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  ملخص
هدفت الدراسة التعرف إلى دور الجامعات األردنية الرسمية في تعزيز تربية المواطنة 

ربوية من وجهة نظرهم، تكون وعالقتها بتنمية االستقاللية الذاتية لدى طلبة آليات العلوم الت
مجتمع الدراسة من جميع طلبة مرحلة البكالوريوس في آليات العلوم التربوية في الجامعات 

للعام الدراسي ) ٦٩٢٩(والبالغ عددهم ) األردنية، اليرموك، مؤته(األردنية الرسمية 
وزعة على فقرة م) ٥٥(، وقد تم تطوير أداة لتحقيق هدف الدراسة، وتكونت من ٢٠١١/٢٠١٢

الحقوق، الواجبات، المشارآة ( جزأين، األول يتعلق بتربية المواطنة وينقسم إلى خمسة محاور
فقرة، أما الجزء الثاني فهو فقرات تقيس االستقاللية ) ٤٠(وتقيسها ) احترام القانون، العدالة

بة اختيروا طالبًا وطال) ٦٨٠(تكونت العينة لغايات الدراسة من . فقرة) ١٥(الذاتية ويقيسه 
وقد توصلت  .طالبًة) ٥٢٦(طالبًا و) ١٥٤(بالطريقة الطبقية العشوائية، إذ تكونت العينة من 

الدراسة إلى وجود دور للجامعات األردنية الرسمية في تعزيز مفاهيم تربية المواطنة لدى طلبة 
والعدالة، وأن  آليات العلوم التربوية في محور الحقوق، والواجبات والمشارآة واحترام القانون

ثم مجال الواجبات في ) ٤٫١٧(أعلى درجات الموافقة جاءت على مجال العدالة بمتوسط حسابي 
، بينما جاء مجال احترام القانون بالترتيب الثالث )٤٫٠٦(الترتيب الثاني بمتوسط حسابي 

جاء ، و)٣٫٨٤(، وجاء مجال  الحقوق بالترتيب الرابع بمتوسط حسابي )٤٫٠١(بمتوسط حسابي 
وأن المتوسط الحسابي لألداة ). ٣٫٧٢(في المرتبة األخيرة مجال المشارآة بمتوسط حسابي 

، )٤٫١٨(الكلية لفقرات دور الجامعة في تنمية االستقاللية الذاتية جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي 
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الدراسة، ووجود عالقة ايجابية بين تربية المواطنة وتنمية االستقاللية الذاتية وبناًء على نتائج 
العمل على تبني إستراتيجية وطنية شاملة للتربية الوطنية تساهم في : فإن الدراسة توصي باآلتي

تعزيز فهم وإدراك الطلبة للمفاهيم والمحاور، التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز مفاهيم التربية 
  .الوطنية لدى الطلبة وتنمية االستقاللية الذاتية لديهم

  .المواطنة، االستقاللية الذاتية، الجامعات: الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

The study aimed to propose the role for Jordanian public universities 
contribute to enhancing the education of citizenship and its relationship 
to the development of autonomy among the students of education science 
faculties, and study population consisted of all undergraduate students in 
the colleges of Education in Jordanian public universities (of Jordan, 
Yarmouk, Mutah) and who are ( 6929) for the academic year 2011/2012, 
has been developing a tool to measure the degree of a student to the 
concepts of education of citizenship and its relationship to the 
development of autonomy among the students of education science 
faculties in Jordanian public universities and consisted of (55) items 
distributed in two parts, first is the raising of citizenship and is divided 
into five main (rights, duties, participation, respect for law, justice) and 
measured (40), paragraph, and the paragraphs of Part II is a measure of 
independence and self-measured (15) paragraph. The study sample for 
the purposes of the study (680) students were chosen randomly, with a 
sample of (154) students. The study found that there a role for 
universities in the Jordanian official in promoting the concepts of 
education of citizenship among the students of faculties of educational 
sciences at the center of the rights, duties, participation and respect for 
law and justice, and that the highest approval came on the field of justice 
with an average My Account (4.17) and field duties in second with an 
average arithmetic (4.06), while the area of respect for the law in the 
order in the third with an average arithmetic (4.01), The field of the order 
in the fourth with an average arithmetic (3.84), and came in last place the 
field of participation with an average arithmetic (3.72 ). That the 
arithmetic mean of the tool's total vertebrae role of the university in the 
development of autonomy was high average arithmetic (4.18), the study 
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recommends the following: Action to adopt a comprehensive national 
strategy for Education national contribution in promoting understanding 
and awareness of students to the concepts and themes. 

Key Word: citizenship, autonomy, universities. 
 

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  مقدمة
تأتي أهمية تربية المواطنة من حيث أنها عملية متواصلة لتعميق الحس والشعور بالواجب 
تجاه المجتمع، وتنمية الشعور باالنتماء للوطن واالعتزاز به، وغرس حب النظام واالتجاهات 

والتعليمات، وتعريف الناشئة  الوطنية، واألخوة والتفاهم والتعاون بين المواطنين، واحترام النظم
بمؤسسات بلدهم، ومنظماته الحضارية، وأنها لم تأت مصادفة بل ثمرة عمل دؤوب وآفاح 

آما أن أهداف تربية المواطنة ال تتحقق بمجرد . مرير، ولذا من واجبهم احترامها ومراعاتها
تها إلى إجراءات تسطيرها وإدراجها في الوثائق الرسمية، بل إن تحقيق األهداف يتطلب ترجم

 .عملية وتضمينها المناهج والكتب الدراسية

اء         ا بن ا، فإم واطنين فيه ة والم ة الحديث ا الدول تعتبر المواطنة من أآبر التحديات التي تواجهه
ة من التشتت            ا الغرق في أشكال مختلف ه، وإم مواطن فاعل ومسئول وواعي لمسؤولياته وحقوق

ي با   يقة الت والءات الض اد، وال اء     والفس ة واالنتم اب المواطن ى حس ًا عل ة أحيان ل األولي ت تحت ت
ل    انون، ب وب، وجيش وق تور مكت م ودس ات للحك رد مؤسس ة ليست مج ة الحديث ة، فالدول والهوي
م        واطنين واعين وناشطين، فه ين م مشروع مجتمعي متكامل وظاهرة للتعاون والتفاعل الوثيق ب

ة المقصودة     يم        مصدر السلطة، وهنا يشكل الشباب الفئ ى الق اظ عل ا للحف ة والمعول عليه والمعني
االجتماعية للمجتمع واإلحساس بهويته واالعتزاز بها والتضحية من أجلها، مع االنفتاح في نفس   
وازن   الوقت على الثقافات األخرى، والتفاعل معها في جو من االنسجام والموضوعية، وإعادة الت

ار      بين ما هو محلي وما هو آوني للتخفيف من سلبي ا صاحبها من تحوالت، وانهي ات العولمة وم
ًا           لبية أحيان ار س ك من آث ا صاحب ذل ة، وم ة والعالمي الكي،   (للحدود بين الثقافات المحلي راد وم م

٢٠١٢.(  

ة، إذ أن الهدف األساسي إلنشاء           ة المواطن ي تسهم في تربي تعد الجامعة من المؤسسات الت
اهللا م     ؤمنين ب واطنين م ئولية       الجامعات هو تنشئة م روح المس ين ب روبتهم متحّل وطنهم ولع ين ل نتم

ا             ا وتطوره انية وقيمه ابعين لقضايا اإلنس ا مت زين به تهم وحضارتهم معت راث أم ى ت مّطلعين عل
ات         )٢٠١٢ ،وزارة التعليم العالي( ى إشباع رغب ة تعمل عل ا الجامع وم به وهذه الوظائف التي تق

يفهم مع        وحاجات الطلبة الفكرية، والعلمية، واالجتماع ى مساعدتهم، وتك ة، وتعمل عل ة والثقافي ي
ة         ات اجتماعي اء عالق ي بن رين ف ع اآلخ املهم م هل تع تمعهم، وتس ي مج لة ف ورات الحاص التط
ه     ر في توجي متطورة مع اآلخرين تخضع للتفكير العقالني لإلنسان، آما أن للجامعات الدْور الكبي

ه،      عقول الشباب، واالعتزاز بالوطن العربي الكبير،  ه، وعلمائ ه، ورجال الوطن، وقادت ان ب واإليم
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اري           افي والحض ا الثق ة، وموروثه ذه األم ر به اء والفخ اعر االنتم ة مش ا تقوي لدان، (وعليه ش
٢٠٠٦.(  

اعلين        م أعضاء ف توياتهم، وجعله ة مس ا بكاف وعلى الجامعة العمل على تنمية مهارات طلبته
وطني      في المجتمع، وهذا يتطلب تقييم الخطط الدراسية لل ويم سلوآهم ال ى تق طلبة،  بما يساعد عل

ز     ة، وتعزي ة التنمي ة لعملي ة الداعم طة الوطني ي األنش ة ف ارآة اإليجابي ى المش دهم عل وتعوي
لوآهم،       يتهم وس وين شخص ي تك ؤثر ف ا ي ة، وبم اة االجتماعي اهر الحي ع مظ ي جمي ارآتهم ف مش

ة ودوْ    ع، والعمل      ومعرفتهم باألنظمة والقوانين وعمل المؤسسات الحكومي ة المجتم ا في خدم ره
ات          ديم المعلوم ي، وتق ام السياس ع والنظ ة والمجتم ين الطلب ة ب ات االجتماعي ة العالق ى تنمي عل
اتهم      ي حي ا ف ي يواجهونه ة الت ف االجتماعي ياق المواق ي س ك ف المجتمع وذل ة ب ائق المتعلق والحق

  ).١٩٨٠طلبة، (

تلزم غر     ة يس وطن     إن تدريس الطلبة في الجامعات األردني ة حب ال ة بتنمي س روح المواطن
يم، أي            رار الحك اذ الق ى اتخ درة عل ه، والمق يم الموجودة في تمعهم والق في نفوس الطلبة وحب مج
ى مناقشة             ديهم عل درة ل ا، وتنمي المق ة وقوانينه ة الحكوم ة أنظم الوالء  للنظام السياسي، ومعرف

  ).٢٠٠٣ ناصر،(األفكار واآلراء للبحث عن الحقيقة 

شخصية الطالب أهمية آبيرة في الدراسات التربوية، فالجامعة تسهم في تكوين  وتكتسب
شخصية الطالب وبناء معارفه ومهاراته المعرفية والسلوآية، حيث يبدأ طالب الجامعة في هذه 
المرحلة باالعتماد على نفسه، واتخاذ قراراته سواء على المستوى الشخصي أم على مستوى 

آمفهوم تربوي ال تعني الفردية المفرطة، وتعيين حدود بين الفرد  واالستقاللية. الجامعة
والمجتمع، وإنما هي تعزيز ثقة الفرد بنفسه وعدم االعتماد على اآلخرين، ألن ذلك يؤثر بشكل 
غير مباشر على الثقة بالنفس والقدرات الذاتية إلنجاز المهام والواجبات من دون طلب مساعدة 

على نحو مستقل وانتزاع قيم اإلتكالية من الوجدان يشجع المبادرات وبناء الشخصية  .اآلخرين
اإلبداعية التي تعد المعيار األساس واألآثر عدالة في إحالل األدوار الوظيفية واالجتماعية في 

  ).٢٠١٢ الربيعي،( الدولة والمجتمع

ية الحديثة، والتي ويعد مفهوم االستقاللية الذاتية من المبادئ األساسية التي قامت عليها الترب
ترفض مبدأ السلطة في التعامل مع الطفل، فهي تؤيد مبدأ الحرية واالستقالل في التفكير والنقد 
من خالل الحوار، والحرية التي تعني الخضوع للقانون آنظام عقلي، إذ ال استقالل في سلوك ال 

لية ال تعني التمرد على يسيره العقل، لذا يجب عدم الخلط بين االستقاللية والفوضى، فاالستقال
القوانين والقواعد المرعية، فالطفل الذي يفعل ما يروق له ليس بالطفل الحر بل هو على العكس 
معرض ألن يصبح عبدًا لعاداته السيئة، آما إن إدخال مبدأ االستقالل الذاتي إلى المدارس يحرر 

اتخاذ القرار، ويتم تشجيع الطالب من وصاية طموحاته ورغباته الشخصية، ليجعله قادر على 
ذلك من خالل العمليات الفردية، وإتاحة الفرصة أمامه ليمارس حريته في االختيار، مما يضع 
األساس لالبتكار واإلبداع، آما تتحقق االستقاللية الجماعية عند الطلبة، من خالل مساهمتهم في 
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ة وتوفير بيئة تساعد على العمل النشاطات الجماعية سواء على مستوى القسم أم الكلية أم الجامع
  ).٢٠٠٦الرشدان وجعنيني، (بروح الجماعة وبما يتحقق واالستقاللية لشخصية الطالب 

وتهدف البرامج التعليمية والتربوية إلى تنمية االستقالل الذاتي للطلبة سواء في المدرسة أم 
دون الحاجة إلى إشراف  الجامعة، وذلك بالعمل على نحو مستقل إلنجاز المهام الموآولة له من

هي المقدرة على إدارة الذات واالستقاللية إما مادية أو معنوية، وتتلخص  وتوجيه، فاالستقاللية
االستقاللية المادية في المقدرة على توفير مورد مادي خاص سواء آان عاليًا أم متوسطًا، إذ ال 

ساعد على تكوين شخصية تتمتع بد أن يشعر األفراد أنهم جزء مهم وفعال في المجتمع، وهذا ي
باالستقاللية المعنوية التي تتلخص بدورها في عدم التبعية لآلخر وأن تكون للفرد وجهات نظر 
خاصة، وأن تكون لديه ثقة آبيرة بالنفس وهذا ال يأتي إال في ظل تربية صحيحة، وفي محيط 

الربيعي، (قاللية مبني على األخالق العالية وسلوك مجتمعي يتصف بالتشجيع على االست
٢٠١٢  .(  

وتعد االستقاللية الذاتية من السمات الرئيسة في شخصية الفرد ألنها تشكل مجموعة من 
الصفات الخالقة آالشجاعة واألقدام والجراءة والصبر والمجازفة، إذ أن االستقاللية تعد قيمة 

النفس السيما اإلنسانيون اجتماعية عليا يشجع عليها المجتمع ويحاول تنميتها، آما اهتم علماء 
بهذا المفهوم ولكنهم تناولوه بآراء وتفسيرات متنوعة بحسب وجهات نظرهم في االستقاللية، إال 
أنهم يتفقون إلى حد ما على أهميته في حياة اإلنسان لما له من عالقة في مواجهة صعوبات الحياة 

  ).٢٠٠٥ السعيد،( وتحدياتها

لى عضو هيئة التدريس القيام بدور آبير في تجذير تربية وعند النظر إلى الجامعات، فإن ع
  :المواطنة وتعزيز االستقاللية الذاتية لدى الطلبة من خالل اآلتي

ة      .١ ًا ومتابع ذًا وتقومي ًا وتنفي ا تخطيط ذا يعطي   . إشراك الطلبة في عملية التعليم بكل أبعاده وه
ه جدير بالعطاء،     ه وأن النفس ويشعره بقدرات ة ب تعلم الثق ه  الم ه عن ذات ر مفهوم ذلك يتغي وب

  .ويؤمن بأنه قادر على التفكير الخالق والعمل المنتج

ى        .٢ ثهم عل ة، وح ة علمي ة بطريق ية والحياتي كالتهم الدراس ة مش ى مواجه ة عل جيع الطلب تش
ر، دون فرض         نهج  العلمي في التفكي ى الم د عل معالجتها باألسلوب الهادئ العقالني المعتم

ر        أية حلول جاهزة عليهم،  ذه تعتب ورهم بأنفسهم، وه دبرون أم ة يت مما يسهم في جعل الطلب
  .من مقومات تربية المواطنة وتنمية االستقاللية الذاتية لديهم

ة        .٣ وم الديمقراطي ة لمفه اليب المالئم دريس، واألخذ باألس االبتعاد عن االتجاه التسلطي في الت
ذه  لدى الطلبة وتدريبهم على ممارستها مثل األسلوب الكشفي، و إعداد التقارير الجماعية، فه

اء              ا يسهم في بن اون مم ئولية والتع ى تحمل المس ة عل د الطلب ا في تعوي األساليب لها أهميته
 .شخصياتهم واستقالليتهم وهي مطالب أساسية من مطالب تنمية االستقاللية الذاتية
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ات متصلة     .٤ ذه الجمعي بدراستهم   تشجيع الطلبة على تكوين الجمعيات العلمية، بحيث تكون ه
ى    ودهم عل آل حسب تخصصه، وأن يقوموا بأنفسهم باختيار مقرري تلك الجمعيات، مما يع

 . اتخاذ القرارات وينمي مفهوم الحرية السياسية لديهم

ة      .٥ ددها للطلب ي يح د الت زام بالمواعي ذلك االلت اء، آ د البن ر الناق ى التفكي ة عل جع الطلب أن يش
م،         لمراجعته في مكتبة، إذ أن احترامه ل ه له اد احترام د من أبع ة يشكل بع مواعيده مع الطلب

ة             د والرعاي ت والجه ع الوق ي توزي ة ف ع الطلب ه م ي تعامل ادًال ف ون ع ب أن يك ذلك يج ل
ى أساس الجنس أو العمر        ة عل ًا أو طالب والتشجيع والتعزيز وفي تقيمه لهم، فال يحابي طالب

 ).١٩٩٨حسين، (أو االنتماء الفكري الطائفي أو الجغرافي 

م  اخ ديمقراطي يتس ى من اج إل ي تحت دريس الت ق الت ى طرائ د عل ان التأآي ة بمك ومن األهمي
ابي،     ل االيج ى التفاع تند إل ر وتس رأي اآلخ ري وال امح الفك ؤمن بالتس ق، وت عة األف ة وس بالحري

وين      : وتساعد على تحقيق األهداف التربوية التي تكمن أهميتها في ر اإلنسان من القهر وتك تحري
ى طرح             الذا د عل ذي يعتم ذاتي ال يم ال ة التعل دريس هي طريق ة في الت ذه الطريق ت المشارآة، وه

تاذ       المشكالت التي ترتبط بحياة المتعلمين، والعمل على مناقشتها من خالل مشارآة آل من األس
واقعي    ر ال ى التغي دف إل و يه ية، فه ة سياس يم ذو طبيع ن التعل وع م ذه الن ب، وه امعي والطال الج

عي وليس مجرد قبوله والتكيف معه، ويستند في األساس إلى إيجابية المتعلم، ومن ثم فإنه االجتما
ى      اد عل ة، واالعتم يساهم في تنمية النقد لدى المتعلمين ويكسبهم قيم وسلوآيات المشارآة االيجابي

ا   بضي، الر( الذات واالستقاللية والثقة في النفس وتحمل المسؤولية، وتنمية المشارآة بكل أنواعه
٢٠٠٨.(  

ى       دعو إل ة المعاصرة في األردن ت وفي هذا المجال تجدر اإلشارة إلى أن التوجهات التربوي
ة         ة الحديث ة التعليمي ائل التكنولوجي تعانة بالوس دي، واالس ة التقلي ة والجامع ار المدرس ر إط تغيي

و   تقاللية   ووسائل التعليم الذاتية، وإلى تقديم تربية تستمر مدى الحياة مما يؤثر على نم درجة االس
امًال   ًا متك ل الصاعد تكوين وين الجي ى تك دعو إل ي األردن ت ة ف ا أن التربي ة، آم د الطلب ة عن الذاتي
ًا لوسائل          ر امتالآ ى المحاورة وأآث در عل ر نضجًا، وأق بحيث ال يصبح الطالب أآثر علمًا بل أآث

تعلم ومقومات شخصي     ام الم و     التعليم المختلفة، منطلقة في ذلك من اهتم ا يفسح المجال لنم ته، بم
  .االستقاللية الذاتية التي تعمل من أجلها التربية الحديثة

ة في             دى الطلب ة ل تقاللية الذاتي ين االس ة وب ة المواطن ز تربي ين تعزي ة ب ونظرًا ألهمية العالق
ي   مية ف ة الرس ات األردني ي دور الجامع ة للبحث ف ذه الدراسة آمحاول د  جاءت ه ات، فق الجامع

  .فاهيم المواطنة واالستقاللية الذاتية لدى طلبة آليات العلوم التربوية من وجهة نظرهمتعزيز م
  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
اهيم  ز مف ي تعزي مية ف ة الرس ات األردني ي دور الجامع ي البحث ف كلة الدراسة ف دد مش تتح

ة نظر        ة من وجه وم التربوي ات العل ة آلي إن   المواطنة واالستقاللية الذاتية لدى طلب د ف هم وبالتحدي
  :الدراسة تحاول اإلجابة عن األسئلة اآلتية
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ما دور الجامعات األردنية الرسمية في تعزيز مفاهيم تربية المواطنة لدى طلبة آليات  .١
  العلوم التربوية من وجهة نظرهم ؟ 

ما دور الجامعات األردنية الرسمية في تنمية االستقاللية الذاتية لدى طلبة آليات العلوم  .٢
 تربوية من وجهة نظرهم ؟  ال

ة    ) α≥ ٠٫٠٥(هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى  .٣ ة المواطن ز تربي بين تعزي
 وتنمية االستقاللية الذاتية لدى طلبة آليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية الرسمية؟

  
  أهمية الدراسة

ي يمكن    ات الت ا الجامعات الرسمية في       تستمد الدراسة أهميتها من طبيعة العملي وم به أن تق
ة   مجال تعزيز مفاهيم تربية المواطنة لدى طلبتها، إذ تعمل من خاللها على غرس المفاهيم الوطني
اهيم     يم ومف لديهم، باعتبار أن الطالب في مرحلة الحياة الجامعية تكون لديه قابلية أآثر الآتساب ق

ا، فا  يش فيه ي يع ية الت ة السياس وين شخصية  واضحة عن البيئ ي تك م ف ة األه ي الحلق ة ه لجامع
ى           ؤثر عل رات ت ه من متغي د يتعرض ل ا ق م  م الطالب السياسية المستقلة التي تستطيع إدراك وفه

 .مواقفه واتجاهاته السياسية 
  

  أهداف الدراسة
 :هدفت الدراسة إلى تحقيق ما يأتي

ة الم      .١ ز تربي ة الرسمية في تعزي ات     التعرف إلى دور الجامعات األردني ة آلي دى طلب ة ل واطن
  . العلوم التربوية

ات       .٢ ة آلي دى طلب ة ل تقاللية الذاتي التعرف إلى دور الجامعات األردنية الرسمية في تنمية االس
 . العلوم التربوية

ة في       .٣ وم التربوي ات العل ة آلي دراسة العالقة بين تربية المواطنة واالستقاللية الذاتية لدى طلب
 .الجامعات األردنية الرسمية

 
  التعريفات اإلجرائية

 تي تعريف لبعض مصطلحات الدراسةفيما يأ

ة دود        : المواطن دد بح ذي يتح وطن ال راب ال ى ت اء إل ا االنتم ى أنه طالحًا عل رف اص وتع
ذه    ى ه ب عل ا يترت وق م ن الحق ه م ًا ل راب مواطن ذا الت ى ه ن ينتمي إل ل م ة، ويصبح آ جغرافي

ه ض   ة    المواطنة وعليه من الواجبات ما تمليه علي ذه المواطن ات ه زام بعملي ناصر،  ( رورات االلت
٢٠٠٣.(  
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وطنهم          م ل بهم ووالئه س ح ة يعك لوآي للطلب اطفي س ر ع ا تعبي ى أنه ًا عل رف إجرائي وتع
تهم، اه   وأم ات تج يهم واجب وق وعل م حق ة له ذه الدول م جزء من ه م أنه ى أساس إدراآه وم عل يق

 .المعدة لهذا الغرض مجتمعهم وتقاس من خالل إجابة الطلبة على فقرات األداة

دة، أو المواقف           : االستقاللية الذاتية ه خالل المواقف الجدي ة في قدرات رد الكامن ة الف هي ثق
ى   ذات المطالب الكثيرة وغير المألوفة، أو هي اعتقادات الفرد في قواه الشخصية، مع الترآيز عل

  ).٢٠٠٩العتيبي، (الكفاءة في تفسير السلوك دون المصادر أو األسباب األخرى للتفاؤل 

تقلون          ة مس ا، ليكون الطلب ة به نفس والثق ى ال اد عل وتعرف إجرائيًا على أنها مستوى االعتم
ون  ة ويتقبل م بحري دون رأيه ات، يب ة والتعليم القوانين واألنظم لوآهم يلتزمون ب رهم وس ًا بفك ذاتي

ئوليات   ون مس هم ويتحمل راراتهم بنفس ذون ق وار، ويتخ ن خالل الح رين م ون آراء اآلخ ها، ويعرف
ا   . آيف يصلون إلى المعرفة ذاتيًا ويوظفونها في حياتهم العملية وتقاس بالدرجة التي يحصل عليه
  .  الطلبة على مقياس االستقاللية الذاتية المعد خصيصًا لذلك

  
  حدود الدراسة

ة الرسمية         - ة في بعض الجامعات األردني وم التربوي اقتصرت الدراسة على طلبة آليات العل
 ).٢٠١٢-٢٠١١(خالل العام الدراسي ) دنية، مؤتة، اليرموكاألر(

ة           - ز تربي ى دور الجامعات في تعزي ى استخدام أداة صممت للتعرف إل اعتمدت الدراسة عل
  .المواطنة وعالقتها باالستقاللية الذاتية

ى الجامعات    - تتحدد نتائج الدراسة بدرجة صدق أداة الدراسة وثباتها، وسيتم تعميم النتائج عل
 ).األردنية، مؤتة، اليرموك(ردنية الرسمية األ

  
  السابقة الدراسات

  الوطنية والتربية بالمواطنة صلة ذات دراساتال

  الدراسات العربية  :أوًال
 المواطنة وأبعاد مفهوم على الثقافي االنفتاح أثر معرفة هدفت إلى )٢٠٠٥( العامر دراسة

 ة، االنتماء، التعددية، الحرية، المشارآةالهوي( المواطنة بأبعاد السعودي الشباب وعي وعلى
طالبًا وطالبة من الطلبة ) ٥١٤( من مكونة عشوائية عينة على الدراسة أجريت ، وقد)السياسية

والقدرة على التصور  نقص في الوعي وجود إلى الدراسة وتوصلت المعلمين الجامعيين وآليات
بالتعددية  المرتبطة المفردات عضب عن السعودي الشباب لدى من خالل القدرات المتواجدة

 ملحوظ ارتفاع وجود الدراسة أظهرت السياسية آما والمشارآة والحرية اآلخر على واالنفتاح
 واالنفتاح، والحرية المواطنة آالهوية، واالنتماء، والتعددية بأبعاد وإحساسهم الشباب وعي في

 .آكل السياسية، والمواطنة والمشارآة
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 المواطنة نحو الثانوية المرحلة طلبة اتجاهات تحديد هدفت إلى) ٢٠٠٥( دراسة الصبيحي
 ، تكونت)المسجد، المدرسة، األسرة( االجتماعية المؤسسات ببعض المواطنة عالقة ومعرفة
الدراسة  الرياض، وبينت ثانويات في الثالث المستوى طلبة من طالبًا )١٤٠( من الدراسات عينة

وأن للمسجد والمدرسة  ية نحو المواطنة جاءت بدرجة مرتفعة،أن اتجاهات طلبة المرحلة الثانو
واألسرة دور آبير في تربية المواطنة وتنمية قيم الوالء واالنتماء والعدل والمساواة والحقوق 

 الذين الطلبة نسبة وواجباتها، وأن المواطنة حقوق الطلبة يدرآون من %)٨٠(وان  والواجبات،
 رضا أظهروا الذين الطلبة نسبة وأما%) ٨٩٫٩(آانت  جباتالوا في أدائهم رضا عن أظهروا

  %).٥٥٫٣(هي  لحقوقهم تحصيلهم عن

هدفت للتعرف إلى اتجاهات طلبة الجامعات األردنية نحو مادة ) ٢٠٠٩(دراسة الزبون 
التربية الوطنية وانعكاس ذلك على تمثلهم للعديد من مفاهيمها، وقد تم اختيار عينة الدراسة البالغ 

طالبًا وطالبة بالطريقة العشوائية من أربع جامعات أردنية رسمية وخاصة من ) ٧٢٤(م عدده
من السنة األولى وحتى نهاية السنة الرابعة من الذين ) ٢٠٦٩(مجتمع الدراسة المكون من 

، وأظهرت نتائج ٢٠٠٦/٢٠٠٧يدرسون تلك المادة في الفصل الصيفي من العام الدراسي 
ة نحو مادة التربية الوطنية آان بدرجة مرتفعة في آافة مجاالت الدراسة الدراسة أن اتجاه الطلب

اتجاه الطلبة نحو أهمية مادة التربية الوطنية، واالتجاه نحو مادة التربية الوطنية آمبحث : وهي
دراسي، واالتجاه نحو الثقافة والمعرفة النظرية في مادة التربية الوطنية، واالتجاه نحو المهن 

المرتبطة بمادة التربية الوطنية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى والتخصصات 
لمتغير الجنس، في حين أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري التخصص 

 .والسنة الدراسية

، هدفت التعرف إلى دور الجامعات األردنية الرسمية في تعزيز )٢٠٠٩(دراسة الدويري 
ي، ومعرفة إذا آان هناك فروق في درجة وعي أعضاء هيئة التدريس بمفهوم مفهوم األمن الوطن

األمن الوطني تعزى لمتغيرات الجنس، والجامعة والتخصص، ومعرفة ما إذا آان هناك اختالف 
في درجة وعي الطلبة في تعزيز مفهوم األمن الوطني يعزى لمتغيرات الجنس والجامعة 

، تكّون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس والتخصص الدراسي والمستوى الدراسي
عضو هيئة تدريس ) ٣٣٣٧(وطلبة البكالوريوس في الجامعات الرسمية األردنية والبالغ عددهم 

طالبًا وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى وجود تفاوت في درجة وعي الطلبة يعزى ) ١٣٨٤٣٨(و
ي ودور الجامعة في تعزيز هذا المفهوم لمتغير الجنس لصالح اإلناث لمجالي مفهوم األمن الوطن

ولصالح الذآور لمجال دور األستاذ الجامعي وعدم وجود تفاوت في درجة وعي الطلبة لبقية 
المجاالت وهي مجال دور الطالب ودور المناهج ودور النشاطات غير األآاديمية وعدم وجود 

الجامعي حيث آان لصالح  تفاوت يعزى لمتغير التخصص لكافة المجاالت ما عدا دور األستاذ
طلبة لكليات اإلنسانية فيما ظهر تفاوت يعزى لمتغير الجامعة لصالح طلبة جامعة مؤتة لمجال 

  .دور األستاذ الجامعي ولصالح طلبة الجامعة األردنية والنشاطات غير األآاديمية

 في الشباب المواطنة لدى مستوى تمثل قيم معرفة وهدفت إلى) ٢٠١٠(القحطاني  دراسة
 والكشف الوقائي واألمن السالمة تعزيز في إسهامها ودرجة السعودية العربية جامعات المملكة
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 تفعيل مقومات المواطنة، ومعرفة لقيم الجامعات أو الشباب ممارسة من تحد التي المعوقات عن
 من عشوائية عينة على الدراسة أجريت الشباب، وقد هؤالء لدى الواقع في المواطنة قيم ممارسة
 بن محمد األمام جامعات في سنة) ٢٣-١٨(من  أعمارهم تتراوح الذين الذآور السعوديين الطلبة
 الملك وجامعة والمعادن للبترول فهد الملك وجامعة العزيز عبد الملك وجامعة اإلسالمية سعود
طالبًا، وقد  )٣٨٤( من العينة تكونت وقد) ٢٠١٠-٢٠٠٩( العام خالل تبوك وجامعة خالد
 أن على أجمعوا المبحوثين غالبية وأن المشارآة في قيمة  إلى أن هناك إرتفاع الدراسة تتوصل
 إمكانية من يحد معوقًا األمن، ووجود أثنى عشر تعزيز في تسهم المواطنة قيم من المشارآة قيمة

 المعيشة وارتفاع غالء مع الدخل تناسب عدم منها المطلوب الوضع على المواطنة قيم ممارسة
  .الواسطة وغيرها وانتشار والبطالة سعاراأل

هدفت إلى التعرف إلى واقع الدور الذي تقوم به آليات التربية ) ٢٠١٠(دراسة أبو حشيش 
بمحافظات غزة في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة والمعلمين وعالقة ذلك بمتغير الجامعة التي 

حليلي، آما اعتمدت على االستبيان الذي ينتسبون إليها وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الت
من الطلبة والمعلمين المسجلين في آليات التربية في ) ٥٠٠(تم إعداده، وطبق على عينة عددها 

. آل من الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى بغزة وتحديدًا في المستويين الثالث والرابع
آليات التربية في تنمية قيم  وتوصلت الدراسة إلى أن المتوسطات الحسابية لعبارات دور

أي بين ) ٤٫٨-٢٫١(المواطنة لدى الطلبة والمعلمين آما يراها الطلبة انحصرت ما بين 
التقديرات القليل والعالي جدًا، آما أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى 

لبة الجامعة بين متوسط درجات طلبة جامعة األقصى ومتوسط درجات ط a)≤  (0.05الداللة
  .ولصالح طلبة جامعة األقصى. اإلسالمية بالنسبة لدور آليات التربية في تنمية قيم المواطنة

  الدراسات األجنبية  :ثانيًا
، هدفت الدراسة إلى تحديد مدى توافر مفاهيم (Bishop, 1999)دراسة بشوب 

ن، في ثالثة أنواع من الديمقراطية والمواطنة والتعليم المدني التي يدرسها الطالب والمعلمو
) ٣٠٥(معلمًا ومعلمة و) ٤٢(المدارس الثانوية في جمهورية التشيك، وتكونت عينة الدراسة من 

من الطالب في أربع مدن مختلفة، قاموا بكتابة تعريفات للديمقراطية والمواطنة والتعليم المدني، 
نية لديهم معرفة بمفاهيم وأظهرت الدراسة أن طالب ومعلمي المدارس الرياضية والمدارس التق

الديمقراطية والمواطنة بينما آانت نسبة توافر هذه المفاهيم لدى طالب ومعلمي المدارس المهنية 
  .متدنية

 التربية معلمات نظر وجهات على الضوء تسليطهدفت  ،(Doong, 2002)دراسة دونج 
 السياسية المعرفة ماهية لىإ المدنية، والتعرف والتربية السياسية بالتربية تايوان في المدنية

الثانوية،  للمرحلة المدنية التربية منهاج في تضمينها يجب والقيم، التي النظر ووجهة والمهارات
 وتوزيع الكمي البحث وأساليب المعمقة، المقابالت خالل من النوعي البحث أساليب تم استخدام
 وجهات بين ارتباط وجود لدراسةا نتائج معلمة، بينت )٢٢٣( من على عينة مكونة االستبيانات



 ١٩٧ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد السالم العوامرة، ومحمد الزبون

 ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قدرة تطوير على الترآيز والمحتوى، وجاء األهداف حيث من المدنية التربية معلمات نظر
 .الفاعل في خدمة مجتمعهن العمل على القدرات وتنمية الناقد، التفكير على الطالبات

في  وهدفت إلى التعرف إلى توجهات الطلبة عن المواطنة) kerr, 2003(دراسة آير 
وتم اختيارهم بطريقة عشوائية ) سنة ٢٨- ١٤(بريطانيا، حيث تكونت العينة من الفئة العمرية 

عملية معقدة تحمل ) المواطنة(وقد أشارت الدراسة إلى حقيقة وهي أن تعليم التربية المدنية 
طلبة فرصًا وأبعادًا آثيرة للطلبة داخل المدرسة وخارجها، آما بينت الدراسة أن العديد من ال

يعرفون عن مضامين الديمقراطية األساسية ولكنهم ما زالوا يفتقدون المعرفة العميقة للممارسة 
وأن هؤالء يفهمون أن الديمقراطية هي ممارسة التصويت في االنتخابات، وخلصت الدراسة إلى 

وأعمال ياسية أن الطلبة الذين تزداد معارفهم المدنية هم أآثر مقدرة على المشارآة في أنشطة س
  .تطوعية مثل الكبار

  الذاتية باالستقاللية صلةال ذات دراسات

  الدراسات العربية  :أوًال
هدفت الدراسة للكشف عن طبيعة العالقة بين تشكيل الهوية ، )٢٠٠١(دراسة الغامدي 

ونمو التفكير األخالقي، حيث قام الباحث في هذه الدراسة بتطبيق المقياس الموضوعي لتشكل 
من طالب المراحل ) ٢٣٢(مقياس الموضوعي للتفكير األخالقي على عينة من الهوية وال

المتوسطة والثانوية والجامعية بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، وقد توصلت 
الدراسة إلى نتيجة تؤآد العالقة اإليجابية لنمو التفكير األخالقي بتحقيق هوية األنا والسلبية 

ة لداللة الفروق بين المحققين والمشتتين بشكل خاص في درجات ومراحل بتشتتها والمؤآد
التفكير األخالقي، وإلى ضعف العالقة بين نمو التفكير األخالقي والرتب الوسيطة مع ميل للتأثير 

  . اإليجابي للتعليق المنخفض التحديد والسلبي إلنغالق الهوية

فاعل االجتماعي في المدرسة هدفت الكشف عن عمليات الت) ٢٠٠٥(دراسة السعيد 
وعالقتها باالستقاللية الذاتية لدى طلبة المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الزرقاء، وتأثير 

طالبًا  )١٠٥٠(وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة  .على هذه العالقة )الجنس والتخصص(آل من 
الدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية من مجتمع 

أن عملية التعاون جاءت في المرتبة األولى بين عمليات التفاعل االجتماعي، ثم عملية المنافسة 
تليها عملية الصراع، آما بينت النتائج أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون بدرجة من االستقاللية 

ت النتائج أن هناك عالقة ذات داللة الذاتية تتراوح بين متوسطة إلى مرتفعة، آذلك أظهر
إحصائية بين آل عملية من عمليات التفاعل االجتماعي واالستقاللية الذاتية للطلبة، إذ آان معامل 

-٤٤(سة واالستقاللية الذاتية االرتباط بين عملية التعاون واالستقاللية الذاتية وبين عملية المناف
، آما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات )٠٫٢٤-(وبين عملية الصراع واالستقاللية  )٤٩

داللة إحصائية بين آل من التعاون والمنافسة والصراع من جهة واالستقاللية الذاتية من جهة 
  .أخرى تبعًا لمتغيري الجنس والتخصص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

هدفت التعرف إلى درجة ممارسة النشاطات الالصفية الموجهة ) ٢٠٠٨(دراسة الربضي 
قاللية الذاتية لدى طلبة المدارس الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم وعالقتها بتنمية االست

تكّون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الحادي عشر في المدارس . الخاص في محافظة العاصمة
) ٧٧٠٠(الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم الخاص في محافظة العاصمة، وقد بلغ عددهم 

طالبًا وطالبة، وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة  )٤٣٢(تكونت العينة من  طالبًا وطالبة،
بين االستقاللية الذاتية وأبعاد الدرجة الكلية a) ≤  (0.05ايجابية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة

للنشاطات الالصفية الموجهة لدى الطلبة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
0.05)  ≥ (a  في درجة العالقة بين ممارسة النشاطات الالصفية الموجهة ودرجة االستقاللية

  .الجنس، التحصيل األآاديمي، وفرع التخصص :الذاتية لدى الطلبة تعزى للمتغيرات

وهدفت إلى استقصاء الفروق في دافعية التعلم المستندة إلى نظرية  ،)٢٠١٠(دراسة نوفل 
بة آليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية، ولتحقيق هدف تقرير الذات لدى عينة من طل

الدراسة تم تطبيق مقياس دافعية التعلم المستندة إلى نظرية تقرير الذات بعد التحقق من خصائصه 
طالبًا وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن ) ٨٠٣(السيكومترية على عينة عشوائية مكونة من 

ستندة إلى نظرية التقرير الذاتي لدى الطلبة، آانت متوسطة بشكل عام مستويات دافعية التعلم الم
ووجود أثر ذو داللة إحصائية للمستوى الدراسي على آل مجال من مجاالت المقياس، وجود 

األول : عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين المعدل التراآمي، وآل من المجاالت التالية
) العالقة(والسابع ) بذل الجهد واألهمية(والثالث ) لكفاية المدرآةا(والثاني ) المتعة واألهمية(

  .والمقياس آكل

  الدراسات األجنبية  :ثانيًا
 الطالب بين الذاتية االستقاللية دور: بعنوان، )Kirkland,1999(دراسة آيرآالند 

لية وهدفت التعرف إلى دور االستقال .اإلبتدائي األول الصف في إفريقي أصل من األمريكيين
الذاتية بين الطلبة األمريكيين من أصل إفريقي في الصف األول االبتدائي، وقد تم اختيار عينة 

طالبًا أمريكيًا من أصل إفريقي وتم اختيار معلم واحد من مناطق ) ١٥(الدراسة التي تكونت من 
ها جمع أسبوعًا تم خالل) ١٣(جنوب شرق الواليات المتحدة األمريكية، وتمت المالحظة لمدة 

وقد بينت نتائج الدراسة . البيانات عن طريق مقابالت شخصية وتسجيل مالحظات ميدانية
البيئة الصفية، وقوانين وتعليمات : العناصر التي تؤثر على االستقاللية الذاتية للطالب وهي

المدرسة، واللجان والنشاطات الموجودة في المدرسة، وطرق حل المشكالت التي تواجه الطلبة، 
أسلوب الحوار، وخيارات العمل داخل الغرفة الصفية، والتصويت على بعض القضايا في و

المدرسة والعمل التعاوني داخل الصف، وبينت أيضًا أهمية الدور الذي يقوم به المعلمون لتعزيز 
  . االستقاللية الذاتية لدى الطلبة

 على واالعتماد تيةالذا االستقاللية تأثيرات": بعنوان، )(Kakay,2001دراسة آاآاي 
وهدفت إلى معرفة  .هاواي آلية في "ونوعية آمية دراسة: الناقد التفكير تطوير في اآلخرين

وتحديد  ،تأثير البيئة االجتماعية في تطوير أسلوب التفكير الناقد وتطوير االستقاللية الذاتية
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تحليالت آمية ونوعية لجمع  العالقة السببية بين أنواع مختلفة من أساليب التفكير الناقد، من خالل
طالبًا وطالبة من طلبة آلية هاواي، وتم تحديد العديد ) ٥٣٦(البيانات، وتكونت عينة الدراسة من 

من العناصر لدراستها ومعرفة تأثيرها على االستقاللية الذاتية للطلبة في اتخاذ قراراتهم وتطوير 
ر الواضحة لالستقاللية الذاتية على الذآاء العام النقد البناء لديهم، وقد أظهرت نتائج الدراسة اآلثا

للطلبة، ودرجة التفتح العقلي لديهم ومقدراتهم على التحليل، وأظهرت أيضًا أن قيم االستقالل 
  .واالعتماد على الذات يتم تأآيدها في البيت، ومن ثم في المجتمع األوسع بما فيه المدرسة

  ةالسابق الدراسات عن الدراسة هذه يميز ما
التي تحاول تحليل  -الباحثان علم حسب- الدراسات  أولى من بكونها الدراسة هذه تتميز

وجهة نظر الطلبة نحو موضوع المواطنة وعالقته باالستقاللية الذاتية لدى طلبة آليات العلوم 
 .التربوية في الجامعات األردنية

  
  منهجية الدراسة

حي ، إ    في المس نهج الوص ى الم ة عل دت الدراس أداة   اعتم ا آ تبانه وتطويره داد اس م إع ذ ت
  .رئيسة لجمع البيانات والمعلومات من عينة الدراسة

  
 مجتمع الدراسة

ة في الجامعات     تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة البكالوريوس في آليات العلوم التربوي
مية   ة الرس ة (األردني وك، مؤت ة، اليرم ددهم  ) األردني الغ ع ي  ) ٦٩٢٩(والب ام الدراس للع

 .  حسب إحصائيات دائرة القبول والتسجيل في تلك الجامعات ٢٠١١/٢٠١٢
  

  عينة الدراسة
يم    ) ٦٨٠(تكونت العينة من  م تقس طالبًا وطالبة اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية، حيث ت

ة من    ) ١٥٤(المجتمع إلى طبقات روعي فيها أن تمثل مختلف متغيرات الدراسة، إذ تكونت العين
رات الدراسة       ) ١(طالبًة من العينة والجدول ) ٥٢٦(طالبًا و ًا لمتغي ة الدراسة وفق ع عين يبين توزي

  .في الجامعات الثالث
  .وزيع عينة الدراسة حسب متغيراتهات): ١(جدول 

 النسبة المئوية العدد المتغير

 ٢٢٫٦ ١٥٤ ذآر الجنس
 ٧٧٫٤ ٥٢٦ أنثى

 اإلقليم
 ٢٥٫٩ ١٧٦ الوسط
 ٣٧٫٩ ٢٥٨ الشمال

 ٣٦٫٢ ٢٤٦ جنوبال
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 )١(تابع جدول رقم ... 
 النسبة المئوية العدد المتغير

 السنة الدراسية

 ٢٧٫٢ ١٨٥ أولى
 ٢٩٫٠ ١٩٧ ثانية
 ٢٧٫١ ١٨٤ ثالثة
 ١٦٫٨ ١١٤ رابعة

 %١٠٠ ٦٨٠ المجموع
  

  أداة الدراسة
وم   تم تصميم استبانة تربية المواطنة وعالقتها بتنمية االستقاللية الذاتية لدى طل ات العل بة آلي

ذا   ل ه اول مث ذي تن ى األدب النظري ال اد عل مية، باالعتم ة الرس ات األردني ي الجامع ة ف التربوي
ل  امر،(الموضوع مث ة الع ة الصبيحي، ٢٠٠٥دراس ن ) ٢٠٠٥، ودراس ت م رة ) ٥٥(وتكون فق

اور    ة مح ى خمس م إل ة وينقس ة المواطن ق بتربي زأين، األول يتعل ى ج ة عل وق، ( موزع الحق
رات    ) ٤١(وتقيسها ) بات، المشارآة، احترام القانون، العدالةالواج و فق اني فه فقرة، أما الجزء الث

  .فقرة) ١٥(تقيس االستقاللية الذاتية ويقيسه 
  

  ثبات األداة
ن     ة م تطالعية المكون ة االس ى العين تبانة عل ق االس د تطبي ن  ) ٤٠(بع ًة م ًا وطالب   طالب

ات بط    اب الثب م حس ة، ت ة الدراس ارج عين ا      خ اخ ألف ة آرونب ق معادل داخلي وف اق ال ة االتس ريق
(Cronbach alpha)       ة ة المواطن ة تربي د بلغت لمجال قيم تقاللية   %) ٩٠٫٥(، وق ولمجال االس

  .يبين ذلك ) ٢(والجدول %. ٨٥الذاتية 

  .معامالت ثبات مجاالت الدراسة): ٢(جدول 

 )آرونباخ ألفا(معامل الثبات  المجال
 %٨٩ الحقوق
  %٩١  تالواجبا

  %٨٦٫٥  المشارآة
  %٩٤  احترام القانون

  %٩١٫٥  العدالة
  %٩٠٫٥  )تربية المواطنة(الكلي 

ز         ة الرسمية في تعزي وألغراض الدراسة الحالية تم احتساب درجة دور الجامعات األردني
  :تربية المواطنة وعالقتها بتنمية االستقاللية الذاتية لدى طلبة على النحو التالي 
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دائل   الحد األعلى دائل    )٥(للب ى للب ى       ) ١(، والحد األدن ى من الحد األدن وبطرح الحد األعل
ة مستويات      ) ٤(يساوي  ى ثالث ين الحدين عل ة      ومن ثم قسمة الفرق ب ا هو موضح في المعادل آم
  :التالية

  ١٫٣٣) = مرتفع، متوسط، منخفض(مستويات  ٣÷٤

  )خفضمستوى من( ٢٫٣٣إلى أقل من  ١وعليه يكون الحد األدنى من 

  )مستوى متوسط( ٣٫٦٧إلى أقل من  ٢٫٣٤الحد المتوسط 

  )مستوى مرتفع( ٥ - ٣٫٦٨=الحد األعلى
  

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والذي نصه

ما دور الجامعات األردنية الرسمية في تعزيز مفاهيم تربية المواطنة لدى طلبة آليات 
  العلوم التربوية من وجهة نظرهم ؟  

جابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة لإل
  . يبين ذلك) ٣(إلجابات الطلبة على مجاالت تربية المواطنة والجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة لمجاالت تربية المواطنة  ):٣(جدول 
  .ليًامرتبة تناز

 مستوى الدرجة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي ة مجاالت المواطن
 مرتفعة ٠٫٤٧ ٤٫١٧ العدالة

 مرتفعة ٠٫٥١ ٤٫٠٦ الواجبات
 مرتفعة ٠٫٥٤ ٤٫٠١ احترام القانون

 مرتفعة ٠٫٥٥ ٣٫٨٤ الحقوق
 مرتفعة ٠٫٦٧ ٣٫٧٢ المشارآة
 مرتفعة ٠٫٥٣ ٣٫٩٦ الكلي

الجامعات األردنية في تعزيز مفاهيم تربية  أن المتوسط الكلي لدور) ٣(يتبين من الجدول 
وبدرجة مرتفعة، وحصل مجال العدالة على ) ٠٫٥٣(وانحراف معياري ) ٣٫٩٦(المواطنة بلغ 

وبدرجة مرتفعة، وحصل ) ٠٫٤٧(وانحراف معياري ) ٤٫١٧(الترتيب األول بمتوسط حسابي 
) ٠٫٥١(معياري  وانحراف) ٤٫٠٦(مجال الواجبات على الترتيب الثاني بمتوسط حسابي 

وانحراف معياري ) ٤٫٠١(وحصل مجال احترام القانون على الترتيب الثالث بمتوسط حسابي 
) ٣٫٨٤(وبدرجة مرتفعة وحصل مجال الحقوق على الترتيب الرابع بمتوسط حسابي ) ٠٫٥٤(

وبدرجة مرتفعة، وحصل مجال المشارآة على الترتيب الخامس ) ٠٫٥٥(وانحراف معياري 
  . وبدرجة مرتفعة) ٠٫٦٧(وانحراف معياري ) ٣٫٧٢(بي بمتوسط حسا
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وفي ما يلي عرضًا لنتائج إجابات طلبة آليات العلوم التربوية على مجاالت تربية المواطنة 
  : وعلى النحو اآلتي

  مجال العدالة  :أوًال
من أجل تحديد دور الجامعات في تعزيز مفهوم العدالة لدى طلبة آليات العلوم التربوية، فقد 
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات طلبة آليات العلوم التربوية لكل 

 ).٤(فقرة على حدة وترتيب الفقرات تنازليًا وآما هي مبينة في الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والدرجة إلجابات أفراد عينة ): ٤(جدول 
  .الدراسة على الفقرات المتعلقة بمجال العدالة مرتبة تنازليًا

المتوسط  الفقراترقم
الحسابي

االنحراف 
مستوى الترتيب المعياري

 الدرجة

تستخدم الجامعة التفكير العلمي في معالجة     ٦
 مرتفعة ١ ٠٫٧١ ٤٫٢٨ .طالبيةالقضايا ال

ات  ٣ ة الواجب وم تأدي ة مفه رس الجامع تك
 مرتفعة ٢ ٠٫٨٢ ٤٫٢٤ .التزاما بمبدأ العدالة االجتماعية

القوانين     ٥ زام ب ى االلت ة عل ث الجامع تح
 مرتفعة ٣ ٠٫٦٩ ٤٫٢١ .ومعرفها

 مرتفعة ٤ ٠٫٧٧ ٤٫١٨ .الجامعة العمل اإلبداعي للطلبةتشجع  ٤

جعنا الجام ٢ ا  تش ة حقوقن ى ممارس ة عل ع
 مرتفعة ٥ ٠٫٧٧ ٤٫١٧ .الشخصية في الجامعة

امح     ١ ريس التس ى تك ة عل رص الجامع تح
 مرتفعة ٦ ٠٫٨٤ ٣٫٩٤ .في التعامل مع الطلبة) فكرًا وسلوآًا(

 مرتفعة ---  ٠٫٤٧ ٤٫١٧ )العدالة(الكلي 

تعزيز مفهوم  إلى أن المتوسط الحسابي لفقرات دور الجامعة في) ٤(تشير نتائج الجدول 
، وقد تراوحت المتوسطات )٤٫١٧(العدالة جاء بدرجة مرتفعة وبمتوسط بمتوسط حسابي 

تستخدم الجامعة التفكير العلمي "في حدها األعلى وآانت لفقرة ) ٤٫٢٨(الحسابية للفقرات بين 
تحرص الجامعة "في حدها األدنى وآانت لفقرة ) ٣٫٩٤(وبين " في معالجة القضايا الطالبية

  ".في التعامل مع الطلبة) فكرًا وسلوآًا(لى تكريس التسامح ع

  مجال الواجبات: ثانيًا
من أجل تحديد دور الجامعات في تعزيز مفهوم الواجبات لدى طلبة آليات العلوم التربوية، 
فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات طلبة آليات العلوم التربوية 

  . )٥(تنازليًا، وآما هي مبينة في الجدول على حدة وترتيب الفقرات  كل فقرةل



 ٢٠٣ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد السالم العوامرة، ومحمد الزبون
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والدرجة إلجابات أفراد عينة ): ٥(دول ج
  .ة بمجال الواجبات مرتبة تنازليًاالدراسة على الفقرات المتعلق

المتوسط  الفقرات رقم
 الحسابي

االنحراف 
مستوى الترتيبالمعياري

 الدرجة

واطنين      ٧ د الم ة تقي ة بأهمي تشعرنا الجامع
 مرتفعة ١ ٠٫٧٨ ٤٫٢٩ .باألنظمة والتعليمات المختلفة

ي     ٦ اهمة ف ى المس ة عل ا الجامع تحثن
 مرتفعة ٢ ٠٫٨٩ ٤٫١٥ .األعمال التطوعية  والخيرية 

٥ 
رس      اطات تك د نش ة بعق وم الجامع تق
وطن  بات ال ى مكتس ة عل المحافظ

 .زاته ألنها تمثل حقًا لكل مواطنومنج
 مرتفعة ٣ ٠٫٨٥ ٤٫٠٥

ل     ٤ وم أن آ يخ مفه ى ترس ل عل تم العم ي
 مرتفعة ٤ ٠٫٩٥ ٤٫٠٣ .مواطن هو رجل أمن

٣ 
وعي  ة ال تي الجامعي رس دراس تك
تعداد     وطن واالس اه ال ات تج بالواجب

 .ألدائها
 مرتفعة ٥ ٠٫٨٦ ٤٫٠١

٢ 
ة دور   ى أهمي د عل ة التأآي ز الجامع ترآ

سسات العسكرية واألمنية في توفير المؤ
 .األمن واالستقرار

 مرتفعة ٥ ٠٫٧٧ ٤٫٠١

١ 
الجامعة على تقدير أهمية احترام  تحثني

ة    ي المملك ريعات ف وانين والتش الق
 .األردنية الهاشمية

 مرتفعة ٧ ١٫٠١ ٣٫٨٦

 مرتفعة ---  ٠٫٥١ ٤٫٠٦ )الواجبات(الكلي 

لحسابي لفقرات دور الجامعة في تعزيز مفهوم إلى أن المتوسط ا) ٥(تشير نتائج الجدول 
، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية )٤٫٠٦(الواجبات جاء بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ 

تشعرنا الجامعة بأهمية تقيد المواطنين "في حدها األعلى وآانت لفقرة ) ٤٫٢٩(للفقرات بين 
الجامعة  تحثني"ا األدنى، وآانت لفقرة في حده) ٣٫٨٦(وبين  ."باألنظمة والتعليمات المختلفة

  ".على تقدير أهمية احترام القوانين والتشريعات في المملكة األردنية الهاشمية

  مجال احترام القانون: ثالثًا
من أجل تحديد دور الجامعات في تعزيز مفهوم احترام القانون لدى طلبة آليات العلوم 

واالنحرافات المعيارية إلجابات طلبة آليات العلوم  التربوية فقد تم حساب المتوسطات الحسابية
  .)٦(التربوية لكل فقرة على حدة وترتيب الفقرات تنازليًا وآما هي مبينة في الجدول 



 "...... دور الجامعات األردنية الرسمية في تعزيز تربية المواطنة و"ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والدرجة إلجابات أفراد عينة ): ٦(جدول 
  .القانون مرتبة تنازليًا الدراسة على الفقرات المتعلقة بمجال احترام

المتوسط  الفقرات رقم
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  الترتيب المعياري

 الدرجة

٤ 

ي    ارآة ف وار والمش جع الح أش
ي  ة الت ة والفكري ؤتمرات التوعوي الم
داع     ى اإلب درة عل ن المق د م تزي

  .ألعضاء هيئة التدريس والطلبة

 مرتفعة ١ ٠٫٧٦ ٤٫٣٠

ات واألنظم ٢ رم التعليم ي احت ة ف
 مرتفعة ٢ ٠٫٧٩ ٤٫٢٨ . الجامعة

٧ 
ل  ةتعم وم   الجامع ريس مفه ى تك عل

راد     ع ألف ة لجمي المسؤولية االجتماعي
 .المجتمع

 مرتفعة ٣ ٠٫٨١ ٤٫١٥

رأي    ١ رأي وال تعلمنا الجامعة أحترم ال
 مرتفعة ٤ ٠٫٨٢ ٤٫٠٧ اآلخر

٦ 
ة     ة الطلب ى توعي تحرص الجامعة عل
ى    ة عل لحة العام ديم المص بتق

 .الخاصةمصلحتي 
 مرتفعة ٥ ٠٫٩٥ ٣٫٨٨

ل     ٣ اتي بك ى أداء واجب ل عل أعم
 مرتفعة ٦ ٠٫٩٧ ٣٫٨٤ .الجامعةإخالص حرصًا على نجاح 

٥ 
ة     ة الطلب ى توعي تحرص الجامعة عل
ي  ليمة ف د اآلداب الس االلتزام بقواع ب

 .التعامل مع اآلخرين
 مرتفعة ٧ ٠٫٩٧ ٣٫٨١

٨ 
ة      د الطلب ى تزوي ة عل تحرص الجامع

ة وا ة  باألنظم ات الناظم لتعليم
 .لدراستهم

 مرتفعة ٨ ١٫٠١ ٣٫٧٢

 مرتفعة ---  ٠٫٥٤ ٤٫٠١ )احترام القانون(الكلي 

إلى أن المتوسط الحسابي لفقرات دور الجامعة في تعزيز مفهوم ) ٦(تشير نتائج الجدول 
، وقد تراوحت المتوسطات )٤٫٠١(احترام القانون جاء بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي 

أشجع الحوار والمشارآة في "في حدها األعلى وآانت لفقرة ) ٤٫٣٠(لفقرات بين الحسابية ل
داع ألعضاء هيئة التدريس المؤتمرات التوعوية والفكرية التي تزيد من المقدرة على اإلب

تحرص الجامعة على تزويد الطلبة "في حدها األدنى وآانت لفقرة ) ٣٫٧٢(وبين  ."والطلبة
  ".ظمة لدراستهمباألنظمة والتعليمات النا



 ٢٠٥ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد السالم العوامرة، ومحمد الزبون

 ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مجال الحقوق: رابعًا
من أجل تحديد درجة دور الجامعات في تعزيز مفهوم الحقوق لدى طلبة آليات العلوم 
التربوية، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة على حدة وترتيب 

  ). ٧(لجدول الفقرات تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية، وآما هي مبينة في ا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والدرجة إلجابات أفراد عينة ): ٧(جدول 
  .الدراسة على الفقرات المتعلقة بمجال الحقوق مرتبة تنازليًا

المتوسط  الفقراترقم
الحسابي

االنحراف 
مستوى الترتيب المعياري

 الدرجة

ة لحص .٧ رص متكافئ ة ف وفر الجامع ول ت
 مرتفعة ١ ٠٫٧٧ ٤٫٤٣ . الطلبة على التعليم

وقهم  .٢ ة حق ى إعطاء الطلب ة عل تعمل الجامع
 مرتفعة ٢ ٠٫٧٦ ٤٫٤٢ .في التعبير عن آرائهم

٣ 
ي    ارآة ف ى المش ة عل ا الجامع تحثن
ي   ا ف ر عن حقوقن ة آتعبي ات النيابي االنتخاب

 .خدمة المجتمع 
 مرتفعة ٣ ١٫٠٥ ٣٫٨١

ي ٩ ى تبص ة عل ل الجامع الحقوق تعم رنا ب
 مرتفعة ٤ ١٫٠٨ ٣٫٨٠ .المدنية

ث   ٨ ة تح دوات متخصص ة ن د الجامع تعق
 مرتفعة ٤ ١٫٠١ ٣٫٨٠ .الطلبة على المشارآة السياسية

٦ 
اطات      ن النش د م ة العدي د الجامع تعق
ى      ة عل ث الطلب ة وتح ات الوطني والفعالي

 .المشارآة بها
 مرتفعة ٦ ٠٫٩٢ ٣٫٧٣

١. 
اهيم    رس مف ى غ ة عل ل الجامع والء  تعم ال

وطن      ن ال ة ألم ا الدعام ة آونه للدول
 .واستقراره

 مرتفعة ٧ ١٫٠٩ ٣٫٧٠

ة في       .٥ وق الالزم ى الحق ة عل تطلعني الجامع
متوسطة ٨ ١٫٠٩ ٣٫٦٢ .مجال الرعاية الصحية

٤. 
ي      ارآة ف ى المش ة عل ي الجامع تحثن
ي   ي ف ر عن حق ة آتعبي ات الجامعي االنتخاب

 .خدمة المجتمع 
متوسطة ٩ ١٫٠٤ ٣٫٦٠

ي ١٠ ا ف ة حقوقن ى آاف ة عل ا الجامع تطلعن
متوسطة ١٠ ١٫٠٢ ٣٫٤٩ .المجتمع األردني

 مرتفعة ---  ٠٫٥٥ ٣٫٨٤ )الحقوق(الكلي 



 "...... دور الجامعات األردنية الرسمية في تعزيز تربية المواطنة و"ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

وم         ) ٧(تشير نتائج الجدول  ز مفه ة في تعزي رات دور الجامع ى أن المتوسط الحسابي لفق إل
غ   د تراوحت الم  )٣٫٨٤(الحقوق جاء بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بل ابية   ، وق توسطات الحس

ين  رات ب رة  ) ٤٫٤٣(للفق ت لفق ى وآان دها األعل ي ح ة لحصول  "ف رص متكافئ ة ف وفر الجامع ت
يم   ى التعل ين   ."الطلبة عل رة      ) ٣٫٤٩(وب ى وآانت لفق ة     "في حدها األدن ى آاف ة عل ا الجامع تطلعن

  ".حقوقنا في المجتمع األردني

  المشارآةمجال : خامسًا
العلوم التربوية مفهوم المشارآة لدى طلبة آليات  ي تعزيزمن أجل تحديد دور الجامعات ف

فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات طلبة آليات العلوم التربوية 
 ).٨(لكل فقرة على حدة وترتيب الفقرات  تنازليًا وآما هي مبينة في الجدول 

معيارية والترتيب والدرجة إلجابات أفراد عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال): ٨(جدول 
  .الدراسة على الفقرات المتعلقة بمجال المشارآة مرتبة تنازليًا

المتوسط  الفقراترقم
 الحسابي

االنحراف
مستوى الترتيبالمعياري

 الدرجة

وطن ٨ ى غرس حب ال ة عل ل الجامع تعم
 مرتفعة ١ ٠٫٩٩ ٣٫٩٩.والطلبةأعضاء هيئة التدريسلدى

ى المشارآة في ٧ ة عل تحث الجامعة الطلب
 مرتفعة ٢ ٠٫٩٣ ٣٫٨٥.االنتخابات البلدية

ة ٣ ى أهمي ة عل ة الطلب ث الجامع تح
 مرتفعة ٣ ١٫٠٣ ٣٫٨١.المشارآة في صناعة القرارات

ى المشارآة في ٤ ة عل تحث الجامعة الطلب
 مرتفعة ٣ ١٫٠٣ ٣٫٨١.برامج خدمة المجتمع

ى ال .١ ة عل ا الجامع يتحثن ارآة ف مش
 مرتفعة ٥ ١٫٠٢ ٣٫٧٤.المناسبات الوطنية والقومية والدينية

وم  ٦ ب مفه دى الطال ة ل رس الجامع تك
 مرتفعة ٦ ١٫٠٥ ٣٫٧١.المشارآة في البرامج الوطنية التطوعية

ي .٩ ارآة ف ة المش ة أهمي درك الطلب ي
 متوسطة ٧ ١٫٠٠ ٣٫٦٠.االنتخابات الحزبية والنقابية

ةتعمل الجامعة .٥ ة بأهمي ة الطلب على توعي
 متوسطة ٨ ٠٫٩٧ ٣٫٥٨.المشارآة في االنتخابات النيابية

٢. 
تحرص الجامعة على مشارآة الطلبة في

ام في     ي تق المناسبات العامة والوطنية الت
.أروقتها

 متوسطة ٩ ١٫٠٧ ٣٫٣٩

 مرتفعة ---  ٠٫٦٧ ٣٫٧٢)المشارآة(الكلي



 ٢٠٧ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد السالم العوامرة، ومحمد الزبون

 ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سط الحسابي لفقرات دور الجامعة في تعزيز مفهوم إلى أن المتو) ٨(تشير نتائج الجدول 
، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية )٣٫٧٢(اء بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي المشارآة ج
تعمل الجامعة على غرس حب الوطن لدى "في حدها األعلى وآانت لفقرة ) ٣٫٩٩(للفقرات بين 

تحرص الجامعة "دنى وآانت لفقرة في حدها األ) ٣٫٣٩(وبين  ."والطلبة أعضاء هيئة التدريس
  ".على مشارآة الطلبة في المناسبات العامة والوطنية التي تقام في أروقتها

 
  علقة باإلجابة عن السؤال الثانيالنتائج المت

ما دور الجامعات األردنية في تنمية االستقاللية الذاتية لدى طلبة آليات العلوم التربوية 
  من وجهة نظرهم ؟  

ن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لإلجابة ع
 .يبين ذلك) ٩(والدرجة لكل فقرة من فقرات هذا الجزء والجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والدرجة إلجابات أفراد عينة ): ٩(جدول 
  .لية الذاتية مرتبة تنازليًاالدراسة على الفقرات المتعلقة باالستقال

المتوسط  الفقرات رقم
الحسابي

االنحراف 
مستوى الترتيب المعياري

 الدرجة

م من     ٢ تدفعني الجامعة إلى ضرورة أن أتعل
 مرتفعة ١ ٠٫٦٨ ٤٫٤٧ .خالل تجاربي الخاصة

١٣ 
دورات و ة ال د الجامع ث تعق دوات للح الن

وم    ق العل ى تطبي ف   عل ي مواق ة ف النظري
 .مفيدةحياتية 

 مرتفعة ٢ ٠٫٧٧ ٤٫٣٦

د      ٣ رورة أن اعتم ى ض ة عل ي الجامع تحثن
 مرتفعة ٣ ٠٫٧٠ ٤٫٣٤ .على نفسي في القيام بواجباتي الجامعية

زم      ٤ رورة أن الت ى ض ة عل د الجامع تؤآ
 مرتفعة ٣ ٠٫٦٦ ٤٫٣٤ .بالقوانين السائدة في المجتمع

تدعوني الجامعة إلى االبتعاد عن الفوضى   ٥
 مرتفعة ٥ ٠٫٧٨ ٤٫٣٢ .في سلوآياتي

ر عن     ١٠ تدعوني الجامعة إلى ممارسة التعبي
 مرتفعة ٦ ٠٫٧٤ ٤٫٢٩ .رأيي دون خوف

٧ 
القرارات  ق ب ى أن أث ة عل ي الجامع تحثن

ي اتخذها بنفسي     ل (الت وع   : مث اري لن اختي
 ).الجامعةالدراسة والتخصص في 

 مرتفعة ٧ ٠٫٧٦ ٤٫٢٧
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )٩(تابع جدول رقم ... 

توسط الم الفقرات رقم
الحسابي

االنحراف 
مستوى الترتيبالمعياري

 الدرجة

اون مع       ٨ ى ضرورة التع ة عل ترآز الجامع
 مرتفعة ٨ ٠٫٧٢ ٤٫٢٥ .اآلخرين

اء   ٩ د البن ل النق ى أن أتقب ة عل ي الجامع تحثن
 مرتفعة ٩ ٠٫٧٥ ٤٫٢٢ .خالل الحوار مع اآلخرين

ة      ١٤ ا آيفي ل لتعليمن ة ورش عم د الجامع تعق
 مرتفعة ١٠ ٠٫٨٦ ٤٫٢١ ة عقالنيةاالنفاق بطريق

ة في      ١١ ى ممارسة الحري تدعوني الجامعة إل
 مرتفعة ١١ ٠٫٨٤ ٤٫١١ .التفكير البناء 

١٢ 
ى  اد عل وم االعتم ة مفه رس الجامع تك
ن   ه م ا أحتاج ى م ي الحصول عل نفس ف ال

 .معلومات ومعارف
 مرتفعة ١١ ٠٫٨٠ ٤٫١١

اية     ١ ع لوص ى أن اخض ة عل ي الجامع تحثن
 مرتفعة ١٣ ٠٫٨٥ ٣٫٩١ .خلقيضميري ال

ل   ٦ رورة أن أتحم ة بض عرني الجامع تش
 مرتفعة ١٤ ١٫١٧ ٣٫٧٩ .المسؤولية في عالقاتي المختلفة

تحثني الجامعة على توظيف أوقات الفراغ  ١٥
 مرتفعة ١٥ ١٫٠٢ ٣٫٧٢ .بأعمال نافعة

 مرتفعة ---  ٠٫٣٩ ٤٫١٨ )االستقاللية الذاتية(الكلي 

لفقرات دور الجامعة في المتوسط الحسابي لألداة الكلية  إلى أن) ٩(تشير نتائج الجدول 
، وقد تراوحت المتوسطات )٤٫١٨(تنمية االستقاللية الذاتية جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي 

تدفعني الجامعة إلى ضرورة أن "في حدها األعلى، وآانت للفقرة ) ٤٫٤٧(الحسابية للفقرات بين 
تحثني "في حدها األدنى، وآانت للفقرة ) ٣٫٧٢(وبين  ."اتعلم من خالل تجاربي الخاصة

  ".الجامعة على توظيف أوقات الفراغ بأعمال نافعة
  

  علقة باإلجابة عن السؤال الثالثالنتائج المت

د المستوى   ة إحصائية عن ة ذات دالل د عالق ل توج ذي نصه ه ين دور ) α≥ ٠٫٠٥(وال ب
ة الم ز تربي ي تعزي ة الرسمية ف ات األردني ة الجامع دى طلب ة ل تقاللية الذاتي ة االس ة وتنمي واطن

  آليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية الرسمية؟
 . يبين ذلك) ١٠(لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد، والجدول 
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  .نتائج تحليل االنحدار المتعدد: )١٠(جدول 

مجموع  النموذج
 المربعات

درجات 
 الحرية

سط متو
 المربعات

) ف(قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 *٠٫٠٠ ٦٨٫٤٨ ٧٫٠٧ ٥ ٣٥٫٣٦ االنحدار
   ٠٫١٠ ٦٧٤ ٦٩٫٥٩ البواقي
    ٦٧٩ ١٠٤٫٩٥ المجموع

  .)٠٫٠٥= α(دال إحصائيًا عند مستوى *

وجود عالقة ذات داللة ) ١٠(يالحظ من نتائج تحليل االنحدار المتعدد الموضح في الجدول 
بين مفاهيم تعزيز تربية المواطنة وبين درجة تنمية ) α≥ ٠٫٠٥(عند مستوى داللة إحصائية

  ).٠٫٠٠(والداللة اإلحصائية لها ) ٦٨٫٤٨(المحسوبة ) ف(االستقاللية الذاتية، إذ بلغت قيمة 

والختبار تأثير آل محور من محاور تعزيز تربية المواطنة وعالقته باالستقاللية الذاتية تم 
  :يبين ذلك) ١١(االنحدار المتعدد، والجدول  إجراء تحليل

نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار العالقة بين تعزيز تربية المواطنة و تنمية ): ١١(جدول 
  .االستقاللية الذاتية

المتغير 
 المستقل

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
 االنحدار

) ت(قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الحقوق

٣٣٫٧ ٠٫٥٨% 

٠٫٠٣ ٢٫٢٢ ٠٫٠٧* 
 *٠٫٠١ ٢٫٥٧ ٠٫٠٨ الواجبات
 *٠٫٠٥ ١٫٩٣ ٠٫٠٥ المشارآة

 *٠٫٠٠ ٤٫٥٥ ٠٫١٥ احترام القانون
 *٠٫٠٠ ٧٫٠٨ ٠٫٢٣ العدالة

  ).α≥ ٠٫٠٥(العالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى *

 ستوى داللةوجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند م) ١١(يتبين من الجدول 
)٠٫٠٥ ≤α ( بين مفاهيم تعزيز تربية المواطنة واالستقاللية الذاتية، إذ بلغت قيمة معامل

وفيما يتعلق بتأثير متغيرات تعزيز تربية المواطنة في االستقاللية الذاتية ). ٠٫٥٨(االرتباط 
، لها تأثير ذو )ةالحقوق، الواجبات، احترام القانون، العدال(تظهر النتائج بأن آل من المتغيرات 

داللة إحصائية في االستقاللية الذاتية، أما متغير المشارآة فلم تظهر النتائج وجود تأثير له ذو 
  .داللة إحصائية في االستقاللية الذاتية
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  مناقشة النتائج والتوصيات
  ذي نصهمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول وال: أوًال

سمية في تعزيز تربية المواطنة لدى طلبة آليات العلوم ما دور الجامعات األردنية الر
  التربوية؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب 
والدرجة لكل مجال من مجاالت األداة وفيما يلي مناقشة النتائج المتعلقة بكل مجال من مجاالت 

  .ب إجابات عينة الدراسةيًا حسالدراسة مرتبة تنازل
إلى وجود دور للجامعات األردنية الرسمية في ) ٤(أشارت النتائج الواردة في الجدول 

تعزيز مفاهيم تربية المواطنة لدى طلبة آليات العلوم التربوية في محور الحقوق، والواجبات 
جال العدالة وأن أعلى درجات الموافقة جاءت على م، والمشارآة واحترام القانون والعدالة

، بينما )٤٫٠٦(ثم مجال الواجبات في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي ) ٤٫١٧(بمتوسط حسابي 
، وجاء مجال الحقوق )٤٫٠١(جاء مجال احترام القانون بالترتيب الثالث بمتوسط حسابي 

، وجاء في المرتبة األخيرة مجال المشارآة بمتوسط )٣٫٨٤(بالترتيب الرابع بمتوسط حسابي 
  ). ٣٫٧٢(ابي حس

وقد يعزى ذلك إلى أن طالب وطالبات آلية العلوم التربوية في الجامعات األردنية الرسمية 
لديهم درجة عالية من الوعي واإلدراك بدور الجامعة في تعزيز تربية المواطنة لديهم، وقد يعود 

يئة التدريس، ذلك إلى طبيعة المناهج الدراسية المقدمة في الجامعات الرسمية، ودور أعضاء ه
والنشاطات الطالبية ودور المجالس الطالبية، وهذا يساعد على توعية الطلبة بمحاور التربية 
على المواطنة، ومستوى إدراك طلبة آلية العلوم التربوية لحقوقهم وواجباتهم، وأن الطالب 

  .األردني في الجامعات الرسمية قادر على المشارآة السياسية
إدراك طلبة آليات العلوم التربوية ألهمية الوحدة الوطنية بين أبناء  ويشير ذلك إلى مستوى

الشعب األردني، وأنها مرتكز ومحور أساسي في الدولة األردنية، والتي عبر عنها الطلبة من 
خالل الوالء للدولة األردنية والنظام السياسي األردني، ألن ذلك يشكل الدعامة والمرتكز 

األردنية، وهذا ينعكس على حقوق الطلبة السياسية واالجتماعية  الرئيسي الستقرار الدولة
  .والتعليمية 
  الحقوق

دول   ن الج ين م ة دور    ) ٥(يتب ي درج ة ف ة الرابع ى المرتب د حصل عل وق ق ال الحق أن مج
ل       ال آك ابي للمج ط حس ة بمتوس ة المواطن اهيم تربي ز مف ي تعزي مية ف ة الرس ات األردني الجامع

ة،      وهو يمثل درجة م) ٣٫٨٤( ة المواطن وق آأحد مجاالت تربي رتفعة من الموافقة في مجال الحق
ين    رات ب رة      ) ٤٫٤٣(وقد تراوحت المتوسطات الحسابية للفق ى وآانت لفق وفر  "في حدها األعل ت

يم ى التعل ة عل ة لحصول الطلب ة فرص متكافئ ين  ."الجامع ى وآانت ) ٣٫٤٩(وب دها األدن ي ح ف
  ".وقنا في المجتمع األردنيتطلعنا الجامعة على آافة حق"لفقرة 
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ما يدل أن الطالب الجامعي لديه حس بالوالء واالنتماء للدولة األردنية ألنها تمثل بالنسبة له 
الدعامة الحقيقية للمجتمع األردني وأنها تشكل عامل رئيسي في تقدم المجتمع وتطوره، بينما ال 

لمجتمع األردني، وهذا يتفق مع يشعر الطالب برضي عن مستوى الحقوق والحريات العامة في ا
 الطلبة يدرآون من %)٨٠(التي أظهرت أن ) ٢٠٠٥ ،الصبيحي(ما توصلت إليه نتائج دراسة 

  . المواطنة حقوق

  الواجبات
أن مجال الواجبات قد حصل على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) ٦(يتبين من الجدول 

في حدها األعلى وآانت ) ٤٫٢٩(بين ، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات )٤٫٠٦(
في ) ٣٫٨٦(وبين  ."تشعرنا الجامعة بأهمية تقيد المواطنين باألنظمة والتعليمات المختلفة"لفقرة 

الجامعة على تقدير أهمية احترام القوانين والتشريعات في  تحثني"حدها األدنى وآانت لفقرة 
  ".المملكة األردنية الهاشمية

ة الطالب في الجامعة تساعد على تكريس الوعي بالواجبات تجاه ن دراسأ وهذا يشير إلى
بينما جاءت اإلجابات بدرجة موافقة أقل تجاه أهمية تقييد المواطنين باألنظمة  الوطن،

والتعليمات، وهذا يعود إلى تزايد االهتمام من قبل الجامعات بتعريف الطلبة بواجباتهم تجاه 
واد التربية الوطنية التي تسعى في مجملها لتعميق اهتمام الوطن من خالل المناهج الدراسية وم

الطالب بتربية المواطنة وخصوصًا في هذه المرحلة التي يتزايد فيها دور شبكات التواصل 
االجتماعي واالنترنت والقنوات الفضائية والتي تؤثر على آراء واتجاهات الطلبة تجاه ما يجري 

التي  )٢٠٠٠( الرشيد  أو اإلقليمية وهذا يتفق مع دراسةمن أحداث سواء على الساحة الداخلية 
 بعض في العمر لمتغير بالنسبة الطلبة الستجابة إحصائية داللة ذات فروق وجود أشارت إلى

 .االستطالع، واالستقاللية والمناقشة، والتعاون، وحب الواجب، والنظام، والحوار آأداء القيم
 في أدائهم رضا عن أظهروا الذين الطلبة نسبة التي أظهرت أن) ٢٠٠٥(ودراسة الصبيحي 

  %). ٨٩٫٩(آانت  الواجبات

  المشارآة
أن بمجال المشارآة قد حصل على المرتبة الخامسة في درجة دور ) ٧(يتبين من الجدول 

، وقد )٣٫٧٢(الجامعات األردنية الرسمية في تعزيز مفاهيم تربية المواطنة بمتوسط حسابي 
تعمل "في حدها األعلى وآانت لفقرة ) ٣٫٩٩(ابية للفقرات بين تراوحت المتوسطات الحس

في حدها ) ٣٫٣٩(وبين  ."الجامعة على غرس حب الوطن لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة
ة والوطنية التي تحرص الجامعة على مشارآة الطلبة في المناسبات العام"األدنى وآانت لفقرة 

حقيقية لدى الطلبة بخدمة المجتمع األردني ألن الطالب  وهذا ناتج عن رغبة".  تقام في أروقتها
األردني يؤمن بأنه جزء من هذا المجتمع وال بد من قيام الطالب بالعمل على رفع مساهمته في 
خدمة المجتمع، فيما آانت أدنى اإلجابات على األسئلة المتعلقة بتمتع المواطن بحقوقه في 

جاد إطار عام شامل للحقوق المدنية التي يجب أن المجتمع ثم قدرة مؤسسات الدولة على إي
يحصل عليها المواطن األردني ومنها الطالب الجامعي ثم تمتع الطالب بالحق في المشارآة 
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السياسية، وقد أصبح الترآيز على موضوع المشارآة في الحياة العامة سواء في البعد السياسي 
الباحثين سواء في العلوم التربوية أو علم  أو االجتماعي من أهم القضايا التي تحظى باهتمام

النفس وعلم االجتماع والعلوم السياسية، حيث أن هنالك انخفاض وتراجع في مستويات المشارآة 
السياسية إال أن نتائج إجابات الطلبة على محور المشارآة آأحد أبعاد المواطنة آانت مرتفعة 

المناسبات الوطنية والقومية، ومن الضروري وخصوصًا فيما يتعلق بإدراك ومشارآة الطلبة في 
أن يشارك في هذه األعمال ليس بهدف المشارآة وإنما بهدف أن يكون ذلك نابعًا من حس وطني 
 واقتناعه بأهمية هذه المشارآة وأثرها في العملية السياسية في األردن، وهذا يتفق مع دراسة

المواطنة  بأبعاد وإحساسهم الشباب عيو في ملحوظ ارتفاع وجود التي أظهرت) ٢٠٠٥( العامر
آكل، ودراسة  السياسية، والمواطنة والمشارآة واالنفتاح، والحرية آالهوية، واالنتماء، والتعددية

)kerr, 2003 ( التي أشارت إلى أن الطلبة الذين تزداد معارفهم المدنية هم أآثر مقدرة على
التي  )٢٠١٠(القحطاني  بار، ودراسةالمشارآة في أنشطة سياسية وأعمال تطوعية مثل الك

 قيمة أن على أجمعوا المبحوثين غالبية وأن المشارآة في قيمة  أن هناك ارتفاع إلى توصلت
  .األمن تعزيز في تسهم المواطنة قيم من المشارآة

   القانون
أن مجال القانون حصل على الترتيب الثالث في درجة دور ) ٨(يتبين من الجدول 

وهو يمثل ) ٤٫٠١(نية الرسمية في تعزيز مفاهيم تربية المواطن بمتوسط حسابي الجامعات األرد
درجة مرتفعة من الموافقة على مجال القانون آأحد مجاالت تربية المواطنة، وقد تراوحت 

أشجع الحوار "في حدها األعلى وآانت لفقرة ) ٤٫٣٠(المتوسطات الحسابية للفقرات بين 
عوية والفكرية التي تزيد من المقدرة على اإلبداع ألعضاء هيئة والمشارآة في المؤتمرات التو

تحرص الجامعة على تزويد "في حدها األدنى وآانت لفقرة ) ٣٫٧٢(وبين  ."التدريس والطلبة
  ".الطلبة باألنظمة والتعليمات الناظمة لدراستهم

رسمية غير وقد يعزى ذلك  إلى أن طلبة آلية العلوم التربوية في الجامعات األردنية ال
راضين عن واقع تمتع المواطنين في المجتمع األردني بحقوقهم التي منحها لهم الدستور 
األردني، وأن بعض مؤسسات الدولة في هذه المرحلة غير قادرة بهياآل عملها الحالي على 
تحقيق الحقوق المدنية للمواطن األردني، ونتيجة لذلك فإن الطلبة ال يشعرون أنهم يتمتعون 

  .وقهم السياسية بالشكل الذي يلبي حاجاتهم ورغباتهمبحق

  العدالة
العدالة قد حصل على الترتيب األول في درجة دور  أن مجال) ٩(يتبين من الجدول 

وهو يمثل ) ٤٫١٧(الجامعات األردني الرسمية في تعزيز مفاهيم تربية المواطنة بمتوسط حسابي 
آأحد مجاالت تربية المواطنة، أن المتوسط درجة مرتفعة من الموافقة على مجال العدالة 

فعة وبمتوسط بمتوسط الحسابي لفقرات دور الجامعة في تعزيز مفهوم العدالة جاء بدرجة مرت
في حدها األعلى ) ٤٫٢٨(، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات بين )٤٫١٧(حسابي 

في ) ٣٫٩٤(وبين " ايا الطالبيةتستخدم الجامعة التفكير العلمي في معالجة القض"وآانت لفقرة 
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في التعامل مع ) فكرًا وسلوآًا(تحرص الجامعة على تكريس التسامح "حدها األدنى وآانت لفقرة 
وهذا يشير إلى أن الطالب الجامعي في آلية العلوم التربوية يشعر بالعدالة في حصوله ".  الطلبة

المواطنة لدى الطالب، وهذا يتفق مع ما  على حقوقه، مما يعني أن للعدالة تأثير مباشر على تنمية
الدراسة أن اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو  بينت) ٢٠٠٥(دراسة الصبيحي توصلت إليه 

وأن للمسجد والمدرسة واألسرة دور آبير في تربية المواطنة  المواطنة جاءت بدرجة مرتفعة،
  .والواجباتوتنمية قيم الوالء واالنتماء والعدل والمساواة والحقوق 

  
  ابة عن السؤال الثاني والذي نصهمناقشة النتائج المتعلقة باإلج

  ما دور الجامعات األردنية في تنمية االستقاللية الذاتية لدى طلبة آليات العلوم التربوية؟
إلى أن المتوسط الحسابي العام إلجابات ) ١٠(أشارت نتائج الدراسة الواردة في الجدول 

الستقاللية الذاتية لدى طلبة آلية العلوم التربوية آانت مرتفعة بمتوسط حسابي الطلبة على تنمية ا
وهو يمثل درجة مرتفعة من الموافقة على دور الجامعات األردنية في تنمية ) ٤٫١٨(قد بلغ 

في حدها األعلى، ) ٤٫٤٧(االستقاللية الذاتية، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات بين 
 )٣٫٧٢(وبين  ."تدفعني الجامعة إلى ضرورة أن أتعلم من خالل تجاربي الخاصة"وآانت للفقرة 

  ".تحثني الجامعة على توظيف أوقات الفراغ بأعمال نافعة"في حدها األدنى، وآانت للفقرة 

ويشير ذلك إلى مستوى اعتماد الطلبة على أنفسهم في القيام بواجباتهم الجامعية وآذلك 
وآياتهم وااللتزام بالقوانين السائدة في المجتمع، وممارسة حرية االبتعاد عن الفوضى في سل

التفكير، وربما يعود ذلك إلى أن الطالب الجامعي لديه المقدرة العقلية، حيث تبدأ مالمح شخصيته 
االجتماعية بالظهور في هذه المرحلة، ويشعر بأنه أصبح يتحمل مسؤولية قراراته وأنه لوحده في 

سرة وعن وصاية الوالدين، وعليه أن يكون قادرًا عن التعبير عن آراءه الجامعة بعيد عن األ
ومواقفه تجاه ما يجري من أحداث، إذ من المفترض أن يكون قادر على التعامل مع الزمالء 
وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتكوين عالقات اجتماعية جديدة، ويشارك في الحياة العامة 

  .ويشارك في االنتخابات الطالبية واالنتخابات البلدية والنيابيةويلتزم بقوانين الجامعة، 
  

  مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث والذي نصه

بين تعزيز تربية ) α≥ ٠٫٠٥(هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 
ية في الجامعات األردنية المواطنة وتنمية االستقاللية الذاتية لدى طلبة آليات العلوم التربو

  الرسمية؟

ة     ) ١١(بينت النتائج الواردة في الجدول  د مستوى دالل ة إحصائية عن  وجود عالقة ذات دالل
)٠٫٠٥ ≤α (    ى أن ك إل ير ذل ة، ويش تقاللية الذاتي ة االس ين درج ة وب ز المواطن اهيم تعزي ين مف ب

ات و    وق والواجب ور الحق ل بمح ي تتمث ة والت اهيم المواطن ز مف انون  تعزي رام الق ارآة واحت المش
ع، إذ             ذا المجتم ه من ه ه يشعر بأن ي تجعل ة الت اء شخصية الطالب الوطني والعدالة تساعد على بن
ه      ؤدي واجبات ذي ي واعي، ال واطن ال ان الم وين اإلنس ي تك ة ف ى المواطن ة عل ة التربي ل غاي تتمث
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ة        س المواطن ا، وتتأس ي إليه ي ينتم ة الت ار الجماع ي إط ه، ف ارس حقوق وعي   ويم ى ال عل
ا بكل    بالخصوصيات الحضارية والتاريخية والوطنية والعمل على تنميتها وتوجيهها والدفاع عنه
ام لخصوصيات اآلخرين والتفاعل       رام الت الوسائل العلمية والمعرفية والمنهجية والمادية، واالحت

 .ضاراتمعها، وضرورة االنفتاح بتوازن على آل الثقافات، والحوار الواعي مع باقي الح

ل اإلنسان      ة  تخاطب عق ى المواطن واطن /فالتربية عل ة     / الم ارف الالزم ده بالمع الطالب لتم
ز      ى تعزي وم عل عن تاريخ بلده وحضارته وبالمعلومات الضرورية عن حقوقه وواجباته والتي تق
ا        اهج الدراسية وتضمينها إياه  المبادئ والقيم اإلنسانية والحضارية المعاصرة الموجودة في المن

ده اإلحساس      إن لم تكن موجودة، آما تخاطب وجدانه لتتشكل عنده منظومة قيم وأخالق تنمي عن
 . باالفتخار واالعتزاز، وتحفزه على العطاء واإلخالص والتضحية

ة   آما تتوجه إلى حواسه لتمده بالمهارات الكافية في آل المجاالت التواصلية والتقنية والعلمي
ا   ى اتخ تقاللية          التي تجعله قادرًا عل ه، فاالس ه وتخدم مجتمع اء وطن ي تساهم في بن رارات الت ذ الق

ة مع القضايا واألحداث            ى التعامل االيجابي بموضوعية وعقالني درة الطالب عل الذاتية تعكس ق
تنعكس         دى الطالب الجامعي س ة ل ة المواطن اهيم تربي الشخصية والوطنية، فالقدرة على تعزيز مف

ى شخصية الطا ابي عل ة بشكل إيج ة المواطن ز تربي ة، فتعزي تقاللية الذاتي ى االس الي عل ب وبالت ل
ذا    ه وه اء لدي والء واالنتم يم ال زز ق ه ويع ه وواجبات امعي لحقوق ب الج ة الطال ى معرف اعد عل يس
اء المجتمع دون       ي تساعد في بن يساهم في بناء شخصيته الوطنية القادرة على اتخاذ القرارات الت

ة بالنسبة       أي تأثيرات سلبية، فتعزيز ت ا الجامع وم به ي تق م األدوار الت ربية المواطنة يشكل أحد أه
درة            ه الق ؤهًال ليكون لدي ة ليصبح م ذه المرحل ة بالتشكل في ه للطالب الذي تبدأ شخصيته الوطني
ا توصلت          ذا يتفق مع م ع، وه اء المجتم للعمل بالشكل اإليجابي للمشارآة الفاعلة والحقيقة في بن

ي      )Kirkland, 1999(يرآالند إليه نتائج دراسة آ اك مجموعة من العناصر الت ، إذ بينت أن هن
ي ة للطالب وه تقاللية الذاتي ى االس ؤثر عل ة، اللجان : ت ات المدرس وانين وتعليم ة الصفية، ق البيئ

ة، أسلوب الحوار،           ي تواجه الطلب والنشاطات الموجودة في المدرسة، طرق حل المشكالت الت
اوني  خيارات العمل داخل الغرف ة الصفية، التصويت على بعض القضايا في المدرسة والعمل التع

دى            ة ل تقاللية الذاتي ز االس ه المعلمون لتعزي وم ب ذي يق دور ال ة ال داخل الصف، وبينت أيضًا أهمي
ة الدراسة يتمتعون بدرجة من           )٢٠٠٥(دراسة السعيد الطلبة، و راد عين ائج أن أف ي بينت النت الت

ة ذات        االستقاللية الذاتية ت اك عالق ائج أن هن ذلك أظهرت النت ة، آ ى مرتفع تراوح بين متوسطة إل
  .داللة إحصائية بين آل عملية من عمليات التفاعل االجتماعي واالستقاللية الذاتية للطلبة

  
  التوصيات

 : بناًء على نتائج الدراسة، فإن الدراسة توصي باآلتي

عمقة حول موضوع تعزيز مفاهيم العمل على إجراء مزيد من الدراسات واألبحاث الم -
ت لم يتم تناولها في هذه المواطنة واالستقاللية الذاتية لدى الطلبة، من خالل تناول متغيرا

  . الدراسة



 ٢١٥ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد السالم العوامرة، ومحمد الزبون
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قيام الجامعات األردنية الرسمية بزيادة االهتمام بتوفر آافة الموارد واإلمكانيات التي تساعد  -
 .على تعزيز االستقاللية الذاتية لدى الطلبة

لقيام بزيادة االهتمام بمجاالت الحقوق والمشارآة آأحد مجاالت التربية الوطنية في ا -
 .الجامعات األردنية الرسمية، وتعزيز إدراك الطلبة لهذه المفاهيم

العمل على عقد الجامعة لدورات تدريبية ونشاطات وورش عمل تساعد الطلبة في بناء  -
اتية ليكون قادر على اتخاذ قراراته لوحده دون شخصية الطالب، بما يحقق له االستقاللية الذ

 .الرجوع إلى األسرة أو الزمالء

ضرورة قيام آلية العلوم التربوية بالسماح للطلبة بإعداد وإدارة دورات تدريبية بإشراف  -
 .عمادة آلية العلوم التربوية، حتى يصبحوا قادرين على تحمل المسئولية عن نتائج أعمالهم

  
  واألجنبيةالعربية  المراجع

 .ساعة الدخول www.mohe.gov.jo .)٢٠١٢( .موقع وزارة التعليم العالي. األردن -
 .٢٠/٣/٢٠١٢الساعة السابعة عصرًا يوم 

عالقة مفهوم الذات بمستوى الطموح لدى طلبة جامعة القدس " .)٢٠٠٩( .زياد ،برآات -
 .٣٢-١. جامعة القدس المفتوحة. "المفتوحة

دور آليات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة " .)٢٠١٠( .باسم محمد ،أبو حشيش -
-  ٢٥٠ .)١٤( .)سلسلة العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة األقصى  ."والمعلمين بمحافظة غزة

٢٧٩.  

أطروحة دآتوراه . "الوطني األمن تعزيز في الجامعات دور" .)٢٠٠٩(. فايز ،الدويري -
 .ردناأل. عمان .الجامعة األردنية .غير منشورة

درجة ممارسة النشاطات الالصفية الموجهة " .)٢٠٠٨( .هيام توفيق الياس ،الربضي -
وعالقتها بتنمية االستقاللية الذاتية لدى طلبة المدارس الثانوية التابعة لمديرية التربية 

 .الجامعة األردنية .أطروحة دآتوراة غير منشورة ."والتعليم الخاص في محافظة العاصمة
 .األردن .عمان

 .الفلسفة: المحور .)٣٣٢٠( .الحوار المتمدن .المجتمع المدني .)٢٠١٢( .صاحب ،الربيعي -
 . وعلم االجتماع  .علم النفس

دار الشروق  .المدخل إلى التربية والتعليم .)٢٠٠٦( .عبد اهللا.جعنينيو. نعيم ،الرشدان -
 .األردن. عمان .للنشر والتوزيع
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حو مادة التربية اتجاهات طلبة الجامعات األردنية ن" .)٢٠٠٩( .محمد سليم ،الزبون -
 .العلوم التربوية .دراسات ."الوطنية وانعكاس ذلك على درجة تمثلهم للعديد من مفاهيمها

١٣٣-١١٧ .)٣٦(١.  

عمليات التفاعل االجتماعي في المدرسة وعالقتها باالستقاللية " .)٢٠٠٥( .دالل ،السعيد -
أطروحة دآتوراه غير . "الذاتية لدى طلبة المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الزرقاء

 . األردن .عمان .الجامعة األردنية. منشورة

نموذج مقترح لدور الجامعات األردنية الرسمية في تنمية الوعي " .)٢٠٠٦( .فايز ،شلدان -
أطروحة دآتوراه  ."االجتماعي لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة

 .األردن .عّمان .الجامعة األردنية .غير منشورة

في  الثانوية المرحلة طالب يتصورها آما المواطنة. ")٢٠٠٥( .ناصر اهللا عبد، الصبيحي -
للتربية  العامة اإلدارة ."التربوي العمل لقادة عشر الثالث اللقاء .السعودية العربية المملكة
 .السعودية العربية المملكة .الباحة بمنطقة والتعليم

ير منهج التربية القومية في تحقيق أهداف الجانب تأث" .)١٩٨٠( .فاطمة محمد ،طلبة -
  .مصر .القاهرة ."المعرفي بالمرحلة اإلعدادية

دى الشباب         " .)٢٠٠٥( .عثمان صالح  ،العامر - واطن ل وم الم ى مفه افي عل اح الثق ر االنفت أث
 . المملكة العربية السعودية .الباحة .المؤتمر السنوي الثالث ."السعودي

اتخاذ القرار وعالقته بكل من فاعلية الذات والمساندة " .)٢٠٠٩( .دبندر بن محم ،العتيبي -
رسالة ماجستير غير  ."االجتماعية لدى عينة من المرشدين الطالبيين بمحافظة الطائف

 .المملكة العربية السعودية .مكة المكرمة .جامعة أم القرى .منشورة

نا بنمو التفكير األخالقي لدى عالقة تشكل هوية األ" .)٢٠٠١( .حسين عبد الفتاح ،الغامدي -
عينة من الذآور في مرحلة المراهقة وللشباب بالمنطقة الغربية من المملكة العربية 

 .١٦٣-١٥٤  .)٢٩( .المجلة المصرية للدراسات النفسية ."السعودية

قيم المواطنة لدى الشباب وإسهامها في " .)٢٠١٠( .عبداهللا بن سعيد آل عبود ،القحطاني -
 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .رسالة دآتوراه غير منشورة. "من الوقائيتعزيز األ
  .السعودية .الرياض

مشروع  ."المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية" .)٢٠٠١( .علي خليفة ،الكواري -
 .بيروت .مرآز دراسات الوحدة العربية .دراسات الديمقراطية في البلدان العربية

دور المناهج الدراسية في تحقيق أهداف " .)٢٠٠٨( .جد بن ناصر بن حلفانما ،المحروقي -
 .)المواطنة في المنهج المدرس( .ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل ."تربية المواطنة

 .  عمان .مسقط .وزارة التربية والتعليم
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 أثر االنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى" .)٢٠١٢( .حنان وحنان. مراد ومالكي -
دراسة  .دراسة ميدانية على عّينة من طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة .الشباب الجزائري

 .٣٥-١٥  .الجزائر .عدد خاص .مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ."استكشافية
 .األردن .عمان. مكتبة الرائد العلمية  .المواطنة .)٢٠٠٣( .إبراهيم عبد اهللا ،ناصر -

الفروق في دافعية التعلم المستندة إلى نظرية الذات لدى عينة " .)٢٠١٠( .محمد بكر ،نوفل -
مجلة جامعة النجاح لألبحاث . "من طلبة آليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية

 . ٣٠٨-٢٧٧ .)٢( ٢٥ .)العلوم اإلنسانية(
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