
2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) , جملت  جامعت احلسني بن طالل للبحوث  

 

التربية في ضوء معايير  في األردن العميا ةاألساسيّ لممرحمة  اإلسالمّيةتب التربية ك  تقييم 
 .المعاصرة المهنّية

 

 بوغميونأسماعيل إعيد 

 ممخص ال

لممرحمة  اإلسالمّيةتب التربية المتضمنة  كُ المعاصرة  المينّيةمعايير التربية  الكشف عنىدفت الدراسة إلى      
لممرحمة  اإلسالمّية. وتكّونت عينة الّدراسة من مجتمع الّدراسة نفسو، وىي ُكتب الّتربية في األردنالعميا  ةاألساسيّ 
والتي تدرس في جميع مدراس ،  2016/2017العميا الصادرة عن وزارة الّتربية والتعميم لمعام الّدراسي  ةاألساسيّ 

المعاصرة ومن َثمَّ تّم  المينّيةلباحث ببناء قائمة بمعايير وتحقيقًا ألىداف الّدراسة، قام ا، المممكة األردنية الياشمية
واشتممت أداة الدراسة عمى خمسة محاور تضمنت ثالثين معيارًا مينيًا  ،تطويرىا إلى أداة لتحميل الكتب المذكورة

بات معاصرًا، وتّم استخدام المنيج الوصفي القائم عمى أسموب تحميل المحتوى، وقد تّم استخراج معامل الثّ 
%(، وعبر األشخاص  6.89( لمثّبات، حيث بمغ معامل الثبات عبر الزمن)  Holstiباستخدام معادلة ىولستي ) 

 المينّية%(، وىذا المعامل مقبول ألغراض الّدراسة، وكشفت نتائج الدراسة عن تدّني توافر المعايير  7.86) 
باحث بتضمين البعد الميني في ُكتب الّتربية وفي َضوء نتائج الّدراسة أوصى ال .المعاصرة في تمك الُكتب

ة، أو ربط المحتوى بموضوعات العميا في األردن، بإدخال معمومات ومفاىيم مينيّ  ةاألساسيّ لممرحمة  اإلسالمّية
 ة مناسبة.وقضايا مينيّ 

 العميا ةاألساسيّ المعاصرة، المرحمة  المينّية، المعايير اإلسالمّيةب التربية ا: كت ةالكممات المفتاحيّ 

 

The Evaluation of Islamic Education Textbooks in the Upper Basic 

Stage in Jordan in Light of Contemporary Professional Education 
Standards 

 

Abstract  

The study aimed to reveal the contemporary professional education standards 

contained in Islamic Education Textbooks for the upper basic stage in Jordan. The 

study sample consisted of the same study communit. The Islamic Education Textbooks 

for the upper basic stage released by the Ministry of Education for the academic year 

2016/2017 and taught in all schools in the Hashemite Kingdom of Jordan.  To achieve 

the objectives of the study, the researcher built a list of contemporary professional 

standards and then developed a tool to analyze the books mentione. The study 

included a tool on five axes that included thirty benchmarks that weres used. A 
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descriptive approach based on the content analysis technique has been used. The 

measure used was extracting reliability coefficient using Holsta equation (Holsti) for 

persistence, reaching reliability coefficient over time (89.6%) and through people 

(86.7%), and this parameter is acceptable for the purposes of the study. The results of 

the study revealed the low availability of contemporary professional standards in those 

books. In light of the findings, the researcher recommended the inclusion of vocational 

dimension in the books of Islamic education core upper high stage in Jordan, to enter 

information and professional concepts, or link content topics and issues an appropriate 

professional                                    

     Key words: book of Islamic education, contemporary professional standards, the 

basic upper stage                                                             

 

 المقدمة 

وتؤكد الوقائع المعاصرة أن  ،السريعة العالميةوالتطورات العديد من التغيرات اليوم  عالم المعاصرواجة اليُ      
ة وثورة ة والمعرفيّ بالتحديات، ومن ىذه التحديات العولمة والثورة التكنولوجيّ  العصر الجديد سيكون مميئاً 

ديات تحتاج إلى فكر جديد وخبرات متميزة وميارات تتصف بالجودة االتصاالت، وارتفاع نسب البطالة، وىذه التح
ة والتربوية ، مما يستدعي من القائمين عمى العممية التعميميّ مجاالت الحياةفى شتى وتضافر الجيود  ،والشمول

عطاء أىمية كبرى لممعمومات والمفاىيم   ؛بو نبؤوالتمحاولة استشراف المستقبل و  ،المينّيةالتطوير في األىداف وا 
يجاد جيلٍ و ، المستقبل طوراتالتحتية التى تتناسب مع ت ىوالبن، المينّيةوالفنية و وذلك لتوفير الكوادر البشرية   واعٍ  ا 

نحو العمل الميني، مما يساعد في اإلعداد  إيجابية تكوين اتجاىاتٍ ، و المينّيةألىمية المين والمفاىيم  ومدركٍ 
       .يوالتطبيق النظري الجانب بينالمواءمة لمحياة و 

مكانة متقدمة، وأىمية متجددة في أغمب األنظمة التربوية المعاصرة، ويمقى التعميم  المينّيةوقد احتمت التربية      
الحاجة إلى مثل ىذا التعميم والتدريب  التقني والتدريب الميني اىتمامًا متزايدًا في بقاع كثيرة من العالم؛ بل إنّ 

 ،من كثرٍة في المين واألعمال والوظائف ،ظرًا لما أفرزه تعقد الحياة المعاصرة وتنوعيان ،تزداد بشكل متسارع
 (.2003)المحميد،  والحرف التي تحتاج إلى تعميم وتربية مينية شاممة

عداده عناية  المينّيةفأىمية التربية       وضرورتيا تفرض عمى المعنيين بالتربية والتعميم إيالء الكتاب المدرسي وا 
وتنمية مياراتو المختمفة، وزيادة قدرتو لمتعامل  ،والعمل عمى تطوير تفكيره ،صوى ألثره في تنمية شخصية المتعممق

مع أمور الحياة وتمكينو من مسايرة التغيرات السريعة في ىذا العالم؛ لذا سعت المؤسسات التعميمية بكافة فروعيا 
)أبو حمو،   .تعين الفرد لمواكبة متطمبات العصر وتطوراتوالتي  ،وأنشطتيا إلعداد البرامج والخطط والمناىج

 (.  1995ومرعي، والطيطي، وأبو شيخة، 

اليومية،  بحياتو مساسٍ  ذات مينية المتعمم ميارات إكساب في تتجمى وظيفيةٍ  ذو ميمةٍ  الميني ُيعد التعميمو      
 نفوس في اإليجابية االتجاىات عة، وغرسالمتنو  المين مختمف تجاه والميني اليدويّ  العمل غرس حب عمى تعمل

 الطالب عند يجابيةاإل تنمية االتجاىات عمى يعمل أنو كما وميوليم، وقدراتيم عن استعداداتيم والكشف الطمبة،
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 توفير عمى والعمل األخالقية لمفرد، والقيم والوجدانية والعقمية الجسدية لمقدرات تنمية متوازنة تحقيق في والمساىمة
 تحسين في مو وتسيمتؤىّ  وبذلك وقيمو، الفرد حاجات مع تتجاوب التي عمى الميارات لحصولو المناسبة تالتسييال
 بأبعاده من الجماعي العمل نحو واالتجاىات ناحية من القدرات اإلبداعية تنمية عمى والعمل الحياتية، الفرص
 (.2005الطويسي، ؛ (Beauchamp ,2007أخرى ناحية

 عودوت والعالمي، المستويين المحمي عمى النظامي التعميم في الحديثة المفاىيم من المينّية التربية مفيوم وُيعد      
 إلى "مارلند سيدني " أشار عندما ،األمريكية المتحدة الواليات فيمن القرن العشرين  اتيالسبعين بداية إلى نشأتو
 لوظيفة التمميذ إلعداد تكرس أن يجب التربوية ودالجي جميع نا  تكون، و  أن يجب أو مينية تربية التربية، كل أنّ 

 عمى ليصبحوا جميع األفرادمساعدة  إلى تيدف وىي ،العام لمتعميم الكمي الجيد نتاج ىي المينّية مفيدة، والتربية
 معنى وذا ومفيداً  ممكناً  العمل معيا بطريقة يصبح الشخصية حياتيم في وتوظيفيا، العمل بقيم ودراية عمم

 (. 2008 )عايش،

ليا دورىا الفّعال في تنشئة األفراد، واإلسيام في تكامل بناء الشخصية المتكاممة ليم، فتكامل  المينّيةفالتربية      
عممًا  اإلنسانّية بناء الشخصية ليست عممية جزئية بل نظرة وفمسفة كمية لمتعميم، وبالتالي فإنّ  اإلنسانّيةالمعرفة 

  (. 2000)أبو سل، بنية التعميم ومحتواه وعماًل ينعكس كمطمب أساسي عمى

البد من تضمينيا في جميع المراحل التعميمية، وربط انتقال الفرد إلى  ،أكثر فاعمية المينّيةولجعل التربية      
البد من مراعاة أن  ،مستويات مينية أعمى وفق قدراتو واستعداداتو، وحتى يكون التعميم الميني وسيمة إلعداد الفرد

و فمسفة التربية والتعميم، والمتمثمة في إعداد  ،ق مع األىداف العامة لمتربية في المممكة األردنية الياشميةتتواف
النامي في جميع جوانب اإلنسانّية، المواطن المؤمن با، المنتمي لوطنو وأمتو، والمتحمي بالوظائف والكماالت 

يمتمك المعارف  ،حيث يصبح في نياية مراحل التعميم مواطناً شخصيتو الجسمية والوجدانية والعقمية واالجتماعية، ب
 (.2014الرفاعي،  ،)طوالبة، عالونة التي تمكنو من التوافق مع مجتمعو، وحاجاتو. ،والمعمومات والميارات

ت، يعني ذلك تحول المناىج الدراسية والتعميمية في مراحل التعميم العام إلى تعميم ميني بح ّنووبمكن القول إ     
 ،، بل في إحداث توافق وتوازن بين اليدف من المادةاإلنسانّيةوتتخمى المناىج والعموم عن أىدافيا التربوية و 

     .)التعميم لممينة(أو وطبيعة إسياميا في العمل الميني، وىنا يتبمور مبدأ التعميم لخدمة المينة 

المؤتمرات التربوية عمى ضرورة االىتمام بالمفاىيم  وقد أكدت العديد من قوانين التربية والتعميم وتوصيات      
، وىذا يكون المينّية، وكذلك العمل عمى تطعيم المناىج المختمفة بالمفاىيم ، إلى جانب التعميم األكاديميّ المينّية

تفسح  ياالمختمفة، فإنّ  المينّيةض ليا الطالب في المجاالت التي يتعرّ  المينّيةفي القاعدة العريضة من الخبرات 
وكتب المواد الدراسية المختمفة، وىذا بدوره  المينّيةة الربط بين الموضوعات، في كتاب التربية المجال إلمكانيّ 

من خالل الربط بين المعمومات والمعارف والميارات  ،والتكامل الخارجي ،ل نوعًا من أنواع التكامل الداخمييشكّ 
 ( . 1994)اليونسكو، والخبرات التعميمية التي يتعرض ليا المتعمم 

لما لو من دور في بناء  ذات الصمة بواقع الحياة وظواىرىا؛من أىم المناىج  اإلسالمّيةىج التربية اعد منوت     
الشخصية المتكاممة لدى الطمبة، الذي يتمثل في اكتساب القيم واالتجاىات والميارات، وتنمية القدرة عمى التفكير 
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و يتعين االىتمام بيذه المناىج كونيا تقوم بدور بارز، وبأىمية وى األخالق لدييم، فإنّ لدى الطمبة، واالرتقاء بمست
كبيرة تظير في مجال سموك الطمبة؛ وىم يقومون بنشاطاتيم الحياتية في أبعادىا المختمفة، فتصبح ىذه المعرفة 

مراقبة، فتستقيم أحواليم وأفعاليم في ذىن الطمبة، ووجدانيم موجية الختيار السموك، وضابطة لمتوجيو واإلرشاد وال
 (. 1993وأعماليم، وتستقيم اختياراتيم أو مناشطيم في الحياة ) الظاىر،

 إلى يستند، واحد إطار فكري في بعضيا يرتبط التي المفاىيم من مجموعة تتضمن اإلسالمّية فالتربية      
 من بعدد و المبادئ ما يتصل األصول ن ىذهالمسمم وم وعقيدة تتفق اإلسالم، بيا أتى التي األصول والمبادئ

 المعامالت في أصول وأحكام عمى احتوت كما وغيرىا، واالقتصاد والمال والتجارة والتعدين كالصناعة ،المين
 وعمماً  خمقًا وأدباً  الكامل المسمم شخصية وتوضيح صورة المجتمع، بناء تقوية في يسيم بما ،الناس بين والعالقات
  .(1992 ، األخالق )عمي مكارم من بو يتحمى ما أو العميا المثل من يحتذيو أن عميو يجب وفيما وتعممًا،

، ويتكرر ىذا الحث إلى الدرجة روقد حثت كثير من آيات القران الكريم عمى العمل والكسب بصيغة األم     
ِلَتْسُمُكوا  {19}َعَل َلُكُم اأْلَْرَض ِبَساًطاَوالمَُّو جَ   ﴿:ن دعوة إلى العمل بمعناه الشامل، قال تعالى آن القر بأالتي توحي 

، ففي ىذه اآليات إشارة إلى التكييف الذي تشكمت بموجبو األرض، بحيث تكون "20" نوح ﴾ِمْنَيا ُسُباًل ِفَجاًجا
ُكُم المَّْيَل َوِمن رَّْحَمِتِو َجَعَل لَ   ﴿:، وتمكنو من تسخيرىا لخدمتو، وقال تعالىوانت شاره فييامالئمة لسعي اإلنسان، 

، فخمق الميل لمراحة والسكون والنيار "73" القصص ﴾َوالنََّياَر ِلَتْسُكُنوا ِفيِو َوِلَتْبَتُغوا ِمن َفْضِمِو َوَلَعمَُّكْم َتْشُكُروَن 
 (.2006أبو شعيرة ،) .لمعمل والكسب

  ﴿: فو ا في األرض قال تعالىفالعمل النافع الصالح ىو محور المسؤولية التي حمميا اإلنسان يوم استخم      
   (.2008.) يماني ،"129" األعراف ﴾َوَيْسَتْخِمَفُكْم ِفي اأَلْرِض َفَينُظَر َكْيَف َتْعَمُمونَ 

فقد حض عمى  ،وقد أشارت عدة آيات في القرآن إلى أنواع من الحرف والمين، ففي مجال الزراعة والحراثة     
قد حث القران ل ،"35" يس ﴾ِلَيْأُكُموا ِمن َثَمِرِه َوَما َعِمَمْتُو َأْيِديِيْم َأَفاَل َيْشُكُرونَ    ﴿ :العمل في الزراعة في قولو تعالى

الكريم عمى الزراعة عن طريق إحياء األرض الميتة، بجعميا صالحة لمزراعة بإزالة السبب الذي جعميا 
  .(1984. )عبده ويحىي ،صالحةغير 

َوَيْصَنُع اْلُفْمَك َوُكمََّما َمرَّ َعَمْيِو َمأٌل مِّن َقْوِمِو َسِخُروْا ِمْنُو َقاَل ِإن َتْسَخُروْا   ﴿ :الىتع ولوالصناعة: قوفي مجال      
، أي أوحي إلى نوح )اصنع الفمك ( وعبر عن صنعو بصيغة ( "38 " ىود﴾ِمنَّا َفِإنَّا َنْسَخُر ِمنُكْم َكَما َتْسَخُرونَ 

 في عمل صناعة السفن والنجارة والمسامير. بصدد العمل نوحاً  نّ أل السامع الحالة لتخيي المضارع الستحضار
 (. 67المجمد الخامس، )ابن عاشور ،

َبا   ﴿:، قولو تعالى التجاريّ ومن النصوص التشريعية التي تعد ركيزة قوية في تأسيس العمل       الَِّذيَن َيْأُكُموَن الرِّ
َبا َوَأَحلَّ المّ اَل َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم ا َم لَِّذي َيَتَخبَُّطُو الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك ِبَأنَُّيْم َقاُلوْا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ ُو اْلَبْيَع َوَحرَّ

بِِّو َفانَتَيَى َفَمُو َما َسَمَف َوَأْمُرُه ِإَلى الّمِو َوَمْن عَ  َبا َفَمن َجاءُه َمْوِعَظٌة مِّن رَّ اَد َفُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَيا الرِّ
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْأُكُموْا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن   ﴿ :، وقولو تعالى"275" البقرة ﴾َخاِلُدونَ 

نُكْم َواَل َتْقُتُموْا َأنُفَسُكمْ  فالتراضي ىو أساس في كل العقود في  ، "29" النساء ﴾ِإنَّ الّمَو َكاَن ِبُكْم َرِحيًما َتَراٍض مِّ
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وينيي ا تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكموا أموال بعضيم بعضًا بالباطل، أي  ،اإلسالمّيةالشريعة 
 وكذا قولو (.1999)الصابوني، .كبأنواع المكاسب التي ىي غير شرعية، كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذل

ياَلِف ُقَرْيشٍ   ﴿ :تعالى ْيفِ  {1}إِلِ فالتجارة مينة كرميا اإلسالم ، حيث  ،"1-2" قريش ﴾ِإياَلِفِيْم ِرْحَمَة الشَِّتاء َوالصَّ
 (.2006 )أبو شعيرة، .رحمة الصيف تان : رحمة الشتاء ونو كان لقريش رحمتان تجاريّ أبين القران الكريم 

مكانة  اليدويّ من يتتبع أحاديث النبي عميو الصالة والسالم القولية و سنتو العممية، يشيد بـأن لمعمل  نّ إ     
المينة، فنجد أن رسول ا يحض عمى االشتغال تمك عظيمة، ولو كان ىذا العمل مينة يزدري المجتمع أصحابيا 

ألن يحتطب أحدكم حزمة عمى  » :عميو وسممفيقول صمى ا  ،بيا خيـر مـن أن يكون المسمم عالة عمى غيره
، 2، ج1968صحيح البخاري، كتاب البيوع، رقم الحديث  ) «ظيره خير من أن يسال أحدًا فيعطيو أو يمنعو 

 (. 7ص

فعن أبي  ،د حث رسول ا صمى ا عميو وسمم المسممين عمى تعميـر األرض بـالزرع والنبات واألشجارقف     
من كانت لو أرض فميزرعيا أو ليمنحيا : » و قال : قال رسول ا صـمى ا عميـو وسمم ىريرة رضي ا عن

)صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما كان أصحاب النبي صمى ا عميو وسمم « أخاه، فإن أبى فميمسك أرضو 
 (. 825، ص2، ج2216يواسي بعضيم بعضا في الزراعة والثمرة رقم الحديث  

 عنو أن النبي صمى اصموات ا وسالمو عميو يأمر بالكيل في البيع والشراء : عن عثمان رضـي  و كان     
ذا ابتعـت فاكتـل  »ا عميو وسمم قال لو :  )صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب الكيل عمى « إذا بعت فكل وا 

 (. 747، ص2، ج البائع والمعطي

 ، ويوضح لنا رسول ا صمى ا عميـو ن ينوي بمينتو وجو اا وثوابوأوجب المسمم أ الصناعةوفي مجال      
)صحيح البخاري، كتاب « إذا أنفق الرجل عمى أىمو يحتسبيا فيو لو صدقة »وسمم ىذا المعنى في قولو : 

 (.  2008،يماني. )( 30، ص1ج 55اإليمان ، رقم الحديث  

ثنا عمى عدم الفصل بين العموم الدنيوية والعموم األخروية، وعمى ن الدين اإلسالمي الحنيف حإويمكن القول      
من  العمل بمفيومو العام يشمل كالً  عدم التفريق بين اكتساب الميارات العممية أو اكتساب الميارات النظرية، وأنّ 

سالم إلى العمل باصطالحاتيا الحديثة، فنظرة اإل المينّيةكما يشمل األعمال الفنية والتقنية و  ،المينة والحرفة
جالل ب عمييا األجر ورتّ  ،تكمن في أن جعميا الخالق سبحانو ضرورة حياتية ،والحرف والمين نظرة تكريم وا 

 المعامالت في أصول وأحكام عمى اإلسالمّية التربية وجعميا أفضل الكسب وجوىر العبادة، وقد تضمنت
 الصناعة،: مثل المجتمع في ما يحقق التكافل والتعاونوب المجتمع، بناء تقوية في يسيم بما الناس بين والعالقات
 وغيرىا. واالقتصاد والمال والتجارة، والتعدين،

 مشكمة الدراسة 

تفرض عمى الفرد في كل مراحمو النمائية مسايرة منجزات العمم والتكنولوجيا في  المينّيةضرورة التربية  نّ إ     
البد كان ؛ لذا ر عقمية منفتحة مقترنة بسموك عصريّ توفّ  ،لعممية التيكتساب الثقافة العممية واواعالمنا المعاصر 

عداده العناية قصوى ألثره في تنمية شخصيّ  والعمل عمى تطوير تفكيره  ،ة المتعمممن إيالء الكتاب المدرسي وا 
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حياة الفرد  في المينّيةومدرك ألىمية المين والمفاىيم  وتنمية مياراتو المختمفة، وىذا يتطمب إيجاد جيل واعٍ 
بالعمل،  ة والربط بين العمموأىميتيا في تكوين االتجاىات نحو العمل الميني، مما يساعد في اإلعداد لمحياة العمميّ 

ل قاعدة أساسية ميمة الكتشاف التي تشكّ  ،من المباحث الرئيسة اإلسالمّيةمبحث التربية  يعدّ النظرية والتطبيق. و 
درين عمى اختيار المينة ا، بما يؤىميم ليكونوا قاألساسيّ مرحمة التعميم  ميول الطمبة وقدراتيم وتنمييا في

الدور اليام والفعال في خمق جيل يحترم العمل الميني والعاممين  اإلسالمّيةالمستقبمية، وعميو يكون لمبحث التربية 
ومن ىنا يبرز أثر  ،تمعوبالتالي تنمية اإلحساس بالمسؤولية لدى الطالب تجاه البيئة المحمية والمج ،قدرىميو 

منيا  باعتبارىم أول لبنة في بناء المجتمع، وىذا يتطمب ،مع بدورىا في عالج الطمبةلتطّ  اإلسالمّيةمباحث التربية 
 لممرحمة اإلسالمّيةإلى دراسة حول مدى ُمراعاة ُكتب الُتربية  ثوىذا ما دفع الباح الكثير من التغيير والتطوير،

فمن المتوقع أن تضيف ىذه الدراسة إضافات ميمة إلى ، صرةالمعا المينّيةلممعايير  ألردنفي ا العميا ةاألساسيّ 
األدب النظري والدراسات السابقة في مجال تكامل المباحث الدراسية، وبالتالي فإن نتائج ىذا البحث يمكن أن 

فين التربويين، وأصحاب القرار، ، والمشر المينّيةوالتربية  اإلسالمّيةيستفيد منيا كل من معممي مبحثي التربية 
والتي يمكن  المينّيةحيث يمكن وضع قائمة بالمعايير  ،والمشاركين في تصميم المناىج وتطويرىا بشكل عام

وتدريب المعممين عمى كيفية التعاطي مع ىذه المعايير من  اإلسالمّيةدمجيا بطريقة مناسبة في كتب التربية 
 الدراسة الحالية تسعى لإلجابة عن السؤالين اآلتيين: نّ فإذا ل ؛اإلسالمّيةخالل مبحث التربية 

 في األردن ؟  العميا ةاألساسيّ  لممرحمة اإلسالمّيةالمعاصرة الواجب توافرىا في ُكتب التربية  المينّية عاييرما الم -

 المعاصرة ؟ المينّيةلتربية افي األردن لمعايير العميا  ةاألساسيّ لممرحمة  اإلسالمّيةما درجة ُمراعاة ُكتب التربية  -

 ة الدراسة: أهميّ 

 ة ىذه  الدراسة باآلتي :تتمثل أىميّ      

 ةاألساسيّ وخاصة في الصفوف األخيرة من المرحمة  ،أنيا تمعب دورًا ميمًا في توجيو الطمبة نحو التعميم الميني -
لما ألىمية ىذه  ،لتعميم الميني والتقنيردن نحو االعميا في ضوء توجو سياسية التعميم في األ ةاألساسيّ لممرحمة 

والتي تعّد من أىم المراحل التي تقرر المستقبل التعميمي أو الوظيفي  ،المرحمة العمرية والدراسية في حياة الطالب
توفير المعمومة الدقيقة   اإلسالمّيةلمطالب، والتي يتطمب من المناىج التدريسية جميعيا بما فييا مناىج التربية 

 ب عن الحاضر والفرص المتاحة في المستقبل. لمطال

 المعاصرة. المينّيةتزويد الخبراء والميتمين و واضعي المناىج بصورة شاممة لممعايير  -

لمصفوف الثامن و  اإلسالمّيةالمعاصرة الموجودة في ُكتب التربية  المينّيةالقدرة عمى الكشف عن أىم المعايير  -
 ألردن.في ا األساسيّ التاسع والعاشر 

لممرحمة  اإلسالمّيةُكتب التربية  ُمراعاةفي درجة _ إن وجدت _ مواطن القصور والضعف عن الكشف  -
 .المعاصرة المينّيةالعميا لممعايير  ةاألساسيّ 

 أهداف الدراسة:
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 تيدف الدراسة الحالية إلى اآلتي:     

 المعاصرة في االردن. المينّيةالكشف عن المعايير  - 1

 المعاصرة. المينّيةالعميا في األردن في ضوء المعايير  ةاألساسيّ لممرحمة  اإلسالمّيةُكتب التربية تقييم  - 2

 حدود الدراسة: 

 يمكن تعميم نتائج ىذه الدارسة في ضوء المحددات اآلتية:     

من  ألساسيّ او التاسع و العاشر  لمصفوف الثامن اإلسالمّيةتقتصر ىذه الدراسة عمى تقييم ُكتب التربية  - 1
العميا في األردن، التي قررت وزارة الّتربية والتعميم تدريسيا في جميع مدارس المممكة األردنية  ةاألساسيّ المرحمة 

 .2016/2017الياشمية، اعتبارًا من بدء العام الدراسي 

في ضوء المعايير في األردن  األساسيّ لمصفوف الثامن و التاسع و العاشر  اإلسالمّيةتحميل ُكتب التربية  - 2
 المعاصرة. المينّية

تقتصر الدراسة الحالية عمى تحميل النصوص، التقويم، واألنشطة؛ إذ إنيا اعتمدت الجممة، وشبو الجممة،  - 3
 والمعنى الضمني وحدات لمتحميل.

 . 2016/2017، في العام الّدراسي العميا ةاألساسيّ ، تم تحميل ُكتب المرحمة الحدود الزمنية - 4

 طمحات الدراسة مص

 التقييم

نياج ومحتواه، وأىدافو، ىو وسيمة ُيحكم بيا عمى مدى النجاح الذي تحقق من وارء العمميِّة التَّعمميِّة كمِّيا: الم     
واأَلساليب التي اختارىا المعمم لتنفيذ مفردات المنياج، والطالب المتعمِّم ومدى ما حصل عميو من معارف والطريقة 

(. وُيعرَُّف إجرائيًا لغايات ىذه الدِّراسة بأنَّو : 2005جاىات نتيجة مروره بالمواقف التَّعميميِّة )جابر، وميارات واتِّ 
 المينّيةالمعايير في األردن لتحديد درجة توافر  الساسية العميالممرحمة  اإلسالمّيةالتربية تقييم محتوى كتب 

 ىا الباحث .باستخدام أداة الدراسة التي أعدَّ   ،فيياالمعاصرة 

 المعاصرة: المهنّيةالمعايير 

الحديثة، ومن خالل الرجوع إلى  العالمية االتجاىات التربوية من الباحث استخمصيا معيارية فقرات ىي     
، وترجمت ىذه الفقرات في أداة عرضت عمى المينّيةاألدب التربوي، والدراسات السابقة ذات العالقة بالتربية 

لقياس درجة ُمراعاة ُكتب  ؛المينّيةن من ذوي الخبرة واالختصاص في التربية والمناىج مجموعة من المحكمي
، المجال المنزلّية، مجال العموم الصناعيّ ، المجال التجاريّ لتمك المعايير، وتشتمل عمى )المجال  اإلسالمّيةالّتربية 
 ، المجال الصحة والسالمة العامة (. الزراعيّ 
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 : ةاإلسالميّ ك تب الّتربية 

، والتي قررت وزارة الّتربية والتعميم تدريسيا في جميع العميا ةاألساسيّ وىي مواد دراسية مقررة في مرحمة      
(، وتحتوى عمى ست وحدات وىي ) 2016/2017بدءًا من العام الدراسي ) ،مدارس المممكة األردنية الياشمية

، السيرة النبوية، الفقو اإلسالمي، النظام اإلسالمّية القرآن الكريم وعمومو، الحديث الشريف وعمومو، العقيدة
 ( .اإلسالمّيةواألخالق  اإلسالميّ 

 العميا: ةاألساسيّ المرحمة 

( األساسيّ ، والمكون من الصفوف )الثامن، التاسع، العاشر األساسيّ المستوى الّدراسي من مرحمو التعميم      
ية والتعميم في المممكة األردنية الياشمية لمعام الدراسي حسب تقسيمات المراحل الدراسية في وزارة الّترب

2016/2017. 

 : المهنّيةالتربية 

نظام تعميمي تعممي ييدف إلى إكساب الطمبة معارف وميارات واتجاىات ذات صمة بمينة أو حرفة ما،      
حاق الطمبة بمعاىد أو خالل فترة زمنية محددة، تقدم من خالليا برامج نظرية وأخرى عممية تكون مقدمة اللت

تمييدًا لرفدىم لممجتمع مسمحين بمينة  ،جامعات أو مؤسسات تدريب، ليتم تأىيميم بمينة أو تخصص يرغبون بو
ييدف  ،( وُيعرَُّف إجرائيًا لغايات ىذه الدِّراسة بأنَّو: برنامج تعميمي2009تسيم في بناء المجتمع وازدىاره")عايش، 

كســــابيم ميــارات لحياتيم الضرورية راتالميا تزويد الطالب بعض إلى تســاعدىم عمى  ،عممية تطبيقيـــة اليومية، وا 
  . استخدام األدوات والمعدات استخدامًا سميمــًا، ويتم من خالليا الكشف عن استعداداتيم وقدراتيم وميوليم

  السابقة الدراسات

 عثرالمعاصرة لم ي المينّيةعمقة بموضوع معايير التربية ي ضوء المراجعة المستفيضة لمدراسات السابقة والمتف     
العميا في األردن في ضوء  ةاألساسيّ لممرحمة   اإلسالمّية" تقييم ُكتب التربية ة سابقة عنسادر  عمى أي الباحث 

وفيما بو، من جوان اً جانب ،ىناك بعض الدراسات العممية تناولت الموضوع إال أنّ ، المعاصرة" المينّيةمعايير التربية 
  :لمدراسات التي استطاع الباحث الوصول إلييا عرضيمي 

( دراسة ىدفت إلى تحميل كتب التربية الوطنية والمدنية لصفوف 2014أجرى طوالبة، عالونة، الرفاعي )     
صال، ، لمتحقق من درجة تضمينيا  لمفاىيم التعميم الميني في مجال :)االقتصاد، واالتالعميا ةاألساسيّ المرحمة 

كتب التربية  والتكنولوجيا، والنمو الميني(، واستخدمت فييا  طريقة تحميل المحتوى. وخمصت النتائج إلى أنّ 
 ( مفيومًا، توزعت عمى المجاالت األربعة، وأنّ 124تتضمن عددًا من المفاىيم وصل إلى ) ،الوطنية والمدنية

يا ( تكرارًا، وأقمّ 95، فتضّمنت الكتب الثالثة )جميعيابين المجاالت  ة احتمت الحيز األكبرالمفاىيم االقتصاديّ 
بشكل  المينّيةعمى نتائج ىذه الدراسة أوصى الباحثون بضرورة عرض المفاىيم  ، وبناءً االتصال تضمينًا مفاىيم

دخال التعديالت الضرورية ع ،متوازن م ، بحيث تتضمن المفاىيم  الغائبة التي لمى كتب التربية الوطنية والمدنيةوا 
 يتم اإلشارة إلييا مطمقًا.
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من وجية نظر العميا  ةاألساسيّ لممرحمة  المينّيةبعنوان: "تقييم مناىج التربية ( دراسة 2013وأجرى البدو )     
ن درجة الموافقة عمى المجاالت التي اشتممت عمييا في مدارس محافظة العاصمة"، إ المينّيةمعممي التربية 

، األنشطة المرافقة، التقويم، المينّية، محتوى منياج التربية المينّية، منياج التربية ينّيةالمالدراسة )أىداف التربية 
 إحصائّية ذات داللة  ،نت عدم وجود فروقالوسائل التعميمية( كانت بدرجة كبيرة في جميع مجاالت الدراسة، كما بيّ 

وأشارت النتائج إلى وجود فروق  .تدريستعزى لمتغير الجنس ومتغير الخبرة في ال ،في استجابات عينة الدراسة
، كما أظيرت النتائج عدم المينّيةتعزى لمتغير التخصص، وكانت لصالح تخصص التربية  إحصائّية ذات داللة 

في الدراسة ككل تعزى لمتغيرات الدراسة، وقد أوصت الباحثة بضرورة إعادة إحصائّية وجود فروق ذات داللة 
ولمعرفة تصورات الطمبة والمعممين حول ضرورة اختالف محتوى مناىج التربية  .ينّيةالمالنظر في مناىج التربية 

 .لإلناث المينّيةلمذكور عن محتوى مناىج التربية  المينّية

في كتب  المينّية( ىدفت إلى التعرف عمى أسس التربية 2011وفي دراسة تحميمة أخرى أجراىا المالكي)     
ة الثانوية بالمممكة العربية السعودية، استخدام الباحث طريقة تحميل المحتوى، بحيث في المرحم اإلسالمّيةالتربية 

 (269في المرحمة الثانوية والبالغ عددىا) اإلسالمّيةتم تحميل محتوى جميع الدروس التي تضمنتيا كتب التربية 
( 278بمغ ) اإلسالمّيةالتربية في كتب  المينّيةمعدل تغطية أسس التربية  درسًا، وكانت أبرز نتائج الدراسة أنّ 

موضوع المعامالت أو ميارات  المينّيةأساسًا لمدرس الواحد، وأن أفضل الموضوعات تغطية ألسس التربية 
في كتب الصف األول الثانوي أفضل من تغطيتيا في  المينّيةتغطية أسس التربية  االتصال، كما وجد الباحث أنّ 

  كتب الصف الثاني ثانوي.

( دراسة بعنوان: "القيم المرتبطة بالعمل الميني في كتب التربية 2009السعايدة والطالفحة والحمايدة )أجرى     
العميا في األردن" ىدفت إلى معرفة القيم المرتبطة بالعمل الميني التي ينبغي  ةاألساسيّ الوطنية والمدنية لممرحمة 

ومعرفة ، العميا:)الصفوف الثامن والتاسع والعاشر(  ةسيّ األساتضمينيا في كتب التربية الوطنية والمدنية لممرحمة 
( قيمة، 57درجة توافر تمك القيم في ىذه الكتب، حيث تم بناء قائمة بالقيم المرتبطة بالعمل الميني احتوت عمى )

 الشخصية، ( مجاالت، من القيم وىي: القيم اإلدارية، والقيم التقنية، والقيم المعرفية، والقيم6وقد تضمنت القائمة )
وفق ىذه القائمة لمعرفة تكرارات توافر تمك القيم باعتماد  ،وأخيرًا القيم الجماعية، وجرى تحميل محتوى الكتب

أكثر توافر لمقيم المرتبطة بالعمل الميني كان في كتاب  المفيوم كموضوع لمتحميل، ودلت نتائج الدراسة عمى أنّ 
القيم المتضمنة األكثر  يو الصف التاسع، كما أظيرت النتائج أنّ ، ثم الصف الثامن، يماألساسيّ الصف العاشر 

( قيمة مغيبة من القيم 11ىناك ) توافرًا ىي القيم اإلدارية ، واألقل توافرًا ىي القيم الجماعية، كما بينت النتائج أنّ 
 المرتبطة بالعمل الميني.

 ةاألساسيّ المتضمنة كتب العموم لممرحمة  المينّية( دراسة بعنوان:المفاىيم 2005أجرت المجالي )كما      
: الخامس، والسادس، والسابع. ولغايات ىذه لمصفوفالمتوسطة في األردن، وذلك من خالل تحميل كتب العموم  

( مفيوماً مينيًا، موزعة عمى خمسة مجاالت مينية 83المقترحة، شممت) المينّيةالدراسة تم إعداد قائمة بالمفاىيم 
، مجال الصحة والسالمة العامة. المنزلّية، مجال العموم التجاريّ ، المجال الصناعيّ ، المجال اعيّ الزر ىي: المجال 
وحدتين في التحميل: الكممة والفكرة، وقد تم التحقق من صدق األداة وثبات التحميل. وخمصت  توقد استخدم

 واضح.النتائج إلى التأكيد عمى مفيوم تكامل منياج العموم بشكل منتظم ومتوازن و 
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، اإلسالمّية( دراسة بعنوان: مدخل لدراسة االتجاه الحرفي والميني في التربية 2005كما و أجرى النقيب )     
. استخدم اإلسالمّيةلدراسة االتجاه الحرفي والميني في التربية  اً عممي وىدفت الدراسة إلى : إعطاء المجتمع مدخالً 

بشكل عام باالتجاه الميني والحرفي، وتوصمت  اإلسالمّيةلتربية الباحث المنيج الوصفي لتوضيح مدى اىتمام ا
ونحن نخطط لمتربية  ،في اإلعداد الميني والحرفي اإلسالمّيةنتائج الدراسة : ضرورة التركيز عمى خصوصيتنا 

ت اإلسالمّيةفي عالمنا المعاصر، وضرورة استنفار روح العمل  المينّية قانو مع  وما تمثمو من إعالء لقيمة العمل وا 
 ضرورة األخذ بأخالقيات المين والحرف في اإلسالم.

( دراسة سعت إلى تحميل Fox & Harmon & Hedrick, 2000وأجرى فوكس وىيدرك وىارمون )     
و وداللتيا من الصف الرابع وحتى الثامن، كشفت ىذه الدراسة إلى أنّ  ،مصطمحات كتب الدراسات االجتماعية

دراكيم ليذه المصطمحات وأىميّ بالرغم من معرفة المؤلف ة يا ما زالت تعرض بطريقة تقميديّ ة تكامميا، إال أنّ ين وا 
 م من أجل العمل. أكثر من عرضيا بطرق التعمّ 

( دراسة استخدم فييا  طريقة التمازج في التعميم Conroy & Walker 2000 ,كما أجرى كورني وولكر )     
المحتوى بالتكامل مع المباحث األخرى، وكذلك  الزراعيّ ين في المجال لمتحقق من درجة توظيف المعمم الزراعيّ 

ما  وكيفية ربطيا بالتعميم الميني، فقد أشارت النتائج إلى أنّ  ،نوع النشاطات التي تحدث في المباحث األخرى
في مجال  المعممين في محتويات المباحث األخرى،  وأنّ  الزراعيّ يقارب من ربع المعممين فقط يدمجون التعميم 

   معظم نشاطات الدمج تركز عمى قضايا البيئة.  العموم ىم األكثر دمجًا لمبحث الزراعة في محتوى العموم، وأنّ 

تناولت يا من خالل استعراض الدراسات السابقة، توصل الباحث لعدد من المالحظات واالستنتاجات منيا أنّ      
 ،(2014كدراسة طوالبة، عالونة، الرفاعي ) المينّيةالمفاىيم ول من أوجو متعددة فمنيا ما تنا المينّيةالتربية 

ومنيا ما تناول القيم المرتبطة بالعمل الميني كدراسة السعايدة والطالفحة والحمايدة  ،(2005ودراسة المجالي )
 ودراسة، (2005كدراسة النقيب ) اإلسالمّيةفي كتب التربية  المينّيةومنيا ما تناول وجود التربية  ،(2009)

(، ومنيا تناول طريقة التعميم 2013كدراسة البدو ) المينّيةم كتب التربية ي(، ومنيا ما تناول تقي2011المالكي)
اتفقت غالبية الدارسات السابقة عمى أىمية  (، Conroy & Walker 2000 ,كدراسة كورني وولكر ) الزراعيّ 

 في االتجاىات نحو التعميم الميني.موضوع الدارسة 

 المينّيةىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن المعايير  ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنيا     
ة الدراسة الحالية، وىذا دليل عمى أصال ،العميا ةاألساسيّ لممرحمة  اإلسالمّيةتربية تب الالمعاصرة وتضمينيا في كُ 

  وندرتيا.

 الطريقة واإلجراءات:   

 مجتمع وعينة الدراسة:

 عمياال ةاألساسيّ لممرحمة  اإلسالمّيةوىي ُكتب الّتربية  ،نت عينة الدراسة من مجتمع الدراسة نفسوتكوّ       
في   2017-2016( في األردن والتي ُتدّرس في العام الدراسي األساسيّ  لعاشر، واالتاسعو الثامن لمصفوف )

 (1جدول ) جميع مدارس وزارة التربية والتعميم .
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 (1جدول )

( األساسيّ العميا لمصفوف )الثامن والتاسع، والعاشر  ةاألساسيّ لممرحمة  اإلسالمّيةُكتب الّتربية  يبّين(: 1جدول )ال
 .2017-2016في األردن والتي ُتدّرس في العام الدراسي 

 السنة        عدد الصفحات      عدد الدروس الطبعة عنوان الكتاب الرقم

الجزء  األساسيّ  ثامنلمصف ال اإلسالمّيةالّتربية  1
 األول 

الجزء  األساسيّ  ثامنلمصف ال اإلسالمّيةالّتربية 
 الثاني

               129             26         األولى
2016 

        26     126            2016 

الجزء  األساسيّ  تاسعلمصف ال اإلسالمّيةالّتربية  2
 األول 

الجزء  األساسيّ ع لمصف التاس اإلسالمّيةالّتربية 
 الثاني

 2016    132      32         األولى

        29    131 2016 

الجزء  األساسيّ  عاشرلمصف ال اإلسالمّيةالّتربية  3
 األول 

الجزء  األساسيّ لمصف العاشر  اإلسالمّيةالّتربية 
 الثاني

 2016 145    33         األولى

        33    142 2016 

 

 ّدراسة:أداة ال

 ولتحقيق أىداف الّدراسة:     

، وذلك بالرجوع إلى مجموعة من المعاصرة المينّيةالّتربية  تتضمن قائمة بمعايير  ةتّم تطوير و إعداد استبان
 ةاألساسيّ لممراحل  المينّيةوكتب التربية ، (2005كدراسة المجالي )، المينّيةذات العالقة بالّتربية   المراجع

 في المدارس. المينّيةاالسترشاد بآراء بعض معممي ومعممات الّتربية  )باإلضافة إلى

 صدق األداة :

 بيدف الكشف عن صدق أداة الدراسة فقد اتبعت الخطوات اآلتية :     

32 
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ردنية، في تخصص المناىج، تّم عرض أداة الّدراسة عمى عدد من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األ -1
، المينّية ، باإلضافة إلى مشرفين تربويين، ومعممين متميزين في تخصص الّتربيةةالمينيّ الّتربية وتخصص 

 في الميدان حيث بمغ عددىم عشرة محكمين.  اإلسالمّيةوتدريس الّتربية 

مناسبة، أو غير مناسبة من حيث: صياغة  ةوُطمب من كل منيم إبداء رأيو فيما إذا كانت فقرات االستبان -2
معايير، ودرجة اكتمال المحور، ودرجة مناسبة كل معيار من المعايير لكل محور من المعايير، وضوح ال

جراء التعديل الذي يراه مناسباً  ( نسبة االتفاق بين المحكمين عمى 80%، حيث اعتمد الباحث معيار )المحاور، وا 
ن جرى تعديل بعض في حي ،فقرة من فقرات المقياس الفقرة الواحدة، وفي ضوء ىذا المعيار لم يتم حذف أيّ 

الفقرات من حيث الصياغة وسالمة المغة، تّم األخذ بآراء لجنة التحكيم واشتممت األداة في صورتيا النيائية عمى 
 وبذلك يثبت لألداة صدقيا. ،معياراً  نوثالثيمحاور، خمسة قائمة بالمحاور وعددىا 

 ثبات التحميل :

 اإلسالمّيةثبات عممية التحميل، وذلك لتحميل محتوى ُكتب الّتربية  تّم اعتماد أسموب إعادة التحميل لمتأكد من     
في فترة زمنية متباعدة مدتيا ثالثة أسابيع، قام أحد مدرسي المادة بعممية التحميل  ،مرتين من قبل الباحث

فية عطائو فكرة عن الموضوع،  وكيفي عممية التحميل السابقة، وذلك بعد إوباإلجراءات نفسيا التي ُأتبعت 
( لمثبات ، holstiولمعرفة ثبات التحميل عبر الزمن وعبر األشخاص تّم استخدام معادلة ىولستي) التحميل،
 (.   2004 )طعيمة،

 %100× وىي:    نسبة االتفاق  =            عدد مرات االتفاق                    

 م االتفاقعدد مرات االتفاق+عدد مرات عد                              

 معامل الثبات عبر الزمن واألشخاص يبّين(: 2الجدول)                            

 (2جدول )                                              

 الثبات عبر األشخاص الثبات عبر الزمن المحور
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 منهجية الدراسة :

: وىو الذي يقوم عمى رصد ومتابعة دقيقة لظاىرة أو حدث معين بطريقة المنيج الوصفي التحميميم اتم استخد    
اىرة أو الحدث من حيث المحتوى كميـة أونوعية في فترة معينة أو عدة فترات، من أجل التعرف عمى الظ

(. وقد استخدم الباحث 2001والمضمون، والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد في فيم الواقع وتطويره )عميان، 
تب، وتم رصد التكرارات والنسب الكُ تمك في   المعاصرة المينّية معاييرتحقق من مدى توافر الال ىذا المنيج بيدف

، المنزلّية، العموم المينّيةالصحة والسالمة )الخمسة  المينّيةالمحاور  كل محور من في معاييرليذه ال المئوّية
  الزراعة،التجارة، الصناعة(.

 إجراءات التحميل :

التي تدرس في العام  األساسيّ لمصفين التاسع و العاشر  اإلسالمّيةُكتب التربية تحديد مجتمع التحميل : وىو  1-
 . 2017-2016الدراسي 

ة التحميل : وحدة التحميل التي تم توظيفيا ألغراض ىذه الدراسة ىي الجممة الصريحة، وشبو الجممة وحد 2-
 والكممة الصريحة، والمعنى وذلك بسبب مالءمتيا لطبيعة ىذه الدراسة.

في  العميا ةاألساسيّ لممرحمة  اإلسالمّيةالتربية  ُكتبالمقترح تضمينيا ل ،فئة التحميل : ىي المحاور الخمسة3- 
كما يظير في أداة الدراسة التي تم  ،( معياراً  30وما يندرج تحتيا من معايير تنتمي ليا وتتضمن )، األردن

 عمى األدب التربوي بعد إخضاعيا لعمميتي الصدق والثبات. إعدادىا اعتماداً 
لمصفوف الثامن  مّيةاإلسالالمعاصرة في ُكتب التربية  المينّيةتوافر المعايير عن ىدف التحميل: وىو الكشف  -4

 في األردن. األساسيّ والتاسع و العاشر 

 خطوات التحميل :

 تّم اتباع اإلجراءات اآلتية :     

 الزراعة

 التجارة

 الصناعة 

 الصحة والسالمة العامة

 المنزلّيةالعموم 

90.0 

91.0 

88.0 

90.0 

89.0 

89.0 

87.0 

85.0 

85.0 

87.0 
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التاسع و العاشر  وف الثامن ولمصف اإلسالمّيةتحديد الكتب المراد تحميل محتواىا، وىي ُكتب الّتربية  -1
 في األردن. األساسيّ 

 المينّيةالمعاصرة لمتحقق من مدى توافر المعايير  المينّيةفي ضوء المعايير  إعداد قائمة بالمحاور البيئية -2
 د من صدقيا وثباتيا.، وعرضيا عمى عدد من المحكمين لمتأكّ اإلسالمّيةالمعاصرة في ُكتب الّتربية 

نشطة لالستدالل عمى المعايير واألىداف، واأل ، باإلضافة إلى التقويم،اإلسالمّيةدراسة محتوى ُكتب الّتربية  -3
 المعاصرة المتواجدة في تمك الكتب. المينّية

تدريب أحد المعممين عمى عممية التحميل من ِقبل الباحث، واالتفاق عمى تحميل تمك الكتب حسب وحدة  -4
 التحميل.

، ومرة أخرى من ِقبل بيعمنية متباعدة قدرىا ثالثة اساالقيام بعممية التحميل مرتين من ِقبل الباحث، وبفترة ز  -5
 المحمل.

 لكل محور، ومعاييره في كل صف من الصفوف. المئوّيةإجراء عممية التحميل، وحساب التكرارات، والنسب  -6

 رصد نتائج التحميل بمحاور األداة، ومعاييرىا -7

  :حصايّية المعالجة اإل

 اآلتية : حصائّية تّم استخدام المعالجة اإل     

 ؛ لحساب درجة مراعاة تمك الّكتب لممعايير البيئية المعاصرة.المئوّيةوالنسب  التكرارات، -1

؛ وذلك باستخدام المعادلة اآلتية: مدى الفئة عة الرئيسةوتّم حساب طول الفئة بدرجة توافر نسب المحاور التس     
 .  3÷ أدنى نسبة (  –= ) أعمى نسبة 

     (26.55 %-12.40  )%=14.15    ÷3  = 04.71 % . 

 %( مستوى متدنيًا . 17.11 -%  12.40حيث ُعّد المستوى الذي يقع ما بين ) -

 %( مستوى متوسطًا . 21.83 -% 17.12وُعّد المستوى الذي يقع ما بين ) -

 %( مستوى مرتفعًا .  26.55 -% 21.84وُعّد المستوى الذي يقع ما بين ) -

لمعايير البيئية المعاصرة ؛ وذلك باستخدام المعادلة اآلتية: مدى وتّم حساب طول الفئة لدرجة توافر نسب ا     
 .  3÷ أدنى نسبة (  –الفئة = ) أعمى نسبة 

     (43.18 %-00.00 = )%43. 18    ÷3  = 14. 39 . % 

 %( مستوى متدنيًا .14.39 -%00.00حيث ُعّد المستوى الذي يقع ما بين ) -
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 %( مستوى متوسطًا .28.79 -%14.40وُعّد المستوى الذي يقع ما بين ) -

 %( مستوى مرتفعًا .43.18 -%28.80وُعّد المستوى الذي يقع ما بين ) -

 عرض ومناقشة النتايج: 

 أواَل: عرض النتايج: 

وقد جاءت  ،يستعرض الباحث في ىذا المبحث عرض ومناقشة النتائج؛ حيث نص السؤال األول في الدراسة     
                                                                  النتائج كما يمي :     

المعاصرة الواجب توافرها في ك تب  المهنّيةعمى: "ما المعايير  النتايج المتعمقة بالسؤال األول، والذي ينّص  -1
 العميا في األردن ؟" ةاألساسيّ لممرحمة  اإلسالمّيةالّتربية 

كما يتبين من  ،المينّيةتتضمن قائمة بالمعايير المعاصرة لمّتربية  ة،تّم إعداد استبانلإلجابة عن ىذا السؤال،     
 (3جدول )الجدول التالي: 

العميا  ةاألساسيّ لممرحمة  اإلسالمّيةالمعاصرة الواجب توافرىا في ُكتب الّتربية  المينّية المعايير يبّين(: 3الجدول )
 في األردن.

 مالحظات      المعايير المحور الرقم

   يوضح مميزات الرضاعة الطبيعية الصحة والسالمة العامة 1
 أضرار المخدرات والكحول عمى جسم اإلنسان وعقمو يبّين
 طرق الوقاية من األمراض   يبّين
 األطعمة المحرم تناوليا يبّين

 ة والسالمو العامةالصحيّ يمتزم بقواعد 
 المياه وكيفية االستخدام األمثل ليايتعرف عمى مصادر  الزراعيّ  2

 ةالزراعيّ يقدر الجيود الفردية والجماعية لممحافظة عمى الموارد 
 كيفية أحياء األرض الموات يبّين

 يعرف مفيوم المزارعة والمساقاه
 وسائل المحافظة عمى البيئة يبّين
 نظرة اإلسالم لمزراعة يبّين

 ر والطرقيحافظ عمى األمالك العامة كاألنيار والجسو 

  

   اخالقيات العمل في الصناعة يبّين الصناعيّ  3
 اليدويّ يثمن قيمة العمل 

 يوضح دور الصناعة في تنمية اقتصاد الدولة
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تقان  يحث عمى العمل بدقة وا 
برز النصوص القرآنية واألحاديث الشريفة التي تحث عمى العمل يتعرف عمى أ

 اليدويّ 
 ن أسموب التعامل مع الزبائن وكيفية عرض البضاعةيتقن ف التجاريّ  4

 يمتزم بأخالقيات البيع والشراء.
  

 الغش، االحتكار، الغبن الفاحش :تيةيبّين مفاىيم اآل
 يوضح طرق الكسب المشروعة وغير المشروعة

 بين أحكام البيوعي
 شروط البيع بالتقسيط  يبّين

 ضرار الربا عمى الفرد والمجتمع يستنتج أ
 ف عمى النصوص القرآنية واألحاديث الشريفة التي تحث عمى العمل بالتجارةيق

   يتعرف عمى وسائل تنظيم األسرة  المنزلّيةالعموم  5
 حقوق الطفل ورعايتو في مختمف المراحل العمرية يبّين

 الجموس عمى المائدة آدابيراعي 
 يرشد في استعمال الماء

 يحافظ عمى نظافة الجسم والمكان
لممرحمة  اإلسالمّيةما درجة م راعاة ك تب التربية  النتايج المتعمقة بالسؤال الثاني، والذي ينص عمى: " -2

 المعاصرة ؟ " المهنّيةالعميا في األردن لممعايير  ةاألساسيّ 

، في األردنالعميا  ةاألساسيّ لممرحمة  اإلسالمّيةُكتب التربية لإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث بتحميل     
وبيان تكرار كلِّ مستوى، وجمع ىذه التكرارات، واستخراج النسب المعاصرة فييا،  المينّيةالمعايير واستخراج 

 تي :أضمن محاور الدِّراسة كما ي معايير، وتصنيف المعاييرمن ىذه ال معيارليا، وبيان رتبة كل  المئوّية
 

 اواًل: محور الصحة والسالمة العامة:

لمصفوف الثامن و  اإلسالمّيةمعايير محور الصحة والسالمة العامة المتضمنة في كتب التربية  يبّين: (4الجدول )
 ورتبيا. المئوّيةوتكراراتيا ونسبيا  ،األساسيّ التاسع و العاشر 

      المئوّيةالعاشر       مجموع التكرارت     النسبة     التاسع  الثامن     المعيار 
 الرتبة

  تكرار  كرارت  تكرار  

          %00.00 0 0  0  0  .يوضح مميزات الرضاعة الطبيعية
5 
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أضرار المخدرات والكحول عمى جسم  يبّين
 .اإلنسان وعقمو

 2  2  6                10                   12.82          %
4 

          %25.64   20              12  5  3    .طرق الوقاية من األمراض يبّين
2  

 .األطعمة المحرم تناوليا يبّين

 .العامة ة والسالمةالصحيّ يمتزم بقواعد 

 3 

1 

 8 

4                  

 8                19 

24               29         
                       

24.35%           
3 

37.17  %         
1      

                                            9          19             50                78                
100% 

 
ن من )4يتضح من الجدول رقم )      ( تكرارًا، 78( معايير، وبمغ مجموع تكراراتو )5( أنَّ ىذا المحور قد تكوَّ

(  عمى التوالي، وقد 50(،)19)(،9) األساسيّ  وكان توزيع ىذة المعايير عمى الصفوف الثامن والتاسع والعاشر
 مئوّية( تكرارًا، وبنسبة 29المرتبة األولى بتكرارات بمغت ) العامة، والسالمةة الصحاحتل معيار يمتزم بقواعد 

( 20وبتكرارات بمغت ) ،طرق الوقاية من األمراض، في المرتبة الثانية يبّين(، ثم تالىا معيار 37.17%بمغت)
األطعمة المحرم تناوليا، بالمرتبة الثالثة وبتكرارت  يبّين(، ثم جاء معيار 25.64%غت)بم مئوّيةتكرارًا، وبنسبة 

أضرار المخدرات  يبّين%(، ثم جاء في المرتبة الرابعة معيار  24.35بمغت) مئوّية، وبنسبة ( تكراراً 19بمغت )
(، ثم تالىا 12.82%مغت)ب مئوّية( تكرارات، وبنسبة 10والكحول عمى جسم اإلنسان وعقمو، بتكرارات بمغت )

 ( تكرار. 0معيار يوضح مميزات الرضاعة الطبيعية، بالمرتبة الخامسة وبتكرارات بمغت )
 

 : الزراعيّ ثانيًا: المحور 

لمصفوف الثامن و التاسع   اإلسالمّيةالمتضمنة في كتب التربية  الزراعيّ المحور  معايير يبّين(: 5الجدول )
  ورتبيا. المئوّيةا ونسبيا وتكراراتي األساسّي،والعاشر 

      المئوّيةالعاشر       مجموع التكرارت     النسبة     التاسع  الثامن     المعيار 
 الرتبة

   تكرار     تكرار  تكرار  

يتعرف عمى مصادر المياه وكيفية االستخدام 
 األمثل ليا.

 6  12                     1  19 11.87%           
5                           

145



2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) , جملت  جامعت احلسني بن طالل للبحوث  

 

يقدر الجيود الفردية والجماعية لممحافظة عمى 
 ة.الزراعيّ الموارد 

 3  7         5 15 09.37         %  
6 

          %12.50 20 8        7  5  حياء األرض الموات.إكيفية  يبّين
4  

 .والمساقاةيعرف مفيوم المزارعة 

  وسائل المحافظة عمى البيئة. يبّين

 نظرة اإلسالم لمزراعة. يبّين

يحافظ عمى األمالك العامة كاألنيار والجسور 
 والطرق.

 4 

5 

4 

2 

 9         

12                     

3 

20    

       9 

15        

7        

       16 

22 

32                                  

14                      

38                            

13.75%           
3            

20.00   %        
2               

08.75           %
7                

23.75       %    
1 

                                            29           70             61             160                
100% 

 
ن من )5رقم )يتضح من الجدول       كرارًا، ( ت160( معايير، وبمغ مجموع تكراراتو )7( أنَّ ىذا المحور قد تكوَّ

(  عمى التوالي، وقد 61(،)70(،)29) األساسيّ  عمى الصفوف الثامن والتاسع والعاشروكان توزيع ىذة المعايير 
( تكرارًا، 38لى بتكرارات بمغت )المرتبة األو يحافظ عمى األمالك العامة كاألنيار والجسور والطرق احتل معيار 

بتكرارات ، في المرتبة الثانية و وسائل المحافظة عمى البيئة يبّين(، ثم تالىا معيار 23.75%بمغت) مئوّيةوبنسبة 
، بالمرتبة والمساقاةيعرف مفيوم المزارعة (، ثم جاء معيار 20.00%بمغت) مئوّية( تكرارًا، وبنسبة 32بمغت )

 يبّين%(، ثم جاء في المرتبة الرابعة معيار  13.75بمغت) مئوّية، وبنسبة ( تكراراً 22ت )الثالثة وبتكرارت بمغ
(، ثم تالىا معيار 12.50%بمغت) مئوّية، وبنسبة اً ( تكرار 20، بتكرارات بمغت )كيفية أحياء األرض الموات

، وبنسبة اً ( تكرار 19ات بمغت )، بالمرتبة الخامسة وبتكرار يتعرف عمى مصادر المياه وكيفية االستخدام األمثل ليا
%(، ثم جاء في المرتبة السادسة معيار يقدر الجيود الفردية والجماعية لممحافظة عمى 11.87بمغت) مئوّية

 جاء في المرتبة السابعة واألخيرة(، 09.37%بمغت) مئوّية، وبنسبة اً ( تكرار 15ة، بتكرارات بمغت )الزراعيّ الموارد 
 .(08.75%بمغت) مئوّية( تكرارا، وبنسبة 14لمزراعة، بتكرارات بمغت ) نظرة اإلسالم يبّينمعيار 

 
 : الصناعيّ ثالثًا: المحور 

لمصفوف الثامن و التاسع و  اإلسالمّيةالمتضمنة في كتب التربية  الصناعيّ معايير المحور  يبّين(: 6الجدول )
 ورتبيا. المئوّيةوتكراراتيا ونسبيا  األساسيّ العاشر 
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      المئوّيةالعاشر       مجموع التكرارت     النسبة     التاسع  لثامنا    المعيار
 الرتبة

   تكرار     تكرار  تكرار  

           %12.50 11  1                     1  9  خالقيات العمل في الصناعةأ يبّين
3                           

  %         09.09 08 5        1  2  اليدويّ يثمن قيمة العمل 
4 

          %12.50 11 8        1  2  يوضح دور الصناعة في تنمية اقتصاد الدولة
3  

تقان  يحث عمى العمل بدقة وا 

برز النصوص القرآنية واألحاديث أيتعرف عمى 
 اليدويّ الشريفة التي تحث عمى العمل 

 4 

14 

 7         

9                     

       9 

15           

20 

38                                          

22.72%           
2            

43.18   %        
1                   

                                            31            19            38               88               
100% 

 

ن من )6قم )يتضح من الجدول ر       كرارًا، ( ت88( معايير، وبمغ مجموع تكراراتو )5( أنَّ ىذا المحور قد تكوَّ
عمى التوالي، وقد ( 38(،)19(،)31) األساسيّ  عمى الصفوف الثامن والتاسع والعاشروكان توزيع ىذة المعايير 
المرتبة  ،اليدويّ لعمل التي تحث عمى ا ،برز النصوص القرآنية واألحاديث الشريفةأاحتل معيار يتعرف عمى 
(، ثم تالىا معيار يحث عمى العمل بدقة 43.18%بمغت) مئوّية( تكرارًا، وبنسبة 38األولى بتكرارات بمغت )

تقان، في المرتبة الثانية و بتكرارا (، ثم جاء كل من معيار 22.72%بمغت) مئوّية( تكرارًا، وبنسبة 20بمغت ) توا 
خالقيات العمل في الصناعة، بالمرتبة الثالثة أ يبّينالدولة، ومعيار يوضح دور الصناعة في تنمية اقتصاد 

يثمن  المرتبة الرابعة واألخيرة معيار %(، ثم جاء في12.50بمغت) مئوّية( تكرارًا ، وبنسبة 11وبتكرارت بمغت )
 (. 09.09%بمغت) مئوّية( تكرارات، وبنسبة 08، بتكرارات بمغت )اليدويّ قيمة العمل 

 
 : التجاريّ محور رابعًا: ال

لمصفوف الثامن و التاسع   اإلسالمّيةالمتضمنة في كتب التربية  التجاريّ معايير المحور  يبّين(: 7الجدول )
 ورتبيا. المئوّيةوتكراراتيا ونسبيا  األساسيّ والعاشر 
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      المئوّيةالعاشر       مجموع التكرارت     النسبة     التاسع  الثامن    المعيار
 الرتبة

   تكرار     تكرار  تكرار  

يتقن فن أسموب التعامل مع الزبائن وكيفية 
 عرض البضاعة.

 5  8              10 23 16.91%           
2                           

  %         10.29 14 10 0  4  يمتزم بأخالقيات البيع والشراء.
4 

غبن الغش، االحتكار، ال :مفاىيم األتية يبّين
 الفاحش.

 5  5 4 14 10.29%          
4  

 بين أحكام البيوع.ب

 شروط البيع بالتقسيط.  يبّين

 ضرار الربا عمى الفرد والمجتمع. تج أيستن

يوضح طرق الكسب المشروعة وغير 
 المشروعة          

صوص القرآنية واألحاديث يقف عمى الن
 التي تحث عمى العمل بالتجارة. الشريفة

 4 

0 

5 

12 

16 

 2         

0                     

0 

2 

16    

4 

0                                  

2                      

8  

14                           

10 

0                                  

7                      

22  

46                           

07.35%           
5            

00.00   %        
7               

05.14           %
6                

16.17%           
3 

 33.82%          
1 

                                            51           33           52               136                
100% 

 
ن من )( 7يتضح من الجدول رقم )      ( تكرارًا، 136( معايير، وبمغ مجموع تكراراتو )8أنَّ ىذا المحور قد تكوَّ

عمى التوالي، وقد ( 52(،)33(،)51) األساسيّ  عمى الصفوف الثامن والتاسع والعاشرع ىذة المعايير وكان توزي
المرتبة األولى  ،التي تحث عمى العمل بالتجارة ،يقف عمى النصوص القرآنية واألحاديث الشريفةاحتل معيار 

يتقن فن أسموب التعامل مع الزبائن (، ثم تالىا معيار 38.82%بمغت) مئوّية( تكرارًا، وبنسبة 46بتكرارات بمغت )
(، ثم 16.91%بمغت) مئوّية( تكرارًا، وبنسبة 23، في المرتبة الثانية و بتكرارات بمغت )وكيفية عرض البضاعة

، وبنسبة راراً ( تك22، بالمرتبة الثالثة وبتكرارت بمغت )غير المشروعةيوضح طرق الكسب المشروعة و جاء معيار 
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مفاىيم  يبّينيمتزم بأخالقيات البيع والشراء ومعيار   ي%(، ثم جاء في المرتبة الرابعة معيار 16.17بمغت) مئوّية
ثم تالىا (، 10.29%بمغت) مئوّية، وبنسبة اً ( تكرار 14، بتكرارات بمغت )الغش، االحتكار، الغبن الفاحش :تيةاآل

%(، ثم 07.35بمغت) مئوّية، وبنسبة ت( تكرار 10وبتكرارات بمغت ) ،، بالمرتبة الخامسةبين أحكام البيوعيمعيار 
، وبنسبة ت( تكرار 07، بتكرارات بمغت )ضرار الربا عمى الفرد والمجتمعأيستنتج جاء في المرتبة السادسة معيار 

( 0وبتكرارات بمغت ) شروط البيع بالتقسيط يبّينة السابعة واألخيرة معيار (، جاء في المرتب05.14%بمغت) مئوّية
 تكرار.

 
 :المنزلّيةرابعًا: محور العموم 

لمصفوف الثامن و التاسع  اإلسالمّيةالمتضمنة في كتب التربية  المنزلّيةمعايير محور العموم  يبّين(: 8الجدول ) 
 ورتبيا. ّيةالمئو وتكراراتيا ونسبيا  األساسيّ و العاشر 

      المئوّيةالعاشر       مجموع التكرارت     النسبة     التاسع  الثامن    المعيار
 الرتبة

   تكرار     تكرار  تكرار  

           %29.94 50  19                     12  19  يتعرف عمى وسائل تنظيم األسرة
2                           

ورعايتو في مختمف المراحل  حقوق الطفل يبّين
 العمرية

 9  1        7 17 10.17         %  
4 

          %04.79 08 1        5  2  الجموس عمى المائدة آدابيراعي 
5  

 يرشد في استعمال الماء

 يحافظ عمى نظافة الجسم والمكان

 12 

11 

 9         

19                     

       9 

32           

30 

62                                          

17.96%           
3            

37.12   %        
1                   

                                            53            46            68              167               
100% 

 
ن من )( أ8يتضح من الجدول رقم )      كرارًا، ( ت167( معايير، وبمغ مجموع تكراراتو )5نَّ ىذا المحور قد تكوَّ

عمى التوالي، وقد ( 68(،)46(،)53) األساسيّ  عمى الصفوف الثامن والتاسع والعاشروكان توزيع ىذة المعايير 
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 مئوّية، وبنسبة ( تكراراً 62المرتبة األولى بتكرارات بمغت ) ،يحافظ عمى نظافة الجسم والمكاناحتل معيار 
( تكرارًا، 50بتكرارات بمغت )في المرتبة الثانية و يتعرف عمى وسائل تنظيم األسرة، (، ثم تالىا 37.12%بمغت)
( 30وبتكرارت بمغت ) ،، بالمرتبة الثالثةيرشد في استعمال الماء(، ثم جاء معيار 29.94%بمغت) مئوّيةوبنسبة 
حقوق الطفل ورعايتو في مختمف  يبّينثم جاء في المرتبة الرابعة معيار  %(، 17.96بمغت) مئوّية، وبنسبة تكراراً 

، ثم جاء في المرتبة الخامسة (10.17%بمغت) مئوّيةوبنسبة  ،( تكراراً 17بتكرارات بمغت ) ،المراحل العمرية
 مئوّية( تكرارات، وبنسبة 08، بتكرارات بمغت )الجموس عمى المائدة  آدابيراعي واألخيرة معيار 

  .(04.79%مغت)ب
 

العميا في  ةاألساسيّ لممرحمة  اإلسالمّيةلدرجة مراعاة ُكتب التربية  المئوّيةالتكرارات والنسب  يبّين(: 9الجدول )
 المعاصرة . المينّيةاألردن  لممحاور 

 الكتاب الرقم 

 المحور    

    المئوّيةة النسب مجموع التكرارات األساسيّ العاشر  األساسيّ التاسع  األساسيّ الثامن   
 الرتبة

 نسبة   تكرار      نسبة   تكرار نسبة   تكرار

والسالمة  الصحيّ  1
 العامة

09 05.20 19 10.16 50      18.58 78 12.40         5 

 2         25.43 160 22.67      61 37.43 70 16.76 29 الزراعيّ  2

 4          13.99 88 14.12      38 10.16 19 17.91 31 الصناعيّ  3

             21.62 136 19.33      52 17.64 33 29.47 51 التجاريّ  4
3  

 1         26.55 167 25.27      68 24.59 46  30.63 53 المنزلّيةالعموم  5

 100% 618 100% 269 100% 187 100% 173  المجموع  

 المينّيةلدرجة توافر المحاور الرئيسة لممعايير  مئوّيةال( مجموع التكرارات والنسب 9يوضح الجدول )     
 خامس، حيث حصل المحور الاألساسيّ لمصفوف الثامن والتاسع  والعاشر  اإلسالمّيةالمعاصرة في ُكتب التربية 

ت ( تكرارًا، وبنسبة بمغ167( عمى المرتبة األولى من حيث درجة مراعاتو، بمجموع تكرارات بمغت )المنزلّية)العموم 
( في المرتبة الثانية، بمجموع تكرارات بمغت الزراعيّ ( وىي نسبة مرتفعة، وجاء المحور الثاني )%26.55)
( في المرتبة التجاريّ %( وىي نسبة مرتفعة أيضًا، فيما جاء المحور الرابع )25.43(، وبنسبة بمغت ) 160)

نسبة متوسطة، وجاء المحور الثالث) %(، وىي 21.62(، وبنسبة بمغت)136بمجموع تكرارات بمغت ) ،الثالثة
(، وىي نسبة متدنية، 13.99%(، وبنسبة بمغت ) 88( في المرتبة الرابعة بمجموع تكرارات بمغت )الصناعيّ 
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 بمغت (، وبنسبة78بمجموع تكرارات بمغت ) ،وجاء المحور األول )الصحة والسالمة العامة( في المرتبة الخامسة
 ك.%( وىي نسبة متدنية كذل12.40)

 مناقشة النتايج:  ثانيَا:

المعاصرة الواجب توافرها في  المهنّيةما المعايير :" مناقشة النتايج المتعمقة بالسؤال األول وينص عمى 1-
 العميا في األردن ؟" ةاألساسيّ لممرحمة  اإلسالمّيةك تب الّتربية 

قام الباحث بالخطوات التي وردت في إعداد أداة المعاصرة، حيث  المينّيةتتضمَّن قائمة المعايير  استبانةتمَّ إعداد 
ل إ ن معيارَا مينيَا معاصرَا، وىي: محور الصحة والسالمة لى خمسة محاور رئيسة، تتضمن ثالثيالدِّراسة، وتوصَّ

( 5ويتفرع عنو ) ،الصناعيّ ، المحور معايير( 7ويتفرع عنو ) الزراعّي،، المحور معايير( 5ويتفرع عنو ) ،العامة
وقد اتفقت  معايير.( 5ويتفرع عنو ) المنزلّية، محور العموم معايير( 8ويتفرع عنو ) التجاريّ ، المحور معايير

وقد اتفقت الدِّراسة الحالية  ،الدِّراسة الحالية مع الدِّراسات السابقة من حيث الكشف عن القيم المتضمنة في الكتب
 .(2005كدراسة المجالي ) عايير المتضمنة في الكتبمن حيث الكشف عن المفاىيم الم ،مع الدِّراسات السابقة

 اإلسالمّيةما درجة م راعاة ك تب التربية  النتايج المتعمقة بالسؤال الثاني، والذي ينص عمى: "مناقشة  -2
 المعاصرة ؟ " المهنّيةالعميا في األردن لممعايير  ةاألساسيّ لممرحمة 

 األخيرة  ، وىية الخامسةرتببالم جاءومعاييره  والسالمة العامة محور الصحة( أنَّ 4يتضح من الجدول رقم )     
، حيث جاء جداً  %( وىي نسبة متدنية12.40) بمغت (، وبنسبة78بمجموع تكرارات بمغت )في درجة مراعاتيا 

 نيبيّ ة والسالمو العامة، و معيار الصحيّ اثنان من معايير ىذا المحور بنسبة متدنية، وجاء معيار يمتزم بقواعد 
( 25.64%و) (37.17%بنسب مرتفعة بمغت) ةاألطعمة المحرم يبّينطرق الوقاية من األمراض، و معيار 

 اإلسالمّيةالتربية يعود السبب لتدني ىذا المحور إلى أن محتوى مادة ُكتب %( وىي عمى التوالي، و 24.35و)
ة، والجياد في سبيل ا، ة، والسيرة النبويّ يّ ة، والفقييكون االىتمام فييا منصبًا عمى الموضوعات األخالقيّ  دائماً 

ن وردت المفاىيم األخرى مثل المفاىيم  ، أو القضايا المعاصرة أو غيرىا فتكون المينّيةوأحكام الزواج والطالق، وا 
 المينّيةبنسب متدنية، وبذلك يكون توزيع ىذه المفاىيم بشكل عشوائي وغير مقصود، وأن وجود المفاىيم والمعايير 

ىتمام بالصحة والسالمة وقد يعود السبب إلى أن ىذه الكتب تركت شأن اال ي تمك الكتب لم يكن مخطط لو.ف
(، 2005النقيب )وىذا يتفق مع ما جاءت بو نتائج دراسة  .تب العموم العامةوكُ  المينّيةالعامة لكتب التربية 
  (.2005ودراسة المجالي )

، بمجموع في درجة مراعاتيا جاء بالمرتبة الثانية  ومعاييره الزراعيّ ور مح( أنَّ ال5يتضح من الجدول رقم )     
معايير ىذا المحور جاءت بنسب  عممًا بأنّ  %( وىي نسبة مرتفعة،25.43( وبنسبة بمغت ) 160تكرارات بمغت )

المحافظة عمى وسائل  يبّينومعيار  ،ستثناء معيار يحافظ عمى األمالك العامة كاألنيار والجسور والطرقامتدنية ب
( عمى التوالي، ويعود السبب في ارتفاع نسبة 20.00%(، )23.75%البيئة جاء كل منيما بنسب متوسطة بمغت)

 ،اإلسالم عمى الزراعة واعتنى بيا وحرص عمييا سالم بالزراعة بشكل كبير، وقد حثّ ىذا المحور إلى اىتمام اإل
ة، وجعميا من موارد الكسب الحالل وفييا يظير توكل اعيّ الزر لى االعتناء بيا وزيادة مساحة األراضي إودعا 
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ذا كانت عمى وجييا الشرعي، ففييا يحصل إالمؤمن عمى ا تعالى، فما في الصنائع كميا أبرك منيا وال أنجح 
حياء لحراثة إاألجر الكبير من ا، إضافة  يدي لألرض وتشجيع األلى ما فييا من رفع لمستوى المعيشة وا 

رباب المؤىالت، والتوجيو وأوتخفيف لوطأة البطالة وانتفاع باصحاب الكفاءات  ،واستثمار لمقوى الكامنة ،العاممة
ومضاعفة لمجيود في سبيل إنماء الثروة، وفي كل ىذا تشجيع عمى االقتصاد المحمي  ،لمزاولة األعمال الحرة

وىذا يتفق مع ما جاءت بو نتائج  مم.األ لى المستوى الالئق بيا بينإمة ونيوض باأل ،وزيادة في الدخل القومي
 (.Conroy & Walker 2000 ,دراسة كورني وولكر )

المرتبة الرابعة في درجة مراعاتيا بمجموع جاء بومعاييره  الصناعيّ محور ( أنَّ ال6يتضح من الجدول رقم )      
ثناء تسااييره بنسب متدنية بحيث جاءت مع (، وىي نسبة متدنية،13.99%(، وبنسبة بمغت ) 88تكرارات بمغت )

تقان ،معيار برز أفيما جاء معيار يتعرف عمى  ،(22.72%جاء بنسبة متوسطة بمغت) ،يحث عمى العمل بدقة وا 
ويعود  (،43.18%بنسبة مرتفعة بمغت) اليدويّ عمى العمل  التي تحثّ  ،النصوص القرآنية واألحاديث الشريفة

عمى العمل وخاصة العمل الميني،  ركزلم ت اإلسالمّيةين كتب التربية وحدات وعناو  السبب ليذه النتيجة إلى أنّ 
والدعوة إلى ممارستو، حيث أعطى اإلسالم العمل منزلة العبادة وأكد عمى أىميتو، كما أن العمل في نظرة اإلسالم 

د اكتساب الميارات، يولد شعور بالجدارة الذاتية لدى الفرد، وأكد عمى أن النجاح في الحياة العممية ال يتحقق بمجر 
وىذا يتفق  ،غفمت ىذه الُكتب جانب العمل الميني، ومع ذلك أمنتجاً  إنما يتطمب اتجاىات وقيم تجعل منو عضواً 

(، ودراسة طوالبة، عالونة، الرفاعي 2009السعايدة والطالفحة والحمايدة ) مع ما جاءت بو نتائج دراسة
(2014.) 

 المرتبة الرابعة في درجة مراعاتيا بمجموعجاء بومعاييره  التجاريّ محور ل( أنَّ ا7يتضح من الجدول رقم )     
حيث جاءت  معظم معايير ىذا المحور  ،%(، وىي نسبة متوسطة21.62(، وبنسبة بمغت)136بمغت ) تكرارات

ق معيار يوضح طر  و يتقن فن أسموب التعامل مع الزبائن وكيفية عرض البضاعة، ،ثناء معيارتسابنسب متدنية ب
عمى التوالي، فيما جاء  %(16.17(، )16.91%)بنسب متوسطة بمغت ،الكسب المشروعة وغير المشروعة

نسبة مرتفعة بعمى العمل بالتجارة  معيار يقف عمى النصوص القرآنية واألحاديث الشريفة التي تحثّ 
التي  ،والعناوين أن طبيعة الوحدات وتعود نتيجة حصول ىذا المحور عمى ىذه النسبة إلى (،38.82%بمغت)

ة التجارة، فكان لمتجارة ومفاىيميا وجود في تمك ، وأىميّ التجاريّ زت عمى مفاىيم المجال تتناوليا ىذه الُكتب ركّ 
يجابية نحو المين، إضافة إلى تعريف الطالب عمى ىذه الُكتب، كونيا تساعد المتعمم في تنمية االتجاىات اإل

مناسبة ليذه  التجاريّ الخاصة بالمحور  المينّيةىذه المعايير  كما أنّ  .ختمفةالمالمفاىيم وعالقتيا بأمور الحياة 
، وما ليذه المرحمة من تأثير في قدرة تحديد المتعمم لقراره ةاألساسيّ المرحمة  المرحمة من عمر المتعمم أيّ 
عمى جممة  والتجارة في اإلسالم تخضع ألصل الواجب الكفائي، يعني أنيا واجبة .بخصوص مينة المستقبل

ن تركت من سائرىم في مجتمع ما، فإنّ  عمل بقاء  المكمفين من ىذا المجتمع آثمون، شأنيا شأن أيّ  المسممين، وا 
وىذا يتفق مع ما جاءت بو نتائج  لالقتصاد بشكل عام. التجارة تشكل العمود الفقريّ  المجتمع وقوتو وال يخفى أنّ 

 (.2014ة، الرفاعي )(، ودراسة طوالبة، عالون2011المالكي) دراسة
 

ومعاييره جاء بالمرتبة األولى من حيث درجة مراعاتو،  المنزلّيةالعموم محور ( أنَّ 8يتضح من الجدول رقم )     
 حيث جاء اثنان من معايير ،( وىي نسبة مرتفعة26.55%( تكرارًا، وبنسبة بمغت )167بمجموع تكرارات بمغت )
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فيما جاء  %(،17.96بمغت)نسبة متوسطة د في استعمال الماء ر يرشّ معياجاء ، و بنسبة متدنية ىذا المحور
( 37.12%)، بنسبة مرتفعة بمغت يتعرف عمى وسائل تنظيم األسرة و ،يحافظ عمى نظافة الجسم والمكانمعيار 

يعود السبب حصول ىذا المعيار عمى ىذه النسبة العالية من التكرارات إلى ، ، وىي عمى التوالي(29.94%و)
، فقد األساسيّ لمصفوف الثامن والتاسع والعاشر  اإلسالمّيةة الوحدات والعناوين التي تتناوليا ُكتب التربية طبيع

ركزت وحدات وعناوين تمك الكتب عمى معمومات تخص حقوق األطفال ورعايتيم، واألسرة ودورىا في تربية 
ما جاء في مع ىذه النتيجة . وتختمف حكاميااألطفال، وقضايا الزواج والطالق ووسائل تنظيم األسرة والرضاعة وأ

التأكيد عمى مفيوم تكامل منياج العموم بشكل منتظم ومتوازن التي توصمت إلى ، (2005دراسة المجالي )
 .المنزلّيةالعموم وواضح بخصوص محور 

 
من ( 167بمغت )بمجموع تكرارات جاء بالمرتبة األولى،  المنزلّيةالعموم ( أنَّ محور 9يتضح من الجدول )     

ىتمام ابيان مدى  عمى  محورىذا القد اشتمل ، (26.55%مرتفعة بمغت  مئوّية( تكرارًا، وبنسبة 618أصل )
 ،استعمال الماء الترشيد في ،بوسائل تنظيم األسرة، حقوق الطفل ورعايتو في مختمف المراحل العمريةاإلسالم 
حصول ىذا المحور عمى  السبب في وقد ُيعزى ،والمكانالجموس، و الحافظ عمى نظافة الجسم  آداب وُمراعاة

 اإلسالمّيةالتربية  اماىتم :إلىالعميا  ةاألساسيّ لممرحمة  اإلسالمّيةوبنسبة مرتفعة في ُكتب التربية  ،ولىالمرتبة األ
يا كد عمى ضرورة التكوين السميم لألسرة، وتأسيستؤ كبيًرا، ووضع تشريعات وقوانين وأسس  اً اىتمامباألسرة 

يتيا من األمور واألفعال التي قد تؤثر عمييا، وعمى مسارىا، فكانت المحبة والتفاىم والتعامل االتأسيس القويم، وحم
الجيد والطاعة ما بين األب وأبنائو، وما بين األب واألم بأسموب جيد، وسميم يعتمد عمى حسن الخمق والطباع 

َن َوالّمُو َجعَ   ، قال تعالى: ﴿الفضيمةو  الحميدة ْن َأْزَواِجُكم َبِنيَن َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكم مِّ ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا َوَجَعَل َلُكم مِّ َل َلُكم مِّ
لقد ركز اإلسالم عمى األمور التي تجعل من ،  "72 النحل" الطَّيَِّباِت َأَفِباْلَباِطِل ُيْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِت الّمِو ُىْم َيْكُفُروَن﴾

ل ة والمستقرة والمتماسكة تشكّ ة أسرة قويًة متماسكًة؛ ألّنيا أساس قوة المجتمع المسمم، فاألسرة القويّ األسرة المسمم
قاعدة قوية لبناء المجتمع القوي والسميم، وال يتعارض مفيوم تنظيم النسل في األسرة المسممة بما يتوافق مع 

ممة يساعد عمى بناء مجتمع تنموي وقوي وصحي ذا كان تنظيم النسل في األسرة المسإمصمحة المجتمع المسمم، ف
إعداد الجيل الناشئ عن طريق تحصينو اإليمانّي وتقوية نوازع الخير  تسعى إلى اإلسالمّيةالتربية نَّ إ فمرحًبا بو.

 اإلسالمّيةة التي بيا تكون الشخصّية الساميوضبط نوازع الشّر في داخمو، وصرف الطاقات نحَو األىداف  ،لديو
يؤكد عمى ضرورة  ،سالمي الحنيفديننا اإلإضافة إلى  والمثال الذي ُيحتذى في النجاح والتمّيز. ،ةالناضج

وطان، فقد ألكباد وحماة الدين واجل تربية فمذات األأسس وقوانين من وأاالىتمام بالطفل ورعايتو، وجاء بمبادئ 
ْم َوَأْىِميُكْم َناًرا َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَمْيَيا َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل ﴿ َياَأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسكُ قال ا تعالى : 

ومن ىنا يبرز دور المربي الفاضل في تنشئة سميمة " 6 التحريم" َيْعُصوَن المََّو َما َأَمَرُىْم َوَيْفَعُموَن َما ُيْؤَمُروَن﴾
 :نظمة الوضعيةبرعايتيا لمطفل واىتماميا بو قد فاقت جميع القوانين واأل مّيةاإلساللمبراعم الصغيرة، فالشريعة 

  .ىم واجبات الوالدين المعدةأ وجعل ذلك من ،سالم احتياجات الطفل الفطريةاإلى ولبّ  ،قديميا وحديثيا
عمى  ،ناعيّ الصوالسالمة العامة،   الصحيّ  ،التجاريّ ، الزراعيّ في حين حصمت المحاور اأُلخرى وىي :       

مع أنَّ تمك المحاور ليا األىمية نفسيا التي  ،المنزلّيةالعموم محور وىو  ،إذا ما قورنت بالمحور األول ،مرتبة أدنى
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لممحور األول، لذا عمى واضعي المناىج إعطاء أىمية بما تستحقو ىذه المحاور، لما ليا من دور في صقل 
 .ربيتيم تربية متكاممةوت وتوجبييم نحو العمم الميني شخصية الطمبة

 توصيات الدراسة :

 في َضوء النتائج التي توّصمت إلييا الدِّراسة يوصي الباحث بما يأتي :     

 اإلسالمّيةالّتربية من قبل واضعي ُكتب  ،الصناعيّ ، التجاريّ ، الصحة والسالمة العامةُمراعاة المحاور التالية :  -
 وذلك لتدنِّي نسبة توافرىا في تمك الكتب، وألىميتيما في حياة الفرد والمجتمع.في األردن؛  العميا ةاألساسيّ لممرحمة 

؛ في األردن المرحمة الثانويةالُدنيا، و  ةاألساسيّ لممرحمتين  اإلسالمّيةُكتب الّتربية إجراء ِدراسات ُمماثمة عمى  -
 .المعاصرة المينّيةلممعايير لمتَّعرف عمى مدى ُمراعاة الُكتب المذُكورة 

 المينّيةالمعايير والمفاىيم ، بحيث يتم طرح ةاألساسيّ المرحمة  اإلسالمّيةُكتب الّتربية العمل عمى تكامل مقررات  -
 بشكل متدرج وفق تنظيم ىرمي متوازن.

 ىاأو تعزيز  ئيا، وتوجيو المدرسين إلثراالمينّيةمعايير والمفاىيم زيادة اىتمام المشرفين عمى العممية التربوية بال -
من خالل نشرات إلثراء المنياج، والعمل عمى تجديدىا وأن تكون شاممة لكافة متطمبات  ،ي نفوس الطُّالبف

 ستفادة من الدِّراسات التي أجريت في ىذا المجال.الحياة، واال
 :األجنبية  العربيةالمراجع 
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