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درجة حتقيق أهداف منهاج التربية اإلسالمية في رياض األطفال من وجهة نظر املعلمات في منطقة إربد األولى

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل درجة حتقيق �أهداف مناهج
الرتبية الإ�سالمية يف ريا�ض الأطفال من وجهة نظر املعلمات
مت �إعداد
يف منطقة اربد الأوىل ،واعتمدت على املنهاج الو�صفي ،و َّ
ا�ستبانة جلمع البيانات لقيا�س درجة حتقيق �أهداف مناهج الرتبية
الإ�سالمية يف ريا�ض الأطفال الوجدانية واملعرفية والنف�س حركية،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )250معلمة من معلمات ريا�ض الأطفال
احلكومية واخلا�صة يف منطقة �إربد الأوىل خالل العام الدرا�سي
2018م .و�أظهرت النتائج � َّأن �أهداف مناهج الرتبية الإ�سالمية يف
ريا�ض الأطفال حتقق �أهداف املناهج بدرجة متو�سطة من وجهة
نظر املعلمات يف منطقة اربد الأوىل ،وجاء �أبرزها ملجال الأهداف
املعرفية بدرجة مرتفعة يليه الأهداف النف�س حركية ثم الأهداف
الوجدانية بدرجة متو�سطة لكليهما.و�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف جميع
جماالت الدرا�سة :الأهداف الوجدانية ،والأهداف املعرفية ،والأهداف
النف�س حركية وتقديرات املعلمات لدرجة حتقيق �أهداف مناهج
الرتبية الإ�سالمية يف ريا�ض الأطفال يف منطقة اربد الأوىل ككل،
تبع ًا الختالف متغريي (اخلربة الوظيفية ،وامل�ؤهل العلمي والتفاعل
بينهما) .و�أو�صى الباحثان ب�رضورة �إعادة النظر يف الآلية التي يتم
بها بناء مناهج الرتبية الإ�سالمية ملرحلة ريا�ض الأطفال والرتكيز
على حتقيق اجلوانب ال�سلوكية والوجدانية وتنميتها.
الكلمات املفتاحية� :أهداف مناهج الرتبية الإ�سالمية،
ريا�ض الأطفال.

Abstract:
This study aims at identifying the degree to
which the objectives of Islamic education curricula
in kindergartens were achieved from the point of view
of teachers in Irbid First Directorate. The study was
based on a descriptive approach. A questionnaire was
prepared to measure the degree to which the objectives
of the kindergartens’ Islamic education curricula were
achieved. The study sample consisted of 250 teachers
from governmental and private kindergartens in the
Irbid First Directorate. The results showed that the
objectives of the curricula of Islamic education in
kindergartens achieve the objectives of the curriculum
on a medium degree. The most prominent of which is
the field of cognitive to a high degree followed by the
behavioral and the emotional with a medium degree
for both. The results indicated that there were no
statistically significant differences at the level of a≤0.
05 in all fields of study: emotional goals, cognitive
goals, behavioral goals and teacher estimates of
the extent for the achievement of the objectives of
Islamic education curriculum in kindergarten in Irbid
First Directorate as a whole, due to the variables:

85

أ.سعدة علي قاسم الباعوني
د .أحمد ضياء الدين حسني محمد احلسن

experience, scientific qualification, and interaction
between them. The researchers recommended the need
to review the mechanism by which the curricula of
Islamic education for the kindergarten stage and focus
on achieving behavioral and emotional objectives and
development of these objectives.
Keywords: Objectives of Islamic Education
Curriculum, Kindergarten.

مقدمة
مير الإن�سان يف حياته مبراحل خمتلفة ،تتميز فيها كل
مرحلة مبجموعة من اخل�صائ�ص ،وتعد مرحلة الطفولة هي �أوىل
ثم مرحلة ال�شيخوخة والكهولة،
هذه املراحل ،تليها مرحلة ال�شبابَّ ،
و� َّإن الإ�سالم هو �أ�سلوب حياة للم�سلمني ،ولي�س جمرد اعتقاد،
ومن �أجل �أن يعي�ش امل�سلم حياته بطريقة �إ�سالمية ،عليه �أن يتعلم
وميار�س مبادئ الرتبية الإ�سالمية منذ �صغره؛ فالطفل يف املراحل
املبكرة يبد�أ يف تعلم احلياة وا�ستك�شاف كل �شيء من حوله ،ويكت�سب
املعرفة كما يتم تزويدها له ،لذا ال ب َّد من االهتمام يف معرفة
منهاج تدري�س الرتبية الإ�سالمية يف ريا�ض الأطفال ،لدورها يف
عملية تعليم الطفل مبا تقدمه من خربات تعليمية خمططة للطفل،
والتي لها ت�أثريات �إيجابية يف تعليمهم الحقاً ،ويف تطوير القدرات
العقلية وبناء اال�ستعدادات وتكوين االهتمامات ،لدى الأطفال الذين
تتاح لهم فر�صة لاللتحاق بريا�ض الأطفال قبل االلتحاق بالتعليم
االبتدائي.
تعمل الرتبية الإ�سالمية على تنمية �شخ�صية الطفل و�أفكاره،
و�سلوكه وفق ًا للمنهاج الإ�سالمي وتعاليم العقيدة الإ�سالمية ،وت�ستند
الرتبية الإ�سالمية �إىل تهيئة العقل والفكر عن الكون واحلياة ودور
الإن�سان يف عمارة الأر�ض وما ينتفع به يف الدنيا والغاية التي وجد
من �أجلها والهدف الذي ي�سعى لتحقيقه (النحالوي.)2007 ،
والرتبية الإ�سالمية تربية �شاملة متكاملة تهتم ب�شخ�صية
الطفل عملي ًا وخلقي ًا ووجداني ًا و�سلوكياً ،وتو�ضح له �أمور الدنيا
والآخرة ،وتوجه �سلوكه وتدفعه على �أعمال اخلري ،وللرتبية
الإ�سالمية م�صادر خا�صة تنطلق منها؛ وهي كتاب اهلل و�سنة نبيه
حممد � -صلى اهلل عليه و�سلم  ،-ولها غايتها العظمى التي ت�سعى
لتحقيقها وهي حتقيق العبودية هلل مبفهومها ال�شامل يف حياة
الإن�سان ال�شخ�صية واالجتماعية ،وتهدف مناهج الرتبية الإ�سالمية
�إىل تكوين وبناء �شخ�صية م�سلمة متتلك معارف وقيم واجتاهات
و�سلوكيات دينية (م�صطفى.)2016 ،
وتتمحور �أهمية منهاج الرتبية الإ�سالمية من دورها املهم
والعظيم يف الإ�سالم ،والذي يت�ضح من خالل �أوامر اهلل � -سبحانه
وتعاىل  -يف القر�آن الكرمي والتي تدعو �إىل الرتبية ال�صاحلة وتنمية
الفرد وفق طاعة اهلل ،وقال اهلل � -سبحانه وتعاىل  -يف حمكم كتباه
العزيزَ } :وا َّلذِي َن َيقُولُو َن َر َّبنا َه ْب لَنا مِ ْن �أَزْواجِ نا َو ُذ ِّر َّياتِنا ُق َّر َة �أَ ْعينُ ٍ
ني ِ �إماماً{ (�سورة الفرقان .)74 :وتدل هذه الآية على
اج َعلْنا ِل ْل ُم َّت ِق َ
َو ْ
�أن الأفراد ي�س�ألوا ربهم �أن يرزقهم �أزواجا و�أعقابا عماال للهّ  ،ي�رسون
وتقربهم عيونهم (الزخم�رشي.)1986 ،
مبكانهم ّ
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تعد مرحلة ما قبل املدر�سة مرحلة مهمة يف حياة الطفل� ،إذ
�إن تكوين �شخ�صية الطفل ال�سوية يف هذه املرحلة املبكرة منا�سب
لتعزيز �سوكاتهم يف احلياة اليومية� ،إال � َّأن ت�شكيل �شخ�صية طفل
الرو�ضة الإ�سالمية يعاين من وجود ق�صور يف وجود �إر�شادات
حمددة له وفق الرتبية الإ�سالمية (.)Najib & Wiyani, 2016
و� َّإن غَ ْر�س القيم الإ�سالمية يف نفو�س الأطفال يف املراحل
العمرية املبكرة يف ريا�ض الأطفال بات �رضوري ًا وملحاً ،وينبغي
�أن تكون القيم الإ�سالمية حمل اهتمام متخذي القرار وخمططي
املناهج بت�ضمينها يف املناهج يف مراحل التعليم املبكرة والعمل
على �إك�سابها للأطفال يف مرحلة الرو�ضة لأنها مرحلة يت�شكل فيها
�سلوك الطفل (هارون واخلوالدة .)2005 ،فالتعليم يف الطفولة
املبكرة ال يجب �أن يكون موجه ًا فقط �إىل تنمية املعرفة والإبداع
واملهارات احلركية وحدها ،لكن يجب �أن يركز على تعليم القيم
كما جت�سدها مبادئ االعتدال الإ�سالمي كجزء مت�أ�صل من عملية
التعلم الذي يت�ضمن قيم الالعنف والت�سامح واالحرتام وخلق
الوئام والأخوة والعدالة واحرتام الآخر (.)Islami & Aziz, 2018
و�أ�شار ابن خلدون( )1يف مقدمة كتابه العرب �إىل � َّأن التعليم �رضورة
من �رضورات االجتماع الب�رشي متكن اجلماعة من حتقيق العي�ش
والرفاهية من خالل اخلربات وال�صنائع التي ينالها الفرد بالتعليم،
كما � َّأن التعليم �رضورة لقبول ما جاء به الأنبياء  -عليهم ال�سالم
 واالنتماء لدعواتهم (خليل .)1989 ،وذكر الغزايل (َّ � )2016()2أنمطلوب لذاته وو�سيلة �إىل دار الآخرة و�سعادتها وذريعة �إىل
العلم
ٌ
التقرب من اهلل تعاىل ،و�أ�صل ال�سعادة يف الدنيا والآخرة هو العلم
فهو �أف�ض الأعمال ،ولن يتو�صل الفرد �إىل ال�سعادة �إال بالعلم والعمل
وال يتو�صل غلى العمل �إال بالعلم بكيفية العمل.
�إن املعرفة املتعلقة بال�رشيعة الإ�سالمية تقوم على �أ�سا�س
قوي لأنها تعتمد على القر�آن وال�سنة ،و� َّإن تقدمي املعرفة امل�ستندة
�إىل ال�رشيعة الإ�سالمية يف مرحلة ريا�ض الأطفال من خالل تنفيذ
الأفكار ،والقواعد ،والإجراءات ،واملعلومات ،واخلربات امل�ستندة
�إىل مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية التي حتدد خ�صائ�ص امل�سلم
املثايل ،وت�ساعد يف الوقت نف�سه على بناء ممار�سات جيدة يف
مرحلة ال�شباب ( .)Osman & Osman, 2018ومن حقوق الطفل يف
الإ�سالم حق الطفل يف تلقي الرتبية الإميانية باعتبارها �إ�صالح
لنف�س الطفل ،ووقاية للطفل و�صون ًا من االنحراف والت�رشد،
وارتكاب املعا�صي ،واخلروج عن القيم ال�سامية والعادات ال�سليمة
(احلريري.)2016 ،
و�إن ا�ستعدادات الأطفال الكامنة ت�ضعف �إذا مل يتم تعهدها
بالتدريب املنا�سب يف الوقت املنا�سب ،ولعل الرو�ضة هي الو�سيلة
املنا�سبة لذلك؛ فالرو�ضة لي�ست مدر�سة بل ممهدة لها ،ولي�ست �أ�رسة
بل مكملة لها ،وتك�سب الأطفال منهجية املبادئ الأولية للتنظيم
املعريف (خمطاري.)2017 ،
ويعتمد منهج الرو�ضة على الن�شاط لتنمية وتو�سعة مدارك
الأطفال ،وتربية حوا�سهم ،واكت�شاف ما لديهم من مواهب وميول،
مع �إتاحة الفر�ص لهم الكت�شاف بيئتهم ،والتعرف على ما حولهم
بعيداً عن ال�ضغوط والقيود ،كما يحتوي على عدة ن�شاطات من �ش�أنها
�أن تخلق بيئة تربوية ممتعة للأطفال ،تتيح لهم الفر�صة الكت�شاف
ومعرفة ما حولهم ،كما �أنها توعيهم وتو�سع مداركهم ،وت�ساعدهم

على التكيف االجتماعي ،وتنمية حوا�سهم ونواحي منوهم املختلفة،
�إ�ضافة لتهيئتهم و�إعدادهم للحياة املدر�سية (اجلفري.)2009 ،
وقد �أطلقت وزارة الرتبية والتعليم يف عام 2004م منهاج ًا
مقرتح ًا لتعليم �أطفال الرو�ضة حتت م�سمى “املنهاج الوطني
التفاعلي :الأ�س�س احلديثة لرتبية �أطفال الرو�ضة وتعليمهم”،
وي�شتمل املنهاج على وثيقتي الإطار النظري والعملي� ،إ�ضافة
�إىل كتب الأن�شطة الكتابية باللغتني العربية والإجنليزية،
و�أن�شطة الريا�ضيات باللغتني العربية والإجنليزية ،ويف �ضوء
النتاجات العامة واخلا�صة ملرحلة ريا�ض الأطفال ،جاء املنهاج
الوطني التفاعلي (الطبعة املطورة) الذي ا�شتمل على كتاب �أن�شطة
الطفل العملية ملعلّمة ريا�ض الأطفال ،والكتاب املرجعي ملعلّمة
العربية ،وكتاب الأن�شطة
ريا�ض الأطفال ،وكتاب الأن�شطة باللّغة
ّ
باللّغة الإجنليزية ،والو�سائل واملواد املرافقة ،وقد بد�أ تطبيق هذا
املنهاج ر�سمي ًا منذ بداية الف�صل الدرا�سي الأول 2008 /2007م
(حما�سي�س.)2010 ،
واهتمت وزارة الرتبية والتعليم يف توفري مناهج درا�سية
�أ�سا�سية لتدري�س الرتبية الإ�سالمية ،وذلك لأهميتها يف حياة
الطفل.و� َّإن مرحلة ريا�ض الأطفال من �أهم املرحل �أهمية يف حياة
الإن�سان ،فهي مرحلة ت�شكيل ال�شخ�صية والأ�سا�س املعتمد عليه يف
�إنتاج الإن�سان يف امل�ستقبل؛ فالطفل يف ريا�ض الأطفال يكت�سب
اخل�صائ�ص وال�سمات التي متكنه من العي�ش يف احلياة وذلك من
خالل منهاج الرتبية الإ�سالمية (حممود.)2016 ،

منهاج الرتبية اإلسالمية
تهدف الرتبية الإ�سالمية �إىل �إعداد الفرد وتعريفه ب�أمور دينه
فهي منهاج من �أهم مكونات منهاج التعليم ،املتمثلة يف علوم القر�آن
والتف�سري واحلديث والفقه وال�سرية والعبادات والتوحيد والتاريخ� ،إذ
� َّإن هذه العلوم ت�ساعد على تنمية العقول وتهذيب النفو�س وتقريب
امل�سلم بربه وترفع مكانته االجتماعية (احلاج .)2013 ،كما ت�شمل
م�صادر الرتبية الإ�سالمية �سرية ال�سلف ال�صالح من �أهل الإميان
من ال�صحابة والتابعني لهم ب�إح�سان (احلنبلي ،)2003 ،وكذلك
االجتهاد وي�شمل امل�صادر الثانوية ابتداء من الإجماع والقيا�س
وانتهاء ب�رشع من قبلنا وقول ال�صحابي واال�ستح�سان واال�ست�صحاب
ً
والعرف ،وتنبع �أهمية هذا امل�صدر من كون الرتبية الإ�سالمية تعالج
حتديات احلا�رض مبا فيها من نوازل وم�ستجدات ال ميكن االلتجاء
فيها �إىل الن�صو�ص القر�آنية والنبوية املبا�رشة وحدها فكان ال بد
من �إعمال للعقل عرب ما ي�سميه الأ�صوليون باالجتهاد وفروعه
وتف�صيالته املختلفة (الدغ�شي.)2017 ،
واهتم منهاج الرتبية الإ�سالمية بتو�ضيح ق�ضايا العقيدة
الإ�سالمية تو�ضيح ًا �شامالً ،وات�صف منهاج الرتبية الإ�سالمية
باملنهاج الفريد الذي يت�سم بالدقة واال�ستدالل وو�ضوح البينة
وبب�ساطة الفكرة وعمق ت�أثريها يف �شخ�صية الفرد ،وابتعد منهاج
الرتبية الإ�سالمية عن التعقيد الذهني والعقلي الذي يجعل من
العقيدة الإ�سالمية مو�ضوع ًا �صعب ًا وجامداً وال يحرك م�شاعر الفرد
وجداني ًا (الفقيه وحماد.)2013 ،
والرتبية الإ�سالمية هي تن�شئة الطفل على الإميان باهلل
وحده وعبادته وت�سخري �إمكانياته لفعل اخلري لنف�سه وملجتمعه
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ولأمته حتى ينال ر�ضا اهلل تعاىل (حل�س ،)2010 ،كما �أن الرتبية
الإ�سالمية هي تنمية اجلوانب ال�شخ�صية الإ�سالمية واالجتماعية
والفكرية وتنظيم �سلوك الفرد وفق ًا ملبادئ الدين الإ�سالمي لتحقيق
�أهدافه (اجلالد.)2011 ،
والرتبية الإ�سالمية هي نظام تربوي متكامل لبناء الإن�سان،
داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية كاملدار�س� ،أو خارجها كالبيت �أو
امل�سجد ،وتهدف �إىل بناء املجتمع وتنمية البيئة الإ�سالمية يف
جانبيها املادي واالجتماعي ملعاجلة �سلبياتها ودعم �إيجابياتها
(هندي.)2009 ،
ومنهاج الرتبية الإ�سالمية هو املادة الدرا�سية والعلم الذي
يعنى ب�إعداد الطفل يف خمتلف جوانب حياته من منظور �إ�سالمي
(�أبو منر .)2008 ،و� َّإن منهاج الرتبية الإ�سالمية هو املنهاج
الذي يدر�س للطلبة يف املدار�س ،واملحدد خطته يف دليل املناهج
الدرا�سية ،وت�شمل على القر�آن الكرمي ،والتوحيد والفقه والفرائ�ض
واحلديث (كيتا.)2017 ،
ومنهاج الرتبية الإ�سالمية هو عملية حتقيق الأهداف املرجوة
للدنيا والآخرة لدى املتعلمني من خالل املعرفة الإ�سالمية والإميان
والعمل ،وهو عملية حتقيق الأهداف املرجوة من الرتبية الإ�سالمية
لدى الأطفال لإ�صالح حالهم وتعديل �سلوكياتهم يف الدنيا والآخرة
والذي يتناول تالوة القر�آن الكرمي وتزكية النف�س وتطهريها من
ال�رشك وعبادة الأوثان (الكيالين.)2005 ،
وتت�سم الرتبية الإ�سالمية بعدة خ�صائ�ص �أهمها (ال�صويف،
77:2011؛ جرادات:)74:2014 ،
1 .1ربانية امل�صدر� :أي �أن �أ�س�س و�أ�صول و�أحكام الرتبية الإ�سالمية
من عند اهلل –�سبحانه وتعاىل  ،-ويق�صد بربانية امل�صدر � َّأن
املنهاج الذي ر�سمه الإ�سالم للو�صول �إىل �أهدافه وغايته ،هو
منهاج رباين خال�ص لأن م�صدره وحي اهلل تعاىل �إىل خامت
ر�سله حممد � -صلى اهلل عليه و�سلم . -
2 .2ثبات الأ�س�س :لأن م�صدره الرتبية الإ�سالمية ثابت غري خا�ضع
للتحريف والتغيري والتبديل ،فهي جتمع بني الثبات والتغري،
فالثبات يكون يف العقيدة والعبادة والت�رشيع والأخالق
والنظم ،ولي�س معنى ذلك �أنها تت�صف باجلمود بل هناك
مرونة يف الو�سائل والأ�ساليب.
3 .3ال�شمول :لأنها ت�شمل الإن�سان والكون واحلياة ،وكذلك لأنها
تهتم بجميع جوانب �شخ�صية الإن�سان ،و�شملت يف طياتها
�سواء �أ كانت دينية �أم دنيوية.
جميع �أنواع املعرفة ً
4 .4التكامل� :إن متيز الرتبية الإ�سالمية بالتكامل يت�سق مع متيزها
بال�شمول ،ويق�صد بالتكامل �أمران هما :تكامل ميادين الرتبية
الإ�سالمية دون �أن تقت�رص على مكان دون مكان ،وخلو
الرتبية من التجز�ؤ ،وعدم اقت�صارها بالتايل على جانب واحد
من جوانب �شخ�صية الإن�سان.
5 .5الإيجابية :تظهر من خالل املزج بني طاقاته كلها وربطها
بع�ضها ببع�ض ،فيتحول الكائن الب�رشي �إىل طاقة �إيجابية
عاملة يف واقع احلياة ولكنها الإيجابية ال�سوية املوجهة نحو
اخلري ،فهي قوة �إيجابية بغري طغيان على حقوق الآخرين.
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6 .6الإن�سانية� :إذ جاء الإ�سالم مببادئ �صاحلة لكل الب�رش ولكل
زمان ومكان ،وتت�سم الرتبية الإ�سالمية بالنزعة الإن�سانية،
لأن الإ�سالم مل يفرق بني �أ�سود و�أبي�ض وال عربي و�أعجمي،
ومعيار التمييز هو التقوى والعمل ال�صالح.
7 .7الواقعية :فالرتبية الإ�سالمية ترتبط بقدرات الإن�سان
وقابليته وكل �إن�سان ح�سب ما �أودعه اهلل فيه من قدرات؛
فالعبادات والقيم والأخالق واقعية راعت طاقات وقدرات
النا�س املختلفة ،فاعرتفت بال�ضعف الب�رشي والدافع الب�رشي
واحلاجات املادية والنف�سية؛ فالرتبية الإ�سالمية واقعية ميكن
تطبيقها وحتقيقها ال تكليف فيها مبا يزيد عن قدرات النا�س.
وهناك �أ�س�س تقوم عليها الرتبية الإ�سالمية �أولها الأ�س�س
الفكرية والتي تتميز بو�ضوح الأفكار التي تبنى عليها حياة امل�سلم،
واملنطقية واملالئمة للفطرة الإن�سانية ،ومتتاز املعتقدات الإ�سالمية
بالعر�ض املقنع ،وثاني ًا الأ�س�س التعبدية ،وت�شمل الأمور املتعلقة
بالعبادات حيث تعمل العبادات على تربية الطفل على االرتباط
بامل�سلمني وحبهم ،وتربي الطفل على العزة والكرامة ،وعلى حب
اجلماعة وتوحيد ال�صف ،وتزوده ب�شحنات متتالية من القوة
والثقة يف النف�س ،وثالث ًا الأ�س�س الت�رشيعية وهي التي تعتمد على
�سن التعاليم الدينية وبيان العقيدة التي يجب الإميان بها.وت�شمل
الأ�س�س الت�رشيعية� :أثر ال�رشيعة على الفرد ،و�أثر ال�رشيعة على تربية
اخللق ،و�أثر ال�رشيعة على حفظ ال�رضورات اخلم�س ،و�أثر ال�رشيعة
الرتبوي (النحالوي.)2007 ،
واهتمت الرتبية الإ�سالمية بتن�شئة الأطفال وال�شباب على
معرفة الدين ،وح�سن اخللق ،وعدم �إهمال �إقامة ال�شعائر الدينية
و�إقامة الروابط الأخوية والعالقات الطيبة بني الأفراد واحرتام
النا�س و�أعمالهم ،وتنمية الإن�سان ال�صالح وتكوينه ،وتهدف الرتبية
الإ�سالمية �إىل �إ�شباع العواطف النبيلة لدى املتعلم ،وتنمية العواطف
والقيم املرغوب فيها ،وحماربة القيم والعواطف غري املرغوب
فيها ،وتعويد الطفل على العادات واملهارات وال�سلوك املرغوب فيه
(الدليمي وال�شمري.)2003 ،
وملنهاج الرتبية الإ�سالمية �أغرا�ض ي�ستفاد منها وهي (عبد
اهلل وقلي:)2002 ،
♦ ♦الغر�ض الديني :يعمل منهاج الرتبية الإ�سالمية على �إفادة
الأفراد واملجتمع ككل ،من �أهم ا�ستخداماتها حتقيقها للأغرا�ض
الدينية ،ويعد القر�آن الكرمي امل�صدر الأول الذي يعود �إليه الأفراد يف
�أمور العبادة واحلياة االجتماعية ب�شتى مظاهرها ،ومل تكن الرتبية
الإ�سالمية ذات طابع ديني ًا وال دنيوي ًا بحت ًا و�إمنا كان يالءم بني
الدين والدنيا ،ف�إن منهاج الرتبية الإ�سالمية مهتمة ب�شكل كبري
�إعداد الن�شء للحياة الدنيا.
♦ ♦الغر�ض االجتماعي :يهتم منهاج الرتبية الإ�سالمية
باجلانب الديني والأخالقي.وكان من �أغرا�ضه الغر�ض االجتماعي
الذي يدل على وجود فئة وجمموعة من العلماء وذوي اخلربة لديهم
علوم ومعارف يف الرتبية الإ�سالمية ويرجع �إليهم الأفراد للح�صول
على هذه العلوم واملعارف.وقد �شجع ذلك على التناف�س على االبتكار
وانت�شار الثقافة وازدهارها.
♦ ♦غر�ض املنفعة :وهو يتمثل يف احل�صول على عائد �أو
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�أجر مقابل التعليم و�إعطاء درو�س �أو حما�رضات يف العلوم الدينية
املختلفة مثل حتفيظ القر�آن.فالر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قبل
�أن يفدي الأ�رسى مقابل قيامهم بتعليم �أطفال امل�سلمني القراءة
والكتابة (.)3

منهاج الرتبية اإلسالمية لرياض األطفال
يهدف منهاج تربية الطفل يف ريا�ض الأطفال ب�شكل عام
�إىل تطوير �شخ�صية متكاملة للطفل تت�سم باال�ستقاللية والإبداع،
وتعطيه املقدرة على التعبري عن �أفكاره وم�شاعره والتوا�صل
مع الآخرين ،وجتعله مييز بني املفيد وال�ضار واخلري وال�رش،
وي�ستطيع �أن يحل م�شكالته و�أن ين�ضبط يف �سلوكه وت�رصفاته
و�أعماله (خليفة.)2016 ،
ويهدف منهاج الرتبية الإ�سالمية يف مرحلة ريا�ض الأطفال
�إىل تن�شئة الأطفال لبلوغ الأخالق الفا�ضلة ،وغر�س الوازع الديني
يف نفو�سهم ،وتعميق �إميانهم بالعقيدة الإ�سالمية ومبادئها ،وتهدف
�إل تقوية �صلة الطفل باهلل � -سبحانه وتعاىل  -ما يجعله ي�ؤدي
�أعمال و�سلوكيات �إيجابية رغبة يف نيل ر�ضا اهلل ،وتعريف الطفل
بنظرة الإ�سالم للحياة وهذا ي�ؤدي �إىل تر�سيخ الإميان يف قلبه
وال�سري على طريق الإ�سالم ،ومن �أهداف منهاج الرتبية الإ�سالمية
لريا�ض الأطفال �إيجاد جيل �صالح يثق بربه ويعتز ب�أخالقه
وعقائده الإ�سالمية ،ويو�ضح منهاج الرتبية الإ�سالمية لريا�ض
الأطفال كيفية القيام ببع�ض العبادات كال�صالة ،ويقف على بع�ض
مواقف ال�صحابة ،وجزءاً من �سرية الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم
 ،وتكوين اجتاهات �إيجابية نحو الإ�سالم والعقيدة الإ�سالمية (عبدالعال.)2013 ،
تعد مرحل ريا�ض الأطفال من �أهم املراحل التعليمية التي
تعنى باجلوانب ال�شخ�صية للطفل ،وهي تهدف �إىل توفري املناخ
التعليمي الذي يحقق للطفل النمو املتكامل ،ويك�سبه االجتاهات
وال�سلوكيات ال�سليمة مبا ينمي حوا�س الطفل ويجعله قادراً على
التفاعل مع البيئة املحيطة به ومن �أهداف مرحلة ريا�ض الأطفال
رعاية الطفل من خمتلف اجلوانب اجل�سمية واالجتماعية واحلركية
والفكرية واللغوية وتنميتها ،وم�ساعدة الطفل على االندماج مع
البيئة املحيطة به من زمالء ومعملني واحرتامهم ،كما تنمي �أفكار
الطفل وت�ساعده على حل امل�شكالت التي تعرت�ضه ،وت�ساهم يف تنمية
احل�س االجتماعي لدى الطفل واحرتام املرافق العامة واخلا�صة
وعدم الت�سبب ب�إيذائها ،وتك�سب الطفل املعارف واملهارات واخلربات
لتهيئته للمرحلة التعليمية يف املدر�سة (الدعيلج.)2008 ،
وتهدف مرحلة ريا�ض الأطفال يف الأردن �إىل ا�ستثمار
ال�سنوات الأوىل من حياة الأطفال يف تكوين القدرات الذهنية
وال�شخ�صية واكت�ساب ال�سلوك االجتماعي من خالل تو�سيع
اهتماماتهم ومداركهم عن البيئة والطبيعة املحيطة بهم والتفاعل
الإيجابي معهم (وزارة الرتبية والتعليم�2018 ،أ).
وت�سعى وزارة الرتبية والتعليم الأردنية على توفري مناخ
منا�سب يهيئ للطفل تربية متوازنة ،ت�شمل جميع اجلوانب ال�شخ�صية
واجل�سمية والعقلية والروحية والوجدانية للطفل ،وت�ساعده على
تكوين العادات ال�صحية ال�سليمة ،وتنمية العالقات االجتماعية،
وتعزيز االجتاهات الإيجابية ،وحب احلياة املدر�سية ،لذا عملت

الوزارة على تطوير منهاج مالئم للخ�صائ�ص النمائية للطفل (وزارة
الرتبية والتعليم2018 ،ب).
وي�شتمل منهاج ريا�ض الأطفال يف الأردن على املنهاج
الوطني التفاعلي الطبعة املطّ ورة ،وينبثق حمتوى املواد التعليمية
للمنهاج الوطني التفاعلي الطبعة املطورة من الإطار العام
والنتاجات العامة واخلا�صة ملنهاج ريا�ض الأطفال ،الذي ي�ستند
�إىل توفري بيئة تربوية غنية باملثريات تهدف �إىل ت�شجيع الأطفال
على حتقيق ذواتهم والإ�سهام يف تعزيز ف�ضولهم الطبيعي ،مما
ي�ؤدي �إىل اكت�شافهم البيئة املحيطة بهم وبناء اخلربات يف جو
ضال عن تنمية اال�ستعداد للتعليم
ي�سوده الأمان والثقة واملحبة ،ف� ً
لديهم (الزبون .)2015 ،ومن خ�صائ�ص املنهاج الوطني التفاعلي
�أنه يراعي التكامل وال�شمولية واملرونة والتوازن ،ويراعي قدرات
الأطفال وحاجاتهم النمائية ،وينمي لدى الأطفال مهارات اتخاذ
القرار وحل امل�شكالت ،وينطلق املنهاج من خربات الأطفال ال�سابقة،
وي�ضيف �إليها معلومات ومهارات وخربات جديدة ت�شكل لديهم
قاعدة معرفية واجتماعية انفعالية و�أخالقية ودينية وج�سمية،
ويعمل على تنمية �إح�سا�سهم بالكفاءة يف �أثناء العمل ،وقد احتوى
املنهاج الوطني التفاعلي الطبعة املطورة املو�ضوعات التالية:
�أنا ورو�ضتي ،و�أ�رستي ،وحيواناتي ،ووطني ،ونباتاتي ،ومائي،
و�أر�ضي.وتعد الوحدة التعليمية الركيزة الأ�سا�سية للمنهاج الوطني
التفاعلي ،والوحدة التعليمية عبارة عن مو�ضوع متكامل ينبثق منه
مو�ضوعات تعمل على �إي�ضاحها وتف�سريها من خالل �أن�شطة مبا�رشة
ومرتبطة باملو�ضوع الرئي�س للوحدة التي مت اختيارها وحتليل �إىل
عنا�رص وهي عنا�رص تعطي خربات لغوية وريا�ضية وعلمية ودينية
واجتماعية وفنية وحركية ومو�سيقية ،وتت�ضمن �أن�شطة الوحدة على
�أن�شطة دينية �أخالقية و�أن�شطة انفعالية اجتماعية وج�سمية �صحية
وعقلية معرفية وجمالية بالإ�ضافة �إىل �أن�شطة لغويات وريا�ضيات
(وزارة الرتبية والتعليم.)2008 ،

األهداف الرتبوية
تعد الأهداف ركيزة �أ�سا�سية لأي عمل من الأعمال ومعياراً
يحتكم به عند �إجراء عمليات التقومي ،وما مل تكن الأهداف
وا�ضحة وحمددة ف� َّإن كثرياً من اجلهود املبذولة قد تتعر�ض
للكثري من الإخفاقات نتيجة لع�شوائية العمل و�ضبابية الر�ؤية،
فعال يف متكني
ف� ً
ضال عن � َّأن و�ضوح الأهداف ي�ساهم ب�شكل ّ
املعلم من اختيار �أن�سب الربامج والو�سائل لتحقيق تلك الأهداف
(الفقيه وحماد.)2013 ،
وت�صنف الأهداف الرتبوية يف جماالت ثالثة للنتاجات
التعليمية التي ميكن توقعها من العملية التعليمية� ،رشيطة �صياغتها
يف م�صطلحات �سلوكية تعرب عن التغريات التي تطر�أ على �سلوك
املتعلم ،وهي املجال العقلي (املعريف) واملجال الوجداين واملجال
النف�سحركي (ال�سلوكي) وينظر �إىل هذه املجاالت الثالثة ب�صورة
متكاملة تتفق مع نظرة الإ�سالم �إىل النف�س الب�رشية التي تتكون من
ج�سم وعقل وروح ب�شكل متكامل ،وهذه املجاالت متداخلة ومتكاملة
ال ميكن التعامل معها ك�أبعاد منف�صلة عن بع�ضها؛ ويتناول املجال
املعريف ي�شمل الأهداف التي تتناول تذكر املعرفة �أو �إدراكها
وتطوير القدرات واملهارات الذهنيةَّ � ،أما املجال االنفعايل فيعنى
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بامل�شاعر والأحا�سي�س واالنفعاالت واالجتاهات وامليول والقيم،
وي�شمل املجال النف�سحركي على الأهداف التي تعرب عن مهارات
العمل والأداء (هندي.)2009 ،
وتعد الأهداف الوجدانية من �أهم الأهداف التي ي�سعى املنهاج
�إىل حتقيقها يف ظل مفهوم الرتبية ،ويركز ن�سبة كبرية من املعلمني
يف املقام الأول على الأهداف املعرفية تليها مهاريةَّ � ،أما الوجدانية
فهي الأقل حظ ًا وعناية نظراً ل�صعوبة قيا�س حتقق تلك الأهداف
الوجدانية باعتبارها تغريات داخلية من ال�صعب مالحظتها
وقيا�سها (الفقيه وحماد.)2013 ،
ويرى الباحثان � َّأن االهتمام يف تعليم الأطفال وفق مبادئ
الرتبية الإ�سالمية هو اال�ستثمار الأف�ضل لتح�سني �أو�ضاعهم
االجتماعية ،واالقت�صادية ،وللتغلب على �صعوبات التعلم التي
تعرت�ض تعلم الأطفال يف املرحلة االبتدائية ،وتطوير �شخ�صية الطفل
بجميع جوانبها و�إك�سابهم املفاهيم املنا�سبة لي�صبح قادراً على
التوا�صل مع الآخرين؛ لذا ف�إنه ال ب َّد من االلتفات بوعي �إىل حتقيق
املناهج التعليمية لريا�ض الأطفال لأهداف الرتبية الإ�سالمية،
بحيث ت�ضمن تعلم ًا للأطفال ي�سهم يف تعزيز الثقة بالنف�س ،ويحقق
التوافق مع الذات ،وينمي املعارف واملهارات واالجتاهات ويرفع
م�ستوى الطموح والدافعية ،ومتكني الأطفال من التعرف على الأ�س�س
الأ�سا�سية للإ�سالم ،ويحافظ التعليم الإ�سالمي على قيم الإ�سالم
و�أ�س�سه املتجذرة يف حياة الطفل يف هذه املرحلة التي تعد من �أهم
املراحل التعليمية يف ت�شكيل ال�شخ�صية وتكوينها.
وبعد مراجعة الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة،
وجد الباحثان عدداً من الدرا�سات ذات �صلة جزئية مبو�ضوع
درا�ستها ،ومن �أبرزها الآتي:
و�أجرى عواقلة ( )1997درا�سة هدفت �إىل �إبراز �أ�س�س
والأ�ساليب الرتبوية لإعداد الأطفال يف �ضوء الرتبية الإ�سالمية،
م�ستندة �إىل القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�رشيفة� .إذ مت التو�صل �إىل
�رضورة معرفة الآباء واملربني �أن الطفولة لي�ست �إال مرحلة� ،إعداد
وتدريب مع �رضورة التزام ه�ؤالء الآباء واملربني بكل هذه الآداب
قوال وفعال لكي ي�سهل على الأوالد تقليدهم وحماكاتهم وتن�شئتهم
على حب العلم بعد تعريفهم مبكانته.
وهدفت درا�سة عبابنة ( )1997التعرف �إىل مفهوم الرتبية
املعرفية ومراحل منوها والقدرات املعرفية عن الأطفال والطرق
التعليمية اخلا�صة بالرتبية املعرفية للأطفال يف �ضوء الرتبية
الإ�سالمية .وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي
واال�ستنباطي وحتليل حمتوى الن�صو�ص الواردة بتتبع الن�صو�ص
القر�آنية والأحاديث النبوية ال�رشيفة املتعلقة بالرتبية املعرفية
للأطفال.ونتج عن هذه الدرا�سة �أن الرتبية املعرفية للطفل تعنى
بالرتبية العقلية للطفل وتزويده باملعلومات النافعة ،واملعرفة تنمو
عند الطفل تدريجيا عرب مراحل عمرية مير بها ،تبد�أ بالإدراك احل�سي
عنده ،وتنتهي ببلوغه مرحلة التكليف التي فيها حد التمام لن�ضوجه
عقليا ،ولذلك �أهتم الإ�سالم بتنمية امللكات املعرفية عند الطفل ومن
�أبرزها الذكاء واملدارك والتفكري واحلفظ والتخيل.
وقامت هنداوي ( )2004بدرا�سة هدفت �إىل تقييم معلمات
ومديرات ريا�ض الأطفال لل�رشوط الواجب توفرها يف منهاج
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الرتبية االجتماعية وت�صميم منهاج على �أ�سا�س تلك ال�رشوط.وجلمع
مت تقدير قائمة لل�رشوط الالزمة
البيانات الالزمة لهذه الدرا�سة َّ
للمنهاج موزعة على �أربعة جماالت ،هي :الأهداف ،واملحتوى،
والأن�شطة ،والتقومي ،وزعتها على عينة الدرا�سة يف مديرية تربية
اربد الأوىل لعام 2004م.وقد �أظهرت النتائج �أن جمال الأهداف
احتل املرتبة الأوىل ثم املحتوى ،والأن�شطة ،والتقومي.
وقام العتابي ( )2006بدرا�سة هدفت �إىل تقومي اخلربة
اخلا�صة بالرتبية الإ�سالمية يف ريا�ض الأطفال من وجهة نظر
املعلمات ،وا�ستخدمت ا�ستبانة ا�شتملت على جماالت الأهداف
واملفردات والأن�شطة والفعاليات والو�سائل التعليمية والتقومي،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )119معلمة يف ريا�ض الأطفال�.أظهرت
النتائج ح�صول جمال الأهداف على املرتبة الأوىل تاله جمال
ثم جمال التقومي تاله جماال املفردات و�أخرياً
الأن�شطة والفعاليات َّ
جمال الو�سائل التعليمية ،وتو�صلت النتائج �إىل � َّأن خربة الرتبية
الإ�سالمية �أ�صاب تطبيقها الق�صور ب�سبب االعتماد على املناهج
التقليدية وعدم وجود الإمكانيات العلمية واملادية لتوفري جو مالئم
وكاف للطفل.
ٍ
وهدفت درا�سة �شديفات (� )2008إىل تقومي كتب الرتبية
الإ�سالمية ملرحلة ريا�ض الأطفال يف الأردن يف �ضوء املعايري
الرتبوية من وجهة نظر املعلمات.وتكون جمتمع الدرا�سة من ()120
معلمة تربية �إ�سالمية يف ريا�ض الأطفال ،و�أظهرت النتائج �أن �أعلى
املتو�سطات احل�سابية جاءت ل�صالح املعايري الرتبوية اخلا�صة
ب�شكل الكتاب اخلارجي ،تاله املعايري الرتبوية اخلا�صة باملحتوى
ثم الإخراج الفني.وخل�صت الدرا�سة �إىل �رضورة
الفقهي للكتاب َّ
االهتمام مبحتوى كتب الرتبية الإ�سالمية يف ريا�ض الأطفال
واالهتمام بالأن�شطة التقوميية فيها.
هدفت درا�سة اجلفري ( )2009التعرف �إىل تطبيقات الرتبية
بالق�صة يف الإ�سالم وتطبيقاتها يف ريا�ض الأطفال ،واعتمدت على
املنهج الو�صفي� ،إذ جمعت املعلومات ذات ال�صلة بالق�صة وعالقتها
برتبية الطفل ،والق�صة الرتبوية يف الإ�سالم ،وخ�صائ�ص منو �أطفال
مرحلة الريا�ض� .أظهرت النتائج � َّأن الق�صة الرتبوية الإ�سالمية من
�أجنح الأ�ساليب الرتبوية التي ميكن من خالل اال�ستعانة بها لتحقيق
�أهداف الرتبية الإ�سالمية� ،أو حتقيق بع�ض منها ،وهي رغم تنوع
�أنواعها� ،إال نها تندرج جميعها حتت �إطار الدين الإ�سالمي وتنبع
منه ،فهي ق�صة هادفة ،معربة عن الكون والإن�سان واحلياة من
خالل الت�صور الإ�سالمي لهم جميعاً ،ومع ك ّل ذلك فاملهارة يف
انتقائها مبا يتالءم واملرحلة العمرية املقدمة �إليها ،واملهارة �أي�ض ًا
يف عر�ضها وتدري�سها ،مطلب �أ�سا�سي مهم لتحقيق تلك الأهداف� ،أو
حتقيق بع�ض منها.
و�أجرت مطر ( )2009درا�سة هدفت التعرف �إىل دور برامج
الكليات اجلامعية داخل اخلط الأخ�رض يف �إعداد معلمات ريا�ض
الأطفال وت�أهيلهن وال�صعوبات التي تعرت�ضها واحللول املقرتحة
من وجهة نظر مديري الكليات واملوجهني والطالبات واملعلمات.
مت ت�صميم ثالث �أدوات للدرا�سة (ثالث ا�ستبانات) كانت الأوىل:
و َّ
لتقدير برامج الكليات اجلامعية داخل اخلط الأخ�رض يف �إعداد
معلمات ريا�ض الأطفال ،والثانية للتغلب على تلك ال�صعوبات التي
تتعر�ض لها معلمات ريا�ض الأطفال ،والثالثة :احللول املقرتحة
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لتلك ال�صعوبات ،وكان من �أبرز نتائج هذه الدرا�سة ،توفري التقنيات
العلمية التكنولوجية الالزمة للربامج ،والعمل على توظيف النظريات
الرتبوية يف التطبيقات العملية.
وقامت املومني ( )2010بتحليل منهاج ريا�ض الأطفال
وم�ستوى ان�سجامه مع قدرات الأطفال من منظور �إ�سالمي يف
الأردن ،وتكون جمتمع الدرا�سة من منهاج ريا�ض الأطفال احلكومي
ومن ( )165طفل من �أطفال ريا�ض الأطفال يف مديريات اربد
الأوىل والثانية والرمثا ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج
�أهمها �أن الأهداف العامة للمجاالت الدينية الأخالقية ال تن�سجم مع
املرحلة العمرية التي و�ضع من �أجلها املنهاج لأنها فوق م�ستوى
قدرات الأطفال يف هذه املرحلة العمرية الن الطفل يف هذه املرحلة
غري مكلف �رشعياً ،و�أظهرت النتائج وجود ان�سجام بني الأهداف
العامة ملجاالت الدينية الأخالقية للمنهاج الوطني التفاعلي
وحمتوى املنهاج بدرجة متو�سطة ،كما تو�صلت النتائج �إىل �أن
ال�سور والآيات الواردة يف منهاج ريا�ض الأطفال فوق م�ستوى
قدرات الأطفال العقلية ،لذلك ال يوجد ان�سجام بني ال�سور والآيات
القر�آنية الواردة يف املنهاج واملرحلة العمرية التي و�ضعت من
�أجلها.و� ّإن القيم املت�ضمنة يف منهاج ريا�ض الأطفال تن�سجم ب�شكل
متو�سط مع املرحلة العمرية ويوجد قيم فوق م�ستوى الأطفال.
وقام خزعلي ( )2010بدرا�سة هدفت �إىل حتليل املنهاج
الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال احلكومية يف الأردن من
�أجل الك�شف عن القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف نتاجاته الرتبوية.
تكونت عينة الدرا�سة من املنهاج الوطني التفاعلي كتاب �أن�شطة
مت بناء �أداة الدرا�سة اخلا�صة بتحليل م�ضامني النتاجات
الطفل� ،إذ َّ
الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض
الأطفال يف الأردن.وقد تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن النتاجات
الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي قد ت�ضمنت ()42
قيمة �إ�سالمية ،وكانت جميع تكرارات القيم الإ�سالمية �أقل من
املتو�سط ،كما كانت تكرارات جمال «القيم ال�شخ�صية» �أعلى من
املتو�سط ،وجاءت تكرارات جماالت القيم «العقدية ،والتعبدية،
واالجتماعية» �أقل من املتو�سط.و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني تكرارات القيم الإ�سالمية يف وحدات منهاج
الوطني التفاعلي ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
عدد النتاجات الرتبوية وبني تكرارات القيم الإ�سالمية الواردة يف
النتاجات الرتبوية يف وحدات منهاج الوطني التفاعلي.
�أجرت نوري ( )2012درا�سة هدفت للتعرف �إىل الرتبية
باللعب يف الفكر الرتبوي الإ�سالمي وامل�ضامني الرتبوية لأمناط
اللعب املنهجي يف ريا�ض الأطفال.تكونت عينة الدرا�سة من 5
ريا�ض �أطفال ،و ( )71معلمة يف ق�ضاء مدينة بعقوبة ،و ( )50معلمة
من اللواتي لديهن خدمة �أكرث من (� )10سنوات� .أما �أدوات البحث
فقد ا�ستخدمت الأدوات الآتية :دليل منهاج وحدة اخلربة التفاعلي
املتكامل ال�شامل ملعلمات ريا�ض الأطفال يف العراق للعام الدرا�سي
 ،2010وا�ستبانة جمع املعلومات ،والألعاب املنهجية يف ريا�ض
الأطفال املعتمدة من وزارة الرتبية �أو ما يقره الإ�رشاف الرتبوي
على ريا�ض الأطفال وامل�ضامني الرتبوية لكل لعبة ،و�ألعاب الطفولة

يف الفكر الرتبوي الإ�سالمي وامل�ضامني الرتبوية لكل لعبة.و�أظهرت
النتائج ت�ضمني الرتبية باللعب يف الفكر الرتبوي الإ�سالمي ()21
قيمة تربوية�.أما فيما يتعلق بامل�ضامني الرتبوية فت�ضمنت �ألعاب
التدريب الوظيفي والألعاب اخلا�صة باللعب احلركي ،والرتكيبي،
واخلا�صة بلعب البناء والدور ،ولعب الأدوار ،والألعاب ذات القواعد،
جمموعة من امل�ضامني الرتبوية ،فقد ت�ضمنت اللعب احلركي ()13
من القيم الرتبوية ،وت�ضمن اللعب الرتكيبي ( )19من القيم الرتبوية،
وت�ضمن لعب البناء والدور ( )8من القيم الرتبوية ،وت�ضمن لعب
بالأدوار ( )21من القيم الرتبوية ،وت�ضمنت الألعاب ذات القواعد
( )5من القيم الرتبوية� .أما ما يتعلق مبدى ال�صلة بني الرتبية باللعب
يف الفكر الإ�سالمي والرتبية احلديثة ،فقد �أ�شارت النتائج �إىل وجود
نقاط �ضعف يف نظام ريا�ض الأطفال.
وهدفت درا�سة حممد وحممد واخلويل (� )2014إىل تنمية
املفاهيم الأ�سا�سية للعقيدة الإ�سالمية ال�صحيحة لطفل الرو�ضة،
وذلك با�ستخدام احلقائب التعليمية ،وا�ستخدم البحث املنهج
التجريبي ،وتكونت عينة البحث من ( )28طفل وطفلة من امل�ستوى
الثالث بريا�ض �أطفال ،وزعوا �إىل جمموعة �ضابطة ،وجمموعة
جتريبية.ومت ا�ستخدام الأدوات التالية :اختبار �ستانفورد – بينيه
للذكاء ،ومقيا�س املفاهيم الأ�سا�سية للعقيدة الإ�سالمية ال�صحيحة،
واحلقائب التعليمية للمفاهيم الأ�سا�سية للعقيدة الإ�سالمية
ال�صحيحة.و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف
القيا�س البعدي والتتبعي ملفاهيم العقيدة الإ�سالمية ال�صحيحة بني
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ل�صالح املجموعة التجريبية،
فعالية ا�ستخدام احلقائب التعليمية يف تنمية املفاهيم الأ�سا�سية
للعقيدة الإ�سالمية ال�صحيحة لطفل الرو�ضة.
وهدفت درا�سة املعلوف ( )2015التعرف �إىل دور ريا�ض
الأطفال يف غر�س قيم الرتبية الأخالقية لدى �أطفالها من وجهة
نظر املعلمات واملديرات يف حمافظة عمان العا�صمة ،ومت اختيار
عينة مكونة من ( )380مديرة ومعلمة يف ريا�ض الأطفال احلكومية
مت توزيع ا�ستبانة عليهن جلمع البيانات.و�أظهرت النتائج
واخلا�صةَّ ،
�أن دور ريا�ض الأطفال يف غر�س قيم الرتبية الأخالقية لدى �أطفالها
جاء بدرجة مرتفعة ،وجاء يف الرتبة الأوىل بعد «دور املنهاج
التفاعلي يف غر�س قيم الرتبية الأخالقية » ،ويف الرتبة الثانية جاء
بعد «دور املعلمة يف غر�س القيم الأخالقية» ،ويف الرتبة الأخرية جاء
بعد «دور الأن�شطة الال�صفية يف غر�س القيم الأخالقية».وتو�صلت
النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف دور ريا�ض
الأطفال يف غر�س قيم الرتبية الأخالقية من وجهة نظر املعلمات
واملديرات تعزى لنوع الريا�ض ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف دور ريا�ض الأطفال يف غر�س قيم الرتبية الأخالقية من وجهة
نظر املعلمات واملديرات تعزى للم�ؤهل العلمي� ،إذ كانت الفروقات
ل�صالح امل�ؤهل العلمي البكالوريو�س ،وعدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف دور ريا�ض الأطفال يف غر�س قيم الرتبية الأخالقية
من وجهة نظر املعلمات واملديرات تعزى �إىل �سنوات اخلربة.
وهدفت درا�سة ال�رسدية (� )2016إىل ا�ستق�صاء فاعلية
ا�ستخدام الأنا�شيد التعليمية يف تنمية الوعي الديني لدى �أطفال
الرو�ضة يف الأردن ،واتبع البحث املنهج �شبة التجريبي ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )60طالب ًا وطالبة من طلبة ريا�ض الأطفال
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من مدر�ستني ق�سموا �إىل جمموعتني �أحدهما جتريبية ( )30طالب
وطالب وطابة ،والأخرى �ضابطة عددها ( )30طالب وطالبة.
وا�ستخدمت الدرا�سة �أ�سلوب الأنا�شيد ،و�أع ّدت اختباراً يت�ضمن خم�سة
من الأنا�شيد اجلاهزة ،والتي تناولت موا�ضيع دينية م�ؤثرة ،على
منو الوعي الديني للأطفال ،مثل ال�صالة والو�ضوء و�أركان الإ�سالم،
مت �إجراء االختبار للطلبة ب�أ�سلوب املقابلة باالختبار ال�شفهي.
و َّ
وقد كانت الفروق ذات داللة �إح�صائية يف االختبار البعدي ل�صالح
املجموعة التجريبية ،ويف هذا �إ�شارة لتوظيف الأنا�شيد التعليمية
يف تنمية الوعي الديني ب�شكل �إيجابي �أكرب من ا�ستخدام الطريقة
التقليدية ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود اختالف بني تقديرات طلبة
ريا�ض الأطفال لدرجة ا�ستخدام الأنا�شيد التعليمية تبع ًا ملتغري
اجلن�س� ،إذ �إن الذكور يوظفون ا�ستخدام الأنا�شيد التعليمية يف تنمية
الوعي الديني بدرجة �أعلى من زميالتهم الإناث.
هدفت درا�سة مر�سي وخ�ضور ( )2017التعرف �إىل درجة
توافر الأهداف الوجدانية يف املنهج املطور لريا�ض الأطفال يف
�سورية.ومت االعتماد على املنهج الو�صفي وا�ستخدم قائمة للأهداف
الوجدانية وا�ستمارة حتليل حمتوى�.أظهرت النتائج توافر ()18
هدف ًا وجداني ًا الواردة يف قائمة الأهداف البالغ عددها ()86
هدف ًا يف املنهج املطور لريا�ض الأطفال �أي � َّأن العدد الأكرب من
الأهداف الوجدانية غري حمقق ،وكان �أبرزها ت�شجيع الطفل على
امل�شاركة والتعاون مع الآخرين ،وتنمية مقدرة الطفل على التعبري
عن االنفعاالت املختلفة ،ثم تنمية مقدرة الطفل على اتباع قواعد
النظام والرتتيب.
وقامت ال�سلمي ( )2017بدرا�سة هدفت التعرف �إىل مدى
توظيف الألعاب التعليمية يف حتقيق الأهداف الرتبية الإ�سالمية
لطفل مرحلة ريا�ض الأطفال.وتكونت عينة الدرا�سة من ( )90معلمة
من معلمات ريا�ض الأطفال يف مكة املكرمة ،ومت ا�ستخدام بطاقة
املالحظة جلمع املعلومات�.أظهرت النتائج � َّأن �أكرث الأهداف حتقيق ًا
يف مرحلة ريا�ض الأطفال هو هدف احرتام الآخرين ،ثم هدف
م�ساعدة الآخرين ،ثم �إتقان العمل ،يليه ال�صرب والتعاون ،و�أخرياً
هدف االلتزام.كما �أظهرت النتائج �أن توظيف املعلمات للألعاب
التعليمية يف حتقيق �أهداف الرتبية الإ�سالمية جاء بدرجة مرتفعة،
و� َّأن توظيف الألعاب التعليمية يف حتقيق الهدفني (التعاون وااللتزام
بالوقت) جاء بدرجة متو�سطة ،وجاء حتقيق الأهداف اخللقية ب�صفة
عامة بدرجة مرتفعة.
وقام باديانتي وارواتي ومليدا( (�Budiyanti, Erawati & Mau
 )lida, 2018بدرا�سة املناهج امل�ستدامة يف الرتبية الإ�سالمية يف
را�ض الأطفال واملدار�س االبتدائية الإ�سالمية يف مدينة �شرييبون
�إندوني�سيا ،مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي لتحليل ر�ؤية املدر�سة
ور�سالتها ،وكفاءات الطلبة اخلريجني وطرق التدري�س ا�ستناداً �إىل
الدرا�سة اال�ستق�صائي نحو ا�ستدامة مواد الرتبية الإ�سالمية بني
خريجي ريا�ض الأطفال واملدار�س االبتدائية ،و�أظهرت النتائج
�أن ريا�ض الأطفال يف مدينة �شرييبون م�ؤلفة من رو�ضات عامة
ورو�ضات �إ�سالمي� ،إذ متكّن خريجو ريا�ض الأطفال الذين تابعوا
الدرا�سة �إىل املدار�س االبتدائية الإ�سالمية من �إكمال عمليات التعلم
ب�سال�سة على عك�س خريجي ريا�ض الأطفال العامة ،وخا�صة
مو�ضوعات الرتبية الإ�سالمية.و� َّإن طبيعة منهاج الرتبية الإ�سالمية
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وال �سيما حتفيظ القر�آن الكرمي ،وتالوته و�أداء ال�صلوات والعبادة
العملية التي تدر�س يف املدار�س االبتدائية الإ�سالمية ،كان ميار�سها
خريجو رو�ضة الإ�سالم على نحو �أكرث من خريجو ريا�ض الأطفال
العامة ب�سبب اعتيادهم على الأن�شطة الروتينية.
وهدفت درا�سة �سو�سانتي (� )Susanti, 2018إىل درا�سة
حالة تطبيق القيم الإ�سالمية للأطفال يف مدار�س ريا�ض الأطفال
الإ�سالمية يف منطقة تربياتل بانني ( )Tarbiyatul Baninيف
�إندوني�سيا.مت تطبيق بطاقة مالحظة يف الرو�ضة جلمع البيانات
بالإ�ضافة �إىل مقابالت �شبه منظمة مع املعلمني.و�أظهرت النتائج
تدري�س القيم الإ�سالمية يف مدار�س ريا�ض الأطفال الإ�سالمية،
وكانوا يطلقون عليها تطبيق الأخالق والأدب وال�شخ�صية امل�سلمة
اجليدة.وهذه املدار�س تعمل على ت�سهيل الذكاء العلمي وتطوير
الذكاء الروحي لدى الطلبة.
التعقيب على الدراسات السابقة
تتفق هذه الدرا�سة مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة يف الأهداف،
�إذ تتفق مع درا�سة عواقلة ( )1997يف بيان الأ�س�س الرتبوية التي
يجب توافرها يف �إعداد الأطفال يف الأردن ،واتفقت �أغلب الدرا�سات
ال�سابقة يف املنهج امل�ستخدم فيها� ،إذ ا�ستخدمت �أغلب الدرا�سات
املنهج الو�صفي وهو ما حدد لهذه الدرا�سة بينما ا�ستخدمت درا�سة
ال�رسدية ( )2016املنهج التجريبي.وا�ستفاد الباحثان من الدرا�سات
ال�سابقة يف بيان اخل�صائ�ص واملعايري النموذجية للرتبية الإ�سالمية
لريا�ض الأطفال.ومتيزت هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة يف �أ َّنها
تك�شف عن درجة حتقيق �أهداف مناهج الرتبية الإ�سالمية يف ريا�ض
الأطفال من وجهة نظر املعلمات يف منطقة اربد الأوىل من النواحي
املعرفية والنف�س حركية والوجدانية.

مشكلة الدراسة
تعد مرحلة ريا�ض الأطفال من �أهم املراحل يف تكوين
�شخ�صية الطفل وبناء قدراته ،ويقدم للطفل يف هذه املرحلة
مناهج درا�سية �أهمها منهاج الرتبية الإ�سالمية الذي يقت�رص
على تقدمي معلومات دينية ب�سيطة ويركز على النواحي املعرفية
و�إهمال النواحي التطبيقية واخلربات احلياتية والعلمية ،و�صعوبة
تطبيق �أهداف منهاج الرتبية الإ�سالمية ،وكرثة تفريع مواد الرتبية
الإ�سالمية وعدم منا�سبتها حلاجات الأطفال ،وعدم عر�ض املادة
العلمية بطريقة جذابة وم�شوقة ،وق�صور مناهج الرتبية الإ�سالمية
يف �إثارة وتوجيه ميول الأطفال نحو درا�سة مواد الرتبية الإ�سالمية.
وتناولت الدرا�سات ال�سابقة منهاج الرتبية الإ�سالمية لريا�ض
الأطفال يف الأردن ،و�أ�شارت �إىل وجود حاجة �إىل االهتمام مبحتوى
كتب الرتبية الإ�سالمية يف ريا�ض الأطفال واالهتمام بالأن�شطة
التقوميية فيها (ال�شديفات ،)2008 ،كما �أظهرت درا�سة خزعلي
(� )2010إىل � َّأن جميع تكرارات القيم الإ�سالمية �أقل من املتو�سط يف
أردن.وبناء
املنهاج الوطني التفاعلي ملرحلة ريا�ض الأطفال يف ال
ً
على ما �سبق جاءت هذه الدرا�سة لبيان درجة حتقيق �أهداف منهاج
الرتبية الإ�سالمية يف ريا�ض الأطفال من وجهة نظر املعلمات يف
منطقة اربد الأوىل.
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أسئلة الدراسة
جتيب الدرا�سة عن الت�سا�ؤالت الآتية:
1 .1ما درجة حتقيق �أهداف مناهج الرتبية الإ�سالمية يف ريا�ض
الأطفال من وجهة نظر املعلمات يف منطقة اربد الأوىل؟
2 .2هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≥ 0.05لدرجة حتقيق �أهداف مناهج الرتبية الإ�سالمية
يف ريا�ض الأطفال من وجهة نظر املعلمات يف منطقة اربد
الأوىل تعزى للمتغريات (اخلربة الوظيفية ،امل�ؤهل العلمي) ؟

أهداف الدراسة
تهدف الدرا�سة التعرف �إىل درجة حتقيق �أهداف منهاج
الرتبية الإ�سالمية يف ريا�ض الأطفال من وجهة نظر املعلمات يف
منطقة اربد الأوىل ،وتك�شف عن الفروق يف درجة حتقيق الأهداف
تبع ًا الختالف متغريات اخلربة الوظيفية وامل�ؤهل العلمي.

أهمية الدراسة
يهتم منهاج الرتبية الإ�سالمية يف تنمية جميع جوانب �شخ�صية
الطفل الإ�سالمية الفكرية والعاطفية واجل�سدية واالجتماعية ،وتنظيم
�سلوكياته على �أ�سا�س من مبادئ الإ�سالم وتعاليمه ،بغر�ض حتقيق
�أهداف الإ�سالم يف �شتى جماالت احلياة.وت�أتي �أهمية الدرا�سة من
�أهمية حتقيق �أهداف منهاج الرتبية الإ�سالمية للأطفال و�إعدادهم
�إعداداً ديني ًا حتى يعرفوا ربهم خالق ال�سماوات والأر�ض وواهب
احلياة والنعم.وعلى ال�صعيد العملي من امل�ؤمل �أن ت�ضيف هذه
الدرا�سة ال�سمات الآتية:
1 .1ت�ساعد الدرا�سة على �إبراز مفهوم منهاج الرتبية الإ�سالمية
وتو�ضيح �أهداف منهاج الرتبية الإ�سالمية املقدم ملرحلة
ريا�ض الأطفال ،وال �سيما �أن منهاج الرتبية الإ�سالمية يتميز
مبجموعة خ�صائ�ص وحقائق تت�أثر به الكثري من �سلوكيات
الأطفال يف مرحلة ريا�ض الأطفال.
2 .2ت�ساعد الدرا�سة كذلك يف تقييم متطلبات حتقيق �أهداف منهاج
الرتبية الإ�سالمية الالزمة لريا�ض الأطفال وذلك من وجهة
نظر املعلمات مما ينعك�س على تدعيم نقاط القوة واحلد
من نقاط ال�ضعف وحت�سني حتقيق �أهداف منهاج الرتبية
الإ�سالمية يف املدر�سة.
3 .3ت�ساعد الدرا�سة يف التنبيه على �أهمية منهاج الرتبية
الإ�سالمية للأطفال وتن�شئتهم التن�شئة ال�صحيحة ،وكذلك
ت�ساعد املخت�صني باملناهج يف �إعادة �صياغة مناهج الرتبية
الإ�سالمية يف ريا�ض الأطفال ليوافق وحاجات الأطفال
املختلفة و�إخراج جيل قادر على التقدم واالرتقاء باملجتمع
الإ�سالمي يف كل نواحي احلياة.
4 .4ت�ساعد الباحثني يف توفري جماالت بحثية جديدة ويف �إجراء
درا�سات معمقة ومو�سعة حول موا�ضيع حتقيق �أهداف منهاج
الرتبية الإ�سالمية يف ريا�ض الأطفال و�أهميتها.

الرتبية والتعليم �إىل املتعلمني بق�صد �إي�صالهم �إىل مرتبة الكمال
التي هي�أهم اهلل � -سبحانه وتعاىل  -لها وفق منهاج اهلل � -سبحانه
وتعاىل ( -الها�شمي واخلطيب وفخري واملواجدة و�صومان:2016 ،
 .)61ويعرف منهاج الرتبية الإ�سالمية �إجرائي ًا باملادة الدرا�سية
التي تت�ضمن جمموعة من اخلربات واملعارف الإ�سالمية التي تقدم
لريا�ض الأطفال.
◄◄مرحلة ريا�ض  الأطفال :هي املرحلة التي ترعى الطفل
ما بني الثالثة �أو الرابعة وحتى ال�ساد�سة يف م�ؤ�س�سات تربوية
اجتماعية تهدف �إىل حتقيق النمو املتكامل واملتوازن للأطفال من
جميع النواحي اجل�سمية والعقلية والنف�سية واالجتماعية.بالإ�ضافة
�إىل تدعيم وتنمية قدراتهم عن طريق اللعب والن�شاط احلر (بدر،
 .)16 :2009وتعرف �إجرائي ًا مبرحلة التعليم ما قبل املدر�سي
وتهتم بتعليم الأطفال من عمر �أربع �سنوات �إىل عمر �ست �سنوات.

حدود الدراسة
اقت�رص تطبيق الدرا�سة على معلمات ريا�ض الأطفال احلكومية
واخلا�صة ،كما مت تنفيذها يف ريا�ض الأطفال احلكومية واخلا�صة
التابعة ملديرية تربية اربد الأوىل خالل العام الدرا�سي 2018م.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
اعتمدت هذه الدرا�سة على املنهج الو�صفي ،بهدف التعرف �إىل
درجة حتقيق �أهداف مناهج الرتبية الإ�سالمية يف ريا�ض الأطفال
من وجهة نظر املعلمات يف منطقة اربد الأوىل�.إذ قام الباحثان
بجمع املعلومات من خالل الرجوع �إىل الأدب النظري ال�سابق
والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة ،كما ا�ستخدمت
اال�ستبانة جلمع ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمات ريا�ض الأطفال
َّ
احلكومية واخلا�صة يف منطقة �إربد الأوىل خالل العام الدرا�سي
2018م ،والبالغ عددهن ( )316معلمة.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )250معلمة من معلمات ريا�ض
الأطفال ،اخرتن بطريقة ع�شوائية بن�سبة ( )79%من جمتمع
الدرا�سة ،واجلدول ( )1يو�ضح توزيع �أفراد العينة تبع ًا للمتغريات
ال�شخ�صية والوظيفية.
الجدول ()1
توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الشخصية والوظيفية

املتغريات

اخلربة الوظيفية

مصطلحات الدراسة
◄◄منهاج الرتبية الإ�سالمية :هو نظام من احلقائق واملعايري
والقيم الثابتة ،واخلربات الإن�سانية املتغرية التي تقدمها م�ؤ�س�سة
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الفئة

التكرار

الن�سبة املئوية

�أقل من � 5سنوات

22

8.8

من � 10 - 5سنوات

163

65.2

�أكرث من � 10سنوات

65

26.0

املجموع

250

100.0
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املتغريات

امل�ؤهل العلمي

الفئة

التكرار

الن�سبة املئوية

دبلوم

64

25.6

بكالوريو�س

109

43.6

درا�سات عليا

77

30.8

املجموع

250

100.0

معادلة ثبات الأداة (كرونباخ الفا) على جماالت ا�ستبانة الدرا�سة
والأداة ككل ،واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.
الجدول ()2
معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجاالت الدراسة واألداة ككل

يظهر من اجلدول ( )1بالن�سبة ملتغري اخلربة الوظيفية ،يالحظ
�أن املعلمات يف منطقة اربد الأوىل التي ترتاوح خربتهم بني (من
� 10 - 5سنوات) هن الأعلى تكراراً والذي بلغ ( )163بن�سبة مئوية
( ،)65.2%بينما املعلمات التي تقل عن � 5سنوات هن الأدنى
تكراراً والذي بلغ ( )109بن�سبة مئوية ( ،)25.6%وبالن�سبة ملتغري
امل�ؤهل العلمي ،نالحظ �أن املعلمات يف منطقة اربد الأوىل من حملة
�شهادة البكالوريو�س هم الأعلى تكراراً والذي بلغ ( )109بن�سبة
مئوية ( ،)43.6%يليها حملة �شهادة الدرا�سات العليا بتكرار بلغ
( )77ون�سبة مئوية ( ،)30.8بينما حملة �شهادة الدبلوم هم الأقل
تكراراً والذي بلغ ( )64وبن�سبة مئوية (.)25.6%

أداة الدراسة
قام الباحثان ببناء ا�ستبانة للح�صول على �آراء �أفراد عينة
الدرا�سة لتحقيق �أهداف الدرا�سة بالك�شف عن درجة حتقيق �أهداف
مناهج الرتبية الإ�سالمية يف ريا�ض الأطفال من وجهة نظر
املعلمات يف منطقة اربد الأوىل ،وذلك باال�ستعانة بالدرا�سات
ال�سابقة (خزعلي2010 ،؛ العتابي2006 ،؛ املعلوف،)2015 ،
وتكونت اال�ستبانة من جز�أين ،حيث ا�شتمل اجلزء الأول على
َّ
املعلومات الوظيفية لأفراد عينة الدرا�سة (اخلربة ،امل�ؤهل العلمي)،
� َّأما اجلزء الثاين فا�شتمل على ( )24فقرة تقي�س درجة حتقيق �أهداف
وت�ضمن �أربع جماالت
مناهج الرتبية الإ�سالمية يف ريا�ض الأطفال،
َّ
بواقع ( )8فقرات لكل منها :جمال الأهداف الوجدانية ،جمال
الأهداف املعرفية ،جمال الأهداف النف�س حركية.
صدق أداة الدراسة
بهدف الت�أكد من �صدق املحتوى لأداة الدرا�سة ب�صورتها
الأولية ،عر�ضت على ( )8حمكمني من ذوي اخلربة والكفاءة
يف الرتبية الإ�سالمية و�أ�ساليب تدري�سيها ،وذلك بغر�ض احلكم
على درجة �سالمة ال�صياغة اللغوية للفقرات وو�ضوحها ،ودرجة
منا�سبتها لقيا�س ما و�ضعت من �أجله ،ودرجة انتماء كل فقرة
للمجال الذي تنتمي �إليه ،بالإ�ضافة �إىل �أي �إجراء يلزم من حذف �أو
تعديل �أو �إ�ضافة على فقرات اال�ستبانة �أو اقرتاحات يرونها منا�سبة،
مت الأخذ مبالحظات املحكمني ومقرتحاتهم وتعديل فقرات
و َّ
مت �إخراج اال�ستبانة
بناء على �إجماع �أغلبية املحكمني ،و َّ
اال�ستبانة ً
ب�صورتها النهائية.
ثبات أداة الدراسة
بغر�ض الت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،طبقت الأداة على عينة
ا�ستطالعية مكونة من ( )30معلمة من معلمات ريا�ض الأطفال
اخرتن من خارج العينة الأ�صلية ومن جمتمع الدرا�سة ،وطبقت
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الرقم

املجال

عدد الفقرات

معامل كرونباخ �ألفا

1

الأهداف الوجدانية

8

0.83

2

الأهداف املعرفية

8

0.87

3

الأهداف النف�س حركية

8

0.89

الأداة ككل

24

0.80

يظهر من اجلدول (� )2أن معامالت كرونباخ �ألفا ملجاالت
الدرا�سة تراوحت ما بني ( )0.89 - 0.83؛ وجميع معامالت الثبات
مرتفعة ومقبولة لأغرا�ض الدرا�سة ،حيث يعترب معامل الثبات
(كرونباخ الفا) مقبول �إذا زاد عن (.)0.70
تصحيح املقياس
تكونت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية من ( )24فقرة ،حيث
ا�ستخدم الباحثان مقيا�س ليكرت للتدرج اخلما�سي بهدف قيا�س �آراء
�أفراد عينة الدرا�سة ،مت �إعطاء موافق ب�شدة ( )5درجات ،موافق ()4
درجات ،حمايد ( )3درجات ،غري موافق ( ،)2غري موافق ب�شدة (،)1
وذلك بو�ضع �إ�شارة (√) �أمام الإجابة التي تعك�س درجة موافقتهم،
كما مت االعتماد على الت�صنيف التايل للحكم على املتو�سطات
احل�سابية كالتايل�( :أقل من  2.34منخف�ضة ،من ()3.66 - 2.34
متو�سطة ،من � 3.67إىل  5.00مرتفعة).

متغريات الدراسة
ا�شتملت متغريات الدرا�سة على:
Ú Úاملتغريات امل�ستقلة:
 اخلربة الوظيفية ،ولها ثالثة م�ستويات�( :أقل من � 5سنوات،
من � 10 - 5سنوات� ،أكرث من � 10سنوات).
 امل�ؤهل العلمي ،وله م�ستويان( :دبلوم ،بكالوريو�س،
درا�سات عليا).
Ú Úاملتغري التابع:
 درجة حتقيق �أهداف مناهج الرتبية الإ�سالمية يف ريا�ض
الأطفال من وجهة نظر املعلمات يف منطقة اربد الأوىل.

املعاجلة اإلحصائية
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخدام املعاجلات الإح�صائية
التالية من خالل برنامج الرزم الإح�صائية (:)SPSS
 التكرارات والن�سب املئوية للمتغريات ال�شخ�صية لأفراد
عينة الدرا�سة.
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات
�أفراد عينة الدرا�سة عن جميع جماالت الدرا�سة.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )10ع ( - )28آب 2019

 حتليل التباين الثنائي ).(2 - Way ANOVA
 حتليل التباين الثنائي املتعدد (.)MANOVA
 اختبار ( )scheffeللمقارنات البعدية.

نتائج الدراسة ومناقشتها
يت�ضمن هذا اجلزء نتائج الدرا�سة التي هدفت التعرف �إىل
درجة حتقيق �أهداف مناهج الرتبية الإ�سالمية يف ريا�ض الأطفال
يف منطقة اربد الأوىل ،و�ستعر�ض النتائج باالعتماد على �أ�سئلة
الدرا�سة.
◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول :ما درجة
حتقيق �أهداف مناهج الرتبية الإ�سالمية يف ريا�ض  الأطفال من
وجهة نظر املعلمات يف منطقة اربد الأوىل؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال،
ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل جمال من
جماالت الدرا�سة والأداة ككل ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة واألداة ككل (ن=)250

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرقم

الفقرة

1

الأهداف الوجدانية

3.04

2

الأهداف املعرفية

3.90

0.49

3

الأهداف النف�س حركية

3.53

0.60

2

3.49

0.32

-

الأداة ككل

الرتبة

الدرجة

0.87

3

متو�سطة

1

مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة

يظهر من اجلدول (� )3أن املتو�سطات احل�سابية ملجاالت
الدرا�سة تراوحت بني ( ،)3.90 - 3.04كان �أعالها للمجال الثاين
«الأهداف املعرفية» مبتو�سط ح�سابي ( )3.90وبدرجة مرتفعة ،يليه
املجال الثالث «الأهداف النف�س حركية» مبتو�سط ح�سابي ()3.53
وبدرجة متو�سطة ،وباملرتبة الأخرية املجال الأول «الأهداف
الوجدانية» مبتو�سط ح�سابي ( )3.04وبدرجة متو�سطة ،وبلغ
املتو�سط احل�سابي للأداة ككل ( )3.49وبدرجة متو�سطة.ويعزى
ذلك �إىل تركيز معدي مناهج الرتبية الإ�سالمية لريا�ض الأطفال
على اجلوانب املعرفية والإدراك لدى الطفل وقلة االهتمام بتكوين
ال�سلوك ،وتربية الوجدان لدى الأطفال ،بالإ�ضافة �إىل وجود �ضعف
يف تدري�س مناهج الرتبية الإ�سالمية ويف حتقيق الأهداف املر�سومة
وا�ستخدام طرائق و�أ�ساليب تقليدية يف تعليم الرتبية الإ�سالمية
ملرحلة ريا�ض الأطفال.
واتفقت هذه النتائج مع نتائج درا�سة املومني ( )2010التي
�أظهرت �أن الأهداف العامة للمجاالت الدينية الأخالقية يف ريا�ض
الأطفال ال تن�سجم مع املرحلة العمرية التي و�ضع من �أجلها املنهاج
لأنها فوق م�ستوى قدرات الأطفال يف هذه املرحلة العمرية الن
الطفل يف هذه املرحلة غري مكلف �رشعياً ،و�أظهرت النتائج وجود
ان�سجام بني الأهداف العامة ملجاالت الدينية الأخالقية للمنهاج
الوطني التفاعلي وحمتوى املنهاج بدرجة متو�سطة.
واتفقت هذه النتائج مع نتائج درا�سة العتابي ()2006
التي تو�صلت وجود ق�صور يف تطبيق خربة الرتبية الإ�سالمية يف

ريا�ض الأطفال ب�سبب االعتماد على املناهج التقليدية وعدم وجود
وكاف للطفل.واتفقت
الإمكانيات العلمية واملادية لتوفري جو مالئم
ٍ
هذه النتائج مع نتائج درا�سة خزعلي ( )2010التي �أ�شارت �إىل �أن
النتاجات الرتبوية الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي ملرحلة
ريا�ض الأطفال احلكومية يف الأردن قد ت�ضمنت  42قيمة �إ�سالمية،
وكانت جميع تكرارات القيم الإ�سالمية �أقل من املتو�سط ،كما كانت
تكرارات جمال “القيم ال�شخ�صية” �أعلى من املتو�سط ،وجاءت
تكرارات جماالت القيم “العقدية ،والتعبدية ،واالجتماعية” �أقل من
املتو�سط.وتختلف هذه النتيجة مع نتائج درا�سة املعلوف ()2015
�أظهرت نتائجها �أن دور ريا�ض الأطفال يف غر�س قيم الرتبية
الأخالقية لدى �أطفالها جاء بدرجة مرتفعة.
وفيما يلي عر�ض للمتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لكل فقرة من فقرات كل جمال واملجال ككل ،واجلداول
�أدناه تو�ضح ذلك.
Ú Úاملجال الأول :الأهداف الوجدانية
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال «األهداف الوجدانية» والمجال
ككل (ن=)250

الرقم

4

6

5

2

3

1

7

8

الفقرة
ينمي منهاج الرتبية
الإ�سالمية �إح�سا�س الطفل
مبا ينبغي نحو �أ�رسته
وجمتمعه.
يغر�س منهاج الرتبية
الإ�سالمية حمبة الر�سول
 �صلى اهلل عليه و�سلم -وتوقريه يف نفو�س الأطفال.
يغر�س منهاج الرتبية
الإ�سالمية حمبة اهلل عز
وجل وتعظيمه وخ�شيته يف
نفو�س الأطفال.
يعزز منهاج الرتبية
الإ�سالمية حمبة الأطفال يف
دينهم واالعتزاز به.
يغر�س منهاج الرتبية
الإ�سالمية روح التفا�ؤل
وال�شعور بالثقة بالنف�س
لدى الأطفال.
يجذب منهاج الرتبية
الإ�سالمية انتباه الأطفال
ويثري حوا�سهم.
يهتم منهاج الرتبية
الإ�سالمية على حب الأمة
الإ�سالمية واالنتماء �إليها.
يحقق منهاج الرتبية
الإ�سالمية تقوية املودة
والرتاحم بني الأطفال.
«الأهداف الوجدانية» ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
3.71

1.18

الرتبة

1

الدرجة
مرتفعة

3.19

1.42

2

متو�سطة

3.13

1.38

3

متو�سطة

3.00

1.42

4

متو�سطة

2.89

1.34

5

متو�سطة

2.83

1.49

6

متو�سطة

2.80

1.45

7

متو�سطة

2.76

1.53

8

متو�سطة

3.04

0.87

-

متو�سطة

يظهر من اجلدول (� )4أن املتو�سطات احل�سابية للفقرات
تراوحت بني ( ،)3.71 - 2.76كان �أعالها للفقرة رقم ( )4والتي
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تن�ص على« :ينمي منهاج الرتبية الإ�سالمية �إح�سا�س الطفل مبا
ينبغي نحو �أ�رسته وجمتمعه» مبتو�سط ح�سابي ( )3.71وبدرجة
مرتفعة ،تليها الفقرة رقم ( )6والتي تن�ص على« :يغر�س منهاج
الرتبية الإ�سالمية حمبة الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم  -وتوقريه يف
نفو�س الأطفال» مبتو�سط ح�سابي ( )3.19وبدرجة متو�سطة ،ومن ثم
الفقرة رقم ( )5والتي تن�ص على« :يغر�س منهاج الرتبية الإ�سالمية
حمبة اهلل عز وجل وتعظيمه وخ�شيته يف نفو�س الأطفال» مبتو�سط
ح�سابي ( )3.13وبدرجة متو�سطة ،وباملرتبة الأخرية الفقرة رقم
( )8والتي تن�ص على« :يحقق منهاج الرتبية الإ�سالمية تقوية املودة
والرتاحم بني الأطفال» مبتو�سط ح�سابي ( )2.76وبدرجة متو�سطة،
وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجال «الأهداف الوجدانية» ككل ()3.04
وبدرجة متو�سطة.ويدل ذلك على وجود ق�صور يف مناهج الرتبية
الإ�سالمية لريا�ض الأطفال يف اجلوانب الوجدانية و�إثارة ال�شعور
العاطفي لدى الأطفال وفق �أ�س�س الرتبية الإ�سالمية وقيمها للو�صول
�إىل تعديل �سلوك الطفل وتقوميه وفق مبادئ الرتبية الإ�سالمية،
وهذا ميكن حتقيقه بو�ضع الأهداف الوجدانية يف �أولويات الأهداف
من حيث حتقيقها واالهتمام باجلانب العاطفي لتعديل ال�سلوك،
وجتدر الإ�شارة �إىل اهتمام مناهج الرتبية الإ�سالمية بتعميق انتماء
الطفل نحو �أ�رسته وجمتمعه.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة مر�سي وخ�ضور
( )2017التي �أظهرت وجود ق�صور املنهج املطور لريا�ض الأطفال
يف �سورية للأهداف الوجدانية.
Ú Úاملجال الثاين :الأهداف املعرفية
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال «األهداف المعرفية» والمجال ككل
(ن=)250

الرقم
4

5

3

7

8

2

الفقرة
يعرف منهاج الرتبية
الإ�سالمية الأطفال على نعم
اهلل عليه يف نف�سه وبيئته
ي�ساعد منهاج الرتبية
الإ�سالمية يف اكت�ساب
املهارات املنا�سبة للتفكري
ال�سليم
ي�ساعد منهاج الرتبية
الإ�سالمية على �إك�ساب
الأطفال القيم والآداب
الإ�سالمية املنا�سبة لهم
ي�ساعد منهاج الرتبية
الإ�سالمية يف فهم ق�صار
�آيات القر�آن الكرمي وحفظها
يعرف منهاج الرتبية
الإ�سالمية الأطفال
بال�صحابة ومواقفهم
الإ�سالمية
يعرف منهاج الرتبية
الإ�سالمية الأطفال ب�أحكام
العبادات املنا�سبة لهم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرقم

6

1

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة
ي�ساعد منهاج الرتبية
الإ�سالمية يف تدريب
الأطفال على �أداء العبادات
كال�صالة
ين�شئ منهاج الرتبية
الإ�سالمية الأطفال على
حتقيق العبودية هلل وحده ال
�رشيك له
«الأهداف املعرفية» ككل

الرتبة

الدرجة

3.54

0.83

7

متو�سطة

3.46

0.65

8

متو�سطة

3.90

0.49

-

مرتفعة

يظهر من اجلدول (� )5أن املتو�سطات احل�سابية للفقرات
تراوحت ما بني ( ،)4.42 - 3.46كان �أعالها للفقرة رقم ()4
والتي تن�ص على« :يعرف منهاج الرتبية الإ�سالمية الأطفال على
نعم اهلل عليه يف نف�سه وبيئته» مبتو�سط ح�سابي ( )4.42وبدرجة
مرتفعة ،تليها الفقرة رقم ( )5والتي تن�ص على« :ي�ساعد منهاج
الرتبية الإ�سالمية يف اكت�ساب املهارات املنا�سبة للتفكري ال�سليم»
مبتو�سط ح�سابي ( )4.32وبدرجة مرتفعة ،ومن ثم الفقرة رقم ()3
والتي تن�ص على« :ي�ساعد منهاج الرتبية الإ�سالمية على �إك�ساب
الأطفال القيم والآداب الإ�سالمية املنا�سبة لهم» مبتو�سط ح�سابي
( )4.13وبدرجة مرتفعة ،وباملرتبة الأخرية الفقرة رقم ( )1والتي
تن�ص على« :ين�شئ منهاج الرتبية الإ�سالمية الأطفال على حتقيق
العبودية هلل وحده ال �رشيك له» مبتو�سط ح�سابي ( )3.46وبدرجة
متو�سطة ،وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجال «الأهداف املعرفية» ككل
( )3.90وبدرجة مرتفعة.ويعود ذلك �إىل اهتمام مناهج الرتبية
الإ�سالمية ملرحلة ريا�ض الأطفال بتحقيق الأهداف التي تتناول
اجلوانب الفكرية والن�شاط العقلي والذهني و�إك�ساب الطفل مفاهيم
الرتبية الإ�سالمية وقيمه.
و�أ�شار عبابنة (� )1997إىل اهتمام الإ�سالم بتنمية امللكات
املعرفية عند الطفل ومن �أبرزها الذكاء واملدارك والتفكري واحلفظ
والتخيل ،و�أن الرتبية املعرفية للطفل تعنى بالرتبية العقلية للطفل
وتزويده باملعلومات النافعة ،واملعرفة تنمو عند الطفل تدريجي ًا
عرب مراحل عمرية مير بها ،تبد�أ بالإدراك احل�سي عنده ،وتنتهي
مبرحلة التكليف.
Ú Úاملجال الثالث :الأهداف النف�س حركية

الرتبة

الدرجة

4.42

0.55

1

مرتفعة

4.32

0.53

2

مرتفعة

4.13

0.61

3

مرتفعة

4.00

0.73

4

مرتفعة

3.81

0.81

5

مرتفعة

7

3.56

0.66

6

متو�سطة

6

الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال «األهداف النفس حركية»
والمجال ككل (ن=)250
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الرقم

الفقرة
يحث منهاج الرتبية
الإ�سالمية الأطفال على
تطبيق ال�سلوكيات الإيجابية
كرت�شيد ا�ستهالك املياه
يحث منهاج الرتبية
الإ�سالمية الأطفال على
احرتام املعلم والزمالء

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتبة

الدرجة

3.94

0.64

1

مرتفعة

3.80

0.83

2

مرتفعة
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الرقم

8

2

5

3

4

1

الفقرة
يحث منهاج الرتبية
الإ�سالمية الأطفال
على �أعمال بر الوالدين
وطاعتهما
يزيد منهاج الرتبية
الإ�سالمية من قدرات
الأطفال على التوا�صل مع
الآخرين
يحث منهاج الرتبية
الإ�سالمية الأطفال على
املحافظة على املرافق
العامة ونظافتها
ينمي منهاج الرتبية
الإ�سالمية لدى الأطفال
االمتثال بال�صدق والبعد
عن الكذب
يحث منهاج الرتبية
الإ�سالمية الأطفال على
االهتمام بالوقت
يك�سب منهاج الرتبية
الإ�سالمية الأطفال �أ�ساليب
احلوار

«الأهداف النف�س حركية» ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتبة

الدرجة

3.77

0.87

3

مرتفعة

3.61

0.75

4

متو�سطة

3.42

0.78

5

متو�سطة

3.33

0.75

6

متو�سطة

3.32

0.91

7

متو�سطة

3.07

0.95

8

متو�سطة

3.53

0.60

-

متو�سطة

◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين :هل هناك
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05لدرجة
حتقيق �أهداف مناهج الرتبية الإ�سالمية يف ريا�ض  الأطفال من
وجهة نظر املعلمات يف منطقة اربد الأوىل تعزى للمتغريات (اخلربة
الوظيفية ،امل�ؤهل العلمي)؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدم
حتليل التباين الثنائي ) (2 - Way ANOVAللك�شف عن الفروق
بني املتو�سطات احل�سابية يف الأداة ككل ،وا�ستخدام حتليل التباين
املتعدد ( )MANOVAللك�شف عن الفروق بني املتو�سطات احل�سابية
يف جماالت الدرا�سة واملتمثلة ب (الأهداف الوجدانية ،الأهداف
املعرفية ،والأهداف النف�س حركية) تبع ًا الختالف املتغريات
(اخلربة الوظيفية ،امل�ؤهل العلمي) ،واجلداول �أدناه تو�ضح ذلك.
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة واألداة ككل تبعاً الختالف
المتغيرات (الخبرة الوظيفية ،المؤهل العلمي)

املجال

املتغري
اخلربة
الوظيفية

الأهداف
الوجدانية
امل�ؤهل
العلمي

يظهر من اجلدول (� )6أن املتو�سطات احل�سابية للفقرات
تراوحت ما بني ( ،)3.94 - 3.07كان �أعالها للفقرة رقم ()7
والتي تن�ص على« :يحث منهاج الرتبية الإ�سالمية الأطفال على
تطبيق ال�سلوكيات الإيجابية كرت�شيد ا�ستهالك املياه» مبتو�سط
ح�سابي ( )3.94وبدرجة مرتفعة ،تليها الفقرة رقم ( )6والتي تن�ص
على« :يحث منهاج الرتبية الإ�سالمية الأطفال على احرتام املعلم
والزمالء» مبتو�سط ح�سابي ( )3.80وبدرجة مرتفعة ،ومن ثم الفقرة
رقم ( )8والتي تن�ص على« :يحث منهاج الرتبية الإ�سالمية الأطفال
على �أعمال بر الوالدين وطاعتهما» مبتو�سط ح�سابي ()3.77
وبدرجة مرتفعة ،وباملرتبة الأخرية الفقرة رقم ( )1والتي تن�ص
على« :يك�سب منهاج الرتبية الإ�سالمية الأطفال �أ�ساليب احلوار»
مبتو�سط ح�سابي ( )3.07وبدرجة متو�سطة ،وبلغ املتو�سط احل�سابي
للمجال «الأهداف النف�س حركية» ككل ( )3.53وبدرجة متو�سطة.
ويعزى ذلك �إىل ويعزى ذلك �إىل �إهمال مناهج الرتبية الإ�سالمية
ملرحلة ريا�ض الأطفال باجلوانب املهارية والأفعال العملية القائمة
على قيم الرتبية الإ�سالمية والتي يتمثلها الطفل يف �سلوكه يف احلياة
العملية ،وجتدر الإ�شارة �إىل اهتمام مناهج ريا�ض الأطفال ببع�ض
ال�سلوكيات الإيجابية واالحرتام الطفل للمعلم وزمالئه ووالديه.
واتفقت هذه النتائج مع نتائج درا�سة املومني ( )2010التي
�أظهرت �أن � ّإن القيم الإ�سالمية املت�ضمنة يف منهاج ريا�ض الأطفال
تن�سجم ب�شكل متو�سط مع املرحلة العمرية ويوجد قيم فوق م�ستوى
الأطفال.وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة ال�سلمي ( )2017التي
�أ�شارت �إىل � َّأن �أكرث الأهداف حتقيق ًا يف مرحلة ريا�ض الأطفال هو
هدف احرتام الآخرين ،ثم هدف م�ساعدة الآخرين ،ثم �إتقان العمل،
يليه ال�صرب والتعاون ،و�أخرياً هدف االلتزام بالوقت.

اخلربة
الوظيفية
الأهداف
املعرفية
امل�ؤهل
العلمي

الأهداف
النف�س
حركية

اخلربة
الوظيفية

امل�ؤهل
العلمي

اخلربة
الوظيفية
الأداة ككل
امل�ؤهل
العلمي
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الفئات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

�أقل من � 5سنوات

3.26

0.66

من � 10 - 5سنوات

3.03

0.86

�أكرث من � 10سنوات

2.98

0.95

دبلوم

2.91

0.86

بكالوريو�س

3.16

0.85

درا�سات عليا

2.96

0.89

�أقل من � 5سنوات

3.88

0.59

من � 10 - 5سنوات

3.88

0.49

�أكرث من � 10سنوات

3.98

0.47

دبلوم

4.00

0.49

بكالوريو�س

3.86

0.46

درا�سات عليا

3.90

0.53

�أقل من � 5سنوات

3.53

0.46

من � 10 - 5سنوات

3.50

0.57

�أكرث من � 10سنوات

3.61

0.70

دبلوم

3.64

0.66

بكالوريو�س

3.48

0.52

درا�سات عليا

3.53

0.64

�أقل من � 5سنوات

3.55

0.29

من � 10 - 5سنوات

3.47

0.29

�أكرث من � 10سنوات

3.53

0.38

دبلوم

3.52

0.28

بكالوريو�س

3.50

0.30

درا�سات عليا

3.47

0.36

أ.سعدة علي قاسم الباعوني
د .أحمد ضياء الدين حسني محمد احلسن

درجة حتقيق أهداف منهاج التربية اإلسالمية في رياض األطفال من وجهة نظر املعلمات في منطقة إربد األولى

يظهر من اجلدول ( )7وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة يف جماالت الدرا�سة واملتمثلة ب (الأهداف
الوجدانية ،الأهداف املعرفية ،والأهداف النف�س حركية) تبع ًا الختالف متغريي (اخلربة الوظيفية ،وامل�ؤهل العلمي) ،وملعرفة الداللة
الإح�صائية لتلك الفروق مت تطبيق حتليل التباين الثنائي ( ،)MANOVAواجلدول ( )8يو�ضح ذلك.
الجدول ()8
نتائج تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAللكشف عن الفروق في مجاالت الدراسة تبعاً الختالف المتغيرات (الخبرة الوظيفية ،والمؤهل العلمي)

النمط

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

قيمة «”F

داللة «”F

الأهداف الوجدانية

0.736

2

0.368

0.491

0.613

الأهداف املعرفية

0.393

2

0.196

0.822

0.441

الأهداف النف�س حركية

0.470

2

0.235

0.658

0.519

الأهداف الوجدانية

2.489

2

1.245

1.659

0.192

الأهداف املعرفية

0.613

2

0.306

1.282

0.279

الأهداف النف�س حركية

0.862

2

0.431

1.205

0.301

الأهداف الوجدانية

3.529

4

0.882

1.176

0.322

الأهداف املعرفية

1.457

4

0.364

1.525

0.195

الأهداف النف�س حركية

672.

4

0.168

0.470

0.758

الأهداف الوجدانية

184.271

245

0.7520

الأهداف املعرفية

59.023

245

0.2410

الأهداف النف�س حركية

86.822

245

0.3540

الأهداف الوجدانية

188.032

249

الأهداف املعرفية

60.173

249

الأهداف النف�س حركية

88.299

249

املتغري

اخلربة الوظيفية

)Wilkʼs (0.986
)F (0.576
)Sig (0.750

امل�ؤهل العلمي

)Wilkʼs (0.980
)F (0.823
)Sig (0.553

التفاعل بني اخلربة وامل�ؤهل

)Wilkʼs (0.947
)F (1.078
)Sig (0.368

اخلط�أ

املجموع امل�صحح

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (.)α≤0.05

يظهر من اجلدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف جميع جماالت الدرا�سة واملتمثلة
ب (الأهداف الوجدانية ،الأهداف املعرفية ،والأهداف النف�س حركية) تبع ًا الختالف متغريي (اخلربة الوظيفية ،وامل�ؤهل العلمي والتفاعل
بينهما)� ،إذ مل ت�صل قيم “ ”Fمل�ستوى الداللة الإح�صائية.
مت تطبيق حتليل التباين ) (2 - Way ANOVAللك�شف عن الفروق بني املتو�سطات يف الأداة ككل تبع ًا الختالف متغريي (اخلربة
كما َّ
الوظيفية ،وامل�ؤهل العلمي) ،واجلدول ( )9يو�ضح ذلك.
الجدول ()9
نتائج تحليل التباين الثنائي ( )Way ANOVA - 2للكشف عن الفروق في األداة ككل تبعاً الختالف متغيري (الخبرة الوظيفية ،والمؤهل العلمي)

املتغري

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

قيمة F

داللة  Fالإح�صائية

اخلربة

0.241

2

0.121

1.184

0.308

امل�ؤهل

0.106

2

0.053

0.519

0.596

اخلربة Xامل�ؤهل

0.188

4

0.047

0.463

0.763

اخلط�أ

24.531

241

0.102

املجموع امل�صحح

25.061

249

يظهر من اجلدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف الأداة ككل تبع ًا الختالف متغريي
(اخلربة الوظيفية ،وامل�ؤهل العلمي)� ،إذ مل ت�صل قيم “ ”Fمل�ستوى الداللة الإح�صائية.ويعود ذلك �إىل اتفاق املعلمات �أفراد عينة الدرا�سة يف
تقديراتهن لدرجة حتقيق �أهداف مناهج الرتبية الإ�سالمية الوجدانية واملعرفية والنف�س حركية يف ريا�ض الأطفال مع اختالف م�ؤهالتهن
َّ
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هن يعملن يف رو�ضات ذات بيئة تعليمية
العلمية وخربتهن� ،إذ �إ َّن َّ
وتربوية متقاربة.
واختلفت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة املعلوف ()2015
التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف دور
ريا�ض الأطفال يف غر�س قيم الرتبية الأخالقية من وجهة نظر
املعلمات واملديرات تعزى للم�ؤهل العلمي ل�صالح امل�ؤهل العلمي
البكالوريو�س.واتفقت يف عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
دور ريا�ض الأطفال يف غر�س قيم الرتبية الأخالقية من وجهة نظر
املعلمات واملديرات تعزى �إىل �سنوات اخلربة.

التوصيات
.1
.2

.3
.4
.5
.6

ويف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثان بالآتي:
�1رضورة �إعادة النظر يف الآلية التي يتم بها بناء مناهج
الرتبية الإ�سالمية ملرحلة ريا�ض الأطفال والرتكيز على
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