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ملخص
هدفت ال ّدرا�سة احلالية لل ّتعرف �إىل درجة ممار�سة الطّ لبة
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت للقيم الوطنية
ال ّدار�سني ملادة رّ
من وجهه نظرهم ،وتكون جمتمع ال ّدرا�سة من جميع الطّ لبة الذين
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت يف الف�صل
يدر�سون م�ساق رّ
ال ّدرا�سي ال ّثاين للعام  2014م ،حيث بلغ عددهم ( )1322طال ًبا
وطالبة ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي لهذه ال ّدرا�سة،
�أما عينة ال ّدرا�سة فقد تكونت من( )400طال ًبا وطالبة ،جرى
اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الطّ بقية ،وجلمع معلومات ال ّدرا�سة
قام الباحث بتطوير ا�ستبانه مكونة من ( )30فقرة موزعة على ثالثة
االقت�صادية.
االجتماعية ،القيم
ال�سيا�سية ،القيم
جماالت ،وهي :القيم
ّ
ّ
ّ
وتو�صلت ال ّدرا�سة �إىل �أن درجة ممار�سة الطّ لبة ال ّدار�سني ملقرر
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت للقيم الوطنية ككل كانت
رّ
أي�ضا عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
�
وتو�صلت
متو�سطة،
ً
بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة ال ّدرا�سة بالن�سبة ملدى حتقق
التبية الوطنية يف
ال�سيا�سية ،والقيم
القيم
االجتماعية يف مقرر رّ
ّ
ّ
جامعة �آل البيت تعزى ملتغري اجلن�س ،عالوة على ووجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة ال ّدرا�سة
التبية الوطنية يف
بالن�سبة ملدى حتقق القيم الأقت�صادية يف مقرر رّ
جامعة �آل البيت تعزى ملتغري اجلن�س ،وعدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة ال ّدرا�سة بالن�سبة
االجتماعية والقيم االقت�صادية
ال�سيا�سية والقيم
ملدى حتقق القيم
ّ
ّ
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت تعزى ملتغري الكلية،
يف مقرر رّ
بناء على ما تقدم من نتائج �رضورة �أن يت�ضمن
وتو�صي ال ّدرا�سة ً
التبية الوطنية يف اجلامعة على القيام ب�أعمال
جزء من م�ساق رّ
تطوعية تخدم املجتمع املحلي مما ينمي قيم املواطنة لديهم.
الكلمات املفتاحية :درجة املمار�سة ،الطّ لبة ال ّدار�سني ،مادة
التبية الوطنية ،القيم الوطنية  ،الأردن .
رّ
The Level of practicing National Values from the
point of view of Students who Studied National Education Book at AL ALBYT University in Jordan.

Abstract
The purpose of this study is to know the level
of national values practiced by students who studied
the national education book at AL ALBYT University
from the point of view of the students themselves. The
)study population included all students (about 1322
who studied the national education book in AL ALBYT
University during the second semester of the academic
year 2014. The researcher used the descriptive method
and the sample of the study consisted of
400 male and female students who were chosen
randomly upon the random stratified sampling method.
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To collect the study data, the researcher developed a
questionnaire that contains (30) paragraphs divided
into three areas: political values, social values,
economic values. The results of the study show that
the level of studying national education subject in AL
ALBYT University was medium. Moreover, the study
found that
there were no statistically significant differences
between the average responses of the sample study
members to the level of achieving political and social
values in national education subject at AL ALBYT
University due to the gender variable. Additionally,
there were statistically significant differences between
the average responses of the sample study members for
the level of achieving economic values in the national
education subject in AL ALBYT University due to the
difference in gender. Yet, there were no statistically
significant differences between the average responses
of study sample members for the level of achieving
political values and social values and economic
values in the national education subject at AL ALBYT
University attributed to college variable. Based on the
above findings, the study recommends that the national
education course at the university should include
voluntary activities that serve the local community,
which would developg their citizenship values.
Keywords: Level of Practic , Student , National
Education Boo , National Values Jordan.

املقدمة
الإن�سان بطبعه كائن اجتماعي ال ي�ستطيع �أن يعي�ش مبعزل
عن الآخرين؛ فهو يحتاج ملكان ي�أويه ولأفراد ي�ست�أن�س بهم ،وبهذا
تت�شكل عالقة بينه وبني املكان الذي يعي�ش فيه ومع الأفراد الذين
ي�شاركونه املكان.
�إن العالقة بني الوطن واملوطن هي عالقة بني الأ�صل
والفروع ،فالوطن هو مفهوم جغرايف وتاريخي وثقايف وح�ضاري،
و�أخالقي ،ود�ستوري واالنتماء �إىل الوطن يك�سب املرء �صفة الوطني،
وهي التي تعني حب الوطن ،وال ّتعلق به ،والدفاع عنه ،والغرية عليه،
والعمل على خدمته وازدهاره وتقدمه والنهو�ض به ،والت�ضحية
يف �سبيل �سيادته وعزته وكرامته وحريته وا�ستقالله (العناقرة،
والبواعنة.)2009 ،
التبية العامة تعد الإن�سان للتكيف تكيفًا �سلوك ًيا
و�إذا كانت رّ
التبية
�سليما مع البيئة املحيطة به اجتماع ًيا وطبيع ًيا ،ف�إن رّ
ً
�سليما
ًا
ف
تكي
ويتكيف
معني،
جمتمع
يف
للعي�ش
إن�سان
ل
ا
تعد
الوطنية
ً
مع نظم املجتمع وقواعده وقوانينه التي يعي�ش بها ،ويتفاعل معه
بتقدمي واجباته نحوه ،و�أخذ حقوقه منه داخل الوطن وخارجه
(نا�رص.)2003 ،
(والتبية عملية تهدف �إىل تنمية جوانب �شخ�صية الفرد �إىل
رّ
احلد الذي ت�سمح به �إمكاناته وقدراته وا�ستعداداته ،وذلك على �أ�سا�س
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فل�سفة املجتمع و�أهدافه ومتطلباته ،و�إعداد النا�شئ وتنميته ج�سم ًيا
وعقل ًيا وانفعال ًيا؛ لي�صبح مواط ًنا �صاحلًا يعي حقوقه ويلتزم
منتجا بكل وعي وخلق وم�س�ؤولية بحيث
بواجباته ،وي�ؤدي عم ًال
ً
قادرا على امل�شاركة الإيجابية يف م�سرية الوطن) (�شويحات،
ي�صبح ً
.)1 :2003
التبية هي و�سيلة حفظ الأمة ،ويجب عليها �أن تنبثق عن
وتع ّد رّ
خ�صائ�ص الع�رص الذي تعي�ش فيه ،وعن خ�صائ�ص الطبع الوطني،
وعليها واجب الت�أثري يف الع�رص وامل�ساهمة يف تنمية اخل�صائ�ص
الوطنية (ال�رشاح.)2001 ،
وقد ظهرت فكرة املواطنة بظهور ال ّتجمعات الب�رشية التي
كانت تعي�ش يف بيئات خمتلفة ،فلقد �شعر املواطن باحلاجة �إىل
اجلماعة والوطن ،و�أن يكون منت�س ًبا �إليها غري منعز ًال عنها بكونه
خملو ًقا ب�رش ًيا ال ي�ستغني عن الآخرين ،فاملواطنة كما يراها
الفال�سفة تبلورت يف الدول الإغريقية والرومانية منذ القرن ال�سابع
قبل امليالد ،واقت�رصت على من هم �إغريق ومواطنون وا�ستبعدت من
هم �أجانب مقيمون يف املدن الإغريقية (حمافظة.)2006 ،
(وتعد القيم الوطنية مهمة يف حياة املجتمعات ،حيث و�ضعت
الت�رشيعات والنظم لرتتيب العالقات بني الفرد والدولة ،وحتديد
التبوية هي
مكونات املواطنة احلقة ،واالتفاق على �أن امل�ؤ�س�سة رّ
�أهم م�ؤ�س�سات املجتمع التي تخلق قيم املواطنة ،وتغر�سها يف نفو�س
النا�شئة ،ولعل �أف�ضل ميدان تربوي لنقل مفاهيم االنتماء و�أبعاده
من تعاون و�سالم وحمبة ومتا�سك وتوافق بني الإن�سان وجمتمعه
وغريها هي املناهج ال ّتعليمية) (ال�سويدي.)5 :2001 ،
واملواطنة هي �أ�سا�س االنتماء الذي ي�ؤكد على � ّأن الوطنية
هي هوية للدولة احلديثة ،وكانت للدولة القدمية ،و�أن ربط املواطنة
بالوطنية له �أهمية مركزية يف العمل امل�شرتك بني جميع املواطنني؛
لغر�ض االندماج الوطني والنه�ضة ،وبناء الدولة لأ ّنها م�ؤ�س�سة
م�ستقلة عمن يحكمها ،وليت�ساوى جميع املواطنني يف القرب والبعد
منها ،وليتمتعوا جمي ًعا بحقوق مدنية ،و�سيا�سية ،واجتماعية
ويتحملون واجبات مت�ساوية دون متييز (الكواري.)2001 ،
وتعمل قيم املواطنة على تعزيز �شعور الفرد باالنتماء �إىل
جمتمعه وقيمه ونظامه وبيئته وثقافته ،ويتمثل ذلك يف �سلوكه ويف
دفاعه عن قيم وطنه ومكت�سباته ،وتهدف تنمية املواطنة �إىل تطوير
وال�سيا�سية،
االجتماعية
معارف النا�شئ العامة املتعلقة بالأمور
ّ
ّ
وتنمية الإح�سا�س بالواجب نحو املجتمع املحلي والدويل )�أبو
ح�شي�ش.)2010 ،
التبية الوطنية االنتماء
وذكر التل (ّ � )1987أن من �أهداف رّ
ونظاما ،واحرتام
أر�ضا و�شع ًبا
واالعتزاز والوالء للوطن املوحد � ً
ً
الد�ستور وااللتزام بقوانني الدولة و�أنظمتها ،وااللتزام مببادئ
االجتماعية ،وال ّتحرر من التع�صب
احلرية والدميقراطية والعدالة
ّ
والتحيز بجميع �أ�شكالهما الطائفية واملذهبية والعرقية والإقليمية،
ال�سيا�سية والوعي ال�سيا�سي ،والإميان بالأخوة
واكت�ساب الثقافة
ّ
الإن�سانية القائمة على احلق والعدل وامل�ساواة.
التبية الوطنية البوتقة التي تن�صهر فيها م�شاعر
وتع ّد رّ
النا�شئة ،و�إح�سا�سهم بانتمائهم �إىل وطن ،له فوق تراثه التاريخي
و�أعرافه وتقاليده وم�أثوراته ،نظم يرتبط فيها مب�س�ؤوليات ،وتبعات

عليه للمجتمع والدولة ،وحقوق ومنافع تعود �إليه من وراء هذا
االرتباط بتلك امل�س�ؤوليات والتبعات (نا�رص.)2003 ،
التبية الوطنية ت�سعى �إىل غر�س
ويالحظ مما �سبق ب�أن رّ
القيم واملبادئ االيجابية يف نفو�س الطّ لبة وتعمل على تزويدهم
باملهارات احلياتية الالزمة التي تنعك�س على �سلوكهم االجتماعي،
وبالتايل ي�صبحوا مواطنني �صاحلني منتمني لوطنهم ومتفاعلني
مع ق�ضاياه الوطنية.
وقد نال مو�ضوع القيم الوطنية اهتمام الباحثني؛ فقد �أجرى
الهاجري ( )2007درا�سة يف الكويت هدفت �إىل معرفة درجة متثل
طلبة جامعة الكويت لقيم املواطنة ،ودور اجلامعة يف تنمية قيم
املواطنة لدى طلبتها ،وتكونت عينة ال ّدرا�سة من ( )711طال ًبا
وطالبة ،ولتحقيق �أهداف ال ّدرا�سة جرى تطوير ا�ستبانه ا�شتملت على
( )60فقرة .منها ( )30فقرة تقي�س درجة متثل الطّ لبة لقيم املواطنة،
و ( )30فقرة تقي�س دور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة ،وتو�صلت
ال ّدرا�سة �إىل �إن درجة متثل طلبة جامعة الكويت لقيم املواطنة ب�شكل
عام كانت مرتفعة.
وهدفت درا�سة ماجيك وهرني ()Magick& Hanre, 2007
ال ّتعرف �إىل ت�أثري اجلامعة يف تعليم الطّ لبة حقوق وواجبات املواطنة
و�أدوارهم يف املجتمع الأمريكي ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي،
حيث تو�صلت ال ّدرا�سة �إىل �أن ممار�سة الطّ لبة للأن�شطة داخل اجلامعة
و�إ�رشاكهم يف احلوارات واملناق�شات مع املعلمني و�إ�رشاكهم
االجتماعية
يف ق�ضايا وم�شكالت املجتمع وفهم املو�ضوعات
ّ
وال�سيا�سية داخل اجلامعة وخارجها و�أعدادهم لل ّتعامل مع
ّ
ال ّتحديات التي تواجههم يف احلياة وتعليمهم الأ�سلوب الدميقراطي
أي�ضا �أن برنامج
�ساهم يف غر�س وتدعيم قيم املواطنة لديهم .وبينت � ً
تنمية القيادة ي�سهم يف وعي الطّ لبة باملعتقدات والقيم واالجتاهات
التي حتفزهم على القيام ب�أفعال تعزز قيمة الوعي بالذات مثل:
قيمة من قيم املواطنة.
بينما �سعت درا�سة �أبو ح�شي�ش (� ،)2010إىل ال ّتعرف على واقع
التبية مبحافظات غزة يف تنمية قيم
الدور الذي تقوم به كليات رّ
املواطنة لدى الطّ لبة املعلمني ،وكذلك الوقوف على الفروق بني
ا�ستجابات الطّ لبة املعلمني باختالف متغري اجلامعة التي ينت�سبون
�إليه .وقد ا�ستخدمت ال ّدرا�سة املنهج الو�صفي ال ّتحليلي ،واعتمدت
على اال�ستبانة التي �أعدها الباحث ،وطبقه على عينة قوامها (500
التبية يف كل من اجلامعة
(من الطّ لبة املعلمني امل�سجلني يف كليات رّ
الإ�سالمية وجامعة الأق�صى بغزة وحتدي ًدا يف امل�ستويني ال ّثالث
والرابع .وقد كانت �أبرز النتائج التي تو�صلت �إليها ال ّدرا�سة ،ب� ّأن
التبية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطّ لبة كان عال ًيا
دور كليات رّ
واختلف من جامعة لأخرى.
و�أجرى داوود ( )2011درا�سة هدفت ال ّتعرف �إىل مفهوم
املواطنة ،واملكونات الأ�سا�سية للمواطنة ،والوقوف على دور جامعة
كفر ال�شيخ يف تنمية قيم املواطنة لدى الطّ لبة ،وال ّتو�صل �إىل
مقرتحات لتفعيل دور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطّ لبة،
ولتحيق هدف ال ّدرا�سة ا�ستخدمت اال�ستبانة ،وقد بلغ عدد �أفراد
عينة ال ّدرا�سة ( )2000طال ًبا وطالبة من الفرقة ال ّثالثة والرابعة
بجامعة كفر ال�شيخ  .وقد ا�ستخدمت ال ّدرا�سة املنهج الو�صفي،
وتو�صلت ال ّدرا�سة لعدد من النتائج منها� :أن دور الأ�ستاذ اجلامعي
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يف تنمية قيم املواطنة جاءت بدرجة متو�سطة و�ضعيفة ،وعدم
وجود فروق بني متو�سطات عينة ال ّدرا�سة يف ا�ستجاباتهم لدور
اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة تعزى �إىل متغري الكلية ،با�ستثناء
املحور املتعلق باملناهج ال ّدرا�سية ف�أنه توجد فروق ل�صالح الكليات
الإن�سانية ،وعدم وجود فروق تعزى �إىل متغري اجلن�س.
وهدفت درا�سة همفري�س (� )Humphreys, 2011إىل ال ّتعرف
على القيم واالجتاهات من اجل مواطنة فاعلة يف �أوروبا ال�رشقية،
وجرى ا�ستخدام �أداة مكونة من ( )68فقرة ،متثل مقيا�س التغيري
االجتماعي لتنمية القيادة ،وتكونت عينة الدار�سة من ( )421طال ًبا
الدولية ،و�أظهرت نتائج ال ّدار�سة
وطالبة من طلبة جامعة ليتوانيا
ّ
�أن طلبة اجلامعة لديهم قيم واجتاهات تقود �إىل مواطنة فعالة ،و�أن
الطّ لبة الذين لديهم قيم االنتماء وال ّتكافل هم الأكرث م�شاركة يف
�إيجاد تغريات ايجابية جتاه الآخرين.
وهدفت درا�سة اخلوالدة ( )2013ال ّتعرف �إىل م�ستوى دور
ع�ضو هيئة ال ّتدري�س يف اجلامعات الأردنية يف تنمية قيم املواطنة
من وجهة نظر الطّ لبة ،وال ّتعرف �إىل الفروق يف م�ستوى الدور تب ًعا
ملتغريات جن�س الطالب ،واجلامعة ،والكلية ،وم�ستوى ال ّدرا�سة،
ولتحقيق هدف ال ّدرا�سة �أعد الباحث ا�ستبانه ،ا�شتملت على ()48
فقرة ،وجرى ال ّتحقق من �صدقها وثباتها .وتكونت عينة ال ّدرا�سة
من ( )928طال ًبا وطالبة ،ممن يدر�سون يف اجلامعات الأردنية،
و�أظهرت نتائج ال ّدرا�سة �أن م�ستوى دور ع�ضو هيئة ال ّتدري�س يف
تنمية قيم املواطنة كان متو�سطً ا ب�صورة عامة ويف املجاالت كافة.
ال�سابقة ت�ضمنت احلديث
يالحظ مما �سبق �أن جميع ال ّدرا�سات ّ
والتكيز على املرحلة اجلامعية
عن تنمية القيم الوطنية يف التعليم ،رّ
يف تنمية القيم الوطنية ،وهذا يدل على وجوب تنمية القيم الوطنية
يف املراحل املبكرة من العمر حتى ين�ش�أ الفرد على حب الوطن
وال ّتم�سك به وممار�سة القيم ال�صحيحة والتي بدورها ت�سمو بالفرد
واملجتمع �إىل الأمام.
ال�سابقة من حيث
وتت�شابه ال ّدرا�سة احلالية مع ال ّدرا�سات ّ
تناولها للقيم الوطنية� ،أما �أوجه اختالف ال ّدرا�سة احلالية عما
�سبق من ال ّدرا�سات ،فتمثل يف ت�سليط ال�ضوء على درجة ممار�سة
التبية الوطنية يف اجلامعات الأردنية وعلى
الطّ لبة ال ّدار�سني ملادة رّ
وجه اخل�صو�ص جامعة �آل البيت ،وقد تفيد هذه ال ّدرا�سة يف توجيه
بع�ض املالحظات عرب نتائجها �إىل �أ�صحاب القرار والقائمني على
العمليات التعليمية يف تكثيف اجلهود يف و�ضع مواد يدور حمتواها
حول تر�سيخ روح املواطنة والقيم الوطنية لدى الطّ لبة عرب املقررات
ال ّدرا�سية وت�شجيعهم على تطبيقها يف حياتهم العملية.

مشكلة ال ّدراسة
الحظ الباحث ب�أن طلبة اجلامعة بحاجة �إىل تعزيز مفاهيم
القيم الوطنية وغر�سها لديهم وظهر ذلك بانت�شار العنف اجلامعي
بني الطّ لبة ،وعدم احرتام القوانني والأنظمة ال�سائدة يف املجتمع،
التكيز على مفاهيم القيم الوطنية والتي ال
مما دعت احلاجة �إىل رّ
بد من �أن تت�أ�صل يف منظومة كل طالب ومواطن يعي�ش يف الأردن،
وتتفاوت قيم املواطنة من �شخ�ص �إىل �آخر ح�سب انتماءه ووالءه
التبية
للأر�ض التي يعي�ش ،كذلك ف�إن الطّ لبة يكت�سبون مفاهيم رّ
والقيم الوطنية من عدة م�صادر ومن �أهمها الكتب ،بالإ�ضافة �إىل
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ما ي�شاهدونه ويكت�سبونه من خرباتهم ال�سابقة ومن م�شاهداتهم
ال�شخ�صية ،فيمكن لهم �أن يت�أثروا بالقيم الوطنية ب�شكل �إيجابي� ،أو
التبية الوطنية من الأ�سا�سيات التي يقوم عليها
ب�شكل �سلبي ،وتعد رّ
التبية الوطنية من
تربية الن�شئ للقيم املواطنة ،باعتبار �أن مقرر رّ
التبية الوطنية �إىل
�أهم املقررات والذي له عالقة مبا�رشة يف نقل رّ
الطّ لبة .ومن هنا فقد جاءت هذه ال ّدرا�سة من �أجل الك�شف عن درجة
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت
ممار�سة الطّ لبة ال ّدار�سني ملادة رّ
الوطنية من وجهة نظرهم.
للقيم
ّ

أسئلة ال ّدراسة
حاولت ال ّدرا�سة احلال ّية الإجابة عن الأ�سئلة الآت ّية:
التبية الوطنية
◄◄ما درجة ممار�سة الطّ لبة ال ّدار�سني ملقرر رّ
يف جامعة �آل البيت للقيم الوطنية من وجهه نظرهم؟
◄◄هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
التبية الوطنية
( )α = 0.05لدرجة ممار�سة الطّ لبة ال ّدار�سني ملقرر رّ
يف جامعة �آل البيت للقيم الوطنية تعزى للمتغريات اجلن�س و الكلية
(�إن�سانية  ،علمية)؟

أهمية ال ّدراسة
تكمن �أهمية ال ّدرا�سة يف �أ ّنها تناولت مو�ضوع مهم يف امليدان
التبوي واملتعلق بالقيم الوطنية ،بتنمية �سلوك الطّ لبة نحو خدمة
رّ
املجتمع وما يرتتب عليها من �آثار ايجابية بتطبيق ما يحتويه مقرر
التبية الوطنية من قيم وطنية وتطبيقها على ار�ض الواقع ب�شكل
رّ
عملي.
وتكمن �أهمية ال ّدرا�سة احلالية ب�إ�ضافة معرفة جديدة يف
مو�ضوع ال ّدرا�سة احلالية وهي درجة ممار�سة الطّ لبة ال ّدار�سني
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت للقيم الوطنية من وجهه
ملقرر رّ
نظرهم ،والذي هو نتيجة للبعد ال ّنظري لهذه ال ّدرا�سة  ،وبناء على
نتائج هذه ال ّدرا�سة ي�صبح بالإمكان ال ّتعرف على مواطن ال�ضعف يف
ممار�سة قيم املواطنة من قبل الطّ لبة ومعاجلتها ب�إدخال هذه القيم
وتنميتها وتوجيهها لدى الطّ لبة يف اجلامعات الأردنية وعلى وجه
اخل�صو�ص جامعة �آل البيت مو�ضوع ال ّدرا�سة عرب ربطها بفل�سفة
تربوية �أكادميية منا�سبة يف م�ؤ�س�ساتنا ال ّتعليمية.
ومن هنا ميكن �أن ي�ستفاد من نتائج هذه ال ّدرا�سة� ،إدارة
اجلامعة بال ّتعرف على مواطن ال�ضعف والعمل على معاجلتها،
أي�ضا من نتائج هذه ال ّدرا�سة �أع�ضاء هيئة ال ّتدري�س
وميكن �أن ي�ستفاد � ً
والتكيز عليها ،والعمل
يف اجلامعة بتعريفهم مبفاهيم قيم املواطنة رّ
التبية الوطنية واملدنية.
على �إك�سابها للطّ لبة �أثناء تدري�س م�ساق رّ
وتنبع �أهمية هذه ال ّدرا�سة من �أهمية الفئة امل�ستهدفة بال ّدرا�سة،
وهم الطّ لبة الذين هم عماد الوطن وحاملني رايات العلم والذين من
�ش�أنهم يف امل�ستقبل � ّأن يزرعوا ويكر�سوا يف طلبتهم عديد من القيم،
واملعارف ،واالجتاهات ،واكت�ساب هذه ال�سلوكات للآخرين نتيجة
االجتماعية ،وال ّتطبيع االجتماعي الذي �سوف ميار�سونه يف
للتن�شئة
ّ
مهنتهم امل�ستقبلية.
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أهداف ال ّدراسة

جمتمع ال ّدراسة

تهدف ال ّدرا�سة احلالية �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
التبية
1 .1ال ّتعرف على درجة ممار�سة الطّ لبة ال ّدار�سني ملقرر رّ
الوطنية يف جامعة �آل البيت للقيم الوطنية من وجهه نظرهم.
2 .2ال ّتعرف �إىل الفروق يف درجة ممار�سة الطّ لبة ال ّدار�سني
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت للقيم الوطنية يف �ضوء
ملقرر رّ
متغريي اجلن�س ،الكلية.

تكون جمتمع ال ّدرا�سة من جميع الطّ لبة الذين يدر�سون مادة
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت يف الف�صل ال ّدرا�سي ال ّثاين لعام
رّ
 2014م حيث بلغ عددهم ( )1322طال ًبا.

حدود ال ّدراسة


البيت.

عينة ال ّدراسة
بلغت عينة ال ّدرا�سة ( )400طال ًبا وطالبة جرى اختيارهم
بطريقة ع�شوائية الطبقية من جمتمع ال ّدرا�سة ،ميثلون ما ن�سبته (30
 )%من جمتمع ال ّدرا�سة من طلبة جامعة �آل البيت.

حدود ب�رشية :اقت�رصت ال ّدرا�سة على طلبة جامعة �آل أداة ال ّدراسة

 حدود مكانية :اجريت هذه ال ّدرا�سة على الطّ لبة ال ّدار�سني
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت.
ملادة رّ
 حدود زمنية :اقت�رصت هذه ال ّدرا�سة على الطّ لبة ال ّدار�سني
التبية الوطنية يف الف�صل ال ّدرا�سي ال ّثاين للعام  2014م.
ملادة رّ
 حدود مو�ضوعية :اقت�رصت هذه ال ّدرا�سة على قيا�س درجة
التبية الوطنية للقيم الوطنية.
ممار�سة الطّ لبة ال ّدار�سني ملادة رّ

مصطلحات ال ّدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

قام الباحث بتطوير �أداة ال ّدرا�سة احلالية لغر�ض جمع بيانات
التبية
ال ّدرا�سة؛ لل ّتعرف على درجة ممار�سة الطّ لبة ال ّدار�سني ملادة رّ
الوطنية يف جامعة �آل البيت للقيم الوطنية من وجهة نظرهم ،معتم ًدا
التبوي ،وال ّدرا�سات ال�سابقة .وقد ا�شتملت الأداة
يف ذلك على الأدب رّ
ال�سيا�سية ،والقيم
على ثالثة جماالت رئي�سة وهي :جمال القيم
ّ
االقت�صادية.
االجتماعية ،والقيم
ّ
ّ

صدق األداة
للتحقق من �صدق �أداء ال ّدرا�سة جرى عر�ضها على جمموعه من
التبوي ،وذلك للت�أكد
املحكمني من ذوي االخت�صا�ص يف املجال رّ
من و�ضوح �صوغها ،و�سالمتها اللغوية ،ومدى مالءمة ت�صميمها
لغر�ض ال ّدرا�سة.
تكونت �أداء ال ّدرا�سة يف �صورتها الأولية من ( )37فقره
وزعت على ثالثة جماالت ،وجرى تعديل �أداة ال ّدرا�سة بناء على �آراء
واقرتاحات املحكمني لت�صبح يف �صورتها ال ّنهائية حتتوي على
( )30فقرة ،وع ّد الباحث �آراء املحكمني وتعديالتهم فيما يت�صل
بالفقرات داللة �صدق كافية لأغرا�ض ال ّدرا�سة مثل :حذف فقرات
مت�شابهه ،وعدم مالئمة الفقرة مع املجال.

درجة املمار�سة( :وهي الدرجة التي حتدد يف �ضوء املقيا�س
املّعد لذلك) (اخلالدي ،والكيالين.)55 :2011 ،
وتعرف �إجرائ ًيا :ب�أنها درجة ا�ستجابة الطّ لبة على �أداة
ال ّدرا�سة التي �أعدها الباحث لأغرا�ض ال ّدرا�سة ،والتي تقي�س مدى
الوطنية.
متثلهم للقيم
ّ
القيم الوطنية :وهي معاين احلرية ،والعدالة ،والت�سامح،
والكرامة ،والت�ضحية ،واملروءة ،والأ�صالة ،واحلداثة ،والإرادة ،و
الريادة(التل.)15 :1987 ،
القيم الوطنية :وهي جمموعة من ال�سلوكات التي ُتدر�س
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت ،والتي تهدف
للطالب عرب مقرر رّ
�إىل اك�ساب الطّ لبة قيم املواطنة وحب الوطن.
التبية الوطنية يف جامعه �آل
الطّلبة :وهم ال ّدار�سون ملاده رّ
البيت يف الف�صل ال ّدرا�سي ال ّثاين لعام 2014/م .
التبية الوطنية :هو الكتاب املقرر تدري�سه يف جامعه �آل
مادة رّ
البيت يف الف�صل ال ّدرا�سي ال ّثاين لعام 2014م.

من �أجل التحقق من درجة ثبات الأداة ،مت احت�ساب ثبات
معامل اال�ستبانة با�ستخدام طريقة االت�ساق الداخلي للفقرات
بح�ساب معادلة كرونباخ �آلفا  chronbach alphaحيث بلغ معامل
الثبات للأداء ( ،)0 .88وهذا يعرب عن معامل ثبات عالٍ يفي
ب�أغرا�ض ال ّدرا�سة.

الطريقة واإلجراءات

إجراءات ال ّدراسة

منهجية ال ّدراسة
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي بالرجوع �إىل
ال�سابقة ،واملراجع ذات العالقة مبو�ضوع ال ّدرا�سة احلالية؛
ال ّدرا�سات ّ
لتحقيق اهداف ال ّدرا�سة واالجابة عن �أ�سئلتها ،واملنهج الو�صفي
هو «و�صف لظاهرة مو�ضوع البحث ،ويف�رس ويقارن ويقيم �أم ًال يف
الو�صول �إىل تعميمات ذات معنى يزيد بها ر�صيد املعرفة عن تلك
الظاهرة ،دون تدخل الباحث يف جمرياتها» (اخلطيب.)25 :2002 ،

قام الباحث ب�إتباع اخلطوات والإجراءات االتية يف مراحل
العمل يف ال ّدرا�سة:
1 .1الإطالع على الأدب ال ّنظري وال ّدرا�سات ال�سابقة ذات
العالقة مبو�ضوع ال ّدرا�سة.
2 .2بناء اداة ال ّدرا�سة يف �ضوء قراءة الباحث وا�ستطالعه
للدرا�سات ال�سابقة ،وعر�ضها على جمموعه من املحكمني من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص.

ثبات أداة ال ّدراسة
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درجة ممارسة ّ
الطلبة ال ّدارسني ملادة ال ّتربية الوطنية في جامعه آل البيت للقيم الوطنية
من وجهة نظرهم في األردن

د .أحمد محمد عقلة اخلزاعلة

3 .3اختيار عينة ال ّدرا�سة وفق املنهجية العلمية يف اختيار
التبوية.
العينات يف ال ّدرا�سات رّ
4 .4توزيع الإ�ستبانة على �أفراد العينة وا�سرتجاعها.
5 .5حتليل البيانات وفق املنطق البحثي.
6 .6ال ّتو�صل �إىل النتائج ومناق�شتها يف �ضوء ال ّدرا�سات
ال�سابقة.
7 .7تقدمي ال ّتو�صيات واالقرتاحات.

نتائج ال ّدراسة
◄◄ال�س�ؤال الأول ون�صه( :ما درجة ممار�سة الطّلبة ال ّدار�سني
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت للقيم الوطنية من وجهه
ملقرر رّ
نظرهم)؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال الأول ح�سب ،املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستويات درجة ممار�سة الطّ لبة ال ّدار�سني
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت وفيما يلي تو�ضيح ذلك:
ملقرر رّ
● ●امل�ستوى الأول :القيم ال�سيا�س ّية
جرى ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�سيا�سية وجدول ( )1يو�ضح ذلك.
ملجال القيم
ّ
جدول ()1
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمستوى القيم السياسة

الرقم

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ال�س�ؤال
اعتز برموز الوطن (القيادة
الها�شمية ،العلم الأردين،
ال�سالم امللكي ،الن�شيد
الوطني).
�أقدم امل�صالح الوطنية على
م�صلحة الع�شرية.
�أمني �شعوري بالوالء للوطن
بتعزيز ارتباطي به.
�أحر�ص على االلتزام
بالقوانني والأنظمة
والتعليمات.
اقدر الرموز الوطنية
وال�شخ�صيات القيادية.
�أ�ساهم يف املحافظة على
امن الوطن وا�ستقراره.
�أدعو �إىل التم�سك بالوحدة
الوطنية.
�أمار�س الدميقراطية ب�أ�سلوب
ح�ضاري.
�أقدم الت�ضحية من �أجل
الوطن.
�أعرب عن ر�أيي دون تعار�ض
ذلك مع حقوق الآخرين.
امل�ستوى ككل

ترتيب
املتو�سط االنحراف
�أهمية
احل�سابي املعياري
الفقرة

ال�سيا�سية ،حيث تراوحت
ي�شري اجلدول (� )1إىل م�ستوى القيم
ّ
املتو�سطات احل�سابية بني ( )2.43،2.77باملقارنة مع املتو�سط
احل�سابي العام للم�ستوى البالغ (� .)2.57إذ جاءت الفقرة التي تن�ص
على (اعتز برموز الوطن (القيادة الها�شمية ،العلم الأردين ،ال�سالم
امللكي ،الن�شيد الوطني) ).يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي()2.77
وانحراف معياري ( )0.516باملقارنة مع املتو�سط احل�سابي العام
واالنحراف املعياري العام ،ويعزى ذلك �إىل ان حب الوطن واالنتماء
�إليه و�إىل القيادة الها�شمية يعترب من امل�سلمات التي ال تقبل ال�شك
لدى طلبة اجلامعة وموجودة لديهم بالفطرة ،و تليها الفقرة التي
تن�ص على (�أ�ساهم يف املحافظة على امن الوطن وا�ستقراره).
مبتو�سط ح�سابي( )2.72وانحراف معياري ( )0.503بدرجة تقيم
عاليه .ويعزى ذلك �إىل ادراك الطّ لبة ب�أن �أمن الوطن ال يقبل امل�سا�س
�أو التهاون فيه وهذا يتطلب تكاتف جميع اجلهود للمحافظة على
�أمن الوطن وا�ستقراره ،فيما ح�صلت الفقرة التي تن�ص على (�أقدم
امل�صالح الوطنية على م�صلحة الع�شرية ).على العا�رشة والأخرية
مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )2.43وانحراف معياري بلغ ()0.645
التبية الوطنية يف تعريف الطّ لبة ان
ويعزى ذلك �إىل �ضعف مقرر رّ
تقدمي م�صلحة الوطن فوق �أي م�صلحة �أخرى.
● ●امل�ستوى الثّاين :القيم االجتماع ّية
جرى ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
االجتماعية وجدول رقم ( )2يو�ضح ذلك.
ملجال القيم
ّ
جدول رقم ()2
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمستوى القيم االجتماعيّة

م�ستوى
الأهمية

الرقم

2.77

0.516

1

مرتفع

2.43

0.645

10

متو�سط

2.67

0.530

3

مرتفع

2.51

0.612

6

متو�سط

2.46

0.647

9

متو�سط

5

2.72

0.503

2

مرتفع

6

2.62

0.587

4

مرتفع

7

2.52

0.612

5

متو�سط

8

2.47

0.628

8

متو�سط

9

2.49

0.637

7

متو�سط

10

2.57

0.312

1

2
3
4

ال�س�ؤال
�أحرتم عادات املجتمع
الأردين وتقاليده
االيجابية.
�أقدر قيمة امل�ساواة
والعدل بني �أفراد
املجتمع.
�أحر�ص على نبذ التع�صب
بكافة �أ�شكاله
�أتوا�ضع يف تعاملي مع
الآخرين
�أ�شارك ب�أعمال تطوعية
تخدم املجتمع.
�أمار�س ال�صدق والأمانة
يف تعاملي مع الآخرين.
ا�ستمع لوجهات نظر
الآخرين و�أحرتمها.
�أ�شارك املنا�سبات
الدينية والوطنية.
�أ�شارك النا�س �أفراحهم
و�أحزانهم.
�أطبق مبد�أ العفو عند
املقدرة.
امل�ستوى ككل
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ترتيب
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري �أهمية الفقرة

م�ستوى
الأهمية

2.66

0.537

2

مرتفع

2.64

0.552

4

مرتفع

2.53

0.663

6

متو�سط

2.64

0.587

3

مرتفع

1.96

0.803

10

متو�سط

2.73

0.550

1

مرتفع

2.58

0.591

5

متو�سط

2.00

0.740

9

متو�سط

2.43

0.653

8

متو�سط

2.44

0.673

7

متو�سط

2.46

0.359
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االجتماعية ،حيث
ي�شري اجلدول (� )2إىل م�ستوى القيم
ّ
تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني ( )1.96،2.73باملقارنة مع
املتو�سط احل�سابي العام للم�ستوى البالغ (� .)2.64إذ جاءت الفقرة
التي تن�ص على» �أمار�س ال�صدق والأمانة يف تعاملي مع الآخرين».
يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي( )2.73وانحراف معياري
( )0.550باملقارنة مع املتو�سط احل�سابي العام واالنحراف
املعياري العام ،ويعزى ذلك �إىل �إدراك طلبة اجلامعة ب�أنهم على
وعي ودراية باملمار�سات التي يقوموا بها اثناء التعامل مع بع�ضهم
البع�ض ،تليها الفقرة التي تن�ص على (�أحرتم عادات املجتمع
الأردين وتقاليده االيجابية ).مبتو�سط ح�سابي( )2.66وانحراف
معياري ( )0.537بدرجة تقيم عاليه ،ويعزى ذلك �إىل تركيبة
ال�شعب االردين التي حتكمها العادات والتقاليد احلكيمة واحرتامهم
للعادات والتقاليد التي توارثوها عن اجدادهم ،فيما ح�صلت الفقرة
التي تن�ص على (�أ�شارك ب�أعمال تطوعية تخدم املجتمع ».على
العا�رشة والأخرية مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )1.96وانحراف معياري
التبية الوطنية على
بلغ ( ،)0.803ويعزى ذلك افقتقار م�ساق رّ
جانب تطبيقي يخدم املجتمع� ،أو �ضعف عمادة �ش�ؤون الطّ لبة يف
ت�شجيع الطّ لبة على امل�شاركة يف اعمال تطوعية تخدم جمتمعهم.
● ●امل�ستوى الثّالث :القيم االقت�صادية
جرى ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
االقت�صادية وجدول ( )3يو�ضح ذلك.
ملجال القيم
ّ
جدول رقم ( )3
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمستوى القيم االقتصادية

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ال�س�ؤال
�أحرتم مهنة العمل
اليدوي.
�أقدر قيمة الوقت يف حياة
الإن�سان.
�أ�شجع املنتجات الوطنية.
�أحر�ص على ا�ستثمار
موارد البيئة.
�أقدر دور العمال
واحرتمهم.
�أحر�ص على �إعطاء النا�س
حقوقهم.
التزم بدفع ال�رضائب
والر�سوم املرتتبة علي.
�أحافظ على مقدرات
الوطن وممتلكاته.
�أقوم باجناز ما يطلب
مني من �أعمال على �أكمل
وجه.
ابتعد عن الإ�رساف
والتبذير يف كل �أمور
احلياة.
امل�ستوى ككل

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ترتيب
�أهمية
الفقرة

م�ستوى
الأهمية

2.58

0.635

4

متو�سط

2.45

0.643

5

متو�سط

2.23

0.720

9

متو�سط

2.15

0.714

10

متو�سط

2.73

0.514

2

مرتفع

2.74

0.522

1

مرتفع

2.45

0.702

6

متو�سط

2.65

0.530

3

مرتفع

2.41

0.684

7

متو�سط

2.27

0.734

8

متو�سط

2.46

0.359

االقت�صادية ،حيث
ي�شري اجلدول رقم رقم (� )3إىل م�ستوى القيم
ّ
تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني ( )2.15،2.74باملقارنة مع
املتو�سط احل�سابي العام للم�ستوى البالغ (� .)2.46إذ جاءت الفقرة
التي تن�ص على (�أحر�ص على �إعطاء النا�س حقوقهم) .يف املرتبة
الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )2.74وانحراف معياري ()0.522
باملقارنة مع املتو�سط احل�سابي العام واالنحراف املعياري العام،
ويعزى ذلك �إىل ان طلبة اجلامعه حري�صون على �إعطاء حقوق
النا�س دون نق�ص ،وتليها الفقرة التي تن�ص على (�أقدر دور العمال
واحرتمهم ).مبتو�سط ح�سابي( )2.73وانحراف معياري ()0.514
بدرجة تقيم عاليه .فيما ح�صلت الفقرة التي تن�ص على (�أحر�ص
على ا�ستثمار موارد البيئة ).على العا�رشة والأخرية مبتو�سط ح�سابي
بلغ ( )2.15وانحراف معياري بلغ ( )0.714ويعزى ذلك �إىل قلة
الربامج التي ت�شجع على ا�ستغالل موارد البيئة بال�شكل ال�صحيح من
اجلامعة.ال�س�ؤال ال ّثاين ون�صه (هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05لدرجة ممار�سة الطّلبة ال ّدار�سني
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت للقيم الوطنية تعزى
ملقرر رّ
للمتغريات اجلن�س و الكل ّية (�إن�سان ّية  ،علم ّية))؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال الثاين ،ح�سب املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية وقيمة ( )F) (Tوالداللة الإح�صائية
مل�ستويات ال ّدرا�سة وارتباطها مع املتغريات الدميوغرافية.
● ●امل�ستوى الأول :القيم ال�سيا�س ّية
جدول ()4
تأثير المتغيرات المستقلة على القيم السياسيّة

اجلن�س
نوع
الكلية
ّ

التّكرار

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكر

124

2.5766

0.43451

�أنثى

276

2.5678

0.23911

�إن�سانية

263

2.5856

0.26317

علمية

137

2.5416

0.38950

االختبار

الداللة
الإح�صائية

T=0.26

0.73

T=1.33

0.18

ويظهر من الجدول ( )4اآلتي:

�1 .1أعلى متو�سط ح�سابي للمجموع الكلي للذكور (،)2.57
وبلغ للإناث( ،)2.56وبلغت قيمة( )t) (0.26وبداللة �إح�صائية
( ،)0.73وهي قيمة غري دالة �إح�صائ ًيا ،وهذا يدل على عدم وجود
ال�سيا�سية تعزى ملتغري اجلن�س.
فروقات ذات داللة �إح�صائية للقيم
ّ
�أعلى متو�سط ح�سابي للمجموع الكلي للكليات الإن�سانية
( ،)2.58وبلغ للكليات العلمية ( ،)2.54وبلغت قيمة ()t) (1.33
وبداللة �إح�صائية ( ،)0.18وهي قيمة غري دالة �إح�صائ ًيا ،وهذا يدل
ال�سيا�سية تعزى
على عدم وجود فروقات ذات داللة �إح�صائية للقيم
ّ
ملتغري نوع الكل ًية.
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درجة ممارسة ّ
الطلبة ال ّدارسني ملادة ال ّتربية الوطنية في جامعه آل البيت للقيم الوطنية
من وجهة نظرهم في األردن

د .أحمد محمد عقلة اخلزاعلة

● ●امل�ستوى الثّاين :القيم االجتماع ّية

اخلالصة وأهم النتائج

جدول ()5
تأثير المتغيرات المستقلة على القيم االجتماعيّة

اجلن�س
نوع
الكلية

التّكرار

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكر

124

2.5137

0.44545

�أنثى

276

2.4402

0.31150

�إن�سانية

263

2.4715

0.33405

علمية

137

2.4467

0.40458

االختبار

الداللة
الإح�صائية

t=1.89

0.06

t=0.65

0.51

ويظهر من الجدول ( )5اآلتي:

�1 .1أعلى متو�سط ح�سابي للمجموع الكلي للذكور ( ،)2.51وبلغ
للإناث( ،)2.44وبلغت قيمة( )t) (1.89وبداللة �إح�صائية(،)0.06
وهي قيمة غري دالة �إح�صائ ًيا ،وهذا يدل على عدم وجود فروقات
االجتماعية تعزى ملتغري اجلن�س.
ذات داللة �إح�صائية للقيم
ّ
�أعلى متو�سط ح�سابي للمجموع الكلي للكليات الإن�سانية
( ،)2.47وبلغ للكليات العلمية ( ،)2.44وبلغت قيمة()t) (0.65
وبداللة �إح�صائية ( ،)0.51وهي قيمة غري دالة �إح�صائيا ،وهذا
االجتماعية
يدل على عدم وجود فروقات ذات داللة �إح�صائية للقيم
ّ
تعزى ملتغري نوع الكلية.
● ●امل�ستوى الثّالث :القيم االقت�صادية
جدول ()6
تأثير المتغيرات المستقلة على القيم االقتصادية

اجلن�س
نوع
الكلية

التّكرار

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكر

124

2.5355

0.37312

�أنثى

276

2.4388

0.35004

�إن�سانية

263

2.4616

0.37995

علمية

137

2.4825

0.31806

االختبار

الداللة
الإح�صائية

t=2.50

0.01

=T0.55

0.58

ويظهر من الجدول رقم رقم ( )6اآلتي:

�1 .1أعلى متو�سط ح�سابي للمجموع الكلي للذكور
( ،)2.53وبلغ للإناث ( ،)2.43وبلغت قيمة( )t) (2.50وبداللة
�إح�صائية( ،)0.01وهي قيمة دالة �إح�صائ ًيا ،وهذا يدل على وجود
فروقات ذات داللة �إح�صائية للقيم االقت�صادية تعزى ملتغري اجلن�س
وتعزى هذه الفروقات ل�صالح الذكور.
�أعلى متو�سط ح�سابي للمجموع الكلي للكليات العلمية(،)2.48
وبلغ للكليات الإن�سانية ( ،)2.46وبلغت قيمة ( )t) (-0.55وبداللة
�إح�صائية( ،)0.58وهي قيمة غري دالة �إح�صائ ًيا ،وهذا يدل على عدم
وجود فروقات ذات داللة �إح�صائية للقيم االقت�صادية تعزى ملتغري
نوع الكلية.
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ال�سابقة خل�ص الباحث
ويف �ضوء نتائج ال ّتحليل الإح�صائي ّ
�إىل جمموعة من النتائج ،وهي:
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما درجة ممار�سة الطّلبة ال ّدار�سني ملقرر
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت للقيم الوطنية من وجهه
رّ
نظرهم؟
♦ ♦امل�ستوى الأول :القيم ال�سيا�س ّية
التبية الوطنية
جاءت درجة ممار�سة الطّ لبة ال ّدار�سني ملقرر رّ
ال�سيا�سية �ضمن امل�ستوى املرتفع.
يف جامعة �آل البيت للقيم
ّ
حيث ح�صلت الفقرة التي تن�ص على(�أعتز برموز الوطن ،القيادة
الها�شمية ،العلم الأردين ،ال�سالم امللكي ،الن�شيد الوطني) يف املرتبة
ال�سيا�سية التي تربى عليها
االوىل ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل القيم
ّ
�أبناء االردن ذات قيمة عاليه يف نفو�سهم .فيما ح�صلت الفقرة
التي تن�ص على (�أقدم امل�صالح الوطنية على م�صلحة الع�شرية) يف
التكيز يف مقرر
املرتبة الأخرية ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل عدم رّ
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت على �أن م�صلحة الوطن فوق
رّ
�أي م�صلحه �شخ�صية �أو غريها من م�صالح .وتتفق مع درا�سة ماجيك
هرني ( )2007التي تو�صلت �إىل �أن ممار�سة الطّ لبة للأن�شطة داخل
�أجلامعه و�إ�رشاكهم يف احلوارات واملناق�شات و�إ�رشاكهم يف ق�ضايا
وال�سيا�سية داخل
االجتماعية
وم�شكالت املجتمع وفهم املو�ضوعات
ّ
ّ
اجلامعة وخارجها و�أعدادهم للتعامل مع التحديات التي تواجههم
يف احلياة وتعليمهم الأ�سلوب الدميقراطي� ،ساهم يف غر�س وتدعيم
قيم املواطنة لديهم.
♦ ♦امل�ستوى الثّاين :القيم االجتماع ّية
التبية الوطنية
جاءت درجة ممار�سة الطّ لبة ال ّدار�سني ملقرر رّ
االجتماعية �ضمن امل�ستوى املرتفع .حيث
يف جامعة �آل البيت للقيم
ّ
ح�صلت الفقرة التي تن�ص على (ال�صدق والأمانة يف ال ّتعامل مع
الآخرين ويحرتمون عادات املجتمع الأردين وتقاليده االيجابية)
يف املرتبة الأوىل ،ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن الأ�رس الأردنية
االجتماعية التي
الزالوا حمافظني على تربية �أبنائهم على القيم
ّ
تربوا عليها .فيما ح�صلت الفقرة التي تن�ص على (�أ�شارك ب�أعمال
تطوعية تخدم البلد) على املرتبة الأخرية ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل
التكيز عليه لدى الطّ لبة يف مقرر
عدم تفعيل الدور التطوعي وقلة رّ
التبية الوطنية .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �أبو ح�شي�ش
رّ
التبية يف تنمية قيم
( )2010التي تو�صلت �إىل �أن دور كليات رّ
املواطنة لدى الطّ لبة كان عال ًيا واختلف من جامعة لأخرى ،وتتفق
مع درا�سة الهاجري ( )2007التي تو�صلت �إىل �أن درجة متثل طلبة
جامعة الكويت لقيم املواطنة كانت مرتفعة ،ويف جميع �أبعادها ،و�أن
دور جامعة الكويت يف تنمية قيم املواطنة لدى طلبتها ويف جميع
�أبعادها كان مرتفعا وكان �أعلى دور للجامعة يف تنمية الدميقراطية
لدى طلبتها ،وتتفق مع درا�سة ماجيك هرني ( )2007التي تو�صلت
�إىل �إن ممار�سة الطّ لبة للأن�شطة داخل اجلامعه و�إ�رشاكهم يف احلوارات
واملناق�شات مع املعلمني و�إ�رشاكهم يف ق�ضايا وم�شكالت املجتمع،
وال�سيا�سية داخل اجلامعة وخارجها
االجتماعية
وفهم املو�ضوعات
ّ
ّ
و�إعدادهم للتعامل مع ال ّتحديات التي تواجههم يف احلياة ،وتعليمهم
الأ�سلوب الدميقراطي �ساهم يف غر�س وتدعيم قيم املواطنة لديهم.
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♦ ♦امل�ستوى الثّالث :القيم االقت�صاد ّية
التبية الوطنية
تتمثل درجة ممار�سة الطّ لبة ال ّدار�سني ملقرر رّ
يف جامعة �آل البيت للقيم االقت�صادية يف املرتبة املرتفعة .فيما
ح�صلت الفقرة التي تن�ص على (�أحر�ص على �إعطاء النا�س حقوقهم)
يف املرتبة الأوىل ،فيما ح�صلت الفقرة التي تن�ص على (�أحر�ص على
ا�ستثمار موارد البيئة) على املرتبة الأخرية .وتتفق مع درا�سة �أبو
التبية يف تنمية
ح�شي�ش ( )2010التي تو�صلت �إىل �أن دور كليات رّ
قيم املواطنة لدى الطّ لبة كان عالي ًا واختلف من جامعة لأخرى.
◄◄ال�س�ؤال الثّاين :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α = 0.05لدرجة ممار�سة الطّلبة ال ّدار�سني
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت للقيم الوطنية تعزى
ملقرر رّ
للمتغريات اجلن�س و الكلية (�إن�سانية  ،علمية)؟
♦ ♦امل�ستوى الأول :القيم ال�سيا�س ّية
عدم وجود فروقات ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
ال�سيا�سية
ا�ستجابات �أفراد عينة ال ّدرا�سة بالن�سبة ملدى حتقق القيم
ّ
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت تعزى ملتغري اجلن�س،
يف مقرر رّ
وتبني عدم وجود فروقات ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
ال�سيا�سية
ا�ستجابات �أفراد عينة ال ّدرا�سة بالن�سبة ملدى حتقق القيم
ّ
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت تعزى ملتغري الكلية،
يف مقرر رّ
وتختلف مع درا�سة اخلوالدة ( )2013التي تو�صلت �إىل �أن م�ستوى
دور ع�ضو هيئة ال ّتدري�س يف تنمية قيم املواطنة كان متو�سطً ا
ب�صورة عامة ويف املجاالت كافة وتبني وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغريات جن�س الطالب ل�صالح الذكور ،وملتغري
الكليات ل�صالح الكليات الإن�سانية ،وتتفق مع درا�سة الهاجري
( )2007التي تو�صلت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجة متثل طلبة جامعة الكويت لقيم املواطنة تعزى ملتغري
الكليات.
♦ ♦امل�ستوى الثّاين :القيم االجتماع ّية
عدم وجود فروقات ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
االجتماعية
ا�ستجابات �أفراد عينة ال ّدرا�سة بالن�سبة ملدى حتقق القيم
ّ
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت تعزى ملتغري اجلن�س،
يف مقرر رّ
وتبني عدم وجود فروقات ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
االجتماعية
ا�ستجابات �أفراد عينة ال ّدرا�سة بالن�سبة ملدى حتقق القيم
ّ
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت تعزى ملتغري الكلية.
يف مقرر رّ
وتتفق مع درا�سة اخلوالدة ( )2013التي تو�صلت �إىل �أن م�ستوى دور
ع�ضو هيئة ال ّتدري�س يف تنمية قيم املواطنة كان متو�سطً ا ب�صورة
عامة ويف املجاالت كافة وتبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
إن�سانية.
تعزى ملتغري الكليات ل�صالح الكليات ال
ّ
♦ ♦امل�ستوى الثّالث :القيم االقت�صاد ّية
وجود فروقات ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات
�أفراد عينة ال ّدرا�سة بالن�سبة ملدى حتقق القيم االقت�صادية يف مقرر
التبية الوطنية يف جامعة �آل البيت تعزى ملتغري اجلن�س ،وتعزى
رّ
هذه الفروقات ل�صالح الذكور ،وتبني عدم وجود فروقات ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة ال ّدرا�سة بالن�سبة
التبية الوطنية يف جامعة
ملدى حتقق القيم االقت�صادية يف مقرر رّ
�آل البيت تعزى ملتغري الكلية ،وتتفق مع درا�سة اخلوالدة ()2013

التي تو�صلت �إىل وجود فروقات ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري
جن�س الطالب ل�صالح الذكور ،وتختلف مع درا�سة داوود ()2011
التي تو�صلت �إىل عدم وجود فروقات ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطات عينة ال ّدرا�سة يف ا�ستجاباتهم لدور اجلامعة يف تنمية
قيم املواطنة تعزى �إىل اختالفهم يف اجلن�س.

التّوصيات
بنا ًء على ما تقدم من نتائج للدرا�سة قدم الباحث عديدا ً من
التّو�صيات من �أهمها:
التبية الوطنية يف اجلامعة
�1 .1أن يت�ضمن جزء من م�ساق رّ
القيام ب�أعمال تطوعية تخدم املجتمع املحلي؛ مما ينمي قيم
املواطنة لديهم.
التكيز على هذه
2 .2الإيعاز لأع�ضاء هيئة ال ّتدري�س ب�رضورة رّ
القيم وتعزيزها يف نفو�س الطّ لبة ،وت�ضمينها يف املقررات ال ّدرا�سية
مما يجعل الطّ لبة بتقدمي امل�صالح الوطنية على م�صلحة الع�شرية.
3 .3حتر�ص �إدارة اجلامعة على �إ�ست�ضافه �شخ�صيات علمية
وثقافية ُت�سهم يف تعزيز الوحدة الوطنية .
�4 .4رضورة تنمية اع�ضاء هيئة ال ّتدري�س احل�س العربي
والقومي لدى الطّ لبة.

قائمة املراجع
أوال ً:املراجع العربيّة
التبية يف تنمية قيم املواطنة
�1 .1أبو ح�شي�ش ،ب�سام .)2010( .دور كليات رّ

لدى الطّ لبة املعلمني مبحافظات غزة .جملة جامعة الأق�صى) �سل�سلة العلوم
الإن�سانية .73 :)1(14

ال�سيا�سية لأقطار الوطن العربي.
التبية
2 .2التل� ،سعيد ( .)1987مقدمة يف رّ
ّ
عمان :دار اللواء لل�صحافة والن�رش.
التبية
3 .3اخلالدي ،جمال ،والكيالين� ،أحمد ( .)2011درجة ممار�سة معلمي رّ
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.74 - 47 :)1(23
4 .4اخلطيب ،عامر .)2002( .حما�رضات يف املناهج .غزة :مكتبة القد�س.
5 .5اخلوالدة ،حممد .)2013( .دور ع�ضو هيئة ال ّتدري�س يف اجلامعات الأردنية
يف تنمية قيم املواطنة من وجهة نظر الطّ لبة ،جملة درا�سات العلوم
التبوية ،اجلامعة الأردنية.)3( 40 ،
رّ
6 .6داوود ،عبد العزيز .)2011( .دور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة لدى
الطّ لبة درا�سة ميدانية بجامعة كفر ال�شيخ ،املجلة الدولية للأبحاث
التبوية ،جامعة الإمارات العربية املتحدة.209:)30( ،
رّ
7 .7ال�سويدي ،جمال .)2001( .نحو �إ�سرتاتيجية وطنية لتنمية قيم املواطنة
التبية وبناء املواطنة .جامعة البحرين:
واالنتماء ،درا�سة مقدمة �إىل ندوة رّ
التبية.
كلية رّ
التبية واالنتماء الوطني .الكويت :دار الفكر
8 .8ال�رشاح ،يعقوب .)2001(.رّ
احلديث
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