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ىى
طلبةىكلواتىىودالالتهاىالتربووةىكماىوتصورهاىىالسواسوةىالتنموةىمفهوم

ىاألردنوةالعلومىالتربووةىفيىالجامعاتى
ى

 *اهلل أحمد العوامله عبدد .                  
 

ىالملخصى
 

مرددت يددت  دد  الا معدد   ا  دفرددت  منهددوم ال  تهددده هددلد الد الددت صلددع تطلدد  لعدد  للبددت للردد   العلددوم ال   و 
ن الم غرددد ا  ال  لردددت، الاددد ا، لمةددد ن اة  مدددت، لالسددد ت ، لصلدددع مع  دددت أمددد  لددد  مدددالسر لدددرت لدههتهددد  ال   ويدددت

 .ال  مرت السر لرت م، لفوع الا معت.    منهو الد الرت
  لط يطدت العودواةرت مدن تسد   ت( ل لبد   لل لبد2211الد الت مدن  ، تألنت عر ت للإلج  ت عن ألئلت الد الت

ح دع فه يدت للدع، ( ل لبد   لل لبدت مدن السد ت ا 11621ج مع   حةومرت تؤلف ما م  الد الت المةون مدن  
 (  طددد و عولادددت المعلومددد    رهددد    لددد  دام الم ولدددط  11  الددد ب فت مةوفدددت مدددن  عددددأ .السددد ت ال ا عدددت

( لار بدد   تحلردد  T.testال  ترددة، لالدد  دام ار بدد    ، ل الحسدد  رت لاهفح ا دد   المعر  يددت، لال سددة المئويددت
 .ال ب ين ا ح دي

٪( لهد  21.6ت   لما ه  المد للدت للهد  ل فدت  أظه   ف  ةج الد الت أن ال سة المئويت لوع  الطلب
 رمدت ع لردت تددل علددع لعد  الطلبدت  عملرددت ال  مردت السر لدرت الم وددودو لالم مدوا  رهد  لددديه   د ن تةدون  هددلد 

 دد  منهددوم ( =...0 و ا  مددن لجهددت ف دد ه  ، لأظهدد   لددللا   ل دد   دالددت  صحلدد ةر   ع ددد مسدد و  ال لدد
صحلددد ةر   ع دددد مسددد و   هددد  ال  ددد ةج   ل ددد   دالدددتال  مردددت السر لدددرت تبعددد   لم غرددد  الاددد ا للددد ل  اةفددد   للددد  ت 

 =...0 )د الرت لمة ن اة  مت لفوع الا معت.تبع   لم غر ا  الس ت ال 
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 ؼممةامل  – 1

ادلؤديددة إا التيةيددة السياوددية اأكأثريددا تددوسَتامل ل ني دد س ادلعلةددُت اادلتعلةددُت   الع امدد تعددا الًتةيددة مدد  أ دد   
 . تؤريله لل ص ل إا احليلة ال ضلى ل ثد متياالة مجيع اجل انيب اإلنيسانيية اليتألهنا عةلية تستةث ما  حياة ا

. ف ددك كدد  مثفدم مدد  مثافدم العدديا وياودة. ااإلنيسددان كددا   كلهدا  حياتيددا كةدا ريدد  معدثا   السياوددة ربتد 
  ماياار حبكم ي  

 
 ي  ق ةه غَته م  عق   ادر على ريذه ادل

 
  ادليداارة مد الغايدةيداارة اتثكد  يداارة. االسياودة فد  ادل

ادلةكددد  لددديس ريدددافامل  غدددَتأن  ريدددذاهندددا فددد  ربقيدددم ادلةكددد  .ريددد  يعدددٍت إ  اذلدددا . ايق لددد ن عيهدددا يشدددكعلدددى ت
  مدثة إهنداكدان األمدث كدذلو  اريد  لديس كدذلو  فدان السياودة ريدك الطثيدم إا التداب ادلسدااد.   إذاوياويامل؟ 

  .ادل ت حة اب أخث   ليست كذلو الّن السياوك ي تح األة اب ادلغلقة اال يغلم األة
لقددا أصددتح م هدد م التيةيددة السياوددية عي انيددامل للكأددَت مدد  السياوددات ااخلطددط علددى سلتلدد  األصددعاة عادليددامل 

الًتةيددة يثيددم  اعثةيددامل  فالتيةيددة السياوددية تعددّا ادليدداخ ادلل ددم حلددااث التيةيددات األخددث  ة اوددطة الًتةيددة   ألن
 .  التيةيةاجملتةع إا 

يكد ن اجملتةدع نياميدامل وياوديامل اال نيكت دك ةدون يكد ن  ةدونية السياوية؟ دلاذا نيطالب ةعا ريذا كله دلاذا التية
 وياوة. اوياويامل؟  ليا ل مقامة احلايث إن ك  حياتي نياميامل احلاكم أا ادلسؤال احاه 

 مشؽؾة المراسة وأسىؾًفا -2

ه ليتكيدد  مددع اددثارات شخصدديت تددٌتتاجليدد  ا  ة  اريددك الدديت ييشددو فيهدداتعددا الًتةيددة يثيددم اجملتةددع إا التيةيدد
احلياة امعطياهتا   ادلا كان الطلتة يعاان فئة اجتةاعية ذلا دار كتَت ل اكتساب ادلهارات الًتة ية االتية يدة  
جاءت ريذه الاراوة لتقصك اعك يلتة كليات العل م الًتة ية ل اجلامعات األردنيية دب ه م التيةيدة السياودية 

 تحاد مشكلة الاراوة ةاإلجاةة ع  األوئلة التالية : ادالالهتا الًتة ية  اةياء عليه ت
  م التيةية السياوية م  اجهة نيعث  يلتة  كليات العل م  دا م هدم : السؤال ا لل -

 الًتة ية ل اجلامعات األردنيية؟
يلتددة كليددات العلدد م  ثمددا الدداالالت الًتة يددة دل هدد م التيةيددة السياوددية مدد  اجهددة نيعددالسددؤال الندد ف :  -
 ة ية ل اجلامعات األردنيية؟الًت 

ل م ه م التيةيدة  (=...0)فثاق ذات داللة إحصا ية عيا مست   ه  ك  ري السؤال الن لث:  -
 السياوية ادالالهتا الًتة ية  تع   إا متغَتات: اجليس  امكان اإل امة  االسية الاراوية  اني ع اجلامعة؟

 فرضقات المراسة -3

 ايات الص ثية اآلتية:  تيتأم ع  أوئلة الاراوة ال ث 
 ل م ه م التيةية السياوية   (=...0)فثاق ذات داللة إحصا ية عيا مست    ليس ريياك. 1-2

 دالالهتا الًتة ية  تع   إا متغَت  اجليس.
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ل م هد م التيةيدة السياودية  (=...0)ليس ريياك  فثاق ذات داللة إحصا ية عيا مسدت    .1-1
 إا متغَت  مكان اإل امة. ادالالهتا الًتة ية  تع  

ل م ه م التيةية السياوية   (=...0)ليس ريياك  فثاق ذات داللة إحصا ية عيا مست    .1-1
 ادالالهتا الًتة ية  تع   إا متغَت السية الاراوية.

ل م ه م التيةية السياوية  (=...0)ليس ريياك  فثاق ذات داللة إحصا ية عيا مست     .1-4
 لًتة ية  تع   إا متغَت  ني ع اجلامعة.ادالالهتا ا

 أهؿقة المراسة -4

فضلمل ع  أهنا األاا م  ني عها ل ريذا اجملال ام  حيث  تكتسب الاراوة أعليتها م  يتيعة م ا عها 
اتعدا التيةيدة  ة االًتة يدة ل اليعثيدة االتطتيدم اختيدار عييدات التحدث مد  كليدة زبدتس ةاارودة العلد م اإلنيسدانيي

ظددداريثة جايددداة علدددى اجملتةعدددات العثةيدددة عامدددة اعلدددى اجملتةدددع األردة خاصدددة  ايت  دددع مددد  التيةيدددة السياودددية 
السياوية أن تثتقك ةاجملتةعات ضل  التقام ااالزدريار اربقيدم التكامد  ااالودتقثار ازيدادة ادلشداركة الشدعتية ل 

 ثب إا رلال التيةية السياوية صيع القثار السياوك  اريذا الاار يقع على الًتةية اعلى معلةك الغا فهم األ
يارودد ن تثكيتددة اجملتةددع اأمددثاض احليدداة االجتةاعيددة اأخطدداء ال ددثد ال احددا  اودديك ل جية القيددادة اميعط ددات 
السل ك اإلنيساة امؤشثات التيئة اال تصادية ل روم ميحٌت التيةية السياوية. لقا هنج األردن ل السدي ات 

  اأخذ على عاتقه االرتقاء دبست   التيةية الشاملة عة مامل ث التط يث االتحاياألخَتة هنجامل تية يامل جاياامل ل
إعدااد ادلتضدةية   ةادللكيدة ضلد  التيةيدة السياودي تم  خلل الت جهاالتيةية السياوية  خص صامل  إااالت جه 

ة افا داة تدؤدإ إا ادل اي  الصاحل ادليتةك ل ييه اأمته. ام  ادلت  دع أيضدا أن زبدثج الاراودة ةيتدا ج ذات  يةد
سبأدد  اليهايدة ادلغلقددة ل الدثأإ لكيهددا سبأدد  األوداس ل  يددام دراودات ردبددا ذبددا ل  الهنددا أح حيصد  إسدثاء ادلعثفددة
اعةليددة لدد عك  نيعثيددةريددذه لتيددة أودداس ل التوودديس عليهددا االتيدداء ف  هددا دبددا يقدد د إا ظهدد ر ميهجيددة  دراوددتيا

 تية إ وياوك.
اااع اعيامل يق ده إا ربثيو ك  مثافم  وياويامل رلتةع نيام  إغلادامل م  أج  أن يك ن جهانيا ريذا م يا آم 

 .  ااألدب ااال تصاد ااحلضارة اال  حياته ل العلم االًتةية االسياوية 
 أهماف المراسة - 5

 :هتا  ريذه الاراوة إا   
لعلددد م الًتة يدددة ل اجهدددة نيعدددث يلتدددة كليدددات ا  تعدددث  م هددد م التيةيدددة السياودددية  ادالالهتدددا الًتة يدددة مددد -
 األردنيية. تاجلامعا
تعدددث  أسدددث متغدددَتات الاراودددة اريدددك: اجلددديس  امكدددان اإل امدددة االسدددية الاراودددية  انيددد ع اجلامعدددة علدددى   -

 مست   اوتجاةات الطلتة ا ياعاهتم دب ه م التيةية السياوية ادالالهتا الًتة ية.
 حمود المراسة - 6
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ات كليددات العلدد م  الًتة يددة ا ذ ةاجلامعددات األردنييددحقددُت ل الطلتددة ادللت ريددذه الاراوددة علددى ا تصددثت   
  – 4002الاراوددك )  للعددام الثاةعددةالسددية مدد  السددية األاا  إا  احلك ميددة ااخلاصددة دلسددت   التكددال ري س

 .م( 4003
 الًعروػات اإلجرائقة - 7

 الًـؿقة السقاسقة - 7-1 

إغلداد ميداخ فكدثإ  إانيعثيدة اتطتيقيدة  هتدا  ريك عةليدة شداملة امتكاملدة امتااخلدة ذات أةعداد سلتل دة 
ل صددياعة ةلددا ارلتةددع وددليةُت  هاعدداي ك اوددل كك تثةدد إ  يك ددك إلفددثاز جيدد  يددارك اجهددة نيعددثه اإشددثاك

مقام أفض  جب  دؽلقثايدك يقدثب ادلسدافات ةدُت اليداس اةدُت احلداكم  إا ادري  على الافع ةك  مثافم احلياة 
 ية أا التطث  لل ن أا عثق أا دي  أا يا  ة.ااحملك م  اال يسةح ةعه ر احلساو

 السقاسقة ةالمالالت الرتبووة لؾًـؿق - 7-2

ايقصا هبا ك  مدا أمكد  اودتيتايه امدا ييطد إ عليده الل دط عيدا إيل ده مد  العياصدث أا  الت جيهدات أا 
 ادلتادئ الًتة ية اليت تك ن ص رة اااحة. 

 اأنيأى(.  اري  جيس الطالب  اله ني عان )ذكث :اجلـس - 7-3
 اريك يتيعة اجلامعة اذلا ني عان حك مية اخاصة. :نوع اجلامعة - 7-4
اري  مكان إ امة الطالب الاا م ايعديا ةده ةشدك  دا دم  الده سلسدة رلداالت   :مؽان اإلقامة - 7-5

 مايية  ا ثية  اةادية.
 اء الاراوة.اجلامعة ا ت إجث  اريك عاد الساعات اليت أكةلها الطلتة ل :السـة المراسقة - 7-6
 اإلطار الـظري -8

 الًـؿقة السقاسقة -8-1   

 ةاأ االريتةام ةالتيةية السياوية عادليامل ل ميتص  القثن العشثي   إذ خثج ادل ه م إا حي  ال ج د 
تعدادت تعثي دات  ال علك اةاأت آفا ه تعهث اتيتشث علدى ضلد  أادا  الكأدَت إا مدا كدان عليده وداةقا. لقدا

سياودددية الدددذإ ااجددده فيةدددا ةعدددا مشدددكلة أريدددم مددد  مشدددكلة تعددداد تعثي اتددده  اةددداأت تلدددو مصدددطلح التيةيدددة ال
مشكلة توخذ أةعادريا ل ظ  االريتةام الكتَت دب ا ع التيةية السياوية ااالنيقسام األكد  ل تعثيد  ادل هد م 

رييئددة  ىإا أن تتلدد رت علدد ة صدد ه ااحدداامل مدد  ادل ه مددات الدديت فثاددت ني سددها علددى اغلددب شددع ب األرض 
مل  شددكلة ميهجيددة ل تعثيدد  ادل هدد م مدد  حيددث تعدداد اآلراء  امدد  حيددث ظهدد ر صددياغات كأددَتة التعقيددا م

ة اوطتها ربايا تعثي  زلاد اد يم للتيةيدة السياودية  لكأدثة األفكدار االتصد رات يستطع كأَت م  التاحأُت 
التغددَت االجتةدداعك  االتقددام  الدديت تكدد ن ادل هدد م فضددلمل عدد  التددااخ  ةييهددا اةددُت م ه مددات التيةيددة  االيةدد   ا 

ايع د الستب ل عام االت داق علدى تعثيد  زلداد  (.42  ص 4002االتحايث السياوك ... )الثااشاه  
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 للتيةيدددددة السياودددددية إا أهندددددا كانيدددددت تسدددددتخام مددددد   تددددد  رجددددداالت الاالدددددة اصدددددانيعك القدددددثار اودددددتخاامامل فددددداق
م اميدددة  إالدددو زلدددااالت لل صددد ل (. لقدددا كانيدددت رييا5  ص  4002 االودددتخاامات األكادؽليدددة )رييجددد ت

م هدددد م التيةيددددة السياودددددية  حددددُت  دددددام ةاكيهددددام ل مقالتدددده س ا ًتاةدددددات لاراوددددة التيةيدددددة السياودددديةس تصددددديي ا 
 على اليح  التايل: 2741ا ل أدب التيةية حىت عام لل ًتاةات احلية ادلوخ ذ هب

اال دًتاب ةدان التيةيدة السياودية ةدااءة : ايعتد  الكتداب الدذي  يتتعد ن ريدذا اه   اا الط فوف  ال لم  -
الاوت ر القاني ة الثمسك  الذإ ي  ص  ملمح مأ  احلةاية ادلتسااية ل ظ  القاني ن احكم القاني ن   دالة ل
 .اةات  اال ارالية أا فص  السلطاتااالنيتخ
ةدااءة دالدة  : اري  يشك  اجهة اليعث الشدا عة  الديت تدث  أن سالتيةيدة السياوديةاه   اا اه  ل دي -

ل مسدددت   التيةيدددة اال تصدددادية الكدددال لتلتيدددة احلاجدددات ادلاديدددة للشدددعب الددداعم االنيسدددجام ةدددُت الطة حدددات 
 ااإلشاعات اال تصادية.

التيةيددة السياوددية ة صدد ها سةددااءة دالددة ل القددارة اإلداريددة علددى ح ددط  إا: اييعددث اه  دد اا اةدا ي -
 اء اظا   ادلخثجات احلك مية ةطثيقة رشياة ازلاياةس. ااالنيتعام ةشك  فعال اكا  ألد القاني ن 
: ايقدد م ريددذا اال ددًتاب علددى أودداس أن التيةيددة السياوددية ةددااءة دالددة مدد  ا  دد اا ال  دد م اهج مدد ع  -

اليعددام االجتةدداعك الددذإ يسدده  ادلشدداركة الشددعتية ل العةليددات السياوددية ااحلك ميددة علددى كدد  ادلسددت يات  
 إل ليةية االاييية االلغ ية االقتلية االطا  ية اغَتريا. ايسه  زبطك االنيشقا ات ا

 التيةية السياوية ة ص ها سةااءة دالة ل الأقافة السياوية  أإ  إا: اييعث ا   اا النط  ت السر لرت -
 ل رلة عة اخلصا س االذباريية االشخصية اليت سبك  أعضاء اليعام السياوك م   ت ل االمتيازات اربة  

 ( .47-46 ص   2762الياةعة م  العةلية السياوية  الاؽلقثايية س)غامن    تادلسؤاليا
 أما ل عادليا العثيب ظهثت تعثي ات للتيةية السياوية نيذكث ميها:

 ( ةوهنا س ك  تغَت أا رب ل إغلايب تقامك أا ذباياإ 101 -104  ص 2763تعثي  )الشيتاة  
ه ااودًتاتيجيه اةثارلده اأوداليته ااودا له ال احليداة السياودية ػلاث ل فلس ة العةد  السياودك العدثيب اأرياافد

العثةيددة  ال حقدد ق اااجتددات األفددثاد السياوددية  ال العل ددات السياوددية ادلتتادلددة ةددُت األفددثاد االاالددة  ال 
مدددا  شدددع ر األفدددثاد ااجلةاعدددات ةددد ال هم احدددتهم اتعلقهدددم ةددد ييهم العدددثيب اأمدددتهم العثةيدددة امدددا  شدددع رريم 

الية ضل  أم  اييهم العثيب اتقامه اأمتهم العثةية اما  مشاركتهم ل العة  السياودك اجلداد اذلداد  ةادلسؤ 
الذإ غلثإ ل رلتةعهم العثيب ال ازباذ القثارات اليت سبس مستقت  ايديهم العدثيب اأمدتهم العثةيدة امسدتقت  

م للةجتةدع العدثيب اللد ي  العددثيب احداهتا امدا  شدع رريم ةداألم  ااالوددتقثار االكثامدة ااحلثيدة  افيةدا يتحقدد
 م  أم  ااوتقثار اتعاان اسباوو ااحاة اييية على ادلست   الااخلك ااخلارجكس.

 (  ةوهنا سعةلية وياوية متعادة الغايات تستها  تثويخ 222-221  ص4000ايعثفها)اريتان 
ت مشداركة اجلةداريَت ل احليداة رةد ع اجملتةدع  ازيدادة معداال  فكثة ادل اييدة  اربقيدم التكامد  ااالودتقثار داخد

السياوية  اتاعيم  ارة احلك مة ادلثك ية على إعةال   انيييها اوياواهتا على وا ث أ اليم الاالة  ارفع ك اية 
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ريدذه احلك مدة فيةدا يتصد  ةت زيدع القديم اادلد ارد اال تصدادية ادلتاحدة  فضدل عد  إاد اء الشدثعية علدى السددلطة 
فيةا يتص  ةاعتل ها اشلاروتها اتاااذلا  مع مثاعاة ال ص  ةُت ال ظي تُت أواس  اني ة حم  إالكك تسيا 

التشددثيعية االتي يذيددة لتقدد م علددى كدد  ميهةددا رييئددة مي صددلة عدد  األخددث   فضددل عدد  إتاحددة ال وددا   الك يلددة 
 ةتحقيم الث اةة ادلتتادلة ةُت اذليئتُتس. 

  أهندا سعةليدة د و ودي  د تارؼليدة ياودية علدى( فيقدام تعثي دامل للتيةيدة الس232  ص 4004ال يدات   ) أمدا
متعدددادة األةعددداد اال اايددددا تسدددتها   اودددتحااث نيعددددام وياودددك عصددددثإ يسدددتةا أصددد له ال كثيددددة مددد  نيسددددم 

للةجتةدددع ايشددك  أواودددامل مياوددتامل لعةليدددة  أيدداي ل جك تقددامك مل دددم يتسددم مدددع ال ا ددع االجتةددداعك االأقددال
ام مد  رلة عدة مد  ادلؤوسدات السياودية د الثمسيدة االط عيدة د الديت ايتدول  ةيداء ريدذا اليعد التعتئدة االجتةاعيدة 

اسبأدد  ل ال  ددت  اتتكامدد  مددع ةعضددها اظي يددا  اتتتددادل التددوسَت فيةددا ةييهددا جدداليامل  تتةدداي  عدد  ةعضددها ةيا يددامل 
ة اهتيددا ادليدداخ ادلل ددم دلشدداركتها ل احليدداة السياوددي ني سدده الغالتيددة الععةددى مدد  اجلةدداريَت اتعكددس مصدداحلها 

ايتيح  ةشك  إغلايب افعال يساعا على تعةيم حقا م التكام  االجتةاعك االسياوك اإمكانياته اتثويخها 
 س.االوتقثار داخ  اجملتةع ة جه عامال ثصة لت افث أاااع م اتية لتحقيم 

 يتضة  كي ية  مايث  م  خلل ما تقام أن م ه م التيةية السياوية مصطلح يشار ةه إا إيار عا
 اعاة ادلشاركة الشعتية ل احلكم   اكي ية إدارة العةليات ذات اإلجثاءات اذلادفة إا إنيتاج نيتاجات ت ويع 

رلتةعية م  األفثاد ااجلةاعات ذاإ مثاح  عةثية سلتل دة اذاإ مسدت يات فكثيدة اعلةيدة اعقا ايدة اسقافيدة 
لًتة يددة ات جيههددا ارعايتهددا اتط يثريددا مت ااتددة تسددهم ل ازبدداذ القددثارات السياوددية ااال تصددادية ااالجتةاعيددة اا

 اإظلا ها ارباياريا. دبعٌت تعةيم الاؽلقثايية اة  إيار الاوت ر ال نيطاق القاني ن 
 .دان التعاإ على مصلحة الاالة العليا انيعامها السياوك

 أهماف الًـؿقة السقاسقة  -8-2

 يا كأَتة اعاياة نيذكث ميها: يث  ل ي  م  ادلشتغلُت ةالسياوية أن أرياا  التيةية السياوية عادل
 ربقيم احلثية دب ه مها األمش . -
 زيادة مشاركة ادل اي  ل السلطة السياوية. -

 نربقيدم ادلسدداااة  ودد اء أكانيددت ل سلثجددات اليعدام أم ل ماخلتدده اال صدد ل إا صدديغة ربقددم التدد از  -
يدة. ايشدَت )الشديتاة (   فضدلمل عد  ربقيدم الاؽلقثاي 442-441  ص 2772ةُت فئات اجملتةع ) عدار   

 ( أيضا إا ةعض األرياا  العثةية للتيةية السياوية: 133-126  ص2763 

   مؤم  ةثةه  امستقيم ل أخل ه اوَتته  ااع ة ا ع رلتةعه العثيب دااد جيدإع -

 اأمته العثةية  املم ةالتحايات ااألخطار اخلارجية اليت هتاد أمته.

 احلضارة  ة على اإلوهام اإلغلايب ل تط يثلعثةية اةقارة اآلماإلؽلان ةوصالة الأقافة ااحلضارة ا -

 العادلية اذباياريا.

 اإلوهام ل إرواء   اعا األم  ااحلثية االكثامة االاؽلقثايية ااةان احلق ق األواوية لإلنيسان.  -



 0202 – األولالعدد  - الثامنلمجمد ا..……...............…….. .مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 
 

241 

 ربقيم ال حاة العثةية الياةعة م  رغتة الشع ب العثةية امشيئتها اإرادهتا احلثة. -

األردن فتعت  التيةية السياوية هنجا دؽلقثاييا لاالدة عصدثية يدوق ربقيقدامل للثؤيدة ادللكيدة السدامية أما ل    
ل تيةية األردن وياوديا اسبتدُت   اعداه ة صد ه رلتةعدامل حضداريامل معاصدثامل   يدامل  دادرامل علدى م اجهدة التحدايات  

 ية ةاألردن م  خلل ما يلك:م اكتامل لثاح العصث احلايث  اؽلك  اوتشثا  أرياا  التيةية السياو
إغلدداد رلتةددع متكامدد  امتعدداان ييتددذ كدد  أنيدد اع الطا  يددة ااإل ليةيددة علددى أودداس أن كدد  مدد اي  أردة  -

 (. 62  ص 4002اأردنيية ميتم إا ةعض ال ئات السياوية ) الثف ع   
وياودة الاالدة تيشيط مؤوسدات اجملتةدع ادلداة كافدة ل فعاليدات احليداة ادلانييدة األردنييدة دبدا ييسدجم ا  -
إذ ت داد معاالت ادلشاركة السياوية افاعليتها ل صيع القثارات م  خلل تيشيط دار التيعيةات   األردنيية

القا ةددة اادلؤمدد   يامهددا لتحقيددم ادل اييددة ةتعددايها الدد الء ااالنيتةدداء  مدد  اجدد  تثودديخ اإلؽلددان االدد الء ااالنيتةدداء 
ا ل ني د س ادلد اييُت كافدة مد  خدلل اودا ط التيةيدة السياودية   للاالة أراامل اشعتامل انيعامدامل اتثوديخ م ه مهد

 تع ي امل لله ية ال ييية العثةية اإلولمية  اإعااد جي  ايٍت عثيب مؤم  ةثةه 

 اميتعم ل أخل ه.
 اد سقافة وياوية مياوتة سبك  ادل اي  األردة م  أداء داره السياوك ة عك اخلم اك اية إغل -

غددددَتات العقا ايددددة اال لسدددد ية ات جيههددددا إا عقا ددددا افلسدددد ات ةايلددددة أنيتجتهددددا الأقافددددة امسددددؤالية  اإجددددثاء الت
ااحلضارة احلادسة حاليا ل إيار ع دلك فثض ني سه على حضارات األمم االشع ب ل ال  ت الدثاري   انيشدث 

إعددادة الدد عك اإلدارإ االتيعيةددك لددا  أةيدداء الشددعب األردة اتدد جيههم ضلدد  التخطدديط اذلدداد  التيدداء اضلدد  
تثتيب ول ك ال ثد ل إيار مجاعة ذلدا أريداافها ااودا لها االتصدالية االت اصدلية ادلشدًتكة لتيداء سقافدة ايييدة ذلدا 
مي ة الية  ااالوتقثار ااالني تداح ادلتاشدث علدى سقافدات األمدم األخدث   افدتح  يد ات الت اصد  ااالتصدال معهدا 

 مة ااجملتةع. أخذا اعطاء اتتٍت وياوة إصلحية عقلنيية ةُت احلك  
القضاء على السدلتية ااالنيطد اء االلمتداالة اريتد ط ادلعي يدات اادع  اإلنيتداج افسداد الدذمم اانيتشدار  -

 (.221  ص 2761   السث ة االثش ة ااألنيانيية  ) الشيتاة
تطدد يث ميع مددة احلكددم احمللددك لتةكددُت اجملتةددع مدد  إدارة شددؤانيه احملليددة ةعيدداامل عدد  التدداخ  احلكددد مك  -

 ةت ودديع معلددة حقدد ق اإلنيسددان اال صدد ل إا حالددة ال صدد  التددام ةددُت السددلطات الددألث التشددثيعيادلتاشددث  ا 
االتي يذيدددة االقضدددا ية  اإعدددادة ةيددداء اليعدددام القضدددا ك شددداململ التشدددكي  االودددتأيا ك للةحددداكم اخلاصدددة انيعدددام 

ة تووس ةيية تشثيعيت التوريي  القضا ك ااحملكةة الاوت رية  ااظا   اإلشثا  على العةلية االنيتخاةية  لكك
س  ل وياق التيةية السياوية  الك  فيةا يتعلم ةاوتقثار الق انيُت القا ةة مستقثة ليس فقط للق انيُت اليت ت

االيات تي يذريا شامل  اني ن األح اب   اني ن االجتةاعات العامة    انيُت الصحافة ااإلعلم    انيُت حق ق 
    4002ت   ددداني ن اخلامددة ادلانييددة  ) االودددًتاتيجية ال يييددة ل مددد   اإلنيسددان   دد انيُت ادلدددثأة   دداني ن العق ةددا

 (.31ص
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ت عيدد  الث اةددة الشددعتية علددى أداء ادلؤوسددات ااذليئددات الثمسيددة االتخلددك عدد  ذريييددة ال صدداية ااحتكددار  -
ة دان ال الء ااالنيتةاء دبا ي ضك إا إغلاد ت ازن ةُت اجملتةع االاالة م  جهة اةدُت السدلطات العامدة ااحليل لد

 (.66  ص  4002ت غ  ولطة على أخث  م  جهة أخث   اريك ةالعادة السلطة التي يذية) الشياق   
 المالالت الرتبووة لؾًـؿقة السقاسقة - 3 -8

  الًتةية عةلية ظل  مسدتةثة مت اصدلة اتتداأ ةصد رة عامدة عيدا تكد ن اإلنيسدان اتسدتةث يد ل حياتده  دتشك
 . االية  السياوك يية  وياويامل  اتثة يا اعاي يامل  ااجتةاعيامل  اجسةيامل  اكةا يية  اإلنيسان عقليامل 

 ل حياة ال ثد  اأكأث ةكأَت شلا يعتقا كأَت م  ادلهتةُت ايية  م اي   يتتائ ل مثحلة متكثة جاامل 
 األريلية القاني نيية  ىإا و  ادل ايية ا ت  أن يعط هايتشك   ت  فًتة ي يلة م  اص ل ادلستقت  وياويامل 

 . (243  ص  2765لت    ةذلو ) ا
 الثعايددة االعيايددة ا اكلعلددا يؤكددا متدداأ اليةدد  ا  .ة ةددُت التيةيددة السياوددية االًتةيددةدة تثاةطيددداك عل دددرييدد  إذن

 دادري  علدى التكيد  افدم معطيدات احليداة. اؽلكد   مالت جيه للة اييُت  ليصتح ا ماركُت ااعُت أم ر حيداهت
 ة دبا يلك:ددديسياواوتشثا  الاالالت الًتة ية للتيةية ال

تط يث القديم الأقافيدة للتكيد  مدع ادلسدتجاات احلايأدة دبدا يك د  التحد ل ضلد  اجملتةعدات احلايأدة  اتيةيدة 
راح العاالة اادلساااة ةُت ادل اييُت ةغض اليعث ع  أص ذلم   اإسارة ادلشاعث ااألحاويس ذاتيامل لدا  ال ئدات 

  اتيةيدة االذباريدات االقديم الديت ةاجملداالت السياودية ااالجتةاعيد الصامتة للةشاركة ال اعلة ل ةياء الد ي  ل
تسددداعا علدددى تكددد ن احلثيدددات األخل يدددة ادلسدددؤالة  إذ ت جددده ضلددد  حدددب الددد ي  االتضدددحية ةدددالثاح مددد  اجددد  

 ولمته.
ة فضلمل ع  تغَت القياعات ااألعثا  االجتةاعية الياةعة م  اراسة ادلياصب احلك مية العليا دبا يأَت الاافعي

لا  ادل اييُت للةشاركة ل تع ي   يم االنيتةاء ادؽلقثايية ادلساااة ل ا ء الك اءة تع ي امل دلتاأ تكافؤ ال ثص  
اتيةدديط العدددادات االتقاليددا ادلثتتطدددة ةالشدددعارات االثمدد ز ذات الددداالالت السياودددية ال يييددة  افهدددم مدددال الهتا 

السياودة ةدادارة الاالدة دبدا ي ضدك إا ذبسديا العل دة  ةداار إال ييية اتعاي  اتشكي  أظلداط الت كدَت التقليدا
ةدددُت احلددداكم ااحملكددد م مددد  خدددلل ةيددداء الأقدددة ادلتتادلدددة ةدددُت ادلددد اي  انيعدددام احلكدددم  ااحدددًتام حقددد ق اإلنيسدددان  
اتكثيس  يم التسامح انيتذ العي  ل احليداة ادلانييدة  اتيةيدة االذباريدات العقلنييدة االت كدَت اليا دا ادلدؤدإ إا 

لتيةية ال ييية الشاملة  اتقت  الأقافات األخث  افم ما تقتضيه ادلصلحة ال ييية االعلةية اشثيطة أال ربقيم ا
 تذيب ملمح الشخصية أا اذل ية احلضارية ل مة.

 

 المراسات السابؼة ذات العالقة مبوضوع المراسة -9

 سةُت الاراوات  إاسيةها يتياال ريذا اجل ء عثاامل للاراوات اليت حبأت ل م ا ع الاراوة اؽلك  تق
 العثةية االاراوات األجيتية:
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 المراسات العربقة 9-1

ك دراوددة دس  اريددال  وددئت السر لددرت لاهج م عرددت  دد  الةويددت( اعي اهندداس 2760  ددد د الددت  السدد ل    
 مداارس اذل يدة ال يييدة ااالنيتةداء االد الء لدا  الطلتدة ل  م التيشدئة السياودية ادمعثفة م ه إامياانيية هتا  

 القيم. إاالك يت )ادلثحلة ادلت وطة ( إاافة 
 ذك رامل  يالب ك ييت 300ة مؤل ة م  ماروة اختَتت عيية عش ا ي 241تك ن رلتةع الاراوة م  
 وية  ا ا أظهثت الاراوة اليتا ج التالية: 24-20اإنياسامل  ت زعت أعةارريم م  

 يت د: ةييدت الاراودة أن الد الء للكدت يدة. الد الءاأظهثت الاراوة انيتةداء للك يدت كه الهويت لاهف م ء:
  القيم ااألمييات لا  الطلتة ك  . القيم: ةييت الاراوة اج د تي ع لتوتم ك  ال الءا
 حسب ت جهه.

 الما مدددد   دددد  لاهج م عرددددت السر لددددرت ال  وددددئت اتا هدددد   س اعي اهنددددا( 2764،ظدددد ه    دا لددددتددددد  
 خددلل مدد . اايييددة ااجتةاعيددة وياوددية م ددارييم رلة عددة ضلدد  ةتددالطل اذباريددات معثفددة إا ا هتدد  "ا  دفدد 
 السياوددددية معل مدددداهتم امصددددار  ة ييدددده الطالددددب امعثفددددة اذل يددددة م ددددارييم ضلدددد  الطلتددددة ت جهددددات إا التعددددث 

 كةددا الاالددة  ةيدداء ل الددثااةط أ دد   معثفددةفضددلمل عدد    احلددايل ة اددعها العثةيددة الدداال جعلددت الدديت ااألوددتاب
 للتضددحية مااوددتعاادري هبددا مسبسددكه امددا  لدد رض الدد الء ضلدد  الطلتددة ت جهددات معثفددة إا الاراوددة ا هتدد

  .ال ي  اج  م  االقتال
 ماارس م  الغ ث ااكالة( أريلية) ااخلاصة( عامة) احلك مية ادلاارس يلتة م  الاراوة عيية تك نيت ا ا
 .  ااإلعاادية اادلت وطة االةتاا ية ادلثحلة يلتة م  األردن مشال ميطقة
 :يلك ما الاراوة نيتا ج ةييت ا ا
 لعثةيدة األمدة أن الاراودة أفدثاد اعتقدا .سانييدا الثأمسدايل مث أاالمل  القد مك التلا هةوني األردن ةلاريم الطلتة عث 
 اإلعدلم اودا   مععةهدا ل السياودية الطلتدة معل مدات مصار كان .العثةية اللغة ةستب ااحاة أمة تشك 
 غلددبأ يدث  .الداي  عد  الددافاع ل حلةهدم عد  الاراودة أفدثاد عدد . الداي  رجدال مث  سانييدا األصدا اء مث  أاال
 ي ضددل ن اهنددم علددى العييددة أفددثاد امجددع فقددا لدد رض لدد الءأمددا ا .تعدداا اهلل ةقددارة تتقددام الدداال أن العييددة أفددثاد
 األرض اي قدداان جسددةهم  أعضدداء أحددا ي قدداان اال األرض اي قدداان العا لددة  فقدداان علددى األرض فقدداان
 ي قداان اال الداي  اي قداان األرض ي قداان اال ال الاي  ي قااا أن ي ضل ن الكيهم نيق دريم  ي قاان اال

 أفددثاد االء نإا   أ  اريددا االقتلددك العددا لك الدد الء نإا   الدد الءات لتعددادامل اازدااجددامل  الاراوددة أظهددثتا  .األرض
  .فثدية مصاحل لضةان يت جه الاراوة عيية

 ساريك دراوة  اهتا ه   السر لرت لد  الطلبت الا معررن( اعي اهنا س 2771 د د الت   مو  بت،
مياانيية هتا  إا معثفة اا ع االذباريات السياوية للطلتة اجلدامعيُت اإةدثاز العل دة ةدُت االذباريدات السياودية 

مسددت   للطلتددة اعدداد مدد  ادلتغددَتات اال تصددادية  ااالجتةاعيددة كالدداي   االدداخ  ااجلدديس  امهيددة ال الدداي  ا 
تعليةهم  فضلمل ع  دار التيشئة السياوية االأقافيدة ل تشدكي  تلدو االذباريدات  احاالدت الاراودة اإلجاةدة 
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ع  األوئلة التالية: ما االذباريات السياوية لا  الطلتة اجلامعيُت ل األردن؟ ما يتيعة ني ع ادلي ل السياودية 
اعيدة ل اذباريدات الطلتدة دلتغدَتات اال تصدادية ااالجتةااالذباريات السياوية لا  الطلتة اجلدامعيُت؟ مدا آسدار ا

 ؟  ام ا  هم السياوية

 ( يالتا ايالتة 344تك ن رلتةع الاراوة م  يلتة جامعة الَتم ك  ااختَتت عيية عش ا ية ةلغت )
( فقدددثة تغطدددك 10مددد  سلتلددد  كليدددات اجلامعدددة. ااودددتخام التاحدددث اودددتتانية ذلدددذا الغدددثض ةلددد  عددداد فقثاهتدددا )

ت اادلي ل اادل ا   السياوية للطلتة فضلمل ع  االذباريات اال تصادية. اوتخام التاحث ادلت وطات االذباريا
احلساةية االيسب ادلئ ية ااختيدار )كداإ تثةيدع ( ل صد  ادلعل مدات اربليلهدا. ا دا دلدت نيتدا ج الاراودة علدى 

سياودية ااريتةدام كتدَت ةالصداحل العدام أن ريياك مديلمل ااريتةامدامل كتدَتامل لدا  شدثا ح الطلتدة ادلختل دة ضلد  األمد ر ال
االقضايا ادلثتتطة ةه. اتشَت اليسب ادلئ ية إا اج د ت اات ةُت اريتةامات الذك ر ااإلنياث ل شلاروة العة  

8(مددد  52.4) ه8 اإلنيددداث(. كةدددا أظهدددثت الاراودددة أن مدددا نيسدددتت822.2 للدددذك ر مقاةددد  36. 7السياودددك)
8( م  العيية تؤيدا االذبداه الدايٍت  ادلدت 35.6ٍت شايا  اان )وك   إ اانيتةاء ايويا ءالطلتة لايهم اال

نيتدددا ج الاراودددة علدددى اريتةدددام كتدددَت لدددا  الطلتدددة ةادلتدددادئ الاؽلقثاييدددة ااحلثيدددات العامدددة مدددع تدددان  ل االريتةدددام 
 ةالعشا ثية.

ال علدددر  لال  مردددت السر لدددرت  ددد  دللدددت اةمددد  ا  الع  ردددت ( اعي اهندددا س 2771  دددد د الدددت   الهددد ج ي 
هتا  الاراوة إا معثفة دار التعليم ل التيةية السياوية ل دالة اإلمارات  (2729-2791لم حدو   ا

 العثةية ادلتحاة. ا ا ت صلت الاراوة إا:
ربايددا مكانيددة اخلددامات التعليةيددة  مقارنيددة ةتقيددة اخلددامات االجتةاعيددة الدديت تتتياريددا الاالددة. اأن ادليدداريج 

مدع  ماريج الك يتية ااألردنيية   فل تع  ع  اا ع رلتةع اإلمارات كةدا ال تت افدال ييية مياريج مقتتسة م  ادلي
ل فيةددددا ؼلددددس السياوددددة التعليةيددددة  فددددل يشددددارك ن ل صدددديعها اال  ةةيئتدددده. اأن ادلعلةددددُت ريددددم أداات تي يذيدددد

يددة صددياغتها اريددذا وددتته غيدداب ال لسدد ة الًتة يددة اعددام اادد ح أريدداا  اليعددام السياوددك مدد  العةليددة التعلية
اةييت الاراوة الع ام  ااذليئات اليت تؤسث ل عةلية التيشئة االجتةاعية السياوية  كاألوثة  امجاعة  الًتة ية 

اليعثاء  االيعام السياوك  اادلاروة  االاي   اأظهثت الاراوة أيضا أسث الأقافة ةشقيها ادلعي إ  اادلادإ ل 
 السل ك السياوك.

س اريدك  دراودة مياانييدة المود  لت السر لدرت للمد أو ا  دفردتي اهنداس ( اع4000   د د الت  ال طودب دي
لطالتدات العلدد م السياوددية ل اجلامعددة األردنييدة اجامعددة العلدد م التطتيقيددة األريليدة هتددا  الاراوددة إا الكشدد  

 خدارج اجلامعدة  تع  ما  ادلشاركة السياوية للطالتات ل نيطاق اجلامعة اما  ادلشاركة السياوية للطالتدا
فضلمل ع  ما  ادلشاركة السياوية احلالية للطالتات ل اوا   اإلعلم ادلختل ة  تك نيت عييدة  الاراودة مد  

 الاراوة اليتا ج التالية: أظهثت( وؤاالمل. ا ا 43( يالتة ا ا اعتةات التاحأة اوتتانيه مك نية م  )240)
الطالتدات السياودية خدارج اجلامعدة  مل تعهث فثاق ل إجاةات الطالتات ةُت اجلامعتُت. ما زالت مشداركة

 ادلشاركة السياوية   إا. إن ادلياخ الاؽلقثايك ااالوتقثار السياوك  مل يافعا ةالطالتات ةزلااد
 ايع   ذلو إا التح ط ااحلذر. ظ  توسَت مياريج الاراوة أل سام العل م السياوية مت ااعامل جاامل. ةييت 
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 ياوية ل اجلامعات األردنيية. األح اب الس إاالاراوة اع  االنيتةاء 
 المراسات األجـيقة 9-2

ال  ودئت السر لدرت  د  م  دت (. اعي اهنداس   Simon and Merrrill (1998د د الت لدرمون لمرلد  
معثفدددة أسدددث ةثنيددامج الًتةيدددة ادلانييددة  صدددَتة األمدددا ل  إاس. ةثنيدددامج تصددد يت األي ددال. هتدددا  الاراوددة اللددف

( مخسدة 3تقد   ةثنيدامج الًتةيدة ادلانييدة الدذإ يت  دع ميده أن يسدتخام مد   تد  )الد عك السياودك للطلتدة  اإا 
زيادة ال عك اادلشاركة ال كثية  إا  اهتا  الاراوة أيضا 2772( االية أمثيكية عام 20مليُت يالب ل )

امل إغلاةيامل أسث  أظهثتل االنيتخاب ازيادة معال تص يت الطلتة. ام  أريم اليتا ج اليت ت صلت إليها الاراوة: 
ل زيدددادة معثفدددة الطالدددب امحاودددته للنيتخاةدددات علدددى ادلدددا  القصدددَت اتعدددّا مقامدددة إغلاةيدددة للطلتدددة ل عةليدددة 
التص يت. اةييت أن ةثنيامج تصد يت األي دال عد ز احلضد ر االنيتخدايب ةطثيقدة غدَت متاشدثة. اةييدت الاراودة 

م ي ال  ال ا: إن مارويهم  ا ربداس ا إلديه8( م  الطلتة ادلشاركُت ل ةثنيامج تص يت األ73أن ما نيستته ) 
 .مثارامل اتكثارامل ع  االنيتخاةات

" فود ل   الودب ا ال طوعردت لفود ل   (. اعي اهنا Roker, et al. 1999 ن  لل  لآر ي د الت د
معثفددددة مشدددداركة الشددددتاب  إا. هتددددا  الاراوددددة الحملددددت اهف    رددددت  ودددددنه  ملدددد د  لل   رددددت السر لددددرت"

 شدددايات السياودددية ااألعةدددال التط عيدددة  انيشدددايات احلةلدددة االنيتخاةيدددة  ااالرتقددداء دبشددداركةات حصدددها ل الي
ودية.  24–22( شخصامل ةعةدث 2240ية الاراوة )لًتا ا ا ةل  حجم عيالشتاب كافة ل رلتةعاهتم ل إنيك

 الاراوة اليتا ج التالية: أظهثتا 
تاب السياوددددية ااذباريددداهتم ااعدددديهم ال ودددا   الددديت تتطدددد ر مددد  خلذلددددا معثفدددة الشدددعدددد  كشددد ت الاراودددة 

اإدراكهدم  امدا  مشدداركتهم. إن خد ة الشدتاب ل القيددام ةيشدايات تط عيدة انيشددايات احلةلدة االنيتخاةيددة  
ؽلك  أن يك ن مصارامل م يداامل للًتةيدة السياودية  اتطد يث ادلعثفدة ةداألم ر السياودية االد عك اال هدم اادلهدارات. 

دليد  حدد ل الع لدة ادليتشددثة  وت يدؤسث ل التطدد ر السياودك للشددتاب. رييالداليشدايا ن االطلددثاط لعد  أ فضدلمل 
ةثيطانييا  ارييالو مست   عال م  ادلشاركة ل محلت  انيتشارامل ااوعامل ع  األح اب السياوة ةُت الشتاب ل

م ادل ثدة االعة  التط عك ةُت الشتاب  ارييالو أيضا عاد م  الع ام  تؤسث ل رغتة الشتاب ا اراهت ةالقضي
 ل ادلشاركة السياوية ااالجتةاعية.

اةعداد ل منرد  المود  لت اعي اهناس (.  .Roseenthal, et al 2001)  لل ن ل لآر لن  د الت -
معثفة كي  تشك  ذبدارب التيشدئة  إاس. هتا  الاراوة السر لرت ال  بويت لال  وئت السر لرت للم اهطرن

ثاريقُت ألداء اجلددديس ل أداار القيدددادة السياودددية ات حدددس التةأيددد  االجتةاعيدددة االسياودددية اتيااذلدددا مددداارك ادلددد
أداار طلت يددة ل السياوددية  إاالسياوددك )ظلدد ذج األمددم ادلتحدداة ( الددذإ غلتددذب الطلتددة ادلتح دد ي  ايطةحدد ن 

يشدارك  مشداركة  -مقارنيدة ةيعدا ثري  الدذك ر  -الاراودة اليتدا ج التاليدة: إن اإلنيداث  أظهدثتااحلك مة   ا ا 
.  ث ولتيةدايستةتع  ةشاة اليقاش اف اى اليقاش اييا ش  ةشك  أ    ايتم احلكم عليه  دبعان  أكأ أ   



 د.عبد اهلل أحمد العواممو......…….. ...طمبة كميات العموم ودالالتيا التربوية كما يتصورىا  السياسية التنمية مفيوم
 
 

 
 

254 

ة االجتةاعيددة السياوددية اليخت يددة تطدد ر ادلهددارات ل القيددادة اازبدداذ القددثار. اإن ادلتددارةات اإلنيدداث دإن التيشئدد
 ي هة  أن  السياوة رلال ذك رإ ال ؽلك  ا تحامه.

 راسات السابؼةتعؼقب عؾى الم 9-3

 م  خلل ما تقام م  دراوات واةقة صلا أن الاراوات ذات العل ة ذبةع على ما يلك:
(  2764ظداريث  لسياودية لدا  الطلتدة ل ادلداارس )رك ت الاراوات الساةقة على أعليدة االذباريدات ا -

 (.2771ال اجلامعات ) مشا تة   
طالتات ل شلاروة العة  السياوك اادلشاركة )مشا تة ريياك ت اات ةُت اريتةامات الطلتة )الذك ر( اال -
أن اإلنيدددددداث مقارنيددددددة ةالددددددذك ر يشددددددارك  مشدددددداركة ا دددددد   (  فضددددددلمل عدددددد 4000االيقشددددددتياإ   (  ) 2771  

  ايدتم احلكدم علديه  دبعدان اايستةتع  ةشاة اليقاش اف اى اليقداش اييا شد  ةشدك  ا د  مد  الدذك ر أيضد
 (.Roseenthal et al.2001أكأث ولتية راويأال ااخثان  )

( فضددددلمل عدددد  وددددلتية ةعددددض الطلتددددة ل ربايددددا  2764رييدددداك تعدددداد اازدااج ل الدددد الءات ) ظدددداريث    -
(  أكدات اجد د 2771 اادلسداااة مدع  أن دراودة )مشدا تة م ا  هم م   ضدايا ادلشداركة السياودية اادل اييدة 

 االء اانيتةاء اااح اشايا.

 Roker عك السياودك للطلتدة اكشد ت دراودة راكدث اآخدثان رك ت الاراوات الساةقة على أعلية الد -

,et al.1999) ع  ال وا   اليت تتط ر م  خلذلا معثفة الشدتاب السياودية اذباريداهتم ااعديهم اإدراكهدم  )
امدددا  مشددداركتهم  اأكدددات أعليدددة اودددا ط الًتةيدددة اأدااهتدددا ل عةليدددة التيشدددئة االجتةاعيدددة االت جيددده االت عيدددة 

  أعليدددة التيشدددئة دت اتعدددثي هم ةالأقافدددة اتدددارهبم علدددى السدددل ك السياودددك السدددليم  فضدددلمل عدددل فدددثاد ااجلةاعدددا
 .(Roseenthal et al.,2001)االجتةاعية االسياوية االتية ية ل تط يث مهارات القيادة اازباذ القثار 

ان االتضدام   رك ت الاراوات الساةقة على م ه مات الاؽلقثايية اادلساااة االعاالدة االتسدامح االتعدا -
 (.2771 تة  )مشا

  مامل اددتاةيامل ادلم دب هدد م التيةيددة السياوددية فقددا أشددارت ةعددض الاراوددات أنيدده مددا زال م هدددا يتعدددا فيةدددأمدد -
الشؤان ال دلانيية الكيه ل ك  األح ال أ ثب إا ال ظا  ية ميده إا  خص صامل لا  ازارة التيةية السياوية  ا

 (.4002التجثيا اادل ا عية )الشياق  

 ك    ةييت الاراوات تلزم التيةية السياوية االاؽلقثايية م  حيث التعليم االتااخ  ةُت األداار ل -
 ااإلصلح السياوك  ااالني تاح السياوك اادلشاركة السياوية للة اييُت   ،  الاؽلقثايية االتعليمدم

 (.2771)اذلاجثإ  

 ت العة  السياوك الذإ يؤسث ل تط يث ماركاكذلو أمجعت الاراوات على أعلية االطلثاط ل   -
 (  فضلمل ع  ال عك. (Roker, et al.1999 الشتاب السياوية  راكث ااخثان

   يت الطلتةدداالت تصددادة معدداب ازيددة ل االنيتخدة ال كثيداركداادلش -
,1998)  Simon and Merrrill). 
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 ال   ويت لم  ي لو ه      مرت السر لرت لدههتهد أم   رم  ي علق  مو   الد الت الح لرت  منهوم ال
 :للبت للر   العلوم ال   ويت    الا مع   ا  دفرت( لد  الد ال   الس  طت  رمةن الطول

 رك ت الاراوات الساةقة على ادل ايية اال الء ااالنيتةاء ة ص ها زلاار لتياء ادل ايية ادلسؤالة. -2
لتة ل ادلاارس م ارييم التيشئة السياوية ميذ الصغث ل هتا  الاراوات الساةقة إا إكساب الط -1

لددا  يلتددة   الًتة يددة اادلدداارس  جدداءت ريددذه الاراوددة لتقصددك اعددك الطلتددة دب هدد م التيةيددة السياوددية ادالالهتدد
 كليات العل م الًتة ية ل اجلامعات األردنيية.

راوددة اصدد ية تطتيقيددة اختل ددت الاراوددة عدد  الاراوددات السدداةقة ألهنددا األاا مدد  ني عهددا ة صدد ها د -1
 هتا  إا تقصك اعك الطلتة ةعةلية التيةية السياوية م ه مامل  ادالالت تثة ية.

ا تصددثت الاراوددة علددى يلتددة كليددات العلدد م الًتة يددة ل اجلامعددات األردنييددة احلك ميددة ااخلاصددة ل  -4
 .األردنيية اذلامشية سلتل  ميايم ادلةلكة

 الطروؼة واإلجراءات -11 

 مراسةمـفج ال -11-1

س لإلجاةدددة عددد  أودددئلة الاراوددددة  لاراودددة ادلددديهج ال ص دددددك التحليلدددك ساالودددتااليللقدددا اتتدددع التاحدددث ل ا
 الإلجاةة ع  األوئلة أجثإ ربلي  التوةُت األحادإ ااختتار )ت( ل حس ال ثاق ةُت ادلت وطات. 

 جمًؿع المراسة -2- 11

اجلامعدددات األردنييددة احلك ميددة ااخلاصددة ذكددد رامل رلتةددع الاراوددة مدد  يلتدددة كليددات العلدد م الًتة يددة ل  تكدد ن
ذلو اودتيادا إا خلصدة التقثيدث اإلحصدا ك الصدادر عد  ازارة التعلديم (  ا 44464اإنياسامل  االتال  عادريم )

ست   درجة التكال ري س ل سلتل  ميدايم ادلةلكدة م  مم   4002ادلةلكة األردنيية اذلامشية لعام  لالعايل 
 األردنيية اذلامشية.

 عقـة المراسة -11-3

اختدددَتاا ةالطثيقدددة  التكدددال ري سمثحلدددة مددد  مسدددت   ( يالتدددا ايالتدددة 2241)تك نيدددت عييدددة الاراودددة مددد 
 كليات العل م الًتة ية ل اجلامعات   العش ا ية العيق دية  اكانيت الشعتة احاة االختيار  اختَتاا م 

 سُت االسية الاراوية امكان اإل امة اني ع   إذ راعك اختيار العيية لكل اجلياألردنيية احلك مية ااخلاصة
 ( ت زيع العيية افم متغَتات الاراوة.2اجلامعة  اينب اجلاال ر م )

 (2   الادلل    
   أ  اد ما م  الد الت ل ق الم غر ا  المس طلتتوزي

 سبت المئويتال  العدد ئ  الن غر الم 
 15.4 173 ردنييةاأل معةاجلا

 14.4 163 م كالَت  
 18.3 205 مؤته 
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 13.6 153 التيتآل  
 8.5 95 امشيةاذل 
 16.5 185 لقاء التطتيقيةالت 
 6.4 72 سُتاحل 

 2.6 29 وثاءاإل 
 4.3 48 ر اء األريليةال   

 100.0 1123 اجملة ع 

 17.3 194 ذكث ساجلي
 82.7 929 ىأنيأ 
 100.0 2241 اجملة ع 

 56.3 632 يةماي اإل امة مكان
 40.9 459 ة ثي 
 2.8 32 يةةاد 
 100.0 1123 اجملة ع 

 31.6 355 اااأل يةة الاراوالسي
 31.2 350 انييةالأ 
 26.4 296 الأةالأ 
 10.9 122 اةعةالث  
 100.0 1123 اجملة ع 

 93.1 1046 ميةحك   اجلامعةني ع 
 6.9 77 ةخاص 
 100.0 1123 ة عاجمل 

 مًغريات المراسة -11-4

 تياالت أرةعة متغَتات اريك:ا  لمس طلتالم غر ا  اد  أ     
 .   اجلـس وله فىًان:1

 .ب.أنيأى              ذكث.أ         
 :فىاتمؽان اإلقامة وله ثالث  .2

 .ةادية جد.    ب. ثية              أ.مانيية       
 السـة المراسقة وهلا أربعة مسًووات: .3

 .راةعة د.       سالأة  جد.     سانيية  ب.            أ.أاا       
 : فىًان نوع اجلامعة وهلا  .4

 .ب.خاصة       أ.حك مية       
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 الم غر  ال    ا د 
ل  يلتددددة كليددددات العلدددد م الًتة يددددة الًتة يددددة كةددددا يتصدددد رريا  االسياوددددية ادالالهتددددم هدددد م التيةيددددة اوتقصدددداء 

 اجلامعات األردنيية.
 أداة المراسة -11-5

 ام التاحدث السياوية لا  يلتة كليات العل م الًتة ية ل اجلامعات األردنيية   م ه م التيةية إاللتعث  
عداد مد  ادلصدادر أةثزريدا اإليدلع علدى األدب السياودك االًتةد إ   ريا علىل إعااد ةاعااد اوتتانيه ااعتةا

ذلدا عل دة  م اد عات االاراودات السداةقة الديت حبأدت  مع ادلعييُتالتاحث جثاريا أإاافة إا ادلقاةلت اليت 
 ددام  ةدداك   اةددذلو سبكدد  التاحددث مدد  ربايددا اجملدداالت الدديت شددكلت دب جتهددا أداة الاراوددةدب ادد ع الاراوددة. 

التاحث ة اع عاد م  ال قثات ربت ك  م  اجملداالت الديت مشلتهدا الاراودة  اكانيدت األداة ةصد رهتا األاليدة 
 ( فقثة.20مك نية م  )

  ااوددتتعا التاحددث ال قددثات الدديت مل ( فقددثة44ا يددة تضددة  )ةصدد رهتا اليه اوددتتانيه تال ادد ء ذلددو يدد ر 
 .يت م عليها أعضاء جلية التحكيم 

 صمق أداة المراسة    -11-5-1

م  صاق أداة الاراوة ع  يثيم عثاها على جلية مد  احملكةدُت اادلختصدُت مد  أوداتذة  توكا التاحث
امعدددددة اذلامشيدددددة ل زبصصدددددات اإلدارة الًتة يدددددة ااجل  اجامعدددددة التلقددددداء التطتيقيدددددة  االَتمددددد ك  اجلامعدددددة األردنييدددددة

للوًتشدداد ةددهرا هم حدد ل  االتخطدديطاعلددم الددي س الًتةدد إ   ااألصدد ل  االعلدد م السياوددية  االقيدداس االتقدد  
امعثفدة   تيط إ ربت م ه م التيةيدة السياودية ادالالهتدا الًتة يدةااليت ربايا اجملاالت اادل ارييم األكأث  اةلية 

ةجتةع  ااحلكم كذلو على ما  انيتةاء ال قثات للةجاالت للحكم علدى درجدة مياودتة ما  مياوتتها لل
 ةعليهدددا ةيسدددت ا داةعدددا األخدددذ ةدددهرا هم اختدددَتت ال قدددثات الددديت أمجعددد  الغ يدددامل  غها ةيا يدددامل   ال قدددثة مددد  حيدددث صددد

 غها  اأصتح عاد   تعايلها اإعادة ص  ااعالت ال قثات اليت ا ًتح 8(200)
  رلالُت.( فقثة م زعة على 44يها ية )ال قثات ل ص رهتا ال

 أداة المراسةثيات  -11-5-2

 معام  الأتات ةطثيقة اإلعادة م  خلل إعادة تطتيم أداة الاراوة على عيية مؤل ة  ا التاحث دأاج
( يالتا ايالتة م  خارج عيية الاراوة ة اص  زمٍت ماته أوت عان ةُت التطتيقُت  ا دا ةلد  معامد  20م  )

اكذلو حسب معام  الأتات ةطثيقة االتساق اري  معام  ستات مقت ل لغايات الاراوة   (0.63)اإلعادة 
 .0.65ةل  معام  االتساق الااخلك  لكثانيتاخ معادلة آل ا افم ألفثاد عيية الاراوة الااخلك
 إجراءات المراسة 11-6

اجلهدات ادلخايتدات ةدُت  تجدث استاهتا اإخثاجها ةصد رهتا اليها يدة  هصاق اإلوتتانيما   ةعا التوكا م 
التوكدا مد   ةعداا  دلعييُت ةتسدهي  مهةدة التاحدث ادلياانييدة. ااإت ادل افقة ااإليعاز حصلاعلى ا  ها  ادلعيية
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االوددتتيانيات علددى الطلتددة ل كليددات العلدد م  تاصدد ل تلددو ادلخايتددات اادل افقددة عليهددا مدد   تدد  ادلعييددُت ازعدد
اةعا إعطاء الطلتدة    خلل تعاان ادلسؤالُت االعاملُت مع التاحث الًتة ية ل سلتل  اجلامعات األردنيية م 

  احلاوب اآليل.ل  تفثغا  تها مجعيال ًتة الكافية لإلجاةة ع
 نًائج المراسة -11

إليهدا مد  خدلل إجاةدة أفدثاد عييدة الاراودة التاحدث ليتا ج الديت ت صد  يتضة  ريذا اجل ء عثاامل ت صيليامل ل
 عك يلتددة  لددنيدد ع اجلامعددة(    )اجلدديس  مكددان اإل امددة  السددية الاراودديةمتغددَتات  اإ  االتعددث   عدد  األوددئلة

  .ل اجلامعات األردنيية الًتة ية  االسياوية ادالالهتكليات العل م الًتة ية دب ه م التيةية 
 مبٍاالت المراسةالـًائج املًعؾؼة  -11-1

 ؟ة ية ل اجلامعات األردنييةسكليات العل م الًت كةا يتص رريا يلتة   ه م التيةية السياوية  دل
 ااالضلثافات ادلعيارية للةجاالت ااألداة   ادلت وطات احلساةية تريذا السؤال اوتخثجع   لإلجاةةا 

  اح ذلو.( ي4ر م )كك   ااجلاال 
 ( 1   الادلل    

ت للرت العلوم لما ه  ال  مرت السر لرت لد  للبلال سة المئويت الم ولط   الحس  رت لاهفح ا    المعر  يت 
 الم ولط   الحس  رتل ق ال   ويت    الا مع   ا  دفرت م تبت ت  زلر   

الم ولط  الما ل     ةر ت ال
 ال سبت المئويت اهفح اه المعر  ي الحس   

 83.6 54. 4.18 الاالالت الًتة ية للتيةية السياوية 2 1

 81.8 45. 4.09 التيةية السياويةم ه م  1 2

 82.6 44. 4.13 كك األداة    

لددد عك يلتدددة كليدددات  .ادلئ يدددة بااليسددد( ادلت ودددطات احلسددداةية ااالضلثافدددات ادلعياريدددة 4)ر دددم يتدددُت اجلددداال 
ةارجة عالية م  تقدايث الطلتدة  نجاء اجملاال لقاالتيةية السياوية   جملايلالعل م الًتة ية ل اجلامعات األردنيية 

-2.26  اتثااحددددت مت وددددطاهتا احلسدددداةية ةددددُت )ادالالهتددددا لسياودددديةل اجلامعددددات األردنييددددة دب هدددد م التيةيددددة ا
 اويةدم هددد م التيةيدددة السيددداأدنياريدددا جملدددال   ريدددا جملدددال الددداالالت الًتة يدددة للتيةيدددة السياودددية( جددداء أعل2007

  عك يلتة ل( أإ ةارجة عالية م  التقايث 2.21)ةاألردن  اةل  ادلت وط احلسايب الكلك 
 .الًتة ية االسياوية ادالالهت اجلامعات األردنيية دب ه م التيةية كليات العل م الًتة ية ل

 الًـؿقة السقاسقة(مػفوم  جمال) األول. الـًائج املًعؾؼة بالسؤال -11-1-1
 ( 1الادلل       

 لم ال  مرت السر لرت   منهوم لنط ا  ما للال ة ا ا   لال سة المئويت الم ولط   الحس  رت لاهفح ا    المعر  يت
 الم ولط   الحس  رت ل قللبت للرت العلوم ال   ويت    الا مع   ا  دفرت م تبت ت  زلر   ي لو ه 

 ال ة ا ا ال سبت اهفح اه الم ول النط ا      ةر ت ال
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ط 
الحس 
   

 المئويت المعر  ي
1 2 3 4 5 

ربقيدددددددددددددددددددم التكامددددددددددددددددددد   2 1
 593 426 67 32 5 88.0 76. 4.40 ااالوتقثار ااألم .

2 8 

التقدددددددددددام ل اليددددددددددد احك 
االجتةاعيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
 ااال تصادية االأقافية.

4.39 .85 87.8 11 44 70 367 631 

 590 386 98 32 17 86.7 87. 4.34 ةياء الاؽلقثايية. 7 3

4 4 
التحددددددددايث السياوددددددددك 
اادلشدددددددددددداركة ل صدددددددددددديع 

 القثارات.
4.24 .80 84.8 9 29 119 492 474 

شددعار ػلتدداج إا إدراك  10 5
 480 410 147 64 22 82.5 97. 4.12 افهم.

ذبسددديا اتيعددديم ودددلطة  5 6
 367 521 166 55 14 80.9 88. 4.04 الشعب.

7 3 
إ امدددددددة أنيعةدددددددة إداريدددددددة 
اوددددددددددددًتاتيجية دبيحددددددددددددى 

 عقلك.
4.00 .83 80.1 6 48 207 538 324 

األخددددذ ةددددهراء األغلتيددددة  1 8
 335 563 133 68 24 79.9 92. 3.99 ل احلكم اادلسؤالية.

9 6 
يادة القدداني ن اتعتةددا ودد

عليدددددددددددددددددددده ل ربقيددددددددددددددددددددم 
 أرياافها.

3.93 .92 78.7 17 71 202 512 321 

10 9 
أوددددل ب مدددد  أودددداليب 
التعام  مع ادلشكلت 

 التية ية.
3.75 .92 75.1 19 88 269 521 226 

11 11 
كدددددددددددد  تغددددددددددددَت إغلددددددددددددايب 
تقدددددددددددددامك ػلددددددددددددداث ل 

 فلس ة اجملتةع.
3.74 1.03 74.7 33 120 223 480 267 

  عك ل ادلئ ية االتكثارات بادلعيارية  االيس( ادلت وطات احلساةية ااالضلثافات 1)ر م  يتُت اجلاال
جاءت تقايثاهتم ةارجة عالية  لقايلتة كليات العل م الًتة ية ل اجلامعات األردنيية دب ه م التيةية السياوة  

  س أاال مدد  حيددث الًتتيددبمدد ربقيددم التكامدد  ااالوددتقثار ااأل إذ جدداءت ال قددثة سجلةيددع فقددثات ريددذا اجملددال  
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ا ددا تثااحددت س ل الًتتيددب األخددَت  كدد  تغددَت إغلددايب تقددامك ػلدداث ل فلسدد ة اجملتةددعةييةددا جدداءت ال قددثة س
 (.2.20 -1.52) مت وطاهتا احلساةية ةُت 

 )المالالت الرتبووة لؾًـؿقة السقاسقة( نًائج السؤال الٌاني -11-1-2
 (4الادلل      

 لم لنط ا  الدهه  ال   ويت لل  مرت السر لرت  لال ة ا ا   لال سة المئويت اهفح ا    المعر  يتالم ولط   الحس  رت ل 
 الم ولط   الحس  رت ل قللبت للرت العلوم ال   ويت    الا مع   ا  دفرت م تبت ت  زلر   ي لو ه 

 النط ا      ةر ت ال

الم ول
ط 
الحس 
   

اهفح اه 
 المعر  ي

ال سبت 
 المئويت

  ة ا ا ال

1 2 3 4 5 

12 22 
احًتام حق ق اإلنيسدان 
اتكددثيس  دديم التسددامح 

 انيتذ العي .
4.43 .90 88.5 61 157 257 353 295 

13 12 

تيةيددددددددددددة راح العاالددددددددددددة 
اادلسداااة ةددُت ادلدد اييُت 
ةغدددددددددددض اليعدددددددددددث عددددددددددد  

 األص ل.
4.34 1.02 86.8 14 38 99 478 494 

14 15 

ت ليدددددددددددددددددددددا ادلشددددددددددددددددددددداعث 
ااألحاوددددديس للت اعددددد  
ااالنيداماج ضلد  الشدع ر 

 ةادل ايية الصاحلة.
4.28 .88 85.5 27 95 293 474 234 

15 14 

تع يددد  اإلؽلدددان ةددداألخ ة 
اإلنيسدانيية القا ةدة علدى 
العدددددال اادلسددددداااة ةدددددُت 

 اجليسُت.
4.26 .99 85.1 14 38 191 524 356 

16 13 

ةيدددددددددداء  يةددددددددددة اليقعددددددددددة 
ات ليدا  تهدااتيةيالذاتية 
اإلغلددددايب لددددا   االلتدددد ام

ادلددددد اي  ضلدددددد  ادلصدددددداحل 
 العليا لل ي .

4.21 .81 84.3 24 36 168 479 416 

17 16 

خلددددددددددددددددددددددم الاافعيددددددددددددددددددددددة 
للةشاركة ل تع ي   ديم 
االنيتةدددددددددددددددددداء االدددددددددددددددددد الء 
ادؽلقثاييدددة ادلسددداااة ل 

 ا ء الك اءة 

4.21 .91 84.2 19 34 89 300 681 
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 النط ا      ةر ت ال

الم ول
ط 
الحس 
   

اهفح اه 
 المعر  ي

ال سبت 
 المئويت

  ة ا ا ال

1 2 3 4 5 

18 20 
ذبسدددددددددددددددددددديا العل ددددددددددددددددددددة 

احلددددداكم  التعاانييدددددة ةدددددُت
 ااحملك م.

4.18 .98 83.6 10 28 103 379 603 

19 17 

تيةيدددددددددددددددة االذباريدددددددددددددددات 
االعادات التعليةية ضل  
اوددددددددددددددددتخاام ادلدددددددددددددددديهج 
العقدددددددددددددددلة ل فهدددددددددددددددم 
العةليددددددددات السياوددددددددية 
ااظا  هددددددددا ل التيةيددددددددة 

 ال ييية.

4.17 .79 83.4 19 25 100 410 569 

20 21 
تطددددد يث القددددديم الأقافيدددددة 
للتكيددددددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددددددع 

 ايأة.ادلستجاات احل
4.13 .89 82.5 53 168 241 422 239 

21 19 

الشددددددددددددددددددع ر ةضددددددددددددددددددثارة 
ادلشددددددددداركة ال اعلدددددددددة ل 
إغلدداد تطتيقددات اليعددام 
الًتةد إ ادلدثتتط ةددال كث 

 السياوك ال يٍت.

4.04 .89 80.7 12 35 114 437 525 

22 18 

تيةددددددددددددددددديط العدددددددددددددددددادات 
االتقاليدددددددددددددددا ادلثتتطدددددددددددددددة 
ةالشددددددددددعارات االثمدددددددددد ز 
ذات الدددددددددددددددددددددددددددددددددداالالت 

 يييددددددددددددة السياوددددددددددددية اال
ااودددددددتيعاب مدددددددال الهتا 

 .افهةها ال ييية

3.76 .93 75.3 70 195 305 358 195 

لد عك يلتدة   ادلئ يدة االتكدثارات ب  االيسد( ادلت وطات احلساةية ااالضلثافات ادلعياريدة2)ر م يتُت اجلاال 
جدداءت تقددايثاهتم ا لقددالدداالالت الًتة يددة للتيةيددة السياوددة   لكليددات العلدد م الًتة يددة ل اجلامعددات األردنييددة 

احًتام حق ق اإلنيسان اتكثيس  يم التسامح انيتدذ س  إذ جاءت ال قثة ةارجة عالية جلةيع فقثات ريذا اجملال
تيةدديط العددادات االتقاليددا ادلثتتطددة ةالشددعارات االثمدد ز س أاال مدد  حيددث الًتتيددب ةييةددا جدداءت ال قددثة سالعيدد 

تثااحددت س ل الًتتيددب األخددَت  ا ددا  ال الهتا ال يييددةذات الدداالالت السياوددية اال يييددة ااوددتيعاب افهددم مدد
 ( . 2.21 - 1.54 ) مت وطاهتا احلساةية ةُت
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 النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث -11-3

ل م هد م التيةيدة السياودية ادالالهتدا  (=...0 ري  ريياك فدثاق ذات داللدة إحصدا ية عيدا مسدت   
 اجلامعات األردنيية على االوتتانية تع   إا متغَتات اجليس الًتة ية لا  يلتة كليات العل م الًتة ية ل

 ؟  اني ع اجلامعة  االسية الاراوية  مكان اإل امةا 
 ادلت وطات احلساةية ااالضلثافات ادلعيارية ااختتار )ت( التاحث لإلجاةة ع  ريذا السؤال اوتخام ا 

  امددة  االسددية الاراوددية  انيدد ع اجلامعددة(ااختتددار ربليدد  التتدداي  األحددادإ افقددا دلتغددَتات )اجلدديس  امكددان اإل
 ادالالهتا الًتة ية. ةالتيةية السياوي عك يلتة كليات العل م الًتة ية ل اجلامعات األردنيية دب ه م ل

 :اجلـس -11-3-1

 (0الادلل      
ل  مرت منهوم ا ما ه " داء الطلبت علع ال ب فت    "الم ولط   الحس  رت لاهفح ا    المعر  يت لار ب  

 الا ا ل قللر   العلوم ال   ويت    الا مع   ا  دفرت   تلد  للب رتةلاللا داو  السر لرت لدههته     ال   ويت

الم ولط  العدد الا ا الما ه 
 الحس   

اهفح اه 
 المعر  ي

  رمت
" " 

 مس و 
 الدهلت

 035. 2.115- 57. 4.02 194 ذكث التيةية السياويةم ه م 

   42. 4.10 929 أنيأى 

 001. 3.461- 62. 4.06 194 ذكث الاالالت الًتة ية

   52. 4.21 929 أنيأى للتيةية السياوية

 001. 3.258- 53. 4.04 194 ذكث يةكلالاألداة 

   41. 4.15 929 أنيأى 

يلتددة   عك لدد يددةكلالاألداة ا  لُت( ادلت وددطات احلسدداةية ااالضلثافددات ادلعياريددة للةجددا3)ر ددم يتددُت اجلدداال  
اجد د  ظاريثيامل    إذ تتُتةادالالهتا الًتة ي كليات العل م الًتة ية ل اجلامعات األردنيية دب ه م التيةية السياوية

مت وددط  ىجلدديس )ذكددث  أنيأددى( اتتددُت أن أعلددإا ا يعدد  ل ادلت وددطات احلسدداةية ااالضلثافددات ادلعياريددة  فددثاق
( ةداضلثا  معيدارإ 2.04ة يدة للتيةيدة السياودية إذ ةلد  )حسايب ةل  ل ئة الذك ر كان ل رلال الاالالت الًت 

التيةيددددددة  م هدددددد مل رلددددددال  ( 0.35ةدددددداضلثا  معيددددددارإ ) ( 2.04  اةلدددددد  أدط مت وددددددط حسددددددايب) (0.44)
 ىفجداء أعلداإلنيداث  فئدة أما  ( 0.31( ةاضلثا  معيارإ )2.02السياوية  اجاء ادلت وط احلسايب الكلك )

لتيةيدددة السياودددية  ا دل هددد م ( ل رلدددال الددداالالت الًتة يدددة0.34ارإ )( ةددداضلثا  معيددد2.42مت ودددط حسدددايب)
  م ه م( ل رلال 0.24( ةاضلثا  معيارإ )2.20ةييةا ةل  أدط مت وط حسايب )

 . (0.22( ةاضلثا  معيارإ )2.23التيةية السياوية اجاء ادلت وط احلسايب الكلك )
  امل فثا (  يعهث 3جثإ اختتار ستس ااجلاال )ادلعثفة ري  ريياك فثاق حقيقية ةُت ادلت وطات فقا أ 

أسدددث اجلددديس ل مجيدددع اجملددداالت ااألداة  اإتعددد    (=...0ذات داللدددة إحصدددا ية عيدددا مسدددت   الااللدددة )
  عك يلتة كليات العل م الًتة ية ل اجلامعات األردنيية دب ه م التيةية السياوية.اجاءت ال ثاق ل يةكلال
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 ثاية األاا للاراوة سليس ريياك فثاق ذات داللة إحصا ية عيا مست     اعليه كانيت ال لصاحل اإلنياث
(=...0)  .ل م ه م التيةية  السياوية ادالالهتا الًتة ية  تع   إا متغَت اجليس س فثاية مثف اة 

 :مؽان اإلقامة -11-3-2

 (6الادلل      
السر لرت لدههته      ال ب فت منهوم ال  مرت رتلةاللا داو  لاهفح ا    المعر  يت للما ه  الم ولط   الحس  رت

 حسة مة ن اة  متعلع للبت للر   العلوم ال   ويت    الا مع   ا  دفرت ال   ويت لد  

 الما ه 
   ديت   يت مدي ت

الم ولط 
 الحس   

اهفح اه 
 المعر  ي

الم ولط 
 الحس   

اهفح اه 
 المعر  ي

الم ولط 
 الحس   

اهفح اه 
   يالمعر

 49. 3.91 47. 4.08 44. 4.10 التيةية السياويةم ه م 

 56. 4.13 52. 4.19 56. 4.18 الاالالت الًتة ية للتيةية السياوية

 43. 4.02 42. 4.14 44. 4.14 يةكلالاألداة 

 عك يلتددة  لدد يددةكلالاألداة ا ( ادلت وددطات احلسدداةية ااالضلثافددات ادلعياريددة للةجدداالت 4)ر ددم يتددُت اجلدداال 
ل  أن رييداك فثا  دامل ظاريثيددةالتيةيدة السياودية  إذ تتدُت  دبجدداالتكليدات العلد م الًتة يدة ل اجلامعدات األردنييدة 

 ىادلت وطات احلساةية ااالضلثافات ادلعيارية ةستب اختل  مكان اإل امة)مايية   ثية  ةادية( اتتدُت أن أعلد
ل الدداالالت الًتة يددة للتيةيددة السياوددية إذ ةلدد  ل ادلاييددة كددان ل رلدداادلقيةددُت مت وددط حسددايب ةلدد  للطددلب 

( ل 0.22( ةددداضلثا  معيدددارإ )2.20اةلددد  أدط مت ودددط حسدددايب ) ( 0.34)إ ( ةددداضلثا  معيدددار 2.26)
(  أمددددا 0.22( ةدددداضلثا  معيددددارإ )2.22مدددد  التيةيددددة السياوددددية  اجدددداء ادلت ودددط احلسددددايب الكلددددك ) م هددد م

( ل رلدددال 0.34( ةددداضلثا  معيدددارإ )2.27)ذلدددم سدددايب القثيدددة فجددداء أعلدددى مت ودددط ح يةددد نقالطدددلب ادل
( ل 0.25( ةداضلثا  معيدارإ )2.06الاالالت الًتة ية للتيةية السياوية  ةييةا ةل  أدط مت وط حسدايب )

  أمددا  (0.24ةدداضلثا  معيددارإ )  ( 2.22) التيةيددة السياوددية اجدداء ادلت وددط احلسددايب الكلددك م هدد مرلددال 
( ل رلال 0.34( ةاضلثا  معيارإ )2.21التادية فجاء أعلى مت وط حسايب )الطلب الذي  يسكي ن ل 

( ةدددداضلثا  معيددددارإ 1.72ةييةددددا ةلدددد  أدط مت وددددط حسددددايب ) الدددداالالت الًتة يددددة للتيةيددددة السياوددددية كددددذلو
( ةددددداضلثا  معيدددددارإ 2.04التيةيددددة السياودددددية اجددددداء ادلت وددددط احلسدددددايب الكلددددك ) م هددددد م( ل رلددددال 0.27)
(0.21). 

 ما إذا كانيت ريياك فثاق حقيقية ل ادلت وطات احلساةية فقا أجثإ ربلي  التتاي  األحادإ  نلتياا 
 . ( ي اح ذلو5)ر م   ااجلاال دلكان اإل امة افقا 

 
 
 ( 9   الادلل    



 د.عبد اهلل أحمد العواممو......…….. ...طمبة كميات العموم ودالالتيا التربوية كما يتصورىا  السياسية التنمية مفيوم
 
 

 
 

264 

مرت السر لرت    ال ب فت منهوم ال   للبت للر   العلوم ال   ويت    الا مع   ا  دفرت  داء ف  ةج تحلر  ال ب ين ا ح دي 
 مة ن اة  متلل ط   لدههته  ال   ويت

 مس و  الدهلت  رمت ه م ولط الم  ع   د ج   الح يت ماموع الم  ع   الملد  الما ه 

 080. 2.526 519. 2 1.038 ةُت اجملة عات التيةية م ه م 

     205. 1120 230.044 داخ  اجمل عات السياوية 

       1122 231.082 الكلك  

 794. 231. 068. 2 136. ةُت اجملة عات الاالالت 

     294. 1120 329.038 داخ  اجمل عات الًتة ية للتيةية 

       1122 329.173 الكلك السياوية 

 330. 1.108 210. 2 420. ةُت اجملة عات يةكلالاألداة 

     189. 1120 212.130 داخ  اجمل عات 

       1122 212.550 الكلك 

إا  ( تعد  =0.03إحصدا ية عيدا مسدت   الااللدة ) (: فدثاق ذات داللدة5)ر دم اجلاال  مل تعهث ل
األردنييدددة   عك يلتدددة كليدددات العلددد م الًتة يدددة ل اجلامعدددات لددد يدددةكلالمكدددان اإل امدددة ل مجيدددع اجملددداالت ااألداة 

ية للاراوة س ليس ريياك فدثاق ذات داللدة ادالالهتا الًتة ية اعليه  فان ال ثاية الأاني دب ه م التيةية السياوية
ل م ه م التيةية  السياوية ادالالهتا الًتة ية  تع   إا متغَت  مكان   (=...0)إحصا ية عيا مست   

 اإل امة س فثاية مقت لة. 
 :السـة المراسقة -11-3-3

 ( 2الادلل       
للر   العلوم ال   ويت      ت داء  للب رتةلال الم ولط   الحس  رت لاهفح ا    المعر  يت للما ه  لا داو

 الس ت الد الرت ل ق    ال ب فت منهوم ال  مرت السر لرت لدههته  ال   ويت الا مع   ا  دفرت

 الما ه 

 ال ا عت الن لنت الن فرت ا للع

الم ول
ط 
الحس 
   

اهفح اه 
 المعر  ي

الم ولط 
 الحس   

اهفح اه 
 المعر  ي

الم ولط 
 س   الح

اهفح اه 
 المعر  ي

الم ولط 
 الحس   

اهفح اه 
 المعر  ي

 47. 4.10 40. 4.11 46. 4.09 48. 4.07 التيةية السياويةم ه م 

الددددددددددددددددداالالت الًتة يدددددددددددددددددة 
 للتيةية السياوية

4.18 .60 4.17 .51 4.20 .52 4.16 .53 

 44. 4.13 39. 4.15 42. 4.13 48. 4.12 يةكلالاألداة 

  عك يلتة ل يةكلال( ادلت وطات احلساةية ااالضلثافات ادلعيارية للةجاالت األداة 6) ر ميتُت اجلاال 
 ل ادلت وطات  فثاق   ظهثت  إذ  التيةية السياوية دبجايلكليات العل م الًتة ية ل اجلامعات األردنيية 
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 ىراةعددة( اتتددُت أن أعلدداحلسدداةية ااالضلثافددات ادلعياريددة ةسددتب اخددتل  السددية الاراوددية )أاا  سانييددة  سالأددة  
( 2.26مت ودددط حسدددايب لطدددلب السدددية األاا كدددان ل رلدددال الددداالالت الًتة يدددة للتيةيدددة السياودددية إذ ةلددد  )

 م هدد م( ل رلددال 0.26( ةدداضلثا  معيدارإ )2.05اةلد  أدط مت وددط حسدايب ) (0.40ةداضلثا  معيددارإ )
يددلب السددية أمدا    (0.26ثا  معيددارإ )( ةداضل2.24احلسدايب الكلددك ) التيةيدة السياوددية  اجداء ادلت وددط 

( ل رلدددال الددداالالت الًتة يدددة 0.32( ةددداضلثا  معيدددارإ )2.25)ذلدددم الأانييدددة فجددداء أعلدددى مت ودددط حسدددايب 
 م هددد م( ل رلدددال 0.24) ( ةددداضلثا  معيدددارإ2.07للتيةيدددة السياودددية  ةييةدددا ةلددد  أدط مت ودددط حسدددايب )

(  أمدددا يدددلب السدددية 0.24) ( ةددداضلثا  معيدددارإ2.21) التيةيدددة السياودددية اجددداء ادلت ودددط احلسدددايب الكلدددك
( ل رلدددال الددداالالت الًتة يدددة 0.34( ةددداضلثا  معيدددارإ )2.40)ذلدددم الأالأدددة فجددداء أعلدددى مت ودددط حسدددايب 

رلال ( ل 0.20)  ةاضلثا  معيارإ  (2.22) ذلم للتيةية السياوية كذلو  ةييةا ةل  أدط مت وط حسايب
 أمددا يدددلب(  0.17( ةدداضلثا  معيدددارإ )2.23ادلت وددط احلسدددايب الكلددك )التيةيددة السياودددية اجدداء  مم هدد  

( 2.24ةلد  )إذ ل رلدال الداالالت الًتة يدة للتيةيدة السياودية ذلدم السية الثاةعة فكان أعلى مت ودط حسدايب 
( ةدداضلثا  2.20التيةيددة السياوددية ) م هدد م( ةييةددا جدداء أدط مت وددط حسددايب ل 0.31ةدداضلثا  معيددارإ )

  (.0.22) ( ةاضلثا  معيارإ2.21( اةل  ادلت وط احلسايب الكلك )0.25) معيارإ
ل   (=...0)عيددا مسدددت   داللدددة مدددا إذا كانيددت رييددداك فددثاق حقيقيدددة ذات داللددة إحصدددا ية  لتيددانا 

 لتيان ال ثاق الاالة إحصا يا ةُت ( Anovaة فقا أجثإ ربلي  التتاي  األحادإ)دات احلساةيدادلت وط
 .( ي اح ذلو7ة افقا دلتغَت السية الاراوية   ااجلاال )ادلت وطات احلساةي

 ( 7الادلل       
   ال ب فت منهوم ال  مرت  للبت للر   العلوم ال   ويت    الا مع   ا  دفرت  داءف  ةج تحلر  ال ب ين ا ح دي 

 لس ت الد الرتلل ط   السر لرت لدههته  ال   ويت

ماموع  الملد  الما ه 
 الم  ع  

د ج   
 الح يت

م ولط 
مس و    رمت ه الم  ع  

 الدهلت

 712. 457. 094. 3 283. ةُت اجملة عات التيةيةم ه م 

   206. 1119 230.799 داخ  اجمل عات السياوية

    1122 231.082 الكلك 

 883. 219. 064. 3 193. ةُت اجملة عات الاالالت

   294. 1119 328.980 داخ  اجمل عات الًتة ية للتيةية

    1122 329.173 الكلك السياوية

 821. 306. 058. 3 174. ةُت اجملة عات يةكلالاألداة 

   190. 1119 212.376 داخ  اجمل عات 

    1122 212.550 الكلك 
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لسدية إا اتعد    (=...0ذات داللة إحصا ية عيا مست   الااللة ) امل فثا (:7ر م ) يتُت اجلاالمل 
كليددات العلدد م الًتة يددة ل اجلامعددات األردنييددة دب هدد م   ةيلتدد لدد عك يددةكلالمجيددع اجملدداالت ااألداة الاراوددية ل 

ادالالهتا الًتة ية  اعليه فان ال ثاية الأالأة للاراوة سليس ريياك فثاق ذات داللة إحصا ية  التيةية السياوية
ية  تع   إا متغَت  السية الاراوية ل م ه م التيةية  السياوية ادالالهتا الًتة    (=...0)عيا مست   

 س فثاية مقت لة. 
 :ةنوع اجلامع -11-3-4

 ( .2الادلل       
للبت للر   العلوم ال   ويت  داء  رتةلالالم ولط   الحس  رت لاهفح ا    المعر  يت لار ب     للما ه  لا داو 

 ل وع الا معت   ههته  ال   ويت ل طلد منهوم ال  مرت السر لرت   ال ب فت    الا مع   ا  دفرت 

الم ولط  العدد فوع الا معت الما ه 
 الحس   

اهفح اه 
 المعر  ي

  رمت
" " 

 مس و 
 الدهلت

 250. 1.151 45. 4.09 1046 حك مية التيةية السياويةم ه م 

   53. 4.03 77 خاصة  

 318. 999.- 55. 4.18 1046 حك مية الاالالت الًتة ية 

   47. 4.24 77 خاصة ةية السياويةللتي 

 983. 022.- 44. 4.13 1046 حك مية رتةلالا داو 

   43. 4.14 77 خاصة  

 عك يلتدة  لد يةكلالاألداة ا  ُتادلت وطات احلساةية ااالضلثافات ادلعيارية للةجال (.2 ر م يتُت اجلاال   
ل  فدثاق ظهدثت  إذ الًتة يدة االسياودية ادالالهتدة كليات العل م الًتة ية ل اجلامعدات األردنييدة دب هد م التيةيد

ادلت ودطات احلسداةية ااالضلثافددات ادلعياريدة ةسدتب اخددتل  نيد ع اجلامعدة )حك ميددة  خاصدة( اتتدُت أن أعلددى 
( 2.26احلك ميددة كددان ل رلددال الدداالالت الًتة يددة للتيةيددة السياوددية إذ ةلدد  ) ةمت وددط حسددايب ليدد ع اجلامعدد

 م هد مرلدال ل ( 0.23( ةداضلثا  معيدارإ )2.07(  اةل  أدط مت وط حسايب )0.33ةاضلثا  معيارإ )
(  أمدا اجلامعددة اخلاصددة 0.22( ةدداضلثا  معيددارإ )2.21التيةيدة السياوددية  اجداء ادلت وددط احلسددايب الكلدك )

( ل رلدددددال الددددداالالت الًتة يدددددة للتيةيدددددة 0.25( ةددددداضلثا  معيدددددارإ )2.42فجددددداء أعلدددددى مت ودددددط حسدددددايب )
التيةيددددة  م هددد م( ل رلدددال 0.31( ةددداضلثا  معيددددارإ )2.01ةييةدددا ةلددد  أدط مت وددددط حسدددايب ) السياودددية 

 (.0.21( ةاضلثا  معيارإ )2.22السياوية اجاء ادلت وط احلسايب الكلك )
ني ع إا تع    (=...0ذات داللة إحصا ية عيا مست   الااللة ) امل ( فثا 20)ر م يتُت اجلاال مل ا 

كليدددات العلددد م الًتة يدددة ل اجلامعدددات األردنييدددة دب هددد م   ةيلتددد لددد عكالت ااألداة ككددد   اجلامعدددة ل مجيدددع اجملدددا
ادالالهتا الًتة ية  اعليه  فان  ال ثاية الثاةعة س ليس ريياك فثاق ذات داللة إحصا ية عيا  التيةية السياوية

 ني ع ل م ه م التيةية السياوية ادالالهتا الًتة ية تع   إا متغَت   (=...0)مست   



 0202 – األولالعدد  - الثامنلمجمد ا..……...............…….. .مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 
 

267 

 اجلامعة س فثاية مقت لة. 
 

 

 تمـاقشة الـًائج واالقرتاحا -12

 :نًائج السؤال األول -12-1

م  منهوم ال  مرت السر لرت لمد  ي لدو ه  ميا شة اليتا ج ادلتعلقة ةالسؤال األال للاراوة االذإ نيصه. س
 للبت للر   العلوم ال   ويت    الا مع   ا  دفرت"؟ 

( أن ادلت ودددطات احلسددداةية دل ا ددد  الطلتدددة ذبددداه م ه مدددات 1ة ل اجلددداال ر دددم )أظهدددثت اليتدددا ج ادل ادددح
( ل حدددداريا األدط ا ددددا كانيددددت 1.52( ل حدددداريا األعلددددى  ا)2.20التيةيدددة السياوددددية  ددددا تثااحددددت ةددددُت )

إجاةات الطلتة للة ه م دبست   عال م  التقايث  اةياءمل على م ا   الطلتة ذبداه كد  م هد م مد  م ه مدات 
 السياوية: التيةية
 ال قثة ةالًتتيب األال م  اجملال  احصلت على جاءت "تحطرق ال ة م  لاهل ط ا  لا من"  -

ال ريذا داللدة ااادحة علدى اعدك الطلتدة ادل ه م  لصاحل8(66نيستة مئ ية تقار ةد)ا (2.20مت وط حسايب)
عليدده لضددةان اوددتةثارية التيةيددة اميهج حيدداة يددتم التيدداء الوددتقثار  ااألمدد  ة صدد ه م ه مددامل ةوعليددة التكامدد  اا

الاؽلقثاييددة ااالني تدداح  السياوددية. ا ددا يعدد   ذلددو إا عددام شددع ر الطلتددة ةددالقهث ااالوددتتااد اشددع رريم ةددثاح
يق م ةددده مددد  أداار ل اجملتةدددع و التكامددد  ااالودددتقثار مددد  خدددلل مدددااإا الثغتدددة ل ادلشددداركة ل ذلددد ااحلثيدددة 
 .(2763)الشيتاة  اتعثي  (4000)اريتان  وة ج  يامل مع تعثي نيتيجة الارا ا ا ات قتيالتامل.ة ص ه 
ةالًتتيددب الأدداة مدد  ادل ه مددات  اجداءت" ال طدددم  دد  ال ددواح  اهج م عرددت لاه  لدد ديت لالنط  رددت"  -
تتايددامل 8 (   اريددك نيتيجددة ميطقيددة امثتتطددة ار  65.6نيسددتة )( ا 2.17ا حصددلت علددى مت وددط حسددايب )فقدد

دل اعددك الطلتددة رييددا علددى أعليددة تقددام اجملتةددع مدد  اليدد احك االجتةاعيددة ااال تصددادية  اسيقددا ةددال قثة األاا  إذ
. ا ا يع   ذلو إا ادلست   ادلعيشك ااال تصادإ ةاالأقافية ذاات الص ة الًتاةطية ادلؤدية إا التيةية الشامل

لاراوددة ج  يددامل مددع الددذإ يثفددع مدد  ادلسددت   االجتةدداعك اادلسددت   الأقددال لددا  الطلتددة. ا ددا ات قددت نيتيجددة ا
 (.4004تعثي ) ال يات  

( 2.12احص  على مت وط حساةدك ) سفقا جاء ةالًتتيب الأالث  "   ء الديمو  الرتأما م ه م    -
لعل ددة ال سيقددة اا  ة  ا ددا أظهدث الطلتددة إدراكدداملامل افهةدامل ألعليددة م هدد م ةيداء الاؽلقثاييدد8( 64.5نيسدتة مئ يددة )ا 

. ادثارة حتةيدة للتيةيدة السياودديةسياودية  دبعدٌت أن إ امدة ادلؤوسدات الاؽلقثاييدة   االتيةيدة الةةدُت الاؽلقثاييد
ايعدددد   ذلددددو إا دار اإلعددددلم ل إةددددثاز األداار الدددديت تؤديهددددا ادلؤوسددددات التشددددثيعية  اادلؤوسددددات الأقافيددددة  

 . (4002مع نيتيجة دراوة) الثااشاة   مااالجتةاعية  ااال تصادية ل ةياء الاؽلقثايية  اريذا يت 
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س احصددلت ريددذه ال قددثة علددى الًتتيددب الثاةددع  "ال حددديث السر لدد  لالمودد  لت  دد  ددد   الطدد ا ا  -
8 ( اأظهددددث الطلتدددة أهندددم مددددارك ن ألعليدددة التطدددد يث 62.6نيسدددتة مئ يدددة ) ( ا 2.42مت ودددط حسدددايب  دددداره )ا 

ة حدىت ييقد  األفدثاد االتحايث اادلشاركة السياوية  اخص صا ادلتةألة ل صيع القثار دلا ذلذا ادل ه م مد  أعليد
ااجلةاعددات مدد  اإليددار التقليدداإ إا رلتةددع احلااسددة دل هدد م التيةيددة السياوددية دبعددٌت: أن التحددايث اإشددثاك 

ويك ن أداة حلص ل الثريافية. ا ا يع   ذلو إا آمال الطلتة اتطلعاهتم  تالياس ل اجملتةع ل صيع القثارا
إجددددثاء التغيددددَتات االتطدددد يث الددددذإ مدددد  شددددونيه أن يددددؤدإ إا ادلسددددتقتلية ل أن يكدددد ن ذلددددم الدددداار ال اعدددد  ل 

الاؽلقثايية ادلتيية على التيةية السياوية اليت يطةح إليها الطالب ة ص ه م اييامل أردنييامل يثوم مسدتقتله ةيايده. 
االتطددد يثإ ريدددك ادل تددداح الدددذإ وددديلج ل أةددد اب احليددداة  إاحلدددااس   بفالتيةيدددة السياودددية إذن  ل نيعدددث الطالددد

(  ادراوددددة 4002مددددع نيتيجددددة دراوددددة ) الثااشدددداة   ماييدددة القادمددددة ةكدددد  الدددد عك ااإلدراك  اريددددذا يت ددددالاؽلقث 
 (. 4002)الشياق   

( 2.24مت وط حسايب  )حصلت ال قثة على الًتتيب اخلامس ا " شع   يح  ج صلع صد اك ل ه  "  -
 ه م اااللت دا  ح لده ليكد ن 8 (  فجاءت نيتا ج الطلتة دالة على اثارة العيايدة ةدادل 64.3نيستة مئ ية  )ا 

اااحامل للجةيع له ةاايات اهنايات  اةلة للتطتيم  دبا ي ضك إا إزالة الضتاةية عد  ادل ه م ات ايحه للطلتة 
ة صدد ه ةدده ل ادلدداارس ااجلامعددات اللةدد اييُت ةشددك  عددام ل أضلدداء الاالددة مجيعهددا ليكدد ن أظل ذجددا ػلتددذ  

. اردبا يع   ذلو إا اج د فهم سياوية م  اجهة نيعث عيية الاراوةةية الحلااث التي امل م ه مامل إغلاةيامل مت  ع
خدارج  ات ايح ل ةعض اجملاالت ااجل انيبلتعض ادليطلقات السياوية ااألاااع الاؽلقثايية ػلتاج إا إسثاء 

إيدددددار التيعددددديم السياودددددك االأقدددددال االددددداؽلقثايك لل صددددد ل إا إجدددددثاءات عةليدددددة تطتيقيدددددة تدددددًتجم الشدددددعارات 
مدع نيتيجدة دراودة ) الثااشداة  ماليعثيات إا اا ع عةلك يك ن للطالب فيه دار ملة س ااااح. اريذا يت ا 
 4002.) 

 ( 2.02س  حصلت على الًتتيب السادس امت وط حساةدك )" تاسرد لت  ر  للطت الوعة - 
 مامل م    اأظهث الطلتة أعلية تععيم ولطة الشعب  اتيعيةها ة ص ها م ه  (8 60.7 )انيستة مئ ية

يكد ن نياشدطامل  ادل ه م شثا ح اجملتةع كافة ألن العة  ادلديعم ام ه مات التيةية السياوية اغلب أن يس د ريذ
. اردبددا يعدد   ذلددو إا رغتددة الطلتددة ل إعددادة تيعدديم اإلجددثاءات االعةليددات الاؽلقثاييددة ل عةليددات ادلشدداركة

قثاييددة مجيعهددا  لتغطددك شددثا ح اجملتةددع لتكدد ن معدد ة عدد  حكددم الشددعب للشددعب مدد  خددلل ادلؤوسددات الاؽل
افئاته كافة  ليتةك  الطالب م  ادلشاركة ااإلوهام ل أداء داره ل السدلطة الشدعتية ل إدارة شدؤان الدتلد  
ليتجسدددا ل نيعدددثه التععددديم الدددذإ يثيددداه لددداار الشدددعب اودددلطته ل التيةيدددة الشددداملة ل الدددتلد. ا دددا ات قدددت 

  الديت تداعم زيدادة رلدال ( Simon and Merrrill (1998 ثة ن اميلدديتيجدة مدع ت جهدات دراوددة وديال
 االختيار للشع ب ل التخطيط اصيع القثار م  خلل التيعيم ااإلمجاع ااالنيتخاب. 

ب السدداةع امت وددط   حصددلت ال قددثة علددى الًتتيدد" ص  مددت أف مددت صدا يددت الدد  اترارت  م حددع عطلدد  "-
مدددد  تقددددايثات الطلتددددة ألعليددددة اإلدارة ذات الااللددددة الثشددددياة  8(  60.2نيسددددتة مئ يددددة ) ( ا 2.00حسددددايب )
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ادلسدددتياة إا العقلنييدددة ل إدارة شدددؤان الاالدددة  االددديت وددد   زبلدددم نيعامدددامل إداريدددامل تكددد ن مددد  خللددده السددديادة 
للاالددددة  ايصددددتح ريددددذا اليعددددام أواوددددامل للوددددتقثار  شددددثيطة أن يكدددد ن مك دددد المل للجةيددددع امسددددتياامل إا معددددايَت 

افقدامل لق اعدا مثتتطدة ةوودس  اني نييدة  ال إيدار دودت رإ. اردبدا  ةك ن شلاروة السلطة التي يذيم ا عية اأن ت
يعدد   ذلددو إا شددع ر الطلتددة اإحساوددهم ة جدد د خلدد  افسدداد إدارإ ل ةعددض ادلؤوسددات االقطاعددات ل 

جيات الاالدددة  إذ يدددثان أن احلاجدددة ماودددة إا اادددع التشدددثيعات الددديت تسددداعا علدددى إغلددداد اخلطدددط ااالودددًتاتي
اإلداريدددة ذات ادلدددديهج العقلددددك اادلددديهج العلةددددك ادلدددداراس  ليكدددد ن االودددتقثار االتكيدددد  اإلدارإ مدددد  األوددددس 

 اادلعايَت اليت تستيا إليها السلطة التي يذية ل اإليار الاوت رإ االقاني ة ل إدارة 
 الشؤان العامة حبكةة اتثشيا. 

صددلت ال قددثة علدددى الًتتيددب الأددام  امت ودددط ح " ا رددل  دد  اء ا ملبردددت  دد  الحةدد  لالمسدددؤللرت "-
8 (  اريدددذا يعدددٍت تيشددديط اليددداس ل ادلشددداركة السياودددية مددد  خدددلل  57.7( انيسدددتة مئ يدددة) 1.77حسدددايب )

آرا هم ام  مث األخذ ةدهراء األغلتيدة دان ادلسداس حبقد ق األ ليدة الصداحل الد ي . ايعد   ذلدو  االوتةاع إا
ال اجتدات ال ثديدة ااجملتةعيدة االقاني نييدة   شلدا يداع  إا ادثارة إتاحدة إا درجة اعدك الطلتدة ل فهدم احلقد ق ا 

ال ثص للةشاركة السياوية اليت تضة  تلو احلق ق اال اجتات  ألن فيها الضةانية ادلقيعة االكافية لل ص ل 
 إا مسددت   مهددم ل األخددذ ةددثأإ األغلتيددة الددذإ ي ضددك إا تي يددذ متطلتددات ادلصددلحة العليددا للاالددة دان أن
ييددتقس شددكء مدد  حقدد ق األ ليددة اخلارجددة عدد  رأإ األغلتيددة مددع حسدد  ادلطالتددة ةددون يق مدد ا ةددوداء ااجتدداهتم 

ل إيار ادلصلحة ال ييية العليدا أيضدامل. ا دا ات قدت ريدذه اليتيجدة مدع نيتيجدة دراودة )الثااشداة    مامسؤالياهت
 (  م  حيث إشثاك الياس ةالعة  السياوك ادلتةأ  ل صيغة احلكم. 4002
 ب التاوع امت وط   حصلت ال قثة على الًتتي" لر دو الط فون لتع مد علره    تحطرق أهدا ه  "-

 8(  دبعٌت تولي  نيعام  اني ة تثتك  عليه الاالة ل ربقيم أرياافها  56.5نيستة مئ ية) ( ا 1.71حسايب )
ق القداني ن. ا دا يعد   ذلدو ارغتاهتا دان ت ثيم ةُت فئة اأخث   فاجلةيع ربت القاني ن امعلته  اال أحا فد  

إا الثغتددة ادلعق لددة اادلقت لددة لددا  الطلتددة ل ازبدداذ اإلجددثاءات اجملتةعيددة االقاني نييددة الدديت تضددة  ودديادة القدداني ن 
اربكيةه ل إدارة شؤان الاالة االلج ء إا ودلطة القداني ن ل سبكدُت ادلد اييُت مد  حقد  هم  اأداء ااجتداهتم 

نيتددددا ج دراوددددة) ا ددددا ات قددددت ال قددددثة ج  يددددامل مددددع هددددا ااوددددًتاتيجياهتا اأريدددداافها ل ظدددد  تيةيددددة وياوددددية ذلددددا ةثارل
 . (4000اريتان 
احصدد  ادل هدد م علددى الًتتيددب العاشددث  " ألددلوا مددن ألدد لرة ال ع مدد  مدد  الموددة"  ال  مويددت "-

ى رغتة الطلتة ل توصدي  ادل هد م 8 (   اريذا يال عل 53.2مئ ية)  نيستة( ا 1.53حسايب  ارة ) مت وطا 
ص ه أول ةامل م  أواليب التعام  مع ادلشكلت التية ية شلا يؤدإ إا خامة اجملتةع  اردبا يع   ذلو إا ة  

اةثارلهددا ااوددًتاتيجياهتا عدد  ةعضددها ةعضددامل  مددع اددثارة اليعددث إا التيةيددة رغتددة الطلتددة ل عددام فصدد  خطددط 
ياوددب مددع تلددو ادلشددكلة امددع اجملتةددع ة صدد ه احدداة ااحدداة  عيددا معاجلددة ادلشددكلت التية يددة اةووددل ب يت

 اخلطط التية ية ةص رة م حاة غَت اني ثادية . 
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 حصلت ال قثة على مت وط حسايب دم  يحد      لسنت الما م  "د    تطد  تغر  صياد" ل  -
 تتُت أن الطلتة لايهم   الًتتيب األخَت م  اجملال. إذ8 (  اجاء ادل ه م  ل 52.5مئ ية)  نيستة( ا 1.52)

التغيَت اإلغلايب الذإ يسايث التقام احلضارإ ايتةاشى مع فلس ة اجملتةع اليت تغَتت ةتغَت االني تاح الثغتة ل 
االتغددَتات السياوددية احملليددة االااليددة  ا ددا يعدد   ذلددو إا اعددك الطلتددة العددايل دبددا ػلدديط ةدداجملتةع  كالدداؽلقثاي

ء التغددَتات علددى فلسدد ة اجملتةددع األردة األردة مدد  أاادداع وياوددية مددؤسثة تددوسَتامل ملح ظددامل   أوددهةت ل إجددثا
اعلى التخطيط ادلستقتلك ل ا ء تيةيدة وياودية شداملة توخدذ ةعدُت االعتتدار التقدام ال الًتاجدع حدىت يكد ن 

(. 2761  الشديتاةا ات قدت ريدذه اليتيجدة مدع دراودة  ). ا داالتغيَت اإلغلايب ملة س اليتدا جالتط ر ادليش د 
 ل إغلاةيددددامل تقدددداميامل ذبايددددايامل ػلدددداث ل فلسدددد ة العةدددد  السياوددددك اأرياافدددده مدددد  حيددددث رؤيتدددده كدددد  تغددددَت أا ربدددد

 ااوًتاتيجياته اةثارله اأواليته.
اخلصة الق ل إن ريذه اليتا ج  تعت  نيتا ج إغلاةية  ا تع   إا فهم الطلتة ااعيهم اإدراكهم السياوك 

دلا ذلا م  أعلية ل حياهتم ة صد ه مديهج ةشك  عام  اخباصة دب ه مات التيةية السياوية ادالالهتا الًتة ية  
حيدداة مسددتقتليامل ػلتدداج إا التخطدديط السددليم االتطتيددم ال علددك ادليسددث ل ادد ء الاؽلقثاييددة احلقيقيددة ل اجملتةددع 

 األردة  دان إغ ال ل ئة الشتاب االطلب اأداارريم ل تيشيط اجملال السياوك ل الاالة.
وهة  والرتب تمها الهمالال  والذي نصهه "    الٌاني سؤالمـاقشة الـًائج املًعؾؼة بال -12-2

 ؟ " لؾًـؿقة السقاسقة كؿا وًصورها الطؾية

 ل  (2.21)( أن ادلت وطات احلساةية تثااحت ةُت 2اليتا ج ادل احة ل اجلاال ر م ) تث دأظه
 اوتجاةات الطلتة . لل حاريا األدط اريك تقايثات عالية ( 1.54)حاريا األعلى ا 

األال ل اجملال  الًتتيبعلى حصلت حطوق اةفس ن لتة يا  ر  ال س م  لفبل الع ف ""اح  ام  -
حدًتام مد  اودتجاةات الطلتدة ضلد  الااللدة الًتة يدة ال8 (   66.3مئ يدة)  نيسدتةا (  2.21)حسدايب  مت وطا 

 ا دددا يعددد   ذلدددو إا أن درجدددة ستدددات ال دددثد إعدددلء  ددديم التسدددامح انيتدددذ العيددد   حقددد ق اإلنيسدددان فضدددلمل عددد 
الطالب على القيم االجتةاعية االًتة ية ااإلولمية  ريك درجة عالية  فضلمل ع  اإلؽلان لايه حبقد ق يتيعيدة 

اهلل تعاا دب جب  اني ن يتيعك  اردبدا يعد   ذلدو إا اعدك الطالدب حبق  ده القاني نييدة ل اجملتةدع  افطثية اريته
 (.2764نيتا ج دراوة)ظاريث  ا ا ات قت ال قثة ج  يامل مع  األردة.
 الًتتيدبحصدلت علدى   ت مرت  لح العدالت لالمس لاو  رن الموال رن  غض ال    عن ا دول" " - 

تيةيدة لأعليدة ي لد ن  إذ تتدُت أن الطلتدة(  8 64.6مئ ية)  نيستة( ا  2.12)حسايب  مت وطالأاة ل اجملال ا 
  أا العدثق   ةغدض اليعدث عد  اللد نراح العاالة اليت تتحقم م  خلذلا ادلساااة اتكافؤ ال ثص ةُت ادل اييُت

صدددق  شخصدددية الطالدددب مددد  خدددلل  يعددد   ذلدددو إا القددديم اإلودددلمية االعثةيدددة ادارريدددا ل دددا ا  أا الددداي   
 اوا ط الًتةية 

احصدلت  " تولرد المود ع  لا ح لدرا لل ن عد  لاهفددم ج فحدو الودعو    لموال دت اللد لحت " -
مدد  اوددتجاةات الطلتددة   8 (63.3مئ يددة)  نيسددتة( ا 2.46يب)حسددا مت وددطالأالددث مدد  اجملددال  الًتتيددبعلددى 
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أعليدة للةشداعث ااألحاوديس ل الت اعد  مدع اجملتةدع  ي لد ن إذ تتدُت أن الطلتدة  درجة عالية م  التقايثريذه ا 
شدع رامل ةادل اييددة الصدداحلة ذبدداه  مقددييددة ةددُت شددثا ح اجملتةدع كافددة ا ػلات ليداريا ػلقددم االنيدداماج أإ ال حداة ال ي

يتطلددب ذلددو ا ةاوددتخاام ادلعددار   رياايدداألمددة  ألن التعلدديم لدديس أن نيسددت عب ادلعل مددات  اإظلددا ت لالدد ي  ا 
اردبدددا يعددد   ذلدددو إا الت اعددد  العددداي ك مدددع القضدددايا الًتة يدددة  دددارامل كتدددَتامل مددد  الت كدددَت االقدددارة علدددى احلددد ار. 

ا ددا ات قددت   الطلتددة ات الًتة يددة الدديت تصددار عدد ااالجتةاعيددة االسياوددية  ايعهددث ذلددو مدد  خددلل السددل ك
 (.2763(  )االشيتاة  2760نيتا ج دراوة) السامل  ال قثة ج  يامل مع 

حصدلت علدى   " تعزيز اةيم ن    روو اةفس فرت الط ةمت علع العدل لالمس لاو  رن الا سدرن " -
أظهدث  ذاريك ةارجة عالية م  التقدايث إ(  8 63.2مئ ية)  نيستة( ا 2.24حسايب ) مت وطالثاةع ا  الًتتيب

ضثارة تع ي  اإلؽلان ةاألخ ة اإلنيسانيية القا ةة على العال ة شع رريم تع   إا   ا  الطلتة اوتجاةات إغلاةية
ا ددددا  تعدددد   إا العل ددددات اإلنيسددددانيية اعل ددددات الت اصدددد   ةددددُت الددددذكث ااألنيأددددى ل اجملدددداالت كلهددددا  ةاادلسددددااا

 م ل م ا ع اإلؽلان ةاألخ ة اإلنيسانيية.ةاهتكس على اوتجاعاجملتةعك ةُت أفثاد عيية الاراوة  شلا اني

"  دد ء  رمددت الرط ددت اللاترددت لت مر هدد  تولرددد اهل ددزام اةيادد    لددد  المددوالن فحددو الملدد ل  العلردد  -
   "للولن

  درجددددة عاليددددة مددددا  (62.18) ةمئ يدددد نيسددددتة( ا 2.42حسددددايب ) مت وددددطاخلددددامس ا  الًتتيددددباحصدددلت علددددى 
اج د إرادة ذاتية لا  الطلتة تافعهم ضل  سبأ   يم اليقعة اااللت ام م   اردبا يع   ذلو إا .تقايثات الطلتة

ا دا ات قدت ال قدثة   ة تي  الافاع ع  ادلصاحل ال ييية امحايتها ة ص ها مكاوب تع د عليهم ةدالي ع اال ا دا
 .(2764نيتا ج دراوة) ظاريث  ج  يامل مع 

مط الرددت المسدد لاو  دد   ددوء لددوهء لديق الدا عرددت للمودد  لت  دد  تعزيددز  ددر  اهف مدد ء لاتحطردد "  -
(  8 62.4مئ يددة )  نيسدتة( ا 2.42حسددايب ) مت ودطالسددادس ل اجملدال ا  الًتتيدبحصدلت علددى  "الةند ءو

ا دا يعد   ذلدو إا الدااافع ااحلد اف  الذاتيدة لدا  الطلتدة ادلسدتقة الديت   م  اوتجاةات الطلتة اةارجدة عاليدة
قيقدامل ء للد ي   اسبأد  الاؽلقثاييدة دبعياريدا الد ا عك الدذإ يدثان فيده ربتافعهم ارب  ريم على سبأ  االنيتةاء االد ال

 (.2760نيتا ج دراوة) السامل  ا ا ات قت ال قثة ج  يامل مع   لثغتاهتم امي ذلم اايييتهم
 مت ودددطالسددداةع ا  الًتتيدددبحصدددلت علدددى   "ت ال ع لفردددت  دددرن الحددد ل  لالمحةدددوم"تاسدددرد الع" ددد -
  يعد   دا . ا عدال ل اجملدالاجداءت اودتجاةات الطلتدة ةتقدايث  ( 8 61.4مئ يدة)  نيسدتة( ا 2.26ك )دحساةد

تييددة علددى تتددادل األداار ااالحددًتام االتعددداان ادلالعل ددة ةددُت احلددداكم ااحملكدد م  ةذلددو إا شددع ر الطلتددة ةاغلاةيدد
 ددم مدد   تدد  الطلتددة اذبسددياريا ةكدد  الطثاعلددى ارت دداع مكانيددة ريددذه العل ددة االتكامدد  ااحملتددة  ال ريددذا داللددة 

الداؽلقثايك  ا ا يع   ذلو إا الثغتدة ل تقليد  اذلد ة ةدُت احلداكم اال وا    ألهنا تاعم التجثةة الاؽلقثايية 
 (.4000نيتا ج دراوة) اريتان  ا ا ات قت ال قثة ج  يامل مع  .ااحملك م الاؽلقثايك

عملرددد   "ت مردددت اهتا هددد   لالعددد دا  ال علرمردددت فحدددو الددد  دام المددد هج العط"فددد   ددد   هددد  ال -
 السر لرت 
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 ك دددبت وط حساةالأام  م  اجملال  الًتتيب قثة على حصلت ال  للظ ةنه     ال  مرت الول رت "
يع   ذلو  ا   ا درجة عالية م  التقايث ل  م  اوتجاةات الطلتة اريك (8 61.2مئ ية)  نيستة( ا 2.25)

لقضايا اادلصاحل ال ييية ااجملتةعية   ااالةتعاد ادليهج العقلة ل التعام  مع اإا شع ر الطلتة ةضثارة ربكيم 
  االوددديةا ااهندددم اصدددل ا إا  ياعدددات شددد ا ك ل التعامددد  مدددع تلدددو القضددداياعددد  ادلددديهج العددداي ك اادلددديهج الع

 دراودة ول كية تثة ية تعلةية تاع ريم إا اوتخاام العق  دان العاي ة . ا ا ات قت ريذه اليتيجة ج  يدامل مدع
. مد  حيدث تعلديم الاؽلقثاييدة ادار التعلديم ل اودتخاام ادلديهج ( Roker, et al. 1999راكدث اآخدثي   )
 . ل ادليا شات ااحل ارات السياويةالعقلك م  خل

ع ل دالتاود ثتيبدالتدجداءت ال قدثة ل  ت لل ةردف مد  المسد ادا  الحديندت "رد" تطوي  الطر  النط   -
مد   مد  اودتجاةات الطلتدة  تتدُت(  8 64.3) يدةمئ   نيستة( ا 2.21ال احصلت على مت وط حسايب )داجمل

امل مد  راافدا اوتجاةات الطلتة سبي  إا التحايث اتوصي  القيم الاؽلقثايية ألهندا تشدك  رافدااغلب ذلو أن 
َت ادلسدددتةث اادلسدددتاام ضلدددد  اردبددددا يعددد   ريدددذا األمددددث إا إؽلدددان الطلتدددة ةضدددثارة التغيدددد. الددد عك السياودددك لدددايهم

 ي  الاؽلقثايية ل ريذا االذباه التط يثإ الذإ يتحث ع  األخذ   اإا اثارة ت عاألفض 
 (.2760نيتا ج دراوة) السامل  ا ا ات قت ال قثة ج  يامل مع ةاألفض   

ال   م ال   وي الم تبط   لنة  السر لد    "الوعو   ض ل و المو  لت الن علت    صيا د تطبرط  -
م    8(60.5مئ ية ) نيستة(ا 2.02ت وط حسايب  اره )العاشث ل اجملال دب الًتتيبحصلت على  الول  "

أعليدة لدثةط ال كدث السياودك ي لد ن ايدال ريدذا علدى أن الطلتدة  .اوتجاةات الطلتة اةارجة عاليدة مد  التقدايث
إذ ؽلكد  أن يعد    .األردنييدةفعليه م  خلل دراوة مسا ات أكادؽلية ل اجلامعدات  تثة ية ال يٍت ةتطتيقات

. اردبددا يعدد   ذلددو إا جلانيددب اليعددثإ اسبأدد  الشددعارات فقددطانيددب التطتيقددك أكأددث مدد  اذلددو إا األخددذ ةاجل
اليقلددة الي عيددة السياوددية الدديت شددهاريا األردن مددؤخثامل اراجددت ذلددا اوددا   اإلعددلم ادلختل ددة. ا ددا ات قددت ريددذه 

مع دراوة ) اذلاجثإ    (.2771الاراوة ج  يا مل
ا  لال مددددوز اا  الدددددهه  ال   ويددددت السر لددددرت " ت مددددرط العدددد دا  لال ط لرددددد الم تبطددددت   لوددددع   -
األخددَت ل اجملددال احصددلت علددى  الًتتيددبحصددلت علددى  ،لالدد رع ا مدددلوهته  الول رددت ل همهدد " تلالول ردد

درجددة عاليدددة.  ل مدد  اودددتجاةات الطلتددة اريدددك   8 (53.1 )مئ يدددة نيسددتة( ا 1.54مت وددط حسددايب  ددداره )
م اليت اةتاأت مع ال جهم أة اب اجلامعة  اان عليهم ااجتات ت هم الطلتة ااعيهم ألداارري ايع   ذلو إا
 .(2764نيتا ج دراوة) ظاريث  ا ا ات قت ال قثة ج  يامل مع  وياوية ااييية 

 الٌالث والذي نصهنًائج السؤال  مـاقشة -12-3

 تة يل كةا يتص رريافثاق ذات داللة إحصا ية دب ه م التيةية السياوية ادالالهتا الًتة ية   ريياك ري س
 سكان اإل امة االسدية الاراودية انيد ع اجلامعدةمإا اجليس ا  تع  كليات العل م الًتة ية ل اجلامعات األردنيية 

 ؟
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كةددددا فددددثاق ذات داللددددة إحصددددا ية دب هدددد م التيةيددددة السياوددددية ادالالهتددددا الًتة يددددة   رييدددداك  ريدددد  -12-3-1
 الختل  اجليس ؟  تتعا األردنييةيلتة كليات العل م الًتة ية ل اجلامعات  يتص رريا

ل إجاةدددات احلسددداةية ت ودددطات امل ةدددُت ادلإحصدددا ي ةدالددد امل ( فثا  ددد3)ر دددم اليتدددا ج ادلتييدددة ل اجلددداال  أظهدددثت
الطلب ةدذلدو إا أن الطالتدات مقارنيدة   يعد   دا اجاءت ال ثاق لصاحل اإلنياث. ا  اجليسالطلتة تتعا دلتغَت 

اجملتةع األردة اخلل  لذ إن ادلتغَتات اليت اجات   إأكأث م  الطلب لايه  اوتعااد للةعثفة اااليلع
الًتة يددة  ددا    أمالسياوددية مأ  االجتةاعيددة مأ  علددى صددعيا العددثا  اال تصدداديةأكانيددت ال ددًتة السدداةقة ودد اء 

اج دريدددا     افتحدددت أمامهدددا اآلفددداق للتعتدددَت عدددااجتةاعيدددامل  غدددَتت مددد  اا دددع ادلدددثأة امدددا  مشددداركتها وياوددديامل 
 ل اجملتةددع ل سلتلدد   طاعددات احليدداة. ا ددا اختل ددت نيتيجددة الاراوددة ج  يددامل مددع نيتيجددة ة صدد ها عضدد امل فدداعلمل 
(  م  حيث اريتةام الذك ر ل شلاروة العةد  السياودك رغدم التطد ر الدذإ شدهاته 2771دراوة )مشا تة   

 ج دراوددة القطاعددات اليسددا ية دبختلدد  نيشدداياهتا الأقافيددة ااالجتةاعيددة  كةددا اختل ددت نيتددا ج الاراوددة مددع نيتددا
  مد  حيدث أن اإلنيداث د مقارنيدة ةالدذك ر د لديس لدايه  (Roseenthal et al.,2001)راوديأال اآخدثي   

(   2771اريتةام ةالسياوية اأن مياان السياوية ري  رلال ذك رإ  ا ا ات قت ج  يامل مع دراوة  )مشا تة  
ة إا دار ادلدددثأة امشددداركتها مددد  حيدددث ادلثجعيدددات ال كثيدددة ل حددد اب الصددداحل اإلنيددداث مددد  حيدددث تغدددَت اليعدددث 

 االجتةاعية االسياوية.
كةددددا التيةيددددة السياوددددية ادالالهتددددا الًتة يددددة   دب هدددد مفددددثاق ذات داللددددة إحصددددا ية  رييدددداكريدددد    -12-3-2
 العل م الًتة ية ل اجلامعات األردنيية تع   إا مكان اإل امة ؟ كلياتيلتة   يتص رريا

ردبددا ا   اإل امددةذات داللددة إحصددا ية تعدد   إا مكددان  امل ( فثا دد5)ر ددم اليتددا ج ادلتييددة ل اجلدداال مل تعهددث 
ل الأقافددة  إذ إن  اادلتقارةددةادلتعلةددة ريددم مدد  ال ئددات  ريددذه اليتيجددة إا أن العييددة ادل ح صددة مدد  الطلتددة  عدد  ت

ثفددة  الدديت تدد فث ادلعل مددة اادلع اوددا   االتصددال احلايأددة كلهددا تتدد افث لددايها  االتاديددة أصددتحت  االقثيددة    ادلاييددة
 مت افثة فيها كةا ريك مت افثة ل ادلايية اعلى حا و اء. ادلعل ماتأصتحت  حىت
يلتدة   ألداءفثاق ذات داللة إحصا ية دب ه م التيةية السياوية ادالالهتا الًتة يدة  ريياك ري  -12-3-3 

 لسية الاراوية ؟ ااإ تع  كليات العل م الًتة ية ل اجلامعات األردنيية 
 دا لسدية الاراودية. ا  ااإذات داللدة إحصدا ية تعد    امل ( فثا د7)ر مل اجلاال  ادل احة اليتا جمل تعهث 

الدد يٍت مدد  خددلل ميدداريج الًتةيددة  عددام اريتةددام اجلامعددات ةتدداريس ال كددث السياوددك إاريددذه اليتيجددة   عدد  ت
األحد اب  ميدع  مد الطلتدةأن اجلامعات تق م ةتق يض أعةدال  فضلمل ع االًتةية السياوية    اادلانيية  ال ييية

إذ يدؤسث   ل اربدادات الطلتدة أعضداءُت يدتع يامهدا ة فضدلمل عد   السياوية مد  شلارودة نيشداياهتا داخد  حثمهدا
 .عةلية التيةية السياوية ضل  مااذبارياهت تهماريتةام الطلتة امشارك ل امل يولت ذلو

كةدددا الهتدددا الًتة يدددة  فدددثاق ذات داللدددة إحصدددا ية دب هددد م التيةيدددة السياودددية ادالرييددداك  ريددد   - 12-3-4
 لي ع اجلامعة ؟ افقايلتة كليات العل م الًتة ية ل اجلامعات األردنيية  يتص رريا

 ذلو إا   يع   ا ا  دالة إحصا يا تتعا دلتغَت اجلامعة امل ( فثا 20)ر م اليتا ج ادلتيية ل اجلاال  مل تعهث
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  ل الغالب الًتة يةيلتة كليات العل م أن  لمل ع ضفةها ادلصلحة ال ييية هتاألردنيية  اجلامعاتأن مجيع 
 ااال تصادية.  االجتةاعيةالي احك ل ييحاران م  الطتقة ال وطى ل اجملتةع اليت  ا تك ن متةاسلة 

 املؼرتحات -13

 جاءت ريذه الاراوة لتؤكا أن الًتةية يثيم اجملتةع إا التيةية  اان يلتة كليات العل م الًتة ية ل 
ة  ريم معلة  الغا الذي  وَتمس ن مستقتلمل زاريدثامل ل ميحدٌت التيةيدة السياودية لدا  يلهبدم اجلامعات األردنيي

  مُت ريذه الاراوة  يقًتح التاحثارلتةعهم م  أج  إغلاد رلتةع نيام وياويامل. اةياءمل على مضا
 يلك:ما 

اددددددثارة تطدددددد يث ادليدددددداريج اادلقددددددثرات الاراوددددددية ل ادلدددددداارس ااجلامعددددددات األردنييددددددة اتضددددددةييها  -13-1
م ادد عات القضددايا ال يييددة ل جيتهددا السياوددك مدد   تيدد  غددثس االذباريددات اادليدد ل ضلدد  احلثيددة االاؽلقثاييددة 
ادلسددؤالة احقدد ق اإلنيسددان  اضلدد  الت كددَت اليا ددا االت كددَت اإلةددااعك ل احليدداة العةليددة مدد   تيدد  رةددط ادلعثفددة 

للاؽلقثايية اذلادفة إا التغَت اجملتةعك ضل   ةاحلياة على الصعيا ال ثدإ ااجملتةعك ة ص ه ميحى عةليامل اثاريامل 
 يم  االتعلديم العدايل فضدلمل عد األفض  ةاألردن ايقع تي يدذ ريدذه ادلقًتحدات علدى كد  مد  ازارق الًتةيدة االتعلد

 اجلامعات احلك مية ااخلاصة.  
ا تتٍت اوًتاتيجيات هتا  إا ااع الشعارات االثم ز االاالالت ال ييية اليت ربة  ل يياهت -13-2

عدددادامل مددد  القددديم ال يييدددة االعثةيدددة ااإلودددلمية ااإلنيسدددانيية كالشددد افية االعاالدددة االي اريدددة ل تطتيدددم التشدددثيعات 
االقدد انيُت اح دددط احلقدد ق اال اجتدددات اعددام التهددداان إال مدد  م  دددع القدد ة ااال تددداار اذلددو مددد  خددلل إغلددداد 

دلشدددد ةة ةالضددددتاةية اعددددام ال هددددم ااإلدراك الدددد امج التاريتيددددة االتأقي يددددة الدددديت ت صدددد  إا ت ادددديح ادل ه مددددات ا
السياوك اال يٍت  الياةع مد  العقلنييدة االشدة لية االتكامد  ل حد  كأدَت مد  ادلشدكلت السياودية االوديةا 
تلددو ادلثتتطددة ةاالزدااجيددة االأيا يددة ادلثتتطددة ةاذل يددة ال يييددة اأوددس ادل اييددة الصدداحلة اأوددس الدد الء ااالنيتةدداء 

مددة االدد ي  انيعددام احلكددم ةدداألردن ايقددع تطتيقهددا علددى ازارة التيةيددة السياوددية  اازارة ال ددثدإ ااجلةدداعك ل 
 ادلؤوسات التعليةية. لأقافة اازارة العال فضلمل ع ا

تيشيط العة  علدى تد فَت فدثص االتصدال االت اصد  ال كدثإ ةدُت أرةداب السياودة امؤوسداهتا  -13-3
ةدد إ اأرةاةدده مدد  جهددة سالأددة لضددةان إغلدداد  اعدداة مدد  جهددة اادلعاراددة السياوددية مدد  جهددة أخددث  االقطدداع الًت 

ادلعاراددددة السياوددددية الياةعددددة مدددد  راح ادلسددددؤالية الاؽلقثاييددددة الضددددةان ربقيددددم التيعدددديم الًتةدددد إ الددددذإ يصددددق  
شخصية ادل اي  ايع ز فيه الثاح الاؽلقثايية اللزمة للةستقت  اودتيادامل إا متداأ التوصدي  ااحلااسدة اإا متداأ 

ة ل العةدد  السياوددك ايقددع تي يددذ ريددذه ادلقًتحددات علددى رللسددك اليدد اب ااألعيددان فضددلمل عدد  ادلشدداركة ال اعلدد
 ا  عه على األح اب السياوية ةاألردن اعةادات شؤان الطلتة ةاجلامعات. 

 اثارة نيشث الأقافة السياوية ل مجيع رلاالت احلياة اعيا مجيع أفثاد اجملتةع االويةا  -13-4

ك فئات اجملتةع األخث  تاريتهم اتأقي هم االويةا الطلتة ميهم ايقع تطتيقها أالئو القا ةُت على تعليم ةا 
 على ازارة التيةية السياوية  اازارة الأقافة اازارة التعليم العايل.
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 يقًتح التاحث على مؤوسات التعليم العايل تضةُت اخلطط اادلسا ات م ا ع  التيةية  -13-5

  العة  السياوك.السياوية ل يادة اعك الطلتة ضل  االنياماج ل

س ليار يقًتح التاحث على صانيع القثار ل األردن التارج ل تاريس ال كث ال يٍت السياوك  -13-6
 اتداجلامع ة  الدة ادلانييدة الًتةيديثحلة األواوية الًتةية ال ييية  اادلثحلة الأاني  دادلل 

 السياوية. الًتةية 

 اددد عات التيةيدددة السياودددية ارلاالهتدددا إجدددثاء ادل يدددا مددد  الاراودددات ااألحبددداث اادلؤل دددات ل م -13-7
االودديةا اجملدداالت ادلتعلقددة ةالتيةيددة السياوددية لددا  القطدداع الًتةدد إ ل ادلاروددة ال اجلامعددة علددى حددا ودد اء  
اتعةيم نيتدا ج ريدذه الاراودة ااالودت ادة ميهدا ل ةدثامج التيةيدة السياودية ال ازبداذ القدثارات الديت ريدافها ةيداء 

   احلضارإ ادلتقام.الاالة األظل ذج اال ي

 
 املراجع 

 املراجع العربقة

. عةددان: دار اللدد اء ال   رددت السر لددرت   طدد   الددولن الع  دد   دد  مطدمددت  (2765  وددعيا  )التدد  -
 للصحافة االيشث.

 : األردن حالة تطتيم  عةان:   رن ال   يت لال طبرق السر لرت ال  مرت  (4002  فيص   )الثف ع -
 ب.األعلى للشتا اجمللس
روددددالة ماجسددددتَت غددددَت   السر لددددرت  دددد  ا  دن ال  مرددددت  ( 4002احلدددافط  )   مسدددديح عتدددداالثااشددداة -
 .األردن    كلية الافاع ال يٍت ادللكية األردنيية  عةان   ميش رة
(. ود يًت: 2. )جالسياودكل علدم االجتةداع  دراودة :السر لدرت ال  مردت  (4004  السديا  )ال يات -

  دار ادلعثفة اجلامعية.
 العلدددددددوم مالدددددددت .سالسياودددددددية ااالجتةاعيدددددددة ل الك يدددددددت  التيشدددددددئة س  (2760)  فيصددددددد  السدددددددامل  -

 .203- 61ص  ( 1) 6اهج م عرت، 

. روددالة ماجسددتَت غددَت ال  مرددت السر لددرت  دد  ا  دن مسدد طب   (4002  عددادل صدديتان  )الشددياق -
 عةان  األردن.  الافاع ال يٍت ادللكية األردنيية  كليةميش رة   
 يثاةلس: الاار العثةية للكتاب.س  الما م  الع    لت مرت ال   رت   س(2763  عةث  )الشيتاة -
النةدددد   مالددددت  ساأريدددداا  التيةيددددة السياوددددية العثةيددددة امتددددادئم هدددد م س  (2761)   عةددددث الشدددديتاة -
 .244-201 ص (  13) 3  الع   
اعية ل اجملتةع األردة. دراوة مياانيية السياوية ااالجتة التيشئةاذباريات    س(2764  امحا  )ظاريث -

 .54-21ص (1)22 العلوم اهج م عرت مالت.سدليطقة مشال األردن
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 (. الثياض: الاار العادلية 4. )طالسر لرت المع د و ال  مرت ف  ي    ( 2772  نيصث  ) عار  -
 للكتاب اإلولمك. 

 القاريثة: مكتتة هنضة الشثق. .    ال  مرت السر لرت د الت  (2762  عتا ادلطلب  )غامن -

   األردن.عةان  ا من الول   ا  دف  ال  اترارت  (4002ال يٍت ادللكية األردنيية ) الافاع كلية -
 أ حد    سلدا  الطلتدة اجلدامعيُت. دراودة مياانييدة  السياويةاالذباريات س  ( 2771  أمُت ) مشا تة -
 . 240 -65 ص  (  2)7  الر موك
ادلشدداركة السياوددية للةددثأة األردنييددة: دراوددة مياانييددة لطالتددات العلدد م   س(4000  )رعددةةا   اليقشددتياإ -

 275ص (  4) 23  للبحدو  لالد الد   مؤتت  س التطتيقيدةالسياوية ل اجلامعة األردنيية اجامعة العل م 
– 412. 

ت الم حددو، لال  مرت السر لرت    دللت اةم  ا  الع  ر ال علر   (2771  عتيا وي   )اذلاجثإ -
 ميش رة  جامعة القاريثة  القاريثة  مصث.  غَت. روالة دكت راه ( 2729 -  2791 

 . تثمجة محاإ عتا الثمح  ا زلةا عتا ال  مرت السر لرت ف  يت  (4002  ريتشاد  ) رييج ت -
 للاراوات السياوية.  العلةكاحلةيا  عةان: ادلثك  

: رؤيدددة جايدددداة لل ا ددددع  يدددد   ال  مرددددت السر لددددرتلم السر لددد  ال  لددددف  (4000  أمحددددا  )اريتدددان -
 .اإلوكيارية: دار اجلامعة  السياوك ل العامل الأالث

 
 املراجع األجـيقة

- Roker, Debi; Playe ,Katie and Coleman, John .(1999) ."Young Peoples 
Voluntary and Campaigning Activities as Sources of Political Education". 
Oxford Review of Education, 25 (1\2) , 171-184.                          

- Roseenthal, Simon; Cindy,Rosenthal ,James A.,and Jocelyn, 
Jones.(2001). "Preparing For Elite Political Participation Simulations And 
The Political Socialization Of Adolescents". Social Science Quarterly, 
82(3), 633-646. 

- Simon,James and Merrill, Bruce D.(1998)." Political Socialization in the 
Classroom Revisited:The Kids Voting Program" .Social Science Journal, 
35(1), 29-42. 

 

 «  81/3/8001ت الموافقة عمى نشره بتاريخصدر و ،  00/3/0220وصل ىذا البحث إلى المجمة بتاريخ»


