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 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.
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ملخص الدراسة

 هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى العاقــة بــن مشــاركة طــاب املرحلــة الثانويــة بالبرملــان املدرســي وتنميــة 
الوعــي السياســي والقانونــي لديهــم، وتنــدرج هــذه الدراســة ضمــن إطــار البحــوث الوصفيــة، واســتخدم الباحــث منهــج 
املســح، ومتثلــت عينــة الدراســة يف عينــة عمديــة مــن طــاب املرحلــة الثانويــة املشــاركن بنشــاط البرملــان املدرســي 
قوامهــا )400( طالــب وطالبــة مبحافظــة املنيــا، واعتمــد الباحــث يف حتقيــق أهــداف الدراســة وجمــع البيانــات 
علــى اســتمارة االســتقصاء ومقياســي الوعــي السياســي والقانونــي، ومت عرضهمــا علــى مجموعــة مــن املحكمــن 

املتخصصــن يف اإلعــام، وتوصــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا:
• تصدر البرملان املدرسي قائمة األنشطة اإلعامية املفضلة لدى طاب املرحلة الثانوية بنسبة )%94(.

• أن أبــرز أســباب ودوافــع مشــاركة الطــاب يف نشــاط البرملــان املدرســي متثلــت يف )يكســبني الثقــة بالنفــس( يف 
الترتيــب األول بنســبة )%72.5(.

• جــاءت املوضوعــات والقضايــا التعليميــة علــى رأس املوضوعــات والقضايــا التــي يناقشــها البرملــان املدرســي يف 
الترتيــب األول بنســبة )%92.8(.

• وجــود عاقــة ارتباطيــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن مشــاركة الطــاب عينــة الدراســة يف البرملــان املدرســي 
وتنميــة الوعــي السياســي والقانونــي لديهــم. 

الكلمات املفتاحية: املشاركة- البرملان املدرسي- الوعي السياسي- الوعي القانوني.

Abstract
  This study aimed to identify the relationship between the participation of high school 
students in the school parliament and the development of political and legal awareness of 
them, and this study falls within the framework of descriptive research, and the researcher 
used the survey method, the study sample was represented in an intentional sample of high 
school students participating in the school parliament activity consisting of (400) A student 
and student of Minya Governorate, and the researcher adopted in achieving the goals of 
the study and collecting data on the survey form and the political and legal awareness 
standards, and they were presented to a group of arbitrators specialized in media, and the 
researcher reached a set of results, the most important of which are:
• The school parliament topped the list of favorite media activities among high school 

students (94%).
• The most prominent reasons and motives for students› participation in the school 

parliament activity were («I gain self-confidence») in the first rank by (72.5%).
• The educational issues and issues came on top of the topics and issues discussed by the 

school parliament in the first rank, with a percentage (92.8%).
• There is a direct correlation of statistically significant relationship between the 

participation of students of the study sample in the school parliament and developing 
political and legal awareness.

Key words: participation - school parliament - political awareness - legal awareness.
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حترص املؤسسات التعليمية بكل مستوياتها على جتديد دمائها عن طريق بناء طالبها      

وصقل شخصيتهم وإمدادهم باملهارات احلياتية والسياسية والثقافية، وغيرها من املهارات  
الذات وصنع   إثبات  والقدرة على  وكوارث احلياة،  ملواجهة صعوبات  تعتبر سالحهم  التي 

الرأي يف ظل ما حتياه البالد من دميقراطية ودمج للشباب والناشئني،    بير عنالقرار، والتع
فمدارس اليوم أصبحت تهتم بشخصية الطالب وتطويره يف جميع نواحي احلياة، إضافة  
إلى اجلانب التعليمي بها، حيث ُتعد املدرسة من أهم املؤسسات التي تسهم يف بناء شخصية  

نشطة بها سواًء كانت صفية أو ال صفية، وعليه  يع األالطالب من خالل مشاركتهم يف جم
ميثل البرملان املدرسي أحد أهم املمارسات والتنظيمات املدرسية الالصفية التي يشارك  

  فيها الطالب، وتسهم بفاعلية يف تنمية اجلوانب السياسية والقانونية لديهم. 
ة يف تشـــــــكـيل مـجالس وـلذا؛ شـــــــرـعت كثير من النظم التعليمـية احلـديـثة واملـعاصـــــــر     

ـمدارســـــــهم وعن أمنـياتهم وأحالمهم  وبرـملاـنات ـمدرســــــــية تعبر عن صـــــــوت الطالب يف  
ــية   ــابة منهم، كما أن البرملانات املدرســـ ــتقبلية، حيث تعمل على إعداد القيادات الشـــ املســـ

ــاركة يف عمليات   ــني  متكن الطالب من املشــــ التخطيط والتنظيم واملتابعة، وبرامج التحســــ
)، باإلضـافة إلى اإلسـهام الفعال يف ١رسـي، وتقاسـم السـلطات واملسـؤوليات (والتطوير املد

)،  ٢منو شـخصـياتهم وإكسـابهم القيم الصـاحلة وزيادة وعيهم باألخطار التي تهدد املجتمع (
ياسـية، وممارسـة أسـاليب احلكم  فضـًال عن تدريب الطالب على احلياة الدميقراطية والسـ

  ).٣الذاتي لديهم (
اسية ووزارة التربية والتعليم واإلعالم التربوي اهتماًما كبيًرا بإعداد القيادة السيكما تولي     

النشء، ليكونوا فاعلني يف املجتمع ومشاركني يف صنع القرار، وإعداد قادة سياسيني مع 
تزويدهم باملعلومات واملعارف واملهارات الالزمة لذلك، من خالل مشاركتهم يف أحد أهم  

  ).٤لبرملان املدرسي ( لتربوي وهو اطة اإلعالم اأنش
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وتقوم فلسفة البرملان املدرسي على املشاركة والتفكير مًعا، ونقل جزء من املسؤوليات      
إلى الطالب من خالل هيئة ممثلة ومنتخبة بطريقة مماثلة ملا يجري يف االنتحابات العامة، 

نبر يستطيع خالل هذا امل  خلدمتهم، ومن  ويستعني الطالب بالتقنيات واألدوات املدرسية
الطالب التعبير عن إرادته احلرة وعرض املشكالت ومناقشتها، فيتزود باملعلومات السياسية 

)، وُتعد البرملانات الطالبية جتربة دميقراطية مصغرة  ٥والقانونية من خالل هذه املناقشة( 
األخرى، املدرسية  واألنشطة  الواجبات  عن  إل تختلف  موتسعى  الطالب  هارات  كساب 

طية بشكل عملي وواقعي، وتفهم القضايا املحيطة بهم على أساس من املمارسة  الدميقرا
القرارات املدرسية، باإلضافة إلى   والوعي وحل املشكالت، واشتراك الطالب يف إصدار 

  .)٦معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم ( 
رجية،  مع البيئة اخلا  ب لكي يتفاعلواكما أن البرملان املدرـسي يفـسح  املجال أمام الطال    

ة   انـي ة، وأن يتعلموا املصـــــــطلحـات البرـمل اســــــــي حـيث يوجـه اهتمـامـاتهم إلى األمور الســــــــي
والســياســية، مثل: التشــريع واألحكام الدســتورية، باإلضــافة إلى مفاهيم القانون والنظام 

ــاركة واتخاذ القرار، وإ ــائلة واحلمالت االنتخابية واملشــــ ــاب التالميذ والرقابة واملســــ كســــ
  ).  ٧حترام آراء  اآلخرين وطرق التعبير عن الرأي (هارات احلوار وام

    مشكلة الدراسة:  
 يف للحياة النشء إعداد يف املتخصــــصــــة التربوية املؤســــســــات املدرســــة أهم ُتعد       

ــتمد املجتمع، ــفة املجتمع من أهدافها التربوية وُتســ تنمية   ومن ثم ُيعتبر واجتاهاته، فلســ
التي تعمل املدرســة على حتقيقها  والقانوني من ضــمن األهداف  وعي الطالب الســياســي  

هت إليه وزارة   من خالل أحد جوانبها املختلفة من خالل األنشــــطة املدرســــية، وهذا ما تنبَّ
ــي يف جميع املراحل التعليمية،   ــكيل برملان مدرسـ ــدرت قراراتها بتشـ التربية والتعليم، وأصـ

ــاعد على تد ــاركة الطالريب الطالب للدميقراطية واليســ ــنع  حلكم الذاتي، ومشــ ب يف صــ
وإصــدار قرارات املدرســة والتصــويت عليها، ومناقشــة القضــايا الداخلية واخلارجية التي  
ــاعد الطالب على   ــايا، كما يسـ ــي حول هذه القضـ ــياسـ حتيط بالطالب، وزيادة وعيهم السـ

درســـــــيـة، صــــــــة بـالعمليـة التعليميـة واملـاحترام  القوانني العـامـة، ومـدهم بـالقوانني اخلـا
ــاـفة إلى معرف تهم بحقوقهم وواجـباتهم، والـتدرـيب على حرـية التعبير وقبول الرأي  ـباإلضـــــ

  اآلخر واحترامه.
ــراف على برامج التربية العملية (التدريب امليداني)      ومن خالل واقع عمل الباحث باإلشـ

هم يف بناء  العالمية املدرسـية التي تسـالحظ أن البرملان املدرسـي يعتبر من أهم األنشـطة ا
ا اهتماما ودعًما من شــخصــية الطالب ا ملختلفة من خالل املشــاركة الفعلية به، ووجد أيضــً
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قبل املســـــئولني لنشـــــاط البرملان املدرســـــي وقيامهم بتجربة وعمل منوذج محاكاة ملجلس  
ــية والنيابية والقا ــياســ نونية، وتزامن ذلك  النواب الفعلي؛ لتدريب الطالب على احلياة الســ

  درسية.هتمام الدولة باألنشطة املمع ما ا
ــارت نتائج  أ وقد      التالميذ   أن ) إلى٨) (etal ,Amy K Syvertsen, ٢٠٠٩( دراســــةشـ

 املســـؤولية، حتمل على املشـــتركني يف األنشـــطة الطالبية غير الصـــفية يكونون أكثر قدرة
ة الطالبية،  يشـــتركوا باألنشـــط لم الذين التالميذ من الســـياســـية بالثقافة أكثر وعًيا وهم
) أن البرملانات الطالبية يف املدارس Sabina,(Vigani  )٩,  ٢٠١٢(ضحت نتائج دراسة وأو

األجنولية ُتعرِّف الطالب بحقوقهم وواجباتهم، وتدعم ممارســات الدميقراطية والســياســة 
قرارات وحـل املشـــــــكالت  بينهم، من خالل االنتخـابـات واالجتمـاعـات وصـــــــنع واتخـاذ ال

) وجود اهتمــام من ١٠(  Murati Rabije), ٢٠١٤(زت نتــائج دراســــــــة  والقضــــــــايــا، وأبر
ــاء البرـملان على أداء مـهامهم   الســـــــلطـات التعليمـية يف اـملدارس املـقدونـية بـتدرـيب أعضـــــ

  ومسؤولياتهم، كما تعمل على توعية الطالب بحقوقهم وواجباتهم.
ــالح محمود:  وكشـــفت نتائج دراســـة       درســـي يدعم  ) أن البرملان امل١١(  )٢٠٠٩(خالد صــ

ــنع واتخاذ القرار،  احلوا ــاركة الفعالة يف صــــ ــات البناءة بني التالميذ واملشــــ رات واملناقشــــ
ــوعي،   ــير والنقد املوضـ ــاليب التحليل والتفسـ ــاب أسـ ــة، واكتسـ واملحافظة على قيم املدرسـ

  ) ٢٠١٠(محمد حمدان املصـــاحلة:  الرأي، وتوصـــلت نتائج دراســـة    والقدرة على التعبير عن
ت الطالبية يف املدارس األردنية تســهم بفعالية يف التنشــئة الســياســية البرملانا) إلى أن ١٢(

والدميقراطية من خالل القيام مبمارسـات تطبيقية أثناء جلسـات البرملان، مما ميكنهم من 
ــائلة احلكومة، وكيفية  معرفة طريقة عمل البرملانات يف مجال  ــريعات ومســ ــة التشــ مناقشــ

ــتجوابات، وطلبات  مراقبة أداء الوزارات من خال ــارات واالســ ــتفســ ــئلة واالســ ل طرح األســ
وبهذا تتوفر لديهم حصــيلة معرفية ســياســية وقانونية تســاعدهم على    املناقشــة واإلحاطة،

ــلت ــيلهم العلمي، كما توصــ ــة    االنخراط يف العمل املجتمعي بعد إكمال حتصــ  نتائج دراســ
)٢٠١٤,Shatilova Irina(  )بـاملـدارس الفنلنـديـة هي   ) إلى أن البرملـانـات املـدرســـــــيـة١٣

املعبر عن الطالب، وتســهم يف تنمية مهارات القيادة  لدى التالميذ واملشــاركة مع   الصــوت
 اإلدارة املدرسية يف صنع القرارات املرتبطة بعملية  تعلم وتعليم الطالب.

ــطة اإلعالم التربوي الهامة الذي يهدف إلى تنمية  كما ُيعد ال    ــي أحد أنشــ برملان املدرســ
ية والقانونية  ـشخصـية الطالب عملًيا ونظرًيا يف جميع النواحي؛ وال ـسيما النواحي الـسياـس

والتي تعتبر من أهم جوانب الشـخصـية، وانطالًقا مما الحظه الباحث من خالل اإلشـراف 
تائج بعض الدراســــات الســــابقة والتي تؤكد فوائد مشــــاركة  على برامج التربية العملية، ون
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املدرســي، ميكن صــياغة مشــكلة الدراســة يف التســاؤل الرئيس التالي:   الطالب يف البرملان
ما العالقة بني مشـــــاركة طالب املرحلة الثانوية بالبرملان املدرســـــي وتنمية الوعي الســـــياســـــي 

  والقانوني لديهم؟  

  أهمية الدراسة:
  تكمن أهمية الدراسة وفًقا لالعتبارات التالية:    

  النظرية: األهمية -أ
ضوًعا يرتبط ببناء الطالب املصري ليسهم يف حتقيق التنمية بأبعادها الدراسة موتتناول    -١

القرارات،   واملشاركة يف صنع  السياسية،  واملعارف  باملعلومات  تزويده  من خالل  املختلفة 
ا املشاركة  املسئولية وتدريبه على  الطالب على حتمل  يعني  كما  لسياسية داخل مدرسته، 
ها، والواعية بحقوق وواجبات واحترام آراء الغير، وكذلك املحافظة  الواعية بحقوقها وواجبات

  مالئه. على حقوقه وحقوق ز
أهمية األنشطة اإلعالمية املختلفة ودورها التربوي والرائد يف بناء شخصية الطالب    -٢

  واحي املختلفة؛ وخاصة السياسية والقانونية.يف جميع الن
وضوعات،  فيه الطالب عن رأيهم جتاه القضايا وامل  ُيعد البرملان املدرسي منبًرا ُيعبر  -٣

  ويظهرون فيه قدراتهم املكبوتة لديهم، باإلضافة إلى تنمية شخصيتهم السياسية والقانونية. 
لتي تعود على الطالب من خالل  حتديد الفوائد واملكاســــــب الســــــياســــــية والقانونية ا -٤

  مشاركتهم وممارستهم لنشاط البرملان املدرسي.
لعمرية والتعليمية التي تتناولها الدراســـــــة، وهي فئة الطالب من املرحلة  الفئة ا  أهمية -٥

االبتدائية وحتى املرحلة الثانوية، حيث يكون من الســهل على املدرســة وأنشــطتها املختلفة  
ــية الطالب و ــية التي يحتاجونها لبناء تنمية شـــخصـ ــياسـ ــابهم املعلومات واملعارف السـ إكسـ

  ة، وزيادة وعيهم القانوني.وتطوير شخصيتهم السياسي
ــروة -٦ ــايرة االجتاهات العاملية التي تنادى بضـــ ــي والقانوني    مســـ ــياســـ تنمية الوعي الســـ

  للطالب خاصة، ولكافة منتسبي العملية التعليمية.

  التطبيقية:  األهمية -ب
قد تسهم نتائج هذه الدراسة يف الكشف عن املعوقات التي حتول دون املشاركة الفعالة   -١

  ب بالبرملان املدرسي ووضع املقترحات لتجاوزها.للطال
الدراسة منطلًقا لباحثني آخرين للتعمق يف العالقة بني البرملان ميكن أن تكون نتائج هذه    -٢

  املدرسي والوعي السياسي والقانوني لدى الطالب.
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حتاول هذه الدراسة تقدمي تقييم موضوعي ملشاركة الطالب بالبرملان املدرسي ومدى    -٣
  عيهم السياسي والقانوني. و
ب العملية السياسية والقانونية نظرًيا  ُميثل البرملان املدرسي املكان الذي يقدم للطال  -٤

وممارسة وتدريًبا تطبيقًيا يف صور مختلفة، كاملشاركة يف صنع واتخاذ القرار للتدريب على  
  املشاركة السياسية خارج املدرسة. 

ا  -٥ العملية  املسئولني عن  البرملانتبصير  بأهمية  املهم يف حل   لتعليمية  ودوره  املدرسي 
على   واملحافظة  القرار  واتخاذ  السياسي  العمل  تعلم  فرصة  ومنحهم  الطالب،  مشكالت 

  احلقوق.

  أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة لتحقيق هدف رئيس، وهو التعرف على العالقة بني مشاركة طالب        

املدرسي وتنمية الوعي السياسي والقانوني لديهم،   املرحلة الثانوية يف نشاط البرملان
  ويتفرع من هذا الهدف مجموعة من األهداف على النحو التالي: 

  التعرف على معدل مشاركة الطالب عينة الدراسة يف نشاط البرملان املدرسي.  -١
  معرفة أسباب اشتراك الطالب عينة الدراسة يف البرملان املدرسي.  -٢
  البرملان املدرسي بالنسبة للطالب عينة الدراسة. ةالتعرف على أهمي -٣
معرفة وحتديد أهم املوضوعات والقضايا التي يناقشها البرملان املدرسي من وجهة    -٤

  نظر الطالب عينة الدراسة. 
قياس مستوى الوعي السياسي لدى الطالب عينة الدراسة يف ضوء اشتراكهم بالبرملان   -٥

  املدرسي.
القانوني لدى الطالب عينة الدراسة يف ضوء اشتراكهم بالبرملان   قياس مستوى الوعي  -٦

  املدرسي.
  رصد املعوقات التي تواجه البرملان املدرسي من وجهة نظر الطالب عينة الدراسة.  -٧

  فروض الدراسة:
  تسعى هذه الدراسة للتحقق من صحة الفروض التالية:

الطالب  -١ مشاركة  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  البرملان    توجد  يف  الدراسة  عينة 
  املدرسي وتنمية الوعي السياسي لديهم. 

البرملان    -٢ يف  الدراسة  عينة  الطالب  مشاركة  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 
  املدرسي وتنمية الوعي القانوني لديهم. 
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بنشاط   -٣ اهتمامهم  درجات  يف  الدراسة  عينة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
  نوع املدرسة).   -محل اإلقامة  -درسي حسب املتغيرات الدميوجرافية (النوعملالبرملان ا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب عينة الدراسة يف مشاركتهم بالبرملان   -٤
  نوع املدرسة).  -محل اإلقامة -املدرسي حسب املتغيرات الدميوجرافية (النوع

عينة الدراسة يف دوافع اشتراكهم يف   بتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطال  -٥
(النوع الدميوجرافية  املتغيرات  املدرسي حسب  البرملان  اإلقامة  -نشاط  نوع    -محل 

  املدرسة). 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب عينة الدراسة يف الوعي السياسي لديهم    -٦

  . )ة نوع املدرس -محل اإلقامة -حسب املتغيرات الدميوجرافية (النوع
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب عينة الدراسة يف الوعي القانوني لديهم    -٧

  نوع املدرسة).   -محل اإلقامة -حسب املتغيرات الدميوجرافية (النوع
الوصفية، وتستخدم   نوع الدراسة ومنهجها: البحوث  الدراسة ضمن إطار  تندرج هذه 

  منهج املسح. 
ة الثانوية باملدارس الثانوية مبحافظة املنيا  طالب املرحل  تكون من جميعمجتمع الدراسة:  

  مبراكزها التسعة.
متثلت يف عينة عمدية من طالب املرحلة الثانوية مبحافظة املنيا مبراكزها    عينة الدراسة:

) توصيف هذه العينة حسب ١املدرسي، ويوضح جدول (  التسعة واملشاركني بنشاط البرملان
  ع املدرسة.النوع ومحل اإلقامة ونو

  ): يوضح توصيف العينة الكلية حسب (النوع ومحل اإلقامة ونوع املدرسة) ١جدول (
  النسبة %   التكرار   متغيرات عينة الدراسة 

  النوع 

  % ٦٧٫٧  ٢٧١ ذكر 
  % ٣٢٫٣  ١٢٩ أنثى 

  % ١٠٠  ٤٠٠  اإلجمالي 

  اإلقامة محل  

  % ٥٢٫٥  ٢١٠ حضر 
  % ٤٧٫٥  ١٩٠ ريف 

  % ١٠٠  ٤٠٠  اإلجمالي 

  نوع املدرسة 

  % ٥٩  ٢٣٦ حكومي 
  % ٤١  ١٦٤ خاص 

  % ١٠٠  ٤٠٠  اإلجمالي 
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  يتضح من بيانات اجلدول السابق:   
)  % ٣٢٫٣) بالنـسبة للعينة الكلية، ونـسبة اإلناث بلغت (%٦٧٫٧أن نـسبة الذكور بلغت (       

)،  %٥٢٫٥وأن نســبة املقيمني باحلضــر بالنســبة للعينة الكلية بلغت (  ،بالنســبة للعينة الكلية
املدارس   ) بالنسبة للعينة الكلية، وأن نسبة طالب%٤٧٫٥بة املقيمني بالريف بلغت (وأن نس
  ).%٤١)، يف حني بلغت نسبة طالب املدارس اخلاصة (%٥٩مية بلغت (احلكو

  : الدراسةأداوت 
  استمارة االستبانة:  -أ

اخل            واملعلومات  البيانات  جلمع  كأداة  استبانة  استمارة  بتصميم  الباحث  اصة  قام 
التسلسل بطالب املرحلة الثانوية ولتحقيق أهداف الدراسة، وقد راعى الباحث يف األسئلة 

املنطقي والوضوح يف صياغة األسئلة، مع التركيز على األسئلة املغلقة لتسهيل عميلة جمع  
الطالب املبحوثني، كما تضمنت مقياسني أحدهما للوعي السياسي، واآلخر    املعلومات من 
 وني من وجهة نظر الطالب عينة الدراسة، ومت عرض االستبانة ومقياس الوعي للوعي القان

، ملعرفة  (*)التربوي  السياسي والقانوني على مجموعة من املحكمني املتخصصني يف اإلعالم
  الصياغة اللغوية والعلمية والعبارات التي يريدون تعديلها أو حذفها آرائهم حول مدى دقة  

أجمع السادة املحكمون على صالحية ارات ملوضوع الدراسة، وقد  أو إضافتها، ومناسبة العب
الذي وضع من أجله، وهذا يدل على   للتطبيق، ومناسبتهما للهدف  االستبانة واملقياسني 

ة عالية من الصدق، وقد اشتمل مقياس الوعي السياسي االستبانة واملقياسني يتمتعان بدرج 
  ) عبارة، وذلك كما يلي:٢٢قانوني على () عبارة، كما اشتمل مقياس الوعي ال٣٠على (

  ● مقياس الوعي السياسي:
  ). ٨-١بُعد اجلانب املعريف، متثله العبارات ( -١
  ). ٢٠-٩بُعد اجلانب الوجداني، متثله العبارات ( -٢
 ). ٣٠-٢١السلوكي، متثله العبارات ( بُعد اجلانب -٣
  

 
كلیة  –والتلیفزیون المساعد ورئیس قسم اإلعالم التربوي ةب، أستاذ اإلذاعأ. م. د/ وائل صالح نجی -(*)

  جامعة المنیا.  –التربیة النوعیة
  –كلیة التربیة النوعیة –أ. م. د/ أحمد عبد الكافي عبد الفتاح، أستاذ الصحافة المساعد  بقسم اإلعالم التربوي -

  جامعة المنیا.
جامعة  –كلیة التربیة النوعیة –التلیفزیون بقسم اإلعالم التربويد/ إیمان عاشور سید، مدرس اإلذاعة و -

  المنیا.
  جامعة المنیا. –كلیة التربیة النوعیة –لصحافة بقسم اإلعالم التربويد/ حسام فایز عبد الحي، مدرس ا  -

 



                
 

١١٨٤ 

  ● مقياس الوعي القانوني:
  ). ٧-١العبارات ( بُعد اجلانب املعريف، متثله -١
  ). ١٥-٨بُعد اجلانب الوجداني، متثله العبارات ( -٢
  ). ٢٣-١٦بُعد اجلانب السلوكي، متثله العبارات ( -٣

  مبررات اختيار عينة الدراسة: 
جلأ الباحث إلى اختيار عينة عمدية من طالب املرحلة الثانوية واملشتركني يف نشاط       

  املنيا مبراكزها التسعة، لألسباب التالية:  البرملان املدرسي على مستوى محافظة
  أنهم أكثر الطالب إفادة من هذا النشاط من خالل مشاركتهم الفعلية لهذا النشاط. -١
  يارة ملجلس النواب وعمل جتربة ومحاكاة له داخل املجلس نفسه. قيام البعض منهم بز -٢
  هذه املرحلة.  مالحظة الفروق يف الوعي السياسي والقانوني بني الطالب يف -٣

    حدود الدراسة:         
املدرسي وعالقتها    : تركز الدراسة على مشاركة الطالب يف البرملاناحلدود املوضوعية  -١

  بتنمية الوعي السياسي والقانوني لديهم. 
مت تطبيق الدراسة امليدانية يف الفترة   احلدود الزمانية: -٢

  .٢٠/١٢/٢٠١٩وحتى١/١١/٢٠١٩من
  : مت تطبيق الدراسة داخل محافظة املنيا مبراكزها التسع.يةاحلدود املكان -٣
) طالب وطالبة من طالب  ٤٠٠: مت تطبيق على عينة عمدية قوامها (احلدود البشرية-٤

  املرحلة الثانوية املشتركني بالبرملان املدرسي على مستوى محافظة املنيا.

  متغيرات الدراسة: 
  رملان املدرسي.لة الثانوية يف البمشاركة طالب املرح  املتغيرات املستقلة:  
  نوني. : الوعي السياسي والقااملتغيرات التابعة 

: النوع (ذكور وإناث)، و محل اإلقامة (الريف واحلضر)، ونوع املدرسة املتغيرات الوسيطة
  (حكومي، وخاص). 

  الصدق والثبات:
عامل ألفا كرونباخ قام الباحث بحساب ثبات االستبانة باستخدام مإجراءات ثبات االستبانة:  

                  ثبات عالية.  درجة تؤكد متتع االستبانة بدرجة.)، وهي ٨٢فجاء مساوًيا (
الذاتي:    مساوًيا  الصدق  جاء  وقد  االستبانة،  لصدق  كمؤشر  الذاتي  الصدق  حساب  مت 
  .)، مما يدل على متتع االستبانة بدرجة عالية من الصدق.٩٠(



  

                                  
 

١١٨٥ 

    دمة:اإلحصائية املستخ املعامالت
" من خالل اللجوء إلى  Spssباســتخدام برنامج "احلزم اإلحصــائية للعلوم االجتماعية 

  املعامالت اإلحصائية التالية:
   معامل ألفا كرونباخ حلساب الثبات. -١
 التكرارات والنسب املئوية. -٢
 الوزن النسبي. -٣
 معامل ارتباط بيرسون. -٤
 .Averageاملتوسط احلسابي   -٥
 االنحراف املعياري. -٦
 .T.Test) لداللة الفروق  (ت باراخت -٧

  التعريفات اإلجرائية: 
  املشاركة: 

املدرسي طواعية ورغبة منهم دون قيود أو ضغوط متارس    اشتراك الطالب يف البرملان   
  عليهم من قبل أخصائي اإلعالم التربوي أو إدارة املدرسة.

  البرملان املدرسي:
به مجموعة من الطالب وفق ميولهم    نشاط هام ضمن أنشطة اإلعالم التربوي، يقوم    

ت إشراف أخصائي اإلعالم التربوي، للتعبير عن آرائهم بحرية تامة جتاه  ورغباتهم، وحت
والتربوية   التعليمية  األهداف  بعض  وحتقيق  واخلارجية،  الداخلية  واملشكالت  القضايا 

  ناحية، وصقل جوانب شخصيتهم من ناحية أخرى.  واالجتماعية والسياسية من
  ي السياسي:وعال
املعلومات واملعارف السياسية التي يكتسبها الفرد خالل مراحل حياته املختلفة، والتي    

  تعينه على الفهم واالنخراط يف العملية السياسية بجوانبها املختلفة. 
  الوعي القانوني:

لي  ريـعات التي حتـدد عالـقة الفرد ـباآلخرين، وـبالـتااملعلوـمات واملـعارف والقوانني والتشـــــــ 
  معرفة حقوقه وواجباته مًعا. 

  
  
  



                
 

١١٨٦ 

  اإلطار النظري:
  البرملان املدرسي:  -املحور األول

  للبرملان املدرسي عدة مفاهيم منها:مفهوم البرملان املدرسي: 
راســية، أهم األنشــطة اإلعالمية املدرســية التي يقدمها الطالب يف مختلف املراحل الد  - 

ة، و ة واـلدميقراطـي ادئ احلرـي ا  وهي ـتدعم مـب ــاـي ــة قضـــــ اقشـــــ يعطي الطالب احلق يف مـن
جتمع املحلية والقومية والعاملية، ويســــــاعد على تدعيم الرأي والرأي اآلخر،  املدرســــــة وامل

  ).١٤ويساعد على التعبير العلني دون السري (
جـماـعة من التالمـيذ تعـمل حتـت إشـــــــراف األخصـــــــائي إلكســـــــابهم بعض قيم املواطـنة    -

ــاركة ا ــابهم حرية التعبير عن الرأي، وكذلك واحلقوق والواجبات، واملشــ ملجتمعية، مع إكســ
  ).١٥حرية احلوار(

تنظيم طالبي تربوي يشكل داخل املدرسة، ويعمل على تنمية روح املمارسة الدميقراطية   -
  ).١٦ميذ (لدى التال

البرملان املدرســي تنظيم طالبي يشــكل داخل املدرســة، لتحقيق أهداف معدة مســبًقا يف  -
ه دور بالغ األهمية يف تشـكيل الثقافة السـياسـة واالجتماعية لدى الطالب،  إطار تربوي، ول

ــكال الدميقراطي ــة أشـ ــاركة، ويتم حتقيق ذلك من وممارسـ ة من خالل احلكم الذاتي واملشـ
  ).١٧رسة احلقيقة للعملية االنتخابية (خالل املما

ـثل جميع طلـبة  البرـملان الطالبي هو تنظيم طالبي يتم انتخـاـبه بطريـقة دميقراطـية، ومي  -
ــة، ويهتم بعمليــات تعليمهم وتعلمهم، وُيعبر عن آمــ الهم يف احليــاة املــدرســـــــيــة،  املــدرســــــ

  ).١٨ويساعدهم يف تنمية املجتمع املحلي (
ــة احلـياة اـلدميقراطـية  محـاوـلة من قـبل املجتمـع  - ات لـتدرـيب أبـنائـها على كيفـية ممـارســـــ

  ).١٩ت النمو السوي للشخصية (بهدف غرس الوالء واالنتماء للمجتمع وحتقيق أعلى درجا
مجموعة من الطالب يتفاعلون مع بعضــهم البعض للتعبير عن أرائهم وأفكارهم بصــورة   -

  ).٢٠تهم االيجابية (جماعية، ويجتمعون مع بعضهم لتنمية خيراتهم واجتاها
ــة لتحقيق أـهداف تربوـية    - أـحد أوـجه التنظيـمات الطالبـية التي تشـــــــرف عليـها اـملدرســـــ

  ).٢١ماعية ودميوقراطية (وسياسية واجت
من خالل التعريفات الســـابقة يتضـــح لنا أن البرملان املدرســـي يعتبر من أهم األنشـــطة      

ب شــخصــية الطالب، وتشــكيل ثقافتهم  اإلعالمية املدرســية، وله دور يف تكوين ومنو جوان
 يف مختلف املجاالت، وتعليمهم وتدريبهم على ممارسة الدميقراطية بشكل صحيح.  
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  البرملان املدرسي:ية  أهم
ــان ـلدى الطالب      ة دورًا كبيًرا يف تعزيز فكرة حقوق اإلنســـــ ات املـدرســــــــي تؤدي البرملـاـن

ـهات اإليـجابـية نحوـها، وتعزيز  وتعليمهم الـعدـيد من املـهارات الســــــــياســــــــية وتنمـية االجتـا
ة  املشـــاركة الســـياســـية والدميقراطية لدى التالميذ، وتزويدهم باخلبرات املهمة حول كيفي

ــية   ــياسـ ــبح التلميذ مندمًجا يف العملية السـ ــية، وبذلك يصـ ــياسـ ــاركة يف األنظمة السـ املشـ
ــاـعد على   إـعداد اجلـيل اـملدرك حلقوـقه وواجـباـته الســــــــياســــــــية  واـلدميقراطـية، ممـا يســـــ

والقانونية، كما تؤدي البرملانات املدرســية دورًا فاعًال يف وضــع قوانني لالنضــباط الذاتي،  
  ).٢٢ؤولية والوالء واالنتماء للوطن (وتنمية اإلحساس باملس

كمــا أن البرملــان املــدرســـــــي يفســـــــح  املجــال أمــام الطالب لكي يتفــاعلوا مع البيئــة      
مور الســــــــياســــــــية، وأن يتعلموا املصـــــــطلـحات  اخلـارجـية، حـيث يوـجه اهتـماـماتهم إلى األ

هيم القانون البرملانية والســياســية، مثل: التشــريع واألحكام الدســتورية، باإلضــافة إلى مفا
والنـظام والرقابة واملســـــــائـلة واحلمالت االنتـخابـية واملشـــــــاركة واتـخاذ القرار، وإكســـــــاب 

احل مهــــارات  عنالطالب  التعبير  وطرق  اآلخرين  آراء   واحترام  (  وار  ونظًرا  ٢٣الرأى   ،(
اة اـملدرســــــــية، فـقد اهتمـت بـها كثير من دول الـعالم،   ألهمـية البرـملاـنات الطالبـية يف احلـي

)  ٢٤(  )٢٠٠٣(شــادية جابر كيالني:أكدته كثير من الدراســات الســابقة مثل: دراســة  وهذا ما
فقد أكدت على أن البرملانات الطالبية باملدارس املصــــرية صــــورة مصــــغرة ملجلس النواب  

قوم بتدريب الطالب على احلكم الذاتي، وتدريبهم على املشاركة السياسية داخل املصري ت
يسـيرون عليه يف احلياة السـياسـية خارج املدرسـة، باإلضـافة  املدرسـة لتكون مبثابة نبراس  

ــ نتـ ــت  وأوضـــــــحـ ــاتهم،  وواجبـ بحقوقهم  معرفتهم  ــانـــب  جـ ــةإلى  دراســـــــ  & Quinnائج 
) ٢٠١٦,Owen ( )أحد األدوات املعبرة عن صـــوت التالميذ يف   أن البرملانات الطالبية )٢٥

ــترالية، وتدعم قيم الدميقراطية يف احلي ــية، وتنمي لدى  املدارس االبتدائية األسـ اة املدرسـ
  التالميذ مهارة القيادة.
  :أهداف البرملان املدرسي

  املدرسية إلى حتقيق مجموعة من األهداف منها:  تسعى البرملانات    
إعداد جيل من التالميذ  قادر على حتمل املســـــؤولية، وميتلك القدرة على االتصـــــال   -١

  الفعال والتخطيط وإدارة املواقف املختلفة.
ــات اـلدميقراطـية وروح احلوار    عزيزت  -٢ روح املواطـنة واالنتـماء للوطن، وتنمـية املـمارســـــ

اء وقيم التسامح والتعايش.   البنَّ
  ).٢٦توثيق الروابط بني املدرسة واملجتمع املحلي واملجتمع املدني ( -٣



                
 

١١٨٨ 

  تعميق مفهوم الدميقراطية لدى التالميذ. -٤
  ).  ٢٧منتظمة (تدريب التالميذ للتعبير عن رأيهم بصورة   -٥
  تنمية مهارة القيادة لدى التالميذ. -٦
  يم األساسية للدميقراطية والسياسية وممارساتها.تقدمي فهم واسع للمفاه -٧
  خلق روح العمل اجلماعي والسلوك الدميقراطي بني التالميذ. -٨
تربية التالميذ تربية سياسية حتفزهم على ممارسة العمل السياسي بأسلوب صحيح    -٩

  املستقبل.يف 
وفحص القضــايا    تنمية املشــاركة الســياســية لدى التالميذ وإظهار اآلراء املســتقلة، -١٠

  ).٢٨الدولية والسياسية (
تنمية وتـشكيل الفكر الـسياـسي للتالميذ وتنمية اجتاهاتهم الوطنية، والقيادة والعمل  -١١

  اجلماعي واملمارسة العملية يف التربية السياسية.
اعية لدى التالميذ وروح العمل التعاوني والتدريب  الســــياســــية واالجتمتعميق القيم  -١٢

  ).  ٢٩الدميقراطية (  على ممارسة
  املعوقات التي تواجه الطالب عند مشاركتهم بالبرملان املدرسي:

  توجد عدة عقبات تواجه الطالب عند مشاركتهم يف البرملان املدرسي منها:     
ل املعلمني األساليب التربوية احلديثة  السلطة، وإهماالتي تستأثر ب اإلدارة املدرسية  -١

تنمي األخصائيني  مهارات   التي  أدوار  يف  وقصور  الطالب،  وميول  واجتاهات 
  واملرشدين التربويني.  االجتماعيني

وضعف    -٢ اخلصوصية،  بالدروس  واالهتمام  الغياب  مثل:  أنفسهم  الطالب  مشكالت 
املدرسة واملجتمع، وال حتفز  اإلبداع  التواصل بني  الطالب على  الدراسية   املناهج 

  ).٣٠واالبتكار( 
  نقص كفاءة بعض املشرفني على نشاط البرملان املدرسي. -٣
على  عدم  -٤ واملشرفین  بالنشاط  املشاركین  للطالب  املختلفة  التحفیز  أسالیب   توافر 

  . )٣١(  تنفیذه
  غياب التخطيط التربوي لفكرة البرملان املدرسي. -٥
  البرملان املدرسي.  املدرسية قرارات جتاهل اإلدارة -٦
  ض املعلمني والطالب بأهمية ودور البرملان املدرسيضعف قناعة بع -٧
التربوي    -٨ لدوره  املدرسي  البرملان  ألداء  الالزمة  والبشرية  املادية  اإلمكانيات  ضعف 

  والثقايف والسياسي.
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  قلة اهتمام إدارة املدرسة مبجال التوعية السياسية.  -٩
ائل اإلعالم املدرسية والعامة يف تغطية أنشطة البرملان املدرسي ودعم  دور وس  ضعف  -١٠

  .)٣٢(   فكرته
  الوعي السياسي: -املحور الثاني 

  مفهوم الوعي السياسي:
الوعي الســياســي من املفاهيم التي لها أهمية كبيرة يف املجال وامليدان الســياســي، فهو     

مع، فغياب الوعي الســياســي يعني  خل املجتفراد دايعمل على حتقيق طموحات وأهداف األ
انتشـــــار الفســـــاد والديكتاتورية، وكذلك غياب املبادئ الدميقراطية، وللوعي الســـــياســـــي 

  مفاهيم متعددة ومتنوعة منها:
مجموعة من القيم واالجتاهات واملبادئ التي تتيح للفرد املـشاركة يف األوضـاع الـسياـسية   -

ــي، ومعرفة  إدراكه للواقع اوحتليلها من خالل  ــياسـ ما يدور حوله من أحداث ومجريات  لسـ
)٣٣(.  
مجموعــة من األفكــار واملعلومــات التي يكتســـــــبهــا األفراد من خالل عمليتي الثقــافــة    -

والتنـشئة الـسياـسية التي تؤهلهم إلى فهم وإدراك حقوقهم الـسياـسية وواجباتهم وما يجرى  
يف   ـلك مبـا يضـــــــمن حقهمحلي واـلدولي، وذحولهم من أحـداث ووـقائع على الصـــــــعـيد امل

ممارســة احلرية الســياســية واإلســهام يف اتخاذ القرارات؛ األمر الذي يؤدي إلى الوصــول  
    .)٣٤للمستوى الدميقراطي احلقيقي (

ــية وواجباته، وما يدور حوله من أحداث، وكذلك قدرة   - ــياســ معرفة املواطن حلقوقه الســ
ناصـــــر، وليســـــت كلية مترابطة الع  املحيط به كحقيقة  املواطن على التصـــــور الكلي للواقع

  .)٣٥كوقائع منفصلة وأحداث متناثرة ال يجمعها رابط (
مســــتوى إدراك الطالب للواقع الســــياســــي ملجتمعهم ودوره يف العملية الســــياســــية مبا   -

    .)٣٦تتضمنه من اجتاهاتهم السياسية وانتمائهم لألحزاب ووعيهم بحقوقهم وواجباتهم (
ــية باحلالة التي يدرك فيها ا - ــياســـ ــايا الســـ أبعادها املختلفة ويتخذ من هذه لفرد القضـــ

  .)٣٧القضايا موقًفا معرفًيا ووجدانًيا واضًحا (
الظروف    - ومعرفـــة طبيعـــة  والـــدولي،  اإلقليمي  ومحيطـــه  لواقع مجتمعـــه  الفرد  إدراك 

لعصــر املختلفة،  الســياســية واالجتماعية واالقتصــادية التي حتيط به، ومعرفة مشــكالت ا
ا، وهو طريق ملعرـفة  ـفة القوى الفـعاـلة واملؤثروـكذـلك معر ا وـعامليـً ة يف صــــــــناـعة القرار وطنيـً

    .)٣٨الفرد حقوقه وواجباته يف كل األنظمة (
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العملية التي جتعل الطالب على وعي بقضايا مجتمعهم السياسية وتنمية االنتماء، حتى   -
الجتماعية، وإدراك  لسياسية املرتبطة البيئة ايصبحوا ذات تأثير إيجابي يف البيئة ا

  .)٣٩(   لديهمت الالزمة للعمل السياسي املهارا
منط من األفكار والقيم واالجتاهات التي حتدد من خاللها األوضاع القائمة، ويتجلى   -

معها الشعور بالوجود االجتماعي لطبقة أو حركة اجتماعية متميزة، ومدى مواكبة موقفها  
    .)٤٠(   ها يف السيطرة على املجتمعالسياسي ملقتضيات التغيير وتلبية أهداف

  أهمية الوعي السياسي:
يعتبر الوعي السياسي من أهم االمور التي يجب أن ميتلكها الفرد، فمن خالل الوعي         

السياسي يدرك األفراد حقوقهم وواجباتهم، وما يجرى حولهم من أحداث ووقائع سياسية  
ــ، ويكو ياســــــي املحيط بهم، كما يتمكنون من نون قادرين على التصــــــور الكلي للواقع الســــ

ســياســية تطرح أفكارهم بقوة يف ســبيل التأثير يف القرارات الســياســية بوســائل    مشــاركة
كما يزيد الوعي الســياســي من قدرة    ،)٤١(  ســلمية تقبل التعايش مع وجهات النظر املختلفة

طية يف نظرة  العلمي لألحداث السياسية، ويعزز الدميقرااألفراد على التحليل املوضوعي و
ــايا وطنه، و ــد  الفرد ورؤيته لقضـ ــي، وإدراك املقاصـ ــياسـ مينح القدرة على فهم الواقع السـ

كما يؤدي الوعي ،  )٤٢الســـياســـية من كل التحركات التي تطرأ على الســـاحة الســـياســـية (
الســـياســـية، فكلما ازدادت معدالت الوعي  الســـياســـي دورًا هاًما يف التباين يف املشـــاركة  

الي البد أن يتمتع  ازداد معدل املشـــــاركة يف األنشـــــطة االنتخابية، وبالت  الســـــياســـــي، كلما
األفراد باملعرفة الســياســية املتمثلة يف القضــايا الســياســية، واألكثر أهمية هو كونهم على  

ها، باعتبارهم مشـــاركني يف دراية بحقوقهم الســـياســـية واألدوار التي ينبغي عليهم القيام ب
اسـية، حيث  تبرز أهمية اهتمام املواطنني ووعيهم بالعملية السـي  العملية السـياسـية، ومن ثم

)، ويعتبر  ٤٣ميثل ذلك دافًعا نحو متابعة األحداث السياسية واكتساب املعلومات السياسية (
كان هناك وعي    الوعي الســـياســـي من الركائز األســـاســـية لبناء األمم والنهوض بها، فكلما

تمع، وكلما كان هناك غياب للوعي الســياســي  ســياســي كان هناك ثبات واســتقرار يف املج
تزاز وعدم اتزان داخل املجتمع، بذلك يصبح املجتمع متأخًرا ومتخلًفا مقارنة  كان هناك اه

ــياســـي الذي يعاني  ،  )٤٤باملجتمعات الواعية ( ــياســـي مبواجهة الفراغ السـ ويقوم الوعي السـ
بتعاد عن العمل اجلماهيري،  عظم األفراد، والذي يقوده إلى االنســحاب من ذاته، واالمنه م

ــة أو وعــدم االنغمــاس يف مشـــــــكالت ا ملجتمع، وقبول األمور على عالتهــا دون منــاقشــــــ
)، كما يعمل الوعي الســـياســـي على حتليل األحداث والوقائع الســـياســـية بصـــورة  ٤٥تفكير(

ا على  موضـــوعية وعلمية بعيدة عن العواطف   وتأثيرات البيئة املبالغ فيها، ويســـاعد أيضـــً
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لســـياســـي مشـــهًدا عملًيا  األمور الســـياســـية من زوايا متعددة، بحيث يعطي للواقع ا  حتليل
 ومدى الـسياـسية للـشئون الفرد انتباه درجة إلى الـسياـسي الوعي يـشير  )، كما٤٦وأكادميًيا (
  ).٤٧( بالسياسة العقلي االرتباط السياسي هو الوعي أن أي فهمه لها؛

  مصادر تشكيل الوعي السياسي:
ات التي تؤدي دورها يف تشــكيل الوعي الســياســي للمتعلمني هي  أهم املؤســســ  لعل من     

األســرة واملدرســة ووســائل اإلعالم واملؤســســات الدينية واألحزاب الســياســية، وفيما يلي  
  توضيح لدور كل منها:

  األسرة:  -١
اـلذي يتلقى  ُتـعد األســـــــرة أول جـماـعة يتـعاـمل معـها الفرد، وهى اإلطـار املرجعي األول      

تنشـــئة االجتماعية والســـياســـية، وقد أكدت دراســـات عديدة أن التشـــكيل منها أســـس ال
الســياســي يتواجد لدى الطفل يف مرحلة ما قبل الدراســة، ما بني الرابعة واخلامســة، كما  
تتحدد شـخصـية الفرد بواسـطة األسـرة من خالل التلقني الظاهر والكامل، فثقافة األسـرة  

  واجتاهاته نحو النشاطات السياسية.  د ومعلوماتهثقافة الفر السياسية تؤثر يف
  املؤسسات الدينية:  -٢
تؤدي املؤسـسـات الدينية دورًا هاًما يف عملية التنشـئة السـياسـية، حيث إن االنتسـاب إلى     

إحدى تلك املؤســســات يعطي القوة للفرد على غيره ممن ال ينتســبون إليها، لذا تلجأ كافة  
ب رضا األفراد وخاصة يف دول العالم الثالث،  دينية يف كساملؤسسات الالدول إلى توظيف  

حيث مييل األفراد إلى التدين، وهكذا تسـتخدم املسـاجد والكنائس واملعابد كأماكن للتربية  
  ).٤٨السياسية، حيث يتم تنشئتهم بالطرق التي تتناسب مع النظام السياسي (

  املدرسة:  -٣
الطالب من خالل وســائلها    الســياســي لدى تشــكيل الوعي تقوم املدرســة بدور مهم يف    

املتعددة مثل: املناخ املدرســي، ومنط اإلدارة املدرســية، واملنهج واملعلم، واألنشــطة املدرســية  
)، كما ٤٩التي تعتبر جزًءا مهًما داخل املدرســة، والتي ال يســتطيع الطالب االســتغناء عنها (

ن خالل املمارســـة  ال يأتي إال مشــطة املدرســية  أن تعميق وتشــكيل الوعي الســياســي باألن
الفعليــة عن طريق جتربــة االنتخــابــات داخــل املــدارس يف املجــالس البرملــانيــة الطالبيــة 
واملشاركة الفعالة فيها، استناًدا إلى أن تلقني املواد الدراسية لن تخلق نوًعا من الوعي دون 

 ).  ٥٠(  املمارسة الفعلية لألنشطة داخل املؤسسات التعليمية
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  اإلعالم:  سائلو  -٤
ُمتثل وســائل اإلعالم أداة هامة يف تشــكيل الوعي الســياســي عن طريق ما تقدمه من      

برامج إخبارية وـسياـسية تـستطيع أن تؤثر يف تفكير األفراد واجتاهاتهم، وتـسهم يف تـشكيل 
د أدنى من اخلريطة اإلدراكية لهم، وتعمل على خلق اإلحســاس باملواطنة واالنتماء وخلق ح

قيم، ومن جانب آخر متد الفرد باملعلومات عن الوقائع واألحداث السياسية  تفاق حول الاال
املختلفة، كما تقدم لهم مناذج وأمناًطا سـلوكية تدفع بالفرد للمشـاركة يف احلياة السـياسـية  

)٥١  .(  
  األحزاب السياسية:  -٥

اهيرية من تعمل األحزاب الســياســية على توســيع النشــاط الســياســي واملشــاركة اجلم   
ــ ل بني احلـاكم واملحكومني  خالل توطـيد وتنمـية عالـقاتـها ـبالـناخبني، كـما ُتـعد همزة وصـــــ

ــعور ٥٢( ــي، وغرس الشـ ــياسـ ــنع القرار السـ ــاركة يف صـ )، وتقوم بتحفيز املواطنني على املشـ
من خالل النـدوات التي تقوم بهـا برامج التوعيـة لتعـديـل  بـاملســـــــؤوليـة، كمـا تقـدم للفرد  

  ).٥٣كياتهم السياسية خاصة يف الفترات االنتخابية (اجتاهاتهم وسلو
  الوعي القانوني:  -املحور الثالث

  مفهوم الوعي القانوني:
يحتاج جميع منتســــــبي العملية التعليمية إلى أن يكونوا على علم بالقانون وااللتزامات؛      

هم قـد  أن يكونوا على معرفـة بـاملعـايير واجلوانـب القـانونيـة ألعمـالهم وتصـــــــرفـات  فبـدون
ظام تعليمي قلة وعي  يجدون أنفسـهم حتت طائلة القانون، فمن املشـكالت التي تواجه أي ن

أطراف العملـية التعليمـية بحقوقهم وواجـباتهم الـقانونـية وبـكاـفة أدوارهم ومســـــــئولـياتهم،  
ــائلة  وعدم وعيهم بتلك احلقوق يع ــة للمســ ــبحون عرضــ ــهم للوقوع يف األخطاء، ويصــ رضــ

عي القـانوني اهتمـامـات الكثير من علمـاء االجتمـاع واالقتصـــــــاد  القـانونيـة، ويشـــــــكـل الو
  التربية والنفس، وللوعي القانوني مفاهيم متعددة منها:والسياسة و

التربية    ما يتكون لدى الفرد من معرفة قانونية على املستوى الشخصي واملجتمعي نتيجة  -
  ).٥٤تلفة (القانونية التي حصل عليها الفرد داخل املجتمع مبؤسساته املخ

جملة اآلراء التي تعكس عالقة األفراد (البشـــر) باحلق القائم، والتصـــورات التي ميلكها   -
  ).  ٥٥األفراد حول حقوقهم وواجباتهم وحول شرعية أو عدم شرعية هذا السلوك (

  ). ٥٦الناس للقانون ( طرق فهم واستخدام  -
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  أهمية وأهداف نشر الوعي القانوني:
ني ونظم حتدد العالقات بني األفراد بعضــهم  ال تزدهر أمة دون قوانال تســتقيم حياة و     

البعض وبني األفراد واملؤســســات داخل املجتمع، والوعي القانوني ضــرورة وجود لإلنســان 
  أًيا كان، وتتمثل أهمية الوعي بالقانون فيما يلي:  

ل ويعزز  فر اجلهــد والوقــت واملــايؤدى من احلــد من جلوء النــاس إلى املحــاكم ممــا يو  -
ــالم االجتم ــعادة السـ ــلة سـ ــب يف محصـ اعي، ويحد من التباغض والنزاعات، مما يصـ

  اإلنسان وازدهار املجتمع.
يرســـــــخ الوعي ـبالـقانون النـظام املجتمعي، وـيدعم ويعزز املشـــــــارـكة املجتمعـية، ويـقاوم   -

  السلوكيات املنحرفة.
من ـله احلـفاظ عليـها نـية يف مجتمـعه؛ ممـا يضـــــــتعريف الفرد بحقوـقه وواجـباـته الـقانو  -

لعمل على حتقيقها، كما يعترف باآلخر ويتحاور معه، وينبذ العنف، ويقبل التســـامح وا
  ).٥٧ويعلي من أهمية املواطنة املتساوية (

ــكيل عقلية منظمة ألفراد املجتمع جتعلهم قادرين على   - ــهم الوعي القانوني يف تشـــ يســـ
  ).٥٨(  جههم وحلها بأسلوب علميتناول املشكالت التي توا

جتـنب الوقوع يف األخطـاء الـقانونـية، حـيث إن الـقاـعدة الـعاـمة تفترض أن اجلميع على    -
علم بـالقـانون، والقـانون ال يحمي من ال يعرف القـانون، وبـالتـالي فـإن عـدم الـدرايـة  

ن  بــالقــانون ال يحميــه من اجلزاء أو العقوبــة، فوعي الفرد بــالقــانون يجعلــه مبنــأى ع
  ).٥٩اقب عليها (ات يحظرها القانون أو يعارتكاب أخطاء أو مخالف

وجتعل منها   ميثل الوعي القانوني أحد الروافد املهمة التي تقوي الـشخصـية اإلنـسانية، -
اة، بغير جـهل، وجتـعل املجتمع ـقادر على حمـاـية   ا ـقادرة على مواجـهة معترك احلـي ذاـتً

  وقدرة عالية.أفراده ومؤسساته بثقافة وعلم  
واالجتــاهــات واملبــادئ املرتبطــة بــالقوانني    ع بــاملفــاهيم واملعــارفتزويــد أفراد املجتم  -

والتشــــريعات، بهدف تعزيز ثقافة االلتزام وقيم الضــــبط والربط واحلس باملســــئولية  
  ).٦٠املهنية واالجتماعية والسلوكية لدى الفرد (

  ب:القانوني يف جميع املراحل التعليمية لدى الطالاألهمية التربوية لتنمية ونشر الوعي 
ــيادة القانون والذي يهدف إلى تنظيم حقوق وواجبات األفراد      تقوم الدولة على مبدأ ســـ

ب أن يكون لـدى املواطن قـدر من  وفق أســـــــس وآليـات قـانونيـة محـددة، األمر الـذي يتطـل
حلــديثــة التي تتميز بتعــدد  الوعي القــانوني يؤهلــه للتعــامــل مع معطيــات احليــاة املــدنيــة ا

لوعي القانوني  قدها، ومن هذا املنطلق؛ أصـــــبح حتقيق درجة من اوتشـــــابك العالقات وتع
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ــئولني عن   لدى الطالب يف جميع مراحل التعليم هدًفا ومطلًبا تربوًيا، على القائمني واملســـ
رملــان  العمليــة التعليميــة حتقيقــه ضـــــــمن اآلليــات املختلفــة بــاملــدارس والتي من بينهــا الب

  دى الطالب إلى النقاط التالية:املدرسي، ويرجع حتقيق الوعي القانوني ل
ــاب الطالب اخلبرات التعليمية املرتبطة بالنواحي القانونية، وكيفية فهم وتطبيق  - إكســــ

ــراع القائم حول بعض   ــتيعاب اجلدل والصـــ القانون يف بعض املواقف احلقيقية، واســـ
ــوعات القانونية، ومن ثم إعدا ــاركة بفاعلاملوضــ ية  د املواطن القادر والواعي على املشــ

  يف املجتمع.
إن نـشر وتنمية الوعي القانوني لدى الطالب يـسهم يف تكوين اجتاه إيجابي نحو تطبيق  -

الـقانون، واســـــــتيـعاب ومتثـيل بعض القيم واملـبادئ واملـفاهيم الـقانونـية الالزـمة إلـعداد 
  تصرفاته ومعامالته اليومية.املواطن الصالح الذي يجعل القانون حاكما ل

إلنسـان القدرة على مراقبة الذات، وإمكانية التوجه  انوني يف إكسـاب ايسـهم الوعي الق -
الهادف لتصـرفاته وضـبطها، وهذا هو الهدف من نـشر الوعي والثقافة القانونية، وهو 

  أن يصبح القانون جزًءا ال يتجزأ من السلوك الشخصي للفرد.
حترام قـدســـــــيـة ام بـالواجبـات القـانونيـة، وتـدريـب الطالب على اتكريس فكرة االلتز  -

ا بـقدر مخـالـفة اآلخرين ألحكـامـها، ومن ثم  القـانون واللوائح، وأـنه بـقدر احت رامهم لـه
  يصبحون هم ضحايا املخالفات.  

إن التوســـــــع يف طرح الوعي والثـقاـفة الـقانونـية، ُيـعد من الســــــــبل التي من املمكن أن   -
ــن بها املجتمع م ــاديات اجلرمية)، حنحصـ يث إن العلم  ن اجلرمية فيما يعرف (باقتصـ

ليص عدد القضـايا يف املحاكم ويف ضـبط املعامالت بالقانون يأتي بنتيجة جيدة يف تق
  ).  ٦١بني الناس، وجتنب الفرد الوقوع يف اخلطأ (

ًال لاللتزاـمات التي ميليـها علـيه الـقانون ويؤديـها بشــــــــكل صـــــــحيح    - جـعل الطـاـلب متقبِّ
ا القانون بالشــكل ه التي كفلهممارســة حقوق نســجم مع الشــرعية القانونية، وكذلكوم

  ).  ٦٢الذي ال يتقاطع مع حقوق اآلخرين (
تكوين شـــــخصـــــية الطالب التي جتعل منه مواطًنا صـــــاًحلا ملتزًما بالقانون يف حياته،   -

ســاعد على  وبالتالي تكون تصــرفاته موافقة ملا جاء به القانون ال معارضــة له، وهذا ي
  ).  ٦٣استقرار األمن االجتماعي (

 ـقاـفة الـقانونـية يف الطالب مـنذ الصـــــــغر والتعرف على قواـعدـها امللزـمةرس الثإن غ  -
ــلوك ــيؤدي إلى تقليل معدل اجلرائم وتعديل ســ  بحماية احلقوق وفرض الواجبات ســ



  

                                  
 

١١٩٥ 

 وتســـــود فيهالطلبة، وبالتالي بناء املجتمع على أســـــس ســـــليمة ينعم بالعيش الكرمي 
  .مبادئ العدل واحلرية

ًبا مهًما يف الســياســة التعليمية ألية  الوعي القانوني أصــبحت مطلأن التربية القانونية و -
ــبط   ــتقرار، فقد أدركت كثير من الدول أن لهما دورًا كبيًرا يف ضـــ ــعى لالســـ دولة تســـ

ــلوكية املتعلقة بالعنف والتخريب واإل دمان  ســــلوك الطالب واحلد من املشــــكالت الســ
  ).٦٥ه لاللتزام بقوانينها ()، وزيادة انتماء الطالب للمدرسة، مما يدفع٦٤وغيرها (

  الدراسات السابقة: 
سعى الباحث إلى استقراء التراث العلمي املرتبط مبوضوع الدراسة لينطلق من آخر         

وطرق    ما أمكنه التوصل إليه من دراسات؛ لإلفادة من هذه الدراسات ومناهجها وأدواتها
ألهم  عرض  يلي  وفيما  الدراسة،  موضوع  يف  عيناتها  مت    اختيار  والتي  الدراسات  هذه 

  تقسيمها إلى عدة محاور كما يلي: 
  البرملان املدرسي: -املحور األول 

بعنوان: "دور مديري مدارس محافظة املفرق يف  )  ٦٦(   )٢٠٢٠دراسة مرمي سالم محمد (  -١
  : تفعيل البرملان املدرسي" 

يل البرملان هدفت الدراسة إلى التعرف على دور مديري مدارس محافظة املفرق يف تفع    
) مديًرا  ١٥٦نة الدراسة (املدرسي، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي، وبلغت عي

تعليم يف محافظة املفرق، واعتمدت على االستبانة كأداة  ومديرة من مديريات التربية وال
أن دور مديري املدارس يف تفعيل البرملان املدرسي جاء وأظهرت نتائج الدراسة  للدراسة،  

اجلنس لصالح اإلناث، وعدم   رجة مرتفعة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تبًعا ملتغيربد
  ملؤهل العلمي وسنوات اخلبرة.وجود فروق ذات داللة إحصائية تبًعا ملتغير ا

بعنوان: "واقع البرملان املدرسي ودوره يف التربية )  ٦٧(   )٢٠١٩دراسة عهود فالح الهبيدة (  -٢
  س الثانوية اخلاصة يف لواء اجلامعة":  الدميقراطية يف املدار 

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع البرملان املدرسي ودوره يف التربية الدميقراطية    
يف املدارس الثانوية اخلاصة يف لواء اجلامعة، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي،  

) الدراسة  عينة  و(٢٤وبلغت  ومعلمة  معلًما  وط٣٤١)  طالًبا  على  )  الباحث  واعتمد  البة، 
بيانات ومعلومات الدراسة،  االستبانة بامل أن وقع   وتوصلت نتائج الدراسة إلىقابلة جلمع 

بعض   ويعزز  والدميقراطية،  البرملانية  للحياة  الطالب  يهيئ  وأنه  جيد،  املدرسي  البرملان 
الدميقر التربية  املدرسي يف  البرملان  دور  وأن  الطالب،  لدى  الشخصية  كان جوانب  اطية 
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داللة إحصائية يف التربية الدميقراطية لدى الطلبة تعزى  متوسًطا، وعدم وجود فروق ذات  
  للجنس، وأوصت الدراسة باستمرار فعاليات البرملانات املدرسية.  

بعنوان:  )٦٨(   )٢٠١٨دراسة حسام الدين السيد محمد، وسعيد بن راشد بن علي الشهومي (  -٣
املدر الطالبية  وإمكان"البرملانات  العالم  دول  بعض  خبرات  يف  بسلطنة    يةسية  منها  اإلفادة 

  منوذج مقترح": -عمان
سلطنة عمان يف  هدفت الدراسة إلى وضع منوذج مقترح للبرملانات الطالبية املدرسية يف  

كما استخدما أداة حتليل   ضوء خبرات بعض دول العالم، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي، 
وضع    إلى  وتوصلت نتائج الدراسة لبيانات واملعلومات اخلاصة بالدراسة،  الوثائق يف جمع ا

يتضمن عمان  سلطنة  يف  املدرسية  الطالبية  للبرملانات  مقترح  املحلية   منوذج  املنطلقات 
والصعوبات وعناصره،  وأسسه،  وأهدافه،  للنموذج،  هذا   والعاملية  تواجه  أن  ميكن  التي 

  .النموذج وسبل التغلب عليها
محم  دراسة  -٤ (عمر  أصالن  مهارة    )٦٩(   )٢٠١٨د  تنمية  يف  الطالبي  البرملان  "دور  بعنوان: 

  القيادة عند الطلبة املشاركة فيه من وجهة نظرهم":  
الطلبة      لدى  القيادة  مهارة  تنمية  الطالبي يف  البرملان  دور  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت 

رحلة العمرية ونوع املؤسسة املشاركني فيه من وجهة نظرهم، يف ضوء متغيرات اجلنس وامل
)  ١٠٠التربوية حكومية أو خاصة، واستخدم الباحث املنهج التحليلي، وبلغت عينة الدراسة (

طالب وطالبة من أعضاء البرملان الطالبي يف مدارس لواء الكورة مبحافظ إربد، وكانت  
البي على مستوى  أن تأثير البرملان الط  وأشارت نتائج الدراسة إلىأداة الدراسة االستبانة،  

تي ميارسها طلبة البرملان متوسطة بشكل عام، ووجود فروق ذات داللة إحصائية  ت الالقيادا
التعليمية  املرحلة  ويف  الذكور،  لصالح  واإلناث  الذكور  بني  القيادية  املهارات  مستوى  يف 

  واألساسية لصالح املرحلة الثانوية. 
لطالب بعنوان: "تتبع نوعية ا  )٧٠(  )٢٠١٨(  ١Zacharoula Smyrnaiou etalدراسة    -٥

   من التحكيم يف أنشطة البرملان املحاكية":
ــائط      ــلوب توملني للوســ ــتخدام أســ ــة إلى اســ ــارت الدراســ كأداة لتتبع نوعية    (TAP)أشــ

اجلدال يف تدريس العلوم واســـــــتكشـــــــاف تطبيقها الفعال يف تعزيز املعرفة لدى الطالب،  
ا خلطــاب ال عريف يف التفــاعالت  طالب يف اجلــدال والتطور املوالتي تعتبر مؤشـــــــًرا نوعيــً

الصــــــفية بني املعلمني واملناقشــــــات اجلماعية الكبيرة التي حتدث يف مناقشــــــات برملانية  
محاكية بني املجموعات الطالبية من وحدات مدرســــية مختلفة، واســــتخدم الباحث املنهج  
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أن هناك حتسـن كبير يف   وأظهرت نتائج الدراسـةالوصـفي، وكانت أدوات الدراسـة املقابلة،  
  جودة تعليم الطالب وتطورهم املعريف فيما يتعلق بنهجهم النقدي يف املفاهيم العلمية.

  تأثير مجالس الطالب "  بعنوان:  )٧١(  )٢٠١٧(  et al  Lucy Muthoni Murageدراسة    -٦
  على إدارة االنضباط يف املدارس الثانوية يف مقاطعة كيرينياغا الشرقية بكينيا": 

ــاء مجالس الطالب يف       ــورات الطالب نحو طرق إنشــ ــة إلى حتديد تصــ هدفت الدراســ
ــة اـلدور اـلذي تؤدـيه مـجالس  اـملدارس الـثانوـية يف منطـقة (كيرينـياـغا) الشـــــــرقـية، ودراســـــ

  وتوصلت نتائج الدراسة إلى الطالب يف إدارة االنضباط باملدارس الثانوية يف هذه املنطقة، 
ــاـعدت يف إ رة االنضــــــــباط يف اـملدارس الـثانوـية، وأـنه عـندـما مت  ادأن مـجالس الطالب ســـــ

) من %٦٠تأسـيسـها بطريقة حرة ونزيهة  كان لها تأثير إيجابي على إدارة االنضـباط، وأن (
  الطالب لديهم تصورات إيجابية جتاه هذه املجالس.

االتصــــــــال املباشــــــــر كأداة لتحقيق  "  بعنوان:  )٧٢(  )٢٠١٦دراســــــــة وائل صــــــــالح جنيب علي (  -٧
دراسة ميدانية على موجهي وأخصائي   -رسية منوذًجاالبرملان واملناظرات املد  -قراطيةالدمي

  اإلعالم التربوي":
هـدفـت الـدراســـــــة إلى معرفـة العالقـة بني كـل من البرملـان واملنـاظرات املـدرســـــــيـة        

لباحث على املنهج الوصـــــــفي  وعالقتهما مبمارســـــــة الدميقراطية لدى الطالب، واعتمد ا
ــة (  التحليلي، ا  ١٩١وبلـغت عيـنة اـلدراســـــ ــائي إعالم تربوي، وـكاـنت أدوات  ) موجـهً وأخصـــــ

وجود  وتوصـلت نتائج الدراسـة إلى الدراـسة االـستبانة ومقياس البرملان ومقياس املناظرات،  
ــائية بني املوجهني واألخصـــائيني يف جوانب حتقيق الدميقراطية   يف فروق ذات داللة إحصـ

ا بني البرـملان امتغيري النوع واإلـقاـمة، ووجود ع ـملدرســـــــي واملـناظرات  الـقة داـلة إحصـــــــائيـً
كنموذج لالتصــــــال املباشــــــر يف حتقيق اجلوانب الدميقراطية للجوانب (املعرفية واملهارية  

  والوجدانية).
تطبيق منهج املناقشـة "  بعنوان:  )٧٣(  )٢٠١٥(  etal  Zacharoula Smyrnaiouدراسـة    -٨

والرياضــيات: دراســة حالة ملشــروع برملانات الطالب    يف تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندســة
  يف اليونان":  األوروبيني

ــروع برملانات الطالب األوروبيني يف اليونان، والذي      ــة حالة مشـــ وقد هدفت إلى دراســـ
ا تنفيذ املشــروع   يحدد بيئة تعليمية تعاونية لتنفيذ منهج املناقشــة، وتناقش الدراســة أيضــً

تحقيقه وفعاليته يف متكني الطالب من املشـــاركة يف التفاوض  وتوضـــح الشـــروط املطلوبة ل
شـــــكالت العلمية، من خالل توفير وتبادل وجهات نظر بديلة متعددة بشـــــأن القضـــــايا وامل

أن مشـاركة الطالب  وكشـفت نتائج الدراسـة  حللها، واعتمدت الدراسـة على أداة االسـتبانة، 
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يقية تتعلق بحياتهم، وميكن أن يعزز  يف مجموعات البرملان ذات مغزى، وتعالج قضــــــايا حق
اء املعرفة العلمية وتوليد املعنى، وحتفيزهم على  ياة، وبناكتســاب الطالب ملهارات مدى احل

  .زيادة املشاركة يف التفاوض حول القضايا العلمية
ــبور (  -٩ ــة فاطمة أحمد عبد الصــــــ بعنوان: "التدخل املهني لطريقة خدمة    )٧٤(  )٢٠١٥دراســــــ

    املهارات القيادية ألعضاء جماعة البرملان املدرسي": اجلماعة وتنمية
هدفت الدراســـة إلى التعرف على دور وأهداف التدخل املهني لتنمية املهارات القيادية      

املهني  لدى أعضـاء جماعة البرملان املدرـسي، وذلك من خالل أوجه أنـشطة برنامج التدخل 
ــبة للمرحلة العمرية ــتخدام التكنيكات املناســـ ــتخدمت  واســـ الباحثة منهج   للطالبات، واســـ
) طالبة من الصـف الثاني اإلعدادي ٤٠التصـميمات شـبه التجريبي، وبلغت عينة الدراسـة (

بنات" مبدينة أسـيوط، وكانت أدوات الدراسـة مقياس  مبدرسـة "عصـمت عفيفي اإلعدادية
ــلوكيااملهارات القيادية أل ــاء جماعة البرملان املدرســـي، ودليل مالحظة السـ ت املرتبطة  عضـ

عة البرملان املدرسـي، وحتليل محتوى التقارير  مبمارسـة املهارات القيادية لدى أعضـاء جما
إحصـــــائية بني متوســـــطات  وجود فروق ذات داللةوتوصــــــلت نتائج الدراســــــة إلى الدورية،  

دخـل   درجـات أعضـــــــاء اجلمـاعـة التجريبيـة على مقيـاس ة قبـل وبعـد الـت املهـارات القيـادـي
ــاء اجلـماملهني، ووجود ف ــائـية بني متوســــــــطات درـجات أعضـــــ  اـعةروق ذات دالـلة إحصـــــ

قبل وبعد  التجريبية بالنســــــبة لُبعد مهارة االتصــــــال لديهم على مقياس املهارات القيادية
  التدخل املهني.

بعنوان: "الصـــــــــعوبـات التي تواجـه   )٧٥( )٢٠١٣دراســـــــــة خـالـد أحمـد الصـــــــــرايرة وآخرون (  -١٠
ــاري البرملان   املجالس البرملانية الطالبية يف ــتشـــ املدارس األردنية من وجهة نظر قادتها ومســـ

 ي املدارس":ومدير
الطالبية   هدفت الدراسـة إلى تقصـي مسـتوى الصـعوبات التي تواجه املجالس البرملانية    

اري البرملان ومديري املدارس، واعتمد يف املدارس األردنية من وجهة نظر قادتها ومســتشــ
، ولتحقيق أهداف الدراســة أعد الباحث اســتبانة طبقت على  الباحث على املنهج الوصــفي

ــة بلغت (عينة الد ــة، ١٥٤راســ ــارًا برملانًيا ومدير مدرســ ــتشــ وخلصـــــت نتائج  ) قائًدا ومســ
ــة إلى  ا، ووجود  أن مســـتوى الصـــعوبات التي تواجه البرملان املدرســـي كان متوســـطً الدراســ

تعزى للوظيفة ولصـــالح   ليةفروق دالة إحصـــائًيا يف مســـتوى الصـــعوبات على الدرجة الك
الصــعوبات تعزى للجنس ولصــالح   مدير املدرســة، ووجود فروق دالة إحصــائًيا يف مســتوى

  اإلناث.
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الطالبية    بعنوان: "تقييم برنامج البرملانات  )٧٦(  )٢٠١٢دراســـــــة نســـــــيبة محمد حســـــــن (  -١١
  فاعلة":وبيان أثره يف إكساب الطلبة املهارات األساسية واجتاهاتهم نحو املواطنة ال

ــة إلى تقييم البرـملاـنات الطالبـية يف ضـــــــوء أهـدافـها من قـبل اـملديرين      هـدـفت اـلدراســـــ
واملعلمني املســــتشــــارين، ودراســــة أثرها يف تنمية املهارات األســــاســــية واالجتاهات نحو  

)  ١٢٣لة، واســـتخدمت الباحثة املنهج الوصـــفي، وتكونت عينة الدراســـة من (املواطنة الفاع
ــارًا، و(١٢١(مديًرا ومديرة، و ــتشـــ ــتركني وغير  ١٤٠٠) معلًما مســـ ) طالب وطالبة من املشـــ

ــتركني بالبرملان   ــة مقياس تقييم البرملانات الطالبية  املشــ ــي، وكانت أدوات الدراســ املدرســ
ة الفـ ة،  ومقيـاس االجتـاهـات نحو املواطـن ات    وأظهرت نتـائج الـدراســـــــــة أناعـل تقييم البرملـاـن
ا، ووجود فروق ذات داللة إحصـائية لصـالح الطالب  الطالبية يف ضـوء أهدافها كان إيجابيً 

  كني بالبرملان يف اختبار املهارات األساسية واالجتاهات نحو املواطنة الفاعلة.املشتر
  الوعي السياسي:  -املحور الثاني

دراما عبر شبكات  بعنوان: "فاعلية استخدام امليلو  )٧٧( )  ٢٠١٨د عزت (دراسة السيد محم   - ١
  املرحلة الثانوية": يف تنمية الوعي السياسي لدى طالب  التواصل االجتماعي

دراما عبر شبكات التواصل  هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام امليلو    
االجتماعي يف تنمية الوعي السياسي لدى طالب املرحلة الثانوية، واستخدم الباحث املنهج  

) طالًبا، وكانت أدوات الدراسة  ١٧٧اسة (الوصفي واملنهج شبه التجريبي، وبلغت عينة الدر
لسياسي عبارة عن مقياس اجتاه الوعي السياسي، واختبار حتصيلي لقياس مدى الوعي ا

للطالب، واستبانة تقييم آراء الطالب نحو الوعي السياسي باستخدام امليلو دراما ووسائل 
االجتماعي،   إلىالتواصل  الدراسة  د  وتوصلت  امليلو  استخدام  شبكات فاعلية  عبر  راما 

ا املرحلة  التواصل  لطالب  الكافية  السياسية  املعلومات  الطالب  إكساب  يف  الجتماعي 
اجتاهات إيجابية نحو الوعي السياسي لدى الطالب عينة الدراسة من    الثانوية، وتكوين

  خالل امليلو دراما املقدمة لهم عبر وسائل التواصل االجتماعي.
بعنوان: "فاعلية برنامج قائم على شبكات التواصل   )٧٨(   )١٨٢٠دراسة فاطمة عبد الفتاح (  -٢

تالميذ  لدى  الرقمية  املواطنة  وقيم  السياسي  الوعي  لتنمية  التاريخ  لتدريس  االجتماعي 
  املرحلة االبتدائية": 

هدفت الدراسة إلى التحقق من فاعلية برنامج قائم على شبكات التواصل االجتماعي     
ال لتنمية  التاريخ  السلتدريس  املرحلة  وعي  تالميذ  لدى  الرقمية  املواطنة  وقيم  ياسي 

) تلميًذا من ٨٠االبتدائية، واعتمدت الباحثة على املنهج التجريبي، وبلغت عينة الدراسة (
تالميذ الصف السادس االبتدائي، وكانت أدوات الدراسة مقياس الوعي السياسي ومقياس 
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الرقمية،   املواطنة  جم تأثير كبير الستخدام شبكات  وجود ح   وأظهرت نتائج الدراسة قيم 
التواصل االجتماعي يف تدريس التاريخ وتنمية الوعي السياسي وقيم املواطنة الرقمية لدى  

  تالميذ املجموعة التجريبية. 
٣-  ) عودة  عطا  كايد  الوعي    )٧٩( )  ٢٠١٨دراسة  تعزيز  يف  التاريخ  منهاج  "فاعلية  بعنوان: 

  وجهة نظر الطلبة يف األردن": ية من السياسي لدى طالب املرحلة الثانو
هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية منهاج التاريخ يف تعزيز الوعي السياسي لدى      

طالب املرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة يف األردن، واستخدم الباحث املنهج الوصفي  
ة يف االستبانة،  الدراس) طالب وطالبة، ومتثلت أدوات  ٣٠٠التحليلي، وبلغت عينة الدراسة (

أن الدراسة  نتائج  لدى طالب    وأظهرت  السياسي  الوعي  تعزيز  يف  التاريخ  منهاج  فاعلية 
  املرحلة الثانوية كان مرتفًعا. 

بعنوان: "استراتيجية مقترحة قائمة على التعلم   )٨٠( )  ٢٠١٨دراسة محمد عارف ثينان (  -٤
  طة بدولة الكويت":ملتوسالنشط لتنمية الوعي السياسي لدى تالميذ املرحلة ا

التعلم       على  والقائمة  املقترحة  االستراتيجية  التعرف على أسس  إلى  الدراسة  هدفت 
واستخدم  الكويت،  بدولة  املتوسطة  املرحلة  تالميذ  لدى  السياسي  الوعي  لتنمية  النشط 
تالميذ  من  مجموعة  الدراسة  عينة  وكانت  والتحليلي،  التجريبي  الوصفي  املنهج  الباحث 

لرابع االبتدائي بدولة الكويت، وكانت أدوات الدراسة بطاقة املالحظة واالختبار  لصف اا
عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بني متوسط درجات    وتوصلت نتائج الدراسة إلىالتحصيلي،  

  املجموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار الوعي السياسي. 
٥-   ) حسن  آدم  أنور  الوعي   )٨١( )  ٧٢٠١دراسة  تعزيز  يف  اإللكترونية  الصحافة  "دور  بعنوان: 

دراسة وصفية بالتطبيق على عينة من طالب جامعة اخلرطوم يف    - السياسي وسط الطالب
  ": ٢٠١٥ -٢٠١٤الفترة من

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الصحافة اإللكترونية يف تعزيز الوعي السياسي   
ال والعلوم  اإلعالم  طالب  املنهج  وسط  الباحث  واستخدم  اخلرطوم،  بجامعة  سياسية 

أهداف   وحتقيق  بيانات  االستبانة جلمع  أداة  على  واعتمد  وخلصت  الدراسة،  الوصفي، 
إلى الدراسة  اإلل  نتائج  للصحافة  لطالب  أن  السياسي  الوعي  تعزيز  يف  دور  كترونية 

القضايا السياسية    اجلامعات السودانية، وذلك من خالل التفرد بالسبق اإلعالمي ومشاركة
وإمكانية  للطالب،  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  اإللكترونية  الصحف  تطرحها  التي 

  األحداث السياسية.التفاعل مع 
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بعنوان: "الثورة وتشـــــــــكيـل الوعي الســـــــــيـاســـــــــي   )٨٢(  )٢٠١٧أحمـد (دراســـــــــة إميـان إبراهيم    -٦
  ائي مبدينة سوهاج":دراسة ميدانية على عينة من طالب الصف السادس االبتد  -لألطفال

ــي لألطفال،    ــياســـ ــكيل الوعي الســـ ــة إلى التعرف على دور الثورة يف تشـــ هدفت الدراســـ
) تلميًذا وتلميذة،  ٦٥٥راسـة (واسـتخدمت الباحثة منهج املسـح االجتماعي، وبلغت عينة الد

ــة:  ١٠و( ) من خبراء التربـية والتعليم الـعاملني ـباـملدارس االبـتدائـية، وـكاـنت أدوات اـلدراســـــ
ــتبانة ودليل املقابلةا ــي لدى    وتوصــــلت نتائج الدراســــة إلىاملتعمقة،    السـ ــياسـ وجود وعي سـ

ــية، و ــياســــ ــتوى املعارف الســــ زيادة وعي  الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة، وارتفاع مســــ
ــكيل  ــات دور هام يف تشـ ــسـ ــة ومبا يدور حولهم من أحداث، وأن للمؤسـ ــياسـ األطفال بالسـ

  سرة واملدرسة ووسائل اإلعالم.الوعي السياسي لألطفال مثل األ
بعنوان: "تنمية الوعي الســـــــياســـــــي   )٨٣(  )٢٠١٧دراســـــــة شـــــــاهيناز محمد محمد وآخرون (  -٧

  :لطفل ما قبل املدرسة باستخدام بحوث الفعل"
ــتخدام بحوث      ــة باسـ ــي لطفل ما قبل املدرسـ ــياسـ ــة إلى تنمية الوعي السـ هدفت الدراسـ

) طفًال،  ٣٥والتجريبي، وبلغت عينة الدراســة (الفعل، واســتخدم الباحثون املنهج الوصــفي  
ــة: مقـياس الوعي الســــــــياســـــــي، والبرـنامج املقترح لتنمـية ال وعي  وـكاـنت أدوات اـلدراســـــ

تقدم األطفال يف منو الوعي    وأظهرت نتائج الدراســـة  الســـياســـي باســـتخدام بحوث الفعل،
  السياسي لديهم، وهذا يدل على فاعلية البرنامج املَُعد.

  بعنوان: "فاعلية توظيف موقع بنك املعرفة املصــري يف   )٨٤(  )٠١٧٢ه فرج فرج (دراســة عبد  -٨
ــية لدى طالب املرحلة تنمية ــياســ ــي اإللكتروني وعالقته باملفاهيم التكنوســ ــياســ  الوعي الســ

 ": الثانوية
تنمية الوعي   هدفت الدراـسة إلى قياس فاعلية اـستخدام موقع بنك املعرفة املصـري يف    

باملفاهيم التكنوســــياســــية،  ية، وعالقتهوني لدى طالب املرحلة الثانوالســــياســــي اإللكتر
ث املنهج الوصــفي واملنهج شــبه التجريبي، الذي تضــمنت إجراءاته إعداد واســتخدم الباح

كـقائـمة املـفاهيم التكنوســــــــياســــــــية التي يـجب توافرـها ـلدى طالب   بعض األدوات البحثـية
ــاـفة إلى إـعداد مقـيا املرحـلة الـثانوـية، ي واختـبار لقـياس  س لقـياس الوعي اإللكترونـباإلضـــــ

) طالًبا وطالبة من مدرـسة بنها  ٣٠ة والتي بلغت (التكنوـسياـسية لدى عينة الدراـس املفاهيم
ــكرية للبنني التابعة إلدارة بنها التعليمة مبحافظة القليوبية،   ــفرت نتائج  الثانوية العســـ وأســــ

الســــياســــي  ي يف تنمية الوعي  بنك املعرفة املصــــر عن فاعلية اســــتخدام موقع  الدراســـــة
 بني كل من الوعيرتباطية إيجابية الثانوية، ووجود عالقة ا اإللكتروني لدى طالب املرحلة

  .السياسي اإللكتروني واملفاهيم التكنوسياسية
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بعنوان: "برـنامج مقترح يف اـلدراســـــــــات    )٨٥()  ٢٠١٦دراســـــــــة إجني صـــــــــالح اـلدين إبراهيم (  -٩
  أثره على تنمية الوعي السياسي":لثقافة السياسية وقائم على أبعاد ا  االجتماعية

االجتماعية قائم   هدفت الدراســـة إلى الكشـــف عن فاعلية برنامج مقترح يف الدراســـات   
الـسياـسي، واـستخدمت الباحثة املنهج   على أبعاد الثقافة الـسياـسية وأثره على تنمية الوعي

ن تلميذات الصــــــف الثاني  عينة الدراســــــة من مجموعة مالوصــــــفي والتجريبي، وتكونت  
العـامـة اإلعـداديـة بنـات مبحـافظـة القـاهرة، وكـانـت أدوات   عـدادي مبـدرســـــــة الزيتوناإل

  الدراسـة  وأسـفرت نتائجالدراسـة: مقياس الوعي السـياسـي، ومقياس املمارسـة السـياسـية، 
ا بني متوســـــــطي درجـات تلمـيذات املجمو ــائـيً عتني التجريبـية  عن وجود فروق داـلة إحصـــــ

مقياس الوعي والدرجة الكلية للمقياس   عد من أبعاديف القياس البعدي يف كل بُ والضابطة  
ــائًيا بني متوســــطي درجات   ــالح املجموعة التجريبية، كما تبني وجود فروق دالة إحصــ لصــ

التجريبيــة يف كــل من القيــاس القبلي والبعــدي يف كــل بُعــد من أبعــاد   تلميــذات املجموعــة
  لبعدي.ة الكلية لصالح التطبيق ااملمارسة السياسية والدرج مقياس

بعنوان: "فاعلية وحدة مقترحة يف الدراسات ) ٨٦( ) ٢٠١٥دراسة صالح محمد جمعة (  -١٠
 قائمة على استراتيجيتي لعب األدوار والتساؤل الذاتي يف تنمية الوعي البيئي االجتماعية

 والسياسي لدى تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي":
إلى الكشـــف عن فاعلية وحدة مقترحة يف الدراســـات االجتماعية  ت الدراســـة  هدف       
والسـياسـي  تنمية الوعي البيئي على اسـتراتيجيتي لعب األدوار والتسـاؤل الذاتي يف قائمة

ــتخدم الباحث ــي، واســـ ــاســـ ــفي   لدى تالميذ احللقة الثانية من التعليم األســـ املنهج الوصـــ
)  ٤٠جموعة الواحدة، وتكونت عينة الدراســــة من (التحليلي واملنهج شــــبه التجريبي ذي امل

كتاب   متثلت أدوات الدراســـــة يف ا وتلميذة من تالميذ الصـــــف األول اإلعدادي، كماتلميذً 
الوحـدة املقترحـة، وإعـداد ـقائـمة أبـعاد  التلمـيذ للوحـدة املقترحـة، ومرجع الوحـدة لـتدريس

ة الثانية من الجتماعية باحللقمناهج الدراسات ا الوعي البيئي والسياسي، وحتليل محتوى
ــي، كذلك إعداد ــاسـ ــف   التعليم األسـ ــي لتالميذ الصـ ــياسـ اختبار أبعاد الوعي البيئي والسـ

ــات   نتـائج الـدراســـــــــة عن وأســـــــــفرتدي،  األول اإلـعدا ـفاعلـية الوحـدة املقترحـة يف اـلدراســـــ
البيئي اسـتراتيجيتي لعب األدوار والتسـاؤل الذاتي يف تنمية الوعي  االجتماعية قائمة على

  لدى تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي. والسياسي
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  الوعي القانوني:  -املحور الثالث
بعنوان: "دور مؤســـــســـــات املعلومات يف نشـــــر الوعي   )٨٧(  )٢٠١٩محمد (دراســـــة جوزاء بنت   -١

  دراسة استطالعية":  -القانوني
 نشـــر الوعي القانوني،  هدفت الدراســـة إلى التعرف على دور مؤســـســـات املعلومات يف    

سسات املعلومات يف هذا الصدد، واستخدمت الباحثة وإيجاد أفضل السبل التي تؤديها مؤ
ــفي   ــة يف (مكتبة امللك فهد الوطنية، ومكتبة املنهج الوصـــ التحليلي، ومتثل مجتمع الدراســـ

ــاـملان املركزـية ومكتـبة املـلك عـبد العزي ز للعلوم  املـلك عـبد العزيز الـعاـمة، ومكتـبة املـلك ســـــ
ــر الوعي القانوني يف   وأظهرت نتائج الدراســـــــةوالتقنية)،   ــاليب املتبعة يف نشـــ تفاوت األســـ

مؤسـسـات املعلومات السـعودية، وتوازن برامج وأنشـطة مؤسـسـات املعلومات يف نشـر الوعي  
ــورات ومطبوعات  ــادر املعلومات القانونية، وتوزيع منشـ القانوني وتنوعها ما بني توفير مصـ

القوانني واألنظمـة، وتـقدمي أنشـــــــطـة تثقيفـي  ذات عالـقة القوانني  ـب ة تعزز معرـفة روادهـا ـب
  واألنظمة.

بعنوان: "مدى توافر الوعي القانوني بأنظمة ولوائح    )٨٨(  )٢٠١٧دراســة عادل ســالم علي (  -٢
ا على طالب كليــة التربيــة جــامعــة احلــديــدة دراســــــــــة    -التعليم بــاجلمهوريــة اليمنيــة تطبيقــً

  ميدانية":
ي القانوني بأنظمة ولوائح التعليم  دراســــة إلى الكشــــف عن مدى توافر الوعدفت اله     

جامعة احلديدة، واملتعلقة بالتشــريعات املنظمة للحياة اجلامعية،   -لدى طالب كلية التربية
) طالًبا وطالبة، واعتمد على  ٤٣٩واستخدم الباحث املنهج الوصفي، وبلغت عينة الدراسة (

ــتبانة كأداة للد ــة،  االســــ ــبة  الوعي الق وأظهرت نتائج الدراســــــــة أنراســــ انوني موجود بنســــ
  متوسطة لدى الطالب.

بعنوان: "دور معلمي املدارس احلكومية   )٨٩(  )٢٠١٧دراســــــــة محمود عبد املجيد عســــــــاف (  -٣
باملحافظات اجلنوبية لفلســـــــطني يف تعزيز الوعي بالقانون الدولي اإلنســـــــاني لدى طلبتهم  

  وسبل تفعيله":
احلكومية  الدراسة  هدفت      املدارس  يف  املعلمني  تقدير  درجة  على  التعرف   إلى 

الدولي بالقانون  الوعي  اإلنساني لدى   باملحافظات اجلنوبية لفلسطني لدورهم يف تعزيز 
)، واعتمد ٤٤٩طلبتهم، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وبلغت عينة الدراسة (

أن أكثر من نصف أفراد العينة    ائج الدراسة إلىت نت وخلصسة،  على االستبانة كأداة للدرا
وقواعد القانون الدولي اإلنساني، وأن درجة التقدير الكلية  ) يجهلون متاًما ماهية%٥٢٫٩(
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يف املعلمني  تعزيز   لدور  يف  لدورهم  لفلسطني  اجلنوبية  باملحافظات  احلكومية  املدارس 
  ضعيفة.  تهم كانتبالقانون الدولي اإلنساني لدى طلب الوعي

"الـــوعـــي   )٩٠(  )٢٠١٧(  Mrs.Ranjithamani ,Manjula Deviدراســــــــــــة    -٤ بـــعـــنـــوان: 
  القانوني بني املتعلمني":

هدفت الدراسة الى التعرف على مستوى الوعي لدى املعلمني، وقد اتبع الباحثان منهج     
) الدراسة  عينة  وبلغت  الدراسة،  لهذه  على  ٢٠٠املسح  واعتمدا  املعلمني،  من  مفردة   (

للدراسة،   كأداة  إلىاالستبانة  الدراسة  نتائج  الوعي    وتوصلت  يف  كبير  اختالف  وجود 
ا بني  القانونية  وعًيا  باحلقوق  العلوم  معلمو  ميتلك  حيث  التخصص،  أساس  على  ملعلمني 

أفضل باحلقوق القانونية من مدرسي املجموعة الفنية، وأن هناك فرًقا كبيًرا يف الوعي 
حيث ميتلك املعلمون احلضريون    ،ملعلمني على أساس نوع املدرسةباحلقوق القانونية بني ا 

  لمني الريفيني. وعًيا أفضل باحلقوق القانونية مقارنة باملع 
بني    )٩١( )  ٢٠١٦(   Guangtang Pan ,He Yuدراسة    -٥ القانوني  الوعي  تعزيز  بعنوان: 

  الطالب يف ضوء اإلميان بالنظرية األيديولوجية والسياسية": 
قدمي طرق وأساليب لتعزيز الوعي القانوني بني الطالب والتي منها  اسة إلى تهدفت الدر  

نظام املناهج الدراسية متضمنة بعض املعلومات القانونية لتنمية  التشجيع على إعادة بناء  
على   الطالب  وتدريب  القانونية،  املعرفة  من  بدًال  املمارسة  على  والقدرة  القانوني  الفكر 

ية واملساواة والعدالة واحلقوق والواجبات، وأن يتم عقد ندوات املفاهيم الصحيحة للحر
، وميكن للكليات واجلامعات واملدارس إضافة  لطالبلتنمية وتعزيز الوعي القانوني بني ا

دورات عامة متعلقة بالتعليم القانوني، كما يجب على الكليات واجلامعات واملدارس خلق  
، وأن يولوا اهتماًما القانون بهادريب روح سيادة  بيئة قانونية جيدة، وتوفير ضمان قوي لت 

  كبيًرا لأليديولوجية.
بعنوان: "فـاعليــة برنـامج إثرائي يف التــاريخ لفهم    )٩٢(  )٠١٦٢دراســـــــــة هبــة حلمي أحمــد (  -٦

القانون اإلنســاني للتمييز بني احلقوق والواجبات العامة وتنمية امليل نحو  بعض تشــريعات
 ": ة اإلعداديةالوطن لدى تالميذ املرحل حب

تشــريعات   هدفت الدراســة إلى الكشــف عن فاعلية برنامج إثرائي يف التاريخ لفهم بعض   
امليل نحو حب الوطن لدى   القانون اإلنســاني للتمييز بني احلقوق والواجبات العامة وتنمية

الوصـــــفي، واملنهج التجريبي، وتكونت   تالميذ املرحلة اإلعدادية، واســـــتخدم البحث املنهج
اإلعدادية للصـــــــف الثالث اإلعدادي  ) طالبة من طالبات املرحلة٤٠(ينة الدراســـــــة من ع

ومتثلت أدوات الدراســــة يف اســــتخدام اختبار  مبدرســــة الزيتون احلديثة اإلعدادية بنات،
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امليل نحو حب الوطن، وبرنامج إثرائي يف التاريخ لفهم بعض تشـريعات   حتصـيلي، ومقياس
 وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة علىاجبات العامة،  بني احلقوق والوالقانون اإلنساني للتمييز 

يف تنميــة وعي الطالب مبــا لهم من  أن البرنــامج اإلثرائي قــد حقق الهــدف من إعــداده
النصـوص القانونية املدعمة لذلك، مما  حقوق، وما عليهم من واجبات يف ضـوء اسـتعراض

  له.ة من أجوالتضحي يشكل لديهم ميًال إيجابًيا نحو حب الوطن
ــن بني خلف (  -٧ ــة أروى خالد عماوي، ومحمود حســــ بعنوان: "وعي معلمي   )٩٣(  )٢٠١٤دراســــ

  ملمارساتهم الشخصية والتعليمية يف البيئة املدرسية األردنية":  العلوم باملساءلة القانونية
 هدفت الدراســـة إلى معرفة املمارســـات الشـــخصـــية والتعليمية التي يقوم بها معلمو       
ــاءلةوم يفالعل ــاءلة قانونية، وحتديد درجة وعيهم باملســ ــهم ويعقبها مســ القانونية    مدارســ

إلى معرفة أثر كل من  املترتبة على ممارـساتهم الـشخصـية والتعليمية يف مدارـسهم، إضـافة
باملســـاءلة القانونية، وذلك من  ســـة، وســـنوات اخلبرة يف درجة وعيهماجلنس، وموقع املدر

 )٤٣٠وثباتها، وجرى تطبيقها على عينة بلغت ( احثان من صـدقهاخالل اـستبانة حتقق الب
احلكومية  معلًما ومعلمة يف إقليم شـــمال األردن، من الذين يعملون يف املدارس األســـاســـية

قانونية، وأن  ) ســلوًكا اســتوجبت مســاءلة٣٥ك (هنا وأظهرت نتائج الدراســة أنواخلاصــة،  
ــًحا يف درجة وعي معلمي الع نت الدراســـة أن  لومهناك تدنًيا واضـ ــاءلة القانونية، وبيَّ باملسـ

  .لوعي معلمي العلوم باملساءلة القانونية لصالح اإلناث هناك فروًقا ذات داللة إحصائية
"وظــائف الوعي القــانوني لألطفــال  بعنوان:    )٩٤(  )٢٠١٣(  Elena pevtsovaدراســــــــــة   -٨

    والشباب":
ــة إلى التعرف على وظـائف الوعي الـقا      نوني لألطـفال والشــــــــباب يف ـهدـفت اـلدراســـــ

الوعي القانوني    وتوصلت الدراسة إلى أناسة على املنهج الوصفي،  املدارس، واعتمدت الدر
وكيــة والتقييميــة يقوم بعــدة وظــائف لــدى التالميــذ من بينهــا: الوظــائف املعرفيــة والســـــــل

د  والتنظيميــة، حيــث تعتبر الوظيفــة التنظيميــة هي األكثر أهميــة، كمــا يعمــل على حتــديــ
  سلوكهم القانوني، باإلضافة إلى معرفتهم بالظواهر القانونية وما هي حقوقهم وواجباتهم. 

    تعقيب عام على الدراسات السابقة: 
يتضــح للباحث من خالل اســتعراض الدراســات الســابقة بروز مجموعة من املالحظات     

  واالستنتاجات جنملها على النحو التالي:
نوني للمتعلمني ســواء ى انخفاض الثقافة والوعي القا• أكدت بعض نتائج الدراســات عل

  للطالب أو املعلمني أو اإلداريني يف جميع املراحل التعليمية املختلفة.
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أكدت نتائج بعض الدراسـات أن الوعي السـياسـي ضـرورة مهمة يحتاجها األفراد لفهم   •
  األحداث والقضايا السياسية املحيطة بهم.

نهج الوصفي واملنهج التجريبي  يف الدراسات السابقة بني امل• تنوعت املناهج املستخدمة 
ــة احلالة، وإن  ــلوب املقارنة، ودراســـ ــح وأســـ ــبه التجريبي ومنهج املســـ كان املنهج  وشـــ

  الوصفي هو املنهج الغالب على معظم الدراسات. 
ــابـقة ـفاعلـية بعض البرامج املقترحـة للمواد    ــات الســـــ • أـكدت نـتائج كثير من اـلدراســـــ

  تنمية الوعي السياسي لدى الطالب.الدراسية يف
ــابقة على عينة الطالب بجميع املراحل التعليمية؛ ألنهم   ــات الســ • ركزت معظم الدراســ

  اشتراًكا باألنشطة الالصفية وأكثر احتياجا للوعي السياسي والقانوني.األكثر  
 مني.• أهمية دور وسائل اإلعالم بأشكالها املختلفة يف تشكيل الوعي السياسي للمتعل

ــي يف تنمية   ــابقة لتؤكد أهمية ودور البرملان املدرسـ ــات السـ • جاءت نتائج بعض الدراسـ
ــية لدى الطالب، مث ــخصــ ــية وتعزيز جوانب الشــ ــاســ ل تنمية املهارات القيادية واألســ

  لديهم.
  أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة:

ــكل عل  ــها بشـ ــاؤالتها وفروضـ ــع تسـ ــة، ووضـ ــكلة الدراسـ مي يحقق  • حتديد  وبلورة مشـ
  أهداف الدراسة.

 • اختيار املنهج املناسب لتناول موضوع الدراسة. 
  للدراسة.• حتديد األساليب اإلحصائية املناسبة 

• اإلفادة من النتائج التي انتهت إليها الدراســـــات الســـــابقة، ومحاولة الربط بينها وبني  
  هذه الدراسة،

 والتعرف على أوجه االتفاق واالختالف بينها.
 طار النظري املناسب للدراسة.يد اإل• حتد

أهمية هذه • صـياغة األهداف وحتديد املتغيرات اخلاصـة بالدراسـة، والتحقق من مدى 
  الدراسة.
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  نتائج الدراسة وتفسيراتها: 
  . األنشطة اإلعالمية املفضلة لدى طالب املرحلة الثانوية عينة الدراسةأكثر  -١

  عينة الدراسة  املفضلة لدى طالب املرحلة الثانوية إلعالمية األنشطة ايوضح  أكثر ):  ٢جدول (    

  األنشطة اإلعالمية

  العينة
  اإلجمالي 

  إناث  ذكور

  النسبة املئوية   التكرار  %  ك  %  ك

  % ٩٤ ٣٧٦ %٩٢٫٢ ١١٩ %٩٤٫٨ ٢٥٧  البرملان املدرسي   
  %٦٨٫٨  ٢٧٥ %٦٦٫٧ ٨٦ %٦٩٫٧ ١٨٩ اإلذاعة املدرسية     

  %١٤٫٣  ٥٧  %١٧٫٨  ٢٣  %١٢٫٥  ٣٤  القصص القصيرة 
  % ٣٢  ١٢٨  %٤٠٫٣  ٥٢  % ٢٨  ٧٦الصحافة املدرسية              

  %٢٠٫٣  ٨١  %١٨٫٦  ٢٤  % ٢١  ٥٧املسرح املدرسي               
  %٣١٫٥  ١٢٦  % ٣٨  ٤٩  %٢٨٫٤  ٧٧  الشعر    

  بإمكان املبحوث اختيار أكثر من بديل(*) 

المية املفضلة لدى طالب  يتضح من بيانات اجلدول السابق أن أبرز األنشطة اإلع
البرملان املدرســــي) حيث جاء يف الترتيب األول اســــة متثلت يف (املرحلة الثانوية عينة الدر

، بينـما ـجاءت  %٦٨٫٨، ثم (اإلذاـعة اـملدرســــــــية) يف الترتـيب الـثاني بنســــــــبة  %٩٣بنســــــــبة  
  .%١٤٫٣(القصص القصيرة) بنسبة  

ــي) على الترتي    ــول (البرملان املدرســ ب األول إلى أنه النشــــاط املفضــــل  وقد يرجع حصــ
يــث القــدرة على االنــدمــاج واالنخراط فيــه، والعمــل على خلق نوع من واملحبــب لــديهم، ح

املنافســة اإليجابية لدى الطالب، باإلضــافة إلى إتاحة الفرصــة أمامهم ملناقشــة القضــايا  
تقدمي لفرصـــــة لكل طالب لتوضـــــيح رأيه جتاه هذه القضـــــايا، واملختلفة بحرية، وإعطاء ا

يجعل الطالب على فهم ودراية مبا يحيط بهم    بعض احللول املمكنة لها، باإلضــافة إلى أنه
من أحداث وقضـايا مختلفة، كما قد يرجع الـسبب يف ذلك إلى طبيعة اختيار الباحث عينة  

درـسي، وبالتالي فلدى هؤالء الطالب درجة  عمدية من الطالب املـشاركني فعلًيا بالبرملان امل
عالمية األخرى، وذلك يفسـر  تفضـيل البرملان املدرسـي دون غيره من األنشـطة اإلمن حب و

حصـول البرملان املدرـسي على الترتيب األول، بينما جاءت (القصـص القصـيرة) يف الترتيب  
ــافة   العتمادها على  األخير، وقد يرجع ذلك إلى عدم حب وتفضــــــيل الطالب لها، باإلضــــ

  عية التي قد يفتقرها عدد كبير من هؤالء الطالب. التأليف والكتابة األدبية واإلبدا
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) والتي ٩٥) (٢٠١٦وتختلف هـذه النتيجـة مع نتـائج دراســــــــات (وائـل صـــــــالح جنيـب:              
أوضـحت أن أهم األنشـطة التي يجب توافرها للطالب يف املدرسـة كانت اإلذاعة املدرسـية 

، يليها البرملان املدرسي  %٢٣ة بنسبة، تليها الصحافة املدرسي%٣٠٫٨املركز األول بنسبة يف  
من عينة الطالب على    %٤٠٫٨حيث أكد   )٩٦) (٢٠١٩و(عبد املحســن أحمد:،  %١٧٫٢بنســبة

  تفضليهم للفيلم املدرسي عن ممارسة باقي األنشطة اإلعالمية املدرسية األخرى.

  مية املفضلة لدى طالب املرحلة الثانوية ) يوضح األنشطة اإلعال١شكل (

  .توافر نشاط البرملان يف املدرسة من وجهة الطالب عينة الدراسة ية أهممدى  -٢
  أهمية توافر نشاط البرملان يف املدرسة من وجهة الطالب عينة الدراسة يوضح مدى  ) ٣جدول ( 

  مدى األهمية 

  العينة
  اإلجمالي 

  إناث  ذكور

  النسبة املئوية   التكرار  %  ك  %  ك

 %٦٠٫٣  ٢٤١  %٦١٫٢ ٧٩  %٥٩٫٨ ١٦٢ مهم بدرجة كبيرة

  %٣٧٫٧ ١٥١ %٣٧٫٢ ٤٨ % ٣٨  ١٠٣ مهم بدرجة متوسطة

  %٢  ٨ %١٫٦ ٢ %٢٫٢ ٦  مهم بدرجة ضعيفة   

  % ١٠٠  ٤٠٠  % ١٠٠  ١٢٩  % ١٠٠  ٢٧١ اإلجمالي 

ــة من   ــاط البرملان يف املدرسـ ــابق إلى أن مدى أهمية توافر نشـ ــير بيانات اجلدول السـ تشـ
جة كبيرة) يف الترتيب األول بنســــبة  وجهة نظر الطالب عينة الدراســــة تتمثل يف (مهم بدر

، وأخيًرا (مهم بدرجة  %٣٧٫٧، ثم (مهم بدرجة متوسـطة) يف الترتيب الثاني بنسـبة  %٦٠٫٣
  .%٢  ضعيفة) بنسبة

  

94.0%

68.8%

14.3%

32.0%

20.3%

31.5%

ي   ان المدرس البرلم یة     ة المدرس اإلذاع القصص القصیرة
یة              حافة المدرس الص ي               رح المدرس المس الشعر   
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وـقد يرجع حصـــــــول (مهم ـبدرـجة كبيرة) على الترتـيب األول، إلى االهتـمام الكبير من      
ان داخل املدرســة لتزويد وعي الطالب  قبل اجلهات التعليمية املســئولة بتوافر نشــاط البرمل

ــاـيا يف جميع النواحي واملـجاالت، والعـمل على توفير اـلدعم  ـباملعلوـمات واألـحداث والقضـــــ
كـما أـنه ـقد يرجع إلى اـلدور الكبير اـلذي يقوم ـبه البرـملان اـملدرســـــــي يف   عنوي ـله،اـملالي وامل

لعمل على تعزيز روح القيادة فتح قنوات التواصـل بني الطالب وإدارة املدرسـة واملعلمني، وا
لدى الطالب األعضـــاء، وتعميق مبدأ االنتماء واملواطنة لديهم، واشـــتراكهم يف املمارســـات  

  ي تتيح الفرص أمامهم لتبادل اآلراء.رسية التالدميقراطية املد
وتؤكد هذه النتيجة على حتويل األنشطة الطالبية واإلعالمية لواقع ملموس ميكن رؤيته     

ه على أرض الواقع ـباـملدارس، كـما ـيأتي ذـلك كرد فـعٍل طبيعي لتلبـية احتـياـجات ومـعايشــــــــت
ــًيا من هذا املومتطلبات املجتمع،   ــاســ ــة جزًءا أســ جتمع، كما أنها تعتبر  الذي تعتبر املدرســ

مؤســـــــســــــــة اجتمـاعيـة تربويـة وال تتجزأ عن املجتمع، وال ميكن فصـــــــلهـا عن متطلبـات  
اجـات وحتـدـيات املجتمع اخلـارجي اة واحتـي ، ومبـا أن البرـملان صـــــــورة مصـــــــغرة من احلـي

الســياســية ومتطلباتها؛ إذًا فالبد من االهتمام بتبســيط وممارســة هذه الصــورة باملجتمع  
  كمل وجه.سي على أاملدر

ا إلى وجود درجة مرتفعة من الوعي لدى الطالب عينة      ــً ــير هذه النتيجة أيضــــ كما تشــــ
اإلعالمية خاصـــــة والتي من بينها البرملان  الدراســـــة بأهمية األنشـــــطة املدرســـــية عامة و

املدرســي، حيث تركت مكتســبات ثورة يناير بصــمة على شــخصــية هؤالء الطالب، فأصــبح  
ــية واالجتماعية من خالل هذه هم قناعة كبيرة بأهلدي ــياســ ــاركتهم يف احلياة الســ مية مشــ

تـلك اـلدوافع  األنشــــــــطة، كـما يعتبر البرـملان اـملدرســـــــي مبـثاـبة الـطاـقة التي تفجر ـبداخلهم  
ــتقبل وحتقيق الذات، لذا جاء رأيهم بأهمية   ــحيح يف بناء املســــ وجتعلهم يف طريقهم الصــــ

  باملدرسة.وتفعليه  توافر البرملان املدرسي بدرجة كبيرة 
  

  
) يوضح أهمية توافر  ٢شكل (

  نشاط البرملان يف املدرسة

  

 

   
   

مھم بدرجة 
ضعیفة   ;  

مھم بدرجة %2
متوسطة;  
%37.70

مھم بدرجة 
كبیرة;  

%60.30
مھم بدرجة كبیرة طة مھم بدرجة متوس عیفة    مھم بدرجة ض
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  لبرملان املدرسي.مدة مشاركة طالب املرحلة الثانوية عينة الدراسة يف نشاط ا -٣
  يوضح مدة مشاركة طالب املرحلة الثانوية عينة الدراسة يف نشاط البرملان املدرسي  ) ٤جدول ( 

  املدة 

  العينة
  اإلجمالي 

  إناث  ذكور

  النسبة املئوية   التكرار  %  ك  %  ك

 %٤٦٫٣ ١٨٥ %٤٢٫٦ ٥٥ % ٤٨ ١٣٠ منذ سنة فأقل 

  % ٤٣ ١٧٢ %٤٠٫٣ ٥٢ %٤٤٫٣ ١٢٠ منذ سنة وأكثر 

  %١٠٫٧  ٤٣ %١٧٫١ ٢٢ %٧٫٧ ٢١ سنيني فأكثر ٣ذ من

  % ١٠٠  ٤٠٠  % ١٠٠  ١٢٩  % ١٠٠  ٢٧١ اإلجمالي 

يتضـــح من اجلدول الســـابق أن مدة مشـــاركة طالب املرحلة الثانوية عينة الدراســـة يف     
، ثم  %٣٦٫٣املدرســي متثلت يف (منذ ســنة فأقل) يف الترتيب األول بنســبة    نشــاط البرملان

ــنة وأكثر) يف   ــبة (منذ ســـ ــنني فأكثر) يف الترتيب   ٣، ثم (منذ  %٤٣الترتيب الثاني بنســـ ســـ
  .%١٠٫٧الثالث واألخير بنسبة  

وقد تأتي هذه النتيجة كنتيجة حتمية نتيجة التغيرات الســـــــياســـــــية األخيرة، واالهتمام    
ظومة التعليمية وتفعيل األنشــطة باملؤســســات التعليمية، حيث أكدت بعض الدراســات باملن

ارسة الطالب ألنشطة اإلعالم التربوي؛ ألنها تسهم يف رفع مستوي التفكير  على أهمية مم
وجاء ذلك جتاوبًا مع ما نادت وناشــدت به مؤســســات  الدولة، وهو أن اإلبداعي للطالب،  

نشـــــطة الطالبية، وذلك ما أكدته دراســـــة (إميان عاشـــــور  عام األ  ٢٠١٩-٢٠١٨يكون عام 
ا املختلفة باألنشــطة  )، وبذلك ميكن القول بأن اهتمام الدولة ومؤســســاته٩٧) (٢٠١٩ســيد:  

ــات التعليمية واإلدارات التعليمية بتفعيل منظومة   ــســــ الطالبية انعكس على اهتمام املؤســــ
ات والفعاليات اإلعالمية املدرسـية،  األنشـطة واالشـتراك يف العديد من األنشـطة واملهرجان

م التربوية، وكل ذلك بدوره يســهم يف فاعلية هذه األنشــطة  ومنها البرملان املدرســي واألفال
وبقاء أثرها على املسـتوى االجتماعي والنفسـي لدى الطالب، وهذا ما أكدته دراسـة أخرى  

ة، وأن عمر هذا وهي اهتمام الدولة ومؤســــــســــــات التعليم بتفعيل دور األنشــــــطة الطالبي
  ).٩٨) (٢٠٢٠إميان عاشور سيد: التفعيل ومدته الزمنية وجني ثماره لم تتعد العام (

  
  



  

                                  
 

١٢١١ 

  برغبتهم.  اشتراك الطالب عينة الدراسة يف نشاط البرملان املدرسيمدى  -٤
  برغبتهم  اشتراك الطالب عينة الدراسة يف نشاط البرملان املدرسييوضح مدى  )٥جدول (

  االشتراك مدى 

  العينة
  اإلجمالي 

  إناث  ذكور

  النسبة املئوية   التكرار  %  ك  %  ك

 %٩٥٫٣ ٣٨١ %٩٦٫٩ ١٢٥ %٩٤٫٥ ٢٥٦ نعم

  %٤٫٧  ١٩ %٣٫١ ٤ %٥٫٥ ١٥ ال

  % ١٠٠  ٤٠٠  % ١٠٠  ١٢٩  % ١٠٠  ٢٧١ اإلجمالي 

املشتركني يف نشاط   -عينة الدراسة-تشير بيانات اجلدول السابق أن نسبة الطالب        
بة ، ثم (ال) يف الترتيب الثاني بنس%٩٥٫٣البرملان املدرسي برغبتهم متثلت يف (نعم) بواقع  

٤٫٧%.  
وميكن أن يعزى ذلك إلى أن الطالب يقومون باالشـــتراك يف نشـــاط البرملان املدرســـي      

بدون أي ضـغوط أو قيود وحًبا منهم يف هذا النـشاط دون غيره من األنـشطة، كما    برغبتهم
ا إلى اهتمـام الطالب ورغبتهم يف التغيير واملشــــــــاركـة يف احليـاة  قـد يرجع ذلـك أيضــــــــً

ســــياســــية، مما يدفعنا إلى ضــــرورة االهتمام بوضــــع خطط برامجية ترتقي  املجتمعية وال
ــرورة االهتمام باخل ــتوى طالبنا، وضــ ــكيل مبســ ــهم يف بناء وتشــ ــتقبلية التي تســ طط املســ

اجتاهات هؤالء الطالب بطريقة صـحيحة وسـليمة، وهذا ما مت وضـعه بالفعل ضـمن خطة  
ــر ــكيل ا٢٠٣٠مصــ ــطة، وبناء وتشــ ــرورة االهتمام باألنشــ ملعارف لدى طالبنا، وحتويل  ، ضــ

ة،  املدرســـة من مؤســـســـة تعليم إلى مؤســـســـة إصـــالح وإنشـــاء وتفريغ الشـــحنات االنفعالي
ــاحة من احلرية والدميقراطية، وذلك عن   ــف املواهب، ولن يأتي ذلك دون وجود مســ وكشــ
طريق تلبية رغبات الطالب وعدم إجبارهم على ممارســــة شــــيء ال يرغبون فيه، ألنهم لن  

  باإلجبار.يبدعوا 

    ) يوضح اشتراك الطالب يف نشاط البرملان املدرسي برغبتهم٣شكل (

%77.70, نعم

%22.30, ال

نعم ال



                
 

١٢١٢ 

  . أسس اختيار الطالب عينة الدراسة يف البرملان املدرسي -٥
  أسس اختيار الطالب عينة الدراسة يف البرملان املدرسييوضح  )٦جدول (

  أسس االختيار 
  العينة

  اإلجمالي 
  إناث  ذكور

  بة املئوية النس  التكرار  %  ك  %  ك
 %٢٩٫٣ ١١٧ %٢٥٫٦ ٣٣ % ٣١ ٨٤ثقافتك املعرفية                    
  %٢٩٫٥  ١١٨  %٣٢٫٦  ٤٢  % ٢٨  ٧٦التصويت واالنتخاب               
  %٥٫٥  ٢٢  %٥٫٤  ٧  %٥٫٥  ١٥اإلعالن يف املدرسة              
  %٣٥٫٧  ١٤٣  %٣٦٫٤  ٤٧  %٣٥٫٥  ٩٦ميولك ورغباتك                   

  % ١٠٠  ٤٠٠  % ١٠٠  ١٢٩  % ١٠٠  ٢٧١ لي اإلجما

 يتضح من بيانات اجلدول السابق: أن أبرز أسس اختيار الطالب عينة الدراسة يف البرملان   
بنسبة   األول  الترتيب  يف  ورغباتك)  (ميولك  يف  متثلت  (التصويت  %٣٥٫٧املدرسي  ثم   ،

  .% ٥٫٥سبة ، ويف الترتيب األخير (اإلعالن يف املدرسة)، بن%٢٩٫٥واالنتخاب) بنسبة 
وقد يرجع حصــــول (ميولك ورغبتك) على الترتيب األول إلى أن الطالب يشــــتركون يف    

على رغبتهم يف املقام األول، ودون توجيه أو ضـغوط من قبل  نشـاط البرملان املدرسـي  بناءً 
)  ٥أخصـائي اإلعالم املدرسـي أو إدارة املدرسـة، وتتفق هذه النتيجة هذا مع نتائج جدول (

ــبة والتي أ ــحت أن نسـ ــي برغبتهم، بينما جاء يف  %٩٥٫٣وضـ ــتركون يف البرملان املدرسـ يشـ
ع ذلك إلى مدى حرص إدارات املدارس  الترتـيب األخير (اإلعالن يف املدرســـــــة)، فـقد يرج

على اتباع األســلوب الدميقراطي يف عملية انضــمام واختيار الطالب يف البرملان املدرســي،  
ًال إلى انتخاب وفرز األعضــــاء وعقد جلســــات البرملان  بداية من اإلعالن باملدرســــة وصــــو

  املدرسي.
  .اهتمام الطالب عينة الدراسة بنشاط البرملان املدرسيدرجة  -٦

  اهتمام الطالب عينة الدراسة بنشاط البرملان املدرسييوضح درجة  )٧جدول (

  مدى االهتمام

  العينة
  اإلجمالي 

  إناث   ذكور 

  ئوية النسبة امل   التكرار   %  ك  %  ك

 % ٦٣٫٧ ٢٥٥ % ٦٨٫٢ ٨٨ % ٦١٫٦ ١٦٧  مهتم بدرجة كبيرة   
  % ٣٤٫٥  ١٣٨ % ٣٠٫٢ ٣٩ % ٣٦٫٥ ٩٩ مهتم بدرجة متوسطة   

  % ١٫٣  ٥ ــــــــ  ــــــــ  % ١٫٩ ٥  مهتم بدرجة ضعيفة

  % ٠٫٥  ٢  % ١٫٦  ٢  ــــــــ   ــــــــ   غير متهم على اإلطالق

  % ١٠٠  ٤٠٠  % ١٠٠  ١٢٩  % ١٠٠  ٢٧١ اإلجمالي 



  

                                  
 

١٢١٣ 

ت اجلدول الســـابق إلى أن درجة اهتمام الطالب عينة الدراســـة بنشـــاط  تشـــير بيانا 
، ثم  %٦٣٫٧البرـملان اـملدرســـــــي متثـلت يف (مهتم ـبدرـجة كبيرة) يف الترتـيب األول بنســــــــبة  

، وأخيًرا (غير متهم على  %٣٤٫٥(مهتم بــدرجــة متوســـــــط) يف الترتيــب الثــاني بنســـــــبــة  
  .%٠٫٥اإلطالق) بنسبة 

ــول (مهتم بوقد يرجع ح    درجة كبيرة) على الترتيب األول إلى األثر الكبير الذي يعود  صــ
على الطالب من خالل ممارســتهم واهتمامهم بهذا النشــاط، يف تنمية قدراتهم اإلبداعية، 
وإطالق العنــان إلبراز ميولهم وقــدراتهم، وتوســـــــيع ثقــافتهم ومــداركهم، وتكوين املواطن  

على املشاركة اإليجابية وحتمل املسئولية، كما  ، وتعويدهم  الصالح الواعي املستنير املتكامل
ــار  ــي، فقد أشـ ــاط البرملان املدرسـ ــح هذه النتائج وجود قدر من اهتمام الطالب بنشـ توضـ

ان بن محمـد األحمـدي:٩٩) (٢٠٠٩(رفعـت الضـــــــبع: ) إلى أن اإلعالم ١٠٠) (٢٠١٢)، و(عـدـن
ره، ويأتي ذلك من التربوي وأنشـطته له دور فاعل يف إعداد النشء وتكوينه وتوعيته وتبصـي

  خالل اشتراك الطالب بهذا النشاط واالهتمام به.  
  . أسباب ودوافع مشاركة الطالب عينة الدراسة يف نشاط البرملان املدرسي -٧

  )  ٨جدول (

  أسباب ودوافع مشاركة الطالب عينة الدراسة يف نشاط البرملان املدرسييوضح 

  األسباب والدوافع

  اإلجمالي   العينة
    إناث  ذكور

  التكرار  %  ك  %  ك
النسبة  
  املئوية 

نشاط مختلف ويعتمد على القدرات  

 %٣٤٫٣  ١٣٧ %٢٧٫١ ٣٥ %٣٧٫٦ ١٠٢  الشخصية 

  %٧٢٫٥ ٢٩٠ %٧٥٫٢  ٩٧ %٧١٫٢  ١٩٣ يكسبني الثقة بالنفس
أسهم من خالل مشاركتي يف حل  

  % ٥١  ٢٠٤ % ٣٨ ٤٩ %٥٧٫٢ ١٥٥ العديد من املشاكل 

  % ٥٨  ٢٣٢  %٥٣٫٥  ٦٩  %٦٠٫١  ١٦٣  يسهم يف بناء شخصيتي 
  %٤٥٫٨  ١٨٣  %٤٨٫٨  ٦٣  %٤٤٫٣  ١٢٠ أكتسب من خالله لغة احلوار 

  % ٥١  ٢٠٤  %٤٦٫٥  ٦٠  %٥٣٫١  ١٤٤  لزيادة معلوماتي السياسية والقانونية 
نتبادل من خالل ممارسة نشاط  

  %٣٣٫٣  ١٣٣  % ٣٨  ٤٩  % ٣١  ٨٤  البرملان املدرسي اخلبرات والتجارب 

  بديل (*) بإمكان املبحوث اختيار أكثر من



                
 

١٢١٤ 

ــاركة الطالب عينة        ــباب ودوافع مشــ ــابق: أن أبرز أســ ــح من بيانات اجلدول الســ يتضــ
الدراســة يف نشــاط البرملان املدرســي متثلت يف (يكســبني الثقة بالنفس) يف الترتيب األول 

، بينما الترتيب  %٥٨، ثم (يسهم يف بناء شخصيتي) يف الترتيب الثاني بنسبة  %٧٢٫٥بنسبة  
تبادل من خالل ممارسة نشاط البرملان املدرسي اخلبرات والتجارب)  الح (ناألخير كان لص

  . %٣٣٫٣بنسبة  
وقـد يرجع حصـــــــول (يكســـــــبني الثقـة بـالنفس) على الترتيـب األول إلى أن البرملـان      

ــطة   ــهم عندما ينخرطون يف عمل وأنشـ ــاعد الطالب على زيادة ثقتهم بأنفسـ ــي يسـ املدرسـ
ضــوعات املختلفة، وإتاحة الفرصــة أمامهم للتعبير عن  واملو  البرملان، ومناقشــتهم للقضــايا

رأيهم بحرية تامة، والتحدث أمام زمالئهم وكســر حدة اخلجل لديهم، وحتملهم املســئولية،  
ــية  ــافة إلى أن أنشـــطة اإلعالم املدرســـي ُتعد من األنشـــطة املكملة للمناهج الدراسـ باإلضـ

ـحداث تغيرات يف ســـــــلوكهم، وتنمـية  ـفة، وإوالتي تعـمل على تلبـية احتـياـجات الطالب املختل
ــهم،   ــيتهم من النواحي املعرفية والوجدانية واملهارية، وتعزز ثقتهم بأنفســـ ــخصـــ جوانب شـــ
ــجاعة األدبية،   وتوفير مناخ للتفاعل الكبير بينهم، وعدم اخلوف من مواجهة اآلخرين والشـ

يف الترتيب  جارب)  وجاء (نتبادل من خالل ممارســة نشــاط البرملان املدرســي اخلبرات والت
األخير، ورمبا يعود ذلك إلى الطالب املشــتركني بالبرملان املدرســي يركزون يف املقام األول 
ــية   ــياســـ ــيتهم املختلفة يف املقام األول، وزيادة معلوماتهم الســـ ــخصـــ على تنمية جوانب شـــ
والقانونية، وأن تبادل اخلبرات والتجارب قد يحصـل عليها من أي مصـادر أخرى كاألسـرة  

  رب.واألقا
والتي    )١٠١()  ٢٠١٠وتتفق ـهذه النتيجـة مع نـتائج دراســـــــة (محـمد حـمدان املصـــــــاحلـة: 

أظهرت أن املدرســـة تولي اهتماًما كبيًرا بالطلبة املشـــتركني فيه، وتكليفهم باألنشـــطة املدرســـية  
  دليل على الثقة بقدراتهم، وبالتالي متيزهم عن سواهم. 
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  ي يناقشها البرملان املدرسي من وجهة نظر الطالب عينة الدراسة. أهم املوضوعات والقضايا الت -٨
يوضح أهم املوضوعات والقضايا التي يناقشها البرملان املدرسي من وجهة نظر الطالب  )٩جدول (

  عينة الدراسة 

  املوضوعات

  العينة
  اإلجمالي 

  إناث  ذكور

  النسبة املئوية   التكرار  %  ك  %  ك

 % ٥١ ٢٠٤ %٤٨٫٨ ٦٣ % ٥٢ ١٤١ السياسية

  %٦٠٫٣  ٢٤١ %٦١٫٢ ٧٩ %٥٩٫٨ ١٦٢ الثقافية          

  %٩٢٫٨  ٣٧١  %٩٤٫٦  ١٢٢  %٩١٫٩  ٢٤٩ التعليمية        

  %٥٥٫٨  ٢٢٣  %٥٦٫٦  ٧٣  %٥٥٫٤  ١٥٠ االجتماعية     

  %٣١٫٣  ١٢٥  %٣٤٫٩  ٤٥  %٢٩٫٥  ٨٠ الرياضية      

  %٢٩٫٨  ١١٩  %٤٠٫٣  ٥٢  %٢٤٫٧  ٦٧ الدينية         

  % ٤٦  ١٨٤  % ٤٥  ٥٨  %٤٦٫٥  ١٢٦  القانونية       

  (*) بإمكان املبحوث اختيار أكثر من بديل                                                                                                                    

ملان  تبني بيانات اجلدول الســــابق: أن أهم املوضــــوعات والقضــــايا التي يناقشــــها البر     
يف   %٩٢٫٨طالب عينة الدراســــة متثلت يف (التعليمية) بنســــبة  املدرســــي من وجهة نظر ال

، ويف الترتيــب األخير  ٦٠٫٣الترتيــب األول، ثم (الثقــافيــة) يف الترتيــب الثــاني بنســـــــبــة  
  .%٢٩٫٨املوضوعات (الدينية) بنسبة  

نـها من أكثر  وـقد يرجع حصـــــــول (املوضـــــــوعـات التعليمـية) على الترتـيب األول إلى أ     
ًما من قبل جميع منسـوبي العملية التعليمية من ناحية، وكثرة وتعدد هذه املوضـوعات اهتما

املوضــوعات من ناحية أخرى، كما أن هذه املوضــوعات والقضــايا متس الطالب مباشــرة، 
ــة، بينما جاءت  ــليهم أو تعاملهم داخل املدرســـ ــواًء يف حتصـــ ــكل كبير ســـ وتؤثر عليهم بشـــ

قد يعزى ذلك إلى عدم تعمق الطالب يف هذه دينية) يف الترتيب األخير، و(املوضــــوعات ال
ا وتعمًقا   املوضـوعات ملناقشـتها، باإلضـافة إلى أن هناك هيئات ومؤسـسـات أكثر اختصـاصـً
يف مناقشـــــة هذه املوضـــــوعات كاألزهر الشـــــريف، ودار اإلفتاء، وتختلف هذه النتيجة مع 

املرتبة األولى   احتلت املوضوعات االجتماعية) حيث  ١٠٢) (٢٠١٦دراسة (وائل صالح جنيب:
  من حيث املوضوعات التي يناقشها البرملان املدرسي.



                
 

١٢١٦ 

مدى اهتمام إدارة املدرسة مبسابقات البرملان على مستوى اإلدارة واملديريات من وجهة نظر عينة  -٩
  الدراسة. 

توى اإلدارة واملديريات من يوضح مدى اهتمام إدارة املدرسة مبسابقات البرملان على مس )١٠جدول (
  وجهة نظر عينة الدراسة 

  مدى االهتمام 

  العينة
  اإلجمالي 

  إناث  ذكور

  النسبة املئوية   التكرار  %  ك  %  ك

 %٦٠٫٣ ٢٤١ %٥٣٫٥ ٦٩ %٦٣٫٥ ١٧٢  دائًما   
  % ٣٧ ١٤٨ %٤٣٫٤ ٥٦ %٣٣٫٩ ٩٢ أحياًنا
  %٢٫٧  ١١ %٣٫١  ٤ %٢٫٦  ٧  نادرًا   

  % ١٠٠  ٤٠٠  % ١٠٠  ١٢٩  % ١٠٠  ٢٧١ اإلجمالي 

من وجهة   تشير بيانات اجلدول السابق أن مدى اهتمام إدارة املدرسة مبسابقات البرملان  
نظر عينة الدراسة على مستوى اإلدارة واملديريات متثل يف (دائًما) يف الترتيب األول بنسبة  

ث واألخير  ، ثم (نادرًا) يف الترتيب الثال%٣٧، ثم (أحياًنا) يف الترتيب الثاني بنسبة  %٦٠٫٣
  . %٢٫٧بنسبة 
ــول (دائًما) على الترتيب األول إلى مدى وعي إدا        ــة بقيمة  وقد يرجع حصـــ رة املدرســـ

نشــاط البرملان املدرســي واالهتمام به مثل باقي املناهج الدراســية، وبالتالي حتفز الطالب  
سـة على  حرص واهتمام إدارة املدرذلك إلى  على االشـتراك بهذه املسـابقات، كما قد يرجع  

  إظهار إبداعات الطالب يف نشــاط البرملان املدرســي، ألنه يعكس صــورة املدرســة واجلانب 
  اإلبداعي للطالب.

  مدى دعم وتشجيع األسرة على االشتراك بنشاط البرملان املدرسي من وجهة نظر عينة الدراسة.  -١٠
  ) ١١جدول (

  املدرسي من وجهة نظر عينة الدراسة  مدى دعم وتشجيع األسرة على االشتراك بنشاط البرملانيوضح  

  مدى الدعم 

  العينة
  اإلجمالي 

  إناث  ذكور

  النسبة املئوية   التكرار  %  ك  %  ك

 %٧٨٫٨ ٣١٥ %٧٧٫٥ ١٠٠ %٧٩٫٣ ٢١٥  نعم
  %٢١٫٢  ٨٥ %٢٢٫٥ ٢٩ %٢٠٫٧ ٥٦  ال

  % ١٠٠  ٤٠٠  % ١٠٠  ١٢٩  % ١٠٠  ٢٧١ اإلجمالي 



  

                                  
 

١٢١٧ 

ع األســرة على االشــتراك بنشــاط  توضــح بيانات اجلدول الســابق: أن مدى دعم وتشــجي   
البرملان املدرســــي من وجهة نظر عينة الدراســــة متثل يف (نعم) يف الترتيب األول بنســــبة  

  .%٢١٫٢، ثم (ال) بنسبة  %٧٨٫٨
ألمور وميكن أن يعزى حصــول (نعم) على الترتيب األول إلى مدى وعي األســر وأولياء ا    

ة أبنائهم، فيقومون بتشــــــجيع أبنائهم على  بقيمة وأهمية هذه األنشــــــطة وتأثيرها يف حيا
االشــتراك باإلعالم املدرســي وأنشــطته املختلفة والتي من أهمها البرملان املدرســي، الذي 
يكســـب الطالب العديد من املهارات املختلفة مثل: قدرة اإللقاء واخلطابة، ثم إن املشـــاركة  

علومات حول القضايا املختلفة  ان املدرسي تشجع الطالب على آليات البحث عن امليف البرمل
التي يناقشــــها البرملان املدرســــي، وزيادة خبراته العلمية والثقافية، وتتفق هذه النتيجة مع 

ــن: ــكرة علي حسـ ــة (سـ ــجيع أولياء األمور  ١٠٣) (٢٠١١نتائج دراسـ ــحت أن تشـ ) والتي أوضـ
ـسط حـسابي  املـشاركة يف أنـشطة اإلعالم املدرـسي جاء يف الترتيب األول مبتوألبنائهم على  

٢٫٩٨%.  
مدى دعم وتشجيع إدارة املدرسة على االشتراك بنشاط البرملان املدرسي من وجهة نظر عينة  -١١

  . الدراسة
مدى دعم وتشجيع إدارة املدرسة على االشتراك بنشاط البرملان املدرسي من وحهة يوضح  )١٢جدول (

  نظر عينة الدراسة

  مدى الدعم 

  العينة
  اإلجمالي 

  إناث   ذكور

  النسبة املئوية  التكرار  %  ك  %  ك

 % ٦٩٫٣ ٢٧٧ % ٧١٫٣ ٩٢ % ٦٨٫٣ ١٨٥  نعم

  % ٣٠٫٨  ١٢٣ % ٢٨٫٧ ٣٧ % ٣١٫٧ ٨٦  ال

  % ١٠٠  ٤٠٠  % ١٠٠  ١٢٩  % ١٠٠  ٢٧١ اإلجمالي 

يتضح من بيانات اجلدول السابق أن مدى دعم وتشجيع إدارة املدرسة على االشتراك      
ا املدرسي من وجهة نظر عينة  البرملان  الترتيب األول  بنشاط  (نعم) يف  لدراسة متثل يف 

  . %٣٠٫٨، ثم (ال) بنسبة  % ٦٩٫٣بنسبة 
ــطة اإلعالمية داخل         ــول (نعم) على الترتيب األول إلى أن جناح األنشـ وقد يرجع حصـ

ــجيع   ــرورة على مدى دعم وتشـ ــة وزيادة فاعليتها يف العملية التعليمية يتوقف بالضـ املدرسـ
ة، وموقفهم من هذه األنشـــطة وتهميشـــها، وتشـــجيع الطالب  إدارة املدرســـة لهذه األنشـــط



                
 

١٢١٨ 

وعدم إحباطهم، وحتفيز الطالب غير املشــــاركني، وإمياًنا منها  املشــــاركني بهذه األنشــــطة 
بأهمية ودور هذه األنشـــطة يف صـــقل شـــخصـــية الطالب يف جميع النواحي، وزيادة حجم  

ــتراك الطالب ــطة تزداد    املعرفة لديهم يف جميع املجاالت، فمن خالل اشــــ يف هذه األنشــــ
تصـل إليها املناهج الدراسـية يف   املعرفة عندهم، وأن هذه األنشـطة تعوض األجزاء التي لم

شـخصـية الطالب، وهو اجلانب العملي يف شـخصـية الطالب، وإعدادهم  ليكونوا مواطنني  
  دي.صاحلني وقادة يف املجتمع، ثم إن الطالب املشارك يف البرملان املدرسي هو طالب قيا

ــالم:     ي أظهرت  ) والت١٠٤) (٢٠٢٠وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراســـات (مرمي محمد سـ
أن دور ـمديري اـملدارس يف تفعـيل البرـملان اـملدرســـــــي جـاء ـبدرجـة مرتفـعة، و(خـاـلد أحـمد  

ا من قـبل اإلدارة اـملدرســــــــية ١٠٥) (٢٠١٣الصـــــــرايرة: ) والتي أوضــــــــحت أن هـناك اهتـمامـً
ية يف املشــــاركة يف فعالية البرملان املدرســــي بدًءا من الترشــــح  واملديريات التعليمية بالتوع

  عاون مع أعضاء البرملان الطالبي لتحقيق األهداف املرجوة منه.وانتهاًء بالت
  قياس الوعي السياسي للطالب عينة الدراسة من خالل اشتراكهم بالبرملان املدرسي. -١٢

  الدراسة من خالل اشتراكهم بالبرملان املدرسي مقياس الوعي السياسي للطالب عينةيوضح  )١٣جدول (

  العبارات

  العينة الكلية

الوزن   التكرار
  النسبي 

النسبة 
  املئوية

  الترتيب
  معارض  محايد   موافق

١  
املدرســــي يف بناء شــــخصــــية    يســــاعد البرملان

  الطالب سياسًيا.
١ ٩٧٫٨٣ ١١٧٤  ٠  ٢٦ ٣٧٤  

٢  
الـــطـــالب  وعـــى  املــــدرســـــــــــي  الـــبـــرملــــان  يـــزيــــد 

  ق والواجبات السياسية.باحلقو
١١ ٩٣٫٦٦ ١١٢٤ ٧ ٦٢ ٣٣١ 

٣  
تـعـلـم  لـلـطــــالــــب  ــي  املــــدرســـــــ الـبـرملــــان  يـتـيـح 

  املصطلحات السياسية.
١٤ ٥٩ ٣٢٧ 

١١١٣ 
 

١٣ ٩٢٫٧٥ 

٤  
الـبـرملــــان الـوالء   يــــدعـم  قـيـمـتـي  املــــدرســـــــــي 

  واالنتماء للوطن.
٣ ٩٦٫١٦ ١١٥٤ ٠ ٤٦ ٣٥٤ 

  ٢٦ ٨٧٫٧٥ ١٠٥٣ ٢١ ١٠٥ ٢٧٤ .تفعيل اللجان النوعية للبرملان املدرسي  ٥

٦  
ــاب ثقافة  ــي على إكســـــ يعمل البرملان املدرســـــ

  الدميقراطية السياسية.
٨ ٩٤٫١٦ ١١٣٠ ١٠ ٥٠ ٣٤٠ 

٧  
املــدرســــــــي على زيــادة املعرفــة   يعمــل البرملــان

والوعي بالقضــــايا واملوضــــوعات الســــياســــية 
  املختلفة.

١٦ ٩١٫٧٥ ١١٠١ ٣ ٩٣ ٣٠٤ 

٨  
املدرســـي فرصـــة التعبير عن  يكســـب البرملان

ـفــة التي تهم ال ــا املختل ــاه القضـــــــــــايـ رأي جتـ
  املدرسة واملجتمع.

٧ ٩٤٫٥٨ ١١٣٥ ٣ ٥٩ ٣٣٨ 



  

                                  
 

١٢١٩ 

٩  
قـيـم  غـرس  عــلى  املــــدرســـــــــي  اـلبـرملــــان  ـيعـمــــل 

  احلوار البناء لدى الطالب.
٤ ٩٥٫٨٣ ١١٥٠ ٢ ٤٦ ٣٥٢ 

١٠  
الـتـعــــايـش  قـيـم  املــــدرســـــــــي  الـبـرملــــان  يـنـمـى 

  والتسامح  بني الطالب.
١٥ ٩١٫٨٣ ١١٠٢ ٦ ٨٦ ٣٠٨  

١١  
ملان املدرسي الطالب من سياسة يحصن البر

االســــــــتقطـاب والتطرف املضـــــــــاد ملصــــــــلحـة  
  املجتمع.

٢٧ ٨٧٫٥٨ ١٠٥١ ٨ ١٣٣ ٢٥٩  

١٢  
متنيت أن أكون شــخصــية ســياســية بارزة من  

  خالل مشاركتي يف البرملان املدرسي.
٢٣ ٨٩٫٨٣ ١٠٧٨ ٥ ١١٢ ٢٨٣  

١٣  
لـغــــة  نـبــــذ  عـلـى  املــــدرســـــــــي  الـبـرملــــان  يـعـمــــل 

  التعصب السياسي لدى الطالب.
٢٨ ٨٤٫١٦ ١٠١٠ ٣١ ١٢٨ ٢٤١  

١٤  
الـــبـــرملــــان الــــدميـــقـــراطـــيــــة    يـــعـــمـــق  مـــبــــادئ 

  السياسية يف نفوس الطالب.
٢٠ ٩٠٫٦٦ ١٠٨٨ ٥ ١٠٢ ٢٩٣  

١٥  
ــي على تقبل الرأي  ــاعد البرملان املدرســــــ يســــــ

  والرأي اآلخر.
٢٥ ٨٨٫١٦ ١٠٥٨  ١٤ ١١٤ ٢٧٢  

١٦  
بقضـــــــــايـا املـدرســـــــــة ومشـــــــــاكـل    يهتم البرملـان

  املحيطة.املجتمع املدرسي والبيئة 
٢ ٩٧ ١١٦٤ ٠ ٣٦ ٣٦٤  

١٧  
ينمي البرملان املدرســي قيم النقد الســياســي 

  البناء.
٢١ ٩٠٫٣٣ ١٠٨٤ ٠ ١١٦ ٢٨٤  

١٨  
ــوب   ــلــ األســــــــــ ــي  املــــدرســــــــــ ــرملــــان  ــبــ الــ ــي  ــمــ ــنــ يــ

  الدميقراطي بني الطالب.
٩ ٩٤٫٠٨ ١١٢٩ ٩ ٥٣ ٣٣٨  

١٩  
املدرسـي على توفير املنافسـة   يسـاعد البرملان

 .السياسية الشريفة بني الطالب
٢٠ ٩٠٫٦٦ ١٠٨٨ ٩ ٩٤ ٢٩٧  

٢٠  
املــــدرســــــــي على جتنــــب  ــان  البرملــ ــد  ــاعــ يســــــــــ
املشــاحنات والتشــكيك يف الرموز الســياســية  

  الناجحة.
١٩ ٩٠٫٨٣ ١٠٩٠ ٢ ١٠٦ ٢٩٢  

٢١  
املدرســــــــي على القدرة على   يســــــــاعد البرملان

  اتخاذ القرار لدى الطالب.
١٢ ٩٣٫٥٨ ١١٢٣ ٠ ٧٧ ٣٢٣  

٢٢  
رشــــــــح يســــــــــاعــد البرملــان املــدرســــــــي على الت

واالنتخــاب واملشــــــــــاركــة يف اللجــان املختلفــة  
  باملدرسة.

٥ ٩٥٫٥ ١١٤٦ ٦ ٤٢ ٣٥٢  

٢٣  
املدرســــــــي (صــــــــورة مصــــــــغرة)   يعتبر البرملان

  ملجلسي الشعب والشورى.
١٠ ٩٣٫٧٥ ١١٢٥ ٧ ٦١ ٣٣٢  

٢٤  
يعمل البرملان املدرســـــي على إعداد القيادات 

  السياسية بني الطالب.
١٧ ٩١٫٥٨ ١٠٩٩ ٨ ٨٥ ٣٠٧  

٢٥  
املدرسي من املشاركة السياسية   البرملان  يزيد

  واإلقبال على االنتخابات.
٢٤ ٨٩ ١٠٦٨ ١٠ ١١٢ ٢٧٨  

٢٦  
البرملان املدرســــــي صــــــورة مصــــــغرة ملمارســــــة 
مـع  الـتـعــــامــــل  الــــدميـقـراطـيــــة يف  مـبــــاديء 

  اآلخرين.
٦ ٩٤٫٨٣ ١١٣٨ ٠ ٦٢ ٣٣٨  

٢٧  
ــان البرملــ ــاوض   يعلم  ـفـ الت ــارة  املــــدرســــــــي مهــ

  السياسي.
٫٩١٨٩ ١٠٧٩  ٩ ١٠٣ ٢٨٨  ٢٢  



                
 

١٢٢٠ 

٢٨  
ــاع  ــارة اإلقنـ ــان املـــدرســــــــي مهـ يكســـــــــــب البرملـ

  السياسي.
١٨ ٩١ ١٠٩٢ ٣ ١٠٢ ٢٩٥  

٢٩  
ــة احلرة  يســـعى البرملان املدرســـي إلى املناقشـ

للموضــوعات والقضــايا الســياســية املختلفة  
  بعيًدا عن التعصب الفكري والسياسي.

١٤ ٩٢٫٠٨ ١١٠٥ ٠ ٩٥ ٣٠٥  

٣٠  
ــل   ــارة التواصـــــــــ ــدرســــــــي مهـ ــان املـ يعلم البرملـ

  السياسي مع اآلخرين.
٨ ٩٤٫١٤ ١١٣٠ ٠ ٧٠ ٣٣٠  

% ٩٢٫١٦ ٣٣١٨١  اإلجمالي    

   
تشـير بيانات اجلدول السـابق إلى أن النسـب املئوية ملقياس الوعي السـياسـي للطالب عينة  

)، حيث  ٨٤٫١٦:  ٩٧٫٨٣الدراسـة من خالل اشـتراكهم  بالبرملان املدرسـي تراوحت ما بني (
درســـي يف بناء شـــخصـــية الطالب ســـياســـًيا) يف الترتيب  جاءت عبارة (يســـاعد البرملان امل

ــي لدى  األول، بينما جاءت عبار ــياسـ ــب السـ ــي على نبذ لغة التعصـ ة (يعمل البرملان املدرسـ
  الطالب) يف الترتيب األخير.

وقد يرجع حصـول (يسـاعد البرملان املدرسـي يف بناء شـخصـية الطالب سـياسـًيا) على      
ا خصـبة لبناء شـخصـية الطالب سـياسـًيا  الترتيب األول إلى أن البرملا ن املدرسـي ُيعد أرضـً

وتعزيز مهاراتهم الســـياســـية بدًءا من االحترام  لآلخرين، وممارســـة العملية الســـياســـية  
وإتاحة تعلم املصـــطلحات الســـياســـية والبرملانية، مثل: احلمالت  والســـلوك الدميوقراطي،  

للتعبير عن آرائهم بحرية تامة، ويظهر    االنتخابية، وتوفير الفرص املتكافئة جلميع الطالب
ا من خالل جترـبة تشـــــــكـيل املجـالس ابـتداًء مبرحـلة حق الترشـــــــح واالعتراض،   ذـلك جلـيً

ــة حق االقتراع   ــاء املجلس، وفرز  والدعاية االنتخابية، وممارسـ ــويت، وانتخاب أعضـ والتصـ
ن والنقاش  األصــــــوات، وإعالن النتائج، واملمارســــــة الفعلية لالجتماعات، وتشــــــكيل اللجا

اء،  واتخــاذ القرارات املختلفــة، وطرح األفكــار املختلفــة وتقبــل آراء اآلخرين، واحلوار البنــَّ
األغلبية، ضـمن عملية  والسـعي حلل املشـكالت بأسـلوب علمي ودميقراطي يحترم فيه رأى  

ــة، مما  ــاركة الفعلية يف اللجان املختلفة باملدرســ ــافة إلى املشــ حتاكي برملان الدولة، باإلضــ
يكسـب الطالب جتربة تصـقل فيها وتبني شـخصـيتهم السـياسـية، وتكسـبهم اخلبرة العملية  

ن  يف التفـاعـل واملشــــــــاركـة والقـدرة على اتخـاذ القرار، بينمـا جـاءت عبـارة (يعمـل البرملـا
ــي لدى الطالب) يف الترتيب األخير، ولعل ذلك   ــياسـ ــب السـ ــي على نبذ لغة التعصـ املدرسـ

والتســامح الســياســي لدى الطالب، ورمبا يعود ذلك إلى    يرجع إلى وجود حالة من الرضــا
  وجود مؤسسات أخرى تقوم  بنبذ لغة التعصب مبختلف أشكاله لدى الطالب.



  

                                  
 

١٢٢١ 

ثني على عبـارات املقيـاس ككـل كـاـنت مرتفعـة،  كمـا نالحظ أن درجـات موافقـة املبحو       
ــي لهؤالء الط ــياسـ الب، فهم يف حاجة  مما يدل على دور البرملان املهم يف تنمية الوعي السـ

شــديدة لفهم الواقع الســياســي املحيط بهم ســواء داخلًيا أو خارجًيا واألحداث والقضــايا 
الطالب على أرض الواقع الســــياســــية املتالحقة، كما قد ُيعد البرملان أقرب وســــيلة لدى  

لزيادة وتنمية الوعي السياسي، وألنهم يف هذه املرحلة العمرية قد يصعب عليهم االنضمام  
ــار (عبداهللا أحمد الذيفاني: ــية التي تقوم بهذا الدور، فقد أشــ ــياســ )  ٢٠٠٨لألحزاب الســ

ــطته املختلفة يعمل على تنوير الرأي العام الط١٠٦( ــي بأنشـــ البي،  ) إلى أن اإلعالم املدرســـ
وتنميــة الوعي يف جميع املجــاالت واإلدراك لــديهم، وإكســــــــابهم مهــارات النقــد والتحليــل  

له من معلومات وقـضايا، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراـسة (عهود  واالنتقاء ملا يتعرـضون  
) والتي أوضــــــــحت أن البرـملان اـملدرســـــــي يهيئ الطالب للحـياة  ١٠٧) (٢٠١٩فالح الهبـيدة:  

  دميقراطية، ويعزز بعض جوانب الشخصية لدى الطالب.البرملانية وال
  م بالبرملان املدرسي.قياس الوعي القانوني للطالب عينة الدراسة من خالل اشتراكه -١٣

  )١٤جدول (
  مقياس الوعي القانوني للطالب عينة الدراسة من خالل اشتراكهم بالبرملان املدرسييوضح 

  العبارات

  العينة الكلية

الوزن    التكرار

  النسبي

النسبة  

تي   املئوية 
تر

ال

  معارض  محايد   موافق  ب

١  
بــاحلقوق   يزيــد البرملــان املــدرســــــــي وعي الطالب

  ات القانونية.والواجب
١١ ٩٢٫٥٨ ١١١١  ٢  ٨٥ ٣١٣  

٢  
االلــتــزام   أهــمــيــــة  املــــدرســــــــــي  الــبــرملــــان  يــعــرفــنــي 

  القانوني.
١٢ ٩٢٫٥ ١١١٠ ٥ ٨٠ ٣١٥ 

٣  
الـقــــانـونـي  الـوعـي  مـن  املــــدرســـــــــي  الـبـرملــــان  يـزيــــد 

  باللوائح املنظمة للعملية التعليمية.
١٥ ٩٠٫٧٥ ١٠٨٩ ١٠ ٩١ ٢٩٩ 

٤  
ــان البرملــ ــة نصــــــــوص    أســــــــتطيع من خالل  معرفــ

  انني اخلاصة بدولتي.القو
٢٠ ٨٥ ١٠٢٠ ١٩ ١٤٢ ٢٣٩ 

٥  
يكســـــــــب البرملـان الطـالـب املفـاهيم األســـــــــاســــــــيـة 

  اخلاصة بالوعي القانوني.
١٩ ٨٨٫٤١ ١٠٦١ ٨ ١٢٣ ٢٦٩  

٦  
يعرف البرملـان املـدرســــــــي أنواع احلقوق القـانونيـة  

  املختلفة.
١٩ ٨٨٫٤١ ١٠٦١ ٢٧ ٨٥ ٢٨٨ 

 ٩ ٩٣٫٤١ ١١٢١ ٣ ٧٣ ٣٢٤  الب.املدرسي أنواع السلطات للط يعرف البرملان  ٧

٨  
يشــعر الطالب بقيمة تطبيق القانون يف املجتمع  

  من خالل البرملان املدرسي
٤ ٩٤٫٩١ ١١٣٩ ٣ ٥٥ ٣٤٢ 

 ١٨ ٨٩٫٠٨ ١٠٦٩ ٢٣ ٨٥ ٢٩٢  احلرية مكفولة للطالب يف البرملان املدرسي.  ٩



                
 

١٢٢٢ 

١٠  
املدرســي على التمســك باحلق  يســاعدني البرملان

  القانوني.
٣٩١١ ٩ ٤٣ ٣٤٨  ٤ ٩٤٫٩١  

١١  
تتمنى أن تكون محامًيا أو شــــخصــــية قانونية من 

  خالل االشتراك بالبرملان املدرسي.
٢١ ٨٢٫٠٨ ٩٨٥ ٣٩ ١٣٧ ٢٢٤  

١٢  
الـبـرملــــان الـقــــانـون    يـنـمـي  احـتـرام  قـيـم  املــــدرســـــــــي 

  وااللتزام القانوني.
٨ ٩٣٫٩١ ١١٢٧ ٠ ٧٣ ٣٢٧  

١٣  
يعلم البرملان املدرســــــي جتنب الوقوع يف األخطاء 

  نية.القانو
١٠ ٩٢٫٦٦ ١١١٢  ١١ ٦٦ ٣٢٣  

١٤  
يســــاعدني البرملان املدرســــي على اكتســــاب مبادئ  

  الدميقراطية.
١ ٩٥٫٧٥ ١١٤٩ ٣ ٤٥ ٣٥٢  

١٥  
البرملــان املــدرســــــــي احترام حقوق وواجبــات يعلم  
 .الغير

٥ ٩٤٫٨٣ ١١٣٨  ٥ ٥٢ ٣٤٣  

١٦  
ــكال املجالس  ــكًال من أشــ ــي شــ يعد البرملان املدرســ

  النيابية.
٦ ٩٤٫١٦ ١١٣٠ ٢ ٦٦ ٣٣٢  

١٧  
الـبـرملــــان مـن خـالل  الـطـالب  ــي   ميــــارس  املــــدرســـــــ

الــدميقراطيــة النيــابيــة كــأســــــــلوب للتــدريــب على  
  الدميقراطية.

١٤ ٩١٫٥ ١٠٩٨ ٢ ٩٨ ٣٠٠  

١٨  
يســـــــــــاعـــد البرملـــان املـــدرســــــــي يف تطبيق القـــانون 
ــة  واســــــــتخـدامـه بشــــــــكـل صــــــــحيح داخـل املـدرســـــــ

  وخارجها.
١٧ ٨٩٫٢٥ ١٠٧١ ١١ ١٠٧ ٢٨٢  

١٩  
ة حرة بــدون قيود قــانونيــة تكون هنــاك منــاقشــــــــــ 

فــة يف البرملــان  ــايــا املختل للموضــــــــوعــات والقضــــــــ
  املدرسي.

١٦ ٨٩٫٥ ١٠٧٤ ١٦ ٩٤ ٢٩٠  

٢٠  
القــــانون  ـفـــاهيم ســــــــيــــادة  يتــــدرب الطالب على م
والعدالة واملســــاواة والشــــفافية من خالل البرملان 

  املدرسي.
٢ ٩٥٫٥٨ ١١٤٧ ٢ ٤٩ ٣٤٩  

٢١  
ــاعــد البرملــان املــدرســــــــي التالميــذ يف كي فيــة يســــــــ

  الدفاع عن حقوقهم.
٧ ٩٤٫٠٨ ١١٢٩  ٥ ٦١ ٣٣٤  

٢٢  
يف تعلم اخلطوات القــانونيــة عنــد    يفيــد البرملــان

  مواجهة أية مشكلة لها جانب قانوني. 
١٣ ٩١٫٥٨ ١٠٩٩ ٨ ٨٥ ٣٠٧  

٢٣  
مــهــــارات حتــمــــل   مــن  املــــدرســــــــــي  الــبــرملــــان  يــزيــــد 

  املسئولية لدى الطالب.
٣ ٩٥٫٤١ ١١٤٥ ١٧ ٢١ ٣٦٢  

  اإلجمالي 
٢٥٣٢

٤ 
٥٩١٫٧ %   

تشير بيانات اجلدول السابق إلى أن النسب املئوية ملقياس الوعي القانوني للطالب عينة      
)، حيث  ٨٢٫٠٨:  ٩٥٫٧٥الدراسة من خالل اشتراكهم  بالبرملان املدرسي تراوحت ما بني (

الترتيب   البرملان املدرسي على اكتساب مبادئ الدميقراطية) يف  جاءت عبارة (يساعدني 
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ءت عبارة (تتمنى أن تكون محامًيا أو شخصية قانونية من خالل االشتراك  ما جااألول، بين
  بالبرملان املدرسي) يف الترتيب األخير. 

  (يســاعدني البرملان املدرســي على اكتســاب مبادئ الدميقراطية) وميكن إرجاع حصــول     
ــًيا وفاعالً يف ــاسـ ــي يؤدى دورًا أسـ ز احلياة تعزي  على الترتيب األول إلى أن البرملان املدرسـ

واملمارســــة الدميوقراطية بني أوســــاط الطالب، ويعتبر البرملان املدرســــي جســــًما طالبًيا  
يحـاكي البرـملان احلقيقي أو صـــــــورة مصـــــــغرة مـنه، من حـيث إجراء االنتخـاـبات الختـيار  
ــافة إلى احترام القوانني وأنظمة العمل، كما   ــرة، إضــ ــائه عبر انتخابات حرة ومباشــ أعضــ

اللـه على نهج األســـــــلوب الـدميوقراطي عنـد إبـداء الرأي واحترام  من خ  يتـدرب الطالب
ــعور الطالب من خالله   ــافة إلى شـ ــائب، باإلضـ ــاعدة يف اتخاذ القرار الصـ اآلخرين، واملسـ
آداب احلوار يف  ــة واالســـــــتمـاع، وااللتزام ـب اقشـــــ ة والرأي واملـن مبعنى تطبيق اـلدميقراطـي

اء والوالء للمجتمع ـلدى الطالب،  النتـممـعاجلـة القضـــــــاـيا، ويســـــــاـعد على غرس مـفاهيم ا
اء،  وحتقيق اـلدميقراطـية من خالل تكوين اجتـاـهات إيـجابـية نحوـها، وممـارســـــــة النـقد البنـَّ
فضــًال عن تعليم وتشــجيع الطالب كيفية الدفاع عن حقوقهم، ومعرفة واجباتهم، وترســيخ  

عليهم  ذـلك    الســـــــلوك اـلدميقراطي داـخل األســـــــر التي ينتمي إليـها الطالب، ممـا ينعكس
ــية قانونية من خالل   ــخصــــ ــتقبًال، بينما جاءت عبارة (تتمنى أن تكون محامًيا أو شــــ مســــ

ــي) يف الترتيب األخير ــتراك بالبرملان املدرســ ورمبا يعود ذلك إلى أن أمنياتهم حول  ،  االشــ
ــافة إلى   ــيات قد تكون بعيدة عن اهتمامات الطالب يف هذه املرحلة، باإلضـ ــخصـ هذه الشـ

  وجودة لدى الطالب عن هذه الشخصيات.ة املالصورة الذهني
كما نالحظ ارتفاع النســـــب املئوية ملوافقة املبحوثني على عبارات املقياس ككل، مما يدل     

ــكيل الوعي القانوني لدى  على   ــي يف تنمية وتشـ الدور الفعال الذي يقوم به البرملان املدرسـ
أحد مجاالت اإلعالم أن   )١٠٨) (٢٠١٩فقد أشــار (مصــطفى رجب:  ،طالب املرحلة الثانوية

التربوي املجـال القـانوني، والـذي يعني بتنميـة الوعي القـانوني، وتـأســـــــيس معرفـة واعيـة 
ومدركة بالدســتور والقوانني النافذة التي تنظم حياة الفرد يف املجتمع، وتوجه حركة الفرد  

احلقوق   يزانواملجتمع مًعا، والدولة ومؤسساتها نحو التعايش والسالم االجتماعي، وبيان م
ــريعات،   ــن االلتزام بهذه التشـــ ــؤوليات، وحتدي الثواب ملن يحســـ والواجبات، وحتديد املســـ
وحتدي العقاب ملن يسـعى إلى اختراق هذه التشـريعات وإهمالها، وأن دور أنشـطة اإلعالم 
التربوي هو توضــيح هذا الوعي وتنميته لدى الطالب، كما يعتبر البرملان املدرســي فرصــة  

قراطـية والتمثـيل النـيابي، إذ متـثل ـهذه املـجالس صـــــــورة ومنوذج للـتدرـيب  ـلدميملـمارســـــــة ا
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يحاكي املشـــاركة يف احلياة البرملانية خارج املدرســـة، وهذا ما أكدت عليه دراســـة (نســـيبة  
  .)١٠٩(  )٢٠١٢محمد حسن:

  املدرسي من وجهة نظر الطالب عينة الدراسة. الصعوبات التي تواجه البرملان -١٤ 
  يوضح الصعوبات التي تواجه البرملان املدرسي من وجهة نظر الطالب عينة الدراسة )١٥جدول (

  الصعوبات 

  اإلجمالي   العينة

    إناث  ذكور

  التكرار  %  ك  %  ك
النسبة  
  املئوية 

ضـعف قناعة بعض األخصـائيني بفكرة  
 البرملان املدرسي                 

٣٨٫٨ ١٥٥ %٣٧٫٢ ٤٨ %٣٩٫٥ ١٠٧% 

املــدارس    عــدم اهتمــام بعض مــديري 
 بنشاط البرملان املدرسي               

٧٣٫٥  ٢٩٤ %٧٢٫٩ ٩٤ %٧٣٫٨ ٢٠٠%  

ــة قرارات البرملان    جتاهل إدارة املدرســ
 املدرسي                             

٣٦٫٨  ١٤٧  %٣٣٫٣  ٤٣  %٣٨٫٤  ١٠٤%  

ــائـيـني   األخصــــــــ بـعـض  كـفــــاءة  نـقـص 
 املشرفني على نشاط البرملان املدرسي  

٢٢٫٥  ٩٠  %٢٤٫٨  ٣٢  %٢١٫٤  ٥٨%  

املدرســـــــي بصـــــــفة    عدم عقد البرملان
 منتظمة                                  

٦٠  ٢٤٠  %٧٣٫٦  ٩٥  %٥٣٫٥  ١٤٥ %  

ــة للطالب   ــجيع إدارة املدرســـ عدم تشـــ
 على االشتراك بهذا النشاط           

٢٦٫٥  ١٠٦  %١٦٫٣  ٢١  %٣١٫٤  ٨٥%  

لــدعم نشـــــــــاط   ميزانيــة  عــدم توفير 
  ي                          املدرس  البرملان

٦٧  ٢٦٨  %٧٢٫١  ٩٣  %٦٤٫٦  ١٧٥ %  

ضــــعف االتصــــال بني قادة املجتمع مع  
  قيادات البرملان املدرسي       

٦٤٫٣  ٢٥٧  %٥٧٫٤  ٧٤  %٦٧٫٥  ١٨٣%  

عدم وجود منهج أو كتاب خاص بنشاط  
  البرملان املدرسي               

٥٨٫٣  ٢٣٣  %٦٠٫٥  ٧٨  %٥٧٫٢  ١٥٥%  

يانات اجلدول الســـابق أن أبرز الصـــعوبات التي تواجه البرملان املدرســـي  يتضـــح من ب       
من وجهـة نظر الطالب عينـة الـدراســـــــة متثلـت يف (عـدم اهتمـام بعض مـديري املـدارس  

، ثم (عدم توفير ميزانية لدعم  %٧٣٫٥بنشــاط البرملان املدرســي) يف الترتيب األول بنســبة 
، بينما يف الترتيب األخير (نقص  %٦٧ي بنســبة   الترتيب الثاننشــاط البرملان املدرســي) يف

  .%٢٢٫٥كفاءة بعض األخصائيني املشرفني على نشاط البرملان املدرسي) بنسبة  
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املدرسـي) على   وقد يرجع حصـول (عدم اهتمام بعض مديري املدارس بنشـاط البرملان     
ـلدونـية  الترتـيب األول، إلى ضـــــــعف قـناعتهم الشـــــــخصــــــــية ـبأهميتـها التربوـية، ونظرتهم ا

ــيل   ــيعة للوقت، وأنها تؤثر على التحصـ ــفة عامة، واعتبارها مضـ ــية بصـ لألنشـــطة املدرسـ
الدراسي للطالب، وتكلف املدرسة فوق طاقتها، بينما جاء يف الترتيب األخير (نقص كفاءة  

 املشـرفني على نشـاط البرملان املدرسـي)، فقد يرجع ذلك إلى قلة خبرة  بعض األخصـائيني
فني على نشــاط البرملان املدرســي، وعدم تدريبهم على تنفيذه بالطرق  األخصــائيني املشــر

  الصحيحة.

  فروض الدراسة:   اختبار نتائج  
  * التحقق من الفرض األول:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مشاركة الطالب عينة الدراسة يف البرملان املدرسي وتنمية    
 الوعي السياسي لديهم.  

ت االرتباط بني مشاركة الطالب عينة الدراسة يف البرملان املدرسي وتنمية  يوضح معامال   ) ١٦جدول ( 
  الوعي السياسي لديهم 

 املتغيرات 

  لديهم تنمية الوعي السياسي  

  نوع الداللة  مستوى الداللة  قيمة ر 

  دال إحصائًيا   ٠٫٠١  ** ٠٫٣١  مشاركة الطالب يف البرملان املدرسي 

  ٠٫٠١(**) دال عند مستوى 

  ائج اجلدول السابق: يتضح من نت 
ــائـية بني  ، حـيث ثـبت وجود حتقق الفرض  عالـقة ارتـباطـية طردـية ذات دالـلة إحصـــــ

  . مشاركة الطالب عينة الدراسة يف البرملان املدرسي وتنمية الوعي السياسي لديهم
وميكن تفســــير نتائج هذا الفرض بأنه كلما زادت مشــــاركة وإقبال الطالب على نشــــاط  

صــحيح، مما يدل على    ا زاد يف املقابل الوعي الســياســي لديهم، والعكس البرملان املدرســي، كلم 
ــاركة العملية   ــي لدى الطالب، فاملشـ ــياسـ ــي املهم يف زيادة الوعي السـ قدرة ودور البرملان املدرسـ
ــي، ُتـعد أـحد جواـنب زـيادة الوعي ـلدى الطالب، فمن خاللـها يقوم   التطبيقـية ـبالبرـملان اـملدرســــ

رض الوقع، بدًال من  لعملية الســـــياســـــية بكافة جوانبها املختلفة على أ الطالب فعلًيا مبمارســـــة ا 
  تعلمها  نظرًيا، وهذا يصقل شخصية الطالب من الناحية العملية بشكٍل كبير. 



                
 

١٢٢٦ 

والتي أظهرت    )١١٠(  ) ٢٠١٠وتتفق هذه النتيجة أيًضا مع نتائج دراسة (محمد حمدان املصاحلة:  
ـسي زادت من معرفتهم بقـضايا لم تكن محل اهتمام  املدر   أن مـشاركة الطالب يف أنـشطة البرملان 

  من قبل، وزادت من الثقافة السياسية لدى الطالب. 
  

  *التحقق من الفرض الثاني:

البرملان  يف  الدراسة  عينة  الطالب  مشاركة  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وتنمية   توجد  املدرسي 
 الوعي القانوني لديهم.  

وتنمية رتباط بني مشاركة الطالب عينة الدراسة يف البرملان املدرسي  يوضح معامالت اال  ) ١٧جدول ( 
  الوعي القانوني لديهم 

 املتغيرات 

 تنمية الوعي القانوني لديهم 

  نوع الداللة  مستوى الداللة  قيمة ر 

  دال إحصائًيا   ٠٫٠١  ** ٠٫٢٢  مشاركة الطالب يف البرملان املدرسي 

  ٠٫٠١(**) دال عند مستوى 

  اجلدول السابق: يتضح من نتائج  
ــائيـة بني  حتقق الفرض  ة إحصـــــ ة ذات دالـل ، حيـث توجـد عالقـة ارتبـاطيـة طردـي

  مشاركة الطالب عينة الدراسة يف البرملان املدرسي وتنمية الوعي القانوني لديهم. 
وميكن تفســــير نتائج هذا الفرض بأنه كلما زادت مشــــاركة وإقبال الطالب على نشــــاط  

لديهم، والعكس صــحيح، مما يدل على أن   املقابل الوعي القانوني  البرملان املدرســي، كلما زاد يف
هناك تأثيًرا واضـًحا ملشـاركة الطالب يف البرملان املدرسـي يف تنمية وزيادة الوعي القانوني لدى  
الطالب عيـنة اـلدراســــــة، ـفالطالب بـحاـجة كبيرة للوعي الـقانوني اـلذي ـقد يكون موجوًدا ـلديهم  

ــروـعة وـقانونـية،  مون كيفـية اـلدـفاع عن حقوقه ـبدرـجة قليـلة ـجًدا، فيتعل  م ومطـالبهم بطرق مشــــ
وكيف يحمون أنفســــهم من الوقوع يف األخطاء القانونية، باإلضــــافة إلى تعلمهم احترام القانون  
وااللتزام به وتطبيقه بشــــكل صــــحيح، ويتدربون على مفهوم ســــيادة القانون والعدالة واملســــاواة  

 ملدرسي. ل مشاركتهم يف البرملان ا والشفافية، كل ذلك يتحقق من خال 
 
 
  



  

                                  
 

١٢٢٧ 

  * التحقق من الفرض الثالث:
توجد فروق ذات داللة إحصـــائية بني الطالب عينة الدراســـة يف درجات اهتمامهم بنشـــاط البرملان     

   .نوع املدرسة) -محل اإلقامة -املدرسي حسب املتغيرات الدميوجرافية (النوع

  الفروق وفًقا للنوع:   - (أ)   
  ) ١٨جدول ( 

  ) ٤٠٠يوضح داللة الفروق بني الذكور واإلناث عينة الدراسة يف درجات اهتمامهم بنشاط البرملان املدرسي  (ن= 

 املتغيرات 
٢٧١الذكور ن=  ١٢٩اإلناث ن=   

 قيمة (ت) 
نوع  

 ع م ع م الداللة

درجات االهتمام بنشاط البرملان  
 املدرسي 

 غير دال  ٠٫٩٢٢ ٠٫٥٦ ٣٫٦٥ ٠٫٥٧ ٣٫٥٩

وجود فروق غير دالة إحصـــائًيا بني الذكور واإلناث يف    اجلدول الســـابق إلى  بياناتتشـــير  
  ويتضح عدم حتقق الفرض. درجات اهتمامهم بنشاط البرملان املدرسي،  

ا فـإنهم يهتمون بـالبرملـان   وقـد يرجع ذلـك إلى أن الطالب ســـــــواًء كـانوا ذكورًا أم إنـاثـً
ــتراك ــًال عن أن دوافع االشــ ــي بنفس الدرجة، فضــ ــني   املدرســ ــي للجنســ بالبرملان املدرســ

ــتوى التعليمي الذي يجمع بينهم واحد حتكمه نفس الظروف، وبذلك  متقاربة، كما أن املســ
درجات اهتمامهم بنشــاط البرملان املدرســي، وتختلف  ر النوع يف  يتضــح عدم وجود تأثير ملتغي

ــالن:   تفوق    والتي أظهرت   )١١١(  ) ٢٠١٨ـهذه النتيـجة مع نـتائج دراســـــــة (عمر محـمد علي أصــــ
طالب املدارس احلكومية على املدارس اخلاصة يف مستوى األعمال واملهارات القيادية اخلاصة  

  بنشاط البرملان املدرسي. 
  الفروق وفًقا ملحل اإلقامة:   - (ب) 

يوضح داللة الفروق بني طالب الريف واحلضر عينة الدراسة يف درجات اهتمامهم بنشاط البرملان    ) ١٩جدول ( 

  )٤٠٠املدرسي  (ن= 

 املتغيرات 
١٩٠الريف ن=  ٢١٠احلضر ن=      

 نوع الداللة قيمة (ت) 
 ع م ع م

درجات االهتمام بنشاط  
املدرسي  البرملان  

 غير دال  ٠٫٧١٢ ٠٫٥٣ ٣٫٦٣ ٠٫٥٥ ٣٫٥٩

  أظهرت نتائج اجلدول السابق: 



                
 

١٢٢٨ 

ــاط    وجود  ــر يف درجات اهتمامهم بنشـ ــائًيا بني طالب الريف واحلضـ فروق غير دالة إحصـ
املدرســــي، ويتضــــح عدم حتقق الفرض، وقد يرجع ذلك إلى أن الطالب يشــــاركون يف    ملان البر 

  البرملان املدرسي دون التقيد بشروط معينة، باإلضافة إلى تقارب درجة االهتمام بينهم. 
  الفروق وفًقا لنوع املدرسة:   - (ج) 

  يوضح داللة الفروق بني طالب املدارس (حكومي وخاص)   ) ٢٠جدول ( 

  ) ٤٠٠(ن=     هتمامهم بنشاط البرملان املدرسييف درجات ا

 املتغيرات 
  ١٦٤خاص ن=    ٢٣٦حكومي ن= 

  نوع الداللة  قيمة (ت) 
  ع  م  ع  م

 غير دال   ١٫٤٨ ٠٫٥٧  ٣٫٥٦  ٠٫٥١ ٣٫٦٤  درجات االهتمام بنشاط البرملان املدرسي

  توضح بيانات اجلدول السابق:     
ا بني طالب املــدا رس (حكومي وخــاص) يف درجــات  وجود فروق غير دالــة إحصــــــــائيــً

ولعل ذلك يرجع إلى تقارب    ويتضــح عدم حتقق الفرض،   اهتمامهم بنشــاط البرملان املدرســي،
اآلراء ووجهات النظر لدى طالب املدارس احلكومية واخلاصــة حول البرملان املدرســي وأهميته،  

ينت متيز  ) والتي ب١١٢) (٢٠٢٠وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسـة (مالك أحمد سـالمة:
  وتنفيذ نشاط البرملان املدرسي.املدارس احلكومية على اخلاصة يف تطبيق 

  *التحقق من الفرض الرابع:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب عينة الدراسة يف مشاركتهم بالبرملان املدرسي حسب   

    .نوع املدرسة) -محل اإلقامة  -املتغيرات الدميوجرافية (النوع 
  روق وفًقا للنوع: الف   - (أ) 

  ) ٢١جدول ( 

  ) ٤٠٠(ن=  يوضح داللة الفروق بني الذكور واإلناث عينة الدراسة يف مشاركتهم بالبرملان املدرسي  

 املتغيرات 
  ١٢٩اإلناث ن=  ٢٧١الذكور ن= 

  نوع الداللة  قيمة (ت) 
 ع  م ع  م

 دال   * ٢٫٠٦  ٠٫٧٣  ١٫٧٤  ٠٫٦٢ ١٫٥٩  املشاركة بالبرملان املدرسي

  : نات اجلدول السابقيتضح من بيا
وجود فروق دالة إحصـــائًيا بني الذكور واإلناث يف مشـــاركتهم بالبرملان املدرســـي لصـــالح  
ــارـكة يف البرـملان اـملدرســـــــي من اـلذكور، وـبذـلك يتحقق   اإلـناث، مبعنى أن اإلـناث أكثر مشـــــ

  الفرض.



  

                                  
 

١٢٢٩ 

ــاط  وـقد يرجع ذـلك      ــاركـة بنشـــــ اًال من اـلذكور على املشـــــ اث أكثر إقـب البرملـان  إلى أن اإلـن
ا على االشـتراك مبختلف األنشـطة املدرسـية وعًيا من الذكور  ألنهن أكثرو املدرسـي، ، وحرصـً

  األخرى، لتنمية مواهبهم املتعددة واملتنوعة.

   ) يوضح الفروق بني الذكور واإلناث يف مشاركتهم بالبرملان املدرسي٤شكل (                             

  

  ل اإلقامة: الفروق وفًقا ملح   - (ب) 
  ) ٢٢( جدول  

  ) ٤٠٠(ن=  يوضح داللة الفروق بني طالب الريف واحلضر عينة الدراسة يف مشاركتهم بالبرملان املدرسي 

 املتغيرات

١٩٠الريف ن=  ٢١٠احلضر ن=     

 نوع الداللة  قيمة (ت)

 ع م ع م 

 غير دال  ٠٫٥٣٢ ٠٫٧٤ ١٫٦٦ ٠٫٥٧ ١٫٦٢ املشاركة بالبرملان املدرسي

  السابق إلى: ت اجلدول تشير بيانا
وجود فروق غير دالة إحصـــائًيا بني طالب الريف واحلضـــر يف مشـــاركتهم بالبرملان  

ويتضـح عدم حتقق الفرض،  وقد يرجع ذلك إلى طبيعة نشـاط البرملان نفسـه، حيث    املدرســي،
يشـارك فيه الطالب دون تفرقة، حتت إشـراف أخصـائي اإلعالم باملدرسـة، باإلضـافة إلى أنهم  

    تمع متجانس تقريًبا يف االجتاهات وامليول. شون يف مج يعي 
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١٢٣٠ 

  الفروق وفًقا لنوع املدرسة:   - (ج)   
  ) ٢٣جدول ( 

  ) ٤٠٠(ن=    يوضح داللة الفروق بني طالب املدارس (حكومي وخاص) يف مشاركتهم بالبرملان املدرسي

 املتغيرات

٢٣٦حكومي ن=  ١٦٤خاص ن=     

 نوع الداللة  قيمة (ت)

 ع م  ع م 

شاركة بالبرملان املدرسيامل  غير دال  ١٫٣٤ ٠٫٦٦ ١٫٥٩ ٠٫٦٦ ١٫٦٨ 

  أظهرت نتائج اجلدول السابق: 
وجود فروق غير دالة إحصــائًيا بني طالب املدارس (حكومي وخاص) يف مشــاركتهم   

ــي،   ويتضــــــح عدم حتقق الفرض، فقد يرجع ذلك إلى أن البرملان املدرســــــي  بالبرملان املدرســــ
ــة بغض ا موجود بكل   ــافة إلى تعليمات توجيه اإلعالم  مدرسـ ــة، باإلضـ لنظر عن نوع هذه املدرسـ

املدرســــي بخصــــوص االشــــتراك يف األنشــــطة اإلعالمية املدرســــية تطبق على جميع املدارس  
بصــرف النظر عن نوع هذه املدرســة، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراســة (ماجدة محمد مراد:  

ــائية   جود فروق ذات والتي بينت عدم و   )  ١١٣(  ) ٢٠١٩ بني املشـــاركني يف األنشـــطة    داللة إحصـ
  اإلعالمية حسب نوع املدرسة.
  *التحقق من الفرض اخلامس:

البرملان   الدراسة يف دوافع اشتراكهم يف نشاط  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب عينة 
  نوع املدرسة).    -محل اإلقامة - املدرسي حسب املتغيرات الدميوجرافية (النوع

  الفروق وفًقا للنوع:    - (أ) 
  ) ٢٤جدول ( 

  ) ٤٠٠(ن=  يوضح داللة الفروق بني الذكور واإلناث عينة الدراسة يف دوافع اشتراكهم يف نشاط البرملان املدرسي 

 املتغيرات 
٢٧١الذكور ن=  ١٢٩اإلناث ن=   

 قيمة (ت) 
نوع  

 ع م ع م الداللة

دوافع اشتراكهم يف نشاط  

 البرملان املدرسي 
١٫٧٢ ١٫٤٧ ٣٫٢٧ ١٫٤٩ ٣٫٥٤ *  دال  

  



  

                                  
 

١٢٣١ 

  : السابق إلى اجلدول تشير بيانات   
ا بني اـلذكور واإلـناث يف ــتراكهم يف نشــــــاط البرـملان    وجود فروق داـلة إحصــــــائـيً دوافع اشــــ

املدرســي لصــالح الذكور، مبعنى أن دوافع مشــاركة الذكور يف نشــاط البرملان املدرســي أكبر من  
  . ويتضح حتقق الفرض اإلناث،  

أســباب ودوافع مشــاركة الذكور يف نشــاط البرملان املدرســي قد أن    وقد يرجع ذلك إلى    
، وتتفق هذه النتيجة مع  تكون أعلى من أســباب ودوافع مشــاركة اإلناث يف البرملان املدرســي

والتي توصــلت إلى عدم وجود فروق بني الذكور     )١١٤( ) ٢٠٠٧نتائج دراســة (مروة أحمد عوف:  
  التربوي.  يف أنشطة اإلعالم  واإلناث املشاركني 

  الفروق وفًقا ملحل اإلقامة:   - (ب)   
  يوضح داللة الفروق بني طالب الريف واحلضر عينة الدراسة   ) ٢٥جدول ( 

  ) ٤٠٠(ن=  يف دوافع اشتراكهم يف نشاط البرملان املدرسي   

 املتغيرات 
١٩٠الريف ن=  ٢١٠احلضر ن=      

 قيمة (ت) 
نوع  

 ع م ع م الداللة

دوافع اشتراكهم يف نشاط  
رملان املدرسي الب  

 غير دال  ٠٫٧٩٩ ١٫٥٣ ٣٫٥١ ١٫٤٤ ٣٫٣٩

  : أظهرت بيانات اجلدول السابق
وجود فروق غير دالة إحصائًيا بني طالب الريف واحلضر يف دوافع اشتراكهم يف نشاط        

أســــباب وميكن إرجاع ذلك إلى التشــــابه يف    ، ويتضــــح عدم حتقق الفرض البرملان املدرســـي،  
أنهم يعيشـون يف مجتمعات متقاربة الظروف    إلى لعينتني، باإلضـافة  بني ا  االشـتراك ودوافع 

  واالهتمامات.
  الفروق وفًقا لنوع املدرسة:   - (ج) 

  ) ٢٦جدول ( 

  ) ٤٠٠(ن=  يوضح داللة الفروق بني املدارس (حكومي وخاص) يف دوافع اشتراكهم يف نشاط البرملان املدرسي 

 املتغيرات
٢٣٦حكومي ن=  ١٦٤خاص ن=     

ع الداللة نو قيمة (ت)  
 ع م ع م

دوافع اشتراكهم يف نشاط 
 البرملان املدرسي

 غير دال  ٠٫٠٧٠ ١٫٥٠ ٣٫٤٥ ١٫٤٨ ٣٫٤٦

  : تشير بيانات اجلدول السابق إلى



                
 

١٢٣٢ 

وجود فروق غير دالة إحـصائًيا بني طالب املدارس (حكومي وخاص) يف دوافع اـشتراكهم يف  
ذلك يرجع إلى تشـــــابه أســـــباب ودوافع  ، ولعل  ، ويتضــــــح عدم حتقق الفرض بالبرملان املدرســـــي 

جتاه أهمية املشــاركة يف األنشــطة اإلعالمية املدرســية  االشــتراك بينهم، باإلضــافة إلى نظرتهم  
  املختلفة بصفة عامة، والبرملان املدرسي بصفة خاصة. 

  *التحقق من الفرض السادس:
ــة يف الوعي الســـــــ  ــائية بني الطالب عينة الدراســـــ ياســـــــي لديهم حســـــــب توجد فروق ذات داللة إحصـــــ

  .نوع املدرسة) -محل اإلقامة -املتغيرات الدميوجرافية (النوع
  الفروق وفًقا للنوع:   - (أ) 

  ) ٢٧جدول ( 

  ) ٤٠٠(ن=     يوضح داللة الفروق بني الذكور واإلناث عينة الدراسة يف الوعي السياسي لديهم  

 املتغيرات
٢٧١الذكور ن=   ١٢٩اإلناث ن=     

 قيمة (ت)
نوع 

 ع م  ع م  الداللة 

*١٫٨٧ ٤٫٤٥ ٨٣٫٦٩ ٥٫٩٤ ٨٢٫٥٩ الوعي السياسي   دال  

  : تبني بيانات اجلدول السابق   
لصالح اإلناث،  معدل الوعي السياسي    وجود فروق دالة إحصائًيا بني الذكور واإلناث يف     

  الفرض. ويتضح حتقق  
ـــية، وـل    ـــياســــ ا مبـتابـعة األـحداث الســــ ــغفـً ديـها ميول  وـقد يرجع ذـلك إلى أن اإلـناث أكثر شــــ

ا أطول ـباملـنازل من اـلذكور يف   لالطالع أكثر من اـلذكور، ـباإلضـــــــاـفة إلى أن اإلـناث ميكثون وقـتً
  مشاهدة التليفزيون وبرامجه، والتي من بينها األحداث السياسية. 

  واإلناث يف معدل الوعي السياسي) يوضح الفروق بني الذكور ٥شكل (
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١٢٣٣ 

  الفروق وفًقا ملحل اإلقامة:   - (ب) 
  ) ٢٨( جدول  

  ) ٤٠٠(ن=     يوضح داللة الفروق بني طالب الريف واحلضر عينة الدراسة يف الوعي السياسي لديهم 

 املتغيرات 
١٩٠الريف ن=    ٢١٠احلضر ن=      

 نوع الداللة قيمة (ت) 
 ع م ع م

** ٢٫١٢ ٥٫٧٧ ٨٣٫٥٢ ٥٫١٧ ٨٢٫٣١ الوعي السياسي   دال  

  : اجلدول السابق  بيانات يتضح من 
لصـالح  معدل الوعي السـياسـي   لة إحصـائًيا بني طالب الريف واحلضـر يفوجود فروق دا    

ــر  ا    يتحقق الفرض،   وبذلك ،   طالب احلضــ ــً ــر أكثر تعرضــ وقد يرجع ذلك إلى أن طالب احلضــ
ا   للمشـكالت والقضـايا السـياسـية، وأن احلضـر مكاًنا لألحزاب السـياسـية، ورمبا يعود ذلك أيضـً

ف واحلضــــر، واختالف البيئة الثقافية بصــــفة عامة، وقد  إلى اختالف الفجوة املعرفية بني الري 
قصـور الثقافة توجد يف احلضـر وال توجد يف  يكون احلضـر أكثر وفرة بالندوات السـياسـية، كما  

الريف، ولهذه القصــــور دور مهم يف عملية التثقيف والتوعية الســــياســــية من ندوات ســــياســــية  
  احية السياسية والثقافية. وغيرها، مما يجعل طالب احلضر أكثر وعًيا من الن 

  الفروق وفًقا لنوع املدرسة:   - (ج)   
  ) ٢٩جدول ( 

  ) ٤٠٠(ن=    يوضح داللة الفروق بني طالب املدارس (حكومي وخاص) يف الوعي السياسي لديهم 

 املتغيرات 
٢٣٦حكومي ن=    ١٦٤خاص ن=     

 قيمة (ت)
نوع  

 ع م ع م الداللة

٫٣٦٤٠ ٥٫٦٠ ٨٢٫٨٢ ٥٫٤٨ ٨٣٫٠٣ الوعي السياسي   دال  

  : تشير بيانات اجلدول السابق إلى   
ا بني طالب اـملدارس (حكومي وـخاص) يف    مـعدل الوعي    وجود فروق غير داـلة إحصـــــــائـيً

، وقد يرجع ذلك إلى أن جميع الطالب لديهم نفس  ويتضــــــح عدم حتقق الفرض ،  الســــــياســــــي
  درجة الوعي تقريًبا نحو األحداث والقضايا واملوضوعات السياسية.  

  



                
 

١٢٣٤ 

  من الفرض السابع:*التحقق    
ــب  ــة يف الوعي القانوني لديهم حســــ ــائية بني الطالب عينة الدراســــ توجد فروق ذات داللة إحصــــ

  نوع املدرسة). -محل اإلقامة -(النوع  الدميوجرافية املتغيرات  
  الفروق وفًقا للنوع:   - (أ) 

  ) ٣٠جدول ( 

  ) ٤٠٠(ن=  القانوني لديهم   يوضح داللة الفروق بني الذكور واإلناث عينة الدراسة يف الوعي

 املتغيرات 
٢٧١الذكور ن=   ١٢٩اإلناث ن=     

 قيمة (ت)
نوع 

 ع م ع م الداللة 

**٣٫٩٠ ٣٫٤٨ ٦٤٫٧٣ ٥٫٦٣ ٦٢٫٦٣ الوعي القانوني   دال  

  : أظهرت نتائج اجلدول السابق   
ا بني اـلذكور واإلـناث يف مـعدل الوعي الـقانوني  ــائيـً   ، لصــــــالح اإلـناث   وجود فروق داـلة إحصــــ

  ويتضح حتقق الفرض. 
ا ومـتابـعة ـبالـقانون؛ وألنهن أكثر    وـقد يرجع ذـلك إلى      أن اإلـناث أكثر من اـلذكور اهتـمامـً

ــاياهن يكن أكثر اهتماًما بالقانون   وعًيا بحقوقهن من الناحية القانونية، ونظًرا لتعدد قضــــ
ا من الــذكور، ورمبــا يعود ذلــك   خطــاء إلى حرص اإلنــاث على عــدم الوقوع يف األ  أيضــــــــً

  نوني من مصادر أخرى بجانب البرملان املدرسي.  ، فيقمن بتنمية وعيهن القا القانونية
ــن:  ــات (أروى ـخاـلد عـماوي، ومحمود حســــ   )١١٥()  ٢٠١٤وتتفق ـهذه النتيـجة مع نـتائج دراســــ

والتي بينت أن هناك فروًقا دالة إحصــــائًيا يف درجة الوعي باملســــائلة القانونية لصــــالح اإلناث،  
والتي أشـارت إلى أن هناك فروًقا دالة إحصـائًيا يف    )١١٦(  ) ٢٠١٧املجيد عسـاف: و(محمود عبد  

  درجة تعزيز الوعي بالقانون الدولي اإلنساني لصالح املعلمات اإلناث. 
ــاحلة عبد اهللا:  ــة صــــ ــات (دراســــ والتي    )١١٧(  ) ٢٠١٤وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراســــ

  ) ٢٠١١ن محـمد:  ن، و(مرمي بـنت ســـــــالم ب أظهرت أن املرأة أـقل من الرـجل يف االهتـمام ـبالـقانو 
ــة يف    )١١٨( والتي أشـــارت إلى أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصـــائية بني إجابات عينة الدراسـ

  متغير النوع. 
            

  

  



  

                                  
 

١٢٣٥ 

  ) يوضح الفروق بني الذكور واإلناث يف معدل الوعي القانوني٦شكل (

  الفروق وفًقا ملحل اإلقامة:   - (ب) 
  ) ٤٠٠(ن=     طالب الريف واحلضر عينة الدراسة يف الوعي القانوني لديهم الفروق بني   يوضح داللة  ) ٣١جدول ( 

  املتغيرات
١٩٠الريف ن=   ٢١٠احلضر ن=      

 نوع الداللة  قيمة (ت) 
 ع  م  ع  م 

 غير دال  ١٫١٤ ٥٫٧٠ ٦٣٫٠٣ ٤٫٤٠ ٦٣٫٦١  الوعي القانوني 

  : يتضح من بيانات اجلدول السابق
،  طالب الريف واحلضـر يف معدل الوعي القانوني لديهم ا بني  وجود فروق غير دالة إحصـائيً 

  ويتضح عدم حتقق الفرض.
ا أو ـحدوًدا جغرافـية معيـنة؛ ـبل   ا معيـنً وـقد يرجع ذـلك إلى أن الوعي الـقانوني ال يخص مـكانـً
ــر ـبالـقانون   ـــبة معرـفة ـكل من الريف واحلضــــ ــًال عن أن نســــ يخص جميع أـماكن املجتمع؛ فضــــ

  أثير ملتغير محل اإلقامة يف معدل الوعي القانوني. يوجد ت متقاربة، وبالتالي ال  
  الفروق وفًقا لنوع املدرسة:   - (ج) 

  ) ٣٢جدول ( 

  ) ٤٠٠(ن=     يوضح داللة الفروق بني طالب املدارس (حكومي وخاص) يف الوعي القانوني لديهم 

 املتغيرات 
٢٣٦حكومي ن=   ١٦٤خاص ن=      

 نوع الداللة  قيمة (ت) 
 ع  م  ع  م 

قانوني ال الوعي    غير دال  ٠٫٢٦٠ ٥٫٠١ ٦٣٫٣٩ ٥٫٢٢ ٦٣٫٢٥ 

  : تشير بيانات اجلدول السابق إلى

61.5

62

62.5

63

63.5

64

64.5

65

62.63

64.73

ذكور

إناث



                
 

١٢٣٦ 

ا بني طالب اـملدارس (حكومي وخـاص) يف   معـدل الوعي    وجود فروق غير داـلة إحصـــــــائـيً
وقد يرجع ذلك إلى أن الوعي القانوني ال يقتصـــــر  ويتضــــــح عدم حتقق الفرض،  القانوني،  

ــمل    على جميع الفئات والطبقات، فالقانون ال يطبق على فئة دون  فئة معينة دون أخرى، بل يشـــ
  أخرى، إمنا يطبق على جميع الفئات، تأكيًدا ملبدأ سيادة القانون. 

  توصيات الدراسة: 
ضـــــرورة تضـــــمني املناهج التعليمية باملدارس واجلامعات مفاهيم الوعي الســـــياســـــي  -

  أرض الواقع.والقانوني وتفعليها على  
القــانونيــة بــاملنــاهج التعليميــة بــاملــدارس بهــدف توعيــة الطالب    إدراج مقرر الثقــافــة  -

  بالقانون ومبادئه.
  العمل على تعريف الطالب بأبعاد ونصوص القانون املختلفة. -
ضـرورة عقد الدورات والندوات التثقيفية السـياسـية والقانونية باملدارس املصـرية؛ يتم   -

انون لنشــر الوعي الســياســي ها مبتخصــصــني من رجال الســياســة والقاالســتعانة في
  والقانونى لدى الطالب واملعلمني وما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات.

ــة وخارجها كيفية   - ــح للطالب واملعلمني داخل املدرسـ ــادية قانونية توضـ إعداد أدلة إرشـ
  التعامل القانوني مع القضايا واملوضوعات املختلفة.

  حوث املقترحة: الب 
لت إليه الدراسـة من نتائج، وما أشـارت إليه من توصـيات، فإن الباحث  من منطلق ما توصـ    

املوضـوعات التي قد تصـلح دراـسات وبحوًثا مـستقبلية، وتتكامل وتترابط مع هذه    يقترح  بعض 
  الدراسة، وذلك فيما يلي: 

  مستوى الوعي السياسي والقانوني لدى أخصائي اإلعالم التربوي.   - 
  نوية واإلعدادية نحو القانون. اجتاهات طالب املرحلة الثا   - 
  امعات املصرية. الوعي القانوني لدى أعضاء هيئة التدريس باجل   - 
  أخصائي اإلعالم التربوي ودوره يف نشر الوعي القانوني بني الطالب.   - 
  دور التليفزيون والقنوات الفضائية يف نشر الوعي القانوني لدى طالب اجلامعة   - 
   نشر الوعي القانوني. دور وسائل اإلعالم اجلديدة يف  - 
  جلامعية. الوعي القانونى والسياسي لدى القيادات التعليمية وا   - 
  دور املواقع واملدونات اإللكترونية يف نشر الوعي القانوني والسياسي لدى الطالب.   - 
  الوعي بالقوانني اجلامعية لدى طالب الدراسات العليا.   - 
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 مراجع الدراسة:
 

ات ح  -١ ة في خ رس ة ال الب ال انات  ل ال مي،  ه ال ، وسع ب راش ب علي  ال م ی  ال ام 
ح،   مق ذج  ن ان:  ع ة  ل ها  م اإلفادة  ة  ان وم العال  دول  وعلع  واألدب  ن  الف لة  م  م

اع ات واالج ان داإلن ة، ع م ال ة اإلمارات للعل ل   . ١١١، ص ٢٠١٨،  ٣١، 
ا    -٢ إب ی  ال اء  فحأض الب م ال ة ال ة في وقا ا مة االج رة،  ، دور ال ، دار  (اإلس

اعة،  ا ال ن فاء ل   . ١٤، ص ) ٢٠١٣ال
٣-    ، سي ع الل ة في  ش س ا مة االج ال اال ابال ة ال رسي ورعا رة، دار  (،  ل اإلس

اعة، ا ال ن فاء ل   . ٢٠١، ص ) ٢٠١٢ال
ال  -٤ ، االت اش  وائل صالح ن ق كأداة  ال ة ل ا ق ان  "ال ل ات وال ا رسي ال ذجً  ال  -ا" ن

ة دراسة ان جهي   على م ائىوأم ،   اإلعالم خ ث  ال ة ل العل لة  لال ن اإلذاعة وال ، ف
د   . ٣٤٨، ص ٢٠١٦، د ٨الع

ان،    -٥ ال رم ة ع ال ة فعالةفاد رس ة م ة  -ن أن رس ات ال ا رسي وال ان ال ل ً   -ال ا  ت
أ اآلخ أ وال ق (، لل ، ،دس ان العل دار م زع لل واإل   . ٩، ص) ٢٠١١، وال

د فالح  -٦ رسي ودورهعه ان ال ل ة، واقع ال ة ف يف اله ا ق ة ال اصة ف يال ة ال ان ارس ال  يال
امعة،   ال اء  ةل ف وال ة  ال راسات  لل ة  اإلسالم امعة  ال لة  دم الع ء٢٧،  ال  ،٢٠١٩،  ٤  ،

  . ٢٨١ص
رسي ف  -٧ ان ال ل ة، دور ال ال ان ال ة  يم ح ا ق ة ال ة،  ال  -ال فالة األردن لة ال ،  م

ة - ة خ م جامعة ق  كل ق م ال د والعل ة، الع اس   . ٦٠، ص٢٠١٠، ٥ال
٨- Amy K Syvertsen, et.al, Code of silence: Students' perceptions of school climate 

and willingness to intervene in a peer's dangerous plan, Journal of 
Educational Psychology, ٢٠٠٩, pp٢٨-١.  

٩- Vigani,Sabina,The School Parliament in Angola, Angola: SFCG, ٢٠١٢. 
١٠- Murati Rabije, Student Parliament in Function of Training for Democratic  

Action, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering 
and Education,  Vol. ٢, No.٢٠١٤ ,١, PP١٠٠-٩٧. 

رسي ف  -١١ ان ال ل د، دور ال ة،    يخال صالح م ا الم  ال اب ال لة دراسات فإك مة   يم ال
ة ان اإلن م  والعل ة  ا داالج الع ة،  ا االج مة  ال ة  ل ان،  حل جامعة  ء  ٢٧،  ال  ،٤  ،

  . ١٧٨٥- ١٧٦٣، ص ص٢٠٠٩أك
ة،   -١٢ ال ان ال جع سابم ح   . ٦٨ص،  م

١٣- Shatilova Irina, How Students’Voice Can Be Heard in the Finnish Context, 
Master’s Thesis in Education, Department of Education, Institute of 
Educational, leadership :University of Jyvaskyla- Finland, ٢٠١٤. 

١٤-  ، ال ان ع ال ه رم جع سابفاد   .٩، صم



                
 

١٢٣٨ 

 
د صالح،   -١٥ جع سابخال م   . ١٧٦٧، صم
اعة فأب العال،     م فاو   - ١٦ مة ال قة خ ان    يإسهامات  ل ال اعة  ار ل ج ة مهارة ال ت

رسي ة،    -ال ة الق اد ة اإلع رسة ن رسي  ان ال ل اعة ال ة على ج عه العالي دراسة ت ال
هاج ة  ا مة االج   . ٤٣٤، ص ٢٠٠٦، لل

انات  - ١٧ ل نامج ال ، تق ب ة م ح ة   ن هارات األساس ة ال ل اب ال ه في إك ان أث ة و الب ال
ة الفاعلة،   ا اهاته ن ال رة، وات راه غ م ك،   (رسالة د م ة، جامعة ال ة ال ،  ) ٢٠١٢كل

  . ١٢ص
، وسع ب راش ب عل  -١٨ ی ال م ام ال م يح ه جع ساب ، ي ال   . ١١٣، صم
اد   -١٩ الب  أمع ف ة ل  ف ائ ال ع ال ة  ح في ت ق رسي ال ان ال ل ة ال ، م فاعل ح

ة،  ان حلة ال رة،  ال ة(رسالة ماج غ م ة ال ،  كل   . ١٢، ص) ٢٠٠٩، جامعة األزه
جع ساب، أب العال  م فاو   -٢٠   . ٩، ص م

٢١- Caroline Brennan, India Student Parliament leads School Change, ٢٠٠٧. 
https://www.hurights.or.jp. 

ة م ح -٢٢ جع ساب، ن   . ١٣، صم
ة  -٢٣ ال ان ال جع ساب، م ح   . ٦٠، صم
الني، واقع    -٢٤ ة جاب  ار شاد الب ال ة ل  ا ق ة ال رسي ودوره في ت ان ال ل ة ال ان س ال

ة  قهل ة ال ة،    -اف ل ل رةدراسة ت ال ة  ة ال ل لة  دم اني، مای ٥٢، الع ء ال ،  ٢٠٠٣، ال
  . ٥ص

٢٥- Quinn, Sarah, Owen Susanne, Digging deeper: Understanding the power 
of ‘student voice’, Childhood Education, ٢٠١٦ ,(٣) ٩٠. 

ه م  أص  يع م عل  -٢٦ ار  ة ال ل ادة ع ال ة مهارة ال رسي في ت ان ال ل الن، دور ال
 ، ه ةوجهة ن ة ال ة ال ول لة ال لال د٧، األردن، ال   . ٢٧، ص٢٠١٨، ٦، الع

٢٧-   ، جع سابوائل صالح ن   . ٣٦٥-٣٦٤، ص ص م
٢٨- W.M.Bandusena, et.al, Student Parliament Hand book, Ministry of 

Education in Srilanka, Peace education Branch, ٢٠١٦. 
الني،  -٢٩ ة جاب  جع ساب شاد   . ٤١، ص م
رس  -٣٠ اة ال الب في ال ة ال ار ة م ، ت ی س ام ال ء ح ان العام  في ض عل ال حلة ال ة 

ة،  اذج العال ةع ال فة ال ع لة ال د٤ل، الم ای٧، الع   . ١٢٣، ص ٢٠١٦، ی
ة ف  -٣١ ة الالص ال لألن ور  ال ة    يمالك أح سالمة،  اس ال ة  ال ق  المت ء ي  ف   لل ض

اك  عي ال لة ، ال هاجال ة  ة ال ل ة ل لال د٦٨، ال   . ٣٢٩٩، ص ٢٠١٩،  ٦٨، الع
ي  - ٣٢ ات ال ع ون، ال ة وآخ ای ة    خال اح ال ارس األردن ة في ال الب ة ال ان ل ال ال اجه ال ت

ارس ال ی  وم ان  ل ال ار  وم قادتها  ن  وجهة  م  ،م  والعل ن  القان في  ة  األردن لة  ال
ة اس تال دة، جامعة م   . ١٨٠- ١٧٤ص ، ص٢٠١٣، ٣، األردن، الع



  

                                  
 

١٢٣٩ 

 
اسي  - ٣٣ عي ال اعي على ال اصل االج اقع ال ل، أث م ب خل عق ان  ة ش ل ة ل  ة الفل الق

ة،   اح ال ة،  (،  رةرسالة ماج غ م جامعة ال اح ال ا، جامعة ال راسات العل ة ال كل
 ،   . ٢٢، ص) ٢٠١٥فل

الو  - ٣٤ عي ال م ن ال ة ف، أث ال اس ة ال ار ي في ال اب الفل ة  ياسي لل اع غ   - ق
ة،   ان رةدراسة م ة،  (،  رسالة ماج غ م م اإلدارة، جامعة غ اد والعل ة االق   ، ) ٢٠١٦كل

  . ١٧ص
اث   -٣٥ األح اسي  عي ال ة ال اب العال في ت ة  ش ات اإلعالم ، دور الفعال اج ح ح ف

ارة و  امعات،  ال الب ال ا ل  ا ق األوسالق ث العالقات العامة ال لة  ،  ٢٠١٩،  ٢٢، العم
  . ١٤ص

اسي   - ٣٦ عي ال ل ال ة في ت امعات الفل ة ال ل ل  ور ال ل اف، ال د ع ال ع م
له تفع ل  حالة،    -وس دراسة  ى  األق الجامعة  راسات  لل ة  اإلسالم امعة  ال لة  ةم ف وال ،  ة 

ة،  غ ة  امعة اإلسالم   . ٨١، ص٢٠١٣ال
ة اليال عل  يعل  -٣٧ ل ام  ة اإل، أث اس ا اقع االج ة لل ة ال ل ة  ا ة راسات االج ون ل

ع ة ال ة،    يعلى ت ات هارات ال ع ال اسي و ةال ا راسات االج ة لل ة ال لة ال ،  م
د    . ٥٤، ص٢٠١٢، ٤٧ع

ل  - ٣٨ اسي ل  عي ال ة في تع ال ات الفل ائ ر، دور الف ازق م أب ج امعات ع ال ة ال
ة،    يف اع غ رةق ة،  (،  رسالة ماج غ م ، غ ة، جامعة األزه ان م اإلن ة اآلداب والعل كل

  . ٤، ص) ٢٠١٣
ة في    -٣٩ ا مة االج ي لل ه خل ال فل، ال فى ن امعة  ز م ات ال ال اسي ل  عي ال ة ال ت

ة،   ة ال ولة اإلمارات الع لة دراسات في  ب ة م ان م اإلن ة والعل ا مة االج مة  ال ة ال ل  ،
ان،   ة، جامعة حل ا   . ١٦٤٦، ص٢٠١٤االج

ارة في  -٤٠ ة اإلخ ون اقع اإلل ة على ال امعات األردن ة ال ل اد  ، اع مات   خال ال عل اس ال ال
ة،  اس ا ال ا رةن الق م(، رسالة ماج غ م   . ٥٠، ص )٢٠١٤ك،األردن، جامعة ال

الو   -٤١ جع ساب م ن ال   .٢، ص، م
ل،   -٤٢ ب خل عق ان  جع سابش   . ٢٣-٢٢ص ص ،م
ي ل ال  - ٤٣ ل ة اإلرشاد العقالني االنفعالي ال ات، فاعل ة سع ب اسي و فا اء أعي ال ه في االن ث

امعي،  اب ال ي ل ال ف ال ة لعل ال لة ال يال   . ٣٢، ص ٢٠١٨، واإلرشاد اإلكل
ش  -٤٤ ة ب فالح ال د ش ع اب ال اسي ع ال عي ال رجة ال ة ب ت ة ال ا ات االج غ   - ، ال

  ، الب جامعة الق ة على  ان راسات ( ،  رةماج غ م رسالة  دراسة م ة وال ة اللغة الع كل
 ، ة، جامعة الق ا   . ١١، ص )٢٠١٧االج

البها  -٤٥ ل اسي  ال عي  ال ة  ت في  ة  ال امعات  ال دور   ، ز ف ة،  أح س  ال ة  ل لة  ،  م
د ء، الع ، ال   . ٢٩، ص٢٠١٤،  ١٥٧جامعة األزه

ال، تأث  -٤٦ اقع  م غ اصل م اعي  ال ة ىلع االج عي ت اسي ل ال ،   ال امع ة ال ل رسالة  ال
رة ،  (،  ماج غ م ائ اح، ال ة، جامعة قاص م ا ة واالج ان م اإلن ة العل ،  )٢٠١٤كل

  . ٣٦ص



                
 

١٢٤٠ 

 
٤٧-John Zaller, the Nature and origins of Mass Opinion, London, Cambridge 

University Press,٢٠١٢, p٥٨. 
حاس راغ عالم  -٤٨ ة مق ر وح ة ت ات ف  ة، فاعل ار م ال ام رس اسي   ياس عي ال ة ال ت

ة،   ان ال حلة  ال الب  ل  اعي  ةواالج ا االج راسات  لل ة  ال ة  ال لة  د  م ع  ،٣٤  ،
  . ١٢٠-١١٩، ص ص ٢٠١١

ش  -٤٩ ل ال رسة فيح م ي، دور ال اج الع ة   ، ح ان حلة ال الب ال اسي ل عي ال ل ال ت
ولة ال ة،    -ب ةدراسة تق لة ال ة،ال ة، جامعة القاه ا لل راسات العل ة ال ل ، ص  ٢٠١٠، 

  . ١٥٠-١٤٩ص
رة  وفاء م    -٥٠ ع ث اسي  عي ال ة ال ة في ت ان حلة ال ، دور معل ال ة،   ٢٥م ان : دراسة م ای ی

ة،م ة ال ل د لة  ،، الع   . ١٧٨، ص٢٠١٤، ٤جامعة أس
٥١ -    ، ا إب ش  ان،أإمام  الق دور    ح  ع  دراسة  اهق  لل اسي  ال عي  ال و  ي  الع اإلعالم 

ة في ت ات الع ائ الب الف اسي لل عي ال اب،  (،  ة ال رة لل رة، م اإلس ،  )٢٠٠٩اإلس
  . ١٢٥- ١٢٣ص ص

اب س  -٥٢ ة ،خ ة ال اس اك (،وال ال زع،  لل إی ة، وال   . ٤٦، ص) ٢٠٠٤ القاه
ال    -٥٣ اسي ل ال عي ال اعي في ت ال اصل االج اقع ال امعيعام أمال، دور م دراسة   -ال

ة ال ل ة  ل ة م  ة لع ،  عم غان ة م ا م االج ن ل اسة والقان لة دفات ال ة الم ل ق  ،  ق
اح ورقلة،  ة، جامعة قاص م اس م ال   . ٦٧٤، ص ٢٠١٨والعل

٥٤ -    ، ع ل ال ى ف علسل ة لل ن ة القان زع، (،  ال حة لل وال ة، دار ف ،  ) ٢،٢٠٠٤القاه
  . ٥٩ص

ع  -٥٥ اء أح ج ة الةث ل الب  ة ل  ن قافة القان ان ال ع ج ة  نامج ذاتي في ت ة ب ة، ، فعال
رة ، (، رسالة ماج غ م ة، جامعة ع ش ة ال   . ٦٢، ص ) ٢٠٠٦كل

٠-٥٦ Dave Cowan, Legal Consciousness: Some Observations, Modern Law 
Revie, Vol. ٦٧, No. ٦٬٢٠٠٤, PP٩٥٨-٩٢٨. 

ح ف - ٥٧ ر مق ارث، مق ان م ع ال ونات ا يإ ة قائ على ال ن قافة القان ة إلال ة ل ون ل
ا،   ا غ ة ال ة ش ه ة ال ن ة ال ل ال عي  ةال ا راسات االج ة لل ة ال لة ال ،  م

د   . ١٧٩- ١٧٨، ص ص ٢٠١٨، ١٠١ع
ي م -٥٨ ،  م ع ة م ل ان في ع الع ها لإلن ة وأه ن قافة القان رة، (،  أس ال اإلس

 ، ی امعي ال   . ١٩٢، ص) ٢٠٠٨ال ال
ة    -٥٩ عل في سل ن ل ال اه ن القان ني واالت عي القان ون، ال ان وآخ ة ع هللا  صال

ان،   علع ال إدارة  ة  ة ألن ول ال لة  لال ال د، جامعة  الع ان،  س، ع قاب ،  ١٧٩،  ٢ان 
  .٢٠١، ص٢٠١٤

ات ت  -٦٠ عل وآل ة لل ه ة ال ن ة ال ل ارث، ال ان م ع ال عي بها فإ الع    ية ال
ي،  ق ة،ال لة ال د ال هاج، الع ة، جامعة س ة ال   . ٣، ص ٢٠١٩، ٦٨ل

ارث،  -٦١ ان م ع ال جع سابإ   . ٢٠٠-١٩٩ص ص ، ٢٠١٨،  م



  

                                  
 

١٢٤١ 

 
ة    - ٦٢ ق ال ق ة ال ا ل ا غ ح في ال نامج مق ، ب امل، مع رت م ی  م خ ال

ني   عي القان ة،  وال ان حلة ال الب ال ةل  ا راسات االج ة لل ة ال ت  ال ، ال
ة،  ص ا راسات االج اهج ال ان وم ق اإلن اني، حق ي ال   .٣١١العل

٦٣ -  ، ان ح م ل  إ ة  ةوعي  ام ان ال الق ة  امعات ال امعة   -ال ة  ان دراسة م
ة،  ة، ال ة ال ل لة  دجامم ة، الع   .٣٣، ص ٢٠١٦، ٢عة ال

٦٤- Paul E. Priester, et al, An Analysis of Content and Instructional Strategies in 
Multicultural Counseling Courses, Journal of Multicultural Counseling and 
Development, Vol ٢٠٠٨ ,٣٦, pp٣٨-٢٩. 

ان عل  - ٦٥ رغ  ي ح ون، د  يال ة م وجهة  وآخ ن ة القان ك في تع مفا ال م ور جامعة ال
ة،   ا راسات االج الب ال ةن  م ال لة دراسات، العل ل  م د٤٤، م ،  ٢٠١٧،  ٤، ع

  . ٢١٠ص
ی   -٦٦ ارنة، دور م رسي،     م م سال ال ان ال ل ل ال ق في تفع ف ة ال اف ارس م م

رة ، ( ، رسالة ماج غ م ا، جامعة آل ال راسات العل ادة ال   . )٢٠٢٠ع
ان  -٦٧ ة ح د فالح اله جع ساب، عه   . ٣٠٠-٢٨٠، ص صم
٦٨-    ، م ال  ی  ال ام  علح ب  راش  ب  م  يوسع  ه ساب،  ي ال جع  ، ص  ٢٠١٨،  م

  . ١٣٤-١٠٩ص
جع سابع م أصالن،    -٦٩   . ٤١-٢٦، ص صم

٧٠- Zacharoula Smyrnaiou, et al, Tracing Students Quality Of Argumentation In 
Simulated Parliament Activities, Proceedings, Part ٧,Strand ٧,Discourse and 
Argumentation in Science Education, ٢٠١٨, pp٩٧١-٩٦٠.  

٧١- Lucy Muthoni Murage, et al, Influence of Student Councils on Management of 
Discipline in Secondary Schools in Kirinyaga East District Kenya ,Journal Of 
Humanities And Social Science ,Volume ٢٢, Issue ٢٠١٧ ,٧, PP ٦٣-٥٢. 

جع ساب، يوائل صالح ن عل  -٧٢                                                                 .٤١٧-٣٤٧، ص صم
٧٢- Zacharoula Smyrnaiou et al, Applying Argumentation Approach in STEM 

Education: A Case Study of the European Student Parliaments Project in 
Greece, American Journal of Educational Research,Vol.٣, No.٢٠١٥ ,١٢, 
pp١٦٢٨-١٦١٨. 

ة    - ٧٤ اء أفا ة ألع اد ال هارات  ال ة  وت اعة  ال مة  قة خ ل ي  ه ال خل  ال ر،  ال ح ع 
رسي،   ال ان  ل ال اعة  رة،  ج م غ  راه  د ة(رسالة  ا االج مة  ال ة  جامعة  كل  ،

 ،   . ) ٢٠١٥أس
ای   -٧٥ جع سابة، خال أح ال   . ١٩٦-١٥٩، ص ص م
٧٦-  ، ه م ح جع سابن   .م



                
 

١٢٤٢ 

 
ل  - ٧٧ ال ام  اس ة  فاعل ت،  م ع عي   ال  ال ة  ت في  اعي  االج اصل  ال ات  ش ع  دراما 

ة،   ان حلة ال الب ال اسي ل  ةال ث اإلعالم لة ال ة اإلعالم، جام ل  ،  ، ،  ٢٠١٨معة األزه
  . ٢١٨- ١٩٧ص ص

عي   -٧٨ ة ال ارخ ل ر ال اعي ل اصل االج ات ال نامج قائ على ش ة ب اح، فاعل ة ع الف فا
ة،   ائ االب حلة  ال تالم  ل  ة  ق ال ة  ا ال و  اسي  راسات ال لل ة  ال ة  ال لة  م

ة ا د االج   . ١٧٢- ١١٥، ص ص٢٠١٨، ١٠٥، ع
هاج   -٧٩ ة م دة، فاعل ا ع ة م وجهة ای ع ان حلة ال الب ال اسي ل  عي ال ارخ في تع ال ال

ة  في األردن،   ل رةن ال ان  (،  رسالة ماج غ م ة، جامعة ع ف ة وال م ال ة العل كل
ة،   . )٢٠١٨الع

ة على ا  - ٨٠ حة قائ ة مق ات ان، اس اسي لم عارف ث عي ال ة ال عل ال ل حلة ل  تالم ال
 ، ولة ال ة ب س ةال م ال لة العل ة، م   . ٣٤٣- ٣٠٦، ص ص ٢٠١٨، جامعة القاه

ر    -٨١ اإلآ أن افة  ال دور   ، ح البدم  ال وس  اسي  ال عي  ال تع  في  ة  ون ة -ل دراسة وص
الب جامعة ال ة م  ة م  ال على ع ماج غ  رسالة  ،  ٢٠١٥  -٢٠١٤م في الف

رة،   دان، (م ة، ال ة اإلعالم، جامعة أم درمان اإلسالم   . ) ٢٠١٧كل
فال  -٨٢ اسي لأل عي ال ل ال رة وت ، ال ا أح ان إب ف    - إ الب ال ة م  ة على ع ان دراسة م

هاج،  اال ة س ی ائي  ة اآلدابدس االب ل لة  د،  م هاج، الع - ٣٥١، ص ص ٢٠١٧،  ٤٢جامعة س
٣٨٤ .  

ث الفعل،    - ٨٣ ام  اس رسة  ل ال فل ما ق اسي ل عي ال ة ال ون، ت از م م وآخ لة شاه م
ة لة وال ف ال لدراسات في  ال  ، أس فال، جامعة  األ ة راض  ل د٢،  الع ، ص  ٢٠١٧،  ٢، 

  . ١٩٠-١٥٥ص
ة    -٨٤ ج، فاعل ج ف ه ف فة ال في تع ع قع ب ال ه  ةت م وني وعالق اسي اإلل عي ال ال

حلة الب ال ة ل  اس س فا ال ة، ال ان ف ال ة وعل ال ة في ال ددراسات ع ،  ٨٨، الع
  . ٧٦- ٤٣، ص ص ٢٠١٧

اإن  -٨٥ قافة ال عاد ال ة قائ على أ ا راسات االج ح في ال نامج مق ، ب ا ی إب ه  ي صالح ال ة وأث س
اسي، عي ال ة ال ة على ت ا راسات االج ة لل ة ال لة ال د  م ، ص ص  ٢٠١٦،  ٨٠، الع

٣٠٣-٢٨٨ .  
ة  - ٨٦ ة قائ ا راسات االج حة في ال ة مق ة وح عة، فاعل ات صالح م ج األدوار  ي لع  على اس

ي عي ال ة ال اتي في ت اؤل ال عل األساسي،   وال ة م ال ان لقة ال اسي ل تالم ال لة  وال م
ة ا راسات االج ة لل ة ال دال   . ٢٨٤-٢٢٩، ص ص ٢٠١٥،  ٧٢، الع

، دور    -٨٧ زاء ب م نيج عي القان مات في ن ال عل ات ال س ة،  دراسة    -م ال ة اس لة م م
ة ل فه ال لال د٢٥، م   . ١٦٢-١٣٨، ص ص٢٠١٩، ١، ع

قً يعادل سال عل  -٨٨ ة ت رة ال ه ال عل  ائح ال ة ول أن ني  عي القان اف ال الب ، م ت ا على 
ة ی ة جامعة ال ة ال ة،  دراسة م   -كل رةان ا، جامعة (،  رسالة ماج غ م راسات العل ة ال كل

دان،   ة، ال م اإلسالم ان ال والعل   . ) ٢٠١٧الق



  

                                  
 

١٢٤٣ 

 
ة لفل في تع   - ٨٩ ات ال اف ال ة  م ارس ال ي ال اف، دور معل د ع ال ع م

عي  لهال ل تفع ه وس ل اني ل  ولي اإلن ن ال راسات،  القان اث وال لة جامعة فل لأل ، م
ل  ، م د٧جامعة فل   ١٨٠-١٣٧، ص ص ٢٠١٧،  ٣، ع

٩٠- Devi Manjula, Mrs.Ranjithamani, A study Of legal awareness among women 
teachers, International Journal of Research , Granthaalayah , A knowledge 
Repository, Vol.٥, May, ٢٠١٧. 

٩١- He Yu,Guangtang Pan, Study on the Path of Enhancing Students’ Legal 
Awareness and Faith in Ideological and Political Theory Course, ٢nd, 
International Conference on Economy, Management and Education 
Technology, (ICEMET ٢٠١٦), PP١٥٢٥-١٥٢٠.   

٩٢-  ، ي أح عات  ة حل ع ت ارخ لفه  ائي في ال نامج إث ة ب اني لل ب  فاعل ن اإلن القان
ة،   اد حلة اإلع ل ن ح ال ل تالم ال ة ال ات العامة وت اج ق وال ق ة  ال لة ال م

ة ا راسات االج ة لل دال   . ١٣٧- ١٠٣، ص ص٢٠١٦،  ٨٥، ع
او   -٩٣ د ح ب،   أرو خال ع ة   يوم ارساته ال ة ل ن اءلة القان ال م  ي العل خلف، وعي معل

ة،   األردن ة  رس ال ة  ال في  ة  عل ة، وال ال راسات  وال اث  لأل حة  ف ال س  الق جامعة  لة   م
حة، ف س ال ل جامعة الق د٢م   . ٢٥٠- ٢٢٥، ص ص٢٠١٤، ٨، ع

٩٤- Elena pevtsova,The functions of legal awareness of children and young 
people, Acta Universitatis George Bacovia. Juridica ,Volume ٢, Issue ٢٬٢٠١٣.      

٩٥-   ، جع سابوائل صالح ن   . ٢٧٩، صم
ائي اإلعالم ال  - ٩٦ اهات أخ ، ات ة ن  ع ال حام أح ان ة وال اد حلة اإلع  وتالم ال

رسي،   ل ال ر دراسي للف ار مق ق األوسإق ث العالقات العامة ال لة  دم ، ص  ٢٠١٩،  ٢٥، ع
  . ٣٦٨-٣٣٧ص

ة اإلع  - ٩٧ ح في أن ر ال ام ال ة اس ، فاعل ر س ان عاش ف  إ ة ال ها ب الم ال وعالق
اعي ل ة،  اإلب اد حلة اإلع ات ال ال ال  ث اإلعالم واالت ة ل لة الع دال ،  ٢٠١٩،  ٢٧، الع
  . ٣٤١- ٢٩٨ص ص

ة  -٩٨ ة األفالم ــــــــــــــــــــ، فاعل ة ال وني  ال خف  في الق ة الب ل اإلل ح ات ال ال ان و ة، ال
ث العالقات العامة لة  ق األوس م   . ١٥٠-١٠٧، ص ص ٢٠٢٠، ٢٦د ، العال

ع،    -٩٩ لهرفع عارف ال ه وت ة،  (،  اإلعالم ال تأصل ة الهاش ة األردن ل ان، ال ، ع دار الف
  . ٩٢ص ،) ٢٠٠٩

نان م األ  -١٠٠ رسي فحع ام اإلعالم ال ال اللغ ل تالم  ي، واقع اس ة مهارات االت ت
ی ال ة  ائ حلة االب رة،  ال رةة ال ة (،  رسالة ماج غ م ، م ة، جامعة أم الق ة ال كل

مة،    .) ٢٠١٢ال
ة،  -١٠١ ال ان ال جع ساب م ح   . ٧٠-٥٣، ص صم
١٠٢-  ، جع سابوائل صالح ن   . ٤١٧- ٣٤٧، ص صم



                
 

١٢٤٤ 

 
ة ع  -١٠٣ رسي  يل س ال ة في اإلعالم  ال االت اص  الع ن  رس  ال اهات  ات  ، ها في    ح وفاعل

ة عل ال ة  ل ة،    -الع ان م لةدراسة  ف ال دراسات  لة  ل  م م لة،  ف لل ا  العل راسات  ال ة  ل  ،١٤  ،
د   . ٢٠١١، ٥٢ع

جع ساب -١٠٤ ، م     .م م سال
ة، أخال  -١٠٥ ای جع سابح ال   . ١٩٦- ١٥٩، ص صم
فاني،    -١٠٦ مه،  ع هللا أح ال ، مفه االته،  اإلعالم ال نهأم ه وف اعة (،  ن ا ال ن فاء ل دار ال

رة،  ، اإلس   . ٤٩، ص ) ٢٠٠٨وال
ة،  -١٠٧ د فالح اله جع سابعه   . ٣٠٠- ٢٨٠، ص صم
فى    -١٠٨ ال أم اإلعالم   ، رج ة،     ح  وال ة  عل ال ة  ل الع في  ة ودوره  ال ث  لة  م

ة ة، جامال ة ال ة ال ل د،  ة، ع   . ٢٣٤، ص ٢٠١٩، ٣٥عة القاه
١٠٩-  ، ه م ح جع سابن   . م
ة،  -١١٠ ال ان ال جع ساب م ح   . ٧٠-٥٣، ص صم
جع سابع م أصالن،  -١١١   . ٤١-٢٦، ص صم
جع سابمالك أح سالمة،  -١١٢   . ٣٣٧٠-٣٢٩٨، ص صم
ة في م  -١١٣ رس ة ال ة اإلعالم اد، دور األن ة م م ة، ماج ان حلة ال الب ال ع ل  اجهة ال

أ العام  ث ال ة ل لة ال لال د١٧، م   . ١٢٤-٨١، ص ص٢٠١٨، ١، ع
ار  -١١٤ وال ة  رس ال افة  ال وف،  مع أح  وه  ةم ان ال حلة  ال الب  ل  ة  اس ال دراسة   -ة 

ة،  رةت ا لل(، رسالة ماج غ م راسات العل ،  معه ال لة، جامعة ع ش   . ) ٢٠٠٧ف
او  -١١٥ د ح ب أرو خال ع جع ساب خلف،  ي وم   . ٢٥٠- ٢٢٥، ص صم
اف،  -١١٦ د ع ال ع جع ساب م   . ١٨٠- ١٣٧، ص صم
ون، صال -١١٧ ان وآخ جع سابة ع هللا    . ٢١٠-١٨٥، ص صم
ني ل  -١١٨ القان عي  ، ال عل شاغلي ال   م ب سال ب م ة وال ة في وزارة ال ا ائف اإلش

ان،  ة ع رةل س،(،  رسالة ماج غ م ان قاب ل ة، جامعة ال ة ال   . )٢٠١١كل


