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 الملخص

ه وبارزاً في التنشئة الوطنية وذلك لما تقوم بتلعب وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية دوراً مهماً 

من إعداد األجيال للحياة العملية، وما تغرسه في هذه األجيال من قيم المواطنة، ومشاعر الوالء واالنتماء للوطن ، 

ويأتي ذلك عن طريق عدة محاور نذكر منها: البيئة المدرسية وما تقوم به من أنشطة مختلفة، والمعلم الذي يعتبر 

موجه والعامل األساسي في العملية التعليمية، والمنهاج المغذي للطلبة بالمعارف والقيم واالتجاهات والسلوكيات ال

 وحتى الميول.

تهدف الدراسة إلى التعرف على السياسة الوطنية لوزارة التربية والتعليم األردنية، ودورها في عملية التنشئة الوطنية، 

حماية الطلبة من االنحرافات السلوكية التي يعاني منها المجتمع، وتسليط الضوء على  وبيان دور التنشئة الوطنية في

 دور كل من البيئة المدرسية والمعلمين والمناهج في التنشئة الوطنية.

 التنشئة، الوطنية، التعليم، التربوية، الطالب، المعلم. الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The Ministry of Education in the Hashemite Kingdom of Jordan plays an important 

and prominent role in national education because it prepares generations for working 

life, and what it instills in these generations of the values of citizenship, and feelings of 

loyalty and belonging to the homeland, and this comes through several axes, including: 

the school environment and what It is carried out by various activities, as well as the 

teacher who is the guide and the main factor in the educational process, and the 

curriculum that nourishes students with knowledge, values, attitudes, behaviors and 

even tendencies. 

 

The study aims to identify the national policy of the Jordanian Ministry of Education 

and its role in the national upbringing process, explain the role of national education in 

protecting students from the behavioral deviations that society suffers from, and shed 

light on the role of each of the school environment, teachers and curricula in national 

upbringing. 

Keywords: upbringing, patriotism, education, education, student, teacher. 

 

 مقدمة

تُعاني الكثير من دول العالم من عدم االستقرار االجتماعي والسياسي حيث يوجد الكثير من التحديات الداخلية 

الجنس، العرق،  والخارجية التي تواجه المجتمع، فالعنف وعدم التجانس االجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة )

الدين ( كل هذه األمور تُظِهر غياب التنشئة الوطنية الصحيحة، فالوطن هو الوعاء الذي يضم هذه الفئات االجتماعية 

المختلفة فال بُد من جامع لهم في مجتمع يسوده االستقرار، فال ازدهار أو تقدم أو تطور دون أن يكون هنالك تنشئة 

 مكونات المجتمع.وطنية تؤدي إلى هذا االستقرار واالنسجام بين 
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تلعب وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية دوراً مهماً وبارزاً في التنشئة الوطنية وذلك لما تقوم به 

 ،ومشاعر الوالء واالنتماء للوطنمن إعداد األجيال للحياة العملية، وما تغرسه في هذه األجيال من قيم المواطنة، 

ة محاور نذكر منها: البيئة المدرسية وما تقوم به من أنشطة مختلفة، والمعلم الذي يعتبر ويأتي ذلك عن طريق عد

الموجه والعامل األساسي في العملية التعليمية، والمنهاج المغذي للطلبة بالمعارف والقيم واالتجاهات والسلوكيات 

 وحتى الميول.

 .مشكلة الدراسة

يحظى موضوووا التنشووئة الوطنية باهتمام من قبل يوووانعي السووياسوووة التعليمية في األردن، نظراً لما له من دور      

بارز في إعداد المواطن األردني للحياة العملية بحيث يصوووبن عنصوووراً من أفراد المجتمع الفاعلين والمسووواهمين في 

ة تحقيق التنشووئة الوطنية من خالل النظام التربوي خدمة الوطن وسووعادة المجتمع، وتكمن مشووكلة الدراسووة في درج

األردني، ومدى قيام وزارة التربية والتعليم بهذا الدور من خالل البيئة المدرسوية والمناهج والمعلمين، ومدى إسوهام 

 التنشووووئة الوطنية في عملية التنمية الشوووواملة واالسووووتقرار االجتماعي والسووووياسووووي في المملكة األردنية، وهل هنالك

 ؟األردنية معيقات تواجه تطبيق التنشئة الوطنية في وزارة التربية والتعليم

 .هدف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى:

ودورها في عملية التنشووووووئة التعرف على السووووووياسووووووة الوطنية لوزارة التربية والتعليم األردنية،  أ.

 .الوطنية

 .لسلوكية التي يعاني منها المجتمعا االنحرافاتبيان دور التنشئة الوطنية في حماية الطلبة من  ب.

 .ستقراري تحقيق االإبراز الدور الذي تلعبه التنشئة الوطنية ف جـ.

 .ستقرار السياسيجتماعي واالستقرار االالوطنية باال توضين العالقة التي تربط التنشئة د.

 الضوء على دور كل من البيئة المدرسية والمعلمين والمناهج في التنشئة الوطنية. تسليط هـ.

 .الدراسة تساؤالت

 التالية: بنيت الدراسة على التساؤالت

يمه مؤمناً بقوطنياً مما يخلق جيالً يووووووالحاً  هل تُعد وزارة التربية والتعليم األردنية الطلبة إعداداً  أ.

 ؟وعاداته ومعتقداته ودستوره

هل التنشووئة الوطنية قادرة على دمج الطالب في مجتمعه بحيث تتكون عنده يووورةض واضووحةض عن  ب.

 ؟تجاه وطنهحقوقه وواجباته ا

امة  جـ. ر غي والسوووووولوكياتهل التنشووووووئة الوطنية قادرة على حماية الطلبة من التيارات السوووووولبية الهد 

 ؟ سويةال

 والمناهج بدورهم في تنشئة الطلبة تنشئة وطنية سليمة؟هل تقوم البيئة المدرسية والمعلمين  .ـه
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 أهمية الدراسة

 :تكمن أهمية هذه الدراسة من كونها

ي طلبة المدارس فية إلى أهمية التنشووووئة الوطنية له أنظار القائمين على المؤسووووسووووات التعليمتوج أ.

 .وزارة التربية والتعليم األردنية

ةا للمحافظة على اسووتقرار  باعتبارهادور التنشووئة الوطنية  تبين ب. ضوورورة اجتماعية وسووياسووية ُملح 

 المجتمع.

 ج

الضوووووء على جميع عنايوووور العملية التعليمية من البيئة المدرسووووية والمعلمين والمناهج،  تُسوووول ط جـ.

سوووية رودورها في تعزيز التنشوووئة الوطنية، ومن تم تطوير هذا الدور فهي تعتبر تقييماً للمناهج والبيئة المد

 والمعلمين.

 .يقات التي تواجه تطوير تطبيقاتهابتوضين واقع التنشئة الوطنية في األردن والمع تسهم د.

 حدود الدراسة

 :حدان للدراسة

 ناوالً العناير. اقتصرت الحدود المكانية على مدارس المملكة األردنية الهاشمية متالحد المكاني .أ

 والمعلمين والمناهج.: البيئة المدرسية األساسية للمدرسة

االلتزام بموضووووا الدراسوووة وهو الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم  .الحد الموضووووعي ب.

األردنية في التنشوووئة الوطنية علماً بوجود دور لةسووورة وامعالم ومؤسوووسوووات المجتمع األخرى ال يتسوووع 

 المقام لذكره.

 محددات الدراسة.

 يلي:تكمن محددات الدراسة فيما  

 .يث عن التنشئة الوطنية بشكل محددعدم وجود دراسات تناولت الحد أ.

 قصر الفترة الزمنية للبحث العلمي. ب.

 الدراسات السابقة 

ق في هذا الجزء من الدراسووة إلى إعطاء لمحة عن الدراسووات السووابقة التي تناولت بعضوواً من   سوووف أتطر 

أهداف كل دراسووة وأهم النتائج التي تويوولت إليها هذه الدراسووات، جوانب هذا الموضوووا، بحيث يتم امشووارة إلى 

 :وذلك من خالل العرض التالي

دراسة تحليلية للمبادئ والقيم الديمقراطية في فلسفة ( بعنوان 7002) دراسة عبدالكريم الرشدان أ.

بادئ و القيم هذه الدراسة إلى الكشف عن الم هدفت الجامعة األردنية، التربية والتعليم في األردن،

 6771( لسنة 2الديمقراطية في فلسفة التربية وأهدافها في األردن من خالل قانون التربية والتعليم رقم )

كما هدفت إلى التعرف على درجة انعكاس المبادئ الديمقراطية  ،(6770والميثاق الوطني األردني لعام )

 إلى أن قانون التربية والتعليم، الدراسةومؤسساتها المختلفة، وخلصت على واقع العملية التربوية، 
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ها في يوالميثاق الوطني تضمنا العديد من مجاالت المبادئ والقيم الديمقراطية مع اختالف درجة التأكيد عل 

أيضاً إلى أن  هنالك تشابه بين فلسفة التربية والميثاق الوطني في تأكيدهما  بعض جوانبها، وخلصت الدراسة

حقوق امنسان والحرية والمشاركة في السلطة والتشاور أكثر من تأكيدهما على على مبادئ الكرامة و

 مبادئ العدل والمساواة والتضامن والتسامن والتعاون امنساني.

واقع القيم الوطنية لدى طلبة المدارس الثانوية في ( بعنوان 7000) دراسة حسام مساعدة ب.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف لواقع القيم الوطنية و ،األردنيةالجامعة  ،األردن ودور المعلمين في تنميتها

ودور المعلمين في تنميتها والتعرف فيما إذا كان هناك فروق في درجة تمثل  ،لدى طلبة المدارس الثانوية

فروق  وفيما إذا كان هناك ،الطلبة بهذه القيم تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص ومستوى تعليم الوالدين

لنتائج وأشارت أهم ا ،ية القيم الوطنية عند المعلمين تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص والمؤهلبشأن تنم

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في مجاالت التعاون والواجبات والديمقراطية 

 التخصصوالعدالة ومحاربة التعصب لصالن امناث، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 

والوالء والديمقراطية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس  االنتماء)أدبي( في مجاالت 

 في تنمية القيم الوطنية بالنسبة لدور المعلمين وذلك لصالن الذكور.

 نللصفين )الثامتحليل كتابي التربية الوطنية والمدنية ( بعنوان 7000) دراسة محمد الصرايرة جـ.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كتابي التربية  ، الجامعة األردنية،عاشر( في ضوء مبادئ األردن أوالا وال

العاشر( في ضوء مبادئ األردن أوالً، وتكون مجتمع الدراسة من معلمي وطنية والمدنية للصفين )الثامن وال

التربية الوطنية في مديريات التربية والتعليم الكرك والمزار وقد استخدم الباحث أداتين: األولى تحليل 

اسة رلبيان مدى تضمين الكتابين لمبادئ مفهوم األردن أوالً، وأظهرت نتائج الد انةبستاالكتابين، والثانية 

تضمين الكتابين للمبادئ ولكن بدراجات متفاوتة وبي نت الدراسة ارتفاا تقديرات المعلمين لمدى تضمين 

 .تابين لمبادئ مفهوم األردن أوالً الك

تطوير منهاج التربية الوطنية للمرحلة األساسية العليا في ( 7060) دراسة عبدالمعطي الشلول د.

سية وبيان أثره في معرفة الطلبة لمبادئ التربية السياسية األردن في ضوء مبادئ التربية السيا

إلى تطوير منهاج التربية الوطنية  هدفت هذه الجامعة األردنية، ،واتجاهاتهم نحو مبحث التربية الوطنية

ء وأظهرت نتائج الدراسة في ضو ،للمرحلة األساسية العليا في األردن في ضوء مبادئ التربية السياسية

تحليل المحتوى الذي قام به الباحث أن  أكثر مبادئ التربية السياسية التي تم تضمينها النتاجات العامة 

تم المجال  ،والخاية لمبحث التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا كانت في مجال الديمقراطية

  .وأخيراً مبادئ التربية السياسية تم مجال الحقوق والحريات ،الوطني

اعية بجميع جوانبها االجتمتميزت دراستي عن الدراسات السابقة بأنها تناولت التنشيئة الوطنية  هـ.

والسياسية والدينية، وبينت الدراسة دور كل من البيئة المدرسية والمناهج والمعلمين في وزارة التربية 

 ية.والتعليم األردنية في التنشئة الوطن
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 منهجية الدراسة

ليلها والربط وتبويبها وتح ،تقوم منهجية البحث على المنهج الويفي التحليلي الذي يعتمد على جمع البيانات 

بين مدلوالتها؛ من أجل تفسيرها والويول إلى استنتاجات عامة تسهم في تحسين الواقع وتطويره وسوف يتم 

المجالت و استخالص البيانات والمعلومات بالرجوا إلى األدبيات، ونتائج الدراسات والبحوث النظرية والميدانية،

على  تبانهاسع يتم توزيوكذلك من خالل دراسة ميدانية تربية والتعليم األردنية، وتحليل مناهج وزارة ال، والدوريات

  في التنشئة الوطنية. لبيان دور معلمي مادة التربية الوطنية ؛طلبة المدارس

 هيكلية الدراسة.

مالحق ك تم تقسيم الدراسة إلى فصول وكل فصل إلى عدة مباحث، كما تم إسناد الحقائق والمعلومات الواردة فيها

 توتق تلك المعلومات وكما يلي:

، مشكلة الدراسة، هدف الدراسة، فرضيات الدراسة، أهمية الدراسة، ملخص.)الفصل األول .أ

 حدود الدراسة، محددات الدراسة، منهجية الدراسة، هيكلة الدراسة(.

 الوطنية. التنشئة. الفصل الثاني ب.

 بالمواطنة. . المفهوم وعالقتهالمبحث األول (6)

 .األهمية .المبحث الثاني (7)

 .المعيقاتو التطبيق. دواعي المبحث الثالث (2)

 .  التنشئة الوطنية في وزارة التربية والتعليم األردنية.الفصل الثالث جـ.

 . فلسفة وزارة التربية والتعليم في األردن وسياستها التربوية.المبحث األول (6)

 المدرسية والمناهج.. دور البيئة المبحث الثاني (7)

 . دور المعلمين.المبحث الثالث (2)

 

 .الفصل الرابع د.

 االستنتاجات. (6)

 الخالية. (7)

 التوييات. (2)

 

 المبحث األول

 المفهوم وعالقته بالمواطنة 

 

 مفهوم التنشئة الوطنية

 يمكن توضين هذا الموضوا وفق العناوين التالية:
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والتنشئة  ،فيهم وشب ي  بِ الفعل نشأ نشوءاً ونشأ في بني فالن أي ر  يعود أيولها إلى  .لغةا التنشئة  أ.

 .(1)امنسان ما دام في طور التعليم أيضاً 

تنشووووئة الفرد مع المجتمع الذي يعيه فيه بحيث يكتسووووب قيمه مفهوم  يرتبط .اصووووطالحاا التنشووووئة  ب.

 التنشووئة بأنها تعليم الفرد بعض اداب االجتماعيةف معجم المصووطلحات عر  ويُ  ،وسوولوكياته وعاداته وتقاليده

 . (2)السلوك والحياة

ايير وإكسووابه سوولوكيات ومع هي عملية تفاعلية ومتغيرة تهدف إلى تعليم الفرد .التنشووئة الوطنية .جـ

ي ف واالسووووتقرار االندماجمن تم و ،والسووووياسووووي والديني االجتماعيفق واتجاهات معينة وذلك لتحقيق التوا

ويركز هذا  أي مجتمع من المجتمعات للتربية فيفالتنشئة الوطنية إطار مهم  .الفرد المجتمع الذي يعيه فيه

ودوره الفاعل تأتيراً وتأتراً به،  امطار على إحداث الشوعور العام بعضووية الفرد في المجتمع وانتمائه إليه،

من أجل الوطن، فالتنشئة الوطنية إطار تربوي يهتم المسوتنير  مما يؤكد لدى المواطن أهمية العمل اميجابي

ة الفاعلة في المجتمع، اكتسووووواب المفاهيم والمهارات واالتجاهات الضووووورورية للحيا بمسووووواعدة النهء على

 له والوالء لقيادته.  واالنتماءبحيث ينمو الشعور لدى الفرد بحب هذا الوطن 

 

 المفاهيم المرتبطة بالتنشئة الوطنية 

  .نوالمواطن الصال ، الهوية الوطنيةالوطنية ة مفاهيم وهي الوطن، المواطنة،بعملية التنشئة الوطنية عديرتبط  

آلبائه  وتكون موطناً  ،هو األرض التي ينتسوووووب إليها امنسوووووان وتمنحه هويته وجنسووووويته .الوطن أ.

 والوطن أيضوواً  ،(3)النفوس كما أن للوطن مكانة عالية في ،وأجداده منذ تاريخ طويل وإن لم يولد وينشووأ بها

به امن خالل التضوووووحية من أجل تر قوياً  ويرتبط به ارتباطاً  ،المكان الذي يعيه وينتمي إليه امنسوووووانهو 

   .فة نشاطاتهوالوفاء له بحيث يمارس فيه كا

 ،" يووووفة المواطن الذي يتمتع بالحقوقوعة السووووياسووووية  المواطنة بأنهاف الموسووووعر  تُ  .المواطنة ب.

قة أنها مكانة أو عالجتماا "اؤه للوطن" ويعرفها قاموس علم االويلتزم بالواجبات التي يفرضووها عليه انتم

جتمواعيوة تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سوووووويواسووووووي )دولوة(، ومن خالل هوذه العالقوة يقدم الطرف األول ا

 ان جاك روسوووالمواطنة عند جكما يرتبط مفهوم  ،(4)الوالء ويتولى الطرف الثاني الحماية " )المواطن(

بد من امشووووارة إلى  وهناك قيم ترتبط بمفهوم المواطنة وال، (5)يادة السووووياسووووية بمشوووواركة الشووووعب في الق

باعتبارهما من المفاهيم التي ترتبط باألمن الوطني وخايوووووة بما يتعلق بقضوووووية  واالنتماءالوالء  مفهومي

الذي قد يؤدي إلى يووودامات  االجتماعيهما على النسووويج ومدى تأتير الوالء عند بعض األفراد ازدواجية

                                      
 . 770، الطبعة الثانية ، اسطنبول ، المكتبة امسالمية ، ص   المعجم الوسيطمصطفى واخرون،  إبراهيم(  1)

 .69، ص    6779الطبعة األولى، بيروت، دار الفكر،   ،االجتماعية،  معجم المصطلحات (  خليل أحمد خليل2)

 .60ص    7000، عمان ،  الخطوط العريضة لخطة اللجنة الوطنية لتعلم حقوق اإلنسان(  اللجنة الملكية لحقوق امنسان ، 3)

 61، ص   7002، عمان ، داركنوز المعرفة ، 6، ط التربية الوطنية(   علي سالمة ، اسحق رباح ، قاسم جميل ، 4)


( فيلسوف سويسري، كان أهم كاتب في عصر العقل. وهو فترة من التاريخ األوروبي، امتدت من أواخر 6992 -6967 ) جان جاك روسو   

الثورة  أدت إلى قيامالقرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر الميالديين. ساعدت فلسفة روسو في تشكيل األحداث السياسية، التي 

 الفرنسية. حيث أترت أعماله في التعليم واألدب والسياسة.

 .76، ص   6729، الزرقاء ، مكتبة المنار ،  6، ط والسياسية في العالم العربي االجتماعيةالتنشئة (   أحمد جمال ظاهر ، 5)
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ال بد  ومن هنافجوهر المواطنة يقوم على هاتين القيمتين  ،بين هوذه الفئوات والودولوة بين فئوات المجتمع أو

 :من تعريف كل منهما

ل بحيث هو إحسوووووواس داخلي يجعل امنسووووووان يخلص للوطن في القول والعم .النتماءا (6)

 .به واالعتزازيشعر بالفخر 

هو امخالص في طواعوة القيوادة والنظام الحاكم في الدولة وتدعيمه في مواجهة  .الوالء (7)

من خالل التعريفات السوووووابقة  ويتضووووون.(1)وعمالً  التحديات والظروف الصوووووعبة والدفاا عنه فكراً 

 ما يلي: واالنتماءلمفهومي الوالء 

 يكون للوطن. واالنتماءالوالء يكون للقيادة  (أ)

لمواطنووة تبين واجبووات الفرد والحقوق التي يتمتع بهووا وقوود نص الوودسووووووتور ا (ب)

في الفصوووول الثاني تحت عنوان حقوق األردنيين  األردني على هذه الحقوق و الواجبات

اء مام القانون سوأ األردنيين"بأن فتشوير المادة السوادسوة من الفصول الثاني  ،وواجباتهم

 ا وتم، كم"لفوا في العرق أو اللغة أو الدينن اختال تميز بينهم في الحقوق والواجبات وإ

إضوووووافة فقرتين جديدتين إلى المادة السوووووادسوووووة من الجديدة  الدسوووووتوريةفي التعديالت 

( والتي تعزز مفهوم المواطنة والحفاظ على الوحدة 7تحمل الرقم ) األولى ،الودسووووووتور

 االجتماعيم ل  السوُ الدفاا عن الوطن وأرضوه ووحدة شوعبه والحفاظ على الوطنية وهي"

أن الووودين " اعتبرت( التي 1رقم ) والثوووانيوووة تحموول واجووب مقووودس على كوول أردني"

األسوورة وهي  ألسوورة وركزت على رعاية النهءواألخالق وحب الوطن من قوام بناء ا

 يحفظ القانون كيانها الشوووووورعي ،أسوووووواس المجتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن

وذوي  النهءلهووا األمومووة والطفولوة ويرعى ويقوي أوايوووووورهووا وقيمهووا ويحمي في ظ

  .(2)"االستغاللمن  امعاقات

لوطنووه وانجووذابووه نحو بيئتووه وتقووافتووه وتراتووه وتقوواليووده  . هي مبوودأ يعبر عن حووب المرءالوطنيووة جـ.

 .(3)واالستعداد لخدمة مصالحه

التي تميز أبناء وطن معين عن بقية . هي مجموعة السوومات والخصووائص الثقافية الهوية الوطنية د.

 :التالية بالمظاهر وترتبط الهوية الوطنية ،(4)أبناء أوطان أخرى

. هي الصوووفات الشوووخصوووية التي يفضووولها أو يرغب فيها الناس في تقافة معينة مثل القيم (6)

 .(5)الشجاعة واميثار

                                      
 .67ص   مرجع سابق،(  علي سالمة ،اسحق رباح، قاسم جميل، 1)

 .7066أيلول  20، التاريخ 61790، العدد التعديالت الدستوريةجريدة الرأي،    (2)

 . 7 ، ص 7007، معان، دار زيد الكيالني ، 6، ط التربية الوطنيةحسن العايد، وليد العويمر،      (3)

 .67ص مرجع سابق،علي سالمة واخرون،  (  4)

 .72ص  7009، عمان، دار وائل، 6، طتماعيةالتربية والتنشئة االجعبدهللا زاهي الرشدان،  (  5)
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نشووأ بصووفة تلقائية في تنظيم شووؤون المجتمع أو التعبير ت. هي أنماط من السوولوك العادات (7)

 عن مشاعره وتحقيق غاياته فهناك عادات لةكل والشرب والزي والزواج .

 ،جتماعية مكتسوووبة يكتسوووبها الفرد من المجتمع الذي يعيه فيه. هي ممارسوووات االتقاليد (2)

 .(1)ورمضان وتتصف بالقدسية وتنتقل من جيل إلى جيل مثل الشعائر الدينية عند الحج 

 

 المبحث الثاني

 األهمية 

 

 أهمية التنشئة الوطنية

وقد  ،تلفةفي كثير من دول العالم المخ أضحى مفهوم التنشئة الوطنية مفهوماً تربوياً دولياً شائعاً، فتطبيقاته تمتد       

 إلى ظهور عدد من التجارب وامجراءات التطبيقية الرامية إلى تفعيل هذا المفهوم وتحويله إلى االهتمامأسفر هذا 

ق التقدم في تحقي وأترهوالسياسي  االجتماعي االستقرارولى زيادة الوعي ، وإييغ تطبيقية في المجال التربوي

 للدول واالقتصاديجتماعي والنمو اال

 الثحث الثالمب

 التطبيق والمعيقاتدواعي 

 

  التنشئة الوطنية تطبيقدواعي 

الوطنية ضرورة حتمية، فرضتها التحديات والظروف التي واجهتها المملكة األردنية الهاشمية  نشئةالت 

خالل العقود القليلة الماضية، مما جعل القائمين على السياسة التعليمية في المملكة يفسحون لها مكاناً بين المجاالت 

جتماعية االوطنية فأنه يمكن تقسيمها إلى دوااا وطنية وأو الميادين الرئيسية للنظام التربوي، أما دواعي تطبيق التنشئة 

 قتصادية وسياسية )دولية(.او

   الدواعي الوطنية أ.

مقاومة عمليات التخريب الفكري من خالل بناء شوخصية وطنية مؤمنة بقيمها وعاداتها  (6)

بحيث تكون قادرة على مواجهة جميع وسووووووائل  ،سووووووالميةا وتقافتها الوطنية والقومية واموتقواليده

  ة على مجتمعنا األردني.يلخدالتخريب الفكري ال

 ،في الحياة السوووياسوووية والديمقراطية والتعددية السوووياسوووية والحزبية لالنخراطسووويس التأ (7)

 ،وطنية مسووووووؤوليةديمقراطية ليسووووووت الفوضووووووى وإنما هي والفهم الحقيقي لمعنى الوديمقراطيوة فال

 .(2)وممارستها عمالً وتطبيقاً 

                                      
 .777-776، ص 7000، عمان ، دار جرير،  7، ط التربية الوطنيةأحمد العفيف ، قاسم يالن ،   ( 1)

 .270، ص7000،عمان، 6،طالنهوض بالتربية والتعليم في عهد جاللة الملك عبدهللا الثانيشيرين العمايرة، اخرون،     (2)
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التوعيوة األمنيوة لودى األفراد والتعريف بوالودور الذي تقوم به األجهزة األمنية في خدمة  (2)

وذلك لتقوية العالقة بين األفراد و األجهزة األمنية  ؛وتقوديم كوافوة الخودمات األمنية للمواطن ،الوطن

 . جهزةلتدريبية التي تشرف عليها هذه األالمنهاج والزيارات الميدانية والدورات ا خالل من

يجاد أحزاب ومؤسووووسووووات ذات العمل على إمصووووالن الوطنية للدولة األردنية وحماية ال (1)

 جذور وطنية.

قويتها وت المحوافظوة على الثقوافوة الوطنيوة والحيلولوة دون توذويبهوا في الثقوافوات المغايرة (9)

 .(1)تمسك بهاالو

 القوانينجبات وإنما مشووواركاً في عملية أيووودار حامالً فقط للواتأسووويس منسوووان ليس ال (0)

 .(2)والقرارات

   االجتماعيةالدواعي  ب.     

مكوناته وإعادة فهم القيم واألعمدة األسوووواسووووية الحاجة الماسووووة إلى مجتمع متجانس بين  (6)

لية الفردية االسووتقال للتقليد الديمقراطي مثل مفاهيم التمثيل النيابي والمشوواركة والسوويادة والهوية و

 .(3)والمساواة

 المجتمعي العنف السوولوكي و واالنحرافجتماعية مثل الجريمة لمشوواكل االالتقليل من ا (7)

 .(4)وترابطهتماسك المجتمع وتؤتر على حيث أيبحت هذه الظواهر تتنامى في المجتمعات 

مسووووايرة التطورات العالمية في المجتمعات الحديثة بما يتناسووووب مع مجتمعنا بحيث يتم  (2)

 على الذات. االنغالقاالنفتاح على الغير وعدم 

هو قديم وجديد أو ما يعرف بصووووراا   والمعايوووورة و بين ما األيووووالةبين  الهوةتقليل  (1)

 األجيال.

صووبن عندنا إدارة زمات بحيث يلخروج من هذه األولقتصووادية اال . قلة المواردقتصوواديةادواعي  .جـ

ة محاربو ،ستغالل األمثل للموارد االقتصاديةاالللموارد البشورية التي هي تروة الوطن الحقيقية من خالل 

 ى التنمية الشاملة في مختلف المجاالت. إل الفساد امداري والمالي ويوالً 

تمثلة بأن امسالم دين مالسمحة وال امسوالمي ورسالته. إظهار الوجه الحقيقي للدين واعي دينيةد جـ

 والوسطية. واالعتدالالمسامحة والرحمة ونبذ العنف والمساواة 

 دواعي سياسية  د.

والتأتير على السوووووواحة  ،سوووووورائيلي ومحواولة إتارة الفتن الداخليةالصووووووراا العربي ام (6)

مواجهة  يوتزيد التالحم بين فئات المجتمع ف ،ردنية يفرض علينا تنشوووئة وطنية تقوي الصوووفاأل

 لجبهة الداخلية.الخطر الصهيوني وتوحيد ا

                                      
 .202، ص 7009، القاهرة، مركز القاهرة لدراسة حقوق امنسان، 6،طالمواطنة والعولمةقايد ذياب،     (1)

 .772، ص  المرجع نفسقايد ذياب،    ( 2)

 .9، ص 7002، اذار16المجلد  2،1، رسالة المعلم، العدد الرسالة الملكية السامية لتجذير شعار األردن أوالا فكراا وتطبيقاا   (3)

 .710، ص7000، عمان، مطابع الدستور، 6، طالتربية الوطنية في األردنمحمد العمايرة، موسى أبوسل،   (4)
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 لهوية والثقافة الوطنيةل اً العولمة وما يصوواحبها من غزو فكري وتقافي مما تشووكل تهديد (7)

 .(1)وتأتيراً على السيادة الوطنية

 

 معيقات تطبيق التنشئة الوطنية

رها )البحث عن الوطنية في المنطقة تمر اليوم بمرحلة جديدة من مراحل تطو أيوووووبحت قضوووووية التنشوووووئة 

 بدايةً من مخاطر ضوعف الهوية الوطنية خصوياً  ،القومية( لمواجهة التحديات والمخاطر العالميةالهوية الوطنية و

ت الخارجية، ونهاية الوالء واالنتمواء الوطني، ومروراً بضووووووعف الثقوافوة الوطنية وعدم قدرتها على مواجهة الثقافا

 البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية تتأتر بالظروف بمخاطر التبعية والوقوا تحت الهيمنة الخارجية، وكما أن  

  .بتغير األوضاا المحيطة رتغيتهذه الظروف بالنسبة للمجتمعات النامية بصفة عامة، قد ، والمحيطة بها

 

للتطور العلمي والتكنولوجي  نتيجةً ظهر مجموعة من المعيقات التي تواجه تطبيق التنشئة الوطنية ت   

 :وهي كما يلي واالجتماعية واالقتصاديةوالتغيرات السياسية 

العلمية وأيحاب العقول طلباً لمستوى معيشة أفضل مما يحرم النظام التربوي  هجرة الكفاءات أ.

 العلمية.ت ذه الكفاءامن هاألردني 

نية والعالقة والقيم الوط لالتجاهاتالفجوة بين السياسة التربوية والتنفيذ وخاية التطبيق العملي  ب.

 .(2)السلطوية بين المعلم والطالب 

ضعف في مؤسسات التنشئة الوطنية وعدم القدرة على تحقيق األهداف المرسومة ويأتي هذا  جـ.

الضعف من قلة اممكانات المادية لتنفيذ الكثير من األنشطة غير المنهجية وضعف في مخرجات التعليم 

 .المدخالتالناتجة عن خلل في 

 طالة، والهجرة السكانية(   التي تجعلالصعبة)الفقر، والب االقتصاديةالظروف المعيشية والحياة  .د

 امنسان يبحث عن تأمين الحياة الكريمة له.

التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارا حيث أيبحت المؤسسات التعليمية غير قادرة على مواكبة  .ـه

 بينهما. هذا التطور العلمي والتكنولوجي وتقليص الفجوة

 غالواالنش االجتماعيةومشاكل النظم  االجتماعيةانقطاا نظم التعليم المعايرة عن الحياة والنظم  .و

 .(3)بالقضايا التجديدية النظرية 

افية العالمي وتأتيراتها الفكرية والثق واالنفتاحوتطورها  لالتصاالتالعولمة والتقدم التكنولوجي  ز.

 .)4(واالتجاهاتوتهديدها للقيم 

                                      
 .77، ص 7002، القاهرة، المجموعة العربية، 6، طتطوير التعليم الثانوي بين الواقع وتحديات المستقبلفاتن عزازي،   (1)

 719، ص  مرجع سابققايد دياب،   (2)  

 .12، ص   6779، الرياض، الدار العالمية ، 7، طأزمة التعليم المعاصر وحلولها اإلسالميةزغلول النجار،   (3)  

 .71ص - 72، ص7000،كانون الثاني 6002،األقصى، العددالعولمة والهيمنة اإلعالمية والثقافة الوطنية(  محمد خلف الرقاد،  4) 
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لتطرف الديني والفكري والعنف المجتمعي وعدم قبول الرأي اآلخر والحوار وعدم سيادة القانون ا .ح

 .االجتماعيةوالعدالة 

تدريب المعلمين على أساليب من خاللها  وتأهيل المعلمين قبل الخدمة يتم امج لتدريبعدم وجود برط.     

 الوطنية.وطرق التدريس المختلفة التي تسهم في تعزيز التنشئة 

 

 الفصل الثالث

 في وزارة التربية والتعليم األردنية الوطنيةالتنشئة  

 

 حث األولالمب

 األسس والمبادئ التي تقوم عليها وزارة التربية والتعليم 

 

 والرسالة ؤيةالر

رفع و تحرص وزارة التربية والتعليم على استلهام الرؤى والتوجيهات الملكية في مراجعة سياستها التربوية 

على اعتبار أن امنسان محور العملية  مستوى كفاءة النظام التربوي من خالل االستثمار األمثل للموارد البشرية

 .التنموية برمتها

، فؤةكنافسية تتمتلك المملكة األردنية الهاشمية منظومات من الموارد البشرية ذات جودة ". الرؤية أ.

تعليمية مستمرة مدى الحياة، ذات يلة وتيقة بحاجاته الراهنة وقادرة على تزويد المجتمع بخبرات 

والمستقبلية، وذلك استجابة للتنمية االقتصادية المستدامة وتحفيزها عن طريق إعداد أفراد متعلمين وقوى 

 .(1)"عمل ماهرة

ير معاي . "تطوير نظام تربويٍّ عماده  التميُّز، يعتمد على موارده البشرية، استناداً إلىالرسالة ب.

ا يسهم في تقدم األردن في خضم االقتصاد المعرفيِّ  عالمية وقيم اجتماعية، وروح تنافسية عالية، مم 

" العالميِّ
وي النظام الترب ، وتستخدم الرؤية والرسالة لتوجيه الخطط والجهود واالستثمارات في تطوير(2)

 وتجديده.

 .فلسفة وزارة التربية وأهدافها

ادئ من الدستور األردني والحضارة العربية امسالمية ومب األردنية الهاشمية التربية في المملكةتنبثق فلسفة  .27

 :(3)مثل هذه الفلسفة في األسس التاليةالثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية األردنية وتت

 األسس الفكرية .أ

  .اميمان باهلل تعالى (6)

                                      
 .9، ص7000، االستراتيجية الوطنية للتعليمبات، خالد طوقان، تيسير النعيمي، عاطف عضي  ( 1)

 .2، ص المرجع  نفس    (2)

 http://www.moe.gov.jo  76:00الساعة  6/66/7066 مموقع وزارة التربية والتعلي ،نظام التعليم في المملكة األردنية الهاشمية   (3)
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 العربية.مة اميمان بالمثل العليا لة (7)

امسالم نظام فكري سلوكي يحترم امنسان ويعلي من مكانة العقل ويحض على العلم  (2)

 والعمل والخلق.

الصالحة التي تشكل ضمير الفرد  والمبادئامسالم نظام قيمي متكامل يوفر القيم  (1)

 .والجماعة

 العالقة بين امسالم والعروبة عالقة عضوية. (9)

 والقومية واإلنسانيةاألسس الوطنية  ب.

المملكة األردنية الهاشمية دولة عربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراتي والوالء فيها  (6)

 هلل تم الوطن والملك. 

األردن جزء من الوطن العربي والشعب األردني جزء ال يتجزأ من األمة العربية  (7)

 وامسالمية. 

في و الطائأ امقليميو أالشعب األردني وحدة متكاملة وال مكان فيه للتعصب العنصري  (2)

 و العائلي. أو العشائري أ

 اللغة العربية ركن أساسي في وجود األمة العربية وعامل من عوامل وحدتها ونهضتها. (1)

رر والتح الثورة العربية الكبرى تعبر عن طموح األمة العربية وتطلعاتها لالستقالل (9)

 والوحدة والتقدم.

جزاء المغتصبة من الوطن العربي والعمل على التمسك بعروبة فلسطين وبجميع األ (0)

 استردادها.

طين سالقضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب األردني، والعدوان الصهيوني على فل (9)

 ية.مة العربية امسالمية بعامة واألردن بخاتحد سياسي وعسكري وحضاري لة

 األمة العربية حقيقة تاريخية راسخة والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها. (2)

التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية وامسالمية من جهة واالنفتاح على  (7)

 الثقافات العالمية من جهة أخرى.

 متطلباته.التكيف مع متغيرات العصر وتوفير القدرة الذاتية لتلبية  (60)

 التفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية. (66)

 المشاركة اميجابية في الحضارة العالمية وتطويرها. (67)

 األسس االجتماعية جـ.

 واالقتصاديةاألردنيون متساوون في الحقوق والواجبات السياسية واالجتماعية  (6)

 .ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم له

 احترام حرية الفرد وكرامته.   (7)
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تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وضرورة لكل فرد من أفراده ودعائمه األساسية العدل  (2)

االجتماعي وإقامة التوازن بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع وتعاون أفراده وتكافلهم بما يحقق 

 .االجتماعيةام وتحمل المسؤولية الفردية والعالصالن 

 .تقدم المجتمع رهن بتنظيم أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية (1)

المشاركة السياسية واالجتماعية في إطار النظام الديمقراطي حق للفرد وواجب عليه  (9)

 .إزاء مجتمعه

 .ةوقدراته الذاتي قابليتهالتربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق  (0)

 

تنبثق األهداف العامة للتربية في المملكة من فلسفة التربية وتتمثل في تكوين المواطن المؤمن باهلل تعالى  

المنتمي لوطنه وأمته، المتحلي بالفضائل والكماالت امنسانية، النامي في مختلف جوانب الشخصية الجسمية والعقلية 

 . (1)واالجتماعيةوالروحية والوجدانية 

 

ام حرية امنسانية النبيلة، واحتريم القإلى رسالة امسالم السمحة، وقيم العروبة و التعليم في األردنيستند  

وعدم  ،واالنفتاح على الثقافات العالمية ،وكرامة امنسان والتوازن بين الشخصية الوطنية والقومية وامسالمية

 اميجابية في الحضارة العالمية وتطويرها.المشاركة و ،االنغالق على الذات

 المبحث الثاني

 في التنشئة الوطنيةوالمنهاج دور البيئة المدرسية 

 

األنشووطة التي  يتم تعلمه من خالل فنحن نسووتطيع تطبيق ما ،تعتبر البيئة المدرسووية التطبيق العملي لما في المنهاج

الذي يتم بين الطلبة أنفسووووووهم وبين الطلبة والمعلمين  تموارس في داخول المدرسووووووة وخارجها، ومن خالل التعامل

 وامدارة.

 

فهي تحتوي على الكثير من التفاعالت  ،ممنهجة في التنشووووووئة الوطنيةالمنظمة والبيئة ال تُعد المدرسووووووة 

ادة للوطن والوالء للقي باالنتماءمن فقرات ترسوووخ الشوووعور  يحويهوما  ،المخطط لها ابتداًء من الطابور الصوووباحي

عن طريق فرقة كشوفية تؤدي ييحات معينة تعكس مشاعر الفخر  األردنيورفع العلم  ،من خالل النشويد الوطني

 ،أضووووووف إلى ذلك النشوووووواطات المختلفة ،لقى بامذاعة المدرسوووووويةوالكلموات الوطنية التي تُ  ،بوالوطن واالعتزاز

والمسارح والقاعات الهاشمية والمكتبات ومجالس  ،والزيارات والرحالت والمعارض التي تبين المسيرة األردنية

الطلبة والوسووووائل التعليمية والمخيمات الكشووووفية والبرلمان الطالبي واألندية المدرسووووية واالحتفاالت بالمناسووووبات 

                                      
 .2، ص 7060، عمان ، التربويةاإلطار العام للسياسة فريق السياسات والتخطيط االستراتيجي،    (1)
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 ،سووووهم في تعميق الشووووعور بالحس الوطنيكل هذا ي ،ينية والرياضووووية والعلميةوالمسووووابقات الثقافية والدالوطنية 

 .الوطنية حدى أدوات التربية في تحقيق أهداف الوزارةإبر تلمدرسية تعفالبيئة ا

ألنه يقوم على أسووس وأهداف تربوية موضوووعة  ؛الوطنية التنشووئةفي عملية لمنهاج العنصوور المخطط له يشووكل ا 

هو و ،فالمنهاج هو المغذي للطالب بالقيم والعادات والتقاليد والمعتقدات ،الوطنية التنشووووووئةمسووووووبقاً لتعميق وتعزيز 

الذي يزود الطالب بالمعارف الضوورورية حيث يعتبر منهاج التربية الوطنية والمدنية امتداداً لفلسووفة وزارة التربية 

 .في التنشئة الوطنية والتعليم وسياستها التربوية

 

 نوعداد األفراد الناشوووئة بما ينسووجم مع المجتمع الذي يعيشووومن حيث إ التعليميةدور في العملية للمنهج المدرسووي  

 التعرف على طبيعة مجتمعةفهو يسوواعد الطالب على  ،تشووكل من خالل ذلك المجتمعوالنظام السووياسووي الذي  ،فيه

ما يعطيه م ،معهالفرد يتكيف  جتماعية في ذلك المجتمع الذيوالدينية واال واالقتصووواديةوعلى األنظمة السوووياسوووية 

ي دور ف المدرسوووووويوللمنهج  ويؤمن له نوا من األمن واالسووووووتقرار،مسووووووتقبلياً في المجتمع الذي يعيه فيه  دوراً 

 هوأيضووووووواً لووه دور في توعيووة الطلبووة بوواألخطووار والتهووديوودات التي تواجوو ،دين القيم التي يلتف حولهووا األفراتضووووووم

يمنا التي تتناسوووب مع قو ،االيجابيةف الفرد مع المسوووتجدات العصووورية في تكيي هدورو ،المجتمعات وتهدد تماسوووكه

( الصحيحة التي يستطيع والدينية فهو يسوهم في تحقيق التنشوئة الوطنية )االجتماعية والسوياسية ،سوالميةالعربية ام

   .(1)منها شر تقافة مجتمعه ومواكبة المستجدات وأخذ الجانب االيجابيالفرد من خاللها ن

 

 الثالث المبحث

 دور المعلمين في التنشئة الوطنية

 

ل جراء دراسة ميدانية من خالابولبيان دور معلمي وزارة التربية والتعليم في مجال التنشوئة الوطنية قمت  

ا على ست ،استبيان  .(مدارس إناث وتالث ،مدارس ذكور تالث)مدارس  وز 

 مجتمع الدراسة

 .مديرية التربية والتعليم لقصبة السلط تمثل مجتمع الدراسة بمعلمي 

 عينة الدراسة

ناث من تالميذ الصووف سوونة من الذكور وام 69 – 62من الفئة العمرية  اً طالب 670حيث شووملت عينة البحث على  

قرة ف وتكون االسووتبيان من تسووع عشوورة ،وقسوومت العينة بين الذكور وامناث بالتسوواوي الثامن حتى الصووف العاشوور،

 .لوطنيةالتنشئة ا مادة التربية الوطنية في يدور معلم تقيس كل فقرة جانب من جوانب

 

 

                                      
 . 62، ص7006، عمان، مطابع الدستور، 6، طوالمدنية في األردن ةالتربية الوطنيموسى أبوسل، اخرون،   (1)
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 تقنين أداة الدراسة:

 صدق األداة:

تم عرض أداة الدراسووة على مجموعة من المختصووين والمشوورفين والمشوورف األكاديمي وأويوووا بصووالحيتها       

 بعد جراء التعديالت عليها وتم إجراء تلك التعديالت المطلوبة.

 ثبات األداة: 

فقرات  ة علىللتحقق من تبوات األداة اسووووووتخدمت معادلة كرونباال ألفا السووووووتخراج الثبات فبلغت نسووووووبته الكلي      

 وهي نسبة تبات ممكنة االستخدام. (0.90االستبانة )

 

 المعالجة اإلحصائية:

 

 SPSSالتحليل األحصائي لدور المعلمين في التنشئة الوطنية باستخدام البرنامج اإلحصائي 

لتالي: )تم اي على النحو وتكون االسوتبيان من تسوع عشرة فقرة تقيس كل فقرة جانب من جوانب التنشئة الوطنية وه

 (.SPSSباستخدام البرنامج امحصائي  التحليل

 تحليل السؤال األول

 

 

 (6الشكل )

( نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يقوم المعلم/ المعلمة على تعزيز روح 6في الشكل)

 من إجمالي الطلبة، %19.2وبنسبة طالبة  99االنتماء للوطن والوالء للقيادة من خالل الحصص الصفية" هو 
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من إجمالي الطلبة. وكان عدد الطالب الذين أجابوا  1.7طالبات وبنسبة % 9وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو  

من  %60طالباً وبنسبة  67من إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو  %10طالباً وبنسبة  12بنعم 

 إجمالي الطلبة. 

 السؤال الثانيتحليل 

 

 

 (7الشكل )

(، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يعزز المعلم/ المعلمة مبدأ الحوار بين 7في الشكل)

طالبة وبنسبة  99طالب من احترام حرية الرأي والرأي األخر كأساس للتفاهم والحث على الديمقراطية " هو 

من إجمالي الطلبة. وكان  %1.7طالبات وبنسبة  9الطالبات اللواتي أجبن بال هو  من إجمالي الطلبة، وعدد 19.2%

 2من إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو  %12.2طالباً وبنسبة  97 عدد الطالب الذين أجابوا بنعم

 من إجمالي الطلبة.  %0.9طالب وبنسبة 
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 تحليل السؤال الثالث

 

 

 (2الشكل )

(، نالحظ ان عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يستخدم المعلم/ المعلمة العقاب البدني 2)في الشكل

من إجمالي الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي أجبن  %9طالبات وبنسبة  0أو امساءة اللفظية والمعنوية للطلبة ؟ " هو 

 %22.2طالب وبنسبة  10د الطالب الذين أجابوا بنعم من إجمالي الطلبة. وكان عد %19طالبة وبنسبة  91بال هو 

من إجمالي الطلبة. %60.9طالباً وبنسبة  70وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو  الطلبة،من إجمالي 
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 تحليل السؤال الرابع

 

 

 (1الشكل )

(، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يوجه ويحث المعلم/ المعلمة على 1في الشكل)

األنشطة الالمنهجية )إذاعة مدرسية، رحالت، كشافة، فرق رياضية، مسرح مدرسي، برلمان طالبي، إتحاد طلبة( 

 %2.2طالبات وبنسبة  1لواتي أجبن بال هو من إجمالي الطلبة، وعدد الطالبات ال %10.9طالبة وبنسبة 90" هو 

وعدد الطالب  الطلبة،من إجمالي  %27.7طالب وبنسبة  19من إجمالي الطلبة. وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم 

 من إجمالي الطلبة. %60.2طالبا وبنسبة  62الذين أجابوا بال هو 
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 تحليل السؤال الخامس

 

 (9الشكل )

نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يغرس المعلم/المعلمة حب المحافظة (، 9في الشكل)

من إجمالي الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي أجبن  % 10طالبة وبنسبة  12على أمن الوطن وسالمة ممتلكاته.  " هو 

 %11.7طالباً وبنسبة  92أجابوا بنعم من إجمالي الطلبة. وكان عدد الطالب الذين  %60طالبة وبنسبة  67بال هو

 .%9.2طالب وبنسبة  9من إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو 
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 تحليل السؤال السادس

 

 

 (0الشكل )

/ المعلمة للطلبة أهمية يبين المعلمأن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل  (، نالحظ0في الشكل)

من إجمالي الطلبة ، وعدد الطالبات الذين  % 17.2طالبة وبنسبة  97االنتخابي " هو  السياسية والعملالمشاركة 

طالب  16من إجمالي الطلبة. وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  %0.9طالبات وبنسبة  2اللواتي أجبن بال هو

 .%69.2طالبا وبنسبة  67وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو  الطلبة،من إجمالي  %21.7وبنسبة 
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 تحليل السؤال السابع

 

 

 (9الشكل )

(،  نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يناقه المعلم/المعلمة الطلبة في األحداث 9في الشكل)

بة، وعدد من إجمالي الطل %79طالبة وبنسبة  20الجارية التي تواجه األردن ويواكب التطورات العالمية." هو 

 17من إجمالي الطلبة. وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  %79طالبات وبنسبة  20الطالبات اللواتي أجبن بال هو 

 .%69طالباً وبنسبة  62من إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو  %29طالباً وبنسبة 
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 تحليل السؤال الثامن

 

 

 (2الشكل)

(، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل ينظم المعلم/ المعلمة زيارات مع الطالب 2في الشكل)

من  % 76.9طالبة وبنسبة  70إلى األماكن األترية والسياحية والحضارية والدينية الموجودة في األردن؟" هو 

من إجمالي الطلبة. وكان عدد الطالب  %79.9طالبةً وبنسبة  22إجمالي الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو 

طالباً وبنسبة  79من اجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا هو  %79.9طالب وبنسبة  22الذين أجابوا بنعم 

 .%2 وبنسبة امجابةوطالب واحد امتنع عن  77.9%
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 تحليل السؤال التاسع

 

 (7الشكل)

(، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يشارك المعلم/ المعلمة في األعمال 7في الشكل)

من إجمالي الطلبة،  % 10.9طالبة وبنسبة  90" هو الطلبة؟التطوعية والخيرية لخدمة المجتمع المحلي بمشاركة 

من إجمالي الطلبة. وكان عدد الطالب الذين أجابوا  %2.2طالبات وبنسبة  1وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو 

. وعدد %20طالبا وبنسبة  20من إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو  %62.2طالباً وبنسبة  77بنعم 

 .%6.9الطلبة الذين امتنعوا عن امجابة هو طالبان وبنسبة إجمالية 
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 تحليل السؤال العاشر

 

 (60الشكل)

دفاا على ال المعلمة الطلبةأن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يحث المعلم/  ( نالحظ60)في الشكل

وعدد الطالبات اللواتي أجبن  الطلبة،من إجمالي  % 19طالبة وبنسبة  91" هو به؟عن الوطن واالعتزاز واالفتخار 

 %12.2طالباً وبنسبة  97طالب الذين أجابوا بنعم من إجمالي الطلبة، وكان عدد ال %9طالبات وبنسبة  0بال هو 

 . %0.9طالب وبنسبة  2من إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-5-5المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار: 

  
 

 

www.ajrsp.com                                                                                                              216  

ISSN: 2706-6495 

 
 تحليل السؤال الحادي عشر

 

 (66الشكل) 

 والمبادئالقيم المعلم/ المعلمة  هل يظهرأن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السوووؤال"  ( نالحظ66في الشوووكل)

من إجمالي الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي  % 10طالبة وبنسووووووبة  12" هو وأفعوالوه؟التي يعلمهوا للطلبوة في أقوالوه 

طالباً وبنسووووووبة  17عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  الطلبة وكانمن إجمالي  %60طوالبة وبنسووووووبة  67أجبن بال هو 

 . %69طالب وبنسبة  62وا بال هو من إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجاب 29%

 

 تحليل السؤال الثاني عشر

 

 (67الشكل)

(، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السووووؤال" هل يشووووارك المعلم/المعلمة بفاعلية في 67في الشووووكل)

 0بن بال هو الطالبات اللواتي أج الطلبوة، وعوددمن إجموالي  % 19طوالبوة وبنسووووووبوة  91االحتفواالت الوطنيوة؟" هو 

 من إجمالي الطلبة،  %9طالبات وبنسبة 
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من إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال  %20.9طالب وبنسوووبة  11وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم 

 .%6.9. وعدد الطلبة الذين امتنعوا عن امجابة هو طالبان وبنسبة إجمالية %66.9طالبا وبنسبة  61هو

 

 الثالث عشر تحليل السؤال

 

 

 (62الشكل)

/ المعلمة على العادات يحافظ المعلم(، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال هل 62في الشكل)

من إجمالي الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي أجبن  % 22.2طالبة وبنسبة  10والتقاليد والقيم العربية األييلة؟" هو 

 %20.9طالباً وبنسبة  11من إجمالي الطلبة، وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  %66.9طالبة وبنسبة  61بال هو 

 . %62.2طالباً وبنسبة  60من إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو
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 تحليل السؤال الرابع عشر

 

 

 (61الشكل)

ل" هل ينبذ المعلم/المعلمة التقليد والتعصب (، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤا61في الشكل)

طالبات  60من إجمالي الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو  % 10طالبة وبنسبة  12األعمى والعنف؟" هو 

من إجمالي الطلبة،  %69طالباً وبنسبة  62من إجمالي الطلبة، وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  %2.2وبنسبة 

طلبة  1وعدد الطلبة الذين امتنعوا عن امجابة هو  %22.2طالباً وبنسبة  10ب الذين أجابوا بال هووعدد الطال

 .%2.2وبنسبة إجمالية 
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 تحليل السؤال الخامس عشر

 

 (69الشكل)

(، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يعتمد المعلم/ المعلمة العقالنية في 69في الشكل)

من إجمالي الطلبة، وعدد  % 26.9طالبة وبنسبة  22" هو الذهني.التفكير ويستخدم أسلوب التفكير الناقد والعصف 

من إجمالي الطلبة. وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  %69.9طالبة وبنسبة  76الطالبات اللواتي أجبن بال هو 

. وعدد %69.7طالبا وبنسبة  67من إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو % 22.2طالباً وبنسبة 10

 .%6.9الطلبة الذين امتنعوا عن امجابة هو طالبان وبنسبة إجمالية 
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 تحليل السؤال السادس عشر

 

 (60الشكل) 

(،  نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يبتعد المعلم/ المعلمة عن أسلوب 60ي الشكل)ف

من إجمالي الطلبة، وعدد الطالبات  % 26.9طالبة وبنسبة  22التلقين ويستخدم أسلوب المناقشة وإتارة التفكير؟" هو 

طالباً وبآنسة  17ي الطلبة، وكان عدد الطالب أجابوا بنعم من إجمال %62.2طالبة وبنسبة  77اللواتي أجبن بال هو 

 . %69طالبا وبنسبة  62من إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو % 29
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 تحليل السؤال السابع عشر:

 

 (69الشكل)

أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال "هل يستخدم المعلم/المعلمة التكنولوجيا في  (، نالحظ69في الشكل)

من إجمالي الطلبة ، وعدد الطالبات اللواتي  % 16.9طالبة وبنسبة  90" هو المحوسبة؟التدريس وخاية الحصص 

طالباً وبنسبة  72ين أجابوا بنعم من إجمالي الطلبة، وكان عدد الطالب الذ %2.2طالبات وبنسبة  60أجبن بال هو 

 . %70.9طالبا وبنسبة  27من إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو % 72.2
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 تحليل السؤال الثامن عشر

 

 (62الشكل)

(، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال" هل يستخدم المعلم/ المعلمة استراتيجيات 62في الشوكل)

من إجمالي الطلبة، وعدد  % 22.2طالبة وبنسوووووبة  10" هو ومناسوووووبة؟ريس متنوعة ووسوووووائل تعليمية متطورة تد

من إجمالي الطلبة، وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  %60.9طالبات وبنسبة  70الطالبات اللواتي أجبن بال هو 

، وعدد %69.2طالباً وبنسوووبة  67جابوا بال هومن إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أ % 22.2طالباً وبنسوووبة 10

 .%0.2الطلبة الذين امتنعوا عن امجابة هو طالب واحد وبنسبة إجمالية 
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 تحليل السؤال التاسع عشر

 

 (70الشكل)

(، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السووووؤال" هل يدرس المعلم /المعلمة مادة التربية 70في الشووووكل)

من إجمالي الطلبة ، وعدد الطالبات اللواتي أجبن  %17.7طالبة وبنسووبة  97ة بطريقة ممتعة ومشوووقة؟" هو الوطني

 21.7طالباً وبنسبة. 16من إجمالي الطلبة. وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم  %0.2بال هو طالبة واحدة وبنسوبة 

 . %69.2لباً وبنسبة طا 67من إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو %

 

والجداول والرسوووم  والنسووو SPSS باسوووتخدام البرنامج اإلحصوووائي تم معالجة البيانات التي جمعت بواسوووطة 

  وهي على النحو اآلتي: البياني(

 

ء للقيادة من خالل للوطن والوال االنتماءمن الطلبة يرون أن المعلم يعزز روح  %2,29نسبة  ن  إ أ.

طن والوالء للو االنتماءيعزز روح ال يرون أن  المعلم  بالمقابل كانت نسبة الطلبة الذينالحصص الصفية، و

وهذا يدل على أن  أغلب معلمين وزارة التربية والتعليم  %7,61هي  للقيادة من خالل الحصص الصفية

ين المعلمين عزيز بكما أظهرت النتائج تقارب نسبة الت ،والقيادة للوطن واالنتماءيقومون بتعزيز قيم الوالء 

  والمعلمات.

احترام حرية طالب من المن الطلبة يرون أن  المعلم يعزز مبدأ الحوار بين  %6,27إن  نسبة  ب.

وهذا يبين الدور الذي  يرون عكس ذلك %7,60خر كأساس للتفاهم، وبالمقابل فان  نسبة الرأي والرأي اآل

 خر وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات.الرأي اآلزيز حرية الرأي واحترام يقوم به المعلمين في تع

من الطلبة يرون أن  المعلم يستخدم العقاب البدني أو امساءة اللفظية والمعنوية  %2,22إن  نسبة  .جـ

أو امساءة اللفظية والمعنوية  ال يستخدم العقاب البدني أن  المعلم يرون %9,06للطلبة، وبالمقابل فان  نسبة 

 طالبالمن  %2,22وبنسبة  وأظهرت النتائج أن  استخدام العقاب البدني كان من جانب المعلمينللطلبة، 
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وهذا يدل على اقتصار  باتلامن الط %9 وبنسبة من جانب المعلمات استخدام العقاب البدني كان بينما

ع وعالقته والمجتم تار سلبية على الطالبة مرتفعة لما له من ااستخدام العقاب البدني على المعلمين وبنسب

 في تنامي ظاهرة العنف.

 الالمنهجية )إذاعة مدرسية،من الطلبة يرون أن  المعلم يحث على األنشطة  %7,29إن  نسبة  د.

يرون  %6,61طلبة(، وبالمقابل فان  نسبة  مسرح مدرسي، برلمان طالبي، مجلس كشافة، فرق رياضية،

ة ة وتنمين في توجيه الطلبة نحو ممارسة الديمقراطييبين الدور الذي يقوم به المعلمو عكس ذلك وهذا

 الفضاء المدرسي وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات. شخصية الطالب الوطنية في

من الطلبة يرون أن  المعلم يغرس حب المحافظة على أمن واستقرار الوطن  %7,21إن  نسبة  هـ.

ن وي يقوم به المعلميرون عكس ذلك وهذا يبين الدور الذ %2,69ه، وبالمقابل فان  نسبة وسالمة ممتلكات

 األمن الوطني وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات. في المحافظة على

من الطلبة يرون أن  المعلم يبين للطلبة أهمية المشاركة السياسية  والعمل  %9,90إن  نسبة  و.

بيان ن في يبين الدور الذي يقوم به المعلمو يرون عكس ذلك وهذا %9,72االنتخابي، وبالمقابل فان  نسبة 

 وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات.أهمية المشاركة السياسية 

حداث الجارية ويواكب التطورات العالمية، ألة يرون أن  المعلم يناقه امن الطلب %00إن  نسبة  ز.

عطاء هذا البند اهتماماً كبيراً ولصالن إأن هنالك عدم  يرون عكس ذلك وهذا يبين %10وبالمقابل فان  نسبة 

 .عن المعلمات %60المعلمين وبنسبة تزيد 

ات مع الطالب إلى األماكن األترية ظم زيارمن الطلبة يرون أن  المعلم ين %7,17إن  نسبة  ح.

يرون عكس ذلك وهذا  %2,90وبالمقابل فان  نسبة  والسياحية والحضارية والدينية الموجودة في األردن

بين  تقاربةمقصور في تنظيم الزيارات التي تعرف الطالب ببلده وتقوي عالقته به وبنسب يبين أن هنالك 

 المعلمين والمعلمات.

من الطلبة يرون أن  المعلم يشارك في األعمال التطوعية والخيرية لخدمة المجتمع  %09إن  نسبة  ط.

المعلمات لصالن  النسبة وقد كانت يرون عكس ذلك %2,22المحلي بمشاركة الطلبة، وبالمقابل فان  نسبة 

 .%9,6مع امتناا عن امجابة بنسبة  عند المعلمينهنالك قصور بينما كان 

 واالعتزازالطلبة على الدفاا عن الوطن من الطلبة يرون أن  المعلم يحث  %2,22إن  نسبة  ي.

ال للمعلمين في يرون عكس ذلك وهذا يبين أن هنالك  %9,66به، وبالمقابل فان  نسبة  واالفتخار دور فع 

 هذا المجال وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات.

التي يعلمها للطلبة في أقواله  القيم والمبادئيتمثل من الطلبة يرون أن  المعلم  %99إن  نسبة  ك.

 يرون عكس ذلك، وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات. %79، وبالمقابل فان  نسبة وأفعاله

ل ، وبالمقاببفاعلية في االحتفاالت الوطنية من الطلبة يرون أن  المعلم يشارك %9,26إن  نسبة  ل.

ال للمعلمين في هذا المجال وبنسب متقاربة يرون عكس ذلك  %9,60فان  نسبة  وهذا يبين أن هنالك دور فع 

 .%6.9امجابة بنسبةعن مع امتناا  بين المعلمين والمعلمات
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 من الطلبة يرون أن  المعلم يغرس العادات والتقاليد والقيم العربية واالسالمية %99إن  نسبة م.

للمعلمين في هذا  ذلك وهذا يبين أن هنالك دورون عكس ير %79األييلة لدى الطلبة، وبالمقابل فان  نسبة

 المجال وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات.

، وبالمقابل فان  نسبة عمى والعنفالتعصب األنبذ من الطلبة يرون أن  المعلم ي %99إن  نسبة  ن.

عند  وانخفاضها %22.2المعلمين  هذه النسبة عند ارتفااأظهرت النتائج يرون عكس ذلك و 0,16%

 .من الطلبة %2.2مع امتناا نسبة  %2.2المعلمات

فان   ، وبالمقابلالناقد والعصف الذهني يستخدم التفكيرمن الطلبة يرون أن  المعلم  %09ة إن  نسب س.

 .من الطلبة %6.9مع امتناا نسبة  يرون عكس ذلك وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات %1,22نسبة 

شة سلوب المناقويستخدم أ التلقينعن أسلوب من الطلبة يرون أن  المعلم يبتعد  %9,00إن  نسبة  ا.

مازالوا  لمعلمينبعض ايرون عكس ذلك وهذا يبين أن هنالك  %2,22وإتارة التفكير، وبالمقابل فان  نسبة 

حكم وسهوله في الت ومما يؤدي إلى جمود في التفكير رغم من عدم جدواهالعلى  التلقينيستخدمون أسلوب 

 وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات. في عقول الطلبة وتوجيهها

من الطلبة يرون أن  المعلم يستخدم التكنولوجيا في التدريس وخاية الحصص  %09إن  نسبة  ف.

 فعلى توظيالمعلمين  قبال منإيرون عكس ذلك وهذا يبين أن هنالك  %29نسبة  المحوسبة، وبالمقابل فان  

 التكنولوجيا في التعليم.

 عليميةتووسائل  تدريس متنوعةستراتيجيات امن الطلبة يرون أن  المعلم يستخدم  %0,00إن  نسبة  ص.

يرون عكس ذلك وهذا يبين أن هنالك تنوا في استخدام  %9,27متطورة ومناسبة، وبالمقابل فان  نسبة 

 من الطلبة. %0.2امتناا األساليب التدريسية وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات مع 

بطريقة ممتعة  الوطنيةمن الطلبة يرون أن  المعلم يدرس مادة التربية  %1,22إن  نسبة  .ر

 عكس ذلك.يرون  %0,60ومشوقة، وبالمقابل فان  نسبة 

 

 رابعالفصل ال                                               

 والتوصيات الخالصةو االستنتاجات

 ستنتاجاتاال

ة نما بحاجة إلى تنشوووئ، وإتشوووريعات فقطالقوانين واليكون في سووون  جتماعي الي واالإن اميوووالح السوووياسووو 

ة وتطبيق في نفوس الطلب والدينية القيم السووووياسووووية واالجتماعيةوطنية تبدأ من مراحل العمر األولى متمثلة بترسوووويخ 

 .وسلوكاً  ذلك عمالً 

ي )األنشوووووطة الت العمل الديمقراطي بحاجة إلى تأطير وتنشوووووئة وطنية من خالل المنهاج والمعلمين والبيئة المدرسوووووية

هو نظري  ماحيث يرتبط حتى يصووبن أسوولوب حياة ينشووأ عليها الفرد في مناال وأسوواس تربوي ب (تمارس في المدرسووة

 . بواقع الحياة العملية
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ع البعض حيث يتناسووبان م يبعضووهماالمسووتوى المعيشووي والدخل للمعلم وكفاءته على العطاء هما عامالن مرتبطان  

ف ق د   نتيجة لهذاو ،فأي نقص في إحداهما يؤدي إلى خلل في نوعية التعليم التي نسووعى إلى تحقيقها طردياً  بعض تناسووباً 

 .ه وأن يكون القدوة الحسنة لطلبتهالمعلم الكثير من الدور القيادي الذي يمارس

هنالك سووووطحية في إعداد المعلمين وتدريبهم أن علماً مهنة التعليم  يسووووتطيع مزاولة حمل شووووهادة علميةي ليس كل من

علمين مما تسبب بويول أشباه المتالتعليم على المهام الموكلة إليهم قبل ممارسة مهنة التعليم من قبل وزارة التربية و

 .إلى مهنة التعليم ففاقد الشيء ال يعطيه

تسوود النزعة السولطوية بين المعلم والطالب في كثير من األحيان فأساليب التسلط والقهر المستخدمة من قبل بعض   

 ممووا ينعكس اتوواره على المجتمعالمعلمين في الموودرسوووووووة؛ تولوود الخوف وتقتوول امبووداا والتفكير وتؤدي إلى الخنوا، 

بحيث تنمي تقافة العنف والتسلط والقهر وعدم احترام الرأي اآلخر، فالطريق إلى القضاء على العنف المجتمعي يبدأ 

 من المدرسة.

هنوالك عدم توازن بين التعليم المهني والتعليم األكاديمي نتيجة العزوف عن التعليم المهني ورغبة بالتعليم األكاديمي  

أدى إلى ظهور البطالة في التخصوووصوووات األكاديمية، لذا على الوزارة أن تربط التعليم بحاجة السووووق وتضوووع خطط 

 طموحة معادة هذا التوازن.

ترتبط التنشووووووئووة الوودينيووة ارتبوواطوواً وتيقوواً بوواألمن الوطني من خالل القيم الوودينيوة التي يحووث  عليهووا الوودين امسووووووالمي   

الخ(، فالتطبيق الفعلي للقيم …حقوق امنسوووووان والشوووووورى والطاعة والعمل والتعاون وتشووووومل)العدالة والمسووووواواة و

والسوولوكيات امسووالمية الفاضوولة من عنايوور تماسووك المجتمع؛ علماً أًن فلسووفة وزارة التربية والتعليم األردنية منبثقة 

يف وتعاليمه السووومحة يعود من ديننا امسوووالمي الحنيف، فظهور جماعات متطرفة خارجة عن الدين امسوووالمي الحن

 إلى عدم وضوح في التنشئة الدينية التي تسلن األفراد وتحميهم من األفكار الدخيلة والخارجة عن مجتمعنا.

المواطنة الصوووووالحة أسووووواس العمل الديمقراطي وقاعدته الصووووولبة وهي ال تأتي برفع الشوووووعارات البراقة والمزاودة  

 تأطير من خالل المؤسسة التعليمية وممارسة عملية بين أفراد هذه المؤسسة.باالنتماء والوالء وإنما تحتاج إلى 

التنشئة السياسية منظومة متكاملة تكون من خالل التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة  

 .التنمية السياسية في تعزيز المفاهيم والقيم السياسية

حماية الطلبة من االنحرافات السلوكية من خالل زرا القيم الفاضلة والمثل العليا عند الطلبة  تقوم التنشئة الوطنية على

بحيث تجعلهم عناير فاعلين في مجتمعهم يتمتعون بالصفات الحميدة والمواطنة الحقة واملتزام بالممارسات اميجابية 

 نظام العالمي الجديد واالنفتاح الحضاري.والحفاظ على العادات والتقاليد والقيم العربية األييلة في ظل ال

يقوم المعلمون على تعزيز المواطنووة من خالل غرس روح االنتموواء والوالء في نفوس الطلبووة، وحووث الطلبووة على  

المحافظة على أمن واسووتقرار الوطن وسووالمة ممتلكاته، واالعتزاز والفخر بهذا الوطن من خالل الحصووص الصووفية 

الة في االحتفاالت بالمناسبات الوطنية.واألنشطة الالمنهجية و  المشاركة اميجابية والفع 

الزال بعض المعلمين يسوووووتخدمون العقاب البدني مما يولد السووووولوك العدواني والعنف الطالبي والمجتمعي، ويؤدي  

البدني  ابالخوف ويقتل امبداا، بعكس المعلمات حيث أظهرت النتائج أن نسووبة اسووتخدام المعلمات للعنف والعق إلى

 تكاد تكون قليلة مقارنةً بالمعلمين.
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ما زالت فئة من المعلمين تصور على استخدام أسلوب التلقين في عملية التعليم على الرغم من إدخال وزارة التربية   

 لاسوتراتيجية حل المشوكالت واالستقصاء والتفكير الناقد والتعلم من خال)مثل والتعليم اسوتراتيجيات تدريسوية حديثة 

النشوووواط والتعلم التعاوني نظام المجموعات والتدريس المباشوووور( مما يؤدي إلى الجمود الفكري عند الطلبة وسووووهولة 

 توجيهم واختراقهم فكرياً.

هنوالك ضووووووعف في تنظيم الزيارات للطالب إلى األماكن األترية والسووووووياحية والحضووووووارية والدينية الموجودة في 

كانات السوووياحية واألترية األردنية وضوووعف ارتباط الطالب بالتاريخ الحضووواري األردن، مما يولد عدم معرفة بامم

 لوطنه.

هنالك ضوووووعف في الثقافة الحزبية في األردن وقلة وعي بأهمية العمل الحزبي في الدولة الديمقراطية المدنية، ناتج  

 ة.تقافة حزبية عند الطلبعن عدم وجود تنشئة حزبية متعمقة في مناهج وزارة التربية والتعليم تعالج وتشكل 

تتضوووومن مناهج وزارة التربية والتعليم الكثير من المواضوووويع التي تعزز التنشووووئة الوطنية وخايووووةً منهاج التربية   

الوطنيوة الوذي يؤسووووووس لتنشووووووئوة وطنية من خالل الموضوووووووعات التي تنمي القيم واالتجاهات اميجابية لدى الطلبة 

الشووووخصووووية والحرية ومعرفة الحقوق والواجبات واحترام اآلخرين واالنفتاح على كالمواطنة الصووووالحة واسووووتقالل 

الثقوافوات األخرى والحوار، مع عودم اغفال مسوووووواهمة منهاج التربية الوطنية في تنمية الحس الوطني وتعزيز مبادئ 

 الديمقراطية.

من خالل  نيةوالدي واالجتماعيةة لةنشووطة المدرسووية دور واضوون في التطبيق الفعلي لقيم التنشووئة الوطنية السووياسووي

لوطنية ا باالحتفاالتالطلبة والكشوافة والطابور الصوباحي وامذاعة المدرسية والمشاركة  البرلمان الطالبي ومجلس

 .في نفوس الطلبة واالجتماعيةفاألمن الوطني يحتاج إلى ترسيخ القيم السياسية  ،والدينية

رغم من أن  لاوالتعليم في تعزيز النهج القومي والعمل العربي المشترك عند الطلبة بيقل إسهام مناهج وزارة التربية  

  .فلسفة الوزارة تقوم على أسس قومية وعلى اعتبار أن األردن جزء من األمة العربية

لوطني ا قبل المعلمين بمناقشة األحداث الجارية ومواكبة التطورات العالمية في تنمية االعتزاز اهتمام منهناك عدم  

 .والقومي أدى إلى حدوث فجوة بين النظم االجتماعية والسياسية والنظم التربوية

 ةـالخالص 

في عملية التنشوئة الوطنية عن باقي المؤسسات األخرى،  والتعليم المسوؤولية الكبرىوزارة التربية  تتحمل 

 وقد حان الوقت ألن تتجه السياسة التربوية منحى التعليم العملي بدل من التعليم النظري وتطبيق مبادئ الديمقراطية

والعمل بها، بحيث تصووووووبن ممارسووووووةً يوميةً بين أفراد المؤسووووووسووووووة التعليمية حتى نخلص إلى جيل ة الرأي يوحر

القوانون وسوووووويوادة النظوام وحقوق المواطنوة وواجباتها ويؤمنون  احترامطنين مخلصووووووين للوطن يقومون على وموا

   .بالحوار كأساس للتفاهم وحل المشكالت

 ،الوطني عند الطالب والمواطنة الصوووادقة االنتماءفي تعزيز وترسووويخ مفهوم دور كبير وواضووون  للمعلم   

من خالل تنمية الحس االجتماعي  هالتي تواجه التحديات الطالب القادر على مواجهةخلق فهو يعتبر األداة الفواعلوة ل

 تكالية، والتعامل مع امنسووان األردني بتفهمنضووباط وحب العمل واالبتعاد عن االوالوطني لديه وتقوية الشووعور باال

 وتقة متبادلة، 
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تقووافتنووا العربيووة لمي يهوودد اعوو وانفتوواحي مووا يتعرض لووه الطووالووب من غزو فكري وتقووافلفوودور المعلم يزداد أهميووة 

األردنيوة الوطنيوة، وتوظيف المنهواج الودراسووووووي في تعزيز االنتماء للوطن وترسوووووويخ القيم  وهويتنواوامسووووووالميوة 

 .والدينية والسياسية االجتماعية

شوورية فنحن نسووتثمر في العقول الب اسووتثمار في بناء امنسووان األردني هو والتعليم التربية وزارة في االهتمام إن   

العنصووور الرئيسوووي في العملية التربوية نضووومن  الناجن باعتبارهالتي هي أسووواس النهضوووة والتطور، فوجود المعلم 

 .نسان والثروة الحقيقية لهذا الوطنماأساس بناء  ن  المعرفة والعلم هما، ألنجاح هذا االستثمار

 اتـالتوصي

 إلى التوييات التالية:  الدراسة، تويل الباحثلى ما ورد في هذه ع بناءً 

أو من لهم عالقة بالعمل  االختصاصالدعوة إلى مؤتمر تربوي يتم من خالله دعوة أيحاب  أ.

 لرسم السياسة التعليمية للمرحلة القادمة والوقوف على نقاط الضعف في الواقع التربوي ومعالجته. ؛التربوي

إعادة النظر في دور وزارة التربية والتعليم في إعداد أبناء الوطن تعزيز مبدأ ومفهوم المواطنة و ب.

 االنفتاحوالمنتمين لوطنهم وأمتهم وحمايتهم من جميع أنواا التخريب الفكري في ظل التطور التكنولوجي 

 ووضع خطة طموحة لمواجهة التيارات المتطرفة. العالمي أو ما يسمى بالعولمة، 

روح  بث علىمن خالل تزويد المناهج ببرامج تعمل  ذلكبالمواطنة لتعلم هنالك حاجة ماسة لربط ا جـ.

 وبالتالي تخريج طلبة متميزين ومبدعين هدفهم خدمة الوطن. والعمل االجتماعي التطوعي، المواطنة

اس فالمعلم هو أس ،معهد خاص لتدريب المعلمين قبل الخدمة وذلك لتحسين مخرجات التعليم إيجاد .د

 .المعلمين قبل تعيينهم الختيارير معايالسس واأل العملية التربوية مع اعتماد مجموعة من نجاح

العمل على زيادة الوعي الحزبي والثقافة السياسية في مناهج وزارة التربية والتعليم حتى نؤسس  .هـ

 لحياة حزبية تسهم في زيادة المشاركة السياسية وعملية اتخاذ القرار.

االقتصادي واالجتماعي للمعلمين حتى يشعروا باألمن الوظيفي وبالتالي القيام بأداء رفع المستوى  .و

 رسالتهم على أكمل وجه.

التمسك بالهوية العربية امسالمية على اعتبار أن العقيدة امسالمية هي األساس في الحفاظ على  .ز

ام بالجانب القومي ألنه ال حل للمشاكل هويتنا الوطنية وقيمنا المستمدة من ديننا امسالمي مع زيادة االهتم

 والمبادئ.العربية إال بالعمل العربي المشترك من خالل تضمين المناهج لهذه القيم 

ربط التعليم  خاللتعزيز مفاهيم التنشئة السياسية واالجتماعية في مناهج وزارة التربية والتعليم من  .ح

في المؤسسات التعليمية بالنظام االجتماعي والسياسي والديني حتى يكتسب الطالب القيم المجتمعية 

ي وتدريب المعلمين على الية توجيه الطلبة وغرس القيم ففي المجتمع الذي يعيه فيه، والسياسية والدينية 

  نفوس الطلبة معرفةً وتطبيقاً.

رات العالمية من خالل العمل على تضمين المنهاج للمفاهيم الحديثة مواكبة التطورات والتغيي  .ط

 .بحيث يكون المنهاج متطوراً ومتجدداً لتقليص الفجوة بين تقافة مجتمعنا وهذه التغيرات
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والمشكالت المحلية والدولية التي تؤتر عليهم شخصياً أو على  الطالب بالقضاياضرورة مناقشة  .ي

  غير مباشر أتناء دراستهم للمناهج المدرسية. أوطانهم، بشكل مباشر أو 

ستراتيجيات التعليمية وإعادة النظر بالسياسات التعليمية بشكل يخلق المواطن المنتمي مراجعة اال .ك

 لوطنه وأمته والمعتز بقيمه وتراته مما يسهم في ترسيخ وتعزيز مفهوم المواطنة الصالحة.

المجتمع  حاجةالمقبولين في التعليم المهني بسبب االهتمام بالتعليم المهني من خالل زيادة نسبة  .ل

مة بين ءوذلك للموا البطالة بين يفوف الخريجين في التعليم األكاديمي تقليلللتخصصات المهنية ول

 مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

 حتى ال تحصل فجوة معرفية وقيمية بين اح على العالمالتعليم االنفتيجب على وزارة التربية و .م

الطلبة والتسارا المعرفي بحيث يتم أخذ الجانب اميجابي واالبتعاد عن السلبي مع المحافظة على األيالة 

العمل على تحديث المناهج وغرس تقافة البحث العلمي بما  وهويتنا الوطنية العربية امسالمية من خالل

 المتغيرات والمستجدات المحلية وامقليمية والدولية والتي يحصل فيها تغيرات مفاجئة وسريعة.يتناسب مع 

تعزيز تقافة الحوار ونبذ العنف واالهتمام بالجانب الوجداني وامبداا واالبتكار وإتارة التفكير    س.

رورة ، مع ضوية األردنيةوغرس قيم المواطنة وتعزيز الثقافة الوطنية واله ،وامبتعاد عن أسلوب التلقين

 .االهتمام بتنظيم الزيارات والرحالت المدرسية والعمل االجتماعي التطوعي

إعطاء أهمية لتدريس مواد الدستور األردني وتعديالته بحيث يتعرف الطالب على أبرز التعديالت  ا. 

 الدستورية وأهميتها في مجال اميالح السياسي.

والمبادئ امسالمية في المناهج المدرسية ألنها أحد عناير تماسك المجتمع ضرورة االهتمام بالقيم  . ف

 وترابطه وتعزيز الرابطة الدينية بين فئات الشعب لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

التركيز على الحوار كأساس للتغيير واميالح في المناهج التربوية واألنشطة المدرسية وامرتقاء  . ص

 يم.بنوعية التعل

تطوير العالقة والتعاون بين التربية والمؤسسات األمنية، وتكمن أهمية هذه العالقة وحيويتها في مجال    ر.

تنمية قيم االنتماء الوطني من خالل الزيارات والمحاضرات األمنية وإعادة العمل بالجيه الشعبي، مما 

 يرفع الحس األمني لدى الطالب ويعزز االنتماء إلى الوطن.

تضمين التربية الوطنية في جميع المناهج المدرسية، فالوطنية والمواطنة ليست مادة تدرس وإنما  ف. 

 سلوك يمارس من خالل جميع األنشطة والمناهج المدرسية وذلك لتكريس مفهوم االنتماء الوطني.

 

 قائمة المراجع والمصادر

 .القرآن الكريم .6

 الكت 

، 6، ط 7، جزء سنن النسائي الكبرىأحمد بن شعيب النسائي )تحقيق سلمان البنداري وسيد كسروي حسن(،  .7

 بيروت، دار الكتب العلمية.
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، بيروت، دار إحياء التراث 6، ط 1، جزء صحيح مسلممسلم بن الحجاج الينسابوري)تحقيق محمد فؤاد(،  .2

 العربي.

 لطبعة الثانية ، اسطنبول ، المكتبة امسالمية.، ا المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى واخرون،  .1

 7009، عمان، دار وائل، 6، طالمدخل إلى علم االجتماعإحسان الحسن، عدنان األحمد،  .9

 .7009، عمان، دار وائل، 6، طعلم االجتماع السياسيإحسان محمد الحسن،  .0

، عمان، وزارة التربية 6، طالوطنية(اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة)التربية أحمد الطراونة، اخرون،  .9

 .7009والتعليم، 

 .7000، عمان ، دار جرير،  7، ط التربية الوطنيةأحمد العفيف ، قاسم يالن ،  .2

 .6729، الزرقاء ، مكتبة المنار ،  6، ط التنشئة االجتماعية والسياسية في العالم العربيأحمد جمال ظاهر ،  .7

،  وزارة التربية والتعليم األردنية، عمان، لجنة النهوض الوطنيخطة توجان برمامت، أحمد الطراونة،  .60

 .7002الخدمات التربوية، 

 .70001، عمان، دار الفكر، 1، طالمنهاج المدرسي المعاصرجودة سعادة، عبدهللا ابراهيم،  .66

 . 7007، معان، دار زيد الكيالني ، 6، ط التربية الوطنيةحسن العايد، وليد العويمر،  .67

 .7000، االستراتيجية الوطنية للتعليمخالد طوقان، تيسير النعيمي، عاطف عضيبات،  .62

 .6779الطبعة األولى، بيروت، دار الفكر،   ،  معجم المصطلحات االجتماعية،خليل أحمد خليل .61

 .7002، إربد، وزارة الثقافة ، 6، طالديمقراطية وحقوق اإلنسان في األردنرافع البطاينة،  .69

أيلول  1   ،7067 – 7066العام الدراسووي  بدء بمناسووبة الملك عبدهللا الثاني إلى طلبة المدارسرسووالة جاللة  .60

7066. 

أيلول 61 ،7066 – 7060العام الدراسوووي  بدء بمناسوووبة رسوووالة جاللة الملك عبدهللا الثاني إلى طلبة المدارس .69

7060. 

 .7007،القاهرة، المجلس األعلى للثقافة، 6،ط مناهج األلباب في مباهج اآلداب العصريةرفاعة الطهطاوي ،  .62

 .6779، ، الرياض، الدار العالمية7، طأزمة التعليم المعاصر وحلولها اإلسالميةزغلول النجار،  .67

هـووووووووو، تصووودر عن وزارة األوقاف 6179، 600، مجلة األمة ، العددالخطاب التربوي اإلسوووالميسوووعيد علي،  .70

 القطرية.

 .6790، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، 6، جزء 6ط االجتماعية ، علم النفسالسيد أحمد عثمان ،  .76

 7000،عمان، 6،طالنهوض بالتربية والتعليم في عهد جاللة الملك عبدهللا الثانيشيرين العمايرة، أخرون،  .77

 . 6777، عمان، المطابع العسكرية، 6، طاإلنتماء بين النظرية والتطبيقطالل المهيدات،  .72

 .7000، عمان ، 6، طالتربية الوطنيةق، عبد المجيد الشنا .71

 .7009، عمان، دار وائل، 6، طالتربية والتنشئة االجتماعيةعبدهللا زاهي الرشدان،  .79
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 .7002، عمان ، دار كنوز المعرفة، 6، ط لوطنيةالتربية اعلي سالمة ، اسحق رباح ، قاسم جميل ،  .79
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، 6، طالتربية الوطنية الوطن والمواطن والنظام السوووياسوووي في األردنعمر الحضووورمي، مصوووطفى العدوان،  .72

 7002عمان ، مكتبة المجدالوي، 

 .7002، القاهرة، المجموعة العربية، 6، طتطوير التعليم الثانويفاتن عزازي،  .77

 .7060، عمان ، اإلطار العام للسياسة التربويةط االستراتيجي، فريق السياسات والتخطي .20
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