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ب ا�ر��� ا�وط��� وا��د��� � �� ����  ا����ھ�م ا������ ا��

��� ا����� �� ا�ردن��  ���ر��� ا�
   

  *د. أمحد عيسى الطويسي
  **اهللا العواسا إخالص عبدأ.

  
  ا����ص

فـــي كتـــب التربيـــة الوطنيـــة هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى الكشـــف عـــن المفـــاهيم المهنيـــة المتضـــمنة 
والمدنية للمرحلة األساسية العليا (الثامن، التاسع، العاشر)، فـي األردن. وألغـراض هـذه الدراسـة تـم 

) مفهومًا مهنيًا، موزعة على المجـاالت المهنيـة 67إعداد قائمة بالمفاهيم المهنية المقترحة شملت (
التجـاري، ومجـال العلـوم المنزليـة، ومجـال  الخمسة (المجال الزراعي، والمجال الصناعي، والمجال

الصحة والسالمة العامة). تم استخدام وحدتين في التحليل: الجملة الصريحة والفكرة، وتم التحقق 
  من ثبات التحليل.

  وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
) 122(بلـــغ مجمـــوع تكـــرارات المفـــاهيم المهنيـــة المتضـــمنة فـــي كتـــب التربيـــة الوطنيـــة والمدنيـــة 

  مفهوماً مهنيًا، موزعة على المجاالت المهنية الخمسة. 
وجـــود فـــروق بـــين مجمـــوع التكـــرارات للمفـــاهيم المهنيـــة لكـــل كتـــاب مـــن كتـــب التربيـــة الوطنيـــة 
والمدنيـة، ولصــالح كتــاب التربيــة الوطنيــة والمدنيــة للصــف التاســع، ويليــه كتــاب الصــف الثــامن، وفــي 

  ر. المرتبة األخيرة كتاب الصف العاش
وجود فروق بين مجموع تكرارات المفاهيم المهنيـة لكـل مجـال مـن المجـاالت المهنيـة الخمسـة 

  مرتبة كاآلتي: جاء المجال التجاري في المرتبة األولى، وفي المرتبة األخيرة جاء المجال الزراعي. 
راء تراوحت نسب المفاهيم المهنية في كتابي الصف الثـامن والعاشـر األساسـي، وحسـب آراء خبـ

المناهج، بين قليلة جداً وكبيرة، والشيء نفسه لدى كتاب الصف التاسع في كل المجاالت باستثناء 
  المجال التجاري كان الرأي اإلجماع بأن النسبة في هذا الكتاب جاءت كبيرة جدًا. 

وفــي ضــوء هــذه النتــائج، توصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن التوصــيات أهمهــا ، التأكيــد علــى       
التكاملي في بناء المناهج، وتعزيز مبدأ التوازن في توظيف المفاهيم المطروحـة فـي المنـاهج  المنحى

  المختلفة، وأن يتم عرض المفاهيم المهنية بصورة مقصودة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األردن.-* أستاذ مشارك بقسم املناهج والتدريس بكلية العلوم الرتبوية/جامعة مؤتة
  .** باحثة يف املشروع الكندي لتطوير التعليم يف األردن حنو االقتصاد املعريف
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  مقدمةال -1

يشهد العامل املعاصر تغريات متعددة بفضل التقدم التكنولوجي واالنفجار املعريف، ويُعد املتعلم 
جزءًا هامًا من عملية التطور والتقدم هذه، كيف ال؟! وهو يشكل حمور العملية الرتبوية بكافة عناصرها، 

رسية، أحد العناصر اليت تسهم اليت هي أساس كل شكل من أشكال التطور. وملا كان تطوير املناهج املد
يف بناء شخصية املتعلم، وأحد أشكال عملية التطوير الرتبوي، كان لزامًا إيالء الكتاب املدرسي، الذي 
ينبثق عن هذه املناهج، تصميماً وتنفيذاً وتقيماً العناية اليت يستحق. وذلك لألثر املتوقع هلذه املناهج وكتبها 

مل على تطوير تفكريه وتنمية مهاراته املختلفة، وزيادة قدرته للتعامل مع أمور يف تنمية شخصية املتعلم والع
احلياة، ومتكينه من مسايرة التغريات السريعة يف هذا العامل. لذا حرصت املؤسسات التعليمية يف سعيها على 

  بناء املناهج اليت تعني الفرد ملواكبة متطلبات العصر وتطوراته.
الجتماعية دوراً كبرياً يف العملية الرتبوية من حيث حرصها على تنمية وتلعب مناهج الدراسات ا

األفراد واالهتمام بشخصيام والعمل على تطوير مهارام االجتماعية واألدائية، لتجعلهم أفرادًا صاحلني 
. وهذا يف اتمع، وكذلك حرصها على تنمية القيم واالجتاهات وأمناط السلوك املرغوب فيها لدى املتعلمني

من شأنه أن يسهم يف تعزيز قدرات املتعلمني على التفاعل واالخنراط يف اتمع، والعمل على توظيف 
املعارف واملعلومات واملهارات املتواجدة لديهم، وبذلك تساعدهم يف حتديد اجتاهام حنو مهنة املستقبل 

  ). 1995(أبو حلو ومرعي والطيطي وأبو شيخه، 
ية جزءًا مهمًا من الدراسات االجتماعية؛ إذ أن هدفها اإلسهام يف إعداد وتعد الرتبية الوطن

املواطن الصاحل، وباعتبار أن العمل وظيفة أساسية يف احلياة فإن من أهداف الرتبية الوطنية، أيضاً، تعزيز 
أبو سل احرتام العمل اليدوي يف نفس املتعلم، وتوجيهه إىل تعلم مهارات حرفية تتناسب وقدراته وميوله(

  ). 2001والعمايره ووشاح والرواضيه، 
أما الرتبية املهنية فتشمل باإلضافة إىل التعليم العام والدراسة التكنولوجية اخلربات العملية اليت 
تتعلق باملهن يف خمتلف قطاعات احلياة االقتصادية واالجتماعية، حيث تُعىن الرتبية املهنية بتهيئة األفراد 

). إضافة إىل ذلك فإن التعليم 1998هين النافع يف خمتلف ااالت املهنية (أبو سل، وإعدادهم للعمل امل
املهين وحدة متكاملة تشتمل على جمموعة من املهارات العملية واملعلومات النظرية مما يؤدي إىل تعزيز 

رة وحدات متكاملة التكامل بني العلم والعمل (النظرية والتطبيق)، وهذا يستدعي بناء املناهج الدراسية بصو 
  ).1993ومرتابطة حبيث تراعي األعمال اليت يعد الفرد ملمارستها (املصري، 
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)، "ال يوجد شيء له 19، ص1998ويظهر ذلك جليًا يف قول ديوي، كما أشار له احليلة( 
عرفة من مكانة املعرفة احلقيقية والفهم املستمر إال إذا كان نابعًا من املمارسة، لذا جيب اشتقاق نظرية امل

التجربة اليت أصابت جناحًا كبريًا يف صنع املعرفة" ، فقد مت التأكيد على ضرورة اكتساب الطلبة مهارات 
أساسية متكنهم من أداء أعمال بسيطة حيتاجوا يف حيام اليومية، إضافة لتعزيز االجتاهات اإلجيابية لدى 

  املهن واكتشاف ميول الطلبة ورغبام. الطلبة حنو احرتام العمل اليدوي وتقديره والتعرف على
كما أن للرتبية املهنية دورها الفعال يف تنشئة األفراد واإلسهام يف بناء الشخصية املتكاملة، حيث 
أن تكامل املعرفة ليست عملية جزئية بل نظرة فلسفية كلية للتعليم، وبالتايل فإن تكامل بناء الشخصية 

). وهذا ما 2011طلب أساسي على بنية التعليم وحمتواه (الطويسي، اإلنسانية علمًا وعمًال تنعكس كم
يساعد على حتقيق أهداف العملية الرتبوية اليت ال ميكن حتقيقها إال من خالل حمتوى املناهج، هذا احملتوى 

يار الذي يركز على املفاهيم واملبادئ. فاملفاهيم هي الدعائم الرئيسة للبنية املعرفية، وهي تسهل عملية اخت
احملتوى وبناء مناهج دراسية متتابعة ومرتابطة ملراحل التعلم املختلفة، وتساعد يف تنظيم اخلربة العقلية 

). كما وتعد املعلومات واملفاهيم املهنية متطلبًا أساسيًا تمع يواجه 1988للطالب (سعادة واليوسف، 
عات صناعية، وتزايد استخدام التكنولوجيا حتديات مجة، حيث التطورات السريعة وحتول اتمعات إىل جمتم

يف خمتلف جماالت احلياة، وهذا يتطلب إجياد جيل واٍع ومدرك ألمهية املهن واملفاهيم املهنية يف حياة الفرد 
وأمهيتها يف تكوين االجتاهات اإلجيابية حنو العمل واملهن، مما يساعد يف اإلعداد للحياة العملية والربط بني 

بيق، وجند يف منهاج الرتبية الوطنية واملدنية جماًال واسعًا وخصبًا لتكوين اجتاهات الطالب النظرية والتط
اإلجيابية حنو العمل املهين، وتعد كتب الدراسات االجتماعية من وجهة نظر كثري من الرتبويني اإلطار 

جتاهات والقيم واملهارات املرجعي واملصدر املباشر اليت يتضمن حمتواها املعرفة االجتماعية، إضافة إىل اال
  األخرى املهمة للطالب يف حياته اليومية.

وألن الكتاب املدرسي يشتمل على املفاهيم واحلقائق والتعميمات اليت جيب أن تدرس للطلبة،  
كان ال بد من عملية التقومي هلذا الكتاب بني احلني واآلخر ملعرفة املفاهيم املوجودة فيه وملعرفة مدى 

ض املفاهيم، حيث يأيت التقومي من خالل عملية التحليل للكتاب. ومن هنا يرى أبو حلو اهتمامه ببع
) أن حتليل الكتاب املدرسي، وخاصة كتب الدراسات االجتماعية ميكن هلا أن تسهم يف تطوير 1986(

  وحتسني املنهج، كما وتزيد من فهم حمتوى الكتاب وتعمل على حتسني عملية التدريس. 
ليل احملتوى حظي باهتمام كبري من قبل الباحثني يف خمتلف التخصصات، مما ونالحظ أن حت

جعل هلذه العملية منهجية خاصة ا، حيث تعرف هذه العملية على أا أسلوب يستخدم لالستدالل 
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بطريقة منظمة وموضوعية على خصائص حمددة يف احملتوى، وبالتايل الوصول إىل ما يبحث عنه احمللل من 
  ).1987معرفة (طعمية، معلومات و 

وبناًء على ما سبق ونظرًا ألمهية تدريس املفاهيم بشكل عام، وأمهية املفاهيم املهنية للطالب يف 
املرحلة األساسية العليا بشكل خاص؛ وألن عملية حتليل احملتوى تساعد يف الكشف عن املفاهيم اليت نريد 

الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا أن تتضمنها الكتب، سعت هذه الدراسة إىل حتليل كتب 
  (الثامن والتاسع والعاشر) ورصد املفاهيم املهنية املتضمنة فيها. 

ومت بناء قائمة باملفاهيم املهنية املقرتح تضمينها يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية 
اهيم، وخاصة أن وزارة الرتبية والتعليم تعمل على تطوير العليا يف األردن، والكشف من خالهلا عن هذه املف

شامل ملختلف املناهج الدراسية بشكل عام، ومنهاج الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية بشكل 
  خاص. 
  مشكلة الدراسة: -2

)، أن الرتبية الوطنية واملدنية مادة تستقي مضموا من حقول معرفية كثرية، 2002يرى رمضان(
تشرتك مع العديد من املواد الدراسية يف مواضيع خمتلفة، ولكنها تتميز عن غريها يف معاجلة  حيث

السلوكيات والقيم واملواقف للمتعلم، ومنها اجتاهات املتعلمني حنو املهن. أي أن مهمتها األساسية هي 
وتكامل بناء شخصية إكساب املتعلمني مجلة من القيم واملهارات اليت تساعد على االخنراط يف اجلماعة 

املتعلم. وعلى ذلك ينبغي أن يكون للمفاهيم املهنية نصيب وافر يف حمتوى كتب الرتبية الوطنية واملدنية 
للمساعدة يف توجيه االجتاهات اإلجيابية للمتعلم حنو املهن والعاملني ا، ولتساعده يف اختيار مهنة 

قرار الجتاهات املتعلمني فبذلك ميكن حتقيق الرتبية املستقبل. وكون املرحلة األساسية هي مرحلة االست
املهنية وتزويد املتعلمني خبربات ومفاهيم تساعدهم يف اختيار ِحَرف نافعة، ويئة املتعلمني وتنمية الرغبة 

  لديهم وتأهيلهم ملتابعة الدراسة املهنية والعمل املهين يف املستقبل. 
ابة عن السؤال اآليت: "ما املفاهيم املهنية املتضمنة يف  تتحدد يف حماولة اإلج مشكلة الدراسةإذن 

كتب الرتبية الوطنية واملدنية لصفوف مرحلة التعليم األساسي العليا (الثامن، التاسع، العاشر) يف جماالا 
  املختلفة (اال الزراعي، والصناعي، والتجاري، والعلوم املنزلية، والصحة والسالمة العامة)؟.

فاهيم املهنية يف توجيه االجتاهات اإلجيابية حنو التعليم املهين والعاملني به، جاءت هذه وألمهية امل
املفاهيم املهنية املتضمنة يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا يف لتحديد الدراسة لتقدمي 

  األردن.
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  أسئلة الدراسة:  -3

  تية:حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآل
  ما املفاهيم املهنية املتضمنة يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا يف األردن؟ -3-1
ما النسب املئوية للمفاهيم املهنية املتضمنة يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية لصفوف املرحلة  -3-2

  ع، عاشر)؟(ثامن، تاس األساسية الُعليا يف األردن، وفقاً للمستوى الصفي للكتاب
ما النسبة املئوية للمفاهيم املهنية املتضمنة يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا  -3-3

يف األردن، والرتتيب االا املهنية(صناعي، زراعي، جتاري، صحة وسالمة عامة، وعلوم 
 منزلية)؟

بية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية هل نسبة املفاهيم املهنية وجماالا املتضمنة يف كتب الرت  -3-4
  العليا يف األردن كافية من وجهة نظر خرباء املناهج؟

  أهمية الدراسة: -4
تكمن أمهية هذه الدراسة يف قدرا على الكشف عن أهم املفاهيم املهنية املوجودة يف كتب 

شر). إضافة إىل ذلك فأمهية الدراسة الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا (الثامن، التاسع، العا
تعود إىل قلة الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع املفاهيم املهنية واالهتمام ا من خالل حتليل حمتوى 

اليت اهتمت باملفاهيم املهنية يف كتب الرتبية الوطنية  –يف حدود علم الباحثان–الكتب، ويف كوا األوىل 
  واملدنية. 

ية هذه الدراسة من كوا تنسجم مع حركة التطوير الرتبوي يف األردن اليت كذلك تنبثق أمه
تدعو إىل تطوير املناهج واالهتمام بتدريس املفاهيم، واستجابة لتوصيات  ، واليتتتصف باالستمرارية

، وذلك املؤمترات الرتبوية املختلفة، وهي أن تستفيد وزارة الرتبية والتعليم من البحوث والدراسات املتخصصة
من أجل معاجلة بعض القضايا الرتبوية. كما أن تقدمي قائمة باملفاهيم املهنية املقرتح تضمينها يف كتب 
الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا (الثامن، التاسع، العاشر) قد تفيد املسئولني عن املناهج 

رتبية الوطنية واملدنية املراد تطويرها، وكذلك ميكن والقائمني على بنائها يف تضمني تلك املفاهيم لكتب ال
  أن تساعد املعلمني يف الرتكيز عليها بشكل أكرب. 
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  حدود الدراسة: -5
تقتصر هذه الدراسة على حتليل كتب الرتبية الوطنية واملدنية للصفوف األساسية العليا الثالثة  -5-1

ردن، واليت قررت وزارة الرتبية (الثامن، التاسع، العاشر) من مرحلة التعليم األساسي يف األ
والتعليم تدريسها يف مجيع مدارس اململكة األردنية اهلامشية اعتبارًا من بدء العام الدراسي 

  )، مما حيد من إمكانية التعميم على كتب دراسية أخرى. 2005/2006(
ة وحدتني تقتصر الدراسة احلالية على حتليل النصوص، إذ أا اختارت اجلملة الصرحية والفكر  -5-2

  للتحليل. 
حتليل مقررات كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا يف األردن بقصد حتديد  -5-3

  املفاهيم املهنية املتضمنة ا يف ضوء قائمة املفاهيم املهنية املقرتحة اليت أعدها الباحثان. 
  المصطلحات والتعريفات اإلجرائية: -6

صطلحات واملفاهيم اليت ينبغي تعريفها، وذلك على النحو وردت يف هذه الدراسة بعض امل  
  اآليت:

: ويقصد ا كل املصطلحات والتعميمات واألفكار اليت هلا عالقة بأٍي من المفاهيم المهنية -6-1
جماالت الرتبية املهنية (اال الزراعي، والصناعي، والتجاري، والعلوم املنزلية، والصحة والسالمة 

يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا (الثامن، التاسع، العامة) اليت وردت 
 والعاشر). 

: ويقصد ا احللقة األخرية من التعليم األساسي يف األردن وتشمل المرحلة األساسية العليا -6-2
الصفوف اآلتية (الثامن، التاسع، والعاشر) حسب السلم التعليمي املعمول به يف األردن وفقاً 

 م). 2007/2008لعام الدراسي (ل
: ويقصد ا، كتاب الرتبية الوطنية كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا -6-3

واملدنية للصف العاشر األساسي، وكتاب الرتبية الوطنية واملدنية للصف التاسع األساسي، وكتاب 
رت وزارة الرتبية والتعليم تدريسها يف الرتبية الوطنية واملدنية للصف الثامن األساسي. والذي قر 

) تاريخ 22( رقممدارس اململكة مجيعها مبوجب قرارات جملس الرتبية والتعليم ذوات األرقام:
)، تاريخ 4/2006، ورقم ( 04/04/2005)، تاريخ 3/2005)، ورقم (01/04/2005
اسي، وللصف م، لكتب الرتبية الوطنية واملدنية للصف العاشر األساسي الدر 26/01/2006

  التاسع األساسي، وللصف الثامن األساسي، على التوايل.
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: ويقصد به أسلوب البحث العلمي الذي وظف يف هذه الدراسة ألغراض تحليل المحتوى -6-4
وصف احملتوى الظاهر واملضمون الصريح لكتب مادة الرتبية الوطنية واملدنية، وذلك من حيث 

ثية املصاغة يف أسئلة هذه الدراسة، ومتت عملية الشكل واملضمون؛ تلبية لالحتياجات البح
التحليل بصفة منتظمة ووفق أسس منهجية ومعايري موضوعية، باستخدام األسلوب الكمي 

  بشكل أساس، يف عملية مجع البيانات وتبويبها وحتليلها. 
 

  اإلطار النظري: -7
  أهمية وماهية المفاهيم - 7-1

دامة اليت تعتمد على القوى البشرية العاملة اليت تعترب يركز العامل اليوم على التنمية الشاملة واملست
من أهم الثروات اليت متتلكها األمم؛ لذا فإن للرتبية والتعليم األثر األكرب يف حتديد القدرات واإلمكانيات 
الفعلية للتنمية، فمن خمرجات القطاع التعليمي تنتقل األيدي العاملة املدربة واملؤهلة إىل ميدان العمل، 

قدر ما يكون التعليم مواكبًا حلاجات اتمع الفعلية بقدر ما يليب الطموحات املستقبلية (هاشم، وب
1985 .(  

ومن هنا جند أنه ال ميكن للفرد أن يتعلم إال من خالل الرتكيز على املفاهيم، فقد اهتم الرتبويون 
) أن 1987يه يف إبراهيم (، املشار إل(Bruner, 1977)بشكل كبري جداً باملفاهيم، حيث يرى برونر 

املفاهيم هي حجر الزاوية يف تعلم وتعليم البنية املعرفية للمادة الدراسية، إضافة إىل مسامهتها يف إعادة 
  تنظيم املعرفة وبنائها يف املناهج والكتب املدرسية باعتبارها حماور يتم تنظيم املعرفة على أساسها. 

تعلم يف إدراك وفهم وحفظ وتصنيف وخزن وتذكر وكذلك تسهم املفاهيم يف تسهيل مهمة امل
املعلومات، لذلك جند أن املفاهيم يف بنية النظام املعريف تقع يف مركزية متقدمة، حيث تقع فوق املعلومات 
واحلقائق وحتت املبادئ والقوانني، ومتثل أوسع عنصر يف مكونات النظام املعريف اإلنساين؛ لذا فإن النجاح 

) من النظام %70علمني من خالل املناهج الرتبوية يعين أن املتعلمني ميلكون حوايل (يف تعليمها للمت
املعريف. لذلك تم املدرسة بتعليم املفاهيم؛ ألا تتصل بإمناء تفكري املتعلمني، ومتثل قاعدة صلبة ومهمة 

لقواعد والتعميمات لتعليم املتعلمني بقية العناصر األخرى املكونة للنظام املعريف، وهي: املبادئ وا
واالجتاهات والقيم، فضًال عن إسهامها يف ختطيط خربات املنهاج وتنظيمه وتعلمه بسهوله، واختيار 

  االسرتاتيجيات الالزمة لتنفيذ املنهاج. 
)، أن تشكيل 2004؛ اخلوالدة، 1987) املشار إليه يف (إبراهيم، 1968ويرى أوزبل ورفاقه (
: مرحلة تشكيل املفاهيم، وفيها يكتشف املتعلم السمات املشرتكة اليت متيز املفاهيم مير يف مرحلتني مها
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املثريات املرتبطة بقاعدة ما، وهي اليت تشكل الصور الذهنية للمفهوم؛ أما املرحلة الثانية فهي مرحلة تعلم 
للمفهوم، وكذلك  املفهوم، ويف هذه املرحلة يدرك املتعلم حالة التساوي بني االسم والصورة الذهنية املختلفة

وضح أوزبل مبدأين لتقدمي حمتوى املنهاج، ومها مبدأ التفاضل املتوايل، أي تقدمي خربات املنهج على حنو 
هرمي، والبدء بتقدمي أكثر املفاهيم عمومية وجتريدًا مث االنتقال املتدرج إىل احلقائق والتفصيالت، ومبدأ 

  ضمون التعلم السابق.التوفيق التكاملي؛ أي ربط األفكار اجلديدة مب
يهدف استخدام املفاهيم إىل مساعدة املتعلمني على تفسري بعض الظواهر واملشكالت 
االجتماعية اليت تواجههم يف حيام اليومية وتساعدهم على القيام بعملية التكامل بأنفسهم بطريقة 

حول أي موضوع يقوم  مبتكرة، وتساعدهم يف احلصول على عدد كبري من احلقائق واملعارف املتكاملة
الطالب بدراسته مما يزيد من فهم املتعلمني، وبذلك احتلت املفاهيم وطرق تدريسها مكانة مهمة لدى 
متخصصي الرتبية االجتماعية بسبب التطورات اجلديدة اليت طرأت على كافة ميادين احلياة؛ إذ يذكر 

من دون املفاهيم تكون احلقائق مركومة ) أن املفاهيم تشكل وحدات التعلم األساسية، و 1998(احليلة، 
ال يستطيع املتعلم إدراك العالقات فيها، وتوظيفها أو تطبيقها يف مواقف جديدة، أو إلجراء العمليات 
العقلية عليها، حيث القت فكرة تعلم املفاهيم يف التدريس بشكل عام ويف الدراسات االجتماعية بشكل 

ستخدامها يف التدريس يلعب دوراً جوهرياً يف العملية التعليمية، حيث خاص قبوًال كبرياً، وقد بدأ موضوع ا
يعدها الكثري عنصرًا أساسيًا من عناصر تكوين احملتوى، وليس أدل على ذلك مما جاء يف توصيات مؤمتر 

، حيث أكد على أمهية تطوير املناهج وحتديثها والرتكيز 1987التطوير الرتبوي الذي عقد يف عمان عام 
ملفاهيم املختلفة بشكل عام، واملفاهيم املهنية بشكل خاص، والعمل على إدماجها يف خمتلف على ا

املناهج بغية تلبية احلاجات الفردية واالجتماعية للمتعلم ومواكبة التطورات االجتماعية واالقتصادية 
ة واملفاهيم املهنية، والتأكيد والعلمية والتكنولوجية يف جمتمع سريع التغري، واالهتمام باملتعلم والرتبية املهني

  على استثمار املوارد البشرية، لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة ملواجهة التحديات املستقبلية. 
  المفاهيم في مناهج الدراسات االجتماعية - 7-2

نظرًا ألن تعليم املواد املختلفة بشكل عام يقوم على تعلم املفاهيم، وكذلك مادة الدراسات 
اليت تضم عددًا من الفروع املختلفة (كالتاريخ، واجلغرافية، واالقتصاد، وعلم اإلنسان، وعلم  االجتماعية

االجتماع، وعلم النفس، والرتبية الوطنية) فإن اختيار حمتوى جيمع هذه الفروع كافة يعد أمرًا يف غاية 
ف الفروع، واليت تزداد مع الصعوبة، وللتغلب على هذه املشكلة املتعلقة ذا الكم من املعلومات من خمتل
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مرور الزمن وكثرة االكتشافات العلمية، لذلك فقد ركز خمططو مناهج الدراسات االجتماعية على استخدام 
  ).2001املفاهيم يف تدريس هذه املواد (رسالن، 

) أن منهاج الدراسات االجتماعية ما هو 1985ويعتقد سعادة، وأبو حلو، ومرعي، وحسن (
اهيم عامة، والدروس ما هي إال مفاهيم خاصة من هذا املفهوم العام، والفقرات يف كل إال عبارة عن مف

درس ما هي إال مفاهيم فرعية، حيث يعد خمططو املناهج أن استخدام املفاهيم يف إعداد املنهج يساعدهم 
  يف عملية اختيار حمتوى املنهج املدرسي، وكذلك يف تطوير املنهاج وحتسينه. 

؛ ونزال، 1984ن الباحثني يف مناهج الدارسات االجتماعية، مثل: (سعادة، ويرى العديد م
)، بأنه ينظر إىل الدراسات االجتماعية على أا ذلك اجلزء من املنهاج املدرسي الذي يتحمل 2003

املسؤولية األساسية يف مساعدة الطالب يف تنمية مفاهيمهم ومهارام واجتاهام حلياة نشطة يف جمتمعهم، 
أا تشكل تكامًال للخربات واملعارف اليت تم بالعالقات البشرية من أجل حتقيق تربية املواطنة و 

(Citizenship Education).  
وبذلك فالدراسات االجتماعية بشكل عام، والرتبية الوطنية واملدنية بشكل خاص، تكسب 

ات الدولة ومسؤولياا، وتكسبه األفراد املعلومات اليت تبني حقوقه وواجباته، واملعلومات حول سلط
منظومة خلقية تعمل على ضبط سلوكه وتوجيهه ملواجهة أمور احلياة املختلفة والتفاعل معها (أبو حلو 

)،  حيث يفرض هذا التفاعل على الفرد أن يدرك التزاماته إزاء اموعة اليت ينتمي إليها، 1995وزمالؤه،
موعة باختاذ املواقف واكتساب اإلرادة، فالرتبية الوطنية واملدنية وبذلك يتمكن من تلمس موقفه ودوره يف ا

تسعى لرفع منزلة املتعلم واالرتقاء به، وكذلك تيسري عملية اندماجه يف اتمع. فقد يرىب املتعلم تربية ثقافية 
؛ ورمضان، 1993تنمي مداركه وذب نفسه ويرىب تربية مهنية متكنه من اكتساب رزقه (ناصر، 

2002.(  
  التربية المهنية وأهمية مفاهيمها في كتب الدراسات االجتماعية - 7-3

من أهداف الدراسات االجتماعية، مثًال يف الواليات املتحدة األمريكية، الرتكيز على الرتبية من 
أجل املهنة إلجياد اإلنسان الصاحل، ويف االحتاد السوفييت سابقًا ركزت مناهج الدراسات االجتماعية على 

بني العمل واحلياة، أي بني النظرية والتطبيق وتكوين مهارات واجتاهات ذات اهتمام بفكرة العمل  الربط
  ).1991املنتج اجتماعياً (القاعود، 

وبذلك فإن للرتبية املهنية أمهية كبرية يف كتب الدراسات االجتماعية عامة والرتبية الوطنية واملدنية 
بني النظرية والتطبيق، ومن خالل إدخال العديد من بشكل خاص، وذلك من خالل الدعوة للربط 
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املفاهيم املهنية يف تلك الكتب، وهذا يساعد على عملية التكامل بني املناهج املختلفة، ويتضح ذلك من 
  خالل هدفها الرئيس، وهو إعداد الفرد ليكون مواطناً صاحلاً خيدم جمتمعه، ويساعد يف دفع عجلة التنمية. 

ة التعليم العاملية سواء أكانت يف الدول املتقدمة أم يف الدول النامية، تركز كما وجند أن أنظم
على التعليم من أجل املهنة، إذ أن األهداف العامة للرتبية املهنية تركز على تنمية املفاهيم واالجتاهات 

ة وتكنولوجيا اإلجيابية حنو املهن مما يساعد الفرد على مواجهة حتديات العصر املتمثلة يف ثورة املعرف
املعلومات والزيادة املضطردة يف الصناعات يف خمتلف ااالت، مما أدى إىل حتول اتمعات إىل جمتمعات 
صناعية بالدرجة األوىل، وهذا يستدعي زيادة احلاجة إىل القوى البشرية املدربة واملؤهلة، وبذلك تلعب 

طها حبيام االجتماعية واالقتصادية وضرورا يف استمرار الرتبية املهنية دورًا مهمًا يف حياة األفراد الرتبا
التنمية الشاملة للبشرية إذ أا تدخل يف جماالت احلياة املختلفة، وهذا يستلزم تضمني املفاهيم املهنية يف 

  مناهج التعليم األساسي كوا املرحلة األكثر تأثرياً يف تشكيل شخصية املتعلم. 
إىل أنه مت تعريف الرتبية املهنية يف والية تكساس على أا  )61:2011ويشري الطويسي (

"تعليم مساند وموجه ومكمل حملتوى املنهج الدراسي للمرحلة من الروضة وحىت الصف الثاين عشر، 
ويهدف ملساعدة التالميذ على فهم عامل املهن واألعمال املتوافرة، وفهم العالقة القائمة بني الرتبية والفرص 

ملتاحة، والقدرة على صنع القرار القائم على املعرفة خبصوص مهنة املستقبل وحتمل املسئولية جتاه املهنية ا
  ذلك القرار، واكتساب املهارات املطلوبة يف سوق العمل وذلك على مستوى التهيئة املهنية". 

تتحدد يف وللرتبية املهنية أهداف تسعى لتحقيقها يف ظل الرتبية العامة، ومن هذه األهداف اليت 
ضوء النظم التعليمية، ويف ضوء أسس فلسفية واجتماعية ونفسية تقع ضمن األيدلوجية املسيطرة على 
اتمع، تلبية احتياجات اتمع من القوى البشرية يف خمتلف التخصصات املهنية، وحتقيق النمو 

يئ هلم فرص االختيار االجتماعي والثقايف واالقتصادي، وتعمل على إشباع طموحات األفراد وحاجام و
املناسب للقدرات واالستعدادات، وذلك ملواجهة متطلبات احلياة بنجاح، وكذلك تعمل على إضفاء معىن 
إجيايب على خمتلف املعارف من خالل ربط النظرية بالتطبيق والدراسة باحلياة، وكذلك فإن للرتبية املهنية 

منها: تنمية االجتاهات اإلجيابية لدى املتعلمني الحرتام أهداف خاصة تسعى لتحقيقها لدى األفراد نذكر 
العمل وحتقيق تنمية متوازنة للقدرات اجلسدية والعقلية والوجدانية للفرد، وأيضًا تعمل على املواءمة بني 
املهارات وحاجات اتمع ومتطلبات التنمية، وكذلك تعمل على تعزيز قدرات الدارس على فهم املبادئ 

تطبيقات التقنية املستخدمة يف جماالت العمل واإلنتاج، مما يسهم يف يئة االندماج يف احلياة العملية وال
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العملية واالجتاهات حنو العمل اإلجيايب واحملافظة على احلرف التقليدية وتطويرها ونقلها (أبو سل، 
1998 .(  

حصول على ) أنه "لل41، ص1993كما ورد يف املصري(  (Pestalozi)وهنا يرى بستالوزي 
الرجل الكامل، جيب تعليم قلبه ويديه، باإلضافة إىل دماغه، ليس فقط ألن هذه األعضاء تتحد يف اجلسم 

  اإلنساين، ولكن ألا تعلم الواحدة منها األخرى".
وألمهية الرتبية املهنية يف حتقيق ذات الفرد من خالل تزويده باملعارف واملهارات الالزمة واملزج بني 

؛ 1998؛ أبو سل، 1993التطبيق، فقد أشارت العديد من الدراسات، مثل:(املصري، النظرية و 
  ) إىل أن تقدمي الرتبية املهنية يتم وفق ثالثة أمناط هي على النحو اآليت: 2011والطويسي، 

أوًال: النمط املستقل: وفيه يتم حتقيق أهداف الرتبية املهنية من خالل تقدميها كمبحث مستقل 
هدافه العامة واخلاصة، ويتكون حمتواه من نشاطات وجماالت مرتبطة بقطاعات العمل واإلنتاج، بذاته، له أ

وفيه يتم حتقيق أهداف الرتبية املهنية من خالل  وهلا مساس حبياة الطالب اليومية. ثانياً: النمط التكاملي:
الطبيعية، علمًا بأن العلوم  املواد الدراسية املختلفة، وينطبق هذا النمط بشكل أكثر وضوحًا على العلوم

االجتماعية واإلنسانية تشتمل على بُعد تطبيقي ميكن استثماره يف حتقيق أهداف خاصة للرتبية املهنية، 
ويتم تنفيذ اجلانب التطبيقي للمواد الدراسية، مبوجب النمط التكاملي من خالل املختربات العلمية 

ك تتعاون مجيع املواد الدراسية يف حتقيق أهداف الرتبية املهنية، واألعمال امليدانية والنشاطات البيئية. وبذل
وجند أن هذا النمط الذي ترتبط فيه الرتبية املهنية جبميع املواد الدراسية املختلفة، يعطي مركزية للهدف 
ووضوحًا أكثر يف ذهن الطالب للمفهوم، ويساعد على تنمية احلس املهين وعلى اكتشاف قدراته وميوله، 

عمل على توظيفها لتهيئته الختاذ القرار املناسب خبصوص مهنة املستقبل، وبذلك ميكن أن يعطى املفهوم وال
والتعمق فيه يف مادة الرتبية املهنية، وهذا املهين بشكل مستقل يف املواد الدراسية املختلفة، وميكن التوسع 

اح العملية التعليمية.  ثالثاً: منط يساعد على حتقيق التكامل بني املناهج املختلفة، مما يؤدي إىل جن
النشاطات الالصفية: وفيه يتم حتقيق أهداف الرتبية املهنية من خالل ما ينفذ من أنشطة مهنية تتم خارج 

اإلنتاجية، والرحالت العلمية  الغرفة الصفية أو خارج املدرسة، مثل الزيارات العلمية للورش واملؤسسات
ئة. وقد تعمل الرتبية املهنية وفق هذا النمط مع باقي األنشطة الالصفية على والنشاطات اهلادفة خلدمة البي

إكساب الطالب الكفايات الالزمة اليت تؤهلهم ويئهم لاللتحاق بسوق العمل، أو االلتحاق بربامج 
  التعليم املهين اليت تناسب قدرام واستعدادام. 

  



  أ. العواسا –د. الطويسي .............................. المفاهيم المهنية المتضمنة في كتب التربية الوطنية والمدنية

  
 

 148

  الدراسات السابقة -8
في الدراسات التي تناولت تحليل طبيعة المفاهيم التي تم حصر مراجعة األدب السابق 

تضمنتها كتب الدراسات االجتماعية بشكل عام والتربية الوطنية بشكل خاص، وكذلك تلك 
  الدراسات التي تناولت المفاهيم المهنية ومدى تضمينها في المناهج المختلفة. 

الطالب للمفاهيم الزمنية  هدفت إىل تعرف مستوى معرفة، واليت (Hoge, 1992)دراسة هوج  -
التارخيية يف الواليات املتحدة األمريكية، وأعد هلذه الغاية اختباراً من أربعة أجزاء تدور حول وضع 
تاريخ حمدد مبصطلحات تارخيية غري حمددة، وتعريف مبصطلحات تارخيية عامة، وحتديد مسات 

أحداث هامة يف تاريخ الواليات  فقرات تارخيية من تاريخ الواليات املتحدة األمريكية، ووضع
) طالبًا من مستويات 173املتحدة بشكل مرتب على خط الزمن، وتكونت عينة الدراسة من (

خمتلفة (من الصف اخلامس، والثامن، والثاين عشر، وطلبة للكليات) فمن الصف اخلامس أخذت 
با من الصف الثاين ) طال46) طالباً، و(33) طالباً، ومن الصف الثامن (58عينة تكونت من (

) طالباً من طلبة الكليات، ودلت النتائج على 36) طالباً من الصف الثاين عشر، و(36عشر، و(
  أن املفاهيم الزمنية تزداد معرفتها عند الطلبة بازدياد مستواهم العمري. 

)، واليت هدفت إىل تعرف مدى شيوع املفاهيم السياسية الواجب توافرها 1996الشلول ( دراسة -
يف كتب الرتبية االجتماعية والوطنية، وقد استخدمت الكلمة فئة للتحليل، ودلت نتائج الدراسة 
على أن كتب الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الثامن األساسي كانت يف املرتبة األوىل من حيث 

سع شيوع املفاهيم السياسية فيها، تلتها كتب الصف العاشر األساسي، ومن مث كتب الصف التا
األساسي، أما من حيث أكثر املفاهيم السياسية شيوعًا يف هذه الكتب فقد كانت املفاهيم 
السياسية يف جمال النظرية السياسية مث املفاهيم يف جمال العالقات الدولية، أما املفاهيم يف جمال 

  السياسة املقارنة فقد جاءت يف املرتبة األخرية.
إىل تعرف مدى تضمني كتب الدراسات االجتماعية  )، واليت هدفت1998دراسة العبابنة ( -

للمرحلة األساسية العليا يف األردن للمفاهيم االقتصادية الواجب توافرها يف تلك الكتب. 
واستخدم الكلمة فئة التحليل. وأشارت نتائج هذه الدراسة إىل أن منهاج الدراسات االجتماعية 

من حيث تضمني املفاهيم االقتصادية، تلتها للصف التاسع األساسي جاءت يف املرتبة األوىل 
منهاج الصف العاشر األساسي مث منهاج  الصف الثامن، أما من حيث أكثر املفاهيم االقتصادية 
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اليت تضمنتها كتب الدراسات االجتماعية للصفوف السابقة فقد كانت يف جمال املوارد مث النظام 
  حسابات الدخل وجمال التنمية. االقتصادي مث احلكومة واالستثمارات واألسواق و 

)، واليت هدفت إىل تعرف مدى احتواء كتب التاريخ يف املرحلة األساسية 2001دراسة رسالن ( -
الصف العاشر)، يف األردن للمفاهيم الزمنية يف ضوء حتليل حمتواها. وقد -العليا، (الصف السادس

إىل الصف العاشر األساسي تكونت عينة الدراسة من مجيع كتب التاريخ للصفوف من السادس 
  وعددها مخسة. 

ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة قامت رسالن بإعداد قائمة تتضمن جمموعة من املفاهيم الزمنية 
ومت تصنيفها إىل مفاهيم زمنية حمددة ومفاهيم زمنية غري حمددة، واعتربت هذه املفاهيم الزمنية فئات 

حدة للتحليل، أشارت نتائج الدراسة إىل أن هناك عددًا من للتحليل، واعتربت الكلمة أو شبه اجلملة و 
املفاهيم الزمنية احتوا كتب التاريخ وبشكل كبري جداً، وأن هناك بعض املفاهيم الزمنية األخرى مل يرد 
ذكرها يف الكتب ائياً، وأن نسبة احتواء املفاهيم الزمنية احملددة كانت أعلى من نسبة احتوائها للمفاهيم 

منية غري احملددة، كما وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني توزيع املفاهيم الزمنية كما الز 
  توقعها احملكمون وبني توزيع تلك املفاهيم يف الكتب نفسها كما أظهره حتليل حمتواها.

ينبغي )، واليت هدفت إىل الكشف عن املفاهيم الصحية اليت 2007دراسة طالفحة وأبو حسان ( -
تضمينها يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية للصفوف األساسية الثالثة العليا يف األردن، وذلك من 

) من جمتمع الدراسة األصلي (مجيع %39وجهة نظر املعلمني. وشكلت عينة الدراسة ما نسبته (
 العاصمة عّمان)، معلمي الرتبية الوطنية واملدنية يف املدارس التابعة ملديريات الرتبية والتعليم يف

) معلمًا ومعلمة. عمل الباحثان على تطوير أداة للدراسة تكونت من 384والبالغ عددهم (
  ) فقرة.62إستبانة تضنت (

وكشفت نتائج الدراسة عن أن تقديرات املعلمني ألمهية املفاهيم الصحية املتضمنة يف كتب الرتبية 
النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الوطنية واملدنية جاءت بدرجة عالية، كما كشفت 

تقديرات املعلمني تعزى ملتغري املؤهل العلمي. يف حني كشفت عن فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات 
  املعلمني تعزى ملتغري اخلربة، ولصاحل ذوي اخلربة الطويلة.

م املهنية املتضمنة يف كتب ) واليت هدفت إىل الكشف عن املفاهي2010دراسة الطويسي واايل ( -
العلوم للمرحلة األساسية املتوسطة يف األردن، وذلك من خالل حتليل حمتوى كتب العلوم 
للصفوف: اخلامس، والسادس، والسابع، حيث أعد الباحثان قائمة باملفاهيم املهنية املقرتحة، 

الزراعي، واال ) مفهومًا مهنياً، موزعة على مخسة جماالت مهنية هي: اال 83مشلت (
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الصناعي، واال التجاري، وجمال العلوم املنزلية، وجمال الصحة والسالمة العامة. واستخدم 
الباحثان وحدتني يف التحليل، مها: الكلمة والفكرة. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بني 

 كتاب العلوم للصف جمموع تكرارات املفاهيم املهنية ونسبها املئوية بني كتب العلوم، لصاحل
)، ويف املرتبة األخرية كتاب 76) مرة، مث كتاب اخلامس وبتكرار بلغ(93السادس وبتكرار بلغ(

) مرة. كما وحصل اال الزراعي على املرتبة األوىل بتكرار بلغ 35الصف السابع وبتكرار بلغ (
جمال العلوم املنزلية وبتكرار  ) مرة، مث54) مرة، مث جمال الصحة والسالمة العامة وبتكرار بلغ (69(

) مرة، وجاء اال التجاري 35) مرة، مث اال قبل األخري كان الصناعي وبتكرار بلغ (43بلغ (
) مرة. وبينت الدراسة مناسبة نسبة املفاهيم املهنية املتضمنة يف  3يف املرتبة األخرية بتكرار بلغ (

على العكس من ذلك عدم مناسبة نسبة كتب العلوم للصف اخلامس والسادس األساسيني، و 
املفاهيم املهنية املتضمنة يف كتاب العلوم للصف السابع، كما وأوصت الدراسة بضرورة عرض 

  املفاهيم املهنية يف حمتوى الكتب بشكل منتظم ومتوازن وواضح.
  التعقيب على الدراسات السابقة - 8-1

ا, فبعضها تناول املفاهيم الزمنية يف  تنوعت الدراسات السابقة يف ااالت البحثية اليت اهتمت
)، 2001، ودراسـة رسـالن ((Hoge, 1992)كتـب منـاهج الدراسـات االجتماعيـة مثـل دراسـة  هـوج 

)، 1998والبعض اآلخـر تنـاول املفـاهيم االقتصـادية والسياسـية والصـحية، مثـل دراسـات كـل مـن العبابنـة (
التـــوايل. يف حـــني جنـــد أن دراســـة الطويســـي  )، علـــى2007)، وطالفحـــة وأبـــو حســـان (1996والشـــلول (

)، هي الدراسة الوحيدة الـيت تناولـت املفـاهيم املهنيـة ومـدى تضـمينها يف املنـاهج األخـرى، 2010واايل (
فبحثـــت يف املفـــاهيم املهنيـــة املتضـــمنة يف كتـــب العلـــوم يف األردن. وعليـــه فتتفـــق الدراســـة احلاليـــة يف بعــــض 

لسـابقة، وخباصـة فيمـا يتصـل بضـرورة تكامـل اخلـربات الرتبويـة لـدى التالميـذ أهـدافها مـع معظـم الدراسـات ا
لتعزيـز التكامـل يف معارفـه وخرباتــه والتأكيـد علـى تكامــل شخصـية املـتعلم والتأكيــد علـى اجلوانـب الوجدانيــة 

ة املـراد والنفسـحركية مـع السـعي إىل إعـادة تنظـيم بنيـة التكامـل, مـع االخـتالف يف اجلوانـب املعرفيـة التكامليـ
البحـــث فيهـــا. ولكـــن ميكـــن أن يلحـــظ بـــأن جمـــال الدراســـة احلاليـــة(املفاهيم املهنيـــة يف كتـــب الرتبيـــة الوطنيـــة 
واملدنيـة) اختلفـت مـن حيـث موضـوع الكتـب واملســتوى الدراسـي، ويعـزز ذلـك أن املرحلـة األساسـية العليــا، 

ة لدى املتعلمني، وخباصة تأثريها على اختاذ وكما ذُكر سالفاً، ذات تأثري كبري يف تشكيل االجتاهات اإلجيابي
قـرار مناســب فيمــا يتعلـق مبهنــة املســتقبل، لـذا فــإن دراســة مـدى تضــمني كتــب هـذه احللقــة للمفــاهيم املهنيــة 

  يُعد، من وجهة نظر الباحثان، ذو أمهية وإضافة للمعرفة اإلنسانية. 
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  مجتمع الدراسة وعينتها:  -9
الرتبية الوطنية واملدنية لصفوف املرحلة األساسية العليا من كتب –عينة الدراسة هي جمتمعها 

(الثامن، والتاسع، والعاشر) ويتوزع حمتوى كتاب كل صف منها على فصلني دراسيني (للفصل األول 
) عنواناً، وتتوزع حمتويات الكتب حسب 77وللفصل الثاين)، ويبلغ جمموع العناوين هلذه الكتب (

  ). 1وحدات وعدد الدروس، كما هو مبني يف اجلدول (الصفوف والفصول الدراسية وال
  

  )1جدول رقم (
كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا في األردن حسب   وحدات وعناوينتوزيع 

  الفصول والصفوف الدراسية 
الصف 
 الدراسي

الفصل 
 الدراسي

مجموع  الوحدة الدراسية
 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى العناوين

الثامن 
 األساسي

 12 - - - - - 2 5 5 األول
 14 - - 7 4 3 - - - الثاين

التاسع 
 األساسي

 12 - - - - 3 3 3 3 األول
 12 2 3 2 5   - - الثاين

العاشر 
 األساسي

 13 - - - - 2 5 3 3 األول
 14 3 4 4 3 - - - - الثاين

 77 5 7 13 12 8 10 11 11 المجموع

  متغيرات الدراسة: - 10
تعد هذه الدراسة دراسة حتليلية تقوميية إذ أا دف إىل معرفة املفاهيم املهنية يف كتب الرتبية 
الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا (الثامن، والتاسع، والعاشر)، ومن مث احلكم على مدى تضمني  

  نية هلذه املفاهيم، وقد اشتملت الدراسة على املتغريات اآلتية:كتب الرتبية الوطنية واملد
  المتغير المستقل: 

  هو املستوى الصفي للكتاب (الثامن، والتاسع، والعاشر)، وتكرار املفاهيم املهنية يف املستويات الثالثة.    
  المتغير التابع: 

، والصحة والسالمة العامة، وجمال العلوم جماالت املفاهيم املهنية (اال الزراعي، والصناعي، والتجاري
  املنزيل). 
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  أداة الدراسة:  - 11
تطلب تنفيذ هذه الدراسة بناء قائمة حتليل للمجاالت املهنية املقرتح تضمينها يف كتب الرتبية 
الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا يف األردن، وذلك من خالل حتديد جماالت رئيسية للمفاهيم 

إدراج عدد من العناصر اليت تنتمي إىل كل جمال من ااالت الرئيسية استناداً إىل األدب الرتبوي يف املهنية و 
هذا املضمار والدراسات السابقة، وحتديدًا مت اشتقاق املفاهيم املهنية من كتب الرتبية املهنية واخلطوط 

هنية اخلمسة: اال الزراعي، والصناعي، العريضة ملنهاج الرتبية املهنية للمرحلة األساسية يف ااالت امل
والتجاري، والعلوم املنزلية، والصحة والسالمة العامة، وبعد التأكد من صدق األداة مت استخدامها لتحليل 

  الكتب املعنية بالدراسة (كتب الرتبية الوطنية واملدنية). 
  صدق األداة:  - 12

  خلطوات اآلتية:لغرض الكشف عن صدق أداة الدراسة فقد اتبع الباحثان ا
مت عرض القائمة املعدة، مبا تشتمل عليه من جماالت أولية للمفاهيم املهنية، على جمموعة من  -

احملكمني، هم: عدد من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية املختصني يف جماالت الرتبية 
علمني متميزين يف جمال تدريس املهنية واملناهج واألساليب العامة، باإلضافة إىل مشرفني تربويني وم

الرتبية املهنية يف امليدان. ومت األخذ مبالحظام يف ضوء معايري مشولية ااالت اليت تضمنتها القائمة، 
وسالمتها وأمهيتها لطالب املرحلة األساسية العليا ومناسبتها للمستوى الصفي، وقد بلغ عدد هؤالء 

 ) حمكماً.16احملكمني (
حملكمني إبداء رأيهم فيما إذا كانت املفاهيم املهنية مناسبة أو غري مناسبة، لكل كذلك طُلب من ا -

من جمال التحليل واملستوى الصفي، ومن حيث وضوح املفهوم املهين، وإجراء التعديل الذي يراه كل 
منهم مناسباً. وقد اقرتح بعض احملكمني اختصار القائمة، وتعديل صياغة بعض املفاهيم والبعض 

 ح التعديل يف توضيح املعىن اللفظي للمفهوم، وحذف بعض املفاهيم.اقرت 
ويف ضوء اقرتاحات وآراء احملكمني، وعملية التحليل األولية، مت اختصار قائمة املفاهيم، اليت كانت  -

) مفهومًا مهنياً، حيث 77يف صورا األولية حتتوى على مخسة جماالت مهنية، ويندرج حتتها (
  ) مفهوماً مهنياً.67حتتوي مخسة جماالت مهنية، ويندرج حتتها ( أصبحت بعد التعديل

  ثبات التحليل:  - 13
 Inter)مت اعتماد أسلوب التحقق من الثبات عن طريق استخراج نسب االتفاق بني احملللني 

Rater Reliability) بطريقة آزورف وماير(Azaroff & Mayer, 1977)  حيث مت اختيار
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وقد كان احمللل  -س الرتبية الوطنية واملدنية ممن تعاملوا مع هذه الكتب وحمتوياتهاثنني من املختصني يف تدري
األول مشرف الرتبية الوطنية واملدنية يف مديرية تربية لواء املزار اجلنويب، وهو حاصٌل على درجة الدكتوراه يف 

ى درجة املاجستري يف املناهج املناهج واألساليب، أما احمللل الثاين فقد كانت معلمة هلذه املادة وحاصلة عل
واألساليب (االجتماعيات)، ومت تدريبهم على كيفية حتليلها طبقًا للمجاالت املهنية املعتمدة، مث الطلب 
منهم حتليل حمتويات هذه الكتب كًال على حدة وبشكل مستقل، وقام الباحثان بنفس العمل وبشكٍل 

  منفرد.
  100×  عدد اإلجابات املتفق عليهاتفاق = نسبة اال  وبتوظيف قانون النسب اآليت:  

  اموع الكلي لإلجابات           
مت إجياد نسبة االتفاق بني الباحثان وكل من احملللني جمتمعني وعلى حدة، والتأكد من مناسبة 

)، والذي يبني نسبة 2نسب االتفاق ألغراض ثبات التحليل، وكانت النتائج كما يظهر يف اجلدول رقم (
  ق بني احملللني على كل كتاب من الكتب املعنية. االتفا

  )2جدول رقم (
  النسب المئوية لالتفاق بين المحللين على كل كتاب من كتب عينة الدراسة

 
 الصف

 نسب االتفاق

  الباحثان والمحلل
 األول

الباحثان والمحلل 
 الثاني

المحلل األول 
  والمحلل الثاني

المعدل المئوي 
 لنسب االتفاق

 89.30% 90.40% 88.30% 89.20% الثامن
 89.46% 90.0% 86.0% 92.40% التاسع
 91.90% 86.80% 93.50% 95.70% العاشر

  وهي نسب مرتفعة تدل على توافر درجة عالية من الثبات يف التحليل مواتية ألغراض البحث العلمي.
  

  إجراءات التحليل: - 14
  وحدة التحليل:  - 14-1

هذه الدراسة هي اجلملة الصرحية اليت تشري إىل راض مت توظيفها ألغإن وحدة التحليل اليت 
املفاهيم املهنية املتضمنة من خالل القائمة اليت أعدت هلذه الغاية. وذلك بسب مالئمة اجلملة لطبيعة هذه 
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لدراسة، وقد استخدمت على نطاق واسع يف كثري من البحوث والدراسات اليت استخدمت أسلوب حتليل 
  احملتوى. 

، وهي هيكل من املادة احمليطة (Theme)وحدة السياق (املضمون) وهي الفكرة ومت استخدام 
بوحدة التسجيل، وتستخدم وحدة الفكرة حيث أا تعد إحدى الدعامات األساسية يف حتليل املفاهيم، 
وقد استخدمت هذه الوحدة على نطاق واسع يف الكثري من البحوث والدراسات السابقة (طعمية، 

1987.(  
  تحليل: فئات ال - 14-2

هي ااالت الرئيسية للمفاهيم املهنية املقرتح تضمينها لكتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة 
األساسية العليا يف األردن، وما يندرج حتتها من عناصر تنتمي هلا، واليت مت إعدادها اعتمادًا على األدب 

  دق والثبات. الرتبوي املتعلق بالرتبية املهنية، بعد إخضاعها لعملييت الص
  أسلوب التحليل المستخدم: - 14-3

استخدم الباحثان ألغراض هذه الدراسة أسلوب حتليل احملتوى للكشف عن املفاهيم املهنية يف  
كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا يف األردن، فمن خالل عملية التحليل ميكن الكشف 

  ة، واملواد التعليمية. عن نقاط القوة والضعف يف الكتب املدرسي
ويعد حتليل احملتوى أسلوبًا للبحث العلمي يصف احملتوى الظاهر الصريح للمادة املراد حتليلها 
الكتشاف اخللفية الفكرية أو الثقافية أو السياسية أو العقائدية الكامنة يف املادة، كما أنه أسلوب يف 

انات املطلوبة، حسب الفروض احملددة له التصنيف الكمي حبسب نظام الفئات املصمم ليعطي البي
  ).1983؛ حسني، 1987(طعيمة، 

  
  خطوات التحليل: - 14-4

  اتبع الباحثان اإلجراءات اآلتية: 
حتديد الكتب اليت سيتم حتليل حمتواها وهي كتب الرتبية الوطنية واملدنية لصفوف املرحلة األساسية  -

  العليا (الثامن، والتاسع، والعاشر).
ي على عدد من ااالت للمفاهيم املهنية يف املرحلة األساسية العليا املقرتح إعداد قائمة حتتو  -

تضمينها يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية، والتأكد منها عن طريق عرضها على عدد من احملكمني 
 والتأكد من ثباا. 
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املقدمات واألسئلة  مت دراسة حمتوى كتب الرتبية الوطنية واملدنية مجلة مجلة، وفقرة فقرة باستثناء -
 والفهارس لالستدالل على املفاهيم املهنية املتواجدة يف هذه الكتب. 

مت استخراج املفاهيم املهنية املتضمنة يف حمتوى الكتب السابقة، واليت مت فهمها من السياق االت  -
يعتمد التكرار الدراسة اخلمس، إضافة إىل املفاهيم الصرحية، واعتمد التكرار يف أكثر من درس، ومل 

 يف الدرس الواحد. 
مت اختيار متخصصني يف تدريس الرتبية الوطنية واملدنية، وتدريبهما على كيفية حتليل تلك الكتب  -

طبقًا للمجاالت املعتمدة واملفاهيم اليت تنتمي إليها، كما مت التأكد من قدرة احملللني على إجراء 
قتًا كافيًا لتوضيح القواعد اليت تتبع يف حتليل عملية التحليل، حيث استغرقت عملية التدريب و 

 احملتوى. 
قام الباحثان بإجراء عملية التحليل مخس مرات للتأكد من تكرارات املفاهيم، ونسبها املئوية، كما  -

 قام احمللالن يف عملية التحليل أيضاً لتلك الكتب. 
، وفق املفاهيم الرئيسة اليت تنتمي لكل مت تصنيف وتوزيع املفاهيم املهنية على ااالت اخلمسة -

 جمال من ااالت اخلمسة، ورصد تكراراا، ونسبها املئوية، ورتبت ضمن جداول توضح ذلك. 
 مت استخراج النسبة املئوية، والرتتيب للمجاالت اخلمسة يف الكتب عينة الدراسة. -
تاب من كتب الرتبية الوطنية مت استخراج جمموع التكرارات للمفاهيم املهنية الواردة يف كل ك -

  واملدنية، واليت متثل عينة الدراسة.
  محك الدراسة:  - 15

مت إعداد استبيان يهدف إىل استقصاء آراء عدد من املتخصصني يف املناهج، وبالتحديد 
متخصصني يف مناهج الرتبية الوطنية واملدنية، ويف مناهج الرتبية املهنية، وأساتذة جامعات، حيث بلغ 

) حمكمًا (وهم ليسوا، وإن كان بعضهم منهم، أنفسهم احملكمني الوارد ذكرهم يف صدق 15عددهم (
األداة،)، وذلك بغرض االستدالل منهم على نسبة املفاهيم املهنية املقبولة يف كل جمال من ااالت املهنية 

لسالمة العامة)، املتوافرة يف  اآلتية: (اال الزراعي، والصناعي، والتجاري، وجمال العلوم املنزلية، والصحة وا
كتب الرتبية الوطنية واملدنية لكل من الصف (الثامن، والتاسع، والعاشر). واعتربت نتائج هذا االستبيان 
مبثابة احملك الذي مت احلكم من خالله على مدى مناسبة كتب الرتبية الوطنية واملدنية يف احتوائها على 

ئهم فيما يتصل مبدى كفاية نسب املفاهيم املهنية، يف الكتب املشار املفاهيم املهنية من خالل معرفة آرا
  إليها موزعة على ااالت اخلمسة، بعد إجراء عملية التحليل هلا، وظهور النتائج.
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  المعالجة اإلحصائية:  - 16
إلجياد الثبات بني  (Azaroff & Mayer, 1977)مت استخدام معادلة كوبر كما يف 

باحثان، واحملللني اآلخرين)، حيث حدد كوبر درجة الثبات العادي مبا ال يقل عن احملللني األربعة (ال
  ). %85)، والثبات املرتفع يتطلب أن تزيد نسبة االتفاق عن (70%(

مت استخراج جمموع التكرارات للمفاهيم املهنية، ونسبها املئوية، ورتبها، ومت ترتيبها تنازلياً، مث مت 
لرتتيب للمجاالت املهنية يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا يف إجياد النسبة املئوية، وا

األردن.  وقد استخدمت الدراسة جمموع تكرارات املفاهيم املهنية يف كل كتاب من كتب الرتبية الوطنية 
  واملدنية للمرحلة األساسية العليا يف األردن.

  نتائج الدراسة - 17
ف عن املفاهيم املهنية املتضمنة يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة هدفت الدراسة إىل الكش

األساسية العليا (الثامن، والتاسع، والعاشر) يف األردن، ومت حتقيق هذا اهلدف من خالل حماولة اإلجابة عن 
  أسئلة الدراسة األربعة، وعلى النحو اآليت:

المهنية المتضمنة في كتب التربية الوطنية النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما المفاهيم  - 17-1
  والمدنية للمرحلة األساسية العليا (الثامن، والتاسع، والعاشر) في األردن؟

لإلجابة عن هذا السؤال، مت حتليل احملتوى لكل كتاب من كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة 
املفاهيم املهنية املقرتحة اليت مت إعدادها، ومت  األساسية العليا (الثامن، والتاسع، والعاشر)، يف ضوء قائمة

استخراج املفاهيم املهنية املتضمنة يف الكتب املعنية، وبيان تكراراا يف كل كتاب على حدة، وكما هو 
  )، وعلى النحو اآليت: 3،4،5مبني يف اجلداول (
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  ) 3الجدول رقم (
  الثامن األساسي نموذج أداة التحليل الخاصة بالصف

 
 الرقم

 اسم المفهوم

 مجاالت المفاهيم المهنية

 التجاري الصناعي الزراعي الصفحة التكرار
العلوم 
 المنزلية

الصحة 
والسالمة 

 العامة

     x 16 1 تربة املشاتل  1
     x 16 1 بستنه شجرية  2
     x 109 1 الري 3
    X  60 1 أعمال الكهرباء 4
    X  111,132,128,62 4 أعمال البناء 5
    X  67 1 أعمال الزجاج 6
    X  137,138 2 األشغال املعدنية  7
   x   125,63 2 التجارة اخلارجية 8
   x   67 1 التجارة الداخلية  9
   x   122,118,115,110 4 النماذج واملستندات التجارية  10
   x   113 1 احملاسبة ومسك الدفاتر 11
   x   120,117 2 ريةاإلعالنات التجا 12
   x   84,136 2 أخالقيات البيع  13
  x    11,13,11 3 رعاية الطفل وسالمته  14
  x    18,77,19,18 4 التعامل مع اآلخرين 15
  x    111 1 الوجبات الغذائية  16
  x    107,136 3 احلياكة اليدوية واآللية 17
  x    13 1 رعاية األم احلامل واملرضع  18
 x     16 1 النظافة العامة (البيئة) 19
 x     12,39,91,136,138 5 السالمة العامة 20

21 
األنابيب والتمديدات 

 x     137,59 2 الصحية
       43 المجموع 
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  )4الجدول رقم (
  التاسع األساسي نموذج أداة التحليل الخاصة بالصف

 الصفحة التكرار اسم المفهوم الرقم

لمفهوممجاالت ا  

 التجاري الصناعي الزراعي
العلوم 
 المنزلية

الصحة 
والسالمة 

 العامة

     x 27 1 تربة املشاتل 1
     x 114 1 التسميد 2
     x 127 1 بستنه شجرية 3
    X  62,89 2 أعمال البناء 4
    X  90 1 أعمال الكهرباء 5
    X  96 1 أعمال اخلشب 6
    X  96 1 ات الصحيةاألنابيب والتمديد 7
    X  114 1 أعمال الزجاج 8
   x   37,87,72,74,87 5 أخالقيات البيع 9

   x   48 1 املراسالت التجارية واالتصاالت 10
   x   79,85,114 3 التجارة الداخلية  11
   x   82,83,90 3 النماذج واملستندات التجارية 12
   x   87,117 2 فن البيع 13
   x   85,117,114 3 التجارة اخلارجية 14
  x    10,35,36 3 التعامل مع اآلخرين 15
  x    28 1 العناية باألجهزة املنزلية 16
  x    20 1 رعاية الطفل وسالمته 17
  x    56 1 رعاية األم احلامل واملرضع 18
  x    96 1 احلياكة اليدوية واآللية 19
  x    114 1 مواد التنظيف 20
 x     12,23 2 النظافة العامة (البيئة) 21
 x    40,47,48,50,56 9 السالمة العامة 22
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,75,90,91,95 
 x     48 1 النظافة الشخصية 23

       45 المجموع 
  

  ) 5الجدول رقم (
  نموذج أداة التحليل الخاص بالصف العاشر األساسي

 الصفحة التكرار اسم المفهوم الرقم

لمفهوممجاالت ا  

 التجاري الصناعي الزراعي
العلوم 
 المنزلية

الصحة 
والسالمة 

 العامة

     x 100,122 2 بستنه شجرية 1
     x 100 1 اآلفات الزراعية 2
    x  8,112 2 أعمال البناء 3
   x   20 1 فن البيع 4

5 
املراسالت التجارية 

   x   39,65,66,81,96,101,191 7 واالتصاالت
  x    26,37,42,71,72,73 6 التعامل مع اآلخرين 6
  x    28,50 2 رعاية الطفل وسالمته 7
  x    51 1 العناصر الغذائية املناسبة 8
  x    119 1 املالبس الشعبية 9

10 
تدبري مشكالت صحية 

 x     16 1 طارئة
 x     19,40,102 3 النظافة العامة (البيئة) 11
 x     17,45,51,99,105,106,107 7 السالمة العامة 12

       34 المجموع 

) أن عدد املفاهيم املهنية يف كتاب الصف 3يالحظ من خالل عرض النتائج يف اجلدول رقم (
) موقعاً من حمتوى الكتاب. حيث كانت املفاهيم ذات الصلة 43مفهوماً مت ذكرها يف () 21( الثامن بلغ

) مرة لكل منهما، ويليها 12التجاري، هي األكثر تكرارًا حيث مت ذكرها ( مبجال العلوم املنزلية واال
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) مرات، مث املفاهيم ذات الصلة مبجال الصحة 10املفاهيم ذات الصلة باال الصناعي، ومت ذكرها (
رها ) مرات، ويف املرتبة األخرية املفاهيم ذات الصلة باال الزراعي ومت ذك6والسالمة العامة ومت ذكرها (

  ) مرات.3(
)، فقد بلغ عدد املفاهيم املهنية يف كتاب الرتبية الوطنية واملدنية للصف 4( جدول رقم ووفق 

حيث كانت املفاهيم ذات الصلة  ) موقعًا من حمتوى الكتاب.45) مفهومًا مت ذكرها يف (23التاسع (
وى الكتاب، ويليها املفاهيم ذات ) موقعاً من حمت17) مرات يف (6باال التجاري هي األكثر ومت ذكرها (

) موقعًا من حمتوى الكتاب، مث 12) مرات ويف (3الصلة مبجال الصحة والسالمة العامة ومت ذكرها(
) مواقع من حمتوى الكتاب، مث 7) مرات، ويف (5املفاهيم ذات الصلة مبجال العلوم املنزلية، ومت ذكرها (

) مواقع من حمتوى الكتاب، ويف 6) مرات، ويف (5كرها (املفاهيم ذات الصلة باال الصناعي، ومت ذ 
  ) مواقع من الكتاب.3) مرات ويف (3املرتبة األخرية املفاهيم ذات الصلة باال الزراعي ومت ذكرها (

)، فقد بلغ 5أما بالنسبة لكتاب الرتبية الوطنية واملدنية للصف العاشر، وحسب جدول رقم ( 
) موقعًا من الكتاب،. حيث كانت املفاهيم ذات 34فهوماً، مت ذكرها يف () م12عدد املفاهيم املهنية (

) مواقع من حمتوى الكتاب، مث 10) مرات ويف (4الصلة مبجال العلوم املنزلية هي األكثر ، ومت ذكرها(
) موقعًا من 11) مرات، ويف (3املفاهيم ذات الصلة مبجال الصحة والسالمة العامة، حيث مت ذكرها (

) مره، ويف 2لكتاب، مث املفاهيم ذات الصلة باال التجاري واال الزراعي، حيث مت ذكرها (حمتوى ا
) مواقع على التوايل من حمتوى الكتاب، ويف املرتبة األخرية املفاهيم ذات الصلة باال الصناعي، 3) و(8(

  ومت ذكرها مرة واحدة يف موقعني من حمتوى الكتاب. 
سؤال الثاني: ما النسب المئوية للمفاهيم المهنية المتضمنة في كتب النتائج المتعلقة بال - 17-2

التربية الوطنية والمدنية لصفوف المرحلة األساسية العليا في األردن، وفقًا للمستوى الصفي 
  ؟(ثامن، تاسع، عاشر)للكتاب

ن رتبة  لإلجابة عن هذا السؤال، مت مجع تكرارات كل مفهوم واستخراج النسبة املئوية له، مث بيا
كل مفهوم على حدة بعد ترتيب املفاهيم ترتيبًا تنازلياً، مث مجع تكرارات مجيع املفاهيم املهنية اليت تنتمي 
لكتاب كل مستوى صفي، من كتب الرتبية الوطنية واملدنية، وبشكل منفرد، وبيان النسبة املئوية موع 

املهنية ونسبها املئوية ورتب املفاهيم يف الكتب  ) تكرارات املفاهيم6تلك التكرارات، و يظهر اجلدول رقم (
  عينة الدراسة وفقاً للمستوى الصفي للكتاب(ثامن، تاسع، عاشر).
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  )6الجدول رقم (
  مجموع التكرارات والنسب المئوية للمفاهيم المهنية

  الواردة في كتب التربية الوطنية والمدنية وفقاً للمستوى الصفي للكتاب  

 هنيالمفهوم الم الرقم
مجموع  الصف

  التكرارت
 

 الرتبة النسبة المئوية
 العاشر التاسع الثامن

 1 17.21 21 7 9 5 السالمة العامة 1
 2 10.66 13 6 3 4 التعامل مع اآلخرين 2
 3 6.55 8 7 1 0 املراسالت واالتصاالت التجارية 3
 4 6.55 8 2 2 4 أعمال البناء 4
 5 5.73 7 0 3 4 ةالنماذج واملستندات التجاري 5
 6 3.28 4 0 1 3 احلياكة اليدوية واآللية 6
 7 4.92 6 3 2 1 النظافة العامة 7
 8 4.92 6 2 1 3 رعاية الطفل وسالمته 8
 9 4.1 5 0 3 2 أخالقيات البيع 9

 10 4.1 5 0 3 2 التجارة اخلارجية 10
 11 3.28 4 0 3 1 التجارة الداخلية 11
 12 3.28 4 2 1 1 البستنه الشجرية 12
 13 2.46 3 0 1 2 األنابيب والتمديدات الصحية 13
 14 2.46 3 1 2 0 فن البيع 14
 15 1.64 2 0 0 2 األشغال املعدنية 15
 16 1.64 2 0 1 1 تربة املشاتل 16
 17 1.64 2 0 0 2 اإلعالنات التجارية 17
 18 1.64 2 0 1 1 أعمال الكهرباء 18
 19 1.64 2 0 1 1 أعمال الزجاج 19
 20 1.64 2 0 1 1 رعاية األم احلامل واملرضعة 20
 21 1.64 2 0 2  مواد التنظيف 21
 22 0.82 1 0 0 1 إعداد الطعام 22
 23 0.82 1 0 0 1 احملاسبة ومسك الدفاتر 23
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 24 0.82 1 0 0 1 الري 24
 25 0.82 1 0 1 0 النظافة الشخصية 25
 26 0.82 1 0 1 0 التسميد 26
 27 0.82 1 1 0 0 تدبري مشكالت صحية طارئة 27
 28 0.82 1 1 0 0 العناصر الغذائية املناسبة 28
 29 0.82 1 1 0 0 اآلفات الزراعية 29
 30 0.82 1 1 0 0 املالبس الشعبية 30
 31 0.82 1 0 1 0 أعمال اخلشب 31
 32 0.82 1 0 1 0 العناية باألجهزة املنزلية 32

  100% %100 %27.87 %36.88 %35.25مفاهيم وفقاً للمستوى الصفي      النسب المئوية لل

   122 34 45 43 مجموع المفاهيم وفقاً للمستوى الصفي

) أن جمموع املفاهيم املهنية الواردة يف كتب الرتبية الوطنية 6يظهر من خالل اجلدول رقم (
) موقعًا من حمتوى الكتب. وقد 122ا يف () مفهومًا مهنياً، مت ذكره32واملدنية جلميع الصفوف بلغ (

جاءت األوزان النسبية موع تكرارات املفاهيم وفقًا للمستوى الصفي حسب التوزيع اآليت: جاء كتاب 
) موقعًا من حمتواه، وبنسبة 45) مفهومًا مهنيًا مت ذكرها يف (23الصف التاسع باملرتبة األوىل مبجموع (

) مفهوماً 21الصف الثامن األساسي يف املرتبة الثانية، مبجموع ( . وجاء كتاب%36.88مئوية بلغت 
). ويف املرتبة الثالثة %35.25) موقعًا من حمتواه، وبنسبة مئوية بلغت (43مهنياً، ومت ذكرها يف (

) 34) مفهومًا مهنياً، ومت ذكرها يف (12واألخرية، جاء كتاب الصف العاشر األساسي، ومبجموع بلغ (
  ). 27.87تواه، ونسبة مئوية بلغت (موقعاً من حم

)، أن مفهوم السالمة العامة والذي ينتمي ال 6ويالحظ من البيانات، الواردة يف جدول رقم (
الصحة والسالمة العامة، ومفهوم التعامل مع اآلخرين والذي ينتمي ال العلوم املنزلية قد حازا على أعلى 

تب الرتبية الوطنية واملدنية للمستويات الصفية الثالثة، حيث بلغ التكرارات وأعلى النسب املئوية، ويف ك
)، أما مفهوم التعامل مع اآلخرين فقد حاز %17.21) وبنسبة مئوية (21تكرار مفهوم السالمة العامة (

)، أما باقي التكرارات واألوزان النسبية فقد توزعت %10.66) مرة وبنسبة مئوية (13على تكرار بلغ (
ملفاهيم يف خمتلف ااالت املهنية اخلمسة، ويف املستويات الصفية الثالثة، كما هو مبني يف على بقية ا

  اجلدول السابق. 
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  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: - 17-3
ما النسبة المئوية، والترتيب للمجاالت المهنية المتضمنة في كتب التربية الوطنية والمدنية 

  والتاسع، والعاشر) في األردن؟للمرحلة األساسية العليا (الثامن، 
لإلجابة على هذا السؤال، مت ترتيب ااالت املهنية اخلمسة (اال الزراعي، واال الصناعي، 
واال التجاري، وجمال العلوم املنزلية، جمال الصحة والسالمة العامة)، مث مجع تكرارات مجيع املفاهيم املهنية 

وبشكل منفرد، وبيان النسبة املئوية موع تلك التكرارات، مث مجع  اليت تنتمي لكل جمال يف كل كتاب
التكرارات اليت تنتمي هلذا اال يف الكتب مجيعها، واستخراج النسبة املئوية موع تلك التكرارات، مث رتبة 

والنسبة  ) يظهر الرتب للمجاالت املهنية اخلمسة7هذا اال بني جماالت الدراسة األخرى. واجلدول رقم (
  املئوية يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا (الثامن، والتاسع، والعاشر) يف األردن. 

  )7الجدول رقم (
  النسب المئوية والرتب للمجاالت المهنية في كتب التربية الوطنية والمدنية 

  للمرحلة األساسية العليا في األردن

 المجال الرقم
مجموع  العاشر سعالتا الثامن

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 الرتبة
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 1 30.33 37 6.56 8 13.93 17 9.84 12 التجاري 1
 2 23.77 29 8.2 10 6.56 7 9.84 12 جمال العلوم املنزلية 2
 3 23.77 29 9.02 11 9.84 12 4.91 6 جمال الصحة والسالمة العامة 3
 4 14.75 18 1.64 2 4.91 6 8.2 10 اال الصناعي 4
 5 7.38 9 1.64 3 2.46 3 2.46 3 اال الزراعي 5
  100 122 27.87 34 36.88 45 35.25 43 المجموع 

) أن اال التجاري قد احتل املرتبة األوىل يف عدد 7أظهرت النتائج من خالل اجلدول رقم (
يم املهنية يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية لصفوف املرحلة األساسية العليا (الثامن، التكرارات للمفاه

) مرة؛ حيث 37والتاسع، والعاشر)، حيث بلغ عدد تكرارات املفاهيم املهنية اليت تنتمي هلذا اال (
بنسبة ) مرة و 17استحوذ كتاب الصف التاسع على أعلى تكرارات مفاهيم هذا اال، وبلغ عددها (

)، ويف املرتبة الثالثة %9.84) مرة وبنسبه مئوية (12)، ويليه كتاب الثامن بتكرار (%13.93مئوية (
). أما املرتبة الثانية لرتتيب %6.56) مرات، وبنسبة مئوية (10واألخرية كتاب الصف العاشر بتكرار (
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) 29الصحة والسالمة العامة بتكرار بلغ (املفاهيم املهنية فقد احتلها وبالتساوي جمال العلوم املنزلية وجمال 
). مع بعض التفاوت يف التكرارات بني كتب الصفوف %24.59مرة لكل منهما، وبنسبة مقدارها (

) مرة، وبنسبه 18الثالثة. أما املرتبة الثالثة لرتتيب املفاهيم املهنية فقد أحتلها اال الصناعي بتكرار بلغ (
) مرات، يليه كتاب الصف 10صف الثامن املرتبة األوىل بتكرار ()، واحتل فيها كتاب ال14.75%(

) مرة. أما اال الزراعي فقد جاء يف 2) مرات، وثالثاً كتاب الصف العاشر بتكرار بلغ (6التاسع بتكرار (
) مرات وبنسبة 9املرتبة األخرية وبأقل تكرار، حيث بلغ عدد التكرارات فيه ويف كل الصفوف (

  ) مرات لك منهما.3بالتساوي على كتب الصفوف الثالثة وبتكرار بلغ ( )، موزعة6.56%(
كما وأظهرت نتائج التحليل أن هناك عدد من املفاهيم املهنية من غري املفاهيم املقرتحة يف 

وجدت يف حمتوى كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا (الثامن،  -أداة الدراسة–القائمة 
والعاشر)، ومل يتم تضمينها يف القائمة املقرتحة، وهي كاآليت: اِحلَرف، واألرباح، والتصنيع،  والتاسع،

والضرائب، والتدريب والتشغيل، والكفاءة االقتصادية، وصفات العامل الصاحل، وتنظيم األسرة، والثورة 
، واالستثمار، وامليزان الصناعية، وضخامة اإلنتاج، واألغذية السريعة، واخلدمات الصحية، وسوء التغذية

التجاري، واحلماية اجلمركية، والتضخم، والعمل واإلنتاج، واملال العام، وترشيد االستهالك، واملطاعم 
  والفنادق، واملزارع، واألراضي الصاحلة للزراعة، واحلدائق العامة، واللوحات احلجرية. 

  
ية المتضمنة في كتب التربية النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: هل نسبة المفاهيم المهن - 17-4

  الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا (الثامن، التاسع، العاشر) في األردن كافية؟
 وبعد التأكد، لإلجابة على هذا السؤال وبعد االنتهاء من عملية التحليل للكتب عينة الدراسة

بلغت يف كتب الصفوف الثالثة على  من نسب االتفاق بني احملللني والباحثان بأا نسب متقاربة، حيت
)، ويدل ذلك على دقة وثبات التحليل، مت إعداد 91.90%، 89.20%، 92.30%التوايل كاآليت: (

استبانه يوضح فيها نسبة املفاهيم املهنية املتواجدة يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية، ولكل جمال من ااالت 
م من خالله حتديد الرأي يف نسبة تلك املفاهيم (كثرية جداً،  اخلمسة، وذلك باستخدام سلم تقديري ليت

كثرية، متوسطة، قليلة، قليلة جداً). ومت عرضها على عدد من خرباء املناهج يف املديرية العامة للمناهج يف 
) حمكماً، وطلب 15األردن، وعلى عدد من أساتذة اجلامعات املتخصصني يف املناهج، وبلغ عددهم (

لرأي خبصوص النسب اليت مت الكشف عنها يف الكتب (موضوع الدراسة)، مقسمة على منهم إبداء ا
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ااالت املهنية اخلمسة من وجهة نظرهم اخلاصة، ومن مث مت أخذ املعدل العام آلرائهم يف تلك النسب، 
  ) يوضح ذلك: 8واجلدول رقم (

  )8الجدول رقم (
المجاالت الخمسة حسب رأي الخبراء في   درجة االتفاق على نسب المفاهيم المهنية موزعة على

  كتب التربية الوطنية والمدنية لصفوف المرحلة األساسية العليا (الثامن، والتاسع، والعاشر)

 المجال
 كتاب الصف العاشر كتاب الصف التاسع كتاب الصف الثامن

 درجة االتفاق النسبة درجة االتفاق النسبة درجة االتفاق النسبة

 قليلة جداً  1.64 قليلة جداً  2.46 قليلة جداً  2.46 الزراعي
 قليلة جداً  1,64 قليلة 4.91 متوسطة 8.2 الصناعي
 قليلة 6.56 كثرية جداً  13.93 كثرية 9.84 التجاري

 متوسطة 8.28 متوسطة 6.56 كثرية 9.84 العلوم املنزلية
 متوسطة 9,02 كثرية 9.84 قليلة 4.91 الصحة والسالمة العامة

  27.05  37.7  35.25 المجموع

أظهرت النتائج أنه مت االتفاق من قبل خرباء املناهج بأن نسبة اال الزراعي جاءت قليلة جداً 
يف الكتب الثالثة، أما اال الصناعي فقد مت االتفاق على أا قليلة يف كتاب الصف الثامن ومتوسطة يف  

وبالنسبة للمجال التجاري فاختلف آراء اخلرباء متاماً كتاب الصف التاسع، أما العاشر فكانت قليلة جداً، 
يف كل صف عن اآلخر فجاءت اآلراء لتصف بأا كثرية يف كتاب الثامن، وكثرية جدًا يف التاسع، وقليلة 
يف العاشر، أما جمال العلوم املنزلية فكان اإلمجاع بالرأي على أن هذه النسبة كثرية يف الصف الثامن 

 التاسع والعاشر، وأخرياً جمال الصحة والسالمة العامة فقد مت االتفاق على أن النسبة ومتوسطة يف الصفني
  املئوية قليلة يف كتاب الصف الثامن وكثرية يف التاسع، أما العاشر فكانت قليلة من وجهة نظر اخلرباء.

  )9الجدول رقم (
  درجة كفاية المفاهيم المهنية في كل كتاب

 الصف الكتاب
ع التي مجموع المواق

 تكررت فيها المفاهيم
 النسبة المئوية

  درجة الكفاية

 متوسطة 35.25 43 الثامن الرتبية الوطنية واملدنية
 متوسطة 37.06 45 التاسع الرتبية الوطنية واملدنية
 غري كافية 27.07 34 العاشر الرتبية الوطنية واملدنية

  %100 122  المجموع
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) أن كتاب الرتبية الوطنية واملدنية للصف التاسع، جاء يف 9( تظهر النتائج كما يف اجلدول رقم
املرتبة األوىل، بينما جاء يف املرتبة الثانية كتاب الصف الثامن، ويظهر لنا أن هذه النسب للصفني متوسطة، 
أما كتاب الصف العاشر فقد جاء يف املرتبة الثالثة، وهذا مؤشر على أا قليلة، وبفارق كبري بالنسبة 

كتابني السابقني. ومبقارنة ذلك مع آراء اخلرباء جند أم أمجعوا على أن املفاهيم املهنية يف الصف الثامن لل
ترتاوح بني كثرية، ومتوسطة، وقليلة، وقليلة جداً؛ وكذلك اآلراء يف النسب يف كتاب الصف التاسع فكانت 

نسبة كثرية جداً، أما كتاب الصف نفس الشيء، إال يف اال التجاري أمجعت اآلراء على أن هذه ال
العاشر تراوحت نسب االتفاق يف اآلراء بني متوسطة، وقليلة، وقليلة جداً. ونلحظ أن كل جمال خيتلف عن 
اآلخر لنفس الصف، وكذلك جند أن نسبة ااالت املهنية، ختتلف من صف إىل آخر، مثل اال 

صف الثامن، وقليلة يف الصف التاسع، وقليلة جدًا يف الصناعي فالنسبة متوسطة حسب آراء اخلرباء يف ال
  الصف العاشر، وكذلك باقي ااالت املهنية يف الكتب الثالثة.

  مناقشة النتائج - 18
  مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول:  - 18-1

ألساسية نص السؤال األول: ما املفاهيم املهنية املتضمنة يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة ا
  العليا يف األردن؟

)، أن هناك تفاوتُا بني عدد املفاهيم املهنية يف كتب 3،4،5كشفت النتائج كما يف اجلداول (
الرتبية الوطنية واملدنية للصفني الثامن والتاسع مع ما هو موجود يف كتاب الصف العاشر من مفاهيم، 

ة يف كتاب الرتبية الوطنية واملدنية للصفني التاسع حيث يظهر التفاوت جلياً من خالل تكرار املفاهيم املهني
  ) مفهوماً. 34) أما العاشر (43، 45والثامن على التوايل والذي بلغ (

كما ويالحظ أن هناك بعض املفاهيم تستحوذ على أعلى التكرارات مثل مفهوم السالمة 
تجارية، وذلك على حساب املفاهيم العامة، وأعمال البناء، والتعامل مع اآلخرين، والنماذج واملستندات ال

األخرى يف كتاب الصف الثامن. كما وجند مفاهيم السالمة العامة، والتجارة الداخلية، والتجارة اخلارجية، 
والتعامل مع اآلخرين كذلك تستحوذ على أعلى التكرارات يف كتاب الصف التاسع. وكذلك يف الصف 

راسالت التجارية، والتعامل مع اآلخرين، حصدت أعلى العاشر جند أن مفاهيم السالمة العامة، وامل
التكرارات على حساب باقي املفاهيم يف تلك ااالت املهنية. وهذا يوضح لنا أن املفاهيم املهنية ويف 

  خمتلف ااالت مل تكن موزعة توزيعاً مناسباً يف حمتوى تلك الكتب. 
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األقل تكرارًا مع العلم أن هذا الصف  وجند أن املفاهيم املهنية يف كتاب الصف العاشر هي
يشكل مرحلة انتقال الطالب وتفرعه إىل الفرع التعليمي الذي يناسب قدراته واجتاهاته، وهذا ما أكد عليه  
كثري من خرباء املناهج يف مديرية املناهج العامة، وذلك عند مقابلتهم ملعرفة آرائهم يف نسب ااالت 

الثة اليت ظهرت بعد عملية التحليل لتلك الكتب، كما أكدوا على ضرورة أن املهنية اخلمسة يف الكتب الث
تكون نسبة املفاهيم املهنية يف كتاب الرتبية الوطنية واملدنية للصف العاشر هي من أعلى النسب وليس 
أقلها، مع العلم أن الصف العاشر هو اية مرحلة صنع القرار لدى الطالب خبصوص مهنة املستقبل. 

تفسري ذلك بأن وجود املفاهيم املهنية يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية مل يأيت نتيجة ختطيط بضرورة  وميكن
وجود رزمة أو مصفوفة من املفاهيم املهنية ينبغي دجمها يف هذه الكتب، وهذا يعززه عدم التنسيق يف إعداد 

ية يف إعداد مناهج الرتبية الوطنية املناهج؛ أضف إىل ذلك عدم األخذ برأي املتخصصني يف الرتبية املهن
  واملدنية، أو أي من املناهج األخرى، حيث أن هناك استقاللية يف وضع كل منهاج على حدة.

كما ويالحظ أن بعض املفاهيم يف بعض ااالت حازت على أعلى التكرارات، مثل: 
عاشر، ولكنها مل حتصل على أي املراسالت التجارية واالتصاالت، يف اال التجاري، يف كتاب الصف ال

تكرار يف الصف الثامن، وهذا منايف لطبيعة وخصائص املفهوم، حيث أن املفهوم يُعطى بشكل تدرجيي، 
ففي بداية األمر يعطى بشكل مبسط يف الصفوف األدىن، ومن مث يعطى بشكل موسع يف الصفوف 

مع ما أكد عليه أوزبل الذي أكد على األعلى، وحسب املراحل العمرية. كذلك فإن هذه النتيجة ختتلف 
–أمهية تقدمي أكثر املفاهيم عمومية وجتريداً، ومن مث التدرج إىل احلقائق واملعلومات، يف مبدأه األول 

، وأما املبدأ الثاين وهو مبدأ التوفيق التكاملي، أي ربط األفكار اجلديدة مبضمون التعلم -التفاضل املتوايل
ن أي تكرار له فيما سبقه من الصفوف مثل: املالبس الشعبية، وتدبري السابق، ولكن هنا ورد دو 

مشكالت صحية طارئة، واآلفات الزراعية، ومواد التنظيف وغريها من املفاهيم اليت وجدت يف كتاب 
  الصف العاشر، ومل تكن موجودة يف كل من الصف التاسع والثامن األساسي. 

) 1991سؤال الدراسة األول مع نتائج دراسة هوج (من ناحية أخرى اتفقت النتائج املتعلقة ب
) يف ضرورة التوسع يف تناول املفاهيم مع ازدياد املستوى الصفي للمتعلم، ومع 2001ودراسة رسالن(
)يف تفاوت تكرارت املفاهيم بني الصفوف املختلفة. 1998) ودراسة العبابنة (1996دراسة الشلول (

)، حيث املستوى الصفي 2010نتائج دراسة الطويسي واايل (وكذلك اتفقت نتائج هذه الدراسة مع 
األعلى أحتل املرتبة األخرية يف تكرار املفاهيم اليت تضمنها، واختلفت يف ترتيب تكرارات ااالت املهنية؛ 

ىل يف  ففي حني احتل اال التجاري، وفق نتائج هذه الدراسة املرتبة األوىل، احتل اال الزراعي املرتبة األو 
)، وميكن تفسري ذلك بأن املفاهيم الزراعية أقرب إىل 2010كتب العلوم، وفق دراسة الطويسي واايل (
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املفاهيم العلمية وخباصة يف العلوم احلياتية، يف الوقت الذي يعزى ارتفاع تكرار املفاهيم التجارية يف كتب 
رئيسًاُ◌ من حماور مكتسبات التنمية اليت تتناوهلا   الرتبية الوطنية واملدنية لتشكيل املفاهيم التجارية حموراً 

كتب هذه املناهج، وخباصة عند تناول اجلانب االقتصادي يف حياتنا اليومية، وبالتايل فهي نتيجة طبيعة 
  ومربرة.  
  مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني:  - 18-2

  ية المتضمنة في كتب التربية الوطنية والمدنيةنص سؤال الدراسة الثاني: ما النسب المئوية للمفاهيم المهن
  ؟(ثامن، تاسع، عاشر)لصفوف المرحلة األساسية العليا في األردن، وفقاً للمستوى الصفي للكتاب 

)، أن هناك تفاوتًا بني جمموع تكرارات 6أظهرت النتائج كما هو موضح يف اجلدول رقم (
ب الرتبية الوطنية واملدنية، وفقًا للمستوى الصفي للكتاب، املفاهيم املهنية ونسبها املئوية الواردة يف كت

حيث احتل كتاب الصف التاسع املرتبة األوىل، تاله كتاب الصف الثامن، أما األقل تكرارًا ونسبة مئوية 
  فقد كان كتاب الصف العاشر األساسي.

ت على الكم األكرب بداية ينبغي اإلشارة إىل أن هناك عددًا حمددًا من املفاهيم املهنية استحوذ
من عدد التكرارات، والنسب املئوية، ويف الكتب الثالثة؛ مثل مفاهيم: السالمة العامة، والتعامل مع 
اآلخرين، والتجارة الداخلية، والتجارة اخلارجية....اخل. بينما كان هناك عدد كبري من املفاهيم املهنية اليت 

واحد بالرغم من أمهيتها مثل: اآلفات الزراعية، والعناصر مل يرد ذكرها يف الكتب الثالثة، إال بتكرار 
الغذائية، والنظافة الشخصية، والري وغريها من املفاهيم املذكورة يف اجلدول السابق، والبعض اآلخر مل 

)، اليت أكدت أن هناك بعضاً من املفاهيم 2001يستحوذ على أي تكرار وهذا يتفق مع دراسة رسالن (
رها يف الكتب اليت مت حتليلها ائياً. وباملقابل جند يف هذه الدراسة أن بعض املفاهيم الزمنية مل يرد ذك

اخلاصة يف بعض ااالت اليت وردت يف القائمة املقرتحة، وردت مجيعها يف الكتب الثالثة، مثل مفاهيم 
ا هذه الكتب؛ فقد اال التجاري. وقد يعود السبب يف ذلك إىل طبيعة الوحدات والعناوين اليت تتناوهل

ركزت وحدات وعناوين كتاب الرتبية الوطنية واملدنية للصف الثامن على معلومات ختص الدولة ومؤسساا 
ودور األسرة والسرية احلضارية لألردن، واألمن والسالمة العامة، والتفكري واإلدارة واالقتصاد، فهذه 

املفاهيم املهنية يف خمتلف ااالت، خاصة املوضوعات ال ميكن عرضها دون التعرض إىل ذكر بعض من 
)، من %35.25) وبنسبة مئوية (43املفاهيم التجارية، لذا بلغ عدد تكرار تلك املفاهيم املهنية جمتمعة (

  جمموع التكرارات والنسب املئوية للمجاالت املهنية اخلمسة.
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وعناوينه، على نفس  أما كتاب الرتبية الوطنية واملدنية للصف التاسع، فقد ركزت وحداته 
املوضوعات يف كتاب الصف الثامن وبزيادة وحدة عن أمهية العمل، لذا حاز على املرتبة األوىل، وبأعلى 

)، فكان للمفاهيم املهنية وجود من خالل عرض هذه املوضوعات %37.70) وبنسبة مئوية (45تكرار (
ملهنية يف كل جماالت احلياة، ومن الواجب يف تلك الوحدات والعناوين، وهذا دليل على أمهية املفاهيم ا

تضمينها يف املناهج بصورة مقصودة كوا تساعد املتعلم يف تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو املهن، إضافة 
إىل تعرف الطالب على هذه املفاهيم وعالقتها بأمور احلياة املختلفة. أما كتاب الرتبية الوطنية واملدنية 

نه احتوى على املوضوعات ذاا ومت حتديد عنوانًا خاصاً بالتعليم املهين يف األردن للصف العاشر، وبرغم أ
)، وقد %27.06) وبنسبة مئوية (34من خالل حمتواه، إال أنه حاز على املرتبة الثالثة واألخرية بتكرار (

، ومل يكن يعود ذلك إىل أن طريقة عرض املفاهيم وبشكل عام يف وحداته وعناوينه كانت أكثر جتريداً 
هناك وجود حقيقي ومقصود للمفاهيم املهنية، لذا مل يكن هلا نصيب كبري مقارنة بكتايب الصف الثامن 
والتاسع على األقل، حيث مت التوسع يف اجلانب املعريف، بعيدًا عن االهتمام باجلوانب املهارية وتنمية 

  اجتاهات املتعلمني حنو املهن.
) واليت هدفت إىل الكشف عن املفاهيم 1998اسة العبابنة (اتفقت نتائج هذه الدراسة مع در 

االقتصادية يف كتب الدراسات االجتماعية حيث وجدت أن الصف التاسع حاز على أعلى النسب 
لتواجد املفاهيم االقتصادية، وكذلك على أعلى النسب لتواجد املفاهيم املهنية يف هذه الدراسة، واختلفت 

)، يف ترتيب الكتب بالنسبة لتواجد املفاهيم السياسية فيها حيث 1996ول (هذه الدراسة مع دراسة الشل
حاز كتاب الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الثامن على املرتبة األوىل، ويليه كتاب الصف العاشر ومن مث  
كتاب الصف التاسع، بعكس ما جاءت به هذه الدراسة حيث حاز كتاب الصف التاسع على املرتبة 

  ، والثامن على املرتبة الثانية، والعاشر يف املرتبة الثالثة. األوىل
وهكذا جند أن وحدات وعناوين كتب الرتبية الوطنية الثالثة، تتشابه يف نفس املوضوعات، 
وخاصة كتايب الصف الثامن والتاسع لذا فقد حازا على أعلى الرتب، بعكس كتاب الصف العاشر والذي 

ا فإنه يقع على عاتق املعلمني ربط موضوعات يف تلك الكتب اليت سيقومون جاء بعدمها وبفارق كبري، لذ
بتدريسها، باملفاهيم املهنية الواردة فيها وإبرازها بشكل مقصود لتنمية االجتاهات اإلجيابية لدى املتعلمني 

)، مقارنة 122حنو املهن.  ويالحظ أن عدد املفاهيم املهنية يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية جمتمعة بلغ (
مع ما حتويه تلك الكتب من مفاهيم خمتلفة، مثل (املفاهيم السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية...) قليل 
جداً، وقد يعود السبب إىل أن حمتوى مادة الرتبية الوطنية واملدنية دائمًا يكون االهتمام فيها منصبًا على 

املفاهيم األخرى مثل املفاهيم أو البيئية أو املهنية، فهي  املواضيع السياسية واالجتماعية أكثر، وإن وردت
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تكون بغري قصد، وهذا يظهر عدم التنسيق بني خرباء املناهج املختلفة لوضع أي منهاج، أي أن من يضع 
منهاج الرتبية الوطنية واملدنية هم من املتخصصني يف الدراسات االجتماعية، وال يتم إشراك أي من واضعي 

خرى كمناهج الرتبية املهنية أو مناهج الرتبية اإلسالمية...اخل، وبذلك فتوزيع هذه املفاهيم يف املناهج األ
تلك الكتب غري مناسب وال منظم، لكي تكون عملية وضع املنهاج عملية متكاملة للخروج بنتاجات 

ة كل من تعليمية أفضل، ومواكبة ملتطلبات العصر احلديث، وهذا يتفق مع ما جاءت به نتائج دراس
  ). 2001)، ورسالن (1996الشلول (

  مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث: - 18-3
ما النسبة المئوية، والترتيب للمجاالت المهنية المتضمنة في كتب التربية الوطنية والمدنية 

  للمرحلة األساسية العليا (الثامن، والتاسع، والعاشر) في األردن؟
كبريا يف توافر ااالت املهنية اخلمسة،   ا)، أن هناك تفاوت7دول رقم (أظهرت النتائج كما يف اجل

حيث جاء ترتيبها على التوايل من األكثر إىل األقل: اال التجاري، جمال العلوم املنزلية، جمال الصحة 
  والسالمة العامة، اال الصناعي، مث أخرياً اال الزراعي.

جود املفاهيم املهنية يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية مل يكن ويتضح من خالل هذه النتائج أن و 
مقصوداً، ولو كان كذلك لكان هناك شيئًا من التوازن يف توزيع تكرارات ونسب تلك ااالت، ومل يكن 
هناك تفضيل جمال على اآلخر. ومن الواضح أن هذا التوزيع جاء بشكل عشوائي، كما وظهر عدم التوازن 

الت املهنية وتوزيعها على جماالت الدراسة، وهذا ما اتفقت فيه هذه النتيجة مع نتائج دراسة  يف عرض اا
  ). 2010)، والطويسي واايل(2001)، ورسالن (1998)، والعبابنة (1996كل من الشلول (

وقد يفسر حصول اال التجاري على أعلى التكرارات وأعلى النسب، إىل كون املفاهيم اخلاصة 
ال التجاري مناسبة، هلذه املرحلة من عمر املتعلم أي املرحلة األساسية العليا، وهذا ما أكدته دراسة با

) حيث ذكرت بأن اال التجاري يصلح التوسع فيه يف املرحلة األساسية العليا 2010الطويسي واايل (
راسة الطويسي واايل وال يصلح للمرحلة األساسية املتوسطة. يف حني اختلفت هذه الدراسة مع د

)، واليت حاز فيها اال الزراعي على املرتبة األوىل، بعكس ما أحرزه هذا اال يف هذه الدراسة. 2010(
وتفسري ذلك كما ورد يف تفسري نتيجة السؤال األول حول ازدياد املفاهيم الزراعية يف مواد العلوم وخباصة 

كرارها يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية يعد من باب العشوائية يف العلوم احلياتية، وبالتايل فإن إعادة ت
  مصفوفة املفاهيم املهنية اليت ينبغي ان تتضمنها كتب املناهج املختلفة.
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  مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع: - 18-4
سية هل نسبة المفاهيم المهنية المتضمنة في كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األسا

  العليا في األردن كافية؟
يتضح من النتائج ذات الصلة ذا السؤال أن هناك تفاوتًا يف نسب املفاهيم للمجاالت املهنية 
اخلمسة من صف آلخر، ومن جمال آلخر لنفس الصف، عدا اال الزراعي فقد جاءت النسبة قليلة جداً، 

ا قليلة جداً. أما باقي ااالت فقد مت االختالف بينها من صف آلخر ومن جمال وقد أمجع اخلرباء على أ
  آلخر.

من ناحية أخرى فقد أمجع اخلرباء على أن نسبة املفاهيم املهنية يف الصف الثامن للمجال  
الصناعي متوسطة، وكثرية يف كل من اال التجاري وجمال العلوم املنزلية، أما جمال الصحة والسالمة العامة 

هذا الكتاب. أما كتاب الصف التاسع فكان اإلمجاع بالرأي على أن النسبة للمجال فقد كانت قليلة يف 
الصناعي قليلة، وكثرية جداً يف اال التجاري، ومتوسطة يف جمال العلوم املنزلية، أما جمال الصحة والسالمة 

اردة قليلة جدًا يف العامة فكانت النسبة كثرية. ويف كتاب الصف العاشر كان االتفاق على أن املفاهيم الو 
اال الصناعي، وقليلة يف اال التجاري، ومتوسطة يف كل من االني، العلوم املنزلية والصحة والسالمة 
العامة. ومن خالل ذلك يتضح لنا أن هذا التوزيع جاء بشكل عشوائي وغري مقصود، وأن وجود املفاهيم 

خمطط له، وهذا ما أكده خرباء املناهج يف املديرية العامة املهنية يف الكتب الثالثة عينة الدراسة مل يكن 
للمناهج، عندما مت عرض االستبانه اخلاصة مبعرفة آرائهم يف النسبة املتوفرة يف الكتب عينة الدراسة، حيث  
كانت نسبة املفاهيم املهنية يف كتاب الصف العاشر هي األقل، برغم ما هلذه املرحلة من أمهية كنقطة حتول 

املتعلم من مرحلة إىل مرحلة، وما هلا من تأثري يف قدرة حتديد املتعلم لقراره خبصوص مهنة املستقبل، لدى 
إال أنه جاء بالنسبة األقل، وهذا مؤشر على أن نسبة املفاهيم املهنية يف هذا الكتاب غري مناسبة، وبذلك 

حنو املهن والتعليم املهين، بينما جند أن جند أن هذه النسبة ال ختدم بالقدر الكايف لتوجيه اجتاهات املتعلم 
هناك تقارب بني كل من كتاب الصف الثامن والتاسع، وهذا يعطينا مؤشر على أا مناسبة بعض الشيء، 

  وميكن أن تعطي املتعلم ولو بقدر بسيط معرفة عن املفاهيم املهنية وألمهيتها يف حياته اليومية.
لنفس املرحلة، فنجد أنه ال يوجد توسع أو تدرج يف  كما ونالحظ عدم االنسجام يف النتائج 

كيفية تقدمي املفهوم، من خالل الكتب الثالثة، فهناك بعض املفاهيم مل يتم التطرق إليها يف كتاب الصف 
الثامن وال كتاب الصف التاسع، وجندها ضمن حمتوى كتاب الصف العاشر، وهذا يدل على أا مل تكن 

هذا على شيء فإنه يدل على عملية االستقاللية يف وضع املناهج من قبل  لتعرض بشكل مقصود، وإن دل
اخلرباء يف مناهج الدراسات االجتماعية، دومنا إشراك ألي من خرباء املناهج يف األخرى، وهذا ما أكده  
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املهنية  كثري من اخلرباء يف آلية الوضع للمناهج، عندما متت مقابلتهم ملعرفة آرائهم اخلاصة يف نسبة املفاهيم
  املتوافرة يف الكتب عينة الدراسة، مقسمة على ااالت اخلمسة. 

كما وأكد خرباء املناهج املتخصصني يف الدراسات االجتماعية، على أن املفاهيم املهنية مل ترد 
بصورة خمطط هلا على أا مفاهيم مهنية(ينبغي االهتمام ا والرتكيز عليها)، بل جاءت ضمن املواضيع 

تارة للكتاب وبدون قصد، وأن هذه األمور مل تؤخذ باحلسبان لدى اخلرباء، وأنه عندما توضع وحدات املخ
وعناوين الكتاب ال يتم االهتمام بقدر املفاهيم اليت يكتسبها املتعلم مهما كان نوعها (مهنية، واجتماعية، 

نفسه، وهذا يفسر لنا  واقتصادية، وبيئية، وسياسية...اخل) بقدر فهمة وتعلمه ملوضوعات الكتاب
االختالف يف توزيع النسب لكل جمال من ااالت املهنية، ويف كل كتاب من كتب الرتبية الوطنية واملدنية. 
إذاً ينبغي أن يُعىن واضعو املناهج يف جتسيد مبدأ التكامل بني املناهج، وذا نتمكن من توجيه املتعلم حنو 

وهذا ما اتفقت فيه هذه الدراسة مع نتاجات دراسة كل من دراسة البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها، 
  ).2010)، والطويسي واايل (2001)، ورسالن (1998)، والعبابنة (1996الشلول (

ومما سبق جند أن هذه الدراسة ختتلف عن باقي الدراسات يف كوا استخدمت استبانه ملعرفة 
املهنية اليت ظهرت بعد عملية التحليل للكتب عينة الدراسة، آراء اخلرباء يف املناهج يف نسبة املفاهيم 

)، اليت استخدمت استبانه ملعرفة توقعات خرباء املناهج يف نسبة 2010خبالف دراسة الطويسي واايل (
  املفاهيم املهنية اليت ميكن أن توجد يف كتب العلوم للمرحلة األساسية املتوسطة قبل عملية التحليل.

  التوصيات - 19
  ضوء النتائج اليت خلصت إليها الدراسة ميكن التوصية باآليت:يف 

الدعوة إىل االستفادة من قائمة املفاهيم املهنية الواردة يف هذه الدراسة والعمل على توفريها يف   -19-1
  كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا يف األردن. 

ج، وتعزيز مبدأ التوازن يف توظيف املفاهيم املطروحة التأكيد على املنحى التكاملي يف بناء املناه -19-2
  يف املناهج املختلفة، وأن يتم عرضها بصورة مقصودة.

إجراء املزيد من البحوث والدراسات حول املفاهيم املهنية ومدى شيوعها يف كتب ومراحل  -19-3
  أخرى.

ة للمرحلة األساسية العليا أن تقوم وزارة الرتبية والتعليم باالهتمام يف كتب الرتبية الوطنية واملدني -19-4
(الثامن، والتاسع، والعاشر)، وذلك ألمهية هذه املرحلة العمرية؛ كوا مرحلة استقرار االجتاهات 
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لدى املتعلمني، وذلك باختيار املفاهيم املهنية املناسبة لتضمينها يف تلك الكتب وتزويد الكتب 
  لى غرسها يف نفوس املتعلمني.بالنشاطات اليت تعمق مفهوم الرتبية املهنية والعمل ع
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