1.117وىي قيم غير دالة احصائيا عند مستوى
الداللة  .1.15ويبين الجدول أن معامالت ارتباط بعد توليد البدائل من مقياس حل المشكالت
مع أبعاد(التخطيط والتنفيذ والتقويم و الدرجة الكمية لمقياس بيداغوجيا الخطأ) تراوحت عمٍ
الترتيب ( )1.887 ،1.189,1.119,1.167وىي قيم غير دالة احصائيا عند مستوى الداللة
.1.15
ويبين الجدول أن معامالت ارتباط بعد إتخاذ القرار من مقياس حل المشكالت مع أبعاد
(التخطيط والتنفيذ والتقويم وو الدرجة الكمية لمقياس بيداغوجيا الخطأ) تراوحت عمٍ الترتيب
( )1.814 ،1.188 ، 1.158 ،1.163وىي قيم غير دالة احصائيا عند مستوى الداللة
.1.15
ويبين الجدول أن معامالت ارتباط بعد التحقق من النتائج من مقياس حل المشكالت مع
أبعاد (التخطيط والتنفيذ والتقويم وو الدرجة الكمية لمقياس بيداغوجيا الخطأ) تراوحت عمٍ
الترتيب ( )1.818 ،1.111 ، 1.148 ،1.117وىي قيم غير دالة احصائيا عند مستوى
الداللة  .1.15وإليجاد الفروق في استخدام بيداغوجيا الخطأ واستراتيجة حل المشكالت لدى
المعممات تم إستخدام إختبار "ت" لمعينات المترابطة ،والجدول التالي بين ىذه النتائج:
الجدول ( )02إختبار"ت" لمعينات المترابطة بين استخدام بيداغوجيا الخطأ
واستراتيجات حل المشكالت
المتوسط الحسابي
حل المشكالت

3.89

بيداغوجيا

3.81

T

المعنوية Sig

9.89

1.11

تبين النتائج أن قيمة ت بمغت ( )9.89وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 ،1.15أي أنو يوجد فروق في استخدام المعممات الستراتيجيات حل المشكالت واستخدام
بيداغوجيا الخطأ ولصالح بيداغوجيا الخطأ ،مما يدل عمٍ أن أداء المعممات عمٍ استخدام
بيداغوجيا الخطأ أعمٍ من حل المشكالت.
نتائج تحميل السؤال الرابع والذي ينص عمى" :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )α ≤ 2.25في مستوى استخدام بيداغوجيا الخطأ لدى معممات الصفوف
األساسية في المدارس الخاصة تعزى لمتغيري العمر وسنوات الخبرة؟
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أ /نسرين محمد زكي الدجاني
أ.د /حابس سميمان العواممو

بيداغوجيا الخطأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لالجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى
استخدام بيداغوجيا الخطأ لدى معممات الصفوف األساسية في المدارس الخاصة تعزى
لمتغيري العمر وسنوات الخبرة ،والجدول اآلتي يبين ىذه النتائج:
الجدول ( )01المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى استخدام بيداغوجيا الخطأ
لدى معممات الصفوف األساسية في المدارس الخاصة تعزى لمتغيري العمر وسنوات الخبرة
المتغير

األبعاد
التخطيط

التنفيذ
العمر
التقويم

الدرجة
الكمية
لممقياس

التخطيط

التنفيذ
الخبرة
التقويم

الدرجة
الكمية
لممقياس

مستويات المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

 81الٍ 31
من  31.1الٍ 41
من  41.1فأكثر
المجموع
 81الٍ 31
من  31.1الٍ 41
من  41.1فأكثر
المجموع
 81الٍ 31
من  31.1الٍ 41
من  41.1فأكثر
المجموع
 81الٍ 31
من  31.1الٍ 41
من  41.1فأكثر
المجموع
أقل من  5سنوات
من  5.1الٍ 11
من  11.1فأكثر
المجموع
أقل من  5سنوات
من  5.1الٍ 11
من  11.1فأكثر
المجموع
أقل من  5سنوات
من  5.1الٍ 11
من  11.1فأكثر
المجموع
أقل من  5سنوات
من  5.1الٍ 11
من  11.1فأكثر
المجموع

67
47
17
131
67
47
17
131
67
47
17
131
67
47
17
131
51
41
41
131
51
41
41
131
51
41
41
131
51
41
41
131

3.73
3.83
3.69
3.76
3.81
3.98
3.88
3.87
3.71
3.83
3.64
3.75
3.76
3.91
3.73
3.81
3.71
3.75
3.84
3.76
3.75
3.89
4.11
3.87
3.69
3.79
3.77
3.75
3.78
3.88
3.89
3.81

.469
.518
.511
.488
.581
.488
.386
.493
.558
.583
.493
.538
.471
.468
.389
.461
.467
.515
.486
.488
.495
.547
.399
.493
.531
.597
.487
.538
.455
.517
.417
.461
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبين الجدول ( )81وجود فروق ظاىرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لمستوى استخدام بيداغوجيا الخطأ لدى معممات الصفوف األساسية في المدارس الخاصة تعزى
لمتغيري العمر وسنوات الخبرة ،ولمعرفة داللة الفروق في المتوسطات الحسابية تم إجراء تحميل
التباين الثنائي المتعدد ( ، )MANOVAوالجدول اآلتي يبين ىذه النتائج.
الجدول ( )00تحميل التباين المتعدد ( )MANOVAألبعاد مقياس بيداغوجيا الخطأ والدرجة
الكمية لممقياس تعزى لمتغيري العمر وسنوات الخبرة
مصدر
الخطأ

العمر

الخبرة

المربعات

درجات
الحرية

متوسط مجموع

قيمة

التخطيط

.478

8

.839

.999

التقويم

.488

8

.844

.833

االبعاد

التنفيذ

1.359

بيداغوجيا الخطأ ككل

.531

8

.865

1.864

.886

التخطيط

.497

8

.848

1.139

.357

التقويم

.134

8

.167

.831

.795

التنفيذ

التخطيط
التنفيذ

التقويم

.968
.498

31.131
36.876

186

.893

89.567

التنفيذ

31.551

بيداغوجيا الخطأ ككل

8

.846

186

بيداغوجيا الخطأ ككل

التقويم

8

.484

.839

86.483

التخطيط

الكمي

.638

8

.319

.371
.861

بيداغوجيا الخطأ ككل
الخطأ

مجموع

المربعات

F

مستوى الداللة

31.119
37.615
87.596

186
186
131

8.168
1.178

.437

.131
.313

.835
.811

131
131
131

يبين الجدول ( )88أن قيمة "ف" بمغت لمدرجة الكمية لمقياس بيداغوجيا الخطأ تعزى
لمتغير العمر ( )1.864وبمغت قيمة "ف" لبعد التخطيط واكتشاف األخطاء تعزى لمتغير العمر
( ، )1.999وبمغت قيمة "ف" لبعد التنفيذ وأسموب التعامل مع األخطاء تعزى لمتغير
العمر( ، )1.359وبمغت قيمة "ف" لبعد التقويم تعزى لمتغير العمر ( ،)1.833وىي قيم غير
دالة احصائيا عند مستوى الداللة ( )1.15ويدل ذلك عمٍ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )α ≤ 1.15في مستوى استخدام المعممة لبيداغوجيا الخطأ لدى معممات
الصفوف األساسية في المدارس الخاصة تعزى
بيداغوجيا الخطأ والدرجة الكمية لممقياس.
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أ /نسرين محمد زكي الدجاني
أ.د /حابس سميمان العواممو

بيداغوجيا الخطأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويبين الجدول ( )88أن قيمة "ف" بمغت لمدرجة الكمية لمقياس بيداغوجيا الخطأ تعزى
لمتغير سنوات الخبرة ( )1.178وبمغت قيمة "ف" لبعد التخطيط واكتشاف األخطاء تعزى لمتغير
سنوات الخبرة ( ، )1.139وبمغت قيمة "ف" لبعد التنفيذ وأسموب التعامل مع األخطاء تعزى
لمتغير سنوات الخبرة ( ، )8.168وبمغت قيمة "ف" لبعد التقويم تعزى لمتغير سنوات الخبرة
( ،)1.831وىي قيم غير دالة احصائيا عند مستوى الداللة ( )1.15ويدل ذلك عمٍ عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 1.15في مستوى استخدام المعممة لبيداغوجيا
الخطأ لدى معممات الصفوف األساسية في المدارس الخاصة تعزى لمتغيري سنوات الخبرة
لألبعاد الفرعية لمقياس بيداغوجيا الخطأ والدرجة الكمية لممقياس.

مناقشة النتائج والتوصيات
نتائج تحميل السؤال األول والذي ينص عمى :ما مستوى استخدام بيداغوجيا الخطأ
لدى معممات الصفوف األساسية في المدارس الخاصة؟
تشير النتائج إلٍ أن مستوى استخدام بيداغوجيا الخطأ لدى معممات الصفوف األساسية
في المدارس الخاصة جاء بصورة مرتفعة بشكل عام .وىذه النتيجة تعزى إلٍ معرفة معممات
الصفوف االبتدائيو في األردن بواحده من أىم استراتيجيات التعمم أال وىي استخدام بيداغوجيا
الخطأ لتقويم األخطاء لدى المتعممين ،خاصة الطالب في المرحمة االبتدائية الذين ال يممكون
حصيمة معرفية كافية ،ومعرضون أكثر من غيرىم لألخطاء خالل التعمم ،إذ يعمل المعمم جاىدا
في ىدم المعارف الخاطئة وتعويضيا بمعارف صحيحة تفيد الطمبة في مراحل تطورىم التربوي
ونموىم العقمي ،فبيداغوجيا الخطأ ىي تقويم شخصي ضروري لكل حصة دراسية ،ألن الخطأ
ليس نقيصو ينبغي اقصاؤىا ،بل يشكل نقطة انطالق لممعرفة العممية الصحيحة،
وجاءت الفقرتان " أنوع في الوسائل والطرائق والمحتوى" و" المفاىيم التعميمية التي أقدميا
تناسب قدرات المتعممين" بدرجة أىمية مرتفعة ،مما يؤكد اىتمام القائمين عمٍ تعميم الطالب في
المرحمة االبتدائية – خاصة في المدارس الخاصة -بالتنويع في استراتيجيات التعمم لما ليذه الفئة
من خصوصية ،فيم بحاجة إلٍ التغيير في استراتيجيات التعمم بما يتناسب ومستوياتيم
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االستيعابية ،وطبيعتيم الميالة إلٍ المعب أكثر من التعميم في ىذه المرحمة من العمر ،وىذا ما
يفسر مجيئ الفقرة "ال أشرح وال أوضح المفاىيم واألمثمة أثناء الدرس بل أترك الحرية لممتعممين
في ذلك” بالمرتبة األخيرة بأىمية متوسطة .تتفق ىذه النتيجة مع دراسة بسعود( )8117التي
أظيرت وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين درجة تطبيق بيداغوجيا الخطأ والتفاعل
الصفي لدى معممي الطور الثاني والثالث من مرحمة التعميم االبتدائي في الجزائر ،كما اتفقت
الدراسة مع نتائج دراسة عواد ( ،)8114التي بينت األثر االيجابي لتطوير المعممين
بالبيداغوجيا ،ودراسة سعيدي والحجري ( )8113والتي أكدت كالىما عمٍ أىمية استراتيجيات
التعمم المختمفة وعمٍ رأسيا األساليب البيداغوجيا الحديثة ،في البناء المعرفي وتحصيل الطمبة
الدراسي  ،كما اتفقت مع نتائج دراسو اوزدين ( )8118والتي اشارت الٍ ان المعرفو بالمحتوى
لو تاثيرايجابي عمٍ معرفو المحتوى البيداغوجي .
نتائج تحميل السؤال الثاني والذي ينص عمى :ما مستوى استخدام حل المشكالت لدى
معممات الصفوف األساسية في المدارس الخاصة؟
تبين النتائج أن مستوى استخدام حل المشكالت لدى معممات الصفوف األساسية في
المدارس الخاصة جاء بصورة متوسطة بشكل عام .يمكن تفسير ىذه النتيجة إلٍ عناية معممات
المراحل االبتدائية بدرجة متوسطة الستراتيجيات حل المشكالت ،إلٍ طبيعة احتياجات تمك
المرحمة العمرية ،ألن ىذه االستراتيجية أكثر مالئمة لمطالب في المراحل العميا ،فاستراتيجية حل
المشكالت نشاط ذىني منظم لممتعمم ،يبدأ باستثارة فكر الطالب بوجود مشكمة ما ويطمب منو
البحث عن حل ليا بخطوات عممية ممنيجة ،والتي بيا يكتسب الطالب من خالل ىذا األسموب
مجموعة من المعارف والميارات واالتجاىات العممية المرغوبة ،وبما أن التعميم في المرحمة
االبتدائية ينصب عمٍ التربية وتعميم سموكيات تربوية سميمو ،واشباع احتياجات نفسية تنمي بناء
القدرات الشخصية لمطفل ،ومعارف أساسية بسيطة ،تتناسب مع أعمارىم ،وترتكز عمٍ ما
تقدمو المعممة من معمومة بشكل مباشر وسمس ،أكثر من التركيز عمٍ الحث الفكري والعمميات
العقمية العميا التي يجب أن تطبق لدى طمبة المراحل المتقدمة ،ال مرحمة الدراسة الحالية.
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أ /نسرين محمد زكي الدجاني
أ.د /حابس سميمان العواممو

بيداغوجيا الخطأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما حصول الفقرة "أنظر إلٍ المشكالت كشيء طبيعي في حياة الفرد" ،عمٍ المرتبة

األولٍ وبدرجة أىمية مرتفعة ،ما يبين ميل معممات المرحمة األساسية؛ لاللتفات لتقديم المعارف

أكثر من تقديم أساليب لحل المشكالت ،خاصة لمراحل الصفوف األولٍ األساسية ،ويعزز ىذا

التفسير دراسة تركم ( )Turkum, 8111التي وجدت أن ىناك عالقة بين الميل لحل المشكالت

وبين مواجيتيا ،فإن الطمبة في مرحمة المراىقة أكثر تعرضا لممشكالت بين األقران والمجتمع،

فأشارت الدراسة أن النظرة االيجابية لحل المشكالت ترتفع بإرتفاع درجة التعرض لمعنف ،األمر
الذي يتواجد بنسبة أقل في المرحمة األساسية ،واختمفت مع نتائج دراسو المومني)8117(،

ودراسو نجم (. )8116

نتائج تحميل السؤال الثالث والذي ينص عمى :ىل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين

استخدام بيداغوجيا الخطأ وحل المشكالت لدى معممات الصفوف األساسية في المدارس

الخاصة؟

بينت نتائج الدراسة الحالية وجود عالقة بين استراتيجية حل المشكالت وبيداغوجيا

الخطأ ،اذ تراوحت الدرجو الكميو لمقياس حل المشكالت مع االبعاد الفرعيو لمقياس بيداغوجيا
الخطأ ما بين وجود فروق دالو احصائيا لبعض االبعاد وفروق غبر دالو احصائيا في ابعاد

اخرى وبعد تطبيق اختبار (ت) تبين وجود فروق في استخدام المعممات الستراتيجيات حل

المشكالت واستخدام بيداغوجيا الخطأ ولصالح بيداغوجيا الخطأ ،مما يدل عمٍ ان اداء المعممات
عمٍ استخدام بيداغوجيا الخطأ اعمٍ من حل المشكالت .اذ تستند بيداغوجيا الخطأ عمٍ تعميم

الطال ب من خالل الخطأ الذي إرتكبو ،أو من خالل طرح مشكمة أمامو ضمن الموقف التعميمي،

ومن ثم رصد أسموبو في حل المشكمة التي لم يتعرض ليا في السابق ،أي استنفار قدراتو
ومعارفو ومياراتو ،إليجاد الحمول المناسبة لممشكمة ،فالمشكمة المطروحة ىي ذريعة لمتعمم ،وليس

اليدف إيج اد حمول بقدر ما يستيدف إكساب الطمبة القدرة عمٍ المالحظة والتجريب ،والمقارنة،
والتحميل ،والمبادرة ،إليجاد الحمول األكثر مالئمة ،كما يستيدف أسموب حل المشكالت قياس
قدرة المعمم عمٍ تعميم الطمبة لمتقويم الذاتي بعد ارتكاب الخطأ والتكيف واالستقاللية وتحمل

المسؤولية واتخاذ القرار والعمل ضمن المجموعة ،فبذلك تتشابو إلٍ حد ما األبعاد المكونو
الستخدام بيداغوجيا الخطأ في تحديد الخطأ والتعامل معو ،مع بعض خطوات استرتيجية حل

المشكالت ،ومن ىنا وجدت العالقة.

115

اجمللد  - 63العدد اخلامس  -مايى 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والتعمم عن طريق الخطأ واستراتيجيات حل المشكالت تكاد تسيطر عمٍ أساليب التدريس
الحديثة ،فيي تغير في وظيفة المعمم الكالسيكية القائمة عمٍ اإللقاء والتمقي ،إلٍ المعرفة القائمة
عمٍ التحميل واالستنباط المعالجة ،والتقويم الذاتي والتحفيز وتوجيو الكفايات والقدرات ،فيي تعتمد
عمٍ النشاط الذاتي ،والمشاركة االيجابية لممتعمم ،وىذه الميمة ال يتغمب المتعمم عمييا إال بالتعمم
القائم عمٍ التشخيص ،والتحميل ،والتقويم الشخصي ،إلزالة العراقيل ،وىذا ما تقدمو المعممو
المستخدمة لكل من استراتيجية حل المشكالت ،وبيداغوجيا الخطأ .حيث تعد ىنا األخطاء أو
العقبات التي تواجو الطالب خالل تعممو ،مواقف تحفز الطالب ،وتمنحو الرغبة والدافع لمتعمم،
وغالبا ما تكون ىذه المواقف التعميمية يومية أو تحد بالنسبة لمطالب،ولعدم وجود دراسات سابقو
في سياق بيداغوجيا الخطأ واستراتيجيات حل المشكالت عمٍ حسب عمم الباحثين فقد تميزت
ىذه الدراسو باالصالو لعدم مقارنتيا بنتائج الدراسات السابقو .
نتائج تحميل السؤال الرابع والذي ينص عمى :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( ) α ≤ 2.25في مستوى استخدام المعممة بيداغوجيا الخطأ لدى معممات الصفوف األساسية
في المدارس الخاصة تعزى لمتغيري العمر وسنوات الخبرة؟
أظيرت النتائج بأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى استخدام المعممة
لبيداغوجيا الخطأ لدى معممات الصفوف األساسية في المدارس الخاصة تعزى لمتغيري العمر
وسنوات الخبرة .وجاءت ىذه النتيجة مطابقة لنتائج دراسة بسعود ( )8117التي أظيرت عدم
وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة ممارسة بيداغوجية الخطأ لدى أساتذة الطور الثاني
والثالث تعزى لمتغير الخبرة في القياسين القبمي والبعدي،.كمااتفقت مع ما توصمت اليو نتائج
دراسو سعيدي والحجيري ( )8113والتي اشارت نتائجيا الٍ عدم وجود فروق دالو احصائيأ تبعا
لمتغير التخصص الدقيق والتعامل مع المتغيرات االخرى مثل الجنس والخبرة والتخصص
،وتعزى ىذه النتيجة إلٍ تمقي معممات المراحل االبتدائية دورات مينية ،وورشات عممية،
ومعرفية ،وتعميمية في بيداغوجيا التعميم بالخطأ أثناء المرحمة الجامعية ،وىن عمٍ دراية بيذا
األسموب في التعميم وأىميتو قبل عممين بالتعميم ،وبالتالي ال تؤثر عممية العمر أو الخبرة عمٍ
مستوى تطبيق بيداغوجيا الخطأ في التعميم.
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كما يعزي الباحثان أيضا ذلك ،إلٍ طبيعة التدريب الميني والمعرفي الذي تتعرض جميع
المعممات لممرحل األساسية لو في المدارس الخاصة ،بغض النظر عن سنوات الخبرة أو العمر
لممعممو ،والذي تعتني بتقديمو و ازرة التربية والتعميم ،بشكل عام ،والمدارس الخاصة لممعممات
بشكل خاص ،قبل وأثناء الدوام الدراسي ،وبشكل دوري لرفع كفاءة المعممات ،والتي تيدف إلٍ
تحسين مدى تعامل المعممة مع إدارة الصف بشكل عام ،والتعامل مع الطمبة باألسموب الذي
يرفع من قدرات الطمبة العممية والعمميو المستقبميو في التعامل مع األخطاء وبالتالي التحديات
الحياتية المرتقبة.
كما قد يعزى أيضا ،عدم وجود فروق في مستوى إستخدام المعممات لبيداغوجيا الخطأ
لسنوات الخبرة والعمر ،إلٍ تقارب مستوى العمر والخبرات لدى المعممات(فئة العينة) ،حيث كان
أكبر عدد من المعممات والبالغ عددىن( )67معممة من أصل ( )131معممة ضمن الفئة العمرية
( ،)31-81وفي سنوات الخبره األقل من( )5سنوات والبالغ عددىم ( )51معممو ،من أصل
( ،)131مما يشير إلٍ تعامل أفراد العينة بشكل متسق مع بعضيم البعض من خالل المؤىل
العممي والتدريبي لممعممات.
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التوصيات
 .1التخمي عن األطر التعميمية التقميدية ،في المدارس بشكل عام – الخاصة والحكومية -التي
تعتبر خطأ الطالب عيبا ونقيصة يستدعي الزجر؛ مما يؤدي إلٍ إنكسار المتعمم نفسيا ثم
فشمو دراسيا.
.8

عمٍ المعممين أن يعمموا الطمبة انطالقا من ىدم أخطائيم واعتبار الخطأ خطوة ضرورية

لمتعمم عمٍ أنقاض المعرفة السابقة،

 .3ضرورة التنويع في االستراتيجيات المستخدمة في تعميم طمبة المرحمة االبتدائية كونيا
المرحمة التي يرتكز عمييا البناء النفسي والتحصيمي لطالب ىذه المرحمة.
 .4التوصية باجراء دراسات لبيداغوجيا الخطأ ،باستخدام المنيج التجريبي ،عمٍ عينة من
الطمبة لمختمف المراحل ،وتوضيح النتائج الخاصة بيا.
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قائمة المصادر والمراجع
أوال :المراجع العربيو:
 أبوجادو ،صالح ( .)1998عمم النفس التربوي ،دار الميسرة لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن. بسعود ،كريمة ( .)8117إستراتيجية التدريس وفق بيداغوجية الخطا وعالقتيا بالتفاعلالصفي لدى متعممين الطور الثاني والثالث من مرحمة االتعميم
االبتدائي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية العموم االنسانية
واالجتماعية ،جامعة زيان عاشور ،الجمفة ،الجزائر.
جروان ،فتحي عبد الرحمن ( .)8118تعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات ،دار الفكر :عمان-
حمدي،نزيو،ابو طالب،صابر،ىارون،رمزي(.)8111مشكالت االطفال وطرق العالج،منشوراتجامعو القدس المفتوحو.1،
 زيتون ،كمال( .)8115التدريس نماذجو مياراتو ،عالم الكتب ،القاىرة ،مصر( ،ط)..1 الزيات  ،فتحي مصطفٍ(.)8113عمم النفس المعرفي،ج،1دار النشر لمجامعات:مصر. الزيدي ،رائد(.)8115الكفايات التدريسية البيداغوجية وعالقتيا بمتغيري التخصص والمقبالعممي عند تدريس أقسام المغة العربية في جامعتي بغداد والمستنصرية،
مجمة جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.)14( ،4 ،
 سعيدي ،عبداهلل والحجري ،فاطمة( .)8113تقدير درجة أىمية معرفة المحتوى البيداغوجيفي مادة العموم من وجية نظر عينة من معممي المادة بسمطنة عمان،
مجمة الجامعة االردنية ،عمان ،األردن.)1( ،41
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 عواممة ،حابس؛ مزاىرة ،أيمن ( .)8113سيكولوجية الطفل.عمان :األىمية لمنشر والتوزيع. العموة ،المسيرة ( .)8116بحث حول البيداغوجيات الحديثة .مجمة تقنية الحرية النفسية،،8
عواد ،دعاء ( .)8114استكشاف أثر برنامج تدريبي في تطوير معرفة معممي الرياضياتالبيداغوجية بمحتوى وحدة اليندسة الفراغية لمصف العاشر :دراسة
حالة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بيرزيت ،فمسطين.
 عون اهلل ،حسنة؛ جارش ،سمية( .)8117البيداغوجيا الفارقية والتقويم التكويني بين النظريووالتطبيق المرحمة اإلبتدائية أنموذجا.رسالة ماجستير ،كمية اآلداب جامعة
تبسة ،الجزائر.
 غريب،عبد الكريم(.)8116المنيل التربوي،منشورات عالم التربيو،مطبعو النجاح الجديده،الدارالبيضاء،المغرب.
 مسعودة ،خالدي ( .)8119التربية والبيداغوجيا في فكر إميل دور كايم ،مجمة جيل العموماالنسانية واالجتماعية الجمفة ،الجزائر،5 ،
 المومني ،ىيام ( .)8117أثر إستراتيجية حل المشكالت في تنمية ميارات التفكير الناقدلدى طمبة الصف التاسع في التاريخ ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة
البمقاء التطبيقية ،عمان ،األردن.
 نجم ،خميس ( .)8116أثر استخدام أسموب حل المشكالت في تدريس الرياضيات وتنميةالحس العددي لدى طمبة الصف الخامس األساسي ،مجمة اتحاد
الجامعات العربية ،عمان ،األردن.)4( ،11 ،
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 نسرين محمد زكي الدجاني/أ
 حابس سميمان العواممو/د.أ

بيداغوجيا الخطأ
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 المراجع األجنبية:ثانيا
 Arndt, Ali. (8119). Problemswith problem Solving: Assessing
written solutions of mathematical habits of Mind
Problem,

University

of

NebraskaLincoln

،Digital

Commons @ University of Nebraska – Linc
 Descarguer, Joelle. (8113), Lerreur un outil pour apprendre-The
Mistake A Tool For Learning-. Professional High
School. Online Submission, Revista De Educacion En
Ciencias (Journal Of Science Educati
 Kendra, Cherry.(8117), "Overview of the Problem-Solving Mental
Process" ،www.verywellmind.com, Retrieved Edited,
86-5-811
 Ozaden, M.)8118(. The Effect of Content Knowledge on
Pedagogical Content Knowledge: The Case of
Teaching Phases of Matters. (ERIC Document
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
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 Turkum ، AyesSeibel (8111). School Violence: To What Extent Do
Perception of Problem Solving Skills Protect
Adolescents. Education Sciences: Theory & Practice ،
11 (1), 187-138.
' Usak, M. (8119). Pre-service Science and Technology Teachers
Pedagogical Content Knowledge on Cell Topics.
(ERIC Document Reproduction
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