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----------------------------------------------
   من نحن---

اإل للعلوم  العربية  تعنى  المجلة   ، محكمة  الكترونية  علمية  مجلة  واالجتماعية  نسانية 
الماجست وملخصات رسائل   ، والدراسات  البحوث  ونشر فصول  بنشر   ، والدكتوراه  ير 

من الرسائل العلمية ، ومراجعة الكتب ، ونشر التقارير والندوات والمؤتمرات العلمية ،  
نسانية واالجتماعية بجميع فروعها  ءات العلمية في مجاالت العلوم اإلوالحوارات واللقا

فس ، والقانون  : التاريخ ، والتربية ، وعلم االجتماع ، والفلسفة ، واألديان ، وعلم الن 
  ، السياسية  اإلوالعلوم  البشريةوالعلوم  والتنمية   ، وعلم    دارية  الجريمة   وعلم   ،

المكتبات  ،  نثربولوجيااال والصحافة  اإلعالم  اآلثار،  ،الجغرافيا   وآدابها  العربية  اللغة 
 أعضاء الهيئة االستشارية.  والمعلومات.

 .   أعضاء الهيئة االستشارية للمجلة
 _____________ ____________________________________ 

سراء جامعة اإل  –كلية العلوم التربوية  األستاذ الدكتور أيمن سند القرالة       عميد  
 األردنية  

 دكتوراه في األدب االنجليزي 
 استراليا  –جامعة ماكويري  
 

راء  األستاذ الدكتور محمود جمال السلخي                             جامعة البت 
 األردنية  

 سالمية  أساليب ومناهج تدريس التربية اإل دكتوراه في
 جامعة عمان العربية للدراسات العليا. 

----------------------------------------------
---- 

http://www.arabjhs.com/
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جامعة الزيتونة    –األستاذ الدكتور خلدون خليل الحباشنة        عميد شؤون الطلبة  
 األردنية  

 سالمي  خ اإلدكتوراه في التاري 
 الجامعة األردنية. 

 _________________________________________________ 
الدكتوره تغريد أبو حمدان                                           جامعة البتراء  

 األردنية  
 دكتوراه في تربية الطفل وتطوير مناهج وبرامج تربوية للطفل  

 بريطانيا .   –جامعة ساسكس  
_ ________________________________________________ 

للحماية   الثاني  بن عبدهللا  الحسين  األمير  أكاديمية  السرهيد    الدكتور عارف محمد 
 المدنية  

 دكتوراه في أصول التربية 
 جامعة عمان العربية للدراسات العليا .

 _________________________________________________ 
حمد علي فالح الجبور                 محاضر غير متفرغ / الجامعات  الدكتور م

 األردنية  
 دكتوراه في القانون التجاري 

 مصر .   -جامعة عين شمس  
-------------------------------------------------

- 
الدكتور عوده  الغيالين                          محاضر غير متفرغ / الجامعات  

 نية  األرد
 دكتوراه في اللغة العربية ) األدب العباسي(  

 سالمية العالمية  . جامعة العلوم اإل

http://www.arabjhs.com/
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---------------------------------------------- 
 سالمية / منيسوتا الجامعة اإل                      الدكتور محمد  عودة الحماد

 دكتوراه في مناهج وطرق تدريس الرياضيات 
 م االسالمية العالمية. جامعة العلو  

 _________________________________________________ 
 والتعليم   وزارة التربية                          خولة يوسف الحمدان    

 الدبلوم العالي في الدراسات التربوية  
 الجامعة األردنية .  –دارة المدرسية اإل 

______________________________________ ___________ 
 خالدة محمد الجبور                                         وزارة التربية والتعليم  

 دبلوم اإلدارة المدرسية التقنية الحديثة  
 ث التعليم                                      ي ير وتحدالكادر العربي لتطو 

------------------------------------------------- 
 الدكتور عارف محمد السرهيد الجهني        -رئيس التحرير    

 (    editor@arabjhs.comايميل التحرير)    -  0776933220خلوي 

------------------------------------------------- 

 أحمد محمد مفلح .  –سكرتير التحرير 

 962790260197 :  الخلوي رقم
 962790260197 :      الواتسب

 ahmed@arabjhs.com :   البريد االلكتروني 
 األهداف : 

 نسانية واالجتماعية لتحقيق األهداف التالية : للعلوم اإل تسعى المجلة العربية  - 

http://www.arabjhs.com/
mailto:editor@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
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ال  -  في  الباحثون  يقدمها  التي  المبتكرة  البحوث  المتعلقة  نشر  العلمية  مجاالت 
 ،وذلك بعد عرضها على المحكمين.   باآلداب والعلوم اإلنسانية 

بية ، والمعاهد العلمية  نشر تقارير الندوات والمؤتمرات العلمية بالجامعات العر  -
 البحوث . ، ومراكز 

لعلمي فى مختلف توثيق ونشر الثقافة العلمية بين الباحثين، والتواصل ا -
 نسانية واالجتماعية . م اإلمجاالت العلو 

المجلة والباحثين والعلماء العرب في مجاالت تخّصص    - بين  العلمي  التعاون 
 المجلة. 

 تشجيع الباحثين العرب على إنجاز بحوثهم المبتكرة.   -

 : شروط نشر األبحاث في المجلة العربية للعلوم النسانية واالجتماعية  

 المذكورة أدناه.المجلة يقوم الباحث بتنسيق البحث حسب شروط  –
رسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إيقوم الباحث ب  –

 editor@arabjhs.comالبريد اإللكتروني :   إلى
 يجب أن يكون البحث مكتوبًا بلغة سليمة،  –

ولم    - أصيلة  للنشر  المرسلة  المادة  تكون  أن  جهة  يجب  أي  في  للنشر  ترسل 
 أخرى. 

   عداد وكتابة البحوث .إ صول العلمية المتعارف عليها في يلتزم الباحث باأل -

المعلومات وتوثيق االقتباس واحترام األمانة العلمية في  إيجب    - ثبات مصادر 
 .حاالت والمراجع والمصادراإل

 يتّم تقويم البحث من محّكمين.  –

http://www.arabjhs.com/
mailto:editor@arabjhs.com
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بوع، بالقبول للبحث أو الرفض أو  لتحكيم خالل أسبالغ الباحث بنتائج اإيتم    –
التعديالت. إ  جراء 
التعد – متابعة  يتم  ثم  المطلوبة  بالتعديالت  الباحث  لجان يقوم  قيل  من  يالت 

يتم    . لجان  إالتحكيم  من  نهائي  بشكل  البحث  بقبول  تقرير  مع  البحث  رسال 
 التحكيم . 

 . رسال خطاب رسمي من المجلة بقبول البحث للنشرإيتم -

يقوم الباحث بدفع رسوم النشر والتحكيم .ويرسل ذلك عبر البريد  -
على الرقم ، أو الواتسب  editor@arabjhs.comااللكتروني

0790260197 

ب   - الباحث  إبالغ  كافة إ يتم  إكمال  حال  في  النشر  عملية  بإتمام  رسمي  يميل 
 جاز عملية النشر الفعلي في عدد المجلة. اإلجراءات السابقة وإن 

كيفية إعداد البحث للنشر حسب شروط المجلة العربية للعلوم النسانية  
 : واالجتماعية

 يراعي الباحث ما يلي: 

 البحث: 
 عنوان البحث : بالغتين العربية واالنجليزية .  –
في ،  اسم الباحث )الباحثين(  بالعتين العربية واالنجليزية ، الوصف الوظي  –

 المؤسسة التي يعمل بها ، البريد االلكتروني .  
 الملّخص باللغة العربية ثم الكلمات المفتاحية  –
 الملّخص باللغة االنجليزية ثم الكلمات المفتاحية –

http://www.arabjhs.com/
mailto:editor@arabjhs.com
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نسانية  للعلوم اإل محتوى البحث حسب شروط المجلة العربية ترتيب المحتوى:
الدراسة ، أهمية الدراسة ، أهداف  المقدمة ،مشكلة الدراسة ،أسئلة :  واالجتماعية

الدراسة ، مصطلحات الدراسة  اإلطار النظري والدراسات السابقة ،  منهج 
الدراسة ،  أداة الدراسة ، نتائج الدراسة، ومناقشة النتائج ، التوصيات ،المصادر 

 والمراجع . 

(، بحيث يكون نوع وحجم  A4يتم تنسيق الورقة على )قياس  تنسيق البحث : 
هو   االبحاث باللغة العربية نوع الخط في   –ط وفق شروط محددة، وهي:الخ 

Simplified Arabic  غامق   14غامق للعنوان الرئيس،  16، حجم الخط
وترقيم الصفحات و المسافة بين  عادي لباقي النصوص  14للعناوين الفرعية، 

 .   1.15ن ال تقل عن أسطر يجب األ

، حجم  Times New Romanهو  يزية بحاث باللغة اإلنجلاأل  في نوع الخط –
عادي لباقي  13غامق للعناوين الفرعية،  13غامق للعنوان الرئيس،   14الخط 

  1.15ن ال تقل عن أسطر يجب وترقيم الصفحات و المسافة بين األالنصوص 
 . 

و    ( صفحة30أال يزيد عدد صفحات البحث على )حجم البحث والملخص : 
 – 200يم. ويجب أرفاق ملخص مكون من ذلك لكي ال يتم زيادة رسوم التحك

كلمة باللغتين العربية واالنجليزية ، باإلضافة إلى كلمات مفتاحية ال تقل   250
 . كلمات  6عن 

وفقا ألسلوب  :التوثيق   التوثيق  األ   يتم  ) الجمعية  السيكولوجية   APA )مريكية 
السنة ة و ذا كان المرجع كتابا يكتب اسم العائلإوعلى النحو التالي داخل البحث  

ا في مجلة علمية  ذا كان المرجع بحث إ(.و 2005) السرهيد ،            ، مثال
  ، سبق  ما  األإما  أيراعى  على  موقعا  كان  فيكت ذا  ،    بنترنت  المؤلف  اسم   :

http://www.arabjhs.com/
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عنوان المقال ، السنة ، الموقع ، السنة ، التاريخ ،.بالنسبة للمصادر والمراجع ،  
 جنبية . ترد المصادر العربية ، ثم المصادر األ

تستخدم هوامش الصفحات السفلية لذكر أي مالحظة، أو لتوضيح    الهوامش:
أي معلومة واردة في متن البحث، أو للتوثيق في بعض األبحاث وال مانع من  
ذلك ، وتوضع بين قوسين في أسفل الصفحة ، أو يعمل لها ملحق للهوامش  

 توضع في نهاية البحث .  

   المراجع:
جع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب ترتب أرقام المرا –

 المراجع هجائيًا في القائمة حسب اسم المؤلف وفقًا لآلتي: 

 أ. إذا كان المرجع بحثًا في دورية: 
اسم الباحث )الباحثين( بدءًا باسم العائلة،. ”عنوان البحث،“ اسم الدورية ،   —

 رقم المجلد، رقم العدد، ، سنة النشر. 

 كان المرجع كتابًا:  ب.إذا
اسم المؤلف )المؤلفين( بدءًا باسم العائلة، عنوان الكتاب ، اسم الناشر، سنة   —

 النشر.

 إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو دكتوراه:  جـ.
يكتب اسم صاحب الرسالة بدءًا باسم العائلة، ”عنوان الدراسة،“ يذكر رسالة   —

 نة. ماجستير أو دكتوراة ، اسم الجامعة، الس

 د.إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: 
 يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير ، المدينة، ، سنة النشر.  —

http://www.arabjhs.com/


                                           Arab journal for Humanities and Social  Sciences                                                       جتماعية واال المجلة العربية للعلوم اإلنسانية

                 Scientific electronic journal                                                                   مجلة علمية الكترونية محكمة                           
 www.arabjhs.com                                                                                             2021شباط  -العدد الخامس      

                                                                                                                                   ISSN: 2709-5312 
  =================================================================================== 

9 
 

 هـ.إذا كان المرجع موقع الكتروني: 
  يكتب اسم المؤلف، عنوان الموضوع ، سنة النشر والتاريخ  ، الرابط —

 االلكتروني. 

 وقائع المؤتمر:    -و 
لباحثين( بدءًا باسم العائلة، عنوان الدراسة، اسم المؤتمر، رقم  اسم الباحث )ا —

 المجلد، سنة النشر. 

 

 تواصل معنا : 

نسانية واالجتماعية ، يمكن االتصال  اصل مع المجلة العربية للعلوم ال للتو  

 : مع سكرتير التحرير على

 962790260197 :   الخلوي رقم

 962790260197 :      الواتسب

 ahmed@arabjhs.com :  نيالبريد االلكترو 

نسانية كتروني للمجلة العربية للعلوم اإلأو البريد االل

 editor@arabjhs.com : واالجتماعية

 

http://www.arabjhs.com/
mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:editor@arabjhs.com
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 فهرس المحتويات:

 الباحث  عنوان البحث  الرقم 

وحدة الموارد االقتصادية في   بايبي على تطبيق مراحل نموذج  1

مقرر الدراسات االجتماعية للصف الخامس االبتدائي بالمملكة 

 العربية السعودية

 Applying Stages of Bybee Model to the 

Economic Resources Unit in the Fifth 

Elementary Grade’s Social Studies Course 

in the Kingdom of Saudi Arabia 

وفاء  ،أ.د. إيمان سالم أحمد بارعيده

 بنت عبد المعين الردادي

دور دائرة العالقات العامة في إدارة السمعة والصورة الذهنية   2

 لدى الطلبة في جامعة النجاح الوطنية.

The Role  of  Public Relations Department in 

Managing An-Najah National University’s  

Reputation and Image Among  Its Students. 

أسيل  و  د. عبد الكريم سرحان ,

 غسان داود

الّشريف   3 شعر  في  الجاهلي  األدبي  الموروث  من  نماذج 

 .الّرضي

Examples of the ignorant literary heritage in 

the poetry of Al-Sharif al-Radhi 

 

 د . عـــودة محمد الغيالين 

تطبيق  4 في  الشخصي  الضمان  النطاق  االجتماعي   قانون 

 األردني

Personal scope in the application of Jordan's 

social security law 

 ،محمد علي السرهيد  الدكتور

 

وأهدافها، 5  ، ،وأهميتها  مفهومها  الوطنية  وطرق    التربية 

 . تدريسها

 National education is its concept, 

importance, objectives, and teaching 

methods. 

 الدكتور عارف محمد مفلح الجبور

 

http://www.arabjhs.com/
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وحدة الموارد االقتصادية في مقرر الدراسات االجتماعية للصف  تطبيق مراحل نموذج بايبي على
 الخامس االبتدائي بالمملكة العربية السعودية 

 Applying Stages of Bybee Model to the Economic Resources 
Unit in the Fifth Elementary Grade’s Social Studies Course in 
the Kingdom of Saudi Arabia. 

 
 أ.د. إيمان سالم أحمد بارعيده

 أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية 

 كلية التربية   -جامعة جدة 

ESBARIEDH@UJ.EDU.SA 

 وفاء بنت عبد المعين الردادي 

 ج وطرق تدريس الجغرافيا ماجستير في المناه

wafaa.alrdady@gmail.com 

 

 

http://www.arabjhs.com/
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تطبيق مراحل نموذج بايبي على وحدة الموارد االقتصادية في مقرر الدراسات  

 االجتماعية للصف الخامس االبتدائي بالمملكة العربية السعودية 
 

 الملخص                              
ى وحدة الموارد االقتصادية في  هدف البحث إلى تطبيق مراحل نموذج بايبي عل 

مقرر الدراسات االجتماعية للصف الخامس االبتدائي بالمملكة العربية السعودية  
، وقد اعتمد المنهج الوصفي، ولتحقيق ذلك تم إعداد دليل  2020  -1442لعام  

عن مراحل تطبيق نموذج بايبيعلى وحدة الموارد االقتصادية والتي تشتمل على  
التالية:ا وتم  الدروس  والمعادن.  النفط  الحيوانية،  الثروة  الطبيعي،  النبات  لمياه، 

وطرق   المناهج  مجال  في  المتخصصين  من  مجموعة  على  الدليل  عرض 
ومناسبة   الدليل،  في  الواردة  األهداف  صحة  على  موافقتهم  ألخذ  التدريس، 

الدليل   على  موافقتهم  نسبة  وبلغت  بايبي،  لنموذج  التعليمية  %،  97األنشطة 
الباحثتان بضرورة االستفادة من الدليل المقترح، وتوجيه المعلمات إلى    وأوصت

والجغرافيا     -بصفة عامة  -تطبيق نموذج بايبي عند تعليم الدراسات االجتماعية
 بصفة خاصة. 

نموذج بايبي، وحدة الموارد االقتصادية، مقرر الدراسات االجتماعية،  الكلمات المفتاحية:

 المرحلة االبتدائية. 
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Applying Stages of Bybee Model to the Economic Resources 
Unit in the Fifth Elementary Grade’s Social Studies Course in 
the Kingdom of Saudi Arabia. 

Abstract 

The Study aimed to apply the stages of the Bybee Model to the Economic 
Resources Unit in the Fifth Elementary Grade’s social studies course in the 
Kingdom of Saudi Arabia for the year 1442 AH - 2020 AD, where a descriptive 
approach was adopted and a guide on the stages of applying the Bybee model 
to the Economic Resources Unit was prepared, which includes the following 
lessons: Water, natural plant, livestock, oil and minerals. The guide was 
presented to a group of specialists in the field of curricula and teaching 
methods to obtain their approval of the validity of the objectives contained in the 
guide and the suitability of the educational activities of the Bybee model. They 
approved the guide by 97%, and the two researchers recommended the 
necessity of making use of the proposed guide and directing teachers to apply 
the Bybee model when teaching social studies in general and geography in 
particular.   

Keywords: Bybee Model, Economic Resources Unit, Social Studies Course, 
Elementary Stage. 
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 : المقدمة 
صحيحة   بطريقة  التفكير  على  قادرين  أفراد  وإعداد  لبناء  المجتمعات  تسعى 

ذا العصر، فأصبح من الضروري على  لمواكبة التغير والتطور الذي يتميز به ه
تساعده   التي  الالزمة  المهارات  وإكسابه  بالمتعلم  االهتمام  التعليمية  المؤسسات 
تحديات   التفاعل مع  يمكنه من  بما  وتنمية جميع جوانب شخصيته  التعلم  على 

 الحاضر ومتغيرات المستقبل.  
إلى  بحاجة  فإننا  قادرة  وبالتالي  تعليمية  على توضيح دور    إستراتيجيات ونماذج 

ومواءمة   األفراد  إعداد  في  وأهميتها  المعاصرة  الحياة  في  االجتماعية  الدراسات 
العملية   مسار  لتحويل  الحاجة  يؤكد  مما  المجتمع؛  في  المستمرة  التطورات 
إلى  المتعلم  ذاكرة  حشو  على  التركيز  من  االجتماعية  الدراسات  في  التعليمية 

اتجاهاته، من خالل استخدام طرق وإستراتيجيات  تنمية قدراته المعرفية ومهاراته و 
 (. 2015تعتمد على نشاط المتعلم )سليمان، 

لذلك اهتم التربويون بتحسين العملية التعليمية وتطويرها باستخدام إستراتيجيات   
ونماذج تعليمية مختلفة تعمل على التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم الفعال  

المتعلم، التعليمية من خالل مشاركته في    المتمركز حول  العملية  وجعله محور 
في   فعااًل  عضوًا  يكون  أن  على  تساعده  التي  المختلفة  واألنشطة  المواقف 
التي   القرارات  واتخاذ  التحديات  ومواجهة  المشكالت،  حل  على  قادرًا  مجتمعه 

 (. 2015تساعده في تحقيق األهداف )محمد، 
بايبي)   نموذج  بناء  نموذجَا شBybee)ويعد  خالل  من  البنائي  التعلم  في  اماَل 

موضوعات  نحو  اإليجابية  االتجاهات  وتنمية  بأنفسهم،  المعرفة  المتعلمين 
للتساؤل والتجريب، وتنمية المهارات، واالستفادة  للمتعلم  الدراسة، ويتيح الفرصة 
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مما يتعلمه في مواقف جديدة من خالل مراحله الخمس، وكان أول ظهور لدورة 
عام)  المتحدةبالواليات    التعلم من  يـد  على(  1967األمريكية  كار    كل 
(، حيث بدأت بثالث مراحل ثم عدلت إلى أربع  Atkin)  (، وآتكنKarplus)بلس

(،ثم طور بعد ذلك  Lavoie) دورة التعلم المعدلة(، بواسطة الفوي )  4E'sمراحل
بايبي برئاسة  فريق  الت   وأطلقBybee(1993)بواسطة  دورة  الخماسية  عليه  علم 

E's5  ،المتعلم طبيعة  ضوء  في  المراحل  هذه  وصف  وتم  بايبي(،  ،)نموذج 
خبراء   وّسع  ثم  المعلم،  قبل  من  المستخدمة  التعليم  وطريقة  المعرفة،  وطبيعة 

(هذا النموذج إلى سبع  2001)Museum of Science, Miamiمتحف ميامي
 (. 2017)سيد،E's7مراحل

 

 مشكلة البحث: 
بايبي) نموذج  يمتلكها    Bybeeيعد  التي  الخبرات  التي تركز على  النماذج  (من 

الجديدة   المعارف  بناء  تتمثل في  والتي  التعليمي؛  الموقف  وإيجابيته في  المتعلم 
من خالل القيام باألنشطة المتنوعة بحيث تساعد المتعلم على تحقيق مخرجات  

معلم إلى المتعلم،  التعليم المستهدفة، وتسمح باالنتقال من التعلم المتمركز حول ال
بتطوير   يهتم  بنفسه، حيث  المعارف  إلى  للوصول  المتعلم فرصة  بإعطاء  وذلك 
المراحل   خالل  الموضوعات  دراسة  في  التعمق  خالل  من  التفكير  أساليب 
على   وتساعد  التقليدية،  التعليم  بطرق  إليها  الوصول  يصعب  والتي  الخمس؛ 

الفرد   زيادة وعي  في  يسهم  الذي  المرن  نفسه،  التفكير  في  ثقة  ويكسبه  بقدراته، 
وتتوافر لديه الدافعية والبحث عن المعرفة الجديدة وإكسابه المفاهيم المجردة التي  
تتطلب قدرات عالية للوصول إليها، ويساعده في بناء العمليات الذهنية والبحث  
في المخزون المعرفي لديه وعمل بناء متكامل من المعرفة وربط المعرفة السابقة 
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ديدة وذلك من خالل عمليات التعاون والمناقشة الجماعية والتي تفعل دورهم  بالج 
االجتماعي في عملية التعلم، حيث يمثل مجااًل واسعًا للتعليم الفعال الذي تنادي 

 (. 2018(،)سعادة،  2005به التربية الحديثة )النجدي وسعود وراشد،
التعليمية، لذلك تبنى  ومما سبق تتضح أهمية نموذج بايبي ودورها في العملية   

كدراسة  عليه،  السابقة  الدراسات  من  العديد  أكدت  فقد  النموذج،  هذا    البحث 
 (. 2020(، والزهراني )2018(، والتميمي والرقيب )2014) Arslanأرسالن

بايبي نموذج  تطبيق  إلى  الحاجة  ظهرت  ذلك  من  تعليم    وانطالقًا  أثناء  في 
 لمرحلة االبتدائية. التلميذات مقرر الدراسات االجتماعية با 

 وتحددت مشكلة البحث الحالي في السؤال التالي:  
في   االقتصادية  الموارد  وحدة  على  بايبي  نموذج  مراحل  تطبيق  يمكن  كيف 
العربية   بالمملكة  االبتدائي  الخامس  للصف  االجتماعية  الدراسات  مقرر 

 السعودية؟ 
 ويتفرع من السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية هي:      

بايبي  ا خطوات تطبيق: م1س المياه من وحدة    مراحل نموذج  عن تعليم درس 
 في مقرر الدراسات االجتماعية للصف الخامس ؟  الموارد االقتصادية

.ما خطوات تطبيق مراحل نموذج بايبي عن تعليم درس النبات الطبيعي  2س    
 من وحدة الموارد االقتصادية في مقرر الدراسات االجتماعية للصف الخامس ؟ 

الحيوانية  3س  الثروة  تعليم درس  بايبي عن  نموذج  تطبيق مراحل  .ما خطوات 
 من وحدة الموارد االقتصادية في مقرر الدراسات االجتماعية للصف الخامس ؟ 

بايبي عن تعليم درس النفط والمعادن  4س  . ما خطوات تطبيق مراحل نموذج 
 ة للصف الخامس ؟ من وحدة الموارد االقتصادية في مقرر الدراسات االجتماعي 
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 أهمية البحث  
 تتضح أهمية البحث في التالي: 

. مسايرة االتجاهات التربوية الحديثة التي تدعو إلى أهمية قيام المتعلم بدور  1
 إيجابي في الموقف التعليمي. 

االرتقاء  2 تتضمن ضرورة  والتي  المملكة  في  التعليم  أهداف  لتحقيق  استجابة   .
بناء المهارات، وصقل الشخصية وزرع الثقة وبناء  بطرق التعليم التي تركز على  

 روح اإلبداع. 

في  3 بايبي  نموذج  تطبيق  فيه مراحل  يوضح  إرشاديًا  دلياًل  البحث  هذا  يقدم   .
االقتصادية الموارد  وحدة  تعليم  من    أثناء  االبتدائي  الخامس  الصف  لتلميذات 

وحدات  في  المراحل  هذه  تطبيق  عند  منه  المعلمين  استفادة  مقرر    الممكن 
 الدراسات االجتماعية األخرى. 

في  4 إيجابية  نتائج  إلى  تؤدي  تعليمية  نماذج  استخدام  المعلمين على  يساعد   .
العملية التعليمية؛ مما يسهم في تطوير تعليم الدراسات االجتماعية بصفة عامة  

 والجغرافيا بصفة خاصة في جميع المراحل التعليمية. 

 أهداف البحث 
ال الحالي  البحث  على هدف  بايبي  نموذج  مراحل  تطبيق  خطوات  على    تعرف 

الخامس   للصف  االجتماعية  الدراسات  مقرر  في  االقتصادية  الموارد  وحدة 
 االبتدائي بالمملكة العربية السعودية. 
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 : حدود البحث

  Bybee  (1993 )   الحدود الموضوعية: اقتصر البحث على نموذج بايبي  •
من يتكون  اال  والذي  هي:التهيئة،  مراحل  التفسير، خمس  ستكشاف، 

 التوسع، التقويم. 
والمقررة   • االقتصادية  الموارد  وحدة  على  البحث  اقتصر  الزمانية:  الحدود 

على تلميذات الصف الخامس االبتدائي في مقرر الدراسات االجتماعية  
السعودية،وتشتمل 2020-1442للعام العربية  دروس  4على)  بالمملكة   )

 الحيوانية، النفط والمعادن.  هي: المياه،النبات الطبيعي، الثروة
 

 : مصطلحات البحث 
( النموذج بأنه: " 2003َعّرف شحاتة والنجار )(The Modelالنموذج )

تمثيل افتراضي يحل محل واقع األشياء أو الظواهر أو اإلجراءات واصفًا إياها 
 (. 317مما يجعلها قابلة للفهم" )ص

 (: Bybee Modelنموذج بايبي)
وآخرون   بايبي  قدرة Bybee.et al.(2006عّرفه  يثير  تعليمي  نموذج  بأنه   )

أفكار  لتقديم  الذاتي  والتقويم  والتفكير  واإليضاح  االستكشاف  على  الطالب 
 ومهارات علمية أفضل. 

إجرائياً  والتلميذة،    ويعّرف  المعلمة  بين  التفاعل  على  تركز  محددة  مراحل  بأنه: 
، والتقويم، ُتطّبق في أثناء  وتشمل على التهيئة، واالستكشاف، والتفسير، والتوسع

االقتصادية الموارد  لوحدة  االبتدائي  الخامس  الصف  تلميذات  مقرر    تعليم  في 
 الدراسات االجتماعية. 
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 الطار النظري:
 (: Bybee Model(تعريف نموذج بايبي) 1

 ( والحمادي  الحدابي  الفرصة 2010عرفه  يتيح  تعلمي  تعليمي  نموذج  بأنه   )
ل واإلجابة عن التساؤالت، وتنمية المهارات، واالستفادة للمتعلم للتجريب والتساؤ 

مما يتعلمه في مواقف جديدة وذلك من خالل مراحله الخمس وهي: االنشغال،  
( عرفته  الرباط  أما  والتقويم،  والتوسع،  والتفسير،  بأنه  2015واالستكشاف،   )

المتعلمين  أن  يرى  والذي  للتعليم  البنائي  النهج  على  قائم  تعليمي  يبنون    نموذج 
 أفكارا جديدة استنادًا إلى أفكارهم القديمة.

بايبي:(  2 نموذج  من    مراحل  كاًل  عن  ذكرت  كما  مراحله  تتمثل 
 ( في التالي:   2018(،و)أمبوسعيدي والبلوشي،2016)النوبي،

( االنشغال  أو  التهيئة  المهمة    (:Engagementمرحلة  على  المتعلم  يتعرف 
الخ بين  ويربط  مرة،  أول  األنشطة  التعليمية  وُيحدد  والحالية،  السابقة  برات 

المقبلة،   النشاطات  توقع  على  يشجعون  حيث  بالموضوع،  المرتبطة  األساسية 
مقطع   أو عرض  وتعريفها،  مشكلة  أو  مثيرة،  أسئلة  ذلك عن طريق طرح  ويتم 
فيديو، أو صورة، أو قراءة خبر منشور، أو أي نشاط يستدعي المعرفة السابقة 

ويجذب   الحماس  للمتعلمين،  ويولد  الدافعية  ويعزز  الموضوع،  نحو  انتباههم 
 لديهم، وتساعد هذه المرحلة في تنظيم تفكير المتعلمين نحو مخرجات التعلم.

( االستكشاف  نشطًا    (:Explorationمرحلة  المتعلم  يكون  المرحلة  هذه  في 
المفهوم أو   والتعلم متمركزًا حوله بقيامه بمجموعة من األنشطة بهدف اكتشاف 
وتسجيل   المطروحة،  البدائل  ومناقشة  تنبؤاته،  واختبار  تعلمه،  المراد  الموضوع 
يتبعونها   المتعلمون مواد وتوجيهات  يعطى  المتعلمين ومالحظاتهم، حيث  أفكار 
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لجمع بياناتهم بواسطة خبرات حسية مباشرة تتعلق بالمفهوم أو الموضوع المراد 
الكافي لالستقصاء، وتُ  الوقت  إتاحة  المفاهيم  تعلمه، مع  المرحلة  أثناء هذه  حّدد 

 والعمليات والمهارات وتنّمى. 
تكون هذه المرحلة أقل تمركزَا حول المتعلم،  (:Explanationمرحلة التفسير )

من   ويفّسرها  البيانات  فُيحّلل  والتأمل  التفكير  عملية  المتعلم  فيها  يمارس  حيث 
بعرض   وذلك  السابقتين،  المرحلتين  مع  الخبرات  ربط  والمهارات خالل  المفاهيم 

ُتعالج  كي  ُجِمعت  التي  بالمعلومات  تزويده  المعلم  يطلب  حيث  وتوضيحها، 
 وُتنّظم عقليًا.  

تهدف هذه المرحلة إلى مساعدة المتعلم على   (: Elaborationمرحلة التوسع )
التنظيم العقلي للخبرات التي حصل عليها وتوسيع فهمه ومهاراته وذلك باستخدام  

المكت  المفاهيم  الخبرات  بين  وروابط  عالقات  ضمن  جديدة  تطبيقات  في  سبة 
والمهارات والعمليات، ويجب أن ترتبط المفاهيم التي جرى بناؤها بأفكار وخبرات  
مما   الحالي،  تفكيرهم  وراء  فيما  يفكرون  المتعلمين  جعل  أجل  من  وذلك  أخرى 

 يجعل التعلم ذا معنى. 
( التقويم  ال  (:Evaluationمرحلة  هذه  التعلم ُتعدُّ  دورة  في  مهمة  مرحلة 

الخماسية حيث تتداخل مع جميع مراحلها بشكل مستمر ومتكامل ومشجع للبناء  
ويتم   الراجعة بصورة مستمرة،  والتغذية  التقويم  المتعلم  فيتلقى  للمفاهيم،  المعرفي 
والمهارات  للمعرفة  استخدامهم  وكيفية  للمتعلمين  المباشرة  المالحظة  خالل  من 

تعلموها؛   األهداف التي  تحقق  ومدى  الجديدة،  للمفاهيم  لتطبيقهم  إضافة 
 التعليمية، والسماح للمتعلمين بتقويم معارفهم ومهارتهم العملية والجماعية. 
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 مزايا استخدام نموذج بايبي: 2) 

مزايا      وراشد،   تتمثل  وسعودي  )النجدي  ذكرها  كما  بايبي  نموذج  استخدام 
 (، في التالي: 2018(،و)سعادة،2005

 يوفر مجااًل واسعًا للتخطيط والتدريس الفعال.   1.

اعتماد هذا النموذج على النمط االستقرائي في التفكير إذ يسير التعلم فيها  2.
التعلمية،   التعليمية  العملية  تيسير  إلى  يؤدي  مما  الكل،  إلى  الجزء  من 

 والتمهيد لالنتقال من خطوة إلى أخرى. 
 تعتمد على مهارات التفكير. ُيعّد النموذج شاماًل لعدة خطوات   3.
للتعلم،    4. المتعلمين  وإثارة  االنتباه  وجذب  التشويق  على  النموذج  يقوم 

إلى   تؤدي  التي  االستقصاء  ومهارة  العلمي  والبحث  التفكير  مهارات  وتنمية 
 التعلم الفعال، والوصول إلى استنتاجات تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة. 

باالك   5. التعلم  على  خالل  يساعد  من  والمناقشة  والتفسير  والشرح  تشاف 
 المجموعات. 

المعرفة   6. المتعلمين  بناء  البنائي من خالل  التعلم  يعد نموذجًا شاماًل في 
 بأنفسهم. 

يتيح الفرصة للمتعلمين بالتفاعل مباشرة مع الخبرات الجديدة من خالل    7.
 األنشطة في مراحله الخمس. 

 الدراسات السابقة: 
ا         بايبي؛  أجريت  بنموذج  اهتمت  التي  الدراسات  من  دراسة لعديد  منها 
بايبي  (Hokkanen2011هوكانين بنموذج  التدريس  أثر  معرفة  هدفت  والتي   )

في مقرر العلوم في والية مونتانا    واهتمامهم وزيادة ثقتهم   على تحصيل الطالب
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اختبارًا تحصيل  بأمريكا، واستخدمت الشبه تجريبي، وأعد  المنهج  يَا طبق  الباحثة 
 ( عددها  بلغ  عينة  على  141على  بايبي  نموذج  أثر  النتائج  وأظهرت  طالبـًا،   )

 تحصيل الطالب واهتمامهم وزيادة ثقتهم. 
موجلو      سيجد  دراسة  هدفت  نموذج  Cigdemoglu(2012كما  أثر  معرفة   )

بتركيا،   الكيمياء  مقرر  في  التالميذ  ودافعية  فهم  على  الخماسية  التعلم  دورة 
للدافعية، وطبق  واستخدم ا التجريبي، وأعد اختبارَا تحصيليَا ومقياسَا  لمنهج شبه 

 ( من  مكونة  عينة  التعلم 187على  دورة  نموذج  أثر  النتائج  وأظهرت  تلميذَا،   )
 الخماسية على تحصيل التالميذ ودافعيتهم. 

أرسالن دراسة  هدفت  التعلم  Arslan (2014 كما  دورة  نموذج  أثر  معرفة   )
تحصي  في  بتركيا،  الخماسية  األحياء  مقرر  فـي  العاشـر  الصـف  وفهم طالب  ل 

واستخدم المنهج شبه التجريبي، وأُعّد اختبار تحصيلي واختبار للمهارات العملية،  
( من  مكونة  عينة  على  ذات 241طبق  فروق  وجود  النتائج  وأظهرت  طالبًا،   )

في   والتجريبية  الضابطة  المجموعتين  درجات  متوسط  بين  إحصائية  داللة 
المجموعة  ا لصالح  العملية  والمهارات  التحصيل  الختبار  البعدي  لتطبيق 

 التجريبية. 
العامري )  التحصيل والقدرة 2014وهدفت دراسة  بايبي في  نموذج  أثر  ( معرفة 

الخامس   الصف  لتالميذ  االجتماعية  التربية  مقرر  في  المشكالت  حل  على 
اختبار وأُعّد  التجريبي،  شبه  المنهج  واستخدم  القدرة    بالعراق،  واختبار  تحصيلي 

( تلميذًا، وأظهرت النتائج  82على حل المشكالت، طبق على عينة مكونة من )
( بين متوسط درجات  0,05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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والقدرة   التحصيل  البعدي الختبار  التطبيق  الضابطة والتجريبية في  المجموعتين 
 موعة التجريبية. على حل المشكالت لصالح المج 

( معرفة فاعلية استخدام نموذج بايبي  2018كما هدفت دراسة التميمي والرقيب )
بمدينة   السادس  الصف  تلميذات  لدى  االستماعي  الفهم  مهارات  تنمية  في 

الوصفي  المنهج  الباحثتان  واستخدمت  وأعد    الرياض،  التجريبي،  شبه  والمنهج 
( تلميذة،  68على عينة بلغ عددها )برنامج مقترح قائم على نموذج بايبي طبق  

( داللة  مستوى  عند  إحصائية  دالة  فروق  وجود  النتائج  بين  0,05وأظهرت   )
المقترح؛   البرنامج  التجريبية والضابطة في  متوسطي درجات تلميذات المجموعة 

 لصالح المجموعة التجريبية.  
في تنمية  ( معرفة فاعلية نموذج بايبي  2020دراسة إبراهيم والخثعمي )  وهدفت 

بيشة،   بمحافظة  المتوسط  الثالث  الصف  طالبات  لدى  اإلنجليزية  اللغة  قواعد 
واستخدما المنهج شبه التجريبي، وأُعّد اختبار لقواعد اللغة االنجليزية، طبق على  

( طالبة، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  55عينة مكونة من ) 
درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية  ( بين متوسط  0,05عند مستوى داللة )

 في التطبيق البعدي الختبار قواعد اللغة االنجليزية لصالح المجموعة التجريبية. 
 ( الزهراني  دراسة  تعديل  2020وهدفت  في  بايبي  نموذج  فاعلية  معرفة   )

السادس   الصف  تلميذات  لدى  النحوية  المفاهيم  لبعض  البديلة  التصورات 
ال بمنطقة  واستخدمتاالبتدائي  وأعدت    باحة،  التجريبي،  شبه  المنهج  الباحثة 

عينة   على  طبق  النحوية،  بالمفاهيم  المرتبطة  البديلة  التصورات  لتعديل  اختبارًا 
( تلميذة، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  36بلغ عددها )
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ة في  ( بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة والتجريبي 0,05مستوى داللة )
 تعديل التصورات البديلة لبعض المفاهيم النحوية لصالح المجموعة التجريبية. 

 التعليق على الدراسات السابقة: 
االتفاق:1- أهمية    أوجه  في  السابقة  الدراسات  مع  الحالية  الدراسة  تتفق 

 تطبيق نموذج بايبي في المراحل التعليمية المختلفة. 
االختالف: 2- الحا  أوجه  الدراسة  بتطبيق    ليةتختلف  السابقة  الدراسات  عن 

بايبي نموذج  الدراسات   مراحل  مقرر  في  االقتصادية  الموارد  وحدة  على 
الدراسات  عليه  تركز  مالم  وهو  االبتدائي،  الخامس  للصف  االجتماعية 

 السابقة.
في تحديد    الحالية من الدراسات السابقة  استفادت الدراسةأوجه االستفادة:3-

لنظري وبناء أداة الدراسة ونتائجها وتوصياتها الذي مشكلة البحث واإلطار ا 
 انطلق منه هذا البحث. 

 منهج البحث: 

أو    الواقع،  المنهج يعتمد على دراسة  الوصفي، وهذا  المنهج  استخدام  تم 
الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا، ويعبرعنها تعبيرا 

 كيفيا أو كميًا. 

 أداة البحث:  
ادة البحث في إعداد دليل إرشاديمقترح عنتطبيق مراحل نموذج  تمثلت م

االجتماعية   الدراسات  مقرر  في  االقتصادية  الموارد  وحدة  على  بايبي 
 للصف الخامس االبتدائي بالمملكة العربية السعوديةوتكون مما يلي: 
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 :  مقدمة الدليل 1)
اشتملت على تعريف نموذج بايبي، وأهمية توظيف هذا النموذج  

 المناهج والمقررات الدراسية.في 
 :  محتوى الدليل 2)

التالية:   محتوىالدروس  عن  معلومات  على  الدليل  محتوى  اشتمل 
المياه، النبات الطبيعي، الثروة الحيوانية، النفط والمعادن، والمقررة 
على تلميذاتالخامس االبتدائي بالمملكة العربية السعودية في وحدة  

 الدراسات االجتماعية. من مقرر  الموارد االقتصادية
 : إرشادات عند تطبيق مراحل نموذج بايبي 3)

 إعداد نموذج بايبي في صورة بحث أو تنقيب عن المعرفة.  •
 اختيار المفهوم الذي ستتعلمه التلميذات وصياغته صياغة دقيقة.  •
اختيار األنشطة التعليمية التي ستقوم التلميذات بها؛من أجل جمع   •

 . البيانات واستخالص المفهوم
البيانات   • جمع  على  التلميذات  تساعد  التعليمات  أن  من  التأكد 

 الستخالص المفهوم. 
 اختيار األنشطة التعليمية المناسبة في مرحلة التوسع. •
على   • متنوعة  أسئلة  على  تشتمل  مناسبة  تقويم  أدوات  إعداد 

 مراحلنموذج بايبي. 

 األهداف العامة لوحدة الموارد االقتصادية: 4) 

 للمملكة العربية السعودية.  وارد االقتصادية المتنوعة بالم  اإللمام 1.
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االقتصادية   2. الموارد  على  الحفاظ  في  المبذولة  الجهود  تقدير 
 للمملكة العربية السعودية. 

 اإلسهام في المحافظة على الموارد وترشيد استهالكها.  3.

 تخطيط دروس وحدة الموارد االقتصادية وفق مراحل نموذج بايبي:  5)

ط الدروس وفق مراحل نموذج بايبي وسيتم إيضاح ذلك عند  تم تخطي 
 اإلجابة على أسئلة البحث. 

المحكمين  من  مجموعة  على  عرضه  تم  الدليل  من  االنتهاء  وبعد 
صحة  من  للتأكد  التدريس،  وطرق  المناهج  مجال  في  المتخصصين 
بايبي،   نموذج  مراحل  مع  التعليمية  األنشطة  ومناسبة  األهداف،  صياغة 

عل  بعض وبناء  وتصحيح  التعليمية،  األنشطة  بعض  تعديل  تم  آرائهم  ى 
% وبذلك 97األخطاء اللغوية، وبلغت نسبة موافقة المحكمين على الدليل  

 أصبح الدليل بصورته النهائية. 

 : نتائج البحث 

األول:  السؤال  عن  الجابة  عن  نتائج  بايبي  نموذج  مراحل  تطبيق  خطوات  ما 
المياه من وحدة الموار  الدراسات االجتماعية  تعليم درس  د االقتصادية في مقرر 

 للصف الخامس ؟ 

وحدة  من  المياه  درس  بتخطيط  الباحثتان  قامت  السؤال  هذا  على  لإلجابة 
 الموارد االقتصادية وفق مراحل نموذج بايبي، وذلك على النحو التالي: 
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 أهداف الدرس
 تُميز بين مصادر المياه في المملكة العربية السعودية.   1.

 لخص الجهود المبذولة لحكومة المملكة العربية السعودية لتوفير الماء وتحلية ماء البحر. تُ   2.

 تُفسر قلة المياه في المملكة العربية السعودية.   3.

تُعبرعن الجهود المبذولة لحكومة المملكة العربية السعودية في توفير الماء وتحلية ماء     4.

 البحر. 
 موذج بايبي تنفيذ درس المياه وفق مراحل ن

 التهيئة أو االنشغال:–المرحلة األولى 

 تهيئة التلميذات للدرس بعرض مقدمة قصيرة عن الماء إلثارة دافعيتهن نحو الموضوع.  -

بهدف   - ومناقشهن  عليهن  أسئلة  عدة  وطرح  التلميذات  على  الصور  من  مجموعة  عرض 

 لعنوان الدرس.  التوصل 
 

 

 

 

 

 االستكشاف:  -المرحلة الثانية 
من    - تتكون  بحيث  مجموعات  إلى  التلميذات  مقطع    5-4تقسيم  عرض  تلميذات،ثم 

 ، ثمعرض مجموعة الصور التالية: https://goo.gl/XSbfsEفيديو

 

تبادل الحوار والمناقشات وطرح األسئلةالمرتبطة بمصادر الماء والتمييز بينها، ثم مناقشة كل   -

 ة وتقديم التعزيز المناسب. مجموع 

فيديو  - مقطع  وطننا  https://goo.gl/wSDEsuعرض  حكومة  تقدمها  التي  الجهود  عن 

 
  

   

http://www.arabjhs.com/
https://goo.gl/XSbfsE
https://goo.gl/wSDEsu


                                           Arab journal for Humanities and Social  Sciences                                                       جتماعية واال المجلة العربية للعلوم اإلنسانية

                 Scientific electronic journal                                                                   مجلة علمية الكترونية محكمة                           
 www.arabjhs.com                                                                                             2021شباط  -العدد الخامس      

                                                                                                                                   ISSN: 2709-5312 
  =================================================================================== 

28 
 

 المملكة العربية السعودية لتوفير الماء وتحلية ماء البحر. 

الجهود - وتلخيص  والمناقشة،  الحوار  وتبادل  للفيديو،  التلميذات  تقدمها حكومة    مشاهدة  التي 

 وطننا لتوفير الماء وتحلية ماء البحر والتعبير بأسلوبها عن هذه الجهود. 
 

 التفسير  -المرحلة الثالثة 

من    -  تتكون  بحيث  مجموعات  إلى  التلميذات  فيديو    (4-5)تقسيم  مقطع  عرض  ثم  تلميذات، 

https://goo.gl/E7r3Dtعرض مجموعة الصور التالية:    ،ثم 

 

 

 
الماء ولجوء حكومة وطننا  - قلة  بأسباب  المرتبطة  األسئلة  والمناقشات وطرح  الحوار  تبادل 

المملكة العربية السعودية لتوفيره وتحلية ماء البحر، ثم مناقشة كل مجموعة وتقديم التعزيز  

 المناسب. 

 
 التوسع:  –المرحلة الرابعة 

للعبارة المكتوبة أمامهن على السبورة وهي عن الجهود التي تبذلها حكومة    قراءة التلميذات   -

وطننا وما توفره من سبل الراحة والرفاهية للمواطنين في كافة المجاالت للتغلب على مشكلة  

 للمدن والقرى التلميذات.  الماء وتوصيلها 

التلميذات   - قبل  من  األفكار  وطننا    طرح  حكومة  لمساعدة  حلول  الماء  واقتراح  لترشيد 

 والمحافظة على الثروة المائية. 
تقييم هذه األفكار والحلول المقترحة المنتقاة واختيار الحلول بحسب أهميتها واستبعاد الحلول   -

 غير المناسبة. 
  

 

 التقويم: –المرحلة الخامسة 
 

الهدر - استمرار  حال  في  الماء  مستقبل  ما  التالي:   السؤال  وطرح  التالية،  الصور   عرض 

 واإلسراف؟  
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الثاني: السؤال  اإلجابة عن  تعليم درس نتائج  بايبي عن  نموذج  ما خطوات تطبيق مراحل 

للصف  االجتماعية  الدراسات  مقرر  في  االقتصادية  الموارد  وحدة  من  الطبيعي  النبات 

 الخامس ؟ 

الم الطبيعيمن وحدة  النبات  بتخطيط درس  الباحثتان  قامت  السؤال  وارد لإلجابة على هذا 

 االقتصادية وفق مراحل نموذج بايبي، وذلك على النحو التالي:

 أهداف الدرس
 تستنتج أنواع النبات الطبيعي في وطنها المملكة العربية السعودية. 1. 

 تُلخص العوامل المؤثرة في نمو النبات الطبيعي. 2. 

 اتها. تُصنف النباتات الطبيعية في وطنها المملكة العربية السعودية حسب بيئ  3.
 تنفيذ درس النبات الطبيعي وفق مراحل نموذج بايبي 

 التهيئة أو االنشغال: -المرحلة األولى 

تهن إلثارة  تهيئة التلميذات للدرس بعرض مجموعة من الصور وطرح عدة أسئلة عليهن ومناقش -

 التوصل لعنوان الدرس. ع ودافعيتهن نحو الموضو

 

 

 االستكشاف:  -المرحلة الثانية 
 

 تلميذات، ثم عرض مجموعةالصور التالية:   5-4سيم التلميذات إلى مجموعات بحيث تتكون من  تق -

 

 

 

ت  -

مجموعة      - كل  مناقشة  ثم  الطبيعي،  النبات  أنواع  األسئلةالستنتاج  وطرح  والمناقشات  الحوار 

 وتقديم التعزيز المناسب. 
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 عرض مجموعة من  الصورالتالية : 

 

 
 
 

 

ناقشات وطرح األسئلة لإلجابة عن السؤال المرتبط بتلخيص العوامل المؤثرة  تبادل الحوار والم-

 في نمو النبات الطبيعي. 
 التفسير:  -المرحلة الثالثة 

من    - تتكون  بحيث  مجموعات  إلى  التلميذات  الصور    5-4تقسيم  مجموعة  ثم عرض  تلميذات، 

 التالية: 

 
 

 

ف النباتات حسب بيئاتها المختلفة، ثم مناقشة كل  تبادل الحوار والمناقشات، وطرح األسئلة لتصني

 مجموعة وتقديم التعزيز المناسب. 
 

 التوسع  –المرحلة الرابعة 
في    - وجهودها  المملكة  اهتمام  عن  وهي  السبورة  على  أمامهن  المكتوبة  التلميذاتللعبارة  قراءة 

 حماية البيئة والنبات الطبيعي والمحافظة عليه. 

قبل    - من  األفكار  البيئة  طرح  على  للمحافظة  وطننا  حكومة  لمساعدة  حلول  واقتراح  التلميذات 

 والنبات الطبيعي. 

الحلول    - أهميتها واستبعاد  الحلول بحسب  المنتقاة واختيار  المقترحة  والحلول  األفكار  تقييم هذه 

 غير المناسبة.   
 التقويم  –المرحلة الخامسة 

 اآلثار السلبية التي تهدد النبات الطبيعي؟ طرح السؤال التالي: ما و عرض الصور التالية، -
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ما خطوات تطبيق مراحل نموذج بايبي عن تعليم درس الثروة الحيوانية  نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث:

 من وحدة الموارد االقتصادية في مقرر الدراسات االجتماعية للصف الخامس ؟ 

بتخطيط   الباحثتان  قامت  السؤال  هذا  على  الموارد لإلجابة  وحدة  من  الحيوانية  الثروة  خطوط  درس 

 االقتصادية وفق مراحل نموذج بايبي، وذلك على النحو التالي:

 أهداف الدرس
 تستنتج أساليب تنمية الثروة الحيوانية. 1.

 تفسر أسباب قلة الثروة الحيوانية في وطنها المملكة العربية السعودية. 2.

 وة الحيوانية.  تعبر عن بديع صنع هللا في تنوع الثر3.
 وفق مراحل نموذج بايبي  تنفيذ درس الثروة الحيوانية 

 التهيئة أو االنشغال: –المرحلة األولى 

تهيئة التلميذات للدرس بعرض مجموعة من الصور وطرح عدة أسئلة عليهن ومناقشتهن إلثارة   -

 دافعيتهن نحو الموضوع والتوصل لعنوان الدرس. 

 

 

 

 ستكشاف: اال -المرحلة الثانية 
إلى   - التلميذات  تقسيم 

مجموعات بحيث تتكون من 

عرض   4-5 ثم   تلميذات، 

 مجموعة الصور التالية: 
 

تنمية  - أساليب  الستنتاج  األسئلة  وطرح  والمناقشات  الحوار  تبادل 

 الثروة الحيوانية، ثم مناقشة كل مجموعة وتقديم التعزيز المناسب. 
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 التفسير:  -المرحلة الثالثة 
 تلميذات، ثم عرض مجموعة الصور التالية:  5-4تقسيم التلميذات إلى مجموعات بحيث تتكون من  -   

 

تبادل الحوار والمناقشات وطرح األسئلة المرتبطة بقلة أسباب الثروة الحيوانية، ثم مناقشة كل  -

ا تنوع  في  هللا  صنع  بديع  عن  التعبير  لهن  المناسب،وإتاحة  التعزيز  وتقديم  لثروة  مجموعة 

 الحيوانية. 
 التوسع  –المرحلة الرابعة 

التلميذات   - البيئة    قراءة  وزارة  مبادرات  عن  وهي  السبورة  على  أمامهن  المكتوبة  للعبارة 

المملكة   رؤية  والمياه ضمن  النحلية    2030والزراعة  المراعي  وتنمية  النحل  قطاع  تطوير  في 

 وإنتاجها. 

 حلول للعوائق التي تعترض هذا القطاع. طرح األفكار من قبل التلميذات واقتراح  -
الحلول  - واستبعاد  أهميتها  بحسب  الحلول  واختيار  المنتقاة  المقترحة  والحلول  األفكار  هذه  تقييم 

 غير المناسبة. 
  

 التقويم  –المرحلة الخامسة  
 ها؟ عرض الخارطة، وطرح السؤال التالي:حددي المناطق التي يتركز فيها الضأن وأسباب تركزه في  -  
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ما خطوات تطبيق مراحل نموذج بايبي عن تعليم درس النفط والمعادن نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع:

 من وحدة الموارد االقتصادية في مقرر الدراسات االجتماعية للصف الخامس ؟             

دة الموارد االقتصادية  لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثتان بتخطيط درس النفط والمعادن من وح 

 وفق مراحل نموذج بايبي، وذلك على النحو التالي:

 أهداف الدرس
 تستنبط أهم المعادن في وطنها المملكة العربية السعودية. 1-

 تصنف حقول النفط. 2-
 تنفيذ درس النفط والمعادن وفق مراحل نموذج بايبي 

 التهيئة أو االنشغال: –المرحلة األولى 

ت للدرس بعرض مجموعة من الصور وطرح عدة أسئلة عليهن ومناقشتهن إلثارة  تهيئة التلميذا -

 دافعيتهن نحو الموضوع والتوصل لعنوان الدرس. 

 

 االستكشاف:  -المرحلة الثانية 
التلميذات - من    تقسيم  تتكون  بحيث  مجموعات  الصور    5-4إلى  مجموعة  عرض  ثم  تلميذات، 

 التالية: 
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الحوار- وطنناالمملكة    تبادل  في  الموجودة  المعادن  أهم  الستنباط  األسئلة  وطرح  والمناقشات 

 العربية السعودية، ثم مناقشة كل مجموعة وتقديم التعزيز المناسب. 
 

 

 التفسير:  -المرحلة الثالثة 
 تلميذات، ثم عرض الخارطة التالية:  4-5تقسيم التلميذات إلى مجموعات بحيث تتكون من  -

 

 

 

 

 

 ت  -
 

ادل الحوار والمناقاشات وطرح األسئلة للتوصل ألنواع حقول النفط، ثم مناقشة كل مجموعة  تب  -

 وتقديم التعزيز المناسب . 
 التوسع  –المرحلة الرابعة 

التلميذات   - البالد    قراءة  هذه  على  تعالى  هللا  نعم  عن  وهي  السبورة  على  أمامهن  المكتوبة  للعبارة 

 همت في تطور الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية. وموارد أس  وماحباها هللا من خيرات 

طرح األفكار من قبل التلميذات، وكتابة النتائج المترتبة على وجود هذه الموارد وخاصة النفط،    -

 وماذا يحدث لو لم تكن موجودة. 
الح واستبعاد  أهميتها  بحسب  الحلول  واختيار  المنتقاة  المقترحة  والحلول  األفكار  هذه  غير  تقييم  لول 

 المناسبة.  
 
 

 التقويم   –المرحلة الخامسة 
 ، وطرح السؤال التالي: حددي نوع المعدن المستخدم في كل صورة؟ عرض الصور التالية-
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 التوصيات

 في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث نورد عدداً من التوصيات:    

ية لالستفادة منه عند تعليم  تعميم الدليل اإلرشادي على معلمات الدراسات االجتماع1.

 التلميذات مقرر الدراسات االجتماعية. 

عقد البرامج التدريبية وورش العمل أثناء الخدمة لتدريب معلمات الدراسات 2.

 االجتماعية بصفة عامة والجغرافيا بصفة خاصة على تطبيق مراحل نموذج بايبي. 
 المراجع

 

 المراجع العربية: 

(. فاعلية استخدام نموذج بايبي في تنمية  2020ثعمي، فوزية خفير. ) إبراهيم، محمد آدم، والخ1-

المتوسط.   الثالث  الصف  طالبات  لدى  اإلنجليزية  اللغة  وعلم قواعد  التربية  في  عربية  دراسات 

 . 266-221،  123النفس،

-2( محمد.  سليمان  والبلوشي،  خميس،  هللا  عبد  العلوم  (.  2018أمبوسعيدي،  تدريس  طرائق 

 ، عمان: دار المسيرة. 4. طعملية قات مفاهيم وتطبي 

-3( سعود.  فاطمة  والرقيب،  ناصر،  غادة  في 2018التميمي،  بايبي  نموذج  استخدام  فاعلية   .)

الرياض.   مدينة  في  االبتدائي  السادس  الصف  طالبات  لدى  االستماعي  الفهم  مهارات  مجلة  تنمية 

 . 143-95(،  4)  26، العلوم التربوية

(. فاعلية نموذج بايبي البنائي في التحصيل العلمي 2010دي، تهاني. ) الحدابي، داود، والحما-4

لدى تالمذة الصف الثامن وفق المستويات اإلدراكية لدراسة التوجهات الدولية في تحصيل العلوم  

 . 196-146(، 1) 1، المجلة العربية لتطوير التفوق (. TIMSSوالرياضيات )

إبراهيم. )-5 بهيرة شفيق  التدريسإ(.  2015الرباط،  العالم ستراتيجيات حديثة في  دار  القاهرة:   .

 العربي. 

6-( سعيد.  خديجة  لبعض  2020الزهراني،  البديلة  التصورات  تعديل  في  بايبي  نموذج  فاعلية   .)

بالسعودية. االبتدائي  السادس  الصف  طالبات  لدى  النحوية  اإلسالمية  المفاهيم  الجامعة  مجلة 

 . 928-909، (2) 28، للدراسات التربوية والنفسية

 . عمان: دار المسيرة.استراتيجيات التدريس المعاصرة(. 2018سعادة، جودت أحمد. ) -7
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8-   ( محمد.  علي  الجغرافيا(.  2015سليمان،  تدريس  في  حديثة  ط اتجاهات  دار 1.  عمان:   ،

 المسيرة.

 رة.النماذج واإلستراتيجيات المطو-تدريس المفاهيم(.  2017سيد، عصام محمد عبد القادر. )  -9

 0، عمان: دار المسيرة.1ط

10  -  ( زينب.  والنجار،  حسن  عربي (.  2003شحاته،  والنفسية  التربوية  المصطلحات   -معجم 

 . القاهرة: الدا ر المصرية اللبنانية. انجليزي

11-  ( محسن.  عباس  حل (.  2014العامري،  على  والقدرة  التحصيل  في  بايبي  أنموذج  أثر 

لطال الجغرافية  مادة  في  األدبيالمشكالت  الخامس  الصف  منشورة،  ب  غير  ماجستير  رسالة   .

 الجامعة المستنصرية، العراق.

، اإلمارات: دار  1. طمهارات التفكير رؤية تربوية معاصرة(.  2015محمد، آمال جمعة. )  -12
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 الملخص  

ذي تقوم به دائرة العالقات العامة في إدارة التعرف على الدور ال إلى هدفت هذه الدراسة   

السمعة والصورة الذهنية لدى الطلبة في جامعة النجاح الوطنية، وذلك بهدف الوصول إلى 

نتائج تعود بالنفع على الجامعة، وعلى العاملين في دائرة العالقات العامة فيها، وذلك من 

دائرة العالقات العامة في جامعة   خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس االتي :ما مدى مساهمة

النجاح الوطنية في إدارة سمعتها، وصورتها الذهنية لدى طلبة الجامعة ؟ ولتحقيق أهداف 

الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،وقاما بتصميم استبانة,وتم التحقق من  

إج إلى  المختصين.باإلضافة  المحكمين  من  مجموعة  على  بعرضها  مع  صدقها  مقابلة  راء 

وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى  مدير دائرة العالقات العامة في جامعة النجاح الوطنية .

كانت   والسمعة  الذهنية  بالصورة  يتعلق  فيما  الجامعة  في  العامة  العالقات  دائرة  مساهمة 

في   متوسطة ،كما أظهرت الدراسة النتائج المتعلقة  في المجال الثاني"دور العالقات العامة

العالقة  مع الجمهور" كانت متوسطة ,كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق بين متوسطات 

دور دائرة العالقات العامة في إدارة السمعة والصورة الذهنية لدى الطلبة في جامعة النجاح  

الوطنية، يعزى لمتغير الجنس، ولصالح اإلناث.كما أظهرت النتائج أيًضا عدم وجود فروق  

ة إحصائية  بين متوسطات دور دائرة العالقات العامة في إدارة السمعة والصورة  ذات دالل

الذهنية لدى الطلبة في جامعة النجاح الوطنية، تعزى لمتغيري مكان اإلقامة والسنة الدراسية  

ألهمية   العامة  العالقات  دائرة  وعي  النتائج  أظهرت  فقد  المقابلة  بنتائج  يتعلق  ما  في  .أّما 

ورها الكبير في جامعة النجاح الوطنية،واستخدام الدائرة لقنوات اتصالية مختلفة  مكانتها ، ود 

http://www.arabjhs.com/
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الجامعة طلبة  مع  السمعة   . للتواصل  في  الجامعة  في  الدائرة  توليه  كبير  اهتمام  وهناك 

 والصورة الذهنية المشكلة لدى الطلبة عن الجامعة، والعمل على إدارتها وتعزيزها. 

 دائرة العالقات العامة ،الطلبة ،النجاح الوطنيةجامعة الكلمات المفتاحية : 
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 The Role  of  Public Relations Department in Managing 

An-Najah National University’s  Reputation and Image 

Among  Its Students 

Professor Abdelkareem Sarhan  , Assel Ghassan Daoud 

ABSTRACT 

This study aimed to identify the role played by public relations department at 

An-Najah National University in managing the institutional reputation and image 

among its students. In order to achieve that, the researchers utilized an 

analytical descriptive method of questionnaire, as well as an interview with the 

PR director at the university.This research revealed that the average of the PR 

department’s contribution in managing the university’s reputation and image is 

moderate. Likewise, the research findings revealed that the role of the PR 

department in managing the relationship between the university and its 

audeinces is also moderate. Furthermore, the study found out that there was a 

statistically significant difference in favor of female students regarding the role of 

the PR department in managing the university’s reputation and image. In 

contrast, the findings have shown that there were not statistically significant 

differences in relation to students’ place of residence, and the academic 

year.On the other hand, the findings of the interview have showned a notable 

degree of awareness by the PR practitioners regarding the importance of the 

http://www.arabjhs.com/
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PR department, its major role at the university, and the use of various 

communication channels with the students. Additionally, the findingsrevealed 

that the PR department is concerned about managing the university’s reputation 

and image, solving students’ problems, and seeking to manage and enhance its 

own reputation. 

Key word; An-Najah National University ,students, public relations 

department. 
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 مقدمة الدراسة: 

تطورت العالقات العامة تطوًرا سريًعا من الناحية اإلدارية والوظيفية حتى إنها    

باتت تلعب دوًرا ذا أهمية كبيرة وحيوية في تقرير وتنفيذ سياسة المنظمة بما يتفق  

العـام.وفي الواحد والعشرينات  والصالح  القرن  العامة وظيفة من    العالقات  نهاية 

العربي، ونتيجة لذلك تضاعف االهتمام    الوطن  الحديثة والمتطورة في  الوظائف

العالقات  دائرة  أصبحت  حيث  المؤسسات،  في  مختص  وكنشاط  كمهنة  بها 

كاإلدارات   ليست  أنها  إال   ، مؤسسة  ألية  التنظيمي  الهيكل  من  جزًءا  العامة 

إداريا   نشاطا  على   -فقط-األخرى  قائم  نشاط  هي  وإنما  الهيكل،  هذا    ضمن 

فيها   وتؤثر  بيئتها  مع  تتفاعل  مفتوحًا  نظامًا  تمثل  العامة  فالعالقات  االتصال، 

بها داخل  (.2011)الدرباشي،وتتأثر  العالقات  بدراسة  العامة  العالقات  وتهتم 

دراسة   اهتماماتها  في  تشمل  أن  الضروري  من  وأصبح  وخارجها،  المؤسسات 

ها في ظل المسؤولية  الجماعات والتنظيمات والمجتمعات، فضال عن أهمية دور 

كسب   وهو  أال  اجتماعي،  تنظيم  ألي  األساس  الهدف  يحقق  بما  االجتماعية 

الحسنة   الذهنية  الصورة  وبناء  العام،  الرأي  في  والتأثير  الوعي  ونشر  الجمهور، 

الموضوعي   الصادقة والتأثير  المعلومات  تقديم  المؤسسة، وذلك عن طريق  عن 

الدقيقة العلمية  البحوث  على  الشركات   القائم  أدركت  الحاضر،  وقتنا  وفي 

http://www.arabjhs.com/
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بقدرتها على  بات مرتبطًا  وتقدمها وتطورها  نجاحها  أن  والجامعات  والمؤسسات 

إيجابية عنها، وتحسين   االتصال والتواصل مع جمهورها، وتكوين صورة ذهنية 

حتى   العام،  الرأي  في  التأثير  على  مقدرتها  إلى  باإلضافة   ، وإدارتها  سمعتها 

العالقات على    أصبحت  الحديثة  المؤسسات  لكل  وأساسية  ملحة  حاجة  العامة 

تجاهلها   حتى  أو  عنها  االستغناء  أو  التخلي  يمكن  فال  اختالفها، 

وبالنسبة للجامعة فإن جمهور الطلبة يعّد من أهم الجماهير  (.2011)الدرباشي،

الجامعة   يمثلون  العامة،كونهم  العالقات  دائرة  قبل   من  به  االهتمام  الواجب  

لون رسالتها  في مختلف الفعاليات والمحافل واألنشطة. باإلضافة إلى كون  وينق

الجامعة من خالل   فإن  ولذلك  الجامعة،  إنشاء  السبب واألساس في  الطلبة هم 

دائرة العالقات العامة تسعى إلى جذب طلبة جدد لمختلف كلياتها وتخصصاتها 

والحفاظ على عالق توطيد  إلى  تهدف  أنها  إلى  باإلضافة  قوية وجيدة مع  ،  ات 

والمرافق  االحتياجات  مختلف  توفير  خالل  من   ، بالجامعة  الملتحقين  الطلبة 

والخدمات من أجل زيادة والئهم وانتمائهم للجامعة، وجعل الجامعة مثاًل يحتذى   

 (. 2011)دراغمه،به أينما تواجد طلبتها

سمعة جيدة،  تكمن مشكلة الدراسة في الحاجة إلى تكوين وإدارة   مشكلة الدراسة:

إن   حيث  الطلبة،  جمهور  لدى  الفلسطينية  للجامعات   إيجابية  ذهنية  وصورة 

http://www.arabjhs.com/
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هناك نقص في الدراسات التي تناولت  دور العالقات  العامة في بناء الصورة  

هذه  جاءت  لذلك  الفلسطينية  الجامعات  في  الطلبة  لدى  السمعة  وإدارة  الذهنية 

جة إلى إدارة سمعتها بطريقة جيدة،  الدراسة لسد هذه الفجوة ، فأية مؤسسة بحا 

تكونت   إذا  وأما  وإنجازاتها،  وإداراتها  كادرها  عن  إيجابية  ذهنية  صورة  وإعطاء 

سمعة سيئة وصورة نمطية سلبية في أذهان الناس، فإن هذا قد يشكل عائقا أمام 

تطورها، وتقدمها، وهذه بدورها تضعف من قدراتها,وعليه،  فإن الصورة الذهنية  

ا ألية مؤسسة، كونها تشكل سمعة المؤسسة، وهويتها، وكيانها، كما أن  مهمة جد

بناء الصورة الذهنية الطيبة، والسمعة الجيدة له األثر اإليجابي على المؤسسة،  

بيان   الدراسة إلى  إقبال الجمهور الخارجي عليها,وبذلك تسعى  ويسهم في زيادة 

السمع إدارة  في  العامة  العالقات  دائرة  مساهمة  الذهنية  مدى  الصورة  وتعزيز  ة 

 لدى الطلبة في جامعة النجاح الوطنية. 

ما هو دور دائرة العالقات العامة في جامعة النجاح  التساؤل الرئيس للدراسة:  

لدى الذهنية  والصورة  السمعة  إدارة  في  النجاح   الوطنية  جامعة  في  الطلبة 

 ؟ الوطنية 

http://www.arabjhs.com/
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 التساؤالت الفرعية : 

العال .1 دائرة  تقوم  مدى  أي  الوطنية  الى  النجاح  جامعة  في  العامة  قات 

 بدورها المطلوب في إدارة السمعة والصورة الذهنية لدى طلبة الجامعة؟ 

في   .2 الوطنية   النجاح  جامعة  في  العامة  العالقات  دائرة  تقوم   كيف 

 التواصل مع طلبة الجامعة؟ 

ما هي األنشطة والفعاليات التي تنظمها دائرة العالقات العامة والتي تعود  .3

 بالنفع على الطلبة ؟ 

عن   .4 الجامعة  طلبة  لدى  المتشكلة  الذهنية  والصورة  السمعة  هي  ما 

 الجامعة؟ 

الدراسة:   على   فرضيات  الدراسة  فرضيات  صياغة  في  الباحثان  استند 

 الدراسات السابقة التي تم مراجعتها. 

الداللة )=   .1 (  α  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى 

متوسطات   والصورة بين  السمعة  إدارة  في  العامة  العالقات  دائرة  دور 

 الذهنية لدى الطلبة في جامعة النجاح الوطنية، تعزى لمتغير الجنس. 
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الداللة )=   .2 (  α  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى 

والصورة  السمعة  إدارة  في  العامة  العالقات  دائرة  دور  متوسطات  بين 

في  الطلبة  لدى  مكان    الذهنية  لمتغير  تعزى  الوطنية،  النجاح  جامعة 

 اإلقامة.

الداللة )=   .3 (  α  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى 

والصورة  السمعة  إدارة  في  العامة  العالقات  دائرة  دور  متوسطات  بين 

السنة  لمتغير  تعزى  الوطنية،  النجاح  جامعة  في  الطلبة  لدى  الذهنية 

 الدراسية . 

الدراس دائرة ة: أهداف  به  تقوم  الذي  الدور  إلى  التعرف  الدراسة  هذه  تهدف 

النجاح   جامعة  طلبة  لدى  الذهنية  والصورة  السمعة  إدارة  في  العامة  العالقات 

العاملين   الجامعة، وعلى  على  بالنفع  تعود  نتائج  إلى  الوصول  بهدف  الوطنية، 

 في دائرة  العالقات العامة فيها  

الدراسة:  الدر أهمية  أهمية  الفلسطينية  تكمن  للجامعات  مرجعي  كإطار  اسة 

في مؤسسات  الذهنية  والصورة  السمعة  إلدارة  توجيهي  ودليل  والدولية،  والعربية 

السمعة  إدارة  في  العامة  العالقات  دائرة  دور  إظهار  خالل  من  العالي  التعليم 

والصورة الذهنية لدى الطلبة في جامعة النجاح الوطنية، ودورها في تكوين الرأي 

http://www.arabjhs.com/
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الجامعات.  الع مع  وتعاملهم  إقبالهم  وزيادة  جمهورها  ثقة  وكسب  وتوجيهه،  ام 

أضف إلى ذلك دورها في استقطاب  الطلبة الجدد، وتكوين سمعة جيدة وصورة 

ذهنية ايجابية لديهم عن الجامعة . كما تعد هذه الدراسة مصدرًا مهما للباحثين  

الذهنية   والصورة  السمعة  إدارة  مجاالت  في  العامة والدارسين  والعالقات 

 واالتصال. 

 مصطلحات الدراسة  : 

تعرف جمعية العالقات األمريكية العالقات العامة على العالقات العامة: -1

أنها: "نشاط أي صناعة أو اتحاد أو مهنة أو أي منشاة أخرى في بناء 

وتدعيم عالقات سليمة منتجة بينها وبين فئة من الجمهور كالعمالء، أو  

المس أو  سياساتها  الموظفين  تحول  لكي  عام،  بوجه  الجمهور  أو  اهمين 

حسب الظروف المحيطة بها، وشرح هذه السياسات للمجتمع") الجحني،  

 (. 18،ص 2006

وقد عرف الباحثان العالقات العامة إجرائيا : هي وظيفة من الوظائف اإلدارية 

بين   االتصال  و  الوصل  حلقة  تشكل  والتي  المؤسسة  في  والمهمة   األساسية 

على  الم المؤسسة  تظهر  التي  الواجهة  تشكل  أن  الى  إضافة  وجماهيرها  ؤسسة 

الجمهور على اطالع دائم ومستمر بمختلف   لتعريف وإبقاء  المختلفة  جماهيرها 
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المختلفة والذي من شأنه تكوين سمعة   قنوات االتصال  أنشطتها وبرامجها عبر 

 ا. طيبة وصورة ذهنية إيجابية عن المؤسسة وخدماتها أو منتجاته

"هي الناتج النهائي لالنطباعات الذاتية التي تتكون عند    الصورة الذهنية :  -2

األفراد والجماعات بناء على الخبرات المتاحة لهم إزاء شخص أو دولة أو نظام  

أو منظمة، وقد يكون لها تأثير على حياه اإلنسان من خالل االحتكاك بطريقة  

 (. 2013مباشرة أو غير مباشره" )حسن، 

3-    : الشركة،  السمعة  تنفذها  التي  األعمال  أساس  على  بناؤها  يتم  التي  هي 

وهذه األعمال تكون نتيجة لإلبداع والعمل المتميز المشترك بين أعضاء المنظمة  

المنظمة   لقيم  األعضاء  إدراك  خالل  من  اإلبداع  ويأتي  فيها,  والعاملين 

 (.  2015األساسية)صالح, 

6-   : النجاح  جامعة  الطل  طالب  النجاح هم  جامعة  برامج  في  الملتحقون  بة 

 .  2019/2020الوطنية للعام الجامعي  

7-  : السمعة  العمليات  إدارة  تحسين  بين  الجمع  على  تعمل  حديثة  إدارة  هي 

ال   سليمة  منهجية  استراتيجيات  باستخدام  المؤسسي  االتصال  وجودة  الداخلية، 

إيجاب  انطباع  تكوين  في  وتساعده  تبرزه  بل  الواقع،  المؤسسة تخالف  عن  ي 

عن  إيجابي  انطباع  تكوين  على  السمعة  إدرة  وتعمل  ومنتجاتها،  وخدماتها 

http://www.arabjhs.com/
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المؤسسة لدى عمالئها الخارجيين، باإلضافة الى أنها تقوم ببناء عالقة وثيقة مع  

)السليم،   الموظفين على اختالف مستوياتهم، مما يحقق لهم بيئة مشجعة لإلبداع

2018 .) 

الوطنية    -8 النجاح  وهي  :  جامعة   ، نابلس  مدينة  في  تقع  فلسطينية  جامعة 

مسيرتها   بدأت  الطلبة،  عدد  حيث  من  فلسطين  في  الجامعات  أكبر  إحدى 

، وكانت تستقبل الطالب من أنحاء فلسطين  1918بوصفها مدرسًة ابتدائية عام  

الجامعات   كبرى  إلى  تطورت  ثم  العربية،  األقطار  بعض  ومن  جميعها، 

 (. 2019معة النجاح الوطنية ، )جاالفلسطينية في فلسطين  

عرف )قاموس هاربر للفكر الحديث( الصورة النمطية    الصورة النمطية :   -  9

التبسيط شديدة  أو   Oversimplified بأنها:"صورة  األشخاص  من  لنوعية 

 (. 2005)صالح ،   ."المؤسسات أو األحداث التي تتقاسم مالمح ضرورية

التميز:   -10 النظريانظرية  من  نظرية  العامة  هي  العالقات  في  األساسية  ت 

  15تمخضت عن دراسة ألفضل الممارسات في إدارة االتصاالت، وقد استمرت  

من   بتمويل   international association of businessعاما 

communicator (IABC)   حيث توضح هذه النظرية قيمة العالقات العامة ،

القرارات   مساهمة  على  بناًء  والمجتمع  مع للمنظمات  العالقات  وجودة  اإلدارية 
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التسويق( السمعة،  االجتماعية)كالمال)الربح(،  المسؤولية  في    الجمهور 

(J.Grunig,2002 .) 

بطريقة    لعينة ا   -11 اختيارها  يتم  الدراسة  مجتمع  جزئية من  "هي مجموعة   :

بأن يكون   نفسها  الفرصة  المجتمع اإلحصائي عنده  أفراد  معينة" ، كل فرد من 

 (. 2، ص 2000لعينة، و يتم اختيارها بطريقة معينة. )الطويسي،ممثاًل في ا

هي العينة التي يقوم الباحث بستخدامها  في  العينة الطبقية العشوائية:    -12

حالة معرفة التركيب النسبي للمجتمع األصلي، وعندما يكون هذا المجتمع مكونًا  

صائص.  من عدة طبقات بينها اختالف واضح في خاصية او مجموعة من الخ 

تمثيل   على  الباحث  من  حرصًا  العينات   من  النوع  هذا  الى  اللجوء  يتم  حيث 

 ( 2019جميع تلك الطبقات في العينة الُمختارة)الكردي،

: النظري  العالقات االطار  في  التميز  نظرية  إلى  دراستها  في  الباحثان  يستند 

ا  ( ، وذلك لمالءمته  Excellence Theory in Public Relationsالعامة )

للدراسة، ولطبيعة المؤسسةالمبحوثة، حيث إن هذه النظرية تعتبر من النظريات  

األساسية في العالقات العامة، وقد  تمخضت عن دراسة ألفضل الممارسات في 

استمرت حيث  االتصاالت،  الدولية   15إدارة  البحوث  مؤسسة  من  بتمويل  عاما 

( التجارية  االتصاالت  ال(.  IABCلمؤسسة  هذه  شملت  على  وقد  العامة  نظرية 
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نظريات   ذلك  في  بما   ، العامة  للعالقات  المدى  متوسطة  النظريات  من  عدد 

العامة ،   العامة،  واإلدارة االستراتيجية ، ونماذج العالقات  العامة،  والعالقات 

وتقييم العالقات العامة ، وتواصل الموظفين ، وأدوار العالقات العامة ، والجنس  

والنشاط ، واألخالق، والمسؤولية االجتماعية، والعالقات ، والتنوع ، والسلطة ،  

النظرية وضحت   هذه  ذلك  إلى  العامة(.أضف  العالقات  )تقييم  العالمية  العامة 

قيمة العالقات العامة للمنظمات والمجتمع ، بناء على مساهمة القرارات اإلدارية  

النظرية على    وجودة العالقات مع الجمهور في المسؤولية االجتماعية، كما تركز

بناء   في  يستثمر  لكونه  مجٍد  استثمار  ذاته  بحد  فهو  الجمهور  مع  التواصل 

بتوفير   عليها  تعود  المؤسسة  جمهور  مع  ومتبادلة  طوعية  عالقات 

(.وال بد من اإلشارة  J.Grunig,2002)الموارد)المال/الربح والسمعة والتسويق(.  

تطب إمكانية  انتقدوا  الباحثين  من  كالعديد  أنه  ثنائي  إلى  المتوازن  االتصال  يق 

ثنائي   االتصال  نموذج  أن  الباحثين  بعض  يرى  الواقع.  أرض  على  االتجاه 

تهتم   أن  عليها  يجب  المؤسسة  أن  يقترح  إنه  حيث  واقعي  وغير  خيالي  االتجاه 

 بمصلحة جمهورها أكثر من مصلحتها نفسها.  
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 : الدراسات السابقة  

صرصور) دراسة  الذهنية  2010هدفت  )الصورة  الجامعة  (  طالبات  لمجلس 

اإلسالمية لدى جمهور الطالبات(  إلى إظهار بعض القصور والخلل في مفهوم  

تحديد مدى كفاية   القدرة على  وبالتـالي عـدم  الطالبات،  لمجلس  الذهنية  الصورة 

المجلـس   وفائدة  أهمية  وضوح  وعدم  مكوناتها،  وجودة  الذهنية  الصورة 

وظيفته   بين  الخلط  الجامعة  للطالبات،وكذلك  في  أخرى  دوائر  ووظائف 

اإلسالمية، فكان البد من العمل علـى توضيح مكونات الصورة الذهنية لجمهور  

الصورة   قوة  إليجاد  لها،  الكفاية  مدى  قياس  على  العمل  ثم  ومن  الطالبات، 

الدراسة في   مساعدة مجلس الطالبات الذهنية لمجلس الطالبات, و تكمن أهمية 

ا الطعلى معرفة  و معرفة تجاهات  المكونة عنه،  الذهنية  والصورة  نحوه،  البات 

الطالبات،  نظر  وجهة  من  جمهوره  تجاه  الطالبات  مجلس  من  المطلوب  الدور 

مع   التواصل  في  المجلس  تساعد  التي  واألساليب  الوسائل  أهم  إلى  والتعرف 

جمهوره بصـورة جيدة،وكان من أهم نتائج هذه الدراسة أن الصورة الذهنية بشكل  

إلى عام   ترقى  ال  أنها  إال   ، ما  حد  إلى  ايجابية  هي صورة  الطالبات  لمجلس 

 مستوى الجودة العالية والكفاية المطلوبة. 
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 ( وخلف  الحياني  دراسة  المستنصرية 2014هدفت  للجامعة  الذهنية  )الصورة   )

لدى طلبة الثانوية العامة ( التعرف إلى ماهية الصورة الذهنية التي يكونها طلبة  

ا الصورة  الثانوية  وتحسين  تعزيز  سبل  و  المستنصرية،  الجامعة  نحو  لعامة 

التي تستخدمها   الجامعة، وما هي  وسائل االتصال   الطلبة تجاه  لدى  الذهنية 

وحدة العالقات العامة في الجامعة للوصول إلى هذا الجمهور و تنبع أهمية هذه  

انوية العامة عن  الدراسة في التعرف إلى الصورة الذهنية المتشكلة لدى طلبة الث 

تجاه   الطلبة  لدى  الذهنية  الصورة  وتعزيز  تحسين  المستنصرية، وطرق  الجامعة 

 الجامعة , وقد توصل الباحثان إلى أهمية التواصل مع الجمهور الخارجي. 

العمري)  دراسة  لدى  2016وهدفت  السعودية  التعليم  لوزارة  الذهنية  )الصورة   )

الرياض(   مدينة  في  والمعلمات  لوزارة المعلمين  الذهنية  الصورة  إلى  التعرف 

الصورة   هذه  في  المؤثرة  العوامل  و  والمعلمات,  المعلمين  لدى  السعودية  التعليم 

التعليم   وزارة  عن  والمعلمات  المعلمين  رضا  مستوى  بين  والعالقة  ومصادرها، 

الصورة   موضوع  على  تركز  كونها  الدراسة  هذه  أهمية  وتكمن  لديهم.  وصورتها 

رة التعليم في المملكة العربية السعودية، أضف إلى ذلك إنها تركز  الذهنية في وزا

على كشف واقع الصورة الذهنية في وزارة التعليم في المملكة, ومن أهم النتائج  

لوزارة  الذهنية  الصورة  أن  يرون  العينة  أفراد  أن  الدراسة   اليها  توصلت  التي 
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روتين  وزارة  السعودية   العربية  المملكة   في  إجراءاتها،  التعليم  من  كثير  في  ية 

 وأنهم يكنون االحترام للوزارة، ويرون أنها منعزلة عن الواقع.

()دور العالقات العامة في مؤسسات التعليم العالي 2016كما هدفت دراسة زين)

العالي  التعليم  العامة في مؤسسات  العالقات  إلى دور  التعرف  السودان(    في 

التع خالل  من  وأهميتها  السودان  ومدى  في  وانشطتها،  برامجها  أهم  إلى  رف 

المشكالت   إلى  التعرف  ذلك  على  الجامعي،زد  والمجتمع  جمهورها  في  تأثيرها 

التي تواجهها وطرق عالجها، ووضع الحلول المناسبة لها، و تكمن أهمية هذه  

  , العالي  التعليم  مؤسسات  في  العامة  العالقات  دور  إلى  التعرف  في  الدراسة 

ه الدراسة، أن الهيكلية التنظيمية واإلدارية للعالقات العامة في  ولعل أهم نتائج هذ

الجامعات ليست فعالة، وتعاني من مشكالت في مجال الممارسات، وخاصة في  

في   العاملين  معظم  أن  و  خاصة,  قدرات  الى  تحتاج  التي  االتصالية  البنية 

تدر  الى  بحاجة  وهم  المختصين،  غير  من  الجامعات  في  العامة  يب  العالقات 

أن   و  مناسبات أوتأهيل,  فترة   في  وتزداد  موسمية،  العامة  العالقات  نشطة 

 التخرج. 

 ( الجامعات  2015دراسة مخلوف  إدارة سمعة  الجمهور التصاالت  ( )مدركات 

المصرية الخاصة( حيث هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مدركات الجمهور عن  

االتصالي  االستراتيجيات  ودور  الخاصة  الجامعات  الدور سمعة  هذا  دعم  في  ة 
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لى مجموعة  إبالتطبيق على الجامعات المصرية الخاصة، وقد توصلت الدراسة  

من النتائج على الصعيد الميداني والصعيد التنظيمي حيث توصلت في الجانب  

لمفهوم   الجمهور  إدراك  مستوى  أن  أهمها  النتائج  من  مجموعة  إلى  الميداني 

رتفعة وهو ما يؤكد على تنامي مستوى  سمعة الجامعات األربع كان بشكل عام م

إدراك الجماهير لمفهوم سمعة الجامعات من حيث كونها قيمة ال تقدر بثمن، زد  

على ذلك تعدد وتنوع مصادر معرفة الجمهور بسمعة المنظمات ،وأيضا أهمية  

السمعة الطيبة للجامعات الخاصة، أما على الصعيد التنظيمي،توصلت الدراسة  

  -اإلدارة العليا بأهمية إدارة سمعة الجامعة التي تعد خريجيها  إلى ضرورة إقناع

المقام األول استقبال   -في  الطالب،    -على  العمل واستقطاب مزيد من  سوق 

كبير   بشكل  المالي  أدائها  ودعم  الجامعة،  لصالح  األرباح  من  مزيد  وتحقيق 

 وحماية سمعة الجامعة خالل األزمات . 

( قبالن  دراسة  دعم    )سمعة  (2017وفي  في  ودورها  األكاديمية  المؤسسات 

التخصصات العلمية : دراسة لسمعة قسم المكتبات والمعلومات بجامعة األميرة 

هذه   هدفت  حيث  لتعزيزها(،  استراتيجية  وبناء  بالمجتمع  عبدالرحمن  بنت  نورة 

بجامعة   المعلومات  و  والمعلومات  المكتبات  قسم  سمعة  إلى  التعرف  الدراسة 

بن  نورة  والعوامل  األميرة  سمعته،  في  تؤثر  التي  والمرتكزات  الرحمن،  عبد  ت 

الرئيسة التي تزيد من مكانة سمعة قسم المكتبات والمعلومات في الجامعة. وقد  
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توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:أن القسم يتمتع بسمعة بدرجة جيد  

أ  أن  إلى  باإلضافة  المشاركين،  إلجابات  الحسابي  المتوسط  حسب  هم جدا 

التدريب   برامج  القسم هي  تأثير عال على سمعة  لها  التي  اإليجابية  المرتكزات 

 المعتمدة، أما السلبية فهي عدم عقد شراكات مع سوق العمل . 

)القدرة التغيرية لمـوظفي العالقـات  (TamaraGillis, 1997) دراسة تمارا جليز  

الد هـدفت   ، والجامعـات"  الصـغيرة  الكليـات  فـي  إلـى  العامـة  التعـرف  إلـى  راسة  

وفق   التغييرات  إحداث  على  الجامعات  في  العامة  العالقات  موظفي  قـدرة 

المؤسسة القرار في  فـي صنع  المتاحة، واإلسهام  الدراسة   .اإلمكانات  وتوصلت 

االستشـاري  الطـاقم  ضـمن  يعملـون  الـذين  العامـة  العالقـات  مـوظفي  أن  إلى 

لـديهم قـدرة عاليـة علـى إحـداث التغييـر، إذ تـؤدي هـذه لـرئيس الجامعـة أو الكليـة  

المواقـع االستشـارية دورا مهما في إدارة التغيير في المؤسسـة. وخلصـت الدراسـة  

إلـى أن معظـم مـوظفي العالقـات العامـة فـي الجامعـات يجـري وضـعهم في درجة  

الدراســة   وأكــدت  المطلوب،  المستوى  من  أقل  العالقــات  وظيفية  مــوظفي  أن 

لــديهم القــدرة علــى إحــداث  التغييـر فـي مسـيرة المؤسسـة التعليميـة، إال   العامــة 

 أن هـذه القـدرة تتـأثر وفـق وضـعها الـوظيفي ضـمن سـلم المؤسســة الهرمــي . 
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النج  نيكوالس  العالقـات   (Nicholas Lang’at,1997دراسة  )اسـتراتيجيات   )

الجامعـة العامـ  فـي  األعمـال    :ة  إلـى  التعرف  الدراسة  هدفت  دراسية(  حالة 

واالسـتراتيجيات التـي تسـتخدمها العالقـات العامـة في الجامعات في كندا لتحقيق  

الـذي  بالبحـث  البـدء  قبـل  اسـتطالعيتين  دراستين  الباحث  أجرى  وقد  أهدافها. 

ال بجمـع  وقـام  النـوعي،  المـنهج  فيـه  المقـابالت  اسـتخدم  خـالل  مـن  معلومـات 

مكتــب   قيــام  إلــى  الدراســة  )االنترنت(.وتوصــلت  ومواقع  المطبوعـة  والوثـائق 

العامــة   العالقــات  عمــل  هيكليــة  بتصــميم  الخارجيــة  والعالقــات  األبحــاث 

واســتراتيج  والمنشــورات  الصــحافة  مــع  العالقــة  تضــمنت  إذ  يات  وبرامجهــا، 

إلـى:   األعمـال  هـذه  وتهـدف   . القضايا  وإدارة  المجتمـع  مـع  والعالقـة  االتصــال 

مصادر  وجذب  مؤهلين،  وعاملين  أساتذة  واستقطاب  مميزين،  طلبة  استقطاب 

 مميزة ومهمة. 

السابقة:  الدراسات  الباحثين على  الدراسات تعقيب  الباحثان  في ضوء  الحظ 

الدراسات جميعها العامة    السابقة، أن هذه  العالقات  سّلطت الضوء على دور 

المسؤولية   تلعبه  الذي  الدور  إلى  الذهنية وتعزيزها، إضافة  الصورة  تكوين  في 

االجتماعية في تعزيز الصورة الذهنية وتحسينها، وجميع هذه الدراسات أكدت  

الذهنية   والصورة  السمعة  إدارة  مجال  في  العامة  للعالقات  الكبير  الدور  على 
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الجانب  وتعزيزها   في  البحث  ستثري  الدراسات  هذه  أن  الباحثان   ويرى   ،

تأكيدها  النظري، وتّمكنه من الحصول على قاعدة معلوماتية قيمة، من حيث 

مع   التواصل  في  ودورها  الجامعات،  في  العامة  العالقات  مكانة  أهمية  على 

الجماهير المختلفة من أجل تعزيز ثقة جماهيرها بها، أضف إلى ذلك أن هذه  

سئلة  الدقيق لمشكلة الدراسة وصياغة األالدراسات ساعدت الباحثان في التحديد  

تحديدًا    أكثر  بشكل  الدراسة  فروض  صياغة  إلى  إضافة   ، والفرعية  الرئيسية 

والتكرار.   الرتابة  عن  يبتعد  علمي  بشكل  الدراسة  موضوع  أهمية  تحديد  ،وفي 

الدراسات السابقة   الدراسة عن غيرها من  تعالج  وتتميز هذه  التي  الوحيدة  أنها 

الصورة الذهنية والسمعة ومدى تأثيرها في القبول العام لجامعة النجاح الوطنية  

السمعة   وتأثير  أهمية  الحالية  الدراسة  تبين  كما  المحلي  والمجتمع  الطلبة  لدى 

السمعة   تعزيز  إلى  إضافة  بالجامعة  الطلبة  التحاق  على  الذهنية  والصورة 

للجا الذهنية  .وقد  والصورة  والدولي  واإلقليمي،  المحلي،  المستوى  على  معة 

اتفقت هذه الدراسات السابقة مع نظرية التميز في التركيز على أهمية االتصال 

والتواصل الفعال  والمتوازن مع الجمهور إضافة إلى الدور االستراتيجي الكبير  

ال وصورتها  المنظمة  سمعة  إدارة  بهدف  العامة  العالقات  به  تقوم  ذهنية  الذي 

إدارية  شخصية  ذو  العامة  العالقات  ممارسي  يكون  أن  أهمية  إلى  إضافة 

http://www.arabjhs.com/


                                           Arab journal for Humanities and Social  Sciences                                                       جتماعية واال المجلة العربية للعلوم اإلنسانية

                 Scientific electronic journal                                                                   مجلة علمية الكترونية محكمة                           
 www.arabjhs.com                                                                                             2021شباط  -العدد الخامس      

                                                                                                                                   ISSN: 2709-5312 
  =================================================================================== 

60 
 

ومؤهالت   ومهارات  خبرات  وذو  العامة  العالقات  إدارة  على  قادرة  وقيادية 

 تمكنهم من ممارسة العالقات العامة المتوازنة. 

 حدود الدراسة:

المكانية: إ  الحدود  الوطنية ، كونها  النجاح  الباحثان  جامعة  أكبر  اختار  حدى 

أكثر من   حاليا  إنها تضم  الطالب، حيث  الفلسطينية من حيث عدد  الجامعات 

طالب وطالبة ملتحقين ببرامجها األكاديمية المختلفة وفي كل المراحل:    23000

 بكالوريوس ودبلوم وماجستير ودكتوراه.  

عي  تم اختيار الفصلين الدراسيين األول والثاني من العام الجامالحدود الزمانية:  

2019/2020 . 

البشرية الركن الحدود  يشكل  كونه  الطلبة،  جمهور  الدراسة  هذه  :استهدفت 

وأيضا  الوطنية،  النجاح  جامعة  في  والتدريسية   التعليمية  العملية  في  األساسي 

 مدير دائرة العالقات العامة في الجامعة . 

الدراسة: لطبيعمنهج  مالئمة  األكثر  هو  الوصفي  المنهج  أن  الباحثان  ة  أكد 

الدراسة ، حيث إن هذا المنهج يدرس الظاهرة كما هي في الواقع ويصفها وصفا 

علميا دقيقا كميا، ونوعيًا ,فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها،  
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أما التعبير الكمي، فيعطيها وصفا رقميا، حيث يوضح مقدار هذه الظاهرة، أو  

 (. 21، ص2015السريتى،  حجمها، أو درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى.) 

الدراسة: العام مجتمع  في  المسجلين  البكالوريوس  طلبة  أن  الباحثان  قرر 

في جامعة النجاح الوطنية هم مجتمع الدراسة ، البالغ   2020/ 2019االكاديمي  

( طالبًا وطالبة،حسب المعطيات الصادرة عن جهاز الحاسوب  18296عددهم )

 في الجامعة .  2020لسنة 

الدراسة الدراسة، :عينة  مجتمع  من  العشوائية  الطبقية  العينة  الباحثان  استخدم 

%( من المجتمع  3.19( طالبًا وطالبة، أي ما يشكل )584وبلغ عدد أفرادها )

الجدول رقم ) يبين  الدراسة  ، حيث  الدراسة وفقا 1المبحوث في  توزيع عينة   )

 للمتغيرات المستقلة : 
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 ( 1الجدول رقم )

   لمتغيرات المستقلة التي حددتها الباحثة لدراسة وفقاتوزيع عينة )مجتمع( ا 

 النسبة المئوية % التكرار التصنيف  المتغير

 الجنس 
 33.6 196 ذكر 

 66.4 388 أنثى 

 مكان اإلقامة 

 52.7 308 مدينة 

 43.2 252 قرية

 4.1 24 مخيم 

 سنة الدراسة 

 19.5 114 أولى

 24.0 140 ثانية 

 25.7 150 ثالثة

 21.6 126 رابعة

 9.2 54 أخرى 

 100.0 584 المجموع 
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الدراسة: استخدأداة  الباحثان  يأتي وصف ام االقرر  لدراستها، وفيما  أداة  ستبانة 

وفقًا  المعلومات،  لجمع  كأداة  وتطويرها  االستبانة  بتصميم  وقاما  الدراسة  ألداة 

العامة كعلم يهتم الذي يبحث في العالقات  النظري  ببناء    لالتي:مراجعة األدب 

الصورة الذهنية وتشكيلها وإدارة سمعة المؤسسات على اختالف أشكالها وأنواعها  

العالقة  درست  التي  والتدقيق  بالتمحيص  والكتب  والدراسات  األبحاث  ومراجعة 

الدراسة من ) أداة  الذهنية  وقد تكونت  العامة والصورة  العالقات  أقسام  3بين   )

بالمعلومات  : المتعلق   : األول  بتعبئة  األساسالقسم  قام  الذي  الطلبة  عن  ية 

)اال من  والمكون  الثاني:  تم  17ستبانة.القسم  مجالين،  على  موزعة  فقرة،   )

  : الثالث  الخماسي.القسم  ليكرت  ميزان  خالل  من  الفقرات  هذه  عن  االستجابة 

يتمثل بسؤال مفتوح للوصول إلى توصيات دقيقه من شأنها أن تحسن من أداء 

العا العالقات  . دائرة  أدوات مة  أخرى من  كأداة  المقابلة  استخدام  الباحثان  وقرر 

والتوضيح،   الشرح  إلى  تحتاج  مفتوحةالتي  أسئلة  استخدام  إلى  الدراسة،المستندة 

كونها تفي بغرض البحث.حيث تم إجراء مقابلة مع أ. خالد الحسيني مدير دائرة 

 العالقات العامة في الجامعة 

وثباتها: االستبانة  الباح صدق  محكمين  قام  أربعة  على  االستبانة  بعرض  ثان 

مختصين في العالقات العامة واالتصال وهم د. حافظ أبو عياش, د. فريد أبو  
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بأقسامها  االستبانة  مفردات  في  الرأي  أبدو  الذين  صالحة  سهيل  د.  ظهير, 

تم   الدراسة ، حيث  قيد  للموضوع  لتأكد من مدى صالحياتها ومالئمتها  الثالث 

م بعين االعتبار وصوال إلى تحكيم االستبانة بشكل إيجابي  أخذ جميع مالحظته

والموافقة عليها من قبل المحكمين,واستخرج الباحثان معامل ثبات االستبانة، من  

، حيث إن الجدول  Cronbach’s Alpha معادلة كرونباخ ألفا  خالل اختيار  

 ( يوضح معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها. 2رقم )

 (  2) الجدول رقم

 معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها 

 المجال  الرقم 
 عدد 

 الفقرات 

 معامل الثبات بطريقة

 كرونباخ ألفا

1 

العامة في جامعة   العالقات  مساهمة دائرة 

سمعتها،   إدارة  في  الوطنية  النجاح 

 وصورتها الذهنية لدى طلبة الجامعة 

11 0.822 

 0.709 6 العالقة مع الجمهور  2

 0.871 17 الكليالثبات 
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نتائج  الجدول رقم ) الثبات لمجاالت اإلستبانة ودرجتها  2تقرر  ( أن معامالت 

 ( بين  تراوحت  وتالئم  0.871  –  0.709الكلية  عالية  تعتبر  التي  وهي   ،  )

 أغراض البحث العلمي. 

لقد تم إجراء هذه الدراسة وفق المعاير العلمية المنتفق عليها،  إجراءات الدراسة:

تشم الدراسة  والتي  لطبيعة  العينة  أفراد  وتعين  الدراسة  النهائية  ألداة  الصورة  ل 

بموافقة جهات االختصاص ، وتوزيعها على أفراد العينة واسترجاعها   وإجراء 

التحليل اإلحصائي من خالل إدخالها إلى الحاسب اآللي الذي أجرى المعالجة  

ومن ثم تم    SPSS)ة )اإلحصائية من خالل الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعي 

المتبعة   العلمية  النتائج حيث تم تحليها ومناقشتها حسب األصول  التوصل إلى 

إضافة إلى مقارنتها بالدراسات السابقة ذات العالقة ومن ثم تم تقديم االقتراحات 

 بالتوصيات المالئمة التي تخدم قضايا البحث العلمي.  

 ما على المتغيرات التالية: اعتمد الباحثان في دراسته متغيرات الدراسة: 

المستقلة: -أ أنثى(.مكان  الجنسالمتغيرات  )ذكر،  مستويان:   وله   :

مخيم(. قرية،  )مدينة،  مستويات:  ثالثة  وله  : اإلقامة:  الدراسة  سنة 

 وله خمسة مستويات : )أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، أخرى(. 
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التابع:   -ب استجابات  المتغير  في  النجاح  ويتمثل  جامعة  طلبة 

والصورة  الوط السمعة  إدارة  في  العامة  العالقات  دائرة  دور  عن  نية 

 في مجاالت االستبانة. الذهنية 

 نتائج الدراسة 

ما دور دائرة العالقات العامة في إدارة السمعة  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة: 

 والصورة الذهنية لدى الطلبة في جامعة النجاح الوطنية؟ 

 جابة عن سؤال الدراسة.( نتائج اإل4-2وتبين الجداول )

 ( 2الجدول رقم )

مساهمة دائرة العالقات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال  

 العامة في إدارة السمعة، والصورة الذهنية

سل 
سل

الت
 

 الفقرة
المتوسط  

 الحسابي

االنحرا 

ف 

 المعياري 

 التقدير

1 
في   عامة  عالقات  دائرة  لوجود  هناك ضرورة 

 النجاح الوطنية.  جامعة 
4.28 0.72 

مرتفع  

 جدا

http://www.arabjhs.com/


                                           Arab journal for Humanities and Social  Sciences                                                       جتماعية واال المجلة العربية للعلوم اإلنسانية

                 Scientific electronic journal                                                                   مجلة علمية الكترونية محكمة                           
 www.arabjhs.com                                                                                             2021شباط  -العدد الخامس      

                                                                                                                                   ISSN: 2709-5312 
  =================================================================================== 

67 
 

2 

العامة  العالقات  دائرة  تقوم  نظرك  وجهة  من 

بعملها على أكمل   الوطنية  النجاح  في جامعة 

 وجه. 

 متوسط  0.91 3.30

3 

جامعة   في  العامة  العالقات  دائرة  تتواصل 

بشكل   الجامعة  طلبة  مع  الوطنية  النجاح 

 دوري. 

 متوسط  0.98 2.90

4 

ال النجاح  تقدم دائرة  العامة في جامعة  عالقات 

الوطنية معلومات حول الخدمات واالحتياجات  

 لكافة الطلبة.

 متوسط  0.95 3.09

5 
تعزيز   في  يساعد  عامة  عالقات  دائرة  وجود 

 السمعة والصورة الذهنية للجامعة. 
 مرتفع  0.87 4.02

6 

والشكاوي مع  االقتراحات  لتقديم  إمكانية  هناك 

لحلها مع دائرة العالقات توافر الطرق المناسبة  

 العامة.

 متوسط  0.96 3.26
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7 

يتم الرد على كافة التساؤالت واالستفسارات و  

العالقات   دائرة  إلى  الموجهة  االحتياجات 

الوقت   وفي  صحية  وبطريقة  بسرعة  العامة 

 المناسب.  

 متوسط  0.93 3.05

8 

يعامل الطلبة  معاملة حسنة من قبل موظفي  

العام العالقات  النجاح  دائرة  جامعة  في  ة 

 الوطنية. 

 متوسط  0.92 3.39

9 
مع  العامة  العالقات  دائرة  موظفو  يتجاوب 

 الطلبة بشكل سريع وفوري.
 متوسط  0.86 3.17

10 
طيبة   بسمعة  الوطنية  النجاح  جامعة  تتمتع 

 وصورة ذهنية جيدة. 
 متوسط  1.25 3.01

11 

النجاح    جامعة  في  العامة  العالقات  دائرة 

ال من  من  الوطنية  وليس  أهمية،  األقل  دوائر 

 الضرورة وجودها في الجامعة. 

 منخفض  1.01 2.49

لمجال   الكلية  العامة  الدرجة  العالقات  دائرة  مساهمة 

 في إدارة السمعة، والصورة الذهنية 
 متوسط 0.57 3.27
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( رقم  الجدول  السمعة،  (مدى  2يبين  إدارة  في  العامة  العالقات  دائرة  مساهمة 

(، ويستنتج  0.57( وانحراف معياري ) 3.27قد أتت بمتوسط )،  والصورة الذهنية

دائرة العالقات العامة في إدارة السمعة،  مستوى مساهمة متوسطة ل  من ذلك أن

 لجامعة النجاح الوطنية.  والصورة الذهنية

ويرى الباحثان أن ذلك يعود إلى أن هناك عدم معرفة جيدة وواضحة  من قبل  

والمه باالنشطة  الجامعة  وتكون  طلبة  العامة  العالقات  دائرة  بها  تقوم  التي  ام 

الطلبة   بين  والتواصل  االتصال  ضعف  ذلك   إلى  أضف   ، للطلبة  موجهة 

والدائرة،  وذلك نظرا لعدم االستقرار في الدائرة  و التغير المستمر إلدارة الدائرة  

ما وأ   وطواقمها.وهذا  على ضرورة  أكدت  والتي  التميز  نظرية  عليه  همية  اتفقت 

التصال والتواصل الفعال والمتوازن بين المنظمة وجمهورها ، وعليه على دائرة ا

مع   الفعال  والتواصل  االتصال  وتعزيز  تحسين   على  العمل  العامة  العالقات 

 جمهور الطلبة وإيجاد أدوات وطرق اتصالية فعالة للتواصل . 
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 ( 3الجدول رقم )

 العالقة مع الجمهور مجال المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات 

سل 
سل

الت
 

 الفقرة
المتوسط  

 الحسابي

االنحرا 

ف 

 المعياري 

 التقدير

1 

قبل   من  الطلبة  مع  والتواصل  االتصال  كفاءة 

العامة تؤثر إيجابًا في السمعة   دائرة العالقات 

 والصورة الذهنية لجامعة النجاح الوطنية. 

 مرتفع  0.84 3.95

2 
د تستخدمها  التي  الوسائل  العالقات كفاءة  ائرة 

 العامة للتواصل مع جمهور الطلبة. 
 متوسط  0.89 3.39

3 
على   بالنفع  تعود  التي  والفعاليات  األنشطة 

 الطلبة والتي تنظمها دائرة العالقات العامة.
 متوسط  0.96 3.38

4 

دائرة   تقدمها  التي  الحلول  عن  الرضا  نسبة 

الوطنية   النجاح  جامعة  في  العامة  العالقات 

 لمشكالت المختلفة. للشكاوي وا

 متوسط  0.91 3.05
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5 

الوطنية من   النجاح  إلى جامعة   العودة  نسبة 

)ماجستير   التعليمية  المسيرة  إكمال  أجل 

 دكتوراه ( في وقت آخر. /

 متوسط  1.23 3.11

6 

قبل   من  الطلبة  مع  والتواصل  االتصال  كفاءة 

السمعة   سلباً في  تؤثر  العامة  العالقات  دائرة 

 لجامعة النجاح الوطنية.  والصورة الذهنية 

 متوسط  1.12 2.98

 متوسط 0.64 3.31 العالقة مع الجمهورالدرجة الكلية لمجال 

دور دائرة العالقات العامة في مجال العالقة  ( أن  3يتضح من الجدول رقم  )

الجمهور بمتوسط )مع  أتى  قد  وانحراف معياري )3.31،  يدل  0.64(  (، وهذا 

 . قات العامة في العالقة مع الجمهور دائرة العالدور متوسط ل على

( رقم  الجدول  مجالي  4يلخص  السمعة (  إدارة  في  العامة  العالقات  دائرة  دور 

 والصورة الذهنية لدى الطلبة في الجامعة  
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 ( 4الجدول رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجالي دور دائرة العالقات العامة  

 ورة الذهنية لدى الطلبة في الجامعة  في إدارة السمعة والص

التسلس 

 ل 
 المجال 

المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري 
 التقدير 

1 

العامة  العالقات  دائرة  مساهمة 

والصورة   السمعة،  إدارة  في 

 الذهنية

 متوسط  0.57 3.27

 متوسط  0.64 3.31 العالقة مع الجمهور  2

الكلية   العالقات  الدرجة  دائرة  لدور 

 العامة 
 متوسط 0.55 3.28

( رقم  الجدول  من  إدارة 4يتضح  في  العامة  العالقات  دائرة  دور  أن   )

حسابيا    متوسطا  بلغ  قد  الجامعة،  في  الطلبة  لدى  الذهنية  والصورة  السمعة 

لدائرة العالقات دور متوسط    (، وهذا يدل على0.55( وانحرافا معياريا )3.28)

 . الطلبة في الجامعة العامة في إدارة السمعة والصورة الذهنية لدى

http://www.arabjhs.com/
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األ  الفرعي  السؤال  :نتائج  للدراسة  العالقات ول  دائرة  أن  على  النتائج  أكدت 

الذهنية   وصورتها  سمعتها  إدارة  في  المطلوب  بدورها  تقوم  الجامعة  في  العامة 

( حسابي  بمتوسط  النتائج   اتت  ،وقد  الطلبة  معياري 3.30لدى  وانحراف   )

الذي  0.91) الدور  على  يدل  وهذا  كان  (،  العامة  العالقات  دائرة   به  تقوم 

 متوسطًا في إدارة سمعتها  وصورتها الذهنية لدى طلبة الجامعة. 

دارتها،  الدائرة في حالة تغير مستمر في إ  ويرى الباحثان  أن ذلك يعود إلى أن

أن هذا التغير المستمر يحول دون وضع خطط وبرامج إلدارة السمعة والصورة  

أض  ، للجامعة   العالم  الذهنية  بها  يمر  التي  الحالية  الظروف  أن  ذلك  إلى  ف 

الفلسطيني بشكل خاص مع   انتشار فايروس كورونا  والمجتمع  بشكل عام من 

 إعالن حالة الطوارئ وإغالق الجامعة حد من عمل الدائرة .

للدراسة: الثاني  الفرعي  السؤال  على  نتائج  تعتمد  الدائرة  أن  النتائج  أظهرت 

ا االلكتروني  إرسال الموقع  خالل  من  الطلبة  مع  للتواصل  بالجامعة  لخاص 

الرسائل والرد عليها، باإلضافة الى استخدام مواقع التواصل االجتماعي )صفحة  

الفيس بوك الخاصة بالجامعة( للرد على كافة التعليقات على منشورات الصفحة  

دائرة  مع  المقابلة  نتائج  أظهرته  ما  وهذا  الصفحة،  الى  تصل  التي   والرسائل 

الجامعة. في  العامة  الطلبة  العالقات  إجابة  الى  باإلضاقة  المقابلة  على  وبناء 

http://www.arabjhs.com/
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وسائل   في  التنوع  على ضرورة  تركز  التي  اإلجابة  وكثرة  المفتوح  السؤال  على 

اتصال الدائرة مع الطلبة يرى الباحثان عدم كفاية الوسائل  المستخدمة من قبل  

هي   بل   ، الطلبة   مع  العامة  العالقات  الطرق  دائرة  من  مزيد  الى  بحاجة 

الوجاهي عن طريق   التواصل  المثال  ذلك على سبيل  للتواصل، ومن  والوسائل 

والتي   التميز  نظرية  عليه  اتفقت  ما  .وهذا  الطلبة  مع  الوجاهية  اللقاءات  عقد 

المنظمة   بين  والمتوازن  الفعال  والتواصل  االتصال  وأهمية  ضرورة  على  أكدت 

دائرة   على  وعليه   ، وتعزيز  وجمهورها  تحسين   على  العمل  العامة  العالقات 

االتصال والتواصل الفعال مع جمهور الطلبة وإيجاد أدوات وطرق اتصالية فعالة 

 للتواصل . 

أظهرت النتائج أن دائرة العالقات العامة نتائج السؤال الفرعي الثالث للدراسة :

خططًا   هناك  أن  إجرائها   تم  التي  المقابلة  خالل  من  الجامعة  تم  في  وبرامج 

وضعها  وتصميمها للعديد من األنشطة حتى نهاية شهر كانون األول من العام 

)ولكن ال يمكن للدائرة اإلفصاح عنها ( ،ونظرا النتشار فايروس كورونا    2020

وإعالن حالة الطوارئ، وإغالق الجامعة فإن تنفيذ هذه األنشطة مرهون  بالحالة  

دوام، وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة .يرى  القائمة ، وعودة الجامعة للعمل وال

األنشطة   بكافة  الطلبة  إعالم  على  العمل  العامة  العالقات  على  أن  الباحثان 

http://www.arabjhs.com/
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التي   والفعاليات  األنشطة  والعمل على زيادة وتكثيف  بها،  تقوم  التي  والفعاليات 

 تهم الطالب، وتعود عليه بالنفع، وإشراك الطلبة في اإلعداد لها . 

الس للدراسة:نتائج  الربع  الفرعي  مع  ؤال  أجريت  التي  المقابلة  نتائج  أظهرت 

: األولى إيجابية من ناحية التعليم  ة لديها صورتين متشكلتينالدائرة ، أن الجامع

سلبية   واألخرى:  الجامعة،  تقدمها  التي  التعليمية  والخدمات  التعليمي  والمستوى 

الطلبة  مع  والتعامل  التصرف  ناحية  نتيج ,.ومن  كون   أظهرت  حول  االستبانة  ة 

حسابي   بمتوسط  أتت  قد  جيدة،  ذهنية  وصورة  طيبة  بسمعة  تتمتع  الجامعة 

(3.01( معياري  وانحراف  بسمعة  1.25(  تتمتع  الجامعة  أن  على  يدل  وهذا   )

 طيبة وصورة ذهنية جيدة بدرجة متوسطة . 

،  ويقرر الباحثان أن ذلك يعود إلى ضعف اتصال دائرة العالقات العامة بالطلبة

أضف إلى ذلك  قلة وسائل  التواصل معهم ، باإلضافة الى عدم وجود خطط  

وبرامج واضحة ومحددة إلدارة سمعة الجامعة وصورتها الذهنية، وقد يعزى هذا 

 الى التغير الدائم في إدارة الدائرة وطواقمها وعدم استقرارها .

وأهمي  على ضرورة  أكدت  والتي  التميز  نظرية  عليه  اتفقت  ما  االتصال  وهذا  ة 

والتواصل الفعال والمتوازن بين المنظمة وجمهورها ، وعليه على دائرة العالقات 
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العامة العمل على تحسين  وتعزيز االتصال والتواصل الفعال مع جمهور الطلبة 

 وإيجاد أدوات وطرق اتصالية فعالة لتواصل . 

 مناقشة نتائج فرضيات الدراسة :  

 ة األولى :  مناقشة النتائج في ضوء  الفرضي

( الداللة  مستوى  على  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  بين  (  0.05α =ال 

متوسطات دور دائرة العالقات العامة في إدارة السمعة والصورة الذهنية لدى الطلبة 

ولفحص الفرضية، فقد استخدمت  في جامعة النجاح الوطنية، تعزى لمتغير الجنس,

مستقل لمجموعتين  "ت"  اختبار  ) الباحثة  ونتائج  Independent t-testتين   )

 ( تبين ذلك. 5الجدول رقم )

http://www.arabjhs.com/


                                           Arab journal for Humanities and Social  Sciences                                                       جتماعية واال المجلة العربية للعلوم اإلنسانية

                 Scientific electronic journal                                                                   مجلة علمية الكترونية محكمة                           
 www.arabjhs.com                                                                                             2021شباط  -العدد الخامس      

                                                                                                                                   ISSN: 2709-5312 
  =================================================================================== 

77 
 

 ( 5الجدول رقم )

العالقات  دائرة  فيدور  الفروق  داللة  لفحص  مستقلتين  لمجموعتين  "ت"  اختبار  نتائج 

العامة في إدارة السمعة والصورة الذهنية لدى الطلبة في جامعة النجاح الوطنية،  

 تعزى لمتغير الجنس. 

 المجال 
 )ت(  ( 43أنثى )ن= ( 17ذكر )ن=

 المحسوبة 

مستوى  

 االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  الداللة 

العالقات  دائرة  مساهمة 

السمعة،   إدارة  في  العامة 

 والصورة الذهنية. 

3.17 0.61 3.32 0.54 3.058 0.002 * 

 * 0.001 3.608 0.60 3.38 0.69 3.18 العالقة مع الجمهور. 

لدور  الكلية  الدرجة 

 قات العامة العال
3.17 0.60 3.34 0.52 3.517 0.001* 

 ( 582(، درجات حرية ) α = 0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة)

الجدول رقم ) الداللة ) ( وجود  5يبين   =فروق ذات داللة إحصائية على مستوى 

0.05α  ) والصورة السمعة  إدارة  في  العامة  العالقات  دائرة  دور  متوسطات  بين 
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ى الطلبة في الجامعة ، تعزى لمتغير الجنس، ولصالح اإلناث، وعليه فقد  الذهنية لد

 تم رفض الفرضية . 

يرى الباحثان أن السبب في ذلك  يعود الى أن عدد اإلناث في جامعة النجاح  

( طالبة،  11848الوطنية يفوق عدد الذكور حيث بلغ عدد اإلناث في الجامعة )

ل العالقات العامة أكبر من الذكور نظرا كما ترى الباحثة أن ميول اإلناث لمجا

العالقات  مجاالت  بعض  في  الذكور  على  اإلناث  تتفوق  أن  الممكن  من  ألنه 

والحوار،    والتخطيط   التنظيم  في  والواسعة  الكبيرة  القدرة  لديهن  حيث   العامة، 

مع   المتعاملة  الفئات  لدى  للمنظمة  طيبة  سمعة  تكوين  على  والعمل 

 ( 2011المنظمة)العالطي، 

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الثانية :  

( الداللة  مستوى  على  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  بين  (  0.05α =ال 

متوسطات دور دائرة العالقات العامة في إدارة السمعة والصورة الذهنية لدى الطلبة 

 في الجامعة ، تعزى لمتغير مكان اإلقامة. 

متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج ال

 One-Wayتبعا لمتغير مكان اإلقامة، ومن ثم استخدم تحليل التباين األحادي )

ANOVA إدارة في  العامة  العالقات  دائرة  دور  في  الفروق  داللة  إلى  للتعرف   )

http://www.arabjhs.com/
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اإلقامة،   مكان  لمتغير  تعزى   ، الجامعة  في  الطلبة  لدى  الذهنية  والصورة  السمعة 

 ( يبينان ذلك:7( و)6دوالن ) والج 

( رقم  دائرة 6الجدول  لدور  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات   )

  ، الجامعة  في  الطلبة  لدى  الذهنية  والصورة  السمعة  إدارة  في  العامة  العالقات 

 تعزى لمتغير مكان اإلقامة. 

 العدد مكان اإلقامة  المجال 
المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري 

العالقات مسا دائرة  همة 

السمعة،   إدارة  في  العامة 

 والصورة الذهنية

 0.58 3.26 308 مدينة 

 0.57 3.28 252 قرية

 0.43 3.30 24 مخيم 

 العالقة مع الجمهور 

 0.65 3.30 308 مدينة 

 0.64 3.33 252 قرية

 0.40 3.20 24 مخيم 

لدور   الكلية  الدرجة 

 العالقات العامة 

 0.57 3.28 308 مدينة 

 0.55 3.29 252 قرية

 0.39 3.26 24 مخيم 
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( نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دور دائرة العالقات  7الجدول رقم )

العامة في إدارة السمعة والصورة الذهنية لدى الطلبة في الجامعة التي  تعزى لمتغير  

 مكان اإلقامة 

 مصدر التباين  المجال 

مجموع  

مربعات  

 االنحراف 

درجات  

 الحرية

متوسط  

 االنحراف 

 "ف"

 المحسوبة 

 مستوى 

 الداللة 

دائرة   مساهمة 

العامة  العالقات 

السمعة،   إدارة  في 

 والصورة الذهنية

بين  

 المجموعات 
.058 2 0.029 

داخل   0.914 0.090

 المجموعات 
189.430 581 .3260 

  583 189.488 المجموع 

مع   العالقة 

 الجمهور 

بين  

 المجموعات 
0.362 2 0.181 

0.442 0.643 
داخل  

 المجموعات 
238.318 581 .4100 
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  583 238.680 المجموع 

الكلية   الدرجة 

العالقات   لدور 

 العامة 

بين  

 المجموعات 
0.055 2 0.027 

داخل   0.915 0.089

 المجموعات 
178.278 581 .3070 

  583 178.333 المجموع 

 ( α = 0.05لة)* دالة إحصائيًا عند مستوى الدال

 =فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )( عدم وجود  7يبين الجدول رقم )

0.05α  ) والصورة السمعة  إدارة  في  العامة  العالقات  دائرة  دور  متوسطات  بين 

 الذهنية لدى الطلبة في ، تعزى لمتغير مكان اإلقامة، وعليه تم قبول الفرضية . 

طيني  على اختالف أماكن  إلى أن المجتمع الفلس  ويرى الباحثان أن السبب يعود

قامته أولى اهتماما كبيرا في التعليم بحيث أصبح التعليم أحد أهم سمات تواجده وإ

أحد   التعليمي  والصرح  التعليمية  المسيرة  أضحت   حيث  الفلسطيني،  المجتمع 

الكبي  االنفتاح  إلى  إضافة  اختالفهم،  من  الرغم  على  بينهم  الجامعة  ر  العوامل 

بين من   يفرق  يميز وال  الذي أصبح ال  الفلسطيني  المجتمع  الذي حصل داخل 

 يقيم في المدينة أو من يقيم في القرية أو من يقيم في البلدة والمخيم  . 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الثالثة :  

ة العالقات العامة في  بين متوسطات دور دائر (  0.05α =على مستوى الداللة )

سنة   لمتغير  تعزى   ، الجامعة  في  الطلبة  لدى  الذهنية  والصورة  السمعة  إدارة 

الدراسة.ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

األحادي   التباين  تحليل  استخدم  ثم  ومن  الدراسة،  سنة  لمتغير  تبعا  المعيارية 

(One-Way ANOVAإل للتعرف  العالقات (  دائرة  دور  في  الفروق  داللة  ى 

العامة في إدارة السمعة والصورة الذهنية لدى الطلبة في الجامعة ، تعزى لمتغير  

 ( يبينان ذلك: 10( و)9سنة الدراسة، والجدوالن ) 

( رقم  دائرة 8الجدول  لدور  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات   )

والصورة الذهنية لدى الطلبة في جامعة النجاح  العالقات العامة في إدارة السمعة  

 الوطنية، تعزى لمتغير سنة الدراسة.

 العدد سنة الدراسة  المجال 
المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري 

العالقات  دائرة  مساهمة 

السمعة،   إدارة  في  العامة 

 والصورة الذهنية

 0.58 3.38 114 أولى

 0.53 3.22 140 ثانية 

 0.56 3.25 150 ثالثة
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 0.55 3.26 126 رابعة

 0.69 3.21 54 أخرى 

 العالقة مع الجمهور 

 0.63 3.41 114 أولى

 0.63 3.27 140 ثانية 

 0.68 3.26 150 ثالثة

 0.59 3.37 126 رابعة

 0.65 3.21 54 أخرى 

لدور   الكلية  الدرجة 

 العالقات العامة 

 0.56 3.39 114 أولى

 0.52 3.24 140 ثانية 

 0.56 3.26 150 ةثالث 

 0.52 3.30 126 رابعة

 0.64 3.21 54 أخرى 

 

( نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دور دائرة العالقات  9الجدول رقم )

الوطنية،   النجاح  جامعة  في  الطلبة  لدى  الذهنية  والصورة  السمعة  إدارة  في  العامة 

 تعزى لمتغير سنة الدراسة: 

http://www.arabjhs.com/


                                           Arab journal for Humanities and Social  Sciences                                                       جتماعية واال المجلة العربية للعلوم اإلنسانية

                 Scientific electronic journal                                                                   مجلة علمية الكترونية محكمة                           
 www.arabjhs.com                                                                                             2021شباط  -العدد الخامس      

                                                                                                                                   ISSN: 2709-5312 
  =================================================================================== 

84 
 

 ين مصدر التبا المجال 

مجموع  

مربعات  

 االنحراف 

درجات  

 الحرية

متوسط  

 االنحراف 

 "ف"

 المحسوبة 

 مستوى 

 الداللة 

دائرة   مساهمة 

العامة  العالقات 

السمعة،   إدارة  في 

 والصورة الذهنية

بين  

 المجموعات 
1.977 4 0.494 

داخل   0.193 1.526

 المجموعات 
187.512 579 .3240 

  583 189.488 المجموع 

مع   العالقة 

 الجمهور 

بين  

 المجموعات 
2.768 4 0.692 

داخل   0.149 1.698

 المجموعات 
235.912 579 .4070 

  583 238.680 المجموع 

الكلية   الدرجة 

العالقات   لدور 

 العامة 

بين  

 المجموعات 
2.064 4 0.516 

1.695 0.150 

 3040. 579 176.268داخل  
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 المجموعات 

  583 178.333 المجموع 

 ( α = 0.05إحصائيًا عند مستوى الداللة) * دالة

( رقم  الجدول  من  وجود  9يالحظ  عدم  مستوى  (  على  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

( السمعة  (  0.05α =الداللة  إدارة  في  العامة  العالقات  دائرة  دور  متوسطات  بين 

والصورة الذهنية لدى الطلبة في جامعة النجاح الوطنية، تعزى لمتغير سنة الدراسة، 

 يه تم قبول هذه الفرضية . وعل

ن دائرة العالقات العامة في الجامعة لم تحدث  ويرى الباحثان أن ذلك يعود إلى أ

مع   التواصل  وطرائق  عملها  طبيعة  في  اآلن  إلى  جديد  تطور  أو  تغير  أي 

الطلبة، وتنفيذ األنشطة والفعاليات ، باإلضافة إلى التغير الدائم في إدارة الدائرة  

استقرارها نظرة  وعدم  فإن  وبالتالي  التام،  بالشكل  لدورها  الدائرة  إبراز  وعدم   ،

العامة    العالقات  دائرة  دور  إلى  الدراسة-الطالبة  سنوات  اختالف  لم    -على 

 تختلف ولم تتغير . 

المفتوح في االستبانة : بالسؤال  المعلقة  الحصول على إجابة على  النتائج  تم 

بنسبة   المفتوح   الب 35.9السؤال  وقامت   ، اإلجابات  %  تلك  بتصنيف  احثة 

المفتوحة وفقا لمجاالت االستبانة، حيث يندرج تحت المجال الثاني من االستبانة  

http://www.arabjhs.com/
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سمعتها   إدارة  في  الجامعة  في  العامة  العالقات  دائرة  )مساهمة  عنوان  تحت 

الذهنية لدى طلبة الجامعة ( وقد أتت نسبة اإلجابة عليها   %  41.4وصورتها 

بدائرة العالقات   وعليه  توصي بتحسن أداء الدائرة والعمل على تعريف الطلبة 

خرون  ، ومنهم من أشاد بأدائها، بينما طالب آ العامة في الجامعة وطبيعة عملها

على   والعمل  وشكاويهم  لمقترحاتهم  والسماع  بالطلبة  أكثر  االهتمام  الدائرة  من 

االس من  الثالث  المجال  تحت  يندرج  اإلجابات  من  اآلخر  والقسم   . تبانة  حلها 

%  إجابة  29.5تحت عنوان )العالقة مع الجمهور( حيث كانت نسبة اإلجابات  

قنوات  وإيجاد  الطلبة  جمهور  مع  والتواصل  االتصال  تعزيز  إلى  الدائرة  تدعو 

بالنفع   التي تعود  بالعديد من األنشطة والفعاليات  للتواصل معهم والقيام  سريعة 

 على طلبة الجامعة . 

التي أجريت مع مدير  لة:النتائج في ضوء المقاب المقابلة  استنادًا إلى معطيات 

ا  الجامعة  العامة في  اآلالعالقات  النتائج  الباحثان  وإدراك  عتمد  تية: هناك وعي 

بأهمية وجود  دائرة العالقات العامة قوية وفعالة في جامعة النجاح،  بناء على  

د استخدام  ,وأن  المقابلة  خالل  من  العامة  العالقات  مدير  العالقات قول  ائرة 

الجامعة  للتواصل مع طلبة  اتصالية مختلفة  لقنوات  اعتمدت على    العامة  حيث 

االجتماعي   التواصل  ومواقع  بالجامعة  الخاص  اإللكتروني  الموقع  استخدام 

http://www.arabjhs.com/


                                           Arab journal for Humanities and Social  Sciences                                                       جتماعية واال المجلة العربية للعلوم اإلنسانية

                 Scientific electronic journal                                                                   مجلة علمية الكترونية محكمة                           
 www.arabjhs.com                                                                                             2021شباط  -العدد الخامس      

                                                                                                                                   ISSN: 2709-5312 
  =================================================================================== 

87 
 

)صفحة الفيسبوك الخاصة بالجامعة ( . إضافة إلى بناء سمعة وصورة ذهنية  

القصوى   األولويات  ضمن  يقع  الجامعة  عن  في  جيدة  العامة  العالقات  لدائرة 

بالقيم   وتعزيها  إدارتها  على  وحثيث  مستمر  بشكل  الدائرة  تعمل  حيث  الجامعة 

والسلوكيات اإليجابية التي تكفل تحقيق ذلك .كما وتعمل دائرة العالقات العامة 

بهدف   المختلفة  والبرامج  الخطط  لوضع  ومستمر  حثيث  بشكل  الجامعة  في 

جيدة وصورة إلى سمعة  كافة    الوصل  مستوى  على  الطلبة  لدى  إيجابية  ذهنية 

 الكليات والبرامج.

في نهاية هذه الدراسة تؤكد الباحثة على توصلها إلى مجموعة من  التوصيات :

التوصيات  من  مجموعة  تقديم  في  أيضا  الباحثة  توجهات  دعمت  التي  النتائج 

 ألصحاب القرار :  

دائر 1 وطواقم  إدارة  في  والدائم  المستمر  الجامعة  .التغير  في  العامة  العالقات  ة 

حال دون التمكن من الوصول إلى خطط وبرامج واضحة إلدارة سمعة الجامعة  

المختصين في   تعيين طاقم كامل من  العمل على  ،لذا يجب  الذهنية  وصورتها 

 مجال العالقات العامة إلدارة الدائرة وتنفيذ مهامها على أكمل وجه. 

الجامعة إيجاد واعتماد طرق ووسائل اتصال    . على دائرة العالقات العامة في2

استفساراتهم  كافة  على  للرد  الجامعة  طلبة  مع  للتواصل  ومتنوعة  عديدة  
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التي   االتصال  قنوات  لمحدودية  نظرا  وذلك  ممكن،  وقت  بأسرع  وتساؤالتهم 

 تستخدمها دائرة العالقات العامة في الجامعة للتواصل مع الطلبة . 

عامة في الجامعة القيام بتعريف واضح وكامل للدائرة، . على دائرة العالقات ال3

به، وفتح مجال أكبر للطلبة لاللتحاق   الدور الذي تقوم  وطبيعة عملها، وأهمية 

والتطوع في الدائرة، وذلك للتعرف إلى طبيعة عمل الدائرة عن كثب، نظرا لقلة 

الكبير الذي   معرفة طلبة الجامعة بدائرة العالقات العامة في الجامعة ،  والدور

 تقوم به . 

ب4 دائمين  وعلم  اطالع  على  الجامعة  طلبة  إبقاء   على  العمل  مختلف  .  

المجال  األ وفتح  العامة   العالقات  دائرة  وتنفذها  تنظمها  التي  والفعاليات  نشطة 

 للطلبة للمشاركة فيها. 

إلدارة 5 فعالة  وبرامج  خطط  وضع  الجامعة  في  العامة  العالقات  دائرة  على   .

والصورة    السمعة السمعة  لضعف  نظرا  تعزيزها،  على  والعمل  الذهنية  والصورة 

والتي من   الجامعة،  الوطنية  عن  النجاح  لدى طلبة جامعة  المتشكلة   الذهنية 

عن   سلبية  ذهنية  وصورة  سيئة،  سمعة  تشكل  أزمة  لها  تسبب  أن  الممكن 

 الجامعة. 
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 الملخص 
،دارًسا أبرز   روث األدبي الجاهلي في شعر الّشريف الّرضييتناول هذا البحث المو

زمنيا ، وسيتناول هذا البحث التوقف عند أبرز   الشعراء الذين نهل منهم الشريف الرضي

تقاطع معها الشريف الرضي مع شعراء هذا  التي  المعاني والدالالت واأللفاظ والتراكيب 

إلى   مشيرا   ، محددة  نماذج  بعرض  وسأكتفي  الشريف  العصر.  فيها  التقى  التي  األبيات 

 الرضي مع الشعراء الذين سبقوه في العصر الجاهلي ،لتوضيحها وإبراز دالالتها .  

 دراسة ،المعاني ،الشعر ز الكلمات المفتاحية :الشريف الرضي ،  

 

Examples of the ignorant literary heritage in the poetry of Al-

Sharif al-Radhi 

Summary 

This research deals with the ignorant literary heritage in the 

poetry of Sherif al-Radhi, studying the most prominent poets from 

whom the honorable time-bound, and will address the stop at the 

most prominent meanings, semantics, words and compositions with 

which The Honorable Al-Radhi intersects with the poets of this era. 

I will only present specific examples, referring to the verses in which 
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Sharif al-Radhi met with the poets who preceded him in the Islamic 

era, to clarify them and highlight their connotations. 

Key word: Sherif al-Radhi, studying , meanings , poetry.   . 

 

 نماذج من الموروث األدبي الجاهلي في ديوان الشريف الّرضي

عد العصر الجاهلي من أبرز عصور أدبنا العربي ، ينهل منه الشعراء جميعهم ، وقد يمم  ُُ

انيه وصوره ويوظفها في  الشريف الرضي وجهته إليه كسائر الشعراء ينهل من ألفاظه ومع

وامتصاصه   القديم  الشعري  التراث  إلى  النظر  فائقة في  براعة  أظهر  وقد   ، شعره كما شاء 

عالما    -رحمه هللا   -واستغالله في شعره ، فالشريف الرضي ذو موهبة شعرية فذة فقد " كان  

في فنونه    أديبا ، وشاعرا مفلقا فصيح النظم ، ضخم األلفاظ ، قادرا على القريض ، متصرفا

الفخامة وجزالة األلفاظ في   العجاب ، وإن أراد  بالعجب  أتى  النسيب  الرقة في  ، إن قصد 

المدح أتى بما ال يشق فيه غباره ، وإن قصد في المراثى جاء سابقا والشعراء منقطع أنفاسها  

 . 1على أثره " 

 

أبو   1 تحقيق: محمد  الحديد،  أبي  بن  الحسين  بن  بن محمد  بن هبة هللا  الحميد  عبد   ، البالغة  نهج  شرح 

 33، ص 1الفضل ابراهيم ، دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ج
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ليتقاطع معه وويوظفه في أشعار   القيس  الشريف الرضي على شعر امرئ  ه  وينفتح 

نموذجية في   القيس " شخصية  أبياته من شعره ،  فامرؤ  ألفاظ ضمنها في  ،ويتكئ على 

رحلة الشعر العربي القديم والحديث، فلطالما استلهم الشعراء شعره بأساليب مختلفة ومتعددة 

 3، ومن هذه التناصات قوله : 2"

َوَأهُلها  َأذُرعاٍت  ِمن  رُتها   َتَنوَّ
      

دا  َأدنى  عالِ ِبَيثِرَب  َنَظٌر    َرها 

َكَأنَّها َوالُنجوُم  ِإَليها   َنَظرُت 
        

ِلَقّفالِ   َتُشبُّ  ُرهباٍن    َمصابيـــُح 

فالشاعر يرى نار محبوبته التي تقطن يثرب بجوارحه من بالد الشام ، فينظر إليها في  

   ليلة نجومها كمصابيح الرهبان التي توقد للعائدين من السفر أو نحوه .

 4الشريف الرضي مصورا البرق في معرض فخره ومدحه آلل البيت :  ويقول

َلَحظُتهُ  َتيِن  الُطرَّ َرقيِق   َوَبرٍق 
  

َأكَهبُ   الَمصابيِح  َخّواُر  الَجوُّ    ِإِذ 

ُعشَوةٍ  َذواِئُب  ت  َمرَّ َكما   َفَمرَّ 
  

َوُتجَنبُ   الِرماِح  ِبَأطراِف    ُتقاُد 

 

 11التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث، ص  2

 123 ديوان امرئ القيس ، ص 3

 86، ص 1307بيروت  –ن الشريف الرضي ، المكتبة العثمانية ، المطبعة األدبية ديوا 4
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َكليَلٌة  الُنجوِم  َوَألحاُظ  ُمَغرِّبُ    َنَظرُت  َشأٌو  الَبرِق  دوَن    َوَهيهاَت 
واضحة    نجومها غير  مظلمة  ليلة  في  إليه  نظر  إنه   : فيقول   ، البرق  الرضي  يصف 

لشدة ظالمها فرآه كشعلة النار التي ُترى من بعيد فيقصدها التائهون في الفيافي الواسعة ، 

ذلك من شقة بعيدة المدى   فاستبعد الوصول إلى ذلك المكان الذي لمع البرق فيه ، لما في

. 

امرئ   نص  من  ألفاظا  نصه  الرضي  الشريف  تضمين  في  األدبي  الموروث  ويتجلى 

( معها  وتقاطع   ، عينها  فقد (  النجوم،  نظرت،    المصابيحالقيس  المعنى  جانب  أما من   ،

استغل الشريف الرضي الصورة التي وردت عند امرئ القيس وحّورها وتصّرف فيها لتتناسب  

 نى الذي يرمي إليه. مع المع

 5ويتابع الشريف الرضي تقاطعاته مع امرئ القيس في معنى ليل التمام ، ومن ذلك قوله :

الِتمامِ  َليَل  ُأكاِبُد   َفِبتُّ 
 

ُمقَشِعر   َخشَيٍة  ِمن    َوالَقلُب 

 

 59ديوان امرئ القيس ،ص 5
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فامرؤ القيس يكابد لوعة العشق ومآسي ليل التمام تجاه محبوبته ، فهو أطول ليل    

وقد امتص الشريف الرضي قول امرئ القيس ووظفه في نصه ،  ف مرتبك .  عنده فقلبه خائ

 6يقول :

َقَطعُتها  الَتماِم  َليِل  ِمن   َوَدهماَء 
        

َتطَربُ   َوالَمراسيُل  ِحداًء    ُأَغّني 

َعشيًَّة        الَحماُم  َغنَّتني  ِشئُت  َأشَربُ    َوَلو  َعيَنيَّ  ماِء  ِمن    َوَلِكنَّني 
الليلة من أطول أيام  يصف الرضي م  الليالي المظلمة ، فكانت تلك  عاناته من إحدى 

السنة ، لكنه استعان بالتخلص منها بالحداء مع اإلبل ، حتى إن الناقة سهلة السير تطرب 

 من ذلك الغناء ، ولو شاء غنت له الحمائم عشاء . 

للشاعرين    المترتبة  النفسّية  الحالة  أثر  الموروث في معنى  يتقاطع معه ، كويتجلى  ما 

" ، فالمحورية التي يرتكز حولها النصان هو ذلك الليل الذي عانا     التمام  ليلفي تركيب "  

 منه وتجرعا لوعته.

ويستغل الرضي تداخل النصوص لينهل من شعر امرئ القيس المزيد من الصور ، فيأخذ  

 7منه صورة الليل في قوله :

 

 87ديوان الشريف الرضي ،ص 6
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ُسدوَلُه   َأرخى  الَبحِر  َكَموِج   َوَليٍل 
     

ِلَيبَتلي   الُهموِم  ِبَأنواِع    َعَليَّ 

ِبُصلِبِه   َتَمّطى  َلّما  َلُه   َفُقلُت 
            

ِبَكلَكلِ   َوناَء  َأعجازًا    َوَأرَدَف 

ِانَجلي َأال  الَطويُل  الَليُل  َأيُّها   َأال 
       

ِبَأمَثلِ   ِمنَك  اِلصباُح  َوما    ِبُصبٍح 

في رهبته ، فقد أرخى ستور ظالمه على الشاعر إضافة فهذا الليل يحاكي أمواج البحر  

إلى  أنواع عديدة من الحزن ، فيطلب الشاعرمن الليل لما أفرط طوله وناءت أوائله وازدادت  

 أواخره تطاوال أن يزول ليأتي الصباح المشرق الذي يحمل تباشير الفرح والسرور والسعادة .

 8ه ، إذ نراه يقول :فقد استثمر الرضي صورة الليل ووظفها في نص

َرأِسهِ  ُأمِّ  في  الَدهَر  َضَربَن  َوالَمناِكبا    َوُجردًا  َأعجاَزُه  ِبنا    َوُجزَن 

فهو يصور تلك الخيول الجرداء التي سارت بهم في الليل المظلم غير مبالية بالظالم    

 واجتازته من أوله إلى آخره بكل قوة واقتدار . 

 

 107ديوان امرئ القيس ،ص 7

 129ديوان الشريف الرضي ،ص 8
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الرضي أن يتشرب صورة الليل في شعر امرئ القيس فمن تلك اللوحة استطاع الشريف   

( القيس  امرئ  تركيب  نصه  الرضي  وَضّمَن   ، الخاصة  بطريقته  صياغتها    وأردف ويعيد 

 ( ليصور طول تلك الليلة الموحشة . أعجازا

ويتداخل الشريف الرضي في مشهد لقاء محبوبته مع مشهد أمرئ القيس عندما تعرض ألم  

 9جندب يقول : 

َترَ  طاِرقًا َأَلم  ِجئُت  ُكلَّما   ياني 
     

ُتَطيَّبِ   َلم  َوِإن  طيبًا  ِبها    َوَجدُت 

َدميَمةٌ  ال  َلها  َأتراٍب  َجأَنِب    َعقيَلُة  َتَأمَّلَت  ِإن  َخلٍق  ذاُت   َوال 
 

 
الرائحة   ليال وجدها طيبة  أتاها  التي كلما  المحبوبة  لقاء  القيس يرسم مشهد  فامرؤ 

نظيراتها ؛ فهي حسنة الخلق ال دميمة وال قصيرة قبيحة .   دونما طيب ، فهي المثلى بين

 10يستثمر الشريف الرضي ذلك المشهد مع شعر امرئ القيس فيقول متحدثا عن عشقه :ف

الَجوى  َعلى  َقلبي  َدلَّ  ِالَتَقينا   َدليالِن ُحسٌن في الُعيوِن َوَطيبُ    َوَلّما 

ُأخَتها الَعيُن  َتمِلُك  ال  َنظَرٌة  َرقيبُ   َولي  َعِليَّ  َيثنوها    َمخاَفَة 

 

 19ديوان امرئ القيس ،ص 9

 144ديوان الشريف الرضي ، ص 10
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َبراَءةٍ  َدعوى  الَيوَم  َينَفَعّني   َوَهل 

           
ُمريبُ   ُأَميَم  يا  َوَلحظي   ِلَقلبي 

 

 
يكشف الرضي عن مكنونات نفسه ولواعجها ، فيصور مشهد اللقاء ، فعندما التقى بمحبوبته  

تلك العيون الجميلة  وتلك الرائحة التي  استدل بقلبه على حبه الذي قاده إليه وأوقعه فيه   

إليها رغم شغفه   تعم المكان الذي تكون فيه المحبوبة ، وال يستطيع الرضي متابعة النظر 

في  يوقعهما  فالنظر   ، حولها  الشائعات  نشر  في  سعوا  ربما  الذين  الوشاة  من  خوفا  وذلك 

قلبه خال ال أثر للحب فيه  الشك والريبة ، عندها ال  فائدة من دعوى تدفعه إلى القول بأن  

. 

المحبوبة من طيبها   الشريف الرضي في معرفته لوجود  التداخل في تالقح  وتظهر جمالية 

المنتشر في كل مكان ، ومن امتصاصه لمعنى امرئ القيس، وإضافة معنى جديد بأن قلبه  

  أضف إلى ذلك تقارب األلفاظ في النصين هو من ساعده في التعرف على تلك الرائحة .  

" وما شابههما ، مما أدى إلى قرب المعنى  ُحسٌن  َدميَمٌة ،  طيب ، ال    فوردت الكلمات  "

    بين الشاعرين .
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 11ويجسد مع عنترة بن شداد قيمة إنسانية مثلى المتمثلة في رفض الظلم ، يقول عنترة : 

 

ِبِذلٍَّة   الَحياِة  ماَء  َتسِقني   ال 
         

َكأَس    ِبالِعزِّ  َفِاسِقني    الَحنَظلِ َبل 

َكَجَهنَّمٍ  ِبِذلٍَّة  الَحياِة  َمنِزِل     ماُء  َأطَيُب  ِبالِعزِّ   َوَجَهنٌَّم 
 

 
يسطر عنترة في هذين البيتين قيمة إنسانية سامية وهي العزة واألنفة ، فهو يأبى أن  

 يعيش حياة ذل وخنوع فهي في معتقده كجهنم ، بل نراه يسعى إلى الحياة الكريمة الرغيدة .  

 12قول الرضي :وي

َفِإنَّني  الَمطيِّ  َأيدي  يا   البيَد 
   

ُمجاِنبُ   ِإَليَّ  َأسرى  ِإن    ِللَضيِم 

وأصل هذا المعنى مما يرفض الظلم ، فهو يقوم بدفع الضيم عن كل من يقصده ،  فالشاعر  

 ينسب إلى عنترة بن شداد العبسي . 

وهضمها الجاهليين  الشعراء  تجربة  صهر  الرضي  أن  ذلك  من  حيث    ُيلحظ  من 

معانيها وألفاظها وتراكيبها ، فقد تقاطع معها تقاطًعا مباشرا إذ تشّرب المراد من وراء قول  

 عنترة فعبر عنه في سياق مغاير ومبتكر تمثل في رفضه للظلم والضيم . 

 

 157ديوان عنترة بن شداد ، ص  11

 66صديوان الشريف الرضي ،  12
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 13و يتداخل الشريف الرضي مع عنترة في الكناية عن القلب بالرداء ، يقول عنترة : 

األَ  ِبالُرمِح  ِثياَبُه  َفَشَككُت  مِ    َصمِّ  ِبُمَحرَّ الَقنا  َعلى  الَكريُم    َليَس 

جسمه  في  الرمح  أنفذ  إذ  باغته  الوغى،حيث  ساحة  في  ينازله  الذي  الفارس  عنترة  يصف 

 وثيابه . 

 14ويقول الشريف الرضي :

َأشفي ِبالَزوراِء  َقبراِن   ِبُقرِبِهما ِنزاعي َوِاكِتئابي    َولي 

وَ  َنفسي  ِإَليِهما    َسالمًا ال َيحيُد َعِن الَجواِب    ُأهدي َأقوُد 

َجناني ِمن  ُر  ُيَطهِّ عاِب    ِلقاُؤُهما  ُكلَّ  ِردائي  َعن    َوَيدَرُأ 

ويتجلى تشّرب الّنص  يصف الرضي قبري الزوراء ، فهما يطهران ما في قلبه من عيوب .  

 للداللة على القلب .(  الرداء،  الثيابمن حيث المعنى لكلمتي ) 

 15الشريف الرضي في تقاطعاته مع شعر عنترة ، فاستغل قوله :ويستمر 

ساَءُه    كاَن  َوَقد  َدهٌر  الَفتى   َيُسرُّ 
  

َعبدُ   َلها  َوهَو  اأَلّياُم    َوَتخُدُمُه 

ِفتَيًة   ُيصاِحُب  َمن  ِإاّل  عاَش  َوالَسعدُ    َوال  الَنحُس  َيعنيِهُم  ال    َغطاريَف 

 

 17ديوان عنترة بن شداد ، ص 13

 92ديوان الشريف الرضي ،ص 14

 199ديوان عنترة بن شداد ، ص 15
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َنيُلهُ  َأفاَدَك  ما  ِإاّل  ماَل    َوال 
  

َمجدُ   َلُه  ال  ِلَمن  ماٌل  َوال    َثناًء 

َشمَّروا  الَغزِو  ِإلى  َيومًا  طوِلبوا  َجّدوا    ِإذا  غاَرٍة  ِإلى  َيومًا  ُنِدبوا    َوِإن 
فالشاعر يرى أن الدهر متقلب بين الرخاء والشدة ، وأن الثناء والذكر الطيب من مستلزمات 

الشجع الرجال  يتوجب معاشرة  أنه  إذا استنجد  الحياة ويرى  الذين  العالية  الهمم  ان أصحاب 

 بهم لبوا النداء .

 16فيقول : فقد ضّمن الشريف الرضي نصه بيتي عنترة لمالءمتها للموقف الشعري ،

ساَءهُ  كاَن  َوَقد  َدهٌر  الَفتى  َعبـــدُ    َيُسرُّ  َلــها  َوهَو  اأَلّيــــاُم    َوَتخُدُمُه 

ِبَنيِلهِ  َكَسبَت  ما  ِإاّل  ماَل  َمــجــــدُ        َوال  َلُه  ال  ِلَمن  ماٌل  َوال    َثنـــاًء 

ِفتَيًة   ُتصاِحَب  َأن  ِإاّل  الَعيُش    َطواِعَن ال َيعنيِهُم الَنحُس َوالَسعـدُ    َوما 

َشمَّروا   الِعزِّ  ِإلى  َيومًا  َطِربوا   ِإذا 
       

َجــّدوا  غاَرٍة  ِإلى  َيومــًا  ُنِدبوا    َوِإن 

هر يسر الفتى رغم إساءته له أحيانًا أخرى ، فهو أسير لأليام فالشاعر يرى أن الد 

ويجسد في هذه األبيات رؤيته للحياة ، فالمال زائل فيها وال قيمة له وَيْخُلد  طوال حياته ،  

 الثناء والمجد ، ويرسم صورة لألصدقاء الحقيقيين الذين ال يخشون شيئًا في هذه الحياة . 

 

 258ديوان الشريف الرضي ، ص 16
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أبيات    وعند  بين  في الر المقابلة  واضح  بشكل  الّتداخل  يظهر  عنترة  وأبيات  ضي 

األلفاظ والتراكيب والمعاني ، يدل على ذلك تضمين الرضي لهذه األبيات في نصه الشعري  

 . 

 17يقول عنترة :  ويتقاطع الشريف الرضي مع شعر عنترة في تصوير الموت بالداء ،

داءٍ  َدواَء  الَطبيُب  َعَرَف  قاس   َوَلو  ما  الَموَت  الِنزاعا َيُردُّ    ى 

فعنترة في هذا المقام  يرى في الموت مرضا  يعجز عن مصارعته الطبيب الذي لو عرف  

 له دواء لَما وقف أمامه مستسلمًا .

 18ويقول الشريف الرضي :

َينَفُعنا الَنفِس  ِحفُظ  كاَن   كاَن الَطبيُب َأَحقَّ ِبالُعمرِ    َلو 

َلُه   َدواَء  ال  داٌء   الَموُت 
       

َيمري   سّيانِ   َوما  يوبي     ما 

فالرضي يتحدث عن الموت ؛ فالطبيب من أكثر الناس محافظة على نفسه ولكنه  

كسائر الناس ليس له أفضلية أمام الموت ، حيث يصور الشاعر الموت بالمرض العضال 

لو   الذي ال شفاء منه . ويظهر التقاء الشاعرين من حيث التراكيب ، فقد اتفقا في األلفاظ  "  

 

 154ديوان عنترة بن شداد ، ص 17

 384ديوان الشريف الرضي ،ص 18
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" أو ما سّد مسدهما ، وكذلك  باستخدام الرضي للمعنى لَطبيب ، داء ، دواء ، الموت  ، ا

الذي استخدمه عنترة ، إال أن الرضي كان أكثر عمقا في تصويره للموت حيث شبهه بالداء 

 الذي ال عالج له ، فكان تصويره أكثر إثارة وشموال للمعنى الذي ذهب إليه . 

خير نصوص الشعراء الجاهليين ، مكونة له معينا ال  الشريف الرضي في تس  ويستمر 

الذبياني من الصورة   النابغة  ينضب يستند إليها للتعبير عن مكنونات نفسه ، فقد أفاد من 

 19التي يمدح فيها النعمان ، يقول النابغة : 

ُكنِههِ  َغيِر  في  قابوَس  َأبي   َوعيُد 
 

 َأتانــي َودوني راِكٌس َفالَضواِجـعُ  

 

كَ  َضئيَلٌة   َفِبتُّ  ساَوَرتني   َأّني 
 

 ِمَن الُرقِش في َأنياِبها الُسمُّ ناِقـعُ  
 

َسليُمها    الَتماِم  َليِل  ِمن  ُد   ُيَسهَّ
 

َقعاِقـــــعُ   َيَديِه  في  الِنســـاِء   ِلَحلِي 
 

فالنابغة يشير إلى عادة جاهلية عرفها العرب حيث إنهم يضعون الحلي والخالخل 

 نها لئال ينام فينتشر السم فيه . في يد الملدوغ ويحركو 

الدولة   بهاء  به  يمدح  الذي  نصه  على  ويسقطه  النابغة  نص  ويتشرب  الرضي  يأتي  ثم 

  20الديلمي ويهنئه بشهر رمضان المبارك ، يقول : 

 

 80-79ديوان النابغة الذبياني ،ص 19
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َتداوٍ  ِبِه  الَلديَغ  ُينجي  داءِ    َوما  َأيِّ  ِبداٍء  َأمسى    َوَقد 
َفضالً  الصيِد  الِرجاِل  ُقُضُب  الِنساءِ   َعنِ    َوال  َحلِي  في    اأَلصواِت 

فالرضي يرى أنه ال ُينجي َمن يصاب بمكروه من جهة الممدوح سيوف أبطال الرجال  

 ولو كانوا من الملوك . 

ويلتقي الشاعران في المعنى واللفظ والتركيب أو ما اقترب منهما ، ومن ذلك تركيب"  

النساء كما  حلي  بموهبت "  استطاع  الرضي  الشريف  أن  وتشربه  يلحظ  النص  امتصاص  ه 

وإعادة صياغته ليواكب السياق الذي جاء به في مدح بهاء الدولة، أضف إلى ذلك تضمين  

حلي   وضع  وهي  النابغة  إليها  أشار  إليها  تلجأ  العرب  كانت  جاهلية  عادة  نصه  الرضي 

 النساء على اللديغ أمال في شفائه. 

 21قول النابغة :اني ، ي ويلتقي الشريف الرضي في وصف الفرس مع النابغة الذبي

َوالِحقٍ  الَعسَجِديَّ  َبناُت  الِمضمارِ    فيِهم  ِمَن  َمراِكُلها    ُورقًا 

  ( الجاهلية  في  كانا  فرسين  عن  النابغة  من    الحق،    العسجدييتحدث  وهما   ،  )

 22يقول الشريف الرضي في معرض المدح ألبيه :و الفحول . 

 

 9ديوان الشريف الرضي ،ص 20

 62وان النابغة الذبياني ،صدي 21

 60ديوان الشريف الرضي ،ص 22
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َمقَعدٌ  َقمّياِت  الَشد  ُظهوِر  ِمن  َمرَكبُ وَ    َولي  الالِحِقّياِت  ُمتوِن    َفوَق 

فهو في هذا المقام ينعت أباه بأنه مالزم لركوب اإلبل العربية المعروفة  ، وأنه مالزم  

ويتجلى تالقح الشريف الرضي في األلفاظ مثل " لركوب الخيل مما يدل على كثرة أسفاره .  

لده وربطه بالحق ، " أو ما يسد مسدها ، ويظهر في وصف الرضي فرس وا  الالحقيات

فيلتقط الرضي هذا المعنى فيقدمه في صورة جديدة ، وهي أن أباه ال يركب من الخيل إال  

 التي تكون من نسله . 

النابغة الذبياني ، يقول   ويستمر الشريف الرضي في عملية تداخل نصوصه مع نصوص 

 23النابغة الذبياني :

ُسيوَفُهم  َأنَّ  َغيَر  فيِهم  َعيَب  الَكتاِئبِ ِبهِ    َوال  ِقراِع  ِمن  ُفلوٌل    نَّ 
َحليَمةٍ  َيوِم  َأزماِن  ِمن  ثَن   ِإلى الَيوِم َقد ُجرِّبَن ُكلَّ الَتجاِربِ    ُتُورَّ

  
 24ويقول الشريف الرضي :

ِرماَحُهم  َكَأنَّ  غاراٍت  َأثَأِب    َوِفتياِن  الُقاّلِم عيداُن  ذي     ِبجاِنِب 
ُوجوَهُهم  ُيضيُء  بيٌض  ِب      ِبَأيماِنِهم  ُمَجرَّ ُكلَّ  ُجرِّبَن  َقد  َقواِضُب 

   

 

 11ديوان النابغة الذبياني ، ص 23

 156ديوان الشريف الرضي ،ص 24
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فالشاعر يصف جماعة فتيان يحملون في أيدهم سيوفا قاطعة تعكس على وجوههم فتضيئها  

وقد جربت هذه السيوف في المعارك مرات عدة ، فأثبتت قدرتها على آداء واجبها في القتلى  

فك النصين  بين  المقابلة  بالنابغة عند  الشريف  تأّثر  الشجاعة ، .ويظهر  يتحدث عن  الهما 

( فوظفه في نصه    قد جربن كل مجربوكذلك في التركيب فكالهما يحتوي على تركيب )

ليعكس مدى صالحية تلك السيوف وقدرتها على الفتك بكل ما يقع أمامها مهما كان صلبا  

 قويا .

 25وفي تصوير العار يتداخل الرضي مع النابغة ، يقول النابغة : 

الثَ  ِإذا  َأمَكَنهُ َحّتى  الَنفِر  َبعَد  ضارِ    وُر  ُكلَّها  ُغضفًا  َوَأرَسَل    َأشلى 
َكما  َيِفرَّ  َأن  ِمن  َمحِميًَّة    َكرَّ الُمحامي ِحفاظًا َخشَيَة العارِ    َفَكرَّ 

 فالنابغة يصف ذلك الثور الذي كّر ولم يفر ، فهو يخشى العار في حال فراره . 

 26ويقول الشريف الرضي :

تُ  َشجاَعُتهُ َوالُحرُّ  ِإّما  العارِ    نِهُضُه  َخشَيُة  َوِإّما  الُمِلمِّ    ِإلى 

الملمات ويقدم عليها دون رهبة أو   يصور الشريف الرضي الحر الشجاع الذي يسير إلى 

 تردد وذلك لشجاعته أو خوفًا من العار .

 

 53ديوان النابغة ، ص 25

 400ديوان الشريف الرضي ، ص 26
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الرضي  الشريف  أن  إال   ، المعنى   في  النصين  بين  المقابلة  عند  التداخل  ذلك   ويتجسد 

وأسقطه على صورة   العار  الفرار خشية  أبى  الذي  الثور  في وصف  النابغة  معنى  امتص 

تقاطع   في  ويظهر   . العار  من  خوفا  الفرار  عن  بعدهما  في  معه  تشارك  الذي  الممدوح 

 "َخشَيَة العاِر الشاعرين في تركيب " 

 27لشنفرى :يقول اويتأثر الشريف الرضي بالشنفرى في الميته في معنى العزة والكرامة ، 

ُأميَتهُ  َحّتى  الجوِع  ِمطاَل  َفَأذَهلُ    َأديُم  َصفحًا  الِذكَر  َعنُه    َوَأضِرُب 
َلهُ  َيرى  َكيال  اأَلرِض  ُترَب  لُ      َوَأسَتفُّ  ُمَتَطوَّ ِاُمرؤ  الَطوِل  ِمَن    َعَليَّ 

َمشَربٌ  ُيلَف  َلم  الَذأم  اجِتناُب  َوَمأَكلُ    َوَلوال  َلَديَّ  ِإاّل  ِبِه    ُيعاُش 
من   لديه  أفضل  التراب  فتناول   ، يتناساه  بالجوع حتى  التفكير  عقله عن  فالشاعر يصرف 

 اللجوء إلى اآلخرين .

 28ويقول الشريف الرضي مادحا الوزير أبا منصور بن صالح :

ُحساُمهُ  َجناُه  ما  َطعامًا  ُترابُ    َيعاُف  الَذليِل  الُطعِم  ِمَن    َوَخيٌر 
َمن   الُذلَّ  َيخاُف  داَرهُ َوَكيَف  َجنابُ    كاَن  َوالِرماَح  الَليالي    َظالُم 

يصف الرضي الممدوح بأنه ال يقبل أن يتناول طعاما لم يجنه بيده ، فهو يرفض أن يكون  

الطعام   تناول  التراب خير من  استفاف  أن  يرى  بأنه  ذلك  بين علة  وقد   ، عالة على غيره 

 

 72ديوان الشنفرى ، ص 27

 50ديوان الشريف الرضي ، ص 28
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رضي لنص الشنفرى ، وأسقاط ويتضح من المعنى امتصاص الالذي يكسبه ذلة ومهانة .  

وذا  عليه  اآلخرين  تفّضل  على  الجوع  يفضل  الذي  ممدوحه  حالة  لبيان  نصه  على  ذلك 

 المعنى أشار إليه الشنفرى في نصه . 

 29: ومن تداخالته مع الشنفرى أيضا ، قوله

َمناِسمي  القى  الُصّواُن  اأَلَمعُز  َوُمَفلَّلُ    ِإذا  قاِدٌح  ِمنُه    َتطاَيَر 

يرى أن مناسمه يتفّلق منها الصوان، فيتطاير،وربما ضرب بعضه بعضا فقدح منه   فالشنفرى 

 النار

 30ويقول الشريف الرضي : 

الُسرى  ِعَلِل  َعلى  ِبَأيديها  َوالَبها   َوجاسوا  الَطريِق  َأماعيِز    ِحراَر 

السوداء   الحجارة  الذين اجتازوا األرض ذات  الناس  يصف الرضي في نصه مجموعة من 

الشاعران  وبالمقا  يتحدث  المعنى  التناص بشكل مباشر؛ فمن حيث  النصين يتضح  بين  بلة 

" الدالة على    األمعز الصوانعن الصالبة والقوة ،  ويظهر التداخل اللفظي في تركيب "  

" الواردة    أماعيز الطريقاألرض ذات الحجارة الكبيرة الواردة في نص الشنفرى ، وتركيب "  

 

   71ديوان الشنفرى ،ص 29

 57ديوان الشريف الرضي ، ص 30
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شعر الرضي أنه حول الضمير من كونه متكلما عند  في نص الرضي ، ومن خصائص  

الذي تحدث  الشنفرى  الى ضميرغائب فخاطب صاحبه خطابا غيرمباشر بخالف  الشنفرى 

 عنها وهي ماثلة أمامه . 

 31ويتّشرب الشريف الرضي   شعر زهير بن أبي ُسلمى في ذهاب الشباب وأفوله ، يقول :

باِطُله  َوَأقَصَر  َسلمى  َعن  الَقلُب   َصحا 
  

َوَرواِحُله  الِصبا  َأفراُس    َوُعرَِّي 

فالشاعر يقول :إن قلبه صحا عن حب سلمى وكف صباه ولهوه ، ويصور الشباب وقد بدأ  

 بالزوال بالدابة التي أخذ صاحبها ينزع ما على ظهرها . 

 32ويقول الرضي :  

َجواَده  الَشباُب  َعّرى  َوَقد   َكَوجدي 
         

العارِ   َلوَن  َمشيبُ َوَغيََّر   َضيِن 
  

فالرضي يرى أن الشباب قد وّلى وذهبت نضارته ، لذلك فهو في حزنه على شبابه كحزن 

 ظبية نزل بها الروع والخوف فأصبحت أحشاؤها تخفق بسرعة . 

الشباب مطية توشك على  بالجواد ، جعل من  الشباب  فالرضي من خالل توظيف صورة 

قل بالصورة الشعرية من الجمود والثبات إلى الموت،  وهي صورة فيها بعد حركي ، إذ ينت

 

 64ديوان زهير بن أبي سلمى ، ص 31

 150ديوان الشريف الرضي ، ص 32
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التأثر   ويظهر  القراءة   أثناء  في  المشهدية  الصورة  استحضار  الباعث على  التمثيل  فضاء 

" ، الذي تصّرف فيه الشريف الرضي بالتقديم    َوُعرَِّي َأفراُس الِصبا اللفظي من التركيب "  

 والتأخير بما يتناسب مع مراده . 

 33قوله: ويتقاطع مع زهير في 

ِجماُمهُ  ُزرقًا  الماَء  َوَردَن  الُمَتَخيِّمِ    َفَلّما  الحاِضِر  ِعِصيَّ    َوَضعَن 

 حيث وضع المقيم على الماء العصي حتى ترتوي الظعائن التي وردت عليه .  

 34ويقول الشريف الرضي :

َغراِئبُ    َلَك ِمن ِحياِض الَمجِد ُزرُق َجماِمها  الُوروَد  ُيناِزُعَك    َفِلَم 

يمدح الرضي أباه في مناقبه ، ويتساءل عن أولئك النفر الذين ال مجد لهم ومنازعته إياه  

 في علو شأنه ومقامه . 

موظفا له في سياق زرق جمامه (  فقد تقاطع الرضي مع نص زهير في اللفظ في تركيب )

 خدمة  المجد مصورا له بالماء المجتمع الذي ال ينفد فأضفى على تلك العبارة رونقا وجماال 

 للمعنى الذي يرمي إليه .

 

 78ديوان زهير ، ص 33

 67ديوان الشريف الرضي ، ص 34
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نفسه   مكنونات  ليصور  الجاهلي  الشعر  على  انفتاحه  الرضي  الشريف  ويتابع 

  ، للمستجير  والغوث  العزم  في  بن جندل  يتقاطع مع سالمة  فنراه    ، وخلجاتها 

 35يقول سالمة : 

َفِزعٌ  صاِرٌخ  َأتانا  ما  ِإذا    كاَن الُصراُخ َلُه َقرَع الَظنابيِب    ُكّنا 

السالح فا بإعداد  وذلك   ، إغاثته  و  الملهوف  إجابة  بسرعة  قومه  يمدح  لشاعر 

منذ   فيهم  تزل  لم  له  فإغاثتهم  ؛  بهم  المستجير  إلى  يسارعون  فهم   ، ومتعلقاته 

 خلقهم . 

 36ويقول الشريف الرضي :

ُمقَرباٍت  ِبالَضواِمِر  َوالِشعابا    َرماُكم  الَمحاِنَي    ُيزاِولَن 
وَ  الَصريَخ  َزورٌ َوُيعِجلَن  الُلعابا    ُهنَّ  ُيرِسلَن  اأَلعداِء    ِإلى 

الضامرة   الخيل  يركب  بجيش  أعدائه  إلى  يسير  أنه  فيرى   ) )أباه  الممدوح  فالرضي يصور 

وقادرة   ، والشعاب  باألودية  خبيرة  الخيل  وهذه    ، وعتقها  لنجابتها  أصحابها  على  الكريمة 

 

 125ديوان سالمة بن جندل ، ص 35

 75ديوان الشريف الرضي ، ص 36

http://www.arabjhs.com/


                                           Arab journal for Humanities and Social  Sciences                                                       جتماعية واال المجلة العربية للعلوم اإلنسانية

                 Scientific electronic journal                                                                   مجلة علمية الكترونية محكمة                           
 www.arabjhs.com                                                                                             2021شباط  -العدد الخامس      

                                                                                                                                   ISSN: 2709-5312 
  =================================================================================== 

114 
 

المستغيث بها ، فتسير إلى العدو  على اجتيازها بكل سهولة ، وأنها تجيب صريخ الداعي  

 واللعاب يخرج من فمها من شدة الجري إليه .

ويتقاطع الشريف الرضي مع سالمة بن جندل في إغاثة المستجير ، فحّور الرضي        

المعنى الذي ذهب إليه ابن جندل لينقله من إغاثة الكريم للمستجير به ،  إلى سرعة الخيل 

بذلك يضفي مشهدا حركيا وطابعا فنيا في هذا التصوير .    في الوصول إلى العدو ، وهو

" مقابل    ويعجلن الصراخويتجلى التقاطع أيضا  في تشابه األلفاظ والتراكيب نحو تركيب "

 " صارخ فزعتركيب سالمة بن جندل "

وينفتح الشريف الرضي على شعر أوس بن حجر رائد مدرسة الصنعة ، مستغال ذلك في  

 37شعره يقول أوس : 

َوَتَلذُّهُ تَ  واِحٍد  ِبَكعٍب  َيعِسلُ    قاَك  ِبالَكفِّ  ُهزَّ  ما  ِإذا    َيداَك 
 يصف أوس درعه فال تفاوت فيه وال اختالف ، فإذا ُهّز اهتز كله فهو قطعة واحدة .

 38ويقول الشريف الرضي :

الَليثِ  َربَضِة  ِمن  ِللَوثبِ    َتقوا  َيرِبُض    َفَقد 

 

 96شعر أوس بن حجر ، ص 37

 40ديوان الشريف الرضي ، ص 38
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قد "نظم الرضي قصائد متنوعة الموضوعات في بهاء يتحدث الشاعر عن بهاء الدولة و  

الدولة كان فيها إما مادحا ، أو شاكرا ، أو مهنئا ، أومعزيا ، أو متمنيا له الشفاء من علة  

وهو هنا يمدحه ويصوره بالليث الذي ُيعتقد بأنه رابض ولكن ربوضه يكون    39ألمت به "

 استعدادا للوثب على فريسته التي يريد اصطيادها . 

ويتجلى التداخل بشكل مباشر في المعنى ؛ حيث تقاطع الرضي مع أوس في معنى السرعة  

للوصول إلى هدفه ، فأوس درعه ليس ثقيال في أثناء حمله في اليدين وإذا حركه في يده  

اهتز للوصول إلى مبتغاه ، وقد أفاد الرضي من هذا المعنى وأسقطه على ممدوحه الذي ما  

 " .  تقاك" مقابل كلمة أوس بن حجر "  تقواوتقاطع معه في اللفظ "  زال مستعدا ألعدائه .

 

   154، ص 1969، 2، مطبعة الكرم ، ط  أنظر : الشريف الرضي ، أديب التقي البغدادي 39
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 : الخاتمة

بناء على ما سبق يمكن القول بأن نصوص الشريف الرضي تقاطعت مع نصوص شعراء 

العصر الجاهلي في معانيه وألفاظه وتراكيبه ، أضف إلى ذلك بأن صور الشعر الجاهلي  

لرضي ينهل منها ما يشاء موظفا لها في نصوصه  ودالالته شكلت مرجعا رئيسيا للشريف ا

حقيقة   على  يدلل  مما   ، الجاهلي  العصر  وشعراء  الرضي  الشريف  بين  االلتقاء  وتبين   ،

 استفادة النصوص بعضها من بعضها اآلخر .  

 : المراجع

شرح نهج البالغة ، عبد الحميد بن هبة هللا بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد،   .1

الفضل ابراهيم ، دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي    تحقيق: محمد أبو

 . 1وشركاه ، ج

2. (  ، الحديث، مؤسسة  2000ربابعة ، موسى  العربي  الشعر  نماذج  التناص في   ،)

 حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع األردن .

 .  1307بيروت   –ديوان الشريف الرضي ، المكتبة العثمانية ، المطبعة األدبية  .3

ديوان امرئ القيس ، شرح عمر فاروق الطباع ، دار األرقم بن أبي األرقم ، بيروت  .4

 ، لبنان.  

( ، الخوري خليل ، مطبعة اآلداب لصاحبها خليل الخوري ، 1983ديوان عنترة ) .5

 بيروت 
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 الملخص                                    
أفراد    إلى حماية  يهدف  متكامل  اجتماعي  نظام حمية  تكوين  الدولة على  تقوم 

يكون   ،والذي  المنظومة  هذه  ضمن  االجتماعي  الضمان  دور  ويبرز  المجتمع 
المؤسسة  إنشاء  خالل  من  وذلك  النظام  هذا  تدعم  ومتينة  حديدية  حلقة  بدوره 

التأ الواردة في أحكام قانون الضمان العامة للضمان االجتماعي وتطبيق  مينات 
االجتماعي، األمر الذي يحقق توفير الحماية الكريمة والحد من الفقر والبطالة،  

 مما يسهم في تحقيق األمن االجتماعي للمجتمع ككل . 
 الكلمات المفتاحية :الضمان االجتماعي ،الدولة، الحماية ،الفقر ،البطالة . 

 
 

Personal scope in the application of Jordan's social 
security law. 

Abstract 
The State is based on the formation of an integrated social 
diet system aimed at protecting members of society and 
highlighting the role of social security within this system, 
which in turn is an iron and solid ring that supports this 
system through the establishment of the Public Social 
Security Institution and the application of the insurances 
contained in the provisions of the Social Security Act, which 
achieves the provision of decent protection and reduce 
poverty and unemployment, which contributes to the social 
security of society as a whole. 
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The social security system is therefore a tool for achieving 
social and economic balance by providing pensions and a 
healthy working environment, as well as providing money in 
the event of a breakdown of individuals. 
Key word: social security , The State , at protecting , 
poverty and unemployment. 

 
 المقدمة 

يهدف   متكامل  اجتماعي  حمية  نظام  تكوين  على  الدولة  حماية  إتقوم  فراد  ألى 
المنظومة   هذه  ضمن  االجتماعي  الضمان  دور  ويبرز  يكون  ،المجتمع  والذي 

خالل   من  وذلك  النظام  هذا  تدعم  ومتينة  حديدية  حلقة  المؤسسة إبدوره  نشاء 
الواردة التأمينات  أحكام قانون الضمان في    العامة للضمان االجتماعي وتطبيق 

  ،مر الذي يحقق توفير الحماية الكريمة والحد من الفقر والبطالةاأل  ،االجتماعي 
 من االجتماعي للمجتمع ككل . مما يسهم في تحقيق األ

 
يعد   االجتماعي  الضمان  نظام  فإن  االجتماعي  أوعليه  التوازن  لتحقيق  داة 

التقاعدية   الرواتب  توفير  خالل  من  السليمة ،واالقتصادي  العمل  بيئة  وتوفير 
المبا توفير  األوكذلك  تعطل  حال  المصروفة  المالية  المبالغ أ،فراد  لغ  تلك  و 

على   وحصولها  العاملة  المرأة  والدة  حال  األالمصروفة  ما  ، مومة  إجازة  ويعتبر 
زمات  دا منيعا في مواجهة التحديات واألسبق وغير ذلك من المنافع التأمينية س

 والمجتمعات . التي تواجه الدول 
االجتماع الضمان  أنظمة  محاولة  ان  حقوق  كما  على  والحفاظ  االستدامة  ي 

الم األ القادمة يعتبر تحد كبير من خالل  المالي لهذه جيال  حافظة على المركز 
السليمة   ، نظمةاال والمنهجيات  الدراسات  خالل  من  يأتي  والحاكمية    ،والذي 
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الفرص المتاحة والتحديات التي    الرشيدة على نحو يحدث اندماج وتوافق ما بين 
والمجتم  الدول  آ   ،عاتتواجه  تحد  يبرز  التحدي  المحافظة  وبجانب هذا  خر وهو 

وعدم  ،على الصحة والسالمة العامة بشكل يحافظ على قدرات العمال ومهاراتهم  
فهذا    ،اجية للمنشاتتأثرها بسبب إصابات العمل والتي قد تؤثر على القدرة اإلنت 

األ تواجهه  أ تحد  توفير  إلزامية  خالل  من  االجتماعية  ومعنظمة  دات  نظمة 
العامة   بتوعية  األ  صابات العمل وعليه تقوم هذهوتطبيق نظام إ،السالمة  نظمة 

بالصح  المتعلقة  باألمور  وتثقيفهم  المهنية العمال  والسالمة  تطبيق    ،ه  وكذلك 
 نظمة الوقاية والرقابة من قبل المنشات بهذا الخصوص . أ
 

كل ذلك  وعلىومنذ  األ  ه  في  تأسست  فلقد  الوطني  العامة الصعيد  المؤسسة  ردن 
رقم   القانون  بموجب  االجتماعي  اعتبارية  كم  1978لسنة    30للضمان  ؤسسة 

رادة ملكية بإنشاء هذه المؤسسة وبعد ذلك تم تطبيق أحكام هذا  حيث سبق ذلك إ،
والمنشآت   التأمينات  حيث  من  ضيقة  حدود  في  ا،القانون  ثمانينيات  لقرن  وفي 

المدني   التقاعد  بنظام  المشمولة  غير  الحكومية  المؤسسات  شمول  تم  الماضي 
القروية   والمجالس  البلديات  العاملي ، وشمول  شمول  القوات وكذلك  في  المدنين  ن 

 منية ضمن هذا القانون . المسلحة واألجهزة األ
الفرق األ  1995وفي عام   برز في النظام االجتماعي األردني من خالل  حدث 

القانون ال  شمول المدنية بأحكام هذا  تم إ  ،عاملين في قطاع الخدمة  يقاف  بحيث 
حيث يقتصر تطبيق    ، العمل بشمول الموظفين العموميين بقانون التقاعد المدني 

استمرت    ،2003قة حاليا وفي عام  قانون التقاعد المدني على فئات محددة وضي 
ل أفراد القوات المسلحة ا النظام التأميني من خالل شمو حداث البارزة في هذاأل
 حكام قانون الضمان االجتماعي  . بأ

األ الحدث  أن  خالل  إال  من  أتى  األردني  االجتماعي  الضمان  مسيرة  في  برز 
ج  شمول  تم  بحيث  الشمول  توسعة  عامال  تطبيق  تستخدم  التي  المنشآت  ميع 
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صحاب العمل ومن في حكمهم  إلى حين تم شمول أ   2008وذلك عام    ،وأكثر
 ا القانون . باحكام هذ

شخاص من  نظام التأميني األردني من حيث األوعليه سوف يتم دراسة تطبيق ال
ول نتحدث فيه عن  اسة إلى مطلبين األحيث سيتم تقسيم الدر   ،خالل هذا البحث 

هذا   في  الشخصي  النطاق  فيه عن  نتحدث  والثاني  االجتماعي  الضمان  ماهية 
 النظام . 

 
 المطلب األول 

 اعي ماهية الضمان االجتم
 لى عدة فروع لتوضيح مفهوم الضمان االجتماعي . سيتم تقسيم هذا المطلب إ

 
 الفرع األول 

 مفهوم الضمان االجتماعي 
الوسيلة أو  النظام  أنه  على  االجتماعي  الضمان  وتضمن    يعرف  تكفل  التي 

أ المعاش  يحل  بحيث  المهني  أو  الحرفي  نشاطه  الناتج عن  الدخل  و  للشخص 
 ه المؤمن عليه من أجر. التعويض محل ما يفقد

التعويض الذي يدخره ا اقتطاع  وعليه يعتبر الضمان  المعاش أو  لعامل بسبب 
أ راتبه  من  عمله  جزء  مرض  ،ثناء  من  المستقبلية  المخاطر  ضد  به  ليستعين 

 وعجز وشيخوخة ونحو ذلك . 
فقده العامل نتيجة  لى الضمان االجتماعي على انه البديل عن ما ي وعليه ينظر إ

وألفقدا عمله  المبد،جره  ن  هذا  يتمركز  به  بحيث  يقوم  كان  الذي  العمل  على  أ 
نسان  ماعي وبين عمل اإلبحيث يعقد رابطه ما بين قيمة التأمين االجت  ،نساناإل

بالمؤمن    وكل ذلك في مواجهة المخاطر التي تحدق،وراتبه الذي كان يتقاضاه  
 و عجزه . عليه حال كبره في السن أ
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االجتماعي وكأنها تعويض للمؤمن عليه عما فقده من دخله  وتكون قيمة التأمين  
 و التعويض. ضاه قبل استحقاقه لراتب التقاعد أالذي كان يتقا

ب أوتنظر  أن  إلى  االجتماعي  الضمان  إلى  التأمينيه  األنظمة  فكرة ساس  عض 
االجتماعي   األ، التأمين  حق  على  ترتكز  فكرة  اإل  هي  في    فرادما  والمواطنين 

حاجاتهم أ   ،األساسية   تأمين  كونهم  يت لمجرد  بحيث  المجتمع  في  توفير  عضاء  م 
للمواطني  الكريمة  معينة،ن  الحياة  ظروف  أو  سن  محد  في  معاش  خالل  د  من 

 40فراد من المخاطر المستقبلية . يحمي األ
و التعويض ال يشترط فيه عمل المؤمن عليه السابق او  وعليه فان هذا الراتب أ

المف  من  كان  الذي  الخصم  بحيث  مقدار  عليه  المؤمن  اجر  من  خصمه  ترض 
الكريمة  الحياة  من  البسيط  القدر  والفرد  للمواطن  حجم    ،يكفل  من  تزيد  ال  التي 

هذه   مثل  توفر  عدم  حال  في  االجتماعية  المخاطر  من  وتحد  والبطالة  الفقر 
 المعاشات والتعويضات . 

أ فكرة  تظهر  اخرى  جهة  عليهاومن  يعتمد  االجتماعي    خرى  للضمان  كأساس 
و دفع االشتراكات المقررة  ،ساس هذا النظام هو عمل المؤمن عليه  وهي ان أ،

 قانونا جراء االشتراك في الضمان االجتماعي . 
ي تكوين الضمان االجتماعي  وتختلف الدول في تحديد اي اتجاه يعتمد عليه ف

فكل ذلك يعتمد على النظام السياسي المتبع في هذه الدول   ،فكار السابقهوفق األ
 همية كبرى في تحديد هذه االتجاهات . لعب القدرة المالية واالقتصادية أ كما وت ،

قابل األجر السابق ( هي  ردن فإن فكرة المعاوضة ) المعاش او التقاعد موفي األ
األ الضمان المبدأ  تطبيق  خالل  من  االجتماعي  الضمان  لنظام  المكون  ساس 

ومن  ،صلة من المؤمن عليهم  الذي يعتمد فيه على االشتراكات المح   ،االجتماعي 
عليهم   المؤمن  بها  يعمل  التي  من  ،المنشآت  مقدمة  منفعة  توجد  ال  انه  كما 

تعتمد على فترة االشتراك   الضمان االجتماعي اال ويقابلها شروط وقيود محددة 
 

  23ص  – 2019-دار الكتب والدراسات العربية   –الدليل الوافي في شرح قانون التأمينات االجتماعية  –د خالد حسين احمد 40

. 
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كما يقابل هذه المنافع االلتزام بدفع االشتراكات المالية   ، الخاصة بالمؤمن عليهم 
 41نون . المحددة وفق القا

ردن توسع بنظرته  انون الضمان االجتماعي نجد ان األولكن وبعيدا عن أحكام ق
الفقراء   دعم  خالل  من  للمواطنين  االجتماعية  يتم  للحماية  لم  الذين  والمعوزين 

من خالل دفع رواتب من قبل وزارة ، حكام قانون الضمان االحتماعي  شمولهم بأ 
التي ال تشترط وجود  مية االجتمان الت  تراك سابق لدفع  و دفع اشعل سابق أعية 

فرها لهؤالء المستحقين  وضاع وقيود معينه يجب توااال انها تحدد أ  ،هذه الرواتب
أ السيئة  الحالة الصحية  انه يوجد  مثل  المواطنين كما  لهؤالء  و عدم توفر دخل 

 42ردن . التي تحارب الفقر والبطالة في األالعديد من البرامج 
العالم يعتمد في نظامه الحماية االجتردن وكوعليه نجد أن األ ماعية  باقي دول 

  ،جر السابق (بشكل عام  على فكرتي المعارضة) المعاش أو التقاعد مقابل األ
دون   المعاشات  )دفع  والتوزيع  االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة  خالل  من 

سابق(                                                      عمل                                                 اشتراط 
االجتم التنمية  وزارة  خالل  األ  ،اعية من  المواطن  حماية  بهدف  من  وذلك  ردن 

 ن. ردني حقيق الحماية االجتماعية لألالمخاطر المستقبلية وت
 

 الفرع الثاني  
 هداف لضمان االجتماعي أ

إ االجتماعي  الضمان  أنظمة  تطبيق  على  القائمون  عدليسعى  تحقيق  من  ى  د 
 و االقتصادي.األهداف سواء على الصعيد االجتماعي ا

 _ الناحية االجتماعية : 1
 

 – 1على ) تتكون الموارد المالية للمؤسسة من   2014لسنة  1( من قانون الضمان االجتماعي االردني رقم 19تنص المادة )41

  -3الفوائد التي تترتب بسبب التاخر في دفع االشتراكات ..... -2االشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم 

 الغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون .......... (. 

المساعدات الى االفراد   بتقديم -1من قانون وزارة التنمية على ) لمجلس الوزراء إصدار االنظمة الخاصة  4تنص المادة 42

 تقديم المساعدات للفقراء والطالب المحتاجين .......( -2والعائالت ....
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إ االجتماعي  الضمان  تطبيق  من  تحقيقيرجى  المجتمعي   لى  ورعاية    ، السلم 
  وحمايتهم من المخاطر   ،و العجزهم وتأمين مستقبلهم عند التقاعد أسر العمال وأ

 43بات العمل . صاالمحتملة ومن ضمنها حمايتهم من إ
األوهذ والرغبات  للحاجات  تحقيق  فيه  اطمئنان  ا  ذلك  وفي  للمواطن  ساسية 

يجابا على المجتمع من خالل  بشكل يؤثر إ   ، سي للعمال والمواطنين واستقرار نف
بما يسهم في تقليل نسبة الجريمة والتقليل من الحقد    ،تقليل حاالت العوز والفقر

يحقق  بما  ا  والضغائن  السلم  من  ذلك  ،لمجتمعي نوعا  األمن    وفي  تحقيق  كله 
أعمالهم   في  العمال  واستقرار  أ، الوظيفي  من    نكما  يقلل  االجتماعي  الضمان 

سع الطبقات في المجتمع الذي ما بين الطبقات في المجتمع ويحد من تو   الفجوة
 مور خطير تهدد السلم المجتمعي . فيه أ

 
 _ الناحية االقتصادية : 2

تؤثر بشكل ايجابي على    ن ماعي أنظم التامين االجت نشاء  يهدف  دعم وتفعيل وإ
اإلنتاج  اقتصاديات   زيادة  على  العمل  حيث  أصبح  ،الدول من  قد  العمال  كون 

الكافية القناعه  أ  لديهم  ومستقبل  مستقبلهم  على  وجود    ،سرهمبالمحافظة  بسبب 
لية التي تحدق بهم وعليه فان هذا نظام اجتماعي يحميهم من المخاطر المستقب 

 لى زيادة مستوى المعيشة ورفع القدرة الشرائية للعمال . مر يؤدي إاأل
نهم يكسبوا تطبيق  نظام التأمين االجتماعي فإصحاب العمل وفي حال  كما أن ا

الماهرة   المحافظة على الخبرات واأليدي    يضمن   كونه يوجد ما  ،ويستفيدوا من 
مستقبلهم   والحرفيين  األ،للعمال  هذا  في  أن  مكما  الحد  الخبرات  مر  هجرة  ن 
نتاج  ويدفع به  يستفاد منهم في تعزيز وتجويد اإل   والعمال الحرفيين على شكل

 كذلك . 

 
  212ص  –منشأة المعارف  –التأمينات االجتماعية  –محمد حسن منصور  –د 43
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العمل   أصحاب  التزامات  من  تخفيف  االجتماعية  الحماية  نظم  تطبيق  وفي 
وكذالك قيام الهيئات القائمة  ،دمة  عفائهم من دفع مكافئة نهاية الخ المالية مثل إ 

االجتما الضمان  تطبيق  التععلى  من  الكثير  بدفع  بدال من  عي  المالية  ويضات 
مل التي تدفع للعامل حال  صابات العمثل تعويضات وبدالت إ  ،أصحاب العمل 

  ، من األعباء المالية على اصحاب العملصابة العمل وكذلك تخفيف  تعرضه إل
األ  واإلنتاج    موالواالستفادة من هذه  األعمال  وتطوير  تعزيز  توجيهها غلى  في 

ابرز    رباح واالستثمارات حيث تعتبر مكافئة نهاية الخدمة منزيادة األأو حتى  ،
لتزام بحيث أزيل هذا اال  ، االلتزامات التي كانت ملقاة على عاتق صاحب العمل

 44من خالل اشتراك العامل بالضمان االجتماعي . 
أ واالشتراكاكما  المبالغ  وأن  العمال  اشتراك  مقابل  المحصلة  العمل  ت  صحاب 

تمثل   للضفهي  العامة  المؤسسة  تقوم  مالية ضخمة  االجتماعي  مبالغ  على  ،ان 
على نحو يؤدي    ،الكبيرة والمنتجة  موال في المشاريع االقتصاديةاستثمار هذه اال 

 45لى زيادة فرص العمل والحد من الفقر والبطالة . إ
 

 الفرع الثالث  
 جتماعي  خصائص الضمان اال

بأ لى تحقيق  تماعي شمولي يهدف إاجنه نظام  يمتاز نظام الضمان االجتماعي 
االجتماعي  ما   ،التكافل  على  النظام  هذا  من    ويستند  تدفع  اشتراكات  من  يدفع 

االأ الضمان  لصندوق  دخل  يحقق  نحو  على  والعمال  العمل    ، جتماعي صحاب 
الضامنة أنها هي  هذا األمر من خالل  في  الدولة  لاللتزامات   وتشترك  والكفيلة 

 46بيق أحكام قانون الضمان االجتماعي . القانونية المترتبة على تط
 

 169ص -2015 -2ط  –دار الثقافه –شرح قانون العمل –د. غالب الداوودي 44

  -1ان االجتماعي االردني على ) تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية من قانون الضم 19تنص المادة  -45

 ريع استثمار اموال المؤسسة ....( -4الغرامات  -3الفوائد  -2االشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشات والمؤمن عليهم 

موال أه للمؤسسة حق االمتياز على جميع لمستحق للمبالغ ا  -من قانون الضان االجتماعي األردني على ) أ 94تنص المادة 46

 المدين ....(  
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انه التأ  كما  تطبيق  يتم  قانوني بحيث  القوانين    مينات نظام  بمقتضى  االجتماعية 
بح واأل أنظمة  قبل  من  االشتراكات  لدفع  يكون  والعماليث  العمل  لها    ،صحاب 

االجتماعي   الضمان  لهيئات  االشتراكات  تدفع  الفئات  وهذه  ملزم  قانوني  أساس 
لها  ، وقد  ليتسنى  والتعويضات  كالمعاشات  عليهم  للمؤمن  المالية  الحقوق  تلبية 

 موال الضمان االجتماعي . انين عدد من المميزات التي تحمي أمنحت هذه القو 
إ نظام  أ   لزامي الويعتبر الضمان االجتماعي  إرادة  صحاب  يتوقف تطبيقه على 

تماعي من  وعليه يشترط على كل عامل االشتراك بالضمان االج ،العمل والعمال  
 47صحاب العمل . ة بالشركات وأخالل السجالت القانونية الخاص

يق الضمان االجتماعي على  همية كبيرة بحيث لو توقف تطبواعتقد أن في ذلك أ 
أ العملموافقة  المشمولة    ، صحاب  المنشآت  عدد  في  كبير  تراجع  هناك  لكان 

االجتماعي بدفع  ،بالضمان  االلتزام  ا  بسبب  المالية  يحاول  االشتراكات  لتي 
دفعها   عدم  العمل  أ،أصحاب  باالشتراك كما  للعامل  الحرية  ترك  عدم  في  ن 

 بالضمان االجتماعي تحقيق له منافع مستقبلية . 
وكون المنشآت ملتزمة بأداء االشتراكات المستحقة عن شمول العمال لديها حيث  
غرامات  من  يلحقها  وما  عليه  المؤمن  وحصة  بها  تلتزم  التي  حصتها  تشمل 

 48وائد. وف
ا التشريعات  بعض  في  يرد  كإ  ستثناءوقد  اإللزامية  للمنشآت  لمبدأ  الحق  عطاء 

لديها العاملين  بعض  شمول  وظر   ، بعدم  لمساعدة  بشروط  وذلك  معينه  وف 
وأ الت المنشآت  خالل  من  العمل  التامينية صحاب  االشتراكات  دفع  من    ،قليل 

اإل ليتسن تحسين  في  األموال  هذه  من  الستفادة  من  للمنشآت  وزيادة ى  نتاج 
 49المنافسة ليحقق مردود مالي لهذه المنشآت . 

 
 لزاميا ....(إ)يكون التامين في المؤسسة  6ادة تنص الم47

 312ص – 1980 –مكتبة رجال القضاء  –الوسيط في التشريعات االجتماعية  –احمد شوقي المليجي  –د 48

لم يتم النشر في الجريدة الرسمية وقت اعداد  –-2020ت عام  تعديال –هذا ما نص عليه نظام الشمول بالضمان االجتماعي  -49

 البحث . 
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 المطلب الثاني  

 نطاق تطبيق الضمان االجتماعي  
هذا   المكونة يشمل  العناصر  توضيح  على  الضمان   المطلب  تطبيق  لعملية 

 لعناصر هي المؤمن عليهم وهي الفئة وهذه ا،االجتماعي من الناحية الشخصية  
العامة والمؤسسة  المكلفة  المستفيدة  وهي  االجتماعي  قانون    للضمان  بتطبيق 

 الضمان االجتماعي . 
 

 ول : المؤمن عليهم  الفرع األ 
الضمان  قانون  أحكام  لتطبيق  الشخصي  للنطاق  توضيح  الفرع  هذا  يتضمن 

دون من تطبيق هذا القانون وهم المستفي ،شمل على المؤمن عليهم  االجتماعي وي 
 صحاب العمل . ي أعلى وجهين األول العمال والثانوهم 

 وال : العمال  أ
رقم   األردني  االجتماعي  الضمان  قانون  نص  المادة    2014نه  لس  1لقد  في 

جميع    -1ا ....تالي   هذا القانون كل من الفئات المبينةحكام  على ) يخضع ال 4
الن العمال الخاضعين أل العمل  افذ ....( ويتضح من النص السابق حكام قانون 

القانون  أ أحكام  أل تسري  ن  الخاضعين  العمال  جميع  العمل  على  قانون  حكام 
حكام قانون التقاعد المدني  ى جميع الموظفين الغير مشمولين بإ وكذلك عل  ،النافذ

ت يتم  كما  األوالعسكري  العمال  جميع  على  القانون  اطبيق  لدى  ردنيين  لعاملون 
 ردن . البعثات الدولية واإلقليمية السياسية والعسكرية األجنبية العاملة في األ

بإ العمال  جميع  شمول  تم  قاولقد  تقل  حكام  الذين  االجتماعي  الضمان  نون 
قد العمل وبغض  ومدة وطبيعة ع  ، يا كانت جنسية العاملسنة أ   16أعمارهم عن  

 50جر ومقداره .النظر عن طبيعة األ 

 
   533ص  – 2014 –دار الثقافة  –شرح قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي  –د . سيد محمود رمضان  -50
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ا من  عدد  عكس  وعلى  األردني  العامل  فالمشرع  شمول  يشترط  لم  لتشريعات 
احكبإ الضمان  قانون  أام  العامل  يكون  أ  ،ردني ن  مع  توافق  هذا  حكام  وفي 

اإل لحقوق  العالمي  العمالية  ،نساناإلعالن  الدولية  التوسع   ،واالتفاقيات  وبهذا 
ك حماية للعامل سواء األردني واألجنبي  يشكر عليه المشرع األردني كون في ذل

العمل  ا  ،من مخاطر  االجتماعي  كما  الضمان  زيادة دخل صناديق  ذلك  في  ن 
االشتراكاتبح ، خالل  من  الصناديق  مداخيل  ترتفع  شمول    يث  من  المحصلة 

 51حكام قانون الضمان االجتماعي . األجانب بإ
العملونجد من استقراء هذه   ن هناك اختالف  أ  ،المادة ونصوص أحكام قانون 

فالضمان يطبق على عمر   القانونين  المطبق في هذين  القانوني  السن    16في 
 سنة .  18على عمر سنة وقانون العمل يطبق 

لشمولية وهذا وتعزيز لمبدأ ا،مر توسعة لنطاق الحماية االجتماعية  ا األوفي هذ
األ  فبهذا  سليم  قانون توجه  تطبيق  في  امتداد  االجتماعي   مر  وتفعيل    ،الضمان 

 52فراد المجتمع . قانون ليكون في ذلك حماية اكبر وأوسع ألحكام هذا التطبيق أ
صابات العمل  قط بل تم النص على تطبيق تأمين إفمر على ذلك ولم يقتصر األ

ا العمال  من  المتدربين  دون  على  أعمارهم  من  عاما  ستة عشر  يكملوا  لم  لذين 
أ المنشأة  االشتراكتحمل  هذا  بدل عن  السن    ،ي  المشرع عن شرط  تنازل  فلقد 

 مقابل تطبيق حماية اوسع واشمل على شريحة العمال . 
المتدرب   العمال  حماية  يتم  ابحيث  من  ين  عاما  عشر  ستة  من  اقل  هم  لذين 
وكذلك تنازل المشرع عن دفع قيمة االشتراكات المقابلة الشتراك    ،صابات العملإ

ق ونتج  صابة العامل على النحو الساب وعليه في حال إ  ،مل في هذا التأمين العا
فيتم تخصيص راتب له او  ،و توفي هذا العامل  عن اإلصابة عجز كلي دائم ا

وفقا أ  للحد  لورثته  إذا  ولكن  التقاعدية  للرواتب  بالعجز  األدنى  العامل  صيب 

 
   17ص  – 1998 –دار وائل  –شرح قانون الضمان االجتماعي  –د . عوني عبيدات 51

   62ص  – 1999 –ردني انون العمل األشرح ق –صور العتوم من –د 52
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سبة العجز من الراتب التقاعدي الجزئي الدائم فيتم منح العامل تعويض يعادل ن 
 دنى . األ

بأ  العمال  لشمول  على  وباإلضافة  القانون  هذا  تطبيق  يتم  فإنه  القانون  حكام 
الذ من  العامين  بعد عام  الموظفين  تعيينهم  تم  القانون   1995،ين  هذا  أن  كما 

أ على  المسلحة  يطبق  القوات  عام  فراد  بعد  إ  ، 2003من  تم  فقد  يقاف  وعليه 
المدني الى التقاعد  التقاعد العسكري والحد من تطبيق قانون  بقانون  حد    العمل 

 حكام قانون الضمان االجتماعي . كبير بسبب شمول هذه الفئات بأ
السياسية والعسكرية    عاملون في البعثاتكما انه تم وبموجب هذا القانون شمول ال

واأل  اال  جنبيةالعربية  في  هذه  العاملة  في  العاملين  جميع  شمول  يتم  وعليه  ردن 
اعم  وقد  االردني البعثات  بشمول  الجنسية  مبدأ  القانون  دون غيرهم من  ل  فقط  ن 

 جنبية . السياسية والعسكرية العربية واال العاملين في البعثات
لنص تدخل بشؤون البعثات الدبلوماسية فهي تتمتع بحصانة  واعتقد ان في هذا ا

 قانونية مكفولة في القوانين والمعاهدات الدولية . 
يضا ولين بهذا القانون فلقد تم النص اوكما أن القانون نص على العمال المشم

وهذا ما ورد في المادة الرابعة  ،من تطبيق أحكام القانون  على الفئات المستثناة  
القانون  الضمان   من  قانون  أحكام  تطبق  ال  انه  على  النص  هذا  من  ويتضح 
وال  ،حكام قانون التقاعد المدني  على الموظفين العامين الخاضعين أل االجتماعي  

كما انه ال يتم تطبيق  ، د العسكري  يتم شمول العسكريين الخاضعين لقانون التقاع
لسياسية  في البعثات اردنيين الذين يعملوا  م هذا القانون على العمال غير األحكاا

 53ردن . والعسكرية العاملة في اال 
ا هذا  فإن  الصدد  هذا  تكون  وفي  التي  المياومة  عمال  على  يطبق  ال  لقانون 

ولقد حدد المشرع في هذا القانون   ، صحاب العمل عالقة غير منتظمةعالقتهم با
العامل لمدة   العمل من خالل عمل  العامل ورب  ان العالقة تكون منتظمة بين 

 
  534ص  –مرجع سابق  –د . سيد محمود رمضان 53
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وتكون    ،جرهلنظر عن طبيعة عمل المؤمن عليه وأ بغض ا  ،( يوم في الشهر16)
إ منتظمة  العالقة  )هذه  من  اقل  لمدة  العامل  عمل  اذا 16ذا  الشهر  في  يوم   )

 54يام العمل . اجرا شهريا وليس اجر مقابل عدد أ تقاضى
وقد كان من    ،لعامل وصاحب العملوفي هذا تحديد للعالقة المنتظمة ما بين ا

إاأل يتم االرتكان  أن  بين  جدى  ما  المنتظمة  العالقة  تحديد  العمل في  قانون  لى 
 العامل وصاحب العمل . 

بأ  ولقد العاملين  المشرع شمول بعض  بقرار صادر عن  علق  القانون  حكام هذا 
الوزراء  مجل إ ،س  مجلس  تنسيب  على  للضان  بناءا  العامة  المؤسسة  دارة 

والخدم هم األفراد  ،ومن في حكمهم    منازل وهذه الفئات هي خدم ال  ،االجتماعي 
بأ يقومون  الشخصالذين  تخدم  اا  عمال  تنظيف  مثل  ذويه  الطبخ  و  و  لمنزل 

فراد الذين يعملون في المنزل ويكون لعملهم صفات الخدم  ومن فيحكمهم هم األ،
 ربيات والمرضعات .... ممثل ال

ال اإل وهذه  يتم شمولهم  العمال ال  قرار  فئات من  مجلس    يصدر من   من خالل 
 حكام هذا القانون .الوزراء بشمولهم بإ

 
 صحاب العمل ثانيا : ا

الضمان اال  قانون  الرابعة من  المادة  )    2014لسنة    1جتماعي رقم  لقد نصت 
أل .. يخضع  التالية  الفئات  من  كل  القانون  لحسابهم  4...  حكام  العاملون   _
ن  اية إلى أعمل والشركاء المتضامنون ...(  وأشير في البدصحاب الالخاص وأ

  1997قراره سابقا وتوقف العمل به عام  ذا الحكم هو حكم ليس جديد بل تم إه
 وتم تفعيله حاليا . 

ل : صاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري  صحاب العم مفهوم أ-1
أ او  عامل  االجتماعييستخدم  الضمان  قانون  عرف  ولقد  اجر  لقاء    ،كثر 

 
 20مرجع سابق ص  –عوني عبيدات  -د54
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بأنه كل   وي يستخدم عامل أو أكثر من  شخص طبيعي او معن صاحب العمل 
أل  القانون  الخاضعين  أحكام  وفق  الصادر  الشمول  نظام  ان  كما  القانون  حكام 

اعتبر ان صاحب العمل ومن في حكمه هو كل شخص يعمل لحسابه الخاص  
في   يعملون  الذي  الفردية  المؤسسة  ومالك  المتضامن  والشريك  العمل  وصاحب 

 منشآتهم . 
تعد-2 لقد   : الحكم  هذا  قبل  تقبل  من  الحكم  هذا  إصدار  حول  اآلراء  دت 
باعت أ الحكم  هذا  تقبل  فبعضهم  العمل  االجتماعية  صحاب  للحماية  معززا  باره 

وان في ذلك    ، والسماح لهم بالحصول على الرواتب التقاعدية،صحاب العمل  أل
صحاب العمل سابقا  ن العاملين ولقد استغرب البعض من أمساواة ما بينهم وبي 

 حكام القانون .    لعمال وال يتم شمول اصحاب العمل بأ ه يتم شمول اان 

  نصحاب العمل انتقد إصدار هذا الحكم كون ذلك يزيد ماإل أن البعض من أ  
صحاب العمل من خالل دفع االشتراكات المالية األعباء المالية المترتبة على أ

 جراء تطبيق هذا الحكم . 
نصت  اإل-3  : القانو لزامية  من  الرابعة  الالمادة  على  العاملين  زان  شمول  م 

الخاص   بأ ،لحسابهم  العمل  م وأصحاب  يتم  ولم  القانون  في  حكام  الحرية  نحهم 
 حكام القانون او عدم الشمول . اختيار الشمول بأ

صحاب  شمول العاملين  لحسابهم الخاص وأ  توسعة الشمول : لقد اتى حكم -4
حك نتيجة  بإالعمل  الشمول  توسعة  مشروع  لتطبيق  الضمان قا  حكاممية  نون 

بإ  بالشمول  للعمال  العمل  أصحاب  انضمام  فان  ذلك  وعليه  فان  القانون  حكام 
 حكام القانون. ون توسعة للشريحة الخاضعة إل يك
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ن ونظام الشمول لم يتم  الجنسية : من استقراء نص المادة الرابعة من القانو -4
بأ لشموله  أردني  العمل  صاحب  يكون  ان  القانون  االشتراط  ت ،حكام  نازل  فكما 

ت فقد  العمال  لشمول  الجنسية  الجنسية  المشرع عن شرط  ايضا عن شرط  نازل 
 حكام القانون . بأ  صحاب العمللشمول أ

بالشمول   ملزم  فانه  اردني  غير  ام  أردني  سواء  عمل  صاحب  كل  فان  وعليه 
بأ  الشمول  نظام  يحددها  أسس  وفق  القانون  الضمان بأحكام  قانون  حكام 

 االجتماعي . 
: يشمل هذا الحكم ويخاطب كل من أصحاب العمل    العمل صحاب  نطاق أ-5

لحسابه الخاص  والعاملين  مالكوا،م  والشركاء     وهم  الفردية  المؤسسات 
 المتضامنين في الشركات التضامن والتوصية البسيطة . 

يعم شخص  كل  الخاص  لحاسبه  بالعامل  يقصد  وال  وهنا  منشأته  في  لوحده  ل 
أ عامل  أي  إشرافه  تحت  مستخدميعمل  شخص    و  كل  هو  العمل  وصاحب   ,

 كثر من العمال او المستخدمين . طبيعي أو معنوي يستخدم عامل او ا
ل  لزم كل صاحب عمل بالشمول دون اشتراط وجود عماومن هنا فان المشرع أ

 حكام القانون . أو مستخدمين لديه ليتم شموله بأ
لفردية  صحاب العمل بالمؤسسات اومن الجدير ذكره أن هذا الحكم قد خاطب أ

التضامن   شركات  في  يوجه،والشركاء  شركات   ولم  في  للشركاء  الخطاب  هذا 
خاصة األ وضوابط  أحكام  ضمن  الشركاء  هؤالء  شمول  يتم  انه  باعتبار  موال 

 باعتبارهم موظفين في هذه الشركات .
دني بعض األحكام الناظمة  ر أحكام شمول أصحاب العمل : لقد حدد المشرع األ

 حكام القانون وهي : بألشمول أصحاب العمل  

http://www.arabjhs.com/


                                           Arab journal for Humanities and Social  Sciences                                                       جتماعية واال المجلة العربية للعلوم اإلنسانية

                 Scientific electronic journal                                                                   مجلة علمية الكترونية محكمة                           
 www.arabjhs.com                                                                                             2021شباط  -العدد الخامس      

                                                                                                                                   ISSN: 2709-5312 
  =================================================================================== 

134 
 

حكام لقانون بانه كل عامل  شرع األردني صاحب العمل لشموله بأ حدد الم  –  1
المؤسسة  مالك  او  المتضامن  الشريك  و  العمل  صاحب  او  الخاص  لحسابه 

 الفردية .
من الشهر الذي يطلب فيه  صحاب العمل  يتم تطبيق أحكام القانون على أ  –  2

بأ القانون الشمول  ت   حكام  من  المنشأةاو  على  التفتيش  بها    اريخ  يعمل  التي 
 صاحب العمل . 

 يشترط لشمول صاحب العمل ان يكون عامال في منشأته .  – 3
 سنه من عمره .  16اكمل   ان يكون صاحب العمل قد – 4
 اال يكو عمره تجاوز الستين .  – 5
 ي منفعة من هذا القانون . اال يكون قد استحق ا – 6
 م او قانون تقادي اخر ملزم . اال يكون مشمول بنظا – 7
 55يتم حديد اجر صاحب العمل وفق ضوابط محددة بنص القانون والنظام.  – 8
 

 الفرع الثاني :  
 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

للضمان االجتماعي ض العامة  المؤسسة  الطرف يتم دراسة  باعتبارها  نطاق  من 
سة  والحديث عن هذه المؤس  ،حام قانون الضمان االجتماعيالموكل إليه تطبيق ا 

اإل الناحية  للمؤسسة من  اإلداري  التنظيم  توضيح  والتأمينية  يتم من خالل  دارية 
 واالستثمارية . 

 داري أوال : التنظيم ال
( المادة  في  األردني  المشرع  نص  بمقتضى  8لقد  تنشأ  انه  على  القانون  من   )

اال للضمان  العامة  المؤسسة  تسمى  مؤسسة  القانون  هذا  تتمتع  أحكام  جتماعي 
 ردن ...... عمان ولها الحق بفتح فروع في األ بشخيصة اعتباريه ويكون مركزها

 
 نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان االجتماعي . 55
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 داري من خالل ما يلي : ح التنظيم اإلويتض

 دارة :  مجلس ال – 1
عام   ومدير  رئيسا  باعتباره  العمل  وزير  يضم  ادارة  مجلس  للمؤسسة  يكون 

االجتماعي االستث  ، الضمان  صندوق  ورئيس  للرئيس  محافظ  ،مار  نائب  ونائب 
البنك المركزي وممثل من القوات المسلحة وعضوين من نقابات المهنية واربعة  
العضوية   وتكون  العمل  اصحاب  من  واربعة  العمال  لنقابات  العام  االتحاد  من 

 لمدة ثالث سنوات. 
الرئيس  من  بدعوة  االقل  على  شهر  كل  مره  اجتماعته  المجلس  ومن    ،يعقد 

ر عادية بدعوة من الرئيس او بطلب من اربعة اعضاء الممكن انعقاد جلسة غي
هذه   في  ستبحث  التي  واالمور  لالجتماع  الدعوة  اسباب  الطلب  بهذا  ويرفق 

 56الجلسة .
شراف على شؤون المؤسسة الهدف الرئيسي من انشاء مجلس اإلدارة هو اإل  ان

 واعمالها ويكون ذلك من خالل مهام المجلس المحددة بمايلي: 
 اسة العامة التأمينية واالستثمارية للمؤسسة . اقرار السي -1
 اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة . -2
 االشراف على الفحص المالي للمؤسسة . -3
 اقرار الموازنة السنوية  للمؤسسة . -4
 إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمة الداخلية . -5
 اقتراح القوانين واالنظمة الخاصة بالمؤسسة . -6
 
 

 
  527ص  –مرجع سابق  –د . سيد محمود رمضان 56
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 العام :  المدير -2
مجلس   من  بقرار  االجتماعي  للضمان  العامة  للمؤسسة  العام  المدير  تعيين  يتم 

 الوزراء بتنسيب من رئيس المجلس ويكون مهام المدير العام مايلي : 
 تطبيق السياسات التي يقرها المجلس . -أ

 عداد مشروع الموازنة . إ -ب
 في المؤسسة . اإلشراف على موظ-ج
 قية . إصدار التعليمات التطبي -د

 لجنة المراقبة :   -3
تشك  أ يتم  ثالثة  وتضم  اإلدارة  مجلس  قبل  من  المراقبة  لجنة  من    ،عضاءيل 

واستثماريا ماليا  المؤسسة  اعمال  مراقبة  على  تقوم  تقارير    ، المجلس  وتدقيق 
المد  يجوز ان يكون  انه ال  العلم  للمؤسسة مع  الداخلي  العام ورئيس  التدقيق  ير 

 هذه اللجنة .  عضاء فيصندوق االستثمار أ 
 
 لجنة الحوكمة :   – 4

اللجنه  هذه  تشكيل  ا   يتم  من  الرئيس  ويكون  المجلس  قبل  المجلس  من  عضاء 
التأمينات   مجلس  من  عضوين  وتقوم  ،وتضم  االستثمار  مجلس  من  وعضوين 

الهيكل   ومراجعة  الرشيدة  الحوكمة  بأسس  للمجلس  التنسيب  على  اللجنة  هذه 
 السلوك . طيمي للمؤسسة وتوفير مدونة ن الت 
 

 ثانيا : التنظيم التأميني  
 مجلس التأمينات :  – 1
للمادة )    استنادا  المجلس  تشكيل هذا  المدير  13تم  القانون ويتشكل من  ( من 

احدهم من    ،دارةم وزارة الصحة وعضوين من مجلس اإلوامين عا،العام رئيسا  
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سة من  ممثلي العمال واالخر من اصحاب العمل وثالثة اعضاء من خارج المؤس
 اهل الخبرة وتتولى هذه اللجنة ما يلي : 

 اقتراح السياسة التأمينية . -ا
 التنسيب للمجلس باقرار الموازنة . -ب
 رفع تقاريير للمجلس تخص االنشطة التأمينية . -ب
 تشكيل اللجان التأمينية . -ج

 اللجان التأمينية :  – 2
تنسيب   بناءا على  التأمينية  اللجان  التأمينات  العام وتكون  يشكل مجلس  المدير 

والمنشآت وتطبيق أحكام القانون  ،وظيفة هذه اللجان تسوية حقوق المؤمن عليهم  
 وهذه اللجان هي : 

 :    وليةسوية الحقوق األ لجنة او لجان ت-1
حقوق  تسوية  لجان  عدة  تشكيل  الجان  ونظام  القانون  اجاز  البداية  في 

ان من اعضاء عددهم  وعليه فانه يتم تشكيل هذه اللج ،اولية في المؤسسة  
المؤسسة يزيد عن سبعة من موظفي  يقل عن خمسة وال  يكون من    ،ال 

التامينات  مجلس  ويحدد  خارجها  او  المؤسسة  داخل  من  طبيب  بينهم 
 رئيس اللجنه ويتم تعيين امين سر لهذه اللجنه. 

العمل  باصابات  الخاصه  القرارات  اتخاذ  اللجنة  هذه  مهام  حيث    ، ويكون  من 
اصابة عمل او ال وتحديد مدة    ، ث الذي يتعرض له المؤمن عليهاعتماد الحاد

التعطيل كما تختص اللجنه باحالة المؤمن عليهم الى اللجنة الطبية االولية في  
 حاالت العجز الكلي الطبيعي الدائم او الجزئي . 
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 :    لجنة تسوية الحقوق االستئنافية-2
ا موظفي  من  اعضاء  سبعة  من  اللجنة  هذه  تشكيل  من  يتم  ويكون  لمؤسسة 

اللجنة ،ضمنهم طبيب سواء من داخل المؤسسة او خارجها   ويتم تعيين رئيس 
تعيين   يتم  كما  العام  المدير  من  بتنسيب  التأمينات  مجلس  قبل  من  واالعضاء 

 أمين سر لهذه اللجنة . 

القرارات  االعتراضات على  البت في  االستئنافية  الحقوق  تسوية  لجنة  تتولى 
لجان   عن  االوليه الصادرة  الحقوق  وفروع    ،تسوية  ادارات  مديري  وعن 

المنشآت شمول  بالغاء  اللجنة  وتختص  الشمول    ،المؤسسة  تاريخ  تعديل  او 
عليهم   المؤمن  الخاضع  االجر  بتقدير  اللجنة  تختص  عدم ،كما  حال  في 

البيانات  مطابقة  عدم  حال  في  او  المنشآت  لدى  والسجالت  الدفاتر  توافر 
 واقع . المقدمة من المنشآت لل

 :   لجنة شؤون الضمان -3
التأمينات   مجلس  من  واثنين  اللجنة  هذه  رئيس  العام  المدير  واربعة  ، يكون 

اث  من ضمنهم  التأمينات  مجلس  تعيين  نيسميهم  ويتم  المؤسسة  موظفي  من  ين 
 امين سر لهذه اللجنة . 

وتقوم هذه اللجنة على البت في االعتراضات على قرارات لجنة تسوية الحقوق  
وفق أحكام القانون ،والغاء الفوائد والغرامات المترتبه على المنشآت    ،تئنافيةاالس

 الى اشتراك اختياري .  على تحويل فترات االشتراك الملغاةوالموافقه 
 
 :  ولية جنة الطبية األ الل-4

في   للنظر  المؤسسة  في  الطبية  اللجان  من  اكثر  او  لجنة  تشكيل  الممكن  من 
العمل   الط  ، اصابات  تتكون    ، بيعي  والعجز  من  حيث  طبيب  من  اللجنة  هذه 
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المؤ  الجامعية  داخل  المستشفيات  من  وطبيب  الصحة  وزارة  من  وطبيب  سسة 
وطبيب من القطاع الخاص بحيث يكون    ،وطبيب من الخدمات الطبية الملكية 

هنالك تنوع في االختصاصات الطبية بين هؤالء االطباء ويتم تعيين امين سر  
 لهذه اللجنة . 

هذه اللجنة النظر واصدار القرارت الخاصة فيما يتعلق باصابات العمل    وتتولى
وتختص اللجنة باصدار القرارات ،تقدير نسبة العجز وتقدير مدة التعطل    : مثل

الخاصة بحاالت العجز الطبيعي الكلي او الجزئي مثل ثبوت العجز من عدمه  
 وتحديد نسب العجز . 

 :   اللجنة الطبية االستئنافية -5
الت يتم   وفق  استشاريين  اطباء  من  اللجنة  هذه  اللجنة تشكيل  في  المتبع  مثيل 

وتنظر هذه اللجنة باالعتراضات المقدمة من المؤمن عليهم ومن  ، ولية  الطبية اال
 .  على قرارات اللجنة الطبية األولية  المدير العام

 

 ثالثا : التنظيم االستثماري 
 وصندوق االستثمار  يتكون هذا التنظيم من خالل مجلس االستثمار 

 مجلس االستثمار : -1
االستثمار   صندوق  رئيس  من  االستثمار  مجلس  العام يتكون  والمدير 

اإل العمال واالخر ممثل عن ،دارة  واثنين من مجلس  احدهما ممثل عن 
من اهل   ،اصحاب العمل ويضم ايضا خمسة اعضاء من خارج المؤسسة

رئي  احدهم  ويكون  الوزراء  مجلس  يعينهم  ويقوم  الخبرة  لهذاالمجلس  سا 
 المجلس على : 

 وضع السياسة االستثمارية لصندوق االستثمار . -أ
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 وضع الخطة العامة الستثمار اموال الضمان . -ب
 االشراف على تنفيذ السياسة االستثمارية . -ج
 اتخاذ القرارات االستثمارية اللالزمة .-د

 صندوق االستثمار : : -1

( المادة  نص  االمر  هذا  من8يحكم  صندوق    (  انشاء  تضمنت  التي  القانون 
 يسمى صندوق استثمار اموال الضمان ويتمتع باستقالل اداري . 

بناءا على  14ونظمتالمادة ) الوزراء  الصندوق من خالل مجلس  تعيين رئيس   )
 تنسيب رئيس مجلس االدارة .

 
 الخاتمه 

من في  ن النطاق الشخص لتطبيق قانون الضمان االجتماعي يك نجد مما سبق أ
عليهم   وأ،المؤمن  العمال  العمل وهم  للضمان   ،صحاب  العامة  والمؤسسة 

بحيث    ، طرافضمان نوع من التوازن  بين هذه األفقد اوجد قانون ال،االجتماعي  
أحكام   بحدود  المطبقة  التأمينات  االستفادة من  المؤمن عليهم من  القانون  يمكن 

طراف بهذه األحكام على القانون يكون هنالك التزام من األوبوجود هذا  ،القانون  
 خر . شكل  يمنع وقوع إجحاف او تعد من احد االطراف على اآل

األ يو إن  قانون  من  خال  مجتمع  في  فيه  وضاع  تكون  االجتماعية  الحماية  فر 
قبل العمال على    كون ذلك يحقق عدم االطمئنان من   ،وضاع مأساوية ومحزنة أ

ا وتعسف  يؤ مستقبلهم  بشكل  العمال  على سالصحاب  العمال ثر  وصحتهم    ، مة 
حتى ان ذلك يزيد من البطالة ،لى فقدان الخبرات والمهارات  كما إن ذلك يؤدي إ

 ونسبة الجرائم بشكل يهدد السلم المجتمعي . 
وتوفر لهم سبل الحماية  ،على عكس المجتمعات المتقدمة التي تحترم مواطنيها  

االج ،االجتماعية   للتأمينات  الناظمة  التشريعات  سن  خالل  بشكل  ،تماعية  من 

http://www.arabjhs.com/


                                           Arab journal for Humanities and Social  Sciences                                                       جتماعية واال المجلة العربية للعلوم اإلنسانية

                 Scientific electronic journal                                                                   مجلة علمية الكترونية محكمة                           
 www.arabjhs.com                                                                                             2021شباط  -العدد الخامس      

                                                                                                                                   ISSN: 2709-5312 
  =================================================================================== 

141 
 

مستقبلهم   على  االطمئنان  في  ثقتهم  العناية  ،يعزز  من  الكافي  القدر  وتوفير 
 . شكل يقلل من البطالة ويزيد من اإلنتاج وب ،الصحية واالجتماعيه 
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 مفهومها ،وأهميتها ، وأهدافها،وطرق تدريسها. التربية الوطنية 

National education is its concept, importance, 
objectives, and teaching methods. 

 الدكتور عارف محمد مفلح الجبور 
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 الملخص

الدراس هذه  وأهدافها،وطرق إة  هدفت   ، وأهميتها  مفهومها  الوطنية  التربية  على  التعرف  لى 
والتقارير  الدراسات  دراسة  خالل  من   ، التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحث  استخدم  تدريسها 

والتربية  لى أهم النتائج التالية والتي تحققت  وهي :  إلمنشورات  والكتب  وتوصل الباحث  وا
المفاهيم   أبرز  إلى نشرها من أجل تعزيز رو الوطنية من  التربوية  المؤسسات  ح التي تسعى 

اال  و  للوطنالوالء  بأنها  ،و نتماء  الوطنية  التربية  المقصودة إ تعرف  و  الهادفة  العمليات  حدى 
بوطنهم،  الشباب  اعتزاز  يزاد  حتى  الوطن  تجاه  اإليجابية  العواطف  و  المشاعر  تنمية  إلى 

اهات االيجابية لديهم ، كالمواطنة الصالحة ، واستقالل  وتهدف إلى تزويد الطلبة بالقيم واالتج
المشروعة والمكتسبة ، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم ، واحترام   بالحريات  التمتع  الشخصية  و 
اآلخرين  واالنفتاح على الثقافات األخرى والحوار معها، والحفاظ على العادات والتقاليد والقيم 

بين والمواءمة   ، األصيلة  والمهارات   العربية  المعارف  وتوظيف   ، والمعاصرة  األصالة 
والكفايات التي تعلمها الطلبة في تطوير المجتمع ، وتلبية احتياجاته ، والفهم الواعي للمفاهيم  
العالمية المرتبطة بحقوق اإلنسان ، والقانون الدولي ، وثقافة السالم والبيئة، ويوصي الباحث 

  عقد و   بالدراسات حول مناهج وكتب التربية الوطنية وتحليلهابما يلي : توجيه الباحثين للقيام  
اللقاءات والدراسات حول مناهج التربية الوطنية ودورها في تعزيز قيم الوالء واالنتماء .توجيه  
للباحثين    المجال  المجتمع.فتح  الوطنية في حياة  التربية  لتعميق مظاهر وجوانب  المؤسسات 

 سات حول طرق وأساليب تدريس التربية الوطنية. بإجراء المزيد من البحوث والدرا

 الكلمات المفتاحية :التربية الوطنية ، األهداف ، طرق التدريس ،المؤسسات . 
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       National education is its concept, importance, objectives, and 
teaching methods.                  

Abstract 

This study aimed to identify national education its concept and 
importance, its objectives, and ways of teaching it, the researcher 
used the descriptive analytical curriculum, through the study of 
studies, reports, publications and books, and reached the 
researcher to the most important results achieved: and national 
education is one of the most prominent concepts that educational 
institutions seek to spread in order to promote the spirit of loyalty 
and belonging to the homeland, and the national education is 
known as one of the processes aimed and intended to develop 
positive feelings and emotions towards the country in order to 
increase the pride of young people in their homeland, and aims to 
provide students with the support of students. With their positive 
values and attitudes, such as good citizenship, personal 
independence, enjoyment of legitimate and acquired freedoms, 
knowledge of their rights and duties, respect for others, openness 
to other cultures and dialogue with them, preservation of authentic 
Arab customs, traditions and values, harmonization of authenticity 
and contemporary, employment of knowledge, skills and 
competencies learned by students in the development of society, 
meeting its needs, a conscious understanding of the global 
concepts related to human rights, international law, culture of 
peace and the environment, the researcher recommends the 
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following: Directing institutions to deepen the manifestations and 
aspects of national education in the life of society. 

Key word: national education , objectives, teaching methods. 
Institutions. 

 المقدمة . 
تعد التربية الوطنية من المفاهيم التي لقيت وال تزال تلقى اهتمامًا متزايدًا بمرور   

الوقت في المجتمعات اإلنسانية باختالف أيديولوجياتها الفكرية، وذلك نتيجة للثمار  
تش  الوطنية  فالتربية  المجتمعات؛  هذه  على  بها  وتعود  تعطيها  تربية  التي  إلى  ير 

اإلنسان تربية تؤهله ألن يكون إنسانًا صالحًا في مجتمعه أو المجتمع الذي يحيا أو  
يعيش به بحيث يقوم بواجباته ويلتزم بها تجاه نفسه وتجاه مجتمعه بوازع داخلي قبل  
وجود أي شكل من أشكال المراقبة أو السلطة. والتربية الوطنية تعنى بتأهيل الطلبة  

اح  والسياسية ليتعلموا  الفكر  في  اآلخرين  حقوق  واحترام  وسيادته،  القانون  ترام 
القرار   وصنع  الحياة  بناء  في  المجتمع  وأهمية  السلطة  بدور  وتوعيتهم  واإلنتاج، 

المؤسسي،  ،  السياسي للعمل  واالحترام  الفهم  بتعميق  الوطنية  التربية  تعنى  كما 
النقد وقبول  لدى،  والتسامح،  تعمق  وهي  اآلخر.  في    والرأي  المشاركة  الطلبة 

العامة والقواعد  القانون  إطار  في  الحر  االنتخاب  وممارسة   Civic)االنتخابات 
Society, 2002)  . 

ية والمدنية ( الى تنمية  ولذلك تسعى مناهج الدراسات االجتماعية ) التربية الوطن 
اإل التفاعلالحس  ومهارات   ، الديموقراطية  مبادىء  وتطبيق   ، ،    نساني  االيجابي 

لى المشكالت التي تواجه الطلبة  إبداعي ، من خالل النظر بعمق  والتفكير الناقد واإل
بناء مجتمعه ووطنهم واالنتماء  في سبي التربية والتعليم ،  إل  ( ،  2005ليه ) وزارة 

و  الوطنية  التربية  لمبحث  المحورية  التعليمية  النتاجات  بينت  على  -كما  المدنية 
يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة التربية    تحقيق مجموعة من األهداف التي

ن يكون قادرا على : توظيف األحداث  أ(  12  -6ية والمدنية للصفوف من )  الوطن 
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تنمية االعتزاز القومي ، ومواكبة التطورات والتغيرات العالمية االيجابية  -الجارية ل
التفكي العقالنية في  والتعصب األعمى ، واعتماد  التقليد  ونبذ  وتعميق مفهوم  ،   ، ر 

 (. 2007التفكير الناقد لدى المتعلمين ) دليل المعلم التربية الوطنية والمدنية ، 
ن مفهوم التربية الوطنية يشير إلى ذلك الجانب من التربية الذي يشعر الفرد من  إ

صفة   إلى  تتحول  أن  إلى  عليها  والتأكيد  فيه،  ويحققها  المواطنة  بصفة  خالله 
ادة الفرد ونجاحه، وتقدم الجماعة ورقيها ال يأتي من الشعور  الوطنية، ذلك أن سع

والعاطفة إذا لم يقترن ذلك بالعمل اإليجابي الذي يقوم على المعرفة بحقائق األمور  
والفكر الناقد لمواجهة المواقف ومعالجة المشكالت، فبهذا الجانب العملي تحصل  

واالر  بالنفع  الفرد  على  تعود  التي  المادية  الجماعة  النتائج  وعلى  والسعادة،  تياح 
 بالتقدم والرقي )التميمي ،(.  

ها من  والتربية الوطنية من أبرز المفاهيم التي تسعى المؤسسات التربوية إلى نشر 
اال و  الوالء  روح  تعزيز  للوطنأجل  بأنها  ،و نتماء  الوطنية  التربية  حدى  إتعرف 

العوا و  المشاعر  تنمية  إلى  المقصودة  و  الهادفة  تجاه العمليات  اإليجابية  طف 
الوطن حتى يزاد اعتزاز الشباب بوطنهم ،و من ثم يسعوا إلى المحافظة عليه و  

التربية الوطنية    على مكتسباته و المساهمة في  حدى الوسائل  إنهضته و تعتبر 
نتماء  تنمية و تحفيز مفهوم الوالء و االالتي تعتمد عليها المؤسسات التربوية في  

 (.  (www.almrsal.com لدى الطالب
وتعد التربية الوطنية من المفاهيم التي لقيت وال تزال تلقى اهتمامًا متزايدًا بمرور  
نتيجة   وذلك  الفكرية،  أيديولوجياتها  باختالف  اإلنسانية  المجتمعات  في  الوقت 
للثمار التي تعطيها وتعود بها على هذه المجتمعات؛ فالتربية الوطنية تشير إلى  

تربية   اإلنسان  المجتمع  تربية  أو  مجتمعه  في  صالحًا  إنسانًا  يكون  ألن  تؤهله 
وتجاه   نفسه  تجاه  بها  ويلتزم  بواجباته  يقوم  بحيث  به  يعيش  أو  يحيا  الذي 

 مجتمعه بوازع داخلي قبل وجود أي شكل من أشكال المراقبة أو السلطة.  
بة  فالتربية الوطنية ضمن هذا اإلطار تشير إلى أنها: العملية التي نزود بها الطل

بالمعرفة والمهارات والفهم لكي يلعبوا دورًا فاعاًل في مجتمعاتهم سواء أكان على  
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المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي، وليكونوا مواطنين يتصفون بشخصيات  
جوانب   تنمية  على  تعمل  وهي  وحقوقها،  لواجباتها  وواعية  ومسؤولة  مفكرة 

وتطو  والثقافية  واألخالقية  الروحية  أنفسهمشخصياتهم  من  واثقين  ليكونوا  ،  يرها 
أيضًا   وهي  وخارجها،  الصفية  الغرفة  داخل  وتصرفاتهم  أفعالهم  عن  ومسؤولين 
تشجعهم على لعب دور فاعل في حياة مدارسهم وجيرانهم. التربية الوطنية تعلم  

الوطني اقتصادهم  الديمقراطية ،  الطلبة عن  وتعمق  ،  ومؤسساته، وقيمه، ومبادئه 
لآلخري  الوطنية  االحترام  هوياتهم  باختالف  والعرقيةن،  تعنى .  والدينية  أنها  كما 

بتطوير قدرات الطلبة على التفاعل مع القضايا واألحداث بإيجابية ومسؤولية، من 
والتربية الوطنية تعنى    . (Crick, 2000)خالل المشاركة بالنقاشات المتعلقة بها  

احترام حقوق اآلخرين في الفكر  بتأهيل الطلبة ليتعلموا احترام القانون وسيادته، و 
الحياة   بناء  في  المجتمع  وأهمية  السلطة  بدور  وتوعيتهم  واإلنتاج،  والسياسية 

كما تعنى التربية الوطنية بتعميق الفهم واالحترام للعمل  ،  وصنع القرار السياسي
النقد وقبول  والتسامح،  الطلبة  ،  المؤسسي،  لدى  تعمق  وهي  اآلخر.  والرأي 

اال في  والقواعد المشاركة  القانون  إطار  في  الحر  االنتخاب  وممارسة  نتخابات 
و تعّد التربية الوطنية والمدنية امتدادًا    . ، كما(Civic Society, 2002)العامة

الوطنية   اإلستراتيجية  أبعاد  من  بعدًا  باعتبارها  والتعليم،  التربية  لفلسفة  وظيفيًا 
منهما إعداد المواطن الصالح، للتعليم العالي، وباعتبار أن الهدف الرئيسي لكل  

المجتمع في  بأدوارهم  للقيام  وتأهيلهم  الطلبة  إعداد  إلى  تهدف  الوطنية    فالتربية 
 (.   2014، الرفاعي ،عالونة   ، طوالبة)

كما أن مناهج الدراسات االجتماعية والوطنية تسهم في تنمية الحس اإلنساني ،  
التفاعل ومهارات   ، الديمقراطية  مبادىء  الناقد اال   وتطبيق  والتفكير   ، يجابي 

سبيل  واإل في  الطلبة  تواجه  التي  المشكالت  إلى  بعمق  النظر  خالل  من  بداعي 
  ، والتعليم  التربية  وزارة   ( ووطنهم  مجتمعهم  جميع  2005بناء  ويتفق  كما   ،  )

الدراسات   من  األسمى  الهدف  أن  على  االجتماعية  الدراسات  في  المتخصصين 
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نتماء الوطني ) سعادة  مواطنة الصالحة وتعزيز اال حقيق الاالجتماعية يتمثل في ت 
 ،1987  . ) 

 
 أوال : مشكلة البحث. 

الوطنية مفهومها وأهميتها ،   التربية  التعرف على  البحث في محاولة  تتحدد مشكلة 
القيم   غرس  في  ودورها   ، التربوية  العملية  على  وتأثيرها   ، تدريسها  وأهداف 

دورها ايضا في تعزيز قيم الوالء واالنتماء ،  واالتجاهات االيجابية لدى الطلبة ، و 
ن ، واالعتزاز  وتكريس المواطنة الصالحة ، وتعزيز االنتماء الوطني ، وحب الوط

خالص والتمسك بقيم الوالء والتسامح والعدالة ، وتعزيز المواطنة  بنظام الحكم ، واإل
ورف   ، المسؤولة  والحرية  الوطني  والحس   ، الوطنية  والوحدة  االنعزال  الصادقة  ض 

الهوية الوطنية والعربية واإلسالمية ، وإشاعة  واالنكفاء واالنغالق ، ودورها بتعزيز 
المؤسسات  كافة  في  الوطنية  التربية  مادة  دور  على  والتأـكيد   ، الديمقراطية  الثقافة 
واإلسالمية   العربية  بعناصرها  الوطنية  الهوية  المناهج وتأصيل  التعليمية من خالل 

،  واإلنسانية   مجتمعاتهم  في  وفاعلين  مشاركين  ليكونوا  الطلبة  إعداد  في  ودورها   ،
التي تجعل   بالمعارف والمسلكيات والقيم  ومساهمين في حل المشكالت ، والتمسك 
منهم قادرين على خدمة المجتمع ، وتطويره والدفاع عنه ، والتعرف على والتمسك  

وحقوقه   الفرد  واجبات  وتحديد   ، واألنظمة  المجتمع  بالقوانين  تجاه  ومسؤولياته 
بالدراسة والتحليل التعرف على هذه الجوانب السابقة لدور   والدولة. ويحاول البحث 
التربية   على  التعرف  في  البحث  مشكلة  وتتحدد  ومناهجها،  الوطنية  التربية  مادة 
الدراسة  وتحاول   ، التدريس  وطرق   ، واألهداف   ، واألهمية   ، المفهوم   : الوطنية 

 ألسئلة التالية : اإلجابة عن ا
 أسئلة البحث : 

 ما مفهوم التربية الوطنية في األدب التربوي ؟  -1
 ما تعريف التربية الوطنية في ضوء األدب التربوي ؟  -2
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 ما أهداف التربية الوطنية ؟  -3
 ما أهمية التربية الوطنية ؟  -4
 ماهي طرق و أساليب تدريس التربية الوطنية وطرق تدريسها ؟  -5

 ثانيا : أهمية البحث. 
وموضوعات   -1 وأساليب  مناهج  تطوير  في  والتعليم  التربية  على  القائمين  تفيد 

 وطرق تدريس التربية الوطنية . 
تفيد المعلمين وتبصرهم بأهمية التربية الوطنية ، ودورها في غرس قيم المواطنة    -2

 والوالء واالنتماء في نفوس الطلبة . 
م  -3 في  والدراسات  البحوث  أمام  المجال  فتح  في  الوطنية  تسهم  التربية  ناهج 

 واالجتماعية . 
تساعد في تطوير مناهج التربية الوطنية بما يتناسب مع االتجاهات الحديثة    -4

 للتربية. 
والقومية  -5 الوطنية  والقيم  والمفاهيم  المبادىء  تضمين  مدى  على  التعرف 

 واإلنسانية في مناهج التربية الوطنية. 
 طنية ، بهدف تطويرها. تقويم ودراسة وتحليل كتب التربية الو -6
 التعرف على نفاط القوة ونقاط الضعف في مناهج التربية الوطنية ، ومعالجتها.  -7

 ثالثا: أهداف البحث. 
 التعرف على مفهوم التربية الوطنية في األدب التربوي.  -1
 التعرف على أهمية التربية الوطنية.   -2

 التعرف على أهداف التربية الوطنية.   -3
 على أساليب التربية الوطنية وطرق تدريسها.  التعرف  -4

 رابعا: منهج البحث : استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي . 
 خامسا: مصطلحات البحث :  
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المعارف   من  مجموعة  على  منظم  بأسلوب  الفرد  تنشئة   : الوطنية  التربية 
والد وتطويره  مجتمعه  خدمة  على  قدرة  أكثر  تجعله  التي  والقيم  فاع  والمسلكيات 

 (.  2006عنه ) محافظة ، 
التي تساعد الطلبة   المباحث المهمة  التربية الوطنية والمدنية : يعد من  منهاج 
معرفية   مصادر  باستخدام   ، لها  وانتمائهم  والئهم  وتعزيز  هويتهم  تعرف  في 
المحلي   مجتمعهم  نحو  إيجابية  واتجاهات  قيم  اكتساب  في  تساعدهم  متنوعة  

تنمية الحس اإلنساني ، وتطبيق مبادىء الديمقراطية  والعالمي ، كما تسهم في  
، ومهارات التفاعل اإليجابي ، والتفكير الناقد واإلبداعي ) دليل المعلم/ التربية  

 (. 2007الوطنية والمدنية ،  
 سادسا : الدراسات العربية واألجنبية . 

 : الدراسات السابقـة
 الدراسات العربية 
ة هدفت إلى التعرف على فاعلية المدرسة ( دراسة ميداني 2002وأجرى فريحة )

في التربية الوطنية و مدى توافر العناصر األساسية للتربية الوطنية لدى طالب  
الصف الثالث الثانوي في المدارس اللبنانية، من مثل اكتساب الطالب للمواقف 
ونوع   والدين  كالجنس  متغيرات  أثر  ودراسة  والسياسية  واالجتماعية  الوطنية 

( طالبًا 1511وثقافة األب واألم. حيث تم اختيار عينة عشوائية من )  المدرسة
النتائج أن هناك داللة إحصائية بين   الدراسة. وأظهرت  وطالبة لتحقيق أهداف 
الجنس،   المستقلة  والمتغيرات  الوطنية  بالتربية  المرتبطة  الطالب  معرفة 

الدر  وأظهرت  المدرسة،  ونوع  األهل  وثقافة  والدين،  ترابط  والمدرسة،  وجود  اسة 
السياسية،   ومواقفهم  المجتمعية  والقضايا  القانون  في  الطالب  يعرفه  ما  بين 
الدراسة ضعف مجموعة   بينما أظهرت  لديهم،  السابقة  المواقف  إيجابية  وأكدت 

 المعارف التاريخية لديهم. 
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الوطنية.    االجتماعية  التربية  تناولت موضوع   التي  العربية  الدراسات  تعددت 
در  ) ومنها  قطيفان  أداء  1994اسة  في  تدريبي  برنامج  أثر  تعرف  وهدفت   )

ومدى   والوطنية  االجتماعية  التربية  مبحثي  في  الصفية  الغرفة  داخل  المعلمين 
التربية االجتماعية والوطنية   المتنوعة والالزمة لتدريس مادة  للكفايات  اكتسابهم 

القدرة الكفايات:  هذه  ومن  األساسي،  والسابع  الخامس  تنمية    للصفين  على 
مجتمع   تكون  و  الفردية.  الفروق  ومراعاة  معلمي التفكير  جميع  من  الدراسة 

( 180التربية االجتماعية والوطنية حيث تم اختيار عينة عشوائية منهم بلغت )
إلى أن  الدراسة أسلوب المالحظة الشخصية وخلصت  معلمًا ومعلمة. واعتمدت 

لمعلمين الكفايات الضرورية للتدريس، البرامج التدريبية أثرت إيجابا في إكساب ا 
خاصة في مجاالت تنمية التفكير ومراعاة الفروق الفردية، وتوظيف المعرفة في 

 الحياة.
 ( والخوالدة  ناصر  دور  2004دراسة   على  التعرف  إلى  البحث  هذا  (هدف 

و  اإلسالمية"  "التربية  التربية    معلميمعلمي  في  والوطنية"  االجتماعية  "التربية 
ة )المجال االجتماعي، والمجال الوطني، والمجال السياسي( لطلبتهم من  الوطني 

وجهة نظر المعلمين أنفسهم في األردن. والى بيان ما إذا كان هناك فروق ذات  
اختالف   وإلى  يعزى  الوطنية  التربية  في  المعلمين  دور  في  إحصائية  داللة 

ا مجتمع  وتكون  والخبرة.  العلمي،  والمؤهل  والتخصص،  من  الجنس،  لدراسة 
اإلسالمية" "التربية  معلمي  في معلميو   جميع  والوطنية"  االجتماعية  "التربية 

 ( من  البحث  عينة  اختيار  تم  الحكومية،  المدارس  في  الوطنية  (  469التربية 
الدراسة  استخدمت  الدراسة،  لمتغيرات  وفقا  العشوائية  بالطريقة  ومعلمة  معلمًا 

إعدادها   تم  الت وتطويرها،  استبانة  وثباتها ووزعت خالل  وجرى  أكد من صدقها 
الدراسي   العام  من  األول  أن    .2003/2004الفصل  البحث  نتائج  وأظهرت 

أعلى دور للمعلمين في تربية الطلبة تربية وطنية على المجاالت مجتمعة، كان  
السياسي؛   المجال  ثم  االجتماعي  المجال  يليه  الوطني  جميع  وأن  المجال 

كما أظهرت الدراسة    (. 4.00بي أعلى من )المجاالت كانت ذات متوسط حسا
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من   لطلبتهم  الوطنية  التربية  في  والمعلمات  المعلمين  أدوار  بعض  في  قصورًا 
في   والمعلمات  للمعلمين  أدوار  تمثل  التي  الفقرات  من  العديد  حصول  خالل 
التربية الوطنية على متوسط حسابيا أقل من المستوى المقبول تربويا، من مثل:  

الط وعي  األردني،  تعمق  المجتمع  منها  يعاني  التي  المشكالت  بحلول  الب 
لدى  الذاتي  والنقد  النقد  تقبل  روح  وتنمية  الطلبة  لدى  المساءلة  روح  وتنمية 

أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على    الطلبة.   الدراسة  نتائج  وأظهرت 
الداللة) و"التربية    =0.05مستوى  اإلسالمية"  "التربية  معلمي  لدور   )  

الجنس   لمتغيرات  تعزى  وطنية  تربية  طلبتهم  تربية  في  والوطنية"  االجتماعية 
 والتخصص والمؤهل العلمي والخبرة. 

 ( العماري  في  1995وأجرى  الوطنية  التربية  منهاج  تقييم  إلى  هدفت  دراسة   )
مرحلة التعليم األساسي في الجمهورية اليمنية في ضوء أسس المنهاج، حيث  

الدراسة   مجتمع  التعليم  تكون  مرحلة  في  الوطنية  التربية  معلمي  جميع  من 
( العينة  وبلغت  صنعاء  في  اختيارهم 620األساسي  تم  ومعلمة  معلمًا   )

المصادر  ألهمية  عاليًا  تقديرًا  الدراسة  عينة  وأظهرت  العشوائية.  بالطريقة 
فروق   وجود  الدراسة  أظهرت  كما  الوطنية،  التربية  لمنهاج  والفلسفية  الفكرية 

لدرجة توفر معايير تطور  ذات دال الدراسة  أفراد عينة  تقدير  لة إحصائية في 
التدريس في كليات   المناهج وأساليب  الوطنية وتطوير مقررات  التربية  منهاج 

   التربية بما يتناسب مع االتجاهات المدنية للتربية.
( درجة تضمين مفاهيم التعليم  2014(طوالبة  عالونةدراسة عالونة الرفاعي   -

ف فيالمهني  العليا  األساسية  للمرحلة  والمدنية  الوطنية  التربية  كتب    ي 
لصفوف  األردن، والمدنية  الوطنية  التربية  كتب  تحليل  إلى  الدراسة  هدفت 

المرحلة األساسية العليا ، للتحقق من درجة تضمينها  لمفاهيم التعليم المهني  
واستخدمت االقتصاد, واالتصال, والتكنولوجيا, والنمو المهني(،  في مجال :)

فيها  طريقة تحليل المحتوى. وخلصت النتائج إلى أن كتب التربية الوطنية  
( إلى  وصل  المفاهيم  من  عددًا  تتضمن  مفهوماً 142والمدنية  توزعت  (   ،  
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المفاهيم االقتصادية احتلت الحيز األكبر بين    على المجاالت األربعة   وأن 
 ( الثالثة  الكتب  فتضّمنت   ، جميعها  تك95المجاالت  تضمينًا  (  وأقلها  رارًا, 

الباحثون بضرورة  الدراسة أوصى  نتائج هذه  وبناء على   ، االتصال  مفاهيم 
التعديالت  الضرورية عل المهنية بشكل متوازن وإدخال  المفاهيم   ى  عرض 

التربية الوطنية والمدنية   يتم    كتب  التي لم  الغائبة  المفاهيم   بحيث تتضمن 
 اإلشارة إليها مطلقًا. 

در  - )  وتناولت  العطيوي  االجتماعية    1995اسة  التربية  مناهج  تقييم   ) م 
األساس  ضوء  في  األردن  في  األساسي  التعليم  مرحلة  في  والوطنية 
واستفتاء   والوطنية  االجتماعية  التربية  كتب  بتحليل  قامت  حيث  االجتماعي 
معلمي تلك المناهج و أشارت إلى توافر بعض جوانب األساس االجتماعي  

أ كما  الكتب  باألساس  في  كبيرة  معرفة  على  المعلمين  أن  الدراسة  ثبتت 
االجتماعي وأن هناك عالقة بين توفر األساس االجتماعي ومعرفة المعلمين  
بهذه األسس ، وأن األساس االجتماعي من األسس المهمة التي تبني الدول  

هـ( إلى تحليل محتوى   1417كما هدفت دراسة العمير )    عليها أنظمتها .
التار  المملكة  كتب  في   ) بنات   ( العام  التعليم  بمراحل  النهائية  للصفوف  يخ 

العربية السعودية في ضوء اتجاهات عمق المعرفة وطرق عرضها وتوصلت 
النهائية   للصفوف  التاريخ  كتب  في  المعرفي  العمق  توفر  عدم  إلى  الدراسة 
والخرائط   والتعميمات  المفاهيم  عرض  طرق  وغياب   ، العام  التعليم  بمراحل 

حجم  ال تناسب  التي  بالصورة  التنظيمية  األنماط  توفر  وعدم   ، مفهومية 
الموضوعات واألحداث التاريخية مما أدى إلى تفكك المعلومات التاريخية في  

 الكتب .  
 ( الدويري  حاولت  التربية    1417كما  كتب  في  القيم  واقع  على  التعرف  هـ( 

ة األساسية في األردن  االجتماعية والوطنية للصفوف األربعة األولى من المرحل
  ، بتدريسها  يقومون  الذين  المعلمين  نظر  ووجهة  محتواها  تحليل  خالل  من 
وأظهرت الدراسة أن القيم توفرت بنسبة أعلى في الصف الرابع فالثالث فاألول  
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فالثاني أما أكثر القيم توفرًا فهي القيم االجتماعية ثم االقتصادية ثم السياسية ثم  
 الدينية . 

درا ) وكشفت  العقيل  المواد   1419سة  كتب  في  القيم  توفر  مدى  عن   ) هـ 
قام   حيث  السعودية  العربية  المملكة  في  للبنين  االبتدائية  بالمرحلة  االجتماعية 
بتحليل كتب المواد االجتماعية الستة المقررة في المرحلة االبتدائية وبلغ تكرار  

التوزي 1595)     القيم ع لم يكن متكافئًا ( قيمة موزعة على الكتب الستة ولكن 
 . ويختلف باختالف مادة التخصص إذا كانت جغرافيا أوتاريخًا  

   ( الشلول  المفاهيم  1996وقام  شيوع  درجة  تعرف  إلى  هدفت  بدراسة   )
في  العليا  األساسية  للمرحلة  والوطنية،  االجتماعية  التربية  كتب  في  السياسية 

التربية   كتب  محتوى  بتحليل  الباحث  قام  حيث  والوطنية  األردن.  االجتماعية 
من   تكونت  والوطنية  االجتماعية  التربية  ومعلمات  معلمي  من  عينة  واختيار 

( معلمًا ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وأظهرت الدراسة أن كتب  67)
التاريخ للصفوف الثالثة العليا من المرحلة األساسية احتلت المرتبة األولى في  

المفاهيم   على  والمدنية  احتوائها  الوطنية  التربية  كتب  جاءت  ثم  السياسية، 
للصفوف الثالثة العليا في المرتبة الثانية. كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق  
االجتماعية   التربية  كتب  في  السياسية  المفاهيم  لشيوع  إحصائية  داللة  ذات 
أو   العلمي،  المؤهل  أو  للتخصص،  تعزى  العليا  األساسية  للمرحلة  والوطنية 
الخبرة وعدم وجود توافق بين نتائج تحليل المحتوى، ووجهة نظر المعلمين حول  

 مدى شيوع المفاهيم السياسية في كتب التربية االجتماعية والوطنية.  
   ( العمري  مساهمة 1997وأجرى  مدى  على  التعرف  إلى  هدفت  دراسة   )

الوطني لدى    منهاج التربية االجتماعية والوطنية في التأسيس المعرفي لالنتماء
حيث   والمعلمين.  المشرفين  نظر  وجهة  من  األولى  األربعة  الصفوف  تالميذ 

( مشرفًا 33تكون مجتمع الدراسة من جميع مشرفي المرحلة األساسية وعددهم )
وأظهرت  707و) الدراسة،  ألغراض  االستبانة  واستخدمت  ومعلمة،  معلمًا   )
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تقد  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  لمدى  الدراسة  المشرفين  ير 
وفقا   التالميذ  لدى  الوطني  لالنتماء  المعرفي  التأسيس  في  المنهاج  مساهمة 
العلمي، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة  لمتغير الخبرة و التخصص 
المعرفي لالنتماء   التأسيس  المنهاج في  المعلمين لمساهمة  تقدير  إحصائية في 

 التخصص.  الوطني تبعا لمتغير الجنس و الخبرة و 
( زيدان  مراعاة 1998أما  درجة  على  التعرف  إلى  هدفت  دراسة  أجرت  فقد   )

من   الصالح  المواطن  لصفات  األولى(  )الستة  للصفوف  الوطنية  التربية  مقرر 
وتكون   فلسطين  في  الغربية  الضفة  شمال  محافظة  في  المعلمين  نظر  وجهة 

وال الوطنية  التربية  منهاج  معلمي  جميع  من  الدراسة  عددهم  مجتمع  بالغ 
وباستخدام  1522) العشوائية  بالطريقة  العينة  واختيرت  ومعلمة  معلمًا   )

االستبانة، حيث أظهرت الدراسة أن صفات المواطن الصالح تنحصر في ثالثة  
مجاالت هي السياسية واالقتصادية واالجتماعية. كما أظهرت وجود فروق ذات  

الوطني  التربية  معلمي  استجابة  في  إحصائية  المواطن  داللة  صفات  نحو  ة 
تقدير   أن  الدراسة  وبينت  الدراسة ونوعها  الجنس ومستوى  لمتغير  تبعا  الصالح 

 المعلمات لصفات المواطن الصالح أعلى من الذكور. 
السيد )   الدراسات االجتماعية    1991تناولت دراسة  فاعلية مقررات  م ( مدى 

ا بالحلقة  واالجتماعية  الخلقية  القيم  تنمية  في  التعليم  ومعلميها  من  لثانية 
ومالحظة   الدراسية  المقررات  محتوى  تحليل  خالل  من  ذلك  و  األساسي 
المقررات   احتواء  عن  الدراسة  نتائج  أسفرت  وقد   ، التدريس  أثناء  المعلمين 
الثانية   منالحلقة  الثالثة  الصفوف  في  واجتماعية  خلقية  قيم  على  الدراسية 

،     المتضمنة القيم غير متكافيء  للتعليم األساسي أال أن توزيعها على الفقرات
 . كما أن بعض القيم لم يرد ذكرها في تلك المقررات 

مبارك    - قام  االجتماعية    1991)     كما  الدراسات  مواد  أهداف  بتحليل   ) م 
القيم  على  احتوائها  حيث  من  األساسي  التعليم  من  الثانية  للحلقة  ومحتواها 
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توازن   وجود  عدم  الدراسة  وأظهرت  بالقيم االجتماعية  المتعلقة  األهداف  بين 
بين   متوازن  بشكل  القيم  فيه  تظهر  لم  المحتوى  وكذلك  األخرى  واألهداف 
تنمية   الدراسات االجتماعية في  إلى ضعف مواد  الموضوعات هذا باإلضافة 

 القيم االجتماعية . 
( بدراسة هدفت إلى التعرف على مدى احتواء كتب التربية  2002وقام عبابنة )

للق العليا الوطنية  األساسية  المرحلة  ومنهاج  أهداف  الموجودة ضمن  الوطنية  يم 
الوطنية   التربية  لكتب  المحتوى  تحليل  أسلوب  استخدام  خالل  من  األردن،  في 
التربية   كتب  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  والعاشر(.  والتاسع  )الثامن  للصفوف 

الصف التاسع    الوطنية للصف الثامن هي األكثر تشبعا بالقيم الوطنية وأن كتب 
التوافق  الدراسة عدم  بينت  بالقيم االقتصادية، كما  العاشر هي األكثر تشبعا  و 
بين نسبة احتواء كتب التربية الوطنية للقيم الوطنية ونسبة وجودها ضمن أهداف 

قائمة  بإعداد  وأوصت  األساسية،  للمرحلة  الوطنية  التربية  على   منهاج  تشتمل 
توافر ـ القي  الواجب  األساسية  الكت م  في  والتاسع ب ـ ها  الثامن  بالصفوف  الخاصة 

 والعاشر. 
( بدراسة هدفت إلى معرفة درجة تمثل طلبة الجامعات  2003وقامت شويحات ) 

تعليم   ومستوى  الطالب  جنس  متغيرات  أثر  ومعرفة  المواطنة،  لمفاهيم  األردنية 
يدرس    الوالدين ونوع المدرسة التي تخرج منها الطالب وبيئته ونوع الجامعة التي

فيها بتمثله لمفاهيم المواطنة. واستخدمت الدراسة االستبانة، حيث اختارت عينة  
( طالبًا وطالبة من ست جامعات. وأظهرت الدراسة  1866عشوائية بلغ عددها )

الممتلكات   والتنازل عن  الوطنية  الهوية  نحو:  الطلبة  مواقف  في  إيجابية  نتائج 
م األردني وعدم التعصب، وأوصت الدراسة واالعتزاز بالعل  :العامة للصالح العام

لجوانب   األخرى  الجامعات  من  الطلبة  تمثل  تتناول  دراسات  إجراء  بضرورة 
 أخرى من مفاهيم المواطنة. 
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والطالفحة  و  - السعايدة  أجرى  وتكاملها  المهنية  المفاهيم  تضمين  مجال  في 
المهني في  2009والحمايدة ) بالعمل  المرتبطة  "القيم  بعنوان:  كتب ( دراسة 

إلى  هدفت  األردن"  في  العليا  األساسية  للمرحلة  والمدنية  الوطنية  التربية 
التربية   ينبغي تضمينها في كتب  التي  المهني  بالعمل  المرتبطة  القيم  معرفة 
الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا :)الصفوف الثامن والتاسع والعاشر(  

الكتب هذه  في  القيم  تلك  توافر  درجة  بالقيم  ومعرفة  قائمة  بناء  تم  حيث   ،
(  6( قيمة، وقد تضمنت القائمة ) 57المرتبطة بالعمل المهني احتوت على )

مجاالت، من القيم وهي: القيم اإلدارية، والقيم التقنية، والقيم المعرفية، والقيم  
تحليل   وجرى  الجماعية،  القيم  وأخيرًا  شخصية،  البين  والقيم  الشخصية، 

ا هذه  وفق  الكتب  باعتماد محتوى  القيم  تلك  توافر  تكرارات  لمعرفة  لقائمة 
للقيم   توافر  أكثر  أن  على  الدراسة  نتائج  ودلت  للتحليل،  كموضوع  المفهوم 
المرتبطة بالعمل المهني كان في كتاب الصف العاشر األساسي، ثم الصف 
القيم المتضمنة األكثر   النتائج أن  التاسع، كما أظهرت  يليه الصف  الثامن، 

القيم اإلدارية ، واألقل توافرًا هي القيم الجماعية، كما بينت النتائج    توافرًا هي
 ( قيمة مغيبة من القيم المرتبطة بالعمل المهني. 11أن هناك )

الشناق  - أجرى  البيئية,  للمضامين  الوطنية  التربية  كتب  تضمين  مجال  وفي 
الوطنية  1995) التربية  كتب  تتضمنه  ما  إلى  التعرف  إلى  هدفت  دراسة   )
بيئية  وا التعليم األساسي في األردن من مضامين  لمرحلة  لتربية االجتماعية 

التربية   أن كتب  إلى  الدراسة  نتائج  أو غير مباشر، وخلصت  بشكل مباشر 
الوطنية مشبعة بالمفاهيم البيئية  وقد بلغت نستبها في كتب التربية الوطنية  

 ( والعلوم  )97واالجتماعية  الفقير  دراسة  ذلك  وأكدت  التي  %2005(.   )
البيئية في   للمفاهيم  الوطنية  التربية  للكشف عن مدى تضمين كتب  أجريت 
من   كبيرة  درجة  إلى  أشارت  والتي   ، األردن  في  العليا  األساسية  المرحلة 

( بلغت  المفاهيم  هذه  الدراسات 2281تضمين  بعض  أن  إال  مفهومًا.   )
نة في الكتب  األخرى في الوطن العربي لم تشر إلى تضمين مفاهيم بيئية معي
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( سلمان  دراسة  البيئية  2004مثل:  القيم  رصد  إلى  هدفت  والتي   ،  )
المتضمنة في كتب المواد االجتماعية في مرحلة التعليم األساسي، وتبين أن  
هنالك عدم اتزان في توزيع القيم البيئية في محتوى كتب المواد االجتماعية ،  

 .  وهناك غياب لبعض القيم البيئية عن محتوى الكتب
( والتي هدفت التعرف إلى مستوى توافر معايير جودة 2011دراسة حماد ) -

للمرحلة   التربية اإلسالمية  المحتوى في كتب  المحتوى ومعايير جودة  تنظيم 
الدراسة  استخدمت  بفلسطين،    " والتاسع  والثامن  السابع   " العليا  األساسية 

( معلمًا 43وامها )االستبانة كأداة لتحقيق هدف الدراسة،  طبقت على عينة ق
المنهج   مستخدمة  الدراسة  محل  والكتب  الصفوف  يدرسون  ممن  ومعلمة 
أعلى   على  حصل  المحتوى  تنظيم  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  الوصفي. 

للصف الثامن، في حين  متوسط في الصف السابع يليه مجال إخراج الكتاب  
في    أن تنظيم المحتوى حصل على نسب متوسطة في بعض المعايير وضعيف 

البعض اآلخر، أما بقية المجاالت فقد حصلت على متوسطات عالية ومتوسطة  
التنظيم   الجودة في  كانت متوسطة  الثالثة  الكتب  أن  يدلل على  وضعيفة، مما 

 والمحتوى. 
       ( عسيالن  كتاب  2011وأجرى  تحقيق  مدى  إلى  التعرف  هدفت  دراسة   )

الجو  لمعايير  المتوسط  األول  للصف  المطور  جوانبه  العلوم  في  الشاملة  دة 
في   التقويم(  أساليب  العلمي،  المحتوى  األهداف،  الكتاب،  األساسية)إخراج 
بمعايير   قائمة  تصميم  تم  الدراسة  هدف  ولتحقيق  السعودية،  العربية  المملكة 
أسلوب  الباحث  الدراسة،استخدم  الكتاب محل  في  توافرها  الالزم  الشاملة  الجودة 

الدرا وانتهت  المحتوى،  إخراج تحليل  جودة  مجال  حصل  التالية:  بالنتائج  سة 
الكتاب على الرتبة األولى بين المجاالت،  يليه مجال جودة أساليب التقويم، ثم  
تنمية   يعد معيار  التعليمي.  المحتوى  مجال جودة األهداف، وأخيرًا مجال جودة 

با االرتباط  معيار  حل  بينما  تحققًا،  الجودة  معايير  أكثر  العلمية  لبيئة  المهارات 
 والمجتمع في المرتبة األخيرة في معايير جودة المحتوى التعليمي. 
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( دراسة هدفت إلى إعداد معايير جودة محتوى كتاب  2009كما أجرى العدوي )
التعرف  ثم  التعليم األساسي ومؤشراتها،ومن  الخامس من مرحلة  للصف  القراءة 

قائمة معايير تكونت  إلى مدى تحقق هذه المعايير ومؤشراتها، استخدمت الدراسة  
نتائج   وأظهرت  المحتوى،  تحليل  أسلوب  الباحث  استخدم  مجاالت،   سبعة  من 
تدني   مثل:  األساسية  المكونات  من  الكثير  ينقصها  القراءة  دروس  أن  الدراسة: 
معرفة   ومستوى  الفهم،   على  المحافظة  مع  السريعة  القراءة  مستوى  تحقق 

ومستو  جيدة،  معرفة  األدبي  األسلوب  األعمال  خصائص  جماليات  تذوق  ى 
األدبية،  واالستمتاع بها، ومستوى معرفة خصائص التعبير البياني في الجملة 
المعبرة عن  والمالمح  اإلشارات  استخدام  تحقق مستوى  وانعدام  وتذوقه  العربية، 
ومستوى   واستخدامها،  وتذوقها،  بأنواعها،  المحسنات  ومعرفة  الحديث،  مضمون 

 ربية المعبرة عن المعنى. معرفة خصائص الجملة الع
-  ( سالم  أجرى  العربية  2008كما  لغتنا  كتاب  محتوى  تحليل  هدفت  دراسة   )

معيار   بناء  تم  الدراسة  هدف  ولتحقيق  األردن،  في  األساسي  السادس  للصف 
وى الكتب موضوع الدراسة وفقًا للمعيار المبني  -للوقوف على مدى مراعاة محت

تحليل   أسلوب  مستخدمًا  أساسه،  معلى  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  -المحتوى، 
جموعة من النتائج من أبرزها: أن الكتاب لم يوضع على أساس موضوعي، ولم  
والمراد   لتدريسه  الواضحة  المحددة  األهداف  من  مجموعة  على  الكتاب  يحتو 
والقيم   بالمفاهيم  التالميذ  تزويد  في  أسهم  قد  الكتاب  محتوى  وأن  تحقيقها، 

فيها  المرغوب  تكاماًل    والعادات  نفسه  مع  الكتاب  محتوى  تكامل  إسالميًا.وعدم 
داخليًا،  وعدم كفاية وتنوع الوسائل التعليمية المستخدمة في الكتاب المدرسي،إال  
مناسبة حجمه   حيث  الجيد من  المدرسي  الكتاب  لمواصفات  الكتاب مطابق  أن 

وقائمة  للتالميذ، وتميز عناوينه، ومناسبة ورقه، ومن حيث شموله على فهرس،   
 مراجع ومصادر،  غير أن غالفه ال يعد عامل جذب لتالميذ الصف. 

( بدراسة هدفت تقويم مقرر اللغة االنجليزية للصف السادس 2008العمري )  -
االبتدائي في المملكة العربية السعودية،  استخدمت الدراسة استبانة تكونت من  
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والعرض-( محو12) والتصميم  للكتاب،  العام  )المظهر  المصاحبة،  رًا  والمواد   ،
وتحقيق أهداف المنهج، واختيار موضوعات الكتاب المالئمة للطلبة، والعناصر 
اللغة، ومناسبة   اللغوية، ومحتويات السياق االجتماعي والثقافي، ومهارات تعليم 
واالختبارات واألنشطة( ،الستقراء  التدريسية  والطرق  للتدريس، ومرونته،  الكتاب 

( معلمًا،  93آراء  نتائج  11و)(  أظهرت  التعليمية،  الرياض  بمنطقة  مشرفًا   )
تحقق   متوسطة،  بدرجة  المدرسي  للكتاب  والمشرفين  المعلمين  قبول  الدراسة: 
الذي  المحور  التدريسية،  الطرق  محور  باستثناء  المنهج  في  المحاور  جميع 

على أعلى متوسط محور مواد التعلم، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  حصل  
استجابات عينتي الدراسة)المعلمين والمشرفين( حول محاور الدراسة باستثناء  بين  

 محور مرونة الكتاب. 
 -  ( وشبالق  خليفة  تطبيق  2007وأجرى  معايير  عن  الكشف  هدفت  دراسة   )

تتضمن   تحليل  قائمة  الدراسة  استخدمت  المدرسية،  الكتب  مجال  في  الجودة 
الف المنهاج  جودة  على  للحكم  الجودة  الجديد)معايير  وجهة  4-1لسطيني  من   )

( مجاالت  6( معيارًا موزعة على )68نظر مشرفي هذه المرحلة اشتملت على )
والمادة   للكتاب،  والسيكلوجي  التربوي  واألساس  وتأليفه،  الكتاب  )إعداد  وهي 
العلمية، واألنشطة واألساليب، وأساليب التقويم، ولغة الكتاب وإخراجه(، واستخدم  

(  53الوصفي التحليلي لهذه الغاية، تكونت عينة الدراسة من )الباحثان المنهج  
أظهرت   غزة،  بقطاع  والوكالة  الحكومة  مدارس  مشرفي  من  ومشرفة  مشرفًا 
وحصول   األولى،  الرتبة  على  وإخراجه  الكتاب  إعداد  مجال  حصول  النتائج: 

 مجال األساس التربوي والسيكولوجي على الرتبة السادسة واألخيرة. 
ش  - قام  )كما  التربية  2005مالن  كتب  محتوى  تقويم  إلى  هدفت  بدراسة   )

اليمن،استخدمت   في  األساسية  المرحلة  من  األخيرة  الثالثة  للصفوف  اإلسالمية 
التح الوصفي  المنهج  معايير  -الدراسة  قائمة  أداة  الباحث  استخدم  كما  ليلي،  

النظري   اإلطار  من  اشتقاقها  تم  اإلسالمية  التربية  كتب  محتوى  التقويم  -وتم 
المحتوى   تحقيق  الدراسة:  نتائج  أظهرت  المحتوى،  تحليل  كبطاقة  ستخدامها 
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الصف لهذه  وضعت  التي  اإلسالمية  التربية  وقد  -أهداف  كبير،  حد  إلى  وف 
راعى الخصائص النفسية )العقلية والجسمية والوجدانية واالجتماعية( لتالميذ هذه  

 ضوعات.المرحلة وراعى الترابط الرأسي واألفقي بين المو 
 -  ( عساف  دراسة  عرضت  التربية  2007كما  منهاج  تطبيق  استراتيجيات   )

ظل المتغيرات الحديثة فخلصت إلى تقديم توصيات مهمة تتعلق     الوطنية في  
بضرورة اهتمام المنهاج بطبيعة التعليم، وتكوين المفاهيم وتنميتها، والتحول من  

والمنطق العلمي والنمو الشخصي  النمط التقليدي إلى النمط المبني على التفكير 
العملية   في  مساعدة  كأداة  التكنولوجيا  استخدام  وكذلك   ، للطفل  واالجتماعي 
والوظيفية   التقنية  المهارات  الطلبة  إكساب  على  والتأكيد   ، التعلمية  التعليمية 

 المطلوبة في سوق العمل.   
المالكي)  - أجراها  أخرى  تحليلة  دراسة  التعر 2011وفي  إلى  هدفت  على  (  ف 

أسس التربية المهنية في كتب التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية بالمملكة  
تحليل   تم  بحيث  المحتوى،  تحليل  الباحث طريقة  استخدام  السعودية،  العربية 
المرحلة   في  اإلسالمية  التربية  كتب  تضمنتها  التي  الدروس  جميع  محتوى 

عددها) والبالغ  أب269الثانوية  وكانت  درسًا،  معدل  (   أن  الدراسة  نتائج  رز 
 ( بلغ  اإلسالمية  التربية  كتب  في  المهنية  التربية  أسس  أساسًا  278تغطية   )

للدرس الواحد، وأن أفضل الموضوعات تغطية ألسس التربية المهنية موضوع  
وجد   كما  االتصال،  مهارات  أو  التربية  المعامالت  أسس  تغطية  أن  الباحث 

ي أفضل من تغطيتها في كتب الصف الثاني  المهنية في كتب الصف األول الثانو 
 .  ثانوي 

األجنبية: ًً ثانيا الدراسات  موضوع    :  تناولت  التي  األجنبية  الدراسات  تنوعت 
 : التربية الوطنية ومنها

بتس    -  للتربية    (Butts, 1989)دراسة  منهاج  وجود  ضرورة  ترى  والتي 
اطنين أن يجمع  الوطنية بحيث يراعى في المنهاج الذي يتم تصميمه إلعداد المو 
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والتعددية   الحرية  مثل  من  المجتمع  توحد  قيم  تتضمن  أهداف  بين  ما 
من   عالية  درجة  على  يجعلها  بشكل  اإلنسان،  وحقوق  والواجبات  والخصوصية 

التسامح.   يعزز  بشكل  ككل،  العالمي  للمجتمع  وطنية  قيم  وبين  وفي  االحترام، 
ال مثل:  العامة  والمواد  المهني  التعليم  تكامل  والتربية  مجال  والرياضيات  علوم 

 الوطنية, 
دراسة استخدم      ,Conroy & Walker)   2000وقد أجرى كورني وولكر )  -

فيها  طريقة التمازج في التعليم الزراعي للتحقق من درجة توظيف المعلمين في  
المجال الزراعي المحتوى بالتكامل مع المباحث األخرى ، وكذلك نوع النشاطات 

الم  في  تحدث  أشارت  التي  فقد  المهني,  بالتعليم  ربطها  وكيفية  األخرى  باحث 
في   الزراعي  التعليم  يدمجون  فقط  المعلمين  ربع  من  يقارب  ما  أن  إلى  النتائج 
دمجًا   األكثر  هم  العلوم  مجال  في  المعلمين  وأن  األخرى،   المباحث  محتويات 

يا لمبحث الزراعة في محتوى العلوم، وأن معظم نشاطات الدمج تركز على قضا
 البيئة.      

ارتباط  (Mabe, 1993)ويرى مابي    - الوطنية مرتبطة  التربية  وثيقًا في    اً أن 
إنسانا تربي  فلكي  األخالقية؛  بالتربية    ًُ مدنياًُ  التربية  ذلك  يرتبط  أن  بد  فال 

بالنظام   وعالقتهم  ألدوارهم  واعين  ليكونوا  األفراد  مساعدة  أجل  من  األخالقية 
 السياسي.

محمود    - قام  ) كما  تحديد  Mahmood,et.al ,2009وزمالؤه  هدفت  بدراسة   )
وضع  وبالتالي  دوليًا  المستخدمة  المدرسي  الكتاب  جودة  ومعايير  نماذج    مؤشرات 

لتقييم الكتب المدرسية في باكستان لتحديد مؤشرات الجودة الشاملة، تم استخدام  
( مكونة من مجاالت  تحليل  قائمة  أعداد  تم  التحليلي،   الوصفي  سياسة  المنهج 

األفقي   والتكامل  التوضيحية،  والرسوم  والمفردات  والمحتوى،  ومداها،  المناهج 
ودليل   والبيئة،  والقبول،  والتقييم،  والتقويم  واإلبداعي،  الناقد  والتعلم  والعمودي، 

( من الخبراء من مؤلفي  25المعلم والمواد التعليمية(. تكونت عينة الدراسة من )
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المن  وواضعي  المدرسية  قائمة  الكتب  لوضع  التدريس  هيئة  وأعضاء  اهج،  
بالمؤشرات والمعايير لجودة الكتب المدرسية بعد استقصاء األدب النظري حول  
والمعايير   المؤشرات  من  قائمة  وضع  تم  دلفاي،  أسلوب  باستخدام  الموضوع 
لجودة الكتاب المدرسي أوصى بها الخبراء الذين تم اختيارهم، مع نماذج لقياس  

، كما عملت الدراسة على تسهيل تعريف المشاركين عن المعايير  هذه المؤشرات
 المقبولة دوليًا للجودة في الكتب المدرسية.  

وهارمون  و  وهيدرك  فوكس  دراسة   ,Fox & Harmon & Hedrick)في 
التي سعت إلى تحليل مصطلحات كتب الدراسات  االجتماعية وداللتها    (2000

الثامن، كشفت ه أنه بالرغم من معرفة  من الصف الرابع وحتى  الدراسة إلى  ذه 
تعرض   زالت  ما  أنها  إال  تكاملها،  وأهمية  المصطلحات  لهذه  وإدراكهم  المؤلفين 

العمل.   أجل  من  التعلم  بطرق  عرضها  من  أكثر  تقليدية  قام    -بطريقة  كما 
( بدراسة تناولت خصائص الجودة ومدى توافرها Mahmood, 2011محمود )

التي   المدرسية  الكتب  تم  في  الباكستان،  في  والتعليم  التربية  وزارة  عليها  وافقت 
( خبيرًا في مجال مواد المناهج الدراسية 51جمع البيانات من عينة تكونت من)

المناهج   سياسة  )مطابقة  وهي  مجاالت  لثماني  المدرسية  الكتب  تلك  لتقييم 
دى  ونطاقها ومدى مالئمتها ألهداف المنهج الوطني، طريقة تنظيم المحتوى، وم

وإخراج  نفسه،  الصف  في  األخرى  الكتب  مع  المدرسي  الكتاب  بين  المواءمة 
للمرحلة   التقييم، مالءمته  التعليمية،  األنشطة  المحتوى،  الفني، ومالءمة  الكتاب 
للكتاب  الجودة  خصائص  تمثل  والتي  احتياجاتهم(  وتحقيق  للطلبة  العمرية 

المعت  المدرسية  الكتب  أن  النتائج  أظهرت  في  المدرسية،   نقص  من  تعاني  مدة 
األشخاص   وأن  المدرسي،   الكتاب  في  توافرها  المرغوب  الخصائص  من  كثير 
من ذوي الخبرة العملية في مجال تطوير مواد المنهج الدراسي والتقييم لديهم فهم  

لديهم   الذين  أولئك  مع  بالمقارنة  المدرسي  الكتاب  لتقييم  نظرية  أعمق  معرفة 
 للموضوع. 
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درسكو    - بحث  مسؤولية    (Drisko, 1999)وفي  إبراز  إلى  هدف  والذي 
أهم   من  أن  إلى  البحث  خلص  الوطنية،  التربية  تعميق  في  ودورها  المدرسة 
كأسلوب  الديمقراطية  وتقوية  دعم  :هي  المتحدة  الواليات  في  التربية  مسؤوليات 
وطريقة حياة وذلك من خالل قيام المدارس بتضمين مبادئ الديمقراطية وقيمها  

المناه يتم  في  حيث  عشر،  الثاني  الصف  وحتى  الروضة  من  بدءًا  الدراسية  ج 
الشخصي.   واجتهاده  المعلم  لرؤية  تترك  أن  ال  للطالب  تدريسها  على  التركيز 
والنقية   الصحيحة  الديمقراطية  أو  المثالية  الديمقراطية  جعل  خالل  من  وكذلك 

ة رورة ممارسأساسًا في ثقافة المدرسة وبيئتها. كما يجب أن يتم التركيز على ض
بها وبمباد  الطلبة  الطلبة.  ئ الديمقراطية، وتطبيق معرفة  ها وقيمها في واقع حياة 

وفي نفس السياق يرى البحث أن تعليم التربية الوطنية في المناهج الدراسية، في  
في  يبدأ  المتحدة  الواليات  تاريخ  تعليم  أخفق ألن  قد  أمريكا  في  الحالي  العصر 

والثامن   )الخامس  ما الصفوف  وأن  الحكومية،  المدارس  في  عشر  والحادي 
يتم   فمثاًل  كاٍف؛  وغير  محدود  المتحدة  الواليات  تاريخ  عن  المناهج  تتضمنه 

حد بأقصى  واحدة  بفقرة  االستقالل  إعالن  الحديث عن  الحديث عن  يتم  بينما   ،
لتعامل مع الدستور بشكل أفضل قلياًل. وفي المحصلة خلص البحث إلى أنه ال  ا

تضمي  من  يكفي  بد  ال  بل  والكتب  المناهج  في  الديمقراطية  والمبادئ  القيم  ن 
 ممارستها بشكل إجباري وفق القواعد الديمقراطية الحقة. 

إلى إجراء مقارنة حول واقع   (Hahn, 1999)وقامت هاهن      - ببحث هدف 
التربية الوطنية في كل من بريطانيا، والواليات المتحدة وألمانيا والدنمارك وهولندا 

عمر  وأس في  الطلبة  إجابة  خالل  من  والممارسات،  السياسات،  حيث  من  تراليا 
( سنة عن استبانة باإلضافة إلى مقابلة معلميهم. وخلص البحث إلى 14-19)

أن كاًل من بريطانيا وأستراليا وهولندا ال توجد لديهم سياسات محددة تقوم على  
ب  الغرض.  لهذا  محددة  مناهج  ضمن  الوطنية  التربية  الدنمارك تقديم  في  ينما 

وألمانيا والواليات المتحدة لديهم سياسات محددة تهدف إلى تشكيل الطلبة ليكونوا 
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التي   الدول  من  دولة  بكل  تتعلق  نتائج  إلى  البحث  مواطنين صالحين. وخلص 
طلبة   بين  ما  الدراسي  اليوم  ضمن  مبرمج  لقاء  هناك  الدنمارك  ففي  شملتها، 

الحوار والنقاش وتبادل الرأي بين الطلبة    الصف الواحد يهدف إلى تعميق سبل
يدرس   كما  أنفسهم.  بالطلبة  أو  بصفهم  تتعلق  التي  والمشكالت  القضايا  حول 
ومعلومات عن   معارف  تتضمن  االجتماعية  العلوم  في  مادة متخصصة  الطلبة 
إلى   باإلضافة  الدولية،  والعالقات  واالقتصادي،  واالجتماعي،  السياسي،  النظام 

ة بمختلف األعمار في الدنمارك يدرسون مواضيع في السياسة.  أن جميع الطلب 
الفرصة   ومنحها  الطلبة  بمجالس  كبير  بشكل  تهتم  الدانمركية  المدارس  إن  كما 
للمساهمة في صنع القرار، والنقاشات الديمقراطية، بجانب وجود تمويل حكومي  

األموال.   هذه  فيها  تنفق  التي  األوجه  المجالس  لتقرر  المجالس  وخلص  لهذه 
البحث إلى أن المناهج التي تصمم للتربية الوطنية في ألمانيا والواليات المتحدة  
مجتمعهم   في  جدلية  سياسية  بقضايا  ترتبط  التي  المسائل  على  التركيز  متفاوتة 
وبشكل ال يتيح لهم فرصًا كبيرًة للنقاش، وإبداء الرأي. كذلك خلص البحث من  

إلى أن المناهج الدراسية إذا تضمنت تربية    خالل المقابالت والمالحظة االستبانة
عدم   مقابل  والوطنية  العامة  بالقضايا  اهتمامًا  أكثر  يكونون  الطلبة  فإن  سياسية 
وانتهى   التربية.  في  النمط  هذا  على  تركيزًا  المناهج  تتضمن  ال  عندما  االهتمام 

لألجيال  البحث إلى نتيجة مفادها: أن التربويين عليهم مسؤولية التربية السياسية  
 الناشئة ليكونوا أكثر دافعية، واحتمااًل للمشاركة في الحياة العامة.  

هدف إلى إدراج منهاج يتناول التربية    (Crick, 2000)جرى كرك بحثًا  أكما    -
الوطنية كبقية المناهج الدراسية األخرى مثل الجغرافيا والتاريخ واللغة اإلنجليزية  

بريطانيا إلى ضرور .  في  البحث  يتضمن  وخلص  وكلي  شمولي  منهاج  وجود  ة 
يخضع   التي  والمسؤوليات  واإلنسانية  القانونية  الحقوق  حول  ومعلومات  معارف 
النظام القضائي، وارتباطه   لها المجتمع كما يتضمن معارف عن مختلف أوجه 
بحياة الناس، ويتضمن معارف ومعلومات عن التنوع الوطني والجغرافي والديني  
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بريطانيا   في  يرى  والعرقي  كما  الطلبة.  قبل  من  وفهمه  احترامه  ضرورة  والى 
الحكومة   عن  ومعلومات  معارف  يتضمن  أن  بد  ال  المنهاج  هذا  أن  البحث 
المركزية والمحلية والخدمات العامة التي تقدمها، وكيفية تمويلها والمجاالت التي  
معارف   من  تتضمنه  ما  إلى  إضافة  بها،  يساهموا  أن  المجتمع  ألفراد  يمكن 

وأهمية  ومعل االنتخاب  ونظام  الحكومات،  وأشكال  البرلماني  النظام  عن  ومات 
الخالفات والصراعات بشكل عادل، وأهمية أجهزة اإلعالم في   التصويت، وحل 
كمجتمع   العالم  عن  معارف  يتضمن  أن  يجب  المنهاج  هذا  أن  كما  المجتمع. 

ضافة إلى تزويد  كوني له أبعاده السياسية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية، باإل
 المنهاج بمعارف عن دور االتحاد األوروبي واتحاد الكومنولث واألمم المتحدة.  

 الفصل الثاني                           
 المبحث األول : مفهوم التربية الوطنية في ضوء األدب التربوي . 

وتعزيزها دراستها  يجب  التي  المهمة  المواضيع  من  الوطنية  التربية  ان   الشك 
وترسيخها بين افراد المجتمع بشكل عام وفي جميع المجاالت ،وذلك بعد غياب  
وضعف االهتمام بهذا الموضوع خصوصا بعد االحداث التي شهدتها وتشهدها 
البالد، وتظهر أهمية التربية الوطنية في كونها تسعى إلعداد اإلنسان للعيش في  

للفرد المرتكزات واألسس التي    وطنه، وتكيفه تكيفًا سليمًا مع قوانينه، حيث تقدم 
حب األفراد  في  تعزز  كما  ذلك،  واالنتماء    تحقق  االعتزاز  وروح  ليه،  إالوطن 

وشحذ الفكر والعاطفة، والعمل للنهوض به، وتجعل الفرد يشعر بقيمة حياته من  
الجانب من   إلى ذلك  يشير  الوطنية  التربية  يقدمه لوطنه وأمته،مفهوم  خالل ما 

ر الفرد من خالله بصفة المواطنة ويحققها فيه، والتأكيد عليها  التربية الذي يشع
إلى أن تتحول إلى صفة الوطنية، ذلك أن سعادة الفرد ونجاحه، وتقدم الجماعة  
الذي  اإليجابي  بالعمل  ذلك  يقترن  لم  إذا  والعاطفة  الشعور  من  يأتي  ال  ورقيها 

ا لمواجهة  الناقد  والفكر  األمور  بحقائق  المعرفة  على  ومعالجة  يقوم  لمواقف 
الفرد  على  تعود  التي  المادية  النتائج  تحصل  العملي  الجانب  فبهذا  المشكالت، 
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بالتقدم والرقي ،ومعنى ذلك أن صفة   بالنفع واالرتياح والسعادة، وعلى الجماعة 
فالفرد   المواطنة،  درجات  أعلى  أنها  أو  المواطنة  صفة  من  عمقًا  أكثر  الوطنية 

ا بمجرد  المواطنة  صفة  ال  يكتسب  ولكنه  معينة،  لدولة  أو  جماعة  إلى  نتسابه 
يكتسب صفة الوطنية إال بالعمل والفعل لصالح هذه الجماعة أو الدولة وتصبح  

 (. 2014المصلحة العامة لديه أهم من مصلحته الخاصة) التميمي ، 

عم جوهرها  في  التربية  كانت  شخصية  واذا  عن  تصدر  واجتماعية  نفسية  ليات 
ما وفكرا ووجدانا وإرادة وخلقا ، تتحقق على خير وجوهها  نسان بجملتها ، جس اإل

اذا شملت تلك النواحي وعملت على تكاملها ، وهي أنما تفهم طبيعتها باالستناد  
السلوكية ،   العلوم  الحديث بخاصة في مجال  العلم  الفكر اإلنساني وتطور  إلى 

  ، علي   ( والتجريب  الواقعية  ا1997والممارسة  التربية  جاءت  فقد  لوطنية   ( 
  ، عامة  الوجود  نظام  وفي  المجتمع  نظام  في  اإلنسان  مكانة  وتأكيد  لتحقيق 
والتعويل على عقله وضميره وعلى قدراته في العمل واالبداع واالبتكار ، وتحقيق  
التوازن في شخصية اإلنسان من حيث حاجات الجسم وحاجات الروح ، والعمل  

األخالق الفاضلة ، وعلى المحبة  والحاضر والمستقبل ، وتنشئة المتعلمين على  
والتعاون ، والسعي إلى خير المجتمع ، ومن أجل تماسكه وقوته ، وتمكينه من  

والم  ، مجتمعه  نحو  الملتزم  المواطن  وإعداد   ، والتعمير  تنمية  البناء  في  تمثل 
تمع ونحو  نسان من حيث مهارته وكفاياته ، وقيمه ومواقفه نحو الحياة والمج اإل

وتحق   ، اإلالعمل  وفرة  المتعلمين  يق  في  العلم  وترسيخ  التوزيع،  وعدالة   ، نتاج 
العامة ، وأساسا للحياة والتنمية   الثقافة  منهجا وفكرا وتطبيقا ، يجعله جانبا من 
الشاملة، والربط بين الفكر والعمل وإعداد المتعلمين لمطالب العمل في المجتمع  

 (. 1997وتطوراته المستقبلية ) علي ، 

ءت التربية الوطنية لتهدف إلى إيجاد المواطن الصالح ليكون عضوا ومن هنا جا
مشاركا وفاعال في مجتمعه مساهما في حل مشكالته ، وتسعى إلى تنشئة الفرد  
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خدمة   على  قادرا  تجعله  التي  والقيم  والمسلكبات  المعارف  من  مجموعة  على 
واأل والتقاليد  بالقوانين  وتعريفه   ، عنه  والدفاع  وتطويره  وإرثه  مجتمعه   ، نظمة 

التاريخي واألعراف الناظمة لحياته العامة والخاصة أيضا  وتحديد واجبات الفرد  
 (. 2018وحقوقه ومسؤولياته تجاه المجتمع والدولة ) الزيود ، 

تلبية   من  تمكنه  التي  والقيم  واالتجاهات  والمهارات  المعارف  تقديم  إلى  وتسعى 
تنمية مجتمعه ، وتربط بين التعليم    حاجاته ، وتحقيق ذاته وتهيئته لإلسهام في

كما    ، والتطبيقية  النظرية  الجوانب  وبين   ، جهة  من  والحياه  والعلم   ، والعمل 
العليا  وبالمثل  باهلل  واإليمان   ، اإلسالمي  العربي  والتراث  الدستور  ألى  وتستند 
العملية   المهارات  الطلبة  وإكساب   ، والواجبات  الحقوق  بين  والمساواة   ، لألمة 

للتطبيق ، كي يكون مواطنا منتجا في مجتمعه ، ومشاركا في مجاالت  القا بلة 
(. كما وتسهم التربية الوطنية والمدنية في تنمية الحس  1992التنمية ) فضيل،  

والتفكير    ، اإليجابي  التفاعل  الديمقراطية ومهارات  مبادىء  وتطبيق   ، اإلنساني 
كالت التي تواجههم في سبيل  الناقد واإلبداعي ، من خالل النظر بعمق إلى المش

واالتجاهات  بالقيم  الطلبة  تزويد  إلى  وتهدف  إليه، كما  واالنتماء   ، بناء وطنهم 
التمتع   و   ، الشخصية  واستقالل    ، الصالحة  كالمواطنة   ، لديهم  االيجابية 
بالحريات المشروعة والمكتسبة ، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم ، واحترام اآلخرين ،  

ا على  والتقاليد واالنفتاح  العادات  على  والحفاظ  معها،  والحوار  األخرى  لثقافات 
والقيم العربية األصيلة ، والمواءمة بين األصالة والمعاصرة ، وتوظيف المعارف  
والمهارات والكفايات التي تعلمها الطلبة في تطوير المجتمع ، وتلبية احتياجاته ،  

بحقوق  المرتبطة  العالمية  للمفاهيم  الواعي  ،    والفهم  الدولي  والقانون   ، اإلنسان 
التفكير   مفهوم  وتعميق   ، التفكير  في  العقالنية  واعتماد   ، والبيئة  السالم  وثقافة 
الناقد لدى المتعلمين ، وااللتزام بالممارسات اإليجابية قوال وعمال ) دليل المعلم 

 (. 2007للتربية الوطنية ، 
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على مجموعة من القيم   ومن هنا تحرص دول العالم وأممه على تنشئة أجيالها
تاريخها   من  المستمدة   ، واألخالقية  والروحية  والقومية  الوطنية  والمبادىء 
بتربية أجيالها من   وتجاربها وأدبانها وفلسفاتها وتطلعاتها نحو المستقبل ، وتبدأ 
المختلفة   العام  التعليم  مراحل  في  والمدارس  األطفال  رياض  إلى  األسرة 

التعلي  ومؤسسات  اإلعوالجامعات  وسائل  وتساهم   ، العالي  والمؤسسات   المم 
الوطنية   التربية  أهداف  تحقيق  في  المدني  المجتمع  ومنظمات  والدينية  الثقافية 
المنشودة ، وتعزيز القيم والمبادىء التي تسعى إلى ترسيخها في نفوس أجيالها 
الروحية   القيم  وتنمي   ، لديهم  الوطني  االنتماء  تعزيز  أجل  من   ، الشابة 

خالقية فيهم ، وترسخ المبادىء القومية ، والتماسك االجتماعي فيها بينهم ،  واأل
ذلك أن التربية الوطنية تمثل أداة من أدوات تطوير العالقة االيجابية بين الفرد  
والمجتمع وما بينهما من قوى وسيطة تتمثل في السلطة والتنظيمات االجتماعية  

أن تشمل   بد  والثقافية، وال  لحياة  واالقتصادية  المختلفة  الجوانب  الوطنية  التربية 
أدوات  تقتصر  وال   ، االجتماعية  أو  االقتصادية  أو  السياسية  سواء  المجتمع 
التربية على التلقين لمبادىء معينة كحب الوطن أو التفاني في العمل أو غيرها 
، بل إن المجتمع يطور أدبه وفنه ويخلق رموزه التاريخية كلها لتؤدي دورا تربويا 
في   كافة  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  والتنظيمات  القوى  تساهم  كما   ،

 (.  2006ذلك) محافظة ، 

واتساع   مجاالتها  لتشعب  الوطنية،  التربية  مفهوم  تحديد  محاوالت  وتنوعت  كما 
التربية الوطنية والعلوم السياسية،   بين  مضمونها، ومن هذه المحاوالت ما يربط 

ايا االجتماعية واالقتصادية، كما أن منها ما يركز بصفة  ومنها ما يربطها بالقض
خاصة على محددات العالقة بين المواطن وبيئته، سواء كانت محددات نظامية  
المفهوم،   لتحديد  المتنوعة  المحاوالت  النظر عن  أم اجتماعية، وبصرف  قانونية 

المجتمع من  مجتمع  أي  في  الرسمية  للتربية  مهم  إطار  الوطنية  ات،  فالتربية 
الجماعة   في  الفرد  بعضوية  العام  الشعور  إحداث  على  اإلطار  هذا  ويركز 
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نحوالعمل   بالمواطن  يدفع  مما  بها،  وتأثرًا  تأثيرًا  الفاعل  ودوره  إليها،  وانتمائه 
الوطن فالتربية  الجماعة ،وذلك  المستنير من أجل  يهتم  اإليجابي  تربوي  ية إطار 

 ارات واالتجاهات الضرورية للحياة ء على اكتساب المفاهيم والمهبمساعدة النش
أن مفهوم التربية الوطنية يشير ايضا    ، الفاعلة في ربوع هذا الوطن والء وانتماء

فيه،   ويحققها  المواطنة  بصفة  الفرد  يشعر  الذي  التربية  من  الجانب  ذلك  إلى 
الفرد ونجاحه   الوطنية، ذلك أن سعادة  إلى صفة  تتحول  إلى أن  والتأكيد عليها 

الج  بالعمل  وتقدم  ذلك  يقترن  لم  إذا  والعاطفة  الشعور  من  يأتي  ورقيها ال  ماعة 
االيجابي الذي يقوم على المعرفة بحقائق األمور والفكر الناقد لمواجهة المواقف 
تعود   التي  المادية  النتائج  تحصل  العملي  الجانب  فبهذا  المشكالت،  ومعالجة 

الجماعة وعلى  والسعادة،  واالرتياح  بالنفع  الفرد  وتعرف    على  والرقي  بالتقدم 
القيم والمبادالتربية الوطنية بأنها عم  معارف لدى ء والىلية غرس مجموعة من 
على   لتساعدهم  في  أ األفراد  النشطة  المشاركة  على  قادرين  صالحين  يكونوا  ن 

  ، التميمي   ( ومشكالته.  الوطن  قضايا  الوطنية  4201كافة  التربية  وتعرف   )
الهادفة  إبأنها   العمليات  العواطف  حدى  و  المشاعر  تنمية  إلى  المقصودة  و 

إلى  يسعوا  ثم  من  ،و  بوطنهم  الشباب  اعتزاز  يزاد  حتى  الوطن  تجاه  اإليجابية 
التربية   تعتبر  و  نهضته  في  المساهمة  و  مكتسباته  على  و  عليه  المحافظة 

حدى الوسائل التي تعتمد عليها المؤسسات التربوية في تنمية و تحفيز  إالوطنية  
الو  االمفهوم  و  مجموعة  الء  لتحقيق  الوطنية  التربية  تسعى  الطالب  لدى  نتماء 

 األهداف أبرزها:

في   –  السائد  السياسي  بالوضع  الطالب  تعريف  إلى  الوطنية  التربية  تحاول 
 . بلدهم
السياسية   – القرارات  في  الوطن  أبناء  مشاركة  أهمية   . توضيح 
التربوي   – من  كبير  عدد  مي يؤكد  األسمى  الهدف  أن  هو  ن  الوطنية  التربية  ن 

 . عداد مواطن صالحإ الرغبة في 
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أبنائه  – نفوس  في  نهضته  و  رفعته  أجل  من  العمل  ،و  الوطن   . غرس حب 
توضيح أهم القضايا التي يعاني منها وطنهم في الوقت الحالي حتى يزداد     –

الوطنإ تجاه  بالمسئولية  الطالب   . حساس 
و  –  الفعال  الحوار  أسلوب  الإتنمية  في  كساب  المشاركة  على  القدرة  طالب 

 (. awdoo3.com)المناقشات التي تتعلق بقضايا الوطن

في   تحمل  والتي  الهادفة  العملّيات  من  مدروسة  طرق  هي  الوطنّية  والتربية 
بوطنه   الشباب  اعتزاز  وتعزيز  الوطن،  تجاه  اإليجابّية  المشاعر  تنمية  جوهرها 

كتسبات الموجودة فيه والسعي وأرضه، وتشجيعه على الحفاظ عليه وعلى كّل الم
وتعتبر   دوًما،  أفضل  لما  بها  والصعود  النهضة  تحقيق  بهدف  وزيادتها  لتنميتها 
هذه الماّدة من أهّم الوسائل التي تعتمدها المؤّسسات التربوّية؛ كالمدارس لتحفيز  
الوطنّية   التربية  الوطنّية  التربية  تعريف  الطالب.  لدى  والوالء  االنتماء  أحاسيس 

ع وخاّصًة هو  الفرد  لدى  المواطنة  مشاعر  بإيقاظ  المتعّلق  التربية  علوم  من  لم 
الصغرى،   العمرّية  المراحل  في  والمبادللطالب  بالمعلومات  تزويدهم  ء  ىبهدف 

ينعكس   حتى  فيه  الخيرة  االتجاهات  على  ينشأ  تجعله  بصورة  تربيه  التي  والقيم 
أخالقياته   في  ذلك  يظهر  بحيث  صالح،  كمواطن  عليه  حتى  ذلك  وسلوكياته 

يتمكن من القيام في دوره ومسؤوليته في وطنه ومجتمعه. تعرف التربية الوطنّية  
يجعله   للطالب  المنهج  من  جزء  بأّنها  العالمّية  الموسوعة  في  أيًضا  المدنّية  أو 
المستويات الوطنّية والمحلّية، والتي من   يتفاعل مع أعضاء مجتمعه على كاّفة 

ديه ونظام المؤّسسات الموجودة في بلده وكيفّية تفاعله شأنها إعالء شأن األمة ل
واألعراف  اإلنسانّية  القيم  على  الحفاظ  خالل  من  إيجابّية  بصورة  معها 

  (. . (hyatok.comاالجتماعّية

فالتربية الوطنية ضمن هذا اإلطار تشير إلى أنها: العملية التي نزود بها الطلبة 
ا دورًا فاعاًل في مجتمعاتهم سواء أكان على  بالمعرفة والمهارات والفهم لكي يلعبو 
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المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي، وليكونوا مواطنين يتصفون بشخصيات  
جوانب   تنمية  على  تعمل  وهي  وحقوقها،  لواجباتها  وواعية  ومسؤولة  مفكرة 

أنفسهم من  واثقين  ليكونوا  وتطويرها  والثقافية  واألخالقية  الروحية  ،  شخصياتهم 
أيضًا  ومسؤولي  وهي  وخارجها،  الصفية  الغرفة  داخل  وتصرفاتهم  أفعالهم  عن  ن 

تشجعهم على لعب دور فاعل في حياة مدارسهم وجيرانهم. التربية الوطنية تعلم  
وتعمق  ،  ومؤسساته، وقيمه، ومبادئه الديمقراطية ،  الطلبة عن اقتصادهم الوطني

الوطنية   هوياتهم  باختالف  لآلخرين،  وا االحترام  تعنى .  لعرقيةوالدينية  أنها  كما 
بتطوير قدرات الطلبة على التفاعل مع القضايا واألحداث بإيجابية ومسؤولية، من 

والتربية الوطنية تعنى      . (Crick, 2000)خالل المشاركة بالنقاشات المتعلقة بها  
بتأهيل الطلبة ليتعلموا احترام القانون وسيادته، واحترام حقوق اآلخرين في الفكر  

الحياة والسياسي  بناء  في  المجتمع  وأهمية  السلطة  بدور  وتوعيتهم  واإلنتاج،  ة 
كما تعنى التربية الوطنية بتعميق الفهم واالحترام للعمل  ،  وصنع القرار السياسي

النقد وقبول  والتسامح،  الطلبة ،  المؤسسي،  لدى  تعمق  وهي  اآلخر.  والرأي 
إطار في  الحر  االنتخاب  وممارسة  االنتخابات  في  والقواعد   المشاركة  القانون 

المدارس  .   (Civic Society, 2002)العامة في  الوطنية  التربية  من  فالهدف 
بيئته   مع  التفاعل  قادرًا على  ليكون  األمريكي  الطالب  بناء  في  يكمن  األمريكية 
في  فّعااًل  ومواطًنا  وملتزم،  مسؤول،  بشكل  دافعية  صاحب  ليكون  ومجتمعه 

سي، ويتم تحقيق هذا الهدف من خالل توجيه  المجتمع الديمقراطي والنظام السيا
السياسية،   المشاركة  ومهارات  السياسية،  والمعارف  السياسية،  القيم  إلى  الطلبة 
المطروحة   الخيارات  من  مجموعة  بين  من  االختيار  حسن  على  تقوم  والتي 

(Butts, 1989) . 
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 المبحث الثاني : تعريف التربية الوطنية . 

الم من   : الوطنية  هويتهم  التربية  تعرف  في  الطلبة  تساعد  التي  المهمة  باحث 
قيم   اكتساب  في  تساعدهم  متنوعة  معرفية  مصادر  باستخدام  والءهم  وتعزيز 

 (. 2007واتجاهات إيجابية نحو مجتمعهم ) دليل المعلم في التربية الوطنية ، 

عداد المواطن الصالح ليكون عضوا إ لوطنية : عملية تهدف إلى إيجاد و التربية ا
خدمة  مشا على  قادرا   ، مشكالته  حل  في  مساهما   ، مجتمعه  في  وفاعال  ركا 

 (. 2018مجتمعه وتطويره والدفاع عنه) الزيود ، 

المعارف   من  مجموعة  على  منظم  بأسلوب  الفرد  تنشئة   : الوطنية  التربية 
  ، محافظة  مجتمعه)  خدمة  على  قدرة  أكثر  تجعله  التي  والقيم  والمسلكيات 

2006 .) 

الوطنية وتوعية    التربية  تثقيف  في  عالقة  له  ما  بكل  المصطلح  هذا  يعني   :
بتربية   تعتني  عملية  وهي   ، الوطني  وانتمائه  وواجباته  حقوقه  في  المواطن  
العملية من   وتبدأ هذه   ، والدفاع عنه  له  الوطن واإلخالص  األجيال على حب 
إلى والمدارس  األطفال  ورياض   ، التعليم  بمؤسسات  مرورا  االجتماعية    األسرة 

جذور   خلق  في  الوطنية  التربية  أهمية  وتكمن   ، الدولة  ومؤسسات  الجامعات 
ن هم  ي بة واإلخالص واأللفة والوفاء وتنميتها في نفوس األبناء والبنات اللذ حبالم

أنها   أساس  على  الوطنية  التربية  وتتطلع  قرار،  صناع  وغدا  علم  طالب  اليوم 
و  الكراهية  أسرار  وتغلق  للمحبة  أبوابا  تفتح  ،  سوف  )الشناق  والغرور  الحقد 

2006 .) 

لوطنه   منتمي  صالح  مواطن  إيجاد  إلى  تسعى  التي  التنشئة   : الوطنية  التربية 
المصالح   مغلب  بواجباته،  مؤمن  الحضارية  وهويته  بترابه  ومتمسك  به  ومعتز 
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واالستعداد   المسؤولية  بروح  متحليا  الشخصية  المصالح  على  الوطنية  العليا 
 (. 2010طوش، لمواجهة التحديات) الب 

واحترام   وسيادته،  القانون  احترام  ليتعلموا  الطلبة  بتأهيل  تعنى  الوطنية  والتربية 
وأهمية   السلطة  بدور  وتوعيتهم  واإلنتاج،  والسياسية  الفكر  في  اآلخرين  حقوق 

السياسي القرار  وصنع  الحياة  بناء  في  الوطنية  ،  المجتمع  التربية  تعنى  كما 
والرأي اآلخر.  ،  ل المؤسسي، والتسامح، وقبول النقد بتعميق الفهم واالحترام للعم 

في   الحر  االنتخاب  االنتخابات وممارسة  في  المشاركة  الطلبة  لدى  تعمق  وهي 
 . (Civic Society, 2002)إطار القانون والقواعد العامة

لكي   والفهم  والمهارات  بالمعرفة  الطلبة  بها  نزود  التي  العملية  الوطنية:  فالتربية 
فاعاًل في مجتمعاتهم سواء أكان على المستوى المحلي أو الوطني أو    يلعبوا دوراً 

العالمي، وليكونوا مواطنين يتصفون بشخصيات مفكرة ومسؤولة وواعية لواجباتها 
وحقوقها، وهي تعمل على تنمية جوانب شخصياتهم الروحية واألخالقية والثقافية 

أنفسهم من  واثقين  ليكونوا  أف،  وتطويرها  عن  داخل  ومسؤولين  وتصرفاتهم  عالهم 
حياة   في  فاعل  دور  لعب  على  تشجعهم  أيضًا  وهي  وخارجها،  الصفية  الغرفة 

الوطني اقتصادهم  عن  الطلبة  تعلم  الوطنية  التربية  وجيرانهم.  ،  مدارسهم 
الديمقراطية  ومبادئه  وقيمه،  باختالف  ،  ومؤسساته،  لآلخرين،  االحترام  وتعمق 

الوطنية   والعرقيةهوياتهم  على   . والدينية  الطلبة  قدرات  بتطوير  تعنى  أنها  كما 
التفاعل مع القضايا واألحداث بإيجابية ومسؤولية، من خالل المشاركة بالنقاشات 

 .(Crick, 2000)المتعلقة بها 

سليمًا  تكيفًا  وتكيفه  في وطنه،  للعيش  اإلنسان  تسعى إلعداد   : الوطنية  التربية 
سس التي تحقق ذلك، كما تعزز في  مع قوانينه، حيث تقدم للفرد المرتكزات واأل

األفراد حب الوطن وروح االعتزاز واالنتماء اليه، وشحذ الفكر والعاطفة، والعمل  
لوطنه   يقدمه  ما  خالل  من  حياته  بقيمة  يشعر  الفرد  وتجعل  به،  للنهوض 
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 (. 2013،التميمي)وأمته، 
للمواطن  التربية  أو  المدنية  التربية  للتربية  العالمية  الموسوعة  بأنها  تعّرف  ة: 

على   ذلك مجتمعه  أعضاء  مع  يتفاعل  الفرد  يجعل  الذي  المنهج  من  الجزء 
المحلي على   المستويين  والتعرف  لألمة  الوالء  الظاهرة  أهدافها  ومن  والوطني. 

المؤسسات ونظام  السلطات   تأريخ  نحو  اإليجابي  االتجاه  ووجود  السياسية، 
واألعراف لألنظمة  واالنصياع  المجتمع    االجتماعية، السياسية  بقيم  واإليمان 

للمواطنة قد تشمل إعطاء معلومات   األساسية. وتشير الموسوعة إلى أن التربية
المواطنة على   عن موضوعات عن دول أخرى، لمساعدة الطالب على اكتساب

 ( العالمي.   The International Encyclopedia ofالمستوى 
Education, 1985,)   

( مخفار  أخرى،يرى  جهة  المعيقل،  ه1417من  دراسة  في  ورد  أن  2004ـ،   )
الوطنية  صفة   التربية  بموجبه  الفرد  يشعر  الذي  التربية  من  الجانب  "ذلك  هي 

فيه، وهي ويحققها  تشمل   المواطنة  التي  بالمعلومات  الطالب  تزويد  تعني  أيضًا 
وتربيته إنسانيا ليصبح مواطنًا صالحًا يتحلى   القيم والمبادئ واالتجاهات الحسنة

ويملك من المعرفة القدر الذي يمكنه من   كه وتصرفاته باألخالق الطيبة،في سلو 
 . تحمل مسؤولية خدمة دينهووطنه ومجتمعه"  

( والجمل  اللقاني  بأنها1999أما  المواطنة،  أجل  من  التربية  فيعرفان  "عملية   ( 
أن   على  لتساعدهم  التالميذ  لدى  والمثل  والمبادئ  القيم  من  مجموعة  غرس 

الوطن صالحين   يكونوا كافة قضايا  في  والنشطة  الفعالة  المشاركة  على  قادرين 
 ومشكالته"(. 

 ( اليس  إعداد  Ellis  ،1981أما  هي  الوطنية  التربية  أن  إلى  فيشير  م( 
لدورهم في المجتمع كمسؤولين وصانعي قرار ومواطنين يرعون مصالح   التالميذ
  الوطن.
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  ( المعيقل  خلص  الوطنية    2004وقد  التربية  أن  إلى  التربية  (  من  جزٌء  هي 
وأنه والتعليم   العامة،  التربية  تركز  فبينما  كبير،  بشكٍل  بينهما  الفصل  يمكن  ال 

تحديدها   يتم  ومهارات  وسلوكيات  )المواطن( صفات  التلميذ  إكساب  على  عامًة 
والمختصين  المسؤولين  طريق  تعكس   عن  باعتبارها  والتعليم  التربية  مجال  في 

فإن التربية الوطنية هي جرعٌة مكثفة   ألمة وللمجتمع،البعد الثقافي واالجتماعي ل
الصفات تحديدًا وتركيزا على  أكثر  تأهيٌل  التي تمكنه   أو  والسلوكيات والمهارات 

األكثر األبعاد  ذات  ومسؤولياته  بأدواره  القيام  األدوار   من  تلك  أي  عمومية، 
 المجتمع.  والمسؤوليات التي يتحملها بجانب غيره من المواطنين في

 Citizenship: Building a worldويعّرف كتاب "المواطنة: بناء عالم خير"  
of good :    تطوير كل طاقاتهم "مساعدة األطفال على  بأنها  للمواطنة  التربية 

مواطنين، مما يعني أن يكونوا منتجين ومسؤولين ومهتمين بما   الكامنة بوصفهم 
التعريف، يرى الكتاب أن  المجتمع. وبناء على هذا   حولهم وأعضاء مشاركين في

اتخاذ قرارات مسؤولة، االهتمام باآلخرين،   المواطنة تشمل: النجاح في المدرسة،
مهارات بناء  المجتمع،  بناء  في  قبول   المشاركة  المشكالت،  حل  مثل  شخصية 

 األساسية.  رؤى متعددة، وضع وتحقيق األهداف، بناء مجموعة من القيم

المواطنة"    "تطبيقات  كتاب  للمواطنة    Citizen in Actionأما  التربية  فيعرف 
بوصفه ويتصرف  ليعمل  الفرد  تربية  القيم  بأنها  بناء  ذلك  ويشمل  مواطنا، 

ذلك   هي  المدنية(  )أو  الوطنية  التربية  أن  يتضح  سبق،  الالزمة.مما  والمهارات 
المناهج القيم والمبادئ واالتجاهات  الجزء من  إلى غرس  الذي يسعى  المدرسية 

في  الطالب  الحسنة  االجتماعية   نفوس  السلوكيات  إلى  وتوجيههم  والطالبات، 
الحسنة، والعالمية  المحلية  الالزمة،   والثقافية  الحياتية  بالمهارات  وتزويدهم 

باالنتماء إليه، ويتحلون في   ليصبحوا مواطنين صالحين يحبون وطنهم ويعتزون 
في  بفعالية  ويشاركون  الطيبة،  باألخالق  وتصرفاتهم  الوطنية  ا سلوكهم  لقضايا 
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ويمكن مالحظة أن هذا التعريف   التي تعود عليهم وعلى وطنهم بالخير والنماء. 
والمواطنة، ويركز على الوطنية  يركز   يشمل مفهومي  بينهما، كما  التكامل  فكرة 

المستويين  على  مجتمعة  أعضاء  مع  الفرد  تفاعل  دون   على  والوطني  المحلي 
عل الطالب  مساعدة  إلى  اإلشارة  علىإغفال  المواطنة  اكتساب  المستوى   ى 

 العالمي.

 المبحث الثالث : أهداف التربية .                   

 تسعى التربية الوطنية لتحقيق األهداف التالية : 

( فإن األهداف العامة للتربية للمواطنة  1985العالمية للتربية ) وحسب الموسوعة
لى قائمة من القيم، ففي  في كثير من الدول، حيث تتفق ع تتشابه إلى حد كبير

مثل العدالة والمساواة والسلطة والمشاركة والمسؤولية   أمريكا مثال هناك قيم فردية
وقيم جماعية مثل الحرية والتعددية والخصوصية   الشخصية تجاه الصالح العام،

في مشابهة  قائمة  وتوجد  اإلنسان.  والتسامح   وحقوق  الحرية  في  تتمثل  بريطانيا 
ألمانيا فتوجد قيم مماثلة مثل حفظ   الحق واحترام العقل. أما في  والعدل واحترام

شكل حر وإيجاد  النمو ب  حقوق اإلنسان وإيجاد ظروف اجتماعية تمكن الفرد من
  مؤسسات اجتماعية.

( سعادة  لخص  اآلتي:1990وقد  في  الوطنية  التربية  أهداف   )  
ل1 وواقعي  إيجابي  بفهم  التالميذ  تزويد  ال.  السياسي  فيه.لنظام  يعيشون    ذي 
تؤثر في   . تعليم التالميذ القيم، وضرورة مشاركتهم في القرارات السياسية التي2

  مجرى حياتهم في البيئة المحلية. 

  . فهم التالميذ لحقوق األفراد و واجباتهم.3
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واحترام4 فيه،  يعيشون  الذي  للقطر  التشريعي  للنظام  التالميذ  فهم  وتقدير   . 
  القوانين التشريعية.

الذي5 المجتمع  منها  يعاني  التي  الراهنة  العامة  القضايا  التعرف على  يعيش   . 
  فيه التالميذ. 

  الدولية. . فهم التعاون الدولي بين المجتمعات المختلفة والنشاطات السياسية6
على7 والقومية  الوطنية  النشاطات  في  التالميذ  اشتراك  وسائل  فهم  المستوى   . 

  المحلي واإلقليمي العربي.

على  8 والعمل  واالجتماعية  الحكومية  للخدمات  الماسة  الحاجة  فهم   .
 الخدمات واستخدامها والمساهمة فيها.  تلك

( أن التربية الوطنية ترمي إلى تحقيق األهداف التعليمية  1987كما ذكر التل )
 اآلتية: 

وفكرها1 وعقيدتها  واإلسالمية  العربية  لألمة  والوالء  واالعتزاز  االنتماء  ها  ومثل . 
األمة.  هذه  وجود  محور  هو  والوالء  واالعتزاز  االنتماء  هذا  إن  حيث    وقيمها 

االجتماعية.2 والعدالة  والديمقراطية  الحرية  بمبادئ  االلتزام   .  
والمذهبية  3 الطائفية  أشكاله  بجميع  والتمييز  التعصب  من  التحرر   .

  واإلقليمية. والعرقية
ال4 تمكن  التي  السياسية  الثقافة  اكتساب  دوره .  يلعب  أن  من  مواطن 

ومسؤولية.  السياسي وكفاية  وخلق    بوعي 
والمساواة.5 والعدل  الحق  على  القائمة  اإلنسانية  باألخوة  اإليمان   .  
السياسية  . اإليمان بالمنهج العلمي كوسيلة لمعالجة قضايا اإلنسان والمجتمع6

  على المستوى الوطني والقومي والعالمي.
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ب7 بالمساواة  اإليمان  لونها  .  كان  مهما  وأممها  األرض  شعوب  جميع  ين 
  عقيدتها أو درجة تقدمها أو تخلفها. أو 

( ومبارك  رضوان  في  1987أما  تتمثل  شمولية  أكثر  أهداف  إلى  فيشيران   )
  اآلتي:

الشعب،  1 كمشاركة  عليها  يقوم  التي  والقواعد  الحكومي  النظام  فهم   .
السلط ووظيفة بين  الفصل  ومبدأ  ومصدرها،    ات.السلطة 

حياتهم،  2 تنظيم  في  ودوره  بالمواطنين،  وعالقته  ووظيفته،  النظام،  فهم   .
الخ. وكيفية  … الشرطة  ونظام  القضاء  كنظام  معه    التعامل 

ودوائر3 اإليجابي  والحياد  كاالنفتاح  الجارية  السياسة  أسس  فهم  العالقات  . 
السياسة. هذه  وحدود    الخارجية 

وكيفي 4 االجتماعية،  الطبقات  فهم  وحفظ.  وعالقتها،  تكوينها،  بينها،   ة  التوازن 
مرونتها.  تحقيق    ووسائل 

والمنظمات. 5 والدول  األمم  بين  التعاون  وسائل  معرفة   .  
وأنه  6 والواجبات،  الحقوق  فكرة تالزم  وفهم  المواطن، وواجباته،  . معرفة حقوق 
الحق.  ال على  الحصول  قبل  الواجب  تقديم  ووجوب  واجب،  بال    حق 
اال 7 تنمية  والتكامل. .  كالتعاون  الصالحة  االجتماعية    تجاهات 
ذلك.8 وغير  المرور  ونظام  التقاضي،  ونظام  الضرائب،  نظم  معرفة   .  
الالزمة  9 المهارات  وتكوين  الديموقراطية،  نحو  الصالح  االتجاه  تنمية   .

لألشياء  لها، الصحيحة  المفاهيم  وتكوين  الصحيحة،  مفاهيمها  على  والوقوف 
والحري    ة.كالملكية 

على  10 وتقديمه  العام،  والصالح  الملك،  احترام  عادات  تكوين   .
  الخاص. الصالح

وانحرافها 11 زيفها  وكشف  وخطرها،  والدعاية،  األعالم  وسائل  معرفة   .
  التي وراءها. والقوى 
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( أن التربية الوطنية إذا ما دّرست بطريقة  1421،أبو سرحان    ) من جهته أوضح
  جيدة

  لتالميذ إلى:فإنها يمكن أن تهيئ ا

الحياة1 في  الفعالة  والمشاركة  االجتماعي،  للنظام  الواقعي  اإليجابي  الفهم   _  
منها. أفراد  هم  التي  الجماعة،  خير  أجل  من    االجتماعية، 

أنهم  2 جانب  إلى  مجتمعهم،  في  الصالحة  المواطنة  إلى  البداية  منذ  التوجيه   _
  أسرهم، وتالميذ في مدارسهم.  أفراد في

القيم، وضرورة مشاركتهم في القرارات السياسية، التي تؤثر في حياتهم  _ تعلم  3
  وبيئتهم

  المحلية.
_ تنمية روح التعاون بين التالميذ أنفسهم، وبينهم وبين أفراد مجتمعهم، وغيرهم  4

  من
واالجتماعية   الحكومية  الخدمات  مجال  في  سّيما  ال  اإلنسانية،  المجتمعات 

  التطوعية.
الشعو 5 تنمية  والعالمية،  _  الوطنية  األنشطة  في  للمشاركة  المسؤولية  بتحمل  ر 

  على أساس

  إدراك حقوق األفراد وواجباتهم.

االجتماعية  6 والمشكالت  الراهنة،  القضايا  في  األحكام  إصدار  على  القدرة   _
  معالجتها وحسن التصرف في مواجهتها.  وطرق 

دة، من التجارب المحلية  _ فهم روح العلم واتساع المعرفة، وتكوين خالصة مفي 7
أنفسهم   والقومية التالميذ  بالنفع على  الحضارة، مما يعود  واإلنسانية، في ميدان 

مجتمعهم. في   وعلى  التربويين  بعض  بين  تفاوتًا  هناك  أن  يتضح  سبق،  ومما 
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التربية الوطنية   تقدير أهداف  التربية  أولويات  الوطنية، وربما اختالفًا في ترتيب 
ن  للدور  ظرة كلوذلك من منطلق  تقديره  وإلى  الوطنية  التربية  إلى مفهوم  باحث 

الدينية التوجهات  تؤديه  أهداف  الذي  تشكل  في  لكل مجتمع  والقومية  والسياسية 
من  يمنع  ال  هذا  لكن  الوطنية.  جميع   التربية  أن  مفادها  نتيجة  إلى  الوصول 

الهدف   العام الذي يعد األهداف التي سبق ذكرها مهمة وتصب في خدمة الهدف
  ألساسي للتربية الوطنية أال وهو إعداد المواطن الصالح.

 ( السعودية  العربية  المملكة  في  والتعليم  التربية  وزارة  حددت  هـ1417وقد   )  
  األهداف العامة للتربية الوطنية في اآلتي: 

ضابطة  1 وجعلها  الطالب،  نفوس  في  اإلسالمية  العقيدة  تمكين   .
  روح الجهاد لديهم. وتصرفاتهم وتنمية  لسلوكهم

اإلسالمية.2 الشريعة  وفق  األمر  والة  طاعة  وجوب  على  التأكيد   .  
عنه.3 والدفاع  واستقراره  أمنه  على  والحرص  للوطن  االنتماء  تعزيز   .  
والواجبات  4 الحقوق  من  عليهم  وما  لهم  بما  الطالب  تعريف   .

  مواطنين. باعتبارهم
  ة سليمة.. تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمي 5

النقاش.6 في  والمشاركة  الرأي  وإبداء  الحوار  مهارات  على  الطالب  تدريب   .  
7. السعودي.  للمجتمع  المميزة  والسمات  بالخصائص  الطالب  تعريف   .  
الطالب. 8 لدى  اإليجابية  االجتماعية  والعادات  القيم  تعزيز   .  
األوا9 آبائهم  وكفاح  ومنجزاته،  وطنهم،  بتاريخ  الطالب  تعريف    ئل. . 

بالدهم.10 في  والسياحية  التاريخية  بالمعالم  الطالب  تعريف   .  
إشعاع  11 مركز  باعتبارها  السعودية  العربية  المملكة  بمكانة  الطالب  تعريف   .

ودوليًا(. للعالم  , وإسالميًا   , وعربيًا   , )خليجيًا  دورها  وتوضيح    اإلسالمي 
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والعر 12 اإلسالمية  لألمة  باالنتماء  االعتزاز  تنمية  والتبصير  .  بية 
  التواصل بالعالم الخارجي. بأهمية 

المملكة  13 تواجه  التي  والتيارات  بالتحديات  اإليجابي  الوعي  تكوين   .
  العربية واإلسالمية. واألمة

الحضارية.14 ونظمه  وطنهم  بمؤسسات  الطالب  تعريف   .  
بها. 15 والتقيد  األنظمة  واحترام  النظام  حب  على  الطالب  تعويد   .  
تعويد 16 العامة    .  والسالمة  األمن  بقواعد  االلتزام  على  الطالب 

  المدنية.  والحماية

الصحي. 17 الوعي  ونشر  السليمة  الصحية  العادات  على  الطالب  تعويد   .  
والعامة. 18 الخاصة  الممتلكات  على  المحافظة  بأهمية  الطالب  توعية   .  
المجاالت.19 كافة  في  الرشيد  االستهالك  عادات  تنمية   .  
تكوي 20 لم .  ما  نوعه  كان  أيًا  العمل  نحو  الطالب  لدى  إيجابية  اتجاهات  ن 
  منافيًا للدين اإلسالمي. يكن 

الوطني.21 اإلنتاج  نحو  إيجابية  اتجاهات  تكوين   .  
المشكالت.22 حل  في  العلمي  األسلوب  استخدام  على  الطالب  تعويد   .  
والخيرية.23 التطوعية  لألعمال  المبادرة  روح  غرس   .  
ا24 تعويد  النافعة..  المجاالت  في  واستثماره  بالوقت  االهتمام  على    لطالب 
البيئة. 25 مع  الواعي  التعامل  مهارات  الطالب  إكساب   .  
 . تنمية الوعي لدى الطالب بأهمية تقنية االتصال الحديث وآثارها.26

ردنية الهاشمية فقد جاءت النتاجات التعليمية المحورية لمبحث  أما في المملكة األ
 الوطنية والمدنية :  التربية
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 توظيف األحداث الجارية لتنمية االعتزاز القومي . -1

فيها   -2 الثقافات األخرى، مؤثرا  المعرفة والتفاعل االيجابي مع  تنويع مصادر 
 ومتأثرا بها. 

 مواكبة التطورات والتغيرات العالمية االيجابية .  -3

 لة االيجابية. الحفاظ على العادات والتقاليد والقيم العربية األصي  -4

مفهوم  -5 وتعميق   ، التفكير  في  العقالنية  واعتماد   ، والتعصب  األعمى  نبذالتقليد 
 التفكير الناقد لدى المتعلمين . 

 توظيف المهارات والمعارف والكفايات في تطوير المجتمع وتلبية احتياجاته. -6
والقانون -7  ، اإلنسان  بحقوق  المرتبطة  العالمية  للمفاهيم  الواعي  ،    الفهم  الدولي 

 وثقافة السالم والبيئة. 
 ممارسة الديمقراطية وتطبيقها قوال وعمال في مناحي الحياة جميعها. -8
8-  ، والمدنية  الوطنية  التربية  دليل  القانون.)  وسيادة  اآلخرين  حريات  احترام 

2007 .) 

 المبحث الرابع : أهمية التربية الوطنية.                         

ساسي من العملية التربوية تنمي وتقوي الوالء  أية التي هي جزء  ن التربية الوطنإ
ن الوالء للوطن يعد مهما في الحياة وعنصرا إللوطن الذي يعيش فيه الفرد حيث  

خالقية والسلوكية والعاطفية والنفسية ،  ساسيا في نمو شخصية الفرد بجوانبها األأ
األ  تحقق  وجدانية  قاعدة  توفر  النفحيث  واالطمئنان  االنفعالي  من  واالتزان  سي 
النظرة   الحياة وعدم  يوفره إوالتفاؤل وحب  لما  الهوية  تشاؤمية ،وتأكيد  ليها نظرة 

واإلاإل والقناعة  والرضا  بالسعادة  الشعور  من  الوطني  من  حساس  ويخفف  يمان 
واأل الكوارث  باالطمئنان  وطاة  الفرد  فيشعر   ، الفرد  طريق  تعترض  التي  زمات 
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نسان بوطنه  طار عالقة اإلإمن المستقبل ، من خالل    وعدم الخوف او التشاؤم
الحياة ، وفي كل مرحلة عمرية من   لسلوكه في شتى مناحي  تعد موجها  التي 

   (.3201نسان.)التميمي،  حياة اإل
للنظام  والواقعّي  اإليجابّي  بالفهم  الطاّلب  تزويُد  في   التربية  أهمية  تكمن  كما 

فيها.   يعيشون  التي  لدولتهم  المشاركة السياسّي  وضرورة  القيم،  الطاّلب  تعليم 
الطاّلب   وتعليم  المحلية.  بيئتهم  في  حياتهم  بمجرى  المؤّثرة  السياسّية  بالقرارات 
الّنظام   عن  بمعلوماٍت  الطاّلب  تزويد  األفراد.  وواجبات  حقوق  على  وإطالعهم 

بال  الطاّلب  وتوعية  الّتشريعّية.  القوانين  احترام  وكيفّية  للّدولة،  قضايا التشريعي 
الّتعاون   وَفهم  فيه.  يعيشون  الذي  مجتمعهم  منها  يعاني  اّلتي  الحالّية  العاّمة 
القومّية   الّنشاطات  في  االشتراك  كيفّية  الطاّلب  وتعليم  المجتمعات.  بين  الّدولي 
والوطنّية، محليًا وإقليميًا، وتشجيعهم على التفاعل معها. وتوعية الطاّلب بأهمّية  

الحكومية واال  الخدمات.  الخدمات  إليها، وكيفّية استخدام هذه  جتماعية والحاجة 
وغرس حّب العمل في نفوس الطاّلب واألجيال الناشئة. وغرس مفاهيم الّتعاون  
والّتفاهم بين المواطنين. تنشئُة الطاّلب على العادات الصحية، وقواعد الّسالمة  

المناهج الّضرورّية،   الّتربية الوطنّية من  ُتعتبر  المدرسة العاّمة.و  سواًء كان في 
عليها   تقوم  التي  األساسّيات  جميَع  الطاّلب  لَتعريف  َتهدف  كونها  الجامعة،  أم 
مجتمعهم   عن  الطاّلب  لدى  والفكرّي  المعرفّي  الوعي  مستوى  وترفع  الّدولة. 
وموطنهم.أما تأثير الّتربية الوطنية على المجتمع والثقافة فتلعب الّتربية الوطنّية  

فّعااًل   والجامعات،  دورًا  المدارس  في  الّناشئة  واألجيال  الّشباب  إعداد  في  وكبيرًا 
بما يتفق مع حاجات المجتمع، ومبادئه وِقَيمه التي يسير عليها، كما أّنها وسيلٌة 
ذات فعاليٍة في حلِّ ومعالجة المشاكل التي يعاني منها المجتمع، والتغلب على  

ال منهج  يكون  وحتى  تواجهه،  التي  ويستطيع  التحـّديات  ناجحًا،  الوطنّية  ّتربية 
والّنفسّية،   االجتماعّية،  األسس  مراعاة  يجب  منه؛  المرجّوة  األهداف  تحقيق 

على الّرغم  و والمعرفّية عند عملية تخطيط وتصميم وتنفيذ منهاج الّتربية الوطنّية.  
مهّمته،   ونجاح  الوطنّية،  الّتربية  منهج  بناء  عملّية  في  األسس  هذه  أهمّيـة  من 
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المدرسّي،  وت  المنهج  أسس  أقوى  ُيعدُّ  االجتماعيَّ  األساس  أّن  إال  أهدافه،  حقيق 
مجتمع،   كلِّ  ظروف  إلى  بالّنظر  وذلك  المنهج؛  تخطيط  في  تأثيره  حيث  من 
عن   المختلفة  ومشاكِله  وطموحاِته،  وتقاليِده،  وعاداِته،  وقيِمه،  وخصوصّياِته، 

 (. . (mawdoo3.comظروف أيِّ مجتمع آخر وخصوصياِته
وأسس   ،ومبادىء  السياسية  الثقافة  :تعليم  خالل  من  التربية  أهمية  وتكمن  كما 
نظام الحكم والسلطة في الدولة وفهمها، وآلية صنع القرار في النظام السياسي،  
كما وتركز على المنظومة القيمية واالجتماعية للفرد وتدعيمها ، وهي ترسم حدا  

والسل فيه  المرغوب  السلوك  بين  إلى  فاصال ما  فيه، وتسعى  المرغوب  وك غير 
تعزيز االنتساب واالرتباط الحقيقي المخلص الصادق للوطن فكرا وقوال ووجدانا  
مصالحه  وجعل   ، والمادية  والبشرية  الثقافية  بمكوناته  واالعتزاز  وواقعا،  وعمال 
عنه،   والدفاع  سبيله  في  والتضحية   ، خدمته  في  والتفاني   ، مصلحة  كل  فوق 

والثقة والوقوف   والتمسك   ، الحميدة  والتقاليد  العادات  على  والمحافظة   ، به 
  ، والقوانين  الدستور،  واحترام   ، والعسر  اليسر  في  الوطن  جانب  إلى  واالنحياز 
على   والمعرفة،والمحافظة  بالعلم  والتسلح  واللوائح   ، والتعليمات  واألنظمة 

والتمسك األمر  ولي  وطاعة   ، والتاريخية  الثقافية  الوطن  بالوحدة    مكتسبات 
 (. 2018الوطنية ، وتأييد القيادة ودعمها ،وتعزيز المشاركة السياسية ) الزيود،  

واحترام   وسيادته،  القانون  احترام  ليتعلموا  الطلبة  بتأهيل  تعنى  الوطنية  والتربية 
وأهمية   السلطة  بدور  وتوعيتهم  واإلنتاج،  والسياسية  الفكر  في  اآلخرين  حقوق 

و  الحياة  بناء  في  السياسيالمجتمع  القرار  الوطنية  ،  صنع  التربية  تعنى  كما 
والرأي اآلخر.  ،  بتعميق الفهم واالحترام للعمل المؤسسي، والتسامح، وقبول النقد 

في   الحر  االنتخاب  االنتخابات وممارسة  في  المشاركة  الطلبة  لدى  تعمق  وهي 
 .  (Civic Society, 2002)إطار القانون والقواعد العامة

إلى  ضرورة وجود منهاج شمولي وكلي يتضمن     (Crick, 2000)كما بين   
يخضع   التي  والمسؤوليات  واإلنسانية  القانونية  الحقوق  حول  ومعلومات  معارف 
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النظام القضائي، وارتباطه   لها المجتمع كما يتضمن معارف عن مختلف أوجه 
بحياة الناس، ويتضمن معارف ومعلومات عن التنوع الوطني والجغرافي والديني  

عرقي في بريطانيا والى ضرورة احترامه وفهمه من قبل الطلبة. كما يرى  أن وال
هذا المنهاج ال بد أن يتضمن معارف ومعلومات عن الحكومة المركزية والمحلية  
ألفراد  يمكن  التي  والمجاالت  تمويلها  وكيفية  تقدمها،  التي  العامة  والخدمات 

م تتضمنه  ما  إلى  إضافة  بها،  يساهموا  أن  ومعلومات عن  المجتمع  معارف  ن 
وحل   التصويت،  وأهمية  االنتخاب  ونظام  الحكومات،  وأشكال  البرلماني  النظام 
الخالفات والصراعات بشكل عادل، وأهمية أجهزة اإلعالم في المجتمع. كما أن  
أبعاده   له  كوني  كمجتمع  العالم  عن  معارف  يتضمن  أن  يجب  المنهاج  هذا 

واال  والبيئية  واالقتصادية  المنهاج  السياسية  تزويد  إلى  باإلضافة  جتماعية، 
وتعد   المتحدة.  واألمم  الكومنولث  واتحاد  األوروبي  االتحاد  دور  عن  بمعارف 

التي من الممكن ان تلعب دورا مهما    االجتماعية من المناهج الدراسية  الدراسات
ختلفة،وذلك إذا ما لتالميذ في المراحل الدراسية المفي تنمية قيم المواطنة لدى ا

أهدافها ومحتوياتهاأح  اختيار وصياغة  ناحية ، وتدريسها من    سن  المختلفة من 
 (. 2009ناحية أخرى )  عبدالباسط ، 

وتهدف الدراسات  االجتماعية إلى تحقيق المواطنة لدى التالميذ اآلن أكثر    كما
من أي وقت مضى من خالل الفهم الحقيقي لمعنى وقيم المواطنة ، لما تتضمنه  

بحقوق تعريف  المجتمع  من  في  الحين  مواطنين  ليكونوا  وإعدادهم  وواجباته  هم 
الدراسية المناهج  في  المواطنة  قيم  تضمين  خالل  من   )،وذلك 

Mary,2007)سياسة وجود  يتطلب  الوطنية  التربية  نجاح  إن  واضحة   (.كما 
القومية واإل المستويات  والمدرسية وتطويرها ودعمها على جميع  والمحلية  قليمية 

المعلم  ،ووقت  ،ودعم  أكثر  ،وتدريب  أفضل  تعليمية  مواد  خالل  من  طول  أين 
(Cosler.A,Starkey,2004 .) 
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  ، إيمان   ( اإلسالمية،وقيم  2013وأشارت  العقيدة  ترسيخ  ضرورة  على   ،)
موضوعات  خالل  من  وذلك  الطالب  نفوس  في  الوطني  واالنتماء  المواطنة 

التعل المناهج  موضوعات  بعض  تتضمن  ،وأن  الدراسية  مشكالت  المناهج  يمية 
المعايير اإلسالمية  القضايا وفق  تناقش هذه    والوطنية  المجتمع  وقضاياه ،وأن 

ألصحابها  الحقوق  تعطي  ،وتضمين    التي  بهم  المنوطة  بالواجبات  وتلزمهم 
بما   والعمل  الدراسية ،  المناهج  لتدريسها في  المواطنة  بقيم  موضوعات مرتبطة 

ال المعلمين وكليات  برامج  فيها ضمن  بين  جاء  التكامل والشمول  تربية ،ومراعاة 
 الموضوعات في المنهاج. 

 المبحث الخامس : طرق وأساليب تدريس التربية الوطنية .    
 تتعدد طرق وأساليب التربية الوطنية ومن هذه األساليب والطرق ما يلي : 

،أسلوب  الشرح  وأسلوب   ، المحاضرة  أسلوب  :وتعتمدعلى  االلقائية  الطريقة 
لوب القصة ، وأسلوب، والطريقة الحوارية، وطريق حل المشكالت  الوصف ، وأس

والطريقة  ، المدرسي  الكتاب  وطريقة  ،  اإل  ،  االستنتاجية  والطريقة   ، ستقرائية 
وطريقة    ، المباشرة  المالحظة  ،وطريقة  التمثيل  وطريقة   ، التاريخية  والطريقة 

وطريق المشروع  ،وطريقة  والتعيينات   ، المباشرة  غير  الوحدات  المالحظة  ة 
،وطريقة الحقيبة التعليمية ،وطريقة صحائف األعمال وطريقة توظيف األحداث  
الزيارات   ،وطريقة  العلمي  البحث  ،وتوظيف  الذهني  العصف  الجارية،وطريق 

 الميدانية ،واستضافة الشخصيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية . 
 ات والتوصيات. المبحث السادس : االستنتاج               

األدب   ضوء  في  ومفهومها  الوطنية  التربية  على  التعرف  البحث  هذا  يهدف 
الوطنية،و  التربية  بأهداف  ،والتعريف  الوطنية  التربية  ،وتعريف  هميتها  أ التربوي 

 ،وطرق وأساليب تدريسها ،وتوصل البحث إلى جملة من االستنتاجات التالية: 
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يعد  -  : والمدنية  الوطنية  التربية  تساعد    منهاج  التي  المهمة  المباحث  من 
 الطلبة في تعرف هويتهم وتعزيز والئهم وانتمائهم لها.

ان مفهوم التربية الوطنية يشير إلى ذلك الجانب من التربية الذي يشعر   -
أن  إلى  عليها  والتأكيد  فيه،  ويحققها  المواطنة  بصفة  خالله  من  الفرد 

احه والتربية الوطنية تتحول إلى صفة الوطنية، ذلك أن سعادة الفرد ونج 
أجل   من  نشرها  إلى  التربوية  المؤسسات  تسعى  التي  المفاهيم  أبرز  من 

 نتماء. تعزيز روح الوالء و اال
وتعد التربية الوطنية من المفاهيم التي لقيت وال تزال تلقى اهتمامًا متزايدًا   -

الفكرية،   أيديولوجياتها  باختالف  اإلنسانية  المجتمعات  في  الوقت  بمرور 
ك نتيجة للثمار التي تعطيها وتعود بها على هذه المجتمعات. والتربية وذل

واحترام   وسيادته،  القانون  احترام  ليتعلموا  الطلبة  بتأهيل  تعنى  الوطنية 
السلطة  بدور  وتوعيتهم  واإلنتاج،  والسياسية  الفكر  في  اآلخرين  حقوق 

 وأهمية المجتمع في بناء الحياة وصنع القرار السياسي
التر   - والوقوف تعزز   ، الحميدة  والتقاليد  العادات  على  المحافظة  بية 

الدستور،   واحترام   ، والعسر  اليسر  في  الوطن  جانب  إلى  واالنحياز 
بالعلم  والتسلح  واللوائح   ، والتعليمات  واألنظمة   ، والقوانين 

 والمعرفة،والمحافظة على مكتسبات الوطن الثقافية والتاريخية. 

: تعليم الثقافة السياسية ،ومبادىء وأسس    وتكمن أهمية التربية من خالل -
النظام  في  القرار  صنع  وآلية  وفهمها،  الدولة  في  والسلطة  الحكم  نظام 

الخاصة  -السياسي    الممتلكات  المحافظة على  بأهمية  الطالب   توعية 
  والعامة.

 مواكبة التطورات والتغيرات العالمية االيجابية.  -
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 التوصيات : 

 بما يلي :  يوصي الباحث 

 جيه الباحثين للقيام بالدراسات حول مناهج وكتب التربية الوطنية وتحليلها. تو  -
اللقاءات والدراسات حول مناهج التربية الوطنية ودورها في تعزيز قيم الوالء   عقد -

 واالنتماء . 
 توجيه المؤسسات لتعميق مظاهر وجوانب التربية الوطنية في حياة المجتمع.  -
لمزيد من البحوث والدراسات حول طرق وأساليب فتح المجال للباحثين  بإجراء ا -

 تدريس التربية الوطنية. 
 الخدمة.  عداد الجيد لمعلم التربية الوطنية قبل الخدمة وأثناءاإل -
الوطنية،ووضع   - التربية  تدريس  تواحه  التي  الصعوبات  حول  الدراسات  إجراء 

 الحلول لها. 
 : واألجنبية  المراجع العربية

 : المراجع العربية  -
عودة)أبوس-1 التربية  2000رحان،عطية  تدريس  أساليب  في  (،دراسات 

 ردن. االجتماعية والوطنية ،دار الخليج للنشر والتوزيع،عمان ، األ

المواطنة في منهاج  2013إيمان ،عبداللطيف ، )  -2 بمفهوم  المرتبطة  (،القيم 
األ التاسع  للصف  االجتماعية  لها،رسالة المواد  الطلبة  اكتساب  ومدى  ساسي 

 اإلسالمية ، غزة ،كلية التربية .  ر ، الجامعةماجستي 

  م(. مقدمة في التربية السياسية ألقطار الوطن العربي.1987التل، سعيد. )  -3
 .http;//www.alnoor.se/article.asp عمان: دار اللواء.

  (،مفهوم التربية الوطنية في الفكر العربي اإلسالمي2017التميمي،قاسم )-4
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المعرفة،ط 2010البطوش،بسام)-5 كنوز  دار    ، الوطنية  عمان1(،التربية   ،-  
)  ناألرد الوطنية  )3،  2،    1التربية  صفوف  1422(.  على  مقررة  كتب   .)

    التربية والتعليم،المملكة العربية السعودية .  المرحلة المتوسطة. وزارة

التربية-6 في  المعلم  والتع  دليل  التربية  وزارة  التربية  ،وزارة  والمدنية  ليم  الوطنية 
 األردن.  –.عمان 2005

 األردن. -.عمان2007دليل المعلم،وزارة التربية والتعليم األردنية, ،-7
د االجتماعية في التعليم  م(. الموا1987رضوان، أبو الفتوح، وفتحي مبارك. )-8

 أهدافها، مناهجها، طرق تدريسها. القاهرة: دار المعارف. العام:
الت -9 منهاج  مراعاة  مدى  يسرى،  الصالح  زيدان  المواطن  لصفات  الوطنية  ربية 

وجهة نظر المعلمين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، نابلس، من  
1998. 

10-  ( طلب  الناصر  عبد  البلقاء 2018الزيود،  ،جامعة  الوطنية  ،التربية   )
 األردن. –التطبيقية ،وحدة التقييم واالمتحانات العامة. عمان 

الدراسات    1991مد )  السيد ، أحمد جابر أح -11 فعالية مقررات  م ( . مدى 
من   الثانية  بالحلقة  واالجتماعية  الخلقية  القيم  تنمية  في  ومعلميها  االجتماعية 

، ع   التربية ، سوهاج  كلية   ، التربوية  المجلة   ، األساسي  ، ص ص  4التعليم 
17-52  . 
في    سالم، محمد" دراسة تحليل محتوى كتاب لغتنا العربية للصف السادس-12

الجامعة االردنية،   الهاشمية، )رسالة ماجستير غير منشورة(،  المملكة األردنية  
 . 2008األردن،

13-( إبراهيم  محمد  هللا  وعبد  أحمد  جودت   ، المنهج    1997سعادة   . م( 
 المدرسي في القرن الحادي والعشرين ، مكتبة الفالح ، عمان . 
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14-( أحمد  ،جودت  الدراسات  1984سعادة  مناهج   .  ) دار    م   ، االجتماعية 
 العلم للماليين ، بيروت . 

15-( نافع  عبده  وسعيد  عطية  يحي   ، الدراسات    2001سليمان  تعليم   .  ) م 
 ،دار التعليم ، دبي .  2االجتماعية ،ط  

16-( إبراهيم  المواد 2004سلمان, صديقة  كتب  في  المتضمنة  البيئية  القيم   .)
االبتدا التعليم  من  االولى  للحلقة  منشورة,  االجتماعية  غير  ماجستير  رسالة  ئي. 

 جامعة البحرين, الصخير, البحرين.  
(. القيم المرتبطة  2009السعايدة، منعم وطالفحه حامد والحمايدة، عال. )-17

في   العليا  األساسية  للمرحلة  والمدنية  الوطنية  التربية  كتب  في  المهني  بالعمل 
اإلنسانية  لألبحاث:العلوم  النجاح  جامعة  مجلة  مجلد  األردن.   2عدد  23، 

 . 474 -439ص
التربيـة  -18 كتب  في  السياسيـة  المفاهيم  شيوع  مدى  المعطي،  عبد   ، الشلول 

تحليل   خالل  من  األردن  في  العليا  األساسية  للمرحلة  والوطنية  االجتماعية 
محتواها ووجهة نظر معلميها، ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك،  

 . 1996إربد، 
ق-19 العامة الشناق،  األساسية  المدارس  طلبة  أداء  بين  مقارنة  "دراسة  سيم، 

العلمية   والميول  العلم  عمليات  مهارات  اكتساب  في  الخاصة  المدارس  وطلبة 
والتحصيل في العلوم"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان،  

1992 . 
للصفوف الثالثة  شمالن، علي محمد" تقويم محتوى كتب التربية اإلسالمية -20 

غير   ماجستير  )رسالة  اليمنية"  الجمهورية  في  األساسية  المرحلة  من  األخيرة 
 . 2005منشورة، جامعة صنعاء، اليمن،

المواطنة  -21 لمفاهيم  األردنية  الجامعات  طلبة  تمثل  "درجة  شويحات، صفاء، 
 . 2003الصالحة"، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان،  

http://www.arabjhs.com/
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) ا-22 محمد  الرحمن  عبد   ، في    1997لشعوان  تدريسها  وطرق  القيم   . م( 
الملك سعود، الرياض ع   ، ص ص    92الدراسات االجتماعية ، مجلة جامعة 

151 -183 
 األردنية.  (، التربية الوطنية ،مطبعة الجامعة2006الشناق،عبدالمجيد زيد ) -23
24-( فرحان  مح1995الشناق,  في  البيئي  البعد  تضمين  مدى  كتب  (.  توى 

التعليم األساسي في األردن. رسالة   التربية الوطنية واالجتماعية والعلوم لمرحلة 
 األردن.      -ماجستير غير منشورة. الجامعة األردنية. عمان

25-     ( عبير  ،الرفاعي  ،محمد  عالونة  و  ،هادي  ،درجة    2014طوالبة    )
وال الوطنية  التربية  كتب  في  المهني  التعليم  مفاهيم  للمرحلة تضمين  مدنية 

العدد    ، المنارة  مجلة  االردن،  في  العليا  البيت  2األساسية  ال  ،جامعة   /ب 
 ،المملكة االردنية الهاشمية. 

األساسي -26 التعليم  في مرحلة  الوطنية  التربية  منهاج  "تقييم  فوزي،  العماري، 
المناهج"، رسالة ماجستير غير منشورة،   اليمنية في ضوء أسس  في الجمهورية 

 . 1995اليرموك،  جامعة 
في  -27 المتضمنة  للقيم  الوطنية  التربية  كتب  احتواء  "مدى  أمجد،  عبابنة، 

غير   ماجستير  رسالة  األردن"،  في  العليا  األساسية  المرحلة  منهاج  أهداف 
 .  2002منشورة، جامعة اليرموك، إربد، 

في  -28 والوطنية  االجتماعية  التربية  منهاج  مساهمة  "مدى  هاشم،  العمري، 
من  التأ األولى  األربعة  الصفوف  تالميذ  لدى  الوطني  لالنتماء  المعرفي  سيس 

وجهة نظر المشرفين والمعلمين"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك،  
1997  . 

معايير  -29 ضوء  في  القراءة  كتاب  محتوى  تحليل  ياسين"  غسان  العدوي، 
القراءة   كتاب  لمحتوى  تحليلية  دراسة  ومؤشراتها  من  الشاملة  الخامس  للصف 
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التربوية   للعلوم  دمشق  جامعة  مجلة  الثانية("  )الحلقة  األساسي  التعليم  مرحلة 
 (. 598-575(،ص)4+3)25،   2009والنفسية،

عسيالن، بندر بن خالد" تقويم كتاب العلوم المطور للصف األول المتوسط  -30
ماجستير  )رسالة  الشاملة"  الجودة  معايير  ضوء  جامعة    في  منشورة(،  أم  غير 

 . 2011القرى، السعودية،
 . 2008عمان، ،  المناهج دار والمنهج،   الشاملة الجودة "  محسن عطية،  -31

  200/2005تقويم مقرر اللغة االنجليزية  العمري، عبد الرحمن بن علي"  -32 
)رسالة  السعودية"  العربية  بالمملكة  البنين  بمدارس  االبتدائي  السادس  للصف 

جام  منشورة(،   غير  السعودية،  ماجستير  العربية  سعود،المملكة  الملك  عة 
2008 . 

33-  ( محمد  رغدة   ، االجتماعية    1995العطيوي  التربية  مناهج  تقييم   . م( 
والوطنية في مرحلة التعليم األساسي في األردن في ضوء األساس االجتماعي ،  

 رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك ، عمان  
34-  ( محمد  عقيل   ، المواد   1419العقيل  كتب  في  القيم  توفر  مدى   . هـ( 

رسالة    ، السعودية  العربية  بالمملكة  للبنين  االبتدائية  بالمرحلة  االجتماعية 
 ماجستير غير منشورة ، جامعة الملك سعود ، الرياض . 

هـ( . تحليل محتوى كتب التاريخ للصفوف    1417العمير ، منى أحمد )  -35
 ( العام  التعليم  بمراحل  ضوء    النهائية  في  السعودية  العربية  بالمملكة  بنات( 

جامعة    ، التربية  كلية   ، ماجستير  رسالة   ، عرضها  وطرق  المعرفة  اتجاهات 
(،تقويم أهداف ومحتوى  2009الملك سعود ، الرياض عبدالباسط ،حسين محمد)

في ضوء صور  السعودي  الشباب  من  عينة  لدى  االجتماعية  الدراسات  مناهج 
 . 19للدراسات االجتماعية،العدد  ة التربويةالجمعي  المواطنة،مجلة

(،التربية في الوطن العربي ، منشورات جامعة دمشق ،  1997علي،عيسى)-36
 سوريا
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متطلبات تطبيق المنهاج الفلسطيني  (  2007عساف، محمود عبد المجيد.)-37
ـ المناهج  في ظل تداعيات المتغيرات الحديثة . ورقة عمل مقدمة لليوم الدراسي 

 نية / رؤية واقعية ـ الجامعة اإلسالمية بغزة.الفلسطي 
األ1992فضيل،عبدالقادر)-38 الثانوي  (،التعليم  بالتعليم  ربطه  ونماذج  ساسي 

 المنظمة العربية ،إدارة التعليم تونس.  عالميا،  وأ عربي

المعلمين  -39 أداء  على  التدريبي  البرنامج  فاعلية  "مدى  العزيز،  عبد  قطيفان، 
م في  الصف  غرفة  محافظة  داخل  في  والوطنية  االجتماعية  التربية  بحث 

 . 1994ردنية، عمان،  الزرقاء"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األ
شركة -40 ميدانية،  دراسة  المواطنية،  التربية  في  المدرسة  فعالية  نمر،  فريحة، 

 . 2002المطبوعات للتوزيع، بيروت، 
الرحمن.)-41 عبد  ا2011المالكي،  التربية  أسس  التربية  (.  كتب  في  لمهنية 

السعودية.المجلة   العربية  بالمملكة  الثانوية  المرحلة  في  مجلد  اإلسالمية  التربوية 
 . 128 -73ص   2( جزء 99) 25
جرير2006،علي)محافظة-41 ،دار  الوطنية  ،  1والتوزيع،ط  للنشر  (،التربية 

 األردن. -عمان
 :  التوثيق من االنترنت

- mawdoo3.com) .) 
hyatok.com)   - .) 

www.almrsal.com) -  .) 
 : المراجع األجنبية -
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