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مدى مراعاة كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى لألسس النفسية من وجهة نظر 
 معلمات الصف في األردن

 
  *د. خالد عطية السعودي

 آمنة علي الحوامدةأ.  
 

 ملخص: 
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى مراعاة كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى 

للمنهاج  من وجهة نظر معلمات الصف في األردن، وقد تكونت عينة الدراسة من لألسس النفسية 
( معلمة من معلمات الصف في محافظة الطفيلة، في الفصل الدراسي الثاني من العام 011)

م، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، ولتحقيق هدف الدراسة 5102/5102الدراسي 
بعد التأكد من صدقه وثباته، وخلصت إلى عدد من النتائج  النفسية ، طور الباحثان تصنيفا لألسس

قلها البعد العقلي أ( وكان 8.24بلغ ) إذأبرزها، أن البعد الديني قد حصل على أعلى وسط حسابي، 
(، كما أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات 8.05قل وسط حسابي وقد بلغ )أحيث حصل على 

يرات الدراسة )المؤهل العلمي، الخبرة، الصف( أو التفاعل بينها. وأوصت داللة إحصائية تعزى لمتغ
جراء األولى؛ الثالثة للصفوف الدراسة بضرورة تطوير كتب التربية اإلسالمية  لزيادة فاعليتها، وا 

 .الدنيا األساسية المرحلة اإلسالمية في التربية على كتب التقويمية الدراسات من المزيد
 .كتب التربية اإلسالمية، األسس النفسية،الصفوف الثالثة األولىة: الكلمات المفتاحي
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Abstract 

This study aimed at revealing the extent to which Islamic Education 

Textbooks of the first three primary grades consider the psychological 

foundations of the curriculum, from the point of view of their teachers in 

Jordan. The study sample consisted of (100) female classroom teachers in 

Tafila Directorae, in the second semester of the academic year 2015 / 2016. 

The study used the descriptive survey. To achieve the goal of the study, the 

researchers developed a classification for psychological foundations, and 

concluded the following prominent results: the religious dimension has 

obtained the highest mean, amounted to (4.58), and the mental dimension 

was the least of all amounted to (4.12). The study also revealed that there 

were no statistically significant differences attributed to the study variables 

(academic Qualification, experience, class) or the interaction among them. 

The study recommended developing the Islamic Education Textbooks for 

the first three primary grades to increase their efficiency. It also 

recommended conducting further evaluation studies of the Islamic 

Education textbooks for the primary levels. 

Key words: Islamic Education Textbooks, psychological foundations, the 

first three primary grades. 
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 :المقدمة
وظهةةةةةةةور الكثيةةةةةةةر مةةةةةةةن النظريةةةةةةةات  ،هةةةةةةةت لمفهةةةةةةةوم المنهةةةةةةةاج القةةةةةةةديمنتيجةةةةةةةة لالنتقةةةةةةةادات التةةةةةةةي وج  

ي مفهةةةةةوم حةةةةةديث وواسةةةةةص للمنهةةةةةاج، يةةةةةتلخ  بأنةةةةةه كةةةةةل الخبةةةةةرات أو شةةةةةاعت الةةةةةدعوة لتبن ةةةةة ،التربويةةةةةة
توفرهةةةةةةا المدرسةةةةةةة لمسةةةةةةاعدة المتعلمةةةةةةين علةةةةةةى  األنشةةةةةةطة أو الممارسةةةةةةات المخططةةةةةةة والهادفةةةةةةة التةةةةةةي

تحقيةةةةق النتاجةةةةات التعليميةةةةة المنشةةةةودة بأفضةةةةل مةةةةا تسةةةةتطيعه قةةةةدراتهم سةةةةواء كةةةةان ذلةةةة  داخةةةةل قاعةةةةة 
(. ووفقةةةةةةةاو للمفهةةةةةةةوم السةةةةةةةابق 0992؛ اللقةةةةةةةاني، 0992السةةةةةةةامرائي وآخةةةةةةةرون، )الةةةةةةةدرس أو خارجهةةةةةةةا  

لفلسةةةةةةةفية والمعرفيةةةةةةةة فقةةةةةةةد أصةةةةةةةبحت عمليةةةةةةةة بنةةةةةةةاء المنهةةةةةةةاج ترتكةةةةةةةز علةةةةةةةى مجموعةةةةةةةة مةةةةةةةن األسةةةةةةةس ا
 واالجتماعية والنفسية، التي يجب مراعاتها عند الشروع في التخطيط للمنهاج المدرسي.

وقةةةةةد سةةةةةادت ميةةةةةدان المنةةةةةاهج ثالثةةةةةة اتجاهةةةةةات رئيسةةةةةة تمثةةةةةل األسةةةةةس التةةةةةي يقةةةةةوم عليهةةةةةا بنةةةةةاء  
المنهةةةةاج، حيةةةةث يةةةةرى االتجةةةةاه األول أن المةةةةتعلم هةةةةو محةةةةور بنةةةةاء المنهةةةةاج، إذ يجعةةةةل مةةةةن المةةةةتعلم 
وقدراتةةةةه وميولةةةةه وخبراتةةةةه السةةةةابقة أساسةةةةاا الختيةةةةار محتةةةةوى المنهةةةةاج وتنظيمةةةةه، وهةةةةذا االتجةةةةاه يمثةةةةل 
األسةةةةةةاس النفسةةةةةةي للمنهةةةةةةاج. أمةةةةةةا االتجةةةةةةاه الثةةةةةةاني فيةةةةةةرى أن المعرفةةةةةةة هةةةةةةي محةةةةةةور بنةةةةةةاء المنهةةةةةةاج، 
حيةةةةث يجعةةةةل مةةةةن المعرفةةةةة الغايةةةةة التةةةةي ال يمماثلهةةةةا شةةةةيء فةةةةي األهميةةةةة؛ ممةةةةا يجعةةةةل مهمةةةةة المعلةةةةم 

ى نقةةةةةةل المعرفةةةةةةة مةةةةةةن الكتةةةةةةب إلةةةةةةى عقةةةةةةول المتعلمةةةةةةين، وهةةةةةةذا االتجةةةةةةاه يمثةةةةةةل األسةةةةةةاس تقتصةةةةةةر علةةةةةة
المعرفةةةةةةي للمنهةةةةةةةاج. أمةةةةةةةا االتجةةةةةةاه الثالةةةةةةةث فيةةةةةةةرى أن المجتمةةةةةةص هةةةةةةةو محةةةةةةةور بنةةةةةةاء المنهةةةةةةةاج، وهةةةةةةةذا 
االتجةةةةاه يركةةةةز علةةةةى مةةةةا يريةةةةده المجتمةةةةص بكةةةةل احتياجاتةةةةه، وفلسةةةةفته وثقافتةةةةه..، وهةةةةو يممثةةةةل األسةةةةاس 

 (. 5102اج)طالفحة،الفلسفي واالجتماعي للمنه
ومةةةةةةا تمثلةةةةةةه مةةةةةةن أسةةةةةةس للمنهةةةةةةاج يالحةةةةةة  أن أسةةةةةةس  ةوبةةةةةةالنظر إلةةةةةةى هةةةةةةذه االتجاهةةةةةةات الثالثةةةةةة

نمةةةةةةا متكاملةةةةةةة ومتفاعلةةةةةةة مةةةةةةص بعضةةةةةةها تفةةةةةةاعالا عضةةةةةةوياا، وأنهةةةةةةا ليسةةةةةةت  المنهةةةةةةاج فيةةةةةةر منفصةةةةةةلة، وا 
نمةةةةةةا متغيةةةةةةرة فةةةةةةي ضةةةةةةوء األفكةةةةةةار الجديةةةةةةدة الناتجةةةةةةة عةةةةةةن البحةةةةةةث سةةةةةةواء مةةةةةةا يتعلةةةةةةق منهةةةةةةا  ثابتةةةةةةة وا 

وقدراتةةةةةةه، أو بطبيعةةةةةةة المعرفةةةةةةة، أو بطبيعةةةةةةة المجتمةةةةةةص ومسةةةةةةتجداته ومةةةةةةا يحةةةةةةدث فيةةةةةةه مةةةةةةن بةةةةةةالمتعلم 
متغيةةةةةةةرات، وأن أسةةةةةةةس المنهةةةةةةةاج واحةةةةةةةدة ولكنهةةةةةةةا مختلفةةةةةةةة فةةةةةةةي طبيعتهةةةةةةةا مةةةةةةةن مجتمةةةةةةةص إلةةةةةةةى آخةةةةةةةر 

 (.5111)مرعي والحيلة، 
( أن األسةةةةةةةةس النفسةةةةةةةةية للمنهةةةةةةةةاج 5111) المشةةةةةةةةار إليةةةةةةةةه فةةةةةةةةي مرعةةةةةةةةي والحيلةةةةةةةةة، Dollويؤكةةةةةةةةد 

النفسةةةةةية التةةةةةي توصةةةةةلت إليهةةةةةا دراسةةةةةات علةةةةةم الةةةةةنفس وبحوثةةةةةه حةةةةةول طبيعةةةةةة  الحةةةةةديث هةةةةةي المبةةةةةاد 
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المةةةةةتعلم وخصةةةةةائ  نمةةةةةوه واحتياجاتةةةةةه وميولةةةةةه وقدراتةةةةةه واسةةةةةتعداداته، وحةةةةةول طبيعةةةةةة عمليةةةةةة الةةةةةتعلم 
 التي يجب مراعاتها عند وضص المنهاج وتنفيذه.

عةةةةةة المةةةةةتعلم وتمثةةةةةل األسةةةةةس النفسةةةةةية للمنهةةةةةاج مجموعةةةةةة القواعةةةةةد أو الركةةةةةائز ذات العالقةةةةةة بطبي
وخصةةةةةةةةائ  نمةةةةةةةةوه وحاجاتةةةةةةةةه واهتماماتةةةةةةةةه وقدراتةةةةةةةةه وميولةةةةةةةةه وحةةةةةةةةول طبيعةةةةةةةةة الةةةةةةةةتعلم التةةةةةةةةي يجةةةةةةةةب 
مراعاتهةةةةةا؛ وذلةةةةة  ألن  أت  عملي ةةةةةة تربوي ةةةةةة ال تراعةةةةةي الشةةةةةروع النمائي ةةةةةة السةةةةةائدة فةةةةةي مرحلةةةةةة تعليمي ةةةةةة 
ت معي نةةةةة، ومةةةةا تتطل بةةةةه هةةةةذه الشةةةةروع مةةةةن عوامةةةةل تسةةةةاعد الناشةةةةئة علةةةةى اكتسةةةةاب المهةةةةارات والعةةةةادا

ةةةةةةةق األهةةةةةةةداف المرجةةةةةةةو ة منها)عطيةةةةةةةة،  السةةةةةةةلوكي ة بأنواعهةةةةةةةا المختلفةةةةةةةة المناسةةةةةةةبة لكةةةةةةةل  مرحلةةةةةةةة ال تحق 
5110.) 

ولقةةةةةد اهةةةةةتم بعةةةةة  علمةةةةةاء التربيةةةةةة بالتةةةةةدريب العقلةةةةةي فةةةةةي بةةةةةاد  األمةةةةةر، مةةةةةن معةةةةةارف وعلةةةةةوم، 
علةةةةةى المعلومةةةةةات وخزنهةةةةةا، وقةةةةةد أثبتةةةةةت  دون االهتمةةةةةام بالجوانةةةةةب األخةةةةةرى، وكةةةةةان تركيةةةةةزهم ينصةةةةةب  

ات المسةةةةةةةتمرة خطةةةةةةةأ االعتمةةةةةةةاد علةةةةةةةى التةةةةةةةدريب العقلةةةةةةةي فقةةةةةةةط، وبينةةةةةةةت هةةةةةةةذه الدراسةةةةةةةات أن الدراسةةةةةةة
اإلنسةةةةةةان يجةةةةةةب االهتمةةةةةةام بةةةةةةه ككةةةةةةل متكامةةةةةةل، وبخصةةةةةةائ  نمةةةةةةوه المتعةةةةةةددة، واالهتمةةةةةةام بحاجاتةةةةةةه 
وميولةةةةةةه وقدراتةةةةةةه واسةةةةةةتعداداته، وطةةةةةةرق تفكيةةةةةةره وسةةةةةةلوكه، كمةةةةةةا يجةةةةةةب االهتمةةةةةةام بةةةةةةالنواحي العقليةةةةةةة 

 (.5110فرد المتعلم ) ناصر، واالنفعالية واالجتماعية لل
ةةةةةة ( أن التربةةةةةةويين وعلمةةةةةةاء الةةةةةةنفس وعلمةةةةةةاء االجتمةةةةةةاع قةةةةةةد أكةةةةةةدوا 5100د الخوالةةةةةةدة وعيةةةةةةد )ويؤك 

علةةةةى ضةةةةةرورة مراعةةةةةاة األسةةةةاس النفسةةةةةي فةةةةةي المنةةةةاهج الدراسةةةةةية، سةةةةةواء أكةةةةان ذلةةةةة  فةةةةةي البةةةةةرامج أم 
تقةةةةةةويم النظةةةةةةام  فةةةةةةي المحتويةةةةةةات الدراسةةةةةةية، أم فةةةةةةي العمليةةةةةةات التعلميةةةةةةة التعليميةةةةةةة، أم فةةةةةةي عمليةةةةةةات

 التربوت والنظم المتعلقة به.
ةةةةةوفةةةةي إطةةةةةار بنةةةةةاء المنهةةةةةاج وفةةةةةق األسةةةةةس النفسةةةةةية  ؛ 0990د عةةةةةدد مةةةةةن البةةةةةاحثين )نشةةةةةوان، يؤك 

( أنةةةةةةةه يجةةةةةةةب علةةةةةةةى المنهةةةةةةةاج مراعةةةةةةةاة اسةةةةةةةتمراري ة الخبةةةةةةةرات وترابطهةةةةةةةا وتةةةةةةةدر جها مةةةةةةةن 0992فطةةةةةةيم،
ةةةةةق، وتقةةةةةديم خبةةةةةرات ونشةةةةةاطات تتسةةةةةم بالمرونةةةةةة وتتةةةةة يح للكةةةةةل  مةةةةةتعل م الةةةةةتعل م حيةةةةةث الصةةةةةعوبة والتعم 

االهتمةةةةةةةام بتنميةةةةةةةة مختلةةةةةةةف النةةةةةةةواحي للمةةةةةةةتعل م؛  فضةةةةةةةالا عةةةةةةةنوفةةةةةةةق قدراتةةةةةةةه واسةةةةةةةتعداداته الفردي ةةةةةةةة، 
انسةةةةةجاماا مةةةةةص شةةةةةمولي ة النمةةةةةو  وتكاملةةةةةه، وضةةةةةرورة تنظةةةةةيم خبةةةةةرات المنهةةةةةاج وتوزيعهةةةةةا علةةةةةى مراحةةةةةل 

 تواكب مراحل نمو  المتعل م، فال تعل م ناجح إذا لم يقترن بنضج كاف.
متعلم هةةةةو محةةةةور رئةةةةيس مةةةةن محةةةةاور العمليةةةةة التربويةةةةة؛ لةةةةذا كةةةةان ال بةةةةد مةةةةن تمثيةةةةل الكتةةةةب فةةةةال

المدرسةةةةةةةية لألسةةةةةةةس النفسةةةةةةةية التةةةةةةةي تمةةةةةةةد الطالةةةةةةةب بمعلومةةةةةةةات عةةةةةةةن بيئتةةةةةةةه، وعةةةةةةةن كيفيةةةةةةةة إشةةةةةةةباع 
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ر بدرجةةةةةة ملموسةةةةة فةةةةةي نمةةةةو شخصةةةةةيته مةةةةةن جميةةةةص جوانبهةةةةةا )إبةةةةةراهيم، حاجاتةةةةه، وذلةةةةة  بصةةةةورة تةةةةةؤث  
0941.) 
مية أهميةةةةةة بالغةةةةةة فةةةةةي تنشةةةةئة الجيةةةةةل، وتحديةةةةةداا فةةةةةي الصةةةةةفوف األولةةةةةى ولكتةةةةب التربيةةةةةة اإلسةةةةةال  

( 5110مةةةةن التعلةةةةيم األساسةةةةي، فالتربيةةةةة اإلسةةةةالمية كمةةةةا يةةةةرى الغزالةةةةي )المشةةةةار إليةةةةه فةةةةي عطيةةةةة، 
تجمةةةةص بةةةةةين الةةةةةدين والةةةةةدنيا، وتهةةةةدف إلةةةةةى إخةةةةةراج األخةةةةةالق السةةةةيئة مةةةةةن النفةةةةةوس، وفةةةةةرس األخةةةةةالق 

والرأفةةةةةةةةةةة بالصةةةةةةةةةةغير، وحسةةةةةةةةةةن  ،احتةةةةةةةةةةرام الكبيةةةةةةةةةةرو  ،والتواضةةةةةةةةةةص ،والصةةةةةةةةةةبر ،الحسةةةةةةةةةةنة كالشةةةةةةةةةةجاعة
 وطاعة الوالدين والمعلمين، إلى فير ذل  من األنماع السلوكية الحميدة.  ،االستماع

ةةةةةةة دت الخطةةةةةةةوع العريضةةةةةةةة لمنهةةةةةةةاج التربيةةةةةةةة اإلسةةةةةةةالمية فةةةةةةةي مرحلةةةةةةةة التعلةةةةةةةيم األساسةةةةةةةي وقةةةةةةةد أك 
إشةةةةةةةباع  بةةةةةةةاألردن علةةةةةةةى ضةةةةةةةرورة تحقيةةةةةةةق االسةةةةةةةتقرار النفسةةةةةةةي لةةةةةةةدى الطالةةةةةةةب، مةةةةةةةن خةةةةةةةالل تنظةةةةةةةيم

لضةةةةةةرورة  فضةةةةةةالا عةةةةةنحاجاتةةةةةه دون إفةةةةةراع أو تفةةةةةةريط، وتحقيةةةةةق التةةةةةةوازن بةةةةةين الةةةةةةدوافص والضةةةةةوابط، 
مراعةةةةةةاة قدراتةةةةةةه واسةةةةةةتعداداته واألخةةةةةةذ بمبةةةةةةدأ الفةةةةةةروق الفرديةةةةةةة عنةةةةةةد تقةةةةةةديم الخبةةةةةةرات التعليميةةةةةةة مةةةةةةص 

 (.0991مراعاة التدرج في بناء المفاهيم)وزارة التربية والتعليم،

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ت كتةةةةةب التربيةةةةةة اإلسةةةةةالمية دوراا مهمةةةةةا فةةةةةي تشةةةةةكيل شخصةةةةةية المةةةةةتعلم، وصةةةةةقل معلوماتةةةةةه، تةةةةةؤد  

وفةةةةرس القةةةةيم المرفةةةةوب بهةةةةا لةةةةدى المتعلمةةةةين. وقةةةةد كةةةةان مةةةةن مرتكةةةةزات التطةةةةوير الةةةةذت قامةةةةت وزارة 
هةةةةةو محوريةةةةةة  كتةةةةةب التربيةةةةةة اإلسةةةةةالمية للصةةةةةفوف الثالثةةةةةة األولةةةةةىالتربيةةةةةة والتعلةةةةةيم فةةةةةي األردن فةةةةةي 

لكتةةةةةةاب المدرسةةةةةةي، وتلبيةةةةةةة جاجاتةةةةةةه ومراعةةةةةةاة حالتةةةةةةه النفسةةةةةةية، والسةةةةةةعي نحةةةةةةو تنميتةةةةةةه المةةةةةةتعلم فةةةةةةي ا
تنميةةةةةةةةة شةةةةةةةةةاملة مةةةةةةةةن جميةةةةةةةةةص الجوانةةةةةةةةب: الجسةةةةةةةةةمية والعقليةةةةةةةةة والمعرفيةةةةةةةةةة واالجتماعيةةةةةةةةة والعاطفيةةةةةةةةةة 

 والروحية..
تقةةةةةةويم كتةةةةةةب التربيةةةةةةة اإلسةةةةةةالمية مةةةةةةن أساسةةةةةةيات التطةةةةةةوير التربةةةةةةوت، إذ إنةةةةةةه مةةةةةةن المهةةةةةةم  ويعةةةةةةد  

لوقةةةةةةوف علةةةةةةى نقةةةةةةاع الضةةةةةةعف والقةةةةةةوة فيهةةةةةةا؛ ممةةةةةةا يسةةةةةةاعد فةةةةةةي تطويرهةةةةةةا؛ النظةةةةةةر فةةةةةةي محتواهةةةةةةا؛ ل
 ت األهداف المنوطة بها.لتؤد  

وألن المعلةةةةةةةم هةةةةةةةو المتةةةةةةةرجم الفعةةةةةةةال للمنهةةةةةةةاج الرسةةةةةةةمي والعملةةةةةةةي والةةةةةةةذت يعمةةةةةةةل علةةةةةةةى تحقيةةةةةةةق 
م وتحسةةةةةين العمليةةةةةةة التعليميةةةةةة بشةةةةةةكل عةةةةةةام، األهةةةةةداف، ممةةةةةةا يةةةةةنعكس علةةةةةةى دافعيةةةةةة الطالةةةةةةب للةةةةةةتعل  

(. فقةةةةةد حاولةةةةةت هةةةةةةذه الدراسةةةةةة الوقةةةةةوف علةةةةةةى 5102؛ الفيةةةةةومي،5112امةةةةةةدة،وهةةةةةذا مةةةةةا أكةةةةةده )الحو 
مةةةةدى مراعةةةةاة كتةةةةب التربيةةةةة اإلسةةةةالمية للصةةةةفوف الثالثةةةةة األولةةةةى لألسةةةةس النفسةةةةية مةةةةن وجهةةةةة نظةةةةر 
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األسةةةةةةئلة  عةةةةةةنمعلمةةةةةةات الصةةةةةةف فةةةةةةي األردن. وعليةةةةةةه فقةةةةةةد جةةةةةةاءت هةةةةةةذه الدراسةةةةةةة محاولةةةةةةة اإلجابةةةةةةة 
 اآلتية:

التربيةةةةةةة اإلسةةةةةةالمية للصةةةةةةفوف الثالثةةةةةةة األولةةةةةةى لألسةةةةةةس : مةةةةةةا مةةةةةةدى مراعةةةةةةاة كتةةةةةةب السؤؤؤؤؤؤوا  األو 
 النفسية من وجهة نظر معلمات الصف في محافظة الطفيلة؟

: هةةةل تختلةةةف وجهةةةة نظةةةر معلمةةةات الصةةةفوف الثالثةةةة األولةةةى فةةةي تقةةةديراتهن لمةةةدى السؤؤؤوا  الثؤؤؤاني
مراعةةةةةةةاة كتةةةةةةةب التربيةةةةةةةة اإلسةةةةةةةالمية لألسةةةةةةةس النفسةةةةةةةية تبعةةةةةةةا لمتغيةةةةةةةرات )الصةةةةةةةف، والمؤهةةةةةةةل 

 والخبرة (؟. العلمي،

 أهداف الدراسة:
تهةةةةةدف الدراسةةةةةة إلةةةةةى معرفةةةةةة مةةةةةدى مراعةةةةةاة كتةةةةةب التربيةةةةةة اإلسةةةةةالمية للصةةةةةفوف الثالثةةةةةة األولةةةةةى 
لألسةةةةةس النفسةةةةةية للمنهةةةةةاج مةةةةةن خةةةةةالل وجهةةةةةة نظةةةةةر معلمةةةةةات الصةةةةةفوف األولةةةةةى، كمةةةةةا تهةةةةةدف إلةةةةةى 
تعةةةةةةرف اخةةةةةةتالف وجهةةةةةةة نظةةةةةةر معلمةةةةةةات الصةةةةةةفوف الثالثةةةةةةة األولةةةةةةى فةةةةةةي تقةةةةةةديراتهن لمةةةةةةدى مراعةةةةةةاة 

ا لمتغيرات )الصف، والمؤهل العلمي، والخبرة (.ك  تب التربية اإلسالمية لألسس النفسية تبعا

 أهمية الدراسة:
األسةس النفسةية  لموضةوع تتصةدى إذ وأهميتةه، موضةوعها حيويةة فةي الدراسةة أهميةة تكمةن

توصةةةيات  تقةةةديم فةةةي الدراسةةةة هةةةذه ص أن تسةةةهمفةةةي كتةةةب التربيةةةة اإلسةةةالمية، ومةةةن المتوق ةةة
تعزيةز جوانةب  حةول كيفيةة التربةوت والتعليمةي القطةاع فةي واإلداريةين القةرار اعلصةن   تومقترحةا

ن أ إلةةةى الباحثةةةان القةةةوة ومعالجةةةة جوانةةةب الضةةةعف فةةةي كتةةةب التربيةةةة اإلسةةةالمية. كمةةةا يتطلةةةص
جديةةدة  أفاقةةا تفةةتح نأالعلميةةة، و  المعرفةةة لحقةةل جديةةدة علميةةة إضةةافة الدراسةةة هةةذه تكةةون 

 كما ترتبط أهمية الدراسة بالجوانب اآلتية:. ب المدرسيتقويم الكتا في للباحثين
  هةةةةةةةذه الدراسةةةةةةةة ذات أهميةةةةةةةة للكتةةةةةةةاب المدرسةةةةةةةي مةةةةةةةن خةةةةةةةالل تقةةةةةةةديمها مجموعةةةةةةةة مةةةةةةةن معةةةةةةةايير

 األسس النفسية لمنهاج التربية اإلسالمية خاصة.
   ف مجةةةةةةاالت األسةةةةةةةس النفسةةةةةةية الواجةةةةةةةب مراعاتهةةةةةةا فةةةةةةةي تمفيةةةةةةد هةةةةةةةذه الدراسةةةةةةة المعلةةةةةةةم، فةةةةةةي تعةةةةةةةر

 لبة، وكيفية تحسين أدائهم وتنمية دافعيتهم نحو التعلم.التعامل مص الط
  تفيةةةةةةد مةةةةةةؤلفي الكتةةةةةةب المدرسةةةةةةية، مةةةةةةن خةةةةةةالل أخةةةةةةذهم بنتةةةةةةائج عمليةةةةةةة التقةةةةةةويم لتطةةةةةةوير الكتةةةةةةب

 المدرسية.
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  وتكمةةةةةن أهميةةةةةة هةةةةةذه الدراسةةةةةة فةةةةةي انسةةةةةجامها مةةةةةص أهةةةةةداف خطةةةةةة التطةةةةةوير التربةةةةةوت التةةةةةي تؤكةةةةةد
 على تقويم الكتب المدرسية كافة.

 اسة اإلجرائية:تعريفات الدر 
وتشةةةةةةةير إلةةةةةةةى المقومةةةةةةةات التةةةةةةةي تتعلةةةةةةةق بطبيعةةةةةةةة المةةةةةةةتعلم وخصةةةةةةةائ  نمةةةةةةةوه  األسؤؤؤؤؤؤؤس النفسؤؤؤؤؤؤؤية:

وحاجاتةةةةةه وميولةةةةةه وقدراتةةةةةه واسةةةةةتعداداته، وحةةةةةول طبيعةةةةةة الةةةةةتعلم التةةةةةي يجةةةةةب مراعاتهةةةةةا عنةةةةةد وضةةةةةص 
المنهةةةةةاج،  وتقةةةةةاس باالسةةةةةتجابة التةةةةةي تبةةةةةين درجةةةةةة موافقةةةةةة المعلمةةةةةين فةةةةةي مةةةةةديريتي التربيةةةةةة والتعلةةةةةيم 

محافظةةةةةةة الطفيلةةةةةةة علةةةةةةى مضةةةةةةمون فقةةةةةةرات االسةةةةةةتبانة التةةةةةةي طورهةةةةةةا الباحثةةةةةةان ألفةةةةةةرا  هةةةةةةذه فةةةةةةي 
 الدراسة.

: وتمثةةةةةةل فةةةةةةي الصةةةةةفوف )األول والثةةةةةةاني والثالةةةةةةث( مةةةةةن بدايةةةةةةة مرحلةةةةةةة الصؤؤؤؤؤفوف الثالثؤؤؤؤؤؤة األولؤؤؤؤؤؤى
م هةةةةةذه المرحلةةةةةة لألطفةةةةةال التربيةةةةةة ( وتقةةةةةد  9-7الةةةةةتعلم األساسةةةةةي، وتقةةةةةص أعمةةةةةار الطلبةةةةةة مةةةةةن سةةةةةن )

العلةةةةةةةةوم والتربيةةةةةةةةة  فضةةةةةةةةالا عةةةةةةةةنالعربيةةةةةةةةة، الرياضةةةةةةةةيات، التربيةةةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةةة،  اإلسةةةةةةةةالمية، اللغةةةةةةةةة
 الرياضية، والموسيقى. 

رتهةةةةا وزارة التربيةةةةة والتعلةةةةيم فةةةةي األردن، وتهةةةةدف : هةةةةي المقةةةةررات التةةةةي أق  كتؤؤؤؤب التربيؤؤؤؤة اإلسؤؤؤؤالمية
ا كامال، من جميص النواحي وفق تعاليم الدين اإلسالمي.  إلى إعداد المتعلم إعدادا

ى مهمةةةةةة تةةةةةدريس المباحةةةةةث الدراسةةةةةية للصةةةةةفوف الثالثةةةةةة : هةةةةةي المعلمةةةةةة التةةةةةي تتةةةةةول  ة الصؤؤؤؤؤفمعلمؤؤؤؤؤ
 األولى.

 حدود الدراسة ومحدداتها:
 اقتصةةةةةرت علةةةةى قائمةةةةةة مةةةةةن معةةةةايير األسةةةةةس النفسةةةةية للمنهةةةةةاج المشةةةةةتقة الحؤؤؤؤدود الموةؤؤؤؤؤوعية :

 من الخصائ  النمائية للطلبة.
 لةةةةةى معلمةةةةةات الصةةةةةف فةةةةةي مةةةةةديريات : و تقتصةةةةةر هةةةةةذه الدراسةةةةةة عالحؤؤؤؤؤدود ال شؤؤؤؤؤرية والمكانيؤؤؤؤؤة

 التربية والتعليم في محافظة الطفيلة اللواتي يقمن بتدريس كتب التربية اإلسالمية.
 ل مةةةةةةةةن العةةةةةةةةام الدراسةةةةةةةةي الحؤؤؤؤؤؤؤؤدود ال منيؤؤؤؤؤؤؤؤة : أجريةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةة فةةةةةةةةي الفصةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةي األو 

 م.5102/5102
 ،وموضةةةةةوعية  كمةةةةةا تتحةةةةةدد نتةةةةةائج الدراسةةةةةة بةةةةةاألداة التةةةةةي تةةةةةم تطويرهةةةةةا وخصائصةةةةةها السةةةةةيكومترية

 االستجابة التي أبدتها عينة الدراسة.
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 الدراسات السا قة:
حظةةةةةةي موضةةةةةةوع األسةةةةةةس النفسةةةةةةية للمنهةةةةةةاج باهتمةةةةةةام متزايةةةةةةد لةةةةةةدى العديةةةةةةد مةةةةةةن البةةةةةةاحثين فةةةةةةي 
السةةةةةةنوات األخيةةةةةةرة، ألن المفهةةةةةةوم الحةةةةةةديث للمنهةةةةةةاج أعطةةةةةةى بمعةةةةةةداا مهمةةةةةةا للطالةةةةةةب؛ ولهةةةةةةذا  ظهةةةةةةرت 

بطةةةةةةة باألسةةةةةةس النفسةةةةةةية للمنهةةةةةةاج، إال أن الدراسةةةةةةات دراسةةةةةةات عديةةةةةةدة. ورفةةةةةةم كثةةةةةةرة الدراسةةةةةةات المرت
المتعلقةةةةة بمبحةةةةث التربيةةةةة اإلسةةةةالمية فةةةةي هةةةةذا المجةةةةال نةةةةادرة فةةةةي حةةةةدود مةةةةا اطلةةةةص عليةةةةه الباحثةةةةان، 

 وسنعر  للدراسات السابقة التي ترتبط بالموضوع بصورة مباشرة.
( دراسةةةةةةة هةةةةةةدفت إلةةةةةةةى الكشةةةةةةف عةةةةةةن مةةةةةةةدى مراعةةةةةةاة كتةةةةةةب اللغةةةةةةةة 0998فقةةةةةةد أجةةةةةةرى السةةةةةةةمير)

سةةةةةةتبانة للمنهةةةةةةاج، واسةةةةةةتخدم الباحةةةةةةث أداة االصةةةةةةفوف الثالثةةةةةةة األولةةةةةةى لألسةةةةةةس النفسةةةةةةية لربيةةةةةةة لالع
( معلمةةةةةا ومعلمةةةةةة، 98( فقةةةةةرة، وتكونةةةةةت عينةةةةةة الدراسةةةةةة مةةةةةن ) 42تكونةةةةةت بصةةةةةورتها النهائيةةةةةة مةةةةةن )

ممةةةةةن يقومةةةةةون بتةةةةةدريس الصةةةةةفوف الثالثةةةةةة األولةةةةةى فةةةةةي مةةةةةدارس تربيةةةةةة لةةةةةواء بنةةةةةي كنانةةةةةة، وأظهةةةةةرت 
فوف األولةةةةةى تراعةةةةةي األسةةةةةس النفسةةةةةية بدرجةةةةةة عاليةةةةةة، ولكنهةةةةةا تراوحةةةةةت فةةةةةي النتةةةةةائج أن كتةةةةةب الصةةةةة
 مراعاتها لهذه األسس.
( دراسة هدفت إلى تحليل كتب الصفوف الثالثة األولى في مدارس ,0992walterوأجرت والتر )

اسةتخدمت  )ميسيسيبي( في ضوء المعايير النفسية لتالميذ هذه المرحلة من وجهة نظر المعلمين، وقد
( معلمةا ومعلمةة، وقةد توصةلت الدراسةة 222عةت علةى عينةة مةن )( فقرة، وز  22تكونت من )  ةباناست

إلةةةى افتقةةةار الكتةةةب لتحديةةةد المعةةةايير األخالقيةةةة ضةةةمن إطةةةار محةةةدد، وخلوهةةةا أيضةةةا مةةةن قواعةةةد ضةةةبط 
 قلة النشاطات التي تركز على مبدأ العمل الجماعي. فضالا عنالسلو  االنفعالي، 

( دراسة هدفت إلى تعرف األسس النفسية المتضمنة في كتب اللغة 0999)وأجرى أبو صعيلي  
 تحليل طريقة العربية للصفوف الرابص والخامس والسادس األساسي في األردن، وذل  باستخدام

أساسا  (22تضمنت) الدراسة للصفوف موضوع العربية اللغة أن كتب النتائج وأظهرت المحتوى،
خصائ  النمو الجسمي، النمو المعرفي، النمو  :رئيسة، هي خمسة مجاالت نفسياا موزعة على

 على متوازناا لم يكن النفسية األسس هذه توزيص وأن اللغوت، الديني، النمو االجتماعي، النمو
 .األسس تل  توزيص على الغالبة السمة العشوائية كانت وأن الثالثة، الكتب في مجاالتها

لةةةةةى تعةةةةةرف األسةةةةةس النفسةةةةةية المتضةةةةةمنة فةةةةةي كتةةةةةب ( دراسةةةةةة هةةةةةدفت إ5115وأجةةةةةرت اإلبةةةةةراهيم )
اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة للصةةةةةةفين األول والثةةةةةةاني الثةةةةةةانويين، تكةةةةةةون مجتمةةةةةةص الدراسةةةةةةة مةةةةةةن جميةةةةةةص المعلمةةةةةةين 
والمعلمةةةةةات الةةةةةذين يقومةةةةةون بتةةةةةدريس منهةةةةةاج اللغةةةةةة العربيةةةةةة للصةةةةةفين األول والثةةةةةاني الثةةةةةانويين للعةةةةةام 
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حصةةةةةةول  :وأظهةةةةةةرت النتةةةةةةائج .لمةةةةةةه( معلمةةةةةةا ومع594م، والبةةةةةةالغ عةةةةةةددهم )5110/5115الدراسةةةةةةي 
(، %29( تكةةةةةةةرارا نسةةةةةةةبتها )022مجةةةةةةةال النمةةةةةةةو االنفعةةةةةةةالي علةةةةةةةى أعلةةةةةةةى تكةةةةةةةرارات حيةةةةةةةث بلغةةةةةةةت ) 
(، %07( تكةةةةةةةةرارا، ونسةةةةةةةةبتها )82واحتةةةةةةةل مجةةةةةةةةال النمةةةةةةةةو االجتمةةةةةةةةاعي المرتبةةةةةةةة الثانيةةةةةةةةة بتكةةةةةةةةرارات )

سةةةةةةةبتها ( تكةةةةةةةرارا، ون28واحتةةةةةةةل مجةةةةةةةال النمةةةةةةةو المعرفةةةةةةةي المرتبةةةةةةةة الثالثةةةةةةةة، حيةةةةةةةث بلغةةةةةةةت تكراراتةةةةةةةه )
( تكةةةةةةرارا نسةةةةةةبتها 21(، واحتةةةةةةل مجةةةةةةال النمةةةةةةو الةةةةةةديني المرتبةةةةةةة األخيةةةةةةرة، بتكةةةةةةرارات بلغةةةةةةت )02%)
(00%.) 

( دراسةةةةةة هةةةةةدفت إلةةةةةى تعةةةةةرف درجةةةةةة تضةةةةةمين كتةةةةةب لغتنةةةةةا العربيةةةةةة 5112وأجةةةةةرى أبةةةةةو رحمةةةةةة )
فةةةةةةي الصةةةةةةفوف الثالثةةةةةةة األولةةةةةةى فةةةةةةي األردن لألسةةةةةةس النفسةةةةةةية للمنهةةةةةةاج، وذلةةةةةة  باسةةةةةةتخدام المةةةةةةنهج 

ل تحليةةةةةةل المحتةةةةةةوى، وقةةةةةةد تكونةةةةةةت عينةةةةةةة الدراسةةةةةةة مةةةةةةن كتةةةةةةب لغتنةةةةةةا العربيةةةةةةة الوصةةةةةةفي مةةةةةةن خةةةةةةال
المقةةةةةررة للصةةةةةفوف الثالثةةةةةة األساسةةةةةية األولةةةةةى فةةةةةي األردن، ولتحقيةةةةةق هةةةةةدف الدراسةةةةةة طةةةةةور الباحةةةةةث 
تصةةةةةنيفا لألسةةةةةس النفسةةةةةية موضةةةةةوع الدراسةةةةةة ، وأظهةةةةةرت النتةةةةةائج أن كتةةةةةب لغتنةةةةةا العربيةةةةةة تضةةةةةمنت 

يسةةةةةةةةة، هةةةةةةةي )النمةةةةةةةةو الجسةةةةةةةمي والعقلةةةةةةةةي واللغةةةةةةةةوت ( أساسةةةةةةةا تنةةةةةةةةدرج تحةةةةةةةت سةةةةةةةةتة مجةةةةةةةاالت رئ84)
( تكةةةةةةراراا، كمةةةةةةا 0294واالجتمةةةةةةاعي واالنفعةةةةةةالي والةةةةةةديني ( وتكةةةةةةررت فةةةةةةي الكتةةةةةةب عينةةةةةةة الدراسةةةةةةة )
 بينت الدراسة أن توزيص األسس النفسية على مجاالتها في الكتب لم يكن متوازناا.

ة االجتماعيةةةةةة ( دراسةةةةةة هةةةةةدفت إلةةةةةى تعةةةةةرف مةةةةةدى مراعةةةةةاة كتةةةةةب التربيةةةةة5112وأجةةةةةرى البطاينةةةةةة)
والوطنيةةةةةة لمعةةةةةايير األسةةةةةس االجتماعيةةةةةة والوطنيةةةةةة لمنهةةةةةاج المرحلةةةةةة الثانويةةةةةة فةةةةةي األردن. وشةةةةةملت 
عينةةةةةة الدراسةةةةةة جميةةةةةص كتةةةةةب التربيةةةةةة االجتماعيةةةةةة والوطنيةةةةةة للمرحلةةةةةة الثانويةةةةةة، وأظهةةةةةرت النتةةةةةائج أن 

ردن لمعةةةةةايير درجةةةةةة مراعةةةةةاة كتةةةةةب التربيةةةةةة االجتماعيةةةةةة والوطنيةةةةةة لمنهةةةةةاج المرحلةةةةةة الثانويةةةةةة فةةةةةي األ
األسةةةةةس االجتماعيةةةةةة مرتفعةةةةةة مةةةةةن وجهةةةةةة نظةةةةةر المعلمةةةةةين والمشةةةةةرفين والتربةةةةةويين، بفةةةةةارق ظةةةةةاهرت 

 لصالح المشرفين التربويين.
فةي  العربيةة اللغةة ( دراسةة هةدفت إلةى الكشةف عةن مسةتوى تمثيةل كتةب5112وأجةرى الفيةومي)  

 وعينتها الدراسة مجتمص لمنهاج، وشملل والنفسية لألسس الفلسفية المرحلة األساسية العليا في األردن
 والتاسةص، والثةامن، الصةفوف: السةابص، تضةم والتةي العليةا، األساسةية المرحلةة فةي اللغةة العربيةة كتةب

 األسةس "معيةاراا  (84) مةن والنفسةية، الفلسةفية األسةس لمعةايير تصةنيفية أداة الباحةث وطور .والعاشر
 كتةب أن إلةى المحتةوى، وتوصةلت تحليةل مت الدراسة(. واستخد55) النفسية واألسس (،52)الفلسفية
 تكةراراا، (720) منهةا الفلسةفية األسةس مثلةت تكةراراا، ( 0805الدراسةة تضةمنت ) عينةة العربيةة اللغةة
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 لم الدراسة عينة العربية اللغة كتب في والنفسية الفلسفية األسس توزيص معايير وأن (،240) والنفسية
 .بينها يوازن ويربط معين لنظام يخضص

 فةي العربيةة اللغةة كتةب تمثيةل درجةة عةن الكشةف ( دراسةة هةدفت إلةى5112وأجرى  الحوامةدة ) 
 باسةتخدام للمنهةاج، واالجتماعيةة والمعرفيةة والنفسةية الفلسةفية لألسةس األردن األساسةية فةي المرحلةة

 لسةابصا للصةفوف: العربيةة كتةب اللغةة مةن تكونةت فقةد الدراسةة عينةة أمةا المحتةوى، أسةلوب تحليةل
( 0819) الدراسةة تضةمنت العربيةة عينةة اللغةة كتةب النتةائج أن والثةامن والتاسةص والعاشةر. أظهةرت

 األسس لمعايير ( تكرارا0597) منها واالجتماعية، والمعرفية الفلسفية والنفسية األسس لمعايير تكرارا
 تكةرارا، (242) النفسةية ساألسة معةايير تلتهةا ( تكةرارا،748) الفلسفية األسس معايير تلتها المعرفية،
 .تكرارا (282االجتماعية) األسس معايير واألخيرة الرابعة بالمرتبة وجاءت

 فةي العربيةة اللغةة كتةب مراعةاة مةدى عةن الكشةف إلةى ( دراسةة هةدفت5100وأجةرى  حمادنةة )
 مةن اإلنمائيةة الطلبةة لخصةائ  األردن األساسةي فةي التعلةيم مرحلةة مةن األولةى األربعةة الصةفوف

 بلغت المفرق، الغربية لمحافظة الشمالية البادية للواء والتعليم التربية مديرية في المعلمين نظر هةوج
مجةاالت،  (7) علةى موزعة فقرة، (70) من الدراسة أداة وتكونت ومعلمة، معلم )011 (الدراسة عينة
 بدرجةة للطلبةة يةةاإلنمائ للخصةائ  االسةتبانة فةي فقةرة (22 (مراعةاة إلةى الدراسةة نتةائج أشةارت وقةد
 والمجةال العقلي، والمجال المجال اللغوت، أن النتائج أظهرت كما متوسطة، بدرجة فقرة (24و) قوية

 والمجةال الخلقةي، االنفعةالي، المجةال مةن كةل جةاء بينمةا المرتفةص؛ المسةتوى  فةي جةاءت اإلدراكةي
 وجةود عةدم إلةى نتةائجال أشةارت كمةا .المتوسةط المسةتوى  فةي االجتمةاعي والمجةال الجسةمي، والمجةال
 في والخبرة العلمي، والمؤهل الجنس، لمتغيرات تعزى  الدراسة مجاالت في داللة إحصائية ذات فروق 

 .التدريس

 تعقيب على الدراسات السا قة:
اختلفةةةةةت الدراسةةةةةات السةةةةةابقة فةةةةةي منهجيةةةةةة البحةةةةةث المتبعةةةةةة، فمنهةةةةةا الدراسةةةةةات التةةةةةي اسةةةةةتخدمت 

(، 0999(، ودراسةةةةةةةة أبةةةةةةةو صةةةةةةةعيلي  )5100وامةةةةةةةدة )طريقةةةةةةةة تحليةةةةةةةل المحتةةةةةةةوى، مثةةةةةةةل دراسةةةةةةةة الح
(، ومنهةةةةةةةا الدراسةةةةةةةات التةةةةةةةي اسةةةةةةةتخدمت األسةةةةةةةلوب المسةةةةةةةحي، مثةةةةةةةةل 5112ودراسةةةةةةةة أبةةةةةةةو رحمةةةةةةةة )
( ودراسةةةةةةةةةةةةةة 5100(، ودراسةةةةةةةةةةةةةة حمادنةةةةةةةةةةةةةة)0992(، ودراسةةةةةةةةةةةةةة والتةةةةةةةةةةةةةر)5118دراسةةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةةمير)

وفةةةةةةي (، واختلفةةةةةةت الدراسةةةةةةات فةةةةةةي أهةةةةةةدافها وأدواتهةةةةةةا، 5112(، ودراسةةةةةةة البطاينةةةةةةة )5112الفيةةةةةةومي)
 المباحث الدراسية التي تناولتها. 
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ويالحةةةةةةة  أنةةةةةةةه ال يوجةةةةةةةد أيةةةةةةةة دراسةةةةةةةة أجريةةةةةةةت فةةةةةةةي إطةةةةةةةار التربيةةةةةةةة اإلسةةةةةةةالمية، وقةةةةةةةد امتةةةةةةةازت  
الدراسةةةةةةة الحاليةةةةةةة عةةةةةةن الدراسةةةةةةات السةةةةةةابقة فةةةةةةي أنهةةةةةةا هةةةةةةدفت تعةةةةةةرف مةةةةةةدى مراعةةةةةةاة كتةةةةةةب التربيةةةةةةة 

ف فةةةةةةي اإلسةةةةةةالمية للصةةةةةةفوف الثالثةةةةةةة األولةةةةةةى لألسةةةةةةس النفسةةةةةةية مةةةةةةن وجهةةةةةةة نظةةةةةةر معلمةةةةةةات الصةةةةةة
األردن، وقةةةةةةد أفةةةةةةادت الدراسةةةةةةة الحاليةةةةةةة مةةةةةةن الدراسةةةةةةات السةةةةةةابقة فةةةةةةي خلفيةةةةةةة الدراسةةةةةةة، والمنهجيةةةةةةة 

 المتبعة، وأداة الدراسة. 

جراءاتها:  منهجية الدراسة وا 
 :منهج الدراسة

استخدم الباحثان في معالجة هذه الدراسة واإلجابة عن أسئلتها المنهج الوصفي المسحي الذت  
كائن وتفسيره بقصد تحديد مدى مراعاة كتب التربية اإلسالمية للصفوف  يقوم على وصف ما هو

الثالثة األولى لألسس النفسية من وجهة نظر معلمات الصف، ومدى تأثر تل  المعوقات ببع  
 المتغيرات الشخصية والوظيفية لديهم. 

 مجتمع الدراسة:
ن مجتمص الدراسة من جميص معلمات الصف في مديريتي التربي  ة والتعليم في محافظة الطفيلة تكو 

( معلماا 592م، وقد بلغ العدد الكلي ألفراد مجتمص الدراسة )5102-5102في األردن للعام الدراسي
( معلمة، 505ومعلمة، حيث بلغ عدد معلمات الصفوف الثالثة األولى في مديرية تربية الطفيلة )

 ( معلمة.42وبلغ عدد المعلمات في مديرية بصيرا )

 لدراسة:عينة ا
( معلمة، تم اختيارهن بالطريقة العشوائية البسيطة من مجتمص 011تكونت عينة الدراسة من ) 

( من %28بلغت نسبة عينة الدراسة ) إذ( من المجموع الكلي ألفراد المجتمص، ٪22الدراسة وبنسبة )
 مجتمص الدراسة، وتعكس هذه النسبة أصالا طبيعة مجتمص الدراسة.

 أداة الدراسة :
لجمص البيانات من عينة الدراسة، لإلجابة عن أسئلتها، واعتمدا في إعداد  ةور الباحثان استبانط

( ودراسة ) أبو رحمة، 5102االستبانة على األدب التربوت السابق،  مثل  دراسة   ) الفيومي، 
ستبانة (  وتكونت أداة الدراسة من جزأين: األول تعليمات لملء االستبانة والثاني فقرات اال5112

( فقرات، 2( فقرة توزعت ضمن ستة مجاالت وهي: البعد الجسمي )29ومجاالتها وعددها الكلي ) 
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( فقرة، والبعد االنفعالي 00( فقرات، والبعد االجتماعي )2( فقرات، والبعد اللغوت )2والبعد العقلي )
تبانة ومجاالتها حسب ( فقرات، وقد كانت االستجابة على فقرات االس2( فقرات، والبعد الديني )2)

مقياس ليكرت الخماسي بدرجة كبيرة جدا، كبيرة، متوسطة، قليلة، فير متوافرة، وفق األرقام اآلتية 
( التقدير األقل 0( التقدير األعلى للفقرة، ورقم )2( على التوالي بحيث يمثل رقم )0،5،2،8،2)

 للفقرة.

 صدق األداة:
بتطوير تصنيف لألسس  ان  الدراسة، قام الباحثللتحقق من صدق األداة المعدة، خدمة لغر 

نت في صورتها األولية في عدد من الفقرات موزعة على ستة مجاالت  النفسية موضوع الدراسة، وتكو 
( محكما 05رئيسة، ثم قام الباحثان بتوزيص عدد من النسخ على عدد من المحكمين، وبلغ عددهم )

اء أرائهم فيها من حيث صدق محتوى التصنيف، ومدى انتماء كل فقرة من فقراته للمجال الذت إلبد
تندرج تحته، ومن حيث صيافتها اللغوية، وبعد االطالع على مالحظاتهم، قام الباحثان بإجراء 
ن التعديالت المناسبة التي أجمص عليها فالبية المحكمين، وبذل  تكونت األداة بشكلها النهائي، م

 ( فقرة موزعة على ستة مجاالت رئيسة. 29)

 : ث ات األداة
للتأكد من ثبات األداة قام الباحثان بتوزيص االستبانة على عينة من خارج عينة الدراسة تكونت من 

( معلمة من معلمات الصف، وباستخدام معادلة كرونباخ تم حساب معامل الثبات لكل مجال 51)
(. وهو قيمة مقبولة ألفرا  الدراسة 95بلغ معامل الثبات لألداة )من المجاالت ولالستبانه ككل؛ 

(. ، 1.72 -. 1.75ويمكن الوثوق به. كما تراوحت قيم الثبات لمجاالت االستبانة الخمسة ما بين )
( يبين 0كما تم حساب معامل االرتباع بين مجاالت المقياس والدرجة الكلية على المقياس والجدول )

 ذل .
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 (: معامالت الث ات لمجاالت االست انة1جدو  )
 معامل االتساق الداخلي عددها أرقام الفقرات المجا 

 1.77 2 2 -0 الجسمي
 1.78 2 00 -2 العقلي
 1.74 2 02 -05 اللغوت 

 1.72 00 57 -07 االجتماعي
 1.40 2 22 -54 االنفعالي
 1.77 2 29-28 الديني

 2.30 93 93-1 الكلي

 ة :متغيرات الدراس
ا مستقلة، ومتغيرا متغيرات ثالثة الدراسة تضمنت  واحداا: تابعا

 :وتشمل ،المستقلة المتغيرات أواًل:
 00( سةةنوات، 01-2) سةةنوات،5 مةةن  أقةةل :ولهةةا ثالثةةة مسةةتويات التةةدريس، فةةي الخبةةرة 

 سنة فأكثر.
  المؤهةةةةةةةةةةل العلمةةةةةةةةةةي ولةةةةةةةةةةه ثالثةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةتويات: دبلةةةةةةةةةةوم متوسةةةةةةةةةةط، البكةةةةةةةةةةالوريوس، أعلةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةن

 وس.البكالوري
 .الصف: وله ثالثة مستويات: الصف األول،الصف الثاني، الصف الثالث 

، ويمثةةةةةةل تقةةةةةةديرات معلمةةةةةةات الصةةةةةةف حةةةةةةول مةةةةةةدى مراعةةةةةةاة كتةةةةةةب التربيةةةةةةة المتغيؤؤؤؤؤؤر التؤؤؤؤؤؤا ع :ثانيؤؤؤؤؤؤا
 اإلسالمية لألسس النفسية، من خالل المجاالت التي تقيسها االستبانة.

 اإلحصائية: المعالجة
المعيارية،  واالنحرافات المتوسطات الحسابية الباحثان ماستخد األول السؤال عن لإلجابة
السؤال الثاني تم استخدام التباين الثالثي، وبهدف الحكم على قيمة المتوسط الحسابي  عنولإلجابة 

ضمن فئات ثالث: )مرتفعة، متوسطة، منخفضة( تمت قسمة المدى بين أعلى تدريج وأقل تدريج 
( منخفضاا  5.22-0فئات توزيص المتوسط الحسابي: ) ( على عدد8=  0-2لالستبانة وهو )

 مرتفعاا(. 2 – 2.24)( ومتوسطاا  2.27 – 5.28)و
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 الدراسة: إجراءات
 المنةةةاهج االطةةةالع علةةةى الكتةةةب المدرسةةةية، وعةةةدد مةةةن المراجةةةص والدراسةةةات المتعلقةةةة بتقةةةويم 

 بموضوع الدراسة. العالقة ذات
 وثباتها صدقها من والتحقق الدراسة أداة إعداد. 
 وعينتها الدراسة مجتمص تحديد. 
 5102/5102العام  نهاية في الدراسة عينة توزيص االستبانة على. 
 الغر . لهذا أعدت جداول في المعلومات البيانات، وتنظيم جمص 
 .مناقشة النتائج وتقديم التوصيات والمقترحات 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 قشتها:أوال: النتائج المتعلقة  السوا  األو  ومنا

السةةةةةةةؤال األول علةةةةةةةى   مةةةةةةةا مةةةةةةةدى مراعةةةةةةةاة كتةةةةةةةب التربيةةةةةةةة اإلسةةةةةةةالمية للصةةةةةةةفوف الثالثةةةةةةةة  نةةةةةةة   
 عةةةةناألولةةةةى لألسةةةةس النفسةةةةية مةةةةن وجهةةةةة نظةةةةر معلمةةةةات الصةةةةف فةةةةي محافظةةةةة الطفيلةةةةة؟ ولإلجابةةةةة 

هةةةةذا السةةةةؤال تةةةةم اسةةةةتخدام المتوسةةةةطات الحسةةةةابية واالنحرافةةةةات المعياريةةةةة لكةةةةل مجةةةةال مةةةةن مجةةةةاالت 
 ( يوضح ذل :5)الدراسة، والجدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لكل  عد من أ عاد الدراسة الستة(: 0جدو  )

المتوسط  ال عد
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الرت ة المعياري 

 مرتفص 0 1.03 4.58 الديني
 مرتفص 5 808. 4.34 االجتماعي
 مرتفص 2 685. 4.14 الجسمي
 مرتفص 8 1.10 3.97 االنفعالي
 مرتفص 2 705. 3.80 اللغوت 
 مرتفص 2 694. 3.69 العقلي

 مرتفع - 608. 4.12 الكلي
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( أن جميةةةةةةةص األبعةةةةةةةاد جةةةةةةةاءت فةةةةةةةي مسةةةةةةةتوى مرتفةةةةةةةص، وقةةةةةةةد حةةةةةةةاز البعةةةةةةةد 5يتبةةةةةةةين مةةةةةةةن جةةةةةةةدول )
(، وفةةةةةةةي 4.34(، يلةةةةةةةي ذلةةةةةةة  البعةةةةةةةد االجتمةةةةةةةاعي)4.58الةةةةةةةديني، علةةةةةةةى أعلةةةةةةةى متوسةةةةةةةط حسةةةةةةةابي)

( وفةةةةةةةي 3.97( وفةةةةةةةي المرتبةةةةةةةة الرابعةةةةةةةة البعةةةةةةةد االنفعةةةةةةةالي)4.14سةةةةةةةمي )المرتبةةةةةةةة الثالثةةةةةةةة البعةةةةةةةد الج
(. وتعةةةةةةةةد هةةةةةةةةذه النتةةةةةةةةائج 4.12(، وأخيةةةةةةةةراا البعةةةةةةةةد العقلةةةةةةةةي)3.80المرتبةةةةةةةةة الخامسةةةةةةةةة البعةةةةةةةةد اللغةةةةةةةةوت)

إن المهمةةةةة األولةةةةى لكتةةةةب التربيةةةةة اإلسةةةةالمية هةةةةي تنميةةةةة الجانةةةةب الةةةةديني لةةةةدى الطلبةةةةة.  إذمنطقيةةةةة 
(  التةةةةةةةي أظهرتةةةةةةةا أن 5112( والبطاينةةةةةةةة)0998السةةةةةةةمير)وتتفةةةةةةةق هةةةةةةةذه النتةةةةةةةائج مةةةةةةةص نتةةةةةةةائج دراسةةةةةةةة 

الكتةةةةب تراعةةةةي األسةةةةس النفسةةةةية بدرجةةةةة عاليةةةةة، ولكنهةةةةا تراوحةةةةت فةةةةي مراعاتهةةةةا لهةةةةذه األسةةةةس. كمةةةةا 
( التةةةةةةةي أظهةةةةةةةرت حصةةةةةةةول النمةةةةةةةو الةةةةةةةديني علةةةةةةةى المرتبةةةةةةةة 5115تختلةةةةةةةف مةةةةةةةص دراسةةةةةةةة اإلبةةةةةةةراهيم )

 األخيرة.

 وفيما يلي توةيح لكل  عد من األ عاد السا قة:
 ال عد الديني: :أوالً 

 الدينيالحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لل عد المتوسطات (: 9جدو  )

 
 

 ال عد الديني الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الرت ة المعياري 

 مرتفص 0 4.989 2.11 تعزيز اإليمان باهلل لدى الطلبة . 0
 مرتفص 5 627. 4.53 حث الطلبة على أداء العبادات. 5

2 
تنمية حب االقتداء بالرسول وصحابته لدى 

 الطلبة.
 مرتفص 2 759. 4.51

 مرتفص 2 689. 4.51 تنمية قدرة الطلبة على حف  النصو  الدينية. 8
 مرتفص 8 717. 4.47 تشجيص الطلبة على االلتزام باآلداب اإلسالمية. 2

2 
يجابية نحو مفاهيم التربية إتنمية اتجاهات 
 اإلسالمية وقيمها

 مرتفص 2 642. 4.46

 مرتفع - 1.03 4.58 الكلي 
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إلةةةى ( 2.11( أن فقةةةرات البعةةةد الةةةديني تراوحةةةت متوسةةةطاتها الحسةةةابية مةةةن)2يتبةةةين مةةةن جةةةدول )
(، وهي قيم ذات مستوى مرتفص ، وتصدرت فقرة )تعزيز اإليمان باهلل لدى الطلبةة( فةي المرتبةة 4.46)

ف يعين جيداا الهدف األسةمى للتربيةة اإلسةالمية وهةو اإليمةان األولى وهي تمشير إلى أن معلمات الص
بةاهلل تعةالى، وفةةي ذات السةياق جةاءت الفقةةرة الثانيةة )حةةث الطلبةة علةى أداء العبةةادات( والعبةادات هةةي 

يجابيةةة نحةةو مفةةاهيم إا وقةةد جةةاءت فقةةرة )تنميةةة اتجاهةةات المؤشةةر الحقيقةةي علةةى إيمةةان الفةةرد بربةةه. هةةذ
يمها( في المرتبة األخيرة في مستوى مرتفص، وهذا يؤكةد الةدور الةذت تقةوم بةه كتةب التربية اإلسالمية وق
 التربية اإلسالمية.

 ال عد االجتماعي: :ثانياً 
 االجتماعيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لل عد (: 4جدو  )

 ال عد االجتماعي الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الرت ة المعياري 

 مرتفص 0 5.180 4.71 تنمية شعور الطلبة بقيمة زيارة المري  1
 مرتفص 5 592. 4.56 شعور الطلبة بقيمة بر الوالدين تنمية 0
 مرتفص 2 628. 4.53 حث الطلبة على مراعاة  حقوق الجار 9
 مرتفص 8 757. 4.45 حث الطلبة على اختيار رفاق صالحين 4
 مرتفص 8 657. 4.45 تنمية اتجاهات إيجابية نحو إكرام الضيف 5
 مرتفص 2 752. 4.40 تنمية شعور الطلبة بقيمة التعاون  6
 مرتفص 2 735. 4.36 تنمية شعور الطلبة بقيمة االنتماء للوطن 7
 مرتفص 7 847. 4.30 تنمية شعور الطلبة بقيمة طرح السالم 8
 مرتفص 4 977. 4.21 تأكيد احترام المعاقين وتقبلهم 3

12 
تشجيص الطلبة على المشاركة باألعمال اليومية 

 في البيت والمدرسة
 مرتفص 9 927. 4.10

مساعدة الطلبة على التكيف مص الزمالء في  11
 مرتفص 01 1.263 3.86 المدرسة

 مرتفع - 808. 4.34 الكلي
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إلةةى ( 4.71( أن فقةرات البعةد االجتمةةاعي تراوحةت متوسةطاتها الحسةابية مةن)8يتبةين مةن جةدول )
(، وهي قيم ذات مستوى مرتفص، وتصدرت فقرة )تنمية شعور الطلبة بقيمة زيارة المةري ( فةي 3.86)

المرتبةةةة األولةةةى وهةةةي تمشةةةير إلةةةى أن كتةةةب التربيةةةة اإلسةةةالمية تؤكةةةد علةةةى مشةةةاركة اآلخةةةرين والتواصةةةل 
كةرام الضةيف، والتعةاون،  معهم، كزيارة المري ، ومراعاة حقوق الجار، واختيار الصحبة الصةالحة، وا 

ممةةا يؤكةةد أن هةةذه الكتةةب تراعةةي عالقةةة الطالةةب بةةاآلخرين، هةةذا وقةةد جةةاءت فقةةرة . إلخ،،،ورد السةةالم
)مساعدة الطلبة على التكيةف مةص الةزمالء فةي المدرسةة( فةي المرتبةة األخيةرة فةي مسةتوى مرتفةص، ربمةا 

هةذه الدراسةة مةص نتةائج ألن جميص المقررات المدرسية األخرى تؤكد على هذا المفهةوم أيضةاا. وتختلةف 
قلةةة  فضةةالا عةةن( التةةي  توصةةلت إلةةى افتقةةار الكتةةب لتحديةةد المعةةايير األخالقيةةة، 0992دراسةةة والتةةر )

 النشاطات التي تركز على مبدأ العمل الجماعي.

 ال عد الجسمي: :ثالثاً 
 الجسميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لل عد (: 5جدو  )

إلةةةى  (4.44( أن فقةةرات البعةةةد الجسةةمي تراوحةةةت متوسةةطاتها الحسةةةابية مةةن)2يتبةةين مةةن جةةةدول )
تبةةاع العةةادات الصةةحية افقةةرة )توجيةةه الطلبةةة إلةةى  وتصةةدرت (، وهةةي قةةيم ذات مسةةتوى مرتفةةص،3.76)

السليمة( في المرتبة األولى وهي تمشير إلى أن كتةب التربيةة اإلسةالمية تؤكةد علةى توجيةه الطلبةة نحةو 
مما يؤكد أن هذه . إلخ،،، عية كالرياضة والنظافة، والتداوت العادات السليمة في إطار النصو  الشر 

المتوسط  الجسمي ال عد الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى  الرت ة

1 
تباع العادات الصحية أتوجيه الطلبة إلى 

 السليمة
 مرتفص 0 729. 4.44

 مرتفص 5 781. 4.34 تأكيد أهمية ممارسة األلعاب الرياضية 0

9 
تأكيد أهمية اهتمام الطلبة بنظافة أجسامهم 

 ومالبسهم
 مرتفص 2 947. 4.15

 مرتفص 8 910. 4.02 أكيد أهمية مراجعة الطبيب للعالجت 4
 مرتفص 2 944. 3.76 تأكيد أهمية التغذية الصحية السليمة للجسم 5

 مرتفع - 685. 4.14 الكلي
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مه واهميةةة العنايةةة بةةه ليبقةةى قويةةاا معةةافى مةةن األمةةرا ، هةةذا وقةةد الكتةةب تراعةةي عالقةةة الطالةةب بجسةة
جاءت فقرة )تأكيد أهمية التغذية الصحية السليمة للجسم( في المرتبة األخيرة في مسةتوى مرتفةص، ربمةا 

لعنايةةةة المدرسةةةة مةةةن خةةةالل الطةةةابور  فضةةةالا عةةةنألن مقةةةرر العلةةةوم يؤكةةةد علةةةى هةةةذا المفهةةةوم أيضةةةاا، 
 ي الصفوف.الصباحي وتوجيهات مرب  

 ال عد االنفعالي: :را عاً 
 االنفعاليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لل عد (: 6جدو  )

إلةةى  (4.37(: أن فقةةرات البعةةد االنفعةةالي تراوحةةت متوسةةطاتها الحسةةابية مةةن)2يتبةةين مةةن جةةدول )
(، وهةةي قةةةيم ذات مسةةتوى مرتفةةةص عةةدا الفقةةةرة األخيةةةرة متوسةةطة، وتصةةةدرت فقةةرة )التأكيةةةد علةةةى 3.65)

يةة اإلسةالمية تسةعى إلةى تنميةة مهةارة تحقيق الذات( في المرتبةة األولةى وهةي تمشةير إلةى أن كتةب الترب
إدارة الةةذات لةةدى الطلبةةة فةةي وقةةت مبكةةر مةةن خةةالل التأكيةةد علةةى الحاجةةات اإلنسةةانية كتقةةدير الةةذات 

شباع الحاجات المتعلقة بالحب والسالم واألمن..إلخ ،  لعةدم إهمالهةا للفةروق الفرديةة بةين  فضةالا عةنوا 
ةةالطلبةةة مةةن خةةالل تنميتهةةا لمفهةةوم التنةةافس الشةةري ي الةةذكاء العةةاطفي ف، ممةةا يؤكةةد أن هةةذه الكتةةب تنم 

وأهميةةة العنايةةة بالصةةحة النفسةةية ليبقةةى الفةةرد معةةافى مةةن االضةةطرابات والصةةراعات الداخليةةة، هةةذا وقةةد 
 جاءت فقرة )ذكر األشياء المحببة للطلبة كاأللعاب( في المرتبة األخيرة في مستوى متوسط، ربما ألن  

 ال عد االنفعالي الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الرت ة المعياري 

 مرتفص 0 4.213 4.37 .التأكيد على تحقيق الذات 1

0 
الحب إشباع الحاجات اإلنسانية ك

 .واألمن
 مرتفص 5 985. 4.14

 مرتفص 2 1.047 3.93 توفير المناخ التعليمي اآلمن. 9

4 
تطوير اتجاهات الطلبة نحو دور 

 المعلم في الحياة.
 مرتفص 8 927. 3.90

 مرتفص 2 985. 3.83 تشجيص التنافس الشريف بين الطلبة. 5
 متوسط 2 880. 3.65 ذكر األشياء المحببة للطلبة كاأللعاب. 6

 مرتفع - 1.10 3.97 الكلي
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على اللعب والتمثيل والتسلية. وتختلف هذه الدراسة مةص نتةائج دراسةة  نمط تدريس األطفال يقوم أصالا 
 ( التي  توصلت إلى خلو الكتب من قواعد ضبط السلو  االنفعالي.0992والتر )

 ال عد اللغوي: :خامساً 
 اللغوي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لل عد (: 7جدو  )

إلةةةى  (4.04بية مةةةن)( أن فقةةةرات البعةةةد اللغةةةوت تراوحةةةت متوسةةةطاتها الحسةةةا7يتبةةةين مةةةن جةةةدول )
(، وهةةي قةةيم ذات مسةةتوى مرتفةةص عةةدا الفقةةرة األخيةةرة متوسةةطة، وتصةةدرت فقةةرة )تفسةةير معةةاني 3.62)

المفةةردات والتراكيةةب اللغويةةة فيةةر المألوفةةة لةةدى الطلبةةة( فةةي المرتبةةة األولةةى وهةةي تمشةةير إلةةى أن كتةةب 
قةةت مبكةةر مةةن خةةالل التأكيةةد التربيةةة اإلسةةالمية تسةةعى إلةةى تنميةةة الحصةةيلة اللغويةةة لةةدى الطلبةةة فةةي و 

تقةان مهةارة القةةراءة ومهةارة الكتابةة هةةذا وقةد جةةاءت . إلخ،،،علةى أهميةة المطالعةةة الحةرة الذاتيةة الةةذات وا 
مةا ألن فقرة )تنمية قدرة الطلبة على إتقان مهةارة الحةديث( فةي المرتبةة األخيةرة فةي مسةتوى متوسةط، رب

 غوت الذت يؤكد عليه مبحث اللغة العربية.مهارات االتصال الل إحدىنمط التعبير الشفوت هو 
 
 
 

المتوسط  ال عد اللغوي  الرقم
 لحسابيا

االنحراف 
 المستوى  الرت ة المعياري 

0 
تفسير معاني المفردات والتراكيب اللغوية فير 

 المألوفة لدى الطلبة
 مرتفص 0 903. 4.04

 مرتفص 5 857. 3.85 تأكيد أهمية المطالعة الحرة الذاتية 5

2 
تنمية قدرة الطلبة على إتقان مهارة الكتابة حول 

 موضوعات معينة في أسطر محددة
 مرتفص 2 929. 3.84

8 
تنمية قدرة الطلبة على إتقان قراءة نصو  

 وجمل متنوعة الطول والداللة
 مرتفص 8 907. 3.69

 متوسط 2 951. 3.62 تنمية قدرة الطلبة على إتقان مهارة الحديث 2
 مرتفع - 705. 3.80 الكلي
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 ال عد العقلي: :سادساً 
 العقليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لل عد (: 8جدو  )

إلةةةى  (4.06( أن فقةةةرات البعةةةد اللغةةةوت تراوحةةةت متوسةةةطاتها الحسةةةابية مةةةن)4يتبةةةين مةةةن جةةةدول )
(، 2-8قةةرات مةةن )( ومسةةتوى متوسةةط للف2-0(، وهةةي قةةيم ذات مسةةتوى مرتفةةص للفقةةرات مةةن )3.48)

وتصةةةةدرت فقةةةةرة )اشةةةةتمال الكتةةةةاب المدرسةةةةي علةةةةى صةةةةور توضةةةةيحية تنسةةةةجم مةةةةص محتةةةةوى النصةةةةو  
الموجةةةودة( فةةةي المرتبةةةة األولةةةى وهةةةي تمشةةةير إلةةةى أن كتةةةب التربيةةةة اإلسةةةالمية علةةةى درجةةةة عاليةةةة مةةةن 

ر جمةالي التنسيق الفني، حيث ال تكتفي بةإيراد الكلمةة المكتوبةة، بةل تقةدم المنظمةات البصةرية فةي إطةا
يبعةث علةةى التشةويق وجةةذب االنتبةةاه..إلخ ، هةذا وقةةد جةةاءت فقةرة )تشةةجيص الطلبةةة علةى الةةتعلم الةةذاتي( 
فةةي المرتبةةة األخيةةرة فةةي مسةةتوى متوسةةط، ربمةةا ألن الطلبةةة فةةي هةةذه المرحلةةة بحاجةةة لةةم تتشةةكل لةةديهم 

أن  فضةالا عةنقيقة ومتقنةة. االستقاللية في التعلم؛ نظراا لعدم اكتمال عمليات القراءة والكتابة بصورة د
 التعلم الذاتي مهارة يتم تنميتها من خالل الممارسة الصفية.

 

 

 البعد العقلي الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الرت ة المعياري 

0 
اشتمال الكتاب المدرسي على صور 

وى النصو  توضيحية تنسجم مص محت
 الموجودة.

 مرتفص 0 736. 4.06

 مرتفص 5 878. 3.76 تنمية قدرة الطلبة على إتقان مهارة التقويم 5
 مرتفص 2 992. 3.69 تنمية قدرة الطلبة على إتقان مهارة البحث 2
 متوسط 8 981. 3.63 تنمية قدرة الطلبة على إدرا  المفاهيم المجردة 8
 متوسط 2 904. 3.54 نبؤ واالستنتاجتنمية قدرة الطلبة على الت 2
 متوسط 2 1.039 3.48 تشجيص الطلبة على التعلم الذاتي 2

 مرتفع - 694. 3.69 الكلي
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 أوال: النتائج المتعلقة  السوا  الثاني ومناقشتها:
: هةةةةل تختلةةةةف وجهةةةةة نظةةةةر معلمةةةةات الصةةةةفوف الثالثةةةةة األولةةةةى فةةةةي تقةةةةديراتهن السؤؤؤؤوا  الثؤؤؤؤاني نةةةة   

سةةةةةةةية تبعةةةةةةةا لمتغيةةةةةةةرات )الصةةةةةةةف، والمؤهةةةةةةةل لمةةةةةةةدى مراعةةةةةةةاة كتةةةةةةةب التربيةةةةةةةة اإلسةةةةةةةالمية لألسةةةةةةةس النف
ولإلجابةةةةةة عةةةةةن هةةةةةذا السةةةةةةؤال تةةةةةم حسةةةةةاب المتوسةةةةةطات الحسةةةةةابية واالنحرافةةةةةةات  العلمةةةةةي، والخبةةةةةرة(؟

 المعيارية.
 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقا لمتغيرات الدراسة3جدو  )

 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي مستويات المتغير    المتغير

 الموهل العلمي

 802. 4.21 دبلوم متوسط
 594. 4.16 بكالوريوس

 439. 3.93 ماجستير فأعلى
 608. 4.12 المجموع

 الخبرة

0- 2 4.03 .660 
2 - 01  4.29 .612 
 579. 4.03 سنة فأكثر 00

 608. 4.12 المجموع

 الصف

 616. 3.99 األول
 552. 4.38 الثاني
 602. 4.05 الثالث

 608. 4.12 لمجموعا

بةةين المتوسةةطات الحسةةابية بةةين مسةةتويات كةةل  ظاهريةةة( وجةةود فةةروق 9يظهةةر مةةن خةةالل جةةدول )
متغير من متغيرات الدراسة، وللكشف عن داللة هذه الفروق والتفاعل بين المتغيرات الثنائيةة والثالثيةة 

تةةةةةائج تحليةةةةةل ن( يبةةةةةين 01. والجةةةةةدول رقةةةةةم )(MANOVA)تةةةةةم اسةةةةةتخدام تحليةةةةةل التبةةةةةاين المتعةةةةةدد 
(MANOVA.للمتوسطات الحسابية لتقديرات معلمات الصف وفقاا لمتغيرات الدراسة ) 
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 ( للمتوسطات الحسابية لتقديرات معلمات MANOVAنتائج تحليل ) (: 12جدو  ) 
 الصف وفقًا لمتغيرات الدراسة

مجموع  المصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 *مستوى الداللة  ف المربعات

 506. 687. 220. 2 440. ؤهل العلميالم
 151. 1.938 620. 2 1.241 الخبرة
 387. 962. 308. 2 616. الصف
 402. 1.021 327. 4 1.308 الخبرة * المؤهل العلمي
 425. 977. 313. 4 1.251 الصف * المؤهل العلمي

 606. 683. 219. 4 875. الصف * الخبرة
 692. 158. 050. 1 050. الصف * الخبرة * المؤهل

   320. 80 25.610 الخطأ
    100 1741.51 المجموع

    99 36.667 المجموع المصحح

( a ≤1.12( أنه ال يوجد هنا  فروق ذات داللة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة )01ح الجدول )يوض  
نظةةر  فةةي مةةدى مراعةةاة كتةةب التربيةةة اإلسةةالمية للصةةفوف الثالثةةة األولةةى لألسةةس النفسةةية مةةن وجهةةة

معلمةةات الصةةف، تعةةزى للمؤهةةل العلمةةي أو الخبةةرة أو الصةةف، أو التفةةاعالت الثنائيةةة أو الثالثيةةة بةةين 
 أوالمتغيةةرات. وربمةةا تعةةزى هةةذه النتيجةةة إلةةى الظةةروف المشةةتركة بةةين أفةةراد الدراسةةة سةةواء االجتماعيةةة 

اخةتالف مةؤهالتهم  ىعلةاألكاديميةة، وهةذا يشةير إلةى تطةابق وجهةات نظةر أفةراد الدراسةة  والتعليميةة أ
 سةةنوات خبةةرتهم والصةةفوف الدراسةةية التةةي يقومةةون بتدريسةةها. وتتفةةق هةةذه النتيجةةة مةةص دراسةةة العلميةةة
 تعةزى  الدراسة مجاالت في داللة إحصائية ذات فروق  وجود عدم إلى أشارت ( التي5100حمادنة )
 .التدريس في والخبرة العلمي، المؤهل لمتغيرات
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 التوصيات والمقترحات:
 :الباحثان باآلتي يوصي ومناقشتها الدراسة نتائج استعرا  بعد

  العمةةةةةةةةل علةةةةةةةةى تعزيةةةةةةةةز المضةةةةةةةةامين االنفعاليةةةةةةةةة، والجسةةةةةةةةمية، واالجتماعيةةةةةةةةة فةةةةةةةةي كتةةةةةةةةب التربيةةةةةةةةة
 لزيادة فاعليتها بصورة أكبر.  وذل  األولى؛ الثالثة اإلسالمية للصفوف

 سةةالمية وتطويرهةةا، والعمةةلبنةةاء  منةةاهج التربيةةة اإل فةةي الدراسةةة هةةذه أداة مةةن االسةةتفادة 
 فةي الةدنيا األساسةية المرحلةة اإلسةالمية فةي كتةب التربيةة لتقةويم مقننةة أداة تطةوير علةى
 الطلبة اإلنمائية. خصائ  ضوء

   إجةةةةراء المزيةةةةد مةةةةن الدراسةةةةات التقويميةةةةة علةةةةى كتةةةةب التربيةةةةة اإلسةةةةالمية فةةةةي الصةةةةفوف األخةةةةرى
 والمرحلة الثانوية. األساسية المرحلة من

 ع:المراج
 ( مكتبة2ع) المناهج أسسها وتنظيماتها وتقويم أثرها.(. 0948إبراهيم، عبد اللطيف فؤاد.) -

 مصر للنشر.
الثانوية لألسس النفسية  للمرحلة العربية اللغة كتب مراعاة مدى. )5115(اإلبراهيم، افتكار. -

 األردن. اليرمو ، منشورة، جامعة فير ماجستير . رسالةللمنهاج
درجة تةمين لغتنا العربية المطورة في الصفوف الثالثة األولى (.  5112) أبو رحمة،إياد.  -

منشورة، كلية التربية، جامعة  فير ماجستير . رسالةفي األردن لمعايير األسس النفسية للمنهاج
 الطائف. 

األسس النفسية المتةمنة في كتب اللغة العربية للصفوف (. 0999أبو صعيلي ، محمد.) -
. رسالة ماجستير فير منشورة، جامعة اليرمو ، اربد السادس في األردنالرا ع والخامس و 

 األردن.
مراعاة كتب التربية االجتماعية والوطنية للمرحلة الثانوية في (. 5118البطاينة، روق .) -

. أطروحة دكتوراه فير منشورة جامعة األردن لمعايير األسس االجتماعية للمنهاج وتطويره
 .اليرمو ، دمشق، األردن

 األولى األربعة الصفوف في العربية اللغة كتب مراعاة (. مدى5100 (حمادنة، ومحمد بني خالد -
من مرحلة التعليم األساسي في األردن من وجهة نظر المعلمين لخصائ  الطلبة النمائية. 

 .8، ملحق 24، المجلد دراسات العلوم التربوية
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 األردن في األساسية المرحلة في لعربيةا اللغة كتب تمثيل درجة(. 5112محمد. ) الحوامدة، -
 منشورة، فير دكتوراه أطروحة .للمنهاج والمعرفية والنفسية واالجتماعية لألسس الفلسفية
 .األردن الجامعة األردنية،

المناهج: أسسها ومداخلها الفكرية وتصميمها وم ادئ (. 5100الخوالدة، ناصر وعيد، يحيى.) -
 عمان: زمزم ناشرون وموزعون.(. 0. ع)بنائها ونماذج تطويرها

 ( دار وائل للنشر، األردن.0)ع الفكر التربوي اإلسالمي(. 5118الرشدان ،عبدا هلل زاهي .)  -
القاهرة: دار عالم  علم نفس النمو " الطفولة والمراهقة،( . 0992زهران ، حامد عبد السالم .)  -

 الكتب.
( عمان: دار 0،)ع تطويرها نظرياتها المناهج أسسها(. 0992السامرائي، القاعود، المومني،) -

 األمل لنشر والتوزيص.
 لألسس األولى الثالثة للصفوف العربية اللغة كتب مراعاة مدى. ) 0999 (محمد السمير، -

 اليرمو ، جامعة منشورة، فير ماجستير . رسالةالمعلمين نظر وجهة من النفسية للمنهاج
 األردن.

(، عمان: دار الرضوان 0. ع)ا، تطويرها، تنفيذهاالمناهج: تخطيطه(. 5102طالفحة، حامد) -
 للنشر والتوزيص.

 ( دار البداية للنشر والتوزيص، األردن.0)ع أسس التربية(. 5101عطية، خليل،)  -
 ( دار المناهج عمان.0. )ع أسس التربية الحديثة ونظم التعليم(. 5119عطية، محسن،) -
 (.القاهرة: مكتبة النهضة المصرية5ع. )نظريات التعلم المعاصرة(. 0992فطيم، لطفي .) -
 في األساسية العليا المرحلة في العربية اللغة كتب تمثيل مستوى . ) 5112(خليل. فيومي،   -

األردنية،  الجامعة منشورة، فير دكتوراه . أطروحةللمنهاج والنفسية الفلسفية لألسس األردن
 .األردن

 لقاهرة: عالم الكتب .، اتطوير مناهج التعليم(.  0992اللقاني، أحمد .) -
 للنشر المسيرة دار (5، )عالحديثة التربوية المناهج.  ) 5110( محمد. توفيق والحيلة، مرعي، -

 .والتوزيص، باألردن
 ( عمان: دار عمار لنشر والتوزيص.2)ع أسس التربية(. 5110ناصر، إبراهيم .) -
 ربد: دار الفرقان.( إ0)ع المنهج التربوي من منظور إسالمي(.  0990نشوان، يعقوب .) -
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. عمان: إدارة منهاج التربية اإلسالمية وخطوطه العريةة(. 0991وزارة التربية والتعليم.) -
 المناهج والكتب المدرسية.
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