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The Difference of Science Teachers Practicing of Behaviors that
Impair Their Prestige and Respect in Light of Educational

Environment Variables
Mahmoud Bani Khalaf, Faculty of Education, Yarmouk

University, Irbid, Jordan
Abstract

This research amid at investigating the difference of practicing science
teachers of behaviors that impair their prestige and respect from the
viewpoints of their students and the variables of educational environment. A
random sample of 1800  students was used from educational stage2 (4-6),
and educational stage3 (7-10), taught by (120) science teachers in northern
sector of Jordan (Irbid, Jerash, Ajloon and Mafraq). The researcher designed
a questionnaire of (101) behaviors. Its validity and reliability were
established, the remaining behaviors were (84). Findings showed that there
is a statically significant difference at ( α = 0.05) between each of (18)
behaviors due to school location, (22) behaviors due to school classification
and (21) behaviors due to teaching stage. In the light of these findings, some
recommendations were stated.
Keywords: Educational Environment, Science Teachers Behaviors,
Teachers prestige and Respect, Students' Viewpoint, Science Teachers in
Jordan.
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The Role of University Teaching Performance Assessment
in Enhancing Academic Competence and Efficiency

in The Private Universities in Jordan.

Abstract: The study aims to identify the role of university teaching

performance assessment in enhancing academic competence and efficiency

in the private Universities in Jordan. The study includes (783) teaching staff

from three Jordanian Private Universities (Zarqa University, Applied

Science University, and Amman ALAhliyya University). (313) members

(40%) have been randomly chosen as the study sample. To achieve the

purpose of the study, the researcher prepared a questionnaire that included

(68) points. The questionnaire was refereed to check its credibility and

tested by using (Gronpachs Alpha) to check its stability. The researcher

used the standard deviation and mean to answer the research question. He

also used the multiple linear regretion, (T) test, and ANOVA analysis to test

the research hypotheses.

The study concluded that:
1- The assessment of the faculty deans and teaching staff members of

the role of university teaching performance assessment in enhancing
academic competence and efficiency in the private Universities in
Jordan was high.
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2- There is an impact with statistical significance regarding the morale
in relation to three elements; syllabus, study course and classroom
behaviour on the academic efficiency and competence.

3- There are statistically significant differences on the level of morale
among the meanns of the individual responses of the study sample
regarding three elements and they are attributed to the job title
mainly for the faculty deans.

4- There are no statistical difference on the level of morale among the
means of the individual responses of the study sample regarding the
elements of the university performance assessment attributed to the
teaching staff sex, faculty specialization, academic rank and years of
experience.

The study concluded some recommendations and suggestions for further
study.

Key words: Performance assessment, University education, Academic
efficiency, Academic competence.
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مدى توافر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين من وجهة نظر المشرفين 
 /األردنفي محافظة العاصمة عمان التربويين

 25/11/2013تاريخ القبول:       1/5/2013تاريخ االستالم: 
 

 )*(  وفاء سليمان عوجاند. 
 

 
 

 الملخص
لمعلمين درجة  توافر المعايير الوطنية لتنمية ا فالدراسة إلى تعر  هدفت

بإعداد  ةالباحث تقاموقد  .في محافظة العاصمة من وجهة نظر المشرفين التربويين
والتي  ،2006استبانة بالمعايير التي أقرتها وزارة التربية والتعليم في مؤتمرها عام 

تهدف بمجملها إلى  ؛فقرة 56في سبعة مجاالت واشتملت على  محاورها تحددت
وطنية لتنمية المعلمين وذلك من وجهة نظر المشرفين ال المعايير تعرف درجة توافر

مشرفا ومشرفة تم اختيارهم بالطريقة  31 من  الباحثة عينة تكونت. التربويين
، أظهرت النتائج أن المهارات المتعلقة بمجال التطوير الذاتيو  العشوائية الطبقية.

ايير الوطنية توافر بدرجة متوسطة، بينما المعتتقييم الطلبة وتقييم التدريس و 

                                                 
 .جامعة القصيم / المملكة العربية السعوديةأستاذ مساعد/ كلية العلوم واآلداب /  *()
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تنفيذ ، و التخطيط للتدريس، و البيداغوجية الخاصةو  المتعلقة بالمجاالت األكاديمية
التدريس وأخالقيات مهنة التعليم في األردن كانت درجة توافرها ضعيفة، كما 

ووجود فروق ، أشارت إلى عدم وجود فروق حسب اختالف جنس المشرف التربوي
ن مجاالت التربية والتعليم في حسب اختالف سنوات الخدمة في كل م

التخطيط للتدريس، بينما لم يكن هنالك و  البيداغوجية الخاصةو  األكاديمية:األردن
، تقييم التدريس، تقييم تعلم الطلبة، تنفيذ التدريس :فروق في كل من مجاالت

 أخالقيات مهنة التعليم طريقة الحل.، التطوير الذاتي

Abstract 

 

 

Testing Implemention Range(level) of the National Standards of 

Teachers Development from the Point of View of Education Supervisors 

in Amman 

 

This study aimed to identify the degree of implementations of the 

national standards for teachers’ development approved at the Ministry of 

Education conference in 2006. 

To achieve the study objectives; the researcher prepared a 

questionnaire based on the seven dimensions of these standards. The 

questionnaire comprised of fifty-six items based on these standards to find 

out whether they have been put in practice from the point of view of 

education supervisors.        

The study sample consisted of thirty-one supervisors using stratified 

random selection process. It covered all Amman education regions to have 

full coverage of the capital. 

Study results showed to a medium degree the availability of skills in 

the fields of self-development, student assessment and evaluation of 

teaching issue; while there was a weak degree or absence of 

implementation in areas related to academic and  private teaching 
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pedagogy rivate and planning education and teaching ethics. The results 

showed no differences in points of view according to gender of the 

educational supervisor. There were differences according to supervisor’s 

years of experience in the fields of academic teaching and planning of 

teaching while no differences were noticed in areas of implementation of 

teaching and assessment of student learning and teaching and self-

development and evaluation of the teaching profession. 

 

  

عملية تحسين التعليم اهتمامُا  -سواء النامية أم المتقدمة -ولي الكثير من الدولي
وذلك لالعتقاد السائد بأن هذه العملية تسهم بشكل حقيقي في تحقيق أهداف  ؛كبيرا

هذه الدول وآمالها المستقبلية. ويعتبر األردن من أكثر دول الشرق األوسط وشمال 
عليمية التي تتسم بمزيج من الهندسة )المدخالت من إفريقيا نجاحًا في األنظمة الت

دارة وتمويل( والحوافز )تقييم، متابعة  موارد مادية، مناهج وأساليب تدريس وا 
ومكافآت( والمساءلة العامة، وهي العناصر التي يستند إليها إصالح التعليم )تقرير 

اإلنسان في  وكان أبرز المقترحات للمركز الوطني لحقوق (.2007 ،البنك الدولي
دراسة أجراها على واقع تعليم حقوق اإلنسان في النظام المدرسي األردني "خالل 

" عقد دورات تدريبية للمعلمين 2006/  2/ 28 – 11/2005/ 31المدة من 
لمشرفين التربويين ورفع مستوى وضع المعلم من الناحية المادية المعلمات و او 

ظهرت في اآلونة و   .(NCHR )،2006رية والمهنية وبناء قدراته العلمية والمها
األخيرة نداءات متعددة من بعض التربويين إلصالح التعليم والرقي بمستواه، 
وتطوير إمكاناته البشرية والمادية. وقد تساءل الباحث د. سليمان صويص في 

كيف للمعلم أن  دراسته حول "تقييم واقع التربية على حقوق اإلنسان في األردن" 
ق اإلنسان بصورة حية في الوقت الذي ال يحصل هو نفسه فيه على يدرس حقو 
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العديد من حقوقه، وفي مقدمتها تأمين الحد األدنى من العيش الكريم له وألسرته؟ 
كما هو جار في  ،أال يعتبر تدني المكانة المعنوية واألدبية للمعلم في المجتمع

يها ؟ أال تؤثر طبيعة "الرسالة" التي يؤد فيذا تأثير سلبي  ،الوقت الحاضر
، (NCHRها على تعليم حقوق اإلنسان؟ فيوشخصية المعلم والعوامل المؤثرة 

وقد وضح البكري أن ارتفاع المستوى االقتصادي لبعض المعلمين من ( ، 2006
خالل الدروس الخصوصية ال يؤدي إلى رفعة المكانة االجتماعية، ألن الزيادة في 

ليست مؤسسة على رفعة المكانة المهنية )البكري، الدخل في المستوى االقتصادي 
(، كما أوضح د.حامد الفاجح رئيس مكتب التربية العربي أهمية تمكين 2006

المعلم اقتصاديًا حيث تعاني مهنة المعلم حاليًا من هوان كبير في ظل اتجاه 
المعلمين إلى امتهان حرف أخرى تقلل من هيبتهم لمواجهة تردي األوضاع 

وعندما قام برنامج األمم  ية واالجتماعية التي تشهدها الدول العربية عامة.االقتصاد
في عدد من جامعات   2005المتحدة اإلنمائي بتقييم برامج مختلفة في التربية عام 

دولة عربية من بينها األردن( وقياس أداء الطلبة  13جامعة من  24العالم العربي )
التربوية التي يتم تقييمها باستخدام اختبارات المقبلين على التخرج في كل البرامج 

دولية قابلة للمقارنة إقليميًا ودوليًا، كانت نتائج عملية التقييم أن نقاط الضعف 
 واضحة في المعايير األكاديمية الموضوعة لتقييم الطلبة، حيث ال يوجد دليل سواء

أن التركيز ما زال كما  ،يبين شفافية وعدالة عملية التصحيح اأو خارجي اداخلي كان
على قياس التذكر واسترجاع المعلومات، إضافة إلى ذلك ال يوجد دليل على قياس 

(. فمفهوم الخبرة يشمل تطوير 2007المهارات العقلية العليا، )أبو دقة وعرفة،
نما و ( 2007)الشكر واخرون، جميع جوانب األداء ليست مرتبطة بسنوات العمل وا 

األداء المهني بما يرتبط بالمهام الوظيفية اآلنية )العنزي، ترتبط بالقدرة على تطوير 



 2015،األول عشر،العددالثامن إربد للبحوث والدراسات،المجلد مدى توافر المعايير.. د. عوجان                              

291 

 

(، وباستخدام المعايير يمكن توفير رؤية واضحة عن احتياجات وجوانب 2007
األداء أو المعارف التي يحتاجها المعلم في مستوى مهني معين سواء كان معلمًا 

لذاتي من أجل تقنين مبتدئًا أو متمرسًا، وتشمل هذه المعايير أيضًا أداة للتقييم ا
. وبال شك سوف تنعكس هذه المعايير المهنية (Moon, 2000 )وتطوير األداء 

على سياسات التطوير المهني وترتبط بها. فالمعايير المهنية تؤطر جميع سياسات 
التطوير المهني سواء في إعداد المعلم قبل الخدمة أو أثناءها، وتشكل إطارا عامًا 

ادة على التخطيط النوعي والفعال الحتياجاتهم من التطوير يساعد المعلمين والق
(، وتشكل أساسًا مرجعيًا عامًا 2008الوظيفي )المجلس األعلى للتعليم في قطر، 

ومن المهم معيارية هذا المقياس وعلميته  (Moon, 2000)لوصف عملهم 
خضاعه دومًا للنقد والمراجعة والتطوير، ثم قه وتقويم الجدية في تطبي ودالالته، وا 

(. مما يساهم في رفع التوقع 2008)الجارودي،  هالمعلم على أساس نتائجه ودالالت
وجاء  (Moon, 2000 )العام كيف يجب ان تكون معايير المؤسسات التربوية 

مؤتمر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيا الذي نظمته وزارة التربية والتعليم 
مختصا من  120مع الجامعات األردنية بمشاركة  بالتعاون 2006خالل شهر أيار 

وقد أوصى بوضع معايير  وزارة التربية والجامعات األردنية الحكومية والخاصة.
 (2006، وزارة التربية والتعليم)يجب توافرها في المعلم 

 

 

 مشكلة الدراسة:



 2015،األول عشر،العددالثامن إربد للبحوث والدراسات،المجلد مدى توافر المعايير.. د. عوجان                              

292 

 

توليه  ات المتعاقبةوالحكوم الهاشمية األردنيةمنذ بدء التعليم في المملكة 
إيمانا منها بأن الشعوب القوية هي نتاج أنظمتها التعليمية  ؛اهتمامًا وعناية خاصة

وم بدور يق ، فهوع جتمم يأ فيمة التعليم ظو من صرأهم عنا نعلم ملماو  .المدروسة
 وسبيل النم في تهطاقا ىاستثمار أقص ىعلالقادر  الغد بناء مواطن أساسي في

ويؤكد التربويون انه  جتماعية ،قتصادية واالواال هداف السياسيةألا قيقحفي ت مسهاإلوا
ال يمكن تجويد منظومة التعليم بدون معلمين مؤهلين تأهيال جيدا ومزودين بكفايات 

 يخضعتأهيل العاملين في مهنة التعليم وتدريبهم يجب أن و .  مهنية لتقديم أفضل تعليم
ربوية والمستحدثات العلمية المعلومات التو  لمعايير وأسس لتزويد المتدربين بالمهارات

 .NCATEوالتقنية والنظريات التربوية التي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات )

مؤتمر المعايير  2006في شهر أيار  نظمت وزارة التربية والتعليم وقد (. 2000
لى تطوير برامج إعداد المعلمين قبل وأثناء إهدف ، وقد الوطنية لتنمية المعلمين

األساس في مة. وتضمنت برامج إعداد المعلمين أربعة افتراضات تمثلت الخد
األكاديمي حيث التركيز على المعرفة التخصصية، والكفاية االجتماعية أي تحليل 

الخصائص  ن  إالتعلم ليبنى على ضوئها برامج اإلعداد، والمنحى النمائي حيث 
م، ومنحى إعادة البناء النمائية للمتعلم تحدد ما يجب تعليمه للطلبة ومعلميه

االجتماعي، واآلن وبعد مرور فترة من الزمن جاءت هذه الدراسة لتعرف مدى توافر 
المشرفين التربويين في محافظة  المعايير الوطنية لتنمية المعلمين من وجهة نظر

 العاصمة عمان.

 

 أهمية الدراسة:
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ت العالمية موضوعها لالتجاهات والمتغيرا مالءمةتنبع أهمية الدراسة من 
الحديثة التي تنادي بأهمية دور المعلم كركيزة أساسية في تطوير العملية 

واعتبار قائمة المعايير  ،واإلسهام في تطوير األداء التعليمي بشكل عام التعليمية
محددات تقويمية لتطوير أداء المعلم وترسيخ دور  نزلةالوطنية لتنمية المعلمين بم

 إذ تم ،وافر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنياالجامعات في متابعة مدى ت
الحكومية والخاصة األردنية والجامعات التربية والتعليم  إعدادها بالتعاون بين وزارة 

، وتعتبر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا وثيقة مرجعية لتطوير 2006عام 
افة إلى تنظيم مسار التدريب الخطط الدراسية في إعداد المعلمين في الجامعات إض

 للمعلمين أثناء الخدمة في الوزارة.

 أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تعرف مدى توافر المعايير الوطنية لتنمية المعلميين 
من وجهة نظر المشيرفين التربيويين فيي محافظية العاصيمة عميان، وذليك مين خيالل 

 اإلجابة عن األسئلة التالية:
لمعيييايير الوطنيييية لتنميييية المعلميييين مييين وجهييية نظييير ميييا درجييية تيييوافر ا -1

 المشرفين التربويين في محافظة العاصمة عمان؟

هييل توجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى الدالليية اإلحصييائية  -2

( ≤ 0.05  في تقديرات المشرفين على فقرات األداة ككل )؟ 
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جيينس، المؤهييل العلمييي، عييدد تعييزى هييذه الفييروق إلييى متغيييرات )ال هييل -3
 سنوات الخبرة(؟ 

 :منهجية الدراسة

اسيييتخدم الباحييييث الميييينهج الوصييييفي التحليلييييي التفيييياق خطواتييييه وأهدافييييه مييييع 
 اهداف البحث الحالي. 

 التعريفات اإلجرائية:
وقييد خلييص إليهييا  ،: هييي معييايير يجييب توافرهييا فييي المعلييمالمعااايير النينيااة

لمعلمييين مهنيييا والييذي نظمتييه وزارة التربييية والتعليييم مييؤتمر المعييايير الوطنييية لتنمييية ا
مختصا من  120بالتعاون مع الجامعات األردنية بمشاركة  2006خالل شهر أيار 

وقيد جياءت فيي سيبعة  وزارة التربية والتعليم والجامعات األردنية الحكوميية والخاصية.
 موضحة في الملحق.مجاالت 

 حدند الدراسة: 
مشيييرفين التربيييويين فيييي محافظييية العاصيييمة عميييان اقتصيييرت الدراسييية عليييى ال

 (.2010/2011للعام الدراسي )

: قائد تربوي يتمتع بكفاءة عالية وثقافة واسعة وقدر كبير  المشرف التربني
ميين الخبييرة التربوييية فهييو خبييير فنييي، وظيفتييه الرئيسيية مسيياعدة المعلمييين علييى حييل 

ديم الخييدمات الفنييية، لتحسييين المشييكالت التعليمييية التييي تييواجههم، باإلضييافة إلييى تقيي
أسييياليب التيييدريس، وتوجييييه العمليييية التربويييية الوجهييية الصيييحيحة ومسييياعدة المعلميييين 

 (.2004على النمو المهني، ورعاية التطوير المهني للمعلمين )عابد، 
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 اإليار النظري:

ثمة التزام كبير في األردن إلجراء عملية إعادة هيكلة لقطاع التعليم كجزء 
(، ومع أن اإلصالح 2008شاملة لتنمية الموارد البشرية )السايس،  من منظومة

المطلوب يشمل كل مظاهر وآليات التعليم؛ إال أنه يجب أن يتوجه بدرجة أكبر إلى 
(، وهو المحرك 2007في عملية التعليم )ليلي،  ةقو األكثر المعلم بوصفه الحلقة 

والمعلم   (TN, BPTS, 2008)مألية جهود تصب في إصالح أو تطوير التعلي
تقان  يالكف هو المعلم القادر على تحقيق أهداف مجتمعه التربوية بفاعلية وا 

(. وتمثل الخصائص المعرفية والمهنية، واالنفعالية وسمات 2005)الحكيمى، 
شخصية المعلم دورًا مهمًا في فاعلية وكفاءة العملية التعليمية، فهي بالنسبة للطالب 

بوية المهمة التي تؤثر في الناتج التحصيلي له تشكل أحد المداخل التر 
(NCATE. 2000).  إن الحياة في عصر المعلومات بتقنياتها المتقدمة، وتفجر

المعرفة بمعدالتها المتسارعة وما نجم عن ذلك من تحديات ومستجدات جعلت 
القضايا التربوية ومشاكلها تحظى باهتمام كبير سواء على المستوى المحلي أو 

(، وقد وضح د.المنجي بوسنينة مدير عام 2008أو العالمي )السايس،  العربي
المتغيرات العالمية الحالية  أنالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) االلكسو( 

والتطور التكنولوجي والمعرفي الذي يشهده العالم يحتم تفعيل تطوير التعليم العربي 
كسابه  بحيث ال يقتصر دور المعلم على تلقين الطالب بل تأهيله وبناء شخصيته وا 

(، وتستدعي التكنولوجيات 2008المعارف )المجلس األعلى للتعليم في قطر، 
الجديدة أدوارًا جديدة للمعلمين، واستحداث أساليب تربوية، وبناء بيئة للتعلم بوسائل 

 . (Ingvarson, 2006)غير تقليدية 
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علم مرتبط بثقافة مجتمعه أوضحت جرباوي، أن اإلعداد الثقافي للمو 
والعصر الذي يعيش فيه ، والثقافة العامة بمعناها الواسع ضرورية لكل معلم 
بصفته مربيًا وبخاصة في عصرنا هذا وما يحمله اإلعالم المفتوح من مخاطر؛ لذا 
فإن إعداد المعلم في هذا الجانب بما ينمي وعيه بثقافة مجتمعه ومشكالته 

(، ومن المسلم به أن القوى العاملة  2005وريًا )جرباوي، وعالقاته يعد أمرًا ضر 
المؤهلة في سلك التعليم والتي تتميز بمؤهالت متوازنة  ستكون المفتاح لتحقيق 
قليميا،  االزدهار والتنوع في الصناعات الوطنية في األردن والقدرة التنافسية محليا وا 

لتعزيز اإلنتاجية  )السايس،  ن التدريب ورفع مستوى المهارات أصبح أداة فعالة أو 
2008.) 

 
يشييير النمييوذج التييالي إلييى اخييتالف تلميييذين ميين ذوي األداء المتوسييط وفقييا ألداء معلييم 

 كل منهما: 
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  المئوية 37الدرجة 

  درجة مئوية 53فجوة قدرها 
 

 الدرجة صفر المئوية

        100          
 

 

  أداء التلميذ

 

 سنوات 8سن 

 

 **تلميذ مع معلم منخفض األداء
  المئوية 100 

 

  المئوية 90الدرجة 

 

 *األداء تلميذ مع معلم عالي
  المئوية 100 

 

  من المعلمين المعلمين %20** من أدنى 

 
 من المعلمين %20من أفضل  *

  المئوية 100الدرجة 

 

  المئوية المئوية 50الدرجة 

 

  تلميذان في نفس مستوى األداء
  المئوية 0

 

درجة مئنية خالل ثالث سننات نفقاً  50المئنية( سنف يختلفان في األداء بأكثر من  50تلميذين من ذني األداء المتنسي )عند الدرجة  إن
 للمعلم المعين لهما
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 (2008)تطوير التعليم و التدريب في مملكة البحرين ، المصدر: 
حظيت القضايا التربوية ومشاكلها باهتمام كبير سواء على المستوى 

كبيرة من العديد من المنظمات  ي أو العربي أو العالمي، وبذلت فيها جهود  المحل
الدولية كاليونسكو واإللسكو، وغيرها الكثير من المؤسسات والجمعيات األهلية 

(، فنحن في عصر التحول من تنظيمات صناعية 2008والحكومية )السايس، 
سياق طموحات ( وفي (WSIS, 2008واجتماعية إلى االعتماد على المعرفة 

فإن التحدي الذي يفرضه اإلصالح التعليمي ، القائمة على المعرفةقتصاديات اال
ل التحصيل على المعلومات أو حتى رفع معدل ليس مجرد زيادة حق الحصو

ولكن أيضا تغيير طبيعة عملية  ،المتحانات االعلمي والدراسي بموجب نتائج 
طي مع أهداف االقتصادات القائمة التعلم والتعليم والتدريب حتى يتسنى لها التعا

(، وتستدعي التقنيات الحديثة أدوارًا جديدة 2001، على المعرفة )هارجريف. شو
وأصبح هناك ضرورة لالهتمام بمعايير مهنة المعلم  (Makrakis, 2005)للمعلم

التي تحدد بوضوح متطلبات األداء والمعرفة والمهارات التي يحتاجها المعلم، والتي 
 ( .2008العمل بالمدارس )المجلس األعلى للتعليم في قطر، يقتضيها 

ووفقًا للمتغيرات الدولية التي يمر بها العالم فقد تم إجراء حوار موسيع حيول 
تحيييديث وتطيييوير المعيييايير والتصييينيفات فيييى مجييياالت العميييل والتعلييييم والتيييدريب فيييي 

ة ... الواقييييع اجتمييياع خبييييراء العميييل العربييييي تحيييت عنييييوان "المعيييايير المهنييييية العربيييي
 (2006والمأمول") منظمة العمل العربية، 
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وضيييع معيييايير استرشيييادية  :وفيييي ميييؤتمر" اللقييياء األول عييين المعليييم العربيييي
ليييءداء"، قيييال األميييين العيييام لجامعييية اليييدول العربيييية "إننيييا ليييم نتحيييرك كثييييرا فيييي هيييذا 
 المجييييال رغييييم أولويتييييه الملحيييية، ومسييييتوى خريجييييي نظامنييييا التعليمييييي خييييارج السييييباق

 (.2008والمنافسة العالمية" )المجلس األعلى للتعليم في قطر، 

فكثير من مدارس التعليم العام في البلدان المختلفية تسيعى إليى تطيوير أداء 
 ,Viadero)المدرسييين، وذلييك ميين خييالل متابعيية ممارسيياتهم التدريسييية وتقويمهييا 

ومييييييات ومشييييييروع "معييييييايير كفيييييياءة المعلمييييييين فييييييي مجييييييال تكنولوجيييييييا المعل (2000
منظميية واالتصييال" يمضييي فييي توسيييع البييرامج بإلقيياء الضييوء علييى إصييالح التعليييم )

(. إن ارتفيياع مسييتوى األبعيياد األربعيية 2008، االمييم المتحييدة للتربييية والعلييم والثقافيية 
في أي مهنة )المعارف، المهارات، المسئولية، المساءلة( من شأنه أن يؤدي مباشيرة 

مهنييييية لهيييييذه المهنيييية بيييييين المهيييين األخيييييرى )علييييييان إلييييي ارتفييييياع مسييييتوى المكانييييية ال
(، وارتفييياع المكانييية المهنيييية ييييؤدي بيييدوره بالضيييرورة إليييى ارتفييياع 2007والشخشيييير، 

المكانييية االجتماعيييية ومييين ثيييم االقتصيييادية ألصيييحاب تليييك المهنييية، وارتبييياط المكانييية 
مهنية االجتماعية برفعة المكانة المهنية ألصحاب المهنية هيو ميا ييؤدي إليي عراقية ال

لييذا كييان لزامييًا علييى القييائمين علييى   .(2006وارتفيياع شييأنها فييي المجتمييع )البكييري،
عييداد المعلمييين اسييتخدام أدوات علمييية النتقيياء المعلمييين، ومعييايير مشييابهة  اختيييار وا 

 (2008التعليم )الجارودي،  لتخريجهم وتدريبيهم ومتابعة تقويمهم أثناء مزاولة مهنة

 الدراسات السابقة:
 معلمي التزام درجةعلى تعرف ( إلى 2013راسة جرجيس )د هدفت

 وجهة الطلبة من تعلم تقييم لمجا للمعلم في الوطنية بالمعايير الزرقاء محافظة
تعزى للجنس، سنوات الخدمة تقديراتهم  متوسطات في الفروق عن والكشف ،نظرهم
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عايير ، والى وجود والمؤهل العلمي، وأظهرت النتائج ارتفاع درجة التزام المعلمين بالم
( سنوات، في 10فروق لصالح اإلناث، ولصالح المعلمين ذوي الخدمة األكثر من )

دراسة  هدفتو.. (2013، جرجيسحين لم يظهر اثر لمتغير المؤهل العلمي)
 األردن في األساسية المرحلة معلمي ممارسة درجة(  لمعرفة ٢٠١٠العليمات )
 وجهة من ،مهنيا المعلمين لتنمية الحديثة طنيةالو ضوء المعايير في المهنية للكفايات

وأظهرت نتائج الدراسة أن الكفايات التدريسية  ،التربويين المديرين والمشرفين نظر
كانت متوسطة، وعدم وجود فروق تعزى إلى وظيفة المقوم، وعدم وجود فروق تعزى 

 .(2010،) العليماتإلى متغير الجنس: 
تحدييييد أهيييم األسيييس الفكريييية للمعيييايير  ىليييإ تهيييدف (2010دراسييية عبيييد ا ، )
، و تحديد أهييييم مؤشييييرات جييييودة أداء معلييييم الثانوييييية العامييييةو القومييييية للتعليييييم فييييي مصيييير 

تحديد التوجهات التي ينبغي أن تنطلق منهيا األسيس  أسفرت نتائج الدراسة النظرية عن
اء معلم الثانوية ، وقد أكدت نتائج الدراسة أ، جودة ادالمجتمعية للمعايير القومية للتعليم

أن واقييع معييايير جييودة أداء مييتعلم و  (0.80)  العاميية لييدى جمليية العينيية محققيية بمسييتوى
 .(2010عبد ا ، ) (0.73)  المدارس الثانوية العامة بمحافظة قنا محققة بمستوي

 دراسة مقابلة

فعالية الكفايات التعليمية  ( في2008االستطالعية ) (نصر)دراسة 
وجرش في األردن، وقد هدفت  لمي المرحلة الثانوية في مدينتي إربدومصادرها عند مع

ممارسة معلمي  فعالية هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر عدد من المتغيرات في
 : وكانت نتائج تحليل المعلومات كما يلي ،المرحلة الثانوية للكفايات التعليمية

الكفاييات التعليميية فيي  أن المعلمين الذكور أكثير فعاليية مين اإلنياث فيي ممارسية
  التعليمية(. مجاالت )معرفة الموضوع الدراسي واستخدام الوسائل واألنشطة
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ليس هناك اختالف بين الخبيرة التدريسيية للمعليم، والموضيوع الدراسيي اليذي 
للكفاييييات  يدرسييه، والدرجيية العلمييية الحاصييل عليهيييا و درجيية فعاليتييه فييي ممارسييته

  ت السبعة موضوع البحث.التعليمية على كل من المجاال

مع درجة فعاليته فيي  إن تقدير المدير للمعلم له عالقة ذات داللة إحصائية
واسيييتخدام  ،ممارسيييته للكفاييييات التعليميييية فيييي مجييياالت ) معرفييية الموضيييوع الدراسيييي

وتحليلهييييييا للعملييييييية  وتحديييييييد األهييييييداف ،والتخطيييييييط ،الوسييييييائل واألنشييييييطة التعليمييييييية
 . افعية(مجال الد التعليمية، ومع

معلمييي المرحليية الثانوييية  ميين %49,7وأظهييرت نتييائج الدراسيية أن حييوالي 
ميين  %8,06وأن  التييدريس، طيوروا فعيياليتهم للكفاييات التعليمييية مين خييالل الخبييرة فيي

فعياليتهم  اسيتجابات المعلميين أظهيرت أن الجامعية كانيت المصيدر الرئيسيي لتطيوير
 (. 2008للكفايات التعليمية )مقابله، 

دراسة عدنان إلى معرفة مدى تقبل المعلمين لمعايير الجودة الشاملة هدفت 
في التعليم: وهي دراسة ميدانية بمحافظية اإلحسياء، وهيدفت إليى تعيرف  ميدى تقبيل 
المعلميييين لمعيييايير الجيييودة الشييياملة فيييي التعلييييم بمحافظييية اإلحسييياء، والعواميييل التيييي 

م، والمعوقييات التييي تحييد ميين تشييجعهم علييى تقبييل معييايير الجييودة الشيياملة فييي التعلييي
تقييبلهم لهييا، والمقترحييات التييي تفعييل تقييبلهم للمعييايير، وخلصييت الدراسيية إلييى أنييه ال 
توجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية بييين تقبييل المعلمييين لمعييايير الجييودة الشيياملة فييي 
التعليييييم فييييي جميييييع متغيييييرات الدراسيييية )المؤهييييل الدراسييييي، نوعييييه ، مييييدة الخبييييرة فييييي 

فقيد وجيدت فيروق ذات داللية  ،حلة الدراسية ( ماعيدا متغيير الجنسييةالمر  –التدريس 
إحصيييائية لصيييالح المعلميييين غيييير السيييعوديين، وأوصيييى الباحيييث بضيييرورة االهتميييام 

 (.2007بالمعلم السعودي واالعتناء بإعداده )الورثان،
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المعنونة بعرض مرئي معلوماتي ألعمال  (2007) عبد السالم دراسة  أما
الجماهيرية  من مشروع إستراتيجية التمكين والتنمية اإلنسانية فيالمرحلة األولى 

خلصت الدراسة إلى أن التعليم بشكل فقد العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى 
ويعاني من وجود فجوات كبيرة  ،عام ال يستجيب لمتطلبات العصر وسوق العمل

فمعدل نمو  ؛و الطلبةفي المهارات وزيادة معدل نمو المعلمين على معدل نم
حتى أواخر  % 17بينما بلغ معدل نمو المعلمين %12.3التالميذ كان بواقع 

األساسي  ،وجود بطالة مقنعة بين المعلمين في التعليم إلىاأللفية الثانية مما يؤشر 
جودة التعليم في ليبيا وقد أدى ذلك وكذلك الحال في التعليم الثانوي، كما تتدنى 

االستثمارات المسخرة وال  ت الكفاءة لمستويات ال تتناسب مع حجمإلى تدني معدال
( دولة 111من بين ) 110الطموحات المعقودة على التعليم لهذا تحتل ليبيا المرتبة 

في حين يعتبر معدل  تمت دراستها من حيث الجودة اإلجمالية لنظام التعليم،
الم، كما أبرزت البيانات االلتحاق بالتعليم في ليبيا ضمن أعلى المعدالت في الع
من المعلمين هم  % 72المتاحة عن معلمي التعليم األساسي أن ما يقارب 

، وأوصت %19 لىع ونأنصاف مؤهلين وأن من يمكن وصفهم بالمؤهلين، ال يزييد
الدراسة برفع كفاءة المعلمين وتصحيح التشوهات الفنية والعددية في الرصيد القائم 

جذرية لمشكلة المعلمين االحتياط مع التأكيد على تبني من المعلمين ووضع حلول 
معايير محددة في تعيين المعلمين بما يجعلهم أكثر قدرة على ممارسة المهنة 

  .(  2007الدويبي، )

الكفايات التكنولوجية للمعلمين "( بدراسة بعنوان 2007قام الباحث خالد )
وقد هدفت الدراسة إلى تعرف ، "في مدينة اربد من وجهة نظر المشرفين التربويين

أهم الكفايات التكنولوجية الالزمة للمعلمين من وجهة نظر المشرفين التربويين، في 
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( مشرفًا ومشرفة، ولتحقيق 87ربد في األردن، وتكونت عينة الدراسة من )إمدينة 
( فقرة وتوصلت الدراسة 33ستبانة تكونت من )اأهداف الدراسة قام الباحث بتطوير 

درجة ممارسة الكفايات التكنولوجية لدى المعلمين في مدينة اربد من وجهة  إلى أن
مع وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير  ،نظر المشرفين التربويين كانت عالية

الجنس لصالح الذكور، ووجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير المؤهل العلمي 
رجة الماجستير، وبين الماجستير بين الدبلوم العالي والماجستير لصالح حملة د

والدكتوراه لصالح الدكتوراه، وعدم وجود فروق إحصائية تعزى ألثر عدد سنوات 
الخبرة، وبناء على هذه النتائج يوصي الباحث بالمتابعة المستمرة من المشرفين 
التربويين في زيارتهم للمعلمين في المدارس، ومن خالل عقد ورشات عمل وندوات 

يبية تضع حلواًل للمشاكل التربوية التي يواجهها المعلمون في الميدان ودورات تدر 
في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية التعلمية، وبإجراء دراسات 
أخرى تتناول فئات أخرى كالمعلمين والمديرين من وجهات نظرهم )المومني، 

2007.) 
إدارة الجودة وعالقتها حول تطبيق مبادئ كانت ( 2005دراسة أحمد )

بالكفايات المهنية لدى المعلمين في المدارس الثانوية الحكومية للبنين بالمدينة 
المنورة، وقد خلصت إلى تعرف مدى توافر الكفايات المهنية لدى المعلمين، 
وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج منها أن الكفايات المهنية تتوافر لدى 

 (.2005)الغنيم، المعلمين بدرجة متوسطة 
( فيييي اليييمن اسيييتهدفت الدراسييية 2002) وآخيييرينوفييي دراسييية د.عبيييد الحميييد 

تقويم الكفايات األدائية للمعليم فيي مرحلية التعلييم األساسيي وذليك لمعرفية أوجيه القيوة 
 -خلصيت إليى أن الكفاييات الرئيسية الضيرورية للتيدريسو والضعف في أداء المعليم، 
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ارس من قبل معلمي مرحلة التعلييم األساسيي بنسيب تم -التي اشتمل عليها المقياس
، أما مجياالت الكفاييات %80تقل عن مستوى اإلتقان، والذي حدده فريق الدراسة بي 

،  وآخييرونممارسيية المعلمييين لهييا يقييل عيين مسييتوى الييتمكن )سييعيد  مسييتوى فقييد كييان
2002.)  

التيي ( تطرق إلى استقصاء أوجه المعاناة 1997دراسة قام بها محمد ) فيو 
يالحظها المعلمون والمعلميات فيي الميدارس القطريية فيميا يتعليق باإلشيراف والتوجييه 

 :المشكالت المدرسي، ومن أبرز هذه
 افتقاد بعض الموجهين والمشرفين للعدالة في التعامل مع المعلمين -1

 .ن الجدد قليلي الخبرة في التدريسو وخاصة المعلم
م بيروح المشيرفين، بيل فيي ييؤدون عملهي بعيض المشيرفين التربيويين ال  -2

 .شخص المفتش الذي يتصيد األخطاء

 .المشرفون المعلمين الجدد بأعمال تفوق قدراتهم وأوقاتهم يطالب -3

بمهيام خيارج نطياق العميل المدرسيي، فيي الوقيت  مطالبية المعليم الجدييد -4
 .وممارستهم النشاط فر فيه إمكانيات التدريساالذي ال تتو 

التعلييم  ة تنفيذ طيرق تربويية جدييدة فييعدم منح المعلم الجديد صالحي -5
 . (1997أو تجريب الجديد في مجال التربية )حسن، 

أشييارت الدراسيية  وعنييد مقارنيية نتييائج الدراسيية مييع الدراسييات السييابقة نجييد ان 
إذ كانت الفروق غيير  ؛إلى عدم وجود فروق حسب اختالف جنس المشرف التربوي

واختلفيييت ميييع نتييييائج  (2010،لعليماتا) ، واتفقيييت بيييذلك ميييع دراسييية دالييية إحصيييائياً 
وجيييود فيييروق دالييية إحصيييائيًا تعيييزى اليييى  توصيييلت التيييي  (2007)الميييومني، دراسييية 
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فيروق دالية ( التيي كانيت توصيلت ل2013، جرجيسو)لمتغير الجنس لصالح الذكور 
 لصالح االناث.إحصائيًا 

واتفقيت بيذلك  حسب اختالف سنوات الخدمة اً فروقت الدراسة الحالية ووجد 
وجيود اذ لم تشر دراسته ل (2007)المومني، ( بخالف 2013، )جرجيسع دراسة م

 .فروق إحصائية تعزى ألثر عدد سنوات الخبرة
 

 :المعايير النينية لتنمية المعلمين 

 يمارسيها المهنية أن هيذه فيي يعميل مين بيد لكيل مهنية وال لكيل هنياك واجبيات

 نحيو واتجاهيات ومهياراتمعرفيية  جوانيب عليى الواجبيات هيذه وتبنيى صحيح ، بشكل

سيوق  يقبيل بيه اليذي األداء مسيتوى هيي مهنية لكيل المهنيي األداء العميل، ومعيايير
 سييتم التيي للمهنية مهنيي توصييف  بإعيداد المعيايير اشيتقاق خطيوات العميل، وتبيدأ

 لفتيرة كافيية العميل سيوق فيي المهنية دراسية وذليك مين خيالل معايير أداء لها، اشتقاق

 الذي األداء مستوى وتعرف وتحديد الواجبات، العامل، به يقوم ما تحليل يمكن بحيث

لذا تعد عملية تحديد المعايير أمرًا فيي غايية   (،2006 )بدوي،  صاحب العمل يقبله
 األهمية لضمان تحقيق الجودة في األداء.

ويعرف قاموس التربية المعيار بأنه أعلى مستويات األداء التي يسعى الفرد 
ييييتم عليييى ضيييوئها تقيييويم مسيييتويات األداء المختلفييية والحكيييم عليهيييا للوصيييول إليهيييا، و 

 (.1980)الخولي، 

 أو للمقارنية مييزان أو للمعيايرة بمعنيى: أداة عيام بشيكل معييار لفيظ ويسيتخدم

علييه  متفقيا أو مقبيوال يعيد إنجياز مسيتوى بمعنيى بينهيا، أو فيروق ميع ، للمراجعية محيك
المعبير عين المسيتوى النيوعي اليذي وفيي ذات الوقيت هيو الينص  .(،2006 )بيدوي، 
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يجب أن يكون ماثاًل بوضوح في جميع الجوانب األساسية والمكونة ألي برنيامج ميا 
(Houghton, 1996). 

يعرف قاموس أكسفورد المعايير بأنها : مستوى محدد من التميز في األداء 
يية، أو مين الجيودة، ينظير إليهيا كهيدف محيدد مسيبقًا للمسيألة التعليم ةأو درجة محدد

كمقييياس لمييا هييو مطلييوب تحقيقييه لييبعض األغييراض، ويعرفهييا آخييرون بأنهييا عبييارات 
 تشييير إلييى الحييد األدنييى ميين الكفايييات المطلييوب تحقيقهييا لغييرض معييين )بييدوي، 

2006 .) 
 ميا تصف المهن من مهنة في المقبول لءداء المهنية المعايير يعني أن وهذا

 أداء عين تتحيدث مهيارة، وال لكيل المقبيول ءاألدا ومسيتوى بيه القييام العامل على يجب

 دون إتقانها إلى الفرد يصل فقد وتدريبية،  مواد دراسية أو منهج أو تعليمي أو تدريبي

ن ) رسمي تعليم وتدريب  معايير هناك واالختبارات(، وأن للتدريب معايير بها ارتبط وا 

 أو تتقيارب أن الطبيعيي ومن ومخرجاتها، والفني المهني والتدريب التعليم جودة لتقويم

 االختبيارات )بيدوي،  أو التيدريب جيودة معيايير ميع معيايير المهنية بعيض تتطيابق

2006) . 
 مسيايرته مين والتأكيد المهنيي التوصييف هيذا تحيديث الضيروري دومياً  ومين

 وميا المهنيي األداء معيايير تسيتخدمو (، 2008مسيتمر) المصيري،  بشيكل للمتغييرات

 أعلى، لوظائف للترقي الكفاءات اختيار األجور، أو يدلتحد من محكات عليه تحتوي

 متطلبيات أو تحدييد تكنولوجييا جدييدة إدخيال عنيد سيواء المطليوب التيدريب أو تحدييد

لتلييك المهنيية )مركييز التميييز للمنظمييات غييير الحكومييية،  المهنييية والسييالمة الصييحة
2003) 
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 :االشراف التربني 

م حيييث كييان مجلييس 1954ام كانييت بداييية اإلشييراف التربييوي فييي أمريكييا عيي
المدينييية المشيييتمل عليييى أوليييياء أميييور الطيييالب يهيييتم باختييييار المعلميييين ذوي السيييمعة 

(، 2002قيه، االطيبة وعزل اآلخرين الذين ال يتمتعون بيأخالق سيليمة )الحربيي، ورف
مختصييًا فييي المنيياهج  45إلييى أن اجتماعييا ضييم   and Neville Glanzأشييار 

حدة األمريكيية أظهير اختالفيًا بيينهم حيول مفهيوم وأهيداف واإلشراف في الواليات المت
ورغييم  .Glanz, & Neville, 1997)ومييدى أهمييية اإلشييراف التربييوي وجييدواه )

االخيييتالف بيييين التربيييويين فيييي تعرييييف اإلشيييراف التربيييوي وتحدييييد أهدافيييه، والقناعييية 
ربويية بتأثيره في تحسين أداء المعلميين داخيل الصيف الدراسيي، إال أنيه ظيل عمليية ت

تؤكد ضرورة اسيتمرارها جمييع الجهيات المعنيية بالتربيية والتعلييم فيي القطياعين العيام 
(، وقييييد ميييير مفهييييوم اإلشييييراف 2003والخيييياص فييييي معظييييم دول العييييالم )المقوشييييي، 

التربوي بتطورات كثيرة ومتنوعة حيث اقترنت وظيفة اإلشراف بالمراقبة الدورية على 
لتالميذ من النواحي العلمية ثيم الحكيم وميا يتبيع معلمي المدارس ومتابعة مدى تقدم ا

ذليييك مييين اتخييياذ قيييرار إميييا بيييالثواب أو العقييياب للعييياملين فيييي المدرسييية إليييى أن اتسيييع 
كيييان المفهيييوم الشييييامل ليشيييراف واليييذي يسييييعى لتحلييييل جمييييع العناصيييير فالمفهيييوم، 

 (.2002المؤثرة في عمليتي التعليم والتعلم )الحربي، ورفاقه، 
ر الفت في مفهوم اإلشراف التربوي خالل العقدين لقد حدث تطو   

األخيرين نتيجة األبحاث والدراسات التربوية المتواصلة، وخصوصًا بعد أن كشفت 
هذه الدراسات جوانب القصور في األنماط السابقة ليشراف التربوي، أو فيما كان 

حداث يعرف بيالتفتيش والتوجيه التربوي في محاولة لتالفي أوجه القصور، وا  
التغييرات المنشودة في عمليات التعليم والتعلم بأساليب جديدة تأخذ في حسبانها 
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البعد اإلنساني إلى جانب البعد المعرفي، كما تعتمد مبدأ التنمية المستدامة ومبدأ 
فاإلشراف يفرض نفسه أكثر فأكثر على  (، 2007التعلم مدى الحياة )الغتم، 

، وآخروناقتصادية واجتماعية وأخالقية )خوجة  الساحة التربوية باعتباره ضرورة
2002 .) 

ولقد واكب التطور في مفاهيم اإلشراف التربوي في األردن مروره عبر    
يتحرى البحث عن األخطاء   ( والذي 1962 -1921ثالث مراحل هي: التفتيش)

(، 2006ومراقبة المعلم، وكان االتصال أحاديًا بين المفتش والمعلم )أبو الحريري، 
مما عجل بانتهاء مرحلة التفتيش والذي كان انعكاسا لفلسفة المجتمع في ذلك 

استبدل مسمى التفتيش بمسمى التوجيه التربوي ثم (، 1981الوقت )عبيدات، 
( رغبًة في تطوير العمل التربوي وتوثيق الصلة بالمعلم، إلى أن 1975 -1962)

أي  أن إرادة الموجه تعلو إرادة المعلم أستبدل التوجيه التربوي والذي يوحي بالفوقية، 
الذي يلغي هذه الظاهرة  1975( بمسمى اإلشراف التربوي في عام 2005)طعاني، 

التوجيهية ويدل على التفاعل بين المعلم والمشرف التربوي وذلك بغرض تشخيص 
(، 2006ي، الموقف التعليمي وتحليله وتقويمه ثم تحسينه وتطويره )أبو الحرير 

والتربوية )ربيع،  وتطور هذا المفهوم ليشمل جميع عناصر العملية التعليمية
2006) . 

مين هنيا بيرزت مكانية اإلشيراف التربيوي فيي الهيكيل التنظيميي عليى أنيه أداة 
(، السييما 1981لتطوير البيئية التعليميية بحييث ال يمكين االسيتغناء عنيه )عبييدات، 

حتييى يييتم تطييويره واالرتقيياء بمسييتواه، فكيييف إذا أن كييل عمييل بحاجيية إلييى اإلشييراف 
 كان األمر متعلقًا بالتربية والتعليم المسئولين عن بناء اإلنسان الصالح. 

 اليريقة ناإلجراءات
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 مجتمع الدراسة:
يتكون المجتمع األصلي للدراسة من جميع المشرفين التربويين في مديريات 

 (.202عمان وبلغ عددهم )التربية والتعليم التابعة لمحافظة العاصمة 

( يوضح توزيع المدارس التي يشرف عليها مجتمع الدراسية مين 1والجدول )
 المشرفين التربويين

 (1جدنل )

محافظة عمان للعام في  السلية نالجنس نالمدن نالقرى حسبتنزيع المدارس 

2010-2011 

 المحافظة 
 الجنس

  

 المجمنع   نكالة الغنث الدنلية حكنمية اخرى مدارس خاصة  نزارة التربية نالتعليم

    

  

 مجمنع  قرى   مدن   مجمنع  قرى   مدن   مجمنع  قرى   مدن   مجمنع  قرى   مدن   مجمنع  قرى   مدن  

 العاصمة
  

 356 82 274 39 3 36 4 2 2 33 0 33 280 77 203 ذكنر   

 217 24 193 35 1 34 1 0 1 8 0 8 173 23 150 اناث      

 1365 124 1241 6 0 6 0 0 0 1092 0 1092 267 124 143 مختلية 

 1938 230 1708 80 4 76 5 2 3 1133 0 1133 720 224 496 مجمنع   

 (2013)وزارة التربية والتعليم، 
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 عينة الدراسة:
( مييين مجتميييع %15مشيييرفًا أي ميييا نسيييبته ) 31تكونيييت عينييية الدراسييية مييين 

ة العشوائية الطبقية حيث تم اختيار المشرفين التربويين الدراسة، تم اختيارهم بالطريق
وتم تقسيمهم الى فئات حسب متغيرات ) الجنس والمؤهيل العلميي والخبيرة( والجيدول 

 ( يوضح خصائص العينة: 1رقم )
 (2جدنل )

نيين في محافظة عمان حسب  متغيرات ) بتنزيع أفراد عينة الدراسة للمشرفين التر 

 ي نالخبرة(الجنس نالمؤهل العلم

 الخبرات بالسننات المؤهل العلمي الجنس

دبلنم  بكالنرينس إناث ذكنر

 عالي

اقل من  دكتنراه ماجستير

5 

أكثر من  10-15 5-10

15 

24 7 1 6 16 8 9 4 10 8 

 

 

 أداة الدراسة:
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سيييييتبانة لقيييييياس درجييييية تيييييوافر المعيييييايير الوطنيييييية لتنميييييية ااسيييييتخدم الباحيييييث 
رفين التربويين في محافظة العاصمة عمان، وليجابة المعلمين من وجهة نظر المش

ستبانة أوليية تضيم مجياالت المعيايير الوطنيية اسة، فقد طور الباحث اعن أسئلة الدر 
لتنمية المعلمين اعتميادا عليى األدب النظيري والدراسيات السيابقة المتصيلة بالدراسية، 

بيوي، وقيد تيم عرضيها كما تم االستعانة بنصيائح وتوجيهيات الخبيراء فيي المييدان التر 
على مجموعة مين المحكميين والخبيراء التربيويين المختصيين فيي الجامعيات األردنيية 

مييية فقيييرات ءووزارة التربيييية والتعلييييم، إلبيييداء مالحظييياتهم وآرائهيييم وتقيييديرهم لميييدى مال
االستبانة، وفي ضوء اقتراحيات المحكميين ومالحظياتهم تيم تعيديل الصيياغة اللغويية 

مج الفقرات المتشابهة لتخيرج االسيتبانة بصيورتها النهائيية، لتضيم لبعض الفقرات، ود
( فقرة تهدف بمجملها قياس درجة تيوافر المعيايير الوطنيية لتنميية المعلميين مين 56)

وجهة نظر المشرفين التربويين، والمتمثلة بالمجاالت السبعة التالية: )التربية والتعليم 
وجيييية، التخطيييط للتييدريس، تنفيييذ التيييدريس، فييي األردن، المعرفيية األكاديمييية والبيداغ

تقييم تعلم الطلبة، التطوير الذاتي، أخالقيات مهنة التعلييم(، ويوضيح الملحيق األداة 
 بصورتها النهائية.

 صدق األداة:
للتحقييق ميين صييدق األداة اعتمييد الباحييث علييى صييدق المحتييوى ميين خييالل 

ة لتنميية المعلميين عليى عرض فقرات االستبانة التي تضم مجياالت المعيايير الوطنيي
مجموعة من المحكمين والخبراء المختصين التربويين فيي الجامعيات األردنيية ووزارة 
التربيييية والتعلييييم، اليييذين قييياموا بتحكييييم االسيييتبانة إلبيييداء مالحظييياتهم وآرائهيييم لميييدى 

ميية فقييرات االسييتبانة الخاصيية بمجيياالت المعييايير الوطنييية لتنمييية المعلمييين فييي ءمال
وفييي ضييوء اقتراحييات المحكمييين ومالحظيياتهم تييم تعييديل الصييياغة اللغوييية األردن، 
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ضيافة بعييض الفقيرات، لتخييرج االسييتبانة  ليبعض الفقييرات ودميج الفقييرات المتشييابهة، وا 
( فقرة لقيياس درجية  56حيث اشتملت على سبعة مجاالت تضم ) ،بصورتها النهائية

المشيييرفين التربيييويين فيييي  تيييوافر المعيييايير الوطنيييية لتنميييية المعلميييين مييين وجهييية نظييير
 محافظة العاصمة عمان وفقا لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة.

 ثبات األداة:
عييادة  لغيرض التحقيق ميين ثبيات األداة قييام الباحيث بإتبياع طريقيية االختبيار وا 

( 12( ، علييى عينييية ميين مجتمييع الدراسييية تكونييت مييين )Test-Re-Testاالختبييار )
داة عليييى أفيييراد العينييية ميييرة ثانيييية بعيييد ثالثييية أسيييابيع مييين مشيييرفًا حييييث تيييم تطبييييق األ

التطبيق األول، وتم حساب معامل ارتباط )بيرسون( بين استجابات أفراد العينية فيي 
 (.0.85المرتين، وقد بلغ معامل الثبات الكلي )

الفيا( إليجياد درجيية االتسياق الييداخلي  -كيذلك تيم اسييتخدام طريقية ) كرونبييا 
 (.0.87ث كانت قيمة ألفا الستجابات المشرفين )لفقرات االستبانة حي

 
 إجراءات الدراسة:

بعد قيام الباحث ببناء أداة الدراسة الخاصة بالمعايير الوطنية لتنمية 
المعلمين، وتحديد مجتمع الدراسة وعينتها، والتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة تم 

دخال بياناتها إلى جهاز توزيع االستبانة على عينة الدراسة، ثم تفريغ االستبا نة وا 
جراء عمليات التحليل اإلحصائي المناسبة واستخراج النتائج.  الحاسوب وا 

 المعالجة اإلحصائية :
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تييييم تحديييييد المتوسييييطات الحسييييابية واالنحرافييييات المعيارييييية لكييييل مجييييال ميييين 
لمعرفيية اثييير الجيينس، واسييتخدام تحلييييل  -ت –مجيياالت الدراسيية  واسيييتخدام اختبييار 

(، لفحييص الفييروق حسييب متغييير المؤهييل One-Way-Anovaألحييادي  )التبيياين ا
عييادة االختبيييار ) -Testالعلمييي وسيينوات الخبيييرة، كمييا اسييتخدام الباحيييث االختبييار وا 

Re-Test بيا  الفيا( لحسياب االتسياق اليداخلي ن( لقياس ثبات األداة، ومعادلة ) كرو
 لءداة.

فر المعييايير الوطنييية واسيتخدم الباحييث المعيييار التييالي للحكييم علييى درجيية تييوا
لتنمييية المعلمييين ميين وجهيية نظيير المشييرفين التربييويين فييي محافظيية العاصييمة عمييان 

 كما يلي:

 .(كبيرة جدا)تمثل درجة توافرها           ( 5-4.5المتوسطات      ) 
 . (كبيرة)تمثل درجة توافرها    (4.5أقل من  -3.5المتوسطات  )

 . (متوسطة)مثل درجة توافرها ت  (     3.5أقل  -2.5المتوسطات  )

 . (متدنية)تمثل درجة توافرها  (     2.5أقل  -1.5المتوسطات  )

 . (متدنية جدا)تمثل درجة توافرها        (1.5المتوسطات  )أقل من 

 :الدراسة نتائج
مييا درجيية تييوافر المعييايير الوطنييية لتنمييية المعلمييين ميين وليجابيية عيين السييؤال: 
 ؟تربويين في محافظة العاصمة عمانوجهة نظر المشرفين ال

تييم اسييتخراج المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية لجميييع مجيياالت  
 :، وكانت النتائج على الشكل اآلتيالدراسة الواردة في أداة القياس )االستبانة(

 (3جدول )
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة
 االنحراف المعياري لمتنسي الحسابيا المجاااااااااال

 0.77505 2.6133 التينير الذاتي

 0.74843 2.5161 تقييم تعلم اليلبة نتقييم التدريس

 0.60227 2.1839 األكاديمية نالبيداغنجية الخاصة

 0.67760 2.1774 التخييي للتدريس

 0.62422 2.1326 تنفيذ التدريس

 0.75375 2.1109 أخالقيات مهنة التعليم

 0.60605 2.0868 التربية نالتعليم في األردن

 0.57232 2.2714 مجمل المجاالت

 
يتضيييح مييين الجيييدول أعييياله أن المهيييارات المتعلقييية بمجيييال التطيييوير اليييذاتي 
وتقييييم الطلبيية وتقييييم التييدريس يتييوافران بدرجيية متوسييطة، ألن المتوسييطات الحسييابية 

لوطنييية المتعلقيية بالمجيياالت األكاديمييية ، بينمييا المعييايير ا 2.52و  2.61لهييا بلغييت 
والبيداغوجييية الخاصيية والتخطيييط للتييدريس وتنفيييذ التييدريس وأخالقيييات مهنيية التعليييم 
والتربيييييية والتعلييييييم فيييييي األردن كانيييييت درجييييية توافرهيييييا ضيييييعيفة ألن قييييييم متوسيييييطاتها 

 .2.33الحسابية كانت أقل من 
رات )الجنس، المؤهل تعزى هذه الفروق إلى متغي هلعن السؤال: وليجابة 

لمعرفية  إذا كيان هناليك فيروق ذات داللية إحصيائية و العلمي، عيدد سينوات الخبيرة(؟ 
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فيييي درجيييات تيييوافر المعيييايير الوطنيييية لتنميييية المعلميييين مييين وجهييية نظييير المشيييرفين 
التربييويين حسييب اخييتالف جيينس المشييرف، تييم اسييتخدام اختبييار ت، وكانييت النتييائج 

  على الشكل اآلتي:

 
 (4جدول )

نتائج اختبار )ت( لدرجات توافر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين حسب اختالف 
 جنس المشرف التربوي

 الجنس المجال
المتنسي 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسنبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

التربييييييية والتعليييييييم فييييييي 

 األردن

 0.63886 2.1181 ذكر
0.525 29 0.603 

 0.50460 1.9796 أنثى

األكاديمييية البيدغوجييية 

 الخاصة

 0.61572 2.1542 ذكر
0.502 29 0.619 

 0.58716 2.2857 أنثى

 التخطيط للتدريس
 0.66060 2.2222 ذكر

0.675 29 0.505 
 0.76636 2.0238 أنثى

 تنفيذ التدريس
 0.59277 2.1250 ذكر

0.124 29 0.902 
 0.77475 2.1587 أنثى
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 الجنس المجال
المتنسي 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسنبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

تقييييييييييم تعلييييييييم الطلبيييييييية 

 وتقييم التدريس

 0.70221 2.4271 ذكر
1.237 29 0.229 

 0.86549 2.8214 أنثى

 التطوير الذاتي
 0.82193 2.5454 ذكر

0.900 29 0.375 
 0.79394 2.8460 أنثى

 أخالقيات مهنة التعليم
 0.65104 2.1053 ذكر

0.075 29 0.941 
 0.56104 2.1299 أنثى

 قة الحلطري
 0.56912 2.2502 ذكر

0.376 29 0.710 
 0.62305 2.3439 أنثى

يشير الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات توافر 
المعييايير الوطنييية لتنمييية المعلمييين ميين وجهيية نظيير المشييرفين التربييويين حسييب اخييتالف 

لجمييع المجيياالت والمجيال الكلييي جينس المشيرف التربييوي، وذليك ألن قيييم ت المحسيوبة 
 . 0.05كانت أعلى من 

ولمعرفيية إذا كييان هنالييك فييروق ذات دالليية إحصييائية فييي درجييات تييوافر المعييايير 
الوطنييية لتنمييية المعلمييين ميين وجهيية نظيير المشييرفين التربييويين حسييب اخييتالف سيينوات 

 اآلتي: تم استخدام اختبار ف، وكانت النتائج على الشكل  خدمة المشرف التربوي،
 (5جدول )
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نتائج اختبار )ف( لدرجات توافر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين حسب اختالف 
 سنوات الخدمة

 مصادر الفرنق المجال
مجماااااااااااااااااانع 

 المربعات

درجاااااااااااااااااااات 

 الحرية

متنسااااااااااااااااااي 

 المربعات

قيمااااااااااااااااااااااااة ف 

 المحسنبة

الداللااااااااااااااااااااااااااة 

 اإلحصائية

التربيييييية والتعلييييييم فيييييي 

 األردن

 4.067 2 8.134 بين المجموعات

 0.103 28 2.884 داخل المجموعات 0.001 **39.483

  30 11.019 المجموع

األكاديميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 والبيدغوجية الخاصة

 1.086 2 2.172 بين المجموعات

 0.311 28 8.710 داخل المجموعات 0.044 *3.490

  30 10.882 المجموع

 التخطيط للتدريس

 1.767 2 3.534 بين المجموعات

 0.366 28 10.240 داخل المجموعات 0.016 *4.831

  30 13.774 المجموع

 تنفيذ التدريس

 0.144 2 0.289 بين المجموعات

 0.407 28 11.401 داخل المجموعات 0.705 0.354

  30 11.689 المجموع

 0.444 0.836 0.474 2 0.947 بين المجموعاتتقيييييييييم تعليييييييم الطلبييييييية 
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 مصادر الفرنق المجال
مجماااااااااااااااااانع 

 المربعات

درجاااااااااااااااااااات 

 الحرية

متنسااااااااااااااااااي 

 المربعات

قيمااااااااااااااااااااااااة ف 

 المحسنبة

الداللااااااااااااااااااااااااااة 

 اإلحصائية

 0.566 28 15.857 لمجموعاتداخل ا تقييم التدريس

  30 16.84 المجموع

 

 التطوير الذاتي

 1.072 2 2.145 بين المجموعات
 

1.891 

 

0.170 
 0.567 28 15.876 داخل المجموعات

  30 18.021 المجموع

أخالقييييييييييييييات مهنييييييييييييية 

 التعليم

 1.139 2 2.278 بين المجموعات

 0.527 28 14.766 داخل المجموعات 0.134 2.160

  30 17.044 المجموع

 طريقة الحل

 0.771 2 1.542 بين المجموعات

 0.296 28 8.284 داخل المجموعات 0.092 2.607

  30 9.826 المجموع

 0.05*عند مستوى داللة إحصائية أقل من 

 0.01**عند مستوى داللة إحصائية أقل من 



 2015،األول عشر،العددالثامن إربد للبحوث والدراسات،المجلد مدى توافر المعايير.. د. عوجان                              

319 

 

إحصائية في درجات توافر  يشير الجدول أعاله أنه يوجد فروق ذات داللة
المعايير الوطنية لتنمية المعلمين حسب اختالف سنوات الخدمة في كل من مجال 

األكاديمية والبيدغوجية الخاصة والتخطيط للتدريس وذلك ، التربية والتعليم في األردن
، بينما لم يكن هنالك فروق ذات 0.05ألن قيم الداللة اإلحصائية لها كانت أقل من 

تنفيذ التدريس وتقييم تعلم الطلبة وتقييم  :إحصائية في كل من المجاالت اآلتية داللة
وذلك ألن قيم الداللة  ،التدريس والتطوير الذاتي وأخالقيات مهنة التعليم وطريقة الحل

 .0.05اإلحصائية لها كانت أعلى من 
ر ولمعرفيية إذا كييان هنالييك فييروق ذات دالليية إحصييائية فييي درجييات تييوافر المعييايي

الوطنيية لتنمييية المعلميين ميين وجهية نظيير المشيرفين التربييويين حسيب اخييتالف المسييتوى 
 التعليمي للمشرف التربوي، تم استخدام اختبار ف، وكانت النتائج على الشكل اآلتي: 
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 (6جدول )
 نتائج اختبار )ف( لمتغيرات الدراسة حسب المستوى التعليمي 

 مصادر الفرنق المجال
مجمااااااااااااااااااانع 

 عاتالمرب

درجاااااااااااااااااااات 

 الحرية

متنسااااااااااااااااااي 

 المربعات 

قيمااااااااااااااااااااة ف 

 المحسنبة

الداللاااااااااااااااااااااااااااة 

 اإلحصائية

التربيييييية والتعلييييييم فيييييي 

 األردن

 0.045 3 0.136 بين المجموعات

 0.403 27 10.882 داخل المجموعات 0.952 0.113

  30 11.019 المجموع

األكاديمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 والبيدغوجية الخاصة

 0.767 3 2.302 بين المجموعات

 0.318 27 8.580 داخل المجموعات 0.088 2.415

  30 10.882 المجموع

 التخطيط للتدريس

 0.617 3 1.850 بين المجموعات

 0.442 27 11.924 داخل المجموعات 0.265 1.396

  30 13.774 المجموع

 تنفيذ التدريس

 0.285 3 0.854 بين المجموعات

 0.401 27 10.689 داخل المجموعات 0.555 0.710

  30 11.689 المجموع

 0.580 0.667 0.386 3 1.159 بين المجموعاتتقيييييييييم تعليييييييم الطلبييييييية 
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 مصادر الفرنق المجال
مجمااااااااااااااااااانع 

 عاتالمرب

درجاااااااااااااااااااات 

 الحرية

متنسااااااااااااااااااي 

 المربعات 

قيمااااااااااااااااااااة ف 

 المحسنبة

الداللاااااااااااااااااااااااااااة 

 اإلحصائية

 0.579 27 15.646 داخل المجموعات وتقييم التدريس

  30 16.804 المجموع

 

 التطوير الذاتي

 0.259 3 0.776 بين المجموعات

 0.639 27 17.245 داخل المجموعات 0.751 0.405

  30 18.021 المجموع

أخالقيييييييييييييييات مهنيييييييييييييية 

 التعليم

 0.449 3 1.348 بين المجموعات

 0.581 27 15.696 داخل المجموعات 0.519 0.773

  30 17.044 المجموع

 طريقة الحل

 0.156 3 0.469 بين المجموعات

 0.347 27 9.357 داخل المجموعات 0.719 0.451

  30 9.826 المجموع

يشير الجدول أعاله أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات توافر 
 ،وتقييم تعلم الطلبة وتقييم التدريس ،المعايير الوطنية لتنمية المعلمين وتنفيذ التدريس

وذلك ألن قيم الداللة  ؛وطريقة الحل ،وأخالقيات مهنة التعليم ،والتطوير الذاتي
 .0.05اإلحصائية لها كانت أعلى من 

 النتائج مناقشة
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لقد أظهرت النتائج أن المهارات المتعلقة بمجال التطوير الذاتي وتقييم الطلبة 
وتقييم التدريس يتوافران بدرجة متوسطة؛ ولعل السبب يعود إلى متابعة وزارة التربية 

قامتها العديد من الدورات الهادفة للمدرسين  .والتعليم  لسجالت التقييم وا 
، البيداغوجييية الخاصيية، يير الوطنييية المتعلقيية بالمجيياالت األكاديميييةبينمييا المعييا 

تنفييييذ التيييدريس وأخالقييييات مهنييية التعلييييم فيييي األردن كانيييت درجييية ، التخطييييط للتيييدريس
ليى ازدحيام الجيدول  توافرها ضعيفة؛ ولعل السبب يعود إلى اكتظاظ الصفوف بالطلبية وا 

 لمدرس.، وزيادة األعباء والضغوط على االيومي للمدرس
إلى عدم وجود فروق حسب اختالف جنس المشرف الدراسة أشارت  وقد 
إذ كانت الفروق غير دالة إحصائيًا مما يشير إلى اشتراك المشرفين  ؛التربوي

والمشرفات في وجهات نظرهم حول درجات توافر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين. 
والتعليم في  مجال التربيةووجود فروق حسب اختالف سنوات الخدمة في كل من 

األردن واألكاديمية والبيداغوجية الخاصة والتخطيط للتدريس وربما يعود األمر إلى 
المعلم المتعلقة بالتخطيط للتدريس  ازدياد شعور المشرفين بأهمية تنمية مهارات

في  مجال التربية والتعليمبوالبيداغوجية الخاصة والمهارات المعرفية والذهنية المتعلقة  
 .األردن كلما ازدادت خبرة المشرف

بينما لم يكن هنالك فروق في كل من مجاالت تنفيذ التدريس وتقييم تعلم  
الطلبة وتقييم التدريس والتطوير الذاتي وأخالقيات مهنة التعليم تعود إلى سنوات الخبرة 

ت عند على التوافر المحدود للمهارا ،مع اختالف سنوات الخبرة ،المشرفونيجتمع بل 
 ، وهذا يشير الى وضوح الضعف.المعلم في هذه المحاور

 التنصيات

 :في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بي 
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  تقيييييم البيييرامج التدريبيييية فيييي وزارة التربيييية والتعلييييم مييين حييييث اإلعيييداد والتأهييييل
 .ومعالجة نقاط الضعف فيها وتعزيز نقاط القوة

 ويين للمعلمين في المدارس، وعقد ورشات المتابعة المستمرة من المشرفين الترب
عميييل ونيييدوات ودورات تدريبيييية تضيييع حليييواًل للمشييياكل التربويييية التيييي يواجههيييا 

 المعلمون في الميدان .

  اسيييتمرار التعييياون والتنسييييق بيييين وزارة التربيييية والتعلييييم والجامعيييات خاصييية فيييي
ويعيييزز مجيييال إعيييداد المعلميييين وتيييأهيلهم مميييا يرفيييع مييين سيييوية العميييل التربيييوي 

 الخدمة التربوية والتعليمية في المملكة.
  التفكير بجدية في تكوين مؤسسة أو هيئة وطنية لالعتماد التربوي في المملكية

تسييهم فييي ضييبط مسييتوى التعليييم والتحقييق ميين المسييتوى النييوعي ألييية مؤسسيية 
تتيييولى عمليييية إعيييداد المعلميييين سيييواء أكانيييت كليييية للتربيييية أم مركيييزًا تأهيلييييًا أو 

     بيًا.تدري

 
 
 
 
 
 
 

 :المراجع
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، عميييان، األردن، اإلشييراف التربييوي واقعيية وآفاقييه المسييتقبلية(. 2006أبييو الحريييري، رافييدة ) •
  .دار الفكر

االعتمييياد وضييمان الجيييودة لبيييرامج إعيييداد  (2007أبييو دقييية، سيييناء إبييراهيم . عرفييية ، لبييييب ) •
التيييي تحميييل عنيييوان   ورقييية عميييل مقدمييية  لورشييية العميييلالمعليييم : "تجيييارب عربيييية وعالميييية" 

عداد المعلمين"  ."العالقة التكاملية بين التعليم العالي والتعليم األساسي:  برامج تدريب وا 
سيتراتيجية ليوزارة التربيية والتعلييم لءعيوام الخطية اال(: 2008إدارة البحث والتطوير التربوي ) •

  . وزارة التربييية والتعلييييم ،(2010 – 2008)

، عميان: إصيدار اسيتراتيجية الثقافية المجتمعيية فيي البليدان العربيية(  0032بدران، إبيراهيم ) •
 الدائرة الثقافية في أمانة عمان.

العاملية  القيوى وتنميية فيي تنظييم المهنيية ودورهيا المعيايير( 2006عابيدين ) أبيو بكير بيدوي، •
 العمل منظمةوالمأمول  الواقع – العربية المهنية المعايير حول خبراء إلى اجتماع مقدمة ورقة

 . العربية /القاهرة
 سطق األورقة الشطنمفي  مالح التعليصإ -ك والمسل رغي طريقال( 2007لي )ودلا كلبنا •

 قياريمال أفشو سطق األورقة الشطنمالتنمية في  ريرقت -قياريمال أفشو

http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/EDU_Summary_

ARB.pdf 

بيييان ميين االجتميياع الرابييع للفريييق الرفيييع المسييتوى المعنييي بييالتعليم (  2004) بيييان برازيليييا •
 .2004نوفمبر/تشرين الثاني  10-8، برازيليا، البرازيل، للجميع

 وزارة التربية والتعليم السعودية. " ندوة "تمهين التعليم( 2008الجارودي، ماجدة ) •

 الوطنية بالمعايير الزرقاء ظةمحاف معلمي التزام " درجة( 2013) يونس بسام، جرجيس •
 ،والنفسية التربوية للدراسات اإلسالمية الجامعة مجلة الطلبة " تعلم تقييم لمجا للمعلم في

 . يناير 566ص – 535ص ل،األو العدد ،والعشرون لحادي المجلد

تطوير البرامج األكاديمية في كلية التربية بجامعة ( 2005الحكيمى، عبد اللطيف ) •
جامعة اإلمارات  –، كلية التربية حدة في ضوء معايير االعتماد األكاديمياإلمارات المت

 المتحدة.



 2015،األول عشر،العددالثامن إربد للبحوث والدراسات،المجلد مدى توافر المعايير.. د. عوجان                              

325 

 

(، 123، مجلييية التربيييية، ع )المعليييم القطيييري وهميييوم المهنييية( 1997حسييين، محميييد صيييديق ) •
 .قطر

 .، بيروت: دار العلم للماليينقاموس التربية( 1980الخولي، محمد علي ) •
اإلشيييراف التربيييوي ضيييرورة (  2002،مرعيييي)  صيييديق. األقصيييم إبيييراهيم والقرنيييي ، خوجييية •

 .حتمية

عييرض مرئيي معلوميياتي ألعميال المرحليية األوليى ميين  (2007)  اليدويبي، عبيد السييالم بشيير •
الجماهيرية العربيية الليبيية الشيعبية االشيتراكية  ،مشروع استراتيجية التمكين والتنمية اإلنسانية

 .العظمى

/صييييادر  المعلمييييين فييييي وزارة التربييييية والتعليييييمنظييييام رتييييب  (2009ديييييوان التشييييريع و الييييرأي) •
 .2002( لعام 61من الدستور نظام رقم ) 120بمقتضى المادة 

تقويم أداء معلمي الرياضيات بمدارس منطقة الرياض ( 2012)عبدا  بن أحمد  ،الدهش •
المؤتمر العلمي الثالث ،  في ضوء المعايير المهنية المعاصرة ،لمملكة العربية السعوديةا
 -هي 1433ة خر جمادى اآل 12إلى  9الفترة من " الخبر –العالي  طالب وطالبات التعليمل

  .مايو  3 أبريل إلى 30 الموافق من 
، الطبعة األوليى، عميان، اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي الحديث(. 2006ربيع، هادي ) •

  .األردن: مكتبة المجتمع العربي

كنولوجيييييا المعلومييييات واالتصييييال لتعزيييييز الجييييودة فييييي اسييييتخدام ت( 2008السييييايس، ناهييييدة ) •
شيييبكة يونيفيييوك: ورشييية العميييل حيييول تعزييييز  – مؤسسيييات التعلييييم والتيييدريب التقنيييي والمهنيييي

 26-24الكوييت،  –الجودة والسياسات الوطنية  في بيرامج التيدريب المهنيي والتعلييم التقنيي 
 .مارس/آذار، وزارة العمل /المملكة األردنية الهاشمية

التنمييية المهنييية  (2007شييكر، غييازي أحمييد؛ عبيييد، صييديقة محمييد؛ الييديري، علييي أحمييد )ال •
، ورقيية قييدمت فييي المييؤتمر التربييوي الحييادي لمعلييم المرحليية اإلعدادييية: معلييم الضييوء نموذجيياً 

وزارة التربيية والتعلييم م"  2007ينياير 25 -24" المسيتقبل أجل من وطموح تطوير نيوالعشر 
 في مملكة البحرين. 
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عميييان، األردن: دار ، اإلشيييراف التربيييوي مفاهيميييه، أهدافيييه، أسسيييه (2005عييياني، حسييين )ط •
  .الشروق

األردن: دار الكتياب ، المرجع في اإلشراف والعمليية اإلشيرافية (2004عابد، محمود محمد ) •
  .الثقافي

التعليميية بالمييدارس فيييييير مؤشييييرات الجييييييييودة امييييدى تو (  2010)محمييييود محمييد ، عبد ا   •
رسالة ماجستير غير منشورة ، الثانييييوية العاميييييييية في مصييييييير في ضييييييوء المعايييييييييير القييييييومية

 .، جامعة سييوهاج

 ،رسييالة دكتييوراه  ،تطييوير برنييامج اإلشييراف التربييوي فييي األردن  (1981) عبيييدات ، ذوقييان •
 مس ، القاهرة .جامعة عين ش  كلية التربية،

اآلليييات المسييتخدمة لميينح شييهادة مزاوليية المهنيية ( 2007عليييان، محمييد؛ الشخشييير، خوليية ) •
، ورشيية عمييل حييول العالقيية التكاملييية بييين التعليييم العييالي والتعليييم األساسييي، برنييامج  للمعلييم

عداد المعلمين، وزارة التربية والتعليم العالي مشروع التعليم العالي.   تدريب وا 

درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية في األردن ( 2010حمود محمد )،يمات العل •
مجلة الجامعة  ،ًللكفايات المهنية في ضوء المعايير الوطنية الحديثة لتنمية المعلمين مهنيا

 -٢٦٥ص، العدد الثاني، اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية( المجلد الثامن عشر
 .يونيو  ٢٩٨ص

( تطييوير كفايييات المعلييم  فييي ضييوء معييايير الجييودة فييي 2007لييف )العنييزي، بشييرى بنييت خ •
اللقيييياء السيييينوي الرابيييع عشيييير بعنييييوان " الجييييودة فيييي التعليييييم العييييام " الجمعييييية  التعلييييم العييييام،

السييييعودية للعلييييوم التربوييييية والنفسييييية )جسييييتن ( إقامتييييه بفرعهييييا فييييي القصيييييم يييييومي الثالثيييياء 
 مايو. 16-15افق هي المو 1428ربيع االخر  29-28واالربعاء 

رؤييية جديييدة ليشييراف التربييوي فييي ضييوء متطلبييات تطييوير المرحليية  ( 2007الغييتم، نييورة )  •
تطيوير وطميوح  :المؤتمر التربوي السنوي الحادي والعشرون ) التعلييم اإلعيدادي ، اإلعدادية

 من أجل المستقبل(.
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بالكفايييات المهنييية  تطبيييق مبييادى ادارة الجييودة الشيياملة وعالقتهييا( 2005غنيييم، أحمييد علييي) •
,  24,  17ميييج ، ليييدى المعلميييين فيييي الميييدارس الثانويييية الحكوميييية للبنيييين بالمدينييية المنيييورة

2005. 
اليينص الكامييل  ،26/7/2007-27ملتقييى كلنييا األردن ،برنييامج العمييل( 2007) كلنييا االردن •

 .لوثيقة وبرنامج عمل  كلنا األردن

ور المشييييييرف والمعلييييييم فييييييي تصييييييميمها األنشييييييطة التعليمييييييية ود(  2005الفراجييييييي، هييييييادي ) •
وزارة   دائييرة اإلشييراف التربييوي، المديرييية العاميية للتعليييم، ، اللقيياء التربييوي الخييامس،وتقويمهيا

 التربية والتعليم، مسقط.
تقرييير األردن  (2004نائليية ) سييمر؛ الجييوهري،  بطارسيية، القصييير، بشييير؛ العتييوم، حيييدر؛  •

(  15-13طلبة المدارس فيي الفئية العمريية )  حول المسح الصحي العالمي باالعتماد على
،) تييييرجم إلييييى اللغيييية خطييييار والسييييلوكات المهييييددة للصييييحة وعوامييييل الوقايييييةسيييينة: عوامييييل األ

 .العربية: د. نائلة الجوهري، د. بشير القصير 
: نمييوذج نحييو معييايير مهنييية العتميياد مؤسسييات إعييداد المعلمييين( 2007ليلييي، سييتيف ، )  •

: صييييالح بيييين عبييييدالعزيز النصار)نشييييرت هييييذه الورقيييية باللغيييية ( ، ترجمييييةNCATEنكيييياتي )
اإلنجليزيييييية ضيييييمن أعميييييال الميييييؤتمر اليييييوطني األول للجيييييودة فيييييي التعلييييييم العيييييالي )صيييييفر، 

 هي(.  1428
 .معايير مهنية لمعلمي وقادة المستقلة (2008المجلس األعلى للتعليم في قطر) •

http://www.sec.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EvaluationInstitute/Offices/Pages/S

eniorSchoolingCertificateOffice.aspx 
، عييدد  يييةأدليية تدريب( 2003مركييز التميييز للمنظمييات غييير الحكومييية تصيينيف ورقييم الوثيقيية) •

(24 .) 
واقييع تعليييم حقييوق اإلنسييان فييي النظييام المدرسييي ( 2006المركييز الييوطني لحقييوق اإلنسييان ) •

 األردني.

: الحييق 2006تقرييير حقييوق اإلنسييان فييي األردن ( 2007المركييز الييوطني لحقييوق اإلنسييان ) •
 في التعليم

http://www.sec.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EvaluationInstitute/Offices/Pages/SeniorSchoolingCertificateOffice.aspx
http://www.sec.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EvaluationInstitute/Offices/Pages/SeniorSchoolingCertificateOffice.aspx
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 والتعليم العالي. ، وزارة التربيةالدليل التدريبي(. 2006المعهد الوطني للتدريب التربوي ) •
: ورقة المواءمة بين العرض والطلب في الموارد البشرية( 2008المصري، منذر واصف )  •

 –15عمل مقدمة من منظمة العمل العربية) المنتدى العربى للتنمية والتشغيل /الدوحة ، 
 نوفمبر/ تشرين الثاني( 16

تعليمييية ومصييادرها عنييد فعالييية الكفايييات ال دراسيية اسييتطالعية فييي(  2008مقابلييه، نصيير) •
، المجلييية التربويييية الكوييييت: وجيييرش فيييي األردن معلميييي المرحلييية الثانويييية فيييي ميييدينتي إربيييد

   . 88العدد :  22المجلد:
، التعرييف واألهيداف بيين النظريية والتطبييق( اإلشراف التربيوي:  2003المقوشي، عبد ا  ) •

-263( ، ص 1سييات اإلسييالمية )، العلييوم التربوييية والدرا16مجليية جامعيية الملييك سييعود، م
 م(2003هي/1424) 294

التقريير  " " المعيايير المهنيية العربيية ... الواقيع والميأمول(، 2006منظمة العميل العربيية )   •
 .(  6/  29 – 27)  القاهرة /   الختامي والتوصيات النهائية الجتماع خبراء

) شيرم الشييخ،  الرابعة والثالثين الدورة: مؤتمر العمل العربى (2007منظمة العمل العربية ) •
 .مارس/ آذار ( 17– 10

معايير اليونسكو بشأن كفاءة المعلميين  (2008منظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) •
 .في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال

-view/news/-single-http://www.unesco.org/ar/home/ar

92bb35c8a1/cHash/d530150431/ 
 الميثاق الوطني األردني •

 http://parliament.jo/pdf/w2.doc  
للمعلميين فيي مدينية اربيد ميين الكفاييات التكنولوجيية  ( 2007الميومني ، خاليد سيليمان أحميد) •

 رسالة دكتوراه غير منشورة، اليرموك.، وجهة نظر المشرفين التربويين
مدى تقبل المعلمين لمعيايير الجيودة الشياملة فيي التعلييم: دراسية (  2007الورثان ، عدنان ) •

وية ، مقدم للقاء السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية للعلوم التربميدانية بمحافظة األحساء
 والنفسية )جستن( الجودة في التعليم العام.

 التقرير االحصائي( 2013وزارة التربية والتعليم ) •

http://www.unesco.org/ar/home/ar-single-view/news/-92bb35c8a1/cHash/d530150431/
http://www.unesco.org/ar/home/ar-single-view/news/-92bb35c8a1/cHash/d530150431/
http://parliament.jo/pdf/w2.doc
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http://www.moe.gov.jo/MenuDetails.aspx?MenuID=29 
وير التعلييييم و التيييدريب فيييي مملكييية تطييي (،2008وزارة التربيييية والتعلييييم فيييي مملكييية البحيييرين ) •

 .البحرين

http://www.moe.gov.bh/teachercc/article4.php 
، عمييييان، مييييؤتمر المعييييايير الوطنييييية لتنمييييية المعلمييييين مهنيييييا( 2006وزارة التربييييية والتعليييييم ) •

 .30: 26األردن، ص ص 
تنمية المعارف والمهارات في اقتصادات البلدان ( 2001ل )بو، آندي. شو ،هارجريف •

دراسة تحليلية لمشروع  إلى نظام السوق لالنامية والبلدان السائرة على طريق التحو 
وزارة التنمية الدولية البريطانية المعني بالمعارف والمهارات المطلوبة  / البنك الدولي

 ربوي.للتدريب الت فياالقتصاد الحديث 

http://www.moe.gov.jo/MenuDetails.aspx?MenuID=29
http://www.moe.gov.bh/teachercc/article4.php
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http://www.teachingaustralia.edu.au/ta/webdav/site/tasite/users/ldeluca/public/Teacher%20Education%20Accreditation%20%20A%20Review%20of%20National%20and%20International%20Trends%20and%20Practices
http://www.teachingaustralia.edu.au/ta/webdav/site/tasite/users/ldeluca/public/Teacher%20Education%20Accreditation%20%20A%20Review%20of%20National%20and%20International%20Trends%20and%20Practices
http://www.ncate.org/
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 أوقات الفراغ وعالقته باألنشطة الترويحية للطالبات

 العزيز دراسة ميدانية على عينة من جامعة الملك عبد

 10/11/2013تاريخ القبول:      7/4/2013 تاريخ االستالم: 
 

 )*( سميرة سعد الدين المغربيد. 
 

 مستخلص

 ،اجتماعية واقتصاديةنتيجة لعوامل  ،فراد والمجتمعاتن التطور المادي الذي يعيشه األإ
لى إلذا تهدف هذه الدراسة ، هذه الظاهرة دمما يستدعي الوقوف عن ،وجد وقت فراغأ

واألنشطة ة، تعرف  حجم وقت الفراغ الذي تمتلكه الطالبة الجامعية في مدينة جد
وقد طبقت  .نشطة الترويحيةعالقة بين التخصص ونوعية األالو  ،الترويحية التي تمارسها

موزعة  ،سة على مجموعة من طالبات جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدةهذه الدرا
( طالبة، أما 350بين كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وكلية العلوم، حيث بلغ حجم العينة )

وكانت االستبانة  ،المسح االجتماعي للعينة العمدية فهو المنهج الذي استخدم في الدراسة
                                                 

 . قسم االجتماع والخدمة االجتماعية/كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/جامعة الملك عبد العزيز *()
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كمية فراغ كبيرة  تن خالل تحليل بيانات الدراسة الميدانية وجدوم .هي أداة جمع البيانات
( ساعات في 6كثر من )ألى إساعات وتزيد  (4) لديهنيام الدراسة أففي  ،لدى الطالبات

نشطة الترفيهية تأتي في مقدمة ن األأظهرت الدراسة أكما  .يام اإلجازات في اليوم الواحدأ
وأخيرا  ،نشطة االجتماعية والرياضيةيليها األ ،يةنشطة التي تمارسها الطالبة الجامعاأل

 .نشطة الترويحية والتخصصنه ال يوجد فرق في ترتيب األأكما لوحظ  األنشطة الثقافية،
وذلك من خالل توفير األنشطة الترويحية التي  ،االهتمام بأوقات الفراغبوتوصي الدراسة 

 امة.لفتيات بصفة خاصة والمجتمع بصفة ععلى اتعود بالنفع 
 

The Leisure Time and Its Relationship With the Students' Recreational 

Activities: A Field Study on a Sample from King Abdulaziz University 

Abstract 

The notable development that individuals and communities are living 

now due to social and economic factors resulted in free time and raises a 

phenomenon that requires questioning. The present study aims at identifying 

the size of the free time, which a university student is spending in Jeddah city, 

and recreational activities she is practicing to track the relationship between 

specialization and the type of recreational activities. The study was applied to a 

group of students from King Abdulaziz University in Jeddah, distributed 

between the College of Arts and Humanities and the College of Science. The 

size of the sample reached 350 students. The approach of the study was the 
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social survey of the intended sample and the questionnaire was the data 

collection tool. By analyzing the data of the field study, it was found that there 

was a huge amount of leisure time among female students. During school days, 

Students have Leisure time amounts up to 4 hours that increase to more than 6 

hours on holidays. The study also showed that recreational activities came at 

the top of the activities the college student practiced, followed by social and 

sport activities, then followed by cultural activities. It was also found that there 

were no relationships between recreational activities and specialization. The 

study recommends that there should be an interest and attention to the leisure 

time through providing recreational activities that are beneficial to girls in 

particular and society in general. 
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 المقدمة

وقت الفراغ ولد مع بداية حياة اإلنسان البدائي، فقد كان يمضي وقته مشغوال في 
خطار الطبيعة، أالحصول على قوته، ثم يمضي ما تبقى بعد ذلك في حماية نفسه ضد 

والحيوانات المفترسة، وتطورت الحياة وتطورت اآلالت التي كان يستعملها في صيد 
الته وأجهزته اختصر الوقت الذي يبذله في سبيل المعيشة، وزراعة ومعيشة، فكلما زادت آ

ومع ظهور الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي الهائل سهل على اإلنسان العمل وقلل 
ولقد صاحب هذه الظاهرة تزايد  .أوجد وقت الفراغ، مما الجهد ووفر الوقت في العمل

فالوقت أغلى  عن الراحة والمتعة.نسان بحثا انطلق معها اإلو وتطور الوسائل الترويحية 
كثير في استخدامه، فنظرة الهمل أ  ورغم ذلك  ،النعم التي منحها اهلل تعالى لإلنسان

عامل من العوامل األساسية التي تؤدي  أنه عدم االستفادة من وقت الفراغإلى اإلسالم 
 ،ن يراقبوا أوالدهمإلى االنحراف، فلقد اهتم بالتوجيهات التربوية إلى اآلباء ودعوتهم إلى أ

قال تعالى  ،سن المراهقة، ومن أعظم هذه الوسائل تعودهم على العبادات فيوخاصة 
ود ن المقصأ ،ومما الشك فيه (.56" )الذاريات آية َوَما َخَلْقت  اْلِجنَّ َواإِلْنَس ِإال ِلَيْعب د ونِ "

بالعبادة ال يقتصر على العبادات الظاهرة فقط، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه اهلل 
 هـ(.1403ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة )ابن تيمية، 

حسن اإلنسان أإن وقت الفراغ نعمة على صاحبه، ومن ثم على المجتمع بأكمله إذا 
غ مشاركة األفراد في أوقات الفرا أن فمما ال شك فيه .استغالله واالستفادة منه بشكل إيجابي

ويتوقف ذلك على  .ستثمار والحصول على منافع عديدةااللى إؤدي تبطريقة إيجابية 
بنائها بتهيئة الوسائل الترويحية أهم تجاه ممنها األسرة التي تقوم بدور  ،مجموعة من األدوار

http://www.cyemen.com/vb/showthread.php?t=147550
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التربوية، ومشاركة األبوين لألبناء أثناء المناسبة لهم من الناحية العمرية، والشرعية، و 
مزيد من الترابط األسري بين الحدث ي   مما .ممارسة األنشطة الترويحية في أوقات الفراغ

بشرط  ،أفراد األسرة الواحدة في حالة ممارسة أفراد األسرة ألنشطة وقت الفراغ بشكل جماعي
لت األبحاث على أن نسبة أن تكون تلك األنشطة ذات صبغة إيجابية تفاعلية، فقد د

المشاركة كلما ارتفعت بين أفراد األسرة في األنشطة الترويحية أدى ذلك إلى مزيد من 
التماسك بين أفراد األسرة الواحدة، إضافة إلى تحقيق درجة أكبر من التكامل والتكيف 

العقلية شباع الحاجات العلمية و إوكذلك  .(هـ1424النفسي واالجتماعي ألفرادها )السدحان، 
إذ تؤدي البرامج الترويحية االبتكارية إلى  ،وهذا يتأتى من خالل األنشطة االبتكارية ،للفرد

، (م2012تنمية القدرات العقلية والذكاء والتفاعل اإليجابي مع المواقف المختلفة )السدحان، 
شباع الحاجات االنفعالية للفرد وما يسمى بالدوافع الالشعورية أو الدوافع الم كبوتة داخل وا 

(. كما تساعد أنشطة وقت الفراغ على التكيف واالستقرار م1424النفس البشرية )منصور،
ة وتكيف مياتية، مما يؤدي إلى صحة نفسية سلالنفسي والرضا الذاتي وتنمية هوية الفرد الذ

 (.م1410الشناوي،وجيه و نفسي سوي )

المستقبل للفرد من  وقد تكون أنشطة وقت الفراغ عامال مساعدا على رسم مهنة 
ثم ينميها  ،خالل تنمية مهاراته وقدراته التي قد تبدأ بهواية يمارسها الفرد في حياته اليومية

كما أن أنشطة وقت الفراغ قد  .ويطورها حتى تنتهي بمهنة يحترفها في مستقبل حياته
ية جتكون منشطة للحركة االقتصادية في المجتمع من خالل األنشطة والبرامج التروي

في تربية الطالب على حسن  دورها غفالإالمدرسة ال يمكن  كما أن .ستثماريةاالموارد الو 
التعامل مع أوقات الفراغ، وتحقيق اآلثار اإليجابية من خالل ممارسة األنشطة الترويحية 
 .اإليجابية واالبتكارية، وتهيئة الظروف المكانية والزمانية المناسبة لتحقيق ذلك للطالب

ع المدرسة أن تقوم بدورها ذلك من خالل توعية الطالب بأهمية وقت الفراغ وتستطي
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التي تحقق  الالزمةمكانات مع توفير اإل ،وتعريفهم بميولهم بعد اكتشافها والعمل على تنميتها
االستثمار األمثل ألوقات الفراغ، بما يؤدي إلى وجود مردود إيجابي من األنشطة الترويحية 

دوره في صنع تلك له  ،المجتمع بشكل عامو  .آثار وقت الفراغ السلبيةعليهم وتمنع عنهم 
السليم بتهيئة وسائل  اآلثار اإليجابية ألوقات الفراغ من خالل توفير المناخ الترويحي

يجاد األماكن الترويحية المأمونة  ،ظم وقواعد المجتمعن  ل  ،اإليجابية المناسبة حالتروي وا 
 جتمع لها.التي تعمل على جذب أفراد الم

النوع  علىتأثر األنشطة الترويحية التي يمارسها األفراد في أوقات الفراغ ت كذلك
ولقد  .خرى تناسبهاأية تناسبه، كما أن لألنثى أنشطة فالذكر له أنشطة ترويح( الجنس)

دلت بعض الدراسات على أن فئة الذكور تميل إلى األنشطة ذات الطابع البدني التنافسي، 
اإلناث على األنشطة الترويحية الهادئة التي تمارس غالبا في المنزل أو مع  في حين تقبل

 هـ(.1410الصديقات )علي، 

يؤثر في تحديد نوع النشاط الترويحي الذي يمارسه األفراد، فاألطفال  أيضا والعمر
ن وكبار و لهم أنشطتهم الخاصة وهي ذات طابع حركي مستمر ومتواصل، بينما البالغ

تمتاز أنشطة فئة الشباب بالتنوع إال و األنشطة الثقافية والقراءة والرحالت،  تناسبهمالسن 
أن الجانب الرياضي والرحالت البرية والبحرية تطغى على األنشطة الترويحية التي 

يتدخل بشكل كبير في تحديد النشاط الترويحي فأما المستوى التعليمي  يمارسها الشباب.
وجد عالقة طردية بين مستوى التعليم تت فراغهم، كما الذي يمارسه األفراد خالل أوقا

وبخاصة ما كان من  ،وتخصيص جزء من الدخل للصرف على األنشطة الترويحية
 (.هـ1410األنشطة في مجال المهن والحرف )خليفة، 
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أما العامل االقتصادي فيؤثر من خالل القدرة على تهيئته، وتوفير الوسائل واألدوات 
ارس الفرد األنشطة الترويحية، فالرحالت الخارجية والسفر والسياحة قد التي من خاللها يم

ؤثر بشكل كبير وأساسي يحجم وقت الفراغ  ذلكك .ال تتحقق ألصحاب الدخول المنخفضة
 حمكان الترويو في تحديد نوعية النشاط الترويحي الذي يمارسه الفرد في وقت الفراغ 

الترويحية التي يمارسها الفرد تبعا لتباين عدد  تختلف نوعية األنشطةو  .ونوعية المشاركين
، إضافة إلى أن األنشطة الترويحية التي يمارسها األفراد في أوقات ةأفراد األسرة قلة أو كثر 

كما أن المستوى االقتصادي والمادي  الفراغ ستختلف باختالف التركيب النوعي لألسرة.
ن لكل مرحلة من مراحل نمو المجتمع إ ، إذللمجتمع له دور في نوعية األنشطة الترويحية

فإذا كان المجتمع يمر بمرحلة تدهور  ،االقتصادية ما يناسبها من األنشطة الترويحية
سيجعله يمارس أنشطة ترويحية تختلف عن األنشطة الترويحية التي  فأن ذلك اقتصادي

تمع غفال طبيعة المجإوال يمكن  .سيمارسها حين ظهور تحسن اقتصادي ورخاء مادي
فخصوصية  ،وخصائصه الثقافية التي تحدد نوعية األنشطة الترويحية التي يمارسها أفراده

المجتمع تؤدي إلى ظهور أنشطة ترويحية تتناسب مع طبيعته وظروفه االقتصادية 
 هـ(.1406واالجتماعية والديموجرافية )العلي، 

 مشكلة الدراسة

النظم االجتماعية التي يتألف منها في  امؤثر   أصبحت ظاهرة الترويح والفراغ عامال
قد ف كأحد مظاهر السلوك الحضاري للفرد. حالمجتمع السعودي، كما بدأ االهتمام بالتروي

كان الترويح الذي تمارسه الفتاة في المجتمع السعودي بسيطا كبساطة الحياة السابقة، 
والنزهات البرية القريبة وكانت الفرص الترويحية للمرأة محدودة تتمثل في الزيارات التبادلية 

وكانت هذه الممارسات الترويحية تتصف بقدر  .واأللعاب الحركية اليسيرة للصغيرات منهن
كبير من التحفظ والخصوصية المكانية والزمانية. كما اتسم الترويح للفتاة السعودية 
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اعاته بسمات عديدة  أبرزها انطالقه من البيئة المحلية ببعديها المادي والثقافي، ومر 
إال أن المجتمع  هـ(.1428باالعتبار تقاليد المجتمع )السدحان،  اللضوابط الشرعية أخذ  

إلى يوما بعد يوم، مما يدفعنا السعودي بدأ يواجه تنوع األشكال واألساليب الترويحية 
والطالبة  ،الجوانب الترويحية في حياة المرأة بشكل عام في المجتمع السعودي تعرف 

هي  ما :وهو ،هماموبالتالي فإن المشكلة الراهنة تطرح سؤاال  .ل خاصالجامعية بشك
هي أشكاله الجديدة التي توافقت مع  كذلك ما ؟وقت الفراغ فيتأثيرات عمليات الترويح 

 :ومن هنا فإن الدراسة تهدف إلى تعرف ؟العصر التكنولوجي

 ة.حجم وقت الفراغ الذي تمتلكه الطالبة الجامعية في حياتها اليومي .1

 نوعية األنشطة الترويحية التي تمارسها الطالبة الجامعية. .2

 العالقة بين تخصص الطالبة ونوعية األنشطة الترويحية. .3

 تساؤالت الدراسة

 التساؤالت التالية: نهذه الدراسة ع جيبفي ضوء األهداف السابقة ت

 الطالبة الجامعية في حياتها اليومية؟ لدىما حجم وقت الفراغ  .1

 نشطة الترويحية التي تمارسها الطالبة الجامعية؟ما نوعية األ .2

 ما العالقة بين تخصص الطالبة ونوعية االنشطة الترويحية؟ .3

 

 األهمية النظرية

 فيترتبط الدراسة الحالية بكثير من الظواهر االجتماعية التي لها تأثيرات مباشرة 
مع بها من خالل مدى فضال عن تأثر المجت ،العمل واإلنتاج وسيادة العالقات االجتماعية

ونتيجة إلدراج وقت . االستفادة من وقت الفراغ في تنمية وتطوير السلوك االجتماعي
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عام  هه عند صدور ليص مادة صالفراغ ضمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وتخ
م(، إضافة إلى وضع ميثاق خاص بوقت الفراغ لتوجيه العاملين والمخططين 1948)

ونشوء منظمات دولية متخصصة في مجال  ،م(1970ي العالم عام )لبرامج وقت الفراغ ف
الترويح، وبخاصة في العالم الغربي. من هنا فكل هذه التطورات العلمية والعملية أدت إلى 
االهتمام بدراسة الجوانب الترويحية في حياة األفراد والمجتمعات العربية بشكل عام 

األنشطة الترويحية ووقت  الحالية عن ةالدراسوتأتي  والمجتمع السعودي بشكل خاص.
تحقق إضافة علمية  إذا، ا اجتماعي  مما يضيف بعد   ،الفراغ في إطار النظريات االجتماعية

 في علم اجتماع الفراغ بشكل عام والمجتمع السعودي بشكل خاص.

 األهمية التطبيقية

تمارسها الطالبة  تلقي هذه الدراسة الضوء على أوقات الفراغ واألنشطة الترويحية التي
الجامعية، حيث يمكن أن تساعد نتائج الدراسة الحالية المسؤولين عن األنشطة الجامعية 
عادة النظر في خطط وبرامج الترويح، مما يساعد على  باالهتمام بوقت الفراغ للطالبات، وا 
تاحة الفرصة للطالبات لالنسجام الجماعي المنظم،  كشف مواهب الطالبات وصقلها، وا 

مما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة. كما  ،رس روح الجماعة والقيم األخالقيةوغ
يمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في نشر الوعي في المجتمع عن أهمية الوقت، ومحاولة 
يجاد  لإلسهام في تشخيص الواقع واالنتقال إلى التخطيط السليم للمشروعات الترويحية، وا 

ي السليم بتهيئة وسائل الترويح اإليجابية التي تتمشى مع نظم وقواعد المناخ الترويح
يجاد األماكن الترويحية المأمونة التي تعمل على جذب فتيات المجتمع لها.  المجتمع، وا 

 مفاهيم الدراسة

 Time   Leisureوقت الفراغ  .1
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. من و من الشغلرف الوقت بأنه مقدار من الزمن، أما كلمة الفراغ فمعناها الخلع  
عني لغويا " الزمن الذي يخلو فيه اإلنسان من الشغل أو العمل" يهنا فوقت الفراغ 

لدى علماء االجتماع وتختلف تبعا الختالف  اتريفوتتعدد التع. (م1999، )األصفهاني
النظرة إلى وقت الفراغ أو كيفية حسابه، ونوعية االستفادة منه، وطبيعة المناشط التي 

اتجاهات رئيسة  ةالمترتبة على تلك المناشط، إال أنه يمكن تمييز ثالثتمارس فيه، واآلثار 
 وهي كاآلتي: ،في تعريف وقت الفراغ

وهو الذي ينظر إلى وقت الفراغ نظرة كمية أو االتجاه األول: االتجاه الكمي: 
بغض النظر عن طبيعة النشاط الممارس فيه، وفي هذا  ،اعددية ويتعامل معه حسابي  

احتساب وقت الفراغ بحصر األربع والعشرين ساعة التي يتكون منها اليوم االتجاه يتم 
الساعات المتخصصة للمناشط الرئيسة مثل النوم، واألكل، والدراسة،  حسم )إنقاص(و 

أو يطلق على هذا النوع  ا  وما تبقى من وقت يعد وقت فراغ يومي ،والحاجات الضرورية
حيث عرف وقت  ،ت في هذا االتجاه تعريف "ناش"وأبرز التعريفا .الفائض( أو )البواقي(ا)

الفراغ بأنه " الوقت الحر المتبقي بعد االنتهاء من أداء المناشط األساسية في حياة الفرد". 
كما عرفه القاموس االجتماعي بأنه "الوقت الحر بعد قيام الفرد بمسؤولياته الحياتية" 

 (.م1987)خطاب، 
وهو الذي ينظر إلى وقت الفراغ بحسب أهميته االتجاه الثاني: االتجاه النوعي: 

النسبية للفرد وطبيعة ما يمارس فيه من مناشط وبرامج، وما يتم اكتسابه فيه من قيم، 
بغض النظر عن كميته العددية، فالتركيز هنا على نوعية البرامج واألنشطة التي تمارس 

فيه هو تعريف  اتريفتعومن أبرز ال .خالل وقت الفراغ وال يلتفت إلى كمية هذا الوقت
يد الذات إن وقت الفراغ في أفضل معانيه هو ما يسمح للفرد بتجد" :ماكس كابالن

وعلى ذلك فكل وقت يستطيع اإلنسان فيه أن يسمو  "،والوصول بها إلى الكمال هاتعرفو 
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ن كان خالل عمله الرسمي، أو من  ،بنفسه ويجدد ذاته وقدراته فهو يعد وقت فراغ حتى وا 
 هـ(.1413)سلطان، ىخر مارسته للمناشط الضرورية األالل مخ

وهو الذي ينظر إلى وقت الفراغ نظرة متوازنة، االتجاه الثالث: االتجاه التكاملي: 
فهو ينظر إليه من حيث الكم والكيف، فيتعامل معه حسابيا، باإلضافة إلى تركيزه على 

يه، فنجد أصحاب هذا االتجاه محتوى وقت الفراغ وطبيعة المناشط الترويحية التي تمارس ف
يربطون بين االتجاه األول وهو الذي يتعامل بطريقة )الفائض( من الوقت وبين االتجاه 

للوقت  "األهمية النسبية"أو ما يعرف بـ  ،الثاني الذي يتعامل مع كيفية قضاء وقت الفراغ
 .لدى األفراد

الوقت " :اغ بأنهعرف وقت الفر  الذي ،محمد يتعريف محمد عل اتريفوأبرز التع
والذي يمكن أن يستغل في  ى،خر الذي يتحرر فيه المرء من العمل والواجبات األ

 هـ(.1405)محمد،  "نجاز العلمي أو تنمية حاجات شخصيةاالسترخاء والترويح واإل

الوقت الحر المتبقي بعد االنتهاء " :جرائيا بأنهإوفي هذه الدراسة يعرف وقت الفراغ 
 ."التنقالتو الدراسة، و األكل، و مثل النوم،  ،ساسية في حياة الفردألمن أداء المناشط ا

 Recreationالترويح  .2

 Alexander) فقد عرفه الهكاري الكسندر صولوي ؛التـرويح اتريفلقد تعددت تعـ

Szalai )وأن دوافعه األولية هي  ،بأن الترويح هو نشاط اختياري يحدث أثناء وقت الفراغ
مزاولة " :بأنه عرفهف أما العالم بترشيف الناتجة عن هذا النشاط. الرضا والسرور والبهجة

دخال السرور إوذلك بهدف  ،أي نشاط في وقت الفراغ سواء كان نشاطا فرديا أم اجتماعيا
ويرى كارلسون أن الترويح هو الخبرة في  ."على النفس دون توقع وانتظار أية مكافأة

ة الحرة للفرد ومن دار اإل ضكون من محوقضاء وقت الفراغ ي ،قضاء وقت فراغ ممتع
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أن الترويح هو ( Mochalovويرى ماكولوف ) شباع فوري ومباشر.إخالله يحصل على 
اإلنسان عند ممارسته لنشاط ممتع، وقد يكون هذا النشاط الحالة التي تصاحب 

نستنتج أن مفهوم  اتريفمن هذه التعجسميا أم عقليا أم اجتماعيا أم فنيا. 
نشاط اختياري ممتع لوقت الفراغ دون التعرض لنوع وطبيعة هذا  الترويح هو

 .النشاط دون تحديد هدفه
ن إإذ  ،السابقة نرى أن جميعها يكمل بعضها البعض اآلخر اتريفمن خالل التع

ولكي يسهل علينا وضع تعريف  ،كال منها يركز على ناحية معينة ويغفل النواحي األخرى
 أهم الخصائص العامة للترويح: نعرض فيما يلي للترويحمناسب 
أن الترويح نشاط، إذ ال بد أن نحدد نوعية ال يكفي أن نذكر : الترويح نشاط .1

 لذا فإن معايير النشاط الترويحي هي:  ،وطبيعة هذا النشاط

خالل من وذلك  ،يهدف إلى بناء وتطوير شخصية الفرد ،الترويح نشاط بناء  .أ
  .يجابيةممارسة األنشطة اإل

ويتناسب مع  يختار الفرد نوع النشاط الذي يميل إليه: نشاط اختياريالترويح  .ب
 مكاناته. ا  أذواقه وقدراته و 

 يمنح الفرد المتعة والسرور والسعادة. :الترويح نشاط ممتع أو سار .ج

: إن الترويح ينبغي أن يحدث في وقت الفراغ الترويح يحدث في وقت الفراغ .2
 (.م2005لذي يمارسه الفرد )الحسن،وليس في وقت العمل المهني أو الوظيفي ا
 أنواع األنشطة الترويحية في وقت الفراغ
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 كما ،ها في وقت الفراغتهناك العديد من األنشطة الترويحية التي يمكن ممارس
 هي: ،صنفها العالم ديميزدية

  .اا عقلي  تتضمن نشاط   وال  ،األنشطة الترويحية تستهدف الراحة العصبية .أ

  .غلب عليها طابع النشاط العضلي أو األداء الحركيي األنشطة الترويحية  .ب

 .يتميز بالطابع السلبي واالستجمام كالنوم واالسترخاء ترويح ال .ج

ويعتقد العالم ديميزدية أن الترويح الذي يغلب عليه النشاط العضلي أو الممارسات  
الحياة  واكتساب أساليب ،الحركية يعتبر من أهم النواحي التي تسهم في تنمية الشخصية

 وزيادة قدرة الفرد على العمل واإلنتاج. ،الصحية

( أنشطة الترويح في وقت الفراغ إلى Durantبينما  قسم البروفسور دورانت )
ويقسم نماذج االشتراك على  ،أقسام متنوعة تبعا لنماذج االشتراك في األنشطة الترويحية

 النحو التالي:

يعمل فيه المشترك على اإلبداع  االشتراك االبتكاري.. وهو االشتراك الذي .أ
مثل الالعب الذي يعشق  ،واالبتكار عن طريق اندماجه في نوع النشاط الممارس

 .ما عداها به لعبته ويندمج فيها إلى الحد الذي ينسى

االشتراك اإليجابي.. وهو ذلك االشتراك في أوجه النشاط الذي يسهم في تنمية  .ب
مثل الرسم واألنشطة الرياضية  ،أو نفسياالفرد جسمانيا أو عقليا أو اجتماعية 
 والعزف على اآلالت الموسيقية وغيرها.
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االشتراك العاطفي.. يقصد به اشتراك الفرد عاطفيا في مختلف أنواع  .ج
مثل مشاهدة المباريات الرياضية أو االستماع إلى الموسيقى أو  ،األنشطة

 مشاهدة اللوحات الفنية.

 ،راك الذي يكون فيه اندماج الفرد معدوماوهو ذلك االشت :االشتراك السلبي .د
الذهاب إلى السينما أو مشاهدة التلفزيون أو الذهاب إلى المالهي )الحسن،  :مثل

 م(.2005

ا تمارسه "كل نشاط ممتع ومباح شرع   بأنه:عرف الترويح ي ،وفي هذه الدراسة
 اتريفجمل التعلم اختصارا إن هذا التعريف يتناول ".ا في وقت فراغهاالطالبة اختياري  

  السابقة. 

 ويمكن تعريف األنشطة التي تتناولها الدراسة كالتالي:

ومن ذلك  ،يقصد بها كل نشاط يغلب عليه الجانب الثقافي: األنشطة الثقافية
االطالع أو القراءة أو الكتابة، وممارسة و مشاهدة البرامج الثقافية في التلفاز أو الفيديو، 

 ،لى حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وحضور المحاضرات والندواتالخط أو الرسم، والذهاب إ
 وأخيرا قراءة القرآن الكريم أو حفظه في المنزل.

الجانب الحركي  يقصد بها كل نشاط يغلب عليه: األنشطة االجتماعية والرياضية
ومن ذلك ممارسة رياضة المشي خارج المنزل، أو  ،يكون رياضيا أن وليس بالضرورة

أو ممارسة  ،النوادي الرياضية، أو ممارسة بعض األعمال اليدوية أو الخزفية الذهاب إلى
ممارسة زراعة نباتات الزينة الداخلية، وأخيرا  وأممارسة الطبخ، أو يل والخياطة، صالتف

 تربية الطيور.
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يقصد بها كل نشاط يغلب عليه الجانب الترفيهي دون أن : األنشطة الترفيهية
شطة الثقافية أو االجتماعية أو الرياضية. ومن ذلك الذهاب إلى يمكن تصنيفه ضمن األن

زيارة الصديقات واألقارب أو و العناية بالبشرة والتجميل ووضع المكياج، و المطاعم العامة، 
استخدام الكمبيوتر أو اإلنترنت، و التحدث بالهاتف مع الصديقات والقريبات، و الجيران، 

مشاهدة و الذهاب إلى مقاهي اإلنترنت، و جارية، األسواق والمجمعات الت علىالتردد و 
األفالم والمسلسالت في التلفاز والفيديو واالستماع إلى األشرطة واإلذاعات الفضائية، 

 وأخيرا الذهاب إلى المالهي والشاليهات والحدائق العامة.
 اإلطار النظري للدراسة

 االتجاه المادي

مادية التاريخية لسيطرة يمكن تشخيص مشكلة الدراسة في ضوء مقوالت ال
الخالفات والتوترات على عالقات البشر وفي إطار المعامالت اليومية، فعلى سبيل المثال 

ن هذه الخالفات والمشكالت تأتي من خالل عمليات التغيرات التي أيرى كارل منهايم 
ت تطرأ على البناء االجتماعي نتيجة العالقات المتصارعة من أجل السيطرة على الحاجا

 (.2010 ،وعدم وجود بناء تربوي يحقق االنسجام )الحسن

نظرية الصراع التي جعلت من فكرة الصراع محورا لها  ،وأبرز ما يمثل هذا االتجاه
في تصوراتها ومنطلقاتها في تحليل النظم االجتماعية واالقتصادية في أي مجتمع، فهي 

ماعية، وكلما سيطرت قوة ترى أن المجتمع ينطوي على صراع وتناقض بين قواه االجت
منها فإنها تفرض مصلحتها وأسلوب حياتها على بقية القوى االجتماعية حتى تتحقق لها 

مر الذي ينتج منه كثرة التغيير لقوى المجتمع وأنظمته األ ،عوامل السيطرة واالستغالل
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دى خاصة فيما يتعلق بالعالقات االجتماعية واختالف األعمار واألذواق ل ،االجتماعية
 عمليات الترويح.

من خالل الممارسات  ،ةندما تحاول الفتياوالترويح من خالل الصراع يظهر ع
لحصول على وسائل ترويحية للتعبير عن معاناتها لحياتها اليومية، لكونه وسيلة ا ،الذاتية

حيث تكتسب هذه الممارسات خصوصية طابع تمثيل  ،للتخفيف من أعباء الحياة ورتابتها
تيات ومصالحها من خالل المؤسسات العديدة بمختلف اتجاهاتها الرسمية وغير لرغبات الف
 الرسمية. 

 

 االتجاه الوظيفي

االتجاه الوظيفي هو ذلك االتجاه الذي يستند إلى افتراض أن المجتمع يمكن دراسته 
بعضها عن بعض، وعلى الرغم  ي يتكون من أجزاء أو وحدات مختلفعلى أنه كل نسق

تها متساندة مع األخرى، فكل جزء يكمل الجزء اوحدو إال أنها مترابطة  ،من اختالفها
وبالتالي  ،اآلخر، وأي تغيير يطرأ على أحد األجزاء ال بد أن ينعكس على بقية األجزاء

من هنا تفسر النظرية الوظيفية التغير  .يحدث ما يسمى بعملية التغير االجتماعي
العناصر التركيبية، وهذا التغير أحد حدات أو الو  ىاالجتماعي بتغير جزئي يطرأ على أحد

خليفة و  إذ يغيرها من طور إلى طور آخر ) ،سرعان ما يؤثر في بقية األجزاء
 م(.2010الحسن،

فعملية الترويح تأثرت بتغيرات اجتماعية واقتصادية، وتنامي الدخل ووجود العمالة 
ت الترويحية للنساء محدودة جدا لى عامل التعليم، فقد كانت الممارساإالمنزلية باإلضافة 

 ،وتبادل الزيارات ،تكاد تنحصر في بعض األلعاب الشعبية للبنات الصغيرات فحسب
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والرحالت البرية مع األهل بالنسبة إلى الكبيرات، ولكن نتيجة التغيرات الحضارية فقد 
ابية كممارسة األنشطة اإليج ،مكن استحداث وسائل ترويحية لم تكن موجودة في السابقأ

 سالمية.المتنوعة المفيدة ضمن محيط القيم والمعايير اإل

 ،هذا المنطلق للنظرية الوظيفية يؤكد دور الترويح وأهميته في حياة الفرد والمجتمع
حيث تتمكن بموجب اإلطار العام لهذه النظرية أن تؤكد أن الترويح بشكله العام وسيلة 

مهارات االجتماعية التي تمكنه من التعامل تعلم اليتعلم، حيث ممهمة في زيادة خبرات ال
يجابي، كما يساعد على تنويع العقل وصقل الشخصية وتطوير المواهب االجتماعي اإل

لى زيادة طاقتهم اإلنتاجية ودفع عجلة المجتمع على التقدم إوالطاقات، مما يؤدي 
من  ،والنهوض، بحيث يستطيع تحقيق أهدافه وطموحاته المشروعة. فضال عن تلقينه

بواسطة الرموز والمعايير االجتماعية التي تكون  ،خالل عملية التنشئة االجتماعية
 الشخصية.

 الدراسات السابقة

أجريت مجموعة من الدراسات األجنبية والعربية المتصلة باألنشطة ووقت الفراغ 
أما  .مةسواء من الناحية النفسية أو من الناحية االجتماعية بصفة عا ،األفراد فيوتأثيرها 

في المملكة العربية السعودية فإن هذه الدراسات تقل بشكل عام أو تقل تلك الدراسات 
فال يوجد إال عدد قليل من الدراسات التي تمت على  ،عندما يتعلق األمر بالفتيات

الطالبات في المرحلة الجامعية، لذا تستعرض هذه الدراسة مجموعة من هذه الدراسات 
 ة الترويحية ووقت الفراغ.األنشطبذات العالقة 

 الدراسات األجنبية .1
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أجريت هذه الدراسة  ؛(Martin and Myrick, 1976دراسة مارتن وميريك )
( من الذكور ممن يقومون بأنشطة متصلة بالغوص والتزحلق على 374على عينة من )

 مقارنتها مع تطبقت عليهم قائمة للصفات الشخصية، وتمو  ،الماء والتزحلق على الجليد
وقد أظهرت الدراسة  .الذكور الطالب ا من(302سم إدارة األعمال مكونة من )عينة من ق

ن أعدة عالقات دالة بين سمات الشخصية واالشتراك في األنشطة، حيث اتضح 
كبير مثل التزحلق  مجهودفي األنشطة التي تحتاج إلى  (وقت الفراغ)أثناء االشتراك 
 القلق.و السلوك،  اسمتين من سبع سمات هما سمتيرتبط ب

أجرى الباحث دراسة لتحديد العالقة بين أنشطة  ؛(Kleiber, 1980دراسة كليبر )
قائل بأن وقت الفراغ والتوافق النفسي االجتماعي، وقد أبدت النتائج جزئيا الفرض ال

تقل معاناتهم من القلق، ويشعرون بأنهم  حنشاط في الترويفي األشخاص الذين انخرطوا 
 بيئاتهم. يسيطرون على

 86ذكور( ) 66( من طالب وطالبات الجامعة )152وقد تكونت الدراسة من )
 ،إناث( واستخدم الباحث مقياس تيلور للقلق الظاهر، ومقياس رمكر لمركز الضبط

 باإلضافة إلى تسجيل الطالب ألنشطتهم.

ين تناولت الدراسة البحث عن العالقة ب ؛(Furnham, 1981دراسة فورنتهام )
اختيار أو تجنب مواقف اجتماعية و والميل العصابي  ين للشخصية هما االنبساطمتغير 

مجاالت تخصصية  ة( طالبا من ثالث130معينة، وقد أجريت الدراسة على عينة من )
حيث طلب منهم أن يوضحوا الوقت الذي أمضوه في مواقف الفراغ في األسبوع ،مختلفة 

لحاجات األساسية. وقد اتضح اشطة التي تعكس السابق، كما قاموا بتدريج تفضيالتهم لألن
ُ   من تحليل التباين في اتجاهين أن االنبساطيين لديهم نمط   اختالفا داال في تفضيل  مختلف 
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وكانت نفس النتيجة صحيحة، ولكن ليست نفس الدرجة لمن  ،األنشطة عن االنطوائيين
 بما لديهم ميل عصابي منخفض. ةلديهم ميل عصابي عال مقارن

قام الباحثان  ؛(Hornick and Sehlinger, 1981) سة هوريتك وسكلنجردرا
وجميعهم  ،( من الذكور1739( من اإلناث )1832بإجراء دراسة على عينة مكونة من )

حيث درسا العالقة بين أنشطة وقت الفراغ وأسلوب الحياة والخصائص  ،من الراشدين
وقد تبين من الدراسة أن  .سائل اإلعالمالديموجرافية والنفسية، والوقت الذي يمضونه مع و 

وبين الوقت المخصص  ،هناك عالقة بين المكانة الوظيفية لرب األسرة والحالة العملية
كما  .ولم يكن هناك عالقة بين الدخل وبين الوقت المخصص لإلعالم ،لوسائل اإلعالم

نية يميلون لقراءة اتضح أن األشخاص األكثر نشاطا من الناحية االجتماعية والذهنية والبد
على حين أن األشخاص األكثر سلبية يميلون لمشاهدة التلفزيون بكثرة، وأن  ،التجالم

مما  ،األشخاص الذين يميلون لمشاهدة التلفزيون كانوا أكثر ميال إلى أن يكون لديهم قلق
 يوحي بأن التلفزيون يتيح لهم فرصة الهروب من القلق.

جريت على طالب كلية أ ؛(Shockley, 1996) دراسة بيرنت وداريا شوكلي
العالقة بين نجاح الطالب وبين مشاركته في  فلتعر  ،المجتمع بجامعة جنوب كاليفورنيا

 .كاديمي ومستوى التحصيلفي زيادة اإلنجاز األ هأهمية النشاط الطالبي ودور و  ،نشطةألا
نشطة عن كاديمي للطالب المشاركين في األلى ارتفاع مستوى التحصيل األإوانتهت 

الطالب الذين اشتركوا في  بين بطار لتلى زيادة اإالطالب الذين لم يشتركوا، باإلضافة 
لى إنشطة يميلون نشطة بالكلية أكثر من غيرهم، كما أن الطالب الذين اشتركوا في األاأل

مثل الكلية التي تستمر فيها  ،مؤسسة أخرى معفاعل تإظهار ثقة أكبر في قدراتهم على ال
 نشطة.بالمقارنة بهؤالء الطالب الذين لم يشتركوا في األ ،ة أربع سنواتالدراس
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جريت الدراسة حول أ ؛(Barcelona and Ross, 1998دراسة برشلونة وروس )
نوعيات المشاركة في البرامج الرياضية الترويحية في الجامعات األمريكية خالل الفترة 

كثر ألمقيمين في الحرم الجامعي ن الطلبة األى إوانتهت الدراسة  .(م1983-1998)
 مشاركة في البرامج الرياضية الترويحية من الطلبة الذين يقيمون خارج الحرم الجامعي.

 دراسة تهدف ؛(Alexandris et al., 2002ن )يخر وهناك دراسة الكسندرس وآ
 في نشطة الترويحية الرياضيةدرجة تأثير أبعاد معوقات المشاركة في األ تعرفإلى 
لى وجود إوتوصلت الدراسة  .عية الذاتية والخارجية للمشاركين في األنشطة في اليونانالداف

نشطة الترويحية أو االستمرار فيها، منها مجموعة من المعوقات التي تحد من ممارسة األ
معوقات شخصية ونفسية، وقلة الوقت، وقلة المعرفة بالبرامج، وقلة أماكن األنشطة وقلة 

 الموارد المالية.

 الدراسات العربية .2

( حول قضاء وقت الفراغ لدى الشباب العربي التي هـ1410دراسة بدر الدين علي )
جراها على أربع دول عربية هي: اإلمارات العربية المتحدة، وتونس، والسودان، أ

 4.3أظهرت الدراسة أن متوسط وقت الفراغ الذي تمتلكه عينة الدراسة بلغ ) ؛وموريتانيا
( ساعات في اإلجازات، أما أبرز المناشط التي تمارسها 9ام الدراسة و )ساعات( خالل أي

الطالبات فقد كانت على النحو اآلتي: القراءة في المرتبة األولى، ثم مشاهدة التلفزيون في 
المرتبة الثانية، وبعد ذلك زيارة الصديقات في المرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة االستماع 

 إلى الراديو.

التي خصتها لدراسة مدى استفادة الفتاة من  ،(م1991الفريح، )  اسة آمال الفريحدر 
راوحت أعمار ت( فتاة و 770وشملت عينتها ) ،وسائل الترويح في مدينة الرياض
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اتضح أن أهم األنشطة الترويحية التي تمارسها الفتاة و  .سنة( 20-16المبحوثات بين )
ثم التردد  ،األسواق علىها التردد الت ،والصديقاتخارج المنزل تمثلت في زيارة األقارب 

 مدن األلعاب )المالهي( ثم الرحالت الخلوية. علىثم التردد  ،الحدائق على

م( حول وقت الفراغ وكيفية استغالله لدى 1995وفي دراسة آمنة خليفة )خليفة، 
رات يمتلكن أظهرت الدراسة أن فتيات دولة اإلما .الشباب في اإلمارات العربية المتحدة

ساعة(، ويمارسن خالل هذا الوقت الجوانب  2.3يصل إلى قرابة ) ا  وقت فراغ يومي
الترويحية اآلتية: قراءة الصحف والمجالت في المرتبة األولى، ثم القيام بالزيارات األسرية 

 في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة مشاهدة التلفزيون.

م( حول توظيفات 1995ة )زحلوق و وطفة، وفي دراسة مها زحلوق وعلي وطف
أظهرت دراستهما أن المناشط الترويحية التي تمارسها  ،وقت الفراغ عند الشباب في سوريا

الفتيات في سوريا كانت على النحو اآلتي: المطالعة والقراءة في المرتبة األولى، وفي 
لرياضة، وجاءت ممارسة وفي المرتبة الثالثة ممارسة ا ،المرتبة الثانية سماع الموسيقى

الرسم في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة زيارة الصديقات في حين لم يظهر نشاط 
 ال في المرتبة الثامنة.إمشاهدة التلفزيون 

م( حول وقت الفراغ بين طالب وطالبات جامعة 1999وفي دراسة كمال عمران )
عينة الدراسة نحو فوائد استثمار  أظهرت الدراسة وجود تباين إحصائي بين آراء .دمشق

وقت الفراغ بحسب التخصص الدراسي في الكليات النظرية والكليات العلمية، كما أظهرت 
وهذه  ،الدراسة تباينا واضحا نحو فوائد استثمار وقت الفراغ بحسب مستواهم االقتصادي

 حصائية.إالفروق ذات داللة 
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م( حول األنشطة 2001تالن، وفي دراسة كمال ظاهر وسعاد ختالن )ظاهر و خ
أظهرت الدراسة أن  .الترويحية التي تفضلها طالبات جامعة بغداد خالل اإلجازة الصيفية

حسب أولويتها: المناشط الدينية، ثم المناشط  ،تيةالطالبات يفضلن المناشط الترويحية اآل
اسة على أن وأخيرا المناشط الفنية، كما دلت الدر  ،االجتماعية، ثم المناشط الرياضية

الغالبية العظمى من الطالبات يعملن في فترة الصيف في مناشط تربوية تساعد على 
 تحسين المستوى االقتصادي لهن.

م( حول وقت الفراغ لدى الشباب 2001وفي دراسة صالح الصغير )الصغير، 
 بالتي أجراها على عينة من طالو  ،الجامعي ونوع النشاطات الممارسة فيه وأهميته

اتضح أن قراءة الصحف والمجالت احتلت المرتبة األولى  ،بات جامعة الملك سعودوطال
بين ترتيب المناشط لدى الطالبات، ثم مشاهدة القنوات الفضائية، يلي ذلك في المرتبة 
الثالثة الذهاب إلى األسواق، وفي المرتبة الرابعة الزيارات العائلية، وفي المرتبة الخامسة 

 وفي المرتبة السادسة التحدث بالهاتف. ،مقراءة القرآن الكري

م( حول شباب دول مجلس التعاون 2003ن )الحارثي، ييد الحارثي وآخر اوفي دراسة ز 
راوحت أعمارهم تالتي أجريت على عينة من الشباب في الدول الخليجية ممن  ،لدول الخليج

أظهرت الدراسة أن النشاط الثقافي يأتي في المرتبة  .( عاما من الذكور واإلناث25-18بين )
 في وفي المرتبة الخامسة تأتي األنشطة الرياضية، وتعد مرتبة متأخرة ،لفتياتلالثالثة بالنسبة 

وذكر قرابة النصف من المبحوثات أنهن يشعرن بأن لديهن وقت فراغ . المناشط الترويحية
بة األولى من حيث الشعور بوجود وقت فراغ وأتت عينة الشباب السعودي في المرت .كبير

 . كبير في حياتهم
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م( حول بعض الخصائص االجتماعية 2006وفي دراسة عبداهلل السدحان )
دراسة على عينة من الطالبات  ،واالقتصادية المؤثرة في أنشطة الترويح لدى الفتاة الجامعية

كبير لدى الطالبات، يصل  وقد أظهرت الدراسة وجود فراغ .الجامعيات في مدينة الرياض
كما أظهرت الدراسة أن األنشطة الترفيهية تأتي في  .ساعة( 4.2متوسطه اليومي إلى )

ثم األنشطة  ،ها األنشطة الثقافيةتلتمقدمة األنشطة التي تمارسها الطالبة الجامعية، 
ر في نوع واتضح من الدراسة أن كمية وقت الفراغ تؤث .االنفعالية، وأخيرا األنشطة الحركية

وقت الفراغ، أما  فيفي حين نجد الحالة الزواجية تؤثر  .الترويح التي تمارسه الطالبة
في حين كان أثر  ؛وقت الفراغ ونوع الترويح فيالتخصص الدراسي فكان تأثيره األكبر 

الفئة التي تشارك الطالبة في ترويحها ومكان ممارسة  فيالمستوى االقتصادي للطالبة بارزا 
ومما يالحظ أن التخصص الدراسي والمستوى االقتصادي هما المؤثران األكبران  .حالتروي
متغيرات الترويح. إذ اتضح أثر كل منهما على اثنتين من متغيرات الترويح، وكان أثر  في

 .اآلخرن كل منهما مختلفا ع

م( بعنوان التطلعات الترويحية لدى الفتاة 2005دراسة عبداهلل السدحان )السدحان، 
فقد  ؛دراسة على طالبات المرحلة الجامعية بمدينة الرياض ،الجامعية وعوائق تحقيقها

 .اتضح أن األنشطة ذات الصفة الترفيهية المجردة تسيطر على أنشطة نصف المبحوثات
 فيه فقد كانت النسبة ،انب الترويحية الحركيةو أما المنشط الثاني الذي سيطر على الج

طلعات نجد أن الفتاة الجامعية قد نحت باتجاه الجانب الثقافي وفي مجال الت .متدنية جدا
 وأخيرا االنفعالية. ،في تطلعاتها الترويحية ثم التطلعات الحركية

فقد أوضحت الدراسة أن المعوقات ذات المنطلقات  ،أما في مجال المعوقات
وموجهة  ،الشرعية كان لها األثر الكبير في تحديد نوع الممارسات الترويحية للفتيات

المعوقات ذات المنطلقات  ،ويلي تلك المعوقات ؛بدرجة كبيرة لتطلعاتهن الترويحية
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أو ما يمكن اعتباره صعوبة  ،وأبرزها أن الوسائل الترويحية بعيدة عن الفتيات ،األسرية
سواء األسرية منها  ،المواصالت بالنسبة إلى الفتيات، ويليها كثرة التزامات الفتاة الجامعية

 في هناك ارتفاعف ،وأخيرا المعوقات ذات المنطلقات المجتمعية أو الرسمية ؛دراسيةأو ال
 األسعار وعدم المعرفة بوسائل الترويح المتاحة للفتاة في المجتمع.

جنبية التي أن الدراسات األ ةتستخلص الباحثة من العرض السابق للدراسات السابق
 على الجوانب النفسية، مثل: دراسة كليبر وقات الفراغ واألنشطة الترويحية ركزتأتناولت 

(Kleiber ،) ودراسة فورنهام(Furnham ،)ودراسة هورتيك وسكلنجر (Hornick and 

Sehlinger ،)تركز على النواحي االجتماعية. الحالية في حين الدراسة 

 "دين عليالبدر "تتفق مع دراسة  الحالية ن الدراسةإف ،أما بالنسبة للدراسات العربية
ي تمتلكه الطالبة من فراغ، ذفي معرفة حجم وقت الفراغ ال "عبداهلل السدحان"دراسة و 

والعالقة بين التخصص ونوعية  ،نشطة الترويحية التي تمارسها الطالبةومعرفة نوعية األ
مما يساعد على عقد مقارنة بين نتائج الدراسة ونتائج الدراسات  ،نشطة الترويحيةاأل

 السابقة.

 ،يضا مع الدراسات السابقة في أدوات جمع البياناتأ الحاليةراسة كما تتفق الد
نشطة حيث تم استخدام االستبانة التي تجمع بين البيانات األساسية وتصنيف األ

وأخيرا األنشطة االجتماعية  ،واألنشطة الثقافية ،األنشطة الترفيهيةفي الترويحية المتمثلة 
 والرياضية. 

 ةاإلجراءات المنهجية للدراس

 منهج الدراسة .1
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( بالعينة Social Surveyاعتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعي )
( فهو المنهج الذي بوساطته يستطيع الباحث جمع Purposive Sample )  العمدية

فرة لدى امكانات المتو البيانات من أعداد كبيرة من المبحوثين في حدود الوقت والجهد واإل
 م(.1998الباحث )حسن، 

 

 جتمع وعينة الدراسةم .2

 المجال المكاني: جامعة الملك عبدالعزيز. -
 هـ.1433/1434المجال الزمني: الفصل الدراسي األول للعام  -
المجال البشري: طالبات من جامعة الملك عبدالعزيز من كلية اآلداب والعلوم  -

نزلي وكلية وهي كليات نظرية، وكلية العلوم وكلية االقتصاد الم ،اإلنسانية بأقسامها
عدد  بلغ حيث ،حاسب اآللي وهي كليات عملية، وكان اختيار العينة بطريقة العمديةال

 ( طالبة.350العينة )
 

 أدوات جمع البيانات .3

من الدراسات فيها االستفادة  تعلى االستبانة التي تم الحالية اعتمدت الدراسة
وتتكون  .تيات في إعدادهاالسابقة التي تناولت الترويح ومتغيرات وقت الفراغ بين الف

المحور األول تناول البيانات الديموجرافية عن الطالبة  :محاور هي ةاالستبانة من ثالث
الحالة االجتماعية، و الجامعية لالستفادة منها في تصنيف العينة على حسب التخصص، 

وقت المتغيرات المرتبطة ب : فهوأما المحور الثاني الدخل الشهري.و المعدل الدراسي، و 
 المتغيرات المرتبطة باألنشطة الترويحية. :المحور الثالثو الفراغ لدى الطالبة الجامعية، 
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وذلك بطريقة  ،وقد قامت الباحثة بحساب ثبات وصدق استبانة األنشطة الترويحية
( وهو يعد ثباتا مرتفعا، كما تم 0.755( حيث بلغ الثبات بطريقة ألفا )Alphaألفا )

لفا لبعد األنشطة الترفيهية ألفرعية لالستبانة، حيث بلغ ثبات حساب ألفا لألبعاد ا
( ويعد ذلك 0.635(، بينما بلغ الثبات لبعد األنشطة االجتماعية والترفيهية )0.0607)

 ثباتا مقبوال إحصائيا.

أيضا قامت الباحثة بحساب ثبات االتساق الداخلي من خالل العالقة بين العبارة 
والجدول  ،للصدق في ذات الوقت اومؤشر  ا  خاص به باعتباره ثباتوالدرجة الكلية للبعد ال

 .( يوضح ذلك1)

 

 

 

 ( االتساق الداخلي لألنشطة الترفيهية. 1جدول )
 االرتباط العبارة االرتباط العبارة

1 **0.402 8 **0.253 

2 **0.448 9 **0.458 
3 **0.473 10 **0.380 
4 **0.429 11 **0.383 
5 **0.387 12 **0.583 
6 **0.474 13 **0.461 
7 **0.516 14 **0.403 

 (0.01** دالة عند )    
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وبلغت  0.583: 0.253أن معامالت االرتباط تراوحت بين  (1)يتضح من الجدول 
لى ثبات بنود األنشطة إ. وذلك يشير 0.01جميع معامالت االرتباط مستوى الداللة 

 .صدقكما يعتبر أيضا مؤشرا قويا لل ،الترفيهية

 ( االتساق الداخلي لألنشطة الثقافية واألنشطة االجتماعية والرياضية. 2جدول )
 األنشطة االجتماعية والرياضية األنشطة الثقافية

 االرتباط العبارة االرتباط العبارة
1 **0.590 1 **0.532 

2 **0.555 2 **0.571 

3 **0.520 3 **0.597 

4 **0.653 4 **0.460 

5 **0.621 5 **0.655 

6 **0.575 6 **0.636 

  7 **0.533 

 (0.01** دالة عند )

الترفيهية تراوحت بين  باألنشطةن معامالت االرتباط أ( 2يتضح من الجدول )
نشطة االجتماعية والرياضية أيضا تراوحت معامالت ارتباط األ .(0.621( و )0.520)

 ،(0.01باط مستوى الداللة )( ، وبلغت جميع معامالت االرت0.655( و  )0.460بين )
نشطة االجتماعية نشطة الثقافية واأللى ثبات االتساق الداخلي لبعدي األإوذلك يشير 

 يضا مؤشرا قويا للصدق. أكما يعتبر  ،والرياضية
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قامت الباحثة بحساب  ،ولزيادة االطمئنان والتأكد من صدق وثبات االستبانة
( يوضح 3مع الدرجة الكلية لالستبانة، والجدول ) االرتباط بين األبعاد الفرعية لالستبانة

 .ذلك

 ( يوضح االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية الستبانة األنشطة. 3جدول )
 الثقافية الترفيهية الدرجة الكلية نشطةاأل 

   - الدرجة الكلية
  - 0.783** األنشطة الترفيهية
 - 0.264** 0.704** األنشطة الثقافية

 0.455** 0.231** 0.698** الجتماعية والرياضيةاألنشطة ا

 (0.01** دالة عند )

( 0.01حصائيا عند مستوى )إ ةد عالقة موجبة ودالو وج (3)يتضح من الجدول 
نشطة الترفيهية والثقافية واألنشطة االجتماعية والرياضية. بين الدرجة الكلية وكل من األ

نشطة ( بين األ0.01عند مستوى )يضا اتضح وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيا أ
كما اتضح وجود عالقة موجبة  .الترفيهية وكل من األنشطة الثقافية واألنشطة االجتماعية

نشطة الثقافية واألنشطة االجتماعية ( بين األ0.01إحصائيا عند مستوى ) ةودال
 والرياضية.

حصائية إلكما قامت الباحثة بمعالجة البيانات واستخراج الجداول والمعامالت ا
فقد تضمنت التوزيعات التكرارية والنسب المئوية  ،للعلوم االجتماعية SPSSباستخدام 

 لوصف خصائص العينة عالوة على االستعانة بعدة نماذج إحصائية لتحقيق أهداف
 وهي: ،الدراسة
  المتوسط الحسابيThe Mean. 
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  االنحراف المعياريStandard Deviation 

 خصائص العينة .4

 .خصائص العينة( 4جدول )
 ٪ ك فئات المتغير المتغير

 60.6 212 كليات نظرية التخصص

 39.4 138 كليات عملية

 100 350 المجموع

 19.4 68 متزوجة الحالة االجتماعية

 76.6 268 غير متزوجة

 4 14 متزوجة ولديها أطفال

 100 350 المجموع

 12.3 43 جيد المعدل الدراسي

 55.7 195 جيد جدا

 32 112 ممتاز

 100 350 المجموع

 64.3 255 5000أقل من  الدخل الشهري

 22.6 79 10000إلى  5000من 

 13.1 46 10000أكثر من 

 100 350 المجموع

 

 ( يتضح ما يلي:4من تحليل جدول )
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( طالبة من عينة الدراسة تخصصهن علوم إنسانية 212ناك )هبالنسبة للتخصص 
( طالبة من الكليات العملية حيث بلغت 138(، و )٪60.6النسبة ) )نظرية( حيث بلغت

 (.٪39.4النسبة )

( غير ٪76.6( متزوجات و )٪19.4كما تبين من خصائص العينة أن هناك )
( جيد جدا، ٪55.7( من أفراد العينة معدالتهن جيد، و)٪12.3متزوجات، كما يوجد )

 ( ممتاز.٪32و)

( من أفراد العينة مستواهن االقتصادي ٪64.3)  أن فقد اتضح ،أما بالنسبة للدخل
لاير( 10000( دخل أسرهن الشهري يقل عن )٪22.6لاير( شهريا و ) 5000يقل عن )

 لاير( شهريا. 10000( دخل أسرهن الشهري يتجاوز )٪13.1) أن شهريا، في حين وجد
 نتائج الدراسة

 ج اآلتية:حصائي الستجابات عينة الدراسة عن النتائأسفر التحليل اإل
 لجامعية في حياتها اليومية؟اي تمتلكه الطالبة ذ: ما حجم وقت الفراغ الالتساؤل األول

 

 

 

 سة وأيام اإلجازات.رالدى الطالبة الجامعية أيام الد ( ساعات الفراغ5) جدول
المالحظ ك النسبة 2اك الداللة  األيام ساعات الفراغ اليومية 

 ساعات 4 من أقل 202 57.7  

لدراسةأيام ا  ساعات 6 إلى 4 من 117 33.4 214.394 0.001 

 ساعات 6 من أكثر 31 8.9  
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 اإلجمالي 350 100  

 ساعات 4 من أقل 55 15.7  

 أيام اإلجازات
 ساعات 6 لىإ 4 من 121 34.6 214.394 0.001

 ساعات 6 من أكثر 174 49.7  

 اإلجمالي 350 100  

ساعات  4أقل من  لديهن يالتال اتالجامعي اتالطالب( يتضح أن 5ن تحليل جدول )م
 6إلى أقل من  4من  لديهن يالتالبينما  ،(٪57.7) نبلغت نسبته ،فراغ أيام الدراسة

أكثر فقد بلغت فساعات  6لديهن  يالتالوأخيرا  ،(٪33.4) نساعات بلغت نسبته
ساعات فأكثر  6من  أكثر لديهاأما في أيام اإلجازات فإن نسبة الطالبات التي  .(8.9٪)
حيث بلغت  ،ساعات 6أقل من فساعات  4من  لديهني التال ( ثم تليها الطالبات49.7٪)

 (.٪15.7ساعات حيث بلغت النسبة ) 4أقل من  لديهن يالتالوأخيرا  ،(٪34.6النسبة )

فهي  ،في اليوم الواحد وقت فراغ واسع لديهاأن الطالبة الجامعية  على هذا يدل
وتزيد هذه الساعات في أيام اإلجازات  ،ساعات فراغ في أيام الدراسة 4أقل من  لديها

 ،وهي نسبة عالية في حياة الطالبة ،ساعات في اليوم الواحد 6لتصل إلى أكثر من 
وخصوصا في ظل الفرص الترويحية المتاحة للمرأة في المجتمع السعودي، فلو أحسنت 

  الطالبة استغالل وقت الفراغ فإنه من المؤكد

نسانة متكاملة ذهنيا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا، وقادرة على تحمل إستصبح  انها
فممارسة األنشطة تساعد  .المسؤولية والمشاركة اإليجابية في صنع الحياة في مجتمعها

شباع حاجاتها، وكذلك الوقاية من األمراض النفسية ا  مكاناتها وقدراتها و إعلى اكتشاف 
 رة على االنتباه، وتشتت الفكر وغيرها من األمراض.واالنهيار العصبي وعدم القد

 : ما نوعية األنشطة الترويحية التي تمارسها الطالبة الجامعية؟التساؤل الثاني
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( يتضح أن األنشطة الترفيهية تأتي في مقدمة األنشطة التي تمارسها 6من جدول )
 فقد كان الترتيب كاآلتي: ،الطالبة الجامعية بمختلف جوانبها

 ( ترتيب األنشطة الفرعية داخل كل نشاط.6) جدول

 النشاط الترويحي

 درجة ممارسة النشاط
مجموع 

 االستجابات
الوزن 
 النسبي

الترتيب 
 في البعد

 أبدا أحيانا دائما

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 األنشطة الترفيهية
 
 
 

الذهاب إلى المطاعم العامة ومطاعم  .1
 الوجبات السريعة

61 17.4 255 72.9 34 9.7 673 64.09 7 

 8 62.09 652 9.4 33 67.4 236 23.1 81 العناية بالبشرة والتجميل ووضع المكياج .2

 6 68 714 20.0 70 64.0 224 16.0 56 زيارة الصديقات .3

 13 54.47 572 6.9 24 49.7 174 43.4 152 زيارة األقارب .4

 2 77.71 816 42.0 147 49.1 172 8.9 31 زيارة الجيران .5

 11 55.33 581 5.4 19 55.1 193 39.4 138 هاتف مع الصديقاتالتحدث بال .6

 9 60.85 639 13.7 48 55.1 193 31.1 109 التحدث بالهاتف مع القريبات .7

 14 42.09 442 1.7 6 22.9 80 75.4 264 نترنتاستخدام الكمبيوتر أو اإل .8

 110 59.52 625 7.4 26 63.7 223 28.9 101 التردد على األسواق والمجمعات التجارية .9

 1 91.61 962 79.1 277 16.6 58 4.3 15 نترنتالذهاب إلى مقاهي اإل .10

مشاهدة األفالم والمسلسالت في التلفاز  .11
 أو الفيديو

148 42.3 175 50.0 27 7.7 579 55.14 12 

 5 68.38 718 18.9 66 67.4 236 13.7 48 الذهاب إلى المالهي والشاليهات .12
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 3 75.04 788 32.6 114 60.0 210 7.4 26 الذهاب إلى الحدائق العامة .13

االستماع إلى األشرطة واإلذاعات  .14
 الفضائية

54 15.4 171 48.9 125 35.7 771 73.42 4 

ألنشطة الثقافيةا  

مشاهدة البرامج الثقافية أو العلمية في  .15
 التلفاز أو الفيديو

79 22.6 213 60.9 58 16.6 679 64.66 4 

 6 61.52 646 13.4 47 57.7 202 28.9 101 بةاالطالع أو القراءة أو الكتا .16

 2 78 819 49.7 174 34.6 121 15.7 55 ممارسة الخط أو الرسم .17

 3 77.04 908 64.0 224 31.4 110 4.6 16 الذهاب إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم .18

الذهاب إلى استماع المحاضرات  .19
 والندوات

24 6.9 172 49.1 154 44.0 830 79.04 1 

 5 62 651 11.4 40 63.1 221 25.4 89 لقرآن أو حفظه بالمنزلقراءة ا .20

 األنشطة الرياضية واالجتماعية
 

 6 72.19 758 29.7 104 57.1 200 13.1 46 ممارسة رياضة المشي خارج المنزل .21

 1 95.90 902 65.1 228 27.4 96 7.4 26 الذهاب إلى النوادي الرياضية .22

 2 93.23 979 82.3 288 15.1 53 2.6 9 ممارسة التفصيل والخياطة .23

 7 65.33 686 23.4 82 49.1 172 27.4 96 ممارسة الطبخ .24

أو  ممارسة بعض األعمال اليدوية  .25
 الخزفية أو الفنية

32 9.1 107 30.6 211 60.3 879 83.71 5 

 4 91.90 965 80.0 280 15.7 55 4.3 15 زراعة نباتات الزينة والنباتات الداخلية .26

 3 92.66 973 82.6 289 12.9 45 4.6 16 تربية الطيور .27

 

في المرتبة األولى، ثم زيارة األقارب،  جاء نترنتاستخدام الكمبيوتر أو األف
التردد على و التحدث بالهاتف مع الصديقات، و مشاهدة األفالم والمسلسالت في التلفاز، و 
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لبشرة والتجميل العناية باو التحدث بالهاتف مع القريبات، و األسواق والمجمعات التجارية، 
زيارة و الذهاب إلى المطاعم العامة ومطاعم الوجبات السريعة، و ووضع المكياج، 

االستماع إلى األشرطة واإلذاعات و الذهاب إلى المالهي والشاليهات، و الصديقات، 
 ا زيارة الجيران.الذهاب إلى الحدائق العامة، وأخير  و الفضائية، 

ية التي تقبل عليها الطالبة كلها أنشطة من المالحظ أن جميع األنشطة الترفيه
رجاع ذلك إيكون فيها اندماج الفرد معدوما، ويمكن و   ،ترويحية هادئة ذات طابع سلبي

أو صعوبة االشتراك في بعض الوسائل  ،مة وقت بعض الوسائل الترويحيةءعدم مالل
ترويحية النسائية أو عدم كفاية الوسائل ال ،أو تتعلق بإجراءات الدخول والخروج ،الترويحية

أو كثرة  ،المشجعة للذهاب إليها والشعور بالملل بسبب التردد على وسائل ترويحية محددة
االلتزامات األسرية. لذا تحاول الطالبة من خالل هذه األنشطة الترويحية الترفيهية أن 

ع ككل، تنمي قدرتها واالنطالق إلى الحياة بال  قيود غير القيود العامة التي تضبط المجتم
هنا تكون حرة في اختيار النشاط الذي تجد نفسها فيه، بما يتناسب مع ذوقها وقدرتها و 
 مكانياتها.ا  و 

فهي  ،تأتي األنشطة االجتماعية والرياضية بمختلف جوانبهافأما في المرتبة الثانية 
ة فقد كان الترتيب كاآلتي: ممارسة الطبخ في المرتبة األولى، ثم ممارس ،أنشطة إيجابية

ممارسة بعض األعمال اليدوية أو الخزفية أو الفنية، و رياضة المشي خارج المنزل، 
ممارسة التفصيل والخياطة، و تربية الطيور، و زراعة نباتات الزينة والنباتات الداخلية، و 

 وأخيرا الذهاب إلى النوادي الرياضية.

جتماعية قد ال أن األنشطة الرياضية تحتاج إلى فسحة مكانية وابويمكن تعليل ذلك 
الطالبة الجامعية في ظل عدم وجود التجهيزات المكانية التي  ةيقرها المجتمع، وكذلك أسر 



 2015،األول عشر،العددالثامن إربد للبحوث والدراسات،المجلد                            د. المغربي        أوقات الفراغ...

277 

 

 ،الطالبات وتضمن وجود الطمأنينة لدى أسر ،تضمن الراحة النفسية للفتاة أثناء الممارسة
 .ل الفتاةمما يجعل هذه األسر في حالة من الممانعة لممارسة األنشطة الرياضية من قب  

فقد كان الترتيب  ،تأتي األنشطة الثقافية بمختلف جوانبهافأما في المرتبة الثالثة 
مشاهدة البرامج و قراءة القرآن أو حفظه بالمنزل، و كاآلتي: االطالع أو القراءة أو الكتابة، 

الذهاب إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم، و الثقافية أو العلمية في التلفاز أو الفيديو، 
 الخط أو الرسم، وأخيرا الذهاب إلى استماع المحاضرات والندوات.ممارسة و 

فالتطور المعرفي والتطور الثقافي الدائم يبرز أهمية التعلم الذاتي الذي يمكن 
الطالبة من اكتساب المهارات واالتجاهات وتنمية الميول التي تضمن دوام صلتها بتيار 

ن  كانت الطالبة الجامعية تنشد ميولها الثقافية الثقافة المتجدد ومالحقتها له باستمرار، وا 
 قيم المجتمع العقائدية والثقافية.بإلى االتجاهات الدينية متأثرة 

التساؤل الثالث: هل هناك عالقة بين تخصص الطالبة ونوعية األنشطة 
 الترويحية؟

 

 

( الفروق بين طالبات الكليات النظرية والعملية على أبعاد األنشطة 7جدول  )
 ويحية.التر 

 األنشطة الترويحية

 كليات عملية كليات نظرية

 الداللة ت
 المتوسط

االنحراف 
 المتوسط المعياري

االنحراف 
 المعياري
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 0.05 1.94 3.67 27.68 3.43 26.93 األنشطة الترفيهية

 - 1.88 2.15 13.22 2.21 12.77 األنشطة الثقافية

 0.01 2.99 2.15 18.01 2.4 17.25 األنشطة االجتماعية والرياضية

 0.01 3.04 5.59 58.92 6.06 56.96 الدرجة الكلية

بين طالبات  0.1حصائية عند مستوى إذات داللة  ا( أن هناك فروق8يتضح من جدول )
 ،الكليات النظرية والعلمية على كل من األنشطة الترفيهية واألنشطة االجتماعية والرياضية

 ،يحية، وكان الفرق لصالح طالبات الكليات العمليةوعلى الدرجة الكلية لألنشطة الترو 
في الكليات بلغ في حين  ،(27.68حيث بلغ متوسط األنشطة الترفيهية للكليات العلمية )

بلغ  ( في حين3,67(، أما االنحراف المعياري للكليات العملية فقد بلغ )26.93النظرية )
 (.3.43الكليات النظرية ) في

والرياضية بالنسبة لطالبات الكليات العملية فقد بلغ  أما األنشطة االجتماعية
طالبات الكليات ل بلغ بالنسبة  في حين ،(2.15واالنحراف المعياري ) ،(18.01المتوسط )
األنشطة الثقافية ب فيما يتعلق (، أما2.4االنحراف المعياري )بلغ و  ،(17.25النظرية )

واالنحراف المعياري  ،(13.22سط )بالنسبة لطالبات الكليات العملية فقد بلغ المتو 
( واالنحراف 12.77طالبات الكليات النظرية فقد بلغ المتوسط )بالنسبة ل(، أما 2.15)

 (.2.21) المعياري

حصائية بين طالبات الكليات النظرية إبينما لم يتضح وجود فروق ذات داللة 
لطالبات في الكليات متوسط اأن   والكليات العملية على األنشطة الثقافية، بينما اتضح 
في حين  ،(13.22حيث بلغ ) ،العملية أعلى من متوسط الطالبات في الكليات النظرية

وقد بلغ االنحراف المعياري لطالبات الكليات  ،(12.77متوسط طالبات الكليات النظرية )
 (.2.21طالبات الكليات النظرية )ل بلغ  في حين ،(2.15العملية )



 2015،األول عشر،العددالثامن إربد للبحوث والدراسات،المجلد                            د. المغربي        أوقات الفراغ...

279 

 

 وأطالبات الكليات العملية لسواء  ،األنشطة الترفيهيةكما يتضح من الجدول أن 
تأتي في مقدمة األنشطة التي تمارسها الطالبة، أما في المرتبة الثانية  ،الكليات النظرية

تأتي في المرتبة الثالثة األنشطة الثقافية سواء و تأتي األنشطة االجتماعية والرياضية، ف
ن كانت األوزان النسبية لعينة الطالباتلطالبات الكليات العملية والكليات النظر  من  ،ية، وا 

 ،نظريالتخصص ال من أعلى من األوزان النسبية لعينة الطالبات ،عمليالتخصص ال
 وذلك بالنسبة لجميع أنواع األنشطة الترويحية.

 خالصة الدراسة واستنتاجاتها

في أيام سواء في أيام الدراسة أو  كبير،وقت فراغ  لديهاإن الطالبة الجامعية  .1
وتزيد هذه الساعات في  ،ساعات فراغ في أيام الدراسة 4أقل من  لديهافهي  ،اإلجازات

في  ساعات في اليوم الواحد، وهي ال تختلف كثيرا   6أيام اإلجازات لتصل إلى أكثر من 
مما يدل على وجود مشكلة حقيقية لدى الطالبة ، ن قريناتها في بعض الدول العربيةعهذا 

بخاصة بالنظر إلى قلة األنشطة الترويحية التي تتناسب وطبيعة المرأة في الجامعية، و 
أن المجتمع السعودي يهتم بتقديم أنشطة ترويحية لفئة  إلى المجتمع السعودي، باإلضافة

وهذا  .الذكور أكثر من اإلناث، وعدم األخذ في االعتبار خصوصية المرأة في المجتمع
رويحية للفتاة في أنشطة محددة بسبب عدد من يتضح من خالل تركز الممارسات الت

عدم وجود خصوصية للنساء أثناء الممارسة للترويح، فالفتاة السعودية  منها المعوقات
تحاول الحصول على وسائل ترويحية للتعبير عن معاناتها لحياتها اليومية لكونه وسيلة 

اختيار النشاط الذي تجد  وهنا تكون الطالبة حرة في للتخفيف من أعباء الحياة ورتابتها.
 لذا يتطلب نفسها فيه، والذي تجد أنها بحاجة إليه نفسيا أو اجتماعيا أو علميا أو بدنيا.

مثل المكتبات العامة والمعاهد التي  ،نشاء منشآت ترويحية خاصة بالنساءإمن الدولة  ذلك
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ساء بعيدا عن أماكن وبناء النوادي الرياضية الخاصة بالن ،تقدم لها دورات تلبي احتياجاتها
  .ترويح الذكور

فقد تميزت ممارسات الطالبة الجامعية  ،أما في مجاالت الممارسات الترويحية .2
وتأتي في مقدمتها األنشطة الترفيهية والتي لها طابع منزلي  ،بعدد من األنشطة الترويحية

م مشاهدة األفالو زيارة األقارب، و نترنت، بحت، وهي استخدام الكمبيوتر أو اإل
التحدث بالهاتف و التحدث بالهاتف مع الصديقات، و والمسلسالت في التلفاز أو الفيديو، 

وهذا يدل  .قراءة القرآن الكريم وحفظه في المنزلو االطالع والقراءة والكتابة، و مع القريبات، 
رجاعها إعلى عدم اندماج وتفاعل الفتاة مع الحياة االجتماعية ألسباب اجتماعية يمكن 

فهي ال تخرج عن اإلطار المجتمعي المقبول وفق  ،صية المجتمع العقائديةإلى خصو 
هذه األنشطة الترويحية ال تختلف كثيرا عما أظهرته بعض الدراسات  .معاييره وثقافته

ن كانت الفتاة الجامعية في المجتمع السعودي تختلف عن الطالبة في الدول  .السابقة وا 
في مرتبة  ذلك ة بشكل عام، فقد ظهر لديهاية الرياضالعربية األخرى فيما يتعلق باألنشط

متأخرة في ترتيب األنشطة الترويحية لدى الفتيات بشكل عام في عدد من الدراسات 
فر النوادي اعدم تو لرجاع السبب إالسابقة التي تمت خارج المجتمع السعودي، ويمكن 

ر أكثر من اهتمامها الرياضية للفتيات داخل المجتمع، واهتمام رعاية الشباب بالذكو 
لى التقاليد السائدة في المجتمع باإلضافة إلى أسرة الطالبة الجامعية في ظل  ،باإلناث، وا 

عدم وجود التجهيزات المكانية التي تضمن الراحة النفسية للفتاة أثناء الممارسة وتضمن 
 وجود الطمأنينة.

األنشطة انخفاض نسبة ممارسات  ،مما يلحظ كذلك من نتائج هذه الدراسة .3
الثقافية لدى الطالبة الجامعية في المجتمع السعودي المتمثلة في الدراسة بمشاهدة البرامج 

الذهاب إلى حلقات و ممارسة الخط أو الرسم، و الثقافية أو العلمية في التلفاز أو الفيديو، 



 2015،األول عشر،العددالثامن إربد للبحوث والدراسات،المجلد                            د. المغربي        أوقات الفراغ...

281 

 

اية مما يؤكد ضرورة العن ،الذهاب إلى استماع المحاضرات والندواتو تحفيظ القرآن الكريم، 
والنظر إلى أن طالبات الجامعة هن  ،بمثل هذه األنشطة الثقافية وضرورة العناية بها

حيث بلغت نسبة الطالبات غير  ،أمهات المستقبل وهن المربيات للجيل السعودي القادم
عند سؤالهن عن كيفية  ،في حين أكدت الطالبات. ( من أفراد العينة٪76.6المتزوجات )

سواء قراءة القرآن أو قراءة  ، في المرتبة األولى أن القراءة تأتي ،راغاالستفادة من وقت الف
 إلىأن الفتاة الجامعية قد اتجهت مما يوضح واالشتراك في الدورات،  ،الكتب المفيدة

 الجانب الثقافي في تطلعاتها الترويحية.

يلحظ كذلك من نتائج هذه الدراسة أنه ال يوجد فرق في ترتيب األنشطة   .4
فقد جاء في المرتبة األولى األنشطة الترفيهية ثم األنشطة  ،ية والتخصصالترويح

ن كانت طالباالجتماعية والرياضية وأخيرا  العملية أعلى من  اتالكلي اتاألنشطة الثقافية. وا 
ويمكن  ،طالبات الكليات النظرية في األنشطة الترفيهية واألنشطة االجتماعية والرياضية

سة في األقسام العملية تحتاج إلى فترة طويلة للعمل في المختبرات أن الدرا إلى رجاع ذلكإ
مما يترتب  ،مما يترتب عليه زيادة في العبء الدراسي ،والمعامل ودراسة مواد عملية تطبيقية

بعد عناء التعب الدراسي،  ننفسهأ نع اتتروح فيها الطالب عليه حاجتهن أنشطة ترفيهية
أما بالنسبة لألنشطة  .ما يدعوهن إلى العناية بها جسامهن إلى الرياضةأوكذلك حاجة 

ويمكن أن نفسر ذلك أن  ،ال يوجد فرق بين الطالبة في الكلية العملية والنظريةف ،الثقافية
ن االستمرار و ير  ن مناألنشطة الثقافية تمارس من محض إرادة الطالبة واختيارها، فمنه

العلمي والتربوي، أو في ن ل تخصصهلمي الذي قد يكون في مجافي الدراسة والتتبع الع
ادة أو تأهيل علمي بل هو والهدف من الدراسة ليس هو الحصول على شه ،مجال آخر

معرفة المعلومات حول موضوع معين وسد أوقات الفراغ، وتعميق الجوانب الثقافية زيادة 
رفة ما شباع غريزة حب االستطالع التي تدفع الطالبة إلى معا  والتربوية عند الطالبة، و 
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يدور حولها وتزوديها بتفسيرات علمية وعقالنية حول التساؤالت التي قد تراودها 
 بخصوص الكون والحياة واألشياء الجامدة والحية.

 ات الدراسةترحالتوصيات ومق

العمل على إعطاء الترويح في حياة الطالبة الجامعية المزيد من العناية لما له  .1
 ة لها.من آثار اجتماعية ونفسية بالنسب

تهيئة المستلزمات التي تحفز الطالبة الجامعية على المشاركة في النشاطات  .2
الرياضية كتهيئة الساحات واللوازم الرياضية التي تستعملها الطالبة وقت فراغها داخل 

 الجامعة.

تدعيم الجوانب الترويحية اإليجابية في حياة الطالبة الجامعية لما لهذه  .3
ضبط التطلعات الترويحية للفتاة بشكل خاص وضبط األنشطة من دور فاعل في 

 الممارسات الترويحية في األسرة بشكل عام.

ضرورة العمل على إبراز األنشطة الثقافية من خالل المؤسسات العامة في  .4
المجتمع وعلى رأسها الجامعات لما لوحظ من قلة ممارسة هذا النوع من البرامج في ترويح 

 الطالبات الجامعيات.

االهتمام بعملية التنشئة االجتماعية التي تغرس في نفوس األبناء القيم  ضرورة .5
أهمية استغالل وقت فراغهم باألنشطة الترويحية في حدود الشرع و  الحميدة والمواقف

 وتقاليد المجتمع.
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ضرورة قيام وسائل اإلعالم بحمالت إعالمية تستهدف تزويد أبناء المجتمع  .6
ض بين ممارسة الفتاة لألنشطة الرياضية والقيم بمعلومات تشير إلى عدم التناق

 والممارسات الدينية واألخالقية التي يتمسك بها المجتمع.

العمل على التوسع في البرامج واألنشطة غير الصفية في الجامعات لتهيئة  .7
 الطالبات لالنخراط فيها.

إعطاء األماكن والوسائل الترويحية الخاصة بالطالبة الجامعية الخصوصية  .8
 التي تتناسب مع طبع المرأة في المجتمع السعودي.

اهتمام رعاية الشباب بفئة اإلناث بتوفير األنشطة والمرافق الترويحية المتنوعة  .9
والمفيدة ضمن محيط القيم والمعايير اإلسالمية بما يضمن تحقيق المردود األكبر منها 

 اقتصاديا واجتماعيا.
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في ضوء األسس الحديثة   للمرحلة األساسية العليا اإلسالمية التربية كتب محتوى تقويم
مديريات تربية عمان األولى وجرش  ومعلمات معلمي نظر وجهة منلبناء  المنهاج 

 والبادية الشمالية
 8/10/2013تاريخ القبول:        16/3/2013تاريخ االستالم:

 

 )*( أبو شريخذيب شاهر د. 
 

 لملخصا

للمرحلدة  اإلسدالمية التربيدة كتدب محتدوى تقدويم واقد  تعدر إلدى  تهدد  الدراسدة
مدديريات تربيدة عمدان األولدى وجدرش  ومعلمدات معلمدي نظدر وجهدة مدن األساسدية العليدا

والبادية الشمالية في ضوء األسس الحديثة لبناء  المنهاج ، وتكوندت عيندة الدراسدة مدن 
 للمرحلددة األساسددية العليددا اإلسددالمية التربيددة بومحتددوى كتدد، ( معلمددا ومعلمددة150)

) السددددداب ، والثدددددامن، والتاسددددد ، والعاشدددددر(، المقدددددرر تدريسدددددها للعدددددام الدراسدددددي للصددددد و 
 ظهدرت نتدا   الدراسدة أنأو  ،المسددحي الوصد ي المدنه  مسدتددمة م، 2012/2013

يميددة، التعل المقدمددة، النتاجددات التعليميددة، األنشدد ة )لمجدداالت       الكليددة  الدرجددة
ال ندي (   ) المحتدوى،  را دا العدرا، اإلددراج ولمجداالتبدرجدة كبيدر ،  تجاء (التقويم

                                                 
 . كلية العلوم التربوية/جامعة جرش األهليةأستاذ مساعد في مناه  وأساليب تدريس التربية اإلسالمية/ *()
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ذات داللدة إحصدا ية  ا  بدرجة كبيدر ، وأن هنداف فروقد على األدا  ككلو بدرجة متوس ة، 
فدي  التقويميدة التقدديرات ( بدين المتوسد ات الحسدابية فدي≤ ,05عندد مسدتوى داللدة )

فددي و  ،فددثكثر( -11مددن) الدبددر  التدريسدديةو  ح الصدد  السدداب مجددال  را ددا الددتعلم لصددال
معلمدددي مديريدددة تربيدددة محافظدددة جدددرش، وفدددي مجدددال و  الدددذكورلصدددالح  المحتدددوىمجدددال 

فددي مجددال األنشدد ة التعليميددة لصددالح و  لصددالح ملهددل الماجسددتير، التعليميددة النتاجددات
 .(10 -6الممتد  من) الدبر  التدريسيةو ملهل الدكتوراه 

 ة: تقويم محتوى، كتب التربية اإلسالمية، وجهة نظر معلمي ومعلمات  كلمات م تاحي
Abstract  

Evaluation of content of building  Islamic education textbooks of 

higher basic stage in the light of the foundations of building  a 

modern curriculum from the point of view of teachers of Amman 

first Education Directorates  and Jerash and the Northern Badia 
The study aims to identify the reality of evaluation of content of 

written Islamic Education books for Supreme basic stage from 

the viewpoint of teachers of breeding Amman First, education 

directorates Jerash and the Northern Badia in the light of the 

foundations of modern building curriculum, study sample 

consisted of (150) teachers, and content of Islamic education 

books for basic stage the upper Four classes: seventh , eighth, 

ninth , tenth), to be taught for the academic year 2012/2013 AD, 

with using the descriptive survey, and the results showed that the 

total score of ( the areas provided, outcomes of education, 

educational activities, evaluation) came significantly, and areas 

of (content, methods presentation, art direction) moderately, and 

the tool as a whole substantially, There were significant 

differences at the level( ≤ ,05) between the arithmetic mean of 

the evaluation estimates in ways  of learning of the seventh 

grade, in teaching experience of (11 - over)in the area of content 
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in favor of males and teachers of Education directorate of Jerash, 

and in the field of educational outcomes for the benefit of 

qualified Masters, and in the field of educational activities for the 

benefit of qualified PhD and teaching experience stretching from 

(6 - 10). 

Key words: Evaluation  of content, Books of Islamic 
Education, the perspective of teachers 

 خلفية الدراسة وأهميتها:
التقويم المستمر لمحتدوى الكتدب المدرسدية هدو السدبيل إلدى نهضدة حقيقيدة وتنميدة  يعد  

تربويددددا  إعددددادا أجيدددال وإلعدددددادمجتمعيدددة شددداملة لالرتقددداء بالعمليددددة التعليميدددة التعلميدددة، 
صين وتعليميا  وفا منهجية علمية، مما ألقى كثيرا من األعباء على التربويين والمتدص

 والمعلمددين للعمددل علددى النهددوا بالعمليددة التربويددة والتعليميددة، بتحليددل الكتددب المدرسددية
، فددالتعليم يت لددب انتقدداء وتنظدديم المعلومددات بمددا يتناسددب مدد  حاجددة المتعلمددين وتقويمهددا

ويكدددون ذلدددف عدددن  ريدددا بنددداء المنددداه  والكتدددب المدرسدددية وفدددا أسدددس علميدددة منظمدددة 
(Willgose,2004  : 27    و ،)صدار الحكم على مدى صالحيتها األنسب إلل لسبيا

                           ا .ههو تحليلها وتقويم ألجلهاوفعاليتها في تحقيا الغايات التي وجدت 
 يوفرإذ  التربوية؛ الملسسة للتعليم والتعلم في مصدر المدرسي  أهم ويعد الكتاب  

، المنشود  التعليمية النتاجات تحقيا نحو الموجهة التعليمية الدبرات مستوى من أعلى
 مما يوفر للمعلم ثقافة تساعده على تنمية التحصيل الدراسي لدى تالميذه بصور  كافية

 (.2006:2) دياب،
 فدي الدتعلم، وتسدهم عمليدة الدارسدين علدى تيسدر فاعلدة أدا  الكتداب المدرسدي وليكدون   

 أن المسدتجدات، ينبغدي مد  تكيد الم اإلنسدان لبنداء الموجهدة التربويدة النتاجدات تحقيدا

نتاجه التعليمية دبراته وتنظيم مكوناته ادتبار من حيث بعناية يصمم ومضمونا ،  شكال   وا 



 2015،األول عشر،العددالثامن إربد للبحوث والدراسات،المجلد                            ابو شريخ        د. ...كتب محتوى تقويم

138 

 

بعناية من قبل دبراء متدصصين في ميادين المعرفدة لكدي يدتال م مد  مسدتوى  وأن يعد
 . :301) 2004الدوالد ، ) وميولهم وقدراتهم  نض   التالميذ

ج الدراسي مثلما ت ورت الم اهيم التربوية األدرى، وقد احتل االمنه قد ت ور م هومو   
"مد ددد  تربدددون يتضدددمن  مركددد ا  حيويدددا فدددي العمليدددة التربويدددة، فهضدددافة إلدددى تعري ددده بثنددده

عناصر مكونة من أهدا  ومحتوى ودبرات تعلميدة وتددريس وتقدويم، مشدتقة مدن أسدس 
م ومجتمعدده، وم بقددة فددي مواقدد  فلسدد ية واجتماعيددة ون سددية ومعرفيددة، مرتب ددة بددالمتعل

تعلميددة تعليميددة دادددل المدرسددة ودارجهددا تحددت إشددرا  منهددا، بقصددد اإلسددهام فددي النمددو 
المتكامددل لشدصددية المددتعلم بجوانبهددا العقليددة والوجدانيددة والجسددمية، وتقددويم مدددى تحقددا 

براهيم،  إليده بثنده د دةأصبح ينظر فقد  ( ،2004،64ذلف كله لدى المتعلم")سعاد ، وا 

ومصد وفة الدنظم األدالقيدة  المقصدود ، واألهددا  المنشدود ، الغايدات تتضدمن مدل،ع
 التعلدديم البيددايوجي و را دا الصدد ية والالصدد ية، واألنشد ة واالتجاهدات اإليجابيددة،

فالمنهاج الحدديث يعكدس واقد  المدتعلم فدي المجتمد  مدن حيدث  التقويم الواقعي، وأساليب
 فلس ته وثقافته وحاجاته وت لعاته.

 منهاج التربية اإلسالمية وكتبها المدرسية 

مع  تتالءمالتي  المعرفةنمطاً من أنماط  منهاج دراسي من المناهج الدراسيةإن لكل     

ما  ستطيع تحقيق أهدافهيال  المنهاج الدراسي، وبالتالي فإن تخصصه وأهداف مجتمعه

المناهج ن غيره من مية منهاج التربية اإلسالميتميز و  مجتمعه. من واقع اكن نابعيلم 

نابعة من القرآن الكريم ، والحديث إسالمية  يقوم على عقيدةمنهاج بأنه  الدراسية

 .  اآلخرينومع اإلنسان مع خالقه ومع نفسه ،  ، غايتها تنظيم سلوكالنبوي الشريف

تنشئة اإلنسان الصالح الكامل المتكامل  إلىمنهاج التربية اإلسالمية سعى وبذلك ي    

 مبادىءوإكسابه  كإنسان صالح، إعداده اً، و، وروحياً عقليو، اً جميع جوانبه، جسمي من



 2015،األول عشر،العددالثامن إربد للبحوث والدراسات،المجلد                            ابو شريخ        د. ...كتب محتوى تقويم

139 

 

تأكيد القيم المستمدة من الدين اإلسالمي  يعمل على منهاج التربية اإلسالميةفاإلسالم، 

   .الستقرار المجتمع وتماسكه وتقدمه الحنيف والتي تعتبر أساسية

القران الكريم، والعقيدة آيات من وحدة متكاملة باعتباره  وكتاب التربية اإلسالمية   

سالمية والفقه اإلسالمي، والحديث النبوي الشريف، والقيم واألخالق واالتجاهات اال

 هتمي، حيث معرفة اإلسالميةالتربوية عناية بالالعناصر عد أهم والتهذيب اإلسالمي، ي

مناحي اإلنسان جميعاً ، ببما فيه من دروس وأنشطة متعددة كتاب التربية اإلسالمية

 منذ أن يتكون شخصيته،يحقق التكامل والتوازن في مما ، في كل مرافق حياتهو

 ،اإلنسان في بطن أمه إلى أن تنتهي حياته على األرض

آتَاَك  الحياة الدنيا والحياة اآلخرة على قدم المساواة قال تعالى:")) َواْبتَِغ فِيَما تناولوي

ُ الدهاَر اآْلِخرَ  ْنيَاَّللاه ُ إِلَْيَك ((  ةَ َوال تَْنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّ  :القصص )َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن َّللاه

 كلما كانت األساليب ناجحة وطرق التدريس قائمة على أسس سليمة وحديثةو ، (77

 .(2011 ،القرشيكتاب التربية اإلسالمية) فيفاعلية التأثير أقوى كان 

 لمنهاجاألسس الحديثة لبناء  ا

مرتكيزا رئيسيا للعمليية التعليميية، وتتأكيد  الدراسي ألي مبحث دراسيي  المنهاج ديع    

وقيد  أهميته باألسس التي يقوم عليها ويتأثر بها، في مراحل التخطيط والتنفيذ والتقويم،

رتبط بييالخبرات التربوييية المقدميية ييي انطلقييت هييذه األسييس ميين ثوابييت عييدة، فمنهييا مييا

رتبط بالبيئة التيي يعييف فيهيا محتوى الدراسي، ومنها ما يرتبط بالما يمعلمين، ومنها لل

 فيي األسيس هيذه تيتلخصو  متعلم،رتبط بالمجتمع الذي يعيف فيه المتعلم، ومنها ما يال

 :اآلتي

العامية واألهيداف  والتصيورات اليرىى مين مجموعية هييو : الفـلسيـفية األسيس -

تحقييق األفكيار والمثيل والقييم والمعتقيدات، ل التعليميية العمليية والمعتقيدات التيي توجيه
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مكوناتهيا،  مين مكيون كيل منهيا ينطليق أن يجيب التيي العامية واألطير الغاييات تحدييدو

 (.Baldwin, 2011العمليييييييية)واسيييييييتخدامها وتطبيقهيييييييا فيييييييي مواقيييييييف الحيييييييياة 

 الخصييائص هييي القييوى االجتماعييية المييجثرة، ومجموعيية :األسييس االجتماعييية -

واألخالقيية التيي يتسيم بهيا  الدينيية، والثوابيت الثقافيية، والقييم اتوالمنطلقي الحضيارية،

 )) التي ييجمن بهيا ويحيرل عليى تطبيقهيا فيي الحيياةالحديث، و تاريخه المجتمع عبر

Willgose, 2008. 

بشخصيية المييتعلم، مين حيييث  المرتبطيية العناصيير مجميو  هييياألسيس النفسيية: و -

واتجاهاتييييه، ومراحييييل نمييييوه، وقدراتييييه حاجاتييييه، ورغباتييييه، واهتماماتييييه، وميولييييه، 

 لمراعاتهيييا عنيييد وديييع المييينهج وتنفييييذهواسيييتعداداته فيييي ديييوء الدراسيييات النفسيييية، 

(Baylis, 2010 ). 

األسييس المعرفييية: مجموعيية المفيياهيم والمصييطلحات والمعيياني واألحكييام والييرىى  -

 والعياداتس، الفكرية التي تتشكل لدى اإلنسان نتيجة اكتسابها بالحواس والعقل، والحد

) وزارة والتقاليد الموروثة، والوحي،  والربط بينها وبين واقع واهتمام وحاجية الميتعلم

 .(2011التربية والتعليم،

 أهمية الدراسة:

 التربيية كتيب فييوالضيعف  استكشياف أوجيه القيوة تيأتي أهميية هيذه الدراسية فيي   

قاميت  التيي اسيع والعاشير()السيابع والثيامن والت األساسيية العلييا للصيفوف  اإلسيالمية

وزارة التربية والتعليم بإعادة تأليفها وفيق االتجاهيات العالميية لتيأليف المنياهج والكتيب 

لمراجعتهيا وتعيديلها  تقيديم أسياسيعميل عليى الكتيب المدرسيية  تقيويمن إإذ  ؛المدرسيية

بالتعييياون بيييين المعلميييين والميييجلفين لهيييذه المنييياهج والكتيييب عنيييد الحاجييية، وتحسيييينها 

التييي يقييدمها المعلمييون الدقيقيية  ميين خييالل تييوفير المالحظيية المودييوعية لمدرسييية،ا
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لتواصييلهم المسييتمر مييع تطبيقييات المنهيياج العملييية يمكيين الوثييوق بهييا  والتييي للمييجلفين،

وتدريسهم للكتب المدرسة، وهم الفئة المثقفية أكاديمييا ومهنييا، الحريصية عليى مواكبية 

، حديثيية فييي بنيياء المنيياهج وتييأليف الكتييب المدرسيييةالتطييورات العالمييية واالتجاهييات ال

إدييافة إلييى تواجييدهم المسييتمر مييع الطلبيية، يستشييعرون حاجيياتهم، ويقفييون علييى واقييع 

إذ تعتبر هذه المرحلة مرحلية انتقاليية مهمية، وفاصيلة بيين المرحلية األساسيية قدراتهم، 

حلية الثانويية التيي الدنيا التي تناولت موديوعات  اإلسيالم واإليميان وأركانهميا، والمر

 عينة تستهدفتتناول قضايا اإلسالم المعاصرة، بذلك تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها 

 األساسيية العلييا للصيفوف  اإلسيالمية التربيية كتب وهي اآلن، حتى فيها البحث يتم لم

من وجهة نظير المعلميين والمعلميات ، لميا فيي ذليك  )السابع والثامن والتاسع والعاشر(

ا، إدافة إلى حاجية العياملين فيي  المنياهج والكتيب المدرسيية ثر متوقع في تقويمهمن أ

لجمييع المعلميين والمعلميات  التقويميية التقيديراتفي وزراة التربية والتعليم إلى معرفة 

بمختليييف خبيييراتهم التدريسيييية وميييجهالتهم العلميييية وبيئييياتهم العييياملين فيييي الميييدارس، 

 .التعليمية

 الدراسة مشكلة

ن المعلمين يعتمدون في أداء دورهم في العملية التعليمية على   المناهج التي ظرا ألن   

 الكتييب محتييوى تحليييل تقييدم للطييالب فييي هيئيية كتييب دراسييية، إدييافة إلييى أن عملييية

باألخذ بها  الكتب مستوى إلى تحسين تقود عالجية تشخيصية عملية هاتقويمو المدرسية

 فيإن والتعيديل، واإلديافة الحيذف خيالل سيالمية مينعند إعادة تيأليف كتيب التربيية اإل

 التربيية كتيب الحاجة تيدعو إليى معرفية وجهية نظير المعلميين والمعلميات فيي محتيوى

صيادقة  وأدوات موديوعية علميية وفيق منهجيية للمرحلية األساسيية العلييا اإلسيالمية
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ج والكتييب ، باعتبييار أن العملييية التعليمييية هييي عملييية تشيياركية  فييي بنيياء المنيياهوثابتيية

  .المدرسية وتقويمهما

 الدراسة أسئلة

 األسئلة اآلتية: عن الدراسة لإلجابة جاءت هذه

 للمرحلة األساسية العليا التربية اإلسالمية لكتب والمعلمات المعلمين تقويم درجة ما 1-

 والبادية الشمالية؟ ،جرشمحافظة عمان األولى، وتربية  مديريات في

( بين المتوسطات  ≤,05لة إحصائية عند مستوى داللة )هل هناك فروق ذات دال -2

 مجياالت مجيال مين للمعلميين والمعلميات عليى كيل التقويميية التقيديرات الحسيابية فيي

للمرحلة األساسية العليا تعزى الختالف الصيف  التربية اإلسالمية لتحليل كتب الدراسة

                                                                                            ؟             المدرسييييييييييييييييييييي )السييييييييييييييييييييابع والثييييييييييييييييييييامن والتاسييييييييييييييييييييع والعاشيييييييييييييييييييير(

( بين المتوسطات  ≤,05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3

 مجياالت مجيال مين للمعلميين والمعلميات عليى كيل التقويميية التقيديرات الحسيابية فيي

للمرحليية األساسييية العليييا تعييزى الخييتالف  التربييية اإلسييالمية لتحليييل كتييب الدراسيية

 الجنس؟

( بين المتوسطات  ≤,05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -4

 مجياالت مجيال مين للمعلميين والمعلميات عليى كيل التقويميية التقيديرات الحسيابية فيي

ساسية العليا تعزى الختالف المجهل للمرحلة األ التربية اإلسالمية لتحليل كتب الدراسة

 العلمي ؟

( بين المتوسطات  ≤,05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -5

 مجياالت مين مجيال للمعلميين والمعلميات عليى كيل التقويميية التقيديرات الحسيابية فيي
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ختالف الخبيرة للمرحلة األساسية العليا تعزى ال التربية اإلسالمية لتحليل كتب الدراسة

 التدريسية ؟

( بين المتوسطات  ≤,05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -6

 مجياالت مين مجيال للمعلميين والمعلميات عليى كيل التقويميية التقيديرات الحسيابية فيي

البيئية الخيتالف للمرحلة األساسيية العلييا تعيزى  التربية اإلسالمية لتحليل كتب الدراسة

 ؟عليمية الت

 الدراسة أهداف

 :اآلتية األهداف تحقيق تسعى هذه الدراسة نحو   

للمرحلة  تربية اإلسالميةمحتوى كتب الل والمعلمات المعلمين تقويم واقع  تعرف  -

 األساسية

 .محافظات عمان األولى، وجرش، والبادية الشمالية في العليا   

 والمجهل العلمي، ، الدراسي، والجنس اآلتية: ) الصف الدراسة متغيرات ثرأ تحديد  -

 والخبرة 

عمان األولى، وجرش، والبادية  مديريات تربية عليمية:التالتدريسية، والبيئة    

للمرحلة   بية اإلسالميةمحتوى كتب الترل والمعلمات المعلمين تقويم في ( الشمالية

 .األساسية العليا

للمرحلة  تربية اإلسالميةكتب ال محتوى في والضعف القوة مواطن تشخيص  -

 .المعلمين والمعلمات نظر  األساسية العليا من وجهة

 الدراسة حدود

 :على الدراسة هذه اقتصرت
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وتشمل الصفوف:) السابع،  للمرحلة األساسية العليا اإلسالمية التربية كتبمحتوى  -

 م.2012/2013والثامن، والتاسع، والعاشر(، والمقرر تدريسها للعام الدراسي 

 للمرحلة األساسية العليا كتب التربية اإلسالمية يدرسون الذين والمعلمات المعلمين -

محافظات عمان األولى،  في والتعليم التربية لمديريات التابعة الحكومية المدارس في

 م.2012/2013وجرش، والبادية الشمالية للفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 :التعريفات اإلجرائية

المباحث الدراسية المقرر تدريسها في مدارس وزارة  مية: أحداإلسال التربية تبك -

 التربية    

 م.2012/2013للعام الدراسي والتعليم في األردن للمرحلة األساسية    

التعليم اإللزامي الممتدة من الصف األول وحتى  المرحلة األساسية: هي مرحلة -

 الصف العاشر.

لعليا: هي الصفوف:) السابع، والثامن، والتاسع، والعاشر( من المرحلة األساسية ا -

 مرحلة التعليم 

 في األردن.  اإللزامي  

األسس الحديثة لبناء  المنهاج: هي كافة المجثرات والعوامل الفلسفية والنفسية  -

واالجتماعية والمعرفية التي تتأثر بها عمليات تخطيط وتنفيذ وتقويم بناء مناهج وكتب 

للعام ية اإلسالمية المقرر  تدريسها في مدارس وزارة التربية والتعليم في األردن الترب

 م.2012/2013الدراسي 

 : السابقة الدراسات

 تنظييم جيودة معيايير توافر مستوى  تعرف إلى ( التي هدفت2011دراسة شريف) -  

 والتاسيع امنوالثي السيابع: العلييا األساسيية للمرحلة التربية اإلسالمية كتب في المحتوى
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 صيدقها مين وتحقق "االستبانة" البحث أداة ببناء الباحث قام ذلك ،ولتحقيق " بفلسطين

 الصيفوف يدرسيون ممين ومعلمية معلميا 43 قوامهيا عينية عليى األداة ،وطبيق وثباتهيا

 وقيد الوصيفي، المينهج مسيتخدما ييونس، خيان محافظية بميدارس محل البحيث والكتب

 يليه السابع الصف في متوسط على أعلى حصل توىالمح مجال أن إلى البحث توصل

 نسيب عليى حصيل المحتيوى تنظييم أن حيين ،فيي الثيامن للصيف الكتياب إخيراج مجيال

 فقيد المجياالت بياقي أميا ،اآلخير اليبع  فيي وديعيف المعيايير بعي  فيي متوسيطة

 الثالثية الكتيب أن عليى ييدلل مميا وديعيفة، ومتوسيطة عاليية متوسطات على حصلت

 القائمية باعتمياد الباحيث أوصيى ،وقيد والمحتيوى التنظييم فيي الجيودة ةمتوسيط كانيت

 ميع يتفيق بميا اإلسيالمية التربيية كتيب وتطيوير المختلفية المقررات كتب جودة تعرفل

 التربيية فيي أخيرى ومحتوييات لكتيب مشيابهة دراسيات الكتياب،وإجراء معيايير جيودة

 .اإلسالمية

 التربيية كتيب فيي اليواردة القييم لتحليي إليى( والتيي هيدفت 2009دراسية عيودات) -

 اإلسالمية

 المعيايير ميع انسيجامها وميدى األردن فيي المقيررة األساسييين والعاشر الثامن للصفين

 اإلسيالمية التربيية كتيابي مين الدراسية عينية تكونيت، و عميان رسيالة مين المستخلصية

 الدراسيي للعيام األردن فيي األساسييين والعاشير الثيامن الصيفين طلبية عليى المقيررين

 الوصيفي المينهج باسيتخدام الباحيث قيام الدراسية أَهيداف ولتحقييق م، 2007/2006

 رسيالة مين المستخلصية المعيايير قائمية وإعيداد للتحليل، وحدة الفقرة معتمداً  التحليلي،

 التيي النتيائج أهيم مين وكيان . المعيايير تليك ديوء فيي الكتيب محتيوى وتحلييل عميان

 فيي اسيتخدمت عميان، رسالة من معياراً  ( 65 ) على الحصول الدراسة إليها توصلت

 بمعيايير اإلسيالمية التربيية كتيب اهتميام أن ظهير حيث اإلسالمية، التربية كتب تحليل
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 بقية حساب على االعتقادية المعايير مجال على التركيز وكان كاٍف، غير عمان رسالة

 ،الكتيب تليك تيأليف دعني االعتبيار بعيين عميان رسالة أخذ عدم على يدل مما المعايير،

 والتجريبيية الوصيفية الدراسيات مين المزيد بإجراء التوصية تم النتائج هذه على بناءً و

 خالل من اإلسالمية التربية كتب تأليف في النظر إعادة ثم الدراسية، المراحل ولجميع

 .اوتطويره إعدادها في الرئيسة المراجع من واحدة عمان رسالة ودع

( التي هيدفت إليى الكشيف عين تطيوير كتيب التربيية اإلسيالمية 2007دراسة مطالقة) -

للمرحلة األساسية العليا في دوء مستجدات العصر، وتكّون مجتمع الدراسة من جميع 

م، 2006م و1993كتب التربيية اإلسيالمية للمرحلية األساسيية العلييا المعتميدة ل عيوام 

ذه األعوام، وقد اختيرت بطريقية أما العينة فتكّونت من كتب الصفين الثامن والعاشر له

قصدية، ولتحقيق هدف الدراسية قاميت الباحثية بإعيداد أداة لتحلييل المحتيوى، وتكّونيت 

من خمسة مجاالت رئيسة وهي: التفكير والحوار والتربية األخالقية وتكنولوجيا التعليم 

الت والتعلم الذاتي، وتوّصلت الدراسة إليى وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية فيي مجيا

التعلم الذاتي، وتكنولوجيا التعليم، والحوار، والتربيية األخالقيية، لصيالح كتياب التربيية 

م، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية 1993اإلسالمية للصف العاشر المعتمد لعام 

م، 2006في مجال التفكير لصالح كتياب التربيية اإلسيالمية للصيف نفسيه المعتميد لعيام 

لية إحصيائية فيي مجياالت التفكيير، واليتعلم اليذاتي، وتكنولوجييا ووجود فيروق ذات دال

م، بينمييا 2006التعليييم لصييالح كتيياب التربييية اإلسييالمية للصييف الثييامن المعتمييد لعييام 

وجدت فيروق ذات داللية إحصيائية فيي مجياالت الحيوار والتربيية األخالقيية، ولصيالح 

 م وللصف نفسه.1993الكتاب المعتمد لعام 

التييي هييدفت إلييى تقييويم محتييوى كتييب التربييية اإلسييالمية  (2005)دراسيية شييمالن  -

فييي الجمهورييية اليمنييية،  ( ميين التعليييم األساسييي 9-8-7للصييفوف الثالثيية األخيييرة) 
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مين محتيوى  حليلي، وتكون مجتميع البحيث وعينتيهواستخدم البحث المنهج الوصفي الت

السييرة( للصيفوف الثالثية  -الفقيه -الحيديث -كتب التربية اإلسالمية لمجياالت: )اإليميان

م(، وكانيييت األداة 2004-2003)    األخييييرة مييين التعلييييم األساسيييي للعيييام الدراسيييي

كتيب التربييية اإلسييالمية الخاصيية بأسيس بنيياء محتييوى   المسيتخدمة هييي قائمية المعييايير

الخبييرة  ، التييي اقترحهييا ذوو( ميين التعليييم األساسييي 9-8-7للصييفوف الثالثيية األخيييرة) 

لتقيويم محتيوى كتيب  التربية اإلسيالمية والمنياهج والقيياس والتقيويم؛ واالختصال في

أن المحتييوى قيد حقييق أهييداف التربييية  إلييىنتيائج الدراسيية  وأشييارتالتربيية اإلسييالمية، 

اإلسالمية التي ودعت لهيذه الصيفوف إليى حيد كبيير، وقيد راعيى الخصيائص النفسيية 

راعى خصائص كما يذ هذه المرحلة. )العقلية والجسمية والوجدانية واالجتماعية( لتالم

التيرابط الرأسيي واألفقيي بيين الموديوعات )اليدروس(، والمجتمع اليمنيي ومشيكالته. 

واعتنييى بشييرم المفيياهيم الجديييدة والصييعبة،  ووجييه التالميييذ إلييى ممارسيية األنشييطة 

المتعلقة بكل مودو ، وراعى األدلة العقلية والنقلية والعرض المناسب للدروس، وقيد 

 عليى ملت مقدمة كل كتاب من كتب الصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة األساسيةاشت

 أهداف التربية اإلسالمية. 

القيم التربوية المتضمنة في كتب  فالتي هدفت إلى تعر (2003دراسة الشوحة) -

وقد تكون مجتمع الدراسة ، التربية اإلسالمية المقررة للمرحلة األساسية في األردن

كتب التربية اإلسالمية للصفوف السابع والثامن والتاسع والعاشر، وقام وعينته من 

وقد أظهرت نتائج  ،الباحث بتحليل محتوى الكتب كاملة معتمدا الجملة وحدة للتحليل

وجاء  تكرارا،( 2377الدراسة أن مجمو  تكرارات القيم في محتوى الكتب بلغ)

(ثم %28،14بنسبة مقدارها ) (669المرتبة األولى بتكرار بلغ)في الصف السابع 

( ثم العاشر بتكرار %24،61(وبنسبة مقدارها)585الصف الثامن بتكرار)
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(، %23،39( وبنسبة)556( وأخيرا الصف التاسع بتكرار)%23،85(وبسبة)567)

(ثم %40،13( وبنسبة)945وقد حصل المجال األخالقي على أعلى مرتبة بتكرار)

( 429( ثم العقدي بتكرار)%35،80( وبنسبة)851التعبدي بتكرار)

ثم المجال ( %3،20( وبنسبة) 76مالت بتكرار)(ثم المعا%18،05وبنسبة)

 األولىقيمة الجهاد المرتبة  واحتلت(،%2،57(وبنسبة)61االجتماعي بتكرار)

( 141( ثم قيمة إقامة الصالة بتكرار)%6،69(بنسبة)159بتكرار)

بتكرار)مرة واحده(  ةاألخيرتبة المرفي (وحلت قيمة العمل التطوعي %5،93)وبنسبة

 (.%0،4وبنسبة 

 الثامن للصف اإلسالمية التربية كتاب ( التي هدفت إلى تقويم2003دراسة الربيع ) -

 الكتاب مواصفات مع تطابقه ومدى المعلمين، نظر وجهة اليمنية من الجمهوريةفي 

الكتاب البالغ  يمدرس آراء باستطال  الباحث قام الهدف هذا ولتحقيق ،الجيد المدرسي

 في فرهااتو ومدى المدرسي الكتاب ومعايير لمواصفات ةانخالل استب من (78عددهم)

كانت مناسبة،  المدرسي الكتاب أن  مادة وقد أظهرت نتائج الدراسة ،المعني الكتاب

 ووادحة سليمة الكتاب المحددة، وأن لغة التربوية األهداف الكتاب مادة وقد حققت

اإلدافية،  القراءات على وتحفز مناسبة الكتاب عرض طريقةكانت ومناسبة، و

 على الكتاب وجيدة، واشتمل مناسبة الكتاب وعناصر الكتاب إخراج ومواصفات

                           .                                                                                توديحية وأشكاالً  اً رسوم الكتاب يتضمن ولم، مناسبة أنشطة

اإلسالمية معرفة مدى تضمين القضايا  إلى( التي هدفت 2003دراسة البورشيد ) -

مملكة البحرين، في المرحلة اإلعدادية في المعاصرة محتوى مناهج التربية اإلسالمية 

وشمل مجتمع الدراسة جميع كتب التربية اإلسالمية في المرحلة اإلعدادية، وعددها 

ة كتب، مقسمة على الصفوف الدراسية الثالثة، وهي األول والثاني والثالث ثالث
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الباحث استخدام و ،اإلعدادي،  ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي

، وأسفرت نتائج الدراسة عن أن كتب التربية لتحليل المحتوىأداة  الفقرة تامة المعنى

خمس قضايا بصورة حركية، بنسبة  تضمنتثة اإلسالمية في الصفوف الدراسية الثال

من القضايا المهمة للمرحلة اإلعدادية والتي بلغت سبعاً وعشرين قضية، بينما  15%

                                                               نجد القضايا األخرى التي وردت في أداة التحليل لم تظهر في وحدات الكتاب.

كتاب التفسير المقرر تدريسه لطالب قويم ( التي هدفت إلى ت2003شحري )دراسة ال -

مستخدماً المنهج الوصفي التحليلي  ،الصف األول المتوسط بالمملكة العربية السعودية

من خالل إعداد استبانة تضم ستة محاور رئيسة هي: المحتوى وطريقة تنظيمه، ولغة 

 ،التعلهمية، وشكل الكتاب وإخراجه تعليميةالكتاب، واألنشطة التعليمية، والوسائل ال

( معلماً موجهاً لمعرفة الخصائص العامة 69وتكونت العينة من ) ،وأخيراً التقويم

للكتاب، ومدى مطابقتها لمعايير الكتاب المدرس الجيد، وخلُصت الدراسة إلى أن هناك 

يث المحتوى في الكتاب فيما يتعلق بمواصفات الكتاب المدرسي الجيد، من ح اقصور

التعلهمية، وشكل  وطريقة تنظيمه، ولغة الكتاب، واألنشطة التعليمية، والوسائل التعليمية

الكتاب وإخراجه والتقويم، وفيما يتعلق بنتائج أسئلة الكتاب فقد تبين أن فيها تقصيراً 

على أدنى مستويين من المستويات الستة للمجال المعرفي اإلدراكي )العقلي( عند 

Bloom ومستوى الفهم فقط، مما يطرم حاجة ملحة إلى  ذكرمستوى الت :وهما

 مراجعته وتجديده.

في المقرر تدريسها النصول الدينية  تقويم ( التي  هدفت إلى2001دراسة الزيني) -

مصر  ةفي جمهوريكتب التربية اإلسالمية، وكتب اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية 

اهج الدراسية في تحديد معايير اختيار المحتوى وطرق لمساعدة وادعي المنالعربية 

إعداده، وتكونت أداة التحليل من  معايير اختيار وإعداد النصول الدينية في كتب 
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التربية الدينية واللغة العربية في المرحلة اإلعدادية، وأعدت بطاقة مالحظة مكونة من 

سالمية واللغة العربية، تدريس النصول الدينية في كتب التربية اإلخاصين ب قسمين

مرتفع ، متوسط ، )  ة:مهارة ، يتمثل فيها مستويات األداء الثالث 14كل قسم يتضمن 

معلما ومعلمة من خمس مدارس إعدادية  33وطبقت على عينة مكونة من  (دعيف 

، وكان من بين النتائج التي توصلت مصر العربية ةفي جمهوري المنصورةفي مدينة 

: درورة اعتماد برامج تعليم اللغة العربية على نصول القرآن الكريم إليها الدراسة 

والحديث النبوي، وأن ميول التالميذ األدبية في المرحلة اإلعدادية تتجه إلى النصول 

سوء توزيع النصول الدينية على الوحدات نية واألخالقية أكثر من غيرهما، الدي

                                                                                                               .الدراسية

 :السابقة خالصة الدراسات

شمالن )دراسة ك أهمية تقويم كتب التربية اإلسالمية،خلصت الدراسات السابقة إلى     

 ،(2001،الزينيييييي؛ 2003،الشييييحري ؛2003،البورشيييييد؛ 2003،الربيييييع  ؛ 2005،

 التربيية اإلسيالمية كتيب محتيوى( إليى أهميية تقيويم 2011)شيريف، سيةوأشيارت درا

 تنظييم جيودة معياييرفيي ديوء  والتاسيع والثيامن السيابع" العلييا األساسيية للمرحلية

أن المحتييوى قييد حقييق أهييداف التربييية وأظهييرت نتييائج الدراسييات السييابقة ، المحتييوى

التيرابط العميل عليى ة، وخصائص الطلبة والمجتمع في هذه المرحلي ، مراعيااإلسالمية

الرأسيييي واألفقيييي بيييين الموديييوعات، ومعتنييييا بشيييرم المفييياهيم الجدييييدة والصيييعبة،  

وممارسة األنشطة ، ومراعاة األدلة العقلية والنقلية والعيرض المناسيب لليدروس، وقيد 

 الكتياب إخيراج اشتملت مقدمة كل كتاب عليى أهيداف التربيية اإلسيالمية، ومواصيفات

؛ 2005وجييييدة كدراسييية )شيييمالن، مناسيييبة التيييي كانيييتوعرديييه،  وعناصيييره

؛ 2001أن هييييييذه النتيجيييييية تختلييييييف مييييييع دراسيييييية )الزينييييييي، إال (،2003الربيييييييع،
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( فيييي أن هنييياك قصيييورا فيييي الكتييياب يتعليييق 2003،الشيييحريو ؛2003،والبورشييييد

بمواصفات الكتاب المدرسي الجيد، من حيث المحتوى وطريقة تنظيمه، ولغية الكتياب، 

التعلهميية، وشيكل الكتياب وإخراجيه والتقيويم،  يميية، والوسيائل التعليمييةواألنشيطة التعل

سييوء توزيييع النصييول الدينييية علييى الوحييدات  ( 2001،الزينييي)دراسيية  وأظهييرت

 فيي النظير إعيادةدرورة  (2009،عودات ؛2007،مطالقة)دراسة وأكدت ، الدراسية

 ويرها.لتط للمرحلة األساسية العليا اإلسالمية التربية كتب تأليف

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسيات السيابقة فيي أهميية تقيويم كتيب التربيية اإلسيالمية،    

 تقويم واقعدراسة حول  وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عدم وجود

 معلميي نظير وجهية مين للمرحلية األساسيية العلييا اإلسيالمية التربيية كتيب محتيوى

ان األولى ومحافظة جرش والبادية الشيمالية  فيي المملكية مديريات تربية عم ومعلمات

األردنية الهاشيمية فيي ديوء األسيس الحديثية لبنياء  المنهياج، ليذا جياءت هيذه الدراسية 

 لتسد النقص في هذا الجانب.

 :الدراسة منهج

 كتب محتوى تقويم واقعللوقوف على  المسحي يالوصف المنهج استخدمت الدراسة   

مديريات  ومعلمات معلمي نظر وجهة من للمرحلة األساسية العليا ةاإلسالمي التربية

في دوء األسس الحديثة   جرش والبادية الشماليةتربية محافظة تربية عمان األولى و

للمرحلة األساسية  اإلسالمية التربية كتبنظرا لخبرتهم في تدريس   لبناء  المنهاج

 وتحليلهم لمحتواها. العليا

المضمون الصريح لمادة التحليل  ى من األساليب البحثية التي تصفتحليل المحتوف    

في مجال  أساسيويستخدم تحليل المحتوى بشكل  ،وصفاً مودوعيًّا ومنظماً وكميًّا
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التعليم، خصوصاً عند تقويم محتوى الكتب والمناهج الدراسية والحكم على مدى 

 .(174 :2001)صبرى، .جودتها

بحث العلمي يمكن أن يستخدمه الباحثون في مجاالت بحثية وهو أسلوب أو أداة لل     

متنوعة لوصف المحتوى الظاهر والصريح للمادة المراد تحليلها من حيث الشكل 

 .(2002المغربي،) والمضمون

 األهدافمتها وفعاليتها لتحقيق ءيم مدى ماليوالغرض من تحليل مادة الكتاب هو تق   

عملية تفكيك للنصول التي يتركب  منزلةهو ب المرغوبة، وتحليل الكتاب المدرسي

  571: 2001من أساليب الخطاب التربوي )محمود، يتضمنهمنها محتوى الكتاب وبما 

. ) 

 :الدراسة مجتمع

وتشمل  للمرحلة األساسية العليا اإلسالمية التربية كتب تكون مجتمع الدراسة من   

شر(، والمقرر تدريسها للعام الدراسي ) السابع، والثامن، والتاسع، والعا      الصفوف:

 مبحث التربية اإلسالمية يُدرسون الذين والمعلمات المعلمين جميعو ،م2012/2013

 الحكومية المدارس في األساسية العليا )السابع والثامن والتاسع والعاشر( للصفوف

الشمالية  محافظات عمان األولى، وجرش والبادية في والتعليم التربية لمديريات التابعة

كما في  وتوزيعهمومعلمة،  معلًما ( 278) عددهم بلغ وقد ،م2012/2013للعام الدراسي 

 (1الجدول)
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 :(1 ) الجدول

 ول عمان األ محافظات األساسية العليا في للصفوف مبحث التربية اإلسالمية يدرسون الذين والمعلمات المعلمين عدد

 وجرش والبادية الشمالية 

 المجموع إناث رذكو المديرية

 92 45 47 عمان األول 

 123 72 51 جرش

 63 34 29 البادية الشمالية

 278 151 127 المجموع

 :الدراسة عينة

 ولى،عمان األ محافظات من ومعلمة اً معلم (150)من الدراسة عينة تكونتو    

يعهم وتوز العشوائية، الطبقية بالطريقة اختيارهم وتم وجرش، والبادية الشمالية ،

 (2حسب متغيرات الدراسة، كما في الجدول)

 

 (2الجدول)

 موزعة حسب متغيرات الدراسة الدراسة  عينة

البيئة 

 التعليمية

 الخبرة التكرار المؤهل التكرار الجنس التكرار

 التدريسية

 الصف  التكرار

 المدرسي

 التكرار

حضر) 

 عمان(

 41 العاشر 25 فأقل 5 79 بكالوريوس 72 ذكر 50

 36 التاسع 73 10 -6 52 ماجستير 65 جرش() ريف

) البادية بادية

 الشمالية(

 39 الثامن 52 فأكثر -11 19 دكتوراه 35

 34 السابع   78 أنث   

 150  150  150  150  150 المجموع

 :الدراسة ةأدا

 للصيفوف التربيية اإلسيالمية كتيب لتقيويم تتمثل في اسيتبانة أداة، استخدمت الدراسة   

 مين األساسية العليا )السيابع والثيامن والتاسيع والعاشير( مين إعيداد الباحيث، ومسيتفيدا

؛ 2005)شييييمالن، :ذات العالقيييية، مثييييل دراسييية كييييل ميييين والدراسييييات األبحيييا 

 توزييع تيم وقد ،(2003؛ والبورشيد 2001الزيني،؛ 2003،الشحري  ؛2003الربيع،

والمحتيوى،  والنتاجيات، مقدمية،ال :رئيسية، وهيي مجياالت ثماني على االستبانة فقرات

 .الفني واإلخراج والتقويم، التعليمية ،  واألنشطة وطرائق العرض،
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 :األداة صدق

 ( محكميا مين المحكميين14) عليى هماعردي تيم ،أداة االسيتبانة للتحقيق مين صيدق  

( 4( تخصييص شييريعة إسييالمية،)5الييدكتوراه، ميينهم: ) درجيية حمليية ميين المختصييين

( قيياس 2صيص منياهج وأسياليب تيدريس التربيية اإلسيالمية،)أعضاء هيئة تيدريس تخ

( عضييو منيياهج وكتييب 1( إشييراف تربييوي فييي مبحييث التربييية اإلسييالمية، )2وتقييويم،)

فقراتهيا، صيياغة  حييث مين الدراسية ةأدا فقيرات فيي أرائهيم التربيية اإلسيالمية، إلبيداء

( 78ة قبيل التحكييم )وقد بلغ عدد فقيرات األدا فيه، ُودعت الذي ومدى انتمائها للمجال

(فقيرات، 5، وعيدل منهيا)رة( فقي11فقرة ، وفي دوء توجيهات المحكمين حيذف منهيا)

( فقيرة 70( فقيرات، حييث بليغ عيدد فقيرات األداة بصيورتها النهائيية )3وأديف إليهيا)

 ( مجاالت.7موزعة على )

 ثبات األداة :

دراسية، وتيم حسياب قييم تم التأكد مين ثبيات األداة بتطبيقهيا عليى عينية مين مجتميع ال   

معامل الثبيات بطريقية التناسيق اليداخلي باسيتخدام معاميل كرونبيا، ألفيا ، وقيد تبيين أن 

مجيياالت االسييتبانة تتمتييع بقيميية ثبييات كافييية ألغييراض تطبيييق األداة حيييث بلييغ معامييل 

 حسب المعادلة اآلتية: (0.89الثبات العام ل داة)

  
















2

2

1
1

i

i

s

s

k

k


              
 عدد مفردات االختبار إلى( kحيث يرمز )   

(k-1 عدد مفردات االختبار )– 1 

( is2

 ( تباين درجات كل مفردة من مفردات االختبار

(
2

is(   التباين الكلي لمجمو  مفردات االختبار 
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 :الدراسة إجراءات

عميان األوليى،  محافظيات في والمعلمات علمينالم على استبانة ( 150 )  توزيع تم    

/ 2012الدراسييي للعييام ولاأل الدراسييي الفصييل فييي  و البادييية الشييمالية   وجييرش، 

اسيتبيانات منهيا لعيدم (5 )  اسيتبعاد وتيم ،اسيتبانة (137)  اسيترجا  وقيد تيم ،2013

 ل منهياوقبي هيا،نع اإلجابية اكتميال لعدمصالحيتها للتحليل بسبب نمطية االستجابة، أو 

 كتيب (تقيويم درجية (لصالحيتها للتحليل، وقد اعتميدت الدراسية لتقيدير استبانة (132)

بصفوفها)السيابع والثيامن والتاسيع  العلييا األساسيية للمرحلية التربيية اإلسيالمية مبحيث

بعيد موافقية لجنية سلم التقدير الرباعي ) منعدمة، دعيفة، متوسطة، كبيرة(، والعاشر( 

 اآلتي: التقدير  ،التحكيم

 )نسبته المئوية  ( أي فأقل  1.49)الحسابي  منعدمة : إذا كانت قيمة المتوسط  -

37.49 %   

 .( فأقل   

 37.50نسبته المئوية ) أي )2.49 -1.50)الحسابي دعيفة : إذا كانت قيمة المتوسط -

% – 62.49 %  . ) 

 ( أي 3.49 -2.50إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوم فيما بين) متوسطة: -

 ( .  %  87.49 –  % 62.50)  نسبته المئوية

 ( أي-5.00)  3.50إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوم فيما بين )  كبيرة : -

 .( -100% % 87.50 )  نسبته المئوية

 :اإلحصائية المعالجات

 للعلوم اإلحصائية الرزمة برنامج باستخدام إحصائيا البيانات معالجة تمت   

 الحسابية والمتوسطات المئوية، والنسب التكرارات، لحساب SPSS)الجتماعية )ا
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 Way )األحادي التباين تحليل المعيارية، واختبار)ت(، واختبار واالنحرافات

Analysis of Variance) البعدية للمقارنة شيفيه ، واختبار(Scheffe Post Hoc 

Test) 

 

 شتها:الدراسة حسب تسلسل أسئلتها ومناق نتائج

 والمعلمات المعلمين تقويم درجة ما :السجال األول من أسئلة الدراسة نإلجابة عا  

عمان األولى، تربية  مديريات في للمرحلة األساسية العليا التربية اإلسالمية لكتب

 والبادية الشمالية؟ ،جرشمحافظة و

ات عينة الدراسة (، لمعرفة داللة الفرق بين استجاب 3جاءت النتائج كما في الجدول )  

 على كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة .

 (3)الجدول

 مرتبة تنازليا األداة لفقرات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

ال
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ة 
ج
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لت
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مجال 

 المقدمة

 كبيرة %95.0 0.63 3.84  اعدد وحداته وموضوعاته يشمل تاب تعريفًابوحدات الك تعَرف

 كبيرة %94.0 0.71 3.82 يجابية نحو اإلسالم عقيدة وشريعة ونظام حياة إتكون اتجاهات 

 كبيرة %92.0 0.78 3.79 ليف الكتابأتظهر منهجية ت

 كبيرة %91.8 0.64 3.77 تشوق المتعلم وتثير دافعيته للتعلم

 كبيرة %89.2 0.61 3.74 مصفوفة النتاجات العامة والخاصة بمبحث التربية اإلسالمية د تؤك

 كبيرة %88.8 0.53 3.72 توجه الطلبة إل  كيفية التعامل مع الكتاب المدرسي

 كبيرة %88.1 0.72 3.71 تشير إل  التكامل الرأسي واألفقي بين الصفوف والمباحث المختلفة

 كبيرة %87.9 0.84 3.68 من مصادر المعرفة المختلفةتدعو إل  اإلفادة 

 كبيرة %87.4 0.69 3.66 عن مراعاة الفروق الفردية لمحتوى الكتاب بئتن

 متوسطة %86.2 0.82 3.43 تنسجم بوضوح مع فلسفة التربية والتعليم 

 كبيرة %89.9 0.69 3.71 المقدمة لمجال الكلية الدرجة

مجال 

النتاجات 

 التعليمية

 كبيرة %96.8 0.72 3.89 التعليمية بالنتاجات قائمة عل  وحدات الكتاب تشتمل

تتنوع النتاجات التعليمية حسب مستويات مجاالتها المعرفية) تذكر، فهم 

 واستيعاب، تطبيق، تحليل، تركيب، تقويم(

 كبيرة 95.0% 0.69 3.86

ة)االستقبال، تتنوع النتاجات التعليمية حسب مستويات مجاالتها االنفعالي

 االستجابة، التقييم، التنظيم، تمثل القيم(

 كبيرة 93.4% 0.63 3.83

تتنوع النتاجات التعليمية حسب مستويات مجاالتها النفس الحركية)اإلدراك 

الموجهة، التعود، االستجابة الظاهرة  الحسي، الميل واالستعداد، االستجابة 

 بداع(، اإلالمعقدة، التكيّف

 كبيرة 90.4% 0.72 3.81

 كبيرة %89.5 0.65 3.80 .والقياس للمالحظة النتاجات التعليمية بطريقة قابلة تصاغ
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 كبيرة %88.9 0.69 3.78 .وحاجاته المتعلم النتاجات التعليمية مع طبيعة تتوافق

 يرةكب %88.3 0.54 3.75 تنمي النتاجات التعليمية  عند الطلبة مهارات التفكير االبتكاري اإلبداعي.

 كبيرة %88.1 0.76 3.73 المتعلمين تراعي النتاجات التعليمية الفروق الفردية بين مستويات

 كبيرة %87.9 0.59 3.71 تعمل النتاجات التعليمية عل  تتابع  بناء المعرفة واستمرارها 

 كبيرة %87.3 0.74 3.69 تنبثق النتاجات التعليمية  للكتاب  من النتاجات العامة للمرحلة األساسية العليا  

 كبيرة %90.5 0.67 3.78 النتاجات التعليمية لمجال الكلية الدرجة

مجال 

 المحتوى

 كبيرة %90.8 0.64 3.78 وحدة الدراسيةالنتاجات التعلم المنشودة في بداية  المحتوى لتحقيق  يسع  

يشتمل المحتوى عل  مكونات المعرفة) حقائق، مفاهيم، مصطلحات، قيم، 

 ...(، أحكام شرعيةجاهاتات

 كبيرة 89.6% 0.72 3.75

 كبيرة %89.4 0.65 3.74 الطالب وخبراتهم. بحاجات المحتوى يرتبط

 كبيرة %88.7 0.72 3.73 األصالة والمعاصرة المحتوى موضوعات في فراتتو

 كبيرة %88.4 0.59 3.72 يلتزم المحتوى  بقواعد  التوثيق المعتمدة في التأليف

 كبيرة %87.9 0.68 3.70 ي المحتوى الفروق الفردية بين الطلبةيراع

 متوسطة %85.6 0.73 3.24 يراعي المحتوى عالمات الترقيم والكتابة الصحيحة

 متوسطة %84.3 0.64 3.13 سالمة المحتوى من األخطاء الكتابية والطباعة

 وسطةمت %78.6 0.53 3.09 التسلسل المنطقي في عرض موضوعات المحتوى

 متوسطة %74.6 0.71 2.87 يتكامل المحتوى رأسيا وأفقيا  مع الصفوف والمباحث الدراسية األخرى.

 متوسطة %85.7 0.59 3.47 لمجال المحتوى الكلية الدرجة

مجال 

طرائق 

 العرض

من  عدد إل  والوحدة الوحدات عدد من إل  الكتاب تقسيم العرض يتناول

 الدروس 

 رةكبي 91.6% 0.71 3.83

 كبيرة %91.1 0.62 3.82 ترتب المادة الدراسية بطريقة مترابطة بين الدروس

تعرض المادة بطريقة منطقية باالنتقال من المعلوم إل  المجهول، ومن السهل 

 إل  الصعب

 كبيرة 90.3% 0.53 3.80

 كبيرة %88.0 0.84 3.55 .يعبر عنوان الدرس عن مضمون الموضوعات المندرجة تحته

 متوسطة %86.3 0.71 3.31 تضمن عرض المادة مواقف تدعو للتأمل والتفكيري

 متوسطة %84.6 0.81 3.17 فروع مترابطة إل يقسم الموضع الواحد 

 متوسطة %82.6 0.75 3.10 يتنوع عرض المادة حسب موضوعاتها

 متوسطة %80.4 0.76 3.03 توظف الوسائل التعليمية في عرض المادة الدراسية

 متوسطة %78.3 0.54 2.75 تثير طريقة عرض المادة المتعلم وتشوقه للتعلم

 متوسطة %76.7 0.82 2.61 يراعي عرض المادة الفروق الفردية بين الطلبة

 متوسطة %84.9 0.70 2.99 لمجال طرائق العرض الكلية الدرجة

مجال 

 األنشطة

 التعليمية

 كبيرة %94.3 0.72 3.84 ترتبط األنشطة بموضوعات الدرس

 كبيرة %93.5 0.54 3.81 التعليم في تنفيذ التعلم اتوظّف األنشطة تكنولوجي

 كبيرة %92.7 0.73 3.79 اإلبداعي لدى الطلبة التفكير األنشطة تنمي

 كبيرة %90.5 0.64 3.75 تنبثق األنشطة من نتاجات التعلم

 رةكبي %89.8 0.59 3.74 للتطبيق وقابليتها واقعية األنشطة

 كبيرة %89.4 0.64 3.73 تعزز األنشطة الجوانب التعاونية واألعمال الجماعية لدى الطلبة

 كبيرة %88.9 0.60 3.71 ترتبط األنشطة بالبيئة التعليمية للطلبة

 والنفس المختلفة)المعرفية والوجدانية التعلم حسب مجاالت األنشطة تتنوع

 حركية(.

 كبيرة 88.7% 0.62 3.69

 كبيرة %87.3 0.53 3.67 ي األنشطة الفروق الفردية بين الطلبةتراع

 متوسطة %85.6 0.68 3.34 ترتكز األنشطة التعليمية عل  جهد الطالب

 كبيرة %90.0 0.62 3.70 التعليمية األنشطةلمجال  الكلية الدرجة

مجال 

 التقويم

 يرةكب %96.3 0.82 3.89 الجيد  السؤال بمعايير الكتاب أسئلة تلتزم

 كبيرة %95.8 0.62 3.88 المتعددة وصورها بأشكالها أدوات التقويم تشمل استراتيجيات التقويم 

 كبيرة %93.4 0.77 3.85 بين المتعلمين الفردية الفروق التقويم استراتيجيات تراعي

 وصورها بأشكالها المقالية والموضوعية األسئلة تشمل استراتيجيات التقويم 

 المتعددة

 كبيرة 91.2% 0.83 3.83

 كبيرة %90.6 0.74 3.81 العامة للكتاب والخاصة بالدرس النتاجات بداللة بأنواعه التقويم يتم

 كبيرة %89.7 0.71 3.79  البنائي التقويم تتضمن استراتيجيات التقويم 

 كبيرة %88.4 0.80 3.76 الختامي التقويم تتضمن استراتيجيات التقويم 
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 كبيرة %87.9 0.79 3.73 مختلفة  عقلية مستويات عل  تيجيات التقويم استرا تشتمل

 كبيرة %87.5 0.85 3.71 الفروق الفردية بين الطلبة تراعي استراتيجيات التقويم 

 كبيرة %86.3 0.61 3.64 التفكير العميق لدى الطلبة تثير استراتيجيات التقويم 

 كبيرة %90.7 0.75 3.78 التقويملمجال  الكلية الدرجة

مجال 

 اإلخراج

 الفني

 كبيرة %90.1 0.83 3.83 يشتمل اإلخراج الفني عل  قائمة بفهرس الموضوعات وقائمة بالمراجع 

 كبيرة %89.8 0.69 3.80 والمتانة بالجودة الكتاب ورق يتصف

 كبيرة %88.7 0.84 3.78 واألشكال والخرائط والرسومات وضوح الصور

 كبيرة %88.2 0.68 3.73 عناوين الرئيسة والعناوين الفرعيةيراعي حجم الخط ال

 كبيرة %87.9 0.81 3.68 يتناسب حجم الكتاب ووزنه مع قدرات الطلبة وحاجاتهم

 متوسطة %86.8 0.61 3.48 تناسب عدد الصفحات مع موضوعات الدروس

 متوسطة %85.1 0.83 3.39 ومشوقة جذابة الغالف ألوان تبدو

 متوسطة %84.6 0.59 3.21 محاور الوحدات فواصل تتناسب مع موضوعات الوحدة تفصل بين 

 متوسطة %81.8 0.64 3.09 توظيف لغة اللون بدالالته المنطقية

 متوسطة %79.7 0.72 2.81 يتناسب  موقع وحجم الوسائل المعينة مع فقرات الدروس

 وسطةمت %86.2 0.66 3.48 الفني اإلخراجلمجال  الكلية الدرجة

 

 أوال: مجال المقدمة

التربيية  مبحيث كتيبمحتيوى تقيويم لالكليية  درجيةال أن ) 3 ) الجيدول مين يتضيح    

فيي  بصفوفها)السيابع والثيامن والتاسيع والعاشير( العلييا األساسيية للمرحلية اإلسيالمية

 وبنسيبة ،(0.69) معيياري وانحيراف (3.71) بمتوسيط أتيت قيد المقدمية، مجيال

 مجيال فيي المعلميين والمعلميات  تقيويم درجية أن عليى ييدل ميام ، )%89.9)مئويية

 التربيية اإلسيالمية مبحيث كتب وقد يعزى ذلك إلى اهتمام، المقدمة، جاء بدرجة كبيرة

المعليم والميتعلم فيي  دلييلالعلييا بالمقدمية بصيفتها افتتاحيية الكتياب و األساسيية للمرحلية

والتييي ميين مبييادت صييياغتها  الييذي بييين أيييديهم،المدرسييي الكتيياب مودييوعات  تعييرف 

ليذلك جياءت فقيرة  إثارة الدافعية للتعليم والتعلم بتبويبها لمودوعات الكتاب المدرسيي،

المرتبة األولى في ، ) اومودوعاته عدد وحداته يشمل بوحدات الكتاب تعريفًا تعَرف)

إلثارة اهتمام ، (%95.0، وبنسبة)0.63)وبانحراف معياري) (3.84)حسابي  بمتوسط

، وتتفييق هييذه ومودييوعاته وحييدات الكتيياب المدرسييي لمعرفيية عنيياوينعلييم والمييتعلم الم

مصييفوفة النتاجييات العاميية والخاصيية  تجكييدالتييي  (2005شييمالن ) النتيجيية مييع دراسيية

 ، والتي جاءت في هذه الدراسة بدرجة كبيرة.بمبحث التربية اإلسالمية
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 ثانيا: مجال النتاجات التعليمية

 للمرحلية التربيية اإلسيالمية مبحيث تقيويم كتيب درجية أن ) 3 ) الجيدول من يتضح    

فييي مجييال النتاجييات  بصفوفها)السييابع والثييامن والتاسييع والعاشيير( العليييا األساسييية

 وبنسييبة ،(0.67) معييياري وانحييراف (3.78) بمتوسييط جيياء قييد التعليمييية،

اجيات النت مجيال فيي المعلميين والمعلميات  تقيويم أن عليى ييدل مميا ،)%90.5)مئويية

 قائمية عليى وحيدات الكتياب تشيتملفقيرة ) ، كميا جياءبدرجية كبييرة تالتعليميية، جياء

وبييانحراف  (3.89) حسييابي  المرتبيية األولييى بمتوسييطفييي ،  )بالنتاجييات التعليمييية

يعيييزى ذليييك إليييى قيييد (، وبدرجييية تقيييويم كبييييرة، و%96.8، وبنسيييبة)0.72)معيييياري)

تيياب فييي جميييع صييفوف المرحليية منهجييية الموحييدة فييي تنظيييم مصييفوفة وحييدات الكال

األساسييية العليييا ، حيييث يسييبق دروس كييل وحييدة ميين وحييدات الكتيياب المدرسييي قائميية 

بالنتاجات المرجو تحقيقها بعد دراسة الطالب  للوحدة ، إدافة إلى أنهيا تسياعد  المعليم 

فييي اختيييار اإلجييراءات التعليمييية ميين حيييث األسيياليب والوسييائل  والمواقييف التعليمييية 

وتتفق هذه النتيجة إليى  المرجوة، نتاجاتالتحقيق ل  بشكل منظم سبة والمخطط لها المنا

مقدميية كييل كتيياب ميين كتييب الصييفوف  الاشييتمفييي  (2005دراسيية شييمالن )حييد مييا مييع 

 الثالثة األخيرة من المرحلة األساسية على أهداف التربية اإلسالمية.

 ثالثا: مجال المحتوى

 للمرحلة التربية اإلسالمية مبحث تقويم كتب جةدر أن  3 )) الجدول من يتضح    

 قد في مجال المحتوى، بصفوفها)السابع والثامن والتاسع والعاشر( العليا األساسية

 يدل مما ،)%85.7)مئوية وبنسبة ،(0.59)معياري وانحراف (3.47) بمتوسط جاءت

قد و، المحتوى، جاء بدرجة متوسطة مجال في والمعلمات  المعلمين تقويم أن على
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أن المحتوى  لم يشتمل على المفردات  والمعلماتيعزى ذلك إلى اعتقاد المعلمين 

 يجابيةاإل ، واالحكام الشرعية، والقيم واالتجاهاتوالمفاهيم  والمصطلحات والحقائق

( 2003) الشحري الكافية والالزمة لطلبة هذه الصفوف، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

سوء توزيع في النصول و، تاب من حيث المحتوىفي أن هناك قصورا في الك

؛ والبورشيد 2001ات المطلوبة كدراسة )الزيني،وعالدينية، وعدم تغطيتها للمود

نتاجات التعلم المنشودة في بداية  المحتوى لتحقيق  يسعى كما جاءت فقرة ) ،(2003

وبانحراف  (3.78) بمتوسط حسابي المرتبة األولى في ،  )وحدة الدراسيةال

انسجام  يعزى ذلك إلىقد ، وكبيرة(، وبدرجة تقويم %90.8، وبنسبة)0.64)معياري)

 .، والتي جاءت بدرجة كبيرة(النتاجات التعليميةهذه النتيجة مع نتيجة المجال الثاني)

 رابعا: مجال طرائق العرض

 للمرحلية التربيية اإلسيالمية مبحيث تقيويم كتيب درجية أن  3 )) الجيدول من يتضح      

 في مجال طرائق العرض، بصفوفها)السابع والثامن والتاسع والعاشر( العليا ساسيةاأل

 مميا ،)%84.9)مئويية وبنسبة ،(0.71)معياري وانحراف (2.99) بمتوسط جاءت قد

جياء بدرجية طرائيق العيرض،  مجيال فيي والمعلميات ينالمعلمي تقيويم أن عليى ييدل

ور التكنولوجي في استراتيجيات وقد يعزى ذلك إلى التسار  المعرفي والتط متوسطة،

وتتفيق  ،التدريس، وتنوعها وتعددها مما يجعل الكتاب المدرسي يتعيذر علييه احتواىهيا

طريقية  ي أن هنياك قصيورا فييفي (2003الشيحري ) هذه النتيجة إلى حد ما مع دراسية

( فيي أن كتيب 2011، وتتفق هيذه النتيجية نوعيا ميا ميع دراسية شيريف)تنظيم المحتوى

بع وكتييب الصييف الثييامن بفلسييطين، كانييت متوسييطة الجييودة فييي التنظيييم الصييف السييا

 الوحيدات عيدد مين إليى الكتياب تقسييم العيرض كميا جياءت فقيرة )يتنياول والمحتوى. 

 (3.83)المرتبيية األولييى بمتوسييط حسييابي فييي ، )ميين الييدروس عييدد إلييى والوحييدة



 2015،األول عشر،العددالثامن إربد للبحوث والدراسات،المجلد                            ابو شريخ        د. ...كتب محتوى تقويم

161 

 

يعيزى ذليك د قي، وكبيرة(، وبدرجة تقويم %91.6، وبنسبة)0.64)وبانحراف معياري)

 الترتيب المنطقي للتعلم باالنتقال من العام إلى الخال ومن الكل إلى الجزء.إلى 

 التعليمية خامسا: مجال األنشطة 

 للمرحلية التربيية اإلسيالمية تقيويم كتيب مبحيث درجية أن 3 )) الجيدول مين يتضيح   

 نشييطةاأل فييي مجييال بصفوفها)السييابع والثييامن والتاسييع والعاشيير( األساسييية العليييا

 وبنسيبة ،(0.62) معيياري وانحيراف (3.70)          بمتوسيط جياءت قيد التعليميية،

 األنشيطة مجيال فيي والمعلميات  المعلميين تقيويم عليى أن ييدل ، مميا)%90.0مئويية)

،  )، كما جاءت فقرة )ترتبط األنشطة بمودوعات الدرس كبيرةالتعليمية، جاء بدرجة 

، 0.72)وبييييانحراف معييييياري) (3.84) المرتبيييية األولييييى بمتوسييييط حسييييابي فييييي 

طبيعيية مودييوعات يعييزى ذلييك إلييى قييد ، و كبيييرة(، وبدرجيية تقييويم %94.3وبنسييبة)

التربيية اإلسيالمية التيي  تقيوم عليى األنشييطة التعليميية والمواقيف التربويية التيي تجعييل 

المييتعلم يكتسييب الخبييرة بممارسييتها عملييياً أو استقصييائها  ومالحظتهييا بحواسييه وعقلييه، 

ي أن فيي (2003؛ الربيييع،2005)شييمالن، فييق هييذه النتيجيية إلييى حييد مييا مييع دراسييةوتت

مراعياة األدلية العقليية التعليمية مع ممارسة األنشطة يتيح للمتعلمين  المحتوى الدراسي

 . والنقلية والعرض المناسب للدروس

 سادسا: مجال التقويم 

 للمرحلية اإلسيالميةالتربيية  تقيويم كتيب مبحيث درجية أن 3 )) الجيدول مين بيينيت   

 جاءت قد التقويم، في مجال بصفوفها)السابع والثامن والتاسع والعاشر( األساسية العليا

عليى  ييدل ، مميا)%90.7مئويية) وبنسبة ،(0.75)معياري وانحراف (3.78) بمتوسط

يعيزى ذليك قيد ، وكبييرةالتقيويم، جياء بدرجية  مجال في المعلمين والمعلمات  تقويم  أن

التنظيميييية التيييي تتكيييون منهيييا الكتيييب المدرسيييية مييين حييييث المفييياهيم  الطبيعيييةإليييى 
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والمصييطلحات واألفكييار والحقييائق، واألنشييطة التعليمييية، والمواقييف التدريبييية، والتييي 

يتبعها استراتيجيات  تقويمية، للوقوف على درجة فهمهم واستيعابهم لها، والتي تكشف 

يميية فيي تحقييق النتاجيات المرجيو أيضا عن درجة فاعليية جمييع عناصير العمليية التعل

المرتبية ، فيي  )الجييد  السيجال بمعيايير الكتياب أسيئلة كما جياءت فقيرة )تلتيزمتحقيقها، 

(، %96.3، وبنسييبة)0.82)وبييانحراف معييياري) (3.89) األولييى بمتوسييط حسييابي 

حاجية موديوعات التربيية اإلسيالمية إليى وقيد يعيزى ذليك إليى ، كبييرةوبدرجة تقيويم 

حقق ذلك في تغة وفق معايير محكمة لتحقق هدفها من التقويم، وقد يمية مصولة تقوأسئ

فيي أن  (2003الشحري ) هذه النتيجة مع دراسة ختلفوتالصفوف مودو  الدراسة، 

 هنيياك قصييورا فييي الكتيياب فيمييا يتعلييق بمواصييفات الكتيياب المدرسييي الجيييد، ميين حيييث

 .التقويم

 الفني سابعا: مجال اإلخراج 

 التربيية اإلسيالمية مبحيث تقيويم كتيب درجية يتبيين أن  3)) الجيدول إليىبيالرجو      

 اإلخراجفي مجال  بصفوفها)السابع والثامن والتاسع والعاشر( العليا األساسية للمرحلة

 وبنسييبة ،(0.66)معييياري وانحييراف (3.48) بمتوسييط جيياءت قييد ،الفنييي

إلخراج الفني ا مجال في المعلمين والمعلمات  تقويم أن على يدل مما ،)%86.2)مئوية

وقد يعزى ذلك إلى النمطية التقليدية  المتبعية فيي إخيراج الكتياب متوسطة، جاء بدرجة 

المدرسي، دونما مراعاتها للمجثرات الجمالية، واألبعياد الفنيية فيي إثيارة دافعيية الطلبية 

فييي أن هنيياك  (2003الشييحري ) مييع دراسييةإلييى حييدا مييا هييذه النتيجيية  تفييقوت للييتعلم،

كتيياب التفسييير المقييرر تدريسييه لطييالب الصييف األول المتوسييط بالمملكيية را فييي قصييو

يشتمل اإلخيراج كما جاءت فقرة )  ،شكل الكتاب وإخراجه ، من حيثالعربية السعودية

 المرتبة األولى بمتوسيطفي ،  )الفني على قائمة بفهرس المودوعات وقائمة بالمراجع
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 (، وبدرجيية تقيييويم%90.1بنسييبة)، و0.83)وبييانحراف معييياري) (3.83) حسييابي 

للمعلييم  دليييلفهييرس المودييوعات هييو بقائميية وجييود يعييزى ذلييك إلييى أن قييد ، وكبيييرة

والميييتعلم فيييي تعيييرف  موديييوعات الكتييياب المدرسيييي، وأن وجيييود قائمييية بيييالمراجع 

والمصييادر، هييي مرشييدهما فييي الوثييوق بمصييداقية المعلومييات المتضييمنة فييي الكتيياب 

( فيي أن اإلخيراج 2011جية نوعيا ميا ميع دراسية شيريف)المدرسي، وتختلف هيذه النتي

الفنيييي ليييبع  كتيييب التربيييية اإلسيييالمية للمرحلييية األساسيييية العلييييا، قيييد حصيييل عليييى 

 .المتوسطات الحسابية

 :( 4 ) الجدول

التربية  مبحث لكتب والمعلمات المعلمين تقويم لمجاالت المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 بصفوفها)السابع والثامن والتاسع والعاشر( عل  األداة ككل األساسية العليا للمرحلة إلسالميةا

لمعياريااالنحراف  المتوسط الحسابي المجال  الدرجة النسبة المئوية 

 كبيرة %89.9 0.69 3.71 المقدمة

 كبيرة %90.5 0.67 3.78 النتاجات التعليمية

 متوسطة %85.7 0.59 3.47 المحتوى

 متوسطة %84.9 0.70 2.99 طرائق العرض

 كبيرة %90.0 0.62 3.70 التعليمية األنشطة

 كبيرة %90.7 0.75 3.78 التقويم

 متوسطة %86.2 0.66 3.48 الفني اإلخراج

 كبيرة %88.2 0.66 3.55 الكلية الدرجة

بية التر مبحث لكتب والمعلمات المعلمين تقويم درجة أن ( 4 ) الجدول من يتبين   

على  بصفوفها)السابع والثامن والتاسع والعاشر( العليا األساسية للمرحلة اإلسالمية

 ،( 0.66)معياري وبانحراف،  3.55)حسابي )  بمتوسط جاءت  قداألداة ككل، 

وقد يعزى ذلك إلى وجود تطور ملحوظ في   وبدرجة كبيرة، ،)%(88.2مئوية وبنسبة

وأن هذا التطور حقق ردا مقبوالً لدى  الكتاب المدرسي، تكامل منظومة عناصر

 (2003؛ الربيع،2005)شمالن، هذه النتيجة مع دراسة تفقوت المعلمين عينة الدراسة،

( من التعليم  9-8-7كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األخيرة) تحقيق في 

 مواصفات الكتاب الجيد.، اليمن ومصرفي  األساسي
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 :الثاني دراسةال بسؤال المتعلقة النتائج

( بين  ≤,05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

 للمعلمين والمعلمات على كل التقويمية التقديرات المتوسطات الحسابية في

للمرحلة األساسية  التربية اإلسالمية لتحليل كتب الدراسة مجاالت مجال من

 امن والتاسع والعاشر(؟ العليا تعزى الختالف الصف المدرسي )السابع والث

 الحسابية المتوسطات ولإلجابة عن السجال الثاني استخدمت الدراسة

 One-Way) األحادي التباين تحليل اختبارو ،المعيارية واالنحرافات

ANOVA)(6()5، وجاءت النتائج كما في الجدولين.) 

 ( 5 ) الجدول

 التربية اإلسالمية مبحث لكتب والمعلمات المعلمين يمتقو لمجاالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 تعزى الختالف الصف المدرسي )السابع والثامن والتاسع والعاشر( األساسية العليا للمرحلة

الصف/ 

 المجال

 العاشر التاسع الثامن السابع

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.69 3.71 0.69 3.71 0.68 3.70 0.70 3.72 المقدمة

النتاجات 

 التعليمية

3.81 0.69 3.79 0.68 3.78 0.65 3. 74 0.66 

 0.55 3.46 0.63 3.45 0.58 3.48 0.60 3.49 المحتوى

طرائق 

 العرض

3.02 0.72 2.96 0.68 3.00 0.73 2.98 0.67 

 األنشطة

 التعليمية

3.74 0.66 3.66 0.58 3.72 0.64 3.68 0.60 

 0.71 3.74 0.74 3.77 0.76 3.79 0.79 3.82 التقويم

 اإلخراج

 الفني

3.51 0.69 3.49 0.67 3.45 0.63 3.47 0.65 

 الدرجة

 الكلية

3.58 0.69 3.55 0.66 3.55 0.67 3.54 0.64 
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 ) 6 الجدول)

األساسية  للمرحلة التربية اإلسالمية مبحث كتب تقويم درجة في الفروق داللة لفحص األحادي؛ التباين اختبار نتائج

 تعزى الختالف الصف المدرسي )السابع والثامن والتاسع والعاشر( العليا

 مجموع التباين مصدر المجال

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 قيمة

 

 F 

 مستوى الداللة

 ينب المقدمة

 المجموعات

2.053 2 1.637 2.53

8 

0.063 

 خالل

 المجموعات

73.932 96 0.683 

  98 75.985 المجموع

النتاجات 

 التعليمية

 بين

 المجموعات

2.718 2 0.412 0.71

6 

0.162 

 خالل

 المجموعات

62.274 96 0.332 

  98 64.992 المجموع

 بين المحتوى

 المجموعات

1.341 2 0.763 1.85

0 

0.210 

 خالل

 المجموعات

64.742 96 1.684 

  98 66.083 المجموع

طرائق 

 العرض

 بين

 المجموعات

2.432 2 0.943 3.89

3 

0.041* 

 خالل

 المجموعات

71.352 96 0.637 

  98 73.784 المجموع

 األنشطة

 التعليمية

 بين

 المجموعات

3.593 2 0.759 0.69

3 

0.152 

 خالل

 المجموعات

71.753 96 0.835 

  98 75.346 المجموع

 بين التقويم

 المجموعات

0.392 2 0.793 4.85

3 

0.351 

 خالل

 المجموعات

84.646 96 0.846 

  98 85.038 المجموع

 اإلخراج

 الفني

 بين

 المجموعات

1.532 2 1.735 0.95

8 

0.139 

 خالل

 المجموعات

81.258 96 0.623 

  98 82.79 المجموع

 2.210.159 1.006 2 2.008 بين الدرجة
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 4 المجموعات الكلية

 خالل

 المجموعات

72.851 96 0.805 

  98 63.032 المجموع

 ( ≤,05)الداللة مستوى عند إحصائيًا دالة*

 ≥الداللدة) مسدتوى عندد( وجدود فدروا ذات داللدة إحصدا ية 6يتبدين مدن الجددول)    

في مجدددال رسدددي )السددداب  والثدددامن والتاسددد  والعاشدددر(( تعددد ى الددددتال  الصددد  المد05,

 شدي يه ادتبدار اسدتددمت الدراسدة فقدد، وللكشد  عدن مصددر ال دروا عدرا را دا ال

( نتدددا   ادتبدددار شدددي ية للمقارندددات البعديدددة بدددين 7البعديدددة، ويوضدددح الجددددول) للمقارندددة

 . را ا التعلممتوس ات الص و  في مجال 

 

 (7الجدول)

 الصف المدرسي متغير متوسطات بين البعدية مقارنةلل شيفيه اختبار نتائج

 العاشر التاسع الثامن السابع  الصف
  0.147 *0.284  السابع
  0.084   الثامن
     التاسع
     العاشر

 ≥الداللة) مستوى ( وجود فروا ذات داللة إحصا ية عند7يتضح من الجدول)    
الثامن والتاس  والعاشر(في مجال ( تع ى الدتال  الص  المدرسي )الساب  و 05,

، وقد يع ى ذلف إلى  را ا التعلم بين الص ين الساب  والثامن ولصالح الص  الساب 
عرا محتوى كتاب الص  الساب  كانت مال مة  را ا  اعتقاد عينة الدراسة بثن

ومتوافقة م  دصا ص ال لبة الن سية والتربوية، إذ إن الص  الساب  هو بداية 
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ألساسية العليا، وبداية التكامل الرأسي لموضوعات محتوى كتب التربية المرحلة ا
 اإلسالمية  لهذه المرحلة.

 :الثالث الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج

( بين ≤ ,05هل هناف فروا ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ) -
 مجال من كلللمعلمين والمعلمات على  التقويمية التقديرات المتوس ات الحسابية في

للمرحلة األساسية العليا تع ى الدتال   التربية اإلسالمية لتحليل كتب الدراسة مجاالت
 لعينتين )ت( ادتبار استددمت الدراسة لثولإلجابة عن السلال الثا  الجنس؟

 (. 9()  8مستقلتين،، وجاءت النتا   كما في الجدولين)
 :( 8 ) الجدول

 للمعلمين والمعلمات عل  كل التقويمية التقديرات في الفروق داللة لفحص قلتينمست لمجموعتين "ت" اختبار نتائج

 لجنسا للمرحلة األساسية العليا تعزى الختالف التربية اإلسالمية لتحليل كتب الدراسة مجاالت مجال من

مستوى  قيمة ت اإلناث الذكور المجال

المتوسط  الداللة

 لحسابيا

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 حسابيال

االنحراف 

 المعياري

 0.142 0.841 0.48 4.33 0.53 4.35 المقدمة

النتاجات 

 التعليمية

4.21 0.59 4.26 0.53 1.534 0.063 

 *0.012 1.032 0.49 4.38 0.64 4.42 المحتوى

 0.230 2.152 0.56 3.80 0.52 3.85 طرائق العرض

 األنشطة

 التعليمية

4.35 0.48 4.29 0.51 1.462 0.532 

 0.353 1.035 0.54 4.49 0.54 4.46 التقويم

 0.074 1.264 0.55 4.30 0.47 4.32 اإلخراج الفني

 0.200 1.331 0.52 4.26 0.53 4.28 الكلية الدرجة

 ≥الداللة) مستوى عند( وجود فروا ذات داللة إحصا ية 8يتبين من الجدول)   
، وللكش  عن مصدر محتوىالفي مجال  )ذكور، إناث( الجنستع ى الدتال   ( 05,

( نتا   9البعدية، ويوضح الجدول) للمقارنة شي يه ادتبار استددمت الدراسة فقدال روا 
 المحتوى.ادتبار شي ية للمقارنات البعدية بين متوس ات الص و  في مجال 

 (9الجدول)

 الجنس متغير متوسطات بين البعدية للمقارنة شيفيه اختبار نتائج
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 إناث ذكور الجنس

 *0.159  ذكور

   إناث

 ≥الداللدة) مسدتوى ( وجدود فدروا ذات داللدة إحصدا ية عندد9يتضدح مدن الجددول)    
 الددذكور واإلندداثبددين  المحتددوى(في مجددال ذكددور، إندداث) الجددنس( تعدد ى الدددتال  05,

الذكور، وقد يع ى ذلف إلى سعة ا الع  المعلمين الذكور على منداه  وكتدب ولصالح 
فددرص العمددل المتاحددة للمعلمددين فددي الدددول العربيددة الشددقيقة أكثددر  مدرسددية متعدددد  بحكددم

من المعلمات، إضافة إلى دبر  المعلمين فدي الددعو  اإلسدالمية كالد دب فدي المسداجد 
 والدروس الدينية والندوات الثقافية. 

 :الرابع الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج

( بين ≤ ,05) هل هناف فروا ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة -
 مجال من للمعلمين والمعلمات على كل التقويمية التقديرات المتوس ات الحسابية في

للمرحلة األساسية العليا تع ى الدتال   التربية اإلسالمية لتحليل كتب الدراسة مجاالت
 الملهل العلمي ؟

-One) ادناألح التباين ادتبار تحليل استددمت الدراسة راب ولإلجابة عن السلال ال  

Way ANOVA) (11()  10، وجاءت النتا   كما في الجدولين  .) 
 (10جدول)

 التربية اإلسالمية مبحث لكتب والمعلمات تقويم المعلمين لمجاالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 تعزى الختالف المؤهل العلمي. األساسية العليا للمرحلة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجاالت

 المقدمة

 

 0.49   4.40 54 بكالوريوس

 0.36 4.41 25 ماجستير

 0.62 4.44 19 دكتوراه

 0.49 4.41 98 المجموع

 0.41   4.40 54 بكالوريوس النتاجات التعليمية

 0.36 4.41 25 ماجستير

 0.62 4.44 19 دكتوراه

 0.46 0.41 98 المجموع

 0.51   4.09 54 بكالوريوس محتوىال
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 0.46 4.24 25 ماجستير

 0.58 4.02 19 دكتوراه

 0.51 4.11 98 المجموع

 0.53   4.10 54 بكالوريوس طرائق العرض

 0.37 4.37 25 ماجستير

 0.59 4.52 19 دكتوراه

 0.49 4.33 98 المجموع

 0.42   4.32 54 بكالوريوس التعليمية األنشطة

 0.53 4.35 25 ستيرماج

 0.60 4.07 19 دكتوراه

 0.51 4.23 98 المجموع

 0.38   3.47 54 بكالوريوس التقويم

 0.61 4.51 25 ماجستير

 0.54 4.35 19 دكتوراه

 0.51 4.11 98 المجموع

 0.41   3.41 54 بكالوريوس اإلخراج الفني

 0.58 4.43 25 ماجستير

 0.65 4.10 19 دكتوراه

 0.54 3.98 98 لمجموعا

 0.45 4.02 54 بكالوريوس الكلية الدرجة

 0.46 4.38 25 ماجستير

 0.60 4.27 19 دكتوراه

 0.50 4.22 98 المجموع

 

 (11) الجدول

 مبحث التربية اإلسالمية المعلمين والمعلمات لكتب تقويم درجة في الفروق داللة لفحص األحادي؛ التباين اختبار نتائج

 ة األساسية العليا تعزى الختالف المؤهل العلميللمرحل

 مجموع التباين مصدر المجال

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 قيمة

 

 F 

مستوى 

 الداللة

 بين المقدمة

 المجموعات

3.271 2 0.851 1.764 0.071 

 خالل

 المجموعات

81.631 96 0.735 

 1.586 98 84.902 المجموع

النتاجات 

 عليميةالت

 بين

 المجموعات

2.542 2 0.538 1.083  

 

 خالل *0.013

 المجموعات

69.381 96 0.582 

 1.120 98 71.923 المجموع

 بين المحتوى

 المجموعات

2.052 2 2.482 0.072 0.235 
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 خالل

 المجموعات

73.826 96 0.946 

 3.428 98 75.878 المجموع

طرائق 

 العرض

 بين

 المجموعات

3.741 2 1.752 1.049 0.063 

 خالل

 المجموعات

68.431 96 0.861 

 2.613 98 75.172 المجموع

 األنشطة

 التعليمية

 بين

 المجموعات

0.462 2 0.489 0.648 0.037* 

 خالل

 المجموعات

80.572 96 1.742 

 2.231 98 81.034 المجموع

 بين التقويم

 المجموعات

1.328 2 0.582 1.759 0.074 

 خالل

 المجموعات

81.742 96 1.736 

 2.318 98 83.07 المجموع

 بين الفني اإلخراج

 المجموعات

0.751 2 0.638 1.074 0.186 

 خالل

 المجموعات

79.391 96 0.974 

 1.612 98 80.142 المجموع

 بين الكلية الدرجة

 المجموعات

2.021 2 1.006 1.064 0.097 

 خالل

 المجموعات

76.424 96 0.805 

 1.811 98 78.445 المجموع

 (α= 0.05)الداللة مستوى عند إحصائيًا دالة*

 ≥)الداللدة مسدتوى ( وجدود فدروا ذات داللدة إحصدا ية عندد 11يتبدين مدن الجددول)   
األنشددددد ة و تعددددد ى الددددددتال  الملهدددددل العلمدددددي فدددددي مجدددددال النتاجدددددات التعليميدددددة، ( 05,

 للمقارندة شدي يه ادتبدار اسدتددمت الدراسدة فقددل دروا التعليميدة، وللكشد  عدن مصددر ا

( نتا   ادتبدار شدي ية للمقارندات البعديدة  13(، والجدول) 12البعدية، ويوضح الجدول)
 .النتاجات التعليمية ، واألنش ة التعليميةبين متوس ات الملهل العلمي في مجالي 

 (12الجدول)                                                                                  

 النتاجات التعليميةالمؤهل العلمي في مجال  متغير متوسطات بين البعدية للمقارنة شيفيه اختبار نتائج

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس المؤهل العلمي
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 0.165   بكالوريوس

   *0.362 ماجستير

  0.264  هادكتور

 0.05)الداللة مستوى فروا ذات داللة إحصا ية عند( وجود 12يتضح من الجدول)   

=α )  بين ملهل  النتاجات التعليميةتع ى الدتال  الملهل العلمي في مجال
الماجستير والبكالوريوس  ولصالح ملهل الماجستير، وقد يع ى ذلف إلى  بيعة 
ل المرحلة االنتقالية التي يمر بها حملة الماجستير باالنتقال من مرحلة التحصي

العلمي) درجة البكالوريوس( إلى مرحلة البحث العلمي واالستقصاء لتقويم الكتب 
 المدرسية في ضوء النتاجات المنشود تحقيقها. 
 (13الجدول)

 األنشطة التعليميةالمؤهل العلمي في مجال  متغير متوسطات بين البعدية للمقارنة شيفيه اختبار نتائج

 كتوراهد ماجستير بكالوريوس المؤهل العلمي

  0.237  بكالوريوس

 0.164   ماجستير

   *0.271 هدكتورا

 ≥الداللة) مستوى عندوجود فروا ذات داللة إحصا ية  (13يتضح من الجدول)    
في مجال األنش ة التعليمية بين ملهل الدكتوراه ( تع ى الدتال  الملهل العلمي 05,

ى ذلف إلى الدبر  البحثية والعملية ، وقد يع  والبكالوريوس   ولصالح ملهل الدكتوراه
التي مر بها أعضاء هي ة التدريس من حملة درجة الدكتوراه التي أكدت على ضرور  
االهتمام بدور األنش ة التعليمية أثناء التقويم باعتباره عنصرا  مهما  من عناصر 

ت  بها المنهاج والكتاب المدرسي ال اعل في التعليم، إذ أن دافعية النشا  التي يتم
حملة درجة البكالوريوس، وهي المرحلة ذات التنوع في أنش تها الت بيقية، جعلتهم 
يثمنون دور األنش ة التعليمية في التعليم والتعليم، ويق ون على دورها المساهم في 

 . االرتقاء بالمناه  والكتب المدرسية

 :الخامس الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج
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( بين المتوسطات  ≤,05ة إحصائية عند مستوى داللة )هل هناك فروق ذات دالل

 مجاالت من مجال للمعلمين والمعلمات على كل التقويمية التقديرات فيالحسابية 

العليا تعزى الختالف الخبرة  للمرحلة األساسية التربية اإلسالمية لتحليل كتب الدراسة

 التدريسية ؟

 األحادي التباين اختبار تحليل اسةولإلجابة عن السجال الثاني استخدمت الدر   

(One-Way ANOVA) (15() 14، وجاءت النتائج كما في الجدولين.) 

 (14جدول) 

التربية  لتحليل كتب الدراسة مجاالت من مجال لكل (One-Way ANOVA) األحادي التباين اختبار تحليل

 للمرحلة األساسية العليا تعزى الختالف الخبرة التدريسية اإلسالمية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة التدريسية المجاالت

 المقدمة

 

 0.37   3.87 14 فأقل 5

6- 10 48 4.26 0.48 

 0.59 4.51 36 فأكثر -11

 1.44 4.21 98 المجموع

 0.63   4.63 14 فأقل 5 النتاجات التعليمية

6- 10 48 4.45 0.69 

 0.53 3.87 36 فأكثر -11

 0.61 4.31 98 المجموع

 0.51   3.96 14 فأقل 5 المحتوى

6- 10 48 4.52 0.46 

 0.64 4.38 36 فأكثر -11

 0.53 4.28 98 المجموع

 0.49   3.64 14 فأقل 5 طرائق العرض

6- 10 48 4.36 0.32 

 0.81 4.68 36 فأكثر -11

 0.54 4.22 98 المجموع

 0.49   4.64 14 فأقل 5 التعليمية األنشطة

6- 10 48 4.52 0.63 

 0.65 4.15 36 فأكثر -11

 0.59 4.43 98 المجموع

 0.63   4.85 14 فأقل 5 التقويم

6- 10 48 4.07 0.72 

 0.48 3.97 36 فأكثر -11

 0.61 4.29 98 المجموع

 0.64   4.38 14 فأقل 5 اإلخراج الفني
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6- 10 48 4.59 0.73 

 0.81 4.06 36 فأكثر -11

 0.72 4.34 98 المجموع

 0.53 4.28 14 فأقل 5 الكلية الدرجة

6- 10 48 4.39 0.57 

 0.64 4.23 36 فأكثر -11

 0.72 4.29 98 المجموع

 ( 15)الجدول  

التربية .مبحث  المعلمين والمعلمات لكتب تقويم درجة في الفروق داللة لفحص األحادي؛ التباين اختبار نتائج

 للمرحلة األساسية العليا تعزى الختالف الخبرة التدريسية يةاإلسالم

 مجموع التباين مصدر المجال

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 قيمة

 

F 

مستوى 

 الداللة

 بين المقدمة

 المجموعات

1.472 2 0.746 8.063 0.174 

 خالل

 المجموعات

64.302 96 0.584 

 1.33 98 65.774 المجموع

نتاجات ال

 التعليمية

 بين

 المجموعات

3.183 2 0.648 2.639 0.062 

 خالل

 المجموعات

62.742 96 0.942 

 1.59 98 65.925 المجموع

 بين المحتوى

 المجموعات

4.382 2 1.873 4.753 0.211 

 خالل

 المجموعات

85.452 96 0.752 

 2.625 98 89.834 المجموع

طرائق 

 العرض

 بين

 تالمجموعا

1.583 2 2.648 3.593 0.025* 

 خالل

 المجموعات

75.631 96 0.583 

 3.231 98 77.214 المجموع

 األنشطة

 التعليمية

 بين

 المجموعات

5.793 2 1.864 6.738 0.016* 

 خالل

 المجموعات

53.726 96 2.851 

 4.715 98 59.519 المجموع

 بين التقويم

 المجموعات

0.642 2 3.241 2.525 0.172 

 خالل

 المجموعات

68.073 96 1.094 
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 4.33 98 68.715 المجموع

 بين الفني اإلخراج

 المجموعات

4.736 2 2.759 5.482 0.064 

 خالل

 المجموعات

57.064 96 1.063 

 3.822 98 61.80 المجموع

 بين الكلية الدرجة

 المجموعات

3.113 2 1.968 4.827 0.103 

 خالل

 اتالمجموع

66.712 96 1.124 

 3.091 98 69.825 المجموع

 ( ≤,05)الداللة مستوى عند إحصائيًا دالة*

≥ )الداللة مستوى عند( وجود فروق ذات داللة إحصائية 15يتبين من الجدول)    

في مجالي طرائق العرض واألنشطة تعزى الختالف الخبرة التدريسية ( 05,

 للمقارنة شيفيه اختبار استخدمت الدراسة فقدلفروق التعليمية، وللكشف عن مصدر ا

للمقارنات البعدية ( نتائج اختبار شيفية  17(، والجدول) 16البعدية، ويودح الجدول)

في مجالي طرائق العرض واألنشطة ختالف الخبرة التدريسية ابين متوسطات 

 .التعليمية

 

 (16الجدول)

 توسطاتم بين البعدية للمقارنة شيفيه اختبار نتائج

 الخبرة التدريسية في مجال طرائق العرض متغير

 فأكثر -11 10 -6 فأقل 5 الخبرة التدريسية

  0.165  فأقل 5

6- 10   0.531* 

  0.373  فأكثر -11

≥ )الداللة مستوى عندوجود فروق ذات داللة إحصائية  (16يتضح من الجدول)     

الخبيييرة ل طرائيييق العيييرض بيييين فيييي مجيييا تعيييزى الخيييتالف الخبيييرة التدريسيييية( 05,

ولصيالح  فيأكثر( -11الممتيدة مين ) الخبيرة التدريسييةو( 10 -6) الممتدة من التدريسية

يعيييزى ذليييك إليييى الخبيييرة العمليييية قيييد ، وفيييأكثر( -11الممتيييدة مييين) الخبيييرة التدريسيييية
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فيي  فأكثر( -11الممتدة من) الخبرة التدريسية المتراكمة لدى المعلمين والمعلمات ذوي

المتضيمنة فيي  طرائيق العيرضرصيد فهيم األقيدر عليى   دريس والتحلييل والتقيويم، الت

لتواصييلهم  مييع  كتييب التربييية  والكشييف عيين درجيية فاعليتهييا،  الكتييب عينيية الدراسيية،

اإلسييالمية قبييل تطويرهييا بالتييدريس والتحليييل والتقييويم، وقييد أظهييرت الدراسيية الحالييية 

                                       . األسس الحديثة لبناء المنهاجنتائج  تقويمهم لها بعد تطويرها، في دوء 

 (17الجدول)

 متوسطات بين البعدية للمقارنة شيفيه اختبار نتائج

 األنشطة التعليميةالمؤهل العلمي في مجال  متغير

الخبرة 
 التدريسية

 فأكثر -11 10 -6 فأقل 5

 0.247   فأقل 5
6- 10 0.326*   
  0.218  فأكثر -11

 مستوى عندوجود فروا ذات داللة إحصا ية  (17يتضح من الجدول)     

في مجال األنش ة التعليمية بين ( تع ى الدتال  الدبر  التدريسية ≤ ,05الداللة)
ولصالح  فثقل( 5الممتد  من ) الدبر  التدريسية( 10 -6) الممتد  من الدبر  التدريسية
، وقد يع ى ذلف إلى اهتمام هذه ال  ة من الدبر  (10 -6الممتد  من) الدبر  التدريسية

المتوس ة بالكش  عن األنش ة ومتابعتها في الكتب عينة الدراسة، لرفد معرفتهم 
 األكاديمية بالماد  الدراسية بمناش  تعليمية تساعد ال لبة على التعلم.  

 السادس الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج
( بين ≤ ,05إحصا ية عند مستوى داللة ) هل هناف فروا ذات داللة -

 من مجال للمعلمين والمعلمات على كل التقويمية التقديرات المتوس ات الحسابية في

للمرحلة األساسية العليا تع ى الدتال   التربية اإلسالمية لتحليل كتب الدراسة مجاالت
 ؟عليمية التالبي ة 
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 تالمتوس ات الحسابية واالنحرافا ولإلجابة عن السلال السادس استددمت الدراسة
، وجاءت  (One-Way ANOVA) األحادن التباين ادتبار تحليلالمعيارية، و 

 (. 19()  18)     النتا   كما في الجدولين
 (18جدول)                                                                      

للمرحلة  التربية اإلسالمية لتحليل كتب الدراسة مجاالت من مجال لكل المعيارية تالمتوسطات الحسابية واالنحرافا

 جرش، البادية الشماليةمحافظة مديريات تربية عمان األول ،  لمعلمي عليميةالتالبيئة األساسية العليا تعزى الختالف 
االنحراف  المتوسط الحسابي العدد البيئة التدريسية المجاالت

 المعياري

 المقدمة

 

تربية عمان  مديرية

 األول 

72 4.21   1.04 

مديرية تربية محافظة 

 جرش

103 3.95 0.52 

 الباديةمديرية 

 الشمالية

43 4.43 1.42 

 0.99 4.19 218 المجموع

مديرية تربية عمان  النتاجات التعليمية

 األول 

72 4.73   0.52 

مديرية تربية محافظة 

 جرش

103 4.21 0.74 

 الباديةمديرية 

 شماليةال

43 4.05 0.63 

 0.63 4.33 218 المجموع

مديرية تربية عمان  المحتوى

 األول 

72 4.06   1.63 

مديرية تربية محافظة 

 جرش

103 3.72 0.61 

 الباديةمديرية 

 الشمالية

43 4.93 1.54 

 1.26 4.23 218 المجموع

مديرية تربية عمان  طرائق العرض

 األول 

72 4.15   1.04 

ة تربية محافظة مديري

 جرش

103 4.36 1.47 

 الباديةمديرية 

 الشمالية

43 3.52 1.46 

 1.48 4.01 218 المجموع

مديرية تربية عمان  التعليمية األنشطة

 األول 

72 3.58   1.45 

 0.70 4.73 103 مديرية تربية جرش

 الباديةمديرية 

 الشمالية

43 4.01 1.06 

 1.32 3.16 218 المجموع

مديرية تربية عمان  ويمالتق

 األول 

72 3.05   1.49 

مديرية تربية محافظة 

 جرش

103 4.63 1.05 

 1.38 4.16 43 الباديةمديرية 
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 الشمالية

 1.30 3.94 218 المجموع

مديرية تربية عمان  اإلخراج الفني

 األول 

72 3.53   1.58 

مديرية تربية محافظة 

 جرش

103 4.79 1.05 

 يةالبادمديرية 

 الشمالية

43 3.27 1.59 

 1.40 3.86 218 المجموع

مديرية تربية عمان  الكلية الدرجة

 األول 

72 3.90 1.25 

مديرية تربية محافظة 

 جرش

103 4.34 0.87 

 الباديةمديرية 

 الشمالية

43 4.05 1.29 

 1.13 4.09 218 المجموع

 

 (19)الجدول

 مبحث التربية اإلسالمية المعلمين والمعلمات لكتب تقويم درجة في الفروق لةدال لفحص األحادي؛ التباين اختبار نتائج

جرش، البادية محافظة مديريات تربية عمان األول ،  لمعلمي عليميةالتالبيئة للمرحلة األساسية العليا تعزى الختالف 

 .الشمالية
 مجموع التباين مصدر المجال

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 قيمة

 

 F 

 مستوى الداللة

 0.084 6.852 1.529 2 2.751 المجموعات بين المقدمة

 0.964 96 59.742 المجموعات خالل

 2.493 98 62.493 المجموع

النتاجات 

 التعليمية

 0.153 3.752 1.583 2 2.483 المجموعات بين

 0.075 96 61.652 المجموعات خالل

 1.65 98 64.135 المجموع

 *0.030 5.639 1.682 2 3.583 المجموعات بين محتوىال

 0.589 96 81.651 المجموعات خالل

 2.271 98 85.234 المجموع

 0.076 5.730 2.648 2 1.943 المجموعات بين طرائق العرض

 1.946 96 80.582 المجموعات خالل

 4.594 98 82.525 المجموع

 األنشطة

 التعليمية

 0.164 7.482 1.649 2 4.852 اتالمجموع بين

 2.730 96 75.842 المجموعات خالل

 4.379 98 80.694 المجموع

 0.084 3.186 3.975 2 3.084 المجموعات بين التقويم

 1.973 96 71.153 المجموعات خالل

 2.948 98 74.237 المجموع

 0.163 6.736 2.364 2 3.583 المجموعات بين الفني اإلخراج

 2.174 96 64.674 المجموعات خالل

 4.538 98 68.257 المجموع

 0.084 5.625 2.542 2 3.694 المجموعات بين الكلية الدرجة

 1.803 96 70.756 المجموعات خالل

 4.345 98 74.45 المجموع

 ( ≤,05)الداللة مستوى عند إحصائيًا دالة*
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 ≥الداللدة) مسدتوى عنددوا ذات داللدة إحصدا ية ( وجدود فدر  19يتبين من الجددول)   
في مجال المحتوى، وللكش  عن مصدر ال روا  عليميةالتالبي ة تع ى الدتال  ( 05,
(، نتدا   20البعديدة، ويوضدح الجددول)  للمقارندة شدي يه ادتبدار اسدتددمت الدراسدة فقدد

لمعلمدددي   ليميدددةالبي دددة التع متوسددد ات الددددتال الادتبدددار شدددي ية للمقارندددات البعديدددة بدددين 
 .في مجال المحتوى مديريات تربية عمان األولى، محافظة جرش، البادية الشمالية

 (20الجدول)

لمعلمي  مديريات تربية عمان األول ، عليمية البيئة الت متغير متوسطات بين البعدية للمقارنة شيفيه اختبار نتائج

 في مجال المحتوى جرش، البادية الشماليةمحافظة 

مديرية تربية عمان  التعليميةالبيئة 
 األولى

مديرية تربية محافظة 
 جرش

 الباديةمديرية 
 الشمالية

 0.485   مديرية تربية عمان األولى
   *0.673 مديرية تربية محافظة جرش

  0.359  الشمالية الباديةمديرية 

 ≥الداللدة) مسدتوى ( وجود فروا ذات داللة إحصا ية عندد20يتضح من الجدول)    
لمعلمي  ومعلمات مديريات تربية عمدان األولدى،  عليمية( تع ى الدتال  البي ة الت05,

معلمددي ومعلمددات مديريددة فددي مجددال المحتددوى بددين محافظددات جددرش، الباديددة الشددمالية 
معلمددي ولصددالح  معلمددي ومعلمددات مديريددة تربيددة عمددان األولددىو  تربيددة محافظددة جددرش

قد يع ى ذلف إلى توس  موقد  مديريدة تربيدة ، و  ومعلمات  مديرية تربية محافظة جرش
محافظددة جددرش بددين مددديريات موضددوع الدراسددة، ممددا جمدد  التوافددا علددى مضددمونه إلددى 
حددد بعيددد، كمددا أن  مديريددة تربيددة وتعلدديم محافظددة جددرش تجمدد  بددين الدبددرات المتنوعددة 
والملهالت المتعدد ، وبذلف انسجمت رلى فرا تثلي  كتب عيندة الدراسدة مد  ت لعدات 

 المعلمين والمعلمات في تدريس محتوى الكتب عينة الدراسة.  
 التوصيات 

 في ضوء نتائج الدراسة توصي الدراسة بما يأتي:
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بمستوى  تع ي  ثقة التواصل بين المعلمين وأعضاء لجان التثلي  لالرتقاء -
 تثلي  كتب التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية  العليا. 

 كتب التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية  العلياضرور  بذل لجان تثلي   -
المحتوى، عناصر كتب التربية اإلسالمية اآلتية: "الم يد من الع اء لتحسين 
 ." عند إعاد  تثلي هاال ني  را ا العرا، اإلدراج

بناء اتجاهات ايجابية لدى معلمي التربية اإلسالمية في القدر  على تقويم  -
 سالمية في المرحلة األساسية  العليا.محتوى كتب التربية اإل

 

 

 المراجع
مناهج  مدى تضمين القضايا المعاصرة محتوى  ،(2003البورشيد، فجاد عبد الرحمن ) -

 رسالة ماجستير غير  ،اإلسالمية بالمرحلة االبتدائية بمملكة البحرين        التربية 

 ألول، مملكة البحرين.المجلد الخامس، العدد ا       منشورة، جامعة البحرين، 

  دار المسيرة : عمان،التعليمي الكتاب وتصميم المناهج بناء أسس،( 2004 )محمد، الخوالدة، -

 .والطباعة والتوزيع للنشر   

    في وتوظيفها المدرسي الكتاب جودة لقياس أداة تطوير(، 2006دياب، سهيل رزق) -

 جامعة،    – التربية لكلية األول لعلميا ، المجتمرالفلسطيني المنهاج كتب قياس جودة   

 . المفتوحة، غزة القدس المناهج، جامعة إعداد في الفلسطينية األقصى،التجربة   

    الثامن للصف اإلسالمية التربية كتاب تقويم ،(2003) حسن أحمد الربيع ، علي -

  ، السنةثوالبحو للدراسات حضرموتالمعلمين ،  نظر وجهة اليمنية من بالجمهورية   

النصوص الدينية بين مادتي التربية الدينية  ،(2001الزيني ،محمد) - الثالثة، الرابع

 اإلسالمية واللغة  العربية في 

، رسالة ماجستير  غير منشورة  ، كلية التربية : جامعة  المنصورة  المرحلة اإلعدادية   

 ، مصر.

 ، دار الفكر: عمان4المدرسي المعاصر، ط (. المنهج2004محمد) سعادة، جودت أحمد وعبد َّللا -

 في بفلسطين العليا للمرحلة األساسية اإلسالمية التربية كتب محتوى (، جودة2011شريف، حماد) -

     معايير  دوء

 في المنعقد "التربوي للتقويم الوطني المؤتمر"، ورقة بحثية مقدمة في وتنظيمه المحتوى جودة  
 .اهلل رام مدينة في2011 رأيا شهر من    الثاني النصف
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دراسة تحليلية تقويمية لكتاب التفسير المقرر تدريسه  ،(2003الشحرى، عادل عايد ) -

 لطالب 

 غير منشورة، ، رسالة ماجستير الصف األول المتوسط بالمملكة العربية السعودية  

 جامعة البحرين.

سالمية للصفوف  كتب التربية اإل تقويم محتوى ،(2005شمالن، علي محمد علي) -

    الثالثة األخيرة 

، رسالة ماجستير غير منشورة، المركز في الجمهورية اليمنية من التعليم األساسي  

 الوطني 

   للمعلومات، اليمن.   

القيم التربوية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية المقررة ( 2003الشوحة، أحمد مزيد سليمان ) -

     للمرحلة 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة اليرموك.في األردن األساسية  

الموسوعة العربية لمصطلحات التربية وتكنولوجيا (،2001صبري، ماهر إسماعيل) -

 ، مكتبة التعليم

 الرشد،الرياض.  

شر اإلسالمية للصفين الثامن و العا التربية كتب القيم الواردة في تحليل،(2009عودات، تميم) -

 األساسيين 

 األردنية المجلة .المقررة في األردن و مدى انسجامها مع المعايير المستخلصة من رسالة عمان   

   العلوم في

 ، التربوية: مجلة علمية عالمية العلوم في األردنية المجلة ، 2009، 337- 356مجلد التربوية،   

   (، 5)مجلد

 356-337ل ل. ، (2007،)حزيران (4العدد)   

 المكتبة الفيصلية، مكة  ،القدوة ودورها في تربية النشء (2011)بريكان بركي  ،القرشي -

 .المكرمة 

 .العراق ، جامعة  الموصل ، المناهج وتطبيقاتها التربوية( 1999محمد، مهدي مجيد)   -

في   تحليل أنماط ما وراء الخطاب واستخدامه م (،  2001محمود، صالم الدين عرفه) -

 مواد كتب ال

ثقافة المشاركة  ،المجتمر الحادي عشر، جامعة حلوان، ) التربية وتنمية  االجتماعية  

 وسلوكياتها في 

 م .2001الوطن العربي( ،  

       وعناصرها مفاهيمها: الحديثة التربوية المناهج (.2011مرعي، توفيق والحيلة، محمد) -

 شر، عمان.. دار المسيرة للطباعة والنوعملياتها وأسسها   

تطوير مناهج التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا في ( 2007مطالقة، أحالم محمود علي ) -

 ضوء 

 .،رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة، جامعة اليرموكمستجدات العصر  

والتوزيع،  للنشر العلمية ، الدارالعلمي البحث أساليب(،2002محمد) كامل المغربي، -
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 ان.عم

 اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمبحثي التربية والثقافة     (. 2011وزارة التربية والتعليم) - 

 المدرسية، عمان. ، مديرية المناهج والكتب اإلسالمية لمرحلتي التعليم األساسي والثانوي   

- Baldwin, R. (2011). Designing a School Curriculum: Suggested 
approaches     for teachers. New York, NY: Oxford University.     

- Baylis, J. (2010). Opportunities for geography in the New Zealand 
senior      

    secondary school in the context of current curriculum 
developments. New Zealand Geographer 62, 208-214.     

- Willgose, CE, (2008).The Curriculum in Physical Education ,New 

York: Prentic Hallm englaewood cliffs.             
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

في  دراسة تحليلية للمنهاج الوطني التفاعلي المقرر لمرحلة رياض األطفال

 األردن في ضوء مضامين التربية البيئية

 8/10/2013تاريخ القبول:        28/5/2013تاريخ االستالم:
 

 )*(  زكريا شعبان شعباند. 
 

 
 

  الملخص
قارر فاي مرحلاة تعرف مدى تضمين المنهاج الوطني التفااعلي الملهدفت الدراسة 

ريااااض األطفاااال لمشاااكالت التلاااون البيئااايا وينشاااطة حماياااة البيئاااة  حيااان طاااورت يدا  
( مشااكالت ا ومنااال 8قائمااة ماان منااالين  منااال التلااون البيئاايا ويضاام   الدراسااة فااي

( نشاااطا اشااتقت ماان األدب التربااوال ةال العالقااة ا واساات دم 16حمايااة البيئااةا ويضاام  
قتصاااار علااااا ونيقااااة المنهاااااج  كتاااااب  ا طااااار العااااام ا يساااالوب تحلياااال المضاااامون الااااةال

والنتانااات العامااة وال اصااة لمنهاااج رياااض األطفااال(ا وكتاااب   ينشااطة الطفاال العمليااة 
 النشااط( حاد   النتاج(  لتحليال النتانااتا و  وحد  لمعلمة رياض األطفال(اوقد اعتمدت

                                                 
 .ة/نامعة البلقاء التطبيقيةييستاة مساعد في المناهج والتدريس/قسم العلوم التربوية/كلية إربد النامع  *()
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حماية البيئاة مادار  لتحليل األنشطة وةلك لتحديد مدى شيوع المشكالت البيئيةا وينشطة
ونيقة فر  في االمتو ربط النتائج الكمية بالمونهات المنهانية وةلك بالبحن في المنهاج   

ا طاااار العاااام للمنااااهج اومااادى توافقهاااا ماااا األدب النجااارالا ومراعاتهاااا لحاناااات الطفااال 
 و صائصها ومبادئ التكامل والتتابا والشمول.

ت التلاااون البيئااايا لكنهاااا تضااامنت لااام تتضااامن النتاناااات العاماااة يياااا مااان مشاااكال
( ماان مشااكالت 3نشاااطين ماان ينشااطة حمايااة البيئااة بينمااا تضاامنت النتانااات ال اصااة  

( ينشطةا ولم يصل يال منها إلا مستوى التركيزايما كتاب ينشطة الطفل 6التلون ا و 
( من 7( من مشكالت التلون البيئي او 5العملية لمعلمة رياض األطفال( فقد تضمن  

 حماية البيئة وصل نشاطان منها فقط مستوى التركيز اوقد يوصت الدراسة ينشطة
 :بما يلي 
 

طرح المشكالت البيئية في إطار وجيفي مرتبط بميول الطفل وحاناته    -
 بالحيا . لربط المعرفة

لعااال الماااد ل المساااتقل يكنااار مالءماااة لتضااامين التربياااة البيئياااة فاااي منااااهج   -         
   ال يتمنل رياض األطفال والة

فاااي بااارامج دراساااية متكاملاااة للتربياااة البيئياااة ماااا األنشاااطة العملياااةا والحيوياااة            
 واالنتماعية.

تطوير المنهاج لتضمين مشكالت التلونا وينشطة حماية البيئة التي قصر   -        
 المنهاج عن تضمينها .

اعليا مشكالت التلون البيئيا الكلمات المفتاحية: التربية البيئيةا المنهاج الوطني التف
 ينشطة حماية البيئة
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An Analytical Study 0f  the National Interactive 

Curriculum of Jordanian kindergarten Students in light of 

Environmental Education Concepts 

 Abstract 

The study aimed at investigating the inclusion range of 

environmental concepts (pollution, environment protection activities) in the 

national interactive curriculum for Jordanian kindergarten students. A 

checklist consisting of two domains was developed, the first addressed the 

environmental pollution (8 environmental problems) and the second 

addressed the environment protection (16 activities) derived from the related 

literature. Content analysis was used which was limited to analyzing the 

curriculum document (general framework, general and special outcomes for 

the kindergarten curriculum), and (child's practical activities in kindergarten 

teacher's book). The outcome unit was used to analyze outcomes; the 

activity unit was used to analyze activities. These units were used to 

determine the prevalence range of environmental problems and environment 

protection activities examined in the national interactive curriculum. In 

doing so, the researcher linked the available curriculum directors in the 

general framework of curricula and how consistent they were with the 

related previous literature, taking into consideration the needs and 

characteristics of the child and the principles of integration, sequence, and 

completeness 
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It was found that the general outcomes did not include any of the 

environmental pollution problems, but it included two environment 

protection activities. It was found that special outcomes included three 

pollution problems and six environment protection activities, but none was 

highly concentrating on these concepts. As for child's practical activities in 

kindergarten Teachers book, it was found that it included five environmental 

pollution problems and seven environment protection activities but two 

were addressed in depth. The study suggested the following 

recommendations: 

-Addressing environmental problems in a functional framework relating to 

the tendencies and needs of kindergarten students to relate knowledge with 

real life situations. 

- The independent entry is more appropriate to include environmental 

education concepts in kindergarten textbooks represented by integrative 

educational programs addressing environmental education combined with 

practical, viable and social activities. 

- Developing curriculum to include environmental pollution problems and 

environment protection activities which were inadequate in the curriculum 

examined and to use the suggested values list in the context of the current 

study. 

Key words: National interactive curriculum, environmental education, 

environmental pollution problems, environment protection activities 

 المقدمة واإلطار النظري:
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عندما لهن ا نسان وراء طعامه وشرابها ورفاهيته  ويوغل في ينانيته ويطماعاها 
وي القياتهاااا عااارض الحاااائط   هاااا ةا وي ااال بمنجمتهاااا وتوازنهاااا وضااارب بقيمتاااوعبااان ببيئ

انعكااس ةلااك علااا البيئااة دماااراا وي طاااراا ولاان ناادرك مااا تبقااا ماان مقومااات الحيااا  إال 
فالمشااكالت   ة عالميااة تعاونيااة ال يهقلمهااا حااد وال لااونا وال دياانا وال ل ااةبصااحو  يممياا

تازداد اتساااعا وتعقياداا والوقاات ال ينتجارا والبشاارية ت اار  فاي بحاار مان الملوناااتا فماان 
شاعاع يهادد كال ماا دب علاا األرض  لاون  فنفط يقتل األحيااء فاي البحارا إلاي غااز وا 

ا ترقاااات ينسااااادناا التااااي  ةشااااععاااان األ ناهيااااكناا ويرضااااناا ءطعامناااااا وشاااارابناا وسااااما
 صمت آةاننا. ء التيضوضاوال

ال بااد ين يتعاااون سااكان األرض فااي و فقضااايا البيئااة ومشااكالتها مسااملة عالميااة   
إنقاة ينفسهم وكوكبهما وهاي مساهولية فردياةا بال فارض عاين علاا كال صا ير وكبيار  

فوقااه سااحاب   فكلنااا فااي مركااب مهاادد بااال ر  فااي بحاار ي شاااج مااوج ماان فوقااه مااوج ماان
فالبيئاااة يرض تقلناااا وساااماء تجلناااا واحاااد  ال تتنااازي  فاااال باااد ين تتضاااافر النهاااود بعمااال 
م طط متوازن دهوب ينفة بطريقة تعاونية افي زمن واحد وباستمرارية  لنادرك ماا تبقاا 

لااااةا تنااااادت األماااام ويطلقاااات صاااافارات ا نااااةار باااادءا ماااان إنااااةار   ماااان مقومااااات حياتنااااا
ال ترهقوهاااا باساااتنزاف مواردهاااا" اإلاااا  اافجوا علاااا بيئاااتكم("ين حااا1972ساااتوكهولم فاااي 

( الةال يرسم  مستقبلنا المشاترك( اإلاا قماة األرض فاي رياو 1987تقرير بورتالند( في 
 (2002( إلا قمة نوهانسبرج في 1992في  

ومااا المشااكالت البيئيااة إال نتانااات ألنشااطة ا نسااان ومهسساااته اويهاام مميزاتهااا 
 2004ات والمرنعياااات التاااي تتعامااال معهاااا  عربيااااتا ومزاهااار ا التعقياااد ا وتعااادد النهااا

:12.) 
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والتربياة البيئيااة برناامج تربااوال يساعا لزياااد  وعاي المتعلمااين بالبيئاةا واالهتمااام   
بهااااا وبمشااااكالتهاا وتزوياااادهم بالمعرفااااة والمهاااااراتا واالتناهااااات اوالحااااوافز التعزيزيااااةا 

كالت القائمااةا والحاد ماان تولاد مشااكالت وااللتازام بالعمال الفااردال والنمااعي  لحاال المشا
نديد   فتعمي  وعي الطالب يعم  الترابط بين القضايا البيئيةا واالنتماعية اويساعدج 

 (.26: 1998علا فهم موقعه من البيئة وتمنرج بها يبو سل وآ رون 
مااهتمرات البيئيااة العالميااة والعربيااة إلااا التعاااون مااا مهسسااات األماام الوقااد دعاات 

 د اال مفااهيم اومضاامين التربياة البيئياة فاي وةلاك الت ااة التادابير الالزماة  المتحد   
المناااهج المدرسااية فااي كافااة المراحاال ا و سااارعت الاادول فااي تونيااه التربااويين لتطااوير 

يفكاارا Murdoch,1994)1المناهج وف  المحاور البيئاي  المحلاي العاالمي( وقاد اقتارح 
فاي تضامين المنااهج المدرساية مفااهيم التربياة  تربوية اويساليب وطرائ  عملياة  تسااعد

 البيئية وقيمها.
( منجمااااة فااااي يمريكاااااا 200يكناااار ماااان   (Philip&palmer, 1999)وةكاااار

مااان يطلبهااااا وتمااادج بالوساااائل التعليمياااةا لالمسااااعد  والمشاااور   دمويوروبااااا ويساااتراليا تقااا
 لبيئية. اوالمعارفا واألنشطة في التربية 

نماااا بنهاااود ولااام يعاااد مااان المساااتطاع   حااال مشاااكالتنا البيئياااة بنهاااود ارتنالياااة  وا 
هااةا ماان  ااالل  يااتمعلميااة ناااد  تقااوم علااا دراسااات استقصااائيةا وت طاايط سااليما ولاان 

ماااا يكتسااابه ا نساااان مااان مهااااراتا واتناهااااتا ويسااااليب  بتوجيااافالمعرفاااة وحااادها بااال 
 (.17: 1996إبداعية في التفكير بالبيئةا والتفاعل معها. بدران والديب:

إن التربيااااة البيئيااااة عمليااااة منجمااااة ال تتاااامتا إال بعماااال ونهااااد موصااااولا فعمليااااة 
السالوكية  ليت اة مان سالوكه سامة  بدالتشريب السلوك والوصول بالطالب إلا تقويم األ
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وطابعا تسبقه معرفة بمفاردات البيئاة وتادا التها وتفاعالتهااا وكاةلك مهاارات فاي الاربط 
 ر  حل المشكالت.والتفكير ا بداعي للوصول إلا مها

ومن هنا تم التونه إلا المناهج ا وي ة راسمو السياسات التعليمية بمناقشة      
مناهج ا وفي نمياا المساتويات ماا اللبن التربية البيئية في  اوالطر  األفضل االحلول

التركيااز علااا المراحاال األساسااية الاادنيا ومااا قباال المدرسااة   فماانهم ماان دعااا إلااا إفااراد 
إد ال وحدات بيئية ضمن المقارراتا ومانهم إلا بالبيئةا ومنهم من دعا منهاج  اص 

من فضل تضمين المعارف والمهارات البيئية وقيمها في المناهج  وةلك ضامن معاايير 
منهااا: الساان النمااائي والمعرفاااي للطالاابا وقدرتااه علااا االنناااازا ومااا تتطلبااه المهاااار    

رباط الصاداقة الحميماة اوماا يترتاب علياه وصوال إلا السلوك الةال يربط الطفل ببيئته ب
 من التزام الصدي  نحو صديقه.

 ويغلبهااااااااويواناااااااه األردن تحاااااااديات بيئياااااااة  لشااااااا  الماااااااواردا وصااااااا ر المسااااااااحة 
صحراء.فالتحدال الةال يوانه الماواطن هاو السالوك البيئاي االيناابي اوكياف يصال إلاا 

ال الرسمي في تفعيل ين يكون عضوا في مهسسات اومنتديات  يصدقاء البيئة(ا والتحد
 التشريعات البيئية ومتابعتها  وصوال إلا تنمية مستدامة .

الهيئاات والمنجماات ا واقار  ويسسفسن التشريعاتا  األ طار وقد وعا األردن 
واحااد  غيار متضاااربة المرنعياات اولاان  بامن ال فعالياة لااةلك إال مان  ااالل العمال وحاد   

مااا الطااالب ا  اصااة ين المناااهج النديااد  فااي المنت كباارىينماار إال ماان  ااالل الفئااة ال
وفاا  يبعاااد اقتصاااديات المعرفااة  والتااي ماان اسااتراتينياتها الااتعلم التعاااونيا وحاال  بنياات

 (.6: 2003المشكالت واالستقصاءا والتعلم بالنشاطا. وزار  التربية والتعليما 
 نمااالقاارن يشااهد ت ياارات شاااملة  فااال بااد  هااةا وقااد يقاارت الدراسااات المسااتقبلية ين

المنتمااا اوان وضاا منهاااج يتساام بالنباات واالسااتقرار فااي و المدرسااة  تبادليااة باين عالقاة
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  لااةا ال باااد ين يكاااون اتساااتندالمعااالم ساااريا الت ياار يمااار  طياار  فاااال بااد مااان مواكبااة 
ال اااارض األساسااااي للتعلاااايم هااااو إيناااااد باااارامج تتااااي  الفاااارص للحصااااول علااااا المعااااارف 

قااايم تاااونههم نحاااو إينااااد حياااا  إبداعياااة لهااام  علاااا والتركياااز ااوالمهاااارات اوالمعتقااادات
 ول يرهم .
الطالب بالطرائ   وشرعوا بتزويدفبدي التونه باالبتعاد عن المعلومات الناهز     

والمهااراتا والقايما التاي يطلا  عليهاا  القاو  النفساية( الماهنر  فاي تعليماه اوعليناا الولااوج  
إلاااا الحاناااات العالمياااة    مااان ارتبااااط المنااااهج بحاناااات الطالاااب اوحاناااات المنتماااا

 (Allan,1998) ليتفاعل ما هةا العالم ويعي دورج فيه
ين تعااااارض الطفااااال للمفااااااهيم البيئياااااة إلاااااا  Cronin,2003) وقاااااد يشاااااارت     

اوغرسها في ونداناه ينعال مان المشاكالت البيئياة هماا يكبار معاه اوحاين يادرك الطفال 
وفير بيئااة نجيفةاو اليااة ماان بعااد ةلااك ين مصااير ا نسااان علااا هااةا الكوكااب ماارتبط بتاا

  وتصااب  حمايتهااا ناازءا ماان وعيااه لتحقياا  ةلااكالملونااات  فهنااه ساايبةل قصااارى نهاادج 
 لي دو صديقا للبيئة.ووندانه  فينعكس ةلك علا سلوكه 

وماان هنااا فقااد يعطااا راساامو السياسااة التعليميااة فااي األردن مرحلااة الطفولااة      
تام   حيانبا من مكوناات االقتصااد المعرفاي يهمية كبير  حين ركز المكون الرا  المبكر 

( في ضوئه علا إعداد الطفل للتعلم 2007-2003تطوير المناهج في األردن مه را  
علاااا تحساااين البيئاااة الصااافية للروضاااة اوالبيئاااة  ركاااز كماااافاااي مرحلاااة ريااااض األطفاااال ا

عااداد منهاااج م طااط لااه بعنايااة يتصااف بالفاعليااة اويااوفر فرصااا للتطااور   المحيطااةا وا 
لتعلم اويدعم النمو السليم الشامل المتكامل لألطفاالا ويازودهم بالمعاارف اوالمهاارات وا

اوال باارات الضاارورية مااا التركيااز علااا رفااا كفاااء  المهسسااة التعليميااة  لتحقياا  تنميااة 
 (. 2003 وزار  التربية والتعليمامهنية مستمر  للعاملين في منال الطفولة 
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ألردن بتااامليف يول منهااااج  متكامااال شاااامل وقاااد تكللااات النهاااود وألول مااار  فاااي ا
لريااااض األطفاااال وهو المنهااااج الاااوطني التفااااعلي( ب بااارات يردنياااة  فقاااد بقيااات ريااااض 
األطفااال فااي األردن تحاات ا شااراف الفنااي ماان قباال وزار  التربيااة والتعلاايم   حياان كااان 
يماار المناااهج متروكااا للمسااتنمرين يصااحاب رياااض األطفااال فااي ا تيااار مناااهنهم ماان 

سو  العربيةا يو المحلية ضمن يسس وشروط تربوية  وبالتاالي فلكال روضاة تونههاا ال
وقد لوحج ين هةج المناهج ال ت طي حانات الطفلا وال تراعي الكنير  لونيتها يو ا وييد

من  صائصه   فمتات الحاناة ملحاة وضارورية إلاا منهااج يحقا  النتاناات المرساومة 
التعلااايم فاااي األردن وفااا  ال طاااوط العريضاااة  نقلاااة تربوياااة ندياااد  فاااي تااااريخلاويهساااس  

لمنحااا االقتصاااد المعرفااي  فاالهتمااام بالطفولااة وبالمرحلااة التمهيديااة لمااا قباال المدرسااة 
 مرحلاااةيوحاااد الرهياااة والهااادف لنتاناااات مرساااومة تبااادي مااان ماااا قبااال المدرساااة إلاااا نهاياااة 

 (.2006التعليم العام  وزار  التربية والتعليم ا 
علاااا اقتصااااديات المعرفاااة  ي( ين التعلااايم المبناااERFKEوقاااد نااااء فاااي وناااائ   

علاااا المبااااادر   ييعتماااد علاااا ا باااداعا والتطبياااا ا والتحليااالا والاااربط   وهاااو تعلاااام مبنااا
فااهن الفاارص المتاحااة لتنميااة الطفولااة المبكاار  تكااون ماان  ااالل  هناااواالسااتمرارية   وماان 

لحركيااااةا والمكانيااااة تنميااااة ةكاااااءات الطفل:الل ويااااةا والمنطقيااااة الرياضااااية اوالنساااامية ا
الفراغياااة   والةاتياااة االنتماعياااةا والطبيعياااة   واأل القياااة  مااان  اااالل تحدياااد المنااااالت 

ياا  مبااديال التنميااة المسااتدامةا وتكااافه الفاارصا وةلااك ق  لتحتهالعامااة المكونااة لش صااي
بالتقرياااب باااين التناااوع االقتصاااادال والنقاااافي  تحقيقاااا للعدالاااة االنتماعياااة  وزار  التربياااة 

 (34:  2006تعليم ا وال
باادي تمسااايس رياااض األطفاااال الحكوميااة بفااات  شااعب لريااااض  ماان هااةا المنطلااا و 

فر فيهااااا المكااااان ااألطفااااال فااااي الماااادارس التااااي تحااااوال الصاااافوف األساسااااية الاااادنيا ويتااااو 
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دار  موحااد ا االمناسااب مساات لين مااا هااو متااو  ماادادات اومرافاا ا وا  فر ماان بيئااة فيزيقيااةا وا 
بنت هةج الشعب فاي المنااط  التاي ال    وقدالروضة  وتوفير مستلزمات و صوصيات

( شاعبة فاي كال 20ت دمها رياض األطفال ال اصاة كمرحلاة يولاا اوبواقاا ماا يقاارب  
( 25( مديريااة اوتحااوى كاال شااعبة  40مديريااة ماان مااديريات التربيااة والتعلاايم اوالبال ااة 

( 20000 ( شاعبة تحاوال 800طالبا وطالبة  حين وصل عدد الشعب إلا ما يقاارب  
وطالبة ا تيروا وف  معيارال : األكنر فقارا   وةلاك ل دماة األسار الفقيار  التاي ال  طالب  

تملك قسط الروضة اواألقرب من المدرسة  لعدم ونود المواصالت إلا الروضاةا وبادي 
تعياااااين معلماااااات الريااااااض مااااان  ريناااااات النامعاااااات فاااااي  ت صاااااص  تربياااااة الطفااااال( 

عادادهنا وتامهيلهن لتنفيااة المنها اج الااوطني التفااعلي اوتاام إعاداد دلياال لتنفياة المنهاااج وا 
 المنهااج الاوطني التفااعلي الطبعاة  ( صافحة تحات عناوان 800الوطني التفاعلي في  

لمعلمااااااة رياااااااض األطفااااااال المطبااااااوع فااااااي  المطااااااور  ا كتاااااااب ينشااااااطة الطفاااااال العمليااااااة
والتعامل  (با ضافة إلا عدد من البرمنيات المحوسبة وف  بن المهارات التقنية2009

يساتح  الننااء ا وهاةا العمال يساتح   كماا يناه( اKIDSMARTمعها ومنها برمنية  
ياد العاون للفريا  الاوطني األردناي الاةال ينناز هاةج المهماة  ومدالمتابعة تحليال وتقويما 

العجيمةا وةلك بما ستتم ض عناه هاةج الدراساة مان نتاائج وتوصايات   دماة ألطفالناا 
 ستقبل.عيونهم المفي الةين نرى 

يمانا من التربويين وعلماء الطفولة الاةين يارون ين  -4ماا قبال المدرساة ا  فئاةوا 
(هاااااي الفئاااااة التاااااي ينب اااااي يال نتناوزهاااااا  ففيهاااااا نقتااااانص فرصاااااة التعلماوفيهاااااا يتولاااااد 6

االسااتعداداتا وفيهااا ي اارج الطفاال ماان التمحااور حااول الااةات إلااا التطبيااا االنتماااعي  
ساساااية للبعااادين: الاااةاتي واالنتمااااعي  فهاااي الوساااط وبماااا ين البيئاااة مااان المكوناااات األ

 االنتماعي الةال تم التركيز عليه في تضمين التربية البيئية في مناهج األطفال  .
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( إلااا ضاارور  الباادء بالتربيااة البيئيااة  ااالل Wilson,1996وقااد دعااا ولسااونا   
ن يتولاد لاديهم ين األطفال ال باد ييولهما : نسنوات الطفولة المبكر  مستندا إلا افتراضي

ال لاان يتولااد لااديهم هااةا  إحساااس باااحترام البيئااة والعنايااة بهااا  ااالل الساانوات األولااا  وا 
ن التفاعال االيناابي ماا البيئاة الطبيعياة يعاد نازءا مهماا نانيهماا يا حساس فيما بعدا و 

من النمو الصاحي الساليم للطفال  ويضااف ين التربياة البيئياة يناب ين تقادم ألطفاال ماا 
 (7ص :2009درسة وف  مفاهيم االستمرارية اوالتتابا اوالتكامل الشاهيا قبل الم

وعندما بديت الم اطر البيئية تتكشف نراء تصدع المحطات النوويةا والنفاياات 
الطبيااااااةا وااللكترونيااااااةا والتضاااااا م السااااااكانيا والنااااااوع وتناااااااقص إنتاااااااج األرض  ازداد 

رامج الشاابابية واألنديااة اوالنامعاااتا االهتمااام بالبيئااة وتضاامينها فااي مناااهج التعلاايم والباا
 .يةولويات الحكوماأل وبديت تصدُر سلم 

 
 
 
  الدراسات السابقة : 

ويبعادا نديد  فيماا اساتند مان مفااهيما  اتناولت الدراسات البيئية مناالت واسعة
وطرائاا  تاادريس المحتويااات المتضاامنة لهااا اومهااارات التعاماال معهااا اوتشااريب الساالوك 

 حل المشكالتا اتالبيئيا ومهار 
 .  وركزت في منملها علا فئة األطفال ما بين ال امسة والنانية عشر  

دراسااااة  هافماااان الدراسااااات التااااي تناولاااات المفاااااهيم البيئيااااة واقعهااااا وماااادى اكتساااااب 
لوقااااوف علااااا واقااااا ل( التااااي هاااادفت Ahalawat,At-All-1994ه   ئاااايهااااالوات وزمال

اوماادى حضااورها فااي المناااهج التعليميااة  المعرفااة البيئيااة لاادى طلبااة الصاافوف األساسااية
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ناناا فا في األردنا ومدى التباين بين الننساين االرياف والمديناة احيان  بيئتاي يةكاورا وا 
يجهااااارت النتاااااائج تةباااااةبا فاااااي حضاااااور المعرفاااااة والمفااااااهيم البيئياااااة فاااااي المنااااااهج وفااااا  

 المااواد العلميااة ا وتفااو  الااةكور علااا ا نااان فااي ماانالت صااصا وماادى قربهااا وبعاادها 
 المدينة تفوقت علا الريف في مستوى األداء .  ن  يمستوى الوعي البيئيا كما 

( كتااب التربيااة ا سااالمية للوقااوف علااا المفاااهيم البيئيااة 2007وحللت الساا يا 
ومدى اكتساب الطلبة للقايم البيئياةا وكشافت عان مائاة مفهاوم تركازت فاي  افي البحرين

ت ان فاض مستوى اكتسااب الطلباة لهاةج معجمها في منال األ القيات البيئيةا ويجهر 
 .المفاهيم  ما تفو  لإلنان علا الةكور

( ريال المعلماااين  للوقاااوف علاااا مااادى يهمياااة التربياااة 2008 واساااتطلعت  الناااوحا
ا الرياااض ياالبتاادائي فااالبيئيااة  وماادى التعاماال معهااا ماان قباال طلبااة الصااف السااادس 

ريااة ماان الطلبااة اكمااا كشاافت عاان ين ويجهاارت النتااائج المفاااهيم البيئيااة لهااةج الفئااة العم
 .هنالك عالقة بين معرفة المفاهيم ودرنة التعامل معها

( علااااا المفاااااهيم Malandrakis,2008فااااي حااااين ركاااازت دراسااااة مالناااادراكيز  
المتعلقاااة بالنفاياااات المنزلياااة لااادى األطفاااال مااان الصااافوف الراباا وال اااامسا والساااادس( 

ساانة هاام ماان توكاال إلاايهم مهمااة التعاماال ( 11-9حياان يجهاارت ين هااةج الفئااة العمريااة  
مشاكلة بيئياة   مان قبيال فاي ما النفايات المنزليةا والت لص منها يوميااا وقاد يتساببون 

ين األماار ال يعنااايهم   لعااادم معااارفتهم مااادى  طاااور  الماااواد وضاااررها علااايهما وتوصااالت 
فااي نقافااة  الدراسااة ين لباارامج التربيااة البيئيااة اولنجااام التاادوير المتبااا فااي الماادارس دور

 الطلبة وتصورهم للواقا البيئي و طورته .
ومااان الدراساااات التاااي تناولااات القااايم البيئياااة كمحركاااة للسااالوك البيئاااي لااادى الفاااردا 

التاي ((Kaiser,1996وعالقة الموقف البيئي بالسالوك البيئاي المتنبام باه  دراساة قيصار



 2015ااألول عشراالعددالنامن للبحون والدراساتاالمنلد إربد دراسة تحليلية للمنهاج... د.شعبان                              

95 

 

ا نسان قابال ( للسلوك الم طط اوالتي تقول: إن سلوك Ajzenاعتمدت علا نجرية  
للتونياها وقاد كشاافت عان نالنااة عوامال مسااتقلة ماهنر  فااي السالوك البيئااي لألفاراد وهااي: 

وبينااات ين المعرفااة البيئياااة والقااايم  االمعرفااة البيئياااة  والقاايم البيئياااة  ونيااة السااالوك البيئااي
( مان مت يار %75مان مت يار نياة السالوك والتاي بادورها تتنبام ب  %40البيئية توضا  

 يئي.السلوك الب
( الستقصاااء القاايم البيئيااة فااي المنهاااج المدرسااي Scott,1998وسااعت سااكوت  

اوعالقة تعليم القيم البيئية بهنتاج السلوك األ القي نحو البيئة اوكشفت عن ين للنقافة 
في السلوك البيئي األ القي اويوصت بمنهنة التربية البيئية   ا  البيئية اوالقيم البيئية دور 

 المساند  المحفز  للسلوك البيئي.وةلك ل رس القيم 
فاي فاي الايمن األساساية  للمرحلة( منهاج الل ة العربية 2005وفحصت  غالبا 

 - 1,4تفاوتاات نساابة القاايم البيئيااة فااي يهااداف المنهاااج بااين   حياانضااوء القاايم البيئيااة 
(ا والةال لفت االنتباج ين %17-12(   ما ين حضورها في المحتوى تفاوت بين  4%

(ا وكاااان لقااايم %73ة لااادى الطلباااة قاااد ي اااةت نصااايب األساااد  ياااقتصاااادية البيئالقااايم اال
 (.%13القوانين البيئية والتشريعات المتعلقة بها النسبة األقل ولم تتناوز 

وماان الدراسااات التااي تونهاات لقياااس مسااتوى الااوعي البيئااي لاادى الطلبااةا وماادى 
كالت البيئية الراهنةا وكاةلك ارتباطاته باتناهاتهم نحو البيئةا وعالقة هةا الوعي بالمش

عالقااة الااوعي البيئااي ببناااء مهااارات تفكياار مقارنااة  وصااوال إلااا حاال المشااكالت البيئيااة 
  فاي سالطنة عماان( ا تبارا تحصيليا لطلباة المرحلاة ا عدادياة 2005ينرت  السالميا

فكشااف عاان تاادني مسااتوى الااوعي البيئاايا وين هناااك عالقااة طرديااة بااين مسااتوى الااوعي 
 .اواتناهات الطلبة نحو البيئة البيئي 
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( مساتوى الاوعي البيئاي لادى يطفاال  Palmer & Suggate,2004وقاسات   
فتبااين ين األطفااال فااي عماار الرابعااة لااديهم قاادر    فااي اننلتاارا( ساانوات 10-4مااا بااين  

الحياا  والكائناات  فاينر الت يرات البيئياة الكبيار  يعلا تكوين معرفة دقيقةا ويولية حول 
ن علا توضي  بعض العالقات المعقاد  و وين األطفال بين النامنة والعاشر  قادر  الحيةا

الرابطة بين البيئات الحيوانيةا والنباتيةا وا نسانية اوتقديم تفسيرات للت يرات في البيئاة 
تفتحاات لااديهم مهااارات التفكياار  وقاادالعالميااةا وتقاادير يهميااة هااةج العالقااات والتاامنيرات  

 .اوالمقارن ا بداعيا والناقد 
( الاااوعي البيئاااي لااادى يطفاااال الصااافوف االبتدائياااة فاااي 2006وقاسااات  الفاااردان ا

ضوء المشكالت الراهنة التي توانه مملكاة البحارين افكشافت عان تادني مساتوى وعايهم 
بالبيئة الصناعية: من د ان المصاناا و طور  الماواد البالساتيكيةا ويزماة الميااجا وفاي 

كاناات قااد بمشااكالت تلااون الهااواء   والماااءا والضوضاااء و  المقاباال بيناات ارتفاااع وعاايهم
 ا نان يكنر وعيا .

تنااول طرائا  التادريسا ومادا لها المرتبطاة بحاناات األطفاال  مااومن الدراساات 
المعرفة البيئية  همو صائصهم ا وما يفضلونه من ينشطةا وما لها من ينر في تحصيل

نحااو البيئااة  همالبيئاايا واتناهااات همساالوكا مفاهيمهاااا ومهاراتهاااا وقيمهاااا وتمنيرهااا فااي 
وقارنتهااااا بطريقااااة الت ياااال  ا( ا يماااااءا ولعااااب األدوار (Lang,2003اساااات دمت  فقااااد 

كشافت  قاد   يصال المفاهيم المتعلقة بالتنوع الحيوال لطلبة المرحلة األساسية األولا  و 
م  مااانهم ين تحصااايل األطفاااال الاااةين تعلماااوا با يمااااءا ولعاااب األدوار يعلاااا ممااان تعلااا

 .بطريقة الت يل المنرد  اوانعكس ةلك علا تقديرهم للتنوع العرقي
( بصياغة يربا وحدات بيئية بمسلوب McNaughton,2004مكنتون   توقام 

درامي  للوقوف علا ينر طريقاة التادريس بالادراما الحوارياة فاي اكتسااب مفااهيم التنمياة 
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كساااابهم سااالو  كات حياتياااة ت ااادم البيئاااة اوتحاااافج المساااتدامةا والمحافجاااة علاااا البيئاااة اوا 
ا ويجهرت النتائج ين الةين درسوا بطريقة الدراما كانوا يكنر تحصيال بريطانيا يعليها ف

للمفاااااهيم البيئيااااةا ويجهااااروا اهتمامااااا يكباااار بالقضااااايا المطروحااااة وهااااي  الاااات لص غياااار 
  دمة البيئة. القانوني من النفاياتا وتدمير ال ابات المدارية( وكانوا يكنر استمتاعا في

نالنة عوامل مهنر  فاي االتناهاات نحاو ( (Eegles&Demar,2001وا تبرت 
تشااهد المنموعاة  حين( طالباا قساموا علاا نالناة ينشاطةا75ورشة عمل ل   فيالبيئة 

( لقاراء  قصاص ومقاااالت 2( يفالماا تتعلا  بالبيئاة ومشاكالتهاا وونهاات المنموعاة  1 
ماااااات باااااامداء مشاااااااهد تمنيليااااااة تتعلاااااا  بالبيئااااااة قاف( 3فااااااي الموضااااااوعا يمااااااا المنموعااااااة  

 .فتبين ين طريقة  الدراما(ا وتقمص األدوار كان لها الدور األكبر  ومشكالتها
وا بداعية  ( انر طريقتي الدراما الحواريةا2008في حين استقصت  يبو غزالة  

ألردنياة  في استيعاب طلبة المرحلة األساسية للمفااهيم البيئياةا واتناهااتهم نحاو البيئاة ا
فتبين ين هنالاك ينارا للطريقاة فاي اساتيعاب الطلباة لمفااهيم البيئاة اوفاي اتناهااتهم نحاو 

 البيئة.
منال اوماا هاةاال( بعاض التناارب الدولياة فاي  (Ford,2004فيما ينملت فورد 

تناولته هةج األبحاان مان مفااهيم وقايما وماا قامات باه مان ينشاطة لنشار الاوعي البيئايا 
ريس  فقد وندت ين هةج التنارب تناولت مفاهيم الحادائ  ومواردهااا وكةلك طرائ  التد

والحيااااا  البريااااةا والساااالوك الرشاااايد اوبعااااض المشااااكالت البيئيااااة مناااال: الصاااايد النااااائرا 
والتقنياااات البيئيااااةا والفئااااات المساااتهدفةا وعرضاااات ينشااااطة لنشااار الااااوعي البيئااااي مناااال: 

نما النفايات وتصنيفها اوعرضت المسابقات اوالرسم البيئيا والمسرح البيئيا ويدوات 
لبعض طرائ  التدريس المساند  منل: يسلوب القصاة اواسات دام المشاروع فاي التادريس 

 كالمنبت الدافئ اوالبيت الزناني. 
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ين لطريقااة الزيااارات والاارحالت يناارا إلااا ( kneebone,2004و توصاال كينبااون 
 لدور النبات في حياتهم.لمفاهيم البيئيةا وزياد  تقدير الطلبة افي تحصيل الطلبة 

وتعدى األمر األصالة إلا المعاصر ا ومن المنهاج المكتوب إلا المنهاج المنفة 
ا ومن التقليد إلا الحدانة وا بداع   فصممت البرامج المونهة ا للطلبة ا والمعلمين ا 
وبعضاااها اساااتهدف الطرائااا  واألسااااليب  لتقاااديم القااايم فاااي إطارهاااا المفااااهيمي اوتمنيلهاااا 

( برنامناااا بيئياااا تعليمياااا مرئياااا  تعلااايم Fisman,2005وكا رشااايداا فصااامم فسااامان  سااال
األماكن(ا وفحص ينرج في وعا طلباة الصافين النالانا وال اامس ببيئاتهم الطبيعياة فاي 

ا فمجهر الطلبة وعيا بيئياا  ومعرفة بمفاهيمه اوكان للمستويين األمريكية والية نيوهيفن
 .الوعي البيئي االقتصادال واالنتماعي ينر في

( برنامنااا فااي التربيااة البيئيااة  عااداد معلمااة رياااض 2006, وصااممت  سااكيكر 
وقياااس فعاليتااه فااي التحصاايل واالتناهاااتا  فتبااين ين  ا وتنريبااهافااي دمشاا  األطفااال

 .هناك ينرا للبرنامج في اتناهات المعلمات نحو البيئةا وتحصيلهن لمفاهيمها 
مج محوساب فاي التربياة البيئياة مصامم وفا  ( ينر برنا2006ر بي بان واستقصا

قضاااايا فاااي المعاااارف واالتناهاااات  اتمنحاااا الااانجم ا والاااتعلم الاااةاتي   كسااااب المعلمااا
 نن  البرنامج  في تحقي  ةلك .قد ا و في اليمنالبيئة ومفاهيمها ومشكالتها 
( برنامنااااااا فااااااي التربيااااااة البيئيااااااة فااااااي ضااااااوء نجريااااااة 2009وصممت الشاااااااهي  

 TRIZ قاعد  معرفية تهدف إلاا حال المشاكالت  إلام علا منهنية تستند ( والتي تقو
إبداعيا وفحصت مدى فعاليته في تنمية التفكير ا بداعيا وتنمية المفاهيم البيئياة لادى 

اويجهرت النتائج نمو التفكير ا بداعي في ند  ( سنوات 6-5يطفال ما قبل المدرسة  
قااااة التفاصاااايل(لدى المنموعااااة التنريبيااااة بمهاراتااااه  الطالقااااةا والمرونااااةا واألصااااالةا ود



 2015ااألول عشراالعددالنامن للبحون والدراساتاالمنلد إربد دراسة تحليلية للمنهاج... د.شعبان                              

99 

 

ضاافات ندياد  قاد ال  وتفوقهم في نمو المفاهيم البيئيةا كما بينت ين لاديهم إباداعاتا وا 
 انين ينها فو  مستويات طلبتهم .  جها المعلمون فييفكر 

وحللاات بعااض الدراسااات ا عااالم المرئااي  لتقااف علااا مااا تقدمااه ماان قاايم بيئيااة   
لبااارامج المتلفاااز  التاااي تقااادمها المنجماااات الشاااعبية فاااي ساااوريا ( ا2002افحلااال   اااورالا 

المتمنلة في  الطالئاا والشبيبة ا والطلبة(ا والمقارنة بينها   للكشف عن ما تقدمه مان 
قاايم بيئيااة ا ويجهاارت النتااائج تفااو  برنااامج الطالئااا فااي عرضااه للماااد  البيئيااة  إال ين 

 قيم.الوقت غير كافا وين التركيز انصب علا بعض ال
ومنااااة إقاااارار المنهاااااج الااااوطني التفاااااعلي لرياااااض األطفااااال فااااي األردن ونااااد     

التربويااااون فيااااه مناااااال بحنيااااا  فتناااااول بعضااااهم المعااااايير المنهانيااااةا وبعضااااهم تناااااول 
المهاااااارات الدارساااااين (ا وتنااااااول بعاااااض 2005بااااارهما  المفااااااهيم الرياضاااااية وعملياتهاااااا 

 .منهاج بعناصرج ويبعادج(ا وقوم بعضهم ال2010بني عامرا   الل ويةا
وعناصااااااارها. وحللااااااات  ج(ا بعملياااااااات تنفياااااااة2006ماااااااهتمنا ونبااااااار   تاهتماااااااو  
( المنهاج للوقوف علا المفااهيم والعملياات الرياضاية المتضامنة اومادى 2007دبوسا 

ف و ( المنهاااج الااوطني للوقاا2010مالءمتهااا لطفاال مااا قباال المدرسااةاوحللت المااومني  
 .طفال من منجور إسالميعلا درنة مالءمته لقدارات األ

يمااااا الدراسااااة الحاليااااة فقااااد يفااااادت ماااان يفكااااار الدراسااااات السااااابقة ا ومنهنيتهااااا ا 
وتميااازت عنهاااا فاااي ينهاااا استقصااات بعااادين مااان يبعااااد التربياااة البيئياااة وربطااات مشاااكالت 
التلون البيئي بمنشطة حماية البيئة   يال ينها ربطت المشكلة بالحال ا وةلاك مان بداياة 

بهاام تباادي المشااكلة ا وماان   ماان رياااض األطفااال وهاام الفئااة األكناار تاامنرا الساالم التعليمااي
عناااادهم تنطلاااا  الحلااااول   فهااااةج الدراسااااة تااااربط النجريااااة بااااالتطبي ا فاسااااتقريت المنهاااااج 

با طااار العااام والنتانااات العامااة وال اصااة ا ومقااررات  ةالااوطني التفاااعلي ونيقااة ممنلاا
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نية ياض األطفاال والاةال بناي وفا  اساتراتممنلة بكتاب ينشطة الطفل العملية لمعلمة ري
والتااي نجماات   الااتعلم بالنشاااط وهااي إحاادى اسااتراتينيات منجومااة اقتصاااديات المعرفااة

تطوير المناهج األردنية ا حين ركز المكون الرابا منها علا البادء مان الطفولاة لتمهاد 
 للد ول إلا الصف األول األساسي. 

 :مشكلة الدراسة
لا يين سينكيف سيكون حالنا إن تل هي المطاف بنا إن تمادى تونت مواردنا؟  وا 

ن ا ترقت القوانين البيئية من قبل واضعيها؟  العابنون؟  ليس هةا فحسبا بل وا 
التعلاايم البيئااي ياانجم عالقااة ا نسااان ببيئتااه  مسااتهدفا إكساااب الطااالب ال باارات 

الساااالوك الفااااردال التعليميااااة واالتناهاااااتا والقاااايم التربويااااةا والمهااااارات البيئيااااة  لضاااابط 
المشكالت البيئياة بالتعقياد وشامولية األنار تتصف (ا و 1995وتونيهه إينابيا. مطاوعا 

 ين   كماااا(ا 2004واالنتشاااارا وتعااادد النهاااات التاااي تتعامااال معهاااا  عربياااات ا ومزاهااار ا
الروضااااااااااة يول اتصااااااااااال انتماااااااااااعي حقيقااااااااااي ماااااااااانجم لألطفااااااااااال بالعااااااااااالم ال ااااااااااارني 

هداف الوندانية ميوال واتناهاا نحاو ينفساهم ا ونحاو وفيها تتبلور األ (ا2004 الكاشفا
المحافجاة فاي الوسط الةال يعيشون فيه   فيحسون با نناز فيما يحققوناه ا ويشااركون 

فهااااال تااااام اقتنااااااص هاااااةج الفرصاااااة فاااااي تضااااامين  ؛ (kostelink,2004)علاااااا بيئاااااتهم 
ردن وفا  المنهااج الاةال يعاد ماه را فاي األ هاةا المشكالت البيئيةا وينشطة حمايتها فاي

 .يبعاد اقتصاديات المعرفة الةال اهتم بفئة ما قبل المدرسة
 وتتمثللا المشللكلة لللا السلل اا ا تللا : مللا مللدج تركطلل  المنعللا  الللوطنا الت للا لا 

وقااد تفاارع عنااه      لللا المشللكلت البط طللة  و لللا انشللطة ئماطللة البط للة    األردنللا
 األسئلة اآلتية :
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امة وال اصة علا المشكالت  ما مدى تركيز نتانات المنهاج  الع .1
 البيئية ؟

ما مدى تركيز نتانات المنهاج العامة وال اصة علا ينشطة حماية  .2
 البيئة ؟

 ما مدى تركيز ينشطة المنهاج  علا المشكالت البيئية ؟ .3

 ما مدى تركيز ينشطة المنهاج  علا ينشطة حماية البيئة ؟ .4

 
 

 اهمطة الدراسة :

بالعناياة هماة ا التاي لام تحاج ممان القضاايا ال طلباةالتنمية القايم البيئياة لادى  تعد
في العملية التعليمية  فقد ييقن المشرفون علا العملية التعليمية ينه ال يكفاي ين  الكافية

يكتسااب المتعلمااون قاادرا مناساابا ماان المعرفااة عاان المشااكالت البيئيااةا وا ااتالل التااوازن 
نية اوالمهارية فاي سانوات التعلايم فالتركيز علا النوانب المعرفية دون الوندا الطبيعي 

 األولا ال يساهم في تحقي  يهداف التربية البيئية ا بل قد يمتي بنتائج عكسية.
إن مساااتقبل يال بلاااد يعتماااد علاااا المواهاااب ا بداعياااةا وكنيااارا ماااا نتحااادن عااان " 

المااوارد الطبيعيااةا ومشااكالتهااونتناهل يهاام المااوارد الطبيعيااة يال وهااو الطفاال المباادعا 
ال د فاي كال المياادين  فاألماة التاي ال تساتنمر فاي عقاول يبنائهاا المبادعين ساتبقا  قائد

وتااامتي يهمياااة هاااةج    (Singh, 2001:113)ا ومواهاااب اآل ااارين".رمساااتندية ألفكاااا
 الدراسة في ينها:

تتنااااااول يول منهااااااج رسااااامي لريااااااض األطفاااااال فاااااي األردن  المنهااااااج الاااااوطني  .1
 التفاعلي(



 2015ااألول عشراالعددالنامن للبحون والدراساتاالمنلد إربد دراسة تحليلية للمنهاج... د.شعبان                              

102 

 

وتاامنرا ماان تااداعيات المشااكلة البيئيااة يال وهااي فئااة  تسااتهدف يكناار الناااس تاامنيرا .2
( سااانوات  فالااادعو  إلاااا البااادء بالتربياااة البيئياااة مناااة الطفولاااة 6-4الطفولاااة باااين 

المبكاار  تقااوم علااا افتااراض ين األطفااال ال بااد ين يتولااد لااديهم إحساااس باااحترام 
ال فهناه لاان يتولاد لااديهم هاةا ا  حساااس البيئاة اوالعناياة بهااا  االل هااةج الفتار   وا 

يناابي ماا البيئاة هاو نازء مان النماو الصاحي الساليم فيما بعدا وان التفاعال ا 
 للطفل. 

تتناول مشاكالت  التلاون البيئاي ا وينشاطة الحماياة البيئياة  بمبعادهاا العالمياةا  .3
 فهي يساس الستراتينية تتسم بالديمومة واالستمرارية .  وتشعباتها المحلية

ت التلاااون البيئااايا وينشاااطة الحماياااة البيئياااة ( إن قطباااي يدا  الدراساااة  مشاااكال .4
يربطااان النجريااة بااالتطبي   فااالتعلم بالنشاااط ماان يهاام االسااتراتينيات الوجيفيااة 

 لربط المعرفة بالحيا  

إن القااوانين والتشااريعات قااد عنااازت عاان وضااا حاااد للمشااكالت البيئيااة  ألنهاااا  .5
نها لم تُ ها  ولم تفع  يا ترقت من قبل مشرع دراك  عن  ل يو تتاباا وا  ببناء وعي وا 

 -نااابا ماان قاايم المواطنااة الصااالحة -يحولهااا إلااا قاايم انتماعيااةا وساالوك رشاايد
 يحافج علا البيئة.

ينها ستساعد القائمين علا المنهاج علا ات ااة قارارات لتعزياز وتطاوير التربياة  .6
البيئية في هةا المنهاج  ل دمة الفئة المستهدفةا وهي اللبنة األولاا فاي مرحلاة 

 م العام في األردن.التعلي

جراءاتعا  منعجطة الدراسة وا 
اعتمااادت الدراساااة المااانهج التحليلاااي الوصااافي للمنهااااج الاااوطني التفااااعلي المقااارر 

 ا طاااار العاااام والنتاناااات  ين التااااليين:كتااااباللريااااض األطفاااالا واقتصااار التحليااال علاااا 
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لمعلماااة  العامااة وال اصاااة لمنهااااج ريااااض األطفاااال(ا وكتاااب   ينشاااطة  الطفااال العملياااة
رياااض األطفال(احياان اعتماادت النتاااج وحااد  لتحلياال النتاناااتا والنشاااط وحااد  لتحلياال 
األنشااااطة وةلك لتحديااااد ماااادى شاااايوع المشااااكالت البيئيااااةا وينشااااطة حمايااااة البيئااااة ماااادار 

فر  االمتاو ربط النتائج الكمية بالمونهاات المنهانياة وةلك بالبحناوتركيزها في المنهاج  
م للمناهج اومدى توافقهاا ماا األدب النجارالا ومراعاتهاا لحاناات ونيقة ا طار العافي 

 وطموحاته. المنتماو الطفل و صائصها 
: تملف من المنهاج الوطني التفاعلي المقرر لرياض األطفال في  مجتمع الدراسة

 األردن .
 ا طااااار العااااام والنتانااااات العامااااة وال اصااااة لمنهاااااج رياااااض : كتاااااب:  طنللللة الدراسللللة

 الطفل العملية لمعلمة رياض األطفال(  اب  ينشطة اوكتاألطفال(
تمنل قائمة تضم منالين  األول منال التلون البيئيا ويضم  ةاستبان اداة الدراسة:

نماني مشكالت ا والناني منال حماية البيئةا ويضم ستة عشر نشاطا اشتقت مان 
ووضااا األدب التربااوال ةال العالقااة اوقااد نجماات مفااردات األدا  فااي ساالم  ماساايا 

 يمام كل  منها  التكراراتا والنسبة المئوية. 
 :صدق األداة

للتحقاااا  ماااان يدا  الدراسااااة المعتمااااد  فقااااد رصاااادت المشااااكالت البيئيااااة اوينشااااطة 
الحماياة البيئيااة فااي الكتااب ماادار البحاان رصادا يوليااا ماان كتاااب ونيقااة المنهاااج  ا طااار 

ل(  ورصاااد ماااا فيهاااا مااان العام(وكتااااب   ينشاااطة الطفااال العملياااة لمعلماااة ريااااض األطفاااا
مشاااكالت اوينشاااطة بيئياااة فاااي قاااوائم  لتاااوفير الصاااد  المااارتبط بالمضااامونا وكاااةلك تااام 

 (Conle,2000)ها فاااي األدب الترباااوال النجااارال ا وقاااد اعتمااادت إساااتراتينية ه استقصاااا
 وهي مقارنة ما تم التوصل إليه من مشاكالت بيئياةا وينشاطة الحماياة البيئياة  بماا ورد 
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لترباااوال فاااي ضاااوء الدراساااات التاااي ات اااةت التربياااة البيئاااة هااادفا لهاااا ا منهاااا فاااي األدب ا
وكااةلك فااي الدراسااات المسااتقبليةا ومناااهج القاارن الحااادال والعشاارينا و مناااهج رياااض 
األطفال وما قبل المدرسة   وصوال إلا قائمة التربياة البيئياة ببعاديها  مشاكالت التلاون 

 البيئي ا وينشطة حماية البيئة(.
للتوفي  باين المهتلاف منهاا ا و لحرص علا الصياغة النهائية للقائمة وزياد  في ا

زالااة االلتباسااات عرضاات القائمااة علااا عاادد ماان  بااراء الطفولااة اومناااهج  اوالم تلااف وا 
ريااض األطفاال وتدريسااها ممان يعملااون فاي قسام المناااهج والتادريسا وقساام علام الاانفس 

دد ماااان معلماااااتا ومشاااارفي بكليااااة التربيااااة فااااي بعااااض النامعااااات األردنيااااة ا وعلااااا عاااا
ومشاارفات رياااض األطفااال  فااي مااديريات التربيااة والتعلاايم فااي محافجااة إرباادا وينرياات 

 التعديالت الالزمة في ضوء مالحجاتهما وهةا ما يوفر لها الصد  ال ارني.
 :ثبات األداة

للتحقااا  مااان نباااات األدا  اساااتعين بااااننتين مااان معلماااات ريااااض األطفاااال اللاااواتي 
تعلااايم اواشاااتركن فاااي تنفياااة المنااااهج اوتحماااالن ماااههالت تربوياااة ا وتااام  مارسااان مهناااة ال

اطالعهما علا فكر  الدراسةا ومنهنية التحليلا وقدمت لهما تعريفاتا ومهشرات تمنل 
منالي اهتمام البحن اوتم تدريبهما وتحليل وحد  من كل كتاب يمامهن ا وقدمت لهما 

ون البيئااايا وينشاااطة حماياااة البيئاااة او نمااااةج التحليااالا وقاااوائم بمنجوماااة مشاااكالت التلااا
وتاام حساااب معاماال  ا( ماان منتمااا الدراسااة%20مااا نساابته   كاال  منهمااا بتحلياال تقاماا

نباااااات ومعامااااال اتفاااااا  المحللتاااااين ماااااا تحليااااال الباحااااانا وفااااا  معادلاااااة يزروف ومااااااير 
(Azroff & Mayer, 1977)  ا %85ا  وقاد بل ات نسابة االتفاا  باين المحللتاين)

الباحاان علااا الوصااول إلااا نساابة اتفااا   ا ماانحرصااو ض الدراسااة اوهااي مناساابة ألغاارا
( ماان %20تعكااس درنااة ماان النقااة والنبااات  فقااد قااام الباحاان بهعاااد  تحلياال مااا نساابته  
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(ا وهاي %95منتما الدراسة بعد مد  مناسابةا حيان بل ات نسابة االتفاا  ماااا تحليلاه  
 مناسبة  نراء التحليل.

راسة من الناحية العملية وف  ا نراءات طبقت الد إجراءات تطبطق الدراسة:
 اآلتية : 
ا طاااااار العاااااام والنتاناااااات العاماااااة وال اصاااااة لمنهااااااج ريااااااض ا تيااااار كتااااااب   .1

 (وهو يمنل ونيقة األطفال

المنهاااج ا وكتااااب  ينشااطة الطفااال العمليااة لمعلماااة رياااض األطفاااال( الااةال يحتاااوال فاااي 
 طياته كتاب الطالب

 ا واألنشطة بالل ة ا ننليزية (.  األنشطة بالل ة العربية بنزييه  

با طااار العااام والنتانااات  اعتمااد  النتاااج( وحااد  لتحليل ونيقااة المنهاج(االممنلااة .2
و النشااااط( لتحليااال كتااااب  ينشاااطة الطفااال العملياااة لمعلماااة ا العاماااة وال اصاااة
 رياض األطفال(.

يحصااايت النتاناااات العاماااة وال اصاااة عااادا مباشااارا  فاااي كتاااابي ا طاااار العاااام ا  .3
( نتانااااات ا وبل اااات 105تاااااب ينشااااطة الطفاااال   فبل اااات النتانااااات العامااااة  وك

( نتانااااا او يحصاااايت األنشااااطة فااااي كتاااااب  ينشااااطة 657النتانااااات ال اصااااة  
 ( نشاطا. 1779الطفل العملية لمعلمة رياض األطفال( وقد بل ت 

يعادت نماااةج التحلياال باعتماااد قائمااة المشاكالت البيئيااةا وينشااطة حمايااة البيئااة  .4
 .النتانات اوعدد األنشطة  دمت النسب المئوية اوالتكرارات وف  عدداواست 

( حادا يدناا لتركياز مشاكالت التلاون %3حدد مستوى  محك التركياز( بنسابة   .5
ماادار البحاانا وحاادد هااةا المحااك  البيئااي ا وينشااطة الحمايااة البيئيااة فااي الكتااب

ي  التمليف بناء علا المهشرات المنهانية وال طوط العريضة التي يزود بها فر 
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  فالكتااااااب المدرسااااااية تهلااااااف وفاااااا  منهنيااااااةا ومهشاااااارات   لتتضاااااامن معااااااارف 
اومهااارات ا ووناادانياتا و باارات ضاامن مبااادئ التكاماال والتتااابا ا والتااوازن ا 

( لتكاون محكاا %3نسابة   االستناد إلاا والشمول   وقد ريت بعض المرانا ين
إال ضامن منجوماة للتركيز يكفل هاةج األبعااد كاي ال يط اا اهتماام علاا آ ار 

المعايير ال اصة ببناء المناهج وتصميمها ا وهةا المحاك اسات دمه  شاعبان ا 
 (2011و حمدان ا (2005

تم التحليل في ضوء األدا ا واست رنت النسب المئويةا ووضعت البيانات في  .6
وفاا  منااالي مشااكالت التلااون البيئاايا وينشااطة حمايااة البيئااةا   نااداول مناساابة
 ا والتكرارات.والوحد  الدراسية

 ينريت الدراسة ضمن الحدود اآلتية :ئدود الدراسة : 
اقتصرت الدراسة علا عنصرين من عناصر المنهاج الوطني التفاعلي المقرر  .1

ا طااار بونيقااة المنهاااج الممنلااة  لرياااض األطفااال الحكوميااة فااي األردن همااا:  
 (2007ت ا يباااو طالاااب  وي رياااا العاااام والنتاناااات العاماااة وال اصاااة للمنهااااج(

الطبعااااة األولااااا  اكتاااااب  ينشااااطة الطفاااال العمليااااة لمعلمااااة رياااااض األطفااااالاو 
( صاااافحةا والمتضاااامن كتاااااب األنشااااطة 800ف ماااان  هل ااااا المُ 2009المطااااور ا 

 يباااو  باااالل تين العربياااة وا ننليزياااةا  والمقااارر فاااي ريااااض األطفاااال الحكومياااة.
 (2007طالب  وي ريات ا

 للمنهااااج مااان صاااورا وبطاقااااتا ولوحاااات.اساااتننت الدراساااة المرفقاااات األ ااارى  .2
 واألنشطة بالل ة ا ننليزية . ا ( KIDSMARTبرمنيات المحوسبة  وال

لام ت تبار تحصايل ا و لم تتناوز الدراسة إلا المنهاج المنفة في البيئة التعليمياة .3
 الطلبة وسلوكهما وي القيات البيئة وف  منجومة مفاهيم التربية البيئية وقيمها
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المحتوى في ضوء األدا  التي يعدها الباحن بعاد ا تباار علا ل اقتصر التحلي .4
صااادقها ونباتهااااا والتاااي تضااامن مناليهاااا  مشاااكالت التلاااون البيئااايا وينشاااطة 

 حماية البيئية(.

 : التعرط ات اإلجرا طة
ا طااار العااام: وهااو ونيقااة المنهاااج المكتوبااةا ويمناال ال طااوط العريضااة للمنهاااج 

ج المبنيااة علااا اقتصاااديات المعرفااة ا تضاامن المناااالت الااوطني التفاااعلي وفاا  المناااه
 –العاماااااة المكوناااااة لش صاااااية الطفااااال وصاااااي ت فاااااي ساااااتة منااااااالت هاااااي:  األ القاااااي

–الصاااااحي(ا و العقلاااااي –االنتماعي(او النسااااامي –الاااااديني(او الل وال (او االنفعاااااالي
ائياة اوكةلك النتانات العامة وال اصةا والمهشرات والمقاييس النمالمعرفي(او النمالي(

(وهاااااي يدا  لتقاااااويم فعالياااااة 6يقااااال مااااان -4للطفااااال األردناااااي فاااااي الفئاااااة العمرياااااة مااااان  
 (2006النتانات. وزار  التربية ا

  المنهااااج الاااوطني التفااااعلي:هو المنهااااج المقااارر لريااااض األطفاااالا والاااةال يعاااد
ب بااارات يردنياااة ا يتمحاااور حاااول منموعاااة مااان األنشاااطة فاااي صاااي ة وحااادات 

تاادمج المااواد التعليميااة ماان  ااالل محااور و   اتاادا لتربويااة ا تعتمااد الماانهج الم
اهتماااام تحااادد يهدافاااه وفااا  نماااو الطفااالا شااااملة المفااااهيم اوالقااايم اوالمواقاااف ا 

 والمهارات المراد إكسابها الطفل اويتكون من:
كتااااااب األنشاااااطة بالل اااااة العربياااااة بنزيياااااه األول والناااااانيا والنسااااا ة المطاااااور .                              .1

 (2007 يبو طالب  وي ريات ا

كتااااب األنشااااطة باالننليزيااااة والوسااااائل التعليمياااة والمااااواد المرفقااااة  يبااااو طالااااب  .2
 (2007 وي ريات ا



 2015ااألول عشراالعددالنامن للبحون والدراساتاالمنلد إربد دراسة تحليلية للمنهاج... د.شعبان                              

108 

 

كتاب ينشطة الطفل العملية لمعلمة رياض األطفال : يمنل دليل المعلمة  وهو  .3
الاااادليل العملااااي للمنهاااااج الااااوطني التفاااااعلي حياااان يتضاااامن فااااي طياتااااه كتااااابي 

ل ااااة العربيااااة بنزييااااه اواألنشااااطة بالل ااااة االننليزيااااةاويحتوال علااااا األنشااااطة بال
المنااااالت التاااي حاااددها ا طاااار العاااام اويدوات التقاااويم والوحااادات السااابا التاااي 
تشاااااكل محتاااااوى المنهااااااج مقسااااامة إلاااااا فصااااالين دراسااااايينا واألنشاااااطة العملياااااة 

(  يبااااو طالااااب 2009 الطبعااااة المطااااور  ( صاااافحة 800ويقااااا فااااي   االتفاعليااااة
 ( 2007ات ا وي ري

برمنيااااااااات المحوساااااااابة ا والمنموعااااااااة ماااااااان اللوحااااااااات والبطاقااااااااات المساااااااااند   .4
 KIDSMART) 

  التربيااة البيئيااة :عمليااة اكتساااب الساالوك البيئااي النااابا ماان الااةات والقااادر علااا
ات اااة القاارارا وتعماال علااا تعااديل االتناهااات المعاصاار ا يو تكااوين اتناهااات 

 إينابية إزاء البيئة .

  النشااط يحاد عناصار المنهااجا وهاو كال نهاد يقاوم باه الماتعلم النشاط البيئي :
نشاااطة يبالتعااااون ماااا زمالئاااه وفااا  إرشاااادات المعلااام وتونيهاتاااه اوي لاااب علاااا 

البيئااة الطااابا التشاااركي  فيكااون الطفاال فاااعال ومتفاااعال ي ااوض بنفسااه  باار  
تسهم في نموج اوتعلمه مان  االل إساتراتينيتي  اللعاب اوالنشااط(ا ويقادر دور 

 الفرد في الفري   فعلا المعلم إتقان مهار  العمل في الفري .

 نتا ج الدراسة
تم تحديد ستة مناالت عامة مكونة لش صية الطفل من ونيقة المنااهج المبنياة  

بل اات  وقااد وفااي ضااوئها صاانفت النتانااات العامااة  وال اصااةاعلااا االقتصاااد المعرفااي 
منهاا مان مشاكالت التلاون البيئاايا ا وعادد ماا تضامن ت( نتاناا105النتاناات العاماة  
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(ا وبل ت النتاناات ال اصاة %1,9وينشطة حماية البيئة لم يتناوز النتانينا وبنسبة  
( نتاناااا ومااا تضاامن منهااا ماان مشااكالت التلااون البيئاايا وينشااطة حمايااة البيئااة 657 
 :( ومن الندير بالةكر ين النتائج تركزت في منالين هماا%2,4( نتاناا وبنسبة  16 
 المعرفي( . –االنتماعي (ا والمنال  العقلي  –لمنال  االنفعالي ا

يما ما يتعل  بمنموع األنشطة فاي كتااب  ينشاطة الطفال العملياة لمعلماة ريااض 
( نشااطاا وماا تضاامنته مان مشاكالت التلاون البيئايا وينشااطة 1779األطفاال (فبل ات  

زعااات علاااا وحااادات ( تو %14,1( نشااااطاا وبنسااابة مئوياااة  251حماياااة البيئاااة بل ااات  
 .الكتاب بنسب متفاوتة اوفيما يلي عرض للنتائج في ضوء يسئلة الدراسة 

 :نتا ج الس اا األوا
نص الس اا: ما مدج تركط  نتاجات المنعا  الوطنا الت ا لا  لا مشكلت التلوث 

 البط ا  
السهال تام تحليال ونيقاة المنهااج المتمنلاة فاي كتااب  ا طاار العاام  نولإلنابة ع

 النتانات العامة و 
لمنهااااااااج( حيااااااان حسااااااابت التكااااااراراتا والنساااااااب المئوياااااااة  لمناااااااالي باوال اصااااااة 

نشطة حماية البيئة( ا ورتبت النتائج تنازليا   وةلك كما ي لبيئيا مشكالت التلون األدا 
 الندول. هو مبين في
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 (1)الجدول رقم )

وأنشطة حماية البيئة في) اإلطار العام ( مجموع التكرارات والنسب المئوية لمشكالت التلوث البيئي، 

 مرتبة تنازليا الوطني التفاعليلمنهاج لالنتاجات العامة والخاصة 

 

 

سل
تسل

 

 منتمعة محاور النتانات المناالت     
 النتانات ال اصة النتانات العامة

 657عددها  105عددها 
 النسبة% ت النسبة% ت 

 %0.2 1   مشكالت التلون البيئي 
 %0.2 1   تلون الهواء 1

 %0.2 1   ائيال ةالتلون  2

     التلون السمعي 3
     تلون الماء 4
     تلون التربة 5
     التلون الدوائي 6
     التلون البصرال 7
     التلون الكهروم ناطيسي 8
 %0.6 3 %0 0 المجموع 

     أنشطة حماية البيئة 

 %1 6   البيئية طةاألنشتحفيز المشاركة في  1
 %0.5 3 %1 1 مكافحة التلون البيئي 2
 %0.2 1 %1 1 هاعلا نمال البيئة وعدم تشويهالمحافجة  3
 %0.2 1   تدوير النفايات 4
 %0.2 1   ترشيد استهالك الكهرباء 5
 %0.2 1   الوقود كاستهالترشيد  6
     تفعيل نهود المهسسات البيئة الرسمية وغير الرسمية 7
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     بيعيةالمحميات الطإنشاء  8
     سن القوانين والتشريعات البيئية وتطبيقها 9
     ترشيد است دام المبيدات الحشرية 10
     االقتصاد في است دام األسمد  الكيماوية 11
     مكافحة التصحر 12
     ترشيد استهالك الماء 13
     است دام مصادر الطاقة النجيفة البديلة 14
     جهار نهود العلماء في المحافجة علا البيئةإ 15
     في المحافجة علا البيئة ا سالمبيان دور  16
 %2 13 %1.9 2 المنموع 
 %2.4 16 %1.9 2 المنموع العام 

 
 
 

( ين النتانات العاماة للمنهااج لام تتضامن يياا مان مشاكالت 1تبين من الندول  
ال اصااااااة فقااااااد تضاااااامنت نالنااااااا منهااااااا هااااااي:  تلااااااون التلااااااون البيئاااااايا يمااااااا النتانااااااات 

( %0,2الهواء(و  التلااون ال ااةائي(ا و التلااون الساامعي(ا بتكاارار واحااد فقااط ا وبنساابة  
لكال منهااا. لاايس هااةا فقااط بال إنهااا لاام تاارد إال فااي محاورين ماان محاااور النتانااات السااتة 

يماا مشاكلة االنتمااعي(ا  – فقد وردت مشكلة  التلون السمعي( في المحور االنفعالي 
المعرفاااي(. بينماااا غابااات مشاااكالت  -فاااي المحاااور  العقلاااي  ت تلاااون الهاااواء( فقاااد ورد
 تلااااون الماااااءاوتلون التربااااةاوالتلون الاااادوائياوالتلون  :وهااااي االتلااااون البيئااااي األ اااارى

البصاارال اوالتلااون الكهروم ناطيسااي(ا ولاام تحااج باامال تكاارار اوكااةلك غاباات المحاااور 
الاااااديني(ا  –مشااااكالت البيئيااااة وهااااي  األ القااااي األ اااارى عاااان ين تتضاااامن ييااااا مااااان ال

 الصحي( . -و الل وال(او النمالي(ا و النسمي
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 نتا ج الس اا الثانا
نص الس اا: ما مدج تركط  نتاجات المنعلا  اللوطنا الت لا لا  للا انشلطة ئماطلة 

 البط ة  
( ين النتاناااات العاماااة لااام تتضااامن ساااوى نشااااطين مااان ينشاااطة 1يباااين النااادول  

ة هما: مكافحاااااة التلااااون البيئاااااي ا والمحافجاااااة علااااا نماااااال البيئاااااة وعااااادم حمايااااة البيئااااا
(ا وقد غااب يربعاة عشار نشااطا %1تشويهها( ابواقا تكرار واحد لكل منهماا وبنسبة  

 غيابا تاما .
بينمااا تضاامنت النتانااات ال اصااة سااتة منهااا بنسااب ضااعيفة توزعاات علااا ماادى 

: تصادر نشااط تحفياز المشااركة حيان (ا ويتات مرتباة تنازلياا %0,2 - %1تراوح بين 
(ا تااالج مكافحااة التلااون  %1وبنساابة   ت( تكاارارا6فااي األنشااطة البيئيااة القائمااة بواقااا  

(اتلتااه يربعااة ينشااطة بتكاارار واحااد اوبنساابة %0,5( تكااراراتا وبنساابة  3البيئااي بواقااا  
 ( وهي  المحافجة علا نمال البيئاة وعادم تشاويهها اوتادوير النفاياات اوترشايد0,2% 

دون  نهائياااستهالك الكهرباءا وترشيد استهالك الوقود(.وقد غابت عشر  ينشطة غيابا 
 تكرار .

 :نتا ج الس اا الثالث 
نص الس اا: ما مدج تركط  انشطة المنعا  الوطنا الت ا لا  لا مشلكلت التللوث 

 البط ا  
يااض هةا الساهال فقاد حلال  كتااب ينشاطة الطفال العملياة لمعلماة ر  عنولإلنابة 

( ماان %22,7األطفال(والااةال ناااء فااي ساابا وحاادات هااي:  ينااا وروضااتي( وتضاامنت  
( اووطناي  %13،7(  و حيواناتيا وتضمنت  %10,7األنشطة او يسرتي وتضمنت  

(ا %12,8(اوماااااائي وتضااااامنت %16,5(ا ونباتااااااتي وتضااااامنت  %10,7وتضااااامنت  
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 لمنااالي األدا  ( اوقااد حساابت التكااراراتا والنسااب المئويااة %10,7ويرضاي وتضاامنت  
 مشاااااكالت التلاااااون البيئااااايا وينشاااااطة حماياااااة البيئاااااة(ا ورتبااااات النتاااااائج تنازلياااااا حساااااب 

 (2ئوية   وةلك كما هو مبين في الندول  المالتكراراتا والنسب 
 

 ( 2جدول ) 

المجموع الكلي للتكرارات والنسب المئوية لمشكالت التلوث البيئي، وأنشطة حماية 

 البيئة 

 طفل العملية لمعلمة رياض األطفال مرتبة تنازليافي كتاب أنشطة ال

 

 

سل
تسل

 

 1779 األنشطةعدد  المناالت
 التكرارات

 
 النسب المئوية

   مشكالت التلون البيئي 
 %0.73 13 تلون الماء  1

 %0.50 9 ال ةائيالتلون  2
 

 %0.16 3 تلون الهواء  3
 %0.11 2 التلون السمعي 4
 %0.06 1 التلون البصرال  5
   تلون التربة  6
   التلون الدوائي 7
   التلون الكهروم ناطيسي 8
 %1.6 28 المجموع 

   أنشطة حماية البيئة 

 %7.7 137 المحافجة علا نمال البيئة وعدم تشويشها                     1
 %2.8 50 تحفيز المشاركة في األنشطة البيئية  2
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 %0.73 13 مكافحة التلون البيئي 3
 %0.44 8 سن القوانين والتشريعات البيئية وتطبيقها  4
 %0.33 6 ترشيد استهالك الماء  5
 %0.22 4 إنشاء المحميات الطبيعية  6
 %0.22 4 بيان دور ا سالم في المحافجة علا البيئة  7
   تفعيل نهود المهسسات البيئة الرسمية وغير الرسمية 8
   تدوير النفايات 9
   است دام المبيدات الحشرية ترشيد 10
   االقتصاد في است دام األسمد  الكيماوية 11
   مكافحة التصحر 12
   ترشيد استهالك الكهرباء 13
   الوقود  كترشيد استهال 14
   است دام مصادر الطاقة النجيفة البديلة 15
   إجهار نهود العلماء في المحافجة علا البيئة 16
 %12.5 223 المنموع 
 %14.1 251 المنموع العام 

 

 

 0,06من مشكالت التلون البيئي بنسب ضعيفة توزعت علاا مادى تاراوح باين  
( تكاارارا 13الماااء علااا المرتباة األولااا بواقااا  (  حيان حااازت مشااكلة تلاون% 0,73 –

(ا %0,50( تكاارارات وبنساابة  9(ا تلتهااا مشااكلة التلااون ال ااةائي ب  %0,73وبنساابة  
 ( ويتاااات مشااااكلة التلااااون الساااامعي%0,16اء بنالنااااة تكاااارارات اوبنساااابة ناااام تلااااون الهااااو 

( اوي ياااارا حلاااات مشااااكلة التلااااون البصاااارال بتكاااارار واحاااادا %0,11بتكاااارارينا وبنساااابة  
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(اويتاات نميعهااا دون مسااتوى التركياااز  بينمااا غاباات نااالن مشاااكالت %0,06وبنساابة  
 وهي  التلون الدوائي اوالتلون الكهروم ناطيسيا وتلون التربة(.

 نتا ج الس اا الرابع
نص الس اا: ما مدج تركطل  انشلطة المنعلا  اللوطنا الت لا لا  للا انشلطة ئماطلة 

 البط طة  
ين  كتاب ينشطة الطفل العملية لمعلمة ريااض األطفاال(  (2  يتبين من الندول

( %0,22 – 7,7من ينشطة حماية البيئة توزعت علا مدى تاراوح باين   ةتضمن سبع
المحافجة علا نمال البيئة وعدم تشويهها في المرتبة األولاا بواقاا   حين ناء نشاط 

( تالج تحفيز المشاركة فاي األنشاطة البيئياة بواقاا %7,7( تكراراا وبنسبة عالية  137 
( اوهي حاول محاك التركيازا وحال نشااط مكافحاة التلاون %2,8(تكرارا ا وبنسبة  50 

(ا تااااالج ساااان القااااوانين والتشااااريعات %0,73( تكااااراراا وبنساااابة  13البيئااااي نالنااااا بواقااااا  
(ا ويتااااا ترشاااايد اسااااتهالك الماااااء %0,44( تكااااراراتا وبنساااابة  8البيئيااااة وتطبيقهااااا ب 

(ا يمااا إنشاااء المحميااات الطبيعيااة ا و بيااان %0,33 امسااا  بسااتة( تكاارارات اوبنساابة  
تكااارارات اوبنسااابة  ةدور ا سااالم فاااي المحافجاااة علاااا البيئاااة فقاااد يتااا كااال منهماااا بمربعااا

 (ا فيما غاب تسعة ينشطة غيابا تاما .0,22% 
 :مناقشة النتا ج

هادفت الدراسااة الحاليااة إلاا فحااص المنهاااج الااوطني التفااعلي فااي بعديااه : ونيقااة 
المنهااج  ا طاار العاام والنتاناات العاماة وال اصاة لمنهااج ريااض األطفاال( واألنشاطة 

(  للوقااوف علاااا مااادى المتضاامنة فاااي  ينشااطة الطفااال العملياااة لمعلمااة ريااااض األطفاااال
 تركيزج علا مضامين التربية البيئية.

 :مناقشة نتا ج الس اا األوا



 2015ااألول عشراالعددالنامن للبحون والدراساتاالمنلد إربد دراسة تحليلية للمنهاج... د.شعبان                              

116 

 

كشاافت النتااائج  المتعلقااة بفحااص ماادى تركيااز النتانااات العامااة وال اصااة علااا 
مشااكالت التلااون البيئااي عاان غياااب تااام لمشااكالت التلااون البيئااي فااي النتانااات العامااة 

تكارارا ووصال عادد النتاناات ال اصاة إلاا ( نتاناتا ولم تحج بمال 105التي بل ت  
( نتانا لام تتضامن ساوى ناالن مشاكالت بيئياة وبتكارار واحاد لكال منهااا وبنسابة 657 

ضااعيفة اوهي: تلااون الهااواءا والتلااون ال ااةائيا والتلااون الساامعي(   ف ياااب مشااكالت 
 يشااكل ن اار  كبيااار  ا و لااال بينااا   قااد ينباائ عاان غيااااب اعلااا يهميتهااا االتلااون البيئااي

المفاهيمياااة مااان يماااام مصاااممي المنهااااج الاااوطني التفااااعلي وم ططياااه ا وقاااد  ريطاااةال 
يكشاااف عااان غيااااب آلياااة التحكااايم ال اااارني لونيقاااة المنهااااج  ا طاااار العاااام والنتاناااات 
العامااة وال اصااة لمنهاااج لرياااض األطفااال( ماان قباال  بااراء الطفولااة ومناهنهااا  للنجاار 

نرائهاااا اوغياااب الت ةياااة الرانعااة الميدانياااة  لقلااة  بااار  معلمااات ريااااض  فيهااا وتقويمهااا وا 
األطفااال   ممااا يترتااب عليااه  لاال منهاااني فيمااا يتعلاا  بالتربيااة البيئيااة المتضاامنة فااي 

 المنهاج الوطني التفاعليا وقد ينبئ كةلك عن التسرع في طرح المناهج في الميدان
إن غيااب مشااكلة تلااون الماااء وقااد  صصاات لهااا وحااد   اصااة  مااائي(ا وغياااب 

شاااكلة تلاااون الترباااةا وقاااد  صاااص المنهااااج وحاااد  بعناااوان  يرضاااي( وي ااارى بعناااوان م
 وطنااي(ا ياادل علااا االهتمااام بالمعلومات الهاادف المعرفي(مناال: تعاارف البيئااة النباتيااة 

بعيدا عن مستوى التطبي  والشاعور بالمشاكلة  والبحان عان الحلاول بهسهاب والحيوانية 
لمااا هااو شااائا فااي مناااهج رياااض األطفااال   فقااد اساات دمت مسااميات الوحاادات   تقلياادا 

وفي األدب النجرال في غياب لمنجومة النتاناات وفا  المنااهج المبنياة علاا االقتصااد 
المعرفااايا لااايس ةلاااك فحساااب بااال إن غيااااب كااال مااان مشاااكلة التلاااون الااادوائيا والتلاااون 

علااا يهميتهااا لهااةج الفئااة العمريااة التااي ال بااد ين تحجااا  االبصاارالا والكهروم ناطيسااي
عناية والرعاية من  طور  الدواءا وكةلك االهتمام بالبعد النماالي لماا يارى ويشااهد   بال
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ليهسااس لمااا يسااما بااالعين الحساسااة الناقااد  فااي متابعااة مااا يقااا ضاامن حانااات الطفاال 
وي ضااا ل صائصاااها ويتطلاااب ةلاااك االهتماااام بنقافاااة الطفااال بتعريفاااه ب طاااور  األلعااااب 

الريموت كنترول(و البلا ستيشن(ا و طور  ينهز  الكهربائية ا وينهز  التحكم من بعد  
الهااااتف المحماااول ا ويلعااااب الليااازرا والمالباااسا واألحةياااة المضااايئةا وغيرهاااا مماااا هاااو 
محباااااااب للطفااااااالا وكيفياااااااة التعامااااااال معهااااااااا واسااااااات دامها بمماااااااان بماااااااا يساااااااما التلون 
الكهروم ناطيسي( كيف غاب هةا عن مصممي وم ططي المنهاج  ومهلفيه  و اصة 

ةا يتعلا  بااالنمو المتاوازن للطفال الااةال ات اةها نهنااا  كماا نااء فااي ونيقاة المنهاااج ين ها
التااي ركاازت علااا إعااداد منهاااج م طااط لااه بعنايااةا ويتصااف بالفاعليااة ا ويااوفر فرصااا 
للتطاااور والاااتعلم لااادعم النماااو الساااليم الشاااامل لألطفاااال ا ويااازودهم بالمعاااارف والمهاااارات 

 (.2006النمائية  وزار  التربية والتعليما  الضرورية علا نحو متكامل في النوانب
لاايس هااةا فحسااب باال انحصاارت هااةج المشااكالت فااي النتانااات ال اصااة ا وفااي 

 منالين منها هما: 
 –االنتماعي(  حين ورد التلون السامعي بتكارار واحاد او العقلاي  – االنفعالي 

  بة ضاعيفة ناداالمعرفي(  حين ورد تلون الماء وال ةاء بتكرار واحد لكل منهماا وبنس
الااادينيا وكاااةلك المناااال  –فكياااف ت ياااب منااال هاااةج المشاااكالت عااان المناااال األ القاااي 

الصااااحيا والمنااااال النمااااالي والتااااي ماااان المفااااروض ين تشااااكل مناااال هااااةج  –النساااامي 
المشكالت يرضا  صبة لهاا وضرور  تسليط الضاوء عليهاا   وماا يعازز ماا ةهبناا إلياه 

الناااة نتاناااات  اصاااة تتعلااا  بمشاااكالت مااان ضاااعف الت طااايط واالرتناااال هاااو وناااود ن
 في النتانات العامة التي تمنل المرنعية.  ا  التلون البيئي اولم نند لها يساس

( التااااي يشااااارت إلااااا تفااااو  2010ويعاااازز ةلااااك نتااااائج  مطاااار وشااااريم والزعبااااي ا
األكااااااااديميا والنماااااااائي(علا المنهااااااااج التفااااااااعلي فاااااااي النواناااااااب النمائياااااااة (المنهاااااااانين
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ةا والمعرفيااةا والنساادية(ا وين المنهااااج الااوطني التفاااعلي لاام يحقااا  : االنتماعيااةالنالن
( إلاا وناود عالقاة باين المعرفاة البيئياة 2008ا نناز المرنوا ويشارت دراسة  الناوح ا

ودرنااة التعاماال معها.وهااةا مااا لمسااناج   فالمعرفااة بالمشااكالت البيئيااة مهمشااة ممااا ينباائ 
 عن غياب يال شكل من يشكال التعامل معها.  

 مناقشة نتا ج الس اا الثانا
( فقاااد كشاافت النتااائج المرتباااة تنازليااا المتعلقااة بفحاااص 1بااالرنوع إلااا الناادول:  

ينشطة حماية البيئة اومدى حضورها في النتانات العامة وال اصاة فاي ونيقاة المنهااج 
الممنلاااة فاااي  ا طاااار العاااام والنتاناااات العاماااة وال اصاااة لمنهااااج ريااااض األطفاااال( ين 

مكافحااة التلاااون البيئاايا والمحافجاااة : ت العاماااة لاام تتضااامن سااوى نشااااطين هماالنتانااا
( لكل منهماا وهي نسابة %1علا نمال البيئة وعدم تشويهها ( بتكرار واحد اوبنسبة  

ضااعيفةا ودون مسااتوى التركيااز  وقااد غاااب يربعااة عشاار نشاااطا مااا ين هااةج األنشااطة 
والحماية البيئية كالمضااد الحياوال   تعمل معا كحزمة واحد    فهي تمنل ينشطة الوقاية

إن لم يساتعمل بالنرعاة المناسابة اوبالوقات المناساب انتشار المارضا ونشاط الفياروسا 
فتتفاقم المشكالت   وهةا يعازز غيااب الت طايط اويادل علاا االساتئنار باالريالا وكاةلك 

ئااه ا ماان مساالمات تصااميم المنهاااج وبنا وهماااعاادم االهتمااام ببعاادال: التكاماال ا والتتااابا 
تحقااا   لااامنشاااطة األ( حيااان يشاااارت ين 2006وقاااد اتفااا  هاااةا ماااا دراساااة مهتمناونبرا

مااااا انعكااااس ساااالبا علااااا حضااااور المشااااكالت البيئيااااةا وينشااااطة حمايتهااااا فااااي مالتتااااابا  
 النتانات ال اصة.
ب ( ينشاطة فقاط  وردت 6( نتانا تضامنت  657النتانات ال اصة   وقد بل ت

( %2(ا وبنسااابة منتمعاااة لااام تتنااااوز %0,2 -%1تكاااراراا وبنسااابة ماااداها مااان   (13 
النشااااط األول تحفياااز المشااااركة فاااي األنشاااطة البيئياااة(  اتاااادون مساااتوى التركيااازا فقاااد 
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ن كاااااان دون مساااااتوى التركياااااز إال يناااااه غياااااب مااااان %1( تكااااارارات وبنسااااابة  6 يوال (ا وا 
النتانات العامة  فكيف ي يب عن النتانات العاماة ويحضار فاي ال اصاة منهاا ؟وتاالج 

(ا يماااا باااااقي األنشاااطة فااااوردت %0,5تكاااراراتا وبنساااابة   (3 مكافحاااة التلاااون البيئااااي 
 بتكرار واحد .

وقد غاب عشر  ينشطة  مما يعزز ما اشرنا إليه من ضعف في إنراءات صد  
يدا  ببناااااء النتانااااات وتحكيمهااااا ونباتهااااا   فااااهن غاباااات مشااااكالت التلااااون البيئااااي فماااان 

قاية والحمايةا ولم تتناوز نسبة حضور مشكالت البديهي ين ت يب منجومة ينشطة الو 
(ا فاي حاين %1,9التلون البيئيا وينشطة حماية البيئة فاي النتاناات العاماة منتمعاة  

(  فهااةج %2تناااوز منمااوع حضااور ينشااطة حمايااة البيئااة ماان النتانااات ال اصااة  يلاام 
مهشااارات علاااا اضاااطرابا و لااال فاااي يهااام مرتكااازات المنهااااج الاااوطني التفااااعلي وهاااي 

  ونيقة المنهاج(المتمنلة في ا طار العام (. 
فااي تةبااةب بعااض المفاااهيم الرياضااية فااي  (2005 باارهم ا نتااائجمااا  هااةا واتفاا 

النتانااتا وغيااب بعضااها مان األنشااطةا بال وغيااب بعضااها نهائياا ماان ونيقاة المنهاااج 
يشاااارت إلااا  لااال فااي التسااامية العلميااة لااابعض المفاااهيم واألنشاااطة  واوماان األنشااطة ا

 ينها لم تعرض علا  براء المنهاج.  يعنيلرياضية وهةا  ا
 

 مناقشة نتا ج الس اا الثالث
( تشاااير النتاااائج إلاااا ين كتااااب ينشاااطة الطفااال لمعلماااة 2باااالرنوع إلاااا النااادول  

( 13-1من مشكالت التلون البيئي تراوح ماداها باين     رياض لم يتضمن سوى  مسال
ضاااعيفة نااادا اوغابااات ناااالن مشاااكالت (اوهاااي نسااابة %0,73-0,06تكاااراراا وبنسااابة  

مهمااااااة لنمااااااو الطفاااااال وصااااااحته وهااااااي:  تلااااااون التربااااااة ا والتلااااااون الاااااادوائي ا والتلااااااون 
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الكهروم ناطيسي(ا وهةا يعزز ما قد نسميه ارتناال وضعفا في بناء النتانات   فونود 
 هةج األنشطة في النتانات ال اصة يعني بالضرور  ونودها في النتانات العامة اوهةا

 م يكن .ما ل
 مناقشة نتا ج الس اا الرابع

( تشاااير النتاااائج المرتباااة تنازلياااا إلاااا ين  كتااااب ينشاااطة 2باااالرنوع إلاااا النااادول  
الطفل العملية لمعلمة رياض األطفال( لم يتضمن سوى سبعة ينشاطة تاراوح ماداها باين 

(  حيااان تصااادر نشااااط  المحافجاااة علاااا %7,7 – 0,22(تكااارارا اوبنسااابة  137 -4 
(ا وهااي نساابة %7,7( تكاارارا وبنساابة عاليااة  137ئااة وعاادم تشااويهها بواقااا  نمااال البي

تفو  محك التركيز ا تالج نشاط   تحفيز المشاركة في األنشطة البيئية التي يتت بواقا 
( ا وقاااد غيبااات تساااعة %3( اوهاااي حاااول محاااك التركياااز  %2,8( تكااارارا وبنسااابة  50 

ة حماياااة البيئاااة   هاااي   تفعيااال ينشاااطة مهماااة تشاااكل منجوماااة تكاملياااة ماااا بااااقي ينشاااط
نهود المهسسات البيئياة الرسامية  وغيار الرساميةا و تادوير النفايااتا وترشايد اسات دام 
المبيااادات الحشااارية اواالقتصاااااد فاااي اساااات دام األسااامد  الكيماويااااة اومكافحاااة التصااااحر 
ة اوترشيد استهالك الكهرباء اوترشيد استهالك الوقود اواست دام مصادر الطاقة النجيفا

جهار نهود العلماء في المحافجة علا البيئة( ف يااب هاةج  األنشاطة المهماة  البديلة اوا 
يدل علا العشوائية اواالرتنالا وعدم العم  في الت طيط  والتسرع ا وربما يفصا  لناا 

فر فاي األدب النجارال فاي ا تياار اعن تقليد المناهج في الدول المحيطة ا وماا هاو متاو 
( والتااي كشاافت عاان غياااب 2007فاا  هااةا مااا دراسااة  دبااوساعناااوين الوحداتاوقااد ات

( مفهوما رياضيا ويشارت إلا التركياز علاا بعاض المفااهيم علاا حسااب غيرهاا . 27 
وقااااااد يتااااااا مضاااااامون الكتاااااااب فااااااي ساااااابا وحاااااادات هااااااي :  ينااااااا وروضااااااتي اويساااااارتي 
اوحيواناتياووطنيا ونباتااتي ا وماائي اويرضاي(  فعنادما تشاكل وحاد   يناا وروضاتي( 
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المحتاااوىا وتحتااال المرتباااة األولاااا فاااي تركيزهاااا علاااا مشاااكالت التلاااون البيئاااي ا رباااا 
( منهااا مشااكالت 58(ينشااطة تضاامن  404وينشااطة حمايااة البيئااة ا فقااد احتااوت علااا  

( مااان منماااوع ماااا تضاااامنته %3,3التلاااون البيئاااي وينشاااطة حماياااة البيئااااة ايال بنسااابة  
رضاي( عان مواكباة وحاد  ( ا وتقصار وحادتا  يسارتي(ا و ي%14,1الوحدات منتمعاة  

 ينا وروضتي( افربما كان سبب التركيز يعود  لهالاة البادء  فانصاب عليهاا االهتماام   
تشاااير النتاااائج إلاااا ين األنشاااطة تركااازت فاااي و فكااال بداياااة تحجاااا باالهتماااام والتركيااازا 

( 137نشاااطين همااا:  المحافجااة علااا نمااال البيئااة وعاادم تشااويهها (الااةال يتااا بواقااا  
( 50(ا تاااالج  تحفياااز المشااااركة فاااي األنشاااطة البيئياااة( بواقاااا  %7,7بة  تكاااراراا وبنسااا

(  وقااد %14,1(ماان %10,5( يال ينهمااا شااكال معااا مااا نساابته  %2,8ساابة نتكااراراا وب
اقتصر ةلك علا ينشطة بسيطة يومية وهي التنجيف والترتيب بعد الفطور النماعي   

لفات ين ماا كالعاماة وال اصاة تنااول هاةج األنشاطة فاي النتاناات إلاا وقد يعزى السبب 
انتباج المهلفين لها ورودها مباشر  في ونيقة المنهاج   مما شكل إشار  منهانية مونهاة 
ا وكةلك قد يكون لالتناهات الوالدية والنوع االنتماعي الةال سيطر علا المنهاج ينار 
في تركياز هاةج األنشاطة   فمان صامم هاةا المنهااج و طاط لاه  هام مان ا ناان ا ومان 
سااااينفةج هاااان المعلمااااات  ا نااااان(  فماااان هنااااا ننااااد ين األنشااااطة لاااام تتناااااوز التنجيااااف 

( توصاالت Palmer&Suggate,2004  والترتيااب مااا العلاام ين دراسااة بااالمر وساانيت
إلا ين األطفال في عمر الرابعة لديهم قدر  علا تكوين معرفة دقيقاةا ويولياة حاول انار 

ائنااات الحيااة ا والحاادين عاان ينشااطة محفااز  لاام الت ياارات البيئيااة الكبياار  علااا الحيااا  والك
تر  إلاا حياز التنفياة وال تاربط النجرياة باالتطبي  فاال يادل ةلاك إال علاا غيااب التاوازن 

 والتكامل والتتابا في بناء المنهاج 
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وننماال المناقشااة ماان  ااالل العااود  إلااا ونيقااة المنهاااج  ا طااار العااام والنتانااات 
ورود البيئاااة والمحافجاااة عليهاااا فاااي  تباااينُ فيطفاااال( العاماااة وال اصاااة لمنهااااج ريااااض األ

االنتماااعي( بواقااا نتااانين األول: يتعاارف العالقااة المتبادلااة بااين  –المنااال  االنفعااالي 
( نتاناات  اصاة 7النجام الطبيعي والسكان والبيئة في وطناه ومحافجتاه(اوانبن  مناه  

طبيقاااي اوالنااااني: انصااابت فاااي منملهاااا حاااول المعرفاااة اولااام تتناوزهاااا إلاااا السااالوك الت
( منهاااااا تناولااااات 4(نتاناااااا  اصاااااا  12 يحاااااافج علاااااا البيئاااااة المحيطاااااة(اوانبن  مناااااه  

المحافجة علا النجافة والترتيب والتي يمكن ا تصارها في نتاج واحد   فساح المنال 
للنتانات المهارية والوندانية التي غابت  وكان من المفروض ين نركز عليها فاي هاةج 

ويربعاااة نتاناااات  تتطلب اتبااااع تعليماااات( اولااام تتطااار  إلاااا السااالوك  المرحلاااة العمرياااةا
الاااةاتي للطفااال  والتعليماااات قاااوانين فوقياااة تعافهاااا الااانفسا وتتاااو  ال تراقهاااا إن لااام يكااان 
للطفال دور فاي صاياغتها لتصاب  نازءا مان سالوكه  ولام يارد يال نتااج بصاي ة  يباادرا 

 (.2006وزار  التربية والتعليم ايميل ا يقد را ينتمي يبةل من وقته ونهدجا يلتح ( 
ةا بحننااا فااي المنااال ال ااامس  العقلااي  المعرفي(وفااي محااور المعرفااة العلميااة  –وا 

( نتاناا  اصاا  وزار  التربياة والتعلايم إدار  17علوم األرض وندنا نتاانين عاامين و  –
نتانااات عامااة  ة(ا وفااي البيولونيااا وناادنا يربعاا64: 2006المناااهج والكتااب المدرسااية ا

 –ولااو دققنااا النجاار فيهااا لوناادنا ين نتانااات المنااال   االنفعااالي انتانااا   اصااا  ( 48و 
العقلي( وهااةا ياادل علااا غياااب  -االنتمااعي( متضاامنة نميعهااا فااي المنااال  المعرفااي 

التنسي  بين يفراد الفري  الوطني في البعدين الت طيط والتامليفا ويادل علاا ين العمال 
باااين المنااااالت وفااا  مباااادئ التكامااال والتتاااابا والشااامول كاااان منااازءاا ولااام ياااتم التوفيااا  

 (67-65: 2006. وزار  التربية والتعليم ا
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معرفياة بصاي ة  يتعارف  هعلاا الحاساوب اواتات نتاناتا امحور التكنولوني وركز
قواعااد السااالمة المتعلقااة باساات دام الحاسااوب(ا يمااا النتانااات ال اصااة فتناولاات تطبياا  

 ي لاام تتناااوز النلسااة الصااحيةا والمحافجااة علااا العيناايناالصااحية التااو قواعااد السااالمة 
ولااام تتنااااول التلون الكهروم ناطيساااي( فاااي التعامااال ماااا  والرسااا ينا والجهااارا والرقباااةا
 نفسه ما عدم حرمانه منها  . وكيف يحمي يلعابه االلكترونيةا

: يطب  علا ينه الصحي وندنا نتانا عاما واحدا ينص –وفي المنال النسمي 
مارسااات الصااحية األساسااية للمحافجااة علااا صااحته والوقايااة ماان األمااراض(ا بعااض الم

( نتانااااا  اصاااااا وكااااان النتاااااج المتعلاااا  بالبيئااااة هااااو النتاااااج السااااادس 17وانبناااا  منااااه  
:  يعلن عن رفضها وكراهيته للتواند في يماكن التد ين(. فلمااةا ال يصاا  ونص هعشر 

ه( حتاا يم اة السالوك طاابا المباادر  النتاج  يعلن عن رفضه وكراهيتاه للتاد ين ويحاربا
 (68: 2006العامة التعاونية. وزار  التربية والتعليما 

وممااااا يزيااااد تمكيااااد غياااااب المنهنيااااة ا وساااايطر  العشااااوائية اواالرتنااااال ا وغياااااب 
طااة الطرياا  للفرياا  الااوطني والمااهلفين  مااا يشااارت يال ارطااة المفاهيميااة والتااي تمناال  ر 

األردنلللا للللا ال  لللة العمرطلللة  المقلللاططل النما طلللة للط لللا)المعلللاططر والم شلللرات و إلياااه 
( والتاااي تعاااد يدا  التقاااويما والحكااام علاااا فعالياااة النتانااااتا ومااادى 6اقلللا مللل  -4مللل )

 (87: 2006تطبيقها وتحقيقها.  وزار  التربية والتعليم ا
االنتماااعي(  ااال ماان مهشاارات  -فماان المساات رب ين المحااور الناااني  االنفعااالي

وال اصااة فكيااف  فااهةا كاناات هااةج المهشاارات مرنعااا للنتانااات العامااةاللساالوك البيئاايا 
نفسااار حضاااور البيئاااة اوالمحافجاااة عليهاااا فاااي النتاناااات العاماااة وال اصاااة وغيابهاااا عااان 

االنتمااعي( نفساه اولايس هاةا فقاط  –المعايير والمهشرات والمقااييس للمحور االنفعاالي
( مقياسااا لاام يتطاار  يال 32 (مهشااراا و13( معاااييرا و 6باال إن هااةج األدا  تضاامنت  
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يو التكيااف  هااامنهااا إلااا البيئااة والمحافجااة عليهاااا ا يو مهااارات وي القيااات التعاماال مع
وهاةا دليال يهكاد غيااب الت طاايط   البيئاي ا يو المباادر  إلاا حمايتهاا مان قريااب يو بعياد

ت طااة المفاهيميااةا واالسااتئنار بااالريالا وغياااب التكاماال بااين عمليااايالسااليما وغياااب ال ر 
  .المنهاج و اصة في المنهاج كونيقةا وانعكس ةلك في كتاب األنشطة

 توصطات ومقترئات
 طرح المشاكالت البيئياة فاي قوالاب وجيفياة مرتبطاة بمياول األطفاال وحانااتهم  

 لربط المعرفة بالحيا  

  ضااارور  صاااياغة نتاناااات واضاااحة ومحااادد    باااراز مشاااكالت التلاااون البيئااايا
مبااادئ التااوازن ا والتكاماالا والتتاااباا واالسااتمراريةا وينشااطة حمايااة البيئااة وفاا  

 والشمول.

 ا والتركياز علاا ت يير النموةج الريسي  مان يعلاا إلاا يسافل( فاي نقال المعرفاة
الطاااااابا التشااااااركي للنشااااااط البيئااااايا وتقااااادير يهمياااااة الفااااارد ودورج فاااااي الفريااااا  

تينيتين  في وض الطفل بنفسه  بر  تسهم في نموج ا وتعلماها واعتمااد االساترا
 تحقي  األهداف البيئية الكبير .األكنر فعالية اللعب اوالنشاط( ل

  عند تضمين المفاهيم البيئية ينب ين تكون التربياة البيئياة هاي الهادفا ولايس
المعرفااااة البيئيااااة  فقااااد يعاااارف المااااتعلم كنياااارا عاااان المشااااكالت البيئيااااة والتلااااونا 

صرف بحكمةا وتبصر ما وا تالف التوازن الطبيعي لكنه ال يكتسب كيفية الت
 البيئة وعناصرها  فيحميهاا وينميها.

  تطااوير المنهاااج ليتضاامن مشااكالت التلااون البيئاايا وينشااطة حمايااة البيئااة التااي
 المنهاج . اقصر عنه
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  لعل الماد ل المساتقل يكنار مالءماة لتضامين التربياة البيئياة فاي منااهج ريااض
تربيااة البيئيااة مااا األنشااطة األطفااال والااةال يتمناال فااي باارامج دراسااية متكاملااة لل

م العالقات المتدا لة بين األنشاطة  العلمية اوالحيوية واالنتماعية   يال ينه يقو 
ا نسااانية ا ومسااائل البيئااة وهااةا يتطلااب دراسااة كيفيااة حاادون الت ياار المرغااوب 

رف القيم العامة المتعارف عليها ا وما تتطلبه من مستويات ي القية فيه ا وتع  
 الرئيسة لبناء هيكل البيئة.تشكل الدعامة 

  المعااايير والمهشاارات والمقاااييس النمائيااة للطفاال األردنااي فااي فااي  إعاااد  النجاار
( والتااي اعتماادها المنهاااج الااوطني التفاااعلي 6يقاال ماان  -4الفئااة العمريااة ماان 

 .يدا  للتقويم  للحكم علا فعالية النتانات

 نهااج ببعديااه: النتانات منمال القااول إن النتاائج تقااود إلاا إدراك ين محتااوى الم
اواألنشااطة(ال تساااهم بالقاادر الكااافي فااي اكتساااب المتعلمااين للساالوكيات والقاايما 

  األماار الااةال ينعاال إعاااد  النجاار فااي   ال اصااة بالبيئااة(واالتناهاات ا ينابيااة
طريقة عرض الماد  وتقويم موضوعاتها ضرور  حتمياة لتحقيا  يهاداف التربياة 

 البيئية. 

 

 المراجع

ل، موسى  االممى ، ،حىب،و ،اسىويمح، م،مىب، البىب الجىواي  بى احيح ا  احىة أبو س -

، حىىوباا اممىىح الم ،ىىبا لم ىى ا ، ، دليللل المعلللم فللي الترسيللة السللكانية(1998غالىى  

 ازارا ال  بية اال مميح، ، امري .
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المنهللاج اللللوطني (، 2007أبىىو لالىى  ،    يىىىب االلىىايل،ليم  اال ىىمب،،  ىىىي ي   -

نشللطة الطفللل العمليللة لمعلمللة ريللاض األطفال)الطبعللة المطللور ، كتللاب أ ،التفللاعلي

 .امري  –،  يارا المواحج ،لما  (2009

،المنهللاج الللوطني (2007أبىىو لالىى  ،    يىىب االلىىايل، ليمىى  اال ىىمب،،  ىىي ي   -

كتللاب األنشللطة سالللللة العرسيللة سجلأيللث األول والعللاني، الطبعللة المطللور ، التفللاعلي 

 امري . –، لما   ،   يارا المواحج2010

، اثر طريقتي الدراما اإلسداعيلة والوواريلة فلي اعلتيعاب (2008أبو غزالة، في،اء   -

، أل احىة طلبة المرحلة األعاعية للمفاهيم البيئية واتجاهاتهم نوو البيئة فلي األرد 

 امري . –يك وراه غي  موشورا، جاممة لما  الم بية لمبراسات المميا، لما 

سرنامج مووعب في الترسية البيئيلة وفلم منول  (، 2006ب القاير م،مب   ,لببيباج -

الللن م والتعللليم الللداتي ودراعللة فاعليتللث فللي اكتسللاب المعلمللير اليمنيللير المعللار  

أل احة يك ىوراه ، كميىة واالتجاهات المتعلقة سالقضايا والمفاهيم والمشكالت البيئية. 

 ري . ام-البراسات المميا الجاممة امرينية، لما 

، م  بىىىة سولللوث فلللي تلللدري  العللللوم(، 1996بىىىبرا  ، ملىىىط   االىىىبي ، ف ،ىىىو   -

 الوهضة. 

دراعللة توليليللة للموتللوا الريااللي فللي المنهللاج الللوطني (، 2005بىى حح، أريىىج  -

التفللاعلي لمرحلللة ريللاض األطفللال، ورقللة عمللل قللدمأل فللي المللوتمر األول للطفولللة و 

 مري .ا -، الجاممة الها مية, الزرقاءاألعر 

دراعة توليلية للمنهاج الوطني التفاعلي المطور لرياض (، 2010بوو لام ،خ ام   -

، أل احىىة يك ىىوراه غيىى  األطفلال فللي األرد  لتعللر  درجلة تمعيلللث للمهللارات الللويلة

 مري .ا -موشورا، الجاممة امرينية، لما 
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ي تقلللدمها ،القللليم البيئيلللة فلللي البلللرامج التلفازيلللة التللل(2002خىىىور،، موىىى)ر لقىىىل  -

المن ملللللللللللللللللات الشلللللللللللللللللعبية الترسويلللللللللللللللللة فلللللللللللللللللي القطلللللللللللللللللر العرسلللللللللللللللللي 

 (،رسالة ماج  ي  ،جاممة يمشق .  السوري)الطالئع،الشبيبة،الطلبة()دراعة مقارنة

دراعلللة توليليلللة للمفلللاهيم والعمليلللات الرياالللية (، 2007يبىىىون، نبيمىىىة ح ىىىي   -

 ماج  ي ،سالة ، رالمتضمنة في المنهاج الوطني التفاعلي لرياض األطفال في األرد 

 الجاممة امرينية، لما  امري .

(،"م ىىى ول الىىىولو البيئىىو لىىىب، لمبىىىة 2003ال ىىالمو ، حمىىىب ا الم مفىىىو، م،مىىب  -

مجللة دراعلات فلي  با جاحا هح ن،ىو البيئىة"، الم حمة اإللبايية ب مطوة لما  المق ه

لىي  الجمميىة الملى ية لمموىاحج الى ا ال ىبريم، جاممىة المناهج وطرق التلدري ، 

 .30-15،  88 مم، ع

مفللاهيم الترسيللة البيئيللة المتضللخمة فللي كتللب (، 2007ال ىى و، خالىىب احمىىب م،مىىوي  -

الترسية اإلعالمية لمرحلة التعليم األعاعي، ومسلتوا اكتسلاب الطلبلة لهلدم المفلاهيم 

 –، أل احىة يك ىوراه، الجاممىة امرينيىة، لمىا  في نهايلة المرحللة سمملكلة البولرير

 امري .

(،" فالمية ب نىامج فىو ال  بيىة البيئيىة إللىباي ممممىات ريىاض 2006ي  , فياض س  -

"، مجلة جامعة امل ال يراسة  ج يبية لم  ممممات رياض امل ال فو مبيوة يمشق

  106-49، 1ع  22م دمشم 

،فاعلية سرنامج مقترح فلي الترسيلة البيئيلة فلي (2009الشاحو ، لطي ة لبب الش ور  -

فلي تنميلة التفكيلر اإلسلداعي لطفلل ملا قبلل المدرعلة فلي  (TRIZ)اوء ن رية تريلل

، أل احىىة يك ىىوراه غيىى  موشىىورا ، جاممىىة أم القىى ل، ريللاض األطفللال سمواف للة جللد 

 الممم ة الم بية ال مويية.
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لتطبيقات الوياتية لللة في كتلب اللللة العرسيلة فلي (،ا2005 مبا  ، زك يا  مبا    -

.أل احىىىة يك ىىىوراه غيىىى  موشىىىورا، الجاممىىىة  رد مرحللللة التعلللليم األعاعلللي فلللي األ

 امري . -امرينية، لما  

، يار الموىاحج لموشى  1، ل،الترسيلة البيئيلة(2004ل بيات ، بشي  امزاح ه ، أيمى   -

 .  امري  -لما 

م ملنهج اللللة العرسيللة فلي ال للفو  ي، تقللو(2005غالى ، لبىب الواسىىي لمىو نىاجو  -

ألعاعي في الليمر فلي الوء القليم البيئيلة اللالزم تنميتهلا العالثة األخير  مر التعليم ا

 رسالة ماج  ي  ، اليم .لدا التالميد، 

البيئي لتالميد المرحلة االستدائيلة فلي الوء  (،"الولو2006ال  يا ، نزار لبب هللا  -

رسالة ماج  ي  ، جاممة  ،الراهنة التي تواجث مملكة البوريرسعض المشكالت البيئية 

 م ة الب، ي الب، ي ، مم

، تقويم المنهاج الوطني التفاعلي  المنفد لريلاض (2008م،اسيم، سامو سميما    -

، أل احىىة يك ىىوراه غيىى  موشىىورا، األطفللال فللي األرد  فللي اللوء المعللايير العالميللة 

 امري . -الجاممة امرينية، لما 

ال  ىى  ، يار الترسيللة البيئيللة فللي الللوطر العرسللي(، 1995مطىىااع،  بىى احيح للىىم   -

 الم بو.

(، "ال بىاي  فىو موهىاي ريىاض 2011مط ،جيها  ا ى يح، رغىبا االزلبىو، رفمىة   -

امل ىىىال فىىىو امري  المق ىىىه بىىىال  اا الومانيىىىة قىىىو الجوانىىى  ا ج ماليىىىة المم فيىىىة 

 .1،ع25م ، مجلة جامعة النجاح لألسواث) العلوم اإلنسانية ( االج بية "

الترسية البيئيلة فلي منلاهج التعلليم (، 1987فة االمموم الموظمة الم بية لم  بية االثقا -

 : يارا القيايا ال مميمية فو الول  الم بو،  ونم.العام سالوطر العرسي
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لىىولوو ا(، البراسىىة ال قويميىىة الشىىاممة لمموهىىاي 2006مىىم م ، موىى ، اجبىى ، سىىمي ا  -

-21، 4،ع44المعللم، م  رعلالةال  المو فو ريىاض امل ىال ال، وميىة فىو امري "، 

 ،ازارا ال  بية اال مميح، امري .27

، توليل منهاج رياض األطفال التفاعلي في األرد  (2010الموموو ،    يب سميما   -

أل احة يك وراه غي  موشورا ، ودرجة مالءمتث لقدرات األطفال مر من ور إعالمي 

 امري . -ربب  ، جاممة الي موك ، 

 -، يار ال  ىى ، لمىىا 1، لج ريللاض األطفللالسللرام(، 2004حىىبل م،مىىوي  ،لوا ىى ا -

 امري .

(،مبل أحمية م ىاحيح ال  بيىة البيئيىة ل مميى) اللى  2007الووح، م الب ب  لبب هللا  -

مجلة كليات ال اين ا ب بانو بال ياض، امبل  ماممهح ممها م  اجهة نظ  مممميهح، 

 .91-42،.1 ع 7م المعلمير والعلوم الترسوية 

،اإلطلللار العلللام (2006 يارا الموىىىاحج اال  ىىى  المبرسىىىية  ،ة اال ممىىىيحازارا ال  بيىىى -

ازارا ال  بيىىة اال ممىىيح،  يارا  والنتاجللات العامللة والخاصللة لمنهللاج ريللاض األطفللال،

 المواحج اال    المبرسية، لما  امري .

، مبي يىىة الموىىاحج، ، اإلطللار العللام للمنللاهج والتقللويم(2003ازارا ال  بيىىة اال ممىىيح  -

 ، امري .ا لم
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درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في إربد لسلوك القيادة التحويلية وعالقتها 
 بالرضا الوظيفي لديهم

  8/10/2013 تاريخ القبول:     1/5/2013 تاريخ االستالم:
 

 )*( العتوم علي فايز د.
 

 )**( حسن يونس غرايبةد. 

 ملخص
ن لسلوك القيادة التحويلية هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة المديري

مديرًا يعملون في 20 وأثرها في الرضا الوظيفي لديهم. وقد اشتملت عينة الدراسة على 
مدارس مدينة إربد الثانوية. وقد استخدمت استبانتان لقياس سلوك المدير التحويلي 

 واألخرى لقياس مستوى الرضا الوظيفي لديه.
ارسون سلوكيات القيادة التحويلية بدرجة وأظهرت نتائج الدراسة أن المديرين يم

عالية، كما أّنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس والعمر والمؤهل 
العلمي. كما أظهرت الدراسة أن المديرين لديهم مستوى متوسط من الرضا الوظيفي، 
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وعدم وجود فروق في مستوى الرضا الوظيفي تعزى للجنس والعمر والمؤهل العلمي 
 سنة. 50باستثناء مجال اإلشراف حيث كان له عالقة مع العمر ولصالح أكثر من 

كما بينت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين سلوك القيادة التحويلية والرضا 
 الوظيفي للمديرين

 
 

The Degree of Principals Practicing of Trans for national 

leadership Behavior and its Effect on their Job Satisfaction 

 

 

Abstract 

The purpose of this study was to explore the degree of principals, 

practicing of Transformational leadership behavior and its effect on their 

Job satisfaction. The sample of the study consisted of (20) Principals 

working in Irbid City secondary schools. Two questionnaire were used: the 

first dealt with the Transformational principal behavior and the other related 

to the level of Job satisfaction. 

The results of the study showed that principals practicing 

transformational leadership behavior was in a high grade. Moreover, there 

were no significant statistical differences due to gender, age and scientific 

qualifications variables. The results showed that principals have a moderate 

Job satisfaction while there were no significant statistical differences due to 

gender, age and scientific qualifications variables except for supervision 

domain a sit had relation with age for the favor of more than 50 years old. 

Furthermore, the results showed that there is a positive relationship between 

Transformational Leadership behavior and job satisfaction of Principals 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة ومشكلتها
 

 مقدمة:
إن نجاح مدير المدرسة في عمله يرتبط مباشرة بمدى رضاه عنن عملنهف فكلمنا  

ئند والمزاينا التني يحصنل كان راضيًا عن عمله الذي يقوم به وبالبيئة المحيطة بنهف والفوا
بداعية في نوعية النتائج  عليها من رؤسائهف أدى إلى ارتفاع مستوى أدائه وأكثر تميز وا 
التي يسعى إليها. لذا اهتم البناحثون والدارسنون بموضنوع الرضنا النوظيفي للعناملين فني 
المؤسسات والمنظمنات وخاصنة المؤسسنات التربوينة مننذ مطلنع القنرن العشنرينف فكاننت 

بداية مع النظريات اإلدارية التي حاولت تفسير الرضا عنن العمنل وعواملنه ومسنبباتهف ال
فاهتمت بالحوافز المادية باعتبار أنها الوحيدة التي تحقق الرضا عن العمل إال أنهنا لنم 
تستطع تحقيق الرضا عن العمل إلهمالها الجانب اإلنسانيف ثم جاءت حركنة العالقنات 

الروح المعنويةف وتحسين ظروف العمل للعاملين لزيادة اإلنتاج  اإلنسانية ونادت بأهمية
فيها. وبمنا أن اإلدارة المدرسنية متعنددة األنمناط واألسناليب فن ن لكنل أسنلوب قينادي أثنرًا 
علننى الرضننا لنندى العنناملين. وبمننا أن القيننادة التحويليننة أسننلوب قيننادي يمننارس مننن قبننل 

 ,Bass)لدراسنننات السنننابقة مثنننل دراسنننة منننديري المننندارس الثانوينننةف كمنننا أشنننارت إلينننه ا

Avolio, Hoover, Halenger, Lithwood)  وغينننرهم الكثينننرف حينننث أكننندت
دراساتهم وجود عالقة إيجابية ارتباطية بين سلوك القيادة التحويلية ورضنا العناملين فني 
المؤسسات التربوية. مما انعكس إيجابًا على أداء المديرين  والمعلمنين  داخنل المدرسنة 

 لى بيئة المدرسة وثقافتها والمجتمع.وع
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إلننننننى أن مبننننننادت القيننننننادة التحويليننننننة مثننننننل الواقعيننننننة  (Nguni,2006)فأشننننننار  
والتسننهيل واإلبداعيننةف وتعبئننة األفننرادف والجاهزيننةف واالسننتعداد ف واإلدارة والتصننميمف تننؤثر 

بين بشكل كبير في الرضا الوظيفي للعاملين في المدارس. كما وجدت عالقة ارتباطية 
القيادة التحويليةف ومستوى الرضا الوظيفي للعاملين ورغبنتهم فني بنذل جهند إضنافي فني 

. وتسنننعى القينننادة التحويلينننة إلنتننناج مسنننتوى أعلنننى منننن (Bornaros, 2006)العمنننل 
الرضا الوظيفي في العمل لدى األتباعف والذي يؤدي بشكل آلني لمسنتوى أفضنل وأعلنى 

 .(Stoon, 1992)ؤسسات التربوية بشكل عام من اإلنتاجية ونوعية المخرجات للم
وهننناك عوامننل مهمننة تسننهم فنني الوصننول إلننى الرضننا الننوظيفي للعنناملينف حيننث  

إلننى أن تصننورات العنناملين نحننو المكانننة االجتماعيننة  (Bogler, 1999)أشننار بننوغلر 
 الوظيفيةف وتقدير الذاتف واالستقاللية في العملف والتطور الوظيفي أثناء الخدمة تعكنس

النذين  المعلمنين يفضنلون العمنل منع المنديرينمدى الرضا الوظيفي لدى المعلمنينف وأن 
يستخدمون اإلدارة التحويليةف كما تؤثر القيادة التحويلية، في الرضا الوظيفي للمعلمنين، 
أن يقوم هؤالء المديرون بخلنق منناق قنائم علنى وضنوح الرؤينةف ووضنوح الهندفف ودعنم 

 الرضا لديهم.  التفكير اإلبداعيف فيظهر
هنننو العالقنننات االجتماعينننة الجيننندة  بنننين أن المنننناق السنننائد فننني المننندارسوقننند ت 

واإلدارة التحويليننة والديمقراطيننة إلننى جانننب أهميننة إشننباع الحاجننات الماديننة واالجتماعيننة 
والنفسية للعاملينف والتمتع بسمات شخصية كلها تسهم في تحقيق الرضا الوظيفيف إلنى 

 متعددة. جانب عوامل أخرى
من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في إلقاء الضوء على درجة ممارسنة المنديرين  

في مدارس مدينة إربد الثانوية لسلوك القيادة التحويلية وعالقتها بالرضا الوظيفي لنديهم 
 .قة إيجابية إال أنها بنسب مختلفةوجود عال إلىحيث تشير الدراسات 
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 مشكلة الدراسة 
رف درجة ممارسة المديرين لسلوكيات القيادة التحويلية في مدارسنهم محاولة تع 

ف الني جاننب  الكشننف عنن وجننود عالقنة بنين الممارسننات والرضنا الننوظيفي لنديهمف وهننل 
 للمتغيرات أثر في الممارسة والرضا .

 
 هدف الدراسة وأسئلتها

فني هندفت هنذه الدراسنة إلنى استقصناء درجنة ممارسنة منديري المندارس الثانوينة  
مدينة إربد لسلوك القيادة التحويلية وعالقتهنا بمسنتوى الرضنا النوظيفي لنديهم منن خنالل 

 اإلجابة عن األسئلة التالية:
 لسلوك للقيادة التحويلية ؟  ما درجة ممارسة مديري المدارس -1
هننل تختلننف درجننة ممارسننة المننديرين لسننلوك القيننادة التحويليننة مننن وجهننة نظننر  -2

 الجنس والعمر والمؤهل العلمي ؟المديرين أنفسهم باختالف 

 ربد؟لدى مديري المدارس الثانوية في إ ما مستوى الرضا الوظيفي -3

هل يختلف مستوى الرضا الوظيفي من وجهة نظر المديرين أنفسنهم بناختالف  -4
 الجنس والعمر والمؤهل العلمي ؟
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هننننل توجنننند عالقننننة ذات داللننننة إحصننننائية بننننين درجننننة ممارسننننة سننننلوك القيننننادة  -5
 الرضا الوظيفي للمديرين ؟التحويلية و 

 

 
 

 أهمية الدراسة
الكشنننف عنننن عالقنننة ممارسنننة سنننلوك القينننادة التحويلينننة بالرضنننا النننوظيفي لننندى  

 المديرين، وتتضح أهميتها فيما يلي:
تعد هذه الدراسة من الدراسات  األولى من نوعها في األردن باستخدام اسنتبانة  -

 MLQلسابقة استخدمت مقياس سلوكيات القيادة التحويلية؛ إذ إن الدراسات ا
تسهم بتزويد المديرين بالتغذية الراجعة عن سلوكهم اإلداري ورضاهم عنن هنذا  -

 السلوك وأثره في الرضا الوظيفي لديهم.

تعرف أثر متغيرات الدراسة فني مسنتوى درجنة ممارسنة سنلوك القينادة التحويلينة  -
 ة إربد.ومستوى الرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الثانوية في مدين

 

 تعريف المصطلحات:
 

القيننادة التحويليننة: عمليننة يسننعى مننن خاللهننا القائنند والتننابعون إلننى النهننو  كننل منهمننا 
باآلخر للحصول على أعلى مستويات الدافعية واألخالق واإلنجاز منن خنالل الصنفات 

شخصني( السلوكية التالية )الكاريزماف والدافعية اإللهاميةف والتحفينز النذهنيف واالهتمنام ال
(Burns, 1978). 
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وتعنننرف إجرائينننًا بأنهنننا مجمنننوع السنننلوكيات التننني يمارسنننها مننندير المدرسنننة والتننني تعكنننس 
أفضننل أداء وشننعوره بالرضننا عننن عملننه نتيجننة المسننتوى العننالي مننن األداء واإلنتاجيننة. 
 وتقاس هذه الدراسة من خالل استجابة مدير المدرسة ألداة الدراسة للسلوك التحويلي.

وظيفي: هننو الشننعور النفسنني بالقناعننة واالرتينناح أو السننعادة إلشننباع الحاجننات الرضننا النن
والرغبات والتوقعات مع العمل نفسه )محتوى الوظيفنة( وبيئنة العمنل، ومنع الثقنة والنوالء 

 واالنتماء للعمل، مع العوامل المؤثرة األخرى ذات العالقة.
والنننذي يتكنننون منننن الجواننننب الرضنننا النننوظيفي إجرائينننًا: منننا يحملنننه المننندير نحنننو وظيفتنننه 

)الراتننب والمكافننوتف واإلشننرافف والترقيننة والتقننديرف والعوائنند والفوائنندف واالتصننال والتكيننفف 
وطبيعنننة العمنننل(ف ويقننناس فننني هنننذه الدراسنننة منننن خنننالل اسنننتجابة مننندير المدرسنننة ألداة 

 الدراسة بالرضا الوظيفي..
 

 حدود الدراسة
رات المنندارس الثانوينننة فننني مديننننة اقتصننرت هنننذه الدراسنننة علننى جمينننع منننديري ومننندي -

 إربد.
 استخدام أداتين: -

سنننلوك القائننند التحنننويلي لقيننناس درجنننة الممارسنننة منننن قبنننل المنننديرين فننني المننندارس  -أ
 الثانوية.

أداة الرضنننا النننوظيفي لقيننناس مسنننتوى رضنننا المنننديرين عنننن العمنننل ضنننمن مجننناالت  -ب
 محددة.

ناولممت المممدار  ,وقممد ت2012تمما ااممراد الدراسممة  مما شممهر أيممار للعمماا الدراسمما  -
 الثانوية  ا مدينة إربد.
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 الفصل الثانا -
 األدب النظري

 
 األدب النظري المتعلق بالقيادة التحويلية:
( الذي قام بدراسنة القينادة 1978) BURNSيرجع أصل القيادة التحويلية إلى 

يننث فنني الحركننات السياسننية الجماهيريننة وقنندم تعريفننًا نظريننا لمفهننوم القيننادة التحويليننةف ح
يتجسند هنذا التعرينف مننن خنالل المنوازاة بنين أهننداف وطموحنات القائند واألتبناع كوسننيلة 

 لتحقيق التغيير التنظيمي. 
ويعنننرف بيرننننز القينننادة علنننى أنهنننا عملينننة تبادلينننة منننن قبنننل أشنننخا  لنننديهم قنننيم 
ودوافننننع معينننننةف ومننننوارد ومصننننادر اقتصننننادية وسياسننننيةف ومننننوارد أخننننرى ضننننمن سننننياق 

ذلنك منن أجنل تحقينق األهنداف بشنكل مسنتقلف أو بشنكل مشنترك بنين المنافسة والنزاع و 
 القائد واألتباع.

فالقيادة التحويلية تعمنل علنى توحيند األتبناع منع القائند فني السنعي نحنو تحقينق 
مصننالح مشننتركة بننين األتبنناع والقننادةف ويصننرح بيرنننز حننول هننذا  بننأن القائنند التحننويلي 

بع محتمننل. ويبحننث القائنند التحننويلي عننن ينندرك ويسننتفيد مننن الحاجننة الموجننودة ألي تننا
النننندوافع لنننندى األتبنننناعف وهننننو يسننننعى لتلبيننننة الحاجننننات العلينننناف ويحنننناول اسننننتغالل جميننننع 
اإلمكانيات المتنوافرة لندى التنابع. ونتيجنة القينادة التحويلينة هني خلنق عالقنة قائمنة علنى 

 التحفيز المشترك والمتبادل بين القادة واألتباع.
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لتطننوير نظريننة بيرنننز مننن خننالل االختبننار  (Bass, 1985)وقنند سننعى بنناس 
والتطبيننق علننى المسننتوى التنظيمنني مننن خننالل تطننوير اسننتبانه القيننادة متعننددة العوامننل 

MLQ)) وقننام كننل منننLEITHWOOD,JANTZI,HALLINGER  بتطويرهننا
 وتكييفها للمؤسسات التربوية.

فننني ( إلنننى أننننه يمكنننن رؤينننة القينننادة التحويلينننة 1994) BASS,AVOLIOويشنننير
 المؤسسات التربوية حيث يقوم القادة التحويليون بالتالي:

تحفيز االهتمام بين الزمالء واألتبناع لينظنروا إلنى العمنل النذي يقومنون بنه منن  -
خالل تصورات جديدةف وخلق النوعي حنول مهمنة أو رؤينة الفرينق أو المنظمنةف 

لتركينز علنى وتحفيز الزمالء واألتباع للنظر إلى أبعد من مصنالحهم الذاتينة، وا
مصنننلحة الجماعنننة، وتطنننوير القننندرة القيادينننة لننندى األتبننناع منننن خنننالل التننندريب 
واإلشرافف والتحدي والندعم. ومنن خنالل اسنتخدام التحلينل العناملي النذي أجنراه 

 ; Avalio, Bass, Juy,1997, Bass, 1985العدينند مننن البنناحثين 

Hackett and Allen, 1995; Howell, Avolio, 1993 حديند أمكنن  ت
 مكونات وعناصر القيادة التحويلية  على الشكل التالي:

 التأثير المثالي -1
 التحفيز العقلي -2
 الدافعية اإللهامية  -3

 االهتمام الشخصي. -4

 
ويعننني التننأثير المثننالي أن أداء القائنند التحننويلي يكننون كنمننوذج دور للمننوظفين 

يحترمنننونهمف ويحننندد الموظفنننون مثننناال حنننول السنننلوك المرغنننوب منننن القنننادةف حينننث إنهنننم 
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وتصننبح سننلوكيات القائنند معياريننة مننن الناحيننة األخالقيننة لنندى المننوظفين. إضننافة لننذلك 
يعمننل القائنند التحننويلي علننى إلهننام وحفننز موظفيننه مننن خننالل خلننق معنننى للعمننل الننذي 
يقومون ب جرائه. وتتلخ  هذه السلوكيات بكلمة واحدة " التحفيز اإللهنامي " النذي منن 

لفريننق والحماسننة داخننل المنظمننة ويقننوم القائنند ب شننراك المننوظفين خاللننه يننتم تعزيننز روح ا
في عملية بناء رؤية مستقبليةف ويقوم القائد بالتواصل الواضح للتوقعات منع المنوظفين. 
ومننن خننالل هننذه العمليننة يقننوم القائنند ببننناء فهننم المننوظفين حننول الرؤيننة المشننتركة. ومننن 

ام لندى المنوظفين منن أجنل تحقينق األهنداف. خالل هذه العمليةف يقوم القائد ببناء االلتنز 
والتحفيننز العقلنني مننرتبط بسننلوكيات القننادة التحننويليين فنني تحنندي االفتراضننات واألفكننار 

يقننوم القننادة بتحفيننز مننوظفيهم مننن أجننل التصننرف بطريقننة مختلفننةف و السننابقة للمننوظفين. 
ة حل المشكالت. وبدل انتقاد األتباع يقوم القادة التحويليون ب شراك الموظفين في عملي

 ولهذا ف ن هذا يحفز خلق بيئة إبداعيةف وتشجيع للتصورات الجديدة داخل المنظمة.

كما يهتم القنادة التحويلينون بنالنمو الفنردي للمنوظفين واحتياجناتهمف فاالهتمنام الشخصني 
يعنننننني سنننننلوكيا تشنننننجيع المنننننوظفين علنننننى التطنننننور وعننننندم اسنننننتخدام سنننننلوكيات المراقبنننننة 

مكانينناتهم العليننا وهننم  والتندريب. كمننا يشننجع القننادة المننوظفين للوصنول إلننى مسننتوياتهم وا 
 يوفرون ُفرَ  تعلم جديدة ومناخًا داعمًا داخل المنظمة 

كما وجد أن سلوك القيادة التحويلية مرتبط بعالقة ترابطية ذات داللة إحصائية 
 مع:

 ائد.فاعلية الق -4حافزية العمل. -3االلتزام التنظيمي.  -2رضا العاملين.  -1

 
السنلوكيات التحويليننة تعمننل علنى رفننع مسننتوى النضننج    اعليممة القيممادة التحويليممة : إ   

والمثاليات لدى األتباع ". و تعمل على رفنع مسنتوى اإلنجنازف وتحقينق النذات واالرتقناء 
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بمستوى اآلخرين فني المنظمنة والمجتمنع والمؤسسنات التربوينة. علنى سنبيل المثنال: قنام 
ر كنننج ب لهننام الننناس علننى قبننول حركننة الحقننوق المدنيننة للسننود مننن النندكتور مننارتين لننوث

خالل خطابه " لندي حلنم " ، وفني هنذا الخطناب قنام منارتين لنوثر كننج بتحوينل االنتبناه 
 نحو الحقوق المدنية من المستوى الفردي حتى أصبح أحد االهتمامات الوطنية. 

فنني المنظمننةف ف نهننا تكننون وحننين تقننوم القيننادة التحويليننة بتلبيننة المننناق التعنناوني  
 قادرة على تطوير األداء التنظيمي داخل المنظمة.

وهنننننناك دالئنننننل واضنننننحة علنننننى فاعلينننننة القينننننادة التحويلينننننة عبنننننر المؤسسنننننات 
والمنظمات وخاصة المؤسسات التربوية المختلفة وفي جميع أقسام المؤسساتف وقد 

دعم فاعليننة القينننادة وضننع البنناحثون قائمنننة بالعدينند مننن الدراسنننات التجريبيننة التنني تننن
التحويلية في المنظمات والمؤسسات المختلفةف وقد أشارت تلك الدراسات إلى وجود 
عالقة ارتباطية إيجابية بين القيادة التحويلية واألداءف وخاصة لدى مديري المدارس 

 الثانوية.

 بالقول إن التأثير المثنالي والقينادة اإللهامينة، (Avolio,1999) كما يخل  أفوليو
وهمننا عنصننران فنني القيننادة التحويليننة، همننا األكثننر فاعليننةف ويلّبيننان حاجننات األفننراد 
بشكل كبيرف وأن التحفيز العقليف واالهتمام الشخصي يؤثران بشكل أقنلف واسنتخدام 

 هذه السلوكيات بعضها مع بع  أكثر فاعلية من القيادة اإلجرائية. 
 

 

 ويلية الخصائ  التالية: وقد تضمن مفهوم األداء الفاعل للقيادة التح
ينظننر إلنننى القيننادة التحويلينننة بأنهننا أكثنننر فاعليننة وقنننادرة علننى خلنننق الرضنننى  .1

 الوظيفي لدى األتباع.  
 تنقل األتباع لمستويات أعلى وأفضل من العمل الفردي والجماعي.   .2



 2014،األول ،العددالثامن عشرراسات،المجلد إربد للبحوث والد                             د.غرايبة العتومد. ...درجة ممارسة مديري

194 

 

 قادرة على إنتاج عدد اكبر من المنتجات اإلبداعية.  .3
تويات االحتنراق النفسنني والضننغوط يعمنل القائنند التحننويلي علنى تخفنني  مسنن .4

 النفسية المرتبطة بالعمل. 
 يتقبل وجهات النظر المختلفة.  .5

 

 استراتيايات المدير التحويلا

 
اشنننارت الدراسننننات واالدب النظنننري الننننذي اجنننري علننننى القينننادة التحويليننننة إلننننى  

مجموعننة مننن االسننتراتيجيات التنني يمارسننها المنندير التحننويلي فنني المدرسننة والتنني تقننرب 
المسننافات بننين المنندير و العنناملين معننه وزيننادة الرضننا الننوظيفي لننديهم لتحقيننق أهننداف 
المدرسننة. فقيننام المنندير بزيننارة الغننرف الصننفية بشننكل دوري وتقننديم المسنناعدة للمعلمننين 

 نقة والمناق االيجابي في المدرسة. إوتشجيعهم على زيارة بعضهم بعضًا مما يدعم الث
تهم مننن خننالل وضننع حلننول منطقيننة وانتمننائهم لفننرق فنني حننل مشننكال المعلمننين مشنناركة

العمننل داخننل المدرسننة يسنناعد فنني اتخنناذ القننرار المناسننب. إن العمننل علننى تقننديم النندعم 
تقنديم الندعم وكسنب وتقبنل اتجاهنات  إنالمعنوي و المادي يسناعد علنى إنجناز المهنام .

الفاعل و المتبادل المعلمين المختلفة يثري عمل المدير مما يكسبه قدرة على االستماع 
جديننندة وتجريبهنننا بمسننناعدة المعلمنننين  أفكنننارمنننع المعلمنننين. ويعمنننل المننندير علنننى طنننرح 

 فويعمل على تزكية بع  المعلمين لاللتحاق بالدورات وورش العمل 
ان وسنننائل االتصنننال الحديثنننة  واسنننتخدام التكنولوجينننا للتواصنننل منننع المعلمنننين والعمنننل 

 باألنشنننطةعم المنننادي للمدرسنننة يسنننهم فننني القينننام بجهننند منننع اإلدارات العلينننا لجلنننب الننند
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المدرسية وتمويل مشاريع المعلمين الصغيرة. إن الرؤية الواضحة والمخطط لهنا تسناعد 
يجناد بيئنة آمننة  المدير/والمعلمين علنى تحمنل مسنؤولياتهم عنن الطلبنة داخنل المدرسنة وا 

 للطالب إشراك المعلمين في تجريب األفكار الجديدة.

يادة التحويلية على بع  الظروف الخارجية غير المرتبطة بالمدرسة، كما تؤثر الق
 وبالتالي ف ن القيادة التحويلية تلعب دورًا فاعاًل في عملية إعادة بناء المدرسة.

 
 القيادة التحويلية  ا المؤسسات التربوية

 
 (Burns, 1978)لقنند تننم دراسننة نظريننة القيننادة التحويليننة التنني وصننفها بيرنننز  
بشكل كبير في المؤسسات التربوية ثم تبعه ليثوود  (Bass, 1985)تكييفها باس وقام ب

 ,Leithood, Jantzi, Fernandez, 1993 ; Leithwood, Jantzi)وزمنالؤه 

ضمن سياق إعادة هيكلة المؤسسات التربويةف وتصنف القينادة التحويلينة القنادة  (1995
العقننننلي والتركينننز علنننى اإلبداعيننننةف  بنننأن لنننديهم رؤينننة وكاريزمنننا والمقننندرة علنننى التحفيننننز

  (Bass, Avolio, 1994). واإلنجنازف والتحصيل والنمنو
معنننى أكثننر عموميننة لوصننف )   Leithwood, 1995واسننتخدم ليثننوود   ) 

عنادة البنناء فني المجنال التربنويف حينث يصنفها  القيادة التحويلينة ضنمن سنياق التغيينر وا 
 المؤسسة وتنمية مقدرة المعلمين. بأنها قادرة على بناء االلتزام نحو

والقننت نظريننة القيننادة التحويليننة القبننول فنني المجتمننع التربننوي خننالل التسننعينيات  
 Top- Down)كجنزء منن االسنتجابة للتغيينرات فني السياسنات منن أعلنى إلنى أسنفل 

Policies)    التي كاننت سنائدة خنالل الثمانينينات. وقند ظهنرت أهمينة القينادة التحويلينة
لتسننعينيات فنني عمليننات اإلصننالح التربننوي فنني الواليننات المتحنندة األمريكيننة وكننان فنني ا
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تأثيرهننا  بشننكل مباشننر أو غيننر مباشننر فنني مجموعننة مننن المخرجننات التربويننة فنني ظننل 
ظروف صعبة لتغيير اتجاهات المعلمين ومعتقنداتهم ودوافعهنم وقنيمهم، وقند تنناول هنذا 

اسات المدرسية وثقافة المدرسة وعمليات اتخاذ التأثير األهداف والبرامج المدرسية والسي
 القرار فيها .
بتعنديل نظريننة  (Bass& Avolio, 1991)لقند قنام كننل منن بنناس وأفولينو   

القيننادة التحويليننة مننن أجننل اسننتخدامها فنني المنندارس حيننث حننددا األبعنناد التاليننة لسننلوك 
 القيادة التحويلية في المدارس:

 تحديد وصياغة رؤية للمدرسة. -
 مل على تعزيز الميول لألهداف الجماعية في المدرسة.الع -

 نقل توقعات أدائية عالية بين جميع العاملين في المدرسة. -

 توفير وتقديم نماذج مناسبة للعمل. -

 توفير التحفيز الذهني للعاملين. -

 تقديم الدعم الفردي للعاملين. -

 
عنناد ( أربعننة أب (Liethwood, Jantzi, 1999كمننا قنندم  ليثننوود وجننانتزي 

 للقيادة التحويلية في المدارس تتضمن:
تطنننوير رؤينننة مشنننتركة مقبولنننة بشنننكل واسنننع ضنننمن المدرسنننةف ثنننم العمنننل علنننى  -1

الحصنننول علنننى إجمننناع فننني النننرأي حنننول أهنننداف وأولوينننات المدرسنننة والتمسنننك 
 بتوقعات أداء عالية.

تنننوفير دعنننم علنننى المسنننتوى الفنننرديف وتنننوفير المثينننرات الذهنينننةف والعمنننل علنننى  -2
 ممارسات المهنية المناسبة.نمذجة ال
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تشننجيع القيننادة الموزعننة بشننكل مناسننبف وتشننجيع عمليننة اتخنناذ القننرارات بشننكل  -3
 ديمقراطي.

تعزيننز الثقافننة المدرسننية باسننتخدام العدينند مننن اآلليننات مننن أجننل حفننز وتعزيننز  -4
تغيينر ثقافننة المدرسنةف واسننتخدام الرمننوز واألعنراف مننن أجننل التعبينر عننن القننيم 

اصننننل بشننننكل مباشننننر ومتكننننرر حننننول قننننيمف ومعنننناييرف ومعتقنننندات الثقافيننننةف والتو 
 المدرسةف ومشاركة المسؤولية مع اآلخرين.

دور القائنند  (Bass, Avolio, 1993)فنني ضننوء ذلننك حنندد بنناس وأفوليننو 
 التحويلي )مدير المدرسة( بما يلي:

 المساعدة في تحديد الهوية الثقافية للمدرسة. -1
 عزيز هذه الهوية. استخدام اللغة الرمزية واألعراف لت -2

التأكد من أن المدرسة تظهنر االسنتجابة المناسنبة تجناه التغيينر المطلنوب وأن  -3
دخننننال اآلخننننرين فنننني التغييننننر  المنننندير قننننادر علننننى إظهننننار قدرتننننه فنننني إشننننغال وا 

 والتزامهم به.

 
ضنننرورة اسنننتخدام القيننننادة  (Sergiovanni, 1990)كمنننا أكننند سنننيرجيوفاني 
 ية لعدة أسباب منها :التحويلية في المؤسسات التعليم

 أنها قيادة متينة تتضمن أساليب إدارية ذات أهمية عالية. -
الحاجننة إلعننداد كننوادر لنشننر المعرفننة الناتجننة عننن الخبننرة فنني العمننل  -

 في المجال التربوي.

الحاجة للقيادة الرمزية مع التركيز على نماذج منن األهنداف وأنمناط  -
 السلوك المهنية.
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أن القينننادة  (Liethwood & Jantzi, 1991)وأظهنننر ليثنننوود وجنننانتزي 

التحويلية تعمل على تعزيز وزيادة الثقافنة المدرسنية التعاونينة، وقند ربنط هنذان الباحثنان 
بين أهداف القيادة التحويلية وأثر الثقافة المدرسية التعاونينة فني المعلمنين والطلبنة. وقند 

 وصف هذه العالقة بما يلي:
ء معنى مشترك، بين المعلمين في المدرسة بالنسبة يساعد القائد التحويلي في بنا -1

ألهنننندافهم الخاصننننة واألهننننداف المشننننتركة للمدرسننننة، ويبننننني مسننننتويات عليننننا مننننن 
االلتنننزام بتحقينننق هنننذه األهنننداف، والعمنننل علنننى تعزينننز المعنننايير والمعتقننندات بنننين 

 المعلمين حول أهمية عملهم وزمالئهم.
 فكار والممارسات الجديدة وتقييمها.يشجع القائد التحويلي االنفتاحية وتقبل األ -2
يقوم القائد التحويلي بتحفيز واستثارة تأمالت وانعكاسات األفراد والجماعات فني   -3

الطننرق الممكننن تطويرهننا للعمننل، ويتضننمن ذلننك تقيننيم االفتراضننات األساسننية فنني 
بننننناء األهننننداف التربويننننة والممارسننننات الناجمننننة عنهننننا فنننني تكننننوين ثقافننننة مدرسننننية 

 جديدة.
 

تضننح ممننا سننبق أن ممارسننة القيننادة التحويليننة فنني المجننال التربننوي ستسنناعد القننادة ي
والمنننديرين والمشنننرفين والمعلمنننين علنننى زينننادة فننناعليتهم وتطنننوير عملهنننم منننن خنننالل 
الرضا الذي يبدونه في عملهم، والندعوة إلنى األخنذ بهنذا النمنوذج القينادي منن أجنل 

 اإلصالح التربوي.
 

 

 بالرضا الوظيفا.األدب النظري المتعلق 
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لقنند تطننورت نظريننات دوافننع العمننل ومننرت فنني مراحننل متعاقبننة مننن التطننور وسننارت مننع 
تطور النظريات اإلدارية؛ فقد كان أشهرها نظرية اإلدارة العلميةف إذ كانت جهود تنايلور 
أولى المحاوالت الجادة لوضع نظرية علمية لندوافع العمنل. ثنم ظهنرت نظرينة العالقنات 

ي عقنند الثالثينننات مننن القننرن الماضنني. حيننث عكسننت نتننائج األبحنناث التنني اإلنسننانية فنن
أجريننت فنني عقنند الخمسننينات مننن القننرن الماضنني نظريننات النندوافع الحديثننة وقنند كانننت 

أقننننندمها حينننننث أطلنننننق عليهنننننا سنننننلم الحاجنننننات. ثنننننم تبعنننننه  (Maslaw)نظرينننننة ماسنننننلو 
(Harsborg) لننق عليهننا فعمننل علننى تطننوير نظريننة ماسننلو وقسننمها إلننى قسننمين و أط

نظريننننة العنننناملين. وقنننند تصنننندرت نظريننننة فننننروم )نظريننننة التوقننننع( أحنننندث الدراسننننات عننننن 
 ف والوسنيلة Valenceالدافعية مرتكزة على ثالثة متغيرات هني ) التكنافؤ أو الجاذبينةف 

Instrumentalityوالتوقع فExpectancy.) 

 
 

 

 

 مفهوا الرضا ع  العمل
ان يشنغل وظيفنة إدارينة أو فنينة يعكس الرضا مشناعر وأحاسنيس الفنرد سنواء كن

تجاه مؤثرات العمل والبيئة المحيطنة بنه، وهنذه المشناعر واألحاسنيس لهنا تنأثير قنوي أو 
ضعيف في التزام الموظف وأدائه لعمله ضمن المتغيرات المحيطة به وقوتها وضعفها، 

 وهي:
تعرينف  وهني ( عندة تعريفنات للرضنا النوظيفي2005وقند اسنتعر  الصنيرفي )

حيننننث يننننرى أن الرضننننا الننننوظيفي هننننو مجموعننننة مننننن االهتمامننننات  (Hoppok)هوبننننك 
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 بالظروف النفسية والمادينة والبيئينة التني تحمنل المنرء علنى القنول بصندق: إننني را     
أن الرضننا الننوظيفي هننو المنندى الننذي تننوفر معننه  (vroom)ويننرى فننروم  ن وظيفتنني.عنن

 رضا ترادف التكافؤ. الوظيفة لشاغلها نتائج ذات قيم إيجابية؛ أي إّن عبارة ال
بأننه زينادة المكافنأة  (Cambel and Scarabel, 1993 )وعرفنه كامبنل وسنكارابيل 

 التي يحصل عليها الفرد في العمل مقارنة بما كان يتوقع.
بأنه محصنلة الشنعور النذي يدركنه المنرء   (Nestren, 1994)في حين عرفه نيسترين 

وعة من االتجاهات التي يكونهنا المنرء من خالل عمله بالمنظمة والذي يتكون من مجم
عن طبيعة الوظيفة التي يشنغلهاف واألجنر النذي يحصنل علينه وعنن فنر  الترقينة وعنن 

 عالقته مع زمالء العمل الذي ينتمي إليه وعن الخدمات المقدمة له من المنظمة.
 
 
 
 

 النظريات الرئيسية التا تناولت الرضا الوظيفا:
 

تني تناولنت الرضنا النوظيفيف وأكندت أهميتنه للعناملين فني ظهر العديد منن النظرينات ال 
المؤسسنننننات وخاصنننننة المؤسسنننننات التربوينننننةف فننننناألفراد النننننذين يشنننننعرون بالرضنننننا يكنننننون 
اسننتعدادهم وتقننبلهم للعمنننل بشننكل أكثنننرف ويشننعرون باإلحسنناس بالسنننعادة والسننرور عنننن 

 ويكونون أكثر إنتاجية على عكس الذين ال يشعرون بالرضا. ،عملهم
 النظريات التي بحثت في هذا المجال هي:وأشهر 
 (:Abraham Maslowنظرية سلم الحاجات )ألبراهام ماسلو( )  -1
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تشننكل الحاجننات دافعننا قويننا للنشنناط اإلنسنناني وتولنند رغبننة لنندى األفننراد وكننذلك 
تولد توترا لديه فيحدث سلوك معين للتخفيف منن هنذا التنوتر، وهنذه التصنرفات 

د، والحاجننات متجننددة فعننند إشننباع حاجننة مننا تهنندف إلننى إشننباع حاجننات األفننرا
تظهننر حاجننات أخننرى فيتعننين علننى الفننرد إشننباعها. فمننن واجننب اإلدارة اإللمننام 
بطبيعة الحاجات ودوافنع السنلوك واسنتيعاب تصنرفات األفنراد ودوافعهنم لتنتمكن 

 من تحفيز العاملين. 
 

ا وقنندرة وتعتبننر نظريننة الحاجننات مننن قبننل ماسننلو مننن أكثننر نظريننات التحفيننز شننيوع
علننى تفسننير السننلوك اإلنسنناني فنني سننعيه إلشننباع حاجاتننه المختلفننة وتقننوم هننذه النظريننة 

 على مبدأين أساسيين: 
 أّن حاجات األفراد مرتبة ترتيبا تصاعديا على شكل سلم بحسب أولوياتها للفرد.  -1
سننلوك الفننرد وحفننزه أّمننا الحاجننات فنني أّن الحاجننات غيننر المشننبعة هنني التنني تننؤثر  -2
 تؤثر في سلوك الفرد وبالتالي ينتهي دورها في عملية الحفز. مشبعة فالال

 
 
 
وقد صنف ماسلو تلك الحاجات في خمس فئات بحسب أولويتهنا منن األسنفل  

 إلى األعلى كما يلي: 
 

 حاجات تحقيق الذات-5
 حاجات التقدير وااللتزام-4

 حاجات اجتماعية-3
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 حاجات األمن والحماية-2
 ولوجيةحاجات فسي-1

  
حين تسود الحاجات الفسيولوجية في مستوى أدنى وعنندما ينتم إشنباعها بدرجنة مرضنية 
ينتقل الى الحاجة التي تليها في األهمية وهي األمن والحماية؛ فالحاجة السابقة لنم تعند 
حافزة بسبب إشباعها، وتبدأ الحاجة العليا بحفز الفنرد فيصندر عننه سنلوك إلشنباع تلنك 

 حتى يصل:الحاجة وهكذا 
إلى الحاجات العليا وهي حاجات التقدير حيث يعتمد إشباعها على السياسنات اإلدارينة 
والسنننلوك القينننادي وتظهنننر لننندى اإلدارينننين أكثنننر منننن األفنننراد ثنننم ينتقنننل بعننند إشنننباع تلنننك 
الحاجة إلى حاجنات تحقينق النذات وهني مهمنة إلشنياع الحاجنات للفئنة التني اسنتطاعت 

 (.2002رجة مقبولة )العميانإشباع الحاجات الدنيا بد
 (: Tow- Factor Theoryنظرية العاملين لهيرزبرغ ) -2

تشننير هننذه النظريننة إلننى أن العوامننل المننؤثرة فنني بيئننة العمننل والتنني تننؤدي إلننى 
القناعة والرضا عن العملف هي ليست بالضرورة نفس العوامل التي تنودي إلنى 

جنود عناملين يحننددان ( وقنند بننى نظريتنه علننى و 2004عندم الرضنا )الموسنوعة 
 الرضا لدى األفراد وهما:

 (Maintenance Hugienic Factorsعوامنننل صنننيانة/ وقاينننة )  -

Dissatisfiers  فعنندم وجننود هننذه العوامننل فنني بيئننة العمننل يننؤدي إلننى حالننة مننن عنندم
الرضا ، وعدم توافرها ال يؤدي إلى دافعية قوينة للعمنلف وأطلنق عليهنا عوامنل صنيانة / 

 ضرورية لضمان أدنى درجة إشباع للحاجات.  وقاية لكونها
  Satisfiers  ( Motivators)عوامل دافعية -
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ذا تننوافرت   وهنني عوامننل مرتبطننة بجننوهر العمننلف وأطلننق عليهننا العوامننل الدافعيننة وا 
تننؤدي إلننى دافعيننة قويننة ودرجننة عاليننة مننن الرضننا إال أن عنندم توافرهننا ال يننؤدي إلننى حالننة 

 رضا.عالية من االستياء وعدم ال
واستنتج أن العوامنل المرضنية فني العمنل تتعلنق بمضنمون العمنلف والعوامنل غينر  

مرضية ترتبط بالبيئة والظروف. كما أسهمت هذه النظرية في توجينه انتبناه المنديرين إلنى 
عوامنننل أخنننرى غينننر الراتنننبف وظنننروف العمنننلف والسياسنننات التننني يمكنننن أن تننندفع العننناملين 

 (.2004للعمل )حريمف 
 
 :( Aldrfer)لدرفير نظرية ا -3

معتمدًا على النظريات السابقة لماسلو وهيرزبيرغ أشار إلى أن اإلنسان لنه ثنالث  
 مجموعات من الحاجات وهي:

 

 

 .حاجات الوجود )الماءف الغذاءف األجورف ظروف العمل( -
حاجنات ينتم إشنباعها بالعالقنات االجتماعينة  (Relatedness)حاجات االرتباط  -

 والتبادلية.
بداعي . (Growth)النمو حاجات  -  حاجات يتم إشباعها بالقيام بعمل منتج وا 

 
وقنننند اقترنننننت هننننذه الحاجننننات مننننع حاجننننات سننننلم ماسننننلو إال أنهننننا تختلننننف بطريقننننة 

 .التحرك مع سلم ماسلو

فالحاجات لدى الدرفر تتحرك بشكل خط مستقيم وليس سلمًا وال يعتقد بأنه يجب  
  قبل أن تشكل الحاجات العليا دافعًا.        أوالً              إشباع الحاجات الدنيا 
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وتفيننند نظرينننة الننندرفر المنننديرين فننني توجينننه األفنننراد نحنننو الحاجنننات الننندنيا إذا مننننا 
استحال على األفراد تحقيق حاجات المرتبة العلياف فن ذا كاننت حاجنات المرتبنة العلينا مثنل 

فواجنننب المننندير هننننا سياسننات المؤسسنننة ال تسنننمح للفنننرد ب شنننباع حاجنننات النمنننو والتطنننورف 
رشنناد جهننود الفننرد نحننو إشننباع حاجننات الوجننود واالرتبنناط )حننريمف  عننادة توجيننه وا  التنندخل وا 

2004.) 
 

 نظرية  روا )التوقع(: -4
تقول بأن الرغبة والميل للعمل يعتمد على درجة التوقع أّن ذلك العمل سيؤدي إلى 

ائد معينة وتتضمن نتائج معينة ويختار طريقة ما للعمل؛ ألنه يتوقع نتائج أو عو 
 ثالثة مفاهيم: 

 التوقع وهو االعتقاد بنأن جهد الشخ  سيؤدي إلى األداء الناجح. -1
التكافؤ وهو درجة الجاذبية التي يعطيها الفرد للمكافوت. فالتكافؤ يعرف األفراد  -2

 ما يريدون من العمل.

ت الفائدة وهي االعتقاد بأن تحقيق أداء معين يعد أساسًا للحصول على مكافو -3
االرتباط المتصور بين القيام بعمل جيد والحصول   ومبدأ النفع ه ما أي إنّ 

 (.2004على مكافوت. )حريم، 

  
 :الدراسات السابقة

 
قام الباحثون ب جراء العديد من الدراسات المتعلقة بالرضا الوظيفي والقيادة 

قات مختلفة التحويلية وخاصة في الدول األجنبية، وقد أظهرت الدراسات األجنبية عال
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من اإليجابية إلى المتدنية، وهناك الكثير من الدراسات العربية التي أجريت على 
الرضا الوظيفي في البالد العربية مع متغيرات عدة واختلفت النتائج تبعًا للبيئات 
واألساليب القيادية المتبعة والمتغيرات )الجنس، العمر، المؤهل، المنطقة الجغرافية( 

السياسي في البلد. وسأستعر  هنا بع  الدراسات العربية واألجنبية وكذلك الوضع 
 التي كان لها عالقة بالقيادة التحويلية والرضا الوظيفي.

 
( تعرف درجة ممارسة المشرفين التربويين 2008وهدفت دراسة غرايبة )

( 400لسلوك القيادة التحويلية وعالقتها بمستوى أدائهم. وتكونت عينة الدراسة من )
 ( معلمًا ومعلمة أجريت معهم مقابالت أظهرت النتائج التالية:30معلم ومعلمة و)

 كانت ممارسة المشرفين لسلوك القيادة التحويلية درجة متوسطة. -
وجود عالقة ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة سلوك القيادة التحويلية  -

 تعزى للجنس ولصالح اإلناث.
حصائية في درجة ممارسة سلوك القيادة التحويلية ال توجد عالقة ذات داللة إ -

 تعزى للمؤهل والمكان.
 

( دراسة هدفت للكشف عن العالقة بين تصورات  ,2007Franciseوأجرى )
المعلمين حول مهارات القيادة التحويلية لدى المديرين ورضا المعلمين في نيجيريا 

 يرًا وأظهرت النتائج:( مد48( معلمًا ومعلمة و)518وتكونت عينة الدراسة من )
 تؤثر مهارات القيادة التحويلية للمديرين على الرضا الوظيفي للمعلمين. -
يرى المديرون الذين يقضون سنوات طويلة في نفس المدرسة أنفسهم قادًة  -

 تحويليين أكثر من المديرين الذين يتنقلون بين المدارس بكثرة.
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نس المدير وخبرته وبين مهاراته عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ج -
 قائد تحويليا.

 
( تعرف  مستوى الرضا الوظيفي لدى 2007حجاج ) كما هدفت دراسة 

( موظفًا 120العاملين في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية وتكونت عينة الدراسة من )
 وموظفة وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

في مستوى الرضا الوظيفي تعزى لمتغير  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -
 الجنس/ سنوات الخبرة/ المؤهل العلمي/ العمر.

توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الرضا الوظيفي تعزى لمتغير  -
 الخبرة.

 
( إلى فح  آثار القيادة Nguni, Sleeyers, 2006وهدفت دراسة )

ارس االبتدائية في تنزانيا وأظهرت التحويلية واإلجرائية في الرضا الوظيفي في المد
 الدراسة النتائج التالية:

 تؤثر أبعاد القيادة التحويلية بشكل كبير في الرضا الوظيفي. -
يلعب الرضا الوظيفي لدى المعلمين دورًا متوسطًا في آثار القيادة التحويلية في  -

 االلتزام التنظيمي وسلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي المدارس.
 

( دراسة هدفت إلى فح  العالقة بين رضا المعلم Lenda, 2005وأجرت )
وسلوك القيادة التحويلية لمدير المدرسة وتحديد الفروقات بين مستوى رضا المعلم 

( 650حسب )العمر والجنس والخبرة والموقع الجغرافي( وتكونت عينة الدراسة من )



 2014،األول ،العددالثامن عشرراسات،المجلد إربد للبحوث والد                             د.غرايبة العتومد. ...درجة ممارسة مديري

207 

 

الية إنديانا وأشارت النتائج إلى معلمًا ومعلمة يعملون في المدارس الحكومية في و 
وجود عالقة بين مستوى رضا المعلم وبين سلوكيات القيادة التحويلية لمدير المدرسة، 
كما وجدت فروق في مستوى رضا المعلم تعزى للجنس والعمر وسنوات الخبرة بينما لم 

 يكن هناك فروقات في مستوى رضا المعلم تعزى للمكان الجغرافي.
 

( إلى الكشف عن األثر المباشر للقيادة Griffith, 2004)وهدفت دراسة 
التحويلية لدى المديرين في الرضا الوظيفي لدى المعلمين في المدرسة في الواليات 
المتحدة/ ماساشويبتس وتكونت عينة الدراسة من الكادر المدرسي والطالب في إحدى 

 مدارس المرحلة األساسية وأظهرت الدراسة النتائج التالية:
أشار المعلمون إلى سلوك المدير من خالل مكونات القيادة التحويلية الثالثة:  -

 اإللهام/ الكاريزما، االعتبار الفردي(.
عدم وجود عالقة ارتباطية بين القيادة التحويلية لدى المدير وترك المعلمين  -

 للمدرسة وتحصيل الطالب.
 ي الرضا الوظيفي.أظهرت قيادة المدير التحويلي أثرًا غير مباشر ف -

 
( إلنننى معرفنننة درجنننة الرضنننا النننوظيفي لننندى 2003ول )قبنننكمنننا هننندفت دراسنننة م

مرشننندي ومرشننندات المننندارس الحكومينننة فننني منننديريات التربينننة والتعلنننيم فننني محافظنننات 
 مرشدا ومرشدة. 235الضفة الغربية وقد بلغت عينة الدراسة 

للرضنننا النننوظيفي  وقننند أظهنننرت نتنننائج الدراسنننة أن الدرجنننة الكلينننة للمعننندل العنننام
( ف وكننننان مجنننال العالقننننة مننننع %66.2للمرشننندين والمرشنننندات كانننننت متوسنننطة بنسننننبة )

( ف بينمنا %76.2الهيئة التدريسية في المرتبة األولى لمجاالت الرضنا النوظيفي بنسنبة )
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( كما وجدت فنروق ذات %40.2كان مجال أنظمة الرواتب في المرتبة األخيرة بنسبة) 
( فننني درجنننة الرضنننا النننوظيفي لننندى مرشننندي α =0.05توى ) داللنننة إحصنننائية عنننند مسننن

ومرشدات المدارس الحكومية تعزى لمتغيرات الجننسف والعمنرف والمؤهنل العلمني والخبنرة 
 والحالة االجتماعية وعدد األوالد ومكان السكن وعدد الطلبة.

 
( دراسة هدفت إلى تحديد ما إذا كانت سلوكيات Layton, 2003وأجرت )

ويلية تؤدي إلى مستويات أعلى من الرضا لدى المعلمين، وتكونت عينة القيادة التح
( معلمًا ومعلمة وأظهرت الدراسة وجود عالقة إيجابية بين القيادة 1250الدراسة من )

التحويلية وبين رضا المعلمين، وأن مديري المدارس الممكن وصفهم بأنهم قادة 
 .تحويليون لديهم ثقافة مدرسية قائمة على التكيف
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( لمعرفة ما إذا كان هناك عالقة بين أسلوب Karen, 2002وهدفت دراسة )
القيادة التحويلية والرضا الوظيفي في المدارس االبتدائية في مقاطعة موريس/ 

( معلمًا ومعلمة وأظهرت النتائج وجود 396نيوجيرسي وتكونت عينة الدراسة من )
لرضا الوظيفي للمعلمين في مجاالت عالقة إيجابية عالية بين القيادة التحويلية وا

)اإلشراف والمكافوت وظروف العمل واالتصاالت ومجموع الرضا عن العمل والقدرة 
 على التكيف(.

وأظهرت مستوى عاليًا من الرضا عن العمل مع المديرين ذوي الخبرة من 
( 10( سنة ومستوى متدنيا من الرضا عن العمل مع المديرين ذوي الخبرة )11-15)

ات في مجاالت ظروف التشغيل واالتصاالت ومجموع الرضا الوظيفي واختالف سنو 
 العمر بين الجنسين.

 
إلى قياس العالقة بين الرضا  ) David A.Barry 2002 (وهدفت دراسة 

الوظيفي ونوع القيادة لدى مديرين المدارس الثانوية في والية ماتشيغن األمريكية. 
 لية:وتوصلت الدراسة إلى النتائج التا

 أن رضا المديرين الذكور عن الترقيات كان أكثر من رضا المديرات. -
أن رضا المديرين الذكور في المدارس الكبيرة كان أكثر من رضا المديرين في  -

 المدارس الصغيرة.
 أن الرضا الوظيفي كان أكبر عند المديرين الذين يتقاضون راتبًا أكثر. -
 األكبر سنًا.وكان الرضا أكبر عند المديرين  -
 أن هناك رضا وظيفيًا أكبر عند المديرين الذين يستخدمون الحوافز المعنوية. -
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( دراسننننة هنننندفت إلننننى تحدينننند منننندى الرضننننا 2000وأجننننرت سننننالمة والجعنيننننني )
النننوظيفي لننندى معلمننني المننندارس الخاصنننة فننني محافظنننة الزرقننناء فننني األردن منننن خنننالل 

الخبننننرة العمليننننة والعننننبء التدريسنننني. معرفننننة أثننننر متغيننننرات الجنننننس والمؤهننننل العلمنننني و 
( معلمنا ومعلمنة أن درجنة 646وأظهرت نتائج الدراسنة التني أجرينت علنى عيننة بلغنت )

الرضا الوظيفي للمعلمين العناملين فني المندارس الخاصنة فني محافظنة الزرقناء أقنل منن 
( وبنسننبة مئويننة 86.2المتوسننط؛ إذ يبلننو متوسننط اإلجابننة علننى مقينناس الرضننا الكلنني )

  %2.57ارها مقد
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق فردية ذات داللة إحصنائية تعنزى للجننس  
في حين أظهرت النتائج فروقا ذات داللة إحصائية تعزى للخبنرة العملينةف وكنذلك وجنود 

 فروق ذات داللة إحصائية تعزى للعبء التدريسي.
 

مل فني رضنا ( دراسة هدفت إلى فح  آثار ثالثة عواBogler, 1999وأجرى )
المعلمين وهي األسلوب القيادي )تحويلي مقابل إجرائي( واستراتيجية اتخناذ القنرار للمندير 
)تشاركي مقابل ديمقراطي( وتصورات المعلمين نحو وظيفتهم. وتكونت عينة الدراسة من 

( معلمننًا يعملنننون فنني مننندارس شنننمال فلسننطين المحتلنننة. وأظهننرت النتنننائج أن هنننناك 930)
تقنندير الننذات  اهم في الوصول إلى الرضا الوظيفي لدى المعلمين هي:عوامل مهمة تس

 واالستقاللية في العمل والتطور الوظيفي أثناء الخدمة.
وكان الرضا الوظيفي عامل توسط مهم بين األسلوب القيادي للمدير وبين 
 أداء المعلم أثناء الخدمة. كما أظهرت أن المعلمين يفضلون العمل مع المديرين الذين

 يستخدمون سلوكيات اإلدارة التحويلية.
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( دراسننة هنندفت إلننى تحدينند درجننة الرضننا الننوظيفي للمننرأة 1996وأجننرى محمنند )
العاملنة فنني المندارس الثانويننة الحكومينة فنني محافظننة إربند فنني األردن منن خننالل كشننف 

والتوجينننه الفنننني، أبعنناد هننني الراتنننب ، فنننر  الترقينننة، ظنننروف العمنننل، وظيفنننة اإلشنننراف 
المكانننة االجتماعيننة، وتقنندير المجتمننع، والعالقننات مننع الننزميالت، والعالقننة مننع اإلدارة، 
والعالقة منع الطالبنات، والقنوانين واألنظمنة. ومعرفنة أثنر كنل منن المؤهنل العلمني وعندد 

( 333سنننوات الخبننرة والمركننز الننوظيفي الرضننا الننوظيفيف وتكونننت عينننة الدراسننة مننن )
 عاملة.
 ظهرت الدراسة النتائج التالية:وأ
درجننة الرضننا لنندى العننامالت فنني المنندارس الثانويننة الحكوميننة فنني محافظننة إربننند -

 ( 5.1( من )8.3كانت متوسطة بشكل عام؛ إذ بلو متوسط اإلجابات ) 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمركز الوظيفي لصالح اإلداريات  -

لعلمنني والمركننز الننوظيفي فنني المجننال الخننامس ) وجننود أثننر للتفاعننل بننين المؤهننل ا
 المكانة االجتماعية وتقدير المجتمع(

وجننننود فننننروق ذات داللننننة إحصننننائية تعننننزى للخبننننرة ف وجننننود فننننروق ذات داللننننة  -
إحصنننائية تعنننزى للمؤهنننل العلمنننيف وأمنننا علنننى المجنننال الثالنننث ) ظنننروف العمنننل 

 وطبيعته( فكانت لصالح حملة درجة البكالوريوس.
  

 
لدراسنات السننابقة إلنى أهميننة القينادة التحويليننة كننمط إداري  فنني المجنال التربننوي؛ وتشنير ا

فهننني ترفنننع العننناملين إلنننى مسنننتويات أعلنننى منننن الدافعينننة و األخنننالقف فجننناءت الدراسنننات 
وتصنننننننورات المعلمنننننننين حنننننننول  لتكشف عن مدى ممارسة المديرين لسلوك القيادة التحويلية
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رين وفيما إذا كان هناك عالقة بين تلك الممارسنات و مهارات القيادة التحويلية لدى المدي
الرضا الوظيفي، كما أخذت الدراسات متغيرات فني جلهنا متشنابهةفواختلفت الدراسنات فني 
بعنن  النتننائج واتفقننت فنني بعضننها األخننر. وأشننارت الدراسننات إلننى وجننود عالقننة مباشننرة 

 عام. وغير مباشرة لسلوك القيادة التحويلية في الرضا الوظيفي بشكل
 

فجاءت هذه الدراسة لسد ثغرة من حيث رأي المديرين في أنفسهم وتقييم 
سلوكياتهم التحويلية وأثرها في رضاهم الوظيفي مستخدمة مقياس يختلف عن مقياس 

 الدراسات السابقة.
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلارادات

 ماتمع الدراسة والعينة
مننديرات المنندارس الثانويننة فنني مدينننة إربنند تكننون مجتمننع الدراسننة مننن مننديري و  

( منن اإلننناث.  11( ذكنور و )  9( منننهم )  20حينث بلنو المجمننوع الكلني للمنديرين ) 
 واشتملت عينة الدراسة على مجتمع الدراسة كامال

( 4( بعننند حنننذف )16جننندول يوضنننح توزينننع مجتمنننع الدراسنننة. واصنننبت عيننننة الدراسنننة )
 اجابات لم تستكمل.

 (1جدول )

 الدراسةمجتمع  توزيع

 ينريالمد

 9 روذك

 11 ناثإ

 20 المجوع

 
 :أداة الدراسة

لسنلوك القينادة التحويلينة المنديرين  استخدم الباحث أداتين لقياس درجنة ممارسنة 
( 50التنني كننان قنند أعنندها الباحننث فنني دراسننة سننابقة )أطروحننة دكتننوراه( وشننملت علننى )

 ( مجاالت هي:7ِفقرة موزعة على )
 فقرات 4             وين رؤيةتحديد وتك -1
 فقرات 6            تبني وتقبل أهداف الجماعة -2
 فقرات 6  نقل توقعات عالية لألداء لدى العاملين -3
 فقرات 7            توفير وتقديم نماذج جديدة -4
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 فقرة 11   توفير دعم فردي وخا  للعاملين -5
 فقرات 6    توفير التحفيز العقلي -6
 فقرات 10   ثقافة مدرسية منتجة وفاعلة بناء -7

فقد  (Paula, Spector, 1994)أما أداة الرضا الوظيفي والتي تم أخذها عن 
تم ترجمتها وعرضها علنى المحكمنين ونالنت موافقنة المحكمنين بعند أن تنم تكيفهنا للبيئنة 

( 6فقننننرة موزعننننة علننننى ) 36األردنيننننةف وتننننم دمننننج بعنننن  المجنننناالت وأصننننبحت تشننننمل 
 ما يلي:مجاالت ك

 فقرات 7   المجال األول الراتب والمكافوت
  فقرات 4    المجال الثاني اإلشراف

 فقرات 6   المجال الثالث التقدير والترقية
 فقرات 4    المجال الرابع الفوائد 

 فقرات 6    األتصالالمجال الخامس 
 فقرات 9   المجال السادس طبيعة العمل

  
 ت نموذجًا لها كالتالي:وقد أخذت األداتان تدريج ليكر 

  موافق بشدة         درجات  5  
 موافق         درجات  4 
 محايد        درجات  3 
 غير موافق           درجتان   
 غير موافق بشدة     درجة واحدة  
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 :صدق األداة
تنننم التحقنننق منننن الصننندق المنطقننني االسنننتقاللي للفقنننراتف والنننذي يتنننناول صننندق  

تباطهننننا بكننننل مجننننالف حيننننث عرضننننت األداتننننان علننننى مجموعننننة مننننن الفقننننرات ومنننندى ار 
المحكمين المختصين في اإلدارة التربويةف وذلك للحكم على درجة مناسنبة كنل فقنرة منن 

 حيث الصياغة اللغويةف ومدى انتمائها للمجال الذي تندرج تحته.
 .وقد أبدى المحكمون موافقتهم على األداتين كما هما 

 
 

  ة:الدراس اةثبات أد   
تم حساب معامل الثبات بطريقة االتساق للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد  

على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من  الداخلي حسب معادلة كرونباق ألفا
واعتبرت هذه النسب مناسبة لغايات هذه الدراسة. والجدول اآلتي مديرًا ومديرة،  (13)

 يبين هذه المعامالت .
 

 (1ادول )
 الفا معامل االتساق الداخلا كرونباخ

 االتساق الداخلا البعد

 0.96 سلوك القيادة التحويلية 

 0.92 الرضا الوظيفي

 

 (2ادول )
 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية
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 النسبة التكرار  

 37.5 6 ذكر الجنس

 62.5 10 نثىأ  

 50.0 8 فأقل 50 العمر

 50.0 8 50كثر من أ  

 68.8 11 بكالوريوس+دبلوم المؤهل العلمي

 31.3 5 ماجستير  

 6.3 1 20-15 الخبرة

 93.8 15 فأكثر 20  

  Total 16 100.0 

 :متغيرات الدراسة
 اشتملت الدراسة الحالية على المتغيرات التالية:   
 :المتغير التابع         

 درجة ممارسة المديرين لسلوك القيادة التحويلية. -
 مستوى الرضا الوظيفي للمديرين. -

 :المتغيرات المستقلة

 ماجستير، دكتوراه   بكالوريوس + دبلوم :مؤهل المدير العلمي
 أنثى  ذكر  :جنس المدير

 
 العمر وله ثالثة مستويات:

30-40 
41-50 
51-60 
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 إارادات تصحيح األداتي 
داتننين قننام الباحننث بترجمننة االسننتجابات علننى مقينناس ليكننرت الخماسنني فنني األ 

 على النحو التالي:
( لالسنننتجابات )موافنننق بشننندةفموافقف محايننندف 1ف 2ف 4,3ف 5أعطينننت األعنننداد ) 

 غير موافقف غير موافق بشدة( على الترتيب.
كمننا جننرى تقسننيم مسننتويات اإلجابننة علننى الفقننرات والمجنناالت ككننل إلننى ثالثننة  

ف متوسننننطف منننننخف ( علننننى أسنننناس أن القننننيم ضننننمن ) انحننننراف ( 0.5مسننننتويات )عننننال 
( تعتبر متوسطة واألعلى منهنا عالينة واألدننى منهنا منخفضنة 3معياري عن المتوسط )

 وبذلك تكون المستويات الثالثة على النحو التالي:
 ( مؤشرًا على درجة منخفضة. 2,29المتوسط الحسابي ) -
 ( مؤشرًا على درجة متوسطة.3.70 -2.30المتوسط الحسابي ) -

 ؤشرًا على درجة عالية.( م 3.71المتوسط الحسابي ) -

 
 المعالاة اإلحصائية

لإلجابنننننننة عنننننننن السنننننننؤال األول والثننننننناني تنننننننم حسننننننناب المتوسنننننننطات الحسنننننننابية  -1
واالنحرافننات المعياريننة إلجابننات عينننة الدراسننة إليجنناد درجننة ممارسننة المننديرين 

يجاد مستوى الرضا الوظيفي لديهم.  لسلوك القيادة التحويلية وا 
م اسنتخدام معامنل ارتبناط بيرسنون إليجناد العالقنة لإلجابة عن السؤال الثالنث تن -2

 بين درجة ممارسة سلوك القيادة التحويلية ومستوى الرضا الوظيفي.
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لإلجابننة عننن السننؤال الرابننع تننم إجننراء تحليننل التبنناين المتعنندد للكشننف عننن أثننر  -3
المتغيننننرات المسننننتقلة )المؤهننننل العلمننننيف الجنننننسف العمننننر، الخبننننرة( علننننى درجننننة 

 لسلوك القيادة التحويلية.  ممارسة المديرين

بننين درجننة  (≥ 0.05 )هننل توجنند عالقننة ذات داللننة احصننائية عننند مسننتوى -4
 ممارسة سلوك القيادة التحويلية و الرضا الوظيفي للمديرين؟

 
 
 

  
 السؤال األول:"ما دراة ممارسة مديري المدار  لسلوك القيادة التحويلية؟"

توسطات الحسابية واالنحرافات لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج الم 
 درجة ممارسة مديري المدارس في مدينة إربد لسلوك القيادة التحويلية ،المعيارية ل

 والجدول أدناه يوضح ذلك.
 

 (3ادول )
مديري المدار   ا ممارسة دراة ل المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرا ات

 مدينة إربد لسلوك القيادة التحويلية
 المجال ملرقا الرتبة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

  28. 4.60 بناء ثقافة مدرسية منتجة وفاعلة 7 1
  33. 4.54 توفير وتقديم نماذج جديدة للعمل 4 2
  38. 4.53 توفير دعم فردي وخا  للمعلمين 5 3
  48. 4.48 نقل توقعات عالية لألداء لدى المعلمين 3 4
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 المجال ملرقا الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

  42. 4.39 الفكري توفير التحفيز 6 5
  38. 4.36 تبني وتقبل أهداف الجماعة 2 6
  41. 4.28 تحديد وتكوين رؤية 1 7
  33. 4.48 ككل درجة الممارسة  

ممارسة درجة ل ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية3يبين الجدول ) 
حيث جاء في المرتبة ، مديري المدارس الثانوية في مدينة إربد لسلوك القيادة التحويلية

، (4.60بأعلى متوسط حسابي بلو ) بناء ثقافة مدرسية منتجة وفاعلةمجال األولى 
(، 4.28في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلو ) تحديد وتكوين رؤيةبينما جاء مجال 

(.وهذا يمثل درجة 4.48ككل )المديرين  وبلو المتوسط الحسابي لدرجة ممارسة 
 ممارسة عالية .

 ) Nguni,Sleeyers,2006(ودراسة) (Francise,2007تفقت الدراسة مع دراسة فا
أن درجة الممارسة ( حيث أشارت الدراسة إلى 2008رايبة )ولم تتفق مع دراسة غ

كانت متوسطة على عكس الدراسة الحالية التي أشارت إلى درجة عالية حيث كان 
 ي جميع المجاالت .للمهارات التحويلية أثر إيجابي في سلوك المديرين ف

 
"هل تختلف درجة ممارسة  المديرين  لسلوك القيادة التحويلية باختالف  السؤال الثاني:

 الجنس والعمر والمؤهل؟"
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات تم  لإلجابة عن هذا السؤال 
ت الجنس لدرجة ممارسة  المديرين  لسلوك القيادة التحويلية حسب متغيرا  المعيارية

ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام والعمر والمؤهل، 
 وضح ذلك.يأدناه  (4)والجدول، اختبار "ت"
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 أوال: الان 

 (4ادول )
درجة الان   ا ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرا ات المعيارية واختبار "ت" 

 ممارسة المديري  لسلوك القيادة التحويلية
 العدد الجنس 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 تحديد وتكوين رؤية

  

 706. 14 385. 44. 4.33 6 ذكر

    41. 4.25 10 نثىأ

تبني وتقبل أهداف 
 الجماعة

 535. 14 636. 36. 4.44 6 ذكر

    40. 4.32 10 نثىأ

ء نقل توقعات عالية لألدا
 لدى المعلمين

 899. 14 129. 55. 4.50 6 ذكر

    47. 4.47 10 نثىأ

توفير وتقديم نماذج جديدة 
 للعمل

 180. 14 1.410 19. 4.69 6 ذكر

    37. 4.46 10 نثىأ

توفير دعم فردي وخا  
 للمعلمين

 157. 14 1.494 18. 4.71 6 ذكر

    44. 4.43 10 نثىأ

 توفير التحفيز الفكري

  

 545. 14 620. 37. 4.47 6 ذكر

    46. 4.33 10 نثىأ

بناء ثقافة مدرسية منتجة 
 وفاعلة

 092. 14 1.809 19. 4.75 6 ذكر

    29. 4.51 10 نثىأ

 284. 14 1.114 20. 4.60 6 ذكر سلوك المدير ككل

    38. 4.41 10 نثىأ

=  ) عند وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم   (4يتبين من الجدول ) 
 .في جميع المجاالت وفي األداة ككل الجنستعزى ألثر  (0.05
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(بعدم وجود  (Francise,2007 ( ودراسة2005فاتفقت النتيجة مع دراسة )لندا، 
( حيث 2008فروق ذات داللة إحصائية متعلقة بالجنسف ولم تتفق مع دراسة غرايبة )

 ح اإلناث.كان هناك فروق في درجة ممارسة السلوك تعزى للجنس لصال

 ثانيا: العمر
 (5ادول )

درجة العمر  ا ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرا ات المعيارية واختبار "ت" 
 ممارسة المديري  لسلوك القيادة التحويلية

 العدد العمر 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 770. 14 298. 44. 4.31 8 لفأق 50 تحديد وتكوين رؤية

    40. 4.25 8 50كثر من أ

تبني وتقبل أهداف 
 الجماعة

 162. 14 1.476 41. 4.50 8 فأقل 50

    32. 4.23 8 50كثر من أ

نقل توقعات عالية 
 لألداء لدى المعلمين

 083. 14 1.864 29. 4.69 8 فأقل 50

    56. 4.27 8 50كثر من أ

 توفير وتقديم نماذج
 جديدة للعمل

 168. 14 1.455 23. 4.66 8 فأقل 50

    39. 4.43 8 50كثر من أ

توفير دعم فردي 
 وخا  للمعلمين

 162. 14 1.475 34. 4.67 8 فأقل 50

    40. 4.40 8 50كثر من أ

 213. 14 1.305 48. 4.52 8 فأقل 50 توفير التحفيز الفكري

    35. 4.25 8 50كثر من أ

مدرسية  بناء ثقافة
 منتجة وفاعلة

 487. 14 714. 28. 4.65 8 فأقل 50

    28. 4.55 8 50كثر من أ

 160. 14 1.483 31. 4.60 8 فأقل 50 سلوك المدير ككل

    32. 4.37 8 50كثر من أ
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 (  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم   (5يتبين من الجدول ) 
.حيث كان االداء عاليا لجميع وفي األداة ككلفي جميع المجاالت  العمرتعزى ألثر 

 .الفئات العمرية
( حيث كان األداء متوسطًاف واتفقت مع 2008ولم تتفق هذه الدراسة مع دراسة الغرايبة)

فكان المديرون الذين يستخدمون سلوكيات القيادة التحويلية (  Bogler,199دراسة)
 مفضلين على غيرهم في التعامل.

 علماثالثا: المؤهل ال
 (6ادول )

ممارسة درجة المؤهل العلما  ا ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرا ات المعيارية واختبار "ت" 
 المديري  لسلوك القيادة التحويلية

 المؤهل العلمي 
العد
 د

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 450. 14 776.- 34. 4.23 11 س+دبلومبكالوريو  تحديد وتكوين رؤية

    55. 4.40 5 ماجستير

تبني وتقبل أهداف 
 الجماعة

 356. 14 955.- 32. 4.30 11 بكالوريوس+دبلوم

    50. 4.50 5 ماجستير

نقل توقعات عالية 
لألداء لدى 

 المعلمين

 311. 14 1.052- 48. 4.39 11 بكالوريوس+دبلوم

 ماجستير
5 4.67 .47    

توفير وتقديم نماذج 
 جديدة للعمل

 377. 14 912.- 30. 4.49 11 بكالوريوس+دبلوم

    41. 4.66 5 ماجستير

توفير دعم فردي 
 وخا  للمعلمين

 109. 14 1.712- 33. 4.43 11 بكالوريوس+دبلوم

    43. 4.76 5 ماجستير

توفير التحفيز 
 الفكري

 072. 14 1.944- 35. 4.26 11 بكالوريوس+دبلوم

    47. 4.67 5 ماجستير
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بناء ثقافة مدرسية 
 منتجة وفاعلة

 453. 14 772.- 25. 4.56 11 بكالوريوس+دبلوم

    34. 4.68 5 ماجستير

 182. 14 1.403- 27. 4.41 11 بكالوريوس+دبلوم سلوك المدير ككل

    41. 4.65 5 ماجستير

 (  =0.05إحصائية )وجود فروق ذات داللة عدم   (6يتبين من الجدول ) 
.فلم يكن للمؤهل في جميع المجاالت وفي األداة ككل المؤهل العلميتعزى ألثر 

العلمي أثر مباشر في سلوكيات القيادة التحويلية لدى المديرينف اتفقت الدراسة مع 
 (بعدم وجود عالقة في درجة الممارسة .2008دراسة غرايبة )

فا لدى مديري المدار  الثانوية  ا مدينة السؤال الثالث:"ما مستوى الرضا الوظي
 إربد؟"

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  
 الرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الثانوية في مدينة إربد، المعيارية لمستوى

 والجدول أدناه يوضح ذلك.
 (7ادول )

 ير يالرضا الوظيفا لدى مد لمستوى ةالمعياري المتوسطات الحسابية واالنحرا ات
 المدار  الثانوية  ا مدينة إربد

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

  50. 3.66 االتصال والتكيف 5 1
  47. 3.57 الراتب والمكافوت  1 2
  51. 3.56 العمل 6 3
  54. 3.23 اإلشراف 2 4
  71. 2.93 التقدير والترقية 3 5
  74. 2.56 الفوائد 4 6
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 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

  49. 3.33 الرضا الوظيفي ككل  

الرضا  لمستوى ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية7يبين الجدول ) 
حيث جاء في المرتبة األولى ، الوظيفي لدى مديري المدارس الثانوية في مدينة إربد 

 الفوائد، بينما جاء مجال  (3.66بأعلى متوسط حسابي بلو ) االتصال والتكيفمجال 
لرضا ل(، وبلو المتوسط الحسابي 2.56في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلو )

وبذلك اتفقت مع دراسة  ،وهذا يمثل درجة متوسطة (.3.33) الوظيفي ككل
 Karen,2002ولم تتفق مع دراس  ،( حيث كان الرضا بدرجة متوسطة2003مقبول)

 للرضا الوظيفي متدنيًا.حيث كان المجموع الكلي 
 

"هل يختلف المستوى الوظيفا لدى مديري المدار  الثانوية  ا  السؤال الرابع :
 مدينة إربد باختالف الان  والعمر والمؤهل العلما ؟"

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات تم  لإلجابة عن هذا السؤال 
ولبيان جنس والعمر والمؤهل، لمستوى الرضا الوظيفي حسب متغيرات ال المعيارية

والجدول أدناه ، الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"
 وضح ذلك.ت
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 أوال: الان 
 (8ادول )

مستوى الان   ا ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرا ات المعيارية واختبار "ت" 
 الرضا الوظيفي

 العدد الجنس 
المتوسط 
 الحسابي

النحراف ا
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
اإلحصائي

 ة
 056. 14 2.086 64. 3.86 6 ذكر الراتب والمكافوت 

    23. 3.40 10 نثىأ

 128. 14 1.616 71. 3.50 6 ذكر اإلشراف

    35. 3.08 10 نثىأ

 054. 14 2.099 95. 3.36 6 ذكر التقدير والترقية

    38. 2.67 10 نثىأ

 الفوائد

  

 100. 14 1.759 1.10 2.96 6 ذكر

    29. 2.33 10 نثىأ

 االتصال والتكيف

  

 027. 14 2.465 56. 4.00 6 ذكر

    34. 3.45 10 نثىأ

 العمل

  

 041. 14 2.245 72. 3.89 6 ذكر

    17. 3.37 10 نثىأ

 الرضا الوظيفي ككل

  

 024. 14 2.531 69. 3.67 6 ذكر

    09. 3.12 10 نثىأ

 (  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم   (8يتبين من الجدول ) 
باستثناء مجال االتصال والتكيف والعمل في جميع المجاالت الجنس تعزى ألثر 

والرضا الوظيفي ككل، وكانت الفروق لصالح الذكور. فاتفقت مع دراسة حجاج 
جود فروق  تعزى للجنس  ولم بعدم و  (2000( ودراسة سالمة والجعنيني )2007)
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( حيث وجدت فروق في 2003( ومقبول )Linda,2005تتفق مع دراسة كل من )
 مستوى الرضا تعزى للجنس .

 
 أوال: العمر

 (9ادول )
مستوى العمر  ا ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرا ات المعيارية واختبار "ت" 

 الرضا الوظيفي

 العدد العمر 
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
اإلحصائي

 ة
 236. 14 1.239- 24. 3.43 8 فأقل 50 الراتب والمكافوت 

    61. 3.71 8 50كثر من أ

 021. 14 2.610- 26. 2.94 8 فأقل 50 اإلشراف

    59. 3.53 8 50كثر من أ

 148. 14 1.532- 45. 2.67 8 فأقل 50 التقدير والترقية

    85. 3.19 8 50كثر من أ

 749. 14 326.- 23. 2.50 8 فأقل 50 الفوائد

    1.06 2.63 8 50كثر من أ

 472. 14 739.- 42. 3.56 8 فأقل 50 االتصال والتكيف

    58. 3.75 8 50كثر من أ

 431. 14 812.- 14. 3.46 8 فأقل 50 العمل

    71. 3.67 8 50كثر من أ

 220. 220. 14 1.285- 06. 3.17 8 ي ككلالرضا الوظيف

8 3.48 .67 -1.285 7.108 .239  

 (  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم   (9يتبين من الجدول ) 
باستثناء مجال في جميع المجاالت وفي الرضا الوظيفي ككل العمر تعزى ألثر 
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تفقت مع دراسة .فا 50اإلشراف، وكانت الفروق لصالح فئة العمر أكثر من 
(2002David A.Borrg حيث كان مستوى الرضا أكبر عند المديرين األكبر سناف )

( بوجود فروق 2003(و نتائج دراسة)مقبولفLenda ,2005) وجاءت مغايرة لنتائج 
 ذات داللة احصائية تعزى للعمر. 

9 
 ثالثا: المؤهل العلما 

 (10ادول )
المؤهل العلما على مستوى الرضا ألثر ارية واختبار "ت" المتوسطات الحسابية واالنحرا ات المعي

 الوظيفا
المتوسط  العدد المؤهل العلمي 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

الراتب  
 والمكافوت

 639. 14 480. 55. 3.61 11 بكالوريوس+دبلوم

    24. 3.49 5 ماجستير

 518. 14 663. 61. 3.30 11 س+دبلومبكالوريو  اإلشراف

    34. 3.10 5 ماجستير

 226. 14 1.268 80. 3.08 11 بكالوريوس+دبلوم التقدير والترقية

    30. 2.60 5 ماجستير

 140. 14 1.565 84. 2.75 11 بكالوريوس+دبلوم الفوائد

    14. 2.15 5 ماجستير

االتصال 
 والتكيف

 323. 14 1.024 59. 3.74 11 بكالوريوس+دبلوم

    07. 3.47 5 ماجستير

 152. 14 1.515 55. 3.69 11 بكالوريوس+دبلوم العمل

    26. 3.29 5 ماجستير

الرضا الوظيفي 
 ككل

 208. 14 1.319 56. 3.43 11 بكالوريوس+دبلوم

    09. 3.09 5 ماجستير

 (  =0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم   (10يتبين من الجدول ) 
. إال أنها لم في جميع المجاالت وفي الرضا الوظيفي ككلالمؤهل العلمي تعزى ألثر 
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(حيث وجدت فروق لصالح درجة 1996( ودراسة)محمدف2003تتفق مع دراسة)مقبولف
 البكالوريوس.

 
( α ≤ 0.05تواد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )السؤال الخام : "هل 
 لوك القيادة التحويلية والرضا الوظيفا للمديري ؟" بي  دراة ممارسة س

بنين درجنة  للعالقنةلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط بيرسنون  
( يوضنننح 11، والجننندول )ممارسنننة سنننلوك القينننادة التحويلينننة والرضنننا النننوظيفي للمنننديرين

 ذلك.
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 (11ادول )
 وك القيادة التحويلية والرضا الوظيفا للمدرادبي  دراة ممارسة سل للعالقةمعامل ارتباط بيرسو  

   

الراتب 
 اإلشراف والمكافوت

التقدير 
 الفوائد والترقية

االتصال 
 العمل والتكيف

الرضا 
الوظيفي 
 ككل

تحديد وتكوين 
 رؤية

 *535. **653. 398. 323. 191. *537. **685. معامل االرتباط ر

 033. 006. 127. 222. 478. 032. 003. الداللة اإلحصائية

 16 16 16 16 16 16 16 العدد

تبني وتقبل أهداف 
 الجماعة

 213. 178. 439. 267. 087.- 084. 302. معامل االرتباط ر

 428. 511. 089. 318. 749. 757. 256. الداللة اإلحصائية

 16 16 16 16 16 16 16 العدد

نقل توقعات عالية 
لألداء لدى 

 المعلمين

 315. 480. 183. 275. 168. 160. 273. ط رمعامل االرتبا

 234. 060. 497. 304. 533. 555. 306. الداللة اإلحصائية

 16 16 16 16 16 16 16 العدد

توفير وتقديم 
نماذج جديدة 

 للعمل

 465. *505. 392. 462. 309. 132. *508. معامل االرتباط ر

 070. 046. 133. 072. 244. 627. 044. الداللة اإلحصائية

 16 16 16 16 16 16 16 العدد

توفير دعم فردي 
 وخا  للمعلمين

 270. 322. 362. 220. 082. 006. 351. معامل االرتباط ر

 311. 224. 168. 413. 763. 981. 183. الداللة اإلحصائية

 16 16 16 16 16 16 16 العدد

توفير التحفيز 
 الفكري

 323. 365. 282. 314. 130. 248. 342. معامل االرتباط ر

 222. 165. 290. 236. 631. 355. 194. الداللة اإلحصائية

 16 16 16 16 16 16 16 العدد

بناء ثقافة مدرسية 
 منتجة وفاعلة

 *506. *604. 476. 406. 204. 395. *530. معامل االرتباط ر

 046. 013. 063. 119. 447. 130. 035. الداللة اإلحصائية

 16 16 16 16 16 16 16 العدد

 412. 490. 408. 359. 157. 220. 466. معامل االرتباط ر سلوك المدير ككل

 113. 054. 116. 172. 562. 413. 069. الداللة اإلحصائية

 16 16 16 16 16 16 16 العدد

 (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *
 (.0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

 

 االتي: (11)يتبين من الجدول  
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مجال تحديد وتكوين رؤية من جهة  دالة إحصائيا بين إيجابيةوجود عالقة  -
وبين كل من مجاالت الراتب، والمكافوت، واإلشراف، والعمل والرضا الوظيفي 

 ككل من جهة أخرى. 
 . (Lenda,2005)و, (Nagony,2006)  اتفقت مع دراسة كل من

مجال توفير وتقديم نماذج جديدة للعمل  دالة إحصائيا بين بيةإيجاوجود عالقة  -
 من جهة وكل من مجاالت الراتب والمكافوت، والعمل من جهة أخرى.

 . (Boglar,1999)فاتفقت مع دراسة 
مجال بناء ثقافة مدرسية منتجة وفاعلة  دالة إحصائيا بين إيجابيةوجود عالقة  -

افوت، والعمل والرضا الوظيفي ككل من من جهة وكل  من مجاالت الراتب والمك
 جهة أخرى. 

 بينما لم تظهر أية عالقات دالة إحصائيا بين باقي المجاالت. 
 . (Layton,2003)واتفقت هذه النتائج مع دراسة 

وبشكل عام اتفقت الدراسة مع الدراسات السابقة على وجود عالقة إيجابية بين 
ضا الوظيفي وكان لها أثر مباشر وغير مباشر سلوكيات القيادة التحويلية  ومستوى الر 

 أيضًا.
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 : مناقشة السؤال األول
تشير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلى حصول المديرين على 
درجة كبيرة في ممارسة سلوك القيادة التحويلية في جميع المجاالت وكان مجال بناء 

لى ومجال تحديد وتكوين رؤية في المرتبة ثقافة مدرسية منتجة وفاعلة في المرتبة األو 
األخيرة ويعزى ذلك إلى أن وزارة التربية والتعليم تقدم وتنفذ برامج تساعد على تعزيز 
مهارات قيادية حديثة ومنها القيادة التحويلية بين مديري المدارس مثل الندوات وورش 

رانيا للمدير  العمل وآخر المستجدات على اإلدارة المدرسية مثل جائزة الملكة
المتميز.حيث يرحب المدير بالتنوع وطرح األفكار المختلفةف ويعطي العاملين االهتمام 
الشخصي واشعارهم بقيمتهم؛ فهذه المهمات تعمل على إيجاد ثقافة مدرسية مرغوب 

 فيها.
 

 مناقشة السؤال الثانا:
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة 

 وكيات القيادة التحويلية تعزى للجنس والعمر والمؤهل.سل
ويمكن تفسير ذلك إلى تشابه في درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى أفراد عينة 
الدراسة بغ  النظر عن جنسهم وعمرهم ومؤهلهم وحصولهم على نفس التدريب 

حديثة، والمعرفة وحضورهم ورش العمل الخاصة بالتدريب على سلوكيات القيادة ال
القيادة التحويلية، ورغبة هؤالء في رؤية مدارسهم فعالة وناجحةفباستخدامهم آليات 
اتصال فاعلة قي كل المستويات على صعيد المدرسة، وبما أنهم ناضجون فهم 
يمتلكون رؤية وبصيرة فويكونون مقبولين من اآلخرينف ويتعاملون ويتبنون عمليات 

 التغيير في المدرسة.
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 ؤال الثالث والرابع:مناقشة الس
تشير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلى حصول المديرين على  

درجة متوسطة في مستوى الرضا الوظيفي في جميع المجاالت وكان مجال االتصال 
والتكيف في المرتبة األولى ومجال الفوائد في المرتبة السادسة وتعد هذه النتيجة 

االقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع التربية والتعليم حيث منطقية في ظل األوضاع 
انخفا  الراتب وقلة المكافوت والترقيات التي تمتد إلى أكثر من خمس سنوات وأكثر 
أحياًنا كما أن المسكن في المدينة يضغط على الراتب بشكل كبير ألن المدينة يرتفع 

لمناطق األخرى فيعجز عن تلبية فيها مستوى المعيشة وتكون األسعار فيها أعلى من ا
حاجاته ومتطلبات الحياة الكريمة التي تزداد يوما بعد يوم الى جانب ما يتعر  له 
جهاد وضعف األجور وظروف العمل وانخفا  الروح  المديرون من مساءلة وا 

 المعنوية إلى جانب عدم كفاية الدعم من اإلدارة العليا.
على من المديرات في مجاالت االتصال وأظهر المديرون الذكور رضا وظيفيا أ
 والتكيف والعمل والرضا الوظيفي ككل . 

أعلى من خمسين  اسنة رضا وظيفي 50وأظهر المديرون الذين تبلو أعمارهم أكثر من 
سنة فأقل في مجال اإلشراف لوجود زمالة واحترام بين هذه الفئة والمشرفين. وشعور 

 م به من أجل نجاح العملية التربوية.المدير بتقدير المشرف لدوره الذي يقو 
لم تظهر فروقات دالة إحصائيا في في مجال المؤهل العلمي للمديرين فأما 

المتوسطات عند مقارنة النسبة الكلية للرضا الوظيفي مع متغير المؤهل العلمي إال 
يات  والفوائدان نظام الترق ،أنها ظهرت بع  الفروقات القليلة في مجال الترقية والتقدير
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والحوافز يطبق على العاملين في التربية على الجميع وأّن الفروقات المقدمة بين الذين 
 يحملون المؤهل العلمي و األقل بسيطة جدا. 

 

 مناقشة السؤال الخام :
يشير معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين القيادة التحويلية والرضا الوظيفي إلى 

 ما يلي:
إحصائيا بين ثالث مجاالت في السلوك التحويلي ) وجود عالقة إيجابية دالة  -

تحديد وتكوين رؤية، ومجال تقديم نماذج جديدة للعمل، ومجال بناء ثقافة 
مدرسية مع مجاالت الرضا الوظيفي ) الراتب، المكافوت، واإلشراف، والعمل، 

وهذا يعزى إلى نضج المديرين والمديرات والكفاية العلمية  والرضا ككل (،
ية لديهم، ومحاولتهم الدائمة للوصول إلى عالقة إنسانية جيدة مع والمعرف

ظهارهم الرضا على الرغم  العاملين وحفزهم على العمل والمشاركة والتعاون، وا 
 من ضغط الظروف االقتصادية والعمل التي يواجهونها.

كما تعزى العالقة اإليجابية بين تقديم نماذج جديدة وبين الراتب والعمل إلى  -
م التي يحملها المديرون الممارسون للقيادة التحويلية من خالل المهارات القي

الجيدة في التعامل مع اآلخرين والعمل بنشاط ليكونوا نماذج جيدة ألدوارهمف 
يمان بحيث يتعامل العاملون معهم  وتبني عملية التغيير وممارستها بقناعة وا 

 لدى الجميع.واقتناعهم وتبنيهم لألفكار وبالتالي تصبح سلوكًا 

وتعزى العالقة بين بناء ثقافة مدرسية منتجة وفاعلة والراتب والعمل والرضا  -
ككل إلى ممارسات التعاون السائدة في المدرسة حيث كان المديرون عاماًل 
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ومؤثرًا في ثقافة المدرسة حيث كانت حاجات الطالب من أولويات  اً أساسي
 ك التوجه.المديرين في المدارس والشعور بالرضا عن ذل

 التوصيات
 تناول متغيرات أخرى وفي مؤسسات تربوية جغرافية أخرى .-1
 
 تضمين سلوكيات القيادة التحويلية ضمن عناصر تقييم أداء المديرين.-2
 ضرورة اشتمال الدورات التدريبية على اآلثار اإليجابية للقيادة التحويلية للمديرين.-3

ق الممارسات التحويلية.توفير الدعم المادي والمعنوي لتطبي-4
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 إربد للبحوث والدراسات
 

 متخصصة مجلة علمية محّكمة
 تصدر عن عمادة البحث العلمي في جامعة إربد األهلية 

 

تنشر المجلة ، و أو أكثرًا يضم عددين مجلدًا واحدًا سنوي   إربد للبحوث والدراساتُتْصدُر مجلة 
والعلوم التربوية، والعلوم االقتصادية واإلدارية،  ،البحوث العلمية األصيلة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 . كما تنشر المراجعات العلمية والتحقيقات والتعليقات والمقاالت العلمية المختصرةوعلوم الشريعة والقانون
 .في تلك المجاالت

 قواعد النشر في المجلة
 

يجب أن تتوافر في البحث المقدم للنشر شروط البحث العلمي من حيث الجدة واإلحاطة   -1
ًً بإحدى اللغتين العربية واإلنجليزية. ويجب أال يزيد عدد  واالستقصاء والتوثيق، وأن يكون مكتوبًا

، بما في ذلك األشكال والرسومات والمراجع والجداول ثالثين صفحةصفحات البحث عن 
  والمالحق.

يشترط في البحث أال  يكون قد نشر أو قد م للنشر في أية مجلة أخرى، وعلى الباحث أن يتعهد   -2
 ًا عند تقديمه البحث.بذلك خطي  

أو نشر ملخص  إربد للبحوث والدراساتال يجوز للباحث إعادة نشر بحثه المنشور مسبقًا في مجلة   -3
عنه في أي وسيلة نشر أخرى إال  بعد مرور ستة أشهر على نشره، وبموافقة خطية من رئيس 

 التحرير، على أن يشار إلى هذه الموافقة عند إعادة النشر.
تحتفظ المجلة بحقها في أن تحذف  أو تختزل  أو تعيد صياغة بعض الجمل لتتالءم مع أسلوبها   -4

 في النشر.
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ترد الباحث بحثه بعد إرساله إلى التحكيم فهو ملزم بدفع جميع النفقات التي أنفقت على إذا اس  -5
 تحكيم البحث.

د مؤلف البحث المنشور بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، باإلضافة إلى  خمس   -6 يزو 
 عشرة مستلة مجانية من بحثه.

باستعمال برنامج وورد مايكروسوفت   A4 يطبع البحث بالحاسوب على وجه واحد من ورق بحجم  -7
للكتابة العربية، وتكون  14للكتابة اإلنجليزية و  12وحرف تايمز نيو رومان، بحيث يكون البنط 

سم.  ويجب أن يقدم الباحث   2.5المسافات مزدوجة بين األسطر، وتكون الهوامش بعرض  
 و        قرص مدمج(.ثالث نسخ ورقية ونسخة إلكترونية واحدة )على قرص ممغنط أ

ترقم الجداول واألشكال على التوالي حسب ورودها في البحث، وتزود بعناوين، وتطبع على أوراق  - 8
وفي صفحات منفصلة، وترسم أو تطبع بالحبر األسود، وتوضع في  (tracing paper)شفافة 

 نهاية البحث.
 عند وروده  في النص ألول مرة. يمكن استخدام المختصرات  شريطة أن يكتب المصطلح كامالً   - 9

يجب على الباحث أن ال يكتب اسمه على البحث بل يكتب على ورقة منفصلة اسمه الكامل   - 10
.  وذلك ليبقى االسم ووظيفته الحالية ورتبته العلمية واسم المؤسسة التي يعمل فيها وعنوانه مفصالً 

 من أجل التحكيم. مجهوالً 
ن للبحث: أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلنجليزية، على على الباحث أن يكتب ملخصي -11

كلمة.  وتلي الملخص كلمات دالة ال تزيد عن سبع   150أال يزيد عدد كلمات الملخص عن 
 تعر ف بنواحي البحث الرئيسة. 
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يجب على الباحث اتباع المنهج العلمي المستخدم في حقل البحث المعرفي واستعمال أحد  -12
(أو MLAاليب التالية في االستشهاد في المتن والتوثيق في قائمة المراجع: أسلوب إم إل أي)األس

(في العلوم APA(في العلوم اإلنسانية، أو أسلوب أي بي أي)Chicagoأسلوب شيكاجو )
( AIP( في العلوم الطبيعية، أو أسلوب  أي آي بي )CSEاالجتماعية، أو أسلوب سي إس إي )

 قية.  وهي  كلها متوافرة على اإلنترنت.في العلوم التطبي
يجب كتابة عناوين الكتب والمجالت بالحرف المائل إن كانت أجنبية. أما إذا كانت عربية فيوضع  - 13

 تحتها خط.
إذا استخدم الباحث مصادر ومراجع أجنبية وعربية فعليه أن يعد  قائمتين في ثبت المراجع، مبتدئا  -14

 بية.بالمصادر والمراجع العر 
 ترسل البحوث وجميع المراسالت المتعلقة بالمجلة إلى:  -15

 

 عميد البحث العلمي
 ، األردن 21110، إربد  2600جامعة إربد األهلية ، ص.ب 

 224-225فرعي 7056682هاتف 
Email: ij@inu.edn.jo.
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 اتــــويـــالمحت
 

رقم  اسم الباحث عنوان البحث
 الصفحة

  دور تقويم االداء التعليمي الجامعي في تعزيز الكفاءة والفعالية
 الجامعات االردنية الخاصة.االكاديمية في 

ماجد عبد المهدي  د.
 مساعدة
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  اختالف ممارسة معلمي العلوم لسلوكيات تنال من هيبتهم
 واحترامهم في ضوء متغيرات البيئة التعليمية.

محمود حسن بني د. 
 خلف
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  دراسة تحليلية للمنهاج الوطني التفاعلي المقرر لمرحلة رياض
  في ضوء مضامين التربية البيئية.األطفال في األردن 

 زكريا شعبان شعبان د.
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  تقويم محتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا في
ضوء األسس الحديثة لبناء المنهاج من وجهة نظر معلمي ومعلمات 

 .مديريات تربية عمان األولى وجرش والبادية الشمالية

 135 شاهر ذيب أبو شريخد. 

   درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في إربد لسلوك القيادة
 التحويلية وعالقتها بالرضا الوظيفي لديهم.

 د. فايز على العتوم 
 حسن يونس غريبةد. 
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  أوقات الفراغ ونوعية األنشطة الترويحية لدى الطالبات في
الملك  المملكة العربية السعودية دراسة ميدانية على عينة من جامعة

  .عبد العزيز

سميرة سعد الدين  د.
 المغربي
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 ين من وجهة نظر ممدى توافر المعايير الوطنية لتنمية المعل
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 287  وفاء سليمان عوجاند. 

 
 
 


