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ِلَك اْلَفْضُل ِمَن المَِّه  يقول اهلل تعالى في كتابو العزيز )  ( َعِميًما ِبالمَّهِ  َوَكَفىَٰ ذََٰ
 (77 اآلية)سورة النساء، 

بالفضببل لكببل مببن تن اعتببر   بعبب ال المقبباو و ببد تنبببزه بعمببده تعببالى ىببذيطيببل لببي فببي ىببذا 
نصعًا وتوبييًا، فمكل ىؤالء  فكرة تو تسدى إلي   إلى النور، ولكل من  دو إلي   تسيو ببيد إلخرابو

عظيو شكري ووافر تقديري واعترافي بالبميل، وتخص بالشبكر والتقبدير والعرفبان تسبتاذي الفاضبل 
ولمببا عببباني بببو مببن  بعبب الا لببذي تكببرو بقبولببو اإلشببرا  عمببى ىببذا آصففح ديففوس يو ففحالببدكتور 

، فيبو نعبو ا خ والمعمبو بعب الا ىبذإتمباو  رعاية وتوبيو وفكر ونصب،، كبان لبو الفضبل الكبيبر فبي
 من معينو الكثير من العمو والخمق الرفيع. هالذي اكتسب

 .ويشرفني تن تتقدو بكل االمتنان والعرفان إلى تساتذتي في  سو المناىج وطرائق التدريس
 كمبببا تتقبببدو بالشبببكر والعرفبببان بالبميبببل لبميبببع تسببباتذتي الكبببراو فبببي كميبببة التربيبببة البببذين تفضبببموا

 من نصائ، وتوبيياه  يمبة عتبى تصبب،، وما  دموه لي بع الا ىذبقبوليو تعكيو تدواه وتكرموا 
 في تفضل صورة.

ا عكببو عمببى و ببتيو الثمببين فببي  ببراءة ىببذكمببا تتوبببو بالشببكر البزيببل إلببى السببادة تعضبباء لبنببة ال
 فميو مني كل إبالل وتقدير. والعكو عميو بع ال

بتقبببديو العبببون  إلبببى بميبببع ا صبببد اء البببذين لبببو يبخمبببوا عمبببي   كمبببا تتقبببدو ببببوافر الشبببكر واالمتنبببان
دارة مبببدارس التبرببببة البببذين  والمسببباعدة وتتقبببدو بخبببالص شبببكري وامتنببباني إلبببى البببزمالء المدرسبببين وال

، بببزاىو اهلل عنببي خيببر بعبب شبباركوا فببي كببل مراعببل تنفيببذ البعبب  ولتعبباونيو فببي تطبيببق تدواه ال
 البزاء. 

لمببا وفرتببو لببي مببن لتربيببة متمثمببة بعميببدىا وموظفييببا إدارة كميببة اوامتنبباني إلببى كمببا ت ببدو شببكري 
ولمعاممين في مكتبتيا عمى ما  دموه لي من يبد العبون لظرو  المؤاتية لمدراسة والبع ، الفرص وا

والمساعدة. وتخيبرًا ترببو تن تكبون  بد وفقبه مبن خبالل ىبذا البعب  فبي رفبد المسباعي اليادفبة إلبى 
 نا العبيل.االرتقاء بالتربية في بمد

 البادث                                                  

 

 

 شكر وتقدير
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 المقدمة:

 إذتعتمد العممية التعميمية عمى دعائـ كثيرة، ويعد الكتاب المدرسي دعامة أساسية مف بيف ىذه الدعائـ، 
سب واألىداؼ يوضع الكتاب المدرسي ضمف خطة تستيدؼ تعميـ التالميذ واالرتقاء بخبراتيـ، بما يتنا

 لمصؼ الدراسي والمرحمة التعميمية. اً الخاصة بالمنيج طبق
الحامؿ تعميـ المواد الدراسية بصفة عامة، فيو  أحد المصادر األساسية فيويعّد الكتاب المدرسي 

، مناىجنا الدراسيةما يحتاج إليو في  المتعمـالذي ينيؿ منو األساسي ، وىو الوعاء يةاألساسي لممادة التعميم
اب، وصيغ بأسموب سمس ذّ احتوى مادة مفيدة، وظير بإخراج جني الكتاب عمى أسس تربوية سميمة، و فإذا ب  

ة عمى الكتاب المدرسي ليس مجرد وسيمة معين مقروء، ساعد في تحقيؽ أىداؼ المنيج. ومف ىنا فإف  
لموظائؼ العديدة التي يقوـ بيا، ومنيا: إتاحة الفرصة لدى التمميذ  راً التدريس، بؿ ىو محور التدريس، نظ

و يوجو التالميذ ن  إدى التالميذ في صورة منظمة، كما لتثبيت المعمومات واألفكار، وتقديـ المعرفة العممية ل
     عتو في التعميـالذاتي بما يناسب ظروؼ التمميذ وسر لمقياـ بأوجو النشاط التعميمي، و يتيح الفرص لمتعمـ 

 .(22، 1979لبيب،  )
 وطبيعة المعرفة والمجتمع الطمبة باحتياجات المتصمة العوامؿ مف بمجموعة التعميمية المناىج تتأثرإذ 

 عممية كما تعد االحتياجات، تمؾ مع انسجاميا مدى لمعرفة لمتحميؿ عرضة المناىج يجعؿ مما ونوعيتيا
 القوة ونقاط المناىج وفعاليتيا ىذه واقع معرفة خالليا مف يتاح وميمة ضرورية خطوة التعميمية المناىج تحميؿ

 محددة موضوعات يطاؿ كميا، أو المنياج مفردات التعميمية المناىج تحميؿ يطاؿ أف ويمكف فييا، والضعؼ
 .فيو

بناء المنياج وتصميمو يعتمد عمى مجموعة مف األسس المعرفية والفمسفية واالجتماعية والنفسية، وبناء  إف  
ولية ليا أىميتيا في ظؿ التغيرات والتداعيات والمستحدثات المعاصرة. وىو ال ينعزؿ ؤ المنياج وتصميمو مس

وااللتزاـ واإلخالص عف العوامؿ االجتماعية والسياسية التي يمر بيا المجتمع المحمي الذي يحتاج إلى الجدية 
كسابي وعقمياً  وعممياً  ثقافياً  ىـوتطوير  المتعمميف جؿ تنميةأفي العمؿ مف  رات التفكير والميارات ميا ـوا 

 الجتماعية المالئمة ليذا العصر.الشخصية وا

 األولالفصل 
 اإلطار املنهجي للبحث
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، والمشاركة الفّعالة في وقد أصبح الوعي السياسي مف متطمبات الحياة االجتماعية وقواعدىا األساسية
، ومثؿ ىذا الوعي ال يمكف يرة التي تشيدىا المنطقة والعالـفي ظؿ التحوالت الكث والسيما الحياة السياسية،

مواد الدراسية التي تعد مادة التربية الوطنية مف ال، و ساسيةتحقيقو دوف معرفة كافية بالمفاىيـ السياسية األ
ألنيا تشير إلى  ،بمرور الوقت في المجتمعات اإلنسانية باختالؼ إيديولوجياتيا الفكرية اً متزايد اً لقيت اىتمام

في مجتمعو الذي يعيش فيو بحيث يقوـ بواجباتو ويمتـز  صالحاً  اً نساف تربية تؤىمو ألف يكوف مواطنتربية اإل
 بيا تجاه نفسو وتجاه مجتمعو بوازع داخمي قبؿ وجود أي شكؿ مف أشكاؿ المراقبة أو السمطة. 

ىذه المادة تقوـ بدور فعاؿ في تنمية القيـ واالتجاىات الوطنية السميمة واألنماط السموكية المرغوب  كما أف  
 ، والقيـ التي تسعىة مف خالؿ المفاىيـ التي تحتوييامى التكيؼ مع ظروؼ الحياة المتغير فييا والتي تساعد ع

 .(189-187، 1984لتحقيقيا )سعادة،
ذا كاف الكتاب المدرسي في عمميتي التعمـ والتعميـ، ويجب أف يخضع لعمميات  اً ميم –بشكؿ عاـ -وا 

الوطنية أىمية خاصة تنفرد بيا عف غيرىا  السيماالتقويـ والمالئمة المختمفة، فإف لكتب التربية االجتماعية و 
     مف الكتب المدرسية؛ ألنيا تركز عمى التنشئة االجتماعية والتوافؽ الثقافي بيف أبناء األمة الواحدة 

 .(1994،34ة، )الطور 
طبيعة الدراسات االجتماعية ذات أىمية قصوى؛ بسبب الدور الذي تمعبو في تنشئة  ويمكف القوؿ إف  

المواطف الصالح، وبناء اإلنساف الذي نحف بحاجة إليو أكثر مف أي وقت مضى، ذلؾ اإلنساف الماىر الفّعاؿ 
الت بيئتو المادية والبشرية، ويواجييا ويعمؿ الواعي الذي يفيـ ذاتو، ويسيـ في تطوير مجتمعو، ويعنى بمشك

يمانو بأىدافو ،عمى حميا           وتعمؿ كذلؾ كتب التربية الوطنية عمى تقوية انتماء الفرد لوطنو، وا 
 .(1993،71)ناصر، 

حساسيـ بانتمائيـ إلى الوطف، لو فوؽ  فالتربية الوطنية ىي البوتقة التي تنصير فييا مشاعر الناشئة، وا 
 تراثو التاريخي، وأعرافو وتقاليده.ذلؾ 

فإذا كانت التربية العامة، تعد اإلنساف لمتكيؼ تكيفَا سموكًيا سميًما مع البيئة المحيطة بو اجتماعًيا وطبيعًيا، 
مع نظـ وقواعد وقوانيف  اً سميم اً يعيش في مجتمع معيف، ويتكيؼ تكيففإف التربية الوطنية تعد اإلنساف ل

 فيو، ويتفاعؿ معو بتقديـ واجباتو نحوه، وأخذ حقوقو منو داخؿ حدود الوطف وخارجو.المجتمع الذي يعيش 
طف يقوؿ ىربرت سبنسر "إذا كانت التربية ىي اإلعداد لمحياة العامة، فالتربية الوطنية ىي إعداد الموا

ظمو إف تعريؼ المواطف بالوطف الذي يعيش فيو، وبنالصالح، فيي بذلؾ جزء مف كؿ" ويقوؿ في ذلؾ "
 .(2006،26ناصر وشويحات، ) وقوانينو، بؿ وتقاليده وأعرافو وعاداتو، ىي ما نسميو بالتربية الوطنية"
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يمان مف أف االرتقاء بمستواه،  اً رسي في التربية الوطنية، وانطالقبأىمية الكتاب المد اً وبناء عمى ما سبؽ، وا 
كتب التربية الوطنية  الجميورية العربية السوريةلو مردوده عمى العممية التعميمية، فقد أولت وزارة التربية في 

 اً ىجو في المراحؿ التعميمية، تماشيعنايتيا واىتماميا؛ فعممت عمى تطويرىا ضمف خطتيا لتطوير التعميـ ومنا
 واكبة لمتطورات الحديثة المتالحقة في شتى مجاالت الحياة المعاصرة.مع روح العصر ومتطمباتو، وم

موحد وحديث،  في ضوء فمسفة وأىداؼ واضحة، لبناء مجتمع تربية الناشئة سعت وزارة التربية إلىلقد و 
 .األخرى عمى قدـ المساواة والتكافؤمع المجتمعات  ، وذلؾ مف أجؿ التعايشومواكب لروح العصر
 لمصؼ الثامف األساسي، لتعّرؼ ب التربية الوطنيةاقوـ بتحميؿ كتيأف  الباحث رأى مف ىذا المنطمؽ

 المفاىيـ السياسية المتضمنة فيو.
 :مشكمة البحث -1

 السػورية، الجميوريػة العربيػة فػي المقػررة التعميميػة المنػاىج فػي ميمػة مكانػة الوطنيػة التربيػة منػاىج تشػغؿ
الػوطني  منيػا عػدة جوانػب مػف الطمبػة شخصػية تنميػة عمػى تقػوـ ميمػة أدوار مػف بػو تضػطمع لمػا وذلػؾ

 لحيػاةتعػدىـ  التػي والميػارات والخبػرات المعػارؼ إكسػابيـ عمػى وتعمػؿ والتربػوي، واالجتمػاعي واألخالقػي
، لذلؾ فقد أكد القائموف عمى تطػوير المنػاىج الوطنيػة فػي المعيش الواقع مع وتكيًفا توافًقا ليـ وتؤمف المستقبؿ

عرفة عند بناء المنػاىج مػف خػالؿ التركيػز عمػى مة ضرورة االعتماد عمى أساسيات الالجميورية العربية السوري
تسػمح لممػتعمـ باسػتخداميا وتطبيقيػا و العامة وأساليب البحث فيػذه األساسػيات تبقػى  والمبادئالمفاىيـ الرئيسة 

 .(19، 2008)الحصري،  لحياة العمميةفي مواقؼ ا
إف الدراسات التي أجريت في وزارة  :وثيقة المعايير الوطنية لمرحمة التعميـ ما قبؿ الجامعيفقد جاء في 

باإلضافة إلى تقارير التوجيو التربوي والتوجيو االختصاصي في المحافظات  والجامعات السورية، التربية
ة، وأنظمة االمتحانات، السورية التي تناولت محتوى المناىج، وطرائؽ تدريسيا، وتقانات التعميـ المستخدم

لى المعارؼ والميارات والقيـ المكتسبة  أف  منيا: تشير جميعيا إلى بعض المالحظات  تحتاج إلى التحديث وا 
نيا إية في المنيج، كما الترابط والتكامؿ في ما بينيا ضمف المادة الدراسية الواحدة وبيف المواد الدراس مزيد مف

ثة واألساليب المناسبة التي تؤمف فرص التعمـ الفعاؿ في الصفوؼ؛ إضافة إلى ما تستخدـ الطرائؽ الحدي قميالً 
خراجو ال تواكب المعايير العالمية لمكتاب المدرسي.  أف طريقة عرض المحتوى في الكتاب المدرسي وا 

وتفتقر المناىج الحالية إلى األنشطة والتدريبات التي تطبؽ ىذه المعارؼ وتعمؿ عمى تنمية الميارات 
والطمبة بتوظيفيا في مواقؼ الحياة المختمفة، وىذا بدوره  درسيفالعقمية والعممية، مما أدى إلى قمة اىتماـ الم
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حساس عاـ بصعوبتيا، أما نظـ التقويـ فيي في معظميا تركز عمى المجاؿ  وّلد مشاعر سمبية تجاىيا وا 
 .(2007)وزارة التربية،  المعرفي في مستوياتو الدنيا )التذكر، والفيـ(

دراسة المفاىيـ السياسية واالتجاىات نحوىا ضرورة مف الضرورات التي ينبغي لمتربية بمؤسساتيا  ف  إ
 تكويف في أىمية مف لالتجاىات لما اً نظر ، لتدعيميا لدى األفراد والجماعات المختمفة التركيز عمييا والسعي

 في الفرد سيسمكيا لمكيفية التي اً مؤشر  تعطينا أنيا إلى إضافة وتوجيو، سموكو في والتأثير الفرد شخصية
 في أفعاؿ اإلنساف.  اً مركزي اً ستقبمية إذ تمثؿ االتجاىات مكانالم حياتو

 لمصؼ الثامف األساسي التربية الوطنية مدّرسي مادة بعض معدراسة استطالعية  بإجراء الباحث قاـ ولقد
والمفػاىيـ  الوطنيػة التربيػة باكتػ فػي آرائيـ الستطالع ؛مدّرسًا ومدّرسة( 20)بمغ عددىـ  الرسمية المدارس في

ركػز عمػى يىذا الكتػاب  ذا كافإفيما و ، مباشرة عممية التدريس عمى القائميف بوصفيـ ،السياسية المتضمنة فيو
 ، وجاءت النتائج كاالتي:عمى مواضيع أخرى وف التركيز فيوالمفاىيـ السياسية أـ يك

، ولكنيـ اختمفوا في مدى تركيز المدرسيف عمى عمى المفاىيـ السياسيةاحتواء الكتاب أّكد المدرسوف  -
كسابيا لمطمبة  .تدريسيا، وا 

 .التي يتضمنيا الكتاب عمى المفاىيـ السياسية لمكتاب تركيز المدًرسيف عند تدريسيـضعؼ  -
 ة لبعض المواد األخرى.مدّرسيف حصة التربية الوطنية تكمماعتبار ال -

وقياس اتجاىات  السياسية لتحديد المفاىيـإلى القياـ بعممية تحميؿ منظمة لمكتاب دفع الباحث  ما سبؽكؿ 
 :التالي تتمخص بالسؤاؿالتي و ، مف ىنا أتت مشكمة البحث ،الطمبة نحو مادة التربية الوطنيةو  دّرسيفالم

لمصف الثامن األساسي وما اتجاهات  كتاب التربية الوطنيةفي  المتضمنةالسياسية لمفاهيم ا ما
 والطمبة نحوها؟ دّرسينالم
 أهمية البحث: -2

 :تأتي أىمية ىذا البحث مف النقاط اآلتية 
عادة النظر في عممية تتسـ باالستمرار مرحمة التعميـ األساسيتطوير الكتب الدراسية في  إف   - ، وا 

 بيا قد تفيد في تحديد جوانب القوة وتعزيزىا وتالفي نقاط الضعؼ فييا. محتواىا واألنشطة المرتبطة
المفاىيـ السياسية بالتحميؿ  تناوؿ ذيال -ثفي حدود عمـ الباح -ةفي سوري األوؿ ىذا البحث يعد -

لممفاىيـ  ف  أو  السيماو  ساسي،الثامف األلمصؼ  2014/2015لمعاـ المتضمنة في كتاب التربية الوطنية 
دورًا كبيرًا في صقؿ شخصية المتعمـ وجعمو مشاركًا فاعاًل في الحياة السياسية في ظؿ التحوالت  السياسية

 .السياسية التي تشيدىا المنطقة
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د في تطوير المادة وتحسينيا بما لطمبة نحو المفاىيـ السياسية قد يفيدّرسيف والمؼ اتجاىات تعرّ  إف   -
 ـ مع اتجاىاتيـ.ءتالي

وخصوصًا في  ربوية،المناىج الت تطويرأف يثير ىذا البحث اىتماـ المسؤوليف والقائميف عمى  يمكف -
جراء التعديالت الالزمة  .مجاؿ التربية الوطنية عمى تقييـ مثؿ ىذه المناىج مف حيث المضموف واألىداؼ وا 

لطبيعة أعمار ىذه متيا ءويـ تمؾ المقررات ومعرفة مدى ماللتق دليؿستخدـ ىذا البحث كيمكف أف ي   -
 .المرحمة ومف ثـ إعادة النظر فييا ومراجعتيا وتعديميا

 أهداف البحث: -3
 :ىدؼ البحث إلى

 تحديد المفاىيـ السياسية المتضمنة في كتاب التربية الوطنية لمصؼ الثامف األساسي. -1
المفاىيـ السياسية مادة التربية الوطنية لمصؼ الثامف األساسي و  تعرؼ اتجاىات الطمبة نحو -2

 .فيياالمتضمنة 
المفاىيـ السياسية نحو مادة التربية الوطنية لمصؼ الثامف األساسي و  دّرسيفتعرؼ اتجاىات الم -3

 .المتضمنة فييا
 في مجاؿ تطوير كتب التربية الوطنية.اعتمادًا عمى نتائج البحث المقترحات تقديـ  -4

 أسئمة البحث: -4
 المتضمنة في كتاب التربية الوطنية لمصؼ الثامف األساسي؟ ما المفاىيـ السياسية -1
ما اتجاىات الطمبة نحو مادة التربية الوطنية لمصؼ الثامف األساسي والمفاىيـ السياسية المتضمنة  -2
 ؟فييا
نحو مادة التربية الوطنية لمصؼ الثامف األساسي والمفاىيـ السياسية المتضمنة  دّرسيفما اتجاىات الم -3
 ؟فييا
ىؿ توجد فروؽ في اتجاىات المدّرسيف وطمبة الصؼ الثامف األساسي نحو المفاىيـ السياسية  -4

 المتضمنة في كتاب التربية الوطنية؟
 تطوير كتب التربية الوطنية؟لما المقترحات المناسبة  -5

 
 
 



 التعريف بالبحث وأهميته                                                     الفصل األول                          

7 

 فرضيات البحث: -5
 (:0.05اختبار فرضيات البحث عند مستوى الداللة ) جرى

  األولى:الفرضية 
نحو مادة التربية الوطنية  المدرسيفدرجات اتجاىات  يداللة إحصائية بيف متوسط ووجد فرؽ ذيال 

 والمفاىيـ السياسية المتضمنة فييا وفقًا لمتغير الجنس.
  الفرضية الثانية:

نحو مادة التربية الوطنية  المدرسيفال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات اتجاىات 
 والمفاىيـ السياسية المتضمنة فييا وفقًا لمتغير المؤىؿ العممي.

  الفرضية الثالثة:
نحو مادة التربية الوطنية  المدرسيفال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات اتجاىات 

 رة.والمفاىيـ السياسية المتضمنة فييا وفقًا لمتغير عدد سنوات الخب
  الفرضية الرابعة:

نحو مادة التربية الوطنية  المدرسيفال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات اتجاىات 
 والمفاىيـ السياسية المتضمنة فييا وفقًا لمتغير التخصص.

  الفرضية الخامسة:
لتربية الوطنية والمفاىيـ درجات اتجاىات الطمبة نحو مادة ا يداللة إحصائية بيف متوسط ووجد فرؽ ذيال 

 السياسية المتضمنة فييا وفقًا لمتغير الجنس.
 متغيرات البحث:-6

 المتغيرات المستقمة: وهي: -1
 )جغرافية، تاريخ، فمسفة، عمـو سياسية(. متغير التخصص: -
 معيد إعداد المعمميف، إجازة جامعية، دراسات عميا.  متغير المؤهل العممي: -
 .أنثىذكر،  متغير الجنس: -
أقؿ مف خمس سنوات، مف خمس سنوات إلى عشر سنوات، أكثر مف عشر  متغير الخبرة التدريسية: -

 سنوات.
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 وىي: المتغيرات التابعة: -2
 .المتضمنة في كتاب التربية الوطنية توافر المفاىيـ السياسيةدرجة  -
 .اتجاىات معممي التربية الوطنية -
 اتجاىات الطمبة. -

 البحث:حدود  -7
في محافظة  قة الثانية مف التعميـ األساسيمبمدارس الحتمثمت الحدود المكانية لمبحث  الحدود المكانية: -

 دمشؽ.
ـ  ت الحدود الزمانية: -  .2015 – 2014ؽ البحث خالؿ العاـ الدراسي يطبت
 التربية الوطنية في محافظة دمشؽ. مدرسي ومدرساتعينة مف  الحدود البشرية: -
 .وطنية المقرر لمصؼ الثامفالمفاىيـ السياسية في كتاب التربية ال الحدود العممية: -

 : وعينته البحثمجتمع -8
 .األساسي كتاب التربية الوطنية المقرر لمصؼ الثامف -1
دمشؽ لمعاـ  مدينةفي  األساسيمف مرحمة التعميـ لمصؼ الثامف مادة  التربية الوطنية  دّرسيمجميع  -2

ـً اختيار عينة البحث منيـ بطريقة  ( مدّرساً 212، والبالغ عددىـ )(2015-2014الدراسي ) ومدّرسة، وت
 .مدّرسًا ومدّرسة( 108)ىاعدد أفراد الصدفة( حيثالعينة المتيسرة )عينة 

عددىـ والبالغ  ،2014/2015لمعاـ الدراسي  جميع طمبة الصؼ الثامف مف مرحمة التعميـ األساسي -4
ـً اختيار عينة البحث منيـ بطريقة 13132( طالبًا و)11202منيـ )( 24334) العينة العرضية ( طالبة، وت
 .( طالبًا وطالبة744) ىاأفراد بمغ عدد حيث عشوائيةال
 استخدـ الباحث األدوات اآلتية: أدوات البحث: -9

 لتحميؿ المحتوى. أداةَ  -1
 استبانة اتجاىات الطمبة. -2
 .دّرسيفاستبانة اتجاىات الم -3
 منهج البحث: -11

متو ليذا النوع مف األبحاث ويعَرؼ المنيج الوصفي ءمنيج الوصفي التحميمي نظرًا لمالالباحث ال اعتمد
بأنو المنيج الذي يدرس الظاىرة كما ىي في الواقع، وال يقؼ عند مجرد جمع المعمومات والحقائؽ بؿ ييتـ 

 .(183، 2000 استخالص النتائج منيا )الدويدري،بتصنيفيا، وتحميميا ثـ 
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 :إجراءات البحث -11
  كتاب التربية الوطنية  د المفاىيـ السياسية المتضمنة فيتحديتحديد اليدؼ مف التحميؿ: وىو

 .لمصؼ الثامف األساسي
  كتاب التربية الوطنية لمصؼ الثامف األساسي. وىياختيار عينة التحميؿ 
 :يتضمف المفيـو كوحدة لمتحميؿ مايمي: تحديد وحدات التحميؿ 
.لالكممة: ويمثميا المصطمح أو الدال -  ة المفظية لممفيـو
 الموضوع: ويمثمو تعريؼ المفيـو وشروح مكتوبة عنو وأمثمة. -
 إيضاحات المفيوـ سواء أكانت رسمًا توضيحيًا أو صورة أو مصورًا. -
 ورد في أسئمة أـ في نشاط.التقويـ وتمثمو كؿ التطبيقات التي تتعمؽ بالمفيوـ، سواء  -
 .تحميؿ كتاب التربية الوطنية لمصؼ الثامف األساسي لتحديد المفاىيـ السياسية المتضمنة فيو 
 .تصميـ قائمة بالمفاىيـ السياسية المتضمنة وفؽ نتائج عممية التحميؿ 
 الكتاب عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف لمتأكد مف صدؽ  عرض المفاىيـ المتضمنة في

 قائمة التحميؿ. 
 ف وتكميؼ محممي ،التأكد مف ثبات عممية تحميؿ الكتاب بإعادة تحميمو لمرة ثانية بعد فاصؿ زمني

 آخريف بالقياـ بعممية التحميؿ.
 والتأكد مف  ألساسي،لمصؼ الثامف اة نحو مادة التربية الوطني دّرسيفتصميـ مقياس اتجاىات الم

 صدقو وثباتو.
 لمصؼ الثامف األساسي،لثامف نحو مادة التربية الوطنية تصميـ مقياس اتجاىات طمبة الصؼ ا 

 والتأكد مف صدقو وثباتو.
  عمى أفراد عينة البحث. المقياسيفتطبيؽ 
 فرضياتو  تصحيح المقاييس وتفريغ النتائج ومعالجتيا إحصائيًا لإلجابة عف أسئمة البحث واختبار

 وتفسير النتائج في ضوء المعطيات اإلحصائية.
  .تقديـ المقترحات المناسبة في ضوء نتائج البحث 

 
 
 



 التعريف بالبحث وأهميته                                                     الفصل األول                          

11 

 مصطمحات البحث والتعريفات اإلجرائية: -12
التي تجمع معًا عمى أساس خصائصيا المشتركة  مجموعة مف األشياء والظواىر والحوادث والرموز المفهوم:

المثيرات تشترؾ بخواص جوىرية حتى لو اختمفت ىذه المثيرات فيما بينيا بشكؿ والعامة، وىي صنؼ مف 
 .(121، 2007)الحيمة،  ممحوظ

  المفاهيم السياسية:
 والحقػائؽ األشػياء بػيف عالقػات إيجػاد عمػى يقػوـ متغيػرة، طبيعة ذي ذىني تصور عف عبارةالسياسي المفيوـ 
 لفظيػػة صػػياغة وتصػػاغ بينيػػا، المتشػػابية الصػػفات سأسػػا عمػػى تصػػنؼ والتػػي السياسػػية، والمواقػػؼ واألحػػداث
 (.118، 1990)حميدة، 

األشياء والرموز والكممات والمثيرات التي تشترؾ بخصائص جوىرية مجموعة مف  بأنيا إجرائياً يعرفيا الباحث 
التي وردت في مقرر التربية  تتعمؽ بالوطف واالنتماء والقومية والسياسة والتعددية والتضامف والدولة والدستور

وتحدد حسب استمارة ( 2015 -2014) لمعاـ الدراسي الثامف األساسيالوطنية المقرر عمى طمبة لمصؼ 
 التحميؿ المعدة مف قبؿ الباحث.

  التربية الوطنية:
"عممية غرس مجموعة مف القيـ والمبادئ والمثؿ لدى التالميذ؛ لتساعدىـ عمى أف يكونوا صالحيف، قادريف 

 .(81، 1999)المقاني والجمؿ،  في كافة قضايا الوطف ومشكالتو" عمى المشاركة الفّعالة والنشطة
ذلؾ الجانب مف التربية الذي يشعر الفرد بموجبو صفة المواطنة " ىيالتربية الوطنية:  المعيقؿ أف   يرىو 

التجاىات الحسنة، ويحققيا فيو، وىي أيًضا تعني تزويد الطالب بالمعمومات التي تشمؿ القيـ والمبادئ وا
باألخالؽ الطيبة، ويممؾ مف المعرفة ، يتحمى في سموكو وتصرفاتو اً صالح اً ، ليصبح مواطناً وتربيتو إنساني

 .(67، 2004)المعيقؿ،  سؤولية خدمة دينو ووطنو ومجتمعو"القدر الذي يمكنو مف تحمؿ م
إلى غرس القيـ والمبادئ الوطنية والسياسية لدى طمبة مادة تربوية تعميمية تيدؼ  بأّنيا ويعرفها الباحث:

ى التفاعؿ بفاعمية في القضايا الوطنية التي تعود عمييـ ليصبحوا مواطنيف قادريف عم الثامف األساسيالصؼ 
 وعمى وطنيـ بالخير والنماء.

 مرحمة التعميم األساسي:
ىػػػػي مرحمػػػػة تعميميػػػػة مػػػػدتيا تسػػػػع سػػػػنوات تبػػػػدأ مػػػػف الصػػػػؼ األوؿ وحتػػػػى الصػػػػؼ التاسػػػػع وىػػػػي مجانيػػػػة    

لزامية )وزارة التربية،   .(2، 2015وا 
 من التعميم األساسي: ثانيةالحمقة ال 

 .(2، 2015وزارة التربية، ) تاسعوحتى الصؼ ال سابعىي المرحمة التي تبدأ مف الصؼ ال
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 تمهيد:
اطمع الباحث عمى عدد من البحوث والدراسات السابقة العربية منيا واألجنبية ذات الصمة بموضوع 

وقد ساعد ذلك في تحديد مشكمة البحث وأىميتو وأىدافو والفرضيات التي نب أو أكثر، الدراسة الحالية من جا
فييا ومجاليا وأىدافيا وطريقة تحديد يسعى إلى التحقق منيا، كما استفاد منيا من خالل المنيجية المتبعة 

 العينة، والنتائج التي توصمت إلييا. 
وفيما يمي عرض لبعض الدراسات العربية واألجنبية التي حصل عمييا الباحث من الدوريات العربية 

 .واألجنبية في ميدان التربية ومجالت كمية التربية ورسائل الدكتوراه والماجستير ومن خدمة شبكة االنترنت
 الدراسات العربية:بعض أواًل. 

 في البحرين. (1991دراسة عبد المطيف ) -1
مدى تمثل طمبة المرحمة اإلعدادية في مدارس التعميم العام بدولة البحرين لممفاىيم التي  عنوان الدراسة:

 يتضمنيا منياج التربية الوطنية.
ىدفت إلى معرفة مدى تمثل طالب المرحمة اإلعدادية في مدارس التعميم العام في دولة  هدف الدراسة:

 البحرين، لمجموعة من القيم والمفاىيم التي تضمنيا منياج التربية االجتماعية والوطنية.
استخدام الباحث أداة مكونة من جمل تمثل مواقف حياتية، يعيشيا الطالب بحيث تغطي  أدوات الدراسة:

 وضوعات واألىداف، وخصص لكل مفيوم ثالث فقرات، ولكل فقرة ثالثة أبعاد، يختار الطالب ما يناسبو.الم
العامة ( طالًبا وطالبة، ثم قام بتحميل األىداف 1080قام الباحث بتطبيق األداة عمى ) :الدراسةعينة 

 لمتربية الوطنية المقررة.
الطمبة لبعض المفاىيم كالوالء، والعدالة، والحرية، وعدم : كشفت النتائج ارتفاع نسبة تمثل الدراسةنتائج 

، واالنتماء، كما وجد فروًقا في تمثميا لصالح مستوى التعميم العالي، ل الطمبة لمفاىيم أخرى، كالوطنيةتمث
 والصف األعمى، وارتفاع مستوى تعميم الوالدين.

 في مصر. (1994دراسة مبارك )  -2
اعية الالزمة لتالميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسي بمصر، ودور مناىج القيم االجتمعنوان الدراسة: 

 المواد االجتماعية في تنميتيا لمطالب.

 الثانيالفصل 
 دراسات سابقة
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ىدفت إلى معرفة دور مناىج الدراسات االجتماعية في مرحمة التعميم األساسي في تنمية  هدف الدراسة:
 القيم االجتماعية لدى الطالب.

الدراسة من نوعين: األول تحميل محتوى وأىداف المناىج لمصفوف السابع، كانت عينة أدوات الدراسة: 
 والثاني: تطبيق مقياس لمقيم االجتماعية . 1989 -1988والثامن، والتاسع في الكتب المقررة لمعام الدراسي 

( طالًبا وطالبة من الصف السابع قبل دراسة المناىج 185طبقت أدوات الدراسة عمى )عينة الدراسة: 
 السالفة الذكر، وعمى نفس العدد من الصف التاسع بعد دراستيا.

%، وعدم  10تزيد عمى  وقد أظيرت نتائج الدراسة أن نسبة الجمل التي تحتوي قيًما النتائج الدراسة:  
فيتضمن عدًدا قمياًل من القيم، خاصة في كتب اف حسب مستوياتيا، أّما المحتوى وجود توازن في توزيع األىد

بعض القيم كثيًرا مثل: لسابع والثامن، والحظ اختالف نسبة المحتوى المناسب لكل قيمة، فقد وردت الصف ا
 الشجاعة، والشورى.، التعاون، التضحية، الحرية

 كما أظيرت النتائج عدم نمو القيم لدى الطالب، وعدم شعور المعممين بأىميتيا.
الطريقة السميمة، التي تتم بواسطتيا تضمين  عدم معرفة معظم مؤلفي الكتب المدرسية: اً وأظيرت أيض

القيم االجتماعية لمكتب المدرسية، وعدم توفر األنشطة الصفية، والالصفية، التي تساعد عمى تنمية القيم، 
 وعدم وضوح األساليب التكاممية في تنظيم محتوى المنياج، وشيوع الطرق التقميدية في التدريس.

 في األردن. (1995دراسة العطيوي )  -3
، في ضوء مرحمة التعميم األساسي في األردنتقييم كتب التربية االجتماعية والوطنية في عنوان الدراسة: 
 األساس االجتماعي.
ىدفت الدراسة إلى تقييم مناىج التربية االجتماعية والوطنية، في مرحمة التعميم األساسي  هدف الدراسة:

 .في األردن، في ضوء األساس االجتماعي
 استخدمت الباحثة أداتين ليذا الغرض أدوات الدراسة:

 األولى: لتحميل محتويات مناىج التربية الوطنية واالجتماعية.
 .( معياراً 58استبانة مكونة من ) الثانية كانت عبارة عن

 ومعممة. اً ( معمم199راسة عمى )طبقت الد عينة الدراسة:
كشفت نتائج الدراسة، إلى أن ىناك عدًدا كبيًرا من معايير األساس االجتماعي التي تم  نتائج الدراسة:

فرة في كتب الدراسات االجتماعية، وخاصة كتب التربية الوطنية، التي راعت بشكل جيد معظم امتو  تحديدىا،
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، تعزى لمجنس معايير األساس االجتماعي. كما أظيرت ىذه الدراسة أن ىناك فروًقا في معرفة المعممين
 لصالح الذكور، بينما ال توجد فروق في معرفة المعممين تعزى لممؤىل أو الخبرة.

 في األردن (1996دراسة الشمول ) -4
الوطنية لممرحمة األساسية سية في كتب التربية االجتماعية و مدى شيوع المفاىيم السياعنوان الدراسة: 

 ية نظر معممييا.العميا في األردن من خالل تحميل محتواىا ووج
ىدفت ىذه الدراسة تعرف مدى شيوع المفاىيم السياسية في كتب التربية االجتماعية هدف الدراسة: 

 والوطنية لممرحمة األساسية العميا في األردن من خالل تحميل
 .محتواىا ووجية نظر المعممين الذين يدرسون تمك الصفوف 

ممًا ومعممة ممن يدرسون الصفوف الثامن أو التاسع أو مع 167تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة: 
 العاشر األساسي من المرحمة األساسية العميا.

أشارت النتائج المتعمقة بوجية نظر المعممين إلى أن كتب التاريخ لمصفوف الثالثة العميا  نتائج الدراسة:
اىيم السياسية وجاءت في المرتبة من المرحمة األساسية احتمت المرتبة األولى من حيث احتوائيا عمى المف

الثانية كتب التربية الوطنية والمدنية لمصفوف الثالثة العميا لممرحمة األساسية في حين احتمت كتب الجغرافيا 
 لمصفوف الثالثة العميا األساسية عمى المرحمة الثالثة. 

سية شيوع المفاىيم السيا في مدىذات داللة إحصائية  وجد فروقكما أظيرت نتائج ىذه الدراسة أنو ال ت
الوطنية لممرحمة األساسية العميا تعزى لمتخصص والمؤىل العممي والخبرة لدى في كتب التربية االجتماعية و 

المعممين كذلك بينت الدراسة عدم وجود توافق بين نتائج تحميل المحتوى ووجية نظر المعممين حول مدى 
 الوطنية.جتماعية و الشيوع المفاىيم السياسية في كتب التربية ا

 في األردن. (2003دراسة طربيه )  -5
المفاىيم السياسية المتضمنة في مقررات المرحمة الثانوية في األردن ومدى وعي طمبة  عنوان الدراسة:

 السنة الجامعية األولى بيذه المفاىيم ودرجة تمثميم ليا.
المتضمنة في مقررات المرحمة الثانوية في  ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد المفاىيم السياسية هدف الدراسة:

األردن ومدى مراعاة وعي طمبة السنة الجامعية األولى بيذه المفاىيم ودرجة تمثميم لو. كما سعت الدراسة 
لمكشف عما إذا كان ىناك وعي ىذه المفاىيم السياسية وتمثميا يختمف باختالف الجنس أو موقع الجامعة 

لتحق فيو أو التفاعالت الثنائية أو التفاعل الثالثي بين متغيرات التخصص التي يدرس فييا الطالب أو ا
 والموقع والجنس.
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 ولإلجابة عن أسئمة البحث قام الباحث بإعداد استبانتين. أدوات الدراسة:
طالب  710ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة اختيرت عينة عشوائية طبقية تكونت من  عينة الدراسة:

 وطالبات.
وقد أظيرت نتائج الدراسة أن متوسط األىمية النسبية لممفاىيم السياسية المتضمنة في  الدراسة:نتائج 

%(. عدم وجود فروق 86.74مقررات المرحمة الثانوية في األردن لدى طمبة السنة الجامعية األولى قد بمغ )
الجامعية األولى بالمفاىيم ( في الوعي السياسي لطمبة السنة 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

السياسية المتضمنة في مقررات المرحمة الثانوية تعزى إلى تخصص الطالب أو إلى موقع الجامعة الجغرافي 
متغيرات  التي ينتمي إلييا الطالب أو إلى جنس الطالب أو التفاعالت الثنائية أو إلى التفاعل الثالثي بين

 التخصص والموقع والجنس.
 %( من ىذه المفاىيم يتمثميا طمبة السنة الجامعية األولى بدرجة مرتفعة وأن70راسة أن )كما أظيرت الد

%( من المفاىيم السياسية يتمثميا الطمبة بدرجة 10%( من المفاىيم يتمثميا الطمبة بدرجة متوسطة وأن )20)
 منخفضة. 

( في تمثل طمبة 0.05ة )كما أوضحت الدراسة أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
السنة الجامعية األولى لممفاىيم السياسية المتضمنة في مقررات المرحمة الثانوية تعزى إلى جنس الطالب 

لى التفاعل الثنائي ب ين لصالح الذكور وفروق تعزى إلى التفاعل الثنائي بين متغيري التخصص والموقع وا 
 .متغيري الموقع والجنس

 ( في السعودية:2004) دراسة األحمدي -6
: تقييم كتب التربية الوطنية لمصف األول الثانوي من وجية نظر المعممين في المدينة عنوان الدراسة

 المنورة.
ىدفت الدراسة إلى تقييم كتب التربية الوطنية لمصف األول الثانوي من وجية نظر  هدف الدراسة:

خراجو الفني، ومقدمتو، وتنظيم الخبرات  المعممين في المدينة المنورة من حيث أىداف الكتاب، ومحتواه، وا 
( معممًا وبينت النتائج أن المعممين أظيروا 237واألنشطة، وتقويمو. أجريت الدراسة عمى عينة قواميا )

درجات تقدير مرتفعة نحو جميع المجاالت. وكذلك أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالو في تقديرات 
 تغيرات الجنس والمؤىل العممي والتفاعل بينيما.المعممين يمكن أن تعزى لم
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 : ( في األردن2004دراسة عبيدات والطراونة ) -7
 األردن في األساسي لمصف السادس والوطنية االجتماعية التربية كتب اىتمام درجة عنوان الدراسة:

 .السياسية بالمفيومات
 األساسي لمصف السادس والوطنية االجتماعية التربية كتب اىتمام درجة تعرف: الدراسة هدفت

 .السياسية بالمفيومات
 وفي وثباتيا، صدقيا من التأكد تم ،اً سياسي اً مفيوم (94) من أداة تألفت الباحثان أعد أدوات الدراسة:

واستخدم  األساسي، السادس لمصف والوطنية االجتماعية التربية كتب بتحميل قام الباحثان األداة ىذه ضوء
 .لمتحميل وحدة الكممة الباحثان

 .األساسي السادس لمصف والوطنية االجتماعية التربية كتب عينة الدراسة:
 بالمفيومات السياسية االىتمام درجة في تفاوت وجود إلى المحتوى تحميل نتائج أشارت نتائج الدراسة:

 الكتب في األولى المرتبةالسياسية  النظرية مجال احتل فقد بالمجاالت، يتعمق فيما أما. آلخر كتاب من
 الجغرافيا، وكتاب التاريخ كتاب في الثانية في المرتبة الدولية العالقات مجال جاء حين في مجتمعة، الثالثة
 السياسة مجال جاء فقد واألخيرة الثالثة المرتبة في أما .الوطنية كتاب التربية من الثالثة المرتبة في وجاء

 .الوطنية التربية كتاب في الثانية المرتبة احتل حين في والجغرافيا التاريخ من كتاب المقارنة
 التربية االجتماعية مناىج تضمين ضرورة :أىميا من المقترحات من العديد إلى الدراسة وخمصت

 .باىتمام المؤلفين تحظ لم التي السياسية لممفاىيم األساسي السادس لمصف والوطنية
 ( في السعودية:2004) دراسة المعيقل -8

 نظر ووجية السعودية العربية بالمممكة التربية الوطنية مقررات في التعميم أنشطة تحميل عنوان الدراسة:
 .تجاىو المعممين

ىدفت إلى تحميل واقع أنشطة التعميم في مقررات التربية الوطنية في مراحل التعميم العام : هدف الدراسة
من حيث أعدادىا ، وأنواعيا، وتوزعيا، واستقصاء آراء معممي المادة في مدينة بالمممكة العربية السعودية 

، ومدى تحقق وامل نجاحياالرياض حول ثالثة محاور ىي: موافقة األنشطة لممعايير المفترضة ومدى توافر ع
 .أىدافيا

 .استخدم الباحث استبانة  أدوات الدراسة:
 .التربية الوطنية مقررات في التعميم أنشطة عينة الدراسة:
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نشاطًا في مقررات التربية الوطنية  277أظيرت نتائج الدراسة في شقيا التحميمي وجود  نتائج الدراسة:
موزعة عمى اثني عشر نوعًا من األنشطة. وأظير التحميل وجود خمل في توزع تمك األنشطة عمى المراحل 

دائي من أي نشاط، كما خمت المرحمتان االبتدائية والصفوف الدراسية، حيث خال الصفان الرابع والخامس االبت
والثانوية من بعض األنشطة، بينما كانت المرحمة المتوسطة أكثر تكاماًل وتوازنًا أما في الشق الوصفي 
المسحي الستطالع آراء معممي المادة، فقد أظيرت نتائج الدراسة تواضع نظرة المعممين لممحاور الثالثة في 

حيث لم يصل أي محور إلى درجة "موافق". وباختيار الفروق بين معممي المراحل األنشطة بشكل عام 
الدراسية الثالث، ظير أن معممي المرحمة المتوسطة كانوا األعمى متوسطًا وبداللة إحصائية في محورين ىما: 

في المحور  مدى توافر المعايير المفترضة باألنشطة ومدى تحقق أىدفيا، بينما لم تظير فروق بين المعممين
الثالث المتعمق بمدى توافر عوامل نجاح األنشطة، كما لم تظير فروق بين المعممين من المرحمتين االبتدائية 

 والثانوية في أي محور.
 (  في الكويت:2004دراسة األنصاري ) -9

 الكويتية المدرسةمناىج  في اإلنسان حقوق عمى التربية ومضامين : دوافععنوان الدراسة
ىدفت إلى الكشف عن مفاىيم حقوق اإلنسان ومفاىيم الديمقراطية والحرية في المناىج : الدراسةهدف 

 والكتب التربوية المتضمنة في المدرسة الكويتية المعاصرة ومدى وعي الطمبة بيا.
معيار سة والثانية اواستخدمت أداتين األولى: استبانة حقوق اإلنسان طبقت عمى عينة الدر  :أدوات الدراسة

( كتابًا من كتب المغة العربية والتربية اإلسالمية 63تحميل محتوى الكتب المدرسية في تحميل مضمون )
واالجتماعات لمبحث عن الموضوعات التي تتعمق بحقوق اإلنسان والديمقراطية والمواثيق الدولية والحرية 

 والعدالة والتسامح والشورى
( طالبًا وطالبة من الصفين الثاني والثالث الثانوي األدبي 788) تكونت عينة الدراسة من :عينة الدراسة

 والعممي في جميع المناطق التعميمية.
أظيرت نتائج الدراسة أن المناىج المقررة في المدرسة الكويتية كما يشير تحميل مضمون  نتائج الدراسة:

يزد عدد الصفحات المخصصة ليا عن  الكتب المدرسية تفتقر بصورة كبيرة جدًا إلى قيم حقوق اإلنسان، إذ لم
( من عدد صفحات جميع كتب المباحث الثالث، كما لم يتجاوز عدد 0.04( صفحة بنسبة )44)

(. إضافة إلى ما 0.06)الموضوعات المخصصة ليذه الحقوق في تمك الكتب عن عشر موضوعات بنسبة 
الديمقراطية سجل انخفاضًا كبيرًا في لنتائج أن وعي الطمبة بمواثيق حقوق اإلنسان والقيم ا سبق أظيرت

 مختمف المستويات.
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 ( في فمسطين:2006دراسة مشاهرة ) -10
 .فمسطين في لممرحمة األساسية الوطنية التربية كتب في الوطن صورة :عنوان الدراسة

األساسية ف صورة الوطن في كتب التربية الوطنية في المرحمة تعر  ى ىدفت ىذه الدراسة الهدف الدراسة: 
. (1995/1996لى في العام الدراسي )في فمسطين والتي ىي ذات الطبعة التجريبية، ظيرت الطبعة األو 

وذلك لمكشف عن صورة الوطن التي تضمنيا المنياج واستخدمت الدراسة طريقة تحميل المحتوى الستخراج 
 .وحدات الكتاب المشمولة بالدراسة صورة الوطن في

ة وقد نال اجماع عدد من الباحثة نموذجًا تحميميًا لمصور يتناسب مع عرض الدراس وطورت أدوات الدراسة:
 .المحكمين

 .كتب التربية الوطنية في المرحمة األساسية في فمسطين عينة الدراسة:
أظيرت نتائج الدراسة أن كتب التربية الوطنية لمصفوف في المرحمة األساسية تضمنت  نتائج الدراسة:

ورة االقتصادية، ، الصورة السياسية، الصورة االجتماعية: الصىي ( صورة لموطن تواجدت في ستة أنواع72)
كانت أكثر ( مرة. و 664، والصورة الدينية. وقد تكررت ىذه الصور )الصورة الجمالية، الصورة التاريخية

مرة بنسبة  154، والصورة الجمالية بمغت %25مرة بنسبة  160الصور مرة ىي الصور االجتماعية وبمغت 
، %12.80مرة وبنسبة  58 ة السياسية، والصور %22.29مرة بنسبة  148االقتصادية ، والصورة 23.20%

. ودلت %6.17مرة بنسبة  41التاريخية ة ، وأخيرًا الصور % 10.54مرة بنسبة  70ينية وبمغت والصورة الد
بعض أنواع صور الوطن ، وكذلك دلت عمى تضخم م وجود تنظيم في توزيع صور الوطنالنتائج عمى عد

 كالصور االجتماعية، وقمتيا أنواع صور الوطن األخرى كالصورة التاريخية.

 ( في األردن.2007دراسة مراشدة ) -11
 األردن. في األساسي مرحمة التعميم من التاسع لمصف الوطنية التربية كتاب تقويمعنوان الدراسة: 
 عمى االطالع خالل األردن من في األساسي التاسع لمصف الوطنية التربية كتاب تقويم هدف الدراسة:

 المدرسية والكتب المناىج في النظر إلعادة حاجة ماسة ىناك فقد الكتاب، ىذا يدرسون الذين المّعممين آراء
 ميدان في العالمية المستجدات ومواكبة لمتطوير ىدًفا أصبح الذي التربوي األردني النظام من جزًءا بوصفيا
 1987. منذ العام التربية

 .العممي المنيج وفق الوطنية التربية كتب لتقويم مقياس ذلك طور ولتحقيق: أدوات الدراسة



 دراسات سابقة                                                         الفصل الثاني                                      

11 

 

 والتعميم التربية لمديريتي يتبعون ومّعممةمًا مّعم (102) من عينة عمى وزعت االستبانة قد عينة الدراسة:
 .والثانية األولى اربد في منطقتي

 األساسي كان التاسع لمصف الوطنية التربية كتاب مستوى أن في الدراسة نتائج أىم تمثمت نتائج الدراسة:
 في جاءت الكتاب من مجاالت مجاالت لستة الحسابية األوساط وأن إجمالي بشكل المتوسط المستوى ضمن

 المستوى في جاء الكتاب استخدام عمى المعينات وىو مجال واحد لمجال الحسابي والوسط المتوسط، المستوى
نا اً ذكور  المّعممين فئات جميع أن إلى نتائج الدراسة أشارت كما المنخفض، ذوي  ومن المديريتين في اً ثوا 

 في إحصائية ذات داللة فروق تظير لم إذ النتائج عمى اتفقوا المختمفة الخبرات  المختمفة التخصصات
 .أو الخبرة التخصص أو المديرية أو لمجنس تعزى المّعممين تقديرات
 (  في فمسطين2009دراسة بشير) -12

السابع من  السادس، ،الوطنية وتقويميا لمصفوف الخامس تحميل محتوى كتب التربيةعنوان الدراسة: 
 محافظات شمال الضفة الغربية.وجية نظر معممي ومعممات 

والسادس ظن والسابع من  تحميل محتوى كتب التربية الوطنية وتقويميا لمصفوف الخامس، هدفت الدراسة:
وجية نظر معممي ومعممات محافظات شمال الضفة الغربية، باإلضافة إلى تعرف عالقة متغيرات )الجنس 

ة لمصفوف تدريس المادة(، بتقويم كتب التربية الوطنيوالمؤىل العممي وخبرة المعمم والصف وعدة مرات 
  .الخامس والسادس والسابع

 استخدم الباحث استبانة. أدوات الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي التربية الوطنية في محافظات شمال الضفة  عينة الدراسة:

 .%( من مجتمع الدراسة30يقارب ) ، أي ما( معممًا ومعممة246لبالغ عددىم )الغربية، وا
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:  نتائج الدراسة:

أواًل: إن درجة تقويم المعممين والمعممات لكتب مبحث التربية الوطنية لمصفوف األساسية الخامس 
( 4.10)، وبمتوسط ، قد أتت مرتفعة جداً ع المجاالتوالسادس والسابع في محافظات الضفة الغربية في جمي

 (.82.0( وبنسبة مئوية )0.44وانحراف معياري )
%( وىذه درجة مرتفعة ،أما النتائج 70.4ثانيًا: أن درجة تحقيق المعايير الكمية لجميع الصفوف كانت )

%(، وىي درجة مرتفعة وجاءت في المرتبة األولى، أما 74.1الكمية المتعمقة بالمحتوى لجميع الصفوف )
%(، وىي درجة مرتفعة، وجاءت في المرتبة الثانية، وفيما 70.5نشطة واألسئمة فكانت )النتائج المتعمقة باأل

وسطة، وجاءت في وىي درجة مت %(67.4فكانت تعميمية لكل وحدة تعميمية ) يتعمق بنتائج تنظيم المحتوى
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رجة %( وىي د56.2والنتائج الكمية المتعمقة بطريقة عرض المحتوى، فحصمت عمى )المرتبة الثالثة، 
 متوسطة، وجاءت في المرتبة الرابعة.

( في درجة تقويم كتب مبحث a=0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة ) ثالثًا: ال
( في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى ألساسية )الخامس والسادس والسابعالتربية الوطنية لمصفوف ا

تدريس المادة بينما ُوجدت فروق ُتعزى لمتغير الخبرة، ولصالح لمتغيرات الجنس والمؤىل العممي والصف و 
 ( سنوات.10-6فئة الخبرة )

 يمي: توصمت إليو الدراسة من نتائج، أوصى الباحث بما وبناًء إلى ما
 ضرورة إعادة إثراء كتب التربية الوطنية، فيما يخص وجود قائمة باألىداف التعميمية لكل وحدة تعميمية. -1
 ممخصات مناسبة لألفكار الرئيسية بكل وحدة من وحدات كتب التربية الوطنية.تضمين  -2
 ضرورة بدء كل وحدة بمقدمة تتضمن تعريفاتيا. -3
 إدراج أسئمة ذات إجابة مفتوحة )إلطالق التفكير( ضمن أسئمة وتمارين دروس التربية الوطنية. -4

 .  ( في األردن2012) الصبحيين دراسة عيد -13
 األردن األساسية في لممرحمة والوطنية االجتماعية التربية كتب لمحتوى أنموذج : تصميمالدراسةعنوان 

   والتكنولوجية. والعممية العالمية التربية وقيم مفاىيم ضوء في
 في األردن في األساسية لممرحمة والوطنية التربية االجتماعية كتب لمحتوى أنموذج : تصميمهدف الدراسة

 (26) الباحثان بتطوير قام اليدف ىذا ولتحقيق والتكنولوجية، والعممية العالمية وقيم التربية مفاىيم ضوء
 .التربية محور ضمن والقيم المفاىيم أبرز تتضمن معيارا

   .والوطنية االجتماعية كتب التربية لتحميل أداة أدوات الدراسة:
 والوطنية االجتماعية كتب التربية عينة الدراسة:

 األردن في األساسية في المرحمة والوطنية االجتماعية التربية كتب أن إلى الباحثان توصل الدراسة:نتائج 
 تكراراتيا تراوحت المعايير فمعظم مناسب، بشكل والتكنولوجية العالمية والعممية التربية وقيم مفاىيم فييا تتوافر
ن تكرارات، إلى ثالثة اثنين بين ما تكراراتيا تراوحت معايير وستة واحد، تكرار إلى صفر ما بين  المعايير وا 
 نموذجاً  الباحثان صمم النتائج ىذه ضوء وفي .طفق معايير ىي خمسة تكرارات أربعة عن تكراراتيا زادت التي

 في والتكنولوجية والعممية العالمية التربية محور وقيم لمفاىيم محاور وخريطة وتتابع مدى مصفوفة عمى شكل
 باالستفادة من الباحثان وأوصى .األردن في األساسي التعميم لمرحمة االجتماعية والوطنية التربية كتب محتوى
 والقائمين والميتمين الباحثين قبل من لممرحمة األساسية والتكنولوجية والعممية العالمية لمتربية المطورة المعايير
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جراء المطور النموذج من واالستفادة الدراسات االجتماعية مناىج عمى  ىذا الدراسات حول من المزيد وا 
 أخرى. دراسية مراحل في الموضوع

 الدراسات األجنبية:بعض ثانيًا. 
 في تركيا Ahmet (1993)دراسة أحمت  -1

 عنوان الدراسة:
 Factors that predate political knowledge and acuities of young children 

  السياسية والبراعة لدى األطفال الصغارالعوامل التي تسبق المعرفة 
ت والبيئة والمدرسة في المعرفة واالتجاىات السياسية يىدفت إلى استقصاء دور كل من البهدف الدراسة: 

 لدى طمبة الصف الخامس في تركيا.
 ( طالبًا من طمبة الصف الخامس في تركيا.262اشتممت عينة الدراسة عمى )عينة الدراسة: 

استخدم الباحث مقياس المعرفة واالتجاىات السياسية الذي طوره االتحاد العالمي لتقييم أدوات الدراسة: 
 التحصيل التربوي.
أظيرت ىذه الدراسة أن المتغيرات البيئية ليا أثر كبير في بناء المعرفة واالتجاىات  نتائج الدراسة:

فة السياسية أما دورىا في تنمية االتجاىات السياسية السياسية وأن البيئة تسيم بقدر كبير في تقديم المعر 
 فقميل. وتسيم المدرسة في تشكيل االتجاه السياسي لدى الطالب أما تقديم المعرفة السياسية فمساىمتيا قميمة.

 في الواليات المتحدة. Hepurn (2000)دراسة هيبورن  -2
 عنوان الدراسة:

Evaluation of local Improvement oriented project for Citizen ship 

 Education 

 تقييم مشروع محلي موّجه للتحسين في التربية الوطنية

تقييم مشروع واختبار نموذج تحسين التعمم الذي يصوِّر المدرسة كنظام من المكونات  هدف الدراسة:
  .المترابطة التي تؤثر عمى تعمم الطالب

( طالًبا وطالبة في المرحمة الثانوية؛ ليمثموا 201) معممين يدرسونتم اختبار عشرة عينة الدراسة: 
( طالًبا وطالبة يمثمون المجموعات الضابطة، ويدرسون بالطرق العادية. 218المجموعات التجريبية، مقابل )

 ( طالًبا260( معمًما ومعممة، يدرسون )17وفي المرحمة االبتدائية كان عدد معممي المجموعات التجريبية )
 ( طالًبا وطالبة بالطريقة المعتادة.286( معمًما يدرسون )17وطالبة، مقابل )
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أعطيت جميع المجموعات اختبارات قبمية وبعدية ترتبط بأىداف البرنامج، وكذلك  أدوات الدراسة:
 .استبانات تقيس مدى الدعم الذي يقدم لممعممين

بًيا في معرفة المعممين بطرائق التدريس، وبمحتوى أظيرت النتائج أن البرنامج قد أثر إيجانتائج الدراسة: 
 بتدائية.محوظة في المرحمتين الثانوية واالالتربية الوطنية، كما أنو رفع معمومات الطالب بدرجة م

 في بريطانيا:  Crick ( (2000دراسة كرك  -3
 :ن الدراسةاعنو 

National Education, like the rest of other curriculum 
 " .التربية الوطنية كبقية المناهج الدراسية األخرى" 

ىدفت الدراسة إدراج منياج يتناول التربية الوطنية كبقية المناىج الدراسية األخرى مثل  هدف الدراسة:
 .والمغة اإلنجميزية في بريطانيا الجغرافيا والتاريخ

ضمن معارف ومعمومات حول إلى ضرورة وجود منياج شمولي وكمي يت ت الدراسةخمص نتائج الدراسة:
الحقوق القانونية واإلنسانية والمسؤوليات التي يخضع ليا المجتمع كما يتضمن معارف عن مختمف أوجو 
النظام القضائي، وارتباطو بحياة الناس، ويتضمن معارف ومعمومات عن التنوع الوطني والجغرافي والديني 

لى ضرورة احترامو وفيمو م ن قبل الطمبة. كما يرى البحث أن ىذا المنياج ال بد أن والعرقي في بريطانيا وا 
يتضمن معارف ومعمومات عن الحكومة المركزية والمحمية والخدمات العامة التي تقدميا، وكيفية تمويميا 
والمجاالت التي يمكن ألفراد المجتمع أن يساىموا بيا، إضافة إلى ما تتضمنو من معارف ومعمومات عن 

أشكال الحكومات، ونظام االنتخاب وأىمية التصويت، وحل الخالفات والصراعات بشكل النظام البرلماني و 
عادل، وأىمية أجيزة اإلعالم في المجتمع. كما أن ىذا المنياج يجب أن يتضمن معارف عن العالم كمجتمع 

عارف عن دور كوني لو أبعاده السياسية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية، باإلضافة إلى تزويد المنياج بم
 االتحاد األوروبي واتحاد الكومنولث واألمم المتحدة.

 في بريطانيا. Phillips  (2000) فيميب  دراسة  -4 
  عنوان الدراسة:

Culture, Community and Curriculum in Wales; Citizenship Education for 

the new Democracy 

 التربية الوطنية من أجل الديمقراطية الحديثة. الثقافة، المجتمع، والمناهج في مقاطعة ويمز:
ف درجة تمبية المناىج الدراسية في مقاطعة ولز في جنوب بريطانيا لحاجات تعرّ ىدف إلى  هدف الدراسة:

الطمبة المستقبمية في مجال التربية في محور المشاركة الفعالة في التطور والتجديد في الثقافة السياسية لمقرن 
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الحادي والعشرين والتي تمثمت بإعطاء "ولز" نوعًا من اإلدارة الذاتية وشكاًل مصغرًا لمحكومة التي تتولى إدارة 
بعض الشؤون من مثل: التعميم واالنتخابات البرلمانية. وقد اعتمد البحث عمى تحميل لموثائق والمناىج 

 المتعمقة بالتربية المدنية، والحكم عمى درجة مستقبميتيا. 
إلى أن التربية الوطنية حتى تكون مستقبمية، وتخدم أفراد المجتمع ال بد  دراسةخمص ال تائج الدراسة:ن

لممعممين من أن ييتموا ويركزوا عمى فيم الطمبة ألحوال المجتمع وتطويره باالعتماد عمى تطوير الصناعة 
مجتمع واحتراميا، وفيم لمعالم ومعرفة وتطوير المناطق النائية أو الريفية، وتطوير الحقوق الوطنية ألفراد ال

جوانب تاريخو المختمفة والتركيز عمى محاربة التمييز العرقي وعدم تقبمو في "ولز" من مثل ردود الفعل تجاه 
المياجرين األيرلنديين وكذلك لممياجرين من مختمف بقاع األرض. وضع البحث جممة من المبادئ التي يجب 

كز عمييا كتعميق االحترام لمثقافة والتراث واليوية لمويمزيين من خالل تعميميم عمى التربية الوطنية أن ترت
بطريقة تجعميم ال يفكرون في التمسك بثقافات بديمة أو أخرى، والى االستمرارية في برامج التربية الوطنية 

دة التاريخ لتكون التي تعزز وعي الطمبة بعمل النظام السياسي ومسؤولياتو وواجباتو وذلك من خالل تفعيل ما
وسيمة لذلك. باإلضافة إلى تعميق المسؤولية والعمل الجاد في جميع مناطق ولز لمواجية ومعالجة مشكمة 

 التمييز العرقي والتي تعاني منيا جميع مدارس البيض. 

 ( في فرنسا.2001) Starkey and Osler دراسة ستاركي وأوسمر -5

 عنوان الدراسة:
Citizenship Education and National Identities in France and England 

inclusive or Exclusive 

 التربية الوطنية والهويات الوطنية في فرنسا وانكمترا شاممة أو حصرية

ف الوثائق المتعمقة بسياسة التربية الوطنية في كل من فرنسا وبريطانيا تعرّ ىدف إلى  :هدف الدراسة
 السياسة في تشجيع مفاىيم اليوية الوطنية والتربية الوطنية وتنميتيا.ومقارنتيا مع مدى مساىمة ىذه 

توصل البحث إلى أن الوثائق المتعمقة بيذه السياسات صيغت بشكل يحقق عدم الرضا  نتائج الدراسة:
 ( ىدفت إلى إعدادوعدم االىتمام بالقضايا السياسة لدى الناشئة، عمى الرغم من أن التربية الوطنية )تقميدياً 

أبناء المجتمع ليأخذوا مكانيم في مجتمع الراشدين، لذلك يرى البحث أن موضوع اليوية الوطنية بيذين 
قام البحث بتحميل برامج التربية الوطنية في كال البمدين، وخمص إلى أن البرنامج و البمدين موضع شك كبير. 

سموب يوحي بأن إواة وحقوق اإلنسان بفي فرنسا يعمن عن يتناولو لمبادئ الحرية والعدالة والتضامن والمسا
ىناك مشكمة في تطبيق ىذه المبادئ وأنو ال بد من العمل المضني لغرسيا لدى الناشئة. أما في بريطانيا فإن 
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البرنامج ال يتناول صراحة اليوية الوطنية، ويرى بأن بعد مفيوم التربية الوطنية ال بد أن يطور لدى الناشئة 
من خالل الضغط أو العمل المضني أو المباشر. فمن الممكن تطوير البرنامج من خالل التوعية وليس 

بواسطة التطوع في العمل العام وليس من خالل المشاركة في المظاىرات والمسيرات التي تطالب بالتغيير. و 
رة خمص البحث إلى أن كال البرنامجين لم يكن لدييما اىتمام باألقميات عمى الرغم من اإلشارة إلى ضرو 

 االبتعاد عن التمييز العرقي. 
  ( في اسبانيا:2001)  Kalinaدراسة كالينا  -6

  عنوان الدراسة:
Justification for and Implementation of Peace Education and Conflic. 

 مبررات وتنفيذ التربية من أجل السالم والصراع
التسامح والتعاون في أوضاع متعددة الثقافة في : ىدفت إلى مراجعة كتاب االتجاىات نحو هدف الدراسة

مدينة مميال االسبانية، وقد ذكرت أن الكتاب يقدم مساىمة ميمة لبرامج المدرسة التي تفعل التسامح والتعاون 
التسامح لشمولو عمى المنياج وعمى المقاييس التي صمميا المؤلفان لتقدير أثر المنياج في تطوير التعاون و 

 سنة.  16-12والعمري بين الشباب من أعمار ي والجسمي الجنسي واالثن
أظيرت أن أفراد العينة كانوا في مستوى عال من التعاون، غير أنيم كانوا في مستوى أدنى  نتائج الدراسة:

 من أجل تنمية التعاون والتسامح في غرفة الصف.تبريرًا منطقيًا لتطوير المنياج من التسامح، وىو مايشكل 
 ( في الواليات المتحدة.2002)  Judithدث و جدراسة  -7

 عنوان الدراسة:
The School’s Role in Developing Civic Engagement 

  دور المدرسة في تطوير وتشجيع المشاركة الوطنية لدى الطمبة.
إلى تعرف دور المدرسة في تطوير وتشجيع المشاركة الوطنية لدى الطمبة في ىدفت   الدراسة: هدف 
 .( دولة28( سنة في )14)عمر 

 استخدم الباحث استبانة. أدوات الدراسة:
 .بًا وطالبة في البمدان المختمفة( طال90000تطبيق استبانة عمى عينة بمغت )تم  عينة الدراسة:
إلى أن المدرسة تساىم بشكل فعال في تسريع المشاركة الوطنية،  أظيرت نتائج الدراسة نتائج الدراسة:

عندما تسند ليا ميمة تعميم التربية الوطنية من خالل وجود محتوى نظري وميارات عممية، وعندما يتوافر 
فييا جو مفتوح لمنقاش والحوار وحتى تبين أىمية المشاركة في االنتخابات، وعندما تسود روح المشاركة في 

طالبيا تربية وطنية وتدريبًا مياريًا ولم يخططوا لدخول الجامعة ة المدرسية، بينما المدرسة التي لم يتمق البيئ
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باإلضافة إلى أن مصادر التربية في بيوتيم قميمة يواجيون تحديات خاصة وصعوبات في مظاىر التربية 
 الوطنية.

 Mintrop (2003)  دراسة منتروب -8
  :عنوان الدراسة

  The old and New Fase of Civic Educatio Expert, Teacher, and Student 

Views. 

متربية الوطنية، من وجهة نظر المختصين والمعممين والطالبل الوجه القديم والجديد  

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد محتوى مادة التربية الوطنية، من وجية نظر المختصين هدف الدراسة: 
 وأثر المادة عمى سموك الطالب.والمعممين والطالب، 

%( في معظم األقطار الثمانية  90-80وجد الباحث أن الغالبية العظمى من المعممين ) نتائج الدراسة:
والعشرين المشاركة في الدراسة يرون أن ىذه المادة مجدية لمطالب والدولة. ولم تكن نظرة المعممين متطابقة 

طاعة القانون، واالنخراط في حول أىمية الموضوعات التقميدية في ال تربية الوطنية، مثل التاريخ الوطني، وا 
األحزاب السياسية واالتحادات العالمية، والخدمة العسكرية، وكذلك الموضوعات األكثر حداثة مثل حقوق 

( سنة ال 14اإلنسان والبيئة، والموضوعات ذات الصفة العالمية، كما أظيرت الدراسة أن الطالب في سن )
% من ىذه الفئة ترغب في التصويت عندما يحين الوقت  80ون إلى األمور السياسية، في حين أن يميم

لذلك، ويرون أن التصويت يمثل مشاركتيم السياسية. وفيما يتعمق باألنشطة االجتماعية، فإن أكثر من نصف 
 .ىؤالء الطالب، يحبذون جمع المال؛ ألسباب اجتماعية تعود بالنفع عمى المجتمع

 ( في الواليات المتحدة.2004)  Wanda & Harmonدراسة هارمون وواند ا -9

  عنوان الدراسة:

Teachers' Beliefs and Practices of Vocabulary Instruction with Social 

Studies Textbooks in Grades 4-8 

الصفوف من الرابع ممارسات وتصورات المدرسين حول تدريس مفردات كتاب الدراسات االجتماعية في 
 حتى الثامن االبتدائي

ممارسات وتصورات المدرسين حول تدريس مفردات كتاب ف لتعرّ أجريت ىذه الدراسة  هدف الدراسة:
 .الدراسات االجتماعية في الصفوف من الرابع حتى الثامن االبتدائي

 .استخدمت الدراسة استبانة  أدوات الدراسة:
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بعض الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين تصورات المعممين والمعممات تبين أن ىناك  نتائج الدراسة:
الممارسات الفعمية في تدريس وتقييم كتب التربية الوطنية وبين الممارسات الفعمية التي يمارسونيا في الصف 

 المدرسي.
 ( في تركيا:2008)  Yilmazدراسة يمماز -10

 عنوان الدراسة: 
Us of Primary Sources in the Sixth Grade Social Studies Course Books 

 ب التربية الوطنية لمصف السادستاستخدام المصادر السياسية في ك

تقييم مستوى استخدام المصادر األساسية في كتب التربية الوطنية لمصف السادس  هدف الدراسة:
األساسي، حيث استخدمت الدراسة أسموب تحميل المحتوى لمكتب المستخدمة في تدريس التربية الوطنية، 

 .ستخدام المنيج الوصفي في الدراسةوباإلضافة إلى ا
مدرسية من ضمنيا مادة التربية الوطنية والتي تم نشرىا قد أجريت الدراسة عمى أربع كتب  عينة الدراسة:

وتوزيعيا في ستة دور نشر في تركيا بناء عمى طمب من وزارة التربية والتعميم التركية، وبناء عمى قرارات 
 مجمس التعميم الوطني التركي.

تّم تفسير النتائج مع أمثمة داعمة من الكتب المدرسية ذات الصمة، وتّم استخدام مصادر  نتائج الدراسة:
الصورة والمصادر السمعية، حيث كان المجال الذي استخدم فيو المصادر األساسية بشكل كبير في كتاب 

 )األتراك عمى طريق المدير(.
 التعميق عمى الدراسات السابقة:
 اسات السابقة استخالص النقاط اآلتية:يتبين من السرد السابق لمدر 

 أظيرت نتائج معظم الدراسات السابقة أىمية مادة التربية الوطنية والمفاىيم المتضمنة. -
 تنوع أىداف ىذه الدراسات وتنوع المنيجية المستخدمة فييا.  -
 لنوع من الدراسات.المنيج الوصفي التحميمي ىو المنيج المالئم ليذا ا عمى إتباعاتفقت جميع الدراسات  -
 اختالف وتنوع المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة حسب ىدف كل دراسة. -
استخدام منيج تحميل المحتوى لمكشف عن مدى توافر مواصفات أو قيم في مضمون كتب التربية  -

 .لوطنيةاالجتماعية وا
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 منها:  عدة من الدراسات السابقة في نواحي الباحثوقد استفاد 
 تحديد موضوع البحث ومشكمتو. -
جراءات التحميل.-  المنيجية المستخدمة في الدراسات السابقة من حيث تصميم أداة التحميل وا 
 تحديد أىداف البحث واسئمتو وصياغة فرضياتو.-
لمتربية ، وىما االستبانة وتحميل المحتوى، بحيث ينظر ين أداتين من أدوات البحث العمميالدمج ب -

 الوطنية وكتبيا من زاويتين، الكمية المتحققة باالستبانة، والنوعية المتحققة بمنيج تحميل المحتوى.
تصميم أداة الدراسة األولى وىي االستبانة من خالل االطالع عمى ما ورد من أدوات واستبانات سابقة  -

 كتب التربية الوطنية. السيمامدرسية و يتطرق إليو األدب النظري في مجال تقويم الكتب ال أو من خالل ما
 تفسير نتائج البحث. -
 إثراء الجانب النظري لمبحث. -
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 متهيد:
المفيػوـ بكػ ؿ مػاـ: تفريفػوإ واًل أالنظػري لببحػثإ إذ تنػاوؿ الباحػث  يتناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ الجانب

ـن تحػػدث مػػف  ـن تحػػدث إ : تفريفيػػاإ وأىميتيػػاإ وصصا صػػياالمفػػاىيـ الايااػػي وصػػفاتوإ وت وينػػوإ ومراحبػػوإ  دػػ دػػ
: نيػػػ التربيػػ  الوط فإ ودالدػػًا مػػػ: مفيوميػػػاإ واىميتيػػاإ وم وناتيػػػا وطرا ػػؽ  يااػػػيااالتجاىػػات مػػػفدانيػػًا الباحػػث 

  مايبي: مفيومياإ وأىميتياإ وتفبميا  مادة درااي  ودورىا في إ ااب المفاىيـ الايااي إ 
 :السياسية املفاهيماحملىر األول: 

تفد المفاىيـ الفنصر الر ياي األ در أىمي  مف بيف مضاميف المادة في جميع المواد الدرااي إ والايما في 
 المفاىيـ ىدفًا تربويًا ىامًا في جميع ماتويات التفبيـ.مادة التربي  الوطني إ إذ أصبح تفبـ 

 :المفيوم تعريف -1
ـَ فيًما فيو مفيوـ مبى وزف مففوؿإ وجمع مفيـو  المفيوـ لغ : الكيء الذي ااتومبو اإلناافإ ونقوؿ فِي

مف ال بم  الكا ف   بدالً  ربي  ااتصداـ  بم  "مفيومات"ذلؾ يفضؿ المتصصصوف في البغ  الفلغً  "مفيومات" ل
لذلؾ  (286إ 1996ىيـإ را)إب مااًل في  تب التربي  ومبـ النفس"مفاىيـ"إ و بم  مفاىيـ أ در كيوًما وااتف

والمؤلفات والبحوث  ياتصدـ في البحث  بم  "مفاىيـ" اناجاًما وتمكًيا مع االاتصداـ الكا ع في ال تب
 التربوي  ليذا المصطبح.

إ و د  دـ الفديد مف المتصصصيف والباحديف فيء والتفريفار وتفددت اآل التربي   ات حوؿ مفنى المفيـو
 منيا: الت مدة لتفريفواو ومبـ النفس مح
لكيءإ وىو  في  اموس التربي  المفيوـ مبى أنو تصور مقبي ماـ لمو ؼ أو Hills (1982)يفرؼ ىيبز

يكترؾ ويتميز  أو صورة مقبي  لكيء أو حدث أو مو ؼ مفيفإ رأيا وىو ف رة أو مجرد وليس محاواً 
 .(104) بصصا ص وصفات يم ف تصنيفيا مبى أااس التقارب أو التكابو

الدولي مبى أنو  ( المفيوـ في القاموسGetery and Thomas1979 (فرؼ غيتري وتوماسي   بينما
والتمييز بااتصداـ  بفمبيات التصنيؼ والمكابي "تبييف ماـ لؤلحداث واألكياءإ والتي يم ف الوصوؿ إلييا 

 .(81)ص  البغ  الرمزي إ وىو تصور ايؿ يصتصر ويبصص األحداث ال ديرة"
أو رات المديإلى أف المفيوـ "صنؼ مف ( 11إ 1986بطاني  )( و 59إ 1988ويكير  ؿ مف افادة )

تكترؾ مًفا  احوادث أو أكصاصً مجموم  أكياء أو ت الفقبي  التي يم ف أف ت وف رامجموم  مف المدي
 بصصا ص مام  ويكار إلييا بااـ صاص".
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في صف   ت التي يكترؾ أمضاؤىارالمجموم  مف الظواىر أو المدي والمفيوـ ااتجاب  ت وف غالبًا لفظي 
ممبيات تصنيؼ  صؿ إلييا مف طريؽاألكياء أو األحداث التي تـ التو مفين إ وىو ف رة مقبي  مف مدد مف 

       البغ  البفظي  والتي يم ف أف تاتصدـ  أااس لف رة ما ويم ف التفبير منو صبلؿ إلدراؾاوتمييز 
إ 1991إوآصروف البقاني)و( 16 إ1989أبو حبوإ)و (22إ 1999إ أبو الجدياف)و(إ 45 إ1996)البنفبيإ 

150 ) Michale, and Nelson, 1980,67)). 
أو الرموز  أف المفيوـ يطبؽ مبى مجموم  مف األكياء ( مع التفريفات الاابق إ في1985ويتفؽ صريك  )

أو األحداث الصاص  التي تـ تجميفيا مبى أااس مف الصصا ص المكتر   والتي يم ف الدالل  مبييا بااـ 
 .(31)ص أو رمز مفيف

مف طريؽ  ا في التفريفات الاابق  مبى أف المفيوـ يم ف الوصوؿ إليوومما ابؽ يتضح أف ىناؾ تكابي
صنؼ  المفيوـ  وؿتنا فالبفضف غيره مف المفاىيـإ  و في صصا ص تميزه مراكتممبيات التصنيؼإ أو ا

أو  اً مام مقبياً ًا ر تصو  مدنه   ف رة أو تمديؿ لبفنصر المكترؾإ وآصر تناولو تإ والبفض اآلصر ار مف المدي
 .إ أو  بماتمنظم ً  اإ أو مفبومات  مجردً 
 طقيًا إال أف درج  التكابو بينياالتي ااتصدمت في تفريؼ المفيوـ منت ار اصتبلؼ الفبامف رغـ مبى الو 

مف  الجوىر والمضموفإ بدليؿ أف مفظـ التفريفات تطر ت إلى أف المفيـو مبارة مف مجموم   بيرة في
تفريفو  المكتر   أو الصصا ص المكتر   أو الحوادث أو الرموز الصاص إ لذلؾ يميؿ الباحث في الصفات

ألف  ؿ منيما  مع بيف التفريؼ المنطقي والنفايإتفريؼ البقانيإ وافادةإ وصبؼ وذلؾ بالج لبمفيوـ مع
 ز تفريؼ المفيوـ.ار ي مؿ اآلصر في إب

: بأنو مبارة مف ألفاظ وتصو فرؼ الباحث المفوفي ضوء ما ابؽ ي   مجموم  مف  ت مقبي إ تربط بيفار يـو
 . ز مفينو ورمبأاماء الصصا ص المكتر   ألحداث أو موا ؼ أو و ا ع ويم ف اإلكارة إلييا 

 صفات المفيوم: -2
: المظاىر األاااي  أو صفاتو والقوامد التي تنظـ صفاتوإ ويقصد بصفاتو أىـ ما يميز المفيوـ إفن 
. وتصتبؼ تـ تمييز أمدب  المفيوـ وتصنيفياإ والتي مبى أااايا ي ص المميزة ذات الفبل   بالمفيوـالصصا

      ؿ مفيـومد ر ياي إ فقد يكتمؿ المفيوـ مبى صف  التي تكمؿ مبييا الصفات المميزةالمفاىيـ مف حيث 
ن  منيا فيي صفاتو إ مااحتياإ ولونيا أماىي " االاتدارة "إ  ر يا ف  يتضمف ص" الدا رة "   المادة الم ون

تتصؼ  إ"الداتورمدؿ مفيوـ "المتحد  وىو المفيوـإ و د يكمؿ المفيوـ مبى أ در مف صف  دانوي  لبمفيوـ
وىناؾ المفيوـ المنفصؿ الذي يفرؼ  إمجموم  القوانيف والتكريفات الناظم  لفمؿ الدول  ومؤاااتيا: بأنيا
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ضيؽ يمتد بيف  فمدبًل مفيوـ صندؽ يطبؽ مبى أصدود أو واد طويؿ إبصصا ص بديب  أو الذي يتضمف  رارات
وىناؾ المفيوـ الرابط الذي ال يفرؼ بصصا ص مفين  بؿ بفبل   بيف الصصا ص مدؿ  إابابتيف جببيتيف

     لميؿ المربع أو ال يبومتر المربع" الذي يوضح الفبل   بيف مدد الا اف في ا داف  الا اف مفيوـ "
 .(207إ 24-23إ ـ1996حميدةإ و إ  77 ـإ1988اليواؼإ و )افادة 

 تكوين المفيوم :  -3
رب  إ ومف نتاج الف ر الصياليإ والتجصورات تحصؿ مف صبلؿ الحواس الصمستبنى المفاىيـ مادة مف ت

مبيـ مع المديرات التي إ ففادة ما يتـ ت ويف المفيوـ مف صبلؿ تفاالكصصي  لبفرد مف طريؽ حوااو
ورة ذىني  منيا بناًء مبى إدرا يـ لبصف  أو إ والموا ؼ والصبرات التي يمروف بيا فتت وف لدييـ صيواجيونيا

تفيد في الدالل  مبى ًا صصا اً أو رمز  اً إ وتتصذ ىذه الصورة الذىني  ااممجموم  الصفات المكتر   بينيا
إ وبببوغ الطفؿ ى األطفاؿ في اف الطفول  المب رةإ وبيذه الطريق  يتـ تك يؿ الفديد مف المفاىيـ لدالمفيوـ

لديو دروة لغوي  و مي  مف المفارؼ والصبرات التي تؤىبو إلى تك يؿ المزيد مف المفاىيـ اف المدرا  تصبح 
ازدادت مفارفو و إ إالن أف تك يؿ المفيوـ وتفبمو يزداد اتااًما  بما نما الفرد ا تاابياوتاامده مبى تفبميا و 

  .وصبراتو
 :مراحل تشكيل المفيوم -4

ؾ امبػى إدر  ليػ  أو اػيب إ وتكػتمؿ ىػذه الفمبيػ يػ إ ول نيػا لياػت آتفد ممبي  ا تااب المفاىيـ ممبي  طبيف
 أصػػػناؼ منيػػػا أوجػػػو الكػػػبو واالصػػػتبلؼ بػػػيف األكػػػياء الموجػػػودة فػػػي ىػػػذا الفػػػالـ مػػػف حولنػػػاإ وتكػػػ يؿ ف ػػػات أو

                             باالاػػػػػػػػػػػػتناد إلػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػا بينيػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف تكػػػػػػػػػػػػابو دػػػػػػػػػػػػـ تجػػػػػػػػػػػػرد المفػػػػػػػػػػػػاىيـ مػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػذه األصػػػػػػػػػػػػناؼ والف ػػػػػػػػػػػػات
 .(152إ1991البقاني وآصروفإ و  87إ2009فرج اهللإ و  إ45إ1997)أبو  بوبإ

إ وىذا يمدؿ نومًا  تت وف المفاىيـ وفؽ مرحبتيف؛ األولى تتطبب مف الفرد أف ياتومب اإلطار األوؿ لبمفيـو
بفض  ذلؾ تحتوي مبى مف الفمبيات الذىني  غير ال امب  مف حيث األبفاد والفبل ات المتداصب إ ول نيا مع

مفبومات جديدة ل ي ي وف مفاني  الفناصر الر ياي إ والداني  مندما ياتصدـ ىذا المفيـو لتحبيؿ صبرة أو
و واضح  صبلؿ ىذه صبلؿ إضاف  أبفاد تبد جديدةإ وبذلؾ فإننا نواع ونوضح المفيوـ األوؿ مف وتصورات

 .(68 إ1983إ)الجبر الصبرة
 أنظم  الح ـ. -مداؿ: المنظمات الكفبي 
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 :يمر بمراحؿ مدة( أف ت ويف المفاىيـ 1986وترى بافييد )
 وجو الكبووا ؼإ ففي ىذه الحال  يتـ تفرؼ أالحاي  مف األكياء والم الصبراتمرحب  ت ويف  - 1

 واالصتبلؼ وتحديد الفناصر المتكابي  بحيث توضع في مجمومات أو ف ات بفد تصنيفيا.
 األكياء إلى مجمومات.تإ ومف دـ تصنيؼ ا ـ الصبر امرحب  تر  - 2
 مرحب  تحديد الصفات المكتر   بيف األكياء والمجمومات. - 3
)ص  - 4  .(32مرحب  التفبير البفظي مف تبؾ األكياء والموا ؼ بما يفرؼ بالمفيـو

 ( أف ت ويف المفاىيـ يمر في مرحبتيف:2004) ويؤكد أوزبل نقًًل عن الخوالدة
ت راتميز المدي المفاىيـإ وفييا ي تكؼ المتفبـ الامات المكتر   التيالمرحب  األولى: وىي مرحب  تك ؿ 

إ وىي مرحب  تنتيي بالصب الفقبي إ وفييا ياتطيع رات المرتبط  بقامدة ماإ وىي تك ؿ الصور الذىني  لبمفيـو
 ."المفيوـ" ىالمتفبـ ااتدماء صورة المفيوـ حتى في غياب األمدب  منوإ وىي التي تام

إ وفييا يتفبـ أف االاـ المنطوؽ يمدؿ صفاتالمرحب  الدان المفيوـ الذي تـ  ي : وىي مرحب  تفبـ ااـ المفيـو
والصور الذىني  الممدب   وي بيف االاـاتك يبو في المرحب  األولىإ وفي ىذه المرحب  يدرؾ المتفبـ حال  التا

إ أي  لذىني لبمفيوـإ وىذا يفني أف يصبح ت افًؤا متباداًل بيف ااـ المفيوـ والصور ا  فن أالمصورة ليذا المفيـو
 .(199) أحدىما ياتدمي اآلصر

مف الصصا ص منوإ  اً صبرة الفرد مف المفيوـ ا تكؼ  دير  ازدادت"أنو  بما  Beyer1985 ويرى باير
ممومي  وتجريًداإ بحيث  ونتيج  لذلؾ تتغير صورة ىذا المفيـو لدى الفرد وتصبح أ در وضوحًا ود  إ وأ در

"لجميع األمدبتامح   .  أف تدصؿ ضمف إطار ىذا المفيـو
يواجيونياإ  ت التياد تتـ مف صبلؿ تفامبيـ مع المدير اويتبيف مما ابؽ أف ممبي  ت ويف المفاىيـ لدى األفر 

لبصف  أو لمجموم    يـات التي يمروف بياإ فتت وف لدييـ صورة ذىني  منيا بناًء مبى إدر راوالموا ؼ أو الصب
إ أي  صاًصا يفيد في زاً ر   بينياإ وتتصذ ىذه الصورة الذىني  ااًما أو رمالصفات المكت الدالل  مبى المفيـو

 ؾ الحاي.اؾ الففبي يت وف مند المتفبـ بفد أف يت وف لديو اإلدر رااإلد
مفيفإ يتفامؿ  ءات التي ينظميا المفبـ في مو ؼاتكتمؿ ممبي  تفبيـ المفاىيـ مبى ألواف النكاط واإلجر 

إ ويكتمؿ تفبـ المفاىيـ مبى ممبيتيف ىما:  درةمفيا  المتفبـ مبى التمييز بيف  المتفبـ بغرض تفبـ المفيـو
إ و درتو مبى تجميع ىذه الامات المرتبط  تحت          نؼ أو  امدةص الامات المرتبط  بالمفيـو

 .(332إ 2006)صضرإ 
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إ فياتجيبوتفبـ المفيوـ يكير إلى  درة الفرد مبى مفرف  بفض الصفات ا ليا بطريق   لمكتر   لبمفيـو
ز التكابو بيف اإبر  ًا مبىر التمييز المتفددإ أي أف ي وف  ادواحدةإ ويتطبب تفبـ المفيوـ إتقاف الطالب تفبـ 

 .(588إ 1984إ  األكياء )نكواتيبفض المجمومات أو األحداث أو 
حؿ رالبمفاىيـ يتـ وفؽ المأف تفبـ الطبب  ( 588إ1984نكواتي إ )و (332إ 2006 إصضر )ويرى

 :اآلتي 
: ففي ىذه المرحب  يقوـ المفبـ بدور ر يس فييا ألنو يقـو بتفريؼ .1 ب  الطب مرحب  ا تكاؼ المفيـو

 تفبمو. دابالمفاىيـ التي تدصؿ في نطاؽ الدرسإ ويقدـ ليـ وصًفا لفظًيا لمفنى المفيوـ المر 
: في ىذه المرحب  يفتمد الطب .2 وما  مبى طريق  التدريس التي يتبفيا المفبـإ ب مرحب  تفبـ المفيـو

 يصاحب ذلؾ مف نكاط وتقويـ.
في الحياة  تطبيؽ المفيـو مبى موا ؼ جديدة بب يوـ: في ىذه المرحب  يتفبـ الطمرحب  ا تااب المف .3

 التي يفيكونياإ وذلؾ مف صبلؿ التفامؿ مع البي   الصاص  بيـ.
 مبى أداء ات مياـ ىي: اً  اف  ادر ويم ف القوؿ إف الطالب تفبـ المفيـو إذا 

 . تقديـ أمدب  منتمي  مبى المفيـو وتمييزه مف غيره مف المفاىيـ.1
 د تفبمو.ا. تقديـ الامات األاااي  لبمفيـو المر 2
3.  . التمييز بيف األمدب  المنتمي  وغير المنتمي  لبمفيـو
 بفض اماتو الجوىري . اً . صياغ  تفريؼ المفيوـ مبين4
 المفيـو الذي تفبمو في موا ؼ جديدة.. تطبيؽ 5
 .(213)ص  ؾ الفبل   بيف المفيـو وغيره مف المفاىيـ الفرمي ا. إدر 6
( 206إ 1996إ وحميدةإ67-62‘ 1988المكار إليو في )افادة واليواؼإ  Bruner حدد برونرولقد   

 : بما يأتيلنموىـ المفرفي  اً تبفمراحؿ تك يؿ المفيـو لدى الطبب  
 : مرحمة العمل الحسي-المرحمة األولى -1-4

إ أدناء البفبفي مؿ والصبرة المباكرة وىي المرحب  التي يدرؾ فييا الطفؿ المتفبـ األكياء مف طريؽ الف
 .الجبوسإ وبيف الغذاء والجوعفيربط المفيوـ بالففؿ الذي يقـو بو مدؿ أف يربط بيف ال راي وااتصدامو في 

  :بو المجردمرحمة التصور ش -المرحمة الثانية  -2-4
فينبير مف المدر ات الحاي   مف حولوو وتامى أيًضا مرحب  االنبيار حيث ي وف الطفؿ أاير مالمو 

التفبـ في ىذه  تـإ وبذلؾ ير البصريإ وتجتذبو الحر   والحيوي  والضج  وتتطور لديو القدرة مبى التذ حولو
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مقبي  لؤلكياء التي صبرىا مادًيا وففبًيا في المرحب  الاابق   اً المرحب  مف طريؽ التصور والتصيؿ في وف صور 
 .ظيف  صاص   ما في المرحب  األولىفيحوليا إلى صور كبو مجردة وغير مرتبط  بو 

 :مة التمثيل الرمزي ) التجريدية (مرح -المرحمة الثالثة  -3-4
يات والمنطؽ في الميم  الرياضإ  ما تدصؿ البغ  و يحؿ الرمز م اف األففاؿ الحر ي  وفي ىذه المرحب 

إ وتامح ىذه المرحب  بفمبي  تر يز الصبرات الم تاب  وت ديفيا في جمؿ أو مبارات ذات دالل  التفبيمي 
مفنوي  أو ت ديفيا في مفادالت رياضي إ وتظؿ ىذه المراحؿ مع الفرد طواؿ حياتو  ما أف ىناؾ تفامبًل 

 .بصورة دا م  الدبلث مراحؿال بيف متبادالً 
: (Ausubel)أما أوزبؿ  ىي ممبي  اال تكاؼ االاتقرا ي لبصصا ص أو  فيرى أف مرحب  تك يؿ المفيـو

إ وىي لبمفيوـ إ وتندمج ىذه الصفات الممّيزة في تك يؿ الصورة الذىني الصفات المميزة لمجموم  المديرات
لصورة حتى يم نو ااتدماء ىذه اصورة ينمييا الطفؿ مف صبرتو الففبي  بالمديرات أو األمدب  الصاص  بحيث 

 .ر ىذه الصورة مفنى لبمفيوـت فدو  إفي غياب أمدب  لبمفيوـ
 :فإنو يتأدر بأربف  موامؿ ىي ( Klausmeier)أما تك يؿ المفيـو حاب ما يرى  بوزماير  

 .الصفات الم ون  لبمفيـو مف حيث درج  تفقيدىا  طبيف  -1
ـّ بموجبو الربط بيف  -2  .الصفات الم ون  لبمفيوـاألااس الذي ت
 .مدد الصفات الم ون  لبمفيوـ -3
ب  }غير مطا  {إ األابوب الذي أمطيت بو األمدب  مبى المفيوـ ) أمدب  إيجابي  } مطابق  { أـ اال -4

 إ مدمم  براـو وأك اؿ أو غير مدمم  إ صبرات مباكرة أـ صبرات غير مباكرة ( .مجردة أـ محاوا 
احد أو أ در مف الفمبيات مف  درتيـ مبى إنجاز و  طبب تك يؿ المفيوـ لدى ال ويم ف االاتدالؿ مبى

التمييز بيف األمدب  المطابق  وغير المطابق (إ مبى أااس التمييز بيف مناصرىا ) : تصنيؼ األكياءالتالي 
إ 1996إ حميدةو  67-62إ ـ1988اليواؼإ  افادة وبؤإ والتفايرإ حؿ المك بلت ) درة المتفبـ مبى التن

206) 
 أنواع المفاىيم: -5

: مفاىيـ ي  إلى أنواع فمنيـ مف صنفيا إلىأصتبؼ المصتصوف في تقايـ مفاىيـ الدرااات االجتمام
إ (مجردة)إ وآصروف صنفوىا إلى مفاىيـ مادي  ومفاىيـ محدودة الايااي إ والمفاىيـ إ ومفاىيـ الم افالو ت

 .(1989 والا رافإ (Nelson &Michaelis, 1980, 68 :وفيما يبي توضيح لتبؾ التقايمات
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وؿ وي فطي : النوع األ: وىي مفاىيـ مفقدة ومجردةإ وتقع ضمف نوميف مف المفاىيـمفاىيم الوقت -1-5
دبتيا: إ ومف أمصب  مف الو ت مرتبط  بنقط  بداي إ أو فترة فاالو ت المحدد لكيء ماإ وتتابع حدث مفيف

ـإ فصؿ الكتاءإ 2004ىػإ كير إبريؿ مف ماـ 20/2/1425لابت الموافؽ غًدا الاام  الواحدة ظيًراإ يوـ ا
 .األمسإ الكير القادـ

إ إ ويكير إلى االاتغراؽ في الو تالداني مف مفاىيـ الو ت فيو  ميإ وغير محدد في طبيفتو أما النوع
النيار ب امبوإ مف اآلف فصامًداإ منذ زمف بفيدإ مصر مف  إمف الزمفإ فترة ومف أمدبتو: دبلث اامات

ب مبييـ فيـ الصغار فقد يصف طبب . وتدريس النوع الداني مف مفاىيـ الو ت  د يحتاج إلى إيضاح لبالفصور
لمحددة " مف اآلف فصامًدا" ما لـ تتـ ماامدة التبميذ مبى ترجم  المفاىيـ غير ا" منذ فترة طويب  " أو

 .(326-322إ ـ1984رتبط بصبراتيـ )افادةإ بمصطبحات ت
 المفاىيم المكانية : -2-5

در تجريًدا مف مفاىيـ الو ت مداؿ: صط االاتواءإ المنطق  المداري إ كب  وىي مفاىيـ أ در صفوب  وأ 
. وتفمؿ الدرااات االجتمامي  في الجغرافيا مبى ذ ر ااـ الخ……إ الجبي البحر إالجزيرةإ الجزيرةإ اليضب 

وبفض مفاىيـ الم اف في صط بارليؼإ إ وـ مقترف بالمفيوـ مدؿ نير النيؿإ البحر األحمرإ جبؿ أحدالمفي
ي المرحب  االبتدا ي  مدؿ اليضب إ والجبؿإ والبحرإ والجزيرةإ الجغرافيا مف المم ف أف يتفبميا التبميذ ف

مف طريؽ المبلحظ  والصبرة المباكرة  إ والصبيج وغيرىا مف المفاىيـ التي يم ف أف يتفبميا التبميذوالرأس
أو نماذج أو ضرب أمدب  صور أو راومات اكرة بااتصداـ الواا ؿ التفبيمي إ حيث يفرض المفبـ وغير المب

إ بينما ىناؾ مفاىيـ  د (ؼ مبى الااحؿتفرن رحب  إلى كاطئ البحر لمف الوا عإ أو مف صبلؿ الرحبلت )
مدؿ صطوط الفرضإ وصطوط الطوؿإ حزاـ  رحب  التفبيـ األاااي:الحبق  األولى مف متفبيميا في فب يص

 .ًقا في المراحؿ التفبيمي  األمبىيتـ تفبميا الحلذا إ و اياإ وأفريقياإ ال وا بآإ أور القمح
 : المفاىيم الجديدة-3-5

 نتيج  لبتقدـ الفبمي والت نولوجيإ ومف أمدبتياإ الطا   الكماي إ الدوؿوىي المفاىيـ التي ظيرت 
 .وغيرىا.… إ الردعالمتقدم إ االاتفمار الدقافيإ را د فضاءإ األ مار الصنامي إ دوؿ مدـ االنحياز

 :اىيـ فقد  اـ المفاىيـ إلى نوميفأما التقايـ اآلصر لبمف
ناب وأ غاب إ والنيرإإ والمدؿ: البحيرةإ والجزيرة المفاىيم الواقعية أو المادية المحسوسة -النوع األول 

لتدريايا الطريق  االاتقرا ي  التي تبدأ مف المداؿ لبقامدةإ ويم ف تنميتيا لدى التبلميذ مف طريؽ ؽ ا الطر 
 المبلحظ  أو الصبرة المباكرة أو ااتصداـ الواا ؿ التفبيمي  ) صبرة غير مباكرة (.
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ألوؿ مدؿ ع اوصفوب  مف النو  اً جريد: وىي أ در تالمفاىيم المحددة ) المفاىيم المجردة ( -النوع الثاني 
ؽ لتدريس ا إ ومف أناب الطر وغيرىا المااواةإ التحيزإ االنتماء..إ و الحري إ والدق  اىيـ: النصرإ اليزيم إمف

 (.99إ 1990)ممرافإ إ مف القامدة لبمداؿالفاـ لبصاصىذه المفاىيـ الطريق  االاتنتاجي  التي تبدأ مف 
المفاىيـ الميم  ي وف حاب الدور الذي تبفبو في  أف أفضؿ طريق  لتصنيؼ (1983ويرى الجبر ومبي )

وبفض المفاىيـ ال فا دة منيا بابب اتااميا وكمولياإ  التفبـإ فبفض المفاىيـ تبدو أ در فا دة مف غيرىاإ
أا ب  تاامد بصورة مباكرة في تحبيؿ المفبومات بتفصيؿ  وأ در أنواع المفاىيـ فا دة ىو ذلؾ الذي يولد

 (.83التحبيبي )ص  المفاىيـمحددإ ويطبؽ مبييا 
 وتصنؼ المفاىيـ بناًء مبى ذلؾ إلى دبلد  أنواع ىي:

ىذه  . مفاىيـ أاااي : مفاىيـ محتوى بصرؼ النظر مف مبوميا األصبي  أو الفبـو التي ااتصدمت منيا1
 إ مدؿ: الح ـ.المفاىيـ
 الييمن . -ؿإ مدؿ: االحتبلفاىيـ الاببي  والتحبيؿ والتفاير. مفاىيـ منيجي : وىي م2
 -إ مدؿ: المواطن م  الفردإ والوالءإ واالنتماء وما أكبو ذلؾ مف  يـ وميوؿار . مفاىيـ القيـ: التي تكمؿ  3

 حقوؽ اإلنااف.
 المفاىيـ إلى نوميف: (1996ىيـ )راويصنؼ إب

الحدود  ومفيوـغيرىا مدؿ مفيوـ "الزمف"إ . المفاىيـ األولي : وىي المفاىيـ التي ال يم ف اكتقا يا مف 1
 اإل بيمي  أو مااح  الدول .

مف  . المفاىيـ المكتق : وىي التي يم ف اكتقا يا مف غيرىاإ فمفيوـ ىزيم  أو انتصار يم ف أف يكتؽ2
 (.294)ص  مفيـو مفر   أو حرب

 :في تقايـ المفاىيـ إلى Nelson &Michaelis 1980مع ميصا يؿ ونيباوف  (1990ف )اويتفؽ ممر 
 ت المحاوا  في ماب ياراحاي : وىي المفاىيـ التي تف س الفبل ات والروابط بيف الظاى. مفاىيـ 1

وأ ااـ  تا تابإ ويتفؽ مع ىذه المفاىيـ ظاىر  إكجرة رإومف أمدب  المفاىيـ الحاي : ني المر ب ال بيإ
 ونيا اإلنااف في مالمو المادي المحاوس.حقيقي  يد

  تنف س فييا صصا ص األكياء فحابإ بؿ تحمؿ صصا ص. مفاىيـ مجردة: وىي المفاىيـ التي ال2
 مفمم  النابي إ وىذه المفاىيـ المجردة ت وف إطي االديمقر  إألكياء ذاتيا مدؿ مفيوـ الفدال مجردة مف ا

 (.101)ص
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 :كما يقسم المفاىيم إلى مفاىيم عامة ومفاىيم خاصة
 تاجمام   امب  مف األكياء أو الظاىر . المفاىيـ الفام : ىي تبؾ المفاىيـ التي تتضمف ف   أو 1

 تبميذ. إمالـ : جنديإ ضابطإالمتكابي  مدؿ
 جامف  المنوفي . إباريس إلندف إ. المفاىيـ الصاص : مدؿ مفيوـ ىـر2
 مدخل إلى المفاىيم السياسية: -6

حوؿ  جذور المنا ك  الايااي  غالبًا إلى صراع تفضي إذالاياا .   لدارايتمدؿ المفاىيـ أىمي  صاص  
ويتقاتبوفإ بؿ وربما يتحاربوف و ؿ منيـ يدمى أنو "يدافع  األفرادفػقد يػتػنا ش المفنى المكروع لبمصطبحات. 

دؿ "الحري "إ أف  بمات م فيوىنا ت مف المك ب  ديمو راطي "إ أو يؤيد الفدال . مف الحري "إ ويتماؾ بال
مصتبف  باصتبلؼ ماتصدمييا. ومبى ذلؾإ تصبح المفاىيـ إك الي   مفانيتتصذ "إ و"الفدال " و"الديمو راطي 

بر و  15إ1985المومنيإ و  118إ 1990حميدةإ و  Williams, 1989, 232) نومًا ما إ 1996ىيـإ اا 
289-291.) 

تكير إلى  والمفيوـ الايااي مبارة مف صورة مقبي  مام إ ت وف مبى ك ؿ  بم  مجردةإ أو كبو جمب 
 ي وف المفيوـ حاياَ  مجموم  مف الامات المكتر   المحددة والتي تميز حددًا أو كيً ا أو ف رة مف غيرىاإ و د

واليرموؾإ أو زماني  يا  القاداي مادإ و د ي وف م اف حري ة والوا المدين  والدول إ و د ي وف مفنويا  الماا
  . الحاضر والماتقبؿ والماضي

تػػربط بػػيف مجمومػػ  مػػف الصصػػا ص  مقبيػػ إ راتبأنيػػا مبػػارة مػػف ألفػػاظ وتصػػو ي  تفػػرؼ فالمفػػاىيـ الايااػػ
 والحاضر. المكتر   ألحداث وموا ؼ وو ا ع ايااي  تاريصي  في الماضي

 Heywood ىيػػػػود أوردىػػػػاالايااػػػػي  تفاػػػػر األىميػػػػ  غيػػػػر الفاديػػػػ  لبمفػػػػاىيـ  فأىنػػػػاؾ أاػػػػباب دبلدػػػػ  يم ػػػػف 
(9111): 
فبينما  د يرغب  صتبلفات بيف الايااي  والتاريخ.اال حيثالتفميمات  والتداصؿ معالتفامؿ مع المفاىيـ  -1

إضفاء مفنى مبى حدث بذاتو )مدؿ الدورة الفرناي إ أو الدورة الرواي إ أو دورات أوربا الكر ي   فيالمؤرصوف 
  نظر إلى دراا  ىذه األحداث مف وجي الايااي(إ  فمف المحتمؿ أف يتجو 1991 -1989) فيما بيف

وبالناب  لبمؤرصيفإ  د الحال  ظاىرة الدورة.  ىذه يف يمفنى مبى ظاىرة أ برإ أو أ در ممومي إ وى فيتض
وبالدرج  األولىإ فيما  ييتموف بو يتمدؿإ ذات  يم  ىامكي  بالناب  ليـإ ذلؾ أف ما المفيوـت وف دراا  

 دراا  مفيـو الجانب اآلصرإ  د ال ت ػفػد   مبىو تفردًاإ حوؿ مجموم  مف األحداث. ي وف مصتبفًا أو ربما م
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تتقدـ مف صبلليا  التينفايا بؿ أف األمر يكمؿ أيضًا الفمبي  أمرًا ضروريًا فقطإ  لباياايبالناب   مفيف
 الظاىرة الايااي . 

إ بالتأييد الفاـ أ در مف جوىريييتموفإ وبك ؿ  الاياايوف فإف  الاياا  فيلتفػاير أىمي  المفاىيـ  -2
إ رمف المفالج  البارم  لؤلمو  ومف دـ ي وف لدييـ دافع  وى الاتصداـ لغ  تم نيـإ الايااياىتماميـ بالتفيـ 

فإف ىذا ي جبر دارس الاياا  مبى أف يتوصى الحذر المقابؿإ  فيو فض األحياف كي ًا مف االضطراب. ب فيو 
وأف ينقحوا مفاىيميـ ااتصداـ البغ . ومف دـإ يجب مبييـإ وبصف  صاص إ أف يحددوا ألفاظيـ بوضوحإ  في

المنا كات  فيبك ؿ محددإ حماي  ليـ مف احتماالت صطأ التفبير والتمديؿإ وىو أمر غالبًا ما يحدث يوميًا 
 الجاري . 

ولوجي . فقد ظيرت إلى الوجود لغ  ايااي  جديدة مع المفتقدات األيدي توا بالمفاىيـ الايااي  غالبًا ما  -3
أواصر القرف الدامف مكرإ وأوا ؿ القرف التااع مكر. ولـ  فيمنذ ظيور األيديولوجيات الايااي  الحديد  

بمفاني مفقدةإ وغالبًا  الايااييقتصر األمر فقط مبى ذلؾإ فقد صيغت مصطبحات ومفاىيـ الصطاب 
 فيغالبا ما ت وف غامض إ و  فييالايااي  ليا طبيفتيا وتحدييا الصاص: لذلؾإ فإف المفاىيـ  متصارم .

 ما  د تأتى محمب  باألح اـ القيمي  والتداميات ت وف موضوما لبتنافس والجداؿإ  الغالبإ  ديرًا ما
 (.p.42ر دراي  بيا)ف ماتصدموىا مبى غي د ي و  والتياأليديولوجي إ 

 األحداث في اوري إ دوف مبـ بمردود ىذا الكفار.حري  في بداي   -مدؿ: كفار حري 
 :السياسي خصائص المفيوم -7

دـ اإلكارة إلى مجموم    امدة مفرفي إ تم ف الفرد مف تحديد صف  تصنيفي  مفين إ ومف المفيوـ الايااي
وأراطوإ بؿ بالناب  ألفبلطوف  مدبًل ال يك ؿ مفيوًما في ذاتوإ و ذلؾ األمر فاقراطمحدودة مف األمدب إ 

ال ينطبؽ مبى ىؤالء الفبلاف  فقط؛  إنيـ "أمدب " مف مفيوـ مفيف ىو مفيوـ فيباوؼإ إف مفيوـ "فيباوؼ"
اينا.. إلخ كصصيات تجمع بينيا صف  أو  بي وابف ركد وابفرامبى كصصيات أصرى مديدةإ فالفابؿ ينطبؽ 

ف صصا ص المفاىيـ وم (435إ1984)نكواتيإ  صفات مكتر   تم ف الفرد مف تصنيفيا في ف   فيباوؼ
ت ار أو تضيؽ وتزداد د   بحاب الصب إ تتغير وتنمو وتتاعإحدث مرة وينتيي فمفاىيمنا دا ماً ي اً ر أنيا ليات أم

 .(97 إواال تكافات الجديدة )مطي إ د.ت
الفصور  لواطى تطور منو مفيوـ الابلح فييإ فمفيوـ الابلح في الفصور اأر ويتفؽ الباحث مع ىذا ال

يؼإ )منجنيؽإ ا الواطى لتي يت وف منيا الابلح في الفصورالحديد  أو المفاصرةإ إذ تطورت الفناصر ا
 تإ صواريخإ دباباتإ  نابؿ( في الفصر الحديث.ار رمحإ حرب إ درع(إ إلى )طا 
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 مفاىيم السياسية وتطورىا:لنمو ا -8
 المفاىيـ يتو ؼ مبى مددالمفاىيـ بك ؿ ماـ ذات ماتوييفإ ماتوى بايط وماتوى مفقدإ وىذا 

مبى أنو "المبادئ  ى أنو "فف ح ـ الدول "إ و د يفاروالفبل ات التي تحتويياإ فمفيوـ )الاياا (  د يفار مب
مح وميف ومع الدوؿ ال ف تاير مبى ىدييا في مبل اتيا معالتي تقوـ مبييا الح وماتإ والتي يجب أ

نفاوإ وىذا يتدرج  أنيما تفريفاف لبمفيوـمف رغـ مبى القد مف وؿ تفريؼ بايطإ والداني تفريؼاألصرى"إ فاأل
 .(295إ1996إىيـاالجتمامي  بصف  مام  )إبر مف البايط إلى المفقدإ ويفيد في تفبـ المواد ا

إال  حقوؽ اإلنااففالمفاىيـ تبدأ بدايات صغيرة وبك ؿ تدريجيإ ولذلؾ فإف الطفؿ ال يحصؿ مبى مفيـو 
 ويفيـ الابب في انتما يا جميفيا إ ويدرؾالحقوؽ المصتبف  لئلناافمف مدد مف  راتبفد حصولو مبى صب

 .(296إ1996إ ابراىيـإلى صنؼ أو مجموم  )
لدى الفرد  وبصورة  امب  الوضوح وال تنتيي( "أف المفاىيـ ال تنكأ فجأة 1988ويؤ د افادة واليواؼ )

إا مند حد مفيفإ ول نيا تنمو وتتطور طواؿ الو تإ ف بم وذلؾ مف طريؽ  ازدادت صبرة الفرد مف المفيـو
التي تربطو مع مفاىيـ  مف الصصا ص منوإ ويتفرؼ الفبل اتتفرفو مبى أمدب  إضافي إ تت كؼ لديو المزيد 

  وتصبح أ در وضوًحا ود ً  ؾ تتغير صورة المفيوـ لدى الفردإأصرىإ وأاباب ىذه الفبل اتإ ونتيج  لذل
 ضمف إطار المفيوـ المقصود بحيث يامح لجميع األمدب  أف تدصؿإ اَ جريدوتيذيًباإ وأ در ممومي  وت

 .(68)ص
نماونمو المفاىيـ وتطورىا ال يتـ مبى وتيرة واحدة أو بمفدؿ واحدإ  وتطورىا  تصتبؼ درج  نموىا وا 

الابب في ذلؾ  ع مف المفاىيـ المجردةإ و د يفودباصتبلؼ المفيوـ نفاوإ فالمفاىيـ المادي  تتطور بدرج  أار 
وافر في تك يؿ توىذا ال ي تك يؿ المفاىيـ المادي  وتفبمياإالمباكرة واألمدب  الحاي  في  الصبراتإلى ااتصداـ 

نماالمفاىيـ المجردةإ  الرمزي إ األمر الذي يتطبب  درة مالي   ت البديب  واألمدب اتتك ؿ باالمتماد مبى الصبر  وا 
 ياً ى األطفاؿ دـ االنتقاؿ بيـ تدريجلد المادي  أوالً  ر يز مبى تفبيـ المفاىيـيتـ الت مبى التف ير المجردإ وليذا

 .(69إ1988)افادة واليواؼإ  حؿ التفبيمي  البلحق ار تفبيـ المفاىيـ المجردة في المل
ه اأجر بحث    تنميتياإ فأظيرت نتا جو يفي   المفاىيـمديدة حوؿ طبيفاات راالاياؽ أجريت دىذا وفي 

( أف المفاىيـ تتطور مف البايط إلى المفقدإ ومف 1999المكار إليو في البقاني ) Russel David  دافييد
التمر ز حوؿ الذات إلى  ميـإ ومفالمحاوس إلى المجردإ ومف التكابو إلى التبايفإ ومف التجز   إلى التف

 .(150لماتويات )ص  ت المفاىيـ الايااي اتا ج إطار الكفور االجتماميإ ويم ف أف تتصذ ىذه الن
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ا  ار نتا ج د وؿ نمو المفاىيـ الاياا إ فأظيرتاات مديدة حراصص المفاىيـ الايااي  أجريت دوفيما ي
التمر ز حوؿ الذات  ؾ المفاىيـ لدى التبلميذ ينمو مفار إ أف إد(1996ىيـ )ار  ويزر المكار إليو في إب

الماتمدة مف حياتيـ في  الجمامي  إلى األح اـ ا امف بداي  الدر  ولىواألح اـ الكصصي  في الانوات األ
واالىتماـ والومي والتاباؿ الزمني إال  األاااي  الفبياإ وال يظير الفيـالصفيف الاابع أو الدامف مف المرحب  

 .(296في نياي  المرحب  اإلمدادي  وبداي  المرحب  الدانوي  )
 مفاىيم السياسية:أىمية تعمم ال -9

إ ـ2002بو سإ )و  (95-91إ ـ1988اليواؼإ و افادة ) (؛316-314ـإ 1984 إ)افادةذ ر  ؿ مف
 فيما يبي: ىا از ويم ف إيجبـ المفاىيـ الايااي إ فأىمي  ت (30-35

قررات محتوى المـ التي ي اتند مبييا مند اصتيار تك ؿ المفاىيـ إحدى الدما  إذ: تنظيـ المحتوى -
 . الدرااي  في أي مجاؿ مفرفي

 . مف مبادئ و وامد و وانيف ونظرياتصياغ  المحتوى وما يتضمنو  -
و الصفات التي : حيث يتـ تحديد المفيوـ بمجموم  مف الصصا ص أجي  نظر لبحقيق  أو الوا عتقديـ و  -

 .يتفؽ مبييا الجميع
المبادئ وتفبـ حؿ : تك ؿ المفاىيـ القامدة األاااي  لبتفبـ األ در تقدًما  تفبـ تحايف نواتج التفبـ -
 . بلت وااتصداميا في موا ؼ جديدةالمك
اىيـ مف صبلؿ الصبرات المصتبف  )مباكرة وغير : حيث ي تاب المتفبـ المفتنظيـ الصبرة الفقبي  لبمتفبـ -

 .ك يؿ المفيـو وتفبـ مفاىيـ جديدةإ وىذا يتطبب تنظيـ تبؾ الصبرات لتمباكرة(
تقديـ األمدب  والتفاير  ضو يافي  إذ يجريإ ؽ التدريسا في مفظـ طر دوات الميم  تفتبر المفاىيـ مف األ

 (إ وطرح األا ب إ وتصنيؼ وتنظيـإ نظرياتيؿ والوصوؿ إلى تفميمات مصتبف  )مبادئإ  وانيفالتحبو 
  .المفبومات
 :تي ( أىمي  المفاىيـ وتفبميا في النقاط األربع اآل1988يبصص افادة واليواؼ ) ما 
 اي  أ در ايول  لتفبميا وااتيفابيا.ار   يجفؿ المادة الداىيـ الر ياالفبـ أو المف . فيـ أااايات1
 بارم . ار ىي بي مفاىيمي فإنيا اوؼ تناىوتفصيبلتيا في إطاي  االدر . ما لـ تنظـ جز يات المادة 2
 الجديدة. والظروؼبـ وانتقاؿ أدره لبموا ؼ . فيـ المفاىيـ والمبادئ ىو األابوب الوحيد لزيادة ففالي  التف3
 . االىتماـ بأااايات الفبـ أو المفاىيـ ال برى وفيميا يجفؿ أمر تضيؽ الفجوة بيف المفرف  الاابق 4

 .(92)ص  لبمتفبـ والمفرف  البلحق  مم ًنا
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في  م   أتي المبادئ والتفبيمات األاااي "وتايـ المفاىيـ في تنظيـ المادة مبى أااس ىرمي بحيث ت
إ والحقا  " )البقانيإ اليـر  .(155إ1991ؽ والمفاىيـ في  امدة اليـر

 وتمخص فوائد المفاىيم في النقاط اآلتية:
 في تاييؿ ممبي  اصتيار محتوى المنيج المدراي. اياـ. اإل1
 حؿ التفبيمي  المصتبف .ار بط  ومتتابف  لبمار ج مدراي  متفي بناء مناى اياـ. اإل2
 المصتبف .اي  االدر . تقـو بالربط بيف المواد 3
إ وتحبيبيا . تاامد المفاىيـ مصططي المناىج المدراي  ومنفذييا مبى تطوير المناىج وتحاينيا4

 .وتقويميا
 . تامح مرون  المفاىيـ بإضاف  وااتيفاب حقا ؽ جديدة دوف أف يصتؿ التنظيـ المفرفي لبمتفبـ.5
 . تاامد المفبـ والمتفبـ لفيـ مميؽ لطبيف  الفبـ.6
 التذ ر لما يتفبمو وتقبؿ مف الناياف. . تاامد مبى7
 جديدةإ وتايـ في توضيح الفرؽ بيف. تايـ في تاييؿ انتقاؿ أدر التفبـ لبموا ؼ التفبيمي  األصرى ال8

 الفبـ والت نولوجيا بامتبار الفبـ ىو أااس المفرف  والت نولوجيا ىي تطبيؽ ليذه المفرف .
 تفبـ التبلميذ بصورة ابيم . . تؤدي المفاىيـ إلى المااىم  الفامب  في9

 . تاامد التبلميذ مبى التفامؿ بفامبي  مع المك بلت الطبيفي  االجتمامي  لببي  . 10
 تراوميا تإ وا تااب ماداتار التف ير وتنظيـ الصب ميارات ياامد التفامؿ مع المفاىيـ مبى كحذ. 11

 وتطبيقاتوإ ىذا رف  بالمفيوــو بالربط بيف المفمقبي  تجفؿ منو طا   ففال   ادرة مبى الفطاءإ وذلؾ مندما يق
 فضبًل مف زيادة ماتوى الداففي  لبمتفبـ والمكار   الففال  في التفبـ.

 في إ وفي تنظيـإضا راتمبى البحث مف المفبومات وصب . تاامد المفاىيـ في ماامدة التبلميذ 12
 .(316-315إ1984المتطورة )افادةإ  ت التفبيمي  ضمف أنماط مفين  تامح بالتنبؤ بالفبل اتار الصب

 ويرى الباحث أن تعمم المفاىيم السياسية يسيم في:
حجـ  االيب التقويـإ وذلؾ بابب ازدياد. تحديد األىداؼإ واصتيار وتنظيـ المحتوى والواا ؿ التفبيمي  وأ1

 التفاصيؿ اع فيالتفقيد في الحقا ؽ مف التو المفرف  مف الحقا ؽ واألحداث الايااي إ وبذلؾ تصفؼ مف 
 والجز يات.

 . تفاير الموا ؼ أو األحداث الجديدة التي لـ يابؽ لبطالب تفبميا.2
 المك بلت. . تم ف المتفبـ مف تصور أدؽ لؤلحداث وفيـ ماتوى أمبى مف المفرف إ وتااىـ في حؿ3
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ذات  المفاىيـ الحقا ؽ. التوجيو والتنبؤ والتصطيط ألي نكاط يم ف أف يقـو بو المتفبـ في حياتوإ وتجفؿ 4
 مفنى بقدرتيا مبى الربط والتصنيؼ.

 . تايـ المفاىيـ الايااي  في ت ويف التفميمات مبى أااس ما فييا مف مبل ات.5
الميم   التف ير النا دإ إضاف  لمااىمتيا. تجفؿ مادة التربي  الوطني  حيوي  تقوـ مبى التفاير والتفبيؿ و 6

جز ي إ ومف  ف تااىـ في بناء أىداؼ مفرفي  أوواا ؿ تقويمياإ حيث يم ف أفي تحديد األىداؼ التفبيمي  و 
 التفبيمي  المصتبف . في ابوؾ المتفبـ في الماتويات دـ تقويميا وتفرؼ ما تحددو تبؾ المفاىيـ مف أدر

اىيـ األصذ بالمف وبناء مبى ما تقدـ تتضح أىمي  المفاىيـإ وأىمي  إ اابيا لبمتفبـإ ومف ىنا  انت ضرورة
وىي التنك   مبى مادة بلتحقيؽ األىداؼ والوظا ؼ الحقيقي  ل اي  مند إمادة بناء مناىج التربي  الوطني الايا

 المبادئ الوطني  والماامدة في انصراط الطبي  في بناء المجتمع وتففيؿ ممؿ مؤاااتو األصرى.

 االجتاهاتاحملىر الثاني: 
 تجاىات:مفيوم ال  -1

لب كؼ ًا ويافى جاىد نحو  دير مف األكياء مصتبف  يحمؿ اإلنااف في جميع جوانب حياتو اتجاىات 
بما يتفؽ مع االتجاه   يـ واتجاىاتيـار اول  تغيير آا لمحجاىًدا أيضً  يافىو ف اتجاىات اآلصريف وأف ارىـإ م

 .الذي ياب و
 وؿ مف أطبؽ مصطبح االتجاىاتأتابو القياس والتقويـ إلى " أف ( في  2006ويكير النبياف ) 

ل دير  : إف وصولنا إلى أح اـ صحيح  في ماا ؿ مديرةىو الفيباوؼ ىربرت ابنار حيف  اؿ اوااتصدمي
فيو. وتنكأ  مف الجدؿإ يفتمد إلى حد  بير مبى اتجاىنا الذىني ونحف نصغي إلى ىذا الجدؿ أو نكارؾ

في المدرا  أو  فامؿ الفرد المباكر مع اآلصريف اواءاالتجاىات مند الفرد مف صبلؿ التنك   األاري إ وت
 .(24)ص  المجتمعإ ومف طريؽ اتصالو بواا ؿ الدقاف  المصتبف  مف حولو

 اً وضف بأنو " مفيوـ يكير إلى مفتقدات الفرد حيث إف الفرد  د يقبؿاالتجاه ( 2008الصطيب ) ؼويفرّ 
المفرف  بمو ؼ  باالتجاه. ويتضمف االتجاه بفضصؿ ت تتار ر فقبوؿ الكيء أو رفضو  بيا تفبيويرفض آص

لذلؾ النزوع إلى الفمؿإ و  صبغ  انففالي  مفين  يترتب مبيومفيف مبى أف المظير األاااي لبلتجاه يتصؼ ب
االتجاه ىو " ذلؾ االاتفداد  فن إ :يد الابوؾإ ومبى ذلؾ يم ف القوؿفي تحد اً تفد االتجاىات مامبًل أاااي

 .تو الاابق راالذي يت وف مند صاحبوإ نتيج  صبالنفاي أو التييؤ الفقبي 
نحو الاالب   نفاي متفبـ لبلاتجاب  الموجب  أو( إلى " أف االتجاه ىو" ااتفداد 1998ويكير  طامي )

 (163أو أ ره ) ب  حِ ادة بأ  االاتجاب إ ويفبر منو م د أو أكياء أو موضومات تاتدمي ىذهرامف أف مديرات
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كامؿ  وضحت التفريفات ال ديرة لبلتجاه وجيات نظر مصتبف  ظاىرًيا ولـ يجمع الفبماء مبى تفريؼألقد 
المفرفي إ   ي  والم وناتراالم ونات اإلد االتجاه يكتمؿ مبى لوإ إال أف القااـ المكترؾ بينيا ىو: أفن 
 الفرد نحو موضوع ما بالقبوؿ أو الرفض.والم ونات الابو ي  وتتفبؽ بتوجيو ابوؾ 

 تجاىات:أىمية دراسة ال   -2
د أو رامبيو ابوؾ األفالتنبؤ بما اي وف تفاير ابوؾ اإلناافإ و ا  االتجاىات رايم ف مف صبلؿ د

لفوامؿ المؤدرة في إف االتجاىات مف ا ااتإراالتي تجري مبييا ىذه الدأو غيرىا مف المجمومات  الجمامات
االتجاىات وتوجو ابو يـ مبى نحو يتوافؽ مع البي   التي  تحرؾ إذإ ااتفداداتيـ الوجداني  ود رااألفمكامر 

إ منيجالتربويوف أف االتجاىات  د تؤدر في توجيو ابوؾ الطالب نحو ال طبؽ يرىيفيكوف فيياإ ومف ىذا المن
والتفامؿ بك ؿ اريع ومدمر  والتأ بـفذلؾ ياامده مبى الت يؼ يا نحو المنيجإ فإذا  اف اتجاه الطالب إيجاب

 .جمع ىذا المني
المتفبـ حيث  لت امؿ النمو والتفبـ لدى اً ىام اً مفرفي اً أف االتجاىات تك ؿ جانب( " 1998ويؤ د  طامي )

ويطور ابو ياتو بحيث صبراتو  يصوغ  يإف التفبـ االنففالي إضاف  إلى التفبـ المفرفي يفطي فرص  لبمتفبـ 
في الاابؽ  اف منصًبا مبى  ًة لمفايير الجمام . ومف المفروؼ أف التر يزر إ ويجفبيا أ در ماايتبل ي  بواًل 

بالمفارؼ والمفبومات ما يؤدي إلى تأصر  النتاجات المفرفي إ وبذلؾ  اف ىدؼ المدرا  حكو مقوؿ الطبب 
ور اتجاىات إيجابي  أو اببي  تامح لبطالب أف يط البلزم  التي راتالنمو االنففالي لدى المتفبـ وبتقديـ الصب

توإ وبذلؾ ي وف تفبـ االتجاىات والتفبـ رافي ت امؿ صب تطور الجوانب االنففالي إ ويااىـ نحو ما يواجيو
 .(1998إ162) طامي  المت امب " االنففالي متطبًبا لبوصوؿ إلى تنمي  الكصصي 

ويحققػوف تقػدمًا  ايجابي  أارع مبى الت يػؼ فػي مجػتمفيـإ اتجاىاتد الذيف يتبنوف رامف المفروؼ أف األفو 
مػا تو ػؿ إلػييـ مػف  مػع مػا يواجيػوف مػف موا ػؼ وفػي  بػوؿفي مبل اتيـ مع اآلصػريفإ وي ونػوف أ دػر إيجابيػ  

فػػي  يـنػػدماجالالفػػرص  نيػػا تتػػيح ليػـأد مػف حيػػث رازيػػد المصػزوف المفرفػػي لػػدى األفػػميمػاتإ  ػػذلؾ اإليجابيػػ  ت
                       والمفرفيػػػػػػػػػ  صبػػػػػػػػػراتيـ االنففاليػػػػػػػػػ ف التفامػػػػػػػػػؿ ومػػػػػػػػػف دػػػػػػػػػـ تزيػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػ اً تتػػػػػػػػػيح ليػػػػػػػػػـ مزيػػػػػػػػػدوا ػػػػػػػػػؼ مصتبفػػػػػػػػػ إ و م

 .(8إ2007)أبو جادوإ 
الميارة  إف دمـ االتجاىات إذديف الحياة ا  االتجاىات ليا أىمي   بيرة في  دير مف ميارا ما أف د

ضفاؼ  االتجاىات المفو   ىو جوىر الفمؿ في ىذه االتجاىات وذلؾ لتحقيؽ الفمؿ فييا. وا 
النفاي  وفي  راااتًا في ال دير مف الدز ار ا  االتجاىات تحتؿ م اًنا برا( "إف د2007يؤ د أبو جادو )و 

االت ىذه المج يف الحياةإ ذلؾ أف جوىر الفمؿ في دير مف المجاالت التطبيقي  وغيرىا مف مصتبؼ مياد
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ضفاؼ بلج المفو  إ بؿ إف الف االتجاىات يتمدؿ في دمـ االتجاىات الميارة لتحقيؽ أىداؼ الفمؿ فيياإ وا 
 ـ رااآلصريف أو نحو مالمو. إف ت ر اتجاىات الفرد نحو ذاتو أو نحوول  لتغييالنفاي في أحد مفانيو ىو محا
التصرؼ وتصبح أنماًطا ابو ي  روتيني   و فيامتماده مبيياإ تحد مف حريت االتجاىات في ذىف المرء وزيادة

في أااليب التصرؼ االاتقرار االنتظاـ في الابوؾ و  ومف ناحي  أصرى فيي تجفؿ مت ررةإ ويايؿ التنبؤ بياإ
في تفاير الابوؾ  ياً أااا منصراً االتجاىات راا   انت د لبحياة االجتمامي إ ومف ىنا راً مم ًنا وميارًا أم

 .(8والجمام  أيًضا")ص  بالابوؾ الماتقببي لبفردوالتنبؤ الحالي 
 تجاه:ونات ال مك  -3
ني ار (إ والكي14إ15إ 2003الفجمي )و  والبني (439-438 إ1983مبد الرحمف )  ؿ مف: وردأ

 :مبى النحو االتيم ونات االتجاه وىي  (15-14إ 1988وزيتوف ) (إ78 إ1997والافيد )
 . الم وف المفرفي الف ري:1

إذا  انت  مفتقدات الفرد نحو األكياء حيث ال ي وف لبفرد أي اتجاىات حياؿ أي موضوع إالويتضمف 
 التي تفبمياإ الدرااي باًطا وديًقا بالفترة لديو و بؿ  ؿ كيء مفرف  منوإ  ما أف تنوع االتجاه مرتبط ارت

تفامبو مع بي تو المادي   صبلؿء والمفتقدات مف رات واآلراصيب  ما ا تابيا الفرد مف الصبفاالتجاىات تفد ح
وتت وف وتنمو وتتطور لدى  إاابيا وتفديبيا بالتفبـ والتفبيـواالجتمامي إ فاالتجاىات أنماط ابو ي  يم ف ا ت

 المتفبـ مف صبلؿ تفامبو مع البي   )البيت والمدرا  والمجتمع(.
 ر الفمبي  التربوي  والتنك  ومف دـ فيي لذلؾ متفبم  مفرفي  ي تابيا المتفبـ بالتربي  والتفبـ مب

ت وينيا  اات االجتمامي  فيرار مدرس الداالجتمامي إ ولذلؾ توصؼ بأنيا نتاج التفبـإ ومف ىنا يبرز دو 
 وتنميتيا لدى الطبب .

 . الم وف الوجداني االنففالي:2
 كيء أوبال يتفبؽ موضوع االتجاه ويكير إلى ماوىو كفور ماـ يؤدر في ااتجاب  القبوؿ أو الرفض ل

يكفر الفرد إذا  تظير في ابوؾ المتفبـإ بمفنى  يؼانففالي (إ أو وجداني  الموضوع مف نواح ماطفي  )
طبيف  الفبل   بيف  ال؟ وطبيف  ىذا الكفور يتو ؼ مبىتفامؿ مع ىذا الموضوع ىؿ يكفر بالافادة أـ 

تجاه الموضوع إذا  اف يؤدي  يجابًياميم إ ويصبح ىذا الكفور إىا الفرد راموضوع واألىداؼ األصرى التي يال
 بدوره إلى تحقيؽ أىداؼ أصرى والف س صحيح؟
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 . الم وف الابو ي:3
 اً إيجابيػ اً اتجاىػ ويتضمف ىذا الم وف جميع االاتفدادات الابو ي  التي ترتبط باالتجاهإ ففنػدما يمتبػؾ الفػرد

 اػببي اً الفػرد اتجاىػ تبػؾنحو كيء ما أو موضػوع مػاإ فإنػو ياػفى إلػى ماػاندة وتػدميـ ىػذا االتجػاهإ أمػا إذا ام
 نحو موضوع أو كيء ما فإنو يظير ابوً ا مفادًيا ليذا الكيء أو الموضوع.

 تجاىات:قياس ال  ائقطر  -4
تفرؼ  المم ف : "إنو مف غيرBohner And W ankeK) (2002)  يكير  ؿ مف بونر ووان يؾ

لتحديد ىذا  ه فرد مفيف ففبيو إيجاد طرؽ أصرىد كصص ما مفرف  اتجاراتجاىات بطريق  مباكرةإ فإذا أاال
 لبلتجاىات: ؽ القياسا وىناؾ طريقتاف مف طر  إىاتاالتجاهإ و د تـ تطوير أدوات مصتبف  لقياس االتجا

غير  غير األا ب  المباكرةإ فالمقياس أدل الطريق  غير المباكرة: حيث يتـ ااتنتاج االتجاىات مف -1-5
تامى   ي وف الكصص وامًيا بياإ وىي ماالمباكر لبلتجاىات صممت لت كؼ بفض االتجاىات التي ال

 االتجاىات الضمني .
 دراـ توجيييا لبكصص المالطريق  المباكرة في القياس: وىي مبارة مف مجموم  مف األا ب  يت-2-5

 ريق  التي اتبفيا الباحث في بحدو()وىي الط  ياس اتجاىاتو.
 الرتبية الىطنيةاحملىر الثالث: 

 مفيوم التربية الوطنية: -1
مباكرة في غرس  يـ  مادة التربي  الوطني  مف أىـ المواد في الدرااات االجتمامي  التي تايـ بصورة تفد

المادة مف أنيا ت اب التبلميذ الميارات  .  ما تنبع أىمي  ىذهالء والقيـ األصرى في نفوس النشءاالنتماء والو 
وظروفو. وتزودىـ بالمفارؼ األاااي  والحقا ؽ التاريصي   االجتمامي  التي تاامدىـ في التفامؿ مع المجتمع

وايطًا ميمًا في التربي  مف أجؿ تنك    د. وبذلؾ تفتوجد في المجتمع واالتجاىات والقيـ والفادات التي
 .ابيم . وىذا ما ايتـ مرضو في ىذا الجزء مف الدراا  األطفاؿ تنك    يمي 

تفد التربي  الوطني  أحد األبفاد الميم  لبتربي  الفام  في  ؿ أم  مف األمـ. وليذا تنومت مفاىيـ  ما 
 التربي  الوطني  تبفًا لتنوع الصبفيات الفبافي  والتاريصي  واالجتمامي  والدقافي  ل ؿ أم .

األىداؼإ  ة مدراي  يم ف أف تكترؾ مع مواد مدراي  أصرى في تحقيؽ الفديد مفوالتربي  الوطني   ماد
والتحبيؿ والتر يبإ  ي والحقيق إ والتأ د مف صدؽ المصادرإ والقدرة مبى التفايررأ القدرة مبى التمييز بيف ال

يف  المفرف  الايااي  إلى طب ومف الضرورة بم اف أف ت وف المادة التفبيمي  في التربي  الوطني   ريب  ومنتمي 
بؿ الفرد في حاج  لقبيؿ مف  ومف دـ فبيس المطبوب تفبيـ التبلميذ أ وامًا مف المفرف  وحكو األذىافإ
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ال ـ اليا ؿ مبر ااتصداـ المناىج  المفرف  الايااي  و ديِر مف الفيـ لتبؾ المفرف إ أي بحاج  لتبصيص ىذا
 .(151إ 1991الو ت والجيد )البقانيإالقا م  مبى المفاىيـ الايااي إ لتوفير 

( التربي  مف أجؿ المواطن إ بأنيا "ممبي  غرس مجموم  مف القيـ والمبادئ 1999ويفرؼ البقاني والجمؿ)
والمدؿ لدى التبلميذ لتاامدىـ مبى أف ي ونوا صالحيف  ادريف مبى المكار   الففال  والنكط  في  ضايا 

 . اف  الوطف ومك بلتو
( بأنيا تفبيـ الطبلب Nationlal Education( في  اموس التربي  الوطني  )1985لي)ويفرفيا الصو 

          حقوؽ المواطنيف وواجباتيـإ بينما تفني التربي  الوطني  مف صبلؿ المصطبح االن بيزي
(Citizenship Education) ـ المجتمع تفبيـ المواطن  أو غرس الابوؾ االجتمامي المرغوب فيو حاب  ي
 .ذي يفيش فيو المواطفال

( أف التربي  الوطني  ىي إمداد التبلميذ لدورىـ في المجتمع  ماؤوليف وصانفي 1981إEllisويرى اليس )
  رار ومواطنيف يرموف مصالح الوطف.

( أف التربي  الوطني  ىي "ذلؾ الجانب مف التربي  الذي يكفر الفرد بموجبو صف  2004ويرى المفيقؿ )
فيوإ وىي أيضًا تفني تزويد الطالب بالمفبومات التي تكمؿ القيـ والمبادئ واالتجاىات  المواطن  ويحققيا

الحان  وتربيتو إناانيًا ليصبح مواطنًا صالحًا يتحبى في ابو و وتصرفاتو باألصبلؽ الطيب إ ويمبؾ مف 
 المفرف  القدر الذي يم نو مف تحمؿ ماؤولي  صدم  دينو ووطنو ومجتمفو".

فبينما تر ز  يم ف الفصؿ بينيما بك ؿ  بيرإ الوطني  ىي جزء مف التربي  الفام إ وأنو الالتربي   إفن 
يتـ تحديدىا مف طريؽ  إالتربي  والتفبيـ مام  مبى إ ااب التبميذ )المواطف( صفات وابو يات وميارات

مامي لؤلم  والمجتمعإ الماؤوليف والمصتصيف في مجاؿ التربي  والتفبيـ بامتبارىا تف س البفد الدقافي واالجت
فإف التربي  الوطني  ىي جرم  م دف  أو تأىيؿ أ در تحديدًا وتر يزًا مبى الصفات والابو يات والميارات التي 

 تم نو مف القياـ بأدواره وماؤوليتو ذات األبفاد األ در ممومي إ أي تبؾ األدوار والماؤوليات.
 الجتماعية: الدعوة إلى مدخل المفاىيم في مواد الدراسات -2

 اات االجتمامي إ وذلؾ موا ب  لبلتجاىاتاظيرت الدموات لؤلصذ بمدصؿ المفاىيـ في الدر 
 اات االجتمامي  الحالي .االحديد  في تفبيـ وتفبـ مناىج الدر 

يؤ د صبراء منظم  األمـ المتحدة لبتربي  والفبـ والدقاف  أف التطورات المفرفي  المتبلحق  والتضػصـ الماػتمر 
المفػػارؼ المصتبفػػ  جفػػؿ مػػف المنػػاىج وطرا ػػؽ التػػدريس والتقػػويـ القا مػػ  مبػػى التػػذ ر أمػػرًا مػػديـ الجػػدوىإ فػػي 

ففقوؿ التبلميذ ميما اتافت لف تتم ف مف ااتيفاب أي فرع مف فروع المفرف  ااتيفابًا  امبًلإ ومف دـ لـ يفد 
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فبمػػيف القػدرة مبػػى الػتفب ـ بأنفاػػيـإ ومبػػى أمػاـ المػػربيف اػوى التر يػػز مبػى المفػػاىيـ الر ياػ  ومبػػى إ اػاب المت
جمػػع المفبومػػات مػػف مصػػادر متنومػػ  ومفالجتيػػا وااػػتصداميا منػػد الحاجػػ  إلييػػا فػػي درااػػ  مكػػ بلت تػػرتبط 

 بحياتيـ وبمجتمفيـ.
الميارات الفمبي  فتمد المدصؿ الجديد في بناء المناىج أااايات المفرف  وتنمي  طرا ؽ التف ير وبناء ي

 إ ويرفض التفبيـ التبقيني الذي يولد ااتراتيجيات تفبيـ تقوـ مبى حفظ الحقا ؽإوالت رار الحكوويبتفد مف 
أف   ال ي وف  ذلؾ في الماتقبؿإ  ما حقيقفالحقا ؽ متغيرة مع الو ت وما يتـ مفرفتو اليوـ مؿ أنو 

منيا. لذلؾ يتـ اصتيار  المفبومات المحفوظ  ت وف مرض  لبناياف فإذا لـ توظؼ في حياة المتفبـ فبل فا دة
 الفبوـإمف  ف غيرهم ؿ مبـ المفاىيـ والمبادئ الفام  وأااليب البحث وطرا ؽ التف ير األاااي  التي تميز 

و د اىتـ واضفو  .فيذه األااايات ىي التي تبقى والتي تامح لبمتفبـ بااتصداميا في موا ؼ الحياة المصتبف 
 االمتبارات اآلتي .في  ؿ مادة درااي  في المنيج وفؽ  رف أااايات المفالجديدة بإدراج  المناىج
  وف ريًا.  فيزيولوجياً نضجيـ أف ت وف منااب  لنمو المتفبميف و 
  لبمفبومات  لي تجنب التر يز مبى الحفظ اآلنير ز مبى المفاىيـ وطرا ؽ الفمؿ والتف ير وبالتاتأف

 وتقبيؿ التفاصيؿ الجز ي . إالفبمي  وتذ رىا

  أااايات المفرف  الفبمي  وايب  وليات غاي  في حد ذاتيا.امتبار 

 . االىتماـ بال يؼ والفمؽ المفرفي ال بالتواع في  مي  المفرف  الفبمي 

 وت امبيا. ياربط أك اؿ المفرف  الفبمي  بفضيا ببفض وبالتالي تدريايا بك ؿ يوضح ترابط ماتويات 

 مقدم  لبمتفبميف بحياتيـ اليومي  والماتقببي  وبالظروؼ أف ت وف وظيفي  بحيث ترتبط المادة التفبيمي  ال
 .(2007)وزارة التربي إ  االجتمامي  والبي ي  التي يفيكوف فييا

المادة  ( المقصود بمدصؿ المفاىيـ في التربي  الوطني  مبى أنو ال يفني تغيير1987) ابراىيـويفار 
بحيث يم ف  ج المفاىيـ التي تكمبياإار صالات   البجاف المتصصص إ بؿ ىو تحبيؿ المادةاطالموضوم  بوا

ممومي  وكمواًل إلى  صياغ  المحتوى بناًء مبى ىذه المفاىيـإ مع مبلحظ  األصذ بتدرج المفاىيـ مف األ در
مع تقديـ ال دير مف األمدب   بط بيف المفاىيـ بفضيا بفضاار ماة توضيح التار فاىيـ الفرمي  دـ الجز ياتإ ومالم

 .(80)ص  المفيوـ ريصي  والنصوص والودا ؽ التي تتصؿ بمفنىواألحداث التا
حاولت أف  اات االجتمامي  القا م  مبى المفاىيـ الايااي ا( أف ف رة مناىج الدر 1991ويضيؼ البقاني )

المفرف  بدرج   بيرة  تفالج ال دير مف الاببيات الكا ف  في المناىج المدراي إ ومف ىذه الاببيات ازدياد حجـ
كفا يـ و   تبإ وتضصـ حجـ ال تب المدراي  لدرج  تألـ اآلباء والتربوييففي ال مف  درة المفارؼ الم دا  ا 
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تإ ومف ىنا برز دور المدصؿ اوالقدر  في ال تبإ حيث يطبب نقبيا إلى الفقوؿ البكري  المحدودة اإلم انات
 (.147المفاىيمي لمفالج  ىذه الاببيات )ص 

مبػى ايااػي  الو وؼ مند حد األحداث الفردي  يفقد المفيـو الايااي  يمتػوإ ومبػى ذلػؾ فػإف أي حػدث إفن 
صصػا ص يكػارؾ فييػا  جفػًا إلػى اكػتمالورااحيإ إال أف ىػذا التمييػز ي ػوف لرغـ مف أنو متميز مف بفػض النػو ا

أصػرىإ ومػف دػـ  اً أحػدادويفاػر  مجموم  أصرى مف األحداث الايااي إ والحدث الايااي مرتبط بأحداث أصرى
                         وتفميمػػػػػػػػػػػػػات واتصػػػػػػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػػػػػػيف األحػػػػػػػػػػػػػداث الايااػػػػػػػػػػػػػي  ووضػػػػػػػػػػػػػفيا فػػػػػػػػػػػػػي مفػػػػػػػػػػػػػاىيـ تػػػػػػػػػػػػػرابطالبػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػف 

 .(149-148إ 1991)البقانيإ 
فػػي إطػػاره  لحػػدود التفميمػػات الصاصػػ  فػػي مجػػاؿ الايااػػ إ فػػإف المػػؤرخ ينظػػر إلػػى الحػػدث الايااػػي اً ونظػػر 

أنػو متميػز مػف  الرغـ مػفمبى ر نظرة كمولي إ لذلؾ فإف أي حدث حداث في إطاالفاـإ ويقارنو مع غيره مف أ
أصػػرى مػػف األحػػداث  جًفػػا الكػػتمالو مبػػى صصػػا ص فييػػا مجمومػػ رابفػػض النػػواحيإ إال أف ىػػذا التميػػز ي ػػوف 

 .(1243إ1991 الربط بيف ىذه الصصا ص واألحداث مف طريؽ المفاىيـ )صبؼإ يجريالايااي إ و 
 األاااي  فالمفاىيـ الفمود الفقري لببني  إف بني  التربي  الوطني  تكتمؿ مبى المفاىيـإ :ويم ف القوؿ

 حؿ التفبيـ المصتبف .ااالجتمامي  في مر  ااتاإ لت وف المحور األاااي الذي تدور حولو مناىج الدر بمناىجل
 األىداف العامة لمتربية الوطنية : -3

حقو و  يفرؼ دؿ في إمداد المواطف الصالح الذيلبتربي  الوطني  يتميجمع التربويوف مبى أف اليدؼ الفاـ 
 :أىداؼ التربي  الوطني  في اآلتي( 1990)و و د لصص افادة ويؤدي واجباتو تجاه مجتمف

مبلء  إتقدمو غرس حب الوطف في نفوس الناك   والكباب ليزدادوا امتزازًا بو مع الفمؿ مف أجؿ.1 وا 
 والذود مف حياضو. إكأنو
 تزويد التبلميذ بفيـ إيجابي ووا في لبنظاـ الايااي الذي يفيكوف فيو. .2
 . فيـ التبلميذ لحقوؽ األفراد وواجباتيـ.3
 التكريفي . . فيـ التبلميذ لبنظاـ التكريفي لبقطر الذي يفيكوف فيوإ واحتراـ وتقدير القوانيف4
 المجتمع الذي يفيش فيو التبلميذ.. التفرؼ مبى القضايا الفام  الراىن  التي يفاني منيا 5
 واإل بيمي الفربي. . فيـ واا ؿ اكتراؾ التبلميذ في النكاطات الوطني  والقومي  مبى الماتوى المحبي6
وااتصداميا والمااىم   والفمؿ مبى تبؾ الصدمات إ. فيـ الحاج  الماا  لبصدمات الح ومي  واالجتمامي 7
 (.214)فييا
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 : أف التربي  الوطني  ترمي إلى تحقيؽ األىداؼ التفبيمي  اآلتي :(56إ 1987 ما ذ ر التؿ )
حيث إف ىذا  . االنتماء واالمتزاز والوالء لؤلم  الفربي  واإلابلمي  ومقيدتيا وف رىا ومدبيا و يميا1

 االنتماء واالمتزاز والوالء ىو محور وجود ىذه األم .
   االجتمامي .. االلتزاـ بمبادئ الحري  والديمقراطي  والفدال2
 و فاي  . ا تااب الدقاف  الايااي  التي تم ف المواطف مف أف يبفب دوره الايااي بومي وصبؽ3

 وماؤولي .
 . اإليماف باألصوة اإلنااني  القا م  مبى الحؽ والفدؿ والمااواة.4
الوطني  وى. اإليماف بالمنيج الفبمي  وايب  لمفالج   ضايا اإلنااف والمجتمع الايااي  مبى المات5

 والقومي والفالمي.
تقدميا أو  مقيدتيا أو درج  . اإليماف بالمااواة بيف جميع كفوب األرض وأمميا ميما  اف لونيا أو6

 تصبفيا.
 فيكيراف إلى أىداؼ أ در كمولي  تتمدؿ في اآلتي: (1987 )ا رضواف ومبارؾأم
ومصدرىاإ ومبدأ  الكفبإ ووظيف  الابط . فيـ النظاـ الح ومي والقوامد التي يقوـ مبييا  مكار   1

 الفصؿ بيف الابطات.
 نظاـ  . فيـ النظاـإ ووظيفتوإ ومبل تو بالمواطنيفإ ودوره في تنظيـ حياتيـإ و يفي  التفامؿ مفو2

 الخ.…القضاء ونظاـ الكرط 
 مرونتيا. ؽ. فيـ الطبقات االجتمامي إ و يفي  ت وينياإ ومبل تياإ وحفظ التوازف بينياإ وواا ؿ تحقي3
واجبإ ووجوب  حؽ ببل . مفرف  حقوؽ المواطفإ وواجباتوإ وفيـ ف رة تبلـز الحقوؽ والواجباتإ وأنو ال4

 تقديـ الواجب  بؿ الحصوؿ مبى الحؽ.
 (.201)ص الفاـإ وتقديمو مبى الصالح الصاص. ت ويف مادات احتراـ المبؾإ والصالح  5

رض توصيات المؤتمرات الفربي  المتفددة التي مقدت بيذا الغأما أىداؼ التربي  الوطني  التي جاءت في 
 :(1993 )ناصر فيبصصيا

 .تنمي  الكفور بالقومي  الفربي  واإليماف بيا وبأصالتيا وفضبيا مبى الحضارة اإلنااني  -
 .تنمي  كفور المواطف بوطنو وت ويف ماطف  االنتماء ليذا الوطف -
 .فرص المت اف   والمااواة االجتمامي  والايااي تنمي  الكفور بحؽ المواطنيف في ال -
 .ياو يم ياإونظم ىاإوتقاليد الجمام  الفربي  تنمي  الومي االجتمامي والكفور بأىمي  مادات -
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والماتقبؿ اال تصادي  تنمي  الومي اال تصادي والكفور بأىمي  اال تصاد والوطف والمنتجات الوطني  -
 .األفضؿ لبوطف والمواطف

 .واإل بيمي وتحصينو ضد التابط الحزبي والطا في إتبصير المواطف باألصطار التي تيدد وطنو -
يدار إوتحمؿ أمباء اآلصريف إوالفمؿ المكترؾ إتربي  الابوؾ الوطني مبى أااس التفاوف - الصالح  وا 

 .الفاـ واحتراـ حقوؽ الغير وآرا يـ ومواطفيـ
بمصالح األم  يًا ما يؤصذ ويودع ماتيدبي في  ؿ مف الفر تربي  الضمير الفربي الذي يوجو المواط -

 وماتقببيا.
الوطني إ وربما  ومما ابؽإ يري الباحث أف ىناؾ تفاوتًا بيف بفض التربوييف في تقدير أىداؼ التربي 

لى  اصتبلفًا في ترتيب أولويات التربي  الوطني  وذلؾ مف منطبؽ نظرة  ؿ باحث إلى مفيوـ التربي  الوطني  وا 
والقومي  ل ؿ مجتمع في تك ؿ أىداؼ التربي  الوطني .  تقديره لبدور الذي تؤديو التوجيات الديني  والايااي 

نتيج  مفادىا أف جميع األىداؼ التي ابؽ ذ رىا ميم  وتصب في صدم   ل ف ىذا ال يمنع مف الوصوؿ إلى
 د المواطف الصالح.يفد اليدؼ األاااي لبتربي  الوطني  أال وىو إمدا اليدؼ الفاـ الذي

 :المعايير والمخرجات الوطنية لمادة التربية الوطنية لمصف الثامن في سورية -4
التأثير أميركا واستراليا في ري والعممي والتقني في يفيم المتعمم دور التطور القتصادي والعسك -1

 .عمى سياسات دول العالم
 يتو ع مف المتفبـ أف:

تفميؽ التفاوت بيف دوؿ الفالـ مبينا أاباب انقاامو إلى دوؿ متقدم  ودوؿ يبيف دور التطور في  -1.1
 .نامي 

 .الدوؿ المتقدم  والنامي  واماتيايوضح مفيـو -2.1
 .ىيمن  القطب الواحد مبى الاياا  الفالمي ضح أدر يو  – 3.1
ع الذرة( مبى المجتمفات البكري  الاببي  لبتقدـ الت نولوجي )اصترايحبؿ اآلدار اإليجابي  و  – 4.1

 (اصتراع الحااوب –غزو الكفوب  –اباؽ التابح  –)الحروب 
 المي.ـًلم العـالس وتحقيقحّل النزاعات المنظمات الدولية في مم دور ـالمتع تعـرفي -2

 يتو ع مف المتفبـ أف:
 تحدة.أىدافيا مبينا تراجفيا ونكوء األمـ الم -يكرح ظروؼ نكأة مصب  األمـ  -1.2
 ولي  التي تفنى بحّؿ النزامات.دّ ليحدد المؤااات ا -2.2
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  .الابلـ الفالمييحدد بفض النزامات ويبصص صطورتيا مبى  -3.2
 مام إ والقضايا الفربي  صاص . الدولي  األزماتالمتحدة في حّؿ بفض  األمـيقيـ دور  -4.2

 .قديمًا وحديثاً  المتعمم أنظمة الحكم في العالم تعرفي -3
 يتو ع مف المتفبـ أف:

 يحدد مفيـو الابط . -1.3
 يحدد أك اؿ نظاـ الح ـ في الفالـ. -2.3
 .(يوريجم –مب ي )  يقارف بيف صصا ص أنظم  الح ـ في الفالـ -3.3
 .يبيف صصا ص الح ـ الجميوري البرلماني -4.3
 ياتصبص أدر النظاـ الديمقراطي مبى أمري ا وااتراليا والفالـ. -5.3

 وأساليبو وممارساتو. هيتعرف المتعمم مفيوم الستعمار وتطور   -4
 يتو ع مف المتفبـ أف: 

 يبيف الفوامؿ التي أدت إلى نكوب ظاىرة االاتفمار في الفالـ وتطوره.  -1.4
 يوضح مماراات االاتفمار بحؽ الكفوب  ديمًا وحديدًا. -2.4
 قوؽ اإلنااف.أىداؼ ومماراات االاتفمار تتفارض مع ح ياتنتج أف -3.4
                  ياتنتج أىمي  مقاوم  االاتفمار لتحقيؽ حري  الوطف وايادتو والحفاظ مبييا -4.4

 (.7002)وزارة التربي إ 

ويرى الباحث أف تففيؿ ىذه المفايير في مادة التربي  الوطني  يايـ في إ ااب ال بب  المفاىيـ الايااي  
 يؤدي إلى تفزيز الكفور باالنتماء والوالء لبوطف.بمجاالتيا المصتبف إ وىذا  د 

 دواعي الحاجة إلى التربية الوطنية: -5
غنى لبجميوري  الفربي  الاوري  ل ي تنمو وتتقدـ مبى طريؽ التقدـ مف تربي  وطني   يفتقد الباحث أنو ال

النظر مف امتبارات يجب أف ت وف مبيو تبؾ التربي  بغض  إ وما اف  تفطى لؤلجياؿ في أما ف تواجدىا
الوصاي  الفربي  الحالي إ وبغض النظر مف الفقبات القا م  حاليًا في وجو تطبيؽ أي مقدار مف التربي  
ف اليدؼ مف وضع  الوطني  وىي مقبات تغبؼ مادة باتياـ  ؿ مف ينادي بتربي  اوري  بالنزم  اإل بيمي إ وا 

 أو تبني تصورًا ممادبًل لو حيدما وحينما تاتطيع.ىذا التصور ىو دفع المؤااات التفبيمي  مبى تبنيو 
مبارة مف مفاىيـ أاااي  الزم  وضروري  ألي  تربي  وطني إ و د  يرى الباحث أف التربي  الوطني  ىيو 

يرى البفض أف ىذا التصور ضرب مف الصياؿ ضمف الظروؼ الايااي  واالجتمامي  والفربي  الحالي إ  د 
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لى األجياؿ القادم  ي وف ذلؾ صحيحًاإ ول نو يص بح غير صحيح مندما ينظر إلى الماتقبؿ البفيد وا 
يماف  بالماتقبؿإ وليس ماتحيبًل متصطيف الوا ع الفربي الايئإ إف ىذا التصور أاااًا ىو نظرة تفاؤؿ وا 

ىو ماتقببًلإ ليقود الفمؿ التربوي ويوجو المايرة نحو بناء اإلناافإ مف منطبؽ أف النظاـ التفبيمي تطبيقو 
 الماؤوؿ األوؿ مف ىويتو الدقافي  والوطني .

لقد توافرت أاباب ومبررات مديدة أ دت مبى الحاج  الماا  إلى تربي  وطني  يم ف إجماليا مبى النحو 
 :تياآل

 أوًل: مبررات تربوية: 
إ وليا األم  ى التف ير بفقبلني  بقضاياإف األنظم  التربوي  في اوري  تحاوؿ بناء اإلنااف الاوي القادر مب

  .لصدم  المجتمع وىذه األنظم  التفبيمي  بافي  المبرمج  وأىدافيا المجندةأاايا الف
 ثانيًا: مبررات سياسية:

الكفوب القوي  والمن وب  ترنو إلى التربي إ لتجد فييا طريق  الصبلص مف آدار ن بتيا أنظار  انت  إذا
 ات ايااي .وىزا ميا الايااي  ل ي تحيؿ اليزا ـ إلى انتصار 

ومف الكواىد التي يم ف أف يكار إلييا في ىذا المقاـ المو ؼ الذي اتصذه فبلاف  األلماف و ادتيـ 
ومفبموىـ مقب ىزيمتيـ أماـ ناببيوفإ فنادى الفيباوؼ األلماني فيصتو كفبو بضرورة االلتجاء إلى نوع مف 

 (.2001التفبيـ ي وف حمى األماف في محنتيـ )ممايرةإ
إف اوري  ليات بكاذ مف ىذه النظري إ فبقد ااتطامت أف تحقؽ ماتوى رفيفًا جدًا مف التربي  والتفبيـ 
أفضؿ ب دير مف بقي  الكفوب الفربي إ ولـ ت تؼ بذلؾ بؿ طالبت مرات مديدة بحؽ أبنا يا في تربي  وطني . 

إ والغاي  القصوى مف ىذه الفباف  بيأمدت فباف  التربي  لبكفب الفر ولقد تـ ذلؾ مبى الصفيد النظري مندما 
 ففال  في بناء الدروة البكري .الوطني  ت ويف إنااف جديد  ادر مبى النضاؿ الطويؿ ومبى المااىم  ال

 أىمية التربية الوطنية : -6
المواطف الصالح فمنذ  لقد كفر اإلنااف منذ  ديـ الزماف بالحاج  إلى التربي  الوطني  مف صبلؿ إمداد

درواًا ممبي  ونظري  مف أارار القبيب   ـالقديم  واأل واـ البدا ي  تنكئ أوالدىا وتدربيـ وتفطييالفصور 
ظوف أبنا يـ  وانيف الببلد و اف حف  ف القدماء ي  او اف الروم إوتقاليدىا وماداتيا  بؿ أف يدصبوا في مضويتيا

ماااتكواتس في منتصؼ القرف الاابع والرواد األمري يوف لوالي   إمكر االدنييطبؽ مبييا ااـ األلواح 
تقتضي  و ذلؾ الفرنايوف أياـ الدورة  انت إيفرض مبى أوالدىـ مفرف   وانيف الواليات األاااي  مكر  انوناً 
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لئلمبراطور ناببيوف  أف يقدـأوالدىـ أناكيد وطني  و اف الولد يتفيد بموجب ىذا القانوف  ي فب موا وانينيـ أف 
 .تراـ والطام  والضرا ب الماتحق حاألوؿ المحب  واال

بنواح ثًلث  اسية وىي تقوم عمى تعريف المواطنمن ىنا كانت التربية الوطنية من وظائف التعميم األس
 وىي:
 :الناحي  الف ري  -1

تجييز المواطف  أي إويقصد بيا تزويد المواطف بالمفبومات المتفبق  بكؤوف الوطف الفام  ومماراتيا
جياز ىذا واإللماـ ب ىذا الح ـإ الوطني  األاااي  والضروري إ  فيـ الداتور الذي يقوـ مبيوبالمفبومات 

. وأف يقؼ مبى حقيق  المؤااات واحدة باألصرى إ ووظيف   ؿ منياإ ومبل    ؿالح ـ مع ابطاتو الدبلث
مبل تو بالدول  ؼ حقو و وواجباتو  مواطفإ وما ىي تفرّ و  اإلمبلمي  وأدرىا في ت ويف الرأي الفاـإ

. وأف يتدرب المواطف مبى التف ير الصحيح المرت ز مبى المفبومات التي وطنو في وبالمواطنيف اآلصريف
الكؤوف  واجب مفبـ التربي  الوطني . مدبل أف يفمد إلى المماراات ال ديرة لتدريب تبلميذه مبى تصبوإ فمف

المتضارب إ و يفي  ت وينيا  ء المتكفب إ والدماياتإ والتدرب مبى ااتصبلص الحقيق  مف صبلؿ اآلراالوطني 
 .طنيفلما فييا مصبح الوطف والموا

 :الناحي  الفاطفي  -2
يتفبؽ بو. ومف ىذه  ويقصد بذلؾ أف يكحف المواطف منذ الصغر ب ؿ ماطف  صاد   نحو وطنو و ؿ ما

وجفا و. و ذلؾ حب  الفيشكغؼ  ( مبى ما فيو أحيانا مفالفواطؼ حب األرض )أرض اآلباء واألجداد
ويتبذذوف بروا فو األدبي  والدقافي إ ويكاطرونو  المواطنيف الذيف يمكوف مبى أرض الوطف ويت بموف لغتو

و ذلؾ  .دـ األجداد إلى الحضارة الفالمي الكفور باالمتزاز بما   اإلحااس بآالـ الوطف وآمالوإ ويكار ونو
بياإ  النصوة واإلباء والكيام   طنوف والقيـ االجتمامي  التي يؤمنوفحب الحياة الفضبى التي يافى الييا الموا

 ىذه الفواطؼ ىي التي يجب أف يربى إوحب مدبو وحب أىبو إرض الوطفأوحب  إـر والضياف والوفاء وال 
 .مبييا جميع المواطنيف منذ صغرىـ

 :الناحي  الفمبي  -3
والفاطفي . فيناؾ مواطف  يتيا الفمبي  بالناحيتيف الف ري ال ت وف التربي  الوطني   امب  إال إذا ا ترنت ناح

بواجب حبيا. ول نو يقؼ مند حد المفرف   . ويكفر في أمماؽ نفاوفو مف ببلدهيفرؼ  ؿ ما يم ف أف يفر 
صدمتيما. فأي دمرة ترتجى مف ىذا المواطف الذي ال يكفر  والكفور فبل يتفداىما إلى الفمؿ في ابيؿ



 اإلطار النظري للبحث                                                                           الفصل الثالث     

54 

ف آف بالماؤولي  نحو ببل  ما أف آف  التربي  الوطني  امتقاد بفض  إالوطني  ىي الجفجف  دوف ففؿ ده. وا 
 الجفجف  ىي الوطني  بفينيا. الناك يف أف ىذه

 :بمفانييا  اف المفرف   أىمي  التربي  الوطني  ت مف في  ونيا ضروري  لبفرد وضرورتيا ىذه ت مف في إفن 
 .مفرف  ما يدور حولنا -
 .في الحياة أو ما يجب أف تقوـ بو ونفمبومفرف  دورنا  -
م انيات ممبي  تطبيقي  -  .مفرف  ما لدينا مف  درات وا 
 .مفرف  أنفانا كصصيا وااتفداداتنا وذ ا نا -
حقو نا  )مفرف  مفرف  المطبوب منا تقديمو لبمجتمع الذي نفيش فيو أي مفرف  ما لنا وما مبينا -

 (.38-37إ 2009إ حمتو) وواجباتنا(
 أىمية تحميل كتاب التربية الوطنية: -7

لقد حظيت ممبي  تحبيؿ ال تب المدراي  وتقويميا باىتمامات الباحديف وذوي االصتصاص في المناىج 
طرا ؽ التدريس في الفالـإ فكيد األدب التربوي صبلؿ الانوات الفكر الماضي  مزيدًا مف البحوث والدرااات و 

 إوىو ترجم  وتفبير صادؽ مف المنياج إأاااي في الفمبي  التربوي ذات الصب إ فال تاب المدراي محور 
إ حيث أصبحت ال تب وانتكاره وأداة المفبـ والمتفبـ في مصر تفجر التفبيـ إلبمفبـ والطالب ميـومرجع 

 (.212إ 2006بفام  وال تاب المدراي بصاص  ر يزة مف ر ا ز تقدـ المجتمع وتطوره )مبيماتإ
يم ف امتبار المنياج منياجًا جيدًا إال إذا أ صضع إلى ممبيات    بفمبي  التقويـإ بؿ الولبمنياج مبل    وي

مف التقويـ دوري  وكامب إ ومف ىنا يجب أف ي وف التقويـ مرافقًا ل ؿ منصر مف مناصر المنياج وأىدافوإ 
 (.78إ 1995ومحتواه وواا بو ومنكطاتو اإلدرا ي  و ؿ ما يتفبؽ بو )دروزةإ 

( وىو المجاؿ الذي يتفبؽ بالتحقؽ مف مدى Curriculum Evaluationدًا مبـ تقويـ المنياج )ظير حدي
فامبي  المنياج في تحقيؽ األىداؼ التربوي  المنكودةإ ومف دـ الح ـ مبى مدى فامبي  المنياج المفدإ وجودتو 

مداده وتنظيمو وطر  وفيما إذا  اف يحقؽ  إؽ تقويموا ؽ إدارتو وطر ا ؽ تفبيمو وطر ا مف حيث تصميموإ وا 
والفمؿ مبى تدميميا  إرؼ نقاط القوةتفَ ومف دـ فالتقويـ ييدؼ إلى  إاألىداؼ التربوي  التي وضع مف أجبيا

 (.122إ 2006ؼ نقاط الضفؼ والفمؿ مبى مفالجتيا )دروزةإ تفرّ و 
نو يحتوي مبى إذ إنو مف أىـ مصادر التفبيـ المقروءإ حيث أ إإف ال تاب المدراي يحتؿ م ان  مرمو  

ف الطالب ىو منظم إ حتى تناجـ مع ااتراتيجي  أالجانب المفرفي المنوي ا تاابو مف  بؿ الطالب بطريق  
اب المدراي متمتفًا بيذه الم ان إ إذ انو مف أىـ محور الفمبي  التفبيمي  والبفد مف التبقيف. ويبقى ال ت
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ج المطبوب ومف الايؿ تحديدو وتطويره بحيث يصبح مصادر تفبـ الطالبإ ألنو يقدـ الحد األدنى مف المني
حيث  إوالمتفبـلمرجفي  التي يرجع إلييا المفبـ  ما أنو يك ؿ الحد األدنى مف المواد ا إً مديرًا ومكو ًا وممتفا

       تماريف والتدريبات واألنكط إبراز المفاىيـ األاااي إ وا تراحو لب :ـ لبمفبـ التاييبلت ال ديرة منيايقد
 (.85إ 2002غزال إأبو )

ويفد ال تاب المدراي مفيومًا مفرفيًا مفقد الصصا صإ إذ حددت لو مجموم  مف الامات تميزه مف غيره 
 (:2006مف المواد األصرىإ وىي  ما جاءت مند الصوالدة)

 يمدؿ ال تاب المدراي ترجم  صاد   لبمنياج التربوي. .1
  المصطط  في اياؽ المقرر الدرااي أو المنيػاج فضػبًل ىداؼ التفبيميياامد المتفبميف مبى ا تااب األ .2

 مبى تببي  احتياجاتيـ الذاتي  ضمف نطاؽ وا فيـ الحياتي والميني.
تحقيؽ الت امؿ الفضوي والوظيفي بيف األف ار النظري  فػي المػادة التفبيميػ  وبػيف المماراػات والتطبيقػات  .3

 الفمبي .
إدرا يػػػ  بقػػوة متواصػػػب  نحػػػو مضػػاميف المػػػادة التفبيميػػػ  ودالالتيػػػاإ إدػػارة اىتمػػػاـ المػػػتفبـإ وتكػػ يؿ داففيػػػ   .4

 بك ؿ يضمف ااتمرار تفامبو اإليجابي مع ىذه الصبرات.
 دفع المتفبـ لبقياـ بالتقويـ الذاتي والقببي والت ويني. .5
 واتجاىات و يـ وميارات. إي تابو المتفبـ مف مفبومات في مبادئ مفاىيـ تفزيز ما .6

 :الوطنية كمادة دراسيةتعميم التربية  -8
يمدؿ اليدؼ  يجمع الفديد مف المصتصيف في ميداف التربي  مبى أف إيجاد وتنك   المواطف الصالح

المواطن  تفد الصطوة األولى في بناء  األامى لبنظـ التربوي  في مصتبؼ الدوؿ. ولذلؾ فإف تحديد أىداؼ تربي 
لبتربي  بأىداؼ  ؿ ميداف مف مياديف المنيج الدرااي. و د  المناىج بحيث ترتبط ىذه األىداؼ  أىداؼ مام 

منيا المدصؿ الذي يفتمد مبى فرع واحد مف المفرف إ والذي ير ز  المواطن  لمنيج تربي  مدة برزت مداصؿ
وحقوؽ  إوالتربي  لبابلـ إالمواطن . ويدور محتواه حوؿ موضومات محددة مدؿ التربي  الوطني  مبى  ضايا
ونمو االتجاىات  لبنظاـإ ىا مف الموضومات التي تاامد مبى نمو الومي بالوظا ؼ الايااي اإلنااف وغير 

الدقافات األصرى في الحياة والمجتمع وفي  الصاص  بالتاامح الديني والايااي واالنفتاح الدقافيإ وتقدير دور
الموضومات داصؿ المواد والمدصؿ الذي يفتمد مبى مرض  المدراي إ الداصؿ والصارج والمكار   في األنكط 

مبى تطوير التضامف واالاتقبلؿ الاياايإ ألنو ييتـ بالمكار   الففال  مف  بؿ  والذي ياامد المصتبف إ
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لمكار    اواء في المدرا  أو في المجتمع حيث يقوـ التبلميذ باألنكط  التي ليا فوا د تربوي إ مدبل التبلميذ
 الصيري  . بمنيجإ وأنكط  صدم  المجتمع واألنكط في مجالس التبلميذ واألنكط  المصاحب  ل

والوجداني  والفمبي   ومفنى ذلؾ أف إمداد المواطف الصالح مبى صير الوجوه ومف جميع النواحي الف ري 
الذي يحظى بو و نفاأف يأصذ االىتماـ  ماؤولي  جميع الفامبيف. أي أف االىتماـ بتدريس مادة المواطن  ينبغي

منيا بقدر ما يامح بو  والً ؤ المفبميف. ف ؿ منيـ ي وف ما التي ىي مف واجبات جميع القومي إتدريس البغ  
ف  انت ماؤولي  ىذه  .(2007إ الماياف) الفمبي  تقع بالدرج  األولى مبى مفبـ التربي  الوطني  موضومو. وا 

 :في التربية الوطنية السياسية المفاىيم تنميةدور المدرس في  -9
أو فكبياإ ول ف نجاح المدرس يتو ؼ مبى موامؿ  الوطني تربي  مادة اليبفب المدرس دورا  بيرا في نجاح 

إ ينقؿ ذلؾ الكفور بما يتضمنو مف مفرف إ و يـإ وميارات صالحاً  مديدة منيا ممبي  إمداده لي وف مواطناً 
منيج الصفي أو الماتتر. ويتو ؼ إلى الطبلب مف صبلؿ طريقيف: المنيج الرامي أو الظاىر أو مف صبلؿ ال

إمداد المدرس أيضا مبى طبيف  المدصؿ الماتصدـ في تقديـ تربي  المواطن  في المدرا  مف حيث  ونيا مادة 
ماتقب إ أو متضمن  في  ؿ المناىج الدرااي  )مدصؿ مبر المنيج(إ أو مف صبلؿ المدرا    ؿ أي  نظاـ 

مداد المدرسد ىما: إمداكامؿ؛ ولذلؾ إننا أماـ ك بيف مف اإلمدا  الفاـ د المدرس المتصصصإ وا 
 (.4إ 2008 )المحرو يإ

 المواطن  أو التربي  المدني  أو والمدرس المتصصص ىو المدرس الذي يفد ليدرس فقط مادة تربي 
الدرااات االجتمامي  التي تتضمف مفظـ أبفاد المواطن إ في حيف أف المدرس الفاـ يفد ليدرس مادة مفين  

 يتيا مضمن  في مادتوإ فيجب أف يفطالتربي  اإلابلمي  مدبل أو البغ  الفربي إ ول ف ألف  يـ المواطن  وميارا
 .(5إ 1999و)مبيإ  (1998)المفمري إ مقررا في  يفي  تنمي  المواطن  مف صبلؿ مادتو

أف المدرا  تؤدر في نوع االتجاىات والقيـ الايااي  التي يؤمف بيا الفردإ وذلؾ مف صبلؿ  ويرى الباحث
 .لفمبوإ ومف صبلؿ التنظيمات اإلداري  المدرسبالطالبإ ومف صبلؿ أداء  المدرسمبل   

يرًا مف متم نًا مف مادتو الدرااي  متفمقًا فيياإ فإنو ي تاب  درًا  ب المدرسمندما ي وف ويرى الباحث أنو 
ف ريًاإ فإذا أضاؼ إلى ذلؾ مفامب  يظير فييا إيمانو  فييـاحتراـ الطبلبإ وبالتالي يايؿ مبيو التأدير 

بتوجيات النظاـ الايااي القا ـ وتحماًا لوإ فإف طريقو يصبح ايبًل لغرس  يـ ىذا النظاـ في  بوب الطبلب 
إلى آصر ومف بي    مدرسوالطالب مف  لمدرساوالف س صحيح.  ما تصتبؼ الفبل   في الفصؿ الدرااي بيف 

مدراي  إلى أصرىإ فقد ت وف الفبل   ذات طبيف  ابطوي  ال تامح لبطالب أف ينا ش اآلراء واألف ار التي 
يطرحيا المدرس و د يتجاوز ذلؾ إلى ااتصداـ أااليب االاتبداد والقيرإ أو ي وف المدرس ذا طبيف  



 اإلطار النظري للبحث                                                                           الفصل الثالث     

57 

مف الحري  لتر يـ يفبروف مف آرا يـ وأف ارىـ مف صبلؿ نقاش مفيد مما  ديمقراطي  يتفامؿ مع الطبلب بنوع
ياامد مبى نمو كصصياتيـ وزيادة دقتيـ بأنفايـإ وليذا األابوب أو ذاؾ تأديره المؤ د مبى اتجاىات 

ول ؿ إدارة مدراي  أابوب وتنظيمات مفين  تدير بيا المدرا إ ويتو ؼ  الطبلب اواء بالابب أو اإليجاب.
اإلحااس لدى الطالب باال تدار الذاتي واالنتماء االجتمامي مبى إم اني  انضمامو إلى ىذه التنظيمات  نمو

 .ناياب اآلراء في مفظـ االتجاىاتوالمااىم  في كؤوف المدرا إ والحد الذي تامح بو ال
 أىمية التربية الوطنية في إكساب المفاىيم السياسية: -11

اػات ار ىي أحد فػروع الديفني أف التربي  الايااي   الوطني  التربي  الايااي  وىذاأصبح يطبؽ مبى التربي  
المنااػػب  التػػي تم نػػو مػػف تأديػػ  دوره  فالتربيػػ  الوطنيػػ  تيػػدؼ إلػػى إ اػػاب الفػػرد الدقافػػ  الايااػػي  االجتماميػػ إ

لتوجييػات الايااػي  وا و فايػ  وماػؤولي إ وتكػمؿ الدقافػ  الايااػي  المفػارؼ والمفيومػات الايااي بومي وصبؽ
 .(363إ 2012)جرارإ وال اابإ 

المحبيػػ  واإل بيميػػ  والفالميػػ  الحديدػػ إ وأصػػبح مػػف  اتر ولقػػد ازدادت أىميػػ  التربيػػ  الايااػػي  فػػي ظػػؿ المتغيػػ
در ر يفػػي الفػػرد مػػا يجػػري حولػػو لفيػػـ ىػػذه المتغيػػ الضػروري أف تبػػؾ  الػػذي يفيكػػو ويمػػارس تطبيػػؽ ؾ الوا ػػعاات وا 

 .  في محيطوالمفاىيـ الايااي
مف مػدـ إم انيػ  تػدريس الفبػـو الايااػي  ( أنو مبى الرغـ  2012إجرار وال ااب)نقبل مف  ويرى بان س 

االجتماميػػ إ  الدرااػػات إال أنػػو يم ػػف تضػػميف الفديػػد مػػف المفػػاىيـ الايااػػي  فػػي منػػاىج بوصػػفيا مػػادة ماػػتقب 
وا  اػػابيـ  لتفػػريفيـ باألنظمػ  الايااػػي  وأمػػور الح ػػـالحيػػاة اليوميػػ   إلتاحػ  الفرصػػ  لبمتفبمػػيف بااػػتصداميا فػي

والكػػرمي إ والدقافيػػ  الايااػػي إ والنظػػاـ الايااػػيإ وتفػػد  القػػدرة مبػػى مفرفػػ  المفػػاىيـ الايااػػي   الدولػػ إ والقػػوةإ
  بمػرور الو ػت فػي المجتمفػات اإلناػاني يػداً ااؿ تبقػى اىتمامػًا متز ز الوطني  مف المفػاىيـ التػي لقيػت وال تػ التربي 

الوطنيػػ  تكػػير إلػػى تربيػػ   الف ريػػ إ نتيجػػ  لمػػا تفػػود بػػو مبػػى ىػػذه المجتمفػػات؛ فالتربيػػ  بػػاصتبلؼ أيػػديولوجياتيا
بواجباتػو  صػالحًا فػي مجتمفػو أو المجتمػع الػذي يفػيش فيػو بحيػث يقػوـ اإلناػاف تربيػ  تؤىبػو ألف ي ػوف إناػاناً 

        ي كػػ ؿ مػػف أكػػ اؿ الػػـ ا ر بػػ  أو الاػػبط .وجػػود أ ويبتػػـز بيػػا تجػػاه نفاػػو وتجػػاه مجتمفػػو بػػوازع داصبػػي  بػػؿ
( 364). 

والفيػـ  راتالتي نزود بيا الطبب  بالمفرف  والميػا فالتربي  الوطني  ضمف ىذا اإلطار تكير إلى أنيا: الفمبي 
الػػوطني أو الفػػالميإ ولي ونػػوا  فػػامبًل فػػي مجتمفػػاتيـإ اػػواء أ ػػاف مبػػى الماػػتوى المحبػػي أوورًا دل ػػي يبفبػػوا 

تنميػػػ  جوانػػػب  مف ػػػرة وماػػػؤول  وواميػػػ  لواجباتيػػػا وحقو يػػػاإ وىػػػي تفمػػػؿ مبػػػى نيف يتصػػػفوف بكصصػػػياتمػػػواط
لي ونػػػػػوا وادقػػػػيف مػػػػػف أنفاػػػػيـ وماػػػػػؤوليف مػػػػف أففػػػػػاليـ  كصصػػػػياتيـ الروحيػػػػػ  واألصبل يػػػػ  والدقافيػػػػػ  وتطويرىػػػػا
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ااػػػاتوإ و يمػػػوإ الػػػوطنيإ ومؤ  فالتربيػػػ  الوطنيػػػ  ت اػػػبيـ المفرفػػػ  ال افيػػػ  مػػػف مفرفػػػ  ا تصػػػادىـ وتصػػػرفاتيـإ
وتفنػػى بتطػػوير  لآلصػػريفإ بػػاصتبلؼ ىويػػاتيـ الوطنيػػ  والدينيػػ  والفر يػػ إ االحتػػراـ طيػػ إ وتفمػػؽاومباد ػػو الديمقر 

بإيجابيػ  وماػؤولي  مػف صػبلؿ المكػار   بالنقاكػات المتفبقػ   الطبب  مبى التفامؿ مع القضػايا واألحػداث  درات
 .( Crickإ2000بيا.)
تأىيػػػؿ الطببػػػ   :تبػػػرز مػػػف صػػػبلؿ التربيػػػ  الوطنيػػػ  فػػػي إ اػػػاب المفػػػاىيـ الايااػػػي أىميػػػ  يػػػرى الباحػػػث أف و 

 رراحقػػوؽ اآلصػػػريفإ وتػػوميتيـ بػػدور الاػػػبطات الػػدبلثإ وصػػنع القػػػواحتػػراـ القػػانوف واػػػيادتوإ  احتػػراـليتفبمػػوا 
تػػدريس فػي االنتصابػاتإ فاليػدؼ األاػمى مػف  ـ لبفمػؿ المؤااػيإ والمكػار  االايااػيإ وتفميػؽ الفيػـ واالحتػر 

ومجتمفػوإ ومػواطف ففػاؿ فػي المجتمػع  وتبؾ المفاىيـ إنكاء جيؿ  ػادر مبػى التفامػؿ مػع بي تػو التربي  الوطني 
القػيـ الايااػي إ والمفػارؼ  الاياايإ ويتـ تحقيؽ ىذا اليدؼ مػف صػبلؿ توجيػو الطببػ  إلػى طي والنظاـاالديمقر 

الصيػػػارات  اػػػف االصتيػػػار مػػػف بػػػيف مجمومػػػ  مػػػفالايااػػػي إ والتػػػي تقػػػـو مبػػػى ح ت المكػػػار  االايااػػػي إ وميػػػار 
 المطروح .
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 تمييد:

إلى معرفة المفاىيم السياسية المتضمنة في كتاب التربية الوطنية لمصف الثامن ىدف البحث الحالي 
يتناوليا  عددًا من اإلجراءاتالبحث  تطمباليدف ىذا ولتحقيق ، نحوىااألساسي واتجاىات المدرسين والطمبة 

والمجتمع األصمي وعينتو وطريقة اختيارىا، البحث المعتمد،  لمنيج اً تحديدتضمن  حيثالفصل الحالي، 
، ومقياس اتجاىات في تحميل المفاىيم السياسيةلمخطوات المتبعة في بناء أدوات البحث متمثمة  وتحميلً 

التطبيق  إجراءاتالبحث، وطريقة اختيارىا، كما تضمن  لعينة اً فمادة التربية الوطنية، وقدم وص الطمبة نحو
 المستخدمة في معالجة النتائج. رًضا لألساليب اإلحصائيةلميداني، وعا

 منيج البحث: -1
المتعمقة ويعّرف بأنو: "منيج يصمم لتحديد ووصف الحقائق  التحميمي، اعتمد الباحث المنيج الوصفي

بالموقف الراىن، والستخلص معمومات عن موضوع معين دون الحاجة إلى تفسير ىذه المعمومات، وييدف 
ام فرضيات المنيج الوصفي إلى عمل ووصف دقيق لسمات فرد ما أو موقف معين أو جماعة معينة باستخد

 منيج تحميل المحتوى.، كما اعتمد الباحث (65-64 ،2009، )منصورمبدئية عن ىذه السمات"
 :وعينتو المجتمع األصمي لمبحث -2

 تكون المجتمع األصمي لمبحث مما يمي:
 كتاب التربية الوطنية لمصف الثامن من مرحمة التعميم األساسي -1-2

األساسي لمعام الدراسي من مرحمة التعميم كتاب التربية الوطنية لمصف الثامن مجتمع البحث من  تكون
لتحميل لتحديد المفاىيم السياسية المتضمنة فيو، وشمل عممية التحميل حدد فيو مادة ا إذ. 2014/2015

وقد اتخذ واردة بنياية كل درس من الدروس، جميع الوحدات الدراسية المتضمنة في الكتاب، مستثنيًا األسئمة ال
 الباحث المفاىيم السياسية جميعيا كعينة لمتحميل.

( توزع 1) ويوضح الجدول، تضمن كل وحدة عددًا من الدروسدراسية وت وحدات أربعيتألف الكتاب من و 
 حسب الوحدات الدراسية ودروس كل وحدة: الكتابموضوعات 

 
 

 الرابعالفصل 
 وإجراءاته البحثمنهج 
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 عمى الوحدات والدروس الكتابزع موضوعات و ت( 1جدول )
 دروس الوحدة عنوان الوحدة رقم الوحدة

 المجتمع العربي السوري األولى

 الدرس األول: ثقافة المجتمع
 الدرس الثاني: المؤسسات الثقافية

 الدرس الثالث: التعميم في الجميورية العربية السورية
 الدرس الرابع: التعددية االقتصادية

 الدرس الخامس: بعض المنظمات الشعبية

 أنظمة الحكم الثانية
 الدرس األول: تطور أنظمة الحكم

 الدرس الثاني: نظام الحكم الديمقراطي
 الدرس الثالث: نظام الحكم في الجميورية العربية السورية

 المنظمات الدولية الثالثة

 الدرس األول: عصبة األمم
 الدرس الثاني: ىيئة األمم المتحدة

 الدرس الثالث: مؤسسات ىيئة األمم المتحدة االقتصادية واإلنسانية
 النزاعات الدوليةالدرس الرابع: دور ىيئة األمم المتحدة في 

 التطور العممي والتقني الرابعة

 في المجتمع اإلنساني وأثرهالدرس األول: التطور العممي والتقني 
 الدرس الثاني: االحتالل والييمنة

 الدرس الثالث: االحتالل وانتياك حقوق اإلنسان
 الدرس الرابع: المقاومة

 مجتمع البحث من المدرسين: -2-2
مدرسي مادة التربية لموطنية لمصف الثامن األساسي والبالغ جميع تكون المجتمع األصمي لمبحث من 

بحسب مديرية تربية دمشق، قام الباحث  2014/2015لمعام الدراسي مدرسًا ومدرسة ( 212عددىم )
ل الوصول إلييم متيسرة )عينة الصدفة( وىي العينة التي يختارىا الباحث من األفراد الذين يسيبسحب عينة 

           العينة"أو األفراد الذين يشعر أنيم لن يرفضوا االشتراك في  مصادفةأو األفراد الذين يقابميم 
 .(228، 2007)عباس وآخرون، 

بعد استبعاد وقد أخذ الباحث ىذه العينة  %(50.94ما نسبتيا ) مدرساً  (108) ىذه العينة عدد أفراد بمغ
والجدول اآلتي يبين وليتمكن من تعميم نتائج الدراسة نظرًا لصغر مجتمع البحث، أفراد العينة االستطلعية، 

 .توزع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة
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 بحث( توزع أفراد عينة البحث حسب متغيرات ال2جدول )
 المجموع الجنس التخصص العممي سنوات الخبرة المؤىل العممي المتغير

فئات 
 المتغير

معيد 
إعداد 
 المعممين

دراسات  إجازة
 عميا

اقل من 
5 

 سنوات

 5من 
إلى 
11 

 سنوات

 11من 
سنوات 
 فما فوق

عموم  فمسفة تاريخ جغرافية
 إناث ذكور سياسية

المجتمع 
 األصمي
212 

 108 51 57 32 22 25 29 24 51 33 31 49 28 العدد

النسبة 
45.3 %25.9 المئوية

% 28.7% 30.5% 
47.2
% 
 

22.2
% 

26.8
% 

23.1
% 

20.3
% 29.6% 52.7% 47.2

% 50.9% 

من مرحمة لصف الثامن االمجتمع األصمي لمبحث من طمبة  تمثل :الطمبةالمجتمع األصمي  -3-2
وفق إحصائيات  ( طالبة13132( طالبًا و)11202منيم )( 24334األساسي والبالغ عددىم )التعميم 

 .2014/2015ي لمعام الدراس مديرية تربية دمشق
وىذه الطريقة ىي "واحدة من أىم إجراءات المعاينة  بطريقة عرضية البحث عينةقام الباحث بسحب و 

ألنيا أكثر تمثيًل لإلجراءات المستخدمة في ىذا النوع من الدراسات، والعينة العرضية ىي عينة عشوائية 
ومستقمة تسحب من فئة مناسبة أو متوافرة، والعينة المختارة بموجبيا ليست أفضل الفئات بل أكثرىا توافرًا 

قام الباحث بتطبيق معادلة ىربرت من كل نوع ولتقدير حجم العينة المسحوبة ( 21، 2007، )بدر وعبابنة
أي ما ( طالبًا 371فبمغ عدد أفراد ىذه العينة )عمى عدد المجتمع األصمي لمذكور   Herbert Arkenأركن 
والذين %( 2.84( أي ما نسبتيا )373بينما بمغت عينة اإلناث )، %( من المجتمع األصمي3.31)انسبتي

 لتعرف اتجاىاتيم نحو كتاب التربية الوطنية لمصف الثامن من مرحمة التعميم األساسي  مقياسطبق عمييم ال
 والجدول اآلتي يبين توزع أفراد العينة من الطمبة حسب الجنس

 ( توزع أفراد العينة من الطمبة حسب الجنس3جدول)
 النسبة المئوية المجتمع العدد المتغير
 %3331 11212 371 الذكور
 %2384 13132 373 اإلناث

 %3315 24334 744 النسبة المئوية

 مجتمع البحث من المدارس: -4-2
 وتكونتالتابعة لوزارة التربية، المدارس الرسمية في مدينة دمشق جميع المجتمع األصمي لمبحث ضمَّ 

 ُوفرت، وتمكن الباحث من الوصول إلييا حسب التسييلت التي ( مدارس10عينة البحث من المدارس من )
       استثناء مدرسة يضًا عينة عرضية مقصودة وقد تمَّ لذلك يمكن القول إن عينة المدارس أ ،لمباحث



 منهج البحث وإجراءاته                                                                                                         رابعالفصل ال

06 

بقت أدوات البحث فييا استطلعيًا ولم يدخل الطمبة منيا في العينة )حسان بن ثابت( وىي المدرسة التي طُ 
 .المدارس التي ُطبق فييا البحث( يبين 4مبحث. والجدول )النيائية ل

 ( مدارس العينة 4جدول )
 المدرسة

 حسان بن ثابت
 أم عطية األنصاري

 عين جالوت
 ابن خمدون

 عدنان الطباع
 المنصور

 غسان عبود
 زيد بن ثابت األنصاري

 نسيبة الخزرجية
 مدحت تقي الدين

 11المجموع 

 المحتوى: إجراءات تحميل -3 
 تحميل المحتوى تعريفو لغة واصطالحًا: -1-3
بكممة التحميل لغة من حمل، وحممت العقدة أحميا حًل وحمواًل ومحًل وقال الفيروز أبادي: حل العقدة  يراد

  (.1274، 1994نقضيا فانحمت )الفيروز أبادي، 
( ومجازًا المحتوى من احتوى عمى الشيء أي استوى عميو، واحتوى القوم منو )ح و يالمحتوى لغة: 

 (.14/206تجاوروا، ويقال عن مجتمع بيوت الحي: محتوى ومحوى، )ابن منظور، د، ت، 
 رف تحميل المحتوى اصطالحًا بأنو:ع  
أداة عممية وأسموب بحث منيجي يستخدم في تحميل المحتوى الظاىر، أو المحتوى الصريح لمادة من )

      واستبصارات ثابتة(الوصول إلى استدالالت واستقراءات المواد بطريقة موضوعية منظمة بيدف 
 (.46، 1997)مدكور،

لمادة االتصال تعتمد كمعيار أداة تستخدم في وصف كمي وزمني أيضًا بأنو تحميل المحتوى رف كما عُ 
خاص يعده الباحث بحيث يتناسب مع موضوع البحث من جية ومادتو من جية ثانية، ويحقق الوصول إلى 

 (.57، 2000)غازي، اليدف الذي من أجمو قام بالبحث 
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    ( بأنو )أسموب لتطبيق الطريقة العممية لإلثبات المستندي المدعم بالوثائقHOLSTIفو ىولستي )وعرَّ 
 (.20، 1991)سيد أحمد، 

 ىناك اتجاىين أساسين لتحميل المحتوى: وفي ضوء ىذه التعريفات يلحظ أنَّ 
يركز عمى الجانبين الكمي والموضوعي لمظاىرة في أسموب (: QUANTITY( اتجاه وصفي كمي )1

االتصالية تحميل المحتوى، ويتوقف عند مجرد الوصف دون التعدي إلى رسم العلقة بين عناصر العممية 
 ومادة موضوع التحميل.

السياسية المتضمنة في كتاب التربية وىذا الجانب يوافق ما يسعى الباحث إليو في جانب تتبع المفاىيم 
             حيث وردت، وتتبع جزئيات كل مفردة من تحميل المحتوى عمى حده الوطنية لمصف الثامن

 تضمنيا بمجرد ورودىا.عرف مدى ( لتالسياسي عميووالتكرار، والحكم  -الورود)
وىو اتجاه يتخطى وصف المحتوى إلى دراسة االستدالالت (: QUALITY( اتجاه استداللي كيفي )2

          عن عناصر المادة المتعمقة بمادة التحميل دون استخدام أسموب العدد والقياس بالمعنى الرياضي
ا يسعى الباحث إليو في الجانب الذي يبحث في مدى (، وىذا االتجاه يوافق م18-16، 1983)عبد الحميد، 

والكيفية التي يخدم فييا المفيوم، ومدى تمبيتو لمتطمبات جودة  السياسيةتخديم المناىج الحديثة لممفاىيم 
 المفيوم وجودة المنياج.

 خصائص تحميل المحتوى:  -2-3
يمتاز تحميل المحتوى بخصائص عدة تجعل كثيرًا من الباحثين يعتمدونو أسموبًا في دراساتيم وأبحاثيم، 

 ومن ىذه الخصائص: 
: يتسم تحميل المحتوى بالنظرة العممية البعيدة عن التحيز والذاتية، ومدار ذلك عمى الموضوعية -1

عية في تحميل المحتوى وفقًا لممعايير (، وتظير الموضو 207، 2000أمرين: الصدق والثبات )عميان، 
المعتمدة في البحث خلل اعتماد الطريقة نفسيا في التحميل من قبل أي باحث، والتوصل إلى النتائج ذاتيا 

 أيضًا.
 (.355، 2005: أداة تحميل المحتوى قادرة عمى قياس ما وضعت ألجمو )شمس الدين، الصدق -2
يعطي نتائج متقاربة إلى حد كبير لو تكرر أكثر من مرة، أو كان : إن إجراء تحميل المحتوى الثبات -3

 من قبل أكثر من شخص.
: يرتكز تحميل المحتوى عمى الكم من خلل تحويل الملحظات والنتائج التي تم التوصل إلييا الكمية -4

 في تحميل المحتوى إلى أرقام عددية تتيح تفسير النتائج إحصائيًا لحساب صدقيا وثباتيا.
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: يتعمد تحميل المضمون عمى الوصف الموضوعي في وصف الظاىرة المراد الوصف الموضوعي -5
 .(26-24 دراستيا كما ىي في الواقع دون إجراء أي تعديلت أو حذف لممحتويات )سيد أحمد،

 : إن النتائج التي يتم التوصل إلييا في عممية التحميل تكون قابمة لمتعميم.التعميم -6
    يرتبط تحميل المحتوى بالمشكمة األصمية لمبحث واألىداف المحددة لمبحث الموضوع:االرتباط ب -7

 (.137، 2009)أحمد 
 : يستند تحميل المضمون إلى خطوات عممية منظمة وىي:العممية -8
 ( وضع األىداف المناسبة )أىداف التحميل(.1
 ( تحديد المادة المراد تحميميا.2
 ( حساب الصدق والثبات.5
 .(63-62، 1991ذكر النتائج وتفسيرىا )سيد أحمد، ( 6
 فاعمية تحميل المحتوى لمكتب المدرسية: -3-3

يمتاز تحميل المحتوى في التربية والتعميم بأنو أداة تستند إلى معايير متعددة تيدف إلى تعرف مدى توفرىا 
ميل المحتوى في تقصي واقع وتظير فاعمية استخدام تح، في المادة، والحكم عمييا من خلل ىذه المعايير

 الكتب من خلل تمتع تحميل المحتوى بمعايير متعددة، أىميا:
 يكشف عن مدى احتواء المحتوى لمظواىر والخواص المراد تحميميا.معيار التضمين:  -1
يكشف عن مدى شمولية المادة المحممة بحيث تدرس بشكل عممي شامل وفق قواعد معيار الشمول:  -2

 وأسس عممية.
 يبين واقعية عناصر المحتوى وقربيا من الطمبة.معيار الواقعية:  -3
حداثتيا وانتظاميا بصورة يسيل  يبين مدى دقة البيانات التي يضمنا المحتوى ومدىمعيار الدقة:  -4

دراكيا.  فيميا وا 
 في الكتاب. ُبعثرتيظير شكل المادة المراد تحميميا، سواء أوردت في مكان واحد أم معيار الوحدة:  -5
عرفة مقدار ما تقدمو من فائدة مالحكم عمى مدى مناسبة المادة لمستوى المتعممين، و معيار المالئمة:  -6

( إلى أن وحدات التحميل تكتمل في العد خمسة وىي "الكممة، BERLSONالمتعممين، وأشار بيرلسون )
 (.,P 1984 BERLSON,131)الزمن "، مقياس المساحة ، مقياس الموضوع، المفردة أو الوحدة الطبيعية 

( وحدة أساسية لمادة التحميل المراد سياسيوعد الباحث )كل لفظة أو كممة أو عبارة تدل عمى مفيوم 
 دراستيا.
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 :كتاب التربية الوطنيةمسوغات اختيار  -4-3
 أىميا: لتوافر عدة مسوغات مناألساسي  لصف الثامنكتاب التربية الوطنية لطمبة اختار الباحث محتوى 

-اجتماعية-ثقافية)متنوعة: مفاىيم سياسية األساسي  لصف الثامنكتاب التربية الوطنية لطمبة  حتويي• 
 وىي ىامة لمطمبة لكي يتعرفوا عمييا. دولية( سياسة-الحكم سياسة-اقتصادية
تعممو بشكل جيد يساعده عمى توظيف ما  بحياة الطالب بشكل وثيق، وفيميا يرتبط المحتوى المختار• 

 .في البيئة المحيطة بو في وطنو
عمى المستويات الداخمية  واألحداث الثغراتفي فيم  الكتابتساعد المفاىيم السياسية الموجودة في • 

 والعربية والعالمية.
 :كتاب التربية الوطنية تحميل محتوى -4

االتصاالت ترمي  عمى أنو جممة من تقنيات تحميل تحميل المحتوى: bardain (1999) ن يعرف باردي
)كمية أو غير كمية( تتيح  عبر أساليب منيجية وموضوعية لوصف محتوى الوسائل إلى الحصول عمى أدلة

 تفسير المعارف.
كتاب التربية الوطنية لمصف الثامن األساسي وفقًا لتحميل محتوى  العممي،اسُتخدم تحميل المحتوى 

، وبيدف تحميل المحتوى العممي نحوىالممفاىيم السياسية التي يتضمنيا واتجاىات المدرسين والطمبة 
 :التربية الوطنية المدروسة اتبعت الخطوات اآلتية لموضوعات مادة

 تحديد أىداف التحميل:  -1-4
قام الباحث  المحتوى تطوير مادة االتصال أو الكتب او المواد التعميمية. لذلكيعد اليدف األساسي لتحميل 

معرفة اتجاىات المدرسين والطمبة نحو و فييا  بتحميل كتاب التربية الوطنية لتحديد المفاىيم السياسية الواردة
 .المادةىذه 
 تحديد وحدة التحميل: -2-4

 ث ان يقوم بتقسيم عينة التحميل إلى وحداتعند البدء بعممية تحميل المحتوى، البد لكل باح
 اعتماًدا عمى تصنيف معين خاص بيا. دراستياحتى يتسنى لمباحث 

 وقد اعتمد الكثير من الباحثين عمى أن ىناك خمس وحدات أساسية في تحميل المحتوى ىي:
 .وحدة الكممة: وىي أصغر وحدات التحميل، وىي تعبر عن فكرة أو ومفيوم أو موضوع معين• 
 وحدة الموضوع: أكبر وحدات التحميل وأكثرىا فائدة في تحميل المفاىيم واالتجاىات، وقد تكون• 

 جممة أو عبارة تتضمن فكرة يدور حوليا موضوع التحميل.
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 وحدة الشخصية: يتم استخدام ىذا النوع في تحميل محتوى القصص واألفلم.• 
لقصة  والمشاىدين مثلراء التي تقدم إلى المستقبمين من القالوحدة الطبيعية لممادة: أي المادة المتكاممة • 

مع متطمبات  مج التمفزيونية. ويقوم الباحث في ىذا اإلطار بتقسيم المادة إلى وحدات تتناسباوالكتاب والبر 
 التحميل.
 ا.د تحميميراوحدة مقاييس المساحة أو الزمن: وذلك لمعرفة المكان أو الزمان الذي تحتمو المادة الم• 

 .(12،1983وىناك تصنيف بشكل آخر كما يمي: )حسين، 
ماوحدة التسجيل: وىي أصغر جزء من المضمون، وتأتي إما كممة •  مافقرة  وا  ماجممة  وا   مفردة. وا 
 وحدة السياق: وىي أكبر جزء من المضمون يمكن فحصو لتعرف وحدات التسجيل.• 

عدائية فل  إذا كانت كممة ما واردة بطريقة ودية أو فإذا كانت وحدة التسجيل )كممة(، وأردنا أن نعرف ما
 وحدة السياق. نىك الكممة، والجممة في ىذا المنحبد من أن نضع في اعتبارنا الجممة التي وردت فييا تم

البيانات  ويمكن القول إن اختيار وحدة التحميل، يتوقف عمى مدى ملءمتيا لموضوع البحث وطبيعة
من المصداقية،  قدرتيا عمى إيصال الباحث إلى نتائج جيدة وبأقل تكمفة وبأعمى درجةالمطموبة، وعمى مدى 

فئات محددة يعتمدىا  ويعود تقدير ذلك لمباحث منذ بداية عممية التحميل ليقوم بعدىا بتصنيف الوحدات إلى
 لتحميمو.رًا معيا

المحتوى وىدف  دادىا تبًعا لنوعيةففئات التحميل مجموعة من التطبيقات أو الفصائل التي يقوم الباحث بإع
والشمولية وبما يمكن تصنيف  التحميل، لكي يستخدميا في وصف ىذا المحتوى بأعمى درجة من الموضوعية

 وحدات التحميل عمى أساسيا
التربية  قد حدد اليدف من التحميل بتحديد المفاىيم السياسية المتضمنة في كتاب الباحثلكون رًا ونظ

حيث إنو قد  تمد المفيوم السياسي وحدة لمتحميل، لكون المفيوم السياسي لو خصوصيتو منالوطنية، لذا اع
أن يكون  ، ومن ىنا فقد تم اعتبار كل ذلك وحدة لمتحميل بعدفكرة أو صورةأو  جممة يرد عمى شكل كممة أو

لمتحميل الجوانب  كوحدةلممفيوم السياسي. ويتضمن المفيوم السياسي، رائي أن يتطابق مع التعريف اإلج لزاماً 
 اآلتية:
 الكممة: قد ترد كمصطمح أو داللتيا المفظية لممفيوم.• 
 الموضوع: تعريف المفيوم السياسي والشروحات المكتوبة عنو واألمثمة التي تتعمق بو.• 
 فكرة أو صورة.أو  جممة كممة أوتفسير المفيوم السياسي سواء أكانت • 
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 تحديد فئات التحميل: -3-4
: )األوصاف المرتبطة بمادة االتصال، وال بد من تحديدىا بشكل دقيق ذكر بيرلسون أن فئات التحميل ىي

بحيث تستطيع استنطاق أسئمة البحث واإلجابة عنيا مما يفرض القراءة المتأنية التي تميزه عن القراءة 
ياسي، وىي " ورود ، واعتمد الباحث أوصافًا محددة لكل مفيوم سBERLSON,1984,P)135العادية( )

المفيوم، وتعريف المفيوم، والحكم السياسي المرتبط بالمفيوم، والتوجيو السموكي لممفيوم وتعد ىذه األوصاف 
فل جدوى من ذكر المفيوم ما لم يعرج عميو  ;الزمة وميمة لتحقيق المفيوم والتعبير عن تحققو بدرجة معينة

 ًل عن التعريف بو.بالشواىد، وتبيان الحكم السياسي لممفيوم فض
 ىي تمك العناصر الرئيسة التي يتم وضع وحدات التحميل فييا وتصنف عمى أساسيا حيثوفئات التحميل 

 .كفئات لمتحميل كتاب التربية الوطنية لمصف الثامن األساسيفي اعتمد الباحث المفاىيم السياسية المتضمنة 
 تحديد أسس التحميل:  -4-4

تضمين عمد الباحث إلى استخدام المنيج الوصفي التحميمي في إعداد أدوات البحث وبنائيا لتوصيف واقع 
 المفاىيم السياسية في كتاب التربية الوطنية لمصف الثامن وذلك من خلل: 

 تحميل ىذه المفاىيم في ضوء استمارة تحميل وقياسيا لتعرف درجة تحققيا.أواًل: 
الثامن من مرحمة التعميم  كتاب التربية الوطنية بالنسبة لمصففي  السياسيةمفاىيم تعرف واقع ال: ثانياً 
 .الواردة في كل مجال ومدى تحققيا من خلل تعرف المفاىيم والموضوعات األساسي
 .الوطنية لمصف الثامنالتربية مادة  نحو الوطنيةمدرسي مادة التربية  اتجاىاتتعرف : ثالثاً 
وذلك من خلل  .الوطنية لمصف الثامنالتربية  مادة طمبة الصف الثامن نحو اتجاىاتتعرف  :رابعاً 
 .والطمبةمادة اللمدرسي  موجو مقياس

لتحديد المفاىيم السياسية  كتاب التربية الوطنية لمصف الثامن األساسيوقد قام الباحث بتحميل محتوى 
 التي يتضمنيا وفق اآلتي:

 لممفيوم السياسي: والذي توصل إليو الباحث بعد االطلع عمى العديد من رائيالتعريف اإلج• 
في  االجتماعية وخاصة التربية الوطنية راساتالتي تناولت تحميل محتوى مناىج الدراسات المصادر والد

مشتركة  ت التي تتجمع وفق خصائصاسية متنوعة، والمفيوم السياسي: مجموعة من المثير راحل درام
التي تنتمي  قائمة فيما بينيا لتؤدي إلى فيم الحاالت السياسية وتصنيفيا تحت اسم الفئة المناسبةوعلقات 

 إلييا.
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تم  حيث سيةراالتربية في إعداد المناىج الد وزارةالذي تم تبنيو من  مدخل المعايير والمستوى التعميمي• 
 تحديد ما يجب عمى المتعمم أن يتعممو ويعرفو ولماذا يتعممو.

 حل العمرية.ادبيات البحث المتعمقة بالمفاىيم السياسية لمختمف المر أ• 
 مناقشة المتخصصين بالتربية الوطنية.• 
 الثامن األساسي.كتاب التربية الوطنية لمصف • 
ورد اتبع الباحث معيار  معيار تحديد تكرار المفيوم السياسي وفق أشكال وروده في الكتاب: -5-4

 .فكرة أو صورةأو  جممة كممة أوالمفيوم السياسي عمى شكل 
 : )األداة األولى(تصميم استمارة التحميل -6-4
تحميل  في عمى األسس اً ، وذلك اعتمادتحميل كتاب التربية الوطنيةقام الباحث بتصميم استمارة   

 وفي ضوء المعايير التي تم وضعيا. ،المحتوى
 حقول وفق الجدول اآلتي:وتتألف االستمارة من عدة 

 قبل التحكيم تحميل كتاب التربية الوطنية( استمارة 5) جدول

 المفيوم سمسلالت
 السياسي

 أشكال ورود المفاىيم السياسية في كتاب التربية الوطنية
النسبة  التكرار

رسم  مصور صور أمثمة شرح تعريف المئوية
 سؤال نشاط بياني

            
            

: لمتأكد من صدق استمارة التحميل قام الباحث بعرضيا عمى مجموعة من صدق استمارة التحميل
إلبداء آرائيم في مدى  (6دمشق ممحق رقم )المحكمين ذوي الخبرة من أعضاء الييئة التدريسية في جامعة 

لمصف الثامن، وقد جاءت آراء وتوجيات السادة  صلحية االستمارة لتحميل محتوى كتاب التربية الوطنية
 المحكمين بالنسبة الستمارة التحميل بأنيا صالحة لمتطبيق مع بعض الملحظات التي أخذ بيا الباحث. 

 بعد ملحظات السادة المحكمين تحميل كتاب التربية الوطنيةاستمارة ( يوضح 6ل )و والجد
 بعد التحكيم يةتحميل كتاب التربية الوطن( استمارة 6) جدول

 أشكال ورود المفيوم النسبة التكرار المفيوم السياسي
 صورة فكرة جممة كممة

       

       المجموع
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 خطة التحميل: -7-4
 اتبع الباحث خطوات عدة لتحديد المفاىيم السياسية الواردة في كتاب التربية الوطنية وفق اآلتي:

ت اأشكال وروده وحساب تكرار  كتاب التربية الوطنية بجميع رصدت المفاىيم السياسية الواردة في• 
 .المفاىيم ومقارنتيا بعضيا مع بعضيا اآلخر

 وتصنيفيا التكراراتتنازلًيا وحسبت النسب المئوية ليذه  التكراراترتبت المفاىيم السياسية حسب •
 حسب فئات التحميل المحددة.

 فرغت النتائج وفسرت بجداول واضحة.• 
 :وثباتو التحميلصدق  -8-4

 والثبات.يعد من موضوعية العممية األساسية لتحميل المحتوى تمتعو بشرطين أساسين: الصدق 
من خلل عرضيا عمى لجنة التحكيم  السياسيةويتم التأكد من صدق أدوات البحث المرتبطة بالمفاىيم 

 التي تقوم صلحيتيا لميدف الموضوعة ألجمو.
معرفة دقة المقياس واتساقو، والذي يظير عند حصول الباحث عمى درجة  ويتم التأكد من الثبات خلل

 (.2005،463متقاربة عند أعادة التحميل بنفس األداة أكثر من مرة )أبو علم، 
 :  صدق التحميل -1

عمى مجموعة  ، ُعرضت نتائج التحميلكتاب التربية الوطنيةبعد إنجاز عممية تحميل المحتوى لموضوعات 
من أساتذة كمية التربية بجامعة دمشق، وموجيي ومدرسي مادة التربية الوطنية بيدف  المحكمينمن السادة 

 معرفة:
 مدى صحة عممية التحميل.• 
 مدى اتفاق عممية التحميل مع فئات التحميل ووحداتو المستخدمة.• 
 . المفاىيم المذكورة سياسية أم ال كون• 
 مناسبة طريقة ورود المفيوم السياسي. •
 إضافة أو حذف ما ترونو مناسبًا. •

 وكان من أىم ملحظات السادة المحكمين اآلتي:
 .وافق معظم المحكمين عمى صحة عممية التحميل 
  اتفاق عممية التحميل مع فئات التحميل ووحداتو المستخدمةوافق معظم المحكمين عمى. 
 طريقة ورود المفيوم السياسي.عمى ن وافق جميع المحكمي 
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  المفاىيم، باعتبارىا مفاىيم غير سياسية.حذف بعض 
 ملحظات السادة المحكمين: ( يبين بعض7الجدول )و 

 لتحميل المفاىيم السياسية ( بعض مالحظات السادة المحكمين7جدول )

 بعد التعديل المفيوم السياسي قبل التعديل المفيوم السياسي

 التسامح - التسامح والسالم والتعايش السممي -
 السالم والتعايش السممي -

 النظام التعميمي المراحل التعميمية

 التنافس والصراع التنافس والصراع الدولي

 .بيادراسة ملحظات السادة المحكمين مع األستاذ المشرف، وتّم األخذ  جرتو 
 ثبات التحميل:  -2

وبيدف التأكد من  األساليب نفسياالتحميل، باستخدام رار يعني الثبات الحصول عمى النتائج نفسيا عند تك
 (220، 2004)طعيمة، لتحميل اتُبعت الخطوات اآلتية: ثبات عممية ا

  لباحث.ا محتوى كتاب التربية الوطنية وفق المعايير التي تم اعتمادىا من حمل
 بما يمي: قام الباحث ةالحالي الدراسةفي  ثبات التحميللمتأكد من 

موضوع الدراسة  الثامن لمصف الثامن من مرحمة التعميم األساسي لمصفالتربية الوطنية ب اتحميل كت -
وحدات التحميل، ة، الفكرة والموضوع، وىي من أىم الكمموحدة التحميل:  ، مستخدماً مرتين، يفصل بينيما شير

يدور  وأكثرىا فائدًة في تحميل المفاىيم والحقائق والتعميمات، وقد تكون كممة أو جممة أو عبارة تتضمن فكرة
 (.81، 3981حوليا موضوع التحميل )حسين، 

ممن ليم دراية في تحميل الكتب المدرسية، مت اهلل رمضان، ود. مأمون إفميس( من )د. عص كل  اختيار -
التربية الوطنية موضوع الدراسة، وذلك بإتباع ب ابتحميل كت متكميفيسبق ليم القيام بمثل ىذا العمل، و و 

امل تم حساب مع ، عمى أن يقوم كل محمل بالعمل مستقًل عن اآلخر، ومن ثمالقواعد واإلجراءات نفسيا
 (:Cooper, 1974, p.31الثبات بين التحميمين بتطبيق معادلة كوبر )

 

 311×)عدد مرات االتفاق/ عدد مرات االتفاق+ عدد مرات االختلف(  =االتفاق نسبة
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اختمف فييا المحممون عمى ورود كل التي اتفق و الختلف: عدد المرات ارات االتفاق و قصد بعدد ميُ و 
بين التحميمين األول  ، وتظير معاملت الثباتبافي محتوى الكت المفاىيم المتضمنةمن  مفيوم سياسي
 (:5، وبين تحميل الباحث والمحمل الثاني في الجدول رقم )والثاني لمباحث
( وحدة، والجدول اآلتي 467) وحدات التحميل في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر عددحيث بمغ 

 يبين النسب المئوية لمعامل ثبات التحميل بين الباحث والمحممين اآلخرين، ومدى االتفاق واالختلف.
 (: النسب المئوية لمعامل الثبات لمتحميل8جدول )

 لالتفاقالنسب المئوية  االتفاق االختالف المحمالن
 862955% 403 64 (2( و)1الباحث)
 867238% 405 62 (1( والمحمل)1الباحث)
 856531% 400 67 (2والمحمل) (2الباحث)

وىي نسبة عالية تدل  1886بين التحميمين األول والثاني لمباحث بمغت  االتفاق نسب( أن 5يبين الجدول )
الثبات بين تحميل الباحث وتحميل المحمل األول والثاني، أما بالنسبة لمعاملت التحميل،  معيارعمى ثبات 

التحميل إلتمام إجراءات  معياربالتالي يمكن االعتماد عمى و  وىي عالية ومقبولة، 1885فتراوحت بين 
 .الدراسة

 أدوات البحث: -5
جراءات صدقيا وثباتيا فيما سبق.  -1  أداة تحميل المحتوى: وقد تم الحديث عن تصميميا وا 
  :التربية الوطنية لمصف الثامن مادةنحو  المدرسيناتجاىات  قياسم -2
 :التربية الوطنية لمصف الثامن مادةنحو  الطمبة:اتجاىات  مقياس -3

 المدرسين:اتجاىات  مقياسأواًل: 
 اتجاىات مدرسي مادة التربية الوطنية لمصف الثامن عمى تعرفالبيدف  مقياسبإعداد ىذه ال الباحث قام

، المفاىيم السياسية المتضمنة في الكتاب موضوع الدراسةىذه المادة و  نحومن مرحمة التعميم األساسي 
 من الدراسات السابقة التي أجريت في ىذا المجال. مستفيداً 
 النيائية من قسمين: في صورتو مقياستكون الي

 يتضمن بيانات شخصية ومعمومات عن أفراد عينة الدراسة القسم األول:
 محاور ىي: ثلث( عبارة موزعة في 57والبالغ عددىا ) مقياس: يتضمن بنود الالقسم الثاني
  :( بنداً 20)أىداف كتاب التربية الوطنية المحور األول. 
  :( بنداً 19)محتوى كتاب التربية الوطنيةالمحور الثاني. 
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  :( بنداً 18)أىمية كتاب التربية الوطنيةالمحور الثالث. 
غير موافق، ، موافق بشدةغير ) وفق مقياس ليكرت الخماسي المتدرج مقياسعمى بنود الوتكون اإلجابة 

، موافق( لتقدير 4والدرجة) موافق بشدة( لتقدير 5بحيث تعطى الدرجة)( بشدة موافق، موافق، محايد
 .موافق بشدة( لتقدير غير 1، والدرجة)غير موافق( لتقدير 2والدرجة)محايد ( لتقدير 3والدرجة)
كاممة وبعدد بنود كل  مقياسبعدد بنود ال 5بضرب الدرجة  مقياسبحساب الدرجة الكمية لم قام الباحثوقد 

وعدد بنود كل محور وذلك لحساب  مقياسبعدد بنود ال 3محور من محاورىا، وضرب الدرجة الحيادية 
المادة  العينة إيجابية نحو أن اتجاىاتالمتوسط الفرضي ليا، وكمما ارتفعت درجات أفراد العينة كمما دل عمى 

والمتوسط الفرضي  مقياسوالجدول اآلتي يبين الدرجة الكمية لم. المفاىيم المتضمنة في كتاب التربية الوطنيةو 
 .لبنود كل محور

 والمتوسط الفرضي لبنود كل محور من محاورىا مقياس( الدرجة الكمية لم9جدول)
 المتوسط الفرضي الكمية الدرجة وأدنى درجة عدد البنود مقياسمحاور ال

 61 111 21 أىداف التربية الوطنية
 57 95 19 محتوى التربية الوطنية
 54 91 18 أىمية التربية الوطنية

 171 285 57 بشكل عام

حسب فئات تدرج  مقياسلتحديد درجة موافقة أفراد العينة عمى عبارات الحساب متوسط الوزن النسبي لو 
قيمًا متدرجة وفقًا  االتجاهأعطيت كل درجة من درجات تم حساب طول الفئة ف، المقياس الخماسي فييا

 مقياسعبارة من العبارات التي تضمنتيا ال اتجاىات المدرسين حسب كلوذلك لمحكم عمى  لمقياس ليكرت،
 القانون اآلتي: مستخدماً 

      مقياسأدنى درجة لالستجابة في ال    –مقياسأعمى درجة لالستجابة في ال                     

 عدد فئات تدرج االستجابة                                      

 (75، 2012)درويش ورحمة،  
المتضمنة في كتاب  المفاىيمالمادة و اتجاىات المدرسين نحو والجدول اآلتي يبين فئات االستجابة لدرجة 

 .التربية الوطنية
 

5-1 

5 
  0880=  طول الفئة =

 =طول الفئة
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 مقياسوفق كل بند من بنود ال اتجاىات المدرسينمعيار الحكم عمى (: 11جدول )
 فئات قيم المتوسط الحسابي لكل درجة القيمة المعطاة وفق مقياس ليكرت التوظيفدرجة 

 138 -1من  1 موافق بشدةغير 
 2361-1381 2 غير موافق

 3341 -2361 3 محايد
 4321 – 3341 4 موافق

 5 - 4321 5 موافق بشدة

 :مقياسصدق ال -1
يقصد بالصدق أن يقيس المقياس الخاصية التي وضع من أجميا، وصدق المقياس يمد بدليل مباشر عمى 
مدى صلحيتو لمقيام بوظيفتو ولتحقيق األغراض التي وضع من أجميا ولمصدق عدة أنواع إال أن أشمميا ىو 

         فعلً  مقياسقيسو اليصدق المحتوى الذي يتضمن أنواع الصدق كافة وييدف إلى الكشف عما 
وتفحصيا ومراجعة  مقياسبدراسة بنود ال قام الباحث( ولمتحقق من صدق المحتوى 343، 3997كراجة، )

لتي تشممو ومدى تمثيمو لما وضع لقياسو وذلك لمتأكد المعدة والمجاالت ا مقياسالتوازن بين ما تشممو بنود ال
عينة ممثمة لمحتوى الموضوع ومجال السموك الذي يراد قياسو حيث أن "ىذا  بكميتو مقياسال مما إذا كان

النوع من الصدق ال يتطمب استخدام عمميات إحصائية أو إجراءات تجريبية بل يتطمب التحميل المنطقي 
تأكد من سلمة ىذه . وبعد ال(159، 1113نودىا كافة") ميخائيل،والفحص المنظم لمحتواىا بعناصرىا وب

الممحق  األولية عمى مجموعة من المحكمين في صورتو بعرضو إلى التحكيم، إذ قام الباحث يات، لجأالمعط
 بداء رأييم فيو من النواحي التالية: إل (6)

 لمتطبيق. لما وضع ألجمو وصلحيتو مقياسقياس ال -
 صياغة البنود والدقة المغوية. -
 لممحور الذي تندرج فيو.مناسبة كل عبارة  -
 ما يرون من حذفو أو إضافتو.  -

بيا  أخذتيا ألغراض الدراسة بعد إبدائيم مجموعة من الملحظات التي موقد أجمع المحكمون عمى ملء
 لرفع درجة المصداقية لألداة قبل إخضاعيا لمتحميل اإلحصائي. الباحث

 : والتعديلت المقترحة كما في الجدول اآلتيين موقد جاءت آراء السادة المحك
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 ( التعديالت المقترحة من قبل المحكمين عمى مقياس اتجاىات المدرسين11جدول)
 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل

 الوطن وحب االنتماء مفاىيم تنمية عمىتساعد  تساىم في تنمية حب الوطن واالنتماء الوطني-
 أن التربية الوطنية أو أرى  تكرار جممة أعتقد -

 
تكرار العبارة ووضع الجممة في بداية عبارة كل حذف  -

 محور لمرة واحدة
اعتقد أن التربية الوطنية توفر فرص المشاركة في قضايا  -

 3الوطن
 3تزيد من مشاركة المتعمم في قضايا الوطن ومشكالتو-

 بالكتاب األىداف واضحة غير الدروس بعضيتضمن  - أىداف الكتاب غير واضحة في الدروس3 -

 مبةالط لدى الصحي الوعي بنشر االىتمامينمي  - ينشر الوعي الصحي بين الطالب3 -

 3الدولة مؤسسات معرفة عمىطمبة اليساعد  - يسيم في تعرف وزارات الدولة والمديريات التابعة ليا -

 لمطمبة السياسية التوعية في المادة محتويات تساعد - محتويات التربية الوطنية تساعد في التوعية السياسية3 -

 الصدق التمييزي: -1-1
المجموعة التي تمتمك درجة مرتفعة من رف قدرة األداة عمى التمييز بين يستخدم ىذا النوع من الصدق لتع

السمة المقيسة أو التي تمتمك درجة منخفضة من السمة ذاتيا، وعندما يكشف االختبار اإلحصائي عن وجود 
( وقد 2007،265ذلك يعد مؤشرًا عمى الصدق التمييزي )عباس وآخرون، فروق دالة بين المجموعتين فإن 

 تم ذلك عبر القيام بالخطوات اآلتية:
)وذلك بعد تطبيقيا عمى عينة مؤلفة من  مقياسحساب الدرجة الكمية لكل فرد من أفراد العينة عمى ال -

 .مدرسًا ومدرسة من خارج حدود عينة الدراسة األصمية( 20)

%( من درجات 27) تصاعديًا وتقسيميا إلى مجموعتين تمثل المجموعة األولى أدنىترتيب الدرجات  -
 %(من درجات العينة.27العينة والمجموعة الثانية أعمى )

الختبار داللة الفرق بين المجموعتين المتين ال تتبعان   Man-Whitney استخدام اختبار مان ويتني -
لمقياس اتجاىات التوزيع الطبيعي، والجدول اآلتي يبين قيم اختبار مان وويتني لمصدق التمييزي 

 :المدرسين

 المعممين الستبانة التمييزين وويتني لمصدق ( قيم اختبار ما11جدول)
 القرار قيمة الداللة zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة
 57.00 9.50 6 العميا

 دال 0.000 2.888
 21.00 3.50 6 الدنيا
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ذات داللة إحصائية بين المجموعتين وذلك ألن قيمة الداللة قد  اً تبين من الجدول أن ىناك فروق
( وىذا يدل عمى تمتع المقياس بدرجة عالية من الصدق 0805( وىي قيمة أصغر من )08006بمغت)

 التمييزي.
  :التحميمي الصدق -3-1

من البنود أو يستخدم كإجراء إحصائي لعزل أنواع معينة ُيعد تحميل البنود أحد أنواع الصدق الداخمي، و 
إذ  تم ذلك عن طريق حساب معاملت االرتباط بين كل بند والدرجة الكمية عمى المقياس الفرعي،يو  حذفيا،

( ارتباطات كل 8ويبين الجدول رقم ) (.341، 1115)عبد الخالق،  تحذف البنود ذات االرتباطات المنخفضة
  الكمي.بعد وبنوده، وارتباطات األبعاد األربعة مع المجموع 

 ( ارتباطات كل بعد وبنوده واألبعاد مع المجموع الكمي13الجدول )

محور 
أىداف 
التربية 
 الوطنية
 

 البعد الكمي m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 البند

 **600. **611. **648. **669. **863. **833. **814. معامل بيرسون
Pearson 

Correlation 
 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14 البند

0.93** 
 **729. **797. **671. **789. **708. **720. **746. معامل بيرسون

  m15 M16 M17 M18 M19 M20 البند
  **835. **670. **651. **700. **743. **670. معامل بيرسون

محتوى 
التربية 
 الوطنية

 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 البند

0.96** 

 **609. **757. **795. **761. **775. **762. **743. معامل بيرسون
 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 البند

 **820. **768. **814. **782. **776. **798. **740. معامل بيرسون
   M36 M37 M38 M39 M40 البند

   **776. **790. **800. **797. **823. معامل بيرسون

أىمية 
التربية 
 الوطنية

 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 البند

0.88** 

 **804. **819. **896. **860. **700. **743. **670. معامل بيرسون
 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 البند

 **820. **768. **814. **782. **776. **745. **789. معامل بيرسون
     M55 M56 M57 البند

.670** .743** .700** .860**     
 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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(، وارتباطات 1,86و 1661) بين وبنوده تتراوح ما األول( أن معاملت ارتباط البعد 31الجدول ) يتبن من
 1674بين ) وبنوده ما الثانيبينما تتراوح ارتباطات البعد (، 1681و 1661) بين وبنوده تتراوح ما الثانيالبعد 

(، وجميعيا دالة عند مستوى 1689و 1674بين ) وبنوده فتتراوح ما المحور الثالث(، أما ارتباطات 1689و
 (.1615الداللة )

بالمجموع الكمي، "فاالرتباطات العالية، بين مجموع الدرجات الكمي  المحاوربحساب ترابط  كما قام الباحث
 المقياسالفرعية التي تقيس السمَة نفَسيا، تدعم الصدق وتؤكده، حين يتم إثبات صدق  والمحاور، لممقياس

    بطرق أخرى، ويفترض ىذا الصدق، أن االختبار منطقي ومتجانس في قياس السمة المقيسة" 
(Gronuld, 1971, p.12). 

( وىي دالة عند مستوى 0,96و 0,88بين ) ( أن معاملت االرتباط تتراوح ما8ُيلحظ في الجدول رقم )
 .االتجاىاتىي و (، وىي ارتباطات عالية وجيدة وتفيد بأن األبعاد تقيس سمة واحدة 0,01الداللة )
 :مقياسحساب درجة واقعية بنود ال-6-6

، ويتوضح ذلك من خلل اإلجابات مقياسفيو المفحوص واقعية بنود اليعني ذلك تحديد المدى الذي يدرك 
%( وقد تم حساب واقعية البنود وفق المعادلة التي 15) المحايدة والتي يجب أال تزيد نسبة من يختارىا عن

 :Hofstaterوضعيا ىوفستاتر 

Reality degree =√
      

  
                                                         

 حيث:
S+ (وموافق موافق بشدة) =مجموع اإلجابات اإليجابية 
S-(.وغير موافق موافق بشدةغير ) = مجموع اإلجابات السمبية 
SO(582، 2005)زيتون، محايد( ) = مجموع اإلجابات الحيادية. 

 حدود لمدى درجة واقعية كل بند من البنود وىي موضحة بالجدول اآلتي: وقد وضع ىوفستاتر
 ( حدود مدى درجة الواقعية14) جدول

 مدى درجة الواقعية حدود الواقعية
 1أقل من  منخفضة
 2349إلى  1من  متوسطة

 4399إلى 235من  فوق متوسطة
 11إلى 5من  مرتفعة

 11أكثر من  مرتفعة جداً 
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مدرسًا ومدرسة وىي عينة الثبات ( 25بمغ عددىم ) المدرسيناستطلعيًا عمى عينة من  مقياسوبتطبيق ال
ومعرفة العبارات الغامضة وبعض النقاط  المقياسالتحقق من سلمة ، بيدف باإلعادة في التطبيق األول
وحساب حدود واقعية البنود وحساب زمن  في أثناء إجاباتيم عمى بنودىا المدرسونالجديدة التي قد يطرحيا 

( كانتا ذو حدود واقعية )متوسطة( أما 25( والعبارة )49تبين أن العبارة التي تحمل الرقم) مقياستطبيق ال
باقي العبارات فقد تبين أن حدود الواقعية ليا كانت بين الحدود )فوق المتوسطة والمرتفعة جدًا ( إذ تراوحت 

 .تتمتع بدرجة مرتفعة من الواقعية صالحة لمتطبيق مقياسوىذا يدل عمى أن ال (14.4( و)3.03قيميا بين )
عن طريق حساب لإلجابة حساب الزمن المناسب  تمفقد  مقياسأما فيما يتعمق بزمن تطبيق ال -4-1

 :باستخدام المعادلة التالية في التجربة االستطلعية  أثناء تطبيقو الزمنمتوسط 

 (35في اإلجابة ) مدرس( + زمن أبطأ 11في اإلجابة ) مدرسأسرع  زمن                                 

1 
 . ألداءلدقيقة وىو زمن مناسب  29 مقياساإلجابة عن بنود الكان متوسط زمن  المعادلة وبتطبيق

 :مقياسالثبات  -2
النتائج إذا ما أعيد تطبيقو عمى نفس المجموعة يقصد بمعامل ثبات االختبار، بأن يعطي االختبار نفس 

( ويتم حساب ثبات االختبار 571، 1115وفي نفس الظروف مرتين متتاليتين وبفارق زمني )زيتون، 
إحصائيا بحساب معامل االرتباط بين الدرجات التي حصل عمييا المفحوصين في المرة األولى وبين الدرجات 

تقيس سمة معينة قياسًا  مقياستكون ثابتة إذا كانت ال مقياسودرجات ال يةالتي حصموا عمييا في المرة الثان
وقد قام الباحث  (131، 2000متسقًا في الظروف المتباينة وىو يعني االتساق أو الدقة في القياس)علم، 

 بحساب ثبات المقياس بعدة طرائق كما يمي:
خارج تم حساب الثبات بطريقة اإلعادة من خلل تطبيقيا عمى عينة من المعممين : طريقة اإلعادة-1-2

، ثم أعيد تطبيقيا عمى العينة ذاتيا بفاصل زمني ومدرسة اً مدرس 22بمغ عددىم حدود عينة الدراسة األصمية 
 مقياسر الوتم حساب درجة الثبات الكمي وثبات كل محور من محاو  من تاريخ التطبيق األول، يوماً  15قدره 

 بالنحو الموضح بالجدول اآلتي:باستخدام معامل ارتبط بيرسون وجاءت النتائج كما ىي 
 
 
 
 

 االختبار = زمن
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 مقياسالمعامل ثبات نتائج ( 15جدول)
 قيمة الداللة معامل ارتباط بيرسون مقياسمحاور ال رقم المحور

 13111 1388 أىداف التربية الوطنية 1
 13111 1387 محتوى التربية الوطنية 2
 13111 1385 أىمية التربية الوطنية 3

 13111 1389 الثبات الكمي المجموع
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

لكل محور من حسب معادلة بيرسون  معامل الثبات المحسوب بطريقة اإلعادة أنيلحظ من الجدول 
  .إضافة إلى الثبات الكمي تعتبر قيم مقبولة إحصائيًا في مثل ىذا النوع من الدراسات الثلثالمحاور 

 طريقة الشطر النصفي: -2-2
تتطمب ىذه الطريقة تطبيق االختبار مرة واحدة ثم تجزئتو إلى جزأين متقارنين أو متكافئين، واعتبار كل 
من الجزأين يشتمل عمى عينة منفصمة من المفردات ويحصل الطالب عمى درجة في كل من الجزأين، ويتم 

القيمة  إلى أنَّ ون ونظرا الحصول عمى االرتباط بين درجات نصفي االختبار باستخدام معامل ارتباط بيرس
الناتجة من حساب معامل بيرسون تعكس التناظر بين مجموعتين من الدرجات المستمدة من نصف االختبار 

براون عمى القيمة الناتجة إليجاد  -فقط،  لذلك ينبغي إجراء التعديل عمى ىذه القيمة بتطبيق صيغة سبيرمان
 (.235، 2009)علم، القيمة التقديرية لمعامل ثبات االختبار كمو

)بعد التطبيق األول( إلى نصفين، يضم  ولحساب الثبات بيذه الطريقة قام الباحث بتقسيم بنود المقياس
ذوات األرقام الزوجية، ثم ُحسب  العباراتذوات األرقام الفردية، ويضم النصف الثاني  العباراتالنصف األول 
، وهو يمثل ثبات نصف (1.81)لثاني، فُوجد أنه يساوي ( بين النصفين األول واPerson) معامل االرتباط

الكلي، والجدول  ، وهذا يؤكد ثبات االختبار(1388)لذا ُعّدل بمعادلة سبيرمان براون حيث بلغ  المقياس

اآلتي يبين معامالت الثبات المحسوبة بطريقة الشطر النصفي لكل محور من محاور المقياس والمقياس 

 . ككل
 بطريقة الشطر النصفيمقياس االتجاىات ( معامل ثبات 16جدول)

 معامل ارتباط جتمان معامل ارتباط سبيرمان محاور المقياس رقم المحور
 0.85 1386 أىداف التربية الوطنية 1
 1384 1387 محتوى التربية الوطنية 2
 1386 1391 أىمية التربية الوطنية 3

 13891 1388 الثبات الكمي المجموع
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 تساق الداخمي لبنود المقياس:ب اال لحسا طريقة الفا كرونباخ -3-1
المقياس، وذلك من خلل بين بنود  االتساق الداخميقام الباحث بحساب معامل الثبات باستخدام طريقة 

وىذا  (29.1) (Cronbach Alpha) كرونباخ ألفاالثبات معامل  ةقيم نتائجيم في التطبيق األول، فبمغت
 المقياس عمى درجة عالية من الثبات وصالح لمتطبيق.يؤكد أن 

 ثانيا 3 مقياس اتجاىات الطمبة نحو مادة التربية الوطنية
من مرحمة التعميم األساسي  طمبة الصف الثامناتجاىات بيدف تعرف  مقياسبإعداد ىذه ال الباحث قام
 .موضوع الدراسة فيياوالمفاىيم السياسية المتضمنة  مادة التربية الوطنيةىذه  نحو
 النيائية من قسمين: مقياس في صورتوتكون الي

 يتضمن بيانات شخصية ومعمومات عن أفراد عينة الدراسة القسم األول:
 محاور ىي: أربع( عبارة موزعة في 61والبالغ عددىا ) مقياس: يتضمن بنود الالقسم الثاني
  :( بنداً 14)التربية الوطنية  مادة ىميةأالمحور األول. 
  :( بنداً 15)كتاب التربية الوطنية المفاىيم المتضمنة فيالمحور الثاني. 
  :( بنداً 15)األنشطة والميارات المتضمنة في مادة التربية الوطنيةالمحور الثالث. 
  ( بنداً 15)االستمتاع بدروس مادة التربية الوطنية: الرابعالمحور. 

غير موافق، ، موافق بشدةغير ) الخماسي المتدرج وفق مقياس ليكرت مقياسوتكون اإلجابة عمى بنود ال
، موافق( لتقدير 4والدرجة) موافق بشدة( لتقدير 5بحيث تعطى الدرجة)( بشدة موافق، موافق، محايد

 .موافق بشدة( لتقدير غير 1، والدرجة)غير موافق( لتقدير 2والدرجة)محايد ( لتقدير 3والدرجة)
كاممة وبعدد بنود كل  مقياسبعدد بنود ال 5بضرب الدرجة  مقياسبحساب الدرجة الكمية لم قام الباحثوقد 

وعدد بنود كل محور وذلك لحساب  مقياسبعدد بنود ال 3محور من محاورىا، وضرب الدرجة الحيادية 
ة نحو المادة ىات العينة إيجابيأن اتجاالمتوسط الفرضي ليا، وكمما ارتفعت درجات أفراد العينة كمما دل عمى 

والمتوسط الفرضي  مقياسوالجدول اآلتي يبين الدرجة الكمية لم. المفاىيم المتضمنة في كتاب التربية الوطنيةو 
 لبنود كل محور

 ( الدرجة الكمية لممقياس والمتوسط الفرضي لبنود كل محور من محاورىا17جدول)
 المتوسط الفرضي الدرجة الكمية وأدنى درجة عدد البنود محاور المقياس

 42 71 14 أىمية مادة التربية الوطنية
 51 85 17 المفاىيم المتضمنة في كتاب التربية الوطنية

 45 75 15 االستمتاع بدروس مادة التربية الوطنية
 45 75 15 األنشطة والميارات المتضمنة في مادة التربية الوطنية

 183 315 61 بشكل عام
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حسب فئات تدرج  مقياسلتحديد درجة موافقة أفراد العينة عمى عبارات الحساب متوسط الوزن النسبي لو 
قيمًا متدرجة وفقًا  االتجاهأعطيت كل درجة من درجات تم حساب طول الفئة ف، المقياس الخماسي فييا

 مقياسمنتيا العبارة من العبارات التي تض حسب كل الطمبةاتجاىات وذلك لمحكم عمى  لمقياس ليكرت،
 القانون اآلتي: مستخدماً 

 أدنى درجة لالستجابة في المقياس         –أعمى درجة لالستجابة في المقياس                       

 عدد فئات تدرج االستجابة                                      

  
نحو المادة والمفاىيم المتضمنة في كتاب  الطمبةاتجاىات والجدول اآلتي يبين فئات االستجابة لدرجة 

 :التربية الوطنية
 معيار الحكم عمى اتجاىات المدرسين وفق كل بند من بنود المقياس(: 18جدول )

 فئات قيم المتوسط الحسابي لكل درجة القيمة المعطاة وفق مقياس ليكرت التوظيفدرجة 
 138 -1من  1 غير موافق بشدة

 2361-1381 2 غير موافق
 3341 -2361 3 محايد
 4321 – 3341 4 موافق

 5 - 4321 5 موافق بشدة

 :مقياسصدق ال -1
وتفحصيا ومراجعة التوازن بين ما تشممو بنود  مقياسبدراسة بنود ال قام الباحثمن صدق المحتوى لمتحقق 

 مقياس بكميتوال لتي تشممو ومدى تمثيمو لما وضع لقياسو وذلك لمتأكد مما إذا كانالمعدة والمجاالت ا مقياسال
 تأكد من سلمة ىذه المعطيات، لجأوبعد ال، عينة ممثمة لمحتوى الموضوع ومجال السموك الذي يراد قياسو

بداء رأييم فيو من إل األولية عمى مجموعة من المحكمين في صورتو بعرضو التحكيم، إذ قامالباحث إلى 
 النواحي التالية: 

 لمتطبيق. مقياس لما وضع ألجمو وصلحيتوقياس ال -
 صياغة البنود والدقة المغوية. -
 لممحور الذي تندرج فيو.مناسبة كل عبارة  -
 ما يرون من حذفو أو إضافتو.  -

5-1 

5 
  0880=  طول الفئة =

 = طول الفئة 
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بيا  أخذوقد أجمع المحكمون عمى ملءتيا ألغراض الدراسة بعد إبدائيم مجموعة من الملحظات التي 
 لرفع درجة المصداقية لألداة قبل إخضاعيا لمتحميل اإلحصائي. الباحث
 الصدق التمييزي: -1-1

 عبر بالخطوات اآلتية: قام الباحث بحساب الصدق التمييزي
)وذلك بعد تطبيقيا عمى عينة مؤلفة من  من أفراد العينة عمى المقياسحساب الدرجة الكمية لكل فرد  -

 من خارج حدود عينة الدراسة األصمية.طالبًا وطالبة ( 37)

%( من درجات 27) ترتيب الدرجات تصاعديًا وتقسيميا إلى مجموعتين تمثل المجموعة األولى أدنى -
 %(من درجات العينة.27العينة والمجموعة الثانية أعمى )

الختبار داللة الفرق بين المجموعتين المتين ال تتبعان   Man-Whitney استخدام اختبار مان ويتني -
التوزيع الطبيعي، والجدول اآلتي يبين قيم اختبار مان وويتني لمصدق التمييزي لمقياس اتجاىات 

 المدرسين:

 لمقياس اتجاىات الطمبة( قيم اختبار مان وويتني لمصدق التمييزي 19جدول)
 القرار قيمة الداللة zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة

 155.00 15.50 11 العميا
 دال 13111 3.785

 55.00 5.50 10 الدنيا

من الجدول أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين وذلك ألن قيمة الداللة قد تبين  
وىذا يدل عمى تمتع المقياس بدرجة عالية من الصدق ( 0805( وىي قيمة أصغر من )08000بمغت)

 التمييزي.
  :التحميمي الصدق -6-6

حساب معاملت االرتباط بين كل بند والدرجة الكمية عمى ب قام الباحث كما في مقياس اتجاىات المدرسين
(، وارتباطات 1,89و 1,54) بين وبنوده تتراوح ما األولمعاملت ارتباط البعد  ، فتبين أنالمقياس الفرعي

 1,66بين ) وبنوده ما الثالثبينما تتراوح ارتباطات البعد  (،1687و 1663بين ) وبنوده تتراوح ما الثانيالبعد 
 المحور الرابعأما ارتباطات (، 1,79و 1,61بين ) وبنوده فتتراوح ما المحور الثالث(، أما ارتباطات 1688و

 (.1615ا دالة عند مستوى الداللة )وجميعي (1,83و 1,58بين ) وبنوده فتتراوح ما
بين  معاملت االرتباط تتراوح مافتبين أن بالمجموع الكمي،  المحاوربحساب ترابط  كما قام الباحث

(، وىي ارتباطات عالية وجيدة وتفيد بأن األبعاد تقيس 0,05( وىي دالة عند مستوى الداللة )0,88و 0,76)
 .اتجاىات الطمبةسمة واحدة ىي 
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عن طريق حساب لإلجابة حساب الزمن المناسب  تمفقد  مقياسأما فيما يتعمق بزمن تطبيق ال -3-1
 40 مقياساإلجابة عن بنود المتوسط زمن فتبين أن  في التجربة االستطلعية  أثناء تطبيقو الزمنمتوسط 

 . ألداءلدقيقة وىو زمن مناسب 

 :مقياسالثبات  -2
 بعدة طرائق كما يمي: وقد قام الباحث بحساب ثبات المقياس

طمبة الصف تم حساب الثبات بطريقة اإلعادة من خلل تطبيقيا عمى عينة من : طريقة اإلعادة-1-2
، ثم أعيد تطبيقيا عمى العينة طالبًا وطالبة 37بمغ عددىم خارج حدود عينة الدراسة األصمية  الثامن من

وتم حساب درجة الثبات الكمي وثبات كل محور  من تاريخ التطبيق األول، يوماً  15ذاتيا بفاصل زمني قدره 
 بالنحو الموضح بالجدول اآلتي:باستخدام معامل ارتبط بيرسون وجاءت النتائج كما ىي  مقياسمن محاور ال

 مقياسالمعامل ثبات نتائج ( 21جدول)
 قيمة الداللة معامل ارتباط بيرسون محاور المقياس رقم المحور

 13111 1379 أىمية مادة التربية الوطنية  1
 13111 1382 المفاىيم المتضمنة في كتاب التربية الوطنية 2
 13111 1385 االستمتاع بدروس مادة التربية الوطنية 3

 13111 1385 األنشطة والميارات المتضمنة في مادة التربية الوطنية 
 13111 1386 الثبات الكمي المجموع

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
لكل محور من حسب معادلة بيرسون  معامل الثبات المحسوب بطريقة اإلعادة أنيلحظ من الجدول 

 .إضافة إلى الثبات الكمي تعتبر قيم مقبولة إحصائيًا في مثل ىذا النوع من الدراسات الثلثالمحاور 
 النصفي:طريقة الشطر  -2-2

)بعد التطبيق األول( إلى نصفين، يضم  لحساب الثبات بيذه الطريقة قام الباحث بتقسيم بنود المقياس
ذوات األرقام الزوجية، ثم ُحسب  العباراتذوات األرقام الفردية، ويضم النصف الثاني  العباراتالنصف األول 
، وهو يمثل ثبات نصف (1.79)( بين النصفين األول والثاني، فُوجد أنه يساوي Person) معامل االرتباط

الكلي، والجدول  ، وهذا يؤكد ثبات االختبار(1388)لذا ُعّدل بمعادلة سبيرمان براون حيث بلغ  المقياس

اآلتي يبين معامالت الثبات المحسوبة بطريقة الشطر النصفي لكل محور من محاور المقياس والمقياس 

 . ككل
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 بطريقة الشطر النصفيمقياس االتجاىات معامل ثبات نتائج ( 21جدول)
 معامل ارتباط جتمان معامل ارتباط سبيرمان محاور المقياس رقم المحور

 0.79 0.81 أىمية مادة التربية الوطنية  1
 1381 1389 المفاىيم المتضمنة في كتاب التربية الوطنية 2
 1383 1386 التربية الوطنيةاالستمتاع بدروس مادة  3

 1383 1387 األنشطة والميارات المتضمنة في مادة التربية الوطنية 
 0.840 1388 الثبات الكمي المجموع

 تساق الداخمي لبنود المقياس لحساب اال  طريقة الفا كرونباخ -3-1
المقياس، وذلك من خلل بين بنود  االتساق الداخميقام الباحث بحساب معامل الثبات باستخدام طريقة 

وىذا ( 23.2) (Cronbach Alpha) كرونباخ ألفاالثبات معامل  ةقيم نتائجيم في التطبيق األول، فبمغت
 يؤكد أن المقياس عمى درجة عالية من الثبات وصالح لمتطبيق.

 :الدراسةالقوانين اإلحصائية المستخدمة في  -6
من خلليا التحقق من  جرىالتي  ؛مجموعة من القوانين والمعادالت اإلحصائية الدراسةاستخدم في 

اختبار مان وويتني لحساب  ىي: االختباراتوىذه مع بعضيا بعضًا،  وربط متغيراتو البحثفرضيات 
االنحراف و ومعادلة ىربرت اركن لتقدير حجم العينة، كرونباخ ألفا الصدق، معامل ارتباط بيرسون، سبيرمان و 

وتصنيف  (One way-ANOVA) ، واختبار أنوفا لمفروقt- testوالمتوسط الحسابي واختبارات  ،المعياري
مكتوبة تم كتابة نص ىذه القوانين كونيا جميعيا القوانين التي تتعمق بيا،  ولم ت وغيرىا منىوفستاتر وكيالي 
أن ىذه ب( عممًا SPSSاإلحصائية )مة حز ال برنامج حيث تمت معالجة النتائج من ضمن أثناء اإلجراء ؛

 مدرجة في متن البحث والقائمة النيائية.القوانين مذكورة في مراجع كثيرة 
 :الصعوبات التي واجيت الباحث في أثناء التطبيق -4
، تشمل دمشقاإلحصائيات الموجودة في مديرية تربية  أنَّ حديد المجتمع األصمي لمبحث، إذ صعوبة ت -

 وقد قام الباحث لصف الدراسي والمؤىلت والخبرات،االجتماعية دون تحديد المادة واالدراسات  مدرسي
اءات معينة، ولوقت مع الموظفين في قسم اإلحصاء في المديرية، باستخلص العدد من خلل إجر  بالتعاون

 في النياية عمى العدد بدقة. طويل، حتى حصل
مادة التربية الوطنية لمصف الثامن حيث  ا مدرسومدرسين والبحث عنيم ال سيمصعوبة االجتماع بال -

 حرص الباحث أن تكون العينة المختارة من المدرسين الذين يدرسون الصف المذكور.
، وقد وتداخمو مع المفاىيم األخرى في أثناء التحميل والتحكيموصعوبة فيمو  السياسيمفيوم الجدة  -

 .الدراسة وتطبيقيا واتأد حتى تمكن من تصميم، وقتًا طويًل من الباحث عمميةىذه الاستغرقت 
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 ومن ثم   ،والتحقق من فرضياتو ،سئمتونتائج البحث من خالل اإلجابة عن أيتناول ىذا الفصل عرض 
 مناقشة النتائج وتفسيرىا.

 أوال: اإلجببة عن أسئلة البحث:

 :لالسؤال األو -1
 "األساسي؟ من مرحمة التعميم لمصف الثامن في كتاب التربية الوطنية لمتضمنةلمفاىيم السياسية اما ا"

لتحديةد المفةاىيم السياسةية  التربية الوطنيةة لمصةا الثةامن كتاب تحميلب لإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث
لكةةل درس مةةن  ، وذلةةل لكةةل درس عمةةو حةةدة وفقةةًا لمييةةار التحميةةل، وحسةةاب التكةةرارات لممفةةاىيمالمتضةةمنة فيةةو

( يبةةين 12 والجةةدول  مفيومةةا سياسةةيًا،( 764التةة  بم ةةت   بمجموعيةةا الكمةة و  مجمةةوع المفةةاىيم لمةةدرس الواحةةد
 .وتكراراتيا ونسبيا المئوية التربية الوطنيةالمتضمنة ف  كتاب  السياسيةمفاىيم ال

 حسب كل درس  المفاىيم السياسية المتضمنة في كتاب التربية الوطنية وتكراراتيا ونسبيا المئوية( 22جدول )
 % النسبة في الدرس السياسية المفاىيم تكرارات الوحدة األولىدروس  الدرس

 %71.5 46 ثقافة المجتمع 1

 %4.28 42 المؤسسات الثقافية 2

 %5.78 49 التعميم في الجميورية العربية السورية 3

 %6.20 ;4 التعددية االقتصادية 4

 %6.42 52 المنظمات الشعبية 5

 الوحدة الثانيةدروس 

 %5.13 46 أنظمة الحكم 1

 %6.20 ;4 الديمقراطينظام الحكم  2

 %8.13 :5 نظام الحكم في الجميورية العربية السورية 3

 الثالثةالوحدة دروس 

 %4.06 ;. المنظمات الدولية 1

 %11.99 78 ىيئة األمم المتحدة 2

 %6.20 ;4 مؤسسات ىيئة األمم المتحدة 3

 %6.20 ;4 دور األمم المتحدة في النزاعات الدولية 4

 اخلبمسالفصل 
 عرض النتبئج وتفسريهب
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 الرابعةالوحدة دروس 

 %4.49 .4 أثره في المجتمع اإلنسانيالتطور العممي والتقني و  1

 %7.28 56 الييمنةاالحتالل و  2

 %4.06 ;. انتياك حقوق اإلنساناالحتالل و  3

 %8.35 ;5 المقاومة 4

 689 مجموع التكرارات 8.

 فقدالكتاب، دروس عمو األخرى ف  السياسية ارتفاع نسب تواجد بيض المفاىيم  (11الجدول  من  يتبين -
من بين المفاىيم  %(22.1  اىيم السياسية المتيمقة بييئة األمم المتحدة المرتبة األولو بنسبةمفال تاحتم

المفاىيم السياسية المتضمنة ف  درس المقاومة مييا ت، السياسية األخرى ف  دروس كتاب التربية الوطنية
 السورية بنسبة ف  درس نظام الحكم ف  الجميورية اليربية  منةسية المتضالسيا مفاىيمالثم  ،%(8.53بنسبة  

لدى الطمبة،  واالنتماء المواطنة%(، وال يخفو عمو أحد ما ليذه المفاىيم من أىمية كبيرة ف  تكوين 8.25 
النسب ترتيب منطق  ومتيمق بمكانة كل مفيوم، كما يؤكد عمو كون ىذه الباحث أن ترتيب  يرىلذا فقد 

وأىمية الييئات الدولية كييئة األمم المتحدة وتمسل  سورية قمب اليروبة النابض، وكبر مكانتيا بين الدول
 .سورية بقرارات الشرعية الدولية وحفاظيا عمو مكتسبات األمة واتخاذ ىدا المقاومة الشرعية

رتبة الرابية من بين نسب المفاىيم السياسية ف  درس المنظمات الشيبية قد جاءت ف  الم كما يتبين أن   -
وجاءت المفاىيم السياسية المتيمقة بمؤسسات ىيئة األمم  ،%(6.71  المفاىيم ف  الدروس األخرى بنسبة

المتحدة ودور األمم المتحدة ف  حل النزاعات الدولية والتيميم ف  الجميورية اليربية السورية عمو التوال  
 بنسب متفاوتة.

المتضمنة ف  درس المنظمات الدولية والمؤسسات الثقافية المرتبة األخيرة من بين  احتمت المفاىيم السياسية -
%( عمو التوال ، وييزو الباحث قمة تكرارات 7.18% و7.14تكرارات المفاىيم السياسية األخرى بنسب  

بينما  ،م األساس تناوليا ف  مراحل سابقة من التيمي قد تم  المؤسسات الثقافية  المفاىيم ف  ىذا الدرس إلو أن  
اىيم السياسية المتيمقة بالمنظمات الدولية قد تم تداركيا ف  دروس ىيئة األمم المتحدة يالحظ عمو أن المف

 ودورىا ف  حل النزاعات الدولية.
الت  وردت ف  كل درس ونسبتيا المئوية من مجموع تكرارات  المفاىيم السياسيةأما فيما يتيمق بتكرارات  -

 ياسية ف  كتاب التربية الوطنية فقد جاءت موضحة ف  الجدول اآلت :المفاىيم الس
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من دروس كتاب التربية الوطنية لمصف الثامن  األول والثاني الدرسين ( المفاىيم السياسية المتضمنة في23جدول)
 ت الدرس ومن مجموع التكرار الكميونسبيا المئوية من مجموع تكرارا

 المؤسسات الثقافية الدرس الثاني: الدرس األول: ثقافة المجتمع

 النسبة% التكرار المفيوم السياسي م
النسبة 
من 

 المجموع
المفيوم  م

 النسبة% التكرار السياسي
النسبة 
من 

 المجموع

المؤسسات  1 1.07 20.83 5 ثقافة المجتمع 1
 0.64 15 3 الثقافية

 0.21 5 1 الوحدة الوطنية 2 0.64 12.5 3 اليوية الوطنية 2

3 
المجتمع العربي 

 0.64 15 3 المراكز الثقافية 3 1.07 20.83 5 السوري

المكتبات  4 0.21 4.16 1 جوانب الثقافة 4
 0.43 11 2 الوطنية

 0.43 11 2 المتحف 5 0.21 4.16 1 االنتماء الوطني 5

 6 0.21 4.16 1 التسامح 6
النيضة 
العممية 
 والثقافية

1 5 0.21 

المشاركة  7
المكتبة  7 0.43 8.33 2 التعاونو 

 0.21 5 1 المدرسية

 0.21 5 1 وزارة الثقافة 8 0.21 4.16 1 الروح الوطنية 8

المتاحف  9 0.21 4.16 1 الدفاع عن الوطن 9
 الوطنية

2 11 0.43 

11 
التواصل 

االتصال و 
 واإلعالم

المتاحف  11 0.43 8.33 2
 0.43 11 2 العممية

 11 0.21 4.16 1 العزلة 11
المتاحف 
 0.21 5 1 البيئية

لتعايش االسالم و  12
المتاحف  12 0.21 4.16 1 السممي

 0.21 5 1 التربوية

      0.21 4.16 1 المعارض 13
 %4128 21 مجموع التكرارات %5113 24 مجموع التكرارات
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 لثقافةالسياسية ف  الدرس األول قد كانت مفاىيم ال( أن النسبة األعمو من بين 15الجدول   يتبين من -
فاىيم الت  بينما جاءت الم%(، 2.44  لياحيث بم ت النسبة المئوية والمجتمع اليرب  السوري المجتمع 

 .من بين المفاىيم السياسية األخرى%( 4.12المرتبة األخيرة بنسبة  ( 2حصمت عمو تكرارات 
ت التكرارات القميمة ف  السياسية ذالمفاىيم انسب تضمين لوالالفت ف  ىذا المجال أن النسبة المئوية  -

احتواء الكتاب ليذه المفاىيم نظرًا ألنيا إحدى من زيادة المقرر منخفضة مقارنة مع المفاىيم األخرى، لذا البد 
 .لممفاىيم السياسية الت  ينب   اكسابيا لمطمبةالمكونات األساسية 

تمقاىا الطمبة ف  المرحمة األولو من التيميم األساس  ال يمنةع مةن  الت المفاىيم  ليذهافتقار الكتاب أن كما  -
، ذلل لتأكيد غرسيا ف  نفوس الطمبةة، و الثامنلمصا  التربية الوطنيةضرورة اإلشارة إلييا ف  مضمون كتاب 
 وضمان المزيد من الفرص لتمثميم ليا.

من دروس كتاب التربية الوطنية لمصف الثامن  الثالث والرابعالدرسين ( المفاىيم السياسية المتضمنة في 24جدول)
 ونسبيا المئوية من مجموع تكرارات الدرس ومن مجموع التكرار الكمي

تعميم في الجميورية العربية الدرس الثالث: ال
 االقتصاديةالدرس الرابع: التعددية  السورية

النسبة من  النسبة% التكرار المفيوم السياسي م
النسبة من  النسبة% التكرار السياسيالمفيوم  م المجموع

 المجموع

تنمية المجتمع  1
 0.21 3.45 1 التعددية 1 0.21 3.70 1 وتطويره

 0.43 6.90 2 التعددية االقتصادية 2 0.21 3.70 1 الوزاراتالجمعيات و  2
 0.43 6.90 2 التنمية الشاممة 3 0.21 3.70 1 الزامية التعميم 3

القطاعات  4 0.21 3.70 1 القطاع الخاص 4
 0.64 10.34 3 االقتصادية

 0.64 10.34 3 االقتصاد الوطني 5 0.21 3.70 1 القطاع العام 5

التطورات  6 0.86 14.81 4 وزارات الدولة 6
 0.21 3.45 1 االقتصادية والعالمية

مديرية االحصاء  7
 0.64 10.34 3 القطاع العام 7 0.21 3.70 1 والتخطيط

 0.64 10.34 3 القطاع التعاوني 8 0.21 3.70 1 الوطنيةالمعايير  8

القناة الفضائية  9
 0.64 10.34 3 القطاع الخاص 9 0.21 3.70 1 التربوية

مشروعات وزارة  11
 0.64 10.34 3 القطاع المشترك 11 0.64 11.11 3 التربية

 0.21 3.45 1 المنتج الوطني 11 0.43 7.41 2 الجامعاتالمعاىد و  11

رؤساء األموال  12 0.43 7.41 2 النيضة العممية 12
 0.21 3.45 1 العربية واألجنبية

المنظمات الشعبية  13 1.71 29.63 8 النظام التعميمي 13
 0.21 3.45 1 والنقابية

 0.43 6.90 2 الجمعيات التعاونية 14     
 %6.20 29 مجموع التكرارات %5.78 27 مجموع التكرارات
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نظام لم السياسية ف  الدرس الثالث قد كانتمفاىيم ال( أن النسبة األعمو من بين 17الجدول   يتبين من -
% 11.65من المجموع الكم  لممفاىيم ف  الكتاب وبنسبة  %(2.42  لوحيث بم ت النسبة المئوية  التيميم 

( 7تكرارات بينما جاءت مفيوم وزارات الدولة ف  المرتبة الثانية الت  حصمت عمو ، من بين مفاىيم الدرس
%( وجاءت المفاىيم السياسية الت  حصمت عمو تكرار واحد ف  المرتبة األخيرة بنسبة 4.86ونسبة  

 .من بين المفاىيم السياسية األخرى%( 4.12 
تصادية والتياونية والخاص والمشترل المرتبة األولو السياسية كمفيوم القطاعات االقالمفاىيم  تبينما احتم -

والالفت ف  ىذا المجال أن النسبة المئوية  ،%(4.67  من بين المفاىيم السياسية ف  الدرس الرابع بنسبة
من السياسية ذات التكرارات القميمة ف  المقرر منخفضة مقارنة مع المفاىيم األخرى، لذا البد لمفاىيم لتضمين 

 .السياسية الت  ينب   إكسابيا لمطمبةاحتواء الكتاب ليذه المفاىيم زيادة 
من دروس كتاب التربية الوطنية لمصف  الخامس والسادس الدرسين( المفاىيم السياسية المتضمنة في 25جدول)

 الثامن ونسبيا المئوية من مجموع تكرارات الدرس ومن مجموع التكرار الكمي

 أنظمة الحكمالدرس السادس:  الشعبيةالمنظمات الدرس الخامس: 

 النسبة% التكرار المفيوم السياسي م
النسبة 
من 

 المجموع
المفيوم  م

النسبة من  النسبة% التكرار السياسي
 المجموع

 1.50 29.17 7 أنظمة الحكم 1 0.64 10.00 3 المنظمات الشعبية 1
 0.21 4.17 1 السمطة 2 0.21 3.33 1 النقابات المينية 2
 0.43 8.33 2 الحياة السياسية 3 0.21 3.33 1 الجمعيات األىمية 3
 0.43 8.33 2 النظام الممكي 4 0.21 3.33 1 قيم التعاون 4
 0.43 8.33 2 النظام اإلليي 5 0.43 6.67 2 العمل التطوعي 5
نظام حكم الشعب  6 0.21 3.33 1 مصمحة المجتمع 6

 0.21 4.17 1 بنفسو
 0.21 4.17 1 نظام الشورى 7 0.86 13.33 4 اتحاد شبيبة الثورة 7
االتحاد العام  8

النظام  8 0.86 13.33 4 النسائي
 0.43 8.33 2 االقتصادي

 0.21 4.17 1 الحكم الديمقراطي 9 0.86 13.33 4 المدرسيننقابة  9
المساواة بين  11 0.21 3.33 1 الوحدة الوطنية 11

 0.21 4.17 1 المواطنين

الدولة القومية  11 0.21 3.33 1 المجتمعالدولة و  11
 0.21 4.17 1 والديمقراطية

 0.43 8.33 2 النظام البرلماني 12 1.07 16.67 5 قيادات المنظمة 12
المجمس المركزي  13

 0.21 4.17 1 النظام الرئاسي 13 0.21 3.33 1 لممنظمة

نشر الثقافة ومحو  14
      0.21 3.33 1 األمية

 %5.13 24 مجموع التكرارات %6.42 31 التكراراتمجموع 
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قد كانت  الخامسالسياسية ف  الدرس مفاىيم ال( أن النسبة األعمو من بين 13الجدول   يتبين من -
من المجموع الكم  لممفاىيم ف  الكتاب وبنسبة  %(2.44  لياحيث بم ت النسبة المئوية  لقيادات المنظمات

جاءت المفاىيم السياسية الت  حصمت عمو تكرار واحد ف  بينما ، %( من مجموع مفاىيم الدرس26.64 
 .من بين المفاىيم السياسية األخرى%( 4.12المرتبة األخيرة بنسبة  

 بنسبة السادساىيم السياسية ف  الدرس المرتبة األولو من بين المف مفيوم أنظمة الحكم ف بينما احتل  -
 .( من بين مجموع مفاىيم الدرس11.24ونسبة بين المفاىيم  المجموع الكم  من%( من 2.34 
يتبين من ذلل انخفاض التكرارات لبيض المفاىيم ذات األىمية الكبيرة ليذه المرحمة، لذا من الضروري  -

 لتضمينيا ف  كتب التربية الوطنية ليذه المرحمة.إعادة النظر ف  عممية تطوير المناىج الحقًا 
من دروس كتاب التربية الوطنية لمصف الثامن  السابع والثامنالدرسين ( المفاىيم السياسية المتضمنة في 26جدول)

 ونسبيا المئوية من مجموع تكرارات الدرس ومن مجموع التكرار الكمي

 نظام الحكم في الجميورية العربية السورية: الثامنالدرس  نظام الحكم الديمقراطي: السابعالدرس 

 النسبة% التكرار المفيوم السياسي م
النسبة 
من 

 المجموع
 النسبة% التكرار المفيوم السياسي م

النسبة 
من 

 المجموع

نظام الحكم  1
 1 1.50 24.14 7 الديمقراطي

نظام الحكم في 
الجميورية العربية 

 السورية
3 7.89 0.64 

ؤسساتيا مالدولة و  2 0.21 3.45 1 الشعوبإرادة  2
 0.86 10.53 4 الديمقراطية

 0.43 5.26 2 الوحدة الوطنية 3 0.21 3.45 1 مؤسسات الدولة 3
 1.50 18.42 7 الدستور 4 0.21 3.45 1 المساواةالعدالة و  4
دستور الجميورية  5 0.43 6.90 2 ممارسة الديمقراطية 5

 1.50 18.42 7 العربية السورية

سمات نظام الحكم  6 0.64 10.34 3 الديمقراطية التمثيمية 6
 0.43 5.26 2 مؤسساتوو 

 0.21 2.63 1 ىوية الدولة 7 0.21 3.45 1 دستور الدولة 7
 0.21 2.63 1 حرية الوطن 8 0.43 6.90 2 الديمقراطية المباشرة 8
 0.43 5.26 2 المبادئ السياسية 9 0.43 6.90 2 السمطة التنفيذية 9
الديمقراطية شبو  11

السمطات التشريعية  11 0.21 3.45 1 المباشرة
 0.21 2.63 1 والتنفيذية والقضائية

 0.21 2.63 1 الحرية 11 0.43 6.90 2 الحياة السياسية 11
 0.43 5.26 2 المواطنة 12 0.21 3.45 1 سيادة القانون 12
 0.43 5.26 2 مجمس الشعب 13 0.43 6.90 2 المواطنة 13
 0.43 5.26 2 مجمس اإلدارة المحمية 14 0.43 6.90 2 الحكم االستبدادي 14
االنتماء إلى الوطن  15 0.43 6.90 2 النظام الممكي 15

 0.21 2.63 1 الواحد
 %8.13 38 مجموع التكرارات %6.20 29 مجموع التكرارات
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السياسية ف  الدرس السابع قد كانت لنظام مفاىيم ال( أن النسبة األعمو من بين 16الجدول   يتبين من -
من المجموع الكم  لممفاىيم ف  الكتاب وبنسبة  %(2.34  لياحيث بم ت النسبة المئوية الحكم الديمقراط  

بينما جاءت المفاىيم السياسية الت  حصمت عمو تكرار واحد ف  ، %( من مجموع مفاىيم الدرس17.27 
 .بين المفاىيم السياسية األخرى %( من4.12المرتبة األخيرة بنسبة  

مفاىيم الدستور ودستور الجميورية اليربية السورية المرتبة األولو من بين المفاىيم السياسية  تاحتمو  -
 .(%18.42  ونسبةبين المفاىيم  %( من المجموع الكم  من2.34  ف  الدرس الثامن بنسبة

من دروس كتاب التربية الوطنية لمصف الثامن  العاشرو  التاسعالدرسين ( المفاىيم السياسية المتضمنة في 27جدول)
 ونسبيا المئوية من مجموع تكرارات الدرس ومن مجموع التكرار الكمي

 الدرس العاشر: أنظمة الحكم المنظمات الدوليةالدرس التاسع: 

النسبة من  النسبة% التكرار المفيوم السياسي م
النسبة من  %النسبة التكرار المفيوم السياسي م المجموع

 المجموع

ىيئة األمم  1 1.50 36.84 7 عصبة األمم 1
 2.57 21.43 12 المتحدة

 0.21 1.79 1 المجتمع الدولي 2 0.21 5.26 1 شبح الحروب 2
 0.21 1.79 1 ظالم الحروب 3 0.64 15.79 3 السالم 3

4 
مؤسسات المجتمع 

 0.43 3.57 2 عصبة األمم 4 0.21 5.26 1 الدولي

 0.43 3.57 2 المجتمع الدولي 5 0.21 5.26 1 منظمات دولية 5
 0.21 1.79 1 منظمات دولية 6 0.21 5.26 1 النزاع المسمح 6
 2.78 23.21 13 الجمعية العامة 7 0.21 5.26 1 القانون الدولي 7

المواثيق المعاىد و  8
 2.14 17.86 11 مجمس األمن 8 0.21 5.26 1 الدولية

.10 2 مؤتمر الصمح 9
محكمة العدل  9 0.43 53

8.9 5 الدولية
3 1.07 

 0.21 1.79 1 التعاون الدولي 11 0.21 5.26 1 السمم الدولي 11

حق النقض  11     
 0.21 1.79 1 الفيتو

مجمس حقوق  12     
 1.07 8.93 5 اإلنسان

 0.43 3.57 2 المسائل القانونية 13     
 %11.99 56 التكراراتمجموع  %4.06 19 مجموع التكرارات
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قد التاسع والياشر  ينالسياسية ف  الدرسمفاىيم ال( أن النسبة األعمو من بين 14الجدول   يتبين من -
مجميية اليامة وىيئة األمم المتحدة وعصبة األمم ومجمس حقوق اإلنسان عمو التوال  ف  المرتبة كانت ل
%( من المجموع 2.44% و2.34% و1.34% و1.48  ليا عمو التوال حيث بم ت النسبة المئوية األولو 

، %( من مجموع مفاىيم الدرس56.87و 8.15و 12.75% و15.12الكم  لممفاىيم ف  الكتاب وبنسبة  
%( من بين 4.12بينما جاءت المفاىيم السياسية الت  حصمت عمو تكرار واحد ف  المرتبة األخيرة بنسبة  

  .المفاىيم السياسية األخرى
من دروس كتاب التربية الوطنية  ني عشروالثاالحادي عشر  الدرسين المفاىيم السياسية المتضمنة في( 28جدول)

 لمصف الثامن ونسبيا المئوية من مجموع تكرارات الدرس ومن مجموع التكرار الكمي

 مؤسسات ىيئة األمم المتحدة: الحادي عشرالدرس 
دور األمم المتحدة في النزاعات : الثاني عشرالدرس 
 الدولية

 النسبة% التكرار المفيوم السياسي م
النسبة 
من 

 المجموع
 %النسبة التكرار المفيوم السياسي م

النسبة 
من 

 المجموع

1 
مؤسسات ىيئة األمم 

 1.50 24.14 7 األمم المتحدة 1 0.43 6.90 2 المتحدة

2 
السمم حفظ األمن و 
 0.64 10.34 3 النزاعات 2 0.21 3.45 1 الدوليين

 3 0.64 10.34 3 اليونيسكو 3
السمم العدالة و 

 0.64 10.34 3 العالمي

 1.07 17.24 5 الصراع العالمي 4 1.07 17.24 5 اليونيسيف 4
 0.21 3.45 1 القوى الدولية 5 0.86 13.79 4 األونوروا 5
 0.21 3.45 1 المجتمع الدولي 6 0.86 13.79 4 منظمة العمل الدولية 6
 0.43 6.90 2 محكمة العدل الدولي 7 0.86 13.79 4 الدوليصندوق النقد  7
 0.21 3.45 1 التمييز العنصري 8 0.21 3.45 1 التعميم لممجتمع 8
 0.64 10.34 3 مجمس األمن 9 0.21 3.45 1 التراث العالمي 9
 0.21 3.45 1 ميثاق األمم المتحدة 11 0.21 3.45 1 محو األمية 11
 0.21 3.45 1 إحالل السالم 11 0.43 6.90 1 السمطات الحكومية 
 0.21 3.45 1 ىيئات حكومية 12 0.21 3.45 1 المساواة 
     13 0.64 10.34 1 مكافحة البطالة 

 %6121 29 مجموع التكرارات %6121 29 مجموع التكرارات
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الحادي عشر قد كانت السياسية ف  الدرس مفاىيم ال( أن النسبة األعمو من بين 18الجدول   يتبين من -
من المجموع الكم  لممفاىيم ف   %(4.84  لياحيث بم ت النسبة المئوية  ،لألونروا ومنظمة اليمل الدولية

بينما جاءت المفاىيم السياسية الت  حصمت عمو ، %( من مجموع مفاىيم الدرس25.41الكتاب وبنسبة  
 .لمفاىيم السياسية األخرى%( من بين ا4.12تكرار واحد ف  المرتبة األخيرة بنسبة  

بينما احتمت مفاىيم األمم المتحدة والصراع اليالم  ف  المرتبة األولو من بين المفاىيم السياسية ف   -
 ونسبة بين المفاىيم %( عمو التوال  من المجموع الكم  من2.44%( و 2.34  الدرس الثان  عشر بنسبة

 .الدرس%( من بين مجموع مفاىيم 24.17( و 42.42% 

الرابع عشر من دروس كتاب التربية الوطنية و الثالث عشر الدرسين ( المفاىيم السياسية المتضمنة في 29جدول)
 لمصف الثامن ونسبيا المئوية من مجموع تكرارات الدرس ومن مجموع التكرار الكمي

أثره في المجتمع التقني و التطور العممي و الدرس الثالث عشر: 
 بع عشر: الييمنة واالحتاللالراالدرس  اإلنساني

النسبة من  النسبة% التكرار المفيوم السياسي م
النسبة من  %النسبة التكرار المفيوم السياسي م المجموع

 المجموع

التطور العممي  1
 0.21 2.94 1 االحتالل والييمنة 1 1.28 28.57 6 التقنيو 

 2 0.86 19.05 4 سباق التسمح 2
الوسائل العممية 

 0.21 2.94 1 العسكريةو 

 1.71 23.53 8 االحتالل 3 0.43 9.52 2 احتكار التقانة 3
 0.43 5.88 2 القطب الواحد 4 0.21 4.76 1 أسمحة فتاكة 4
 0.21 2.94 1 النفوذ 5 0.21 4.76 1 الوسائل العسكرية 5

سباق إنتاج  6
 0.43 5.88 2 ثقافة االحتالل 6 0.43 9.52 2 األسمحة

الوسائل العممية  7
 0.64 8.82 3 التنافس والصراع 7 0.21 4.76 1 التقنيةو 

 0.43 5.88 2 التحالف واالتفاق 8 0.21 4.76 1 المرفأ 8
 0.21 2.94 1 النظام الرأسمالي 9 0.21 4.76 1 المطار 9
 0.21 2.94 1 التوازن الدولي 11 0.21 4.76 1 السكك الحديدية 11
 2.36 32.35 11 اإلرىابمحاربة  11 0.21 4.76 1 االتصاالت 11
 0.21 2.94 1 أسمحة 12     

 %7128 34 مجموع التكرارات %4149 21 مجموع التكرارات
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كانت لمتطور  السياسية ف  الدرس الثالث عشرمفاىيم ال( أن النسبة األعمو من بين 11الجدول   يتبين من -
مةةن المجمةةوع الكمةة  لممفةةاىيم فةة  الكتةةاب وبنسةةبة  %(2.18  ليةةاحيةةث بم ةةت النسةةبة المئويةةة  اليممةة  والتقنةة 

وجةةةاء مفيةةةوم سةةةباق التسةةةم  فةةة  المرتبةةةة الثانيةةةة مةةةن بةةةين المفةةةاىيم ، %( مةةةن مجمةةةوع مفةةةاىيم الةةةدرس18.34 
بينمةةا %( مةةن بةةين مجمةةوع مفةةاىيم الةةدرس، 23.43  ونسةةبةلكمةة  %( مةةن المجمةةوع ا4.86  السياسةةية بنسةةبة

  .%(4.12مو تكرار واحد ف  المرتبة األخيرة بنسبة  جاءت المفاىيم السياسية الت  حصمت ع
المرتبة األولو من بين المفاىيم السياسية ف  الدرس الرابع عشر  محاربة االرىاب واالحتاللاحتمت مفاىيم و  -

( %43.33  ونسبةبين المفاىيم  %( عمو التوال  من المجموع الكم  من1.56%( و 2.42  بنسبة
 .مفاىيم الدرس%( من مجموع 51.35و 

من دروس كتاب التربية الوطنية لمصف الثامن الخامس عشر الدرسين ( المفاىيم السياسية المتضمنة في 31جدول)
 ونسبيا المئوية من مجموع تكرارات الدرس ومن مجموع التكرار الكمي

 االحتالل وانتياك حقوق اإلنسانرس الخامس عشر: الد

النسبة من  النسبة% التكرار المفيوم السياسي م
المفيوم  م المجموع

النسبة من  %النسبة التكرار السياسي
 المجموع

 0.43 10.53 2 االحتكار 6 0.21 5.26 1 الصراعات 1
 0.21 5.26 1 الييمنة 7 1.28 31.58 6 قوة االحتالل 2

 8 0.43 10.53 2 ممارسات العدو 3
الحصار 
االقتصادي 
 والعسكري

1 5.26 0.21 

 0.21 5.26 1 إثارة النزاعات 9 0.43 10.53 2 اإلرىاب 4

انتياك حقوق  5
 اإلنسان

 0.21 5.26 1 تجزئة البالد 11 0.43 10.53 2

 % 1192 19 مجموع التكرارات

عشةر كانةت  الخةامسالسياسةية فة  الةدرس مفةاىيم ال( أن النسبة األعمةو مةن بةين 54الجدول   يتبين من -
مةةن المجمةةوع الكمةة  لممفةةاىيم فةة  الكتةةاب وبنسةةبة  %(2.18  ليةةاحيةةث بم ةةت النسةةبة المئويةةة  ،لقةةوة االحةةتالل

بينمةةا جةةاءت المفةةاىيم السياسةةية التةة  حصةةمت عمةةو تكةةرار واحةةد فةة  ، %( مةةن مجمةةوع مفةةاىيم الةةدرس52.38 
 .%( من بين المفاىيم السياسية األخرى4.12المرتبة األخيرة بنسبة  
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السادس عشر من دروس كتاب التربية الوطنية لمصف الثامن الدرس ( المفاىيم السياسية المتضمنة في 31جدول)
 ونسبيا المئوية من مجموع تكرارات الدرس ومن مجموع التكرار الكمي

 المقاومةالدرس السادس عشر: 

 النسبة% التكرار المفيوم السياسي م
النسبة من 
 %النسبة التكرار المفيوم السياسي م المجموع

النسبة من 
 المجموع

 13 1.50 17.95 7 المقاومة 1
األعمال 
 0.21 2.56 1 االستشيادية

 0.43 2.56 1 االضرابات 14 0.43 5.13 2 الممانعة 2
 0.21 12.82 5 اإلرىاب 15 0.21 2.56 1 إحالل السالم 3

قواعد الشرعية  4
 16 0.21 2.56 1 الدولية

مصادر الثروة 
 والمناطق

 االستراتيجية
1 2.56 0.21 

 0.21 2.56 1 زرع الرعب 17 0.21 2.56 1 محاربة اإلرىاب 5
 0.64 2.56 1 التيجير 18 0.64 7.69 3 التمسك بحقوقنا 6
 0.21 2.56 1 اإلرىاب الفردي 19 0.21 2.56 1 تنا العادلةابثو  7
 0.21 2.56 1 العنصرية 21 0.21 2.56 1 اإلرىابالمقاومة و  8
 0.21 2.56 1 اإلرىاب الدولي 21 0.21 2.56 1 الحقوق المغتصبة 9

قمع الحريات  22 0.64 7.69 3 االحتالل 11
 0.64 2.56 1 العنفو 

 0.21 2.56 1 المقاومة 23 0.21 2.56 1 االضطياد 11
 0.21 2.56 1 حركات التحرر 24 0.21 2.56 1 ثورات التحرر 12

 % 8135 39 مجموع التكرارات

عشر قد كانت  السادسالسياسية ف  الدرس مفاىيم ال( أن النسبة األعمو من بين 52الجدول   يتبين من -
من المجموع الكم  لممفاىيم ف  الكتاب وبنسبة  %(2.34  لياحيث بم ت النسبة المئوية  لممقاومة

ف  المرتبة الثانية من بين المفاىيم السياسية  االرىابوجاء مفيوم ، %( من مجموع مفاىيم الدرس24.13 
%( من بين مجموع مفاىيم الدرس، بينما جاءت 21.81  ونسبة%( من المجموع الكم  4.12  بنسبة

%( من بين المفاىيم 4.12المفاىيم السياسية الت  حصمت عمو تكرار واحد ف  المرتبة األخيرة بنسبة  
 .السياسية األخرى
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ف  المرتبة الخامسة ركز  قد لمصا الثامن األساس  كتاب التربية الوطنيةأن  لسابقةمن النتائج ا يتبين
المرتبة األولو من بين المفاىيم  الت  نالتاألمم المتحدة وىيئة األمم المتحدة والجميية اليامة عمو مفاىيم 

 السياسية الواردة ف  الكتاب.
والمقاومة ومكافحة اإلرىاب ف  المرتبة الثانية من بين المفاىيم السياسية  االحتاللبينما جاءت مفاىيم 

 الواردة ف  الكتاب.
بشكل متوازن،  لممفاىيم السياسية دروس التربية الوطنيةبيد نتائج ىذا التحميل تضمين الباحث  يقترح كما

، حتو ال يط و السياسيةيم مفاىالإيجاد درجة أكبر من التوازن الكم  بين توافر مختما لكن من المفيد 
ن  الطمبةجانب عمو آخر، وك  تبقو كل المفاىيم المتيمقة بتربية المواطنة حاضرًة ف  أذىان  عمو الدوام، وا 

مرت مييم مسبقًا، وخاصة ما يتيمق منيا بالواقع المحيط. وىذا يقتض  وجود المدرس المؤىل القادر عمو 
 حياتيم اليومية. سموكياتضمن تطبيقيم ليا ف  إكساب طمبتو ىذه المفاىيم بالشكل الذي ي

 :الثانيالسؤال  -2
لمفاىيم السياسية نحو مادة التربية الوطنية لمصف الثامن األساسي وا المدرسينما اتجاىات "

 "فييا؟ لمتضمنةا
إجابات لدرجات  الحسابية واالنحرافات المييارية المتوسطات بحسابلإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث 

، فييا تربية الوطنية والمفاىيم المتضمنةباتجاىاتيم نحو مادة الفيما يتيمق  عمو مقياس االتجاىات المدرسين
ونظرًا ألن عدد البنود ف  كل محور من محاور ، لممقياسمحور من المحاور الرئيسية بشكل عام وف  كل 

إلو الدرجة الكمية منسوبًا لكل محور بحساب النسبة المئوية  المقياس غير متساوية باليدد فقد قام الباحث
و النحو الموض  ف  الجدول فجاءت النتائج عم، ف  كل محور المدرسيناتجاىات لممحور نفسو لمحكم عمو 

 اآلت :
تربية باتجاىاتيم نحو مادة الفيما يتعمق  المدرسين( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجات 32جدول)

 فييا الوطنية والمفاىيم المتضمنة
المتوسط  محاور االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي 

الدرجة  النسبة المئوية
 الكمية

 الرتبة

 2 111 %59155 61 11.398 59.55 أىداف التربية الوطنية
 3 95 %46178 57 7.902 44.45 محتوى التربية الوطنية

 1 91 %59158 54 16.471 53.63 الوطنيةأىمية التربية 
  285 %55131 171 24.696 157.63 بشكل عام
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فيما يتيمق باتجاىاتيم نحو مادة رسين المد إجابات لدرجاتأن المتوسط الحساب   (51 يتبين من الجدول 
المتوسط  أص ر من( وىذا الرقم 234.65  قد بمغبشكل عام  التربية الوطنية والمفاىيم المتضمنة فييا

اتجاىات أن ( وىذا يدل عمو 17.616( كما بمغ االنحراا الميياري  242الفرض  لالستبانة البالغ 
 .كانت سمبية ووقيت ف  فئة  غير موافق( المدرسين نحو مادة التربية الوطنية

ة كانةت عاليةة كما تبين من خالل التحميل الذي أجراه الباحث لممادة أن نسبة تركيةز المفةاىيم السياسةية المجةرد
مثةةل  الدسةةتور والمنظمةةات والةةوزارات وغيةةر ذلةةل( واىتمامةةات الطمبةةة فةة  ىةةذه المرحمةةة اليمريةةة تقتصةةر عمةةو 
المفاىيم السياسية كاليدالة والمجتمع لذلل يرى الباحث انو ال بد من إعادة النظر ف  محتوى المادة واألنشةطة 

 احتياجات المدرسين والطمبة.والميارات المتضمنة فييا وزيادة االىتمام برغبات و 

 يبين ما يم :( 52 فالجدول  كل محور من المحاوراتجاىاتيم نحو بأما فيما يتيمق  
لدرجات إجابات  إذ بم ت النسبة المئوية ،ف  المرتبة األولو أىمية مادة التربية الوطنيةمحور  جاء -

كما بمغ المتوسط الحساب   ،%(31.38إلو الدرجة الكمية لممحور نفسو   منسوباً  ف  ىذا المحورالمدرسين 
 نفسوممحور لوعند مقارنة ىذا المتوسط مع المتوسط الفرض   ،(26.74  ( وبمغ االنحراا الميياري35.65 

اتجاىات وىذا يدل عمو أن ( 37بشكل عام يتبين أنو أص ر من المتوسط الفرض  لممحور والبالغ  
 ىذا المحور كانت سمبية. المدرسين ف 

مدرجات إجابات ف  المرتبة الثانية إذ بم ت النسبة المئوية ل فقد جاء أىداا التربية الوطنيةمحور  أما -
%( كما بمغ المتوسط الحساب  31.33 المدرسين ف  ىذا المحور منسوبًا إلو الدرجة الكمية لممحور نفسو 

 وىذا اتجاه محايد لممدرسين. ،(11.39  ( وبمغ االنحراا الميياري59.55 

لدرجات إجابات ف  المرتبة الثالثة إذ بم ت النسبة المئوية محتوى مادة التربية الوطنية محور جاء  -
%( كما بمغ المتوسط الحساب  76.48 المدرسين ف  ىذا المحور منسوبًا إلو الدرجة الكمية لممحور نفسو 

 وىذا اتجاه سمب  لممدرسين.، ( 7.9( وبمغ االنحراا الميياري 44.45 
( الت  أكدت أن نتائج تقييم كتب التربية الوطنية 1447وتختما ىذه النتيجة مع نتائج دراسة األحمدي     

ولو، ودراسة من وجية نظر المدرسين كانت ذات داللة مرتفية واحتل فييا محتوى التربية الوطنية المرتبة األ
الميممين لمكتاب كان مرتفيًا، اما ف  الدراسة الحالية فيرى الباحث  ( الت  أكدت عمو أن تقييم1441بشير  

من خالل النتائج أن االتجاىات السمبية لممدرسين نحو المادة تيود إلو المواضيع الموجودة ف  الكتاب ونقص 
ة وواقع تركيزىا عمو الميارات الحياتية الالزمة لمطمبة ال سيما المواضيع ذات الصمة المباشرة بحياة الطمب

( الت  أكدت عمو 1444( ومراشدة  2117كما تتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة مبارل   المجتمع السوري،
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ميرفة ميظم مؤلف  الكتب إضافة إلو نقص أن تقييم المدرسين لمكتاب ومحتواه كانت بدرجة متوسطة.
، وعدم توفر الكتب والمقررات الدراسيةالمفاىيم ف  المدرسية: الطريقة السميمة، الت  تتم بواسطتيا تضمين 
، وعدم وضوح األساليب التكاممية ف  ىذه المفاىيماألنشطة الصفية، والالصفية، الت  تساعد عمو تنمية 

 ق التقميدية ف  التدريس.ائتنظيم محتوى المنياج، وشيوع الطر 
ق باتجاىةات المدرسةين نحةو فيما يتيم المقياسأما فيما يتيمق بكل عبارة من عبارات كل محور من محاور 

بحسةاب متوسةط الةوزن النسةب  لتحديةد  فقةد قةام الباحةثكل عبارة من عبارات كل محور مةن محةاور المقيةاس، 
درجةةةة اتجاىةةةات المدرسةةةين حسةةةب فئةةةات تةةةدرج المقيةةةاس الخماسةةة  فةةة  المقيةةةاس، وقةةةد اعتمةةةد الباحةةةث خمسةةةة 

 اتالمتوسةةط( وحسةةاب 8سةةيًا،  انظةةر الجةةدول أن المقيةةاس كةةان خما حتسةةابمسةةتويات لتحديةةد درجةةة االتجةةاه با
 .واالنحرافات المييارية الستجاباتيم نحو عباراتيا ةالحسابي

 أىداف مادة التربية الوطنية: أواًل1 محور
  جاءت النتائج عمو النحو الموض  ف  الجدول اآلت :

فيما عمى مقياس االتجاه  المدرسين إجابات لدرجات والتقدير( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 33) جدول
 ارات محور أىداف التربية الوطنيةعبارة من عببكل يتعمق 

المتوسط  أىداف كتاب التربية الوطنية والمفاىيم المتضمنة فييا العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة التقدير المعياري

 19 غير موافق بشدة 1.374 1.76 تزيد من مشاركة المتعمم في قضايا الوطن ومشكالتو 1
 2 موافق 1.007 4.06 لمدولة الحكومية األجيزة معرفة عمىتساعد  2
 4 موافق 1.128 3.79 تزود الطالب بالمعمومات الضرورية لمثقافة السياسية 3
 5 محايد 1.185 3.34 العامة المرافق عمى المحافظة عمىتساعد  4
 18 غير موافق 1.361 2.16 األسرية الروابط تقوية عمىتساعد  5
 13 غير موافق 1.512 2.55 تنمي قيم المواطن الصالح 6
 12 محايد 1.554 2.92 الوطن وحب االنتماء مفاىيم تنمية عمىتساعد  7
 11 محايد 1.400 3.18 العمل وحب احترام عمىتساعد  8
دراكيا والدولية المحمية لبيئةات مشكال معرفة عمىتساعد  9  16 موافقغير  1.390 2.26 وا 
 14 غير موافق 1.519 2.49 تزيد من فيم الطالب لمنظام العالمي 11
 15 غير موافق 1.712 2.38 تغرس لدى الطالب مفاىيم التعاون والسالم العالمي 11
 11 محايد 1.481 2.95 تكسب الطالب مفاىيم حب الديمقراطية والحرية 12
 3 موافق 1.109 4.06 تؤثر عمى الخمفية الثقافية واالجتماعية 13
 8 محايد 1.246 3.25 تغرس في الطالب القيم واالتجاىات الوطنية 14
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 9 محايد 1.422 3.19 تنمي عند الطالب مسؤولية خدمة الوطن واإلنسانية 15
 6 محايد 1.312 3.34 تعرف االنسان الذي يعرف حقوقو وواجباتو 16
 21 غير موافق بشدة 1.285 1.65 تربي المتعمم تربية سياسية إيجابية 17
 17 غير موافق 1.475 2.26 تنمي قيم االعتزاز والوالء لموطن 18
 7 محايد 1.299 3.30 تنمي مفاىيم العدالة االجتماعية 19
 1 بشدة موافق 880. 4.54 تبصر المتعمم باألخطار التي تحدق بوطنو 21

 2 محايد 1.32 2.97 المحور بشكل عام

(  تبصر المتيمم باألخطار المحدقة بوطنو( جاءت ف  المرتبة 14اليبارة   ( أن  55يتبين من الجدول  
( ووقيت ف  فئة موافق 7.37األولو من حيث اتجاىات المدرسين نحوىا حيث بمغ المتوسط الحساب  ليا  

نظرًا لحصوليا عمو أدنو متوسط حساب   تبتين األخيرتين( ف  المر 2، 24بشدة. بينما جاءت اليبارات  
 ووقوعيا ضمن فئة غير موافق بشدة.

 مادة التربية الوطنية: محتوى محور ثانيًا:
   ف  الجدول اآلت .جاءت النتائج عمو النحو الموض

فيما عمى مقياس االتجاه  المدرسين إجابات لدرجات والتقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 34) جدول
 بكل عبارة من عبارات محور محتوى التربية الوطنية1يتعمق 

المتوسط  محتوى كتاب التربية الوطنية م
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة التقدير المعياري

 19 غير موافق بشدة 821. 1.29 مناسبة لمطمبة وأنشطة وسائليتضمن  1
 17 غير موافق بشدة 971. 1.53 معروض بطريقة شيقة وجذابة 2

 15 غير موافق 1.172 1.97 األنشطة والتدريبات الموجودة تغطي مجاالت الدراسة 3
 16 غير موافق بشدة 975. 1.68 غني بالمفاىيم الشاممة لممجال الوطني والسياسي 4
 9 غير موافق 1.477 2.20 بالكتاب األىداف واضحة غير الدروس بعضيتضمن  5
 1 موافق 1.319 4.13 المجتمع وعاداتو يركز عمى ثقافة 6
 3 محايد 1.841 3.26 لتوضيحو والالصفية الصفية والنشاطات الوسائل من المزيد إلىيحتاج  7
 7 غير موافق 1.442 2.56 ينمي ميارات التفكير المختمفة 8
 6 محايد 1.191 2.61 أنشطة الكتاب تدرب الطالب عمى المالحظة الدقيقة لمظواىر المختمفة 9
 2 محايد 1.225 3.30 مناسب لمطمبة عمريًا وعقمياً  11
 11 غير موافق 1.126 2.18 مبةالط لدى الصحي الوعي بنشر االىتمامينمي  11
 5 محايد 1.092 2.72 يترجم اىدافَا منبثقة من فمسفة المجتمع  12
 4 محايد 1.248 2.94 يبرز المنجزات الحضارية لالمة 13
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 8 غير موافق 1.130 2.44 مبةالط لدى الوطني الشعور روحينمي  14
 13 محايد 1.371 1.99  الدولة مؤسسات معرفة عمىطمبة اليساعد  15
 14 غير موافق 1.482 1.99 ينمي ميارات االستماع واالستيعاب 16
 11 غير موافق 1.402 2.08 ينمي ميارات القدرة عمى التعبير بوضوح 17
 12 غير موافق 1.319 2.08 عمى قراءة الرسومات والصور وفيميا ينمي قدرة المتعمم 18
 18 غير موافق بشدة 922. 1.51 يشير إلى أىداف غير متحققة في بعض الوحدات 19

 3 غير موافق 0.878 2.33 المحور بشكل عام

( جةةاءت فةة  المرتبةةة مناسةةبة لمطمبةةة وأنشةةطة وسةةائليتضةةمن (  2 رقةةم ( أن اليبةةارة 57يتبةةين مةةن الجةةدول  
فوقيت ضةمن فئةة غيةر ( 2.11من حيث اتجاىات المدرسين نحوىا حيث بمغ المتوسط الحساب  ليا   األخيرة

األولةةو عمةةو الثالثةةة ( فةة  المراتةةب 4، 24، 6  موافةةق بشةةدة حسةةب المقيةةاس الخماسةة  بينمةةا جةةاءت اليبةةارات
 ق ولكن االتجاه اليام كان سمبيًا.التوال  لحصوليا عمو أكبر متوسط حساب  ووقيت ضمن فئة مواف

 مادة التربية الوطنية: أىمية 1 محورثالثاً 
  جاءت النتائج عمو النحو الموض  ف  الجدول اآلت :

فيما عمى مقياس االتجاه  المدرسين إجابات لدرجات والتقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 35) جدول
 محور أىمية التربية الوطنية1بكل عبارة من عبارات يتعمق 

المتوسط  أىمية كتاب التربية الوطنية م
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة التقدير المعياري

 2 موافق 1.185 3.58 أسرتو وأفراد بالطال بين الروابط تقوية عمىتعمل  1
 1 موافق 1.143 4.10 تغرس في نفوس الطالب حب اإلسيام في عمل الخير والعمل التطوعي 2

 3 محايد 1.528 3.39 تحصن المتعمم ضد الفكر الطائفي 3
 4 محايد 1.544 3.31 تحرر الطالب من التمييز والتعصب العنصري 4
 18 غير موافق 1.113 1.94 والبناء الناقد التفكير الطالب لدىينمي  5
 9 محايد 1.471 2.93 .بمدي سياسة فيم عمىتي قدر  زيادة في أسيمت 6
 5 محايد 1.588 3.18 لمطمبة السياسية التوعية في المادة محتويات تساعد 7
 14 محايد 1.535 2.75 بو واالعتزاز عنو والدفاع الوطن حب قيمتنمي  8
 17 محايد 1.522 2.67 تساىم في تعرف أجيزة الدولة 9
 11 محايد 1.553 2.79 اآلخرين واحترام التسامح الطالب لدىتنمي  11
 13 محايد 1.493 2.78 لألحداث الجارية1 شمولية نظرة الطالب عطيت 11
 16 محايد 1.436 2.70 .جديدة معمومات الوطنية التربية مادة دراسة لي تضيف 12
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 12 محايد 1.388 2.79 لموطن والحضاري الثقافي التراث تعرف في تسيم 13
 15 محايد 1.341 2.70 .ميمة بمعمومات الطمبة تزود 14
 9 محايد 1.468 2.89 العربية واألمة لموطن الوطني االنتماءمستويات  تبين 15
 7 محايد 1.436 3.06 تنمي الوعي االقتصادي وترشيد الموارد 16
 8 محايد 1.374 3.00 وآدابو الحوار أسموب معرفة عمىتساعد  17
 6 محايد 1.361 3.08 الوطنية المبادرات في المشاركةتزيد  18

 1 محايد 1.423 2.97 عامالمحور بشكل 

( جاءت ف  المرتبة والبناء الناقد التفكير الطالب لدىينم  (  5( أن اليبارة  53يتبين من الجدول  
( فوقيت ضمن فئة غير 2.17من حيث اتجاىات المدرسين نحوىا حيث بمغ المتوسط الحساب  ليا  األخيرة 

عمو التوال  لحصوليا  تبتين األوليتين( ف  المر 2،1  تينموافق حسب المقياس الخماس  بينما جاءت اليبار 
 .محايداً عمو أكبر متوسط حساب  ووقيت ضمن فئة موافق ولكن االتجاه اليام كان 

 :الثالثالسؤال  -3
لمفاىيم السياسية ما اتجاىات الطمبة نحو مادة التربية الوطنية لمصف الثامن األساسي وا" 
 " ؟فييا لمتضمنةا

 الطمبةلدرجات  الحسابية واالنحرافات المييارية المتوسطات بحسابلإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث 
، بشكل عام فييا ةفيما يتيمق باتجاىاتيم نحو مادة التربية الوطنية والمفاىيم المتضمن عمو مقياس االتجاىات

ونظرًا ألن عدد البنود ف  كل محور من محاور المقياس غير ، محور من المحاور الرئيسية لممقياسوف  كل 
، إلو الدرجة الكمية لممحور نفسومنسوبًا متساوية باليدد فقد قام الباحث بحساب النسبة المئوية لكل محور 

 فجاءت النتائج عمو النحو الموض  ف  الجدول اآلت :ف  كل محور،  الطمبةلمحكم عمو اتجاىات  وذلل
فيما يتعمق باتجاىاتيم نحو مادة  الطمبةوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجات ( المت36جدول)

 فييا المتضمنةالتربية الوطنية والمفاىيم 

 محاور االستبانة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي 

النسبة 
 المئوية

الدرجة 
 الكمية

 الرتبة

 1 71 %77 42 9.111 53.90 الوطنيةأىمية التربية 
 2 85 %64195 51 11.816 55.21 المفاىيم المتضمنة في كتاب التربية الوطنية

األنشطة والميارات المتضمنة في مادة التربية 
 3 75 %5412 45 14.816 40.65 الوطنية

 4 75 %47172 45 10.934 35.79 االستمتاع بدروس مادة التربية الوطنية
  315 %61183 183 27148 185.55 عامبشكل 
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فيما يتيمق باتجاىاتيم نحو مادة التربية  الطمبة لدرجاتأن المتوسط الحساب   (56 يتبين من الجدول 
المتوسط الفرض   من أكبر( وىذا الرقم 283.33  قد بمغالوطنية والمفاىيم المتضمنة فييا بشكل عام 

نحو مادة  الطمبةأن اتجاىات ( وىذا يدل عمو 14.78الميياري   ( كما بمغ االنحراا285لالستبانة البالغ 
فالجدول  اتجاىاتيم نحو المادة حسب كل محور من المحاورأما فيما يتيمق  محايدةالتربية الوطنية كانت 

 يبين ما يم :( 53 
م ت إذ بحسب درجات اتجاىات الطمبة جاء محور أىمية مادة التربية الوطنية ف  المرتبة األولو  -

%( كما بمغ المتوسط 44إلو الدرجة الكمية لممحور نفسو  منسوبًا النسبة المئوية لدرجاتيم ف  ىذا المحور 
 (، وىذا يدل عمو أن  اتجاىات الطمبة كانت إيجابية.1.22( وبمغ االنحراا الميياري 35.14الحساب   

حسب درجات اتجاىات ف  المرتبة الثانية فجاء المفاىيم المتضمنة ف  كتاب التربية الوطنية محور  أما -
( %67.13إلو الدرجة الكمية لممحور نفسو  منسوبًا إذ بم ت النسبة المئوية لدرجاتيم ف  ىذا المحور الطمبة 

، وىذا يدل عمو أن  اتجاىات الطمبة (22.8( وبمغ االنحراا الميياري 33.1كما بمغ المتوسط الحساب   
 كانت محايدة.

حسب درجات ف  المرتبة الثالثة  األنشطة والميارات المتضمنة ف  مادة التربية الوطنيةمحور جاء و  -
إلو الدرجة الكمية لممحور نفسو منسوبًا إذ بم ت النسبة المئوية لدرجاتيم ف  ىذا المحور اتجاىات الطمبة 

يدل عمو أن  ، وىذا (27.8( وبمغ االنحراا الميياري 74.63%( كما بمغ المتوسط الحساب   37.1 
 اتجاىات الطمبة كانت سمبية.

جاء محور االستمتاع بدروس مادة التربية الوطنية ف  المرتبة الرابية واألخيرة حسب درجات ثم  -
إلو الدرجة الكمية لممحور نفسو منسوبًا اتجاىات الطمبة إذ بم ت النسبة المئوية لدرجاتيم ف  ىذا المحور 

، وىذا يدل عمو أن  (24.1  ( وبمغ االنحراا الميياري53.41ساب   %( كما بمغ المتوسط الح74.41 
 اتجاىات الطمبة كانت سمبية.

ممفاىيم السياسية الت  أكدت عمو تمثل الطمبة ل (1445دراسة طربيو   تتفق ىذه النتيجة مع نتيجة    
درجة تمثميم ليا بمرتبة حيث جاء طمبة بيذه المفاىيم الالمتضمنة ف  مقررات المرحمة الثانوية ومدى وع  

 التربية منيج نحو الطمبة ( الت  اكدت عمو أن اتجاىات1444مرتفية، كما تتفق مع نتائج دراسة المسيان  
يجابية. أمن تحقيق ف  الوطنية ودوره  المجتمع كانت ذا قيمة مرتفية وا 

الطمبة محايدة ف  بيض أما بالنسبة لمحور األنشطة والميارات المتضمنة ف  المادة فقد كانت اتجاىات 
الجوانب وسمبية ف  الجوانب األخرى وربما ييود ذلل إلو طرائق تدريس المادة واالستراتيجيات المتبية من 
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قبل المدرسين، إضافة إلو ما جاء من نتائج ف  أثناء تحميل اتجاىات المدرسين وما تتضمنو كتاب التربية 
 طمبة اليومية ومشكالت الواقع اليوم .الوطنية من أنشطة ومفاىيم ال ترتبط بحياة ال

نحو كل  طمبةأما فيما يتيمق بكل عبارة من عبارات كل محور من محاور المقياس فيما يتيمق باتجاىات ال
بحساب متوسط الوزن النسب  لتحديةد درجةة  عبارة من عبارات كل محور من محاور المقياس، فقد قام الباحث

حسب فئات تدرج المقياس الخماس  ف  المقياس، وقد اعتمد الباحث خمسة مستويات لتحديد  طمبةاتجاىات ال
واالنحرافات  ةالحسابي اتالمتوسط( وحساب 8درجة االتجاه باعتبار أن المقياس كان خماسيًا،  انظر الجدول 

 .المييارية الستجاباتيم نحو عباراتيا
 مادة التربية الوطنية: أىمية أواًل1 محور

  ءت النتائج عمو النحو الموض  ف  الجدول اآلت :جا
فيما  عمى مقياس االتجاه الطمبة إجاباتلدرجات  والتقدير( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 37) جدول

 التربية الوطنية أىميةبكل عبارة من عبارات محور يتعمق 

المتوسط  أىمية مادة التربية الوطنية العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة التقدير المعياري

 2 بشدة موافق 844. 4.28 .الوطني االنتماء تعزز 1
 3 بشدة موافق 897. 4.25 كي ألكون مواطنَا صالحاً سمو  من تعزز 2
 6 موافق 1.018 3.92 الوطن1 تواجو التي والتيارات بالتحديات زادت من وعيي اإليجابي 3
 4 موافق 1.023 4.04 في تنمية المجتمع1  تسيم 4
 8 موافق 1.134 3.87 1الطالب ومجتمعو بين الروابطتعمل عمى تعميق  5
 7 موافق 1.065 3.91 كثير من المفاىيم السياسية1التقوم بدور ميم في تفسير  6
 9 موافق 1.056 3.86 1نتشجع االىتمام بمؤسسات الوط 7
 11 موافق 1.150 3.69 1االجتماعيةتفيدني في حياتي  8
 13 موافق 1.252 3.44 تزيد من قدراتي عمى المالحظة1 9
 12 موافق 1.231 3.54 مناىج التربية الوطنية ال تواكب التطورات1 11
 1 بشدة موافق 967. 4.33 تساعد في تنمية االعتزاز باليوية العربية1 11
 5 موافق 1.047 3.94 والعامة1 الخاصة الممتمكات عمى المحافظة تزيد من أىمية 12
 11 موافق 1.130 3.81 1اس بالمشكالت التي تواجو البشريةتنمي اإلحس 13
 14 محايد 1.318 3.02 الراىنة1تيمل التطورات  14

 1 موافق 1.023 3.85 المحور بشكل عام
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( جاءت ف  المرتبة تساعد ف  تنمية االعتزاز باليوية اليربية(  11( أن اليبارة  54يتبين من الجدول  
( 1، 27. بينما جاءت اليبارات  بشدة ( ووقيت ف  فئة موافق7.55الحساب    يامتوسطاألولو، حيث بمغ 

 .محايدف  المراتب األخيرة نظرًا لحصوليا عمو أدنو متوسط حساب  ووقوعيا ضمن فئة 
 مادة التربية الوطنية:المفاىيم المتضمنة في 1 ثانياً 

  النحو الموض  ف  الجدول اآلت :جاءت النتائج عمو 
فيما  عمى مقياس االتجاه الطمبة إجاباتلدرجات  والتقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 38) جدول

 بكل عبارة من عبارات محور المفاىيم المتضمنة في مادة التربية الوطنيةيتعمق 

 مادة التربية الوطنية المفاىيم المتضمنة في العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة التقدير المعياري

 2 موافق 1.078 3.87 تبرز المنجزات الحضارية لألمة1 1
 3 موافق 1.045 3.85 تتناول القوانين والتشريعات بصورة مناسبة1 2
 6 محايد 1.100 3.18 والخيرية عند الطمبة1 التطوعية لألعمال المبادرة روح تغرس 3

المفاىيم المتضمنة في الكتاب شاممة لممجال السياسي  4
 1 موافق 1.166 3.88 واالجتماعي1

 16 محايد 1.179 2.96 أجد متعة في قراءة موضوعات متعمقة بمفاىيم المواطنة1 5
 4 محايد 1.155 3.27 لوطنيا واالنتماء الوفاء تحقيق عمى ساعدنيت 6
 17 محايد 1.220 2.83 والكيرباء المياه استخدام في اإلسراف آثار توضيح عمى ساعدنيت 7

 مجتمع في سميمة أسرة لبناء األسري الترابط تحقيق عمى ساعدنيت 8
 سميم

 13 محايد 1.181 3.08

 11 محايد 1.100 3.15 وممارسةفكرًا  المواطنة تنمية عمى ساعدنيت 9
 14 محايد 1.129 3.12 الوطني اعتزازي من يزيد وطنية قضايا من يطرح ماأن  11
 15 محايد 1.163 3.04 باالنتماء شعوري يعزز الوطنية التربية لمادة دراستي أن 11
 8 محايد 1.139 3.17 الوطنية القيم من تعزز 12
 9 محايد 1.143 3.16 الوطن تواجو التي بالتحديات الطالبتعرف  13
 11 محايد 1.154 3.14 1والحضاري الثقافي التراث تعرف في الوطنية التربية تسيم 14
 5 محايد 1.133 3.20 العربية واألمة لموطن الوطني االنتماءتبين مستويات  15
 7 محايد 1.075 3.18 الوطنية القضايا مع التواصل مبدأ تنمي 16
 12 محايد 1.383 3.14 األخر والرأي الرأي قبول مبدأ الوطنية التربية تعزز 17

 2 محايد 1.214 3.24 بشكل عامالمحور 
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المفاىيم المتضمنة ف  الكتاب شاممة لممجال السياس  (  7( أن اليبارة  58يتبين من الجدول  
( ووقيت ف  فئة موافق. بينما 5.88الحساب    يامتوسط( جاءت ف  المرتبة األولو، حيث بمغ واالجتماع 

وسط حساب  ووقوعيا ضمن فئة لحصوليا عمو أدنو مت( ف  المراتب األخيرة نظرًا 4 ،3جاءت اليبارات  
 .محايد
 مادة التربية الوطنية:األنشطة والميارات المتضمنة في 1 ثالثاً 

  جاءت النتائج عمو النحو الموض  ف  الجدول اآلت :
فيما  عمى مقياس االتجاه الطمبة إجاباتلدرجات  والتقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 39) جدول

 بكل عبارة من عبارات محور األنشطة والميارات المتضمنة في مادة التربية الوطنيةيتعمق 

المتوسط  مادة التربية الوطنيةاألنشطة والميارات المتضمنة في  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة التقدير المعياري

 13 غير موافق 1.384 2.54 1تتضمن تنوع بالطرائق واألنشطة 1
 3 محايد 1.400 2.83 تنمي ميارات الحوار1 2
 2 محايد 1.381 2.96 تطبيقو وكيفية األولي اإلسعاف معرفة عمى ساعدنيت 3
 11 محايد 1.378 2.64 تنمي القدرات العقمية وميارات التعمم الذاتي1 4

 تحقيق في وأثره التطوعي العمل روح تنمية عمى ساعدنيت 5
 5 محايد 1.469 2.79 االجتماعي التكامل

 4 محايد 1.425 2.82 واإلنتاج التنمية بين التمييز عمى ساعدنيت 6

 الفنية لموظائف اإليجابي الدور معرفة عمى ساعدنيت 7
 12 محايد 1.371 2.63 والمينية

 6 محايد 1.470 2.78 لمعمل االيجابي الدور معرفة عمى ساعدنيت 8
 8 محايد 1.377 2.68 البحث والتجريب والمالحظة1تنمي ميارة  9
 9 محايد 1.399 2.68 في الحياة العمميةتبرز دور التربية الوطنية  11
 1 محايد 1.542 2.98 أن األنشطة والتدريبات الموجودة تغطي مجاالت الكتاب1 11

12 
أن األنشطة والتدريبات الموجودة تنمي التفكير العممي 

 14 غير موافق 1.281 2.53 واالبتعاد عن التفكير الخرافيواإلبداع 

 11 محايد 1.391 2.63 أن الموضوعات الموجودة معروضة بطريقة مشوقة وجذابة 13

 الشرطة، مثل األمنية المؤسسات معرفة عمىتساعدني  14
 7 محايد 1.512 2.74 المدني الدفاع المرور،

 15 غير موافق 1.356 2.45 تعاطييا من والتحذير المخدرات معرفة عمىتساعدني  15
 3 محايد 1.325 2.71 المحور بشكل عام



 عرض النتبئج وتفسريهب                                                                          الفصل اخلبمس      

.29 

( أن األنشطة والتدريبات الموجودة ت ط  مجاالت الكتاب(  22( أن اليبارة  51يتبين من الجدول  
. بينما جاءت محايد( ووقيت ف  فئة 1.18الحساب    يامتوسطجاءت ف  المرتبة األولو، حيث بمغ 

وسط حساب  ووقوعيا ضمن فئة ( ف  المراتب األخيرة نظرًا لحصوليا عمو أدنو مت2، 21، 23اليبارات  
 .محايد
 مادة التربية الوطنية:االستمتاع بدروس 1 رابعاً 

  جاءت النتائج عمو النحو الموض  ف  الجدول اآلت :
فيما  عمى مقياس االتجاه الطمبة إجاباتلدرجات  والتقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 41) جدول

 بكل عبارة من عبارات محور االستمتاع بدروس مادة التربية الوطنيةيتعمق 

المتوسط  االستمتاع بدروس مادة التربية الوطنية العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة التقدير المعياري

 6 غير موافق 1.432 2.56 1نيةاالرتياح أثناء درس التربية الوط .
 2 محايد 1.374 2.61 ارتاح عند قراءتي لموضوعات تدور حول األحداث الجارية1 4
 3 غير موافق 1.463 2.58 ضرورية لمطالب1 أنيا 5
 13 غير موافق 1.260 2.13 الخوف من امتحان مادة التربية الوطنية1 6
 1 محايد 1.435 2.64 زيادة عدد حصص مادة التربية الوطنية في البرنامج1 ضرورة 7
 15 غير موافق 1.248 2.08 االىتمام بشؤون اآلخرين من الجيران والزمالء والمجتمع1 8
 4 غير موافق 1.357 2.57 السعادة أثناء حضوري برامج تيتم بالتربية الوطنية1 9
 9 غير موافق 1.295 2.35 حاجة دائمة لمن يساعدني في تعمم مادة التربية الوطنية1ب :
 11 غير موافق 1.223 2.26 كره مواضيع التربية الوطنية لكونيا متداخمة ومتشابكة1 ;
صدار األحكام في دروس التربية الوطنية 2.  8 غير موافق 1.411 2.47 متعة في اتخاذ القرارات وا 
 5 غير موافق 1.432 2.57 تنمي لدي حب االستطالع أنيا ..
 11 غير موافق 1.388 2.21 التربية الوطنية عن الحصة1رح كثيرًا عندما يغيب مدرس الف 4.

.5 
بحصص التربية الوطنية ألنيا تكسبني ميارات  ضرورة االىتمام

 مفيدة1
 7 غير موافق 1.406 2.50

 14 غير موافق 1.252 2.11 أنو ال لزوم لمتربية الوطنية ضمن المواد الدراسية1 6.

 12 غير موافق 1.286 2.16 الوطنية1 الضيق والممل عند دراسة مادة التربية 7.
 4 غير موافق 1.024 2.38 المحور بشكل عام
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الحساب   يامتوسط( جاءت ف  المرتبة األولو، حيث بمغ 1، 3  تين( أن اليبار 74يتبين من الجدول  
( ف  المراتب األخيرة 7، 6، 27ووقيت ف  فئة محايد. بينما جاءت اليبارات  عمو التوال  ( 1.62و 1.67 

 .غير موافقنظرًا لحصوليا عمو أدنو متوسط حساب  ووقوعيا ضمن فئة 
 فرضيبت البحث: -5

 ، كمايم :(4.43البحث عند مستوى الداللة  اختبار فرضيات  تم  
  الفرضية األولى:

التربية الوطنية مادة نحو  المدرسيندرجات اتجاىات  يداللة إحصائية بين متوسط ووجد فرق ذيال " 
 1"وفقًا لمتغير الجنسفييا المفاىيم السياسية المتضمنة و 
لدرجات إجابات ، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المييارية يةلمتحقق من ىذه الفرضو 

وحساب ، محاورهمن محور الكم  بشكل عام وف  كل  عمو مقياس االتجاىاتمن الذكور واإلناث،  المدرسين
جاءت نتائج اختبار الفرضية عمو النحو الموض  بالجدول ، و  ت( لداللة الفرق لميينتين المستقمتين قيمة

 اآلت :
متوسطات درجات إجابات المدرسين في مقياس االتجاىات الكمي، بشكل ( لداللة الفرق بين t- test( قيم )41جدول)

 حسب متغير الجنسعام وفي كل محور من محاوره 

محاور 
المتوسط  العدد المجموعة المقياس

 الحسابي
االنحراف 
درجات  قيمة ت المعياري

 الحرية
قيمة 
 القرار الداللة

 أىداف المادة
 9.318 60.91 57 الذكور

 غير دالة 0.189 106 1.321
 13.276 58.02 51 اإلناث

 محتوى المادة
 7.233 42.93 57 الذكور

 دالة 0.033 106 2.155
 8.332 46.16 51 اإلناث

 أىمية المادة
 16.652 57.60 57 الذكور

 دالة 0.008 106 2.724
 15.233 49.20 51 اإلناث

 الكمي
 24.266 161.44 57 الذكور

 غير دالة 0.090 106 1.710
 24.711 153.37 51 اإلناث

عمو  المدرسين( لداللة الفرق بين متوسطات درجات إجابات t-test( أن قيمة  72يتبين من الجدول  
( وتبين أن قيمة الداللة قد 246عند درجات الحرية   (2.424بم ت  ككل قد مقياس االتجاىات

 مما يدل عمو قبول الفرضية األولو.دال إحصائيًا، غير لذلل فالفرق ( 4.43من   أكبروى  ( 4.414بم ت 
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المدرسين ف  محوري محتوى مادة  إجابات متوسطات درجات إحصائية بينبينما وجد فرق ذو داللة 
ف  محور محتوى المادة ولمصمحة الذكور ف  محور أىمية  اإلناثالتربية الوطنية وأىميتيا وذلل لمصمحة 

 مادة التربية الوطنية.
( الت  أكدت 1441( وبشير  1444( ومراشدة  1447تتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كاًل من طربيو     

عمو عدم وجود فروق ف  اتجاىات المدرسين وتقييميم لكتاب التربية الوطنية حسب مت ير الجنس، وربما 
مة المتقدمة وىم قائمون عمو ييود ذلل إلو تالش  الفروقات الذىنية والفكرية لدى المدرسين ف  ىذه المرح

رأس عمميم بينما ظيرت الفروق لمصمحة اإلناث ف  محور محتوى المادة وييتقد الباحث أن ىذه الفروق 
تيزى لموضوعات المادة الت  قد تناسب االناث أكثر من الذكور، اما ف  محور أىمية المادة فقد كانت 

دراكيم الفروق لمصمحة الذكور وييزو الباحث ىذه الفروق إ لو اىتمام الذكور بالسياسة اكثر من اإلناث وا 
 ألىمية المادة وموضوعاتيا.

ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المييارية ، الفرضيات: الثانية والثالثة والرابيةلمتحقق من و    
اسُتخدم  ، ثممحور من محاوره الثالثةالكم  وف  كل  عمو مقياس االتجاىات المدرسينلدرجات إجابات 

 ، كمايم :اختبار تحميل التباين األحادي الختبار داللة الفروق الظاىرة بين المتوسطات الحسابية
  :الثانيةالفرضية 

نحو مادة التربية  المدرسينات درجات اتجاىات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط"
 1"المؤىل العمميلمتغير الوطنية والمفاىيم السياسية المتضمنة فييا وفقًا 

  موضحة تفصياًل ف  الجدول اآلت :جاءت النتائج 
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درجات المدرسين في مقياس ( لمفروق بين متوسطات ANOVA( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي)42جدول)
 العممي  حسب متغير المؤىل االتجاىات الكمي، وفي كل محور من محاوره

مستويات 
 متغير

المؤىل 
 العممي

المتوسط  المحاور العدد
 الحسابي

االنحراف 
مجموع  مصدر التباين المعياري

متوسط  df المربعات
قيمة  fقيمة  المربعات

 القرار الداللة

 28 معيد

أىداف 
 المادة

بين  9.69 61.25
 58.372 2 116.744 المجموعات

0.445 
 

.642 
 

غير 
 دالة

داخل  12.02 58.71 49 إجازة
 131.276 105 13784.02 المجموعات

دبموم 
 107 13900.76 الكمي 11.97 59.32 31 دراسات

 

 11.39 59.55 108 الكمي
 28 معيد

محتوى 
 المادة

بين  8.16 41.61
 313.5 2 627.122 المجموعات

1.439 
 

.040 
 

غير 
 دالة

داخل  8.76 43.86 49 إجازة
 57.654 105 6053.646 المجموعات

دبموم 
 107 6680.769 الكمي 4.34 47.97 31 دراسات

 

 7.90 44.45 108 الكمي
 28 معيد

أىمية 
 المادة

بين  15.71 54.36
 583.885 2 1167.76 المجموعات

2.200 
 

.116 
 

غير 
 دالة

داخل  16.14 56.39 49 إجازة
 265.347 105 27861.41 المجموعات

دبموم 
 107 29029.18 الكمي 17.00 48.61 31 دراسات

 

 16.47 53.63 108 الكمي
 28 معيد

المقياس 
 ككل

بين  25.57 157.2
 91.92 2 183.843 المجموعات

.148 
 

.862 
 

غير 
 دالة

داخل  26.42 158.9 49 إجازة
 619.746 105 65073.34 المجموعات

دبموم 
 107 65257.18 الكمي 21.51 155.9 31 دراسات

 

 24.69 157.6 108 الكمي

متوسطات  بين (0.5.وجود فروٍق ذات داللة إحصائية عند مستوى   ( عدم42ن الجدول  يتض  م
تيزى لمت ير  (محور من محاورهوف  كل  ،الكم  عمو مقياس االتجاىات  اتجاىات المدرسيندرجات إجابات 

دالة غير ( وى  قيمة 0862.وبم ت قيمة الداللة  ،(4.278، فقد بم ت قيمة اإلحصائ  ا  اليمم  المؤىل
 .الثانية قبول الفرضية الصفرية( مما يدعو 0.5.إحصائيًا عند مستوى الداللة 

( 2117مبارل  ودراسة  (2113( واليطيوي  1447األحمدي   تتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة    
كتب ( الت  أكدت عمو عدم وجود فروق ف  آراء وتقييم المدرسين ل1447( والمييقل  1441ودراسة بشير  

 .التربية الوطنية ومختما كتب المواد االجتماعية حسب مت ير المؤىل اليمم 
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  :الثالثةالفرضية 
نحو مادة التربية  المدرسينات درجات اتجاىات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط"

 1"لمتغير عدد سنوات الخبرةالوطنية والمفاىيم السياسية المتضمنة فييا وفقًا 
  النتائج موضحة تفصياًل ف  الجدول اآلت :جاءت 

درجات المدرسين في مقياس ( لمفروق بين متوسطات ANOVA( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي)43جدول)
  الخبرةعدد سنوات حسب متغير  االتجاىات الكمي، وفي كل محور من محاوره

 مستويات متغير
المتوسط  المحاور العدد الخبرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مصدر 
 التباين

مجموع 
متوسط  df المربعات

قيمة  fقيمة  المربعات
 القرار الداللة

 5 من أقل
 33 سنوات

أىداف 
 المادة

بين  9.401 59.24
 405.1 2 810.240 المجموعات

3.249 
 

.043 
 

غير 
 دالة

 سنوات 5 من
داخل  12.832 57.43 51 10 ى أقل منإل

 124.67 105 13090.52 المجموعات
 سنوات 10 من

  107 13900.76 الكمي 9.395 64.46 24 وأكثر
 11.398 59.55 108 الكمي

 5 من أقل
 33 سنوات

محتوى 
 المادة

بين  7.818 44.39
 279. 2 559. المجموعات

.004 
 

.996 
 

غير 
 دالة

 سنوات 5 من
داخل  7.328 44.53 51 10 ى أقل منإل

 63.621 105 6680.210 المجموعات
 سنوات 10 من

  107 6680.769 الكمي 9.417 44.38 24 وأكثر
 7.902 44.45 108 الكمي

 5 من أقل
 33 سنوات

أىمية 
 المادة

بين  16.58 54.97
 469.5 2 939.100 المجموعات

1.755 
 

.178 
 

غير 
 دالة

 سنوات 5 من
داخل  16.00 50.73 51 10 ى أقل منإل

267.52 105 28090.08 المجموعات
5 

 سنوات 10 من
  107 29029.18 الكمي 16.78 57.96 24 وأكثر
 16.47 53.63 108 الكمي

 5 من أقل
 33 سنوات

المقياس 
 ككل

بين  25.19 158.6
 164.1 2 3292.36 المجموعات

2.789 
 

.066 
 

غير 
 دالة

 سنوات 5 من
داخل  24.17 152.6 51 10 ى أقل منإل

590.14 105 61964.81 المجموعات
1 

 سنوات 10 من
  107 65257.18 الكمي 23.23 166.7 24 وأكثر
 24.69 157.6 108 الكمي

متوسطات  بين (0.5.وجود فروٍق ذات داللة إحصائية عند مستوى   ( عدم43يتض  من الجدول  
تيزى لمت ير  (محور من محاورهوف  كل  ،الكم  عمو مقياس االتجاىات اتجاىات المدرسيندرجات إجابات 

غير ( وى  قيمة 66...وبم ت قيمة الداللة  ،(1.481، فقد بم ت قيمة اإلحصائ  ا   عدد سنوات الخبرة
 لثة.الثا قبول الفرضية الصفرية( مما يدعو 0.5.دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 
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( الت  أكدت جميييا 1447( طربيو  1444( ومراشدة  1441تتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة بشير     
عمو عدم وجود فروق ف  تقييم الميممين لكتب التربية الوطنية واتجاىاتيم نحو المفاىيم المتضمنة فييا حسب 

 مت ير عدد سنوات الخبرة .
بينت عدم وجود توافق بين نتائج تحميل ( الت  2116لشمول  كما تتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة ا   

وأنو  المحتوى ووجية نظر الميممين حول مدى شيوع المفاىيم السياسية ف  كتب التربية االجتماعية و الوطنية
 .ال توجد فروق ف  اتجاىاتيم نحوىا حسب مت ير سنوات الخبرة

  :الرابعةالفرضية 
نحو مادة التربية  المدرسينات درجات اتجاىات إحصائية بين متوسطال توجد فروق ذات داللة "

 1"لمتغير التخصصالوطنية والمفاىيم السياسية المتضمنة فييا وفقًا 
  موضحة تفصياًل ف  الجدول اآلت :جاءت النتائج 

مقياس درجات المدرسين في ( لمفروق بين متوسطات ANOVA( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي)44جدول)
 التخصص حسب متغير  االتجاىات الكمي، وفي كل محور من محاوره

مستويات 
 متغير

 التخصص
المتوسط  المحاور العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مصدر 
 التباين

مجموع 
متوسط  df المربعات

قيمة  fقيمة  المربعات
 القرار الداللة

 29 جغرافية

أىداف 
 المادة

بين  9.206 55.97
 219.5 3 658.720 المجموعات

1.724 
 

.167 
 

غير 
 دالة

داخل  12.563 59.44 25 تاريخ
 127.327 104 13242.04 المجموعات

 11.670 60.53 32 سياسية عموم
 11.668 62.95 22 فمسفة  107 13900.76 الكمي

 11.398 59.55 108 الكمي

 29 جغرافية

محتوى 
 المادة

45.03 6.316 
بين 

 151.2 3 453.743 المجموعات

2.526 
 

.042 
 

غير 
 دالة

 6.759 46.24 25 تاريخ
داخل 

 59.875 104 6227.026 المجموعات

 8.810 45.25 32 سياسية عموم
 8.749 40.50 22 فمسفة  107 6680.769 الكمي

 7.902 44.45 108 الكمي

أىمية  29 جغرافية
بين  13.306 50.41 المادة

 5.148 1251.0 3 3753.23 المجموعات
 

.002 
 دالة 
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داخل  18.116 47.52 25 تاريخ
 243.038 104 25275.94 المجموعات

 13.430 62.41 32 سياسية عموم
 18.062 52.05 22 فمسفة  107 29029.18 الكمي

 16.471 53.63 108 الكمي

 29 جغرافية

المقياس 
 ككل

بين  18.362 151.41
 1759.2 3 5277.77 المجموعات

3.050 
 

.032 
 

 دالة
داخل  26.867 153.20 25 تاريخ

 576.725 104 59979.40 المجموعات

  107 65257.18  24.861 168.19 32 سياسية عموم
 25.869 155.50 22 فمسفة

    الكمي
 24.696 157.63 108 الكمي

 

متوسطات درجات  بين (0.5.( وجود فروٍق ذات داللة إحصائية عند مستوى  44الجدول  يتض  من 
تيزى لمت ير  (محور من محاورهوف  كل  ،الكم  عمو مقياس االتجاىات  اتجاىات المدرسينإجابات 

( وى  قيمة دالة إحصائيًا 0.32.وبم ت قيمة الداللة  ،(5.434، فقد بم ت قيمة اإلحصائ  ا  التخصص
عمو  الت  تنصو  وقبول الفرضية البديمة الفرضية الصفرية إلو رفض( مما يدعو 0.5.عند مستوى الداللة 

   :أنو
نحو مادة التربية الوطنية  المدرسينات درجات اتجاىات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -

 1ولمصمحة تخصص العموم السياسية التخصصوالمفاىيم السياسية المتضمنة فييا وفقًا لمتغير 
المدرسين ف  محور أىمية  إجاباتكانت ىنال فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  اكم -

 مادة التربية الوطنية لمصمحة تخصص اليموم السياسية.
ات   أكدت عمو عدم وجود فروق بين درج( الت2116ذه النتيجة مع نتائج دراسة الشمول  تختما ى   

حسب مت ير التخصص وييزو الباحث االختالا ف  اتجاىات المدرسين نحو مادة التربية الوطنية  المدرسين
مون حسب مت ير التخصص ولمصمحة تخصص اليموم السياسية إلو أن المدرسين درسوا التخصص ومم

 منحازين إلو تخصصيم وحبيم لتدريسو. اومن الطبيي  أن يكونو  بجميع نواحيو
  :الخامسةالفرضية 

درجات اتجاىات الطمبة نحو مادة التربية الوطنية  يال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط"
 1"والمفاىيم السياسية المتضمنة فييا وفقًا لمتغير الجنس

طمبة لدرجات إجابات لمتحقق من ىذه الفرضية، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المييارية 
، محاورهمن محور الكم  بشكل عام وف  كل  عمو مقياس االتجاىاتمن الذكور واإلناث،  الصا الثامن
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ية عمو النحو الموض  جاءت نتائج اختبار الفرضفوحساب قيمة  ت( لداللة الفرق لميينتين المستقمتين، 
 بالجدول اآلت :

متوسطات درجات إجابات الطمبة في مقياس االتجاىات الكمي، بشكل عام ( لداللة الفرق بين t- test( قيم )45جدول)
 حسب متغير الجنسوفي كل محور من محاوره 

محاور 
المتوسط  العدد المجموعة المقياس

 الحسابي
االنحراف 
درجات  قيمة ت المعياري

 الحرية
قيمة 
 القرار الداللة

 أىمية المادة
 9.759 53.89 360 الذكور

 غير دالة 960. 742 050.
 8.471 53.92 384 اإلناث

 مفاىيم المادة
 8.758 50.17 360 الذكور

 دالة 000. 742 12.367
 12.356 59.94 384 اإلناث

 األنشطة
 13.736 41.66 360 الذكور

 دالة غير 073. 742 1.794
 15.722 39.71 384 اإلناث

 االستمتاع
 11.828 38.44 360 الذكور

 دالة 000. 742 6.584
 9.380 33.30 384 اإلناث

 الكمي
 26.072 184.15 360 الذكور

 غير دالة 178. 742 1.348
 28.715 186.87 384 اإلناث

عمو  الطمبة( لداللة الفرق بين متوسطات درجات إجابات t-test( أن قيمة  73يتبين من الجدول  
( وتبين أن قيمة الداللة قد 471عند درجات الحرية   (2.578بم ت  ككل قدمقياس االتجاىات 

 مما يدل عمو قبول الفرضيةدال إحصائيًا، غير لذلل فالفرق ( 4.43من   أكبروى  ( 4.248بم ت 
 الخامسة.

مادة  المفاىيم المتضمنة ف  الطمبة ف  محورصائية بين درجات اتجاىات بينما وجد فرق ذو داللة إح -
لمصمحة ذلل و  ربية الوطنيةاالستمتاع بدروس مادة التف  محور و  اإلناثالتربية الوطنية وذلل لمصمحة 

 الذكور.
( الت  أكدت عمو عدم وجود فروق ف  اتجاىات 1444تتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة المسيان     

الطالب حسب مت ير الجنس وربما ييود ذلل إلو كال الجنسين ميتمين بالمادة وموضوعاتيا عمو حد السواء 
   ىذه الظروا الت  تمر بيا سورية.ال سيما ف

 
 
 



 عرض النتبئج وتفسريهب                                                                          الفصل اخلبمس      

..7 

 :البحثوتوصيبت مقرتحبت 
 :يأتي الباحث ماويوصي في ضوء نتائج البحث يقترح 

  عمو المفاىيم السياسية الوثيقة  فيو والتركيز الوطنيةمحتوى مادة التربية  بمجال االىتمام زيادةتوجيو
 .الصمة بحياة الطمبة والمدرسين عمو السواء

 عمو فيو األنشطة والميارات المتضمنة ف  مادة التربية الوطنية والتركيز بمجال االىتمام زيادة توجيو 
 من ميمة مواقا ف  الطالب ووضع الحياة، ف  مواقا وتطبيقاتيا المجتمع ميارات حل مشكالت

 .الكتاب وحدات من وحدة كل نياية ف  مناسبة خالصات ووضع يا،م  حكيفية  ف  ومساعدتو الحياة
 الكتاب تضمين وضرورة التفكير عند الطالب تنم  وأسئمة أنشطة عمو الكتاب احتواء ينب   توجيو 

 الرحالت عمو بحيث تركز .بينيم الفردية وتراع  الفروق الطالب ميول تناسب وأسئمة، أنشطة
 وألىميتيا الوطنية، التربية كتاب بأىداا قوي ارتباط من ليذا الجانب لما الميدانية، والزيارات
 الطالب، بين التياون  اليمل قيمة عمو التركيز إلو باإلضافة مواضيييا، تيميم ف  وفياليتيا
 .والالصفية الصفية األنشطة خالل من الواقع، عمو أرض وتجسيدىا

 إقامة برامج تدريب وبرامج توعيٍة لمدرس  ومدرسات التربية والوطنية تمكنيم من تنمية مدارل  توجيو
 طمبتيم بأىمية التربية الوطنية، وتنمية روح المشاركة السياسية لدييم. 

 لميناية وتوجيو الطالب الوطنية التربية أىمية عمو فييا والتركيز الكتاب مقدمة صياغة إعادة توجيو 
 .دواتووأ بكتابو

   أن يحتوي ينب   كما موضوع، كل قبل تيميمية وأىداا عامة أىداا عمو الكتاب احتواء ينب 
 أن يمكن والمدرس، بالطالب مراجع خاصة وقائمة المؤلا، عمييا اعتمد الت  بالمراجع قائمة عمو
 أوسع بشكل والتركيز الفكر تطور اليمماء ف  دور إبراز إلو باإلضافة واالطالع، القراءة من تزيد

 .اليمم  والتكنولوج  التقدم ظل ف  نييش أننا خاصة .ذلل عمو وأشمل
 لمطالب اليمرية والفئة يتناسب بما المفاىيم السياسية ف  مادة التربية الوطنية طرح ف  التسمسل 

 .وبتدرج منطق 
 بالمادة،  خاصة وعممية ول وية ومفاىيم سياسية مصطمحات لقوائم الكتاب تضمين عمو التأكيد

ضافة  .ف  الكتاب األخرى والبيانات واألشكال الصور إلو قوائم وا 
  إجراء مزيد من الدراسات الت  تتيمق بتحميل مقررات التربية الوطنية لمصفوا المختمفة، لمكشا عن

 مواطن القوة والضيا بشكل يفس  المجال لمزيد من التطوير واالرتقاء لصال  المجتمع والطمبة. 
 الت  تواجو تدريس التربية الوطنية لتجاوزىا ووضع  وقاتمن الدراسات الت  تكشا المي إجراء مزيد

 الحمول المناسبة ليا. 
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 رسيندالمفاهيم السياسية المتضمنة في كتاب التربية الوطنية لمصف الثامن األساسي واتجاهات الم
 والطمبة نحوها

 مقدمة البحث:
ّ الكتاد االكرّي دنارددناسىدمات د ملااعوديمالكرددتلّالكّيل دي،افهد ،اا رد،عاليددتاسّليالكعرويد،الكاعويريد،عاتىددتا يعد

ر ايحا جاإكيوالنالكّيل ،عالإذلافندنالكتاد اااودساس دباايفتيد،ا دوير،عاتلحادت االكراعوملكتا ءالكذياينيلارنوا
ذلاعاتهيغافأ وتاا وبارقيتءعا  اّالنااحقيقاسىّلفالكرنيج  .ر ّيار يّيعاتظييافإخيلجاج 

 لكرعيلد،اتطفيعد، تلكرجارد  لكطوفد، ف حاي جد   لكراهدو، لكعتلردل ردن فرجرتاد، لكاعويريد، لكرند ىج اادأري
 ارويد، اعدّاترد  لالحاي جد  ع اودك رد  لن دج ري  ردّ  كرعيلد، كواحويدل ايضد، لكرند ىج يجعدل رد ر تنتايايد 
 لكقتي تنق ط تلع كياي الكرن ىج ىذه تلق  رعيل، خالكي  رن يا ح ترير، ضيتيي، خطتي لكاعويري، لكرن ىج احويل

ل  لكاعويري، لكرن ىج احويل يط ل سن تيرتن ليي ع تلكضعف  رحدّّي رتضدتا   يط ل ستاتوي ع لكرني ج ر ّي
 .ليو

ذلات نالكتا االكرّي نا عاتيجااسنايخض اكعروي  اريًر الناارويانالكاعوماتلكاعويما–فشتلاا ماا–تل 
افي ااناغييى ا لكاقتيماتلكرالمر،الكرخاو ،عالإناكتااالكايفي،الالجار اي،اتخ ه،الكتطني،اسىري،اخ ه،اان ّي

، تلكاتللقالكرق لنافيناسفن ءالألر،الكتلحّيتلك ي  ي،االكانشم،الالجار اي،رنالكتااالكرّي ي،؛األني اايتزااوسا
لكر رناحوق،ار ني،ارنالكاعويمالأل   ن؛االكف حثاسنايقتمافاحويلاتا االكايفي،الكتطني،ايس رناىذلالكرنطوقا

اكرعيل،الكر  ىيمالك ي  ي،الكراضرن،اليو.
 مشكمة البحث:

الكا كن:اف ك ؤللارشتو،الكّيل ،ااوخصا
لمصف الثامن األساسي وما اتجاهات  في كتاب التربية الوطنية لمتضمنةالمفاهيم السياسية اما 

 المعممين والطمبة نحوها؟
 أسئمة البحث: -
اكوهفالكر رنالأل   ن؟الناتا االكايفي،الكتطني،اكراضرن،كر  ىيمالك ي  ي،الر ال -1
الكايفي،الكتطني،اكوهف -2 الاج ى  الكطوف،انحتار ّي اكراضرن،كر  ىيمالك ي  ي،اللكر رنالأل   ناتلار 

 ؟ليي 
اكراضرن،كر  ىيمالك ي  ي،الر الاج ى  الكرعورينانحتار ّيالكايفي،الكتطني،اكوهفالكر رنالأل   ناتل -3

 ؟ليي 
النارج لااطتيياتااالكايفي،الكتطني،.لكرن  ف،الكرقايح  اار  -4

ا
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 فرضيات البحث: -
ا(:5...لخاف ياليضي  الكفحثاانّار ات الكّالك،ا)اي ج

ااالفرضية األولى:
ا اذيال اليق ارات طاتتجّ افين اإحه مي، الكتطني،االكرّي ينّيج  الاج ى  اانّالك، الكايفي، ار ّي نحت

اتلكر  ىيمالك ي  ي،الكراضرن،اليي اتلقً اكراغييالكجنب.
ااالفرضية الثانية:

نحتار ّيالكايفي،الكتطني،االكرّي ينالااتجّاليتقاذل اّالك،اإحه مي،افينارات ط  اّيج  الاج ى  ا
اتلكر  ىيمالك ي  ي،الكراضرن،اليي اتلقً اكراغييالكرؤىلالكعورن.

ااالفرضية الثالثة:
طني،انحتار ّيالكايفي،الكتاالكرّي ينالااتجّاليتقاذل اّالك،اإحه مي،افينارات ط  اّيج  الاج ى  ا

اتلكر  ىيمالك ي  ي،الكراضرن،اليي اتلقً اكراغييااّّا نتل الكخفيي.
ااالفرضية الرابعة:

نحتار ّيالكايفي،الكتطني،االكرّي ينالااتجّاليتقاذل اّالك،اإحه مي،افينارات ط  اّيج  الاج ى  ا
اتلكر  ىيمالك ي  ي،الكراضرن،اليي اتلقً اكراغييالكاخهص.

ااالفرضية الخامسة:
ّيج  الاج ى  الكطوف،انحتار ّيالكايفي،الكتطني،اتلكر  ىيماانّالك،اإحه مي،افينارات طاتتجّاليقاذيالا

الك ي  ي،الكراضرن،اليي اتلقً اكراغييالكجنب.
 متغيرات البحث: -
 المتغيرات المستقمة: وهي: -1
 )جغيللي،عاا ييخعالو  ،عااوتما ي  ي،(.امتغير التخصص: -
ارعيّاإاّلّالكرعورينعاإج زياج رعي،عاّيل   ااوي .اامتغير المؤهل العممي: -
اذتيعاسنرس.االجنس:متغير  -
سقلارناخربا نتل عارناخربا نتل اإكسااشيا نتل عاستريارنااشياامتغير الخبرة التدريسية: -

ا نتل .
اتىن:االمتغيرات التابعة: -2
اّيج،ااتلليالكر  ىيمالك ي  ي،الكراضرن،الناتا االكايفي،الكتطني،.ا-
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الاج ى  ارعورنالكايفي،الكتطني،.ا-
الاج ى  الكطوف،.ا-
  :وعينته مجتمع البحث -
 .كر رنتا االكايفي،الكتطني،الكرقيياكوهفال -1
 (ارّليب..1لنارّين،اّرشقاتفوغااّّالكرّليبالكّلخو،النالكفحث)الكرّليبالكي ري، -2
ّرشقاكوع ماارّين،لناكوهفالكر رنارناريحو،الكاعويمالأل   نااتطني،لكايفي،الكر ّياجري ارعورنا -3

 .(ارعورً اترعور،1.8تفوغااّّاسليلّااين،الكفحث)ا(2.15-2.14لكّيل نا)
(اط كفً ا744جري اطوف،الكهفالكر رنارناريحو،الكاعويمالأل   ناتفوغااّّاسليلّااين،الكفحث) -4

 تط كف،.
 أدوات البحث: -

 سّلياكاحويلالكرحات . .1
 ل اف ن،الاج ى  الكطوف،. .2
 ل اف ن،الاج ى  الكرعورين. .3

 منهج البحث: -
الكنتعارنالألفح ثاتيعَيفالكرنيجالكته ناالاارّ اكرالمراواكيذل لكف حثالكرنيجالكته نالكاحويونانظيًل

اجر الكرعوتر  اتلكحق مقافلايياما فأنوالكرنيجالكذيايّيبالكظ ىيياتر اىنالنالكتلق عاتالايقفاانّارجّي
ا(.183عاص...2فاهني ي عاتاحويوي ارمال اخالصالكنا مجارني ا)لكّتيّييع

 ئج البحث:نتا -
 من مرحمة التعميم لمصف الثامن في كتاب التربية الوطنية لمتضمنةلمفاهيم السياسية اما ا -1

 األساسي؟
كاحّيدّالكر د ىيمالك ي  دي،االكايفي،الكتطنيد،اكوهدفالكرد رناتا ا احويلكإلج ف،ااناىذلالك ؤللاق مالكف حثاف

لكراضددرن،اليددوعاتذكددكاكتددلاّيبااوددساحددّياتلقددً اكرعيدد يالكاحويددلعاتح دد االكاتدديليل اكور دد ىيماكتددلاّيبارددنا
 (ار يتر ا ي  يً .464رجرتعالكر  ىيماكوّيبالكتلحّاتفرجرتاي الكتونالكانافوغ ا)

القدّلكتاد اعاّيتباوسالألخي الدناالك ي  ي،اليا  عان اااتلجّافعضالكر  ىيماحيثاّك الكنا مجااوساا
رددنافددينالكر دد ىيماا%(11.9)ا ىيمالك ي  ددي،الكراعوقدد،افييمدد،الألرددمالكراحددّيالكريافدد،الألتكددسافن ددف،ر ددلكا لحاودد

اوييددد الكر ددد ىيمالك ي  دددي،الكراضدددرن،الدددناّيبالكرق ترددد،اعالك ي  دددي،الألخدددي الدددناّيتباتاددد االكايفيددد،الكتطنيددد،
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ا،الكراضرن،الناّيبانظ مالكحتمالنالكجريتييد،الكعيفيد،الك دتيي،افن دف،لك ي  يا%(ارمالكر  ىيم8.35فن ف،ا)
ا.%(8.13)

تر ايافيناسنالكر  ىيمالك ي  ي،الناّيبالكرنظر  الكشعفي،اقّاج ء النالكريافد،الكيلفعد،اردنافدينان داا-
تيالألرددمالكر دد ىيمالددنالكددّيتبالألخددي اتجدد ء الكر دد ىيمالك ي  ددي،الكراعوقدد،افرؤ  دد  اىيمدد،الألرددمالكراحددّيا ّت

الكراحّيالناحلالكنزلا  الكّتكي،اتلكاعويمالنالكجريتيي،الكعيفي،الك تيي،ااوسالكاتلكنافن اارا  تا،.
فينر الحاو الكر  ىيمالك ي  دي،الكراضدرن،الدناّيبالكرنظرد  الكّتكيد،اتلكرؤ  د  الكرق ليد،الكريافد،الألخيدييا

 رنافينااتيليل الكر  ىيمالك ي  ي،الألخي ا
لمفاهيم السياسية نحو مادة التربية الوطنية لمصف الثامن األساسي وا المدرسينما اتجاهات  -2

 ؟فيها لمتضمنةا
سر الير اياعوقاج ء الاج ى  الكرّي ينانحتار ّيالكايفي،الكتطني،ا وفي،اتتقع النالم،ا)غييارتللق(عاا-

 :لقّاافينار ايونالاج ى ايمانحتالكر ّياح ااتلارحتيارنالكرح تي
لددنالكريافدد،الكر نيدد،اا.سىددّلفالكايفيدد،الكتطنيدد،تايفيدد،الكتطنيدد،الددنالكريافدد،الألتكددساجدد ءارحددتياسىريدد،اردد ّيالكاا-
سر الير اياعوقافتلااف ييارنااف يل اتلارحتيارنالنالكرياف،الكر كر،ارحات ار ّيالكايفي،الكتطني،اج ءاافينر 

ا.رنااف يل اتلارحتيارنارح تيالكرقي بارح تيالكرقي بالير اياعوقاف اج ى  الكرّي ينانحتاتلااف يي
لمفاهيم السياسية نحو مادة التربية الوطنية لمصف الثامن األساسي وا الطمبةما اتجاهات  -3

 ؟فيها لمتضمنةا
ا ا)رح يّ(ع الم، الن اتتقع  ارح يّي الكتطني، الكايفي، ار ّي انحت الكطوف، الاج ى   اياعوقاج ء  الير  سر 

 ر ايون:ايونالقّاافينار ارحتيارنالكرح تيلاج ى ايمانحتالكر ّياح ااتلا
لنالكرياف،الألتكساتت ن الاج ى ايماليج في،اتتقع اضدرنالمد،ااأهمية مادة التربية الوطنيةمحور ج ءاا-

ارتللقاح اااّيج  الكرقي ب.
لدنالكريافد،الكر نيد،اتت ند الاج ىد ايمارح يدّيا المفاهيم المتضمنة في كتاب التربيةة الوطنيةةمحور ج ءاا-

 تتقع اضرنالم،ارح يّاح اااّيج  الكرقي ب.

لدنالكريافد،الكر كرد،اتت ند ا األنشطة والمهارات المتضمنة في مادة التربية الوطنيةةمحور ج ءاا-
 لاج ى ايما وفي،اتتقع اضرنالم،اغييارتللق.

لدددنالكريافددد،الكيلفعددد،اتلألخيددديياتت نددد ا مةةةادة التربيةةةة الوطنيةةةة االسةةةتمتاد بةةةدروسمحةةةور جددد ءاا-
 لاج ى ايما وفي،اتتقع اضرنالم،اغييارتللق.
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 نتائج فرضيات البحث.
ّيج  الاج ى  الكرّي ينانحتار ّيالكايفي،الكتطني،اانّالك،اإحه مي،افينارات طاذتتجّاليقايالاا-1

الك الك ي  ي، الكجنب.تلكر  ىيم اكراغيي اتلقً  اليي  ارحات اراضرن، ارحتي الن الك يق اتجّ الكايفي،اافينر  ر ّي
ان ثاتلنارحتياسىري،الكر ّياكرهوح،الكذتتي.لكتطني،اكرهوح،الإل

ارات طا-2 افين اإحه مي، اذل اّالك، اليتق ااتجّ الكايفي،اال ار ّي انحت   اّيج  الاج ى  الكرّي ين
الكتطني،اتلكر  ىيمالك ي  ي،الكراضرن،اليي اتلقً اكراغييالكرؤىلالكعورن.

اإحا-3 اذل اّالك، اليتق ااتجّ ارات طال افين الكايفي،اه مي، ار ّي انحت   اّيج  الاج ى  الكرّي ين
الكتطني،اتلكر  ىيمالك ي  ي،الكراضرن،اليي اتلقً اكراغييااّّا نتل الكخفيي.

  اّيج  الاج ى  الكرّي ينانحتار ّيالكايفي،الكتطني،ااتجّاليتقاذل اّالك،اإحه مي،افينارات طا-4
اتل اليي  الكراضرن، الك ي  ي، ات ن اتلكر  ىيم اتر  الك ي  ي،. اكراغييالكاخهصاتكرهوح،ااخهصالكعوتم قً 

اىن كاليتقالنارحتياسىري،ار ّيالكايفي،الكتطني،اكرهوح،ااخهصالكعوتمالك ي  ي،.
اليقايالاا-5 افينارات طاذتتجّ اإحه مي، الكتطني،اانّالك، الكايفي، ار ّي انحت ّيج  الاج ى  الكطوف،

اقً اكراغييالكجنب.اتلكر  ىيمالك ي  ي،الكراضرن،اليي اتل
تلناالإلن ثفينر اتجّالك يقالنارحتيالكر  ىيمالكراضرن،النار ّيالكايفي،الكتطني،اتذككاكرهوح،اا-6

اتذككاكرهوح،الكذتتي.كايفي،الكتطني،ارحتيالال ارا عافّيتبار ّيال
 ااا

ا
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 يم جمهوري  االبتدائيين والرابع الثالث ل صفين القراءة مهاهل محتو  تقويم(2009). ييصل.  أحمد، (3
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 ل مةتم م المق ةم المسةتو  مةع ومةد  توايقة  الف سةطيهم المههةاج يةم األساسةم السةابع ل صةف الوطهي 
 ي سةطين يةم التم يمية  المم ية  " األول التربةوي مقدمة  ل مةؤتمر بحةث ورقة   ."بياجية  هظرية  وية 

 .جامم  القدس: ي سطين." المستقب ي  وآياقها
 . عمان: دار ال واء.مقدم  يم التربي  السياسي  ألقطار الوطن المربم(. 1987التل، سميد. ) (19
 .، تميين دراسماألهداف الس وني ، مستوياتها، طر  اشتقاقها، وصياغتها. (2111هصر. ) ،حمدان (20

 عبري س طه  عمان. .مرنز تدريب المم مين

اسةةتخدام الخةةرائط الزمهيةة  يةةم تهميةة  مفهةةوم الةةزمن لةةد  تالميةةم الصةةف "(.  1991حميةةدة، إمةةام. )   (21
 ، جامم  عين شمس، مصر.8، المدد مج   دراسات يم المهاهل وطر  التدريس، "األول اإلعدادي

رة يم التم ةيم المةام مةا قبةل الجةاممم يةم المهاهل التربوي  المطو (. 2118الحصري، ع   مهير. ) (22
 ، وزارة التربي الجمهوري  المربي  السوري  أهدايها ومماييرها
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قةيم االهتمةاء والةوالء المتضةمه  يةم مههةاج التربية  الوطهية  (. 2119حمتو، هبيةل يمقةوب سةمارة. ) (23
 . الجاممةةةةة  . رسةةةةةال  ماجسةةةةةتير غيةةةةةر مهشةةةةةورة. ن يةةةةة  التربيةةةةةل مرح ةةةةة  األساسةةةةةي  الةةةةةدهيا يةةةةةم ي سةةةةةطين

 غزة.  ي سطين. -اإلسالمي 
.  المواد االجتماعية  أهةدايها ، محتواهةا واسةتراتيجيات تدريسةها( . 1996)  .ياطم  إبراهيم ، حميدة (24

 .القاهرة: منتب  الههض  المصري 
 األردن، عمان، دار المسيرة.  .مهارات التدريس الصفم. (2117الحي  ، محمد محمود. ) (25
. عمةةان: دار المسةةيرة ل هشةةر طرائةة  تةةدريس الدراسةةات االجتماعيةة (. 2116خضةةر، يخةةري رشةةيد. ) (26

 والتوزيع.
 النتةةةةب عةةةالم: إربةةةةد. التةةةدريب يةةةم حديثةةةة  اتجاهةةةات(. 2118. )رداح والخطيةةةةب، أحمةةةد الخطيةةةب، (27

 .الحديث
الصةةف  (. ياع يةة  همةةومج الةةتم م البهةةائم يةةم تحصةةيل ط بةة  2113الخوالةةدة، سةةالم عبةةد المزيةةز. )  (28

األول الثةةاهوي الم مةةم يةةم مةةادة األحيةةاء واتجاهةةات الط بةة  هحوهةةا. رسةةال  دنتةةورا  غيةةر مهشةةورة. ن يةة  
 الدراسات الم يا. جامم  عمان المربي  ل دراسات الم يا.

 األول ، . الطبم التم يمم النتاب تصميم التربوي ، المهاهل بهاء أسس.( 2006 ). محمد الخوالدة، (29
 .والطباع  والتوزيع ل هشر المسيرة دار : عمان

 .ل ماليين الم م دار بيروت: لبهان. .التربي  قاموس .( 1981 ). ع م محمد الخولم، (31
 الهجةاح الوطهية . جاممة  2. ط . المهةاهل تصةميم يم إجراءات .( 1995 ) . هظير أيهان دروزة، (31

 .ي سطينهاب س  الوطهي . الهجاح جامم  والهشر. والمخطوطات التوثي  مرنز
 .ي سطين هاب س، ،تقييمها وممايير المهاهل .( 2006 ) .هظير أيهان دروزة، (32
(. اإلحصةةاء الوصةةفم. مهشةةورات 2112درويةةش، رمضةةان محمةةد ؛ رحمةة ، عزيةةزة عبةةد المةةال.) (33

 جامم  دمش .
. بيةةروت: البحةةث الم مةةم وأساسةةيات  الهظريةة  وممارسةةت  المم يةة (. 2111الدويةةدري، رجةةاء وحيةةد. ) (34

 الفنر المماصر.دار 
 .المحتو ،أهواع ،استخدام  تح يل ( 2011 ). .سامم ،رحيم (35

2/1/2011http://www.jeddmath.com/vb/showthread.php?p=96 
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، مصةةةر. القةةةاهرة: عةةةالم 2. طالتةةةدريس همامجةةة  ومهاراتةةة (. 2115)  زيتةةةون، نمةةةال عبةةةد الحميةةةد.  (36
 النتب.

ومم مةم  (. "دور مم مةم "التربية  اإلسةالمي "2117)الزيود، محمد صةايل والخوالةدة، هاصةر أحمةد.  (37
"التربي  االجتماعي  والوطهي " يم التربي  الوطهي  لط بتهم من وجه  هظر المم مين أهفسهم يم األردن 

    ، ي سطين.4، المدد 13المج د  مج   المهارة،" ، 
 ل ماليين.. بيروت: دار الم م مهاهل المواد االجتماعي  (. 1984سمادة، جودت. )  (38
 المةةواد االجتماعيةة  يةةم التم ةةيم المةةام :أهةةدايها ، . ( 1987أبةةو الفتةةوح ،ويتحةةم مبةةارك)  رضةةوان ، (39

 دار الممارف. القاهرة :. مهاهجها ،طر  تدريسها
 ل ماليين. دار الم م مهاهل الدراسات االجتماعي  بيروت : .( 1991جودت أحمد )  ،سمادة  (41
والدراسةات (. تدريس مفةاهيم ال  ة  المربية  والرياضةيات  1988. ) سمادة، جودت واليوسف، جمال (41

 االجتماعي . بيروت: دار الجيل.
براهيم، عبد اهلل محمد (42  تهظيمات المهاهل وتخطيطها وتطويرها، . (2111) .سمادة، جودت أحمد وا 

 ، عمان: دار الشرو .2ط
 عمان: دار الشرو . أساليب تدريس الدراسات االجتماعي . (. 1989السنران، محمد. )  (43
تيهسةةةون  . أثةةةر المسةةةتو  التحصةةةي م واسةةةتخدام همةةةومج جاهييةةة  وميةةةرل( 1989سةةة يمان، جمةةةال. )  (44

وطريقةةةة  القةةةةراءة والتسةةةةميع يةةةةم انتسةةةةاب ط بةةةة  الصةةةةف األول اإلعةةةةدادي ل مفةةةةاهيم الج راييةةةة . رسةةةةال  
 ماجستير غير مهشورة. جامم  اليرموك. إربد. األردن.

مرنةز   .التربية يةم وتطبيقاتة  المضةمون تح يةل أسة وب مههجية  ( 1991 ). .شةنري أحمةد، سةيد (45
 .قطر قطر، جامم . التربوي  البحوث

 .لبهان بيروت، .البالغ  دار.والبيئ  الوراث  بين التربي  ( 2005 ). األمير. عبد الدين، شمس (46
االجتماعيةةة  مةةةد  شةةةيوع المفةةةاهيم السياسةةةي  يةةةم نتةةةب التربيةةة  (. 1996الشةةة ول، عبةةةد الممطةةةم. ) (47

رسةال   .والوطهي  ل مرح   األساسي  الم يا يم األردن مةن خةالل تح يةل محتواهةا ووجهة  هظةر مم ميهةا
 جامم  اليرموك، األردن. .ماجستير غير مهشورة 

. مصةةةةر. القةةةةاهرة: دار الفنةةةةر تح يةةةةل المحتةةةةو  يةةةةم الم ةةةةوم اإلهسةةةةاهي  (.2002). طميمةةةة ، رشةةةةدي  (48
 المربم.
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عمةةةان: دار  .مهةةةاهل الدراسةةةات االجتماعيةةة  وطةةةر  تدريسةةةها(.  2111، حامةةةد عبةةةداهلل. ) طاليحةةة  (49
 المسيرة.

تقةةةويم نتةةةب مةةةادة التربيةةة  االجتماعيةةة  والوطهيةةة  (.  1994الطةةةورة ، عبةةةد الةةةرحمن خالةةةد محمةةةد. )  (51
رسال  ماجستير غير  .ل صف السادس األساسم من وجه  هطر المم مين يم محايظ  جهوب األردن

 مهشورة ، جامم  مؤت ، األردن .
 مههةاج أهةداف يةم المتضةمه  ل قةيم الوطهي  التربي  نتب احتواء مد   .( 2002 ) .احمد ,عبابه  (51

 المربي . عمان جامم . مهشورة غير ماجستير رسال  . األردن يم الم يا األساسي  المرح  
المبسةةةةةةم، محمةةةةةةةد مصةةةةةةةطف ؛ أبةةةةةةو عةةةةةةةواد ، يةةةةةةة   عبةةةةةةاس، محمةةةةةةةد خ يةةةةةةةل؛ هويةةةةةةل، محمةةةةةةةد بنةةةةةةةر؛  (52

. األردن، عمةةةان: دار  1(. مةةةدخل إلةةة  مهةةةاهل البحةةةث يةةةم التربيةةة  وع ةةةم الةةةهفس. ط2117محمةةةد.)
 المسيرة.

 المم نة  .الشةرو  دار. اإلعةالم وسةائل يةم المحتةو  تح يةل. ( 1983 ) . محمةد الحميةد، عبةد (53
 .السمودي  المربي 

عمةةةةان: دار  .األردن .8ط .الم مةةةةم مفهومةةةة  وأدواتةةةة  وأسةةةةاليب البحةةةةث (. 2114عبيةةةةدات، موقةةةةان.) (54
 الفنر.

 والمصري. . بيروت والقاهرة: دار النتاب ال بهاهمالتقييم التربوي الهادف(.  1997)  .عطي ، هميم (55
تقيةةيم نتةةب التربيةة  االجتماعيةة  والوطهيةة  يةةم مرح ةة  (.  1995المطيةةوي ، رغةةدة محمةةد عيةةاش. )  (56

جاممةة   .رسةةال  ماجسةةتير غيةةر مهشةةورة . ردن يةةم ضةةوء األسةةاس االجتمةةاعمالتم ةةيم األساسةةم يةةم األ
 اليرموك، األردن .

 . عمان: دار المسيرة.2ط .القياس والتقويم التربوي(. 2119عالم، صالح الدين محمود.) (57
  .دار عالم النتاب : القاهرة .1ط .رؤي  سياسي  ل تم يم (.1999.)ع م، سميد إسماعيل (58

 
 .األردن عمان، الصفاء، دار .الم مم البحث وأساليب مهاهل. .( 2000 )ربحم ع يان، (59
 األساسةي  ل مرح ة  االجتماعية  التربية  نتةب يم اإلهسان حقو  . مبادئ .( 2001 )أحمد عمايرة، (61

 األردن. اربد. اليرموك. جامم  غير مهشورة، ماجستير رسال  .لها المم مين ممري  ومد  األردن يم
 . القاهرة: منتب  خدم  الطالب.2. ط مدخل إل  ع م الهفس(.  1991عمران، محمد. )  (61
 ي سطين يم األساسي  الم يا ل مرح   الوطهي  التربي  مباحث احتواء (. مد 2111عمرو، هممان. ) (62

 المفتوح . ي سطين. القدس المودة.  جامم  ح  لمفهوم
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األردن:  .عمةان .األساسةي  ل مرح ة  المدرسةي  النتةب وتطةوير تقةويم  .( 2006 ) .عبيةر ع يمةات، (63
 والهشر. ل طباع  دار حامد

 مةن األخيةرة الثالثة  الصةفوف يةم األحيةاء ع ةم نتةب محتةو  تح يةل.  ( 2009 ).يحية  الممةارين، (64
 األول، المج د / 65 /المدد ،دمش  جامم  مج   الجهسي ، التربي  مجال يم األساسم التم يم مرح  
 .سوريا دمش ،

األولة   ل ح قة  اإلسةالمي  التربية  نتةب يةم التقويمية  األسةئ   تح يةل .( 2004 ). محمةد المياصةرة، (65
 الم ةومسةمود  الم ةك جاممة  مج ة  ."مقارهة  دراسة " ُعمةان وسة طه  األردن يةم األساسةم التم ةيم مةن

 .721-683، ص ص 2، المدد 17اإلسالمي ، المج د  والدراسات التربوي 
 التربية  نتةب لمحتةو  أهمةومج (.  تصةميم2112عبةد الةرحمن. ) بهةم محمةود ، الصةبحيين عيةد  (66

 والم مية  المالمية  التربية  وقةيم مفةاهيم ضةوء يةم األردن األساسةي  يةم ل مرح ة  والوطهية  االجتماعية 
 .329- 4344 عدد ،8 . مج دالتربوي  الم وم يم األردهي  المج    ،والتنهولوجي 

 رسةال  .البيئية  التربية  يةم السةوري الت فزيةون بةرامل مضةمون تح يةل ( 2000 ). .هةادر غةازي، (67
 .دمش  جامم  التربي ، ن ي  .دنتورا 

. القةاهرة: دار الم ةم التربي  المائي  ومهاهل الدراسةات االجتماعية (.  2119يرج اهلل، وليد محمد. )  (68
 واإليمان.

 التةراث منتةب .المحةيط القةاموس ( 1994 ). .يمقةوب بةن محمةد الةدين مجةد آبةادي، الفيةروز (69
 .لبهان بيروت، .الرسال  ومؤسس 

. اإلحصةةاء لاداريةةين واالقتصةةاديين(. 2117القاضةةم، دالل ؛عبةةد اهلل، سةةهي   ؛ البيةةاتم، محمةةود.) (71
 األردن. عمان: دار الحامد.

. عمةةةةان. األردن: دار الشةةةةرو  سةةةةينولوجيا التم ةةةةيم والةةةةتم م الصةةةةفم(.  1998قطةةةامم، يوسةةةةف. )  (71
 واإلعالم.ل هشر 

. األردن. عمةان: دار اليةازوري 1(.القيةاس والتقةويم يةم ع ةم الةهفس. ط1997) نراج ، عبد القادر. (72
 الم مي . 

  . القاهرة. مصر: عالم النتب.2. طاتجاهات حديث  يم تدريس التاريخ. (1991ال قاهم، أحمد. ) (23
. الجةةةزء 3. ط االجتماعيةةة المةةةواد (.  1991ال قةةةاهم، أحمةةةد ومحمةةةد، يةةةارو  ورضةةةوان، بةةةرهس. )   (74

 القاهرة. مصر: عالم النتب.1
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ممجم المصط حات التربوي ، الممري  يم المهاهل وطةر  (. 1999قاهم، أحمد، والجمل، ع م. )ال  (75
 .  القاهرة: عالم النتب.5. ط التدريس

م نة  (. تح يل أهشةط  التم ةيم يةم مقةررات التربية  الوطهية  بالم2114المميقل، عبد اهلل بن محمد. ) (76
، 11. مج ةةةد مج ةةة  دراسةةةات تربويةةة  واجتماعيةةة المربيةةة  السةةةمودي  ووجهةةة  هظةةةر المم مةةةين اتجاههةةةا. 

 .3المدد
المفةةاهيم السياسةةي  المتضةةمه  يةةم مقةةررات المرح ةة  الثاهويةة  يةةم (. 2113طربيةة ، محمةةد عصةةام. ) (77

رسال  دنتورا  غيةر  .االردن ومد  وعم ط ب  السه  الجاممي  األول  بهم  المفاهيم ودرج  تمث هم لها
 جامم  عمان المربي  ل دراسات الم يا. األردن. .مهشورة 

مةةد  تمثةةل ط بةة  المرح ةة  اإلعداديةة  يةةم مةةدارس (.  1991عبةةد ال طيةةف ، حسةةن ع ةةم حسةةن. )  (78
، رسةةال  ماجسةةتير غيةةر التم ةةيم المةةام بدولةة  البحةةرين ل مفةةاهيم التةةم يتضةةمهها مههةةاج التربيةة  الوطهيةة 

 عمان، األردن . .األردهي  الجامم   .مهشورة 
 . لتقةويم وتطةةوير األهةةداف التم يمية  ، التقةةويم نمةدخل لتطةةوير التم ةةيم(. ا 1979لبيةب ، رشةةدي. )  (79

جاممةة  عةةين شةةمس،  .المرنةةز القةةومم ل بحةةوث التربويةة  باالشةةتراك مةةع مرنةةز تطةةوير تةةدريس الم ةةوم 
 القاهرة. 

الزمةةة  لتالميةةةم الح قةةة  الثاهيةةة  مةةةن التم ةةةيم (. القةةةيم االجتماعيةةة  ال 1994مبةةةارك ، يتحةةةم يوسةةةف.)  (81
 المج ةةة  المربيةةة  ل تربيةةة .، اد االجتماعيةةة  يةةةم تهميتهةةةا ل طةةةالباألساسةةةم بمصةةةر ، ودور مهةةةاهل المةةةو 

 .1، المدد 12المج د 
 .عمان: منتب  الرائد الم مي .التربي  المدهي  ) المواطه  ( (. 1993هاصر، ابراهيم )  (81
. عمةةةان: أسةةةس التربيةةة  الوطهيةةة (.  2116هاصةةر، ابةةةراهيم عبةةةد اهلل، وشةةةويحات ، صةةةفاء هممةة . )  (82

 منتب  الرائد الم مي .
 .مصر القاهرة، العربي. الفكر دار .التربوية المناهج نظريات .( 1997 ) علي.  مدكور، (83
 الهفسةةةي  والتربويةةة ،االختبةةةارات والمقةةةاييس يةةةم الم ةةةوم (.  2112)  مةةةراد، صةةةالح؛ سةةة يمان، أمةةةين. (84

 . مصر. القاهرة: دار النتاب الحديث.خطوات إعدادها وخصائصها
 مرح ة  التم ةيم مةن التاسةع ل صةف الوطهية  التربية  نتةاب تقةويم(. "2117مراشةدة، حسةين أحمةد.) (85

 األول. ، المدد - 23 ، المج دمج   جامم  دمش  ل م وم التربوي  والهفسي األردن"،  يم األساسم
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 يةم ل مرح ة  األساسةي  الوطهية  التربية  نتب يم الوطن صورة .( 2006 ) . هشام ياتن  مشاهر. (86
 .ي سطين القدس. القدس. جامم . ة مهشور غير ماجستير رسال   .ي سطين

 التربية  مةههل هحةو الثاهوية  المرح ة  طةالب اتجاهةات(. 2117المسيان، عبد الحميد ع م أحمةد. ) (87
. رسال  ماجستير غيةر مهشةورة. ن ية  الدراسةات الم يةا. جاممة  المجتمع أمن تحقي  يم الوطهي  ودور 
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 املفاهيم املتضمنح يف كتاب الرتتيح الىطنيح للصف الثامن( قائمح 1ملحق)
 

 الجميورية العربية السوريـة

 جامعــــة دمشــــق

 كميــــة التربيـــــة

 قسم المناىج وطرائق التدريس

 المحترم.....................................................األستاذ الدكتور 
ة الوطنيـة "المفاىيم السياسية المتضمنة فـ  كتـاا التربيـ :بعنوان دراسة بإجراء الباحث قومي

عمو  درجوة الجاجسوو ير  حصوولمل "نحوىــااتجاىــاا المعممـين والطمبـة لمصـ  الاـامن األساسـ  و 
 في الجناىج وطرائق ال دريس.

ونظـرا  لمــا تتمتعـون بــو مـن مبــرع زمميــة نعتـز بيــا  يحرجـ  التفضــل بتحكـيم قائمــة المفــاىيم 
 المتضمنة ف  كتاا التربية الوطنية لمص  الاامن األساس   من حيث:السياسية 

 اع بار الجفاىيم الجذكورة سياسية أم ال.  .1
 جناسبة طريقة ورود الجفيوم السياسي. .2
 إضافة أو حذف جا  رونو جناسبًا. .3

 

 واالحرتامولكم وافر التقدير شاكرين حسن تعاونكم 
 الباحث                                                                   

 زم  زيس  الحماده
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 الوحدع األول 
 : اقافة المجتمعالدرس األول

 النسبة التكرار المفيوم السياس 
 أشكال ورود المفيوم

 صورع فكرع جممة كممة
  *  *  5 ثقافة الجج جع -1
  *  *  3 اليوية الوطنية -2
 *     5 الجج جع العربي السوري -3
 *   *  1 جوانب الثقافة -4
  *    1 االن جاء الوطني -5
    *  1 ال ساجح -6
    *  2 ال عاونالجشاركة و  -7
  *    1 الروح الوطنية -8
    *  1 الدفاع عن الوطن -9
   *   2 اال صال واإلعالمال واصل و  -11
    *  1 العزلة -11
  *    1 السمجيالسالم وال عايش  -12
 *     1 الجعارض -13

      24 مجموع التكراراا

 

 مالحظاا المحكم

 ىل المفاىيم الواردع تحعتبر سياسية؟  
 

 مناسبة شكل ورود المفيوم السياس 
 

 إضافة أو حذ  ما ترونو مناسبا  
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 : المؤسساا الاقافيةالاان الدرس 

 النسبة التكرار المفيوم السياس 
 أشكال ورود المفيوم

 صورع فكرع جممة كممة
 *  *   3 الجؤسسات الثقافية -1
  * *   1 الوحدة الوطنية -2
 *  *   3 الجراكز الثقافية -3
 *  * *  2 الجك بات الوطنية -4
 *  *   2 الج حف -5
   *   1 النيضة العمجية والثقافية -6
   *   1 الجك بة الجدرسية -7
    *  1 وزارة الثقافة -8
 *     2 الج احف الوطنية -9

 *  *   2 الج احف العمجية -11
   * *  1 الج احف البيئية -11
   * *  1 الج احف ال ربوية -12

      21 مجموع التكراراا

 

 مالحظاا المحكم

  ىل المفاىيم الواردع تحعتبر سياسية؟
 

 مناسبة شكل ورود المفيوم السياس 
 

 مناسبا  إضافة أو حذ  ما ترونو 
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 : التعميم ف  الجميورية العربية السوريةالدرس الاالث

 النسبة التكرار المفيوم السياس 
 أشكال ورود المفيوم

 صورع فكرع جممة كممة
      1  طويره نجية الجج جع و  -1
      1 الوزاراتالججعيات و  -2
 *     1 الزاجية ال عميم -3
      1 القطاع الخاص -4
      1 القطاع العام -5
   *   4 وزارات الدولة -6
  * *   1 جديرية االحصاء وال خطيط -7
      1 الجعايير الوطنية -8
 *  * *  1 القناة الفضائية ال ربوية -9
 *     3 جشروعات وزارة ال ربية -11
   *   2 الجعاىد و الجاجعات -11
  * * *  2 النيضة العمجية -12
 * * * *  8 ال عميجي نظامال -13

      27 مجموع التكراراا

 

 مالحظاا المحكم

 تحعتبر سياسية؟  ىل المفاىيم الواردع
 

 مناسبة شكل ورود المفيوم السياس 
 

 إضافة أو حذ  ما ترونو مناسبا  
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 : التعددية االقتصاديةالدرس الرابع

 النسبة التكرار المفيوم السياس 
 أشكال ورود المفيوم

 صورع فكرع جممة كممة
    *  1 ال عددية -1
    *  2 ال عددية االق صادية -2
  *    2 ال نجية الشاجمة -3
  * *   3 القطاعات االق صادية -4
      3 االق صاد الوطني -5
      1 العالجيةال طورات االق صادية و  -6
 *   *  3 القطاع العام -7
 *   *  3 القطاع ال عاوني -8
 *   *  3 القطاع الخاص -9
 *   *  3 القطاع الجش رك -11
      1 الجن ج الوطني -11
  * *   1 رؤساء األجوال العربية واألجنبية -12
      1 الجنظجات الشعبية والنقابية -13
 *  *   2 الججعيات ال عاونية -14

      29 مجموع التكراراا

 

 مالحظاا المحكم

 ىل المفاىيم الواردع تحعتبر سياسية؟
 

 المفيوم السياس مناسبة شكل ورود 
 

 إضافة أو حذ  ما ترونو مناسبا  
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 : المنظماا الشعبيةالدرس المامس

 النسبة التكرار المفيوم السياس 
 أشكال ورود المفيوم

 صورع فكرع جممة كممة
    *  3 الجنظجات الشعبية -1
    *  1 النقابات الجينية -2
    *  1 الججعيات األىمية -3
    *  1 قيم ال عاون -4
    *  2 العجل ال طوعي -5
    *  1 جصمحة الجج جع -6
 * * * *  4 ا حاد شبيبة الثورة -7
 * * * *  4 اال حاد العام النسائي -8
 *  * *  4 نقابة الجعمجين -9
    *  1 الوحدة الوطنية -11
    *  1 الجج جعالدولة و  -11
    *  5 قيادات الجنظجة -12
   *   1 الججمس الجركزي لمجنظجة -13
   *   1 جحو األجيةنشر الثقافة و  -14

      31 مجموع التكراراا

 

 مالحظاا المحكم

 ىل المفاىيم الواردع تحعتبر سياسية؟
 

 مناسبة شكل ورود المفيوم السياس 
 

 إضافة أو حذ  ما ترونو مناسبا  
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 الوحدع الاانية 
 : أنظمة الحكمالدرس األول

 النسبة التكرار المفيوم السياس 
 أشكال ورود المفيوم

 صورع فكرع جممة كممة
    *  7 أنظجة الحكم -1
    *  1 السمطة -2
  *    2 الحياة السياسية -3
 * *    2 النظام الجمكي -4
 * *    2 النظام اإلليي -5
   *   1 نظام حكم الشعب بنفسو -6
  *    1 نظام الشورى -7
  *    2 النظام االق صادي -8
   *   1 الحكم الديجقراطي -9
  *    1 الجساواة بين الجواطنين -11
  *    1 الدولة القوجية والديجقراطية -11
    *  2 النظام البرلجاني -12
      1 النظام الرئاسي -13

      24 مجموع التكراراا

 

 مالحظاا المحكم

  ىل المفاىيم الواردع تحعتبر سياسية؟
 

 مناسبة شكل ورود المفيوم السياس 
 

 إضافة أو حذ  ما ترونو مناسبا  
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 : نظام الحكم الديمقراط الدرس الاان 

 النسبة التكرار المفيوم السياس 
 أشكال ورود المفيوم

 صورع فكرع جممة كممة
 * *    7 نظام الحكم الديجقراطي -1
      1 إرادة الشعوب -2
    *  1 جؤسسات الدولة -3
  *    1 العدالة والجساواة -4
  *    2 الديجقراطيةججارسة  -5
   *   3 الديجقراطية ال جثيمية -6
    *  1 دس ور الدولة -7
  *    2 الديجقراطية الجباشرة -8
  *    2 السمطة ال نفيذية -9

  *    1 الديجقراطية شبو الجباشرة -11
  *    2 الحياة السياسية -11
  *  *  1 سيادة القانون -12
    *  2 الجواطنة -13
  *    2 االس بدادي الحكم -14
  *    2 النظام الجمكي -15

      29 مجموع التكراراا

 

 مالحظاا المحكم

 ىل المفاىيم الواردع تحعتبر سياسية؟    
 

 مناسبة شكل ورود المفيوم السياس 
 

 إضافة أو حذ  ما ترونو مناسبا  
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 : نظام الحكم ف  الجميورية العربية السوريةالدرس الاالث

 النسبة التكرار المفيوم السياس 
 أشكال ورود المفيوم

 صورع فكرع جممة كممة
  *    3 نظام الحكم في الججيورية العربية السورية -1
  *    4 جؤسسا يا الديجقراطيةالدولة و  -2
    *  2 الوحدة الوطنية -3
    *  7 الدس ور -4
  *    7 دس ور الججيورية العربية السورية -5
  *    2 جؤسسا والحكم و سجات نظام  -6
  *  *  1 ىوية الدولة -7
  *    1 حرية الوطن -8
 *   *  2 الجبادئ السياسية -9
      1 ال نفيذية والقضائيةالسمطات ال شريعية و  -11
 *   *  1 الحرية -11
      2 الجواطنة -12
    *  2 ججمس الشعب -13
    *  2 ججمس اإلدارة الجحمية -14
      1 إل  الوطن الواحد االن جاء -15

      38 مجموع التكراراا

 

 مالحظاا المحكم

 ىل المفاىيم الواردع تحعتبر سياسية؟    
 

 مناسبة شكل ورود المفيوم السياس 
 

 إضافة أو حذ  ما ترونو مناسبا  
 

 



 املالحق

411 
 

 الوحدع الاالاة 
 : المنظماا الدوليةالدرس األول

 النسبة التكرار المفيوم السياس 
 أشكال ورود المفيوم

 صورع فكرع جممة كممة
 * *    7 عصبة األجم -1
    *  1 شبح الحروب -2
    *  3 السالم -3
  *    1 جؤسسات الجج جع الدولي -4
    *  1 جنظجات دولية -5
   *   1 النزاع الجسمح -6
    *  1 القانون الدولي -7
  *    1 الجواثيق الدوليةالجعاىد و  -8
  *    2 جؤ جر الصمح -9
    *  1 السمم الدولي -11

      19 مجموع التكراراا

 

 مالحظاا المحكم

 فاىيم الواردع تحعتبر سياسية؟ ىل الم
 

 مناسبة شكل ورود المفيوم السياس 
 

 إضافة أو حذ  ما ترونو مناسبا  
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 : ىيئة األمم المتحدعالدرس الاان 

 النسبة التكرار المفيوم السياس 
 المفيومأشكال ورود 

 صورع فكرع جممة كممة
 *   *  12 ىيئة األجم الج حدة -1
      1 الجج جع الدولي -2
  *    1 ظالم الحروب -3
      2 عصبة األجم -4
  *  *  2 الجج جع الدولي -5
    *  1 جنظجات دولية -6
 *   *  13 الججعية العاجة -7
    *  11 ججمس األجن -8
  *  *  5 جحكجة العدل الدولية -9

  *    1 ال عاون الدولي -11
  *    1 حق النقض الفي و -11
  *    5 ججمس حقوق اإلنسان -12
 * *    2 الجسائل القانونية -13

      56 اارامجموع التكر 

 

 مالحظاا المحكم

 ىل المفاىيم الواردع تحعتبر سياسية؟    
 

 مناسبة شكل ورود المفيوم السياس 
 

 مناسبا  إضافة أو حذ  ما ترونو 
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 : مؤسساا ىيئة األمم المتحدعالدرس الاالث

 النسبة التكرار المفيوم السياس 
 أشكال ورود المفيوم

 صورع فكرع جممة كممة
  *    2 جؤسسات ىيئة األجم الج حدة -1
  *    1 حفظ األجن والسمم الدوليين -2
 *   *  3 اليونيسكو  -3
 *     5 اليونيسيف -4
 *     4 األونوروا -5
 *   *  4 جنظجة العجل الدولية -6
    *  4 صندوق النقد الدولي -7
    *  1 ال عميم لمجج جع -8
    *  1 ال راث العالجي -9
    *  1 جحو األجية -11
  *    1 السمطات الحكوجية -11
  *    1 الجساواة -12
    *  1 جكافحة البطالة -13

      29 مجموع التكراراا

 

 مالحظاا المحكم

 ىل المفاىيم الواردع تحعتبر سياسية؟    
 

 مناسبة شكل ورود المفيوم السياس 
 

 إضافة أو حذ  ما ترونو مناسبا  
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 : دور األمم المتحدع ف  النزازاا الدوليةالدرس الرابع

 النسبة التكرار المفيوم السياس 
 أشكال ورود المفيوم

 صورع فكرع جممة كممة
    *  7 األجم الج حدة -1
    *  3 النزاعات -2
  *    3 السمم العالجيالعدالة و  -3
  *    5 الصراع العالجي -4
    *  1 القوى الدولية -5
    *  1 الجج جع الدولي -6
  *    2 جحكجة العدل الدولي -7
  *    1 ال جييز العنصري -8
    *  3 ججمس األجن -9

      1 جيثاق األجم الج حدة -11
  *  *  1 إحالل السالم -11
    *  1 حكوجيةىيئات  -12

      29 مجموع التكراراا

 

 مالحظاا المحكم

 ىل المفاىيم الواردع تحعتبر سياسية؟    
 

 مناسبة شكل ورود المفيوم السياس 
 

 إضافة أو حذ  ما ترونو مناسبا  
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 الوحدع الرابعة 
 أاره ف  المجتمع اإلنسان الدرس األول: التطور العمم  والتقن  و 

 النسبة التكرار السياس المفيوم 
 أشكال ورود المفيوم

 صورع فكرع جممة كممة
    *  6 ال قنيال طور العمجي و  -1
    *  4 سباق ال سمح -2
  *    2 اح كار ال قانة -3
    *  1 أسمحة ف اكة -4
    *  1 الوسائل العسكرية -5
 *  *   2 سباق إن اج األسمحة -6
 *     1 الوسائل العمجية وال قنية -7
   *   1 الجرفأ -8
   *   1 الجطار -9
   *   1 السكك الحديدية -11
   *   1 اال صاالت -11

      21 مجموع التكراراا

 

 مالحظاا المحكم

 ىل المفاىيم الواردع تحعتبر سياسية؟    
 

 مناسبة شكل ورود المفيوم السياس 
 

 إضافة أو حذ  ما ترونو مناسبا  
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 الييمنةاالحتالل و الدرس الاان : 

 النسبة التكرار المفيوم السياس 
 أشكال ورود المفيوم

 صورع فكرع جممة كممة
    *  1 االح الل والييجنة -1
    *  1 العسكريةالوسائل العمجية و  -2
 *     8 االح الل -3
  *    2 القطب الواحد -4
    *  1 النفوذ -5
 *     2 ثقافة االح الل -6
  *    3 الصراعال نافس و  -7
    *  2 اال فاقال حالف و  -8
    *  1 النظام الرأسجالي -9
  *    1 ال وازن الدولي -11
  *    11 جحاربة اإلرىاب -11
      1 أسمحة -12

      34 مجموع التكراراا

 

 مالحظاا المحكم

 ىل المفاىيم الواردع تحعتبر سياسية؟    
 

 مناسبة شكل ورود المفيوم السياس 
 

 حذ  ما ترونو مناسبا   إضافة أو
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 انتياك حقوق اإلنسانالدرس الاالث: االحتالل و 

 النسبة التكرار المفيوم السياس 
 أشكال ورود المفيوم

 صورع فكرع جممة كممة
    *  1 الصراعات -1
    *  6 قوة االح الل -2
  *    2 ججارسات العدو -3
 *   *  2 اإلرىاب -4
  *    2 ان ياك حقوق اإلنسان -5
    *  2 االح كار -6
    *  1 الييجنة -7
  *    1 العسكريالحصار االق صادي و  -8
    *  1 إثارة النزاعات -9

  *    1  جزئة البالد -11
      19 مجموع التكراراا

 

 مالحظاا المحكم

 ىل المفاىيم الواردع تحعتبر سياسية؟    
 

 مناسبة شكل ورود المفيوم السياس 
 

 ترونو مناسبا  إضافة أو حذ  ما 
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 : المقاومةالدرس الرابع

 النسبة التكرار المفيوم السياس 
 أشكال ورود المفيوم

 صورع فكرع جممة كممة
    *  7 الجقاوجة -1
    *  2 الججانعة -2
  *    1 إحالل السالم -3
  *    1 قواعد الشرعية الدولية -4
    *  1 جحاربة اإلرىاب -5
    *  3 ال جسك بحقوقنا -6
  *    1 ثواب نا العادلة -7
  *    1 اإلرىابالجقاوجة و  -8
 * *    1 الحقوق الجغ صبة -9
    *  3 االح الل -11
    *  1 االضطياد -11
 *   *  1 ثورات ال حرر -12
  *    1 األعجال االس شيادية -13
  *    1 االضرابات  -14
    *  5 اإلرىاب -15
  *  *  1 االس را يجيةلجناطق اجصادر الثروة و  -16
    *  1 زرع الرعب -17
    *  1 ال يجير -18
      1 اإلرىاب الفردي -19
    *  1 العنصرية -21
 *     1 اإلرىاب الدولي -21
 *     1 العنفقجع الحريات و  -22
    *  1 الجقاوجة -23
    *  1 حركات ال حرر -24

      39 مجموع التكراراا
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 مالحظاا المحكم

 ىل المفاىيم الواردع تحعتبر سياسية؟    
 

 مناسبة شكل ورود المفيوم السياس 
 

 إضافة أو حذ  ما ترونو مناسبا  
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 ( مقياس اجتاهاخ املدرسني حنى مادج الرتتيح الىطنيح2ملحق)
وطرائوق ال ودريس بعنووانل الجفواىيم لمحصول عم  درجة الجاجسو ير فوي الجنواىج يقوم الباحث بإجراء دراسة 

السياسوووية الج ضوووجنة فوووي ك ووواب ال ربيوووة الوطنيوووة لمصوووف الثووواجن وا جاىوووات الجدرسوووين والطمبوووة نحوىوووال وجووون 
اىوووا يم نحوووو جوووادة ال ربيوووة ج طمبوووات الدراسوووة إعوووداد اسووو بان ين إحوووداىجا لمطمبوووة واألخووورى لمجدرسوووين لقيووواس ا ج

 جوودى  حكوويم فووي والجشوواركةعمييووا  بوواالطالع ال كوورم بانة راجيووًا جوونكم ، لووذا يضووع بووين أيووديكم ىووذه االسووالوطنيووة
. العبارة وضوح وجدى العينة، خصائص جع جناسب يا وجدى لقياسو، وضعت جا لقياس العبارات ىذه صالحية

 .وجا  رونو جن حذف أو إضافة
 الثاحث علي احلماده

 
 :المدرسة/ أمت   المدرسأم  

ييدف ىذا الجقيواس إلو  قيواس ا جاىا وك نحوو جوادة ال ربيوة الوطنيوة، والجرجوو جنوك قوراءة ججيوع العبوارات   
( أجام كل عبارة  بعًا لدرجة  وافرىا لديك، عمجًا بأن √بوضع إشارة) وذلك، عناية واإلجابة عنيا بصدق وأجانةب

 جي.الن ائج س عاجل بسرية  اجة ولن  س عجل إال ألغراض البحث العم
اجوت  عبور عون ال  وجود إجابوة صوحيحة وأخورى خاطئوة جادعمجوًا أنوو أقرأ كل عبارة ثم قورر ا جاىوك نحوىوا 

 .رأيك وا جاىك بصراحة
 .حاول اإلجابة عن ججيع العبارات

 بياناا زامة
 أنث            ذكرالجنس: 

 
 سنوات 11أكثر جن    سنوات      11إل  أقل جن  5سنوات        جن  5: أقل جن سنواا المبرع

 
 : جغرافية          اريخ           عموم سياسية            فمسفةالتمصص العمم 

 

 ا: جعيد إعداد الجعمجين             إجازة            دراسات عميالمؤىل العمم    
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 القسم الاان : زباراا المقياس
 

رقم 
موافق  العباراا العبارع

غير  محايد موافق بشدع
 موافق

غير 
موافق 
 بشدع

 : أىدا  كتاا التربية الوطنية والمفاىيم المتضمنة فيياأوال  
 أرى أن أىدا  التربية الوطنية:

       زيد جن جشاركة الج عمم في قضايا الوطن وجشكال و 1
       ساعد عم  جعرفة األجيزة الحكوجية لمدولة 2
      الضرورية لمثقافة السياسية زود الطالب بالجعموجات  3
       ساعد عم  الجحافظة عم  الجرافق العاجة 4
       ساعد عم   قوية الروابط األسرية 5
       نجي قيم الجواطن الصالح 6
       ساعد عم   نجية جفاىيم االن جاء وحب الوطن 7
       ساعد عم  اح رام وحب العجل 8
دراكيا ساعد عم  جعرفة جشكالت  9       البيئة الجحمية والدولية وا 
       زيد جن فيم الطالب لمنظام العالجي  11
       غرس لدى الطالب جفاىيم ال عاون والسالم العالجي  11
       كسب الطالب جفاىيم حب الديجقراطية والحرية 12
       ؤثر عم  الخمفية الثقافية واالج جاعية 13
       غرس في الطالب القيم واال جاىات الوطنية 14
       نجي عند الطالب جسؤولية خدجة الوطن واإلنسانية 15
       عرف االنسان الذي يعرف حقوقو وواجبا و 16
       ربي الج عمم  ربية سياسية إيجابية 17
       نجي قيم االع زاز والوالء لموطن 18
      العدالة االج جاعية نجي جفاىيم  19
  بصر الج عمم باألخطار ال ي  حدق بوطنو 21

 
     



 املالحق

411 
 

 اانياح محتوى مادع التربية الوطنية
 محتوى مادع التربية الوطنيةأرى أن 

      ي ضجن وسائل وأنشطة جناسبة لمطمبة 21
      جعروض بطريقة شيقة وجذابة 22
      ججاالت الدراسةاألنشطة وال دريبات الجوجودة  غطي  23
      غني بالجفاىيم الشاجمة لمججال الوطني والسياسي 24
      ي ضجن بعض الدروس غير واضحة األىداف بالك اب 25
      يركز عم  ثقافة الجج جع وعادا و 26
يح اج إل  الجزيد جن الوسائل والنشاطات الصفية والالصفية  27

 ل وضيحو
     

      ال فكير الجخ مفةينجي جيارات  28
أنشطة الك اب  درب الطالب عم  الجالحظة الدقيقة لمظواىر  29

 الجخ مفة
     

 أزتقد أنو ف  محتوى التربية الوطنية:
      جناسب لمطمبة عجريًا وعقمياً  31
      ينجي االى جام بنشر الوعي الصحي لدى الطمبة 31
      ي رجم اىدافَا جنبثقة جن فمسفة الجج جع  32
      يبرز الجنجزات الحضارية لالجة 33
      ينجي روح الشعور الوطني لدى الطمبة 34
      يساعد الطمبة عم  جعرفة جؤسسات الدولة  35
      ينجي جيارات االس جاع واالس يعاب 36
      ينجي جيارات القدرة عم  ال عبير بوضوح 37
      ينجي قدرة الج عمم عم  قراءة الرسوجات والصور وفيجيا 38
      يشير إل  أىداف غير ج حققة في بعض الوحدات 39

 االا ا: أىمية كتاا التربية الوطنية
 أرى أن التربية الوطنية:

  عجل عم   قوية الروابط بين الطالب وأفراد أسر و 41
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حب اإلسيام في عجل الخير والعجل  غرس في نفوس الطالب  41
 ال طوعي

     

       حصن الج عمم ضد الفكر الطائفي 42
       حرر الطالب جن ال جييز وال عصب العنصري 43
      ينجي لدى الطالب ال فكير الناقد والبناء 44
      .قدر ي عم  فيم سياسة بمديجت في زيادة أسي 45
      ال وعية السياسية لمطمبة  ساعد جح ويات الجادة في 46
       نجي قيم حب الوطن والدفاع عنو واالع زاز بو 47
       ساىم في  عرف أجيزة الدولة 48
       نجي لدى الطالب ال ساجح واح رام اآلخرين 49
       عطي الطالب نظرة شجولية لألحداث الجارية. 51
      .جعموجات جديدة ضيف لي دراسة جادة ال ربية الوطنية  51
       سيم في  عرف ال راث الثقافي والحضاري لموطن 52
      . زود الطمبة بجعموجات جيجة 53
       بين جس ويات االن جاء الوطني لموطن واألجة العربية 54

 أزتقد أن التربية الوطنية:
       نجي الوعي االق صادي و رشيد الجوارد 55
      جعرفة أسموب الحوار وآدابو ساعد عم   56
       زيد الجشاركة في الجبادرات الوطنية 57

 

 وشكرا  لتعاونكم

 الباحث                                                                                     
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 ( مقياس اجتاهاخ الطلثح حنى مادج الرتتيح الىطنيح3ملحق )
 

 :أمت  الطالبة أم  الطالا /

ييوودف ىووذا الجقيوواس إلوو  قيوواس ا جاىا ووك نحووو جووادة ال ربيووة الوطنيووة، والجرجووو جنووك قووراءة ججيووع العبووارات 

 ، عمًجا أن عالج ك في ىذا الجقياس لن  ؤثر فوي عالج وك فوي جوادة ال ربيوةعناية واإلجابة عنيا بصدق وأجانةب

 .الوطنية، فيي لغرض البحث العمجي

 :كان الجوافق لرأيك وفقًا لجا يمي( في الج√قرر ا جاىك نحوىا وذلك بوضع إشارة)أقرأ كل عبارة ثم 

 .اجت  عبر عن رأيك وا جاىك بصراحةال  وجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة جاد

 .حاول اإلجابة عن ججيع العبارات

 الجنس: ذكر                   أنث 

 

 الباحث عمي الحجاده
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 زباراا المقياسالقسم الاان : 

رقم 
موافق  العباراا العبارع

غير  محايد موافق بشدع
 موافق

غير 
موافق 
 أىمية مادع التربية الوطنية أوال : بشدع

 :الوطنية التربية أن زتقدأ
      .الوطني االن جاء  عزز 1
      كي ألكون جواطنَا صالحاً سمو  جن  عزز 2
 ال ي وال يارات بال حديات زادت جن وعيي اإليجابي 3

 الوطن.  واجو
     

      في  نجية الجج جع.   سيم 4
      .الطالب وجج جعو بين الروابط عجل عم   عجيق  5
كثير جن الجفاىيم ال قوم بدور جيم في  فسير  6

 السياسية.
     

      .ن شجع االى جام بجؤسسات الوط 7
      .االج جاعية فيدني في حيا ي  8
       زيد جن قدرا ي عم  الجالحظة. 9
      جناىج ال ربية الوطنية ال  واكب ال طورات. 11

 :أرى أن التربية الوطنية
       ساعد في  نجية االع زاز باليوية العربية. 11
 الخاصة الجج مكات عم  الجحافظة  زيد جن أىجية 12

 والعاجة.
     

      ريةال ي  واجو البش نجي اإلحساس بالجشكالت  13
      الراىنة. يجل ال طورات  14

موافق  المفاىيم المتضمنة ف  كتاا التربية الوطنية اانيا  
غير  محايد موافق بشدع

 موافق

غير 
موافق 
 بشدع

 أزتقد أن التربية الوطنية:
       برز الجنجزات الحضارية لألجة. 15



 املالحق

411 
 

      جناسبة.   ناول القوانين وال شريعات بصورة 16
 أرى أن التربية الوطنية:

والخيرية عند  ال طوعية لألعجال الجبادرة روح  غرس 17
 الطمبة.

     

أن الجفاىيم الج ضجنة في الك اب شاجمة لمججال  18
 السياسي واالج جاعي.

     

أجد ج عة في قراءة جوضوعات ج عمقة بجفاىيم  19
 الجواطنة.

     

      لوطنيا واالن جاء الوفاء  حقيق عم  ساعدني  21
 اس خدام في اإلسراف آثار  وضيح عم  ساعدني  21

 والكيرباء الجياه
     

 أسرة لبناء األسري ال رابط  حقيق عم  ساعدني  22
 سميم جج جع في سميجة

     

      وججارسةفكرًا  الجواطنة  نجية عم  ساعدني  23
 اع زازي جن يزيد وطنية قضايا جن يطرح جاأن  24

 الوطني
     

 شعوري يعزز الوطنية ال ربية لجادة دراس ي أن 25
 باالن جاء

     

      الوطنية القيم جن  عزز 26
      الوطن  واجو ال ي بال حديات الطالب عرف  27
 الثقافي ال راث  عرف في الوطنية ال ربية  سيم 28

 .والحضاري
     

 واألجة لموطن الوطني االن جاء بين جس ويات  29
 العربية

 

     

 الوطنية القضايا جع ال واصل جبدأ  نجي 31
 

     

 األخر والرأي الرأي قبول جبدأ الوطنية ال ربية  عزز 31
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األنشطة والمياراا المتضمنة ف  مادع التربية  االاا  
 الوطنية

موافق 
غير  محايد موافق بشدع

 موافق

غير 
موافق 
 بشدع

 أرى أن التربية الوطنية:
        ضجن  نوع بالطرائق واألنشطة 32
       نجي جيارات الحوار 33
 وكيفية األولي اإلسعاف جعرفة عم  ساعدني  34

  طبيقو
     

      ت العقمية وجيارات ال عمم الذا ي نجي القدرا 35
 في وأثره ال طوعي العجل روح  نجية عم  ساعدني  36

 االج جاعي ال كاجل  حقيق
     

      واإلن اج ال نجية بين ال جييز عم  ساعدني  37
 الفنية لموظائف اإليجابي الدور جعرفة عم  ساعدني  38

 والجينية
     

      لمعجل االيجابي الدور جعرفة عم  ساعدني  39
       نجي جيارة البحث وال جريب والجالحظة. 41
      في الحياة العجمية برز دور ال ربية الوطنية  41
أن األنشطة وال دريبات الجوجودة  غطي ججاالت  42

 الك اب.
     

أن األنشطة وال دريبات الجوجودة  نجي ال فكير  43
 العمجي واالبداع واالب عاد عن ال فكير الخرافي

     

أن الجوضوعات الجوجودة جعروضة بطريقة جشوقة  44
 وجذابة

     

 جثل األجنية الجؤسسات جعرفة عم  ساعدني  45
 الجدني الدفاع الجرور، الشرطة،

 

     

 جن وال حذير الجخدرات جعرفة عم  ساعدني  46
  عاطييا
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موافق  االستمتاع بدروس مادع التربية الوطنية رابعا  
غير  محايد موافق بشدع

 موافق

غير 
موافق 
 بشدع

 لمتربية الوطنية أشعر بـ: من مالل دراست 
      .ال ربية الوطنية االر ياح أثناء درس 47
ار ياح عند قراء ي لجوضوعات  دور حول األحداث  48

 الجارية.
     

      ضرورية لمطالب. أنيا 49
      الخوف جن اج حان جادة ال ربية الوطنية. 51
زيادة عدد حصص جادة ال ربية الوطنية في  ضرورة 51

 البرناجج.
     

االى جام بشؤون اآلخرين جن الجيران والزجالء  52
 والجج جع.

     

      السعادة أثناء حضوري براجج  ي م بال ربية الوطنية. 53
حاجة دائجة لجن يساعدني في  عمم جادة ال ربية  54

 الوطنية.
     

ال ربية الوطنية لكونيا ج داخمة كره جواضيع  55
 وج شابكة.

     

صدار األحكام في   56 ج عة في ا خاذ القرارات وا 
 دروس ال ربية الوطنية

     

       نجي لدي حب االس طالع أنيا 57
رح كثيرًا عندجا يغيب جدرس ال ربية الوطنية عن الف 58

 الحصة.
     

بحصص ال ربية الوطنية ألنيا  ضرورة االى جام 59
  كسبني جيارات جفيدة.

     

      أنو ال لزوم لم ربية الوطنية ضجن الجواد الدراسية. 61
      الضيق والجمل عند دراسة جادة ال ربية الوطنية. 61

 

 



 املالحق

411 
 

املفرداخ والقيم واملفاهيم السياسيح يف كتاب الرتتيح الىطنيح للصف الثامن من  (4)ملحق
 مرحلح التعليم األساسي وفق وثيقح املعايري

 كتاا الطالا الص  الاامن األساس 
 القيم واالتجاىاا الت  ينمييا منياج التربية الوطنية المفاىيم والمفرداا السياسية
 االف خار بالجؤسسات االق صادية والجؤسسات االج جاعية في سورية الجج جع العربي السوري

 ي خذ جوقفًا جناىضًا الن ياكات حقوق اإلنسان أنجاط الجعيشة
 يقدر أىجية الجنظجات الدولية في الدفاع عان حقوق اإلنسان ال عاون

 يح رم جواثيق حقوق اإلنسان ال ساجح والسالم وال عايش السمجي
 ي خذ جوقفًا جساندًا لحقوق اإلنسان باألرض وال جسك بيااالع زاز 

  قدير أىجية الدس ور في الحفاظ عم  حقوق اإلنسان االع جاد عم  الذات واالك فاء الذا ي
 جساندة الجنظجات الشعبية في سورية في دفاعيا عن حقوق اإلنسان حب الوطن والجواطنة واالن جاء الوطني

  ثجين دور الشخصيات الوطنية في  حرير شعوبيا الجؤسسات االق صادية 
  قدير أىجية ال ضاجن العربي وجع الشعوب األخرى الدخل الوطني

 ا خاذ جوقف جساند لموحدة العربية القطاعات االق صادية 
 اح رام الجنظجات ال ي  ساند قضايانا العادلة الجؤسسات االج جاعية

 اس نكار أساليب االس عجار وجرائجو  ةالججعيات األىمية أو الجنظجات األىمي
 االف خار بالجواقف الجناىضة لالس عجار والحروب حقوق اإلنسان

  ججيد الجقاوجة والشيداء والنضال الجشروع الجيثاق العالجي لحقوق اإلنسان
 االل زام باألنظجة والقوانين األبار يد -الفصل العنصري – جييز العنصري ال

  قدير دور نظام الحكم في  نظيم الجج جع والسياسيةالحقوق الجدنية 
  ثجين دور الشعب في  طوير نظام الحكم وبناء نظام ديجقراطي الحقوق االق صادية واالج جاعية والثقافية والبيئية

  قدير أىجية الديجقراطية في  طور الجج جع ان ياكات حقوق اإلنسان
 وضرور و في ججارسة الديجقراطيةاأليجان بأىجية الوعي  حق  قرير الجصير
  قدير أىجية ججارسة الجواطن لحقوقو وواجبا و في الجج جع (اليونيسيف –الجنظجات الدولية )اليونسكو 
 رفض أنظجة الحكم االس بدادي الديجقراطية 
 االع زاز بدس ور الججيورية العربية السورية الدس ور

 والواجبات الواردة في الدس وراالل زام بالحقوق  الدفاع عن الوطن
 االف خار بالقيادة السياسية في سورية النقابات الجينية –الجنظجات الشعبية 

 ا خاذ جواقف ايجابية جن السالم (غير الجباشر –الس عجار )الجباشر ا
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 طرق السمجية قدير أىجية ال عاون الدولي في حل الجشكالت بال النضال الجشروع( –قاوجة )ثقافة الجقاوجة الج
 اح رام جواقف الدول الجم زجة ب نفيذ قرارات الشرعية الدولية ال بعية  –ال خمف  –ال جزئة 

  ثجين دور جؤسسات األجم الج حدة في  طور الجج جع اإلنساني ثقافة الجج جع(الثقافة )
  قدير أىجية العمم في النيوض بالوطن الوطنية(اليوية الوطنية )

 االع زاز بالوطن وال ضحية في سبيمو االق صاديةال عددية 
  قدير السمطات واح رام الدولة األيزو(نظام الجودة العالجي )
 االع زاز باالن جاء الوطني والقوجي أنظجة الحكم 
  قدير أىجية الرعاية الصحية في حياة الفرد والجج جع فصل السمطات
  قدير جيود الدولة في ججال  وفير الرعاية الصحية والطبابة  الدولة القوجية

 اس نكار الججارسات الصييونية الججارسة الديجقراطية
  قدير أىجية السياسة في حياة الشعوب ال نجية االق صادية
 األيجان بأىجية  وازن القوى في الحفاظ عم  السالم الدولي ال نجية الجس داجة
 ىجية ثقافة السالم قدير أ سباق ال سمح
 األيجان بسيادة القانون القطب الواحد
 اح رام جبدأ ال عايش السمجي بين جج جعات العالم البورصة

 االف خار بدور سورية في  حقيق السالم العالجي دولي( –فردي اإلرىاب )
  الشأن العام

  االن جاء القوجي
  سمطات الدولة 

  القوجية والقوجية العربية
  األحزاب

ال ضاجن  –الوحدة العربية  –ال كاجل االق صادي 
 ال عاون –
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 مح التطثيقكتاب جامعح دمشق ملديريح الرتتيح لتسهيل مه( 5)ملحق
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 كتاب مديريح الرتتيح لتسهيل مهمح تطثيق أدواخ الثحث(6ملحق )
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 قائمح أمساء حمكمي أدواخ الثحث (6)ملحق

 اسم السيد المحكم
قائمة 
 المفاىيم

مقياس اتجاىاا 
 الطمبة

مقياس اتجاىاا 
 المدرسين

 √ √ √ د. اب سام الفارس
 √ √ √ أحجد دبسي .أ. د

 √ √ √ د. أحجد سميم
 √ √ √ د. إليام قزح

 √ √ √ د. أجين شيخ جحجد 
 √ √ √ أ. د ججال سميجان
 √ √ √ أ. د. سجير جراد
 √ √ √ أ. د. طاىر سموم

 √ √ √ د. عصجت اهلل رجضان
 √ √ √ أ. د عمي الحصري
 √ √ √ أ. د فواز العبد اهلل
 √ √ √ د. جأجون إفميس
 √ √ √ د. جحجد  ركو

 √ √ √ أ. د جحجد خير الفوال

 مالحظح وردخ األمساء حسة ترتية األحرف األجبديح



THE RESEARCH SUMMARY 

I 

Political concepts contained in the Book of National Education eighth-grade 

primary and trends of teachers and students towards it 

Introduction Search: 

    The text book of the most important means of teaching subjects in general, it is 

the educational process tool, a container that draws him to the learner what he 

needs in the study, if the book is built on sound educational grounds, and contains 

useful material, and appeared directed attractive, and formulas smooth manner 

readable, helped in achieving the objectives of the curriculum. 

    Curricula are affected by a range of factors related to the needs of the students 

and the community and the nature of knowledge and quality of making the 

curriculum susceptible to analysis to determine the extent of their compliance with 

those requirements, as is the curriculum analysis process is necessary and 

important step is available from which to see the reality of these approaches, 

effectiveness and strengths and weaknesses, and can affects curriculum vocabulary 

whole curriculum analysis, or which affects specific topics. 

   If the textbook - was in general - important in the processes of learning and 

education, and should be subject to evaluations and various appropriate, the books 

of particular importance unique from other textbooks social education of national 

and private; it focuses on the social and political upbringing and cultural 

compatibility between the sons of one nation , from this standpoint saw researcher 

to analyze the eighth book of National Education second cycle of basic education; 

to see it included political concepts. 

search problem: 

The study summarized the problem the following question: 

    What political concepts contained in the Book of National Education to eighth 

grade primary and what teachers and students' attitudes towards it? 

- Research questions: 

1. What political concepts contained in the Book of National Education eighth-

grade primary? 

2. What students' attitudes toward substance of National Education eighth-grade 

basic political concepts contained therein? 

3. What teachers' attitudes towards substance of National Education eighth grade 

basic political concepts contained therein? 

- What is the appropriate proposals in the development of national education 

books. 
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- research hypotheses: 

Research hypotheses will be tested at the significance level (0.05): 

1-No statistically significant difference between mean scores of teachers' attitudes 

towards the political substance of National Education and concepts contained 

therein in accordance with the variable sex. 

2- There were no statistically significant differences between the mean scores of 

teachers' attitudes towards the national breeding material and political concepts 

contained therein in accordance with the educational qualification variable.: 

3- There were no statistically significant differences between the mean scores of 

teachers' attitudes towards the national breeding material and political concepts 

contained therein according to a variable number of years of experience. 

4- There were no statistically significant differences between the mean scores of 

teachers' attitudes towards the national breeding material and political concepts 

contained therein according to the variable of specialization. 

5- No statistically significant difference between mean scores of students' attitudes 

towards the political substance of National Education and concepts contained 

therein in accordance with the variable sex. 

- research variables: 

1. independent variables:  

  - Variable Specialization: (Geography, History, Philosophy, Political Science). 

- Qualification variable: teacher training institute, college degree, Graduate. 

 - Variable Gender: Male, Female. 

 - Variable Teaching experience: Less than five years, from five years to ten years, 

more than ten years. 

2. The dependent variables 

 - The availability of political concepts contained in the book of National 

Education. 

  - Teachers in the national education trends. 

- Students' attitudes. 

- Search simple 

1. National Education book scheduled to eighth-grade. 

2. public schools in the city of Damascus and the number of schools involved in 

the research (10) schools. 

3. All teachers substance of National Education for the eighth grade of basic 

education in the city of Damascus for the academic year (2014-2015) and the 

number of members of the research sample (108) teachers. 
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4. All eighth-grade students of basic education and the number of members of the 

research sample (744) students. 

- search tools: 

1. tool for the analysis of the content. 

2. identifying the students' attitudes. 

3. teachers to identify trends. 

- Research Methodology: 

    Researcher descriptive analytical method was adopted because of the suitability 

of this type of research, known as the descriptive approach as a method that 

examines the phenomenon as it is, in fact, it does not stop at just the collection of 

information and facts, but cares classify, analyze and draw conclusions from them 

(Aldaudhry 0.2000, p. 183). 

- research results: 

1. What political concepts contained in the Book of National Education for the 

eighth grade of basic education? 

     To answer this question, the researcher analyzed the Book of National 

Education eighth-grade to determine contained therein political concepts, so each 

lesson separately according to the standard analysis and calculation iterations of 

the concepts for each lesson of the total concepts to familiarize per total and whole, 

which amounted to (467) political concept. 

 The results showed high rates of presence of some political concepts to the other 

in the book lessons, the political concepts related to the United Nations body was 

ranked first by (11.9%), among other political concepts in the book of National 

Education, followed included political concepts in the lesson of resistance by 

lessons (8.35%) and included political concepts studied in the system of 

government of the Syrian Arab Republic by (8.13%), 

-as It is shown that the political concepts studied in people's organizations came in 

fourth place among the concepts ratios in other lessons came political concepts 

related organizations of the United Nations body and the role of the United Nations 

in resolving international disputes and education in the Syrian Arab Republic, 

respectively, to varying degrees. 

While political concepts contained in the occupied studied international 

organizations and cultural institutions ranked last among the occurrences of other 

political concepts 

2. What teachers' attitudes towards substance of National Education eighth-grade 

basic political concepts contained therein? 

- Teachers came about negative trends in the national education material and 
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signed in the category (not OK), As regards attitudes towards the article, according 

to all axes of the axis has been shown as follows: 

- The focus of material importance of National Education was ranked first and the 

goals of Education Aloutnah.vi ranked second while the content of national 

breeding material came. In the third place with respect to each phrase of each axis 

of the scale axes directions with respect to the teachers about all the words of each 

axis phrases phrases the scale of the axes. 

3. - what students' attitudes toward substance of National Education eighth-grade 

basic political concepts contained therein? 

It came students' attitudes towards the neutral substance of National Education and 

signed in the category (neutral), and with respect to their attitudes towards art, 

according to all axes of the axis has been shown following the following: 

- Was the focus of the importance of national education material in the first place 

and were positive attitudes and signed within the category OK by the scale 

gradients. 

- Axis of the concepts embodied in the Book of National Education came in second 

place and was neutral attitudes and signed within the neutral category according to 

the scale gradients. 

- The focus of activities and skills included in the national breeding material came 

in third place and was the negative attitudes and signed within the category of non-

OK. 

- Came axis enjoy the lessons of the national breeding material in the fourth and 

final place and negative attitudes were signed within the category is not OK. 

The results of the research hypotheses. 

1- There is no statistically significant difference between mean scores of teachers' 

attitudes towards the political substance of National Education and concepts 

contained therein in accordance with the variable sex. While it found the difference 

in the focus of national education material content of female interest in the axis of 

the importance of art in favor of males. 

2. There were no statistically significant differences between the mean scores of 

teachers' attitudes towards the national breeding material and political concepts 

contained therein in accordance with the educational qualification variable. 

3. There were no statistically significant differences between the mean scores of 

teachers' attitudes towards the national breeding material and political concepts 

contained therein according to a variable number of years of experience. 

4. There are significant differences between the mean scores of teachers' attitudes 

towards the national breeding material and political concepts contained therein 
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according to the variable of specialization and in the interest of political science 

specialization. There were also differences in the axis of the importance of national 

education material for the benefit of political science specialization. 

5. There is no statistically significant difference between mean scores of students' 

attitudes toward national breeding material and political concepts contained therein 

in accordance with the variable sex. 

 - While the difference was found in the center of the concepts embodied in the 

national breeding material and that of female interest in the axis enjoy the lessons 

of the national breeding material in the interest of males. 

6. There is a statistically significant difference between mean scores of teachers 

and students' attitudes towards the political substance of National Education and 

concepts contained therein for the benefit of students. 


