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  ا��'ص
  

لى التعرف على مستوى معرفة طلبة كلية العلوم التربويـة فـي جامعـة الحسـين بـن هدفت الدراسة إ
طــالل بمضــامين بعــض المفــاهيم والقــيم االجتماعيــة والسياســية ذات البعــد اإلنســاني، باإلضــافة إلــى 

أنثــى)، والســنة الدراســية ( ســنة  ،لمتغيــرات الجــنس ( ذكــر معرفــة الفــروق فــي مســتوى معــرفتهم تبعــاً 
  والتفاعل بين الجنس والسنة الدراسية. ،سنة رابعة) ،سنة ثالثة ،انيةسنة ث ،أولى

) طالــب وطالبــة مــن طلبــة كليــة العلــوم التربويــة فــي جامعــة 200وتكونــت عينــة الدراســة مــن (     
. وقـد تـم 2013/2014الحسين بن طـالل المسـجلين فـي الفصـل الدراسـي األول للعـام الجـامعي 

وقـد قامـا  ،) فقرة18عدها الباحثان ألغراض الدراسة تكونت من (جمع المعلومات من خالل أداة أ
  بتطبيقها على أفراد عينة الدراسة بعد التحقق من دالالت صدقها وثباتها.

وقد بينت النتائج أن مستوى معرفة طلبة كلية العلوم التربوية فـي جامعـة الحسـين بـن طـالل       
وأنــه ال يوجــد  ،سياســية ذات البعــد اإلنســاني متــدنيبمضــامين بعــض المفــاهيم والقــيم االجتماعيــة وال

والتفاعــل  ،لمتغيــري الجــنس، والســنة الدراســية فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى المعرفــة تبعــاً 
  .بينهما
أوصت الدراسة باالهتمام بالقيم والمفاهيم االجتماعية والسياسية واإلنسانية الـواردة فـي هـذه     

لتعليم المدرسي أو الجامعي، وتطوير أساليب التعليم الجامعي من التلقين الدراسة، سواء في مناهج ا
لــى الحــوار والبحــث والتفكيــر والتســاؤل العلمــي، واالهتمــام بمســاق التربيــة الوطنيــة فــي الجامعــات، إ

  وتدعيمه بهذه المفاهيم والقيم االجتماعية والسياسية واإلنسانية. 
االجتماعيـة، المفـاهيم والقـيم السياسـية، المفـاهيم والقـيم (الكلمات المفتاحيـة: المفـاهيم والقـيم 

  اإلنسانية).
  
  

_______________________________________  
  األردن -معان  -كلية العلوم الرتبوية جامعة احلسني بن طالل  -أستاذ مشارك قسم املناهج والتدريس *

  األردن -معان  -جامعة احلسني بن طالل كلية العلوم الرتبوية  -الرتبية اخلاصةقسم  مساعدأستاذ  **
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 :مقدمة -1

بأساليب تنشئة  ،إن تقارير التنمية اإلنسانية العربية تشري إىل ارتباط أزمة املواطنة يف الدولة العربية احلديثة
 األفراد وعمليات نشر املعرفة اليت تعيد إنتاج القيم السياسية واالجتماعية، اليت تعيق بناء املواطنة مبفهومها

حيث تؤثر أساليب التسلط واحلماية الزائدة بصورة سلبية على منو االستقاللية والثقة بالنفس،  .املعاصر
عالوة على زيادة السلبية وكبح مبادرات التساؤل واالكتشاف والفعل، كما أن املناهج التعليمية اليت تضعها 

النقدي احلر، الذي حيفز على نقد الدولة العربية تكرس اخلضوع والطاعة والتبعية، وال تشجع الفكر 
املسلمات السياسية أو االجتماعية، وهي تعيد إنتاج القيم اتمعية النمطية، اليت حتدد طبيعة األدوار 

  ). 2012االجتماعية املختلفة (يعقوب، وآخرون، 
خلامس من القرن وللرتبية والتعليم مكانة حمرتمة لدى األمم اليت تدرك قيمة وأمهية ذلك، ففي العقد ا     

املاضي، وعندما أطلق االحتاد السوفييت القمر الصناعي (سبوتنك)، متقدما بذلك على الواليات املتحدة 
 إدارة ينيجن جنون األمريك .بينهما يف ذلك الوقت وعلى مجيع األصعدة األمريكية، إذ كان السباق حمتدماً 

املفكرين بتأليف كتاب أمسوه (األمة يف  ومفكرين وعلماء وباحثني، كيف حدث هذا؟ إذ قام عدد من
ىل املدارس، إوأدركوا إن اخللل كان يف املنظومة الرتبوية والتعليمية، لذلك توجهوا إىل الرتبويني و  ،خطر)

واملعلمني، واملناهج التعليمية، واجلامعات؛ فحدثت لديهم ثورة تعليمية تعلمية، أدت إىل تطوير املناهج 
ىل إعلى مجيع مناحي احلياة لديهم، و  واملدارس، واجلامعات، مما انعكس إجياباً ىل تأهيل املعلمني، إو 

  ).2006هيمنتهم العلمية واالقتصادية والعسكرية على العامل (الصبحيني، 
ال ميكن أن يتحقق إال إذا توافرت للمجتمع  ،إن إحداث تغيري عميق وشامل يف الدول واتمعات     

، مؤمنة بالتغيري والتطوير وقادرة على ، ومهنياً ، وثقافياً ، وعلمياً ، واجتماعياً اسياً ، وسيقيادات مؤهلة فكرياً 
إذ تلعب أنظمة التعليم يف كل دولة الدور الكبري يف بناء شخصية املواطن  .التفكري والبحث واإلبداع

 ، وتكنولوجياً وعلمياً  ،، وثقافياً ، واقتصادياً ، وسياسياً الصاحل املنتمي، الذي سيتوىل قيادة اتمع فكرياً 
  .واجتماعياً 

وتعزيز الثروة البشرية وتفعيل دورها، وهي الوسط  ،وتعمل اجلامعات على صقل شخصية اإلنسان       
الثقايف والعلمي واالجتماعي املالئم لإلسهام يف احلضارة والتطوير وإنتاج املعرفة. وقد لوحظ اإلقبال على 

، إذ بدأت اجلامعات العربية بشكل كبري منذ منتصف القرن العشرين تقريباً التعليم العايل يف الوطن العريب 
، مث أحذت تتوسع يف النصف األخري من القرن العشرين إىل ) سنة تقريباً 100مشوارها بشكل بطيء منذ (

، وشهد نظام التعليم العايل يف األردن ) جامعة تقريباً 200إىل حوايل ( )2006أن وصلت يف العام (
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يف السنوات املاضية، إذ زادت معدالت االلتحاق بالتعليم العايل يف السنوات بني  كبرياً   تطوراً 
وقد أقيمت يف السنوات األخرية أربع  .%40إىل  %14من  2006/2007و  2000/2001

جامعات حكومية، ليصل إمجايل عدد اجلامعات احلكومية يف األردن إحدى عشرة جامعة، باإلضافة إىل 
) ألف 310امعة خاصة، ويقدر عدد الطلبة الذين يلتحقون يف هذه اجلامعات حبوايل (اثنيت عشرة ج

  ).2012(فريج وشهاب،  2008طالب وطالبة يف العام 
إن اإلقبال على التعليم العايل يف األردن والوطن العريب، يشري إىل األمهية البالغة اليت تقوم ا هذه       

قتصادية والسياسية والثقافية والتكنولوجية، وهذا الكم الكبري جيب أن اجلامعات يف النهضة الفكرية واال
يرتافق مع النوع يف املخرجات، وهذا يتطلب نوعية مميزة من اخلربات املعرفية واملهارية والقّيمية األكثر أمهية، 

ة والتواصل واليت جيب أن يتفاعل معها طلبة اجلامعات يف عصر التفجر املعريف والتكنولوجي، وعصر العومل
  البشري.

) يف دراسة بعنوان "العوملة وسياسة Porter & Vidovich, 2000ويشري بورتر وفيدوفيتش (      
  التعليم العايل" إىل مجلة من تأثريات العوملة يف شكل ووظائف التعليم العايل، ميكن إجيازها فيما يلي:

انتشار مبدأ اجلودة بأقل كلفة، و  ،تناقص دعم احلكومات للجامعات ومؤسسات التعليم العايل - 
 وجاء هذا التناقص متزامناً مع توسع مؤسسات التعليم العايل. 

والقطاع اخلاص  ،الدفع باجتاه توفري مصادر دعم بديلة من خالل املؤسسات غري احلكومية - 
 واللجوء لزيادة الرسوم. 

 تركيز اجلامعات على الربامج التدريبية للفئات العمالية املختلفة.  - 

اعتماد معظم مؤسسات التعليم العايل أشكاًال متعددة ألمناط التعليم من خالل القاعات  - 
  أو من خالل الوسائط املتعددة للتعليم املفتوح.  ،املخصصة للمحاضرات

والتحدي الذي تواجهه مؤسسات التعليم العايل يف األردن يف القطاعني العام واخلاص، وهي متتلئ       
اب الذين ميثلون مستقبل األمة، يكمن يف كيفية التعامل مع معطيات املستقبل املعرفية، ذا الكم من الشب

والتقنية، واملعلوماتية والقّيمية، وكيفية تسخري هذه املعطيات لتحقيق رسالتها، ورؤاها، وأهدافها املتمثلة يف 
قوة أي مؤسسة تربوية على إذ تتمثل  .تنمية املعرفة، واملهارات، والقيم واالجتاهات لدى هذه األجيال
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مقدرا على تشخيص الواقع، ومن مث احتياجات املستقبل، وكيفية االستفادة من طاقات التعلم لدى مجيع 
  أفرادها، وإحداث التغيري والتطوير املطلوبني يف املفاهيم والقيم اليت تتماشى مع متطلبات هذا العصر. 

وحتديث  ،) إىل تكثيف املناهج الدراسية2001عقد يف عام (وقد دعا املؤمتر الدويل للرتبية املن      
مضامينها لرتاعي التغريات والتطورات املعرفية، واالقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، وتعمل على تنمية 
مفاهيم حقوق اإلنسان، ونشر التسامح، ودراسة ظواهر العوملة واهلجرة والتنوع الثقايف (مؤمتن واألطرش، 

ىت تصبح اجلامعات مؤهلة هلذه الغاية واألدوار املتميزة، فثمة قضايا أساسية تقع يف صلب وح  ).2002
عملية التطوير اجلامعي، تشمل قضايا التعليم، واجلودة، واألداء، والنوع، والربامج، واخلطط املصممة 

  للمساقات التدريسية.
قية وطائفية ومذهبية وسياسية ودينية هلو إن ما يشهده عاملنا العريب واإلسالمي اليوم من صراعات عر      

كرب دليل على فشل األنظمة الرتبوية، والسياسية يف إحداث التغيري املطلوب للنهوض ذه األوطان، وهو أ
دليل على املخرجات اليت تتصف بالعنف، والتطرف، والتعصب، واجلهل، وعدم احرتام القانون، وكلها 

  جيابية.م واالجتاهات اإلمؤشرات على ضعف يف املفاهيم والقي
ىل أن التعصب ال ينتشر فقط يف احلياة االجتماعية، بل يفرض إ) 2002إذ يشري وطفه واألمحد (      

ومهما يكن الدور العلمي  ،ومناعة وعقلنة وهي اجلامعات نفسه يف أكثر املؤسسات الثقافية حتصيناً 
اعية، وترتبط مبعايري وقيم احلياة الثقافية السائدة يف ا تتأثر ببيئتها االجتمأواألكادميي الذي تؤديه إال 

اتمع، ويشريان إىل أن الدراسات اجلارية تبني أن التعصب وتصوراته وممارساته أمر منتشر يف احلياة 
على الرغم من املناعة الثقافية واألكادميية اليت يُفرتض أن تتميز ا مثل هذه  ،األكادميية واجلامعية

علمية. وهذا يناقض الفكر الرتبوي الذي ينادي به مفكرو نظرية الرتبية النقدية، على أن املؤسسات ال
التعليم هدف ووسيلة للتغيري والتطوير يف الوقت ذاته خللق جمتمع جديد، وهنا يربز التزام املناهج املدرسية 

 ي للتغيري والتطويواجلامعية، يف توظيف الوعي النقدي والعمل النقدي يف إطار مشروع اجتماعي سياس
(Rimmington, 2008).  

وملا كانت قيم اتمع ال تنفصل عن مرتكزات الفلسفة السياسية اليت ربطتها بنظرية العقد       
ن أزمة إاالجتماعي ودور الدولة يف محاية حقوق األفراد وحريام وممتلكام يف إطار سيادة القانون، ف

ثة زادت من حدة الظواهر االجتماعية السياسية السلبية، كانتشار العنف، املواطنة يف الدولة العربية احلدي
كما إن انتشار ظاهرة العوملة وما محلته من   .والتطرف، والتمييز، والعنصرية، واجلهل، وعدم احرتام القانون
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اليت أثرت  متغريات علمية، وتقنية، فاقمت من هذه األزمة؛ جراء التداعيات االجتماعية والسياسية والثقافية
  ). 2008على أمناط احلياة ووسائلها ومتطلباا (اجلنحاين، 

ومن اجلدير بالذكر أن للمناهج املدرسية بعامة، ومناهج الدراسات االجتماعية والرتبية الوطنية خباصة      
 ,Wettzer)وقد أشار وتزر . دور كبري يف تنمية القيم واملفاهيم االجتماعية والسياسية لدى املتعلمني

إىل دور مناهج الدراسات االجتماعية يف تربية املتعلمني تربية سياسية سليمة، هذه الرتبية اليت  (1995
أصبحت عملية أساسية تفرضها الظروف الوطنية والعاملية املعقدة اليت يعيشها األفراد واتمعات. ويشري 

السياسي، واألخذ مببدأ الدميقراطية  برز أهداف مناهج الدراسات االجتماعية تنمية الوعيأإىل أن من 
  واملشاركة يف حتمل املسؤولية، واحرتام وتقبل الثقافات األخرى والرأي اآلخر.

وتؤكد الدراسات والبحوث العربية القدمية واحلديثة على ضعف مؤسسات التعليم العايل يف الوطن       
تها، وخباصة املفاهيم والقيم املتعلقة بالفكر العريب يف إحداث تغيريات عميقة وشاملة يف مفاهيم وقيم طلب

وعلى عجزها يف تكوين بنية مفاهيمية وقيمية تتعلق بالقضايا السياسية  السياسي واالجتماعي،
ففي إحدى الدراسات اليت أجريت يف السبعينيات من القرن املنصرم على عينة من طالب   .واالجتماعية

جمموعة من املفاهيم مثل السلطة والدين وحرية اإلرادة، وذلك كلية الرتبية يف بغداد، حيث عرض عليهم 
لتحديد تصورام حول كل مفهوم من هذه املفاهيم، وجد الباحث أن نسبة كبرية من الطالب ال مييزون 

  ).1972مفهومي السلطة والتسلط (رضا، من الطالب ال مييزون بني %48بني هذه املفاهيم، وأن 
من املفاهيم والقيم السياسية واالجتماعية واإلنسانية ما زالت تشعر  إىل أن كثرياً ويشري أحد الباحثني      

والثقافة، والدميقراطية،  ،بالغربة يف ثقافة وقيم جمتمعاتنا العربية، وإن هذه املفاهيم والقيم مثل السلطة
ش حياتنا متفرقة على هام واحلرية، وحقوق اإلنسان، وتقبل اآلخر وغريها، ما زالت تشكل جزراً 

      ).1999(وطفه،  االجتماعية والسياسية والثقافية واللغوية
هي ضرورة لتأسيس وعي  ،إن مفاهيم وقيم اتمع املدين املتحضر الذي ينتهج النهج الدميقراطي      

والتنشئة السياسية هي جزء من عملية التنشئة االجتماعية  .اجتماعي وسياسي وإنساين ووطين ومدين
إذ تتعدد مؤسسات التنشئة االجتماعية  .وتستمر معه حىت مماته ،، وهي تبدأ مع الفرد منذ والدتهلألفراد

املدرسة، واجلامعة، واتمع؛ فالفرد أثناء ذلك يأخذ من كل املصادر مرورًا بمن األسرة و  ابتداءً والسياسية 
يف أساليبها وأدواا وفكرها، ولكنها املتاحة، ويستقي من كل القنوات االجتماعية املتعددة، اليت قد ختتلف 

يف النهاية جيب أن تتجه حنو أهداف واضحة وحمددة حنو بناء اإلنسان املنتمي تمعه، وأمته، وإنسانيته، 
  يف جمتمعه وعامله الذي يعيش فيه. فاعالً  جيابياً إ وتنشئة الفرد تنشئة سليمة وفاعلة، يكون من خالهلا عضواً 
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 ،قيامها بدعم مفاهيم وقيم الدميقراطية ،مهمات التنشئة االجتماعية والسياسيةومن أهم وأمسى       
وحقوق اإلنسان، وقيم ومفاهيم احلرية، واملساواة، والعدل، وتنمية قيم ومفاهيم التسامح، والسالم، وقيم 

قومي والعاملي االنتماء، واملواطنة، وتعزيز مفاهيم وقيم اهلوية والوحدة الوطنية، وترسيخ روح االنتماء ال
  اإلنساين، وحماربة التطرف، واإلرهاب، والعنصرية، والتعصب بأشكاله املختلفة.

   مشكلة الدراسة وأسئلتها -2

الحظ الباحثان من خالل عملهما يف التدريس اجلامعي يف اجلامعات احلكومية يف األردن، بأن هناك       
والسياسية، وما حيدث يف العامل من قضايا وأحداث  فجوة بني معرفة الطلبة وقيمهم واجتاهام االجتماعية

وسياسية، ودينية، وبيئية، وغري ذلك   معاصرة، واجتاهات فكرية، وعلمية، وثقافية، واقتصادية، واجتماعية،
من األحداث والتطورات؛ كما الحظ الباحثان انتشار قيم التعصب العشائري، والديين، واإلقليمي، ورفض 

بالتطورات والقضايا العاملية واحمللية، وضعف مؤشرات االنتماء احلقيقي، وقيم اآلخر، وتفشي اجلهل 
املواطنة؛ وما ظاهرة العنف اجلامعي يف األردن إال مؤشر خطري على ضعف القيم االجتماعية والسياسية 

ة والسياسية يف األحباث اليت تناولت املفاهيم والقيم االجتماعي والوطنية، وقد ملس الباحثان أن هناك قصوراً 
  لدى طلبة اجلامعات األردنية.  

مستوى معرفة طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة احلسني وتأيت هذه الدراسة من أجل الكشف عن       
، واليت تشكل يف بن طالل مبضامني بعض املفاهيم والقيم االجتماعية والسياسية ذات البعد اإلنساين

خريج أي جامعة بغض النظر عن ختصصه؛ إذ إن معرفة هذه املفاهيم جمملها أبسط ما جيب أن ميتلكه 
والقيم االجتماعية، والسياسية، واإلنسانية، ووعي دالالا هو مؤشر على ثقافة الطالب اجلامعي ووعيه 

املفاهيم والقيم االجتماعية والسياسية االجتماعي، والسياسي، والوطين، واإلنساين، كما أن عدم معرفة 
ووعي دالالا من قبل أفراد اتمع بعامة، وطلبة اجلامعات بشكل خاص يعترب  عد اإلنساين،ذات الب

مشكلة اجتماعية، وسياسية، ووطنية، وتربوية، وفكرية، جيب التعامل معها بالشكل املناسب؛ إذ إن 
نسانية، يعطي والقيم االجتماعية والسياسية واإل الكشف عن مستوى معرفة طلبة اجلامعات بأبرز املفاهيم

مهما للدرجة اليت  ومؤشراً  لكل من األساتذة ورؤساء اجلامعات والقادة السياسيني، والرتبويني، مقياساً 
  وصل إليها النظام التعليمي مبراحله املتعددة، مما ميكنهم من اختاذ القرارات املناسبة.

ملنهجية العلمية، لعينة من أبرز وكل ذلك سيتم من خالل قيام الباحثني مبسح علمي ودقيق، ووفق ا      
املفاهيم والقيم االجتماعية والسياسية ذات البعد اإلنساين، ومن مث التعرف على مستوى معرفة طلبة كلية 
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العلوم الرتبوية يف جامعة احلسني بن طالل ذه املفاهيم والقيم االجتماعية والسياسية واإلنسانية، لذلك 
  عن السؤالني اآلتيني: فإن هذه الدراسة تسعى لإلجابة 

ما مستوى معرفة طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة احلسني بن طالل مبضامني املفاهيم والقيم  -2-1
  االجتماعية والسياسية ذات البعد اإلنساين ؟ 

هل خيتلف مستوى معرفة طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة احلسني بن طالل مبضامني املفاهيم  -2-2
  يم االجتماعية والسياسية ذات البعد اإلنساين باختالف اجلنس والسنة الدراسية والتفاعل بينهما؟والق

   أهمية الدراسة -3

   تتمثل أمهية الدراسة باآليت:
 عدد من أبرز املفاهيم والقيم االجتماعية والسياسية ذات البعد الوطين واإلنساين. تقدمي  -3-1

اجلامعات من حيث وعيهم ومعرفتهم ذه املفاهيم معرفة املستوى الذي وصل إليه طلبتنا يف  -3-2
والقيم االجتماعية والسياسية ذات البعد الوطين والعاملي واإلنساين، وهو مؤشر مهم على درجة 
تقدم النظام التعليمي، واالجتماعي، والسياسي، وهذا بدوره يسهم يف تسهيل اختاذ القرارات 

  التعليمية يف اجلامعات واملدارس.املتعلقة بتحديث اخلطط الدراسية والربامج 

 اإلشارة إىل أمهية تضمني هذه املفاهيم والقيم يف اخلطط الدراسية يف خمتلف املساقات اجلامعية. -3-3

   االرتقاء بنوعية التدريس اجلامعي من التلقني إىل احلوار والبحث والتفكري والتساؤل العلمي. -3-4

   حدود الدراسة -4

ياسية ذات البعد اإلنساين ودالالا اليت توصل إليها الباحثان، املفاهيم والقيم االجتماعية والس -4-1
  وضمناها يف أداة الدراسة.

  جمتمع الدراسة وهم طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة احلسني بن طالل. -4-2

  .2013/2014عينة الدراسة واليت متثل جمتمع الدراسة يف العام الدراسي  -4-3
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   التعريفات اإلجرائية -5

 ة أو عبارة تطلق على أشياء ال حصر هلا، جتمعها مسات مميزة، وتتضمن حمتوى معرفياً : كلمالمفهوم
   ).2004(أبو حلو، ومرعي، وخريشة،  يستخدمه العقل البشري يف عمليات التفكري

التزام حنو شي ما وممارسته واحلرص عليه، ومتثل القيم معايري وجدانية وفكرية يعتقد ا األفراد،  القيمة:
وما ينبغي أال نفعل،  ،ا عموميات ثقافة اتمع وعقيدته، وهي تدلنا على ما ينبغي أن نفعلومصدره

   ).2006(خضر،  ويستدل عليها من سلوكيات األفراد ومواقفهم واجتاهام
ما توصل إليه الباحثان من مفاهيم وقيم  المفاهيم والقيم االجتماعية والسياسية ذات البعد اإلنساني:

ضرورة لكل إنسان متعلم مثقف وواع، وقادر على  ،ياسية واليت تعترب معرفتها والوعي بدالالااجتماعية وس
اإلنتاج، واملسامهة يف تنمية وطنه؛ وقد كثر استخدامها يف وسائل اإلعالم املتعددة، واملقاالت، 

  ). 1الدراسة (امللحق رقم والتحليالت، والكتب العلمية واألدبية، وتتمثل يف املفاهيم والقيم الواردة يف أداة 
العالمة اليت حيصل عليها الطالب على االختبار املعد هلذه الغاية مقارنة باملستوى املقبول  :مستوى المعرفة

  .تربوياً 
مستوى معرفة الطلبة مبضامني املفاهيم والقيم االجتماعية والسياسية، الذي مت  :المستوى المقبول تربوياً 
املتخصصني، إذ كان متوسط تقديرام للمستوى املقبول على هذا االختبار هو حتديده من قبل احملكمني 

  ) عالمة.18) عالمة من العالمات الكلية على االختبار وهي (13( )، وهذه النسبة تعادل تقريباً 70%(
  

 الدراسات السابقة -6

فاهيم والقيم االجتماعية هنالك العديد من الدراسات احمللية والعربية واألجنبية اليت تناولت بعض امل     
أو تنمية يف املناهج  أو تأثرياً  أو تقييماً  ، وذلك حتليالً واحداً  والسياسية، وهنالك دراسات تناولت مفهوماً 

وسائل اإلعالم واجلامعات  املدرسية واجلامعية، وحىت يف وسائل اإلعالم؛ فمن الدراسات اليت تشري إىل أمهية
أن وسائل اإلعالم  ) دراسة توصلت فيها إىل1992ة، أجرت طنطاوي (يف تكوين ثقافة الطالب اجلامعي

) من عينة الدراسة أكدوا %23ىل أن نسبة (إأكثر تأثريًا على ثقافة الطالب اجلامعي، وأشارت الدراسة 
  على األثر اإلجيايب للجامعة يف تكوين ثقافتهم.
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ياسية املتضمنة يف مقررات املرحلة ) بدراسة هدفت إىل تعرف املفاهيم الس2002وقام طربية (      
الثانوية يف األردن، ومدى وعي طلبة السنة اجلامعية األوىل ذه املفاهيم ودرجة متثلهم هلا، وتوصلت 

  ىل ضعف الوعي باملفاهيم السياسية لدى عينة الدراسة.إالدراسة 
ية لدى طلبة اجلامعات ) عن واقع القيم واملفاهيم الدينية اإلسالم2002ويف دراسة فراوانه (     

الفلسطينية بغزة، حيث وجد الباحث أن مستوى الثقافة الدينية لدى عينة الدراسة تقل عن مستوى 
نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الثقافة الدينية تعزى للجنس، بينما وجد أ)، و 80%(

لصاحل طلبة  عة وهناك فروق دالة إحصائياً دالة إحصائيا يف املستوى الدراسي، ولصاحل السنة الراب فروقاً 
   الكليات العلمية.

يف دراسته عن مفاهيم وقيم الرتبية املدنية واملشاركة  (Glaston, 2003)وتوصل جالستون     
معيارًا ملعرفة درجة التقدم احلضاري ألي  نالوعي السياسي واملشاركة السياسية تعترباإىل أن  ،السياسية
املعرفة السياسية يف املشاركة السياسية. وقد توصل يف دراسته إىل عدد من التعميمات،  أمهيةوإىل  جمتمع،

من أبرزها: كلما زادت املعرفة السياسية زاد منو القيم الدميقراطية، وكلما زادت املعرفة السياسية زادت 
ام باملشاركة يف العملية املشاركة يف القضايا السياسية واملدنية، وكلما زادت املعرفة السياسية زاد االهتم

السياسية، وكلما زادت املعرفة السياسية زادت الثقة باملشاركة يف احلياة العامة، وكلما زادت املعرفة السياسية 
  تقاربت وجهات النظر حول القضايا السياسية.

ضاء مستوى وعي أع) دراسة هدفت إىل معرفة 2003ويف دراسة حول مفهوم العوملة أجرى اخلوالدة (    
هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية بظاهرة العوملة، وتصورام النعكاساا على التعليم اجلامعي، توصل 

أن مستوى وعي أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية بظاهرة العوملة ال الباحث إىل عدة نتائج منها: 
  يصل إىل املستوى املطلوب. 

دراسة توصلت فيها إىل أن الرتبية يف كل من فرنسا وبريطانيا Starkey, 2003) وأجرى ستاركي (     
تم بشكل كبري مبفاهيم وقيم املواطنة القائمة على تعزيز قيم ومفاهيم االنتماء والوالء واإلخالص للوطن، 

  وقيم التنوع الثقايف والتعددية ونبذ العنصرية، ومفاهيم حقوق اإلنسان.
)، دراسة هدفت إىل التعرف على االجتاهات السياسية 2005والغرايبة ( وأجرى العيسى واملشاقبة      

م)، وتكونت عينة الدراسة 2003 – 2002لدى طلبة جامعة الكويت يف الفرتة الزمنية ما بني عامي (
) من الطلبة مهتمون ولديهم إطالع على %73) طالبًا وطالبًة، وأظهرت نتائج الدراسة أن (455من (

ة، وأظهرت النتائج تدين نسبة الثقافة السياسية والقانونية، كما بينت الدراسة أن نسبة القضايا السياسي
  عالية من الطلبة يعتقدون بأن الدميقراطية جيب أن تكون أسلوباً للحياة السياسية يف الدولة. 
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ومن الدراسات اليت أشارت إىل ضعف خمرجات التعليم اجلامعي، الدراسة اليت قام ا      
)، إذ توصل الباحث إىل أن هناك زيادة مستمرة يف أعداد الطلبة امللتحقني باجلامعات 2005ر(عاشو 

ىل أن خمرجات التعليم اجلامعي يف األردن ال تتواءم إوأشار ، األردنية نتيجة للزيادة املتنامية لعدد السكان
إعادة النظر يف خمرجات برامج  بشكل مناسب مع احتياجات املستقبل وسوق العمل األردين، ودعا إىل

  التعليم اجلامعي األردين. 
)، دراسة هدفت إىل التعرف على أهم أبعاد املواطنة مبفهومها العصري، 2005وأجرى العامر (     

وحتديد أهم املتغريات العاملية املعاصرة اليت انعكست على املواطنة، والتعرف على طبيعة وعي الشباب 
) 103) شابًا و (441) شابًا سعوديًا منهم (544اطنة. تكونت عينة الدراسة من (السعودي بأبعاد املو 

شابًة. وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود ارتفاع ملحوظ يف وعي الشباب وإحساسهم بأبعاد وقيم ومفاهيم 
ائج إىل عدم املواطنة (اهلوية، االنتماء، التعددية واالنفتاح، احلرية واملشاركة السياسية)، كما أشارت النت

وجود فروق ذات داللة إحصائية ألبعاد املواطنة تعزى للجنس، يف حني كانت هناك فروق ذات داللة 
إحصائية ألبعاد املواطنة تعزى لنوع التعليم لصاحل طلبة اجلامعات، وأشارت النتائج كذلك إىل وجود فروق 

  ذات داللة إحصائية ألبعاد املواطنة تعزى ملكان اإلقامة.
حول الرتبية الوطنية وتربية املواطنة يف لبنان، إذ تناول الباحث  (Akar, 2007)ويف دراسة عكار      

من خالل هذه الدراسة مفاهيم الطائفية، والوالء، واالنتماء، واهلوية، والدميقراطية، واملواطنة، وحقوق 
ىل أن إوأشارت النتائج ىل أن الطلبة يهتمون بشكل كبري ذه املفاهيم، إتوصلت الدراسة  .اإلنسان

  األوضاع السياسية واالجتماعية يف لبنان حتول دون تنمية هذه املفاهيم والقيم بشكل مناسب.
) دراسة هدفت إىل التعرف على مستوى وعي طلبة كلية العلوم الرتبوية التابعة 2008وأجرى محودة (     

جتاهام حنوها، واستخدم الباحث املنهج الوصفي عمان) بظاهرة العوملة وا - لوكالة الغوث الدولية (األنروا 
وقد أظهرت النتائج وجود مستوى وعي عال عند الطلبة يف البعدين الثقايف واالجتماعي، ووعي  .التحليلي

أظهرت النتائج أنه ال فروق يف وعي الطلبة تعزى للجنس أو  كما  ،أقل يف البعدين السياسي واالقتصادي
وأن اجتاهات الطلبة إجيابية حنو فلسفة التعليم اجلامعي،  ،توى ثقافة األسرةمستوى حتصيل الطلبة أو مس

يعود لصاحل ذوي األسر ذات  ،جيابية يف اجتاهات الطلبة يف فلسفة التعليم اجلامعيإ اً وأن هناك فروق
و تعزى للجنس أو مستوى حتصيل الطلبة أ ،املستوى الثقايف العايل، وال يوجد فروق يف األبعاد األخرى

  مستوى ثقافة األسرة.
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) دراسة هدفت إىل تقصي وعي طلبة كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات 2010وأجرى العواملة (     
األردنية مبفهوم التنمية السياسية ودالالا الرتبوية، وجد الباحث أن األرقام تدل على وعي الطلبة مبفاهيم 

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغريات أذه املفاهيم، و  ن اإلناث أكثر وعياً أالتنمية السياسية، و 
  السنة الدراسية ومكان اإلقامة واجلامعة.

دراسة حول مفاهيم الدميقراطية واملواطنة وبعض  (Baldi et al., 2011)وأجرى بالدي ورفاقه      
  وصلت الدراسة إىل أن هناك تبايناً ، تأجنبياً  ) بلداً 27املفاهيم العاملية يف الواليات املتحدة األمريكية و(

  يف تناول هذه املفاهيم واالهتمام ا واكتساا من قبل عينة الدراسة. كبرياً 
) اليت هدفت إىل معرفة درجة وعي طلبة جامعة الزرقاء مبفهوم الوحدة 2012ويف دراسة اخلزاعلة (     

مبفهوم الوحدة الوطنية يف ااالت اليت ىل أن درجة وعي طلبة جامعة الزرقاء إالوطنية، توصل الباحث 
  تناولتها الدراسة جاءت بدرجة كبرية.

من خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة يتبني أمهية وضرورة أن تكون اجلامعات منابر علمية،      
ماعية جيابية حنو القضايا االجتوفكرية تسهم يف بناء شخصية الطلبة، وقيمهم، ومفاهيمهم الصحيحة، واإل

والسياسية، وبناء منظومة قيمية إنسانية، واجتماعية، وسياسية حتارب اجلهل، والتطرف، والتعصب، 
واإلرهاب، وتنمي قيم احلرية، واإلبداع، واحرتام حقوق اإلنسان، وثقافة تقبل اآلخر، واحرتام القانون 

ة، ومناهج التعليم املدرسي يف بناء وتؤكد الدراسات السابقة على دور املناهج اجلامعي .ومبادئ الدميقراطية
هذه املنظومة اليت تسهم يف بناء، واستقرار اتمعات، وازدهارها على الرغم من تنوعها الثقايف والعرقي 

وتقبلهم للمفاهيم والقيم  ،كما تشري نتائج معظم الدراسات السابقة إىل استجابة الطلبة  .والديين
جيايب يف مناهج التعليم اجلامعي، وتشري إىل دور إذا ما مت تناوهلا بشكل إ ،االجتماعية والسياسية واإلنسانية

جيايب يف تكوين بنية مفاهيمية وقيمية لدى طلبة اجلامعات الذين هذه املناهج يف إحداث التغيري اإل
  يتفاعلون مع هذا النوع من املناهج والفكر النقدي احلر.

   الطريقة واإلجراءات -7

  منهجية الدراسة - 7-1
نهج الذي مت إتباعه يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي، الذي يهتم جبمع البيانات وحتليلها امل    

  وتفسريها.
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  مجتمع الدراسة - 7-2
تكون جمتمع الدراسة من طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة احلسني بن طالل للعام اجلامعي    

) يبني 1السنوات الدراسية األربعة، واجلدول () طالباً وطالبة يف 877م، والبالغ عددهم (2013/2014
  توزيعهم حسب السنة الدراسية واجلنس.

  
  ): توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس والمستوى الدراسي1جدول (

  اموع  إناث  ذكور  السنة الدراسية
  191  144  47  أوىل
  257  204  53  ثانية
  212  173  39  ثالثة
  217  170  47  رابعة

  877  691  186  اموع
  
  عينة الدراسة - 7-3

حبيث مثلوا  ،) طالب وطالبة مت اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية200تكونت عينة الدراسة من (
  .) يبني توزيع أفراد العينة حسب هذه املتغريات2متغريات الدراسة، واجلدول(

  ): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة2جدول (
 اموع إناث ذكور ةالسنة الدراسي

 28 19 9 أوىل

 48 33 15 ثانية
 89 61 28 ثالثة
 35 23 12 رابعة

 200 136 64 اموع
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  أداة الدراسة - 7-4
استخدم يف هذا البحث أداة واحدة هي اختبار مستوى معرفة الطلبة باملفاهيم والقيم االجتماعية      

ألغراض هذه الدراسة، وذلك باالستفادة من  خصيصاً والسياسية ذات البعد اإلنساين، والذي مت تطويره 
األدب الرتبوي، والبحوث والدراسات واملراجع املتخصصة، واملقاالت السياسية والتحليالت الصحفية 

برز املفاهيم والقيم االجتماعية والسياسية، وقد تكون االختبار يف صورته النهائية أواإلعالمية اليت تناولت 
ع االختيار من متعدد، خصص لكل منها أربعة بدائل (كما هو موضح يف امللحق ) فقرة من نو 18من (
) ). وقد تضمنت كل فقرة من فقرات االختبار املفاهيم والقيم االجتماعية والسياسية على الرتتيب 1رقم (

رية، اآليت: التسامح، التعصب اإلقليمي، اإلرهاب، الوسطية، حقوق اإلنسان، السالم، التطرف، اهلوية، احل
العدالة، التنوع الثقايف، االعتماد املتبادل، االنتماء، العنصرية، املواطنة، الدميقراطية، العوملة، التعصب 

  الديين.
  صدق وثبات أداة الدراسة - 7-5

للتأكد من صدق االختبار فقد مت عرضه على جمموعة من اخلرباء املتخصصني من أساتذة اجلامعات      
قاموا باقرتاح التعديالت اليت متثلت ، إذ ني، بلغ عددهم مخسة عشر حمكماً وعدد من املفكرين والسياسي

باإلضافة واحلذف وإبداء الرأي على كثري مما ورد يف هذه األداة واملفاهيم والقيم االجتماعية والسياسية اليت 
  تتضمنها.

ل على عالمة أكثر من مجع احملكمون على أن يكون األداء املقبول على هذا االختبار هو احلصو أوقد      
  ) عالمة.18) عالمة من العالمات الكلية على االختبار وهي (13( )، وهذه النسبة تعادل تقريباً 70%(

على عينة استطالعية، إذ كان الفاصل الزمين بني أما ثبات االختبار فقد حسب بطريقة اإلعادة      
الثبات بطريقة االتساق الداخلي وفق معادلة  ، كما مت استخراج معامل التطبيقني لالختبار شهر تقريباً 

، كما %89، إذ بلغت قيمة معامل الثبات بطريقة اإلعادة (Cronbach Albha)كرونباخ ألفا 
، وهذه النسبة تعد  %93الفا  -بلغت قيمة معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ 

  كافية ألغراض هذه الدراسة. 
  ائيةالمعالجة اإلحص -8

لإلجابة عن السؤال األول مت استخراج التكرارات لعدد األفراد الذين أجابوا بشكل صحيح،        
والنسب املئوية املناظرة هلا لكل فقرة من فقرات االختبار، وكذلك مت استخراج متوسطات الدرجات على 

  ملتغريات الدراسة. تبعاً وذلك للعينة ككل، وكذلك متوسطات الدرجات على مجيع الفقرات  مجيع الفقرات
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 ولإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة مت إجراء حتليل التباين الثنائي، لدراسة الفروق يف املتوسطات تبعاً       
  ملتغريي اجلنس والسنة الدراسية والتفاعل بينهما.

  نتائج البحث وتفسيرها -9

وم الرتبوية يف جامعة احلسني بن يهدف هذا البحث إىل الكشف عن مستوى معرفة طلبة كلية العل     
أنثى)،  ،اجلنس ( ذكرطالل مبضامني املفاهيم االجتماعية والسياسية ذات البعد اإلنساين يف ضوء متغريات 

، وفيما والتفاعل بني اجلنس والسنة الدراسية ،سنة رابعة) ،سنة ثالثة ،سنة ثانية ،والسنة الدراسية (سنة أوىل
  سريها:يلي عرض نتائج الدراسة وتف

: "ما مستوى معرفة طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة احلسني النتائج المتعلقة بالسؤال األول وتفسيرها
   نساين ؟"بن طالل مبضامني املفاهيم والقيم االجتماعية والسياسية ذات البعد اإل

وا بشكل صحيح، والنسب لإلجابة عن السؤال األول مت استخراج التكرارات لعدد األفراد الذين أجاب      
  ) يبني ذلك. 3املئوية املناظرة هلا لكل فقرة من فقرات االختبار، واجلدول (

وكذلك مت استخراج متوسطات الدرجات على مجيع الفقرات، وذلك للعينة ككل، وكذلك       
  ) يبني ذلك.4متوسطات الدرجات على مجيع الفقرات تبعاً ملتغريات الدراسة، واجلدول (

  
  ): التكرارت لعدد األفراد الذين أجابوا بشكل صحيح والنسب المئوية المناظرة لها 3ل (جدو 

  لكل فقرة من فقرات االختبار
 النسبة املئوية التكرار الفقرة رقم الفقرة

 87.5 175 مفهوم حقوق اإلنسان 5
 85.5 171 مفهوم اإلرهاب 3
 77 154 مفهوم احلرية 9

 76.5 153 مفهوم العنصرية 14
 73.5 147 مفهوم العدالة 10
 64 128 مفهوم التسامح 1
 63.5 127 مفهوم الوسطية 4

 58.5 117 مفهوم العوملة 17



 2017 – الثالثالعدد  - المجلد الخامس عشر  . ...............……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 

 243

 النسبة املئوية التكرار الفقرة رقم الفقرة
 58 116 مفهوم اهلوية 8
 55.5 111 مفهوم التعصب اإلقليمي 2
 49 98 مفهوم التطرف 7
 47.5 95 مفهوم السالم 6

 46.5 93 مفهوم االعتماد املتبادل 12
 44.5 89 واطنةمفهوم امل 15
 44 88 مفهوم التعصب الديين 18
 43.5 87 مفهوم الدميقراطية 16
 35.5 71 مفهوم التنوع الثقايف 11
 22 44 مفهوم االنتماء 13

  
): متوسطات الدرجات على جميع الفقرات وذلك للعينة ككل وكذلك متوسطات 4الجدول (

  الدرجات 
  سةلمتغيرات الدرا على جميع الفقرات تبعاً 

  النسبة املئوية* املتوسط املتغري ومستوياته

 اجلنس
 55.7 10.02 ذكور
 58.1 10.46 إناث

 السنة الدراسية

 60.9 10.96 سنة أوىل
 58.3 10.50 سنة ثانية
 57.1 10.28 سنة ثالثة
 53.6 9.65 سنة رابعة

 57.3 10.32 املتوسط الكلي للعينة
  ).    18ى قيمة املتوسط إىل الدرجة الكلية على االختبار ( *مت حساب النسبة املئوية بناًء عل
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)، أن نسب النجاح على الفقرات الواردة يف االختبار تراوحت ما بني 3ُيالحظ من اجلدول ( 
) " مفهوم 13) للفقرة رقم (%22، و(“) " مفهوم حقوق اإلنسان 5) للفقرة رقم ( 87.5%(

) 5)، يف حني أن (% 50ات كانت نسبة النجاح فيها تقل عن () فقر 8االنتماء"، كما يالحظ أن (
  ).% 70فقرات كانت نسبة النجاح فيها تزيد على ( 

)، أن متوسط الدرجات اليت حصل عليها أفراد العينة على االختبار ككل 4كما يالحظ من اجلدول (      
دٍن من املعرفة مبضامني )، األمر الذي يعكس مستوى مت %57.3) درجة، وبنسبة تعادل (10.32هي (

  بعض املفاهيم والقيم االجتماعية والسياسية ذات البعد اإلنساين.
وميكن تفسري هذه النتيجة بضعف مناهج التعليم اجلامعي يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة احلسني       

وعدم وعيهم  ،امعينيبن طالل، وتركيزها على اجلوانب األكادميية، كما ميكن تفسريها بضعف األساتذة اجل
وإدراكهم ألدوارهم احلقيقية يف تنمية القيم الراقية، والفكر املستنري لدى طلبتهم، وتركيزهم فقط على 

مبا حتتويه من معارف متخصصة فقط؛ كما أن أساليب التدريس لدى معظم األساتذة تعتمد  ،املساقات
  البحث، واستثارة التفكري.عن احلوار، واملناقشة، و  ، بعيداً  على التلقني، واحلفظ

ليس هذا فحسب بل ميكن تفسري هذه النتيجة بضعف مناهج التعليم يف املراحل الدراسية املتعددة      
ما تتناوله من مفاهيم وقيم إنسانية، يمن رياض األطفال إىل املرحلة الثانوية، وضعف حمتوى هذه املناهج ف

إليه األدبيات الرتبوية، والدراسات السابقة، ودراسات حتليل ووطنية، واجتماعية، وسياسية، وهذا ما تشري 
  املناهج.

مستوى املعرفة مبضامني هذه املفاهيم لدى طلبة  ) أن هناك تبايناً ظاهرياً يف 4كما يتضح من اجلدول (     
ين البسيط كلية العلوم الرتبوية يف جامعة احلسني بن طالل تبعاً ملتغريات الدراسة؛ إذ ميكن تفسري هذا التبا

الذي جاء لصاحل طلبة السنة األوىل مث الثانية بأن طلبة هاتني السنتني هم حديثو العهد باجلامعة، إذ 
يطلب منهم دراسة مساقات مثل الرتبية الوطنية والثقافة اإلسالمية، هذه املساقات اليت يفرتض أن تزود 

سياسية. وهذا ما تؤكده نتيجة الفقرات ذوات األرقام الطلبة باملفاهيم والقيم الوطنية والدينية واالجتماعية وال
)، اليت تضمنت على التوايل مفاهيم (حقوق اإلنسان، اإلرهاب، احلرية، العنصرية، 10، 14، 9، 3، 5(

)، واليت جاءت نسب النجاح فيها مقبولة، إذ تتكرر هذه املفاهيم يف 3العدالة)، الواردة يف اجلدول (
ىل أمهية هذه املساقات وغريها من إوهذه النتيجة تشري  ،ومساق الرتبية الوطنيةمساق الثقافة اإلسالمية 

  املساقات اجلامعية يف تنمية املفاهيم والقيم االجتماعية والسياسية واإلنسانية. 
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مستوى املعرفة مبضامني هذه املفاهيم لدى طلبة  ) أن هناك تبايناً ظاهرياً يف 4كما يتضح من اجلدول (     
علوم الرتبوية يف جامعة احلسني بن طالل تبعًا ملتغري اجلنس، ولصاحل اإلناث، إذ ميكن تفسري هذه كلية ال

من الذكور بالتحصيل واكتساب املعارف واملهارات والقيم  الفروق البسيطة بأن اإلناث هن أكثر اهتماماً 
اختبارات التحصيل يف اجلامعة واالجتاهات، وهذا ما تؤكده نتائج التحصيل يف اختبارات الثانوية العامة، و 

  من تفوق اإلناث بشكل عام يف حتصيل املفاهيم واكتساب القيم.
"هل خيتلف مستوى معرفة طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرها:

نساين باختالف اجلنس احلسني بن طالل مبضامني املفاهيم والقيم االجتماعية والسياسية ذات البعد اإل
  والسنة الدراسية والتفاعل بينهما؟" 

لإلجابة عن هذا السؤال مت إجراء حتليل التباين الثنائي لداللة الفروق بني متوسطات مستوى املعرفة      
  ) يوضح ذلك. 5ملتغريي اجلنس والسنة الدراسية والتفاعل بينهما، واجلدول ( تبعاً 

التباين الثنائي لداللة الفروق بين متوسطات مستوى المعرفة تبعا  ): ملخص نتائج تحليل5جدول (
 لمتغيري الجنس والسنة الدراسية والتفاعل بينهما

  مستوى الداللة قيمة ف متوسط مربع التباين جمموع مربع التباين درجة احلرية املصدر
  0.400 0.712 7.451 7.451 1 اجلنس

  0.488 0.814 8.523 25.570 3 السنة الدراسية
التفاعل بني اجلنس 

 والسنة الدراسية
3 45.994 15.331 1.464 0.226  

      10.472  2010.595  192  اخلطأ
        23394.000  200  اموع

       
يف  )  α0.05 ≤ ( )، أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى 5يتضح من اجلدول ( 

امعة احلسني بن طالل مبضامني بعض املفاهيم والقيم مستوى معرفة طلبة كلية العلوم الرتبوية يف ج
ملتغريات اجلنس، والسنة الدراسية، والتفاعل بينهما؛ وميكن  االجتماعية والسياسية ذات البعد اإلنساين تبعاً 

تفسري هذه النتيجة بالضعف العام للمناهج يف املدارس، واجلامعات يف تناوهلا ملثل هذه املفاهيم والقيم 
ة والسياسية واإلنسانية؛ كما ميكن تفسري هذه النتيجة بتقارب مستوى حتصيل طلبة كلية العلوم االجتماعي
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الرتبوية يف جامعة احلسني بن طالل يف األردن، إذ يُتوقع أنه لو كان جمتمع الدراسة ميثل طلبة اجلامعة يف 
  هرية.فإنه ميكن أن تكون هذه الفروقات جو  ،الكليات اإلنسانية والكليات العلمية

  التوصيات  - 10

  يف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان مبا يلي:
االهتمام بالقيم واملفاهيم االجتماعية والسياسية واإلنسانية الواردة يف هذه الدراسة، سواء يف  -10-1

 مناهج التعليم املدرسي أو اجلامعي. 

 ساؤل العلمي.ىل احلوار والبحث والتفكري والتإتطوير أساليب التعليم اجلامعي من التلقني  -10-2

االهتمام مبساقات الرتبية الوطنية والثقافة اإلسالمية يف اجلامعات، وتدعيمها ذه املفاهيم والقيم  -10-3
    االجتماعية والسياسية واإلنسانية.
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مقررات المرحلة المفاهيم السياسية المتضمنة في ).  2002طربيه، "حممد عصام" (  - 
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مؤتمر كلية التربية السادس (العلوم التربوية والنفسية متطلبات واحتياجات سوق العمل، 

)، جامعة الريموك، 2005) تشرين ثاين (24 – 22، ("تجديدات وتطبيقات مستقبلية")
 اربد، األردن.
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طار العربية، ). املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األق2012مرمي(
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