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ملخص: 

ت �لدر��سة �حلالية درجة مر�عاة م�ساق �لرتبية �لوطنية يف �جلامعات �لأردنية  تق�سّ
مت ��ستبانة  مِّ ملبادئ �لدميقر�طية من وجهة نظر طلبة �مل�ساق، ولتحقيق �أهد�ف �لـدر��سة �سُ
عينة  وتكونت  �لوطنية،  �لرتبية  م�ساق  يف  تو�فرها  �لو�جـب  �لدميقر�طية  مببادئ  خا�سة 
�أهد�ف  ولتحقيق  و�لأهلية،  �حلكومية  �جلامعات  يف  وطالبة  طالبًا   )1658( من  �لـدر��سة 
نتائج  �أظهرت  فقرة،   )32( من  تكون  �لذي  �لدميقر�طية  مبادئ  مقيا�س  �ُ�ستخدم  �لدر��سة 
�لدر��سة �أَن جمال حرية �لتعبري عن �لر�أي جاء يف �ملرتبة �لأوىل، كما جاء جمال �مل�سوؤولية 
�لجتماعية يف �ملرتبة �لثانية، بينما جاء جمال �لعدل و�مل�ساو�ة يف �ملرتبة �لثالثة، وبذلك 
كانت درجة مر�عاة م�ساق �لرتبية �لوطنية يف �جلامعات �لأردنية ملبادئ �لدميقر�طية من 
وجهة نظر طلبة �مل�ساق بدرجة تقدير متو�سطة، و�أظهرت نتائج �لدر��سة وجود فروق ذ�ت 
وقد  �لذكور،  ول�سالح  �لتخ�س�س(  �لدر��سية،  �ل�سنة  )�جلن�س،  تعزى ملتغري  �إح�سائية  دللة 
خل�ست �لدر��سة �إىل عدد من �لتو�سيات منها: �رسورة �إ�سهام �لكتب �ملدر�سية وخا�سًة كتب 

�لرتبية �لوطنية بتكري�س مفهوم �لدميقر�طية ومبادئها يف �أذهان �لطلبة. 
�لرتبية  م�ساق  �لأردنية،  �جلامعات  �لدميقر�طية،  مبادئ  املفتاحية:  )الكلمات 

�لوطنية( . 
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National Education Course in Jordanian Universities Consideration 
for the Principles of Democracy from Students’ Point of View

Abstract: 

The objective of the study was to investigate the inclusion of democracy 
principles in national education courses in Jordanian universities from 
students’ point of view. To achieve the objective of the study، the researchers 
developed a questionnaire containing the democracy principles to be 
provided in national education courses. The questionnaire was administrated 
to a sample consisting of (1658) students. The researchers used Democracy 
Principle Checklist containing (22) . 

Results of the study indicated that opinion free expression ranked first، 
then social responsibility، while justice and equity ranked third. Results of 
the study indicate that students reported moderate levels for the inclusion 
of national education courses in Jordanian universities for the democratic 
principles. Results of the study indicated significant differences due to 
major، academic level and gender، in favor of males in students’ perceptions 
about inclusion of national education courses in Jordanian universities 
for the democratic principles. The study concluded with some important 
recommendations; including the necessity of school textbooks، especially 
national education textbooks، to promote the concept of democracy and its 
principles among students. 

Key words: Democracy principles، Jordanian universities، National 
education courses. 
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خلفية الدراسة: 
�أهمية، فاإنها ل  �أد�ة تعليمية مهمة للمعلم و�ملتعلم، وملا لهذه �لكتب من  تعدُّ �لكتب 
بد �أن تتمتع بكل �جلودة و�لإتقان، و�أن تكون مالئمة للعملية �لتعليمية، وبخا�سة للمتعلم 
�لذي ُيعُد حمور هذه �لعملية، كما �أن �لع�رس �لذي نعي�س فيه هو ع�رس تغيري وتطوير وتقدم 
علمي وتقني وتكنولوجي، فاإنه من �لأجدر بنا �إعادة �لنظر على �لدو�م يف �لكتب بعنا�رسها 

�ملختلفة ومر�جعتها وتعديلها مبا يالئم هذ� �لزدهار �لعلمي و�لتكنولوجي. 
وتعدُّ �لرتبية �أحد ميادين �حلياة �لرئي�سة �لتي تعنى بتكوين �لإن�سان، و�لعمل على بناء 
�أبناء �لوطن ن�سيجًا و�حد�ً يف �نتمائهم وولئهم  �ل�سخ�سية، وتربز �أهمية �لرتبية يف جعل 
لفل�سفة  �لعملي  �لتطبيق  لأنها  وغاياته؛  �أهد�فه  حتقيق  على  فتعمل  به،  و�لعتز�ز  للوطن 
�ملجتمع، وبذلك تظهر �أهمية �ملدر�سة يف تقدم �أبناء �ملجتمع ورفعته وتطوره ملا تقدمه من 

مو�د در��سية ت�ساعد يف حتقيق غايات �ملجتمع و�أهد�فه )�لطاهات، 2008( . 
و�لذي  لوطنه،  وولئه  �نتمائه  يف  �لفرد  �سعور  تقوية  �إىل  �لوطنية  �لرتبية  وتهدف 
يعتز ويفتخر به ويعمل على �لإخال�س له، وتقدمي كل ما ي�ساعد يف توفري �أ�سباب �ل�سعادة 
و�لطماأنينة له، ويقدم روحه فد�ء �لوطن يف �أي وقت دفاعًا عنه وعن كل من يحبه )نا�رس، 

 .  )2003
فيه،  يعي�س  �لذي  �ملجتمع  بو�قع  �لطالب  تزويد  �لوطنية  �لرتبية  �أهد�ف  �أهم  من  �إن 
وتهدف �أي�سًا �إىل �إعد�د �لإن�سان ليتكيف مع �لبيئة �لتي يعي�س فيها و�ملجتمع �لذي يعي�س 
�سعور  وتقوية  وخارجه،  �لوطن  حدود  د�خل  منه  �حلقوق  و�أخذ  له  �لو�جبات  وتقدمي  فيه، 

�لفرد بالنتماء لهذ� �لوطن وتقوية �إميانه و�لإخال�س له و�لدفاع عنه وقت �حلاجة. 
�ل�سعور  )تنمية  �لوطنية  بالرتبية  و�ملرتبطة  �ملتعلقة  �لعامة  �لأهد�ف  �أهم  ومن 
�لفر�س  يف  �ملو�طنني  بحق  �ل�سعور  وتنمية  وباأ�سالتها،  بها  و�لإميان  �لعربية  بالقومية 
�أعباء  وحتمل  �مل�سرتك  و�لعمل  �لتعاون  على  وتعمل  �لجتماعية،  و�مل�ساو�ة  �ملتكافئة 
لها،  و�لإخال�س  �لدميقر�طية  مبادئ  وتر�سيخ  وعو�طفهم،  �لغري  �آر�ء  و�حرت�م  �لآخرين، 
وتنمية �حل�س �لوطني لدى �لطلبة، وتعميق مفهوم �لولء للوطن و�لأردن و�لعر�س �لها�سمي، 

و�لعتز�ز بالهوية �لأردنية )عثامنة، 2006، �لعناقرة و�لبو�عنة و�لدمنهوري، 2008( . 
وتنفرد الرتبية الوطنية مبجموعة من الوظائف التي تعمل على متا�صك املجتمع 
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وتقدمه ورفعته ومنها: 
معرفة �لفرد ما عليه من و�جبات وما له من حقوق.  -
�لإح�سا�س بالو�جب جتاه �لوطن وحتمل �مل�سوؤولية.  -
�إعد�د �ملو�طن �ل�سالح )عثامنة، 2006( .  -

هذه  �أفر�د  لتكوين  و�لد�عمة  �لقوية  و�لبنية  �لأ�سا�س  �لوطنية  �لرتبية  م�ساق  وي�سكل 
و�لرتبوية،  و�لجتماعية  و�ل�سيا�سية  �لوطنية  باملفاهيم  وتوعيته  �ملو�طن  وتربية  �لأمة، 
حرية  �سمان  على  و�لرتكيز  �ل�سيا�سي،  و�لنظام  �لأردين  �ملجتمع  بطبيعة  �لو�عي  و�لإملام 
يف  �لوطنية  �لرتبية  ت�سهم  كما  �لدميقر�طي،  و�لوعي  �حلو�ر  وت�سجيع  و��ستقالله  �لفرد 
تفعيل دور �ل�سباب يف �ملجتمع لإحد�ث نوع من �لتغيري و�لتطوير يف بناء �لوطن وتطوره 
متطلبًا  فاأ�سبح  و�لتعليم  �لرتبية  يف  �لوطنية  �لرتبية  م�ساق  �أهمية  فظهرت  و�زدهاره، 
وتعدُّ   .  )2008 و�لع�سايلة،  )قبالن  و�خلا�سة  �حلكومية  �لأردنية  �جلامعات  يف  �إجباريًا 
�لرتبية �لوطنية مو�سوعًا �أ�سا�سيًا يف تربية �لن�سئ �لعربي، ويف �إعد�د �لأجيال مبا يتنا�سب 
كانو�  �أينما  لأبنائها  و�لرخاء  و�لأمن  �لرفاهية  حتقيق  يف  �مل�ستقبل  يف  �أمتهم  بناء  يف 

)�لعبادي و�لفاعوري، 2007( . 
�ملد�ر�س  و�لوطنية يف  �لجتماعية  �لرتبية  )منهاج  و�لتعليم  �لرتبية  �أقر جمل�س  وقد 
قرر  حني  يف  1989م،   /7  /5 بتاريخ   )18( رقم  جل�سته  يف  �لأ�سا�سي  �لتعليم  ملرحلة 
�لتعليم �لعايل �ملو�فقة على �عتبار مادة �لرتبية �لوطنية متطلبًا �ختياريًا للطلبة  جمل�س 
غري �لأردنيني يف �جلامعات �لأردنية، و�لتاأكيد على �أن تكون �إجبارية للطلبة �لأردنيني يف 

جل�سته �ملنعقدة بتاريخ 28/ 4/ 2005م )عثامنة، 2006( . 
وقا�سم  �لعفيف  عرفها  فقد  �لوطنية،  للرتبية  عدَّة  تعريفات  �إىل  �لدر��سات  و�أ�سارت 
�ل�سالح �ملنتمي لوطنه و�ملعتز به  �لتي تعنى باإيجاد �ملو�طن  )2006( باأنها: » �لرتبية 
ملو�جهة  �ل�ستعد�د  بروح  ويتحلى  وحقوقه،  لو�جباته  و�لعارف  و�آثاره  برت�به  و�ملتم�سك 
�لتحديات �لتي تو�جهه، و�لذي يقدم �مل�سلحة �لعامة على �مل�سلحة �خلا�سة ويتفاعل مع 

جمتمعه. 
وعرفها جناد�ت و�حلمود )2007( باأنها: « �إحدى فروع �لدر��سات �لتي تزود �لطلبة 
جمتمع  يف  للحياة  لإعد�دهم  �ل�رسورية  �ملرغوبة  و�ملهار�ت  و�لجتاهات  باملفاهيم 
دميقر�طي، بحيث ي�سبح �لطالب قادر�ً على �مل�ساركة �لإيجابية يف حياة �ملجتمع، وحتمل 

�مل�سوؤولية يف �لنهو�س بها. 
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تثقيف  يف  عالقة  له  ما  بكل  تعنى  �لتي  �لرتبية  باأنها   )2006( �ل�سَناق  وعرفها 
وتوعية �ملو�طن يف حقوقه وو�جباته و�نتمائه �لوطني، وتبد�أ هذه �لعملية من �لأ�رسة مرور�ً 
مبوؤ�س�سات �لتعليم من ريا�س �لأطفال و�ملد�ر�س وو�سوًل �إىل �جلامعات وموؤ�س�سات �لتعليم 
�ملختلفة، وهذه �لعملية تعنى برتبية �لأجيال على حب �لوطن و�لإخال�س له و�لدفاع عنه. 

وتقوم الرتبية الوطنية على ثالثة مرتكزات اأ�صا�صية وهي: 
تاريخ  - �لوطنية عن  باملعرفة  �ملو�طن  تزويد  على  تعمل  وهي  الفكرية:  الناحية 

وطنه و�إجناز�ته، وموؤ�س�سات �لدولة و�ل�سلطات �لعامة و�ملبادئ �لد�ستورية. 
وهي تعمل على تنمية �ملو�طنة، وتعميقها عند كل مو�طن  - الوجدانية:  الناحية 

و�لإح�سا�س و�ل�سعور بها. 
الناحية العملية: وهي تعمل يف �إ�سهام �ملو�طن بال�سلوك �لعملي يف حتقيق �لوطن  -

وتقدمه من �لناحية �لوجد�نية و�لفكرية )�ملحافظة و�آخرون، 2006( . 

الدميقراطية: 
عمليات  عليها  تقوم  �لتي  �لأ�سا�سية  و�لقو�عد  �لركائز  �لدميقر�طية  �ملبادئ  ت�سكل 
�لرتبية و�لتعليم، وهي ل تختلف عن �ملبادئ �لأ�سا�سية للدميقر�طية ب�سكل عام، و�إمنا تركز 
على �ملعلم و�لطالب لكونهم حمور �لعملية �لتعليمية )�لر�سد�ن، 2003( . وقد حَدد كارل�سون 
�لأمريكي  �لنظام  �لرتكيز عليها يف  �لتي يتم  )Carlson، 1997( جمموعة من �ملبادئ 
وهي: )حرية �لختيار، وحرية �لحتو�ء �أو �لإن�سمام، و�لعد�لة و�مل�ساو�ة، وحرية �لتعبري( . 
�أ�سكال  من  �سكل  جمرد  من  �أكرث  �لجتماعية  �حلياة  يف  �أ�سلوب  �لدميقر�طية  وتعدُّ 
يف  وتاأتي   “ �ل�سعب  حكم  �لالتيني”  �لأ�سل  من  �لدميقر�طية  فكرة  وتاأتي  �حلكومة، 
�أ�سلوب �حلياة  �ل�سعب بال�سعب ويف مفهومها �لجتماعي تعني  �ل�سيا�سي حكم  مفهومها 

 .  )2006 )عثامنة، 
�لباحثني  �إىل تعريفات متعددة للدميقر�طية حيث يتفق كثري من  �لدر��سات  و�أ�سارت 
على �أن �أ�سل كلمة �لدميقر�طية )DEMOKRATIA( يرجع �إىل �لأ�سل �ليوناين �لقدمي 
 )KRATIA( ومعناها �ل�سعب و )DEMO( وبالذ�ت يف �أثينا، وهي مكونة من كلمتني

ومعناها �ل�سلطة، وهي بذلك تكون �سلطة �ل�سعب )�ملخادمي، 2007( . 
و�أ�سلوب  �لتنظيم �لجتماعي و�حلكم  �أ�سكال  باأنها �سكل من  �لدميقر�طية:  كما تعرف 
يف ممار�سة �حلياة )�لعبادي و�لفاعوري، 2007( ، ويعرفها �لربيع )1992( باأنها حرية 
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وحقوقهم  �لآخرين  م�سالح  عن  �لدفاع  على  تعمل  و�لتي  �أر�ئهم  عن  �لتعبري  يف  �لآخرين 
وم�ساركتهم يف �تخاذ �لقر�ر�ت. 

عليها  تقوم  �لتي  و�ملرتكز�ت  �ملبادئ  �أهم  من  �أن   ،)1986 )�ل�سيباين،  ويذكر 
�لدميقر�طية يف م�ساق �لرتبية �لوطنية: )عدم �لنظر �إىل �لإن�سان على �أنه و�سيلة و�إمنا غاية 
�لإن�سان  �حرت�م  �أهمية  على  و�لتاأكيد  �حلياة،  يف  م�ساحله  على  و�ملحافظ  ذ�ته،  حد  يف 
وكر�مته، بغ�س �لنظر عن جن�سه �أو لونه �أو دينه لأهميته يف بناء �لدولة وتطورها، و�إبر�ز 
له،  �لدميقر�طي  �لوعي  و�لتعليم يف تقدم �ملجتمع و�زدهاره وتطوره وزيادة  �لرتبية  دور 
�تخاذ  �ملنا�سب من خالل  �لقر�ر  و�تخاذ  �مل�سكالت  �ملنا�سبة يف حل  �حللول  �إىل  للو�سول 
�لأ�سلوب �لعلمي �ملنا�سب يف �لتفكري، و�رسورة تكافوؤ �لفر�س جلميع �أفر�د �لدولة لكونهم 
مت�ساوون يف جميع �حلقوق و�لو�جبات، ومر�عاة �لفروق �لفردية لكونها �مل�سدر �لرئي�سي 

و�لأ�سا�سي يف تقدم �لأفر�د لو�سع �ل�سخ�س �ملنا�سب يف �ملكان �ملنا�سب. 
�إن من �أهم مقومات �لدميقر�طية: )�لإميان بقيمة �لإن�سان وتاأكيد �أهميته وكر�مته 
وم�سالح  �لفرد  م�سالح  بني  �لعادل  �لتو�زن  ب�رسورة  و�لإميان  �آدميته،  و�حرت�م 
لديه  �لوعي  وزيادة  �ملجتمع  م  تقدُّ يف  و�لتعليم  �لرتبية  بقيمة  و�لإميان  �ملجتمع، 

.)2007 و�لفاعوري،  )�لعبادي 
اإن من اأهم مبادئ الدميقراطية ومرتكزاتها ما ياأتي: 

اأولً: �لإميان و�للتز�م باأن �لإن�سان قيمة يف ذ�ته و�إن�سانيته حماية وترقية وتنمية،  ♦
فالإن�سان �لفرد هو �أ�سا�س �لدميقر�طية و�سيا�ستها وغايتها يف �آن و�حد. 

�لإن�سان، وهي  ♦ �إن�سانية  و�رسطًا لكتمال  �أ�سا�سية  تعدُّ  فهي  �لتعبري،  حرية  ثانياً: 
و�سيلة يف م�ساركة �لإن�سان فرد�ً وجماعة يف هموم �لآخرين و�هتماماتهم، فهي تعرب عن 

�لفرح وعن حاجات �لنف�س و�جل�سد. 
ثالثاً: حكم �لأغلبية، وهنا هل حق �لأغلبية باحلكم نتيجة �لت�سويت �أم �لكتفاء  ♦

بان يكون �حلكم مر�عيًا مل�سالح �لآخرين )�ملخادمي، 2007( . 
ومبد�أ  �مل�ساو�ة،  ومبد�أ  �لعمل،  مبد�أ  تطوير  �إىل  خا�سة  ب�سورة  �لدميقر�طية  وتهدف 
ومبد�أ  �ل�ستغالل،  من  وحمايته  و�لطمئنان  �ل�ستمر�ر  يف  �لإن�سان  حق  ومبد�أ  �لف�سيلة، 
�حلرية وتاأكيدها وتعميقها، وت�ستمل �حلرية )�لتفكري و�لتعبري و�لتنظيم و�لعبادة( ، تنمية 
روح �لعمل �جلماعي و�لتعاوين، تطوير قيمة �لإخاء و�ملودة بني �لنا�س جميعًا على �ختالف 

�أجنا�سهم وعقائدهم )�لتل، 1997( . 
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وتتمثل �سفات وخ�سائ�س �ملجتمع �لدميقر�طي بالتاأكيد على حرية �لإن�سان وكر�مته 
�أمامهم، و�لبتعاد عن جميع  و�لت�ساوي بني جميع �ملو�طنني يف �حلقوق وتكافوؤ �لفر�س 
�ملناخ  وتوفري  �ملجتمع،  د�خل  و�لتع�سب  و�لعن�رسية  و�ل�ستغالل  و�لف�ساد  �لظلم  �ألو�ن 
�لر�أي،  �لتجديد و�لتغيري و�لبتكار و�لإبد�ع وحرية  �لذي ي�سجع على  �لنف�سي و�لجتماعي 
على  و�لرتكيز  و�ل�سالح  �لأف�سل  باختيار  ي�سمح  �لذي  و�مل�ستقل  �حلر  بالقر�ر  و�لتم�سك 
�جلديد و�لتحديث، و�لهتمام بزيادة �لإنتاج و�حلر�س على �أن تكون معدلت �لإنتاج تزيد 
�لتحدي  على  �لقدرة  وزيادة  وجتديدها،  �لإنتاج  و�سائل  وحتديث  �ل�ستهالك،  معدلت  عن 

و�ل�سمود )�لعبادي و�لفاعوري، 2007( . 
وقد �أورد �لأدب �لرتبوي در��سات عدَّة تعّر�ست ملبادئ �لدميقر�طية يف كتب �لرتبية 
�لجتماعية باأنو�عها �ملختلفة و�لرتبية �لوطنية على وجه �لتحديد ومنها در��سة �حل�سيان 
مبادئ  تطبيق  نحو  �لثانوية  �ملرحلة  معلمي  ت�سور�ت  عن  للك�سف  هدفت  �لتي   )2000(
�لدميقر�طية يف مد�ر�س حمافظة �ملفرق، وتكونت عينة �لدر��سة من )199( معلمًا ومعلمة 
��ستملت  وقد  �لدر��سة،  )22%( من جمتمع  بن�سبة  �إناث ممثلة  منهم )94( ذكور و )105( 
بروح  و�لعمل  �مل�ساركة  وهي  جمالت،  �أربعة  على  موزعة  فقرة   )49( على  �لدر��سة  �أد�ة 

�جلماعة وحرية �لر�أي و�لتعبري و�لعدل و�مل�ساو�ة، وقد �أظهرت نتائج �لدر��سة ما ياأتي: 
�إن مبد�أ �لعدل و�مل�ساو�ة ح�سل على �أعلى �ملتو�سطات �حل�سابية وبلغ )4،58( يف  -

حني ح�سل مبد�أ �مل�ساركة على �أقل �ملتو�سطات �حل�سابية وبلغ )3،85( .
ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة )α = 0.05( بني ��ستجابات  -

�جلن�س  ملتغري  تعزى  �لدميقر�طية  مبادئ  تطبيق  نحو  ت�سور�تهم  عن  تعرب  �لتي  �ملعلمني 
)ذكور، �إناث( .

ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة )α = 0.05( بني ��ستجابات  -
تعزى ملتغري مديرية  �لدميقر�طية  تطبيق مبادئ  ت�سور�تهم نحو  تعرب عن  �لتي  �ملعلمني 

�لرتبية )�لق�سبة، �لبادية( . 
وهدفت در��سة باورز )Powers، 2000( �إىل معرفة مدى تعلم مبادئ �لدميقر�طية 
�لدر��سة يف  �أُجريت هذه  �لتابعة للكاثوليك، وقد  وممار�ستها يف �ملد�ر�س �لثانوية �لريفية 
و�ملالحظات  �ملقابالت  خالل  من  �لنوعي  �لبحث  منهج  �لباحثان  ��ستخدم  وقد  �إيطاليا، 
وجمع �لبيانات من �لطلبة �لكاثوليك وغريهم يف �ملد�ر�س، و�ل�سعي لتعليم �لقيم �لدميقر�طية 
وممار�ستها يف �ملجتمع لإعد�د طالب فَعالني يف موؤ�س�سات �ملجتمع، وقد �أ�سارت �لدر��سة 

�إىل حتقيق هذه �ملد�ر�س ملبادئ هذه �لطائفة و�ملجتمع �لدميقر�طي. 
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�لك�سف عن �ملبادئ �لدميقر�طية ومدى  �إىل  �لهيجاء )1995(  �أبو  كما هدفت در��سة 
تطبيقها لدى مديري �ملد�ر�س �لأ�سا�سية �حلكومية يف حمافظة �إربد من وجهة نظر �ملعلمني، 
وتكونت عينة �لدر��سة من )753( مدير�ً يف حمافظة �إربد، وقد �عتمدت �لدر��سة على �ستة 
�حلرية  �لفريق،  بروح  �لعمل  �لقر�ر�ت،  �تخاذ  )�مل�ساركة،  على  ��ستملت  �أ�سا�سية  جمالت 
و�لتعبري عن �لر�أي، تفوي�س �مل�سوؤولية، �لعدل و�مل�ساو�ة( ، وتكونت �أد�ة �لدر��سة من )50( 

فقرة، وقد اأظهرت نتائج الدرا�صة ما ياأتي: 
وجود عالقات حميمة وعميقة بني �ملدير و�أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية، �لذين يتعامل  -
معهم. 
�إن ممار�سة مديري �ملد�ر�س ملبادئ �لدميقر�طية يف �ملد�ر�س �حلكومية �لأ�سا�سية  -

قليلة من وجهة نظر �ملعلمني. 

أهمية الدراسة: 
�جلامعات  طلبة  لكل  �إجباري  مقرر  �ملعني  �ملبحث  باأن  �لدر��سة  هذه  �أهمية  تكمن 
�لوطنية  �لرتبية  مادة  �عتبار  على   2005 عام  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  و�فق  فقد  �لأردنية، 
مادة �ختيارية للطلبة غري �لأردنيني يف �جلامعات �لأردنية و�لتاأكيد على �أن تكون �إجبارية 

للطلبة �لأردنيني. 
�إذ�ً من در��سات توؤكد  �أهد�فها �رسورية لبناء �ل�سخ�سية �لأردنية، فال بد  وملا كانت 
�أن �ملناهج و�لكتب �لتي تدر�س يف جامعاتنا تفي بهذ� �لغر�س، وتقوم بو�جبها خري  من 
قيام فجاءت هذه �لدر��سة لتوؤكد �أو تنفي ما نرغب �أن يكون عليه طلبتنا من �سلوكيات جت�سد 

معاين �لدميقر�طية �حلقيقية. 
وُتعُد هذه �لدر��سة يف- حدود علم �لباحثنينْ – من �لدر��سات �لقليلة �لتي تتناول درجة 
مر�عاة م�ساق �لرتبية �لوطنية يف �جلامعات �لأردنية ملبادئ �لدميقر�طية من وجهة نظر 
طلبة �مل�ساق: وهي ت�ستمد �أهميتها من �ملو�سوع �لذي نتناوله، ل �سَيما �أنه من �ملو�سوعات 
�أهميتها  �لوطنية بخا�سة، وتزد�د  �لدر��سات �لجتماعية بعامة، و�لرتبية  �ملهمة يف كتب 
كونها �رسورية للفرد يف �ملعرفة مبا يدور يف معرفة ما يدور حولنا، معرفة ما لدينا من 

قدر�ت، معرفة �حلقوق و�لو�جبات �لتي علينا )�لعبادي و�لفاعوري، 2007( . 
وتاأتي �أهمية �لرتبية �لوطنية يف �إحد�ث �ل�سعور لدى �ملو�طن �أنه يعي�س و�سط جماعة 
يكون ع�سو�ً فيها ول حياة له خارج �إطارها، كما تظهر �أهمية �لرتبية �لوطنية يف �لإ�سالم 
معنى  وتوؤكد  بطبعه،  �جتماعي  كائن  �أنه  على  توؤكد  نظرة  لالإن�سان  ينظر  �لإ�سالم  لكون 
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باملعروف  و�لأمر  و�لتقوى  �لرب  على  و�لتعاون  و�لأمة  للعقيدة  �لنتماء  وتعزز  �جلماعة 
و�لنهي عن �ملنكر )عثامنة، 2006( . 

تب�رس  �إذ  �لعامة،  �لرتبية  يف  و�لرئي�سة  �لأ�سا�سية  �لركائز  من  �لوطنية  �لرتبية  وتعد 
�ملو�طن بحقوقه وو�جباته، وباملخاطر �لتي تو�جه وطنه، وللرتبية �لوطنية �أهمية خا�سة 
�ملفيدة  و�لجتاهات  �لعاد�ت  �لطالب  لدى  تنمي  لكونها  �لجتماعية  �لرتبية  مو�د  يف 
جد�ً  �ملهمة  �ملو��سيع  من  �لوطنية  �لرتبية  وتعدُّ  بالنف�س،  و�لثقة  و�ملثابرة  �لتعاون  مثل 
تركز  ولهذ�  ونف�سيًا،  عقليًا وج�سميًا  وتهيئة  �جليل  هذ�  �أبناء  تن�سئة  �لبناء يف  لدورها  ملا 
مة.  �لرتبية �لوطنية على �أن يتعلمها �لفرد منذ �لطفولة كاأحد �أنو�ع �لرتبية �ل�رسورية و�ملهِّ
�ملحبة  جذور  خلق  يف  �أهميتها  تكمن  كما   .  )2008 و�لدمنهوري،  و�لبو�عنة  )�لعناقرة 
و�لألفة و�لوفاء، وتنميتها يف نفو�س �لتالميذ �لذين هم �ليوم طالب علم وغد�ً �سناع قر�ر 
)ذنيبات و�آخرون، 2009( ، كما تظهر �أهمية �لرتبية �لوطنية يف فتح �أبو�ب �ملحبة و�إغالق 

�أبو�ب �حلقد و�لكر�هية و�لغرور )�ل�سناق، 2006( . 
وب�سبب �لتقدم �لذي ي�سهده �لأردن، ونظر�ً لأهمية م�ساق �لرتبية �لوطنية يف �لتاأثري يف 
حياة �لأفر�د يف �ملجتمع ب�سكل عام، ويف حياة �لطالب ب�سكل خا�س، وب�سبب قلة �لدر��سات 
�لدميقر�طية يف كتب  « حول مبادئ  �لباحثنينْ تناولت هذ� �ملو�سوع يف »حدود علم  �لتي 
�لرتبية �لوطنية، فقد جاءت هذه �لدر��سة ملعرفة درجة مر�عاة م�ساق �لرتبية �لوطنية يف 

�جلامعات �لأردنية ملبادئ �لدميقر�طية من وجهة نظر طلبة �مل�ساق«. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
ُيعُد م�ساق �لرتبية �لوطنية من �ملو�د �ل�رسورية و�ملهمة �لتي تربط �لفرد باملجتمع، 
و�لذي ي�سجع �لفرد على �لنتماء و�لوفاء لهذ� �لوطن و�لدفاع عنه متى ما دعت �حلاجة �إىل 
ذلك، و�ملعرفة بتقاليده و�أعر�فه و�أحا�سي�سه ومعتقد�ته ليبقى �لوطن باأذهان �أبنائه وبناته 
ويف �سميم كل �إن�سان وفرد يحب �لوطن ويغار عليه من �أي �سيء قد يوؤذيه �أو يعيبه، وتاأتي 
هـذه �مل�سكلة لتظهر مدى �فتقار كتب �لرتبية �لوطنية ملبادئ �لدميقر�طية، وتو�سيح �أهمية 
�أظهرت  �لأردنية، وقد  �إجباري يف �جلامعات  �لوطنية كم�ساق  �لرتبية  وجودها يف م�ساق 
كثري من �لدر��سات �أهمية �لدميقر�طية يف هذ� �مل�ساق )�لطاهات، 2008، �حل�سيان، 2000، 
» درجة مر�عاة  تتلخ�س يف معرفة:  �لدر��سة  فاإن م�سكلة  . ومن هنا   )2003 �ل�سويحات، 
طلبة  نظر  وجهة  من  �لدميقر�طية  ملبادئ  �لأردنية  �جلامعات  يف  �لوطنية  �لرتبية  م�ساق 

�مل�ساق«. 
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�لرئي�س �لآتي: »ما درجة مر�عاة م�ساق  �ل�سوؤ�ل  �إىل �لإجابة عن  �لدر��سة  تهدف هذه 
�لرتبية �لوطنية يف �جلامعات �لأردنية ملبادئ �لدميقر�طية من وجهة نظر طلبة �مل�ساق« 
�ل�سوؤ�ل �لفرعي �لآتي:- هل تختلف درجة مر�عاة م�ساق �لرتبية �لوطنية يف  ويتفرع منه 
)�جلن�س،  �مل�ساق باختالف:  �لدميقر�طية من وجهة نظر طلبة  �لأردنية ملبادئ  �جلامعات 

و�ل�سنة �لدر��سية، و�لتخ�س�س( ؟ 

التعريفات اإلجرائية: 

م�صاق الرتبية الوطنية: وهو �أحد م�ساقات �لعلوم �لإن�سانية �ملقرر تدري�سها يف  ◄
جميع �جلامعات �حلكومية و�لأهلية يف �ململكة �لأردنية �لها�سمية من قبل جمل�س �لتعليم 

�لعايل. 
�سهاد�ت  ◄ ومتنح  �لعايل و�لأبحاث،  موؤ�س�سة للتعليم  وهي  الأردنية:  اجلامعات 

�أو �إجاز�ت �أكادميية خلريجيها، وهي توفر در��سة من �مل�ستوى �لثالث و�لر�بع و�لتي تهدف 
�إىل تخريج �لطلبة بعد �نتهائهم من در��سة �لثانوية �لعامة مبختلف �لتخ�س�سات �لأكادميية 
يعمل  وبع�سها  و�لجتماع،  �جلمع  كلمة  من  م�ستقة  جامعة  وكلمة  �لبكالوريو�س،  ملرحلة 
على تخريج �لطلبة ملرحلتي �لدر��سات �لعليا �ملاج�ستري و�لدكتور�ه وت�سهم يف �لتفاعل يف 

خدمة �ملجتمع �ملحلي. 
مبادئ الدميقراطية: وهي عبارة عن جمموعة من �لعالقات �لتي تربط بني مبادئ  ◄

�لدميقر�طية و�لتي ��ستخل�سها �لباحثان نتيجة �لطالع على �لدر��سات ذ�ت �ل�سلة، و�لأدب 
�لنظري، و�سبكة �لنرتنت، و�لتي تكونت من خم�سة جمالت وهي حرية �لتعبري عن �لر�أي، 
و�مل�سوؤولية  �لو�حد  �لفريق  بروح  و�لعمل  و�مل�ساو�ة،  و�لعدل  �لقر�ر،  �تخاذ  يف  و�مل�ساركة 

�لجتماعية. 

حدود الدراسة 

حتددت نتائج الدرا�صة بالتي: 
يف . 1 �إجباريًا  متطلبًا  ُيعُد  و�لذي  �لوطنية  �لرتبية  م�ساق  على  �لدر��سة  �قت�رست 

�جلامعات �لأردنية. 
م�ساق . 2 يف  تو�فرها  �لو�جب  �لدميقر�طية  مببادئ  قائمه  على  �لدر��سة  �قت�رست 

�لرتبية �لوطنية و�لتي تكونت من )32( فقرة. 
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منهج الدراسة: 
در��سة  يف  �لو�سفي  �ملنهج  وي�ستخدم  �لدر��سة،  يف  �لو�سفي  �ملنهج  �لباحثان  �تبع 
�ملوؤثرة  و�لعو�مل  وعالقاتها  و�أ�سكالها  خ�سائ�سها  حيث  من  للظو�هر  �لر�هنة  �لأو�ساع 
يف ذلك، ويرتبط ��ستخد�م �ملنهج �لو�سفي يف �لدر��سات �لجتماعية و�لإن�سانية يف �أغلب 
و�لعو�مل  �لظاهرة  �لو�سفي على و�سف  �ملنهج  ويقوم   .  )2000 )عليان وغنيم،  �لأحيان 
وعر�سها  �لبيانات  جمع  خالل  من  وتعميمها  �لنتائج  و��ستخال�س  فيها،  تتحكم  �لتي 

وحتليلها )تركي، 2010( . 
تاألف جمتمع �لدر��سة من جميع �لطلبة )ذكور، �إناث( ، �لذين يدر�سون م�ساق �لرتبية 
�لوطنية كمتطلب �إجباري للجامعة يف جميع �جلامعات �لأردنية، و�لبالغ عددهم )1658( 

، و�جلدول )1( يو�سح ذلك:- 
الجدول (1) 

توزيع أفراد عينة الدراسة (الطلبة) على متغيراتها

الن�صبة املئوية%العددامل�صتوى/ الفئةاملتغري

�جلن�س

96658.3ذكر

69241.7�أنثى

1658100.0املجموع

�ل�سنة �لدر��سية

80648.6�سنة ثانية فاقل

85251.4�سنة ثالثة فاأكرث

1658100.0املجموع

�لتخ�س�س

58135.0علمي

85151.3�أدبي

22613.6�أخرى

1658100.0املجموع

�جلامعات  يف  نف�سه  للكتاب  �لوطنية  �لرتبية  م�ساق  من  �لكتب  جمتمع  تاألف  وقــد 
�لأردنية للعام �لدر��سي )2010/ 2011( لأغر��س �لإ�ستبانة. 
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أداة الدراسة: 
لتحقيق اأهداف الدرا�صة اُ�صتخدمت الأدوات الآتية: 

اأداة الإ�صتبانة اخلا�صة بالطلبة. . 1
حماور  خم�سة  من  تكونت  حيث  عدَّة،  فقر�ت  من  للطلبة  �ملوجهة  �لإ�ستبانة  تكونت 
�لعدل  �لقر�ر،  �تخاذ  يف  �مل�ساركة  �لر�أي،  عن  �لتعبري  حرية  �لآتي:  �لنحو  على  موزعة 

و�مل�ساو�ة، �لعمل بروح �لفريق، و�مل�سوؤولية �لجتماعية. 
خطوات بناء اأداة الدرا�صة: . 2
خطوات بناء الإ�صتبانة: . 3

�جلامعات  يف  �لوطنية  �لرتبية  م�ساق  مر�عاة  درجة  معرفة  �إىل  �لدر��سة  هذه  هدفت 
�لباحثان جمموعة من  و�تبع  �مل�ساق،  نظر طلبة  �لدميقر�طية من وجهة  �لأردنية ملبادئ 
�جلامعات  يف  �إجباري  كمتطلب  �لوطنية  �لرتبية  م�ساق  يف  تو�فرها  �لو�جب  �خلطو�ت 
�لأردنية لبناء �لإ�ستبانة من خالل مر�جعة �لأدب �لرتبوي، و�لدر��سات �ل�سابقة، و�لأبحاث، 
خا�س،  ب�سكل  �لوطنية  �لرتبية  يف  بالدميقر�طية  �لعالقة  ذ�ت  و�لكتب  و�لدوريات، 

و�لدميقر�طية ب�سكل عام. 

صدق أداة الدراسة: 
�صدق الإ�صتبانة: . 1

لأغر��س �لتحقق من �سدق حمتوى ��ستبانة �لدر��سة، عر�سها �لباحثان يف �سورتها 
�لأولية على جمموعة من �ملحكمني من ذوي �لخت�سا�س يف ق�سم �ملناهج و�لتدري�س، ويف 
ق�سم �لإر�ساد وق�سم �لتاريخ، وعلم �لجتماع وعلى عدد من �خلرب�ء، حيث طلب منهم �إبد�ء 

مالحظاتهم و�آر�ئهم يف �لإ�ستبانة و�لتي تكونت من )45( فقرة يف بد�يتها. 
�لباحثان بها، و�أجريا  �أخذ  �آر�ء �ملحكمني، ومقرتحاتهم، ومالحظاتهم،  وبعد معرفة 
 )10( وتعديل  فقرة،   )14( حذف  طريق  عن  وذلك  �لإ�ستبانة،  على  �ل�رسورية  �لتعديالت 

فقر�ت، و�إ�سافة فقر�ت جديدة، لتاأخذ �لإ�ستبانة �سورتها �لنهائية: )32( فقرة. 

ثبات أداة الدراسة: 
ثبات الإ�صتبانة: . 1

�لت�ساق  ثبات  معامالت  ح�ساب  طريق  عن  �أي�سًا  �لإ�ستبانة  ثبات  من  �لتحقق  مت 
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�لد�خلي، وذلك با�ستخد�م معادلة )كرونباخ �ألفا( من خالل �لتطبيق �لأول لال�ستبانة على 
�لعينة �ل�ستطالعية. 

الجدول (2) 
معامات ثبات االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) لكل مجال من مجاالت األداة ولألداة ككل الطلبة (ن = 53) 

معامل ثبات الت�صاق الداخلي )كرونباخ األفا( املجال 

0.75حرية �لتعبري عن �لر�أي

0.75�مل�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر

0.79مبد�أ �لعدل و�مل�ساو�ة

0.82�لعمل بروح �لفريق

0.79�مل�سوؤولية �لجتماعية

0.91الداة ككل

ولتف�سري تقدير�ت �أفر�د عينة �لدر��سة على كل فقرة من فقر�ت �لأد�ة، �ُ�ستخدم �ملعيار 
�لإح�سائي �لآتي: 

بدرجة متدنيةمن 1.00 – �أقل من 2.34
بدرجة متو�سطةمن 2.34 – �قل من 3.67

بدرجة عاليةمن 3.67 – 5.00

 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
هدفت هذه �لدر��سة �إىل معرفة » درجة مر�عاة م�ساق �لرتبية �لوطنية يف �جلامعات 
لنتائج  عر�س  ياأتي  وفيما  �مل�ساق«  طلبة  نظر  وجهة  من  �لدميقر�طية  ملبادئ  �لأردنية 

�لدر��سة وفقًا لت�سل�سل �أ�سئلتها. 
�لنتائج �ملتعلقة بالإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لرئي�س �لآتي: ما درجة مراعاة م�صاق  ◄

الرتبية الوطنية يف اجلامعات الأردنية ملبادئ الدميقراطية من وجهة نظر 
و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  ُح�سبت  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  ولالإجابة  امل�صاق؟  طلبة 
�لأد�ة ككل، و�جلدول  �لأد�ة وعلى  �لطلبة على كل جمال من جمالت  لتقدير�ت  �ملعيارية 
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)3( يبني ذلك. 
الجدول (3) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات الطلبة على كل مجال من مجاالت األداة 
وعلى األداة ككل والمتعلقة بدرجة مراعاة مساق التربية الوطنية في الجامعات األردنية 

لمبادئ الديمقراطية مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية 

املتو�صط املجالالرتبةرقم املجال
احل�صابي*

النحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

عالية3.690.69حرية �لتعبري عن �لر�أي11
متو�سطة3.530.83�مل�سوؤولية �لجتماعية52
متو�سطة3.510.77مبد�أ �لعدل و�مل�ساو�ة33
متو�سطة3.470.87�مل�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر24
متو�سطة3.340.96�لعمل بروح �لفريق45

متو�سطة3.520.70الأداة ككل

* الدرجة القصوى من )5( 

يتبني من �جلدول )3( �أن متو�سط تقدير�ت �لطلبة على �لأد�ة ككل )3.52( بانحر�ف 
�لتعبري عن  )حرية  �لأول  �ملجال  �أن  يتبني  متو�سطة.كما  تقدير  وبدرجة   )0.70( معياري 
�لر�أي( جاء يف �ملرتبة �لأوىل مبتو�سط ح�سابي )3.69( بانحر�ف معياري )0.69( وبدرجة 
مبتو�سط  �لثانية  �ملرتبة  يف  �لجتماعية(  )�مل�سوؤولية  �خلام�س  �ملجال  عالية.تاله  تقدير 
ح�سابي )3.53( بانحر�ف معياري )0.83( وبدرجة تقدير متو�سطة، يف حني جاء �ملجال 
�لر�بع )�لعمل بروح �لفريق( يف �ملرتبة �لأخرية مبتو�سط ح�سابي )3.34( بانحر�ف معياري 

)0.96( وبدرجة تقدير متو�سطة.
�لنتائج �ملتعلقة بالإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لأول: هل تختلف درجة مراعاة م�صاق  ◄

الرتبية الوطنية يف اجلامعات الأردنية ملبادئ الدميقراطية من وجهة نظر 
طلبة امل�صاق باختالف )اجلن�س، وال�صنة الدرا�صية، والتخ�ص�س( ؟ 

لالإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل ُح�سبت �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لتقدير�ت 
�جلامعات  يف  �لوطنية  �لرتبية  م�ساق  مر�عاة  بدرجة  و�ملتعلقة  ككل  �لأد�ة  على  �لطلبة 
 ، و�لتخ�س�س(  �لدر��سية،  و�ل�سنة  )�جلن�س،  متغري:  وح�سب  �لدميقر�طية،  ملبادئ  �لأردنية 

و�جلدول )4( يبني ذلك. 
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الجدول (4) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات الطلبة على األداة ككل والمتعلقة

بدرجة مراعاة مساق التربية الوطنية في الجامعات األردنية لمبادئ الديمقراطية 
وحسب متغير (الجنس، والسنة الدراسية والتخصص) 

التخ�ص�سال�صنة الدرا�صية

اجلن�س

الكلياأنثىذكر

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

�سنة ثانية فاقل

3.610.583.110.873.460.72علمي

3.630.513.150.863.470.69�أدبي

3.610.693.151.223.440.95�أخرى

3.620.563.140.923.460.74الكلي

�سنة ثالثة فاأكرث

3.770.603.310.623.560.65علمي

3.770.633.350.643.550.67�أدبي

3.840.643.670.483.760.58�أخرى

3.780.623.380.623.580.65الكلي

الكلي

3.680.593.230.743.510.69علمي

3.690.573.280.733.510.68�أدبي

3.730.673.460.893.610.78�أخرى

3.690.593.290.763.520.70الكلي

على  �لطلبة  تقدير�ت  متو�سطات  يف  ظاهرية  فروق  وجود   )4( �جلدول  من  يتبني 
�لأد�ة ككل و�ملتعلقة بدرجة مر�عاة م�ساق �لرتبية �لوطنية يف �جلامعات �لأردنية ملبادئ 
�لذكور،  ول�سالح   ، و�لتخ�س�س(  �لدر��سية،  و�ل�سنة  )�جلن�س،  متغري:  وح�سب  �لدميقر�طية 
 Three Way( وملعرفة �لدللة �لإح�سائية لتلك �لفروق؛ �ُ�ستخدم حتليل �لتباين �لثالثي

ANOVA( ، و�جلدول )5( يبني ذلك. 
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الجدول (5) 
نتائج تحليل التباين الثاثي لمتوسطات تقديرات الطلبة على األداة ككل والمتعلقة 
بدرجة مراعاة مساق التربية الوطنية في الجامعات األردنية لمبادئ الديمقراطية 

وحسب متغير (الجنس، والسنة الدراسية، والتخصص) والتفاعل بينها

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية

0.000*50.439150.439115.805�جلن�س

0.92510.9252.1240.237�ل�سنة �لدر��سية

2.16421.0822.4840.084�لتخ�س�س

1.22611.2262.8150.094�جلن�س×�ل�سنة �لدر��سية

1.08920.5441.2500.287�جلن�س×�لتخ�س�س

1.92720.9632.2120.110�ل�سنة �لدر��سية× �لتخ�س�س

0.69520.3480.7980.450�جلن�س×�ل�سنة �لدر��سية× �لتخ�س�س

  716.92316460.436�خلطاأ

   775.3881657املجموع

يتبني من �جلدول )5( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة �لإح�سائية 
)α=0.05( بني متو�سطي تقدير�ت �لطلبة على �لأد�ة ككل و�ملتعلقة بدرجة مر�عاة م�ساق 
�لرتبية �لوطنية يف �جلامعات �لأردنية ملبادئ �لدميقر�طية يعزى ملتغري )�جلن�س( ول�سالح 

�لذكور. 
على  �لطلبة  لتقدير�ت  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  ح�ساب  مت  كما 
كل جمال من جمالت �لأد�ة و�ملتعلقة بدرجة مر�عاة م�ساق �لرتبية �لوطنية يف �جلامعات 
 ، و�لتخ�س�س(  �لدر��سية،  و�ل�سنة  )�جلن�س،  متغري:  وح�سب  �لدميقر�طية  ملبادئ  �لأردنية 

و�جلدول )6( يبني ذلك. 
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الجدول (6) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات الطلبة على كل مجال من مجاالت األداة 

والمتعلقة بدرجة مراعاة مساق التربية الوطنية في الجامعات األردنية لمبادئ الديمقراطية 
وحسب متغير (الجنس، والسنة الدراسية، والتخصص) 

ال�صنة اجلن�س
حرية التعبري التخ�ص�سالدرا�صية

عن الراأي
امل�صاركة يف 
اتخاذ القرار

مبداأ العدل 
وامل�صاواة

العمل بروح 
الفريق

امل�صوؤولية 
الجتماعية

ذكر

�سنة 
ثانية 
فاقل

علمي

�ملتو�سط 
3.803.513.583.453.67�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.600.690.630.820.70�ملعياري

�أدبي

�ملتو�سط 
3.843.553.593.413.70�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.490.640.580.820.66�ملعياري

�أخرى

�ملتو�سط 
3.483.563.763.573.65�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.920.850.710.890.58�ملعياري

الكلي

�ملتو�سط 
3.783.533.603.443.68�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.610.680.620.830.67�ملعياري

�سنة 
ثالثة 
فاأكرث

علمي

�ملتو�سط 
3.983.663.723.673.77�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.560.730.720.880.69�ملعياري

�أدبي

�ملتو�سط 
3.943.683.723.623.84�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.580.800.740.920.72�ملعياري

�أخرى

�ملتو�سط 
3.793.883.933.663.89�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.780.820.650.730.74�ملعياري
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ال�صنة اجلن�س
حرية التعبري التخ�ص�سالدرا�صية

عن الراأي
امل�صاركة يف 
اتخاذ القرار

مبداأ العدل 
وامل�صاواة

العمل بروح 
الفريق

امل�صوؤولية 
الجتماعية

ذكر

�سنة 
ثالثة 
فاأكرث

الكلي

�ملتو�سط 
3.933.703.753.653.82�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.610.780.720.880.71�ملعياري

الكلي

علمي

�ملتو�سط 
3.883.573.643.543.71�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.590.710.670.850.70�ملعياري

�أدبي

�ملتو�سط 
3.883.603.643.503.76�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.530.710.650.870.69�ملعياري

�أخرى

�ملتو�سط 
3.633.723.853.623.77�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.860.850.680.810.68�ملعياري

الكلي

�ملتو�سط 
3.853.613.673.533.74�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.610.730.670.860.69�ملعياري

�أنثى
�سنة 

ثانية 
فاقل

علمي

�ملتو�سط 
3.333.043.142.863.09�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.801.020.971.101.09�ملعياري

�أدبي

�ملتو�سط 
3.343.053.172.983.14�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.771.030.951.101.05�ملعياري

�أخرى

�ملتو�سط 
3.433.313.133.162.76�حل�سابي

�لنحر�ف 
1.321.321.281.451.07�ملعياري
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ال�صنة اجلن�س
حرية التعبري التخ�ص�سالدرا�صية

عن الراأي
امل�صاركة يف 
اتخاذ القرار

مبداأ العدل 
وامل�صاواة

العمل بروح 
الفريق

امل�صوؤولية 
الجتماعية

�أنثى

�سنة 
ثانية 
فاقل

الكلي

�ملتو�سط 
3.353.093.152.963.07�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.881.081.011.151.07�ملعياري

�سنة 
ثالثة 
فاأكرث

علمي

�ملتو�سط 
3.503.323.323.073.25�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.570.950.710.960.80�ملعياري

�أدبي

�ملتو�سط 
3.483.293.373.133.40�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.600.920.720.990.78�ملعياري

�أخرى

�ملتو�سط 
3.894.063.583.473.42�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.560.630.560.720.69�ملعياري

الكلي

�ملتو�سط 
3.543.403.383.163.36�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.600.930.700.960.78�ملعياري

الكلي

علمي

�ملتو�سط 
3.433.213.242.993.18�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.670.990.831.020.93�ملعياري

�أدبي

�ملتو�سط 
3.433.203.303.073.31�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.670.970.821.030.89�ملعياري

�أخرى

�ملتو�سط 
3.713.763.403.343.15�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.961.030.941.080.92�ملعياري
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ال�صنة اجلن�س
حرية التعبري التخ�ص�سالدرا�صية

عن الراأي
امل�صاركة يف 
اتخاذ القرار

مبداأ العدل 
وامل�صاواة

العمل بروح 
الفريق

امل�صوؤولية 
الجتماعية

الكليالكلي�أنثى

�ملتو�سط 
3.473.283.293.083.25�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.721.000.841.040.91�ملعياري

�لكلي

�سنة 
ثانية 
فاقل

علمي

�ملتو�سط 
3.663.363.443.273.49�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.700.830.780.960.88�ملعياري

�أدبي

�ملتو�سط 
3.683.383.453.263.51�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.640.820.750.940.85�ملعياري

�أخرى

�ملتو�سط 
3.463.463.523.423.31�حل�سابي

�لنحر�ف 
1.091.061.011.150.91�ملعياري

الكلي

�ملتو�سط 
3.643.393.453.283.48�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.730.860.800.980.87�ملعياري

�سنة 
ثالثة 
فاأكرث

علمي

�ملتو�سط 
3.763.513.533.393.53�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.610.850.740.960.79�ملعياري

�أدبي

�ملتو�سط 
3.693.473.533.363.61�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.630.890.750.990.78�ملعياري

�أخرى

�ملتو�سط 
3.843.963.773.573.67�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.680.740.630.730.75�ملعياري
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ال�صنة اجلن�س
حرية التعبري التخ�ص�سالدرا�صية

عن الراأي
امل�صاركة يف 
اتخاذ القرار

مبداأ العدل 
وامل�صاواة

العمل بروح 
الفريق

امل�صوؤولية 
الجتماعية

�لكلي

�سنة 
ثالثة 
فاأكرث

الكلي

�ملتو�سط 
3.733.553.573.403.59�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.630.870.730.950.78�ملعياري

الكلي

علمي

�ملتو�سط 
3.703.433.493.333.51�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.660.850.760.960.84�ملعياري

�أدبي

�ملتو�سط 
3.683.433.493.313.56�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.640.860.750.970.82�ملعياري

�أخرى

�ملتو�سط 
3.673.743.653.503.51�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.910.930.830.940.84�ملعياري

الكلي

�ملتو�سط 
3.693.473.513.343.53�حل�سابي

�لنحر�ف 
0.690.870.770.960.83�ملعياري

�لطلبة على كل  يتبني من �جلدول )6( وجود فروق ظاهرية يف متو�سطات تقدير�ت 
�لوطنية يف �جلامعات  �لرتبية  �لأد�ة، و�ملتعلقة بدرجة مر�عاة م�ساق  جمال من جمالت 
 ، و�لتخ�س�س(  �لدر��سية،  و�ل�سنة  )�جلن�س،  متغري  وح�سب  �لدميقر�طية  ملبادئ  �لأردنية 
 )MANOVA( وملعرفة �لدللة �لإح�سائية لتلك �لفروق؛ �ُ�ستخدم حتليل �لتباين �ملتعدد

، و�جلدول )7( يبني ذلك. 
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الجدول (7) 
نتائج تحليل التباين المتعدد لمتوسطات تقديرات الطلبة على كل مجال من مجاالت األداة والمتعلقة 

بدرجة مراعاة مساق التربية الوطنية في الجامعات األردنية لمبادئ الديمقراطية 
وحسب متغير (الجنس، والسنة الدراسية، والتخصص) والتفاعل بينها

جمموع املجالم�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية

�جلن�س

*27.358127.35864.8600.000حرية �لتعبري عن �لر�أي

*25.204125.20436.0030.000�مل�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر

*53.532153.53298.3190.000مبد�أ �لعدل و�مل�ساو�ة

*59.515159.51568.4200.000�لعمل بروح �لفريق

*95.606195.606155.8150.000�مل�سوؤولية �لجتماعية

�ل�سنة

1.04911.0492.4860.143حرية �لتعبري عن �لر�أي

0.98610.9861.4080.247�مل�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر

1.00211.0021.8400.367مبد�أ �لعدل و�مل�ساو�ة

0.89710.8971.0310.108�لعمل بروح �لفريق

1.00111.0011.6310.259�مل�سوؤولية �لجتماعية

�لتخ�س�س

0.00620.0030.0070.993حرية �لتعبري عن �لر�أي

0.95220.4760.6800.684�مل�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر

0.88620.4430.8140.817مبد�أ �لعدل و�مل�ساو�ة

1.24520.6230.7160.746�لعمل بروح �لفريق

2.48221.2412.0230.133�مل�سوؤولية �لجتماعية

�جلن�س * �ل�سنة

0.25910.2590.6140.434حرية �لتعبري عن �لر�أي

1.25911.2591.7980.311�مل�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر

1.18611.1862.1780.140مبد�أ �لعدل و�مل�ساو�ة

0.14310.1430.1640.685�لعمل بروح �لفريق

1.22411.2241.9950.119�مل�سوؤولية �لجتماعية
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جمموع املجالم�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية

�جلن�س * �لتخ�س�س

1.65920.8301.9670.124حرية �لتعبري عن �لر�أي

1.47920.7401.0560.116�مل�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر

0.51620.2580.4740.622مبد�أ �لعدل و�مل�ساو�ة

3.35521.6771.9280.146�لعمل بروح �لفريق

1.44320.7211.1760.309�مل�سوؤولية �لجتماعية

�ل�سنة * �لتخ�س�س

1.65920.8301.9670.134حرية �لتعبري عن �لر�أي

2.00721.0041.4330.947�مل�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر

1.01520.5070.9320.394مبد�أ �لعدل و�مل�ساو�ة

0.07620.0380.0440.957�لعمل بروح �لفريق

2.57621.2882.0990.139�مل�سوؤولية �لجتماعية

�جلن�س * �ل�سنة * 
�لتخ�س�س

0.26320.1310.3110.732حرية �لتعبري عن �لر�أي

1.05520.5270.7530.471�مل�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر

0.57820.2890.5310.588مبد�أ �لعدل و�مل�ساو�ة

0.82320.4110.4730.623�لعمل بروح �لفريق

1.27820.6391.0410.353�مل�سوؤولية �لجتماعية

�خلطاأ

694.29416460.422حرية �لتعبري عن �لر�أي

1152.29416460.700�مل�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر

896.20616460.544مبد�أ �لعدل و�مل�ساو�ة

1431.78116460.870�لعمل بروح �لفريق

1009.96616460.614�مل�سوؤولية �لجتماعية

املجموع

726.5471657حرية �لتعبري عن �لر�أي

1185.2361657�مل�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر

954.9211657مبد�أ �لعدل و�مل�ساو�ة

1497.8351657�لعمل بروح �لفريق

1115.5761657�مل�سوؤولية �لجتماعية

 )α=0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية *
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يتبني من �جلدول )7( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة �لإح�سائية 
)α=0.05( بني متو�سطات تقدير�ت �لطلبة على جميع جمالت �لأد�ة تعزى ملتغري )�جلن�س( 

ول�سالح �لذكور. 
مناق�سة �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لرئي�س للدر��سة: »ما درجة مراعاة م�صاق  ◄

الرتبية الوطنية يف اجلامعات الأردنية ملبادئ الدميقراطية من وجهة نظر 
طلبة امل�صاق؟ . 

�أن �ملجال �لأول: »حرية �لتعبري عن �لر�أي«  �أظهرت �لنتائـج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول 
هذ�  ويعود   ،  )0،69( معياري  و�نحر�ف   )3،69( ح�سابي  ومبتو�سط  �لأوىل  �ملرتبة  �حتل 
�لفرد عن  �لدميقر�طية، وت�سجع على حرية تعبري  �لوطنية ت�سجع على  �أن كتب �لرتبية  �إىل 
�لآر�ء �لتي يقدمها، ويحرتم �لر�أي و�لر�أي �لآخـر، وهنا يتبني �أن كتب �لرتبية �لوطنية حترتم 
�لدميقر�طية، حيث �إن وجود بع�س مبادئ �لدميقر�طية يف كتب �لرتبية �لوطنية تعمل على 
ر�أيه، و�لو�سول  ُي�سمع  �لر�أي، بحيث ي�سمع لالآخرين لكي  �لتعبري عن  �لطلبة حرية  �إك�ساب 
ويوفر  �لوطن،  لهذ�  �لنتماء  لديه  ويعزز  �لهادف،  �لإيجابي  �حلو�ر  يريد من خالل  ما  �إىل 
له ما يحتاج من حاجات �أ�سا�سية وثانوية، كما يوفر له �لتعليم �ملنا�سب مل�ستو�ه �لعلمي 
و�لأكادميي، ويوفر �لعمل �لذي يو�فق علمه �لذي و�سل له، كما �أن مبادئ �لدميقر�طية تكون 
�أكرث �سلًة و�لت�ساقًا بحياة �لطالب، كما تبني للطالب حريته يف ممار�سة حريته �ل�سخ�سية، 
وت�سجع  �لآخرين،  و�سعائر  ديانات  على  �لتعدي  دون  �لدينية  �سعائره  مبمار�سة  وحريته 
�لدميقر�طية على �حرت�م ر�أي �لفرد وتقبله مهما كان، فالر�أي يختلف من �سخ�س لآخر، لهذ� 

جاء هذ� �ملجال يف �ملرتبة �لأوىل وبدرجة تقدير عالية. 
وجاء �ملجال �خلام�س » �مل�سوؤولية �لجتماعية » يف �ملرتبة �لثانية ومبتو�سط ح�سابي 
)3،53( وبانحر�ف معياري )0،83( ، ويرجع �ل�سبب يف ذلك �إىل �أن �مل�سوؤولية �لجتماعية 
ذ�ت  فهي  �لفرد،  جتاه  �مل�سوؤولية  حتمل  على  �لفرد  ي�ساعد  �لذي  �ملجتمع  عاتق  على  تقع 
كتب  يف  �مل�سوؤولية  حتمل  خالل  من  �لدميقر�طية  باأهمية  �لفرد  توعية  يف  كبرية  �أهمية 
�لرتبية �لوطنية، و�لتي تنمي لدى �لفرد حب �خلري و�لعمل و�لتعاون، وتنمي لديه �لإح�سا�س 
بامل�سوؤولية جتاه �لآخرين، وتكري�س مفهومها لدى �لأفر�د و�ملجتمع باأكمله لهذ� جاء هذ� 

�ملجال يف �ملرتبة �لثانية وبدرجة تقدير متو�سطة. 
ح�سابي  ومبتو�سط  �لأخرية  �ملرتبة  يف  �لفريق«  بروح  »�لعمل  �لر�بع:  �ملجال  وجاء 
)3،34( وبانحر�ف معياري )0،96( ، ويرجع �ل�سبب يف ذلك �إىل �أن �لعمل �لتعاوين ينمي 
�يجابية،  نتائـج  �إىل  �لتو�سل  يف  وم�ساركتهم  باآر�ئهم  و�لأخذ  �لآخرين  حب  �لأفر�د  لدى 
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مع  و�لتعاون  �لعمل  حب  �لأفر�د  لدى  �لدميقر�طية  وتنمي  �لو�حـد،  �لفريق  بروح  و�لعمل 
�لآخرين، وميكن �أن يعزى هذ� �ملجال وحلوله يف �ملرتبة �لأخرية، �إَل �أن �لعمل بروح �لفريق 
�لآر�ء جميعها ل تعرب عن ر�أي كل فرد لوحده،  ل يكون له �سلة كبرية بالدميقر�طية لأن 
و�إمنا على �أ�سا�س �أنه متفق عليه، وهذ� ل ميكن �أن يكون دميقر�طيًا، فالدميقر�طية تاأخذ كل 
ر�أي على حدة، وكل ر�أي يعرب عن ر�أيه مبفرده، ولهذ� جاء هذ� �ملجال يف �ملرتبة �لأخرية، 

وبدرجة تقدير متو�سطة. 
مراعاة  ◄ درجة  تختلف  هل  �لأول:  �لفرعي  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج  مناق�سة 

م�صاق الرتبية الوطنية يف اجلامعات الأردنية ملبادئ الدميقراطية من وجهة 
نظر طلبة امل�صاق باختالف: )اجلن�س، وال�صنة الدرا�صية، والتخ�ص�س( ؟ 

�أظهرت �لنتائـج �ملتعلقة بالإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
عند م�ستوى �لدللة )α=0.05( تعزى ملتغري �جلن�س، �ل�سنة �لدر��سية، و�لتخ�س�س، وعلى 
�لأد�ة ككل ول�سالح �لذكور، و�لتي تتعلق بدرجة مر�عاة م�ساق �لرتبية يف �جلامعات �لأردنية 
�لدر��سات  �لنتائـج مع  وتتفق هذه  �مل�ساق،  �لدميقر�طية من وجهة نظر طلبة هذ�  ملبادئ 
�ل�سابقة )�مل�سرتيحي، 2008( ، يف وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية تعزى ملتغري كل من 
�جلن�س، �ل�سنة �لدر��سية، و�لتخ�س�س، وتختلف مع �لدر��سات �ل�سابقة )�حل�سيان، 2000( ، 

وميكن اأن تعزى هذه النتيجة اإىل واحد اأو اأكرث من الأ�صباب الآتية:- 
حرية �لتعبري يف �لر�أي عند �لذكور تكون �أكرث من �لإناث، وذلك لختالطهم بالبيئة . 1

�لتي يعي�سونها. 
�لإناث ل . 2 �إن  �أكرب قدر ممكن منهم يف حني  ت�سمل  �آر�ئهم  �إبد�ء  �لذكور على  قدرة 

يبدين �آر�ءهن ب�سكل منطقي وجريء. 
�خلجل و�حلياء �لذي يظهر على �لإناث �أكرث من �لذكور من خالل �لتعبري عن �آر�ئهن . 3

و�إبد�ء مالحظاتهن و�لتعبري عنها. 
قدرة �لذكور على حتمل �مل�سوؤولية �لجتماعية �أكرث من �لإناث ويف �أي وقت. . 4
�لإناث، وب�سكل م�ستمر وعالقتهم . 5 �أكرث من  �لذكور يكون  �لفريق بني  �لعمل بروح 

تكون متو��سلة مع بع�سهم �لبع�س. 

ثانياً - متغري السنة الدراسية: 

كما �أظهرت �لنتائـج وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة �لإح�سائية 
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)α=0.05( تعزى ملتغري �ل�سنة �لدر��سية وعلى �لأد�ة ككل، وتتفق هذه �لنتيجة مع �لدر��سات 
�ل�سابقة )�مل�سرتيحي، 2008( يف وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية تعزى لل�سنة �لدر��سية، 
الأ�صباب  اإىل  النتيجة  هذه  تعزى  اأن  وميكن   ،  )2000 )�حل�سيان،  در��سة  مع  وتختلف 

الآتية:- 
�ل�سنو�ت �لدر��سية �لأكرث تعطي للطلبة �لفر�سة �لأكرب يف معرفة �لدميقر�طية، ويف . 1

فهمها ب�سورة �أكرب يف �سوء �لتكنولوجيا وم�ستجد�ت �لع�رس و�لعوملة. 
�لطلبة �لذكور �أكرث قدرة على ممار�سة �لدميقر�طية �أكرث من �لإناث، وذلك لختالطهم . 2

ب�سكل �أكرب مع �لآخرين، وخا�سة يف �ل�سنو�ت �لدر��سية �ملتقدمة. 

ثالثاً - متغري التخصص: 

 كما �أظهرت �لنتائـج وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة �لإح�سائية 
)α=0.05( تعزى ملتغري �لتخ�س�س وعلى �لأد�ة ككل ول�سالح �لذكور، وتتفق هذه �لنتيجة 
تعزى  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  2008( يف وجود  )�مل�سرتيحي،  �ل�سابقة  �لدر��سات  مع 
لل�سنة �لدر��سية، وتختلف مع در��سة )�حل�سيان، 2000( ، وميكن اأن تعزى هذه النتيجة 

اإىل الأ�صباب الآتية:- 
يف . 1 وخا�سًة  �لدميقر�طية،  فهم  على  �لطلبة  ت�ساعد  و�لأدبية  �لعلمية  �لتخ�س�سات 

كتب �لرتبية �لوطنية، فالطلبة �لذكور �أقدر على فهم �لدميقر�طية، وذلك لطبيعة �لتخ�س�س 
�لذي يدر�سونه، فالذكور هَمهم تفعيل �لدميقر�طية �سمن �لتخ�س�س، و�لإناث قد يعود �لهم 

عندهَن يف �حل�سول على �لعالمة فقط، وفهم �لتخ�س�س وعدم تفعيلها ب�سكل جيد. 
�لذي . 2 �ملوقف  لطبيعة  وذلك  �لإناث،  من  �أعلى  �لذكور  عند  �لدميقر�طية  مر�عاة 

يعي�سونه وملو�كبة �لطلبة �لذكور وم�ستجد�ت �لع�رس و�لعوملة و�لتكنولوجية �أكرث من �لإناث. 

التوصيات: 
�إجباري بتكري�س . 1 �لتي تدر�س يف �جلامعات كم�ساق  �إ�سهام كتب �لرتبية  �رسورة 

مفهوم �لدميقر�طية ومبادئها يف �أذهان �لطلبة. 
تزويد �لطلبة مبعرفة و��سعة للمبادئ و�لقيم �لدميقر�طية وربطها بفل�سفة �لرتبية . 2

و�لتعليم. 
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