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درجة حاجة طلبة كليات اآلداب في الجامعات األردنية تضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة
التربية الوطنية
The Degree of Needs for the Faculties of Arts in the Jordanian
Universities Students' to Include the National Security Concepts in
the Subject of National Education
سوسن بدرخان ،1ومحمد

قطاوي*2
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ملخص
هدفت الدراسة إلى استقصاء آراء طلبة كليات اآلداب في الجامعات األردنية تضمين مفاهيم
األمن الوطني في مادة التربية الوطنية في ضوء متغيرات الجنس والمستوى الدراسي في الفصلل
الدراسي األول  ،2016/2015ولتحقيل هلدا الدراسلة اسلت دمت اسلتبان تضلمنت ( )45فقلرة،
موزعة في أربعة مجاالت ،هي :األملن السياسلي ،واألملن الفكلر ،،واألملن االجتملاعي ،واألملن
االقتصاد ،،على عينة تكونت من ( )443طالبا ً وطالبة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة حاجلة
طلبة كليات اآلداب في الجامعات األردنية تضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية،
جللاءت عاليللة ،حيللث حصلللت مفللاهيم المجللال الفكللر ،علللى أعلللى درجللة ثللم يليهللا مفللاهيم المجللال
السياسللي ،يليهللا فللي المرتبللة ال ال للة مفللاهيم المجللال االجتمللاعي ثللم مفللاهيم األمللن االقتصللاد ،فللي
المرتبة األخيرة ،و علدم وجلود فلروا ات دالللة إحصلائية فلي المتوسلسات الحسلابية السلتجابات
السلبة حول درجة حاجتهم في تضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربيلة الوطنيلة عللى األداة
ككلل ،تعلزى لمتغيلر ،الجللنس والمسلتوى الدراسلي ،وفلي ضلوء النتللائج أوللى الباح لان إعللادة
النظللر فللي خسلل /مللادة /مسللاا التربيللة الوطنيللة فللي الجامعللات والكليللات لتضللمين مفللاهيم األمللن
الللوطني ت سيس لا ً وتنفيللقا ً وتقويم لا ً مللع التركيللز علللى األمللن الفكللر ،والسياسللي فللي ظللل تحللديات
العولمة.
الكلمات المفتاحية :درجة حاجة ،مفاهيم األمن الوطني ،التربية الوطنية ،طلبة الجامعات
األردنية.
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Abstract
The study aimed at investigating students' views of Faculties of Arts
in the Jordanian Universities Need in the Inclusion of the Subject
National Education in light of the variables of gender and the studying
level in the first semester 2015/2016. To achieve the objective of the
study, a questionnaire which included (45) items was administered and
distributed to four domains: the political security, intellectual security,
social security and economic security. The study sample consisted of
(443) male and female students. The results of the study showed that the
degree of faculties of arts students' need in the inclusion of the national
security concept in the subject of National Education in the Jordanian
universities was high. Meanwhile the concepts of intellectual domain
were the highest degree, followed by the concepts of political domain.
The concepts of the social domain ranked third, followed by then the
concepts of the economic security which came in the last rank. There are
no statistically significant differences in students' response regarding the
degree of their need in the inclusion of national security concepts in the
subject of National Education in the tool as a whole, attributed to the
variables of gender and studying level. In light of the results, the
researchers recommended reviewing the plans of the National Education
subject in the universities and faculties to include the national security in
planning, implementation and evaluation, together with concentrating on
the intellectual and political security in light of globalization challenge.
Keywords: The Degree of Need, National Security Concepts,
Students of Jordanian Universities.
المقدمة
تشللغل قضللايا األمللن بمجاالت ل الم تلفللة اهتمللام الللدول واألفللراد كافللة بعللد ظهللور تهديللدات
 وهللي تهديللدات تسللتهدا فللي معظمهللا الللنظم السياسللة،متنوعللة وم تلفللة تهللدد األمللن الللوطني
واالجتماعية واالقتصادية وال قافية وغيرها بهدا إحداث خلل واضسراب في عنالر قوة الدولة
 أليللة دولللة ضللرورة سياسللية واقتصللاديةNational Security  إ يعللد األمللن الللوطني.الواحللدة
، حيث يؤثر في بنلاء ش صلية الدوللة، دولة، ومن أهم الحاجات األساسية أل،واجتماعية وحياتية
 ويم للل، وتعمي ل مفللاهيم المواطنللة والللوالء واالنتمللاء للقيللادة والللوطن،وتشللكيل هويتهللا الوطنيللة
، واالطمانلان، ويلوفر لإلنسلان االسلتقرار،الدعامة الرئيسة الستقالل الدولة ووحلدتها وازدهارهلا
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واألمللان علللى ممتلكات ل  ،ومعتقدات ل  ،وتراب ل الللوطني ،وتاري ل  ،وموروثللة الحضللار ،،ويحف ل
جغرافية الدولة ،وسيادتها الداخلية وال ارجية.
وفلللي ظلللل هلللقل التهديلللدات والتحلللديات ،وفلللي مقلللدمتها تحقيللل األملللن والسللللم ،ال سلللبيل
لمواجهتهللا إال بتربيللة وتعللليم تواكلله هللقل التحللديات؛ لنسللتسيع مواجهتهللا بمللا يجعللل مللن األجيللال
القادمللة أجيللاال آمنللة متقدمللة تتعللاي مللع الحضللارات ،تلليثيرا ً وتلليثرا ً ،وتحظللى المفللاهيم األمنيللة
باهتمامات دولية لما لها من أهمية في حياة الشعوب واستقرارها ،ويساعد تعليم م ل هلقل المفلاهيم
السلبة على فهم التغيرات االجتماعية والسياسلية واالقتصلادية ،وتنملي للديهم القلدرة عللى التفكيلر
الناقد وحل المشكالت وات ا القرار وتنمي لديهم اتجاهات إيجابيلة تجلال العلالم اللق ،يعيشلون فيل
) .(Cole & McCormick,1987وألبحت فكرة تعلم المفاهيم محل اهتمام بالغ ومتزايلد للدى
معظم المهتمين في ميدان التعلليم واللتعلم ،للن ألن جميلع أنلواع اللتعلم والتفكيلر والعملل تتضلمن
المفللاهيم التللي توسللع آفللاا المعرفللة وت ريهللا ،وتسللهل عمليللات االتصللال وتبللادل المعلومللات مللع
اآلخرين بشكل سريع وفاعل (.)Martorella, 1994
وتعد مرحلة التعليم الجامعي مرحلة مهمة من المراحل التعليمية التي ينبغلي أن تغلرل للدى
السلبة المعرفة والقيم المهمة فلي حيلاتهم ومنهلا المعرفلة بالمفلاهيم األمنيلة باعتبلار الجامعلات ملن
أهم المؤسسات االجتماعيلة والتربويلة والتعليميلة التعليميلة ،وعليهلا تقلع مسلؤولية تسلوير قلدرات
السلبة ومهلاراتهم وتنميلة المسلؤولية االجتماعيلة للديهم خاللة ،وأن العالقلة بلين التربيلة واألملن
عالقللة عضللوية فالتربيللة السللليمة والتنشللاة القويمللة تم للل خلل /الللدفاع األول عللن أمللن واسللتقرار
المجتمع (.)Al–Naji, 1999
واألمللن فللي شللتى مجاالتل مسللله ضللرور ،ليعللي اإلنسللان حيللاة هادئللة مسمانللة ،وتعللرا
جامعلة األملم المتحلدة "األملن البشلر (Human Security) "،بينل المعنلى بحمايلة البشلر ملن
الم اطر الشديدة والم اوا من م اطر الحياة بغض النظر عن هلقل التهديلدات سلواء كانلت هلقل
التهديدات ناجمة عن أنشسة بشرية أو أخسار طبيعية ،سواء تقع داخل الدولة أو خارجها ،وسلواء
كانت مباشرة أو غير مباشرة .وأن التركيز بصلورة رئيسلة عللى البشلر إفلرادا ً أو جماعلات ،وأن
األمن يركز على حرية الفرد من ال وا واألخسار والتهديد (.)Thakur, 2004, p. 348
ويعلللرا ميللللر ( )Miller, 2001, p.16األملللن بينللل "التحلللرر ملللن التهديلللد وال لللوا
والم اطر" .وحقيقة أن األمن متداخل األبعاد ،إ أن يتداخل ملع عناللر الحيلاة كافلة االقتصلادية
والسياسية والصحية والتعليمية وال قافية ( .)Zamel & Risen, 2010كملا يشلتمل مفهلوم تنميلة
األمن البشر )Human Security( ،عوامل اجتماعية ونفسية وسياسلية واقتصلادية تعملل عللى
تعزيز وحمايلة الرفاهيلة االجتماعيلة والفلرد بهلدا المحافظلة عللى أمنل والحصلول عللى السعلام
والماء والميوى ودرجلة ملن حمايلة الحيلاة ملن الم لاطر ( ،)Leaning, 2004, p. 354كملا أن
استقرار الشعوب وتقلدمها وظلروا قيلام الحضلارات ونموهلا وتحقيل التنميلة الشلاملة المسلتدامة
والتي تحتاج إلى األمن واالستقرار ال يعتمد على حجم ما تمتلك الدول ملن ثلروات طبيعيلة أو ملا
يمكن أن تس رل من طاقات مادية بقدر ما يعتمد في المقلام األول عللى ملا يتلوافر لهلا ملن ثلروات
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بشرية تتم ل في العقول المبدعة والمهارات الفنية ال القلة ) .)Boubtana, A., 2001وإ ا كلان
األمللللن مسللللؤولية اجتماعيللللة شللللاملة ،فللللمن إحللللدى أبللللرز دعائملللل مللللا يمكللللن أن تضللللسلع بلللل
المؤسسات والمنظمات التربوية من دور في تحقيق وليانت  .فاألمن ثقافلة قبلل أن يكلون رادعلاً،
أ ،أن منظومة ملن القليم التلي ننشلي عليهلا األفلراد ويسلتنبسونها بملا ي لدم انلدماجهم االجتملاعي
السليم وبالتالي سالمة المجتمع ( .(Al Sunbul, A., 2001وقد أسلفر هلقا االهتملام علن ظهلور
عللدد مللن التجللارب واإلجللراءات التسبيقيللة الراميللة إلللى تفعيللل هللقا المفهللوم وتحويل ل إلللى للليغ
تسبيقيللة فللي المجللال التربللو ،وإلللى زيللادة االسللتفادة منل فللي تعزيللز األمللن الللوطني ،وإلللى زيللادة
الوعي بيهمية السلم االجتملاعي وأثلرل فلي تحقيل التقلدم والنملو ،االجتملاعي واالقتصلاد ،لللدول
(.) Al-Sultan, F., 2009
ويرتكز مفهوم األملن اللوطني عللى ثالثلة مجلاالت رئيسلة وهلي :تليمين كيلان الدوللة داخليلا ً
وخارجي لاً ،باإلضللافة إلللى تحقي ل االسللتقرار السياسللي واالجتمللاعي واالقتصللاد ،،وعلللى تحقي ل
الرضا التام ألفراد المجتملع ( .)At-Tadmori, 1998ويعلرا الباح لان األملن اللوطني الشلامل
بين إحسال الفرد باألمن في جميع مجاالت الحيلاة االجتماعيلة والسياسلية واالقتصلادية والفكريلة
والبيايللة والصللحية ،وتمتللع الدولللة بالقللدرة علللى حمايللة قيمهللا وسلليادتها مللن أ ،تهديللد داخلللي أو
خارجي .واستنادا إلى مفاهيم األملن اللوطني المتعلددة فلمن للياغة األملن اللوطني تلتم فلي ضلوء
أربع دعائم أساسية هي:
-

إدراك التهديدات والتحديات الداخلية وال ارجية.
وضع االستراتيجية الالزمة لتسوير قوى الدولة واالنسالا المؤمن لهقل القوى.

-

تلوفير القللدرة علللى مواجهللة التهديلدات الداخليللة وال ارجيللة لبنللاء قلوات مسلللحة وقللوى أمللن
داخلي قادرة على التصد ،والمواجهة.

-

إعللداد ال سلل /المناسللبة لمواجهلللة التهديللدات والتحللديات سلللواء كانللت داخليللة أم خارجيلللة
(.)Al Rashdan, A, 1997

وتعلد ملادة التربيلة الوطنيلة أك لر الملواد الدراسلية ارتباطلا ً فلي المراحلل التعليميلة الم تلفللة،
ومنهلللا المرحللللة الجامعيلللة لتعلللليم السلبلللة وتلللوعيتهم بالمفلللاهيم الوطنيلللة والسياسلللية واالجتماعيلللة
والتربويلة ) .)Qablan and Al-A'daileh 2008وأظهلرت الدراسلات أن العديلد ملن اللدول
قامت بمراجعة المواد الدراسية ومن بينها تحديلدا ً ملادة التربيلة الوطنيلة والمدنيلة ،وأشلارت نتلائج
الدراسات بضعف معرفلة السلبلة بالقضلايا السياسلية واالجتماعيلة المتعلقلة بلوطنهم ،وعلدم ال قلة
بالحكومات ،وتنامي التصرفات غير الحضارية ،األمر الق ،جعلها تقرر تدريس التربية الوطنية
والمدنية كمادة مستقلة ) .(Ruget, 2006وفلي هلقا الصلدد أكلد جالللة المللن عبلدن ال لاني عللى
ضلرورة إعللداد منللاهج مدرسللية وجامعيلة جديللدة ،تعلللم الشللباب واللن ء الجديللد مبللاد الدسللتور،
وتاريخ الدولة األردنية ،ومرجعيتها الفكرية ونظامها الملكي الدسلتور ،،وكلقلن قليم الديمقراطيلة
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والعدالللللة والمسللللاواة ،ومفهللللوم المواطنللللة ،وحقللللوا المللللواطن وواجباتلللل  ،والوحللللدة الوطنيللللة
(.)The Jordanian center for the civil Education Studies, 2003
ويضيف الباح ان أهمية التربية الوطنية في تكوين فكر الشلباب ،وتنميلة المواطنلة والوطنيلة
لديهم فكرا ً وقوالً وعمالً بما يسهم في تعزيز األمن الوطني ،حتى ألبحت هقل الملادة فلي التربيلة
والتعليم متسلبا ً إجباريا ً في الجامعات األردنية الحكومية وال الة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
اسللتنادًا إلللى ضللرورة األمللن باعتبللارل مللن أهللم الحاجللات اإلنسللانية التللي تسللعى كللل الللدول
والمؤسسات إلى تحقيق  ،فقد أظهر تقرير مركز الدراسلات اإلسلتراتيجية فلي مديريلة األملن العلام
األردنلي ) )Center of Strategic Studies & Directorate of General Securityلعلام
( )2011أن هناك اخلتالالً فلي المنظوملة األمنيلة أدى إللى زيلادة معلدل الجلرائم فلي األردن ،وأن
هناك ظواهر ظهرت في المجتمع األردني لم تكن معروفة من قبل كالعنف .وكشفت دراسة محمد
( )Mohammed, 2013أن األردن يواج تداعيات عدم االستقرار في المنسقة مما ساهم بشكل
سلللبي فللي التلليثير المباشللر علللى األمللن الللوطني األردنللي ،وأولللت دراسللة نصلليرات والقللادر،
( (Nseirat & Al-Gadiri, 2015إعادة النظر في المناهج الحالية لمسلاا التربيلة الوطنيلة فلي
جميع الجامعات األردنية وإعادة تحدي ها مع االحتياجات الوطنيلة .وفلي ضلوء للن تتم لل مشلكلة
الدراسة بالبحث عن إجابة سؤالي الدراسة التاليين:
السؤال األول :ما درجة حاجة طلبة كليات اآلداب في الجامعات األردنية تضمين مفاهيم
األمن الوطني في مادة التربية الوطنية؟
السؤال الثاني :هل توجد فروا ات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05في درجة
حاجة طلبة كليات اآلداب في الجامعات األردنية تضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية
الوطنية ،تعزى لمتغير ،الجنس والمستوى الدراسي؟
أهداف الدراسة
-

الكشف عن آراء طلبة الجامعات األردنية إلى درجة تضمين مفاهيم األمن اللوطني فلي ملادة
التربية الوطنية في ضوء متغير ،الجنس والمستوى الدراسي.

-

التعرا إلى درجة حاجة السلبة إلى تعلم مفاهيم األمن الوطني.

-

التيكيد إلى أهمية تدريس مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية في الجامعات.

أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في أهميلة موضلوعها ونتائجهلا المتوقعلة إ يؤملل أن يسلتفيد ملن نتلائج
هقل الدراسة الجهات اآلتية:
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الجامعلات الحكوميلة وال اللة والكليلات والملدارل ،بملا يمكنهلا ملن التيكيلد عللى ترسليخ
مفاهيم األمن الوطني ،وتنميتها لدى السلبة ،باعتبارها مسؤوليتها.



الكشف عن مجاالت التحسين في مقررات كته التربيلة الوطنيلة التلي تلدرل فلي الجامعلات
من حيث درجة تضمينها مفاهيم األمن الوطني.
تفتح آفاقا ً أمام الباح ين والدارسين لدراسة سبل تعزيز مفاهيم األمن الوطني من خالل
المناهج والمقررات والنشاطات.

-

التعريفات اإلجرائية
درجة الحاجة :تقديرات السلبة لدرجة حاجتهم لتضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة
التربية الوطنية المقرر تدريسها في الجامعة في األداة المست دمة والتي ُحدد فيها لكل فقرة درجة
تقدير على النحو التالي( :متوافرة بكفاءة عالية ،متوافرة بكفاءة متوسسة ،متوافرة بكفاءة قليلة،
غير متوفرة).
مفاااهيم األماان الااوطني :التعبيللرات المعرفيللة والقيميللة واألدائيللة المتعلقللة بقللدرة الدولللة علللى
الحفلللاظ عللللى عناللللر قوتهلللا الوطنيلللة وفللل مجلللاالت مفلللاهيم األملللن( :السياسلللية ،والفكريلللة،
واالجتمللاعي ،واالقتصللادية) لتحقي ل مسلبهللا الللوطني ومصللالحها الحيويللة وضللمان أمللن الفللرد
والمجتمع حاضرا ً ومستقبالً.
مااادة التربيااة الوطنيااة :إحللدى المللواد المقللررة تدريسللها فللي جميللع الجامعللات الحكوميللة
وال الة في المملكة األردنية الهاشمية من قبل مجلس التعليم العالي.
طلباااة كلياااات اآلداب :وهلللم طلبلللة مرحللللة البكلللالوريول فلللي كليلللات اآلداب فلللي الجامعلللات
المسلللتهدفة واللللقين هلللم عللللى مقاعلللد الدراسلللة فلللي الفصلللل الدراسلللي األول ملللن العلللام الجلللامعي
2016/2015م.
محددات الدراسة
تتحدد تعميم نتائج الدِّراسة في ضوء المحددات اآلتية:
 اقتصللرت الدراسللة فللي علللى عينللة مللن طلبللة كليللات اآلداب فللي بعللض الجامعللات الحكوميللة
وال الة في األردن في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2016/2015م.
 اقتصرت الدراسة على أداة الدراسة التي أعدها الباح ان ألغراض الدراسة.
الدراسات السابقة
تناولللت العديللد مللن الدراسللات دراسللة مسللاا التربيللة الوطنيللة ومفاهيمهللا ومللن بينهللا مفللاهيم
األمن الوطني ،وفيما يلي بعضها:
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أجللرى الزبللون ( )Al-Zboun, 2009دراسللة للتعللرا إللللى اتجاهللات طلبللة الجامعلللات
األردنيلة نحلو ملادة التربيلة الوطنيلة وانعكلال للن عللى تمل لهم للعديلد ملن مفاهيمهلا ،عللى عينلة
بلغت ( )724طالبا ً وطالبة ،وكشفت نتائج الدراسة أن اتجال السلبة نحو مادة التربية الوطنيلة كلان
بدرجة مرتفعة في كافة مجاالت الدراسة ،وعدم وجود فلروا ات دالللة إحصلائية تعلزى لمتغيلر
الجنس ،في حين أظهلرت وجلود فلروا ات دالللة إحصلائية تعلزى لمتغيلر ،الت صل والسلنة
الدراسية.
وهللدفت دراسللة الللدوير )Al-Dweiri, 2009( ،التعللرا إل لى دور الجامعللات األردنيللة
الرسمية في تعزيز مفهوم األمن الوطني ،ومعرفة إ ا كان هنلاك فلروا فلي درجلة وعلي أعضلاء
هياة التدريس بمفهوم األمن الوطني تعزى لمتغيرات الجنس ،والجامعة والت ص  ،ومعرفلة ملا
إ ا كان هناك اختالا في درجة وعي السلبلة فلي تعزيلز مفهلوم األملن اللوطني يعلزى لمتغيلرات
الجنس والجامعة والت ص الدراسي والمستوى الدراسي ،حيث تكون مجتمع الدراسة ()3337
عضو هياة تدريس و( )138438طالبلا ً وطالبلة ،وأظهلرت نتلائج الدراسلة إللى وجلود تفلاوت فلي
درجة وعي السلبة لمجلالي مفهلوم األملن اللوطني يعلزى لمتغيلر الجلنس لصلالح اإلنلاث ،ووجلود
فرا لدور الجامعة واألستا الجامعي في تعزيز هقا المفهوم ولصالح اللقكور ،وعلدم وجلود فلرا
فللي درجللة وعللي السلبللة لبقيللة المجللاالت ،وعللدم وجللود فللرا يعللزى لمتغيللر الت ص ل لكافللة
المجاالت ما عدا دور األستا الجامعي حيث كان لصالح طلبة الكليات اإلنسانية.
في حين أجرى أبو سنين ( (Abu Sneineh, 2010دراسة هدفت الكشف عن درجة تم لل
طلبة كلية العلوم التربوية (األونروا) للمفاهيم الوطنية في المملكة األردنية الهاشمية .وبلغت عينلة
البحث ( )227طالبا ً وطالبة ،وبلغ عدد اللقكور ( )35طالبلا ً بنسلبة ( )15%وعلدد اإلنلاث ()192
طالبة بنسبة ( ،)85%ولتحقي هدا الدراسة تم تسوير أداة تكونت من ( )69فقلرة موزعلة عللى
ثالثة مجاالت .وخلصت الدراسلة إللى أن آراء السلبلة فلي درجلة تمل لهم للمفلاهيم الوطنيلة جلاءت
بدرجة تم ل كبيرة إلى كبيرة جداً ،وعدم وجود فروا تعزى إلى متغير الجنس.
كملا هلدفت دراسلة القحسلاني ( )2010Al-Gahtani, 2010التعلرا إللى معرفلة مسلتوى
تم ل قيم المواطنة لدى الشباب في جامعات المملكة العربية السعودية ودرجة إسلهامها فلي تعزيلز
السالمة واألمن الوقائي والكشف عن المعوقات التي تحلد ملن ممارسلة الشلباب أو الجامعلات لقليم
المواطنة ،ومعرفة مقومات تفعيل ممارسة قليم المواطنلة فلي الواقلع للدى هلؤالء الشلباب ،تكونلت
عينللة الدراسللة مللن ( )38طالب لاً ،خللالل العللام  ،2009وأظهللرت نتللائج الدراسللة ارتفللاع فللي قيمللة
المشاركة باعتبارها من قيم المواطنة وإسهامها في تعزيز األملن ،ووجلود أثنلى عشلر معوقلا ً يحلد
مللن إمكانيللة ممارسللة قلليم المواطنللة علللى الوضللع المسلللوب منهللا عللدم تناسلله الللدخل مللع غللالء
المعيشة وارتفاع األسعار والبسالة وانتشار الواسسة وغيرها.
وهدفت دراسة جرار والكساب ( )Jarrar A& Al-Kassab.A, 2012التعرا إلى ملدى
مساهمة مساا التربية الوطنية في تعزيز المفاهيم السياسية والوحدة الوطنية لدى طلبلة الجامعلات
األردنية من وجهة نظرهم ،است دمت استبان تكونت من ( )63فقرة توزعت على ثالثلة مجلاالت
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هي :مجال المفاهيم الوطنية وتضمن ( )26فقرة ،وتلاريخ األردن القلديم والحلديث وتضلمن ()29
فقرة ،ومجال المتغيرات السياسية العربية والعالمية وتضمن ( )8فقلرات .وكشلفت نتلائج الدراسلة
أن مجللال المفللاهيم الوطنيللة قللد احتللل المرتبللة األولللى ،ووجللدت فروقلا ً ات داللللة إحصللائية علللى
جميع المجاالت تعزى لمتغير الجنس ولصالح تقديرات اإلناث ،ولم تجد فرقا ً ات داللة إحصلائية
في مجالي المفاهيم الوطنية ،وتاريخ األردن القديم والحلديث تعلزى لمتغيلر الكليلة ،بينملا أظهلرت
النتللائج فروق لا ً دالللة إحصللائيا ً فللي مجللال المتغيللرات السياسللية العربيللة والعالميللة ،و لللن لصللالح
تقديرات الكليات العلمية ،ولم تجد فروقا ً ات داللة إحصائية فلي مجلاالت الدراسلة تعلزى لمتغيلر
المستوى الدراسي.
وأوللت دراسللة أبللو عرجل ( )Abu Aarjah, 2013أن تكللون المقللررات الدراسللية فللي
الجامعات المتضمنة بالبعد السياسي واألمني والوطني والتنمو ،،مادة للحلوار والنقلاو والبحلث،
 ،الصلة المباشرة بالمشكالت الواقعية لمجتمع ،بما يعسي لورة إيجابية لإلسلهام الجلامعي فلي
تعزيز المشاركة واالنتماء.
وأكلدت دراسلة العلوامرل والزبلون ( )Al-Aawamerah & Al-Zuboon, 2014العملل
على تبني إستراتيجية وطنية شاملة للتربية الوطنية تساهم في تعزيز فهلم وإدراك مفلاهيم التربيلة
الوطنية لدى السلبة.
وفي هقا السياا أجرى ع امن وحمادن ( )Aathamneh & Hamadneh, 2014دراسة
هلللدفت التعلللرا إللللى درجلللة مراعلللاة مسلللاا التربيلللة الوطنيلللة فلللي الجامعلللات األردنيلللة لمبلللاد
الديمقراطية ملن وجهلة نظلر طلبلة المسلاا ،ولتحقيل أهلداا الدراسلة اسلت دمت اسلتبانة لمبلاد
الديمقراطية الواجه توافرها في مساا التربية الوطنية تكونت من ( )32فقرة ،طبقلت عللى عينلة
تكونت من ( )1658طالبا ً وطالبة في الجامعات الحكوميلة ال اللة ،وأظهلرت نتلائج الدراسلة أن
درجللة مراعللاة مسللاا التربيللة الوطنيللة فللي الجامعللات لمبللاد الديمقراطيللة مللن وجهللة نظللر طلبللة
المسللاا بدرجللة متوسللسة ،ووجللود فللروا ات داللللة إحصللائية تعللزى لمتغيللر (الجللنس ،السللنة
الدراسية ،الت ص ) ولصالح القكور.
وهدفت دراسة نصيرات والقادر )Nseirat & Al-Gadiri, 2015( ،الكشف علن "واقلع
وعللي طلبللة الجامعللة األردنيللة لمفللاهيم التربيللة الوطنيللة ودرجللة تم لهللا" ،اسللت دمت اسللتبانة لهللقا
الغللرض ،تكونللت عينللة الدراسللة مللن ( )800طالب لا ً وطالبللة مللن الكليللات العلميللة واإلنسللانية عللام
 ،2012/2011وأظهرت نتائج الدراسة وجود وعي لدى طلبة الجامعة األردنية لعدد من مفلاهيم
التربية الوطنية ،إ أن معظم هقل الفقرات والبالغ عددها ( (70فقرة ،كانت على درجة عالية ملن
األهمية ،وكلقلن األملر بدرجلة تمل لهم لهلا ،وعلدم وجلود فلروا داللة إحصلائيا بلين طلالب العللوم
اإلنسانية وطالب العلوم األخرى في الوعي لمفاهيم التربية الوطنية وتم لهم لها.
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التعقيب على الدراسات السابقة
يالح من الدراسات السابقة أنها:


تناولت بعض الدراسات دور الجامعة في تعزيز مفاهيم األمن الوطني م ل دراسلة اللدوير،
 ،(2009) 'Al-Dweiriوالقحساني (.)Al-Gahtani, 2010



تشابهت بعض الدراسات في تناولها دراسلة ملادة التربيلة الوطنيلة ملن حيلث اتجاهلات طلبلة
الجامعللات نحوهللا ،ومللدى تمل لهم لمفاهيمهللا ومبادئهللا م للل دراسللة الزبللون ( Al-Zboun,
)2009؛ وأبللو سللنين ((Abu Sneineh, 2010؛ وجللرار والكسللابJarrar A& Al-
 Kassab.A, 2012).وع امن ل وحمادن ل ()Aathamneh & Hamadneh, 2014؛
ونصيرات والقادر.)Nseirat & Al-Gadiri, 2015( ،



أكدت دراسات على ضرورة االهتمام بمفاهيم األمن في مقررات مادة التربية الوطنيلة عللى
مسلتوى الجامعلات م لل دراسلة أبلو عرجل ()Abu Aarjah, 2013؛ والعلوامرل والزبلون
( )Al-Aawamerah & Al-Zuboon, 2014ونصليرات والقلادرNseirat & Al-( ،
.)Gadiri, 2015



تناولللت بعللض الدراسللات الكشللف عللن وعللي السلبللة وآرائهللم وقيمللة مشللاركتهم فللي تعزيللز
األمللن الللوطني ،وإلللى بعللض المعوقللات التللي تحللد مللن تعزيللز األمللن الللوطني ،وان تتضللمن
مللللللادة التربيللللللة الوطنيللللللة مشللللللكالت المجتمللللللع ومعالجتهللللللا م للللللل دراسللللللة القحسللللللاني
()2010Al-Gahtani, 2010؛ وأبو عرج (.)Abu Aarjah, 2013

واختلفللت الدراسللة الحاليللة عللن الدراسللات السللابقة فللي هللدفها ،كمللا تللم االسللتفادة الدراسللات
السللابقة فللي اغنللاء األدب النظللر ،،وبنللاء األداة وأسلللوب تحليللل المحتللوى ،واالسللتفادة منهللا فللي
عرض النتائج وتفسيرها.
منهج الدراسة
المنهج المتبع في الدراسة هو المنهج الولفي المسحي لمناسبت ألهداا الدراسة.
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة كليات اآلداب في جامعة عمان األهلية ،وجامعة
البلقاء التسبيقية ،وكلية العلوم التربوية واآلداب الجامعية /األونروا والبالغ عددهم ( )4500طالبا ً
وطالبة.
عينة الدراسة
ألغراض سحه العينة من مجتمع الدراسة ،تم اعتماد أسلوب العينة العشوائية السبقية،
وهي من العينات االحتمالية المقبولة إحصائيا ً وعلمياً ،و لن لمراعاة توزيع مجتمع الدراسة
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حسه متغير الجنس عند اختيار العينة ،حيث اختير ( )465طالبا ً وطالبة وزعت عليهم استبان
الدراسة ،وبعد توزيع االستبانة واسترجاعها بلغ عدد المجيبين عن استبان الدراسة ( )443طالبا ً
وطالبة ،تم استبعاد ( )18استبانات بسبه عدم اكتمال إجابة المبحوثين عليها ،وبالتالي بلغت
العينة النهائية للدراسة ( )425طالبا ً وطالبة.
أداة الدراسة
لتحقي أهداا الدراسة المتعلقة بالكشف عن درجة حاجة طلبة كليات اآلداب في الجامعات
األردنية في تضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية ،تم إعداد قائمة بيهم مفاهيم
األمن الوطني ضمن ال سوات اآلتية:
-

الرجوع إلى الكته والدراسات التي تناولت مفاهيم األمن الوطني ومن هقل الكته
والدراسات محافظة وعبد الرحمن وعبد الحي ( & Muhafzah, Abdel Rahman
)Abdel Hay, 2006؛ قبالن ،والعضايل ()Qablan & Al-Aadailah, 2008؛.
والدوير)Al-Dweiri, 2009( ،؛ وع امن وحمادن Aathamneh & Hamadneh, ( ،
)2014؛ ومحمدMohammad, 2013) ،؛ والقضال (.)Al-Qudah ,2013

-

توجي سؤال مفتوح إلى عدد من التربويين ومجموعة من المت صصين ،والمشرفين
التربويين ،وطله إليهم تحديد أهم مفاهيم األمن الوطني الالزمة لسلبة الجامعات والتي
يجه تضمينها في مادة التربية الوطنية في الجامعات األردنية.

من خالل المصادر السابقة ،تم التولل إلى قائمة بمفاهيم األمن الوطني بلغ عددها ()45
مفهوما ً ،تم لياغتها على شكل استبان موجهة للسلبة لتحديد درجة الحاجة لتضمينها في مادة
التربية الوطنية بالجامعات األردنية .و ُحدد لكل فقرة درجة تقدير من حيث درجة الحاجة
لتضمينها في مادة التربية الوطنية .وبحيث تيخق الدرجات كما يلي:
كبيرة جداً
5

كبيرة
4

متوسسة
3

ضعيفة
2

ضعيفة جدا
1

وفي ضوء ما سب تم إعداد استبان الدراسة مكونة من جزئين كاآلتي:
الجزء األول :ويتضمن بيانات عامة عن السلبة من حيث الجنس ،والمستوى الدراسي،
باإلضافة إلى تعليمات اإلجابة عن االستبانة.
الجزء الثاني :ويتضمن ( )45فقرة تقيس درجة الحاجة لتضمين مفاهيم األمن الوطني في
مادة التربية الوطنية ،موزعة في أربعة مجاالت ،هي:
-

المجال األول :مفاهيم المجال السياسي ،وتقال بـ ( )13فقرة.

-

المجال ال اني :مفاهيم المجال الفكر ،،وتقال بـ ( )10فقرات.
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-

المجال ال الث :مفاهيم المجال االجتماعي ،وتقال بـ ( )10فقرات.

-

المجال الرابع :مفاهيم المجال االقتصاد ،،وتقال بـ ( )12فقرة.

صدق أداة الدراسة
تم التيكد من لدا األداة بصورتها األولية بعرضها على ( )10محكمين من و ،ال برة
واالختصاص في الجامعات األردنية .حيث ُ
طله منهم تحكيم األداة كما ورد في خساب التحكيم
الموج إليهم ،وبعد إعادة نُسخ األداة من المحكمين ،تمت دراسة تعديالتهم ومقترحاتهم ،وإجراء
التعديالت الضرورية ،والتي تم لت في إعادة الصياغة اللغوية لبعض الفقرات .حيث بقيت األداة
بعد التحكيم مكونة من ( )45فقرة.
ثبات أداة الدراسة
بعد التحق من لدا األداة ،تم است راج معامالت ال بات باست دام معادلة كرونباخ ألفا
" ،"Cronbach's alphaمن خالل تسبي األداة على ( )30طالبا ً وطالبة من مجتمع الدراسة
ومن خارج عينتها ،وكانت قيمة معامالت ال بات ( ،)0.938وتُعد هقل القيم مناسبة ألغراض
الدراسة الحالية.
درجات القطع لمستويات االستجابة على أداة الدراسة
ألغراض الحكم على درجة حاجة طلبة كليات اآلداب في الجامعات األردنية لتضمين
مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية ،وفقا ً لفاات المقيال ال ماسي المست دم في اإلجابة
عن فقرات االستبانة (كبيرة جداَ ،كبيرة ،متوسسة ،ضعيفة ،ضعيفة جداً) ،أعسيت لها القيم على
التوالي ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5وتم است راج المدى بالسريقة التالية:
 طول الفاة= المدى ÷ عدد الفاات المدى = أكبر قيمة لفاات اإلجابة – ألغر قيمة لفاات اإلجابة المدى = 3 = 1 – 4وبالتالي يكون طول الفاة=  3 ÷ 3مستويات (مرتفعة ،متوسسة ،من فضة) = 1
وعلي يكون:
أ.

الفاة الدنيا = أقل من 2

ب .الفاة المتوسسة =  2وأقل من 3
ج .الفاة العليا =  3فيك ر
وهكقا تصبح أوزان الفقرات على النحو اآلتي:
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-

الفقرة التي يتراوح متوسسها الحسابي بين ( )1.00-2.01تعني أن درجة حاجة السلبة
لتضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية من فضة.

-

الفقرة التي يتراوح متوسسها الحسابي بين ( )2.02-3.01تعني أن درجة حاجة السلبة
لتضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية متوسسة.

-

الفقرة التي يتراوح وسسها الحسابي بين ( )3.02-4.00تعني أن درجة حاجة السلبة
لتضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية مرتفعة

متغيرات الدراسة
المتغيرات المستقلة (التصنيفية)
الجنس ،ول فاتان:
 -كر

 -أن ى

المستوى الدراسي ،وله أربعة فئات:
 -سنة أولى

 -سنة ثانية

 -سنة ثال ة

 -سنة رابعة

المتغير التابع
درجة حاجة طلبة كليات اآلداب في الجامعات األردنية تضمين مفاهيم األمن الوطني في
مادة التربية الوطنية.
المعالجة اإلحصائية
تم است دام برنامج الحزم اإلحصائية االجتماعية ( )SPSSفي تحليل البيانات ،و لن
باست دام األساليه اإلحصائية التالية:
لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم است دام مقيال اإلحصاء الولفي ( Descriptive
 )Statisticمن خالل المتوسسات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
لإلجابة عن سؤال الدراسة ال اني ،والمتعل بالكشف عن درجة حاجتهم لتضمين تلن
المفاهيم في مادة التربية الوطنية ،تبعا ً لمتغير ،الجنس والمستوى الدراسي ،تم است دام تحليل
التباين ال نائي  ،2-Way ANOVAوتحليل التباين ال نائي المتعدد ) (Multivariateبدون
تفاعل.
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نتائج الدراسة ومناقشتها
النتائج المتعلقة بالسؤال األول" :ما درجة حاجة طلبة كليات اآلداب في الجامعات
األردنية لتضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية"؟
لإلجابة عن هقا السؤال تم حساب المتوس /الحسابي ،واالنحراا المعيار ،والترتيه
الستجابات السلبة على الجزء المتعل بقيال درجة حاجة السلبة لتضمين مفاهيم األمن الوطني
في مادة التربية الوطنية بشكل عام ،ثم لفقرات كل مجال من مجاالت أداة الدراسة.ويبين الجدول
رقم ( )1المتوسسات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيه الستجابات السلبة على الجزء
المتعل بقيال حاجة السلبة لتضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية بشكل عام.
جدول ( :)1المتوسسات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات السلبة على الجزء المتعل
بقيال درجة حاجة السلبة لتضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية بشكل عام،
مرتبة تنازليا ً.
الترتيب
1
2
3
4

رقم
المجال
2
1
3
4

مجاالت األداة
مفاهيم المجال الفكر،
مفاهيم المجال السياسي
مفاهيم المجال االجتماعي
مفاهيم المجال االقتصاد،
األداة (الكلي)

المتوسط
الحسابي
4.10
3.92
3.77
3.76
3.88

االنحراف
المعياري
0.48
0.49
0.40
0.20
0.34

درجة
الحاجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يشير الجدول ( )1إلى أن درجة حاجة طلبة كليات اآلداب في الجامعات األردنية لتضمين
مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية ،كانت ضمن الدرجة المرتفعة ،حيث بلغ المتوس/
الحسابي الستجابات السلبة ( )3.88وبانحراا معيار .)0.34( ،وبالنسبة للمجاالت فقد حصلت
مفاهيم المجال الفكر ،على أعلى متوس )4.10( /وبانحراا معيار )0.48( ،وبدرجة حاجة
مرتفعة ،يليها في المرتبة ال انية مفاهيم المجال السياسي بمتوس /حسابي ( )3.92وبانحراا
معيار )0.49( ،وبدرجة حاجة مرتفعة ،يليها في المرتبة ال ال ة مفاهيم المجال االجتماعي
بمتوس /حسابي ( )3.77وبانحراا معيار )0.40( ،وبدرجة حاجة مرتفعة ،وجاءت مفاهيم
المجال االقتصاد ،في المرتبة األخيرة بمتوس /حسابي ( )3.76وبانحراا معيار.)0.20( ،
وقلللد يعلللود تفسلللير للللن إللللى شلللعور السلبلللة بلللالتغيرات الفكريلللة والسياسلللية واالجتماعيلللة
واالقتصادية المحيسة بالمنسقة والمتم لة بانتشار مفاهيم التسرا والغلو الفكلر ،وظهلور علادات
جديدة لم تكن موجودة سلابقا ً م لل :التكفيلر واإلرهلاب والتعصله والعنلف وارتفلاع نسله الجلرائم
بينواعهلللا والعولملللة الفكريلللة بمجاالتهلللا والتلللي باتلللت تغلللزو األسلللرة والمجتملللع ،باإلضلللافة إللللى
المشكالت االقتصادية التلي يعلاني منهلا المجتملع األردنلي م لل شلح الملوارد السبيعيلة م لل الميلال
وال روات السبيعية كالنف /والغاز ،وارتفاع فاتورة اسلتهالك الساقلة ،وقللة فلرص العملل وجيلوب
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الفقلر فللي بعللض منلاط المملكللة؛ كللل هللقا أدى إللى زيللادة إحسللال السلبلة بحللاجتهم إلللى حصللانة
فكريلة وعلميلة تمكلنهم مللن مواجهلة التغيلرات والتحلديات والمشللكالت المعاللرة بكفلاءة لضللمان
حياة أفضل .وتتف هقل النتيجة مع نتيجة دراسلة اللدوير ،)Al-Dweiri, 2009) ،التلي أشلارت
إلللى وجللود تفللاوت فللي درجللة وعللي السلبللة لمجللال مفللاهيم األمللن الللوطني؛ ودراسللة أبللو عرج ل
( )2013والعللوامرل والزبللون ( )Al-Aawamerah & Al-Zuboon, 2014واللتللان أكللدتا
الحاجة إلى تعزيز مفاهيم التربية الوطنية وتبني إسلتراتيجية وطنيلة شلاملة لهلا بملا يعسلي للورة
إيجابيللللة لإلسللللهام الجللللامعي فللللي تعزيللللز المشللللاركة واالنتمللللاء .ودراسللللة ع امنلللل وحمادنلللل
( )Aathamneh & Hamadneh, 2014والتلي أشلارت إللى درجلة متوسلسة لمراعلاة مسلاا
التربية الوطنيلة فلي الجامعلات لمبلاد الديمقراطيلة .واختلفلت هلقل النتيجلة ملع نتيجلة دراسلة أبلو
سللنين ( (Abu Sneineh, 2010ونتيجللة دراسللة دراسللة جللرار والكسللابJarrar A& Al-
 ،)Kassab.A, 2012).ونصلليرات والقللادر ،)Nseirat & Al-Gadiri, 2015) ،والتللي
أظهرت ارتفاع وعي السلبة في بعض مفاهيم التربية الوطنية ودرجة تم لهم لها.
فيما يلي نتائج فقرات كل مجال من مجاالت حاجة طلبة كليات اآلداب في الجامعات
األردنية لتضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية ،فكانت النتائج على النحو اآلتي:
درجة الحاجة لتضمين مفاهيم المجال السياسي في مادة التربية الوطنية
يبين الجدول رقم ( )2المتوسسات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة
الدراسة حول درجة حاجتهم لتضمين مفاهيم المجال السياسي في مادة التربية الوطنية ،مرتبة
تنازلياً.
جدول ( :)2المتوسسات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات السلبة حول درجة حاجتهم
لتضمين مفاهيم المجال السياسي في مادة التربية الوطنية ،مرتبة تنازليا ً.
رقم
الترتيب
المفهوم
4
1
13
2
6
3
2
4
10
5
1
6
3
7
12
8
8
9
7
10

مفاهيم المجال السياسي
مكافحة اإلرهاب بكافة أشكال
إقامة عالقات دولية وإقليمية ناجحة
تعزيز مفهوم المواطنة
تعزيز التنمية السياسية
ترسيخ النهج الديمقراطي
االلتزام بسيادة القانون
ترسيخ قيم المساواة والعدالة
تعزيز الهوية الوطنية
غرل مفهوم االنتماء
غرل مفهوم الوالء

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
0.94
4.63
0.84
4.55
0.96
4.49
0.49
3.87
0.54
3.85
0.41
3.84
0.55
3.80
0.50
3.80
0.63
3.77
0.61
3.74

درجة
الحاجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
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 ...تابع جدول رقم ()2
الترتيب

11
12
13

رقم
المفهوم

مفاهيم المجال السياسي

المشاركة في تحقي األمن والسلم
11
العالمي
5
تعزيز السيادة الوطنية
9
تعزيز مفهوم الوطنية لدى السلبة
المتوسط العام لمفاهيم المجال السياسي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الحاجة

3.74
3.73
3.08

0.61
0.59
0.37
3.92

مرتفعة
مرتفعة
متوسسة

تشير النتائج في الجدول ( )2إلى أن درجة الحاجة لتضمين مفاهيم المجال السياسي في مادة
التربية الوطنية كانت على جميع المفاهيم ضمن درجة الحاجة المرتفعة باست ناء مفهوم واحد جاء
ضمن درجة الحاجة المتوسسة .وتراوحت المتوسسات الحسابية لدرجة الحاجة للمفاهيم ما بين
( )3.08و ( ،)4.63وقد حل المفهوم (" )4مكافحة اإلرهاب بكافة أشكال " في الترتيه األول من
حيث درجة الحاجة ،وبمتوس /حسابي ( )4.63وانحراا معيار )0.94( ،وبدرجة مرتفعة ،في
حين جاء المفهوم (" )9تعزيز مفهوم الوطنية لدى السلبة" في الترتيه األخير ،وبمتوس /حسابي
( )3.08وانحراا معيار ،)0.37( ،وبدرجة متوسسة.
وقد يفسر لن إلى ارتفاع مستوى اللوعي السياسلي للدى السلبلة بفعلل التنميلة السياسلية التلي
تنتهجها الحكومة األردنية من توسيع المشاركة السياسية من خالل التعددية الحزبية والتعبيلر علن
الرأ ،وتحمل المسؤولية في لنع القلرار السياسلي ،وقلد يكلون لتلدهور األوضلاع السياسلية التلي
تشهدها المنسقة العربية المجاورة ،وما تعاني من قتل واغتياالت وتشلريد ونهله لل لروات ،وقلل
وخوا بسبه االعتداءات المتكررة من الجماعات اإلرهابيلة عللى النلال سلببا ً فلي حلاجتهم لم لل
هقل المفاهيم ،وإلى إحسال السلبة بدورهم الكبير لمواجهلة هلقل المشلكلة .وبالنسلبة للفقلرة تعزيلز
مفهوم الوطنية والتي جاءت درجة الحاجة لها بدرجة متوسسة ربما يعود تفسير لن إلى إحسلال
السلبة بالوطنية تجال وطنهم وأنهم بحاجة أك لر لهلا لتصلبح أفضلل مملا عنلدهم أيضلاً .وتتفل هلقل
النتيجة مع نتيجة دراسة جرار والكسلاب ( .)Jarrar A& Al-Kassab.A, 2012ودراسلة أبلو
عرج ل ( )Abu Aarjah, 2013والعللوامرل والزبللون (Al-Aawamerah & Al-2014
 )Zuboon,وع امنل وحمادنل ( )Aathamneh & Hamadneh, 2014والتلي أشلارت إللى
درجللة متوسللسة لمراعللاة مسللاا التربيللة الوطنيللة فللي الجامعللات لمبللاد الديمقراطيللة .وبضللرورة
تنميللة روح المشللاركة السياسللية لللدى طلبللة الجامعللات األردنيللة وتشللجيعهم علللى ممارسللة تلللن
المفاهيم وتوظيفها في الحياة العملية.
درجة الحاجة لتضمين مفاهيم المجال الفكري في مادة التربية الوطنية
يبين الجدول رقم ( )3المتوسسات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة
الدراسة حول درجة حاجتهم لتضمين مفاهيم المجال الفكر ،في مادة التربية الوطنية ،مرتبة
تنازلياً.
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جدول ( :)3المتوسسات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات السلبة حول درجة حاجتهم
لتضمين مفاهيم المجال الفكر ،في مادة التربية الوطنية ،مرتبة تنازليا ً.
رقم
الترتيب
المفهوم
 15حماية الحرية الفكرية
1
 14الرقابة اإلعالمية
2
 17مواجهة العولمة
3
 19حماية حقوا الملكية الفكرية
4
 16ضمان التمتع بح التعليم
5
 23نشر ال قافة القانونية
6
 22نشر ال قافة األمنية الوقائية
7
 20حماية خصولية الفرد والمؤسسات
8
 21تحصين الهوية ال قافية من الضياع
9
 18نشر مفاهيم االعتدال والوسسية
10
المتوسط العام لمفاهيم المجال الفكري
مفاهيم المجال الفكري

المتوسط االنحراف درجة
الحسابي المعياري الحاجة
مرتفعة
0.80
4.61
مرتفعة
0.77
4.60
مرتفعة
0.83
4.59
مرتفعة
0.91
4.46
مرتفعة
0.97
4.28
مرتفعة
0.57
3.92
مرتفعة
0.56
3.88
مرتفعة
0.50
3.84
مرتفعة
0.51
3.83
 0.29متوسسة
3.01
4.10

تشير النتائج في الجدول ( )3إلى أن درجة الحاجة لتضمين مفاهيم المجال الفكر ،في مادة
التربية الوطنية كانت على جميع المفاهيم ضمن درجة الحاجة المرتفعة باست ناء مفهوم واحد جاء
ضمن درجة الحاجة المتوسسة .وتراوحت المتوسسات الحسابية لدرجة الحاجة للمفاهيم ما بين
( )3.01و( ،)4.61وقد حل المفهوم (" )15حماية الحرية الفكرية" في الترتيه األول من حيث
درجة الحاجة ،وبمتوس /حسابي ( )4.61وانحراا معيار )0.80( ،وبدرجة مرتفعة ،في حين
جاء المفهوم (" )18نشر مفاهيم االعتدال والوسسية" في الترتيه األخير ،وبمتوس /حسابي
( )3.01وانحراا معيار ،)0.29( ،وبدرجة متوسسة.
وقد يعزى لن إلى ظهور أفكار وعادات جديدة م ل التسرا والغلو والعولمة ال قافية والتي
انتشرت في المجتمع األردني ،وبدأ السلبة يشعرون بوجودها من خالل الفضائيات ووسائل
اإلعالم وأساليه التوالل االجتماعي ،وقد يفسر لن أيضا ً إلى ال ورة المعرفية والتقنية والعلمية
في العالم والتي عززت لدى السلبة حاجتهم للمزيد من المعرفة وتوظيفها في حياتهم ،وربما يعود
إلى ارتفاع مستوى وعي السلبة بحقوقهم الفكرية ،في حين جاءت الفقرة "نشر مفاهيم االعتدال
والوسسية" بدرجة حاجة متوسسة يعزى لن إلى وجود خبرات سابقة لدى السلبة مروا بها في
المراحل التعليمة السابقة م ل رسالة عمان التي تدعوا إلى االعتدال والوسسية .وتتف هقل النتيجة
مع نتيجة دراسة العوامرل والزبون ( )Al-Aawamerah & Al-Zuboon, 2014التي
اشارت إلى تبني إستراتيجية وطنية شاملة للتربية الوطنية تساهم في تعزيز فهم مفاهيم التربية
الوطنية لدى السلبة.
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درجة الحاجة لتضمين مفاهيم المجال االجتماعي في مادة التربية الوطنية
يبين الجدول رقم ( )4المتوسسات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة
الدراسة حول درجة حاجتهم لتضمين مفاهيم المجال االجتماعي في مادة التربية الوطنية ،مرتبة
تنازلياً.
جدول ( :)4المتوسسات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات السلبة حول درجة حاجتهم
لتضمين مفاهيم المجال االجتماعي في مادة التربية الوطنية ،مرتبة تنازليا ً.
رقم
الترتيب
المفهوم
 26تعزيز الوحدة الوطنية
1
 27نبق العنف والتمييز بكافة أشكال
2
 28مكافحة الجريمة بكافة أشكالها
3
 30حماية األفراد من االنحراا
4
 32تعزيز العدالة االجتماعية
5
 31محاربة الظلم بكافة أشكال
6
 25محاربة التعصه والعشائرية
7
 24احترام حقوا اإلنسان
8
 29حماية األسرة
9
 33تعزيز قيم التسامح
10
المتوسط العام لمفاهيم المجال االجتماعي

مفاهيم المجال االجتماعي

المتوسط
الحسابي
3.85
3.83
3.82
3.80
3.79
3.74
3.74
3.73
3.70
3.67

االنحراف درجة
المعياري الحاجة
مرتفعة
0.58
مرتفعة
0.52
مرتفعة
0.50
مرتفعة
0.52
مرتفعة
0.47
مرتفعة
0.49
مرتفعة
0.59
مرتفعة
0.65
مرتفعة
0.61
متوسسة
0.54
3.77

تشير النتائج في الجدول ( )4إلى أن درجة الحاجة لتضمين مفاهيم المجال االجتماعي في
مادة التربية الوطنية كانت على جميع المفاهيم ضمن درجة الحاجة المرتفعة باست ناء مفهوم واحد
جاء ضمن درجة الحاجة المتوسسة .وتراوحت المتوسسات الحسابية لدرجة الحاجة للمفاهيم ما
بين ( )3.67و( ،)3.85وقد حل المفهوم (" )26تعزيز الوحدة الوطنية" في الترتيه األول من
حيث درجة الحاجة ،وبمتوس /حسابي ( )3.85وانحراا معيار )0.58( ،وبدرجة مرتفعة ،في
حين جاء المفهوم (" )33تعزيز قيم التسامح" في الترتيه األخير ،وبمتوس /حسابي ()3.67
وانحراا معيار ،)0.54( ،وبدرجة متوسسة.
وقد يعود تفسير هقل النتيجة إلى طموح السلبة بين يعيشوا حياة فضلى تسودها المحبة
واالخاء والتعاون والتكافل االجتماعي والعدالة االجتماعية ،والحماية ،وإلى حاجتهم قيم التسامح
بشكل أكبر بين أفراد المجتمع وهقل حقوا مشروعة لإلنسان ليحيا حياة كريمة.
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درجة الحاجة لتضمين مفاهيم المجال االقتصادي في مادة التربية الوطنية
يبين الجدول رقم ( )5المتوسسات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة
الدراسة حول درجة حاجتهم لتضمين مفاهيم المجال االقتصاد ،في مادة التربية الوطنية ،مرتبة
تنازلياً.
جدول ( :)5المتوسسات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات السلبة حول درجة حاجتهم
لتضمين مفاهيم المجال االقتصاد ،في مادة التربية الوطنية ،مرتبة تنازليا ً.
المتوسط
رقم
مفاهيم المجال االقتصادي
الترتيب
الحسابي
المفهوم
3.94
 45توفير األمن الغقائي
1
3.86
 43معالجة مشكالت البسالة والفقر
2
3.84
 40حماية المستهلن
3
3.79
 34تيمين بياة است مارية آمنة
4
3.78
 42حماية المال العام
5
3.78
 35احترام الملكية ال الة
6
3.77
 37محاربة االحتكار
7
3.77
 39الحماية الجمركية
8
 36حمايللة االقتصللاد الللوطني مللن أ ،تهديللد 3.76
9
داخلي أو خارجي
3.72
 38مكافحة التهريه بكافة أشكال
10
3.70
 41محاربة الفساد بكافة أشكال
11
3.34
 44محاربة الغ بكافة أشكال
12
المتوسط العام لمفاهيم المجال االقتصادي

االنحراف
المعياري
0.29
0.35
0.36
0.45
0.41
0.44
0.42
0.45
0.54

درجة
الحاجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

0.49
0.45
0.47
3.76

مرتفعة
مرتفعة
متوسسة

تشير النتائج في الجدول ( )5إلى أن درجة الحاجة لتضمين مفاهيم المجال االقتصاد ،في
مادة التربية الوطنية كانت على جميع المفاهيم ضمن درجة الحاجة المرتفعة باست ناء مفهوم واحد
جاء ضمن درجة الحاجة المتوسسة .وتراوحت المتوسسات الحسابية لدرجة الحاجة للمفاهيم ما
بين ( )3.34و( ،)3.94وقد حل المفهوم (" )45توفير األمن الغقائي" في الترتيه األول من
حيث درجة الحاجة ،وبمتوس /حسابي ( )3.94وانحراا معيار )0.29( ،وبدرجة مرتفعة ،في
حين جاء المفهوم (" ) 44محاربة الغ بكافة أشكال " في الترتيه األخير ،وبمتوس /حسابي
( )3.34وانحراا معيار ،)0.47( ،وبدرجة متوسسة.
وقد يعود تفسير هقا إلى شعور السلبة إللى ضلرورة وجلود معرفلة وقليم ومهلارات البلد ملن
إكتسابها؛ تشعرهم بيمنهم االقتصلاد ،فلي ظلل العولملة االقتصلادية والمشلكالت االقتصلادية التلي
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2017 ،)8(31ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تحلي /بهلم م لل الفقلر والبساللة وارتفلاع األسللعار وقيملة الضلرائه ،وتلكلل دخلل الملواطن بسللبه
ارتفاع الفاتورة الشهرية على المستهلن األردني ،والى إحساسهم بضرورة وجود تربية اقتصادية
تسهم في تمكين السلبة من مواجهة المشكالت والتحديات ،هقا باإلضلافة إللى ضلرورة اإلحسلال
باألمن الغقائي في ظل انتشار ارتفاع األسعار والمديونية .واتفقلت هلقل النتيجلة ملع نتيجلة دراسلة
القحساني ( )Al-Gahtani, 2010والتي أشارت إلى وجود معوقات لممارسة قيم المواطنة على
الوضع المسلوب منها عدم تناسه اللدخل ملع غلالء المعيشلة وارتفلاع األسلعار والبساللة وانتشلار
الواسسة وغيرها.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α ≥ 0.05في درجة حاجة طلبة كليات اآلداب في الجامعات األردنية تضمين مفاهيم األمن
الوطني في مادة التربية الوطنية ،تعزى لمتغيري الجنس والمستوى الدراسي"؟
كانت النتائج كما يلي:
النتائج المتعلقة بالفروق في درجة حاجة الطلبة لتضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة
التربية الوطنية على مجاالت األداة األربعة:
تم حساب المتوسسات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة حاجة السلبة لتضمين مفاهيم
األمن الوطني في مادة التربية الوطنية على مجاالت األداة األربعة ،تب ًعا لمتغير ،الجنس
والمستوى الدراسي ،وكانت كما في الجدول رقم (.)6
جدول ( :)6المتوسسات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة حاجة السلبة لتضمين مفاهيم
األمن الوطني في مادة التربية الوطنية على مجاالت األداة األربعة ،تبعا ً لمتغير ،الجنس
والمستوى الدراسي.
مجاالت تضمين
مفاهيم األمن
الوطني

مفاهيم
المجال
السياسي

مفاهيم
المجال
الفكر،

الجنس
المستوى
الدراسي

سنة أولى
سنة ثانية
سنة ثال ة
سنة رابعة
المجموع
سنة أولى
سنة ثانية
سنة ثال ة

ذكر
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3.98
3.94
3.94
3.94
3.95
4.15
4.19
4.13

0.38
0.50
0.39
0.47
0.43
0.44
0.38
0.42

أنثى
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

3.83
3.88
3.79
3.98
3.88
4.08
4.04
3.99

0.58
0.55
0.57
0.44
0.53
0.50
0.51
0.56

المجموع
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3.91
3.91
3.87
3.97
3.92
4.12
4.11
4.06

0.49
0.53
0.48
0.45
0.49
0.47
0.45
0.49
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 ...تابع جدول رقم ()6
مجاالت تضمين
مفاهيم األمن
الوطني

مفاهيم
المجال
االجتماعي

مفاهيم
المجال
االقتصاد،

الجنس
المستوى
الدراسي

سنة رابعة
المجموع
سنة أولى
سنة ثانية
سنة ثال ة
سنة رابعة
المجموع
سنة أولى
سنة ثانية
سنة ثال ة
سنة رابعة
المجموع

ذكر
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

4.08
4.14
3.83
3.79
3.79
3.73
3.79
3.79
3.77
3.73
3.75
3.76

0.51
0.44
0.29
0.44
0.31
0.46
0.37
0.16
0.19
0.18
0.20
0.18

أنثى
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

4.13
4.07
3.69
3.82
3.67
3.78
3.75
3.77
3.75
3.73
3.75
3.75

0.48
0.51
0.49
0.32
0.48
0.40
0.43
0.19
0.21
0.18
0.19
0.19

المجموع
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

4.11
4.10
3.77
3.81
3.73
3.76
3.77
3.78
3.76
3.73
3.75
3.76

0.49
0.48
0.39
0.38
0.40
0.42
0.40
0.17
0.20
0.18
0.19
0.19

يبين الجدول ( )6وجود اختالفات ظاهرية في المتوسسات الحسابية الستجابات السلبة جول
حاجتهم لتضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية في المجاالت األربعة ألداة
الدراسة ،و لن تبعا ً لمتغير ،الجنس ( كر ،أن ى) والمستوى الدراسي (سنة أولى ،سنة ثانية،
سنة ثال ة ،سنة رابعة) ،حيث تم إجراء تحليل التباين ال نائي المتعدد ) (Multivariateواختبار
قيمة ) (Hotellingللتعرا على داللة الفروا في المتوسسات الحسابية تبعا ً لمتغير الجنس
( كر ،أن ى) ،باإلضافة إلى اختبار قيمة ) (Wilks' Lambdaللتعرا على داللة الفروا في
المتوسسات الحسابية تبعا ً لمتغير المستوى الدراسي(سنة أولى ،سنة ثانية ،سنة ثال ة ،سنة
رابعة) ،وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (.)7
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جدول ( :)7نتائج تحليل التباين ال نائي المتعدد ) (Multivariateللكشف عن داللة الفروا في
درجة حاجة السلبة لتضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية على مجاالت األداة
األربعة ،تبعا ً لمتغير ،الجنس والمستوى الدراسي.
مصدر التباين

مجاالت األداة

الجنس
قيمةHotelling
= 0.006
0.609 = 

مفاهيم المجال
السياسي
مفاهيم المجال
الفكر،
مفاهيم المجال
االجتماعي
مفاهيم المجال
االقتصاد،
مفاهيم المجال
السياسي
مفاهيم المجال
الفكر،
مفاهيم المجال
االجتماعي
مفاهيم المجال
االقتصاد،
مفاهيم المجال
السياسي
مفاهيم المجال
الفكر،
مفاهيم المجال
االجتماعي
مفاهيم المجال
االقتصاد،
مفاهيم المجال
السياسي
مفاهيم المجال
الفكر،
مفاهيم المجال
االجتماعي
مفاهيم المجال
االقتصاد،

المستوى الدراسي
' Wilksقيمة
Lambda
= 0.966
0.273 =
ال سي

الكلي

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة "ف"
المحسوبة

مستوى
الداللة

0.479

1

0.479

2.039

0.154

0.574

1

0.574

2.523

0.113

0.224

1

0.224

1.393

0.239

0.010

1

0.010

0.300

0.584

0.717

3

0.239

1.017

0.385

0.271

3

0.090

0.397

0.755

0.285

3

0.095

0.591

0.621

0.126

3

0.042

1.205

0.308

98.721

420

0.235

95.575

420

0.228

67.579

420

0.161

14.644

420

0.035

99.918

424

96.420

424

68.088

424

14.780

424
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تشير النتائج في الجدول ( )7أن قيمة ) (Hotellingلمتغير الجنس ( كر ،أن ى) قد بلغت
( )0.006وهي قيمة غير دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ،)α ≥ 0.05تدعمها قيم "ا"
المحسوبة لكل مجال من المجاالت األربعة التي تراوحت ما بين ( )0.300و ( )2.523وهي قيم
غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α ≥ 0.05أ ،أن ال توجد فروا ات داللة إحصائية
عند مستوى ( )α ≥ 0.05في درجة حاجة طلبة كليات اآلداب في الجامعات األردنية لتضمين
مفاهيم األمن الوطني الواردة في مجاالت األداة األربعة في مادة التربية الوطنية ،تعزى لمتغير
الجنس .كما أظهرت النتائج أن قيمة ) (Wilks' Lambdaلمتغير المستوى الدراسي (سنة أولى،
سنة ثانية ،سنة ثال ة ،سنة رابعة) قد بلغت ( )0.966وهي قيمة غير دالة إحصائيا ً عند مستوى
الداللة ( ،)α ≥ 0.05تدعمها قيم "ا" المحسوبة لكل مجال من المجاالت األربعة التي تراوحت
ما بين ( )0.397و ( )1.205وهي قيم غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α ≥ 0.05أ،
أن ال توجد فروا ات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05في درجة حاجة طلبة كليات
اآلداب في الجامعات األردنية لتضمين مفاهيم األمن الوطني الواردة في مجاالت األداة األربعة
في مادة التربية الوطنية ،تعزى المستوى الدراسي.
النتا ئج المتعلقة بالفروق في درجة حاجة الطلبة لتضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية
الوطنية على األداة ككل
تم حساب المتوسسات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات السلبة حول درجة
حاجتهم لتضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية على األداة ككل ،و لن تب ًعا
لمتغير ،الجنس والمستوى الدراسي ،وكانت كما في الجدول رقم (.)8
جدول ( :)8المتوسسات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات السلبة حول درجة حاجتهم
لتضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية على األداة ككل ،تبعًا لمتغير ،الجنس
والمستوى الدراسي.
الجنس
المستوى
الدراسي
سنة أولى
سنة ثانية
سنة ثال ة
سنة رابعة
المجموع

ذكر
المتوسط
الحسابي
3.94
3.92
3.89
3.87
3.91

المجموع

أنثى
االنحراف
المعياري
0.26
0.35
0.27
0.36
0.31

المتوسط
الحسابي
3.84
3.87
3.79
3.91
3.86

االنحراف
المعياري
0.40
0.34
0.40
0.32
0.36

المتوسط
الحسابي
3.89
3.89
3.84
3.90
3.88

االنحراف
المعياري
0.33
0.34
0.34
0.33
0.34

يبين الجدول ( )8وجود اختالفات ظاهرية في المتوسسات الحسابية الستجابات السلبة
حول درجة حاجتهم لتضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية على األداة
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ككل ،و لن تبعا ً لمتغير ،الجنس والمستوى الدراسي ،وقد تم إجراء تحليل التباين ال نائي
) (2- Way ANOVAو لن للتعرا على داللة الفروا ،وكانت النتائج كما هو موضح في
الجدول رقم (.)9
جدول (: )9نتائج تحليل التباين ال نائي للكشف عن داللة الفروا في استجابات السلبة حول درجة
حاجتهم لتضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية على األداة ككل ،تب ًعا لمتغير،
الجنس والمستوى الدراسي.
مصدر التباين
الجنس
المستوى الدراسي
ال سي
الكلي

مجموع
المربعات
0.250
0.221
47.396
47.867

درجات
الحرية
1
3
420
424

متوسط
المربعات
0.250
0.074
0.113

قيمة "ف"
المحسوبة
2.217
0.653

مستوى
الداللة
0.137
0.582

تبين النتائج في الجدول ( )9عدم وجود فروا ات داللة إحصائية في المتوسسات الحسابية
الستجابات السلبة حول درجة حاجتهم لتضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية
على األداة ككل  ،تعزى لمتغير الجنس ،إ بلغت قيمة "ا" المحسوبة للفروا بين القكور
واإلناث ( )2.217وهي قيمة غير دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ،)α ≥ 0.05كما تُظهر
النتائج في الجدول ( )11عدم وجود فروا ات داللة إحصائية في المتوسسات الحسابية
الستجابات السلبة حول درجة حاجتهم لتضمين مفاهيم األمن الوطني في مادة التربية الوطنية
على األداة ككل ،تعزى لمتغير المستوى الدراسي ،إ بلغت قيمة "ا" المحسوبة للفروا بين
المستويات الدراسية األربعة ( )0.653وهي قيمة غير دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة
(.)α ≥ 0.05
وقد يعود تفسير هقل النتيجة إلى ما يلي:
-

أن السلبة كورا ً وإناثا لديهم اإلحسال المرتفع بالحاجة إلى تضمين مفاهيم األمن الوطني
في مادة التربية الوطنية إدراكا ً منهم ألهميتها في حياتهم الش صية واألسرية والمجتمعية.

-

أن معظم السلبة يح لهم دراسة مادة التربية الوطنية في الجامعات بغض النظر عن
المستوى الدراسي لهم (سنة أولى إلى الرابعة).

-

أن السلبة القين درسوا مادة التربية الوطنية لم يتعرضوا لجميع هقل المفاهيم في محتوى
المادة بسريقة مباشرة.

-

أن أساتقة مادة التربية الوطنية في الجامعات قد ال يتعرضوا في تدريسهم لم ل هقل المفاهيم.
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-

أن بعض طلبة الجامعات األردنية على اختالا المستوى الدراسي قد يشاركون في
األنشسة الجامعية التي تتسله منهم القيام بدور في معالجة بعض المشكالت على اختالا
أنواعها األمر الق ،يسهم في إكسابهم خبرة في تقدير احتياجاتهم المعرفية ومنها المفاهيم
األمنية.

-

أن موضوع األمن يعد من الموضوعات المهمة عالميا ً والتي باتت تعقد لها المؤتمرات
والندوات لمعالجة بعض المشكالت ومنها التسرا واإلرهاب .ويتف هقل النتيجة مع نتيجة
دراسة أبو سنين  2010ونصيرات والقادر 2015،في ارتفاع درجة وعي السلبة بالمفاهيم
الوطنية بغض النظر عن الجنس والمستوى الدراسي .وت تلف هقل النتيجة مع نتيجة دراسة
الزبون( )2009والتي أشارت إلى وجود فروا ات داللة إحصائية في اتجاهات السلبة
نحو مادة التربية الوطنية و تم لهم لمفاهيمها تعزى لمتغير ،الت ص والسنة الدراسية
ودراسة جرار والكساب ( .)Jarrar A& Al-Kassab.A, 2012وت تلف هقل النتيجة مع
نتيجة دراسة جرار والكساب ( )Jarrar A& Al-Kassab.A, 2012والتي أشارت إلى
عدم وجود فروا ات داللة إحصائية في مجاالت الدراسة تعزى لمتغير المستوى الدراسي
في مساهمة مساا التربية الوطنية في تعزيز المفاهيم السياسية والوحدة الوطنية لدى طلبة
الجامعات األردنية

التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة يولي الباح ان بالتوليات اآلتية:
 إعادة النظر في خس /مادة /مساا التربية الوطنية في الجامعات والكليات في ضوء تضلمين
مفاهيم األمن الوطني ت سيسا ً وتنفيلقا ً وتقويملا ً ،ملع التركيلز عللى األملن الفكلر ،والسياسلي
في ظل تحديات العولمة وتحدي ها مع االحتياجات الوطنية.
 توجي السلبة وتشجيعهم على دراسة موضوع األمن الوطني فلي المجلال الفكلر ،والسياسلي
مللن خللالل األنشللسة غيللر الصللفية بمللا يعللزز تنميللة مفللاهيم األمللن الللوطني ،وتمكيللنهم مللن
المشاركة بفاعلية وثقة.
 إجللراء مزيللد مللن الدراسللات حللول اكتسللاب طلبللة الجامعللات مفللاهيم األمللن الللوطني فللي مللادة
التربية الوطنية في ضوء متغيرات جديدة.
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