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 ًودص اهبحح

إن التربية بمؤسساتيا المتعددة وخاصة المدرسة، ىى األداة األقوى لممجنمع في 
والوالء واالنتماء لموطن، مع ما مواجية اإلفرازات السمبية لمعولمة، التى تتجاىل قيم المواطنة 

تمر بو المنطقة من حراك سياسى وصراعات مذىبية ىائمة، ودلك بإعداد جيل واعي يتحمل 
كسابو قيم واتجاىات وميارات الممارسة السياسية  المسئولية من خبلل تنشئتو سياسيًا وا 

اسية لدى الناشئة، الواعية في المجتمع، وذلك بقيام المدرسة بدورىا في تحقيق التنشئة السي
من خبلل ما تقدمو من مناىج وأنشطة صفية والصفية لغرس قيم الوالء واالنتماء والمواطنة 

في ظل الظروف التى يمر بيا المجتمع من حراك  لتحصينيم ضد تيارات الغمو والتطرف
وتحوالت سياسية واجتماعية واقتصادية، تمقي عمى عاتق المؤسسة التربوية مسؤلية تنمية 

عدادىم سياسيًا، فيم الذين يشاركون في صنع القرار السياسى، واالجتماعى ا لناشئة وا 
واالقتصادى، ويقودون دفة التغيير بالمجتمع ،وقد نبعت مشكمة البحث انطبلقًا من المعرفة 
بأىمية دور المدرسة في تحقيق التنشئة السياسية لمتبلميذ إلعداد مواطن صالح واعى يمتمك 

وتمشيًا مع  درة الذاتية والموضوعية لمتصدى لتمك المتغيرات المحمية والعالمية،من مقومات الق
 –أغراض الدراسة الحالية، فقد تم اختيار نشاط البرلمان المدرس كأحد األنشطة البلصفية 

لكونو يحتوى بشكل واسع عمى مفردات ومفاىيم سياسية وأخرى اجتماعية ذات داللة سياسية 
طنة الصالحة واالنتماء كمايوضح كيفية المشاركة السياسية الفعالة في تسيم في تعميم الموا

 الحياة السياسية.
سعت الدراسة الحالية إلى توضيح المقصود بالتنشئة السياسية المراد  : أٓداف اهدراصة

تحقيقيا لدى التبلميذ وأىم أىدافيا وعناصرىا و التعرف عمى طبيعة األنشطة البلصفية بصفة 
عامة ونشاط البرلمان المدرسى بصفة خاصة ودورىا في تحقيق التنشئة السياسية لدى 

واقع تطبيق نشاط البرلمان المدرسى بالمدارس التبلميذ وآليات تحقيق ذلك و توضيح 
الحكومية والخاصة، وتحديد أىم العقبات والمشكبلت التى تحول دون تحقيق ذلك ، والوصول 
آللية مقترحة لتفعيل األنشطة البلصفية وخاصة نشاط البرلمان المدرسي بالمدارس الحكومية 

جتمعي ، وقد إستخدمت الباحثة لتحقيق التنشئة السياسية لمتبلميذ في ضوء الحراك الم
المنيج الوصفى التحميمى  و منيج االحصاء الوصفي في تفريغ النتائج التي تم الحصول 
عمييا من الدراسة الميدانية و جدولتيا، و قد صممت الباحثة قائمة إستبيان كأداه لجمع 
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ومية عمى الخاصة البيانات. و كانت اىم النتائج التي توصمت ليا الباحثة تميز المدارس الحك
في تطبيق و تنفيذ نشاط البرلمان، نظًرا لتوفر أخصائي اإلعبلم التربوي بتمك المدارس، و 
المتابعة من قبل اإلدارة التعميمية و كان من أىم المعوقات التي تحول دون تنفيذ ىذا النشاط 

ل األنشطة و تحقيق أىدافو، عدم تأىيل أو وجود مشرفي األنشطة بالمدارس الخاصة، لتفعي
الثقافية بصفة عامة و نشاط البرلمان بصفة خاصة. ىذا مع إىتمام معظم المدارس الحكومية 

رضاًء ألولياء األمور، وعدم وجود إو الخاصة باألنشطة الرياضية و الفنية دون الثقافية، 
مختمفة المتابعة والتقييم المستمر من قبل اإلدارة التعميمية، و عدم توافر أساليب التحفيز ال

لمطبلب المشاركين بالنشاط و المشرفين عمى تنفيذه، و تمثمت أىم اإلقتراحات في توفير أماكن 
مناسبة بالمبنى المدرسي لممارسة النشاط و توفير حوافز مادية و معنوية لمطبلب و مشرفي 

لنشاط النشاط القائمبن بتنفيذه، و توعية إدارة المدرسة و أولياء األمور بأىمية تفعيل ىذا ا
لتحقيق أىداف وعناصر التنشئة السياسية الصحيحة لمطبلب، و ىذا ما تناولتو الباحثة 

 بالتفصيل في التصور المقترح. 
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Abstract 

The Educational Role of Classroom Activities for the Achievement of 

Political Formation in Community Mobility 

Educational institutions, especially, the school are the most 

powerful tool of society that faces the negative consequences of 

globalization. It is known that globalization ignores the values of 

citizenship, loyalty and belonging to the homeland, with the region's 

political mobility and enormous sectarian conflicts. 

The school has a great role in achieving the political upbringing of the 

youth, through the curricula and activities of the class and extra-

curricular to instill the values of loyalty and belonging and citizenship to 

immunize them against the currents of extremism and extremism. 

The present study sought to clarify what is meant by the political 

upbringing to be achieved among students and its main objectives and 

elements, and to identify the nature of extra-curricular activities in 

general and the activity of the school parliament in particular and its role 

in achieving the political upbringing of students and mechanisms to 

achieve this, and clarify the reality of the implementation of the school 

parliament activity in public and private schools, and identify the most 

important obstacles and problems that prevent this achievement. 

The most important results reached by the researcher distinguish public 

schools on private in the implementation and implementation of the 

activity of Parliament, due to the availability of educational media 

specialists in these schools, and follow-up by the educational 

administration and was one of the most important obstacles to the 

implementation of this activity and achieve its objectives ,Rehabilitation 

or presence of supervisors of activities in private schools, to activate 

cultural activities in general and the activity of Parliament in particular .

This is with the attention of most public and private schools sports and 

artistic sub-cultural activities, to please parents, and the lack of follow-up 

and continuous evaluation. 
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 :ًقدًــــة

شهههيدت السهههنوات األخيهههرة أحهههداثًا متبلحقهههة وتطهههورات سهههريعة نتيجهههة اجتيهههاح مظهههاىر  
ومنيها  ،معظم دول العهالم فيجعمت عممية التغيير أمرًا حتميًا  العولمة ألقطار العالم ومؤسساتو

ومبادئيها وعاداتيها يها العربية واإلسبلمية التى تخشى أن تؤثر ىذه التحوالت والتغيرات عمى قيم
فيى أكثر الببلد المسهتيدفة لمسهيطرة عمييها ثقافيهًا واسهتقطابيا سياسهيًا عبهر وسهائل  ،وتقاليدىا

 اإلرسال واالستقبال المتنوعة واألقمار الصناعية المتطورة التى غزت العالم.
نهى لذا فقد بات من المتعين عمى النظم التربوية والتعميمية بمؤسساتيا المتنوعة أن تع 

كسهههابيا قهههيم واتجاىهههات وميهههارات الممارسهههة  بإعهههداد الناشهههئة مهههن خهههبلل تنشهههئتيا سياسهههياً  وا 
   (357، ص9338، حامد عمار)المجتمع. يالسياسية الواعية ف

ونصههيب المههواطن مههن التعمههيم  فههياليههوم برأسههماليا المعر تقههاس األمههم ومههن المعمههوم أن  
لؤلبعهاد األخبلقيهة لمحيهاه  مهواطن مهتعمم مهدرك ويصهبحالتنمية اإلنسانية  فيالذى يؤىمو ليسيم 

العامههة وقههادر عمههى ممارسههة السياسههة المتنسههيرة وصههيانة أمههن بمههده وصههنع مسههتقبمو، وتنميههة 
قيهادة المجتمهع بهوعي سياسهى لممتطمبهات المحميهة والمتغيهرات  فهيالرائهد  هوممارسهة دور  موارده

  (98ص ،9333لخميسى، )السيد سبلمة ا العالمية والتعامل معيا بحكمة وتوازن.
اإلفرازات  مواجية فيىى األداة األقوى ، مؤسساتيا المتعددة وخاصة المدرسةبالتربية و 

مع ما تمر بو المنطقة ، التى تتجاىل قيم المواطنة والوالء واالنتماء لموطن، السمبية لمعولمة
المسئولية من خبلل إعداد جيل واعي يتحمل ، من حراك سياسى وصراعات مذىبية ىائمة

محمد ) ويمتمك ثقافة التطوع والشراكة الفعالة بما يمتمكو من قيم الوالء واالنتماء والمواطنة
تحقيق التنشئة  في، وذلك من خبلل قيام المدرسة بدورىا (338، ص9338السيد جميل، 

السياسية لدى الناشئة بما تقدمو من مناىج وأنشطة صفية والصفية لغرس قيم الوالء 
 واالنتماء والمواطنة لتحصينيم ضد تيارات الغمو والتطرف.

عمهى أن المدرسهة  (Coleman & Primt, 2003) مهتويؤكهد كهل مهن كهولمن وبر  
لتحقيههق االسههتنارة الديمقراطيههة والمشههاركة يجههب أن تقههوم بعمميههة التنشههئة السياسههية لمتبلميههذ 

والمشهاركة اإليجابيهة وذلهك مهن خهبلل السياسية وتطوير ميارات االستقصهاء واالتصهال والبحهث 
 & Coleman) ىفأنشهطة إيجابيهة مخططهة ىادفهة تعهزز نمهوىم السياسهى واألخبلقهى والثقها

Primt , 2003) 
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عمميهة  فهيكما يؤكهد عمهم االجتمهاع السياسهى بهأن مؤسسهات التعمهيم تمعهب دورًا ميمهًا  
ومن ىنا جاء اىتمام جميهع دول العهالم بهالتعميم السياسهى الرسهمى المتمثهل  ،التنشئة السياسية

غههرس قههيم الههوالء واالنتمههاء وحههب الههوطن وأنمههاط  فههيلفاعميههة دورىهها التربههوى  ،المدرسههة فههي
السهموك المبلئمههة لههدى الناشهئة والتههى تسههاعده عمهى اسههتيعاب واقههع مجتمعهو وأىدافههو ليسههتطيع 

مههن مبههادئ وقههيم دون السياسههى لممجتمههع وفههق مهها يههؤمن بههو التعههايش والتفاعههل داخههل النظههام 
، حفاظهههًا عمهههى ثقافتهههو وىويتهههو (349، ص9333دينههها شهههاكر العبهههدلى، ) تعهههارض أو صهههدام

مههن حههراك وتحههوالت  بيهها المجتمههع ظههل الظههروف التههى يمههر فههيخاصههة  ،وخصائصههو الحضههارية
درسهة( مسهئولية تنميهة واجتماعية واقتصادية تمقي عمى عهاتق المؤسسهة التربويهة )الم سياسية

عهههدادىم سياسهههياً   ىواالجتمهههاع ،صهههنع القهههرار السياسهههى فهههيفيهههم الهههذين يشهههاركون  ،الناشهههئة وا 
 واالقتصادى، ويقودون دفة التغيير بالمجتمع.

تحقيق التنشهئة  فيالمعرفة بأىمية دور المدرسة  وقد نبعت مشكمة البحث انطبلقًا من 
السياسية لمتبلميذ إلعداد مهواطن صهالح واعهى يمتمهك مهن مقومهات القهدرة الذاتيهة والموضهوعية 

مههن خههبلل  (34، ص9334عههزام، عبههد المجيههد ) لمتصههدى لتمههك المتغيههرات المحميههة والعالميههة
ل المناىج واألنشطة المقدمة بالمدرسة وخاصة األنشطة البلصفية التى تعد من بهين أىهم وسهائ

تههزود التبلميههذ بميههارات وقههيم وثقافههة التنشههئة بالمدرسههة لكونيهها عمميههة منظمههة غيههر عفويههة 
كهل  فهيلهدييم وتصهقل مهواىبيم وتنمهي اإلبهداع  ،مجتمعية وسياسية تعهدىم لهؤلدوار المسهتقبمية

 (.89، ص9333عمى صالح جوىر، ميادة فوزى الباسل،  )المجاالت.
فقههد تههم اختيههار نشههاط البرلمههان المههدرس كأحههد  ،وتمشههيًا مههع أغههراض الدراسههة الحاليههة 

لكونهههو يحتهههوى بشهههكل واسهههع عمهههى مفهههردات ومفهههاىيم سياسهههية وأخهههرى  –األنشهههطة البلصهههفية 
تعمههيم المواطنههة الصههالحة واالنتمههاء كمايوضههح كيفيههة  فههياجتماعيههة ذات داللههة سياسههية تسههيم 

 الحياة السياسية. فيالمشاركة السياسية الفعالة 
التنشهئة السياسهية لمتبلميهذ فهإن واقهع المهدارس  تطبيق ىهذا النشهاط لتحقيهق وبالرغم من أىمية

التطبيههق  فههيحيههث يعههانى مههن قصههور شههديد  ،يخههالف مهها يجههب أن يكههونوالخاصههة الحكوميههة 
وقههد الحظههت الباحثههة ذلههك أثنههاء متابعههة مجموعههات التربيههة الميدانيههة بالمههدارس  ،والممارسههة

األنشطة لتمك المهدارس ممها دعها  فيومقابمة موجيى ومشر الحكومية المختمفة بمحافظة دمياط 
تطبيههق األنشههطة البلصههفية وخاصههة نشههاط إلههى ضههرورة إجههراء الدراسههة الحاليههة لتوضههيح مههدى 
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البرلمان المدرسى لتحقيق التنشئة السياسهية لمتبلميهذ ومهدى تفعيهل أىدافهو وأىهم العقبهات التهى 
بالمهههدارس الحكوميهههة  األنشهههطة فينظهههر مهههوجيى ومشهههر  تحهههول دون تحقيهههق ذلهههك مهههن وجيهههة

وخاصهههة نشهههاط البرلمهههان المدرسهههي  تمهههك األنشهههطةلموصهههول لتصهههور مقتهههرح لتفعيهههل والخاصهههة 
 .تحقيق التنشئة السياسية لمتبلميذلوالخاصة بالمدارس الحكومية 

 ًشلوة اهدراصة

 التساؤل التالى: فييمكن صياغة مشكمة الدراسة  
تحقيق التنشئة السياسية  فيما الدور التربوى لؤلنشطة البلصفية "نشاط البرلمان المدرسى" -

 ؟المجتمعيضوء الحراك  فيمتبلميذ ل
 ويتفرع من ىذا التساؤل األسئمة الفرعية التالية: 

 لدى التبلميذ؟ السياسية المراد تحقيقياماالمقصود بالتنشئة -3
 وخصائصو وآليات تفعيمو؟ ،وخاصة نشاط البرلمان المدرسىما طبيعة األنشطة البلصفية -9
لتحقيق التنشئة والخاصة  ما مدى تفعيل نشاط البرلمان المدرسي بالمدارس الحكومية-8

من وجية نظر موجيي  ،ذلك وأىم العقبات التى تحول دون تحقيق ،لمتبلميذ ةالسياسي
 النشاط ومقترحاتيم لمتطوير؟ فيومشر 

ما التصور المقترح لتفعيل األنشطة البلصفية وخاصة نشاط البرلمان المدرسى بالمدارس -4
 ؟المجتمعيضوء الحراك  فيلمتبلميذ  ةلتحقيق التنشئة السياسيىوالخاصة الحكومية 

 أٓداف اهدراصة

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف التالية: 
 .وعناصرىا  المقصود بالتنشئة السياسية المراد تحقيقيا لدى التبلميذ وأىم أىدافيا توضيح .3
التعههرف عمههى طبيعههة األنشههطة البلصههفية بصههفة عامههة ونشههاط البرلمههان المدرسههى بصههفة  .9

 تحقيق التنشئة السياسية لدى التبلميذ وآليات تحقيق ذلك. فيخاصة ودورىا 
، وتحديهد أىهم اصهةوالخبالمهدارس الحكوميهة  المدرسهىاقهع تطبيهق نشهاط البرلمهان توضيح و  .8

النشهاط  فيالتى تحول دون تحقيق ذلك مهن وجيهة نظهر مهوجيى ومشهر  العقبات والمشكبلت
 وأىم مقترحاتيم لمواجية تمك المشكبلت.

حهههة لتفعيهههل األنشهههطة البلصهههفية وخاصهههة نشهههاط البرلمهههان المدرسهههي ر الوصهههول آلليهههة مقت .4
   المجتمعيضوء الحراك  فيبالمدارس الحكومية لتحقيق التنشئة السياسية لمتبلميذ 
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 أٌٓية اهدراصة

تحقيههق التماسههك القههومى  فههيتتنههاول الدراسههة الحاليههة دور المؤسسههة التربويههة )المدرسههة( -3
حقيهق التنشهئة السياسهية لمتبلميهذ إلعهدادىم لمهدخول والمحافظة عميو وتدعيمو من خبلل ت

الحياة السياسية لممجتمع وتييئهتيم لممشهاركة السياسهية اإليجابيهة والقهدرة عمهى اتخهاذ  في
وىهذا  في،السياسهى واألخبلقهي والثقهاعهزز نمهوىم قرار من خهبلل أنشهطة ىادفهة مخططهة تال

ظههل مهها يمههر بههو المجتمههع مههن  فههي ،يؤكههد أىميههة تنههاول ىههذا الموضههوع بالبحههث والدراسههة
 تحوالت سياسية واجتماعية محمية وعالمية.

بمفيومههو وغيههر الصههفية مههن أىههم عناصههر المههنيج المدرسههى  فيةتعتبههر األنشههطة سههواء الصهه-9
سههمير يههونس، . )المههتعمم وصههقميابنهاء شخصههية  فههيالميمههة فيههى أحههد الوسههائل ، الحهديث
 التفصيل وتؤكد عمى تطبيقو.ب الحاليةوىذا ما ستتناولو الدراسة (. 397ص، 9338

ممارسة األنشطة المدرسية غيهر  فيبقصور شديد والخاصة  ينطق واقع المدارس الحكومية-8
تحقيهق  فهيبهالرغم مهن أىميتهو  ،نشهاط البرلمهان المدرسهىالثقافيهة ومنيها صفية وخاصهة ال

ومفههاىيم  لكونههو يحتههوى بشههكل واسههع عمههى مفههردات ،عناصههر التنشههئة السياسههية لمتبلميههذ
وىهذا  ،تعمهيم المواطنهة الصهالحة واالنتمهاء فهيذات داللهة تسهيم  سياسية وأخرى اجتماعية

وتحديهد أىهم  ،تناوليها لنشهاط البرلمهان المدرسهى بالتفصهيل فييؤكد أىمية الدراسة الحالية 
 العقبات والمشكبلت التى تحول دون تفعيمو وتحقيق أىدافو.

أىميههة المرحمههة العمريههة التههى تتناوليهها وىههى المرحمههة  فههيكمهها تههأتى أىميههة الدراسههة الحاليههة -4
والمراىقة وىى المراحل التهى يهتم تطبيهق أى مرحمتي الطفولة المتأخرة  ،اإلعدادية والثانوية

ير الدراسهات إلهى شهحيهث ت ،والخاصة  المدارس الحكومية فينشاط البرلمان المدرسي بيا 
نمهوه العقمهي بالمرونهة والقابميهة المرتفعهة لمهتعمم يتميز  ،تمهك المرحمهة العمريهة فهيأن الطفل 

   والقدرة عمى النقد الموضوعى لمواقع المتفاعل معو.
 حدود اهدراصة

مهههن العهههام الدراسهههى ول الحهههدود الزمنيهههة: فتهههرة إجهههراء وتطبيهههق الدراسهههة )الفصهههل الدراسهههى األ -
9337 -9338.) 

 بمدينتي دمياط ودمياط الجديدة.والخاصة الحدود المكانية: المدارس الحكومية -
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تهههم التطبيهههق عمهههى عينهههة عشهههوائية مهههن الموجيهههات والمشهههرفات القائمهههات  الحهههدود البشهههرية:-
 نشاط البرلمان المدرسى.لتنفيذ والبالتوجيو واإلشراف والتقييم 

 ًصطوحات اهدراصة

 Non – Classroom activities األُشطة اهالصفية:-1
ىي أنشطة حره يختار الطالب ما يمارسو منيا بمحض إرادتو ورغبتو الشخصهية طبقهًا  

عمهى أن ،فييها المهتعمم خهارج حجهرة الدراسهة  يشاركو ليوايتو وميولو )خارج المقررات الدراسية( 
المدرسههة أو قههد يكههون داخههل  ،ددةمحههالطالههب برغبتههو بحيههث يحقههق أىههدافًا تربويههة  ايقبههل عمييهه

وغيرىها مهن مجهاالت مهن خهبلل جماعهات النشهاط  ،خارجيا أثنهاء اليهوم الدراسهى أو بعهد انتيائهو
 ،9339، رجهاء محمهود عثمهان) لمضهوابط المتفهق عمييها. المدرسة طبقهاً  في اليوايات المختمفة

  (399، ص3997سعيد إسماعيل عمى،  ،9ص
تمههك البههرامج التههى تنفههذ بإشههراف وتتبنههى الباحثههة تعريههف األنشههطة البلصههفية: بأنيهها  

المدرسهية وأنشهطتيا المختمفهة ذات االرتبهاط ل كل مها يتصهل بالحيهاة ووتتنا ،المدرسة وتوجيييا
ولكهل منيها أو الفنيهة بالجوانب االجتماعية أو البيئيهة أو السياسهية أو الرياضهية أو الموسهيقية 

المختمفههة وتشههمل مجههاالت متعههددة ول التبلميههذ وقههدراتيم ميههمتميههزة تتناسههب مههع أىههداف تربويههة 
 لتنمى مياراتيم وتشبع حاجاتيم البدنية والنفسية واالجتماعية.

   School Parlaiment Activity ُشاط اهربملاْ املدرصى-2
وظيفههى جمههاعى ىههادف ، يعتمههد عمههى الحههوار الفعههال المههؤثر حههول  ىههو نشههاط تربههوى 

درسههية إضههافتو حههديثًا إلههى الصههحافة المتههم وقههد قضههية مههن القضههايا المدرسههية أو المجتمعيههة ،
)  ،مههن أجههل تنميههة شخصههية الطالههب وتوجييههو نحههو ممارسههة الديمقراطيههة ، التربههوى  واإلعههبلم

بههين الطههبلب عمههى  مههنوىههو عبههارة عههن مجمههس منتخههب ى( ،9336مجههدى فههاوى أحمههد تركههى ،
)رئههيس المجمههس مههن تسهعة طههبلب  كههونيتو  ،المدرسههة أو اإلدارة التعميميههة أو المديريهةمسهتوى 
ومههدة جمسههة البرلمههان ثبلثههون دقيقههة تههوزع عمههى  وأمههين سههر الجمسههة وسههتة أعضههاء( ينووكيمهه

لجمسهة البرلمانيهة المطهروح موضوع ا فياألعضاء حسبما ترى المنصة إلبداء آرائيم والمناقشة 
، بأسههموب يعتمههد عمههى الحريههة اليادفههة ، لتعميههق مفيههوم اإلنتمههاء والشههعور بههالوالء لمنقههاش 

تعميمهههههات المجهههههالس البرلمانيهههههة فهههههى المهههههدارس الحكوميهههههة والخاصهههههة ) ممجتمهههههع والهههههوطن ل
 . (6،المادة 9333،
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 Political Socialization  اهتِشئة اهضياصية-3

إن مفيههوم التنشههئة السياسههية كغيههره مههن المفههاىيم السياسههية لههيس لههو تعريههف جههامع  
تنههاول المفيههوم ومههن أقربيهها لموضههوع  وطرائههقومههن ثههم تتعههدد تعريفاتههو بتعههدد الدراسههات  ،مههانع

المعهايير وأنمهاط لمعهارف و العممية التى تمر مهن خبلليها القهيم والعهادات واتعريفيا بأنيا  البحث،
كافههة مراحههل حيههاة اإلنسههان عههن  فههيوذلههك ،إلههى أفههراد المجتمههع ذات الداللههة السياسههية  السههموك

،  (95ص، 99محمد محمود العطهار ،عت المختمفة التى يحتضنيا المجتمع  )طريق المؤسسا
 السياسهية واألنمهاطعمميهة تعمهم القهيم واالتجاىهات بأنيها "تون جىهاريو  أدلهر" كل منويقصد بيا 

 والمدرسهة والتفاعهل مهع السهمطة والمواقهف السياسى عن طريق األسهرة االجتماعية ذات المغزى
، (.Norman Adler and Charles Harrington, 1979, p70 . السياسهية المختمفهة

تمههك العمميههة التههى يكتسههب مههن خبلليهها الفههرد االتجاىههات ويههرى "السههيد الخميسههى "بأنيهها تعنههى 
 وترتبط بالتنشهئة اإلجتماعيهة وىهى جهزء منيها والمشاعر نحهو النظهام السياسهى ونحهو دوره فيهو.

 (.  86، ص9333)السيد سبلمة الخميسى، 
 Community Mobility اجملتٌعياحلزان -4

الدراسة الحالية الحراك االجتماعى والسياسى بالمجتمع والذى ىهو نتيجهة  فييقصد بو  
واألحههداث المتبلحقههة والتطههورات السههريعة نتيجههة اجتيههاح مظههاىر العولمههة  لممتغيههرات العالميههة

السههمبية التههى تتجاىههل قههيم إفرازاتيهها  وخاصههة ،ألقطههار العههالم ومؤسسههاتووالتيههارات الداعمههة ليهها 
مما كهان لهو ( ، 934،ص9333 ،)عبد العزيز أحمد األحمد  والوالء واالنتماء لموطن المواطنة

 الههراىن المجتمعههيوالحههراك  ،االجتمههاعى والسياسههى بههالمجتمع أثههر كبيههر عمههى التغيههر والتحههول 
 ،( 337،ص9338)عمى مقبهل العميمهات ،يبحث عن دولهة أكثهر حداثهة وقهوانين أكثهر عقبلنيهة

 . ةشئامنلمن خبلل تحقيق التنشئة السياسية السميمة 
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 اهدراصات اهضابقة: وتشتٌى عوى:

 أوال: دراصات تِاوهت اهتِشئة اهضياصية.

 ثاُيا: دراصات تِاوهت األُشطة اهصفية واهالصفية وُشاط اهربملاْ.

 ثاهجا: اهدراصات األجِبية.

 أوال: اهدراصات اهتى تِاوهت اهتِشئة اهضياصية:

  2010دراصة ديِا شاكز بّ ٓشاع اهعبدىل ( 1

عمميهة التنشهئة السياسهية  فهيىدفت الدراسة إلى توضيح الدور الذى تقهوم بهو المدرسهة 
 ،وتقههديم تأصههيل إسههبلمى لمتنشههئة الساسههية ومبادئيهها وقيميهها ،مههن منظههور التربيههة اإلسههبلمية

السههتنباط بعههض المبههادئ والقههيم السياسههية مههن اآليههات  فيوأسههتخدمت الدراسههة المههنيج الوصهه
وتوصهههمت الدراسهههة إلهههى أن النشهههاط  ،وتوضهههيح أبعهههاد التنشهههئة السياسهههية ،واألحاديهههث الشهههريفة

المدرسى يساعد عمهى تكهوين عهادات وتنميهة ميهارات وقهيم وأنمهاط سهموك وأسهاليب التفكيهر ليها 
بنهاء شخصهية  فهيأحد العناصهر الميمهة  عممية التنشئة السياسية وىو يعد فيأىميتيا الكبرى 

تحقيهههق أىهههداف العمميهههة التربويهههة  فهههيالطالهههب السياسهههية باإلضهههافة لهههدوره وأىميتهههو البالغهههة 
كما توصمت الدراسة إلى تعهدد الوسهائل التهى تعمهل عمهى تحقيهق التنشهئة السياسهية  ،والتعميمية

والهرحبلت والصهحافة المدرسهية لمتمميذ والتى أكدت عمييا التربية اإلسهبلمية كالمسهرح المدرسهى 
التأكيهد عمهى أىميهة تنهاول دور  فيوتتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية  ،واإلذاعة المدرسية

تناوليهها لههدور األنشههطة  فههيوتختمههف الدراسههة الحاليههة  ،تحقيههق التنشههئة السياسههية فههيالمدرسههة 
وعينههة الدراسههة وزمههان طبيعههة  فههيكمهها تختمههف  ،والههذى لههم تتطههرق لههو تمههك الدراسههة ،البلصههفية

 ومكان التطبيق.
  2010دراصة حضني اهزشيدى ( 2

تشهكيل الهوعى السياسهى لطهبلب المرحمهة  فيح دور المدرسة ضيىدفت الدراسة إلى تو  
 ،تنميتههو فههيوتوضههيح مفيههوم الههوعى السياسههى واآلليههات المسههتخدمة  ،الثانويههة بدولههة الكويههت
وتمثمهت  ،كهأداة لجمهع المعمومهاتة عمهى االسهتبان. واعتمدت الدراسة فيواستخدام المنيج الوص

( طالبها مهن طهبلب المرحمهة الثاتويهة بدولهة الكويهت. وتوصهمت الدراسهة 753) فيعينة الدراسة 
لمعديهد مهن النتههائج كهان أىميها أن األنشههطة المدرسهية كانههت أىهم العوامهل المههؤثرة إيجابيها عمههى 
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م تقهديم العديهد وته ، ثم محور المعمم ،المدرسيةيميو المنيج ثم البيئة  ،الوعى السياسى لمطبلب
مههن المقترحههات كههان أىميهها ضههرورة تههوفير بيئههة داعمههة لتطبيههق الديموقراطيههة داخههل المههدارس 
يجاد مناخ داعم لؤلنشطة السياسية داخل المدرسهة والوصهول بالعمميهة  الثانوية بدولة الكويت وا 

وتتفهق تمهك الدراسهة مهع  ،ى بدولهة الكويهتالتعميمية داخهل المدرسهة إلهى محاكهاة الواقهع السياسه
وتختمههف  ،تشههكيل الههوعى السياسههى لمطههبلب فههيتناوليهها لههدور المدرسههة  فههيالدراسههة الحاليههة 
 فههيودوره  ،تناوليهها لؤلنشههطة البلصههفية وخاصههة نشههاط البرلمههان المدرسههى فههيالدراسههة الحاليههة 

عينههة وزمههان ومكههان  فهيكمهها تختمههف  ،تحقيهق التنسههئة السياسههية ولهيس الههوعى السياسههى فقهط
 الدراسة.

  (2010دراصة عوى صاحل جوٓز وًيادة فوسى اهباصى ) (3

وتحديهد أىهم  ،نشهر ثقافهة حقهوق الطفهل فهيىدفت الدراسة إلى توضهيح دور المدرسهة  
وأسهخدمت  ،تثقيف الطفهل بحقوقهو فيالمعوقات التى تحد من قيام المؤسسات التعميمية بدورىا 

وتوصههمت الدراسههة لمعديههد مههن النتههائج  ،لمناسههبتو ألىههداف الدراسههة فيالدراسههة المههنيج الوصهه
فإنهو مهن غيهر المهرجح أن يصهبح حهق التعمهيم  ،أىميا أنو إذا لم يتم التغمب عمهى ىهذه القضهايا

كمهها توصههمت لمعديههد مههن المقترحههات والتوصههيات أىميهها ضههرورة إدخههال  ،لؤلطفههال حقيقههة واقعيههة
ية وأن يتهههيح النظهههام التعميمهههى الفهههرص لبلرتقهههاء مهههنيج حقهههوق الطفهههل ضهههمن المنهههاىج الدراسههه

بالممارسات الديموقراطية داخل المدرسة وضرورة االىتمام باألنشطة البلصفية حيث تعهد مجهاال 
تأكيههدىا عمهى أىميههة  فهيلمتربيهة عمهى حقههوق الطفهل، وتتفههق تمهك الدراسههة مهع الدراسهة الحاليههة 

ل مهنيج حقهوق الطفهل ضهمن المنهاىج تحقيق التنشهئة السياسهية لمنشهو سهواء مهن خهبلل إدخها
تناوليهها  فههيبينمهها تختمههف الدراسههة الحاليههة  ،الدراسههية أو باإلىتمههام بتفعيههل األنشههطة البلصههفية

عينههة  فههيكمهها تختمههف  ،تحقيههق التنشههئة السياسههية لمناشههئة فههيلهدور نشههاط البرلمههان المدرسههى 
 الدراسة وزمان ومكان التطبيق.

  2009دراصة بدر ذلٌد ًوم وآخزوْ  (4

لتربيههة السياسههية عمههى السههاحة الكويتيههة وتحههدياتيا مههن ت اىههدفت الدراسههة إلههى توضههيح مقومهها
منظور طبلبى وأىم القيم السائدة المتعمقة بالمواطنة بغرض تحقيق قدر أكبر من الفيم لقضهايا 

حتياجههاتيم وسههبل تنميههة االتجاىههات اإليجابيههة لههدييم وأسههتخدمت الدراسههة المههنيج  ،الشههباب وا 
( 893لتحقيق أىهداف الدراسهة و االسهتبانة كهأداة رئيسهية لمدراسهة تهم تطبيقيها عمهى ) فيصالو 
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وتوصهمت الدراسههة لمعديهد مهن النتههائج كهان أىميهها أن  ،طالهب وطالبهة مههن كميهة التربيهة بالكويههت
حترام القوانين من أىم القيم السياسية  أذىهان الطهبلب وىهى  فهيالحفاظ عمى أمن البمد والبيئة وا 

وأن أعمى نسب مقومهات المواطنهة الصهالحة مهن منظهور الطهبلب  ،مقومات وثوابت تكفل الحياة
االىتمهام  فهيوتتفهق تمهك الدراسهة مهع الدراسهة الحاليهة  ،كان مفيوم الدفاع عن الوطن وسبلمتو

ميميههة مههن كافهة المراحههل التع فههيبضهرورة تحقيههق وتفعيههل أىههداف التربيهة أو التنشههئة السياسههية 
خهبلل المؤسسههات التربويههة سهواء كانههت المدرسههة أو الجامعهة مههن أجههل إعهداد الناشههئة وتشههكيل 

تناوليها  فهيوتختمهف الدراسهة الحاليهة  ،وطنهو الهذى ينتمهى إليهو فهيىويتو ليكون عضهوا عهامبل 
كمها  ،تحقيق التنشهئة السياسهية لمتبلميهذ فيلدور األنشطة البلصفية ونشاط البرلمان المدرسى 

 .  عينة وزمان ومكان الدراسة. فيتختمف 
  2005دراصة ُصار واهزويشد   (5

ىههدفت الدراسههة إلههى توضههيح مسههتوى الههوعى السياسههى واالنتمههاء الههوطنى لههدى طههبلب 
وتحقيقا ليذا اليدف طرحت الدراسة عهددا مهن التسهاؤالت  ،كمية التربية األساسية بدولة الكويت

والتفاعههل مههع وسههائل  ،التنظيمههات الطبلبيههة داخههل الكميههة وخارجيهها فههيالفرعيههة حههول المشههاركة 
الههوعى السياسههى واالنتمههاء  فههياإلعههبلم وحضههور النههدوات السياسههية والفههروق بههين الجنسههين 

وتهم تصهميم مقيهاس لمهوعى  في،وأستخدمت الدراسهة المهنيج الوصه ،الوطنى ومستوى المشاركة
المشهاركة السياسهية بوجهو  فهيلهى وجهود ضهعف وخمصت الدراسة إ ،السياسى واالنتماء الوطنى

رتباط موجب بين المشاركة ومسهتوى اإل  والهدور الهذى تقهوم  ،نتمهاءعام وخاصة بين الطالبات وا 
 ،رفع مسهتوى الهوعى السياسهى واالنتمهاء الهوطنى لهدى طهبلب الجامعهة فيبو العممية التعميمية 

أىمية دراسة مستوى الهوعى السياسهى تأكيدىا عمى  فيوتتفق تمك الدراسة مع الدراسة الحالية 
سسههة ؤ فههع مسههتواه مههن خههبلل المر ة و تههكيفيههة تنمي فههيواالنتمههاء الههوطنى لههدى الطههبلب والبحههث 

تحقيههق  فههيالبرلمههان المدرسههى  تناوليهها لههدور نشههاط فههيوتختمههف الدراسههة الحاليههة ، التعميميههة
 فههيكمهها تختمههف  ،المرحمههة قبههل الجامعيههة فههيالههوعى السياسههى واالنتمههاء الههوطنى لههدى الطههبلب 

   طبيعة عينة الدراسة وزمن ومكان التطبيق.
 2004دراصة عبد اجمليد اهعشاَ وآخزوْ  (6

لمتنشئة السياسية من خبلل منيهاج  فيىدفت الدراسة إلى التعرف عمى المستوى التصني
حيهث  ،مهدارس المممكهة األردنيهة فهيمرحمهة التعمهيم اآلساسهى  فهيالتربية االجتماعيهة والوطنيهة 
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تجاىاتهههو السياسهههية  تعتبهههر الدراسهههة أن المنهههاىج مصهههدرا أوليههها يسهههتمد منهههو الطالهههب مواقفهههو وا 
ىها أن التنشهئة السياسهية المكتسههبة اوقهد قامهت الدراسهة عمهى فرضههية رئيسهية مفاد ،المسهتقبمية

سههتخدمت الدراسههة وأ ،مههن منيههاج التربيههة االجتماعيههة والوطنيههة متوسههطة وتحتههاج إلههى تطههوير
 ،وقد تم تصميم أداة لوصف ىهذه التنشهئة ،التحميمى لمتأكد من صحة الفروض فيالمنيج الوص

   .وبعد التأكد من صدقيا وثباتيا تم تطبيقيا
وتوصهههمت الدراسهههة لتأكيهههد فرضهههية البحهههث وقهههدمت عهههدة مقترحهههات لتحسهههين المسهههتوى 

يههاج وبرمجههة الههدروس ذات الصههبغة لمتنشههئة السياسههية بالمنيههاج أىميهها تطههوير المن فيالتصههني
ممها يزيهد مهن إسهتيعاب  ،السياسية والمتصمة بالتنشئة السياسية ليوافق كل درس يهوم مناسهبتو

تناوليها لمتنشهئة السياسهية  فهيوتتفق تمك الدراسة مهع الدراسهة الحاليهة ، الطمبة ألىداف الدرس
المدرسههة لبنههاء الههوعى والقههيم  فههيكيفيههة تحقيقيهها  فههية البحههث رور لمتبلميههذ والتأكيههد عمههى ضهه

تناوليها لهدور األنشهطة البلصهفية وخاصهة نشهاط  فهيوتختمف الدراسة الحالية  ،السياسية لدييم
 عينة الدراسة وزمان ومكان تطبيق الدراسة. فيكما تختمف  ،البرلمان المدرسى

 اهالصفية وُشاط اهربملاْ املدرصىثاُيا: دراصات تِاوهت األُشطة اهصفية و

 2014ًِاي بِت عٌار ًشيو  دراصة (7

إكسهاب  فهييمكن أن تحققو األنشهطة الطبلبيهة ذى ىدفت الدراسة إلى توضيح الدور ال 
المبهههادئ التربويهههة )قهههيم المشهههاركة( لهههدى طالبهههات جامعهههة تبهههوك وتوضهههيح واقهههع ممارسهههة تمهههك 

الدراسهة وقهد اسهتخدمت  ،المرحمهةتمك األنشطة وأىم معوقات ممارستيا من وجية نظر طالبات 
واشههتممت عينههة الدراسههة عمهى عينههة عشههوائية مههن  ،لمبلئمتههو لطبيعههة الدراسهة فيالمهنيج الوصهه

طالبههة. واسههتخدمت االسههتبانة لجمههع البيانههات والتههى 933وقواميهها  ،الجامعيههةطالبههات المرحمههة 
تضمنت أربعة محاور تناول كل منيا جانب مهن جوانهب الدراسهة. وتوصهمت الدراسهة لمعديهد مهن 

ثهراء روح  ،تفوقيهافهي ج كان أىميا أن تقوية شعور الفرد باالرتباط بجامعتو ومساىمتو النتائ وا 
العمههل الجمههاعى والههوالء واالنتمههاء لمههوطن بههين أبنههاء الههوطن الواحههد مههن أىههم فوائههد ممارسههة 

وكهههان مهههن أىههم توصهههيات الدراسهههة ضههرورة وضهههع النشهههاط  ،األنشههطة الطبلبيهههة لهههدى الطالبههات
وتههوافر الكههوادر ، عنههد التخطههيط لمتعمههيم الجههامعى وزيههادة الههوعى بأىميتههو االعتبههار فههيالطبلبههى 

وتتفههق تمههك الدراسههة مههع الدراسههة  ،الفنيههة المؤىمههة لمقيههام بعمميههة المتابعههة عمههى أسههس عمميههة
تناوليهها ألىميههة ممارسههة األنشههطة الطبلبيههة لتنميههة الههوالء واالنتمههاء لههدى الطههبلب  فههيالحاليههة 
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ات التهههى تحهههول دون تفعيهههل تمهههك األنشهههطة وتقهههديم المقترحهههات وضهههرورة تنهههاول أىهههم المعوقههه
تحقيههق  فههيتناوليهها لنشههاط البرلمههان المدرسههى ودوره  فههيوتختمههف الدراسههة الحاليههة  ،لمواجيتيهها

 طبيعة عينة الدراسة وزمان ومكان الدراسة. فيكما تختمف  ،التنشئة السياسية لدى الناشئة
 2011راصة إخالص حضّ اهضيد عشزية د (8

ريههاض األطفههال كمرتكههز لتنميههة  فههيىههدفت الدراسههة إلههى معرفههة دور األنشههطة التربويههة 
مؤسسهة م الخاص )نموذجًا( وىي اليبمؤسسة الخرطوم )السودان( لمتعم ،السموك القيادى لمطفل

تههم تنفيههذ  ،السههودان الحههائزة عمههى شههيادة األيههزو لخمسههة مههرات متتاليههة فههيالتربويههة األولههى 
( طفهل واسهتخدمت الباحثهة 3633( وبمغت عينهة الدراسهة )9339-9338)العام  فيالبرنامج 

بههدأ البرنههامج ، التحميمههى لتحميههل اتجاىههات المعممههات نحههو األنشههطة التربويههة. فيالمههنيج الوصهه
بتنفيههذ األنشههطة التربويههة تحههت مسههمى "المنتههديات التربويههة" لتنميههة مرتكههزات السههموك القيههادى 

إلى وجود تفاوت في مستوى أداء األطفال عند قيهاس مخرجهات وتوصمت نتائج الدراسة  ،لمطفل
وأن منتههدى الموسههيقى والمسههرح والتههراث الشههعبى أكثههر المنتههديات جاذبيههة  ،المنتههديات التربويههة

وأوصههت  ،لؤلطفههال وقههدرة عمههى تنميههة قههدراتيم وميههاراتيم وتنميههة االتجاىههات اإليجابيههة لههدييم
التربويهة لتحقيهق رؤيهة ورسهالة المؤسسهة التعميميهة  الدراسة بأىمية التخطيط ألىداف األنشهطة

لمعالجههة قضههايا الطفولههة ورفههع وعههى الطفههل وخاصههة السههموك القيههادى الههذى يههرتبط بالتنشههئة 
وتناوليههها  ،تناوليههها لنشهههاط البرلمهههان المدرسهههى فهههيبينمههها تختمهههف الدراسهههة الحاليهههة  ،السياسهههية

قههط.، كمهها تختمههف فههي زمههان ومكههان لعناصههر التنشههئة السياسههية ككههل ولههيس السههموك القيههادى ف
 .الدراسة 

  2014دراصة فزياي عبد اهلل احلقباُى( 9

ىههدفت الدراسههة إلههى تحديههد معوقههات تفعيههل األنشههطة المدرسههية غيههر الصههفية بمههدارس  
البنات بجنوب مدينة الرياض من وجية نظر مديرى المدارس وأىم مقترحاتيم لتفعيهل األنشهطة 

التحميمهى الهذى يعتمهد عمهى تحميهل البيانهات  فيواسهتخدم المهنيج الوصه ،المدرسية غير الصهفية
( مههديره ىههن جميههع مههديرات 386تحمههيبًل كميهها وكيفيهها. واشههتممت الدراسههة عمههى عينههة قواميهها )

 ،مههدارس مركههز التربيههة والتعمههيم بجنههوب الريههاض. واسههتخدمت االسههتبانة كههأداة لجمههع البيانههات
أىميها أن العهبء التدريسهى لممعممهات وتغيهر رائهدة النشهاط وتوصمت الدراسة لمعديد من النتائج 

درجهة معوقهات تفعيهل األنشهطة المدرسهية غيهر  فهيحقق أعمى المتوسهطات الحسهابية  باستمرار
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األنشههطة وعههرض  فههيوكههان مههن أىههم مقترحههات الدراسههة تشههجيع الطالبههات المتميههزات  ،الصههفية
وتتفهق ىهذه  ،مجهال النشهاط المدرسهى فهيوتبهادل الخبهرات بهين المعممهات  ،نماذج مهن أعمهالين

تناوليهها ألىههم المعوقههات التههى تحههول دون تفعيههل األنشههطة  فههيالدراسههة مههع الدراسههة الحاليههة 
تناوليا لدور نشهاط  فيوتختمف الدراسة الحالية  ،البلصفية والوصول لمحمول المناسبة لتفعيميا

 ناشئة.لمتحقيق التنشئة السياسية  فيالبرلمان المدرسى 
 2010اهبشَ  فيدراصة ًآز أمحد ًصط( 10

تنميههة القههيم األخبلقيههة  فههيىههدفت الدراسههة إلههى التعههرف عمههى دور األنشههطة البلصههفية  
 ،واالجتماعية والوطنية لدى طمبة المرحمهة األساسهية مهن وجيهة نظهر معممهييم بمحافظهات غهزه

الدراسهههة.  التحميمهههى لمناسهههبتو ألغهههراض فيواسهههتخدم الباحهههث المهههنيج الوصههه ،وسهههبل تفعيميههها
تنهاول كهل منيها ىهدف مهن  ،واستخدم االستبانة كأداة لمدراسهة والتهى تكونهت مهن ثبلثهة مجهاالت

( معمهم ومعممهة. وتوصهمت 579وتم تطبيقيا عمى عينة عشوائية تكونهت مهن ) ،أىداف الدراسة
ة تنميهة قهيم طمبه فيالدراسة لمعديد من النتائج كان أىميا أن األنشطة البلصفية ليا دور فعال 

المرتبهة األولهى  فهيوجهاء مجهال القهيم االجتماعيهة  ،المرحمة األساسية من وجية نظر معممهييم
المرتبة الثالثة. وتوصمت الدراسهة لعهدة توصهيات كهان  فيتمييا القيم الوطنية ثم القيم األخبلقية 

 فهههيبهههرامج إعهههداد المعمهههم  فهههيأىميههها ضهههرورة إدخهههال موضهههوعات خاصهههة بالنشهههاط المدرسهههى 
تناوليها لهدور األنشهطة البلصهفية  فيوتتفق تمك الدراسة مع الدراسة الحالية  ،مؤسسات إعداده

وضهرورة التغمهب عمهى العقبهات التهى  ،تنمية قيم الطهبلب ومنيها القهيم الوطنيهة أو السياسهية في
 فههيتناوليهها لههدور نشههاط البرلمههان المدرسههى  فههيوتختمههف الدراسههة الحاليههة  ،تحههول دون تفعيميهها

 طبيعة عينة الدراسة وزمان ومكان الدراسة. فيكما تختمف  ،مناشئةلمق التنشئة السياسيةتحقي
  2008دراصة عبد اهصبور ًِصور ذلٌد  (11

ىهههدفت الدراسهههة إلهههى توضهههيح العبلقهههة بهههين األنشهههطة البلصهههفية وبعهههض االضهههطرابات  
المعهههاقين  السههموك القسهههرى( لهههدى التبلميهههذ –القمهههق  –الوحهههدة النفسهههية  –النفسههية )االكتئهههاب 

( تمميذًا من التبلميذ المعاقين إعاقة بسهيطة والمقيهدين 336عقميا، وتكونت عينة الدراسة من )
بفصهههول التربيهههة الفكريهههة الممحقهههة بالمهههدارس العاديهههة بالمرحمهههة المتوسهههطة بمدينهههة الريهههاض 

(. 37.73( ومتوسههههط عمههههر زمنههههى )63.38بالمممكههههة العربيههههة السههههعودية وبمتوسههههط ذكههههاء )
 ،األنشهههطة البلصهههفية فهههيقهههدير مشهههاركة التبلميهههذ المعهههاقين تالدراسهههة االسهههتبانة ل واسهههتخدمت



 .................................................. التنشئة السياسية الدور التربوى لألنشطة الالصفية في تحقيق

- 8838 - 

وتوصمت الدراسة لمعديد من النتائج كان أىميها فعاليهة األنشهطة  ،ومقياس االضطرابات النفسية
وخاصههة كممهها زادت  ،خفههض االضههطرابات النفسههية لههدى التبلميههذ المعههاقين عقميهها فههيالبلصههفية 

ثراء ىذه األنشطة وحث التبلميذ عمهى المشهاركة  ،نسبة تمك المشاركة وأوصت الدراسة بتنويع وا 
األنشهطة البلصهفية ضهمن عناصهر تقهويم المشهرف  تفعيهلوأوصت الدراسة بضرورة وضع  ،فييا

وتتفهق تمهك الدراسهة  ،تعمهم التبلميهذ المعهاقين عقميهاً  في اوذلك ألىميتي ،والمعمم ومدير المدرسة
تكهوين شخصهية الطالهب  فهياوليها ألىميهة تفعيهل األنشهطة البلصهفية تن فهيمع الدراسة الحالية 

تناوليههها لعبلقهههة األنشهههطة البلصهههفية بتحقيهههق  فهههيوتختمهههف الدراسهههة الحاليهههة  ،وتحسههين قدراتهههو
 كما تختمف في زمان ومكان وعينة الدراسة .التنشئة السياسية لدى الناشئة 

  2007دراصة ًِى يوُط حبريى (12

 فههيىههدفت الدراسههة إلههى توضههيح مفيههوم األنشههطة البلصههفية لههدى طمبههة كميههات التربيههة  
وأىم أسباب إقبهال الطمبهة عمهى المشهاركة فييها وأسهباب عهزوف الكثيهر عهن  ،الجامعات األردنية

( 953بمهغ عهددىا ) ،وقد أجرى البحث عمى عينة عشوائية من أربع جامعات أردنيهة ،المشاركة
كههأداة  ،ت االسههتبانة المكونههة مههن ثبلثههة أقسههام وفقههًا لمتغيههرات الدراسههةواسههتخدم ،طالههب وطالبههة

ودلههت النتههائج عمههى وجههود صههورة واضههحة لمفيههوم األنشههطة البلصههفية لههدى الطههبلب  ،مدراسههةل
وأوصهت الدراسهة بضهرورة تفعيهل دور عمهادات شهئون الطمبهة الجامعيهة  ،وخاصة لدى الطالبات

المفاىيمية لمنظومة األنشطة الطبلبيهة التهى كشهفت عنيها الكمية بمبلمح الصورة طبلب بتوعية 
تناوليها ألىميهة تفعيهل األنشهطة البلصهفية  فهيوتتفق تمك الدراسة مع الدراسة الحاليهة  ،الدراسة

تناوليها لهدور  فهيوتختمف الدراسهة الحاليهة  ،وتحديد العقبات واألسباب التى تحول دون تفعيميا
 لتنشئة السياسية لدى الناشئة.تحقيق ا فينشاط البرلمان المدرسى 

 2006دراصة دلدى فاوى أمحد تزكى   (13

يهها مسههاعدة جماعههة البرلمههان منىههدفت الدراسههة إلههى تحقيههق مجموعههة مههن األىههداف  
المدرسى عمى تنمية ميارة الحوار والتعبير عهن الهرأى والقهدرة عمهى اإلنصهات واإلصهغاء وتنميهة 

وتمثههل الغههرض  ،اآلخههرين مههن خههبلل إسههيامات طريقههة خدمههة الجماعههة آراءالقههدرة عمههى احتههرام 
وجهههود عبلقهههة ذات داللهههة إحصهههائية بهههين إسهههيامات طريقهههة خدمهههة  فهههيالدراسهههة  فهههيالرئيسهههى 
واسهتخدمت الدراسهة المهنيج  ،تنمية ميارة الحهوار لهدى جماعهة البرلمهان المدرسهى فيالجماعة 

وطبهق عمهى عينهة  ،س لتنمية ميهارة الحهواروتم تصميم مقيا ،التجريبى الختبار صحة الفروض
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وتوصهمت الدراسهة لمعديهد مهن النتهائج  ،( طالهب37من طبلب الفرقة الثالثة اإلعداديهة وقواميها )
كههان أىميهها وجههود فههروق ذات داللههة إحصههائية بههين القيههاس القبمههى والقيههاس البعههدى لمجماعههة 

عهن الهرأى باسهتخدام طريقهة خدمهة عمى مقياس ميارة الحهوار بالنسهبة لبعهد التعبيهر  ،التجريبية
تناوليها لنشهاط البرلمهان المدرسهى كنشهاط  فيوتتفق تمك الدراسة مع الدراسة الحالية  ،الجماعة

تحقيههق العديههد مههن الميههارات لههدى الطههبلب والتأكيههد عمههى ضههرورة فههي وتوضههيح دوره  فيالصهه
ف الدراسهة الحاليهة وتختمه ،تفعيهل ىهذا النشهاط بالمدرسهةدون القضاء عمى العقبات التى تحهول 

كمها تختمهف  ،تحقيهق التنشهئة السياسهية لمتبلميهذ فهيتناوليا لدور نشاط البرلمان المدرسهى  في
 ق.عينة الدراسة وزمان ومكان التطبي في
 ( 2008مسري يوُط ) دراصة   (14

توضيح فاعمية برنامج لتنميهة ميهارات اإللقهاء لهدى طهبلب المرحمهة ىدفت الدراسة إلى  
النهدوات  ،اإلذاعهة المدرسهية فهيالثانوية من خهبلل بعهض األنشهطة المدرسهية البلصهفية تمثمهت 

وتتبنى الدراسة فهرض وجهود فهروق دالهة إحصهائيا  ،والبرلمان المدرسى والمحاضرات والمناظرات
لصههالح األداء البعههدى  فههيوعتين التجريبيههة والضههابطة الكممههة بههين المجمههميههارات إلقههاء  فههي

سهههتخدم المهههنيج الوصههه  فيالمجموعهههة التجريبيهههة التهههى مهههرت بالبرنهههامج الهههذى أعهههده الباحهههث وا 
وتوصمت الدراسة إلى فاعميهة وتهأثير البرنهامج الهذى صهممو  ،والتجريبى لتحقيق أىداف الدراسة

لثانويههة مههن خههبلل األنشههطة البلصههفية الباحههث لتنميههة ميههارات اإللقههاء لههدى طههبلب المرحمههة ا
شهكل  فهيتوصل الباحث إلى أن واقع تنفيهذ ىهذه األنشهطة البلصهفية بالمهدارس يهتم  و ،الخمس

بههل إن بعههض ىهذه الجماعههات تشههكل دون أن يكههون ليهها نشههاط  ،روتينهى دون تطههوير وال تجديههد
ممهها يتطمههب ضههرورة االىتمههام بتطبيههق وتفعيههل تمههك األنشههطة بالمههدارس لتحقيههق  ،الواقههع فههي

بنهاء وتنميهة شخصهية التبلميهذ مهن كافهة الجوانهب النفسهية واالجتماعيههة  فهيأىهدافيا المنشهودة 
 والسياسية والتربوية.

ضرورة االىتمهام بتحقيهق وتفعيهل األنشهطة  فيوتتفق تمك الدراسة مع الدراسة الحالية  
 ،ة وخاصة نشاط البرلمان المدرسى لتحقيق النمهو الشهامل والمتكامهل لشخصهية التمميهذالبلصفي

ىههدف الدراسههة وىههو توضههيح فاعميههة تطبيههق نشههاط البرلمههان  فههيبينمهها تختمههف الدراسههة الحاليههة 
مهع إخهتبلف  ،والتى لهم يتناوليها البحهث السهابق تحقيق التنشئة السياسية لمتبلميذ فيالمدرسى 

 ق.مان ومكان التطبيعينة الدراسة وز 
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 ثاهجا: اهدراصات األجِبية 

 (Medan and Ciftci 2009) دراصة ًيداْ وصفتى  (15
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير الرحبلت المدرسية إلى البيئة الطبيعية عمى تعمم 

واعتمد عمى  ،واستخدم الباحث المنيج التجريبى ،مادة الدراسات اإلجتماعية لدى الطمبة
وتكونت  ،تركيا بجامعة سيمكوك فيوأجريت الدراسة  ،االختيارات القبمية والبعدية كآداة لمدراسة

( لممجموعة 99و) ،( لممجموعة التجريبية98( طالب وطالبة )57عينة الدراسة من )
الضابطة . وتوصمت الدراسة لمعديد من النتائج كان أىميا أن التعميم باستخدام نشاط الرحبلت 

لمادة الدراسات ئات الطبيعية زاد من مستويات التحصيل األكاديمى والفيم والتفسير إلى البي
أوصت بضرورة االىتمام بتفعيل األنشطة االصفية في تدرس المواد و  ،عند الطمبةاالجتماعية 

التأكيد عمى أىمية تفعيل  فيوىذا يتفق مع أىداف الدراسة الحالية  ،لزيادة تحصيل الطبلب
 فية لتنمية ميارات وقدرات الطبلب . األنشطة البلص

   (Elizabeth Prough 2008)   دراصة إهيشابيح بزوف (16
ىدفت الدراسة إلى توضيح تأثير مدارس الجنس الواحد عمى المواقف واالتجاىات 

ضوء التغييرات  فيالسياسية لطبلب المرحمة الثانوية وكيفية تطوير الوعى السياسى لدييم 
القواعد االتحادية والتى تسمح لممقاطعات التعميمية بإنشاء مدارس ثانوية من  فيالجديدة 

( من طبلب المدارس المختمطة 3568وباستخدام بيانات المسح األصمية ) ،جنس واحد
توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أىميا وجود فجوة بين  ،ومدارس الجنس الواحد

مستويات الكفاءة الداخمية والمعارف السياسية والتوجيات  فيالجنسين بين البنات والبنين 
المشاركة والتوجيات السياسية  فيحيث وجد أن األوالد أكثر فعالية  ،والمناقشات السياسية

كما وجد أن البيئات المدرسية ذات الجنس الواحد ال تؤثر إيجابيا عمى المواقف  ،من البنات
يتعارض مع بعض البحوث التعميمية والنتائج األكاديمية واإلتجاىات السياسية لممراىقين بما 

ماىى اآلثار الطويمة األجل  فيوقد آثار البحث تساؤال " كدراسة مستقبمية" يتمثل  ،األخرى
 ،المستقبل فيالتعميم من جنس واحد عمى اليياكل السياسية لكبل الجنسين  فيالتى تتمثل 

أىمية تناول التنشئة السياسية لمطبلب وتأثير  فيوتتفق تمك الدراسة مع الدراسة الحالية 
 التغييرات المجتمعية عمى البناء واإلتجاىات السياسية لمطبلب . 
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   (Lamburne 2006)    دراصة الًبورْ (17
 ،ىدفت الدراسة إلى توضيح العبلقة بين ممارسة األنشطة وقوة الذاكرة عند الطبلب

( طالب وطالبة قسمت 48عينة الدراسة من )وتكونت  ،واستخدم الباحث المنيج التجريبى
والتى تمقت أنشطة  ،( طالب وطالبة98التجريبية وتكونت من ) ،العينة إلى مجموعتين
( طالب وطالبة لم تتمقى أى 93من ) والمجموعة الضابطة وتكونت ،رياضية بشكل منتظم

مارسوا األنشطة وتوصمت الدراسة لعدة نتائج كان أىميا أن الطبلب الذين  ،أنشطة رياضية
إدارة الذاكرة عندىم أفضل من الطبلب الذين لم يمارسوا أى  تكان ،الرياضية بشكل منتظم

األنشطة الرياضية تؤثر إيجابا  ةبأن ممارس ،وقد دعمت ىذه الفرضية القائمة، نشاط رياضى
لزيادة وأوصت الدراسة بضرورة االىتمام بممارسة الطبلب لؤلنشطة  ،عمى قدرة الطبلب العقمية

أىمية تفعيل األنشطة  فيوتتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية  ،قدراتيم ومياراتيم المختمفة
 البلصفية لتنمية قدرات وميارات واتجاىات الطبلب اإليجابية . 

 (Oster and Starkeg 2003)دراصة أوصوز وصتاركى  (18

ىدفت الدراسة إلى توضيح مفيوم المواطنة وبيان أن عممية إعداد المواطن المستنير 
واستخدمت الدراسة المنيج  ،دول العالم فيميمة أساسية لكل األنظمة والمؤسسات التربوية 

ة ألىداف الدراسة . وتوصمت الدراسة لعدة نتائج كان أىميا أن ميمة تلمناسب فيالوص
ىو وضع برامج مستقمة كمقررات ، ربوية إلعداد المواطن المستنيراألنظمة والمؤسسات الت

كى يفيم  ،دراسية أو متضمنة داخل المناىج الدراسية لتربية الناشئة وفق مفاىيم المواطنة
بوتقتو عدة ثقافات  فيالمتعمم دوره الحالى والمستقبمى داخل المجتمع الذى ينتمى إليو ويفيم 

كان أىميا أنو لكى تتحقق المواطنة يجب مراعاة  ،وصياتوقدمت الدراسة عدة ت ،متنوعة
شاعة العدل و  ،تحقيق المشاركة السياسية لمطبلب العمل الجماعى التعاونى لحل المشكبلت وا 

فالمواطنة  ،واحترام االختبلفات المتعمقة بالعرف والثقافة عمى المستوى المحمى والعالمى
والتربية السياسية ىى الوسيمة لتحقيق ىذا اليدف . وتتفق تمك  ،مقرونة بالمشاركة السياسية

االىتمام بالتربية السياسية لتحقيق المواطنة الفاعمة التى  فيالدراسة مع الدراسة الحالية 
 . تنمية المجتمع فييمكن أن تسيم 
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 تعقيب عوى اهدراصات اهضابقة 

 فيمن خبلل استعراض نتائج الدراسات السابقة تبين أن تمك الدراسات قد أجريت 
بيئات وأماكن متعددة مثل األردن والسودان و ج.م.ع والسعودية وفمسطين والكويت والواليات 

والقميل منيا  في،واستخدمت معظم تمك الدراسات المنيج الوص ،المتحدة األمريكية وتركيا
يبى . كما تبين أن بعضيا تناول أحد متغيرات الدراسة وىو " األنشطة استخدم المنيج التجر 

 (Mydan 2004)البلصفية من حيث توضيح أىميتيا ومعوقات تفعيميا وذلك مثل : دراسة 
حين تناولت دراسات  في(، 9333( ودراسة )إخبلص عشرية 9334ودراسة )منال مزبو 

( 9334يرات مثل دراسة )فلاير الحقبانى أخرى دور وأثر األنشطة البلصفية عمى بعض المتغ
(، وتناولت دراسة )عبد الصبور منصور 9337( و)منى يونس 9333ودراسة )ماىر البزم 

( أثر األنشطة البلصفية عمى تقميل االضطرابات النفسية لدى التبلميذ المعاقين عقميا 9338
دراسة )مجدى  ماى وىنشاط البرلمان المدرس تان فقط. كما تناولت دراس مدارس الدمج في

وىى أثره عمى تنمية ميارة  ،تناولو من زاوية مختمفة عن الدراسة الحالية الذىو ، 9336فاوى
( والذى تناول دور 9338ودراسة ) سمير يونس  ،الحوار لدى جماعة البرلمان المدرسى

بعض األنشطة األخرى في تنمية ميارة اإللقاء لدى طبلب المرحمة نشاط البرلمان مع 
التربية الحديثة  فيوتؤكد تمك الدراسات أن األنشطة البلصفية مطمب تربوى ىام  ،لثانويةا

بالنسبة لطبلب جميع المراحل التعميمية مع اختبلف قدراتيم وخصائصيم العقمية والجسمية 
وىناك دراسات تناولت المتغير الثانى  ،والنفسية وىذا يتفق مع أىداف الدراسة الحالية

وقد تناولتيا تمك الدراسات من زوايا وأبعاد مختمفة  ،الحالية وىو التنشئة السياسيةبالدراسة 
( التى تناولت Elizabeth Prough 9338( ودراسة )9333مثل دراسة )حسين الرشيدى 

ودراسة  ،تأثير مدارس الجنس الواحد عمى تشكيل الوعى واإلتجاىات السياسية لدى الطبلب
(Osler Starkey 2003الت ) تحقيق المواطنة فيى تناولت دور المؤسسات التربوية، 

( التى تناولت التنشئة السياسية من منظور التربية 9333ودراسة )دينا شاكر العبدلى 
مناىج  في( التى تناولت التنشئة السياسية 9334ودراسة )عبد المجيد العزام  ،اإلسبلمية

ة )عمى صالح جوىر ، وأخيرا تناولت دراسالمدارس األردنية فيالتربية اإلجتماعية والوطنية 
( ضرورة تناول التربية السياسية بالبحث والدراسة 9334دراسة )بدر محمد ممك  ( و9333

لموقوف عمى أىم األسباب والمعوقات التى تحول دون تحقيقيا وتفعيميا، ووضع خطط العبلج 
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رغم من اتفاق الدراسة الحالية وبال ،وىذا يتفق مع أىداف الدراسة الحالية ،المناسبة لتفعيميا
إال أن الدراسة الحالية قد تفردت  ،العديد من المتغيرات واألىداف فيمع تمك الدراسات السابقة 

التركيز عمى دور نشاط البرلمان المدرسى كأحد أىم األنشطة البلصفية  في ،عن تمك لدراسات
المعوقات التى تحول دون وتوضيح أىم  ،تحقيق التنشئة السياسية لمناشئة فيالمؤثرة 
ضوء المتغيرات  فيوذلك  ،وتقديم خطط العبلج المناسبة لمواجية تمك المعوقات ،تفعيمو

كما استفادت الدراسة الحالية من تمك الدراسات  ،المجتمعية السياسية واإلجتماعية المعاصرة
دراك الباحثة لموضوع الدراسة ،السابقة إثراء بعض  فيكما أسيمت  ،حيث وسعت من فيم وا 

تصميم أداة الدراسة واختيار األساليب اإلحصائية  فيجوانب اإلطار النظرى ليذه الدراسة، و 
 المناسبة لمعالجة النتائج وتفسيرىا . 

 اهتِشئة اهضياصية )األٓداف واألٌٓيةواهوصائط وآهيات اهتفعيى( 

فمنيم من  ،إىتم الفبلسفة والمفكرون منذ القدم بقضية التنشئة السياسية لمناشئة
 ،البحث عن أنجح الطرق والوسائل لتنشئة األفراد اجتماعيا وسياسيا فيكرس جيده ووقتو 
فدعا الدولة  ،فساد المجتمع إلى غياب المواطنة الصالحة عالذى أرج ،أمثال " كونفشيوس"

)  إلى تحمل ميمة التنشئة اإلجتماعية والسياسية السميمة لمناشئة لقيام مجتمع صالح متين
كما اعتبر أفبلطون أن تنشئة مواطن صالح من ، (399،ص3997سعيد إسماعيل عمى ،

)كمال المنوفي،  خبلل نظام تربوى تعميمى مميز من أىم أعمدة الدولة الفاضمة
  .)9،ص3979

كل  فيفمفيوم التنشئة السياسية لم يكن حكرا عمى مجتمع دون اآلخر ولكنو شاع 
ولكنو اختمف من أمو ألخرى باختبلف  ،مختمف الحضارات وعمى مر األزمنة فيالمجتمعات و 

لذلك تحرص جميع الدول عمى تنشئة  ،أساليب التربية المستمدة من عقيدة األمة ومبادئيا
حفاظا عمى ثقافتيا  ،أجياليا عمى فكرىا السياسى المستمد من عقيدتيا ومبادئيا وقيمتيا

( 88-83، ص ص 9339ميادة الباسل  صالح جوىر، عمى)وىويتيا وسماتيا الحضارية 
الذى يصعب عزل أنفسنا وأبناءنا عن  ،وفقا لمتغيرات العصر الذى تعيش فيو وتحدياتو،

عمى نحو يحقق االنسجام والوحدة الفكرية والوطنية  ،التأثر بتمك األحداث والتغيرات المتبلحقة
االتجاىات التى تساعده عمى استيعاب واقع بإكسابو المعارف والقيم و  ،بين أبناء الوطن الواحد

المجتمع وأىدافو لكى يشب إنسانا صالحا ليس بينو وبين قيم مجتمعو أى تعارض أو 
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ووسيمة المجتمع لتحقيق التنشئة السياسية  ،(ص349، 9333دينا شاكر العبدلى ،)صدام
 ىى المدرسة. 

،ص 9333السيد سبلمة الخميسى ، )  وتتمثل أىداف التنشئة السياسية فيما يمى
 (: 34،ص9334(،)غبد المجيد عزام وأخرون ،99
تعريف الناشئة باإلتجاىات العامة لسياسة الدولة داخميا وخارجيا وتبصيرىم بأيديولوجية  -3

 المجتمع . 
ى الوعى واإلقتناع والفيم ىذا الوالء القائم عم، تنمية روح الوالء واإلنتماء لممجتمع -9

 .لمنظام
المجتمع  فييعمل  ،المجتمع قائدا ومقودا ناخبا ومرشحا فيإعداد الناشئة ليحتل مكانو  -8

 الحياة السياسية .  فيقادر عمى المشاركة الفعالة  إطار أيديولوجيتو فيويدافع عنو 
المجتمع من خبلل اكتشاف المواىب القيادية التى يتمتع  فيالتربية السياسية لمقيادات  - 4

 بيا بعض الناشئة والعمل عمى إنمائيا وتشجيع ظيورىا وتوجيييا. 
نمائو لدى الناشئة - 5 وتحصينيم ضد األفكار المضادة لقيم  ،تكوين الوعى السياسى وا 

 واتجاىات المجتمع الروحية واالجتماعية والقومية . 
ىذه القيم التى تحدد أسس  ،والء واالنتماء الوطنى لدى الناشئةغرس وتنمية قيم ال - 6

العبلقة الوطيدة بين اإلنسان وبين تراب بمده والدفاع عنو وعن مقدساتو وتراثو وعاداتو 
 وتقاليده. 

 ًضٌوْ عٌوية اهتِشئة اهضياصية

 تتضمن عممية التنشئة السياسية المضامين التالية : 
 Cognitive Socialization فيالمضمون المعر  -3

المعمومات والمفاىيم والمعارف السياسية التى  فيويسمى بالتنشئة المعرفية وتتمثل 
بحيث تشكل الوعى  ،تقوم المدرسة من خبلل المناىج واألنشطة المتنوعة بتعميميا لمناشئة

 9333)حسين الرشيدى،  السياسى لدييم بطبيعة النظام السياسى داخل المجتمع وخارجو 
 . ( 347،ص
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 Affective Socializationالمضمون الوجدانى   -9
تنشئة الفرد  فيويتعمق بالقيم التى تؤدى دورا ميما  ،ويسمى بالتنشئة الوجدانية

والقيم السياسية ىى التى تشكل الثقافة  ،وتثقيفو سياسا وتجعمو يتكيف مع ما يدور حولو
فيى المركز الذى ، (46، ص 9339، بدر محمد ممك وأخرون )السياسية ألفراد المجتمع.

تتبمور حولو اتجاىات الفرد وميولو نحو اآلخرين وتؤدى إلى تحسين النظام السياسى مثل قيم 
احترام القانون والدفاع عن الوطن والمشاركة السياسية والحرية والعدالة والمساواة والتضحية 

 . واإليثار وتحمل المسئولية
 Evaluative Socializationالمضمون الميارى   -8

والتى تعد من  ،عممية المشاركة السياسية فيويتمثل  ،ويسمى بالتنشئة التقييمية
وتدريب الفرد عمى  ،العمميات السياسية الميمة لترشيح وتنمية المفاىيم والقيم السياسية

وبث روح التعاون ومعرفتو بحقوقو وواجباتو تجاه مجتمعو.  ،واجبات المواطنة والوالء لوطنو
 ( .89-86، ص 9338وخالد الرميضى : عمى وطفو )

مود العطار ح،)محمدم (49-83، ص 9336أمل خمف، ) أنماط التنشئة السياسية :
 ( 98-95،ص99،ع

أدبيات التنشئة السياسية يتم التفريق بين نمطين من خبلليما يتم تشكيل واكتساب  في
 المعمومات والقيم والسمات السياسية ىما : 

وىى تمثل عممية اكتساب االستعدادات  ،المباشرة لمتنشئة السياسيةأوال : األنماط غير 
ذاتيا سياسية لكنيا تؤثر بعد  فيواالتجاىات بصفة عامة والتى ليس من الضرورى أن تكون 

وتتم تمك األنماط غير المباشرة عن طريق  ،تطور التوجيات السياسية لدى الفرد فيذلك 
 األساليب التالية : 

لمتوجيات السياسية : حيث تتكون اتجاىات الفرد ديموقراطية أو  االنتقال الشخصى -3
سمطوية منذ الصغر عند بداية تعامبلتو مع نماذج من السمطة غير السياسية مثل األب 

فالطفل ينشأ  ،أسرة أو جو مدرسى غير ديموقراطى  فيفإذا نشأ الطفل  ،أو المدرس
وعندما يبمغ تكون  ،وتجاه السمطة ،المجتمع فيولديو نوع من البلمباالة تجاه مايحدث 

 .لديو شخصية خاضعة دائما
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التممذة : وتتضمن انتقال الخبرات والميارات التى يكتسبيا الفرد خبلل ممارستو لؤلنشطة  -9
كتسابو لميارات سموكية وقيم واتجاىات  مجاالت غير سياسية إلى النطاق  فيوا 

 مرحمة الحقة.  فيالسياسى 
اط القيم واألبعاد االعتقادية األساسية لدى الفرد ترتبط التعميم : ويعنى أن أنم -8

 باإلتجاىات الساسية لديو . 
 ثانيا : األنماط المباشرة لمتنشئة السياسية : 

ويقصد بيا تمك الخبرات التى تكون فييا طبيعة التعمم سياسية بشكل واضح أى معرفة 
 وتتم األنماط المباشرة عن طريق :  ،المضمون السياسى بشكل مباشر ومحدد

 التقميد والمحاكاه -3
الحصول  فيالطمبة الذين يأممون  فيالتنشئة السياسية التوقعية: ويتجسد ىذا النمط  -9

المدارس  فيالمستقبل فيتقدمون النتخابات اتحاد الطمبة  فيعمى مناصب سياسية 
 والجامعات . 

: ويتمثل فيما توفره الدولة من طرق وأدوات لمتعمم السياسى مثل ما التعمم السياسى -8
المدارس من خبلل المقررات الدراسية واألنشطة المدرسية وخاصة نشاط  فييحدث 

مما ينمى شعور الطالب  ،واالحتفال بالعطبلت القومية ،وتحية العمم ،البرلمان المدرسى
 بالوالء لمجتمعو ودولتو. 

وتتكون عندما يكون الطالب مشارك نشط كالطالب الذى يرشح نفسو  الخبرة السياسية : -4
ىؤالء يتكون لدييم مفاىيم  ،فصمو والذى يدير حممة انتخابية لزميل لو فيلمنصب 

 واتجاىات وخبرات سياسية أكثر من غيرىم . 
عممية اكتساب  فيوعموما فإن األنماط المباشرة وغير المباشرة يكمل بعضيا بعضا 

وتعد التنشئة السياسية المباشرة ذات أىمية خاصة فيما يتعمق باكتساب  ،السياسيةالتوجيات 
المعمومات والمعارف السياسية وتكوين الشخصية السياسية لمناشئة، بينما تمعب األنماط غير 

 المباشرة دورا ىاما خبلل مرحمة الطفولة . 
-45، أمل خمف ، ص99ص ،9333)السيد سبلمة الخميسى وظائف التنشئة الساسية 

53 ،1995, P.4 - James S. Coleman, :) 
 تتعدد وظائف عممية التنشئة الساسية كما يمى : 
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تكوين وبناء الجماعة السياسية : بما تغرسو من قيم التعاون والتضحية واإليثار والعمل  -3
 الجماعى . 

الحياة  فيحرص الفرد عمى أن يكون لو دور إيجابى  فيالمشاركة الساسية : وتتمثل  -9
 فاليدف النيائى لمتنشئة السياسية العمل وليس المعرفة فقط .  ،الساسية لمجتمعو

التوازن واالستقرار السياسى : من خبلل غرس القيم واالتجاىات والمعتقدات السياسية  -8
فذلك يؤدى  ،عد الدستوريةنفوس الناشئة مثل احترام القانون واحترام القوا فيالسميمة 

لى االستقرار السياسى .   إلى تماسك المجتمع وا 
 وسائط التنشئة السياسية : 

وسائط رسمية مثل  في ،تتمثل أىم الوسائط المعنية بميمة تنشئة الفرد سياسيا
 وغير رسمية مثل األسرة وجماعة األقران .  ،المدرسة والمسجد والكنيسة ووسائل اإلعبلم

 األسرة :  -3
عممية التنشئة السياسية إلى أنيا تعد من المحددات األولى  فيترجع أىمية األسرة 

كما يتعمم  ،األسرة يكتسب الناشو اتجاىاتو نحو اآلخرين  فيف ،ومن أىم روافد نشرىا ،لمثقافة
بعض المعمومات المبكرة عن المنظمات والمؤسسات االجتماعية التى عميو أن يتعامل معيا 

)عبد العزيز  تعد المصدر األول لممعمومات والقيم والمعتقدات السياسيةو  ،طنفيما بعد كموا
 فيويختمف حجم ىذا الدور وطبيعتو من أسرة ألخرى  ،( 859،ص9333أحمد األحمد ،

كما يختمف من  ،المجتمع الواحد طبقا لمدى اىتمام األسرة وانشغاليا باألمور السياسية
 مجتمع آلخر . 

 جماعات األقران :  -9
ىى بناء اجتماعى غير رسمى يضم عدد من األفراد يجمعيم تقارب السن أو قرب محل 

 ,Karangh, 1972أو وحدة المكان الذى يرتادونو  ،أو تماثل الوضع الطبقى ،اإلقامة
P.30)) ،  أن تأثيراتيا غالبا ما تكون غير مقصودة وغير محكومة  فيوىى تشبو األسرة

لى  راءحيث تنتقل القيم والمعتقدات واآل ،بضوابط معينة رسمية أو غير رسمية الساسية من وا 
)كمال  ةىذا باستثناء الجماعات التى تتكون من البداية بدوافع سياسية غير رسمي ،األعضاء

 (96-95، ص 3979المنوفى ، 
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  وسائل االتصال الجماىيرىوسائل اإلعبلم "  -8
تزويد ل ،تحتل ىذه الوسائل موقعا متميزا بين أدوات التنشئة السياسية من خبلل ما تقدمو

 ،تكوين قيمة واتجاىاتو السياسية فيالتى يمكن أن تسيم  ،النشو بالمعمومات السياسية
حيث  ،المشاركة السياسية لؤلفرادعبلم وتزايد ل اإلوسائ فيىناك عبلقة بين التطور السريع و 

وتعميق الشعور بالوطنية والوالء القومى من ،  تعمل عمى تنمية المدركات السياسية لدييم
معمومات و بما تقدمو من أخبار ، خبلل تغيير بؤرة االىتمام من األطر المحمية إلى العالمية

، ص 3983العوينى،  محمد عمى () سياسية محمية وقومية وعالمية عمى مختمف المستويات
43. )  

 المؤسسات التعميمية :  -4
تنشئة  فيالدول النامية والمتقدمة عينا كبيرا  فييتحمل النظام التعميمى الرسمى 

التنشئة  فيوتمارس المدراس دورىا  ،لتقمص وانحسار الدور التقميدى لؤلسرة، األطفال سياسيا
من خبلل المنيج  ،السياسية من خبلل طريقتين أوليما التثقيف السياسى أو التعميم السياسى

حيث يتضمن المنيج وبشكل  ،تثقيف الناشئين سياسياً  فيكأحد أدوات المدرسة  ،المدرسى
 ,Robert, Adler عمدى مخطط القيم السياسية التى يستيدف المجتمع نقميا ألبنائو

pp.124-137) )،  ذا كانت المناىج الدراسية بالمدرسة تمثل أحد مصادر الوعى السياسى وا 
فإن النشاطات الصفية والبلصفية تمثل الميدان السموكى والعممى لمتدريب  ،والثقافة السياسية

والتى تعد من أىم منطمقات بناء  ،اتخاذ القرار السياسى فيعممية المشاركة  فيعمى الدخول 
درة االق ،(935 – 934ص ،  9333)دينا شاكر بن ىزاع العبدلى،  طيةالشخصية الديموقرا

 . عمى اتخاذ القرارات التى يتطمبيا النظام السياسى بالمجتمع
من خبلل تناول األنشطة ، الدراسة الحالية بالتفصيل البعد التالى بتناولو يوىذا ما 

تحقيق التنشئة  فيودوره  ،البلصفية بصفة عامة ونشاط البرلمان المدرسى بصفة خاصة
بإكسابيم ميارات الممارسة والمشاركة السياسية القائمة عمى وعى  ،السياسية لمناشئين

 .سى و الحياة السياسية في المجتمعوتبصير بطبيعة النظام السيا
  آهيات اهتفعيى( –األٓداف  –صائص األُشطة اهالصفية وُشاط اهربملاْ املدرصى )اخل

تربية النشو  فيعد األنشطة التربوية من أىم مقومات العممية التعميمية التى تسيم ت
 جميع مراحل الدراسة فيتربية متكاممة نفسيا واجتماعيا وسياسيا وقيميا وجماليا وحركيا 



 .................................................. التنشئة السياسية الدور التربوى لألنشطة الالصفية في تحقيق

- 8894 - 

، باعتبارىا إحدى الوسائل الفعالة التى تتبعيا المدرسة  (97، ص 9334)حسن شحاتو، 
التربوية لتنمية ميارات الطبلب واتجاىاتيم وصقل خبراتيم وتدريبيم أثناء لتحقيق وظيفتيا 

والذى  ،ممارستيم األنشطة المتنوعة عمى العادات والسموك القويم الذى يتطمبو المجتمع
، وىنا تكمن أىمية (  994-953، ص 9339)عصام قمر،  يجعل منيم مواطنين صالحين

 تنمية وتربية المتعمم تربية متكاممة. فيالفعال  ةودور  ىالنشاط المدرسى وخاصة البلصفي
 :  فيالنشاط المدرسى البلص

جميع ألوان األنشطة اإلجتماعية والثقافية والرياضية  فيتتمثل األنشطة البلصفية 
واكتساب ميارات خارج نطاق  حوالفنية والعممية التى تمارس بطريقة حرة ومنظمة لمتروي

عمى تنمية شخصية التبلميذ ومساعدتيم عمى التكيف الناجح  كما تعمل ،الدراسة األكاديمية
، 9339عصام توفيق ، ، رجاء محمود عثمان ) الحياة فيلممواقف المختمفة التى تواجييم 

 .  (9ص 
)سعد بن سعيد آل غائب، أىداف تربوية متعددة من أىميا  فيولمنشاط غير الص

 : (9337، آالء عبدالمجيد، 9333، فيصل سعد القرشى ، 9335
 نفوس الطبلب فيترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والسياسية واإلجتماعية  -3
 ،يامتوجيو الطبلب ومساعدتيم عمى اكتشاف قدراتيم وميوليم والعمل عمى تنميتيا وصف -9

 مما يسيل عممية التوافق الشخصى واإلجتماعى لدييم . 
أذىان  فيتوظيف األنشطة كوسيمة تعميمية مشوقة لتنفيذ المواد المنيجية وترسيخيا  -8

 الطمبة 
ثرائو بالمعمومات والمعارف واألفكار. -4  تعويد التبلميذ عمى حسن استثمار الوقت وتنظيمو وا 
 .توجيو الطاقات الزائدة لدى المتعممين ووقايتيم من االنحراف  -5
 مى الحوار والقراءة والبحث واإلطبلع. تنمية ميارات االتصال والقدرة ع -6
قدراتو واستعداداتو من مين  مساعدة الطبلب عمى اإلختيار المستقبمى لما يناسب -7

ولكنيا وسيمة لتحقيق األىداف  ،حد ذاتيا فيواألنشطة البلصفية ليست ىدفا  ،ووظائف
فتزداد  كما انيا وسيمة لتوفير خبرات حية مباشرة عن المعارف والمعمومات ،السابقة

 وضوحيا لدى الطالب، فيرتفع مستواه األكاديمى. 
 وبزادلٕ فيأٍٓ دلاالت اهِشاط غري اهص
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 المجاالت التالية :  فييضم النشاط غير الص
: وييدف إلى تنمية التبلميذ فكريا وثقافيا وسياسيا ولغويا عن فيمجال النشاط الثقا -3

البرامج والجماعات التى تخدم ىذا طريق الممارسة العقمية لبعض المناشط من خبلل 
اليدف ومنيا البرامج الدينية وبرامج المنتدى األدبى وجماعة البرلمان المدرسى 

)سالم  وجماعة المغة العربية وجماعة المكتبة وبرامج اإلذاعة المدرسية والصحافة
 ( .69-97، ص 9333ى، قعبداهلل الطوير 

لطبلب بخبرات واتجاىات وأنماط مجال النشاط اإلجتماعى: وىو كل نشاط يمد ا -9
مع التعرف عمى واجباتيم  ،المجتمع فيسموكية وشخصية مرغوبة ويييئيم لئلندماج 

اإلجتماعية والوطنية ومن برامجو " برامج الخدمة العامة وبرامج الصحة والوقاية 
 . ( 96-93، ص 3496)رشيد الفييدى :  وبرامج األمن والسبلمة "

 فيمجال النشاط العممى: ييدف إلى ترسيخ المنيج العممى لدى الطبلب والمساىمة  -8
إبراز قدراتيم ومواىبيم وتشجيعيا عمى التجديد واإلبتكار من خبلل ممارسة األنشطة 

، ماىر أحمد مصطفى البزم )مجال العموم الطبيعية والرياضيات والحاسب اآللى " في
9333. )  

دف إلى تنمية الثقافة الفنية وصقل مواىبيم الفنية : وييمجال النشاط الفنى -4
واكتشافيا والرقى بإحساسيم الفنى ومن برامجو " برنامج التشكيل بالخامات البيئية 

 . (9337،)آالء عبد المجيد واألشغال الفنية وبرنامج الرسم وفن الخط العربى 
الرياضية ورفع وييدف إلى تنمية القدرات وصقل الميارات  مجال النشاط الرياضى: -5

من خبلل التدريب عمى ممارسة بعض األلعاب الرياضية التى تتناسب  ،المياقة البدنية
)سالم  تحقيق قدر من الكفاءة الرياضية والبدنية لدييم فيمع قدرات الطبلب وتسيم 

  (69-58ص  ،  9333عبداهلل الطويقرى
ومن خبلل ممارسة الطالب لتمك المجاالت المختمفة تتحق الوظائف المختمفة لؤلنشطة 

، ماىر مصطفى البزم  35، ص9333)فيصل سعد القرشى، البلصفية والتى تتمثل في 
،9333 ) : 



 .................................................. التنشئة السياسية الدور التربوى لألنشطة الالصفية في تحقيق

- 8896 - 

التعرف عمى ذواتيم والتعبير عن  فيمساعدة التبلميذ  فيوتتمثل  ،الوظيفة النفسية -
شباع حاجاتيم النفسية تعديل سموك الطبلب  فيكما تساىم  ،ميوليم واتجاىاتيم وا 

 مما يسيل عممية التوافق الشخصى واإلجتماعى.  ،واتجاىاتيم الخاطئة
تنمية الميارات اإلجتماعية واإلتجاىات السموكية  فيوتتمثل  ،الوظيفة اإلجتماعية -

والتخمى عن  ،اإليجابية لمتبلميذ والقدرة عمى تحمل المسئولية والتعاون واحترام اآلخرين
 إطار عمل الجماعة .  فيالفردية 

توفير خبرات حسية مباشرة عن المعارف والمعمومات  فيوتتمثل  ،الوظيفة التربوية -
 زداد وضوحيا ومعناىا ومغزاىا فيرتفع مستوى األداء األكاديمىفي ،والمناشط المدرسية

 . ( 9334) منال بنت عمار مزيو ، 
الجزء  فيوالذى سيتم تناولو  ،ومن أىم األنشطة البلصفية نشاط البرلمان المدرسى -

حيث يساىم نشاط  ،تحقيق التنشئة السياسية فيالتالى من البحث وذلك لتوضيح دوره 
ترسيخ القيم والمعتقدات السياسية  فيدون غيره من األنشطة  البرلمان المدرسى

وتأكيد روح االنتماء والوالء لموطن وتوجيو الطبلب  ،نفوس الطبلب فيواإلجتماعية 
ومساعدتيم عمى اكتشاف قدراتيم وميوليم السياسية واإلجتماعية والعمل عمى تنميتيا 

 (. 9333، ماىر أحمد مصطفى البزم )وصقميا
 ُشاط اهربملاْ املدرصى  

جماعى يعتمد عمى الحوار الفعال المؤثر حول قضية من  فيىو نشاط تربوى وظي
جو حر ديموقراطى يناقش القضايا  في راءتتبادل اآل ،القضايا المدرسية أو المجتمعية

والمشكبلت التى تيم المجتمع المدرسى من خبلل التقارير أو اإلحاطات أو استجواب 
ويقوم أحد الطبلب بدور رئيس البرلمان وبقية الطبلب يقومون بأدوار رؤساء  ،المسئولين

تم  فيىو نشاط تربوى الص،و  ( 9،ص9337سجل البرلمان المدرسى ) المجان واألعضاء
من أجل تنمية شخصية الطالب وتوجييو  ،إضافتو إلى الصحافة المدرسية واإلعبلم التربوى

)مجدى فاوى أحمد نركى  نحو ممارسة الديموقراطية بأسموب يعتمد عمى الحرية اليادفة 
مجمس منتخب من بين الطبلب عمى مستوى المدرسة أو اإلدارة  ويتمثل فى ،ص ( ،9336،

ين سر الجمسة " رئيس المجمس ووكيمين وأم ويتكون من تسعة طبلب ،ديريةمالتعميمية أو ال
وخمسة أعضاء " ومدة جمسة البرلمان ثبلثون دقيقة توزع عمى األعضاء حسبما ترى 
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تعميمات )) موضوع الجمسة البرلمانية المطروح لمنقاش فيالمنصة إلبداء آرائيم والمناقشة 
 . (8،المادة 9333المجالس البرلمانية ،

، 6،المادة 9333)تعميات المجالس البرلمانية ،   األٓداف اهعاًة هِشاط اهربملاْ املدرصى
  3 (9336مجدى فاوى أحمد تركى، 

 فيتنشئة الطبلب تنشئة سياسية تحفزىم عمى ممارسة العمل السياسية بأسموب صحيح  -3
دارة المواقف المختمفة . ،المستقبل  والقدرة عمى التخطيط وا 

تعويد الطبلب عمى النقد البناء وحرية التعبير عن الرأى والممارسات الديموقراطية وروح  -9
 الحوار البناء وقيم التسامح والتعايش . 

زدىاره وتبصيرىم بقضايا المجتمع  -8 غرس روح االنتماء لموطن والحرص عمى تقدمو وا 
 ومشكبلتو . 

 والعمل عمى تنميتيا  اكتشاف المواىب السياسية -4
 فيالطبلب عمى ميارة دراسة المشكبلت بطريقة عممية منطقية وكيفية التفكير تعويد  -5

 الحمول المناسبة ليا . 
  

                                                 
1

 (6( المادة )0212( لسنت )8تعليماث المجالس البزلمانيت في المذارس الحكوميت والخاصت رقم )  
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 ( 3شكل رقم ) 
ختصاصات كل منيم   3 تشكيل البرلمان المدرس وا 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 

1
  

( 39،ص6102) سجالت النشاط اإلعالمى  ،
 

 انشئٛظ انٕكٛهٍٛ أيٍٛ عش خًغخ أػضبء

د اختظبطب 

 األػضبء

 تّأْى اختظبطب
 

أْى 

 تٓىاختظبطب
أْى 

اختظبطب

يًبسعخ -1

صمٓى فٗ 

انًُبلشبد 

ٔاإلعتزٕاثبد 

ٔكم انضمٕق 

انجشنًبَٛخ انتٗ 

كفهٓب انذعتٕس 

 نٓى. 

عٍ ٔتششٚغ -2

 انمٕاٍَٛ.

انشلبثخ ػهٗ  -3

أػًبل انزٓبد 

 انتُفٛزٚخ  

تغزٛم -1

انزهغبد 

 انجشنًبَٛخ .

تهمٗ األعئهخ -2

ٔاإلعتزٕاثبد 

ٔطهجبد اإلصبطخ 

ٔانجٛبَبد 

يٍ انؼبرهخ 

األػضبء 

ٔتظُٛفٓب 

ٔتٕطٛهٓب 

 نهشئٛظ.

يًبسعخ صمّ  -3

انجشنًبَٗ يٍ 

صٛج )انًُبلشبد 

ٔاألعئهخ 

ٔطهجبد 

 اإلصبطخ(. 

ُٕٚة -1

ٚضم يضم أٔ

يزهظ 

انشئٛظ فٗ 

إػذاد رذٔل 

 األػًبل 

ٚؼبٌَٕٔ -2

ٔٚغبػذ 

انشئٛظ فٗ 

إػذاد رذٔل 

 األػًبل .

يًبسعخ -3

صمخ 

 انجشنًبَٙ.

لشاءح -4

انشدٔد انتٗ 

تظم 

انًزهظ 

سئبعخ -1

انزهغخ 

انجشنًبَٛخ 

ٔإداستٓب 

ثأعهٕة 

 دًٕٚلشاطٗ .

انتٕلٛغ -2

ػهٗ يضبضش 

انزهغبد 

ٔانذػٕاد 

ٔانخطبثبد 

انًشعهخ يٍ 

 انًزهظ .

إػذاد  -3

رذٔل أػًبل 

انزهغخ 

ثبنتؼبٌٔ يغ 

ٔكٛم 
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 أٍٓ املصطوحات اهربملاُية املضتددًة يف اجلوضات

وتكون  ،يوجو لممسئول عمى مختمف المستويات من أحد أعضاء البرلمان :السؤال -
 .اإلجابة عنو شفوية أو تحريرية إذا طمب العضو ذلك 

 مسئول بغرض محاسبتو وسحب الثقة منو )المسئوللماإلستجواب : يقدمو العضو  -
 الحكومة(. ب

دائرة  فيطمب اإلحاطة : يقدمو العضو بيدف إحاطة المسئول عمما بواقعة حدثت  -
 العضو واختصاص ىذا المسئول . 

موضوع عاجل معين ومحدد ويتم  فيلعاجل " : يكون عند النظر اإلستعجال " البيان ا -
 . تقديمو مكتوبا من العضو 

 : 6102إعداد جلسة برلمانية "األسس والشروط"،) املدرصى أصط وشزوط إعداد جوضة اهربملاْ

 .إبداء الرأى والرأى اآلخر فيتنتيج جمسة البرلمان المدرسى النيج الديموقراطى السميم  -3
 الحوار مع الزمبلء وأعضاء البرلمان والمنصة . التزام آداب -9
اتباع البلئحة األساسية لمبرلمان المدرسى من حيث تقديم األسئمة واإلقتراحات ومناقشة  -8

 التقارير واالستجوابات وطمبات اإلحاطة . 
 عدم الخمط بين فن المناظرة والبرلمان المدرسى . -4
 ات واإلقتراحات والبيانات العاجمة إلىيجب أن تنتيى الجمسة البرلمانية بإصدار التوصي -5

حل المشاكل ومعالجة القضايا وكذلك  فيالمسئولية ومطالبتيم ومناشدتيم باإلسراع 
 إصدار القرارات الخاصة بيذا الشأن. 

يجب أن تيتم الجمسة البرلمانية بقضايا ومشاكل البيئة المحمية التى ليا صمة قوية  -6
 بالعممية التعميمية والنيوض بيا. 

مع التوثيق  ،وصدق المادة العممية ،ضرورة اختيار موضوعات ميمة مع اإللتزام بالزمن -7
اتباع البلئحة التنفيذية  ،راءباألدلة والبراىين، مراعاة األسموب المنظم لعرض اآل

 لمبرلمان المدرسى . 
نجاح  فييوجو أخصائى اإلعبلم األعضاء إلى بعض العناصر الفنية التى تسيم  -8

مع اإللتزام  ،اإلستجواب ..... –طمب اإلحاطة  –رلمانية مثل )السؤال الجمسة الب
 بالوقت المحدد لمجمسة . 
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توجيو طبلبو وتعديل األمور السمبية حتى يصل بأفراد البرلمان  فييستمر األخصائى  -9
 إلى تحقيق جمسة برلمانية شفافة وصادقة تعكس اليدف الذى عقدت من أجمو . 

  ( 397،ص 9338) سمير يونس ،الجمسة البرلمانية  فيالسمبيات التى يجب تبلفييا 
 عدم الخروج عن آداب الحوار والبعد عن السخرية أثناء المناقشة .  -3
 اإللتزام بالنظام وعدم مقاطعة الزميل العضو أثناء تحدثو. -9
 احترام المنصة وتنفيذ ما تطمبو ببل امتعاض أو تبرم .  -8
 التأكد من دقة المعمومات وصحة البيانات واإلحصائيات أثناء المناقشة .  -4

) سجل البرلمان  وىناك مجموعة من األسس لتقييم الجمسة البرلمانية المدرسية منيا
اإللتزام –مان لاتباع البلئحة التنفيذية لمبر ، و أىمية الموضوع وجديتو  :(9337المدرسى ،

األسموب  ،المادة العممية المقدمة والتوثيق باألدلة والبراىينصدق  –بالزمن المحدد لمجمسة 
ومدى جدية المناقشات وحيويتيا  ،إدارة الجمسة فيونجاح الرئيس  راءالمنظم لعرض اآل

 وفعاليتيا والوصول لمتوصيات والقرارات المناسبة 

تعميمية من قبل الئلدارة الوىناك العديد من الموضوعات المقترحة لمجمسات البرلمانية 
 ، وجميعيا موضوعات مرتبطة بالواقع المدرسى أو المجتمع المحمى . 

من خبلل استعراض نشاط البرلمان المدرسى من حيث أىدافو وعناصره ومكوناتو 
أثناء الجمسة البرلمانية وخطوات وأسس إعداد  ،ووظيفة كل عنصر داخل جماعة البرلمان

و مدى ارتباطو  ، يعة نشاط البرلمان المدرسىالجمسة البرلمانية وأسس تقييميا، يتضح طب
تحقيق ل، ىافيو تطبيق فعمى ألىدافيا وعناصر  ،بتحقيق أىداف وعناصر التنشئة السياسية

من خبلل إكسابو المعارف والقيم  ،اإلنسجام والوحدة الفكرية والوطنية بين أبناء الوطن
واإلتجاىات التي تساعده عمي إستيعاب واقع المجتمع وأىدافو لكي يشب إنسانا صالحا ليس 
بينو وبين قيم مجتمعو أي تعارض أو صدام ولديو القدرة عمي المشاركة السياسية اإليجابية 

المجتمع من حراك ما يمر بو مواجية حتي يتمكن من  ،السياسيالوعىى ومستوي مرتفع من 
قتصادي وفكري".  مجتمعي "حراك إجتماعي وسياسي وا 

 احلزان اجملتٌعي

البناء المجتمعي في كمو أو في أجزائو في األدوار يصيب يقصد بو التحول الذي  
 ، والنظم وقواعد الضبط والوظائف اإلجتماعية أو في الوحدات المكونة لو في فترة محددة
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والتي تؤثر  ،نتيجة األحداث والمتغيرات المتبلحقة الداخمية والخارجيةويحدث الحراك المجتمعي 
عمي البناء اإلجتماعي لممجتمع سواء كان ىذا التأثير إيجابيا "فيو تقدم" أو "سمبيا" فيو 

طاره المجتمع نفسو ،"تخمف"  9338) حامد عمار ، ويتم داخل النسق اإلجتماعي وا 
الداخمية والتي تؤدي إلي المتغيرات وتتمثل أىم  ،نتيجة لتفاعبلت تتم داخمو ،( 357،ص

والتي تشكل بيئة خصبة إلرتفاع  ،في التحوالت السياسية بمختمف أشكاليا ،حراك مجتمعي
حالة  فيتمك التحوالت السياسية بمختمف أشكاليا تجعل المجتمع ، وتيرة الحراك المجتمعي

)محى الدين  بلح السياسى واإلجتماعي.قابمة لمتغيير والحراك كالحروب والثورات وحركات اإلص
يناير  95"كالثورات التي مر بيا المجتمع مؤخرا "ثورتي وتمك  ، (97،ص 9338 صابر،
المتان كان ليما أثر كبير في إحداث حراك مجتمعي أثر  ،"9338يونيو  83وثورة  9333

يرتبط بتشكيل وخاصة الجانب الوطنى والسياسى الذى  ،عمي كل جوانب الحياة بالمجتمع
ىذه القيم التى تحدد أسس ، الوعي السياسى وقيم الوالء واإلنتماء الوطنى لدى أبناء المجتمع

  .وتراب بمده والدفاع عنو وعن مقدساتو وتراثو وعاداتو وتقاليده الفرد العبلقة الوطيدة بين
 ، السريعةىذا باإلضافة لمتغيرات الخارجية العالمية واألحداث المتبلحقة والتطورات  

تدفقات وموجات  فيوالتى تتمثل  ،نتيجة إحتياج مظاىر العولمة ألقطار العالم ومؤسساتو
ترق الحدود السياسية والوطنية واليياكل اإلقتصادية والمقومات الثقافية وأنماط التفكير خت

ول دون إعتداد يذكر لمحدود السياسية لمد ،والسموكيات الخاصة بالشعوب والحضارات المختمفة
 ،9338)عمى مقبل العميمات،  ة معينةلذات السيادة واإلنتماء إلي وطن محدد أو لدو 

والتربية سواء بصيغتيا متغيرا  ،وتجاىل لقيم المواطنة والوالء واإلنتماء لموطن ،(.337ص
أو محركا أوليا ليذا الحراك بحكم دورىا وطبيعتيا أكثر  ،تابعا لمتحول والحراك المجتمعي

وبناء عمى ذلك فالمتغيرات الحادة التى ينطوى عمييا عصر  ،مع عرضو لمتغيراتجوانب المجت
وفمسفتيا ودورىا ومؤسساتيا  ،منظومة التربية فيالعولمة سيحدث بالضرورة ىزات عنيفة 

ولكي يحافظ المجتمع  ،(  934،ص9333)عبد العزيز أحمد األحمد ،ومناىجيا وأساليبيا 
تبرز الحاجة إلى  تنامى فكرة العولمة والتيارات الداعمة ليا ،فى ظل  ،عمي ثباتو وتوازنو

إيجاد ميام تربوية تعزز فكرة المواطنة كمدخل لتأكيد عوامل التضامن المجتمعى فى مواجية 
الوطنى /الدينى /السياسى /اإلجتماعى "المشكبلت التى تنشأ داخل اإلطار الثقافى 

( 67،ص 9336جورج.ف.نيمر ،)مجتمعى   لممجتمع بسبب مايحدث من حراك "/اإلقتصادى
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البد من إىتمام المدرسة بمحاربة المفاىيم واألفكار واإلتجاىات الضالة وخاصة لدا  ،
وال يتم ىذا من خبلل  ،عقول الناشئة فيبترسيخ قيم المواطنة واليوية الوطنية  ،السياسية

ليذا اليدف والتى من أىميا ية الموجية فبل من خبلل األنشطة البلص ،المناىج الدراسية فقط
نيا نابعة من رغبة أل  ،تنشئة طبلبيا فيىى أداة المدرسة والتى  ،نشاط البرلمان المدرسى

إذ  ،تأثير من خبلليا أكثر وضوحا أو تأثيرا من المنيجاللذا يكون  ،اإللتحاق بيا فيالطبلب 
فيكتسب الطالب القدرة  ،وجانب الرغبة الشخصية ،يتحقق فييا الجانب التطبيقي والترفييي

عمى التفكير والتعاون والنظام واإلنتخاب وممارسة الديموقراطية والتبعية واإلحساس بالنجاح 
، وكميا (33ص ، 9339رجاء محمود عثمان ، عصام توفيق ،) العمل مع الجماعة في

فيى تدريب عممى وواقعى عمى مجتمع صغير، ليتمكن  ،مقومات أساسية لمتنشئة السياسية
 المجتمع الكبير. فين ممارسة تمك المبادئ والنظم بعد ذلك م

واقع تطبيق نشاط البرلمان المدرسى بالمدارس ، ويتناول الجزء التالى من البحث 
الحكومية والخاصة لتحقيق التنشئة السياسية لمناشئة، وأىم المعوقات التى تحول دون 

 تفعيمو.
 اهدراصة امليداُية:

 وإجزاءات اهدراصة امليداُيةاملِٔج املضتددَ  

 التحميمي وذلك لمناسبتو ألىداف الدراسة. فياستخدمت الباحثة المنيج الوص -
 فزض اهدراصة 

وما يجب  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين واقع تطبيق نشاط البرلمان المدرسى
المدارس  السياسية لمتبلميذ بالمدارس الحكومية والخاصة لصالحأن يكون لتحقيق التنشئة 

 الحكومية .
 أوال: وصف عيِة اهدراصة

 دلتٌع اهدراصة-أ

تكون مجتمع الدراسة من القائمين عمى تقييم وتقويم إجراءات تطبيق وتفعيل نشاط  
( موجيا باإلدارات 95وعددىم ) ،موجيى اإلعبلم التربوى فيوالمتمثل  ،البرلمان المدرسى

الحكومية والخاصة والمتمثمين  ارسدالنشاط بالم والقائمين بتنفيذ ىذا ،العشر بمحافظة دمياط
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( بالمدارس الخاصة، 99وعدد ) ،( بالمدراس الحكومية587وعددىم ) ،أخصائى اإلعبلم في
 ( ذلك التوزيع. 3ويوضح الجدول رقم )

 اصةعيِة اهدر -ب

حيث تم اشتمال المجتمع  ،اختيار عينة الدراسةتم إستخدام الطريقة المقصودة في  
( موجيا عمى مستوى اإلدارات العشر بمحافظة 95) فيوالمتمثل لعينة الموجيين األصمى 
الخاصة والمتمثل في المجتمع األصمى ألخصائى اإلعبلم بالمدارس إشتمال  كما تم ،دمياط

( 33بواقع )  ،إعبلم بالمدارس الحكومية( أخصائى 333)تحديد تم بينما  ،( أخصائي99)
( 3ويوضح الجدول رقم ) ،األصميمن المجتمع %( 37.34)من كل إدارة تعميمية بنسبة 

 توزيع عينة الدراسة ونسبة تمثيميا لممجتمع األصمى.
 ( 1رذٔل سلى )

 ٕٚضش تٕصٚغ ػُٛخ انذساعخ َٔغجخ تًخٛهٓب نهًزتًغ األطهٗ ٔفمب نهٕظٛفخ ٔتجؼٛخ انًؤعغخ

 َغجخ انتًخٛم انؼُٛخ انًختبسح انًزتًغ األطهٗ انفئـــخ

  %111  25  25 انًٕرٓـــــٌٕ

أخظبئٗ 

اإلػالو 

 انتشثٕ٘

 خبص صكٕيٙ خبص صكٕيٙ خبص صكٕيٙ

 585 22 111 22 15.14% 111% 

ويوضح الجدول السابق أن عدد موجيى اإلعبلم التربوى باإلدارات العشر بمحافظة  
أخصائي وأن عدد  ،%( من المجتمع األصمى333( موجيا وىى تمثل نسبة )95دمياظ بمغ )

( أخصائى بنسبة 333( والعينة المختارة بمغت )587اإلعبلم بالمدارس الحكومية بمغ )
( 99وأن عدد أخصائى اإلعبلم بالمدارس الخاصة بمغ ) ،( من المجتمع األصمى37.34)

 %( من المجتمع األصمى.333وىى تمثل نسبة )
التوزيع التكرارى لعينة الدراسة حسب القائم بتنفيذ نشاط  (2)يعرض جدول رقم 

من اجمالى العينة يرون أن  %77.6، ويتضح من الجدول انبالمدرسةالبرلمان المدرسى 
 التربوى  اإلعبلمأخصائى القائم بتنفيذ نشاط البرلمان المدرسى 

 (2)رذٔل سلى 

 انجشنًبٌ انًذسعٗ انتٕصٚغ انتكشاسٖ نؼُٛخ انذساعخ صغت انمبئى ثتُفٛز َشبط

 انُغجخ % انتكشاس 

 22.4 33 األخظبئٗ اإلرتًبػٗ 

 77.6 114 أخظبئٗ اإلػالو انتشثٕٖ

 100.0 147 اإلرًبنٗ
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الدراسية  ةعينة الدراسة حسب المرحمل التوزيع التكرارى(3)يعرض جدول رقم كما 
من اجمالى  %66.7نشاط البرلمان المدرسى، ويتضح من الجدول ان نسبة بيا يطبق التي 

 المرحمة اإلعدادية. فيالعينة يروا ان نشاط البرلمان المدرسى يطبق 
 (3)رذٔل سلى 

 َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗثٓب ٚطجك انتٙ انذساعٛخ  خانتٕصٚغ انتكشاسٖ نؼُٛخ انذساعخ صغت انًشصه

 انُغجخ % انتكشاس 

 0 0 اإلثتذائٛخ

 66.7 98 اإلػذادٚخ

 33.3 49 انخبَٕٚخ

 0 0 رًٛغ يبعجك 

 100.0 147 اإلرًبنٗ

 بِاء وتقييٍ أداة اهدراصة 

قامت الباحثة بتصميم إستمارة ، لتحقيق أغراض الدراسة واإلجابة عن أسئمتيا 
اإلستبيان بيدف قياس مستوى تطبيق وتفعيل نشاط البرلمان المدرسى بالمدارس الحكومية 
والخاصة ومدى تحقيقو ألىداف وعناصر التنشئة السياسية لمتبلميذ وتحقيقو لمقيم والمبادئ 

شر بمحافظة السياسية من وجية نظر موجيى وأخصائى اإلعبلم باإلدارات التعميمية الع
أىم المشكبلت والعقبات التى تؤدى إلى وجود فجوة  فيدمياط، والتعرف عمى وجية نظرىم 

ترحات لتفعيل ىذا النشاط كما ينبغى قوأىم الم، بين مستوى التطبيق وما يجب أن يكون
 . سةوالكشف عن الفروق إن وجدت بين متغيرات الدرا، لتحقيق التنشئة السياسية لمتبلميذ

إعداد إستمارة اإلستبيان بعدة خطوات إجرائية بدءا من تحديد ىدف اإلستمارة  مروقد  
 ،كما يمي .وحتى تحديد صدقيا وثباتيا. ،كما سبق

 اهتقديز اهلٌى هألداء:-أ

 المناسب التقدير أمام( √تم تحديد أسموب اإلجابة عن اإلستبانة بوضع عبلمة ) 
التقدير الكمى لمستوى التطبيق لكل مفردة من مفردات تم تحديد د وق ،العينة أفراد نظر لوجية

عتماد جودوفقا لوثيقة المستويات المعيارية لضمان  –اإلستبانة بمقياس التقدير الثبلثى  ة وا 
بتقسيم كل مكون سموكى إلى  ،(3)( 9339مؤسسات التعميم قبل الجامعى اإلصدار الثالث )

بحيث يدل المستوى الثالث عمى "األداء  ،يل( تحدد درجة ومستوى التفع8-3ثبلثة مستويات )

                                                 
(1)

 .10،  ص0210لضمان جودة واعتماد مؤسساث التعليم قبل الجامعي اإلصذار الثالث،  وثيقت المستوياث المعياريت 
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 ،ويدل المستوى األول عمى أن مستوى التفعيل غير مرضى أو ال يفعل ،المتميز" وبذل الجيد
 .( ذلك4ويوضح جدول رقم )

 (4رذٔل سلى )

 انخالحٗ انًغتخذو ثبنذساعخ ءٕٚضش يمٛبط تمذٚش يغتٕٖ األدا

يغتٕٖ انتطجٛك  فٙيتٕعظ  يتًٛض انشأٖ

 ٔتضتبد نتضغٍٛ

 غٛش يشضٗ 

 )أٔ ال ٚفؼم(

 1 2 3 انٕصٌ

 1.42-1 2.42-1.5 3-2.5 انًتٕعظ انًشرش

 صياغة بِود اإلصتباُة -ب 

تعددت المصادر التى إعتمدت عمييا الباحثة لتحديد وصياغة بنود وعبارات اإلستبانة  
 كما يمى:

وأىم  ،وعناصر التنشئة السياسية لمتبلميذاألدبيات التربوية التى تناولت أىداف مسح  -
خاصة نشاط و القيم والمبادئ السياسية التى يحققيا تطبيق وتفعيل األنشطة البلصفية 

وأىم القرارات الوزارية التى تناولت أىداف نشاط البرلمان المدرسى  ،البرلمان المدرسى
 وخطوات إعداده وتفعيمو.

لتى تناولت أىداف وعناصر ومقومات التنشئة قوائم بطاقات المبلحظة واالستبيانات ا -
 فيودور األنشطة البلضفية وخاصة نشاط البرلمان المدرسى  ،السياسية لمتبلميذ

وقد تم االسترشاد  ،ت ليا بعض الدراسات السابقة وتم تحكيمياصوالتى خم ،تحقيقيا
 بناء وصياغة عبارات االستبانة. فيمصادر البتمك 

القائمين بتقييم  ،التى وجيت إلى موجيى اإلعبلم التربوىوقد اشتممت اإلستبانة 
وتقويم تطبيق النشاط وأخصائى اإلعبلم القائمين بتنفيذ النشاط بالمدارس الحكومية والخاصة 

"األول" تناول أىداف التنشئة السياسية التى  ،( محاور6ستة ) في، تمثمت عبارة( 59عمى )
تناول عناصر التنشئة  ،، والمحور الثانى"باراتع( 7يحققيا تطبيق النشاط واشتمل عمى )

"والمحور الثالث" تناول  ،عبارات( 4السياسية التى يحققيا تطبيق النشاط وقد اشتمل عمى )
( 37أىم القيم والمبادئ السياسية التى يحققيا تطبيق النشاط واشتمل ىذا المحور عمى )

تناول "المحور الرابع" مقومات التنشئة و  ،جه( ،ب ،( عناصر )أ8) قسمت إلي ،عبارة
وتناول المحور  ،تاعبار ( 7السياسية التي يحققيا تطبيق النشاط واشتمل ىذا المحور عمى )

منيا سؤال مفتوح تناول عبارات ( 33واشتمل عمى ) ،الخامس أىم معوفات تفعيل النشاط
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وقد تناول "المحور  ،نشاطأىم المعوقات التى تحول دون تطبيق ال فيوجية نظر أفراد العينة 
( 7واشتمل ىذا المحور عمى ) ،السادس" أىم المقترحات لتفعيل نشاط البرلمان المدرسى

منيا سؤال مفتوح لمتعرف عمى اقتراحات أفراد العينة لتفعيل ىذا النشاط كما ينبغى أن عبارات 
 يكون لتحقيق أىدافو.

 اهتحويى اإلحصائى هوبياُات:

 (SPSSمن البرنامج اإلحصائى ) البيانات تم استخدام اإلصدار العشرينبعد ترميز وتفريغ -
THE statistical pakage for social sciences إجراء التحميل اإلحصائى  في

 لبيانات الدراسة الميدانية عمى النحو التالى:
 أوال: حضاب صدق وثبات األداة )اإلصتباُة(

 حساب صدق األداة:-3
 صدق المحكمين:-أ

المجال من  فيتم عرض استمارة اإلستبانة عمى مجموعة من المحكمين ذوى خبرة  
اإلدارة التعميمية  فيوالمسئولين من الخبراء التربويين  ،أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين

بإبداء ، ( محكمين وذلك لمتأكد من صبلحية فقراتيا ووضوح أىدافيا33والذى بمغ عددىم )
ر مفرداتيا والصياغة اإلجرائية لممفردات ومدى وضوح العبارات التى الرأى فييا من حيث إختيا

قتراحاتيم، وسبلمة التقدير الكمى، تصف األداء أخذتيا الباحثة ، وقد أبدى المحكمون رأييم وا 
المحكمين تحديد بعض العبارات الفرعية من العبارة  آراءوكان من نتيجة  ،من اإلعتبار

الثالث الذى قسم إلى المحور مثل  ،يد اليدف المراد قياسوالرئيسية لزيادة التخصيص وتحد
كما تم إعادة صياغة بعضيا  ،جه ( لزيادة الدقة والتخصيص لميدف المراد قياسو ،ب ،)أ

مثل العبارة األخيرة في  راءالذى إختمفت عميو اآل ،بأسموب واضح ومحدد وحذف بعضيا
( 3ممحق رقم ) ،(58بدال من ) (59مفردات اإلستمارة ) ليصبح عدد، المحور الثالث

 ( بعد التعديل.9اإلستبانة قبل التعديل وممحق رقم )
 :لمحاور اإلستقصاءالثبات معامل -ب

، ألداة الدراسة )استمارة االستبيان( (ALPHA)اخ بتم حساب معامل الثبات ألفا كرون -
وبإستعراض  ،لمحكم عمى جودتيا وأنيا مبلئمة لتحقيق اليدف المستخدم من أجمو

حيث تضمنت  ،( يتضح أن قيم معامل الثبات مقبولو لجميع األسئمة5ول رقم )جدال
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( محاور رئيسية وكل محور تضمن مجموعة من العناصر تأخذ 6قائمة اإلستقصاء )
( 3.733( و )3.638تراوحت قيمة معامل الثبات بين ) دوق ،شكل ليكرت الثبليى
 وىي قيمة مقبولة.

 الذاتي :معامل الصدق  –ج  -
بين تراوحت قيمة معامل الصدق الذاتى ( يتضح أن 5باستعراض جدول رقم )

( حيث أن قيمة معامل الصدق ىي الجذر التربيعى لقيم معامل 3.848( و )3.783)
 الثبات.

 (5رذٔل سلى )

 نًضبٔس االعتمظبءٕٚضش يؼبيهٗ انخجبد ٔانظذق انزاتٗ 

 انجٛبٌ انًضبٔس
 يؼبيم انخجبد

 

 يؼبيم انظذق

 انزاتٗ

 0.780 608. تضمٛك أْذاف انتُشئخ انغٛبعٛخ األٔل

 0.795 632. تضمٛك ػُبطش انتُشئخ انغٛبعٛخ انخبَٗ

 0.825 681. تضمٛك انمٛى ٔانًجبدئ انغٛبعٛخ انخبنج

تضمٛك ن انًذسعٗ أًْٛخ تفؼٛم َشبط انجشنًبٌ انشاثغ

 يمٕيبد انتُشئخ انغٛبعٛخ نهتاليٛز
.663 0.814 

 0.843 711. يؼٕلبد تفؼٛم َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ انخبيظ

انًمتشصبد نتفؼٛم َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ  انغبدط

 ثُزبس
.673 0.820 

ويمكن ، وبذلك يمكن القول أنيا معامبلت ذات داللو جيدة لتحقيق اليدف من البحث-
 تعميم المخرجات عمى المجتمع ككل. فياإلعتماد عمييا 

( معامل ارتباط سيرمان بين المتوسط 11( إلى رقم )6) ويعرض الجدول من رقم 
العام لممحاور والعناصر لكل محور ويتضح من الجدول ارتفاع قيمة معامل اإلرتباط لمعظم 

 %.3ومعنوية عند مستوى معنوية  ،العناصر
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 (6)رذٔل سلى 

 انغٛبعٛخٔانؼُبطشيؼبيم استجبط عجٛشيبٌ ثٍٛ انًتٕعظ انؼبو نتضمٛك أْذاف انتُشئخ 

 يؼبيم االستجبط انؼُبطش

 **575. تكٍٕٚ انٕػٗ انغٛبعٗ ٔإًَبئّ نذٖ انتاليٛز

انضٛبح انغٛبعٛخ  فٙإػذاد رٛم نذّٚ انمذسح ػهٗ انًشبسكخ انفؼبنخ 

 انًغتمجم فٙ
.338** 

 **368. غشط ٔتًُٛخ لٛى انٕالء ٔاإلَتًبء انٕطُٗ نذٖ انتاليٛز

 **424. اإلٚزبثٛختشعٛخ انٕػٗ ثبنمٛى ٔانًجبدئ انغٛبعٛخ 

إكغبة انتاليٛز يٓبسح انضٕاس ٔاإللُبع يٍ خالل يُبلشخ لضبٚب 

 انجشنًبٌ.
.442** 

إحشاء انخمبفخ انغٛبعٛخ نذٖ انتاليٛز ٔتشزٛؼٓى ػهٗ يتبثؼخ 

 األصذاث انغٛبعٛخ يضهٛبً ٔػبنًٛبً.
.227** 

 **230. انذًٚمشاطٛخ أحُبء انزهغبدتذسٚت انتاليٛز ػهٗ يًبسعخ 

 %1** يؼبيالد يؼُٕٚخ ػُذ يغتٕٖ يؼُٕٚخ 

 

 (7)رذٔل سلى 

 يؼبيم استجبط عجٛشيبٌ ثٍٛ انًتٕعظ انؼبو نتضمٛك ػُبطش انتُشئخ انغٛبعٛخ ٔانؼُبطش

 يؼبيم االستجبط انؼُبطش

 **481. ػهٗ اصتشاو انضمٕق ٔانٕارجبد ٔانٕػٗ ثٓب. تُشئخ انتاليٛز

 **684. انشأ٘ فٙػهٗ اتخبر انمشاس ٔاالعتمالل  لذسح انتاليٛز تًُٛخ

ػهٗ انًشالجخ ٔانُمذ انجُبء نهًٕضٕػبد  تًُٛخ لذسح انتاليٛز

 انًؼشٔضخ.
.383** 

 **617. ػهٗ انزشأح ٔانشزبػخ االدثٛخ ٔاالػتًبد ػهٗ انُفظ. تُشئخ انتاليٛز

 ** يؼبيالد يؼُٕٚخ ػُذ يغتٕٖ يؼُٕٚخ 
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 (8)رذٔل سلى 

 يؼبيم استجبط عجٛشيبٌ ثٍٛ انًتٕعظ انؼبو نتضمٛك انمٛى ٔانًجبدئ انغٛبعٛخ ٔانؼُبطش

 يؼبيم االستجبط انؼُبطش

  تضمٛك يجذأ انشٕسٖ يٍ خالل:

 **371. يًبسعخ خجشح االَتخبة ألػضبء انجشنًبٌ ٔانشئٛظ

 **273. اختٛبس ٔطٛبغخ انمشاسد فٙانًشبسكخ 

 **295. ٔضغ أْذاف ٔيخططبد تُفٛز رهغبد انجشنًبٌ فٙانًشبسكخ 

اانشأٖ يٍ خالل انضٕاس ٔانشٕسٖ  فٙغشط لًٛخ ػذو االعتجذاد ٔانتطشف 

 انمشاس. فٙ
.271** 

 140. غشط لًٛخ اصتشاو سأٖ انزًبػخ ٔػذو يمبطؼخ انضيالء أحُبء انضٕاس.

تضمٛك يجذأ انضشٚخ يٍ خالل إتبصخ انفشطخ نهطالة نهًشبسكخ ثبنمشاساد 

 انتٗ تخض يظبنش انطالة 
.540** 

اكغبة انتاليٛز لًٛخ آداة انضٕاس ٔانتؼجٛش ػٍ انشأٖ يٍ خالل تُظٛى 

 انؼًم أحُبء رهغبد انجشنًبٌ.
.181* 

 **341. تًُٛخ يٓبسح االطغبء نذٖ انتاليٛز نًب ٚؼشع لجم إثذاء انشأٖ.

  انًًبسعخ انتطجٛمٛخ نًجذأ انؼذل ٔانًغبٔاح يٍ خالل:

 **272. تُظٛى تٕصٚغ انؼًم ٔاألدٔاس أحُبء انزهغبد

انًٕضٕػبد  فٙنزًٛغ األػضبء إلثذاء أسائٓى ٔيمتشصبتٓى  إتبصخ انفشطخ

 انًؼشٔضخ
.478** 

تضذٚذ يشكالد انًزتًغ انًذسعٗ  فٙانًًبسعخ انتطجٛمٛخ نًجذأ انتؼبٌٔ 

 ٔانٕطٕل نهضهٕل انًُبعجخ 
.322** 

انتؼجٛش ػٍ انشأٖ ٔٔرٓخ انُظش أحُبء  فٙانًًبسعخ انتطجٛمٛخ نًجذأ انضشٚخ 

 انزهغبد.
.248** 

تطجٛك يجذأ صشٚخ انؼمٛذح ثؼذو اعتخُبء ػمٛذح أٔ دٚبَخ يٍ ػضٕٚخ 

 انجشنًبٌ.
.273** 

  انًٕاطُخ ٔانٕطُٛخ يٍ خالل:انًًبسعخ انتطجٛمٛخ نمٛى 

 ٔانًزتًغ ثضمٕلٓى ٔٔارجبتٓى تزبِ انذٔنخثأًْٛخ انٕػٗ انطالة تجظٛش 

 انًضهٗ ٔانًذسعٗ .
.262** 

تُظٛى ثشايذ أػًبل تطٕػٛخ نخذيخ انٕطٍ ٔانًٕاطٍ يخم تشزٛش ٔتُظٛف 

 انًذسعخ ٔانضٗ
.260** 

إحشاء ٔػٗ انتاليٛز ثتبسٚخ انٕطٍ ٔإَزبصاتّ يٍ خالل إعتضبفخ 

 انزهغبد. فٙانًختظٍٛ ٔانًغؤنٍٛ 
.273** 

تطجٛك لًٛخ اإلَتًبء ٔانٕالء نهًزتًغ انًذسعٗ ٔانًضهٗ يٍ خالل 

 االْتًبو ثطشق تطٕٚشِ ٔاإلستمبء ثّ.
.378** 

 %5* يؼبيالد يؼُٕٚخ ػُذ يغتٕٖ يؼُٕٚخ %1** يؼبيالد يؼُٕٚخ ػُذ يغتٕٖ يؼُٕٚخ 
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 (9)رذٔل سلى 

تضمٛك يمٕيبد  فٙ تفؼٛم َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ يؼبيم استجبط عجٛشيبٌ ثٍٛ انًتٕعظ انؼبو ألًْٛخ

 انتُشئخ انغٛبعٛخ نهتاليٛز ٔانؼُبطش

 يؼبيم االستجبط انؼُبطش

 **483. تٓٛئخ انتاليٛز نهًشبسكخ انغٛبعٛخ اإلٚزبثٛخ. فٙٚغبْى 

كتؼشٚفٓى ثًفٕٓو انضكٕيخ ٔكٛفٛخ  ,إحشاء انخمبفخ انغٛبعٛخ نذٚٓى فٙٚغبْى 

 ػًهٓب ٔأْى أدٔاسْب.
.460** 

 **238. انًغتمجم. فٙانضٛبح انغٛبعٛخ  فٙإحبسح دافؼٛخ انتاليٛز نهًشبسكخ 

 **278. تمٕٚخ انٕالء ٔاالَتًبء نهٕطٍ نذٖ انتاليٛز. فٙٚغبْى 

 **578. ثُبء انُظبو انغٛبعٗ. فٙتٕػٛخ انتاليٛز ثأًْٛخ انذٔس انفشدٖ ٔانزًبػىٗ 

 **611. تذسٚت انتاليٛز ػهٗ يًبسعخ انذًٚمشاطٛخ أحُبء انزهغبد.

 **624. تشزٛغ انتاليٛز ػهٗ يتبثؼخ االصذاث انغٛبعٛخ يضهٛبً ٔػبنًٛبً.

 %1** يؼبيالد يؼُٕٚخ ػُذ يغتٕٖ يؼُٕٚخ 

 (10)رذٔل سلى 

 يؼبيم استجبط عجٛشيبٌ ثٍٛ انًتٕعظ انؼبو نًؼٕلبد تفؼٛم َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ ٔانؼُبطش

 يؼبيم االستجبط انؼُبطش

 **467. إداسح انًذسعخ التشٖ أًْٛخ نتفؼٛم َشبط انجشنًبٌ

 **284. إداسح انًذسعخ التٓتى ثتضفٛض انطالة انًشتشكٍٛ يبدٚب ٔيؼُٕٚب .

 **450. كبفٛخ نتًٕٚم يتطهجبد انُشبط.يٛضاَٛخ انًذسعخ غٛش 

األَشطخ ال تغًش ثًًبسعخ يتطهجبد َشبط  فٙكخشح االػجبء انًطهٕثخ يٍ يشش

 انجشنًبٌ كًب ُٚجغٗ.
.354** 

 **576. .فٙانُشبط نتفؼٛم ثشايذ َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ غٛش كب فٙتأْٛم يشش

 **617. االَشطخ ٔخبطخ انًششف االػاليٗ. فَٙمض ػذد يشش

 **689. األَشطخ انالطفٛخ. فٙػذو تشزٛغ أٔنٛبء االيٕس نألثُبئٓى ػهٗ االشتشان 

 **612. انًجُٗ انًذسعٗ غٛش يُبعت نًًبسعخ ٔتفؼٛم َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ.

 **431. ػذو تٕافش اإليكبَبد انًبدٚخ انالصيخ نتفؼٛم َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ.

َشبط  فٙكخشح األػجبء انذساعٛخ ػهٗ انطالة تًُؼٓى يٍ اإللجبل ػهٗ اإلشتشان 

انجشنًبٌ, نًب ٚتطهجخ يٍ صفع نألدٔاس ٔتمذٚى يمتشصبد ٔصهٕل نهًشكالد 

 انًؼشٔضخ 

 

.363** 

 %1** يؼبيالد يؼُٕٚخ ػُذ يغتٕٖ يؼُٕٚخ 
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 (11)رذٔل سلى 

 نًمتشصبد تفؼٛم َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ ثُزبس ٔانؼُبطشيؼبيم استجبط عجٛشيبٌ ثٍٛ انًتٕعظ انؼبو 

 يؼبيم االستجبط انؼُبطش

تٕفٛش صٕافض يبدٚخ ٔيؼُٕٚخ تشزٛؼٛخ نهًؼهًٍٛ ٔانًششفٍٛ نتفؼٛم 

 َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ.
.353** 

يزبل انتخطٛظ  فٙانُشبط ثذٔساد تذسٚجٛخ  فٙإششان انًؼهًٍٛ ٔيشش

 ٔانتُفٛز ٔانتمٕٚى نُشبط انجشنًبٌ.
.553** 

يتبثؼخ تُفٛز َشبط انجشنًبٌ شكال ٔيضًَٕب ٔتمًّٕٚ ػهٗ فتشاد يٍ 

 ربَت اإلداسح.
.567** 

تٕفٛش األيبكٍ ٔانتزٓٛضاد انًبدٚخ انخبطخ نًًبسعخ َشبط انجشنًبٌ 

 انًذسعٗ.
.492** 

ٓى نالشتشان تٕػٛخ أٔنٛبء االيٕس ثأًْٛخ تشزٛغ أثُبئ

 ثبالَشطخانالطفٛخ ٔخبطخ َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ.
.582** 

 **576. انًذاسط انًختهفخ. فٙاالَشطخ  فٙتجبدل انخجشاد انًتًٛضح ثٍٛ يشش

 %1** يؼبيالد يؼُٕٚخ ػُذ يغتٕٖ يؼُٕٚخ 

يمكن القول أنيا معامبلت ذات داللة جيدة لتحقيق أىداف البحث  ئج،من خبلل تمك النتاو 
  تعميم المخرجات عمى المجتمع ككل. فيويمكن االعتماد عمييا 

 ملتػريات اهدراصة فياهوص اإلحصاء   ثاهجًا:

المحوراألول عينة الدراسة حول  راءآل فيالوص اإلحصاء   (12)جدول رقم يوضح     
 راء، ويتضح من الجدول ارتفاع متوسط اآل(أىداف التنشئة السياسيةتحقيق باألستبانة وىو )

 فيالحياة السياسية  في" إعداد جيل لديو القدرة عمى المشاركة الفعالة الثانى حول اليدف 
تتراواح بين موافق  راءاى ان معظم اآل (39.)وانحراف معيارى  (2.88)المستقبل" بمتوسط 

 2.5تكون موافق،وحيث ان قيمة الوسط الحسابى تزيد عن  إلى حدا ما وموافق وتميل الى ان
عينة الدراسة  آراءفيمكن القول بأن االداء حول ىذا اليدف متميز، وكانت أقل قيمة لمتوسط 

 (2.73)" ترسيخ الوعى بالقيم والمبادئ السياسية االيجابية" بمتوسط اليدف الرابع حول 
تتراواح بين موافق إلى حدا ما وموافق وتميل الى  راءاى ان معظم اآل (46.)وانحراف معيارى 

الرأي فيمكن القول بأن  2.5وحيث ان قيمة الوسط الحسابى تزيد عن ، إلى حد ما  ان تكون
 . ضعيف ىذا اليدفتحقيق حول 
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 (12)رذٔل سلى 

 ػُٛخ انذساعخ صٕل تضمٛك أْذاف انتُشئخ انغٛبعٛخ ساءٜ فٙانٕط اإلصظبء  

 ٔعظ صغبثٗ انؼُبطش
اَضشاف 

 يؼٛبسٖ

 0.45 2.74 تكٍٕٚ انٕػٗ انغٛبعٗ ٔإًَبئّ نذٖ انتاليٛز

 فٙانضٛبح انغٛبعٛخ  فٙإػذاد رٛم نذّٚ انمذسح ػهٗ انًشبسكخ انفؼبنخ 

 انًغتمجم
2.88 0.39 

 0.45 2.77 غشط ٔتًُٛخ لٛى انٕالء ٔاإلَتًبء انٕطُٗ نذٖ انتاليٛز

 0.46 2.73 اإلٚزبثٛختشعٛخ انٕػٗ ثبنمٛى ٔانًجبدئ انغٛبعٛخ 

 0.52 2.77 إكغبة انتاليٛز يٓبسح انضٕاس ٔاإللُبع يٍ خالل يُبلشخ لضبٚب انجشنًبٌ.

إحشاء انخمبفخ انغٛبعٛخ نذٖ انتاليٛز ٔتشزٛؼٓى ػهٗ يتبثؼخ األصذاث انغٛبعٛخ 

 يضهٛبً ٔػبنًٛبً.
2.80 0.40 

 0.39 2.85 تذسٚت انتاليٛز ػهٗ يًبسعخ انذًٚمشاطٛخ أحُبء انزهغبد

المحور عينة الدراسة حول  راءآل فيالوص اإلحصاء   (13)جدول رقم  ويوضح
، ويتضح من الجدول ارتفاع متوسط (تحقيق عناصر التنشئة السياسية الثانى والمتمثل في )

عمى احترام الحقوق والواجبات والوعى بيا. "  " تنشئة التبلميذاألول حول العنصر  راءاآل
تتراواح بين موافق إلى حدا ما  راءاى ان معظم اآل (44.)وانحراف معيارى  (2.80)بمتوسط 

فيمكن  2.5وموافق وتميل الى ان تكون موافق،وحيث ان قيمة الوسط الحسابى تزيد عن 
عينة الدراسة حول  آراءالقول بأن االداء حول ىذا العنصر متميز، وكانت أقل قيمة لمتوسط 

" المراقبة والنقد البناء لمموضوعات المعروضة عمى  التبلميذ" تنمية قدرة العنصر الثالث 
بين موافق إلى حدا  تتراوح راءان معظم اآل حيث (62.)وانحراف معيارى  (2.57)بمتوسط 

 موافق.غير موافق وتميل الى ان تكون غير ما و 
 (13)رذٔل سلى 

 انغٛبعٛختضمٛك ػُبطش انتُشئخ ػُٛخ انذساعخ صٕن ساءٜ فٙانٕط اإلصظبء  

 وسط حسابي العناصز
انحزاف 

 معيارى

 0.44 2.80 ػهٗ اصتشاو انضمٕق ٔانٕارجبد ٔانٕػٗ ثٓب. تُشئخ انتاليٛز

 0.62 2.57 انشأٖ فٙػهٗ اتخبر انمشاس ٔاالعتمالل  تًُٛخ لذسح انتاليٛز

ػهٗ انًشالجخ ٔانُمذ انجُبء نهًٕضٕػبد  تًُٛخ لذسح انتاليٛز

 انًؼشٔضخ.

2.28 0.69 

ػهٗ انزشأح ٔانشزبػخ االدثٛخ ٔاالػتًبد ػهٗ  تُشئخ انتاليٛز

 انُفظ.

2.59 0.68 
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المحور الثالث والمتمثل في عينة الدراسة حول  راءآل فيالوص اإلحصاء   (14)جدول رقم 
 حول العنصر راء، ويتضح من الجدول ارتفاع متوسط اآل(تحقيق القيم والمبادئ السياسية)
 (2.93)" تنمية ميارة االصغاء لدى التبلميذ لما يعرض قبل إبداء الرأى " بمتوسط السابع ا

تتراواح بين موافق إلى حدا ما وموافق وتميل  راءان معظم اآل حيث (26.)وانحراف معيارى 
" العنصر الثالث عينة الدراسة حول  آراءالى ان تكون موافق،وكانت أقل قيمة لمتوسط 

وانحراف  (1.20)ف ومخططات تنفيذ جمسات البرلمان" بمتوسط وضع أىدا فيالمشاركة 
لى حدا ما وتميل الى ان تكون و تتراواح بين غيرموافق  راءان معظم اآل حيث (40.)معيارى  ا 
أن مخطط وموضوعات الجمسات تحدد مسبقا من قبل اإلدارة إلى ويرجع ذلك ، غيرموافق
  التعميمية .
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 (14)رذٔل سلى 

 تضمٛك انمٛى ٔانًجبدئ انغٛبعٛخيضٕس  ػُٛخ انذساعخ صٕل ساءٜ فٙانٕط اإلصظبء  

 ٔعظ صغبثٗ العناصز
اَضشاف 

 يؼٛبسٖ

   تضمٛك يجذأ انشٕسٖ يٍ خالل:

 0.28 2.91 يًبسعخ خجشح االَتخبة ألػضبء انجشنًبٌ ٔانشئٛظ

 0.43 2.76 اختٛبس ٔطٛبغخ انمشاسد فٙانًشبسكخ 

 0.40 1.20 ٔضغ أْذاف ٔيخططبد تُفٛز رهغبد انجشنًبٌ فٙانًشبسكخ 

اانشأٖ يٍ خالل انضٕاس ٔانشٕسٖ  فٙغشط لًٛخ ػذو االعتجذاد ٔانتطشف 

 انمشاس. فٙ

2.82 0.39 

 0.44 2.74 غشط لًٛخ اصتشاو سأٖ انزًبػخ ٔػذو يمبطؼخ انضيالء أحُبء انضٕاس.

   :تضمٛك يجذأ انضشٚخ يٍ خالل 

أحُبء رهغبد ثُظبو انضٕاس ٔانتؼجٛش ػٍ انشأٖ  يٓبسحاكغبة انتاليٛز 

 انجشنًبٌ.

2.88 0.32 

 0.26 2.93 تًُٛخ يٓبسح االطغبء نذٖ انتاليٛز نًب ٚؼشع لجم إثذاء انشأٖ.

 0.84 2.22 .إتبصخ انفشطخ نهطالة نهًشبسكخ ثبنمشاساد انتٗ تخض يظبنش انطالة

 0.45 1.73 .انزهغبدتٕصٚغ انؼًم ٔاألدٔاس أحُبء ُٔظٛى يشاػبح ت

انًٕضٕػبد  فٙنزًٛغ األػضبء إلثذاء أسائٓى ٔيمتشصبتٓى  إتبصخ انفشطخ

 .انًؼشٔضخ

2.16 0.79 

تضذٚذ يشكالد انًزتًغ انًذسعٗ ٔانٕطٕل نهضهٕل ن إتبصخ انفشطخ نهطالة

 .انًُبعجخ 

1.31 0.46 

 0.35 2.90 تؼجٛش ػٍ انشأٖ ٔٔرٓخ انُظش أحُبء انزهغبد.إتبصخ انفشطخ نهطالة نه

 0.25 2.92 .اعتخُبء ػمٛذح أٔ دٚبَخ  إتبصخ انفشطخ نهطالة نؼضٕىخ انجشنًبٌ دٌٔ

   انًًبسعخ انتطجٛمٛخ نمٛى انًٕاطُخ ٔانٕطُٛخ يٍ خالل:

 ٔانًزتًغ ثضمٕلٓى ٔٔارجبتٓى تزبِ انذٔنخجظٛش انتاليٛز ثأًْٛخ انٕػٗ ت

 انًضهٗ ٔانًذسعٗ .

1.39 0.61 

تطٕػٛخ نخذيخ انٕطٍ ٔانًٕاطٍ يخم تشزٛش ٔتُظٛف تُظٛى ثشايذ أػًبل 

 انًذسعخ ٔانضٗ

1.64 0.78 

إحشاء ٔػٗ انتاليٛز ثتبسٚخ انٕطٍ ٔإَزبصاتّ يٍ خالل إعتضبفخ انًختظٍٛ 

 انزهغبد. فٙٔانًغؤنٍٛ 

2.71 0.54 

تشزٛغ انطالة نتمذٚى صهٕل ٔطشق نتطٕٚش انًزتًغ انًذسعٗ ٔانًضهٗ 

 ٔاإلستمبء ثّ .

2.58 0.64 

المحور الرابع والمتمثل عينة الدراسة حول  راءآل فيالوص اإلحصاء (15)جدول رقم يوضح 
، (تحقيق مقومات التنشئة السياسية لمتبلميذ فيتفعيل نشاط البرلمان المدرسى: أىميةفي )

" إثارة دافعية التبلميذ لممشاركة  الثالث حول العنصر راءويتضح من الجدول ارتفاع متوسط اآل
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اى ان معظم  (29.)وانحراف معيارى  (2.90)المستقبل." بمتوسط  فيالحياة السياسية  في
تتراواح بين موافق إلى حدا ما وموافق وتميل الى ان تكون موافق،وحيث ان قيمة  راءاآل

فيمكن القول بأن االداء حول ىذا العنصر متميز، وكانت أقل 2.5الوسط الحسابى تزيد عن 
" تشجيع التبلميذ عمى متابعة االحداث العنصر السابع نة الدراسة حول عي آراءقيمة لمتوسط 

 راءاى ان معظم اآل (59.)وانحراف معيارى  (2.63)السياسية محميًا وعالميًا." بمتوسط 
 إلى حد ما . تتراواح بين موافق إلى حدا ما وموافق وتميل الى ان تكون موافق

 (15) رذٔل سلى

تضمٛك  فٙ تفؼٛم َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ ًْٛخأيضٕس  ػُٛخ انذساعخ صٕل ساءٜ فٙانٕط اإلصظبء  

 (يمٕيبد انتُشئخ انغٛبعٛخ نهتاليٛز)

 ٔعظ صغبثٗ انؼُبطش
اَضشاف 

 يؼٛبسٖ

 0.58 2.76 تٓٛئخ انتاليٛز نهًشبسكخ انغٛبعٛخ اإلٚزبثٛخ.

كتؼشٚفٓى ثًفٕٓو انضكٕيخ ٔكٛفٛخ  ,إحشاء انخمبفخ انغٛبعٛخ نذٚٓى

 ٔأْى أدٔاسْب.ػًهٓب 
2.80 0.49 

 0.29 2.90 انًغتمجم. فٙانضٛبح انغٛبعٛخ  فٙإحبسح دافؼٛخ انتاليٛز نهًشبسكخ 

 0.36 2.84 تمٕٚخ انٕالء ٔاالَتًبء نهٕطٍ نذٖ انتاليٛز.

ثُبء انُظبو  فٙتٕػٛخ انتاليٛز ثأًْٛخ انذٔس انفشدٖ ٔانزًبػىٗ 

 انغٛبعٗ.
2.79 0.47 

 0.53 2.76 يًبسعخ انذًٚمشاطٛخ أحُبء انزهغبد.تذسٚت انتاليٛز ػهٗ 

 0.59 2.63 تشزٛغ انتاليٛز ػهٗ يتبثؼخ االصذاث انغٛبعٛخ يضهٛبً ٔػبنًٛبً.

النشاط  في" تأىيل مشر الخامس حول العنصر  راءيتضح من الجدول ارتفاع متوسط اآل
 (65.)وانحراف معيارى  (2.65).." بمتوسط فيلتفعيل برامج نشاط البرلمان المدرسى غير كا

، تتراواح بين موافق إلى حدا ما وموافق وتميل الى ان تكون موافق راءمعظم اآلحيث كانت 
عينة  آراءوكانت أقل قيمة لمتوسط  ،العنصر الرابع ثم العنصر الثانىتمييا في أىم المعوقات 

 نشاط البرلمان ( العنصر الثامن )المبنى المدرسى غير مناسب لممارسة وتفعيلالدراسة حول 
تتراواح بين غير موافق  راءمعظم اآل حيث كانت (70.)وانحراف معيارى  (1.87)بمتوسط 

وقد كانت اىم المعوقات التي ذكرىا معظم  ،موافقغير وموافق إلى حدا ما وتميل الى ان تكون 
الطبلب والمشرفين ىي عدم إىتمام إدارة المدرسة بتحفيز ، في السؤال المفتوحأفراد العينة 

التي تحول دون تطبيق نشاط ويمكن ترتيب أىم المعوقات عمى تطبيق النشاط ماديا ومعنويا، 
 كما يمى:وفقا الستجابات أفراد العينة البرلمان 
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  فيالنشاط لتفعيل برامج نشاط البرلمان المدرسى غير كا فيتأىيل مشر. 
  إدارة المدرسة التيتم بتحفيز الطبلب المشتركين ماديا ومعنويا. 
  األنشطة ال تسمح بممارسة متطمبات نشاط  فيكثرة األعباء المطموبة من مشر

 البرلمان .
 لما ىتطمبة من ، نشاط البرلمان فيبنائيم عمى االشتراك عدم تشجيع أولياء االمور أل

مقترحات والمساىمة في تفعيل حمول من حفظ لؤلدوار وتقديم ، ميام مختمفة
 لممشكبلت المعروضة .

 (16)رذٔل سلى 

 (. يؼٕلبد تفؼٛم َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗيضٕس ) ػُٛخ انذساعخ صٕل ساءٜ فٙانٕط اإلصظبء  

 ٔعظ صغبثٗ انؼُبطش
اَضشاف 

 يؼٛبسٖ

 0.80 2.09 إداسح انًذسعخ التشٖ أًْٛخ نتفؼٛم َشبط انجشنًبٌ

 0.69 2.63 التٓتى ثتضفٛض انطالة انًشتشكٍٛ يبدٚب ٔيؼُٕٚب .إداسح انًذسعخ 

 0.79 1.98 يٛضاَٛخ انًذسعخ غٛش كبفٛخ نتًٕٚم يتطهجبد انُشبط.

األَشطخ ال تغًش ثًًبسعخ يتطهجبد  فٙكخشح االػجبء انًطهٕثخ يٍ يشش

 َشبط انجشنًبٌ كًب ُٚجغٗ.

2.45 0.66 

 0.65 2.65 .فٙانُشبط نتفؼٛم ثشايذ َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ غٛش كب فٙتأْٛم يشش

 0.78 2.34 االَشطخ ٔخبطخ انًششف االػاليٗ. فَٙمض ػذد يشش

األَشطخ  فٙػذو تشزٛغ أٔنٛبء االيٕس نألثُبئٓى ػهٗ االشتشان 

 انالطفٛخ.

2.44 0.75 

 0.82 1.96 انًذسعٗ.انًجُٗ انًذسعٗ غٛش يُبعت نًًبسعخ ٔتفؼٛم َشبط انجشنًبٌ 

 فٙطالة تًُؼٓى يٍ اإللجبل ػهٗ اإلشتشان نهكخشح األػجبء انذساعٛخ 

 يٓبو يختهفخ .شبط نًب ٚتطهجخ يٍ انُ

 

2.25 0.71 

مقترحات تفعيل نشاط محور عينة الدراسة حول  راءآل فيالوصاإلحصاء  (17)جدول رقم 
األول حول العنصر  راءمتوسط اآلالبرلمان المدرسى بنجاح، ويتضح من الجدول ارتفاع 

توفير حوافز مادية ومعنوية تشجيعية لممشرفين والطبلب لتفعيل نشاط البرلمان "  والمتمثل في
تتراواح بين موافق  راءاى ان معظم اآل (31.)وانحراف معيارى  (2.93)." بمتوسط المدرسى

 راءوفقا آلويمكن ترتيب أىم المقترحات  ،إلى حدا ما وموافق وتميل الى ان تكون موافق
 كما يمى:العينة 



 .................................................. التنشئة السياسية الدور التربوى لألنشطة الالصفية في تحقيق

- 8847 - 

  نشاط.التفعيل القائمين بوالمشرفين لمطبلب توفير حوافز مادية ومعنوية تشجيعية 
 .متابعة تنفيذ نشاط البرلمان شكبل ومضمونا وتقويمو عمى فترات من جانب اإلدارة 
  باالنشطةالبلصفية وخاصة نشاط توعية أولياء االمور بأىمية تشجيع أبنائيم لبلشتراك

 البرلمان المدرسى.
 لممارسة نشاط البرلمان المدرسى.زمة بل لتوفير األماكن والتجييزات المادية ا 

 (17)رذٔل سلى 

يمتشصبد تفؼٛم َشبط انجشنًبٌ يضٕس )ػُٛخ انذساعخ صٕل  ساءٜ فٙانٕط اإلصظبء  

 (انًذسعٗ ثُزبس 

 ٔعظ صغبثٗ انؼُبطش
اَضشاف 

 يؼٛبسٖ

تٕفٛش صٕافض يبدٚخ ٔيؼُٕٚخ تشزٛؼٛخ نهًؼهًٍٛ ٔانًششفٍٛ نتفؼٛم َشبط انجشنًبٌ 

 انًذسعٗ.

2.94 0.27 

يزبل انتخطٛظ ٔانتُفٛز  فٙانُشبط ثذٔساد تذسٚجٛخ  فٙإششان انًؼهًٍٛ ٔيشش

 ٔانتمٕٚى نُشبط انجشنًبٌ.

2.80 0.40 

يٍ ربَت  يتبثؼخ تُفٛز َشبط انجشنًبٌ شكال ٔيضًَٕب ٔتمًّٕٚ ػهٗ فتشاد

 اإلداسح.

2.92 0.30 

 0.46 2.71 تٕفٛش األيبكٍ ٔانتزٓٛضاد انًبدٚخ انخبطخ نًًبسعخ َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ.

تٕػٛخ أٔنٛبء االيٕس ثأًْٛخ تشزٛغ أثُبئٓى نالشتشان ثبالَشطخانالطفٛخ ٔخبطخ 

 َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ.

2.88 0.34 

 0.36 2.86 انًذاسط انًختهفخ. فٙاالَشطخ  فٙتجبدل انخجشاد انًتًٛضح ثٍٛ يشش

 رابعًا: اختبارات اهفزوض وحتويى اهِتائج:

 :اهزئيضىاهفزض 

وما يجب أن يكون  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين واقع تطبيق نشاط البرلمان المدرسى
 الحكومية .لتحقيق التنشئة السياسية لمتبلميذ بالمدارس الحكومية والخاصة لصالح المدارس 

 الختبار ىذا الفرض تم اختبار الفروض الفرعية التالية:
 اهفزض اهفزعى األوي ًّ اهفزض اهزئيضى:

وما يجب أن يكون  واقع تطبيق نشاط البرلمان المدرسى" يوجد فروق ذو داللة احصائية بين 
 لتحقيق أىداف التنشئة السياسية لمتبلميذ بالمدارس الحكومية والخاصة .

ىداف التنشئة لتحقيق أونتائج االختبار  فيالوصاإلحصاء  (18)يعرض جدول رقم    
خاصة(، ويتضح من  ،من وجية نظر فئتى الدراسة حسب نوع المدرسة)حكوميو ،السياسية
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العنصر ) غرس تحقيق المدارس الحكومية حول  فيمن ىم  آراءالجدول ارتفاع متوسط 
وانحراف معيارى  (2.80)وتنمية قيم الوالء واإلنتماء الوطنى لدى التبلميذ( بمتوسط 

المدارس الخاصةحول العنصر )إعداد جيل لديو  فيمن ىم  آراء، وارتفع متوسط (0.41)
وانحراف  (2.91)المستقبل( بمتوسط  فيالحياة السياسية  فيالقدرة عمى المشاركة الفعالة 

داخل  راءاآل في، وانخفاض قيمة االنحراف المعيارى يدل عمى انخفاض التباين (37.)معيارى 
المدارس محل الدراسة،والختبار  فيكل فئة من فئتى الدراسة حول اىداف التنشئة السياسية 

فئتى الدراسة تم استخدام اختبار ) ت ( وذلك الختبار عدم  آراءمعنوية الفرق بين متوسط 
ىداف التنشئة السياسية، يعرض جدول أتحقق ل فئتى الدراسة حو ءآراوجود فرق بين 

 نتائج ىذا اإلختبار. (18)رقم
 (18)رذٔل سلى

 َٔتبئذ االختجبسالْذاف انتُشئخ انغٛبعٛخصغت َٕع انًذسعخ فٙانٕط اإلصظبء   

 َتبئذ اإلختجبس خبطخ صكٕيٛخ انؼُبطش

ٔعظ  

 صغبثٗ

اَضشاف 

 يؼٛبسٖ

ٔعظ 

 صغبثٗ

اَضشاف 

 يؼٛبسٖ

 د
P- Value 

 انًؼُٕٚخ

تكٍٕٚ انٕػٗ انغٛبعٗ ٔإًَبئّ 

 نذٖ انتاليٛز
2.63 0.49 2.75 0.43 -1.303 .195 

غٛش 

 يؼُٕٖ

إػذاد رٛم نذّٚ انمذسح ػهٗ 

انضٛبح  فٙانًشبسكخ انفؼبنخ 

 انًغتمجم فٙانغٛبعٛخ 

 يؼُٕٖ* 078. 1.775- 0.37 2.91 0.43 2.77

غشط ٔتًُٛخ لٛى انٕالء 

 انٕطُٗ نذٖ انتاليٛزٔاإلَتًبء 
2.80 0.41 2.76 0.47 .422 .674 

غٛش 

 يؼُٕٖ

تشعٛخ انٕػٗ ثبنمٛى ٔانًجبدئ 

 انغٛبعٛخ االٚزبثٛخ
 يؼُٕٖ 032. 2.171- 0.44 2.77 0.50 2.57

إكغبة انتاليٛز يٓبسح انضٕاس 

ٔاإللُبع يٍ خالل يُبلشخ 

 لضبٚب انجشنًبٌ.

 يؼُٕٖ 048. 1.996- 0.52 2.81 0.50 2.60

إحشاء انخمبفخ انغٛبعٛخ نذٖ 

انتاليٛز ٔتشزٛؼٓى ػهٗ يتبثؼخ 

األصذاث انغٛبعٛخ يضهٛبً 

 ٔػبنًٛبً.

 يؼُٕٖ 000. 3.622- 0.35 2.85 0.50 2.57

تذسٚت انتاليٛز ػهٗ يًبسعخ 

 انذًٚمشاطٛخ أحُبء انزهغبد
 يؼُٕٖ 004. 2.933- 0.36 2.90 0.48 2.67

 %10*يؼُٕٖ ػُذ يغتٕٖ يؼُٕٚخ 
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العناصرعند مستوى معنوية  معنوية معظم(18)يتضح من نتائج جدول رقم  
أقل من مستوى المعنوية، ممايدل عمى وجود اختبلف P- Value حيث أن قيم 10%،5%

ىداف التنشئة السياسيةحسب نوع تحقق أ فئتى الدراسة حول آراءمعنوى بين متوسط 
 المدرسة.

 . مما سبق يتضح صحة الفرض الفرعى األول من الفرض الرئيسى   
 :اهزئيضىاهفزض اهفزعى اهجاُى ًّ اهفزض 

وما يجب أن  واقع تطبيق نشاط البرلمان المدرسى" يوجد فروق ذو داللة احصائية بين 
 . يكون لتحقيق عناصر التنشئة السياسية لمتبلميذ بالمدارس الحكومية والخاصة

تحقيق عناصر التنشئة لونتائج االختبار  فيالوصاإلحصاء  (19)يعرض جدول رقم    
خاصة(، ويتضح  حكوميو ه  من وجية نظر فئتى الدراسة حسب نوع المدرسة ) ،السياسية

المدارس الحكومية حول العنصر )تنمية قدرة  فيمن ىم  آراءمن الجدول ارتفاع متوسط 
وانحراف  (2.70)اء لمموضوعات المعروضة( بمتوسط عمى المراقبة والنقد البن التبلميذ
المدارس الخاصة حول العنصر )تنشئة  فيمن ىم  آراءوارتفع متوسط  ،(0.47)معيارى 
وانحراف معيارى  (2.83)وسط عمى احترام الحقوق والواجبات والوعى بيا.( بمت التبلميذ
داخل كل فئة  راءاآل في، وانخفاض قيمة االنحراف المعيارى يدل عمى انخفاض التباين (42.)

محل الدراسة،والختبار  المدارس فيمن فئتى الدراسة حول تحقيق عناصر التنشئة السياسية 
فئتى الدراسة تم استخدام اختبار )ت( وذلك الختبار وجود  آراءمعنوية الفرق بين متوسط 

 (19)ل رقميعرض جدو ،تحقيق عناصر التنشئة السياسية حولى الدراسة فئت آراءفرق بين 
 نتائج ىذا اإلختبار.
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 (19)رذٔل سلى

 َٔتبئذ االختجبسنتضمٛك ػُبطش انتُشئخ انغٛبعٛخ صغت َٕع انًذسعخ فٙانٕطاإلصظبء  

 َتبئذ اإلختجبس خبطخ صكٕيٛخ انؼُبطش

ٔعظ  

 صغبثٗ

اَضشاف 

 يؼٛبسٖ

ٔعظ 

 صغبثٗ

اَضشاف 

 يؼٛبسٖ

 -P ث

Value 

 المعنويت

ػهٗ اصتشاو  تُشئخ انتاليٛز

انضمٕق ٔانٕارجبد ٔانٕػٗ 

 ثٓب.

 معنوى* 069. 1.831- 0.42 2.83 0.48 2.67

ػهٗ  تًُٛخ لذسح انتاليٛز

 فٙاتخبر انمشاس ٔاالعتمالل 

 انشأ٘

2.50 0.51 2.59 0.65 -.707 .481 
غيز 

 معنوى

ػهٗ  تًُٛخ لذسح انتاليٛز

ٔانُمذ انجُبء انًشالجخ 

 نهًٕضٕػبد انًؼشٔضخ.

2.70 0.47 2.80 0.50 -1.032 .304 
غيز 

 معنوى

ػهٗ انزشأح  تُشئخ انتاليٛز

ٔانشزبػخ االدثٛخ ٔاالػتًبد 

 ػهٗ انُفظ.

2.57 0.63 2.60 0.70 -.227 .821 
غيز 

 معنوى

 %10* ػُذ يغتٕٖ يؼُٕٚخ 

عهههدم معنويهههة معظهههم العناصهههرعند مسهههتوى معنويهههة (19)يتضهههح مهههن نتهههائج جهههدول رقهههم  
أكبر من مستوى المعنويهة، ممايهدل عمهى وجهود اخهتبلف معنهوى P- Value،حيث أن قيم 5%

 التنشئة السياسية حسب نوع المدرسة.ل تحقق عناصر فئتى الدراسة حو آراءبين متوسط 
 مما سبق يتضح صحة الفرض الفرعى الثانى من الفرض الرئيسى:   

فئتى الدراسة حسب نوع المدرسة حول  آراءيوجد فروق ذو داللة احصائية بين  "
 لصالح المدارس الحكومية .تحقيق عناصر التنشئة السياسية"

 اهزئيضىاهفزض اهفزعى اهجاهح ًّ اهفزض 

فئتى الدراسة حسب نوع المدرسة حول  آراءيوجد فروق ذو داللة احصائية بين  "
 تحقيق القيم والمبادئ السياسية"

ونتائج االختبارلتحقيق القيم والمبادئ  فيالوصاإلحصاء  (20)يعرض جدول رقم    
خاصة(، ويتضح  حكوميو ه  من وجية نظر فئتى الدراسة حسب نوع المدرسة ) ،السياسية

المدارس الحكومية حول العنصر )تنمية قدرة  فيمن ىم  آراءمن الجدول ارتفاع متوسط 
وانحراف  (2.70)عمى المراقبة والنقد البناء لمموضوعات المعروضة( بمتوسط  التبلميذ
المدارس الخاصة حول العنصر )تنشئة  فيمن ىم  آراءوارتفع متوسط  ،( 0.47)معيارى 
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وانحراف معيارى  (2.83)عمى احترام الحقوق والواجبات والوعى بيا.( بمتوسط  التبلميذ
داخل كل فئة  راءاآل في، وانخفاض قيمة االنحراف المعيارى يدل عمى انخفاض التباين (42.)

المدارس محل الدراسة،والختبار  فيمن فئتى الدراسة حول تحقيق القيم والمبادئ السياسية 
ار وجود فئتى الدراسة تم استخدام اختبار )ت( وذلك الختب آراءمعنوية الفرق بين متوسط 

 (20)يعرض جدول رقم ،فئتى الدراسة حولتحقيق عناصر التنشئة السياسية آراءفرق بين 
 نتائج ىذا اإلختبار.

 (20) ىلرذٔل س

 َٔتبئذ االختجبسنتضمٛك انمٛى ٔانًجبدئ انغٛبعٛخ صغت َٕع انًذسعخ فٙانٕط اإلصظبء   

 َتبئذ اإلختجبس خبطخ صكٕيٛخ انؼُبطش

ٔعظ  

 صغبثٗ

اَضشاف 

 يؼٛبسٖ

ٔعظ 

 صغبثٗ

اَضشاف 

 يؼٛبسٖ

 -P د

Value 

 انًؼُٕٚخ

تضمٛك يجذأ انشٕسٖ يٍ 

 خالل:
       

يًبسعخ خجشح االَتخبة 

ألػضبء انجشنًبٌ 

 ٔانشئٛظ

 يؼُٕٖ* 092. 1.697- 0.25 2.93 0.38 2.83

اختٛبس  فٙانًشبسكخ 

 ٔطٛبغخ انمشاسد
2.80 0.41 2.74 0.44 .638 .525 

غٛش 

 يؼُٕٖ

ٔضغ  فٙانًشبسكخ 

أْذاف ٔيخططبد تُفٛز 

 رهغبد انجشنًبٌ

1.13 0.35 1.21 0.41 -.983 .327 
غٛش 

 يؼُٕٖ

غشط لًٛخ ػذو 

 فٙاالعتجذاد ٔانتطشف 

اانشأٖ يٍ خالل انضٕاس 

 انمشاس. فٙٔانشٕسٖ 

2.70 0.47 2.85 0.36 -1.853 .066 

 يؼُٕٖ*

غشط لًٛخ اصتشاو سأٖ 

انزًبػخ ٔػذو يمبطؼخ 

 انضٕاس.انضيالء أحُبء 

2.57 0.50 2.79 0.41 -2.486 .014 

 يؼُٕٖ

تضمٛك يجذأ انضشٚخ يٍ 

خالل إتبصخ انفشطخ 

نهطالة نهًشبسكخ 

ثبنمشاساد انتٗ تخض 

 يظبنش انطالة 

2.47 0.63 2.16 0.88 1.778 .077 

 يؼُٕٖ*

اكغبة انتاليٛز لًٛخ 

آداة انضٕاس ٔانتؼجٛش 

ػٍ انشأٖ يٍ خالل 

تُظٛى انؼًم أحُبء 

 انجشنًبٌ.رهغبد 

2.77 0.43 2.91 0.28 -2.284 .024 

 يؼُٕٖ

تًُٛخ يٓبسح االطغبء 

نذٖ انتاليٛز نًب ٚؼشع 
2.83 0.38 2.95 0.22 -2.162 .032 

 يؼُٕٖ
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 لجم إثذاء انشأٖ.

انًًبسعخ انتطجٛمٛخ 

نًجذأ انؼذل ٔانًغبٔاح 

 يٍ خالل:

       

تُظٛى تٕصٚغ انؼًم 

 ٔاألدٔاس أحُبء انزهغبد
1.63 0.49 1.75 0.43 -1.303- .195 

غٛش 

 يؼُٕٖ

نزًٛغ  إتبصخ انفشطخ

األػضبء إلثذاء أسائٓى 

 فٙٔيمتشصبتٓى 

 انًٕضٕػبد انًؼشٔضخ

 يؼُٕٖ 001. 3.504 0.81 2.05 0.56 2.60

انًًبسعخ انتطجٛمٛخ 

تضذٚذ  فٙنًجذأ انتؼبٌٔ 

يشكالد انًزتًغ 

انًذسعٗ ٔانٕطٕل 

 نهضهٕل انًُبعجخ 

1.37 0.49 1.29 0.46 .803 .423 
غٛش 

 يؼُٕٖ

انًًبسعخ انتطجٛمٛخ 

انتؼجٛش  فٙنًجذأ انضشٚخ 

ػٍ انشأٖ ٔٔرٓخ انُظش 

 أحُبء انزهغبد.

2.83 0.38 2.91 0.34 -1.148 .253 
غٛش 

 يؼُٕٖ

تطجٛك يجذأ صشٚخ انؼمٛذح 

ثؼذو اعتخُبء ػمٛذح أٔ 

دٚبَخ يٍ ػضٕٚخ 

 انجشنًبٌ.

 يؼُٕٖ 000. 5.247- 0.13 2.98 0.45 2.73

انًًبسعخ انتطجٛمٛخ نمٛى 

انًٕاطُخ ٔانٕطُٛخ يٍ 

 خالل:

       

تؼشٚف انطالة ثضمٕلٓى 

 ٔٔارجبتٓى تزبِ انذٔنخ

 ٔانًزتًغ

1.33 0.48 1.40 0.64 -.544 .588 
غٛش 

 يؼُٕٖ

تُظٛى ثشايذ أػًبل 

تطٕػٛخ نخذيخ انٕطٍ 

ٔانًٕاطٍ يخم تشزٛش 

 ٔتُظٛف انًذسعخ ٔانضٗ

1.70 0.88 1.62 0.76 .472 .637 
غٛش 

 يؼُٕٖ

إحشاء ٔػٗ انتاليٛز ثتبسٚخ 

انٕطٍ ٔإَزبصاتّ يٍ خالل 

إعتضبفخ انًختظٍٛ 

 انزهغبد. فٙٔانًغؤنٍٛ 

2.67 0.48 2.73 0.55 -.544- .587 
غٛش 

 يؼُٕٖ

تطجٛك لًٛخ اإلَتًبء 

ٔانٕالء نهًزتًغ انًذسعٗ 

ٔانًضهٗ يٍ خالل االْتًبو 

ثطشق تطٕٚشِ ٔاإلستمبء 

 ثّ.

2.60 0.50 2.57 0.67 .208 .835 
غٛش 

 يؼُٕٖ

تجظٛش انتاليٛز ثأًْٛخ 

انٕػٗ ثضمٕلٓى ٔٔارجبتٓى 

تزبِ انًزتًغ.انًذسعٗ 

 ٔانًضهٗ 

2.70 0.47 2.74 0.62 -.288 .773 
غٛش 

 يؼُٕٖ

 %10*يؼُٕٖ ػُذ يغتٕٖ يؼُٕٚخ 
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عند مستوى العناصرتقريبا  نصفمعنوية عدم (20)يتضح من نتائج جدول رقم  
ممايدل عمى وجود اختبلف  ،أكبر من مستوى المعنويةP- Value،حيث أن قيم %5معنوية 

فئتى الدراسة حول نصف العناصرتحقيق القيم والمبادئ السياسية  آراءمعنوى بين متوسط 
 -P،حيث أن قيم %5عند مستوى معنوية نصف العناصرتقريبا حسب نوع المدرسة، ومعنوية 

Valueفئتى  آراءوجود اختبلف معنوى بين متوسط  دل عمىمماي ،أكبر من مستوى المعنوية
 تحقيق القيم والمبادئ السياسية حسب نوع المدرسة.لالدراسة حول نصف العناصر 

 مما سبق يتضح صحة الفرض الفرعى الثالث جزئيا من الفرض الرئيسى:   
وما  واقع تطبيق نشاط البرلمان المدرسى" يوجد فروق ذو داللة احصائية بين 

السياسية لمتبلميذ بالمدارس الحكومية القيم والمبادئ يجب أن يكون لتحقيق 
 . والخاصة

التنشئة عناصر و أىداف بالنسبة لتحقيق  مما سبق يتضح صحة الفرض الرئيسى
 لصالح المدارس الحكوميةلمتبلميذ  تحقيق القيم والمبادئ السياسيةوجزئيا بالنسبة ل السياسية

 اهدراصة امليداُية واهتعقيب عوئاحتويى ُتائج رابعا  -

 من العرض السابق لنتائج الدراسة الميدانية بالبحث يتضح التالى: 
إتفاق معظم أفراد العينة حول تحقيق ىدف "إعداد جيل لديو القدرة عمى المشاركة  
 ،حيث أنو أكثر األىداف تحققا بتطبيق النشاط ،المستقبل" فيالحياة السياسية  فيالفعالة 

 فيأقل تحقيقا ووضوحا ، ما كان ىدف "ترسيخ الوعى بالقيم والمبادئ السياسية اإليجابية"بين
وبالنسبة لممحور الثانى بالدراسة والذى تناول "عناصر التنشئة السياسية"  ،سموك الطبلب

إتفاق مغظم أفراد عينة الدراسة حول تحقق عنصر  فيالوص اإلحصاء  إتضح من نتائج 
كما كان أقل العناصر تحقيقا  ،تنشئة التبلميذ عمى احترام الحقوق والواجبات والوعى بيا

الرأى"  فيالعنصر الثانى والذى يتضمن "تنمية قدرة التبلميذ عمى اتخاذ القرار واإلستقبلل 
نحراف معيارى ) 9.57بمتوسط  إلى أن خطة نشاط البرلمان  ويرجع ذلك، (3.69وا 

كما أن ، وموضوعاتو تكون موضوعو مسبقا ومحدده لجميع المدارس الحكومية والخاصة
تخاذ  ،ة مسبقادخطوات وقرارات تمك الموضوعات والمشكبلت المعروضة محد وحرية اإلختيار وا 

 ،النشاط تكون محددة من قبل فيالقرار بشأن تمك المشكبلت والموضوعات المتناولة 
 ،وبالنسبة ألىم القيم والمبادئ السياسية التى يمكن تحقيقيا من خبلل تنفيذ نشاط البرلمان
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والممارسة التطبيقية لمبدأ العدل ، حول تحقيق مبدأ الشوري راءإتضح إرتفاع متوسط اآل
وذلك بعدم إستثناء أو تفضيل عضوية طالب بمجمس البرلمان  ،ومبدأ حرية العقيدة ،والمساواة
كما تحققت خبرة ممارسة  ،قيدة أو ديانة أو اإلنتماء لمستوى اجتماعى معينبسبب ع

اإلنتخاب من خبلل قيام الطبلب بمراحل وخطوات إنتخاب أعضاء البرلمان وفقا لمعايير وقواعد 
كما كانت أقل القيم تحقيقا من وجية نظر  ،محددة من الطبلب المرشحين بحرية وديموقراطية

تمتيا "الممارسة  ،وضع أىداف ومخططات تنفيذ الجمسات فياركة أفراد العينة ىى المش
تحديد مشكبلت المجتمع المدرسى والمحمى والوصول لمحمول  فيلمبدأ التعاون  التطبيقية
ويرجع ذلك لتحديد خطة وموضوعات الجمسات من قبل اإلدارة التعميمية وتعميميا  ،المناسبة"

إتضح ارتفاع متوسط  ،وبالنسبة لتحقق "مقومات التنشئة" ،لكل المدارس الحكومية والخاصة
الحياة السياسية  فيثارة دافعية التبلميذ لممشاركة إحول العنصر الثالث والذى تضمن  راءاآل
ىذا المجال وعدم  فيويرجع ذلك لموعى والعمم الذى حصل عميو الطالب  ،المستقبل" في

كما كانت أقل  ،ا بعد بوعى وعمم وفيم وىدفالخوف والرىبو من ممارسة العمل السياسيى فيم
 ،السياسية محميا وعالميا ثالعينة ىي متابعة األحدا دالمقومات تحقيقا من وجية نظر أفرا

وبالنسبة ألىم المعوقات التى  ،لعدم تناوليا بالموضوعات المعروضة بالجمسات والمحددة سمفا
كانت أىم مشكمة  ،كما ينبغيالخاصة تحول دون تفعيل نشاط البرلمان بالمدارس الحكومية و 

 ،من وجية نظر أفراد العينة ىى عدم تأىيل مشرفي النشاط الغير متخصصين لتفعيل النشاط
لتنفيذ ، التربوىعبلم اإلم بتعيين متخصصي تحيث أن الكثير من المدارس الخاصة ال تي

واإلقتصار عمى تعيين أخصائى نشاط  ،األنشطة الثقافية والتى منيا نشاط البرلمان المدرسى
ات أو أخصائى اجتماعى ويسمى )كشكول( ويطمب منو القيام بمكتتخصص واحد قد يكون 

ذاعة مدرسية ومناظرات وغيرىا .. مما  بكافة األنشطة من أخصائى اجتماعى لمكتبات وا 
حتوى ولمم بمطبللتنفيذ ىذا النشاط لما يتطمب من إعداد وتجييز  فيتجعمو يجد صعوبة 

 آراءاتضح من  ،مما يجعميم يطبقونو عمى الورق فقط ،المقدم حتى يحقق أىدافو المحددة
بتطبيق األنشطة  ،وخاصة المدارس الخاصةاىتمام معظم المدارس أيضا عينة الدراسة 

إلىتماميم بإشتراك أبنائيم بتمك األنشطة أكثر من  ،الرياضية والفنية إلرضاء أولياء األمور
بل وتعتبرىا مضيعو لوقت الحصص الدراسية والمذاكرة رغم أىمية ىذا  ،قافيةالثاألنشطة 
ويرجع ذلك لقمة وعى أولياء  فيثقل شخصية الطالب وتنمية وعيو السياسى والثقا فيالنشاط 
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لعدم  ،مع عدم إىتمام اإلدارة التعميمية بمتابعة تفعيل ىذا النشاط ،األمور بأىمية ىذا النشاط
ويمى ذلك من  ،معظم المدارس الخاصة وبعض الحكوميةبلتنفيذه  وجود متخصص إعبلم

مشكمة عدم اىتمام إدارة المدرسة بتحفيز الطبلب المشتركين بالنشاط ماديا ومعنويا  ،عقبات
من حيث  ،وعدم مناسبة المبنى المدرسى لتفعيل وممارسة النشاط ،والمشرفين عمى تنفيذه

من المشكبلت المادية التى وىى  ،البرلمان الحقيقية تحاكى قاعة ز توفير قاعة مناسبة مجي
تقف عقبة لتنفيذ وتفعيل ىذا النشاط بمعظم المدارس الخاصة وبعض الحكومية وتتعدد 
اإلشكاليات التى تحد من تفعيل األنشطة المدرسية البلصفية بصفة عامة ونشاط البرلمان 

ل: عدم اإليمان الحقيقي بقيمة باإلضافة لما سبق فإن ىناك إشكاليات أخري مث ،بصفة خاصة
وعدم توافر اإلمكانات المادية وضيق األبنية وضآلة ميزانيات  ،ىذه األنشطة وأىميتيا

وعدم العناية بتقويم وتحفيز التبلميذ والطبلب المشاركين وعدم توفر الوقت والمكان  ،شطةناأل 
لعدم إعداد المعمم  ،أخصائى النشاطمع المناسبين وعدم تعاون المعممين ومديرى المدارس 

أفراد العينة حول  راءوزيادة وعيو بما يتعمق بأبعاد األنشطة الطبلبية وأىميتيا، وبالنسبة آل
كانت أىم تمك اإلقتراحات  ،أىم اإلقتراحات لتفعيل نشاط البرلمان بالمدارس الحكومية والخاصة

فير حوافز مادية ومعنوية تمييا ضرورة تو  ،ىو توفير أماكن مناسبة وتجييزىا لممارسة النشاط
مثل إضافة درجات  ،مجزية لمطبلب المشتركين بالنشاط والمشرفين القائمين عمى تنفيذه

لتشجيعيم عمى ممارسة الحياة السياسية بوعى  ،لمطبلب الميتمين والمتميزين بيذا النشاط
فترات من وضرورة متابعة تنفيذ النشاط شكبل ومضمونا وتقويمو عمى  ،المستقبل فيوكفاءة 

كما كان من أىم اإلقتراحات المقدمة ضرورة توعية  ،جانب إدارة المدرسة واإلدارة التعميمية
ان ملشتراك باألنشطة الثقافية بصفة عامة ونشاط البر ئلأولياء األمور بأىمية تشجيع أبنائيم ل

 لتحقيق الوعي السياسيى لدييم وغرس قيم الوالء واإلنتماء لدييم ولدى ،بصفة خاصة
 .أبنائيم.
ويتضح من خبلل نتائج الدراسة الميدانية ومحتوى اإلطار النظرى بالدراسة أنيما  

متعمق لبت الدراسة النظرية عن السؤال األول والثانى وااحيث أج ،عن تساؤالت الدراسةا اجاب
كما  ،بتوضيح طبيعة وأىداف وخصائص التنشئة السياسية لمناشئة ونشاط البرلمان المدرسى

الدراسة الميدانية عن التساؤل الثالث والمتعمق بتوضيح واقع تفعيل نشاط البرلمان  أجابت
المدرسى بالمدارس الحكومية والخاصة لتحقيق التنشئة السياسية لمناشئة وأىم العقبات التى 
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جابة عن التساؤل الرابع بالبحث والمتعمق بتقديم تصور مقترح لمتغمب لئلو ، تحول دون ذلك
والعقبات والمعوقات التى تحول دون تفعيل نشاط البرلمان المدرسى كما ينبغى  عمى المشكبلت

تحقيق المشاركة الفعالة و ، بالمدارس الحكومية والخاصة لتحقيق التنشئة السياسية لمناشئة
والذى يتناول  ،الجزء التالي بالبحث ،سوف يجيب عن ذلك، لمتبلميذ والطبلب بتمك األنشطة

ضوء الحراك  فيتحقيق التنشئة السياسية لمناشئة و لتفعيل نشاط البرلمان  التصور المقترح
 ويشتمل التصور عمى محورين:  ،والعالمى المجتمعي

يتناول خطوات تحقيق أىداف وعناصر وقيم التنشئة السياسية لدى الناشئة من خبلل  األول:
 تفعيل نشاط البرلمان المدرسى بطريقة سميمة.

ات عامة لتحقيق التنشئة السياسية بالمؤسسة التعميمية من خبلل تفعيل حر الثاني: يتناول مقت
 األنشطة البلصفية.

 اهتصور املقرتح

أوال: خطوات تحقيق أىداف وعناصر وقيم التنشئة السياسية من خبلل تفعيل نشاط 
 كما ينبغي  البرلمان المدرسى

وتقوم المدرسة بيذا  ،تعد المدرسة من أىم أدوات التنشئة السياسية إن لم تكن أىميا 
من أىميا طبيعة  ،عممية تنشئة الطالب سياسيا من خبلل عدة محاور فيالدور الحيوى 
 جوو حيث تتأثر عممية التنشئة السياسية داخل المدرسة بالمناخ المدرسى ب ،النظام المدرسى

خبلل  ومن التثقيف السياسى الذى يتم من ،عام وطبيعة العبلقات فيو ونمط السمطة السائدة
 فيكما تتأثر ىذه العممية بشخصية المعمم وأسموبو  ،بعض المناىج والمقررات الدراسية

وكذلك من خبلل األنشطة المدرسية البلصفية التى إذا أحسن  ،التعامل وطبيعة عبلقتو بطبلبو
صقل شخصية الطالب وتفتيح  في ،إعدادىا وتفعيميا فإنيا تساعد إلى جانب النشاط األكاديمى

عداده لدوره مدار  وخاصة نشاط البرلمان المدرسى الذى  ،الحياة العامة فيكو وصيانة ذىنو وا 
واكتساب قيميا وتعزيز العديد من  ،يمثل خبرات واقعية لمتدريب عمى المشاركة السياسية

وتنمى الوالء واإلنتماء  ،وتدعم المشاعر الوطنية ،اإلتجاىات اإلجتماعية والسياسية اإليجابية
لمواجية تحديات العولمة التى فرضت عمى جميع الدول المتقدمة والنامية  ،شئةلدى النا

والمحافظة عمى  ،مواكبو الجديد فيومحاولة التوفيق بين رغبتيا  ،ضرورة مراجعة أوضاعيا
فيد عبد الرحمن  )سامى محمد نصار، ما يحفظ ليا ىويتيا واإلنتماء الوطنى الداخمى ليا
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وتكوين الوعى السياسى  ،والعالمى المجتمعيظل الحراك  في ، .(334، ص9335الروشيد، 
مكانية المشاركة الفعالة   جوانب الحياة السياسية. فيلدى الناشئة وا 

تري الباحثة أنو يمكن إطبلق مسمى "مجمس البرلمان والحوار الطبلبى" عمى نشاط البرلمان  -
 ليعكس المسمى أىداف وعناصر النشاط. ،المدرسى

 "مجمس البرلمان والحوار الطبلبى":اىداف نشاط -
 النقاط التالية: فيتقترح الباحثة تحديد أىداف النشاط 

 تعزيز مبدأ الشورى لدى الطبلب.-3
 تنمية الميارات القيادية واإلدارية لدى الطبلب وبناء شخصيتيم المتوازنة.-9
تساب آلياتو تأصيل منيج الحوار بوصفو منيجا لمتعامل الراقى وتدريب الطبلب عمى إك-8

 وآدابو.
 ترسيخ القيم اإلجتماعية البناءه كالتعاون والعمل بروح الفريق وتحمل المسئولية.-4
 عضوية المجمس. فيإذكاء روح المنافسة الشريفة بين الطبلب من خبلل المشاركة -5
إتخاذ القرار وحرية التعبير عن الرأى  فيكالمشاركة  ،ترسيخ العديد من القيم السياسية-6

حترام الرأى اآلخر.و   ا 
 تدريب الطبلب فن المطالبة بحقوقيم بأسموب حضارى.-7
 فسحو من المرونة والتقبل. فيتدريب الطبلب فن نقد الذات واآلخر -8
 معايير العضو المنتخب لممجمس:-

يشترط لترشيح إنتخاب األعضاء الممثمين لمفصول أن يكون من الطبلب البارزين  
ميارة القدرة عمى الحوار والتعبير عن رأيو وأال يكون صدر بحقو أى ويمتمك  ،سموكيا وخمقيا

 قرار أو مبلحظة مكتوبة تمس السمعة أو السموك.
 اختصاصات أعضاء المجمس المقترحة: -
 فيدراسة ومناقشة المشكبلت التى تواجو الطبلب داخل المدرسة وخارجيا والمساىمة -3

 حميا.
 اإلعداد والتنظيم لمفعاليات المدرسية المختمفة.التخطيط والتنسيق و  فيالمشاركة -9
 تفعيل األنشطة الطبلبية داخل المدرسة. فيالمساىمة -8
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لعرض رغبة ووجية  ،تنسيق ووضع جداول اإلختبارات النصفية والفصمية فيالمساىمة -4
 نظر الطبلب لئلدارة.

المراحل المختمفة والعمل عمى تحقيقيا وتأمينيا والسعى إلى  فيتحديد إحتياجات الفصول -5
 تذليل العقبات التى تواجو الطبلب والعمل عمى إزالتيا.

إتباع البلئحة األساسية لمبرلمان المدرسى من حيث تقديم األأسئمة واإلقتراحات ومناقشة -6
 ات.التقارير واإلستجوزابات وطمبات اإلحاطة والبيانات العاممة والتوصي

يجب أن ينيى مجمس البرلمان جمستو بإصدار التوصيات واإلقتراحات والبيانات العاجمة -7
صدار  فيإلى المسئولين ومطالبتيم ومناشدتيم باإلسراع  حل المشاكل ومعالجة القضايا وا 

 القرارات.
بالديموقراطية واإللتزام  ،معالجة شتى القضايا والمشاكل فيالتربوى سموب باإلاإللتزام -8

 السميمة وآداب الحوار من أجل الوصول لميدف المنشود.
نتخاب أعضاء مجمس البرلمان والحوار الطبلبى -  :آلية ترشيح وا 
واحد من حيث يختار طالب  ،اإلنتخاب عمى مرحمتين: األولى عمى مستوى الفصل يتم -

بين طبلب  والمرحمة الثانية يتم اإلنتخاب فييا ،المجمس فيكل فصل لكى يمثميم 
فصول الصف الدراسى من أجل عضوية المجمس ويتم ترشيح طبلب الصفوف 

 ،وبقية الطبلب المنتخبين ،النيائية مثل الثالث اإلعدادى أو الثانوى كنائب لمرئيس
يرشح منيم وكيمين وأمين سر وبقية األعضاء المنتخبين تمثل كافة الفصول 

حتياجات الفصل الذى ،بالمجمس ويكون لممجمس مقر  ،يمثمو لعرض قضايا وا 
دون وجود إدارة المدرسة أو  ،ويعقد جمسة واحدة كل أسبوعين ،إجتماعات بالمدرسة

وبعد كل جمسة يرفع  ،ولكن بوجود المشرف اإلعبلمى المتخصصي لمتنظيم ،معممييا
 ،رئيس المجمس لممدير محضر الجمسة متضمنا ما تم مناقشتو من موضوعات

ويجب أن تسبق آلية اإلنتخابات  ،التى إتخذت حيالياوالتوصيات والمقترحات 
 ،حممة توعية واسعة داخل المدرسة لمتعريف بماىية اإلنتخابات ،الطبلبية

كالمرشح والناخب والحمبلت اإلنتخابية  ،والمصطمحات التى تتداول خبلليا
ويحق لكل  ،من خبلل اإلدارة المدرسية أو الموقع اإللكترونى لممدرسة ،والتصويت

سواء عن  ،طالب مرشح عرض برنامجو اإلنتخابى عن طريق الدعاية واإلعبلن
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المدرسة كالبوسترات والممصقات  فيالموحات اإلعبلنية  فيطريق وضع اإلعبلنات 
أو عن طريق إقامة اإلجتماعات لعرض البرنامج واألىداف  ،والصور الذاتية لممرشح

 يزة الحاسب اآللى.اإلنتخابية أو عرض البرامج واألىداف بواسطة أج

 آهيات تِفيذ دلوط اهربملاْ احلوارى اهطالبي:
يقوم مدير المدرسة بالتعاون مع أعضاء الييئة اإلشرافية "أخصائى النشاط وموجيى  

كسابو األىمية التى تتناسب وحيوية ىذا المشروعضالنشاط( بو   ،ع المجمس موضع التنفيذ وا 
ويعقد مدير المدرسة لقاء عاما مع  ،التخطيطويقوم بتشكيل ىيئة إشرافية تضطمع بميام 

وطريقة إختيار  ،يشرح فيو نظام المجمس وأىميتو وميامو وىيكمو ،جميع طبلب المدرسة
ويتم إختيار رئيس المجمس  ،أعضائو، ويصدر قرارات التكميف لكل طالب تم إنتخابو لممجمس

 الصفوف الدراسية األكبر. فيونائبيو وأمين السر 
أىداف ومبادئ التنشئة السياسية من خبلل تفعيل جمسات البرلمان  ويتم تحقيق 

 الطبلبى كالتالى:
من خبلل إشراك الطبلب  ،تحقيق مبدأ الشورى وتنمية المسئولية والقيادة لدى الطبلب -

عطاء الحق لكل طالب لئلنتخاب  ،وضع األىداف والمخططات التنفيذية لمنشاط في وا 
حترام كل منتخب  ،والترشح مع إحترام القوانين والقرارات  ،لآلخر وقبول الفوز والخسارةوا 
 فيتسيير األمور اليومية والمشاركة  فيوتدريب الطبلب عمى المشاركة  ،والموائح

 التخطيط لؤلنشطة واإلشراف عمى تنفيذىا وتقويميا.
تحقيق مبدأ الحرية: من خبلل إتاحة الفرص لمطبلب لمتعبير عن آرائيم ووجيات نظرىم  -

بداء مقترحاتيم من خبلل حرية المشاركة بالقرارات التى تخص  يف إدارة المدرسة وا 
 مصالح الطبلب مثل جداول اإلختبارات وغيرىا.

تحقيق مبدأ المساواة: من خبلل تحقيق تكافؤ الفرص التعميمية والخدمات الترفييية  -
تاحة فرصة  ،تبلميذلوالصحية واإلجتماعية بدرجة واحدة أمام جميع ا عضوية لالترشح وا 

المجمس لمجميع بغض النظر عن المستوى اإلجتماعى أو اإلقتصادى أو اإلنتماء 
 الديني.

تحقيق مبدأ المواطنة والوطنية: من خبلل تعريف الطبلب بوصفيم مواطنين بالحقوق  -
فمن الحقوق: حق  ،والواجبات وتزويدىم بالميارات البلزمة لفيم ذلك السموك والقيام بو
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رافق العامة لمنشطة بحسب رغبتيم وميوليم وحق اإلنتفاع بالخدمات واإختيار األ 
وأن يشعر كل  ،ومن الواجبات: التقيد بأنظمة المدرسة ولوائحيا وقوانينيا ،بالمدرسة

الحفاظ  فيوالمشاركة  ،طالب بأن تقدم مسيرة مدرستو وتطورىا ىى مسئولية كل فرد فييا
ومكتسباتيا وتحذير الطبلب من العبث والتخريب لعدم التعرض   ،عمى مرافق المدرسة

المدرسة  فيانين واإللتزام بيا و والتأكيد عمى إحترام األنظمة والق ،لمعقاب والمسائمة
حترام كيان التبلميذ وحرياتيم وتقديرىم وبناء عبلقة الثقة واإلحترام  ،والمجتمع والدولة وا 

 المتبادل.
بقة كفيمة بربط الطالب بسياسة الدولة وتعميق مفاىيم اإلنتماء تمك المبادئ والقيم السا -

 والوالء لدى الطبلب لممجتمع والدولة.
 فيبلفييا تومراعاة السمبيات التى يجب  ،ويتم اإللتزام بخطوات إعداد الجمسة البرلمانية -

 الجمسة وأسس تقييم الجمسة والمحددة من قبل اإلدارة التعميمية.
فيو  ،اط البرلمان المدرسى يعد جزءا من منيج المدرسة الحديثةيتضح مما سبق أن نش -

يساعد عمى تكوين عادات وتنمية ميارات وقيم وأنماط سموك وأساليب تفكير ليا أىميتيا 
بناء شخصية الطالب  فيحيث يساىم  ،عممية التنشئة السياسية بشكل خاص فيالكبرى 

 ،ويعتزيو ويستعد لمتضحية من أجموليصبح مواطنا صالحا يرتبط بوطنو  ،السياسية
 ،مجتمعيم بما يحقق ليم التكيف اإلجتماعى السميم عوتنمية قدرة الطبلب عمى التفاعل م

 .www والعالمى المجتمعيظل التطورات السريعة المعاصرة والحراك  في
Aljoufedu.gov. sa3/112007vb. 

 التعميمية من خبلل تفعيل ثانيا: مقترحات عامة لتحقيق التنشئة السياسية بالمؤسسة
 األنشطة البلصفية

وتعيين رئيس ليذا ، داخل المدارس ىطبلبالتوصى الباحثة بإنشاء مجالس لمحوار -3
شتراكو  وتقوم  ،لتدريب الطبلب عمى آليات الحوار ومياراتو ،مجمس المدرسة فيالمجمس وا 

التى تستيدف الطبلب فمسفة ىذا المجمس عمى نقل جزء من المسئولية اإلدارية والفنية 
 ،لتحديد إحتياجاتيم وحل مشكبلتيم ومناقشة مقترحاتيم ،داخل المدرسة، الطبلب أنفسيم

فيى تمثل حمقة وصل بين الطمبة واإلدارة  ،وعرضيا عمى إدارة المدرسة لدراستيا وتنفيذىا
 المدرسية. 
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بتنظيم رحبلت  ،الطبلبنفوس  فياإلدارة المدرسية بتعميق مفاىيم اإلنتماء والوالء  إىتمام-9
لربط  ،وزيارات تحت عنوان )إعرف وطنك( وعقد لقاءات متنوعة وندوات مع المسئولين

 الطبلب ببيئتيم المحمية وحمميم عمى الشعور بالواجب الوطنى نحوىا.
وذلك بتنظيم برامج أعمال تطوعية  ،خدمة المجتمع فيتشجيع الطبلب عمى اإلسيام -8

جتماعية لخدمة الوطن  والمساىمة  ،مشروع تشجير الشوارع فيمثل اإلشتراك  ،والمواطنوا 
 وحمبلت النظافة والعناية بالمساجد.، تنظيم المرور في

وبث الوعى بتاريخ ىذا الوطن  ،إىتمام اإلدارة المدرسية باإلحتفال بالمناسبات الوطنية-4
نجازاتو والعمل من أجل خدمتو ورفعتو وتعزيز مبدأ الوطنية  باإلىتمام  ،الطبلبنفوس  فيوا 

تحية العمم وترديد النشد الوطنى وتعميق صور  فيالمتمثمة  ،بممارسة الطقوس المدرسية
نفوس  فيفيذه الممارسات الطقوسية تساعد عمى بث القيم الوطنية  ،الرموز الوطنية

 س الطابع الجماعى لحب الوطن واإلنتماء إليو.يالطبلب وتكر 
لذا البد أن يكون نموذجا يحتذى  ،دوة التى يحتذى بيا الطبلبالمعمم ىو المثل األعمى والق-5

والبد أن  ،بو بإلمامو بالقيم واإلتجاىات السياسية وأىداف الدولة ومفاىيميا السياسية
واعيا ألسباب  ،المجتمع فيوممما بأطراف القضايا السياسية  ،يكون مثقفا واسع األفق

ومتفيما ألسئمة الطبلب  ،التفسير السميم لتمك األحداثودوافعيا ولديو القدرة عمى  ،األحداث
السياسية وقضايا  ثفإجابة المعمم عن أسئمة الطبلب المتعمقة باألحدا ،واستفساراتيم عنيا

تساعد عمى تفتح الحس والوعى السياسى لمطبلب لما يجري حوليم من أحداث  ،مجتمعيم
تفاعمية بين الطالب والمعمم ترتكز عبلقة  في ،تنعكس عمى إتجاىاتيم السياسية مستقببل

)عبد العزيز  إطار نسق تعميمي مفتوح. فيعمى الود واإلحترام والثقة والتعاون المتبادل 
 أحمد الروبى( الحر،

تخفيف األعباء اإلدارية الممقاة عمى عاتق أخصائى األنشطة ليتمكن من تفعيل األنشطة -6
ى اليومى سوتحديد وقت مناسب بالجدول المدر مان المدرسى ه لوأىميا نشاط البر  ،الثقافية

 لممارسة األنشطة البلصفية خاصة الثقافية.
األمور لتوعيتيم بأىمية إلتحاق األبناء باألنشطة البلصفية  ولياءعقد ندوات ولقاءات أل -7

لبناء شخصياتيم وتفتح الحس والوعى  ،خاصة الثقافية مثل نشاط البرلمان المدرسى
 الوطنى لدييم.السياسى واالنتماء 
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تنظيم األنشطة البلصفية إلعداد و عقد دورات تدريبية لممعممين وأخصائى األنشطة -8
 لتحقيق أىدافيا.  اوتفعيمي

جتماعى تستيدف  فييمر المجتمع المصرى -9 المرحمة الراىنة بعممية تحول سياسى وا 
ىذا اليدف  وقراطية وتعميق ممارستيا لدى األفراد ه وتحقيقمإرساء أسس الحياة الدي

مما يتطمب من مختمف  ،مرىون بمدى وعى الناشئة بو ومعايشتيم ومؤازرتيم لتحقيقو
توفير عممية تنشئة سياسية متكاممة قائمة عمى  ،المؤسسات التربوية وخاصة المدرسة

 عى الشامل من خبلل المناىج واالنشطة المقدمة.لو أساس من التخطيط ا
 دراصات ًقرتحة -

 إجراء مزيد من الدراسات حول األنشطة البلصفية مثل:تقترح الباحثة ب 
 في ،كتشاف ورعاية الموىوبين بمراحل التعميم قبل الجامعىإ فيدور األنشطة البلصفية  -3

 ضوء التوجيات العالمية والمحمية.
 .في إعادة الدور التربوى والتعميمى لممؤسسة التعميمية األنشطة البلصفية  فاعمية -9
تنمية قيم طمبة المرحمة األساسية بالمدارس الحكومية  فيفعالية األنشطة البلصفية  -8

 والخاصة.
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 ًزاجع اهبحح  

إخبلص حسن عشرية، األنشطة التربويهة فهى ريهاض األطفهال كمرتكهز لتنميهة السهموك القيهادى لمطفهل، 
 .9333، 8المجمة العربية لتطوير التفوق، مركز تطوير التفوق، عدد

سههبلمة الخميسههى، الجامعههة والسياسههة فههى مصههر، دار الوفههاء لمطباعههة والنشههر، اإلسههكندرية، السههيد 
9333. 

إعههداد جمسههة برلمانيههة " األسههس والشههروط" الخطههة القوميههة لجههودة التعمههيم، مديريههة التربيههة والتعمههيم، 
 . 9336محافظة دمياط، 

 . 9337آالء عبدالمجيد : األنشطة المدرسية، دار البازورى العممية لمنشر، عمان، األردن، 
وظائفههو"، المقههاء السههنوى التاسههع  –مجاالتههو  –سههالم عبههداهلل الطههويقرى : النشههاط المدرسههى " ماىيتههو 

ويههة لمجمعيهة السهعودية لمعمهوم التروبويهة والنفسههية " النشهاط الطبلبهى ودوره فهى العمميهة الترب
 69-97، ص 9333( مايو 8-3والتعميمية "، )

 . 99، ص 9333البوىى وفاروق لشوقى : األنشطة المدرسية، األسكندرية، دار المعارف الجامعية، 
 . 9336، 3أمل خمف : التنشئة السياسية لطفل ماقبل المدرسة، عالم الكتب، القاىرة، ط

ماتيههها ومعوقاتيههها لهههدى طمبهههة كميهههة التربيهههة بهههدر محمهههد ممهههك وآخهههرون، مفيهههوم التربيهههة الوطنيهههة ومقو 
، إبريهل، معيهد الدراسهات 9، عهدد 37األساسية بدولة الكويت، مجمة العمهوم التربويهة، مجمهد 

   9339التربوية القاىرة
 . 3998، األنجمو المصرية، القاىرة، 35بطرس غالى، محمود خيرى : المدخل في عمم السياسة، ط

 (6( المادة )9333( لسنة )8ى المدارس الحكومية والخاصة رقم )تعميمات المجالس البرلمانية ف
سهههجبلت النشهههاط اإلعبلمهههى، نشهههرة وزارة التربيهههة والتعمهههيم، إدارة دميهههاط التعميميهههة، محافظهههة دميهههاط، 

 .98، ص 9336 -9335
 القهراءة لمجميهع، اإلصهبلح المجتمعهى "إضهاءات ثقافيهة واقتضهاءات تربوية"مكتبهة األسهرة، حامد عمهار،
 .9338 لقاىرة،ا

، البمد المصرية المبنانية، 8حسن شحاتو : النشاط المدرسى " مفيومو ووظائفو ومجاالت تطبيقو"، ط 
 .97، ص 9334القاىرة، 

حسههين الرشههيدى: دور المدرسههة فههى تشههكيل الههوعى السياسههى لطههبلب المرحمههة الثانويههة بدولههة الكويههت، 
 38، مجمد 34مجمة العموم التربوية، ع
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العبهههدلى، دور المدرسهههة االبتدائيهههة فهههى التنشهههئة السياسهههية لمطفهههل مهههن منظهههور التربيهههة  دينههها شهههاكر
ن  9333، مهههارس 9، مجمهههد 399اإلسهههبلمية، مجمهههة كميهههة التربيهههة، جامعهههة األزىهههر، عهههدد 

 القاىرة
عبد المجيد عزام، التنشئة السياسية فى مناىج التربية االجتماعيهة والوطنيهة لمرحمهة التعمهيم األساسهى 

، الممكمهة 5، عهدد 39ارس المممكة األردنية الياشمية، مجمة العموم التطبيقية، مجمهد فى مد
 34، ص9334األردنية، 

رجاء محمود عثمان، عصام توفيق، النشاط الطبلبى "أسس نظرية وتجارب عالميهة وتطبيقهات عمميهة، 
 . 9، ص9339، 3دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ط

 96-93، ص 3496لمدرسية، ماك لمنشر، الكويت، رشيد الفييدى : دليل األنشطة ا
سامى محمد نصار و وفيد عبد الرحمن الرويشد : الوعى السياسى واالنتماء الوطنى لدى طبلب كميهة 
التربيههة األساسههية بدولههة الكويههت، مجمههة البحههث التربههوى، المركههز القههومى لمبحههوث التربويههة 

 9335، القاىرة، يناير، 8والتنمية، عدد
لمهههان المدرسهههى : الخطهههة القوميهههة لجهههودة التعمهههيم، إدارة دميهههاط التعميميهههة، مديريهههة التربيهههة سهههجل البر 

 9، ص9337والتعميم، محافظة دمياط، 
، 3سعد بن سعيد آل غائب : النشاط المدرسى " أىم الطرق واألسهاليب المعاصهرة لتطهوير خططهة "، ط

 . 9335مكتبة الممك فيد الوطنية، الرياض، 
 3997مى، األصول السياسية لمتربية، عالم الكتب، القاىرة، سعيد إسماعيل ع

سههمير يههونس، فاعميههة برنههامج لتنميههة ميههارات األلقههاء لههدى طههبلب المرحمههة الثانويههة مههن خههبلل بعههض 
، إبريههل 389األنشههطة المدرسههية غيههر الصههفية، مجمههة كميههة التربيههة، جامعههة حمههوان، عههدد 

9338 
صهفية وعبلقاتيها بهبعض االضهطرابات النفسهية لهدى التبلميهذ عبد الصبور منصور محمد: األنشهطة البل

 93-38المعههاقين عقميهها فههى مههدارس الههدمج، الممتقههى الثههامن لمجمعيههة الخميجيههة لئلعاقههة )
 .9338، الجمعية الخميجية لئلعاقة، السعودية، 9338مارس( 

،يونيهههو  95عة ،عبهههد العزيهههز أحمهههد األحمهههد :التنشهههئة السياسهههية وتنميهههة المواطنهههة ،المجمهههة التربويههه
 . 9333،الكويت،

عبد المجيد عزام وآخرون : التنشئة السياسية في مناىج التربية االجتماعيهة والوطنيهة لمرحمهة التعمهيم 
، عهدد 39األساسى فهي مهدارس المممكهة األردنيهة الياشهمية، مجمهة العمهوم التطبيقيهة، مجمهد 

 9334، الممكمة األردنية، 5
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لجههة الصههحف المصههرية لههبعض القضههايا السياسههية وعبلقتيهها بالتنشههئة عربههى عبههدالعزيز الطههوخى : معا
السياسههية لههدى المههراىقين، ماجسههتير، معيههد الدراسههات العميهها لمطفولههة، جامعههة عههين شههمس، 

3994. 
عصام قمر : دور األنشطة التربوية فى مواجية المشكبلت السموكية لطبلب المرحمهة الثانويهة " دراسهة 

، المركهههز العربهههى لمتعمهههيم 95(، ع 8ل لمتربيهههة العربيهههة، مجمهههد )ميدانيهههة "، مجمهههة المسهههتقب
 994-953، ص 9339والتنمية، األسكندرية، 

عمههى صههالح جههوىر، ميههادة فههوزى الباسههل، تنشههئة الطفههل العربههى عمههى حقوقههو بالمؤسسههات التعميميههة، 
 9333، القاىرة، 3المكتبة العصرية، ط

، 9338الدراسهههية، جامعهههة آل البيهههت، األدرن،  عمهههى مقبهههل العميمهههات: أثهههر العولمهههة عمهههى المنهههاىج
 .3337ص

عمى وطفو وخالد الرميضى : األداء التربوى لممدرسهة الكويتيهة مهن منظهور عينهة مهن معممييها، مجمهة 
، الجمعيهة العمميهة لكميهات التربيهة 9، ع6اتحاد الجامعات العربيهة لمتربيهة وعمهم الهنفس، مهج 

 .9338سوريا، فى الجامعات العربية، جامعة دمشق، 
 .9333 ،3ط األنشطة المدرسية، فاروق شوقى البوىى،

برامج "، جهده، دار المنهار لمنشهر والتوزيهع،  –ميام  –فيصل سعد القرشى : النشاط الطبلبى " أىداف 
9333 

كمال المنوفي : التنشئة السياسهية فهي األدب السياسهى المعاصهر، الكويهت، مجمهة العمهوم اإلجتماعيهة، 
 9، ص 3979، 4دسة، عالسنة السا

مهاىر أحمهد مصهطفى البهزم : دور األنشههطة البلصهفية فهى تنميهة قههيم طمبهة المرحمهة األساسهية، مرجههع 
 سابق . 

مجههدى فههاوى أحمههد تركههى : إسههيامات طريقههة خدمههة الجماعههة فههى تنميههة ميههارة الحههوار لههدى جماعههة 
المعيهد العهالى لمخدمهة البرلمان المدرسى، "دراسة تجريبية عمهى جماعهة البرلمهان المدرسهى"، 

 .WWW.Minsshawi.com. 9336االجتماعية، ،سوىاج، 
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 ممحق الدراسة
 اإلستبيان بعد التعديل 

استبيان يوضح دور األنشطة البلصفية )نشاط البرلمان المدرسي( فى تحقيق التنشئة السياسية 
 لمتبلميذ.

الرجاء من سيادتكم ممئ ىذه االستبانة لمتعرف عمى وجية نظر سيادتكم فى دور نشاط البرلمان 
السياسية لمتالميذ وأىم المعوقات التى تحول دون تطبيق النشاط وتحقيقة  المدرسى فى تحقيق التنشئة

 ألىدافو وأىم مقترحاتكم لتفعيل ىذا النشاط وتطويره.
 ( أمام العبارة التى تمثل وجية نظركم .  √االرجا وضع عالمة )

 وتفضموا بقبول فائق االشكر واالتقدير .
 درسة )   ( أخصائى نشاط )    (المسمى الوظيفى:  موجو نشاط  )   (  مدير م

 اإلعبلم( –لبرلمان: ) التربية اإلجتماعية التخصص التابع لو نشاط ا
  )) حكومى ( )          (              خاص )                نوع المدرسة:

 القائم بتنفيذ نشاط البرلمان المدرسى: 
 (   مشرف النشاط االعالمى   )   األخصائى اإلجتماعى )  (  

 مسئول آخر يذكر .........................................  

 فى أى المراحل الدراسية يطبق نشاط البرلمان المدرسى: -
 جميع ماسبق (          -الثانوية   –اإلعدادية  -)اإلبتدائية   -
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 انؼجبسح                   

 يٕافك
إنٗ صذ 

غٛش  يب

 يٕافك

 انجشنًبٌ انًذسعٗ ٚغبْى فٗ:يًبسعخ انتاليٛز  نُشبط 

 انًضٕس األٔل:         تضمٛك أْذاف انتُشئخ انغٛبعٛخ كًبٚهٗ:

   

    تكٍٕٚ انٕػٗ انغٛبعٗ ٔإًَبئّ نذٖ انتاليٛز. 1

إػذاد رٛم نذّٚ انمذسح ػهٗ انًشبسكخ انفؼبنخ فٗ انضٛبح  2

 انغٛبعٛخ فٗ انًغتمجم.

   

    انٕطُٗ نذٖ انتاليٛز.غشط ٔتًُٛخ لٛى انٕالء ٔاإلَتًبء  3

    تشعٛخ انٕػٗ ثبنمٛى ٔانًجبدئ انغٛبعٛخ االٚزبثٛخ. 4

إكغبة انتاليٛز يٓبسح انضٕاس ٔاإللُبع يٍ خالل يُبلشخ  5

 لضبٚب انجشنًبٌ.

   

إحشاء انخمبفخ انغٛبعٛخ نذٖ انتاليٛز ٔتشزٛؼٓى ػهٗ يتبثؼخ  6

 األصذاث انغٛبعٛخ يضهٛبً ٔػبنًٛبً.

   

    انتاليٛز ػهٗ يًبسعخ انذًٚمشاطٛخ أحُبء انزهغبد. تذسٚت 5

    انًضٕس انخبَٗ :       تضمٛك ػُبطش انتُشئخ انغٛبعٛخ كًب ٚهٗ 

    تُشئخ انتاليٛز  ػهٗ اصتشاو انضمٕق ٔانٕارجبد ٔانٕػٗ ثٓب. 1

    تًُٛخ لذسح انتاليٛز  ػهٗ اتخبر انمشاس ٔاالعتمالل فٗ انشأٖ 2

انتاليٛز  ػهٗ انًشالجخ ٔانُمذ انجُبء نهًٕضٕػبد تًُٛخ لذسح  3

 انًؼشٔضخ.

   

تُشئخ انتاليٛز  ػهٗ انزشأح ٔانشزبػخ االدثٛخ ٔاالػتًبد ػهٗ  4

 انُفظ.

   

    انًضٕس انخبنج:         تضمٛك انمٛى ٔانًجبدئ انغٛبعٛخ كًبٚهٗ:

يًبسعخ خجشح االَتخبة  -تضمٛك يجذأ انشٕسٖ يٍ خالل  أ 1

 انجشنًبٌ ٔانشئٛظ. ألػضبء

   

انًشبسكخ فٗ اختٛبس ٔطٛبغخ  -ة                               

 انمشاسد.

   

انًشبسكخ فٗ ٔضغ أْذاف  -د                             

 ٔيخططبد تُفٛز رهغبد انجشنًبٌ 

   

غشط لًٛخ ػذو االعتجذاد ٔانتطشف فٗ اانشأٖ يٍ خالل  2

 انمشاس.انضٕاس ٔانشٕسٖ فٗ 

   

غشط لًٛخ اصتشاو سأٖ انزًبػخ ٔػذو يمبطؼخ انضيالء أحُبء  3

 انضٕاس.

   

تضمٛك يجذأ انضشٚخ يٍ خالل إتبصخ انفشطخ نهطالة نهًشبسكخ  4

 ثبنمشاساد انتٗ تخض يظبنش انطالة 

   

اكغبة انتاليٛز لًٛخ آداة انضٕاس ٔانتؼجٛش ػٍ انشأٖ يٍ  5

 رهغبد انجشنًبٌ.خالل تُظٛى انؼًم أحُبء 

   

تًُٛخ يٓبسح االطغبء نذٖ انتاليٛز نًب ٚؼشع لجم إثذاء  6

 انشأٖ.

   

   تُظٛى  -انًًبسعخ انتطجٛمٛخ نًجذأ انؼذل ٔانًغبٔاح يٍ خالل أ 5
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 تٕصٚغ انؼًم ٔاألدٔاس أحُبء انزهغبد 

إتبصخ انفشطخ  نزًٛغ األػضبء إلثذاء أسائٓى  -ة          

 ٔيمتشصبتٓى فٗ انًٕضٕػبد انًؼشٔضخ 

   

انًًبسعخ انتطجٛمٛخ نًجذأ انتؼبٌٔ فٗ تضذٚذ يشكالد انًزتًغ  8

 انًذسعٗ ٔانٕطٕل نهضهٕل انًُبعجخ 

   

انًًبسعخ انتطجٛمٛخ نًجذأ انضشٚخ فٗ انتؼجٛش ػٍ انشأٖ  2

 أحُبء انزهغبد.ٔٔرٓخ انُظش 

   

تطجٛك يجذأ صشٚخ انؼمٛذح ثؼذو اعتخُبء ػمٛذح أٔ دٚبَخ يٍ  11

 ػضٕٚخ انجشنًبٌ.

   

        انًًبسعخ انتطجٛمٛخ نمٛى انًٕاطُخ ٔانٕطُٛخ يٍ خالل  :                                                                          11

ثضمٕلٓى ٔٔارجبتٓى تزبِ انذٔنخٔانًزتًغ تؼشٚف انطالة  -أ 

. 

   

تُظٛى ثشايذ أػًبل تطٕػٛخ نخذيخ انٕطٍ ٔانًٕاطٍ   -ة  

 يخم تشزٛش ٔتُظٛف انًذسعخ ٔانضٗ

   

إحشاء ٔػٗ انتاليٛز ثتبسٚخ انٕطٍ ٔإَزبصاتّ يٍ خالل  12

 إعتضبفخ انًختظٍٛ ٔانًغؤنٍٛ فٗ انزهغبد.

   

ٔانٕالء نهًزتًغ انًذسعٗ ٔانًضهٗ يٍ تطجٛك لًٛخ اإلَتًبء  13

 خالل االْتًبو ثطشق تطٕٚشِ ٔاإلستمبء ثّ.

   

تجظٛش انتاليٛز ثأًْٛخ انٕػٗ ثضمٕلٓى ٔٔارجبتٓى تزبِ  14

 انًزتًغ.انًذسعٗ ٔانًضهٗ 

   

انًضٕس انشاثغ :      أًْٛخ  تفؼٛم َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ:فٗ تضمٛك يمٕيبد انتُشئخ انغٛبعٛخ 

 للتالميذ:

    ٚغبْى فٗ تٓٛئخ انتاليٛز نهًشبسكخ انغٛبعٛخ اإلٚزبثٛخ. 1

ٚغبْى فٗ إحشاء انخمبفخ انغٛبعٛخ نذٚٓى , كتؼشٚفٓى ثًفٕٓو  2

 انضكٕيخ ٔكٛفٛخ ػًهٓب ٔأْى أدٔاسْب.

   

إحبسح دافؼٛخ انتاليٛز نهًشبسكخ فٗ انضٛبح انغٛبعٛخ فٗ  3

 انًغتمجم.

   

    انٕالء ٔاالَتًبء نهٕطٍ نذٖ انتاليٛز.ٚغبْى فٗ تمٕٚخ  4

تٕػٛخ انتاليٛز ثأًْٛخ انذٔس انفشدٖ ٔانزًبػىٗ فٗ ثُبء  5

 انُظبو انغٛبعٗ.

   

    تذسٚت انتاليٛز ػهٗ يًبسعخ انذًٚمشاطٛخ أحُبء انزهغبد. 6

    تشزٛغ انتاليٛز ػهٗ يتبثؼخ االصذاث انغٛبعٛخ يضهٛبً ٔػبنًٛبً. 5

 أْى يؼٕلبد تفؼٛم َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ يٍ ٔرٓخ َظشكى :             اانًضٕس انخبيظ:

    إداسح انًذسعخ ال تٓتى ثتفؼٛم َشبط انجشنًبٌ . 1

إداسح انًذسعخ التٓتى ثتضفٛض انطالة انًشتشكٍٛ يبدٚب  2

 ٔيؼُٕٚب .

   

    يٛضاَٛخ انًذسعخ غٛش كبفٛخ نتًٕٚم يتطهجبد انُشبط.. 3

االػجبء انًطهٕثخ يٍ يششفٗ األَشطخ ال تغًش كخشح  4

 ثًًبسعخ يتطهجبد َشبط انجشنًبٌ كًب ُٚجغٗ.

   

تأْٛم يششفٗ انُشبط نتفؼٛم ثشايذ َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ  5

 غٛش كبفٗ.
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 ٔتفضهٕا ثمجٕل فبئك انشكش ٔانتمذٚش                                                   

    َمض ػذد يششفٗ االَشطخ ٔخبطخ انًششف االػاليٗ. 6

فٗ  ػذو تشزٛغ أٔنٛبء االيٕس نألثُبئٓى ػهٗ االشتشان 5

 األَشطخ انالطفٛخ.

   

الٕٚرذ ثبنًجُٗ انًذسعٗ يمش يُبعت نًًبسعخ ٔتفؼٛم َشبط  8

 انجشنًبٌ انًذسعٗ.

   

ػذو تٕافش اإليكبَبد انًبدٚخ انالصيخ نتفؼٛم َشبط انجشنًبٌ  2

 انًذسعٗ.

   

1 

 

1 

كخشح األػجبء انذساعٛخ ػهٗ انطالة تًُؼٓى يٍ اإللجبل ػهٗ 

اإلشتشان فٗ َشبط انجشنًبٌ, نًب ٚتطهجخ يٍ صفع نألدٔاس 

 ٔتمذٚى يمتشصبد ٔصهٕل نهًشكالد انًؼشٔضخ 

   

 يؼٕلبد أخشٖ تزكش : 11

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

.... 

   

 َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ ثُزبس: انًضٕس انغبدط :            أْى انًمتشصبد نتفؼٛم

 

تٕفٛش صٕافض يبدٚخ ٔيؼُٕٚخ تشزٛؼٛخ نهًؼهًٍٛ ٔانًششفٍٛ  1

 نتفؼٛم َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ.

   

إششان انًؼهًٍٛ ٔيششفٗ انُشبط ثذٔساد تذسٚجٛخ فٗ يزبل  2

 انتخطٛظ ٔانتُفٛز ٔانتمٕٚى نُشبط انجشنًبٌ.

   

ٔيضًَٕب ٔتمًّٕٚ ػهٗ يتبثؼخ تُفٛز َشبط انجشنًبٌ شكال  3

 فتشاد يٍ ربَت اإلداسح.

   

تٕفٛش األيبكٍ ٔانتزٓٛضاد انًبدٚخ انخبطخ نًًبسعخ َشبط  4

 انجشنًبٌ انًذسعٗ.

   

تٕػٛخ أٔنٛبء االيٕس ثأًْٛخ تشزٛغ أثُبئٓى نالشتشان  5

 ثبالَشطخانالطفٛخ ٔخبطخ َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ.

   

يششفٗ االَشطخ فٗ انًذاسط تجبدل انخجشاد انًتًٛضح ثٍٛ  6

 انًختهفخ.

   

 يمتشصبد أخشٖ نتفؼٛم ٔتطٕٚش َشبط انجشنًبٌ انًذسعٗ :                      5

  

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

...... 

   


