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ملخص:
هدفت هذه الدرا�شة اإىل تقومي الأن�شطة التكوينية واخلتامية الواردة يف كتب الرتبية 
الإ�شالمية لل�شفوف الأول والثاين والثالث الأ�شا�شي يف الأردن، فقد اُ�شتخدمت بطاقة حتليل 
لالأن�شطة التكوينية واخلتامية مكونة من ت�شعة جمالت رئي�شة يتفرع عن كل جمال منها 
عدد من امل�شتويات الفرعية، وقد بلغ عدد الأن�شطة التكوينية واخلتامية التي ُحلِّلت لل�شف 
الأول )240( ن�شاطاً، وللثاين )251( ن�شاطاً، وللثالث )136( ن�شاطاً. وقد اأ�شفرت الدرا�شة عن 
عدد من النتائج، منها: اأن النواجت التي ينميها الن�شاط كانت يف غالبيتها تقع يف املجالني 
املعريف واملهاري، يف حني كانت اأقل النتاجات التي تنميها الأن�شطة هي النواجت التي تقع 
يف اجلانب الوجداين النفعايل، وكانت التعليمات منا�شبة يف غالبية الأن�شطة، ومن حيث 
طبيعة الن�شاط فقد كانت غالبية الأن�شطة يغلب عليها الطابع الفردي. وفيما يتعلق بتاأثري 
التكوينية واخلتامية، فقد تبني  لالأن�شطة  الفنية  ال�شفي يف اخل�شائ�ص  امل�شتوى  اختالف 
املتعلق مبالءمة  اجلانب  با�شتثناء  اجلوانب  التكرارات مل�شتويات جميع  توزيع  ا�شتقاللية 
ال�شف،  ومتغري  اجلوانب  هذه  بني  ارتباط  وجود  اإىل  ي�شري  مما  ال�شف،  مل�شتوى  الن�شاط 
النفعايل،  املجال  على  والرتكيز  الأن�شطة،  جمالت  بتنويع  بالهتمام  الدرا�شة  وتو�شي 

واإيجاد اأن�شطة اإبداعية وجديدة. 
الكلمات املفتاحية: الأن�شطة التكوينية واخلتامية، اخل�شائ�ص الفنية، كتب الرتبية 

الإ�شالمية، احللقة الأ�شا�شية الأوىل.
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Abstract:
This study aimed to evaluate the formative and summative activities 

contained in the textbooks of Islamic education for grades I, II and III in 
Jordan. An analysis instrument has been used. It consists of nine domains. 
Each has a number of subordinate levels. The total number of activities that 
have been analyzed was (240) activities for the first grade, (251) activities 
for the second grade, and (136) activities for the third grade. The study 
found that the outcomes of the activities are distributed between cognitive 
and psychomotor domains while the lower outcomes are the emotional 
ones. Furthermore, there were appropriate instructions in the majority of 
activities. In terms of the nature of the activity, the majority of the activities 
were individual. As for the impact of difference in grade level in the technical 
characteristics of the activities, it was noted that there is independence in the 
distribution of frequencies to levels in all the aspects of the instrument except 
for the appropriateness of the activity for the grade level. Thus, the study 
recommends paying more attention to the diversification of activities’ levels 
and giving more focus for the emotional domain. There is also a need for the 
creation of innovative and new activities.

Key words: Formative and summative activities, Technical characteristics, 
books of Islamic Education, first basic cycle.
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مقدمة:
ل حموراً اأ�شا�شيًا يف العملية  يعد الكتاب املدر�شي عن�رضاً مهماً من عنا�رض املنهج، وي�شكِّ
الرتبوية والتعليمية، حيث اإنه اإحدى ال�شور التنفيذية له، الذي يربز مدى قيمته واأهميته، 
وير�شم الطريق للمعلم لتحقيق اأهدافه، ولكي يحقق الكتاب املدر�شي غايات النظام التعليمي 
وحاجاته الرتبوية، ينبغي اأن يكون اأداة اأ�شا�شية يف عمليتي التعليم والتعلم، بحيث يهيئ 
املجال لتنمية القدرات املختلفة، وي�شتجيب مليول التالميذ وحاجاتهم؛ بالإ�شافة اإىل تنوع 
حمتواه، واختيار مواد تدريبية ت�شاعد التالميذ على حل م�شكالتهم، وم�شكالت جمتمعهم، 
والكتاب مبفهومه احلديث يراعي عنا�رض اجلودة، وي�شجع التعلم، وي�شاعد بفاعلية يف حتقيق 
الأهداف، وبناء املفاهيم، وتعزيز امليول، وبناء الجتاهات، مراعيًا خ�شائ�ص منو التالميذ، 

م�شتثريًا دوافعهم، وم�شوقًا يف جميع عنا�رضه ومكوناته )املالكي، 2008(.
والكتاب املدر�شي يف عاملنا املعا�رض ل يعد جمرد و�شيلة من و�شائل التعليم فح�شب، 
واإمنا هو اأداة من اأهم اأدوات التعليم يف ع�رض مل يكن للعلم فيه حدود معينة واآفاق حمددة، 
جمالت  من  جمال  كل  يف  ويقدمها  وانت�شارها،  املعرفة  بتفجر  ات�شم  قد  ع�رض  هو  واإمنا 
اأ�شا�شية من ركائز  املقروءة ركيزة  املدر�شي ومادته  الكتاب  الذي جعل من  الأمر  احلياة، 
التقدم والتطور يف اأي جمتمع من املجتمعات، ومهما تعددت البدائل عن الكتاب املدر�شي، 
وما تو�شلت اإليه تكنولوجيا التعليم من و�شائل مناف�شة، ف�شوف يظل للكتاب مكانته وقيمته 

بحكم مميزاته وخ�شائ�شه التي يتمتع بها )دياب، 2006(.
املدر�شية،  والكتب  التعليمية  الأن�شطة  جلميع  الرئي�شي  الهدف  هو  الفعال  والتعلم 
وتوؤدي الكتب دوراً مهماً يف حتديد اأن�شطة التعليم والتعلم يف ال�شفوف الدرا�شية، فهي ل 
والقدرات  والذاكرة  التخيل  قدرات  اأي�شا يف تطوير  ت�شاهم  ولكنها  املعلومات،  توفر فقط 
التي تعد جيداً على م�شاعدة املعلمني  الكتب املدر�شية  القراءة، وتعمل  املعرفية وعادات 
اإيجابية يف تعزيز حت�شيل  اإ�شهامات  التدري�ص، وتقدمي  الوقت بفاعلية يف  ا�شتخدام  على 

.)Gonen & Kocakaya, 2006( الطلبة
وتعمل الأن�شطة التدري�شية املت�شمنة يف الكتب املدر�شية على و�شف الروابط، وتعميقها 
باأنها  التدري�شية  الأن�شطة  وتعرف  التطبيقية،  احلياتية  واملظاهر  العلمية  النظريات  بني 
الفرد ومهاراته وكفاياته يف جمال معريف معني، وهي  لتح�شني معارف  اأن�شطة خمططة 
تهدف بدرجة رئي�شة اإىل انتقال اأثر التعلم اإىل مواقف تطبيقية جديدة. وللت�شهيل على الطلبة 
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ذوي امل�شتويات العلمية والتح�شيلية املتنوعة، فاإن هذه الأن�شطة يجب اأن توفر جمموعة 
متنوعة من ال�شرتاتيجيات والطرق التو�شيحية )Ahtineva, 2005(. فالأن�شطة املت�شمنة 
يف الكتب املقررة تقدم مهمات هادفة ت�شاهم يف م�شاعدة املتعلم على حتقيق النتاجات 
التي يتوقع منه اأن يحققها، كما اأن هذه املهمات ترتبط ب�شياق ذي معنى، وت�شجع الطالب 
على النخراط يف العمل والتفكري، وتعميق معارفه وتقويتها، فهي ت�شاهم يف التاأكيد على 
اإبراز اأهمية املتعلم وفعاليته يف املواقف التعليمية التي يتعر�ص لها داخل الدر�ص، بعيداً 
عن املفاهيم ال�شابقة ملدلول الن�شاط على اأنه مظهر وناحية �شكلية، اأو على اأنه اأعمال تنظم 
:)Lawrence, 2011( خارج ال�شفوف الدرا�شية، اإذ تعمل االأن�سطة على حتقيق ما ياأتي

اإ�رضاك الطلبة بفاعلية يف مهارات التعلم الن�شط.. 1
واملهارات . 2 املفاهيم  تطبيق  على  الطلبة  ت�شاعد  معنى  ذات  تعلمية  خربات  توفري 

وحتقيق الأهداف املن�شودة.
توظيف ال�شرتاتيجيات التي تراعي اأمناط التعلم املختلفة لدى الطلبة. . 3
ت�شهيل عملية امل�شاركة الن�شطة من قبل املتعلم.. 4
حتقيق التفاعل الإيجابي بني املتعلم واملواد املقدمة له من اأجل حتقيق الأهداف . 5

املحددة باإتقان.
فالأن�شطة التعليمية املوجهة الواردة يف الكتب املقررة تعّد لبَّ املنهاج الدرا�شي، فهي 
توؤثر ب�شكل كبري يف ت�شكيل خربة الطالب اإىل جانب املعرفة والفهم الناجتني عن حمتوى 
الن�شاط نف�شه، كما تعمل الأن�شطة التدري�شية الواردة يف الكتب املقررة على حتقيق اإيجابية 
الطالب من خالل جذب انتباهه اإىل حتقيق الأهداف التعليمية اإىل اأق�شى حد ممكن، وتنمية 
الرغبة يف التعلم لديه من خالل القراءة الواعية واجلدية، والكتابة الهادفة، وجمع املعلومات 

وت�شنيفها، وتنمية القدرات واملهارات وامليول والجتاهات الإيجابية لديه.
لأنها   Classroom Activities ال�شفية  الأن�شطة  املقررة  الكتب  اأن�شطة  على  ويطلق 
والفهم،  القراءة،  مثل:  ال�شف،  داخل غرفة  تنفذ  التي  الأن�شطة  متنوعة من  اأ�شكالً  تت�شمن 
املهارات  وتنمية  منها،  املعلومات  وا�شتخال�ص  وحتليلها  اجلداول  وقراءة  والتلخي�ص، 
املعرفية، كما اأنها قد ت�شتمل على ن�شاط واحد اأو اأكرث من اأن�شطة التعلم، وبالآتي فالن�شاط 
التكويني هو اللبنة الأ�شا�شية النظرية لالأن�شطة التي ميكن اأن ت�شاعد يف حتقيق الأهداف. 
الواردة يف  التكوينية واخلتامية  الأن�شطة  التي تتوافر يف  ال�رضوط واملوا�شفات  ولعل من 
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وحدات الكتب املدر�شية الت�شل�شل والرتتيب، اإذ اإن الرتتيب يف عر�ص الأن�شطة يعزز دافعية 
الإن�شاين،  العقل  حتكم  التي  املعرفية  العمليات  اأمناط  يف  الفروق  ويراعي  للتعلم،  الطلبة 
العمليات  ت�شل�شل  يراعي  كونه  يف  واخلتامية  التكوينية  الأن�شطة  ت�شل�شل  اأهمية  وتت�شح 

املعرفية يف دماغ الطالب عند اكت�شابه معارف جديدة. 
اأن�شطة حيوية ومثرية لالهتمام، لأنها توفر  وغالباً ما حتتوي الكتب املدر�شية على 
تقدماً متدرجاً ومعقولً لعنا�رض املادة ومهاراتها، وتبني بو�شوح ما الذي مت تعلمه، ويف 
النقاط والعنا�رض  الطلبة من مراجعة  بع�ص احلالت تلخ�ص ما مت درا�شته بحيث يتمكن 
تلقاء  من  بالدرا�شة  للطلبة  ي�شمح  املدر�شية  الكتب  يف  الأن�شطة  وجود  اأن  كما  الأ�شا�شية، 
اأنف�شهم داخل ال�شف وخارجه، مما يعمل على تخفيف ال�شغط على املعلم يف التفكري يف 
الأن�شطة التي ميكنه ا�شتخدامها مع طلبته، فالكتاب املدر�شي مبا يت�شمنه من اأن�شطة، يعمل 
ب�شكل رئي�ص يعمل على توفري الوقت، وتقدمي التوجيهات والتعليمات، وتوجيه املناق�شات، 
مما يجعل عمليتي التعلم والتعليم اأ�شهل، واأف�شل تنظيماً واأكرث راحة، والتعلم اأ�شهل واأ�رضع 
 )Richard & Mahoney, 1996( امل�شار اإليها يف Studolsky واأف�شل. وتوؤكد �شتادول�شكي
على اأنه من ال�رضوري التمييز بني ثالثة جمالت يف عمليتي التعلم والتعليم: املو�شوعات 
الكتاب،  �شفحات  يف  تقدم  التي  والتدريبات  والأن�شطة  املدر�شية،  الكتب  يف  تقدم  التي 
والقرتاحات التعليمية الواردة يف دليل املعلم. وميكن للمدر�ص عر�ص املو�شوع بال�شتعانة 

بالأن�شطة الواردة يف الكتاب، اأو ابتكار اأن�شطة اإ�شافية اأخرى.
ولالأن�شطة التعليمية جذور تاريخية متتد اإىل ع�رض ر�شالة النبي حممد- �شلى اهلل عليه 
و�شلم- اإذ كانت تعاليم الر�شول الكرمي �شلى اهلل عليه و�شلم واأ�شحابه الكرام- ر�شوان اهلل 
عليهم- توؤكد اأهمية الأن�شطة التعليمية التي تراعي الفروق الفردية لدى املتعلمني، وكذلك 

مراعاة ميولهم وحاجاتهم، )الفراجي، 2005(.
اإن  اإذ  الإ�شالمية،  الرتبية  وا�شحة وجلية يف مبحث  التعليمية  الأن�شطة  اأهمية  وتبدو 
الن�شاط ميثل اجلانب العملي من هذا املبحث، لأن املو�شوعات الدرا�شية تغلب عليها �شفة 
الدرا�شة النظرية لتح�شيل املعرفة واكت�شاب املعلومات الدينية، ولهذا كان الن�شاط ب�شورته 

العملية اأمراً �رضورياً للو�شول اإىل ال�شلوك املرغوب )يون�ص، 2003(.
حتقيق  على  ت�شاعد  اأنها  يف  الإ�شالمية  الرتبية  يف  التعليمية  الأن�شطة  اأهمية  وتظهر 
الطلبة  معارف  وتنمي  الطلبة،  لدى  الدينية  العاطفة  وتقوي  الإ�شالمية،  الرتبية  اأهداف 

وثقافتهم الدينية، وتبعد الطلبة عن الروح الفردية والنطوائية )ال�شمري، 2003(.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ت�سمن  م�ستوى  ما  الآتي:  الرئي�ص  ال�شوؤال  عن  الإجابة  يف  البحث  م�شكلة  تتحدد 
االأ�سا�سي  الثالث  اإىل  االأ�سا�سي  االأول  لل�سفوف من  االإ�سلمية  الرتبية  كتب 
يف االأردن للأن�سطة التكوينية واخلتامية؟ ويتفرع عن هذا ال�شوؤال الرئي�ص الأ�شئلة 

الفرعية الآتية:
الرتبية  ● كتب  يف  الواردة  واخلتامية  التكوينية  لالأن�شطة  الفنية  اخل�شائ�ص  ما 

الإ�شالمية ل�شفوف احللقة الأوىل يف الأردن؟
كتب  ● يف  الواردة  واخلتامية  التكوينية  لالأن�شطة  الفنية  اخل�شائ�ص  تختلف  هل 

والثاين،  )الأول،  ال�شف  ملتغري  تبعاً  الأردن  يف  الأوىل  احللقة  ل�شفوف  الإ�شالمية  الرتبية 
والثالث(؟

أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة، يف اجلوانب االآتية:

اأنها تلقي ال�شوء على خ�شائ�ص الأن�شطة التكوينية واخلتامية التي تعزز العملية  ♦
التعليمية التعلمية، كما وردت يف كتب الرتبية الإ�شالمية، مما يتيح للمربني التعامل مع 
هذه الأن�شطة وال�شرت�شاد بها يف تنفيذهم لعملية التدري�ص، اإذ تزودهم هذه الأن�شطة ببدائل 

وخيارات ميكنهم النطالق منها، والبناء عليها وجتاوزها يف كثري من الأحيان.
يف  ♦ املناهج  تخطيط  يف  العاملني  من  كل  الدرا�شة  هذه  نتائج  من  يفيد  اأن  ميكن 

وزارة الرتبية والتعليم للعمل على تطوير الأن�شطة الواردة يف الكتب املدر�شية كماً ونوعاً.
توّفر هذه الدرا�شة معلومات عن اخل�شائ�ص الفنية لالأن�شطة التكوينية واخلتامية  ♦

تبعاً ملتغري ال�شف )الأول والثاين والثالث(، مما ي�شاعد متخذي القرار الرتبوي على مالحظة 
النمو الراأ�شي الكمي والنوعي لتلك الأن�شطة.

توفر الدرا�شة معايري مالئمة لتقومي خ�شائ�ص الأن�شطة التكوينية واخلتامية، كما  ♦
ت�شاهم يف دفع عجلة البحث يف هذا الجتاه.

أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�سة اإىل حتقيق ما ياأتي:

الإ�شالمية  ♦ الرتبية  كتب  يف  واخلتامية  التكوينية  الأن�شطة  واقع  على  الوقوف 
لل�شفوف الثالثة الأوىل، من خالل تقومي درجة توافر اخل�شائ�ص الفنية فيها.
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كتب  ♦ واخلتامية يف  التكوينية  الأن�شطة  ال�شعف يف  ومواطن  القوة  مواطن  حتديد 
الرتبية الإ�شالمية لل�شفوف الثالثة الأوىل، ور�شد الفروق يف اخل�شائ�ص الفنية لالأن�شطة 

تبعاً ملتغري ال�شف.

حمددات الدراسة:

اقت�رضت الدرا�سة احلالية على كل مما ياأتي:
التي  ♦ لالأن�شطة  �شمولها  وعدم  الكتب،  يف  الواردة  واخلتامية  التكوينية  الأن�شطة 

ي�شتخدمها املعلم يف عملية التدري�ص. 
كتب الرتبية الإ�شالمية يف اململكة الأردنية الها�شمية املقررة للتدري�ص اعتباراً من  ♦

العام الدرا�شي 2007/ 2008.
ال�شفوف الثالثة الأوىل، فقد طبقت على كتب الرتبية الإ�شالمية لكل من ال�شفوف  ♦

الأول والثاين والثالث الأ�شا�شي يف الأردن.
التي  ♦ نف�شها  باملعايري  بال�شتعانة  التكوينية  الأن�شطة  حتليل  بطاقة  ا�شتخدام 

تو�شال اإليها بناء على مراجعتهما لالأدب الرتبوي، وحتديداً درا�شة البط�ص وال�شواح )1994( 
والتحقق من خ�شائ�شها ال�شيكومرتية.

التعريفات اإلجرائية: 

ت�سمنت هذه الدرا�سة التعريفات االإجرائية االآتية:
الفرد  ◄ معارف  لتح�شني  املخططة  الأن�شطة  هي  واخلتامية:  التكوينية  االأن�سطة 

ومهاراته وكفاياته يف جمال معريف معني، وتهدف بدرجة رئي�شة اإىل انتقال اأثر التعلم اإىل 
مواقف تطبيقية جديدة، ويق�شد بها يف اإطار هذه الدرا�شة تلك الأن�شطة التعليمية والتعلمية 
الثالث  اإىل  الأول  لل�شفوف من  الإ�شالمية  الرتبية  املقررة يف  املدر�شية  الكتب  الواردة يف 

الأ�شا�شي، والتي تهدف اإىل م�شاعدة الطالب على فهم املو�شوع وحتقيق الهدف املن�شود.
اخل�سائ�س الفنية: هي تلك ال�شفات التي متيز الن�شاط التكويني واخلتامي وت�شاعد  ◄

التعلمية  التعليمية  العملية  اأهداف  حتقيق  على  وم�شاعدته  جودته  درجة  على  احلكم  يف 
تعقيد  درجة  ياأتي:  مبا  املتعلقة  اخل�شائ�ص  على  الدرا�شة  هذه  يف  وت�شتمل  ونتاجاتها، 
ومهارية(،  وانفعالية،  )معرفية،  الن�شاط:  يحققها  التي  والنواجت  ومركب(،  )ب�شيط،  الن�شاط 
كافية،  تعليمات  ووجود  احل�شة،  �شمن  الن�شاط  تنفيذ  وقابلية  الفردية،  الفروق  ومراعاة 

وطبيعة الن�شاط، ودرجة �شيوعه اأو الألفة به، ومالءمته لل�شف، وانتمائه لهدف الدر�ص. 
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�سفوف احللقة االأوىل: هي ال�شفوف من الأول الأ�شا�شي اإىل الثالث الأ�شا�شي يف  ◄
الأردن، وتغطي املرحلة العمرية 6- 8 �شنوات من عمر الطالب.

الدراسات السابقة:
اخلتامية يف  اأو  التكوينية  الأن�شطة  تناولت  التي  ال�شابقة  الدرا�شات  الباحثان   n حترَّ
من  عدد  اإىل  التو�شل  اأمكن  وقد  الإ�شالمية،  الرتبية  مبحث  يف  وحتديداً  املختلفة،  املواد 
الدرا�شات، ميكن ت�شنيفها يف فئتني: الأوىل تتناول درا�شات يف مبحث الرتبية الإ�شالمية، 

والثانية تتناول درا�شات يف مباحث اأخرى غري الرتبية الإ�شالمية.

أوالً- دراسات تناولت األنشطة التكوينية واخلتامية يف كتب الرتبية اإلسالمية:

اآراء الهيئة  اإىل  اإىل التعرف  العيدان والظفريي )2010(  اأجراها  هدفت الدرا�شة التي 
اإىل  الأول  لل�شف  الإ�شالمية  الرتبية  ملادة  التعليمية  الأن�شطة  مالءمة  مدى  يف  التعليمية 
ال�شف ال�شاد�ص، والفروق بني ال�شفوف ال�شتة يف ذلك، وتو�شيح الأفكار واملقرتحات التي 
تطويرها  اإىل  وال�شبل  التعليمية،  الأن�شطة  مالءمة  مدى  حيث  من  التعليمية  الهيئة  تراها 
تاأهيل  مدار�ص  يف  الإ�شالمية  الرتبية  ملادة  واأثرها  اأهميتها  واإبراز  ا�شتخدامها،  وحت�شني 
اآراء املدdرين وامل�شاعدين لهم  الرتبية الفكرية يف دولة الكويت. ولتحقيق ذلك اُ�شتطلعت 
الرتبية  تاأهيل  ل�شفوف  الإ�شالمية  الرتبية  مادة  ومعلمي  الأق�شام  وروؤ�شاء  واملوجهني 
الفكرية يف كل من مدر�شتي تاأهيل الرتبية الفكرية بنني وبنات با�شتخدام اأ�شلوب املقابلة 
ال�شخ�شية املبا�رضة بال�شتعانة با�شتبانة يف جمع املعلومات، وك�شفت نتائج الدرا�شة اأن 
الأن�شطة التعليمية ت�شتخدم يف تدري�ص الرتبية الإ�شالمية، ولكن ب�شورة ب�شيطة جداً، واأن 
اإذ اإن الأن�شطة التعليمية مل تلق  كتاب املتعلم يكاد يخلو من الأن�شطة التعليمية املتنوعة، 
اهتماماً كافياً يف املنهج الدرا�شي، ويف احل�ش�ص الدرا�شية �شواء كان الن�شاط داخل املدر�شة 
اأم خارجها، ول توجد فروق ذات دللة اإح�شائية بني ال�شفوف ال�شتة من حيث مدى مالءمة 
ا�شتخدام الأن�شطة التعليمية ملادة الرتبية الإ�شالمية مبدار�ص تاأهيل الرتبية الفكرية بدولة 

الكويت. ويف �شوء هذه النتائج اأو�شى الباحثان بتفعيل الأن�شطة التعليمية وتنويعها.
واأجرى ال�سعيدي )2006( درا�شة تقومي الكتاب املدر�شي للقراآن الكرمي وعلومه لل�شف 
الأول الثانوي يف اجلمهورية اليمنية، وا�شتخدم فيها بطاقة حتليل ملعرفة مدى توافر عدد 
من املعايري يف الكتاب املدر�شي للقراآن الكرمي وعلومه لل�شف الأول الثانوي يف اجلمهورية 
اليمنية واإخراجه، وكان من اأبرز النتائج التي اأ�شفرت عنها الدرا�شة ات�شال الأن�شطة بطبيعة 
املعرفة للقراآن الكرمي وعلومه، و�شعف الأن�شطة يف ت�شجيع الطلبة على البتكار والتجديد، 

والبحث والطالع، وموا�شلة التعليم.
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وهدف البحث الذي قام به الربيع )2003( اإىل تقومي كتاب الرتبية الإ�شالمية اجلزء 
اليمن، ومدى تطابقه مع موا�شفات  الثامن يف جمهورية  الأول املقرر على طالب ال�شف 
الكتاب املدر�شي اجليد، ولتحقيق هذا الهدف ا�شتخدم الباحث ا�شتبانة ملوا�شفات ومعايري 
مادة  ارتباط  النتائج  اأهم  من  وكان  املعني،  الكتاب  توافرها يف  ومدى  املدر�شي  الكتاب 

الكتاب بالأهداف الرتبوية املحددة، وا�شتمال الكتاب على اأن�شطة منا�شبة.

ثانياً- دراسات تناولت األنشطة التكوينية واخلتامية يف كتب أخرى غري الرتبية اإلسالمية:

من  املدر�شي  الكتاب  تقومي  اإىل  هدفت  درا�شة   )Lawrence, 2011) لورن�س  اأجرى 
اإطار لتقومي مناهج اللغة الإجنليزية يف هوجن كوجن للمرحلة الثانوية، ومن  خالل حتديد 
اجلوانب التي قوِّمت الأن�شطة التدري�شية التي تت�شمنها هذه الكتب، وقد اأ�شار املعلمون اإىل 
املهمات  القرائية، لأن هذه  املهمات  الأن�شطة هي  تت�شمنها هذه  التي  املهمات  اأف�شل  اأن 
توفر مزيجاً جيداً من الأن�شطة القبلية والأثنائية والبعدية للمراحل القرائية، كما اأن الأن�شطة 
القبلية ت�شتدعي من الطلبة اإجراء امل�شح الأويل للن�ص القرائي، كما اأ�شار املعلمون اإىل اأن 
الن�شو�ص القرائية تتنوع لتلبي الفروق الفردية بني الطلبة، من خالل توفري اأ�شئلة خمتلفة 

تتوزع على امل�شتويات املختلفة للطلبة، 
التفا�شيل  بع�ص  تقدمي  اإىل  هدفت  درا�شة   )Martinha, 2011) مارتينها  واأجرت 
يف  الثالثة  الدرا�شية  للحلقة  اجلغرافيا  مادة  يف  املقررة  بالكتب  املتعلقة  وال�شتنتاجات 
الربتغال، ومنها الأن�شطة البنائية التدري�شية، وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل عدد من النتائج، منها: 
تركيز اأن�شطة كتب اجلغرافيا على امل�شتويات الدنيا من املجال املعريف، مثل: اإعداد قائمة، 
اأما  والر�شومات،  والأ�شكال  اجلداول  وتف�شري  واملقارنة،  مثال،  واإعطاء  والو�شف،  والن�شخ، 
الأن�شطة التي تتناول مهارات عليا مثل حل امل�شكالت، وامل�شاريع، واملناق�شات والأبحاث 

والتقارير، فقد كانت قليلة وتراوحت ن�شبتها ما بني 1% اإىل 8% ح�شب ال�شف.
 )Pop-Păcurar & Ciascai, 2010) بوب باكورار و�سيا�سكي  اأجرت كل من  كما 
كتب  نوعية  ا�شتك�شاف  بهدف  الرومانية  )الأحياء(  البيولوجيا  لكتب  حتليلية  درا�شة 
البيولوجيا يف تطوير حت�شيل الطلبة واجتاهاتهم، وقد �شارك يف عملية التحليل )24( طالباً 
من طلبة تخ�ش�ص الأحياء، بهدف زيادة قدرتهم على التحليل النقدي للكتب املدر�شية التي 
�شوف يقومون با�شتخدامها يف امل�شتقبل القريب، وقد كان من اأبرز نتائج الدرا�شة وجود كم 
كثيف من املحتوى بدلً من اأن يكون الرتكيز على الأن�شطة التطبيقية والعملية، كما كان 
هنالك م�شكلة يف ربط الن�شاط واملحتوى باحلياة العملية، واأنه ميكن اأن ي�شكل عقبة اأمام 
املعلم املبتدئ الذي يفتقر اإىل اخلربة من حيث اإنه �شيبذل جهداً ووقتاً يف حماولة البحث 

عن جوانب تطبيقية وعملية ملادة التعلم.
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واأجرى املالكي )2008( درا�شة هدفت اإىل تعرف مهارات الفهم القرائي وم�شتوياته 
الالزمة لتالميذ املرحلة املتو�شطة، والك�شف عن مدى مراعاة الن�شاطات التَّعلُّمية والتقوميية 
املت�شمنة يف كتب القراءة يف املرحلة املتو�شطة مهارات الفهم القرائي وم�شتوياته الالزمة 
القرائي  الفهم  مبهارات  قائمة  ت�شمنت  ا�شتبانة  �شممت  الهدف  هذا  ولتحقيق  للتالميذ. 
خم�شة  على  توزعت  مهارة،   35 �شملت  املتو�شطة،  املرحلة  لتالميذ  الالزمة  وم�شتوياته 
م�شتويات، وقد حلِّلت عينة الدرا�شة البالغ عددها 365 ن�شاطًا تعلُّميا وتقومييًا؛ وتو�شلت 
الدرا�شة اإىل نتائج، من اأبرزها اأن الن�شاطات التَّعلُّمية والتقوميية املت�شمنة يف كتاب القراءة 
القرائي، ورد بع�شها بن�شب  للفهم  الأول املتو�شط راعت 33 مهارة من 35 مهارة  لل�شف 
مرتفعة، وبع�شها الآخر بن�شب متو�شطة، وكثري منها بن�شب منخف�شة، كما راعت الن�شاطات 
جميع مهارات الفهم املبا�رض، والفهم ال�شتدليل، والفهم التذوقي، والفهم الإبداعي، يف حني 
راعت اأربع مهارات من �شت مهارات للفهم الناقد، واأغفلت مهارتني من مهاراته، وقد ورد 

بع�شها بن�شب مرتفعة، وقليٌل منها بن�شب متو�شطة، وكثري منها بن�شب منخف�شة.
التعليمية  الأن�شطة  حتليل  اإىل  هدفت  درا�شة   )Fitriana, 2006) فيرتيانا  واأجرى 
فقد  الدرا�شة  عينة  تكونت  الإجنليزية.  اللغة  كتب  يف  الإجنليزية  اللغة  ملهارات  والتعلمية 
ا�شتملت على املهارات اللغوية يف الكتب )القراءة، وال�شتماع، والكتابة، واملحادثة(، وبينت 
ومطابقة  الأ�شئلة،  عن  والإجابة  القراءة  لت�شمل  تنوعت  التعلم  اأن�شطة  اأن  الدرا�شة  نتائج 
جمل  وترتيب  الن�ص،  اإىل  ا�شتناداً  الأ�شئلة  عن  والإجابة  الن�ص،  وقراءة  واجلملة،  ال�شورة 
الن�ص وفقا لل�شور، وكتابة الكلمات ال�شحيحة اعتماداً على ال�شور، ومطابقة الكلمات مع 
الأ�شوات، وو�شع الإ�شارات على ال�شور املنا�شبة، اأما اأن�شطة التعلم ملهارة ال�شتماع فقد 
ت�شمنت: ال�شتماع واإعادة الرتديد، وتعبئة الكلمات الناق�شة بعد ال�شتماع، وكتابة الرقم 
بعد ال�شتماع، يف حني ا�شتملت اأن�شطة التعلم اخلا�شة مبهارة الكتابة على: كتابة احلوار، 
اأن�شطة التعلم والتعليم اخلا�شة  والر�شالة، والكتابة عن �شديق، وكتابة ن�شائح. وا�شتملت 
مبهارة املحادثة على: ممار�شة احلوار، وتهجئة ال�شم، وطرح الأ�شئلة على �شديق حول عمل 

والده ومكان عمله، وطلب راأي �شديق، ورواية الق�شة.
واأجرت اأتينفا (Ahtineva, 2005( درا�شة هدفت اإىل حتليل حمتوى الكتب املقررة يف 
التدري�ص،  الواردة فيها، واملحتوى واأ�شاليب  التعليمية  الأن�شطة  الكيمياء، مع الرتكيز على 
والتي ينبغي اأن توؤدي اإىل م�شتوى عاٍل من التفكري العلمي. وقد ك�شفت الدرا�شة عن اأن الغالبية 
الفئات  يف  تندرج  املدر�شي  الكتاب  يف  الواردة  التعليمية  والأن�شطة  املهمات  من  العظمى 
وامل�شتويات العليا، مثل ترتيب الأبنية املعرفية، وتطبيق املعرفة، واإجراء ال�شتدللت، كما 
كان لأن�شطة الكتاب املدر�شي اأهمية اجتماعية، وا�شتملت على عدد من املهمات التجريبية. 
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يف  الواردة  الن�شاطات  يف  البحث  اإىل   )2005( �سايف  اأجراها  التي  الدرا�شة  وهدفت 
وتوزيعها  اأنواعها  فل�شطني من حيث  والإعدادية يف  الأ�شا�شية  املرحلة  املقررة يف  الكتب 
على ال�شفوف وعلى الوحدات الدرا�شية لكل �شف، ومدى مالءمة الأن�شطة للعناوين الواردة، 
ال�شفة  اإىل  للتو�شل  اأنواعها،  ح�شب  و�شنِّفت  املقررات  يف  الواردة  الن�شاطات  ُم�شحت  وقد 
املميزة لكل ن�شاط، واُقرتح نقل بع�ص الن�شاطات اإىل الأنواع الأخرى. وكانت اأبرز النتائج 
التي تو�شلت اإليها الدرا�شة: اأن هناك خم�شة اأنواع من الن�شاطات هي: عامة، عملية، ق�شية 
تزخر  الأ�شا�شية  املرحلة  يف  العلوم  مقررات  واأن  ختامي،  ن�شاط  اأفكر/اأبحث،  للمناق�شة، 
مع  مقارنة  املعدل  عن  يزيد  والثاين  الأول  ال�شفني  يف  الن�شاطات  عدد  واأن  بالن�شاطات، 
اأن ن�شبة الن�شاطات املوزعة على ال�شفوف وعلى  ن�شاطات ال�شفني الثالث والرابع. ووجد 
العليا، واأ�شبحت  الن�شاط اخلتامي اختفى يف ال�شفوف  اأن  الوحدات كان غري منتظم، كما 

الن�شاطات كذلك ذات طابع عملي.
اإىل حتليل  (Collado & Atxurra, 2005( درا�شة هدفت  واأتك�سورا  كوالدو  واأجرى 
الأن�شطة الواردة يف الكتب املقررة يف اإ�شبانيا للك�شف عن درجة انت�شار الأن�شطة املرتبطة 
والعلوم  الجتماعية  العلوم  يف  مقرراً  كتاباً   24 من  العينة  وتكونت  اجلماعي،  بالعمل 
الطبيعية والتكنولوجيا لأطفال املدار�ص البتدائية )6- 12 �شنة(. وُحلِّلت هذه الكتب كمياً 
الكتب،  والغلبة يف هذه  ال�شيادة  اإىل  الفردية متيل  الأن�شطة  اأن  النتائج  بينت  ونوعياً، وقد 
العمل يف  املزيد من  تقدمي  نحو  الأخرية  الآونة  من�شقاً يف  اأن هناك جهداً  الرغم من  على 
جمموعات يف الكتب املدر�شية. ومع ذلك فقد كان هناك اأي�شا اجتاه عام ملحوظ للحد من 

تلك الأن�شطة، وذلك بهدف تعزيز مهارات �شنع القرار والإبداع.
الواردة يف كتب  التقوميية  الأن�شطة  لتقومي  )1994( درا�شة  و�سواح  البط�س  واأجرى 
احللقة الأوىل من التعليم الأ�شا�شي يف دولة البحرين، وبلغت الأن�شطة التي حلِّلت )11590( 
اآراء املعلمني واملعلمات البالغ عددهم )2377( من خالل )25( مدر�شة  ن�شاطاً، وُم�شحت 
اختريت ع�شوائيا بواقع )13( معلماً ومعلمة من كل مدر�شة، وكانت اأدوات الدرا�شة تت�شمن 
بطاقة لتحليل حمتوى الأن�شطة التقوميية، بالإ�شافة ل�شتبانة مل�شح اآراء املعلمني واملعلمات 
حول الأن�شطة التقوميية، ومن اأبرز النتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة تبني اأن كتاب الرتبية 
الإ�شالمية لل�شف الأول البتدائي ت�شمن )147( ن�شاطاً، وت�شمن كتاب الرتبية الإ�شالمية 
لل�شف الثاين البتدائي )269( ن�شاطاً، اأما كتاب املواد الجتماعية لل�شف الثالث البتدائي 
 )591( على  الأوىل  الثالثة  لل�شفوف  العلوم  كتب  وا�شتملت  ن�شاطاً،   )188( على  فا�شتمل 
اأو  الق�شرية  الأ�شئلة  هي  املعلمون  يحبذها  التي  التقوميية  الأن�شطة  اأكرث  وكانت  ن�شاطاً، 
تكميل اجلمل ثم اأ�شئلة الختيار من متعدد، ثم اأ�شئلة ال�شواب واخلطاأ، ثم اأ�شئلة املطابقة . 
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التعقيب على الدراسات السابقة:
الإ�شالمية  الرتبية  منهاج  تناولت  التي  الدرا�شات  قلة  ال�شابق  العر�ص  من  يالحظ 
وكتبها ب�شكل عام، وتقومي الأن�شطة التعليمية التعلمية ب�شكل خا�ص، وحتديداً يف اململكة 
الأردنية الها�شمية، كما يالحظ اأن غالبية الدرا�شات عنيت بتحليل الكتب ب�شكل عام، مثل 
Ahti-( ودرا�شة اأتينفا ،)Pop-Păcurar & Ciascai, 2010(  ررا�شة بوب باكورار و�شيا�شكي
neva, 2005(، ويالحظ اأي�شَا تنوع النتائج التي مت التو�شل اإليها، وعموماً فقد ا�شتفادت 
اأداة الدرا�شة ومنهجيتها حيث مت  الدرا�شة احلالية من درا�شة البط�ص و�شواح )1994(، يف 
تبني املعايري امل�شتخدمة يف اأداة هذه الدرا�شة مع تعديالت طفيفة جداً، واأفادت من بقية 

الدرا�شات ال�شابقة يف تف�شري النتائج من خالل ربطها بنتائج الدرا�شات ال�شابقة.

جمتمع الدراسة وعينتها:
يتكون جمتمع الدرا�شة من جميع الأن�شطة التكوينية واخلتامية التي تت�شمنها كتب 
الرتبية الإ�شالمية لل�شفوف الثالثة الأوىل )الأول، والثاين، والثالث( بف�شليها الأول والثاين، 
والبالغ عددها �شتة كتب مدر�شية، اأما عينة الدرا�شة فقد ا�شتملت على عينة ممثلة و�شاملة 
اإىل حد ما من تلك الأن�شطة بلغ عددها كما ياأتي: ال�شف الأول )240 ن�شاطاً( وال�شف الثاين 

)251 ن�شاطاً( وال�شف الثالث )136 ن�شاطاً(.

أدوات الدراسة:
اأداة بحثية هي بطاقة حتليل  اأ�شئلة الدرا�شة ا�شتخدم الباحثان  اأجل الإجابة عن  من 

الأن�شطة التكوينية واخلتامية، وفيما ياأتي و�شف ملراحل تطويرها:
راجع الباحثان الأدب الرتبوي والدرا�شات ال�شابقة، مثل درا�شة البط�ص و�شواح )1994( 
التي توجهت نحو تقومي الأ�شئلة التقوميية الواردة يف كتب احللقة الأوىل والثانية يف دولة 
البحرين، ودرا�شة اأبو عواد )2002( التي هدفت اإىل تقومي الواجبات البيتية التي يلجاأ اإليها 
املعلمون يف املدار�ص الأ�شا�شية يف الأردن، وقد ا�شتفاد الباحثان من الأدوات امل�شتخدمة 
يف هذه الدرا�شات، وتبنَّيا معايري التقومي ذاتها الواردة فيهما مع بع�ص التعديالت الطفيفة، 
وقد ا�شتملت هذه البطاقة على ت�شعة جوانب رئي�شة تفرع كل منها اإىل عدد من امل�شتويات 

التي حلِّلت الأن�شطة التكوينية واخلتامية بناء عليها، وتتمثل يف اجلوانب الآتية: 
درجة تعقيد الن�شاط: ب�شيط، ومركب. ♦
النواجت التي يحققها الن�شاط: معرفية، وانفعالية، ومهارية. ♦
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مراعاة الفروق الفردية: نعم، ول. ♦
وبدرجة  ♦ متو�شطة،  وبدرجة  كبرية،  بدرجة  احل�شة:  �شمن  الن�شاط  تنفيذ  قابلية 
قليلة.
وجود تعليمات كافية: نعم، ول. ♦
طبيعة الن�شاط: فردي، وجمعي. ♦
�شيوع الن�شاط واألفته: تقليدي، واإبداعي. ♦
مالءمة الن�شاط لل�شف: مالئم، وغري مالئم. ♦
انتماء الن�شاط لهدف الدر�ص: بدرجة كبرية، وبدرجة متو�شطة، وبدرجة قليلة. ♦

صدق األداة:

ُعر�شت  اأجله  من  اأعدت  الذي  للغر�ص  ومالءمتها  التحليل  بطاقة  �شدق  من  للتحقق 
على جمموعة من املحكمني، وعددهم اأربعة حمكمني من ذوي الخت�شا�ص واخلربة، وتبني 
من خالل اآرائهم اأن الأداة ـ بعد اإجراء تعديل طفيف عليها ـ تعد منا�شبة لقيا�ص ما �شممت 
حتليل  عملية  يف  عليها  لالعتماد  يكفي  حمكمني  �شدق  �شادقة  اعتربت  وبذلك  لقيا�شه، 

الأن�شطة التكوينية واخلتامية يف كتب الرتبية الإ�شالمية مو�شع الهتمام.

ثبات األداة:

وللتاأكد من ثبات الأداة ُحلِّلت عينة من الأن�شطة التكوينية واخلتامية الواردة يف كتب 
الرتبية الإ�شالمية ال�شفوف الثالثة من طرف اأحد الباحثنْي للمرة الأوىل )25 ن�شاطاً لكل 
�شف(، ثم القيام بعملية التحليل للمرة الثانية بعد مرور ثالثة اأ�شابيع من التحليل الأول، 
با�شتخدام بطاقة التحليل نف�شها امل�شتخدمة يف املرة الأوىل، وا�شتخرجت ن�شبة التفاق بني 
التحليلني الأول والثاين، وقد بلغت 87% لل�شف الأول، و85% لل�شف الثاين، 90% لل�شف 
الأن�شطة  بتحليل  اخلا�شة  البطاقة  لثبات  كموؤ�رض  كافية  النتائج  هذه  واعتربت  الثالث. 

التكوينية واخلتامية.

منهج الدراسة:

ا�شتخدم الباحثان يف هذه الدرا�شة املنهج الو�شفي التحليلي من خالل حتليل امل�شمون 
اأن�شب املناهج البحثية ملثل  اإن هذا املنهج هو  اأو املحتوى لتحقيق غر�ص الدرا�شة، حيث 

هذه الدرا�شات.
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املعاجلة اإلحصائية:
لالإجابة عن ال�شوؤال الأول من اأ�شئلة الدرا�شة، والذي يتعلق باخل�شائ�ص الفنية لالأن�شطة 
التكوينية واخلتامية الواردة يف كتب الرتبية الإ�شالمية ل�شفوف احللقة الأوىل يف الأردن، 
واخلتامية،  التكوينية  الأن�شطة  حتليل  بطاقة  جوانب  من  جانب  كل  تكرارات  ا�شتخرجت 
والن�شب املئوية لتلك التكرارات لكل �شف على حدة ووفقاً لكل جمال رئي�شي من جمالت 

الأداة، ولكل م�شتوى فرعي فيها.
لالأن�شطة  الفنية  اخل�شائ�ص  اختالف  مبدى  املتعلق  الثاين  ال�شوؤال  عن  ولالإجابة 
التكوينية واخلتامية الواردة يف كتب الرتبية الإ�شالمية ل�شفوف احللقة الأوىل يف الأردن 
تبعاً ملتغري ال�شف )الأول، والثاين، والثالث(، فقد اُ�شتخرجت التكرارات املتحققة على كل 
 Chi( χ2 جانب من جوانب بطاقة التحليل تبعاً ملتغري ال�شف ونتائج اختبار كاي تربيع
Squared( لال�شتقاللية، للوقوف على دللت الفروق يف التكرارات لكل جانب من اجلوانب 
الواردة كمعايري فنية للحكم على اخل�شائ�ص الفنية لالأن�شطة التكوينية واخلتامية، متبوعاً 
باإيجاد معامل ارتباط كرامر Cramer’s Measure of Association يف حالة القيم الدالة 

لكاي تربيع .
نتائج الدراسة ومناقشتها:

والتكوينية  ● اخلتامية  للأن�سطة  الفنية  اخل�سائ�س  ما  الأول:  ال�شوؤال 
الواردة يف كتب الرتبية االإ�سلمية ل�سفوف احللقة االأوىل يف االأردن؟ 

حتليل  بطاقة  جوانب  من  جانب  كل  تكرارات  ا�شتخراج  مت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
الأن�شطة التكوينية واخلتامية، والن�شب املئوية لتلك التكرارات لكل �شف على حدة. وتبني 

اجلداول )1-3( هذه النتائج.
الجدول (1(

التكرارات والنسب المئوية للتكرارات على الجوانب والمستويات الواردة 
في بطاقة تحليل األنشطة الختامية والتكوينية للصف األول

الن�سب املئوية للتكرارات %التكراراتامل�ستوياتاجلانبالرقم

درجة تعقيد الن�شاط1
17874.17ب�شيط
6225.83مركب

النواجت التي ينميها الن�شاط2
31.25معرفية

229.17انفعالية
21589.58مهارية
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الن�سب املئوية للتكرارات %التكراراتامل�ستوياتاجلانبالرقم

مراعاة الفروق الفردية3
9640.00نعم

14460.00ل

قابلية تنفيذ الن�شاط �شمن احل�شة4
12752.92بدرجة كبرية

4117.08بدرجة متو�شطة
7230.00بدرجة قليلة

وجود تعليمات كافية5
23798.75نعم

31.25ل

طبيعة الن�شاط6
9037.50فردي

15062.50جمعي

�شيوع الن�شاط واألفته7
13857.50تقليدي
10242.50اإبداعي

مالءمة الن�شاط لل�شف8
23798.75مالئم

31.25غري مالئم

انتماء الن�شاط لهدف الدر�ص9
21991.25بدرجة كبرية

218.75بدرجة متو�شطة
00.00بدرجة قليلة

واخلتامية  التكوينية  لالأن�شطة  املميزة  الفنية  اخل�شائ�ص   )1( اجلدول  من  يالحظ 
درجة  حيث  فمن  الأردن،  يف  الأ�شا�شي  الأول  لل�شف  الإ�شالمية  الرتبية  كتب  يف  الواردة 
تعقيد الن�شاط، يالحظ اأن ما يقارب ثالثة اأرباع الأن�شطة )74.17%( من الأن�شطة اخلتامية 

والتكوينية كانت ب�شيطة و25.83% كانت مركبة.
ومن حيث النواجت التي ينميها الن�شاط فقد كانت النواجت املهارية هي الأكرث ون�شبتها 
89.58%، يف حني توزعت الن�شبة املتبقية على املجالني النفعايل والوجداين، ومن حيث 
مراعاة الفروق الفردية فقد بينت النتائج اأن 40.00% من الأن�شطة تراعي الفروق الفردية، 

و60.00% منها ل تراعيها.
اأما فيما يتعلق بقابلية تنفيذ الن�شاط �شمن احل�شة فقد اأ�شارت النتائج اإىل اأن الن�شاط 
ميكن تنفيذه �شمن احل�شة بدرجة كبرية بن�شبة 52.92% وبدرجة قليلة بن�شبة %30.00 
وبدرجة متو�شطة بن�شبة 17.08%. اأما من حيث وجود تعليمات كافية، فقد كانت التعليمات 
منا�شبة يف 98.75% من الأن�شطة التكوينية واخلتامية. ومن حيث طبيعة الن�شاط فقد كانت 
الأن�شطة يغلب عليها الطابع اجلماعي بن�شبة 62.50% مقابل 37.50% لالأن�شطة الفردية. 
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ومن حيث �شيوع الن�شاط واألفته فقد توزعت الأن�شطة ب�شكل متوازن اإىل حد ما بني الأن�شطة 
مل�شتوى  الن�شاط  مالءمة  حيث  من  اأما   .)%42.50 مقابل   %57.50( والإبداعية  التقليدية 

ال�شف فقد بينت نتائج التحليل اأن الأن�شطة مالئمة بن�شبة %98.75. 
وبخ�شو�ص انتماء الن�شاط لهدف الدر�ص فقد كانت الأن�شطة الواردة يف كتاب ال�شف 

الأول منتمية لهدف الدر�ص بدرجة كبرية بن�شبة %91.25.
الجدول (2(

التكرارات والنسب المئوية للجوانب والمستويات الواردة في بطاقة تحليل األنشطة 
الختامية والتكوينية للصف الثاني

الن�سب املئوية للتكرارات %التكراراتامل�ستوياتاجلانبالرقم

درجة تعقيد الن�شاط1
18975.30ب�شيط
6224.70مركب

النواجت التي ينميها الن�شاط2
13252.59معرفية

31.20انفعالية
11646.22مهارية

مراعاة الفروق الفردية3
18272.11نعم

6927.49ل

قابلية تنفيذ الن�شاط �شمن احل�شة4
21284.46بدرجة كبرية

3614.34بدرجة متو�شطة
31.20بدرجة قليلة

وجود تعليمات كافية5
23593.63نعم

166.37ل

طبيعة الن�شاط6
18071.71فردي

7128.29جمعي

�شيوع الن�شاط واألفته7
21284.46تقليدي
3915.54اإبداعي

مالءمة الن�شاط لل�شف8
251100.00مالئم

00.00غري مالئم

انتماء الن�شاط لهدف الدر�ص9
24296.41بدرجة كبرية

93.59بدرجة متو�شطة
00.00بدرجة قليلة
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واخلتامية  التكوينية  لالأن�شطة  املميزة  الفنية  اخل�شائ�ص   )2( اجلدول  من  يالحظ 
درجة  حيث  فمن  الأردن،  يف  الأ�شا�شي  الثاين  لل�شف  الإ�شالمية  الرتبية  كتب  يف  الواردة 
تعقيد الن�شاط يالحظ اأن ما يقارب ثالثة اأرباع الأن�شطة )75.30%( من الأن�شطة اخلتامية 

والتكوينية كانت ب�شيطة و24.70% كانت مركبة.
النواجت ما بني املعرفية  الن�شاط فقد توزعت غالبية  التي ينميها  النواجت  ومن حيث 
واملهارية 52.59% مقابل 46.22% على الرتتيب، يف حني كانت اأقل النتاجات يف اجلانب 
الوجداين النفعايل بن�شبة 1.20%. ومن حيث مراعاة الفروق الفردية فقد بينت النتائج اأن 

72.11% من الأن�شطة تراعي الفروق الفردية، و27.49% منها ل تراعيها.
اأما فيما يتعلق بقابلية تنفيذ الن�شاط �شمن احل�شة، فقد اأ�شارت النتائج اإىل اأن غالبية 
الأن�شطة ميكن تنفيذها �شمن احل�شة، فقد كانت ن�شبة الأن�شطة التي ميكن تنفيذها �شمن 
بن�شبة  قليلة  وبدرجة   %14.34 بن�شبة  متو�شطة  وبدرجة   ،%84.46 كبرية  بدرجة  احل�شة 
1.20%. اأما من حيث وجود تعليمات كافية، فقد كانت التعليمات منا�شبة بن�شبة %93.63 

من الأن�شطة التكوينية واخلتامية.
ومن حيث طبيعة الن�شاط فقد كانت الأن�شطة يغلب عليها الطابع الفردي يف هذا ال�شف 
بن�شبة 71.71% مقابل 28.29% لالأن�شطة اجلماعية. ومن حيث �شيوع الن�شاط واألفته، فقد 
كانت غالبية الأن�شطة تقليدية بن�شبة 84.46% مقارنة بالأن�شطة الإبداعية 15.54%. اأما 
من حيث مالءمة الن�شاط مل�شتوى ال�شف الثاين، فقد بينت نتائج التحليل اأن جميع الأن�شطة 
مالئمة بن�شبة 100.00%. وفيما يتعلَّق بانتماء الن�شاط لهدف الدر�ص فقد كانت الأن�شطة 

الواردة يف كتاب ال�شف الثاين منتمية لهدف الدر�ص بدرجة كبرية بن�شبة %96.41.
الجدول (3(

التكرارات والنسب المئوية للجوانب والمستويات الواردة في بطاقة تحليل األنشطة 
الختامية والتكوينية للصف الثالث

الن�سب املئوية للتكرارات %التكراراتامل�ستوياتاجلانبالرقم

درجة تعقيد الن�شاط1
6144.85ب�شيط
7555.15مركب

النواجت التي ينميها الن�شاط2
6749.26معرفية

00.00انفعالية
6950.74مهارية
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الن�سب املئوية للتكرارات %التكراراتامل�ستوياتاجلانبالرقم

مراعاة الفروق الفردية3
6547.79نعم

7152.21ل

قابلية تنفيذ الن�شاط �شمن احل�شة4
6850.00بدرجة كبرية

00.00بدرجة متو�شطة
6850.00بدرجة قليلة

وجود تعليمات كافية5
136100.00نعم

00.00ل

طبيعة الن�شاط6
6547.79فردي

7152.21جمعي

�شيوع الن�شاط واألفته7
8361.03تقليدي
5338.97اإبداعي

مالءمة الن�شاط لل�شف8
136100.00مالئم

00.00غري مالئم

انتماء الن�شاط لهدف الدر�ص9
136100.00بدرجة كبرية

00.00بدرجة متو�شطة
00.00بدرجة قليلة

واخلتامية  التكوينية  لالأن�شطة  املميزة  الفنية  اخل�شائ�ص   )3( اجلدول  من  يالحظ 
درجة  حيث  فمن  الأردن،  يف  الأ�شا�شي  الثالث  لل�شف  الإ�شالمية  الرتبية  كتب  يف  الواردة 
و%44.85   )%55.15( مركباً  كان  الأن�شطة  ن�شف  عن  يزيد  ما  اأن  يالحظ  الن�شاط  تعقيد 
النواجت  جميع  توزعت  فقد  الن�شاط،  ينميها  التي  النواجت  حيث  ومن  ب�شيطة.  اأن�شطة  كانت 
الن�شاط تتوزع ب�شورة متوازنة ما بني املعرفية واملهارية 50.74% مقابل  التي ينميها 
49.26% على الرتتيب. ومن حيث مراعاة الفروق الفردية، فقد بينت النتائج اأن %52.21 

من الأن�شطة ل تراعي الفروق الفردية، و47.79% منها ل تراعيها.
اأما فيما يتعلق بقابلية تنفيذ الن�شاط �شمن احل�شة، فقد اأ�شارت النتائج اإىل اأن جميع 
الأن�شطة ميكن تنفيذها �شمن احل�شة بن�شب خمتلفة، فقد كانت ن�شبة الأن�شطة التي ميكن 
تنفيذها �شمن احل�شة بدرجة كبرية 50.00%، وكذلك الأمر مع الأن�شطة التي ميكن تنفيذها 

بدرجة قليلة بن�شبة %50.00. 
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اأما من حيث وجود تعليمات كافية فقد كانت التعليمات منا�شبة يف جميع الأن�شطة 
وبن�شبة 100.00%. ومن حيث طبيعة الن�شاط فقد كانت الأن�شطة موزعة ب�شورة متوازنة اإىل 
حد كبري بني الأن�شطة اجلماعية والأن�شطة الفردية 52.21% مقابل 47.79% على الرتتيب. 
ومن حيث �شيوع الن�شاط واألفته فقد كانت غالبية الأن�شطة تقليدية بن�شبة 61.03% مقارنة 
فقد  الثالث،  ال�شف  مل�شتوى  الن�شاط  مالءمة  حيث  من  اأما   .%38.97 الإبداعية  بالأن�شطة 
بانتماء  يتعلق  وفيما   .%100.00 بن�شبة  مالئمة  الأن�شطة  جميع  اأن  التحليل  نتائج  بينت 
الن�شاط لهدف الدر�ص فقد كانت جميع الأن�شطة الواردة يف كتاب ال�شف الثالث الأ�شا�شي 

منتمية لهدف الدر�ص بدرجة كبرية بن�شبة %100.00.
وعموماً ميكن تلخي�ص نتيجة هذا ال�شوؤال فيما ياأتي: من حيث درجة تعقيد الن�شاط 
فاإن غالبية الأن�شطة ب�شيطة، ومن حيث النواجت التي ينميها الن�شاط فقد كانت غالبيتها تقع 
الن�شاط �شمن احل�شة  تنفيذ  بقابلية  يتعلق  املهاري، وفيما  املعريف واملجال  املجال  يف 
يف  منا�شبة  التعليمات  اأن  تبني  كما  كبرية.  بدرجة  للتنفيذ  قابلة  الأن�شطة  غالبية  كانت 
غالبية الأن�شطة التكوينية واخلتامية، ويغلب على هذه الأن�شطة الطابع الفردي. ومن حيث 
مالءمة الن�شاط مل�شتوى ال�شف، فقد بينت النتائج اأن معظم الأن�شطة مالئمة، وكذلك الأمر 

بخ�شو�ص انتماء الن�شاط لهدف الدر�ص.
وميكن تف�شري نتيجة ال�شوؤال الأول بالنظر اإىل اأن الأن�شطة التكوينية واخلتامية هي يف 
الأ�شا�ص اأن�شطة تعليمية وتعلمية ي�شرت�شد بها املعلمون يف تنفيذ عملية التدري�ص، وي�شتعني 
بها الطلبة يف فهم الدرو�ص، لذا يالحظ التدرج والنمو الراأ�شي فيها، ففي حني كانت اأكرث 
تركيزاً على العمل اجلماعي يف ال�شف الأول، ثم ركزت على العمل الفردي يف ال�شف الثاين، 
فقد عادت اإىل حماولة حتقيق التوازن بني الأن�شطة اجلماعية والفردية يف ال�شف الثالث، 
ومن حيث التعليمات وو�شوحها، فقد كانت ب�شكل عام وا�شحة متاماً يف ال�شفوف الثالثة، 
من  العديد  وجود  اإىل  ذلك  يعود  ورمبا  واملهاري،  املعريف  املجال  على  تركز  كانت  كما 
اأن ال�شعف يف الرتكيز على  الإ�شالمية، ويبدو  العملية يف مادة الرتبية  الأدائية  املهارات 
الأن�شطة الوجدانية والنفعالية مرده اعتقاد املعلمني اأن هذه الأن�شطة تتطلب وقتاً طويالً 
حتى تتحقق، وعلى اأية حال فهذه نقطة �شعف ل بد من تالفيها، كون الرتبية الإ�شالمية 
زاخرة بالقيم واملبادئ والجتاهات التي ل بد اأن يتم العمل عليها منذ املراحل الأوىل من 

عمر الطفل. 
 )Martinha, 2011( مارتينها  درا�شة  نتيجة  مع  جزئياً  ال�شوؤال  هذا  نتيجة  وتتفق 
التي اأ�شارت اإىل تركيز كتب اجلغرافيا على امل�شتويات الدنيا من املجال املعريف، ودرا�شة 
اإىل  اأن الأن�شطة الفردية متيل  )Collado & Atxurra, 2005( التي بينت  كولدو واأتك�شورا 
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ال�شيادة والغلبة يف الكتب املدر�شية، على الرغم من اأن هناك جهداً من�شقاً يف الآونة الأخرية 
نحو تقدمي املزيد من العمل يف جمموعات يف الكتب املدر�شية، كما تتفق مع نتيجة درا�شة 
ال�شعيدي )2006( التي اأ�شفرت عن ات�شال الأن�شطة بطبيعة املعرفة للقراآن الكرمي وعلومه 
ومالءمتها لالأهداف، ومن جهة اأخرى �شعف هذه الأن�شطة يف ت�شجيع الطلبة على البتكار 

والتجديد ،والبحث والطالع، وموا�شلة التعليم.
التي ك�شفت عن   )Ahtineva, 2005( اأتينفا  النتيجة مع نتيجة درا�شة  وتختلف هذه 
اأن الغالبية العظمى من املهمات والأن�شطة التعليمية الواردة يف الكتاب املدر�شي للكيمياء 
تندرج يف الفئات وامل�شتويات العليا، مثل ترتيب الأبنية املعرفية، وتطبيق املعرفة، واإجراء 

ال�شتدللت. 
اخلتامية  ● للأن�سطة  الفنية  اخل�سائ�س  تختلف  هل  الثاين:  ال�شوؤال 

االأوىل يف  احللقة  ل�سفوف  االإ�سلمية  الرتبية  الواردة يف كتب  والتكوينية 
االأردن تبعاً ملتغري ال�سف: )االأول، والثاين، والثالث(؟ 

لالإجابة عن هذا ال�شوؤال اُ�شتخرجت الن�شب املئوية لتكرارات كل جانب من جوانب بطاقة 
اُ�شتخرجت  ثم  الثالثة،  ال�شفوف  لكل �شف من  وفقاً  واخلتامية  التكوينية  الأن�شطة  حتليل 
البطاقة وفقاً  نتائج اختبار كاي تربيع )χ2( للفروق بني تكرارات كل جانب من جوانب 
ملتغري م�شتوى ال�شف، ومتبوعاً باختبار كرامر Cramer. واجلدول )4( يبني نتائج اختبار 

كاي تربيع لال�شتقاللية ح�شب ال�شف.
الجدول (4(

التكرارات لجوانب بطاقة تحليل األنشطة التكوينية والختامية تبعًا لمتغير الصف، 
ونتائج اختبار كاي تربيع لاستقالية لداللة الفروق بين التكرارات

امل�ستوياتاجلانبالرقم
قيمة كاي التكرارات

تربيع
م�ستوى 
الداللة

معامل 
ارتباط كرامر ال�سف الثالثال�سف الثاينال�سف االأول

درجة تعقيد 1-
الن�شاط

17818961ب�شيط
44.000.0000.265

626275مركب

النواجت التي 2
ينميها الن�شاط

313267معرفية
183.330.0000.382 2230انفعالية

21511669مهارية
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امل�ستوياتاجلانبالرقم
قيمة كاي التكرارات

تربيع
م�ستوى 
الداللة

معامل 
ارتباط كرامر ال�سف الثالثال�سف الثاينال�سف االأول

مراعاة الفروق 3
الفردية

9618265نعم
55.680.0000.298

1446971ل

4
قابلية تنفيذ 

الن�شاط �شمن 
احل�شة

12721268بدرجة كبرية
147.780.0000.343 41360بدرجة متو�شطة

72368بدرجة قليلة

وجود تعليمات 5
كافية

237235136نعم
16.390.0000.162

3160ل

طبيعة الن�شاط6
9018065فردي

59.930.0000.309
1507171جمعي

�شيوع الن�شاط 7
واألفته

13821283تقليدي
46.980.0000.274

1023953اإبداعي

مالءمة ال�شوؤال 8
مل�شتوى ال�شف

237251136مالئم
4.860.0880.088

300غري مالئم

انتماء الن�شاط 9
لهدف الدر�ص

219242136بدرجة كبرية
15.910.0000.159 2190بدرجة متو�شطة

000بدرجة قليلة

الآتية  اجلوانب  مل�شتويات  التكرارات  توزيع  ا�شتقاللية  عدم   )4( اجلدول  من  يالحظ 
الرتبية  كتب  يف  وردت  كما  واخلتامية،  التكوينية  الأن�شطة  حتليل  بطاقة  يف  الواردة 
درجة  والثالث(:  والثاين،  )الأول،  ال�شف  ملتغري  تبعاً  الأوىل  الثالثة  لل�شفوف  الإ�شالمية 
تعقيد الن�شاط، والنواجت التي ينميها، ومراعاة الفروق الفردية، وقابلية تنفيذ الن�شاط �شمن 
احل�شة، ووجود تعليمات كافية، وطبيعة الن�شاط، و�شيوع الن�شاط واألفته، وانتماء الن�شاط 
ولتو�شيح  ال�شف،  ومتغري  اجلوانب  هذه  بني  ارتباط  وجود  اإىل  ي�شري  مما  الدر�ص.  لهدف 
ذلك اُ�شتخرج معامل ارتباط كرامر Cramer بني م�شتوى ال�شف واجلوانب املذكورة، وقد 
ال�شف وهذه اجلوانب ما بني 0.159 و0.382.  تراوحت معامالت الرتباط بني م�شتوى 
املتعلق  واجلانب  ال�شف  م�شتوى  ارتباط بني  يوجد هناك  ل  اأنه  اأخرى يالحظ  ومن جهة 
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عند  اإح�شائياً  دالة  لي�شت  تربيع  كاي  قيمة  اإن  حيث  ال�شف،  مل�شتوى  ال�شوؤال  مبالءمة 
.)0.05 ≤α( م�شتوى الدللة

وميكن تف�شري هذه النتيجة بالعودة اإىل طبيعة احللقة الأ�شا�شية الأوىل وترابطها والنمو 
اأن هنالك عالقة بني م�شتوى ال�شف وخ�شائ�ص  الراأ�شي يف الأن�شطة الواردة فيها، فيبدو 
الأن�شطة، وهذا متوقع لأن اخل�شائ�ص النمائية من جهة، وطبيعة املعرفة وبنيتها ودرجة 
للمعارف  املفاهيمية  البنية  اأن  كما  لآخر،  �شف  من  تختلف  اأخرى  جهة  من  تعقيدها 
واملهارات املقدمة يف املناهج غالباً ما تكون مت�شلة وم�شتمرة مع مزيد من التعمق يف 
العر�ص والتطبيق، حيث ينظر اإىل املناهج نظرة �شمولية ومتكاملة. هذا، ومل تقع بني يدي 

الباحثني اأية درا�شة تناولت مثل هذه العالقة كي ُتقارن هذه النتيجة بها.

التوصيات:
يف �سوء النتائج ال�سابقة خل�ست الدرا�سة اإىل التو�سيات االآتية:

باملجال . 1 تهتم  باأن�شطة  الإ�شالمية  الرتبية  يف  املدر�شية  والكتب  املناهج  اإثراء 
الوجداين والنفعايل، من خالل اإعداد اأوراق عمل واأن�شطة اإثرائية تت�شمن تركيزاً على القيم 

واملبادئ الأخالقية.
اأن�شطة تنمي الأ�شالة والإبداع، وتوظفهما يف . 2 الدرا�شية  ت�شمني املناهج والكتب 

العملية التعليمية والتعلمية.
كتب . 3 يف  واخلتامية  التكوينية  الأن�شطة  تتناول  التي  الدرا�شات  من  املزيد  اإجراء 

الرتبية الإ�شالمية يف بقية �شفوف مرحلة التعليم الأ�شا�شي.
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األردن  في  األولى  احللقة  د. فريال محمد أبو عوادلصفوف 
د. أمين محمد عمرو اإلسالمية  التربية  الواردة في كتب  واخلتامية  التكوينية  األنشطة  تقومي 
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الأردنية،  الكربى. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، اجلامعة  الأ�شا�شية يف منطقة عمان 
عمان، اململكة الأردنية الها�شمية.

البط�ص، حممد وليد وال�شواح ،هالة )1994(. تقومي الأن�شطة التقوميية الواردة يف كتب . 2
املوؤمتر  اإىل  مقدمة  عمل  ورقة  البحرين.  دولة  يف  الأ�شا�شي  التعليم  من  الأوىل  احللقة 
كلية   « والتعلم  التعليم  خمرجات  بتح�شني  وعالقتة  الرتبوي  الثالث:«التقومي  العاملي 

الرتبية، جامعة البحرين.
دياب، �شهيل )2006(. تطوير اأداة لقيا�ص جودة الكتاب املدر�شي وتوظيفها يف قيا�ص . 3

جودة كتب املنهاج الفل�شطيني. املوؤمتر العلمي الأول لكلية الرتبية – جامعة الأق�شى 
)التجربة الفل�شطينية يف اإعداد املناهج(، غزة، �شبتمرب، 2006.

الربيع، علي )2003(. تقومي كتاب الرتبية الإ�شالمية لل�شف الثامن باجلمهورية اليمنية . 4
من وجهة نظر املعلمني. جملة ح�رضموت للدرا�شات والبحوث، العدد )3(، 10- 31.

الأول . 5 الكرمي وعلومه لل�شف  الكتاب املدر�شي للقراآن  اأحمد )2006(. تقومي  ال�شعيدي، 
الثانوي يف اجلمهورية اليمنية. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة �شنعاء، اليمن.
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 -11 بريوت،  املدر�شي،  الكتاب  حول  الأول  الرتبوي  املوؤمتر  اإىل  مقدمة  عمل  ورقة 
13ت�رضين الثاين. 

العيدان، عايدة والظفريي، فهد )2010(. درا�شة ا�شتطالعية لآراء الهيئة التعليمية نحو . 8
بدولة  الفكرية  الرتبية  تاأهيل  مدار�ص  يف  الإ�شالمية  الرتبية  ملادة  التعليمية  الأن�شطة 

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/joe/arabic/oldwriteup.asp .الكويت
الفراجي، اأحمد )2005(. الأن�شطة التعليمية يف الرتبية الإ�شالمية ودور امل�رضف واملعلم . 9

يف ت�شميمها وتقوميها. اللقاء العلمي اخلام�ص، جامعة طيبة، املدينة املنورة.



433

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )2( - نيسان 

كتب . 10 يف  املت�شمنة  والتَّقوميية  التَّعلُّمية  النَّ�شاطات  تقومي   .)2007( ح�شن  املالكي، 
ر�شالة  للتالميذ.  الالزمة  القرائي  الفهم  املتو�شطة يف �شوء مهارات  باملرحلة  القراءة 

دكتوراه غري من�شورة، جامعة اأم القرى، اململكة العربية ال�شعودية.
القاهرة: . 11 الدينية الإ�شالمية بني الأ�شالة واملعا�رضة.  يون�ص، فتحي )2003(. الرتبية 

عامل الكتب.
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