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الملخص 
هدف��ت الدرا�س��ة اإىل تع��رف املعوق��ات الت��ي تواج��ه دور اجلامع��ات الأردني��ة يف تعزي��ز مفاهي��م الرتبية 
ال�سيا�س��ية م��ن وجه��ة نظر اأع�س��اء الهيئة التدري�س��ية فيه��ا ، وعالقة ذل��ك مبتغريات اجلن���س واجلامعة 

والرتبة الأكادميية. 
وق��د اعتم��دت هذه الدرا�سة عل��ى املنهج الو�سفي التحليل��ي ، تكونت عينة الدرا�سة م��ن )350( ع�سوًا من 

اجلامعات التي وقع عليها الختيار.
     اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود درجة متو�سطة من املوافقة على املعوقات  التي تواجه اجلامعات الأردنية 
يف القي��ام بدوره��ا يف تعزي��ز مفاهيم الرتبي��ة ال�سيا�سية ، وعدم وج��ود فروق  ذات دلل��ة اإح�سائية عند 
م�ستوى )α ≥ 0.05( حول املعوقات  التي تواجه اجلامعات الأردنية يف تعزيز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية 
تع��زى ملتغ��ري اجلن���س، ووجود فروق  ذات دلل��ة اإح�سائية عند م�ست��وى )α ≥ 0.05( حول املعوقات التي 
تواج��ه اجلامع��ات الأردنية يف تعزيز مفاهي��م الرتبية ال�سيا�سية تعزى ملتغري اجلامع��ة ول�سالح اجلامعات 

الر�سمية وملتغري الرتبة ول�سالح رتبة الأ�ستاذ امل�ساعد .
وتو�س��ي الدرا�س��ة ب�س��رورة اإعادة ت�سمي��م �سبل جت�سيد فل�سف��ة التعليم اجلامعي واأهداف��ه مبا يتالءم مع 
التح��ولت ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية يف اململكة يف الظ��روف احلالية امل�ستهدفة، بحيث ترّكز 
ه��ذه الفل�سف��ة عل��ى حتقيق مزيد من انفت��اح اجلامعة على املجتم��ع املحلي للم�ساهمة الفاعل��ة يف التنمية 
نح اأي  ال�ساملة،  وتعميق مفاهيم امل�ساواة الجتماعية، لأّن الوطن وموارده حق للجميع دون ا�ستثناء فال ميمُ

مواطن حقوقًا اأكرث من غريه.

الكلمات املفتاحية :
)املعوقات ، مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية ، اجلامعات الأردنية(
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Obstacles Face the Jordanian Universities to Promote Learning  the Political 
Concept from the Perspective of Faculty Members

Abstract:
The study aimed to identify the obstacles facing the Jordanian universities in 
promoting the concepts of political education from the standpoint of the faculty 
members, and the relationship of the variables (sex , university, and academic 
rank).      This study has adopted a descriptive analytical method, The study 
sample consisted of 350 members from universities, that are chosen for the 
study.   The tool was a questionnaire composed of the (37) statements, which are  
distributed into  (5) areas.The results showed the presence of a medium degree 
of approval of the  obstacles facing the Jordanian universities to play their role 
in promoting the concepts of political education . There was lack of statistically 
significant differences at the level (0.05 ≥ ) about the obstacles facing the 
Jordanian universities in promoting the concepts of political education related to 
gender . There were and the presence of statistically significant differences at the 
level (0.05 ≥ ) about the obstacles facing the Jordanian universities in promoting 
the concepts of political education attributed to the university in favor of public 
universities, and un variable of academic rank in favor of the rank of assistant 
professor. The study recommends redesigning the ways to embody the university 
educational philosophy and its objectives in line with the political, economic and 
social development changes in the Kingdom in its present target circumstances. 
Therefore, this philosophy should focus on more university openness to the local 
community   to actively contribute in the comprehensive development, and also 
deepen the concepts of the social equality Our homeland and its resources 
belong to all of us, without exception . Consequently , no citizen has the right to 
have more privileges than others.
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(Obstacles, Promote the Concepts of Political Education, Jordanian Universities )
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المقدمة:
تع��د الرتبية مبفهومه��ا الوا�سع و�سيلة بقاء املجتمعات وا�ستمرارها، وتعّد عام��اًل رئي�سًا من عوامل التنمية 
ال�سيا�سي��ة والجتماعي��ة والقت�سادية ال�ساملة، حي��ث اإنها تعّد من اأهم الو�سائل الت��ي تعمل على ت�سكيل 
�سخ�سي��ة الف��رد وتنمية مهاراته ومقدرات��ه ومعارفه، وبناء �سخ�سيته وفق نظ��ام فل�سفي ياأخذ باحل�سبان 
الإط��ار الجتماع��ي وال�سيا�س��ي، وتبدو اأهمي��ة الرتبية على امل�ست��وى الوطني يف اأنها البوتق��ة التي ت�سهر 
اأبن��اء الوط��ن وجتعل منهم ن�سيجًا واحدًا يف ولئهم وانتمائه��م للوطن ويف اعتزازهم به ويف قيمهم ومثلهم 

واجتاهاتهم. 
وتق��وم الرتبية بدور موؤث��ر يف عملية التنمية بكل اأبعادها الب�سري��ة والقت�سادية، وهي مدخل احل�سارة 
التكنولوجية والعملية ومفتاحها، والإن�سان هو حمور هذه العملية وهدفها، والرتبية بهذا الفهم ل تخرج 
ع��ن كونه��ا ن�ساطًا اجتماعيًا �سام��اًل ي�سعى اإىل بناء الإن�سان اجلديد، الإن�س��ان الذي يعي�س يف عامل التغيري 
ال�سري��ع. واأ�سبحت الرتبي��ة يف الوقت احلا�سر علما وفنا ومهنة هدفها بناء الإن�سان، وخدمة املجتمع فهي 
تعن��ي تق��دم املجتمع وتطوره، ال��ذي يرتكز على الأفراد وتربيتهم لذلك فاإن اله��دف التنموي الذي ت�سعى 

اإليه الرتبية هو تطوير النا�سئ ومتكينه من �سنع حياته والرتقاء مبجتمعه.
واجلامع��ات م��ن اأك��رث املوؤ�س�س��ات اهتمام��ًا بالإن�سان ال��ذي يع��ّد حموره��ا الأول والرئي�س، حي��ث اإنها تعني 
بجوان��ب �سخ�سيت��ه املختلف��ة ال�سيا�سي��ة والجتماعي��ة والقت�سادي��ة، وت�سع��ى اإىل بنائه ليك��ون اإن�سانًا 
�ساحلًا يدرك معنى املواطنة، ويعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات قادر على حتمل امل�سوؤولية جتاه 
املجتم��ع؛ لي�ساه��م يف تقدم املجتمع وتط��وره. ازداد اهتمام الدرا�سات ال�سيا�سي��ة والجتماعية والرتبوية 
بتحلي��ل �سلوكيات الأفراد يف خمتلف املراح��ل يف �سوء ما يتعر�س له الفرد من موؤثرات اإعالمية و�سيا�سية 
توؤث��ر عل��ى مواقفه واجتاهاته نحو الق�ساي��ا الوطنية والإقليمية، وانعك�س ذل��ك الهتمام على املوؤ�س�سات 
الرتبوي��ة مبختلف مراحلها لتطوير توجهاتها واأ�ساليب تعاملها مع الطلبة وخ�سو�سًا يف املرحلة اجلامعية 

التي يتبنى فيها الطالب كثريًا من مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية  )�سعادة، 1984( . 

م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها : 
     اإن الغر�س من هذه الدرا�سة يكمن يف معرفة دور اجلامعات الأردنية يف تعزيز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية 

لدى الطلبة؛ لذا تتبلور م�سكله الدرا�سة يف الت�ساوؤل الآتي: 
»م��ا املعوق��ات  التي تواج��ه اجلامعات الأردنية يف القي��ام بدورها يف تعزيز مفاهيم الرتبي��ة ال�سيا�سية من 

وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها »؟
وينبثق من هذا الت�ساوؤل الأ�سئلة الآتية:

م��ا املعوق��ات  التي تواجه اجلامع��ات الأردنية يف القيام بدورها يف تعزيز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية   -  1
من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها ؟

ه��ل يوج��د ف��روق ذات دللة اإح�سائي��ة عند م�ست��وى )@ ≥ 0.05( يف ت�س��ورات اأع�ساء الهيئة   -  2
التدري�سي��ة للمعوقات  الت��ي تواجه اجلامعات الأردنية يف القيام بدوره��ا يف تعزيز مفاهيم الرتبية 
ال�سيا�سي��ة من وجهة نظ��ر اأع�ساء هيئة التدري�س فيه��ا تبعا ملتغريات: اجلامع��ة، واجلن�س، والرتبة 

الأكادميية ؟
اأهداف الدرا�سة :

�سعت الدرا�سة اإىل حتقيق الأهداف الآتية:
حتليل طبيعة املعوقات  التي تواجه اجلامعات الأردنية يف القيام بدورها يف تعزيز مفاهيم الرتبية   -  1

ال�سيا�سية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها. 
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ت�سورات اأع�ساء الهيئة التدري�سية للمعوقات  التي تواجه اجلامعات الأردنية يف القيام بدورها يف   -  2
تعزيز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها تبعًا ملتغريات: اجلامعة، 

واجلن�س، والرتبة الأكادميية. 
اأهمية الدرا�سة : 

ت�ستمد هذه الدرا�سة اأهميتها من طبيعة الدور الذي تقوم به اجلامعات بتعزيز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية، 
واملعوق��ات  الت��ي تواجه اجلامعات يف تعزي��ز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية لدى طلبته��ا بكون الطلبة يف هذه 
املرحلة تتكون لديهم قابلية اأكرث لكت�ساب قيم ومفاهيم وا�سحة عن البيئة ال�سيا�سية التي يعي�سون بها، 
ومتث��ل اجلامعة احللقة الأهم يف تكوين �سخ�سيته��م ال�سيا�سية نظريًا من خالل التعليم الأكادميي، وعمليًا 

من خالل املمار�سة الدميقراطية لبع�س الن�ساطات ال�سيا�سية داخل اجلامعة وخارجها. 
         من هنا ميكن حتديد اأهمية الدرا�سة بالنقاط الآتية:

توف��ري املعلومات والبيانات العلمية التف�سيلية عن طبيع��ة املعوقات  التي تواجه اجلامعات الأردنية   )1(
يف القي��ام بدوره��ا يف تعزيز مفاهيم الرتبي��ة ال�سيا�سية، التي ميكن ل�سانع الق��رار العتماد عليها يف 

اجلامعات الأردنية لتنمية هذا الدور، والتغلب على املعوقات .
تاأتي هذه الدرا�سة ان�سجامًا مع اخلطاب ال�سيا�سي الأردين يف املرحلة احلالية عن الإ�سالح ال�سيا�سي،   )2(
ويتطل��ب ذل��ك تعاون كاف��ة اجله��ات؛ وخ�سو�سًا املوؤ�س�س��ات التي لها ارتب��اط مبا�س��ر وواقعي بعملية 
الرتبي��ة ال�سيا�سية، ومن اأهمها اجلامعة التي يق��ع عليها دور كبري، مبني على اأ�س�س وا�سحة وحمددة 

وخمطط لها حتى ت�ستطيع القيام بهذا الدور بال�سكل املنا�سب. 
�سي�ستفيد من هذه الدرا�سة طلبة اجلامعات الأردنية وموؤ�س�سات التعليم العايل واملهتمون واملخت�سون   )3(
والباحث��ون يف ه��ذا املج��ال ، ال��ذي كرثت في��ه الدرا�سات الت��ي تناولت��ه ، اإل اأنه يبقي جم��اًل خ�سبًا 

للبحث والجتهاد.
حدود الدرا�سة:  )4(

ح��دود زماني��ة: اقت�س��رت الدرا�سة عل��ى اأع�ساء هيئ��ة التدري���س يف اجلامعات الأردني��ة يف الف�سل   )5(
الدرا�سي الثاين من العام )2012  -  2013(.

ح��دود مكاني��ة: اقت�سرت الدرا�سة على اجلامعات الر�سمية )الأردني��ة، الريموك، موؤتة،( واخلا�سة   )6(
)العلوم التطبيقية، الزرقاء الأهلية، جر�س الأهلية(.

م�سطلحات الدرا�سة:   )7(
التعريفات الإجرائية ملفاهيم الدرا�سة:  )8(

الرتبي��ة ال�سيا�سي��ة: يق�س��د به��ا  يف هذه الدرا�س��ة مواقف واجتاه��ات الطلبة نحو املح��اور الآتية:   )9(
القان��ون، واحلق��وق، والواجبات، وال��ولء والنتماء، وامل�سارك��ة والت�سامن، وامل�سوؤولي��ة العامة التي 

ت�سكل يف جمموعها مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية لدى الطلبة.
)10( التعزي��ز: يق�س��د ب��ه يف ه��ذه الدار�سة جمموع��ة من الإج��راءات والو�سائ��ل تلجاأ اإليه��ا اجلامعات 
الر�سمي��ة واخلا�س��ة لتعزي��ز مفاهي��م الرتبي��ة ال�سيا�سية وغر�سه��ا لت�سبح �سل��وكًا يت��م ممار�سته يف 

املرحلة اجلامعية وما بعدها.
الإطار النظري :

تعمل الرتبية ال�سَيا�سَية على تعزيز قيم الولء والنتماء لالأمة ولعقيدتها وفكرها وتراثها ومثلها وقيمها 
وتر�سيخه��ا، والعت��زاز بالوط��ن اأر�سًا و�سعب��ًا ونظامًا، واح��رتام الد�ست��ور واللتزام بالقوان��ني والأنظمة 
ومبادئ الدميقراطية وممار�ستها �سلوكًا على اأر�س الواقع، والتحرر والتخل�س من التع�سب والتحيز بجميع 
اأ�سكال��ه الطائفي��ة واملذهبية والعرقي��ة والإقليمية، والإمي��ان بامل�ساواة بني جميع �سع��وب الأر�س واأممها 
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مهما كان لونها وعقيدتها ودرجة تقدمها اأو تخلفها واإك�ساب الفرد الثقافة ال�َسيا�سَية املنا�سبة التي متَكنه 
من القيام بدوره ال�سيا�سي بوعي وخلق وكفاءة وم�سوؤولية )العناتي وطربية، 2007(.

وتب��داأ عملي��ة الرتبي��ة ال�سيا�سي��ة يف املراحل الأوىل م��ن حياة الفرد تنم��و مع منوه، وت�ستم��ر معه طوال 
حيات��ه �س��واء اأكان ذلك بطريقة مبا�س��رة اأم غري مبا�سرة، تقوم بذلك الأ�س��رة واملدر�سة وجماعة الرفاق 
وو�سائ��ل الإع��الم وغريها من موؤ�س�سات الرتبي��ة ال�سيا�سية، ولأن اجلامعة من اأكرث ه��ذه املوؤ�س�سات تنظيمًا 
ولأن الفرد يكون يف بداية تكوين ن�ساطه ال�سيا�سي، فاإن اجلامعة تعد من اأهم موؤ�س�سات الرتبية ال�سيا�سية، 
حي��ث اإن له��ا دورًا اأ�سا�سي��ًا يف تكوين ثقافة الطال��ب ال�سيا�سية وم�ساعدت��ه على اإعادة تقييمه��ا وت�سكيلها 
ب�سورة رئي�سة من خالل التعليم والن�ساطات الثقافية وفعاليات احلياة اجلامعية ) التل واآخرون،1997(. 
وحي��ث اإن للجامع��ات الأردني��ة الر�سمي��ة واخلا�سة اأهمي��ة  ودور يف عملي��ة التنمية ال�سيا�سي��ة، لذا جاء 
اهتمام اجلامعات الأردنية بتدري�س مادة الرتبية الوطنية التي حتاول من خاللها اجلامعات تعزيز معرفة 
الطال��ب اجلامعي باملوا�سي��ع ال�سيا�سية والجتماعية ع��ن اململكة الأردنية الها�سمي��ة، اإل اأن ذلك ل ميثل 
الدور ال�سمويل ملا ميكن اأن تقوم به اجلامعات الأردنية يف ظل ما تواجهه اململكة من ظروف �سيا�سية تتطلب 
اأن تنه�س اجلامعات بدورها، مما يتطلب و�سع ا�سرتاتيجية وطنية حتدد الأدوار والأدوات والو�سائل التي 

ت�ستطيع اجلامعات الأردنية القيام بها يف هذا املجال. 
وت�ساع��د الرتبي��ة ال�سيا�سي��ة يف ايج��اد اأه��داف م�سرتك��ة لأبن��اء املجتم��ع بغر���س الو�س��ول اإىل فهم عام 
للحاج��ات وخل��ق ت�سور للم�ستقبل، فلم تعد ال�سيا�سة مقت�سرة على احلكومات بل اأ�سبحت جزءًا من احلياة 
اليومية التي ل غنى عنها لالأفراد، وب�سبب الأهمية التي تكت�سبها الرتبية ال�سيا�سية اأو املعرفة ال�سيا�سية 
وان�سجام��ًا م��ع التح��ولت ال�سامل��ة التي ي�سهده��ا الأردن كبل��د يتجه توجه��ًا �سيا�سيًا دميقراطي��ًا اأ�سبحت 
امل�سارك��ة ال�سيا�سي��ة الفاعل��ة م��ن  قواع��د احلي��اة الدميقراطي��ة ال�سليمة، ولكي تك��ون عملي��ة امل�ساركة 
ال�سيا�سي��ة مبني��ة على الفهم والوعي وامل�سوؤولية فالبد من اإعداد املواطن اإعدادًا منا�سبًا من خالل اأ�ساليب 

الرتبية ال�سيا�سية )حممود، 2001(.
ويتطل��ب قي��ام اجلامعات الأردنية بدورها يف تعزي��ز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سي��ة اإدراك طبيعة هذا الدور 
وفهم��ه باأبع��اده املختلفة، وكذلك فهم �سخ�سي��ة الطلبة حتى يتم اختيار الو�سائ��ل الأكرث فاعلية وكفاءة 

يف هذا املجال:

- اإدراك اجلامعات الأردنية لأهمية دور الطلبة يف الرتبية ال�سيا�سية
يرتكز ال�سلوك ال�سيا�سي على جمموعة من املقومات املرتبطة بالطلبة واجلامعة وبطبيعة املجتمع وفكره 
ال�سيا�س��ي واملح��ددات الت��ي ت�سعها الدولة للم�سارك��ة ال�سيا�سية،  فمقوم��ات اأي �سلوك تت�س��ل بالقيم التي 
حتدده��ا الدولة، فاحلرية والعدال��ة وامل�ساواة متثل حماور ومرتكزات اأ�سا�سي��ة للدولة الأردنية، فهي من 
جه��ة تعم��ق النتماء الثقايف وخ�سو�سية الهوية الوطنية، ومن جهة اأخرى توفر للمواطن فر�سة اأن يكون 

جزءًا فاعاًل على امل�ستوى الوطني. 
ويق��وم مفهوم ال�سلوك ال�سيا�سي على العالقة املتبادلة بني الوطن واملواطن، فمنظومة القيم التي يكت�سبها 
الإن�س��ان هي املحور الرئي�س لهذا ال�سلوك والعمل، من هنا فاإن املوؤ�س�سات الأكادميية يف الأردن، وعلى راأ�سها 
اجلامع��ات يق��ع عليها دور رئي�س يف تعميق مفهوم ال�سلوك ال�سيا�سي، وما يتعلق به من اإعالء مبادئ احلرية، 
وحقوق الإن�سان واإر�ساء قواعد العدل وامل�ساواة بني النا�س، وهذا ينعك�س كردود فعل اإيجابية لدى الطلبة 
و�سلوكياته��م خلدم��ة الوطن ورعايت��ه، فاأينما وجدت اآلي��ات ال�سلوك ال�سيا�سي الوطن��ي ومقوماته يف ذهن 
الإن�س��ان الأردين، اأ�سبح��ت واقعًا ملمو�سًا معا�س��ًا وترتجم هذه العالقة باملحافظة عل��ى مكت�سبات الوطن، 
وتغلي��ب امل�سال��ح الوطني��ة على امل�سال��ح ال�سخ�سية، وم��ن اأهم مقوم��ات ال�سلوك ال�سيا�س��ي ذي الجتاهات 

الوطنية ) العناقرة واآخرون،38:2008(:
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الت�سحية يف �سبيل الوطن، ويرتجم ذلك من خالل املواقف والآراء وال�سلوكيات التي يقوم بها الطالب   -
اأثناء مرحلة الدرا�سة وما بعدها.

�س��دق امل�ساع��ر جتاه الوطن وقيادته ال�سيا�سية، ويرتجم ذلك من خالل العمل البناء والوفاء للوطن   -
مب��ا ق��دم لأبنائه من مكت�سبات اأمني��ة واقت�سادية وثقافية واإن�سانية، لي�سبح��وا قادرين على حتمل 

امل�سوؤولية جتاه الوطن واملجتمع.
املحافظ��ة عل��ى مكت�سب��ات الوط��ن وخريات��ه ومنجزات��ه، ب��اأن ل متت��د لتل��ك الإجن��ازات ي��د العبث   -

والتخريب.
اللت��زام بالقوان��ني والت�سريع��ات املعم��ول بها يف اململك��ة، فباللتزام وح��ده يتحقق الدع��م مل�ساريع   -

التنمية ال�ساملة.
وتعّد اجلامعات اأهم الأدوات التي يعمل من خاللها املجتمع على حتقيق التنمية ال�ساملة فاجلامعات تعمل 
�سم��ن اإط��ار قانوين وتنظيمي ميكنها من حتقيق اأهدافها، فال ميكن لنظ��م التعليم العايل ال�سعيفة امل�ستوى 
اأن ت�ستجيب ملطالب املجتمع، واأن ت�ساعد على اإقامة برامج تعليمية ذات جدوى، لأن اأي �سعف على امل�ستوى 
التعلي��م اجلامع��ي يوؤدي اإىل اإ�سعاف النظ��ام التعليمي باأكمله، وحتى تتمكن اجلامع��ات من القيام بالأدوار 

املحددة لها جتاه جمتمعها يجب اأن تدرك التحديات املعا�سرة )اآل ناجي، 1999(.
اإن ا�ستقرار النظم ال�سيا�سية وتطورها ومنوها مل يعد يعتمد على حجم ما متلكه الدولة من ثروات طبيعية 
اأو م��ا ميك��ن اأن ت�سخ��ره من طاقات مادية، اإمنا بقدر م��ا يتوافر لها من ثروات ب�سري��ة، لأن اجلامعات تقف 
عل��ى قمة ال�سل��م التعليمي، وعليها تق��ع م�سوؤولية اإعداد الق��وى العاملة الالزمة خلط��ط التنمية ال�ساملة 
)الدوي��ري، 2007(، ويوؤك��د مفه��وم اجلامع��ة احلديث��ة على اأن له��ا ثالث وظائ��ف رئي�سة ه��ي: التعليم، 
والبحث العلمي، وخدمة املجتمع، وتعنى خدمة املجتمع بالثقافة وجتديدها ون�سرها والعمل على تنميتها 
يف جمتمعها واجلامعات كاأي كيان اجتماعي يتاأثر بالقوى واملوؤثرات الأمنية والقت�سادية والجتماعية، 
وال�سيا�سي��ة، وتوؤث��ر فيها، وه��ذا يتطلب اأن ل تق�س��ر ر�سالتها على الأهداف التقليدي��ة يف التعليم والبحث 
ع��ن املعرف��ة، بل يج��ب اأن تتفاعل مع متطلبات جمتمعها م��ن اأجل النهو�س بتلك املجتمع��ات وحل م�ساكلها 
وحتقي��ق حي��اة اأف�س��ل لأبنائه��ا والعمل عل��ى م�ساعدتهم عل��ى اكت�ساب دوره��م الجتماع��ي وال�سيا�سي يف 

احلا�سر وامل�ستقبل وتهيئتهم لهذه الأدوار )بو بطانة، 2001(.
وه��ذا يتطل��ب من اجلامعة القيام برتبي��ة الطلبة تربية جتمع بني القيم الوطني��ة والعاملية، بني التقارب 
الأ�س��ري واملجتمعي، والتق��ارب الدويل، تربية تنب��ذ العن�سرية والتطرف وتوؤكد عل��ى الت�سامح والتقارب 
مهم��ا اختلف��ت الأوط��ان والأديان والأل��وان، واأن يعمل عل��ى تر�سي��خ اخل�سو�سية الثقافي��ة الوطنية لدى 
الطلبة ويوؤكد على منظومة القيم التي ت�سكل هذه اخل�سو�سية دون عزلها عن احل�سارة العاملية املعا�سرة، 
بحيث يكون خريج اجلامعة منتميًا لوطنه، ولديه اطالع وفهم للثقافة العاملية، ومتخ�س�سًا يف جمال معني، 
وميك��ن للجامع��ة اأن تدر�س عنا�سر الثقافة الوطنية والقومية بغ�س النظ��ر عن نوع الدرا�سة التي يتلقاها 

الطالب وذلك دون فقد الهوية وال�سخ�سية القومية )اآل ناجي، 1999(.

- الطلبة كمحور للرتبية ال�سيا�سية يف اجلامعات:
يق�سد بالعمل ال�سيا�سي كل ما يقوم به املواطن من ن�ساطات وفعاليات تتعلق بال�سيا�سة مبعناها العام، فكرًا 
و�سل��وكًا، وي�سم��ل اإبداء الراأي ال�سيا�س��ي بالكتابة واإلقاء املحا�سرات وامل�سارك��ة يف الندوات والجتماعات 
ال�سيا�سي��ة والنتخابات، كما ت�سمل النت�ساب اإىل الأحزاب وامل�سارك��ة يف ن�ساطاتها وفعالياتها، وامل�ساركة 
يف املظاه��رات واملهرجانات واملوؤمت��رات ال�سيا�سية. اإن فهم الطلبة كقوة �سيا�سية موؤثرة ميكن اأن يلعب دورًا 
موؤث��رًا يف احلي��اة ال�سيا�سي��ة اجلامعية، التي تقوم عل��ى جمموعة من اخل�سائ�س التي يج��ب فهمها لزيادة 
مق��درة اجلامع��ات على اإعادة هيكل��ة عمليات الرتبي��ة ال�سيا�سية املوجه��ة للطلبة وتنظيمه��ا ومن اأهمها: 

)اخلمي�سي، 2000(.
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الطلب��ة م��ن اأكرث الفئ��ات الجتماعية مياًل اإىل نق��د الأمناط التقليدية ال�سائ��دة يف املجتمع، واأكرث   -
ح�سا�سي��ة للتناق���س والتف��اوت القائم ب��ني الفكر ال�سيا�سي ملا يج��ب اأن تكون علي��ه املجتمعات، وبني 

الواقع الجتماعي وال�سيا�سي املوجود يف املجتمع.
اإن ا�ستقاللية �سخ�سية الطلبة وتنظيمها يف املرحلة اجلامعية من خالل املجال�س  والأندية الطالبية   -

يعطيها اإمكانية للقيام باأدوار �سيا�سية اأقوى من املوؤ�س�سات الأخرى الأقل تنظيمًا.
اإن الطلب��ة مب��ا يتمي��زون به من حما�س��ة، ومقدرة عل��ى الإقناع يف احلي��اة الثقافي��ة، يجعلهم الفئة   -

الأكرث مقدرة على القيام واملبادرة بن�ساطات �سيا�سية تدعم الولء والنتماء ال�سيا�سيني.
يتوف��ر للطلب��ة يف احلرم اجلامعي م�ساح��ة من احلرية ال�سيا�سية والثقافي��ة التي ل تتوافر لغريهم،   -
حيث تتاح لهم داخل جامعاتهم فر�س احلوار والنقا�س ف�ساًل عن عدم التزامهم اجتماعيًا باملركز اأو 

بامل�سوؤوليات الأ�سرية الأخرى التي حتد من حرياتهم وم�سوؤولياتهم ال�سيا�سية.
ميث��ل جمتم��ع اجلامعة بيئة مالئمة لإعداد الطلبة من خالل ما يتم توفريه لهم من اإدراك للمفاهيم   -
الدميقراطي��ة عن العدالة وامل�ساواة، والتحديث والطالع على جتارب الأمم املتقدمة، وهذا ي�ساعد 

اجلامعة يف حتديد الأ�ساليب الأكرث مالءمة للرتبية ال�سيا�سية.
اإن الطلب��ة اأك��رث من غريهم تقباًل للتغري ال�سيا�سي والتحديث والإعالم، وهذا ما يجعل الطالب يف كل   -
املجتمع��ات املتقدم��ة والنامية مبقدورهم اأن يلعبوا دور املحرك الرئي���س للتطوير والإ�سالح، وهو ما 

يجب على اجلامعات ا�ستغالله يف ظل التوجهات الإ�سالحية داخل اجلامعة وخارجها.
يتعلم الطلبة اأفكارا ومفاهيم وت�سورات فكرية خالل درا�ستهم الأكادميية، هذا يجعلهم اأكرث مقدرة   -
عل��ى فه��م النظام ال�سيا�س��ي والأف��كار الأيديولوجي��ة املطروحة عل��ى ال�ساحة املحلي��ة والإقليمية 

والدولية، وهذا ي�ساعد اجلامعة يف حماربة الأفكار املتطرفة داخل اجلامعة وخارجها.
هنال��ك عوام��ل ومتغريات تعمل على دفع الطلبة اإىل الهتمام بالعمل ال�سيا�سي الن�سط، فوجود كثري   -
م��ن الطالب يف م��كان واحد فرتة طويلة من الوق��ت، وتكون لديهم اهتمامات مت�سارب��ة ن�سبيًا، ي�سكل 
حافزًا قويًا للن�ساط التنظيمي، فعمادة �سوؤون الطلبة واملجال�س الطالبية ت�سهل اأماكن الجتماعات 

واللقاءات للطالب املهتمني باملناق�سات واملناظرات الأيديولوجية والثقافية.
ي��وؤدي هذا اإىل توجي��ه مزيد من الهتمام لفهم طبيع��ة الدور ال�سيا�سي للطلبة، فطلب��ة اجلامعة يبدوؤون 
يف ه��ذه املرحل��ة العمرية يف حتمل بع�س واجب��ات املواطنة مثل امل�ساركة يف النتخاب��ات العامة، كما اأنهم 
يتعلمون ويكت�سبون خالل املرحلة اجلامعية كثريًا من القيم والجتاهات ال�سيا�سية، وهذا يربز اأهمية دور 
اجلامعة الرئي�س يف الرتبية ال�سيا�سية، نظرًا لطبيعة الأدوار التي تقوم بها اجلامعات الر�سمية واخلا�سة 
يف املجتم��ع، وال��دور الذي يج��ب اأن تلعبه اجلامعة يتنا�س��ب مع حجم التوقعات من املجتم��ع والطلبة، فهي 
الأقدر على اإك�سابهم مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية، لأن الرتبية ال�سيا�سية هي عملية تعلم بالدرجة الأوىل، 
كم��ا اأنه م��ن املفرت�س اأن يكون الطلبة يف هذه املرحلة العمرية على درج��ة اأعلى من الوعي ولديهم حرية 
اأك��رب يف التعب��ري عن راأيهم، ول بد اأن تك��ون هنالك اأهداف وا�سحة وخمطط لها حتى ميكن حتقيقها ب�سكل 

فاعل، ومن هذه الأهداف كما بينها النابل�سي ) 2007: 44(ما ياأتي: 
�سق��ل �سخ�سي��ة الطلب��ة وتر�سيخ املواطنة واملمار�س��ات الدميقراطية لديهم من خ��الل تعزيز الوعي   -

والنفتاح الفكري.
قي��ام اجلامع��ات بتنظيم عملية ت�سكيل املجال���س والحتادات الطالبية ح�س��ب الأنظمة والتعليمات   -

اخلا�سة بها.
التو�س��ع يف الأن�سط��ة الطالبي��ة غ��ري املنهجي��ة يف �سائ��ر املج��الت ) ال�سيا�سي��ة والثقافي��ة والفنية   -

والريا�سية(.
تعزيز ثقة الطلبة باجلامعة، وتنمية عالقتهم اإيجابيًا مع اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية.  -

تعزيز التفاعل بني طلبة اجلامعة واملجتمع من خالل الن�ساطات التي يقوم بها الطالب خلدمة املجتمع.  -
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الدرا�سات ال�سابقة:
هدف��ت الدرا�س��ة اإىل ت�س��ورات اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية يف اجلامع��ات الأردنية للمعوق��ات  التي تواجه 
اجلامع��ات الأردني��ة يف القيام بدوره��ا يف تعزيز مفاهيم الرتبي��ة ال�سيا�سية من وجهة نظ��ر اأع�ساء هيئة 

التدري�س فيها، وفيما ياأتي عر�س للدرا�سات الأردنية والعربية والأجنبية التي تناولت هذا املو�سوع:

الدرا�سات العربية :
درا�س��ة املواج��دة )2007(، بعنوان: “تطوير حمتوى كتب الرتبية الإ�سالمي��ة للمرحلة الأ�سا�سية العليا 
والثانوي��ة يف �س��وء مفاهي��م الرتبي��ة ال�سيا�سي��ة يف الأردن”، هدف��ت الدرا�س��ة اإىل تطوي��ر حمت��وى كتب 
الرتبي��ة الإ�سالمية للمرحلت��ني الأ�سا�سية العليا والثانوية يف �سوء مفاهي��م الرتبية ال�سيا�سية يف الأردن، 
وتكون��ت عينة الدرا�سة من كتب الرتبي��ة الإ�سالمية ل�سفوف املرحلة الأ�سا�سية العلي��ا )الثامن، والتا�سع، 
والعا�س��ر( واملرحل��ة الثانوي��ة لل�سف��ني ) الأول الثانوي، والثاين ثان��وي( ( التي در�ست يف الع��ام الدرا�سي 
2006/2007، وق��د اأ�س��ارت نتائ��ج ه��ذه الدرا�سة يف �سوء حتليل املحت��وى اإىل اأن املرتبة الأوىل هي كتب 
الثقافة الإ�سالمية لل�سف الثاين الثانوي من حيث �سيوع املفاهيم ال�سيا�سية تليها كتب الرتبية الإ�سالمية 
لل�س��ف الثام��ن الأ�سا�سي ثم كتب الرتبية الإ�سالمي��ة لل�سف التا�سع الأ�سا�سي ثم كت��ب الرتبية الإ�سالمية 

لل�سف العا�سر الأ�سا�سي واأخريًا كتب الثقافة الإ�سالمية لل�سف الأول الثانوي.
درا�سة الدنادنة )2007( بعنوان: “درجة التزام طلبة املرحلة الثانوية العامة يف الأردن بقيم املواطنة 
ال�ساحل��ة م��ن وجه��ة نظ��ر معلميهم”، هدف��ت الدرا�سة التعرف على درج��ة التزام طلبة املرحل��ة الثانوية 
الع��ام بقي��م املواطنة ال�ساحلة من وجهة نظر معلميهم، وقد مت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الطبقية 
الع�سوائي��ة، الت��ي تكون��ت م��ن )674( معلمًا ومعلم��ة، اأي ما ن�سبت��ه )5 % ( من جمتمع الدرا�س��ة، والبالغ 
عددهم )13483( معلمًا ومعلمة، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود قيم املواطنة ال�ساحلة بدرجة عالية 

يف جمال الولء، وبدرجة متو�سطة يف جمالت النتماء والدميقراطية وامل�ساركة املجتمعية.
درا�س��ة �سل��دان )2006(، بعن��وان: »اأمن��وذج مقرتح ل��دور اجلامعات الر�سمي��ة الأردني��ة يف تنمية الوعي 
الجتماع��ي ل��دى الطلبة من وجه��ة نظر اأع�ساء هيئ��ة التدري�س والطلب��ة«، هدفت الدرا�س��ة اإىل تطوير 
اأمن��وذج مقرتح لدور اجلامعات الأردني��ة الر�سمية يف تنمية الوعي الجتماعي لدى الطلبة من وجهة نظر 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س والطلب��ة، وتكونت عينة الدرا�س��ة )189( ع�سو هيئة تدري���س من كال اجلن�سني، 
بالإ�ساف��ة اإىل )1008( ط��الب وطالب��ات، وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإىل اأن هن��اك دورًا للجامع��ات الأردني��ة 
الر�سمي��ة يف تنمي��ة الوعي الجتماعي لدى الطلبة من وجهة نظر اأع�س��اء هيئة التدري�س وتنمية الوعي 

لدى الطلبة من وجهة نظر الطلبة.
درا�س��ة الواك��د ) 2006 (، بعن��وان: “اجتاهات طلبة اجلامعة الأردنية نحو امل�ساركة يف موؤ�س�سات املجتمع 
امل��دين”، هدف��ت الدرا�سة اإىل التعرف عل��ى اجتاهات طلبة اجلامع��ة الأردنية نحو امل�سارك��ة يف موؤ�س�سات 
املجتمع املدين، وقد مت اإجراء الدرا�سة على طلبة اجلامعات الأردنية، وبلغت عينة الدرا�سة من ) 360 ( 
طالب��ا وطالب��ة من طلبة اجلامعة الأردنية، وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج: اأبرزها تاأكيد اأفراد العينة 
على �سرورة تعزيز العديد من املقومات القيمة املرتبطة مبفهوم املجتمع املدين. مثل: املواطنة والتعددية 
ال�سيا�سي��ة والعم��ل اجلماع��ي والت�سام��ح، كما اأب��دى الغالبية م��ن ال�سباب ميوله��م لالنت�س��اب وامل�ساركة يف 
ن�ساطات النقابات والروابط املهنية، ورغم اإميان الطلبة بجدوى امل�ساركة، اإل اأنهم يعتقدون بوجود ق�سور 

يف املناهج التعليمية للتعريف مبفاهيم املواطنة وقيمتها.
درا�س��ة العوامل��ة )2005(، بعن��وان: “مفه��وم التنمي��ة ال�سيا�سية لدى طلب��ة كليات العل��وم الرتبوية يف 
اجلامع��ات الأردنية”، هدفت الدرا�س��ة اإىل قيا�س وعي طلبة كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الأردنية 
مبفه��وم التنمية ال�سيا�سية، واأهدافه��ا، واأبعادها، ودللتها الرتبوية، ومعيقاته��ا، وتكونت عينة الدرا�سة 
م��ن )1123( طالب��ًا وطالبة من ت�سع جامعات حكومية وخا�سة من جمتمع الدرا�سة البالغ من )22682( 
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طالب��ًا وطالب��ة م��ن ال�سن��ة الأوىل، وحتى نهاي��ة ال�سنة الرابع��ة، وقد اأظه��رت الدرا�سة اأن وع��ي الطلبة 
باملج��الت كان��ت )81.4 % ( وه��ي قيم��ة مرتفعة ت��دل عل��ى اإدراك الطلبة لعملي��ة التنمي��ة ال�سيا�سية 
املتوقع��ة، وفيم��ا يتعلق بالتنمي��ة ال�سيا�سية وعالقته��ا بالدميقراطية، والوطني��ة والت�سريعات والقوانني 

والأنظمة والهوية وم�سكالت التنمية يف خمتلف قطاعات الإنتاج يف الأردن وبخا�سة القطاع الرتبوي.
درا�س��ة ال�سليح��ات )2005(، بعن��وان: »تطوي��ر اأمن��وذج مق��رتح يف التنمي��ة ال�سيا�سي��ة ملعلم��ي الرتبي��ة 
الوطني��ة يف املدار���س الأردني��ة الثانوي��ة«، هدف��ت الدرا�سة اإىل تطوير مق��رتح للتنمي��ة ال�سيا�سية ملعلمي 
الرتبي��ة الوطني��ة يف املدار���س الأردنية الثانوي��ة، ومعرفة املف��ردات ال�سيا�سية التي يتوج��ب على معلمي 
الرتبي��ة الوطني��ة تر�سيخها لدى الطلب��ة، وكذلك الطرائ��ق والأ�ساليب التي ي�ستعملها ه��وؤلء املعلمون يف 
نق��ل املعلوم��ات والقي��م، والجتاهات ال�سيا�سي��ة، وقد تكون جمتم��ع الدرا�سة من معلم��ي ومعلمات الرتبية 
الوطنية يف املدار�س الثانوية احلكومية واخلا�سة من خمتلف حمافظات اململكة والبالغ عددهم )5248( 
ومت اختي��ار عين��ة ع�سوائي��ة مكونة م��ن )632(، اأظهرت الدرا�سة اأن ن�سبة وع��ي معلمي الرتبية الوطنية 
ككل كان��ت )78.96 % ( وه��ي ن�سبة جيدة ت��دل على وعي معلمي الرتبية الوطني��ة باملفردات ال�سيا�سية 
والطرائ��ق والأ�ساليب التي ين�سدونها لطالبهم، وا�ستن��ادًا اإىل نتائج الدرا�سة وما تو�سلت اإليه من مفردات 
�سيا�سية وطرائق تدري�س، فقد طور الباحث اأمنوذجًا مقرتحًا مقدمًا ملعلمي الرتبية الوطنية للو�سول اإىل 

التنمية ال�سيا�سية املن�سودة.
درا�س��ة طربي��ه )2003(، بعنوان »املفاهيم ال�سيا�سية املت�سمنة يف مقررات املرحلة الثانوية يف الأردن، 
وم��دى وعي طلبة ال�سن��ة اجلامعية الأوىل لهذه املفاهيم، ودرجة متثلهم له��ا« هدفت الدرا�سة اإىل حتديد 
املفاهي��م ال�سيا�سي��ة يف مقررات املرحلة الثانوية يف الأردن، والك�سف عن درجة وعي الطلبة بهذه املفاهيم 
ومتثله��م له��ا،  ولتحقي��ق اأه��داف الدرا�س��ة مت اختي��ار عين��ة ع�سوائية طبقي��ة تكونت م��ن )710( طالب 
جامعي��ني، م��ن ط��الب ال�سن��ة الأوىل، يف جامعة البلق��اء التطبيقي��ة وجامع��ة الريموك، وجامع��ة موؤتة. 
ولالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة قام الباحث باإعداد ا�ستبانتني مت توزيعهما على اأفراد عينة الدرا�سة. وقد 
اأظه��رت نتائج الدرا�سة اأن املقررات املدر�س��ة مق�سرة متامًا يف تو�سيح العديد من املفاهيم ال�سيا�سية، مثل : 

نظام احلكم، والنقابات، واجلماعات ال�ساغطة، وم�ساركة الأفراد، وحتمل امل�سوؤولية وامل�ساواة. 

الدرا�سات الأجنبية:
درا�س��ة واي��ت وداني��ال)Waite، Daniel، 2009( بعنوان خدم��ة جمتمع كطريقة للتعلي��م ال�سيا�سي- 
الأخالقي يف اجلامعات ال�سينية، اعتمدت الدرا�سة على مقابلة معمقة مع بع�س طالب اجلامعات ال�سينية، 
والإداري��ني للتع��رف على انطالقة حركة تعلم خدمة املجتمع يف ال�سني. ركزت الدرا�سة على درا�سة حالة 
جلامع��ة �سيني��ة وت�سعى للك�س��ف وب�سكل خا�س لأ�سالي��ب تعامل اجلانب العملي مع خدم��ة املجتمع، كذلك 
ت�سع��ى الدرا�سة اإىل الفهم ب�سكل اأو�سع للف��روق يف اأ�ساليب خدمة املجتمع يف اجلامعات ال�سينية والغربية 
وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإىل اأن خدم��ة املجتم��ع يف ه��ذا املوق��ع ت�ستخ��دم ب�سكل رئي�س م��ن قبل الدول��ة كاأداة 
تعليمي��ة للتعلي��م ال�سيا�س��ي لق��ادة امل�ستقبل يف ال�س��ني، اإل اأن الط��الب امل�ساركني كانت له��م اأهداف خا�سة 
به��م والنتيج��ة التي و�سفوها وعر�سوها اختلفت ب�سكل جوه��ري عن هدف الدولة املق�سود من الربنامج يف 
جم��الت التعليم ال�سيا�سي الأخالق��ي، وتطور املجتمع وال�سبط الجتماع��ي. كان الطالب على وعي متناٍه 
للحاج��ة اإىل العم��ل ال�سيا�سي والأخالقي لتلبية الحتياج��ات الجتماعية، اإل اأن��ه تواجد لديهم ال�سك 
بخ�سو���س فاعلي��ة الربنامج وك�سف التحليل النمو يف التزام الط��الب بالقيم الأخالقية للخدمة، ولكن مع 

وجود الإحباط من اأهداف الدولة. 
درا�س��ة ريت�سارد�سون )Richardson، 2003(، بعن��وان: “العالقة بني امل�ساركة ال�سيا�سية والنخراط 
يف املجتمع املدين واأهمية معارف ومهارات امل�ساركة املدنية بالن�سبة للمراهقني”، وك�سفت هذه الدرا�سة عن 
العالقة بني امل�ساركة يف املناق�سات ال�سيا�سية والنخراط يف املجتمع املدين، وا�ستخدمت الدرا�سة معلومات 
م�سحي��ة جمعته��ا يف درا�ستها العاملية حول الرتبية املدنية، وتناولت الدرا�س��ة البيانات املتعلقة بالوليات 
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املتح��دة الأمريكي��ة، واأظهرت النتائج اأن املراهقني الذين يجرون نقا�س��ات �سيا�سية مع الأقران ومع الآباء 
وم��ع املعلم��ني وكانت بيئتهم ال�سفية من النوع الداعم لهذه املناق�سات، كانوا يوؤمنون ب�سرورة انخراطهم يف 
ن�ساط��ات املجتم��ع امل��دين مثل كتابة الر�سائل اإىل و�سائ��ل الإعالم اأو ان�سمامهم ملنظم��ات املجتمع املدين اأو 
امل�سارك��ة بالجتماعات ال�سلمي��ة، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن امل�ساركة يف املناق�س��ات ال�سيا�سية تلعب دورًا 

كبريًا يف انخراط املراهقني يف احلياة املدنية.
درا�س��ة دوجن )Doong، 2002(، بعن��وان “اإع��ادة بن��اء الرتبي��ة ال�سيا�سي��ة يف تاي��وان م��ن وجه��ة نظر 
املعلمني واملربني يف املدار�س الثانوية يف تايوان بتعليم املواطنة والرتبية الوطنية”، وحاولت هذه الدرا�سة 
ت�سلي��ط ال�س��وء على وجهات نظر املعلمني ومعلمي الرتبية املدني��ة يف تايوان بالرتبية ال�سيا�سية والرتبية 
املدني��ة، والتع��رف عل��ى ماهية املعرف��ة ال�سيا�سية وامله��ارات والجتاه��ات والقيم، التي يج��ب ت�سمينها يف 
منهاج الرتبية املدنية املرحلة الثانوية. ا�ستخدم دوجن اأ�ساليب البحث النوعي من خالل املقابالت املعمقة، 
واأ�سالي��ب البحث الكم��ي وتوزيع ال�ستبانات، ومن نتائ��ج الدرا�سة وجود ارتباط ب��ني وجهات نظر املعلمني 
ومعلم��ي الرتبي��ة املدنية من حيث الأهداف واملحتوى، وجاء الرتكيز على تطوير مقدرة الطلبة يف التفكري 

الناقد وتنمية القدرات على العمل الفاعل.
درا�س��ة هار�س وكي��رتر وفل )Harsh & Kettrer & Vill،2001(، بعن��وان: “تكوين القيم ال�سيا�سية 
واملدني��ة وحتدي��د اجتاه��ات التعليم الأمريكي ح��ول احرتام الدميقراطي��ة واملواطنة” هدف��ت الدرا�سة 
اإىل التع��رف عل��ى اجتاهات الطالب حول تكوين القيم ال�سيا�سية واملدني��ة يف املدار�س الأمريكية العاملية، 
وت�سكي��ل وجه��ات النظر حول الولي��ات املتحدة الأمريكية. حي��ث مت اإجراء الدرا�س��ة يف مدار�س اأمريكا 
الالتيني��ة، واعتم��دت الدرا�سة على ال�ستبان��ة كاأداة رئي�سة جلمع البيانات، وقد اأظه��رت نتائج الدرا�سة 

اإ�سهام املنهج يف اإعادة بناء الجتاهات الإيجابية لدى التالميذ.
درا�سة توما�س )Thomas،1992(، بعنوان: “كيفية تنظيم الرتبية ال�سيا�سية يف جنوب اأفريقيا بعد ما 
حتررت من �سيا�سة التمييز العن�سري، وكيف �ستكون الرتبية حتت الظروف اجلديدة، يف ظل الدميقراطية” 
وهدفت الدرا�سة اإىل تو�سيح اأن الرتبية ال�سيا�سية �ستعمل على امل�ساعدة يف تطوير الأطفال الذين عا�سوا 
�سنين��ًا حت��ت ظروف القه��ر وال�سطه��اد، و�سيكون مبقدوره��ا تطوير عقول ق��ادرة على النق��د وعلى حمل 
القي��م الدميقراطية. وامتالك املهارات ال�سروري��ة للم�ساهمة يف بناء جنوب اأفريقيا دميقراطية، وقد مت 
ا�ستخ��دام املنه��ج الو�سفي التحليلي يف هذه الدرا�س��ة، وقد اأخذت هذه الدرا�سة بع��ني العتبار اأن الرتبية 
ال�سيا�سي��ة املق�س��ودة لن ت�سل اإىل املرحل��ة التي و�سلتها كل من بريطانيا واأمري��كا واأ�سرتاليا وكندا؛ وذلك 
ل�سببني، هما: اأن العمل الذي مت حتقيقه يف هذه البلدان متطور، ولأن هذه الدول تعّد اأمنوذجًا حيًا للقيم 

واملفاهيم الدميقراطية التي من ال�سعب التعامل معها يف دولة جديدة كجنوب اأفريقيا.
درا�سة كابري )Kabiru،  1990(، بعنوان: “الرتبية الوطنية يف مدار�س الثانوية الأ�سا�سية يف نيجريا”، 
هدف��ت الدرا�سة التعرف على م��دى اإدراك معلمي الدرا�سات الجتماعية ملفهوم الرتبية الوطنية واملدنية، 
تكونت عينة الدرا�سة من )62( مدر�سًا يدر�سون الدرا�سات الجتماعية يف )21( مدر�سة ثانوية يف ولية 
)كانو( يف نيجريا، ودلت النتائج على اأن لدى املعلمني ب�سكل عام توجهًا اإيجابيًا نحو الرتبية الوطنية التي 
تهي��ئ الطلبة ليكونوا مواطن��ني م�سوؤولني يف جمتمع دميقراط��ي، واأن اإدراك املعلمني للرتبية الوطنية كان 

من�سجمًا اإىل حد ما مع اأهداف املنهاج الدرا�سي الر�سمي املدر�سي.

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
على الرغم من اأهمية ما تقوم به اجلامعات الر�سمية واخلا�سة يف جمال الرتبية ال�سيا�سية، ويف ظل تزايد 
الهتم��ام احلكوم��ي بعملية الرتبية ال�سيا�سي��ة، حيث ي�سكل قطاع التعليم العايل اأح��د اأهم املجالت التي 
ميك��ن اأن تلعب دورًا موؤثرًا يف عملي��ة الرتبية ال�سيا�سية لتزايد اأعداد الطلبة الدار�سني وتوفر الإمكانيات 
الت��ي ت�ساع��د على ذل��ك، اإل اأن الدرا�سات التي بحثت يف هذا املو�سوع قليلة، بينم��ا تركز الدرا�سة احلالية 
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على املعوقات  التي حتول دون قيام اجلامعات بدورها يف تعزيز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية لدى الطلبة من 
وجه��ة نظ��ر اأع�ساء هيئة التدري�س، وبنظرة عام��ة على الدرا�سات ال�سابقة – الت��ي مت عر�سها- يتبني اأن 
هذه الدرا�سة هي من اأوىل الدرا�سات التي بحثت يف معوقات تعزيز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية لدى الطلبة 
يف اجلامع��ات الأردني��ة الر�سمي��ة واخلا�سة، بهدف تقييم الو�سع احلايل للجامع��ات وت�سويبه اإن ظهر فيه 
لب���س ب�س��كل علم��ي لتقوم بدور فاع��ل يف تعزيز ه��ذه املفاهيم لدى الطلب��ة من خالل الو�سائ��ل والأ�ساليب 

املختلفة.

منهجية الدرا�سة:
اعتمدت هذه الدرا�سة على املنهج الو�سفي التحليلي، واأ�سلوب الدرا�سة امليدانية .

جمتمع الدرا�سة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع اأع�ساء الهيئة التدري�سية والبالغ عددهم الإجمايل يف الرتب الأكادميية 
)اأ�ست��اذ، اأ�ست��اذ م�سارك، اأ�ست��اذ م�ساع��د( )5910( ع�سو هيئة تدري���س ح�سب اإح�سائي��ات وزارة التعليم 

العايل للعام اجلامعي 2012 / 2013. 

عينة الدرا�سة:
مت اختي��ار عين��ة مكون��ة م��ن )350( ع�س��وًا من اأع�ساء هيئ��ة التدري���س يف اجلامعات الت��ي مت اختيارها، 
واجل��دول )1( يب��ني التوزيع الن�سب��ي لأع�ساء هيئ��ة التدري�س ح�س��ب متغري )اجلامعة، اجلن���س، الرتبة 

الأكادميية(.
اجلدول1 .التوزيع الن�ضبي لأفراد عينة الدرا�ضة من اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية ح�ضب متغري )اجلامعة، اجلن�س، والرتبة 

الأكادميية(

الن�سبة املئويةالعدداملتغري

اجلامعة
28481.1ر�ضمية

6618.9خا�ضة

اجلن�س
26174.6ذكور

8925.4اإناث

الرتبة الأكادميية

6418.3اأ�ضتاذ

10128.9اأ�ضتاذ م�ضارك

18552.8اأ�ضتاذ م�ضاعد

اأداة الدرا�سة:
به��دف حتقيق اأه��داف الدرا�سة والإجابة عن اأ�سئلتها مت مراجعة الأدبي��ات ال�سابقة ذات ال�سلة مبو�سوع 
الدرا�سة احلالية وهي درا�سة )املواجدة، 2007( ودرا�سة )طربية، 2003(، واإجراء املقابالت مع اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س. وقد اعتم��دت الدرا�سة عل��ى اأداة ال�ستبانة يف جم��ع املعلومات والبيان��ات حول مو�سوع 

الدرا�سة وهي: 
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ا�ستبان��ة موجه��ة لأع�س��اء الهيئ��ة التدري�سي��ة: تتكون ه��ذه ال�ستبانة م��ن ق�سم��ني، الأول: يحتوي على 
معلوم��ات عامة)اجلامع��ة، اجلن�س، الرتبة الأكادميي��ة(، اأما الق�سم الثاين: فقد �سم��م على غرار مقيا�س 
ليك��رت اخلما�س��ي تاأخ��ذ الإجاب��ات عل��ى فقراته الت��درج )بدرجة كب��رية ج��دًا، بدرجة كب��رية، بدرجة 

متو�سطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدًا( واأعطيت الأوزان )5، 4، 3، 2، 1( على التوايل.
ولتحديد درجة تطبيق اجلامعة لأدوات الرتبية ال�ضيا�ضية، فقد مت اعتماد الأوزان الآتية:

درجة التعزيزمتو�ضط الإجابات

قليلة  2.33 - 1

متو�ضطة3.67 - 2.34

مرتفعة5.00 - 3.68

بناء على املعادلة:       5 – 1  = 1.33 طول الفئة
3                                    

�سدق اأداة الدرا�سة:
للتاأكد من �سدق اأداة الدرا�سة عر�ست على )11( حمكمًا من اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية 
م��ن كلي��ة العل��وم الرتبوي��ة وق�سم العل��وم ال�سيا�سي��ة يف اجلامع��ة الأردني��ة وجامعة الريم��وك واجلامعة 
الها�سمية، ومت اإعادة �سياغة بع�س الفقرات وحذف بع�س الفقرات الأخرى، واأ�سبح عدد فقرات ال�ستبانة 

ب�سورتها النهائية مكونة من )37( فقرة.

ثبات الأداة:
مت ا�ستخ��راج معام��الت كرونباخ األفا لالت�س��اق الداخلي بني فقرات املقيا�س، وبلغ��ت قيم معامالت كرونباخ 
األف��ا ب��ني فقرات جم��الت املقيا�س ب��ني )0.71( و )0.85(. وهذه القيم املرتفعة ت�س��ري اإىل وجود درجة 
عالي��ة م��ن الت�س��اق الداخلي بني فق��رات املقيا�س. واجل��دول )2( يو�سح معامالت كرونب��اخ األفا لالت�ساق 

الداخلي بني فقرات املقيا�س:
اجلدول2 . معامالت كرونباخ األفا لالت�ضاق الداخلي بني فقرات املقايي�س وجمالتها

قيمة كرونباخ األفا عدد الفقراتاملجالاملجال

املعوقات 

100.80املنهاج الدرا�ضي      

90.78اأع�ضاء هيئة التدري�س

50.84عمادة الكلية ورئا�ضة الأق�ضام

90.85جمال�س  الطلبة والأندية الطالبية

40.71الن�ضاطات الالمنهجية
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نتائج الدرا�سة 
لالإجاب��ة ع��ن ال�سوؤال الأول ال��ذي ن�سه: ما املعوقات  التي تواجه اجلامع��ات الأردنية يف القيام بدورها يف 

تعزيز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها ؟
وفيم��ا ياأت��ي بيان للنتائ��ج املتعلقة باملعوق��ات التي حتول دون قي��ام اجلامعات الأردني��ة بدورها يف تعزيز 

مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س:

اأوًل:  املنهاج الدرا�سي 
لالإجاب��ة ع��ن الفق��رات املتعلقة بهذا املج��ال مت ا�ستخ��راج املتو�سط��ات احل�سابية والنحراف��ات املعيارية 

واجلدول)3( يبني ذلك.
اجلدول3 . املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لإجابات اأع�ضاء هيئة التدري�س على فقرات جمال املنهاج الدرا�ضي 

كاأحد معوقات تعزيز مفاهيم الرتبية ال�ضيا�ضية مرتبة تنازلياً ح�ضب املتو�ضط احل�ضابي

املتو�سط الفقرةرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

مرتفعة3.801.05عدم تكامل املناهج.

مرتفعة3.741.03الرتكيز على املنهج التقليدي يف التدري�س.

متو�ضطة3.330.99منهاج الرتبية الوطنية ل يحقق الأهداف التي و�ضع من اأجلها.

عدم اإعطاء الق�ضايا ال�ضيا�ضية والجتماعية والقت�ضادية 
متو�ضطة3.320.95والثقافية الهتمام الكايف لتعزيزها بني املواطنني.

متو�ضطة3.281.21فر�س املناهج على اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية.

متو�ضطة3.241.05 حجم املعلومات يف املناهج كبري جداً.

متو�ضطة3.011.13معلومات املناهج جامدة وغري مرنة.

متو�ضطة2.890.97تغييب البعد ال�ضيا�ضي يف مواد الرتبية الوطنية وال�ضيا�ضية.

متو�ضطة2.871.09تغييب البعد القانوين يف مواد الرتبية الوطنية وال�ضيا�ضية.

متو�ضطة2.791.03�ضعوبة املناهج.

متو�ضطة3.230.63الكلي )املنهاج الدرا�ضي(

يالح��ظ م��ن بيانات اجل��دول )3( وجود درجة متو�سطة من املوافقة على اأن املنه��اج الدرا�سي ي�سكل معوقا 
لفاعلية دور اجلامعات الأردنية يف تعزيز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية لدى الطلبة، اإذ بلغ متو�سط الإجابات 
الكلي عن هذا املجال )3.23(، وعلى م�ستوى الفقرات يالحظ باأن اأعلى درجات املوافقة كانت على الفقرة 
الت��ي تن���س على “ عدم تكام��ل املناهج” مبتو�س��ط )3.80(، فيما كانت اأدنى درج��ات املوافقة على الفقرة 

التي تن�س على “�سعوبة املناهج” ومبتو�سط )2.79(.
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ثانيًا: اأع�ساء هيئة التدري�س
لالإجاب��ة عل��ى الفقرات املتعلق��ة بهذا املج��ال مت ا�ستخراج املتو�سط��ات احل�سابية والنحراف��ات املعيارية 

واجلدول)4( يبني ذلك.
اجلدول4 . املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لإجابات اأع�ضاء هيئة التدري�س على فقرات جمال اأع�ضاء هيئة 

التدري�س كاأحد معوقات تعزيز مفاهيم الرتبية ال�ضيا�ضية مرتبة تنازلياً ح�ضب املتو�ضط احل�ضابي

املتو�سط الفقرةرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

متو�ضطة3.651.15عدم اإعطاء الطالب الثقة بالنف�س.

عدم اهتمام اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية باإعداد البحوث واأوراق 
متو�ضطة3.651.01العمل حول الرتبية ال�ضيا�ضية والوطنية.

متو�ضطة3.530.88عدم التطرق لق�ضايا املجتمع وم�ضاكله.

ارتفاع اأعداد الطلبة يف ال�ضعبة الواحدة يحول دون اإعطاء 
متو�ضطة3.291.34جمال للحوار والنقا�س.

متو�ضطة3.151.03عدم التنوع يف اأ�ضاليب التدري�س.

متو�ضطة3.021.07عدم اهتمام املدر�ضني بالق�ضايا الوطنية وال�ضيا�ضية.

متو�ضطة3.001.19تعر�س الطلبة للقمع وعدم احلرية يف النقا�س.

متو�ضطة2.711.28فقدان احل�س الوطني لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س.

متو�ضطة2.601.30النظر اإىل التدري�س اجلامعي على اأنه منفعة مادية.

متو�ضطة3.180.61الكلي )اأع�ضاء هيئة التدري�س(

يالح��ظ م��ن بيان��ات اجل��دول )4( وجود درج��ة متو�سطة م��ن املوافقة عل��ى اأن طبيع��ة دور اأع�ساء هيئة 
التدري���س وعمله��م يف الوق��ت احل��ايل ي�سكل معوقا ل��دور اجلامع��ات الأردني��ة يف تعزيز مفاهي��م الرتبية 
ال�سيا�سي��ة، اإذ بل��غ متو�س��ط الإجابات الكلي عن ه��ذا املجال )3.18(، وعلى م�ست��وى الفقرات يالحظ باأن 
اأعلى درجات املوافقة كانت على الفقرة التي تن�س على »عدم اإعطاء الطالب الثقة بالنف�س« والفقرة التي 
تن�س على »عدم اهتمام اأع�ساء الهيئة التدري�سية باإعداد البحوث واأوراق العمل حول الرتبية ال�سيا�سية 
والوطني��ة« وكالهم��ا ح�سل على متو�س��ط ح�سابي) 3.65 (، فيما كانت اأدنى درج��ات املوافقة على الفقرة 

التي تن�س على »النظر اإىل التدري�س اجلامعي على اأنه منفعة مادية« ومبتو�سط ) 2.60 (.

ثالثًا: عمادة الكلية ورئا�سة الأق�سام
لالإجاب��ة ع��ن الفق��رات املتعلقة بهذا املج��ال مت ا�ستخ��راج املتو�سط��ات احل�سابية والنحراف��ات املعيارية 

واجلدول) 5 ( يبني ذلك.
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اجلدول5 . املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لإجابات اأع�ضاء هيئة التدري�س عن فقرات جمال عمادة الكلية 
ورئا�ضة الأق�ضام كاأحد معوقات تعزيز مفاهيم الرتبية ال�ضيا�ضية مرتبة تنازلياً ح�ضب املتو�ضط احل�ضابي

املتو�سط الفقرةرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

متو�ضطة3.460.92عدم اهتمام العمادات ورئا�ضات الأق�ضام بالرتبية ال�ضيا�ضية.

عدم تفاعل  العمادات ورئا�ضات الأق�ضام وتهيئتها لبيئة ثقافية 
متو�ضطة3.290.91تفاعلية ت�ضرك الطلبة فيها.

متو�ضطة3.251.10�ضعف التن�ضيق بني عمادات الكليات.

متو�ضطة3.011.13�ضعف التن�ضيق مع من�ضقي مادة الرتبية الوطنية.

متو�ضطة3.001.25غياب احل�س الوطني لدى العمداء وروؤ�ضاء الأق�ضام.

متو�ضطة3.200.82الكلي )عمادة الكلية ورئا�ضة الأق�ضام(

يالحظ من بيانات اجلدول )5( وجود درجة متو�سطة من املوافقة على اأن عمادة الكلية ورئا�سة الأق�سام 
ت�سكل معوقا لدور اجلامعات الأردنية يف تعزيز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية، اإذ بلغ متو�سط الإجابات الكلي 
ع��ن ه��ذا املجال )3.20(، وعلى م�ستوى الفقرات يالحظ باأن اأعلى درجات املوافقة كانت على الفقرة التي 
تن���س على “ عدم اهتمام العمادات ورئا�س��ات الأق�سام بالرتبية ال�سيا�سية” مبتو�سط )3.46(، فيما كانت 
اأدن��ى درج��ات املوافقة على الفقرة التي تن�س على “غياب احل���س الوطني لدى العمداء وروؤ�ساء الأق�سام” 

مبتو�سط )3.00(.

رابعًا: املجال�س والأندية الطالبية
لالإجاب��ة ع��ن الفق��رات املتعلقة بهذا املج��ال مت ا�ستخ��راج املتو�سط��ات احل�سابية والنحراف��ات املعيارية 

واجلدول)6( يبني ذلك.
اجلدول6 . املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لإجابات اأع�ضاء هيئة التدري�س على فقرات جمال املجال�س والأندية 

الطالبية كاأحد معوقات تعزيز مفاهيم الرتبية ال�ضيا�ضية مرتبة تنازلياً ح�ضب املتو�ضط احل�ضابي

املتو�سط الفقرةرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

مرتفعة3.981.05عدم توفر الكفاءات الإدارية لحتاد الطلبة.

مرتفعة3.931.13انحراف طبيعة عملها عن الهدف الذي وجدت من اأجله.

مرتفعة3.701.02الطابع الع�ضائري الذي يت�ضم به احتاد الطلبة. 

متو�ضطة3.621.05عدم وجود مرجعيات ثقافية لالأندية الطالبية.

عدم الوعي لدى اأع�ضاء املجال�س  والأندية الطالبية مبفاهيم 
متو�ضطة3.521.00التنمية ال�ضيا�ضية.
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متو�ضطة3.501.01تدين الدعم املادي لالأندية الطالبية واأن�ضطتها.

غياب اجلدية يف طرح الق�ضايا العامة والوطنية من قبل الأندية 
متو�ضطة3.381.29الطالبية.

متو�ضطة3.291.33�ضعف الربامج التي تقدمها الأندية الطالبية.

متو�ضطة3.261.28�ضعف التن�ضيق بني جمال�س  الطلبة يف اجلامعات.

متو�ضطة3.570.76الكلي )جمال�س  الطلبة والأندية الطالبية(

يالح��ظ م��ن بيانات اجلدول )6( وج��ود درجة متو�سطة من املوافقة عل��ى اأن املجال�س والأندية الطالبية 
ت�سكل معوقا لدور اجلامعات الأردنية يف تعزيز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية، اإذ بلغ متو�سط الإجابات الكلي 
ع��ن ه��ذا املجال )3.57(، وعلى م�ستوى الفقرات يالحظ باأن اأعلى درجات املوافقة كانت على الفقرة التي 
تن���س على “ عدم توف��ر الكفاءات الإدارية لحت��اد الطلبة” مبتو�سط )3.98(، فيم��ا كانت اأدنى درجات 
املوافق��ة عل��ى الفق��رة الت��ي تن���س على “�سع��ف التن�سي��ق بني جمال���س  الطلب��ة يف اجلامع��ات” مبتو�سط 

.)3.26(

خام�سًا:  الن�ساطات الالمنهجية
لالإجاب��ة ع��ن الفق��رات املتعلقة بهذا املج��ال مت ا�ستخ��راج املتو�سط��ات احل�سابية والنحراف��ات املعيارية 

واجلدول)7( يبني ذلك.
اجلدول7 . املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لإجابات اأع�ضاء هيئة التدري�س على فقرات جمال الن�ضاطات 

الالمنهجية كاأحد معوقات تعزيز مفاهيم الرتبية ال�ضيا�ضية مرتبة تنازلياً ح�ضب املتو�ضط احل�ضابي

املتو�سط الفقرةرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

مرتفعة3.801.06قلة اللقاءات احلوارية بني الطلبة واإدارات اجلامعات.

متو�ضطة3.430.96غياب تنظيم الحتفالت والن�ضاطات الثقافية والريا�ضية.

تغييب الرموز الوطنية عن الندوات واملحا�ضرات يف 
متو�ضطة3.371.02اجلامعة.

متو�ضطة3.261.14غياب التن�ضيق مع املوؤ�ض�ضات الوطنية.

متو�ضطة3.470.77الكلي )الن�ضاطات الالمنهجية(

يالح��ظ من بيانات اجلدول )7( وجود درجة متو�سطة م��ن املوافقة على اأن الن�ساطات الالمنهجية ت�سكل 
معوق��ا ل��دور اجلامعات الأردني��ة يف تعزيز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية، اإذ بل��غ متو�سط الإجابات الكلي عن 
ه��ذا املج��ال )3.47(، وعل��ى م�ستوى الفقرات يالح��ظ باأن اأعلى درج��ات املوافقة كانت عل��ى الفقرة التي 
تن���س عل��ى “قلة اللقاءات احلوارية بني الطلبة واإدارات اجلامع��ات” مبتو�سط ) 3.80 (، فيما كانت اأدنى 
درجات املوافقة على الفقرة التي تن�س على “غياب التن�سيق مع املوؤ�س�سات الوطنية” ومبتو�سط  ) 3.26(.
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النتائ��ج املتعلق��ة بال�سوؤال الثاين والذي ن�سه : ه��ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى ) @ ≥  
0.05 ( يف درج��ة ت�س��ورات اأع�س��اء الهيئة التدري�سية للمعوقات التي حتول دون قيام اجلامعة بدورها يف 

التعزيز تبعا ملتغريات: اجلامعة، واجلن�س، والرتبة الأكادميية؟
اجلامع��ة : مت اختب��ار الف��روق يف تاأث��ري معوقات فاعلي��ة دور اجلامعات الأردني��ة يف تعزيز مفاهيم  اأ( 
الرتبي��ة ال�سيا�سي��ة من وجهة نظر اأع�س��اء الهيئة التدري�سية ح�سب متغ��ري اجلامعة، واجلدول )8( 

يو�سح ذلك: 
اجلدول8 . نتائج اختبار )ت( لختبار الفروق يف تاأثري معوقات فاعلية دور اجلامعات الأردنية يف تعزيز مفاهيم الرتبية 

ال�ضيا�ضية من وجهة نظر اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية ح�ضب متغري اجلامعة

املتو�سط اجلامعةاملحور
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة)ت( 
املح�سوبة

م�ستوى الدللة 
الإح�سائية

املنهاج الدرا�ضي
3.220.65ر�ضمية

0.380.70
3.250.51خا�ضة

اأع�ضاء هيئة التدري�س
3.200.62ر�ضمية

1.460.15
3.080.56خا�ضة

عمادة الكلية ورئا�ضة الأق�ضام
3.290.75ر�ضمية

4.080.00
2.841.00خا�ضة

املجال�س والأندية الطالبية
3.660.79ر�ضمية

4.530.00
3.200.45خا�ضة

الن�ضاطات الالمنهجية
3.540.75ر�ضمية

3.960.00
3.140.74خا�ضة

الكلي
3.370.53ر�ضمية

3.450.00
3.130.38خا�ضة

يالح��ظ م��ن نتائ��ج اختبار )ت( املو�سح��ة يف اجلدول )8( حول وج��ود فروق دالة اإح�سائي��ًا عند م�ستوى 
) α ≥ 0.05( ب��ني اأع�س��اء الهيئ��ة التدري�سي��ة يف اجلامع��ات الر�سمي��ة واخلا�س��ة عل��ى مقيا���س معوقات 
فاعلي��ة دور اجلامعات الأردنية )عمادة الكلي��ة ورئا�سة الأق�سام، املجال�س والأندية الطالبية، الن�ساطات 
الالمنهجية( يف تعزيز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية وعلى املقيا�س 
الكل��ي. وكان��ت الف��روق ل�سال��ح اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية م��ن اجلامع��ات الر�سمية. فيم��ا مل تظهر نتائج 
التحلي��ل وج��ود ف��روق يف الجتاهات على جم��ال )املنهاج الدرا�س��ي واأع�ساء هيئة التدري���س( بني اأع�ساء 

الهيئة التدري�سية يف اجلامعات الر�سمية واخلا�سة.
اجلن���س: مت اختب��ار الف��روق يف تاأث��ري معوق��ات فاعلي��ة دور اجلامع��ات الأردنية يف تعزي��ز مفاهيم  ب( 
الرتبي��ة ال�سيا�سي��ة من وجهة نظ��ر اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية ح�سب متغري اجلن���س، واجلدول )9( 

يبني ذلك .
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اجلدول9 . نتائج اختبار )ت( لختبار الفروق يف تاأثري معوقات فاعلية دور اجلامعات الأردنية يف تعزيز مفاهيم الرتبية 
ال�ضيا�ضية من وجهة نظر اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية ح�ضب متغري اجلن�س.

املتو�سط اجلن�ساملحور
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة)ت( 
املح�سوبة

م�ستوى الدللة 
الإح�سائية

املنهاج الدرا�ضي
3.240.66ذكور

0.860.39
3.180.52اإناث

اأع�ضاء هيئة التدري�س
3.160.62ذكور

1.060.29
3.240.58اإناث

عمادة الكلية ورئا�ضة الأق�ضام
3.200.88ذكور

0.160.87
3.210.64اإناث

املجال�س والأندية الطالبية
3.610.84ذكور

1.480.14
3.470.46اإناث

الن�ضاطات الالمنهجية
3.510.78ذكور

1.840.07
3.340.71اإناث

الكلي
3.340.54ذكور

0.790.43
3.290.43اإناث

يالح��ظ م��ن نتائ��ج اختب��ار )ت( املو�سحة يف اجلدول ) 9 ( ع��دم وجود فروق دال��ة اإح�سائيًا عند م�ستوى 
)α ≥ 0.05( ب��ني الذك��ور والإن��اث على جميع جم��الت مقيا�س معوق��ات فاعلية دور اجلامع��ات الأردنية 
يف تعزي��ز مفاهي��م الرتبي��ة ال�سيا�سية م��ن وجهة نظر اأع�س��اء الهيئ��ة التدري�سية يف اجلامع��ات الر�سمية 

واخلا�سة وعلى املقيا�س الكلي.
ج( الرتب��ة الأكادميي��ة: مت اختب��ار الف��روق يف تاأث��ري معوقات فاعلي��ة دور اجلامع��ات الأردنية يف تعزيز 
مفاهي��م الرتبي��ة ال�سيا�سية م��ن وجهة نظر اأع�س��اء الهيئة التدري�سي��ة ح�سب متغري الرتب��ة الأكادميية، 

واجلدول )10( يو�سح ذلك :
اجلدول10 . نتائج حتليل التباين لختبار الفروق يف تاأثري معوقات فاعلية دور اجلامعات الأردنية يف تعزيز مفاهيم الرتبية 

ال�ضيا�ضية من وجهة نظر اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية ح�ضب متغري الرتبة الأكادميية.

الرتبة املحور
الأكادميية

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة)ف( 
املح�سوبة

م�ستوى الدللة 
الإح�سائية

املنهاج الدرا�ضي

3.390.66اأ�ضتاذ

2.710.07 3.170.67اأ.م�ضارك

3.200.58اأ.م�ضاعد
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اأع�ضاء هيئة التدري�س

3.220.55اأ�ضتاذ

1.970.14 3.260.63اأ.م�ضارك

3.120.62اأ.م�ضاعد

عمادة الكلية ورئا�ضة الأق�ضام

3.170.79اأ�ضتاذ

3.000.05 3.050.84اأ.م�ضارك

3.300.82اأ.م�ضاعد

املجال�س والأندية الطالبية

3.930.77اأ�ضتاذ

16.780.00 3.270.74اأ.م�ضارك

3.620.71اأ.م�ضاعد

الن�ضاطات الالمنهجية

3.660.77اأ�ضتاذ

2.550.08 3.430.77اأ.م�ضارك

3.420.76اأ.م�ضاعد

الكلي

3.480.48اأ�ضتاذ

4.760.01 3.230.61اأ.م�ضارك

3.320.46اأ.م�ضاعد

يالح��ظ م��ن نتائج حتلي��ل التباين املو�سح��ة يف اجل��دول )10( وجود فروق دال��ة اإح�سائيًا عن��د م�ستوى 
≤ α ( ب��ني الرت��ب الأكادميي��ة لأع�س��اء الهيئ��ة التدري�سي��ة على جم��ال )املجال���س والأندية   0.05(
الطالبية( من مقيا�س معوقات دور اجلامعات الأردنية يف تعزيز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية من وجهة نظر 
اأع�س��اء الهيئ��ة التدري�سية وعلى املقيا�س الكل��ي، فيما مل تظهر نتائج التحليل وج��ود فروق يف الجتاهات 
عل��ى بقي��ة جمالت املقيا�س )املنه��اج الدرا�سي، اأع�س��اء هيئة التدري���س، عمادة الكلية ورئا�س��ة الأق�سام، 
والن�ساط��ات الالمنهجي��ة(. وملعرف��ة الف��روق ل�سال��ح اأي من الرت��ب الأكادميية مت اإجراء اختب��ار �سيفية 
لالختب��ارات البعدي��ة، فوج��د اأن الف��روق على جم��ال )املجال���س والأندي��ة الطالبية( بني جمي��ع الرتب 
الأكادميي��ة الثالث كانت دالة اإح�سائيًا عن��د م�ستوى )α ≥ 0.05(، فكانت الفروق بني رتبة اأ�ستاذ ورتبة 
اأ�ست��اذ م�س��ارك ل�سال��ح رتبة الأ�ستاذ، وب��ني الأ�ستاذ والأ�ستاذ امل�ساع��د ل�سالح رتبة الأ�ست��اذ اأي�سًا، اأما بني 
رتب��ة الأ�ستاذ امل�س��ارك ورتبة الأ�ست��اذ امل�ساعد فكانت ل�سالح رتب��ة الأ�ستاذ امل�ساعد. وعل��ى املقيا�س ككل 
كانت الفروق دالة اإح�سائيًا بني رتبة اأ�ستاذ واأ�ستاذ م�سارك فقط ل�سالح رتبة الأ�ستاذ، واجلدولني )11 و 

�سيفية. اختبار  نتائج  يو�سحان   )12
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اجلدول11 . نتائج اختبار �ضيفية لختبار الفروق على جمال املجال�س والأندية الطالبية بني الرتب الأكادميية

الرتبةاملحور
املجال�س والأندية الطالبية

اأ.م�ساعداأ.م�ساركاأ�ستاذ

املجال�س والأندية 
الطالبية

**-اأ�ضتاذ

*-*اأ.م�ضارك

-**اأ.م�ضاعد

.) α  ≥ * الفروق عند م�ستوى الدللة ) 0.05  
اجلدول12 . نتائج اختبار �ضيفية لختبار الفروق على املقيا�س الكلي بني الرتب الأكادميية

الرتبةاملحور
املقيا�س الكلي

اأ.م�ساعداأ.م�ساركاأ�ستاذ

املقيا�س الكلي

*-اأ�ضتاذ

-*اأ.م�ضارك

-اأ.م�ضاعد

مناق�سة النتائج
مناق�سة نتائج ال�سوؤال الأول والذي ن�سه: ما املعوقات  التي حتول دون قيام اجلامعات الأردنية بدورها يف 

تعزيز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س ؟ 

اأوًل:  املنهاج الدرا�سي
بينت الدرا�سة وجود درجة متو�سطة من املوافقة على اأن )املنهاج الدرا�سي(، لطلبة اجلامعات ي�سكل معوقًا 
لتعزي��ز مفاهيم الرتبي��ة ال�سيا�سية لدى طلبة اجلامعات الأردنية، اإذ بلغ متو�سط الإجابات الكلي عن هذا 
املج��ال )3.23(، وق��د يع��زى ذلك اإىل �سع��ف دور املناهج الدرا�سي��ة يف تعزيز مفاهيم الرتبي��ة ال�سيا�سية 
ل��دى الطلب��ة يف اجلامعات �س��واء اأكان ذلك مرتبط��ًا بعدم تكامل املناه��ج اأم الرتكيز عل��ى املنهج التقليدي 
يف التدري���س، وع��دم مقدرة مناه��ج الرتبية ال�سيا�سي��ة على القيام بدوره��ا ب�سكل فاعل اأو ع��دم الهتمام 
بالبع��د الدين��ي وال�سيا�سي يف م��ادة الرتبية الوطنية، وع��دم وجود مناهج جامعية متكامل��ة ت�سرف عليها 
الكلي��ات والأق�سام، واإمنا مت العتماد على مدر�س املادة الذي يختار ويحدد املادة الدرا�سية وفق توجهاته 
وت�سوراته عن املادة، وعدم تدخل اجلامعات يف اإعداد مناهج جامعية �ساملة لكافة التخ�س�سات الإن�سانية 
ل�سم��ان �سموله��ا ملفاهيم الرتبي��ة الوطنية وال�سيا�سي��ة. واتفقت ه��ذه النتيجة مع نتيج��ة درا�سة الواكد 
)2006( يف اأن هن��اك ق�س��ورا يف املناه��ج التعليمي��ة للتعري��ف بقي��م املواطنة،  واتفقت كذل��ك مع نتيجة 
درا�سة طربية)2003( يف اأن املقررات الدرا�سية مق�سرة يف تو�سيح العدد من املفاهيم الدرا�سية ، واتفقت 

. Harsh & Kettrer & Vill،2001(( كذلك مع نتيجة درا�سة



المجلة العربيـة لضمـان 144
جودة التعليم الجامعي

د. ر�سا املوا�سية        د. ح�سني حميد �سديفات        د.حممد �سليم الزبون
املجلد الثامن  العدد )22( 2015م

ثانيًا: اأع�ساء هيئة التدري�س
بين��ت الدرا�س��ة وج��ود درجة متو�سطة م��ن املوافقة على اأن طبيع��ة دور تعامل )اأع�ساء هيئ��ة التدري�س( 
واأ�ساليبه��م، م��ع الطلبة ي�س��كل معوقًا لفاعلي��ة اجلامعات الأردني��ة يف تعزيز مفاهيم الرتبي��ة ال�سيا�سية، 
اإذ بل��غ متو�س��ط الإجاب��ات الكل��ي عن هذا املجال )3.18(، وق��د يعزى ذلك اإىل اأن اأع�س��اء هيئة التدري�س 
يف اجلامع��ات الأردني��ة ل يقومون ب��دور فاعل يف تعزيز مفاهي��م الرتبية ال�سيا�سية ل��دى طلبة اجلامعات 
الأردني��ة؛ وذلك بع��دم اإعطائهم الثقة بالنف���س، وعدم الرتكي��ز والهتمام ال�سعي��ف بالق�سايا الوطنية، 
واأن بع���س اأع�س��اء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية لي�س لديه��م اهتمام كاف لتعزيز مفاهيم الرتبية 
ال�سيا�سي��ة لدى الطلبة ورغبته��م يف البتعاد عن الق�سايا ال�سيا�سية، وعّد هذه امل��ادة م�ساقًا درا�سيًا عاديًا 
كباق��ي امل�ساق��ات. هذا ومل تبحث اأي من الدرا�سات ال�سابقة به��ذا املجال، واتفقت هذه النتيجة جزئيا مع 
نتيج��ة درا�س��ة ال�سليح��ات)2005( باأن هناك وعيا لدى عينة الدرا�سة باملف��ردات ال�سيا�سية، ومع درا�سة 

كابري) )Kabiru ،  1990، بوجود وعي ملحوظ لدى عينة الدرا�سة باملفاهيم ال�سيا�سية .

ثالثًا: عمادة الكلية ورئا�سة الأق�سام
بين��ت الدرا�س��ة وج��ود درجة متو�سطة م��ن املوافقة على اأن )عم��ادة الكلية ورئا�سة الأق�س��ام(، يف و�سعها 
احل��ايل ت�س��كل معوقًا لفاعلية دور اجلامعات الأردنية يف تعزيز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية، اإذ بلغ متو�سط 
الإجاب��ات الكل��ي عن هذا املج��ال )3.20(، وقد يعزى ذلك اإىل عدم اهتمام العم��ادات والأق�سام بالق�سايا 
الإدارية والتدري�سية للتخ�س�سات، وعدم الهتمام الكايف بالرتبية ال�سيا�سية، ي�ساف اإىل ذلك عدم وجود 
تن�سي��ق كاِف ب��ني الكلي��ات والأق�س��ام وعمادات �س��وؤون الطلبة ومن�سقي م��ادة الرتبية الوطني��ة، و�سيطرة 
اجلان��ب الإداري عل��ى عمل هذه الكليات وتركيزه��ا على الق�سايا الإداري��ة والتنظيمية اأكرث من الهتمام 
بالق�سايا الوطنية وال�سيا�سية، واإمنا يرتك ذلك لأع�ساء هيئة التدري�س ول يكون هنالك تدخل مبا�سر يف 
عملية و�سع خطط تدري�سية اأو مناهج حمددة تعالج الق�سايا الوطنية وال�سيا�سية. هذا ومل تبحث اأي من 

الدرا�سات ال�سابقة بهذا املجال.

رابعًا: املجال�س والأندية الطالبية 
بين��ت الدرا�سة وجود درجة متو�سطة من املوافقة على اأن )املجال�س والأندية الطالبية(، بالو�سع احلايل 
ت�سكل معوقًا لفاعلية اجلامعات الأردنية يف تعزيز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية لدى الطلبة، اإذ بلغ متو�سط 
الإجاب��ات الكل��ي عن ه��ذا املجال )3.57(، وقد يع��زى ذل��ك اإىل اأن و�سع جمال�س الطلب��ة يف الأردن ميثل 
اإعاق��ة يف جم��ال تعزيز مفاهيم الرتبي��ة ال�سيا�سية ملا تواجهه من خلل يف عدم تواف��ر الكفاءات الإدارية 
وانحرافها عن الأهداف التي وجدت من اأجلها وعدم توفر الدعم املايل الكايف و�سعف الربامج التي تقدمها 
مم��ا �ساه��م يف �سعف الربام��ج التي تقدمها يف جم��ال الرتبية ال�سيا�سي��ة. اإن املجال���س والأندية الطالبية 
متث��ل نوعًا م��ن امل�ساركة ال�سيا�سة للطالب يف املرحلة اجلامعي��ة الأوىل وهذا الظرف ل يكتمل بعد ت�سكيل 
املجل���س حي��ث اإن املجال���س تق��وم بدور �سعي��ف يقت�سر عل��ى بع�س الأن�سط��ة الطالبي��ة، ومل يتجاوز ذلك 
لي�سب��ح اإط��ارًا منظمًا ي�ساعد على تعزيز مفاهيم امل�سارك��ة ال�سيا�سية والرتبية ال�سيا�سية. هذا ومل تبحث 

اأي من الدرا�سات ال�سابقة بهذا املجال .

خام�سًا: الن�ساطات الالمنهجية
بين��ت الدرا�س��ة وجود درج��ة متو�سطة من املوافقة عل��ى اأن )الن�ساطات الالمنهجي��ة(، التي حتدث داخل 
اجلامع��ة ت�س��كل اإعاقة لفاعلية اجلامع��ات الأردنية يف تعزيز مفاهيم الرتبي��ة ال�سيا�سية، اإذ بلغ متو�سط 
الإجاب��ات الكل��ي ع��ن هذا املجال )3.47(، وقد يعزى ذلك اإىل عدم التخطي��ط لهذه الن�ساطات وتركيزها 
عل��ى الن�ساطات الثقافي��ة والوطنية العامة، وغياب التن�سيق بني اجلهات املنظم��ة لهذه الن�ساطات وغياب 
الن�ساط��ات ال�سيا�سي��ة الهادف��ة، واإىل ع��دم وج��ود اهتمام من قب��ل اإدارة اجلامع��ة والكلي��ات بالن�ساطات 
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الالمنهجي��ة، �سواء من خالل اللقاءات احلوارية والحتفالت والن�ساطات الثقافية والريا�سية. هذا ومل 
تبحث اأي من الدرا�سات ال�سابقة بهذا املجال .

مناق�س��ة نتائ��ج ال�سوؤال الثاين وال��ذي ن�سه: اختبار الفروق يف درجة معوق��ات فاعلية اجلامعات الأردنية 
يف تعزي��ز مفاهي��م الرتبية ال�سيا�سية من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية ح�سب املتغريات ال�سخ�سية 

)اجلامعة، اجلن�س، الرتبة الأكادميية(.

 اجلامعة : 
بينت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى ) α ≥ 0.05 ( بني اأع�ساء الهيئة التدري�سية 
يف اجلامعات الر�سمية واخلا�سة على جمالت )عمادة الكلية ورئا�سة الأق�سام، جمال�س  الطلبة والأندية 
الطالبي��ة، الن�ساط��ات الالمنهجي��ة(، م��ن مقيا�س معوق��ات فاعلية اجلامع��ات الأردني��ة يف تعزيز مفاهيم 
الرتبي��ة ال�سيا�سي��ة من وجهة نظر اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية وعلى املقيا�س الكل��ي. وكانت الفروق ل�سالح 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية من اجلامعات الر�سمية. ويعزى ذلك اإىل اأن اجلامعات الر�سمية تعمل وفق نظام 
بريوقراطي مركزي يكاد ي�سكل معوقًا لعملية التدري�س، حيث يرتبط الأ�ستاذ ويتقيد بالتعليمات ال�سادرة 
ب�س��كل دقي��ق على عك���س اجلامعات اخلا�سة الت��ي اأن�سئت حديث��ًا وتوجد مرونة كب��رية يف عالقة الأ�ستاذ 
باجلامعة. وعدم وجود فروق يف جمال )املنهاج الدرا�سي واأع�ساء هيئة التدري�س(، وقد يعزى ذلك اإىل اأن 
مناه��ج اجلامع��ات الر�سمية واخلا�سة ت��كاد تكون متقاربة ومت�سابهة، وكثري م��ن اأع�ساء هيئة التدري�س يف 
اجلامع��ات اخلا�سة هم اأع�س��اء �سابقني يف اجلامعات الر�سمية فيما مل تظهر نتائج التحليل وجود فروق يف 
الجتاه��ات عل��ى جمال املنهاج الدرا�سي واأع�ساء هيئة التدري���س يف اجلامعات اخلا�سة، ومل تتناول اأي من 

الدرا�سات ال�سابقة هذا املتغري .

اجلن�س: 
بين��ت النتائ��ج ع��دم وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى ) α ≥ 0.05 ( بني الذكور والإناث على جميع 
جم��الت مقيا�س معوقات فاعلي��ة اجلامعات الأردنية يف تعزيز مفاهيم الرتبي��ة ال�سيا�سية من وجهة نظر 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية وعلى املقيا�س الكلي. ويعزى ذلك اإىل انخفا�س ن�سبة اأع�ساء هيئة التدري�س من 
الإن��اث واإىل الت�سابه يف طبيعة الظ��روف الدرا�سية للجامعات التي يعمل فيها الذكور والإناث، ومل تتناول 

اأي من الدرا�سات ال�سابقة هذا املتغري .

الرتبة الأكادميية : 
بينت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )α ≥ 0.05 ( بني الرتب الأكادميية لأع�ساء الهيئة 
التدري�سي��ة على جمال )املجال�س والأندية الطالبية(، من مقيا���س معوقات فاعلية اجلامعات الأردنية يف 
تعزي��ز مفاهي��م الرتبية ال�سيا�سية من وجهة نظر اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية وعلى املقيا�س الكلي، فيما مل 
تظه��ر نتائ��ج التحلي��ل وجود ف��روق يف الجتاهات على بقي��ة جمالت املقيا���س )املنهاج الدرا�س��ي، اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س، عمادة الكلية ورئا�سة الأق�سام، و الن�ساطات الالمنهجية(، وملعرفة الفروق ل�سالح اأي من 
الرت��ب الأكادميية مت اإجراء اختب��ار �سيفية لالختبارات البعدية، فوج��د اأن الفروق على جمال املجال�س 
 ،) α ≥ 0.05( والأندية الطالبية بني جميع الرتب الأكادميية الثالث ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى
فكان��ت الفروق بني رتبة اأ�ستاذ ورتب��ة اأ�ستاذ م�سارك ل�سالح رتبة الأ�ستاذ، وبني الأ�ستاذ والأ�ستاذ امل�ساعد 
ل�سال��ح رتب��ة الأ�ست��اذ اأي�س��ًا، اأما بني رتب��ة الأ�ستاذ امل�س��ارك ورتبة الأ�ست��اذ امل�ساعد فكان��ت ل�سالح رتبة 
الأ�ست��اذ امل�ساع��د، وقد يعزى ذلك اإىل وجود اإدراك من قبل اأع�س��اء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية 
لوج��ود معوقات رئي�سة حتول دون قي��ام اجلامعات الأردنية بدورها يف تعزي��ز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية 
ل��دى الطلب��ة، واأن وجود فروق يف اجتاهات الأع�س��اء نحو هذه املعوقات قد يع��ود اإىل اخلربة التدري�سية 
ومكان الدرا�سة ومكان العمل )الكلية( وطبيعة الوظائف التي تقلدها داخل اجلامعة وطبيعة �سخ�سيتهم 

واهتماماتهم اجلامعية، ومل تتناول اأي من الدرا�سات ال�سابقة هذا املتغري .
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التوصيات
على �سوء النتائج  فاإن الدرا�سة تو�سي بالآتي:

�س��رورة اأن يك��ون للجامع��ات الأردنية ر�سالة وا�سح��ة تتفق والغايات التي اأن�سئ��ت من اأجلها، واأن   .1
تنبث��ق ه��ذه الر�سال��ة من اأهداف وغايات قط��اع التعليم الع��ايل واأن تقوم اجلامع��ة بتقييم الر�سالة 
والأه��داف دوريًا، وا�ستخدم نتائج التقييم يف التخطيط امل�ستقبلي للجامعة والعمل على بناء قدرات 
تل��ك املوؤ�س�س��ات وتطويرها لتمكينها من حت�سني اأدائها وحتقيق الأهداف الرتبوية املوكلة لها بكفاءة 

وفاعلية واإنتاجية وجودة عالية.
اإعادة �سياغة فل�سفة التعليم اجلامعي واأهدافه مبا يتالءم مع التحولت ال�سيا�سية والقت�سادية   .2
والجتماعية يف اململكة يف الظروف احلالية امل�ستهدفة، بحيث تركز هذه الفل�سفة على حتقيق مزيد 

من انفتاح اجلامعة على املجتمع املحلي للم�ساهمة الفاعلة يف التنمية ال�ساملة.  
تعزي��ز دور املجال���س الطالبي��ة والأندي��ة بدور فاعل يف جم��ال تعزيز الولء والنتم��اء الوطني من   .3

خالل تو�سيع الن�ساطات ال�سيا�سية التي تقوم على النتماء لهذا البلد ب�سكل اأ�سا�س.
اإعادة النظر يف حمتوى مقررات الرتبية الوطنية يف اجلامعات بحيث ت�ساغ حمتويات هذه املقررات   .4
مب��ا ي�سم��ن تخلي�سها مم��ا ي�سوبها م��ن �س��ور التناق�س والغمو���س، والرتكي��ز على مب��ادئ و�سلوكيات 

املواطنة والدميقراطية، والتمهيد لإدخال الطلبة �سكل تدريجي يف العامل ال�سيا�سي. 
البيئة  داخل  لالأفراد  اإك�سابها  يتوجب  التي  ال�سيا�سية  باملفاهيم  زمنيا  جدول  تت�سمن  خطة  و�سع   .5
الأردني��ة، ب��دءًا من املرحل��ة الأ�سا�سي��ة يف املدر�سة وانتهاء مبرحل��ة التعليم اجلامع��ي، والعمل على 

ماأ�س�سة الربامج اخلا�سة مبوؤ�س�سات التن�سئة ال�سيا�سية يف الأردن.
6. اإج��راء مزي��د م��ن الدرا�سات والأبحاث العلمية يف امل�ستقبل تركز عل��ى حماور اأخرى مل تت�سمنها هذه 
الدرا�سة بهدف الو�سول اإىل تعميق الإدراك من قبل اإدارة اجلامعات الأردنية باأهمية تعزيز مفاهيم 
الرتبي��ة ال�سيا�سي��ة لدى الطلب��ة، واأن يتم ذل��ك على م�ستوى خمتل��ف اجلامعات الأردني��ة الر�سمية 
واخلا�سة، اأو اأن يتم ت�سكيل جلنة من خمتلف اجلامعات تتوىل العمل يف جمال اإعداد ال�سرتاتيجية 

املقرتحة وتنفيذها لتعزيز مفاهيم الرتبية ال�سيا�سية لدى طلبة اجلامعات الأردنية. 
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