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  :خلص الدراسةمست

مدى إلمام طالبات كلية التربية في الزلفي بجامعة هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على 

ولتحقيق هذا  وبعض مهارات المسؤولية الوطنية، المجمعة بمفاهيم التربية السياسية وممارساتها،

ض والتحقق من وتم إعداد استبانة لهذا الغر المنهج الوصفي المسحي،الهدف استخدمت الباحثة 

طالبة في الفصل ( 033)ومن ثم تطبيقها على عينة عشوائية من الطالبات بلغت صدقها وثباتها،

وبناء على نتائج الدراسة تم وضع تصور مقترح  ،(ه6301-6301)الدراسي الثاني من العام 

من أبرز  وكان لمقرر دراسي قائم على التربية السياسية لتنمية بعض مهارات المسؤولية الوطنية،

ومهارات المسؤولية  ضعف إلمام الطالبات بمفاهيم التربية السياسية، وممارساتها،: النتائج ما يلي

طالبات السنة  وأن هذا الضعف كان بفروق بسيطة بين أفراد عينة الدراسة ولصالح الوطنية،

 التعليمية،كما أن التصور المقترح بني على وصف شامل لألهداف  الدراسية الثالثة والرابعة،

 وكذلك تنوع في أساليب التقويم، وعدد من االستراتيجيات لتنفيذ المقرر، للموضوعات، ومحتوى

لبعض  وحصل هذا التصور على درجة اتفاق كبيرة جداً بين أعضاء هيئة التدريس على تحقيقه

ية أهم: وفي ضوء النتائج السابقة تم وضع بعض التوصيات منها مهارات المسؤولية الوطنية،

 وقدرته على تنمية مهارات المسؤولية الوطنية، تطبيق التصور المقترح ودراسة جدوى فاعليته،

وزيادة االهتمام بالمجال المهاري؛ بحيث  وضرورة تخصيص مناهج دراسية عن التربية السياسية،

ول دور إجراء دراسات ح :واقترحت الدراسة يتم التركيز على التطبيقات العملية للتربية السياسية،

وحول الوعي السياسي  الجامعات في تنمية الوعي السياسي وتعزيز مهارات المسؤولية الوطنية،

 .للمرأة السعودية واقعه ودور التعليم في تنميته

 

A Proposed Perception for a Curriculum Based on Political Education 

for the Enhancement of some National Responsibility Skills among 

Sample Students from College of Education at the University of Al-

Zulfi 

Abstract:  

The objective of the present study was to identify the level of a sample 

students' level of acquaintance with some skills of national responsibility. 

The sample students are the female students of the college of education at 

the university of Al-Zulfi. To achieve this goal, the researcher used the 

descriptive survey method. A questionnaire was prepared for this purpose, 

(300) students in the second semester of the year (1436-1437 AH). Based 

on the results of the study, a proposed vision was prepared for a curriculum 

based on political education to develop some of the national responsibility 

skills. The most prominent results were the following: students' awareness 

with the skills of national responsibilities was very weak, with very slight 

differences among the sample of the study in favor of the third and fourth 

year students. In addition, the proposed perception was based on a 

comprehensive description of the educational objectives, content, and a 

number of strategies that help deliver the course, as well as a variety of 

evaluation methods. This perception obtained a very high degree of 

agreement among members of the faculty for it achieved some skills of 

national responsibilities. In the light of the previous results, some 
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recommendations were suggested, including the importance of applying the 

proposed perception in this study, examining the feasibility of its 

effectiveness, its ability to develop national responsibility skills, and the 

need to allocate curricula for political education. It also recommends more 

focus on skills through focusing on the practical applications of the 

political education. The study concluded with a suggestion to conduct a 

study on the role of universities in raising political awareness and enhance 

skills of the national responsibility, and an analysis of the Saudi women's 

political awareness and the role of education in its development.  

 

 

 : مقدمة

والتطورات  ومن أبرزها االنفجار المعرفى، يشهد العالم الحالي تغيرات على جميع األصعدة،

هذه التطورات زادت من أدوار التعليم بإزدياد أهميتها في حياتنا فأصبح و العلمية والتكنولوجية،

 .وسيطًا بين التكنولوجيا ومجتمع المعرفة

، وواجاباتها تجاه المجتمع، ية واعية بحقوقهاوتتطلب هذه التغييرات السريعة قوى بشر

 ويأتي ذلك من خالل التربية والممارسة للمسؤوليات التي ترتقي بالمجتمع وتحميه، والوطن،

لذا كان التعليم موضع اهتمام كل من يسعى إلى غرس أو ترسيخ قيمة ما في  والتعليم،

جميع مناحي الحياة لسد حاجات الفرد المجتمع؛باعتباره العمود الفقري القادر على التاثير في 

 .والمجتمع المتزايدة مع االنفجار المعرفي

وأهدافها تولي مهنة  على أن الدول على اختالف فلسفاتها،( 6ص ،8332) وأكد الخطيب

لذلك تسعى األنظمة التربوية إلى إحداث تغييرات جذرية في سياساتها .التعليم كل اهتمامهاوعنايتها

 .ة جيل قادر على المنافسة ومواجهة التحديات المصيرية في مجتمع متطورالتعليمية لتنشئ

وما تزود به الطالب من الخبرات بالحياة  فمهمة التدريس وما لها من أدوار في تربية النشئ،

ال يمكن أن تتحقق إال من خالل منظومة المقررات التي يدرسها الطالب أثناء إعداده األكاديمي 

وهذا هو الدور  وسياسياً  واجتماعياً، وارتقائه فكرياً، ،اعدة أساسية لتطويرهلتساعده في تكوين ق

 .الحقيقي للتربية

وهى ال تعمل فى فراغ بل تستمد دورها من  وتعد التربية واحدة من روافد الثقافة الرئيسة،

ما وبذلك يصبح التعليم بمؤسساته المختلفة المسؤولعن إعداد المواطن ب فلسفةوأهداف المجتمع،

كرد  يتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة بحيث يركز هذا اإلعداد على إبراز الخصوصية الثقافية،

 وتأكيد قيم االنتماء، فعل لمواجهة تحديات العولمة، ومن ثم ضرورة الحفاظ على الهوية الذاتية،

 (.0ص ،8360، مسعود)والوالء الوطنى

ن التربية تسعى الى إعداد متعلم يمتلك إلى أ( 95ص ،8368)محمود وفى هذا السياق يشير

ويفهم النظم  والمهارات التى تجعله مواطناً متفتح الذهن يعتز بوطنه،، والممارسات ،السلوكيات

 بما يؤدى إلى تكوين شخصية تعي الصالح العام، والنظام العالمى الجديد، ،والقانونية ،السياسية

 .أى اآلخروتتقبل الرأى والر وواجباتها، ،وتدرك حقوقها

 وانطالقاً من هذه األدوار التربوية المحورية التى يضطلع بها المتعلم في أي نظام تربوي،

وإيماناً بمركزية التأثير الذي تحدثه نوعية ومستوى التعليم؛ فإن األمر يتطلب تحسين مستوى أداء 

ة التي يجب أن و في مقدمتها تنمية مهارات المسؤلية الوطني وتطوير نوعية إعداده، المتعلم،

 .يكتسبها ويتعلمها من خالل إلمامه بالتربية السياسية
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وتطورها يعتمد على التربية السياسية وتحقيق الوحدة  كما إن استقرار الدول واستمرارها،

ولذلك يجب أن تكون عملية التعليم السياسي جزءاً من مكونات (. 805ص ،8366 جرار،)الوطنية 

 وهذا ما تحرص عليه النظم السياسية المتقدمة والتربوية، فية،والثقا العملية التعليمية،

 (.090ص  ،8363،السليحات)

والتربية  وممارسات المواطنة، وتعد التربية السياسية هي البوابة الرئيسة لترسيخ قيم،

 وهي ركن أساس من أركان التربيةاإلسالمية، السياسية واجبة اليوم؛ لتكوين المجتمع المسلم،

لتحقيق مجتمع مسلم بدون سياسة مسلمة ألنها تعد الفرد المسلم ليكون مواطناً صالحاً واليقوم 

 (.88ص ،8333،الشنتوث) االستقرار السياسي

والتي تعد العاطفة ، التربية السياسية تهدف إلى تنمية مهارات الطالب للمسؤولية الوطنيةف

وبذل كل مافي وسعه من  نتماء إلى وطنه،والرابطة الروحية المتينة التي تشده لال الغريزية القوية،

والمشاركة في غرس مجموعة القيم  وااللتزام بمبادئه وقيمه، أجل المحافظة على استقراره وأمنه،

 (.6ص ه،6309 األلمعي،)والمبادىء اإلسالمية والوطنية

أن للجامعة أدوات عدة يتم من خالها القيام بعملية التربية ( 0ص ،8369) وأكد هالل

واالجتماعي  ،لما لها من عالقة قوية بالنظام السياسي ومن أبرزها المناهج الدراسية، ،اسيةالسي

 .وأيدلوجيته السياسية، وأفكاره ،وتنعكس عملية وضعها على النظام القائم السائد،

ن تعكس أأن التربية السياسية كمادة دراسية البد و( Tormey,2006,p312) ويرى تورمي

وتعلم المفاهيم السياسية المحورية في النشاط ، والمعارف الواردة هات،واالتجا، الممارسات

 .واتجاهات المواطنة السياسي المجتمعي وتعلم ممارسة قيم،

على أن تولي قضية  ومن بينها المملكة العربية السعودية ،وقد دأبت الدول األجنبية والعربية

حيث نظمت العديد من الملتقيات ،ية المستدامةباعتبارها الدعامة للتنم،عنايتها التربية الوطنية جل

والندوات والمؤتمرات التي ركزت على جعل االنتماء الوطني ثقافة ومنهجاً سائداً لدى 

 (.613ص ،8368 اليحيوي،)الطالب

وكيبو  ،,Segnatelli, Barbara)1997)وقد توصلت دراسة كالً منسيقناتيل وباربرا 

 ،(8331)والعزعزي ،(8331)والعامر  ،(8339)اء وصف,Kubow, Patricia)1997)وباتركا

وأترا وبن (8366)والهاجري ،(8363)والمعمري(,2007Ahmet&Mediha)وأهمتوميدها

(Attar-Schwartz&Ben-Arieh,2012)أن الطالب  :لعدد من النتائج أبرزها(8369)والشرعه

وبعد  وى متدن لقوة التأثير،ومست ولديهم ضعف في الفعالية السياسية، يفتقرون للمعلومات السياسية،

وتوفر لديهم مستوى أعلى من قوة  إجراء االختبار زادت معرفة الطالب للعمل السياسي وفهمهم له،

وأثرها  وكذلك اختلفت نظرة الطالب لألمور السياسية بشكل كبير مما يؤكد أهمية المادة، التأثير،

ومضمن في المواد  هج مستقل في التربية السياسية،يجب أن يدرَّس تعليم المواطنة من خالل منوأنه  عليهم،

 .تعليم المواطنة يجب أن يكون أهم جزء في برنامج إعداد المتعلمينوأن  الدراسية،

 :كما أثبتت نتائج بعض الدراسات والبحوث ومنها على سبيل المثال ال الحصر دراسة كل من

 Peterson)رسون وكنويلزبيتوWarwick 2007))وارويك ،(8331)والحبيب  ،(8333)الباز

& Knawels ,2009) ،وود ((Wood,2009 وسون(Son,2010)، وشميت 

(Schmitt,2010) وكيندي (kennedy,2010)  د وإسماعيل يوالس ،(8363)والقحطاني

وجود قصور في مسؤوليات (8369)العنزي و ،(8368)والهاملي ،(8363)وعمارة ،(8363)

ـباب الخليجي على المســتوى العربي تواجه تدنياً في ممارســة وأن فئة الشـ المواطنة لدى الطالب،

 .قيم المواطنة نتيجة غياب الوعي السياسي بحقوقهم وواجباتهم وأدوارهم الوطنية

 : مشكلة الدراسة

ومشاركٍة سياسيٍة  ال شك أن تحديات العصر الراهن تستوجب إعداد أفراٍد لمواطنٍة فاعلة،

والتربية عليها مسألة  األزمات المستقبلية ذلك أن تعليم المواطنة،ومجتمعيٍة واعية؛ لمواجهة 
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وهذا اإلعداد ال يجب النظر إليه على أنه منحة وليدة  فرضتها ظروف وأحداث شهدها العالم،

 .فالمواطنة أثر لفعل التعليم والتربية عليها والتربية عليه، وإنما مكتسب يتم تعلمه، الصدفة،

عد على إمعان التمحيص والنقد لبعض األفكار السياسية، عن طريق التربية السياسية تساف

ولذلك تظل موضع اهتمام كافة النظم (.  8333 الحربي،)تعليم الناشئة القيم واالتجاهات السياسية 

 أولها أن كل نظام سياسي يسعى لغرس وتكريس القيم، :لعدة اعتبارات السياسية المتقّدمة والمتخلّفة،

 أن التربية السياسية تسمح بتكريس حد أدنى من القيم، :ثانيها المواطنين، واالتجاهات لدى

أن عملية التربية السياسية الفّعالة تسهم في  :وثالثها واالتجاهات لتدعيم الوحدة الوطنية في المجتمع،

 (. 61ـ ص8336 معّوض،)والمتفاعل مع قضايا مجتمعه  إيجاد المواطن الواعي،

فكلما تحسنت مستويات  وحقوق المواطنة، بين التربية، والسياسة، وهناك عالقة ارتباطية

التربية السياسية لدى المواطنين فإنهم يستطيعون من خاللها الحصول على حقوقهم الطبيعية 

 الحواتمة،)كونها تزيد من وعيهم بأهمية الحصول على هذه الحقوق والمحافظة عليها  والمدنية،

8333.) 

 ،6515 ماضي،")نظمة على أنه يصعب الفصل بين التربية والسياسةاتفقت جميع األ"وبذلك

حيث أثبتت الدراسات عبر التاريخ أن العملية التربوية ال تعمل متحررة من قيود النظام (. 650ص

ومهارات  واتجاهات، فالتربية والتعليم وسيلتا أي نظام سياسي إلكساب األفراد قيم، السياسي،

فغياب التربية السياسية عن (.83ص  ،8361 مصطفى،) النظام القائم تتناسب مع أهداف واتجاهات

برامج الدراسة في المؤسسات التعليمية في الوطن العربي حرم المواطنين من أن يطوروا وعياً 

 (. 025، ص 8366جرار، )والمسؤولية والخلق، سياسياً قائماً على العقل،

من % 58عزل السياسة عن التعليم أن  ومن نتائج األبحاث التي أجريت لمعرفة انعكاسات

 من مديري المدارس ال يتقبلون فكرة ربط السياسة بالتعليم،% 51و من اآلباء،% 50و المعلمين،

وأفسح المجال للعناصر  مما أدى إلى سلب التعليم من دوره في تنمية الوعي السياسي للطلبة،

وتوعية  هناك تربية سياسية موضوعية، فمن المهم أن يكون المعادية لتحقيق أهدافها من خاللهم،

 ،8361 مصطفى،)النشء بخطورة العداءات الموجهة للنظام السياسي القائم وفق قيمه ومستهدفاته

 (.65ص

وتعزز قيم الوالء واالنتماء، وهي تنمية  لذلك تحقق التربية السياسية المواطنة الفاعلة،

رية؛ ألنها تبني أسس المواطنة لدى األفراد إذ ال يمكن فصلها عن التنمية البش للمستقبل ذاته،

وهذا الدور هو مسؤولية المؤسسات  وواجباتهم نحو الدولة ونحو اآلخرين، وتعرفهم بحقوقهم،

 .التربوية

حيث أفردت  وعلى الرغم من تولي المملكة العربية السعودية التربية الوطنية جل اهتمامها،

وأصدرت التعاميم  وخصصت لها المقررات الدراسية، لها نصوص في سياستها وأهدافها التعليمية،

إال أن مؤشرات الواقع تبين أن الحس ، والقرارات التي تحث على تفعيلها وبذل الجهد في تعزيزها

 ،عزمي) وربما غياب ثقافة المواطنة ،الوطني لدى البعض يعتريه نوع من الفتور والضعف

 (. 616ص ،8368، واليحيوي66ص ،8335

وما  مما تواجهه أمتنا العربية من تحديات مصيرية والسيما على المستوى السياسي،وانطالقاً 

نتج عن ذلك من عوامل التآمر الخارجي تبرز هنا أهمية تدريس مقرر قائم على التربية السياسية 

إلعداد أجيال قادرة على أن تقود األمة اإلسالمية إلى غٍد أفضل؛ من خالل تربية قائمة على احترام 

ومن خالل  وإلى غرس قيم المسؤولية الوطنية، وااللتزام االجتماعي، والحرية، واألنظمة،، حقوقال

معايشة الباحثة للواقع التدريسي الحظت أن برنامج اإلعداد التربوي الذي تشرف عليه كلية التربية 

ية الوطنية، بالمجمعة ال يتضمن مقرر يؤهل الطالبة على التربية السياسية لتنمية مهارات المسؤول

مما شجع الباحثة على إجراء دراسة استطالعية على عينة عشوائية من طالبات كلية التربية في 

ه بهدف التعرف على 6301-6301الزلفي بجامعة المجمعة في الفصل الدراسي الثاني من عام 
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حيث  ،وبعض مهارات المسؤولية الوطنية وممارساتها، مدى إلمامهن بمفاهيم التربية السياسية،

تبين من نتائج االستبانة المقدمة لهن عدم إلمامهن بتلك المعارف والممارسات والمهارات، لذا 

 : في السؤال الرئيس التالي تمثلت مشكلة الدراسة

ما التصور المقترح لمقرر دراسي قائم على التربية السياسية لتنمية بعض مهارات المسؤولية 

 ي الزلفي بجامعة المجمعة ؟الوطنية لدى طالبات كلية التربية ف

 : ويتفرع من السؤال الرئيس السابق تساؤالت الدراسة التالية

 ما مدى إلمام طالبات كلية التربية في الزلفي بجامعة المجمعة بمفاهيم التربية السياسية، .6

 وبعض مهارات المسؤولية الوطنية؟ وممارساتها،

ات عينة الدراسة حول مدى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درج .8

وبعض مهارات المسؤولية الوطنية  وممارساتها، الطالبات بمفاهيم التربية السياسية، إلمام 

 تعزى لمتغير السنة الدراسية؟

قائم على التربية السياسية لتنمية بعض مهارات المسؤولية دراسي ما التصور المقترح لمقرر  .0

 لزلفي بجامعة المجمعة؟الوطنية لدى طالبات كلية التربية في ا

هل يحقق التصور المقترح القائم على التربية السياسية تنمية بعض مهارات المسؤولية الوطنية  .3

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية؟

 : أهداف الدراسة

 : تهدف الدراسة الحالية للوصول إلى

ي بجامعة المجمعة بمفاهيم التربية التعرف على مدى إلمام طالبات كلية التربية في الزلف .6

 .وبعض مهارات المسؤولية الوطنية وممارساتها، السياسية،

وبعض مهارات  وممارساتها، بيان الفروق بين إلمام الطالبات بمفاهيم التربية السياسية، .8

 .المسؤولية الوطنية التي تعزى لمتغير السنة الدراسية

التربية السياسية يحقق تنمية بعض مهارات إعداد تصور مقترح لمقرر دراسي قائم على  .0

 .المسؤولية الوطنية لطالبات كلية التربية في الزلفي بجامعة المجمعة

التعرف على مدى تحقيق التصور المقترح ألهداف تنمية مهارات المسؤولية الوطنية من وجهة  .3

 .نظر أعضاء هيئة التدريس

 : أهمية الدراسة

 : وتفيد كالً منتكمن أهمية الدراسة في نتائجها 

  :في الجانب النظري -أ 

 من خالل تخطيط مقرر لتأهيل الطالبةأثناء إعدادها  :المخططين لمناهج التعليم العالي

 .األكاديمي على التربية السياسية وتنمية مهارات المسؤولية الوطنية

 من خالل تقديم بعض التوصيات والمقترحات  :الباحثين في مجال المناهج وطرق التدريس

لتي قد تفتح مجاالً لبحوث ودراسات مستقبلية لتطوير الممارسات التدريسية في مجال التربية ا

 .والمسؤولية الوطنية السياسية،

 ومجال  من خالل تأليف الكتب في مجال التربية السياسية بصفة عامة، :القادة التربويين

 .المسؤولية الوطنية بصفة خاصة

 : في الجانب التطبيقي -ب 

 -  من خالل تزويدهم بتصور مقترح يمكن أن يساعد  :على برامج إعداد المعلمينالقائمين

وإثراء المحتوى التعليمي من جهة  أعضاء هيئة التدريس في تحقيق أهداف المقرر من جهة،

 .أخرى

 - من خالل تقديم تصور مقترح لتنمية  :الطالب الجامعيين في فترة إعدادهم األكاديمي

 . وإثراء معارفهم بالتربية السياسية مهارات المسؤولية الوطنية
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 : حدود الدراسة

 : اقتصرت الدراسة على الحدود التالية

ويتضمن بناء المقرر المقترحالقائم على التربية السياسية لتنمية بعض  :الحدود الموضوعية .6

 .مهارات المسؤولية الوطنية

كلية التربية في الزلفي تم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية من طالبات : الحدود البشرية .8

عضواً من أعضاء هيئة التدريس بكليات ( 93)وعدد طالبة،( 033)بجامعة المجمعة قوامها 

 .التربية في الجامعات السعودية

/ 6301تم تطبيق أدوات الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  :الحدود الزمانية .0

 .ه 6301

 . الزلفي بجامعة المجمعة في المملكة العربية السعودية كلية التربية في :الحدود المكانية .3

 : مصطلحات الدراسة

 : Political Educationالتربية السياسية

الجهود المبذولة من قبل مؤسسات التربية : "بأنها(61، ص8366)عرفها شهاب الدين

طن واعياً ليكون الموا الرسمية وغير الرسمية والتي تعمل على تكوين وتنمية شخصية سياسية،

وقادراً وراغباً في المشاركة السياسية بفعالية في قضايا مجتمعه العامة بكل صور المشاركة المتاحة 

 ".والتي تؤدي إلى التغير نحو األفضل

تدريسية رسمية مقصودة تهدف إلى تنمية  عملية: وتعرفها الباحثة في الدراسة الحالية بأنها

طالبة واعية الرؤى السياسية تجاه المواقف واألحداث إلعداد وتوحيد ،نتماء والوالء للوطنروح اال

 .وواجباتها نحو الدولة والمجتمعمن خالل مقرر دراسي مقترح قائم على التربية السياسية بحقوقها،

 : National Responsibilityالوطنية المسؤولية

ات السلوكية أو الموجه األطر المعيارية،" :بأنها( 2ص ه،6303) عرفها نصار والمحسن، 

وعلى وعي بما  التي تؤثر إيجابياً في تكوين شخصية الفرد فتجعله ملتزماً أخالقها وسلوكها،

وغيرها من المقومات األساسية للمواطنة الصالحة بغية  تتضمنه المواطنة من حقوق وواجبات،

 ".ويمتلك ثقافة الوالء واالنتماء لوطنه إعداد فرد يعتز بثقافته الوطنية،

أداء الطالبة لمجموعة من السلوكيات التي تجعل  :بأنهاا الباحثة في الدراسة الحالية وتعرفه

 .والسياسية ومدركة لحقوقها وواجباتها الوطنية منها مواطنة صالحة متفهمة للنظم التربوية،

   :أدبيات الدراسة

ويمكن  قة،والدراسات الساب، (النظري)اإلطار المفاهيمي  :الدراسة الحالية أدبياتتناولت 

  :إيجازها على النحو التالي

 (: النظري)اإلطار المفاهيمي  :أولا 

 طبيعة التربية السياسية

 ،8366)ومن بينها ما وصفه شهاب الدين  تعددت الرؤى حول طبيعة التربية السياسية،

مؤدي وعلى العمل ال وقادرة على الحوار البناء، عملية تهدف إلى تكوين عقلية ناقدة،: بأنها( 62ص

 .وهي أيضاً عملية مستمرة مدى الحياة، إلى التغيير نحو األفضل

تنمية معايير وقيم محددة من قبل النظام السياسي : بأنها( 8ص ،8363)بينما يرى الشماسي 

، 8363)ويرى السليحات . باستخدام وسائل مختلفة تعمل على ترسيخ تلك القيم مواطنيه،في عقول 

 .والتي تسهم جميعها في عملية التنمية الشاملة العامة، أنها جزء من الثقافة(090ص

ومن بينها ما عدده ، والنظريات الفكرية وقد تعددت مبادئ التربية السياسية بتعدد المدارس،

 : في الفكر اإلسالمي كالتالي( 30ص ،8369)التويجري 

 .وسلوك وأخالق، وشريعة دين ودنيا، اإلسالم عقيدة، -6

 .والقواعد المثبتة لكيانه المجتمع، الضوابط الحاكمة لمسار -8
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 .اإلسالم منهج متكامل للحياة -0

 .المنهج اإلسالمي منهج مرن ينسجم مع الفطرة اإلنسانية  -3

 .ومسايرة للتطور العالمي القواعد الدستورية لنظام الحكم في اإلسالم حية، -9

 : عالقة التربية بالسياسة

سياسي أراد أن يستمر في شؤون منذ زمن؛ بأنه مأمن نظام ( 60ص ،6523)أشار يوسف

إلى أن عملية التربية ( 63ص ،6550)وأكد بدران.المجتمع إال وكانت التربية في مقدمة أولوياته

وهي القاعدة التي تنطلق  السياسية هي القاعدة التي يعتمد عليها أي نظام سياسي إلنجاز وظائفه،

مكن فصل السياسية عن التربية فالتربية ومن هنا يتضح أنه ال ي. منها الممارسات ألي نظام سياسي

 . مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسياسة

كان لزاماً أن يكون من أدوار المؤسسات التعليمية العمل على تهيئة جيل قادر على  لذلك

فمن البديهي إصالح مسارات  مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحيط باألمة اإلسالمية،

والبد من ربط عملية ، آليات عملها القديمة بما يتوافق مع روح العصر ومتطلباتهوتغيير  التربية،

 (.35ص ،8330، جاسم )التربية بالعمل السياسي

 : مضمون التربية السياسية

مضمون التربية السياسية كما جاءت في دائرة المعارف (02ص ،8333)تناول المنوفي 

وغير المخطط ، وغير الرسمي المخطط، الرسميالدولية للعلوم االجتماعية بوصفها التعليم 

وقد  وخصائص الشخصية ذات الداللة السياسية،، والممارسات السياسية، والقيم، للمعلومات

 .تشاركت العديد من األدبيات العالمية هذا المضمون

وفي درجة تقبله ، ويتضح مضمون التربية السياسية في ربط المواطن باألهداف العليا للدولة

والعالقة بين ، رات السلطة السياسية؛ حيث يرتبط مفهوم المواطنة بطبيعة النظام السياسيلقرا

 (.83-61ص ص ،8369،سالم)مفهوم المواطنة والمشاركة السياسية ألفراد المجتمع 

أن مضمون التربية السياسية يهدف إلى ( 30ص ،8369) وفي هذا الصدد أكد التويجري 

ليس بينه  اقع المجتمع وفلسفته وأهدافه لكي ينشأ مواطناً صالحاً،مساعدة الطالب على استيعاب و

وروح ،ومن ناحية أخرى يهدف إلى تنمية عاطفة المعايشة وبين قيم المجتمع أي تعارض أو صدام،

 .وتوحيد الرؤى السياسية تجاه المواقف واألحداث،االنتماء والوالء للوطن

واحتياج مؤسساتنا التعليمية له  ،السياسيةومن خالل ما سبق تتضح أهمية مضمون التربية 

وبناء ، للتأثير على االتجاهات والقيم السياسية التي يؤمن بها الطالب وتؤثر في تشكيل سلوكهم

 .وتنمية مهاراتهم في المسؤولية الوطنية شخصياتهم،

 

 .المسؤولية الوطنية

لتي ولد بها أو هاجر إليها، انتماء اإلنسان إلى الدولة ا :تُعّرف المسؤولية الوطنية بأنها

وتمتعه بشكل متساٍو مع بقية المواطنين بالحقوق والتزامه بأداء  وخضوعه للقوانين الصادرة عنها،

العجمي، )الواجبات، وهي بذلك تمثل العالقة بينا لفرد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة 

 (.6ص ،8363

ة بين الفرد والدولة يحددها الدستور عالق :بأنها(60ص  ،8363)ويعرفها أبو المجد 

 والتي تتضمن بالضرورة المساواة في الواجبات والحقوق بين المواطنين، والقوانين المنبثقة عنه،

 .والشرط الثاني توفر نظام ديمقراطي الدولة الوطنية، :وتتطلب شرطين أساسيين هما

قة بين الفرد والدولة وفق إنا لمفهوم المعاصر للمسؤولية الوطنية تطور ليصبح تلك العال

القانون الذي يحكم تلك الدولة وبما يحتويه من حقوق وواجبات، فممارسة المواطنة تتطلب توفير 

ولقد ارتبط هذا المفهوم بمفهوم الدولة (. 05ص ،8336الكواري، )حد أدنى من هذه الحقوق 

والواجبات تختلف تبعاً للنمط واختالف منظومة القيم االجتماعية والسياسية عبر العصور، فالحقوق 
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السياسي الذي يحكم الدولة فضالً عن تطور مفهوم العقد االجتماعي بين المواطنين والدولة 

 (. 6، ص8366قرواني، )

وعليه يمكن أن نخلص إلى أن مكونات هذا المفهوم تتمثل في المعلومات، والمشاعر، 

هوم الذهني والشعور النفسي والذي يرتبط والسلوك والتي تصنف ضمن مستويين؛ األول يتمثل بالمف

بالمعلومات عن الوطن والوعي بالحقوق والواجبات، ويعتمد على التربية والتعليم ومؤسسات 

أما الثاني فيتمثل بممارسة المواطنة من خالل االلتزام باألنظمة وممارسة  التنشئة االجتماعية،

الصبيح، )عات التي تنظم عمل المواطنين ويعتمد على النظم والتشري العمل السياسي والمدني،

 (.3، ص8339

ويتم تعزيز قيم المواطنة في معظم األنظمة التربوية من خالل ثالث زوايا للمواطنة 

  (:65ص ،8331عبود  ،80ص ،8331 المعمري،)

من خالل تزويد المتعلم ثقافة وتاريخ Education about Citizenshipالتربية عن المواطنة  -

 .ياسي للبلد ويكون بصورة مباشرة عن طريق التلقينالنظام الس

وذلك عبر المشاركة Education through citizenshipالتربية من خالل المواطنة  -

 .المباشرة بالمناشط التعليمية المختلفة سواء داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها

ء برامج وأنشطة عن طريق بنا Education for citizenshipالتربية من أجل المواطنة  -

مختلفة تراعي احتياجات كل متعلم ويكون التركيز هنا على الجوانب المهارية والوجدانية 

 .والمعرفية

 أنها ال بد أن( 63ص  ،8339) أكد المبارك  وحتى تكون التربية الوطنية مبنية على وعي،

اطن بالعديد من مفاهيم يتم من خاللها تعريف الطالب المو تتم بتربية مقصودة تشرف عليها الدولة،

 والمجتمع، والنظام السياسي، والحكومة، مفهوم الوطن، :مثل الوحدة الوطنية وخصائصها،

وغيرها من مفاهيم  والحقوق والواجبات، والقانون، والمسؤولية االجتماعية وصورها، والشورى،

 .والمسؤولية الوطنية وهنا تبرز العالقة الوثيقة بين التربية السياسة. وأسسها الوحدة الوطنية،

واختالف  وهكذا يتضح أن مفهوم المسؤولية الوطنية وإن اختلفت مجاالتها باتساع مضمونها،

واهتمامات الباحثين حولها فال بد من التركيز على ربطها بالنواحي السياسية، فالتربية  سياقها،

 .نساني ووسيلة لبنائهولذلك هي ضرورة للمجتمع اإل السياسية مرجع مهم في التربية الرسمية،

 : أبعاد المسؤولية الوطنية

و من هذه  له أبعاد متعددة تختلف تبعاً للزاوية التي يتم تناوله منها، الوطنيةمفهوم المسؤولية 

 (: 66-5، ص ص 8363 بلولة، ،63-68، ص ص 8331 المنشاوي،) :األبعاد ما يلي

 .الوطنية لبناء مهاراته، وكفاياته تزويد الطالب بوسائل تعزيز التربية  :البعد المعرفي -1

والتحليل، وحل  التفكير الناقد، :مثل تزويد الطالب بالمهارات الفكرية، :البعد المهاري -2

 .لكي يستطيع تمييز األمور ويكون أكثر عقالنية ومنطقية وغيرها،...المشكالت

 .تنمية الكفاية االجتماعية في التعايش مع اآلخرين :البعد االجتماعي -3

 .و تكوين الحس الوطني ولوطنهم، ولمجتمعهم، غرس انتماء الطالب لثقافاتهم، :د االنتمائيالبع -4

 والتسامح، والمساواة، تكوين المفاهيم الموافقة لتعاليم الشريعة مثل العدالة، :البعد الديني -5

 .والديمقراطية والشورى، والحرية،

 .فيه المواطن واإلنساني الذي يعيش وهو اإلطار المادي، :البعد المكاني -6

البعد السياسي الذي يتجلى : آخرين هما بعدين( 03ص ،8363)وأضاف السيد وإسماعيل 

 .والبعد االقتصادي ويستهدف إشباع الحاجات المادية األساسية في اإلحساس باالنتماء إلى الوطن،

قيمة المشاركة السياسية أحد األبعاد المهمة في تعزيز ( 629ص ،8331)واعتبرت عروب 

 قافة المواطنة التي تسعى المؤسسات التربوية إلى إدماجها وبشكل مكثف داخل النظام التربوي،ث
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والعمل على ترسيخ قواعد  فمن خاللها يتمكن أفراد المجتمع من المشاركة في تحقيق أهداف التنمية،

 .وتعميق قيم الحوار والمساواة ونبذ التعصب والعنف، العيش،

البعد  :أبعاد المواطنة في ثالثة أبعاد أساسية هي( 618ص  ،8363)ويجمل سكران 

والبعد التنموي لتنمية الوعي  والتعامل مع اآلخر، اإلنساني الذي يتطلب نظرة تستند على التسامح،

والبعد العالمي بمعنى االنفتاح واالهتمام بمصادر  وحس النقد والبحث عن الحقيقة، السياسي،

 .والعدل والسالم العالميين فة،اإلنسان والكون والثقافات المختل

 : مهارات المسؤولية الوطنية

 اختلفت الدراسات التربوية التي تناولت مهارات المسئوليات الوطنية وفق األهداف،

 (63 60ص ص ،8363)فعددت عمار  واألبعاد المقصودة والمشتقة من المواطنة، والمتغيرات،

 : مهارات المسؤولية الوطنية لتشمل

 .فهم الرموز الوطنية واألحداث المدنية والسياسية القدرة على -

 .ومعرفة جذورها وصلتها بالحاضر القدرة على تحليل القضايا السياسية، -

 .القدرة على التمييز بين الحقيقة والرأي اعتماداً على آليات منهجية مضبوطة -

 .خرىالقدرة على التوفيق بين احتياجاتك كفرد مع احتياجات مجتمعك والمجتمعات األ -

 .والتواصل مع األشخاص المختلفين عنك القدرة على التعايش مع اآلخرين، -

 : إلى خمس مهارات وهي على النحو التالي( 1ص ،8369) الحمدونوتعددها 

 . مهارة التعامل اإليجابي مع مفهوم الهوية واالنتماء -

 .مهارة نشر العدالة والمساواة والدفاع عنها -

 .مبادئ الديمقراطية واحترام القوانين المنبثقة منهامهارة احترام حقوق اإلنسان و -

 .مهارة حل النزاعات وإشاعة السالم -

 .مهارة العمل على استدامة التنمية -

حصراً لمهارات المسؤوليات الوطنية الواردة في ( 06ص ،8339)بينما قدم واصف 

 -التفكير الناقد -اء الواجباتمراقبة أد -التفاعل والحوار البناء :الدراسات التربوية على النحو التالي

 -التوصل إلى نتائج -تفسير المعلومات -التحليل والتركيب -تنظيم البيانات -االتصال الفعال

 .بناء الجماعات و العمل الجماعي -صناعة واتخاذ القرارات -المشاركة في األحداث السياسية

تعددة لتنمية وفهم في دراسته إلى أن هناك طرق م( kennedy,2010,p111)ويشير كيندي

مهارات المسؤولية الوطنية من خالل إعداد الطالب إعداداً يؤهلهم لمعرفة مالهم من حقوق وما 

وترجمة هذه المعرفة إلى سلوك تطبيقي له عالقة بالوطن  عليهم من واجبات تجاه الوطن،

 في الحوار، وممارسة األساليب العقالنية،بتعويدهم على تحمل المسؤولية الوطنية، واستقراره

 .وهذا ما تهدف إليه التربية السياسية. والمشاركة في اتخاذ القرار،وممارسة النقد البناء 

أو الصفات التي  وباستقراء ما سبق تنطوي مهارات المواطنة على مجموعة من الخصائص،

في وعي المواطن ( 629ص ،8363)يحددها الشين والجمال  يتعين أن تتصف بها المواطنة،

وأن  واالهتمام بمجريات األحداث والتداعيات المرتبطة بها، ت ومتغيرات الثقافة السياسية،بثواب

ويبدي  وأن يظهر تفهمه لآلخرين، يكون ذا حس نقدي مدركاً للمشكالت التي تواجهها بالده،

 واالهتمام بقضايا خدمة المجتمع والبيئة، وتفعيل الحقوق والواجبات في سلوكه، احتراماً للسلطة،

 .وإدراك معنى التسامح والسالم في التفاهم الدولي

 ومهارات، لذا أصبح من األهمية أن يكون للمقررات الدراسية دور بارز في تنمية معارف،

ذلك لما لها ( 09ص ،8332) وعلل بنيه(60ص ،8335العتيبي، )واتجاهات المسؤولية الوطنية 

وتكوين ،م والسلوك واألفكار المنضبطةوالمحافظة على القي، من دور في تأكيد شخصية الطالب
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وتنمية االنتماء للوطن والوالء والطاعة لوالة األمر بطريقة تربوية  المفاهيم الصحيحة وتعزيزها،

 .سليمة

 : الدراسات السابقة

 : على النحو التالي السابقةيمكن تصنيف الدراسات 

 : دراسات سابقة تناولت التربية السياسية: أولا 

 (: 7776)ضية و آخرون دراسة الموا

هدفت إلى التعرف على المعوقات التي تواجه دور الجامعات األردنية في تعزيز مفاهيم 

 وعالقة ذلك بمتغيرات الجنس، التربية السياسية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها،

وتكونت العينة  يلي،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحل. والرتبة األكاديمية والجامعة،

 وقد استخدمت االستبانة كأداة للدراسة، عضواً من الجامعات التي وقع عليها االختيار،(  093) من

وأظهرت النتائج وجود درجة متوسطة من الموافقة على المعوقات التي تواجه الجامعات األردنية 

فروق ذات داللة إحصائية حول وعدم وجود  في القيام بدورها في تعزيز مفاهيم التربية السياسية،

المعوقات التي تواجه الجامعات األردنية في تعزيز مفاهيم التربية السياسية تعزى لمتغير الجنس، 

ووجود فروق ذات داللة إحصائية حول المعوقات التي تواجه الجامعات األردنية في تعزيز مفاهيم 

الرسمية ولمتغير الرتبة ولصالح رتبة  التربية السياسية تعزى لمتغير الجامعة ولصالح الجامعات

وأوصت الدراسة بضرورة وضع الجامعات خطة شاملة لزيادة االهتمام بتعزيز األستاذ المساعد، 

 .مفاهيم التربية السياسية

  (:7777)دراسة السليحات 

هدفت إلى تقصي دور الجامعات األردنية في تعزيز مفاهيم التربية السياسية لدى الطلبة من 

نظر أعضاء هيئة التدريس واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وكانت أداة الدراسة  وجهة

عضو هيئة تدريس، وأظهرت النتائج أن دور ( 615)وتم تطبيقها على عينة مكونة من  استبانة،

الجامعات في تعزيز مفاهيم التربية السياسية لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس قد 

واختلف دور الجامعات في تعزيز مفاهيم التربية السياسية  م بدرجة منخفضة جداً،جاء بشكل عا

باختالف نوع الجامعة ونوع الكلية، وكانت الفروق لصالح الجامعات الحكومية، والكليات اإلنسانية 

على التوالي، ولم يكن لمتغير الرتبة األكاديمية أثر ذو داللة إحصائية، وأوصت الدراسة بضرورة 

الجامعات خطة شاملة لزيادة االهتمام بتعزيز مفاهيم التربية السياسية التي تواكب األحداث  وضع

 .السياسية المحلية والعربية والعالمية

  (:7777)دراسة العازمي والرميضي

هدفت إلى التعرف على دور المعلمين في تنمية القيم الوطنية لدى طلبة المدارس الثانوية في 

عرف عما إذا كان هناك فروق في دور المعلمين بشأن تنمية القيم الوطنية تعزى والت دولة الكويت،

وتم  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، والمنطقة التعليمية، وسنوات الخبرة، لمتغيرات الجنس،

وطبقت على عينة عشوائية من  إعداد أداة االستبانة التي اشتملت على مجموعة من القيم الوطنية،

أن  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها والمعلمات في مدارس المرحلة الثانوية،المعلمين 

 تقديرات أفراد العينة لدور المعلمين في تنمية القيم الوطنية جاءت بدرجة كبيرة في جميع المجاالت،

 والمنطقة التعليمية، وسنوات الخبرة، ووجدت فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس،

أوصت الدراسة بتشجيع المواطنة والقيم الوطنية لدى الطالب خاصة القيم التي تهتم بالمجال و

 . واالهتمام بإعداد وتدريب المعلمين على تعليم القيم السياسي،

 (:  7777) الشديفات  دراسة

واقتراح  إلى التعريف بدور الجامعات األردنية في تعزيز مفاهيم التربية السياسية، هدفت

وطبقت أداة الدراسة وهي االستبيان  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي،، اتيجية لتحقيق ذلكسترا

) وتكونت العينة من  جامعة لمرحلة البكالوريوس،(  81)  على طلبة وأعضاء هيئة تدريس في
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وأظهرت النتائج وجود اتجاهات إيجابية لدى الطلبة ، عضو هيئة تدريس(  093) طالب و(  233

وأن هناك إدراكاً بدرجة متوسطة لدى  الجامعات في تعزيز مفاهيم التربية السياسية،عن دور 

وأوصت الدراسة بضرورة وضع الجامعات خطة شاملة لزيادة  الشباب لمفاهيم التربية السياسية،

 .االهتمام بتعزيز مفاهيم التربية السياسية والتي تواكب األحداث السياسية

 : لت المسؤولية الوطنيةدراسات سابقة تناو :ثانياا 

 (: 7777)والمحسن  ،نصار دراسة

التعرف على أهم األساليب والممارسات واألنشطة التربوية الواجب أن تقوم بها هدفت إلى 

وتقديم تصور مقترح لتفعيل دور كليات التربية في  كليات التربية لتفعيل قيم المواطنة لدى طالبها،

وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة،  دراسة المنهج الوصفي،واستخدمت ال تعزيز قيم المواطنة،

من أعضاء وعضوات هيئة التدريس، وكشفت نتائج الدراسة عن ( 25)وطبقت على عينة عددها 

وجود قصور في األساليب والممارسات واألنشطة التربوية الالزمة لتفعيل قيم المواطنة في واقع 

يل األساليب والممارسات واألنشطة واإلمكانات الفنية والمادية إعداد المعلم، وأوصت الدراسة بتفع

بغية الحصول على مخرجات من المعلمين يمتلكون  التي يتعين توافرها في منظومة إعداد المعلم،

والقيم ما يمكنهم من القيام بأدوارهم المتوقعة في مجال التربية على  والمهارات، من المعارف،

 .المواطنة

 (: 7777)وسعد  ،يدراسة الشامان

 هدفت إلى التعرف على مستوى اتجاهات طالب جامعة طيبة إزاء عناصر الهوية واالنتماء،

واستخدمت  واألنشطة الطالبية في دعم الهوية واالنتماء، والتعرف على دور المقررات الدراسية،

نة عشوائية وطبقت أداة الدراسة وهي عبارة عن مقياس اتجاه على عي الدراسة المنهج الوصفي،

وتوصلت نتائج الدراسة إلى انخفاض  طالب في تخصصات دراسية متنوعة،(  633) مكونة من

ووجود وعى نسبى لدى الطالب بالمخاطر  وعى الطالب بعناصر الهوية الوطنية ومكوناتها،

 كما أسفرت النتائج عن قيام المقررات الدراسية بدورها في دعم المحيطة بدوائر انتماءات الفرد،

وأوصت الدراسة  بينما تقوم األنشطة الطالبية بدور هامشي في هذا المجال، االنتماء لدى الطالب،

 .وما تتضمنه من حقوق وواجبات بأنه ينبغي عند طرح قضايا االنتماء أن يتم في سياق المواطنة،

 Garcia & et. al ,2011))دراسة جراسيا وآخرون 

 ب المدارس الثانوية االسبانية حول المواطنة،هدفت إلى الكشف عن أفكار وتوجهات طال

طالباً في خمس مناطق ذاتية ( 8383)وطبقت استبانة على عينة بلغت  واستخدمت المنهج الوصفي،

 Madrid, theواألندلس وجزر الكناري، إكستريمادورا، بالد الباسك، مدريد، :الحكم هى

Basque Country, Extremadura, the Canary Islands and Andalusia.  وقاست

 الديمقراطية، :مثل االستبانة وعى الطالب بالمفاهيم العالمية للمواطنة في عدة أبعاد مختلفة،

والتمييز  والتحامل، والطاقة، اإلمبراطورية واإلمبريالية، والتنمية المستدامة، والعولمة، والتنوع،

الطالب يحملون اتجاهاً تقليدياً نحو  إلى أن وأشارت النتائج والهجرة وحقوق اإلنسان، والعنصرية،

وإلى وجود فروق دالة إحصائياً في إدراك مفاهيم المواطنة وحقوق اإلنسان بين  المواطنة العالمية،

ونوع المدرسة  وكانت هناك أيضاً اختالفات حسب الجنس، أفراد العينة حسب الرتبة والسن،

روق دالة إحصائياً في مفهوم المواطنة بين كما وجدت ف والخلفية االجتماعية والثقافية للطالب،

وأوصت الدراسة بأهمية تطوير وجهة نظر عالمية للمواطنة  الطالب المهاجرين وغير المهاجرين،

 .أكثر توجهاً إلى تعزيز العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان

 : (Mhlauli,2011 )مهليلىدراسة 

 اعية لمفاهيم المواطنة في بوتسوانا،هدفت إلى الكشف عن إدراك معلمي الدراسات االجتم

 خاصة بعد ظهور العولمة من خالل تدريس الدراسات االجتماعية في المدارس االبتدائية،

وكشفت عن أن معلمي الدراسات االجتماعية  واستخدمت الدراسة أساليب نوعية لجمع البيانات،
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استنتاج مفاده أن التربية على  وأن النتائج تؤدي إلى لديهم تصورات حول المواطنة بطرق متعددة،

لذا فإن  وال توجد خطة واضحة لتعليمها، المواطنة في بوتسوانا تعتمد على وجهات نظر متعددة،

تعليمها متفاوت ما بين المراحل التعليمية، وأوصت الدراسة بأهمية إعداد المعلم في مجال التربية 

 .على المواطنة

 : التعليق على الدراسات السابقة 

اً للمتغيرات السياسية التي تشهدها المجتمعات اليوم فإن معظم الدراسات خالل السنوات نظر

األخيرة تناولت موضوع التربية السياسية بكثير من االهتمام؛ باعتبارها األساس الذي يبنى عليه 

ات، الهوية الثقافية والوطنية واالنتماء التي تحصن األفراد ضد التداعيات السلبية لهذه المتغير

  :وبمراجعة نتائج الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت هذا الموضوع يتضح التالي

 بدراسة التربية السياسية ومهارات المسؤولية  تزايد اهتمام الباحثين في الحقل التربوي

 .الوطنية

  ضرورة الكشف عن المناهج واألساليب التدريسية التي تعمل على تنمية مهارات المسؤولية

 .نيةالوط

 أهمية دور الجامعات في تعزيز مفاهيم التربية السياسية. 

  وجود عالقة بين التربية السياسية والمسؤولية الوطنية. 

  وجود قصور في مفاهيم التربية السياسية ومهارات المسؤولية الوطنية. 

 ي أهمية وضع الجامعات لخطة شاملة لزيادة االهتمام بتعزيز مفاهيم التربية السياسية الت

 .تواكب األحداث السياسية المحلية والعالمية

تحديد إجراءات الدراسة من  :وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في الجوانب التالية

 .وأدواتها، وكذلك في تفسير ومناقشة النتائج حيث منهجها،

ه وشب كما تعددت وتنوعت المناهج المستخدمة في الدراسات السابقة ما بين الوصفي،

السليحات ( 8369)والجمع بينهم مثل دراسة المواضية وآخرون والسببي المقارن، التجريبي،

الشامان  ،(8368) نصار ومحسن ،(8363)الشليفات (8366)العازمي والرميضي( 8363)

 .(Mhlauli,2011) ، ومهليلىGarcia &et. al2011) )جراسيا وآخرون ،(8368) وسعد

الدراسات السابقة في تناول موضوع التربية السياسية وتشابهت الدراسة الحالية مع 

والمسؤولية الوطنية وفي استخدام المنهج واألدوات البحثية والعينةمثل دراسة المواضية وآخرون 

والشليفات ( 8366)ودراسة العازمي والرميضي ( 8363)ودراسة السليحات  ،(8369)

(8363.) 

ابقة بكونها قدمت تصوراً مقترحاً يمكن بمقتضاه واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات الس

وهذا مالم تتطرق إليه أي  تفعيل دور التربية السياسية لتنمية بعض مهارات المسؤولية الوطنية،

ما عدا دراسة الشليفات -في حدود قراءات الباحثة-دراسة عربية أو أجنبية من الدراسات السابقة 

 .مفاهيم التربية السياسية دون وضع تصور لمنهج مقترح التي اقترحت استراتيجية لتحقيق(8366)

 : إجراءات الدراسة

 : اتبعت الباحثة اإلجراءات العلمية التالية

 .منهج الدراسة .7

استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي المسحي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما  

تعبيراً كيفياً أو تعبيرا ًكمياً من خالل مسح توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها 

 . وأعضاء هيئة التدريس حول التربية السياسية ومهارات المسؤولية الوطنية آراء الطالبات،

  : مجتمع وعينة الدراسة .8

أو األشياء الذين يكونون موضوع ، جميع األفراد أو األشخاص :يقصد بمجتمع الدراسة

 .أو الدراسة، مشكلة البحث
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طالبة هم جميع طالبات كلية التربية بالزلفي ( 6552)تكون المجتمع األصلي للدراسة منوقد 

وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية ، (هـ6301-6301)في الفصل الدراسي الثاني من العام 

 .طالبة( 033)بلغت 

 (.لدراسةالسنة ا) ويتضمن الجدول التالي وصفاً تحليليا ً لعينة الدراسة وفقاً لمتغير

 (7)جدول رقم 

 يوضح توصيف عينة الدراسة وفقاا لمتغير السنة الدراسية

 )%(النسبة المئوية العدد السنة الدراسية

 %83.11 18 الفرقة األولي

 %81 12 الفرقة الثانية

 %81.00 15 الفرقة الثالثة

 %81 26 الفرقة الرابعة

 %633 033 اإلجمالي

هيئة التدريس في كليات التربية والذين تم استطالع أرائهم حول أما عينة الدراسة من أعضاء 

مدى تحقيق المقرر المقترح القائم على التربية السياسية لتنمية بعض مهارات المسؤولية الوطنية 

 : عضواً على النحو التالي( 93)فقط بلغوا 

 (8)جدول رقم 

 ع أرائهم حول المقرر المقترحيوضح توصيف العينة من أعضاء هيئة التدريس والذين تم استطال

 )%(النسبة  العدد أعضاء هيئة التدريس

 %83 68 جامعة المجمعة

 %83 63 جامعة الملك عبد العزيز بجدة

 %61 2 جامعة جدة

 %68 1 جامعة الطائف

 %2 3 جامعة طيبة

 %3 8 جامعة الملك سعود

 %63 9 جامعة أم القرى

 %1 0 جامعة الملك خالد

 %633 93 اإلجمالي

  :مواد وأدوات الدراسة .7

وبما أن الدراسة الحالية  وعينتها، وأهدافها، وأدوات الدراسة بحسب طبيعتها، ،تتحدد مواد

تنمية بعض مهارات المسؤولية الوطنية من خالل بناء تصور مقترح لمقرر دراسي قائم  تهدف إلى

  :لمواد التاليةوا ،وضبط األدوات ،فإن ذلك يتطلب بناء على التربية السياسية

 (. من إعداد الباحثة)   استبانة 

 (.من إعداد الباحثة)    تصور مقترح 

 

 .الستبانة :أولا 

التعرررف علررى مفرراهيم وممارسررات التربيررة السياسررية وبعررض مهررارات المسررؤولية  :هدددف السددتبانة

 .الوطنية لدى طالبات كلية التربية بالزلفي

وتساؤالتها الفرعية ترم تحديرد المحراور  وهدفها الرئيس، اسة،في ضوء خلفية الدر: محاور الستبانة

  :كما يلي
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 .مفاهيم التربية السياسية  :المحور األول

 . ممارسات التربية السياسية  :المحور الثاني

 .مهارات المسؤولية الوطنية  :المحور الثالث

  :بناء بنود الستبانة

  :تم بناء االستبانة في ضوء المصادر التالية

 استطالع آراء عدد من أعضاء هيئة التدريس. 

 ،الرجررروع إلرررى األدبيرررات المتخصصرررة فررري التربيرررة السياسرررية ومهرررارات المسرررؤولية الوطنيرررة 

 .والدراسات السابقة في مجال التربية

 : إعداد الستبانة في صورتها األولية

  :تم إعداد االستبانة وفقاً لإلجراءات العلمية التالية

 .انةصدق وثبات الستب

 : Arbitrators validationصدق المحكمين  -7

تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في 

وبناًء على ما أبداه المحكمون من  محكماً،( 68)مجموعة من الجامعات السعودية وعددهم 

 .مالحظات أجرت الباحثة التعديالت الالزمة

 : الداخلي صدق التساق-7

  :تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لألداة على النحو التالي

 : صدق التساق الداخلي لبنود الستبانة -

إلى أن جميع بنود Pearsonتشير نتائج التحليل اإلحصائي لمعامل االرتباط بيرسون 

   :االستيانة تتمتع بدرجة عالية من الصدق كما يوضحها الجدول التالي

 (7) جدول رقم

 يوضح حساب معامالت الرتباط بين درجة كل مفردة ودرجة المحور الذي تنتمي إليه
المحو

 ر
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 (7676)دال عند مستوى دللة *             (7677)دال عند مستوى دللة ** 

يتضح أن هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين مفردات (0)وفي ضوء نتائج جدول 

، 68، 63، 6) ستثناء المفردات االستبانة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه كل مفردة، با

بالمحور الثاني ( 80، 83، 61)والمفردات ( مفاهيم التربية السياسية)بالمحور األول ( 60

مهارات المسؤولية )بالمحور الثالث ( 05، 01، 03)، والمفردات (ممارسات التربية السياسية)

( 03)اإلجمالي لمفردات االستبانة  ، وبالتالي يتم استبعاد هذه المفردات، وبذلك يصبح العدد(الوطنية

 .مفردة

 : صدق التساق الداخلي لمحاور الستبانة -

 (7)جدول رقم 

 يوضح حساب معامالت الرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبانة قيد الدراسة

 معامل االرتباط محاور االستبانة

 **3.288 مفاهيم التربية السياسية

 **3.232 سياسيةممارسات التربية ال

 **3.211 مهارات المسؤولية الوطنية

 (7677)دال عند مستوى دللة **  

بين درجة كل ( 3.36)أنه توجد عالقة ارتباطية دالة عند مستوى ( 3)يتضح من جدول 

مما يدل على تمتع  محور من المحاور الثالثة المكونة لالستبانة وبين الدرجة الكلية لالستبانة،

 .بانة بدرجة عالية من الصدقمحاور االست

 : حساب معامالت الثبات لالستبانة

 : تم التحقق من ثبات االستبانة بطريقتين مختلفتين هما 

 .Alphaمعامل ألفا كرونباخ  -6

 : كما يتضح في الجدول التالي(  Guttmanجتمان  ،Spearmanسبيرمان ) التجزئة النصفية  -8

 (6)جدول رقم 

 لمحاور الستبيانة(الفا كرونباخ، التجزئة النصفية )لثبات بطريقتى يوضح حساب معامالت ا

 التجزئة النصفية ألفا كرونباخ محاور االستبانة

 جتمان سبيرمان براون

 3.229 3.229 3.226 مفاهيم التربية السياسية

 3.239 3.296 3.280 ممارسات التربية السياسية

 3.283 3.288 3.265 مهارات المسؤولية الوطنية

  (76666)قيمة ألفا الكلية 

أن معامالت الثبات للمحاور الثالثة المكونة لالستبانة قد حققت قيم ( 9)يتضـح من جدول 

، (3.226، 3.265)مرتفعة في جميع عبارات المحاور حيث تراوحت بطريقة ألفا كرونباخ ما بين 

 –سبيرمان ) ة في كل من طريقةكما لوحظ تقارب متجه معامالت الثبات الخاصة بمحاور االستبان

وفي جتمان ما بين (  3.229، 3.288) براون ما بين  حيث تراوحت في سبيرمان( براون، جتمان

 (3.283، 3.229 .) 

وبمقارنة قيم ألفا كرونباخ المحسوبة بالقيمة الكلية يتضح أن جميع قيم ألفا كرونباخ المحسوبة 

 .مما يدل على تمتع جميع محاور االستبانة بدرجة عالية من الثبات كانت أقل من القيمة الكلية،

  :تحليل البيانات

 أصبحت جاهزة للتطبيق على العينة، بعد التأكد من توافر الصدق والثبات في أداة الدراسة،

بحيث تعطى  لتصحيح استجابات عينة الدراسة، وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي المتدرج،
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لالستجابة ( 0)والدرجة ( ضعيفة)لالستجابة ( 8)والدرجة ( ضعيفة جداً )لالستجابة ( 6)الدرجة 

 (.كبيرة جداً )لالستجابة ( 9)والدرجة  ،(كبيرة)لالستجابة ( 3)والدرجة  ،(متوسطة)

 : وفقاً للمقياس الخماسي تم استخدام المعيار التالي للحكم على درجة االستجابة على الفقرات

 3=  6 – 9=  أقل درجة –أعلى درجة = قرة مدى االستجابة للف

 3.23=  3/9= عدد فئات االستجابة / مدى االستجابة = طول الفئة 

 (5)جدول رقم 

 .يوضح معيار الحكم على درجة الستجابة للمفردة والمحور والدرجة الكلية

 درجة االستجابة الدرجة الكلية المحور المفردة

 .ضعيفة جداً  93أقل من  – 03 62أقل من  – 63 6.26أقل من  – 6

 .ضعيفة 12أقل من  – 93 81أقل من  – 62 8.16أقل من  – 6.26

 .متوسطة 638أقل من  – 12 03أقل من  – 81 0.36أقل من  – 8.16

 .كبيرة 681أقل من  - 638 38أقل من  - 03 3.86أقل من  – 0.36

 .كبيرة جداً  693 -681 93 – 38 9 – 3.86

احثة في تحليل البيانات على برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية وقد اعتمدت الب

(spss) 

 : وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية

 .Std. Deviationواالنحراف المعياري ،Meanالمتوسط الحسابي .6

 . Alphaمعامل الفا كرونباخ  .8

 Guttman ، جتمان Spearman- Brownالتجزئة النصفية لسبيرمان براون  .0

 .لحسابمعامالت الثبات لالستبانة

 .لحساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة Pearsonمعامل ارتباط بيرسون  .3

للمقارنرة برين متوسرطات اسرتجابات One- Way Anova( ف)إختبرار تحليرل التبراين األحرادي  .9

 .عينة الدراسة على االستبانة حسب متغير السنة الدراسية

 .لحساب داللة الفروقScheffe" شيفيه " إختبار  .1

 )%(. التكرارات والنسبة المئوية  .1

 (. 8كا)معامل  .2

  :مناقشة وتفسير نتائج الدراسة

  :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة يمكن إيجازها بحسب تساؤلت الدراسة كما يلي

مفاهيم التربية ما مدى إلمام طالبات كلية التربية في الزلفي بجامعة المجمعة ب :السؤال األول

 وبعض مهارات المسؤولية الوطنية؟ وممارساتها، السياسية،

واالنحراف المعياري الستجابات أفراد  تشير نتائج التحليل اإلحصائي للمتوسط الحسابي،

الجدول  الطالبات ببعض مهارات المسؤولية الوطنية التي يوضحها عينة الدراسة نحو مدى إلمام

 : التالي
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 (6)جدول رقم 

سة وضح حساب المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري لستجابات أفراد عينة الدراي

 777= ن (مفاهيم التربية السياسية)على مفردات المحور األول ( الطالبات)

 الترتيب االنحراف المتوسط الفقرات م

 العاشر 3.318 6.638 .يحدد مفهوم التربية السياسية -6 6

 الرابع 6.386 6.256 .اسيةيبين أبعاد التربية السي 8

 األول 6.308 8.918 .يكون عالقة بين التربية والنظام السياسي 0

 الخامس 3.290 6.216 .يشرح مفهوم الديمقراطية في النظام السياسي 3

 التاسع 3.203 6.050 يوضح دور السياسات التربوية في ضوء التشريعات 9

 السادس 3.239 6.268 .يعدد أسس ديمقراطية التعليم 1

 الثاني 3.399 8.356 .يذكر واجبات التربية في مجتمع ديمقراطي 1

 السابع 3.211 6.118 .يعرف حقوقه وواجباته السياسية 2

يوضرررح مسرررؤولية السياسرررات التربويرررة تجررراه التغيررررات السياسرررية  5

 .واالقتصادية

 الثامن 6.381 6.138

 الثالث 3.809 8.336 .نييحدد األطر األخالقية لتدعيم األمن اإلنسا 63

-  6.803 62.211 المتوسط الحسابي العام للمحور األول

أن المتوسط الحسابي العام لمدى إلمام الطالبات ( 1)تشير النتائج الواردة في الجدول رقم 

 (.6.803)بانحراف معياري ( 62.211)بمحور مفاهيم التربية السياسية يبلغ 

كلية التربية في الزلفي بجامعة المجمعة ضعيفة فيما يتعلق  طالباتمما يدل على أن معلومات 

وهذا يتفق مع دراسة كل من سيقناتيل وباربرا ليفك  بإلمامهن بمفاهيم التربية السياسية،

(1997Segnatelli, Barbara Levick) وكيبو وباتركا ،(1997Kubow, Patricia ) وصفاء

( 8366)والهاجري  ،(8363)لمعمريوا ،(8331)والعزعزي ،(8331)والعامر  ،(8339)

ولديهم ضعف في  التي أثبتت أن الطالب يفتقرون للمعلومات السياسية،( 8363)والسليحات 

إلى أن الجامعات ال تسهم بصورة فعالة وتعزي الباحثة السبب في هذا الضعف  ،الفعالية السياسية

وضع مما يتطلب إعادة النظر في  في توعية الطالب بمفاهيم التربية السياسية من خالل مقرراتها،

مقرر قائم على التربية السياسية يدرس بكليات التربية في الجامعات السعودية وهذا مبرر كاف 

 .لوضع الباحثة لهذا التصور المقترح

 (6)جدول 

لستجابات أفراد عينة الدراسة  يوضح حساب المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري

 777= ن     (ممارسات التربية السياسية)لثاني ات المحور اعلى مفرد( الطالبات )

 الترتيب االنحراف المتوسط الفقرات م -8

 الخامس 3.258 6.236 .يتحمل المسؤولية تجاه نفسه ومجتمعه -3 66 -0

 الثاني 3.121 8.088 .يعمل على السمع والطاعة لوالة األمر -1 68 -9

 التاسع 6.309 6.338 .يسهم في تنمية مجتمعه ويعمل على تقدمه -2 60 -1

 الرابع 3.153 6.296 .ينبذ العنف والتطرف بجميع أشكاله -63 63 -5

 السادس 6.396 6.268 .ينبذ السلوكيات الخاطئة في التعامل مع اآلخر 69 -66

 الثامن .3253 6.313 .يحترم األنظمة السياسية التي يعيش في ظلها 61 -68

 رالعاش 6.380 6.320 . يتصدي للمشكالت السياسية المعاصرة 61 -60

 الثالث 3.128 8.858 .يساند مجتمعه في الظروف العالمية المتغيرة 62 -63

 األول 3.918 8.396 .يؤمن بمبدأ التسامح والتعايش السلمي مع اآلخر 65 -69
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 السابع 3.226 6.110  .يتقبل الثقافات المختلفة 83 -61

-  6.213 62.006 المتوسط الحسابي العام للمحور الثاني

أن المتوسط الحسابي العام لمدى إلمام الطالبات ( 2)في الجدول رقم  تشير النتائج الواردة

 (.6.213)بانحراف معياري ( 62.006)بمحور ممارسات التربية السياسية يبلغ 

 طالبات كلية التربية في الزلفي بجامعة المجمعةمما يدل على أن الممارسات السياسية لدى 

 ،(8363)والمعمري ،(8331)والعزعزي  ،(8331)العامر  :ضعيفة وهذا يتفق مع دراسة كل من

والتي كشفت عن وجود قصور في األساليب (  8368)والمحسن ، نصارو ،(8363)والقحطاني 

وتعزي الباحثة أسباب ذلك إلى  ،والمشاركة السياسة الحوار، :والممارسات السياسية خاصة قيم

ية في دعم وتنمية الوعي بالصورة قصور في دور العديد من مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليم

وكذلك ضعف مالئمة المناخ التعليمي الجامعي للطالب لممارسة قيم  التي تقتضيها غايات المجتمع،

مما يتطلب منح الطالب مزيداً من الحرية والسماح لهم بالمشاركة  المواطنة على أرض الواقع،

ى وضع تصور مقترح لمقرر قائم على وهذا ما دفع الباحثة إلبالعمل السياسي داخل الجامعات، 

 .التربية السياسية لتنمية بعض مهارات المسؤولية الوطنية بغية تدريسه بالجامعات السعودية

 (6)جدول 

لستجابات أفراد عينة الدراسة  يوضح حساب المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري

 777= ن( ة الوطنيةمهارات المسؤولي)على مفردات المحور الثالث ( الطالبات )

 الترتيب االنحراف المتوسط الفقرات م -61

 السابع 3.316 6.290 .يدرك أهمية التربية السياسية في إعداد المواطن الصالح -65 86 -62

 األول 3.218 8.958 .يرد النزاعات لكتاب هللا وسنة رسوله 88 -83

 الثاني 3.310 8.918 .يمثل االنتماء والهوية اإلسالمية والوطنية 80 -86

 العاشر 3.908 6.386 .يكشف طرق التربية على المواطنة 83 -88

 الثامن 3.216 6.198 .يقدم حلوال لمشكلة المساس بأمن الوطن 89 -80

 السادس 6.300 6.216 .يتخذ القرارات السياسية المناسبة في المواقف المختلفة 81 -83

 الرابع 3.223 8.383 .يدعو إلى الوحدة الوطنية 81 -89

 التاسع 3.519 6.130 .الوطنية يحافظ على المقدرات 82 -81

 الثالث 3.150 8.338 .يشارك في األنشطة والمناسبات الوطنية 85 -81

 الخامس 6.316 6.560 .ويحترم الرأي اآلخر يتقبل النقد البناء، 03 -82

-  6.326 65.510 المتوسط الحسابي العام للمحور الثالث

لحسابي العام لمدى إلمام الطالبات أن المتوسط ا( 5)تشير النتائج الواردة في الجدول رقم 

 (.6.326)بانحراف معياري( 65.510)بمحور مهارات المسؤولية الوطنية يبلغ 

والحبيب  ،(8333)الباز :نتائج الدراسات والبحوث السابقة كدراسة كل من وهذا يتفق مع

 ،(Son,2010)وسون  ،(Peterson & Knawels ,2009) بيترسون وكنويلزو ،(8331)

، (8363)وعمارة ،(8363)د وإسماعيل يوالس ،(8363)والقحطاني  (kennedy,2010)وكيندي

والتي  (8369)العنزي و ،(8368) والهاملي(Garcia & et. al 2012)وجراسيا وآخرون

وأن فئة الشــباب الخليجي على  وجود قصور في مسؤوليات المواطنة لدىالطالب،أسفرت عن 

 وواجباتهم، ي ممارســة قيم المواطنة نتيجة غياب الوعي بحقوقهم،المســتوى العربي تواجه تدنياً ف

تصور مقترح لمقرر قائم على التربية السياسية لتنمية بعض مما يتطلب وضع  وأدوارهم الوطنية،

 .مهارات المسؤولية الوطنية وهذا ما قامت به الباحثة عند إعدادها للتصور

يتضح أن المتوسطات الحسابية للدرجة ( 5) ،(2) ،(1)مما سبق وفى ضوء نتائج الجداول 

 ،(62.006) ،(62.211) الكلية للمحاور الثالثة الخاصة باالستبانة قيد الدراسة تبلغ على التوالي 
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طالبات كلية وجميعها مستويات ضعيفة، مما يدل على أن هناك معلومات ضعيفة لدى ( 65.510)

 وممارساتها، إلمامهن بمفاهيم التربية السياسية،التربية في الزلفي بجامعة المجمعة فيما يتعلق ب

 .وهو ما يجيب على السؤال األول لهذه الدراسةوبعض مهارات المسؤولية الوطنية

هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات درجات عينة الدراسة حول  :السؤال الثاني

وبعض مهارات المسؤولية الوطنية  وممارساتها، مدى إلمام الطالبات بمفاهيم التربية السياسية،

 تعزى لمتغير السنة الدراسية؟

 (77)جدول 

يوضح نتائج تحليل التباين أحادي التجاه لدللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة على 

وبعض مهارات المسؤولية  وممارساتها، استبيان إلمام الطالبات بمفاهيم التربية السياسية،

 سنة الدراسيةالوطنيةوفقاا لمتغير ال

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 "ف " قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 3.36 **12.190 668885.11 0 001125.0 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
329983.1 

851 6103.11 

-  855 288863.3 المجموع

 (7677) دال عند مستوى** 

( 3.36)أنه توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( 63)يتضح من جدول 

 .بين متوسطات استجابات طالبات السنوات الدراسية األربعة

لحساب داللة " شيفيه"وللتعرف على اتجاه الفروق بينهم قامت الباحثة باستخدام اختبار

 : ضح في الجدول التاليالفروق بين المتوسطات لطالبات السنوات الدراسية األربعة كما يت

 

 (77)جدول رقم  

 دللة الفروق بين متوسطات السنوات الدراسية األربعة باستخدام اختبار شيفيه

المتوسط  ن السنة الدراسية

 الحسابي

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

     19.508 18 األولى

    6.918 11.638 12 الثانية

   *8.368 *8.000 12.658 15 الثالثة

  6.330 *8.063 *8.338 12.213 26 الرابعة

 (7676) دال عند مستوى* 

- : ما يلي( 66)يتضح من جدول 

ال توجررد فررروق دالررة إحصررائياً بررين متوسررط اسررتجابات طالبررات السررنة الدراسررية األولررى والسررنة  -6

مهرررارات  وبعرررض الدراسرررية الثانيرررة فيمرررا يتعلرررق بإلمرررامهن بمفررراهيم وممارسرررات التربيرررة السياسرررية،

 .المسؤولية الوطنية

برررين متوسررط اسرررتجابات طالبرررات السرررنة ( 3.39)أن هنرراك فرررروق دالرررة إحصررائياً عنرررد مسرررتوى  -8

الدراسية األولى والسنة الدراسية الثالثة فيمرا يتعلرق بإلمرامهن بمفراهيم وممارسرات التربيرة السياسرية، 

 . سنة الدراسية الثالثةوبعض مهارات المسؤولية الوطنية ولصالح استجابات طالبات ال
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برررين متوسررط اسرررتجابات طالبرررات السرررنة ( 3.39)أن هنرراك فرررروق دالرررة إحصررائياً عنرررد مسرررتوى  -0

 الدراسية األولى والسنة الدراسية الرابعة فيما يتعلق بإلمامهن بمفراهيم وممارسرات التربيرة السياسرية،

 .الدراسية الرابعةوبعض مهارات المسؤولية الوطنية ولصالح استجابات طالبات السنة 

برررين متوسررط اسرررتجابات طالبرررات السرررنة ( 3.39)أن هنرراك فرررروق دالرررة إحصررائياً عنرررد مسرررتوى  -3

الدراسية الثانية والسنة الدراسرية الثالثرة فيمرا يتعلرق بإلمرامهن بمفراهيم وممارسرات التربيرة السياسرية، 

 . اسية الثالثةوبعض مهارات المسؤولية الوطنية ولصالح استجابات طالبات السنة الدر

برررين متوسررط اسرررتجابات طالبرررات السرررنة ( 3.39)أن هنرراك فرررروق دالرررة إحصررائياً عنرررد مسرررتوى  -9

 الدراسية الثانية والسنة الدراسية الرابعة فيما يتعلرق بإلمرامهن بمفراهيم وممارسرات التربيرة السياسرية،

 .ة الرابعةوبعض مهارات المسؤولية الوطنية ولصالح استجابات طالبات السنة الدراسي

ال توجررد فررروق دالررة إحصررائياً بررين متوسررط اسررتجابات طالبررات السررنة الدراسررية الثالثررة والسررنة  -1

وبعرررض مهرررارات  الدراسررية الرابعرررة فيمررا يتعلرررق بإلمررامهن بمفررراهيم وممارسررات التربيرررة السياسررية،

 .المسؤولية الوطنية

كرن فري مرحلرة دراسرية مناسربة أكثرر مرن وتعزي الباحثة ذلك إلى أن طالبات السنة الثالثة والرابعرة ي

غيرهررا للمشرراركة فرري المناسرربات الوطنيررة والسياسررية؛وما قررد ترروفره مررن أنشررطة قررد تررنعكس علررى 

معرررفتهن ومسررتوى مشرراركتهن؛ كررونهن أكثررر ممارسررة للبحررث واالطررالع وزيررارة المكتبررات ألداء 

 عرادة مرا يكرن حرديثي عهرد بالجامعرة، متطلبات المواد األكاديمية، بينما طالبات السنة األولى والثانيرة

 .وليس لديهن خبرة كافية للمشاركة في المناسبات الوطنية

وهو ما يجيب على السؤال الثاني بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

وبعض  وممارساتها، الطالبات بمفاهيم التربية السياسية، درجات عينة الدراسة حول مدى إلمام 

 .مسؤولية الوطنية تعزى لمتغير السنة الدراسيةمهارات ال

مددا التصددور المقتددرح لمقددرر دراسددي قددائم علددى التربيددة السياسددية لتنميددة بعددض  :السددؤال الثالددث

 مهارات المسؤولية الوطنية لدى طالبات كلية التربية في الزلفي بجامعة المجمعة؟

  :اً للخطوات التاليةتم بناء وضبط التصور المقترح وفقولإلجابة عن هذا التساؤل 

  :أسس بناء التصور المقترح

تررم مراجعررة الدراسرررات واألدبيررات التربويرررة الترري تناولرررت ، ولتحديررد أسررس بنررراء التصررور المقتررررح

 : ومراعاة األسس التالية، موضوع التربية السياسية ومهارات المسؤولية الوطنية حيث تم تحديد

 علرري تعلرريم عررالي الجررودة بمررا يتماشرري مررع قدراتررهمررن حررق كررل مررتعلم الحصررول  :األسرراس القررانوني ،

 .وخصائصه

 والتعلريم المناسربة مرن مررتعلم ، وتختلرف طررق الرتعلم، لردى كرل مرتعلم القابليرة للرتعلم :األسراس النفسري

 .آلخر

 ويردعم ذلرك ، ويهردف التردريس إلرى إحرداث تعلرم فعرال المعلم ميسر لعمليرة الرتعلم، :األساس التربوي

  .نشطة المتنوعةواأل، توفير البرامج

  :أهداف التصور المقترح

 : ة من أن/بنهاية دراسة المقرر المقترح يُتوقع أن يتمكن الطالب

 .يحدد مفهوم التربية السياسية .6

 . يؤصل لمفهوم التربية السياسية من منظور إسالمي .8

 . فهاوظائ محاورها، أساليبها، عناصرها، نماذجها، طبيعتها، يذكر أبعاد التربية السياسية، .0

 . يعقد عالقة بين التربية والنظام السياسي .3

 . يستنتج العالقة بين المؤسسة التربوية والعمل السياسي .9

 .يربط بين العمل السياسي والدولة والتربية .1

 .يوضح دور السياسات التربوية في ضوء التشريعات  .1
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 .يعدد محددات السياسة التعليمية .2

 .اسي والنظام التربوي واتجاهاتهايشرح مفهوم الديمقراطية في النظام السي  .5

 .يحلل الطبيعة التربوية لديمقراطية التعليم .63

 .يعدد أسس ديمقراطية التعليم .66

 .يبين واجبات التربية في مجتمع ديمقراطي .68

 . يستنتج أثر النظام السياسي في ديمقراطية التعليم .60

 .يقوم مظاهر غياب ديمقراطية التعليم .63

 .التربية ومؤسساتهايحدد مسئولية السياسات في توجيه  .69

 .يبرهن على مسئولية السياسات التربوية في توحيد وتجديد الفكر التربوي .61

 . يقدم رؤية نقدية لمسئولية السياسات التربوية في ضوء التغيرات السياسية واالقتصادية .61

 .يوضح دور التربية السياسية في ضوء االتجاهات المعاصرة .62

 .و التربوييستنتج أثر السياسة التربوية في النم .65

 .يعرف مفهوم المواطنة الصالحة .83

 .يؤصل لمفهوم المواطنة المعاصرة .86

 . مظاهرها أبعادها، خصائصها، سماتها، طبيعتها والهدف منها، يبين أسس المواطنة، .88

 .يميز بين المواطنة كحقوق وواجبات .80

 .يحدد واجبات ومسئوليات المواطنة .83

 .يكشف طرق تعليم المواطنة والتربية عليها .89

 .معوقات التربية من أجل المواطنة يعدد .81

 .يقوم العالقة بين التربية والسياسة والمواطنة العالمية .81

 . يبدي رأيه حول التحوالت العالمية والمواطنة .82

 .يناقش المواطنة والعالقات السياسية .85

 . يحلل بعض القضايا المعاصرة كالسالم واإلرهاب وعالقتها بالمواطنة .03

 .طنةيستنتج دور المرأة في الموا .06

 .يشرح دور الجامعات في التربية السياسية لتحقيق المواطنة .08

 .يحدد األطر األخالقية المعيارية والتربوية لتدعيم األمن اإلنساني .00

  :تنظيم محتوى المقرر المقترح

وكررل فصررل تنرراول مجموعررة مررن ، تررم تنظرريم محترروى المقرررر المقترررح فرري شرركل فصررول متتابعررة

 : الموضوعات كالتالي

 .التربية السياسية :ولالفصل األ

 .مفهوم التربية السياسية .6

 .التربية السياسية من منظور إسالمي .8

 . وظائفها محاورها، أساليبها، عناصرها، نماذجها، طبيعتها، أبعاد التربية السياسية، .0

 .عالقة التربية بالسياسة: الفصل الثاني

 . العالقة بين التربية والنظام السياسي .6

 . التربوية والعمل السياسي العالقة بين المؤسسة .8

 .العمل السياسي والدولة والتربية .0

 .السياسات التربوية في ضوء التشريعات  .3

 .محددات السياسة التعليمية .9

  .ديمقراطية التعليم في النظام السياسي :الفصل الثالث

 .مفهوم الديمقراطية في النظام السياسي والنظام التربوي واتجاهاتها .6
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 .ديمقراطية التعليمالطبيعة التربوية ل .8

 .أسس ديمقراطية التعليم .0

 .واجبات التربية في مجتمع ديمقراطي .3

 . النظام السياسي وأثره في ديمقراطية التعليم .9

 .مظاهر غياب ديمقراطية التعليم .1

 .ديمقراطية التعليم والطالب الجامعي .1

 . مسؤوليات ودور السياسات :الفصل الرابع

 .ة ومؤسساتهامسئولية السياسات في توجيه التربي .6

 .مسئولية السياسات التربوية في توحيد وتجديد الفكر التربوي .8

 . مسئولية السياسات التربوية في ضوء التغيرات السياسية واالقتصادية .0

 .التربية السياسية في ضوء االتجاهات المعاصرة .3

 .أثر السياسة التربوية في النمو التربوي .9

 .الفاعلةمفهوم المواطنة والتربية  :الفصل الخامس

 .مفهوم المواطنة .6

 .التأصيل النظري لمفهوم المواطنة المعاصرة .8

 .مظاهرها أبعادها، خصائصها، سماتها، طبيعتها والهدف منها، أسس المواطنة، .0

 .المواطنة حقوق وواجبات .3

 .واجبات ومسئوليات المواطنة .9

 .تعليم المواطنة والتربية عليها .1

 .معوقات التربية من أجل المواطنة .1

 . التربية السياسية والتحديات المعاصرة :لسادسالفصل ا

 .التربية والمواطنة العالمية .6

 . السياسة والمواطنة العالمية .8

 . التحوالت العالمية والمواطنة .0

 .المواطنة والعالقات السياسية .3

 .ظاهرة الفساد ودور التربية السياسية والمواطنة .9

 . اإلرهاب والمواطنة .1

 .الحرب على اإلرهاب .1

 .م والمواطنةثقافة السال .2

 . المرأة والمواطنة والسياسة .5

 .دور الجامعات في التربية السياسية لتحقيق المواطنة .63

 .األطر األخالقية المعيارية والتربوية لتدعيم األمن اإلنساني .66

طددرق وإسددتراتيجيات التدددريس مخرجددات الددتعلم المسددتهدفة وفقدداا لمجددالت الددتعلم ومالءمتهددا مددع 

 : وأدوات التقويم

 : رفالمعا -أ 

 : ة قادر على أن/أن يكون الطالب

 .يحدد مفهوم التربية السياسية والمواطنة .7

 وظائفها محاورها، أساليبها، عناصرها، نماذجها، طبيعتها، يذكر أبعاد التربية السياسية، .7

 .يعدد محددات السياسة التعليمية .7

 .يشرح مفهوم الديمقراطية في النظام السياسي والنظام التربوي واتجاهاتها .7

 .يعدد أسس ديمقراطية التعليم .6
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 .يذكر واجبات التربية في مجتمع ديمقراطي .5

 . يحدد مسئولية السياسات في توجيه التربية، وفي تجديد الفكر التربوي .6

 . يذكر أثر السياسة التربوية في النمو التربوي .6

 .مظاهرها أبعادها، خصائصها، سماتها، طبيعتها والهدف منها، يبين أسس المواطنة، .6

 .عدد معوقات التربية من أجل المواطنةي .77

 .يشرح دور الجامعات في التربية السياسية لتحقيق المواطنة .77

 .يحدد األطر األخالقية المعيارية والتربوية لتدعيم األمن اإلنساني .77

والتشرريعية االقتصرادية فري إقامرة  يبرز الدور الهائل لوسائل االتصرال والمعاهردات التجاريرة، .77

 . لدولعالقة قوية بين ا

  :المهارات اإلدراكية -ب 

 : ة قادر على أن/أن يكون الطالب

 . يدرك أهمية التربية السياسية في إعداد المواطن الصالح لتحقيق المسؤولية الوطنية .6

يسرتنتج أهميرة تربيررة الشخصرية المتكاملررة فري إعررداد الفررد ليكررون عرامال عررن وعري اجتمرراعي  .8

 . وثقافي

 .اسييعي عالقة التربية بالنظام السي .0

 .يربط بين المؤسسة التربوية والعمل السياسي .3

 .يحلل الطبيعة التربوية لديمقراطية التعليم .9

 .يستنتج أثر النظام السياسي في ديمقراطية التعليم .1

 .يقّوم مظاهر غياب ديمقراطية التعليم .1

 .يقدم رؤية نقدية لمسئولية السياسات التربوية في ضوء التغيرات السياسية واالقتصادية .2

 .يز بين المواطنة كحقوق وواجباتيم .5

 .يكشف طرق تعليم المواطنة والتربية عليها .63

 .يقّوم العالقة بين التربية والسياسة والمواطنة العالمية .66

 . يبدي رأيه حول التحوالت العالمية والمواطنة .68

 .يناقش المواطنة والعالقات السياسية .60

 . بالمواطنة يحلل بعض القضايا المعاصرة كالسالم واإلرهاب وعالقتها .63

 .يستنتج دور المرأة في المواطنة .69

يفهرم دور وسرائل المشرراركة فري اتخراذ القرررار السياسري علرى المسررتويات المختلفرة والمهررارات  .61

 . الالزمة لذلك

 . يلقي الضوء على بعض النجاحات التي تحققت في مجال التعاون الدولي .61

  :مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية -ج 

 : ة قادر على أن/الطالبأن يكون 

 .ويكون عالقات إيجابية مع اآلخرين يعمل مع جماعة ضمن فريق، .6

 .يدير جلسات المناقشة والحوار العلمي .8

 .ويحترم الرأي اآلخر يتقبل النقد البناء، .0

 .يشارك في األنشطة االجتماعية والمناسبات الوطنية .3

 .يعمل بشكل مستقل إلنجاز المهام والواجبات الفردية .9

 : والمهارات العددية وتقنية المعلومات، رات التواصل،مها -د 

 : ة قادر على أن/أن يكون الطالب

 .يستخدم الحاسب اآللي في األعمال والواجبات التي يكلف بها .6

 .ويستخدم البريد اإللكتروني( االنترنت)يتعامل مع شبكة  .8
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 .يزور المكتبة للبحث واالطالع .0

 .صل عليها حول قضايا اإلرهاب والفساد السياسييقوم بالتحليل الكمي للبيانات التي يح .3

E - المهارات الحركية النفسية:  

 : ة قادر على أن/أن يكون الطالب

 .يمتلك المهارات واالتجاهات التي تعزز لديه االنتماء والهوية اإلسالمية والوطنية .6

لوالة والسمع والطاعة  والذود عن حياضه، يستشعر أهمية حب الوطن والعمل على تقدمه، .8

 . أمره

ويقدر جهود قادتها وما بذلوه من جهود لتوحيد البالد  يمتلك روح الوالء للكيان السعودي، .0

 . وإعالء شأنها

وعلى أساليب البحث العلمي في معالجة  يتدرب على كيفية التصدي لمشكالت مجتمعه، .3

 . القضايا السياسية

 .يحترم األنظمة السياسية التي يعيش في ظلها .9

وأهمية مساندة  تجاه الظروف العالمية المتغيرة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً،يقدر دوره  .1

 .مجتمعه

 .يستشعر الروابط المشتركة بين أفراد الجماعة كالدم والجوار والموطن .1

 .يقدر أهمية العيش في مجتمع يقوم على التسامح وينبذ التعصب القبلي والعقائدي .2

 . الممتلكات والمرافق العامةيسهم في تنمية الوطن بالمحافظة على  .5

 .ويتحمل المسؤولية تجاه نفسه ومجتمعه يحترم الذات واآلخرين واإلنسانية كافة، .63

 .يقف مواقف حقيقية تفاعلية يدرك من خاللها أهمية الوالء واالنتماء للوطن .66

يؤمن بفكرة أن الكرة األرضية أرض مشتركة لجميع البشر مهما اختلفت ألوانهم ومعتقداتهم  .68

 .ياناتهماود

يستشعر أهمية التعايش السلمي في اتخاذ قرارات السالم والحرب وفي تحديد األهداف  .60

 . السياسية

  .يتقبل الثقافات المختلفة، ويدعم ما يتفق منها مع العادات والتقاليد العربية واإلسالمية .63

 : ستراتيجيات وطرائق التدريسا

سية بما يتفق مع طبيعة الموقف التدريسي، تتعدد إستراتيجيات وطرائق تدريس التربية السيا

وأن يتم ربط المواقف واألحداث السياسية باألحداث الجارية، وكذا استخدام المصادر األصلية 

واألدلة والوثائق السياسية، وهناك العديد من اإلستراتيجيات والطرائق التي تسهم في هذا الجانب 

العرض  -التعلم البنائي -"شارك -زاوج –فكر"يجيةإسترات -حل المشكالت -التفكير الناقد: )منها

التعلم  -المحاكاة -العصف الذهني التقليدي واإللكتروني -والحوار المناقشة -التعلم التعاوني -المباشر

-إستراتيجية ما وراء المعرفة-إستراتيجية المعرفة -باالكتشاف الموجه وشبه الموجه والحر

 (.ستراتيجية التعلم المنظم ذاتياً إ -إستراتيجيات إدارة مصادر التعلم

  :مصادر التعلم

 : ومنها، تم تطوير محتوى المقرر المقترح في ضوء استخدام عدة مصادر للتعلم

 والدولية في هذا المجال، وتوصيات المؤتمرات الوطنية، ونتائج، االطالع على بحوث. 

 ة فرري مجررال التربيررة والمراجررع العلميررة الحديثررة المتخصصرر، اإلطررالع الرردائم علررى المصررادر

  .واالستفادة من كل فكرة جديدة لتضمينها في المحتوى السياسية ومهارات المسؤولية الوطنية،

 والمنتديات الخاصة بالتربيرة السياسرية ومهرارات المسرؤولية ، زيارة بعض المواقع اإللكترونية

ائج البحروث ونتر، والعرالمي لالطرالع علرى أحردث التطرورات، الوطنية علرى المسرتوى المحلري

 .العلمية لالستفادة منها
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 : أنشطة التعلم

العقلية )ومن حيث المهارات بأنواعها ( صفية وغير صفية )يجب تنويعها من حيث المكان 

الواجب تنميتها كعمل بحوث قصيرة عن تطور الحقوق والواجبات في (والحركية والوجدانية

 .والقيم السائدة في المجتمع العربي اإلسالمي ،واألحداث المهمة في حياة المسلمين المجتمع العربي،

  :التقويم 

والموضوعية  االختبارات التحريرية المقالية،: يجب أن تتنوع أدوات وأساليب التقويم لتشمل

 -اختبارات التفكير -اختبارات المواقف -مع التركيز على المستويات العليا من الجانب المعرفي

 .ملفات اإلنجاز الورقية واإللكترونية -جاهاتمقاييس االت-اختبارات المهارات

هددل يحقدق التصددور المقتددرح القدائم علددى التربيددة السياسدية تنميددة بعددض مهددارات  :السدؤال الرابددع

 المسؤولية الوطنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية؟

لمقرر ر المقترح لإلجابة على هذا الفرض قامت الباحثة بحساب نسب االتفاق على التصو 

كما  الوطنية لدى الطالبات،  مهارات المسؤولية  دراسي قائم على التربية السياسية لتنمية بعض 

 : الجدول التالي يوضحها

 (77)جدول رقم 

التكرارات والنسبة المئوية ومعامل التفاق بين أعضاء هيئة التدريس على المقرر المقترح القائم 

الوطنية لدى طالبات كلية التربية في   مهارات المسؤولية  تنمية بعض على التربية السياسية في 

 الزلفي

 

 م

 

 البيان

 

 العدد

 (ن)

  التكرارات والنسبة المئوية 

 8كا

مستوى 

 ضعيفة متوسطة كبيرة الداللة

 % ك % ك % ك

 3.333 **66.323 %61 2 %03 69 %93 81 93 األهداف 6

 3.333 **61.323 %61 2 %83 68 %13 03 93 المحتوى 8

 3.338 **68.333 %62 5 %81 60 %91 82 93 اإلستراتيجيات 0

 3.333 **86.613 %62 5 %62 5 %13 08 93 التقويم 3

 (7677) دال عند مستوى**         

اتفاق عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس على التصور المقترح (68)يتضح من جدول 

" التقويم  االسترتيجيات، المحتوى، األهداف،"تجاباتهم فيما يتعلق بكل من للمقرر حيث كانت اس

 %(. 13 -%93) بدرجة كبيرة بنسب تتراوح ما بين 

في ( 3.36)دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ( 8كا)كما تشير نتائج الجدول إلى أن قيمة 

دل على أن هناك اتفاق بين ، مما ي(موافق بدرجة كبيرة)جميع البنود وكانت جميعها في اتجاه 

أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالتصور المقترح القائم على التربية السياسية في تنمية 

وهو ما يجيب على التساؤل  الوطنية لدى طالبات كلية التربية في الزلفي،  مهارات المسؤولية  بعض 

 .الرابع لهذه الدراسة

 : وتفسر الباحثة ذلك بما يلي

لألهررداف التعليميررة مررن حيررث مفرراهيم وممارسررات التربيررة السياسررية الترري تنمرري  وصررف شررامل .6

 .بعض مهارات المسؤولية الوطنية

 .وصف شامل لمحتوي الموضوعات وأنها تنمي مهارات المسؤولية الوطنية .8

 .وتحقيق أهدافه وضع عدد من االستراتيجيات المقترحة لتنفيذ المقرر، .0

يم حتررى يرتم التأكررد مرن إتقران الطالبررات للمخرجرات التعليميررة التنروع فري اسررتخدام أسراليب التقرو .3

 .للمقرر
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 : ملخص نتائج الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها

 .نتائـج الدراسة :أولا 

وبعرض مهرارات المسرؤولية  وممارسراتها، إن إلمام الطالبات بمفراهيم التربيرة السياسرية، -1

لمفررراهيم  ر طالبرررات كليرررات التربيرررةممرررا يررردل علرررى افتقررراالوطنيرررة جررراء بشررركل عرررام بدرجرررة ضرررعيفة 

 . وبعض مهارات المسؤولية الوطنية وممارسات التربية السياسية،

مردى  برين متوسرطات اسرتجابات عينرة الدراسرة حرولتوجد فرروق ذات داللرة إحصرائية  -2

وبعرض مهرارات المسرؤولية الوطنيرة تعررزى  وممارسرراتها، إلمرام الطالبرات بمفراهيم التربيرة السياسرية،

 .لسنة الدراسية وكانت الفروق لصالح طالبات السنة الدراسية الثالثة والرابعةلمتغير ا

إن التصور المقترح لمقرر قائم على التربية السياسية لتنمية بعرض مهرارات المسرؤولية  -3

وعدد من اإلسرتراتيجيات  الوطنية بني على وصف شامل لألهداف التعليمية ومحتوى للموضوعات،

 .لتنوع في استخدام أساليب التقويموكذلك ا لتنفيذ المقرر،

يوجررد اتفرراق بدرجررة كبيرررة بررين أعضرراء هيئررة الترردريس علررى تحقيررق التصررور المقترررح  -4

التقررويم لتنميررة بعررض مهررارات المسررؤولية  المحترروى، االسررترتيجيات، األهررداف، :للمقرررر مررن حيررث

 .الوطنية

 

 .التوصيات :انياا ث

وقدرتره علرى تنميرة  ودراسرة جردوى فاعليتره، أهمية تطبيق التصور المقتررح فري هرذه الدراسرة .6

 .مهارات المسؤولية الوطنية

لعمررل  والعلرروم التربويررة والسياسررية، وضررع خطررط مدروسررة قائمررة علررى الشررريعة اإلسررالمية، .8

 .المؤسسات االجتماعية في المجتمع

 .ياسيةزيادة االهتمام بالمجال المهاري؛ بحيث يتم التركيز على التطبيقات العملية للتربية الس .0

 . تخصيص مناهج دراسية بمقررات عن مفاهيم التربية السياسية ومهارات المسؤولية الوطنية .3

 وفرتح الحروار للقضرايا العامرة، تعزيز الدروس حول القيم الوطنيرة مرن خرالل صرياغة األدوار، .9

 .واألحداث الحالية

 معنررى االنتمرراء،والمهررارات السياسررية الترري تنمرري لررديهم  والقرريم، تزويررد الطررالب بالمعررارف،  .1

 .والهوية اإلسالمية والوطنية

ومعرفرة حقروق المواطنرة  وتقبرل الررأي اآلخرر، تنمية مهارات الطالب فري المناقشرة والحروار، .1

 .العامة

إعررداد الطررالب وفررق الظررروف العالميررة المتغيرررة سياسررياً واجتماعيرراً واقتصررادياً حتررى يرردركوا  .2

 .أدوارهم تجاه هذه المتغيرات العالمية

وربررط الطررالب  م برررامج وأعمررال تطوعيررة واجتماعيررة مختلفررة لخدمررة الرروطن والمررواطن،تنظرري .5

 .بالنشاطات الوطنية ونشاطات تمثل األدوار في جوانب مختلفة من المسؤوليات الوطنية

 .وضع استراتيجيات مستقبلية للتنشئة السياسية الصحيحة من منظور إسالمي .63

 .المقترحات :ثالثا  

ر كل مؤسسة من مؤسسات التربية في مجرال التربيرة السياسرية وعلرى إجراء دراسات حول دو .6

 . ومؤسسات اإلعالم والمسجد، والمدرسة، رأسها األسرة،

إجررراء دراسررة حررول دور الجامعررات فرري تنميررة الرروعي السياسرري وتعزيررز مهررارات المسررؤولية  .8

 .الوطنية

 .ليم في تنميتهإجراء دراسة حول الوعي السياسي للمرأة السعودية واقعه ودور التع .0
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 : المراجع العربية

أفريقيا الشررق  :المغرب ،مفهوم المواطنة في الفكر العربي اإلسالمي (:8363)عبد الجليل  أبو المجد، -1

 .للنشر

األنشطة الطالبية ودورها فدي تنميدة الدوعي السياسدي لددى طدالب  (:8339)صفاء محمد علي  أحمد، -2

 . جمهورية مصر العربية جامعة عين شمس، ،رة في أصول التربيةرسالة ماجستير غير منشو،الجامعة

المسددؤولية اإلنسددانية والوطنيددة "ورقررة عمررل مقدمررة إلررى مررؤتمر (: 6309)علرري بررن عبررده، األلمعرري -3

 . جامعة أم القرى، جماد األولى(1-9)،كلية التربية،"للمؤسسات التربوية في ضوء تحديات العصر

مركرز الدراسرات ، أزمة الشباب الخليجدي وإستـدـراتيجيات المواجهدة (:8333)الباز، راشــد بن ســعد -4

 .الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، والبحوث

 .اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية،التربية والنظام السياسي(: 6550)بدران، شبل  -5

العردد  السرودان، ،اسات دعويدةمجلة در الوحدة الوطنية والقيم المعنوية، (:8363)إبراهيم محمد  بلولة، -6

 (.891 - 665)ص  هـ،6306شعبان  يوليو،( 83)

مركرررز  :، اإلسررركندريةمبددددأ المواطندددة بدددين الجددددل والتطبيدددق(: 8332)بنيرررة، نسررررين عبرررد المجيرررد  -7

 .اإلسكندرية للكتاب

، الريرراض، منشررورات التربيددة السياسددية فددي اإلسددالم(: 8369)التررويجري، عبررد العزيررز بررن عثمرران -8

 .8ط، المغرب  :إيسيسكو، الرباط، مة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافةالمنظ

رسالة ماجستيرفي ،جدلية العالقة بين التربية والسياسة عند محمد عبده (: 8330)منتهى عيد، جاسم -9

 .، كلية اآلداب، جامعة بغدادالفلسفة غير منشورة

 .دار وائل للنشر: ردن، عمان، األالمواطنة العالمية (:8366)جرار، أماني غازي  -11

مقددم للقداء الثالدث بحرث ،االتجاهرات المعاصررة فري تربيرة المواطنرة (:8331)الحبيب، فهد ابرراهيم  -11

المملكرة ، الباحرة، م833،محررم 81/82، منشور في مجلد المؤتمر في الفتررة عشر لقادةالعمل التربوي

 . العربية السعودية

بين القيم السياسية التي ينشرها المعلمدون لطالبهدم دراسة مقارنة  (:8333)سعود هالل  الحربي، -12

والقيم المتضمنة فدي كتدب الجتماعيدات فدي المرحلدة الثانويدة بدولدة الكويدت، رسدالة ماجسدتير غيدر 

 . األردن عمان، الجامعة األردنية، ،منشورة

ردنددي دور اإلعددالم فددي التنشددئة السياسدية مددع دراسددة لحالددة اإلعددالم األ (:8333) عررادل الحواتمره، -13

 . األردن عمان، الجامعة األردنية، ،رسالة ماجستير في العلوم السياسية،كنموذج

عرالم الكترب الحرديث  :األردن ،إعداد المعلم العربدي نمداذج واسدتراتيجيات(: 8332)احمد الخطيب، -14

 .وجدار للكتاب الجامعي للنشر

الثانويرة لتنميرة االنتمراء  تصور مقترح لمناهج التراريخ بالمرحلرة (:8360)رضا هندي جمعة مسعود، -15

، 51، العردد 83، جامعرة بنهرا، المجلرد مجلدة كليدة التربيدة والوالء الوطني في ضروء تحرديات العولمرة،

 .0ص ، م8360، أكتوبر

 السرنة الثالثرة، ،مجلة رابطة التربية الحديثدة التربية وتنمية ثقافة المواطنة، (:8363)محمد  سكران، -16

 .سبتمبر العدد الثامن،

التنشدددئة السياسدددية وتعزيدددز قددديم الدددولء والنتمددداء عندددد القائدددد (: 8369)، محمرررد توفيرررق سرررالم -17

 .مصر المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة،،الصغير

دور الجامعررات األردنيررة فرري تعزيررز مفرراهيم التربيررة السياسررية،  (:8363)ملرروح مفضرري ، السررليحات -18

 .281 -235ص ص( 8)العدد ،36المجلّد  ،مجلة دراسات العلوم التربوية

انعكاسرررات ثرررورات الربيرررع العربررري علرررى الررروعي السياسررري لطلبرررة (: 8363)____________  -19

-039، فبرايرر، ص ص(ب/6)، العردد(83)، المجلرد مجلة المنارةالجامعات األردنية في إقليم الوسط، 

019. 

توعيررة الطررالب  دور الجامعررة فرري (:8363)وإسررماعيل، طلعررت حسرريني  عبررد الفترراح جررودة، السرريد، -21

كليرة  ،مجلة الدراسات التربوية والنفسية بمبادئ المواطنة كمدخل تحتمه التحديات العالمية المعاصرة،

 .يناير الجزء الثاني، ،(11) العدد التربية جامعة الزقازيق،
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شررباب الجامعررات وقضررايا االنتمرراء الفرررص (: 8368)أحمررد يوسررف  وسررعد،؛ سررند الفرري الشرراماني، -21

،كررانون األول 6عرردد ، 83، مجلررد مجلددة العلددوم التربويددة طررالب جامعررة طيبررة نموذجررا، والتحررديات،

8368 . 

 تيجية مقترحدة للجامعدات األردنيدة لتعزيدز مفداهيم التربيدةرااسدت(: 8363)الشديفات، حسرين حميرد  -22

 .، الجامعة األردنية، عمان، األردنالسياسية لدى الطلبة، رسالة دكتوراه غير منشورة

دور المدرسرررة فررري التربيرررة السياسرررية لطلبرررة المرحلرررة الثانويرررة (: 8369)ناصرررر إبرررراهيم ،الشررررعه -23

ص ،م 8369،(01)العردد المجلة الدولية لألبحاث التربوية، جامعرة اإلمرارات العربيرة المتحردة،،باألردن

 .891-800 ص

تحليددل القدديم السياسددية فددي المندداهج الدراسددية بدولددة (: 8363)الشماسرري، مبررارك محمررد بررن مظفررر -24

، دراسرة تحليليررة لمنرراهج اللغرة العربيررة والتربيررة الوطنيرة للمراحررل األساسررية اإلمدارات العربيددة المتحدددة

 .دبي قافة والعلوم،ندوة الث األولى، الناشر

محمرد عبرد  :عررض وتقرديم، التربيدة السياسدية فدي المجتمدع المسدلم(: 8333)الشنتوت، خالد احمرد -25

 . دار البيارق :عمان، الكريم النعيمي

، ، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمةأوراق في التربية السياسية(: 8366)فتحي، شهاب الدين  -26

 .القاهرة

المواطنة كما يتصورها طرالب المرحلرة الثانويرة فري المملكرة  (:8339) ناصرالصبيح، عبد هللا بن  -27

، اللقاء الثالث عشر لقادة العمل التربدويالعربية السعودية وعالقة ذلك ببعض المؤسسات االجتماعية، 

 .م 6/8339/ 82 -81، الباحة، السعودية، محرم

لمرين فري تنميرة القريم الوطنيرة لردى دور المع (:8366)خالرد مجبرل مزنة سعد؛ والرميضري، العازمي، -28

المجلرررد الخرررامس  بجامعرررة الكويرررت،، المجلدددة التربويدددة طلبرررة المررردارس الثانويرررة فررري دولرررة الكويرررت،

 .يونيه الجزء الثاني، العدد التاسع والتسعون، والعشرون،

دي اثر االنفتاح الثقافي على مفهروم المواطنرة لردى الشرباب السرعو (:8331)عثمان بن صالح  العامر، -29

التربيدة ) اللقاء الثالث عشدر لقدادة العمدل التربدوي فدي المملكدة بعندوان مقدمة إلى  دراسة استكشافية،

 .م8331/ 83/2شعبان ، الباحة ،(للمواطنة

من خبرات الجامعات الحكومية فدي التثقيدف السياسدي والتددريب "، (8331)أميمه مصطفى : عبود -31

كمرال  ،"الجامعرة وبنراء المواطنرة فري مصرر" :فري ،"ةقدراءة فدي خبدرة جامعدة القداهر :على المواطندة

 .65برنامج الديمقراطية وحقوق اإلنسان، ص :القاهرة،(محرر)المنوفي 

رؤيررة مسررتقبلية لرردور اإلدارة المدرسررية المعررزز لقرريم االنتمرراء  (:8335)العتيبرري، تركرري بررن كررديمين  -31

الددوطني فددي التعلدديم العددام رؤى  النتمدداء" :نرردوة،والمواطنررة فرري ضرروء الخبرررات والتجررارب العالميررة

وكالة الجامعة لشرؤون المعاهرد العلميرة ، المنعقدة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية"  وتطلعات

 .60-6ص ص ،م 8335مارس  83/0 -88الموافق  6303/ 82/0 -81في الفترة 

زارة األوقراف نشرة فصرلية تصردر عرن و،مكتب التوجيه المجتمعي(: 8363)ناصر محمد ، العجمي -32

 .6ص ،م8363ابريل ، 3العدد ،السنة الثانية ، دولة الكويت :والشؤون اإلسالمية

 .مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت ،ثقافة المواطنة في بالد الرعية (:8331)هند  عروب، -33

رسدالة ،دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي السياسدي للشدباب اليمندي (:8331)وديع  العزعزي، -34

  .جمهورية اليمن العربية جامعة صنعاء، ،ستير غير منشورةماج

المرؤتمر ، مفهوم األمن الفكري بين المحددات العلميرة واإلشركاالت المنهجيرة(: 8335)عزمي، أيمان  -35

-80المنعقررررد فرررري جامعررررة الملررررك سررررعود  "المفدددداهيم والتحددددديات" :الرررروطني األول لألمررررن الفكررررري

 .66-6ص ص،م8335/ مايو 83-62الموافق  89/9/6303

وحرردة ،مركررز العقررد االجتمرراعي، التعلدديم والمواطنددة والندددماج الددوطني(: 8363)عمررار، رضرروى  -36

 .القاهرة،المجتمع المدني

تنميرة قريم المواطنرة لمواجهرة تحرديات الهويرة  دور أستاذ الجامعرة فري (:8363)سامي فتحي  عمارة، -37

يونيرو، المركرز العربري  ،(13)، العرددة العربيةمجلة مستقبل التربي الثقافية جامعة اإلسكندرية نموذجاً،

 .للتعليم والتنمية

http://qsu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=290381
http://qsu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=290381
http://qsu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=290381
http://altibrah.ae/publisher/544
http://altibrah.ae/publisher/544
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فاعليررة برنررامج إرشررادي لتنميررة المسررؤولية االجتماعيررة والمواطنررة (: 8369) يوسررف سررطام، العنررزي -38

، المجلدة العربيدة للدراسدات األمنيدة والتددريب،(دراسة شبه تجريبيرة)لدى عينة من طالب جامعة تبوك 

 .م8369،الرياض ، 808 -659( 10) العدد، (06) المجلد

 ،قيم المواطنة لدى الشدباب وإسدهامها فدي تعزيدز األمدن الوقدائي (:8363)عبد هللا سعد  القحطاني، -39

 .الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية كلية الدراسات العليا، ،رسالة دكتوراه غير منشورة

بحررث مقرردم للمشرراركة فرري ، علررى المواطنررةاالتجاهررات المعاصرررة للتربيررة  (:8366)خالررد ، قروانرري -41

 .م9/8366/ 0 المنعقد في الفترة، غزة ،جامعة االقصى ،" المناهج والمواطنة"مؤتمر 

، مشررروع دراسررات المواطنددة والديمقراطيددة فددي البلدددان العربيددة: (8336) الكررواري، علرري خليفررة -41

 .بيةمركز دراسات الوحدة العر :الديمقراطية في البلدان العربية، بيروت

رؤيرة عالميرة لمعرايير المواطنرة فري  (:8363)رانيرا عبرد المعرز  محمد عبد الحميد؛ والجمال، الشين، -42

تطدوير )المؤتمر العلمدي الثدامن عشدر للجمعيدة المصدرية للتربيدة المقارندة  النموذج األوربي، التعليم،

 .كلية التربية جامعة بني سويف ،(التعليم في الوطن العربي

 .دار المسيرة :بيروت، فلسفة التربية والحرية (:6515)علي ، ماضي -43

الخمريس ، جريردة الريراض، قراءة في مفهدوم الوحددة الوطنيدة (:8339)عبد هللا بن ناجي  المبارك، -44

 (. 60330) عدد  م، 8339أبريل  63 ،6381ربيع األول  9

 عرايير الجرودة،نظرة مستقبلية لخريج التعليم قبل الجامعي في ضوء م (:8368)حسين بشير  محمود، -45

، تصرردر عررن الهيئررة القوميررة لضررمان جررودة التعلرريم واالعتمرراد مجلددة بحددور ودراسددات جددودة التعلدديم

 .، يناير(6)العدد ، بالقاهرة

مهرررارات المواطنرررة العالميرررة، منشرررورات المجلرررس الثقرررافي البريطررراني،  (:8369)الحمررردون، نررروري -46

 .الخرطوم

 .دار جرير: ، عمان، األردنة والنظام السياسيالسياسات التربوي(: 8361)مصطفى، هاني بني  -47

مجلدة  المواطنة في دول الخليج وإشكالية العالقة بين الحقوق والواجبرات، (:8363)المعمري، سيف  -48
 .مركز الخليج لألبحاث :اإلمارات، ( 11)، عدد آراءحول الخليج

 ،طن الصددالحتربيددة المواطنددة توجهددات وتجددارب عالميددة فددي إعددداد المددوا(: 8331)________  -49

 .مكتبة الجيل الواعد عمان،

الددددوعي السياسددددي للطفددددل المصددددري فددددي  (:8336)عائشررررة إسررررماعيل عبررررد اللطيررررف  معررررّوض، -51

 . القاهرة جامعة عين شمس، ،رسالة دكتوراه غير منشورة،الريف

تصور مقترح لمقرر لدعم الوحدة الوطنية لطالب المرحلرة الثانويرة  (:8331)عبد الحميد  المنشاوي، -51

التربيددة  :المددؤتمر العلمددي الحددادي عشددر نيررة ومعرفررة مرردى وعرري معلمرري المررواد الفلسررفية بأهميتهررا،الف

 .مصر جامعة طنطا، كلية التربية، مايو، ،وحقوق اإلنسان

تحليرل مضررمون المقررررات ، التنشرئة السياسررية للطفرل فرري مصرر والكويررت(: 8333)كمررال، المنروفي  -52

 .02ص ( 53)دد الع، مجلة السياسة الدولية، الدراسية 

المعوقات التي تواجه الجامعات األردنية في القيرام بردورها فري  (:8369)المواضية، رضا و آخرون  -53

المجلة العربية لضدمان جدودة ،تعزيز مفاهيم التربية السياسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها
 (.  88) المجلد الثامن، العدد ، التعليم الجامعي

تصرور مقتررح لتفعيرل قريم المواطنرة  (:8360)محسرن عبردالرحمن،والمحسرن،ؤفعلي عبدالر،نصار -54

مجلدة ،لدى الطالب المعلمرين فري كليرات التربيرة بالجامعرات السرعودية علرى ضروء التحرديات المعاصررة
 .831 -11ص ص ،6العدد ،1المجلد ،8360، جامعة القصيم فرع العلوم التربوية والنفسية

فعيل دور كليدة التربيدة األساسدية فدي الكويدت فدي دعدم التربيدة ت(: 8366)الهاجري، فيصل عايض -55

جامعرة بنري ، رسدالة دكتدوراه غيدر منشدورة،من أجال لمواطنة فدي ضدوء بعدض المتغيدرات المعاصدرة

 .سويف

الوعي السياسي للمرأة اإلماراتيدة واقعده ودور التعلديم فدي تنميتده، (: 8368)الهاملي، ميثاء سيف  -56

 .معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرةه، رسالة دكتوراه غير منشور
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األردن،  التعليم والتنشئة السياسيّة في العالم العربدي نمداذج البحدرين،(: 8369)رضا محمد، هالل -57

، ( 81)، معهررد البحرررين للتنميررة السياسررية، العرردد مجلددة سلسددلة دراسددات، مصددر الكويددت، العددراق،

 .1أغسطس، ص

هدارات المواطندة لددى طدالب كليدات التربيدة بجامعدة قنداة م(: 8339)أيمن حلمري عويضرة واصف، -58

 .جامعة قناة السويس،كلية التربية ، رسالة ماجستير غير منشورة،السويس

دور المررديرات فرري تنميررة التربيررة الوطنيررة لرردى الطالبررات فرري  (:8368)صرربرية مسررلم ،اليحيرروي  -59

يوليرو ( 8)العردد ،لدوم التربويةوالنفسديةمجلدة جامعدة ام القدرى للع، المدارس الثانوية بالمدينرة المنرورة

 (. 883 -618)ص ، 8368

نحو تطوير التربية العربية مدن منظدور ديمقراطيدة التعلديم فدي (: 6523)عبد الواحد عبد هللا،يوسف -61

 .مكتب اليونسكوالترار العربي اإلسالمي، 

 : المراجع األجنبية
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