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

المضامين التربوية الواردة في األوراق النقاشية الملكية والعوامل التي تساعد على تطبيقها من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية
عبد هللا فالح الخدام
أ.د" .محمد أمين" حامد القضاة
تاريخ ا تالم البحث 54.2/8/54
ملخص:

هددد ا الد ار ددة الحاليددة التعددر إل د

*

تاريخ قبول البحث 54.2/../.8
المضددانيا التربويددة ال دواردأل د األقراي اللماكددية المل يددة،

قالعوانل الت تساعد عل تطبيد هده المضدانيا ندا قهةدة ن در أعضدا
التربوية

هيئدة تددريك يليدة العلدوم

الجانعة األردنية بكا ة أقسانةا ،قتم ا تخدام الملةج الوصف المسح لتوا مه نع طبيعة

الد ار د ددة قأهد دددا ةا ،قت وند ددا عيلد ددة الد ار د ددة ند ددا  )25عضد ددو هيئد ددة تد دددريك بمد ددا
 )%2..2نا نجتمع الد ار ة.

د ددكل ند ددا نسد ددبته

أظةرت نتائج الد ار ة تو ر نضدانيا تربويدة قبدرهدة نرتفعدة ندا قهةدة ن در عيلدة الد ار دة د
األقراي اللماكددية المل يددة ،مددد غلددو نتو د اإهابددات ال ل د لةددها المت(يددر  ،)0.44ققهددود عوانددل
تساعد عل تطبي المضانيا التربوية

األقراي اللماكية المل ية ،مد غلو نتو

اإهابات ال لد

لةها المت(ير  ،)0.44قبيلا الد ار ة عدم قهود رقي دالة إحصائيا علد نستوى داللدة )α=4.42

د المضددانيا التربويددة قالعوانددل الت د تسدداعد عل د تطبي د المضددانيا التربويددة د األقراي اللماكددية

المل يددة تع د ى إل د الجددلك قالخبددرأل د التدددريك ،قيددهل أظةددرت اللتددائج رقق داإ دالددة إحصددائيا د
المضددانيا التربويددة لدداقراي اللماكددية المل يددة تع د ى لمت(يددر الرتبددة األكاد ميددة غدديا أ ددتاا نسدداعد نددا
هةددة قأ ددتاا ن ددارس قندددر نددا هةددة أسددرى قلصددال أ ددتاا نسدداعد ،قأظةددرت اللتددائج رقق داإ دال دة
إحصددائيا تع د ى لمت(ي ددر الرتبددة األكاد مي ددة د د العوان ددل التد د تسدداعد علد د تطبيمةددا ن ددا قهةددة ن ددر
أعضا

هيئة التدريك

كلية العلوم التربوية

الجانعة األردنية غيا أ تاا نساعد قأ تاا ن دارس

نا هةة قبيا أ تاا قأ تاا نساعد نا هةة أسرى قلصال أ تاا.
الكلمات المفتاحية :المضانيا التربوية ،األقراي اللماكية ،أعضا
* كلية العلوم التربوية /الجامعة األردنية.
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هيئة التدريك.

 "نحمد أنيا" المضاأل.د. أ، عبد هللا الخدام

.....األقراي اللماكية المل ية

المضانيا التربوية الواردأل

The Educational Provisions Contained in the Royal Discussion Papers
and the Factors which Help in Applying them From the Point of View
of the Faculty Members in the Faculty of Educational Sciences at the
University of Jordan
Abdallah F. Al-khaddam
Prof. “Mohmad Ameen” H. Al-qudah*
Abstract:
The study aimed to identify the educational provisions mentioned in the
Royal Discussion Papers, and the factors which help in applying these
provisions from the point of view of the faculty members of the Educational
Sciences faculty at the University of Jordan. The descriptive survey approach
was used for its compatibility with the nature of the study and its aims. The
study sample consisted of (52) faculty members which represent (%51.5) of
the study community.
The results of the study showed the availability of high educational
content in the Royal Discussion Papers from the point of view of the sample
of the study. The average of the total answers for this variable was 4.00. There
are factors that help to apply the educational contents in the Royal Discussion
Papers, the average of the total answers for this variable (4.00). The study also
showed that there are no significant differences at the level of significance
(0.05 = α) in the educational contents and factors that help to apply the
educational contents in the Royal Discussion Papers due to sex and experience
in teaching. The results also showed significant differences in the educational
content of the Royal Discussion Papers due to the academic level variable
between the assistant professor on the one hand and the associate professor
and the teacher on the other hand, in favor of the assistant professor. The
results also showed significant differences attributed to the academic level
variable in the factors that help to apply them from the perspective of the study
sample between assistant professor and associate professor on the one hand,
and professor and assistant professor on the other hand, in favor of a professor.
Keywords: The Educational Provisions, the Royal Discussion Papers, the
Faculty Members.

Faculty of Educational Sciences/ The University of Jordan *
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لمقدمة:
ا ّ

يلعب التعليم الجانع دق اإر هاناُ

تطور قتمدم العلوم قالت لولوهيا قا تخدانةا

الحياأل المختلفة ،قحت تتمكا الجانعات نا تأد ة دقرها المطلوب
ق

نجاالت

التلمية ال انلة بصورأل عانة،

التلمية العلمية قالت لولوهية بصورأل ساصة ،جب أن تدرس نسئوليتةا غدقة ،لتأنيا االحتياهات

العلمية الت تحتاهةا المجتمعات  ،قيلب( أن تدرس عوانل الت(ير

هه المجتمعات قأن تتفاعل

نعةا.
لمد اهتم المل عبد هللا الثان بمطاع التعليم العال قدعا إل
للتعليم العال  ،ترن
األكاد م

عل

إل

تل يم المطاع قد ع عملية تطوير قدناإ ،إا ميل المطاع نحو التعليم

حساب التعليم التطبيم  ،إضا ة إل

بالتعليم العال قنمص التمويل إل
التعليم العال ال تمتل

ضرقرأل إ جاد ا تراتيجية قطلية

التساهل

ال  ،أدى ارتفاع الطلب عل

نعايير المبول قتراهع نوعية التعليم ،يما أن قزارأل

المدرأل المؤ سية الالزنة لتلبية احتياهات المطاع ال يما يما يتعل غر م

السيا ات ،قنا هلا تلبه المل عبد هللا الثان إل

ضرقرأل أن تسع األهلدأل الوطلية إل

قطاع التعليم العال  ،قأن كون أحد نحاقر اللجلة المل ية لتطوير التعليم العال
إدراكه ألهمية التعليم العال قأثر
الثان

االلتحاي

أنج ت قزارأل التعليم العال

تحسيا

األردن ،ال

عملية اإصالح قالتحديث ،قا تجابة لتوهيةات المل عبد هللا

نا سالل لجان نتخصصة اال تراتيجية الوطلية للتعليم العال

سالل الفترأل  ،54.4-5442نستةد ة

نضانيلةا تحمي الرؤية الت حددتةا قه قضع التعليم

األردن
العال
المستوى العالم ليلعب دق اإر أ ا ياإ
سالل الر الة الت قضعتةا قه الوصول إل تعليم ٍ
عال

التحول لالقتصاد المعر  ،قال نا

الممل ة األردنية الةاكمية ،اي هودأل

قادرأل عل إعداد أطر ب رية تتمتع ب خصية نصمولة نت انلة نتمي أل بالحك قالمسؤقلية

;Freij

.)Shihab, 2012
قام المل

عبد هللا الثان بإصدار أقراقه اللماكية غتسلسل زنل ؛ اغتدا نا توصيف الواقع

األردن  ،نرق اإر باالنتخابات البرلمانية ،قالتعديالت الد تورية ،قا تحداثات األهة أل قالمراك الت
تخدم المسيرأل الد ممراطية ،قصوالإ إل الةد ال بير قهو ت كيل الحكونات البرلمانية ،الحكونة
البرلمانية نؤكر عل

الوصول إل

تجهير الممار ات الد ممراطية ،قتطوير الل ام الد ممراط

غرنته ،إا إن

هه الحكونات يتطلب أح اباإ قوية نمثلة ،اات قاعدأل هماهيرية قا عة ،لةا المدرأل عل
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المضانيا التربوية الواردأل

عبد هللا الخدام  ،أ.د" .نحمد أنيا" المضاأل

األقراي اللماكية المل ية.....

(Najjar,

التعبير عا نصال أ راد المجتمع قأقلياتةم قهمونةم ،قتتبل غرانج قطلية قاغلة للتطبي
).2014
نةج الد ممراطية الحميمية
ققدم المل عبد هللا الثان أقراقاإ نماكية دعا يةا للحوار ،قإل
إصالح قتطوير األع ار

قالدعوأل إل

السيا ية

األردن ،إا تت ون نع ال نا يماعدأل أقوى نا

اللصب المانون  ،ق اي نثاالإ عل ال سطاب الت ليف السان  ،قع ز

ت ليف رئيك الوز ار ندعوناإ بحصوله عل

رأل الت اقر للوصول إل

الثمة طيلة أربع لوات ،قدعا إل

تحمي

الةد

األ م الهي طم قهو ت كل حكونات غرلمانية ،ققد أ سا األقراي اللماكية الت طرحةا المل

عبر األعوام  54.5ق 54.2ق 54.0ق54.2ق ) 54.2لملةج إصالح حكيم يؤدي إل

نتائج

إصالحية تع ز اللةج الد توري غتطبي المل ية الد تورية ق صل السلطات قإطالي الحريات العانة
قتع ي نبدأ الحوار غيا أط ار
ق ع المل
نباكرأل

المعادلة السيا ية.

عبد هللا الثان نا سالل األقراي اللماكية إل

اللماش الوطل حول طبيعة الل ام السيا

أن كون ل أر

الدقلة ن ارية

الهي جب تطوير لمستمبل األردن ،قهه

الم ارية تعد نبادرأل غير نسبوقة عل نستوى العالم قتح

غتمدير الجميع ،ن اإر لما تؤكر عليه

نا نرقنة الميادأل األردنية ققدرتةا عل التحاقر نع كعبةا بانفتاح ،قإعطا نمواج د ممراط قاقع

الحاضر قالمستمبل ،الرؤية المل ية السانية تلطل نا

تلمك الحاهات الوطلية للبلا السليم
ّ
المسؤقلية الجماعية لتعمي المسيرأل الد ممراطية ،قضمان أ باب اللجاح لةا ،قتؤيد أن ا ت ار
المستمبل ه

ا تراتيج

عملية تخطي

قاعية لمختلف الجوانب قالعوانل المؤثرأل

هه المسيرأل،

قأن األدقار يلب( أن تتلاغم قتت انل ،لضمان حصانة األردن ققحدته الوطلية أنام التحد ات الت
قاهةا هها البلد نله تأ يك الدقلة األردنية الحديثة.
قبهل

أر

المل

عبد هللا الثان

ن رته الثاقبة قتحليله العمي

نجموعة نا الرؤى قالميم قاأل ار المتطورأل نا سالل

لواقع التعليم العال

األردن قنستمبله ،قبما يتال م نع نتطلبات

األلفية الثالثة الت تري عل التلوع قالتمي قتطبي نعايير ضمان الجودأل غدرهة عالية ،قيان المل

عبد هللا الثان

قد قهه غتاريخ  5442/5/8ر الة نل ية انية إل

دقلة نعرق

البخيا رئيك

الوز ار األردن األ ب  ،أكد يةا عل أنه "انطالقاإ نا أن التمي نرادنا قالتعليم ق يلتلا ق الحلا،
نسيرتلا

مد ك ّكل نوضوع التعليم العال أحد أهم أقلوياتلا الوطلية باعتبار علص اإر رئيسياإ
التلموية تتمدم هه المسيرأل غتمدنه قتتأسر غتأسر " ،قيتض نا نص الر الة المل ية السانية السابمة
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ندى حرص المل عبد هللا الثان عل نمل التعليم العال نملة نوعية نتمي أل ،قهها ال يتم
ضو تو ر نوعية نتمي أل نا أعضا

إال

هيئة التدريك نا اقي الخبرأل الطويلة

التدريك قالبحث العلم  ،قلا يلج عضو هيئة التدريك الجانع

الواقع
نجاالت

تحمي الر الة المل ية السانية

نا لم تتو ر له البيئة التعليمية قالبحثية ال(لية الت حرص المل عل قهودها ي تصب الجانعات
نراك علمية ليسا نلتجة للف ر الراق

حسب ،غل قتعمل أ ضاإ عل توظيفه قتطبيمه

نياديا

قالتعاقن الوثيميا نع المطاعيا العام قالخاص ،بحيث تستمبل

الحياأل المختلفة ،عبر التلسي

المؤ سات المتلوعة الطلبة للتدريب نا هةة ،قأسه حاهتةا نا هؤال الطلبة بعد تخرهةم للعمل

لديةا نا هةة ثانية ،إضا ة إل

دعم الجانعات ناد اإ للميام بأبحاث لةا عالقة غتطوير تل

المؤ سات قزيادأل اعلية إنتاهةا قسدناتةا المتلوعة .)Sa'adah, 2011
أن ئا يلية العلوم التربوية

الجانعة األردنية غتاريخ  .725/.5/52بإرادأل نل ية انية،

كةر يانون األقل لعام  ،.722قيانا قبلةا ت كل قاحداإ نا أقسام يلية
قبدأ التدريك يةا
اآلداب نله إن ائةا عام  ،.725ققد ضما ال لية علد إن ائةا ثالثة أقسام أكاد مية :قسم التربية
ققسم علم اللفك ققسم اإدارأل التربوية ،قيانا غرانجةا تلحصر
قالماهستير

نل درهة البكالوريو

تخصصات الملاهج قأ اليب التدريك قاإركاد اللفس

التربوي م  ،قيان يتول

قالدغلوم

قاإدارأل التربوية قالتخطي

التدريك يةا  .0عضو هيئة تدريك ،نلةم أربعة غرتبة أ تاا ،قالباق

غرتبة أ تاا نساعد ،إضا ة إل نجموعة نا االدارييا يتولون األعمال اإدارية قالفلية يةا ،ق
الفصل الثان

نا العام الجانع

ق  )082ايور ،يتوزعون
المةل

إل  ،)82ق

 54.2/54.2غلو عدد طلبتةا  )5702نلةم  )5024إناث

نرحلة البكالوريو

نرحلة الماهستير إل

 )2.7طالب قطالبة ،موم عل

إل

 ).220طالب قطالبة ،ق

 )022طالب قطالبة ،ق

نرحلة الدغلوم

نرحلة الديتو ارأل إل

تدريسةم  ).4.عضو هيئة تدريك نلةم  )2أ تاا كر

ق  )22غرتبة أ تاا ق  )25غرتبة ا تاا ن ارس ق  )5.غرتبة أ تاا نساعد ق  )7غرتبة ندر  ،قبلو
عدد الموظفيا العانليا يةا  )24نوظفاإ قنوظفة

University of Jordan Website.

.)2017

قتأت

هه الد ار ة نحاقلة لل ف عا المضانيا التربوية

قالعوانل الت تساعد عل تطبيمةا نا قهةة ن ر أعضا
الجانعة األردنية.
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هيئة التدريك

األقراي اللماكية المل ية
كلية العلوم التربوية

المضانيا التربوية الواردأل

مشكلة الدراسة:
أكد المل

األقراي اللماكية المل ية.....

عبدهللا الثان

عبد هللا الخدام  ،أ.د" .نحمد أنيا" المضاأل

الورقة اللماكية السابعة عل

ال عب األردن  ،نا سالل اكت ا

ا ت(الل الطاقات الت

يتمتع غةا

المواهب ،قا ت(اللةا باالتجا اإ جاغ  ،قالجمع غيا العلم
قالتحليل ،قبلا الف ر لمواكبة الت لولوهيا قعملية

قالعمل قالل رية قالتطبي  ،نع نراعاأل التخطي

تطوير التعليم ،قبلا المدرات الب رية ،قت تمل األقراي اللماكية المل ية عل العديد نا المضانيا

السيا ية قاالهتماعية قالتربوية الت

تتطلب الوقو

المجاالت ،نا هلا تمثلا ن كلة الد ار ة
عل تطبيمةا نا قهةة ن ر أعضا
ق

ضو ال

عل

أبعادها قآليات تطبيمةا

ال ف عا المضانيا التربوية قالعوانل المساعدأل
يلية العلوم التربوية

هيئة التدريك

يلية العلوم التربوية

األقراي اللماكية المل ية نا قهةة ن ر أعضا

قهةة ن ر أعضا

هيئة التدريك

الجانعة األردنية؟.

 نا العوانل الت تساعد عل تطبي المضانيا التربوية الواردأل
هيئة التدريك

 هل توهد رقي اات داللة احصائية
الواردأل

الجانعة األردنية،

مكا حصر ن كلة الد ار ة بالتساؤالت التالية:

 نا المضانيا التربوية الواردأل

نختلف

يلية العلوم التربوية

األقراي اللماكية المل ية نا

الجانعة األردنية؟.

نتو طات إهابات عيلة الد ار ة

األقراي اللماكية المل ية باستال

المضانيا التربوية
نجال

الجلك  ،الرتبة األكاد مية ،الخبرأل

التدريك)؟

 هل توهد رقي اات داللة إحصائية
التربوية

الجانعة األردنية

قهةات ن ر أعضا

هيئة التدريك

يلية العلوم

العوانل الت تساعد عل تطبي المضانيا التربوية الواردأل
الجلك ،الرتبة األكاد مية ،الخبرأل

األقراي اللماكية المل ية باستال

نجال التدريك)؟.

أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية هه الد ار ة يما يل :

 تعد الد ار ة الحالية نا أقل الد ار ات الت تبحث
األقراي اللماكية المل ية قالعوانل الت
التدريك

يلية العلوم التربوية

أهمية ن رية يونةا تسةم
كبير نا األهمية

تسلي

نوضوع المضانيا التربوية الواردأل
تطبيمةا نا قهةة ن ر أعضا

تساعد عل
الجانعة األردنية

الضو عل

الجانعات األردنية قيمكا أن
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 مكا إ ادأل صانع

المرار

الضو عل

الجانعات الحكونية قالخاصة نا سالل تسلي

المضانيا التربوية الت ت تمل عليةا األقراي اللماكية المل ية .

مكا أن تثير لديةم أ ا اإر بحثية ساصة لبيان

 مكا اإ ادأل لاكاد مييا قالباحثيا قالت

المضانيا التربوية الت اكتملا عليةا األقراي اللماكية المل ية.
أهداف الدراسة:

تسع الد ار ة إل

التالية:

تحمي األهدا

 تعر المضانيا التربوية الواردأل
 التعر

العوانل الت

إل

األقراي اللماكية المل ية .
تطبي

تساعد عل

المل ية.

 تعر الفرقي اات الداللة اإحصائية
قالعوانل الت
التربوية

تساعد عل

المضانيا التربوية الواردأل

المضانيا التربوية الواردأل

األقراي اللماكية

األقراي اللماكية المل ية

تطبيمةا نا قهةات ن ر أعضا هيئة التدريك
الجلك  ،الرتبة األكاد مية ،الخبرأل

الجانعة األردنية باستال

يلية العلوم

نجال التدريك).

مصطلحات الدراسة:

تتضما الد ار ة المصطلحات االّتية:

المضامين التربوية :ه " :المحتوى المتضما

التربوي الهي

الر ائل التربوية ،قه الج

يتعانل نعه الفرد ،قه الت تصلع السلوس بما تمد به األ راد نا األ ار قالميم قاآل ار قالمعتمدات
قه

تت كل ق

.)1994

تعر

المضانيا التربوية إهرائياإ عل

التربوية المتضملة
الثان

رغبة المجتمع ،أي ق

التصورات الت

يتبلاها أ راد المجتمع"

أنةا :هملة األ ار قالمبادئ قاآل ار اات الصب(ة

األقراي اللماكية المل ية .قنا يتضمله الف ر المل

اغا الحسيا حف ه هللا) نا األ ار قاآل ار قالل ريات

قأ اليبةا قالت ت كل اإطار المرهع للتربية
األوراق النقاشية الملكية :ه

نجموعة البرانج السيا ية الت

تةد

نتمثالإ بالمل

عبدهللا

لسفة التربية قأهدا ةا قنلاهجةا

األردن.

نجموعة نا األقراي اللماكية الت
إل

Makki,

تع ي نسيرأل اإصالح السيا

تمثل الرؤية المل ية
األردن قالتلمية

السيا ية ،قتل يم العالقة غيا المواطا قالدقلة ،قإغراز حموقه ققاهباته ب كل صري ققاض  ،قبما
ع ز قدرته عل نمار ة دقر يا

المجتمع.
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المضانيا التربوية الواردأل

عبد هللا الخدام  ،أ.د" .نحمد أنيا" المضاأل

األقراي اللماكية المل ية.....

حدود الدراسة:

تمتصر الد ار ة عل :

 الحدقد الموضوعية  :تمتصر الد ار ة عل تحليل قهةات ن ر أعضا
العلوم التربوية

الجانعة األردنية نحو المضانيا التربوية الواردأل

 الحدقد ال نانية  :تم تطبي الد ار ة

الصيف

الفصل الد ار

يلية

هيئة التدريك

األقراي اللماكية المل ية .

.)54.2-54.2

 الحدقد المكانية :يلية العلوم التربوية – الجانعة األردنية.
الدراسات السابقة:
تةد

هه الد ار ة إل

ال ف عا المضانيا التربوية الواردأل

قالعوانل الت تساعد عل تطبيمةا نا قهةة ن ر أعضا

هيئة التدريك

األقراي اللماكية المل ية

يلية العلوم التربوية

ابمة اات عالقة بموضوع الد ار ة الت

ا تطاع

قتاليا عرض لد ار ات
الجانعة األردنية،
إ
الباحثان الوصول إليةا بعد الرهوع إل المصادر المعر ية قالعلمية المختلفة؛ ق إما لتسلسلةا ال نل
نا األقدم إل األحدث:

أوالً :الدراسات العربية:
د ار ة قزارأل التربية قالتعليم  ،)The Ministry of Education,2006هد ا الد ار ة إل
تحليل غيان أهم التطورات الت حدثا
الت

تم تحميمةا

المجال التربوي

قأكارت نتائج الد ار ة إل

الل ام التربوي

األردن قتبيان أهم السيا ات قاالنجازات

األردن ،قاعتمدت الد ار ة الملةج الوصف

أغرز االنجازات الت

تما

المسح

،

عةد األ رأل الةاكمية نله عةد اإنارأل

قحت عةد المل عبد هللا الثان اغا الحسيا ،حيث ري ت الد ار ة عل البيانات اإحصائية لتطور
أعداد الطلبة ،قال(ر الصفية قالبعثات الد ار ية قنحو األنية قبرنانج إصالح التعليم لال تجابة نع
االقتصاد المعر

قحو بة التعليم ،قتطرقا الد ار ة ب كل عاغر إل

الحديث عا لسفة التربية قالتعليم الت أكير إليةا
كل تعديالته الت طرأت عليه
قبةد

السيا ات التربوية ،علد

البيانات الو ازرية ،ققانون التربية قالتعليم

المجالك اللياغية المتعاقبة.

صلع السيا ة التربوية سالل الفترأل -.787

تحليل دقر نجلك اللواب األردن

 ،5442ها ت د ار ة ) ،)Al-Sa'ud,2008ققد تما عملية تحليل السيا ات التربوية
التعليم العام ،يما قردت

قثائ

نجلك اللواب األردن

المتمثلة

نجال

ردقد نجلك اللواب عل

سطب العرش ال تتاح دقرات نجلك األنة ،قنحاضر الجلسات العانة لمجلك اللواب ،قنحاضر
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نجلك اللواب ،ققثائ نديرية الرقابة البرلمانية ،ققثائ المكتب

اهتماعات لجلة التربية قالثما ة

الدائم لمجلك اللواب ،قلتحمي أغراض الد ار ة ،مد تم اعتماد نلةج تحليل المحتوى ،با تخدام تمدير
األقزان اللوعية  ،قاألهمية اللسبية لمختلف علاصر السيا ة التربوية ،قإه ار الممارنة سالل ترات

الد ار ة الفرعية ،إا تم ا تخدام نميا
التحليل ،قتوصلا الد ار ة إل

رئيك ل(ا ات تمدير األقزان

ال لمة يمميا

عملية

أن هلاس قضوح للفجوأل غيا الل رية قالتطبي للسيا ات التربوية.
تعريف المضانيا التربوية الت تضملةا

أنا د ار ة عتمة ) ، (Atmah,2011ةد ا إل

الخطاب السان للمل عبد هللا الثان سالل الفترأل  ،54.4-.777قنا أهل تحمي هد

الد ار ة

قام الباحث با تخدام نلةج تحليل المحتوى نا سالل تحليل لسلة الخطب السانية قتصليفةا إل

حسب المجال التربوي الهي

صلفيا ،الصلف األقل حسب نكان إلما الخطاب ،قالصلف الثان
ناق ه الخطاب ،قيانا المجاالت التربوية

الد ار ة يما يل  :التعليم قالتلمية ،قتلمية الطلبة،

قتمكيا المعلميا قتحسيا أقضاعةم ،قالبيئة التعليمية األغلية ،قالتجةي ات المدر ية ،قبيئة تعليمية

آنلة) ،قتطوير العملية التعليمية – التعلمية ،قا ت ار
المعر ة قاال تثمار

المستمبل قالتخطي

التعليم ،قإدارأل التعليم ،قتطوير الملاهج قال تب المدر ية ،قحو بة التعليم،

ققد أظةرت نتائج التحليل أن إهمال ت رار يلمة التربية قالتعليم

الخطاب السان غل(ا نمدارها

 ).2244يلمة قبلسبة نئوية  )%2.77نا نجمل الخطاب السان

كلمة.

ثانياً :الدراسات األجنبية:
د ار ة تو ال ) ،(Stovall,2001قهد ا إل
قالتعليم  ،قتأثر الل ام السيا

الل ام التعليم

عل

السود لتال

قال ة ياليفورنيا ،قا تخدنا الد ار ة

هه السلبيات ،نما

قأغرزت د ار ة ت يلدر

إل

أن الل ام التعليم انعكا

الساع لمواهةة التعليم العلصري ،إا ي فا الد ار ة عا نية الحد نا دسول الطلبة

يما غيلةم.
التعليم

الهي نمدار ).72.4.

ال ف عا العالقة غيا الل انيا السيا

الملةج الوصف التحليل قالملةج الممارن حيث سلصا الد ار ة إل
للل ام السيا

التربوي ،قاقتصاد

ترييا
أن للل ام السيا

ير إل

أن السيا ة التربوية تسع لدنج السكان قإزالة الل اعات

 ،)Childress,2001أثر العانل السيا

عل

توهه الل ام

عةد أتاتورس ،قا تخدنا الد ار ة الملةج تحليل المضمون قسلصا الد ار ة
تأثير عل

السيا ات التعليمية عا طري
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تحديد المواضيع

الملاهج

المضانيا التربوية الواردأل

األقراي اللماكية المل ية.....

الد ار ة قنا ه أنواع ال تب الد ار ة الت تدر

عبد هللا الخدام  ،أ.د" .نحمد أنيا" المضاأل

للطلبة نا أهل تل ئتةم قإحداث الت(يير المل ود
ترأل أتاتورس اقتصر عل قزارأل

الدقلة آنهاس ،ققد أظةرت الد ار ة ،أن توهيه الل ام التعليم

التربية قالتعليم قبإك ار ةا المباكر عل تأليف الملاهج قال تب المدر ية ،قيهل اتسم الل ام التعليم
الهي يان ائداإ آنهاس ،قأن أي ت(ير نطلوب تحميمه ال أت إال غت(ير حميم

بالطابع السيا

الل ام التعليم نا قبل السلطة السيا ية.

قها ت د ار ة لوق ) ،(Law,2002غةد
قالتحول االهتماع

أكارت الد ار ة إل

تحديد العالقة غيا الت ريع قإصالح التعليم،

همةورية الصيا ال عبية ،قا تخدنا الد ار ة الملةج التحليل المانون حيث

اإه ار ات الت اتخهتةا الدقل ال تخدام المانون

إصالح التعليم ،الهي ظةر

تأثر بعوانل قانونية ،قبعوانل أسرى غير قانونية يالسيا ة ،قاالقتصاد قالثما ة قالعوانل االهتماعية،
ققد حللا الد ار ة السيا ة التربوية
تتبلاها هه السيا ة

همةورية الصيا ال عبية ،بالل ر إل

تطبيمةا للموانيا التربوية ،قالخط الرانية إل

نا سالل المانون ،قسلصا الد ار ة إل

اال تراتيجيات الت

تع ي الحاكمية

التعليم

أن أكثر الم كالت الت تؤثر عل السيا ية التعليمية

الصيا ه العوانل االهتماعية قالسيا ية ،قيهل

غيلا الد ار ة تحليل الم كالت الت تؤثر عل

تطبي السيا ة التعليمية يالعوانل االهتماعية قالسيا ية ،يما استبرت أثر الت ريعات التربوية
الت(ير االهتماع .

ققام نيتو) ،(Nieto,2005غد ار ة هد ا إل

الوال ات المتحدأل األنريكية
حتاج إل

إه ار ت(ييرات

المرن الع ريا قنا بعد  ،حيث أكار الباحث إل
الوضع الد م( ار

ت مل :ت(يرات عرقية ،اهتماعية تساعد
ألن ال

إلما الضو عل قضع التعليم قنستمبله

السكان ) ،قالمدار

أن تحسيا التعليم

الحكونية ،قهه الت(يرات

ت كيل التعليم ليصب نتاحاإ ل ا ة المجموعات العرقية،

يمرر المستمبل الهي ت ون عليه الدقلة قا تخدنا الد ار ة الملةج الوصف التحليل ،

ققد عرض الباحث نجموعة نا التطلعات قالمعيمات الت تواهه التعليم العام نا نرحلة الرقضة

قحت

الصف الثان

ع ر ،نري اإ عل

نوعية التعليم ،قسلصا الد ار ة إل
نا رص التعليم المتاحة

المدار

أثر االستال

العرق

قالمستوى االهتماع

قالل(ة عل

ضرقرأل ت(يير الترييب المجتمع) الطالغ ليستفيد ب كل أكبر
الحكونية ،قتطبي د ممراطية التعليم بما يلسجم قاالستال

السائد غيا الطلبة نا اللاحية العرقية قاالهتماعية قالثما ية قالل(ة قالمستوى االقتصادي بما حم
العدالة

التعليم.
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ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:

بعد ا تعراض الد ار ات السابمة ،العربية نلةا قاألهلبية ،مكا نالح ة أن نع م الد ار ات
عمليات صلع السيا ة التربوية قتتبع تطورها ،قأن الد ار ات األهلبية قد

قاألبحاث ري ت عل

ري ت عل تمييم السيا ة التربوية يل ام تما د ار ته نا حيث ال كل قالمضمون ،قالتأثير المتبادل
غيا السيا ة قاالقتصاد قالعوانل المؤثرأل
بعض األهدا

تحمي

الد ار ة إل

ر م السيا ات التربوية ،قهد ا الد ار ات السابمة إل

قنلةا د ار ة  ،)The Ministry of Education,2006الت

تحليل غيان أهم التطورات الت
هد ا الد ار ة إل

) ،)Sa'ud,2008الت

حدثا

الل ام التربوي

هد ا

األردن ،قد ار ة Al-
صلع السيا ة

تحليل دقر نجلك اللواب األردن

التربوية سالل الفترأل .5442-.787
الت

أنا د ار ة عتمة ) ، (Atmah,2011مد هد ا الد ار ة التعر

تضملةا الخطاب السان

 ،54.4-.777غيلما د ار ة
العالقة غيا الل انيا السيا
إغراز أثر العانل السيا
 )Law,2002إل

لصاحب الجاللة المل

عبد هللا الثان

تو ال  )Stovall,2001الت
قالتعليم

إل

اغا الحسيا سالل الفترأل

هد ا الد ار ة إل

يما هد ا د ار ة ت يلدر

عل توهه الل ام التعليم

المضانيا التربوية

ترييا

ال ف عا

 )Childress,2001إل

عةد أتاتورس قهد ا د ار ة لوق

تحديد العالقة غيا الت ريع قإصالح التعليم ،قالتحول االهتماع
إلما الضو عل

همةورية

الصيا ال عبية ،قأسي اإر هد ا د ار ة نيتو  )Nieto,2005إل
المرن الع ريا قنا بعد  ،حيث أكار الباحث إل
الوال ات المتحدأل األنريكية
قنستمبله
تحسيا التعليم حتاج إل

إه ار ت(ييرات

قا تفاد الباحثان نا هه الد ار ات

الباحثان

الوضع الد م( ار

السكان ).

حدقد اطالعةما د ار ة تلاقلا المضانيا التربوية

األقراي اللماكية المل ية ب كل

لسلة الد ار ات المتعلمة بالسيا ات

األردن ،باعتبارها نا أقل الد ار ات الت تتلاقل المضانيا التربوية الواردأل

اللماكية المل ية قالعوانل الت تساعد عل تطبيمةا نا قهةة ن ر أعضا

العلوم التربوية

أن

غلا اإطار الل ري قتصميم أداأل الد ار ة قلم جد

نفصل نما ي يد نا أهمية الد ار ة قتمي ها قيجعلةا حلمة
التربوية

قضع التعليم

الجانعة األردنية  ،حيث ال يوهد د ار ة ابمة

نوضوع الد ار ة الحالية .

019

هيئة التدريك

األقراي
يلية

حدقد علم الباحث تلاقلا

المضانيا التربوية الواردأل

األقراي اللماكية المل ية.....

المنهجية واإلجراءات
منهج الدراسة:

تم ا تخدام الملةج الوصف

المسح

عبد هللا الخدام  ،أ.د" .نحمد أنيا" المضاأل

لتوا مه نع طبيعة الد ار ة قاأدا ةا قالحصول عل

المعلونات الملا بة لإلهابة عا أ ئلتةا .

مجتمع وعينة الدراسة:

ت ون نجتمع الد ار ة نا هميع أ راد المجتمع الد ار ة قهم أعضا

العلوم التربوية قالبالو عددهم
نا أعضا هيئة التدريك

 ).4.عضواإ ،قتم همع  )25ا تبانة

يلية العلوم التربوية

هيئة التدريك

يلية

كلا نا نسبته )%2..2

الجانعة األردنية .قالجدقل  ).يوض توزيع

أ راد الد ار ة حسب الجلك قالرتبة األكاد مية.

الجدول ( :)1توزع مجتمع الدراسة حسب الجنس والرتبة األكاديمية
28
ايور
الجلك
22
اناث
101
المجموع
27
ا تاا
25
ا تاا ن ارس
الرتبة األكاد مية
5.
ا تاا نساعد
7
ندر
101
المجموع

كما قيبيا الجدقل  )5توزيع عيلة الد ار ة تبعاإ لمت(يرات الجلك ،قالرتبة األكاد مية ،قالخبرأل
نجال التدريك.
جدول ( :)2توزيع عينة الدراسة حسب الجنس ،الرتبة األكاديمية ،الخبرة في مجال التدريس
المتغيرات
الجنس

الرتبة األكاديمية

الخبرة في مجال التدريس

فئات المتغير
ذكر
أنثى
المجموع
استاذ
استاذ مشارك
استاذ مساعد
مدرس
المجموع
أقل من  2سنوات
 10-2سنوات
 11سنة فما فوق
المجموع
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التكرار
22
.2
22
54
.2
..
8
22
0
.2
2.
22

النسبة المئوية
%22.2
%25.2
%.44
%28.2
%52.4
%5..5
%.2.0
%.44
%2.2
%25.2
%27.2
%.44
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أداة الدراسة:

لتحمي أهدا

الد ار ة ،قبعد االطالع عل األدب الل ري نا نصادر قنراهع قأبحاث اات

الصلة بموضوع الد ار ة ،تم تصميم أداأل الد ار ة قالت ت ونا نا األه ا التالية:

الجزء األول :قت ون نا المعلونات ال خصية الجلك ،قالرتبة األكاد مية ،قالخبرأل

التدريك).

نجال

الجزء الثاني :قالهي تضما مرات الد ار ة قالمكونة نا  )50مرأل ، ،قتم تصميم األداأل عل
ليكرت الخما

غرار نميا

حيث تم تلاقل األبعاد التالية:

 المجال االقل :يتلاقل نضانيا األقراي اللماكية المل ية ،تضما  ).8مرأل.
 المجال الثان  :المتعل بالعوانل الت تساعد عل تطبي نضانيا األقراي اللماكية المل ية
الجانعات األردنية ،قيتضما  )2مرات.

تصحيح أداة الدراسة:

تم تصميم اداأل الد ار ة ق

نميا

ليكرت الخما

بحيث تأسه اإهابات عل

الفمرات

غدرهة يبيرأل هدا ،غدرهة يبيرأل ،غدرهة نتو طة ،غدرهة قليلة ،غدرهة قليلة هدا) قاعطيا االقزان
 ). ،5 ،2 ،0 ،2عل

نتو طات اإهابات :

5.22:-..44

التوال  ،قبةد

تحديد درهة التوا ر اعتمدت الفئات التالية غلا عل

درهة توا ر نلخفضة.

درهة توا ر نتو طة.

:2.22-5.20

درهة توا ر نرتفعة.

:2.44-5.28

قال بإعتماد طول الفئة  ..22نا سالل قسمة طرح أعل ا تجابة  )2نا أدن إ تجابة

 ).عل

.)2

4
0– 5
_______________ =______________ = ..22
3

3

أوال :صدق أداة الدراسة:

للتأكد نا صدي أداأل الد ار ة ،تم ا تخدام صدي المحتوى  )Content Validityنا سالل

عرضةا عل

المحكميا نا األ اتهأل المختصيا ،قنا اقي الخبرأل قال فا أل ،نا أعضا
ُ
000

هيئة

المضانيا التربوية الواردأل

التدريك

األقراي اللماكية المل ية.....

الجانعة األردنية ،إغدا رأيةم

عبد هللا الخدام  ،أ.د" .نحمد أنيا" المضاأل

األداأل لما قضعا لميا ه ،قدرهة نال نتةا نا

قيا

حكميا الحكم عل هودأل نحتوى الفمرات
حيث المحتوى قالمضمون الل(وي السليم ،ققد طلب إل
الم ّ
ُ
للبعد الهي اندرها تحته ،إضا ة إل تمد م أ ة اقتراحات يرقنةا نلا بة وا
قدرهة انتما يل مرأل ُ
نحتوى الفمرات

حكميا عل
الم ّ
أكان بالحه أم الدنج أم اإضا ة ،ققد اعتمد الباحثان نوا مة ُ
حكميا عل تعديل الفم ارت نا حيث الصياغة
الم ّ
قانتمائةا لابعاد ،قلمد اقتصرت نالح ات ُ
الل(وية ،قتم األسه غتل المالح ات ،قعليه أسهت اال تبانة صي(تةا اللةائية.

ثانيا :ثبات أداة الدراسة

ثبات األداة:

للتأكد نا ثبات أداأل الد ار ة تم ا تخدام نعادلة يرقنباخ ألفا  )Cornobach Alphaالستبار

االتساي الداسل ألداأل الد ار ة قنت(يراتةا ،قبل(ا قيمة نعانل يرقنباخ الفا غيا هميع مرات األداأل
 )4.75قبيا مرات نضانيا األقراي اللماكية المل ية غل(ا  )4.75قبيا مرات العوانل الت
تساعد عل تطبي المضانيا  ،)4.20قهها

ير إل أن قيم نعانالت الثبات لمت(يري الد ار ة

نمبولة ألغراض الد ار ة.
المعالجة اإلحصايية:

ألغراض المعالجة اإحصائية تم ا تخدام ح نة غرنجيات  )SPSSلمعالجة البيانات ،قالت

تم إدسالةا إل الحا وب ،ال تخراج الت اررات ،قالمتو طات الحساغية ،قاالنح ار ات المعيارية ،ق ماإ
أل ئلة الد ار ة ،قاألسه بمستوى الداللة ).)α= 0.05
قلإلهابة عا أ ئلة الد ار ة ا تخدنا الطري اإحصائية التالية:

 لإلهابة عا السؤال األقل قالثان  :تم ا تخدام المتو طات الحساغية قاالنح ار ات المعيارية
ال تجابات أ راد الد ار ة عل

مرات نت(يري نضانيا األقراي اللماكية المل ية قنت(ير العوانل

الت تساعد عل تطبيمةا.
 لإلهابة عا السؤال الثالث :تم ا تخدام تحليل التبايا الثالث  ،قاستبار توي لالستبارات البعد ة
لمعر ة داللة الفرقي للمت(ير الهي له أكثر نا نستوييا.
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نتايج الدراسة ومناقشتها:

يتم عرض قنلاق ة نتائج الد ار ة الميدانية ق

تساؤالتةا:

أوالً :اإلجابة عن التساؤل األول والذي ينص على "ما المضامين التربوية الواردة في األوراق
النقاشية الملكية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية في الجامعة

األردنية؟" لإلهابة عل

السؤال تم ا تخراج المتو طات الحساغية قاالنح ار ات المعيارية إهابات

أ راد الد ار ة عل المضانيا التربوية

األقراي اللماكية المل ية قالجدقل  )2عرض نتائج ال :

جدول ( :) 3المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتبة ،ودرجة التوافر الستجابات أفراد عينة الدراسة على

رقم
الفقرة

الرتبة

6

1

7

2

1

3

15

4

3

5

2

2

8

2

10

8

5

7

18

.4

13

..

9

.5

المضامين التربوية في األوراق النقاشية الملكية مرتبة تنازلي ًا:
المتوسط االنحراف
العبارة
المعياري
الحسابي
تر خ األقراي اللماكية نبدأ يادأل المانون يأ ا
0.83
4.31
الدقلة المدنية
تدعو األقراي اللماكية إل تبل المؤ سات
0.70
4.23
لمدقنات لوس قظيف يتم االلت ام غةا.
الحياأل
تعد الم ارية الفاعلة للمواطا األردن
ّ
0.67
4.15
السيا ية الريي أل األ ا ية تطوير اللمواج
الد ممراط األردن .
تدعو األقراي اللماكية إل انتالس نةارات التواصل
0.74
4.08
نع اآلسريا
تعتبر األقراي اللماكية االستال المبل عل
0.74
4.08
االحترام المتبادل قحا اإ قوياإ للحوار البلا الهي عد
هوهر العملية الد ممراطية.
تدعو األقراي اللماكية إل احترام الرأي اآلسر نا
0.62
4.08
نلطل أن هميع األردنييا أسوأل نتساققن.
تدعو األقراي اللماكية إل قضع سارطة طري
تستلد إل رؤية قاضحة لةا أهدا نحددأل ق
0.62
4.08
أرق نعايير الل اهة قال فا ية قسدنة نصال
المواطليا بمستوى ٍ
عال).
تحف األقراي اللماكية عل الثمة بما متل أغلا
0.74
4.08
ال عب نا طاقات.
الت ارس نا
تري األقراي اللماكية عل المبادرأل
0.56
4.00
أهل الوصول إل الحلول التوا مية إا تعد ضيلة
تر ع كأن نا يتحل غةا قليك عالنة ضعف.
ت جع األقراي اللماكية الطلبة عل ثما ة التلوع
0.69
4.00
المستلد إل الحوار.
تحف األقراي اللماكية عل الجمع غيا العلم،
0.56
4.00
العمل ،الل رية ،التطبي  ،التحليل ،التخطي ).
تع ز األقراي اللماكية ثمة المواطليا بمؤ سات
0.74
3.92
الدقلة األردنية.
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النسبة
المئوية

درجة
التوافر

86.2%

نرتفعة

84.6%

نرتفعة

83.1%

نرتفعة

81.5%

نرتفعة

81.5%

نرتفعة

81.5%

نرتفعة

81.5%

نرتفعة

81.5%

نرتفعة

80.0%

نرتفعة

80.0%

نرتفعة

80.0%

نرتفعة

78.5%

نرتفعة

المضانيا التربوية الواردأل
رقم
الفقرة

الرتبة

12

.2

16

.0

17

.2

11

.2

4

.2

14

.8

الدرهة ال لية

عبد هللا الخدام  ،أ.د" .نحمد أنيا" المضاأل

األقراي اللماكية المل ية.....
العبارة

تدعو األقراي اللماكية إل اتباع أحدث األ اليب
التعليمية الت ت جع التف ير اللاقد.
تر خ األقراي اللماكية نبادى العمل المةلية
المجال التربوي.
تحف األقراي اللماكية الممدرأل عل التحليل المستلد
إل التف ير المبدع.
تحف األقراي اللماكية العمل عل اكت ا الطاقات
لتلمية الممدرات الوطلية.
تعم األقراي اللماكية نبدأ "أن تعط يما تأسه”.
تحف األقراي اللماكية عل إتمان ل(ات عالمية
أ ا ية
لمجال :المضانيا التربوية األقراي اللماكية المل ية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

درجة
التوافر

3.92

0.62

78.5%

نرتفعة

3.92

0.84

78.5%

نرتفعة

3.92

0.62

78.5%

نرتفعة

3.85

0.67

76.9%

نرتفعة

3.77

0.70

75.4%

نرتفعة

3.69

0.47

73.8%

نرتفعة

4.00

0.44

80.1%

نرتفعة

يتض نا غيانات الجدقل  )3قهود درهة نرتفعة نا توا ر المضانيا التربوية

اللماكية المل ية مد غلو نتو

اإهابات ال ل لةها المت(ير  )0.44قانح ار

األقراي

نعياري .)4.00

قعل نستوى المضانيا الفرد ة يالحظ أن هميعةا ها ت غدرهة توا ر نرتفعة قها ت العبارأل الت

تلص عل "تر خ األقراي اللماكية نبدأ يادأل المانون يأ ا
 ،)0.2.قانح ار

الدقلة المدنية" قبمتو

نعياري غلو  )4.82ثم العبارأل "تدعو األقراي اللماكية إل

لمدقنات لوس قظيف يتم االلت ام غةا" بمتو

حساغ غلو  )0.52قانح ار

تبل

حساغ غلو

المؤ سات

نعياري غلو .)4.24

قيانا أدن عبارأل الت تلص عل "تحف األقراي اللماكية عل إتمان ل(ات عالمية أ ا ية"
غتو

حساغ غلو

 )2.27قإنح ار

األقراي اللماكية نبدأ "أن تعط
.)424

قهها

نعياري  .)4.02يما ها ت العبارأل الت تلص عل "تعم
حساغ

يما تأسه”" بمتو

ير إل أن أعضا هيئة التدريك

غلو  )2.22قانح ار

يلية العلوم التربوية

إدراس قتوهةات إ جاغية نرتفعة نحو المضانيا التربوية الت

قربما عود ال إل أن أعضا هيئة التدريك

نعياري غلو

الجانعة األردنية لديةم

تتضملةا األقراي اللماكية المل ية،

يلية العلوم التربوية لديةم اطالع قاهتمام غتحليل

األقراي اللماكية المل ية قإدراس لمضانيلةا التربوية

ضو االهتمام قاألهمية التربوية لةه األقراي
ري ت عل

اللماكية المل ية قسصوصاإ الورقة اللماكية السابعة الت
ضو األهمية ال بيرأل للمضانيا التربوية
األردن ،قال
ت كل نحف اإ رئيسيا لتطوير التعليم
لاقراي اللماكية قأهمةا :تر يخ نبدأ يادأل المانون يأ ا الدقلة المدنية تبل المؤ سات التربوية
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لمدقنات

لوس قظيف

الريي أل األ ا ية

يتم االلت ام غةا ،قالم ارية الفاعلة للمواطا األردن
تطوير اللمواج الد ممراط

األردن

الحياأل السيا ية

قانتالس نةارات التواصل نع اآلسريا

قاحترام الرأي اآلسر نا نلطل أن هميع األردنييا أسوأل ،ققضع سارطة طري تستلد إل رؤية
قاضحة لةا أهدا اإ نحددأل ق أرق نعايير الل اهة قال فا ية قسدنة نصال المواطليا بمستوى ٍ
عال،
قت جع األقراي اللماكية الطلبة عل ثما ة التلوع المستلد إل

الحوار ،قدعوتةا للجمع غيا العلم،

العمل ،الل رية ،التطبي  ،التحليل ،التخطي  ،قتع ي ثمة المواطليا بمؤ سات الدقلة األردنية،
قاتباع أحدث األ اليب التعليمية الت

الوطلية .

ت جع التف ير اللاقد ،قاكت ا

الطاقات لتلمية الممدرات

ثانياً :اإلجابة عن التساؤل الثاني والذي ينص على" ما العوامل التي تساعد على تطبيق

المضامين التربوية الواردة في األوراق النقاشية الملكية؟" لإلهابة عا السؤال تم ا تخراج
المتو طات الحساغية قاالنح ار ات المعيارية إهابات أ راد الد ار ة عل نت(ير العوانل الت تساعد
عل تطبي المضانيا التربوية
يلية العلوم التربوية

األقراي اللماكية المل ية نا قهةة ن ر أعضا

الةيئة التدريسية

الجانعة األردنية قالجدقل  )0عرض نتائج ال :

جدول ( :) 4المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتبة ،ودرجة التوافر الستجابات أفراد عينة الدراسة على
رقم
الفقرة

5
1
4
2
3
6

العوامل التي تساعد على تطبيق المضامين التربوية في األوراق النقاشية الملكية مرتبة تنازلياً:

الرتبة

العبارة

ن و غيئة – ر مية ،تطالب غد الح م،
اتخاا ق اررات
ال جاعة ،عدم التردد)
1
هريئة لخدنة الوطا.
اإرادأل المل ية لتطوير الجانعات.
2
قهود قيادأل تربوية نؤنلة بضرقرأل الت(يير،
3
الوزارأل قسارهةا.
تؤنا بإنكانات العانليا
المتابعة المباكرأل للحكونة لتطوير عمل
4
الجانعات.
قهود إحسا عام لدى المجتمع بضرقرأل
5
تطوير التعليم.
قهود سبرات نحلية قادرأل عل تلفيه نا ها
األقراي اللماكية المل ية نا أبعاد لية
2
قتربوية.
الدرهة ال لية لمجال :العوانل الت تساعد عل تطبي
المضانيا التربوية األقراي اللماكية المل ية
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درجة
التوافر

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

4.46

0.50

89.2%

نرتفعة

4.38

0.63

87.7%

نرتفعة

4.23

0.70

84.6%

نرتفعة

4.15

0.67

83.1%

نرتفعة

4.15

0.67

83.1%

نرتفعة

4.00

0.79

80.0%

نرتفعة

4.23

0.44

84.6%

نرتفعة

المضانيا التربوية الواردأل

عبد هللا الخدام  ،أ.د" .نحمد أنيا" المضاأل

األقراي اللماكية المل ية.....

يتض نا غيانات الجدقل  )0قهود درهة نرتفعة نا الموا مة عل العوانل الت تساعد عل
تطبي المضانيا التربوية
 )0.52قانح ار

اإهابات ال ل لةها المت(ير

األقراي اللماكية المل ية مد غلو نتو

نعياري  )4.00قعل نستوى العوانل الفرد ة يالحظ أن هميعةا ها ت غدرهة

نرتفعة قيما ه نرتبة تالياإ حيث ها ت العبارأل الت تلص عل
الح م ،ال جاعة ،عدم التردد)

"ن و غيئة – ر مية ،تطالب غد

اتخاا ق اررات هريئة لخدنة الوطا" بمتو

إهابات غلو )0.02

نعياري غلو  ،)4.24قنا ثم العبارأل الت تلص عل "اإرادأل المل ية لتطوير الجانعات"

قانح ار
بمتو

إهابات

إحسا

 )0.28قانح ار

نعياري غلو  ،)4.22قنا ثم العبارأل الت تلص عل "قهود
إهابات  )0..2قانح ار

عام لدى المجتمع بضرقرأل تطوير التعليم" بمتو

 ،)4.22قنا ثم العبارأل الت تلص عل "قهود سبرات نحلية قادرأل عل تلفيه نا ها
اللماكية المل ية نا أبعاد لية قتربوية" ،بمتو
قي ير ال إل

إهابات غلو  )0.44قانح ار

نعياري غلو .)4.27

عبر علةا المل عبدهللا الثان لتطوير الجانعات ،ققهود قيادأل تربوية

نؤنلة بضرقرأل الت(يير ،قتؤنا بإنكانات العانليا
تساعد عل تطبي المضانيا التربوية الواردأل
تلفيه نا ها

األقراي

أن توا ر هه العوانل قالمتعلمة باتخاا الميادات التربوية لم اررات هريئة لخدنة

الوطا ،قاإرادأل المل ية قالت

يالحظ أن أعضا

نعياري غلو

هيئة التدريك

الوزارأل قسارهةا ساعد عل

األقراي اللماكية المل ية

إ جاد آليات

المجال التربوي ،غيلما

يلية العلوم التربوية يدريون أن الخب ارت المحلية قادرأل عل

األقراي اللماكية المل ية نا أبعاد لية قتربوية ،قربما تع ى الدرهة المرتفعة لةه
أن

قدر آلي ن رقع نجتمع
العوانل إل يونةا ت كل عوانل نجاح أي ن رقع نجتمع إاا ّ
يلج الغد أن يت اتف الفرد قالمجتمع المحل قالمؤ سات المجتمعية قاإرادأل السيا ية ،قهها نا
يدريه الخب ار التربويون

يلية العلوم التربوية قلةها ها ت ا تجاباتةم غدرهة نرتفعة.

في وجهة نظر أعضاء

هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية نحو

ثالثاً :االجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على "هل توجد فروق ذات داللة إحصايية

المضامين التربوية الواردة في األوراق النقاشية الملكية باختالف (الجنس ،والرتبة األكاديمية،

والخبرة في مجال التدريس)؟" لإلهابة عا السؤال تم ا تخراج المتو طات الحساغية قاالنح ار ات
المعيارية قتحليل التبايا الثالث لبيان الفرقي
التربوية

قهةة ن ر أعضا

الجانعة األردنية نحو المضانيا التربوية الواردأل

الجلك ،الرتبة األكاد مية ،الخبرأل

األقراي اللماكية المل ية باستال :

نجال التدريك ،قالجدقل )2
001

هيئة التدريك

يلية العلوم

ةر المتو طات الحساغية

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

األقراي اللماكية

الدر ة للمضانيا التربوية الواردأل
ا
قاالنح ار ات المعيارية ال تجابات أ راد
المل ية.

جدول ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة للمضامين التربوية الواردة في
األوراق النقاشية الملكية باختالف :الجنس ،والرتبة األكاديمية ،والخبرة في مجال التدريس.
فئات المتغير
اير
أنث
ا تاا
ا تاا ن ارس
ا تاا نساعد
ندر
اقل نا  2لوات
 .4-2لوات
 .4لوات أكثر

المتغير
الجنس

الرتبة األكاديمية
الخبرة في مجال
التدريس

يبيا الجدقل  )2قهود استال

العدد
35
17
20
13
11
8
0
.2
2.

المتوسط الحسابي
3.95
4.12
4.12
3.75
4.29
3.72
0.55
2.72
0.44

االنحراف المعياري
0.43
0.44
0.26
0.52
0.45
0.33
4.44
4.27
4.22

ظاهري للمتو طات الحساغية قاالنح ار ات المعيارية

ال تجابات أ راد الد ار ة للمضانيا التربوية الواردأل

األقراي اللماكية المل ية.

قلبيان داللة الفرقي اإحصائية غيا المتو طات الحساغية تم ا تخدام تحليل التبايا الثالث ،

قالجدقل  )2يوض اللتائج.
الجدول ( )6نتايج تحليل التباين الثالثي الستجابات عينة الدراسة على المضامين التربوية الواردة في األوراق
النقاشية الملكية باختالف :الجنس ،الرتبة األكاديمية ،الخبرة في مجال التدريس
مجموع
المربعات
4.524
..822
4..20
6.845
843.691

مصدر التباين
الجنس
الرتبة األكاديمية
الخبرة في مجال التدريس
الخطأ
الكلي

درجات
الحرية
.
3
5
42
52

ت ةر نتائج تحليل التبايا الثالث المبيلة

علد نستوى داللة )α=4.42

تع ى إل

االستال

متوسط المربعات

قيمة ف

4.524
4.25.
4.485
0.163

..220
2.874
4.2.2

الجدقل  )2عدم قهود رقي دالة إحصائيا

قهةة الل ر نحو المضانيا التربوية

يل نا الجلك  ،الخبرأل

الداللة
اإلحصايية
4.5.8
4.4.2
4.24.

نجال التدريك.

األقراي اللماكية المل ية

يلية العلوم التربوية
قيمكا أن ع ى ال إل قهود توا غيا أعضا هيئة التدريك
الجانعة األردنية نحو المضانيا التربوية الت تضملتةا األقراي اللماكية المل ية قالهي مكا
إرهاعه إل قضوح المضانيا التربوية األقراي اللماكية المل ية يونةا صدرت نا أعل هرم
001

المضانيا التربوية الواردأل

األقراي اللماكية المل ية.....

عبد هللا الخدام  ،أ.د" .نحمد أنيا" المضاأل

األردن  ،يما غيلا نتائج التحليل قهود رقي دالة إحصائيا علد نستوى داللة
الل ام السيا
الرتبة
األقراي اللماكية المل ية تع ى إل االستال
 )α=4.42للمضانيا التربوية
األكاد مية ،قالستبار الفرقي غيا ئات الرتب األكاد مية المختلفة تم ا تخدام استبار توي
لالستبارات البعد ة:
الجدول ( )7نتايج اختبار توكي لالختبارات البعدية لبيان الفروق حسب الرتبة األكاديمية.
الداللة االحصايية
متوسط االختالف
الرتبة األكاديمية (ب)
الرتبة األكاديمية (أ)
0.06
0.370
استاذ مشارك
0.67
0.171اساذ مساعد
استاذ
0.00
0.400
مدرس
0.01
0.241اساذ مساعد
استاذ مشارك
0.00
0.030
مدرس
0.02
0.271
مدرس
اساذ مساعد
* الفرقي دالة احصائيا علد نستوى داللة .)α=4.42

قلصال

يالحظ نا نتائج استبار توي
رتبة أ تاا نساعد ،قيهل

نساعد ،قيمكا أن عود ال
اللماكية ،يونةم نا زالو

إل

قهود رقي دالة احصائيا غيا أ تاا ن ارس قأ تاا نساعد

قهود رقي غيا رتبة أ تاا نساعد قندر

قلصال

ا تاا

قهود اهتمام نا قبل اال تاا نساعد غتحليل نضانيا األقراي

غدا ة ن وارهم الوظيف  ،قهم بحاهة أكثر نا غيرهم إل

االهتمام بمثل

هه األقراي قيتابة األبحاث علةا ،إا تعد هه األقراي تربة سصبة لإلبحاث اللوعية قالجديدأل

نوضوعةا قربما ت ون نتائجةا اات أثر عل المجتمع قالل ام التربوي األردن .

رابعاً :اإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص على " هل توجد فروق ذات داللة إحصايية

في وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية نحو العوامل
التي تساعد على تطبيق المضامين التربوية الواردة في األوراق النقاشية الملكية باختالف

(الجنس ،والرتبة األكاديمية ،والخبرة في مجال التدريس)؟" قلإلهابة عا السؤال تم ا تخراج
المتو طات الحساغية قاالنح ار ات المعيارية قتحليل التبايا الثالث

أعضا هيئة التدريك

يلية العلوم التربوية

تطبي المضانيا التربوية الواردأل
قالخبرأل

الجانعة األردنية

لبيان الفرقي

العوانل الت

قهةة ن ر
تؤدي إل

األقراي اللماكية المل ية باستال  :الجلك ،قالرتبة األكاد مية،

نجال التدريك.
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الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الثالث ،العدد الرابع.8102 ،
جدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على وجهة نظر أعضاء هيئة

التدريس في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية في العوامل التي تؤدي إلى تطبيق المضامين التربوية الواردة
في األوراق النقاشية الملكية باختالف :الجنس ،الرتبة األكاديمية ،الخبرة في مجال التدريس.

المتغير

فئات المتغير
ذكر
أنثى
استاذ
استاذ مشارك
استاذ مساعد
مدرس
أقل من  2سنوات
 10-2سنوات
 10سنوات فأكثر

الجنس
الرتبة األكاديمية
الخبرة في مجال
التدريس

العدد
35
17
20
13
11
8
4
17
31

االنحراف المعياري
0.48
0.35
0.40
0.32
0.62
0.25
0.00
0.46
0.43

المتوسط الحسابي
4.18
4.33
4.34
3.95
4.32
4.29
4.33
1.02
4.33

يبيا الجدقل  )8المتو طات الحساغية قاالنح ار ات المعيارية ال تجابات أ راد الد ار ة نا
أعضا

الةيئة التدريسية

الت تؤدي إل

الجانعة األردنية لوهةة ن رهم نحو العوانل

يلية العلوم التربوية

األقراي اللماكية المل ية حسب نت(يرات:

تطبي المضانيا التربوية الواردأل

قلبيان داللة الفرقي اإحصائية غيا المتو طات الحساغية تم ا تخدام تحليل التبايا الثالث ،

قالجدقل  )7يوض اللتائج.

الجدول ( )0نتايج تحليل التباين المتعدد لبيان الفروق في وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية
في الجامعة األردنية في العوامل التي تؤدي إلى تطبيق المضامين التربوية الواردة في األوراق النقاشية الملكية
باختالف :الجنس ،الرتبة األكاديمية ،الخبرة في مجال التدريس

درجات
مجموع
مصدر التباين
الحرية
المربعات
1
0.23
الجنس
3
2.72
الرتبة األكاديمية
2
0.270
الخبرة في مجال التدريس
42
3.89
الخطأ
52
940.66
الكلي
* الفرقي دالة احصائيا علد نستوى داللة .)α=4.42

قهةة الل ر نحو العوانل الت تؤدي إل

األقراي اللماكية المل ية تع ى إل

ع ى ال إل

قيمة ف
2.46
9.76
1.20
-

الجدقل  )7عدم قهود رقي دالة إحصائيا علد

ت ةر نتائج تحليل التبايا الثالث المبيلة

نستوى داللة )α=4.42

متوسط
المربعات
0.23
0.91
0.14
0.09
-

االستال

تطبي المضانيا التربوية

يل نا الجلك قالخبرأل

أن هه العوانل قاضحة المعالم قال تتأثر بالجلك قالخبرأل ،نما

العوانل يعانل نساعد لتطبي

الداللة
اإلحصايية
0.12
*0.00
0.23
-

المضانيا التربوية الواردأل
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التدريك ،قربما
ير إل

أهمية هه

األقراي اللماكية المل ية قتأت

هه

المضانيا التربوية الواردأل

عبد هللا الخدام  ،أ.د" .نحمد أنيا" المضاأل

األقراي اللماكية المل ية.....

اللتيجة ضما المتوقع ،يما أثبتا نتائج التحليل قهود رقي دالة إحصائيا علد نستوى داللة
)α=4.42

قهةة الل ر نحو العوانل الت تؤدي إل

اللماكية المل ية تع ى إل

تطبي المضانيا التربوية

األقراي

الرتبة األكاد مية ،قالستبار الفرقي غيا الرتب األكاد مية

االستال

المختلفة تم ا تخدام استبار توي لالستبارات البعد ة .قالجدقل  ).4يوض ال .

الجدول ( )10نتايج اختبار توكي لالختبارات البعدية لبيان الفروق حسب الرتبة األكاديمية

الرتبة األكاديمية (ب)
الفئة
استاذ مشارك
اساذ مساعد
استاذ
مدرس
اساذ مساعد
استاذ مشارك
مدرس
مدرس
اساذ مساعد
* الفرقي دالة احصائيا علد نستوى داللة .)α=4.42

الرتبة األكاديمية

متوسط االختالف
0.393
0.023
0.119
-0.370
-0.274
0.096

ت ير اللتائج

تع ى إل

االستال

الجدقل  ).4إل

قهود رقي دالة إحصائيا

الداللة االحصايية
*0.01
0.99
0.96
*0.03
0.63
0.98

ا تجابات عيلة الد ار ة

الرتبة األكاد مية غيا رتبة أ تاا قا تاا ن ارس لصال أ تاا ،قربما عود

ال يون األ تاا أكثر د ار ة بحكم رتبته قسبرته األكاد مية قاإدارية قن ارياته البحثية

العوانل

الت تحتاهةا الجانعات لتطبي الرؤى قاإصالحات التربوية ،قهها ربما هعل الفرقي لصال األ تاا

الديتور نمارنة نع اال تاا الم ارس ،ققهود رققاإ دالة إحصائياإ ال تجابات عيلة الد ار ة تع ى إل
االستال

الرتبة األكاد مية غيا رتبة أ تاا ن ارس قأ تاا نساعد لصال أ تاا نساعد ،قربما

عود ال يون األ تاا المساعد

ن رأل تفاؤليه

غدا ة ن وار األكاد م قالعمل بالجانعات ،قربما كون صاحب

تطبي الجانعات للمضانيا التربوية قهها ربما هعل الفرقي لصالحه.

التوصيات :

ضو نتائج الد ار ة أنةا توص بما يل :

 أهمية إ ه ار د ار ات تفصيلية عا المضانيا التربوية
الميادات التربوية

الجانعات األردنية العانة قالخاصة ق

 العمل عل تطبي المضانيا التربوية
دقرها

المجتمع األردن .

 ا تطالع أ ار طلبة يليات العلوم التربوية

األقراي اللماكية المل ية نا قهةة
قزارأل التربية قالتعليم.

الجانعات الحكونية قالخاصة ،بما ساهم

تع ي

الجانعات األردنية حول قعيةم بمضانيا األقراي

اللماكية المل ية .
011
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