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 الفلسفة السائدة لدى مدرسي كليات الرتبية الر�ضية 

  يف اجلامعات األردنية
  

   األردن جامعة الشرق األوسط     د. حممود عبد الرمحن احلديدي
 

 ملخص البحث :

هدف البحث للتعرف إىل األمناط الفلسفية السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف     

ت األردنية، واقتصرت عينة البحث على عينة عمدية بنسبة كليات الرتبية الر�ضية يف اجلامعا

) أعضاء هيئة تدريس، وقد قام الباحث 108) من جمتمع البحث األصلي والبالغ (66.37%(

) فقرة من نوع (ليكرت) ذات M49عداد استبانة Lألمناط الفلسفية السائدة تكونت من (

فة املثالية، والفلسفة الطبيعية، الدرجات اخلْمس، صنفت حتت مخسة جماالت هي: (الفلس

والفلسفة الواقعية، والفلسفة الربامجاتية، والفلسفة الوجودية)، وللتأكد من صدق االستبانة مت 

عرضها على جمموعة من األساتذة احملكمني ذوي اخلربة والكفاءة من أجل احلكم على 

االتساق الداخلي حسب صالحيتها، وللتحقق من ثبات االستبانة، قام الباحث حبساب معامل 

) 0.80- 0.67معادلة (كرونباخ ألفا) للمجاالت واألداة ككل، إذ تراوحت قيم الثبات بني (

  وهي قيم ثبات مناسبة ومقبولة ملثل هذا النوع من البحوث.

ولإلجابة عن أسئلة البحث قام الباحث Lستخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات   

  األحادي، وتوصل البحث إىل النتائج اآلتية:املعيارية وحتليل التباين 

) وبنسبة 4.26أن منط الفلسفة الربامجاتية قد احتل املرتبة األوىل بني األمناط مبتوسط حسايب ( 

)، بينما جاء منط الفلسفة الطبيعية يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب %58.23مئوية (

 ).%74.59) وبنسبة مئوية (3.73(

 داللة إحصائية يف أمناط الفلسفة السائدة ملتغريي الرتبة األكادميية واجلنس. ال توجد فروق ذات  

وتوصل البحث إىل عدة توصيات أمهها استخدام أساليب وطرائق تدريسية متنوعة    

   لألنشطة الر�ضية املتعددة.
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Prevailing  philosophy Among Teachers at physical Education Colleges in the 

Jordanian Universities. 

 

Abstract: 

 The study aimed at identifying the prevailing philosophy among teachers at 

the physical education colleges at the Jordanian Universities. The sample was limited 

to a deliberate sample of (66.37%) of the original research community of (108) faculty 

member. The researcher designed a questionnaire about the prevailing philosophical 

patterns.  

  The questionnaire consisted of (49) statement on lickert scale of fire grades, 

under fire domains: (Idea philosophy, Natural philosophy, Realistic philosophy, 

pragmatic philosophy, and Existentialistic philosophy). In order to assume validity the 

questionnaire was judged by a jury of highly experienced and qualified faculty 

members, and Cranach Alpha was applied for coefficient of internal consistency to 

ensure reliability of domains and the whole instrument resulting (0.60-0.67) making 

an acceptable range for this kind of study.  

To answer the questions of the study. The researcher used means. Standard 

deviation, and analysis of variance, and reached the following results: 

 Pragmatic Philosophy ranked first a among the five patterns with a mean of (4.26) 

and (%58.23). While the natural pattern ranked the last with a mean of (3.73) and 

percentage of (%74.59). 

 There were no significant differences in the prevailing philosophical patterns due to 

academic rank or gender. 

  Several recommendation were reached by the researcher mainly using 

different methods and ways of teaching various physical activities. 
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:مقدمة    

ليس من السهل إعطاء تعريف شامل للفلسفة، فتعريفها خيتلف Lختالف أغراضها   
ووظائفها واألشخاص املهتمني �ا. وأصل الكلمة مشتق من اللغة الالتينية واليت تعين حب 
احلكمة، وحسب تعريف قاموس أوكسفورد، فإن مصطلح الفلسفة هو حب ودراسة، والبحث 

 The Oxfordياء ومسببا�ا سواء أكان ذلك نظرً� أم عمليًا (عن احلكمة أو علم األش
English Dictionary, 1971.(  

وقد تساءل الفالسفة منذ القدم أمثال آرسطو، وأفالطون، وسقراط عن ماهية الكون   
واحلقيقة واخلري والشر واجلمال، وكل هذه التساؤالت تدخل ضمن متناول الفلسفة، كما ُعرّفت 

دراسة أو العلم املتعلق Lحلقائق أو املبادئ اليت يتوقف عليها املعرفة والوجود على أ´ا "ال
)Webster, 1969) كما عرّفها زجيلر ،"(Zeigler, 1964 على أ´ا: "علم يتقصى (

احلقائق واملبادئ واملشاكل املتعلقة Lلوجود يف حماولة منه لتفسريها وحتليلها وتقييمها"، وعرفها  
) ¾´ا: "ليست نظامًا من املعرفة ذو طابع إجيايب كالقانون أو علم Conner, 1954كونر (

األحياء أو التاريخ أو اجلغرافيا، وإمنا هي نشاط نقدي أو توضيحي". ويستخلص الباحث من 
ذلك ¾ن الفلسفة قدمية جداً، حيث ظهر جمموعة كبرية من الفالسفة منذ القدم، وقد تكون قد 

ى وجه األرض، وبدء رغبته يف البحث والتقصي واالستكشاف ظهرت مع ظهور اإلنسان عل
  ومعرفة حقيقة نفسه ووجوده وحقيقة هذا الكون الذي يعيش فيه.

من املعروف أن األسس الرتبوية ألي جمتمع تنبثق من فلسفة ذلك اÄتمع، حيث أنه ال   
ل مع فلسفة اÄتمع، يُعقل أن تُبىن األسس واملبادئ الرتبوية على حنو يتعارض ولو مبقدار ضئي

ألن مثل هذا التعارض قد يؤدي إىل التقليل من فعالية األسس الرتبوية وما ينبثق عنها، كما أنه 
قد يقلل من انسجام أفراد اÄتمع معها، لذلك فال مفّر من أن تُبىن األسس الرتبوية على أطُر 

رتبوية اليت صيغت من أجلها فلسفية لضمان فعاليتها وجناحها يف حتقيق األهداف والطموحات ال
  ).1978(وزرماس واحلياري، 

) أن لكل إنسان فلسفة، ولكل مجاعة أو جمتمع أو مؤسسة أو 1983ويرى Èصر (  
دولة فلسفتها، وهكذا تغدو كلمة الفلسفة ذات أبعاد خمتلفة ملنطلقات عديدة تتعلق Lألهداف 
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لتصرفات، وتلتقي الرتبية مع الفلسفة بصورة والقيم واملثل والعقائد ومن مث األعمال والعالقات وا
وثيقة، وذلك ألنه إذا كانت الفلسفة تعرب عن أفكار مصدرها الثقافة، فإن الرتبية هي "ذلك 

  اÄهود العلمي والفعلي الذي يرتجم هذه األفكار والقيم وحيوهلا إىل ممارسات وسلوك".
الفلسفة تعد اإلطار النظري للقضا� إن الصلة وثيقة يف عالقة الرتبية Lلفلسفة، إْذ إن   

واألمور، أما الرتبية فإ´ا اجلانب العملي التطبيقي، وال حرج يف أن ُتصاغ العالقة بشكل قانوين، 
فيقال عن الفلسفة: إ´ا اجلانب التشريعي للمسائل، وإّن الرتبية هي اجلانب التنفيذي، واملثال 

ضية كالتدريس، فإنه يف اإلطار الفلسفي له مفهومه على ذلك أننا إذا ما أردÈ أن نلم مبعرفة ق
وأهدافه من حيث كونه أوضاعاً، ومستو�ت للدارسني، لكّن اجلانب التنفيذي للتدريس يتعلق 
Lألساليب وMتقان املدرس للمادة طبقًا لألهداف، فيقوم بنقل املعرفة ¾يسر الطرائق لتمكني 

  ).1999كندري وآخرون، الدارسني من معرفة املادة واستيعا�ا (ال
من هنا يرى الباحث ¾ن ارتباط الرتبية Lلفلسفة ارتباط كبري، فالفكر الرتبوي هو فلسفة   

قبل أن يكون أّي شيء آخر، وما دامت الفلسفة تلقي ضوءاً على احلكمة، وحمّبة احلكمة، وفهم 
تبحث عنه الرتبية، كما أن اإلنسان، وطبيعته، وموقفه من العامل املادي واحلياة، فهو Lلتايل ما 

الرتبية تعتمد على فلسفة نظرية عامة، فمعظم املشكالت الرتبوية حتتاج يف حلها لنظرة فلسفية، 
وال يستطيع أي تربوي أن يتحدث يف الرتبية دون االعتماد على قاعدة فلسفية، وال ميكن 

  ار اليت قام عليها.التحدث يف أّي موضوع تربوي إال Lلرجوع إىل أصوله الفلسفية واألفك
فالرتبية والفلسفة دائرÔن كبريÔن، وال حرج يف القول: إّن إحدامها تدخل جوف   

األخرى، إال أ´ما يف النهاية Lزدواجهما حيققان صورة متكاملة مشرقة يف حياة الفرد واÄتمع 
  ).1999(الكندري وآخرون، 

لسفي، عن طريق التفكري يف وخالصة القول: إن الرتبية ترتبط أساسًا Lلفكر الف  
  اإلنسان وبيئته االجتماعية والطبيعية.

يف أواخر  Physical cultureمن استخدام مصطلح الثقافة البدنية  على الرغم   
القرن التاسع عشر، إال أنه يشكل اآلن مصطلحًا عامًا يضم حتت لوائه كل الفعاليات أو 

والر�ضية والرتوحيية والعالجية والسياحية، وبذلك فإنه  العناصر الر�ضية والبدنية، كالرتبية البدنية
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يضم حتت لوائه كل أهداف الرتبية البدنية وأغراضها مهما اختلفت يف الرتتيب أو اهليكل 
  ).1989(اخلطيب واملشهداين، 

فأغراض الرتبية البدنية بصور�ا وأسسها العامة ال خترج من حيز حتقيق النمو البدين   
والنمو احلركي والنمو االجتماعي، فالنمو البدين للفرد هو بناء الكفاءة البدنية عن والنمو العقلي 

طريق تقوية وبناء أجهزة اجلسم بواسطة الفعاليات الر�ضية، وهذا من املمكن حتقيقه يف الرتبية 
 البدنية، والنمو العقلي الذي هو ازد�د قابلية الفرد الكتساب املعلومات املختلفة واالستفادة

منها وز�دة قابلية التفكري لديه، وهذا من املمكن حتقيقه يف خمتلف العناصر اخلمسة املذكورة، 
والنمو احلركي الذي يُقصد به التحسن يف أداء خمتلف احلركات أو الفعاليات الر�ضية ¾قل جهد 

رض األخري ممكن ورشاقة وكفاءة ومجالية، وهذا من املمكن حتقيقه يف الرتبية الر�ضية، أما الغ
وهو النمو االجتماعي الذي يساعد الفرد يف التكيف مع األفراد واجلماعات واÄتمع الذي 
يعيش فيه، فهذا أيضًا من املمكن حتقيقه يف العناصر اخلمسة املذكورة (حسني وآخرون، 

1979.(  
وتتعلق فالثقافة البدنية تكتسب أمهيتها Lعتبارها جزءًا من الثقافة االجتماعية العامة،   

مبسائل ختص مستقبل اÄتمع واألمة، وهي النظام املتبع للمحافظة على النمو البدين للفرد، 
واللياقة البدنية واحلركية والصحة العامة للمجتمع، فهي تشكل نظامًا تربوً� يليب االحتياجات 

ات العاملة يف الفردية واالجتماعية، ومن الناحية النظرية تضم كل التصورات والنظر�ت والتنظيم
إطار فعاليا�ا وعناصرها املختلفة يف الرتبية البدنية والر�ضية والرتويح البدين والتأهيل البدين 
(العالجية احلركية) والسياحية، و�ذا تكون فعًال الوعاء الذي حيتوي خمتلف العمليات البدنية 

ا طرق معاجلة Lإلضافة إىل الر�ضة التنافسية ذات اإلجناز العايل، إذ حتتوي  يف مضم́و
التشوهات البدنية ووضع برامج ملختلف أنواع املعاقني بدنياً، ووسائل لقضاء وقت الفراغ 
Lلشكل اإلجيايب الذي حيقق الصحة والتهيؤ للعمل �مة ونشاط، وأيضًا تنظيم الربامج للنزهات 

عرفة وتوحيد العالقات والسفرات السياحية Lلشكل الذي يعود على الفرد بسعة الذهن وغزارة امل
  ).Zbigniew et.al., 1974االجتماعية (
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  أشهر املدارس الفلسفية

  أوًال: الفلسفة املثالية:
يـُْرِجع بعض املؤرخني جذور الفلسفة املثالية إىل عهد اإلغريق، وإىل سقراط وأفالطون   

لك مبقولة إن Lلذات، وكان األساس الفكري الذي قامت عليه يتمثل يف إعالء شأن العقل وذ
احلقيقة تكمن يف األفكار، وLإلضافة إىل األسس الفكرية اليت أرساها كل من سقراط 
وأفالطون، فقد ساهم آخرون مثل بريكلي وكانت وهريبرت يف حماولة قولبة مبادئها كنظام احلياة. 

ح، فالشخص إّن هناك عاملًا يتسيد فوق العامل املادي احلسي، وجوهر هذا العامل هو العقل والرو 
املثايل يرى أّن كل ما يعرفه اإلنسان عن الطبيعة إمنا àيت عن طريق الفكر، وأن الوجود نفسه له 
خربات داخلية لإلنسان، وهم بذلك خيالفون أصحاب الفلسفة الواقعية والربامجاتية 

)Kneller, 1971.(  
  الفلسفة املثالية والرتبية الر�ضية

مكا´ا جنبًا إىل جنب مع املوضوعات األكادميية األخرى  âخذ أنشطة الرتبية الر�ضية  
اليت تركز عليها املثالية مثل الفنون، واللغات، واملنطق، والتاريخ، واجلغرافيا، إضافة إىل الر�ضيات 

  والعلوم، وذلك من أجل توفري تربية حضارية تتميز Lلدافعية.
يفهم املناهج والربامج وارتباطها  وعلى مدرس الرتبية الر�ضية أن يتأكد من أن الطالب  

Lلظروف املختلفة يف حياته، إضافة إىل توفري أجواء لنمو روح العدالة وعمل اخلري من أجل 
اآلخرين، عالوة على تقدير اجلمال يف األداء الر�ضي والشعور Lإلجناز وقيمته، وقيم ذلك مع 

من األنشطة اÄربة ليتم اختيار ما  مراعاة الفروق الفردية، حبيث يقدم للطالب جمموعة واسعة
  يناسب شخصيا�م وحاجا�م للوصول إىل النمو املتكامل.

  ):Freeman, 1977املبادئ اليت تقوم عليها الفلسفة املثالية يف األنشطة الر�ضية (
 يقوم املعلم خبلق البيئة الرتبوية، ويكون مبثابة املثل األعلى لطالبه الذين يطمحون يف الوصول إىل .1

مرتبته، ويقوم املعلم مبساعدة الطالب األقل دافعية وحثه لز�دة اهتمامه، ألن الطالب اإلجيايب هو 
األساس يف العملية الرتبوية، ويقوم املعلم Lستخدام عدة طرق تدريسية يهدف من ورائها إىل 

 حتقيق هذا الغرض.



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

34 

ب االهتمام بنمو القيم الروحية تطمح العملية الرتبوية إىل النمو املتكامل لألشخاص، وعليه فيج .2
 واألخالقية ملا هلا من انعكاس على الشخصية املتكاملة.

جيب أن يعتمد الطالب وLلدرجة األوىل على التوجيه الذايت للتعلم، فإذا اعتمد الطالب على  .3
املدرس كمصدر للدوافع، فإن العملية لن تتم Lلشكل الصحيح، وهذا طبعاً ال ينفي قيام املدرس 

 عض التوجيه، ولكن كما مت ذكره فإن املسؤولية األوىل تقع على عاتق املتعلم نفسه.بب
إّن للرتبية الر�ضية دورًا أساسيًا يف اإلسهام يف النمو املتكامل، فهي كما يراها املثاليون تربية  .4

 للجسد ومن خالل اجلسد، ولكن جيب إدراك أّن األولوية تعطى للنشاطات الرتبوية العقلية.
كن استغالل األنشطة الرتوحيية واأللعاب لتنمية اللياقة البدنية واليت تسهم يف بناء متوازن مي .5

 للشخصية.
يُبىن برÈمج الرتبية الر�ضية معتمدًا على األفكار واحلقائق واملبادئ املعروفة الثابتة، وهذه املبادئ  .6

Ô مج مسبق الستخدامه لسنواتÈبتة ال تتغري مما ميكن من وضع برä لية، ولكن جيب تذكر أّن
املثايل يستخدم وسائل كثرية وطرقًا عديدة للوصول إىل هدفه دون االلتزام املطلق LلربÈمج 

 املوضوع بطريقة عسكرية äبتة ختلو من بعض املرونة.
إّن مسؤولية فعالية برامج الرتبية الر�ضية تقع على عاتق مدرس الرتبية الر�ضية Lلدرجة األوىل،  .7

الرغم من أّن الدافعية للتعلم جيب أن تبدأ من الطالب، فإّن ختطي الربÈمج من قبل املعلم  وعلى
 جيب أن يضمن إäرة دافعية الطالب من أجل املمارسة والنمو.

  Oنيًا: الفلسفة الطبيعية:
جوهر هذه الفلسفة هي االهتمام بعامل الطبيعة Lعتبارها الشيء احلقيقي، وإن الطبيعة   

كًا لإلنسان، ولكن اإلنسان هو ملكًا للطبيعة، فحياة اإلنسان حمكومة بقوانني ليست مل
الطبيعة، وأن منشأ اإلنسان وتطوره وتكوينه االجتماعي كلها تتأثر Lلطبيعة، كما أن أعمال 
اإلنسان هي سلسلة من األسباب والنتائج، وأهم األفكار األساسية هلذه الفلسفة هي: العامل 

تاح احلياة اليت حتوي ما نراه ونشاهده ونفكر به، والطبيعة هي مصدر القيمة الطبيعي فهو مف
األساسي، والرتكيز على أمهية الفرد أكثر من أمهية اÄتمع، والتأكيد على استخدام الطرق العلمية 
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يف احلصول على املعرفة املرتبطة Lلطبيعة، وكذلك التأكيد على حرية الفرد وتطبيق الدميقراطية يف 
  ).2007ال حياة الفرد وحترره من كل القيود املوجودة يف اÄتمع (حممد وعبد املنعم، جم

  )2007الفلسفة الطبيعية والرتبية الر�ضية (حممد وعبد املنعم، 
امتداداً لرأي جان جاك روسو فان: من أهم مبادئ الفلسفة الطبيعية إمكانية تنمية الطفل جبوانبه  .1

الر�ضية، واليت ميكن للطفل أن ينمي قدراته العقلية واحلسية  املختلفة من خالل النشاطات
والبدنية، إضافة إىل تكيفه مع اÄتمع واكتسابه قيمه اليت تساعده على التفاعل الطبيعي مع 

 ذلك اÄتمع.
تشجيع برامج الرتبية الر�ضية على التعبري حبرية خالل ممارسة األنشطة البدنية، فقسم كبري من  .2

ارات يتم من خالل قيام الطالب أنفسهم Lلنشاط والتجربة والتعبري احلركي، وقد اعُترب تعلم امله
اللعب احلر أحد أهم املقومات األساسية للعملية الرتبوية، مما حدا بكثري من املربني إىل ختصيص 

جزأ من جزء من أوقا�م لبحث موضوع اللعب وعالقته Lلنمو والرتبية، وLلتايل اعتباره جزءاً ال يت
 حركة مدارس احلضانة وما قبل املدرسة.

أما التنافس مع الغري يف النشاطات الر�ضية املختلفة فهو أمر ليس بذي أمهية، سواء كانت  .3
املنافسة مع أفراد أو ضمن جمموعات، لذا جيب على الفرد أن يركز على املنافسة لز�دة التعبري 

 عن النفس واحلرية يف عمل ذلك.
 ت الطالب واستعداداته للتعلم دوراً أساسياً يف العملية الرتبوية.تلعب اهتماما .4
 يتسم اجلو العام Lلنسبة للعالقة بني املعلم وطالبه Lلدميقراطية والبعد عن النظم الصارمة. .5
على املعلم أن يكون ملمًا Lلطبيعة حىت يتسىن له معرفة اجلوانب املتعلقة بنمو التالميذ ليتعامل  .6

 ب طبيعته.مع كل منهم حس
جيب أن تتميز أنشطة الرتبية الر�ضية Lلسرور والبهجة ال Lإلكراه واإللزام Lلقوانني، فاتباع  .7

 القوانني جيب أن تنبع من داخل الطالب بعد أن يشرح له املعلم تلك القوانني وأمهيتها.
 

  Oلثاً: الفلسفة الواقعية
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ن وحيسها ويلمسها، ولقد وصف روبرت �تم الفلسفة الواقعية Lألشياء كما يراها اإلنسا  
لورج الفلسفة الواقعية بكتابته إّن الواقعي يهتم أساسًا حبقائق العامل احلسي، وبقصة العلوم 
الطبيعية، مبا يف ذلك حمتو��ا وطرقها، كما أن الواقعيني يتقبلون العامل ويؤيدون احلقائق من 

أن كل النشاطات اليت تتعلق Lلكون حتدث وجهة نظر القيمة اليت توفرها هذه احلقائق، كما 
نتيجة لقوانني الطبيعة، وتبعًا هلذه الفلسفة، فإن البيئة Lعتقادهم Èجتة عن مؤثر واستجابة، كما 
أن القيم مثًال (احلق واخلري واجلمال) ختضع لقوانني الطبيعة، بينما يرى املثايل أن مثل تلك القيم 

ل داخل اإلنسان ال يف العامل احلسي، وقد أيّد (وايلد) ذلك إّمنا هي صور وخربات داخلية تتشك
بقوله: إّن العامل موجود كما يراه اإلنسان وحيس به وليس كما يتخيله، وأن املعرفة الناجتة عن 
احلواس هي أفضل ما ميكن االعتماد عليه يف تشكيل السلوك الفردي واجلماعي (بيوكر، 

1964.(  
  لر�ضيةالفلسفة الواقعية والرتبية ا

يؤمن الواقعي بضرورة توفري مناهج موضوعة بطريقة منظمة تتميز Lحليوية تكون وظيفتها   
نقل املعرفة واستيعا�ا، وتويل الواقعية األنشطة الر�ضية املبنية على أسس واعتبارات تشرحيية 

طويالً وفسيولوجية وميكانيكية أمهية كبرية، ويتوقع من الواقعي أن يوفر يف مناهجه وقتًا 
للتدريبات املختلفة داخل امللعب وذلك لتكوين عادات حركية وآلية يف أداء تلك احلركات، كما 
تنظر الواقعية إىل الطالب أنه كائن بيولوجي مزود بنظام حسي راٍق يسمح له Lلتفاعل مع بيئته، 

حيث منطقية  ويرغب الواقعي يف إعطاء طالبه احلقائق الثابتة اليت ميكن قياسها واختبارها من
تركيبها وتسلسلها، وهذا هو مفتاح اختيار البيئة التعليمية. وعليه، يتم تشكيل اخلربات حنو 
اهلدف، ويرى معظم الواقعيني أن هناك ضرورة ملحة لتنظيم اخلربات التعلمية سواء كانت متعلقة 

سفة على استخدام كثري Lلرتبية الر�ضية واملواد األكادميية األخرى، ويعتمد املدرس وفق هذه الفل
من الصور والوسائل السمعية واملرئية، ويقوم بنفسه بعرض املهارات الر�ضية بعد جتزئتها والتأكد 
من متابعة الطالب هلا وفهمهم مليكانيتها ومطابقتها للمبادئ اليت درسوها (حممد وعبد املنعم، 

2007.(  
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طة الر�ضية (حممد وعبد املنعم، املبادئ اليت تقوم عليها الفلسفة الواقعية يف األنش
2007:(  

 الرتبية هادفة أل´ا صنعت من أجل احلياة. .1
 األنشطة الر�ضية يف مجيع اÄاالت تستند إىل جتارب علمية. .2
 االهتمام Lللياقة البدنية أل´ا عامل مساعد يف العملية الرتبوية. .3
 استخدام الطرائق واألساليب التدريسية احلديثة يف التدريس. .4
 العتماد على االختبارات املوضوعية يف التقومي.ا .5
 اللعب والرتويح من أهم األنشطة املساعدة يف بناء اإلنسان. .6

  رابعاً: الفلسفة الربامجاتية
إن الفلسفة الربامجاتية تعترب اخلربة اإلنسانية وتبعا�ا أساسًا للوصول إىل احلقيقة،   

يست األشياء اليت ميكن أن نتوصل إليها فاحلقيقة ليست عبارة عن اإلنكار اÄرد، وهي ل
Lستخدام حواسنا ، وإمنا هي حمصلة التطبيق العملي هلذه األفكار واألشياء، حيث يتم تفسريها 

  وفقاً هلذا التطبيق. 
وقد وصف (وليم جيمس)، وهو أحد الفالسفة الربامجاتيني الذين أخذوا على عاتقهم   

ربامجايت ¾نه يدير ظهره للمبادئ الثابتة تفسري ونشر هذه الفلسفة، وصف الشخص ال
واملسلمات واألنظمة املغلقة واحللول الشفوية، حيث يتجه بدًال من ذلك حنو العمل واخلربة 
واحلقائق عن طريق تبعا�ا، وهو يرى أن النظر�ت صحيحة أل´ا تعمل، بينما خيالفه الشخص 

  ).2007(حممد وعبد املنعم، املثايل الذي يعتقد ¾ن النظر�ت تعمل أل´ا صحيحة 
) أيضًا أن وظيفة الفكر يف الفلسفة الربامجاتية Thomas, 1983ويرى توماس (  

تتمثل يف توجيه األعمال، وهو يتفق مع جيمس على أن احلقيقة تُعرض عن طريق اختيار 
  التبعات والنتائج.

لك من أجل وقد أعطى (جون ديوي) أمهية كبرية لالستمتاع Lخلربات الرتوجيية وذ  
فوائدها الصحية املختلفة، كما أنه أكد على دور اللعب املوجه حبكمة حىت ميكن اكتساب قيم 
تؤدي إىل أفعال Èجحة وذات عالقة حبياة األشخاص، فال يكفي أن تقوم املدرسة بتوفري 
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اإلمكانيات واأللعاب واملدربني وإمنا جيب أن يسبق ذلك فكرة وهدف واضح ملا جيب عمله من 
  ).1964املساعدة على حنو متكامل (تشارلز بيوكر، 

  الفلسفة الربامجاتية والرتبية الر�ضية
يتم اختيار األهداف بناًء على خربات متكاملة لطبيعة اإلنسان وبيئته االجتماعية   

واحلاجات والرغبات واالستعدادات لدى املتعلمني، ومبا أن أحد أهداف الرتبية هو سعادة 
األمور والعقبات واملشاكل اليت حتول دون وصول الفرد إىل السعادة املنشودة اإلنسان، تصبح 

هي مصدر أهدافه، أل´ا احلياة بعينها، خبريها وشرها، فالسعادة الغامرة اليت حيصل عليها 
الشخص بعد أدائه Äهود بدين أو حالة السرور املصاحبة لتحقيق هدف منشود سواء كان فوزاً 

ي من األهداف اليت قد تنفرد �ا الرتبية الر�ضية، وميكن القول ¾نه جيب  أن أو خربة إجيابية ه
ال يُنظر إىل أهداف الرتبية الر�ضية مبعزل عن أهداف املواد األكادميية األخرى أو عن األهداف 

ء اجلماعية، فاملعرفة واملهارة واللياقة العامة واللياقة البدنية وغريها تشكل حمّصلة تسهم يف إغنا
  حياة البشر.

واالجتاه الربامجايت يُعىن Mجياد مواقف تتضمن مشاكل حباجة إىل حل، وحتد�ت حتتاج   
إىل مواجهة وتعديل وسلوك أو إكساب سلوك جديد عن طريق اخلربة الفعلية، وتنبع نظرة 

ة الفلسفة الربامجاتية من اÄتمع من خالل ضرورة تفاعل الطالب معه بواسطة القنوات املختلف
مثل التعاون واالتصال وحل املتناقضات، واليت ال تقل أمهية (بنظر الربامجاتية) عن احلاجات 

  األساسية الواجب مراعا�ا للطالب مثل احلاجات الفسيولوجية والشخصية ... إخل.
أما Lلنسبة للمعلم، فإنه من الضروري االبتعاد كليًا عن األسلوب التسلطي والتحلي   

لذي ميلك وسائل كثرية إلäرة الدافعية واالهتمام من أجل نتائج أفضل يف ¾سلوب القائد ا
عملية الرتبية، ويقع على املعلم عبء مساعدة الطالب يف الوصول إىل اختبارات حكيمة مناسبة 
بشأن املواقف املختلفة، وجتنب طريقة التدريس اليت تقوم على إصدار األوامر من قبل املعلم 

)Freeman, 1977.(  
) أهم األفكار اليت تؤكد عليها الفلسفة الربامجاتية يف جمال 1986ويلخص السراج (  

  الرتبية الر�ضية على النحو التايل:
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 االنسجام بني اإلنسان واÄتمع. .1
حيدث التعليم من خالل طرق حل التالميذ للمشكالت ¾نفسهم اليت تساعد يف عملية تنمية  .2

 التفكري لديهم.
 ية التقومي الذايت للتالميذ.يؤكد املنهاج على أمه .3
 املنهاج هو عبارة عن جمموعة من اخلربات اليت تقرر حسب حاجات املتعلم. .4
 األفضلية لألنشطة ذات الطابع االجتماعي يف الطبيعة. .5
 االهتمام Lلفروق الفردية. .6
 الرتبية هي الصفة االجتماعية الفّعالة. .7
 سد والروح.اإلميان بتطوير الفرد كلياً مبا يشمل العقل واجل .8

  خامساً: الفلسفة الوجودية
يتفق بعض الكّتاب على أنّه من غري املستحسن إدراج الوجودية ضمن قائمة الفلسفات   

 & Baleyاملعروفة واليت تضم املثالية والواقعية والعملية والطبيعية، كما اعتربها بيلي وفيلد (
Field, 1976) ويؤكد توماس (Thomas, 1983إن الوجودية ما ) على ذلك بقوله :

هي إال حركة ضد احلقائق املطلقة اليت دعت إليها بعض املدارس الفلسفية، ويرى سارتر 
)Sarter, 1947 ن اإلنسان ليس جمرد وسيلة أو موضوع وإمنا هو غاية، وهو يتصرف بناًء¾ (

يتم  يصنع حقيقته بنفسه وال –أي اإلنسان  –على ما متليه عليه األشياء احمليطة به، وهو 
حتريكه بواسطة مسلمات بيئية وحضارية موروثة، وأن الرجل هو ما يصنعه هو بنفسه دون وجود 

  مقررات أو حمتمات أو حمددات، وعليه فالرجل حر والرجل هو احلرية.
وينظر الوجوديون إىل الكون نظرة ختتلف إىل حد ما عن نظرة الفلسفات التقليدية،   

عىن دون وجود اإلنسان، فعاملنا عامل إنساين، وهذا العامل ال فليس للعامل املادي والكون أي م
يتوقف على العلم فقط، وال يعين وجود الكون هو وجود اعتباطي، وذلك ألن النظم والقوانني 

  .)Zeigler, 1964(اليت حتكمه حقيقية 
  الفلسفة الوجودية والرتبية الر�ضية
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ا يتعلق Lلرتبية الر�ضية، فإنه من على الرغم من عدم وجود موقف äبت للوجودية فيم  
  ):Kneller, 1971املمكن استنتاج بعض األمور املبنية على آراء أصحاب هذه الفلسفة (

على الرتبية الر�ضية أن تسعى لتأدية دورها املطلوب Lلتعاون مع املواد األكادميية األخرى   -
 ملة.كالفنون والعلوم الطبيعية واالجتماعية من أجل الرتبية الكا

أن الطالب نفسه هو املرجع األساسي ملا يريد أن خيتاره ويقرره لنفسه بنفسه، فهو حر من  -
ضغوط وتوقعات الغري ملا يُطلب منه. وعليه فإن املواد اليت من املمكن أن حتقق ذلك ضمن 

ية ميدان الرتبية الر�ضية هي احلركات التعبريية، واالكتشاف احلركي، واأللعاب الفردية واجلماع
 اليت من املمكن للفرد فيها أن يعرب عن نفسه وأن حيس بنفسه ويزداد ارتباط �ا.

إن املعلم عند تقييم طلبته هو كاملعلم املثايل، ال يهتم لألمور الدقيقة التخصصية، فهو يريد أن  -
يتأكد من أن إدراك الطالب ملسؤولياته واختياراته قد نضج سواء كان ذلك على املستوى 

أو احليايت الذي يتعلق بقدرته على معرفة وفحص اهلدف من وراء وجوده من خالل الدراسي 
 فهمه لنفسه واختياراته وما ينبع عنها من مسؤولية جتاه اآلخرين.

يهتم الوجوديون كثرياً Lللعب نفسه كوسيلة للتعبري عن الذات بدًال من االهتمام بنتيجة اللعب،  -
جمال أكرب لالستمتاع واخللق واالبتكار، وهذا يشري إىل قلة فكلما قلت الضغوط والقوانني، فُتح 

 الرتكيز على األلعاب اجلماعية اليت تتطلب من كل فرد أن يقوم بدور حمدد من أجل الفوز.
حينما يلعب الشخص الوجودي، خيتار هو نفسه القيم والقوانني اليت يتم التعامل معها يف  -

عكس رغبة الشخص بتكوين شخصيته تكويناً معيناً، أما النشاط املختار، وأن الرغبة يف اللعب ت
ذلك الشخص الذي اتبع خطة املدرب وقام بتسجيل هدف الفوز، فهو برأي الوجودية شخص 

 غري أصيل كونه يتعامل مع قيم كان قد مت تفصيلها له سلفاً من قبل أشخاص آخرين.
عاد عن الروتني ) على ضرورة االبتBaley & Field, 1976ويؤكد بيلي وفيلد (   

والتكرار يف املناهج اليت تتعامل مع الرتبية الر�ضية، أما فيما يتعلق Lلطالب وعالقته Lملعلم 
حبسب الفلسفة الوجودية، فإن الطالب يعد شخصًا فريدًا يتمتع Lحلرية ويقوم Lختيار التزاماته 

رب املعلم Èقل للمعلومات أو وأفعاله اليت تقرر نوعية الشخص الذي يرغب يف أن يكونه، وال يعت
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مديراً ملشروع أو مثاًال حيتذى من قبل الطالب، كما تنظر إليه بعض الفلسفات األخرى، بل هو 
  مثري يوقظ أفكار الطالب بشأن األبعاد املختلفة يف حيا�م.

واملعلم الوجودي ال يعتمد يف تقييمه على التفاعل الصفي أو اجلماعي حبيث يقارن   
لتقييم أمر شخصي يشارك فيه التلميذ بتوجيه من معلمه، وخري وسيلة لتقييم الطالب الطالب، فا

تكون يف ُحسن اختيار األنشطة الر�ضية اليت تتطلب قرارات مستقلة، وأن يتحمل مسؤولية 
  اإلخفاق.
مما سبق يرى الباحث ¾ن الفلسفة قد تطورت بشكل كبري مع ز�دة معرفة اإلنسان   

 العصور، وأّن الفالسفة ¾فكارهم وتصورا�م مدارس فلسفية خمتلفة، مجعت وتطوره وحتضره عرب
كل مدرسة جمموعة من األشخاص الذين Èدوا بتصورات فكرية فلسفية متشا�ة إىل حد ما، 
وقد أثرت هذه املدارس الفلسفية على الرتبية اليت اجتمعت متداخلة مع الفلسفة ومرتبطة معها 

لفلسفة Lلرتبية هو ارتباط أزيل، فال ميكن ألي تربوي التحدث يف أي إىل حد كبري، وارتباط ا
موضوع يهم الرتبية بشكل عام أو الرتبية الر�ضية بشكل خاص دون الرجوع إىل األصول 
الفلسفية واألفكار والتصورات اليت بنيت عليها، والرتبية تعتمد على الفلسفة يف حتديدها للقيم 

  لنتائج الفكر الفلسفي. واملعرفة وما هي إال تطبيق
وLعتبار الرتبية الر�ضية جزءًا من الرتبية العامة فقد ارتبطت الرتبية الر�ضية أيضاً   

Lلفلسفة، ولعبت الفلسفة دورًا مهمًا يف وضع األطر العامة والتصورات ألغراض الرتبية الر�ضية 
ص مهتم Lلرتبية سواء كانت تلك األغراض أغراض عامة أو خاصة، وال يستطيع أي شخ

الر�ضية أن ينكر دور الفلسفة يف االرتقاء �ذا الفرع املهم من علوم الرتبية (الرتبية الر�ضية)، 
فالفلسفة حتدد األطر وترسم اخلطوات وتقودها وتوضح االجتاهات وتبني أمهية الرتبية الر�ضية 

قوي وحمرك يدفع عجلة التقدم  وتفسر العالقات بني العلوم الرتبوية املختلفة، بل وتعمل كدافع
  يف الرتبية الر�ضية إىل األمام وLستمرار من خالل التطوير والتحديث.

كذلك استخلص الباحث بعد استعراض هذه املدارس الفلسفية التفاوت الكبري يف   
ت التصورات والطرح الفلسفي، ففي املثالية اليت اختذت موقفًا äبتًا ال يتغري مع القيم واليت ركز 

على دوامها وعلى اعتبار اإلنسان ملكة عقلية Lعتباره أهم من الطبيعة إىل الفلسفة الطبيعية اليت 
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تعترب الطبيعة على أ´ا األمر احلقيقي الوحيد وهي مفتاح احلياة، فركزت على الفرد أكثر من 
يم على اعتبارها اÄتمع، مث الفلسفة الواقعية اليت جاءت متناقضة للفلسفة املثالية، واهتمت Lلق

صور وخربات داخلية تتشكل يف اإلنسان، مث جاءت الفلسفة العملية (الربامجاتية) فأنكرت كل 
املبادئ الثابتة واملسلمات واألنظمة املغلقة وانطلقت حنو العمل واخلربة واحلقائق، فالنظرية 

ثًال، وبينت هذه صحيحة أل´ا تعمل وليس النظرية تعمل أل´ا صحيحة كما يراها املثاليون م
الفلسفة أن الكون يصعب اكتشافه حقيقته، وأن العامل يتغري Lستمرار وجيب جتربة األشياء 
الكتشاف حقيقتها. والفلسفة الوجودية اليت يدور حوهلا خالف من حيث اعتبارها أحد 

كبرية املدارس الفلسفية أو اعتبار أحد احلركات اليت ال تعرتف Lحلقائق املطلقة، أعطت حرية  
  لإلنسان واختياراته وتوجهاته، وال يوجد سلم لألخالق كما يرى الوجوديون.

وعليه، فإن معرفة هذه األمناط الفلسفية السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف كليات   
الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية بشكل علمي، تستدعي التعرف إىل هذه الفلسفات 

  بعض املتغريات املتصلة مبدرسي الرتبية الر�ضية، كاجلنس، والرتبة األكادميية.واستقصاء عالقتها ب
  مشكلة البحث وأسئلته

إن معظم املشكالت الرتبوية حتتاج يف حلها لنظرة فلسفية، وال يستطيع أي تربوّي أن   
 يتحدث يف الرتبية دون االعتماد على قاعدة فلسفية، وال ميكن التحدث يف أّي موضوع تربوي

  إال Lلرجوع إىل أصوله الفلسفية واألفكار اليت قام عليها.
وإذا كانت الفلسفة تبحث عن مسألة الوجود، ومسألة القيم، ومسألة املعرفة، فإن هذه   

املسائل الثالثة متصلة Lإلنسان الذي تتوجه إليه الرتبية، كما أن الرتبية تعتمد على نتائج 
يدها حلقيقة الوجود، ويف حتديدها ألمهية املعرفة، وما فلسفة الفلسفة يف حتديدها للقيم، ويف حتد

الرتبية إال تطبيق لنتائج الفكر الفلسفي يف جمال الرتبية، وما الفكر الرتبوي إال وجه آخر من 
الفلسفة. فالرتبية والفلسفة متثالن دائرÔن كبريÔن، وال حرج يف القول: إن إحدامها تدخل جوف 

ما يف ّ́  النهاية Lزدواجهما حيققان صورة متكاملة مشرقة يف حياة الفرد واÄتمع األخرى، إال أ
  ).1999(الكندري وآخرون، 
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إن دراسة فلسفة الرتبية الر�ضية أمر ال مفّر منه Lلنسبة للشخص احملرتف الذي يعتز   
ختدم  مبهنته ويطمح يف الوصول �ا إىل مكانة تناسبها يف اÄتمع، وذلك ألن الفلسفة ميكن أن

اÄاالت التالية: صياغة حمصلة القيم املستقاة من الرتبية الر�ضية، وحتسني العملية الرتبوية، 
وحتديد االجتاه وقيادة اخلطوات، ولفت نظر اÄتمع ألمهية الرتبية الر�ضية، وكذلك املساعدة يف 

لر�ضية والرتبية العامة، حبيث تقليل املسافة الفكرية بني أعضاء املهنة، وتفسري العالقة بني الرتبية ا
ميكن لفلسفة الرتبية توضيح األهداف املشرتكة بني الرتبية الر�ضية والرتبية، فالرتبية الر�ضية 
تستخدم األصول الرتبوية لتحقيق اخلربات احلركية Lإلضافة إىل أهداف أخرى، وعلى مريب الرتبية 

مبنية على أسس عقالنية ومنطقية يتم خالهلا  الر�ضية أن يبذلوا أقصى جهد لبناء فلسفة مهنية
تسخري احلقائق العلمية اليت تستند وتدعم الرتبية مما سيقوي مركز املهنة يف خدمة اÄتمع 

  ).1978(وزرماس واحلياري، 
لقد أثرت املدارس الفلسفية على الرتبية اليت أصبحت متداخلة مع الفلسفة ومرتبطة �ا   

فلسفة Lلرتبية هو ارتباط أزيل، فال ميكن ألي تربوي التحدث يف أي إىل حد كبري، وارتباط ال
موضوع يهم الرتبية بشكل عام، أو الرتبية الر�ضية بشكل خاص دون الرجوع إىل األصول 
الفلسفية واألفكار والتصورات اليت بنيت عليها، والرتبية تعتمد على الفلسفة يف حتديدها للقيم 

  لنتائج الفكر الفلسفي. واملعرفة وما هي إال تطبيق
وLعتبار الرتبية الر�ضية جزء من الرتبية العامة، فهي ترتبط أيضاً Lلفلسفة، حيث لعبت   

الفلسفة دورًا مهمًا يف وضع األطر العامة والتصورات ألغراض الرتبية الر�ضية سواء كانت تلك 
  األغراض عامة أو خاصة.

اÄال الر�ضي واألكادميي واطالعه على  ومن خالل خربة الباحث الطويلة وعمله يف  
العديد من املصادر واملراجع، ملس غياLً واضحاً للدراسات الفلسفية للرتبية الر�ضية بشكل عام، 
والدراسات اليت تتعلق بدراسة الفلسفات السائدة للعاملني يف ميدان الرتبية الر�ضية بشكل 

تعلقة Lلفلسفة السائدة لدى مدرسي الرتبية خاص، مما دفع الباحث لتناول هذه املشكلة امل
الر�ضية يف كليات الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية. وعليه، فإن هذا البحث يسعى إىل 

  حتقيق أهدافه الرئيسة من خالل حماولته اإلجابة عن األسئلة التالية:
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ليات الرتبية الر�ضية يف اجلامعات ما فلسفة الرتبية الر�ضية السائدة ملدرسي الرتبية الر�ضية يف ك .1
 األردنية؟

) يف أمناط فلسفة الرتبية α ≤ 0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2
الر�ضية (املثالية، الطبيعية، الواقعية، الربامجاتية، الوجودية) جمتمعة وكل على حذا تعزى للجنس 

 والرتبة األكادميية؟
  البحث يف اجلوانب التالية: تتمثل أمهية  أمهية البحث

تناول هذا البحث موضوعاً على جانب كبري من األمهية، يسهم يف حتسني عملية التدريس لدى  .1
 مدرسي الرتبية الر�ضية يف كليات الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية.

ء الربامج يؤمل أن تسهم نتائج هذا البحث بتزويد العاملني يف جمال الرتبية الر�ضية يف بنا .2
 التدريبية اليت تعمل على االرتقاء Lملستو�ت الر�ضية املختلفة.

  التعريفات اإلجرائية

) على أ´ا: علم يتقصى احلقائق واملبادئ Zeigler, 1964يُعرف زجيلر ( الفلسفة:
 Theواملشاكل املتعلقة Lلوجود يف حماولة منه لتفسريها وحتليلها وتقييمها. كما ويعرفها (

Oxford English Dictionary, 1971 هو: "حب ودراسة والبحث عن (
املسلمات، أو علم األشياء ومسببا�ا سواء أكان ذلك نظرً� أم عملياً". واملقصود Lلفلسفة 
السائدة يف هذا البحث "متغري ميثل استجابة مدرس الرتبية يف كليات الرتبية الر�ضية على كل 

  خدمة يف البحث".فقرة من فقرات االستبانة املست
ويعرفها الباحث ¾´ا: "اإلطار النظري الذي تتوضح من خالله  فلسفة الرتبية الر�ضية:

أهداف وغا�ت الرتبية الر�ضية على ضوء حاجات اÄتمع، وسبل حتقيقها، ومبا يسهم يف 
  تكامل بناء اÄتمع وحتقيق تطوره".

ليها عضو هيئة التدريس بشروط خاصة بعد الدرجة العلمية اليت حيصل ع الرتبة األكادميية:
 حصوله على املؤهل العلمي الذي ميثل احلد األدىن املطلوب هلذه الرتبة.
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  الدراسات السابقة
يف حدود املساعي اليت بذهلا الباحث، مل يعثر على أية دراسة مشا�ة أو مقاربة لدراسته   

وهي غري مرتبطة، والذي أيد فيها ) 2007يف جمال الرتبية الر�ضية سوى دراسة امساعيل (
الباحث إىل عدم وجود دراسات سابقة تتعلق مبشكلة الدراسة، وهي غري مرتبطة �ذه الدراسة 

 احلالية.
  ):2006دراسة امساعيل (

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع أفراد اÄتمع العراقي للرتبية الر�ضية، وبناء   
يف العراق على ضوء فهم أفراد اÄتمع العراقي، استخدم الباحث  أسس فلسفية للرتبية الر�ضية

) من أفراد اÄتمع 1000املنهج الوصفي (الدراسات اÄتمعية) وتكونت عينة الدراسة من (
العراقي من كال اجلنسني، اختريوا Lلطريقة الطبقية العشوائية. استخدم الباحث األدوات البحثية 

ع العربية واألجنبية املرتمجة، واملقابالت الشخصية، وشبكة املعلومات التالية: املصادر واملراج
) سؤاًال، 84االستداللية (اإلنرتنت)، واالستبانة، تقدم الباحث بتصميم استبانة احتوت على (

) حماور 10مخس منها أسئلة معلومات عامة عن العينة، والباقي أسئلة موقفية توزعت على (
)، وتوصلت SPSSحصائية عن طريق احلزمة اإلحصائية اجلاهزة (وأجنزت مجيع العمليات اإل

نتائج الدراسة ¾ن هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية ملعظم فقرات االستبانة اخلاصة بفهم 
أفراد اÄتمع العراقي للرتبية الر�ضية ولصاحل بديل اإلجابة (نعم)، كذلك وضع الباحث أسس 

  وفق ما ورد يف االستبانة.فلسفة الرتبية الر�ضية على 
وما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هي أ´ا الدراسة األوىل اليت تناولت   

األمناط الفلسفية السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف كليات الرتبية الر�ضية يف اجلامعات 
ية واملكانية وعينة األردنية يف حدود علم الباحث. وختتلف هذه الدراسة يف حدودها الزمان

  البحث عن الدراسة السابقة.

  حدود البحث
اقتصر البحث على مدرسي الرتبية الر�ضية يف الكليات الر�ضية يف اجلامعات  اfال البشري:

  م.2012األردنية للعام الدراسي 
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  .اقتصر البحث على كليات الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية الرمسية اfال اجلغرايف:

  م.2011/2012مت إجراء البحث خالل الفصل الدراسي الثاين    اfال الزمين:
  حمددات البحث

  أوًال: تتحدد نتائج بدالالت صدق وثبات استبانة األمناط الفلسفية اليت أعّدها الباحث.
äنياً: ميكن تعميم نتائج هذا البحث على اÄتمع ضمن العينة املسحوبة منه وعلى اÄتمعات 

  اثلة.املم
  الطريقة واإلجراءات

استخدم الباحث املنهج الوصفي القائم على وصف الواقع من خالل مراجعة : منهج البحث
املصادر واملراجع العلمية، ومن خالل استخدام أداة البحث املصممة ملسح هذا الواقع ومعطياته 

ية الر�ضية يف اجلامعات املتمثلة يف األمناط الفلسفية ملدرسي الرتبية الر�ضية يف كليات الرتب
األردنية، وحتديد أثر املتغريات املستقلة (اجلنس، والرتبة األكادميية) على تقديرات مدرسي الرتبية 

  الر�ضية لألمناط الفلسفية مبجاال�ا كمتغري Ôبع للبحث.
تكونت عينة البحث من مجيع أفراد جمتمع البحث Lلطريقة العمدية   :جمتمع البحث وعينته

مجيع مدرسي الرتبية الر�ضية يف كليات الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية (اجلامعة من 
) مدرس للعام الدراسي 108األردنية، جامعة الريموك، جامعة مؤتة، اجلامعة اهلامشية) وعددهم (

) يبني توزيع أفراد جمتمع البحث حسب اجلنس، والرتبة 1. واجلدول رقم (2012/2013
  .األكادميية

  ): توزيع أفراد جمتمع البحث حسب اجلنس والرتبة األكادميية1اجلدول رقم (

  العدد  الفئات  املتغري

  اجلنس
  93  ذكر
  15  أنثى

  108    اfموع

  الرتبة األكادميية
  26  أستاذ

  24  أستاذ مشارك
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  32  أستاذ مساعد
  26  مدرس

  108    اfموع

    
استبانة من أصل مجيع أفراد  75ائية بعد اسرتجاع أما عينة البحث فقد تكونت بصور�ا النه

) 13) من الذكور، و (62) من مدرسي الرتبية الر�ضية منهم (75من ( 108اÄتمع وعددهم 
) 108) من جمتمع البحث األصلي والبالغ (%66.37من اإلÈث، وتشكل العينة ما نسبته (

نة البحث حسب متغريات اجلنس ) يبني توزيع أفراد عي2عضو هيئة تدريس. واجلدول رقم (
  والرتبة األكادميية.

  ): توزيع أفراد عينة البحث حسب متغرياته الدميوغرافية2اجلدول رقم (

  النسبة  التكرار  الفئة  املتغري

  اجلنس
  82.67  62  ذكر
  17.33  13  أنثى

  100  75  اÄموع

  النسبة  التكرار  الفئة  املتغري

  الرتبة

  25.33  19  أستاذ
  21.33  16  مشاركأستاذ 

  29.33  22  أستاذ مساعد
  24.00  18  مدرس
  100  75  اÄموع

  اجلامعة

  24.0  18  األردنية
  34.7  26  الريموك
  21.3  16  اهلامشية
  20.0  15  مؤتة

  100  75  اÄموع
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  :أداة البحث
استخدم الباحث يف هذا البحث استبانة جلمع البياÈت واملعلومات ومت تصميم أداة   

  لدراسة وفقاً للخطوات التالية:ا
 مراجعة الدراسات النظرية ذات الصلة بتحديد األمناط الفلسفية يف اÄال الرتبوي. .1
) عبارة موزعة على مثانية جماالت 60إعداد أداة البحث بصور�ا األولية، حيث اشتملت على ( .2

لسفة الربامجاتية، والفلسفة وهي: الفلسفة املثالية، والفلسفة الطبيعية، والفلسفة الواقعية، والف
 الوجودية.

 حذف العبارات اليت مل جيمع احملكمون عليها. .3
) عبارة من نوع ليكرت ذات 49وضع االستبانة بصور�ا النهائية حيث اشتملت على ( .4

 الدرجات اخلماسية (دائماً، غالباً، أحياÈ ،ًÈدراً، إطالقاً) موزعة وفق ما يلي: 
) عبارات، 10) عبارات، واÄال الثالث: (10ت، واÄال الثاين: () عبارا10اÄال األول: ( -

 ) عبارات.9) عبارات، واÄال اخلامس: (10واÄال الرابع: (
  :صدق األداة

) حمكمني من 6مت التوصل إىل داللة صدق حمتوى أداة البحث عن طريق عرضها على (  
ظات واملقرتحات من قبل احملكمني قام اخلرباء يف الرتبية والرتبية الر�ضية، ويف ضوء املالح

) 11الباحث Mجراء التعديالت املناسبة على االستبانة لتأخذ صور�ا النهائية، إذ مت حذف (
  ) عبارة.49عبارة لتصبح االستبانة مكونة من (

  :ثبات األداة
 لقد مت استخراج ثباة األداة Lستخدام طريقة االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) لكل من  

) يبني أن أمناط الفلسفة تتمتع بقيم 3األمناط الفلسفية على حدة، ولألداة ككل. واجلدول (
) 0.89اتساق داخلي بدرجة مناسبة ومقبولة، حيث بلغت ألمناط الفلسفات املختلفة (

) لنمط الربامجاتية، وهي قيم 0.80) لنمط املثالية، و (0.67وتراوحت قيم الثبات ما بني (
  ثل هذا النوع من الدراسات.ثبات مناسبة مل
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): نتائج ثبات أمناط الفلسفة السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف اجلامعات 3اجلدول (
  األردنية {سلوب (ألفا كرونباخ) لالتساق الداخلي

  قيمة ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  أمناط الفلسفة  الرقم

  0.67  10  املثالية  1
  0.69  10  الطبيعية  2
  0.70  10  عيةالواق  3
  0.80  10  الربامجاتية  4
  0.73  9  الوجودية  5

  0.89  49    الفلسفات ككل  

) أن أمناط الفلسفة تتمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة مناسبة 3يبني اجلدول (           
) وتراوحت قيم الثبات ما بني 0.89ومقبولة، حيث بلغت ألمناط الفلسفات املختلفة (

  ) لنمط الربامجاتية.0.80و () لنمط املثالية، 0.67(
  

  : تتكون متغريات البحث على النحو اآليت:  متغريات البحث

    املتغريات املستقلة:أوًال: 

  (ذكر، أنثى). اجلنس: -

  (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس). الرتبة األكادميية: -

جة اليت حيصلون عليها من خالل األمناط الفلسفية، وتقاس إجرائيًا Lلدر  Oنياً: املتغري التابع:
  اإلجابة على فقرات االستبانة.

مت استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة البحث، إذ مت    الوسائل اإلحصائية:
) وهي املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري، SPSSاستخدام برÈمج الرزمة اإلحصائية (

  لداخلي (كرونباخ ألفا).) ومعامل االتساق اANOVAوحتليل التباين (
  وتفسريها نتائج الدراسة
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  فيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفق أسئلتها:

ية يف كليات ينص السؤال األول على: "ما أمناط الفلسفة السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ض
 الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية"؟.

حلسايب واالحنراف املعياري 4ول (4 والنسبة املئوية لكل منط من أمناط الفلسفة ): املتوسط ا
  السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف كليات الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية

حلسايب  األمناط   الرتتيب  النسبة املئوية  االحنراف املعياري  املتوسط ا

  2  82.27  0.43  4.11  املثالية
  5  74.59  0.44  3.73  الطبيعية
  4  77.23  0.46  3.86  الواقعية

  1  85.23  0.43  4.26  الربامجاتية
  3  79.08  0.49  3.95  الوجودية

الفلسفات 
  املختلفة

3.98  0.34  
79.68    

) قيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لكل منط من 4يبني اجلدول (        
يات الرتبية الر�ضية يف اجلامعات أمناط الفلسفة السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف كل

األردنية، وLستعراض قيم النسب املئوية جند أن منط الفلسفة الربامجاتية قد احتل الرتتيب األول 
)، وجاء منط الفلسفة املثالية %85.23) وبنسبة مئوية (4.26بني األمناط مبتوسط حسايب (

)، ويف املرتبة الثالثة جاء %82.27) ونسبة مئوية (4.11يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب (
)، واملركز الرابع لنمط %79.08) ونسبة مئوية (3.95منط الفلسفة الوجودية مبتوسط حسايب (

)، واحتل منط الفلسفة %77.23) وبنسبة مئوية (3.86الفلسفة الواقعية مبتوسط حسايب (
)، وقد بلغ املتوسط %74.59) ونسبة مئوية (3.73الطبيعية الرتتيب األخري مبتوسط حسايب (
  ).%79.68) وبنسبة مئوية (3.98احلسايب للبحث ألمناط الفلسفة املختلفة (

يفسر الباحث احتالل الفلسفة الربامجاتية للمرتبة األوىل أن طبيعة مادة الرتبية الر�ضية   
 ومناهجها يغلب عليها الطابع العملي واألدائي، وانعكس هذا على الفلسفة اليت يتبناها أو
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) لرتكيز الربامجاتية Freeman, 1977يعتنقها مدرسو الرتبية الر�ضية، ويؤكد على ذلك (
الشديد على النشاطات والنواحي العملية وإمهاهلا النسيب لألهداف، فحياة اإلنسان هي مزيد 

  من احلاجات واالهتمامات والتطلعات والقيم، Lإلضافة إىل النواحي العملية.
ن الفلسفة الربامجاتية تنبع نظر�ا من اÄتمع من خالل ضرورة كما ويرى الباحث ¾  

تفاعل الطالب معه بواسطة القنوات املختلفة مثل: التعاون، واالتصال، وحل املتناقضات واليت ال 
تقل أمهية عن احلاجات األساسية الواجب مراعا�ا للطالب، وأيضاً فإن الرتبية الر�ضية مبناهجها 

  األمور بعني االعتبار. املختلفة âخذ هذه
وكذلك يفسر الباحث احتالل الفلسفة الطبيعية املرتبة األخرية ألن الطبيعيني يؤمنون   

¾ن الطبيعة والنمو الطبيعي هي ظواهر تفرض نفسها على الطفل وتدعو إىل عدم تشجيع 
التعلم يف الرتبية األلعاب الر�ضية التنافسية واملنافسات العليا، وهذا يتناىف مع مبادئ التدريب و 

) ¾ن التنافس مع الغري يف 2007الر�ضية. وهذا يتفق مع ما أشار إليه (حممد وعبد املنعم، 
النشاطات الر�ضية املختلفة أمر ليس بذي أمهية، سواء كانت املنافسة مع أفراد أو ضمن 

واحلرية يف عمل جمموعات، لذا جيب على الفرد أن يركز على املنافسة لز�دة التعبري عن النفس 
  ذلك، وأن تتميز األنشطة الر�ضية Lلسرور ال Lإلكراه وااللتزام Lلقوانني.

وقد جاءت مجيع هذه األمناط الفلسفية ملدرسي الرتبية الر�ضية يف كليات الرتبية   
الر�ضية متنوعة ومبتوسطات متقاربة، والباحث يرى ¾ن األمناط الفلسفية السائدة متداخلة مع 

) 1983ا البعض، وأنه ال يوجد منط فلسفي مبعزل عن اآلخر. ويؤكد على ذلك (Èصر، بعضه
¾ن لكل إنسان فلسفة ولكل مجاعة أو جمتمع أو مؤسسة أو دولة فلسفتها، وهكذا تغدو كلمة 
الفلسفة ذات أبعاد خمتلفة ملنطلبات عديدة تتعلق Lألهداف والقيم واملثل والعقائد ومن مث 

كما قام الباحث بتحليل فقرات كل منط من األمناط وذلك من  قات والتصرفات.األعمال والعال
خالل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية للتعرف على أهم الفقرات اليت 

  ).5متيزه. وفيما يلي حتليل هلذه األمناط حسب فقراته كما يوضحه اجلدول رقم (

حلسايب5جدول ( واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لنمط الفلسفة املثالية (ن  ): املتوسط ا
 =75(  
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  الرتتيب  النسبة املئوية  االحنراف  املتوسط  الفقرة

أهتم Lأللعاب الر�ضية املرتبطة Lملواد األكادميية  
  لتوفري تربية تكاملية مرغوب فيها.

4.48  0.64  89.60  2  

  3  87.20  0.80  4.36  التنافسية.أركز على اللياقة البدنية خالل األنشطة  
أهتم Lألنشطة الر�ضية البدنية وفق قدرات الطلبة  

  واستعدادا�م.
4.49  0.62  89.87  1  

أâكد من أن الطلبة يفهمون الربامج الر�ضية املتنوعة  
  وارتباطها Lلظروف احلياتية.

4.03  0.77  80.53  8  

  7  83.47  0.88  4.17  أقدر اجلمال يف األداء الر�ضي. 
  4  86.67  0.66  4.33  أوفر برامج ر�ضية متنوعة إلäرة دافعية الطلبة. 
  6  83.73  0.80  4.19  أعترب نفسي مسؤوًال عن تفعيل الربامج واألنشطة  
أستخدم انطباعي الشخصي يف تقييم الطلبة بدًال من  

  العالمات الرقمية.
3.45  1.18  69.07  9  

لبة بغض أعتمد على خربايت الشخصية يف تقييم الط 
  النظر عن املعايري العلمية.

3.29  1.31  65.87  10  

أعترب أن االستعداد الطبيعي للطلبة أساسي يف تعليم  .10
  املهارات احلركية.

4.33  0.60  86.67  4  

    82.27  0.43  4.11  الفلسفة املثالية

  
من ) قيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية لكل فقرة 5يبني اجلدول (

"أهتم �ألنشطة الر�ضية والبدنية وفق فقرات منط الفلسفة املثالية. لقد جاءت الفقرة الثالثة 
يف املرتبة األوىل، ويفسر الباحث ذلك ¾ن مدرسي الرتبية  قدرات الطلبة واستعدادا�م"

التعليمية الر�ضية يف كليات الرتبية الر�ضية مؤهلني أكادمييًا وتربوً� يف التعامل مع املواقف 
التعلمية، ولديهم القدرة على توفري أنشطة ر�ضية متنوعة تتناسب وميول ورغبات واستعدادات 

"أهتم �أللعاب الر�ضية املرتبطة �ملواد األكادميية وكذلك جاءت الفقرة األوىل طلبتهم.  
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ليه يف املرتبة الثانية، وهذا يتفق مع ما أشار إ لتوفري تربية تكاملية مرغوب فيها"
)Freeman, 1977 خذ مكا´ا جنبًا إىل جنب معâ ن أنشطة الرتبية الر�ضية¾ (

املوضوعات األكادميية األخرى اليت تركز عليها املثالية، وذلك من أجل توفري تربية حضارية تتميز 
Lلدافعية، ويضيف ¾نه على مدرس الرتبية الر�ضية أن يتأكد من أن الطالب يفهم املناهج 

مج الر�ضية وارتباطها Lلظروف املختلفة يف حياته، إضافة إىل توفري جمموعة واسعة من والربا
  األنشطة اÄربة ليتم اختيار ما يتناسب مع شخصيته وحاجاته للوصول إىل النمو الكامل.

"أستخدم انطباعي الشخصي يف تقييم الطلبة وجاءت الفقرة الثامنة واليت تنص على 
يف املرتبة األخرية، ويفسر الباحث ذلك ¾ن من املبادئ اليت   العلمية"بغض النظر عن املعايري

تقوم عليها املثالية يف أن التقومي شخصي ذايت، وتستخدم املالحظات التقييمية لألنشطة املتنوعة 
  بدًال من العالمات الرقمية ألن ذلك يتناسب وطبيعة املهارات احلركية الر�ضية.

  
حلس6جدول ( ايب واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لنمط الفلسفة الطبيعية (ن ): املتوسط ا

 =75(  

  الرتتيب  النسبة املئوية  االحنراف  املتوسط  الفقرة

أوفر جوًا تعليميًا ر�ضيًا مناسبًا إلشباع رغبات  
  الطلبة وحاجا�م.

4.45  0.66  89.07  1  

لدّي القدرة يف معرفة الوقت املناسب لتعليم كل  
  حدة.طالب على 

3.89  0.89  77.87  6  

تقتصر مهميت على التوجيه واإلرشاد يف جمال الرتبية  
  الر�ضية فقط.

2.77  1.26  55.47  9  

أهتم Lلطلبة خالل األنشطة الر�ضية بكل جوانبهم  
  املختلفة (العقلية، النفسية، اجلسمية، االجتماعية).

4.44  0.74  88.80  2  

�ضية املتنوعة أشجع الطلبة على ممارسة األلعاب الر  
  حبرية ودون تقييد.

4.32  0.90  86.40  3  

  7  70.67  0.88  3.53أعلم املهارات احلركية الر�ضية عن طريق التجربة  
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  واحملاولة واخلطأ.
  8  70.40  0.76  3.52  أعلم الطلبة عن طريق التعبري احلركي واللعب احلر. 
  10  43.47  1.29  2.17  أعتقد ¾ن التنافس الر�ضي أمر ليس ذو أمهية. 
  4  82.40  0.82  4.12  لدّي اإلملام الكايف خبصائص منو الطلبة. 
أعد أنطشيت الر�ضية بناًء على أسس فسيولوجية  .10

  وميكانيكية.
4.07  0.83  81.33  5  

    74.59  0.44  3.73  منط الفلسفة الطبيعية

    
كل فقرة من ) قيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية ل6يبني اجلدول (

"أوفر جوًا تعليمياً فقرات منط الفلسفة الطبيعية. لقد جاءت الفقرة األوىل واليت تنص على 
يف املرتبة األوىل، ويعزو الباحث ذلك إىل أن  ر�ضيًا مناسبًا إلشباع رغبات الطلبة وحاجا�م"

التعبري حبرية يف ممارسة أهم مبادئ الفلسفة الطبيعية هي تشجيع برامج الرتبية الر�ضية املبنية على 
األنشطة الر�ضية، وأيضًا أن اهتمامات الطالب واستعداداته للتعلم تلعب دورًا رئيسًا يف العملية 

) ¾نه على مدرس الرتبية الر�ضية أن يكون ملماً Ziegler, 1964الرتبوية، وهذا يتفق مع (
  Lلطبيعة حىت يتسىن له معرفة اجلوانب املتعلقة Lلنمو.

تقدم يرى الباحث ¾ن مثل هذه املبادئ قد ُزود مدرسو الرتبية الر�ضية �ا يف  مما
  اجلامعات األردنية خالل مسري�م األكادميية والرتبوية، لذا جاءت هذه الفقرة يف الرتتيب األول.

 "أعتقد {ن التنافس الر�ضي أمر ليس ذو أمهية"أما الفقرة الثامنة واليت تنص على     
رتبة األخرية، ويفسر الباحث ذلك ¾ن أصحاب هذه النظرة الفلسفية ال يعطون أي احتلت امل

قيمة للمنافسة الر�ضية، بل تركيزهم يكون على املنافسة �دف املرح والسرور ال Lتباع القوانني 
) ¾ن التنافس مع الغري 2007وااللتزام �ا. ويتفق ذلك مع ما أشار إليه (حممد، وعبد املنعم، 

لنشاطات الر�ضية املختلفة أمر ليس بذي أمهية، سواء كانت املنافسة مع أفراد أو ضمن يف ا
جمموعات، لذا جيب على الفرد أن يركز على املنافسة لز�دة التعبري عن النفس واحلرية يف عمل 

  ذلك. 
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حلسايب واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لنمط الفلسفة الواقعية 7جدول ( (ن ): املتوسط ا
 =75(  

  الرتتيب  النسبة املئوية  االحنراف  املتوسط  الفقرة

أعتمد على أهدايف الر�ضية وعلى املمارسات  
  السابقة ونتائج البحث العلمي.

4.27  0.66  85.33  4  

أقدم املعلومات الر�ضية لتحقيق أداء جيد  
  للمهارات الر�ضية.

4.49  0.67  89.87  2  

امللعب للتقليل أوفر أساليب تعليمية خمتلفة داخل  
  من اإلصاLت الر�ضية.

4.41  0.70  88.27  3  

أتعامل مع الطلبة ككائنات بيولوجية مزودة بنظام  
  حسي متفاعل مع البيئة.

3.97  0.88  79.47  6  

أنظمة أنشطة تعليمية متنوعة حسب اخلصائص  
  النهائية للطلبة.

4.05  0.70  81.07  5  

  10  42.67  1.20  2.13  أمهل تشويق وإäرة فضول الطلبة. 
أعترب أن الرتبية الر�ضية جزءًا ال يتجزأ من املنهاج  

  الرتبوي.
4.60  0.55  92.00  1  

  9  67.47  1.28  3.37  أقارن شخصييت برجل أعمال إداري Èجح. 
أعتمد الطريقة اجلزئية يف تعليم املهارات احلركية  

  الر�ضية.
3.80  0.92  76.00  7  

امج الر�ضية أشارك طلبيت يف التخطيط ووضع الرب 
  املختلفة.

3.51  0.95  70.13  8  

    77.23  0.46  3.86  منط الفلسفة الواقعية

    
) قيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية لكل فقرة من فقرات 7يبني اجلدول (

ى منط الفلسفة الواقعية، وLستعراض قيم النسب املئوية جند أن الفقرة السابعة واليت تنص عل
قد احتلت املرتبة األوىل بني  "أعترب أن الرتبية الر�ضية جزءًا ال يتجزأ من املنهاج الرتبوي"
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)، ويعزو الباحث سبب %92.0) وبنسبة مئوية بلغت (4.60فقرات اÄال مبتوسط حسايب (
ذلك ألن مدرس الرتبية الر�ضية صاحب هذا املذهب الفلسفي يؤمن ¾ن الرتبية الر�ضية 

زءًا ال يتجزأ من الرتبية العامة، والرتبية الر�ضية تعمل على حتقيق أهداف الرتبية من أصبحت ج
خالل األنشطة البدنية والر�ضية وLلتايل تؤدي إىل النمو املتكامل للفرد. ويتفق هذا مع ما 

) ¾ن الواقعي يؤمن أيضاً بضرورة توفري مناهج موضوعية 2007ذهب إليه (حممد، وعبد املنعم، 
طريقة منظمة تتميز Lحليوية، وأن هناك ضرورة ملحة لتنظيم اخلربات التعليمية سواء كانت ب

متعلقة Lلرتبية الر�ضية أو Lملواد األكادميية األخرى. بينما احتلت الفقرة السادسة واليت تنص 
) ونسبة مئوية بلغت 2.13مبتوسط حسايب ( "أمهل تشويق وإOرة فضول الطلبة"على 

  يف املرتبة األخرية. )42.37%(
    

ويفسر الباحث ذلك ¾ن مدرس الرتبية الر�ضية الذي يؤمن Lلفلسفة الواقعية ال يعطي 
) Zeigler, 1964اهتمامًا كبريًا إلäرة فضول الطالب وتشويقهم للتعلم. ويتفق هذا مع (

، واجلري، الوثب، ¾نه ميكن استغالل ما يسمى Lللعب الغريزي الذايت واحلركات املوتورية (املشي
واحلجل) واليت هي متصلة Lلوراثة وتركيب الطفل اجلسدي، وال يعطي الواقعيون اهتمامًا كبرياً 
إلäرة فضول الطالب للتعلم، كما يعتمد املدرس هنا على استخدام كثري من الصور والوسائل 

ئتها والتأكد من متابعة السمعية واملرئية املركبة بعناية، ويقوم هو نفسه بعرض املهارات بعد جتز 
  الطالب هلا.

حلسايب واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لنمط الفلسفة الربامجاتية 8جدول ( ): املتوسط ا
  )75(ن = 

  الرتتيب  النسبة املئوية  االحنراف  املتوسط  الفقرة

أبذل ما بوسعي لتوفري أفضل جو تربوي يتميز  
  Lلدميقراطية.

4.28  0.78  85.60  7  

ختار األهداف الر�ضية بناًء على خربات متكاملة أ 
  لطبيعة الطلبة وبيئتهم االجتماعية واملادية.

4.31  0.77  86.13  6  
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أمتتع بصفات متكنين من توسيع خربايت الر�ضية  
  املختلفة.

4.47  0.55  89.33  4  

أنظر إىل أهداف الرتبية الر�ضية على أ´ا متصلة  
  اÄتمع.¾هداف املواد األخرى وأهداف 

4.51  0.62  90.13  2  

أشجع على ممارسة األنشطة الر�ضية املرتبطة  
  Lملهارات احلياتية املختلفة.

4.51  0.60  90.13  2  

أجتنب طرق التدريس اليت تقوم على إعطاء األوامر  
  والتعليمات.

3.77  0.91  75.47  9  

  1  91.73  0.62  4.59  أشجع على تكوين عالقات اجتماعية بني طاليب. 
أشرك طاليب يف تقدمي األنشطة الر�ضية حسب  

  قدرا�م.
4.20  0.68  84.00  8  

أبتعد بتعاملي مع طلبيت عن األسلوب التسلطي  
  والدكتاتوري.

4.36  0.88  87.20  5  

أتعامل مع طلبيت على أ´م املرجع األساسي ملا  .10
  يريدونه.

3.63  0.83  72.53  10  

    85.23  0.43  4.26  منط الفلسفة الربامجاتية

    
) قيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية لكل فقرة من 8يبني اجلدول (

فقرات منط الفلسفة الربامجاتية. وLستعراض قيم النسب املئوية جند أن الفقرة السابعة واليت تنص 

قد احتلت املرتبة األوىل، ويفسر  "أشجع على تكوين عالقات اجتماعية بني طاليب"على 
لباحث ¾ن مادة الرتبية الر�ضية هي من أكثر املواد اليت تعمل على تكوين اجتاهات إجيابية ا

وترسيخ عالقات اجتماعية متميزة، وهذا عائد لطبيعة األنشطة الر�ضية املختلفة اليت تعتمد على 
م ) ¾ن من خصائص املعل1986التعاون واملشاركة، وهذه النتيجة تتفق مع ما أورده السراج (

  الربامجايت إعطاء أولوية لألنشطة الر�ضية املختلفة ذات الطابع االجتماعي.   
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"أجتنب طرق التدريس اليت تقوم على إعطاء جاءت الفقرة السادسة واليت تنص على   
يف املرتبة التاسعة، ويعزو الباحث سبب ذلك ألن تدريس الرتبية الر�ضية  األوامر والتعليمات"
ن طريق املمارسة العملية واللعب، ويكون دور املدرس هو التوجيه واملتابعة جمال خصب للتعلم ع

واإلشراف جبو يسوده املودة بينه وبني الطلبة وهذا ما يتفق مع النظر�ت الرتبوية واحلديثة 
وتصنيفا�ا الرتبوية. إن التعلم عن طريق اللعب واملمارسة هو من أفضل طرق التعلم الذي يؤدي 

) االبتعاد كلياً Freeman, 1977عىن. ويتفق ذلك أيضًا مع ما توصل إليه (إىل تعلم ذو م
عن األسلوب التسلطي والتحلي ¾سلوب القائد الذي يتيح للطالب توفري الدافعية وجتنب طريقة 

  التدريس اليت تقوم على إصدار األوامر.
م املرجع "أتعامل مع طلبيت على أ�بينما احتلت الفقرة العاشرة واليت تنص على    

). ويعزو %72.53) ونسبة مئوية بلغت (3.63مبتوسط حسايب ( األساسي ملا يريدونه"
الباحث سبب ذلك ¾ن مدرس الرتبية الر�ضية الذي يؤمن Lملذهب الربامجايت Lالبتعاد عن 
طرق التعليم التقليدية وأن حيرص على مشاركة الطالب حسب رغبا�م وميوهلم وإÔحة اÄال 

م، وإعطائهم حقهم يف إبداء رأيهم يف اختاذ القرار، وهذا ال يعين أن ترتك احلبل على لقدرا�
الغالب للطالب ملمارسة ما يرغبونه بدون ختطيط ومتابعة وإشراف من قبل املدرس، أل´م 
Lلتأكيد ال ميثلون املرجع األساسي يف املواقف التعلمية التعليمية. وكذلك تتفق هذه النتيجة مع 

) بتمثل دور املعلم الربامجايت يف النصح واإلرشاد، وتنظيم ظروف اخلربة 2004ورده اليماين (ما أ
واإلمكاÈت اليت تساعد على تعلم الفرد، والعمل على توفري كل الفرص املمكنة اليت تشبع 

  حاجات الطالب ومتكنه من التعبري عن ذاته، وâكيد حريته يف اختاذ القرارات.
حلسايب واالحنراف املعياري والنسبة املئوية لنمط الفلسفة الوجودية ): املتوس9جدول ( ط ا

  )75(ن = 

  الرتتيب  النسبة املئوية  االحنراف  املتوسط  الفقرة

أهتم Lللعب كوسيلة للتعبري عن الذات بدًال من  
  االهتمام نتيجة اللعب.

3.84  0.85  76.80  6  

  8  62.67  1.11  3.13كثر أركز يف اختياري على األلعاب الر�ضية الفردية أ 
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  من األلعاب اجلماعية.
أعمل على توفري املنافسات الر�ضية اليت ال تفرض  

  قوانينها على الالعبني.
3.53  0.99  70.67  7  

أتعامل مع طلبيت كأشخاص يتمتعون Lحلرية واختيار  
  معاهلم ¾نفسهم.

4.08  0.91  81.60  5  

  3  89.60  0.72  4.48  برية.أعترب عالقيت الشخصية مع طلبيت ذات أمهية ك 
  9  57.87  1.18  2.89  أبتعد يف تقييمي عن االختبارات املقننة واملوضوعية. 
  4  88.53  0.76  4.43  أفضل االبتعاد عن الروتني والتكرار. 
أوافق على تعاون الرتبية الر�ضية مع املواد األخرى  

  من أجل الرتبية املتكاملة.
4.71  0.51  94.13  1  

  2  89.87  0.64  4.49   مثريات متنوعة إلäرة تفكري الطلبة.أعمل على توفري 
    79.08  0.49  3.95  منط الفلسفة الوجودية

    

) قيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية لكل فقرة من 9يبني اجلدول (
واليت تنص  فقرات منط الفلسفة الوجودية. وLستعراض قيم النسب املئوية جند أن الفقرة الثامنة

قد  "أوافق على تعاون الرتبية الر�ضية مع املواد األخرى من أجل الرتبية املتكاملة"على 
) وبنسبة مئوية بلغت 4.71احتلت املرتبة األوىل بني فقرات اÄال مبتوسط حسايب (

)، وتوصل الباحث أن الرتبية املتكاملة جيب أن تشمل النواحي التعلمية والرتبوية 94.13%(
لنفسية والبدنية اليت تعترب جزءًا أساسيًا ومهمًا يف تكامل املتعلم، إضافة إىل أن مدرس الرتبية وا

الر�ضية هو أقرب املعلمني لقلوب الطالب وفهم ميوهلم ورغبا�م جتاه املواد املختلفة، لذا نرى أن 
هم ويقوم حبل الكثري معلم الرتبية الر�ضية حياول أن يكون دائمًا حلقة الوصل بني الطلبة ومعلمي

من مشاكلهم، كما أن الرتبية الر�ضية هي تطبيقات عملية لبعض املواد األخرى. بينما احتلت 
مبتوسط  "أبتعد يف تقييمي عن االختبارات املقننة واملوضوعية"الفقرة السادسة واليت تنص على 

  ) يف املرتبة األخرية.%57.87) ونسبة مئوية بلغت (2.89حسايب (
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الحظ الباحث من خالل هذه الفقرة أن كثريًا من مدرسي الرتبية الر�ضية يف فقد   
اجلامعات األردنية ال يعتمدون على االختبارات املقننة واملوضوعية، بل يتم الرتكيز يف العملية 

  التقوميية على اجلانب العملي ألداء الطلبة ومشاركا�م.
لــة إحصــائية يف أمنــاط الفلســفة الســائدة الثالــث علــى "هــل توجــد فــروق ذات دال  يــنص الســؤال

لــدى مدرســي الرتبيــة الر�ضــية يف كليــات الرتبيــة الر�ضــية يف اجلامعــات األردنيــة تعــزى ملتغــري الرتبــة 
  األكادميية؟"

لإلجابــة علــى هــذا التســاؤل فقــد اســتخدم اختبــار حتليــل التبــاين األحــادي. ويوضــح   
 اجلدوالن التاليان نتائج هذا التساؤل.

حلسايب واالحنراف املعياري ألمناط الدراسة تبعاً ملتغري الرتبة 10( جدول ): املتوسط ا
  األكادميية

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الرتبة النمط

 املثالية

 0.44 4.16 أستاذ

 0.47 3.99 أستاذ مشارك

 0.40 4.11 أستاذ مساعد

 0.42 4.18 مدرس

 الطبيعية

 0.46 3.66 أستاذ

تاذ مشاركأس  3.68 0.50 

 0.40 3.90 أستاذ مساعد

 0.37 3.63 مدرس

 الواقعية

 0.46 3.79 أستاذ

 0.51 3.79 أستاذ مشارك

 0.38 4.06 أستاذ مساعد

 0.45 3.74 مدرس

 0.49 4.04 أستاذ الربامجاتية
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 0.45 4.28 أستاذ مشارك

 0.33 4.40 أستاذ مساعد

 0.41 4.30 مدرس

 الوجودية

 0.49 3.86 أستاذ

 0.60 3.85 أستاذ مشارك

 0.47 4.01 أستاذ مساعد

 0.42 4.08 مدرس

ةالفلسفات املختلف  

 0.38 3.90 أستاذ

 0.35 3.92 أستاذ مشارك

 0.32 4.10 أستاذ مساعد

 0.31 3.99 مدرس

    
ــــني اجلــــدول ( لســــفة ) قــــيم املتوســــطات احلســــابية واالحنرافــــات املعياريــــة ألمنــــاط الف10يب

السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية، حيث يتبني وجـود فـروق ظاهريـة بـني 
هــذه املتوســطات مــن حيــث الرتبــة األكادمييــة. وللتحقــق مــن مــدى معنويــة وجوهريــة هــذه الفــروق 

) نتــــائج 11لكـــل منــــط فلســــفة ســــائدة مت اســــتخدام حتليـــل التبــــاين األحــــادي، ويوضــــح اجلــــدول (
  ليل.التح

): نتائج حتليل التباين األحادي لكل منط من أمناط الفلسفة السائدة لدى 11جدول (
  مدرسي الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية تبعاً ملتغري الرتبة

 مصدر التباين األمناط
جمموع 
 املربعات

درجات 
حلرية  ا

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 (ف)

مستوى 
 الداللة

 املثالية
تبني اÄموعا  0.38 3 0.13 

اÄموعات لداخ 0.570 0.68  13.17 71 0.19 
 - 74 13.55 الكلي

 0.183 1.66 0.31 3 0.93 بني اÄموعات الطبيعية



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

62 

 0.19 71 13.21 داخل اÄموعات
 - 74 14.14 الكلي

 الواقعية
 0.43 3 1.30 بني اÄموعات

00.2 71 14.15 داخل اÄموعات 0.098 2.18  
 - 74 15.46 الكلي

ةالربامجاتي  
 0.47 3 1.40 بني اÄموعات

 0.18 71 12.58 داخل اÄموعات 0.057 2.63
 - 74 13.98 الكلي

 الوجودية
 0.22 3 0.67 بني اÄموعات

 0.25 71 17.43 داخل اÄموعات 0.439 0.91
 - 74 18.10 الكلي

 الفلسفات
 املختلفة

Äموعاتبني ا  0.46 3 0.15 
 0.12 71 8.31 داخل اÄموعات 0.274 1.32

 - 74 8.78 الكلي

            
) نتائج حتليل التباين األحادي لكـل منـط مـن أمنـاط الفلسـفة السـائدة 11يبني اجلدول ( 

لغـت قيمــة لـدى مدرسـي الرتبيــة الر�ضـية يف اجلامعــات األردنيـة تبعــاً ملتغـري الرتبــة األكادمييـة، وقــد ب
) 1.66)، وبلغـــــت منـــــط الطبيعيـــــة (0.570) مبســـــتوى (0.68(ف) احملســـــوبة لـــــنمط املثاليـــــة (

)، ولـنمط 0.098) مبسـتوى داللـة (2.18)، ولنمط الفلسفة الواقعيـة (0.183مبستوى داللة (
) مبســــــتوى داللــــــة 0.91)، ولــــــنمط الوجوديــــــة (0.057) مبســــــتوى داللــــــة (2.63الربامجاتيــــــة (

)، وتعتــرب هــذه 0.274) مبســتوى داللــة (1.32ألمنــاط الفلســفة املختلفــة ()، وبلغــت 0.439(
) ممـا يـدل علـى أ´ـا قيمـة غـري 0.05القيم غري دالة إحصائياً ألن قيمة مستوى داللتها أكرب من (

دالــــة إحصــــائياً وبــــذلك فــــإن الفــــروق بــــني متوســــطات أمنــــاط الفلســــفة الســــائدة مــــن حيــــث الرتبــــة 
  وليست جوهرية من الناحية اإلحصائية. األكادميية هي فروق ظاهرية
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يعــزو الباحــث لعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية ألمنــاط الفلســفة الســائدة ملدرســي   
الرتبيـــة الر�ضـــية تبعـــاً ملتغـــري الرتبـــة إىل تزويـــدهم مبـــؤهالت أكادمييـــة وتربويـــة متشـــا�ة، عـــالوة علـــى 

وقـد الحـظ الباحـث خـالل خربتـه الطويلـة  مرورهم خبربات طويلة يف جمال تدريس الرتبية الر�ضـية،
يف تـــدريس الرتبيـــة الر�ضـــية ¾ن مدرســـي الرتبيـــة الر�ضـــية جتمعهـــم أفكـــار فلســـفية متقاربـــة، ويعـــود 

  ذلك إىل التأهيل والتدريب واملمارسة املشرتكة.

) ¾ن لكـــل إنســـان فلســـفة ولكـــل مجاعـــة أو 1983ويتفـــق ذلـــك مـــع مـــا أورده (Èصـــر،   
دولــة فلســفتها، كمــا يــرى الباحــث أن الرتبيــة الر�ضــية تتميــز عــن غريهــا مــن  جمتمــع أو مؤسســة أو

املواد بتكوين اجتاهات مثل (العمل بروح الفريق، والتعاون، واملشاركة، وحتمـل املسـؤولية، والتنـافس 
الشــريف .... إخل)، ممــا يــؤدي إىل تطــوير وحتســني عمليــة تــدريس الرتبيــة الر�ضــية، وهلــذا مل يكــن 

  ية واضحة بينهم، ويؤدي Lلتايل إىل نشر القيم واالجتاهات اإلجيابية يف اÄتمع.فروق فرد

  

يـــنص الســـؤال الثالـــث علـــى: "هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية يف أمنـــاط الفلســـفة 
السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف كليات الرتبية الر�ضية يف اجلامعـات األردنيـة تعـزى ملتغـري 

  اجلنس؟"

) نتــائج 12ابــة علــى هــذا التســاؤل فقــد اســتخدم اختبــار (ت). ويوضــح اجلــدول (لإلج
  هذا التساؤل.

حملسوبة لكل منط من 12جدول ( حلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) ا ): املتوسطات ا
  أمناط الفلسفة السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية تبعاً ملتغري اجلنس

اطاألمن  اجلنس 
املتوسط 
حلسايب  ا

رياالحنراف املعيا  
قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 املثالية
 0.40 4.08 ذكر

 غري دال 0.097 1.67
 0.52 4.29 أنثى

 غري دال 0.935 0.082 0.46 3.73 ذكر الطبيعية
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 0.35 3.74 أنثى

 الواقعية
 0.44 3.85 ذكر

 0.54 3.91 أنثى غري دال 0.690 0.400

 الربامجاتية
 0.43 4.23 ذكر

 غري دال 0.141 1.48
 0.44 4.42 أنثى

 الوجودية
 0.47 3.92 ذكر

 غري دال 0.144 1.47
 0.59 4.14 أنثى

الفلسفات 
 املختلفة

 0.33 3.96 ذكر
 غري دال 0.184 1.34

 0.41 4.10 أنثى

    
افات املعياريـة وقيمـة (ت) لكـل منـط مـن ) املتوسطات احلسابية واالحنر 12يبني اجلدول (

أمناط الفلسفة السائدة لدى مدرسي الرتبية الر�ضية يف اجلامعات األردنية تبعاً ملتغري اجلـنس، وقـد  
) وبلغـــت لـــنمط الطبيعيـــة 0.097) مبســـتوى (1.67كانـــت قيمـــة (ت) احملســـوبة لـــنمط املثاليـــة (

) مبســـــــتوى داللــــــــة 0.40قعيــــــــة () ولــــــــنمط الفلســـــــفة الوا0.935) مبســـــــتوى داللـــــــة (0.082(
) 1.47) ولــــنمط الوجوديــــة (0.141) مبســــتوى داللــــة (1.48) ولــــنمط الربامجاتيــــة (0.690(

) 0.184) مبســتوى داللــة (1.34) وبلغــت ألمنــاط الفلســفة املختلفــة (0.144مبســتوى داللــة (
األمنــاط غــري وتعتــرب هــذه القــيم غــري دالــة إحصــائياً وبــذلك الفــروق بــني الــذكور واإلÈث علــى مجيــع 

  دالة من الناحية اإلحصائية.
يفسر الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري اجلنس، إىل تزويدهم   

مبؤهالت أكادميية وتربوية متشا�ة عالوة على مرورهم خبربات طويلة يف جمال تدريس الرتبية 
ادة أن مدرسي الرتبية الر�ضية، وقد الحظ الباحث خالل خربته الطويلة يف تدريس هذه امل

الر�ضية جتمعهم أفكار فلسفية متقاربة، سواء كانووا ذكورًا أم إäÈً، ويعود ذلك إىل التأهيل 
  والتدريب واملمارسة املشرتكة.
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) ¾ن لكل إنسان فلسفة ولكل مجاعة أو جمتمع 1983ويتفق ذلك ما أورده (Èصر،   
ن الرتبية الر�ضية تتميز عن غريها من املواد أو مؤسسة أو دولة فلسفتها، كما يرى الباحث أ

بتكوين اجتاهات إجيابية مما يؤدي إىل تطوير وحتسني عملية تدريس الرتبية الر�ضية، وهلذا مل يكن 
  هناك فروق فردية واضحة بينهم، ويؤدي Lلتايل إىل نشر القيم واالجتاهات اإلجيابية يف اÄتمع.

  
  : التوصيات
  يت توصل إليها البحث، يوصي الباحث Lآليت:يف ضوء النتائج ال  

 استخدام أساليب وطرائق تدريسية متنوعة لألنشطة الر�ضية املختلفة. .1
2. .ًäÈلتساوي بني مدرسي الرتبية الر�ضية ذكوراً وإL النظر 
االستفادة من نتائج البحث يف إجراء دراسات الحقة تتناول فلسفة العاملني يف حقل الرتبية  .3

 الر�ضية.
  
  

 :و اللغـة األجنبيــة املراجع �للغة العربية قائمة
أسس فلسفة الرتبية الر�ضية على ضوء فهم أفراد اfتمع العراقي، ). 2007إمساعيل ( -

 أطروحة دكتوراه منشورة، العراق.
مكتبة األجنلو املصرية، أسس الرتبية البدنية، ). 1964تشارمز، ترمجة معوض وكمال صاحل ( -

 القاهرة.
وزارة التعليم العايل والبحث نظر�ت الرتبية الر�ضية، ). 1979حسن، قاسم وآخرون ( -

 العلمي، بغداد، العراق.

وزارة الفلسفة الر�ضية، ). 1989منذر هاشم، واملشهداين، عبد هللا إبراهيم (اخلطيب، -
 التعليم العايل والبحث العلمي، بغداد، العراق.

دار األمل للنشر، الرتبية الر�ضية وجذورها الفلسفية، ). 1978إبراهيم، واحلياري، حسن ( -
 عمان، األردن.
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