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 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفلسفة التربوية الساائدة لادى معلماي المرحلاة الثانوياة فاي مادارس:ملخص
 معلماا ومعلماة مان مديرياة ةربياة ارباد215  أجريت الدراسة على عينة مكونة من.محافظة اربد من وجهة نظرهم
، فقرة ةمثل الفلسفات اإلسالمية والبراجماةية والوجودية والمثالياة والواععياة60  باستخدام استبانة مكونة من،االولى
 وأن،وخلصت الدراسة الى أن مستوى امتالك معلمي المرحلة الثانوية للمعتقدات الفلسفية عد جااء بدرجاة متوساطة
 وأظهرت النتائج.الفلسفة االسالمية عد حلت في المرةبة االولى ةلتها ةباعا البراجماةية والمثالية والواععية والوجودية
أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ةعزى إلى متػيرات الدراسة (الجنس والتخصص) على أداة الدراسة ككل أو
 وإلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ةعزى إلى متػيرات الدراسة على مجاالت الدراسة كل علاى،التفاعل بينهما
. باستثناء مجال الفلسفة المثالية على متػير التخصص لصالح التخصص االدبي،حدة والتفاعل بينها
، الفلسافة المثالياة، الفلسافة الوجودياة، الفلسفة االساالمية، الفلسفة البراجماةية، الفلسفة التربوية: كلمات متاتيةا
. معلمي المرحلة الثانوية،الفلسفة الواععية
_____________________________________________

Prevailing Educational Philosophy among Secondary School Teachers at Irbid
Governorate Schools from their Point of View
Hazim AL-Momani*
Al-Balqa Applied University, Jordan
____________________________________________

Abstract: This study aimed to identify the prevailing educational philosophy among secondary school
teachers at Irbid Governorate Schools from their point of view. The study was conducted on a sample
that consisted of 215 male and female teachers from the first Directorate of Education of Irbid by using a
questionnaire consisting of 60 items that represent the pragmatism, Islamic, existential, ideal and
realistic philosophies. The study found that the level of having philosophical beliefs among secondary
school teachers was intermediate; and that the Islamic philosophy was ranked first followed by
pragmatism, idealism, realism, and existentialism respectively. The results of the study showed that
there were no statistically significant differences due to the study variables (sex and major) on the
studied instrument as a whole or on the interaction between them. In addition, there were no
statistically significant differences due to the variables on the fields of study separately, and on the
interaction between them, except the field of ideal philosophy on the variable of major in favor of
literary stream.
Keywords: Educational philosophy, pragmatic philosophy, Islamic philosophy, existential philosophy,
ideal philosophy, realistic philosophy, secondary school teachers.
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الذين يأةون مان يبقاات وققافاات متبايناة
وةوقف العالعة باين الدارساين والمدرساين
واالدارة (.)Daneil, 2009

ةعد التربية الوسيلة التي يكتسب األفراد من
خاللها افكار مجتمعااةهم وعيمهاا ويريقاة
حياااةهم ،وماان أهاام مساالولياةها ةحديااد
الفلسفة واألهداف وصياغة السياسة التربوية
التي ةخدم المجتمع ،واألساليب التي ةسااعد
أفااراده علااى ةحقيااف اهدافاات وسياساااةت
التربويااة ،اسااتنادا الااى الفلساافة التربويااة
واالجتماعيااة النابعااة ماان يبيعااة فلساافة
المجتمع الذي ةنتماي اليات .فالتربياة هاي
وسيلة إيصال القيم والمعارف الاى االجياال،
من اجل بناء االنساان القاادر علاى االرةقااء
بنفست ومجتمعات ،وهاذا الهادف هاو صالب
الفكر الفلسفي ،انطالعا من التسااؤالت التاي
ةدور حول االنسان وما يجب أن يكون عليات
ليرةقي نحو الكمال ،فأي نظام ةربوي يجاب
ان يستمد أسست مان الفلسافة الساائدة فاي
مجتمعت ليكون فلسافتت التربوياة الخاصاة،
والتي ةساعده فاي ةحقياف غاياةات وأهدافات
(سليمان.)2015 ،

والفلسفة التربوية هي القاعدة األساسية لكل
النظم التربوية ،حي ةنبثف منها أهداف هذه
النظم ،وبناء عليها ةرسم سياسااةها وةوجات
ممارساةها ،وةعمل على إزالة التنااعض باين
الجانااب العملااي والجانااب التطبيقااي فااي
التربيااة ،وباادونها يفقااد النظااام التربااوي
بوصاالتت الفكريااة ،ويبتعااد عاان واععاات،
وةتناعض أهدافت مع ممارساةت ،حيا ةتاأقر
األهااداف والمناااهج والتطبيقااات بفلساافة
التربية التي ةنبثاف منهاا (الكيالناي،)2009 ،
وكلما ةعمقت المعرفة باألصاول الفلسافية
للتربياااة زاد الفهااام للنظاااام الترباااوي،
فاالختالف الفكري في ميدان التربياة يقاوم
أساسااا علااى األدلااة النظريااة عباال األدلااة
التجريبية ،حي أن جذوره موجودة في عالم
المعاني والنظريات ،وان اساس االختالف فاي
وجهات نظر المربين والمعلمين ،والعااملين
في الحقل التربوي حول القضاايا التعليمياة
هو اخاتالف النظارة الفلسافية لكال مانهم
(ناصر .)2001 ،ففلسفة التربية هاي ةطبياف
للنظاارة والماانهج الفلساافي فااي المياادان
التربوي ،بهدف ةصميم بنيتت واختيار أهدافت
ومضااامينت ويرائقاات ،وةوعاايح عناصااره
وةفسيرها وةحليلها ،ونقدها من اجل فهمهاا
وةطويرها واالفادة منها في ةفسير التػيرات
الثقافياااة واالجتماعياااة والتكنولوجياااة
والتجديدات المستمرة حيا ةبقاى التربياة
الوسيلة التي ةحقف التوازن الثقافي في واعع
الحياة (الخوالدة)2003 ،

وةرةبط الفلسفة والتربياة بعالعاة وقيقاة،
فهمااا وجهااان لعملااة واحاادة حي ا ةمثاال
الفلسفة ةصور المجتمع نحو الكون والحياة
واإلنسان ،والمعرفة وعيم المجتمع ،في حين
ان التربية ةمثل العملية التنفيذية لمكوناات
ةلك الفلسفة ،خصوصا ما يرةبط باإلنساان
ةكوينا ،وإعدادا لمواجهاة متطلباات الحيااة،
ومواكبة التػيرات والتطاورات التاي ةطارأ
علااى المجتمااع ،فهااي التطبيااف العملااي
للمعتقدات الفلسفية التي يلمن بها المجتمع
(الحاااج .)2001 ،وماان معاااني العالعااة بااين
الفلسفة والتربية ان الفلسفة ةحدد للتربياة
القيم واالهداف من حي ؛ يبيعتهاا واصالها
ودوامهااا ،وأنواعهااا وعالعتهااا بمقومااات
المجتمااع وعواماال التػياار فياات باعتبااار أن
القيم ةدخل في كل نشاط ةعليماي وةالقر
فيت ،إذ يجب أن ةتضمن األهاداف التعليمياة
القيم التي ةسعى لتحقيقها ،وأن ةعكس القيم
السائدة في المجتمع ،وان ةضع حلوال لبعض
مشكالت الصارا القيماي الاذي ينشاأ باين
األجيال المختلفاة والعااملين فاي التربياة

فالمعلمون لهام معتقادات قابتات يحملونهاا
معهم الى مدارسهم ةتعلف بالقضايا التربوية
التي ةواجههم ،والعملية التعليمية مان حيا
اهاااادافها واساااااتراةيجياةها ويرائاااااف
واستراةيجيات التدريس والتقويم ،وان وجود
فلسفة ةربوية يلتزم بها المعلم يسهم برفاع
مستوى وعيت واهتمامت بالعملياة التعليمياة،
فيبذل جهده في سبيل ةحساينها وةطويرهاا
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(الخوالدة ،)2013 ،فمعتقدات المعلمين ةالقر
فااي ممارساااةهم التدريسااية (.)Lane, 2013
ووعي المعلمين ألهمياة الفلسافة وفهمهام
وممارستهم لهاا ،يالقر فاي عملياة الاتعلم
والتعليم ،حي ان هذا الوعي والفهم يسااعد
المعلمين في وعع النظرية التربوية عامن
إيار مفاهيمي يمكنهم مان ةطبياف الجاناب
النظري بشكل عملي فاي الموعاا الترباوي
 .(Onwuegbuzie, 2002).فالعماال التربااوي
الااذي ال يسااتند الااى ايااار فلساافي ياالدي
بااالمعلم الااى العشااوائية غياار الموجهااة
(الصػير ،)2015 ،في حين ان امتالك المعلام
لفلساافة واعااحة يجعلاات عااادرا علااى فهاام
عناصاار العمليااة التربويااة بشااكل افضاال
( ،)Winch, 2012حي انها ةساعد المعلم على
رؤية البيئة الصفية بشكل اوعاح ،ومعالجاة
جوانب القصور ،واختياار يريقاة التادريس
التي ةناسب الطلباة ،والتاكاد مان انساجام
ممارساةت المهنياة ماع معتقداةات الفلسافية
(.)McEwan, 2011

لذا فإن من المهم ان يكاون للمعلام فلسافة
ةربوية يتبناها في العملياة التعليمياة التاي
يمارسها ،بحي ياخذ بناء عليها مواعفت مان
القضااايا والمواعاايع التااي ةشااكل الفلساافة
التربوية للفرد او ما يسمى بمكونات فلسافة
التربية (البلعاسي .)2014 ،ونظرا لالخاتالف
حول محتويات هاذه المكوناات وةطبيقاةهاا
التربوية؛ فقاد ةعاددت الفلسافات التربوياة
وةبايناات ةفساايراةها ومبادئهااا فيمااا يتعلااف
بقضااااايا المعلاااام والمااااتعلم ،واإلدارة
والملسسااات التربويااة ،والمناااهج وياارق
التدريس ،وغير ذلك مان جواناب العملياة
التربوية والتي ةشمل النظرة الاى الطبيعاة
االنساااانية )(Natural Human؛ المتعلقاااة
بمظاهر الطبيعة االنسانية وهل هي خيرة ام
شااريرةم مساايرة ام مخياارةم ماااهو العقاال
االنسااانيم ماان اساامى العقاال ام الجساادم
والمعرفة ((Epistemology؛ والتي ةبح فاي
نظرية العلم او المعرفة وأنواعهاا ويبيعتها،
وهل معرفتنا حقيقيةم وهل هي محادودة ام

مطلقااةم ومااا الوسااائل التااي نحصاال علااى
المعرفة من خاللها ،وهل هناك حقائف قابتة
فااي هااذا الكااون .امااا الوجااود ((Ontology
فيبح في العالم الذي نعيشت ،هل هو ماادي
ام روحي ،ام مزيج بينهما .والوجود والعادم،
ودراسة يبيعة االشياء وجوهرهاا وخواصاها
االساسية ،وما يبيعة الوجاود االنسااني فاي
هذا الكونم .فاي حاين ان القايم )(Axiology
ةتكون من منظومة القوانين والمقاييس التي
يعترف بها ويلتزم بها المجتمع ،ويتخذ منها
معايير للحكم على االعمال مادياة كانات ام
معنوية ،وهل هذه القايم مطلقاة ام نسابيةم
موعوعية ام مطلقةم وهل هي مساتقلة عان
وجود االنساان .واخيارا فاإن الميتافيزيقياا
( )Meta Physicsةبح في يبيعاة الحقيقاة
وجوهرها أو ما يعرف بعلم الػيبيات ،أو علم
ماوراء الطبيعاة ،والمباادئ األولياة للعاالم،
وحقيقة العلوم .ويبيعاة الوجاود ،وةفساير
الظااواهر األساسااية فااي الطبيعااة ،والكااون
ونشأةت ومكوناةت .والتصورات التاي يتمثال
بها اإلنسان رؤيتت للكون بماا فيات الوجاود،
الزمان والمكان (صمويلسون ومااركوويتز،
.)1998
وعد ةعددت الفلسفات واختلفت نظرةها الاى
المواعاايع السااالفة الااذكر وماان هااذه
الفلساافات التااي ةناولتهااا هااذه الدراسااة؛
الفلسفة البراجماةية والتاي ةمتاد جاذورها
الى الفيلسوف هيراعليطس الذي آمن بالتػير
والتطااور المسااتمر والعماال والممارسااة،
وركااز علااى كيفيااة اسااتخدام الطبيعااة
وةسااخيرها لخدمااة االنسااان ،وفااي العصاار
الحدي ظهرت من جديد علاى ياد شاارلس
بيرسااي وهااو اول ماان اسااتخدم كلمااة
البراجماةية ،قم ازدهرت على ياد كال مان
وليم جيمس وجون ديوي وةهتم البراجماةية
في ةعليم الفرد كيا يفكر حتى يتمكن من
التكيا في مجتمع متػير (الخوالادة.)2013 ،
والفلسفة التربوية االساالمية؛ التاي ةشاكل
نظاما شامال يركاز علاى الكاون واالنساان
والحياة وما بينهم من عالعة ةفاعل ،والحياة

في هذه الفلسفة ليست ساوى معبار للحيااة
االخرى بعد الوفاة .واهام ماا يميزهاا هاو
نظرةها للكون واالنساان والحيااة ،وةلبيتهاا
لجميع احتياجات االنسان دون االعتصار علاى
الجانب العقلي او الجسادي او الروحاي فاي
جوانب الحياة المختلفة بجميع مراحل نماو
االنسان ،وةعمل علاى الوصاول إلاى غاايتين
أساسيتين هما :بقاء اإلنسان قم االرةقااء بات
إلى المستوى الذي يليف بمكانتت في الوجود
(سااعادة وابااراهيم )2014 ،وياارةبط اساام
الفلسفة الوجودية باسام جاان باول ساارةر
وخالصتها ان الوجود متقادم علاى الماهياة
وان لالنسان مطلف الحرية في االختيار ،وهو
ةيار فلسفي يعلي من عيماة االنساان حساب
رأي كير كيجارد ويلكد على ةفرده وانت
صاحب ةفكيار وحرياة وارادة واختياار ،وال
يحتاج الى موجت ،يصنع ذاةت وكيانت بإرادةت،
ويتولى خلف اعمالت وةحديد صفاةت وماهيتت
باختياره الحر دون ارةبااط بخاالف او عايم
خارجت عن ارادةت (همشري.)2007 ،
وةرجع الفلسفة المثالية والتي ةعتبار اعادم
الفلسفات الى افاليون الذي ركاز اهتمامات
على العقل ،واهمال الحاواس التاي اعتبرهاا
مضللت وال ةوصل الاى المعرفاة الصاحيحة،
وان الحقيقااة ةوجااد وراء عااالم الحااس او
الحواس وهي التي ساماها عاالم االفكاار او
عالم المثل وهنا ةوجد النماذج الخالدة التاي
ال ةتػير والتي هي االصل في كافة الحوادث
الموجودة في الطبيعة .ويللا هذا التصاور
ما يسامى عاادة باسام نظرياة المثال .وان
الشيء موجود في عاالم الحاواس يمكان ان
يبقااى (الخوالاادة .)2013 ،فااي حااين ةنسااب
الفلسفة الواععية الاى ارساطو احاد ةالمياذ
افاليون ،لكنت قار عليت واكاد علاى اهمياة
الحااواس الااى جانااب العقاال ،وان االفكااار
الخالاادة عابلااة الن ةتباادل وةتػياار وكااان
يعتمد ارسطو في دراستت على الحاواس الاى
جانب العقل ،فلم يكتفي بالعقال كماا فعال
افاليون ،بل يرى ان االستدالل علاى القايم
يكون من خالل التجربة والحس ،وةقاس عن

يريف الوسائل العلمياة (ساعادة واباراهيم،
.)2014
وعااد اجرياات العديااد ماان الدراسااات التااي
ةناولت موعاو الفلسافة التربوياة ،حيا
اجرت الشويحات ( )1999دراساة هادفت الاى
التعرف على الفلسفة التربوية السائدة لادى
معلمي المرحلة الثانوية في االردن ،وذلاك
على عينة مكونة من ( )529معلماا ومعلماة،
باستخدام استبانة من اعداد الباحثاة مكوناة
من ( )17سلاال موعوعيا موزعة على خمس
فلساافات ةربويااة هااي؛ المثاليااة والواععيااة
والبراجماةياااة والوجودياااة واالساااالمية،
واظهرت النتائج ان الفلسفة البراجماةية هي
االكثر انتشارا بين المعلمين وبنسبة ()44,4
مان افاراد عيناة الدراساة فاي حاين حلاات
الفلسفات االساالمية والواععياة والوجودياة
والمثالية بعدها وعلى الترةيب.
وهدفت دراسة الرباعي ( )2006الاى التعارف
على التوجهات الفلسفية لادى اعضااء هيئاة
التدريس في الجامعات الحكومياة االردنياة،
وعد اجريت الدراسة على عيناة مكوناة مان
( )335عضااو هيئااة ةاادريس ماان جامعااات
اليرموك والعلوم والتكنولوجياا وآل البيات،
باستخدام اداة من اعداد الباح  ،مكوناة مان
( )60فقرة ،وخلصت النتائج الى ان الفلسافة
التربوية االسالمية هي االكثر انتشار ،ةالها
على التاوالي البراجماةياة ،فالوجودياة ،قام
الواععية ،واخيرا المثالية .واظهارت النتاائج
عدم وجود فاروق دالاة فاي ناو الفلسافة
السائدة ةعزى الى متػياري الكلياة والرةباة
االكاديمية ،وان هناك فروعا دالة ةعزى الى
متػير الجامعاة حيا ان الفلسافة االكثار
انتشارا في جامعة آل البيت كانات الفلسافة
التربوية االسالمية ،مقابل الفلسفة التربوية
الوجودية في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وهاادفت دراسااة ريااان ( )Ryan, 2007إلااى
التعرف على ةصورات معلمي ما عبل الخدمة
حول الفلسفة التربوية السائدة ،واةجاهااةهم
نحوها .حيا اجريات الدراساة علاى ()520
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معلما في مرحلة االعداد التربوي في جامعة
نيوزلندا ،يبقت عليهم اساتبانة مكوناة مان
سبع مجااالت هاي :أساس العمال الترباوي،
وأسااااليب التااادريس ،والتطاااور المهناااي،
والجهود الخارجياة ،والتواصال االجتمااعي،
والساالوكي .وأظهاارت نتااائج الدراسااة أن
( )%96من أفراد العينة اكدوا ةوفر المرونة
في الفلسفة التربوية النيوزلندية ،في حاين
وافااف ( )%3علااى أن الفلساافة التربويااة
النيوزلندية ةساعد على التواصل المجتمعي.
واظهر ما نسبتت ( )%1فقاط حااجتهم الاى
ةااوفير دعاام خااارجي ماان عباال المجتمااع
المحلي.
وأجاارى جااريفين ) )Griffin, 2007دراسااة
هاادفت إلااى الكشااا عاان ةصااورات معلمااي
المرحلة االبتدائية حول فلسفة جون دياوي
التربويااة وممارسااتهم لهااا ،وةكوناات عينااة
الدراسة من  236معلما ومعلمة في المادارس
االمريكية الحكومية ،ولتحقيف هدف الدراسة
يبف الباح اساتبانة ،مكوناة مان  61فقارة
حول بعض جوانب فلسفة جون دياوي ،ودور
المعلمين في ةطبيف الفلسفة والنشايات التي
يسااتخدمونها وأساااليب التقااويم .وأظهاارت
نتائج الدراسة أن أفراد الدراسة أشاروا إلاى
اعتقدهم بأن هذه الفلسفة التربوية مناسابة
للقرن الحادي والعشرين ،وأنهاا يجاب أن ال
ةلخذ بمعزل عان األصاول والمباادئ التاي
يتبناهاا النظاام الترباوي ،ويجاب أن ةكااون
جزءا منها ،وذلك ألنها ةركز على الجاناب
التجريبي والنشايات التي سينفذها الطالاب
بنفساات ،كمااا أشااارت الدراسااة إلااى وعااي
المعلمااين بأهميااة فلساافة جااون ديااوي،
ورغبتهم في ةطبيقها في الػرف الصفية.
واجرى المطيري ( )2007دراسة هادفت الاى
التعرف على التوجهات الفلسفية لدى مادراء
المدارس الثانوية في الكويت ،حيا اجريات
الدراسة على عينة مكونة مان ( )114ماديرا
ومديرة ،حي اشارت النتائج الى ان ما نسبتت
( )%93ماان الماادراء ليساات لااديهم فلساافة
ةربوية واعحة ،وان ما نسابتت ( )%7فقاط

لديهم فلسفة ةربوية اساالمية فاي حاين ان
باعي الفلسافات لام ةحصال علاى اي نسابة
مئوية ،وعدم وجود فروق دالاة ةعازى الاى
متػير الجنس او التخصص او الخبرة.
وأجاارى أوزةيناار ( (Üstüner, 2008دراسااة
هدفت إلى مقارنة الفلسفة التربوية السائدة
لاادى المااديرين والمعلمااين فااي الماادارس
االبتدائية التركية ،حيا اجريات الدراساة
على عينة مكونة من  53ماديرا و 312معلماا
فااي محافظااة مالييااة ،باسااتخدام اسااتبانت
مكونة مان  55فقارة ،موزعاة علاى خمساة
مجاالت يمثل كل مجاال احادى الفلسافات
التربويااة ،وأظهاارت النتااائج أن الفلساافة
السااائدة لاادى المعلمااين والمااديرين هااي
التواةرياااة أوال ،والوجودياااة أخيااارا ،وأن
المعلماين يتبناون وجهاات نظار لهاا صالت
بالتواةرية والجوهرية والواععية أكثر مان
المديرين ،وعدم وجود فروق بين المعلماين
ةعاازى للجاانس أو ساانوات الخدمااة ،ونااو
الملسسة التاي ةخارج منهاا المعلام ،كماا
اظهرت النتائج وجود فروق ةعزى للتخصص
(علمي ،إنساني ،مهناي) بالنسابة للمعلماين،
ووجود فروق ةعزى لمتػير سنوات الخدماة
فقط بالنسبة للمديرين.
وهدفت دراسة الركابي ( )2010إلى التعارف
علااى الفلساافات التربويااة السااائدة لاادى
ةدريسيي جامعة ذي عاار .وشاملت الدراساة
عينة مكونة من ( )120ةدريسيا .حي يبقت
عليهم استبانة من اعداد الباح مكوناة مان
( )152فقاارة ةمثاال الفلساافات التربويااة
(المثالية ،الواععية ،البرجماةياة ،الوجودياة،
الماركسااية ،اإلسااالمية) فااي نظرةهااا إلااى
مجاالت (الكون ،المعرفة ،الطبيعة اإلنساانية،
القيم ،األهاداف التربوياة ،المعلام الطالاب،
المنهج ،يرائف التدريس) .وخلصت الدراساة
الى أن جميع الفلسفات ساائدة لادى أعضااء
هيئة التدريس .وعدم وجود فروق دالة فاي
الفلساافات التربويااة (المثاليااة ،الواععيااة
البرجماةية ،اإلسالمية) ،ووجود فاروق دالاة
في الفلسفة التربوية الماركسية والفلسافة

التربويااة الوجوديااة لمصاالحة التخصااص
العلمي لتدريسيي جامعة ذي عار.
اما جيوةي ( )Gioti, 2010فقد اجارى دراساة
هدفت إلى بيان الفلسفة التربوية التي ةوجت
ةعليم الكباار ،وةكونات عيناة الدراساة مان
( )179من مستشاري المدارس ،حي اظهارت
النتائج أن الفلسفة التربوية المفضالة لادى
المعلمين هاي؛ الفلسافة التقدمياة أوال قام
السلوكية ،والراديكالية ،والليبرالية ،وأخيرا
اإلنسانية .واظهارت النتاائج كاذلك عادم
وجود فروق ةعزى لمتػيرات الدراسة.
وهدفت دراسة الحديدي ( )2013إلى التعارف
على األنماط الفلسفية السائدة لدى مدرسي
التربية الرياعية فاي الجامعاات األردنياة،
حي اجريت الدراسة على عينة مكوناة مان
( )75مدرساا ومدرساة باساتخدام اساتبانة
لألنماط الفلسفية من اعداد الباحا مكوناة
من ( )49فقرة موزعة على خمسة مجااالت
فلسفية هي؛ المثالية ،والطبيعية ،والواععية،
والبراجماةية ،والوجودية ،وأشارت النتاائج
إلى أن نمط الفلسفة البراجماةية عد احتال
المرةباة األولاى ،ةلتهاا الفلسافة المثالياة،
وحلت الفلسفة الوجودياة قالثاا ،فالواععياة،
بينما جاء نمط الفلسفة الطبيعية بالمرةباة
األخيرة كما أشارت النتائج إلى عدم وجود
فروق ةبعااً لمتػياري الرةباة األكاديمياة
والجنس.
واجرت المواعية ( )2014دراسة هادفت الاى
الكشا عن المعتقدات الفلسفية لمعلمي اللػة
االنجليزية وعالعتها بممارساةهم التدريسية،
حي اجريت الدراسة على عينة مكوناة مان
( )85معلما ومعلمة ،باساتخدام اساتبانة مان
اعداد الباحثة ةمثل ( )28معتقدا فلسفيا مان
اربع فلسفات هي االساالمية ،والبراجماةياة،
والمثالية ،والواععية ،حي حصالت الفلسافة
االسااالمية علااى المرةبااة االولااى ةلتهااا
البراجماةية ،فالواععية واخيرا المثالية ،فيما
جاءت الممارسات التدريسية وفف المعتقادات
الفلسفية للمعلمين بدرجة متوساطة ،حيا

كانت الممارسات التدريسية وفف الفلسفتين
االسالمية والواعيعاة علاى التاوالي بدرجاة
مرةفعة ،في حين ان ممارسااةهم التدريساية
وفف الفلسفتين المثالية والبراجماةياة علاى
التوالي بدرجة متوسطة .واظهارت الدراساة
عاادم وجااود فااروق دالااة فااي المعتقاادات
الفلسفية وفي ممارساةهم التدريسية ةعازى
الى متػير الجنس او الخبرة.
اجرى البلعاسي ( )2014دراسة بهدف التعرف
على الفلسفة التربوية السائدة لادى معلماي
المرحلة المتوسطة ،باستخدام مقياس يتكون
ماان ( )17فقاارة ةمثاال الفلساافات المثاليااة
والواععيااااة والبراجماةيااااة والوجوديااااة
واالسالمية ،وذلك علاى عيناة مكوناة مان
( )50معلمااا فااي محافظااة القريااات ،حي ا
اشارت النتائج الى عدم وجود فلسفة ةربوية
واعحة لدى المعلمين ،وعدم وجاود فاروق
دالة لمتػيارات الجنساية وسانوات الخبارة
والملهل العلمي والتخصص االكاديمي.
هدفت دراسة بدارنة والحاوري ( )2015الاى
معرفااة درجااة ممارسااة معلمااي المرحلااة
األساسية لمبادئ فلسفة التربية والتعليم في
مديرية ةربية اربد االولى في األردن .حيا
اجريت الدراسة على عينة مكونة مان ()146
مديرا و( )54مشارفا ةربوياا و( )450معلماا
ومعلمة ،باستخدام استبانة من اعداد الباحثين
مكونة من ( )39فقرة موزعاة علاى خمساة
مجاالت ةمثل المباادئ الفكرياة ،والوينياة،
والقومية ،واإلنسانية ،واالجتماعية ،وخلصات
الدراسااة الااى أن درجااة ممارسااة معلمااي
المرحلة األساساية لمباادئ فلسافة التربياة
والتعليم في ةربية إربد األولى ،مان وجهاة
نظر المشرفين والماديرين والمعلماين عاد
جاءت بدرجاة كبيارة ،وأن مجاال المباادئ
الوينية عد جاء في المرةبة األولى ،واظهرت
النتائج وجود فروق دالة في استجابات أفراد
الدراسة حول درجة ممارسة معلمي المرحلة
األساسية لمباادئ فلسافة التربياة والتعلايم
ةعزى إلى متػير النو االجتمااعي ولصاالح
اإلناث ،وعدم وجود فروق دالة في استجابات
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أفراد الدراسة ةعزى إلاى متػياري الملهال
العلمي والخبرة.
واجرى الصػير ( )2015دراسة بهدف التعرف
على الفلسفات التدريسية للمعلمين وعالعتها
بممارساةهم المهنية فاي حجارات الدراساة،
حي اجريت الدراسة على عينة مكوناة مان
( )250معلما ومعلمة و ( )706يالبا ويالباة،
باستخدام استبانة فلسفة المعلام التدريساية
على المعلمين ،واستبانة الممارسات المهنياة
للمعلم على الطلبة ،وخلصت الدراسة الى ان
المعلماين يتبناون علاى المساتوى النظاري
فلساافات ةدريسااية متنوعااة ،حياا جاااءت
الفلسافة التجديدياة بدرجااة كبيارة جاادا،
والفلسفات التقدمياة والبنائياة والتواةرياة
والجوهريااة بدرجااة كبياارة ،والفلساافات
التقدمية والتجديدية والبنائية بدرجة عليلة،
وعدم وجود فرق دالة فاي ةبناي المعلماين
الفكار الفلسفات التدريساية ةعازى لمتػيار
الجنس ،او الخبرة.
وهدفت دراسة البدارنة ( )2017إلاى الكشاا
عن درجة ةبني المعلمين في محافظاة إرباد
لفلسااافة التربياااة اإلساااالمية ،وعالعتهاااا
باةجاهاااةهم نحااو مهنااة التعلاايم ،والعالعااة
بينهما ،مستخدما استبانتين (األولى :لقيااس
درجااة ةبنااي فلساافة التربيااة اإلسااالمية،
والثانيااة :لقياااس االةجاهااات نحااو مهنااة
التعليم) ،حي اجريات الدراساة علاى ()133
معلما ومعلمة ،وبينت النتاائج أن المعلماين
يتبنون فلسافة التربياة اإلساالمية بدرجاة
مرةفعة ،وأن اةجاهاةهم نحو مهناة التعلايم
كانت إيجابية بدرجاة مرةفعاة ،وأن هنااك
عالعة ارةباط إيجابية باين ةبناي المعلماين
لفلسفة التربية اإلسالمية واةجاهااةهم نحاو
مهنة التعليم ،كما ةبين وجاود فاروق دالات
باااختالف الجاانس فااي مجااالي الفلساافة
واالةجاهات ولصالح اإلناث ،وفروق باختالف
الملهل العلمي في مجاال الفلسافة لصاالح
البكالوريوس ،وفاروق بااختالف التخصاص
األكاااديمي فااي مجااال االةجاهااات لصااالح
ةخصصااي (التربيااة اإلسااالمية واإلنساااني)،

وفي مجال الفلسافة باين ذوي التخصصاات
العلمية وةخصص التربية اإلسالمية ،لصاالح
األخير.
مو عع الدراسة الحالية بين الدراسات
ةتميز هذه الدراسة عان الدراساات الساابقة
بأنها ةقيس درجة ممارسة الفلسفة التربوية
لدى المعلمين فاي جمياع التخصصاات فاي
االردن ،حي ال ةشابت هاذه الدراساة ساوى
دراسة الشويحات ( ،)1999والتي مضى عليهاا
حااوالي عشاارون عامااا ياارأ فيهااا ةػياارات
كبيرة على المجتمع االردني ادت الى ةػيير
في البنية الفكرية والثقافياة والتكنولوجياة
ةماشيا لما يحدث على مساتوى العاالم .اماا
باعي الدراسات فقد ةنوعت في اختالفها عان
هذه الدراسة ،فبعضاها موجهاة الاى اعضااء
هيئااة التاادريس فااي الجامعااات كدراسااة
الرباعي ( )2006ودراسة رياان ()Ryan, 2007
ودراسة الركابي ( )2010ودراساة الحديادي
( .)2013في حين ان بعض الدراسات موجهاة
الااى ةخصااص محاادد كدراسااة المواعااية
( )2014الموجهاااة الاااى مدرساااي اللػاااة
االنجليزيااة ،امااا دراسااة بدارنااة والحااوري
( )2015والبدارنة ( )2017فهي ةقايس درجاة
ةطبيف فلسفة واحدة دون مقارنة ماع بااعي
الفلسات ،في حاين ان بااعي الدراساات فهاي
ةدرس فلسفات مرةبطة بالممارسات المهنياة
كالتجديدية والتقدمية والبنائية والتواةرية
والجوهرياااة والراديكالياااة ،والليبرالياااة،
واإلنساااانية كدراساااة ((Üstüner, 2008
وجيوةي ( )Gioti, 2010والصػير (.)2015
مشكلة الدراسة واسئلتها
بات التوجت نحو ةحسين العملياة التعليمياة
يشااػل الكثياار ماان التربااويين فااي الوعاات
الحاعر ،لما لات مان دور فاي ةحساين اداء
الطلبة ومان مخرجاات العملياة التعليمياة،
حي ةشكل دراسة فلسفة المعلم ،مدخال مان
مااداخل فهاام وادراك معتقاادات المعلمااين
المرةبطة بالتدريس ،ومن اي منظور فلسفي
ينطلف المعلم في انجااز مهامات التدريساية،

والتطابف ما بين افكاره ومعتقداةات فلسافية
التي يالمن بهاا ،وممارسااةت داخال حجارة
الدراسة .ومن هناا فقاد نباع لادى الباحا
احساسا بضارورة دراساة الفلسافة الساائدة
لدى المعلمين ،حيا الحاا الباحا بحكام
عملت في التعلايم الجاامعي الترباوي ومان
خالل احتكاكت بكثير مان المعلماين ةبايناا
كبياارا فااي االفكااار واالةجاهااات الفلساافية
عندهم ،وعدم وجود رؤياة واعاحة لاديهم
فيما يتعلف بما يجب ان يحملاوه مان افكاار
ومعتقاادات فلساافية ،إذ يعتقااد بعضااهم أن
التفكير الفلسفي ال يفياد وال يضايا شايئاً
للعملية التعليمية أو األداء الفعلي للتدريس،
وعاارورة ان يكااون لكاال معلاام فلساافتت
التربوية التي ينطلاف منهاا فاي ممارسااةت
المهنية ،وعد يكون هذا المعلام واعياا بناو
وابعاد هذه الفلسفة وعد ال يكاون كاذلك،
الى جانب زر هذه االفكار والمعتقدات فاي
نفااوس وعقااول الناشاائة .والتناااعض بااين
االفكار الفلسافية وةطبيقاةهاا اليومياة فاي
حياةهم .مما عد يوجد جيال ال يفهم مضمون
فلسفتت وال يلمن بأي فلسافة ايالعاا ،وعاد
يرجااع هااذا التباااين واالخااتالف إلااى عاادم
وعوح المعتقادات الفلسافية التاي يتبناهاا
المعلم .لذلك يختلا هلالء المعلماين فاي
مقدار الجهد الذي يبذلونت لتطوير فلسفتهم
الشخصية وبرامجهم التربوية.
كمااا ان الباح ا وماان خاللاات بحثاات فااي
الدراسات السابقة فقاد الحاا عادم وجاود
دراسات من هذا النو موجهة الى المعلماين
في المدارس االردنية ساوى دراساة واحادة
(الشااويحات ،)1999 ،ومضااى عليهااا عرابااة
عشاارون عامااا حاادث خاللهااا العديااد ماان
التػيرات على المجتمع مما يستوجب اجاراء
دراسااات جدياادة للتع ارف علااى المعتقاادات
الفلسافية لادى معلمااي المرحلاة الثانويااة،
وذلك من خالل االجابة عن االسئلة التالية:
 .1ما مستوى المعتقدات الفلسفية لدى
معلمي المرحلة الثانوية في مدراس
محافظة اربد من وجهة نظرهمم

 .2ما الفلسفة التربوياة الساائدة لادى
معلمي المرحلة الثانوية في مديرياة
ةربية اربد االولىم
 .3هل ةوجد فروق ذات داللاة احصاائية
عند مستوى الداللة ()α=0,05؛ ) بين
المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد
عينااة الدراسااة علااى فقاارات أداة
المعتقدات الفلسفية ككل وكل مجال
من مجاالةتم
اهداف الدراسة :ةهدف الدراساة الحالياة
الى:
 .1التعاارف علااى مسااتوى المعتقاادات
الفلسفية لدى معلمي المرحلة الثانوية
في مديرية ةربية اربد االولى.
 .2التعرف على الفلسفة التربوية الساائدة
لاادى معلمااي المرحلااة الثانويااة فااي
مديرية ةربية اربد االولى.
 .3التعاارف علااى الفااروق فااي الفلساافة
التربوية لدى معلمي المرحلة الثانوية
والتي ةعازى الاى متػيارات الدراساة؛
الجنس ،التخصص.
 .4ةقديم التوصايات المناسابة بنااء علاى
نتائج الدراسة.
اهمية الدراسة :ةرجع اهمية هاذه الدراساة
الى:
 .1عرورة وجود فلسفة ةربوية واعحة
لدى العااملين فاي القطاا التعليماي
وخاصة معلمي المرحلة الثانوية.
 .2ةكشا هذه الدراسة للمسالولين عان
العلميااة التربويااة عاان ماادى وجااود
فلسفة ةربوية واعاحة لادى معلماي
المرحلة الثانوية.
 .3ةفيد هاذه الدراساة المسالولين فاي
وزارة التربية في وعع برامج ةساهم
في رفع مستوى وعي معلمي المرحلة
الثانوية بفلسفة التربية والتعليم
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 .4ةحادد هااذه الدراساة للقااائمين علااى
العملية التربوياة الفلسافة التربوياة
االكثر انتشارا بين معلماي المرحلاة
الثانوية.
 .5ما يمكن أن ةضيفت الدراساة الحالياة
إلى األدب النظري والدراسات الساابقة
حول فلسفة التربية
حدود الدراسة
الحادود المكانياة :اعتصارت الدراساة علااى
مديرية ةربية اربد االولى في شمال االردن.
الحدود الزمانياة :ةام إجاراء الدراساة فاي
الفصاال الدراسااي االول للعااام الجااامعي
.2018/2017
الحادود البشارية :اعتصارت الدراساة علاى
معلمااي ومعلمااات المرحلااة الثانويااة فااي
مديرية ةربية اربد االولى.
محددات الدراسة
ةتحدد الدراسة الحالية بأداةها ،وباالتحليالت
اإلحصائية المستخدمة.
ةعد نتائج الدراساة صاالحة للتعمايم علاى
المجتمااع االحصااائي للدراسااة الحاليااة،
والمجتمعات المماقلة لها.
التعريفات االجرائية واالصطالحية
الفلساافة التربويااة :مجموعااة المبااادئ
والمعتقااااادات والمفاااااهيم والفاااارو
والمسلمات التي حاددت فاي شاكل متارابط
متناسف ،لتكاون بمثاباة الموجات والمرشاد
للجهد التربوي ،والعملياة التربياة بجمياع
جوانبهااا (البلعاسااي .)2014 ،وهااي ةطبيااف
النظريات واألفكار الفلسفية المتصلة بالحياة
في الميدان الترباوي وةنظيمهاا فاي منهااج
خاص من أجال ةحقياف األهاداف التربوياة
المرغوبة (.)Gehrke, 1991
ويعرفهااا الباح ا ؛ بأنهااا ةصااورات معلمااي
المرحلة الثانوية لالفكار واالراء والمعتقدات
والتي ةدور حول الطبيعة االنسانية ،والقايم

والوجااود ،مبنااي علااى مجموعااة المبااادئ
األساساية للفلسافات التربوياة والتطبيقااات
التربوية الخاصاة بهاا .وةقااس مان خاالل
الدرجة التي سيحصل عليها المستجيب علاى
استبانة الفلسفة التربوية التي اعدها الباح
لهذه الػاية.
معلمو المرحلة الثانوية :هم المعلمين الذين
يتولون العملية التدريساية لطلباة الصافين
الحادي عشر والثاني عشر والاذين يشاكالن
نهاية المرحلة الدراسية.

الطريقة واالجراءات
منهجية الدراسة :اةبعت هذه الدراسة المنهج
الوصافي فااي االجابااة عاان اساائلة الدراسااة
وةفسير ومناعشة نتائجها ،وذلك لمالءمتات
لطبيعة هذه الدراسة.
مجتمع الدراسة :ةكون مجتمع الدراسة مان
جميع معلمي المرحلة الثانوية فاي مديرياة
ةربية اربد االولاى ،والباالع عاددهم ()1232
معلما ومعلمة والذين هم على رأس عملهام
خالل الفصل الدراسي االول للعاام الدراساي
.2018/2017
عينة الدراسة :ةكونات عيناة الدراساة مان
( )215معلما ومعلمة ممن يدرسون المرحلاة
الثانوية ةم اختيارهم بالطريقاة العشاوائية
البساايطة يشااكلون مااا نساابتت ( )%17ماان
مجتمع الدراسة ،وجدول رعم  1يبين ةوزياع
أفراد العينة حسب التخصص والجنس.
جدول 1

توزيع أفراد عينة الدراسة وحسب متغير (التخصص ،الجنس)
التخصص
عممي
الجنس

العدد

ذكر

انثى

المجموع

النسبة

المئوية%

المجموع

ادبي
العدد

النسبة

المئوية

العدد

14

46,4

16

22,5

69

494

%14,9

441

%20,9

242

39

اداة الدراسة

24,6

32

09,2

422

النسبة

المئوية

14,6
25,4

%499

عااام الباحاا بتطااوير مقياااس التوجهااات
الفلسفية للرباعي ( )2006ليتناساب ويبيعاة
الدراسة وعينتها ،حي ةم اعادة صياغة بعض
الفقرات ،وةعديل يبيعة المقياس من اختياار
من متعدد ،الى مقياس موز وفقاا لتادريج
ليكرت الخماساي (موافاف بشادة ،موافاف ،ال
ادري ،غير موافف ،غير موافف بشادة) ،حيا
ةكون في صاورةت النهائياة مان ( )60فقارة
موزعة على خمسة مجاالت يمثل كل مجاال
احااادى الفلسااافات التربوياااة (الفلسااافة
البراجماةية ،والفلسفة االسالمية ،والفلسافة
الوجوديااة ،والفلساافة المثاليااة ،والفلساافة
الواععية) بواعع ( )12فقرة لكل فلسافة مان
الفلسفات الخمس.
صدق مقياس المعتقدات الفلسفية :عام
الباح بالتحقف من صدق مقياس المعتقدات
الفلسفية ،من خالل التأكد من صدق
محتواه ،وصدق بنائت على النحو اآلةي:
صدق المحتوى لمقياس المعتقدات الفلسفية:
المقياس على مجموعة
عام الباح بعر
واألخذ
المختصين،
المحكّمين
من
بمالحظاةهم.
صدق البناء لمقياس المعتقدات الفلسفية :ةم
التوصل إلى دالالت صدق بناء المقياس من
خالل ةطبيقت على عينة عشوائية من ()35
معلما ومعلمة .وةم حساب معامل االرةباط
Corrected
(Item-
المصحح
 )TotalCorrelationالرةباط درجة كل فقرة
من فقرات المقياس مع مجمو درجات
المجال الذي ةنتمي إليت ومع المقياس ككل.
ولتحقيف ذلك ةم اعتماد معيارين لإلبقاء
على الفقرة في المقياس؛ األول وجود داللة
إحصائية الرةباط الفقرة مع الدرجة الكلية
للمجال الذي ةنتمي إليت ،ومع الدرجة الكلية
للمقياس .والثاني ،أن ال يقل عيمة معامل
ارةباط الفقرة مع الدرجة الكلية للمجال
الذي ةنتمي إليت ،ومع الدرجة الكلية
للمقياس عن ( ،)0,25وبعد ةطبيف المعيارين
السابقين على فقرات المقياس لم يتم استبعاد

اي فقره ،حي أصبح المقياس بصورةت
النهائية مكونا من ( )60فقرة ،موزعة على
خمس مجاالت لكل منها ( )12فقرة.
قبات مقياس المعتقدات الفلسفية :ةم التأكد
من قبات مقياس المعتقدات الفلسفية من
خالل ةطبيقت على عينة مكونة من ()35
معلما ومعلمة من خارج عينة الدراسة،
بطريقتين هما:
األولى :قبات اإلعادة (معامل االستقرار) :ةم
ةطبيف المقياس على عينة مان خاارج عيناة
الدراساة ،مكوناة مان ( )35معلماا ومعلمااة،
بطريقااة االختبااار وإعااادة االختبااار (Test-
 )Retestبفاصل زمني مدةت أسابوعان ،حيا
ةم حساب معامل االرةبااط (بيرساون) باين
التطبيقين للمقياس ككل ولكال مجاال مان
مجاالت المقياس ،وةراوحت عيمات لمجااالت
المقياس ماا باين ( )0,89 – 0,79وللمقيااس
ككل ()0.86
والثانية :قبات االةساق الداخلي (كرونبااخ
ألفااا) :ةاام حساااب قبااات االةساااق الااداخلي
باسااتخدام معادلااة كرونباااخ ألفااا ،حياا
ةراوحت عيمات لمجااالت المقيااس ماا باين
( )0.88 – 0.80وللمقياااااس ككاااال ()0,87
وجدول  2يبين ذلك.
جدول 2
معامم ثباث اإلعادة واالتساق انداخهي نكم مجال من
مجاالث نمقياس انمعتقداث انفهسفيت ونهمقياس ككم
معامل ثبات
معامل ثبات اإلعادة
المجال
االتساق الداخمي
الفمسفة

البراجماتية

الفمسفة

االسالمية
الفمسفة

الوجودية
الفمسفة

المثالية
الفمسفة

الواقعية

المقياس ككل

9,51

9,50

9,54

9,52

9,56

9,55

9,52

9,50

9,46

9,59

9,53

9,54
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يريقة التصحيح :ةكون مقيااس المعتقادات
الفلسفية من ( )60عبارة موزعة على خماس
مجاالت ،يضع المساتجيب إشاارة (×) أماام
كل فقرة لبيان مدى ةطابف محتوى الفقرة
مع عناعتت الشخصية ،على ةدرج مان خماس
درجات وفقاً لتدريج خماساي وهاي( :دائمااً
وأعطياات ( )5درجااات ،وغالب ااً أعطياات ()4
درجات ،وأحياناً أعطيت ( )3درجاات ،وناادراً
أعطياات درجتااان ،ومطلق ااً أعطياات درجااة
واحدة).
المعيار اإلحصائي :لتفسير ةقاديرات أفاراد
عينة الدراسة على كال فقارة مان فقارات
أداةي الدراسة ،ةم اعتماد ياول الفئاة (،)0,8
حي عسمت القايم الاى خماس فئاات ،وةام
احتساب يول الفئة حساب المعادلاة (اعلاى
عيمة – ادنى عيمة) مقسوما على عدد الفئات،
حي جاءت:
الفئة (من  –1,00أعل من  )1,80بمستوى
متدن جدا.
الفئة (من - 1,80اعل من  )2,60بمستوى
متدني.
الفئة (من  –2,60اعل من  )3,40بمستوى
متوسط.
الفئة (من  –3,40أعل من )4,20بمستوى عال.
الفئة من (من  )5,00 –4,20بمستوى عال
جدا.
المعالجة اإلحصاائية :لإلجاباة عان أسائلة
الدّراساااة ،اساااتخدم الباحا ا التحلااايالت
اإلحصائية اآلةية:
لإلجابااة عاان الساالال األول ةاام حساااب
المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافااااات
المعيارية.
لإلجابااة عاان الساالال الثاااني ةاام اسااتخدام
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
واختبار شيفيت ( )Scheffeللمقارنات البعدية،
وةحليااال التبااااين الثناااائي ( Two Way

 ،)ANOVAوةحليل التباين الثناائي المتعادد
()Two Way MANOVA

اجراءات الدراسة
عام الباح بتطوير مقياس الدراسة ،وذلاك
بعد االيال األدب النظري المتعلف بالفلسفة
التربوية والمقاييس المتعلقة بها.
ةاام التأكااد ماان قبااات مقياااس الدراسااة،
بتطبيقها على عينة اساتطالعية مان خاارج
عينة الدراسة مكونة من  35معلماا ومعلماة
بحساب معامل االستقرار واالةساق الداخلي.
يبقت أداة الدراسة على افراد العيناة ،حيا
ةم ةوزيع  237استبانت استبعد منها  22استبانة
وبذلك اصبحت عينة الدراسة  215استبانة.
ةم ةصنيا البيانات والتأكد مان صاالحيتها
ألغرا التحليل.
متػيرات الدراسة :اشتملت الدراسة على
المتػيرات االةية:
أوالً :المتػيرات المستقلة
الجنس :ولت فئتان( :ذكر ،انثى).
التخصص :ولت فئتان( :علمي ،انساني).
قانياً :المتػير التابع:
المعتقدات الفلسفية :وةشمل خمس فلسفات:
الفلسفة البراجماةية ،والفلسفة االسالمية،
والفلسفة الوجودية ،والفلسفة المثالية،
والفلسفة الواععية.

نتائج الدراسة
نتائج السلال األول الذي ناص علاى :اماا
مستوى المعتقدات الفلسافية لادى معلماي
المرحلة الثانوية في مدارس محافظة ارباد
من وجهة نظرهمم
والسلال الثاني :ما الفلسفة التربوية السائدة
لدى معلمي المرحلة الثانوية فاي مديرياة
ةربية اربد االولىام
لإلجابااة علااى هااذين الساالالين؛ حُساابت
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

أداة المعتقدات الفلسفية ككل ،وكل مجال

لتقديرات أفراد عينة الدراساة علاى فقارات
جدول3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات أداة المعتقدات الفمسفية
ككل ،وكل مجال من مجاالتها مرتبة تنازلياً وفق المتوسطات الحسابية

الرقم

المجال

المتوسط الحسابي*

االنحراف المعياري

2

الفمسفة االسالمية

0,56

9,02

4

4

الفمسفة البراجماتية

0,14

9,22

2

عال

2

الفمسفة الواقعية

0,96

9,05

1

متوسط

الفمسفة الوجودية

2,49

1
0

الفمسفة المثالية

مستوى المعتقدات الفمسفية ككل

0,21

0,25

9,02
9,22
9,41

الرتبة

المستوى
عال

0
2

متوسط
متوسط
متوسط

* الدرجة الدنيا ( )4والدرجة العميا ()2

من مجاالةت (الفلسفة البراجماةية ،والفلسفة
االسالمية ،والفلسفة الوجودية ،والفلسفة
المثالية ،والفلسفة الواععية) ،ويبين جدول 3
ذلك.
يُالحا من جدول  3أن مساتوى المعتقادات
الفلسفية ككل لمعلمي المرحلة الثانوية في
ماادراس محافظااة اربااد عااد جاااء بدرجااة
(متوسط) بمتوسط حسابي ( )3,28باانحراف
معياري ( .)0,14ويرجع الباح هذه النتيجة
الى ان الملسسات التربوياة ال ةركاز علاى
الجانب الفلسفي في العملياة التدريساية وال
ةاادخل مااواد الفلساافة بشااكل مسااتقل فااي
مناهجها الدراسية ،وان العديد مان الجواناب
الفلسفية المتضامنة فاي العملياة التعليمياة
مسااتمدة او متااأقرة بفلساافات متعااددة دون
التركيز على فلسافة معيناة .وةتفاف هاذه
النتيجة مع دراسة المواعية ( )2014وةختلا
هذه النتيجاة ماع دراساة المطياري ()2007
والبلعاسي (.)2014
وفيما يتعلف بالفلسفة السائدة لادى معلماي
المرحلة الثانوية؛ يُالحا من جادول ( )4أن
المجال الثاني (الفلسفة االسالمية) عاد حال
في المرةبة األولى بمتوساط حساابي ()3,89
بمستوى (عاال)) ،ةااله فاي المرةباة الثانياة
المجاااال األول (الفلسااافة البراجماةياااة)
بمتوسط حسابي ( )3,47بمستوى (عال)) ،فاي
حين جاء المجال الثال (الفلسفة الوجودية)
في المرةباة الخامساة واألخيارة بمتوساط
حسابي ( )2,70بمستوى (متوسط).

حيا ةشااير هااذه النتيجااة الااى ةنااو فااي
المعتقاادات الفلساافية التااي يتبعهااا معلمااو
المرحلة الثانوية ،وعدم وجود فلسفة واحدة
سائدة لاديهم ،ويرجاع ذلاك الاى اخاتالف
ةوجهاااةهم الفلساافية الناااةج عاان االنفتاااح
النسبي للمجتمع والنظام الترباوي االردناي
على النظم االخرى ،والى اختالف الملسساات
التعليمية التي ةخرجوا منها في داخل الوين
وخارجاات ،وفيمااا يتعلااف بحصااول الفلساافة
االسالمية على المرةبة االولاى فاإن الباحا
ياارى ان هااذه النتيجااة يبيعيااة ،حياا ان
المدارس ماا هاي اال جازء مان مان نسايج
المجتمع ةعكاس فلسافتت وفكاره ،وان هاذه
الماادارس موجااودة فااي وسااط اجتماااعي
اسالمي ،كما ان الفكار الترباوي االساالمي
موجود ولت ةاقير كبير في الميدان التربوي
االردناي ،لتمتعات بمياازات يخاتص بهااا دون
غيره؛ كربانية المصدر ،والشمول ،والثباات
وااليجابية والعالمية واالنسجام ماع الواعاع.
فالمجتمع االردني ينتمي بالدرجة االولى الى
الحضااارة العربيااة االسااالمية ،والمناااهج
الدراسية بنيت على اسس فلسافية اساالمية،
وةتفااف هااذه النتيجااة مااع دراسااة الرباااعي
( ،)2006والمطيااااري ( ،)2007والمواعااااية
( ،)2014وةختلا مع نتيجة دراسة الشويحات
( )1999والبلعاسي (.)2014
وفيمااا يتعلااف بالفلساافة البراجماةيااة التااي
حصلت على المرةبة الثانية وبدرجة ةقادير
عالية ،فاإن الباحا يارى ان هاذه النتيجاة
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والدعوة الى استخدام المنهج العلمي في حال
المشااكالت واسااتيعاب الحقااائف والنظريااات
واستخدامها فاي ةفساير الظاواهر الكونياة
والتااي ةرجااع فااي جااذورها الااى الفلساافة
التربويااة البراجماةيااة (السااوريي.)2008 ،
وةتفااف هااذه النتيجااة مااع دراسااة الرباااعي
( )2006والمواعية (.)2014

ةرجع الى ان هذه الفلسفة ةتمتاع بالمروناة
الفكرية التاي اهلتهاا لتحصال علاى مكاناة
متقدمة في الفكر الترباوي الػرباي ،والاذي
اقر على الفكر التربوي فاي عالمناا العرباي
ومن عمنت االردن ،فتأقرت اساليب التادريس
والمبادئ والتطبيقات التربوية بات .كماا ان
الفكر التربوي في االردن عد ةأقر من خاالل
وجود عدد كبير من مدرسي الجامعات مان
خريجي الملسسات التعليمية الػربية والذين
ةتلمذ على يديهم معلمي المادارس الثانوياة
وةأقروا بأفكارهم .الى جاناب رغباة القاادة
التربااويين األردنيااين فااي مجاااراة حركااة
اإلصالح الترباوي فاي ةطبيقاةهاا التربوياة
المختلفة مان عبيال؛ جعال الطالاب محاور
العملية التربوية ،ومراعاة الفروق الفردياة،
واالعتماد على االعتصاد المعرفاي ،فالمتاابع
للتطور التربوي فاي الاوين العرباي ومان
عمنت االردن ابتداء مان الرباع الثااني مان
القرن العشرين ال يساتطيع ان يػفال االقار
الكبير للفلسفة البراجماةية على التربية على
صعيد الفلسفة التربوية واالهداف التربوياة

نتائج الدراسة المتعلقة بالسلال الثال الذي
نص علاى :اهال ةوجاد فاروق ذات داللاة
احصائية عناد مساتوى الداللاة االحصاائية
( ) )α=0,05بااين المتوسااطات الحسااابية
لتقديرات أفراد عينة الدراسة علاى فقارات
أداة المعتقدات الفلسفية ككل وكل مجاال
ماان مجاالةاات ة عاازى لمتػياار :الجاانس،
والتخصص والتفاعل بينهماما.
لإلجابة على هذا السلال؛ حُسبت المتوساطات
الحسابية واالنحرافات المعيارياة لتقاديرات
أفااراد عينااة الدراسااة علااى فقاارات أداة
المعتقاادات الفلساافية ككاال ،وفااف متػياار
(الجنس ،والتخصص) ،ويبين جدول  4ذلك.
جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات أداة المعتقدات الفمسفية ككل ،وفقًا لمتغير (الجنس،
والتخصص)

التخصص
عممي

الجنس

الكمي

أدبي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أنثى

0,24
0,24

9,43

2,24

9,40

0,24

9,41

الكمي

0,24

9,42

0,26

9,40

0,25

9,41

ذكر

9,42

0,09

9,42

0,25

9,40

جدول 5
تحميل التباين الثنائي لممتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات أداة المعتقدات الفمسفية ككل ،وفقًا لمتغير (الجنس،
والتخصص)

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

المتغير
الجنس

9,993

4

9,993

9,266

9,252

التخصص

9,943

4

9,943

9,520

9,032

الجنس×التخصص

9,994

4

9,994

9,024

9,224

الخطأ

1,914

244

9,946

عدل
الم ّ
المجموع ُ

1,946

241

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()α=9,92

فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى
الداللة اإلحصائية ( )α=0,05بين
المتوسطين الحسابيين لتقديرات أفراد
عينة الدراسة على فقرات أداة
المعتقدات الفلسفية ككل ،ةُعزى
لمتػير التخصص.

يُالحا من جدول  4وجاود فاروق ظاهرياة
بين المتوسطات الحساابية لتقاديرات أفاراد
عينة الدراساة علاى فقارات أداة المعتقادات
الفلساافية ككاال ،وفقًااا لمتػياار (الجاانس،
والتخصاص) ،ولتحدياد الداللاة اإلحصااائية
لهذه الفروق الظاهرية ،ةام ةطبياف ةحليال
التبااين الثناائي ( ،)Two way ANOVAويباين
جدول  5ذلك.

وةرجع هذه النتيجاة حساب رأي الباحا
الااى ان مدرسااي التخصصااات االنسااانية
والعلمية عد ةخرجوا من نفاس الجامعاات
وهم من ابناء نفس المجتماع مان ناحياة،
وانهاام يتعاااملون مااع النظااام التربااوي
االردني والذي ال شك ان لت ةاقير كبيار
علااى معتقااداةهم الفلساافية ،حياا انهاام
يخضااعون للفلساافة التربويااة االردنيااة،
واالنظمة والتشريعات واالهداف والمنااهج
وغير ذلك من المواعيع التي ةلقر علاى
ةوجهاةهم الفلسفية وةتفاف هاذه النتيجاة
مع نتيجة دراسة البلعاسي ( ،)2014وبدارنة
والحااوري ( .)2015وةختلااا مااع دراسااة
الرباعي ( )2006ويرجع االخاتالف الاى ان
دراسة الرباعي اجريت علاى اعضااء هيئاة
التدريس في الجامعاات وهام فاي الػالاب
خريجو جامعات اجنبياة ةااقروا بفلسافة
اساةذةهم وجامعاةهم التي ةخرجاوا منهاا،
في حاين ان هاذه الدراساة اجريات علاى
معلمي المدارس وهم خريجاو الجامعاات
الوينياااة وبالتاااالي ةااااقروا بفلسااافتها
المستمدة من فلسفة المجتمع.

يُالحا من جدول  5ما يلي:
 .1أن عيمة الداللة اإلحصائية لمتػير
الجنس بلػت ( ،)0,585وهي أكبر من
مستوى الداللة اإلحصائية ()α=0,05؛
مما يدل على عدم وجود فرق ذو
داللة إحصائية عند مستوى الداللة
اإلحصائية ( )α=0,05بين المتوسطين
الحسابيين لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على فقرات أداة المعتقدات
الفلسفية ككل ،ةُعزى لمتػير الجنس.
ويعاازو الباحاا هااذه النتيجااة الااى ان
المعلمين والمعلمات هم ابناء نفس البيئاة
وةخرجوا من نفس الجامعات ،وبالتالي فإن
الفااروق بياانهم سااتكون عليلااة وهااذا مااا
أكدةت نتائج الدراسة ،وان النظام التربوي
االردني ال يميز في ةعاملت ماع الطلباة او
المدرسين حسب الجنس فالنظام الترباوي
والمناااهج والتعليمااات وياارق التقياايم
جميعها موحدة .وان المعلمين يتعرعاون
لنفس الظروف التدريبية والتطبيقية اقناء
ممارستهم العملية التدريسية ،وان فلسافة
اعااداد المعلمااين فااي االردن عائمااة علااى
ةوحيااااد المفاااااهيم والمصااااطلحات
والممارسات التدريسية بػاض النظار عان
النو االجتماعي .وةتفف هذه النتيجة ماع
نتيجة دراسة الحديادي ( )2013المواعاية
( ،)2014والبلعاسي (.)2014

 .3أن عيمة الداللة اإلحصائية للتفاعل
بين متػيري الجنس والتخصص بلػت
( ،)0,551وهي أكبر من مستوى
الداللة اإلحصائية ()α=0,05؛ مما يدل
على عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة
اإلحصائية ( )α=0,05بين المتوسطات
الحسابية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على فقرات أداة المعتقدات
الفلسفية ككل ،ةُعزى لمتػير للتفاعل
بين متػيري الجنس والتخصص.

 .2أن عيمة الداللة اإلحصائية لمتػير
التخصص بلػت ( ،)0,365وهي أكبر
من مستوى الداللة اإلحصائية
()α=0,05؛ مما يدل على عدم وجود
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كماااا حسااابت المتوساااطات الحساااابية
واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عيناة
الدراسة على كال مجاال مان مجااالت أداة
المعتقدات الفلسفية (الفلسافة البراجماةياة،
والفلسفة االساالمية ،والفلسافة الوجودياة،
والفلسفة المثالية ،والفلسفة الواععية) وفقًاا
لمتػير (الجنس ،والتخصص) ،ويبين جادول
 6ذلك.
يُالحا من جدول  6وجاود فاروق ظاهرياة
بين المتوسطات الحساابية لتقاديرات أفاراد
عينة الدراسة على كل مجاال مان مجااالت
أداة المعتقاااادات الفلساااافية (الفلساااافة
البراجماةية ،والفلسفة االسالمية ،والفلسافة
الوجوديااة ،والفلساافة المثاليااة ،والفلساافة
الواععياااة) ،وفقًاااا لمتػيااار (الجااانس،
والتخصاص) ،ولتحدياد الداللاة اإلحصااائية
لهذه الفروق الظاهرية ،ةام ةطبياف ةحليال
التبااااين الثناااائي المُتعااادد ( Two way
 ،)MANOVAويبين جدول  7ذلك.
يُالحا من الملحف ( 1جدول  )7ما يلي:
 .1أن عيم الداللة اإلحصائية لجميع
مجاالت االداة ووفف متػير الجنس
أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية
()α=0,05؛ مما يدل على عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة اإلحصائية ( )α=0,05بين
المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد
عينة الدراسة على جميع مجاالت
االداة ،ةُعزى لمتػير الجنس.
ويعاازو الباحاا هااذه النتيجااة الااى ان
المعلمين والمعلمات هم ابناء نفس البيئاة
وةخرجوا من نفس الجامعات ،وبالتالي فإن
الفااروق بياانهم سااتكون عليلااة وهااذا مااا
أكدةت نتائج الدراسة ،وان النظام التربوي
االردني ال يميز في ةعاملت ماع الطلباة او
مااع المدرسااين حسااب الجاانس فالنظااام
التربااوي والمناااهج والتعليمااات وياارق
التقييم جميعها موحدة.

 .2أن عيم الداللة اإلحصائية لجميع
مجاالت االداة ووفف متػير التخص
أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية
()α=0,05؛ مما يدل على عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة اإلحصائية ( )α=0,05بين
المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد
عينة الدراسة على جميع مجاالت
االداة ،ةُعزى لمتػير التخصص باسثناء
المجال الرابع (مجال الفلسفة
المثالية) .حي اظهرت النتائج أن
عيمة الداللة اإلحصائية لمجال
(الفلسفة المثالية) ووفف متػير
التخصص أعل من مستوى الداللة
اإلحصائية ()α=0,05؛ مما يدل على
وجود فرق ذو داللة إحصائية عند
مستوى الداللة اإلحصائية ()α=0,05
بين المتوسطين الحسابيين لتقديرات
أفراد عينة الدراسة على مجال
(الفلسفة المثالية) ،ةُعزى لمتػير
التخصص ،ومن جدول المتوسطات
الحسابية يتبين ان الفرق الدال
احصائيًا لصالح افراد عينة الدراسة
ذوي التخصص (االدبي).
 .3ويعااازو البحااا ذلاااك الاااى ان
التخصصااات االنسااانية ةعتمااد علااى
الحفاااا والتلقاااين اكثااار مااان
التخصصات العلمية ،فهي مواد ةتعلاف
بالدين والتاريخ واللػة ،وةحتااج الاى
الحفا ،وهو ما ينسجم ماع الفلسافة
المثالية التي ةنظر الى الطالاب علاى
انت سلبي يتلقى المعلومات من المعلم،
واالهتمااام ينصااب فيهااا علااى حفااا
المعلوماااات والحقاااائف وةخزينهاااا
واستردادها عناد االمتحاان بادال مان
التركيااز علااى كيفيااة معرفتهااا
والحصااول عليهااا وةنميااة التفكياار
العلمي من خاللها (السوريي.)2000 ،

 .4أن عيم الداللة اإلحصائية للتفاعل بين
متػيري الجنس والتخصص ولجميع
مجاالت األداة أكبر من مستوى
الداللة اإلحصائية ()α=0,05؛ مما يدل
على عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة

اإلحصائية ( )α=0,05بين المتوسطات
الحسابية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على جميع مجاالت األداة،
ةُعزى لمتػير للتفاعل بين متػيري
الجنس والتخصص.
جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى كل مجال من مجاالت أداة المعتقدات الفمسفية،
وفقًا لمتغير(الجنس ،التخصص)
التخصص

عممي

المجال

البراجماتية
الفمسفة

االسالمية
الفمسفة
الوجودية

الفمسفة المثالية

الفمسفة الواقعية

ادبي

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

ذكر

3447

2422

3443

2423

3447

2423

أنثى

3446

2422

3447

2422

3446

2421

3447

2422

3447

2422

3447

2422

3436

2431

3437

2435

3437

2433

أنثى

3492

2433

3492

2432

3491

2431

الكمي

3439

2432

3433

2432

3439

2432

2469

2421

2471

2422

2472

2422

أنثى

2466

2424

2472

2422

2469

2423

الكمي

2467

2423

2471

2422

2472

2422

3415

2442

3429

2439

3423

2442

أنثى

3413

2431

3431

2426

3426

2423

الكمي

3416

2436

3432

2432

3424

2435

3417

2433

3423

2442

3412

2439

أنثى

3411

2439

3423

2435

3429

2437

الكمي

3414

2433

3426

2437

3429

2433

الجنس
الفمسفة

الكمي

الكمي
ذكر

ذكر

ذكر

ذكر
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فااي محافظااة القريااات .دراسااات فااي
التعليم العالي.25-1 ،6 .

ةوصيات الدراسة
 .1العمل على يرح مساق مستقل في
الفلسفة التربوية لطلبة البكالوريوس
ويلبة الدراسات العليا في جميع
التخصصات لتوعية الطلبة الذين
سيصبحون معلمي واباء المستقبل
التربوية
وةطبيقاةها
بالفلسفات
المختلفة.

الحاج ،أحمد ( .)1998فلسفة التربية ،صنعاء:
مطابع الكتاب المدرسي.
الحديدي ،محمود ( .)2013الفلسفة التربوياة
السائدة لادى مدرساي كلياات التربياة
الرياعااية فااي الجامعااات االردنيااة.
دراسات ،العلاوم التربوياة-1230 ،4)40(،
.1247

 .2عقد دورات ةدريبية للمعلمين
لتعريفهم بأسس ومبادئ فلسفة
التربية ،واألهداف العامة المنبثقة
عنها ومبادئ الفلسفة والسياسة
التربوية في األردن.

الخوالدة ،محمد ( .)2003مقدمة في التربية.
ط ،1عمااااان :دار المساااايرة للنشاااار
والتوزيع.
الخوالدة ،محماد ( .)2013فلسافات التربياة
التقليدية والحديثة والمعاصرة .عمان:
دار المسيرة للنشر والتوزيع.

 .3ادخال الموعوعات الفلسفية عمن
المناهج المقررة للطبة في المرحلة
الثانوية لتوجيههم الوجهة الفلسفية
المناسبة لمبادئ وفلسفة لسياسة
التربوية االردنية.

الرباعي ،زهير ( .)2006التوجهات الفلسافية
لاادى اعضاااء الهيئااة التدريسااية فااي
الجامعات الحكومية في االردن من وجهة
نظرهم .رسالة دكتوراة غير منشاورة،
جامعة اليرموك.

 .4إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة
بموعو الفلسفة التربوية وباةبا
المنهج النوعي في ةصميم الدراسة.

الركابي ،محسن ( .)2010الفلسفات التربوية
السائدة لدى ةدريسي جامعاة ذي عاار.
رسالة ماجستير غيار منشاورة ،جامعاة
بػداد.
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ملحف 1
جدول 7

تحميل التباين الثنائي المتعدد لممتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى كل مجال من مجاالت أداة المعتقدات
الفمسفية ،وف ًقا لمتغير (الجنس ،والتخصص)
مصدر التباين

المجال

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة
ف

الداللة
اإلحصائية

الفمسفة البراجماتية

24227

1

24227

24156

24694

الفمسفة االسالمية

24113

1

24113

14271

24322

الفمسفة الوجودية

24222

1

24222

24244

24333

الفمسفة المثالية

24241

1

24241

24349

24555

الفمسفة الواقعية

24221

1

24221

24224

24943

الفمسفة البراجماتية

24223

1

24223

24253

24313

الفمسفة االسالمية

24224

1

24224

24241

24339

الفمسفة الوجودية

24273

1

24273

14573

24211

الفمسفة المثالية

24933

1

24933

*34432

24224

الفمسفة الواقعية

24397

1

24397

24793

24296

الفمسفة البراجماتية

24222

1

24222

24222

24999

الجنس×التخصص

الفمسفة االسالمية

24223

1

24223

24273

24737

=9,662Wilks' Lambda

الفمسفة الوجودية

24217

1

24217

24335

24563

الداللة اإلحصائية=9,555

الفمسفة المثالية

24223

1

24223

24226

24371

الفمسفة الواقعية

24133

1

24133

14291

24257

الفمسفة البراجماتية

124239

211

24243

الفمسفة االسالمية

224173

211

24125

الفمسفة الوجودية

124519

211

24252

الفمسفة المثالية

244569

211

24116

الفمسفة الواقعية

294933

211

24142

الفمسفة البراجماتية

124299

214

الفمسفة االسالمية

224295

214

الفمسفة الوجودية

124615

214

الفمسفة المثالية

254622

214

الفمسفة الواقعية

324563

214

الجنس
Hotelling's
=9,995Trace
الداللة اإلحصائية=9,699
التخصص
Hotelling's
=9,944Trace
الداللة اإلحصائية=*9,941

الخطأ

عدل
الم ّ
المجموع ُ

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()α =9,92
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