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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل مدى انت�سار اأمناط التن�سئة االجتماعية يف كتب 
الرتبية االجتماعية والوطنية ملرحلة التعليم االأ�سا�سي يف االأردن، ولتحقيق هذا الهدف ُحلِّلت 
كتب الرتبية االجتماعية والوطنية لل�سفوف: )ال�سف االأول االأ�سا�سي وحتى ال�سف العا�رش 
باعتبارها وحدة حتليل من وحدات  الفقرة  الباحثون بتحليلهما على  ، واعتمد  االأ�سا�سي( 
كتب الرتبية االجتماعية والوطنية، والعمل على ر�سد تلك االأبعاد فيها. ولالإجابة عن اأ�سئلة 
الدرا�سة، اُ�ستخدمت التكرارات والن�سب املئوية لالإجابة عن ال�سوؤال االأول والثالث، واُ�ستخدم 
اختبار )كروك�سال- وال�ص( لالإجابة عن ال�سوؤال الثاين. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الكتب مل 
تخُل من اأمناط التن�سئة االجتماعية )الدينية والنف�ص تربوية واالجتماعية( ، ولكنها جاءت 
بن�سب قليلة وغري مرتبة ت�سل�سليًا وب�سكل غري متوازن يف خمتلف املراحل الدرا�سية، ولذلك 
مل يربز دورها التطبيقي يف االأ�رشة واملدر�سة، ومع ذلك فقد برزت بع�ص تلك االأبعاد يف 
بع�ص املراحل لت�ساهم يف بناء جيل قادر على احلفاظ على القيم واالأجتاهات االأخالقية 
للمجتمع  املدنية  احلياة  يف  للم�ساركة  الالزمة  واملهارات  الطيبة  العالقات  تكّون  التي 
وتقبل امل�سوؤولية االجتماعية، والتعرف اإىل ال�سلوك االجتماعي االإيجابي. واأو�ست الدرا�سة 
االأ�سا�سية  للمرحلة  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  كتب  النظر يف م�سمون  اإعادة  ب�رشورة 
التن�سئة االجتماعية املختلفة، وعقد دورات تدريبية من  اأمناط  وذلك من خالل ت�سمينها 
قبل املتخ�س�سني يف علم النف�ص الرتبوي ملعلمي الرتبية االجتماعية حول اإمكانية توظيف 

تلك االأبعاد املتنوعه لدى طلبة املرحلة االأ�سا�سية وتطبيقها. 
كتب  حتليل  اجتماعية،  تن�سئة  نف�ص،  علم  اجتماعية،  درا�سات  املفتاحية:  الكلمات 

الرتبية االجتماعية والوطنية. 
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Abstract: 
The purpose of the present study was to identify the availability extent of 

social patterns introduced in the textbooks of social and national education 
in the primary stage in Jordan. To that end, content analysis was made to 
the textbooks of these subjects from grade one 1st to 10th grade. Authors 
adopted single paragraph as analysis unit selected from the Social & national 
education Textbooks to screen out socialization patterns. To answer study 
questions, frequencies and percentages were used with the first and third 
questions, and Kroksal- Wallace test was used with question two. Results 
from this study showed that textbooks were not void from socialization 
(religious, psycho- educational and social) patterns, though in small 
percentages, not sequenced and unordered, through various school levels, so, 
their application role in family and school was well perceived. However, in 
some stages they had a salient role in developing young generation acquiring 
values and moral attitudes that create good relations and skills necessary to 
participate in community’s civil life, acceptance social responsibility, and 
recognizing proactive social behaviors. The study recommended revisiting 
content of primary Social & national education textbooks by implying in them 
socialization patterns, providing Social Education teachers with training 
conducted by expert psychologists educators focused on the utility of such 
varied patterns among primary stage students. 

Keywords: Social Studies, Psychology, Socialization, Analysis of Social 
& Patriotic Textbooks
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مقدمة: 
ُتعد عملية التن�صئة الجتماعية )Socialization( من العمليات االجتماعية املرافقة 
بلغت  مهما  جمتمع  منها  يخل  مل  اإذ  الب�رشي  املجتمع  يف  وامل�ستمرة  القدم  منذ  لالإن�سان 
ونقل  قيمها،  تر�سيخ  على  عامة  االإن�سانية  اجلماعات  تعقيده، وحتر�ص  اأو  ب�ساطته  درجة 
االأبناء، وت�سلك يف ذلك م�سالك عدة،  اإىل جيل  االآباء  الثقافية من جيل  واأطرها  معايريها 
تت�سابه وتختلف يف بع�ص جوانبها وفقًا لتباين الن�سق الثقايف والقيمي بني جمتمع واآخر، 
الهدف  هذا  حتقيق  يف  امل�سكالت  بع�ص  االإن�سانية  واجلماعات  املجتمعات  ت�سادف  وقد 
اأهدافها يف عملية التطبيع والتن�سئة االجتماعية الأجيالها يف كل زمان  اال�سرتاتيجي من 
اأ�سحت م�ساألة  اإذ  التحديات،  العديد من  الذي يواجه  ومكان، وال �سيما يف ع�رشنا احلايل 
التن�سئة االجتماعية لالأبناء اأكرث �سعوبة واأ�سد تعقيداً يف ع�رش �سادت فيه العوملة، ودخول 
اأكرث  الثقايف  الغزو  مواجهة  عملية  واأ�سبحت  ومدار�سنا،  بيوتنا  ملعظم  االت�سال  و�سائل 
من  منظومة  �سانعة  املنافذ،  كل  من  واملعلومات  املفاهيم  فيه  تت�سلل  �سعوبة يف ع�رش 
القيم االإيجابية وال�سلبية، فهي عملية اأ�سا�سية ُينقل بو�ساطتها الرتاث احل�ساري، وخربات 
و�سيلة  باعتبارها  القادمة،  االأجيال  اإىل  ومنهم  االأحفاد،  اإىل  وعاداتهم  وقيمهم  االأجداد 
االت�سال الرئي�سة بني املا�سي واحلا�رش، واالنتقال من احلا�رش اإىل امل�ستقبل، ففيها ومن 
خاللها ويف نطاق االأ�رشة يلقن الطفل قيم جمتمعه ومثله واأهدافه، وما يعتز به من اإجنازات 
يف تاريخه الطويل، فهي يف االأ�سا�ص وظيفة اأ�سا�سية من وظائف ال�سبط االجتماعي )نذر، 
ا�سة واملربني وامل�سلحني على امل�ستويات كافة اأن يجدُّوا  2001( . ولعل ذلك ما حدا بال�سَّ
يف البحث عن خمرج لتلك االأزمة الرتبوية االجتماعية املتعلقة ب�سعف القدرة على �سناعة 
املناعة الذاتية يف مواجهة �سظايا املعلومات التي باتت تطال خمتلف جنبات املعمورة، 
تتمثل  والتي  الدينية،  احلياة  كثري من جوانب  على  بظاللها  واألقت  امل�سكلة  هذه  اأبرز  مما 
واالقت�سادية  واالأمنية  اجلماعة،  حياة  يف  والتقاليد  والعادات  والقيم  الروحي  اجلانب 
اإىل حد ما عن غريها، وت�ستخدم  التفكري تختلف  اأمة طريقة يف  اأن لكل  والثقافة باعتبار 
رموزاً متباينة خا�سة بها، والتفاعل االجتماعي ال�سحيح القائم على اتزان �سغوط اجلماعة 
يف عالقتها مع احلرية الفردية ليوؤدي اإىل تن�سئة �سوية تتفاعل مع املنظومة االجتماعية، 
وت�سهم يف رقي املجتمع وتقدمه )عدنان وب�سام، 2005؛ Danziger, 2005( . ومل�ساعدة 
احل�سا�سة  املرحلة  هذه  و�سع  من  بد  ال  فاإنه  اجتماعيني؛  مواطنني  يكونوا  حتى  االأطفال 
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البحث، وتناولها بالت�رشيح والدرا�سة امل�ستفي�سة،  االإن�سان حتت جمهر  واحلرجة من عمر 
االأطفال  لفهم  وذلك  ال�رشورة،  غاية  يف  م�ساألة  االجتماعية  التن�سئة  مو�سوع  يجعل  مما 
تتوىل  بيولوجية،  قطعة  وهو  العامل  هذا  اإىل  ياأتي  فاملولود  ومتطلباتهم،  واحتياجاتهم 
االأ�رشة وباقي موؤ�س�سات التن�سئة االجتماعية )كدور احل�سانة وريا�ص االأطفال، واملدر�سة، 
مهمة  االإعالم(  وو�سائل  العبادة،  ودور  واجلمعيات،  واالأندية  واالأقران،  الرفاق  وجماعة 
حتويله من كائن بيولوجي اإىل كائن اجتماعي، عن طريق متكينه من تعلم خمتلف العالقات 
واالأدوار والقيم االجتماعية، حتى ي�سبح مبقدوره االن�سجام مع متوا�سعات ثقافة املجتمع 
االأطفال ذوو  ال�سورة، فمثاًل  ن�ساأ فيه، والتكيف مع حتديات ع�رش املعلومة وثقافة  الذي 
امل�سكالت ال�سلوكية غالبًا ما ياأتون من بيوت تعاين من م�سكالت حادة كالبيوت املحطمة، 
واإهمال احتياجاتهم، والزواج غري املتكافئ مما ي�سبب لالأطفال اإنحرافات توؤدي اإىل تن�سئة 

 . )Rutter, 1984 حادة ومتطرفة )ال�رشايعة، 2006؛
تعدُّ املدر�سة من املوؤ�س�سات االجتماعية التي توؤثر يف التن�سئة االجتماعية، حيث يدخل 
الطفل اإىل املدر�سة باأعمار مبكرة تبداأ من ال�ساد�سة من العمر، لين�سغل باأن�سطة طبيعية تتميز 
باجلدية يف اإثبات تلك ال�سلوكيات اجلديدة غري املن�سجمة مع ال�سلوك املاألوف يف املنزل، 
البيت، ومواجهة  لقواعد مل تكن موجودة يف  الذات  ويتبع جدواًل زمنيًا مدر�سيًا الإخ�ساع 
اأنظمة وواجبات معينة يتطلبها املنهاج املدر�سي، ويربز الدور االأكرب للمدر�سة يف عملية 
التن�سئة لت�سكيل منو الطفل، وذلك بخ�سوعه لوقت اأكرب يف املدر�سة، وتاأثريها عن طريق ما 
تعطيه من واجبات مدر�سية وبيتية واجتماعية، والروابط التي تربط الطفل بنادي املدر�سة 
وزمالئه، ويربز هنا دور الكتاب املدر�سي ليوؤدي وظيفة مهمة و�رشورية يف التن�سئة من 
حيث تعزيز االجتاهات والقيم االجتماعية، وهذا يجعل من ال�رشوري الدعوة اىل اأن يالئم 
الكتاب واملنهاج املدر�سي جميع م�ستويات الطلبة يف خمتلف املجاالت النف�سية واالجتماعية 
من  بد  ال  اجلماعة  اأهداف  ولتحقيق   .  )1994 واحلوامدة،  )�سواحلة  والعقلية.  واالنفعالية 
ال�سلوك و�سوابطه فيها، وقيمها ومعتقداتها عن  االحتفاظ بعاداتها االجتماعية ومعايري 
وتعاملهم مع  �سلوكهم  يتمثلونها يف  النا�سئني، بحيث  ال�سغار  اأع�سائها  اإىل  نقلها  طريق 
بع�سهم بع�سًا، ويف وجدانهم ثم يقومون بدورهم بنقلها اإىل من �سيكونون حتت اإ�رشافهم 
من نا�سئة هذا املجتمع، وحمافظتها على متا�سكها وتوازنها الداخلي، ويكون بني اأع�سائها 

قدر م�سرتك من تلك العادات واملعايري والقيم )ال�سيد، 1993؛ الر�سدان، 2005( . 
وللتن�صئة الجتماعية عدد من ال�صمات، فهي تعمل على ربط �سلوك الفرد تدريجيًا 
باملعاين التي تتكون عنده عن املواقف التي يتفاعل فيها، وتتحدد باخلربات التي مر بها 
الفرد، وعالقتها باملواقف الراهنة، ومولد الطفل يف جماعة تكون قد حددت معاين املواقف 
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العامة، وتنمو �سخ�سيته يف مراحلها طبقًا لهذه املعاين، بينما تت�سف يف االإ�سالم بالو�سوح 
باجلانب  التعبدي  الديني  اجلانب  ويرتبط  واملكان،  الزمان  بتغري  تتاأثر  وال  واملحدودية، 
الدنيوي االجتماعي وتركز على الرتبية اخللقية، وتهتم باإحداث التوازن بني مطالب الفرد 
من  اأ�سولها  وت�ستمد  باخلالق،  وترتبط  امل�سلم،  الفرد  �سمري  وتنمية  املجتمع،  ومطالب 

ال�رشيعة االإ�سالمية )اأبو جادو، 2004؛ نا�رش، 2004( . 
بني  خاللها  من  يوفق  التي  العملية  باأنها   )Parsons, 1985( بار�صونز  ويّعرفها 
متمثلة يف  تكون  التي  االآخرين  واهتمامات  اخلا�سة، وبني مطالب  ورغباته  الفرد  دوافع 
البناء الثقايف الذي يعي�ص فيه. ويّعرفها اإلكني وجريالد )1999( باأنها العملية التي يتعلم 
اأن يتعامل معها وهي تت�سمن  اأو جماعة حتى ي�ستطيع  بو�ساطتها فرد ما طرائق جمتمع 
تعلم وا�ستيعاب اأمناط ال�سلوك، والقيم وامل�ساعر املنا�سبة لهذا املجتمع اأو اجلماعة )ال�سناوي 
واأبو الرب، 2002؛ عاي�ص، 2002( . لذا فهي عملية مركبة تت�سمن التعلم والتعليم والرتبية، 
نف�سيًا  املتوازن  االإن�سان  تكوين  بغر�ص  واملجتمع  واجلماعة  الفرد  جهود  فيها  وتت�سافر 
واجتماعيًا، فاالإن�سان النا�سج اجتماعيًا هو الذي ُيح�سن التوا�سل وبناء عالقات ناجحة مع 
االآخرين، ولن يقوى االإن�سان على بناء عالقات ناجحة مع االآخرين ما مل يتمكن من ه�سم 
اأمناط  ثقافة جمتمعه ب�سكل جيد، وا�ستيعابه لطبيعة االأدوار االجتماعية، وما تتطلبه من 
ال�سلوك املقبولة اجتماعيًا، وهذا يتوقف على االأ�سلوب الذي تعر�ص به هذه الثقافة من قبل 
احلياة  االأفراد وفق متوا�سعات منط  ت�سكيل  تتوخى  املجتمع، فهي  التن�سئة يف  موؤ�س�سات 
ال�سائد اجتماعيًا وثقافيًا، من خالل ا�ستيعاب الفرد للتجربة االجتماعية ونظام العالقات، 
االإ�سالمي  العربي  التفكري  يف  فتظهر  االجتماعية،  البيئة  يف  والهادف  الن�سط  واالنخراط 
الت�رشف  اأمناط  منها  ويكت�سب  فيها  يتعلم  التي  املربي  عملية  بو�ساطة  االآدمي،  كاأن�سنة 
باالإن�سان  بعدئذ  لي�سمى  ال�سائدة  وتقاليد(  وقيم،  )معايري،  العرفية  بال�سوابط  امل�سرت�سدة 
)عمر، 2004( . وتكمن وظيفة التن�سئة االجتماعية الرئي�سة يف تنمية اجلانب االجتماعي 
تعلم  عملية  خالل  من  ذلك  ويربز  اأبعادها،  بكل  العامة  احلياة  يف  وانخراطه  الفرد  عند 
وا�ستنباط عنا�رش احلياة الثقافية واالجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية والدينية، فتكمن 
وظيفة التن�سئة يف تربية الفرد وتوجيهه، واالإ�رشاف على �سلوكه، وتلقينه لغة اجلماعة التي 
ينتمي اإليها، والتعود على االأخذ بعاداتهم، وتقاليدهم واأعرافهم و�سنن حياتهم واال�ستجابة 
للموؤثرات اخلا�سة بهم، واخل�سوع لعاداتهم وقيمهم، والر�سا باأحكامهم، والتطبع بطباعهم 
والتمثل ب�سلوكهم وما توارثوه واأدخلوه لثقافتهم وقيمهم واأ�سبح من عمومياتهم الثقافية 
)نا�رش، 1994( . بينما يرى بع�سهم االآخر اأن وظيفة التن�سئة االجتماعية اأنها عملية تربوية 
تعليمية هادفة يقوم بها االآباء واالأمهات واملعلمون، وممن ميثلون ثقافة املجتمع )ثابت، 

 . )Byrne, 1984 1993؛
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
يركز كثري من املهتمني واملتخ�س�سني والباحثني يف جمال علم النف�ص االجتماعي 
اإذ توؤدي  اأهمية التن�سئة االجتماعية يف منو الوظائف النف�سية وتطورها عند االأبناء؛  على 
عملية التن�سئة االجتماعية دوراً رئي�سًا يف تطوير �سخ�سية الطفل، باالإ�سافة اىل العديد من 
العوامل واملوؤثرات التي توؤثر يف تطوير ال�سخ�سية مثل القدرات وامليول والفر�ص املتاحة 
للتفاعل االجتماعي واملكانة االجتماعية. باعتبار اأن االأ�رشة هي املرجعية والقاعدة التي 
االجتماعية،  حقوقه  واكت�ساب  وواجباته،  حقوقه  ممار�سة  على  لتدربه  الفرد  منها  ينطلق 
اأدوار  معرفة  ال�رشوري  من  كان  لذا  االإيجابية؛  للقيم  ومتثله  وامل�ساواة  الراأي  وحرية 
التن�سئة االجتماعية  اأمناط  انت�سار  اإىل مدى  والتعرف  والوطنية،  الرتبية االجتماعية  كتب 
الدرا�سات  كتب  وتعمل  فيها.  االجتماعي(  والبعد  والرتبوي،  النف�سي  والنط  الديني،  )البعد 
االجتماعية والوطنية على �سقل �سخ�سية الطالب، واحرتام ذاته، وتهيئته ملعرفة ممار�سة 
البعد االجتماعي الذي منا وفقه، لتهيئ جياًل يتمثل قيم املجتمع وعاداته وتقاليده، ويحرتم 
والوطن  واحلي  واملدر�سة  االأ�رشة  حب  تعزيز  مع  بنف�سه،  بثقته  ويعتز  ويقدرهم  االآخرين، 
واالأخالقية  املعنوية  االحتياجات  تلبية  لت�سهم يف  الوالدين واملعلمني،  االآراء مع  وتبادل 

والروحية والفكرية لديه لتمكنه من خدمة جمتمعه ووطنه )عبدوين، 2005( . 
لهذا �سعت هذه الدرا�سة اإىل حتليل حمتوى كتب الرتبية االجتماعية والوطنية املقررة 
اإىل  للتعرف  االأردن  االأ�سا�سي يف  العا�رش  االأول حتى ال�سف  االأ�سا�سية لل�سفوف  للمرحلة 

اأمناط التن�صئة الجتماعية من خالل الإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 
النف�سي  والنط  الديني،  )البعد  االجتماعية  التن�سئة  اأمناط  ما  ● « الأول:  ال�صوؤال 
والرتبوي، والبعد االجتماعي( يف كتب الرتبية االجتماعية والوطنية للمرحلة االأ�سا�سية يف 

االأردن؟« 
الداللة                    م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  هناك  هل  ● « الثاين:  ال�صوؤال 
)α = 0.05( بني تكرارات اأمناط التن�سئة االجتماعية يف كتب الرتبية االجتماعية والوطنية 
املرحلة  الو�سطى،  االأ�سا�سية  املرحلة  الدنيا،  االأ�سا�سية  )املرحلة  الدرا�سية  للمرحلة  تعزى 

االأ�سا�سية العليا( ؟«
الرتبية  كتب  يف  االجتماعية  التن�سئة  اأمناط  بناء  ينمو  كيف  ● « الثالث:  ال�صوؤال 
االأ�سا�سية  املرحلة  الدنيا،  االأ�سا�سية  )املرحلة  الدرا�سية  املرحلة  والوطنية يف  االجتماعية 

الو�سطى، املرحلة االأ�سا�سية العليا( ؟«
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العنوز سعد  د. 
د. صالح أبو جادو
الكساب د. علي 

الهاشمية األردنية  اململكة  في  األساسي  التعليم  ملرحلة 

أهمية الدراسة: 
توؤدي املدر�سة دوراً بارزاً يف تربية االأبناء وتوجيه �سلوكياتهم يف خمتلف املراحل 
�سالمة  على  تتوقف  التي  االأوىل،  اللبنة  باعتبارها  الطفولة  مبرحلة  تبداأ  والتي  العمرية، 
و�سقل  الطفل  �سلوك  تكوين  يف  ت�سهم  الأنها  بنائها،  و�سالبة  بنائها  وا�ستقامة  و�سعها 
�سخ�سيته، وحتديد طريقة تفكريه، لتمتد خرباتها لتلقي بظاللها على بقية املراحل االأخرى، 
وتعترب االأ�رشة واملدر�سة من اأهم اجلهات التي توؤدي الدور الرئي�ص يف تعليم الطفل العالقات 
االجتماعية والقيم والعادات احل�سنة، وت�سهم يف نقل الرتاث الثقايف واخلربة التعليمية من 
خالل تفاعل املعلمني مع الطلبة واملناهج املدر�سية، وتبني اأهمية وخطورة هذه املرحلة، 
باملرحلة  دخوله  قبل  عدمها  اأو  �سخ�سيته  وتقوية  الفرد  �سخ�سية  بناء  يف  تكمن  والتي 
االأن�سان،  يعي�سها  التي  بالبيئة  تتاأثر  اجتماعية  الرتبية عملية  لذا كانت  الالحقة؛  العمرية 
وت�سمو باأهدافها وغاياتها وخا�سة يف تكوين �سخ�سية الفرد، واأنتمائه ال�رشته وجمتمعه 
التن�سئة  عملية  يف  ال�سائدة  الرتبوية  لالأمناط  غاية  يعد  االأهداف  لهذه  وبتحقيقه  ووطنه، 
االجتماعية وهكذا فالرتبية هي عملية تفاعلية وتكاملية يف التن�سئة والتفاعل االجتماعي، 
وتختلف الرتبية باختالف منط احلياة ال�سائد يف املجتمع، وتربز مبادئ التن�سة االجتماعية 
يف تنمية الفكر االأن�ساين، وتنظيم �سلوكه، وعواطفه وذلك لتحقيق املقا�سد العليا يف حياة 
الفرد واجلماعة، اأي يف كل جماالت احلياة )النحالوي، 1999( . ولذلك فال ميكن اأن ت�ساغ 
االجتماعية  الرتبية  كتب  يف  روعيت  التي  االجتماعية،  الّتن�سئة  خالل  من  اإال  الفرد  حياة 
اإىل  االأ�رشة  من  الطفل  ينتقل  حيث   ، الدرا�سة(  )مو�سوع  االأ�سا�سية  املرحلة  يف  والوطنية 
الفرد و�سقل �سخ�سيته، وتوفري  ال�سلبي يف تربية  اأو  االإيجابي  الدور  لها  لي�سبح  املدر�سة 
عن  والتعبري  مواهبهم  الإبراز  وذلك  االآخرين،  مع  واملناق�سة  احلوار  يف  ال�سحي  املناخ 

تطلعاتهم، واإعدادهم كقادة تعتمد عليهم االأمة لتويل مهمة قيادتها نحو بر االأمان. 
الرتبوي ملعرفة  الرتبويني والعاملني يف احلقل  اإىل م�ساعدة  الدرا�سة  لذا ت�سعى هذه 
اأمناط التن�سئة االجتماعية التي ت�ساعدهم يف تكوين �سخ�سياتهم نف�سيًا واجتماعيًا وروحيًا، 
ال�سلوكيات،  لتلك  االنتباه  عدم  اإىل  توؤدي  والتي  ال�سلبية،  �سلوكياتهم  جتاوز  يف  وت�سهم 
ويت�سارك االآباء واملعلمون، وخا�سة معلمي الرتبية االجتماعية والوطنية يف توجيه مثل 
هذه ال�سلوكيات وتعزيز االإيجابي منها من خالل م�سامني الكتب املدر�سية، وقد اهتم كثري 
من الباحثني يف علم النف�ص والدرا�سات االجتماعية باأمناط معاملة االآباء البنائهم وعالقة 
املنهاج بالطالب، باعتبار االأ�رشة واملدر�سة من املوؤ�س�سات االجتماعية يف عملية التن�سئة 
االجتماعية، نظراً لتوليهما املرتبة االأوىل يف احل�سارة العاملية، حيث تبداأ تربية وتن�سئة 
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الطفل يف االأ�رشة ثم تنتقل تلك الوظيفة من االأ�رشة اإىل املدر�سة واملوؤ�س�سات املدنية االأخرى 
 . )Home, 2006( بالتدريج

أهداف الدراسة: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة مدى انت�سار اأمناط التن�سئة االجتماعية )البعد الديني، 
ملرحلة  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  كتب  يف  االجتماعي(  والبعد  تربوي،  النف�ص  والبعد 
التعليم االأ�سا�سي يف االأردن، للم�ساهمة يف نقل الرتاث االجتماعي والثقايف بني االأجيال، 
وتوجيه �سلوك االأفراد وت�رشفاتهم مبا ين�سجم مع التقايد واالأعراف يف املجتمع، ومتكني 
الفرد من امل�ساركة املجتمعية، وحتقيق التما�سك االجتماعي وفقًا للقيم والقواعد االجتماعية 
املرعية، وحتقيق التوافق االجتماعي من خالل االت�ساق مع القيم ومعايري املجتمع، وتعليم 
الثقافة واملجتمع،  التناغم بني  ي�سهل عملية  االجتماعية، مبا  االأدوار  الفرد وتدريبه على 
وم�ساعدة الفرد على حتقيق طموحاته البناءة، وتزويده مبختلف اخلربات التي ت�ساعده يف 

التدرج يف �سلم الرقّي االجتماعي، لذلك برزت اأهداف الدرا�صة يف: 
حتديد مدى ت�سمني كتب الرتبية االجتماعية والوطنية املقررة للمرحلة االأ�سا�سية  ♦ 
ملفاهيم  االأردن  يف  االأ�سا�سي  العا�رش  ال�سف  حتى  االأول  ال�سف  من  االأ�سا�سية  لل�سفوف 

التن�سئة االجتماعية. 
االجتماعية  الرتبية  كتب  يف  االجتماعية  التن�سئة  مفاهيم  متثيل  مدى  حتديد  ♦ 
والوطنية يف االأردن، لفل�سفة االأهداف العامة للمناهج التعليمية واخلطوط العري�سة التي 

روعيت يف و�سع مناهج الرتبية االجتماعية والوطنية. 

حمددات الدراسة: 

ميكن تعميم نتائج هذا الدرا�صة يف �صوء املحددات الآتية:  
املقررة  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  كتب  حتليل  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رشت  ♦ 
للمرحلة االأ�سا�سية لل�سفوف من ال�سف االأول حتى ال�سف العا�رش االأ�سا�سي يف االأردن للعام 

الدرا�سي )2009 – 2010م( . 
للمرحلة  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  كتب  حتليل  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رشت  ♦ 
والبعد  تربوي،  النف�ص  والبعد  الديني،  )البعد  االجتماعية  التن�سئة  المناط  وفقًا  االأ�سا�سية 
االجتماعي( ؛ لذا فاإن تف�سري النتائج يعتمد ب�سكل كبري على هذه االأبعاد، ومدى تواجدها يف 

الوحدات الدرا�سية التي تت�سمنها الكتب املدر�سية. 
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العنوز سعد  د. 
د. صالح أبو جادو
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الهاشمية األردنية  اململكة  في  األساسي  التعليم  ملرحلة 

التعريفات اإلجرائية: 

لقد اُعتمدت التعريفات الإجرائية وامل�صطلحات الآتية: 
اجلديد  اجليل  من  االأفراد  بتعليم  تتعلق  التي  العملية  هي  الإجتماعية:  ◄ التن�صئة 
الذي  املجتمع  منهم  يتوقعه  ما  اأ�سا�ص  على  املختلفة  االجتماعية  املواقف  يتبعون  كيف 

ين�ساأون فيه، من خالل امناط التن�سئة االجتماعية املختلفة.  
الفرد  اإكت�ساب  بو�ساطتها  يتم  التي  الو�سيلة  هي  الإجتماعية:  ◄ التن�صئة  اأمناط 
املعايري واملعارف ومناذج ال�سلوك والقيم التي جتعل منه فرداً فاعاًل يف املجتمع، وتعمل 
على اندماجه يف النظام االإجتماعي يف املجتمع واإبراز هويته ال�سخ�سية ب�سكل متنا�سق مع 
املنظومة القيمية يف املجتمع، وتاأخذ جمموعة من االأبعاد مثل البعد الديني والبعد الرتبوي 

والبعد االجتماعي. 
كتب الرتبية الجتماعية والوطنية: ◄ هي الكتب املقررة التي اأعدتها وزارة الرتبية 
والتعليم لتدري�ص طلبة مرحلة التعليم االأ�سا�سي يف اململكة االأردنية الها�سمية للعام الدرا�سي 

)2009 – 2010م( . والتي تت�سمن خمتلف اأمناط التن�سئة االجتماعية. 
مبادئ  تعتمد على  التي  املجتمعية  التن�سئة  اأ�ساليب  هي  الديني:  ◄ التن�صئة  منط 

ال�رشيعة االأ�سالمية يف عملية تن�سئة االأفراد. 
اأ�ساليب التن�سئة املجتمعية التي تعتمد على  الرتبوي: ◄ هي  النف�س  التن�صئة  منط 

املبادئ الرتبوية والنف�سية يف عملية تن�سئة االأفراد. 
منط التن�صئة الجتماعية: ◄ هي اأ�ساليب التن�سئة املجتمعية التي تعتمد على القيم 

واالجتاهات والتقاليد االجتماعية يف عملية تن�سئة االأفراد. 

الدراسات السابقة: 

االجتماعية  الرتبية  اإىل حتليل حمتوى كتب  درا�سة هدفت   )1986( حلو  اأبو  اأجرى 
العامة  خ�سائ�سها  عن  والك�سف  االبتدائية،  وال�ساد�ص  واخلام�ص  الرابع  لل�سفوف  املقررة 
واأهمية مو�سوعاتها، وت�سميم حمتواها وتتابعه ووظيفة كل من الو�سائل التعليمية والتقومي 
التحليل امل�ستخدمة يف  ا�ستقاقها من بع�ص مناذج  اأداة جرى  الغر�ص ُطورت  فيها، ولهذا 
اأ�سئلة، ت�سمن كل منها جمموعة من  بع�ص الدول العربية واالأجنبية، واحتوت على ع�رشة 
املعايري تتعلق بالكتاب من حيث معلوماته واأهدافه العامة والت�سميم املتبع فيه وو�سائله 
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والتقومي  باملتعلم  املتعلقة  واالأن�سطة  ووظيفتيها  املتعلقة  واالأن�سطة  ووظيفتها  التعليمية 
اأن هذه الكتب مل  اأبرزها  اإىل نتائج مهمة من  اأبو حلو  واأنواعه ووظيفته. وتو�سلت درا�سة 
املعايري  تذكر  ومل  اإقرارها،  قبل  جترب  ومل  واملجتمع،  الفرد  حاجات  اأ�سا�ص  على  توؤلف 
ت�سمنا  وال�ساد�ص  اخلام�ص  ال�سف  كتابْي  اأن  كما  حمتواها،  اختيار  عند  اعتمدت  التي 
نتاجات تعليمية عامة مل يت�سمنها كتاب ال�سف الرابع، ومل يراَع يف هذه الكتب التوازن 
بني املجاالت العقلية واالنفعالية والنف�ص حركية، ومل ُترتجم االأهداف العامة اإىل اأهداف 
تكن  ومل  املو�سوعات،  ح�سب  حمورية  وحدات  اأ�سا�ص  على  الكتب  هذه  و�سممت  �سلوكية، 
ب�سكل متكامل، وجاء حمتوى هذه الكتب متتابعًا ومنطقيًا، ولكنه مل يت�سف باال�ستمرارية 
هذه  فاإن  املنا�سب،  مكانها  يف  التعليمية  الو�سائل  فيه  جاءت  الذي  الوقت  ويف  والرتابط، 
الكتب خلت من االأن�سطة اخلا�سة باملتعلمني، وجاء التقومي متوازنًا يف كتاب ال�سف الرابع 
املفهوم  بذلك  لتواكب  تطويره،  مت  الذي  التحليلي  املعيار  اأ�سا�ص  على  تركيزه  حيث  من 

املعا�رش للدرا�سات االجتماعية. 
واأجرت نذر )2001( درا�سة هدفت اإىل معرفة اأ�ساليب التن�سئة لدى الوالدين واأبنائهم 
من خالل ممار�ستهم االجتماعية داخل االأ�رشة واإىل اأي مدى يتفق االأب واالأم يف اأ�سلوبهما 
الدميقراطي يف عملية التن�سئة، وكذلك االتفاق بني االأبناء يف اإدراك هذه االأ�ساليب. اأظهرت 
نتائج الدرا�سة اأن االآباء واالأوالد قد ات�سقت اإجاباتهم وتطابقت يف كثري من البنود، مما يوؤكد 
كما  الوالدان،  عليهم  يفر�سها  التي  والروؤية  بالتوجيه  الرتبية  اأ�ساليب  يدركون  االأوالد  اأن 
تتطابق وتتفق وجهات نظر االأب واالأم يف اأ�ساليب التن�سئة االجتماعية خا�سة فيما يتعلق 

بطرائق الرتبية واأ�ساليب التوجيه لالأوالد داخل االأ�رشة. 
عينة  لدى  الوالدية  االجتماعية  التن�سئة  اأمناط  حول  درا�سة   )2005( عبدوين  اأجرى 
من طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية عمان الكربى، حيث هدفت اإىل التعرف على اأمناط 
التن�سئة الوالدية )الدميقراطية، والت�سلطية( لرب االأ�رشة. اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود فروق 
التن�سئة االجتماعية  الطلبة على مقيا�ص  ا�ستجابات  اإح�سائية بني  التن�سئة ذات داللة  يف 
)الدميقراطي– الت�سلطي(، وم�ستوى اإجابات الطالبات على املقيا�ص نف�سه، ومل توجد فروق 

تعزى ملتغري املوؤهل العلمي لرب االأ�رشة. 
يف  امل�ستخدمة  االأ�ساليب  بني  العالقة  حول  درا�سة   )Radki,  2005( رادكي  واأجرى 
االأ�رشة و�سلوك االأبناء واجتاهاتهم يف املدار�ص. وقد بينت الدرا�سة اأن االأ�رشة املتعلمة تتبع 
اأ�ساليب دميقراطية لتوجيه �سلوك اأطفالها وي�سودها جو من املو�سوعية، والقدرة على حتمل 
امل�سوؤولية، اأما االأ�رشة الت�سلطية التي ي�سودها عدم التفاهم والت�سلط فيت�سف �سلوك اأبنائها 
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ب�سفات غري مقبولة، واالأطفال الذين تربوا يف جو من الثقة بالنف�ص والدميقراطية تت�سف 
�سخ�سياتهم بالتعاون واالعتماد على النف�ص واحليوية والقدرة على االبتكار، ويحاول بع�ص 
الطلبة فر�ص نوع من املعاملة التي تلقوها يف اأ�رشهم على زمالئهم، مما يوؤكد ا�ستمرارية 

وتوا�سل اأ�ساليب التن�سئة بني االأ�رشة واملدر�سة. 
واأجرى املومني )2005( درا�سة هدفت اإىل معرفة اأثر منط التن�سئة االأ�رشية يف االأمن 
باالأمن  ال�سعور  م�ستوى  يف  الفروق  ومعرفة  االأردن،  يف  اجلانحني  االأحداث  لدى  النف�سي 
النف�سي بني اأبناء االأ�رش املت�ساحمة يف تن�سئتها، واأبناء االأ�رش املت�سددة يف تن�سئتها، حيث 
تكونت عينة الدرا�سة من )309( من االأحداث اجلانحني املتواجدين يف مراكز رعاية وتاأهيل 
االأحداث اجلانحني والتابعة لوزارة التنمية االجتماعية يف االأردن والتي ترتواح اأعمارهم 
االأ�رشية ومقيا�ص  التن�سئة  الباحث مقيا�سني هما مقيا�ص  بني )12- 17( �سنة، وا�ستخدم 
ما�سلو لالأمن النف�سي، حيث اأظهرت النتائج اأن االأفراد الذين ن�ساأوا يف اأ�رش مت�ساحمة كانوا 

اأكرث �سعوراً باالأمن النف�سي من االأفراد الذين ن�ساأوا يف اأ�رش مت�سلطة. 
املجتمع  يف  املراأة  دور  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2001 )خ�صاونة،  واأجرت 
كما ت�سمنته كتب الدرا�سات االجتماعية للمرحلة االأ�سا�سية العليا يف االأردن، تكونت عينة 
الدرا�سة من جميع كتب الدرا�سات االجتماعية للمرحلة االأ�سا�سية العليا من ال�سف ال�سابع 
حتى ال�سف العا�رش. اأظهرت نتائج الدرا�سة حمدودية االأدوار االأنثوية، بل اإن هناك غيابًا 
اأدوار  اأغلب  واأن  االأردنية،  املراأة  جمالها  دخلت  التي  االأنثوية  االأدوار  من  للعديد  وا�سحًا 
املراأة يتعلق باجلانب االجتماعي كونها زوجة، واأن الذكور ي�ستاأثرون باالأدوار االقت�سادية 

واالجتماعية وال�سيا�سية اأكرث من االإناث )18( . 
واأجرى )عبد اهلل، 1994( درا�سة هدفت اإىل الك�سف عن مدى توافر حقوق االإن�سان يف 
مناهج الدرا�سات االجتماعية للمرحلة االأ�سا�سية يف م�رش، وو�سع ت�سوير مقرتح للربنامج 
يف االأن�سطة املرتبطة بالدرا�سات االجتماعية لتنمية حقوق االإن�سان، ور�سد الباحث احلقوق 
ق�سور  عن  الدرا�سة  ك�سفت  حيث  االجتماعية،  الدرا�سات  مناهج  يف  توافرها  ينبغي  التي 
وا�سح فيما يتعلق بحقوق االإن�سان، وخا�سة باأهداف الدرا�سات االجتماعية، ووجود ق�سور 
اإىل ت�سور  الباحث  الدرا�سات االجتماعية، وقد تو�سل  وا�سح فيما يتعلق مبحتوى منهاج 
مقرتح لربنامج يف االأن�سطة املرتبطة بالدرا�سات االجتماعية لدعم مبادئ حقوق االإن�سان، 

واأو�سى الباحث باالهتمام باالأن�سطة عند و�سع مناهج الدرا�سات االجتماعية. 
التاريخ  منهج  احتواء  مدى  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )1994 )مبارك،  واأجرى 
حقوق  مو�سوع  على  م�رش  يف  االأدبي  الثانوي  الثالث  لل�سف  واملعا�رش  احلديث  العربي 
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االإن�سان، ومدى توازن مو�سوع حقوق االإن�سان وباقي املو�سوعات يف اأهداف املنهج، وقد 
تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن عدداً قلياًل من جمل حمتوى منهج تاريخ العرب احلديث واملعا�رش، 
خ�س�ص جلميع حماور مو�سوع حقوق االإن�سان، وعدم وجود توازن يف توزيع جمل املحتوى 
بني كل من مو�سوعات هذا املنهج، ومو�سوع حقوق االإن�سان، واأن هناك �سعفًا يف املحتوى 

اخلا�ص مبحاور حقوق االإن�سان يف املنهج. 
واأجرى العزام والهزامية )2004( درا�سة بعنوان »التن�سئة ال�سيا�سية يف مناهج الرتبية 
الها�سمية«،  االأردنية  اململكة  مدار�ص  يف  االأ�سا�سي  التعليم  ملرحلة  والوطنية  االجتماعية 
الرتبية  منهاج  خالل  من  ال�سيا�سية  للتن�سئة  الت�سنيفي  امل�ستوى  على  التعرف  اإىل  هدفت 
االجتماعية والوطنية يف مرحلة التعليم االأ�سا�سي لكون املناهج الدرا�سية تعد م�سدراً اأوليًا 
ي�ستمد منه الطلبة مواقفهم واجتاهاتهم ال�سيا�سية امل�ستقبلية، وقامت الدرا�سة على فر�سية 
اإىل  ال�سيا�سية املكت�سبة من املنهاج املعني متو�سطة، وحتتاج  التن�سئة  اأن  رئي�سة مفادها 
تطوير، ومن اأجل التاأكد من �سحة الفر�سية، ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�سفي التحليلي، 
لفر�سية  موؤكدة  جاءت  اأنها  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  التن�سئة.  لهذه  و�سف  اأداة  خالل  ومن 
الدرا�سة، واأف�ست اإىل مقرتحات عدة لتح�سني امل�ستوى الت�سنيفي للتن�سئة ال�سيا�سية، واأهمها: 

تطوير ن�سو�ص املنهاج واملتعلقة باملعايري الواردة يف االأداة. 
الدميقراطية  الوالدية  االجتماعية  التن�سئة  اأمناط  معرفة  ال�سابقة  الدرا�سات  تناولت 
والت�سلطية، وعالقتها باملوؤهل العلمي واخلربة الرتبوية، بينما تناول بع�سها معرفة اأ�ساليب 
التن�سئة االجتماعية كما يدركها الوالدان واالأ�ساليب املتبعة بتوجيه االأ�رشة ل�سلوك االبناء، 
والكتب  املناهج  تخطيط  يف  العليا  الرتبوية  الفل�سفة  مع  متفقه  الدرا�سات  معظم  وجاءت 
االجتماعية  الدرا�سات  ومناهج  الرتبوي  النف�ص  علم  يف  املتخ�س�سني  واإ�رشاك  املدر�سية، 
اأبو حلو  الن�سئ وبرز ذلك يف درا�سة  اإعداد  التن�سئة االجتماعية ودورها يف  بالرتكيز على 
)1986( . وبالعودة اىل الدرا�سات ال�سابقة تبني اأن الدرا�سة احلالية تختلف عما �سبقها من 
الدرا�سات باأنها تهدف اإىل معرفة واقع انت�سار اأمناط التن�سئة االجتماعية يف كتب الرتبية 
والبعد  االجتماعي،  كالبعد  االأردن  يف  االأ�سا�سي  التعليم  مرحلة  يف  والوطنية  االجتماعية 
النف�سي الرتبوي، والبعد الديني، واإمكانية زيادة تلك االأبعاد ليت�سنى للمدر�سة توجيه الطلبة 
اأ�سكال ال�سلوك واالجتاهات املقبولة  باالتفاق مع االأ�رشة على تن�سئة االأبناء نحو خمتلف 
اجتماعيًا، والتي تدور حول حماور قيمية كالدين والعالقات داخل االأ�رشة وخارجها وتوفري 
االأمن االأ�رشي، كما برز ذلك يف درا�سة املومني )2005( ، ويتعلم االأبناء تكوين املعايري 
والغايات، ويكت�سب خمتلف االأ�ساليب التي يتعامل بها يف املجتمع، وبرز ذلك يف درا�سة 

العزام والهزامية )2004( ودرا�سة نذر )2001( . 
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الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 
تكون جمتمع الدرا�سة وعينتها من جميع كتب الرتبية االجتماعية والوطنية للمرحلة 
بواقع كتاب  ، ويت�سمن )10( كتب مدر�سية،  الدرا�سي )2009 / 2010(  للعام  االأ�سا�سية 

واحد لكل �سف درا�سي باعتبار جمتمع الدرا�سة هو عينة لها. 
منهج الدراسة: 

ا�ستخدم الباحثون يف هذه الدرا�سة املنهج التحليلي، حيث قام كل باحث على حدة 
باالإ�سافة اىل حملل رابع يحمل درجة الدكتوراه يف مناهج واأ�ساليب الدرا�سات االجتماعية، 
بتحليل الوحدات الدرا�سية يف الكتاب ح�سب الوحدات التدري�سية يف كل كتاب، حيث اعتربت 
الفقرة وحدة التحليل من خالل حتليل م�سمونها، كما اُ�ستوؤن�ص باآراء بع�ص اأع�ساء هيئات 
التدري�ص يف اجلامعات االأردنية، وبع�ص امل�سوؤولني الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم، 

وذوي االهتمام واالخت�سا�ص باملو�سوع، حول اآليات التحليل.  
صدق التحليل: 

بني  �سبريمان  ارتباط  معامالت  بح�ساب  وذلك  التحليل،  �سدق  من  الباحثون  حتقق 
كانت  حيث  التدري�سية،  الوحدات  من  عينة  على  واملحلل  الثالثة  الباحثني  حتليل  نتائج 

النتائج كما هي مو�سحة يف اجلدول )1( . 
الجدول )1( 

قيم معامات ارتباط سبيرمان بين نتائج تحليل الباحثين الثا	 والمحلل

املحللالباحث الثالثالباحث الثاينالباحث  الأولالباحثون
0.810.880.86الباحث االأول
0.870.85الباحث الثاين
0.87الباحث الثالث

املحلل 

ثبات التحليل: 
للتحقق من ثبات التحليل، حلَّل الباحثون كل على حدة عينة من الوحدات الدرا�سية، 

وُح�سبت معامالت التوافق بني نتائج التحليالت ح�سب معادلة هولي�ستي االآتية: 
عدد مرات االتفاقمعامل التوافق بني الباحثني

 )عدد مرات االتفاق+عدد مرات االختالف( 
%100 * =
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وقد تراوحت معامالت التوافق بني الباحثني )78%- 86%( وهي معامالت مقبولة 
الإجراء مثل هذه الدرا�سة، واجلدول )2( يو�سح قيم معامالت التوافق. 

الجدول )2( 
قيم معامات التوافق بين الباحثين األربعة حسب معادلة هولوستوي

الباحث الثالثالباحث الثالثالباحث الثاينالباحث الأولاملحللني
85%83%78%100%الباحث االأول
80%82%100%الباحث الثاين
81%100%الباحث الثالث
100%الباحث الرابع

متغريات الدراسة:

ا�صتملت الدرا�صة على املتغريات الآتية: 
اأولً: املتغري الو�صيط:  ◄ 

املرحلة الدرا�سية: ولها ثالثة م�ستويات:  ● 

ال�سف  اإىل  االأ�سا�سي  االأول  ال�سف  ال�سفوف من  الدنيا، وت�سم  االأ�سا�سية  املرحلة  - 
الرابع االأ�سا�سي. 

اإىل  االأ�سا�سي  اخلام�ص  ال�سف  من  ال�سفوف  وت�سم  الو�سطى،  االأ�سا�سية  املرحلة  - 
ال�سف ال�سابع االأ�سا�سي. 

اإىل ال�سف  املرحلة االأ�سا�سية العليا وت�سم ال�سفوف من ال�سف الثامن االأ�سا�سي  - 
العا�رش االأ�سا�سي. 

ثانياً: املتغري التابع:  ◄ 
اأمناط التن�سئة االجتماعية يف كتب الرتبية االجتماعية والوطنية للمرحلة االأ�سا�سية 

يف االأردن، ويعرب عنه بالن�سب املئوية لتكرارات تلك االأبعاد من خالل عملية التحليل. 

املعاجلات اإلحصائية:

ا�صتخدم الباحثون التحليالت الإح�صائية الآتية: 
التكرارات والن�سب املئوية، وذلك لالإجابة عن ال�سوؤال االأول والثالث.  ♦ 

اختبار كروك�سال- وال�ص، وذلك لالإجابة عن ال�سوؤال الثاين.  ♦ 
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عرض النتائج ومناقشتها:
فيما ياأتي عر�ٌص للنتائج التي مت التو�سل لها، بعد اأن قام الباحثون بتحليل الكتب 

الدرا�سية، وقاموا بعر�سها وفقًا الأ�سئلة الدرا�سة. 
اأواًل: النتائج املتعلقة بال�سوؤال االأول:  ◄ 

الرتبية  التن�صئة الجتماعية يف كتب  اأمناط  »ما  ن�ص ال�سوؤال االأول على: 
الجتماعية والوطنية للمرحلة الأ�صا�صية يف الأردن وفق حتليل الباحثني؟« 

متت االإجابة عن هذا ال�سوؤال، على النحو االآتي: 
أ. كتب املرحلة الأ�صا�صية الدنيا: 

الرتبية  كتب  يف  االإجتماعية  التن�سئة  الأمناط  املئوية،  والن�سب  التكرارات  ُح�سبت 
االجتماعية والوطنية يف هذه املرحلة، حيث كانت كما هي مو�سحة يف اجلدول )3( . 

الجدول )3( 
 التكرارات والنسب المئوية ألنماط التنشئة اإلجتماعية في كتب التربية 

االجتماعية والوطنية للمرحلة األساسية الدنيا حسب تحليل الباحثين

اأمناط التن�صئة الجتماعية

ال�صف الدرا�صي الإح�صائي
املجموعالبعد الجتماعيالبعد النف�صي والرتبويالبعد الديني

1151935التكراراالأول االأ�سا�سي
100.00%54،29%14،29%31،43%الن�سبة

1762447التكرارالثاين االأ�سا�سي
100.00%51،06%12،77%36،17%الن�سبة

2993674التكرارالثالث االأ�سا�سي
100.00%48،65%12،16%39،19%الن�سبة

37134898التكرارالرابع االأ�سا�سي
100.00%48،98%13،27%37،76%الن�سبة

9433127254التكراراملجموع
100.00%50،00%12،99%37،01%الن�سبة

- االأوىلالثالثةالثانيةالرتبة

املرتبة  احتل  »البعد االجتماعي« قد  التن�سئة االجتماعية  اأن منط  يبني اجلدول )3( 
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االأوىل بتكرارات بلغت )127( تكراراً، وبن�سبة مئوية بلغت )50.00%( ، واحتل منط التن�سئة 
مئوية  وبن�سبة  تكراراً،   )94( بلغت  بتكرارات  الثانية  املرتبة  الديني«  »البعد  االجتماعية 
بلغت )37.01%( ، اأما منط التن�سئة االجتماعية »البعد النف�سي والرتبوي« فقد احتل املرتبة 
بلغ جمموع  وقد   . بلغت )%12.99(  وبن�سبة مئوية  تكراراً،   )33( بلغت  بتكرارات  االأخرية 
حتليل  ح�سب  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  كتب  يف  االجتماعية  التن�سئة  اأمناط  تكرارات 
الن�سئ يف  الدور االجتماعي يف توجيه  اإىل  الباحثني )254( تكراراً، ويعزو الباحثني ذلك 
تلك االأبعاد التي اعتاد عليها الطلبة يف �سلوكياتهم من بداية املرحلة االأ�سا�سية الدنيا بناًء 
على العالقات االجتماعية، لتبداأ من االأ�رشة وتنتقل اإىل احلي واملدر�سة، اعتماداً على معرفة 
املعلم الأ�رشة الطالب، ويتم التما�سي مع تلك االأبعاد يف ميدان التن�سئة االجتماعية؛ لتربز 
خمتلف االأ�ساليب املتنوعة يف الرتبية، التي �سوف توؤدي اإىل هدم البنية النف�سية واالجتماعية 
والعقلية لل�سخ�سية عند الطلبة. فالبيئة التي تغلب عليها الرت�سبات الثقافية ال�سلبية تعوق 
الت�سامح واحلوار  ت�سود فيها ثقافة  التي  البيئة  ت�ساعد  ال�سليم لالأبناء، فيما  النف�سي  النمو 
الذي  املتوازن  االإن�سان  وبناء  ال�سخ�سية  �سقل  يف  االآخر  الراأي  واحرتام  امل�ساركة،  وروح 
الدينية  التي تخ�ص اجلوانب  االأبعاد  اأن  التفاعل والتكامل مع االآخرين، بينما جند  يح�سن 
قد جاءت باملرتبة الثانية لتظهر مدى التم�سك بالتعاليم الدينية، وبرزت يف كتب املرحلة 
االأ�سا�سية الدنيا نظراً للو�سع االجتماعي الذي يعي�سه االأباء، وينتقل اإىل االأبناء باملحاكاة 

والتقليد، وجاء البعد النف�سي الرتبوي باملرتبة االأخريه. 
	. كتب املرحلة الأ�صا�صية الو�صطى: 

الرتبية  كتب  يف  االجتماعية  التن�سئة  الأمناط  املئوية،  والن�سب  التكرارات  ُح�سبت 
االجتماعية والوطنية يف هذه املرحلة، حيث كانت كما هي مو�سحة يف اجلدول )4( . 

الجدول )4( 
 التكرارات والنسب المئوية ألنماط التنشئة االجتماعية في كتب التربية 
االجتماعية والوطنية للمرحلة األساسية الوسطى حسب تحليل الباحثين

اأمناط التن�صئة الجتماعية

ال�صف الدرا�صي الإح�صائي
املجموعالبعد الجتماعيالبعد النف�صي والرتبويالبعد الديني

892542التكراراخلام�ص االأ�سا�سي
100.00%59،52%21،43%19،05%الن�سبة

13103356التكرارال�ساد�ص االأ�سا�سي
100.00%58،93%17،86%23،21%الن�سبة
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العنوز سعد  د. 
د. صالح أبو جادو
الكساب د. علي 

الهاشمية األردنية  اململكة  في  األساسي  التعليم  ملرحلة 

اأمناط التن�صئة الجتماعية

ال�صف الدرا�صي الإح�صائي
املجموعالبعد الجتماعيالبعد النف�صي والرتبويالبعد الديني

ال�سابع االأ�سا�سي
21154985التكرار
100.00%57،65%17،65%24،71%الن�سبة

املجموع
4234107183التكرار
100.00%58،47%18،58%22،95%الن�سبة

- االأوىلالثالثةالثانيةالرتبة

املرتبة  احتل  »البعد االجتماعي« قد  التن�سئة االجتماعية  اأن منط  يبني اجلدول )4( 
االأوىل بتكرارات بلغت )107( تكراراً، وبن�سبة مئوية بلغت )58.47%( ، واحتل منط التن�سئة 
مئوية  وبن�سبة  تكراراً،   )42( بلغت  بتكرارات  الثانية  املرتبة  الديني«  »البعد  االجتماعية 
بلغت )22.95%( ، اأما منط التن�سئة االجتماعية »البعد النف�سي والرتبوي« فقد احتل املرتبة 
بلغ جمموع  وقد   . بلغت )%18.58(  وبن�سبة مئوية  تكراراً،   )34( بلغت  بتكرارات  االأخرية 
حتليل  ح�سب  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  كتب  يف  االجتماعية  التن�سئة  اأمناط  تكرارات 
كتب  البارز يف  االإجتماعي  للدور  النتيجة  تلك  الباحثون  ويعزو  تكراراً.   )183( الباحثون 
الرتبية االجتماعية والوطنية يف املرحلة االأ�سا�سية الو�سطى لينعك�ص ذلك على الطلبة يف 
قوية،  اأجيال  تكوين  الرتبوية حتى متكنا من  االأدوار  االأدوار، وخا�سة  االهتمام مبختلف 
فال بد من تاأهيل املدار�ص التي تتعهدهم بالرعاية والتكوين، وتزودهم بالو�سائل الرتبوية 
ال�رشورية للقيام بهذه الر�سالة ال�سامية، ولذلك تعاين مناهجنا من الق�سور احلاد يف البعد 
النف�سي والرتبوي، الذي تعاين منه االأنظمة التعليمية يف اإعداد اآباء واأمهات امل�ستقبل، بينما 
تكاد تفتقر هذه املناهج اإىل الرتكيز على االأبعاد الدينية يف التن�سئة، التي تعتمد على البعد 
النف�سي، لتكون تلك االأبعاد مت�ساوية يف مناهج الرتبية االجتماعية والوطنية، وبخا�سة يف 

املرحلة الو�سطى. 
ت. كتب املرحلة الأ�صا�صية العليا: 

الرتبية  كتب  يف  االجتماعية  التن�سئة  الأمناط  املئوية،  والن�سب  التكرارات  ُح�سبت 
االجتماعية والوطنية يف هذه املرحلة، حيث كانت كما هي مو�سحة يف اجلدول )5( . 
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الجدول )5( 
التكرارات والنسب المئوية ألنماط التنشئة االجتماعية في كتب التربية
االجتماعية والوطنية للمرحلة األساسية العليا حسب تحليل الباحثين

اأمناط التن�صئة الجتماعية
املجموعالبعد الجتماعيالبعد النف�صي والرتبويالبعد الدينيال�صف الدرا�صي الإح�صائي

14134168التكرارالثامن االأ�سا�سي
100.00%60،29%19،12%20،59%الن�سبة

1695378التكرارالتا�سع االأ�سا�سي
100.00%67،95%11،54%20،51%الن�سبة

15126794التكرارالعا�رش االأ�سا�سي
100.00%71،28%12،77%15،96%الن�سبة

4534161240التكراراملجموع
100.00%67،08%14،17%18،75%الن�سبة

- االأوىلالثالثةالثانيةالرتبة

املرتبة  احتل  »البعد االجتماعي« قد  التن�سئة االجتماعية  اأن منط  يبني اجلدول )5( 
االأوىل بتكرارات بلغت )161( تكراراً، وبن�سبة مئوية بلغت )67.08%( ، واحتل منط التن�سئة 
مئوية  وبن�سبة  تكراراً،   )45( بلغت  بتكرارات  الثانية  املرتبة  الديني«  »البعد  االجتماعية 
احتل  فقد  والرتبوي«  النف�سي  »البعد  االجتماعية  التن�سئة  منط  اأما   ،  )%18.75( بلغت 
بلغ  وقد   .  )%14.17( بلغت  مئوية  وبن�سبة  تكراراً،   )34( بلغت  بتكرارات  االأخرية  املرتبة 
التن�سئة االجتماعية يف كتب الرتبية االجتماعية والوطنية ح�سب  اأمناط  جمموع تكرارات 
حتليل الباحثني )240( تكراراً. ويعزو الباحثون تلك النتيجة للنمط االجتماعي الظاهر يف 
املرحلة  والذي ميتد من  العليا،  االأ�سا�سية  املرحلة  والوطنية يف  االجتماعية  الرتبية  كتب 
االأ�سا�سية الدنيا، ومل تراع تلك الكتب االأبعاد لتظهر ب�سكل وا�سح يف الدور النف�سي والرتبوي 
والديني، لينعك�ص ذلك على الدور االأ�رشي الرتبوي يف توجيه االأبناء نحو اأتباع االأ�ساليب 
الدميقراطية يف تربية الن�سئ، وخا�سة يف املرحلة االأ�سا�سية العليا لتتفق تلك االأبعاد مع 
التعليمية  حياتهم  ممار�سة  يف  االأيجابية  ال�سلوكيات  خمتلف  ممار�سة  يف  بع�سًا  بع�سها 
الرتبية  اإىل كتب  اإدخال تلك املفاهيم  اإىل دور املتخ�س�سني يف  يف املدار�ص، ويعود ذلك 
االجتماعية والوطنية يف املرحلة االأ�سا�سية العليا، ودور املتخ�س�سني يف املجال الديني 
اإعداد الطلبة  ليتما�سى مع الدور االجتماعي، ويتم اإدخال تلك االأبعاد املتنوعه لت�سهم يف 
بينهم،  فيما  االجتماعي  التوا�سل  يف  دورهم  وتظهر  هادفة،  اجتماعية  تن�سئة  وتن�سئتهم 

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة نذر )2001( . 
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أمناط التنشئة االجتماعية في كتب التربية االجتماعية والوطنية

العنوز سعد  د. 
د. صالح أبو جادو
الكساب د. علي 

الهاشمية األردنية  اململكة  في  األساسي  التعليم  ملرحلة 

ثانيًا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين:  ◄ 
ن�ص ال�سوؤال الثاين على: »هل هناك فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 
الدللة )α= 0.05( بني تكرارات اأمناط التن�صئة الجتماعية يف كتب الرتبية 
الجتماعية والوطنية تعزى للمرحلة الدرا�صية )املرحلة الأ�صا�صية الدنيا، 

املرحلة الأ�صا�صية الو�صطى، املرحلة الأ�صا�صية العليا( ؟«
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، ُح�سبت التكرارات والن�سب املئوية الأمناط التن�سئة االجتماعية 
يف كتب الرتبية االجتماعية والوطنية ح�سب املراحل االأ�سا�سية الثالث، حيث كانت كما هي 

مو�سحة يف اجلدول )6( . 
الجدول )6( 

 التكرارات والنسب المئوية ألنماط التنشئة االجتماعية في كتب التربية 
االجتماعية والوطنية للمراحل األساسية الثا	 حسب تحليل الباحثين

اأمناط التن�صئة الجتماعية
املجموعالبعد الجتماعيالبعد النف�صي والرتبويالبعد الدينياملرحلة الإح�صائي

املرحلة االأ�سا�سية الدنيا
9433127254التكرار
100.00%50،00%12،99%37،01%الن�سبة

املرحلة االأ�سا�سية الو�سطى
4234107183التكرار
100.00%58،47%18،58%22،95%الن�سبة

املرحلة االأ�سا�سية العليا
4534161240التكرار
100.00%67،08%14،17%18،75%الن�سبة

املجموع
181101395677التكرار
100،00%58،35%14،92%26،74%الن�سبة

- االأوىلالثالثةالثانيةالرتبة

يبني اجلدول )6( اأن هناك فروقًا ظاهرية بني تكرارات اأمناط التن�سئة االجتماعية يف 
م�ستويات  ولتحديد  االأربعة،  االأ�سا�سية  املراحل  ح�سب  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  كتب 
يف  مو�سح  هو  كما  وال�ص،  كروك�سال-  اختبار  ا�ستخدم  الفروق،  لتلك  االإح�سائية  الداللة 

اجلدول )7( . 
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الجدول )7( 
نتائج اختبار كروكسال- والس للفروق بين تقديرات تكرارات أنماط التنشئة االجتماعية 

في كتب التربية االجتماعية والوطنية حسب المراحل األساسية الثا	

البعد الجتماعيالبعد النف�صي والرتبويالبعد الدينيالإح�صائي

8.5120.2496.501قيمة كاي تربيع
222درجات احلرية

0.0180.9270.037م�ستوى الداللة االإح�سائية

 . )α = 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

يبني اجلدول )7( : 
تعزى   - )α = 0.05( االإح�سائية  الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 
للمرحلة عند منط التن�سئة االإجتماعية »البعد الديني« اإذ كانت الفروق ل�سالح كتب �سفوف 

املرحلة االأ�سا�سية الدنيا. 
عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة االإح�سائية )α = 0.05( - تعزى 
للمرحلة عند منط التن�سئة االجتماعية »البعد النف�سي والرتبوي«. اإذ كانت الفروق ل�سالح 

املرحلة االأ�سا�سية املتو�سطة. 
تعزى   - )α = 0.05( االإح�سائية  الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 
ل�سالح  الفروق  كانت  حيث  االجتماعي«  »البعد  االجتماعية  التن�سئة  منط  عند  للمرحلة 

املرحلة االأ�سا�سية العليا. 
ويعزو الباحثون ذلك اإىل مدى تركيز وا�سعي كتب الرتبية االجتماعية والوطنية للمرحلة 
االأ�سا�سية الدنيا وحر�سهم على اأن حتتوي على العديد من اأمناط التن�سئة االجتماعية التي 
تخ�ص البعد الديني، ثم اأخذت تتوىل ب�سكل وا�سح يف ال�سفوف العليا، ونظراً الرتباط البعد 
الديني يف املرحلة االأ�سا�سية الدنيا بقرب الطلبة من االأ�رش التي تهتم بتوجيه االأبناء نحو 
االهتمام بتلك القيم واالجتاهات الدينية بتوجيه الن�سئ نحو تقدير كثري من تلك ال�سلوكيات 
االإيجابية احل�سنة، وال نن�سى دور امل�ساجد يف هذه املرحلة بتوجيه الن�سئ واحرتام العادات 

والقيم النبلية، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة نذر )2001( . 
م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  الدرا�سة  حتليل  نتائج  اأظهرت  بينما 
الداللة االإح�سائية )α = 0.05( تعزى للمرحلة عند منط التن�سئة االجتماعية »البعد النف�سي 



1		

أمناط التنشئة االجتماعية في كتب التربية االجتماعية والوطنية

العنوز سعد  د. 
د. صالح أبو جادو
الكساب د. علي 

الهاشمية األردنية  اململكة  في  األساسي  التعليم  ملرحلة 

االجتماعية  الرتبية  يف  املناهج  تاأليف  عند  املخططني  الهتمام  نظراً  وذلك  والرتبوي«. 
يف املرحلة االأ�سا�سية املتو�سطة باإ�سافة العديد من هذه االأبعاد والرتكيز عليها، واإ�رشاك 
املتخ�س�سني يف علم النف�ص الرتبوي، ودخول الطلبة يف هذه املرحلة مبرحلة حياتية جديدة 
من حيث الرتكيز على تلك االأبعاد ال�سلوكية التي ترافق تلك املرحلة احل�سا�سة، بينما جتدها 
تظهر بالتتايل لتنمو تلك االأبعاد مرحليًا ح�سب روؤية املوؤ�س�سات الرتبوية يف جمع التوازن ما 
بني خمتلف البيئات وخا�سة االأ�رشية واملدر�سية والبيئة االإجتماعية التي ت�سهم يف توفري 
االنتماء القوي للمجتمع، واإ�سباع حاجاته النف�سية يف جو من التفاعل االجتماعي الهادف، 
وحتقيق ال�سخ�سية امل�ستقلة، وتوفري اخلربات املالئمة يف جو ت�سوده العالقات االإن�سانية 
القائمة على التفاهم املتبادل، واجلو التدري�سي الذي يت�سف بالت�سويق واالإثارة واحلوار، 
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة املومني )2005( . بينما اأظهرت نتائج حتليل الدرا�سة 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة االإح�سائية )α = 0.05( تعزى للمرحلة عند 
منط التن�سئة االجتماعية »البعد االجتماعي« حيث كانت الفروق ل�سالح املرحلة االأ�سا�سية 
العليا. حيث يظهر ذلك من خالل االهتمام بتن�سئة االأجيال وفق القيم واالنظمة وال�سلوكات 
املتبعة يف املجتمع، حتى يعي�ص االأفراد ما بينهم بتوافق واإن�سجام كع�سو منتج تتكون لديه 
اخلربه واملعرفة والتعليم والتدريب، لتتقارب تلك العالقات بني الطلبة، والطلبة واملعلمني، 
واالإدارة واملجتمع املحلي املحيط، وبالتايل تركز على اأ�سلوب احلياة التي يعي�سها املجتمع 
اإدماج  اإىل  تهدف  والتي  واملجتمع،  االأ�رشة  والرتبوي يف  االجتماعي  الو�سط  اإىل  ويعيدها 
والعاطفية  العقلية  االأبعاد  التوحد مع  اأن حتدث عملية  اإىل  ال�سخ�سية  الثقافة يف  عنا�رش 
واالأخالقية يف البيئة التي يعي�ص فيها الفرد. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة رادكي  

 . )Radki, 2005(

ثالثًا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث:  ◄ 
التن�صئة الجتماعية يف  اأمناط  ن�ص ال�سوؤال الثالث على: »كيف ينمو بناء 
كتب الرتبية الجتماعية والوطنية يف املرحلة الدرا�صية )املرحلة الأ�صا�صية 

الدنيا، املرحلة الأ�صا�صية الو�صطى، املرحلة الأ�صا�صية العليا( ؟«
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، ُح�سبت تكرارات اأمناط التن�سئة االجتماعية يف كتب الرتبية 
االجتماعية والوطنية ح�سب املراحل االأ�سا�سية الثالثة ون�سب منو تلك االأبعاد، حيث كانت 

كما هي مو�سحة يف اجلدول )8( . 
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الجدول )8( 
 التكرارات ألنماط التنشئة االجتماعية في كتب التربية االجتماعية والوطنية 

للمراحل األساسية الثا	 ونسب نمو تلك األبعاد حسب تحليل الباحثين

              اأمناط التن�صئة 
                الجتماعية

املرحلة  

املجموعالبعد الجتماعيالبعد النف�صي والرتبويالبعد الديني

ن�صبة النموالتكرارن�صبة النموالتكرارن�صبة النموالتكرارن�صبة النموالتكرار
= 254= 127= 33= 94املرحلة االأ�سا�سية الدنيا

- 38،80%183- 18،7%2،94107%34- 108،9%45املرحلة االأ�سا�سية الو�سطى
23،75%33،54240%0،00161%34- 7،14%42املرحلة االأ�سا�سية العليا

يبني اجلدول )8( اأن ن�سبة منو منط التن�سئة االجتماعية »البعد الديني« من املرحلة 
االأ�سا�سية الدنيا اإىل املرحلة االأ�سا�سية الو�سطى بلغت )- 108.9%( ، ومن املرحلة االأ�سا�سية 
، وهذا يدل على تراجع كبري يف  العليا بلغت )- %7.14(  االأ�سا�سية  اإىل املرحلة  الو�سطى 
الرتكيز على هذا البعد. وكانت ن�سبة منو منط التن�سئة االجتماعية »النف�سي والرتبوي« من 
املرحلة  ومن   ،  )%2.94( بلغت  الو�سطى  االأ�سا�سية  املرحلة  اإىل  الدنيا  االأ�سا�سية  املرحلة 
ا�ستقرار  يدل على  ، وهذا  بلغت )%0.00(  العليا  االأ�سا�سية  املرحلة  اإىل  الو�سطى  االأ�سا�سية 
يف الرتكيز على هذا البعد. وبلغت ن�سبة منو منط التن�سئة االجتماعية »البعد الديني« من 
املرحلة االأ�سا�سية الدنيا اإىل املرحلة االأ�سا�سية الو�سطى )- 18.7%( ، وهذا يدل على تراجع 
يف الرتكيز على هذا البعد يف املرحلة الو�سطى، ومن املرحلة االأ�سا�سية الو�سطى اإىل املرحلة 

االأ�سا�سية العليا بلغت )33.54%( ، وهذا يدل على تطور يف الرتكيز على هذا البعد. 
ويعزو الباحثون ذلك اإىل العالقة القائمة بني املتخ�س�سني يف تاأليف مناهج وكتب 
واحلكومية  الرتبوية  واملوؤ�س�سات  االأ�سا�سي  التعليم  ملرحلة  والوطنية  االجتماعية  الرتبية 
الراعية لذلك يف االأردن، وذلك بتزويد الطلبة يف مراحل التعليم االأ�سا�سي باأمناط التن�سئة 
واالهتمام  تطبيقها،  على  والتدرب   ، واالجتماعية(  تربوية،  والنف�ص  )الدينية،  االجتماعية 
الطلبة لهذه  الطلبة والتي ي�سبون عليها، وال تقت�رش على معرفة  بالقيم واالجتاهات لدى 
االأبعاد فقط، بل على نقل املعرفة واإيجاد العالقات املفتوحة بني الطالب واملعلم، واملعلم 
مع  التعامل  على  وتدريبهم  املحيط،  املحلي  واملجتمع  املدر�سة  وادارة  والطلبة  والطالب، 
هنا  ومن  واملدينة،  والقرية  واحلي  والبيت  املدر�سة  يف  تطبيقها  واإمكانية  االأبعاد،  هذه 
جاءت اأهمية حتليل كتب الرتبية االجتماعية والوطنية يف مرحلة التعليم االأ�سا�سي للك�سف 
 . درا�سة عويدات )1997(  الدرا�سة مع  واتفقت هذه  الكتب،  االأبعاد يف هذه  تلك  اإبراز  عن 
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اأن عملية التحليل لكتب املرحلة االأ�سا�سية اأظهرت هذه االأبعاد  حيث اأظهرت هذه الدرا�سة 
بالرتتيب الت�سل�سلي يف املرحلة االأ�سا�سية )الدنيا، واملتو�سطة، والعليا( واأبرزت تلك االأبعاد 
وانت�سارها  العليا  ال�سفوف  ا�ستخداماتها يف  تزايد  ثم  ال�سفوف،  التي حتتويها هذه  االأقل 
يف  املناهج  موؤلفي  من  املتخ�س�سني  لتوجيه  نظراً  وذلك  االأخرى،  االأ�سا�سية  املراحل  يف 
علم النف�ص والدرا�سات االجتماعية وتوافقها مع الفئة العمرية التي تنا�سب كل مرحلة من 
املجتمع  يف  التطبيقي  ودورها  بها،  واالهتمام  تطبيقها  اإمكانية  على  والعمل  املراحل، 
املحلي، والتوازن يف ا�ستخدام هذه االأبعاد التي لها عالقة مبا�رشة بني االأ�رشة واملدر�سة، 
واحلي واملدر�سة، وذلك لبناء جيل قوي ولديه املعرفة بتكوين العالقات الطيبة النا�سجة 
وحتقيق  امل�ستقبل  مهنة  واختيار  االجتماعية،  امل�سوؤولية  وتقبل  الذات،  يف  الثقة  ومنو 
اال�ستقالل املادي، وتكوين خمتلف املهارات الالزمة لال�سرتاك يف احلياة املدنية للمجتمع، 
ال�سلوك االجتماعي االإيجابي الذي يقوم على امل�سوؤولية وممار�سته، واتفقت  اإىل  والتعرف 

هذه الدرا�سة مع درا�سة نذر )2001( . 

التوصيات: 
يف �صوء اأهداف الدرا�صة ونتائجها، يو�صي الباحثون مبا ياأتي: 

�رشورة التوا�سل املبا�رش ما بني املتخ�س�سني االأكادمييني يف اجلامعات االأردنية  1 .
واملوؤ�س�سات احلكومية )وزارة الرتبية والتعليم( وموؤلفي كتب الرتبية االجتماعية والوطنية 
يف وزارة الرتبية والتعليم، باإعادة النظر يف م�سامني كتب الرتبية االجتماعية والوطنية 

للمرحلة االأ�سا�سية بت�سمينها تلك االأبعاد. 
لالآباء  وتوجيهيها  هادفة  تربوية  برامج  ل�سياغة  الرتبوية  املوؤ�س�سات  دعوة  2 .
وحتقيق  احلوار  على  تقوم  التي  االجتماعية  التن�سئة  باأهمية  التوعية  تت�سمن  واالأمهات 
التعاون الوثيق بني موؤ�س�سات التن�سئة االجتماعية كاالأ�رشة واملدر�سة واالأندية واجلمعيات 

ودور العبادة وو�سائل االإعالم. 
اإعداد اأن�سطة المنهجية لالآباء واالأمهات واملعلمني يف املجال�ص املدر�سية للوقوف  3 .
واحلي  املدر�سة  داخل  اأبناءهم  تواجه  التي  الرتبوية  الق�سايا  من  العديد  معاجلة  على 
وخارجهما، والتاأكيد على تكوين �سخ�سية اأكرث التزامًا وتوازنًا يف تفاعلها مع املوؤ�س�سات 

واالأفراد. 
ملعلمي  الرتبوي  النف�ص  علم  يف  املتخ�س�سني  قبل  من  تدريبية  دورات  عقد  4 .
الرتبية االجتماعية والوطنية حول اآليات توظيف تلك االأبعاد يف كتب الرتبية االجتماعية 

والوطنية. 
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املرحلة الثانوية يف مديرية تربية عمان الكربى. ر�سالة ماج�ستري، اجلامعة االأردنية، 
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ال�سيا�سية يف مناهج  التن�سئة   .  ) والهزاميه، حممد عو�ص. )1997. 15 املجيد  العزام، عبد 
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