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ه د ِّ
الد ارسددة ل د تقيدديت تددب التربيددة ا س د اية ددف دضلددة ا اددا ار

انظمة اليونسكو ،ضتقييت اها ار
التحليلف ،ضتكون

اعلمف التربيدة ا سد اية لتدريسدها ،اتبعد

عينة الدراسة ان عينتين ،األضلد

ددف

ددو اعددا ير

الد ارسدة المدنهل الو د ف

( )21تابدا ادن تدب التربيدة ا سد اية لفد ف

الرابع ضالخااس ان الحلقدة األضلد  ،ض د ف الثداان ضالتاسدع ادن الحلقدة الثانيدة ،ض د ف الحدادع ع در

ضالثددانف ع ددر اددن المرةلددة الثانويددة ،ضقددد جددرا ايتيارهددا قفددد ا ،أاددا عينددة المعلمددين قددد تكوند

اددن

( )68اعلما ضاعلمة ان اعلمف التربية ا س اية دف اد ندة أظدو بف ،ضتدت ايتيدارهت بالطريقدة الطبقيدة
الع وائية؛ ضلتحقيق أهداف الدراسة أعد
اع ددا ير انظم ددة اليونس ددكو ،تكوند د
اعلمف التربية ا س اية ،ضتكون

التربيددة ا سد اية ددف دضلددة ا اددا ار
ضأن ه المعا ير قد توزعد

أداتين األضل أداة تحليل تب التربية ا س اية دف

دو

ا ددن ( )28اعي ددا ار ،ضالثاني ددة بطاق ددة ا ةظ ددة لم ةظ ددة امارس ددا
ان( )12قرة ،ضقد أ هر نتدائل الد ارسدة ادا د تف تضدمن

تدب

العربيددة المتحدددة ( )4442اعيددا ار اددن اعددا ير انظمددة اليونسددكو،

دف تدب التربيدة ا سد اية ظددرجا

ات اضتدة ،مدا أن بعضدها تكدرر دف

جميع تب التربية ا س اية ف ةين لت درد أع تكدرار لدبعل المعدا ير دف تدب التربيدة ا سد اية.
ضأن درجددة امارسددة اعلمددف التربيددة ا سد اية ددف دضلددة ا اددا ار

لمهددا ار

التدددريس ددف

ددو اعددا ير

انظمددة اليونسددكو ددان ظدرجددة اتوسددطة ،ضضجددود ددرضل دالددة ةفددائيا ظددين اعلمددف التربيددة ا س د اية

ظدضلة ا اا ار

ف درجة امارستهت لمها ار

التدريس ف

و اعا ير انظمة اليونسكو.

الكلمات المفتاحية :دراسة تقييمية ،تب التربية ا س اية ،درجة امارسة ،اهدا ار

انظمة اليونسكو ،االاا ار

العربية المتحدة.

* مجلس أبو ظبي للتعليم  /دولة اإلمارات العربية المتحده.
** كلية العلوم التربوية /الجامعة األردنية.
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التددريس ،اعدا ير

 نا ر الخوالدة.د. أ،احمد الزعاظف

.....دراسة تقييمية لكتب التربية ا س اية ضدرجة امارسة

An Evaluation Study of Islamic Education Textbooks and the Degree of
Practicing Teaching Skills among Teachers Based on UNESCO's
Standards in the U. A. E
Mohammed Khalfan Al Zaabi*
Prof. Naseer A. Alkhawaldeh**
Abstract:
This study aimed at evaluate Islamic education textbooks in United Arab
Emirates (UAE) in the light of UNESCO’s standards, evaluate Islamic
teachers' skills in teaching Islamic education in the light of UNESCO’s
standards and to explore the effect of stage on teaching Islamic education skills
in the light of UNESCO’s standards. The analytical and descriptive survey
methodologies were used. The sample composed of two sub-sample: the first
one included (12) Islamic education textbooks for 4th and 5th of first stage,
8than 9th of second stage and 11th and 12th of secondary stage. The teaher
sample (86) male and female teachers of Islamic education teachers from Abu
Dhabi selected by random cluster sample. To achieve the study goal; the
researchers developed two scales: the first was content analysis to analysis
Islamic education textbooks in the light of UNESCO’s standards which
consisted of (16) standards, while the other was observation card to evaluate
Islamic teachers' skills in teaching Islamic education in the light of UNESCO’s
standards which consist of (20) items. Results revealed that the total frequency
of the UNESCO’s standards in Islamic education textbooks was (4441)
standards which disseminated in Islamic education textbooks with different
degrees. Some of UNESCO’s standards were repeated in all Islamic education
textbooks while some of them have no any repetition. The degree of Islamic
teachers' skills in teaching Islamic education in the light of UNESCO’s
standards were moderate,
Keywords: An Evaluation Study, Islamic Education Textbooks, the Degree of
Practicing, Teaching Skills, UNESCO's Standards, United Arab Emirates.

Abu Dhabi Education Council\ UAE *
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76

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الثالث ،العدد الثالث.8102 ،

المقدمة:
ّ

تواجه األنظمة التعليمية تحد ا

اليوم ف شت
التعليت

غير اسبوقة؛ نتيجة للتغي ار

المجاال  ،اتمثلة ظثورة المعلواا

التف

ضالتطو ار

ضاالتفاال  ،ضاالن جار المعر ف ،ضي تف تجويد

من اعا ير اقترةة ف سيال التحد ا

التف تواجه األنظمة التعليمية ذ ن التحد ا

العلمية ضالتكنولوجية ضاالقتفاد ة ،ضالطلب االجتماعف المت از د عل

التعليت ،ضالحاجة ل

تو يف

أن ترق

األنظمة

الموارد المتاةة ضتحقيق التنمية المستدااة ،ضالتغير ف نمط الحياة ،اقتض
التعليمية بمخرجاتها استجابة له
المقداة للطلبة اطلب
النهائية للخداا

رضرع تسع

ضالمخرجا

التحد ا  .ضيرا ) (Al-Warthan,2006أن جودة التعليت
اعظت المؤسسا

ل

تحقيقه؛ لتحسين المحفلة

ةظ أن تحسين استوا

من اعا ير احددة ،لزيادة عالية النظام التربوع ف ترقية

لدا الطلبة ضبخا ة اتجاهاتهت نحو اجتمعهت.

ضتعد عملية تطوير النظت التعليمية ان استلزاا
اعا ير لقياس استويا

التربوية ل

اهما كان نوعها .ض ف المجال التربوع

التعليت رتبط غالبا ظتحقيق أهداف
ضتعزيز الثقا ة ضالقيت ضاالتجاها

هدها العالت

االنتما

ل

عالت اليوم ،ضتتطلب ضجود

التقدم ف التطوير ،المعا ير ف التعليت تعد ان أهت الوسائ التف تؤدع
لغة ا تر ة ظين الثقا ا

تطوير ظنية النظام التعليمف ،ظل ضأ بح

استراتيجيا تمليه طبيعة الحر ة التعليمية ضالتربوية ف الوق

ضالبن

التربوية ،ضييا ار

الحا ر (.)1226 ،Fadi

ضلزيددادة ددا ة النظ ددام التعليمددف ض عاليتدده ضتجويددد اخرجاتدده ،ت د تف المعددا ير مسددتويا
حددددها اختفددين بددالنظت التعليميددة لقيدداس جددودة المدددي

ضالعمليددا

ضالمخرجددا

قياسددية

(،Al-Khateeb

 ،)1227ددف ةددين ددرا ( )1221, Da'misأن المعددا ير ددف التعلدديت هددف اجموعددة اددن الموا د ا
المطلوب ددة لتحقي ددق رغب ددا

الطلب ددة ضالمجتمدددع ،ضتتض ددمن التخط دديط االس ددتراتيجف ،ضالمراقب ددة المس ددتمرة

لتحفيل الط ب ،ضإدارة الموارد الب رية ،ضالمنهاج ضالكتب ،ضالع قا

ا نسانية دف المدرسدة ،ضاتخداذ

القرار ،ضالع قة اع جميع أطراف العملية التربوية.
ضقد هر اعا ير اتعددة ف النظت التعليمية ،اثل اعا ير بالدريل

 ،)Criteriaضجائزة د منل

اليابان ( ،)Deming Awardsضاؤسسا

ضالمهنف ( ،)Accreditationضالموا

ا

ض هر الكثير ان النماذج التطبيقية ضالمعا ير

أاريكا ( Baldrige

االعتماد األكاد مف

الدضلية للجودة ال االة ( )ISOظتقسيماتها المختل ة،
اؤسسا

ان الدضل (.)1222 ،Mohammad
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التعليت قبل الجااعف ضالعالف

الكثير

دراسة تقييمية لكتب التربية ا س اية ضدرجة امارسة.....

ضقد ض ع

احمد الزعاظف ،أ.د .نا ر الخوالدة

انظمة األات المتحدة للتربية ضالعلوم ضالثقا ة (اليونسكو) اجموعة ان المعا ير
العملية التعلمية التعليمية لمتطلبا

الخا ة بالمعلت ضبالمنهاج ،لضمان تحقيق اخرجا

المجتمع

انظمة اليونسكو ظتو يرها ف التعليت ف

المعا ر ،ضاتطلبا

التنمية .ضان المعا ير التف اهتم

الدضل اا قوم عل

االهتمام بالحق ف التعليت ،ضالت اهت الدضلف ضالتسااح ،ضالتعلت للجميع ضاحو

األاية ،ضالتعليت العالف ،ضالتعليت التقنف ضالمهنف .ما ض ع

انظمة اليونسكو اعا ي ار للعملية

التعليمية بكل عنا رها ،اؤ دة عل التسااح ضقبول اآلير ،ضغرس القيت العالمية ،ضا اهيت ةقول

شراك جميع الطلبة ف التعلت ضعدم تهمي هت

ا نسان ،ضالتربية البيئية ،ضا كساب المعلت القدرة عل

قدرة المعلت عل

ألع سبب ،ما تؤ د اعا ير انظمة اليونسكو عل

التعلت المستمر ضالتوا ل

ا جاظف (.)UNESCO, 2016
العربية المتحدة اهتمااا ات از دا بالتعليت ب كل عام

ضقد شهد قطاع التربية ضالتعليت ف ا اا ار

ضبمناهل المرةلة االساسية ضالثانوية ب كل ياص ،ضجرا تقييت المناهل ض قا لمعا ير تربوية احلية
المعا ير أداة لتقييت المناهل ض ا ا

ضعالمية ،ضأ بح

التعليمية ،ضاقارنته بمخرجا
ضلقد ةظ

المعلمين ،ضتحد د المخرج النهائف للعملية

التعليت ف بعل الدضل (.)1227 ، Ahmad

الكتاب المدرسف باهتمام التربويين؛ باعتبار اادة الت اعل العملية ف أثنا تن ي

الدرضس ،ضترجع ه

األهمية ل

ضانها عرض ضتنظيت المعلواا

أنه ؤدع ض ائف اهمة ف التعليت ال مكن االستغنا عنها،

ضالحقائق ضالم اهيت ،الكتاب

ضيتناضلها بالت فيل ضا ضاح ،ضتو ير المعلواا

تمل عل

او وعا

المنهاج

ضالحقائق ضالم اهيت التف تعين المدرس ف

التحضير للدرس ،ضيحتوع قائمة الم ارجع الم يدة ،ضيعين ف اراجعة ضتلخيص ضتنظيت الحقائق التف
تو ل ليها الطلبة ،ضيساعد المدرس ف تدريب الطلبة عل بعل المها ار (.)1222 ، Nazzal
ضنظ ار ألهمية تب التربية ا س اية ف تن ئة الطلبة ف ا اا ار

جيل اسلت ستطيع الح اظ عل هويته ف ل التغي ار

العربية المتحدة ،ضإعداد

التكنولوجية ضالعلمية المتسارعة ،إن تفميت

كتب التربية ا س اية ال ظد أن بن عل اعا ير احلية ضعالمية ،بحيث اا تت تضمينه ان نتاجا
ضاحتوا ،ضاستراتيجيا

تدريسية ،ضأن طة ضافادر تعلت ضأساليب تقويمية ترتبط ب كر ظنائف ض قا

للمرةلة العمرية ضل ةتياجا

ضلعل ان أظرز اا سع

اها ار

الحياتية ضالمجتمعية ضالعالمية (.)1229 ، Bebawi
ليه ةر ة المعا ير هف تطوير

تدريسية تتناضسب ضرضح العفر؛

اا

المعلت التدريسية ،ضتمليكه

جاد ال رد الفالح الواعف ظواجباته نحو ضطنه ،ضالمدرك
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لحقوقه ضضاجباته ضالمؤان بضرضرة رسا قيت المدنية النابعة ان ا س م ،ضهو اا تسع
الدراسية المعا رة أن تجسد ف ط ظها (.)1227، Al-Tartouri
ضعليه إن الدراسة الحالية تهدف ل

تقييت تب التربية ا س اية ف ا اا ار

المتحدة ،ضدرجة تقان المعلمين لمها ار تدريسها ،ف
مشكلة الدراسة:
سع

ض ازرة التربية ضالتعليت ظدضلة ا اا ار

الد ارس ددية ضإدي ددال التع ددد

المناهل
العربية

و اعا ير انظمة اليونسكو.

لد تحدد ث انداهل التربيدة ا سد اية لكا دة الم ارةدل

الج ري ددة عليه ددا؛ لمواكب ددة المع ددا ير العالمي ددة ددف ع ددداد ضبن ددا المن دداهل

الد ارسددية ،مددا تسددع دضلددة ا اددا ار

العربيددة للمحا ظددة عل د اسددتوا اتقدددم ددف تحقيددق جددودة التعلدديت

المقدم لطلبتها ض قا للمعا ير العالمية.
ضف

و اهتمام انظمة اليونسكو بجوانب الثقا ة ا س اية ف الكتب ضالمناهل ،تولد لدا

الباةثين السؤال الرئيسف اآلتف ضهو اا درجة اراعاة تب التربية ا س اية ف ا اا ار

العربية

المتحدة لمعا ير انظمة اليونسكو ضاا درجة امارسة اعلمف التربية ا س اية لمها ار تدريسها؟
أسئلة الدراسة:

 .2اا درجة اراعاة تب التربية ا سد اية ظدضلدة ا ادا ار
()UNESCO؟

 .1اا درجة امارسة اعلمف التربية ا س اية ظدضلة ا اا ار
ا س اية ف

العربيدة المتحددة لمعدا ير انظمدة اليونسدكو
العربية المتحددة اهدا ار تددريس التربيدة

و اعا ير انظمة اليونسكو؟

أهمية الدراسة:

 .2تو ر الدراسة طا ار نظريا ةول اعا ير انظمة اليونسكو ف التعليت.
 .1تك ف عن درجة اراعاة

تب التربية ا س اية ف اراةل الحلقة األضل  ،ضالحلقة الثانية،

ضالمرةلة الثانوية التف جرا تطويرها ،ضالتف لت تت تقييمها ان قبل.

 .2االسددت ادة اددن اعددا ير انظمددة اليونسددكو د داة لتقيدديت تددب التربيددة ا س د اية ،ذ تطلددب اسددتخدام
اعا ير انظمة اليونسكو ل ترجمتها ضتقنينها عل البيئة العربية.

 .4ق ددد ت ي ددد نت ددائل هد د الد ارس ددة اف ددممف ان دداهل التربي ددة ا سد د اية لتط ددوير ان دداهل ض ت ددب التربي ددة
ا س اية ف دضلة ا اا ار

العربية المتحدة.
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التعريفات اإلجرائية:

دار ةكت عل

 -التقييم :قفد به

ضالمرةلة الثانوية ف

احمد الزعاظف ،أ.د .نا ر الخوالدة

تب التربية ا س اية اراةل الحلقة األضل ضالحلقة الثانية

و درجة اراعاة تب التربية ا س اية لمعا ير انظمة اليونسكو.

 -معايير منظمة اليونسكو :هف اجموعة الموا د ا

التدف ض دعتها انظمدة اليونسدكو ضالمطلدوب

توا ره ددا ددف انه دداج التربي ددة ا سد د اية ،ضالت ددف ت ددت استخ
اليونسدكو علد ا نترند

ددها ضترجمته ددا ا ددن ن د د ار انظم ددة

دف الموقددع www.unesco.org/en/competency-standards-

.teachers
 ممارسةةة المعلمةةين لمهةةارات التةةدري  :اقدددرة اعلمددف التربيددة ا س د اية عل د تو يددف اهددا ارضاستراتيجيا

تدريسية ف أثندا تددريس التربيدة ا سد اية لم ارةدل الحلقدة األضلد ضالحلقدة الثانيدة

ضالمرةل ددة الثانوي ددة ،ض ق ددا لمع ددا ير انظم ددة اليونس ددكو ،ضج ددرا قياس ددها بالدرج ددة الت ددف ةققه ددا اعل ددت
التربية ا س اية عل أداة ا ةظة تو يف اها ار

 -كتةةب التربيةةة اإلسةةالمية :ضيقفددد ظهددا

التدريس التف أُعد

ف ه الدراسة.

تددب التربيددة ا س د اية للفددف ال اربددع ضالخددااس للحلقددة

األضلد  ،ضالفددف الثدداان ضالتاسددع للحلقددة الثانيددة ،ضالفددف الحددادع ع ددر ضالثددانف ع ددر للمرةلددة

الثانوية ،التف أقرتها ض ازرة التربية ضالتعليت ف دضلة ا اا ار

العربية المتحددة علد نحدو اتسلسدل

ظد ا ان الحلقة األضل ثت الثانية ضانتها بالمرةلة الثانوية ان العام الدراسف . 1222-1224
حدود الدراسة:
 تكون

عينة الدراسة ان ( )68اعلما ان اعلمف التربية ا س اية ف اد نة أظو بف ،ض تب

التربية ا س اية للفف الرابع ضالخااس ان للحلقة األضل  ،ضالفف الثاان ضالتاسع ان للحلقة
الثانية ،ضالفف الحادع ع ر ضالثانف ع ر ان المرةلة الثانوية التف أقرتها ض ازرة التربية ضالتعليت
ف دضلة ا اا ار العربية المتحدة للعام الدراسف . 1222-1224

 جرا تطبيق ه الدراسة عل اعلمف التربية ا س اية ف اد نة أظو بف .

 تت تحليل احتوا تب التربية ا س اية باستخدام أداة ابنية ض قا لمعا ير انظمة اليونسكو ،ما
تت ا ةظة المها ار

التدريسية التف متلكها اعلمف التربية ا س اية ض قا ألداة ا ةظة أعدها

الباةثان ف ه الدراسة؛ ل لك تحدد تعميت نتائل ه الدراسة بفدل أدضاتها ضثباتها.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة
معايير منظمة اليونسكو:
ت سس

انظمة اليونسكو  UNESCOب كل رسمف ف الرابع ان ت رين الثانف عام
ادل عليها عند الت سيس ع رضن دضلة .ضقد قاا

2942م ،ضاقرها ف باريس ،ضقد
اليونسكو عل

كرة "لما ان

انظمة

الحرضب تتولد ف عقول الب ر ،ف عقولهت جب أن تبن ةفون

الس م" ( .)1221 ،Lahloobضتعمل انظمة اليونسكو عل تعزيز تو ير التعلت ذع الجودة العالية
ف الدضل ضيا ة ال قيرة انها ان ي ل ()UNESCO, 2009

 اساعدة الدضل عل

ياغة ضتن ي السياسا

التعليمية.

 تكريس اهتمام ياص أل ريقيا ضالبلدان األقل نموا ضذا

عدد السكان المرت ع ،ضالتف تضت أكثر

ان ثلثف األايين ان ئة الكبار ف العالت ،ض( )%42ان األط ال غير الملتحقين بالمدارس.
 تطوير ضن ر أ ضل الممارسا

ضالكتب ضاجموعة المواد المتخففة لتدريب المعلمين.

 تعزيز استجابة شاالة لقطاع التعليت ف اواجهة يرضس ا دز.

 الت جيع عل اتخاذ التداظير الخا ة لتو ير التعليت ف أض اع النزاع ضالطوارئ.
 دعت تطوير ظراال التعليت ضالتدريب ف المجال التقنف ضالمهنف.
 عداد اعا ير جيدة النوعية ب ن االعتراف بمؤه

التعليت العالف.

منهاج التربية اإلسالمية في اإلمارات العربية المتحدة:

تتضمن اناهل التربية ا س اية ف دضلة ا اا ار

العربية المتحدة ستة اجاال

رئيسة هف

الوةف ا لهف ضالعقيدة ضقيت ا س م ضآدابه ،ضأةكام ا س م ضاقا دها ،ضالسيرة ضال خفيا ،
ضالهوي ة ضالقضا ا المعا رة .ضقد تت ظنا اناهل التربية ا س اية ف دضلة ا اا ار

العربية المتحدة

ض قا لمجموعة ان المعا ير تت اشتقاقها ان ( )1224 ، The Ministry of Educationدستور
دضلة ا اا ار

العربية المتحدة ،ضأهت نفو ه "أن الد ن ا س اف هو د ن الدضلة الرسمف ،ضأن

ال ريعة ا س اية هف المفدر الرئيسف للت ريع".

 تراث الدضلة ضتاريخها ظو

ها جز ا ان التراث العربف ا س اف ،اع اراعاة يفو ية الدضلة.

 السياسة التعليمية ف دضلة ا اا ار
القائمين عل

العربية المتحدة ،التف تستند ل الد ن ا س اف ،ضتوجيها

التربية ضالتعليت ةول اواكبة التطو ار

ك ا ته ض اعليته بما لبف اةتياجا

المجتمع المتغيرة.
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 االستراتيجية االتحاد ة لدضلة ا اا ار
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العربية المتحدة.

 الخطة االستراتيجية لو ازرة التربية ضالتعليت (1212 -1222م) ،ضاا تضمنته ان أهداف
استراتيجية تتعلق ظتطوير المناهل ضتحقيقها جودة عالية لتهيئة الطلبة لمجتمع المعر ة.

 ضثيقة انهاج التربية ا س اية المعتمدة ف ض ازرة التربية ضالتعليت عام (1221م).
ف ةين أن اناهل التربية ا س اية تقست ف ظلدان أيرا ض ق اجاال

اث َ تتضمن اجاال

اناهل التربية ا س اية ل

أيرا ،ف األردن

المحاضر الرئيسة التالية ( Al-Khawaldeh,

 )1228 ،and Eidالقرآن الكريت ضعلواه ،ضالحد ث ال ريف ضعلواه ،ضالسيرة النبوية المطهرة،

ضالعقيدة ا س اية ،ضال قه ا س اف ،ضالنظام ا س اف ضاألي قف.
الدراسات السابقة:

يما لف عرض ألهت الدراسا

السابقة ذا

الفلة

قام ( )Mahmood, Iqbal and Saed ,2009ظدراسة هد

ل تحد د اؤش ار

ضاعا ير

جودة الكتاب المدرسف المستخداة دضليا ،ضبالتالف ض ع نماذج لتقييت الكتب المدرسية ف باكستان
الجودة ال االة .تت عداد قائمة تحليل اكونة ان اجاال

لتحد د اؤش ار

ضالمحتوا ،ضالم ردا

(سياسة المناهل ضاداها،

ضالرسوم التو يحية ،ضالتكاال األ قف ضالعمودع ،ضالتعلت الناقد ضا ظداعف،

ضالتقويت ضالتقييت ،ضالقبول ،ضالبيئة ،ضدليل المعلت ضالمواد التعليمية) ،ضبعد استقفا األدب النظرع
ةول المو وع باستخدام أسلوب دل اع ،تت ض ع قائمة ان المؤش ار
المدرسف أض

ضالمعا ير لجودة الكتاب

ظها الخب ار ال ن تت ايتيارهت ،اع نماذج لقياس ه المؤش ار  ،ما عمل

عل تسهيل تعريف الم ار ين عن المعا ير المقبولة دضليا للجودة ف الكتب المدرسية.
ضهد

الدراسة

دراسة ( )1222, Qaitahل اعر ة ادا تضمين انهاج التربية ا س اية للمرةلة

الثانوية ف لسطين لم اهيت ةقول ا نسان ضادا اكتساب الطلبة لها ،استخدم الباةث أداة تحليل
المحتوا لقياس ا اهيت ةقول ا نسان ،ضايتبار لقياس ادا اكتساب الطلبة لم اهيت ةقول ا نسان
ك دضا

لتحقيق أهداف الدراسة ،ضقد أ هر النتائل ةاجة المناهل ل التر يز عل ةقول ا نسان،

ضتوزيعها ب كل عادل ف المناهل.
ضهد

دراسة ) )1222, Hammadتعرف استوا توا ر اعا ير جودة تنظيت المحتوا

ضاعا ير جودة المحتوا ف تب التربية ا س اية للمرةلة األساسية العليا "السابع ،ضالثاان ،ضالتاسع"
ب لسطين ،ضطبق

عل عينة قوااها ( )42اعلما ضاعلمة .ضأ هر نتائل الدراسة أن تنظيت المحتوا
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ةفل عل أعل اتوسط ف الفف السابع ليه اجال يراج الكتاب للفف الثاان ،ف ةين أن

تنظيت المحتوا ةفل عل نسب اتوسطة ف بعل المعا ير ض عيف ف بعضها اآلير ،أاا بقية
المجاال

كان

قد ةفل

عل اتوسطا

عالية ضاتوسطة ض عي ة ،اما دلل عل أن الكتب الث ثة

اتوسطة الجودة ف التنظيت ضالمحتوا.

ضأجرا ) )1222, Al-Sakhiدراسة هد

ل الك ف عن ا اهيت التربية البيئية المتضمنة

التربية ا س اية للمرةلة االظتدائية الس  .يلف

الدراسة ل قائمة بم اهيت التربية البيئية المقترح

ف كتب التربية ا س اية للمرةلة االظتدائية بمملكة البحرين ،ان ي ل تحليلمحتوا جميع كتب
التف ضرد

تضمينها ف كتب التربية ا س اية للمرةلة االظتدائية ،ضقد ظلغ اجموع ال ق ار

يها

ا اهيت التربية البيئية ) )442قرة ،ظنسبة (.)%12.24
ضهد

د ارسة ( )1222 ،Al-Qaisiل

ضالم اح التف نبغف تضمينها ف احتوا اقر ار

بالسعود ة ،ضلتحقيق ذلك تت تحليل احتوا اقر ار
التالية ظلغ اجموع تك ار ار

استقفا ا اح االقتفاد المعر ف المتضمنة
العلوم ال رعية بم رضع تطوير التعليت الثانوع

العلوم ال رعية .ضقد تو ل

ا اح االقتفاد المعر ف المتضمنة ف احتوا اقر ار

( )2226المحا ،ان المجال المعر ف األض ر ةظا انها ،ضترتب
ل قتفاد المعر ف اآلتف

المقر ار

العلوم ال رعية
ةسب تضمينها

اقرر ال قه ،ضاقرر الحد ث ،ضالتوةيد ،ضالت سير ،تو ل

قائمة بم اح االقتفاد المعر ف ضالتف نبغف تضمينها احتوا اقر ار
نظر المختفين ظلغ

الدراسة ل النتائل

الدراسة ل

العلوم ال رعية ان ضجهة

( )17المحا.

أاا دراسة احمود ( )Mahmood, 2011التف تناضل
الكتب المدرسية التف ضا ق

يفائص الجودة ضادا توا رها ف

عليها ض ازرة التربية ضالتعليت ف الباكستان ،ضأ هر النتائل أن الكتب

المدرسية المعتمدة تعانف ان نقص ف ثير ان الخفائص المرغوب توا رها ف الكتاب المدرسف،

ضأن األشخاص ان ذضع الخبرة العملية ف اجال تطوير اواد المنهل الدراسف ضالتقييت لد هت هت
أعمق لتقييت الكتاب المدرسف بالمقارنة اع أضلئك ال ن لد هت اعر ة نظرية للمو وع.
ضهد

دراسة  )1222( Al-Khawaldeh and Al-Tamimiل تقويت جودة تب الثقا ة

ا س اية للمرةلة الثانوية ف

و اعا ير الجودة ال االة المعتمدة ان ض ازرة التربية ضالتعليت ف

األردن .تكون اجتمع الدراسة ضعينتها ان جميع تب الثقا ة ا س اية للمرةلة الثانوية بمستوياته

الث ثة للف وف األضل ضالثانف الثانوع ال اال ،ضاستخدا
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اجاال  .ض ان ان أظرز نتائل ه
المجاال
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الدراسة اةتل اجال المعا ير ال نية للكتاب المرتبة األضل ظين

ف الكتاظين ،ظينما اةتل اجال اعا ير األن طة التعليمية المرتبة األييرة ،ما أن درجة

تطبيق ه المعا ير ف الكتاظين جا
ضهد

ظدرجة بيرة ضاتوسطة.

دراسة  )1224( Shoboul and Al-Khawaldehل الك ف عن درجة تضمين

ضتوزيع ضتوازن اؤش ار

ال ا ا

المتعددة ف تب التربية ا س اية للمرةلة الثانوية امثلة ظوةدا

التحليل (األن طة ضاألسئلة) ،باستخدام المنهل الو

ف التحليلف -أسلوب تحليل المحتوا ،ضتكون

عينة الدراسة ان جميع تب التربية ا س اية للمرةلة الثانوية للف ين (األضل الثانوع ضالثانف

الثانوع) ،ضالبالغ عدد األن طة يها ( )772ن اطا ،ضعدد األسئلة ( )2822سؤاال ،ضأس ر نتائل
الدراسة عن أن تضمين ل ان ال ا ن (اللغوع الل ظف ،ضالمنطقف الريا ف) ف تب التربية
ا س اية للمرةلة الثانوية ب كثر اما هو اتوقع ،ض ل ان ال ا ا

(ال خفف ال اتف ،ضاالجتماعف

البين خفف ،ضالجسمف الحر ف ،ضالمكانف البفرع ،ضالبيئف الطبيعف) ب قل اما هو اتوقع ،ضتوزع
بطريقة تخل ظتوازنها،

ا ة ل عدم تضمين ال ا ا قاعف الموسيقف.

الطريقة واإلجراءات

منهج الدراسة
اتبع

ه الدراسة انهجين بحثيين ،هما

أ .انهل تحليل المحتوا لكونه أنسب المناهل ضأكثرها ا
االس اية ف دضلة ا اا ار
ب .المنهل الو

العربية المتحدة لمعا ير انظمة اليونسكو.

ف التحليلف ال ع قوم عل جمع البيانا

أداة الم ةظة ،ضان ثت تحويل البيانا
ل استنتاجا

اة لدراسة ضتقييت تضمن تب التربية

ية ل

الو

ان اعلمف التربية ا س اية باستخدام
ظيانا

مية ضدراستها ضتحليلها للو ول

ضالخرضج ظتو يا .

مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون اجتمع الدراسة ان جميع اعلمف التربية ا س اية ف اد نة أظو بف ،ضيبلغ عددهت

( )287اعلما ضاعلمة ،ف ةين تكون

عينة الدراسة ان ( )68اعلما ضاعلمة ان اعلمف التربية

ا س اية لمراةل تعليت الحلقة األضل ضالحلقة الثانية ضالمرةلة الثانوية ،ةيث جرا ايتيارهت بالطريقة

الطبقية الع وائية ،عبر استخدام جداضل كسل ف االيتيار الع وائف لكل طبقة.
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تت ايتيار ( )21تابا ان تب التربية ا س اية بالطريقة القفد ة ،ضشمل

تب الف ين

الرابع ضالخااس ان الحلقة األضل  ،ضالف ين الثاان ضالتاسع ان الحلقة الثانية ،ضالف ين الحادع
ع ر ضالثانف ع ر ان المرةلة الثانوية التف أقرتها ض ازرة التربية ضالتعليت ف دضلة ا اا ار

العربية

المتحدة للعام الدراسف  ،1222/1224ما و حها جدضل ()2
جدول ( )1كتب التربية اإلسالمية لصفوف العينة وعدد الدروس والوحدات والصفحات فيها
الصف
الرابع
الخااس
الثاان
التاسع
الحادع ع ر
الثانف ع ر
المجموع

الفصل
األضل
الثانف
األضل
الثانف
األضل
الثانف
األضل
الثانف
األضل
الثانف
األضل
الثانف

الوحدات
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12

أداتا الدراسة:

قام الباةثان بإعداد أداتين لجمع البيانا

الدروس
16
16
15
15
16
16
16
16
14
15
14
14
183

الصفحات
144
171
163
185
165
172
164
167
167
163
201
155
2017

ف ه الدراسة ،ضهما

أوالً :أداة تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية وفقاً لمعايير منظمة اليونسكو.
ان أجل تقييت تب التربية ا س اية ف و اعا ير انظمة اليونسكو قام الباةثان بإعداد

أداة تحليل احتوا تب التربية ا س اية ض قا لإلج ار ا

 الرجوع لإلدب التربوع ضالدراسا

اآلتية

السابقة المتعلقة بمعا ير انظمة اليونسكو اثل دراسة ( Al-

)  ،Sakhi, 2011; Mahmoud, Iqbal And Sa'ed, 2009; Al-Qaisi, 2011ضالرجوع
لموقع انظمة اليونسكو عل

شبكة األنترن  ،ضاكتب انظمة اليونسكو ف عمان ،ضالحفول

عل اعا ير اليونسكو للكتب المدرسية باللغة ا نجليزية ضترجمتها ل اللغة العربية.
تحليل للمحتوا ف

و بعل المعا ير ،ضاالط ع

شكلها ض ي ية عدادها بما تناسب اع تحليل الكتب

دراسة ( ;Younis, 2006

 االط ع عل دراسا
عل

استخدا

بطاقا

.)Hammad, 2011
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ددو اعددا ير انظمددة اليونسددكو ضاسددتخراج

 ظنددا أداة تحليددل تددب التربيددة ا س د اية ددف

دددقها

ضثباتها.
صدق أداة التحليل

تت التحقق ان

دل أداة تحليل تب التربية ا س اية ف

و اعا ير انظمة اليونسكو

بعر ها باللغة العربية ضإر ال أ لها باللغة ا نجليزية عل اجموعة ان أعضا هيئة التدريس ذضع
االيتفاص ف الجااعا

األردنية ،ضر د آرائهت ضتوجيهاتهت ان ةيث الترجمة ضالفياغة اللغوية،

ضقد تت األ ي بآ ار المحكمين ان ةيث تعد ل
المر بة ل

اعيارين ،قد ان

اعا ير ،ضيرج

ياغة بعل المعا ير ،ضتقسيت بعل المعا ير

اعا ير انظمة اليونسكو بفورتها األ لية اكونة ان ()22

بفورتها النهائية اكونة ان ( )28اعيا ار.

ثبات أداة التحليل

جرا التحقق ان ثبا

أداة التحليل ان ي ل االت ال اع أةد طلبة الد تو ارة ال ن درسون

المناهل ضطرائق التدريس ف الجااعة األردنية عل

استخدام أداة التحليل ف تحليل تاب التربية

ا س اية للفف الرابع االظتدائف ال فل األضل ف دضلة ا اا ار  ،ضقام الباةث ظتحليل تاب التربية
ا س اية للفف الرابع ال فل األضل ف الوق

ن سه ،ثت جرا دراسة درجة ات ال التحليلين ،ضقد

جرا االت ال ظين التحليلين عل ( )187اعيا ار ان اعا ير انظمة اليونسكو المتوا رة ف الكتاب،
ضايتلف التحليلين ةول ( )42اعيا ار ،ضقد تت استخدام اعادلة هولستف ( ،)Holistyضقد ظلغ اعاال
الثبا

(. )2.68

خطوات التحليل

 تحد د الهدف ان عملية التحليل ،ضهو التعرف ل درجة توا ر اعا ير انظمة اليونسكو دف تدب
التربية ا س اية للفف الرابع ضالخااس ضالثاان ضالتاسع ضالحادع ع ر ضالثانف ع ر ف ال فل
األضل ضالثانف ان العام الدراسف .1227/1228
 تحد د ضةدة التحليل اعتمد الباةثان الجملة وةدة للتحليل ،نظ ار لهدف التحليدل ضهدو اسدتخ ص
اعيار انظمة اليونسكو لما تكرر ف المحتوا.

 اعتبار اعيار انظمة اليونسكو ئة للتحليل.
 ديال األن طة ضالنفوص ضالتدريبا

ف تاب التربية ا س اية ف عملية التحليل.
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 ق د ار ة احتددوا تددب التربيددة ا س د اية للفددف ال اربددع ضالخددااس ضالثدداان ضالتاسددع ضالحددادع ع ددر
ضالثددانف ع ددر ددف ال فددل األضل ضالثددانف اددن العددام الد ارسددف  1227/1228قد ار ة اعمقددة لد
اعيار ان اعا ير انظمة اليونسكو.
لمددا

 تجزئددة النفددوص لد

لهددا دالال

احددددة ،ضد ارسددتها لبيددان يمددا ذا اند

ددل

تدددل عل د أةددد

اعا ير انظمة اليونسكو لر د تكرارها.
 عطا

ل اعيار تك ار ار ضاةدا عند تو ر .

 جمع التك ار ار

لكل اعيار ضةساب النسب المئوية.

ثانياً :أداة مالحظة درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية لمهارات التدري

معايير منظمة اليونسكو.

قام الباةثان بإعداد أداة الم ةظة لدرجة امارسة اعلمف التربية ا س اية لمها ار

التربية ا س اية ف

 الرجوع ل

دا ار

و اعا ير انظمة اليونسكو ،ض قا لإلج ار ا

في ضوء
تدريس

اآلتية

ضضثائق انظمة اليونسكو ضالمتضمنة لمعا ير المنظمدة ضالمن دورة علد اوقدع

انظم ددة اليونس ددكو علد د ش ددبكة ا نترند د

الت ددف تد دربط اع ددا ير الكت ددب المدرس ددية بمه ددا ار ض ا ددا

المعلمين لتدريسدها ،ضالرجدوع لمعدا ير انظمدة اليونسدكو دف بطاقدة التحليدل ضاشدتقال بعدل اعدا ير
طرائق التدريس انها.

 ظنا أداة الم ةظة ف
صدق أداة المالحظة

جرا التحقق ان

االيتفاص ف الجااعا

و اعا ير انظمة اليونسكو ضاستخ ص

دقها ضثباتها.

دل أداة الم ةظة بعر ها عل اجموعة ان أعضا هيئة التدريس ذضع
األردنية ضاوجهف التربية ا س اية ف اجلس أظو بف للتعليت ،ضإر ال

اعا ير انظمة اليونسكو باللغة العربية ضاللغة ا نجليزية اع أداة الم ةظة ،ضقد جرا األي
بم ةظا

المحكمين ضتوجيهاتهت ،ضتعد ل

قد ان عدد ق ار

ياغة بعل ال ق ار  ،ضتقسيت بعل ال ق ار

أداة الم ةظة بفورتها األضلية ( )28قرة ،ضيرج

( )12قرة ،ضب لك تكون الع اة الكلية هف ( )222درجة.
ثبات أداة المالحظة

قام الباةثان باستخ ص ثبا

التربية ا س اية عل

المر بة،

بفورتها النهائية اكونة ان

أداة الم ةظة ،ان ي ل االت ال اع اوجهين تربويين لمادة

ا ةظة أدا اعلت ان اعلمف التربية ا س اية ان يارج عينة الدراسة
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باستخدام أداة الم ةظة بفورتها النهائية ،ضان ثت ةساب درجة ات ال الموجهين التربويين عل ظنود

أداة الم ةظة ،ضقد ات ق الموجهين ف ( )2ق ار  ،ضايتل ا ف ( )2ق ار  ،ضجرا استخدام اعادلة

هولستف ( )Holistyضبلغ اعاال الثبا
ضقد يرج
ةكت عل

( )2.72ضهو اعاال ثبا

اناسب ألعراض ه الدراسة.

أداة الم ةظة عل شكل تدريل يماسف ( )Likertان ( ،)2-2ضلتسهيل

درجة امارسة امارسة اعلمف التربية ا س اية لمها ار

و اعا ير انظمة اليونسكو قد تت ةساب قيت المتوسطا
ض قا للمعادلة (( ،)2.22 =2/)2-2ضتت تقد ر درجة ال ق ار
متوسط
2.87-1.24

مرتفع
2 - 2.86

دار

تدريس التربية ا س اية ف

الحساظية ل ق ار

أداة التحليل ةفائيا

عل النحو اآلتف

منخفض
1.22-2

نتائج الدراسة

نتائج السؤال األول :ما درجة مراعاة كتب التربية اإلسالمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

لمعايير منظمة اليونسكو ( )UNESCOالخاصة بالكتب المدرسية؟

لإلجابة عن ه ا السؤال ،قام الباةثان ظتحليل احتوا تب التربية ا س اية للف وف الرابع ضالخااس

ضالثاان ضالتاسع ضالحادع ع ر ضالثانف ع ر ف دضلة ا اا ار

العربية المتحدة ،ضاستخراج اعا ير اليونسكو

انها استنادا ألداة التحليل ،ضقد تت جمع التك ار ار لكل تاب ان تب عينة الدراسة ضاستخراج النسب المئوية

لها ،ض ان النتائل ما ف الجدضل (.)1

الجدول ( )2التك اررات والنسب المئوية لمعايير منظمة اليونسكو في كتب التربية اإلسالمية للصفوف الرابع
والخام

الكتاب

والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر في دولة اإلمارات العربية المتحدة
الرتبة

الثانف ع ر

1

التاسع

2

الحادع ع ر

3

الخااس

4

الرابع

5

الثاان

6
المجموع

الفصل
الدراسي
األضل
الثانف
األضل
الثانف
األضل
الثانف
األضل
الثانف
األضل
الثانف
األضل
الثانف

التك اررات %
393
732
481
310
341
386
280
333
303
292
266
324
4441
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8.85%
16.48%
10.83%
6.98%
7.68%
8.69%
6.30%
7.50%
6.82%
6.58%
5.99%
7.30%
100%

المجموع
التك اررات

%

1125

25.33%

791

17.81%

727

16.37%

613

13.80%

595

13.40%

590

13.29%

4441

100%
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ةددظ اددن جدددضل ( )1أن جميددع تددب التربيددة ا س د اية قددد تضددمن
انظمة اليونسكو  ،ضأنها توزع

ظين تب التربيدة ا سد اية االثندف ع در ،ةيدث جدا

تدب التربيدة

تدب التربيددة ا سد اية ،ضجددا

تددب التربيددة

ا س اية للفف الثدانف ع در دف المرتبدة األضلد  ،قدد ظلغد
( )1125تكد ار ار ظنسددبة ( )25.33اددن اجمددوع تكد ار ار
ا س اية للفف التاسع ف المرتبة الثانية ،قد ظلغ
تك ار ار ظنسبة ( )17.81ان اجموع تك ار ار
تك ار ار ظنسبة ( )16.37ادن اجمدوع تكد ار ار

للفف الخااس ف المرتبة الرابعة ،قد ظلغد
ظنسبة ( )13.80ان اجموع تك ار ار
ال اربددع ددف المرتبددة الخااسددة ،قددد ظلغ د
ف المرتبة السادسة ،قد ظلغ
ان اجموع تك ار ار
كمددا

تكد ار ار اعدا ير انظمدة اليونسدكو يهدا

تك ار ار اعا ير انظمة اليونسدكو يهدا ()791

تب التربية ا سد اية ،ضجدا

للفددف الحددادع ع ددر ددف المرتبددة الثالثددة ،قددد ظلغ د

( )13.40ان اجموع تك ار ار

( )4441تكد ار ار لمعددا ير

تدب التربيدة ا سد اية

تك د ار ار اعددا ير انظمددة اليونسددكو يهددا ()727

تدب التربيدة ا سد اية ،ضجدا

تدب التربيدة ا سد اية

تكد ار ار اعدا ير انظمدة اليونسدكو يهدا ( )613تكد ار ار

تب التربية ا س اية ،ضجا

تب التربيدة ا سد اية للفدف

تك د ار ار اعددا ير انظمددة اليونسددكو يهددا ( )595تك د ار ار ظنسددبة

تب التربية ا س اية ،ضجا

تب التربية ا س اية للفف الثاان

تك ار ار اعا ير انظمة اليونسكو يها ( )590تك ار ار ظنسدبة ()13.29

تب التربية ا س اية.

ةددظ اددن الجدددضل ( )1ايددت ف تددوزع اعددا ير انظمددة اليونسددكو ددف الفددف الواةددد ظددين

ال فل األضل ضال فل الثدانف ،قدد دان ال فدل الثدانف للفدف الثدانف ع در ادن أكثدر ال فدول تكد ار ار
لمعا ير انظمة اليونسكو  ،قد ظلغ

تك ار ار اعا ير انظمة اليونسكو ف ه ا ال فدل ( )732تكد ار ار

ظنسبة ( )16.48ان اجموع تك ار ار

تب التربية ا س اية .ض ان ال فل األضل للفدف الثداان ادن

أقددل ال فددول تك د ار ار لمعددا ير انظمددة اليونسددكو قددد ظلغ د

تك د ار ار اعددا ير انظمددة اليونسددكو ددف ه د ا

ال فل ( )266تك ار ار ظنسبة ( )5.99ان اجموع تك ار ار

مدا قدام الباةثدان

بحساب التك ار ار

تب التربية ا سد اية.

ضالنسب المئوية لمعا ير اليونسكو ف تب التربية ا س اية للفف الرابع ضالخدااس

ضالثاان ضالتاسع ضالحادع ع ر ضالثانف ع ر دف دضلدة ا ادا ار العربيدة المتحددة ،ضاسدتخراج اعدا ير انظمدة
اليونسكو انها استنادا لنتائل التحليل ،ضقدد تدت جمدع التكد ار ار لكدل تداب ادن تدب عيندة الد ارسدة ضاسدتخراج
النسب المئوية لها ،ض ان

النتائل ما ف الجدضل (.)2
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الجدول ( )3تك اررات معايير اليونسكو ونسبها في كتب التربية اإلسالمية للصف الرابع والخام
والتاسع والحادي عشر والثاني عشر في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الرقم

الرتبة

الرابع

المعيار
ت

8

01
03

4
5

0

154

0

8

3

3

1.01%

27

0.61%

34

0.77%

86

1.94%

38

132

1.85%

63

1.42%

45

1.01%

58

1.31%

98

2.21%
0.86%

124

2.79%

110

2.48%

129

2.90%

126

2.84%

142

3.20%

237
65
116

82

2.97%

143

3.22%

133

2.99%

144

3.24%

129

2.90%

200

4.50%
5.34%
1.46%
2.61%

45

3.47%

186

4.19%

179

4.03%

178

4.01%

192

4.32%

197

4.44%

1086
881
868
411
346
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24.45%

يعزز الكتاب
األنشطة الالصفية
خارج المدرسة

19.84%

يربط الكتاب
األنشطة بسياسة
التعليم

19.55%

يركز الكتاب يلى
أيمدة اليونسكو
األربعة األساسية
للتعلم (التعلم ألجل
المعرفة ،التعلم ألجل
العمل ،التعلم للعيش
معاً ،التعلم ألكون
(...معلماً ،مهندساً،
طبيباً))

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

9.25%

يتناول الكتاب بعض
موضويات
اليونسكو (مثل :
السالم وحقوق
اإلنسان ،المواطنة،
التبادل الثقافي،
التنمية المستدامة)

ت

ت

%

التاسع

المجموع

7.79%

يتناول الكتاب
مهارات القرن
الحادي والعشرين
(حل المشكالت،
التواصل ،التعاون،
التفكير الناقد
والتفكير اإلبدايي

%

الخامس
%

الثامن

الحادي
عشر

الثاني عشر

والثامن
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الرقم

الرتبة

الرابع

المعيار
ت

4

1

21

0.47%

47

1.06%

25

0.56%

41

0.92%

87

1.96%

90

2.03%

311

05

7

6

0.14%

8

0.18%

4

0.09%

89

2.00%

0

0.00%

101

2.27%

208

5

01
2

08
03

2

11
0
13

08

9

9

01

04

00

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

7

0.29%
0.16%
0.00%

0

0.00%

0

0.00%

6

0.14%

0

0.00%

1
0

0

0.00%

0
1

0.02%
0.09%

4

0.00%

0
3

0.07%
0.18%

8

0.00%

17
18

0.41%
0.20%

9

0.38%

0
8

0.18%
0.09%

4

0.00%

64
15
4

1.44%
0.34%
0.09%
0.02%
0.00%

0

0.25%

24

0.54%

30

0.68%

19

0.43%

29

0.65%

35

0.79%

148
81
58
36
7
0
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3.33%

تتوزع األنشطة
المتعلقة بموضويات
اليونسكو في الكتاب
يلى مدار العام.

1.82%

يتيح الكتاب الفرصة
للطلبة للتشارك في
المعرفة مع طلبة من
خارج البالد

1.31%

يعزز الكتاب توظيف
التكنولوجيا في التعلم

0.81%

يعزز الكتاب العالقة
بين الطالب والمعلم

0.16%

يتيح الكتاب للطلبة
االحتفال يند االنتهاء
من تعلم بعض
موضويات
اليونسكو

0.00%

يسايد الكتاب يلى
تقييم خبرات الطلبة
في أثناء تنفيذ أنشطة
اليونسكو وتعلم
موضوياتها.

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

4.68%

يشجع الكتاب الطلبة
يلى المشاركة في
األنشطة المجتمعية

ت

ت

%

التاسع

7.00%

يعطي الطالب
الفرصة للتعبير ين
اكتسابه لبعض
موضويات
اليونسكو (مثل:
السالم وحقوق
اإلنسان ،المواطنة،
التبادل الثقافي،
التطوير المستمر)

%

الخامس
%

الثامن

الحادي
عشر

الثاني عشر

المجموع
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الرقم

المعيار

الرتبة

الرابع
%

ت
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الخامس
ت

الثامن

%

%

ت

الحادي
عشر

التاسع
ت

ت

%

%

الثاني عشر
ت

%

المجموع
%

ت

1

04

7

05

00

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

01

0
0
0
595

0.00%
0.00%
13.40%

0
0
613

13.80%

0

0.00%
0.00%

0
590

0.00%
0.00%
13.29%

0
0
791

0.00%
0.00%
17.81%

0
0
727

0.00%
0.00%
16.37

1125

25.33

4441

المعيار " تناضل الكتاب اها ار

القرن الحادع ضالع رين (ةل الم دك

0.00%

تبددين اددن الجدددضل ( )3أن اعددا ير انظمددة اليونسددكو قددد ت اضت د

0
0

0.00%

0

0.00%
100%

المجموع

0.00%

يعزز الكتاب توثيق
األنشطة في ملف
الطالب.

0

يتيح الكتاب الفرصة
للطلبة للتعاون في
تنفيذ المشاريع مع
طلبة من خارج البالد

0.00%

تتكامل األنشطة
المتعلقة بموضويات
اليونسكو في الكتاب
مع المراحل التعليمية
المختلفة للطلبة

ددف درجددة تك ارراتهددا ،قددد جددا

 ،التوا دل ،التعداضن ،الت كيدر

الناقد ضالت كيدر ا ظدداعف" دف المرتبدة األضلد  ،ذ تكدرر ( )1086تكد ار ار ظنسدبة اقددارها ( )24.45ادن
اجمددوع تكد ار ار اعددا ير انظمددة اليونسددكو ددف تددب التربيددة ا سد اية ،ضجددا المعيددار " تندداضل الكتدداب
بع ددل او ددوعا

انظم ددة اليونس ددكو (اث ددل السد د م ضةق ددول ا نس ددان ،المواطن ددة ،التب ددادل الثق ددا ف،

التنمية المستدااة)" ف المرتبة الثانية ،قد تكرر ( )881تك ار ار ضبنسبة اقدارها ( )19.84ان اجموع

در ار اعددا ير انظمددة اليونسددكو ددف تددب التربيددة ا س د اية ،ضجددا المعيددار " ر ددز الكتدداب عل د
تكد ا
أعمدددة انظمددة اليونسددكو األربعددة األساسددية للددتعلت (الددتعلت ألجددل المعر ددة ،الددتعلت ألجددل العمددل ،الددتعلت

للعيش اعا ،الدتعلت ألكدون (...اعلمدا ،اهندسدا ،طبيبدا))" دف المرتبدة الثالثدة ،قدد تكدرر ( )868تكد ار ار

ضبنسبة اقدارها ( )19.55ان اجموع تك ار ار اعا ير انظمة اليونسكو ف تب التربية ا س اية.

نتائج السؤال الثاني :مةا درجةة ممارسةة معلمةي التربيةة اإلسةالمية بدولةة اإلمةارات العربيةة المتحةدة

لمهارات تدري

التربية اإلسالمية في ضوء معايير منظمة اليونسكو؟

لإلجابددة عددن ه د ا الس دؤال تددت ةسدداب المتوسددطا
التربيدة ا سد اية ظدضلدة ا ادا ار

الحسدداظية ضاالنح ار ددا

المعياريددة لدددرجا

اعلمددين

العربيدة المتحددة الم دمولين دف عيندة الد ارسدة علد بطاقدة ا ةظددة
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درجددة امارسددة اعلمددف التربيددة ا س د اية لمهددا ار
كان

التدددريس ددف

ددو اعددا ير انظمددة اليونسددكو ،ضقددد

النتائل ما ف الجدضل (.)4

جدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة من معلمين التربية اإلسالمية
بدولة اإلمارات العربية المتحدة على بطاقة مالحظة درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية لمهارات
التدري

في ضوء معايير منظمة اليونسكو

الرقم

الرتبة

الفقرة

2
2
24
26
28
1
22
4
22
22
27
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

13

6

14

21

15

8
7
12
9
29

16
17
18
19
20

خطط الستخدام طرائق تدريسية اناسبة لتحقيق أهداف الدرس
متلك اعر ة ا ية بمحتوا المنهاج
ستخدم طرائق تدريس تعزز التوا ل ظين المعلت ضالطلبة
و ف تكنولوجيا التعلت ف درضسه
قيت يب ار الطلبة ف أثنا تن ي األن طة (تقويت ةقيقف)
ستخدم استراتيجيا ضطرائق تؤ د الدضر الو ي ف للمعر ة المتعلمة
ستخدم طرائق تعطف الطلبة ر ة التعبير عن اكتساظهت للمعر ة
و ف طرائق ضإستراتيجيا اناسبة لطبيعة المحتوا ضالطلبة
ستخدم طرائق تدريس تعزز التوا ل ظين الطلبة.
تتيح طرائق التدريس المستخداة ال ر ة للطلبة للت ارك ف المعر ة
و ف أساليب التعزيز المناسبة للطلبة
ربط التعلت الساظق بالتعلت ال ةق أثنا التدريس
عزز تعلت اها ار القرن الحادع ضالع رين (ةل الم ك ،
التوا ل ،التعاضن ،الت كير الناقد ضالت كير ا ظداعف.
عزز التعلت للعيش اعا لدا الطلبة.
و ف المحتوا لتعزيز او وعا اليونسكو (الس م ضةقول
ا نسان ،المواطنة ،التبادل الثقا ف ،التطوير المستمر)
عزز التعلت ألجل المعر ة لدا الطلبة.
جع التعلت ألجل العمل لدا الطلبة.
نوع ان افادر المعر ة المقداة للطلبة
جع الطلبة عل التعلت ليكونوا (اعلمين ،اطبا  )...ف المستقبل.
هتت ظتطوير قد ار الطلبة ف التعاال اع التكنولوجيا
المجموع

المتوسط
الحسابي
4.28
3.98
3.86
3.81
3.80
3.71
3.67
3.53
3.51
3.48
3.45
3.44

االنحراف
المعياري
0.79
0.74
0.78
1.07
0.75
0.88
0.83
0.87
0.98
0.92
0.79
0.76

3.38

0.84

3.35

1.04

اتوسطة

3.24

0.99

اتوسطة

3.22
3.19
2.90
2.88
2.65
3.45

0.85
0.79
0.88
0.85
0.97
10.93

اتوسطة
اتوسطة
اتوسطة
اتوسطة
اتوسطة
اتوسطة

الدرجة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
اتوسطة
اتوسطة
اتوسطة
اتوسطة
اتوسطة
اتوسطة
اتوسطة

ة ددظ ا ددن الج دددضل ( )4أن المتوس ددط الحس دداظف ألدا المعلم ددين علد د بطاق ددة ا ةظ ددة درج ددة
امارس ددة اعلم ددف التربي ددة ا سد د اية لمه ددا ار

الت دددريس ددف

ددو اع ددا ير انظم ددة اليونس ددكو ق ددد ظل ددغ

( )3.45ضبددانحراف اعيددارع اقدددار ( )10.93ظدرجددة اتوسددطة ،ضقددد جددا

امارسددة اعلمددف التربيددة

ا س اية ف "التخطيط الستخدام طرائق تدريسية اناسبة لتحقيق أهداف الدرس" ظدرجة بيرة قد ظلغ
المتوسط الحساظف له الممارسة ( )4.16بانحراف اعيارع اقدار ( )2.79ف ةين جدا
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" هت ت ظتطوير قد ار

احمد الزعاظف ،أ.د .نا ر الخوالدة

الطلبة ف التعاال اع التكنولوجيا" ف المرتبة االييرة ظدرجدة اتوسدطة ضبمتوسدط

ةساظف اقدار ( )1.82بانحراف اعيارع اقدار (.)2.97
مناقشة النتائج:

مناقشةةة نتةةائج الس ةؤال األول" :مةةا درجةةة مراعةةاة كتةةب التربيةةة اإلسةةالمية بدولةةة اإلمةةارات العربيةةة

المتحدة معايير منظمة اليونسكو ()UNESCO؟"

أشار نتائل تحليل تب التربية ا س اية أنها تضمن

اليونسكو  ،ضأن ه المعا ير قد توزع
المعا ير قد تكرر

ف تب التربية ا س اية ظدرجا

ات اضتة ،ما أن بعل

ف جميع تب التربية ا س اية ف ةين لت رد أع تكرار لبعل المعا ير ف

كتب التربية ا س اية ،ما أشا ار

تكرر

( )4442اعيا ار ان اعا ير انظمة

نتائل تحليل تب التربية ا س اية أن بعل المعا ير قد

قط ف بعل تب التربية ا س اية.

ضقد تعزا ه

النتيجة ل أن انهاج التربية ا س اية ف دضلة ا اا ار

العربية المتحدة قد

ُ مت للقي ام ظدضر بير ضاهت ف ظنا المجتمع ان ي ل غرس القيت األي قية لدا النش  ،ان
ي ل الوقوف عل السيرة النبوية الطاهرة ضسيرة السلف الفالح ،ضاالقتدا بالساسة الكبار ف

الدضلة ،ضقد تتقاطع ه التطلعا

اع اعا ير انظمة اليونسكو التف تهتت ثي ار بالقيت األي قية.

كما الةظ الباةثان ي ل تحليلهما لكتب التربية العينة أنها تتضمن قيما أي قية ثيرة ،ضتعزز
امارستها ف الحياة ،ةيث ترتبط ه
اثل

بر النبف

القيت ضال ق ار

ضالممارسا

القيت ضالمعارف المكتسبة بحياة الطالب ضامارسة الطالب لها

ل هللا عليه ضسلت ،آداب الطريق ،ال جاعة ضغيرها ان الدرضس التف ر ز عل

التف أ هر

توجها

الساسة ف دضلة ا اا ار

العربية المتحدة ،تطبيق المعر ة

األي قية ف الحياة هو اتجا لدا انظمة اليونسكو ،هف تعمل جاهدة عل

البراال ضالخداا
ضان اي از

تقد ت

لتطوير التعليت لتحسين الحياة ضتحقيق المنا ع االجتماعية ضاالقتفاد ة للمجتمع.
انهاج التربية ا س اية ف دضلة ا اا ار

أنه ر ز عل الطالب محور للعملية

التعليمية التعلمية ةيث أن تب التربية ا س اية ف دضلة ا اا ار

تثير ت كير المتعلت ،ضتعمل عل
اعا ير انظمة اليونسكو ل

ةثه عل

ض ع

األن طة تح

عناضين

التعلت ال عال .ضقد عزا عدم ضجود أع تكرار لبعل

اتجا اناهل التربية ا س اية ف دضلة ا اا ار

ل

تعزيز القيت

ا س اية ف ن وس المتعلمين ،ض مان ت ضيتها ف ن وس الطلبة ضامارستها ،قبل االن تاح عل
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المجتمعا

األيرا التف قد تختلف ف قيمها ضاعتقداتها ضعاداتها عن عادا

ضقيت المجتمع المسلت،

األار ال ع مكن أن ؤثر سلبا عل قيت المتعلمين ف ه السن ضعل أي قهت.
ضيرا الباةثان أن اجف ه

العام ف دضلة ا اا ار

النتيجة ت ق اع أهداف اناهل التربية االس اية ف طارها

العربية المتحدة التف تؤ د عل

االهتمام ظترسيخ ابادئ الد ن االس اف

السمحة ف ن وس الطلبة ،ضبنا شخفية الطلبة بما تناسب اع تطلعا
ن س الوق

تسمح له بمواكبة التطو ار

األاة ا س اية ،ض ف

العلمية ضتو يف المعر ة ف الحياة.

ضتت ابه نتائل ه ا السؤال جزئيا اع نتائل دراسة (  )1222, Qaitaالتف أ ه ار

اناهل التربية ا س اية ف لسطين ل

التر يز عل

ةاجة

ةقول ا نسان ،ضتوزيعها ب كل عادل ف

المناهل .ضدراسة ( )Mahmood, 2011التف أ هر أن الكتب المدرسية المعتمدة ف باكستان
تعانف ان نقص ف ثير ان الخفائص المرغوب توا رها ف الكتاب المدرسف.
مناقشة نتائج السؤال الثةاني :مةا درجةة ممارسةة معلمةي التربيةة اإلسةالمية بدولةة اإلمةارات العربيةة
المتحدة مهارات تدري

التربية اإلسالمية في ضوء معايير منظمة اليونسكو؟

أشار نتائل ه ا السؤال أن أدا اعلمف التربية ا س اية ظدضلة ا اا ار

بطاقددة ا ةظددة درجددة امارسددة اعلمددف التربيددة ا سد اية لمهددا ار
اليونسكو

ان ظدرجة اتوسطة.

التدددريس ددف

ضقد تعزا ه النتيجة ل استوا غيدر قليدل ادن اهتمدام دضلدة ا ادا ار

المهن ددف لمعلم ددف التربي ددة ا سد د اية ،ق ددد ةق ددق المعلم ددون درج ددا

العربية المتحدة عل
ددو اعددا ير انظمددة

العربيدة المتحددة بدالنمو

بيد درة علد د بع ددل قد د ار بطاق ددة

الم ةظة التخطيط الستخدام طرائق تدريسدية اناسدبة لتحقيدق أهدداف الددرس ،ضاادت ك اعر دة ا يدة

بمحتددوا المنهدداج ،ضاسددتخدام ط ارئددق تدددريس تعددزز التوا ددل ظددين المعلددت ضالطلبددة ،ضتو يددف تكنولوجيددا
التعلت ف الدرضس .كمدا تعدزا هد النتيجدة لد اهتمدام بعدل اعلمدف التربيدة ا سد اية ظتن يد انهداج
التربية ا س اية ف الوق

الطرائق التف تعتمد عل

المحدد ،ضاالعتماد عل طرائق تعتمدد علد الح دظ ضاالسدتظهار أكثدر ادن

هت الطلبة للمعارف الواردة ف المنهاج ض ي ية تو ي ها ف الحياة.

التوصيات:

 تضمين اناهل التربية ا س اية ف دضلة ا اا ار

العربية المتحدة لمعا ير انظمة اليونسكو

التف لت تت تضمينها ضالتف تتعلق بالناةية الو ي ية للمعر ة ف ةياة الطالب.
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 الت كيد عل البراال التدريبية لمعلمف التربية ا س اية لمرةلتف الحلقة األضل ضالثانية ظتو يف
. ضت جيع الطلبة عل التعلت،طرائق تدريس تعزز التعلت ألجل العمل

تو يف البحث ضتكنولوجيا التعلت

ا ية ترتكز عل

 تضمي ن اناهل التربية ا س اية أن طة
. جاعلة ان الطالب احو ار لعملية التعلت

و اعا ير انظمة

تحليل تب التربية ا س اية ف

استقبلية تهدف ل

 القيام ظدراسا

.اليونسكو التف لت تتناضلها الدراسة لت كيل نظرة شاالة
 تضمي ن اعا ير انظمة اليونسكو ف جميع تب التربية ا س اية عل نحو أ قف ضعمودع اع
. اراعاة ايتيار المعا ير المناسبة للخفائص النمائية

التعلت ظدضلة ا اا ار

 تضمين اناهل التربية ا س اية أن طة تعليمية تقوم ظربط اجموعا

 التنمية، الس م ضةقول ا نسان،( التبادل الثقا ف

 ف او وعا، التعلت يارجها

بمجموعا
.)المستدااة
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