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 الشكر والتقدير

 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد األنبياء والمرسمين أما بعد:

خراجو عمى ما ىو عميو اآلن، ومن ىنا إنو من فضل اهلل تعالى عمّي أن يسر لي إنجاز  ىذا العمل وا 
فإنني أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساندني وقدم لي المساعدة أو النصح واإلرشاد في مجال ىذا 

 العمل.

لذا فإنني أتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى مشرفي الدكتور محسن عدس عمى جيوده التي قدميا لي من 
رشادٍ  مساعدة ونصحٍ   في سبيل إنجاح ىذا العمل. وا 

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي في جامعة القدس عمى جيودىم التي بذلوىا في تيسير درب العمم 
 أمام عيوننا.

كما أتقدم بالشكر إلى كل من جامعة النجاح الوطنية، وجامعة بيت لحم، وجامعة القدس عمى الجيود 
 الدراسة. أدواتالتي بذلوىا لمساعدتي في تطبيق 

وشكري لكل من أعانني عمى إخراج ىذه الرسالة بيذه الصورة، وأتمنى من اهلل أن يجزييم عني خير 
 الجزاء.

 

 

 

 الباحثة                                                                               

 دعاء محمد بدر
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 الممخص

نية لتربوية السائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطيىدفت ىذه الدراسة لمتعرف إلى الفمسفات ا
ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة، استخدمت الباحثة أداتين: األولى عبارة واتجاىاتيم نحو مينة التعميم، 

عن اختبار الفمسفات التربوية السائدة، أما األداة الثانية فيي استبانة لقياس االتجاىات، وقد تم التحقق 
( طالبًا 162ا، وقد طبقت ىذه الدراسة عمى عينة طبقية عشوائية تكونت من )متيا وثباممن صدقي
 . 2016/2017( ذكور، خالل الفصل الدراسي الصيفي لمعام الدراسي 15( إناث، و )147وطالبة، )

الفمسفة البراجماتية حصمت عمى أعمـى  أن: وبعد جمع البيانات وتحميميا، أظيرت الدراسة النتائج التالية
%(، ومــــن ثــــم الفمســــفة الوجوديــــة بنســــبة 17.3يمييــــا الفمســــفة الواقعيــــة بنســــبة ) (%46.9)نســــبة مئويــــة 

%(. فيمـــا لـــم 1.9%(، ومـــن ثـــم الفمســـفة اإلســـالمية بنســـبة )7.4%(، يمييــا الفمســـفة المثاليـــة بنســـبة )8)
ات تعــزى لمتغيــر  ت الدراســة عــدم وجــود فــروق دالــة%( مــن أفــراد العينــة، كمــا وأظيــر 18.5يحــدد فمســفة )

 المستوى التعميمي والتحصيل والجامعة.و  الجنس

جاءت بدرجة عالية،  كما أظيرت الدراسة أن اتجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم
 اتتعـزى لمتغيـر اتجاىـات طمبـة كميـات التربيـة الفمسـطينية نحـو مينـة التعمـيم ال توجد فـروق فـي كما أنو 
 والتحصيل والفمسفة السائدة. الجنس

عزى تفروق دالة إحصائيًا في اتجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم إال أن ىناك  
وثانية لصالح رابعة، وبين طمبة سنة وكانت الفروق بين طمبة سنة رابعة ، المستوى التعميميلمتغير 

فروق دالة إحصائيًا في اتجاىات طمبة كميات ، كما أن ىناك رابعة وثالثة لصالح طمبة سنة رابعة
، وكانت الفروق بين جامعة النجاح وبيت الجامعةالتربية الفمسطينية نحو مينة التعميم يعزى لمتغير 

 والقدس لصالح جامعة النجاح.لحم لصالح جامعة النجاح، وبين جامعة النجاح 

بــــضرورة تضمين مساقات تتعمق بالفمسفات التربوية ضمن الخطة  أوصت الباحثةوفي ضوء النتائج 
جراء اختبارات ومقاييس لقياس  الدراسية لبرامج إعداد المعممين، والعمل عمى تحديد معايير خاصة وا 

، وعمل المزيد من الدراسات المتعمقة تربيةالدافعية عند الطمبة المقبمين عمى االلتحاق بتخصص ال
 .بموضوع الفمسفات التربوية واالتجاىات نحو مينة التعميم
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Abstract 

This study aimed at identifying the educational philosophies prevailing among the students 

of the Educational Faculties of Palestinian Colleges and their attitudes toward the teaching 

profession. 

 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher used two tools: the first is an 

educational philosophies prevalent test, and the second tool is a questionnaire to identify 

attitudes, they have been confirmed validity and stability.  

 

This study was applied to a sample consisted of 162 students, (147) female, And (15) 

males during the summer semester of 2017/2016. 

. 

After data collection and analysis the study showed the following results: Pragmatic 

philosophy obtained the highest percentage (46.9%) followed by realistic philosophy 

(17.3%), existential philosophy (8%), followed by ideal philosophy (7.4%),  followed by 

(1.9%). While (18.5%) did not define the philosophy. The study also showed no 

differences due to the variables of gender, educational level, achievement, and university. 

The study also showed that the attitudes of the students of the Faculties of Palestinian 

colleges toward the profession of education came positive and  high. Also, There are no 

differences in the attitudes of the students of the Faculties of Palestinian colleges towards 

the profession of education due to the variables of gender, achievement and prevailing 

philosophy. 

 

However, there were statistically significant differences in the attitudes of the students of 

the faculties of Palestinian colleges toward the education profession due to the variable of 

the educational level. The differences were between fourth and second year students in 

favor of fourth year, fourth year and third year students in favor of fourth year students. 

there were statistically significant differences in the attitudes of the students of the faculties 

of Palestinian colleges toward the education profession due to the variable of the university 

variable. The differences between A-najah University and Bethlehem university were in 

favor of A-najah University, and between A-najah University and Al-Quds University in 

favor of A-najah University. 

Upon these results, it was recommended to the importance of including courses related to 

educational philosophies within the study plan for teacher training programs, and to work 

on the establishment of special criteria and conduct test and measures to measure the 

motivation of students who are enrolled in the specialization of education, and to do more 

studies on the educational philosophies and the attitudes toward the teaching profession. 
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 الفصل األول

 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 

 المقدمة:  1.1

الفمسفة عبارة عن مجموعة من األفكار المترابطة التي تتشكل عمى ىيئة اتجاىات فكرية ترنو إلى تعد 
البحث عن حقيقة اإلنسان والكون، ومحاولة الوصول إلى تفسير شامل ومنطقي لماىية األشياء 

 (.1989وطبيعتيا )خضر وآخرون، 

ذا كانت التربية ما ىي إال  والمطمع عمى كتابات الفالسفة المختمفة يرى أنيا تتصل بالخبرة اإلنسانية، وا 
خبرة إنسانية مضمونيا نقل الخبرات من جيل إلى آخر، فإن فمسفة التربية ىي تطبيق الطريقة الفمسفية 

 (.1983في مجال الخبرات اإلنسانية )ناصر، 

بدراسة فمسفة التربية خالل القرن الماضي ازديادًا كبيرًا، ويعود ذلك إلى ما آلت إليو  وقد ازداد االىتمام
الطبيعة اإلنسانية من تفجر معرفي وتقدم عممي في كافة مناحي الحياة، وفي وسط ىذا الِخَضم الواسع 

مطالبيا، وىذا من األحداث التي يموج بيا العالم الُبّد لمتربية أن تتفاعل مع ىذه األحداث وتستجيب ل
األمر جعل من التربية القائد األول لمعممية التعميمية باالعتماد عمى المنطمق الفكري الفمسفي السائد 

 (.1999)الشويحات، 

 نظم  اليادف الذي يتخذ مننتاج النشاط الفكري الم( أن فمسفة التربية ىي 2007ويرى ىمشري )
والتعبير عن القيم واألىداف التي تسعى إلى  ،ة وتنسيقياآلية لتنظيم العممية التربوي يالفمسف األسموب

 .اإلنسانيةتحقيقيا من خالل العمل عمى تطبيق النظرة الفمسفية في ميدان الخبرة 

وبالتالي فإن الفمسفة والتربية ىما صنوان ال يفترقان وتربطيما عالقة تكاممية بحيث يكمل كل منيما 
اآلخر، ذلك ألن التربية ما ىي إال حصيمة خبرة إنسانية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالفمسفة )حجازي 

 (. 2016واليياجنة، 
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أساس النظريات الفمسفية التي تيتم بدراسة  ومن ىنا فإن األسس الفمسفية لمتربية بشكٍل عام تقوم عمى
اإلنسان والكون والمجتمع وما يربطيا من عالقات مختمفة، وىذا األمر خمق العديد من االتجاىات 

 (.1983)أحمد ويس،  المختمفة في ميدان التربية وفمسفتيا خالل األزمنة المختمفة

لفمسفة بالتربية بشكل صريح وواضح، ويعتبر الفيمسوف األمريكي جون ديوي أول من ربط مفيوم ا
وظير ذلك من خالل اىتمامو الواضح بموضوع فمسفة التربية من خالل مواقفو الحاسمة التي وقف من 

 (.1984خالليا في وجوه أصحاب النفوذ والسيطرة )عّكيمة وآخرون، 

واإلنسان وعالقتو  أن االختالف والتباين بين المواقف األساسية واالفتراضات حول طبيعة المعرفة كما
بالمجتمع، وأثر ىذه العالقة عمى الجوانب المختمفة لمعممية التربوية أدى إال ظيور العديد من المدارس 

 (.1999الفمسفية والفكرية المختمفة )الشويحات، 
حيث ظيرت العديد من المدارس الفمسفية والتي يحمل كل منيا طابعًا مختمفًا عن اآلخر، وقد صنف 

الفمسفات إلى فمسفات قديمة وأخرى حديثة، إال أن ىذه الدراسة اقتصرت عمى الحديث عن  البعض ىذه
 بعض من ىذه الفمسفات وىي: الفمسفة المثالية والواقعية والطبيعية والوجودية والبراجماتية واإلسالمية.

معممو  فيمحيث أن دراسة موضوع الفمسفات التربوية لدى معمم ما قبل الخدمة لو أىمية بالغة، 
المستقبل وبأيدييم سُيبنى جيل الغد، لذلك البد من أن يمتمك معمم المستقبل أو معمم ما قبل الخدمة 
فمسفة خاصة بو تمكنو من اختيار طريق وآليات العمل من أساليب وطرق تدريس وتقويم لمطمبة، حيث 

ناؤىا خالل سنوات الدراسة أن ىذه الفمسفة التي يتبناىا معمم ما قبل الخدمة يتم صقميا وتطويرىا وب
 الجامعية، من أجل بناء المعالم الرئيسية لشخصية المعمم المستقمة. 

وقد أوضحت مجموعة من الدراسات أىمية معرفة المعمم واطالعو عمى الفمسفات التربوية، كما أظيرت 
، ممارساتو العمميةمكنو من تطبيق مبادئيا من خالل ضرورة امتالك المعمم لفمسفة تربوية خاصة بو تُ 

وبالتالي المساىمة في تحقيق أىداف العممية التربوية، والعمل عمى بناء الشخصية المتميزة لممتعمم في 
ضوء المعايير واأُلطر الفمسفية المعتمدة، ومن خالل القدرة عمى تطبيق المعرفة العممية بطريقة عممية 

 مدروسة وىادفة.

مختمفة أمر طبيعي،ذلك ألن كل فمسفة نشأت من فكر معّين مبنّي ويعتبر ظيور العديد من الفمسفات ال
عمى معتقدات ومبادئ وآراء وخبرات سابقة كميا تؤثر في آلية التعامل مع الفرد والمجتمع، وىذا األمر 
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اتجاىات متنوعة نحو األمور المختمفة، وىذه االتجاىات يتم بناؤىا عمى أساس من يؤدي إلى خمق 
 مرتبطة بالمعتقدات والمبادئ التي يتبناىا الفرد.الخبرة السابقة ال

وتمعب االتجاىات نحو مينة التدريس دورًا أساسيًا بالنسبة لمعاممين في ىذه المينة، ذلك ألن مشاعرىم 
تجاه ىذه المينة واتجاىاتيم نحوىا ونحو األنشطة والزمالء اآلخرين ونحو ذاتيم أيضًا تؤثر بشكل 

األىداف والغايات المرجوة من العممية التعميمية )المجيدل والشريع،  واضح في قدرتيم عمى تحقيق
2012.) 

عبارة عن نزعات تقود الشخص إلحداث استجابة معينة نحو شيء ما قد يكون أفراد أو  واالتجاىات
الحيمة، معقد يشتمل عمى متغيرات مختمفة )أفكار أو مواقف معينة تشترك في صفات ما ضمن نظام 

2003.) 
ويمكن التعبير عن االتجاىات بأنيا حالة وجدانية لمفرد تنشأ بناء عمى ما يمتمكو من معتقدات وخبرات 

 (.2014سابقة تدفعو الستجابة معينة في موقف ما إما بالتحيز أو الرفض ليذا الموقف )داود، 
 الفرد وتوقعو،كما أن االتجاىات عبارة عن موجيات لسموك األفراد، ويمكن من خالليا التنبؤ بسموك 
كما أنيا تشكل  فيي تعبر عن محصمة استجابات الفرد نحو موضوٍع ما من حيث تأييده أو معارضتو،

دافعيًة لمقيام بعمٍل ما من خالل امتالك الفرد لقاعدة فكرية إيجابية نحو الشيء تدعوه إلى القيام بو 
 (. 2005وتبنيو )زيتون، 

ية يمكن االستدالل عمييا من خالل السموك الظاىري لمفرد، وتعد االتجاىات بمثابة تكوينات افتراض
فيي عبارة عن حمقة الوصل بين الفرد وسموكو، حيث ُيظير الفرد من خالليا مدى رضاه عن الشيء 

 (.2003 أو عدمو)الحيمة،
وقد أشارت العديد من الدراسات إلى موضوع االتجاىات نحو مينة التدريس، والدور الكبير الذي تمعبو 
االتجاىات اإليجابية في توفير الجو المالئم لممعمم لمعمل عمى تحقيق األىداف والغايات المرجوة من 

، واإلسيام قدر المستطاع في تكوين مخرجات متميزة لمعممية التعميمية التعممية، وزرع عممية التعميم
 بذور الخير والعطاء فييا.

 طمبة كميات التربية الفمسطينية  السائدة لدىية الفمسفات التربو وقد جاءت ىذه الدراسة لمكشف عن 

 .نحو مينة التعميم ات ىؤالء الطمبةاتجاى إلىالتعرف و  



5 
 

 مشكمة الدراسة  2.1

تحتل فمسفة التربية مركزًا ميمًا في العممية التربوية، ومن ىذه الفمسفة تنبثق أىداف التربية ومناىجيا 
وطرقيا ووسائميا في التعميم والتقويم، ومن ىنا فإنو يتطمب عمى العاممين في الميدان التربوي أو 

المسيرة التربوية عبر التاريخ، المقبمين عمى العمل فيو فيم الفمسفات التربوية األساسية التي أثرت في 
عن إدراك التنوع في أىداف التربية العامة  سوف يشير ىؤالء األشخاص بالعجزودون ىذا الفيم 

 ات المناىج وطرق التعميم والتقويم السائدة.والخاصة، والتنوع في محتوي

سيما عميمي الانخراطيا في المجتمع التو  تياخبر و  قد شعرت الباحثة بالمشكمة من خالل دراستياو 
مالحظتيا لممواقف واآلراء التي تصدر عن مجتمع المعممين المحيطين حول المرحمة األساسية الدنيا، و 

مينة التعميم والمناىج الدراسية المطروحة، واختالفيم في اآلراء والمبادئ والقناعات حول مينة التعميم 
 وأدوار كل من المعمم والطالب.  

طمبة كميات التربية  السائدة لدىالفمسفات التربوية  التعرف إلىة في قد تمحورت مشكمة الدراسو 
 .اتجاىاتيم نحو مينة التعميمو الفمسطينية 

 

 أىداف الدراسة:  3.1

طمبة كميات التربية الفمسطينية  السائدة لدىالفمسفات التربوية لتعرف إلى إلى اىذه الدراسة  ىدفت
 التربية كميات طمبة الفمسفات التربوية لدىوالتعرف إلى الفروق في  ،اتجاىاتيم نحو مينة التعميمو 

 في الفروق ، ومعرفة الجامعةوالمستوى األكاديمي والتحصيل و  : الجنستبعًا لمتغيرات الفمسطينية
 .لممتغيرات سابقة الذكر تبعاً  نحو مينة التعميم ىؤالء الطمبة اتجاىات

 

 أسئمة الدراسة:  4.1

 :اآلتية سئمةالدراسة اإلجابة عن األ تحاول

 ؟ الفمسطينية التربية كميات طمبة الفمسفات التربوية السائدة لدىما  السؤال األول:
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 لمتغيرات تبعاً  الفمسطينية التربية كميات طمبة تختمف الفمسفات التربوية السائدة لدىىل  السؤال الثاني:
 ؟ الجامعةو  التحصيلو  األكاديمي المستوىو  الجنس

 التعميم؟ مينة نحو الفمسطينية التربية كميات طمبة : ما اتجاىاتالسؤال الثالث

 لمتغيرات تبعاً  نحو مينة التعميم الفمسطينية التربية كميات طمبة اتجاىاتتختمف  ىل السؤال الرابع:
 ؟الفمسفة السائدةو  الجامعةاألكاديمي والتحصيل و  المستوىو  الجنس

 

 :فرضيات الدراسة  5.1

 انبثق عن السؤالين الثاني والرابع الفرضيات الصفرية اآلتية:

في (  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية األولى :
تعزى  التربوية السائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطينية الفمسفاتاستجابات أفراد العينة حول 

 لمتغير الجنس.
 

في (  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الثانية :الفرضية 
 تعزى التربوية السائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطينية الفمسفاتاستجابات أفراد العينة حول 

 .المستوى األكاديمي لمتغير
 
 

في (  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الثالثة :
 تعزى التربوية السائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطينية الفمسفاتاستجابات أفراد العينة حول 

 .التحصيل لمتغير
 

في (  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  الالفرضية الرابعة :
 تعزىالتربوية السائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطينية  الفمسفاتاستجابات أفراد العينة حول 

 لمتغير الجامعة/ الكمية.
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بين (  α ≤ 0.05)  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد الالفرضية الخامسة :
 .الجنس لمتغير تعزى التعميمنحو مينة  الفمسطينية التربية كميات طمبة اتجاىاتمتوسطات 

 
بين (  α ≤ 0.05)  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد الالفرضية السادسة :

المستوى  لمتغير تعزى نحو مينة التعميم الفمسطينية التربية كميات طمبة اتجاىاتمتوسطات 
 .األكاديمي

 
بين (  α ≤ 0.05)  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد الالفرضية السابعة :

 .التحصيل لمتغير تعزى نحو مينة التعميم الفمسطينية التربية كميات طمبة اتجاىاتمتوسطات 
 

بين (  α ≤ 0.05)  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد الالفرضية الثامنة :
 .الجامعة لمتغير تعزى مينة التعميمنحو  الفمسطينية التربية كميات طمبة اتجاىاتمتوسطات 

 
بين (  α ≤ 0.05)  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد الالفرضية التاسعة :

 الفمسفة السائدة. لمتغير تعزى نحو مينة التعميم الفمسطينية التربية كميات طمبة اتجاىاتمتوسطات 
 

 

 أىمية الدراسة:  6.1

 بما تضيفو إلى الميدان التربوي عمميًا ونظريًا وبحثيًا.تكمن أىمية ىذه الدراسة 

فعمى الصعيد النظري تسيم ىذه الدراسة في المساعدة عمى االطالع عمى الفمسفات التربوية المختمفة، 
واتجاىاتيم نحو مينة  الفمسطينية التربية كميات طمبة الفمسفات التربوية السائدة لدىكما تكشف عن 

كل من إلى ما تقدمو ىذه الدراسة من مراجعة وتقديم لألدب التربوي الخاص بالتعميم، باإلضافة 
 .واالتجاىات الفمسفات التربوية المختمفة

توقع أن يستفيد من ىذه الدراسة القائمين عمى كميات التربية في أما من الناحية العممية فمن المُ 
ثراء المناىج فمسطين من أجل العمل عمى تحسين المخرجات وتطوير االتجاىات ن حو مينة التعميم، وا 
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المقررة في كميات التربية لتسيم في تحقيق أىداف التربية، والعمل عمى إعداد معممين قادرين عمى 
 مواكبة الحياة وتطوراتيا، والتعامل بما يقتضيو الفضاء التربوي والتعميمي القائم.

دراسات التي تتعمق بموضوع المزيد من الأما من الناحية البحثية فربما تقود ىذه الدراسة إلى إجراء 
 الفمسفات التربوية، واالتجاىات نحو مينة التعميم.

 

 محددات الدراسة:  7.1

 :بما يأتيىذه الدراسة  تتحدد نتائج

 المحدد البشري: -

 اقتصرت ىذه الدراسة عمى طمبة كميات التربية الفمسطينية.

 _ المحدد الزماني: 

 . 2016/2017الدراسي  الفصل الصيفي لمعام خاللىذه الدراسة  ُأجريت

 _ المحدد المكاني: 

جامعة ، وتحديدًا في كميات التربية في جامعة القدس و ىذه الدراسة في كميات التربية الفمسطينية ُطبقت
 .الوطنية النجاحجامعة بيت لحم و 

 _ المحدد المفاىيمي: 

 دة فييا.تتحدد نتائج ىذه الدراسة بالمصطمحات والمفاىيم الوار 
 

 مصطمحات الدراسة:  8.1

: ويقصد بيا مجموعة المعارف والمفاىيم والقناعات والنظريات المنتظمة بشكل متناسب فمسفة التربية
ن في الميدان ية، ويعمل في إطارىا جميع العامميفي إطار فكري عام وشامل تقوم عميو المؤسسة التربو 

 (.1999التربوي )الشويحات، 
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: يعرف االتجاه عمى أنو حالة داخمية تؤثر في اختيار الفرد لمسموك أو عدم السموك حيال االتجاىات
موضوع أو شخص أو شيء معين، ويعكس استجابة متعممة تمتاز بالثبات النسبي، إال أنيا قابمة 
ن لمتعديل أو التغيير وفق مبادئ التعمم، وقد تكون ىذه االستجابة قوية أو ضعيفة، كما أنيا قد تكو 

 (.2011سمبية أو موجبة أو محايدة )مطر، 
 

يا في ىذه الدراسة : ويقصد بالفمسطينية )إجرائيًا(طمبة كميات التربية  الفمسفات التربوية السائدة لدى
الفمسفة السائدة لدى أفراد عينة الدراسة من طمبة كميات التربية الفمسطينية، وىي إما أن تكون فمسفة 

وجودية أو براجماتية أو إسالمية، حيث تم تحديد الفمسفة السائدة لدى المستجيب مثالية أو واقعية أو 
عند حصولو عمى أعمى عدد من التكرارات ليذه الفمسفة من مقياس التفضيالت الخاص بالفمسفات 

 التربوية.
 

التي  الدرجةيا في ىذه الدراسة : ويقصد بإجرائيًا() اتجاىات طمبة كميات التربية نحو مينة التعميم
 حصل عمييا الطالب في استبانة االتجاىات نحو مينة التعميم التي أعدت لغرض ىذه الدراسة.

 

: ىم األشخاص الذين يدرسون تخصص التربية في الكميات والجامعات طمبة كميات التربية الفمسطينية
، وفي ىذه الفمسطينية، سواء كانت تابعة لجية حكومية أو خاصة أو تابعة لوكالة الغوث الدولية

 الدراسة ُيقصد بيم الطمبة المنتظمين في كميات التربية في جامعات القدس والنجاح وبيت لحم.
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 الفصل الثاني

 

 األدب التربوي     1.2

  الدراسات السابقة    2.2
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 لفصل الثانيا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

التعمق بموضوع الفمسفة وفمسفة التربية والفمسفات التربوية  يحتوي ىذا الفصل عمى األب التربوي
المختمفة وعالقتيا بالتربية والعممية التربوية، باإلضافة إلى االتجاىات، كما أن ىذا الفصل يحتوي أيضًا 
عمى عدد من الدراسات العربية واألجنبية السابقة التي تتعمق بموضوع الفمسفات التربوية واالتجاىات 

 ة التعميم.نحو مين

 

 األدب التربوي     1.2

اتجاىاتيم و طمبة كميات التربية الفمسطينية  السائدة لدىالفمسفات التربوية  ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف إلى
 .نحو مينة التعميم

ر فييا الفالسفة والتربويون، وذلك الرتباطيا الوثيق  وُيعد موضوع الفمسفة من المواضيع التي تَبحَّ
 الحياة المختمفة سواء كانت طبيعية أم بشرية كالمعرفة والتربية والقيم وغيرىا.بمناحي 

نما ىو منذ  والمطمع عمى األدب التربوي يجد أن االىتمام بموضوع دراسة الفمسفة ليس وليد العصر، وا 
الم نشأت العديد من الفمسفات القديمة التي كانت ترتبط بحضارات وثقافات معينة وتحمل مع إذالِقدم، 

مة وجود مجموعة ال بأس بيا من  فمسفية خاصة بيا، وقد استمر الحال كذلك إلى أن كانت الُمحص 
 الفمسفات القديمة والحديثة.

ومع تطور العمم في الميادين المختمفة السيما ميدان التربية، ظير ما يسمى بفمسفة التربية، أي محاولة 
سقاطيا عميو في جوانب تربوية متعددة ترتبط بالفرد تطبيق المبادئ الفمسفية السائدة في ميدان ال تربية وا 

 مو ونشاطاتو في المجتمع. ومعرفتو وفكره وخبرتو وطريقة تعم  
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 تعريف الفمسفة:    1.1.2

( ىي كممة أجنبية ذات أصل يوناني، ويعد الفيمسوف اليوناني  Philosophyإن كممة الفمسفة ) 
 500-582فيثاغورس من أول الفالسفة الذين وضعوا معنى حرفي ومحدد ليا، وكان ذلك في الفترة )

ق.م( ، وقد اعتاد الناس فيما بعد النظر إلى الفمسفة عمى أنيا عممية البحث عن الحقيقة المطمقة 
 (.    1999عنيني،وجوىر الشيء )الرشدان وج

الحكمة، ويمكن التعبير عنيا  ره وسبب وجوده، وىي تشير إلى ُحبوالفمسفة تعني دراسة الشيء وجوى
بمجموعة األفكار المترابطة التي تبحث عن الحقيقة الكونية وظواىرىا الطبيعية والبشرية من خالل 

 (.1989 مذاىب فكرية مختمفة )خضر وآخرون،

في اليونانية ليس محاولة الفرد زيادة معموماتو من العموم فحسب، بل االرتقاء ب الحكمة والمقصود بحُ 
إلى مرحمة أكثر عمّوًا وسمّوًا، تتمثل في التفكير في ماىية ىذه المعرفة وكيفية استخداميا لخدمة البشرية 

 (.   1984)عكَّيمة وآخرون،

عامة المتعمقة بقضايا مختمفة مثل كما يمكن تعريف الفمسفة عمى أنيا التناول العممي لممسائل ال -

 (. 2000معرفة العالم والنظرة إلى الحياة )عمي،

الفمسفة عمى أنيا نشاط ذي ثالثة أوجو وأساليب تشتمل عمى ( 1999)في حين عّرفت الشويحات  -

يا، الفمسفة النظرية واإلرشادية والتحميمية، فالفمسفة النظرية تقوم عمى عممية البحث عن الحقيقة بُكم يت

أن الفمسفة اإلرشادية جاءت من أجل خمق معايير من خالليا يتم الحكم عمى السموك، أما  نفي حي

 الفمسفة التحميمية فيي التي تركز عمى األلفاظ والمعاني واألسباب.

( بأنيا عممية توظيف القدرات العقمية والحسية لإلنسان من أجل البحث 2015كما عرفيا الجعافرة ) -

 المتعمقة بالكون واإلنسان وعالم الغيبيات، والتعرف عمى العالقة التي تربط بينيا.عن الحقيقة 

العقمي النقدي والمنظم الذي ييدف إلى تكوين  ومن ىنا فإن الباحثة ترى أن الفمسفة ىي ذلك النشاط
وسيمًة  والمبادئ والمعتقدات التي تمتد عمى مستوى واسع من االحتمالية التي تتخذ من التجربة األفكار

 الوصول إلى المعمومات المناسبة.من أجل 
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وتعد الفمسفة محاولة لمتفكير في كل الحقيقة، وكل ما يتعمق بالكون وظواىره المختمفة سواء كانت 
 (.1983 طبيعية أم بشرية، وىي بمثابة وجية نظر تقوم بتوجيو سموك الفرد وتفكيره )جرادات وآخرون،

 

 :فمسفة التربية     2.1.2

عممية التربية عبر تاريخيا الطويل قد اعتمدت بشكل أساسي عمى الفكر الفمسفي في تحديد معالميا إن 
ن الفمسفة ين كل من الفمسفة والتربية، حيث إالل عمى العالقة الوطيدة بدومسارىا، ومن ىنا يمكننا االست

في مجمميا بأنيا مرتبطة  ُتعنى بدراسة المسائل المتعمقة بالمعرفة والقيم والوجود، وىي مسائل تشترك
ارتباطًا وثيقًا باإلنسان الذي  جاءت التربية ووجيت ُجّل جيدىا نحوه، كما أن الفمسفة تتصل بالخبرة 
اإلنسانية وتعمل عمى تحميميا ونقدىا، وبما أن التربية ىي بمثابة مجموعة من الخبرات اإلنسانية، فإنو 

نما تربطيما عالقة تكاممية بحيث ال يسعنا سوى القول بأن الفمسفة والتربية ى ما صنوان ال يفترقان، وا 
 (.   2016يكمل كل منيما اآلخر )حجازي واليياجنة،

ن فمسفة التربية ىي محاولة لتطبيق النظرة الفمسفية والطريقة الفمسفية في ميدان الخبرة اإلنسانية، من  وا 
ىذه الخبرة اإلنسانية مع الحياة المعاصرة خالل العمل عمى نقد العممية التربوية وتعديميا حتى تتناسب 

 (.1981)النجيحي،

 ةظم  اليادف الذي يتخذ من الفمسفُينظر إلى فمسفة  التربية عمى أنيا نتاج النشاط الفكري المنحيث 
والتعبير عن القيم واألىداف التي تسعى إلى تحقيقيا من خالل  ،آلية لتنظيم العممية التربوية وتنسيقيا

 .(2007 ،اإلنسانية )ىمشريالعمل عمى تطبيق النظرة الفمسفية في ميدان الخبرة 

( أن فمسفة التربية تعني استخدام الطريقة الفمسفية في البحث والتفكير في القضايا 2000ويرى عمي )
ونقد العمل التربوي وما يرتكز عميو مثل المعرفة والقيم والطبيعة والمسائل التربوية، من أجل مناقشة 

 اإلنسانية والخبرة.

( فمسفة التربية عمى أنيا مجموعة من المبادئ و المعتقدات 1999في حين عرفت الشويحات )
والفروض والمسممات والمفاىيم التي يتم تحديدىا بشكل مترابط ومتناسق لتعمل مجتمعًة عمى تكوين 

و لمعممية التربوية من جميع جوانبيا. الجيد  التربوي الموج 
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كما أن فمسفة التربية تعمل عمى تحديد أىداف وغايات عممية التربية، سواء كانت ىذه األىداف خاصة 
أو عامة، وبالتالي تحاول التربية تحقيق تمك األىداف والغايات بأكثر الطرق كفاءة من خالل استخدام 

 (.1989 )خضر وآخرون، وسائل مختمفة ومتعددة

تحمل مضمونًا فمسفيًا يسعى إلى تحقيق كل ما يخدم الفرد  فالتربية بطبيعتيا ىي عممية مقصودة
ومجتمعو، من خالل تحديد األىداف والغايات المرجوة واختيار الوسائل المناسبة لتحقيقيا، وبذلك فيي 

 (. 2015تحدد مسار العممية التربوية وآلية عمميا )عطية، 

فإن فمسفة التربية تعمل جاىدًة عمى مناقشة االفتراضات األساسية التي تقوم  ،وفضاًل عن ذلك كمو
عمييا نظريات التربية من جوانب عدة تشتمل عمى المعرفة والتعميم وطرق التدريس وآلية تنظيم 

دارتو، من خالل العمل عمى إدراك العالقات بين عنا صر الموقف المناىج، وعممية التخطيط لمتعمم وا 
 (.  1995 التربوي والغوص في أعماقو دون االقتصار عمى الوقوف عند الجزئيات والعمل القريبة )عمي،

 

 :أىمية دراسة فمسفة التربية    3.1.2  

جوانب مختمفة، حيث ين وصناع القرار من ِعّدة يإن عممية دراسة فمسفة التربية تعود بالنفع عمى التربو 
 ونقد جوانب متعددة من فكر الشخص وسموكو. ،ُمبَيمةً  ليا العديد من الفوائد في الكشف عن أمورٍ  أنَّ 

عد عمى فيم العممية التربوية بطريقة أفضل وأكثر عمقًا تمكننا من رؤية الِعمم التربوي في ُكميَّتو افيي تس
طوط جديدة لمنمو التربوي وضمن عالقتو مع مظاىر الحياة المختمفة، وىي بذلك تساعد عمى اقتراح خ

تعمل عمى تنمية قدرة اإلنسان عمى إثارة األسئمة التي تسيم في توضيح المفاىيم والفروض التي تقوم 
 (.    1999عمييا النظريات التربوية )الرشدان وجعنيني،

فما تبدو عدم التعاطي مع األمور كي ىكما أن دراسة فمسفة التربية تمثل اتجاىًا فكريًا يدعو اإلنسان إل
نما محاولة الوصول إلى ما وراء ىذه األمور من أجل الوصول إلى التفسيرات األقرب إلى  أو تظير، وا 

 (.1995الحقيقة والفيم السميم )عمي، 

تمكننا من التعرف عمى أنواع االختالف، والتباين ما بين النظرية والتطبيق في  التربيةفمسفة كما أن 
لمعممية  دتعمل عمى تزويدنا بنق، و عمل عمى تقديم حمول لمتغمب عمييامجاالت التربية المختمفة وال
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تماد عمى األسموب ومحاولة تقديم الحمول المناسبة ليا باالع ،عند المشكالت التربوية فالتربوية والوقو 
والعمل عمى  ،في إيصال وتوضيح رؤية العمل التربوي في كميتو ناتساعد، كما أنيا الفمسفي في ذلك

م النظرة لمعممية التربوية من د  قَ تسيم في تطوير وتَ رى، باإلضافة إلى أنيا لحياة األخمظاىر ا ربطو في
 دارة والتقييمرشاد واإلخالل العمل عمى تحسين طرق التعميم وأساليبو وتنسيق الجيود في مجاالت اإل

 .( 2007،)ىمشري

عمى فيم العممية التربوية بطريقة أفضل وأكثر  المساعدةكما أن لدراسة فمسفة التربية أىمية بالغة في 
عمقًا، باإلضافة إلى مساعدتنا في إدراك النظرة الكمية لمعمل التربوي وعالقتو بمظاىر الحياة األخرى، 
مدادنا بالوسيمة التي تكشف لنا أنواع الصراعات المختمفة التي تنشأ بين النظرية التربوية والتطبيق  وا 

 مل عمى إزالة ىذا الصراع أو التخفيف من حدتو قدر اإلمكان )النجيحي،التربوي، ومحاولة الع
1981 .) 

إال أن االختالف والتباين بين المواقف األساسية واالفتراضات حول طبيعة المعرفة واإلنسان وعالقتو 
مدارس بالمجتمع، وأثر ىذه العالقة عمى الجوانب المختمفة لمعممية التربوية أدى إال ظيور العديد من ال

 (. 1999الفمسفية والفكرية المختمفة )الشويحات،
 

 :الفمسفة المثالية    4.1.2
اليوناني يعود تاريخيا إلى كتابات المفكر  إذتعد الفمسفة المثالية من أقدم الفمسفات في الثقافة الغربية، 

 .الفمسفة المثاليةبمقب أبو قب لُ أفالطون، ولذلك 
إلى الطبيعة اإلنسانية نظرة ثنائية تنقسم إلى جسم وعقل، فاإلنسان لو جسم وقد نظر الفالسفة المثاليون 

لو حدود مكانية، أما العقل فيو غير مقيد بحدود بل ىو أقرب إلى الروح من أي شيء آخر 
 (. 1981)النجيحي،

أفكار وتقوم ىذه الفمسفة عمى مبدأ تمجيد العقل والروح والتقميل من دور المادة، حيث تؤمن بوجود 
وترى أن مقرىا ىو العالم المثالي الحقيقي وأن الوسيمة  ،عامة ثابتة مطمقة عن عالم الخبرات اليومية

نسان ىو العالم المادي الذي يعيش فيو اإل ، كما ترى أناإلنسانالمناسبة لفيم ىذه األفكار ىي عقل 
ُمُثل العميا ألنيا ترى أن التفكير لذلك ركزت عمى أىمية االىتمام بعالم القيم الروحية، وال ،عالم فانٍ 

 (. 2007والتأمل ىي من الُمُثل العميا أما النشاط العممي فيو يقع في مرتبة أقل )ىمشري،
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ويعتقد المثاليون أن اإلنسان كائن روحي، وأن الروح تأتي من عالم المثل وىي مسجونة سجنًا مؤقتًا في 
وخاضع لمحتمية في  رّ كما يرون أن اإلنسان حُ  الجسم، حيث ترجع بعد الموت إلى موطنيا السابق،

 (.1989 في حين أنو خاضع لمقانون الطبيعي بجسمو )خضر وآخرون، ،بروحو رّ الوقت ذاتو، فيو حُ 
وقد احتمت الفمسفة المثالية مكانة مرموقة خالل القرنين الخامس عشر والسادس عشر حيث أصبحت 

إلى وجود العديد من الفالسفة المؤمنين بيا  يعود ذلكمن أكثر الفمسفات انتشارًا، وكان السبب في 
 .ديكارت ورينيووالُمروجين ألفكارىا أمثال: جورج ىيجل وأمانويل كانط وجورج باركمي 

وتيدف التربية المثالية إلى إعداد الطفل لمتوافق مع القوة العظمى والقوانين الصادرة عنيا، لكي يكونوا 
في تحقيق غايات ىذه القوة وأىدافيا، من خالل إحاطة الطفل بالمثل مؤىمين في المستقبل لممساىمة 

العميا، وغرس فكرة الخير والشر في ذىنو، وبناء شخصيتو التي تشعر بالوالء لممثل السياسية العميا 
 (. 2016لممجتمع )حجازي واليياجنة،

 
 من األفكار العامة التي تؤمن بيا ىذه الفمسفة:و 

، ةيشتمل عمى األفكار الحقيقي اً روحي اً فترى أن ىناك عالم ،زدواجيةاطبيعة العالم: تنظر لو نظرة  -
 يتمثل في الخبرات اليومية. اً مادي اً وىناك عالم

كما ويرى أفالطون أن العالم أن العالم ىو عالمان: عالم عموي سماوي ال يمكننا الوصول إليو بقدراتنا 
عالم عمى الُمثل العميا، مثل الجمال والحق والخير، ويسود فيو العدل المطمق المحدودة، ويشتمل ىذا ال

والحقيقة المطمقة، وىناك العالم المادي الواقعي الذي نعيش فيو ونمارس أحداثو بحواسنا 
 (.   1981)النجيحي،

م الحقيقة طبيعة الحقيقة: ترى الفمسفة المثالية أن الحقيقة توجد في عالم األفكار أو ما تسميو عال -
وأن المعرفة النظرية أفضل  ،ن االستدالل عمييا عن طريق العقلويمك أو عالم الُمثل، المطمقة

 وثابتة وىذه الحقيقة ليست نتاج الفرد أو المجتمع ألنيا مطمقة وشاممة وأسمى من المعرفة العممية،
وليس باستخدام  ويمكن لمعقل معرفتيا عن طريق اإلليام أو الحدس أو من خالل العقل المطمق

براىيم ) الحواس  (.    2016،سعادة وا 
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وترى  ،طبيعة القيم: تؤمن المثالية بوجود قيم ثابتة ال تتغير)مطمقة( وال يمكن لنا الشك في صحتيا -

 ويمكن التوصل إلييا من خالل اإليحاء. ،أنيا صالحة لكل زمان ومكان

ذا ما  حصل تنافر بين ىذه القيم ومطالب الحياة فيذا وىذه القيم المطمقة ال يجوز الشك في صحتيا، وا 

نما يعني ذلك أن أساليب حياتنا ىي الخاطئة وتحتاج إلى تعديل يتفق مع  ال يعني أنيا غير صالحة، وا 

 (.    1999ىذه القيم )الرشدان وجعنيني،
 

المثالية لممجتمع عمى أنو مركب من جزأين أو طبقتين، األولى ىي  الفمسفة طبيعة المجتمع: تنظر -

 ناع وأصحاب المين.طبقة المفكرين والفالسفة، والثانية ىي طبقة العمال والمزارعين والص  

ليم ما يناسبيم لمقيام بالعمل وفق  أما الطبقة الثانية فإنَّ  ،وترى أن المعرفة مقتصرة عمى الطبقة األولى

 ومة ليم.األسس المرس

التي ترمي إلى إدراك الحقيقة  عقميةلمتربية عمى أنيا العممية الالمثالية  الفمسفة طبيعة التربية: تنظر -

المطمقة من خالل شحن العقل باألفكار والمعارف، من خالل تقديم المعرفة في قوالب معرفية ثابتة 

عقمية ثم تستكمل إلى التربية ة، وأنيا تقوم أساسًا عمى التربية اليوليس عمى شكل نماذج تجريب

 (.2007ىمشري، ) قية والدينية والجمالية والبدنيةالُخمُ 

كما ويرى المثاليون أن غرض التربية األساسي ىو مساعدة كل فرد كي ُيفصح عن أحسن ما لديو 
 (.         1976من خالل الجيد التربوي الذي يسعى إلى تحقيق ذاتية األفراد )عبد العزيز،

 

 الفمسفة المثالية وتطبيقاتيا التربوية:

 المثالية والمنيج: -

يمل األنشطة الالمنيجية وىي بذلك تُ  ،تعتمد المثالية عمى منيج ثابت وغير متطور تتراكم فيو المعارف
 .فردية بين المتعممينكالرحالت والزيارات الميدانية، كما تيمل الفروق ال
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االىتمام بالحقائق المطمقة، وأن يتم بناؤه عمى أساس متين  ضرورةويقوم المنياج وفق المثاليين عمى 
يتم نقل محتوى المناىج من جيل إلى آخر حيث و، مِ دَ ترك القديم عمى قِ  من ىذه الحقائق والعمل عمى

 (.  2015 ،عبيدات وأبو السميدة أن المعرفة التي توصل إلييا األولون ثابتة )جَّ حُ بِ 
    

 المثالية وطرق التدريس: -

ترى الفمسفة المثالية أن الطريقة المثمى التي يمكن اتباعيا أثناء التدريس ىي تناقل ما توصل إليو 
القدماء والحكماء عبر العصور، من خالل حشو أدمغة المتعممين بالمعمومات، دون أخذ الفروق الفردية 

في التدريس )القضاة والظروف البيئية المحيطة بعين االعتبار، كما أنيا ال تؤمن بالطرق الحديثة 
 (.2014وآخرون، 

 

 المثالية والوسائل التعميمية : -

إن ىذه الفمسفة ال ُتعير اىتمامًا ألىمية استخدام الوسائل التعميمية في العممية التعميمية، وذلك يعود إلى 
نما التركيز عمى التمة الحواس كمصدر تركيزىا عمى النشاط العقمي والتشكيك بقي مقين لكسب المعرفة، وا 

 .(2015 ،عطية)كأسموب لمتعمم 
 

 المثالية ونوعية المدرس: -

بو الطالب، ويجب أن يكون مفكرًا وعمى  يحتذيجب أن ي المدّرس أنو القدوة وأنو مثالٌ  ترى المثالية في
وأن وظيفتو ىي توطيد المعرفة في عقول المتعممين، ومن ىنا فإننا نرى أن  ،قدر كبير من المعرفة

 .عمم عمى حساب المتعمممالمثالية قد بالغت في اىتماميا بال
كما وترى الفمسفة المثالية أن وظيفة المربي ىي تييئة البيئة الخاصة لمطفل والعمل عمى إرشاده إلى 

 (.1976 رجات الكمال )عبد العزيز،الحقيقة، ومحاولة األخذ بيده إلى أقصى د
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 المثالية والتعزيز: -

بل تؤمن بو، تستنكر العقاب البدني  كما أنياإن المدرسة المثالية تيمل المعززات وال ُتعيرىا اىتمامًا 
 (. 2015،الجعافرة) وتستخدم الطرد أو الفصل النيائي من المدرسة، وتسعى إلى تحقيق النظام بالقوة

 والمعرفة:المثالية  -

المعرفة في الفمسفة المثالية مستقمة يتم اكتسابيا بواسطة العقل وليس بالحواس، وكمما كانت مجّردة 
والحواس مشكوٌك فييا  ،كانت أكثر يقينًا وأعمى ُسمّوًا، ذلك العتقادىم أن اإلنسان جوىره العقل

 (. 2011)اليماني،
 

 المثالية والتغيير: -
تؤمن بو، سواء كان ىذا التغيير عمى صعيد الحقائق التي تم اكتشافيا  ترفض المثالية التغيير وال 

 (.    1999أو عمى صعيد المجتمع  )الرشدان وجعنيني،
 

رواسبيا ما  مالحظة إذ يمكنيؤمنون بالنظرية المثالية،  المعاصرينوبالرغم من أن قمٍّة من المربين 
التعميمية والتربوية، فعندما نجد االىتمام بنظم  األنظمةالحاضر موجودًة في بعض  الوقتزالت حتى 

التعميم وصياغة األىداف التربوية بشكل عام وشامل أقرب لممثالية وبعيدًا عن التطبيق، وزيادة التركيز 
عمى المحتوى الثقافي لمتعميم، والنزوع نحو الحمول الشمولية القائمة عمى التخطيط المركزي، كل ىذه 

 (. 1980اعيا لمكونات الفمسفة التربوية المثالية )فيمي،أمور تربوية يمكن إرج
 
 

 :الفمسفة الواقعية 5.1.2
الفتيا في نظرتيا لمعالم خفقد  ،نشأت الفمسفة الواقعية كرد فعل لمفمسفة المثالية وظيرت كمنافس ليا

ورأت أن مصدر ذلك كمو ليس بعيدًا عن  ،ولطبيعة اإلنسان وكذلك في موضوع األفكار والقيم واألخالق
نما ينبثق منو ، وأن الواقع ىو الذي ُيممي أوامره من خالل ما يقع تحت حواس اإلنسان عالم الواقع وا 
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ال تُنكر عمى العقل وليس العكس وبذلك فإن الحقائق من وجية نظرىا تأتي من الواقع وىو مصدرىا، و 
 .(2011 ،الخوالدة وعبدير )ال تقبل التغي ةوجود حقائق خالدة وثابت

 
فت ىذه الفمسفة منذ أرسطو، ولكنيا تطورت عمى يد جون لوك اإلنجميزي الذي كان يؤمن بأن رِ وقد عُ 

اإلنسان يولد بدون أفكار بحيث يكون عقمو أشبو بصفحة بيضاء وتعمل التجربة عمى رسم المعالم 
 (.  1983المحددة ليا، وتزويدىا بالمعارف المختمفة )ناصر،

 

ثل والخيال إلى ، ألنو حّول الفكر اليوناني من التفكير في عالم المُ وقد كان أرسطو أبًا لمفمسفة الواقعية
ولكنيا تطورت عمى يد الفيمسوف اإلنجميزي جون  التفكير في العالم الواقعي والحقيقي الذي نعيش فيو،

 (.    1999)الرشدان وجعنيني،ية لوك الذي كان لو دوٌر بارز في إثراء ما ُيسمى الواقعية العمم
 

تار لكننا في ويزعم الواقعيون أن ما يسمى بحرية االختيار ىي حرية ظاىرية وشكمية توىم بأننا نخ
وقد سميت الواقعية بيذا االسم نسبًة الى األساس الذي تقوم عميو وىو االعتقاد الواقع ال نفعل ذلك، 

نسان ىو موجود بحقيقة المادة وىي ترى أن كل ما ىو موجود  في العالم الخارجي من ىواء وحيوان وا 
 .(. 1989)خضر وآخرون، عن العقل وجودًا حقيقيًا ومستقالً 

 

 :ي تؤمن بيا ىذه الفمسفةمن األفكار العامة التو 

طبيعة العالم:  ترى الواقعية أن العالم ىو موجود بالحقيقة ولم يخمقو اإلنسان ولم يضعو ولكن  -
كما أن ، ي إرشاد السموك الفردي االجتماعيبالعقل اإلنساني وذلك يسيم فيمكن التعرف عميو 

عالم الواقع )العالم الفيزيقي( ىو عالم مستقر وثابت يشتمل عمى الحقائق التي يتم اكتشافيا من 
براىيمخالل التحميل العممي والموضوعي )  (.    2016،سعادة وا 

 

معرفتنا بالحقائق المتعمقة بالعالم وخصائصو تتزايد المعرفة وطرق الوصول ليا:  ترى الواقعية أن  -
من خالل االكتشاف والتحميل الموضوعي والتفسيرات العممية، وبذلك فقد اىتمت بالطريقة العممية 

، ودعت إلى استخدام طريقة التدريس المالئمة لشخصية افياوالتجريب لمعرفة األشياء واكتش
 (.2014المتعمم )القضاة وآخرون، 
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المجتمع: ترى الواقعية وأنصارىا أن المجتمع يسير وفق قوانين عامة ال تتغير، ويكون  طبيعة -
المجتمع ناجحًا إذا سار وفق ىذه القوانين وفيميا. ويرون أن وظيفة التنشئة االجتماعية ىي 

يتمكنوا من االنخراط في  مساعدة أفراد المجتمع عمى اختيار الطرق والمسارات المناسبة ليم حتى
 (.2007)ىمشري،  معيممجت

 

ويمكن اشتقاقيا من النظام الذي يحكم المجتمع، لذلك فإن  ثابتةطبيعة القيم: ترى الواقعية أن القيم  -
براىيم،  ستمد قيمو من واقع حياتو وخبراتوالفرد ي  (.2016)سعادة وا 
 

البيئة ويتم ذلك من طبيعة التربية: ترنو التربية وفق الفمسفة الواقعية إلى مساعدة الفرد لمتكيف مع  -
ا مخالل فيم العالم المحيط والذي يمكن معرفتو من خالل تعميمو لألطفال في المدارس وتمكينيم م

 ىو ضروري لمحياة.

وتيدف التربية عند الفمسفة الواقعية إلى تنمية الشخصية اإلنسانية المتكاممة من خالل العمل عمى 
تجاىات والقيم عو، ومحاولة إكساب الفرد االوالتفاعل متنمية الميارات الضرورية لمعيش في المجتمع 

التي تمكنو من التكيف مع البيئة والتوافق معيا، ولكي يتم التكيف الّفعال بين اإلنسان وبيئتو يجب أن 
 (.2016 يقوم ىذا التكيف عمى فيم العالم الذي يعيش فيو )حجازي واليياجنة،

   

تيا لإلنسان عن المثالية حيث ترى أن اإلنسان يمكن طبيعة اإلنسان: تختمف الواقعية في نظر  -
، وترى أن اإلنسان ىو أساس التعرف عمى مكوناتو من خالل دراستيا كباقي الموجودات األخرى

الكيان االجتماعي، والحرية الفردية لمشخص ال تتم إال من خالل تقميص سمطة الحكومة عمى 
 (.2014األفراد )القضاة وآخرون، 

 

 الواقعية وتطبيقاتيا التربوية:الفمسفة 

ج عمى أنو مجموعة الحقائق التي اكتشفيا العمماء، اج:  تنظر الواقعية إلى المنياالواقعية والمني -
جدًا من خالل  ئاً ب، ويكون التغيير في المنياج بطيعطى لمطالومنطقية تُ  ةوىي حقائق ثابت

اكتشاف أمور مكممة لممنياج وليست مغايرة لما جاء فيو. وترى الواقعية أن المادة الدراسية ىي 
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محور التربية ألنيا تسيم في مساعدة المتعمم عمى فيم العالم المحيط بو والتعايش معو، كما 
 (. 2015،الجعافرةوأكدت عمى ضرورة األنشطة الالصفية )

دراسية في الفمسفة الواقعية مكانة رفيعة ألنيا تعكس البنيان الفيزيائي والثقافي كما تحتل المادة ال
 (. 1989األساسي لمعالم الذي يعيش فيو الفرد )خضر وآخرون،

 

الدرس إلى عدة  تقسيمالواقعية وطرق التدريس: يقوم التدريس من وجية نظر الواقعية عمى أساس  -
عناصر أساسية وتحديد المثيرات واالستجابات لكل منيا، بحيث ُيقدم المدرس المثير بطريقة تجعل 
من المتعممين قادرين عمى تقديم االستجابة المطموبة، وىي بذلك تيتم بالترتيب المنطقي لمدرس 

المبرمج حتى تتحقق وكذلك التكرار والتعزيز وكذلك تركز عمى أىمية استخدام وسائل التعميم 
 (. 2007الفائدة المرجوة )ىمشري،

 

الواقعية والُمدرس: ترى الواقعية أنو يجب أن يكون المدرس ُمَعّدًا إعدادًا عمميًا ومتخصصًا يضمن  -
قدرتو عمى تحقيق أكبر عائد معرفي عمى المتعمم، لذلك فيي ال تسمح لغير المتخصصين بالتدخل 

، وترى أن ِزمام األمور بيده، وىو الذي يحدد المادة التي ط المناىجفي عممية التعميم وال في تخطي
 (.2015ُتدرَّس وبأي الطرق واألساليب )عطية، 

مسؤول عن تقديم العالم الواقعي لطمبتو من خالل اختيار عناصر المنيج  سدرّ كما ترى الواقعية أن المُ 
أو أساليب العرض أو تقديم الخدمة الحسية التي يراىا مناسبة لطمبتو وتقديميا ليم من خالل المحاضرة 

 (. 1980المباشرة وغير المباشرة )فيمي،
 

الواقعية والسموك: تيتم الواقعية بالسموك الحسن، ولذلك فقد أوجدت لكل مخالفة عقوبة خاصة بيا،  -
 .وىي تيتم بالتوجيو واإلرشاد الموجو من قبل مرشد خبير ومتخصص

عندىم ال يتمركز حول تحويل كل طفل إلى شيء نادر وفردي، بل كما أن ىدف التربية األساسي 
 (. 1989العمل عمى تمكين الفرد كي يتكيف مع بيئتو الطبيعية واالجتماعية )خضر وآخرون،
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النشاطات خارج جدران المدرسة غير أساسية، ويجب أن تكون الواقعية أن ترى : واألنشطةالواقعية  -
المنياج وأساسياتو، ويجب أن تخضع لتخطيط مسبق من الجيات محدودة وىي ليست من ضرورات 

 (.   1999 العميا والمسؤولة في المدرسة وليس لميول الطمبة )الرشدان وجعنيني،
 

الواقعية والمشاركة الجماعية: تسمح الواقعية لممتعممين بالمشاركة ولكن في نطاق ضّيق وبقيود  -
ول عمى فرصة اكتشاف ما يريدون بأنفسيم وكذلك مفروضة عمييم وىي بذلك ال تسمح ليم بالحص

فيي ال تسمح ليم بعرض مشكالتيم عمى المرشدين المختصين القتراح الحمول المناسبة 
 (. 2007)ىمشري،

 

 الفمسفة الطبيعية:   6.1.2 

السابقة، وتقوم فكرة ىذه الفمسفة  اتثامن عشر َكَرّد فعٍل عمى الفمسفظيرت ىذه الفمسفة في القرن ال
عمى مبدأ أن الطبيعة َخّيرة وأن كل شيء يبقى سميمًا ما دام في يد الطبيعة وال يمكن أن يمّسو الض ر 
إال إذا وقعت يد اإلنسان عميو، وقد كان جان جاك روسو من المنادين بيذه الفمسفة ومن أعالميا 

 (. 2007)ىمشري،

سان عمى أنو كائن بيولوجي ال يتمتع بوجود حرية اإلرادة بل إنو محكوم وينظر الطبيعيون إلى اإلن
 (. 1989ا )خضر وآخرون،ييعيش في البيئة الطبيعية واالجتماعية التي بتأثير

لذلك َيُعد  البعض الفمسفة الطبيعية عمى أنيا نوع من التمّرد عمى األوضاع التي كان يعيشيا اإلنسان 
بالتغالي في سيادة العقل وتقديسو، فكانت الفمسفة الطبيعية مناصرًة لإلنسان، وتجعل والتي كانت تمتاز 

 (. 1980من الطبيعة خير بيئة يمكن أن يعيش فييا وينعم بالسعادة في أحضانيا )فيمي،

وقد نادى روسو بالنظرية الغرضية بحيث أن جميع أفعال اإلنسان وسموكياتو في النياية غرضية ترمي 
أىداف معينة وىي إرضاء النزعات الفطرية، أما األلم والمذة فما ىي إال منتجات ثانوية  إلى تحقيق

تظير في أثناء سير اإلنسان لتحقيق تمك األىداف، حيث يشعر بالمذة إذا تحققت أىدافو، ويشعر باأللم 
 (.   1976إذا لم تتحقق )عبدالعزيز،
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يعية ومبادئيا قد القت رواجًا لدى المربين، حيث ونحن نرى اليوم أن كثيرًا من مفاىيم الفمسفة الطب
انتشرت رياض األطفال، وتمركزت عمى التعميم من خالل المعب باالعتماد عمى مناىج تقوم عمى مواد 

 (.  1999دراسية مترابطة نابعة من بيئة الطفل ومجتمعو )الرشدان وجعنيني،

مسممة أساسية وىي أن التغيير ىو مبدأ وتمتاز الفمسفة الطبيعية بأنيا فمسفة مادية ترتكز عمى 
الطبيعة، كما تؤمن بأن العالم يسير وفق قوانين منظمة، واإلنسان ىو وحدة واحدة متصمة تمتاز 

 (. 2016بالطبيعة الخي رة )حجازي واليياجنة،

 

 من األفكار العامة التي تؤمن بيا الفمسفة الطبيعية:

 طبيعة العالم: -

بالعالم الواقعي الذي نعيش فيو وأن ىذا العالم يسير بنظام وفق قوانين يخضع تؤمن الفمسفة الطبيعية 
 ليا.

 طبيعة اإلنسان: -

نما  يرى أنصار الفمسفة الطبيعية أن اإلنسان َخّير بطبعو وأن الفساد الذي يمحق باإلنسان ليس منو وا 
يعيش منسجمًا مع  من المجتمع الذي ينشأ فيو، وأننا إذا أردنا خمق إنساٍن صالح يجب أن نجعمو

طبيعتو األصمية الَخّيرة، وبذلك فيم يرون أن الطفل َيظل َخّيرًا إذا تركناه يتعمم من طبيعتو دون أن 
 نفرض عميو خبراتنا وتجاربنا.

ويعتقد روسو أن الطفل لديو قدرات فطرية معينة تنشأ معو عند الوالدة، ويجب أن نحترم النمو الطبيعي 
ال يمكن أن تنحرف عن طريقيا الطبيعي إال نتيجة الظمم والضغط الذي يفرض  ليذه القدرات، حيث أنو

 (.  1981عمى الطفل من مجتمعو )النجيحي،

 طبيعة المجتمع: -
بين األفراد وترفض وجود  ةتؤمن الفمسفة الطبيعية بوجود المجتمع القائم عمى العدالة والمساوا

أن المجتمع ىو أصل كل فساد يمحق بالفرد، كما تعتقد ، ما وترفض الظمم والفسادمجتمع طبقي ك
 (.1981 لذلك يجب أن نعزل الطفل عن المجتمع حتى ينمو نمّوًا طبيعيًا )النجيحي،
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وترى أنو يجب أن يتربى الطفل بعيدًا عن مجتمعو ألنو يولد وىو مزود بقدرات فطرية يجب أن يتم 
ترى أن أفضل المجتمعات ىي المجتمعات  تنميتيا بعيدًا عن ضغط المجتمع، كما أن الفمسفة الطبيعية

التي تنبثق من الطبيعة، وعمى التربية تحمل مسؤولية إيجاد مثل ىذه المجتمعات )القضاة وآخرون، 
2014.) 

 طبيعة التربية: -

ترى الطبيعية أن عممية التربية تتم في ضوء الطبيعة وتسيرىا قوانين الطبيعة ال إرادة المجتمع، وىي 
يس بالمستقبل، كما أنيا تأخذ الفروق الفردية بعين االعتبار، وتيدف إلى تحرير تيتم بالحاضر ول

طالق طاقات المتعممين من القيود من خالل إفساح المجال أماميم لممارسة األنشطة المختمفة  وا 
 (. 2015باالعتماد عمى االستعداد الطبيعي لمطفل )عطية،

سمبية خالل الفترة ما بين سن الخامسة وحتى الثانية عشرة، وينادي الطبيعيون بضرورة أن تكون التربية 
فسد طبيعتو، كما طفل ويُ لحيث أن أي تدخل سوف يقتل نمو ا ،سمح ألحد بالتدخل في تربية الطفلوال يُ 

ويجب التركيز عمى حاضر الطفل وليس مستقبمو والسماح لو باكتساب خبرات مباشرة تحقق رغباتو 
 (.  1999ان وجعنيني،ييا )الرشدنمّ وحاجاتو وتُ 

 
  

 الفمسفة الطبيعية وتطبيقاتيا التربوية:

 الطبيعة والمنيج: -

ُتشدد الطبيعية عمى ضرورة إعداد المناىج بطريقة متدرجة من المحسوس إلى المجرد من أجل مراعاة 
مراحل نمو المتعممين، كما أن المنيج من وجية نظر الطبيعية يجب أن يحتوي عمى الخبرات واألنشطة 

 (.2015التي تطور الفرد وتنمي قدراتو )عطية، 
 

 الطبيعة وطرق التدريس: -

نما تدعو إلى التعمم عن طريق تعتمد عمى ا لخبرة وىي بذلك ترفض الدروس الشفوية أو النظرية وا 
وأنو يجب العمل عمى تييئة الفرص أمام المتعممين لممارسة األنشطة المختمفة من خالل  ، الخبرة

 (.2014التفاعل مع البيئة وفق قوانينيا )القضاة وآخرون، 
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 الطبيعة والسموك: -

نما تعتمد في  ،أو المجوء إلى القوة من أجل التعمم أو من أجل حفظ النظامترفض العقاب البدني  وا 
تحقيق أىدافيا عمى القانون الطبيعي بحيث أنو يجب السماح لمطبيعة بتربية الطفل وفق قوانينيا وليس 

 (. 2007معاقبتو عمى أخطائِو )ىمشري،

 :والمعممالطبيعة  -

و وال يجب وأن عميو أن يقوم بتشجيع الطفل عمى التعمم بنفس ظر الطبيعة لممدرس عمى أنو موجوٌ تن
عن تييئة الفرص إال إذا شعر أن الطفل يعرض حياتو لمخطر، وىو مسؤول  عميو أن يتدخل في عممو

  (.2015أمام المتعممين واالىتمام بميوليم ورغباتيم )عطية، 

 الطبيعة واإلدارة المدرسية : -

التعميم ويفضمون أن تشرف عمييم ىيئات مختصة بالتعاون مع أولياء يرفضون سيطرة الدولة عمى 
وترى الفمسفة الطبيعية ضرورة إشراك األطفال في إدارة أنفسيم داخل البيئة المدرسية واالجتماعية ، أمور

 بعد فترة معينة يكونون قد اكتسبوا فييا الخبرة المالئمة، كما وتسمح ليم في وضع القوانين والقواعد التي
تحكم تصرفاتيم، األمر الذي يزيد من استقالليتيم وتمكينيم من إصدار األحكام الذاتية بأنفسيم 

 (.   1999)الرشدان وجعنيني،
 
 

 :الفمسفة الوجودية   7.1.2

انتشرت ىذه الفمسفة عمى يد الفيمسوف الفرنسي جان بول سارتر، حيث كان يرى أن اإلنسان الموجود 
عالقة ال نيائية مع نفسو، وىو بذلك إنسان حر ومجبر عمى أن يكون حّرًا، ىو اإلنسان الذي تربطو 

واعتناق ما يريد ويفعل ما يريد ومقابل ذلك عميو أن يتحمل مسؤولية  ىذه الحرية تسمح لو باتخاذ القرارو 
 (.  1983أفعالو )ناصر،
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ربو وخبراتو، فيي تنطمق من أعطت ىذه الفمسفة اىتمامًا مباشرًا باإلنسان، أي اىتمت بحقائقو وتجاوقد 
وتقوم عمى تقديس الحرية، وبدونيا يفقد الوجود  في التفكير، اإلنسان نفسو ووجوده في العالم محوراً 

 (.2014 معناه الحقيقي )القضاة وآخرون،

 :تي تؤمن بيا ىذه الفمسفةمن األفكار ال و

اإلنسان: تؤمن الوجودية بأن اإلنسان ال يشكل جزءًا من أي نظام كوني، لذلك فيو يمتمك حرية  -
وىو قادر عمى أن يفعل ما يريد، وأن يصنع عالمو بنفسو، وبذلك فيو يتحمل نتيجة أفعالو مطمقة، 

 (. 2015وتصرفاتو )الجعافرة،
 

 طبيعة العالم: -

وىو دائم التغيير والتطور، كما أنو مميء نعيش فيو، الذي ترى أن العالم ينحصر فقط في العالم 

بالمتناقضات، وأن الحياة الحقيقية في ىذا العالم تتمثل بدور الفرد وقدرتو عمى اتخاذ القرارات وتبنييا 

براىيم،   (.2016وعدم الخضوع ألي قرارات مفروضة عميو )سعادة وا 

 :والقيم المجتمعطبيعة  -

حة لدور المجتمع في التأثير عمى اإلنسان، ذلك ألن الوجودي يرفض تنظر الوجودية نظرة سمبية واض

جية القيم من وُ  ، كما أنؤولية صنع أسموب الحياة الخاص بوأية أفكار مفروضة عميو، وىو يتحمل مس

نظر الوجودية من التجربة القائمة بين اإلنسان وعالمو، وبذلك فإن اإلنسان ىو المسؤول عن اختيار 

 (.2007)ىمشري،  فق إرادتو الحّرةمو بنفسو و يَ قِ 
 

 

 الوجودية والتربية: -

ترى الوجودية أن التربية عممية موجيو نحو الفرد، حيث تسمح لو بأن يطور نفسو ومعتقداتو دون 
، وىو مسؤول عن ضبط العممية التربوية لذاتو وآرائيم االعتماد عمى معتقدات اآلخرين وأفكارىم

 (. 2015)عطية،
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 التربوية لمفمسفات الوجودية:التطبيقات 

 الوجودية والمنيج: -

ترى الوجودية أن بناء المنيج والمادة الدراسية أمٌر مفيد ويخدم أىداف الوجودية، وىم يسمحون 
ء المجتمع المحمي لضمان تحقيق الغايات لممتعممين بالمشاركة في وضعو برفقة أولياء أمورىم وأعضا

المرجوة، كما أن المنيج يجب أن يتضمن خبرات شاممة لمظاىر الحياة، بحيث تسيم في مساعدة 
براىيم،   (.2016المتعمم عمى الكشف عن ذاتو وشخصيتو، وليس اليدف منيا نقل التراث )سعادة وا 

 

 الوجودية وطرق التدريس: -

الطريقة السقراطية بحّجة أنيا أنسب الطرق في التدريس، ذلك لما تقوم بو من تدعو الوجودية إلى اتباع 
تدريب المتعممين عمى استقراء وفيم أنفسيم، وفييا يقوم المعمم بإقناع الطالب أن يفكر ويسأل بنفسو وال 

كير تنمي القدرة عمى التف -من وجية نظر الوجوديين -ول فكرة معينة، وبذلك فيي طريقة يجبره عمى قب
 (.2007)ىمشري،  لدى المتعممين واالبتكاروالتعبير 

 

 الوجودية والمعمم: -

ذى حتَ ترى الوجودية أن وظيفة المعمم في الغرفة الصفية ليست نقل المعارف، أو أنو نموذج يجب أن يُ 
نما تتمثل وظيفتو بالعمل عمى مساعدة المتعممين عمى تحقيق ذاتيم  واكتشاف شخصياتيم بو، وا 

 (.2015وتدريبيم عمى االعتماد عمى أنفسيم )الجعافرة، 
 

 الوجودية واإلدارة المدرسية: -

ترى الوجودية أن دور المدير في المدرسة يجب أن يتركز عمى إفساح المجال أمام المدّرس والطالب 
عطاء فرصة لممتعمم لمتدريب عمى االعلممارسة فرديتيم واالىتمام بذاتي تماد عمى النفس )القضاة م، وا 

 (.2014وآخرون، 
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 :الفمسفة البراجماتية   8.1.2

تعد الفمسفة البراجماتية من الفمسفات التي كانت سائدة في المجتمع األمريكي وخاصًة في الميدان 
ممجتمع األمريكي بصفتو مجتمعًا مكافحًا يقدر العمل واإلنتاج ويسعى لالتربوي، حيث كانت مناسبًة 

ة ىذه الفمسفة بيرس و وليم جيمس وجون ديوي الذي يعتبر من أىم التقدم المحسوس، ومن أئمّ وراء 
 (. 1981أئمتيا والواضع لمكثير من أصوليا وتطبيقاتيا التربوية ) النجيحي،

تنسب الفمسفة البراجماتية إلى فيمسوف التغيير اليوناني ىيراقميطس، الذي يؤمن بفكرة التغيير كما 
 .في وجود الحقيقة المطمقةالمستمر وين

والذرائعية وقد عرفت البراجماتية بعدة أسماء منيا: الفمسفة العممية والنفعية والوظيفية واألدائية والتجريبية 
 (. 1983،ناصر)

نما تؤكد عمى أنو كائن  وتقوم ىذه الفمسفة عمى رفض وجية النظر القائمة بأن اإلنسان كائن روحي وا 
ة تيدف إلى تكوينو  وتطويره بشكل متكامل باعتباره كائنًا حّيًا إيجابيًا ومفكرًا معقد جدًا، وأن التربي

 (. 1989)خضر وآخرون،
 

أو المطمقة، ومن المستحيل  ةدليل عمى وجود الحقائق الثابت الأنو وتقوم الفمسفة البراجماتية عمى 
د ما يسمى بالثبات فكل ال يوج، كما أنو ير في إطار العالم الذي نعيش فيوالوصول إلى حقيقة ال تتغ

المعرفة الصادقة تنتج من ترجمة ، كما أن ىي الحل المناسب الختيار أي فكرةالتجربة ، و شيء متغير
اإلنسان اجتماعي بطبعو، وال ، و روض بالتجربةاألفكار في صورة فروض ومن ثّم اختبار ىذه الف

 (.2007)ىمشري،  يش بمعزل عن العالقات االجتماعيةيستطيع الع
 

( أىم خصائص الفمسفة البراجماتية التي تميزىا عن غيرىا من الفمسفات 2016وقد أوضحت عبيد )
 األخرى، وىي:

 اعتماد المعرفة عمى الخبرة. -
 الخبرة معيارًا لمتحقق. دّ عَ تُ  -
 ترفض البراجماتية وجود الشيء في ذاتو. -
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 يجب أن نتصور أي موضوع فيما ينتج عنو من آثار عممية. -
 اإليمان بالتقدم داخل النظام االجتماعي.  -

 
( في كتابيما 1999وقد مرت الفمسفة البراجماتية بعدة محاوالت تطويرية وضحيا الرشدان وجعنيني )

 "المدخل إلى التربية والتعميم" كما يمي:
نو عممي أواًل: عصر المحاوالت التطبيقية األولى وقد بدأت في أمريكا، وقد تقبميا اإلنسان األمريكي أل

 بطبعو.
ثانيًا: عصر المحاوالت التطبيقية الثانية حيث ظيرت طرق حديثة في التربية مثل طريقة منتسوري 

 وطريقة المشروع وطريقة الوحدات. 
وكمثال ليا ظيرت مدارس منتسوري التي أنشأتيا سيدة إيطالية ىي مدام منتسوري، حيث كانت طبيبة 

فتحولت إلى التركيز عمى دراسة التربية والتخصص في دراسة  ولكن مينة الطب لم تشبع ىواياتيا،
 (.   1983 ضعاف العقول )أحمد ويس،

 
 من األفكار العامة التي تؤمن بيا ىذه الفمسفة:

 طبيعة العالم: -

، ط من جانب العقل، وىو عالم متغيرسقاإوليس مجرد  بذاتو يرى البراجماتيون أن العالم المادي موجود
 (. 1999)الرشدان وجعنيني،خاضع لمتجربة والبحث العممي  ، كما أنووغير ثابتىو عالم نسبي و 

 طبيعة المعرفة: -

نما وا   اً أن العقل ليس سمبي يرى البراجماتيون نما نشيط واستطالعي فاإلنسان ال يستقبل المعرفة وحسب وا 
 عيا نتيجة التفاعل مع البيئة.صني

ين المعرفة والعمل، من خالل االعتماد عمى الطريقة بوقد نادت الفمسفة البراجماتية بضرورة التكامل 
ن لمستمر بين المعرفة والعمل، حيث إالتجريبية التي تقوم عمى التعامل الدائم والنشيط والذكي وا

 (. 1981المعرفة توجو العمل وبذلك يصبح العمل منيجًا و وسيمًة ال غاية)النجيحي،
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 طبيعة اإلنسان: -

، وىو يتشكل نتيجة التفاعل ىو كل متكامل من عقل وجسد ونفس، يعيش في بيئة اجتماعية وبيولوجية
، كما أنيا تؤكد عمى النمو التمقائي لمفرد من ونوالواقعي ونف ما قالو المثاليخرين وىو مرن بخالمع اآل

 (.2015خالل التفاعل مع البيئة المحيطة )عطية، 
 

 المجتمع:طبيعة  -

بناء وتطوير مجتمعو وحل  أن اإلنسان قادر عمى المساىمة في مجتمع متغير ويرى البراجماتيون ىو
 (.2011)الخوالدة وعبد،  مشكالتو

 

 طبيعة الحقيقة: -

، كما تؤمن البراجماتية بأن الحقيقة ليست مطمقة أو سبية وىي قابمة لمتعديل والتغييريرون أن الحقيقة ن
نما اليدف والغاية من البحث عن ىذه الحقيقة ىو منفعتيا أو وظيفتيا لخدمة  مجردة بحد ذاتيا، وا 

 (. 1984)عكَّيمة وآخرون،اإلنسان 
 

 طبيعة القيم: -

قة ويرون أن القيم قابمة لمتغير أو القوانين األخالقية المطم ةال يؤمن البراجماتيون بما يسمى بالقيم الثابت
 وحتى حكمنا حول القيم قابل لمتغير أيضًا.

ترى أن األحكام التي نصدرىا عمى موضوع ما تكون نتيجة تطبيق ىذا الموضوع وما يحققو من كما 
 (.   1999 )الرشدان وجعنيني،نتائج نفعية لمفرد، وبيذا ال وجود لمقيم في ذاتيا خارج حياة الفرد 

 

 التربية:طبيعة  -

، ويرون أن التربية عممية ةة وأنيا ال تقتصر عمى مرحمة معينيرى البراجماتيون أن التربية ىي الحيا
ركزت عمى أىمية المشاركة في و عمى ضرورة التفاعل بين الفرد وبيئتو،  ااجتماعية، لذلك فقد أكدو 

 التربية، والديمقراطية في التربية.
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عممية توجيو الدوافع والقدرات الطبيعية من أجل تحقيق حاجات  والتربية في نظر البراجماتيون ىي
 (. 1976الطفل، والسعي وراء إنشاء عقل نشيط ومنتج ومبدع )عبد العزيز،

وتيدف التربية البراجماتية إلى مساعدة الفرد عمى النمو المتكامل لشخصيتو من أجل تمكينو من 
عداده لمحياة المستقبمية دون إىمال متطمبات حياتو  التكيف المستمر مع البيئة االجتماعية والطبيعية وا 

)حجازي الحاضرة، ومحاولة العمل عمى تزويد الفرد بالخبرات المختمفة التي يحتاجيا  
 (. 2016واليياجنة،

 
 :ية وتطبيقاتيا التربويةتالبراجما

 ية والمنيج:تجمااالبر  -

، وتركز عمى المنيج القائم المتعممين ومتطمبات نموىمحاجات لرن قابل لمتعديل والتطوير وفقًا المنيج م
ثارة االىتمام والتعمم النشط، لذلك فإن البراجماتية تشجع عمى األنشطة  عمى حل المشكالت ومواجيتيا وا 
التي من شأنيا أن تشبع ميول المتعممين، ألن ىدفيم من العممية التعميمية ليس حشو أدمغة المتعممين 

نما ىدفيم ىو تمكين المتعمم من بناء الخبرات وتنظيميا بأسموب ديمقر بالمعمومات  اطي يكفل والحقائق وا 
 .( 2007،ىمشري) إشباع حاجات المتعممين

وقد نادى البراجماتيون بمبدأ التكامل والتركيز عمى أىمية تداخل العموم واعتماد بعضيا عمى اآلخر، 
 (. 1976ز،مع ضرورة التوسع في دراسة كل مادة )عبدالعزي

قاموا بتحويل النظرة القديمة والجامدة لممنيج عمى أنو مجرد مادة إلى النظرة  نو كما أن البراجماتي
 (. 1995الديناميكية لو عمى أنو عممية معيشة )عمي،

 

 ية وطرق التدريس:تالبراجما -

طرق التدريس وترفض التمقين، أو  ية عمى أىمية التعمم بالعمل والممارسة وتيتم بتنوعتتركز البراجما
 لى اتباع األسموب العممي في حل المشكالت من خالل االكتشاف واالستقصاء.إوتدعو  االستظيار

وييتم البراجماتيون بالطريقة أكثر من اىتماميم باألىداف، وقد ىاجموا طرائق التدريس القديمة، ودعوا 
طريقة المشروع ىي من أىم طرق التدريس بحيث  إلى وضع الطفل في موقف إيجابي دائمًا، ويرون أن
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تفترض وجود مشاكل عممية في الحياة تضعيا أمام الطفل بحيث تتحدى تفكيره وتدعوه إلى إيجاد 
 (. 1976الطرق العممية لحميا )عبدالعزيز،

 

 ية والمعمم:تالبراجما -

يمية بل جعمت من المتعمم التعمية الفمسفات التقميدية في جعل المعمم محورًا لمعممية تخالفت البراجما
ليم من خالل  وتقديمياار الخبرات المناسبة لممتعممين ياختتتمثل في ليا، وجعمت وظيفتو  ساسياً أمحورًا 

رشد خطط ومُ ية ىو مُ تلك فالمعمم من وجية نظر البراجمااتباع طرق مواجية المشكالت وحميا، لذ
 .( 2007ي،مشر وجو )ىنظم ومُ ومُ 

ب عن ق  نَ البراجماتي أن يكون الطفل تحت أقدام أستاذه، بل عميو أن يقف موقف الباحث المُ كما ورفض 
الحقيقة، والذي يفكر ويجرب بنفسو، كي يكتسب خبرة خاصة بو تمكنو من مواجية المشكالت الحياتية 

 (.   1976ومحاولة العمل عمى إيجاد الحمول المناسبة ليا )عبدالعزيز، ،التي تواجيو
 

 ية والسموك:تالبراجما -

أو اإلجبار وتستنكر العقاب وترى أن المربي يجب أن يتصف بالعطف  ية القصرتترفض البراجما
، وال ترى ضرورة الستخدام العقاب البدني لضبط والديمقراطية ، ال يجب أن يكون متسمطًا أو دكتاتورياً 

ذا كان ال بد من  استخدام العقاب فيجب التدرج في ذلك السموك أو لمقضاء عمى المشاكل السموكية، وا 
رشاده والعمل عمى تشجيعو عمى السموك  من خالل إحالة الطفل لممسؤول ومقابمتو لتفيم مشاكمو وا 

 (.    1999)الرشدان وجعنيني،الحسن وتعزيزه عميو 

 ية واإلدارة المدرسية:تالبراجما -

دارتيا. وتركز عمى أىمية وجود البناء ية ضرورة التعامل والمشاركة في تنظيم المدرسة تترى البراجما وا 
 .المدرسي المزود بالوسائل والتجييزات الالزمة لنجاح عممية التعمم وتطويرىا

ويرى أصحاب ىذه الفمسفة أن من واجب المدرسة كمؤسسة تربوية أن تعمل عمى توظيف مواقف 
ن يشارك في وضعيا كل من أ الحياة المختمفة في خدمة العممية التربوية، وأن الخطة التعميمية يجب

ن وأولياء األمور والطمبة وكل من لو صمة أو عالقة بالعممية التربوية بيدف تعزيز مبدأ المعممي
 (.  1983الديمقراطية في عممية اتخاذ القرارات التربوية )ناصر،
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البراجماتية والتغيير: تؤمن البراجماتية بالتغيير المستمر وتدعو إليو، وترى أنو ليس من الممكن  -
ال تتغير بل إن الوجود في تغير مستمر، وأن كل شيء في ىذا العالم نسبي  ثابتةوجود حقائق 

 (.   2015 ،عطية)ومتغير 
 

 

  :اإلسالميةالفمسفة    9.1.2
الخاص بسبب ارتباطيا  فكان ليا طابعيا ،سالمفي ظل اإل سالميةاإلنشأت ىذه الفمسفة في البالد 

اصة في ما يتعمق باهلل تعالى سالم وتعاليمو من خالل محاولتيا التوفيق بين الفمسفة والدين خالوثيق باإل
 .نسانية والكونواإل

رتكز عمى القوانين ومن الجدير بالذكر أن الفمسفة اإلسالمية انبثقت من القرآن والسنة، وبالتالي فيي ت
والمبادئ اإلليية الذي جاء بو اإلسالم، بخالف الفمسفات األخرى الوضعية األخرى والتي أوجدىا البشر 

 بناء عمى فكرىم وقناعاتيم الخاصة.
 

وقد قامت الفمسفة اإلسالمية في منبعيا عمى القرآن الكريم والحديث الشريف، وقد تأثرت بالفمسفات 
خرى التي جاءت مثل الفمسفة اليونانية والمصرية وغيرىا، كما أثرت بالفمسفات األاألخرى السابقة ليا 

نما يعني أنيا كانت انتقائيًة تأخذ ما يناسبيا بعدىا، وىذا التَّ  أثر ال يعني أنيا ُطبعت بطابعيا، وا 
 (.   1983ويتماشى مع مبادئ اإلسالم الحنيف )ناصر،

 

ىو أن الغاية القصوى من الفمسفة ىي الحكمة، حيث رأى الفالسفة وقد خرجت ىذه الفمسفة بمبدأ 
المسممون أمثال اإلمام الغزالي أن عممية التربية تأتي لصقل شخصية اإلنسان وتقريبو من اهلل تعالى، 

)عكَّيمة وأن ىذا التقرب ال يمكن تحقيقو دون الفضيمة والتي يتم اكتسابيا عن طريق العمم  
 (. 1984وآخرون،

 
 اهلل والفمسفة اإلسالمية:

ومعرفة اهلل واإليمان بو ىي مسألة حيوية بالنسبة  ،اهلل ىو األساس في كل من العقيدة والعبادة والتشريع
وىو  ،سالمية ىو الخالق الواحد الذي ال شريك لوفاهلل تعالى من منظور الفمسفة اإللإلنسان المسمم 

 .( 2007،ىمشرين كل المخموقات )عمطمق وىو المنزه في ذاتو وصفاتو الكمال ال
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 سالمية:اإلنسان في الفمسفة اإل
وىو أرقى المخموقات ميزه اهلل بالعقل  ،اإلنسان مخموق من طين خمقو اهلل ليكون خميفًة في األرض

مختار ومقيد مجبور،  رّ وىو مركب من جسد وروح وعقل وعاطفة، يولد عمى الفطرة وىو حُ  ،مو بورَّ وكَ 
وترتكز ىذه الفمسفة عمى أن الخير متأصل في اإلنسان والشر ىو طارئ عميو وقد منح اإلنسان القدرة 

 .(2015 ،عطيةعمى التمييز بينيما )
 

 سالمية:الكون في الفمسفة اإل
بل خمقو اهلل تعالى وأحسن صنعو  ًة،لم يوجد صدفسالمية أن الكون لم يوجد بنفسو و ترى الفمسفة اإل
، وكل ما ىو موجود فيو مسخر لخدمة اإلنسان، وىو خاضع لسيطرة اهلل تعالى وىيمنتو وتنظيمو، وىو

 (.2015قائم عمى فكرة الوحدة والتي تقود إلى فكرة وحدانية الخالق )الجعافرة، 
 

 سالمية :المجتمع في الفمسفة اإل
فيو الفرد  ويتضامن يندمج ،م ومتماسكظَّ نَ مع مُ المجتمع المسمم ىو مجتسالمية أن ترى الفمسفة اإل

 .المسمم مع المجتمع بعيدًا عن األنانية وفي خدمة المصمحة العامة
 

 سالمية:المعرفة في الفمسفة اإل
بأدوات  ةقوم عمى استعمال العقل باالستعانسالمية لمتعميم عمى أنو عممية مستمرة تنظرت الفمسفة اإل

لى المالحظة والتفكير من خالل توظيف الحواس )السمع والبصر( والفؤاد إالمعرفة، وقد دعت 
 .( 2007)ىمشري،

كما أن العمم في الفمسفة اإلسالمية يتسع لكل العموم التي تقود إلعداد المسمم لمحياة، سواء كانت عموم 
ول منيا ىو عموم الدين وعمى رأسيا كتاب اهلل األ ،دينية أو دنيوية، فقد قسم الغزالي العموم إلى قسمين

تعالى، والثاني عموم الدنيا وىي العموم التي يحتاجيا اإلنسان المسمم لتيسير أمور حياتو مثل الطب 
 (. 1980والحساب والفمك وغيرىا )فيمي،

 
َّللاهُ الهِذيَه  َيْزَفعِ  وقد كان لمعمم مكانة كبيرة في اإلسالم وفي الفمسفة اإلسالمية، لقولو تعالى: "

(، وقولو 11" )المجادلة، آية رقم َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالهِذيَه ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجات  
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")الزمر، آية  َيْعَلُمونَ َل  َوالهِذيهَ  َيْعَلُمونَ الهِذيَه  َيسَْتِويَهْل  ُقلْ  "تعالى: 
 1983وقول أبي حامد الغزالي " إن تحصيل العمم عبادة بل ىو من أفضل العبادات" )ناصر، (. 9رقم
.) 
 

 
 )المفيوم والماىية(: االتجاىات  10.1.2

 

تفيد المراجع أن "ىربرت سبنسر" ىو أول من استخدم مفيوم االتجاىات، وقد عرفيا "ألبورت" عمى أنيا 
المنظم من خالل الخبرة، والتي تعمل بدورىا عمى إحداث توجيو حالة من االستعداد أو التييؤ العقمي 

 (. 2012ديناميكي الستجابة الفرد نحو الموضوعات والمواقف المختمفة )المجيدل والشريع،
( االتجاىات عمى أنيا الحالة الوجدانية لمفرد، والتي تنشأ بناء عمى ما يمتمكو 2014وقد عرفت داود )

ت سابقة تدفعو ألداء استجابات أو سموكيات في موقف معين، ويظير من معتقدات وتصورات وخبرا
 من خالل ىذه السموكيات مدى التحيز أو الرفض ليذا الموقف.

 

كما يمكن تعريف االتجاه عمى أنو نزعة اإلنسان لالستجابة إلى حادث معين أو فكرة معينة، بطريقة 
 (. 2012سمبية )المجيدل والشريع، محددة سمفًا، وىذه االتجاىات إما أن تكون ايجابية أو

( أن االتجاىات عبارة عن نزعات تقود الفرد إلحداث استجابة محددة نحو أفراد أو 2003ويرى الحيمة )
 أفكار أو أمور معينة تشترك في صفات معينة ضمن نظام معقد يشتمل عمى متغيرات متنوعة.

الفرد ويشعر بيا ، وىي بذلك ُتعّد الُمحرك  كما أن مفيوم االتجاه يشير إلى الطريقة التي يفكر فييا
األساسي لتصرفاتو، والتي من خالليا ُيبدي ردود أفعالو حيال األمور أو المواقف المختمفة )أبو 

 (.2009الضبعات وقطيشات، 
 

ة والتي تعكس صورة وترى الباحثة أن مفيوم االتجاه ىو المفيوم الذي ُيعبر عن مرآه الشخص الداخمي
في  من خالل تصرفو ، ويمكن مالحظة ذلك االنعكاساقعوتسقطيا عمى أرض الو  شاعرهتفكيره وم

ما أن يا تجاه األمور والقضايا التي ُتعرض عميو فيو إما أن واقف المختمفة وآراءه التي ُيبديالم يوافقيا وا 
 يعارضيا.
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ويمكن القول إن ىذه االتجاىات تشتمل عمى ثالثة مكونات رئيسية تتمثل بالمكون العاطفي أو 
الوجداني، والمكون المعرفي باإلضافة إلى المكون السموكي أو األدائي، أما المكون الوجداني فيمكن 

المعرفي  التعبير عنو بالشعور العام الذي يمتمكو الفرد تجاه شخص أو شيء ما، في حين أن المكون
يمثل المعمومات والمعارف التي تُبنى عمييا وجية نظر صاحب االتجاه، في حين أن المكون السموكي 
أو األدائي يمكن التعبير عنو بالفعل الذي يقوم بو صاحب االتجاه، حيث يمكن االستدالل عمى االتجاه 

 (. 2003من خالل السموك الذي يقوم بو صاحبو )الحيمة، 
 

( في كتابو "أساليب تدريس العموم" مجموعة من الخصائص التي تتميز بيا 2005ن )وقد أورد زيتو 
 االتجاىات، وىي كاآلتي:

نما يكتسبيا الفرد نتيجة تفاعمو مع البيئة  - االتجاىات ُمتعمَّمة: أي أنيا ليست غريزية أو فطرية، وا 
 المحيطة.

 االستدالل عمييا من خاللو. ناالتجاىات تُنبئ بالسموك: فيي تعمل كموجيات لمسموك ويمك -
 االتجاىات اجتماعية: ألنيا تؤثر في مجال العالقات مع األفراد المحيطين. -
االتجاىات ثابتة نسبيًا ولكنيا قابمة لمتعديل والتغيير: فيي مرتبطة بالفرد وخبرتو خالل فترة حياتو  -

 لذلك تمتاز بالثبات النسبي، ولكنيا قابمة لمتعديل.
 لمقياس: ويكون ذلك من خالل استخدام مقياس االتجاىات. االتجاىات قابمة  -

وتمعب االتجاىات نحو مينة التدريس دورًا أساسيًا بالنسبة لمعاممين في ىذه المينة، ألن مشاعرىم تجاه 
ىذه المينة واتجاىاتيم نحو المواد الدراسية ونحو األنشطة والزمالء ونحو ذاتيم أيضًا تؤثر في قدرتيم 

 (.2012عمى تحقيق األىداف والغايات المرجوة )المجيدل والشريع، 
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 الدراسات السابقة    2.2

بمراجعة األدب التربوي لموضوع الدراسة، تبين أن ىناك مجموعة من الدراسات التي اىتمت بدراسة 
موضوع الفمسفات التربوية واالتجاىات نحو مينة التعميم، ومن الدراسات التي تبحث في ىذا المجال ما 

 يمي:

 

 :الدراسات العربية   1.2.2

 المتعمقة بالفمسفات التربوية: الدراسات العربية   1.2.2.1

( بدراسة ىدفت لمتعرف إلى درجة ممارسة معممي المرحمة األساسية في 2015قام بدارنة والحوري )
مديرية تربية إربد األولى لمبادئ فمسفة التربية والتعميم في األردن، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع 

األساسية ومعممييا، وقد تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع المعممين  المشرفين ومديري المدارس
%(، في حين تم تطبيق أداة الدراسة عمى 10( معممًا ومعممة بنسبة )450والمعممات بمغ عددىم )

جميع المشرفين والمدراء في تربية إربد األولى، ولتحقيق أىداف الدراسة أعد الباحثان استبانة تكونت 
ة لكل قسم توزعت عمى خمسة مجاالت ىي: المبادئ الفكرية والوطنية والقومية واإلنسانية ( فقر 39من )

واالجتماعية، وقد أظيرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبادئ فمسفة 
كبيرة، وقد التربية والتعميم في تربية إربد األولى من وجية نظر المشرفين والمدراء والمعممين ىي بدرجة 

جاء مجال المبادئ الوطنية في المرتبة األولى، كما أظيرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في استجابات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة معممي المرحمة األساسية لمبادئ فمسفة التربية والتعميم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في  تعزى لمتغير النوع االجتماعي ولصالح اإلناث، باإلضافة إلى عدم
 استجابات أفراد الدراسة تعزى إلى متغيري المؤىل العممي والخبرة.

( بدراسة كان اليدف منيا التعرف إلى الفمسفة التربوية السائدة لدى معممي 2014البمعاسي )قام وقد 
معممًا، وقد استخدم الباحث ( 50المرحمة المتوسطة في محافظة القريات، وقد تكونت عينة الدراسة من )

( فقرة تمثل أىم القضايا التربوية وىي: مفيوم 17اختبار االختيار من متعدد، حيث تكون االختبار من )
التربية، المنيج الدراسي، المعمم، المتعمم، طرق التدريس، التقويم، ضبط السموك، وقد أشارت النتائج 
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ين، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى عدم وجود فمسفة تربوية واضحة عند المعمم
 لمتغيرات الجنسية، سنوات الخبرة، المؤىل العممي، التخصص األكاديمي.

( والتي ىدفت إلى معرفة مستوى وعي طمبة كميات التربية 2004وفي دراسة مقارنة أجراىا قزاقزة )
مة وفمسفة التربية في األردن وعالقة والمعممين خريجي ىذه الكميات في األردن بالفمسفات التربوية العا

ذلك باتجاىاتيم نحو مينة التعميم، وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية: احتل البعد الفمسفي البراجماتي 
المرتبة األولى في مجال الوعي بالفمسفات التربوية العامة، ويميو البعد الفمسفي الوجودي ثم الواقعي 

ي احتل المرتبة األولى فيما يتعمق بمقياس الوعي بالفمسفة التربوية يميو فالمثالي، كما أن البعد الدين
البعد القومي والوطني ثم االقتصادي ويميو الشخصي واإلنساني، وقد كانت النتائج فيما يتعمق بمقياس 
مستوى الوعي بالفمسفات التربوية لصالح اإلناث فيما يخص متغير الجنس، ولصالح معممي المجال 

متغير التخصص، ولصالح المعممين فيما يخص متغير المينة، ولصالح جامعة مؤتة فيما  فيما يخص
يخص متغير الجامعة، كما أظيرت النتائج أن االتجاىات نحو مينة التعميم كانت متوسطة مع وجود 
فروق في ىذه االتجاىات تعزى لمتغير الجنس والجامعة والتخصص، باإلضافة إلى وجود عالقة 

عيفة بين درجة الوعي بالفمسفات العامة وفمسفة التربية وبين االتجاىات نحو مينة التعميم ارتباطية ض
 من وجية نظر كل من المعممين والطالب.

( التي ىدفت إلى الكشف عن فمسفة معممي المرحمة الثانوية في المدارس 1999أما دراسة الشويحات )
ومعممة قاموا باإلجابة عمى أداة الدراسة، وىي  ( معمماً 529األردنية، وقد تكونت عينة الدراسة من )
( سؤااًل موضوعيًا يشتمل عمى خمسة حقول فمسفية تربوية 17اختبار اختيار من متعدد يحتوي عمى )

%( من 44.4ىي: المثالية، الواقعية، اإلسالمية، البراجماتية، الوجودية، وقد أظيرت نتائج الدراسة أن )
%( وىي النسبة الباقية 55.6نحو الفمسفة التربوية البراجماتية، في حين أن )أفراد عينة الدراسة يتجيون 

موزعون في توجياتيم نحو الفمسفات التربوية األخرى، كما أنو ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند 
( بين نوع فمسفة المعمم التربوية وكل من متغيرات جنس المعمم والمؤىل α ≤ 0.05مستوى الداللة )

ممي، بينما أظيرت النتائج وجود مثل ىذه العالقة بين نوع فمسفة المعمم التربوية وكل من متغيرات الع
الخبرة والتخصص األكاديمي والمنطقة التعميمية، باإلضافة إلى أن الدراسة أظيرت مجموعة من 

 دارس األردنية.  التطبيقات التربوية لبعض الفمسفات األكثر قبواًل عند معممي المرحمة الثانوية في الم
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( ىدفت إلى معرفة الفمسفة التربوية لممعممين األردنيين العاممين في 1992وفي دراسة أجراىا العمري )
وزارة التربية والتعميم، والتعرف إلى العالقة بين ىذه الفمسفات وبعض المتغيرات كالجنس والمؤىل 

( 565ل بيا، وقد تكونت عينة الدراسة من )العممي والمؤىل التربوي والخبرة ومستوى المدرسة التي يعم
( سؤااًل يمثل الفمسفات التالية: المثالية والواقعية 12معممًا ومعممة باالعتماد عمى اختبار مكون من )

%( فقط من المعممين يحممون فمسفة 44.2والتقدمية والوجودية، وقد كانت نتائج الدراسة كاآلتي: إن )
%( ال يحممون فمسفة تربوية محددة، كما أن الغالبية 55.8إن )تربوية واضحة ومحددة، في حين 

العظمى ممن لدييم فمسفة تربوية محددة ىم من أنصار الفمسفة التقدمية، باإلضافة إلى أنو ال يوجد 
عالقة دالة إحصائيًا بين امتالك المعمم لمفمسفة التربوية وأي من المتغيرات سابقة الذكر باستثناء متغير 

تربوي، حيث أظيرت الدراسة أن المعمم المؤىل تربويًا يكون أكثر قدرة عمى تحديد فمسفة المؤىل ال
 تربوية محددة وخاصة بو من المعمم غير المؤىل تربويًا.

( التي ىدفت إلى معرفة فمسفة المعمم التربوية في جميورية مصر 1988وفي دراسة عبد المطيف )
تربوية لبعض فمسفات التربية الشائعة بين المعممين في مصر، العربية، واألسس الفمسفية وتطبيقاتيا ال

( معمم ومعممة يعممون في مدارس محافظة أسيوط وسوىاج وقن، 300وقد تكونت عينة الدراسة من )
ضمن تخصصات مختمفة بحيث تزيد خبرتيم عن ثالثة سنوات، وقد أعد الباحث استبانة تعكس 

ربعة فمسفات ىي: المثالية والواقعية والوجودية والبراجماتية، وقد األسس الفمسفية والتطبيقات التربوية أل
%( من أفراد عينة الدراسة ترى أنو ال يوجد فمسفة تربوية واضحة 87اتضح من نتائج الدراسة أن )

المعالم لنظام التعميم في مصر، كما أن معظم أفراد العينة أجمعوا عمى ضرورة توفر األسس التالية 
تربوية خاصة بالنظام التعميمي في مصر وىي: الكون، المعرفة، الذكاء، القيم والطبيعة لتكوين فمسفة 
 اإلنسانية.  
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 المتعمقة باالتجاىات نحو مينة التعميم: الدراسات العربية   1.2.2.2

( والتي ىدفت إلى التعرف إلى اتجاىات الطمبة المعممين في المستوى الرابع 2013وفي دراسة حسن )
ذا كانت ىناك فروق في  بقسمي الرياضيات والمغة اإلنجميزية بكمية التربية نحو مينة التدريس، وا 
االتجاىات تعزى لمتغيرات التخصص )رياضيات، لغة إنجميزية(، والبرنامج الذي يدرسون فيو )أساسي، 

( طالب 70( طالبًا وطالبة موزعين وفق التخصص بواقع )129تكونت عينة الدراسة من ) يثحعام(، 
( طالب وطالبة تعميم 60)بواقع وطالبة لغة إنجميزية، و وفقًا لمبرنامج  اً ( طالب59)وطالبة رياضيات، و

مقياس  وطالبة تعميم ثانوي )عام(، ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث اً طالب( 69أساسي و )
( فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت ىي: )اإلعداد لمينة التدريس، النظرة 31االتجاىات المكون من )

الشخصية لمينة التدريس، المكانة االجتماعية واالقتصادية لمينة التدريس، أىمية تكنولوجيا التعميم 
لتدريس إيجابية بشكل عام، لمينة التدريس(، وقد أظيرت النتائج أن اتجاىات أفراد العينة نحو مينة ا

كما أظيرت عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في اتجاىات عينة الدراسة تعزى لمتغير التخصص أو 
 البرنامج.

( ىدفت إلى تقصي اتجاىات الطمبة المعممين في 2012وفي دراسة مقارنة أجراىا المجيدل والشريع )
جامعة الفرات نحو مينتيم المستقبمية، وقد -حسكةجامعة الكويت، وفي كمية التربية في ال-كمية التربية

كانت عينة البحث عرضية موزعة عمى السنوات األربعة، تمثمت في الطمبة المتواجدين في اليوم الذي 
كمية التربية في جامعة ( طالب وطالبة من 403طبقت فيو االستبانة، حيث بمغ عدد أفراد العينة )

مية التربية في جامعة الفرات، وقد اعتمد الباحثان عمى استبانة وطالبة من ك اً ( طالب389)الكويت، و
عمى اتجاىات الطمبة المعممين نحو  اً قاما بإعدادىا لمتوصل إلى النتائج التالية: إن لمتغير الجنس تأثير 

لصالح اإلناث، كما أنو لم يكن لمتغير  كانت مينة التعميم في كال عينتي البحث وىذه الفروق
عمى اتجاىات الطمبة المعممين نحو مينة التعميم في كال عينتي البحث، كما أنو لم التخصص تأثير 

يثبت لمتغير السنة الدراسية أي تأثير عمى اتجاىات عينة الطمبة المعممين نحو مينة التعميم في كمية 
جامعة -سكةجامعة الكويت، بينما كان لو تأثير عمى عينة الطمبة المعممين في كمية التربية بالح-التربية
 الفرات.

 الرياضية التربية كمية طمبة اتجاىات إلى إلى التعرف ىدفت( 2010وفي دراسة أجراىا أبو ىاشم )
( 95) من الدراسة عينة تكونتقد و  والتدريب، التدريس بمينتي العمل نحو غزةفي  األقصى بجامعة
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 وكان الوصفي، المنيج الباحث واستخدم القصدية، بالطريقة الدراسة عينة اختيرت وقد وطالبة، طالباً 
 فروق ووجود التدريس، مينة نحو البحث عينة لدى عام إيجابي اتجاه وجودالدراسة   نتائج أىم من
 العمل نحو الدراسة عينة لدى إيجابي اتجاه باإلضافة إلى وجود اإلناث، لصالح إحصائية داللة ذات
 فيذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس  فروق كما أثبتت الدراسة عدم وجود التدريب، بمينة
 التدريب. نحو االتجاه

( التي ىدفت إلى معرفة اتجاىات طالب )معمم صف( نحو 2009أما دراسة أبو الضبعات وقطيشات )
( طالبًا وطالبة ممن 237، وقد اشتممت عينة الدراسة عمى )في جامعة الزيتونة األردنية مينة التدريس

أنيوا الدراسة النظرية لمساق التربية العممية، ويتدربون عمى التدريس في مدارس التطبيق العممي، وقد 
صمم الباحثان استبانة تبين أبعاد االتجاىات نحو مينة التدريس، والتأثيرات الذاتية والخارجية عمى 

تخصص )معمم صف( بمحض تاروا اختيار التخصص، وقد خمصت الدراسة إلى أن الطالب اخ
رغبة منيم سواء كان ذلك بالنسبة لمطالب أو الطالبات، وكانت اتجاىاتيم إيجابية نحو إرادتيم وب

التخصص، ولكن اتجاىاتيم نحو ممارسة مينة التدريس بعد التخرج كانت معتدلة، كما أثبتت الدراسة 
 ب نحو مينة التدريس وجنس الطالب.   أنو ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاىات الطال

( والتي ىدفت إلى التعرف إلى اتجاىات طمبة معاىد إعداد المعممين 2009وفي دراسة قام بيا خنياب )
والمعممات نحو مينة التعميم في محافظة النجف، حيث اعتمد الباحث عمى مقياس االتجاىات، وقد 

وقد توصمت الدراسة إلى أن ىناك  اتجاىًا ايجابيًا من ( طالبًا وطالبة، 265ت عينة الدراسة من )نتكو 
عميم تتعزى لمتغير الجنس في االتجاىات نحو مينة ال اً الطمبة نحو مينة التعميم، ولكن ىناك فروق

 لصالح اإلناث.

 والدافعية التدريس مينة نحو االتجاه بين العالقة معرفة إلى ( والتي ىدفت2007وفي دراسة طبشي )
نحو  اتجاىاتيم طبيعة ومعرفة ورقمة،في  مستواىم وتحسين المعممين تكوين معيد طمبة لإلنجاز لدى

 (106م )عددى البالغ المعيد طمبة جميعالدراسة  عينة شممت حيث لإلنجاز، دافعيتيم مستوىو  المينة
 مينة نحو االتجاه استبيان األولى أداتين الباحث استخدمالدراسة  أىداف ولتحقيق وطالبة، طالباً 

 وجاءت، عبد فاروق ترجمة ليرمانز لإلنجاز الدافعية اختبار والثانية ، الباحث إعداد من التدريس
 دافعيتيم مستوى ة كما أنإيجابي المعممين تكوين معيد طمبة اتجاىات لدراسة كما يمي: إنا نتائج

ز، وقد نجالإل افعيةوالد التدريس مينة نحو االتجاه بين عالقة وجودع، باإلضافة إلى مرتف لإلنجاز
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 مستواىم باختالف تختمف لم بينما جنسيم باختالف التدريس مينة نحوة الطمب ىؤالء اتجاىات اختمفت
 مستواىم باختالف تختمف لم بينما جنسيم باختالف الطمبة ليؤالء نجازاإلة دافعي اختمفتدراسي، وقد ال
 .دراسيال

معرفة اتجاىات طمبة كمية التربية في صاللة في سمطنة ( والتي ىدفت إلى 2006أما دراسة المجيدل )
 نسبتو ما حيث مثمت وطالبة، طالباً (  330) عمان نحو مينة التعميم،  وقد تكونت عينة الدراسة من

 وجود عدم :منياكان  النتائج من عدد إلى الباحث توصل، وقد األصمي المجتمع من( % (32.6
 فروق توجد ال التعميم، كما أنو مينة نحو واإلناث الذكور بين اتلالتجاى بالنسبة إحصائياً  دالة فروق
 الكمية ممارسة عدم يعني مما الدراسة، سنوات لمتغير تبعاً  المينة نحو والطالبات الطمبة اتجاىات بين
 في اً فروق ىناككما أن  المينةـ نحو اإليجابية االتجاىات بناء في دور أي والتأىيل اإلعداد فترة في

، باإلضافة إلى أن الدراسة لم األدبية التخصصات لصالح لمتخصص تبعاً  المينة نحو االتجاىات
 المعدل وكذلك ،الثانوية في الدرجات معدل لمتغيري تبعاً  المينة نحو االتجاىات في فروق تظير وجود

 الكمية. في التراكمي

اتجاىات طمبة قسم عموم الحياة في ( دراسة كان ىدفيا التعرف إلى 2002وقد أجرى الركابي ومحمد )
( طالبًا وطالبة من الصفوف األولى 98كمية التربية نحو مينة التدريس، وقد تكونت عينة الدراسة من )

ابن الييثم/ جامعة بغداد، وقد اعتمد الباحثان عمى أداة  -كمية التربية -والرابعة في قسم عموم الحياة
( فقرة ثالثية البدائل، وقد 30عممي، وقد تكونت من ) تكونت من جانبين إحداىما نظري واآلخر

توصمت الدراسة إلى عدم وجود اتجاىات لدى الطمبة نحو مينة التدريس، ويعزى ذلك إلى ضعف 
 األحوال المادية باإلضافة إلى أسباب اجتماعية وقمة الدعم والتشجيع.

حو مينة التدريس وعالقتو بالمستوى ( والتي ىدفت إلى التعرف إلى االتجاه ن1991أما دراسة الطاىر )
الدراسي والتخصص والتحصيل لدى طالب كمية التربية بجامعة الممك سعود في الرياض، وقد بمغت 

( طالبًا وطالبة من كمية التربية، وقد استخدم الباحث أداة لقياس اتجاىات طالب 603عينة الدراسة )
توى الرابع باختالف تخصصاتيم وتحصيميم المستوى الدراسي األول بكمية التربية وطالب المس

الدراسي، وقد كانت نتائج الدراسة كاآلتي: وجود فروق بين متوسطات اتجاه طالب المستوى الدراسي 
األول والرابع لصالح المستوى األول، كما أظيرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

التخصصات العممية نحو مينة التدريس، كما  متوسطات اتجاه طالب التخصصات األدبية وطالب
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أوضحت الدراسة عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بين اتجاىات طالب المستوى الدراسي األول 
 وتحصيميم الدراسي، وكذلك المستوى الرابع في التخصصات األدبية والعممية.

                  

 :الدراسات األجنبية   2.2.2

الدراسات األجنبية السابقة، قامت الباحثة بجمع عدد من الدراسات األجنبية التي بعد االطالع عمى 
 ترتبط بموضوع الدراسة، وىي كاآلتي:

 األجنبية المتعمقة بالفمسفات التربوية:الدراسات    2.2.2.1

السائدة ( والتي ىدفت إلى التعرف إلى الفمسفة التربوية وأساليب التدريس Fries, 2012دراسة فريز )
لدى المعممين في جامعة والية نيوتن وعالقتيا ببعض المتغيرات الديموغرافية كالجنس والعمر والرتبة 

( عضوًا من أعضاء ىيئة التدريس 122األكاديمية وسنوات الخبرة، وقد اشتممت عينة الدراسة عمى )
د الفمسفة الشخصية لدى المعمم، في كمية التربية في جامعة نيوتن، وقد استخدم الباحث أداة لتقييم وتحدي

( جممة غير مكتممة، وعمى المعمم اختيار الخيار المناسب من خمسة 15حيث اشتممت األداة عمى )
خيارات إلكمال كل جممة بحيث يمثل كل خيار فمسفة معينة لمتعميم، وكانت نتائج الدراسة كاآلتي: إن 

%( كان لدييم 13وية التقدمية، في حين أن )%( من أعضاء ىيئة التدريس يفضمون الفمسفة الترب53)
%( لم يكن لدييم فمسفة محددة، كما أثبتت الدراسة 17فمسفات مختمطة من اثنتين أو أكثر ، كما أن )

أن المتغيرات الديموغرافية لم يكن ليا أي عالقة ذات داللة إحصائية باستثناء متغير الجنس حيث كان 
 نو ال يوجد عالقة بين الفمسفة السائدة لدى المعمم وأساليب تدريسو.لصالح اإلناث، كما بينت الدراسة أ

( والتي كان ىدفيا التعرف إلى الفمسفات التي يؤمن بيا مدربوا Conti, 2007أما دراسة كونتي )
المتعممين، والتعرف عمى المدارس الفمسفية الرئيسية لمفكر الفمسفي لدييم، وقد تكونت عينة الدراسة من 

بًا، وتم اعتماد اختبار االختيار من متعدد كأداة لمدراسة، وقد أظيرت الدراسة النتائج التالية: ( ُمدر 46)
%( وجوديين، 50%( براجماتيين، و )15.2%( واقعيين، و )17.4%( مثاليين في حين أن )8.7إن )

 %( ليس ليم فمسفة محددة.8في حين أن )
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 تعميم عمى وتأثيرىا التربوية الفمسفات( ىدفت إلى معرفة Kaiser, 2002وفي دراسة أجراىا كايزر )
، وقد اعتمد الباحث عمى اسموب المالحظة واأللمانية اإلنجميزية لمغة الدراسية الفصول في الرياضيات

( مدارس أخرى منتشرة 6( مدرسة مختمفة في إنجمترا، و)24والمقابمة مع المعممين، وقد شممت الدراسة )
أظيرت الدراسة تأثيرًا قويًا لمفمسفات التربوية عمى العممية التعميمية وخاصًة في تدريس في ألمانيا، وقد 

 الرياضيات في كال البمدين.

 

 األجنبية المتعمقة باالتجاىات نحو مينة التعميم:الدراسات    2.2.2.2

عن موقف الطالب نحو مينة التعميم في  والتي ىدفت إلى الكشف Egwu)  (2015 ,دراسة ايجو
ليكي، حيث استخدم الباحث االستبانة كأداة اني، أباككمية التربية في نيجيريا، في جامعة والية إبو 

، وأظيرت نتائج الدراسة أن الطالب لدييم ( طالبٍ (300لمدراسة تم تطبيقيا عمى عينة تكونت من 
ريس ميمة صعبة، وأن المدرسين ال يتقاضون أجورًا جيدة اتجاىًا سمبيًا نحو مينة التدريس، وأن التد

 بالمقارنة مع المين األخرى. 
 

ىدفت إلى معرفة موقف المعممين نحو مينة التعميم في منطقة والتي  (Pathy, 2014ثي )با دراسة
كوش بييار في والية البنغال الغربية،وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي،  واعتمد عينة 

ناثًا( ، حيث استخدام الباحث مقياس االتجاىات 180طبقة قصدية تكونت من )  ( مدرسًا )ذكورًا وا 
راسة أن اتجاىات معممي الكميات في منطقة كوش بييار في والية البنغال لجمع البيانات، وأظيرت الد

 الغربية ليست مرتفعة نحو مينة التعميم  ولكنيا ُمرضية إلى حدٍّ ما.
 

 

 

 في المعممين المرشحين اتجاىات تحديد (  والتي ىدفت إلى,Gultekin 2006) أما دراسة جولتيكن
 ومعرفة ،التدريس مينة نحو بعد عن التعميم نيج خالل من يدرسون الذين المدرسة قبل ما مرحمة

 التعميم كمية -األناضول جامعة ت عينة الدراسة من طالبوكان. التدريسفي  لمكفاءة إدراكيم مستويات
 واستخدمت. لممعممين مرشحاً  (957وقد بمغ عدد أفراد العينة ) ،المعممين تدريب برنامجالمفتوح في 

 مستويات وتحديد التدريس مينة نحو المعممين من المرشحين اتجاىات لقياس االستقصائية الدراسة
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 مواقف أن الدراسة كشفتقد و   ،الدراسة ليذه البيانات لجمع كأداة التدريس في لمكفاءة إدراكيم
 . جداً  جيدة التدريسية لمكفاءة إدراكيم مستويات وأن ،جداً  إيجابية التدريس مينة نحو المعممين المرشحين

 

( التي ىدفت إلى دراسة العالقة بين االتجاه نحو مينة التعميم Yaakub, 1990أما دراسة يعقوب )
والدافعية لمتعمم(، وقد أظيرت والجنس والمؤىل والسمات الشخصية  والمتغيرات التالية: )االنتماء العرقي

االتجاىات لم تختمف باختالف نتائج ىذه الدراسة أن االتجاىات تختمف باختالف العرق، إال أن ىذه 
الجنس بين الذكور واإلناث، ولم يكن ىناك عالقة ارتباطية ممحوظة بين الدافع واالتجاه لمينة التعميم، 
إال أنو كان ىناك عالقة إيجابية بين عاممين شخصيين واالتجاه نحو مينة التعميم ىما االستقرار 

 بين عاممين آخرين ىما الميل والحذاقة. العاطفي والثقة بالنفس، وكان ىناك عالقة سمبية
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 السابقة:الدراسات تعقيب عمى    3.2.2

 من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة يتضح ما يمي:

إن الدراسات السابقة التي تم عرضيا في ىذه الدراسة تنتمي إلى جانبين أساسيين، األول يتعمق بمجال 
بشكل عام وفمسفة التربية بشكل خاص، أما الجانب الثاني فيو يتعمق الوعي بالفمسفات التربوية 

 بموضوع االتجاىات نحو مينة التعميم وعالقتيا ببعض المتغيرات المختمفة.

كما أن معظم الدراسات تم فييا استخدام المنيج الوصفي من أجل الوصول إلى النتائج، حيث تم 
من خالل وصفيا و الحديث عنيا، وعن عالقتيا عرض الظاىرة كما ىي موجودة عمى أرض الواقع 

 ببعض المتغيرات المختمفة دون إجراء أي تعديل عمييا.

كما أن معظم الدراسات التي تم عرضيا قد استخدمت إما االستبانة كأداة لمدراسة، مثل دراسة: بدارنة 
ابي ومحمد (، الرك2009(، أبو الضبعات وقطيشات )2012(، المجيدل والشريع )2015والحوري )

 ,Fries(، فريز )2014(، أو االختبار مثل دراسة: البمعاسي )1988المطيف ) (، عبد2002)
(، وقد عمد بعض الباحثين 1992(، العمري )1999(، الشويحات )Conti, 2007(، كونتي )2012

األدوات، إلى المزاوجة ما بين االستبانة واالختبار في دراستيم وذلك بسبب احتياج الدراسة لمثل تمك 
(، في حين اعتمد اآلخرون عمى مقياس االتجاىات كأداة لمدراسة، مثل 2007) يمثل دراسة: طبش
(، في حين اعُتمدت المالحظة والمقابمة 1991(، الطاىر )2009(، خنياب )2013دراسة: حسن )

 .(Kaiser, 2002كايزر )كأداة لجمع البيانات في دراسة 

الدراسات تتركز عمى طالب كميات التربية، أو المعممين خريجي ىذه وقد كانت العينة في معظم 
 الكميات.

الفمسفات التربوية أن الفمسفة البراجماتية احتمت لدراسات التي تختص بموضوع وقد أوضحت بعض ا
المركز األول بين الفمسفات األخرى من حيث الوعي بالفمسفات أو الممارسة من قبل المعممين في 

(،  1992(، العمري )1999(، الشويحات )2004(، قزاقزة )Fries, 2012) دراسة: فريز الميدان، مثل
كانت ىي السمة المميزة  الوجودية( أن الفمسفة Conti, 2007في حين أظيرت دراسة كونتي )

 لممعممين يمييا الفمسفة الواقعية ثم البراجماتية.
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لممعممين، مثل دراسة البمعاسي كما أظيرت بعض الدراسات عدم وجود فمسفة واضحة ومحددة 
 (. 1988( ودراسة عبد المطيف )2014)

وقد تناولت الدراسات التي تختص بموضوع االتجاىات الحديث عن أىمية دراسة االتجاىات نحو مينة 
التعميم، موضحًة الدور الكبير الذي تسيم االتجاىات اإليجابية نحو مينة التعميم في تحقيقو، واألثر 

 في مساعدة معممي المستقبل عمى المساىمة في تحقيق أىداف العممية التربوية والتعميمية.البارز ليا 

وقد أظيرت معظم الدراسات أن اتجاىات الطمبة أو المعممين نحو مينة التدريس كانت إيجابية، مثل 
(، 2009(، خنياب )2009(، أبو الضبعات وقطيشات )2010(، أبو ىاشم )2013دراسة: حسن )

( 2002(، في حين أن دراسة الركابي ومحمد ) ,Gultekin 2006(، جولتيكن )2007طبشي )
 أظيرت عدم وجود اتجاىات لدى الطمبة نحو مينة التدريس.

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أنو يوجد فروق في االتجاىات تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث 
 (.2007(، طبشي )2009(، خنياب )2010(، أبو ىاشم )2012مثل دراسة: المجيدل والشريع )

 ,Fries( وفريز )1992( والعمري ) 1999كل من الشويحات ) وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة
( في أن الفمسفة البراجماتية قد احتمت المركز األول بين الفمسفات األخرى من 2004( وقزاقزة )2012

 التربية أو المعممين خريجي ىذه الكميات. حيث أي الفمسفات ىي األكثر سيادًة لدى طمبة كميات

( والتي ترى أن الفمسفة الوجودية كانت Conti, 2007الدراسة مع دراسة كونتي )في حين اختمفت ىذه 
 ىي السمة المميزة لممعممين، يمييا الفمسفة الواقعية ثم البراجماتية.

( في أن متغير الجنس ليس لو 1992( والعمري )1999كما اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة الشويحات )
 تأثير عمى الفمسفة السائدة.

( وأبو الضبعات 2010( وأبو ىاشم )2013كما اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة كل من حسن )
( في أن  ,Gultekin 2006( وجولتيكن )2007( وطبشي )2009( وخنياب )2009وقطيشات )

يجابية.  اتجاىات طمبة كميات التربية نحو مينة التعميم كانت عالية وا 

( والتي كانت نتيجتيا عدم وجود اتجاىات لدى 2002في حين اختمفت مع دراسة الركابي ومحمد )
 طمبة كميات التربية نحو مينة التعميم.
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( في Yaakub, 1990قوب )( ويع2009كما اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة أبو الضبعات وقطيشات )
أن الجنس ليس لو تأثير عمى االتجاىات نحو مينة التعميم، في حين كانت نتيجة ىذه الدراسة مختمفة 

( وطبشي 2004( وخنياب )2010( وأبو ىاشم )2012مع نتيجة دراسة كل من المجيدل والشريع )
االتجاىات ُتعزى لمتغير  حيث أشارت ىذه الدراسات إلى وجود فروق في (2006( والمجيدل )2007)

 الجنس ولصالح اإلناث.

( في أن المستوى 2012( والمجيدل والشريع )1991كما انسجمت ىذه الدراسة مع دراسة الطاىر )
، في حين اختمفت مع دراسة التعميمي لو تأثير عمى اتجاىات طمبة كميات التربية نحو مينة التعميم

أن االتجاىات نحو مينة التعميم ال تتأثر ( والتي كانت نتيجتيا 2006والمجيدل ) (2007طبشي )
 بمتغير المستوى التعميمي.

 وقد تميزت الدراسة الحالية بما يمي:

سيما الفمسفة فمسطينية، الطمبة كميات التربية ال الفمسفات التربوية السائدة لدىأنيا قامت بدراسة  -
 و الوجودية.المثالية والواقعية والبراجماتية واإلسالمية 

 قامت الدراسة بالتعرف إلى اتجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم. -
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 الفصل الثالث 

 طريقة الدراسة و إجراءاتيا

لإلجراءات التي اتبعتيا  تفصيمياً  يتضمن وصفاً و  ،تبع في ىذه الدراسةميتناول ىذا الفصل المنيج ال
ختيرت بيا، تي الالطريقة االدراسة وعينتيا و حيث وصف مجتمع الباحثة في تنفيذ ىذه الدراسة، من 

متغيرات الدراسة، جراءات الصدق والثبات وخطوات تطبيقيا و ا  عدادىا، و إوأدوات الدراسة وطرق 
 لى النتائج .إالوصول تخدمة لتحميل البيانات و حصائية المسالمعالجة اإلو 

 

 منيج الدراسة   1.3

بأنــو المــنيج الــذي  فعــرَّ باســتخدام المــنيج الوصــفي. ويُ مــن أجــل تحقيــق أىــداف الدراســة قامــت الباحثــة 

أو قضية موجودة حاليًا يمكن الحصول منيا عمى معمومات تجيب عن أسئمة البحث دون يدرس ظاىرة 

وصـــف الظـــاىرة موضـــوع الدراســـة، وتحميـــل بياناتيـــا، واآلثـــار التـــي  مـــن خـــالل تـــدخل مـــن الباحثـــة فييـــا

مشكمة، وتصنيفيا وتحميميا ر العممي المنظم لوصف ظاىرة أو لتفسيثيا، وىو أحد أشكال التحميل واحدِ تُ 

خضاعيا لمدراسات الدقيقة بالفحص والتحميل.  وا 

 

 مجتمع الدراسة   2.3

جامعة القدس وجامعة بيت لحم وجامعة النجاح في تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة كميات التربية 
 ( طالباً 876البالغ عددىم )( و 2016/2017الدراسي )من العام  الصيفيفي الفصل الدراسي  الوطنية

 (.2016لمعام )  وزارة التربية والتعميم العاليحصائية الرسمية لحسب اإل طالبةً و 
 

 عينة الدراسة  3.3

دراسة من حيث الجنس، عشوائية، بحيث تم مراعاة أن تكون العينة ممثمة لمجتمع ال عينة تم اختيار
وطالبة  اً ب( طال162الكمية، حيث اشتممت الدراسة عمى )والتحصيل، والجامعة/كاديمي، والمستوى األ

 .%( من مجتمع الدراسة11مي بنسبة )من المجتمع الك
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 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة
 

 الجنس:نة الدراسة حسب متغير فراد عيأتوزيع 

متغير الجنس، ويظير أن فراد عينة الدراسة حسب  أ( توزيع 2.3( والشكل )1.3يبين الجدول )
 ناث .%( من اإل90.7%( من عينة الدراسة من الذكور، و )9.3)

 

 ( : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس1.3جدول )

 النسبة المئوية العدد الجنس
 % 9.3 15 ذكر

 % 90.7 147 نثىأ

 % 100  162 المجموع

 

 

 متغير الجنسفراد عينة الدراسة حسب أ( : توزيع 2.3شكل )

 

 

9.3;ذكور  

90.7;إناث  

ذكور

إناث
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 :كاديمينة الدراسة حسب متغير المستوى األ فراد عيأتوزيع 

ن أكاديمي، ويظير المستوى األ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 4.3( و الشكل )3.3بين الجدول ) 
سنة الثانية، و من طالب ال %( 21.6)سنة األولى، و %( من عينة الدراسة من طالب ال11.1 )
 سنة الرابعة.من طالب ال %( 40.7)سنة الثالثة، و من طالب ال %( 26.5)

 

 المستوى األكاديمي( : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 3.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى األكاديمي
 % 11.1 18 سنة أولى
 % 21.6 35 سنة ثانية

 %26.5  43 سنة ثالثة

 % 40.7 66 سنة رابعة

  %100 162 المجموع

 

 

 المستوى األكاديميفراد عينة الدراسة حسب متغير أ( : توزيع 4.3شكل )

11.1;سنةأولى  

21.6;سنةثانية  

26.5;سنةثالثة  

40.7;سنةرابعة  
سنةأولى

سنةثانية

سنةثالثة

سنةرابعة
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 :التحصيلنة الدراسة حسب متغير فراد عيأتوزيع 

ن أ، ويظير التحصيلمتغير ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 6.3( و الشكل )5.3بين الجدول ) 
  70تحصيميم يتراوح بين  %(69.8)، و  %70تحصيميم أقل من %( من عينة الدراسة  14.8)

 . %  85تحصيميم أكثر من  %( 15.4  )، و  %85إلى 

 

 التحصيل يع أفراد عينة الدراسة حسب متغير( : توز 5.3جدول )

 النسبة المئوية العدد التحصيل
 %14.8 24 %70أقل من 

 %69.8 113 %85إلى   70

 %15.4 25  %  85أكثر من 

 100% 162 المجموع

 

 

 التحصيلفراد عينة الدراسة حسب متغير أ( : توزيع 6.3شكل )

14.8;70أقلمن  

69.8;85-70من  

15.4;85أكثرمن  

70أقلمن

85-70من

85أكثرمن
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 : الجامعةنة الدراسة حسب متغير فراد عيأتوزيع 

ن أ، ويظير متغير الجامعة( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 8.3( و الشكل )7.3بين الجدول ) 
من طمبة جامعة  %(32.58)ىم من طمبة جامعة النجاح الوطنية، و%( من عينة الدراسة  47.5)

 . من طمبة جامعة بيت لحم %( 23.59)القدس، و 

 

 الجامعة يع أفراد عينة الدراسة حسب متغير( : توز 7.3جدول )

 النسبة المئوية العدد الجامعة
 %47.5 77 جامعة النجاح الوطنية

 %21.6 35 جامعة القدس

 %30.9 50 جامعة بيت لحم

 100% 162 المجموع

 

 

 الجامعةفراد عينة الدراسة حسب متغير أ( : توزيع 8.3شكل )

47.5;جامعةالنجاح  

21.6;جامعةبيتلحم  

30.9;جامعةالقدس  

جامعةالنجاح

جامعةبيتلحم

جامعةالقدس
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 الدراسة أدوات  4.3

 لإلجابة عن أسئمة الدراسة قامت الباحثة باستخدام أداتين لمدراسة.

مقياس  ، وىي عبارة عنالفمسفات التربوية السائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطينية: األداة األولى

( وذلك لمناسبتيا ألغراض 1999األداة من دراسة الشويحات )حيث قامت الباحثة بتبني تفضيالت، 

كل  وتمثلمن نوع االختيار من متعدد،  فقرة موضوعية( 17الدراسة وأىدافيا، حيث تكونت األداة من )

جانبًا من جوانب العممية التربوية، أما االختيارات فقد تضمنت التطبيقات التربوية لمفمسفات موضع  فقرة

رموزًا )أ_ب_ت_ث_ج(، حيث أن )أ( ترمز إلى الفمسفة المثالية و)ب( ترمز إلى  دراسة، وأخذتال

الفمسفة الواقعية و)ت( ترمز إلى الفمسفة البراجماتية و)ث( ترمز إلى الفمسفة الوجودية و)ج( ترمز إلى 

 الفمسفة اإلسالمية.

 

 :أداة الفمسفات التربوية السائدةصدق   4.3.1

دق أداة الدراسة بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين من ذوي قامت الباحثة بالتحقق من ص

( محكمين، حيث ُطمب منيم إبداء الرأي في فقرات األداة 10االختصاص والخبرة والذين بمغ عددىم )

ضافة  من حيث: مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتيا لغوّيًا، ومدى شمول الفقرات لمجانب المدروس، وا 

يا مناسبة، وقد ُأخذت آراءىم ومقترحاتيم بعين االعتبار، وعميو تم أي معمومات أو تعديالت يرون

 إخراج األداة بشكميا النيائي.

لفقـرات األداة مـع من ناحية أخـرى تـم التحقـق مـن صـدق األداة أيضـًا بحسـاب معامـل االرتبـاط بيرسـون 

واتضح وجود داللة إحصائية فـي جميـع فقراتيـا، ويـدل ذلـك عمـى أن ىنـاك اتسـاق الدرجة الكمية لألداة، 

 يبين ذلك: (3;9)رقمداخمي بين الفقرات، والجدول 
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الفمسفات التربوية ( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3;9جدول )
 السائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطينية 

 Rقيمة  الرقم
الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 
 اإلحصائية

 Rقيمة  الرقم
الدالة 

 اإلحصائية

1 
0.236

**
 0.003 7 

0.229
**

 0.003 13 0.462
**

 0.000 

2 
0.311

**
 0.000 8 0.217

**
 0.005 14 0.391

**
 0.000 

3 
0.422

**
 0.000 9 0.221

**
 0.005 15 0.381

**
 0.000 

4 
0.246

**
 0.002 10 0.465

**
 0.000 16 

0.289
**

 0.000 

5 
0.350

**
 0.000 11 0.174

*
 0.026 17 0.428

**
 0.000 

6 
0.295

**
 0.000 12 0.291

**
 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 

التحقق من ثبات األداة، من خالل بقامت الباحثة :أداة الفمسفات التربوية السائدةثبات      2.4.3
لفا، وكانت أحساب ثبات الدرجة الكمية لمعامل الثبات،لمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ 

(،وىذه النتيجة 0.743) لمفمسفات التربوية السائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطينيةالدرجة الكمية 
 داة بثبات يفي بأغراض الدراسة.لى تمتع ىذه األإتشير 
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، حيث قامت اتجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم استبانة: األداة الثانية

والدراسات السابقة ذات العالقة لبناء األداة باالستعانة ببعض الفقرات الباحثة بمراجعة األدب التربوي 

( ودراسة الصميبي 2003من أدوات واردة في بعض الدراسات السابقة مثل دراسة الركابي ومحمد )

( فقرة، واستخدم مقياس ليكرت 20(، وقد اشتممت ىذه األداة عمى )1991( ودراسة الطاىر )2001)

جابات أفراد العينة وىي بالترتيب: )موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض الخماسي لتقدير است

 بشدة(.

 

 :أداة االتجاىات نحو مينة التعميمصدق   4.3.3

قامت الباحثة بالتحقق من صدق أداة الدراسة بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين من ذوي 

ُطمب منيم إبداء الرأي في فقرات األداة ( محكمين، حيث 10االختصاص والخبرة والذين بمغ عددىم )

ضافة  من حيث: مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتيا لغوّيًا، ومدى شمول الفقرات لمجانب المدروس، وا 

أي معمومات أو تعديالت يرونيا مناسبة، وقد ُأخذت آراءىم ومقترحاتيم بعين االعتبار، وعميو تم 

 إخراج األدوات بشكميا النيائي.

لفقـرات االسـتبانة رى تـم التحقـق مـن صـدق األداة أيضـًا بحسـاب معامـل االرتبـاط بيرسـون مـن ناحيـة أخـ

ويـدل عمـى أن ىنـاك  ،واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانةمع الدرجة الكمية لألداة، 

 يبين ذلك: (3;10)اتساق داخمي بين الفقرات. والجدول 

 

 



59 
 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationبيرسون )نتائج معامل ارتباط (: 3;10جدول )
 اتجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم

 Rقيمة  الرقم
الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 
 اإلحصائية

 Rقيمة  الرقم
الدالة 

 اإلحصائية

1 
0.228

**
 0.004 8 0.446

**
 

0.000 15 0.622
**

 
0.000 

2 
0.605

**
 0.000 9 0.692

**
 

0.000 16 
0.572

**
 

0.000 

3 
0.590

**
 

0.000 10 0.745
**

 
0.000 17 0.458

**
 

0.000 

4 
0.498

**
 

0.000 11 0.359
**

 
0.000 18 

0.512
**

 
0.000 

5 
0.447

**
 

0.000 12 0.438
**

 
0.000 19 0.681

**
 

0.000 

6 
0.658

**
 

0.000 13 0.234
**

 0.003 20 0.569
**

 
0.000 

7 
0.540

**
 

0.000 14 0.636
**

 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 :أداة االتجاىات نحو مينة التعميمثبات      4.4.3

لمجاالت  الدرجة الكمية لمعامل الثباتالتحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات بقامت الباحثة 
التجاىات طمبة كميات التربية  لفا، وكانت الدرجة الكميةأالدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ 

داة بثبات يفي بأغراض لى تمتع ىذه األإوىذه النتيجة تشير  (0.842ة نحو مينة التعميم )يالفمسطين
 الدراسة. 

 

 إجراءات الدراسة     5.3

 تم اتباع الخطوات التالية إلجراء الدراسة :   

_ تحضير أدوات الدراسة وىي عبارة عن اختبار لمتعرف إلى الفمسفات التربوية السائدة لدى طمبة 
كميات التربية الفمسطينية ، واستبانة لقياس اتجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم، 

 ن البحوث والدراسات المحكمة والكتب ذات الصمة بموضوع الدراسة.  وذلك بالرجوع إلى العديد م

_ تم عرض أدوات الدراسة عمى مجموعة من المحكمين من أجل أخذ مالحظاتيم واقتراحاتيم بما 
 يختص بموضوع الصياغة والمحتوى والبناء،  لموصول إلى الصورة النيائية ليذه األدوات.  

من عمادة الدراسات العميا في جامعة القدس موجية إلى كل من _ حصمت الباحثة عمى كتب رسمية 
حصائيات  مدير عام التخطيط في وزارة التربية والتعميم العالي لمسماح لمباحثة بالحصول عمى بيانات وا 
حول أسماء كميات التربية الفمسطينية وأعداد طمبتيا، باإلضافة إلى كتب رسمية موجية إلى كل من 

في جامعة النجاح الوطنية وجامعة بيت لحم، لمسماح لمباحثة بتطبيق دراستيا عمى  عميد كمية التربية
من العام الدراسي  الصيفيأفراد عينة الدراسة من طمبة كميات التربية الفمسطينية في الفصل الدراسي 

(2017- 2016  .) 

( 200تم توزيع )_ وزعت األدوات عمى أفراد عينة الدراسة، ثم جمعت وتم التأكد من عددىا حيث 
( استبانة خضعت لمتحميل اإلحصائي، ومن ثم قامت الباحثة بتفريغيا 162استبانة وتم استرجاع )

 اإلحصائية المناسبة لمتغيرات الدراسة.   المعالجاتالسترجاع النتائج بعد تحميميا إحصائيا باستخدام 
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 متغيرات الدراسة       6.3

   تناولت الدراسة المتغيرات التالية:

 المتغيرات المستقمة:      1.6.3

 الجنس:  ولو مستويان )ذكر، أنثى(.  

 سنة رابعة(.  و سنة ثالثة و سنة ثانية و  المستوى األكاديمي: ولو أربع مستويات )سنة أولى

 (.  85، أكثر من    70-85،  من   70التحصيل:  ولو ثالثة مستويات )أقل من 

 الجامعة /الكمية: ولو ثالثة مستويات )جامعة النجاح الوطنية، جامعة القدس، جامعة بيت لحم(. 

 الفمسفة السائدة: وىو متغير مستقل فقط عند دراسة أثره عمى اتجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية.

 المتغيرات التابعة     2.6.3

 .  ية الفمسطينيةطمبة كميات الترب السائدة لدىالفمسفات التربوية المتغير التابع األول:  

 المتغير التابع الثاني:  اتجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم.
 

حصائيةاإلالمعالجة      7.3

 معينـــة(، وذلـــك تمييـــداً  قـــاموالتأكـــد مـــن صـــالحيتيا لمتحميـــل تـــم ترميزىـــا )إعطائيـــا أر  األدواتبعـــد جمـــع 

إلدخــال بياناتيــا إلــى جيــاز الحاســوب اآللــي إلجــراء المعالجــات اإلحصــائية المناســبة، وتحميــل البيانــات 

، وقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية وفرضياتياألسئمة الدراسة  وفقاً 

 one way)األحـادي التبـاين  تحميلو (، t- test، واختبار )ت( )لفقرات كل أداةواالنحرافات المعيارية 

ANOVA)( واختبــار كــاي تربيــع ،Chi-Squre) ،ومعامــل ارتبــاط بيرســون، ومعادلــة  لحســاب التكــرارات

 لمعمــوم االجتماعيــة اإلحصــائية ة(، وذلــك باســتخدام الرزمــCronbach Alphaالثبــات كرونبــاخ ألفــا )

(SPSS( )Statistical Package For Social Sciences.) 
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 الرابعالفصل 

 الدراسة  نتائج
 

 المقدمة 1.4

إلييا الباحثة عن موضوع الدراسة وىو  تلنتائج الدراسة، التي توصم عرضاً تضمن ىذا الفصل 
 طمبة كميات التربية الفمسطينية واتجاىاتيم نحو مينة التعميم " الفمسفات التربوية السائدة لدى"

من خالل  الجامعة(والتحصيل و المستوى التعميمي و  التالية: )الجنس وبيان أثر كل من المتغيرات
الدراسة، وتحميل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عمييا. وحتى  واتاستجابة أفراد العينة عمى أد

 يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية:

 أواًل: معيار تصحيح مقياس الفمسفات التربوية:

 الفمسفة اإلجابة

 المثالية أ

 الواقعية ب

 البراجماتية ت

 الوجودية ث

 اإلسالمية ج

 

تحددت الفمسفة التربوية لممجيب عن أسئمة االختبـار بحسـاب التكـرارات تحـت كـل فمسـفة مـن الفمسـفات، 
(، حيــث تــم حســاب التكــرارات لكــل مســتجيب عمــى حــدا، وأكثــر فمســفة 17-0إذ يمكــن أن يتــراوح بــين )

السـائدة لديـو، أمـا إذا تسـاوى عـدد التكـرارات عنـد اثنتـين مـن الفمسـفات فـإن ىي الفمسفة ُتعّد  متكررة لديو
 المستجيب ُيصنف بأن ليس لديو فمسفة محددة.
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كما أن درجة تمسك المستجيب بفمسـفة معينـة تتحـدد بعـدد التكـرارات، فكممـا ازداد عـدد التكـرارات لفمسـفة 
 ما يمكننا القول بأن ىذه الفمسفة متأصمة لدى الفرد.

تكـرارات كحـٍد أدنـى،  4ابتـداء مـن  لجدول التالي ُيظير تكرارات الفمسفات لدى كل مستجيب عمى حـداوا
 تكرار كحٍد أعمى: 12و وصواًل إلى 

 المجموع 12 11 10 9 8 7 6 5 4 الفمسفة

 12 0 0 1 0 1 3 3 4 0 المثالية

 28 0 0 0 1 6 9 6 6 0 الواقعية

 76 4 3 7 18 11 12 14 7 0 البراجماتية

 13 0 1 0 1 1 1 5 4 0 الوجودية

 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 اإلسالمية

 

 االتجاىات نحو مينة التعميم: ُسمم تقدير استجابات أفراد العينة عمى استبانةثانيًا: 

 

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 تجاىات الطمبةال 

 فأقل 1.80 جداً  منخفضة

 2.60-1.81 منخفضة

 3.40-2.61 متوسطة

 4.20-3.41 عالية

 فأعمى 4.21 عالية جداً 

 



65 
 

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:     2:4

 ؟  الفمسفات التربوية السائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطينية ما 
الستجابات أفـراد عينـة الدراسـة  المئويةوالنسب  التكراراتعن ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب  لإلجابة

 . الفمسفات التربوية السائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطينية عنالتي تعبر  ختباراال فقرات عمى

ية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمفمسفات التربوية السائدة ئو األعداد والنسب الم(: 1:4جدول )
 لدى طمبة كميات التربية الفمسطينية

 يةالنسبة المئو  العدد اسم الفمسفة الرقم

 7.4%  12 المثالية 1

 17.3%  28 الواقعية 2

 46.9%  76 البراجماتية 3

 8.0%  13 الوجودية 4

 1.9%  3 سالميةاإل 5

 18.5%  30 فمسفة غير محددة 6

 

ية السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة عمـى األعداد والنسب المئو ( الذي يعبر عن 4;1يالحظ من الجدول )

لبراجماتيــة حصــمت الفمســفة ا أن طمبــة كميــات التربيــة الفمســطينية الفمســفات التربويــة الســائدة لــدىاختبــار 

%(، ومـن ثـم الفمسـفة الوجوديـة 17.3، يمييا الفمسـفة الواقعيـة بنسـبة )(%46.9)ية عمى أعمى نسبة مئو 

%(. بينمـا 1.9سـالمية بنسـبة )الفمسفة اإل%(، ومن ثم 7.4%(، يمييا الفمسفة المثالية بنسبة )8بنسبة )

 %(.18.5فمسفتيم غير محددة عمى نسبة )حصل الذين 
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 /الفمسفةالفقرة الرقم
 االسالمية الوجودية البراجماتية الواقعية المثالية

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 جوىر عممية التربية ىو 1
23 14.2 75 46.3 28 17.3 31 19.1 5 3.1 

2 
 ىو اليدف العام لمتربية

8 4.9 23 14.2 70 43.2 12 7.4 49 
30.

2 

3 

من أكثر األغراض 
تنمية قدرة  ةالتربوية أىمي
 الطالب عمى

13 8.0 22 13.6 70 43.2 20 12.3 37 
22.

8 

4 
بني المنيج التربوي في يُ 

 4.9 8 14.8 24 45.7 74 20.4 33 14.2 23 ضوء

إمكانية تطوير المنيج  5
 2.5 4 9.3 15 50.6 82 27.8 45 9.9 16 ر بافتراض أنويالتربوي تس

 منيتكون المنيج التربوي  6
16 9.9 41 25.3 82 50.6 12 7.4 11 6.8 

مع المادة  المعمم يتعامل 7
الدراسية عمى أنيا وسيمة 

 المتعمم لتحقيق
17 10.5 61 37.7 30 18.5 47 29.0 7 4.3 

 من أفضل طرق التدريس 8
8 4.9 17 10.5 37 22.8 81 50.0 19 

11.

7 

 طبيعة المتعمم 9
31 19.1 63 38.9 34 21.0 22 13.6 12 7.4 

 فكر المتعمم 10
20 12.3 27 16.7 41 25.3 64 39.5 10 6.2 

 المتعممينأنظر لمجموعة  11
 5.6 9 22.2 36 39.5 64 24.1 39 8.6 14 عمى أنيم

من أىم كفايات المعمم  12
 3.1 5 17.9 29 22.8 37 34.0 55 22.2 36 التربوية قدرتو عمى

من أىم صفات المعمم  13
السموكية أنو مثل أعمى 

 لاللتزام بالسموك
73 45.1 20 12.3 41 25.3 13 8.0 15 9.3 

 من أىم أدوار المعمم 14
16 9.9 51 31.5 70 43.2 14 8.6 11 6.8 
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من أفضل طرق التقدم  15
 7.4 12 27.2 44 30.9 50 17.3 28 17.3 28 التربوي

عمميو تعديل سموك المعمم  16
 4.3 7 14.8 24 46.3 75 28.4 46 6.2 10 تستند إلى

المحصمة النيائية لمعممية  17
التربوية تتمثل في توجو 

 المتعمم نحو
18 11.1 29 17.9 66 40.7 45 27.8 4 2.5 

 

 : الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال    3:4

 الجنس متغيرات باختالفطمبة كميات التربية الفمسطينية  الفمسفة التربوية السائدة لدىختمف تىل 

 ؟ والتحصيل، والجامعة والمستوى التعميمي

 وتمت اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل الفرضيات اآلتية:

 نتائج الفرضية األولى: 

 التربويـة السـائدة لـدى الفمسـفاتفـي  (α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللـة توجد فروق ذات داللةال  "
 " الجنسعزى لمتغير تُ بة كميات التربية الفمسطينية طم

 

عـداد والنسـب األو  (Chi-square Testي تربيـع )كـ  حسـاب نتـائج اختبـارب األولـىحـص الفرضـية تـم ف

 طمبــة كميــات التربيــة الفمســطينية الفمســفة التربويــة الســائدة لــدى فــيعينــة الدراســة  أفــرادالســتجابة يــة المئو 

 . الجنسمتغير  حسب
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ية الستجابة أفراد العينة في ئو عداد والنسب الم( واألChi-square Testي تربيع )آنتائج اختبار ك (:4:2جدول )
 حسب متغير الجنس الفمسفة التربوية السائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطينية

 المجموع غير محددة سالميةاإل الوجودية البراجماتية الواقعية المثالية  الجنس/الفمسفة

 ذكر
 15 4 1 3 5 2 0 العدد

 %9.3 %13.3 %33.3 %23.1 %6.6 %7.1 %0. النسبةالمئوية

 أنثى
 147 26 2 10 71 26 12 العدد

يةالنسبةالمئو  100.0% 92.9% 93.4% 76.9% 66.7% 86.7% 90.7% 

 

 

(، أي 0.177(، ومستوى الداللة )7.640ي تربيع" )( أن قيمة "ك 4:2يتبين من خالل الجدول رقم )

طمبة كميات التربية الفمسطينية تعزى لمتغير  الفمسفة التربوية السائدة لدىأنو ال توجد فروق في 

 وبذلك تم قبول الفرضية األولى.. الجنس

 

 نتائج الفرضية الثانية: 

 التربويـة السـائدة لـدى ات( فـي الفمسـفα ≥ 0.05) إحصائية عند مسـتوى الداللـة ة"ال توجد فروق ذات دالل
 عزى لمتغير المستوى التعميمي"تُ طمبة كميات التربية الفمسطينية 

عــداد والنســب األو  (Chi-square Testتربيــع )ي كــ  حســاب نتــائج اختبــارب الثانيــةحــص الفرضــية تـم ف
 طمبــة كميــات التربيــة الفمســطينية الفمســفة التربويــة الســائدة لــدى فــيعينــة الدراســة  أفــرادالســتجابة يــة المئو 
 . المستوى التعميميمتغير  حسب

 

 

 مستوى الداللة * قيمة ك ي تربيع

 (7.640) (0.177) 
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في  العينة أفرادالستجابة ية عداد والنسب المئو األو  (Chi-square Test)ي تربيعكآنتائج اختبار (:4:3)جدول
 المستوى التعميميمتغير  حسب طمبة كميات التربية الفمسطينية الفمسفة التربوية السائدة لدى

الفمسفة 
 المستوى /

 
 غير محددة سالميةاإل الوجودية البراجماتية الواقعية المثالية

 سنة أولى
 4 1 3 6 3 1 العدد

يةالنسبةالمئو  8.3% 10.7% 7.9% 23.1% 33.3% 13.3% 

 سنة ثانية
 6 0 4 15 7 3 العدد

يةالنسبةالمئو  25.0% 25.0% 19.7% 30.8% .0% 20.0% 

 سنة ثالثة
 9 1 3 13 12 5 العدد

يةالنسبةالمئو  41.7% 42.9% 17.1% 23.1% 33.3% 30.0% 

سنة رابعة 
 فما فوق

 11 1 3 42 6 3 العدد

يةالنسبةالمئو  25.0% 21.4% 55.3% 23.1% 33.3% 36.7% 

 مستوى الداللة * قيمة ك ي تربيع

(20.486) (0.154 ) 

 

(، أي 0.154(، ومسـتوى الداللـة )20.486ي تربيـع" )أن قيمـة "كـ  (4:3)الل الجـدول رقـم يتبين مـن خـ

طمبـــة كميـــات التربيـــة الفمســـطينية تعـــزى لمتغيـــر  الفمســـفة التربويـــة الســـائدة لـــدىأنـــو ال توجـــد فـــروق فـــي 

 وبذلك تم قبول الفرضية الثانية. .المستوى التعميمي

 نتائج الفرضية الثالثة: 

التربويـــة  ات( فــي الفمســفα ≥ 0.05) إحصــائية عنـــد مســتوى الداللــة ةتوجــد فــروق ذات داللــ "ال

 عزى لمتغير التحصيل "تُ طمبة كميات التربية الفمسطينية  السائدة لدى
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عـداد األو  (Chi-square Testتربيـع )ي كـ  حسـاب نتـائج اختبـارمـن خـالل  الثالثـةحص الفرضـية تم ف

طمبـــة كميـــات التربيـــة  الفمســـفة التربويـــة الســـائدة لـــدى فـــيعينـــة الدراســـة  أفـــرادالســـتجابة يـــة والنســـب المئو 

 . التحصيلمتغير  حسب الفمسطينية

الستجابة ية عداد والنسب المئو األو  (Chi-square Testي تربيع )كآنتائج اختبار  (:4:4جدول )
متغير  حسب طمبة كميات التربية الفمسطينية الفمسفة التربوية السائدة لدىفي  الدراسةعينة  أفراد

 التحصيل

 غير محددة اإلسالمية الوجودية البراجماتية الواقعية المثالية  التحصيل/الفمسفة

 70أقل من 
 4 0 2 9 6 3 العدد

يةالنسبةالمئو  25.0% 21.4% 11.8% 15.4% .0% 13.3% 

 85-70من 
 25 2 7 52 19 8 العدد

يةالنسبةالمئو  66.7% 67.9% 68.4% 53.8% 66.7% 83.3% 

 85أكثر من 
 1 1 4 15 3 1 العدد

يةالنسبةالمئو  8.3% 10.7% 19.7% 30.8% 33.3% 3.3% 

 مستوى الداللة * قيمة ك ي تربيع

(11.090) (0.351) 

 

(، أي 0.351(، ومسـتوى الداللـة )11.090تربيـع" )ي "كـ ( أن قيمـة 4:4يتبين من خالل الجدول رقـم )

طمبـــة كميـــات التربيـــة الفمســـطينية تعـــزى لمتغيـــر  الفمســـفة التربويـــة الســـائدة لـــدىأنـــو ال توجـــد فـــروق فـــي 

 . وبذلك تم قبول الفرضية الثالثة.التحصيل

 نتائج الفرضية الرابعة: 

التربويـــة  ات( فــي الفمســفα ≥ 0.05) إحصــائية عنـــد مســتوى الداللــة ةتوجــد فــروق ذات داللــ "ال

 عزى لمتغير الجامعة"تُ طمبة كميات التربية الفمسطينية  السائدة لدى
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عـداد والنسـب األو  (Chi-square Testي تربيـع )كـ  حسـاب نتـائج اختبـارب الرابعـةحـص الفرضـية تـم ف

 طمبــة كميــات التربيــة الفمســطينية الفمســفة التربويــة الســائدة لــدى فــيعينــة الدراســة  أفــرادالســتجابة يــة المئو 

 . الجامعةمتغير  حسب

الستجابة ية عداد والنسب المئو األو  (Chi-square Testي تربيع )كآنتائج اختبار  (:4:5جدول )
 الجامعةمتغير  حسب طمبة كميات التربية الفمسطينية الفمسفة التربوية السائدة لدىفي  العينة أفراد

 غير محددة اإلسالمية الوجودية البراجماتية الواقعية المثالية  الجامعة/الفمسفة

 16 6133642 العدد النجاح

يةالنسبةالمئو  50.0% 46.4% 47.4% 30.8% 66.7% 53.3% 

 3 0 4 21 6 1 العدد بيت لحم

يةالنسبةالمئو  8.3% 21.4% 27.6% 30.8% .0% 10.0% 

 11 1 5 19 9 5 العدد القدس

يةالنسبةالمئو  41.7% 32.1% 25.0% 38.5% 33.3% 36.7% 

 مستوى الداللة * قيمة ك ي تربيع

(8.407) (0.589) 

 

(، أي 0.589(، ومســتوى الداللــة )8.407ي تربيــع" )يمــة "كــ ( أن ق4:5يتبــين مــن خــالل الجــدول رقــم )

طمبـــة كميـــات التربيـــة الفمســـطينية تعـــزى لمتغيـــر  الفمســـفة التربويـــة الســـائدة لـــدىأنـــو ال توجـــد فـــروق فـــي 

 . وبذلك تم قبول الفرضية الرابعة.الجامعة
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:   4:4

 ؟  اتجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميممستوى ما 
عن ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات  لإلجابة

اتجاىـات طمبـة كميـات التربيـة الفمسـطينية نحـو  عـناالسـتبانة التـي تعبـر  فقـرات أفراد عينة الدراسة عمى

 . مينة التعميم

تجاىات أفراد عينة الدراسة ال  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات4:6جدول )
 طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تقدير 
 االتجاه

 عالية جداً  0.937 4.22 أحترم العاممين في مينة التعميم 6

 عالية 1.063 3.96 المين ىي من أىم التعميممينة  أرى أن 9

 عالية 1.080 3.86 في المجتمع أن لممعمم مكانة كبيرة أجد 7

 عالية 1.183 3.83 عمى ضعف مستواه دليالً  لمينة التعميم يعد اختيار الطالب  12

 عالية 0.977 3.82 سيمنحني شعورًا بالرضا والثقة بالنفس  عممي كمعممأن أشعر  19

 عالية 1.034 3.80 لى قدرات عقمية عاليةإتحتاج مينة التعميم  11

 عالية 0.928 3.75 مينة التعميم مينة ممتعةأجد أن  2

 عالية 1.221 3.73 نني سأصبح معمماً أل من مستقبميأشعر بالحرج  17

 عالية 1.038 3.71 ي سأصبح معمماً نخرون أنأشعر بالفخر حين يعمم اآل 10

 عالية 0.942 3.65 مقى عمى عاتقي تُ سضافية التي مينة التعميم بالرغم من األعمال اإل أتقبل 18

 عالية 0.965 3.63 تحقق مينة التعميم طموح الطمبة في الحصول عمى مينة مستقبمية  8

 عالية 0.961 3.60 يشعرون بالفخر لكونيم يمارسون مينة التعميم المعممين اعتقد أن  14
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 عالية 0.889 3.59 وظيفياً  لمعاممين فييا استقراراً  تؤمنأحبذ مينة التعميم ألنيا  5

 عالية 0.931 3.42 حياتية مناسبة أفضل مينة التعميم ألنيا توفر لمعاممين فييا ظروفاً  4

 عالية 0.956 3.41 أنصح أصدقائي بتفضيل اختيارىم لمينة التعميم كمينة مستقبمية 15

 متوسطة 1.039 3.33 في حياتو اليومية و توتراً  أكثر انفعاالً  يكون المعمم عادةً  20

 متوسطة 1.184 3.30 ن المين األخرىم شاناً أقل أرى أن مينة التعميم مستقبميا  3

 متوسطة 1.088 3.15 مينة التعميم سوىني ال أختار إنالختيار فاتيحت لي فرصة أُ لو  16

 متوسطة 1.047 3.10 مينة التعميمبناؤىا أترفض أكثر العوائل أن يختار  13

 منخفضة 1.041 2.51 ن أكون معمماً أداري عمى إلأفضل العمل ا 1

 عالية 0.51482 3.56 الدرجة الكمية

 

عبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ( الذي يُ 4:6الحظ من الجدول )يُ 

المتوســط الحســابي  أن اتجاىــات طمبــة كميــات التربيــة الفمســطينية نحــو مينــة التعمــيمعينــة الدراســة عمــى 

اتجاىـــات طمبـــة كميـــات التربيـــة ن أ( وىـــذا يـــدل عمـــى 0.514( وانحـــراف معيـــاري )3.56)لمدرجـــة الكميـــة

 جاء بدرجة عالية. الفمسطينية نحو مينة التعميم

جـاءت ة فقـر ( 14فقرة واحدة جاءت بدرجـة عاليـة جـدًا، و)( أن 4:6كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

. وحصـمت الفقـرة فقرات جاءت بدرجة متوسـطة وفقـرة واحـدة جـاءت بدرجـة منخفضـة( 4عالية و)بدرجة 

مينــة  أرى أن(، ويمييــا فقــرة " 4.22عمــى أعمــى متوســط حســابي )"  أحتــرم العــاممين فــي مينــة التعمــيم"

داري إلأفضــل العمــل ا"       (. وحصــمت الفقــرة 3.96" بمتوســط حســابي ) الميــن ىــي مــن أىــم التعمــيم

تــرفض أكثــر العوائــل أن "    (، يمييــا الفقــرة 2.51" عمــى أقــل متوســط حســابي ) معممــاً ن أكــون أعمــى 

 (.3.10بمتوسط حسابي )"  مينة التعميمبناؤىا أيختار 
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:   4:5

 الجنس متغيرات ختمف اتجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم حسبتىل 

 ؟ الفمسفة السائدة والتحصيل والجامعة التعميميوالمستوى 

 وقد تمت اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل الفرضيات اآلتية:

 : الخامسةنتائج الفرضية 

فـي اتجاىــات طمبــة كميــات  (α ≥ 0.05) إحصـائية عنــد مســتوى الداللــة توجـد فــروق ذات داللــةال  "

 " الجنسعزى لمتغير تُ ينة التعميم التربية الفمسطينية نحو م

الستجابة  واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابيةو نتائج اختبار "ت"  تم استخراجحص الفرضية فول

 . الجنسمتغير  اتجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم حسب فيعينة الدراسة  أفراد

اتجاىات طمبة كميات في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:4:7جدول )
 الجنسمتغير  التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم حسب

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة"
مستوى 
 الداللة

 ذكر
15 3.65 0.53 

0.70 0.48 

 أنثى
147 3.55 0.51 

(، أي أنو 0.48(، ومستوى الداللة )0.70لمدرجة الكمية )( أن قيمة "ت" 4:7يتبين من خالل الجدول )

. الجنستعزى لمتغير اتجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم ال توجد فروق في 

 وبذلك تم قبول الفرضية األولى. 
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 : السادسةنتائج الفرضية 

فــي اتجاىــات طمبــة كميــات  (α ≥ 0.05) إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة "ال توجــد فــروق ذات داللــة

 "المستوى التعميميعزى لمتغير تُ ية الفمسطينية نحو مينة التعميم الترب

عينـة الدراسـة  أفـرادالسـتجابة واالنحرافات المعياريـة  لفحص الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية و 

 . المستوى التعميميعزى لمتغير تُ ية الفمسطينية نحو مينة التعميم اتجاىات طمبة كميات الترب عمى

تجاىات ال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4:8)جدول 
 المستوى التعميميعزى لمتغير تُ ية الفمسطينية نحو مينة التعميم طمبة كميات الترب

 

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العدد المستوى التعميمي

 سنة أولى
18 3.50 0.36 

 سنة ثانية
35 3.43 0.43 

 سنة ثالثة
43 3.44 0.61 

 سنة رابعة فما فوق
66 3.73 0.47 

 

يـة الفمسـطينية نحـو اتجاىـات طمبـة كميـات التربوجـود فـروق ظاىريـة فـي  (4:8)يالحظ من الجدول رقـم 

األحـادي تم استخدام تحميل التبـاين  ، ولمعرفة داللة الفروقالمستوى التعميميعزى لمتغير تُ مينة التعميم 

(one way ANOVA) ( 4:9كما يظير في الجدول رقم:) 
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في اتجاىات طمبة كميات العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (4:9)لجدو
 المستوى التعميميعزى لمتغير تية الفمسطينية نحو مينة التعميم الترب

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 بين المجموعات
3.241 3 1.080 

4.330 

 

0.006 

 

 158 39.430 داخل المجموعات
0.250 

 
 161 42.672 المجموع

  

 أقل( وىي 0.006( ومستوى الداللة )4.330) لمدرجة الكمية (ف)أن قيمة ( 4:9من الجدول )يالحظ 

ية ( أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا في اتجاىات طمبة كميات التربα ≥ 0.05من مستوى الداللة )

 الثانية. الفرضية  رفضوبذلك تم المستوى التعميمي، عزى لمتغير تالفمسطينية نحو مينة التعميم 

 يمي: وىي كماالفروق ىذه لبيان اتجاه  لممقارنات البعدية (LSDوتم فحص نتائج اختبار )

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )4:10الجدول ) 
 متغير المستوى التعميميأفراد عينة الدراسة حسب 

 (α ≥ 0.05) إحصائيًا عند مستوى الداللة*دالة

 رابعة ثالثة ثانية أولى السنة
 0.236- 0.053 0.069  أولى

0.305 0.015   ثانية
*
 

0.290    ثالثة
*
 

     رابعة
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ثالثة سنة رابعة و سنة رابعة، وبين طمبة سنة ثانية لصالح سنة وكانت الفروق بين طمبة سنة رابعة و 

 لصالح طمبة سنة رابعة.

 

 : السابعةنتائج الفرضية 

كميــات فــي اتجاىــات طمبــة  (α ≥ 0.05) إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة توجــد فــروق ذات داللــة "ال

 " التحصيلعزى لمتغير تُ مينة التعميم  التربية الفمسطينية نحو

عينـة الدراسـة  أفـرادالسـتجابة واالنحرافـات المعياريـة حص الفرضية تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية فول

 . التحصيلعزى لمتغير تية الفمسطينية نحو مينة التعميم اتجاىات طمبة كميات الترب عمى

تجاىات ال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4:11)جدول 
 التحصيلعزى لمتغير تية الفمسطينية نحو مينة التعميم طمبة كميات الترب

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العدد التحصيل

 70أقل من 
24 3.65 0.55 

 85-70من 
113 3.55 0.52 

 85أكثر من 
25 3.54 0.46 

 

يـة الفمسـطينية نحـو اتجاىات طمبة كميات التربوجود فروق ظاىرية في  (4:11)الحظ من الجدول رقم يُ 

األحــادي تــم اســتخدام تحميــل التبــاين  الفــروقىــذه ، ولمعرفــة داللــة التحصــيلعــزى لمتغيــر تُ مينــة التعمــيم 

(One Way ANOVA) ( 4:12كما يظير في الجدول رقم:) 
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ية في اتجاىات طمبة كميات التربالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج تحميل التباين : (4:12)لجدو
 التحصيلعزى لمتغير تالفمسطينية نحو مينة التعميم 

 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 بين المجموعات
0.207 2 0.104 

0.388 

 

0.679 

 

 159 42.464 داخل المجموعات
0.267 

 
 161 42.672 المجموع

 

( وىي 0.679( ومستوى الداللة )0.388أن قيمة ف لمدرجة الكمية)( 4:12الجدول ) نمالحظ يُ  

توجد فروق دالة إحصائيًا في اتجاىات طمبة كميات ال ( أي أنو α ≥ 0.05من مستوى الداللة ) أكبر

 الثالثة. الفرضية  قبولوبذلك تم التحصيل، عزى لمتغير تية الفمسطينية نحو مينة التعميم الترب

 

 : الثامنةنتائج الفرضية 

فــي اتجاىــات طمبــة كميــات  (α ≥ 0.05) إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة توجــد فــروق ذات داللــة "ال

 "الجامعةعزى لمتغير تُ ية الفمسطينية نحو مينة التعميم الترب

عينـة الدراسـة  أفـرادالسـتجابة  واالنحرافـات المعياريـة الفرضية تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابيةحص فول

 . الجامعةعزى لمتغير تية الفمسطينية نحو مينة التعميم اتجاىات طمبة كميات الترب عمى
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 تجاىاتال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4:13)جدول 
 الجامعةعزى لمتغير تية الفمسطينية نحو مينة التعميم طمبة كميات الترب

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العدد الجامعة

 0.53111 3.6753 77 النجاح

 0.42174 3.4514 35 بيت لحم

 0.52399 3.4820 50 القدس

 

يـة الفمسـطينية نحـو كميات الترب اتجاىات طمبةوجود فروق ظاىرية في  (4:13)الحظ من الجدول رقم يُ 

ــيم  ــة الجامعــةعــزى لمتغيــر تمينــة التعم األحــادي تــم اســتخدام تحميــل التبــاين  الفــروقىــذه ، ولمعرفــة دالل

(One Way ANOVA) ( 4:14كما يظير في الجدول رقم:) 

ية التربفي اتجاىات طمبة كميات العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج تحميل التباين : (4:14)لجدو
 الجامعةعزى لمتغير تالفمسطينية نحو مينة التعميم 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 بين المجموعات
1.732 2 0.866 

3.364 

 

0.037 

 

 0.257 159 40.939 داخل المجموعات

 161 42.672 المجموع 
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( وىي 0.037( ومستوى الداللة )3.364لمدرجة الكمية) (ف)أن قيمة ( 4:14من الجدول )الحظ يُ 
( أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا في اتجاىات طمبة كميات α ≥ 0.05من مستوى الداللة ) أقل
الرابعة. وتم الفرضية  رفضوبذلك تم  الجامعة،عزى لمتغير تية الفمسطينية نحو مينة التعميم الترب

 يمي: الفروق وىي كماىذه لبيان اتجاه   (LSDنتائج اختبار ) فحص

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة LSD(: نتائج اختبار )4:15الجدول )
 متغير الجامعةالدراسة حسب 

 القدس بيت لحم النجاح الوطنية الجامعة

0.223  النجاح الوطنية
* 0.193

* 

 بيت لحم
-0.223

*  -0.030 

 القدس
-0.193

* 0.030  

 

بيت لحم لصالح جامعة النجاح، وبين جامعة النجاح جامعة وكانت الفروق بين جامعة النجاح و 

 القدس لصالح جامعة النجاح.جامعة و 

 : التاسعةنتائج الفرضية 

كميــات  فــي اتجاىــات طمبــة (α ≥ 0.05) إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة توجــد فــروق ذات داللــة "ال

 "الفمسفة السائدةعزى لمتغير تية الفمسطينية نحو مينة التعميم الترب

عينـة الدراسـة  أفـرادالسـتجابة واالنحرافـات المعياريـة  حص الفرضية تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابيةفول

 . الفمسفة السائدةعزى لمتغير تُ ية الفمسطينية نحو مينة التعميم اتجاىات طمبة كميات الترب عمى
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تجاىات ال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4:16)جدول 
 الفمسفة السائدةعزى لمتغير تية الفمسطينية نحو مينة التعميم طمبة كميات الترب

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العدد الفمسفة السائدة

 المثالية
12 3.3458 0.41476 

 الواقعية
28 3.4446 0.55031 

 البراجماتية
76 3.6309 0.52064 

 الوجودية
13 3.3885 0.53586 

 سالميةاإل
3 3.3500 0.50744 

 فمسفة غير محددة
30 3.7083 0.44877 

 

يـة الفمسـطينية نحـو اتجاىـات طمبـة كميـات التربوجود فروق ظاىريـة فـي  (4:16)الحظ من الجدول رقميُ 

تـــم اســـتخدام تحميـــل التبـــاين  الفـــروقىـــذه ، ولمعرفـــة داللـــة الفمســـفة الســـائدةعـــزى لمتغيـــر تُ مينـــة التعمـــيم 

 (:4:17كما يظير في الجدول رقم ) (one way ANOVA)األحادي 

ية في اتجاىات طمبة كميات التربالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج تحميل التباين : (4:17)لجدو
 الفمسفة السائدةعزى لمتغير تالفمسطينية نحو مينة التعميم 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 بين المجموعات
2.472 5 0.494 

1.918 

 

0.094 

 

 156 40.200 داخل المجموعات
0.258 

 161 42.672 المجموع 
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( وىي 0.094( ومستوى الداللة )1.918لمدرجة الكمية)أن قيمة ف ( 4:17من الجدول )الحظ يُ  

توجد فروق دالة إحصائيًا في اتجاىات طمبة كميات ال ( أي أنو α ≥ 0.05من مستوى الداللة ) أكبر

 الخامسة. الفرضية  قبولوبذلك تم  الفمسفة السائدة،عزى لمتغير تية الفمسطينية نحو مينة التعميم الترب
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 الخامسالفصل 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
 

 

 

 مناقشة نتائج الدراسة   1.5

 التوصيات   2.5
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 الفصل الخامس

 : والتوصيات مناقشة نتائج الدراسة

يتناول ىذا الفصل مناقشة النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، والتي ىدفت إلى التعرف إلى الفمسفات 
 .طمبة كميات التربية الفمسطينية واتجاىاتيم نحو مينة التعميم السائدة لدىالتربوية 

وبعد عرض النتائج التي توصمت إلييا الباحثة من تحميل البيانات التي تم جمعيا من خالل أدوات 
 الدراسة، نوقشت النتائج في ىذا الفصل، وفي ضوئيا قدمت التوصيات المناسبة ليا.

 

 مناقشة نتائج الدراسة  1:5

 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول:  1:1:5

 ما الفمسفات التربوية السائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطينية ؟

أظيرت النتائج المتعمقة بالسؤال األول بعد حساب التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة 
سائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطينية الدراسة عمى فقرات األداة التي تعبر عن الفمسفات التربوية ال

 %أن الفمسفة البراجماتية قد احتمت أعمى مرتبة حيث حصمت عمى أعمى نسبة مئوية وصمت إلى )
% (، يمييا  8% (، ومن ثم الفمسفة الوجودية بنسبة ) 17.3( يمييا الفمسفة الواقعية بنسبة )  46.9

%( ، في حين كان ىناك ما 1.9لفمسفة اإلسالمية بنسبة )%( ومن ثم ا 7.4 الفمسفة المثالية بنسبة )
 %( من أفراد العينة يحممون فمسفة غير محددة. 18.5نسبتو )

وبناء عمى ما أظيرتو الدراسة من نتائج حول السؤال األول ترى الباحثة أن سيادة الفمسفة البراجماتية 
( أي ما يقارب نصف حجم عينة  46.9 %عمى الشريحة الكبرى من أفراد عينة الدراسة بما نسبتو )

الدراسة يعود إلى فكر ىذه الفمسفة والذي يوائم متطمبات عصرنا الحديث الذي يمتاز بالتركيز عمى 
عطا الفرصة الكافية إلثبات ذاتو واكتساب الخبرات المناسبة لو من خالل التجربة والبحث  ئوالفرد وا 

 العممي.
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الفمسفة جعمت الكثير من األشخاص يقومون بتبنييا كنيج لمحياة كما أن األفكار التي تقوم عمييا ىذه 
والعمل خاصًة في الميدان التربوي، فيي ترى أن العقل البشري ليس سمبيًا قائمًا عمى استقبال المعرفة 
نما ىو قادٌر عمى صناعتيا نتيجة تفاعمو مع بيئتو من خالل الدمج بين المعرفة والعمل  فقط، وا 

 التجريبية.باعتماد الطريقة 

ن و كما أن المرونة التي منحتيا البراجماتية في النظر إلى طبيعة اإلنسان بخالف ما قالو المثالي
نيا ترى أن اإلنسان يتشكل من عقل وجسد ونفس، إن ساىمت في انتشارىا بشكل كبير، حيث و والواقعي

وىو ناتج من تفاعمو مع بيئتو ومع اآلخرين، وبالتالي فيو قادر عمى صناعة المعرفة النسبية القابمة 
لمتعديل والتغيير بعيدًا عن الفكر المطمق والمجرد الذي ال يعطي المجال لمعقل بأن يقوم بوظيفتو التي 

 جد من أجميا. و 

م من أن الفمسفة البراجماتية قد احتمت المرتبة األولى إال أن عدد األفراد المذين يحممون وعمى الرغ
اسة ، % ( من استجابات أفراد عينة الدر  17.3الفمسفة الواقعية كان ال بأس بو، وقد احتمت ما نسبتو )

نشأت كرد فعل عمى لى إيمان بعض األفراد بأفكار الفمسفة الواقعية والتي وترى الباحثة أن ذلك يعود إ
 الفمسفة المثالية.

ويعود ذلك إلى الدور الذي أعطتو الواقعية لمعقل في التعرف إلى العالم الواقعي من خالل االكتشاف 
والتحميل والتفسيرات العممية، ولذلك يجب أن يكون المدرس معّدًا إعدادًا عمميًا ومتخصصًا حتى يتسنى 

 ة من إعمال عقميم ومساعدتيم في الوصول إلى الحقيقة.لو تحقيق أىداف التعمم وتمكين الطمب

من الفمسفات التربوية التالية )الوجودية، المثالية( قد حصمت عمى نسب  وقد أظيرت الدراسة أن كالً 
غير مرتفعة ويعود ذلك من وجية نظر الباحثة إلى مجموعة االنتقادات التربوية التي وجيت إلى ىذه 
الفمسفات، والتي أظيرت أن ىذه الفمسفات غير مناسبة لما وصل إليو فكر اإلنسان المعاصر من 

 لممعرفة واالستطالع خاصة في ظل الثورات العممية والتكنولوجية السائدة. تحرر وتنور وحب

%( من استجابات أفراد عينة الدراسة ال  18.5في حين ترى الباحثة أن السبب في وجود ما نسبتو )
يحممون فمسفة محددة يعود إما إلى وجود تشويش وعدم استقرار في تفكير ىذه الفئة، وعدم قدرتيم عمى 

لقرارات المتعمقة بنوع الفمسفة السائدة عمى تفكيرىم، وقد يكون السبب في ذلك أيضًا ىو وجود اتخاذ ا
نما يكون مؤمنًا  تداخل ألكثر من فمسفة تربوية، وعدم القدرة عمى إبراز نوع معين منيا عند الفرد، وا 
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ادر عمى اتخاذ القرار بمجموعة من األفكار المختمفة ألكثر من فمسفة تربوية وبالتالي يكون الفرد غير ق
 حول موضوع الفمسفة التربوية السائدة لديو.

(، ودراسة الشويحات 2004( ودراسة قزاقزة )Fries، 2012وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة فريز ) 
( في أن الفمسفة البراجماتية قد احتمت المركز األول بين الفمسفات 1992(، ودراسة العمري )1999)

 بالفمسفات أو الممارسة من قبل المعممين في الميدان. األخرى من حيث الوعي

( والتي ترى أن الفمسفة المثالية كانت Conti، 2007في حين اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة كونتي )
 ىي السمة المميزة لممعممين ويمييا الفمسفة الواقعية ثم البراجماتية.

 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:  2:1:5

التربوية السائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطينية حسب متغيرات الجنس و  اتتختمف الفمسفىل 
 المستوى التعميمي و التحصيل و الجامعة ؟

اإلجابة عمى ىذا السؤال خالل اختبار الفرضيات األربعة المتفرعة من السؤال و التي كانت حيث تمت 
 نتائجيا كاآلتي :

 ائج المتعمقة بالفرضية األولى:مناقشة النت  1:2:1:5

التربوية  اتفي الفمسف ( α ≤ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 السائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس .

أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الفمسفة التربوية السائدة لدى طمبة كميات 
 التربية الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس. 

جنسيم إال أن النتائج تبعًا ل فمسفة طمبة كميات التربية الفمسطينية فروق فيوقد كان من المتوقع ظيور 
في ذلك إلى أن طمبة كميات التربية الفمسطينية سواء كانوا  أظيرت عكس ذلك، ويمكن إرجاع السبب

ذكورًا أم إناثًا يخضعون لنفس النوع من التأىيل واإلعداد ويمرون بنفس الظروف التربوية التي جعمت 
 من عامل الجنس غير مؤثر في الفمسفة التربوية ليؤالء الطمبة.
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اإلناث، فاألنثى بطبعيا و فطرتيا تميل إلى  حيث كانت اتجاىات الطمبة الذكور إيجابية كما ىي عند
مثل ىذه التخصصات التي تتفق مع كونيا أمًا في المستقبل، ومربية أجيال و تمتاز بالحنان والرقة 
والعطف، والذكور أيضًا الممتحقين بيذا التخصص كانت اتجاىاتيم إيجابية وذلك بسبب رغبتيم 

 كمينة مستقبمية. الخاصة في االلتحاق بيذا التخصص والعمل بو

(، في حين 1992( ودراسة العمري )1999وقد انسجمت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الشويحات )
( 2004( ودراسة قزاقزة ) Fries، 2012اختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة كل من فريز ) 

وكان ذلك لصالح اإلناث في حيث أظيرت الدراستان السابقتان وجود عالقة بين فمسفة المعمم وجنسو، 
 كال الدراستين.

 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية:  2:2:1:5

في الفمسفات التربوية  ( α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 السائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطينية تعزى لمتغير المستوى التعميمي .

وقد أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الفمسفة التربوية السائدة لدى طمبة كميات 
 التربية الفمسطينية تعزى لمتغير المستوى التعميمي. 

 

ومستواىم فمسفة طمبة كميات التربية الفمسطينية وترى الباحثة أن السبب في عدم وجود عالقة بين 
يعود إلى أن الشخص عندما ربما طمبة سنة أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة، التعميمي سواء كانوا من 

يكون قد قرر االلتحاق في برنامج التربية فإنو يكون حاماًل لفكٍر فمسفيٍّ مسبقًا، عمى الرغم من أن 
 سنوات الدراسة كفيمة في تغييره أو تطويره.

األساسية منيا ىي تكوين فكر خاص بالفرد إال أن القارئ لحركات التطور التربوي يرى أن الغاية 
خالل سنوات الدراسة في مرحمة ما قبل الجامعة )أي مرحمة الدراسة في المدرسة( وبالتالي فإن الفرد 
الذي وصل إلى مرحمة اتخاذ القرار وتحديد االحتياجات والميول والرغبات الخاصة بو ىو فرد قادر 



88 
 

عنيا وعن أفكارىا و مبادئيا و ليس باألمر السيل تغييرىا أو  عمى تحديد فمسفتو التي يتبناىا والدفاع
 جعمو يتخمى عنيا.

وال يوحد أي تشابو بين ىذه النتيجة ونتيجة أي دراسة سابقة تم ذكرىا في ىذه الدراسة، ذلك ألن 
ى الدراسات المتعمقة بموضوع الفمسفات التربوية السائدة والتي تم ذكرىا في ىذه الدراسة لم تقتصر عم

ن ىناك العديد من الدراسات كانت إدراسة مجتمع الطمبة المذين يدرسون في كميات التربية، حيث 
ذين ىم من خريجي كميات التربية، وبالتالي لم تعنى ىذه الدراسات لمعممين في الميدان العينتيا من ا

كميات التربية لم بمتغير المستوى التعميمي، كما أن الدراسات التي تم تطبيقيا عمى عينة من طمبة 
 تتناول متغير المستوى التعميمي ضمن متغيراتيا.

 

 :الثالثةمناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية   3:2:1:5

التربوية  اتفي الفمسف ( α ≤ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 السائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطينية تعزى لمتغير التحصيل .

 في الفمسفة التربوية السائدة لدى طمبة كمياتوقد أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 التحصيل.  التربية الفمسطينية تعزى لمتغير

دراسة سابقة تم ذكرىا في ىذه الدراسة، ذلك ألن جميع  وال يوجد أي تشابو بين ىذه النتيجة ونتيجة أي 
الدراسات المتعمقة بموضوع الفمسفات التربوية السائدة والتي تم ذكرىا في ىذه الدراسة و التي كانت 
عينتيا تشتمل عمى طمبة كميات التربية لم تتناول متغير التحصيل األكاديمي ضمن متغيراتيا التي 

 تناولتيا.

أن السبب في عدم وجود فروق في الفمسفة التربوية السائدة لدى طمبة كميات التربية وترى الباحثة 
التحصيل يعود إلى أن التحصيل األكاديمي ليس معيارًا يحدد فمسفة الفرد و  الفمسطينية تعزى لمتغير

 يتحكم بيا، عمى الرغم من أنو إحدى المؤشرات التي يمكن أخذىا بعين االعتبار.

التحصيل أحد المتغيرات التي لم تؤثر عمى فمسفة طمبة كميات التربية السائدة، ولم تكن ولذلك فقد كان 
 مبة سواء كان مرتفعًا أم متدنيًا.تمك الفمسفة ميما اختمف تحصيل الطىنالك أي اختالفات في 
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ب في ذلك إلى أن التحصيل يقيس المخزون المعرفي الذي يمتمكو بكما أنو من الممكن إرجاع الس
لب بعد أخذه لعدة مساقات مطروحة ضمن البرنامج الذي يدرسو الطالب في الجامعة أو الكمية، الطا

وبالتالي فيو يقيس مدى اكتساب الطالب لممعارف و الخبرات التي تم عرضيا في ىذه المساقات، وىذا 
ي يتمسك بيا تأثير عمى قناعات الفرد وأفكاره و فمسفتو التربوية الت ااألمر ليس بالضرورة أن يكون ذ

 ويتبناىا.

 

 :بالفرضية الرابعة مناقشة النتائج المتعمقة   4:2:1:5

التربوية  اتفي الفمسف ( α ≤ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 السائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطينية تعزى لمتغير الجامعة .

 في الفمسفة التربوية السائدة لدى طمبة كمياتوقد أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 الجامعة.  التربية الفمسطينية تعزى لمتغير

محددة، وىو  اً وترى الباحثة أن السبب في ذلك يعود إلى أن النظام التعميمي في فمسطين يحمل أىداف
موضوع من قبل متخصصين و تربويين في وزارة التربية والتعميم العالي، ولذلك فإن جميع المؤسسات 
التعميمية تخضع لو السيما الجامعات، كما أن الخطوط العريضة لممناىج في مؤسسات التعميم العالي 

جات ستكون إلى حدٍّ ما متقاربة، محددة ويتم العمل بيا في كافة الجامعات والكميات وبالتالي فإن المخر 
ومن ىنا لم يكن لمتغير الجامعة أو الكمية أثر في تحديد الفمسفة التربوية السائدة لدى طمبة كميات 

 التربية الفمسطينية.

وال يوجد أي تشابو بين ىذه النتيجة ونتيجة أي دراسة سابقة تم ذكرىا في ىذه الدراسة، ذلك ألن جميع  
بموضوع الفمسفات التربوية السائدة والتي تم ذكرىا في ىذه الدراسة و التي كانت  الدراسات المتعمقة

 عينتيا تشتمل عمى طمبة كميات التربية لم تتناول متغير الجامعة ضمن متغيراتيا التي تناولتيا.
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 :الثالثمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال   3:1:5

 ؟نحو مينة التعميمطمبة كميات التربية الفمسطينية  اتجاىاتمستوى ما 

وقد أظيرت النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث بعد حساب المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية 
التي تعبر عن اتجاىات طمبة كميات التربية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة 

(   واالنحراف المعياري 3.56أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ) يمالفمسطينية نحو مينة التعم
( و ىذا مؤشر عمى أن اتجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم جاءت 0.514)

 بدرجة عالية.

( ودراسة أبو 2010( ودراسة أبو ىاشم)2013وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من حسين)
( ودراسة 2007( ودراسة طبشي )2009( ودراسة خنياب )2009ت وقطيشات)الضبعا

( 2002( في حين اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الركابي ومحمد)Gultekin,2006جوليتكن)
والتي كانت نتيجتيا عدم وجود اتجاىات لدى أفراد عينة الدراسة وقد أرجع الباحث السبب في ذلك إلى 

 ة وقمة الدعم والتشجيع.ضعف األحوال المادي

وترى الباحثة في كون االتجاىات نحو مينة التعميم عالية يمكن أن يكون السبب فيو ىو أن الطالب 
الذي تقدم لدراسة ىذا التخصص قد تقدم برغبتو، وذلك نتيجة اقتناعو وشعوره بالرضى نحو المينة 

تجعمو يخوض تجربة الدراسة في ىذا المستقبمية التي تنتظره، فيو يمتمك قناعات داخمية خاصة بو 
نما بقبول ورغبة منو.  التخصص دون قمق أو خوف وا 

التحق بأي كمية أو تخصص ليس ضمن نطاق رغباتو و ميولو فإنو من الصعب  إن الطالب إذاحيث 
 جعمو يقتنع بو و يحبو ميما بذلت ىذه الكميات من جيود متنوعة لدعم االتجاىات نحوىا.

كما أن نظرة المجتمع نحو مينة التدريس تمعب دورًا أساسيًا في تكوين اتجاىات إيجابية نحو ىذه 
ن المجتمع يعطي ليذه المينة مكانة مرموقة بل ويفضميا في إالمينة عند طمبة كميات التربية، حيث 

أساسيا، و كثير من األحيان عمى مين أخرى كالطبيب و الميندس وغيرىا، حيث يعتبرىا أم المين 
 الىا لما ظير لنا الطبيب وال الميندس وال اإلعالمي وغيرىا.ولو 
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وبالتالي فإن ىذه النظرة اإليجابية تسيم بشكل تمقائي في بناء اتجاىات إيجابية لكل فرد يتخذ قرار 
 االنضمام إلى كوكبة التربويين من خالل الدراسة في كميات التربية.

ممين في كمية التربية أثر واضح وكبير في دعم وتوجيو وبناء كما أن الباحثة ترى أن لجيود العا
اتجاىات إيجابية لدى طمبة ىذه الكمية من خالل التواصل بين كل من الطالب والعاممين في ىذه الكمية 

ن في كمية التربية( تعتبر المؤثر األول و ن ىذه الفئة )العاممإسواء كانوا مدرسين أو إداريين حيث 
م ء العاممين في كميات التربية دعمبة في أثناء دراستيم، ولذلك فإن بإمكان ىؤالالمباشر عمى الط

اتجاىات الطمبة وتعزيزىا، كما أن بإمكانيم خمق ىذه االتجاىات في حال عدم وجودىا أو توفرىا 
خاصًة عند الطمبة الذين التحقوا بكمية التربية دون رغبة منيم وألسباب مختمفة قد تكون اجتماعية أو 

 مادية أو ألسباب تتعمق بالتحصيل في الثانوية العامة.   

 

 :الرابعمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال   4:1:5

نحو مينة التعميم حسب متغيرات الجنس و طمبة كميات التربية الفمسطينية  تختمف اتجاىاتىل 
 المستوى التعميمي و التحصيل و الجامعة والفمسفة السائدة؟

عمى ىذا السؤال خالل اختبار الفرضيات األربعة المتفرعة من السؤال و التي كانت  اإلجابةحيث تمت 
 نتائجيا كاآلتي :

 :الخامسةمناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية   1:4:1:5

طمبة كميات  في اتجاىات ( α ≤ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 التعميم تعزى لمتغير الجنس .نحو مينة التربية الفمسطينية 

وقد أظيرت النتائج المتعمقة بيذه الفرضية بعد حساب نتائج اختبار )ت( والمتوسطات الحسابية 
الستجابة أفراد عينة الدراسة في اتجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم عدم وجود 

 تعزى لمتغير الجنس.تجاىات االفروق في 
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( ودراسة يعقوب 2009ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من أبو الضبعات وقطيشات ) وقد انسجمت
(Yaakub.1990.) 

( ودراسة أبو ىاشم 2012في حين اختمفت ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة كل من المجيدل والشريع )
 Hillsوىمز وداونز) (2006( و المجيدل )2007( ودراسة طبشي)2009( و دراسة خنياب )2010)

& Downs, 1962). 

حيث أشارت ىذه الدراسات إلى أن االتجاىات نحو مينة التعميم تختمف باختالف الجنس وكان ذلك 
 لصالح اإلناث.

اتجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة وترى الباحثة أن السبب في عدم وجود فروق في 
ر واإلناث ربما يكونوا قد التحقوا بيذه الكمية تعزى لمتغير الجنس يعود إلى أن كاًل من الذكو التعميم 

 بمحض إرادتيم وبدافع منيم.

كما أن كال الجنسين يمتمكان القدر المناسب من الرغبة في االلتحاق بكمية التربية، وىذه الرغبة لم تكن 
 عمى حدٍّ سواء. كمييماتختمف عند 

تجاىات طمبة كميات التربية لعدم وجود فروق في اال اً واضح اً كما أن الباحثة ترى أن ىناك دور 
تعزى لمتغير الجنس ىو توفر الرغبة لدى طمبة ىذه الكمية لمعمل الفمسطينية نحو مينة التعميم 

كمعممين في مينة المستقبل و اقتناعيم بأىمية ىذه المينة ودورىا الكبير في المجتمع سواء كانوا ذكورًا 
سواء كانت متزوجة وتقع  األنثىفيي تناسب ظروف  مييما،مينة مناسبة لكأم إناثًا، حيث أن ىذه ال

متزوجة ويجب أن تراعي متطمبات المجتمع غير  عمى عاتقيا مسؤولية البيت و األبناء، أم كانت
وعاداتو وتقاليده السيما المجتمع الفمسطيني والذي ال يحبذ االختالط غير المبرر، وأيضًا ال يسمح 

بسبب طبيعة ألوقات متأخرة خارج البيت، وىذه المينة تسمح لمفتاة بالخروج لمعمل  لمفتاة أن تعمل
 المينة وخصوصيتيا.

وفي الجانب اآلخر فإن ىذه المينة تساعد الرجل عمى إمكانية الحصول عمى فرصة عمل ثانية إلى 
الي يمكن جانب مينة التعميم، ذلك ألن أوقات العمل في ىذه المينة محددة وغير طويمة، وبالت

 لمشخص أن يعمل في مينة ثانية لمتغمب عمى مصاعب الحياة وتكاليفيا التي تزداد باستمرار.  
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 :السادسةمناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية   2:4:1:5

طمبة كميات  في اتجاىات ( α ≤ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 مينة التعميم تعزى لمتغير المستوى التعميمي .نحو التربية الفمسطينية 

في اتجاىات طمبة كميات التربية  ظاىرية وقد أظيرت النتائج المتعمقة بيذه الفرضية وجود فروق
 تعزى لمتغير المستوى التعميمي.الفمسطينية نحو مينة التعميم 

وبين طمبة سنة رابعة وثالثة وكانت الفروق بين طمبة سنة رابعة وسنة ثانية لصالح طمبة سنة رابعة، 
 لصالح طمبة سنة رابعة.

(، وتشابيت بعض الشيء مع دراسة 1991وقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة الطاىر ) 
في اتجاىات طمبة كميات التربية ( في أن المستوى التعميمي لو تأثير عمى 2012المجيدل والشريع ) 

لفرات، إال أن ىذا األثر لمتغير المستوى التعميمي لم يكن ظاىرًا في كمية التربية بالحسكة في جامعة ا
 في جامعة الكويت. التربية طمبة كمية اتجاىات

( في 2006( والمجيدل )2007في حين اختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة كل من طبشي )
جاءت نتائج دراساتيم مخالفة  أن االتجاىات نحو مينة التعميم تتأثر بمتغير المستوى التعميمي، حيث

 لنتيجة ىذه الدراسة، وأكدوا عمى أن االتجاىات نحو مينة التعميم ال تتأثر بمتغير المستوى التعميمي.

وترى الباحثة أن السبب في وجود فروق في االتجاىات نحو مينة التعميم وفق متغير المستوى التعميمي 
الب في الدراسة في كمية التربية كانت كفيمةً بتطوير يعود إلى أن المدة الزمنية التي يقضييا الط

االتجاىات ونموىا، حيث كانت الفروق واضحة لصالح طمبة السنة الرابعة وىم الفئة التي قضت أطول 
فترة زمنية في الكمية، حيث تعرضوا إلى خبرات ومواقف متنوعة ومختمفة كانت كفيمة ببناء اتجاىات 

 الطمبة الجدد أو الذين لم يمر عمى دراستيم الكثير. إيجابية لدييم بدرجة أكبر من

ومن ىنا فإن الباحثة قد أرجعت ذلك إلى العالقة الطردية بين االتجاىات نحو مينة التعميم والمدة 
الزمنية التي يقضييا الطالب في الدراسة في كميات التربية والتي تم ترجمتيا من خالل المستويات 
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تفع المستوى الدراسي كانت ر نو كمما زادت المدة واإرابعة(، حيث -ثالثة-ثانية-التعميمية )سنة أولى
 االتجاىات أعمى.

كما أن مالمح الشخصية الخاصة بالطالب تتحدد وتتبمور تمقائيًا كمما تعرض لخبرات وتجارب أكثر، 
ت أكثر وىو من خالل انخراطو في الدراسة خالل السنوات األربعة تكون اتجاىاتو نحو المينة قد تحدد

 وظيرت بشكل أوضح وأفضل.

التربية يكون  كما أن الطالب المستجد أو الذي يكون ضمن المستويات األولى من الدراسة في كميات
نحو مينة التعميم وما يرتبط بيا من إدارة مدرسية وعوائد مادية والتزامات وظيفية وغيرىا، لو نظرة أولية 

االستقرار والتوازن من خالل الدراسة واالنخراط الفعمي بيا وىذه النظرة األولية سرعان ما تتجو نحو 
والتعرض لخبراتيا تجاربيا، ومن ىنا تكون االتجاىات أكثر نضجًا ونمّوًا وتوازنًا مع التقدم في المستوى 

 التعميمي.

أقمم بقدراتيم عمى الت اإليمانالرابعة يمتمكون من الثقة بالنفس ما يمكنيم من  ةالسن فيكما أن الطمبة 
الفّعال مع متطمبات الوظيفة والقدرة عمى مواجية المشكالت المتعمقة بيا وحميا نتيجة اكتسابيم لخبرات 
وتجارب أكثر من الطمبة في المستويات السابقة، كما أن دراستيم لمقررات أكثر تعتبر مصدرًا أساسيًا 

ية، وتساعد عمى امتالكيم لمخبرات والمعمومات التي تسيم في تطوير الشخصية المينية المستقبم
 التجاىات إيجابية نحو المينة.   

 

 :السابعةمناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية   3:4:1:5

طمبة كميات  في اتجاىات ( α ≤ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 نحو مينة التعميم تعزى لمتغير التحصيل .التربية الفمسطينية 

في اتجاىات طمبة كميات التربية  ظاىرية أظيرت النتائج المتعمقة بيذه الفرضية وجود فروقوقد 
 تعزى لمتغير التحصيل.الفمسطينية نحو مينة التعميم 

 (.1991( ودراسة الطاىر )2006وقد انسجمت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من المجيدل ) 
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اتجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة وترى الباحثة أن السبب في عدم وجود فروق في 
من خالل  ةمنيا الجيود التي تبذليا الكمي كانتعزى لمتغير التحصيل يعود إلى عدة عوامل التعميم 

مين فييا من أجل تنمية االتجاىات نحو مينة التعميم، وىذا األمر يقود إلى إظيار الميول مالعا
ن مجمل إن التحصيل سواء أكان مرتفعًا أم منخفضًا، حيث والرغبات نحو المينة بغض النظر ع

وىذه االتجاىات لم ُتظير أي عالقة بالتحصيل، حيث  ،الطمبة يحممون اتجاىات ايجابية نحو المينة
 إال أن اتجاىاتيم كانت إيجابية نحو التخصص. اً أو متوسط اً ن ىناك طمبة كان تحصيميم منخفضإ

صيل ليس مؤشرًا لالتجاىات نحو مينة التعميم، فالطالب الذي يحمل ومن ىنا فإنو يظير لنا أن التح
اتجاىات إيجابية نحو المينة يقوده ذلك إلى بذل جيود أكبر لمحصول عمى تحصيل أفضل، عمى 
الرغم من أن ىناك بعض اآلراء التي تنادي بأن التحصيل ىو المؤشر األساسي الذي يتحكم 

يؤدي ذلك إلى وجود اتجاىات إيجابية، أما إذا كان التحصيل  اً عباالتجاىات، فإذا كان التحصيل مرتف
منخفضًا فإن ذلك سيكّون اتجاىات سمبية نحو المينة، ولكن نتائج ىذه الدراسة أثبتت أن االتجاىات ال 

نما قد يتأثر التحصيل باالتجاىات، حيث  ن الطالب الذي يمتمك اتجاىًا إتتأثر بمتغير التحصيل وا 
لتخصص سيزيد ذلك من دافعيتو وشغفو لمدراسة وبالتالي سيزيد التحصيل بشكل تمقائي إيجابيًا نحو ا

 نتيجة المثابرة والدراسة.     

 

 :الثامنةمناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية   4:4:1:5

طمبة كميات  في اتجاىات ( α ≤ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 نحو مينة التعميم تعزى لمتغير الجامعة .التربية الفمسطينية 

في اتجاىات طمبة كميات التربية  ظاىرية وقد أظيرت النتائج المتعمقة بيذه الفرضية وجود فروق
كانت الفروق بين جامعة النجاح وجامعة ، حيث تعزى لمتغير الجامعةالفمسطينية نحو مينة التعميم 

 وبين جامعة النجاح وجامعة القدس لصالح جامعة النجاح. الح جامعة النجاح،بيت لحم لص

وترى الباحثة أن السبب في ذلك ربما يعود إلى طبيعة الخطة الدراسية والمساقات المطروحة وآلية 
 تنظيميا وعرضيا بحيث تتناسب مع ميول الطمبة واىتماماتيم وقدراتيم.
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لمستمر بين جامعة النجاح والمدارس التطبيقية أثر واضح وكبير كما أن من الممكن أن يكون لمتعاون ا
ن التعاون والعالقات الجيدة مع المعممين الذين يعممون في ىذه المدارس إعمى اتجاىات الطمبة، حيث 

 ينعكس بشكل مباشر عمى ردود أفعال الطمبة وآرائيم تجاه مينة التعميم.

تربية العممية من سنة ثانية، ويستمر ذلك في السنة ن الطمبة في جامعة النجاح يمارسون الإحيث 
سيما أن ىؤالء الطمبة نة، الالثالثة والرابعة، وىذا األمر ربما يسيم في تكوين اتجاىات إيجابية نحو المي

تجمعيم لقاءات مستمرة مع المعممين والمعممات الذين ُيبدون تفي مًا وتعاونًا مع الطمبة، ويزودوىم 
والممارسات الجيدة ويمكنونيم من امتالك األساليب المناسبة لمتعامل مع الطمبة خالل بالخبرات 

 ممارسة المينة، وكيفية مواجية المشكالت التي قد تواجييم وطرق حميا.

وبذلك فإن تجربة التربية العممية لدى طمبة جامعة النجاح أسيمت بشكل واضح في تكوين اتجاىات 
وذلك بفضل االىتمام بالطمبة المعممين من جميع األطراف سواء كانوا  إيجابية نحو مينة التعميم،

 معممين أو مشرفين.

   

 :التاسعةمناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية   5:4:1:5

طمبة كميات  في اتجاىات ( α ≤ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 تعزى لمتغير الفمسفة السائدة .نحو مينة التعميم التربية الفمسطينية 

في اتجاىات طمبة كميات التربية  ظاىرية وقد أظيرت النتائج المتعمقة بيذه الفرضية وجود فروق
 تعزى لمتغير الفمسفة السائدة.الفمسطينية نحو مينة التعميم 

و مينة في اتجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نح وجود فروقوترى الباحثة أن السبب في عدم 
تعزى لمتغير الفمسفة السائدة ىو أن معظم الطمبة عمى اختالف فمسفاتيم التي يتبنونيا قد التعميم 

التحقوا بالتخصص برغبة منيم وىم بالتالي يمتمكون دافعية نحو دراستو ميما اختمفت الفمسفة التي 
 يحممونيا.

ن جميع ىذه الفمسفات ىي فمسفات تربوية باألصل، وىي نابعة من منبع تربوي بقالب فمسفي، إحيث 
وبالتالي فإن أصل الشيء قائم، وىو أن مضمون التربية موجود في جميع الفمسفات ميما اختمفت 
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معالم كل فمسفة عن األخرى، ولكن آلية الفكر التربوي المعمول في كل فمسفة يختمف عن األخرى، 
ن ىنا فإن الطالب في كمية التربية يحمل األساس التربوي ولكن لكل طالب معالم فكرية تميزه عن وم

عكس عمى ممارساتو سواء من خالل أفكاره التي يعرضيا من خالل المساقات والمناقشة نغيره وىذا ي
فييا، أو من خالل الممارسة أثناء التربية العممية، وىذا األمر جعل من الفمسفة السائدة لدى الطالب 

 في كمية التربية أمرًا غير مؤثر في اتجاىاتو نحو المينة.  
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 :تالتوصيا 2:5   

السائدة لدى طمبة كميات التربية التربوية الفمسفات أظيرتيا الدراسة الحالية حول  من خالل النتائج التي
 ، فإن الباحثة توصي بما يمي:الفمسطينية واتجاىاتيم نحو مينة التعميم

مساقات تتعمق بالفمسفات التربوية ضمن الخطة الدراسية لبرامج  العمل عمى تخصيصضرورة  –1
 .نظرًا ألىمية ىذا الموضوع إعداد المعممين

جراء اختبارات ومقاييس لقياس الدافعية عند الطمبة المقبمين عمى االلتحاق  2- تحديد معايير خاصة وا 
 بتخصص التربية.

رشادية في الكميا 3 - ت بغرض تحفيز الطمبة وتنمية اتجاىاتيم نحو عقد ندوات ومحاضرات توعوية وا 
 مينة التعميم.

ضرورة حرص العاممين في كميات التربية سواء كانوا معممين أو إداريين عمى خمق اتجاىات  4 -
 ايجابية لدى الطمبة.

 .عمل المزيد من الدراسات المتعمقة بموضوع الفمسفات التربوية واالتجاىات نحو مينة التعميم - 5

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 العربية المراجع
 

اتجاىات طالب )معمم صف( نحو مينة (. 2009أبو الضبعات، زكريا وقطيشات، نازك. )
. جامعة الزيتونة األردنية الخاصة. التدريس ورغبتيم فييا وعالقتيا ببعض المتغيرات

www.zuj.edu.jo  ، 15/6/2017في تاريخ: الدخول إلى الموقع. 
 
 

(. اتجاىات طالب كمية التربية الرياضية في جامعة األقصى نحو العمل 2010) أبو ىاشم، حاتم.
، 10، عدد 24، مجمدمجمة جامعة النجاح لألبحاث والعموم اإلنسانيةبمينة التدريس والتدريب. 

2989-3002  . 
 

 القاىرة.   مكتبة األنجمو المصرية، . المدخل إلى التربية(. 1983أحمد، نازلي ويس، سعيد.) 
 

درجة ممارسة معممي المرحمة األساسية في تربية إربد  .(2015بدارنة، حازم والحوري، حازم.) 
مجمة وجية نظرىم ونظر المشرفين والمديرين. األولى لمبادئ فمسفة التربية والتعميم في األردن من 

 .  927-946،  3، عدد 42، مجمد دراسات العموم التربوية
 

(. الفمسفة التربوية السائدة لدى معممي المرحمة المتوسطة في محافظة 2014البمعاسي، سعود. )
 .  35-11، 6العالي، العدد  مجمة دراسات في التعميمالقريات. 

 

. المكتبة مدخل إلى التربية(. 1983المطيف، خيري. )  جرادات، عزت وأبو غزالة، ىيفاء وعبد
 المعاصرة، عمان.التربوية 

 

 دار وائل، األردن. .المناىج أسسيا وتنظيميا(. 2015الجعافرة، عبد السالم. )
 

. دار المعتز لمنشر مفاىيم أساسية في التربية(. 2016حجازي، عبد الحكيم واليياجنة، وائل .) 
 والتوزيع، األردن.

 

http://www.zuj.edu.jo/
http://www.zuj.edu.jo/


111 
 

. تعز نحو مينة التدريس اتجاىات طمبة كمية التربية في جامعة(. 2013حسن، عبد الحكيم. ) 
الدخول إلى  ،  https://kenanaonline.comجامعة تعز، اليمن. بحث منشور عمى اإلنترنت، 

 .2/7/2017الموقع في تاريخ: 
 

 ، دار الكتاب الجامعي، القاىرة.3. ططرائق التدريس واستراتيجياتو .(2003الحيمة، محمد. )
 

، مكتبة 2. طمدخل إلى أصول التربية .(1989خضر، فخري وموسى، محمود ونبراي، يوسف. )
 الفالح، الكويت.

 

اتجاىات طمبة معاىد إعداد المعممين والمعممات نحو مينة التعميم في  .(2009خنياب، محسن. )
 .  187-161، 4، العدد مجمة كمية التربيةمحافظة النجف. 

 

زمزم  ،المناىج أسسيا ومداخميا الفكرية وتصميميا(. 2011يحيى.) الخوالدة، ناصر وعبد،
 ناشرون وموزعون، عمان.

 

مستوى الفاعمية التربوية لبرنامج تأىيل معممي المرحمة األساسية الدنيا  .(2014داوود، أمان. ) 
. رسالة ماجستير غير أثناء الخدمة من وجية نظرىم وعالقتو باتجاىاتيم نحو مينة التدريس

 منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فمسطين.
 

، دار الشروق، 2. طالمدخل إلى التربية والتعميم(. 1999الرشدان، عبداهلل وجعنيني، نعيم. ) 
 عمان.

 

اتجاىات طمبة قسم عموم الحياة في كمية التربية ابن  .(2009الركابي، رائد ومحمد، حسين. ) 
 .   240-228، 4، العددالتربيةمجمة كمية الييثم نحو مينة التدريس. 

 

اإلصدار الخامس، دار الشروق لمنشر والتوزيع، . أساليب تدريس العموم .(2005زيتون، عايش. ) 
 األردن.
 

https://kenanaonline.com/


111 
 

براىيم، عبد اهلل.)  ، دار الفكر، عمان.8. طالمنيج المدرسي المعاصر(. 2016سعادة، جودت وا 
 

. لدى معممي المرحمة الثانوية في األردنفمسفة التربية السائدة  .(1999الشويحات، صفاء. )
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية.

 

اتجاىات معممي المواد االجتماعية لممرحمة الثانوية في محافظة (. 2001الصميبي، تركي. )
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فمسطين.الخميل نحو مينة التعميم

 

االتجاه نحو مينة التدريس وعالقتو ببعض المتغيرات الدراسية (، 1991الطاىر، ميدي. )
 منشورة، جامعة الممك سعود.غير . رسالة ماجستير )األكاديمية( لدى طالب كمية التربية

 

 . رسالة ماجستيراالتجاه نحو مينة التدريس وعالقتو بالدافعية لإلنجاز(. 2007طبشي، بمخير. )
  مرباح ورقمة، الجزائر.منشورة، جامعة قاصدي  غير

 

، دار 3. جزءالتربية الحديثة مادتيا، مبادئيا، تطبيقاتيا العممية(. 1976عبد العزيز، صالح. ) 
 المعارف، مصر.

   

، 8، مجمدالمجمة العربية لألبحاث التربوية(. فمسفة المعمم التربوية. 1988عبد المطيف، رجب. ) 
 .  110-94، 2عدد

 

منشورة، جامعة غير . رسالة ماجستير فمسفة التربية عند جون ديوي(. 2016عبيد، صفاء.) 
 قاصدي مرباح، الجزائر. 

 

استراتيجيات التدريس في القرن الحادي (. 2015عبيدات، ذوقان وأبو السميد، سييمة.)
 ، دار الفكر، عمان.4. طوالعشرون

 لمنشر والتوزيع، عمان.. دار المناىج المناىج الحديثة وطرائق التدريس(. 2015عطية، حسن.)
 

 . دار القمم، الكويت.مدخل إلى مبادئ التربية .(1984عكيمة، محمد وىوانة، سمير وطو، حسن. ) 



112 
 

 

 . دار الفكر العربي، القاىرة.األصول الفمسفية لمتربية(. 2000عمي، سعيد. ) 
 

 . عالم المعرفة، الكويت. فمسفات تربوية معاصرة(. 1995عمي، سعيد. ) 
 

، 7، مجمدلمبحوث والدراسات مجمة مؤتة(. الفمسفة التربوية لممعمم األردني. 1992العمري، خالد. ) 
 .  40-13، 3عدد

 

. مكتبة األنجمو المصرية، النظرية التربوية وأصوليا الفمسفية والنفسية(. 1980فيمي، محمد. ) 
 القاىرة.

 

لمعممين خريجي ىذه الكميات في التربية وامستوى وعي طمبة كميات (. 2004قزاقزة، سميمان.) 
ردن بالفمسفات التربوية العامة وفمسفة التربية باألردن وعالقة ذلك باتجاىاتيم نحو مينة األ 
 . أطروحة دكتوراة غير منشورة، جامعة عمان العربية لمدراسات العميا.عميملتا
 

مقدمة في المناىج (. 2014.)القضاة، بسام وأبو لطيفة، رائد والخوالدة، مؤيد وعساف، محمد
 . درا وائل، عمان.التربوية الحديثة

 

المجمة (. اتجاىات طمبة كميات التربية في صاللة نحو مينة التعميم. 2006المجيدل، عبداهلل. )
 .  81، عدد21، مجمدالتربوية

 

مجمة (. اتجاىات طمبة كميات التربية نحو مينة التعميم. 2012المجيدل، عبداهلل  والشريع، سعد. )
 .  57-17، 4، عدد28، مجمدجامعة دمشق

 

مستوى الثقافة الحاسوبية لدى معممي المرحمة األساسية في مدارس (. 2011)مطر، توفيق. 
ير غير منشورة، جامعة . رسالة ماجستمحافظة بيت لحم وعالقتو باتجاىاتيم نحو الحاسوب

 فمسطين.القدس، 
 

 ، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان.5. طمقدمة في التربية(. 1983)ناصر، إبراىيم. 



113 
 

 

 . دار النيضة العربية، بيروت.في الفكر التربوي(. 1981)النجيحي، محمد. 
 

 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان.2. طمدخل إلى التربية(. 2007)ىمشري، عمر. 
 

 . دار وائل، األردن.أسس التربية(.2011)اليماني، عبد الكريم. 
 

 األجنبية المراجع

 

Conti, G.(2007).Identifying Your Educational Philosophy; Development of 

the Philosophies Held by Instructor of Lifelong- Learners (PHIL). Journal 

of Adult Education, Volume; xxxvl , number;1, 19-35 . 

 

Egwu, S. (2015). Attitude of Students towards Teaching Profession in 

Nigeria. Journal of Education and Practice, ISSN 2222-288X .6(29), 21-

25  . 
 
 

 

Fries, Cindi .(2012). Teaching Style Preferences and Educational 

Philosophy of Teacher Education Faculty at Astate University. 

Requirements for the Degree of Doctor of Education, Oklahoma 

University. 

 

Gultekin, M.(2006). The Attitudes of Preschool Teacher Candidates 

Studying Through Distance Education Approach. Towards Teaching 

Profession and Their Perception on level of Teaching Competency, 

Anadolu University, Faculty of Education, TURKEY, Turkish Online 

Journal of Distance Education- TOJDE July 2006 ISSN 1302-6488 

Volume;7 number;3 Article;15, 316-346 . 

 

 

Kaizer, G . (2002). Educational Philosophies and Their Influence on 

Mathematics Education – An Ethnographic Study in English and German 



114 
 

Mathematics Classrooms, ZDM Mathematics Education,  ISSN 1863-

9704, Volume; 34, Issue 6 , 241-257 .  

 

Pathy, M. (2014). Attitudes of Student Teachers Towards Teaching 

Profession. Turkish Online Journal of Distance Education -TOJDE July 

2014 ISSN 1302-6488 Volume; 15 Number; 3 Article; 3, 27-36 . 

 

   Yaakub, N. (1990): A Multivariate Analysis of Attitude Towards 

Teaching, Department of Education, Faculty of Educational  Studies, 

Pertanian University, Malaysia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 المالحق

 

 أسماء المحكمين (1الممحق )

 من المحكمين طمب التحكيم (2الممحق )

 االختبار بصورتو النيائية (3الممحق )

 االستبانة بصورتيا النيائية  (4الممحق )

 كتب تسييل ميمة من الجامعة (5الممحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 (1الممحق )

 أسماء المحكمين

 

 أسماء من قاموا بتحكيم األدوات المستخدمة في الرسالة:

 مكان العمل االسم الرقم

 جامعة القدس د. إبراىيم عرمان 1

 جامعة القدس د. إيناس ناصر 2

 جامعة القدس . بشرى بدوي أ 3

 جامعة بيرزيت د. حسن عبد الكريم 4

 جامعة القدس أ. حسن عدوان 5

 جامعة بيرزيت د. رفاء رمحي 6

 جامعة القدس د. زياد قباجة 7

 جامعة النجاح الوطنية د. سييل صالحة 8

 القدسجامعة  أ.د. عفيف زيدان 9

 جامعة القدس عمي األعرج . أ 10
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 (2الملحق رقم )

 طلب التحكٌم من المحكمٌن

 



 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا

 

 أداة الدراسةالموضوع : تحكيم فقرات 

 

 /ةالمحترم/ة حضرة الدكتور

 تقوم الباحثة بدراسة بعنوان :

 اتجاىاتيم ، و نيةطمبة كميات التربية الفمسطي الفمسفات التربوية السائدة لدى"

 نحو مينة التعميم".

 وذلك استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس.

بداء الرأي في فقراتيا  ونظرًا لما عيدناه فيكم من خبرة عممية وعممية يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم ىذه األداة وا 
 تعديل ما ترونو مناسبًا.و 

 

 مع الشكر والتقدير

 

 

 الباحثة:                                                                                                

 دعاء محمد بدر
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 (3الملحق رقم )

 

 االختبار بصورته النهائٌة
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 كمية الدراسات العميا 

 أساليب التدريس برنامج

 الطمبة األفاضل، تحية طيبة وبعد،،،

 تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية بعنوان: 

 اتجاىاتيم ، و نيةطمبة كميات التربية الفمسطي الفمسفات التربوية السائدة لدى"

 نحو مينة التعميم".

وذلك استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس العامة، آممًة من حضرتكم اإلجابة عن 
بأمانة ودقة وموضوعية، عممًا أن ىذه البيانات ستعامل بسرية  مقياس التفضيالت الفمسفية، واستبانة االتجاىاتفقرات 

 تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي.

 وأشكر لكم ُحسن تعاونكم،،،

الباحثة:دعاءبدر

 :أواًل: البيانات الشخصية

 الجنس:         ذكر           أنثى -1
 المستوى األكاديمي :           سنة أولى          سنة ثانية           سنة ثالثة         سنة رابعة -2
 85من  أكثر              85-70من               70من  قلأالتحصيل:          -3
                   ..................................................: / الكمّية اسم الجامعة -4

 :مقياس التفضيالت الفمسفيةثانيًا: تعميمات تعبئة 

 الرجاء مراعاة ما يمي:

 قراءة كل عبارة من عبارات االستبانة بدقة. -1
 االختيارات المطروحة بدقة.قراءة كل اختيار من  -2
 وضع دائرة حول اختيار واحد فقط. -3
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 جوىر عممية التربية ىو: - 1

 تنمية العقل والتحكم بالغرائز.- أ
 إعداد النشء لمختمف نواحي الحياة.- ب
 إعادة بناء وتنظيم مستمر لمخبرة.- ت
 االرتقاء بذات المتعمم.- ث
  تحقيق العبودية هلل وحده.- ج

 

 اليدف العام لمتربية ىو: 2-

 كشف القوى الفطرية لدى المتعممين.- أ
 تكيف المتعمم مع الحياة.- ب
 مساعدة المتعمم لتحقيق النمو المتكامل لشخصيتو.- ت
 تنمية التفرد في شخصية المتعمم.- ث
 إعداد اإلنسان الصالح.- ج

 

 تنمية قدرة الطالب عمى : ةمن أكثر األغراض التربوية أىمي3- 

 يدة .م الحقائق الضرورية لحياة اإلنسان السعيتقد- أ
 م القوانين العممية التي تفسر سير الكون الذي نعيش فيو.يتقد- ب
 ميارات التفكير اإلبداعي. ةتنمي- ت
 قدرة المتعمم عمى االختيار الحر المسؤول . ةتنمي- ث
 .إيجاد التوازن بين النمو الروحي و النمو الجسدي- ج

 

 بني المنيج التربوي في ضوء :يُ   4-

 الحكماء .نتجتيا عقول أ التي أسس المعرفة- أ
 المعرفة المدعومة بالحقائق العممية الموضوعية . - ب
 حاجات المتعمم و المجتمع . - ت
 القضايا األساسية المتعايشة مع اإلنسان . - ث
 األسس العقائدية الدينية .- ج
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 ر بافتراض أنو :يإمكانية تطوير المنيج التربوي تس5- 

 ثابت ، وقابل لمنقل من جيل إلى جيل .- أ
 مشروط باتفاق الجديد مع الحقائق العممية . ،متطور - ب
 تبعًا لتغير حاجات المجتمع . ،مطور - ت
 ال توجد معايير عامة مقيدة لعممية تطوير منيج . - ث
 مشروط باتفاق الجديد مع العقيدة الدينية . - ج

 
 

 :منيتكون المنيج التربوي 6- 

 مواد دراسية منفصمة .- أ
 .موم الطبيعيةالع مجاالتمواد دراسية مرتبة حسب أولوية - ب
 وحدة متكاممة تشتمل الخبرات المختمفة بصورة وظيفية .- ت
 المواد المعالجة لمقضايا السمبية المتعايشة .- ث
 قوانين اهلل تعالى في الكون والحياة و اإلنسان .- ج

 
 

 مع المادة الدراسية عمى أنيا وسيمة المتعمم لتحقيق : المعمم يتعامل  7-

 ل .ثُ فيم حقائق عالم المُ - أ
 القوانين العممية و االجتماعية لمعالم الذي نعيش .فيم - ب
 .منفعة شخصية واجتماعية- ت
 ميادين المعرفة اإلنسانية المختمفة . إلىالتعرف - ث
 توظيف العقل إلدراك وحدانية اهلل و إعجازه في الخمق .- ج

 
 

 من أفضل طرق التدريس :  8-

 التمقين و المحاضرة .- أ
 التعميم  المبرمج .- ب
 حل المشكالت . األسموب العممي في- ت
 الحوار و المناقشة .- ث
 القدوة و ضرب األمثال .- ج
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 طبيعة المتعمم :9- 

 تكوين روحي . ة عقالني في جوىر - أ
 يمكن فيم طبيعتو من خالل دراسة مكوناتو . - ب
 فردي اجتماعي في آن واحد . - ت
 يتمتع بحريو مسؤولة . - ث
 أفضل مخموقات اهلل عمى األرض .- ج

 

 

 فكر المتعمم :10- 

 يتسع لمكثير من المعمومات .مخزن - أ
 يتميز عن سائر المخموقات بالمنطق العقالني . - ب
 قادر عمى اإلبداع في ظروف بيئية مناسبة  . - ت
 لديو القدرة عمى البحث واالستكشاف واتخاذ القرار . - ث
 قادر عمى استخدامو لمتميز بين الخير والشر . - ج

 

 

 عمى أنيم : المتعممينأنظر لمجموعة 11- 

 نفس الخصائص .ليم فئة واحدة - أ
 مجموعات عالية الذكاء ، ومتوسطة و متدنية .- ب
 يمتمكون القدرة عمى إحداث التعميم بنسب متفاوتة وسرعة مختمفة .- ت
 كل منيم منفرد بذاتو إذ ال يوجد متعممان متشابيان .- ث
 يتمتعون بنوازع فطرية يجب أن توجو نحو الخير .- ج

 

 التربوية قدرتو عمى :من أىم كفايات المعمم  12-

 بالمعمومات . المتعممينتزويد - أ
 التعامل مع المادة الدراسية بكميتيا وجزئيتيا .- ب
 تنميو ذكاء المتعمم .- ت
 عرض وجيات النظر المختمفة لموضوعو التعميمي .- ث
 معرفة باألمور الدينية والدنيوية .- ج
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 بالسموك :من أىم صفات المعمم السموكية أنو مثل أعمى لاللتزام 13- 

 األخالقي .- أ
 الموضوعي .- ب
 الديمقراطي .- ت
 الحر المسؤول .- ث
 اإليماني الممتزم .- ج

 

 من أىم أدوار المعمم:14- 

 بالمحافظة عمى اليدوء و النظام داخل الصف . المتعممينإلزام - أ
 التخطيط الدقيق لممواقف التعميمية .- ب
 تييئو الظروف البيئية المحفزة لمتعمم .- ت
 األكاديمية لممتعمم . توفير الحرية- ث
 توجيو تفكير الطمبة نحو تحقيق عباده هلل في مختمف المواقف .- ج

 

 من أفضل طرق التقدم التربوي : 15-

 معمومات المقررة .القياس درجة ما حصل عميو المتعمم من - أ
 مطابقة استجابة التالميذ لالستجابات المحددة سمفًا من قبل المعمم .- ب
 اإليجابية لممتعمم في مختمف المواقف .مالحظة درجة المشاركة - ت
 تقييم التمميذ لذاتو .- ث
 االمتحانات المدرسية.- ج

 

 عمميو تعديل سموك المعمم تستند إلى : 16-

 إمكانية استخدام العقاب البدني .- أ
 لكل مخالفة عقاب يتناسب مع حجميا ونوعيا .- ب
 إمكانية مشاركة الطمبة في تعريف قواعد السموك و أشكال العقاب .- ت
 ممتعمم حرية اختيار طريقة االنضباط المناسبة لو .ل- ث
 المجوء لمعقاب البدني بعد استنفاذ كافة الوسائل األخرى . ةإمكاني- ج

 

 المحصمة النيائية لمعممية التربوية تتمثل في توجو المتعمم نحو :17- 

 ثل .لم المُ ااالقتراب من معطيات ع- أ
 كما ىو .إخضاع كل ظاىرة لمدراسة و التحميل لفيم الواقع - ب
 تحقيق التغيرات النفعية لمفرد و المجتمع .- ت
 التعرف عمى الذات ثم االرتقاء بيا .- ث
 التقييد بمعطيات اإليمان باهلل وحده .- ج
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 (4الملحق رقم )

 

 االستبانة بصورتها النهائٌة
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 كمية الدراسات العميا 

 برنامج أساليب التدريس

 طيبة وبعد،،،الطمبة األفاضل، تحية 

 تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية بعنوان: 

 اتجاىاتيم ، و نيةطمبة كميات التربية الفمسطي الفمسفات التربوية السائدة لدى"

 نحو مينة التعميم".

وذلك استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس العامة، آممًة من حضرتكم اإلجابة عن 
فقرات االستبانة بأمانة ودقة وموضوعية، عممًا أن ىذه البيانات ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث 

 العممي.

 وأشكر لكم ُحسن تعاونكم،،،

الباحثة:دعاءبدر

 :أواًل: البيانات الشخصية

 الجنس:         ذكر           أنثى -5
 سنة أولى          سنة ثانية           سنة ثالثة         سنة رابعةالمستوى األكاديمي :            -6
 85من  أكثر              85-70من               70من  قلأالتحصيل:          -7
                   .......................................الكمّية: الجامعة /  -8

 :ثانيًا: تعميمات تعبئة االستبانة

 الرجاء مراعاة ما يمي:

 قراءة كل عبارة من عبارات االستبانة بدقة. -1
 من الخيارات المطروحة. واحد فقط ( عند √تحديد اإلجابة بدقة من خالل وضع إشارة )  -2
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موافق  الفقرة الرقم
 معارض معارض محايد موافق بشدة

 بشدة
      ن أكون معمماً أداري عمى إلأفضل العمل ا  -1
      التعميم مينة ممتعةمينة أجد أن   -2
      ن المين األخرىم شاناً أقل أرى أن مينة التعميم مستقبميا   -3

4- 
حياتية  أفضل مينة التعميم ألنيا توفر لمعاممين فييا ظروفاً 

 مناسبة
     

      وظيفياً  لمعاممين فييا استقراراً  تؤمنأحبذ مينة التعميم ألنيا  -5
      التعميمأحترم العاممين في مينة  -6
      في المجتمع أجد أن لممعمم مكانة كبيرة -7
تحقق مينة التعميم طموح الطمبة في الحصول عمى مينة  -8

 مستقبمية 
     

      المين ىي من أىم التعميممينة  أرى أن -9
      ي سأصبح معمماً نخرون أنأشعر بالفخر حين يعمم اآل -10
      قدرات عقمية عالية لىإتحتاج مينة التعميم  -11
      عمى ضعف مستواه دليالً  لمينة التعميم يعد اختيار الطالب  -12
      مينة التعميمبناؤىا أترفض أكثر العوائل أن يختار  -13
يشعرون بالفخر لكونيم يمارسون مينة  المعممين اعتقد أن  -14

 التعميم
     

لمينة التعميم كمينة أنصح أصدقائي بتفضيل اختيارىم  -15
 مستقبمية

     

مينة  سوىني ال أختار إنالختيار فاتيحت لي فرصة أُ لو  -16
 التعميم

     

      نني سأصبح معمماً أل من مستقبميأشعر بالحرج  -17
مقى تُ سضافية التي مينة التعميم بالرغم من األعمال اإل أتقبل -18

 عمى عاتقي 
     

سيمنحني شعورًا بالرضا والثقة  كمعممعممي أن أشعر  -19
 بالنفس 

     

      في حياتو اليومية و توتراً  أكثر انفعاالً  يكون المعمم عادةً  -20
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 (5الملحق رقم )

 

 كتب تسهٌل مهمة من الجامعة
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 مدير عام التخطيط في الجامعة إلى  كتاب تسهٌل مهمة من

 وزارة التربية والتعميم العالي 
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 عميد كمية التربية في جامعة النجاح الوطنيةكتاب تسهٌل مهمة من الجامعة إلى 
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 بيت لحمعميد كمية التربية في جامعة كتاب تسهٌل مهمة من الجامعة إلى 
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 فهرس الجداول

 

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 حسب متغير الجنس توزيع أفراد عينة الدراسة 3:1
  

52 

3:3 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى األكاديمي

 
53 

3:5 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التحصيل

 
54 

3:7 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجامعة/الكمية

 
55 

3:9 

 

( لمصفوفة Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )
الفمسفات التربوية السائدة لدى طمبة كميات التربية ارتباط فقرات 

 الفمسطينية

57 

10:3 
( لمصفوفة Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )

 اتجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميمارتباط فقرات 
 

59 

1:4 
الستجابات أفراد عينة الدراسة لمفمسفات التربوية األعداد والنسب المئوية 

 السائدة لدى طمبة كميات التربية الفمسطينية
 

65 

4:2 

( واألعداد والنسب Chi-square Testنتائج اختبار ك ي تربيع )
المئوية الستجابة أفراد العينة في الفمسفة التربوية السائدة لدى طمبة 

 الجنس كميات التربية الفمسطينية حسب متغير
 

68 

4:3 

(واألعداد والنسب المئوية Chi-square Testنتائج اختبار ك ي تربيع)
الستجابة أفراد العينة في الفمسفة التربوية السائدة لدى طمبة كميات 

 التربية الفمسطينية حسب متغير المستوى التعميمي
 

69 
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4:4 

( واألعداد والنسب Chi-square Testنتائج اختبار ك ي تربيع )
المئوية الستجابة أفراد عينة الدراسة في الفمسفة التربوية السائدة لدى 

 طمبة كميات التربية الفمسطينية حسب متغير التحصيل
 

70 

4:5 

( واألعداد والنسب Chi-square Testنتائج اختبار ك ي تربيع )
المئوية الستجابة أفراد العينة في الفمسفة التربوية السائدة لدى طمبة 

 التربية الفمسطينية حسب متغير الجامعةكميات 
 

71 

4:6 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 
 الدراسة التجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم

 
72 

4:7 
نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في اتجاىات 

 كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم حسب متغير الجنسطمبة 
 

74 

4:8 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة
التجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم ُتعزى لمتغير 

 المستوى التعميمي
 

75 

4:9 

األحادي الستجابة أفراد العينة في اتجاىات طمبة نتائج تحميل التباين 
كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم تعزى لمتغير المستوى 

 التعميمي
 

76 

4:10 
( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية LSDنتائج اختبار )

 الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعميمي
 

76 

4:11 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة
التجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم تعزى لمتغير 

 التحصيل
 

77 
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4:12 
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في اتجاىات 

 مينة التعميم تعزى لمتغير التحصيل طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو
 

78 

4:13 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة
التجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم تعزى لمتغير 

 الجامعة
 

79 

4:14 
اتجاىات طمبة نتائج تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في 

 كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم تعزى لمتغير الجامعة
 

79 

4:15 
( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية LSDنتائج اختبار )

 الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجامعة
 

80 

4:16 

 أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة 
التجاىات طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم تعزى لمتغير 

 الفمسفة السائدة
 

81 

4:17 

نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في اتجاىات 
طمبة كميات التربية الفمسطينية نحو مينة التعميم تعزى لمتغير الفمسفة 

 السائدة
 

81 
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