تصوراث طلبت املرحلت الثانويت العامت مبديريت الزرقاء
األوىل يف األردن للمفاهيم الرتبويت املعاصرة
خالد محمد أبو شعيرة*

* أستاذ مشارك _ قسم مهارات تطوير الذات _ كمية السنة التحضيرية _ جامعة حائل
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تصوراث طلبت املرحلت الثانويت العامت مبديريت الزرقاء
األوىل يف األردن للمفاهيم الرتبويت املعاصرة
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى معرفة تصورات طمبة المرحمة الثانوية

والتطورات الحادثة في مجاؿ التربية والتعميـ ،األمر الذي يجعؿ

العامة في مديرية الزرقاء األولى في األردف لممفاىيـ التربوية

الحاجة ماسة إلى ميارات ومعارؼ وبرامج مينية مستمرة متجددة

المعاصرة ،ومعرفة الفروؽ في تصورات الطمبة تعزى إلى متغير

تعتمد عمى التخطيط العممي ،والتناسؽ المنيجي ،فضالً عف

الجنس ،وفرع الثانوية العامة ،والمدرسة ،والمعدؿ ،وقد استخدـ المنيج

مواكبتيا المستجدات الحديثة في الجوانب المختمفة مف العممية

الوصفي التحميمي ،وطبقت الدراسة عمى عينة مكونة مف ( )347طالباً

التعميمية التعممية.

وطالبة مف مجتمع الدراسة البالغ عددىـ ()4986؛ ولجمع المعمومات

وتؤكد التربية الحديثة أف التعميـ ذا النوعية الجيدة ال

الخاصة بالدراسة تـ تطوير استبانة مكونة مف ( )40فقرة ،وزعت عمى

يقتصر عمى الجانب األكاديمي فقط بالرغـ مف أىميتو لكنو

خمسة مجاالت رئيسة ىي :التربية الديمقراطية ،التربية المستمرة،

يجب أف يشمؿ االىتماـ بتعميـ جميع الطمبة الميارات الحياتية

التربية التكنولوجية ،التربية البيئية ،الفروؽ الفردية ،وقد توصمت

ومنيا :الميارات النفسية واالجتماعية؛ كالتعاوف وتحمؿ

الدراسة إلى العديد مف النتائج منيا :أف تصورات الطمبة لممفاىيـ
التربوية المعاصرة جاءت بدرجة متوسطة وبتقدير ( ،)3.03وعدـ

المسؤولية ،وميارات االتصاؿ والتواصؿ ،وصنع القرار ،وحؿ

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تصورات الطمبة تعزى إلى

المشكالت ،وتقدير الذات ،ومعرفة المتعمـ لحقوقو وحقوؽ

متغيرات الدراسة ،وخرجت الدراسة بعدد مف التوصيات أىميا :تطوير

اآلخريف ،وىذه الميارات مف شأنيا تحقيؽ الصالح االجتماعي

المناىج والمقررات الدراسية بما يتناسب وطبيعة التغيرات المعاصرة

لمفرد ومساعدتو عمى التعامؿ مع اآلخريف بطريقة عممية وتمكينو

سواء مف حيث المحتوى أـ مف حيث طرائؽ وأساليب تنفيذىا ،تنمية

مف االندماج بفاعمية في مجاؿ العمؿ.

المعارؼ والقيـ واالتجاىات اإليجابية التي ترتبط بتوظيؼ التكنولوجية

إف التغيرات الواسعة التي يعيشيا المجتمع المعاصر حتمت

في الحياة اليومية ،االىتماـ بإدخاؿ المفاىيـ المعاصرة المرتبطة في

عمى الفكر التربوي االىتماـ بكيفية استخداـ معرفة الفروؽ

كؿ مجاؿ في جميع مراحؿ الدراسة.

الفردية؛ لكي يكوف ليا تأثير فعاؿ في العممية التربوية،

الكممات المفتاحية :تصورات ،المرحمة الثانوية ،،المفاىيـ التربوية

المعاصرة.

فاىتمامات المربيف لتحقيؽ تعمـ يمبي احتياجات كؿ متعمـ،
ويراعي خصائصو الفردية التي تميزه عف غيره مف المتعمميف

 .1المقدمة

يتميز القرف الحادي والعشريف بالتغير اليائؿ في جميع

تمثمت في بعديف أساسييف :أوالىما في الجيود الفردية التي

جوانبو ،فقد سيطرت عميو مجموعة مف السمات؛ أىميا التحوالت

يبذليا المعمموف في صفوفيـ لمعالجة بعض اآلثار المترتبة عمى

االقتصادية والتطورات التقنية والمعموماتية ،وبروز تيارات فكرية

وجود تفاوت بيف المتعمميف في القدرة عمى التحصيؿ ،والثاني:

متعددة ومختمفة االتجاىات غيرت مالمح العديد مف األنماط

تمثؿ في الجيود المنيجية التي بدأت في آخر منتصؼ القرف

الحياتية التي كانت سائدة في الماضي؛ فأصبح ىذا العصر

الماضي وأدت إلى ظيور مجموعة مف األساليب التي

عصر المعمومات ،وأصبحت القوة لمف يولد المعرفة ويجيرىا

استطاعت توظيؼ كثير مف االستراتيجيات التربوية الواعية ذات

لخدمتو والتي يمكف مف خالليا امتالؾ زماـ المبادرة بيف دوؿ

القدرة العالية عمى مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف [.[1

العالـ ،وأصبح التحدي األكبر يتمثؿ في مواكبة التغيرات

وترتبػ ػط الف ػروؽ الفردي ػة بالتعم ػـ الذاتي ال ػذي يع ػد شك ػالً مػف
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أشكاؿ التعميـ المستمر ،وىو ضرورة اقتضتيا طبيعة التطور

السائدة؛ إذ أف تربية الفرد ال يمكف أف تتـ بمعزؿ عف بيئتو

الثقافي المعاصر بجميع مكوناتو وأبعاده المعرفية والتكنولوجية،

االجتماعية والطبيعية.

ويشير  [2] Mcdonaldإلى العالقة بيف تفريد التعميـ والتعمـ

ومف ىنا تبرز عمميات التربية الديمقراطية حيث أصبحت

الذاتي ،إذ يؤكد عمى ثالثة مفاىيـ لمدراسة المستقمة ،أحدىا يؤكد

طريقة حياة ،تسعى األمـ والشعوب المختمفة لممارستيا فعمياً

عمى استقاللية المتعمـ في تعممو لممادة ،ويوفر المفيوـ الثاني

وعممياً ،وليست ترفاً فكرياً وأصبح المجتمع الديمقراطي ىو

عدداً مف الطرؽ لمطالب يصؿ مف خالليا إلى األىداؼ العامة

المجتمع المتعمـ الذي يحظى جميع أفراده بفرص متكافئة لتطوير

ذاتيا ،وأما المفيوـ الثالث فيتضمف قد اًر أكبر مف اختيار المتعمـ

أنفسيـ وتحقيؽ ذاتيـ [.[6

الذاتي إذ يختار نشاطاتو ،ويختار المياـ التعميمية التعممية،

وينبغي أف تحقؽ التربية الديمقراطية قدرات الفرد الخاصة

وىكذا فإف المفيوميف األوؿ والثاني يرتبطاف بسيطرة المعمـ

وتعمؿ عمى تفعيؿ إمكانياتو وتطويرىا ،وذلؾ مف خالؿ توفير

واشرافو ،بينما يتجو المفيوـ الثالث إلى استقاللية أكبر لممتعمـ،

فرص التعميـ لمجميع ،وأف توفر لممتعمـ نوع التعمـ الذي يرغب

وىو ما يدعى بالتعمـ الذاتي.

فيو ويناسب ميولو وقدراتو ،وبما أف التربية الديمقراطية تقوـ عمى

وفي ىذا المعنى يؤكد الويح [ ]3أف المرحمة الجديدة تحتاج

مراعاة حقوؽ الطمبة ورغباتيـ وقدراتيـ فإف حؽ العمؿ مف

إلى تربية جديدة تنفتح عمى أساسيات المعرفة ،وىذا االنفتاح ال
يتحقؽ إال مف خالؿ اكتساب المتعمـ ميارات الوصوؿ إلى

أف عمى التربية أف تعد األفراد
الحقوؽ األساسية لكؿ فرد ،و َ

لدخوؿ سوؽ العمؿ في عصر اندثرت فيو الكثير مف الميف

مصادر المعرفة ،وكيفية التعامؿ مع ما تحتويو مف معمومات،

وازدىرت أخرى ،وبرزت الحاجة إلى قوى عاممة تتمتع بقدرة

وكيفية فيميا ونقدىا مف خالؿ اكتساب ميارات التفكير العممي،

وثقافة تكنولوجية عالية ،وفي ىذا الصدد يشير أبو شعيرة []7

واالستفادة منيا في الحياة العممية.

“إلى أف التكامؿ بيف التعميـ النظري والعمؿ اليدوي ما زاؿ

ويرتبط بفكرة التربية المستمرة التي يمكف أف ينظر إلييا

الطموح األسمى لكثير مف األنظمة التربوية الحديثة؛ ولكي

عمى أنيا اكتساب الميارات المينية واألسرية واالجتماعية ،ونمو

يتحقؽ ىذا الطموح ،فال بد مف تشجيع الطمبة عمى حب العمؿ،

الذوؽ الجمالي واألساليب التحميمية المبدعة ،وتكويف االتجاىات،

واحتراـ العماؿ كما أنو مف العوامؿ التي تطور شخصية الفرد،

وفكرة التكامؿ في التعميـ والتدريب واإلعداد؛ حيث تصبح التربية

وتولد لديو اتجاىات إيجابية نحو النشاطات المنتجة”.

المتكاممة ضرورة حتمية لمواكبة متطمبات ىذا العصر ،وبحيث

ولئف كاف التقدـ العممي والتكنولوجي في خدمة اإلنساف فإنو

تكفؿ لممعمـ والمتعمـ التربية المستمرة والنمو المتكامؿ ،وىذا

 -مف جانب آخر -ألحؽ بو األذى ،وجعؿ حياتو محفوفة

يستدعي تحقيؽ التوازف بيف الجوانب النظرية والعممية ،والتأكد

بالمخاطر ،فقد أخؿ ىذا التقدـ بالتوازف البيئي ،فأصبحت قضية

مف مقومات النمو الميني القائـ عمى النشاط الذاتي [.[4

البيئة وتموثيا تشغؿ باؿ العالـ ومؤسساتو االجتماعية واإلعالمية

وقد أكدت اليونسكو [ ]5عمى ضرورة التكامؿ في تعميـ

والتربوية ،ومف ىنا ظيرت الحاجة إلى التربية البيئية كمطمب

الشباب مف خالؿ مؤسسات أخرى غير المدرسة مثؿ مؤسسة

أساسي لكؿ مجتمع متقدـ ،فالبيئة ىي الوعاء الذي تتـ فيو

العمؿ واألسرة باعتبارىما محوري االىتماـ بالفرد ،ومف الجدير

التربية ،والتي تكسب الناشئة نظماً مف القيـ واالتجاىات

بالذكر أف التربية اإلبداعية المطموبة ال تحدث مف فراغ بؿ يجب

والممارسات البيئية اإليجابية؛ بحيث يكونوف أكثر قدرة عمى

أف تؤخذ في إطار النظرة الشمولية لدور مؤسسات األسرة

التجاوب مع حاجات البيئة وأكثر فاعمية في الحفاظ عمييا

والمجتمع ،والمؤثرات التربوية واالقتصادية والحضارية والثقافية

وصونيا [.[8
20

ويمكف وصؼ المرحمة الثانوية بأنيا المرحمة التي تعد

مستمر ،وقد تـ أخذ الصؼ الثاني الثانوي (التوجييي) باعتباره

الطالب لمقياـ باألعماؿ والوظائؼ الصغيرة ،وفي الوقت نفسو

الصؼ األخير مف المرحمة الثانوية ،كوف طالبو أكثر وعياً

تعد الطالب لمواصمة دراستو في الجامعات والمعاىد العميا ،فيي

ونضجاً عف الطالب في الصفوؼ األخرى.

مرحمة يمتحؽ بيا الطالب بعد اجتياز المرحمة المتوسطة لمواصمة

 .2مشكمة الدراسة

الدراسة أو الحصوؿ عمى الشيادة الثانوية لمبحث عف وظيفة

يواجو النظاـ التربوي األردني -أسوة بغيره مف النظـ

مناسبة ،لذلؾ فيذه المرحمة تحظى بأىمية بالغة نظ اًر لالعتبارات

التربوية -تحديات صعبة تتمثؿ في تطوير قدرتو عمى تنمية

التالية:

واعداد وتدريب األجياؿ الجديدة عمى مواجية التحديات الناجمة

 .1أنيا تتعامؿ مع الطالب في أدؽ مراحؿ نموه ،وىي مرحمة

عف متغيرات الثورة المعرفية ،والثورة التكنولوجية ،وانتشار الفكر

المراىقة ،كوف عمر الطالب ما بيف (:)18-15

الديمقراطي ،وقد ترتب عمى ىذه المتغيرات ضرورة العمؿ بجد

 .2أنيا تعد الطالب لمواصمة الدراسة الجامعية أو العمؿ في

عمى تطوير قدرات الطمبة وممارساتيـ وذلؾ مف خالؿ الكشؼ

مياديف الحياة.

عف تصوراتيـ لممفاىيـ التربوية المعاصرة .ومعرفة أثرىا وتأثيرىا

 .3أنيا داعمة ميمة لتنمية وتحقيؽ المواطنة الناضجة [.[9

في شخصية المتعمـ ،وفيـ الظروؼ المحيطة والمرافقة لمعممية

ولذا يقع عمى عاتقيا العديد مف المسؤوليات تجاه الطالب،

التعميمية بكافة جوانبيا وحيثياتيا لمتعرؼ إلى النواحي اإليجابية

فعمييا تحقيؽ حاجات الطالب في تمؾ المرحمة مف نموىـ،

لتعزيزىا والحد مف النواحي السمبية واثرائيا بنواحي إيجابية ما

وتشكيؿ شخصيتيـ ،فيي مرحمة ليا طبيعتيا الخاصة مف حيث

أمكف ذلؾ ،ومف ثـ جاء شعور الباحث بإجراء دراسة ميدانية

سف الطالب وخصائص نموىـ ،وىي تستدعي ألواناً مف التوجيو

تتناوؿ تصورات الطمبة لممفاىيـ التربوية المعاصرة ،انطالقاً مف

واإلعداد ،فيي مرحمة تشارؾ غيرىا مف مراحؿ التعميـ في تحقيؽ

أف االىتماـ بيذه المفاىيـ في تربيتنا الحالية يساعد الجيؿ

األىداؼ العامة لمتربية والتعميـ باإلضافة لما تحققو مف أىدافيا

الصاعد في التغمب عمى تحديات العصر .إف دراسة المشكمة ال

الخاصة.

بد أف تسيـ في فيـ ىذه المفاىيـ المعاصرة في التربية وتمثميا

والمتتبع لمتربية الحديثة في ىذا العالـ يالحظ استخداميا

وتفسير الممارسات المرتبطة بيا عمى أرض الواقع ،ولذلؾ ومف

لممفاىيـ التربوية المعاصرة ؛كالتربية التكنولوجية ،والتربية

ىذا المنظور فإف مشكمة الدراسة تتحدد بالسؤاؿ الرئيس التالي" :

اإلبداعية ،والتربية الديمقراطية ،والتربية المستمرة ،ومراعاة

ما تصورات طمبة المرحمة الثانوية العامة بمديرية الزرقاء األولى

الفروؽ الفردية بيف المتعمميف ،والتي أصبحت أىدافاً حقيقية

في األردف لممفاىيـ التربوية المعاصرة؟" .ويتفرع مف ىذا السؤاؿ

لمنظـ التربوية الحديثة تسعى إلى تطبيقيا وتعمؿ عمى تحقيقيا،

األسئمة الفرعية التالية:

وذلؾ لموصوؿ إلى بيئة صفية آمنة يستخدـ فييا اإلبداع والحوار

أ .أسئمة الدراسة

والنقاش [.[10

 .1ما تصورات طمبة مرحمة الثانوية العامة بمديرية الزرقاء

وبناءً عمى ما ليذه المفاىيـ مف دور في توطيد العالقة

األولى في األردف لممفاىيـ التربوية المعاصرة :التربية المستمرة،

بيف المعمـ وطالبو ،فقد اتجيت و ازرة التربية والتعميـ في األردف

التربية البيئية ،التربية الديمقراطية ،التربية التكنولوجية ،الفروؽ

إلى تطبيؽ ىذه التجارب والرؤى العالمية التي تركز محتوياتيا

الفردية؟

عمى إشراؾ المتعمـ في توظيؼ التكنولوجيا الحديثة وامتالؾ

 .2ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تصورات

الوعي والمعرفة واالطالع عمى المفاىيـ والمصطمحات بشكؿ

طمب ػة المرحم ػة الثانوي ػة لممفاىيػـ التربوية المعاصرة المختارة تعزى
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لمتغيرات الجنس ،وفرع الثانوية العامة ،ونوع المدرسة ،والمعدؿ؟

أكثر انسجاماً مع العممية التعميمية والمعايير التربوية المعاصرة.

ب .أهداف الدراسة

د .مصطمحات الدراسة
 .1التصورات :ىو استحضار المفيوـ محسوساً في العقؿ دوف

تتحدد أىداؼ الدراسة فيما يمي:
 .1معرفة تصورات طمبة المرحمة الثانوية لممفاىيـ التربوية

التصرؼ فيو والذي يعكس مف خاللو أبعاداً فكرية ،عقمية،

المعاصرة وىي :التربية المستمرة ،التربية البيئية ،التربية

ونفسية واجتماعية [.[11
وبعرفيا الباحث بأنيا :االستعدادات العقمية التي تتكوف عند

الديمقراطية ،التربية التكنولوجية ،الفروؽ الفردية؟
 .2التعرؼ إلى الفروؽ في تصورات الطمبة في المرحمة الثانوية

الشخص نتيجة العوامؿ المؤثرة في خبراتو ،وتجعمو يقؼ موقفاً

لممفاىيـ التربوية المعاصرة تعزى إلى متغير الجنس ،وفرع

معينا نحو بعض األفكار ،أو األشياء التي تختمؼ فييا وجيات

الثانوية العامة ،والمدرسة ،والمعدؿ.

النظر بحسب قيمتيا االجتماعية أو الخمقية.

 .3تحديد المفاىيـ التربوية المتمثمة عند طمبة المرحمة الثانوية،

 .2المرحمة الثانوية :وىي مرحمة نيائية لممدرسة والتي يكوف قد

والمفاىيـ التي بحاجة إلى مزيد مف االىتماـ.

اجتاز الطالب فييا اثنا عشر صفاً دراسياً مف مرحمة التأسيس

ج .أهمية الدراسة

االبتدائية مرو اًر بالمتوسطة ومرحمة الثانوية .والتوجييي عادة
عبارة عف سنة دراسية واحدة تتكوف مف فصمييف دراسييف،

تكمف أىمية ىذه الدراسة في عدد مف األمور ،منيا:

كالىما ميماف [.[12

 .1زيادة وعي المعمميف وتبصيرىـ بالمفاىيـ التربوية المعاصرة

ويعرؼ الباحث المرحمة الثانوية :ىي المرحمة التي يمتحؽ

وتنمية اتجاىاتيـ إيجاباً نحوىا.
 .2تحديد موقؼ طمبة المرحمة الثانوية في األردف ،وبالتحديد في

بيا الطمبة الذيف يدرسوف في صفوؼ الثانوية العامة (التوجييي)

محافظة الزرقاء مف المفاىيـ التربوية كركيزة أساسية في العمؿ

بفرعيو العممي واألدبي ،والذيف يدرسوف في المدارس الحكومية

التربوي ،ال سيما ونحف في بدايات القرف الحادي والعشريف.

أو الخاصة في مديرية الزرقاء األولى في األردف لمعاـ الدراسي

 .3تشكؿ ىذه المفاىيـ قاعدة أساسية لكؿ متعمـ لدخوؿ عصر

2014/2013ـ.

التعمـ اإللكتروني ،والتعمـ عف بعد ،وعصر االقتصاد المعرفي،

 .3المفاىيـ التربوية المعاصرة :يعرفيا جعنيني [ ]13بأنيا

األمر الذي يتطمب إعداد جيؿ قوي الشخصية يتمتع بالقدرة عمى

المفاىيـ التي تتبناىا التربية الجديدة والتي تتمثؿ في المنطمقات

التفكير اإلبداعي ،ويسيطر عمى بيئتو ويحافظ عمييا.

التربوية الجديدة التي تدعوا إلى تغيير اإلطار التقميدي لممدرسة،

 .4تعد ىذه الدراسة ميمة لمبحث في المفاىيـ التربوية كمنظومة

إطار المتعمـ والصؼ مستخدمة الوسائؿ التكنولوجية التربوية

واحدة.

ووسائؿ التعمـ الذاتي ،والتي تعتمد عمى الفروؽ الفردية لممتعمـ

 .5تأتي األىمية العممية والنظرية ليذه الدراسة في محاولة لرفع

واىتماماتو واحتياجاتو ،وتعد التعميـ جزءاً مف التربية العامة.

سوية عناصر العممية التعميمية واعداد برامج نوعية تسيـ في

أما الباحث فيعرفيا :بالمفاىيـ التربوية :ىي المفاىيـ التي تعمؿ

رفع مستوى العالقة بيف الطالب والمتعمـ وقدراتيـ ومياراتيـ،

عمى إكساب الطمبة معارؼ ومعمومات تيتـ بالجوانب التربوية

وعقد المقارنات بما يوفر لمقائميف عمى العممية التربوية بيانات

أبعد مما يتـ تعميمو في المدرسة ،والتي حددت بالتربية المستمرة،

ميمة ومعرفة درجة التطور.

والتربية البيئية ،والتربية الديمقراطية ،والتربية التكنولوجية،

 .6مف المتوقع أف تعود نتائج ىذه الدراسة بالفائدة عمى مجمؿ

والفروؽ الفردية.

العممية التربوية وعناصرىا واعادة النظر في الممارسات لتصبح

 .4مح ػافظػ ػة الػ ػزرق ػ ػاء :ىػ ػي إح ػ ػدى محػ ػافظ ػات المممكة األردنية
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الياشمية ،وىي المحافظة الثانية بعد العاصمة عماف مف حيث

طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في األردف لممفاىيـ

عدد السكاف ،ووجود مديريات التربية والتعميـ فييا.

التربوية الحديثة ومدى تمثميـ ليا .وتكونت العينة مف ()460

ه .حدود الدراسة

طالباً وطالبة وزعت عمى استبانة مكونة مف ( )54فقرة موزعة
إلى ستة مجاالت وفؽ متغيرات مستقمة ىي :الجنس التخصص،

تتحدد الدراسة بما يمي:
 .1الحدود الزمانية :تنحصر الحدود الزمانية ليذه الدراسة في

المنطقة .وأظيرت النتائج أف أىمية المفاىيـ جاءت بالتدريج،

الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي (2014/2013ـ).

حيث صؿ مجاؿ بناء الشخصية المتكاممة في المرتبة األولى

 .2الحدود المكانية :تقتصر ىذه الدراسة عمى المدارس

ومف ثـ الحياة والعمؿ ،فتحمؿ المسؤولية ،التفكير الناقد ،التربية

الحكومية والخاصة التابعة لمديرية قصبة الزرقاء األولى في

الديمقراطية .كما أظيرت أث اًر لمتغير الجنس لصالح الذكور

المممكة األردنية الياشمية كونيا أكبر مديرية تتركز فييا

بالدرجة الكمية وكذلؾ لمتخصص العممي وأظيرت فروقاً لصالح

المدارس الخاصة والمدارس الثانوية الحكومية بعددىا.

طمبة المدف عنيا في الريؼ.

 .3الحدود الموضوعية (المنيجية) :تتحدد نتائج ىذه الدراسة في

وىدفت دراسة حمداف [ ]15إلى التعرؼ عمى درجة تمثؿ

دقة إجابة أفرادىا عف المجاالت التي حددت لخدمة أغراضيا

معممي مدارس المرحمة األساسية العميا (الصؼ العاشر)

في ضوء أداة القياس التي استخدمت وتناولت المفاىيـ التربوية

واتجاىات الطمبة نحوىا في محافظة الزرقاء لممفاىيـ التربوية

المعاصرة وىي :التربية الديمقراطية ،التربية المستمرة ،التربية

الحديثة ،وقد استخدـ في الدراسة المنيج الوصفي التحميمي،

التكنولوجية ،التربية البيئية ،الفروؽ الفردية.

وبمغت عينة الدراسة ( )450معمماً ومعممة ،أظيرت النتائج أف

 .3الدراسات السابقة

المفاىيـ الحديثة التي تناولتيا الدراسة كانت عمى درجة متوسطة

اىتمت العديد مف الدراسات بالمفاىيـ التربوية المعاصرة

مف األىمية في اتجاىات الطمبة نحو المفاىيـ الحديثة ،كما

كدراسة الفريحات [ ]14والتي ىدفت إلى معرفة تصورات

أشارت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى

معممات المدارس الثانوية لديمقراطية التعميـ في محافظة

لجميع متغيرات الدراسة (المعدؿ ،الجنس ،منطقة السكف ،مستوى

عجموف ،وقد اختير عينة عشوائية عنقودية تكونت مف ()306

تعميـ الوالديف).

معممة ،وقد صممت استبانة مكونة مف ( )53فقرة وزعت عمى

وقاـ الخطيب [ ]16بدراسة ىدفت التعرؼ إلى التحديات

ثالثة مجاالت ىي مجاؿ القيـ والمبادئ الديمقراطية ،ومجاؿ

التي تواجو المدرسة مف وجية نظر معممي المرحمة الثانوية في

تكافؤ الفرص التعميمية ،ومجاؿ حقوؽ الطالبات اإلنسانية،

محافظة الزرقاء في األردف ،والتعرؼ فيما إذا كاف ىناؾ فروؽ

وتوصمت الدراسة إلى أف تصورات معممات المدارس الثانوية

في وجية نظر المعمميف تعزى لمجنس ،أو المؤىؿ العممي ،أو

لمعاني ديمقراطية التعميـ كانت عالية جداً ،وأنو ال توجد فروؽ

الخبرة نحو دور المدرسة في مواجية التحديات المعاصرة ،وقد

ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تصورات معممات المدارس

استخدـ المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت عينة الدراسة مف

الثانوية تعزى لمتغيري الخبرة والتخصص عمى جميع فقرات

( )622معمماً ومعممة ،وقد جمع الباحث بياناتو مف خالؿ

مجالي القيـ والمبادئ الديمقراطية وحقوؽ الطالبات اإلنسانية،

استبانة بمغ عدد فقراتيا ( )58فقرة موزعة عمى سبعة مجاالت،

في حيف وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤىؿ

وأشارت نتائج الدراسة أف وجية نظر معممي المرحمة الثانوية في

العممي عمى فقرات مجاؿ تكافؤ الفرص التعميمية فقط.

مواجية التحديات المعاصرة كانت بدرجة عالية ،وال يوجد فروؽ
في وجية نظر المعمميف نحو دور فمسفة واستراتيجيات وأىداؼ

وق ػاـ الجعنينػ ػي [ ]13بدراسػة ىدفت إلى تعرؼ درجة وعي
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المدرسة يعزى لمجنس والخبرة التعميمية ،إال أنيا أظيرت وجود

داللة احصائية تعزى إلى المؤىؿ العممي ،والخبرة ،ومنطقة

فروؽ عند مستوى الداللة نحو استراتيجية المدرسة وأىدافيا

التدريب.
وىدفت دراسة أبو لطيفة [ ]18إلى تحديد مستوى االتجاه

تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
وأجرى القطب ورزؽ [ ]17دراسة ىدفت إلى رصد أبعاد

نحو البيئة عند طمبة المرحمة األساسية األولى وعالقتو بمستوى

التحوؿ الديمقراطي في المجتمع المصري ،ولتحقيؽ أىداؼ

التعميـ والتحصيؿ في العموـ ،واستخدـ المنيج الوصفي ،وتكونت

الد ارسة استخدـ المنيج الوصفي التحميمي ،وتألفت عينة الدراسة

عينة الدراسة مف ( ،)1188وتوصمت الدراسة إلى وجود فرؽ

مف ( )2169طالباً وطالبة ،وقد استخدـ استبانة اشتممت عمى

إيجابي بيف متوسط االتجاه البيئي لدى طمبة الصؼ السابع،

( )59فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت ،وأظيرت نتائج الدراسة

وطمبة الصؼ العاشر ،كما أظيرت الدراسة فرقاً ذو داللة

أف المدرسة الثانوية تسيـ في إكساب طمبتيا المعارؼ

إحصائية بيف متوسط االتجاه البيئي لدى طالب المرحمة

والمعمومات الديمقراطية بدرجة متوسطة ،وأنيا تكسب طمبتيا

األساسية.

اتجاىات إيجابية نحو الديمقراطية بدرجة قميمة وكما أنيا ال تسيـ

وقامت الجوابرة [ ]19بدراسة ىدفت التعرؼ إلى مفيوـ

في إكساب طمبتيا السموؾ الديمقراطي ،وأنيا تسيـ في إكساب

اليوية الثقافية ،والكشؼ عف أىـ التحديات الثقافية التي تواجو

طمبتيا ثقافة الديمقراطية بدرجة قميمة .وأظيرت الدراسة عدـ

طمبة المرحمة الثانوية في ظؿ تحديات العصر ،وابراز واجبات

وجود فروؽ في استجابات الطالب لمجاالت الدراسة األربعة

مدير المدرسة في تعزيز اليوية الثقافية والكشؼ عف المقومات

نحو الديمقراطية فيما يتعمؽ بالمعارؼ والمعمومات والقيـ

الواجب توافرىا في مدير المدرسة ألداء ىذا الدور ،وقد

واالتجاىات والسموؾ الديمقراطي تعزى لمتغير نوع التعميـ،

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وقد توصمت

والطمبة ،والتنظيـ ،وتوفير قاعة درس مرنة.

الدراسة إلى ضرورة إلماـ مدير المدرسة بقيـ العمؿ التربوي
داخؿ المدرسة ،واستشعار أىمية المسؤولية ووعيو بخصائص

وفي دراسة أبو شعيرة [ ]7ىدفت استقصاء تصورات معممي

الطمبة والتوجيو المستمر ليـ.

الحمقة األساسية األولى نحو المفاىيـ التربوية المعاصرة
وتحديدىا وتعرؼ درجة الفروؽ في تمثؿ المعمميف لتمؾ المفاىيـ،

وأجرى كؿ مف الزبوف ودورسوه [ ]20دراسة ىدفت معرفة

وقد استخدـ في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،ولتحقيؽ

آراء معممي المدارس االستكشافية في برنامج "نحو اتجاىات

أىداؼ الدراسة استخدمت استبانة مكونة مف ( )40فقرة مف

مدرسية جديدة" في األردف وعالقة ذلؾ بمتغير الجنس والمرحمة

اختيار متعدد ،يمثؿ كؿ منيا موقفاً تعميمياً ،وتـ تطبيؽ أداة

التي يقوـ المدرس بتدريسيا والخبرة ،واستخدـ المنيج الوصفي

الدراسة عمى جميع المعمميف المتعاونيف مع برنامج التربية

المسحي ،وبمغت العينة ( )269معمماً ،وتـ تطوير استبانة

العممية في جامعة الزرقاء الخاصة وعددىـ ( )96معمماً ومعممة

مكونة مف ( )20فقرة ،وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف

وفقاً لمتغيرات الجنس والمؤىؿ العممي والخبرة ،ومنطقة التدريب،

النتائج أىميا :أف آراء معممي المدارس االستكشافية في مجاالت

وأشارت النتائج إلى أف درجة تمثؿ المعمميف لممفاىيـ التربوية

الدراسة (بناء الفريؽ ،التخطيط ،التغيير ،الرؤية ،أثر البرنامج

المعاصرة قد جاءت مرتفعة في مجاؿ التربية المتكاممة فقط أما

عمى المدرسة بشكؿ عاـ) جاءت مرتفعة وأف ىناؾ فروؽ ذات

باقي المجاالت فقد جاءت بدرجة متوسطة ،كما أشارت النتائج

داللة إحصائية في آراء المعمميف نحو البرنامج تعزى لمجنس

إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ،تعزى لمتغير الجنس

ولممرحمة والخبرة.
وىدفت دراسة الصغير [ ]21إلقاء الضوء عمى دور المدرسػة

لصالح اإلناث ،كما أوضحت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات
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المصرية في التعميـ الجامعي في تربية المواطنة العالمية،

البيئية ومراعاة الفروؽ الفردية ،وقامت بدراستيا مجتمعة،

واعتمدت عمى األسموب الوصفي التحميمي ،واتبعت الخطوات

وكمنظومة متكاممة عكس الدراسات السابقة التي تناولتيا بشكؿ

التالية :عرض مفيوـ وتحميؿ المواطنة العالمية وأىدافيا وأىمية

مج أز كدراسة الصغير [ ]21وأبو لطيفة [ ،]18ودراسة القطب

األخذ بيا ،عرض وتحميؿ بعض التوجيات العالمية المعاصرة

ورزؽ [ ،]17كما تناولت وجية نظر طمبة المرحمة الثانوية

لمتربية لممواطنة العالمية ،ووضع تصور مقترح لدور المدرسة

وبالتحديد الثاني الثانوي (التوجييي) ،وبينما اتفقت الدراسة مع

المصرية في التعميـ قبؿ الجامعي في تربية تالميذىا لممواطنة

باقي الدراسات مف حيث المنيج الذي استخدـ وبعض المتغيرات

العالمية ،وقد توصمت الدراسة إلى تصور مقترح لتفعيؿ دور

كالجنس والمعدؿ.

المدرسة المصرية في التعميـ قبؿ الجامعي في تربية تالميذىا

 .4الطريقة واالجرااات

لممواطنة العالمية.

أ .منهجية الدراسة
استجابة لنوعية الموضوع ،والذي يتطمب إجراء دراسة

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
يالحظ مف الدراسات السابقة أنيا أكدت عمى أىمية

ميدانية ،فقد ارتأى الباحث استخداـ المنيج الوصفي التحميمي

تطوير المناىج في مختمؼ المراحؿ الدراسية والعمؿ عمى تطوير

الذي يتسـ بقدرتو عمى استقصاء اآلراء والتصورات المتعمقة

الميارات الحياتية واالتجاىات الديمقراطية .وعمى أىمية التدريب

بالقضية المطروحة بشكؿ مباشر مف أفراد العينة.

وتكويف اتجاىات إيجابية نحو المفاىيـ التربوية الحديثة مثؿ:

ب .مجتمع الدراسة

اليوية الثقافية والمواطنة العالمية والتربية التكنولوجية ،والتربية

تكوف مجتمع الدراسة مف طمبة المرحمة الثانوية العامة في

المستمرة ،والتعمـ الذاتي الفعاؿ وبناء الشخصية المتكاممة،

مديرية التربية والتعميـ األولى في محافظة الزرقاء (األدبي،

والحياة والعمؿ ،وتحمؿ المسؤولية ،والتعميـ المستمر ،والتفكير

والعممي) ،وقد بمغ مجتمع الدراسة ( )4986طالباً وطالبة

الناقد والتربية الديمقراطية .كما أكدت عمى ضرورة مواجية

لمفرعيف حسب إحصائية و ازرة التربية والتعميـ.

المدرسة الثانوية لمتحديات المعاصرة وتبني اتجاىات حديثة في

ب .عينة الدراسة

التعميـ المدرسية ،كما جاءت معظـ الدراسات السابقة مف وجية

اختير مف مجتمع الدراسة عينة بمغت ( )347طالباً

نظر المعمميف وال سيما دراسة أبو شعيرة [ ]7والتي ركزت عمى

وطالبة ،اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة مف طمبة الصؼ

معممي التطبيؽ الميداني ودراسة حمداف [ ]15التي ركزت في

الثاني الثانوي (التوجييي) إذ اختار الباحث مدارس ثانوية محددة

جزء منيا عمى معممي الصؼ العاشر ودراسات كؿ مف

بطريقة السحب العشوائي مف بعض المدارس الحكومية والخاصة

الفريحات [ ]14والخطيب [ ]16والجوابرة [ .]19إال أف ىذه

وعددىا ( )12مدرسة ثانوية تابعة لمديرية الزرقاء األولى.

الدراسة تختمؼ عف الدراسات السابقة التي ركزت عمى الطمبة

وجدوؿ رقـ ( )1يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات

كونيا أضافت العديد مف المفاىيـ التربوية المعاصرة كالتربية

الجنس وفرع الثانوية العامة ،ونوع المدرسة ،والمعدؿ.

جدول 1

توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس وفرع الثانوية العامة ونوع المدرسة والمعدل
المتغير

مستوى المتغير

العدد

الجنس

ذكور

176

إناث

171

عممي

149

أدبي

198

فرع الثانوية العامة

25

5
نوع المدرسة
المعدؿ الدراسي

7

2016

حكومية

190

خاصة

157

متدف

146

متوسط

99

مرتفع

102
347

الكمي

إجرااات تطبيق أداة الدراسة:

ج .أداة الدراسة
تـ استخداـ استبانة خاصة ليذه الدراسة تكونت مف ()40

بعد استكماؿ االجراءات الرسمية لتطبيؽ الدراسة ،وزع

فقرة موزعة عمى (خمس) مجاالت ىي :التربية المستمرة ،التربية

الباحث أداة الدراسة عمى ( )347طالباً وطالبة مف مديرية تربية

البيئية ،التربية الديمقراطية ،التربية التكنولوجية ،الفروؽ الفردية،

الزرقاء األولى التابعة لمحافظة الزرقاء ،حيث تـ االتفاؽ مع

وزعت بالتساوي عمى المجاالت مجتمعة ،وقد تـ بناء فقرات

الجيات المعنية عمى تطبيؽ المقياس عمى الطمبة الموجوديف في

االستبانة مف خالؿ االطالع عمى األدب النظري المتعمؽ

قاعات دراسية محددة ،تـ تقديـ المعمومات واإلرشادات الالزمة

بموضوع الدراسة ،واالستفادة مف الدراسات السابقة كدراسة

لتطبيؽ المقياس ،وحددت الفترة الزمنية لتنفيذ اإلجابة عف

حمداف [ ]15ودراسة أبو شعيرة [ ]7مف خالؿ اختيار مجاالت

الفقرات بحصتيف ما يعادؿ ( )90دقيقة.

الدراسة واالستفادة مف بعض الفقرات وكيفية بناء األداة.

معالجة البيانات والتحميل اإلحصائي:
وزعت ( )347استبانة عمى أفراد عينة الدراسة،

صدق األداة:

وباستخداـ برنامج ) (SPSSلمتحميؿ اإلحصائي ،تـ احتساب

لغرض التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة لمعرفة ما إذا
كانت األداة قادرة عمى قياس ما أعدت لقياسو ،تـ استخراج

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وقيمة ت )(t-test

صدؽ المحكميف باستخداـ أسموب التحكيـ ،حيث عرضت عمى

بعد جمع االستبانات ،ويوضح النموذج اآلتي مستويات فاعمية

( )10متخصصيف في مجاؿ أصوؿ التربية ،وعمـ النفس،

تصورات الطمبة نحو المفاىيـ التربوية المعاصرة حسب مقياس

والمناىج ،وتـ أخذ مالحظاتيـ واجراء التعديؿ المناسب عمى

ليكرت ) (Likertفمف ىذه الفئات :المستوى األوؿ :موافؽ بشدة

فقرات االستبانة ،وقد تـ حذؼ الفقرات التي كانت نسبة إجماع

ولو تقدير ( ،)5المستوى الثاني :موافؽ ولو تقدير ( ،)4المستوى

المحكميف عمى صالحيتيا أقؿ مف ( )%70وعددىا ( )4فقرة،

الثالث :محايد ولو تقدير ( ،)3المستوى الرابع :غير موافؽ ولو

بواقع فقرتيف في كؿ مف المجاالت األوؿ والثالث.

تقدير ( ،)2المستوى الخامس :غير موافؽ بشدة ولو تقدير (،)1

ثبات األداة:

وعكسيا لمفقرات السالبة ( ،)1 ،2 ،3 ،4 ،5واستناداً إلى ذلؾ

لمتأكد مف ثبات المقياس استخدـ الباحث أسموب ثبات

فإف رقـ المتوسطات الحسابية التي اعتمدت عمييا الدراسة حسب

إعادة التطبيؽ عمى عينة مكونة مف ( )25طالباً مف طمبة

تحديد قيـ درجات الممارسة (منخفضة ،متوسطة ،مرتفعة) والتي

الثانوية العامة مف خارج عينة الدراسة ،وبفارؽ زمني مدتو عشرة

تساعد في تفسير نتائج الطمبة تـ استخراج مدى كؿ فقرة وذلؾ

أياـ بيف التطبيؽ األوؿ والتطبيؽ الثاني ،وقد تبيف أف معامؿ

بطرح أدنى قيمة مف أعمى قيمة ثـ القسمة عمى ثالث مستويات،

الثبات الكمي كاف ( )0 .97وىي قيمة ممتازة لالطمئناف عمى

والقيمة المستخرجة تضاؼ إلى أدنى درجة وفي ضوء ذلؾ

سالمة األداة.

اعتمد المعيار التالي كما في جدوؿ رقـ (:)2
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جدول 2
تقدير المتوسطات الحسابية
المتوسط الحسابي

التقدير

 3.5فما فوؽ

مرتفع

3.49 – 2.5

متوسط

2.49 – 1

منخفض

المرحمة الثانوية العامة بمديرية الزرقاء األولى في األردف

 .5النتائج
فيما يمي سيعرض الباحث نتائج المجاالت ككؿ ومف

لممفاىيـ التربوية المعاصرة؟ ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ ،فقد

ثـ سيقوـ بعرض النتائج التي توصمت إلييا الدراسة لكؿ مجاؿ

حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة

عمى حدة:

أفراد عينة الدراسة لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة ،كما ىو

أوالً :النتائ ػج المتعمقػ ػة بالس ػؤاؿ الرئي ػس وىػ ػو :م ػا تصػ ػورات طمب ػة

موضح في جدوؿ رقـ (:)3

جدول رقم 3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت الدراسة ككل
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

المجال

الرقم
1

المجاؿ الثاني :التربية المستمرة

3.18

1.28

1

2

المجاؿ الرابع :التربية البيئية

3.02

1.34

2

3

المجاؿ األوؿ :التربية الديمقراطية

2.99

1.36

3

4

المجاؿ الثالث :التربية التكنولوجية

2.99

1.32

4

5

المجاؿ الخامس :الفروؽ الفردية

2.97

1.33

5

الكمي

3.03

1.32

يالحظ مف جدوؿ رقـ ( )3أف مجاؿ التربية المستمرة حاز

المعاصرة :التربية المستمرة ،التربية البيئية ،التربية الديمقراطية،

عمى أعمى تقدير عند الطمبة عمى مستويات الدراسة كميا ،يميو

التربية التكنولوجية ،الفروؽ الفردية؟ "أما فيما يتعمؽ باإلجابة عف

مجاؿ التربية البيئية ،فمجاؿ التربية الديمقراطية ،فالتربية

كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة ،فقد استخرجت المتوسطات

التكنولوجية ،وأخي اًر الفروؽ الفردية ،وكاف اتجاه أفراد عينة

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة

الدراسة يتجو إلى مستوى اإلجابة متوسط حيث بمغ المتوسط

عمى كؿ فقرة مف كؿ مجاؿ كما يأتي:

العاـ لممجاالت ككؿ (.)3.03

 .1مجاؿ التربية الديمقراطية :يظير الجدوؿ رقـ ( )4تحميؿ

ثانياً :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ:

مجاؿ التربية الديمقراطية بالنسبة لمفقرات الواردة في االستبانة
حيث تـ إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

والذي ينص عمى "ما تصورات طمبة مرحمة الثانوية

لتصورات الطمبة.

العامة بمديرية الزرقاء األولى في األردف نحو المفاىيـ التربوية

جدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات مجال التربية الديمقراطية
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

رقم
1

أشعر بأف المدرسة توفر التعميـ الذي أرغب فيو.

3.56

1.24

1

5

أنبذ المعمـ الذي يتأثر بالعالقات الشخصية.

3.54

1.23

2

4

أفضؿ أنواع ًا مختمفة مف التقويـ.

3.11

1.21

3

3.09

1.34

4

الفقرة

6

الفقرة

أكره أف يمزمني المعمـ بعمؿ محدد.
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7

5

2016

3

أعجب بالمعمـ الذي يحترـ رأي الطمبة.

3.09

1.25

5

8

ال أحبذ االلتزاـ بمناىج محددة.

2.67

1.38

6

2

أعتقد أف عمى المعمـ أف يراعي رغبتي في اإلجابات عند طرح سؤاؿ.

2.55

1.45

7

7

ال أشعر أف المعمـ عادؿ في تقويمو.

2.33

1.42

8

الكمي

2.99

1.23

يشير جدوؿ رقـ  4أف المتوسطات الحسابية لتصورات

 .2مجاؿ التربية المستمرة :يظير جدوؿ رقـ ( )5تحميؿ مجاؿ

الطمبة نحو المفاىيـ التربوية المعاصرة في مجاؿ التربية

التربية المستمرة بالنسبة لمفقرات الواردة في االستبانة ،حيث تـ

الديمقراطية األمثؿ تساوي ( ،)2.99ووفقاً لممعايير اإلحصائية

إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات

ليذه الدراسة ،فإف تقدير أفراد العينة كاف متوسطاً.

الطمبة.
جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات مجال التربية المستمرة
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

الفقرة

رقم الفقرة
8

ابتعد عف قراءة الكتب والمجالت.

3.54

1.23

1

5

أعتقد أف التعميـ ال يتوقؼ عند حد.

3.23

1.39

2

4

أحب أف يكوف في بيتي مكتبة مستقمة.

3.17

1.44

3

6

ال أتوقع أف استمر في تعميمي بعد حصولي عمى وظيفة.

3.11

1.31

4

3

أقدر المعمـ الذي يشجعني عمى مواصمة تعميمي.

3.11

1.21

5

1

أرغب في مواصمة تعميمي العالي.

3.09

1.34

6

2

أشعر بأف التعميـ ضروري مدى الحياة.

3.09

1.25

7

7

ال أحبذ فكرة التعميـ المستمر.

3.06

1.48

8

3.18

1.33

الكمي

يشير جدوؿ رقـ  5أف المتوسطات الحسابية لتصورات

 .3مجاؿ التربية التكنولوجية :يظير جدوؿ رقـ ( )6تحميؿ

الطمبة نحو المفاىيـ التربوية المعاصرة في مجاؿ التربية

مجاؿ التربية التكنولوجية بالنسبة لمفقرات الواردة في االستبانة،

المستمرة األمثؿ تساوي ( )3.18ووفقاً لممعايير االحصائية ليذه

حيث تـ إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

الدراسة ،فإف تقدير أفراد عينة الدراسة كاف متوسطاً.

لتصورات عينة الدراسة.
جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات مجال التربية التكنولوجية
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

الفقرة

الرقم
7

أتجنب قراءة التعميمات المرفقة عند استعماؿ جياز لممرة األولى.

3.62

1.22

1

8

ابتعد عف المعمـ الذي يستخدـ التكنولوجيا في الحصة.

3.23

1.39

2

3

أحبذ التعميـ باستخداـ الحاسوب.

3.17

1.44

3

5

أنبذ فكرة التعميـ االلكتروني.

3.11

1.31

4

2

أعتقد أف التكنولوجيا ضرورية لمحياة المعاصرة.

3.06

1.48

5

1

أقدر المعمـ القادر عمى توظيؼ وسائؿ وتقنيات حديثة في دروسو.

2.97

1.46

6

6

أكره استخداـ الحاسوب في التعميـ.

2.52

1.35

7

4

أفيـ الدروس المتمفزة بشكؿ أفضؿ.

2.29

1.24

8

2.99

1.36

الكمي
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يشير الجدوؿ السابؽ إلى أف المتوسطات الحسابية لتصورات

 .4التربية البيئية :يظير جدوؿ رقـ ( )7تحميؿ مجاؿ التربية البيئية

أفراد عينة الدراسة نحو المفاىيـ التربوية المعاصرة في مجاؿ التربية

بالنسبة لمفقرات الواردة في االستبانة ،حيث تـ إيجاد المتوسطات

التكنولوجية األمثؿ تساوي ( )2.99ووفقاً لممعايير اإلحصائية ليذه

الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات عينة الدراسة.

الدراسة فإف تقدير أفراد عينة الدراسة كاف متوسطاً.
جدول 7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات مجال التربية البيئية
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

الفقرة

الرقم
8

ال ابتعد عف المعمـ الذي ييتـ بالطبيعة.

3.54

1.23

1

3

أقدر الطالب الذي يساىـ في حممة تنظيؼ البيئة.

3.23

1.39

2

2

أحسف تنظيؼ غرفة الصؼ بعد انتياء الدواـ.

3.11

1.21

3

7

أقاوـ فكرة اإلسراؼ في الموارد الطبيعية.

3.09

1.34

4

4

أعتقد أف مف واجبي توفير اليدوء لآلخريف.

3.09

1.25

5

5

أكره المعمـ الذي ال ييتـ بالطبيعة.

3.09

1.48

6

6

ال أميؿ إلى اليدوء.

2.67

1.38

7

1

أشعر بأىمية ترشيد استيالؾ مياه المدرسة.

2.33

1.42

8

3.02

1.34

الكمي

يتبيف مف جدوؿ رقـ  7أف المتوسطات الحسابية

 .5الفروؽ الفردية :يظير جدوؿ رقـ ( )8تحميؿ مجاؿ التربية

لتصورات أفراد عينة الدراسة نحو المفاىيـ التربوية المعاصرة في

البيئية بالنسبة لمفقرات الواردة في االستبانة ،حيث تـ إيجاد

مجاؿ التربية البيئية األمثؿ تساوي ( ،)3.02ووفقاً لممعايير

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات عينة

اإلحصائية ليذه الدراسة فإف تقدير أفراد عينة الدراسة كاف

الدراسة.

متوسط ًا.
جدول 8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات مجال الفروق الفردية
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

الرقم

الفقرة

1

أميؿ إلى المعمـ الذي يراعي رغبتي في اختيار النشاط.

3.56

1.24

1

5

ال أحبذ المعمـ الذي يقدـ نوعية واحدة مف األنشطة لمطمبة

3.52

1.23

2

7

أبتعد عف المعمـ الذي ال يراعي قدراتي.

3.44

1.28

3

8

ال أعتقد أني قادر عمى فيـ جميع المواد بنفس القدرة.

3.37

1.24

4

2
4

أحب المعمـ الذي يعطي حموالً كثيرة لمسؤاؿ الواحد.

2.67

1.38

5

أفضؿ المعمـ الذي ينوع في أساليبو وطرائقو.

2.55

1.45

6

3

أحب المعمـ الذي يطرح أسئمة متباينة في مستوياتيا.

2.33

1.42

7

6

ال أشعر بالمتعة إذا كاف التعميـ جماعي ًا.

2.31

1.41

8

2.97

1.33

الكمي

يشير جدوؿ رقـ  8أف المتوسطات الحسابية لتصورات

متوسطاً ،ولمعرفة أف ىناؾ فروقاً ذات داللة إحصائية بيف

أفراد عينة الدراسة نحو المفاىيـ التربوية المعاصرة في مجاؿ

متوسط المقياس ومتوسط استجابات الطمبة تـ حساب قيمة (ت)

الفروؽ الفردية األمثؿ تساوي ( ،)2.97ووفقاً لممعايير

لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسط المقياس ومتوسط

اإلحصائية ليذه الدراسة ،فإف تقدير أفراد عينة الدراسة كاف

استجابات الطمبة كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ (.)9
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جدول 9

اختبار (ت) لمكشف عن داللة الفروق بين متوسط المقياس ومتوسط استجابات الطمبة
متوسط المقياس = 237
متوسط استجابات الطالب

260.3804

الفرؽ بيف المتوسطيف

درجة الحرية

قيمة ت

مستوى الداللة اإلحصائية

متوسط المقياس

237

23.3804

346

12.316

0.000

والذي ينص عمى "ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في

يتبيف مف جدوؿ رقـ  9أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف متوسط المقياس ومتوسط استجابات الطمبة ،مما

تصورات طمبة المرحمة الثانوية في مديرية الزرقاء األولى نحو

يدؿ عمى أف طمبة المرحمة الثانوية بفرعييا العممي واألدبي في

المفاىيـ التربوية المعاصرة تعزى لمتغير الجنس ،وفرع الثانوية

مديرية الزرقاء األولى لدييـ تصور نحو المفاىيـ التربوية

العامة ،ونوع المدرسة ،والمعدؿ؟ لإلجابة عنو :فقد حسبت

المعاصرة.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد

ثالثاً :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني:

مجتمع الدراسة لكؿ فقرة مف الفقرات االستبانة تبعاً لمتغيرات
الدراسة كما ىو موضح في جدوؿ رقـ (.)10
جدول 11

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطمبة حسب متغيرات الدراسة
المتغير

مستوى المتغير

العدد

المتوسطات الحسابي

االنحراف المعياري

الجنس

ذكور

176

262.0114

37.37715

أناث

171

258.7018

33.18733

عممي

149

259.1745

36.49023

أدبي

198

261.2879

34.55479

حكومية

190

263.4263

36.49936

خاصة

157

256.6943

33.68304

متدف

146

258.1849

31.94327

متوسط

99

259.7071

37.46570

مرتفع

102

264.1765

37.88189

347

260.3804

35.36236

فرع الثانوية العامة
نوع المدرسة
المعدؿ

الكمي

يالحظ مف جدوؿ رقـ  10أف متوسط استجابات الذكور

المدارس الخاصة التي حصمت عمى ( ،)256.6943كما أنو

حصؿ عمى ( )262.0114وىو أعمى ظاىرياً مف متوسط

يوجد فروؽ أعمى ظاىرياً لذوي المعدؿ المرتفع عنو في المتوسط

استجابات اإلناث الذي بمغ ( ،)258.7018ومتوسط استجابات

والمتدف وبمتوسط ( .)264.1765ولمعرفة داللة تمؾ الفروؽ تـ

الفرع األدبي كانت ( )261.2879وىو أعمى ظاىرياً مف الفرع

استخداـ تحميؿ التبايف الثالثي كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ

العممي الذي حاز عمى ( ،)259.1745بينما كاف متوسط

(.)11

المدراس الحكومية ( )263.4263وىو أعمى ظاىرياً مف
جدول 11

تحميل التباين الثالثي لمكشف عن أثر المتغيرات األربعة في استجابة الطمبة عمى استبانة تصورات طمبة الثانوية نحو المفاهيم التربوية المعاصرة
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف) المحسوبة

مستوى الداللة اإلحصائية

الجنس

1073.288

1

1073.288

0.860

355 .0

فرع الثانوية

180.235

1

180.235

0.144

704 .0

نوع المدرسة

3296.437

1

3296.437

2.640

105 .0

30

المعدؿ

1753.155

2

876.578

الخطأ

872530.94

231

379.37

0.702

496 .0

الكمي

7103.115

يالحظ مف الجدوؿ أعاله أنو ال توجد فروؽ ذات داللة

 .1مجاؿ التربية الديمقراطية :أشارت نتائج الدراسة أف

إحصائية في اتجاىات طمبة الثانوية العامة في محافظة الزرقاء

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة

تعزى لمتغيرات الدراسة األربعة (الجنس ،فرع الثانوية ،نوع

الدراسة عمى كؿ فقرة مف فقرات ىذا المجاؿ تقع في مستوى

المدرسة ،المعدؿ).

اإلجابة المتوسط ،حيث بمغ ( ،)2.99وجاءت الفقرة ( )1ونصيا
 .6مناقشة النتائج

"أشعر بأف المدرسة توفر التعميـ الذي أرغب فيو" في المرتبة

أوالً :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ الذي ينص "ما

األولى ،وبمتوسط حسابي ( )3.56وبتقدير مرتفع ،وجاءت الفقرة

تصورات طمبة المرحمة الثانوية العامة في مديرية الزرقاء األولى

( )7ونصيا "ال أشعر أف المعمـ عادؿ في تقويمو" في المرتبة

لممفاىيـ التربوية المعاصرة؟" ولغايات توضيح نتائج الدراسة

األخيرة وبمتوسط حسابي ( )2.33وبتقدير متوسط ،وتتفؽ ىذه

ومناقشتيا سيتـ مناقشة المجاالت بصورة كمية ،ثـ تناوؿ كؿ

النتيجة مع دراسات كؿ مف فريحات [ ]14وحمداف [ ]15التي

مجاؿ مف المفاىيـ كؿ عمى حدة ،حيث أظيرت نتائج الدراسة

أشارت إلى وجود اتجاىات إيجابية نحو المفاىيـ والمبادئ

الحالية أف مجاالت الدراسة كانت عمى درجة متوسطة مف

الديمقراطية لدى الطمبة فيما يتعمؽ بالعدالة وعدـ التحيز ،وعدـ

األىمية لمطمبة ،حيث كاف المتوسط الحسابي الكمي ()3.03

التمييز في معاممة ذوي الحاجات الخاصة ،وتوفير تكافؤ الفرص

وىو في المتوسط ،ولـ يأت أي مف ىذه المجاالت في المستوى

التعميمية نابع مف مبدأ العدالة والمساواة بيف الطمبة ،كما تأتي

المنخفض أو المرتفع مف األىمية؛ ويعزو الباحث سبب احتالؿ

ىذه النتيجة منسجمة مع انتشار الفكر الديمقراطي في جميع

مجاؿ التربية المستمرة المرتبة األولى إلى أف الطمبة في ىذه

مياديف الحياة بشكؿ عاـ والتربية بشكؿ خاص ،إلى أنيا اختمفت

المرحمة كثي اًر ما يستمعوف مف آبائيـ ومعممييـ عف مستقبميـ

مع دراسة القطب ورزؽ [ ]17والتي أظيرت أف المدرسة تكسب

الميني وضرورة الحصوؿ عمى معدؿ مرتفع في الثانوية حتى

اتجاىات إيجابية نحو الديمقراطية بدرجة قميمة؛ ومف ىنا جاءت

تفتح ليـ أبواب المستقبؿ ،باإلضافة إلى تشجيع الدولة وانتشار

ىذه النتيجة تعكس حاجات الطمبة التي تأتي انعكاساً لدرجة

فكرة التعميـ لمجميع وتفعيمو في مياديف الحياة ،وباإلضافة كذلؾ

تمثؿ المعمميف لممفاىيـ التربوية المعاصرة بخصوص التربية

إلى حساسية ىذه المرحمة (الثانوية) .أما التربية البيئية فقد

الديمقراطية ،إذ أصبح مف الضروري أف يمتزـ المعمـ بالعديد مف

جاءت في المرتبة الثانية ،ويعود سبب ذلؾ إلى كثرة النشرات

قيـ المجتمع الذي ينتمي إليو؛ كاحتراـ شخصية التمميذ ،وتنمية

وادخاؿ الوعي البيئي في المقررات الدراسية وعقد دورات

روح المسؤولية ،والمبادرة ،والقدرة عمى التوجيو وتحقيؽ العدؿ

لممعمميف ،ونشر فكرة المحافظة عمى البيئة في البمديات مف

والمساواة .وىذا يؤكد ما يشير إليو األدب التربوي مف أنو يجب

خالؿ جمعيات المحافظة عمى البيئة .،وىذه النتيجة تأتي غير

أف تقوـ التربية الديمقراطية عمى أساس مف الحرية ،والعدؿ،

متفقة مع دراسة حمداف [ ]15والتي أشارت نتائجيا في

والحرية الذاتية ،وتحمؿ المسؤولية ،وتأكيد النمو الذاتي الحر

المجاالت مجتمعة في المستوى المرتفع وحصوؿ التربية

لمطالب ،وعمى مبدأ المشاركة والحوار في بناء تجربة الطالب

الديمقراطية أوالً.

الخالقة المبدعة.

أما تفسير النتائج بحسب مجاالت الدراسة فيو عمى النحو

 .2مجاؿ التربية المستمرة :أشارت نتائج الدراسة أف المتوسطات

التالي:

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
31

5

7

2016

عمى كؿ فقرة مف فقرات ىذا المجاؿ ،تقع في مستوى اإلجابة

قد ال يتوفر خارج المدرسة ،باإلضافة إلى استحداث وحدات

المتوسط ،حيث بمغ ()3.18؛ فجاءت الفقرة ( )8ونصيا "ابتعد

لمراكز الحاسوب في المدارس وربط الطالب بشبكة اإلنترنت،

عف قراءة الكتب والمجالت" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي

إال أف كثي اًر مف الطالب ما يزالوف غير مقتنعيف كثي اًر بالثقافة

( )3.54وبتقدير مرتفع ،وجاءت الفقرة ( )7ونصيا "ال أحبذ

الحاسوبية.

فكرة التعميـ المستمر" في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي

 .5مجاؿ التربية البيئية :أشارت النتائج أف استجابات الطمبة

( ،)3.06وبتقدير متوسط .ونتائج ىذه الدراسة متفقة مع دراسة

جاءت في مستوى اإلجابة المتوسط ،واحتمت المرتبة الثانية

الزبوف ودورسوه [ ]20التي أكدت عمى ضرورة ربط التعميـ العاـ

بترتيب المجاالت ككؿ وبمتوسط حسابي ( )3.02وجاءت الفقرة

ببرامج التعميـ المستمر ،وضرورة فتح قنوات االتصاؿ بيف التعميـ

( )8ونصيا "ال أبتعد عف المعمـ الذي ييتـ بالطبيعة" في المرتبة

الرسمي وغير الرسمي ،وتوفير فرص أخرى لمتابعة التعميـ تخدـ

األولى وبمتوسط حسابي ( )3.54وبتقدير مرتفع ،وجاءت العبارة

فئات المواطنيف ،كما يالحظ أف ىذا المجاؿ حصؿ عمى المرتبة

( )1ونصيا "أشعر بأىمية ترشيد استيالؾ مياه المدرسة في

األولى في كؿ المجاالت؛ ويعود في ذلؾ أف ىذا العصر ىو

المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي ( )2.33عند تقدير المتوسط،

عصر التميز واإلبداع ،وصراع الشيادات ،والقوة لمف يولد

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أبو لطيفة [ ]18التي توصمت إلى

المعرفة ،ويصنعيا ،وأف عمى التربية االستجابة ليذا التنامي في

وجود اتجاه إيجابي نحو البيئة لدى طمبة المرحمة الدراسية

المعرفة والتطور التكنولوجي ،حيث تصبح التربية المستمرة

األولى ،وعالقتو بمستوى التعميـ ،كما تؤكد أىمية التربية البيئية

ضرورة ممحة؛ بمعنى أنو بات لزاماً إقرار مفيوـ التربية

بالنسبة لمطمبة ،إذ أف العالقة بيف المتعمـ والبيئة عالقة وثيقة،،

المستمرة ،بحيث تتاح لكؿ فرد فرص التعمـ مدى الحياة ،والتأكيد

كما تسعى إلى زيادة وعي المتعمميف بالبيئة واالىتماـ بيا،

عمى التعميـ اإللزامي.

وبالمشكالت المرتبطة بيا مع تزويدىـ بالمعرفة والميارات

 .4مجاؿ التربية التكنولوجية :تشير النتائج أف المتوسط العاـ

واالتجاىات والحوافز ،وااللتزاـ بالعمؿ فرادى وجماعات لحؿ

ليذا المجاؿ جاء في المتوسط ( )2.99فجاءت الفقرة ()7

المشكالت القائمة والحيمولة دوف قياـ مشكالت جديدة .

"أتجنب قراءة التعميمات المرفقة عند استعماؿ جياز لممرة األولى"

 .6مجاؿ الفروؽ الفردية :أشارت نتائج الدراسة أف المتوسط كاف

وبمتوسط حسابي ( )3.62وبتقدير مرتفع ،بينما حصمت الفقرة

( ،)2.97وكانت إجابات الطمبة في المستوى المتوسط ،وجاءت

( )4ونصيا "أفيـ الدروس المتمفزة بشكؿ أفضؿ" في المستوى

الفقرة ( )1ونصيا "أميؿ إلى المعمـ الذي يراعي رغبتي في

المنخفض وبمتوسط حسابي ( ،)2.29ويأتي االىتماـ بالتربية

اختيار النشاط" بتقدير مرتفع ،وبمتوسط حسابي ( ،)3.56أما

التكنولوجية نتيجة لمجيود المميزة التي تبذليا و ازرة التربية والتعميـ

الفقرة ( )6ونصيا "ال أشعر بالمتعة إذا كاف التعميـ جماعياً قد

في مجاؿ تطوير التعميـ وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة حمداف

جاءت بالمرتبة األخيرة وعمى درجة متوسطة وبمتوسط (.)2.31

[ ،]15إال أنيا اختمفت مع دراسة جعنيني [ ]13والتي جاءت

وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة الفريحات [ ]14التي أشارت إلى

بالمستوى المرتفع ،وتظير ىذا النتائج اىتماـ الطمبة

وجود داللة إحصائية لدى المعمميف عمى مجاؿ تمبية الحاجات

بالتكنولوجيا ،وذلؾ بسبب دخوليا جميع مياديف الحياة بما فييا

النفسية لمطمبة وتفيميـ وارشادىـ ،ويمكف اإلشارة ىنا إلى أف

ميداف التربية والتعميـ ،ودخوليا ميداف العمؿ ،إذ أف التقدـ في

الفروؽ الفردية تخضع لمتغيير مع مرور الوقت بيف فئات

الناحية التكنولوجية يجعؿ اليدؼ الكمي لمتربية عمى درجة مف

التالميذ داخؿ غرفة الصؼ ،ولكنو لف يصؿ إلى مراعاة الفروؽ

التعقيد بحيث تتطمب نوعاً مف التنظيـ والتخصص ،األمر الذي

الفردية إال إذا ابتدع المعمـ طريقة يعمـ بيا كؿ طالب عمى حدة.
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فالطالب ىنا بحاجة إلى توظيؼ طرائؽ وأساليب تمكنو مف

وأساليب تنفيذىا ،وذلؾ بما يكفؿ تحقيؽ تربية إبداعية تكفؿ

استثمار كافة طاقاتو وتسمح لو بإظيار قدراتو اإلبداعية.

لممتعمـ أف يعبر عف نفسو ،ويستثمر طاقاتو بشكؿ كامؿ في

ثانياً :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني :فقد أشارت النتائج

إطار مف الحرية واألمف التربوي.

إلى عدـ وجود فروؽ في المتوسطات في استجابات أفراد عينة

 .2توفير بيئات تربوية إبداعية تساعد عمى تنمية ميارات

الدراسة عند مستوى الداللة ( (α = 0.05وتعزو الدراسة ذلؾ

التفكير؛ كاألصالة والمرونة والطالقة واإلضافة.

إال أف المجاالت؛ التربية المستمرة ،والتربية البيئية ،والتربية

 .3توصي الدراسة بتطوير النظاـ التربوي بما يكفؿ توجيو

الديمقراطية ،والتربية التكنولوجية ،والفروؽ الفردية تمثؿ حاجات

الطمبة إلى ممارسة ميارات التعمـ الذاتي ،وتوفير المراجع

الطمبة ميما كاف مستوى تحصيميـ العممي أو جنسيـ ،ولعؿ

والمصادر التعميمية الالزمة لذلؾ.

السبب أيضاً في أف الفروؽ متقاربة وسطحية ،وعدـ وجود فروؽ

 .4تنمية المعارؼ والقيـ واالتجاىات اإليجابية التي ترتبط

جوىرية يعود إلى التشابو في ظروؼ الطمبة في المدارس

بتوظيؼ التكنولوجية في الحياة اليومية.

الحكومية والخاصة مف حيث اإلعداد األكاديمي والتربوي

 .5االىتماـ بإدخاؿ المفاىيـ المعاصرة المرتبطة في كؿ مجاؿ

والمسمكي ،والتشابو في ظروؼ المدارس التي يتعمـ بيا الطمبة

في جميع مراحؿ الدراسة.

سواء أكانت خاصة أـ حكومية في محافظة الزرقاء ،فقد تكوف

المراجع

مدرسة خاصة بجانب مدرسة حكومية وفي نفس الحي والشارع.

أ .المراجع العربية

ىذا كما أف ارتفاع مستوى التحصيؿ العممي أو انخفاضو ال يقمؿ

] [3الويح ،محمد .)2003( .منظومة تكويف المعمـ في ضوء

مف حاجة الطمبة إلى تمثؿ ىذه المفاىيـ ،باإلضافة إلى ما

معايير ضماف الجودة الشاممة ،دار الفكر لمطباعة والنشر،

يعيشو المجتمع مف التغيرات االجتماعية واالقتصادية والمعرفية،

عماف ،األردف.

وما يترتب عمييا مف تغيرات في ميداف التربية والتعميـ ،حيث

] [7أبو شعيرة ،خالد محمد .)2009( .درجة تمثؿ معممي الحمقة

تصبح ىذه المفاىيـ ضرورة ممحة لجميع أفراد المجتمع ،وىي

األساسية األولى في مدارس التدريب المتعاونة مع جامعة

ىدؼ يسعى إليو الطالب الضعيؼ .وجاءت ىذه الدراسة متفقة

الزرقاء الخاصة لممفاىيـ التربوية المعاصرة في محافظة

مع دراسة كؿ مف حمداف [ ]15وقطب ورزؽ ] [17التي لـ تشر

الزرقاء ،مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية ،المجمد

إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات الدراسة.

التاسع ،العدد األوؿ ،ص .35-1

واختمفت مع دراسة جعنيني [ ]13والتي أشارت إلى وجود فروؽ

] [8مسمماني ،إبراىيـ .)2008( .منياج مقترح في التربية البيئية

ذات داللة إحصائية تعزى لمجنس ولصالح الذكور ،وكذلؾ

لطمبة معاىد المعمميف في األردف ،مجمة المعمـ الطالب،

التخصص العممي ولصالح أيضاً الذكور.

األونروا ،المجمد الرابع ،العدد األوؿ ،ص .84-78

 .7التوصيات
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة حوؿ تصورات طمبة

] [9حكيـ ،عبد الحميد بف عبد المجيد .)2012( .نظاـ التعميـ

المرحمة الثانوية نحو المفاىيـ التربوية المعاصرة ،فإف ىذه

وسياستو ،الطبعة األولى مكتبة إيتراؾ ،القاىرة.

الدراسة توصي بما يمي:

] [11برقاوي ،مرواف عبد اهلل .)2000( .تصورات طمبة

 .1تطوير المناىج والمقررات الدراسية بما يتناسب وطبيعة

الجامعات األردنية لمفيومي الخير والشر ،رسالة ماجستير،

التغيرات المعاصرة سواء مف حيث المحتوى أـ مف حيث طرائؽ

كمية التربية ،جامعة اليرموؾ.
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] [12و ازرة التربية والتعميـ .)2001( .إحصاءات التعميـ لمعاـ
الدراسي

2001-2000ـ،

مدرية

التخطيط،

7

2016

الثاني ،ص .135_107

قسـ

] [20الزبوف ،محمد سميـ؛ دورسوه ،أمؿ محمد عممي بوشؾ.

اإلحصاءات والمعموماتية ،عماف  -األردف.

( .)2012آراء معممي المدارس االستكشافية في برنامج

] [13جعنيني ،نعيـ حبيب .)2003( .درجة وعي طمبة المرحمة

نحو "اتجاىات مدرسية جديدة "في محافظة العاصمة

الثانوية في المدارس الحكومية في األردف لممفاىيـ التربوية

عماف ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية

الحديثة وتمثميـ ليا ،مجمة جامعة دمشؽ ،سوريا ،المجمد

والنفسية ،المجمد الواحد والعشروف ،العدد األوؿ ،ص 53

التاسع عشر ،العدد الثاني ،ص .177-141

_.73

] [14الفريحات ،ىنا .)2001( .تصورات معممات المدارس

] [21الصغير ،أحمد عبد اهلل .)2012( .تصور مقترح لدور

الثانوية نحو ديمقراطية التعميـ في محافظة عجموف .رسالة

المدرسة الثانوية في تربية تالميذىا لممواطنة العالمية

ماجستير .كمية التربية ،جامعة اليرموؾ.

المعاصرة ،المجمة العممية ،كمية التربية_ جامعة أسيوط،
 28المجمد الثامف والعشروف ،العد الثاني ،ص .60_28

] [15حمداف ،نمر ابراىيـ .)2006( .درجة تمثؿ معممي مدارس
المرحمة األساسية الحكومية العميا في محافظة الزرقاء

ب .المراجع االجنبية

لممفاىيـ التربوية الحديثة واتجاىات الطمبة نحوىا .رسالة
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PERCEPTIONS OF THE SECONDARY
STAGE STUDENTS IN THE DIRECTORATE
OF ZARKA 1, JORDAN TO THE
CONTEMPORARY EDUCATIONAL
CONCEPTS
KHALID MOHAMMED ABU SHEIRAH
Department of Self-development Skills
Preparatory year College
University of Hail
ABSTRACT_ The study aims to find out the perceptions of secondary school students in the
Directorate of Zarka 1 in Jordan to the contemporary educational concepts, and knowing the
differences in the students perceptions that are attributed to the variables of sex, the secondary
school branch, the school, and the students overall average. The researcher uses the descriptive
and analytical approach. The study sample consists of (347) male and female students from the
study community’s total number (4986). A questionnaire was developed to gather information for
the study subjects. It consists of forty items, distributed on five key areas: Democratic Education,
Continuing Education, Technological Education, Environmental education, and Individual
differences. The study finds out a number of results, including the perceptions of students'
contemporary educational concepts that are moderate with an average of (3.03), and that there
are no statistically significant differences in the perceptions of students due to the study variables.
The study has come out with a number of recommendations including developing the curriculums
and courses to suit the nature of the contemporary changes both in terms of content or in terms of
the modalities and methods of its implementation, knowledge, positive values and attitudes’
development that are related to technology employment in everyday life, and focusing on entering
of the contemporary concepts related to each area in all fields of the study.
KEY WORDS: concept, contemporary, educational, perceptions, secondary stage.
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