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 في األردن تجاه إقرار منهاج ى راء معلمي الحلقة األساسية األول آ

 مدرسي بمسمى قضايا تربوية معاصرة

 2 محمد الخزاعلة ،1 عبدالسالم الجعافرة

 أستاذ مساعد، كلية العلوم التربوية، جامعة الزرقاء 1
 أستاذ مساعد، كلية العلوم التربوية، جامعة الزرقاء 2

 قضايا " في األردن تجاه إقرار منهاج مدرسي بمسمى ى راء معلمي الحلقة األساسية األول آ معرفة إلى هدفت الدراسة الحالية : ملخص
 الحلقة األساسية تم توجيههما إلى معلمي سؤالين من خالل أعد الباحثان أداة الدراسة . لطلبة الحلقة األساسية األولى " تربوية معاصرة

 لب منهم تحديد القضايا التربوية المعاصرة التي من طُ توجيهه إلى معلمي الحلقة األولى، و األول مفتوح تم السؤال ف ، ومعلماتها األولى
 عبارة عن مقترحات وجهها الباحثان إلى المعلمين على شكل فقرات، وطلب اإلجابة ثاني ال ، والسؤال منهاج مدرسي تأليف لها يمكن خال

 زعة على فقرة مو ) 28 ( استبانة تألفت من وهي ضوء ذلك تم بناء األداة، ؛ وفي " غير موافق " و " موافق " م تقدير ثنائي لّ عنها ضمن س
 . ختيروا من ثالث مديريات تربية في محافظة المفـرق معلما ومعلمة، ا ) 320 ( الدراسة من تكونت عينة و . القضايا المعاصرة األربع

 التربيـة الـصحية، والتربيـة : المقرر، هي سي منهاج مدر لبناء ة معاصرة تصلح أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أربع قضايا تربوي
 ) a = 0.05 ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة كذلك أظهرت و المرورية، والتربية السكانية، والتربية البيئية،

 . البادية الـشرقية و غربية، ال ة البادي و قصبة المفرق، : لمتغير المديرية ى بين متوسطات تقديرات معلمي الحلقة األساسية األولى تعز
 . وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات

 . الحلقة األساسية األولى، معلمو الحلقة األساسية األولى، القضايا التربوية المعاصرة : الكلمات المفتاحية
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a New Curriculum “Contemporary Educational Crises” 
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Abstract:  The  study  aimed  to  knowing  the  opinions  of  the  teachers  of  the  first  four  grades  in  Jordan  towards  adopting  the 
curriculum of "contemporary educational crises". The two researchers posed two questions to the teachers of this stage: the first 
question was straight  forward  to  them  to pinpoint  the contemporary educational crises  that through them we can decide a new 
scholastic curriculum. The second question  is composed of proposals  in a  form of paragraphs and to answer a multiple choice 
form with agree or disagree only.  In  the  light of  this, the tool was used survey or questionnaire which was distributed to (320) 
teachers  (male  and  female.  Those  teachers were  chosen  from  three  educational  directorates  in mafraq  governorate.  The  study 
showed  that  there  are  four  contemporary  educational  crises which  are  good enough  to  form a new scholastic curriculum: The 
health education, the traffic education, the population education and the environmental education. The study showed that there are 
no statistical differences (a=0, 05) in the averages of the teachers of the first four grades in (mafraq city, western Badia eastern 
badia). 
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 المقدمة

 مهمة مرحلة األولى األساسية األربعة تشكل الصفوف
ة باعتبارهـا التربوية، من مراحل حياة الطفل  مرحـل

 ، الدراسية الالحقـة المراحل عليها ترتكز التي التأسيس
 حيـث ، ميول الطفـل ورغباتـه ها على ار آث وتنعكس

 ويكتشف ه التي يحقق بها ذاته، ت تتكون فيها نواة شخصي
 والمبادرات ت جه طاقاته من خالل االنفعاال ويو ، قدراته

 دراك إل ؛ ه وعقلـ حواسـه ا فيها مستخدم ، التي يقوم بها
 والتعبير عنها بلغة منطوقـة ، ومعرفة المفاهيم ، الحقائق

 يكـون طـالب الحلقـة أن من المتوقع و . مكتوبة أو
 ، الجـو المدرسـي عايـشوا أن ، بعد األولى األساسية
ة خبـرات ونـوا ك قد ، م ما عليه بعض وأدركوا  تربوـي
 تسهم في تكوين بنائهم المعرفي الـذي يحـدد ، مختلفة

 على معالجة المعلومات ، تهم ا وقدر ، وميولهم ، اتجاهاتهم
 . واكتسابها
 فـي العـادة األردنية وزارة التربية والتعليم وتتبع

ة الخبرات التربوية تقديم في خاصة منهجية ى طلـب  إـل
 مواد منفصلة الل وذلك من خ ، األولى ة ي المرحلة الدراس

ة لتشمل خبرات هذه المواد وتتنوع ة و ، معرفـي  ، لغوـي
 إال أن ، المناهج المختلفـة تتضمنها وحركية ، واجتماعية
 التـي ، عناصر المعرفة المختلفـة أن يعني هذا الفصل

 ، والمـرور ، في بعض المجاالت كالبيئة يكتسبها الطلبة
 ثنايا في ها يتلقون ألنهم ، تكون مفتتة ، والصحة ، والسكان

 الـضعف نتج عنـه مما ؛ دون ترابط المناهج المختلفة
 أو ، المجاالت المعرفيـة بعض لدى الطلبة في الواضح
 معين علـى حـساب المجـاالت مجال تقدم في إحراز

 . ) 1 ( األخرى
 خطـط ال وضـع ب وزارة التربية والتعلـيم واهتمت

ة التربية البيئيـة، و والتصورات إلدخال مفاهيم  التربـي
ة ، والتربيـة الـصحية ، ة السكاني  ، والتربيـة المرورـي

 وكتبهـا؛ التعليم األساسـي مراحل في مناهج وغيرها

 ، بمواردهـا - البيئـة كـون ، ا ألهميتهـا نظـر وذلك
 من اهتمامات اً رئيس اً تشكل جانب - وحمايتها ، ومشكالتها

 وذلك ؛ في القرن الماضي والحاضر مختلف دول العالم
 غير مباشـرة أو اشرة الرتباط حياة اإلنسان بصورة مب

 وبالبيئة العالمية بـشكل ، بالبيئة المحلية التي يعيش فيها
 . عام

 ومـا ، التزايد الكبير في عدد سكان العالم أدى وقد
 إلـى إضافة ، ي وتكنولوج من تقدم علمي اإلنسان حققه

 الجهل بأساليب التعامـل أو عدم االهتمام بقضايا البيئة
 ، في الموارد الطبيعيـة اإلنسان تعاظم تأثير إلى ، معها

 ونتيجـة ؛ وفي كثير من الحاالت كان هذا التأثير سلبيا
 : مثل وتعمقت الخطورة مظاهر بيئية بالغة لذلك برزت

 والتـدمير ، والتصحر ، والتلوث ، استنزاف موارد البيئة
 تهديـد صـحة إلى مما أدى ؛ التدريجي لطبقة األوزون

 ذه هـ وحياته على سطح معيشته ومستلزمات ، اإلنسان
 . ) 7 ( بصورة جدية ، المعمورة

 للطلبة، أساسياً اً معرفي اً طلب ت السكانية م التربية تعد و
 وتضاعف عـدد ، لزيادة السكانية المطردة وذلك نتيجة ل

 العوامـل االقتـصادية ، إضافة إلى السكان في األردن
 ، أدت إلى مشكالت في األمن الغذائي التي واالجتماعية

 تآكل المختلفة، مع يعية الطب الموارد وضغط متزايد على
 . ) 11 ( رقعة األراضي الصالحة للزراعة واضح في
 هذه التحديات ال بد من زيادة الـوعي ضوء وفي

 وارد لـسكان والمـ بين المواطنين بأهمية العالقة بين ا
 وتزويـدهم ، واالجتماعي ي الطبيعية والتطور االقتصاد

 بالمعرفة المناسبة والمهارات التي تمكنهم من اكتـساب
 تجـاه هـذه جابية واتخاذ قرارات مسؤولة اتجاهات اي
 ؛ وفي ضوء ذلك البـد مـن مهمة الحياتية ال المشكالت

 من المدرسية، كتب ال تعزيز مفاهيم التربية السكانية في
 بـراز أهميتهـا وقيمتهـا العلميـة خالل تطويرها وإ

) 7 ( . واالجتماعية، وكذلك المفـاهيم المتعلقـة بالـصحة
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 ام بها المركز الـسكاني للبحـث وأكدت الدراسة التي ق
 ضـرورة دمـج ريب في جامعة ويست فزيـاس والتد

 وتدريسها بـشكل المواضيع المتعلقة بالقضايا السكانية
دى تقل؛ لكي نتمكن من بناء اتجاهـات إ مس  يجابيـة ـل

 . ) 19 ( الطلبة
 ز بر أ حد أ تمثل صحة المواطن ومما ال شك فيه أن

 ؛ ولهـذا لم العـا أنحاء اهتمامات الحكومات في مختلف
 القـسم خالل العقـود الماضـية حاز الجانب العالجي

 النمو المتزايد في عـدد أن إال ، من هذا االهتمام األكبر
 وبخاصـة فـي ، وفي حجم الفاتورة العالجية ، السكان

 بأسـلوب األخـذ إلـى ه وجب التوجـ ، أ البلدان النامية
 أساسـية خطـوة ولذا تعد ، " األولية الرعاية الصحية "

 وترى آل ، ) 5 ( الغايات المنشودة طريق تحقيق على أولى
 مـن خـالل يـة الـصحية ا سالم اهتم بالوق علي أن اإل

 الحـشرات ومكافحـة ، والطهـارة ، سل غُ وال ، الوضوء
 ، وكذلك تطرق الحدري إلى التربية ) 9 ( وغيرها ، الضارة

 الوقائية في مجال الصحة، ومـدى اسـتفادة المدرسـة
ة أثـر دين ضياء ال وبين كذلك ، ) 1 ( الثانوية منها  التربـي

 الوقائية الصحية ودورها في الحفاظ على صحة الفـرد
 . ) 6 ( الجسمية والنفسية والمجتمع

 ، بأبعادها البيئية التربية المرورية ومع تنامي أهمية
 وضرورة تـدريس ، واالجتماعية ، والمرورية ، واألمنية
 وفـي التعلـيم ، ت المرورية في التعليم النظامي المشكال

 راء متعددة ومتباينـة حـول ظهرت آ ، خارج المدرسة
 ، المناهج المدرسـية ي أسلوب طرح القضايا المرورية ف

 بهدف تكوين نهج تربوي مروري لدى الطالب، وذلـك
 والمهارات التـي ، واالتجاهات ، من خالل تزويده بالقيم

 ، واألنظمـة ، تنظم سلوكه وتمكنه من التقيد بـالقوانين
 نفـسه وغيـره ية بما يسهم في حما ، والتقاليد المرورية

 إدخال مفـاهيم ضرورة ) 2 ( الحياري أكد وكذلك ، ) 12 (
 التربية المرورية في المناهج المدرسية نظـرا لتـدني

ة األساسـية فـي الوعي المروري لدى  طلبة المرحـل
 سـنة، ) 12 - 6 ( تتراوح أعمـارهم بـين من م ، األردن

 في مناهج هذه المفاهيم المرورية المتضمنة عدم كفاية و
 . المرحلة

 ، واالجتماعيـة ، التغيـرات  الـسياسية أدت لقد و
 مزيد مـن إلى والبيئية في العالم في العقدين الماضيين

 بمثل هـذا االهتمـام لم تحظ بمجاالت تربوية االهتمام
 هـذه التربـوي األدب وقـد وردت فـي ، في السابق
 التربية البيئة والتربية الـسكانية والتربيـة - المجاالت

 المواضـيع " تحـت اسـم - رورية الصحية والتربية الم
 األفـراد حياة ة في ضرور أصبحت ألنها ؛ " المعاصرة

 على مواجهة مشكالت مساعدتهم جل أ من ، والمجتمعات
 ومن هنا ازدادت  قناعة ، الحياة المعاصرة بكل جوانبها

 تـضمين المنـاهج عـدم االكتفـاء ب المربين بضرورة
 ن مـ ، بـل البـد الحيوية مثل هذه المواضيع ، الدراسية

 هـذه القـضايا المعاصـرة وجود مناهج مستقلة تعالج
 . لدى الطلبة وتنميها

 البحث وأسئلته مشكلة

 نتيجـة التلـوث ، اً صـعب اً بدأت البشرية تواجه وضـع
 وظهور أمراض ، السريع في البيئة وتطور التكنولوجيا

 ومشكالت ، جديدة، واالختالل في التوازن الحيوي للبيئة
 نية، من هنـا تنبهـت وزارة والزيادة السكا ، الخصوبة

 التربية والتعليم األردنية لهذه القضايا المهمة، وعمـدت
 تمكـين الطلبـة مـن ل وذلك ، إلى إدخالها في المناهج

ة ت اكتساب اتجاهات وسلوكيا  القـضايا تجـاه إيجابـي
 . المعاصرة

 تُعد األولى، والتي المرحلة األساسية ونظراً ألهمية
 ا يمكن أن يتـشرب طلبتهـ ي الت الفترة الزمنية المناسبة

 وبمـا ايا المهمة التي تتأصل في نفوسهم، مثل هذه القض
أن الباحثين كانا يعمالن في الحقل التربـوي، وعايـشا
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 هذه القضايا، وهي موزعـة علـى منـاهج المباحـث
 المختلفة في وحدات متناثرة تفقدها أهميتها، فقـد قامـا

 ألساسـية راء معلمي الحلقـة ا آ للتعرف إلى بإعداد أداة
 " بمـسمى مـستقل منهاج مدرسـي إقرار األولى تجاه

ه " قضايا تربوية معاصرة  لطلبة هـذه الحلقـة، وعلـي
 : ين اآلتي السؤالين تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن

 ما  تقديرات معلمـي الحلقـة األساسـية األولـى . 1
 قضايا " المنهاج المدرسي  المقترح بمسمى ى لمحتو

 الحلقة؟ ه هذ لطلبة " تربوية معاصرة
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى . 2

 معلمـي الحلقـة تقديرات بين ) a = 0.05 ( الداللة
 ، م في مديريات التربيـة والتعلـي ، األساسية األولى

ة قضايا " منهاج مدرسي بمسمى إقرار تجاه  تربوـي
 عزى لمتغير المديرية؟ ت لطلبة هذه الحلقة " معاصرة

 البحث أهداف
 : اآلتية الحالية لتحقيق األهداف سة الدرا تسعى

 التـي يمكـن أن المعاصرة القضايا التربوية تحديد . 1
 منهاج مدرسي بمسمى لتأليف تكون وحدات رئيسة

 لطلبة الحلقـة األساسـية " قضايا تربوية معاصرة "
 . األولى

 القضايا التربويـة المعاصـرة األكثـر أبرز تحديد . 2
 ل علـى إلحاحاً لدى المواطن األردني، بهدف العم

 أو التخفيف من آثارها السيئة، من خالل ؛ معالجتها
 . المناهج المدرسية

 إقرار منهاج تجاه تحديد أثر متغير المنطقة التعليمية . 3
ة " قضايا تربوية معاصـرة " مدرسي بمسمى  لطلـب

 . الحلقة األساسية األولى

 البحث أهمية
 تزايد التحديات التـي  تواجـه ن تنبع أهمية الدراسة م

 ن المعاصر، والتي أصبحت تشكل خطورة كبيرة اإلنسا
 البشري هـو ر على حياة الفرد والمجتمع، ويعد العنص

 العامل الرئيس في إيجاد مثل هذه التحديات التي تهـدد
 . حياته واستقراره على سطح الكرة األرضية

 ومما يزيد في أهميتها ازديـاد الـوعي العـالمي
 نـسان مباشـرة، ايا التي تمس حياة اإل القض هذه بأهمية

 اختالل التوازن البيئي، والتفجـر الـسكاني، ممثلة في
 وغيرهـا؛ ومشكالت الصحة، والحـوادث المروريـة

 العالم إلـى وضـع ل واستجابة لهذه التحديات لجأت دو
 ، الخطط والحلول التي يمكن أن تخفف من هذه األخطار

ب عليها، وتعد وزارات التربية والتعلـيم مـن غلّ ت ت و أ
 ات العالقـة المباشـرة فـي مواجهـة هـذه الجهات ذ

 مناهجها المدرسـية التـي التحديات، وذلك من خالل
 يا، فإعداد المـواطن توعية الطالب بهذه القضا تسهم في

 النظامي؛ لذا البـد ا من المدرسة بشكله وتوعيته يبدآن
 لطلبة الحلقة األساسية األولى مدرسي من توفير منهاج

 معرفـة ، بهدف تكوين " قضايا تربوية معاصرة " بمسمى
 ، يجابيـة لـديهم اتجاهات إ و ، وممارسة واقعية ، حقيقية

 بشكل يمكنهم من مواجهة هذه القضايا التـي أصـبحت
 فة إلـى إضـا تشكل خطراً على الفرد والمجتمع معـاً،

 يتسم بقابليتـه ، والمتعلم وفير مرجع متخصص للمعلم ت
 . الحياتية وفقا لهذه المتغيرات ، للتجديد والتطوير

 إلـى كذلك من خالل تقديمها وتأتي أهمية الدراسة
 ، متخذي القرار في وزارة التربية والتعلـيم األردنيـة

 مدرسـي ج ي بناء منها الخلفية الالزمة للتفكيرالحقيقي ف
 الذين يشكلون الـشريحة لطلبة الحلقة األساسية األولى

 الكبيرة من المجتمع األردني، إضـافة إلـى أن هـذه
ة لتـشرب المفـاهيم المرحلة العمر  ية هي األكثر قابلـي
. والقيم المختلفة
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 البحث حدود

 اقتصرت الدراسة الحاليـة علـى معلمـي الحلقـة . 1
 في ) 2010 \ 2009 ( للعام الدراسي األولى األساسية

 : مديريات التربية والتعليم فـي محافظـة المفـرق
 . قصبة المفرق، والبادية الغربية، والبادية الشرقية

 أداة الدراسـة نتائج على مدى صدق يتوقف تعميم ال . 2
 . وثباتها المستخدمة

 التعريفات اإلجرائية

صفوف األربعـة : الحلقة األساسية األولى . 1  هـي اـل
 األولى من األول األساسي إلى الرابع األساسي من

 . مرحلة التعليم األساسي في األردن
 هم المعلمون الـذين : معلمو الحلقة األساسية األولى . 2

 صفوف األربعة األساسية األولى يقومون بتدريس ال
 من الصف األول األساسي حتى الـصف الرابـع (

 ). األساسي
 هي القضايا التي تمس : القضايا التربوية المعاصرة . 3

 والتي أصـبحت مثـار حياة اإلنسان بشكل مباشر
 التربية البيئية، والتربية : ل مث اهتمام الدول المتقدمة

 . المرورية الصحية، والتربية السكانية، والتربية

 الدراسات السابقة

 بعد الرجوع إلى األدب التربوي المتمثل في المجـالت
 للوقوف على والدوريات العربية واألجنبية واالنترنت،

 فـي تناولت القضايا المعاصرة األربـع الدراسات التي
 المناهج المدرسية، تم الوصول إلى أبرز الدراسات ذات

 القضايا المعاصـرة وقد تم تصنيفها في ضوء العالقة،
 : وفيما يلي عرض ألهمها المستهدفة في الدراسة،

 لـى إ دراسة هـدفت التعـرف ) 12 ( أجرى النهاري
 المفاهيم واالتجاهات البيئية لدى طلبة كلية التربية فـي

 تكونـت عينـة . جامعة صنعاء ومصادراكتسابهم لهـا
 طالبا وطالبة في المـستويين األول ) 153 ( الدراسة من
 تم اختيـارهم ، بتي الجغرافيا وعلوم الحياة والرابع بشع

 أظهرت نتائج الدراسة تدني . بالطريقة العشوائية الطبقية
 مع وجـود المفاهيم البيئية لدى الطلبة، مستوى معرفة

 . جابية نحو البيئة لدى طلبة الجنسين اتجاهات إي
 دراسة هدفت فقد أجرى ) Mosothwane ) 15 ما وأ

 لدى الطالب المعلمـين التعرف إلى المحتوى المعرفي
 وتحديد اتجاهاتهم نحو التربيـة البيئيـة واهتمامـاتهم
 . بنوعية البيئة لمساعدتهم على محـو جهلهـم البيئـي

 طالبا مـن الطـالب ) 112 ( تكونت عينة الدراسة من
 المعلمين الذين تم اختيارهم من أربع كليـات لتـدريب
 المعلمين في بتسوانا، وأظهـرت نتـائج الدراسـة أن

 مـا، لـى حـد ة الطالب المعلمين بالبيئة جيـدة إ رف مع
 كبر فـي حـال تطـوير وستكون لديهم معرفة بشكل أ

ى توعيـة ل برامج فاعلة للتربية البيئية  بيئيـة تؤدي اـل
 . ضل أف

 الى التعرف على ة هدفت دراس ) 5 ( أجرى الصانع و
ة الـصحية بالمرحلـة كتب الع ما تتضمنه  لوم والتربـي

 ،  وكـذلك يم وتعميمات بيئيـة عدادية باليمن من مفاه اإل
 العامـة لتـدريس العلـوم التحقق من توافر األهـداف

 هداف التي تتناول في األ تلك ، والتربية الصحية خاصة
 كمـا . ر مباشر نصها الجوانب البيئية بشكل مباشر أوغي

 بناء قائمة بالمفاهيم البيئية التـي ينبغـي هدفت الدراسة
 مـدخل تضمينها في محتـوى هـذه الكتـب وفـق ال

 . االندماجي
 ن إلنجـاز الدراسـة، بنى الباحث قائمتين رئيـستي

 معيارا بيئيا والثانية تكونت من ) 58 ( األولى تكونت من
 مفهوما بيئيا وهي القائمة التي اقتـرح الباحـث ) 75 (

 . تضمينها محتوى كتـب العلـوم والتربيـة الـصحية
مفهوما بيئيا مـن ) 26 ( وأظهرت نتائج الدراسة توافر
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 فاهيم التي حددتها القائمة موزعة بنسب مختلفـة بين الم
 حيث بلـغ متوسـط نـسبة ، في محتوى الكتب الخمسة

 ). 8.96 ( توافرهذه المفاهيم في محتوى الكتب الخمـسة
 هـداف العامـة أل كما توفر الهدف الثالث مـن بـين ا

ة األهـداف فرت ا المختارة لتدريس العلوم، وتو  الثالـث
ة األخيرة من األهداف األربعة الع  امة لتـدريس التربـي

 كما توصلت الدراسة إلى بناء قائمة مقترحـة . الصحية
 بالمفاهيم البيئية ليتم تـضمينها فـي محتـوى الكتـب

 . مفهوما بيئياً ) 75 ( حيث ضمت هذه القائمة ، الخمسة
 دراسة هـدفت فقد أجروا ) 18 ( وآخرون Volk ما وأ

 تحدة البيئية في الواليات الم تقييم حاجات منهاج التربية
 مريكية من الروضة وحتى الصف السادس، ولتحقيق األ

 لى عدد من ، وأرسل إ أهداف الدراسة تم تطوير استفتاء
 إدراك الخبراء البيئيين، وأظهرت نتـائج الدراسـة أن

 يئية تـزداد مـع ازديـاد المـستوى هداف الب أهمية األ
 ة أكثر من غيرها كاديمي للطالب، وتكون في الجامع األ

 ، كاديمية األخرى التي يمر بها الطالب األ في المستويات
 لكيفية التعامل مع وكذلك بينت أهميتها في إعداد الطلبة

 . يجابي البيئة بشكل إ
 تطـوير كتـاب دراسة هدفت ) 4 ( أجرت الرفاعي و

 فـي ، التربية الوطنية والمدنية للصف السابع األساسي
 وقيـاس مـدى ، ضوء البنية المعرفية للتربية المرورية

ة فاعليت  واتجاهـاتهم ، ه في اكتساب الطلبة لهـذه البنـي
 طالبـة تـم ) 86 ( تكونت عينة الدراسـة مـن . نحوها

 جابة عـن ، ولإل اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية
ة  أسئلة الدراسة قامت الباحثـة بإعـداد قائمـة بالبنـي

 التـي ) م والتعميمات المفاهي ( المعرفية للتربية المرورية
 ) 21 ( و مفهومـا ) 22 ( ونت مـن تضمنها الكتاب، وتك

 أظهـرت نتـائج . موزعة على أربعة مجـاالت اً تعميم
 لبعض المفاهيم ين الدراسة وجود قصور وإغفال واضح

 ثـر والتعميمات المرورية، وكذلك أظهـرت وجـود أ

 اكتـساب البنيـة بي للوحدة التعليمية المقترحة في يجا إ
 المعرفية للتربية المرورية، كما أظهرت وجود تحـسن

 . اهات الطلبة نحو البنية المعرفية ي اتج ف
 معرفـة أثـر هدفت ) 14 ( في دراسة أجراها جيمس

 التدريب العملي الواقعي في مقدرة الطلبة الذين تتراوح
 على عبور الشارع، وقد تـم سنة ) 11 - 7 ( أعمارهم بين

 في بيئات مروريـة وبعده تدريبهم تقويم مقدرتهم قبل
 . طالبـا ) 65 ( وتكونت عينـة الدراسـة مـن . مختلفة

 أظهرت نتائج الدراسة أن االطفال المـدربين يعبـرون
 ويستغلون الفرص اآلمنـة الشارع بسرعة وثقة أعلى،

 المناسبة للعبورأفضل بعد تدريبهم، وبعد مرور ثمانيـة
 ختبار قدراتهم نحو المرور اآلمـن للـشارع، أشهر تم ا

 . وتبين عدم وجود تراجع في وعيهم المروري
 مدى الوعي بدراسة هدفت تعرف ) 2 ( وقام الحياري

 المروري لدى طلبة المرحلة األساسـية األولـى فـي
 طالبا وطالبة، ) 468 ( تكونت عينة الدراسة من . األردن

ولتحقيق أهداف الدراسة طور الباحث استبانة تكونـت
 أظهرت نتائج الدراسة تدني الـوعي . سؤاال ) 25 ( من

 سـنة، ) 12 - 6 ( طلبة الفئة العمرية مـن المروري لدى
 وقلة مفاهيم التربية المرورية في مناهج وزارة التربيـة
 والتعليم األردنية وعدم كفايتها لتحقيق تربيـة مروريـة

 . حقيقية لدى الطلبة
 دراسة هدفت الوقوف علـى ) Swarts ) 16 وأجرى

 " طلق عليها ، من خالل حملة أ أهمية السالمة المرورية
 دارة سان جون قامت بها إ ، " مع الشوارع التعامل الذكي

 بالتعاون مع شرطة سان جون وهيئات مجتمعية، ، للنقل
 ولتحقيق أهداف الدراسة تم تـصميم بـرامج تعليميـة

 الـسائق، والمـشاة، وراكبـي : لتغيير سلوك كل مـن
 الدراجات الهوائية، وطبقت على عينـة مـن طـالب

 . بهدف تعليمهم مبادىء الـسالمة المروريـة ، المدارس
لطلبـة صابات حوادث ا ة أن عدد إ أظهرت نتائج الدراس
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دروس قد انخفض بشكل ملموس، ويعزى ى اـل  ذلك إـل
 التي تلقاها الطلبة في مبادىء السالمة المروريـة فـي

 . المدارس
 مدى تـوافر دراسة هدفت تعرف ) 7 ( أجرى عبابنة و

ة  مفاهيم التربية السكانية في كتـب الجغرافيـا للمرحـل
 اب المعلمـين ومدى اكتـس ، األساسية العليا في األردن

 معلما ومعلمة فـي ) 94 ( تكونت عينة الدراسة من . لها
 أظهرت نتائج الدراسـة أن . مديرية منطقة إربد األولى

 مفاهيم التربية السكانية الموجودة بحاجة إلـى تطـوير
 وضرورة العمل على تنميـةالمفاهيم ، براز ألهميتها إ و

 السكانية والصحية في كتب الجغرافيا بـشكل مـستقل
 . وواضح

 تقـصي معرفـة فقد هدفت ) 11 ( وأما دراسة مدانات
ــانوي طلبــة الــصف األ  بالقــضايا الــسكانية ول الث

 تكونت عينة . واتجاهاتهم نحوها في مدينة عمان الكبرى
 طالبا وطالبة من الفرعين العلمـي ) 129 ( الدراسة من

 أظهرت نتائج الدراسة أن هناك نقصا كبيـرا . واألدبي
 الـسكانية، رغـم وجـود في معرفة الطلبة بالقـضايا

 وكذلك القضايا السكانية، نحو لديهم يجابية االتجاهات اإل
 تبين أن القضايا السكانية غير مطروحـة بجديـة فـي

 ة؛ ولذلك توصي المناهج وفي مختلف المراحل الدراسي
 . بدمج هذه المواضيع

 معرفـة اتجاهـات دراسة هدفت ) 8 ( أجرى عريفج و
 العلمـي واألدبـي : ه الثانوي بفرعي طلبة الصف الثالث

 ) 409 ( تكونت عينة الدراسة مـن . نحو التربية السكانية
 طالب وطالبات من طلبة الثالـث الثـانوي، ولتحقيـق
 أهداف الدراسة طور الباحث أداة لقياس اتجاهات الطلبة

 أظهـرت نتـائج الدراسـة أن . نحو التربية الـسكانية
 طرح يجابيا من ن الطلبة كان موقفهم إ م %) 74.2 ( نسبة

 مـن الطلبـة قـد %) 22.4 ( قضايا التربية السكانية، و
 وأوصـت . ا محايـد %) 3.4 ( جاء حين عارضها، في

 الدراسة بإدخال التربية السكانية في المناهج التعليميـة
ة متخصـصة بشكل أكثر فاعلية  ، وعقد دورات تدريبـي

 . للمعلمين في هذا المجال
 دراسة هدفت تحديد فعاليـات ) 17 ( وأجرت اليونسكو

 من أجـل ، الذي طور بوساطة البرنامج المعلمين مرشد
 الحصول على دالالت تمهيدية للـتعلم الـذاتي القابـل

 لمين، ولتحقيـق للتطبيق كاستراتيجية تخدم تدريب المع
 طلبة ال ا تحصيلي ا اختبار الباحث أهداف الدراسة أجرى

 المدارس االبتدائية ممن درسوا التربية السكانية بوساطة
 أظهرت نتـائج . ومعلمين غير مدربين معلمين مدربين

 الدراسة أن أداء الطلبة الذين درسوا على أيدي معلمـين
 مدربين في مجال التربية السكانية كانت أفـضل ممـن

 . درسوا على أيدي معلمين غير مدربين
ــت ــا وبحث ــة أجراه  Kim ( دراس and 

HO.1983 ( ، العبابنة ليها إ التي أشار ) فـي مـدى ) 7 
 ، ن لتدريس مفـاهيم التربيـة الـسكانية استعداد المعلمي
 والدور األساسي لمعلم ، وتنظيم األسرة ، والحياة العائلية

 ذات الـصلة سائل كموجه للطالب فـي المـ ، المدرسة
 وتحديـد ، بالحياة الجنسية، والزواج والوعي الـسكاني

 االحتياجات الحالية للمعلمين في الموضوعات، وأدوات
 . والمساعدة المالية داري، اإل والدعم ، التدريس والتدريب

 مؤهلـون غيـر المعلمـون أظهرت نتائج الدراسة أن
 وكذلك الموضـوعات ، لتدريس الموضوعات السكانية

 . ذات العالقة بها

 تعقيب على الدراسات السابقة

 التي تمكن الباحثـان مـن يتبين من الدراسات السابقة
 : االطالع عليها اآلتي

 عدم كفايـة ى عل معظم الدراسات السابقة أجمعت . 1
 تحقيـق األهـداف ال من المناهج بصورتها الحالية

من خـالل إدخـال مفـاهيم القـضايا ، المتوخاة
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 المعاصرة بصورة مبعثرة في المناهج المدرسـية
 ، ) 11 ( مدانات و ، ) 2 ( الحياري و ، ) 4 ( الرفاعي ( المختلفة

 ). ) 7 ( عبابنة و ، ) 12 ( النهاري و ، ) 8 ( عريفج و
 ماسـة هنـاك حاجـة أن أكدت معظم الدراسات . 2

 لتدريب المعلمين على كيفية التعامل مع القـضايا
ة : ، ومنهـا تدريسها للطلبة عند المعاصرة  التربـي

 الصحية، والتربية المرورية، والتربية الـسكانية،
ــة ــة البيئي  ، ) Volk ) 18 ( ، Unwsco ) 17 ( والتربي

 . ) ) 14 ( ، Swarts ) 16 ( James . ) 8 ( عريفج
 هلين أن المعلمين غير مؤ بعض الدراسات أظهرت . 3

ــسكانية ــوعات ال ــدريس الموض ــذلك ، لت  وك
ــا ــة به ــوعات ذات العالق ــة ( الموض  ، ) 7 ( عبابن

 . ). )) 8 ( عريفج و ، ) 17 ( اليونسكو و

ة وعي ال تنمية على هناك حاجة ماسة للعمل . 4  طلـب
 بالقضايا التربوية المعاصرة؛ نظراً ألهميتها فـي
ــة ــالل الممارس ــن خ ــة م ــاة اليومي  الحي

 و ، ) 15 ( ن موســوثوي و ، ) 11 ( مــدانات ( العمليــة
 ). ) 2 ( الحياري

 فـي المعاصرة إدخال المزيد من المفاهيم ضرورة . 5
 مـتالك ا ؛ لتمكين الطلبـة مـن المناهج المدرسية

 ساسية الالزمـة للتعامـل مـع هـذه المهارات األ
 ، ) 8 ( عــريفج ( القــضايا الحياتيــة الملحــة

 ). ) 15 ( موسوثوين و، ) 18 ( فولك و
 ة وتوصـياتها أن يتبين من نتائج الدراسات السابق . 6

 قـرر م مدرسـي يجاد منهاج ناك حاجة ماسة إل ه
 ، وهي بذلك تتفق مـع للقضايا التربوية المعاصرة

 . نتائج هذه الدراسة
 تناولت كل دراسة من الدراسات الـسابقة قـضية . 7

 ، في حـين تناولـت على األغلب معاصرة واحدة
 . معاً الدراسة الحالية أربع قضايا معاصرة

 ته وإجراءا البحث منهجية

 حث الب مجتمع
 األساسـية الحلقـة معلمـي تكون مجتمع الدراسة من

 التربية والتعليم في في مدارس مديريات جميعهم األولى
 / 2009 ( الدراسـي خـالل العـام محافظة المفـرق،

 . معلماً ومعلمة ) 580 ( والبالغ عددهم ، ) 2010

 البحث عينة

ــن ــت م ــة ) 320 ( تكون ــاً ومعلم ــسبة ، معلم  أي بن
 تـم اختيـارهم ة،  و من مجتمـع الدراسـ %) 55.17 (

 في ضـوء ، البسيطة من كل مديرية بالطريقة العشوائية
 من مـدارس مديريـة ) 95 ( حيث جاء ، النسبة المحددة

 مديريـة مـدارس من ) 100 ( البادية الشرقية، و تربية
 مديريـة مـدارس مـن ) 125 ( ، و تربية البادية الغربية

 . قصبة المفرق تربية

 البحث أداة
 القضايا التربويـة تحديد أبرز بعد الدراسة تم بناء أداة

 ، األساسية األولـى الحلقة مناهج في المعاصرة المبعثرة
 الرجوع إلى األدب التربوي والدراسات الـسابقة كما تم

 ذين تـم لـ ن ال ، وكذلك من خالل الـسؤالي ذات العالقة
 . ومعلماتها الحلقة األساسية األولى ما إلى معلمي ه توجيه

 معلمي ح تم توجيهه إلى مفتو سؤال - األول السؤال
 وطلب منهم تحديـد القـضايا التربويـة الحلقة األولى،
 مدرسـي تأليف منهاج يمكن خاللها من المعاصرة التي

 قضايا تربويـة " مسمى ب األساسية األولى الحلقة لطالب
 : اآلتي النحو نص السؤال على جاء و . " معاصرة

 التي يمكن أن تكـون المعاصرة ماالقضايا التربوية
 الحلقة األساسـية لطلبة مدرسي منهاج ل وحدات رئيسة

؟ " قضايا تربوية معاصرة " بمسمى األولى
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 لإلجابة عن السؤال األول تم استخدام التكـرارات
 والنسب المئوية لقضايا االستبانة االستطالعية التي تـم
 توجيهها إلى معلمي الحلقة األساسية األولـى،  والتـي

ة حددت فيها القضايا الترب  وية المعاصرة األكثـر أهمـي
 التي يمكن أن تكون قاعـدة أساسـية لبنـاء المنهـاج

 ، " قضايا تربويـة معاصـرة " المدرسي المقترح بمسمى
 وتم تفريغ إجابات أفراد عينة الدراسة، وقد بلـغ عـدد

 من ) 301 ( أفراد الدراسة الذين أجابوا عن هذا السؤال
 . مستجيبا أجابوا عن األداة ) 320 ( أصل

 تصلح قضايا أساسية ) 4 ( أظهرت النتائج أن هناك
 تكون قاعدة أساسية لبناء منهـاج مدرسـي بمـسمى ل
 الجـدول في ، كما هو موضح " قضايا تربوية معاصرة "

 . ) 1 ( رقم

 التكرارات والنسب المئوية والرتبة لتقـديرات اسـتجابات : 1 لجدول ا
 . للقضايا التربوية المعاصرة والمعلمات المعلمين

 الرتبة النسب المئوية التكرارات القضايا الرقم

 1 % 290 96 التربية الصحية 1

 2 % 270 89.70 التربية المرورية 2

 3 % 255 84.71 التربية السكانية 3

 4 % 200 66.44 لبيئية ا التربية 4

 5 % 125 41.52 التربية السياسية 5

 التـي ) 1 ( أن القضية رقـم ) 1 ( يبين الجدول رقم
 ولت التربية الصحية قد جاءت في المرتبـة األولـى تنا

 ونـسبة مئويـة مقـدارها ، ) 290 ( بتكرارات عددها
 التي تناولت ) 2 ( ، في حين جاءت القضية رقم %) 96 (

 ونـسبة ، ) 270 ( التربية المرورية بتكـرارات عـددها
 ) 3 ( وجاءت القضية رقـم %) 89.70 ( مئوية مقدارها

 ، ) 255 ( رارات عددها التي تناولت التربية السكانية بتك
 وجاءت القـضية ، %) 84.71 ( ونسبة مئوية مقدارها

 تناولت التربية البيئية في المرتبة الرابعـة التي ) 4 ( رقم
 %) 66.44 ( مئويـة ، ونسبة ) 200 ( بتكرارات عددها

ة ) 5 ( في حين جاءت القضية رقم  التي تناولـت التربـي

 بتكـرارات ، السياسية في المرتبة الخامـسة واألخيـرة
 ، %) 41.52 ( ونسبة مئويـة مقـدارها ، ) 125 ( عددها

 وقد استبعدت هذه القضية الخامـسة كقـضية تربويـة
 قضايا تربوية " معاصرة في بناء منهاج مدرسي بمسمى

 50 ( قل من ك لحصولها على نسبة مئوية أ وذل " معاصرة

 المقترحـات والمعلمات فـي حسب رأي المعلمين ) %
 . التي وزعت عليهم

 المعلمين إلى ان هها الباحث وج مقترحات – الثاني السؤال
 ضمن سلم تقدير عنها وطلب اإلجابة ، على شكل فقرات

 . " غير موافق " و " موافق " ثنائي
 آراء مـا : النحو اآلتـي نص السؤال على وجاء
 أساسية تكون قاعدة أن لمقترحات التي يمكن با المعلمين

 األولـى األساسـية الحلقـة طلبة ل مدرسي منهاج لبناء
 لإلجابة عـن هـذا ، ؟ " قضايا تربوية معاصرة " بمسمى

 السؤال تـم اسـتخدام التكـرارات والنـسب المئويـة
 للمقترحات التـي وجههـا الباحثـان إلـى المعلمـين

 عنها ضمن سلم تقـدير وطلبا منهم اإلجابة ، والمعلمات
 ، وقد تم تفريغ إجابـاتهم " غير موافق " و " موافق " ثنائي

 ا الـذين أجـابوا عـن هـذ بلغ عدد أفراد الدراسـة و
 ا ومعلمة أجابوا معلم ) 320 ( من أصل ) 290 ( السؤال

 . ) 2 ( رقم الجدول كما هو موضح في عن األداة،
 الـذي ) 1 ( أن المقترح رقـم ) 2 ( يبين الجدول رقم

 قضايا " ضرورة بناء منهاج مدرسي بمسمى " ينص على
 لكل صـف مـن صـفوف الحلقـة " تربوية معاصرة

 د جـاء فـي المرتبـة األولـى، ق " األساسية األولى،
 ، ونـسبة مئويـة مقـدارها ) 288 ( وبتكرارات عددها

ى ) 3 ( وجاء المقترح رقم ، %) 99.31 (  " الذي ينص عـل
 ضرورة إشراك المعلمين ومديري المدارس في تـأليف

 في " قضايا تربوية معاصرة " المنهاج المدرسي المسمى
 ، ونسبة مئوية ) 287 ( الثانية، وبتكرارات عددها المرتبة
، %) 98.96 ( مقدارها
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 موافق المقترح الرقم
 النسبة

 المئوية
 غير موافق

 النسبة

 المئوية
 الرتبة

1 

 قـضايا " ضرورة توفير منهاج مدرسي مقـرر بمـسمى
 لكل صف من صفوف الحلقة األساسـية " تربوية معاصرة

 . األولى
288 99.31 % 2 6899 % 1 

2 
 المنهاج المدرسي المقترح من القـضايا التربويـة يتكون

 . فما فوق % 50 المعاصرة التي يتم االتفاق عليها بنسبة
285 98.27 % 5 1.72 3 

3 
ـأليف ي ت  ضرورة  إشراك المعلمين ومديري المدارس ـف

 " قضايا تربوية معاصرة " المنهاج المسمى
287 98.96 % 3 1.03 2 

4 
 األمور المتخصصين علميا في كل ضرورة إشراك أولياء

 . قضية تم اختيارها في بناء منهاج قضايا تربوية معاصرة
275 94.82 % 15 5.17 5 

5 

 قضايا تربويـة " تأليف منهاج الحلقة األساسية األولى يتم
 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبالتعـاون " معاصرة
 . ذات العالقة ت مع الجها

280 96.55 % 10 3.440 4 

 6 % 20 6.89 % 270 93.10 . تقل مؤهالت المؤلفين العلمية عن درجة الماجستير الّ أ 6

ذي نـصه ) 2 ( في حين جاء المقترح رقم  يتكـون " اـل
ة  المنهاج المدرسي المقتـرح مـن القـضايا التربوـي

 فمـا %) 50 ( المعاصرة التي يتم االتفاق عليها بنـسبة
 ، ) 285 ( ا في المرتبة الثالثة، وبتكـرارات عـدده " فوق

 وجاء المقترح رقم ، %) 27.98 ( ونسبة مئوية مقدارها
 تأليف منهـاج الحلقـة األساسـية يتم " نصه الذي ) 5 (

 األولى قضايا تربوية معاصرة تحـت إشـراف وزارة
 فـي " العالقة التربية والتعليم وبالتعاون مع الجهات ذات

 ونـسبة ، ) 280 ( وبتكـرارات عـددها ، المرتبة الرابعة
 الذي ) 4 ( في حين جاء المقترح رقم ، ) % 3.440 ( مئوية

 إشراك أولياء األمور المتخصصين علميـا " ينص على
 اختيارها في بناء المنهـاج المدرسـي في كل قضية تم

ة معاصـرة  ، فـي المرتبـة الخامـسة " قضايا تربوـي
 ، ) % 94.82 ( ونسبة مئوية ) 275 ( عددها ت وبتكرارا

 ت ل مـؤهال الّ تقـ أ " الذي نصه ) 6 ( رقم وجاء المقترح
ة " المؤلفين العلمية عن درجة الماجـستير  فـي المرتـب
 ونـسبة ) 270 ( السادسة واألخيرة، وبتكرارات عـددها

 %). 93.10 ( مئوية

 التي وقد تم استبعاد المقترحات التي تضمنتها األداة
 بعـد ، %) 50 ( حصلت على موافقة بنـسبة أقـل مـن

 . والمعلمات اإلجابة عنها من المعلمين
ان تمكن الباحث ين المفتوح ين السؤال نتائج ى عل وبناء 

 وذلك من خالل تحديد القضايا ، من تطوير األداة الثانية
 صـياغة وكـذلك ، التربوية التي شكلت بموجبها األداة

 تحت كـل قـضية مـن ها وضع تم الفقرات، عدد من
 األداة تكونـت و ، القضايا التي شـملتها أداه الدراسـة

 موزعة علـى أربـع رة فق ) 40 ( من األولية بصورتها
 , التربيـة الـسكانية و , الـصحية التربية " : هي ، قضايا

 ، حيث وضع تحـت " التربية البيئية و , التربية المرورية و
 تقـدير وكان لكل فقرة سـلم . فقرات ) 10 ( كل قضية

 ، متوسـطة ، ة عاليـ ، جـدا ة عاليـ ( خماسي التـدريج
ى أ عطـي أ حيث ) منخفضة جدا ، منخفضة  تـدريج عـل

 تـم و ، ج درجـة واحـدة ي تـدر ى وأدن ، خمس درجات
 أعلـى : احتساب درجات المستجيبين من خالل اآلتـي

 وأقـل عالمـة ) 5 ( هي يها المستجيب عالمة حصل عل
 كـان الحـد ا م ول ، 0.8 = مستويات 5 / 4 و ، ) 1 ( وهي

 األدنى يمثل درجة واحدة، عندها تـم زيـادة الثمانيـة
 تـصبح بهـذا و بالعشرة لكل عالمة وفقاً لكل عبـارة،

. التربوية المقترحات ن التكرارات والنسب المئوية والرتبة لتقديرات استجابات المعلمين ع : 2 الجدول
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 تـدل ) 1.8 - 1 ( مـن : على النحو اآلتي لفقرات أوزان ا
 تـدل ) 2.6 - 1.81 ( من و على درجة موافقة قليلة جداً،

 تدل علـى ) 3.4 - 2.61 ( من ، و على درجة موافقة قليلة
 تدل علـى ) 4.2 - 3.41 ( من و ، درجة موافقة متوسطة

 تدل على درجة ) 5 - 4.21 ( من و ، ة درجة موافقة عالي
 . موافقة عالية جداً

 األداة صدق
عن طريق عرضها على لجنة األداة من صدق التأكد تم 

 محكمين ) 10 ( من تكونت ، صصين خ ت من المحكمين والم
 جامعة في تربية ال هيئة التدريس في كليتي أعضاء من

 مـن المتخصـصين فـي والجامعة الهاشـمية الزرقاء
 المناهج وطرائق التدريس، والقياس والتقـويم، وعلـم

 قـسم فـي صصين متخ عرضها على تم وكذلك النفس،
 وزارة التربية والتعلـيم، المناهج والكتب المدرسية في

 الفقـرات مالئمة الرأي حول مدى إبداء طلب منهم وقد
 غـراض أل التي تنتمي إليها، ومدى مالءمتهـا للقضايا

 ا جمعـو أ وقد . أخرى يرونها ملحوظات ية أ و أ الدراسة،
 مـع ، داة صالحة لتحقيق أغراض الدراسـة على أن األ

 بعض الفقـرات، لى ع إجراء بعض التعديالت ضرورة
 ، والفقرات التي شملها التعديل من حيث الصياغة واللغة

 ، فقرات القـضية األولـى من ) 9 ( : هي ذوات األرقام
 مـن ) 3 ( و ، نيـة من فقرات القـضية الثا ) 9٬8٬6 ( و

 وتم حذف الفقرات التي كانـت ). فقرات القضية الرابعة
ى نس  قـل مـن صـالحيتها أ بة إجماع المحكمـين عـل
 ) 3 ( من القـضية الثانيـة، و واحدة فقرة وهي ، ) % 70 (

 . من القضية الرابعة ان فقرات من القضية الثالثة، وفقرت
 ، وأصـبحت فقـرات األداة وقد تم األخذ بمالحظـاتهم

 األربعة علـى موزعة على القضايا بصورتها النهائية
 : النحو اآلتي

 عدد الفقرات القضايا التربوية

 9 ربية الصحية الت

 9 التربية المرورية

 4 التربية السكانية

 6 التربية البيئية

 28 المجموع

 ثبات األداة

 ) 25 ( ثبات األداة من خالل تطبيقهـا علـى حساب تم
 معلمي الحلقة األساسية األولـى فـي معلماً ومعلمة من

 ، ثم أعيـد مديريات التربية والتعليم في محافظة المفرق
 ، نفـسها أسبوعين على العينة االستطالعية بعد ا تطبيقه

 وتـم للدراسة، ة استبعدت فيما بعد من العينة الرئيس قد و
 وبلغ ) كرونباخ ألفا ( التحقق من الثبات باستخدام معادلة

 والتربيـة ) 0.85 ( معامل الثبات لقضية التربية الصحية
 التربية و ، ) 0.88 ( والتربية السكانية ، ) 0.87 ( المرورية

 معامـل الثبـات الكلـي لـألداة جاء و ، ) 0.86 ( البيئية
 . الدراسة كافية ألغراض مرتفعة و وهذه القيمة ) 0.87 (

 المعالجة اإلحصائية

 إلـى البيانـات إدخـال الدراسة تم سؤالي عن لإلجابة
 وتـم اسـتخدام طـرق ، ) SPSS ( اإلحـصائي النظام

 ، تمثلت في المتوسـطات الحـسابية إحصائية وصفية،
 إحـصائية اسـتداللية وطرق ية ، واالنحرافات المعيار

 للكـشف عـن ، سبة تضمنت تحليل التباين األحادي منا
 مديريات تربية الحلقة األساسية األولى في معلمي آراء

 مدرسـي اقتراح منهـاج تجاه الثالث محافظة المفرق
 لطلبـة الحلقـة " قضايا تربوية معاصرة " بمسمى مقرر

. األساسية األولى
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 ته ومناقش البحث نتائج
 معلمـي الحلقـة األساسـية تقديرات ما : األول السؤال
 بمـسمى المقتـرح المدرسـي منهاج ال لمحتوى األولى

 المرحلة؟ ه لطلبة هذ " قضايا تربوية معاصرة "
 حـساب المتوسـطات لإلجابة عن هذا السؤال تم

 عينة الستجابة أفراد ، واالنحرافات المعيارية ، الحسابية
 راسة كما هو موضح مجال من مجاالت الد لكل الدراسة

 ). 3 ( رقم في الجدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات : 3 جدول

 . الدراسة على مجاالت الدراسة األربعة عينة أفراد

 المتوسط المجال الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 درجة التقدير الرتبة المعياري

 عالية عالية 4.05 1.11 2 التربية الصحية 1

 التربية 2
 عالية عالية 4.12 1.07 1 المرورية

 عالية عالية 3.96 1.26 3 التربية السكانية 3

 عالية عالية 3.93 1.28 4 التربية البيئية 4

 عالية 3.99 1.21 الكلي

 أن قضية التربية الـصحية قـد ) 3 ( الجدول يتبين من
 وانحراف ) 4.05 ( حصلت على متوسط حسابي مقداره

 وجاءت بالمرتبـة الثانيـة، وبدرجـة ) 1.11 ( معياري
ة  تقدير عالية، في حين حصلت قضية التربية المرورـي

 وانحـراف معيـاري ، ) 4.12 ( ابي على متوسط حـس
ى وبدرجـة وجاءت في ال ) 1.07 ( مقداره  مرتبة األوـل

 ،  وأما التربية السكانية فقد حـصلت علـى تقدير عالية
 وانحـراف معيـاري ) 3.96 ( ي مقـداره متوسط حساب

 وبدرجـة تقـدير ، وجاءت في المرتبة الثالثـة ) 1.26 (
 فقد حصلت علـى متوسـط عالية، وأما التربية البيئية

 ) 1,28 ( وانحـراف معيـاري ، ) 3.93 ( حسابي مقداره
 وأمـا . وجاءت في المرتبة الرابعة وبدرجة تقدير عالية
 ) 3.99 ( المتوسط الحسابي الكلي للقضايا األربعة فكان

 . تقدير عالية وبدرجة ) 1.21 ( وانحراف معياري

 ويعزو الباحثان حصول قضية التربية المروريـة
 اإلحساس على المرتبة األولى بين القضايا األربعة، هو

 العام لدى المعلمين باألهمية الكبيرة لهذه القضية التـي
 تمس كل مواطن ،في ظل ما نشاهده ونسمعه يوميا عن

 مـصدر حوادث السير المروعة، والتي أصبحت تشكل
 قلق لكل مواطن، وكذلك قد ال نبالغ إذا قلنا أن جميـع
 اإلجراءات التي تم اتخاذها لم تسفر عن نتائج مرضية؛
 ألن الحل السليم يجب أن يأتي من داخل الفرد، أي البد
 من  تربية مرورية تعد النشء إعدادا قائماً على تبنـي
 االتجاهات االيجابية، وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت

 Swarts و ، ) 14 ( James ، ) 4 ( الرفـاعي ( له دراسـات
 التي أظهرت أهمية التـدريب فـي ) 2 ( والحياري ، ) 16 (

 ضوء منهاج مقرر، وكذلك أكـدت علـى أن المنـاهج
 بصورتها الحالية قاصرة عن إيجـاد وعـي مـروري

 . حقيقي لدى الطلبة
 وكذلك جاءت القضية الصحية في المرتبة الثانيـة،

 اليـومي مـع المعلم بحكم تعاملـه وال غرابة في ذلك ف
ة الطلبة، يعرف تماما أن هناك ممارسات  لـدى خاطـئ

 الطلبة في مجال الصحة، سواء فـي طـرقهم لتنـاول
 بعض األغذية أو في ما يتعلـق بنظـافتهم الشخـصية
 وكيفية تعاملهم مع مرافق المدرسة المختلفة، وهم بـذلك

 مـن يؤكدون على أن المناهج لم تستطع تمكين الطالب
 الوصول إلى امتالك المهارات الصحية السليمة؛ ولهـذا
 جاءت تقديراتهم عالية لفقرات هذا المجال لتؤكد علـى

 . ضرورة توفير منهاج أكثر فاعلية وبطريقة عملية
 وفي المرتبة الثالثة وبدرجة تقدير عاليـة جـاءت
 القضية السكانية، وهذه النتيجة تعطي مؤشراً علـى أن

 من القضايا التي يجب أن يتفاعـل هذه القضية أصبحت
 معها المواطن بكل جدية، نتيجة لشح الموارد وارتفـاع
 تكاليف الحياة اليومية؛ وتتفق هذه الدراسة مع دراسات

التـي أظهـرت ) ) 7 ( ، وعبابنة ) 8 ( ، وعريفج ) 11 ( مدانات (
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 نتائجها أن مفاهيم التربية السكانية المتضمنة في المناهج
 أهدافها، وهي بحاجـة إلـى الحالية عاجزة عن تحقيق

 ، ) Unwsco ) 17 ( تطوير، وكذلك تتفق مع دراسـتي
 اللتان أظهرتا أن المعلمين غير مـؤهلين )) 8 ( والعبابنة

 . لتدريس المفاهيم السكانية
 وجاءت التربيـة البيئيـة فـي المرتبـة الرابعـة
ة  واألخيرة، وبدرجة تقدير عالية، ورغم أهميـة البيـئ

 نسان، إال أن نتائج دراسـة ومخاطرها الكبيرة على اإل
 أظهرت تدني المفاهيم البيئية المتـضمنة ) ) 12 ( النهاري (

 ، و ) Mosothwane ) 15 ( في المناهج، وكذلك  دراستي
Volk ) 18 ( ( ى إعـداد  اللتان أظهرتا الحاجة الحقيقية إـل

 برامج فاعلة إلعداد الطلبة لكيفية التعامل مـع البيئـة،
 ي تدعو إلـى إيجـاد وهي تتفق مع الدراسة الحالية الت

 . منهاج متخصص بمسمى قضايا تربوية معاصرة
 من مجاالت أما فيما يتعلق بالقضايا في كل مجال و

 ، فقــد اســتخرجت المتوســطات الحــسابية الدراســة
 الدراسـة عينة واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد

 : النحو اآلتي : النحو اآلتي على على فقرات كل مجال

 يظهـر الجـدول : قة بالتربية الصحية النتائج المتعل . 1
 للفقرات الـواردة ة تحليل مجال التربية الصحي ) 4 (

 . في هذا المجال

 التي تـنص ) 1 ( أن الفقرة رقم ) 4 ( يبين الجدول رقم
 تزويد الطالب بالمهارات والمعـارف الـصحية " على

 جاءت في المرتبة األولى، وبمتوسط حـسابي " ة الالزم
 ). 1.13 ( راف معياري مقداره ، وانح ) 4٬12 (

 اقتـراح " والتي تنص على ) 6 ( وجاءت الفقرة رقم
 منهاج متخصص لتعريف الطالب بأهمية العناية بـالفم

 ، ) 4.09 ( في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي " واألسنان
 ). 1.16 ( وانحراف معياري مقداره

 اقتـراح " والتي تنص علـى ) 9 ( وأما الفقرة رقم
 خصص لتوعية الطالب بأهمية العناية بالجـسم منهاج مت

 جاءت في المرتبة الثالثـة، وبمتوسـط حـساب " عامة
 ). 1.18 ( ، وانحراف معياري مقداره ) 4.08 (

 اقتـراح " والتي تنص علـى ) 2 ( وأما الفقرة رقم
 منهاج متخصص يرفع الوعي الصحي لـدى طـالب

ة الثانيـة، " الحلقة األساسية األولى  جاءت فـي المرتـب
 ، وانحراف معياري مقـداره ) 4.07 ( وبمتوسط حسابي

ى ) 7 ( وجاءت الفقرة رقم ). 1.18 (  " التـي تـنص عـل
 اقتراح منهاج متخصص لتعريف الطالب بأهمية الوقاية

 فــي المرتبــة الخامــسة، وبمتوســط " مــن التــدخين
 ). 1.21 ( ، وانحراف معياري مقداره ) 4.06 ( حسابي

 المتوسط الفقرة الرقم
 الرتبة حراف المعياري االن الحسابي

 4.12 1.13 1 . تزويد الطالب بالمهارات والمعارف والمفاهيم الصحية األساسية 1
 4.07 1.18 4 . نشر ثقافة الوعي الصحي لدى الطلبة 2
 4.05 1.19 6 . تعريف الطالب بأهمية النظافة والسالمة الشخصية والعامة 3
 4.04 1.20 7 . جسم اإلنسان ومراحل نموه عن مكونات تزويد الطالب بالمعرفة الالزمة 4
 4.00 1.26 9 . تعريف الطالب بأهمية التغذية لجسم اإلنسان 5
 4.09 1.16 2 . توعية الطالب بأهمية العناية بالفم واألسنان 6
 4.06 1.21 5 . تعريف الطالب بأهمية الوقاية من التدخين 7
 4.01 1.23 8 . نف تعريف الطالب بأهمية العناية بالعين واألذن واأل 8
 4.08 1.18 3 . توعية الطالب بأهمية العناية بجسمه 9

 4.05 1.11 الكلي

. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات مجال التربية الصحية : 4 جدول
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 اقتراح منهاج " التي تنص على ) 3 ( الفقرة رقم وأما
 النظافـة والـسالمة متخصص لتعريف الطالب بأهمية

 وبمتوسـط ، في المرتبـة الـسادسة جاءت " الشخصية
 . ) 1.19 ( مقداره وانحراف معياري ، ) 4.05 ( حسابي

 اقتـراح " التي تنص علـى ) 4 ( وجاءت الفقرة رقم
 منهاج متخصص لتعريف الطالب في جـسم اإلنـسان

 في المرتبة السابعة، وبمتوسط " ومكوناته ومراحل نموه
 . ) 1.20 ( وانحراف معياري مقداره ، ) 4.04 ( حسابي

 اقتـراح " التي تنص على ) 8 ( رقم وجاءت الفقرة
 لطالب بأهمية العـين واألذن منهاج متخصص لتعريف ا

 قبل األخيـرة، وبمتوسـط في المرتبة الثامنة و " واألنف
 . ) 1.23 ( وانحراف معياري مقداره ، ) 4.01 ( حسابي

 اقتـراح " التي تنص علـى ) 5 ( وأما الفقرة رقم
 التغذية علـى منهاج متخصص لتعريف الطالب بأهمية

 في المرتبة التاسـعة واألخيـرة، جاءت " اإلنسان صحة
 وانحراف معياري مقـداره ، ) 4.00 ( وبمتوسط حسابي

) 1.26 .( 
 وبلغ المتوسط الكلي لفقـرات القـضية الـصحية

 وبهـذا تكـون ، ) 1.11 ( وانحراف معياري ، ) 4.05 (
 هذه القضية في المرتبة لفقرات المعلمين الكلية ت تقديرا

 . الثانية بين القضايا األربع
 الجـدول يظهر : النتائج المتعلقة بالتربية المرورية . 2

 تحليل مجال التربية المرورية للفقرات الواردة ) 5 (
 . في هذا المجال
 التـي تـنص ) 1 ( أن الفقرة رقم ) 5 ( يبين الجدول رقم

 " توعية الطالب بالمعارف والمفـاهيم المروريـة " على
 ) 4٬25 ( جاءت في المرتبة األولى، وبمتوسط حـسابي

 وجاءت الفقرة رقـم ، ) 1٬7 ( وانحراف معياري مقداره
 تعريف الطالب بكيفية التعامل مع " التي تنص على ) 3 (

 في المرتبة الثانية، وبمتوسـط " قواعد المرور وآدابها
 ، في ) 1٬7 ( ، وانحراف معياري مقداره ) 4٬18 ( حسابي

 توعيـة " التي تنص علـى ) 9 ( حين جاءت الفقرة رقم
 فـي " الطالب بعوامل األمن والسالمة داخـل المركبـة

 . المرتبة الرابعة

 ألداء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة : 5 جدول
 . مجال التربية المرورية كل فقرة من فقرات عينة الدراسة على

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الرتبة المعياري

 توعية الطالب بالمعارف 1
 4.25 1.7 1 . والمفاهيم المرورية

2 

 تعويد الطالب محاكاة ما
 لق بالمرور من يتع

 لوحات وإرشادات
 . وقوانين وغيرها

4.17 1.8 3 

3 
 تعريف الطالب بكيفية

 التعامل مع قواعد وآداب
 . المرور

4.18 1.7 2 

4 
 تعريف الطالب باألخطاء
 والسلوكيات السلبية من

 . مستخدمي الطريق
4.12 1.12 5 

5 

 توعية الطالب
 بالشعارات والجمل
 اإلرشادية الخاصة

 . لمرورية بالتوعية ا

4.09 1.01 6 

 تعريف الطالب بمفهوم 6
 4.07 1.18 7 . الحادث المروري

 توعية الطالب بالمعرف 7
 4.05 1.19 8 . والمفاهيم المرورية

 بيان العناصر التي تؤدي 8
 4.04 1.29 9 . إلى الحادث المروري

9 
 توعية الطالب بعوامل
 األمن والسالمة داخل

 . المركبة
4.14 1.11 4 

 4.12 1.07 ي الكل

 وانحراف معياري مقـداره ، ) 4.14 ( وبمتوسط حسابي
 التـي تـنص علـى ) 4 ( وجاءت الفقرة رقم ، ) 1.11 (
 تعريف الطالب باألخطاء والـسلوكيات الـسلبية مـن "

 في المرتبة الخامـسة، وبمتوسـط " مستخدمي الطريق
 ، ) 1٬12 ( وانحراف معياري مقـداره ، ) 4.12 ( حسابي

 توعيـة الطالـب " التي تنص على ) 5 ( وأما الفقرة رقم
 بالشعارات والجمـل اإلرشـادية الخاصـة بالتوعيـة

 وبمتوسـط ، ) 6 ( في المرتبـة فقد جاءت " المرورية
 ، ) 1٬01 ( وانحراف معياري مقـداره ، ) 4٬09 ( حسابي

 تعريـف " التي تـنص علـى ) 6 ( وجاءت الفقرة رقم
في المرتبة الـسابعة، " الطالب بمفهوم الحادث المروري
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 وانحراف معياري مقـداره ، ) 4.07 ( ط حسابي وبمتوس
 توعية " التي تنص على ) 7 ( ،  وجاءت الفقرة رقم ) 8 (

ة " الطالب بالمعارف والمفاهيم المروريـة  فـي المرتـب
 وانحراف معيـاري ، ) 4٬05 ( الثامنة، وبمتوسط حسابي

 التـي ) 8 ( وأخيرا جاءت الفقرة رقـم ، ) 1.19 ( مقداره
ى الحـادث عناصر التي تـؤ ال بيان " تنص على  دي إـل
 في المرتبة التاسعة واألخيـرة، وبمتوسـط " المروري

 ). 1.29 ( معياري مقداره ال نحراف ال وا ، ) 4.04 ( حسابي
 ، ) 4.12 ( وبلغ المتوسط الكلي لفقرات القضية المرورية

 وبهذا يكون المتوسط الكلي ، ) 1.07 ( وانحراف معياري
 هذه القضية قـد جـاء فـي لفقرات لتقديرات المعلمين

 . رتبة األولى بين القضايا األربع م ال
 يظهـر الجـدول : النتائج المتعلقة بالتربية السكانية . 3

 للفقرات الـواردة السكانية تحليل مجال التربية ) 6 (
 . في هذا المجال

 الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكـل المتوسطات : 6 جدول
 . السكانية التربية مجال فقرة من فقرات

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الرتبة المعياري

 تعريف الطالب بمعنى 1
 4.00 1.26 1 . المتغيرات السكانية

2 

 تعريف الطالب باآلثار
 السلبية على األسرة

 الناجمة عن زيادة عدد
 . السكان

3.99 1.24 2 

3 

 تعريف الطالب بآثار
 الزيادة السكانية الكبيرة

 على نوعية الحياة اليومية
 . د والمجتمع للفر

3.96 1.27 3 

4 

 تعريف الطالب مفهوم
 النمو السكاني السريع
 ونتائجه السلبية على

 . موارد الغذاء

3.91 1.16 4 

 3.96 1.26 الكلي

 التـي ) 1 ( أن الفقرة رقـم ) 6 ( يبين الجدول رقم
 " تعريف الطالب بمعنى المتغيرات الـسكانية " تنص على

 ، ) 4٬00 ( ط حـسابي في المرتبـة األولـى، وبمتوسـ
 . ) 1٬26 ( وانحراف معياري مقداره

 تعريـف " التي تنص علـى ) 2 ( وجاءت الفقرة رقم
 الناجمة عن زيـادة على األسرة ة الطالب باآلثار السلبي

 في المرتبة الثانيـة، وبمتوسـط حـسابي " عدد أفرادها
 . ) 1٬24 ( وانحراف معياري مقداره ، ) 3٬99 (

 تعريـف " التي تـنص علـى ) 3 ( الفقرة رقم أما و
 الطالب بآثار الزيادة السكانية الكبيرة على نوعية الحياة

 في المرتبة الثالثـة، جاءت فقد " اليومية للفرد والمجتمع
 وانحراف معيـاري مقـداره ) 3٬99 ( وبمتوسط حسابي

) 1٬27 ( . 
ى  " وأخيرا جاءت الفقرة الرابعة التـي تـنص عـل
 تعريف الطالب مفهوم النمو السكاني السريع ونتائجـه

 فـي المرتبـة الرابعـة " سلبية على مـوارد الغـذاء ال
 وانحراف معياري ) 3٬91 ( واألخيرة، وبمتوسط حسابي

 ). 1٬16 ( مقداره
 وجاء المتوسط الحسابي الكلي لتقديرات المعلمـين

 وانحـراف معيـاري ، ) 3.96 ( لفقرات هـذه القـضية
 ، وبهذا تكون قد جاءت في المرتبة الثالثة بـين ) 1,26 (

 . القضايا األربع
 ) 7 ( يظهر الجـدول : ة النتائج المتعلقة بالتربية البيئي . 4

 للفقرات الواردة في هذا البيئية تحليل مجال التربية
 . المجال

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكـل : 7 جدول
 . مجال التربية البيئية فقرة من فقرات

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 لرتبة ا المعياري

 توعية الطالب بالمعارف 1
 4.00 1.22 2 . والمهارات البيئية

 توعية الطالب بارتباطه 2
 4.05 1.20 1 . المباشر بالبيئة المحلية

3 
 توعية الطالب بالمصادر

 الطبيعية في األردن
 . والعالم

3.91 1.17 4 

 توعية الطالب بالنظام 4
 3.85 1.61 5 . البيئي

5 
 ر تعريف الطالب بالظواه
 الطبيعية وأثرها على

 . البيئة
3.99 1.25 3 

 توعية الطالب بالتصحر 6
 3.80 1.64 6 . البيئي

3.93 1.28 الكلي
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 التـي ) 2 ( أن الفقرة رقـم ) 6 ( يبين الجدول رقم
ة توعية الطالب بارتباطـه ال " تنص على  مباشـر بالبيـئ

 وبمتوسـط ، المرتبـة األولـى قد جاءت فـي " المحلية
 . ) 1.20 ( حراف معياري مقداره وان ، ) 4.05 ( حسابي

 " التي تنص علـى ) 1 ( جاءت الفقرة رقم في حين
 المرتبة في " لب بالمعارف والمهارات البيئية توعية الطا

 وانحراف معيـاري ، ) 4.00 ( وبمتوسط حسابي ، الثانية
 . ) 1.22 ( مقداره

 تعريف " التي تنص على ) 5 ( رقم ة وجاءت الفقر
ة الطالب بالظواهر الطبيعية وأ  فـي " ثرها على البيـئ

 وانحـراف ، ) 3.99 ( وبمتوسط حسابي ، المرتبة الثالثة
 . ) 1.25 ( معياري مقداره

 توعية الطالب " التي تنص على ) 3 ( وأما الفقرة رقم
 جاءت فـي فقد " بالمصادر الطبيعية في األردن والعالم

 وانحـراف ، ) 3.91 ( وبمتوسط حسابي ، المرتبة الرابعة
 . ) 1.17 ( معياري مقداره

ة " التي تنص علـى ) 4 ( وجاءت الفقرة رقم  توعـي
 وبمتوسـط ، في المرتبة الخامسة " الطالب بالنظام البيئي

 . ) 1.61 ( وانحراف معياري مقداره ) 3.85 ( حسابي
ي تـنص علـى ) 6 ( وأما الفقرة رقم ة " والـت  توعـي

 في المرتبة السادسة واألخيرة " الطالب بالتصحر البيئي
 معياري مقـداره وانحراف ، ) 3.80 ( وبمتوسط حسابي

) 1.64 ( . 
 وجاء المتوسط الحسابي الكلي لتقـديرات المعلمـين

 ). 1.28 ( وانحراف معياري ، ) 3.93 ( لفقرات هذه القضية
ة : الثاني السؤال  هـل توجـد فـروق ذات دالـل

 تقديرات بين ) a = 0.05 ( إحصائية عند مستوى الداللة
ة معلمي الحلقة األساسية األولى في مـديريات ال  تربـي

 قـضايا " منهاج مدرسـي بمـسمى إقرار تجاه م والتعلي
 عزى لمتغير المديرية؟ ت " تربوية معاصرة

 ستخدام تحليـل التبـاين لإلجابة عن هذا السؤال تم ا
 ، كما هو موضح فـي ) One Way Anova ( األحادي

 . ) 8 ( الجدول رقم

 نتائج تحليل التباين األحـادي لتقـديرات المعلمـين : 8 الجدول رقم
 . حسب المديرية المعلمين و

ــصدر المجال  مــ

 التباين

 مجمـــوع

 المربعات

ــط  متوس

 المربعات

 درجات

 الحرية

قيمة

 ف

 مستوى

 الداللة
ــين  بـــ
 المجموعات

5.715 2.858 2  ــة  التربي

 البيئية
 داخــــل
 المجموعات

420.123 1.325 317 

2.156 0.117 

ــين  بـــ
 المجموعات

6.067 3.034 2  ــة  التربي

 الصحية
 داخــــل
 المجموعات

456.306 1.439 317 

2.107 0.123 

ــين  بـــ
 المجموعات

4.787 2.394 2  ــة  التربي

 المرورية
 داخــــل
 المجموعات

422.098 1.332 317 

1.798 0.167 

ــين  بـــ
 المجموعات

1.250 0.625 2  ــة  التربي

 السكانية
 داخــــل
 المجموعات

766.847 2.419 317 

0.258 0.773 

ــين  بـــ
 ات المجموع

3.864 1.932 2   األداة

 ككل
 داخــــل
 المجموعات

428.329 1.351 317 

1.430 0.241 

 يتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة أكبـر
 مما يؤكد عدم وجـود فـروق ذات ، ) a = 0.05 ( من

 بـين ) a = 0.05 ( عند مستوى الداللـة إحصائية داللة
 ، األولـى متوسطات تقديرات معلمي الحلقة األساسـية

 مديرية تربية قـصبة المفـرق، ( لمتغير المديرية ى تعز
 مديرية تربيـة الباديـة و الغربية، ة مديرية تربية البادي و

 أهميـة هـذه القـضايا لى إ وقد يعزى ذلك ). الشرقية
 كـذلك أماكنهم، و ف على اختال المعاصرة لدى المعلمين

 تي أصـبحت ال ، هذه القضايا إلى الوعي الحقيقي لديهم ب
 لـى ضـافة إ عالم وغيرها، إ ل اإل تثار يوميا في وسائ

 التجربة الحقيقية اليومية التي يتعايش معها المعلمون في
. المحلية مدارسهم ومجتمعاتهم
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 لتوصيات ا

 : ء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يأتي في ضو

 لطلبة لكل صف مـن صـفوف تأليف منهاج مقرر . 1
ة " الحلقة األساسية األولى بمـسمى  قـضايا تربوـي

 . " معاصرة
 د دورات تدريبية للمعلمـين والمعلمـات الـذين عق . 2

 قضايا تربوية " يقومون بتدريس المنهاج المسمى س
 ". معاصرة

 إجراء دراسات موسعة ومعمقـة تتنـاول قـضايا . 3
 . تربوية معاصرة

ة . 4  إجراء دراسات مماثلـة علـى معلمـي المرحـل
 بحيـث ، الثانوية معلمي المرحلة و ، األساسية العليا

 فـي ة األربـع مجتمعـة تتناول القضايا المعاصر
 . مناطق أخرى من األردن

 أن تتضمن الخطط الدراسية في كليات التربية فـي . 5
ة قـضايا ” الجامعات األردنية مادة بمسمى  تربوـي

 . " معاصرة

 المراجع

ة ، ) 1997 ( الحدري، خليل عبداهللا، ] 1 [  التربية الوقائـي
 ، مكـة 1 مطابع جامعة أم القرى، ط في اإلسالم،

 . ية السعودية المكرمة، المملكة العرب
 لطلبة ة التربية المروري ، ) 2005 ( الحياري، خالد، ] 2 [

 دراسـة ، المدارس بالمرحلة األساسـية األولـى
 أكاديمية الشرطة الملكيـة، ، ميدانية غير منشورة

 . األردن - عمان
ــل، ] 3 [ ــصحية ، ) 2004 ( الرشــيد، جمي ــة ال  التربي

ــة ــة البدني ــة العلميــة للتربي  المدرســية، المجل
ة االتحاد الـس ، ة والرياضي  عودي للتربيـة البدنـي

 . والرياضية، العدد الثاني، السنة األولى

 تطـوير كتـاب ، ) 2008 ( الرفاعي، عبير محمد، ] 4 [
 التربية الوطنية والمدنية للصف السابع األساسـي
 في ضوء البنية المعرفية للتربية المرورية وقياس
 فاعليته في اكتساب الطلبة لهذه البنية واتجاهـاتهم

 اه غير منشورة، جامعـة أطروحة دكتور ، نحوها
 . ، األردن اليرموك

 المفاهيم ، ) 1989 ( الصانع، محمد إبراهيم سعيد، ] 5 [
 البيئية في كتب العلوم والتربية الصحية بالمرحلـة

 رسالة ماجستير غير منشورة . في اليمن اإلعدادية
 . ، األردن جامعة اليرموك

 أثر التربية الوقائية ، ) 1998 ( ، ضياء الدين، أحمد ] 6 [
 غيـر رسالة دكتوراه ، مجتمع المسلم في صيانة ال

 . السودان - سالمية منشورة، جامعة أم درمان اإل
 مـدى ، ) 1997 ( ، عبابنة، ضرار أحمد محمـود ] 7 [

 توافر مفاهيم التربية السكانية في كتب الجغرافيـا
 للمرحلة األساسية العليا في األردن ومدى اكتساب

 رسالة ماجـستير غيـر منـشورة ، المعلمين لها
 ِ. األردن - وك جامعة اليرم

 اتجاهـات طلبـة ، ) 1987 ( ، عريفج، منير مخائيل ] 8 [
 الصف الثالث ثانوي نحو التربية الـسكانية فـي

 رسالة ماجستير غير منـشورة جامعـة ، األردن
 . األردن - اليرموك

 الوقاية الصحية ، ) 1990 ( آل علي، لؤلؤة صالح، ] 9 [
 ، 1 دار ابن األرقـم،  ط ، في ضوء الكتاب والسنة

 . الدمام
 ، ) 2000 ( ، محمد بن ناصر بن عبداهللا المحروقي، ] 10 [

 التربية الوقائية والصحية في ظل مقاصد الشريعة
 الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة ، اإلسالمية
 . عمان - األردنية

 المعرفة واالتجاهات ، ) 1992 ( مدانات، لين نسيم، ] 11 [
ي مدينـة بالقضايا السكانية بين طلبة التوجيهي ـف
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 يـر منـشورة رسالة ماجستير غ ، عمان الكبرى
 . الجامعة األردنية، عمان

 المفاهيم ، ) 1997 ( ، النهاري، عبدالباقي محمد عبده ] 12 [
 واالتجاهات البيئية لدى طلبة كلية التربية بجامعة

 رسالة ماجـستير ، صنعاء ومصادر اكتسابهم لها
 . عمان - غير منشورة الجامعة األردنية
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