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 الدراسة لصخم

الطمبددة المعممددين  ددة جامعددة  لممارسدداتالهويددة الفمسددفية معر ددة هددد ت هددذد الدراسددة إلدد  
(، ولتحقيدد  األكدداديمة ّيددرات لالنددوع، والت وددص، والتقدددير، و ًقددا لممت مددن وجهددة نظددرهم نجدران

 (46)بتطبيد  اسدتبانة عددد  قراتهدا  م الباحث المدنه  الوودفة التحميمدةاست د هدف الدراسة،
مدن الطمبدة ( 185لالذي تكون مدن الدراسة (، من مجتمع 159 قرة، ُوّزعت عم  عّينة بم ت ل

حممددددون هويددددة  مسددددفية متنّوعددددة ي إلدددد  أّن الطمبددددة المعممدددديننتددددا   الوتووددددمت  ،المعممددددين
لطبيعيدة، والبرجماتيدة ، تضّمنت الفمسفة اإلسالمية والواقعية وابدرجة كبيرة التربويةلممارساتهم 
، نداثلودال  اإل زى ال دتالف مت يدر الندوع  درو  داّلدة إحودا ًيا ُتعد وجدودعم   عالوةً والمثالية، 

 .األكاديمة تقديرلمت وص وال جود  رو  داّلة إحوا ًيا ُتعزىو و 
 جامعة نجران. الطمبة المعممون،، الهوية الفمسفيةالكممات المفتاحية: 

 
The Philosophical Identity of the Practices of Teacher 

Students at Najran University 

Dr. Hisham Ahmad Banikhalaf 

Assistant Professor, Department of Education and kindergarten  

Faculty of Science and Arts at Sharaorah  

Najran University- Saudi Arabia                                                        

Abstract        

This Study Aimed to Identify the Philosophical Identity of the Practices of 

Teacher Students Najran University from their point of view, according to the 

variables (gender, specialization, and scientific assessment), and to achieve the 

goal of the study, the researcher used the descriptive analytical method by 

applying a questionnaire which consist of (46) statements (46), distributed to a 

sample of (159). The results of the study revealed that the practicum students 

have a varied philosophical identity for their educational practices to a large 

Extent, including Islamic philosophy, realism, naturalism, pragmatism and 

idealism, in addition to the existence of statistically significant differences due 

to the difference of nuclear variables. There are statistically significant 

differences attributed to specialization and scientific appreciation. 

Keywords: Philosophical Identity, practicum Students, Najran University. 
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 الدراسة  مقدمة

ظهددرت الفمسددفة  ددة المجتمددع اإلأريقددة، وأ ددذت أشددكااًل  كريددًة م تمفددًة، لتوضددي  نظددرة 
اإلنسددان لمددا يدددور حولددي مددن قضددايا ومسددا ل  ددة الوجددود، والمعر ددة، والقدديم، وهددة تعنددة حددُب 

ومدا هدة طبيعدة أسد مة  مسدفية مثدل كيدف نعديش  تطدرُح عات جميع الثقا ات والمجتمو الحكمة، 
الواقع  وبذلك هة النشداط الثقدا ة الدذي يعّبدُر  كرًيدا عدن أوضداع الثقا دة ومشدكالتها، ويحداول 

مجموعدة مدن القديم واالتجاهدات  والفمسدفة، 100,2006)وآ درون  ،تعديمها وتطويرها لحسدان
ونشداط نقددي توضديحة، يمكدن  )2007, 54طدي،حدو الحيداة والطبيعدة والمجتمدع لن األساسدية

الفمسددفة تقددوُم بعمميددٍة . (20,2009أن يتندداول أي موضددوع بمددا  ددة ذلددك التربيددة لالعمددايرة، 
نقديدٍة، تمهيددًدا لفحددص الواقدع وتفنيدددد، كمعر ددة إذا كدان الواقددع عمدد  حد  أم أن  هندداك إشددكالية 

 (.1997 ،وجعنينة ،لالرشدان
سدديكون العمددل التربددوي متروكددًا لفعددل الوددد ة ومددن المؤكددد أّنددَي بدددون الفكددر الفمسددفة، 

، والظروف، وهذا أمٌر  طير، يعّرض األمم والشعوب التة ال تحسب لدي حسداًبا إلد  كارثدٍة كبيدرة
سوف يدؤدي بدالمعمم إلد  العشدوا ية، ولدن يسدتطيع  تربوي أير موجي توجيها  مسفياً  وأي عمل

، وأي مدن جواندب ش وديتي يحتداج إلد  أن يتنبأ بالوورة التة سديكون عميهدا الطالدب مسدتقبالً 
تنميددة، وأي مددن طرا دد  التدددريس سددتكون مناسددبة إلنجدداز أهدا ددي، وكيددف يددرى الددتعمم وطبيعددة 

 الفمسدفة هدة  ؛(1999سيكون العمل التربوي متروكَا لمودد ة لالفرحدان،ًا الطالب وحاجاتي  إذ
نسدددانية إل اإلنسدددان والمجتمدددع واالتدددة تقدددوُد األ كددداُر، وتتضدددمن  دددة دا مهدددا تودددورًا أولًيدددا عدددن 

ذا ُأمِعددن النظددُر إلدد  المدددلول الحضدداري لكددل مددذهب  مسددفة ن  الفمسددفة أالتضدد   ؛والحضددارة، واا
مرآًة وادقًة، تعكس وورًة جميًة لما مرت بي البشرية، وأني ب ير الفمسفة ال تكون الحضدارة وال 

راف الفمسدفة عدن القيدام بواجبهدا تتكامل، بل إن  إ الس وت ّمف  كر الشعوب، كان نتيجدة النود
   .1996)بدران، ل

وجهدان لحقيقدٍة واحددٍة وهدة سدعة وترتبط التربية بالفمسفة ارتباطًا وثيقًا،  هما متالزمدان و 
الم تبر الذي تتجسد  يدي األ كدار  وهة .1988)، لمرسةنسان الدا ب من أجل حياٍة أ ضل اإل 

   .(1978لديوي التربوي هو مجال تطبيقها ، والنظرية العاّمة لمتربية، والواقعالفمسفية
جددددرا ات إل التوجيددددي وا  الفمسددددفة تددددو ر رشدددداد  ددددة ا تيددددار األهددددداف وأنشددددطة الددددتعمم واا

 ).2007Ediger ,( التقييم
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ويسدع  لكدة يكدون ذا وزٍن  دة مهنتدي، يجدب أن  ،إن  المعمم الذي يريُد أن يتقن التددريس
أن يحمددل ويفهددم مددن، ومدداذا، ولمدداذا، حة المعددالم، حتدد  يسددتطيع يكددون لددي  مسددفة تربويددة واضدد

ن  تحسددين تعّمددم الطمبددة واالرتقددا  بقدددراتهم ومسددتوى 1988)المطيددف،  عبددد (ُيعّمددموكيددف  ، واا
بحيدث تكدّون لديدي رؤيدة واضدحة عدن  ؛بالفمسفات التربويدة الم تمفدة اممً مُ  اعممً أدا هم، يتطمُب مُ 

معدايير التددريس الجيدد، ويعدة دورد المسداند لدتعّمم التالميدذ مدن  دالل إثدارة تفكيدرهم ودا عيددتهم 
 2002).لمتعّمم لالحيمة،
بويدددة السدددا دة لممعممدددين الدددوعة بالفمسدددفات التر  أن   ,Üstüner)(2014سدددتونرويدددرى 
قدد يسدهم  دة ات داذ القدرارات والسياسدات الودحيحة المتعمقدة باالبتكدارات والترتيبدات  والمشر ين

 ة النظم التربوية، وأن  أحد أسباب  شل الترتيبدات واالبتكدارات  دة النظدام التربدوي؛ هدو الفشدل 
  ة النظرة لمفمسفات التربوية لدى المعممين والمشر ين.

لتدة ُتسدهم ا مدن أهدم مدد الت النظدام التربدويتعدد والهوية الفمسفية لممارسات التربويين، 
 دة تطددوير أدا  المعمددم، وتحديددد أهدا ددي، وتقيدديم أدا ددي، وبهددذد الهويددة الفمسددفية، تتضدد  معددالم 

ل: كيدف نربدة  ولمداذا نربدة، حيُث تُثار األس مة الفمسفية مثد ؛الممارسات التربوية لدى المربين
لمعمدم  هدذد األسد مة الفمسدفية وأمثالهدا، هدة التدة من وجود المدرسدة، ومدا وظيفدة ا ةوما ال اي

 تقود الممارسات التربوية و    مسفة واضحة ومحددة.
ّن اإلنسان عبر تاري ي الطويدل، حداول أن يبحدَث عدن إ :(2005وهنا يمكن القوللالعانة،

الكيفيِة التة توّجي سموكي، وترسم مدنه  حياتدي،  دة إطدار  مسدفة معدّين، و اودة  يمدا يتعمد  
 .بالممارسات التربوية، التة هة محور اهتمام المفكرين ورجال التربية

 مشكلة الدراسة

دراسدددة كدددار بنددداً  عمددد  مدددا تقددددم وبنددداً  عمددد  نتدددا   وتووددديات الدراسدددات السدددابقة ك    
وجددود عالقددة ارتباطيددة بددين الفمسددفة والتعمدديم، إذ أّن الفمسددفة التددة دلددت عمدد   (Carr,2004ل

، وعمد  المعممدين وأ كدار الطمبدة وعمد  اعتقدادات تدؤثر  دة طريقدة التددريس التة يتبناها المعّمم
أن   مسدفة المعمدم التدريسدية  شارت إلد التة أ( (McKinney & Miller,2012 نتا   دراسة

التدة ( Vadiliauskas, 2006نتدا   دراسدة  اديوكداس لو ، ُتسهم  ة أدا  دورد بشدكل  اعدل
هددو هددو أن يدددرك الطالددب المعمددم أن هدددف التربيددة تربويددة، إلدد  أن  وظيفددة الفمسددفات الأشددارت 

( Ho, & Toh, 2000وتدود ل ،دراسدة هدووعمد  تأكيددات ، بندا  ش ودية الطالدب المتكاممدة
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، أهميددة العالقددة بددين  مسددفة المعمددم التدريسددية، وبددين ممارسدداتي المهنيددة  ددة حجددرات الدراسددةب
بأندي قدد حدان الوقدت إلعدادة تقيديم الددور الدذي  (Winch, 2012) وعم  تووية دراسة وندش

تجربددة الباحددث قبددل ال دمددة، عددالوة عمدد   بددرة و  يجددب أن تمعبددي الفمسددفة  ددة تعمدديم المعممددين
ات التربويدة لددى ، الحدظ أّن كثيدر مدن الممارسدالطمبة المعممدينالش وية كمشرف تربوي عم  

 .تشير إل  هوية  مسفية الطمبة المعممين
 تلمممارسدداالهويددة الفمسددفية عمدد  الدراسددة بهدددف التعددّرف هددذد مشددكمة لددذلك جددا ت    

بدا تالف عددد  الهويدة ت تمدفالطمبة المعممين  ة جامعة نجدران، والكشدف عمدا إذا كاندت هدذد 
من المت ّيرات، وبالتحديدد  د ن المشدكمة تدتم ص  دة اإلجابدة عدن التسداؤالت الدواردة  دة أسد مة 

 الدراسة.

 أسئلة الدراسة

  لطمبة المعممينلممارسات ا: ما الهوية الفمسفية األولالسؤال 
 دة  (α≤0.05ل: هل توجد  رو  ذات داللة إحودا ية عندد مسدتوى الداللدة الثانةالسؤال 

النددوع، للمت يددر الطمبددة المعممددين  ددة جامعددة نجددران ُتعددزى لممارسددات تحديددد الهويددة الفمسددفية 
 ( األكاديمةالت وص، والتقدير 

 أهمية الدراسة

وتددزود ، تددو ر هددذد الدراسددة إجابددات عدددة ألسدد مة لدددى التربددويين عددن الممارسددات التربويددة
، بفهم لمواقع برؤية مستقبمية، مما ُيسّهُل  هم المشكالت التربويدة التدة تواجدي الميددان التربدوي

بمكوناتهددا  لمعمميددة التعميميددةواضددحة يددؤدي إلدد  تكددوين وددورة  نظددري  مسددفة إطدداروهددة تقدددم 
كمددا أنهددا تقدددم وددورة واضددحة عددن الهويددة الفمسددفية لمطمبددة المعممددين  ددة جامعددة  الم تمفددة،

ن نتا جها قد تفيدد القدا مين عمد  العمميدة التعميميدة  دة بدرام  إعدداد المعمدم لمراجعدة  نجران، واا
 ذلك، عالوة عم  أنها تقدم أداة بحثية قد تفيد باحثين آ رين  ة ذات المجال.
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 حدود الدراسة
ه عمدد  جميددع 1441ه/ 1440تددم اجددرا  الدراسددة  ددة الفوددل األول مددن العددام الدراسددة 

 المعممين  ة كمية العموم واآلداب  رع جامعة نجران بشرورة. طمبةال

 مصطلحات الدراسة

الفمسددفة: مجموعددة مددن االعتقددادات والقدديم التددة يحددددها المددر  لنفسددي، ويسترشددد بهددا  ددة 
الهويدددة الفمسدددفية: السدددمة  67). ،1993، لالزنتدددانةمواقفدددي وتودددر اتي، وأحكامدددي وا تباراتدددي 

 العامة لممعتقدات والقيم والمبادئ التة توجي الممارسات التربوية.
يقددوُم بهددا الطمبددة المعممددون  ددة جامعددة نجددران الممارسددات: هددة مجموعددة السددموكات التددة 

 رع شدرورة، دا دل ال درف الودفية و ارجهدا، وُتقداس بالدرجدة الكميدة التدة يحودُل عميهدا ا دراد 
 الدراسة بعد اإلجابة عم   قرات الدراسة.

 اإلطار الهظري

عندددما نتوددفُ  كتددب التدداريي التربددوي نددرى أن  الحركددة التربويددة ليسددت إال وليدددة المددذاهب 
العالقددة واضددحة (.  15، ص1967الفمسددفية، وأن  رجددال التربيددة هددم رجددال الفمسددفة لوددال ، 

بين الفمسفة والتربية، حيث ترتبط كٌل منهما بداأل رى ارتباًطدا تاري ًيدا،  همدا يبحثدان  دة شدة  
الحياة،   ذا كانت الفمسدفة تتضدمن بحدث ودراسدة أوضداع المجتمدع والموازندة بينهمدا  واحد وهو

ال تيدددار المناسدددب لحيددداة األ دددراد،  ددد ن التربيدددة تقدددوم بترجمدددة أ كدددار وقددديم هدددذد الفمسدددفة إلددد  
ممارسات وسموكيات ومهارات  ة الواقع العممة، ومن هنا نجُد أّن التربية ُتمثل الجاندب العممدة 

ذا نظرنددا إلدد  أقطدداب الفالسددفة قددديمهم وحددديثهم أمثددال: سددقراط وأ الطددون وأرسددطو لمفمسددفة. واا 
وديكددارت وكددانط وجددون لددوك وروسددو وجددون ديددوي، نجددُد أنهددم كددانوا  السددفة ومددربين لمحمددد، 

 .(61-62، ص2011
وتتضمن جميع المذاهب الفمسفية اتجاهدات تربويدة عديددة، حيدث أن الفمسدفة بددون نظدام 
تربوي أو مضمون تربدوي تفقدُد ركًندا أساسدًيا مدن أركانهدا،  الزاويدة التربويدة تسداعُد عمد  رؤيدة 
القضايا الفمسدفية  دة مجالهدا الطبيعدة، وهدذا مدا د دع رواد الفكدر التربدوي إلد  اعتبدار الفمسدفة 

 .(66، ص 1986رية العامة لمتربية ل همة، هة النظ
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مقددد أتاحددت لممعمددم ؛  سددالميةإلالفمسددفة اومددن الفمسددفات التددة القددت اهتماًمددا عبددر التدداريي 
والمربددة اسددت دام الكثيددر مددن الطددر  واألسدداليب التدريسددية، ابتددداً  بالقدددوة، وطريقددة الموعظددة 

الثواب والعقاب، والمناقشة، وطريقدة حدل  رشاد، وطريقِة القوِة، والحواِر، واست دام أساليبإل وا
أّمدا طريقدة التددريس  دة اإلسدالم، تمتداُز  .(1985لأبو العينين،و(، 1991كور،دالمشكالت لم

حيددث يراعددة اإلسددالُم بددين األ ددراِد  ددة مددواهبهم وقدددراتهم لالجمددالة،  ؛بمراعدداِة الفددرو  الفرديددةِ 
(، وهددة متعددددة وتمتمددك قدددرًا كبيددرًا مددن التجربددة  ددة تكددوين ش وددية المددتعمم لمكددروم، 1978
والمعمم عنور أساسة  ة الفمسفة التربويدة اإلسدالمية، كوندي يقدود ويوجدي العناودر ، (1996

   .(1979الشيبانة،التعميمة لاأل رى  ة الموقف 
لمعددارف مددن األجيددال امميددة نقددل عب ،أبدددى الفالسددفة المثدداليون اهتماًمددا كبيددرًا  ددة التربيددةو 

(، وحشددو أدم ددة التالميددذ بالمعمومددات والحقددا   1989السددابقة إلدد  الجيددل الجديددد لالفرحددان، 
 (.2013وتعميم الطالب القيم الروحية، واحترام الوطن والمجتمع المحمة لناور، 

لناوددر، هددو أيددر قابددل لمتعددديل، ويعتمددد عمدد  الكتدداب المقددرر   وأّمددا المنهدداج  ددة المثاليددة
مهمدة، ألنهدا ال ُتسدهم  دة تددريب عقدول الطمبدة، الوفية  يدي ليسدت  أير األنشطةو (، 2001

وتداول المثاليون طريقة سقراط  دة التددريس، المعتمددة عمد  الحدوار وتوليدد األ كدار لالفنديش، 
( أّمدددا 2003(، وطريقدددة أ الطدددون القا مدددة عمددد  أسدددموب السدددؤال والجدددواب لجعنيندددة، 1979
مديي القدرة عم  توويل المعر دة، والمسدؤول عدن مراقبدة نمدو التالميدذ، وتنميدة القددرة   المعّمم،

 .(2001عم  الحفظ واالسترجاع لناور، 
الواقعيددة، تدرى أن  وظيفدة التربيددة هدة التكّيددف مدع البي دة، والمعمددم هدو الددذي  الفمسدفةوأّمدا 

ّيحدد المعر ة المطموب تعّممهدا، ويحددد مدا يجدب دراسدتي، وذلدك مدن  دالل التفكيدر االسدتنتاجة 
 إل  أن  المعمم ولديس الطالدب (1977)(، ويشير نيمر 1989 رحان ،و ؛ 1998لومويمسون، 

( 1992ة المادة التدة ينب دة أن تُددّرس  دة الفودل، ويؤكدد مرسدة لطموٌب مني أن يقرر ماهم
وتعتمددد طرا دد   .مددن الجددز  إلدد  الكددل ينطمدد  الددتعّمم، و أّن الحجددرة الدراسددية تترّكددز حددول المعمددم

 ،وتفسدديرها ،وشددرحها ،التدددريس  ددة الواقعيددة، عمدد  قدددرة الطالددب عمدد  اسددترجاع المعمومددات
   .واستنباط معانة جديدة

نطدا  المدنه   دة التربيدة الواقعيدة،  مديس مقتودرًا عمد  المدواد المتضدمنة  دة ولقد اّتسع 
الكتب المطبوعة كمودر أساسة لممعر ة، بل أودبحت مجموعدة األنشدطة الموداحبة الثقا يدة، 
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واالجتماعيدددة، والدينيدددة، والفنيدددة، واألنشدددطة ال ارجيدددة كدددالرحالت، والزيدددارات، والمشددداهدات، 
ة، جميعها جزً ا مكماًل لممدنه  المدرسدة، ومدن هندا ظهدرت بعدض والعروض، واأللعاب الرياضي

التعبيرات  ة الفكر التربوي الواقعة مثل: الدتعَمم عدن طريد  ال بدرة، ومدرسدة البي دة والمجتمدع، 
ومدرسة بال أسوار، والطبيعة هة الكتاب المفتوح. وتجددر اإلشدارة إلد  أن  طرا د  التددريس  دة 

تنميدددة التفكيدددر العممدددة الناقدددد لددددى التمميدددذ مدددن  دددالل اسدددت دام الفمسددفة الواقعيدددة تتجدددي إلددد  
التجريب واالستقرا  والمالحظة المنّظمدة، والطدر  المعمميدة التدة ينشدط  يهدا التمميدذ ذاتًيدا، كدم 
ُتعُد المحاضدرة والمناقشدة مدن جاندب المعمدم لتالميدذد هدة أ ضدل ُطدر  نقدل المعر دة، وبالنسدبة 

س الطفولددة، وعمددم نفددس المراهقددة، ولقددوانين النمددو، وهددو موجددي لممعّمددم،  هددو دارًسددا لعمددم نفدد
ومرشددد، ال يرضدد  بأسدداليب القمددع او العقدداب الوددارم، هد ددي تقددديم الحقددا   كمددا هددة محتفًظددا 

 (.181، ص 2013برأيي الش وة لزيادة وحجازي، 
وانطمقت الفمسفة الطبيعيدة مدن مبددأ احتدرام طبيعدة الطفدل ال ّيدرة التدة ندادى بهدا لروسدو( 
عم  أساس أن كل شدة  يبقد   يدرًا إذا تُدرك  دة الطبيعدة ولدم تمسدي يدُد االنسدان، ويشدير إلد  

إلد  أّن مدن الواجدب أن ُيتدرك الطفدل يدتعّمم و د  طبيعتدي، عدن طريد  مدا   (2013)ناودرذلدك 
 ي من أ عال.يقوم بي هو نفس

 ؛وقممت المدرسة الطبيعية من أهمية المادة الدراسية، ورّكدزت عمد  مدا يفعمدي الطفدل بيديدي
أو  ،إذ يقدوُم الطالدب بالتجربدة ؛( ترّكدز عمد  النشداط الحدر1994لالحيداري،   المناه  الطبيعية
( عمدد  ال بددرة والممارسددة، وتددرتبط 1985تعتمددد عنددد لروسددو،  وهددة بمفددردد،التعبيددر الحركددة 

ذاللددي وكبددت حريتددي، والمعمددم لدديس إبحاجددات الطفددل وميولددي الحاضددرة، واحتددرام  رديتددي، ور ددض 
نما تجربة الطفل، وأن الطالب تمميذ الطبيعة  .وليس المعمم ،المودر الوحيد لممعر ة، واا

، وجميدع مؤسسدات ومن مبادئ الفمسفة الطبيعية، الطبيعة هة المؤسسة الر يسية لمتربيدة
التربية األ رى هة مؤسسات مساعدة، والطفل هو محور العممية التربوية، والدد اع عدن المبددأ 
الديمقراطة لممسداواة والحريدة واإل دا ، والتأكيدد عمد  أهميدة التربيدة البدنيدة واإلعدداد الودحة، 

عدداد الطفددل أ القًيددا مددن  ددالل النتددا   الطبيعيدة أل عالددي بعيددًدا عددن المج تمددع والندداس، وتبندد  واا
المذهب الطبيعة المبادئ األساسية  دة التددريس، كمبددأ النمدو، ويعندة وظيفدة المعمدم أن يتبدع 
مبادئ النمو الطبيعية لمطفل، وأال يد عي نحو التعّمم أو يجبرد عميي. ومبدأ نشاط الطفدل،  يعندة 

وأن يشددجعي عمدد   بأنددي ال ينب ددة أن يعمددل أي شددة  لمطفددل إذا كمددن بوسددعي أن يفعمددي لنفسددي،
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اكتشاف األشديا . ومبددأ الفدرو  الفرديدة، حيدث يعندة أن التربيدة يجدب أن تتكيدف مدع حاجدات 
، 2013الطفددل، وأال يجبددر الطفددل ليتكيددف مددع التربيددة السددا دة  ددة المجتمددع لزيددادة وحجددازي، 

 (.  186-185ص 
األمريكيدة تطدويرًا وتعتبر الفمسفة البرجماتية  ة التربية التة ظهدرت  دة الواليدات المتحددة 

حقيقًيددا لمتربيددة الحديثددة،  قددد اسددتوعبت كا ددة الفمسددفات التربيددة السددابقة منددذ بددواكير النهضددة 
وتعتبددددر  189).، ص 2013األوربيددددة، ومزجددددت بددددين أ كارهددددا العمميددددة لزيددددادة وحجددددازي، 

التربيددة  ث يعتقدد البرجمداتيون أنّ يدالتربويدة انتشدارًا وظهدورًا، ح الفمسدفات البرجماتيدة مدن أكثدر 
، ويمتدداز 1997)ضددرورة مددن ضددرورات الحيدداة،ا بددل هددة الحيدداة نفسهاالالرشدددان وجعنينددة، 

المنه  البرجماتة بالمرونة، وهو مطّور و ًقا لحاجات األطفال ومتطمبات نمّوهم، ويعتبدر مدنه  
(، وهدددو قدددا م عمددد  األنشدددطة 2001النشددداط هدددو الطريددد  األمثدددل الكتسددداب المعر دددة لناودددر، 

(، ويرّكز عم  مواقف الحياة ولديس عمد  المدواد الدراسدية أو الكتدب 2003، ال والدةلوال برات 
واالبتعددداد عدددن التمقدددين  ،عمددد  مبددددأ الدددتعمم بالعمدددل والمعدددب التراثيدددة، وتقدددوم طريقدددة التددددريس

(، ويفضدددددددمون الطريقدددددددة التجريبيدددددددة، وطريقدددددددة المشدددددددروع 2013واالسدددددددتظهار لناودددددددر، 
هددو محددور العمميددة التعميميددة القا مددة عمدد  النشدداط بحيددث يكددون الطالددب  ؛(1991لمدددكور،

 ولكندي(، أّما المعّمم البرجماتة،  هو ال يتبع الكتاب المقرر مطمًقدا، 2008والحركة لالسورطة، 
(، وهو موجي ومرشد لعمميدة 1988ينتقل بهم من تجربة إل  أ رى بطريقة متسمسمة لمرسة، 

ثارة وتسهيل تعّمم الطمبة، وهو لي س موجودًا لفدرض وتمقدين آرا  معّيندة عمد  الطالدب، التعّمم، واا
يسداعدد عمد  مواجهدة المشدكالت لبل لي تار ال برات التة سوف ُتقّدم لمطالب ليتفاعل معهدا، و 

 (.  2003وحمها لجعنينة، 

 الدراسات السابقة

التدة   (2015)الود يرمنها دراسدة تعددت الدراسات السابقة التة تناولت جانب الدراسة؛ 
 ددة  وعالقتهددا بممارسدداتهم المهنيددة ،عمدد  الفمسددفات التدريسددية لممعممددين التعددّرف هددد ت إلدد 

حجدددرات الدراسدددة  دددة المددددارس الحكوميدددة ب مدددارة الشدددارقة، واسدددُت دمت اسدددتبانة ُطبقدددت عمددد  
( معمًما ومعمًمة، تبّين مدن النتدا   أّن المعممدين يتبندون عمد  المسدتوى النظدري  مسدفات 250ل

ة متنّوعددة وبدرجدددة كبيددرة، تضددمنت الفمسدددفة التجديديددة بدرجددة كبيدددرة جددًدا، والفسدددفات تدريسددي
 التقدمّية، والبنا ية، والتواترية، والجوهرية، بدرجة كبيرة.
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لتددة هددد ت إلدد  التعددّرف عمدد  الفمسددفة التربويددة السددا دة لدددى ا( 2014ل دراسددة البمعاسددة
( 50مددن ل تهدداتكّونددت عّينو لسددعودية، معّممددة المرحمددة المتوسددطة  ددة محا ظددة القريددات  ددة ا

إلدد  عدددم وجددود  مسددفة تربويددة واضددحة عنددد المعممددين، وعدددم وجددود  هدداأشددارت نتا جو معمًمددا، 
، سددنوات ال بددرة، المؤهددل العممددة، والت وددص لالجنسدديةُتعددزى لمت يددرات  داّلددة إحوددا ياً   ددرو 

 األكاديمة(. 
رجدة وعدة المعممدين والتدزامهم ( التدة هدد ت إلد  التعدّرف عمد  د2010دراسة آل سويمم ل

أشارت إلد  أّن درجدة وعدة و بفمسفة التربية  ة سمطنة ُعمان، واقتراح برنام  تدريبة لمتطوير، 
 ددرو  وأن  ثمدة مددارس محا ظددة ظفدار جدا ت بدرجدة متوسدطة،  التربيدة  دةالمعممدين بفمسدفة 

لتربيدددة ولودددال  ُتعدددزى لمت ّيدددر الت ودددص  دددة ممارسدددة المعممدددين لفمسدددفة ا اً احودددا يدال دددة 
 الت ووات اإلنسانية. 

التدة  (  دة أمريكداBeaty, & Jeih, &Dean, 2009وديدن ل ،وجيدف ،دراسدة بيتدة
مددن  تهدداتكّونددت عّينو عددن العالقددات بددين الفمسددفات التربويددة والفمسددفة لدددى المعممددين، كشددفت 

 دمت المقابمددة  ددة عمميددة جمددع البيانددات، اسددتُ و ( معمًمددا مددن معّممددة المرحمددة الثانويددة، 36ل
أّن  مسدفة التددريس التدة يحممهدا المعمدم تدؤثر عمد  البي دة الودفية السدا دة،  نتا جهدا،أشارت و 

ّن المعممددين قددادرون عمدد  زيددادة مسددتوى األوددالة دا ددل أر ددة الوددف، مددن كمددا أشددارت إلدد  أ
  الل تعمي   همهم أل كارهم الفمسفية. 

هددد ت إلدد  التعددّرف عمدد  الفمسددفات التربويددة  ةالتدد  er,2008)(Üstünسددتونرودراسددة  
معمًمدددا تدددم  (312)مشدددرً ا و  (53)مدددن  تهدددالددددى كدددٍل مدددن المشدددر ين والمعممدددين، تكّوندددت عّين
تووددمت الدراسددة إلدد  أن  و  ( بتركيدداMalatyaا تيددارهم مددن المدددارس االبتدا يددة  ددة مقاطعددة ل

 الفمسددفات التواتريددة، والجوهريددة، والبرجماتيددة، :هددة لدددى المعممددين انتشددارًا الفمسددفات األكثددر
ُتعددزى  ؛بددين المعممددين  دة تبّنددة الفمسددفات التربويددة اً احوددا ي داّلددة إلدد  عدددم وجددود  درو  كدذلك

 لمجنس وال برة، بينما ُوجدت  رو  ُتعزى لمت وص.
سددنوات كشددفت عددن  (5)بدراسددة استقوددا ية طوليددة مدددتها  (Ryan,2008)وقددام ريددان

قبدل ال دمدة  دة كدل عدام، تدم  معّمدمطالدب  (2600)مدن تكوندت اتجاد  ة البياندات عبدر عيندة 
مدرًسدا لمطدالب قبدل ال دمدة، أكمدل كدل طالدب اسدتبياًنا لمفمسدفة التعميميدة  (520)االنتها  من 

دمدة أو أكثدر مدن طدالب مدا قبدل ال  %90بأأمبية ساحقة، تدم ا تيدار  لتحديد اتجاهي الفمسفة
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( مددن المعممددين قبددل %90البيددة ل، أوتحديدددهم مددع البيانددات الوددادرة مددن المدرسددة التقدميددة
أشدارت أقميدة و  ،ال دمة الذين أكمموا االستطالع وا قوا بشدة عمد  العبدارات التدة تددعم التقدميدة

الدذين شدممهم االسدتطالع أنهدم كدانوا  520)من أودل ل (52)أو  %( 10و يرة من أقل من ل
 .األ رى الفمسفاتبقوة مع متحمسين 

( دراسة نوعية  ة النروي ، هد ت إلد  الكشدف عدن Alvestad, 2004ل وأجرى الفستاد
مدن  تهداتكّوندت عّينو وعة معّممة مرحمة ما قبل المدرسة بالفمسفة التربوية والت طيط التربدوي، 

 ُموددت الدراسددة إلدد  أّن وعددة المعممددين بمحتددوى الفمسددفة التربويددة و ( معممددين نددرويجيين، 8ل
 بشكل كبير.  جا  متو راً 

لتددة هددد ت إلدد  معر ددة  مسددفة التربيددة السددا دة لدددى معّممددة ا( 1999دراسددة شددويحات لو 
وتوودمت نتا جهدا إلد  (  قدرة، 85استبانة مكّونة مدن ل الدراسةاست دمت و الثانوية  ة األردن، 

 نسددبة ،  ددة حددين أن  البرجماتيددةنحددو الفمسددفة التربويددة  اتجهددتمددن العّينددة  %44.2 نسددبة أنّ 
 دددة توجهددداتهم نحدددو الفمسدددفات التربيدددة األ دددرى، كاإلسدددالمية، والواقعيدددة،  توزعدددوا( 56.6%ل

 والوجودية. 
تسدع  إلد  واسدتجابة إلد  توودياتها جدا ت هدذد الدراسدة التدة امتدادًا لمدراسات السدابقة و 

 .الطمبة المعممين  ة جامعة نجران لممارساتمعر ة الهوية الفمسفية 

 مهوج الدراسة

 الواقدع،است دمت الدراسة المنه  الووفة التحميمة الذي يعتمد عم  دراسة الظداهرة  دة  
البحثيدة  المشدكمة واقدع رودد  دالل مدن وذلدك وكيًفدا،والتعبيدر عنهدا كمًيدا  وتحميمهدا، ووودفها،

الطمبدة المعممدين  دة جامعدة لممارسدات سدفية الهويدة الفم مقيداس اسدتبيان موتحميمهدا باسدت دا
 نجران.

 اجمتمع الدراسة وعيهتو

الفودل الدراسدة األول مدن  ومعممًة، مدن( معمًما 185تكّون مجتمع الطمبة المعممين من ل
( تدم ا تيدارهم بالطريقدة 159لمدن ( هدد، وتكّوندت عّيندة الدراسدة 1440/1440العام الجامعة 

 ايوّض  توزيع مجتمدع الدراسدة وعّينتهد (1)والجدول رقم  (%86)وبنسبة  البسيطة،العشوا ية 
 .  الم تمفةمت يرات الو   
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 اٌطٍجخ اٌّؼٍُّٓ ثحغت ِزغُشاد اٌذساعخ. ( رىصَغ1اٌدذوي )
 اٌّزغُش اٌّغزمً اٌفئبد اٌزىشاس إٌغجخ اٌّئىَخ

36.5 58 
 

 إٌىع روش
 
 

 أٔثً 101 63.5

 اٌزخصص إعالُِخ دساعبد 46 28.9

 ٌغخ ػشثُخ 22 13.8

 سَبضُبد 18 11.3

 ٌغخ أدٍُضَخ 26 16.4

 سَبض أطفبي 27 17.0

 حبعىة 20 12.6

  ِمجىي 14 8.8
 خُذ 59 37.1 األوبدٍَّاٌزمذَش 

 خُذ خُذا 57 35.8

 ِّزبص 29 18.2

 اٌىٍٍ اٌّدّىع 159                  

 الدراسة أداة

 ،الفمسدددفات التربويدددةحدددول موضدددوع  تدددم الرجدددوع إلددد  األدب التربدددوي والدراسدددات السدددابقة
ذوي المجداالت ال مسدة،  ،الدراسدة اسدتبيان ستقودا   قدراتوتطبيقاتها  ة الميددان التربدوي، ال

الطبيعيدددددة، و الواقعيدددددة، و اليدددددة، المثو اإلسدددددالمية، ل :وهدددددةالداّلدددددة عمددددد  المددددددارس الفمسدددددفية 
د ل لمعمددوم ومقددرر مدد (110-2لتددرب  بندداً  عمدد  توودديف مقددرر أوددول التربيددةماتيددة(، البرجو 

 اسددتبانةتددم بنددا   ،واآلداب بشددرورة كميددة العمددوم طمبددةالددذي يدرسددي  113)-2تددربالتربويددة ل
كبيدرة جدًدا  دة سدمم تقددير  ماسدة التددري ، عمد  النحدو التدالة: ل مُنظ   قرة، و  )64(من تتكّون
ولتحديدددد مسدددتويات اسدددتجابات  ،(1) قميمدددة، (2) قميمدددة جددددا، (3) متوسدددطة، (4) كبيدددرة، (5)

،  قدد تدم تودنيف المتوسدطات الحسدابية و د  المعيدار التدالة: االسدتبيانالطمبة المعممدين عمد  
( مسدتوى 3.39 -2.60( مسدتوى قميدل، ل2.59 -1.80 أقل( مسدتوى قميدل جددًا، ل 1.79ل

وُطمددب مددن  ددأكثر( مسددتوى كبيددرة جدددًا،  4.20مسددتوى كبيددرة، ل (4.19 – 3.40متوسددطة، ل
عم   قرات االستبيان بوضدع إشدارة  دة  الممارسة،أ راد العّينة ا تيار البديل الذي يعكس درجة 

 المستجيب وقد تكّونت أداة الدراسة من قسمين: ممارسةالمكان الذي يمّثل مستوى 
 القسم األول: معمومات ش وية عن المستجيب.
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 ،الطمبددة المعممددين  ددة جامعددة نجددران لممارسدداتالهويددة الفمسددفية  لقسددم الثددانة: اسددتبانةا
،  قراتهدا ُمبّعثدرة  دة األداة، دون ترتيدب تسمسدمة، بحسدب مجداالت  مسدةوالتة اشدتممت عمد  

  ).2(جدولكما  ة موزعة وهة  مجاالتها، لضمان أكبر قدر ممكن من ود  األداة،
 اٌذساعخ ِدبالد )2(خذوي 

ػذد  ِدبالد اٌذساعخ اٌشلُ
 اٌفمشاد

 أسلبَ اٌفمشاد فٍ االعزجبٔخ

 1,2,8,12,17,30,33,44,46 9 اٌفٍغفخ اإلعالُِخ 1

3,4,16,18,20,27,28,29,31,36,4 13 اٌفٍغفخ اٌّثبٌُخ 2

0,41,42 
 5,6,7,19,21,26,43,45 8 اٌفٍغفخ اٌىالؼُخ 3

 
 10,22,23,25.37,39 6 اٌفٍغفخ اٌطجُؼُخ 4

 9,11,13,14,15,24,32,34,35,38 10 اٌفٍغفخ اٌجشخّبرُخ 5

    46  اٌّدّىع 

 الودد  دالالت مدن بالتأكدد الباحدث ود  األداة: لمتحقد  مدن ودد  أدوات الدراسدة، قدام
 :ألداة الدراسة التالية
تدم عدرض األداة بودورتها األوليدة عمد  مجموعدة مدن المحكمدين  دة  :الظاهري الود -أ
وعمدم الدنفس التربدوي(،  التددريس،وطر   وأوول التربية،القياس والتقويم، لاال تواص مجال 

وُطمددب مددنهم إبدددا  رأيهددم واقتددراح مالحظدداتهم مددن حيددث الوددياأة الم ويددة، ومناسددبة الفقددرات 
 100-80ل لمحتوى موضوع الدراسة، وتراوحت نسبة االتفدا  عمد  الفقدرات المقبولدة مدا بدين

 وتم العمل بالمالحظات المقترحة. %(،
كمدا  دة  لممقيداس،ثم قام الباحدث بحسداب معامدل االرتبداط بدين كدل مجدال والدرجدة الكميدة 

   .(3لالجدول 
 ِؼبًِ االسرجبط ثُٓ وً ِدبي واٌذسخخ اٌىٍُخ ٌٍّمُبط (3) خذوي

 اٌّدبالد ػذد اٌفمشاد ِؼبًِ االسرجبط

.906** 
 

 اإلعالُِخاٌفٍغفخ  9

.810** 
 

 اٌّثبٌُخاٌفٍغفخ  13

.919** 
 

 اٌىالؼُخاٌفٍغفخ  8

.865** 
 

 اٌطجُؼُخاٌفٍغفخ  6

.932** 
 

 اٌجشخّبرُخاٌفٍغفخ  10

 0... ِغزىي ػٕذ داي        **
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( أّن جميدددع المجددداالت مرتبطدددة ارتباطدددا ذو داللدددة إحودددا ية، مدددع 3يّتضددد  مدددن الجددددول ل
   .الدرجة الكمية لالستبانة

 خكددرو نبددال قددد تددم اسددت دام معامددل  الدراسددة،ثبددات األداة: لمتحقدد  مددن ثبددات أدوات  -ب
 (.4كما هو موض   ة الجدول رقم ل (ألفا

 ( لُُ ِؼبًِ ثجبد االرغبق اٌذاخٍٍ ٌّمُبط اٌذساعخ وِدبالره.4خذوي )

 اٌّدبالد ػذد اٌفمشاد ِؼبًِ اٌثجبد

.841 
 

 اٌفٍغفخ اإلعالُِخ 9

.826 
 

 اٌّثبٌُخاٌفٍغفخ  13

.795 
 

 اٌفٍغفخ اٌىالؼُخ 8

.778 
 

 اٌفٍغفخ اٌطجُؼُخ 6

.852 
 

 اٌفٍغفخ اٌجشخّبرُخ 10

.951 
 

 اٌىٍٍ 46

عمد  جميدع المجداالت واألداة  لحسداب ثبدات المقيداس (ألفدا خكدرو نبدامعامل لتم است دام 
وهدذد القديم تددل عمد  أن أداة الدراسدة تتمتدع بثبداٍت مقبدول، ممدا ُيتدي   (،.951وقد بمد  ل ككل

 عم  عينة الدراسة. اتطبيقه

 نتائج الدراسة ومهاقشتوا

 يعرض الباحث  ة هذا الجز  نتا   الدراسة كما يمة:
 نتا   السؤال األول ومناقشتها واًل: أ

الطمبدة المعممدين  دة ما الهوية الفمسفية لدى : والذي نص عم  ولالسؤال األ لإلجابة عن 
تددم حسدداب المتوسددطات الحسددابية واالنحرا ددات المعياريددة والرتبددة  يولإلجابددة عندد نجددران جامعددة 

   يوّض  ذلك. (5)والجدول  ،ولألداة ككل ال مسةلكل مجال من مجاالت أداة الدراسة 
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اٌهىَخ اٌفٍغفُخ ٌذي  واٌشرت ٌذسخخٌّزىعطبد اٌحغبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ  (5خذوي )

 .وػًٍ األداح اٌىٍُخ ّدبالدػًٍ خُّغ اٌ ،فٍ خبِؼخ ٔدشاْ اٌطٍجخ اٌّؼٍُّٓ

سلُ 

 اٌّدبي

اٌّزىعظ  اٌّدبالد اٌشرجخ

 اٌحغبثٍ

االٔحشاف 

 اٌّؼُبسٌ

لُبط 

 االعزدبثخ
 وجُشح 625. 4.18 اإلعالُِخاٌفٍغفخ  1 1

 4.00 اٌفٍغفخ اٌىالؼُخ 2 2

 

 

 وجُشح 619.

 3.94 اٌطجُؼُخاٌفٍغفخ  3 4

 

.711 

 

 وجُشح

 3.91 اٌجشخّبرُخاٌفٍغفخ  4 5

 

 وجُشح 687.

 639. 3.64 اٌفٍغفخ اٌّثبٌُخ 5 3

 

 

 وجُشح

 582. 3.93 األداح وىً                

 

 وجُشح

الحسابية عم  جميع مجداالت الدراسدة تراوحدت مدا المتوسطات أن   (5) الجدول يتض  من
األولد   الرتبدةاإلسدالمية  دة الفمسدفة  ،  قدد جدا  مجدالكبيدرة درجةب(، أي 3.64-4.18بين ل

، ثدم (4.00)الرتبدة الثانيدة بدرجدة   دةجا   اٌىالؼُخالفمسفة  ، ثم مجالكبيرة (4.18)وبدرجة 
البرجماتيدة  دة الرتبدة الفمسدفة  ، ثدم مجدال(3.94) دة الرتبدة الثالثدة بدرجدة  اٌطجُؼُةخالفمسفة 
، أمددا (3.64)  ددة الرتبدة ال امسددة بدرجدة اٌّثبٌُةخالفمسددفة ، ثددم مجدال (3.91) درجدةالرابعدة ب

عم  مستوى األداة ككل كانت درجدة الهويدة الفمسدفية لددى الطمبدة المعممدين  دة جامعدة نجدران 
 ( 3.93).بم كبيرة، وبمتوسط حسابة 

اإلسدالمية كهويدة حوول  قرات الممارسات التربوية المشتقة مدن الفمسدفة ر الباحث ويفسّ 
، هدو أّن جميدع أ دراد عّيندة عمد  الرتبدة األولد   مسفية لدى الطمبة المعممدين  دة جامعدة نجدران

الدراسددة، يدددينون بالدددين اإلسددالمة، وأّن البي ددة اإلسددالمية التددة نشددأ بهددا أ ددراد عّينددة، لهددا أثددر 
رسدددات التربويدددة عمددد  هدددويتهم الفمسدددفية، وممارسددداتهم التربويدددة، باإلضدددا ة إلددد  سدددهولة المما

اإلسددالمية، المشددتقة مددن تعدداليم اإلسددالم الموا قددة لمفطددرة، كمددا أّن مددن األهددداف االسددتراتيجية 
لجامعة نجران، الووول بالبرام  األكاديمية، إل  المستوى العدالمة  دة إطدار القديم اإلسدالمية، 

 وبذلك انعكس عم  الهوية الفمسفية لممارسات الطمبة التربوية.   
،  قد جا  بالرتبة الثانية، وبدرجة كبيرة، وهذد الفمسفة قديمدة، الواقعيةالفمسفة ل أما مجا 

لها تطبيقدات تربويدة مازالدت ُتمدارس إلد  هدذا ليدوم، كالتددرج مدن السدهل إلد  الودعب، وتقسديم 
الدرس إل  أجزا ، وتعزيدز القددرة عمد  التحميدل والتعميدل لددى الطمبدة، ولهدا تطبيقدات ال تتوا د  

الحديث، مثل تجاهل رأبدات المتعممدين، ألنهدا تعطدل سدير الحودة، وتقدديم المعر دة  مع العور
 دون أي زيادة أو نقوان ودون ابدا  الرأي الش وة لممعمم.
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، وبدرجدة كبيدرة، و قدرات هدذا المجدال الثالثدة،  قد جا  بالرتبة الطبيعيةالفمسفة  مجال أما 
ع الطالبات المعممات  دة قسدم ريداض األطفدال، والتة ُتشير إل  الممارسات التربوية، تتناسب م

 وهة عّينة قميمة،  ة مقابل العّينة الكمية.
الفمسددفة البرجماتيددة،  قددد جددا ت بالرتبددة الرابعددة، وبدرجددة كبيددرة، وهددة مددن  أمددا مجددال  

الفمسفات الحديثة، والتة لها تطبيقات تربوية مناسبة لما نعيشدي  دة عودر المعموماتيدة، حيدث 
 بالعمل، وممارسة طر  تدريسية متجددة. مبدأ التعمم

ويشددير الباحددث إلدد  دراسددتي السددابقة المتعمقددة باالتجاهددات التربويددة لدددى طمبددة التربيددة  
الميدانية بالجامعة،  ة عام دراسة ساب  لهذد الدراسة، وقد احتمت  قدرات الفمسدفة البرجماتيدة 

ة كميددة مقددرر أوددول التربيددة،  دد والرتبددة األولدد ، ويعددزو الباحددث هددذا التبدداين، أّن مدرُسددعمدد  
، ليسدوا والذي يؤسس الفمسفات التربوية لدى الطمبة العموم واآلداب،  رع جامعة نجران بشرورة

ناثا.  واحًدا، ولكل أستاذ هويتي الفمسفية التة تؤثر عم  مجاميع الطمبة ذكورًا واا
ة، عممدًا أن الفمسدفة ،  قدد جدا  بالرتبدة ال امسدة، وبدرجدة كبيدر المثاليدةالفمسدفة أما مجال 

المثاليدددة قديمدددة، وتمقينيدددة، وتهدددتم بدددالحفظ واالسدددتظهار، وحشدددو أدم دددة الطمبدددة بالمعمومدددات 
والحقددا  ، بددل وتددؤمن بثبددات المددنه  وعدددم قابميتددي لمتطددّور، وتددؤمن بالعقدداب كواجددب لتعددديل 

د الباحدث ، ومدن هندا يؤكدالتفكيدر االسدتنتاجة سموك الطمبة، ولهدا تطبيقدات إيجابيدة، كالتشدجيع
عمددد  ضدددرورة إقامدددة عودددف ذهندددة، يدددتم مدددن  اللدددي مراجعدددة التطبيقدددات التربويدددة لمفمسدددفات 

 التربوية، ودعم  مسفة تأ ذ اعتبارات أكثر قبواًل اتجاد الطالب والمنه  وطر  التدريس.
الحسدابية  المتوسدطات، تم حسداب مجال من هذد المجاالتولتوضي  النتا   ال اوة بكل 

الهوية الفمسفية لدى الطمبة المعممدين  دة جامعدة نجدران، لدرجة  ،واالنحرا ات المعيارية والرتب
عمدد   بفقراتهددا المجدداالتوسدديتم عددرض ، تنازلًيدداو دد  انتما هددا لممجددال، ثددم ُرتبددت عمدد  الفقددرات 
 النحو اآلتة:
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 المجدال  دةوقدد ُروددت النتدا   المتعمقدة بهدذا اإلسدالمية،  بالفمسدفةأواًل: المجال المتعم  
 .(6)جدول 
ثبٌفٍغفخ اٌّزىعطبد اٌحغبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌّدبي اٌّزؼٍك  (6)خذوي 

 اإلعالُِخ.

االٔحشاف  اٌزمذَش

 اٌّؼُبسٌ

اٌّزىعظ 

 اٌحغبثٍ

 اٌشرجخ سلُ اٌفمشح اٌّدبالد واٌفمشاد

 اإلعالُِخ: اٌفٍغفخ اٌّدبي األوي

 

 
 وجُشح

 خذاً 

أساػٍ اٌفشوق اٌفشدَخ ثُٓ  4.51 841.

 اٌطٍجخ.

 

46 1 

وجُشح 

 خذاً 

اًخٍص فٍ ػٍٍّ ِٓ ِٕطٍك  4.44 861.

 أِبٔخ اٌّغؤوٌُخ.

12 2 

وجُشح 

 خذاً 

أرؼبًِ ِغ اٌطٍجخ ثزىاضغ داخً  4.38 870.

 اٌصف وخبسخه.

17 3 

وجُشح 

 خذاً 

أعبط أرؼبًِ ِغ اٌطٍجخ ػًٍ  4.33 966.

 اٌؼذي واٌّغبواح.

30 4 

وجُشح 

 خذاً 

أِبسط اٌمذوح اٌحغٕخ لىاًل  4.24 889.

 وػّاًل.

2 5 

أثزؼذ ػٓ رىٍُف اٌطٍجخ فىق  4.16 1.03 وجُشح

 طبلبرهُ.

44 6 

أِبسط اٌّىػظخ اٌحغٕخ  4.11 928. وجُشح

 وأثزؼذ ػٓ اٌؼٕف واٌغضت.

1 7 

 8 8 أششن اٌطٍجخ ثبرخبر اٌمشاساد. 3.79 977. وجُشح

أخؼً اٌؼفى واٌّغبِحخ أعبط  3.66 1.09 وجُشح

 اٌزؼبًِ ِغ اٌطبٌت اٌّغٍء.

 

33 

 

9 

 قدد  ،(66.3-.514الحسابية لفقرات مجال طر  التدريس مدا بدين ل المتوسطاتتراوحت 
وتمتهدا  ،األولد  الرتبدةعم  ا .الطمبة بين الفردية الفرو  ا أراعةونوها  )46( نالت الفقرة رقم

بينمدا نالدت الفقدرة ونوها ا ًا مص  دة عممدة مدن منطمد  أماندة المسدؤولية.ا  )12لرقم الفقرة 
 الرتبدةعمد   ".المسدة  الطالدب مدع التعامدل أساس والمسامحة العفو أجعلونوها ا  )33( رقم

   .األ يرة
جدًدا وكبيدرة،  كبيدرةبدين أشارت النتدا   إلد  حودول  قدرات الفمسدفة اإلسدالمية عمد  درجدة 

ويفّسر الباحث هذد النتيجة، أن  الدين اإلسالمة منطم  لمتعميم  ة المممكدة العربيدة السدعودية، 
بددالقيم التددة تبنتهددا جامعددة نجددران كموجهددات حاكمددة  ددرع جامعددة نجددران بشددرورة، تمتددزم وأن 
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اإليمددان بقدديم وذلددك مددن منطمدد   لمسددموك واألدا  العددام  ددة كددل األنشددطة واإلجددرا ات والقددرارات
 .وتعاليم الدين اإلسالم

 المجددال  ددة، وقددد ُرودددت النتددا   المتعمقددة بهددذا الواقعيددةبالفمسددفة : المجددال المتعمدد  ثانًيددا
 )7(جدول 

اٌّزىعطبد اٌحغبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌّدبي اٌّزؼٍك  (7)خذوي 

 .ثبٌفٍغفخ اٌىالؼُخ

االٔحشاف  اٌزمذَش
 اٌّؼُبسٌ

اٌّزىعظ 
 اٌحغبثٍ

سلُ  اٌّدبالد واٌفمشاد
 اٌفمشح

 اٌشرجخ

 اٌّدبي اٌثبٌث: اٌفٍغفخ اٌىالؼُخ

وجُشح 
 خذاً 

أهزُ ثبٌزىشاس واٌزؼضَض ٌزثجُذ  4.50 701.
 اٌّؼٍىِخ.

7 1 

وجُشح 
 خذاً 

أحذد اٌّؼشفخ اٌزٍ َدت أْ  4.27 785.
 َحصً ػٍُهب اٌطٍجخ.

 

6 2 

اٌثىاة ٌزشدُغ أطجّك ِجذأ  4.19 931. وجُشح
اٌطٍجخ ػًٍ اٌؼبداد 

 اٌّشغىثخ.
 

21 3 

أخطظ ٌغٍىن اٌطٍجخ ِٓ خالي  4.18 838. وجُشح
 إوغبثهُ اٌؼبداد إٌّبعجخ.

5 4 

ثٕبء شخصُخ اٌطٍجخ وفك  4.11 994. وجُشح
عُبعخ اٌذوٌخ ورطٍّؼبد 

 اٌّدزّغ.
 

19 5 

أػضص ٌذي اٌطٍجخ اٌمذسح ػًٍ  4.09 957. وجُشح
 واٌزؼًٍُ.اٌزحًٍُ 

 
 

45 6 

 أرذسج ثبٌّٕهبج ِٓ األعهً 3.91 1.081 وجُشح
 إًٌ األصؼت.

26 7 

ِزىعط
 ح

أردبهً سغجبد اٌّزؼٍُّٓ،  2.71 1.314
 ألٔهب رؼطً عُش اٌحصخ.

43 8 

 (، أي مدا بدين2.71-4.50الحسابية لفقرات مجال الطالب مدا بدين ل المتوسطاتتراوحت 
 لتثبيددت والتعزيددز بددالتكرار أهددتمونوددها ا (7 قددد نالددت الفقددرة رقددم ل ،ومتوسددطةجددًدا  كبيددرةدرجددة 

 رأبددددات أتجاهددددل( ونوددددها ا 43بينمددددا نالدددت الفقددددرة رقددددم ل األولدددد ، الرتبددددة.ا عمدددد  المعمومدددة
 .األ يرة الرتبة.ا عم  الحوة سير تعطل ألنها المتعممين،
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إلدد   هددذا المجددالنتددا    ا تمددف هددذد النتيجددة مددع جميددع الدراسددات السددابقة،  قددد أشددارت
  لتددددريس بعدددض ودددمُ وهدددذا يَ  كدددالتكرار لتثبيدددت المعمومدددة، ،تقميديدددة باهتمدددام الطمبدددة بأسدددالي

ويدرى كحفدظ اآليدات القرآنيدة، والحدديث الشدريف،  اودة  اإلسدالمية تالتابعة لمدارسدا المقررات
الباحدددث أن دددي مدددن المستحسدددن لمطمبدددة المعّممدددين  دددة الت وودددات اإلنسدددانية ا تيدددار بعدددض 

والتوجدي نحدو المضامين التربوية من هذد الفمسفة، كتعزيز قدرة الطمبة عمد  التحميدل والتعميدل، 
المضدددامين التربويدددة  دددة الفمسدددفات التدددة تعدددزز لددددى الطالدددب القددددرة عمددد  التفكيدددر واالبدددداع، 

   اإلسالمية، والطبيعية، والبرجماتية.كالفمسفة 
 المجدال  دة، وقدد ُروددت النتدا   المتعمقدة بهدذا بالفمسدفة الطبيعيدة: المجدال المتعمد  ثالثًا
 .)8(الجدول 

اٌّزىعطبد اٌحغبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌّدبي اٌّزؼٍك  )8(دوي ج

 .ثبٌفٍغفخ اٌطجُؼُخ

 اٌزمذَش
االٔحشاف 

 اٌّؼُبسٌ

اٌّزىعظ 

 اٌحغبثٍ
 اٌّدبالد واٌفمشاد

سلُ 

 اٌفمشح
 اٌشرجخ

 : اٌفٍغفخ اٌطجُؼُخاٌشاثغ اٌّدبي 

 4.32 895. خذا وجُشح
أشّدغ اٌطٍجخ ػًٍ أْ َزؼٍّىا 

ِٓ خالي اٌخجشح اٌزٍ 

 رىاخههُ.

 

22 1 

 4.06 1.095 وجُشح

أٌدؤ إًٌ اٌؼمبة اٌطجُؼٍ 

ثحشِبْ اٌطبٌت اٌّغٍء ِٓ 

ثذَالً ػٓ اٌؼمبة ، اٌّىبفؤح

 اٌجذٍٔ.

23 2 

أشّدغ اٌطٍجخ وٍ َزؼٍّّىا رارًُب  3.91 1.027 وجُشح

 وفمًب ٌشغجبرهُ وُِىٌهُ.
39 3 

 3.84 1.055 وجُشح
أفّضً اعزخذاَ األعبٌُت اٌزٍ 

رغبػذ اٌطٍجخ ػًٍ اوزشبف 

 اٌؼبٌُ اٌطجُؼٍ.

25 4 

 3.81 1.092 وجُشح
أشّدغ اٌطٍجخ ػًٍ ِّبسعخ 

اخزُبس ٔشبطهُ اٌحشَخ فٍ 

 ثؤٔفغهُ.

10 5 

أهزُ ثزؼٍُّ اٌطٍجخ ِٓ خالي  3.68 1.021 وجُشح

 األٔشطخ اٌالصفُخ.

 

37 6 

ين بدد(، أي 3.68 -4.32الحسددابية لفقددرات مجددال الطالددب مددا بددين ل المتوسددطاتتراوحددت 
 مدن يتعممدوا أن عمد  الطمبة أشّجع( ونوها ا 22 قد نالت الفقرة رقم ل جًدا وكبيرة، كبيرةدرجة 
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 أهدتم( ونودها ا 37بينمدا نالدت الفقدرة رقدم ل األولد ، الرتبدة.ا عمد  تدواجههم التدة ال برة  الل
 رة.األ ي الرتبة.ا عم  الالوفية األنشطة  الل من الطمبة بتعّمم

هددذد الفمسددفة  نحددومددن الطمبددة المعّممددين تشددير نتددا   هددذا المجددال، إلدد  التوجددي الكبيددر 
ومضددامينها التربويددة، وهددة تتناسددب مددع ت وددص ريدداض األطفددال، لدددى الكميددة  ددرع البنددات. 

 وتتناسب مع باقة الت ووات االنسانية والعممية.
 المجدال  دةوقد ُرودت النتدا   المتعمقدة بهدذا  ،بالفمسفة البرجماتيةرابًعا: المجال المتعم  

 .)9(الجدول 
اٌّزىعطبد اٌحغبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌّدبي اٌّزؼٍك  (9)خذوي 

 .ثبٌفٍغفخ اٌجشخّبرُخ

 اٌزمذَش
االٔحشاف 
 اٌّؼُبسٌ

اٌّزىعظ 
 اٌحغبثٍ

 اٌّدبالد واٌفمشاد
لُ س

 اٌفمشح
 اٌشرجخ

 : اٌفٍغفخ اٌجشخّبرُخاٌشاثغاٌّدبي 

 وجُشح
 خًذا

.884 4.20 
 اٌطٍجخ.أهزُ ثزُّٕخ اٌذافؼُخ ٌذي 

 
13 1 

 4.11 1.00 وجُشح
أِبسط وظُفزٍ وّششٍذ وِىخٍه 

ٍُ ٌزؼٍُّ  اٌطٍجخ. وِٕظٍّ
 

35 2 

 3 15 ال أِبسط اٌؼمبة اٌجذٍٔ ِطٍمًب. 4.08 1.24 وجُشح

أِبسط طشق رذسَظ ِزؼذدح  4.07 1.02 وجُشح
 ِزدذدح.

32 4 

 4.02 1.07 وجُشح
أخطظ ٌغٍىن اٌطٍجخ ِٓ خالي 

 إٌّبعجخ.إوغبثهُ اٌؼبداد 
24 5 

 4.01 948. وجُشح

أصٕغ ثُئخ رفبػٍُخ ِٓ خالي 
اٌزؼٍُ ثىاعطخ اٌؼًّ وحً 
اٌّشىالد وٌؼت األدواس 

واٌّحبوٌخ واٌخطؤ واٌّشبسَغ 
اٌفشدَخ أو اٌدّبػُخ واٌزؼٍُّ 

 اٌزارٍ.

34 6 

 3.94 956. وجُشح
أشّدغ اٌطٍجخ ػًٍ ِّبسعخ اٌمُُ 

 اٌزٍ رحمك إٌّفؼخ اٌشخصُخ.

14 7 

 3.91 1.00 وجُشح
أعبػذ اٌطٍجخ ػًٍ رحمُك 

االٔغدبَ واٌزىافك ِغ اٌّدزّغ 
 اٌّحٍٍ.

9 8 

 3.57 1.15 وجُشح
أصٕغ ثُئخ صفُخ ٌّّبسعخ اٌمُُ 

 اٌذَّمشاطُخ.
38 9 

 ِزىعطخ

 
1.15 3.18 

ال أرمُّذ ثبٌّٕهح اٌّذسعٍ اٌّطجىع، 

وأشّدغ اٌطبٌت ٌّّبسعخ أٔشطخ 

 رؼٍُُّخ حُبرُخ.

 

 

11 

 

10 
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 بددين (، أي3.18-4.20الحسددابية لفقددرات مجددال الطالددب مددا بددين ل المتوسددطاتتراوحددت 
 لدددى الدا عيددة بتنميددة أهددتم( ونوددها ا 13 قددد نالددت الفقددرة رقددم ل ،ومتوسددطة جددًدا كبيددرةدرجددة 
 المدرسدة بدالمنه  أتقّيدد ال( ونودها ا 11بينمدا نالدت الفقدرة رقدم ل األول ، الرتبة.ا عم  الطمبة

 رة.األ ي الرتبةا عم  حياتية. تعميمية أنشطة لممارسة الطالب وأشّجع المطبوع،
، التة تشدير إلد  ميدل المعّممدين نحدو السابقة نتا   هذا المجال مع بعض الدراسات اتفقت

تطبي  الفمسفة البرجماتية أو التقدمية كأحد  روعها،  ة الممارسدات التربويدة. كدراسدة سدتونر 
(Üstüner,2008)  ودراسة ريان.(Ryan,2008) 
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، وقد ُرودت النتا   المتعمقة بهدذا المجدال،  دة المثالية: المجال المتعم  بالفمسفة  امًسا
 .)10(جدول 

اٌّزىعطبد اٌحغبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌّدبي اٌّزؼٍك  )10(خذوي 

 اٌّثبٌُخ.

 اٌزمذَش
االٔحشاف 

 اٌّؼُبسٌ

اٌّزىعظ 

 اٌحغبثٍ
 اٌّدبالد واٌفمشاد

سلُ 

 اٌفمشح

اٌشر

 ثخ

 : اٌفٍغفخ اٌّثبٌُخاٌخبِظاٌّدبي 

 خًذا وجُشح
أعؼً ٌزّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اعزُؼبة  4.38 769.

 اٌّؼشفخ اٌّذسعُخ.

 

3 1 

 وجُشح خًذا
أعؼً إلٔهبء اٌّمشس فٍ اٌىلذ  4.33 1.016

 اٌّحذد.

31 2 

 وجُشح
.906 4.16 

ِحىس أِبسط اٌزؼٍُُ ثبػزجبسٌ 

اٌصف، ثّب أٍِىه ِٓ خجشاد رفىق 

 اٌطٍجخ.

 

4 3 

 وجُشح
.986 4.14 

فٍ اٌزذسَظ أفضً اٌطشَمخ 

اٌغمشاطُخ اٌمبئّخ ػًٍ اٌحىاس 

 وإٌّبلشخ ورىٌُذ األفىبس.

28 4 

 وجُشح
أشّدغ اٌطٍجخ ػًٍ اٌزفىُش  4.11 974.

 االعزٕزبخٍ.

 

41 5 

 وجُشح
 أشّدغ اٌطٍجخ ػًٍ اٌحفع ٌزشعُخ 3.91 1.309

 اٌّؼٍىِخ.

20 6 

 وجُشح
ألذَ اٌّىبفآد ٌٍطٍجخ اٌزَٓ َفىصْ  3.82 1.201

 ثزمذَشٌ ٌهُ.

18 7 

 وجُشح
أػزجش اٌّمشس اٌذساعٍ هى اٌّشخؼُخ  3.77 1.237

 األوًٌ ٌٍّؼشفخ.

27 8 

 وجُشح
أٌزضَ ثبٌىزبة اٌّذسعٍ ودسوعه  3.47 1.163

 اٌّمشسح وال أخشج ػٓ ٔطبله.

40 9 

 وجُشح
1.082 3.43 

أُلذَ اٌّؼشفخ دوْ أٌ صَبدح أو 

ٔمصبْ ودوْ اثذاء اٌشأٌ اٌشخصٍ 

 ٌٍّؼٍُ.

36 10 

 ِزىعطخ
أفّضً أعٍىة اٌّحبضشح فٍ  2.94 1.325

 اٌزذسَظ.

42 11 

 ِزىعطخ
ال أهزُ ثبألٔشطخ اٌالِٕهدُخ فهٍ  2.83 1.109

 ٌُغذ راد لُّخ ِؼشفُخ ٌٍطٍجخ.

16 12 

 لٍٍُخ
1.344 2.06 

اٌفشدَخ ثُٓ ال أساػٍ اٌفشوق 

اٌطالة، فدُّؼهُ ِزشبثهىْ، 

 اٌطشَمخ. وأدسعهُ خًُّؼب ثٕفظ

29 13 
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 (، أي مدا بدين2.06-4.38الحسابية لفقرات مجال الطالب مدا بدين ل المتوسطاتتراوحت 
( ونودها ا أسدع  لتمكدين الطمبدة مدن اسدتيعاب 3 قد نالدت الفقدرة رقدم ل ،وقميمة جدً  كبيرةدرجة 

 الفدرو  أراعدة ال( ونودها ا 29بينما نالت الفقرة رقم ل األول ، الرتبةالمعر ة المدرسية.ا عم  
 الرتبدددة.ا عمدد  الطريقددة بددنفس جميًعددا وأدرسددهم متشددابهون،  جمدديعهم الطددالب، بددين الفرديددة
 .األ يرة

إلدد  نتددا   هددذا المجددال  السددابقة،  قددد أشددارتا تمددف هددذد النتيجددة مددع جميددع الدراسددات 
اتجاهات تربوية لممارسة هذد الفمسدفة  دة ال درف الودفية، وهدة ممارسدات تقميديدة، وال تنّمدة 
عند الطمبة، ممكة االبداع والتفكير، ويرى الباحث أن دي مدن المستحسدن لمطمبدة المعّممدين ا تيدار 

تها حسددب الموقددف الوددفة، كاسددت دام بعددض المضددامين التربويددة مددن هددذد الفمسددفة، لممارسدد
 الطريقة السقراطية  ة التدريس، وتنمية التفكير االستنتاجة. 

 الهوية الفمسدفية لمطمبدة المعممدين: هل توجد  روٌ  دالٌة إحوا يًا بين درجة الثانةالسؤال 
 (األكاديمة التقديرو الت وص، و  النوع،عزى لتأثير مت يرات لتُ ،  ة جامعة نجران

كمدا  دة  المعيارية،لإلجابة عن هذا السؤال تم است راج المتوسطات الحسابية واالنحرا ات 
 (.11الجدول رقم ل
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اٌّزىعطبد اٌحغبثُخ واالٔحشافبد اٌّؼُبسَخ ٌذسخخ اٌهىَخ اٌفٍغفُخ ٌٍطٍجخ اٌّؼٍُّٓ  (11خذوي )

 (.األوبدٍَّ فٍ خبِؼخ ٔدشاْ رُؼضي ٌزؤثُش ِزغُشاد )إٌىع، واٌزخصص، واٌزمذَش

 اٌّدبالد ِصذس اٌزجبَٓ
ِدّىع 
 اٌّشثؼبد

دسخبد 
 اٌحشَخ

ِزىعظ 
 اٌّشثؼبد

 لُّخ ف
ِغزىي 
 اٌذالٌخ

 إٌىع
 

وٍَىظ الِذا 
 =.890 

ِغزىي 
 004.اٌذالٌخ=
 
 
 

 058. 3.6 1.147 1 1.147 اإلعالُِخ

 253. 1.3 418. 1 418. اٌّثبٌُخ

 269. 1.2 364. 1 364. اٌىالؼُخ

 029. 4.8 1.986 1 1.986 اٌطجُؼُخ

 001. 11.1 3.748 1 3.748 اٌجشخّبرُخ

 028. 4.911 1.284 1 1.284 اٌفٍغفبد وىً

 اٌزخصص
 وٍَىظ الِذا=

.451 
ِغزىي 

 000.اٌذالٌخ=
 

 000. 8.736 2.741 5 13.707 اإلعالُِخ

 000. 8.216 2.614 5 13.069 اٌّثبٌُخ

 000. 10.540 3.120 5 15.600 اٌىالؼُخ

 000. 5.941 2.413 5 12.063 اٌطجُؼُخ

 000. 11.211 3.766 5 18.829 اٌجشخّبرُخ

 000. 9.919 2.594 5 12.969 اٌفٍغفبد وىً

 اٌزمذَش
 

 =وٍَىظ الِذا
.768 

ِغزىي 
 001.اٌذالٌخ=
 
 
 
 

 207. 1.538 483. 3 1.448 اإلعالُِخ

 003. 4.813 1.531 3 4.593 اٌّثبٌُخ

 057 . 3.263 966. 3 2.897 اٌىالؼُخ

 352. 1.097 446. 3 1.337 اٌطجُؼُخ

 262. 1.346 452. 3 1.356 اٌجشخّبرُخ

 087. 2.232 584. 3 1.751 اٌفٍغفبد وىً

 اٌخطؤ

   314. 149 46.758 اإلعالُِخ

   318. 149 47.400 اٌّثبٌُخ

   296. 149 44.107 اٌىالؼُخ

   406. 149 60.508 اٌطجُؼُخ

   336. 149 50.048 اٌجشخّبرُخ

   262. 149 38.966 اٌفٍغفبد وىً

 اٌّدّىع

 159 2841.222 اإلعالُِخ
   

 159 2174.627 اٌّثبٌُخ
   

 159 2598.563 اٌىالؼُخ
   

 159 2544.611 اٌطجُؼُخ
   

    159 2504.760 اٌجشخّبرُخ

 159 2513.184 اٌىٍٍ
   

 (α≤0.05)*فشوق داٌخ إحصبئُب ػٕذ ِغزىي دالٌخ أٌفب ألً ِٓ      
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ة وهدة ( أن هناك  رو   ة المتوسطات الحسابية بدين أ دراد العيند(11يتض  من الجدول 
الهويدة الفمسددفية لدرجددة  درو  ظاهريدة حسددب مت يدر لالندوع، الت وددص، والتقددير األكداديمة( 

داللددة تمددك الفددرو  تددم اسددت دام تحميددل التبدداين  ، ولمعر ددة ددة جامعددة نجددران لمطمبددة المعممددين
، وا تبددار شدديفيي لممقارنددات البعديددة لمعر ددة MANOVA)لالتابعددة المت يددرات  الثالثددة متعدددد

الهويددة الفمسددفية لدرجددة  التابعددةمتعدددد المت يددرات الثالثددة تحميددل التبدداين ( 12لجدددول  الفددرو 
ندوع، الت ودص، العيندة و قدا لمت يدرات لالالسدتجابات أ دراد   دة جامعدة نجدران لمطمبة المعممدين

 ( َىضح رٌه.12اٌزمذَش األوبدٍَّ(، واٌدذوي )
فٍ اٌهىَخ اٌفٍغفُخ ٌٍطٍجخ اٌّؼٍُّٓ ٌذسخخ  اٌزبثؼخِزؼذد اٌّزغُشاد اٌثالثٍ رحًٍُ اٌزجبَٓ ( 12)خذوي 

 العزدبثبد أفشاد اٌؼُٕخ وفمب ٌّزغُشاد )إٌىع، اٌزخصص، اٌزمذَش األوبدٍَّ(. خبِؼخ ٔدشاْ

 فئبد اٌّزغُش ِزغُشاد
 

 إعالُِخ
 

 اٌىٍٍ ثشخّبرُخ طجُؼُخ والؼُخ ِثبٌُخ

 
 إٌىع

 3.81 3.67 3.68 3.96 3.68 4.07 اٌّزىعظ روش
 723. 793. 690. 790. 744. 832. االٔحشاف

 4.00 4.05 4.08 4.02 3.62 4.24 اٌّزىعظ أٔثً

 473. 580. 685. 499. 573. 460. االٔحشاف

 
 زخصصاٌ

دساعةةةةةةةةةةةةةةةةبد 
 اعالُِخ

 3.99 3.92 3.89 4.00 3.84 4.31 اٌّزىعظ

 449. 562. 693. 543. 420. 421. االٔحشاف

 3.94 3.90 3.66 4.09 3.90 4.17 اٌّزىعظ ٌغخ ػشثُخ

 515. 623. 679. 445. 520. 600. االٔحشاف

 4.14 4.21 4.08 4.32 3.84 4.27 اٌّزىعظ سَبضُبد

 386. 561. 614. 321. 413. 405. االٔحشاف

 3.93 3.83 4.07 3.96 3.59 4.22 اٌّزىعظ أدٍُضٌ

 374. 398. 517. 480. 436. 410. االٔحشاف

 4.17 4.35 4.43 4.24 3.45 4.40 اٌّزىعظ سَبض أطفبي

 355. 387. 406. 347. 725. 346. االٔحشاف

 3.27 3.14 3.38 3.30 3.05 3.47 اٌّزىعظ حبعىة

 978. 1.034 915. 1.002 963. 1.121 االٔحشاف

 
 

 اٌزمذَش

 3.84 3.66 3.71 4.05 3.73 4.05 اٌّزىعظ ِمجىي

 520. 583. 500. 577. 560. 568. االٔحشاف

 4.01 4.02 4.03 3.99 3.75 4.24 اٌّزىعظ خُذ

 517. 610. 693. 549. 519. 529. االٔحشاف

 3.87 3.83 3.80 3.92 3.68 4.14 اٌّزىعظ خُذ خذا
 750. 830. 819. 787. 775. 820. االٔحشاف

 3.94 3.97 4.11 4.12 3.32 4.20 اٌّزىعظ ِّزبص
 289. 538. 537. 342. 510. 336. االٔحشاف

 (α≤0.05دالٌخ أٌفب ألً ِٓ ) *فشوق داٌخ إحصبئُب ػٕذ ِغزىي 
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( بدددين α≤0.05إحودددا يا عندددد مسدددتوىل وجدددود  دددرو  داّلدددة 1)2(يتضددد  مدددن الجددددول 
 والفمسفة الطبيعية الفمسفة  مجال  ة النوع عزى لمت يرتُ تقديرات أ راد عينة الدراسة متوسطات 
ويفّسدددر الباحدددث النتيجدددة، بدددأن المعممدددات،  ولودددال  الطالبدددات ،األداة ككدددلوعمددد   البرجماتيدددة،

البرام  التدريبية المقّدمة لمطالبات المعممات، أكثر نوعيدة وكثا دة مدن البدرام  المقّدمدة لمطدالب 
 إلد  أقدرب والطبيعيدة عدالوة عمد  ذلدك،  د ن التطبيقدات التربويدة لمفمسدفة البرجماتيدة المعممين،
ريدداض األطفددال، حيددث تدددعو كددال الفمسددفتين إلدد  االهتمددام بالطفددل، ومراعدداة و  التربيددة ت وددص
تاحة الف اهتماماتي، ال تدتال م الفمسدفات التقميديدة مدع يمدارس أنشدطتي بكدل حريدة، و لة لدي روواا
 جدود  درو  داّلدة إحودا ياعدم الطالبات المعممات بت وص رياض األطفال. ويظهر ممارسات 
 بأن   ذلك،ويفسر الباحث  الفمسفة المثالية، والفمسفة الواقعية،و  الفمسفة اإلسالمية، ة مجال 

أهددا ها، هذد الفمسفات متقاربة بتطبيقاتهدا التربويدة، وبالتدالة يشدعر الطمبدة المعممدون بتشدابي 
 ومضامينها التربوية، وهة من الفمسفات التقميدية.

بدين متوسدطات  (α≤0.05عند مستوىل وجود  رو  داّلة إحوا يال يتض  من الجدوكما 
وذلدك عمد  المجداالت وعمد  مسدتوى األداة  ،الت وصلمت ير  تقديرات أ راد عينة الدراسة ُتعزى

فيي لممقارندات البعديدة وكاندت نتا جدي ياست دم الباحث ا تبدار شد ولتحديد اتجاد الفرو  الكمية،
 عم  الشكل التالة:
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أفشاد ػُٕخ اٌذساعخ ػًٍ ِدبالد  ٔزبئح اخزجبس شُفُه ٌٍّمبسٔبد اٌجؼذَخ ٌٍفشوق ثُٓ رمذَشاد (13)خذوي

 .اٌزخصصرجؼب ٌّزغُش  اٌزشثىَخاالردبهبد 

سَبض  أدٍُضٌ سَبضُبد ػشثٍ اعالُِخ اٌزخصص اٌّدبي
 أطفبي

 حبعىة

اٌّزىعظ  
 اٌحغبثٍ

4.3 4.1 4.2 4.2 4.4 3.4 

 

 
 اٌفٍغفخ
اإلعالِ

 َخ

 *84.      4.3 إعالُِخ

 
 *70.      4.1 ػشثٍ

 
 *79.      4.2 سَبضُبد

 
 *75.      4.2 أدٍُضٌ

 
سَبض 
 أطفبي

4.4      .93* 

       3.4 حبعىة 

سَبض  أدٍُضٌ سَبضُبد ػشثُخ إعالُِخ اٌزخصص اٌّدبي
 أطفبي

 حبعىة

اٌّزىعظ  
 اٌحغبثٍ

3.84 3.9 3.8 3.5 

 

 

 

 

3.4 3.0 

 
 اٌفٍغفخ

 اٌّثبٌُخ 

 *79.      3.84 إعالُِخ

 
 *85.      3.90 ػشثٍ

 
 *79.      3.84 سَبضُبد

 
       3.59 أدٍُضَخ

سَبض 
 أطفبي

3.45       

       3.05 حبعىة

ٌغخ  اعالُِخ اٌزخصص اٌّدبي
 ػشثُخ

سَبض  أدٍُضٌ سَبضُبد
 أطفبي

 حبعىة

اٌّزىعظ  
 اٌحغبثٍ

4.00 4.09 4.32 3.96 4.24 3.30 

 
 اٌفٍغفخ
 اٌىالؼُخ

 *70.      4.00 إعالُِخ

 
 *79.      4.09 ػشثٍ

 
 *1.02      4.32 سَبضُبد

 
       3.96 أدٍُضٌ

سَبض 
 أطفبي

4.24      .94* 

       3.30 حبعىة 
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لغة  اسالمية التخصص اٌّدبي
 عربية

رياض  انجليزي رياضيات
 أطفال

 حاسوب

اٌّزىعظ  
 اٌحغبثٍ

3.89 3.66 4.08 4.07 4.43 3.38 

 

 

 اٌفٍغفخ
 اٌطجُؼُخ

إعالُِخ 
 اعال

3.89       

       3.66 ػشثٍ

       4.08 سَبضُبد

       4.07 أدٍُضٌ

سَبض 
 أطفبي

4.43 .54* .77* 

 

   1.05* 

       3.38 حبعىة 

ٌغخ  اعالُِخ اٌزخصص اٌّدبي
 ػشثُخ

سَبض  أدٍُضٌ سَبضُبد
 أطفبي

 حبعىة

اٌّزىعظ  
 اٌحغبثٍ

3.92 3.90 4.21 3.83 4.35 3.14 

 
 اٌفٍغفخ
اٌجشخّب

 رُخ

 *78.      3.92 إعالُِخ

 
 *76.      3.90 ػشثٍ

 
 *1.07      4.21 سَبضُبد

 
 *69.      3.83 أدٍُضٌ

 
سَبض 
 أطفبي

4.35      1.21* 

 
       3.14 حبعىة

 

 اٌّدبي

ٌغخ  اعالُِخ اٌزخصص
 ػشثُخ

سَبض  أدٍُضٌ سَبضُبد
 أطفبي

 حبعىة

اٌّزىعظ  
 اٌحغبثٍ

3.99 3.94 4.14 3.93 4.17 3.27 

 

اٌفٍغفب
 د وىً

 *72.      3.99 إعالُِخ

 
 *68.      3.94 ػشثٍ

 
 *87.      4.14 سَبضُبد

 
 *66.      3.93 أدٍُضٌ

 
سَبض 
 أطفبي

4.17      .91* 

 
       3.27 حبعىة

  (α≤0.05ِٓ )*فشوق داٌخ إحصبئُب ػٕذ ِغزىي دالٌخ أٌفب ألً 
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 وجددود إلدد  البعديددة لممقارنددات شدديفيي ا تبددار إجددرا   ددالل مددن( 66ل الجدددول مددن يتضدد 
اإلسدالمية، ، لودال  لبدين جميدع الت ووداتإحوا ًيا عم  مستوى الفمسفات ككدل  دالة  رو 

 األطفال( مع ت وص الحاسوب.ورياض والعربة، والرياضيات، واالنجميزي، 
، والم ددة العربيددةلاإلسددالمية،  التربويددة لت وودداتويفسددر الباحددث النتيجددة أن المقددررات 

بشدكل أكبددر مددن  ،والرياضديات، واالنجميددزي، وريداض األطفددال(، مدرجددة ضدمن ال طددط الدراسددية
 أكثر. أكاديمية ت وويةعم  مقررات   طتيت وص الحاسوب، الذي تتركز 

مددا بدين ت وددص ريدداض األطفدال وت وددص الحاسدوب، وذلددك لكثا ددة أكثدر فددر  ويظهدر ال
وريدداض األطفددال، ممددا يتددي   روددة  التربيددة المقددررات التربويددة، المطروحددة  ددة  طددة ت وددص

 أكبر لطمبة هذا الت وص لمعر ة الفمسفات التربوية.
العربيددة حوددول ت ودص الم ددة ، البعديدة لممقارنددات شدديفيي ا تبدار كمدا ويظهددر مدن إجددرا 

وحوددول ت وددص الرياضدديات عمدد   ،عمدد  أعمدد  متوسددط حسددابة  ددة مجددال الفمسددفة المثاليددة
 الفمسفة الواقعية. أعم  متوسط حسابة  ة مجال

الفمسدددفة  وحودددول ت ودددص ريددداض األطفدددال عمددد  أعمددد  متوسدددط حسدددابة  دددة مجدددال
ا تيدار طالبدات ريداض الفمسدفة البرجماتيدة، ويدرى الباحدث أّن و  ،الفمسدفة الطبيعيدةو  اإلسالمية،

األطفددال لهددذد الفمسددفات كددان مو ًقددا، حيددث توا دد  تطبيقددات هددذد الفسددفات لممارسددات معممددات 
 رياض األطفال التربوية.

بددين  (α≤0.05عنددد مسددتوىل وجددود  ددرو  داّلددة إحوددا يال عدددم مددن الجدددو وكمددا يتضدد 
لمت يددر التقدددير  ددة جميددع المجدداالت عدددا مجددال  متوسددطات تقددديرات أ ددراد عينددة الدراسددة ُتعددزى

اسدت دم الباحدث ا تبدار  دة مجدال الفمسدفة المثاليدة،  ولتحديد اتجداد الفدرو  ،الفمسفة المثالية
 فيي لممقارنات البعدية وكانت نتا جي عم  الشكل التالة:يش

 ٔزبئح اخزجبس شُفُه ٌٍّمبسٔبد اٌجؼذَخ ٌٍفشوق ثُٓ رمذَشاد أفةشاد ػُٕةخ اٌذساعةخ ػٍةً (14)خذوي

 رجؼب ٌّزغُش اٌزمذَش األوبدٍَّ. ِدبي اٌفٍغفخ اٌّثبٌُخ،
 ِّزبص خُذ خُذا خُذ ِمجىي اٌزخصص اٌّدبي

اٌّزىعظ   
 اٌحغبثٍ 

3.73 3.75 3.68 3.32 

 

 اٌّثبٌُخ

 018.-  3.73 ِمجىي
 

.052 
 

.415 
 070.  018. 3.75 خُذ 

 
.433* 

 363.  070.- 052.- 3.68 خُذ خُذا 
 415.- 3.32 ِّزبص 

 
-.433-* 

 
-.363 
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لدة نات البعدية إلد  وجدود  درو  داّ ( من  الل إجرا  ا تبار شيفيي لممقار 14يتض  من الجدول ل
بددين تقدددير جيددد، وتقدددير مجددال الفمسددفة المثاليددة، و دد   التقدددير األكدداديمةا بددين متوسددطات حوددا يً إ

ن  هددم الفمسددفات مدد عدددم قدددرة ذوي التقدددير الجيدددذلددك، ب الباحددث ويفسددرممتدداز، ولوددال  تقدددير جيددد، 
  مسفة تقميدية قديمة، كانت سا دة لدى كثير من المعّممين.واتجاههم لتبّنة الحديثة الرا دة، 

( 2015الود ير ل ، مثدل دراسدةالدراسدات السدابقة بعدضمدع  نتا   الدراسة قد اتفقتل 
( بوجددود 2010 ددة تبّنددة المعممددين لفسددفات تربويددة متنّوعددة، وبدرجددة كبيددرة، ومددع آل سددويمم ل

 سدددددتونر وعدددددة لددددددى المعممدددددين بفمسدددددفة التربيدددددة، ولكدددددن بدرجدددددة متوسدددددطة، ومدددددع دراسدددددة
(Üstüner,2008) الفسددتاد  ددة تبّنددة المعممددين لفمسددفات تربويددة كالبرجماتيددة، ومددع دراسددة 

 ومدع دراسدةوعة المعممين بمحتوى الفمسفة التربوية كان بشكل كبيدر. ب (4Alvestad,200ل
، األ ددرى الفمسددفاتمددع  ددة دعددم المعممددين لمفمسددفة التقدميددة، وميددول  (Ryan,2008) ريددان

( بتوجددي قسددم مددن المعممددين نحددو الفمسددفة البرجماتيددة، 1999وتتفدد  مددع دراسددة شددويحات ل
(  ددة عدددم 2014و الفددت دراسددة البمعاسددة لرى،  ددر نحددو الفسددفات التربويددة األ ددوالقسددم اآل

    وجود  مسفة واضحة عند المعممين.
  االستهتاجات

 متنّوعددة هويددة  مسددفية أّن الطمبددة المعممددين  ددة جامعددة نجددران، يحممددونأبددرزت نتددا   الدراسددة، 
وبدرجدة  ،والمثاليدة والبرجماتيدةالطبيعيدة، تضّمنت الفمسفة اإلسدالمية والواقعيدة و ، لممارساتهم التربوية

ميدل كبيدر لددى المعممدات المتددربات بت ودص ريداض األطفدال، نحدو تبندة الهويدة  تظهدر كمدا أكبيرة، 
   .الفمسفية الطبيعية ذات التوجي اإليجابة نحو الطفل

 التوصيات

ة را ددة ومتجدددة  دة نظرتهدا لمطالدب والمعمدم والمنهداج ي مسفهوية تبنة توجيي الطمبة إل  ضرورة  .6
دريس، ويعتقدد الباحدث أنهدا تتدوا ر بالفمسدفة الطبيعيدة لت ودص ريداض األطفدال، بشدكل التوطر  

  اص، وبالفمسفة اإلسالمية، والبرجماتية بشكل عام.
 .سفات التربوية الم تمفة، والحديثة منهامطمبة قسم الحاسب بالفتوعية  .6
المعممددين، وربطهددا بالفمسددفات تكثيددف الدددورات التدريبيددة المرتبطددة بالممارسددات التربويددة لمطمبددة  .6

 التربوية المال مة لطبيعة الطمبة والمجتمع.
 دة قسدم التربيددة وريداض األطفدال  دة كميددة  لددى األكداديميينجدرا  دراسدة حدول الهويدة الفمسددفية إ .6

 العموم واآلداب،  رع جامعة نجران بشرورة.
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