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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل املواطنة كما يت�صورها معلمو الدرا�سات االجتماعية
يف مدار�س تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية يف الأردن ،وعالقتها مبتغريات النوع
االجتماعي والتخ�ص�ص ،و�سنوات اخلربة.وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،كما
اعتمدت على ا�ستبانة مكونة من ( )35فقرة موزعة على جمالني هما :احلقوق والواجبات
وت�أكدت الباحثة من �صدقها وثباتها ،وطبقت على عينة قوامها ( )96معلماً ومعلمة.وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ت�صور معلمي الدرا�سات االجتماعية حول الأداة ككل وجمايل
حقوق املواطنة وواجباتها جاءت مرتفعة ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى للنوع االجتماعي ول�صالح الذكور ،و�سنوات اخلربة ،ول�صالح اخلربة
القليلة (�أقل من � 5سنوات)  ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى للتخ�ص�ص.ويف
�ضوء النتائج ُق ِّدمت جمموعة من التو�صيات.
(الكلمات املفتاحية :املواطنة ،معلمي الدرا�سات االجتماعية ،حقوق املواطنة،
واجبات املواطنة ،الأردن)
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Abstract:
The study aimed at identifying the concept of citizenship from the
perspective of teachers of social studies at government schools of North
East Badia in Jordan, and its relation with some variables such as gender,
specialization, and years of experience.The Study is based on the descriptive
approach, using a questionnaire consisting of (35) items distributed on two
domains rights and duties, and applied on a sample consisting of (96) teachers.
The results of the study showed that the perception of social studies teachers
about the tool as a whole and the domains of citizenship rights and duties
came high.The results of the study also showed differences due to gender in
favor of males, and years of experience in favor of the few years of experience
few (less than 5 years) .There were no statistically significant differences due
to specialization.In light of the results a number of recommendations were
presented.
(Keywords: Citizenship, Social studies teachers, duties of citizenship,
rights, Jordan)
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مقدمة:
الدولة احلديثة تنه�ض على املواطنة كونها الأ�سا�س الد�ستوري للم�ساواة يف احلقوق
والواجبات بني �أبناء الدولة الواحدة ،و�أداة لبناء مواطن قادر على العي�ش ب�سالم وت�سامح
مع غريه على �أ�سا�س امل�ساواة ،وتكاف�ؤ الفر�ص والعمل من �أجل امل�ساهمة يف بناء الوطن
وتنميته ،بالإ�ضافة �إىل كونها حجر الزاوية يف تكوين الدولة؛ لأن من خالل املواطنة
يعرتف بحق املواطن يف امل�شاركة يف اتخاذ القرارات (نا�رص� ،2003 ،ص ، )20لذا تعد
املواطنة �رضورة حتمية؛ لأنها حتافظ على �أمن الوطن وتطوره وا�ستقراره (اليحيوي،
� ،2012ص. )174
واملواطنة �أ�صبحت من الق�ضايا التي تفر�ض نف�سها بقوة عند معاجلة �أي بعد من �أبعاد
التنمية الب�رشية وم�شاريع الإ�صالح ال�سيا�سي؛ لأن ازدياد ال�شعور باملواطنة من التوجهات
املدنية الأ�سا�سية ،التي من �أهم م�ؤ�رشاتها املوقف من احرتام القانون ،و�ضمان احلريات
الفردية ،واحرتام حقوق الإن�سان ،مهما اختلفت املنطلقات الفكرية واملرجعيات الفل�سفية
لهذا املجتمع �أو ذاك (ابوح�شي�ش� ،2010 ،ص . )251
ويرى خ�رض (� )2011أن املواطنة ُتعنى ب�سلوك الأفراد يف ميادين العمل الوطني
وانخراطهم يف الن�سيج االجتماعي ،وربط املواطنني بحياة جمتمعاتهم ،لذا تعددت
التعريفات للمواطنة ،فقد عرفت دائرة املعارف الربيطانية املواطنة ب�أنها« :عالقة بني فرد
ودولة كما حددها قانون تلك الدولة ومبا تت�ضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق يف تلك
الدولة « (الكواري� ،2001 ،ص ، )١١٧يف حني عرفها ال�سويدي ( )2001ب�أنها�« :صفة الفرد
الذي يتمتع باحلقوق ،ويلتزم بالواجبات التي يفر�ضها عليه انتما�ؤه �إىل جمتمع معني يف
مكان حمدد»� ،أما �رسور والعزام ( )2012فقد عرفا املواطنة ب�أنها� « :سلوك ظاهري ميار�سه
الأفراد يف جمتمعهم وبيئتهم ،وطريقة تعاملهم مع مكونات ذلك املجتمع» ،بينما الباحثة
تعرف املواطنة ب�أنها �صفة تطلق على كل مواطن يتمتع باحلقوق التي يجب �أن توفرها
الدولة له ،ويلتزم بالواجبات التي يحددها د�ستور الدولة وقوانينها ويقوم بتنفيذها.
وللمواطنة مقومات ت�ستند عليها� ،أهمها االنتماء الوطني للفرد ،ويتمثل من خالل
ال�سلوك الوطني وااللتزام مبعايري الوطن وقوانينه واالعتزاز برموزه وتاريخه (عليمات،
 ، )2005ومن هذا املنطلق احتوت �أغلب الوثائق الأردنية الر�سمية ومنها الد�ستور الأردين،
وامليثاق الوطني الأردين على مفهوم املواطنة وحقوقها ،التي ن�صت على االلتزام بحرية
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املواطنني كافة ،ومتكينهم من امل�شاركة ،وحتمل امل�س�ؤولية يف �إطار من التوازن بني
احلقوق والواجبات.
ومن هنا فقد حدد الطالفحة ومريان ( )2005حقوق املواطنة التي يتمتع بها الأفراد
�ضمن احلرية وال�سالمة ال�شخ�صية ،والأمن ،وال�شعور باالحرتام يف الوطن ،واالنخراط
مب�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،بينما قام نا�رص ( )2003بتحديد واجبات املواطنة يف احرتام
النظام العام ،وتنفيذ القوانني ،واملحافظة على حقوق الآخرين ،والدفاع عن الوطن ،واحرتام
الر�أي الآخر ،وحفظ �إجنازات الوطن ،وممتلكاته العامة من الإتالف ،والإخال�ص يف العمل.
و�إدراك هذه احلقوق والواجبات وممار�ستها بوعي يهدف �إىل �إيجاد املواطن املنتمي �إىل
وطنه قوالً وعمالً (. )Banks, 2003
وحاجة املواطن الأردين �إىل تنمية روح املواطنة واالنتماء فيه ال تقل عن حاجة
ال�شعوب الأخرى (�أبو�سل و�آخرون  ، )2001 ،وي�ؤكد جرو�س وداني�سون (�Gross & Dyn
 )neson,1991على �أن املواطنة ت�ؤدي �إىل تنمية القيم ال�سليمة وامل�شاركة يف املجتمع
الدميقراطي.
ولإك�ساب الطلبة القيم واالجتاهات املت�صلة بحقوق املواطنة وواجباتها ،قامت وزارة
الرتبية والتعليم يف الأردن بت�ضمينها يف مناهج الدرا�سات االجتماعية (�أبو حلو و�آخرون،
� ،1993ص � ، )41إال �أن هوفمان ( )Hoffman,2000يرى �أن جت�سيد املواطنة ال ي�أتي فقط
من خالل املناهج ،و�إنمّ ا يحتاج �إىل مواقف تعليمية غنية باخلربات تتجاوز حدود الغرف
ال�صفية ،ويف ال�سياق ذاته ي�شري ميلر وني�س (� )Miller & Neese,1997إىل �أن �إك�ساب الطلبة
للمواطنة ،يتم بتوفري املواقف التعليمية لهم يف املدر�سة لالنخراط يف خدمة جمتمعاتهم
يف وقت مبكر.
للمدر�سة دور فاعل يف حتقيق املواطنة ،وتعد من �أهم الو�سائط لإعداد الطلبة
للمواطنة؛ لأنها �أداة املجتمع (التل ، )2005 ،ويف هذا ال�صدد ي�شري فينكيل ()Finkel,2000
�إىل اهتمام احلكومة الأمريكية بربامج املواطنة يف املدار�س؛ لأنها تعزز االنتماء الوطني،
بينما ي�شري �ستاركي (� )Starkey,2000إىل اهتمام بريطانيا وفرن�سا برتبية املواطنة يف
املدار�س؛ لتوعية الطلبة بواجباتهم وحقوقهم ،ويف �ضوء ذلك قامت وزارة الرتبية الأردنية
يف �إقرار مادة الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية بناءً على تو�صيات م�ؤمتر
التطوير الرتبوي عام ( 1987ال�شويحات. )2003 ،
وانطالقًا من طبيعة الدور الذي يقوم به معلمو الدرا�سات االجتماعية يف �إعداد الطلبة
للم�ستقبل ،ويف ظل الإحداث والتغريات التي يواجهها املجتمع الأردين يف الوقت الراهن،
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فقد وقع على عاتقهم تنمية املواطنة لدى الطلبة ،و�أن يكونوا قدوة ح�سنة يف وطنيتهم.ويف
هذا ال�صدد بينت درا�سة وليامز (� )Williams, 2002أنه على املعلم �أن يتحمل امل�س�ؤولية يف
تنمية املواطنة لدى الطلبة من خالل املمار�سات الدميقراطية التي يقوم بها داخل غرفة
ال�صف ،ليكون قدوتهم يف �سلوكه.
ويعمل معلمو الدرا�سات االجتماعية جاهدين على تعريف الطلبة باملفاهيم الوطنية
عامة ،واملواطنة خا�صة ،من �أجل �إك�ساب الطلبة املعلومات واملهارات والقيم املرتبطة
باملواطنة ال�صاحلة ،ومن �ضمنها حقوق الطلبة من وطنهم ،وواجباتهم جتاه هذا الوطن ،ولن
ي�ستطيع املعلم �إن يحقق ذلك �أن كان جاهال بحقوقه وواجباته (�أبو�سنينة وغامن،2011 ،
�ص. )5وت�أ�سي�ساً على ما �سبق ت�أتي هذه الدرا�سة للك�شف عن املواطنة كما يت�صورها معلمو
الدرا�سات االجتماعية يف تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية بالأردن.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ي�سهم منهاج الرتبية االجتماعية والوطنية يف حتقيق املواطنة يف الأردن ،واملتمثلة
يف تن�شئة الطلبة ال�صاحلني املخل�صني يف خدمة وطنهم ،وهناك ترابط قوى بني املواطنة
بجناحيها احلقوق والواجبات ،وبني فكرة الوالء واالنتماء الذي حتر�ص كافة املجتمعات
مبختلف �أمناطها على غر�سها لدى �أبنائها.وبالرغم من الدور الذي ي�ؤديه معلم الدار�سات
االجتماعية يف تر�سيخ املواطنة لدى طلبته� ،إال �أن هناك ق�صوراً من بع�ض املعلمني يف
تنمية املواطنة والرتكيز عليها يف �أثناء تدري�سهم ،وهذا رمبا يرجع �إىل �أن ت�صورهم عن
مر�ض ،ومن هنا فقد جاءت هذه الدرا�سة حماولة للك�شف عن ت�صورات معلمي
املواطنة غري ِ
الدرا�سات االجتماعية يف مدار�س تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية يف الأردن حلقوق
املواطنة وواجباتها ،وبالتحديد حاولت الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما املواطنة كما يت�صورها معلمو الدرا�سات االجتماعية يف مدار�س تربية البادية
ال�شمالية ال�رشقية يف الأردن؟
2 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف ت�صورات معلمي الدرا�سات االجتماعية يف
مدار�س تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية يف الأردن للمواطنة تعزى ملتغري النوع االجتماعي؟
3 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف ت�صورات معلمي الدرا�سات االجتماعية
يف مدار�س تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية يف الأردن للمواطنة تعزى ملتغري التخ�ص�ص؟
4 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف ت�صورات معلمي الدرا�سات االجتماعية
يف مدار�س تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية يف الأردن للمواطنة تعزى ملتغري عدد �سنوات
اخلربة؟
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أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل ما ي�أتي:
1 .1التعرف �إىل حقوق املواطنة كما يت�صورها معلمو الدرا�سات االجتماعية.
2 .2التعرف �إىل واجبات املواطنة كما يت�صورها معلمو الدرا�سات االجتماعية.
3 .3التعرف �إىل داللة الفروق يف ت�صورات املعلمني عن املواطنة وفقاً ملتغريات النوع

االجتماعي ،والتخ�ص�ص ،وعدد �سنوات اخلربة.

أهمية الدراسة:
ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة كونها تعد حماولة للإ�سهام يف زيادة الرتاكم املعريف حول
حقوق املواطنة وواجباتها اجتاه الأفراد ،وخا�صة بعد دخول الأردن مرحلة جديدة بعد
تعديل الد�ستور الأردين ،وبالتايل تعد من الدرا�سات الرتبوية الأردنية القليلة – يف حدود
علم الباحثة -يف جمال الك�شف عن ت�صورات معلمي الدرا�سات االجتماعية يف املدار�س
احلكومية حلقوق املواطنة وواجباتها ،وقد تفيد املعلمني وتب�رصهم مبعرفة حقوق املواطنة
وواجباتهم اجتاة الوطن ،كذلك تفيد نتائج الدرا�سة احلالية امل�س�ؤولني يف وزارة الرتبية
والتعليم والقائمني على تطوير الربامج التدريبية بت�ضمني حقوق املواطنة وواجباتها يف
الدورات التدريبية ملعلميهم.

مصطلحات الدراسة:
◄◄املواطنة :هي �صفة تطلق على كل مواطن يتمتع باحلقوق التي يجب �أن توفرها
الدولة له ،ويلتزم بالواجبات التي يحددها د�ستور الدولة وقوانينها ويقوم بتنفيذها.وتقا�س
بالعالمة التي يح�صل عليها املعلم على �أداة الدرا�سة املعدة لذلك.
◄◄معلمو الدرا�سات االجتماعية :هم املعلمون الذين يدر�سون مبحث الرتبية
االجتماعية والوطنية (التاريخ ،واجلغرافيا ،والرتبية الوطنية واملدنية)  ،يف املدار�س
احلكومية يف مديرية تربية منطقة البادية ال�شمالية ال�رشقية.

حمددات الدراسة:
نظرا للإجراءات املتبعة يف هذه الدرا�سة ،ف�إن هناك عددا من العوامل التي حتد
من �إمكانية تعميم نتائجها وهي:
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 املحدد الب�رشي :تكونت عينة الدرا�سة من معلمي الدرا�سات االجتماعية يف املدار�س
احلكومية والتابعة ملديرية تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية.
 املحدد الزماين� :أجريت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي
2013 /2012م.
 املحدد املكاين :جميع املدار�س احلكومية التابعة ملديريات الرتبية والتعليم يف
البادية ال�شمالية ال�رشقية.
 احلدود املو�ضوعية :اقت�رصت الدرا�سة على الك�شف عن ت�صورات معلمي الدرا�سات
االجتماعية للمواطنة يف جمالني هما :احلقوق والواجبات.

الدراسات السابقة:
من خالل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة يف جمال املواطنة فقد اهتم كثري من الرتبويني
بدرا�ستها يف خمتلف مناطق العامل ،ومن الدرا�سات التي مت الرجوع �إليها:
اجرى �أبو �سنينة وغامن ( )2011بدرا�سة هدفت �إىل تعرف حقوق املواطنة وواجباتها
كما يراها معلمو الدرا�سات االجتماعية يف مدار�س وكالة الغوث الدولية يف الأردن ،وفيما
�إذا كان هناك اثر لكل من متغريات :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واجلامعة �أو الكلية التي تخرج
منها املعلم ،والتخ�ص�ص ،وعدد �سنوات اخلربة يف حتديد هذه احلقوق والواجبات ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )98معلماً ومعلمة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �آراء �أفراد عينة الدرا�سة
حول جمايل حقوق املواطنة وواجباتها جاءت مرتفعة على الأداة الكلية لكل منهما ،وعلى
فقرات كل جمال منهما ،و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
�إىل متغريات :اجلن�س� ،أو امل�ؤهل العلمي� ،أواجلامعة �أو الكلية التي تخرج منها املعلم� ،أو
التخ�ص�ص� ،أو عدد �سنوات اخلربة.
كما �أجرى يلماز وت�سدان ( )Yilmaz & Tasdan, 2009درا�سة هدفت �إىل ا�ستطالع
وجهات نظر ،وت�صورات معلمي املدار�س االبتدائية يف تركيا نحو املواطنة ،كما هدفت �إىل
حتديد ما �إذا كانت هذه الت�صورات تختلف تبعاً ملتغريات اجلن�س ،وتخ�ص�ص املعلم يف
اجلامعة ،والأقدمية يف اخلدمة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن لدى املعلمني اجتاهات ايجابية
نحو املواطنة ،كما �أظهرت النتائج �أن ت�صورات املعلمني ال تختلف تبعاً ملتغريات متغري
اجلن�س ،وتخ�ص�ص املعلم يف اجلامعة ،والأقدمية.
وقامت كوت�سليني ( )Koutselini,2008بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن ت�صورات
الطلبة املعلمني نحو املواطنة يف قرب�ص ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من طلبة ق�سم الرتبية
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يف جامعة قرب�ص ،و�أظهرت النتائج تقدما يف االجتاهات نحو املواطنة ب�شكل �إيجابي.
و�أجرى �سيم ( )Sim, 2008درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل ت�صورات املعلمني يف
�سنغافورة عن املواطنة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )8معلمني ومعلمات اختريوا بطريقة
ق�صدية من �أربع مدار�س ثانوية ،و�أظهرت الدرا�سة �أن املعلمني يرون �أن للمواطنة �أربعة معان
هي :املواطنة كهوية ،واملواطنة كم�شاركة ،والوعي مبا�ضي الأمة ،واملواطنني املفكرون،
كذلك �أظهرت وجود ارتباط بني مفهوم املعلمني للمواطنة وت�صورهم لهدف تربية املواطنة،
وك�شفت الدرا�سة �أن املعلمني مل يظهروا �أي اهتمام بالبعد العاملي لرتبية املواطنة.
وقام هرني ( )Hanray, 2007بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل ت�أثري اجلامعة يف تعليم
الطلبة حقوق املواطنة وواجباتها و�أدوارهم يف املجتمع الأمريكي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
�أن ممار�سة الطلبة الأن�شطة داخل اجلامعة وا�شرتاكهم يف احلوارات واملناق�شات مع املعلمني
وا�شرتاكهم يف ق�ضايا وم�شكالت املجتمع وفهم املو�ضوعات ال�سيا�سية واالجتماعية داخل
اجلامعة وخارجها و�إعدادهم للتعامل مع حتديات احلياة وتعليمهم الأ�سلوب الدميقراطي،
�ساهم يف تدعيم املواطنة لديهم.
و�أجرى كروجر ( )Kruger, 2004درا�سة هدفت �إىل تنب�ؤات غري مبا�رشة حول تنمية
دور �سلوك املواطنة ،وب�صفة خا�صة تنمية دور املواطن وواجبه لدى املوظفني حتى يدخل
يف �سلوكياتهم يف �أثناء العمل ،وقد طبقت عينة الدرا�سة على ( )185طالبة و ( )30طالباً
من طالب جامعة فلوريدا ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى ملتغري اجلن�س ،كما �أظهرت النتائج كذلك م�ساهمة دور الواجب الوطني ب�أهمية كبرية
يف التنب�ؤ ب�سلوك املواطنة املنظمة وت�رصفاتها.
وقام لو�سيتو ( )Losito, 2003بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل كفاءة مناهج الرتبية
الوطنية يف ايطاليا وكفاءة م�شاركة الطالب يف الن�شاطات والفعاليات الوطنية يف تنمية
املواطنة ،وبينت الدرا�سة �أن تنمية الرتبية الوطنية هدف �أ�سا�س لنظام التعليم الإيطايل
وهي ت�ؤكد على مفاهيم ومنطلقات �سيا�سية وطنية ،وتنمي يف امل�ستهدفني قيم املواطنة
املتمثلة يف املحافظة على الد�ستور ،واحرتام حقوق الوطن وحقوق املواطنني ،وكذلك
�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن طالب املرحلة الثانوية ميار�سون �ضمن منهج الرتبية الوطنية
ن�شاطات تنمي فيهم العمل التطوعي وامل�شاركة الدميقراطية ،وهناك نق�ص �أ�سا�سي يف
ا�ستيعاب الطالب ملفاهيم الرتبية الوطنية.
وهدفت درا�سة ليف�سكي ( )Lévesque, 2002التعرف �إىل درجة فهم طلبة املدار�س
الثانوية للمواطنة يف كولومبيا (الربيطانية) وكوبك (الكندية)  ،وتكونت عينة الدرا�سة من
277

املواطنة كما يتصورها معلمي الدراسات االجتماعية
في مدارس تربية البادية الشمالية الشرقية في األردن.

د .نادية مالح سالمة املسارحة

( )520طالبًا وطالبة من كل مقاطعة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل ا�ستنتاجات حول تعلم
املواطنة وممار�سات تعليمها وهي �أن مناهج التاريخ والدرا�سات االجتماعية توفر كثرياً من
املفاهيم الوطنية ،والدميقراطية ،على الرغم من املذاهب التدري�سية ،فقد تعرف املعلمون يف
املقاطعتني �رضورة حت�ضري الطلبة ملمار�سات املواطنة الدميقراطية ،كما وافق الطالب على
�أهمية مفاهيم املواطنة املقدمة يف ح�ص�ص التاريخ والدرا�سات االجتماعية.
واجرى فريحة ( )2002درا�سة هدفت �إىل معرفة مدى اكت�ساب الطلبة للمعارف
واملهارات ،ومواقف وطنية واجتماعية و�سيا�سية ،وقيم لها عالقة برتبية املواطنة
وااللتزام باملجتمع والوطن ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )1511طالباً وطالبة بالطريقة
الع�شوائية من طلبة الثالث الثانوي ،ودلت نتائج الدرا�سة �أن الطالب الذكور �سجلوا معدالً
�أعلى من الإناث ،وح�صل طلبة املدار�س الر�سمية عالمات �أكرث من طالب املدار�س اخلا�صة،
وطلبة الدروز تخطوا معدل باقي الطلبة يف املعارف اجلغرافية واالقت�صادية.
و�أجرى هالل و�آخرون ( )2000درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل مدى وجود مظاهر
املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية من وجهة نظر املدر�سني و�أولياء الأمور والطلبة
�أنف�سهم بدولة الكويت ،وطبقت الدرا�سة على عينة مكونة من ( )510مدر�ساً و ( )384ويل
�أمر و ( )884طالباً ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الهيئة التدري�سية وافقت بدرجة متو�سطة
على وجود مظاهر املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية ،يف حني �أن موافقة �أولياء الأمور
والطلبة �أنف�سهم على ذلك كانت بدرجة كبرية ،وان �أكرث اجلهات التي ت�ساهم يف تنمية
املواطنة هي املدر�سة والأ�رسة والإعالم والأ�صدقاء ،و�أن �أف�ضل الو�سائل املقرتح ا�ستخدامها
لتنمية املواطنة هي التلفزيون واملناهج املدر�سية وال�صحف واملجالت.
يالحظ من خالل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة� ،أن معظم الدرا�سات التي هدفت �إىل
التعرف �إىل ت�صورات املعلمني عن املواطنة كانت �أجنبية كدرا�سة يلماز وت�سدان (Yilmaz
 ، )& Tasdan,2009ودرا�سة �سيم ( ، )Sim,2008ودرا�سة كوت�سليني ()Koutselini,2008
 ،ودرا�سة عربية واحدة هي درا�سة �أبو �سنينة وغامن ( ، )2011بينما الدرا�سات الأخرى
هدفت �إىل التعرف �إىل تعلم املواطنة وتنميتها وت�أثريها على الطلبة كدرا�سة كرورجر (�Kru
 ، )ger,2004ودرا�سة لو�سيتو ( ، )Losito,2003ودرا�سة ليف�سكي (، )Lévesque,2002
ودرا�سة فريحة ( ، )2002ودرا�سة هالل و�آخرون ( ، )2000وهناك درا�سات تناولت متغري
اجلن�س ،وعدد �سنوات اخلربة مثل :درا�سة �أبو �سنينة وغامن ( ، )2011ودرا�سة يلماز وت�سدان
( ، )Yilmaz & Tasdan,2009بينما درا�سة كروجر ( )Kruger,2004تناولت متغري اجلن�س
فقط.وتلتقي الدرا�سات ال�سابقة من حيث مو�ضوعها مع الدرا�سة احلالية� ،إال �أن الدرا�سة
احلالية تختلف يف عينة الدرا�سة وهي معلمي الدرا�سات االجتماعية يف تربية البادية
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ال�شمالية ال�رشقية ،ويف منطقة الدرا�سة ،وقد ا�ستفادت الباحثة من هذه الدرا�سات يف الأدب
النظري ،ويف بناء اال�ستبانة ،وت�أمل الباحثة �أن ت�شكل هذه الدرا�سة �إ�ضافة ترثي جمال
البحث يف ت�صورات املعلمني حول حقوق املواطنة وواجباتها.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
املنهج الو�صفي امل�سحي وذلك نظراً ملالءمته لأغرا�ض الدرا�سة.
جمتمع الدراسة وعينتها:
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي الدرا�سات االجتماعية ومعلماتها يف املدار�س
احلكومية والتابعة ملديرية تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية ،والبالغ عددهم ( )150معلماً
ومعلمة ،وت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )96معلماً ومعلمة ،اختريوا بالطريقة الع�شوائية الطبقية
لت�شمل متغريات الدرا�سة بحيث �شكلت ما ن�سبته ( )% 64من جمتمع الدرا�سة ،ويبني اجلدول
( )1توزيع �أفراد العينة على متغريات الدرا�سة.
الجدول ()1
توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

املتغري
النوع االجتماعي
اخلربة
التخ�ص�ص

الفئات

العدد

ذكر

46

�أنثى

50

� 5سنوات ف�أقل

56

�أكرث من � 5سنوات

40

تربوي (معلم جمال اجتماعيات)

36

�أكادميي (تاريخ ،جغرافيا)

60

املجموع
96
96
96

أداة الدراسة:
�أعدت �أداة الدرا�سة (الإ�ستبانة) بعد الرجوع �إىل الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة
وثيقة ال�صلة مبو�ضوع املواطنة ،وخا�صة املتعلقة بحقوق املواطنة وواجباتها ،ومنها
درا�سة �أبو �سنينة وغامن (� ، )2011إ�ضافة �إىل الد�ستور الأردين اجلديد ( ، )2012ويف �ضوء
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ما �سبق �أعدت ا�ستبانة م�ؤلفة من ( )42فقرة يف �صورتها الأولية موزعة على جمالني الأول
حقوق املواطنة ( )22فقرة ،والثاين واجبات املواطنة ( )20فقرة ،واُعتمد تدريج ليكارت
اخلما�سي لال�ستبانة حيث �أعطيت الدرجة ( )1لغري موافق ب�شدة ،والدرجة ( )2لغري موافق
والدرجة ( )3حمايد ،والدرجة ( )4موافق والدرجة ( )5موافق ب�شدة.
صدق األداة:
ت�أكدت الباحثة من �صدق الأداة ب�صورتها الأولية بعر�ضها على ( )11حمكماً من
ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال مناهج الدرا�سات االجتماعية باجلامعات الأردنية،
وكذلك من م�رشيف الدرا�سات االجتماعية ،حيث طُ لب منهم �إبداء ر�أيهم يف ال�صياغة اللغوية
للفقرات ،و�صحة املعلومات العلمية الواردة فيها ،ويف �ضوء �آراء املحكمني جرى حذف �ست
فقرات ،وبذلك �أ�صبحت الأداة مكونة من ( )35فقرة (�أنظر ملحق رقم (. ) )1
ثبات األداة:
لأغرا�ض التحقق من ثبات الأداة ا�ستخدمت طريقة االختبار و�إعادة االختبار
 ، )Re- Testحيث و َّزعت الباحثة الأداة على ( )32معلماً ومعلمة من خارج عينة الدرا�سة
ثم �أعيد تطبيقها على العينة نف�سها بعد ثالثة �أ�سابيع ،وبعد ذلك ُح�سب معامل الثبات
با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون حيث بلغ ( ، )0.81كذلك ُح�سب معامل ثبات االت�ساق
الداخلي مبعادلة كرونباخ �ألفا ( )Cronbach Alphaللأداة ككل فكان ي�ساوي (، )0.85
وملجال احلقوق ( ، )0.82وملجال الواجبات ( )0.80وهو ما تعده الباحثة مقبوالً لأغرا�ض
هذه الدرا�سة.
(test-

إجراءات الدراسة:
مت الت�أكد من �صالحية الأداة لأغرا�ض
بعد ا�ستخراج دالالت �صدق وثبات الأداة� ،إذ َّ
الدرا�سة ،و َّزعت الباحثة اال�ستبانة على عينة الدرا�سة ،وبعد جتميع اال�ستبانات فرغت
اال�ستجابات و�أدخلت �إىل احلا�سوب ،وا�ستخدمت الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية
( )SPSSيف حتليل البيانات واحل�صول على النتائج.
متغريات الدراسة:
♦

♦املتغريات امل�ستقلة وت�شتمل على الآتي:
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النوع االجتماعي له فئتان( :ذكر� ،أنثى)



التخ�ص�ص وله م�ستويان�( :أكادميي ،معلم جمال)



�سنوات اخلربة ولها م�ستويان� 5( :سنوات ف�أقل� ،أكرث من � 5سنوات) .

Ú Úاملتغري التابع :ويتمثل يف ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على ا�ستبانه حقوق
املواطنة وواجباتها.

املعاجلة اإلحصائية:
ل�ضمان احل�صول على النتائج ودقتها ،فقد �أدخلت البيانات التي ُجمعت باال�ستعانة
ب�أفراد عينة الدرا�سة يف ذاكرة احلا�سوب ثم ُعوجلت �إح�صائياً با�ستخدام برنامج ()SPSS
 ،وللإجابة عن ال�س�ؤالني الأول اُ�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
والرتب ،وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،والثالث والرابع ا�ستخدم اختبار “ت” للعينات
امل�ستقلة (. )Samples t- testوللحكم على الفقرات اُ�ستخدم املقيا�س الآتي :الفقرة التي
يرتاوح متو�سطها احل�سابي بني ( )5.00 -3.68تعني �أن درجة املواطنة مرتفعة ،والفقرة
التي يرتاوح متو�سطها احل�سابي بني ( )3.67 -2.34تعني �أن درجة املواطنة متو�سطة،
والفقرة التي يرتاوح متو�سطها احل�سابي بني ( )2.33 -1.00تعني �أن درجة املواطنة
منخف�ضة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄�أو ال ً -النتائج املتعلقة با لإجابة عن ال�س�ؤال ا لأول ومناق�شتها :ن�ص هذا
ال�س�ؤال على :ما املواطنة كما يت�صورها معلمو الدرا�سات االجتماعية
يف مدار�س تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية يف ا لأردن؟ للإجابة
عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب
لكل فقرة من فقرات كل جمال من جماالت ا لأداة على حده ،وا لأداة ككل ،ونتائج
اجلدول ( )2تبني ذلك.
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الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات كل مجال من مجاالت األداة مرتبة تنازلياً

رقم
الفقرة
الفقرات
املجال الرتبة
يف
املجال
 18حتقيق العدل وامل�ساواة بني املواطنني
1

املجال
الأول:
حقوق
املواطنة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
4.47

0.70

2

12

مكافحة الف�ساد بكل �أ�شكاله وو�ضع الت�رشيعات ال�رضورية لذلك

4.43

0.64

3

4

ت�أمني حق كل فرد يف تقلد الوظائف العامة دون متييز

4.27

0.75

4

19

توفري الأمن والطم�أنينة للجميع

4.14

0.72

5

2

ت�أمني حرية التعبري و�إبداء الر�أي

4.11

0.88

6

11

�إ�صدار القوانني والت�رشيعات التي حتمي حقوق املواطن

4.09

0.82

7

17

املحافظة على ثروات الوطن وممتلكاته العامة

4.08

0.76

8

7

ت�أمني حق الرت�شح واالنتخاب يف املجال�س النيابية والبلدية

4.06

0.86

9

15

حتكيم ال�رشيعة يف الأحوال ال�شخ�صية وحمايتها

4.05

0.80

10

13

ت�أمني الرعاية االجتماعية للمحتاجني

4.04

0.66

11

14

توفري فر�ص التعليم للجميع يف كافة املراحل التعليمية

4.03

0.77

12

20

توفري فر�ص العمل املنا�سبة لكل فرد

3.99

0.88

13

16

توفري اخلدمات العامة بكل انواعها ب�شكل مريح

3.98

0.85

14

10

كفالة و�سائل الرقابة على ال�سوق الداخلية حلماية امل�ستهلك

3.92

0.82

15

5

ت�أمني حرية التجارة وال�صناعة والعمل وال�صحافة

3.89

0.92

16

1

ت�أمني حرية التنقل وال�سفر

3.79

0.97

17

9

ت�أمني حرية ت�شكيل االحتادات والنقابات لفئات املجتمع املختلفة

3.70

1.05

18

8

ت�أمني حق املر�أة يف العدل وامل�ساواة ومنع ما يكر�س التمييز �ضدها

3.69

0.87

19

3

ت�أمني حرية التظاهر واالجتماع ال�سلمي

3.42

0.78

20

6

ت�أمني حرية �إن�شاء الأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات اخلريية

3.22

1.00

3.97

0.44

املجال الأول ككل
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رقم
الفقرة
الفقرات
املجال الرتبة
يف
املجال
 10املحافظة على �أمن الوطن و�سالمته
1

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
4.34

0.78

2

5

املحافظة على ثروات الوطن وممتلكاته العامة

4.16

0.85

3

3

ال�صدق والإخال�ص يف العمل

4.11

0.71

4

1

الدفاع عن الوطن والت�ضحية يف �سبيله

4.05

0.80

5

12

احرتام احلريات ال�شخ�صية

3.96

0.68

6

14

احرتام د�ستور الدولة وقوانينها و�أنظمتها

3.86

0.90

7

11

ح�سن التعاي�ش مع الآخرين

3.85

0.84

8

6

م�ساعدة املحتاجني بقدر اال�ستطاعة

3.84

0.92

9

13

الت�صدي للف�ساد وحماربته �ضمن الأطر القانونية

3.82

0.83

10

9

التعاون مع املواطنني يف معاجلة ما يواجهونه من م�شكالت

3.79

0.87

11

8

احرتام االختالف يف الر�أي مع الآخرين وحماورتهم

3.71

0.76

12

7

الوعي بامل�شكالت التي تواجه الوطن واالهتمام بها

3.66

0.87

13

4

احرتام التعددية ال�سيا�سية والفكرية

3.62

1.00

14

15

دعم امليزانية بدفع ال�رضائب امل�ستحقة يف حينها

3.59

1.02

15

2

احرتام احلكومة وتنفيذ قراراتها

3.30

0.94

املجال الثاين ككل

3.84

0.49

الأداة ككل

3.905

0.45

املجال
الثاين:
واجبات
املواطنة

يت�ضح من اجلدول (� )2أن ت�صور معلمي الدرا�سات االجتماعية حول جمال حقوق
املواطنة ككل جاءت مرتفعة ،حيث بلغ متو�سط املجال الكلي ( ، )3.97بانحراف معياري
( ، )0.44وح�صلت جميع فقرات املجال على درجة مرتفعة عدا فقرتني هما )6 ،3( :واللتني
تن�صان على« :ت�أمني حرية التظاهر واالجتماع ال�سلمي ،وت�أمني حرية �إن�شاء الأحزاب
ال�سيا�سية واجلمعيات اخلريية» حيث ح�صلت على درجة متو�سطة ،وقد ح�صلت الفقرة ()18
يف املجال الأول ،التي تن�ص على« :حتقيق العدل وامل�ساواة بني املواطنني» على املرتبة
الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( ، )4.47بانحراف معياري ( ، )0.70بينما الفقرة ( )6ح�صلت
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على املرتبة الأخرية التي تن�ص على » :ت�أمني حرية �إن�شاء الأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات
اخلريية» مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.22بانحراف معياري ( ، )1.00وتعزو الباحثة هذه
النتيجة �إىل ارتفاع معرفة املعلمني بحقوق املواطنة يف ظل الظروف املحيطة يف املنطقة،
التي تطالب يف �شعاراتها حتقيق العدالة االجتماعية وامل�ساواة بني جميع املواطنني يف
الدولة ،و�إطالعهم على الد�ستور الأردين اجلديد املن�شور يف املواقع الإخبارية االلكرتونية
وال�صحف املحلية وامل�شاركة يف نقابة املعلمني التي ت�أ�س�ست حديثاً ،وبالآتي �أ�صبح لديهم
خمزون فكري ومعريف حول حقوقهم كمواطنني ،وبخ�صو�ص الفقرة ( )6التي تن�ص على:
«ت�أمني حرية �إن�شاء الأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات اخلريية» ف�إن كثرياً من املعلمني مل
ينخرطوا يف العمل احلزبي بالإ�ضافة �إىل طبيعة املكون االجتماعي الع�شائري الذي ال
ي�شجع على احلزبية�.إما فيما يتعلق باملجال الثاين واجبات املواطنة ،فقد بلغ املتو�سط
احل�سابي للمجال ككل ( ، )3.84بانحراف معياري ( )0.49وبدرجة مرتفعة ،وح�صلت
الفقرة ( )10التي تن�ص :على»املحافظة على �أمن الوطن و�سالمته» على املرتبة الأوىل
مبتو�سط ح�سابي ( ، )4.34بانحراف معياري ( )0.78وبدرجة مرتفعة ،والفقرة ( )2التي
ن�صها « :احرتام احلكومة وتنفيذ قراراتها» على املرتبة الأخرية يف املجال الثاين مبتو�سط
ح�سابي ( ، )3.30بانحراف معياري ( )0.94وبدرجة متو�سطة.وتعزى هذه النتيجة من
وجهة نظر �أبي �سنينة وغامن (� )2011أن واجبات املواطنة مت�ضمنة يف كتب الدرا�سات
االجتماعية والرتبية الوطنية التي يدر�سها املعلمون ،بالإ�ضافة �إىل ورودها يف الد�ستور
الأردين ،والن�رشات التي ت�صدرها وزارة التنمية ال�سيا�سية ،وو�سائل الأعالم املختلفة ،ويطلع
عليها املعلمون با�ستمرار ،كذلك تف�رس هذه النتيجة باعتقاد املعلمني �أن القيام باملحافظة
على �أمن الوطن و�سالمته من �أهم واجبات املواطنة نظراً ملا ت�شهده املناطق املحيطة
بالأردن من تدهور يف الو�ضع الأمني نتيجة الربيع العربي ،يف حني �أن املواطن الأردين مل
يكن مقتنعًا �أو را�ضيًا عن اخلطوات والإجراءات التي كانت تتخذ من قبل احلكومات وخا�صة
يف ق�ضايا الف�ساد ،لذلك عرب عن عدم اقتناعه بهذه احلكومات من خالل امل�سريات ال�سلمية
ومل ينفذ قراراتها.
كذلك ي�شري اجلدول (� )2إىل �أن ت�صورات �أفراد العينة امل�ستهدفة جاءت مرتفعة على
الأداة ككل ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للأداة ككل ( ، )3.905بانحراف معياري ()0.45
 ،ورمبا يرجع ال�سبب �إىل �أن معظم فقرات الأداة واردة يف مادة الرتبية الوطنية واملدنية
التي يدر�سونها للطلبة وبالآتي تكون م�ألوفة لديهم ،بالإ�ضافة �إىل تركيز وزارة التنمية
ال�سيا�سية على املواطنة من خالل ن�رشاتها الدورية التي ت�صدرها.وتتفق هذه النتيجة مع
درا�سة �أبي �سنينة وغامن ( )2011التي �أظهرت نتائجها �أن �آراء �أفراد عينة الدرا�سة حول
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جمايل حقوق املواطنة وواجباتها جاءت مرتفعة على الأداة الكلية لكل منهما ،ودرا�سة
يلماز وت�سدان ( ، )Yilmaz & Tasdan,2009ودرا�سة كوت�سليني ( )Koutselini,2008التي
�أظهرت نتائجهما �أن لدى املعلمني اجتاهات ايجابية نحو املواطنة ،بينما تختلف مع درا�سة
هالل و�آخرين ( )2000التي �أظهرت �أن الهيئة التدري�سية وافقت بدرجة متو�سطة على وجود
مظاهر املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية.
◄◄ثانياً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها :ن�ص هذا ال�س�ؤال
على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف ت�صورات معلمي الدرا�سات

االجتماعية يف مدار�س تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية يف الأردن للمواطنة
تعزى ملتغري النوع االجتماعي؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات

احل�سابية واالنحرافات املعيارية لت�صورات �أفراد العينة على جمايل الدرا�سة (احلقوق،
الواجبات) تبعاً ملتغري النوع االجتماعي ،كما اُ�ستخدم اختبار (ت) ملعرفة الفروق املحتملة
ذات الداللة االح�صائيه يف جماالت الدرا�سة.والنتائج كما يف اجلدول (. )3
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت)
ألثر النوع االجتماعي على المجاالت واألداة ككل

املجال
حقوق املواطنة
واجبات املواطنة
املجاالت ككل

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

النوع
االجتماعي
ذكر

46

4.063

0.403

انثى

50

3.881

0.449

ذكر

46

3.950

0.504

�أنثى

50

3.710

0.449

ذكر

46

4.006

0.437

�أنثى

50

3.759

0.413

قيمة
«ت»

م�ستوى
الداللة

 *0.039 2.091 *0.016 2.448*0.017 2.421 -

* ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة ()0.05= α

ت�شري النتائج يف اجلدول (� )3إىل وجود فروق دالة �إح�صائياً بني تقديرات معلمي
الدرا�سات االجتماعية للمواطنة تعزى ملتغري النوع االجتماعي على املجاالت جمتمعة،
وعلى كل من جمايل حقوق املواطنة وواجبات املواطنة ،حيث بلغت قيم ت املح�سوبة
( )2.421 -وهذه القيمة دالة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ، )0.05= αوهذه النتيجة
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تعني وجود اختالف يف درجة الت�صور للمواطنة تعزى للنوع االجتماعي ول�صالح الذكور.
وميكن �أن تف�رس هذه النتيجة ب�أن املعلمني يقوموا بح�ضور ندوات �سيا�سية حتتوى على
احلقوق والواجبات للمواطنة ،واملعلمون �أكرث م�شاهدة للربامج احلوارية عرب الف�ضائيات
حول احلركات ال�سيا�سية التي ظهرت م�ؤخراً ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركتهم يف الور�ش التدريبية
حول املواطنة ،كما �أن امل�ؤثرات املحيطة من التظاهرات ال�سلمية �أثرت على املعلمني اكرب
من املعلمات ،واغلب �أع�ضاء نقابة املعلمني من الذكور الذين لهم ن�شاط اجتماعي كبري.
وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة كل من �أبي �سنينة وغامن ( ، )2011ويلماز وت�سدان
( )Yilmaz & Tasdan, 2009التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
�إىل متغري اجلن�س.
◄◄ثالثاً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها :ن�ص هذا ال�س�ؤال
على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف ت�صورات معلمي الدرا�سات

االجتماعية يف مدار�س تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية يف الأردن للمواطنة
تعزى ملتغري التخ�ص�ص؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية

واالنحرافات املعيارية لت�صورات �أفراد العينة على جمالني الدرا�سة (احلقوق ،الواجبات)
تبعاً ملتغري التخ�ص�ص ،كما اُ�ستخدم اختبار (ت) ملعرفة الفروق املحتملة ذات الداللة
االح�صائيه يف جماالت الدرا�سة.والنتائج كما يف اجلدول (. )4
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) ألثر التخصص على المجاالت واألداة ككل

املجال
حقوق املواطنة
واجبات املواطنة
الكلي

التخ�ص�ص

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة «ت» م�ستوى الداللة

معلم جمال

36

3.981

0.375

�أكادميي

60

3.952

0.501

معلم جمال

36

3.865

0.434

�أكادميي

60

3.778

0.548

معلم جمال

36

3.9236

0.371

�أكادميي

60

3.8652

0.504

0.329

0.743

0.870

0.386

0.652

0.516

* ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة ()0.05= α

ت�شري النتائج يف اجلدول (� )4إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات
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معلمي الدرا�سات االجتماعية للمواطنة تعزى ملتغري التخ�ص�ص على املجاالت جمتمعة،
وعلى كل من جمايل حقوق املواطنة وواجبات املواطنة ،حيث بلغت قيمة ت املح�سوبة
( )0.652وهي قيمة غري دالة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05= αوهذه النتيجة
تعني �أن درجة الت�صور للمواطنة الن�شط ال تت�أثر بالتخ�ص�ص.وقد تعزى هذه النتيجة �إىل
�أن معلمي الدرا�سات االجتماعية (�أكادميي ،معلم جمال) خالل الدرا�سة اجلامعية يدر�سون
م�ساق الرتبية الوطنية كمتطلب �إجباري جلميع التخ�ص�صات ،وهذا ي�ؤدي �إىل �إثراء املعرفة يف
جمال املواطنة بامل�ستوى نف�سه بغ�ض النظر عن التخ�ص�ص ،بالإ�ضافة �إىل تدري�سهم ملادة
الرتبية الوطنية واملدنية يف املدار�س باختالف تخ�ص�صاتهم اجلامعية ،وبالآتي تتكون
لديهم معلومات مت�شابهة حول املواطنة خالل مراحل منوهم املهني.وتتفق هذه النتيجة
مع درا�سة كل من �أبي �سنينة وغامن ( ، )2011ويلماز وت�سدان ()Yilmaz & Tasdan,2009
التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل متغري التخ�ص�ص.
◄◄رابعاً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الرابع ومناق�شتها :ن�ص هذا ال�س�ؤال
على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف ت�صورات معلمي الدرا�سات

االجتماعية يف مدار�س تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية يف الأردن للمواطنة
تعزى ملتغري �سنوات اخلربة؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية

ىل الدرا�سة( :احلقوق ،الواجبات)
واالنحرافات املعيارية لت�صورات �أفراد العينة على جما ْ
تبعاً ملتغري �سنوات اخلربة ،كما اُ�ستخدم اختبار (ت) ملعرفة الفروق املحتملة ذات الداللة
االح�صائيه يف جماالت الدرا�سة.والنتائج كما يف اجلدول (. )5
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) ألثر الخبرة على المجاالت واألداة ككل

�سنوات اخلربة

املجال
حقوق املواطنة
واجبات املواطنة
الكلي

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة «ت» م�ستوى الداللة

� 5سنوات ف�أقل

56

4.095

0.391

�أكرث من � 5سنوات

40

3.888

0.445

� 5سنوات ف�أقل

56

3.987

0.521

�أكرث من � 5سنوات

40

3.723

0.442

� 5سنوات ف�أقل

56

4.041

0.433

�أكرث من � 5سنوات

40

3.806

0.415

* ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة ()0.05= α
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2.328

*0.022

2.648

*0.009

2.659

*0.009
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ت�شري النتائج يف اجلدول (� )5إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا بني تقديرات معلمي
الدرا�سات االجتماعية للمواطنة تعزى ملتغري �سنوات اخلربة على املجاالت جمتمعة ،وعلى
كل من جمايل حقوق املواطنة وواجبات املواطنة ،حيث بلغت قيمة ت املح�سوبة ()2.659
وهذه القيمة دالة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ، )0.05= αوهذه النتيجة تعني وجود
اختالف يف درجة الت�صور للمواطنة تعزى للخربة ول�صالح املعلمني من ذوي اخلربة القليلة
(�أقل من � 5سنوات) .وميكن �أن تعزو الباحثة ذلك �إىل �أن املعلمني �أ�صحاب اخلربة القليلة ما
زالت معلوماتهم املعرفية حديثة يف ما يخ�ص احلقوق والواجبات للمواطنة التي در�سوها
من خالل مادة الرتبية الوطنية يف اجلامعة ،بالإ�ضافة حل�ضور الدورات التدريبية التي
تعقدها وزارة الرتبية والتعليم للمعلمني اجلدد ،وخا�صة يف املو�ضوعات احلديثة ،ومنها
مو�ضوعات املواطنة ،ويقومون بتدري�س الرتبية الوطنية للمرحلة الأ�سا�سية التي حتتوي
على مو�ضوعات تخ�ص املواطنة ،بينما �أ�صحاب اخلربة الطويلة �أكرثهم يدر�س املرحلة
الثانوية يف تخ�ص�ص اجلغرافيا والتاريخ وهذه املواد تكاد تخلو من مو�ضوعات تتناول
املواطنة.وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة �أبي �سنينة وغامن ( )2011التي �أظهرت عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل متغري اخلربة.

التوصيات واملقرتحات:
بنا ًء على نتائج الدرا�سة ف�إن الباحثة تو�صي مبا ي�أتي:
�1 .1أن تق ّدم وزارة الرتبية والتعليم ور�شاً تدريبية ملعلمي الدرا�سات االجتماعية يف

جمال حقوق املواطنة وواجباتها ،وبخا�صة للمعلمات و�أ�صحاب اخلربة الطويلة (�أكرث من
� 5سنوات) .
2 .2التعاون بني وزارة التنمية ال�سيا�سية ووزارة الرتبية والتعليم يف عقد ندوات توعية
ملعلمي الدرا�سات االجتماعية ب�أهمية اال�شرتاك يف الأحزاب ال�سيا�سية يف ظل املجتمع
الدميقراطي.
3 .3زيادة الثقة بني املواطنني واحلكومة من خالل تنفيذ احلكومة لوعودها ،وتنفيذ
املواطنني لقراراتها.
�4 .4إما يف ما يتعلق بالدرا�سات املقرتحة فهي:
�5 .5إجراء درا�سة م�شابهة للدرا�سة احلالية على مديري املدار�س الثانوية.
�6 .6إجراء درا�سة للك�شف عن حقوق املواطنة وواجباتها امل�ضمنة يف حمتوى كتب
الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية.
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