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الطلبة  نظر المدرسة الثانوية في إكساب طلبتها ثقافة مفاهيم المواطنة، من وجهة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور
) طالبـاً وطالبـة مـن أقـاليم األردن الثالثـة (إقلـيم 2031في ضوء بعض المتغيرات، وتألفت عينـة الدراسـة مـن( أنفسهم

فقرة موزعة على خمسـة مجـاالت، ولتحقيـق  )41( ت أداة الدراسة منالشمال، إقليم الوسط، إقليم الجنوب)، وتألف
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تقييم الطلبـة لـدور المدرسـة  .ستخدم المنهج الوصفي(المسحي)اهدف الدراسة 

جــة "  قــد جــاءت علـى الدرجــة الكليـة وعلــى أربعـة مجــاالت ا بدر  ،الثانويـة فــي إكسـاب طلبتهــا ثقافـة مفــاهيم المواطنـة
أنفسـهم، بينمـا جـاءت بدرجـة متوسـطة علـى مجـال الـوعي السياسـي. وأظهـرت النتـائج  كبيرة " مـن وجهـة نظـر الطلبـة

) فـي درجــة تقيــيم الطلبـة لــدور المدرسـة الثانويــة فــي α  =05 ,0عنـد مســتوى ( عـدم وجــود فـرق ذو داللــة إحصــائية
 ،على المجاالت: الحقوق والواجبات، الجانب اإلنسانيإكساب طلبتها ثقافة مفاهيم المواطنة على الدرجة الكلية، و 

الجنس. بينما أظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مسـتوى ر العمل التطوعي، تبعاً لمتغيو وقبول اآلخر، 
)α  =05 ,0لصالح الذكور. وأظهرت النتـائج عـدم وجـود فـرق  والوعي السياسي، نتماء،) في مجالي: المواطنة واال

) فــي درجــة تقيــيم الطلبــة لــدور المدرســة الثانويــة فــي إكســاب طلبتهــا α  =05 ,0عنــد مســتوى ( داللــة إحصــائية ذو
ـــة واال ـــة، وعلـــى المجـــاالت: المواطن ـــى الدرجـــة الكلي ـــة عل ـــة مفـــاهيم المواطن ـــوعي السياســـي، الحقـــوق ثقاف نتمـــاء، ال

بينما أظهرت النتائج وجـود فـرق ذو داللـة إحصـائية والواجبات، الجانب اإلنساني وقبول اآلخر، تبعاً لمتغير اإلقليم. 
 ) في مجال: العمل التطوعي، لصالح إقليم الوسط.  α  =05 ,0عند مستوى (

الكلمــات الدالــة: المواطنــة، طلبــة الصــف الثــاني الثــانوي األكــاديمي، دور المدرســة الثانويــة، ثقافــة   مفــاهيم 
  المواطنة، األردن.
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  المقدمة  -1

إن اإلسرتاتيجيات الرامية لتطوير التعليم دف إىل أن يكون التعليم قادرًا على خدمة اتمع           
ترسيخ األخالق الفاضلة، واحلث جبميع مكوناته من خالل تدعيم قدرة الفرد على املشاركة اإلجيابية، و 

على السلوكيات املرغوبة لرتبية األجيال وإعدادهم للحياة، ليكونوا قادرين على التكيف مع مستجدات 
نتيجة التطورات املتسارعة واملتنوعة اليت يشهدها العامل، وقادرين على املشاركة الفعالة والواعية يف صنع 

ت قادرين على حّلها، متجاوزين االنغالق حول مشكالم القرار، ومواجهة ما يعرتضهم من مشكال
  الفردية. 
تم الرتبية بشكل عام بإجياد املواطن الصاحل، املؤمن باهللا، املنتمي ألرضه ووطنه وأمته، ويعترب          

يف جمال إعداد هذا املواطن من مهام الرتبية الوطنية، واليت تعين " عملية مساعدة الفرد على النمو والتطور 
).  5، 1993االنتماء لألرض، وللشعب العريب، وللثقافة واحلضارة العربية اإلسالمية " (صاحلية وآخرون، 

) الذي ذكر بأن الدور اجلديد للرتبية هو دور حموري وجوهري يف 2005وقد أّكد هذه النتيجة (الصبيح، 
ن خالل غرس روح املواطنة لدى أفراد بقاء األمة وحفاظها على قيمها ومبادئها وعاداا وتقاليدها، م

اتمع، وتعزيز انتمائهم له، وصوًال إىل إعداد املواطن الصاحل الذي يستطيع املشاركة الفّعالة يف اتمع، 
    وميتلك املقدرة على التمييز بني األشياء.

ة والسياسية إن العديد من رجال الفكر والسياسة والرتبية، يرجعون معظم املشكالت االجتماعي    
واالقتصادية إىل قصور دور الرتبية الوطنية واملدنية يف حتقيق املهمات املناطة ا يف اتمع، كانعدام الوعي 
السياسي واالجتماعي والسلبية وعدم املشاركة الشعبية للمواطن يف خمتلف  ااالت، وظهور مشكالت 

) أن  الرتبية  الوطنية تلعب دورًا رئيسًا يف 2002التطرف الديين والسياسي، وقد ذكرت ( احلفناوي ، 
عملية تشكيل املواطن، وغرس املعارف والقيم واملهارات املرغوب  فيها لديه منذ الصغر، وهلذا بدأ االهتمام 
بتدريس مواضيع وقضايا املواطنة والرتبية املدنية يف  املدارس واجلامعات، كما  تتجه الرتبية الوطنية إىل إجياد 

واع مؤهل حلمل املسؤولية، وإرساء  جمتمع متجذر يف مقومات شخصيته احلضارية، ومنفتح على جيل 
احلداثة ليستلهم املثل األساسية العليا، واملبادئ  الكونية  يف احلرية والدميقراطية والعدالة االجتماعية وحقوق 

  اإلنسان.
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جدًال يف جمال الرتبية املعاصرة، " وذلك لقد أصبحت الرتبية من أجل املواطنة من أكثر املوضوعات      
ملواجهة مشكالت التشدد والعنف، واإلحساس باالغرتاب، وعدم اإلحساس باهلوية واالنتماء، وضعف 

، 2001املشاركة السياسية، والرغبة يف اهلجرة، وضعف الوعي بالقضايا السياسية  املعاصرة " ( فرج ،
االهتمام بتنمية قيم  املواطنة من خالل منهجية منظمة للتعليم  )، لذا نادى كثري من الباحثني بضرورة110

العام، وذلك لتصحيح األوضاع مبا حيقق املواطن الصاحل  لبالده، واملواطنة العاملية اليت تنادي ا الرتبية 
)،وقد ذكر مسيث Grearon, 2003؛ 2003؛ مكروم ، 2000املدنية (سورت ،

)Smith,2003عرفة تأثري نظام الرتبية املدنية والوطنية على املهارات والقيم ) يف دراسة له هدفت م
الدميقراطية لدى الشباب، بأن النزاعات املتعلقة بالتسامح االجتماعي، والفاعلية السياسية، واالهتمام 

  املدين، تغري لدى الطلبة بشكل كبري. 
من املوضوعات اليت  شغلت وما إن موضوع االنتماء بصفة عامة، واالنتماء الوطين بصفة خاصة        

تزال تشغل بال علماء النفس واالجتماع والرتبية، ويرجع هذا االهتمام إىل التقدم اهلائل  يف جمال 
)، لذا فقد أصبحت املواطنة يف 1997االتصاالت، والتغريات اليت متر ا اتمعات املعاصرة (اجلوهري، 

، وإمنا بالثقافات اخلارجية نتيجة لالنفتاح الثقايف مما خلق درجة اتمع تتأثر ليس فقط بالثقافات الداخلية
من التداخل بني مفاهيم املواطنة، كاالنتماء، والوالء، واحلرية، والعدل، واملساواة يف اتمع، خصوصًا يف 

  ). 2005ظل التغيري السريع يف معايري اتمع الثقافية ( العامر، 
ن الدافع لالنتماء يكون مبثابة حماولة للحصول على الدعم العاطفي، ) أHill,1991ويرى هيل (       

وذلك من خالل االشرتاك يف األنشطة التعاونية ما بني األفراد، والتفاعل االجتماعي اإلجيايب مع اآلخرين 
) أن األمن االجتماعي يشمل  1988خاصة الذين يتمتعون بقدر عال من الدفء، ويعترب (اسكندر ،

ءات والربامج واخلطط اليت دف إىل توفري ضمانات شاملة حتيط بكل فرد يف اتمع بالرعاية كافة اإلجرا
الالزمة، وتوفر له سبل حتقيق أقصى تنمية لقدراته وقواه، وأقصى قدر من الرفاهية يف إطار من احلرية 

  السياسية والعدالة االجتماعية. 
  قرن املاضي هي احلرص على الوطن واالستعداد املواطنة يف األردن ما قبل السبعينات من ال    

للتضحية يف سبيله وحفظ ممتلكاته، وهي مواطنة تتجلى فيها العالقة بني األرض واإلنسان، والرتاث واهلوية 
والتاريخ واحلاضر والشعب، ولكن املشاهد ملا يدور اآلن من مظاهر العنف اتمعي، فإنه يلمس تراجع يف 

ية نتيجة عوامل منها: العصبيات القبلية، وفقدان مظاهر االحرتام اتمعي، وانتشار قيم املواطنة اتمع
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ثقافة السطح، واملظهرية السلبية اليت تتفنن يف الشكل احلديث إلنسان اليوم الذي برزت فيه نوازع التمرد 
  ).2011،على الواقع والرغبة يف االنفالت إىل عامل آخر لعدم قناعته مبواطنته ووطنه (اايل

وانطالقاً مما تقدم فقد اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم يف األردن، مبحث الرتبية الوطنية واملدنية، الذي       
يهدف إىل إعداد املواطن الصاحل الذي يدرك معىن املواطنة، ويدرك العالقة بني احلقوق والواجبات، ويؤمن 

مل املسؤولية، طريق اتمع إىل التقدم، " ومن التغريات اليت بأن احلرية وبناء الذات الواعية القادرة على حت
)، دخول مبحث الرتبية الوطنية واملدنية إىل مناهج التعليم 1987أدخلتها خطة التطوير الرتبوي عام (

). وقد حّدد امليثاق الوطين األردين، االنتماء الوطين " 46، 2007النوايسة، “(العام، كمبحث مستقل 
حبرية املواطنني مجيعاً، ومحاية أمن الوطن واستقالله وتقدمه، وممارسة فعلية لصون الوحدة الوطنية،  بأنه التزام

وتأكيد سيادة الشعب األردين على ترابه الوطين، واحلفاظ على كرامة أبنائه بعيدًا عن كل أنواع التمييز 
  ). 1991،37والتعصب واالنغالق" (امليثاق الوطين، 

الرتبية الوطنية واملدنية، فقد تداعت الدول إىل عقد املؤمترات املتعلقة ا ومن هذه  ونظرًا ألمهية    
) "، الذي عقد يف املركز اللبناين للدراسات 1994املؤمترات: " مؤمتر الرتبية املدنية يف العامل العريب (

ملدنية"، الذي عقد يف عمان واملؤسسة الدولية لإلدارة والتدريب، "واملؤمتر األول للشبكة العربية للرتبية ا
فلسطني  –)، " ومؤمتر حنو إطار مفاهيمي فلسفي واضح للرتبية املدنية "، الذي عقد يف رام اهللا 2002(
  ).37-2007،36)" (النوايسة، 2003(

وتعد املؤسسات التعليمية من املؤسسات اليت أوكل إليها مهمة إعداد األفراد للمواطنة الصاحلة، ومن      
ء االهتمام بالرتبية الوطنية واملدنية لتنمية املعارف والقيم واملهارات لألفراد، ليتمكنوا من العيش يف هنا جا

، ) Quigley، et al , 1991جمتمع دميقراطي تسوده العدالة واحلرية واملساواة، ويشاركوا يف صنع القرار (
دورًا يف تنمية املواطنة احلقة عند األفراد،  وإن املشاركة الفردية واإلخالص والوحدة بني أفراد اتمع تلعب

  ).  Williams,1989وإن للمعلم أمهية كربى يف ذلك؛ من خالل ما يقوم به من ممارسات دميقراطية (
ونظرًا ألن املرحلة الثانوية تعد مرحلة انتقالية لكثري من الطلبة الذين ال تتاح هلم فرصة إلكمال      

تمع دراستهم اجلامعية، لذا فإم سينخرطون يف جمال العمل، وسيكون مطلوباً منهم املشاركة يف أنشطة ا
املختلفة، واملشاركة يف احلياة الدميقراطية بشكل يتناسب مع متطلبات العصر، وهنا يكون من املفرتض أن 

التنوع  تكون املدرسة قد زودم مبفاهيم ومبادئ املواطنة، وبالقيم الثقافية اليت حترتم اآلخر، وقيم
واالختالف والتعددية، وحقوق اإلنسان، وكذلك إكسام مقومات سلوك مبادئ وقيم االنتماء والوالء، 
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من أجل تسهيل عملية تواصلهم مع الواقع االجتماعي، ولتفعيل مشاركتهم يف مسرية اتمع، ومن هنا 
الطلبة ثقافة املواطنة من وجهة  جاءت الدراسة احلالية لتقصي دور املدرسة الثانوية يف األردن يف إكساب

  نظر الطلبة أنفسهم .

 مشكلة الدراسة وأسئلتها-2

تعد الرتبية على املواطنة يف كثري من اتمعات هدفًا تربويًا أساسياً، ألن املواطن املثقف الواعي     
درسة، إذ ال معىن أن ملسؤولياته يتحلى باملعرفة واملهارات والقيم اليت يتوقع أن يكتسب الكثري منها من امل

نّعد جيًال مزودًا بالعلم واملعرفة دون أن نساهم يف بناء شخصيته كمواطن، يقوم بدوره  الذي ينبغي أن 
يقوم به خلدمة جمتمعه ووطنه، ومع أن الدول على اختالف توجهاا قد أولت موضوع املواطنة اهتماماً  

زالت تسود يف اتمعات، وهي يف معظمها تتناقض مع ثقافة كبرياً، إالّ أن كثرياً من املمارسات السلبية ال 
ومبادئ املواطنة، لذا جاءت الدراسة احلالية لتقييم دور املدرسة الثانوية يف األردن يف إكساب الطلبة ثقافة 

  املواطنة، من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية:
الطلبة لدور املدرسة الثانوية يف إكسام ثقافة مفاهيم املواطنة من وجهة نظر طلبة  السؤال األول: ما تقييم

  الصف الثاين الثانوي األكادميي يف األردن؟
) يف درجة تقييم الطلبة لدور α  =0.05السؤال الثاين: هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى (

واطنة من وجهة نظر طلبة الصف الثاين الثانوي يف األردن تبعاً املدرسة الثانوية يف إكسام ثقافة مفاهيم امل
  ملتغري اجلنس؟

) يف درجة تقييم الطلبة لدور α  =0.05السؤال الثالث: هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى (
ردن تبعاً املدرسة الثانوية يف إكسام ثقافة مفاهيم املواطنة من وجهة نظر طلبة الصف الثاين الثانوي يف األ

  ملتغري اإلقليم؟

  هدف الدراسة-3

تقصي دور املدرسة الثانوية يف األردن يف إكساب الطلبة ثقافة مفاهيم املواطنة من وجهة نظر -3-1
  الطلبة أنفسهم.

معرفة أثر بعض املتغريات على درجة تقييم الطلبة لدور املدرسة الثانوية يف األردن يف إكساب -3-2
  املواطنة. الطلبة ثقافة مفاهيم
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  أهمية الدراسة -4

  تتمّثل أمهية الدراسة احلالية باآليت:
من املؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة أصحاب القرار الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم يف -4-1 

األردن، ووزارة الثقافة واإلعالم، ويف مؤسسات اتمع املتعددة، يف الكشف عن جوانب القصور يف دور 
ملدرسة الثانوية يف إكساب الطلبة ثقافة مفاهيم املواطنة، حىت تتضافر جهود مجيع هذه املؤسسات يف رسم ا

اخلطط املنهجية لتاليف هذا القصور. وذلك من خالل إعادة النظر يف مناهج الرتبية الوطنية، ويف الربامج 
بية الوطنية مبا يتناسب وأمهية هذه املقدمة من وسائل اإلعالم املتعددة، وإعادة تأهيل معلمي مادة الرت 

  املادة.
إن نتائج هذه الدراسة ستضيف فهمًا معرفيًا للمديرين واملعلمني، مبا احتوته من أدب نظري، وما -4-2

  احتوته أداة الدراسة من مفاهيم ومفردات تتعلق باملواطنة.

  حدود الدراسة ومحدداتها-5

ين الثانوي األكادميي (أديب، علمي)، يف مدارس القطاع اقتصرت هذه الدراسة على طلبة الصف الثا-5-1
  العام يف األردن.

 ).2011-2010مت تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاين (-5-2
اشتملت هذه الدراسة على طلبة الصف الثاين الثانوي يف مجيع أقاليم األردن (إقليم الشمال، إقليم -5-3

  الوسط، إقليم اجلنوب).
دد نتائج هذه الدراسة مبدى صدق وموضوعية استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات األداة تتح-5-4

  املستخدمة ألغراض الدراسة احلالية.
تتحدد نتائج هذه الدراسة يف تقييم دور املدرسة الثانوية يف األردن يف إكساب طلبة الصف الثاين -5-5

  الثانوي ثقافة مفاهيم املواطنة.
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 صطلحاتتعريف الم-6

  فيما يأيت تعريف ملصطلحات الدراسة:    
 "إا العالقة بني احلقوق والواجبات ومسؤوليات الفرد اليت تربطه بالنظام السياسي" املواطنة:-6-1
)Lawson ,2001,3 ا الواسعة، "احلقوق والواجبات والعدالة، واملشاركةوتعين املواطنة يف مدلوال ،(

  . السياسية والتسامح واحلوار
) Bowden, 2004 ,350)، أما بودن (14، 2008وقبول اآلخر " (اخلضور ورباح واهلبيتات، 

فقد عرفها بأا " الرابطة االجتماعية والقانونية بني األفراد وجمتمعهم". وتقاس إجرائيًا بالدرجة اليت حيصل 
  عليها أفراد العينة على فقرات أداة الدراسة املعدة هلذا الغرض.

هو حاجة اجلنس البشري اليت تدفع اإلنسان إىل مشاركة اآلخرين وحبهم، وهو ضرورة “ماء: االنت-6-2
إنسانية لتحقيق متاسك اتمع ضمن معايريه وقيمه، واالنتساب إىل اجلماعة واتمع أساس لنجاح وتقوية 

  ).2009،30االنتماء " (عطية، 
اكم يف الدولة وتدعيمه يف مواجهة التحديات الوالء: "هو اإلخالص يف طاعة القيادة والنظام احل-6-3

)، ويعرفه عطية بأنه " إخالص 2009،30والظروف الصعبة والدفاع عنه فكراً وعمًال"(العفيف وصاحل، (
وحب شديدان يوجهما الفرد إىل موضوع معني كالوطن، أو مذهب ديين، أو قضية معينة، حيث يضحي 

  ).32، 2009" (عطية، الفرد لصاحل موضوع والئه مبصاحله اخلاصة
  مدارس القطاع العام: هي املدارس التابعة لوزارة الرتبية والتعليم األردنية.-6-4
الصف الثاين الثانوي األكادميي: هو الصف الثاين عشر، أي اية املرحلة الثانوية الذي يشتمل -6-5

  على ختصصي األديب والعلمي.
الدراسة ما تقوم به املدرسة (مدير، ومعلمني، وبرامج  دور املدرسة الثانوية: ويقصد به يف هذه-6-6

اإلذاعة املدرسية، األنشطة املتعددة) من أنشطة وبرامج وسلوكيات، وندوات من أجل تعميق ثقافة املواطنة 
  لدى الطلبة.

  الدراسات السابقة-7

  الدراسات العربية-7-1

ة األساسية يف تنمية قيم املواطنة ) اليت هدفت إىل معرفة دور املدرس2005دراسة عيوري ( -7-1-1
) موجهاً 37) معلمًا ومعلمة، و (214) مديراً ومديرة، و(36لدى الطلبة، وتكونت عينة الدراسة من ( 
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يف ثالث حمافظات يف اليمن، وتألفت استبانة الدراسة من أربعة جماالت، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم 
لدراسة أن الدور الفّعال للمدرسة جاء يف جمال تنمية احلس املنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت نتائج ا

الوطين والقومي واإلسالمي، وأن دور املدرسة يف تنمية قيم املواطنة من حيث الواجبات كان بدرجة عالية، 
  أما من حيث احلقوق فقد جاء بدرجة متوسطة، أما يف جمال املشاركة اتمعية فقد جاء دون الوسط .

) دراسة هدفت إىل معرفة مستوى تطور مفهوم االنتماء لدى طلبة 2006خلضور (وأجرى ا-7-1-2
) طالبًا وطالبة، مت اختيارهم عشوائيًا من 2035املدارس األساسية األردنية، وتكونت عينة الدراسة من (

 املدارس احلكومية واخلاصة يف مديريات حمافظة العاصمة/ عمان، ومت استخدام املنهج املسحي، وأظهرت
  نتائج الدراسة أن مستوى تطور مفهوم االنتماء لدى أفراد العينة جاء مرتفعاً على مجيع أبعاد الدراسة. 

) اليت هدفت إىل معرفة درجة متّثل معلمي املرحلة الثانوية للمفاهيم 2006دراسة الرشيدي (-7-1-3
وتكونت عينة الدراسة من الوطنية واجتاهات الطلبة حنوها بدولة الكويت وعالقتها ببعض املتغريات، 

) طالبًا وطالبة. وأظهرت نتائج الدراسة أن 1424) معلمًا ومعلمة، وتكونت عينة الطلبة من (451(
درجة متّثل معلمي املرحلة الثانوية عالية، وإن اجتاهات الطلبة حنو املفاهيم الوطنية كانت إجيابية، وأظهرت 

ل املعلمني للمفاهيم الوطنية لكل من اجلنس، واملؤهل نتائج الدراسة عدم وجود اختالف يف درجة متثّ 
العلمي، واحملافظة. بينما كان هناك اختالف يف درجة متثّلهم باختالف كل من اخلربة التدريسية، 
والتخصص، واجلنسية، وعدم اختالف اجتاهات الطلبة حنو املفاهيم الوطنية باختالف كل من املستوى 

  لفت اجتاهام باختالف اجلنس.الصفي، واحملافظة، يف حني اخت
) فقد أجرى دراسة هدفت التعّرف على درجة متّثل طلبة جامعة الكويت 2007أما اهلاجري (-7-1-4

) طالباً 711لقيم املواطنة ودور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة لدى طلبتها، وتكونت عينة الدراسة من (
ومت استخدام املنهج املسحي، وأظهرت نتائج الدراسة أن  ) فقرة،60وطالبة، وتألفت استبانة الدراسة من (

درجة متّثل الطلبة لقيم املواطنة كانت مرتفعة يف مجيع أبعاد الدراسة، وإن دور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة 
  لدى الطلبة كان مرتفعاً.

الثانوية العامة يف  ) اليت هدفت التعّرف على درجة التزام طلبة املرحلة2007دراسة الدندانة ( -7-1-5
) طالبًا وطالبة، مت اختيارهم بالطريقة 674األردن بقيم املواطنة الصاحلة، وتكونت عينة الدراسة من (

) فقرة موزعة على أربعة جماالت، ولتحقيق هدف الدراسة 42الطبقية العشوائية، وتألفت أداة الدراسة من (
ئج الدراسة أن التزام طلبة املرحلة الثانوية العامة يف مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت نتا
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األردن بقيم املواطنة الصاحلة جاء بدرجة عالية يف جمال الوالء، وبدرجة متوسطة يف جمال االنتماء، واملشاركة 
) يف درجة التزام طلبة املرحلة α  =0.05اتمعية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (

  ة العامة لقيم املواطنة الصاحلة تعزى ملتغري اجلنس.الثانوي
) دراسة هدفت إىل معرفة دور مديري املدارس األساسية يف تعميق 2010وأجرت الدراعني ( -7-1-6

) معلماً 450) مديرًا ومديرة و(150قيم املواطنة لدى طلبتهم يف األردن، وتكونت عينة الدراسة من (
) فقرة موزعة على 47اسة بالطريقة العشوائية، وتألفت أداة الدراسة من (ومعلمة، ومت اختيار عينة الدر 

أربعة جماالت، واستخدم املنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت نتائج الدراسة أن دور مديري املدارس 
األساسية العامة واخلاصة يف تعميق مفهوم املواطنة لدى طلبتهم جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظر 

دور مديري املدارس األساسية العامة واخلاصة يف تعميق مفهوم املواطنة لدى طلبتهم جاء  املديرين، وإن
) α  =0.05بدرجة متوسطة من وجهة نظر املعلمني، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (

غري اجلنس بني املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة يف تعميق مفهوم املواطنة لدى طلبتهم تعزى ملت
  لصاحل اإلناث.

  
  الدراسات األجنبية-7-2

) اليت هدفت إىل استقصاء اهتمام القائمني على Woyak , 1992دراسة ويج ( -7-2-1
الدراسات االجتماعية باملواطنة وحتسني الثقافة املواطنية يف الواليات املتحدة األمريكية، وتطور مفهوم 

ودور التعليم يف تنمية كفايات القيادة لتفعيل ثقافة املواطنة، ومت القيادة وأثرها يف تفعيل تلك الثقافة، 
استخدام املنهج املسحي، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن هناك ما يزيد على نصف مليون من طلبة 
املدارس الثانوية يشاركون يف برامج معدة خصيصاً لتشجيع ثقافة القيادة املواطنية وتطوير مهاراا، وأوصت 

  راسة بضرورة قيام مدارس التعليم العامة بدورها يف تطوير روح القيادة واملواطنة.الد
)، اليت هدفت إىل معرفة دور التعليم يف الرتبية Chamberlin ,2002دراسة تشام برلني ( -7-2-2

يانات، على املواطنة من وجهة نظر طلبة املرحلة األساسية يف بريطانيا، وقد مت استخدام املقابلة جلمع الب
وتكونت عينة الدراسة من ثالث مدارس يف منطقة جنوب بريطانيا، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن لدى 
الطلبة جهًال يف قضايا السياسة احمللية، وضعفًا يف املسامهة يف قضايا اتمع احمللي، وأن معظم الطلبة مل 

الرغم من أم يرون فوائد تضمينها يف  يتوقعوا أن الرتبية على املواطنة سوف تكون من اهتمامام على



  د.العشا- د. العمايرة- دي..... د. الخالتقييم الطلبة لدور المدرسة الثانوية في األردن في إكساب طلبتها ثقافة مفاهيم المواطنة

  
 

 92

املناهج، وأظهرت النتائج أيضاً أن الطلبة الذين تلقوا  بعضاَ من التعليم حول املواطنة كانوا أكثر محاسة من 
  الطلبة الذين مل يتلقوا شيئاً منها، كما كان هلم مسامهات بسيطة يف منظمات اجتماعية من خارج املدرسة.

، اليت (Jogo، Ibhafidon & Otote,2006وأا فيدون وأويت ( دراسة أوج وجو-7-2-3
هدفت إىل تقييم الرتبية على املواطنة يف املدارس يف نيجرييا من وجهة نظر املعلمني والطلبة، وعامة الناس، 

) 255) طالبًا وطالبة، و(1200ومت استخدام االستبانة كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من (
) فرداً من عامة الناس، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة إدراك املعلمني ملفاهيم 200لمة، و(معلماً ومع

الرتبية على املواطنة جاءت بدرجة عالية، وجاءت نسبة إدراك الطلبة وعامة الناس ملفاهيم الرتبية على 
  املواطنة، بدرجة قليلة.

درجة ممارسة طلبة املرحلة االبتدائية  )، اليت هدفت إىل معرفةRoss , 2007دراسة روس (-7-2-4
يف اسكتلندا للمفاهيم الدميقراطية من خالل جماالت (جمالس الطلبة املنتخبة، وممارسة الدميقراطية، والفرص 
املتاحة للطلبة ملناقشة القضايا املثرية للجدل يف املناهج)، وقد مت استخدام املالحظة كأداة للدراسة، 

) طالبًا وطالبة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة الطلبة 150( وتكونت عينة الدراسة من
ملفاهيم الدميقراطية جاءت ضعيفة، وأن هناك ضرورة إلعطاء الطلبة فرصًا أكثر للتشاور يف املدرسة 

  االبتدائية.
ة )، اليت هدفت إىل معرفة درجة ممارسة طلبة املرحلة االبتدائيRoss , 2007دراسة روس (-7-2-5

يف أسكتلندي للمفاهيم الدميقراطية من خالل جماالت (جمالس الطلبة املنتخبة، وممارسة الدميقراطية، 
والفرص املتاحة للطلبة ملناقشة القضايا املثرية للجدل يف املناهج)، وقد مت استخدام املالحظة كأداة 

ئج الدراسة أن درجة ممارسة ) طالبًا وطالبة، وقد أظهرت نتا150للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من (
الطلبة ملفاهيم الدميقراطية جاءت ضعيفة، وأن هناك ضرورة إلعطاء الطلبة فرصًا أكثر للتشاور يف املدرسة 

  االبتدائية.
)، اليت هدفت إىل الكشف عن مدى الدور الذي يلعبه التعليم Pike ,2008دراسة بايك (-7-2-6

ل يف ظل نظام دميقراطي يف بريطانيا، ومت استخدام االستبانة كأداة يف املدارس اإلجنليزية يف تنشئة األطفا
جلمع املعلومات، وأظهرت نتائج الدراسة أن دور املدرسة جاء بدرجة ضعيفة يف هذا اال، وإن هناك كثرياً 
من املفاهيم الدميقراطية الغائبة عن الطلبة، وأوصت الدراسة بأن تعليم الدميقراطية يكون من خالل 
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سلوكيات اليت متارس يف املدارس واخلربات اليت يكتسبها الطلبة باملمارسة للدميقراطية والثقافة حول احلقوق ال
  والواجبات.

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة-7-3

 جاءت الدراسات السابقة على النحو اآليت:      
وتعميق مفهوم املواطنة لدى الطلبة، ومن  هناك دراسات تناولت دور املدرسة األساسية يف تنمية-7-3-1

)، ودراسة اخلضور 2005)، ودراسة عيوري (Chamberlin, 2002هذه الدراسات: دراسة (
)، ومما يالحظ من نتائج هذه 2010)، ودراسة الدراعني (Pike, 2008)، ودراسة (2006(

  الدراسات، أن نتائجها جاءت متفاوتة.
متّثل وممارسة الطلبة لقيم املواطنة، ومن هذه الدراسات: دراسة هناك دراسات تناولت درجة -7-3-2

 , Ross)، ودراسة (2007)، ودراسة اهلاجري (2007)، ودراسة الدندانة (2006الرشيدي (
  )، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسات تفاوتاً يف درجة متّثل الطلبة لقيم املواطنة.2007

الرتبوي الوارد يف الدراسات السابقة، يف تفسري نتائج  استفادت الدراسة احلالية من األدب-7-3-3
  الدراسة احلالية، ويف تطوير أداة الدراسة.

متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة كون هذه الدراسة تناولت موضوع تقييم الطلبة  -7-3-4
قرت إليه مجيع الدراسات لدور املدرسة الثانوية يف إكساب الطلبة ثقافة مفاهيم املواطنة، وهذا ما افت

السابقة، وكذلك فإن هذه الدراسة قد تناولت طلبة الصف الثاين الثانوي، نظراً ألمهية هذه املرحلة العمرية، 
ولكوم مقبلون على االلتحاق باجلامعات، حيث تصبح احلاجة ماسة ملعرفة دور املدرسة الثانوية يف 

من أجل أن نضمن عدم انتشار كثري من الظواهر السلبية يف  إكساب هؤالء الطلبة ثقافة مفاهيم املواطنة،
  اجلامعات، بينما تناولت مجيع الدراسات السابقة طلبة املرحلة األساسية.

ومما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أيضاً، كوا تناولت طلبة من مجيع مناطق األردن -7-3-5
األوىل اليت تناولت هذا املوضوع على نطاق املدارس الثانوية يف  اجلغرافية، وكذلك ميكن اعتبار هذه الدراسة

  األردن (حسب علم الباحثني).

  الطريقة واإلجراءات-8

  منهج الدراسة: استخدم املنهج الوصفي (املسحي) ملناسبته لطبيعة هذه الدراسة.-8-1
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األكادميي (أديب،  جمتمع الدراسة: تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة الصف الثاين الثانوي-8-2
وعلمي)، يف مدارس القطاع العام، يف أقاليم األردن الثالثة (إقليم الشمال، إقليم الوسط، إقليم اجلنوب)، 

) طالبة (حسب 35718) طالباً، و(29988) طالبًا وطالبة، منهم (65706والبالغ عددهم (
وزّع جمتمع الدراسة حسب ) يبني ت1. واجلدول (2010\2009إحصاءات وزارة الرتبية والتعليم ،

  املتغريات:
): توزع مجتمع الدراسة حسب المتغيرات                                                   1الجدول (                      

   
  
  
  
  
  
  
) طالبًا وطالبة، مت اختيارهم بالطريقة العنقودية  2031عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من (  -8-3

د، يتم اختيارها عندما تكون مفردات اتمع العشوائية، واليت تسمى أحيانًا "عينة اموعات "، أو العناقي
على شكل جتمعات أو جمموعات، حبيث حتتوي كل جمموعة على الكثري من مفردات اتمع 

  ) يبني ذلك:2). واجلدول (2008(إبراهيم،

                    ): توزع عينة الدراسة حسب المتغيرات                                  2الجدول (                      
   
  
  
  
  
  
  

 النسبة املئوية العدد اجلنس ااملتغريات

     47, 3 9114 ذكر إقليم الشمال

  7,52 10139 أنثى

  7,44 18039 ذكر إقليم الوسط

  55 ,3  22260 أنثى

  1,46 2835 ذكر إقليم اجلنوب

  9,53 3319 أنثى

 النسبة املئوية العدد اجلنس املتغريات

  1,47 288 ذكر إقليم الشمال

  9,52 323 أنثى

  5,44 551 ذكر إقليم الوسط

  5,55 687 أنثى

  7,46 85 ذكر إقليم اجلنوب

  3,53 97 أنثى
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  أداة الدراسة-8-4

د االطالع على األدب الرتبوي املتعلق مبوضوع الدراسة، واالطالع على مت إعداد أداة الدراسة بع          
)، ودراسة 2007)، ودراسة الدندانة (2006استبانات الدراسات السابقة اآلتية: دراسة الرشيدي (

) فقرة، موزعة على مخسة 50). وقد تألفت استبانة الدراسة يف صورا األولية من (2007اهلاجري (
  جماالت.

  صدق األداة       - 8-4-1 

للتحقق من صدق احملتوى ألداة الدراسة، مت عرضها بصورا األولية على عشرة من احملكمني من ذوي      
االختصاص يف أصول الرتبية، وعلم االجتماع، وعلم النفس يف جامعة عمان العربية، وكلية العلوم الرتبوية 

بداء رأيهم يف فقرات االستبانة من حيث السالمة اللغوية اجلامعية، األونروا، واجلامعة األردنية، وذلك إل
والصياغة، ومدى وضوح الفقرات، ومدى ارتباط الفقرة باال الذي يتضمنها، وتقدمي املقرتحات باحلذف 

) من احملكمني فأكثر على الفقرة دليل على مناسبتها، ومت 8أو اإلضافة، أو التعديل، واعتربت موافقة (
) فقرات. وأصبحت األداة تتألف يف 5) فقرات، وصياغة (9ت احملكمني، ومت حذف (األخذ مبالحظا

) فقرة، موزعة على مخسة جماالت على النحو اآليت: اال األول (املواطنة 41صورا النهائية من (
فقرات، ) 10) فقرة، واال الثاين (الوعي السياسي)، ويشتمل على (12واالنتماء) ويشتمل على (

ال الرابع (اجلانب اإلنساين وقبول 9ال الثالث (احلقوق والواجبات) ويشتمل على (وافقرات، وا (
  ) فقرات.4) فقرات، واال اخلامس (العمل التطوعي) ويشتمل على (6اآلخر)، ويشتمل على (

  ثبات األداة-8-4-2

االختبار، وذلك بتطبيق االختبار مت التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة االختبار وإعادة    
) طالبًا وطالبة من خارج عينة الدراسة، وبعد إصبعني مت التطبيق الثاين، ومت 35على عينة تكونت من (

  ) يبني ذلك:3)، واجلدول (0 ,83استخراج معامل ارتباط (بريسون) بني التطبيقني، وبلغ (
  

  ات (معامل ارتباط بيرسون)): يبين قيم معامالت الثب3الجدول (                
                          
  معامل ارتباط بيرسون  عدد الفقرات  المجاالت  رقم المجال

 0,87  12 املواطنة واالنتماء 1

  76,0 10 الوعي السياسي 2
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  78,0  9 احلقوق والواجبات 3

  79,0  6 اجلانب اإلنساين وقبول اآلخر 4

  82,0  4  العمل التطوعي 5

  83,0 41 الكلي  

  إجراءات الدراسة-9

  لتحقيق هدف الدراسة، مت القيام باإلجراءات اآلتية:     
  حتديد جمتمع وعينة الدراسة.-9-1
  تطوير أداة الدراسة، والتحقق من صدقها وثباا.-9-2
  احلصول على كتاب تسهيل مهمة توزيع االستبانات.-9-3
) 2031بلغ عدد االستبانات الصاحلة للتحليل ( اسرتداد االستبانات، وتدقيقها، وتفريغها، وقد-9-4

  .SPSSاستبانة، ومت إدخال القيم يف احلاسوب، وحللت وعوجلت إحصائياً باستخدام برنامج 
  وجرى احلكم على قيم املتوسطات احلسابية وتصنيفها إىل (كبرية، متوسطة، -9-5

  لك يكون املعيار:، وبذ33,0= 3÷1-3قليلة) باالعتماد على املعيار اآليت:         
1 +66,0 =66,1  

66,1 +66,0  =34,2  
34,2 +66,0 =00,3  
) يكون دور املدرسة يف إكساب الطلبة ثقافة 66,1-1وبذلك تكون املستويات على النحو اآليت: (  

) فإن دور املدرسة يكون 34,2-66,1) املواطنة بدرجة قليلة، وإذا كانت قيمة املتوسط احلسايب
  ) يكون دور املدرسة كبرياً.00,3-34,2)ن املتوسط احلسايب متوسطاً، وإذا كا

  مناقشة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة.-9-6

  متغيرات الدراسة- 10

  املتغريات املستقلة: وتشتمل على اآليت:-10-1
  اجلنس، وله فئتان: ذكر، أنثى.- 10-1-1
  إقليم اجلنوب. اإلقليم، وله ثالثة فئات: إقليم الشمال، إقليم الوسط،- 10-1-2
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املتغري التابع: درجة تقييم طلبة الصف الثاين الثانوي لدور املدرسة الثانوية يف إكساب الطلبة -10-2
  ثقافة مفاهيم املواطنة.

  المعالجة اإلحصائية- 11

لإلجابة على السؤال األول، مت استخراج املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية الستجابات -11-1
  ينة الدراسة.أفراد ع

  لإلجابة على السؤال الثاين، مت استخدام اختبار (ت) اإلحصائي.-11-2
  لإلجابة على السؤال الثالث، مت استخدام حتليل التباين األحادي، واختبار-11-3

  توكي للمقارنات البعدية.            

  نتائج الدراسة ومناقشتها- 12

ملدرسة الثانوية يف إكسام ثقافة مفاهيم املواطنة من : ما تقييم الطلبة لدور االسؤال األول-12-1 
  وجهة نظر طلبة الصف الثاين الثانوي األكادميي يف األردن؟

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، وترتيب الفقرات،     
  يبني ذلك: )4ودرجة إكساب الطلبة ثقافة مفاهيم املواطنة، واجلدول (

): يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب ودرجة إكساب الطلبة ثقافة مفاهيم 4اجلدول (
  املواطنة، من وجهة نظر الطلبة أنفسهم.

   
درجة إكساب    الرتتيب  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  عدد الفقرات  ااالت

الطلبة ثقافة 
  مفاهيم املواطنة

  كبرية     1      376,0      495,2      12     ملواطنة واالنتماءا 

  متوسطة    5      469,0  280,2      10     الوعي السياسي 

  كبرية     4      507,0  383,2 9     احلقوق والواجبات 

  كبرية     3      484,0  469,2 6     اجلانب اإلنساين وقبول اآلخر 

  كبرية      2      565,0  473,2 4     العمل التطوعي 

  كبرية         370,0  416,2 41    الكلي   
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) أن دور املدرسة الثانوية يف إكساب طلبة الصف الثاين الثانوي األكادميي يف األردن، 4يتبني من اجلدول (
ثقافة مفاهيم املواطنة، جاء بدرجة كبرية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، حيث بلغ املتوسط احلسايب 

)، وقد تراوحت املتوسطات احلسابية 370,0)، باحنراف معياري مقداره (416,2الكلية لألداة ( للدرجة
)، وقد جاءت درجة 495,2  -280,2ملتوسط استجابات أفراد العينة على جماالت الدراسة ما بني (

بة لدور املدرسة الثانوية يف إكساب الطلبة ثقافة املواطنة واالنتماء، بدرجة كبرية، وجاء هذا اال تقييم الطل
)، وجاء جمال 376,0)، باحنراف معياري (495,2يف املرتبة األوىل، وقد بلغ متوسط استجابات العينة (

خر، وجاء يف املرتبة الرابعة، جمال العمل التطوعي يف املرتبة الثانية، يليه جمال اجلانب اإلنساين وقبول اآل
احلقوق والواجبات. وقد جاءت درجة تقييم الطلبة لدور املدرسة الثانوية يف إكسام ثقافة املواطنة على 
ااالت األربعة السابقة، بدرجة كبرية. بينما جاءت درجة تقييم الطلبة لدور املدرسة الثانوية يف إكسام 

  الوعي السياسي، متوسطة. ثقافة املواطنة على جمال
وملعرفة درجة تقييم الطلبة لدور املدرسة الثانوية يف إكسام ثقافة مفاهيم املواطنة على فقرات كل      

  ) تبني ذلك.9)، (8)، (7)، (6)، (5جمال من جماالت الدراسة، فاجلداول: (
ب ودرجة إكساب الطلبة ثقافة مفاهيم ): يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتي5اجلدول (

  املواطنة لفقرات جمال املواطنة واالنتماء، من وجهة نظر الطلبة أنفسهم.
   

رقم 
  الفقرة

املتوسط   الفقرات
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري 

ترتيب 
  الفقرات

درجة حدة 
  املشكلة 

التأكيد على قيمة الوطن يف حاالت الرخاء   1
  والشّدة

  كبرية 1     641,0   632,2  

  كبرية  7     625,0    515,2   تنمية اجتاهات الفرد حنو الوحدة الوطنية 2

  210,2  تنمية اجتاهات الفرد حنو الصناعات الوطنية 3
  

  متوسطة 12     743,0  

إبراز دور الفرد على املشاركة يف األعمال  4
  التطوعية خلدمة الوطن

  متوسطة  11     670,0    333,2

هات الفرد على اإلقبال واملشاركة يف تنمية اجتا 5
  االحتفاالت الوطنية

  كبرية  9     689,0    490,2   
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تنمية اإلحساس بضرورة احملافظة على  6
  املمتلكات العامة

  كبرية  5     643,0    540,2  

  كبرية  3     577,0    582,2      إبراز قيم احملافظة على الوطن ومحايته 7

  كبرية  10     687,0    437,2     ة الدولةالرتكيز على مبدأ سياد 8

  كبرية  6     0, 656  2, 520  االعتزاز بإجنازات الوطن ودعمها 9

  كبرية  8     679,0    502,2    التزام بالعادات والقيم والتقاليد اإلجيابية 10

  كبرية  2     624,0  602,2    االعتزاز بانتماء الفرد لوطنه 11

  كبرية  4     638,0    562,2    احلةتعزيز مسات املواطنة الص 12

  كبرية    376,0    495,2  الكلي     

 
)، 632,2-210,2) أن املتوسطات احلسابية هلذا اال تراوحت ما بني (5يتبني من اجلدول (   

)، وبلغ املتوسط احلسايب الستجابات أفراد العينة 473,0- 577,0وتراوحت االحنرافات املعيارية ما بني (
)، وهذا يعين أن درجة تقييم الطلبة لدور 376,0)، باحنراف معياري مقداره (495,2ل ككل (على اا

املدرسة الثانوية يف إكساب طلبة الصف الثاين الثانوي ثقافة املواطنة واالنتماء قد جاءت بدرجة كبرية، من 
انوية قد جاء بدرجة  وجهة نظر الطلبة أنفسهم. وقد أظهرت استجابات أفراد العينة أن دور املدرسة الث

) فقرة. وقد 12) فقرة، من جمموع فقرات اال البالغة (2) فقرات، ومتوسطة على (10كبرية على (
يعزى ذلك ألن مناهج الرتبية الوطنية تركز على مفاهيم املواطنة واالنتماء يف مجيع املراحل الدراسية، وكذلك 

هو مبثابة حماولتهم للحصول على الدعم العاطفي، ويكون ألن الدافع لقيم املواطنة واالنتماء لدى الطلبة 
ذلك من خالل االشرتاك يف األنشطة التعاونية ما بني الطلبة، مث التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، وهذا 
الدور ميّسر للمدرسة الثانوية أن تقوم به نظراً إلميان املدرسة والقائمني عليها، ولرتكيز فلسفة الرتبية الوطنية 

ى قيمة الوطن، وقيم احملافظة على الوطن ومحايته، وقيم اعتزاز الفرد باالنتماء للوطن، وقيم احملافظة على عل
املمتلكات العامة، واالعتزاز بإجنازات الوطن. وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة اخلضور 

ى طلبة املرحلة األساسية يف )، اليت أشارت نتائجها إىل أن مستوى تطور مفهوم االنتماء لد2006(
)، اليت أشارت نتائجها إىل أن دور اجلامعة 2007األردن جاء مرتفعاً. واتفقت مع نتائج دراسة اهلاجري (

يف تنمية قيم املواطنة لدى طلبة جامعة الكويت كان مرتفعاً. واختلفت مع نتائج دراسة الدندانة 
ة املرحلة الثانوية العامة يف األردن بقيم املواطنة الصاحلة )، اليت أشارت نتائجها إىل أن التزام طلب2007(

  جاء بدرجة متوسطة على جمال االنتماء.
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) اليت 1وقد حصلت الفقرات اآلتية على أعلى متوسطات حسابية (مرتبة تنازلياً): الفقرة رقم(       
اليت تنص: االعتزاز بانتماء ) 11تنص: التأكيد على قيمة الوطن يف حاالت الرخاء والشّدة، والفقرة رقم (

) اليت تنص: إبراز قيم احملافظة على الوطن ومحايته. وقد حصلت الفقرتني 7الفرد لوطنه، والفقرة رقم (
) 3اآلتيتني على أقل متوسطات حسابية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، (مرتبة تصاعدياً): الفقرة رقم (

) اليت تنص: إبراز دور الفرد على 4الوطنية، والفقرة رقم ( اليت تنص: تنمية اجتاهات الفرد حنو الصناعات
  املشاركة يف األعمال التطوعية خلدمة الوطن.

  
): يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة إكساب الطلبة 6الجدول (

  هم.ثقافة مفاهيم المواطنة لفقرات مجال الوعي السياسي من وجهة نظر الطلبة أنفس
  

رقم 
  الفقرة

املتوسط   الفقرات
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري 

ترتيب 
  الفقرات

  درجة 

  كبرية    1    642,0   557,2    التأكيد على احرتام الدستور وسيادة القانون 13

  متوسطة  6   717,0  307,2  إبراز شروط جناح الدميقراطية 14

  متوسطة 8    723,0   165,2    التأكيد على أمهية املشاركة يف احلياة السياسية 15

التأكيد على ضرورة ممارسة املبادئ الدميقراطية  16
  مع اآلخرين

  متوسطة  5    732,0  312,2  

  كبرية    2    688,0  457,2    إبراز طبيعة نظام احلكم يف الوطن 17

إبراز دور التعددية السياسية كمنهج سياسي  18
  ومصدر إلثراء الفكر اإلنساين.

  متوسطة  9    718,0  100,2  

  متوسطة  4    752,0  320,2    إبراز أمهية املشاركة يف االنتخابات النيابية. 19

إبراز دور السلطة التشريعية يف مراقبة أداء  20
  احلكومة.

  متوسطة  7   756,0  210,2  

إبراز أمهية االخنراط يف األحزاب السياسية  21
  الوطنية.

  متوسطة  10    762,0  070,2

  متوسطة  3    755,0  325,2    على مبدأ الشورى وتطبيقه. التأكيد 22

  متوسطة     469,0   280,2    الكلي     
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)، 557,2-070,2) أن املتوسطات احلسابية هلذا اال تراوحت ما بني (6يتبني من اجلدول (   

أفراد العينة )، وبلغ املتوسط احلسايب الستجابات 762,0- 642,0وتراوحت االحنرافات املعيارية ما بني (
)، وهذا يعين أن درجة تقييم الطلبة لدور 469,0)، باحنراف معياري مقداره (280,2على اال ككل (

املدرسة الثانوية يف إكساب طلبة الصف الثاين الثانوي ثقافة الوعي السياسي قد جاءت بدرجة متوسطة، 
أن دور املدرسة الثانوية قد جاء بدرجة  من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. وقد أظهرت استجابات أفراد العينة 

) فقرات. وقد يعزى 10) فقرات، من جمموع فقرات اال البالغة(8) فقرة، ومتوسطة على (2كبرية على (
ذلك إىل وجود قناعة متجذرة يف نفوس املواطنني مفادها أن ال جدوى من السياسة، وال جدوى من 

هذه النظرة على فكر معظم الشباب، مع ما يرافقها من  االخنراط يف األحزاب السياسية، وقد انعكست
اخلوف من عواقب املشاركة يف العمل السياسي، وقد يعود ذلك أيضًا إىل أن التعليم احلايل بشكل عام، 
ومناهج الرتبية الوطنية بشكل خاص ال تقدم للطلبة املعلومات الالزمة للمشاركة يف احلياة السياسية 

ىل ذلك فإن معلمي مادة الرتبية الوطنية حيجمون عن اخلوض أمام طلبتهم يف بعض بفعالية، وباإلضافة إ
، Chamberlin, 2002القضايا السياسية. وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (

)، وقد حصلت الفقرتني اآلتيتني على أعلى Pike, 2008)، ودراسة (Ross , 2007ودراسة روس (
) اليت تنص: التأكيد على احرتام الدستور وسيادة 13بة تنازلياً): الفقرة رقم(متوسطات حسابية (مرت

  ) اليت تنص: إبراز طبيعة نظام احلكم يف الوطن.17القانون، والفقرة رقم (
وقد حصلت الفقرات اآلتية على أقل متوسطات حسابية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، (مرتبة    

 تنص: إبراز أمهية االخنراط يف األحزاب السياسية الوطنية، والفقرة رقم ) اليت21تصاعدياً): الفقرة رقم (
) اليت تنص: إبراز دور التعددية السياسية كمنهج سياسي ومصدر إلثراء الفكر اإلنساين، والفقرة رقم 18(
راز دور ) اليت تنص: إب20) اليت تنص: التأكيد على أمهية املشاركة يف احلياة السياسية، والفقرة رقم (15(

السلطة التشريعية يف مراقبة أداء احلكومة. وقد يعزى ذلك ملا خيتزن يف العقلية األردنية من ممارسات سلبية 
  جتاه السياسيني واحلزبيني يف فرتات سابقة وال تزال آثارها وخملفاا باقية حىت اآلن.    
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): يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة إكساب الطلبة 7لجدول (ا
  ثقافة مفاهيم المواطنة لفقرات مجال الحقوق والواجبات من وجهة نظر الطلبة أنفسهم.

رقم 
  الفقرة

المتوسط   الفقرات
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

ترتيب 
  الفقرات

  درجة 

  كبرية  1     651,0  535,2   وق وواجبات املواطنني.الرتكيز على حق 23

إبراز حدود احلريات ومسؤوليات الفرد  24
  الشخصية واملدنية.

  كبرية  5     732,0  400,2 

التأكيد على حرية التعبري لالرتقاء مبستوى  25
  النقد الذايت.

  متوسطة  9     759,0  287,2 

 إبراز دور الفرد يف ممارسة احلريات اليت نصّ  26
  عليها الدستور.

  متوسطة  7     729,0  327,2 

  كبرية  6     731,0  370,2   الرتكيز على أدوار الفرد اإلجيابية يف اتمع. 27

تنمية الشعور بتحمل األفراد ملسؤوليام جتاه  28
  الوطن.

  كبرية  2     699,0  455,2 

  بريةك  3     714,0  422,2   أمهية حصول املواطن على حقوقه الكاملة. 29

إبراز مبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف احلقوق  30
  والواجبات.

  متوسطة  8     736,0  324,2 

التأكيد على حق املرأة يف اخلروج للعمل  31
  والتعليم

  كبرية  4     730,0  412,2 

  كبرية    507,0  383,2  الكلي      

  
)، 535,2-287,2ل تراوحت ما بني () أن املتوسطات احلسابية هلذا اا7يتبني من اجلدول (   

)، وبلغ املتوسط احلسايب الستجابات أفراد العينة 759,0- 651,0وتراوحت االحنرافات املعيارية ما بني (
)، وهذا يعين أن درجة تقييم الطلبة لدور 507,0)، باحنراف معياري مقداره (383,2على اال ككل (

اين الثانوي ثقافة احلقوق والواجبات، قد جاءت بدرجة كبرية املدرسة الثانوية يف إكساب طلبة الصف الث
من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. وقد أظهرت استجابات أفراد العينة أن دور املدرسة الثانوية قد جاء بدرجة  

) فقرات، وقد يعزى 9) فقرات من جمموع فقرات اال البالغة (3) فقرات، ومتوسطة على (6كبرية على (
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درسة حىت تكون قادرة على ضبط األمور بني الطلبة، لذلك جندها تويل قيم احلقوق ذلك لكون امل
) يف جانب 2005والواجبات أمهية كبرية. وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة عيوري (

الواجبات، حيث بينت نتائجها أن دور املدرسة يف تنمية قيم املواطنة من حيث الواجبات كان بدرجة 
ة، واختلفت معها من حيث احلقوق، حيث أشارت نتائجها إىل أن دور املدرسة يف تنمية قيم املواطنة عالي

  من حيث احلقوق فقد جاء بدرجة متوسطة.
)، اليت 23وقد حصلت الفقرات اآلتية على أعلى متوسطات حسابية (مرتبة تنازلياً): الفقرة رقم(       

) اليت تنص: تنمية الشعور بتحمل األفراد 28نني، والفقرة رقم (تنص: الرتكيز على حقوق وواجبات املواط
  ) اليت تنص: أمهية حصول املواطن على حقوقه الكاملة.29ملسؤوليام جتاه الوطن، والفقرة (

وقد حصلت الفقرات اآلتية على أقل متوسطات حسابية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، (مرتبة    
ليت تنص: التأكيد على حرية لتعبري لالرتقاء مبستوى النقد الذايت، والفقرة ) ا25تصاعدياً): الفقرة رقم (

) اليت 26) اليت تنص: إبراز مبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف احلقوق والواجبات، والفقرة رقم (30رقم (
  تنص: إبراز دور الفرد يف ممارسة احلريات اليت نّص عليها الدستور.  

  
متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة إكساب الطلبة ): يبين ال8الجدول (

  ثقافة مفاهيم المواطنة لفقرات مجال الجانب اإلنساني وقبول اآلخر من وجهة نظر الطلبة أنفسهم.
  

رقم 
  الفقرة

المتوسط   الفقرات
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

ترتيب 
  الفقرات

درجة حدة 
  المشكلة 

  كبرية  2     711,0   522,2  على احرتام ثقافة اآلخرين.الرتكيز  32

  كبرية  3     707,0   502,2   احرتام اإلنسان دون النظر إىل عرقه أو دينه. 33

التأكيد على قبول التعددية يف الرأي  34
  واالجتاهات.

  كبرية  5     678,0   395,2 

  كبرية  1     633,0   622,2   احرتام العقيدة واألديان. 35

التأكيد على قيمة التواصل بني احلضارات  36
  والشعوب.

  متوسطة  6     704,0   312,2 

  كبرية  4     674,0   460,2   التأكيد على أدب احلوار واملناقشة. 37

  كبرية    484,0   469,2   الكلي      
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، )622,2- 312,2) أن املتوسطات احلسابية هلذا اال تراوحت ما بني (8يتبني من اجلدول (   
)، وبلغ املتوسط احلسايب الستجابات أفراد العينة 711,0- 633,0وتراوحت االحنرافات املعيارية ما بني (

)، وهذا يعين أن درجة تقييم الطلبة لدور 484,0)، باحنراف معياري مقداره (469,2على اال ككل (
ساين وقبول اآلخر قد جاءت املدرسة الثانوية يف إكساب طلبة الصف الثاين الثانوي ثقافة اجلانب اإلن

بدرجة كبرية، من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. وقد أظهرت استجابات أفراد العينة أن دور املدرسة الثانوية 
) 6) فقرات، ومتوسطة على (فقرة واحدة) من جمموع فقرات اال البالغة (5قد جاء بدرجة كبرية على (

مل على تعزيز متسك الطلبة بقيم اجلانب اإلنساين وقبول فقرات. وقد يعزى ذلك إىل تضافر عدة عوامل تع
اآلخر، واليت تعمل على تسهيل مهمة املدرسة وجناحها يف تعزيز هذا اجلانب لدى الطلبة، ومن هذه 
العوامل: العقيدة، والتنشئة األسرية، وفكر العوملة، والوعي الفكري نوعًا ما، مجيع هذه العوامل تركز على 

  سان بغض النظر عن دينه أو عرقه أو طائفته.قيم احرتام اإلن
) اليت 35وقد حصلت الفقرات اآلتية على أعلى متوسطات حسابية (مرتبة تنازلياً): الفقرة رقم(       

) اليت تنص: الرتكيز على احرتام ثقافة اآلخرين، والفقرة 32تنص: احرتام العقيدة واألديان، والفقرة رقم (
  إلنسان دون النظر إىل عرقه أو دينه.) اليت تنص: احرتام ا33(

) 36وقد حصلت الفقرة اآلتية على أقل متوسط حسايب من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، الفقرة رقم (   
  اليت تنص: التأكيد على قيمة التواصل بني احلضارات والشعوب.   

  
ة إكساب الطلبة ): يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرج9الجدول (

  ثقافة مفاهيم المواطنة لفقرات مجال العمل التطوعي، من وجهة نظر الطلبة أنفسهم.
  

رقم 
  الفقرة

المتوسط   الفقرات
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

ترتيب 
  الفقرات

درجة حدة 
  المشكلة 

  كبرية  3     667,0   472,2    غرس حب العمل وتقديسه. 38

  كبرية  2     678,0   487,2    مل بروح الفريق.التأكيد على أمهية الع 39

  كبرية  4     730,0   415,2    تنمية روح العمل التطوعي من أجل اآلخرين. 40

  كبرية  1     732,0   517,2    التأكيد على قيمة العطاء للوطن.  41

  كبرية    565,0   473,2    الكلي     
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)، 517,2-415,2ذا اال تراوحت ما بني () أن املتوسطات احلسابية هل9يتبني من اجلدول (   

)، وبلغ املتوسط احلسايب الستجابات أفراد العينة 732,0- 667,0وتراوحت االحنرافات املعيارية ما بني (
). وهذا يعين أن درجة تقييم الطلبة لدور 565,0)، باحنراف معياري مقداره (473,2على اال ككل (

الصف الثاين الثانوي ثقافة العمل التطوعي، قد جاءت بدرجة كبرية من  املدرسة الثانوية يف إكساب طلبة
وجهة نظر الطلبة أنفسهم. وقد أظهرت استجابات أفراد العينة أن دور املدرسة الثانوية قد جاء بدرجة  

) فقرات. وقد يعزى ذلك كون فطرة اإلنسانية 4) فقرات من جمموع فقرات اال البالغة (4كبرية على (
على مبدأ مساعدة اآلخرين، وقد جاءت األديان السماوية مؤكدة لذلك، وقد جتّسد ذلك يف ذاكرة تقوم 

البشر، ومتثّل يف ممارسام احلياتية، وانتقل بالتقليد إىل األبناء، وعززته مؤسسات اتمع املتعددة، ومن 
تطوعي من القيام حبمالت ضمنها املدارس على اختالف مستوياا، اليت عملت على تعزيز قيم العمل ال

نظافة عامة يف مؤسسات اتمع احمللي، ومساعدة اتمع احمللي يف قطف الثمار، مع ما يرافق ذلك من 
 Chamberlinشعور باإلجناز لدى الطلبة. وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (

بريطانيا ضعفًا يف املسامهة يف قضايا  اليت أشارت نتائجها إىل أن طلبة املرحلة األساسية يف )2002,
) اليت أشارت إىل أن التزام طلبة املرحلة الثانوية 2007اتمع احمللي، وكذلك اختلفت مع دراسة الدندانة (

 العامة يف األردن بقيم املواطنة الصاحلة، جاء بدرجة متوسطة يف جمال املشاركة اتمعية.
) اليت 41على أعلى متوسطات حسابية (مرتبة تنازلياً): الفقرة رقم( وقد حصلت الفقرتني اآلتيتني       

) اليت تنص: التأكيد على أمهية العمل بروح 39تنص: التأكيد على قيمة العطاء للوطن، والفقرة رقم (
  الفريق.                      

) 40، الفقرة رقم (وقد حصلت الفقرة اآلتية على أقل متوسط حسايب من وجهة نظر الطلبة أنفسهم   
  اليت تنص: تنمية روح العمل التطوعي من أجل اآلخرين.

) يف درجة تقييم α =05,0: هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى (الثاني السؤال-12-2 
الطلبة لدور املدرسة الثانوية يف إكسام ثقافة مفاهيم املواطنة من وجهة نظر طلبة الصف الثاين الثانوي يف 

  ردن تبعاً ملتغري اجلنس؟ األ
) ملعرفة داللة الفروق يف T-testلإلجابة على هذا السؤال مت استخدام اختبار (ت) اإلحصائي (    

درجة تقييم أفراد العينة لدور املدرسة الثانوية يف إكسام ثقافة مفاهيم املواطنة من وجهة نظر طلبة الصف 
  ) يبني ذلك:     10جلنس، واجلدول (الثاين الثانوي يف األردن تبعاً ملتغري ا
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): يبين نتائج اختبار (ت) اإلحصائي لداللة الفروق في درجة تقييم أفراد العينة لدور 10الجدول (
المدرسة الثانوية في إكسابهم ثقافة مفاهيم المواطنة من وجهة نظر طلبة الصف الثاني الثانوي في 

  األردن، تبعاً لمتغير الجنس.

  )α  =05, 0(دالة إحصائياً عند مستوى  *
) بني متوسط استجابات α =05,0) وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى (10يتبني من اجلدول (

اطنة على جمال أفراد العينة يف درجة تقييمهم لدور املدرسة الثانوية يف إكساب الطلبة ثقافة مفاهيم املو 
)، وهي قيمة 493,2املواطنة واالنتماء تبعاً ملتغري اجلنس لصاحل الذكور، حيث بلغت قيمة (ت) احملسوبة (

  المتوسط  العدد الجنس الالمج        
 الحسابي

  االنحراف 
 المعياري

قيمة(ت) 
 المحسوبة

مستوى    
 الداللة

    360,0  2 ,542  942  ذكر  املواطنة واالنتماء
493,2  

  
  387,0  449,2  1107  أنثى  *013,0

  942  ذكر الوعي السياسي
  

359,2  465,0   
207,3  

  
001,0*  

  463,0  210,2 1107  أنثى

  942  ذكر اجباتاحلقوق والو 
 

408,2  514,0    
525,0  

  
601,0  

  501,0  381,2 1107  أنثى

اجلانب اإلنساين 
  وقبول اآلخر

  942 ذكر
  

425,2  503,0    
-828,1 
 

  
068,0  

  462,0  513,2 1107  أنثى

  942  ذكر العمل التطوعي
  

478,2  544,0    
199,0  

  
843,0  

  586,0  467,2  1107  أنثى

  942  ذكر الكلي
  

444,2  375,0    
561,1  

  
119,0  

  363,0  387,2 1107  أنثى
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)، وقد يعزى ذلك كون الذكور أكثر اهتماما بالقيم اليت تتعلق α =05,0دالة إحصائيًا عند مستوى (
وعي ملثل هذه القيم لدى اإلناث الزالت قليلة. مبفاهيم املواطنة واالنتماء من اإلناث، وكذلك فإن درجة ال

) من حيث وجود فرق تبعًا ملتغري 2010وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الدراعني (
اجلنس، لكنهما اختلفا من حيث داللة الفرق، حيث كان الفرق لصاحل اإلناث يف دراسة الدراعني. 

) بني متوسط استجابات أفراد العينة يف α =05,0ستوى (وكذلك وجود فرق ذو داللة إحصائية عند م
درجة تقييمهم لدور املدرسة الثانوية يف إكساب الطلبة ثقافة مفاهيم املواطنة على جمال الوعي السياسي 

)، وهي قيمة دالة إحصائياً 207,3تبعًا ملتغري اجلنس لصاحل الذكور، حيث بلغت قيمة (ت) احملسوبة (
)، وقد يعزى ذلك لوجود القيود االجتماعية اليت ال حتبذ وجود العنصر النسائي α =05,0عند مستوى (

يف اال السياسي. ويعود ذلك أيضًا إىل التنشئة األسرية اليت ترى أن اال السياسي هو مناط بالذكور، 
اتفقت ولتخوف املواطنني من عواقب املشاركة يف العمل السياسي وبشكل خاص ما يتعلق باإلناث. وقد 

) من حيث وجود فرق تبعًا ملتغري اجلنس، لكنهما 2010نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الدراعني (
اختلفا من حيث داللة الفرق، حيث كان الفرق لصاحل اإلناث يف دراسة الدراعني. بينما أظهرت النتائج 

لثانوية يف إكساب الطلبة لثقافة عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية يف درجة تقييم الطلبة لدور املدرسة ا
املواطنة على ااالت: احلقوق والواجبات، واجلانب اإلنساين وقبول اآلخر، والعمل التطوعي، وعلى 
الدرجة الكلية. حيث بلغت قيمة (ت) احملسوبة على ااالت السابقة (بالرتتيب) على النحو اآليت: 

هذه القيم غري دالة إحصائيًا عند مستوى  )، ومجيع561,1)، (199,0)، (828,1- )، (525,0(
)α =05,0) اليت أشارت نتائجها 2007). وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الدندانة ،(

إىل عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية يف درجة التزام طلبة املرحلة الثانوية العامة يف األردن بقيم املواطنة 
) بشكل عام، 2010فت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الدراعني (الصاحلة تعزى للجنس. واختل

اليت أشارت نتائجها إىل وجود فرق ذو داللة إحصائية يف دور املدرسة األساسية يف األردن يف تعميق 
مفهوم املواطنة لدى الطلبة، تعزى ملتغري اجلنس لصاحل اإلناث، وقد يعزى ذلك الختالف املرحلة الدراسية، 

  تبلور النضج الكايف لدى الطلبة يف فهم قيم املواطنة بشكل واع. وعدم

) يف درجة تقييم α =05,0: هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى (الثالث السؤال-12-3   
الطلبة لدور املدرسة الثانوية يف إكسام ثقافة مفاهيم املواطنة من وجهة نظر طلبة الصف الثاين الثانوي يف 

  تبعاً ملتغري اإلقليم؟األردن 
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) ملعرفة one-way ANOVAلإلجابة على هذا السؤال مت استخدام حتليل التباين األحادي (   
داللة الفروق يف درجة تقييم الطلبة لدور املدرسة الثانوية يف إكسام ثقافة مفاهيم املواطنة من وجهة نظر 

  ) يبني ذلك:11قليم، واجلدول (طلبة الصف الثاين الثانوي يف األردن تبعاً ملتغري اإل
  

) لداللة الفروق في one-way ANOVA): نتائج تحليل التباين األحادي (11الجدول (
درجة تقييم الطلبة لدور المدرسة الثانوية في إكسابهم ثقافة مفاهيم المواطنة من وجهة نظر طلبة 

  الصف الثاني الثانوي في األردن تبعاً لمتغير اإلقليم؟
درجات   مجموع المربعات  صدر التباينم المجاالت

  الحرية
متوسط 

  المربعات
قيمة (ف) 

  المحسوبة
مستوى 
 الداللة

  
  املواطنة واالنتماء

     138,0  2     276,0  بني اموعات
970,0  

  
  142,0  397  384,56  داخل اموعات  382,0  

   399  660,56  اموع

  
  الوعي السياسي

     468,0     2  937,0  بني اموعات
  133,2  

  
  220,0   397  187,87  داخل اموعات  123,0

   399  124,88  اموع

  
  احلقوق والواجبات

    277,0  2  553,0  بني اموعات
  075,1  

  
  257,0   397  173,102  داخل اموعات  342,0

   399  726,102  اموع

اجلانب اإلنساين 
  وقبول اآلخر

    068,0    2      136,0  بني اموعات
  289,0  

  
  236,0    397  594,93  داخل اموعات  749,0

   399  731,93  اموع

  
  العمل التطوعي

    480,1     2      960,2  بني اموعات
  713,4  

  
  314,0      397  688,124  داخل اموعات  *009,0

   399  649,127  اموع

 
 الكلي

   0و176 2      352,0 بني اموعات
  287,1  

 
  137,0  397  323,54 داخل اموعات  277,0

  399  676,54 اموع
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  )α  =05, 0(دالة إحصائياً عند مستوى  *
) يف درجة تقييم α =05,0) عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى (11يتبني من اجلدول (  

م ثقافة مفاهيم املواطنة من وجهة نظر طلبة الصف الثاين الثانوي يف لدور املدرسة الثانوية يف إكسا الطلبة
األردن تبعًا ملتغري اإلقليم على الدرجة الكلية وعلى  جماالت الدراسة اآلتية : املواطنة واالنتماء، وجمال 

(ف) الوعي السياسي، وجمال احلقوق والواجبات، وجمال اجلانب اإلنساين وقبول اآلخر، حيث بلغت قيمة 
) ، 133,2) ، (970,0) ، (287,1احملسوبة على ااالت السابقة ( بالرتتيب ) على النحو اآليت: (

)، وقد يعزى α =05,0)، ومجيع هذه القيم غري دالة إحصائيًا عند مستوى (289,0) ، (075,1(
تعليمات املتعلقة ذلك كون الطلبة ( ذكور ، وإناث) خيضعون لنفس املناهج، ولنفس األنظمة والقوانني وال

بقيم املواطنة واالنتماء، ولقيم احلقوق والواجبات، وقيم اجلانب اإلنساين وقبول اآلخر، حيث أم 
يكتسبون من خالل ممارستهم لألنشطة الدراسية، يتعلمون أدوارًا اجتماعية جديدة، فيتعلمون احلقوق 

هم، كما يتعلمون التعاون واالنضباط والواجبات وضبط االنفعاالت والتوفيق بني حاجام وحاجات غري 
والوعي الوطين واحلفاظ على املصاحل العامة واالنتماء للمدرسة، وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج 

)، اليت أشارت نتائجها إىل عدم وجود اختالف يف اجتاهات طلبة املرحلة 2006دراسة الرشيدي (
وطنية باختالف احملافظة. بينما أظهرت النتائج وجود فرق ذو األساسية يف دولة الكويت حنو املفاهيم ال

داللة إحصائية يف درجة تقييم الطلبة لدور املدرسة الثانوية يف إكسام ثقافة مفاهيم املواطنة على جمال 
  العمل التطوعي.

رسة الثانوية ولتحديد داللة الفروق بني متوسط استجابات أفراد العينة يف درجة تقييمهم لدور املد        
يف إكساب الطلبة ثقافة املواطنة على جمال العمل التطوعي، مت إجراء اختبار املقارنات البعدية باستخدام 

  ) يبني ذلك.12، واجلدول (Tukey Testاختبار 
للفروقات بين متوسط استجابات أفراد العينة على  Tukey Test): نتائج اختبار 12الجدول (

  مجال العمل التطوعي.
المتوسط   المتغيرات             

  الحسابي
أقاليم   

  الشمال
أقاليم   أقاليم الوسط  

  الجنوب
مستوى 
  الداللة

  015,0  457,0-    *192,0-   -----     365,2   أقاليم الشمال  

  015,0  145,0  -----       *192,0-  557,2   أقاليم الوسط   

    -----    -----       -----     412,2   أقاليم اجلنوب  

  ) سα  =05, 0(دالة إحصائياً عند مستوى  *      
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) وجود فرق ذو داللة إحصائية بني طلبة إقليم الشمال وطلبة إقليم الوسط، 12يتبني من اجلدول (        
يف درجة تقييمهم لدور املدرسة الثانوية يف إكسام ثقافة العمل التطوعي، لصاحل طلبة إقليم الوسط 

) عند مستوى الداللة 192,0-)، إذ بلغت فروق املتوسطات (557,2ه (مبتوسط حسايب مقدار 
). وقد يعزى ذلك كون طلبة إقليم الوسط (والذي يشمل العاصمة)، حيتوي على مؤسسات 015,0(

اجتماعية متعددة، وبذلك تتاح للمدرسة فرص متعددة إلشراك الطلبة يف العمل التطوعي، مما قد ال يتاح 
  قاليم. للمدارس يف بقية األ

  التوصيات-13 

  بناًء على نتائج الدراسة جاءت التوصيات اآلتية:  
إعادة النظر يف مناهج الرتبية الوطنية جلميع املراحل الدراسية، حبيث تشتمل على القيم اليت  -13-1

تتعلق باجلانب السياسي، وأن تطرح هذه املفاهيم بشكل ميّكن الطلبة من امتالك وعي 
ياة الدميقراطية اليت يعيشها اتمع األردين. وميكن أن يرافق سياسي ناضج يتناسب مع احل

عملية تطوير مناهج الرتبية الوطنية، قيام وسائل اإلعالم املتعددة بعملية تثقيفية خمططة يف 
جمال الثقافة السياسية، حىت يتخرج جيل لديه القدرة على فهم ما يدور حوله من أحداث، 

 حكام على القضايا مبوضوعية.وحىت يكون قادراً على إصدار األ
تفعيل دور الربملانات املدرسية، حبيث يتدرب الطلبة على ممارسة االنتخابات منذ الصغر،  -13-2

وأن يتعود الطلبة تقييم عمل هذه الربملانات حبرية تامة ويف حدود احرتام الرأي والرأي 
 اآلخر.

بالوعي السياسي قادرون على  أن يتوىل تدريس مادة الرتبية الوطنية معلمون أكفاء، ميتازون -13-3
  التعامل مع األحداث برؤية ثاقبة وموضوعية.
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  المراجع

 
   المراجع العربية

 ، الرياض: مكتبة مناهج البحث في العلوم االنسانية). 2008إبراهيم،عبد اهللا، ، زين ( -
  الرشد.

  عرفة اجلامعية.، اإلسكندرية: دار املاألمن االجتماعي وقضية الحرية )،1988إسكندر، نبيل ( -

، العدد ، جملة اخلدمة االجتماعيةالعولمة والنتماء الوطني)، 1997اجلوهري، عبد اهلادي ( -
  .60-57)، القاهرة، 8(

، حبث مقدم التجربة التونسية في مجال تدريس التربية المدنية)، 2002احلفناوي، حياة ( -
    مرب.) نوف4-1يف املؤمتر األول للشبكة العربية للرتبية املدنية (

، عمان: دار كنوز التربية الوطنية )،2008اخلضور، علي، رباح، إسحاق، الثبيتان، قاسم ( -
  املعرفة للنشر والتوزيع.

دور مديري المدارس األساسية في تعميق مفهوم المواطنة لدى  )،2010الدراعني، فاتن ( -
  ن، األردن.رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة عمان العربية، عما طلبتهم في األردن،

درجة التزام طلبة المرحلة الثانوية العامة في األردن بقيم  )،2007الدندانة، سحر ( -
رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة عمان العربية، عمان،  المواطنة من وجهة نظر معلميهم،

  األردن.
دور معلمي الدراسات االجتماعية في تعزيز االنتماء الوطني  )،2007الرشيدي، منيف ( -

، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة عمان لدى تالميذ المرحلة االبتدائية في دولة الكويت
  العربية، عمان، األردن.

  http://airasedneys.com.16/7/2011 )،2011اايل بكر( -

، ترمجة المدارس التي تخلق أدوارًا حقيقية ذات قيمة للشباب)، 2000سورت، روجر ( -

  .88-75)، 3( 30، اتمجلة مستقبليأمحد عطية، 

المواطنة كما يتصورها طالب المرحلة الثانوية في المملكة )، 2005الصبيح، عبد اهللا ( -
اللقاء الثالث عشر لقادة  العربية السعودية وعالقة ذلك ببعض المؤسسات االجتماعية،

  .2005/ 1/ 28-26العمل الرتبوي، الباحة، السعودية، 
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، التربية الوطنية )،1993( كيمني، سعيد، سعيد، حممدصاحلية، حممد، مرعي، توفيق، احل -

 ، اجلمهورية اليمنية: وزارة الرتبية والتعليم.1ط
أثر االنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب )، 2005العامر، عثمان ( -

  ، (دراسة استكشافية)، اململكة العربية السعودية: وزارة الرتبية والتعليم.السعودي
  ، الرياض: دار جرير للنشر والتوزيع.التربية الوطنية)، 2009محد، صاحل، قاسم (العفيف، أ -
  ، القاهرة: طيبة للنشر والتوزيع.التعليم وأزمة اهلوية الثقافية)، 2009عطية، حممد ( -
) دور المدرسة األساسية في تنمية قيم المواطنة لدى التالميذ، من 2005عيوري، فرج ( -

  .13/5/2010htpp; // www.altarbia press.netالموقع اإللكتروني :
 المناهج الدراسية والوعي االجتماعي والسياسي للمرأة في مصر،)، 2001فرج، إهلام ( -

  التعليم ومستقبل اتمع املدين، اإلسكندرية: مركز اجلزويت الثقايف.
اإلسهامات المتوقعة للتعليم الجامعي في تنمية قيم )، 2003مكروم، عبد الودود ( -

 .153-121)، 32، (مستقبل التربية العربية ،مواطنةال

  ، عمان، األردن: وزارة الثقافة واإلعالم.االنتماء الوطني)، 1991امليثاق الوطين األردين ( -

تطوير مناهج التربية الوطنية والمدنية للمرحلتين األساسية )، 2007النوايسة، صباح (  -
، أطروحة دكتوراه غري سب والمجتمع األردنيوالثانوية في ضوء المعايير المعاصرة بما يتنا

  منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن.

درجة تمّثل طلبة جامعة الكويت لقيم المواطنة ودور الجامعة )، 2007اهلاجري، فيصل ( -
  رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن. في تنميتها،
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