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دور أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك في تنمية المواطنة لدى الطمبة وعالقتها 
 بمستوى الروح المعنوية لديهم من وجهة نظر الطمبة أنفسهم

 ديمه عبداهلل الرفاعي
 *عميمات ناصر صالح أ.د.

 ممخص:
ىدفت الدراسة الحالية التعرف إلى دور أعضاء ىيئة التدريس في تنمية المواطنة والروح 
المعنوية والعبلقة بينيما لدى الطمبة في جامعة اليرموك من وجية نظر الطمبة أنفسيم، ولتحقيق 
نة أىداف الدراسة ولئلجابة عن أسئمتيا تم استخدام المنيج المسحي االرتباطي، تم اختيار عي

%( 5ما نسبتو )الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية ممثمة لمجتمع الدراسة من جامعة اليرموك، ب
( طالبًا وطالبة. أظيرت النتائج أن محاور 1841بمغ عدد المستجيبين )فقد  من مجتمع الدراسة،

الثاني  جاء المحور فقدتنمية المواطنة من وجية نظر الطمبة أنفسيم ككل جاءت بدرجة )كبيرة( 
الثانية المحور األول الوالء  الرتبةاألولى بدرجة )كبيرة( تبله في  الرتبةتحمل المسؤولية في 

واالنتماء بدرجة كبيرة أيضًا، كما أظيرت النتائج أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال الروح 
ية المواطنة المعنوية جاءت بدرجة كبيرة، كما أظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباطية بين تنم

ومستوى الروح المعنوية لدى الطمبة، وفي ضوء نتائج الدراسة فقد أوصت الدراسة بضرورة 
االستمرار في التدريب والتأىيل المستمر ألعضاء ىيئة التدريس في طرق تنمية القيم الوطنية لدى 

نية لدييم، وططمبة الجامعات. ووضع برامج جامعية تمبي حاجات الطمبة من خبلل تنمية القيم ال
جراء مزيد من الدراسات المشابية. و   ا 
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Role of Faculty Members of Yarmouk University in Developing 

Students’ Citizenship and its Relationship to the Level of Students 

Morale as perceived by themselves  

Dima A. Al-Refaee 

Prof. Saleh N. Olimat
 * 

 
Abstract: 

The present study aimed to identify the role of the faculty members in 

developing students’ citizenship and the level of students morale at 

Yarmouk University from the viewpoints of the students themselves, also 

to examine the correlation between the role of faculty members in the 

development of citizenship and the level of morale among students at 

Yarmouk University. The sample of the study was selected by a stratified 

random sampling of 5% of the study population from Yarmouk university 

students. The number of respondents was 1487 students. The results 

showed that the level of citizenship among students from the point of view 

of the students themselves as a whole came at a high level, where the 

second rank took responsibility in the first rank with a high level followed 

by second rank, the first rank loyalty and belonging to a high level, also 

results showed that the means of the morale fields were high. Also there 

was a positive correlation between citizenship and the level of morale 

among students at Yarmouk University in light of the study results, the 

study recommended the need to continue training and rehabilitation of 

faculty members in ways of developing national values among university 

students. And develop university programs that meet the needs of students 

through the development of their national values, and conducting more 

similar studies. 

Keywords: Citizenship, Morale, Faculty Members, Yarmouk University 

Students.  
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 :المقدمة
يتسم العصر الحالي بالتغير الدائم والمستمر في شتى مناحي الحياة، ويعود السبب في 

تقنيات االتصال التي ليا األثر في تعديل منظومة القيم المستمر إلى التقدم التكنولوجي و التغيير 
أن العالم أضحى كالقرية الصغيرة وأصبحت كل الشعوب منفتحة  إذقيم المواطنة  من ضمنياو 

العامل الرئيس في  ُتعدعمى ثقافات األمم األخرى مما يعني التفاعل المتبادل واختبلف القيم التي 
 .كافة في مناحي الحياة ياوتوجييات والميول تحديد االىتمام

مواطن يتصف  بتكوينف استراتيجي يتمثل إن تربية الفرد عمى قيم المواطنة لو ىد
عمى النقد باستقبللية  المقدرةبالمسؤولية وقادر عمى التفاعل في الحياة االجتماعية والتنموية ولديو 

التربية عمى المواطنة مشروعا تعميميا لو أىداف وخطط وبرامج، ويستند إلى مبادئ  ُتعدلذا 
 (. Al Akra,2007ية )ومعارف فيو بالتالي مشروع ممنيج بطريقة عمم

وتعد الجامعات ومؤسسات التعميم العالي من المؤسسات البارزة في تقديم دورىا الواضح في 
أن ىذه المؤسسات يعتمد عمييا بشكل جمي في تشكيل منظومة القيم  إذتعزيز القيم مثل المواطنة، 

الظاىرية لؤلفراد، وذلك  األنماط السموكيةوالتي يظير انعكاسيا واضحا في  الطمبةوتكوينيا لدى 
 Al-Batsh, and Abdul) لمطمبةالتأثير يعتمد عمى طبيعة المناىج التي يتم تقديميا 

Rahman,1990). 
وانطبلقًا من طبيعة جامعة اليرموك كإحدى المؤسسات التربوية والتعميمية، فاألنظار تتوجو 

المؤىمة والمدرسة، كما تقوم عمى تربية دائمًا إلييا من اجل اعداد الكوادر والطاقات والقوى البشرية 
دورًا فاعبل في تكوين المواطن  تؤدي إذمع بقية الجامعات،  ذاتيا الفاعميةبالمواطنة ولكن ليس 

الصالح الذي تتميز شخصيتو بالسموك االخبلقي والمبادئ االخبلقية من أمانة وصدق، ومسؤولية، 
 (.Hayary and Aki,2014ووالء )

تنظيم إنساني واجتماعي وغيره عمى اعتبار أن اإلنسان ذو في كل نشاط و  دوروليذه القيم 
 قيمة وانتشارىا، وبدونياالعبلقة بالكون الذي يعيش فيو ألن تماسك المجتمع مبني عمى وحدة 

 (.Al Rashdi,1994وتكون ىناك صراعات وتناقضات مختمفة )
ييا المدنية الحديثة ومن القيم إن االلتزام بقيم المواطنة ىي من المبادئ التي ترتكز عم

األساسية لممواطنة عمى سبيل المثال ال الحصر: التقيد واالنضباط باألنظمة واحترام الحريات 
 (.Kateb,2011وحقوق اإلنسان والتسامح وتقبل اآلخر )
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ن لقيم المواطنة أثرًا بارزًا في تعميق الحس الوطني وتعزيز االنتماء لموطن والشعور   وا 
داء الواجبات كما إن قيم المواطنة تزيد من تماسك المجتمع وتعاون أفراده )كما وتوجد بضرورة أ

أن التنشئة  إذالتي تمارسيا المؤسسات التربوية  والتنشئة االجتماعيةعبلقة وطيدة بين قيم المواطنة 
 & Hayward)االجتماعية تعمل عمى زرع المواطنة في نفوس النشىء وتعمق شعورىم بيا 

Jerome,2010).  
استنادًا إلى المسؤولية والدور التربوي الذي يقع  البشريةالقىي وتؤدٌ الجامعت دوراً فٍ تأهُل 

 فضبًل عنعمى عاتقيا، ويكون ذلك بتعزيز مفاىيم وقيم المواطنة وتقييميا في المناىج التربوية، 
 (Haela,2006دور األنشطة المشتركة مع المجتمع المحمي )

معة القيام بوظائفيا المتمثمة في تنمية قيم المواطنة ال بد من توافر ولكي تستطيع الجا
يم اب ىذه القيم وتطبيقيا في سموكعمى استيع الطمبةوتجييز بيئة تربوية تتناسب معيا، لتحفز 

 عمى أن يكون المشرفون عمى العممية التعميمية مثااًل يحتذى بو، كما يجب توفير أنشطة وفعاليات
أن دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة يتركز في تحفيز  الباحثين بعضم. ويرى لتعزيز ىذه القي

الطمبة عمى اكتساب ىذه القيم من خبلل التأكيد عمى أىمية التعاون والعمل التطوعي والعدالة 
اشتمال المناىج عمى ىذه القيم دون إغفال أىمية  فضبًل عنضمن ممارسات المؤسسات التربوية 

 (.Quinn,2005بدقة وتوفير كل ما يمزم لتحقيق ىذه األىداف ) تحديد األىداف
وألىمية دور الجامعة في تنمية قيم االنتماء لطمبتيا، جاءت ىذه الدراسة خصوصًا في  

في غياب الوطنية المحمية من خبلل وسائل االتصال االجتماعي لعدم  يسيمعصر العولمة الذي 
  استخداميا بالشكل األمثل.

 طنةمفهوم الموا
( (Ibn Manzour,1994الوطن في المغة ىو األرض التي ينشأ فييا اإلنسان ويستقر فييا 

عمى اتقان ميارات الحوار والتسامح  المقدرةوالمواطنة ىي جممة من الخصائص التي تعطي الفرد 
والحرية وتطوير الفكر واتخاذ القرارات. ىي "مجموعة من الخصائص و السمات التي تكسب الفرد 

عمى التمكن من ميارات الحوار و المشاركة، و المسؤولية االجتماعية والحرية والتسامح،  قدرةالم
 (.Allam,2009:7واتخاذ القرار وتنمية الفكر، قادرًا عمى أداء دوره في الحياة بشكل فعال )

( أنيا: "شعور الفرد باالنتماء إلى جماعة اجتماعية، ليا (Al Jubouri,2010:11كما يراىا 
الفرد من  يسيمافة وتاريخ ومصير مشترك، وينظم ىذا الشعور اجتماعيًا وقانونيًا وسياسيًا، و ثق
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 خبلل ىذا االنتماء بشكل فاعل في الحياة االجتماعية". 
 دور الجامعات في تنمية قيم المواطنة

ُتعّد الجامعات من أىم المؤسسات التي تعمل عمى تنشئة المواطن المعتز بوطنو، والمنتمي  
لعروبتو وقوميتو، والمتمتع بروح المسؤولية، والمثقف المطمع عمى تاريخو وتراثو، والمتابع لقضايا 

معات يقع عمى كاىميا تأىيل الجا القول بأنوطنو وأمتو، والمشارك فييا. ومن ىنا فإنو يمكن 
وتدريسيم المبادئ دينيًا وثقافيًا وفكريًا واجتماعيًا،  الطمبةمن خبلل إشباع حاجات  تووتنمي المواطن

قدراتيم ومياراتيم من خبلل األنشطة الجامعية موالمفاىيم التي تعنى بالتربية الوطنية، وتطوير 
ية، وتنمية قيم الوالء واالنتماء فييم، وتدريبيم عمى اتخاذ القرار الطمبةكالندوات والمؤتمرات 

(Nasser,2003ويظير دور الجامعة جميًا في تنمية االنتماء لدى .) وتعميقو داخل  الطمبة
نفوسيم بعد أن تم غرسو بداخميم في مرحمة سابقة، لذا فإنو يجب عمى الجامعة أن تقوم برفد 

 Eberlyبداخميم بأسموب منطقي عممي ) هوتعزز  بالخبرات والممارسات التي تعمق االنتماء الطمبة
& Gal,2007 ) 

 الروح المعنوية: 
في مجال العمل انطبلقًا من كونيا مقياسًا لفاعمية  إن معنويات األفراد ليا أىمية كبيرة

فادتيم في المؤسسة. لذلك أصبح االىتمام بدرجة الروح المعنوية ورضا العام مين من العاممين وا 
ردود أفعاليم وظروف عمميم المادية، واإلدارية، واالجتماعية والنفسية، االتجاىات الحديثة لقياس 

ة لؤلفراد من التحوالت األساسية في مجال إدارة األفراد، فقد أخذوا ويعد االىتمام بالجوانب النفسي
لى رضا األفراد نظرة خاصة  عناصر أساسية من  بوصفياينظرون إلى الروح المعنوية العالية، وا 

عناصر التحفيز، وغدوا ييتمون بالعوامل والمؤثرات التي ترفع من معنويات األفراد ورضاىم لما ليا 
 .(Khawaldeh, 2013) وانجازاتيممع أدائيم  من عبلقة إيجابية

إن لمروح المعنوية األثر الكبير في رفع معدالت األداء وتحسين اإلنتاجية وتنمية الميارات 
 المشكبلتلدى العاممين فالعامل ذو الروح المعنوية المتدنية، يسعى لمتغيب عن العمل واختبلق 

(. أما إذا كانت Al Ajami,2010المؤسسة ) تحقيق أىداف فيداخل المؤسسة مما يؤثر بالسمب 
الروح المعنوية عالية فإن ذلك بالضرورة سيؤدي إلى الحصول عمى نتائج مطابقة لتمك التي كانت 

 تتوقعيا اإلدارة.
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 مشكمة الدراسة
نظرًا ألىمية قيم المواطنة في نفوس النشء وتعزيزىا لدييم خصوصًا في ظل العولمة التي 

تذيب االنتماء ونظرًا ألىمية دور القيادات نية وتصير مفاىيم المواطنة، و وطتيدد اليوية ال
الحظ الباحثان من خبلل دراستيم في جامعة  فقداألكاديمية التربوية في تنمية المواطنة لدى الطمبة 

ضاء دكتوراه( أن حمقة الوصل ما بين أع-ماجستير-راحل العممية الثبلث )بكالوريوساليرموك لمم
الطمبة ضعيفة فيما يتعمق في تنمية االنتماء من خبلل التوجيو لذا جاءت الدراسة ريس و ىيئة التد

 لتجيب عن األسئمة اآلتية:
ما دور أعضاء ىيئة التدريس في تنمية المواطنة لدى الطمبة في جامعة اليرموك من وجية  .1

 نظر الطمبة أنفسيم؟
 ية نظر الطمبة أنفسيم؟ما مستوى الروح المعنوية لدى طمبة جامعة اليرموك من وج .2
( ما بين دور أعضاء α=0.05) مستوى الداللةىل ىناك عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا عند  .3

 مستوى الروح المعنوية عند الطمبة في جامعة اليرموك؟يئة التدريس في تنمية المواطنة و ى
 أهمية الدراسة 

 األهمية النظرية: 
موضوعيا في الكشف عن دور أعضاء ىيئة تستمد الدراسة الحالية أىميتيا من أىمية 

التدريس في تنمية المواطنة لدى الطمبة في جامعة اليرموك. والمتمثمة في تناوليا لجانبين ميمين 
األىمية النظرية من خبلل ما تقدمو الدراسة من معمومات جديدة  إذ تبدووىما الجانب النظري، 

ضاء ىيئة التدريس في تنمية المواطنة لدى إلى المعرفة اإلنسانية من خبلل دراستيا لدور أع
 الطمبة في جامعة اليرموك. 

 األهمية التطبيقية:
تبدو األىمية التطبيقية فيما سيترتب عمى نتائج الدراسة من فوائد عممية في الميدان التربوي  

ودور والنفسي متمثبًل في تزويد القائمين عمى اإلدارة الجامعية بتغذية راجعة متعمقة بالظاىرة 
أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرموك في تنمية المواطنة. لمتركيز عمى جوانب الضعف 

 والتركيز عمى جوانب القوة في جوانبيا المختمفة. 
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 أهداف الدراسة 
 تيدف الدراسة الحالية إلى:

 التعرف إلى دور أعضاء ىيئة التدريس في تنمية المواطنة لدى الطمبة في جامعة اليرموك من .1
 وجية نظر الطمبة أنفسيم.

 معرفة مستوى الروح المعنوية لدى طمبة جامعة اليرموك من وجية نظر الطمبة. .2
معرفة العبلقة االرتباطية ما بين دور أعضاء ىيئة التدريس في تنمية المواطنة ومستوى الروح  .3

 المعنوية لدى الطمبة في جامعة اليرموك.
 تعريف المصطمحات

 تسيمبأنو "جممة من النشاطات المتصمة والتي (Masahda, 2006, p.12) فو رّ ع   الدور:
 الفرد في تمك المواقف". سموكفي تحقيق المتوقع من مواقف معينة وتوقع 

 سموكأنو جممة من األنشطة المتناسقة والتي تتعمق بالتنبؤ في  ويعرفو الباحثان إجرائيا
 األفراد في مختمف المواقف.

( ىي "عممية إنماء مجموعة من القيم والمبادئ (Yousef, 2011, p15يا تعرفو  :المواطنة
والمثل لدى التبلميذ لتساعدىم عمى أن يكونوا مواطنين صالحين قادرين عمى المشاركة الفعالة 

: بالذرجت النلُت ويعرف الباحثان المواطنة إجرائياً قضايا الوطن و مشكبلتو".  جميعوالنشطة في 

( فقرة 31والتي اشتممت عمى ) أداة الذراست التٍ أعذها الباحثان،التٍ َسجلها المستجُبىن علً 
 خماسية التقدير. 

( ىي" رد فعل الفرد الداخمية والوجدانية (Nashwati,1994, p.22يا عرفّ و  الروح المعنوية:
 نحو إنجاز أعمالو وتحقيق األىداف الخاصة بالمؤسسة التي يعمل بيا".

حالة داخمية لدى الفرد يشعر فييا بالحماس والدافعية مما أنيا ب الباحثان إجرائيا اويعرفي
يساعده في تحقيق أىدافو المنشودة، فيي مجموع المشاعر اإليجابية والسمبية والمحايدة لدى طمبة 
جامعة اليرموك نحو جوانب تعمميم وبيئتيم الجامعية، وتقاس ىذه الدرجة من خبلل استبانة 

 ( فقرة خماسية التقدير. 26تي اشتممت عمى )الدراسة التي أعدىا الباحثان وال
 حدود الدراسة ومحدداتها: 

   :تتحدد نتائج الدراسة بالحدود والمحددات اآلتية 
  :اقتصرت الدراسة عمى دراسة دور أعضاء ىيئة التدريس في تنمية الحدود الموضوعية
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وية لدى طمبة مستوى الروح المعن إلىالمواطنة لدى الطمبة في جامعة اليرموك، والتعرف 
 جامعة اليرموك من وجية نظر الطمبة أنفسيم؟

 :اقتصرت الدراسة عمى طمبة جامعة اليرموك.  الحدود البشرية 

 :اقتصرت الدراسة عمى جامعة اليرموك.  الحدود المكانية 

 :م. 2018/2019تم إجراء الدراسة خبلل العام الدراسي  الحدود الزمانية 

  المحددات:
راسة بالخصائص السيكومترية )الصدق والثبات( لؤلداة وموضوعية اشتممت محددات الد

 استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة. 
 الدراسات السابقة

ىذا الجزء الدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة، مما يتناسب مع أىدافيا  يتضمن
 ومتغيراتيا، عمى النحو اآلتي:

 الدراسات العربية: 
( التعرف إلى مستوى الروح المعنوية لطبلب كمية التربية (Bayrakdar,2004 ىدفت دراسة

(، 2004-2003الرياضية في جامعة الموصل ومن الصفين األول والرابع لمسنة الدراسية )
 تخمسة مجاالتم اعتماد مقياس لمروح المعنوية مكون من  وقداستخدمت الدراسة المنيج الوصفي 

فقرة، وقد أظيرت نتائج  69المثابرة(. تكون المقياس من  نتماء، الطموح،)الثقة بالنفس، الرضا، اال
معنوية في مستوى الروح الدراسة أن أفراد عينة الدراسة قد حصموا عمى درجات عالية بداللة 

 المعنوية.
( دراسة ىدفت إلى معرفة دور أستاذ الجامعة في تنمية قيم المواطنة (Amara,2010أما 

ليوية الثقافية وطبقت الدراسة عمى طمبة جامعة اإلسكندرية لمعام الدراسي لمواجية تحديات ا
وتم إعداد استبانة لتحقيق أىداف دراستو توصمت إلى قصور قيام األستاذ  2008-2009

الجامعي في تنمية قيم المواطنة كما أشارت إلى قصور قيام األستاذ الجامعي في تنمية قيم الوالء 
 في تنمية قيم التسامح. واالنتماء وقصوره أيضاً 

( بدراسة ىدفت التعرف إلى واقع الدور الذي تقوم بو كميات (Abu Hashis,2010وقام 
التربية بمحافظات غزة في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة المعممين، وكذلك الوقوف عمى الفروق 

ا، وقد استخدمت بين استجابات الطمبة المعممين باختبلف متغير الجامعة التي ينتسبون إليي



 .2021، الرابع األردنية، المجمد السادس، العددجمة التربوية مال، األردنية لمعموم التربوية الجمعية

  03 

( 500الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، كما اعتمدت عمى االستبيان وطبق عمى عينة قواميا )
من الطمبة المعممين المسجمين في كميات التربية في كل من الجامعة اإلسبلمية وجامعة األقصى 

حسابية لعبارات دور بغزة وتحديدا في المستويين الثالث والرابع، أظيرت النتائج أن المتوسطات ال
انحصرت ما بين  الطمبةكميات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة المعممين كما يراىا 

وجد فروق جوىرية ذات داللة تيرين القميل والعالي جدًا. كذلك ( أي بين التقد4.8 – 02.1
وسط درجات ( بين متوسط درجات طمبة جامعة األقصى ومت0.05إحصائية عند مستوى داللة )

طمبة الجامعة اإلسبلمية بالنسبة لدور كميات التربية في تنمية قيم المواطنة. والفروق كانت صالح 
 طمبة جامعة األقصى.
( التعرف إلى مستوى دور عضو ىيئة التدريس في (Khawaldeh,2013وىدفت دراسة 

ف إلى الفروق في مستوى الجامعات األردنية في تنمية قيم المواطنة من وجية نظر الطمبة، والتعر 
الدور تبًعا لمتغيرات جنس الطالب، والجامعات، والكمية، ومستوى الدراسة. ولتحقيق ىدف الدراسة 

( فقرة، وجرى التحقق من صدقيا وثباتيا، وتكونت عينة الدراسة 48أعدت استبانة، اشتممت عمى )
الدراسة أن مستوى نتائج ظيرت ( طالبًا وطالبة، ممن يدرسون في الجامعات األردنية، وأ928من )

دور عضو ىيئة التدريس في تنمية قيم المواطنة كان متوسًطا بصورة عامة وفي المجاالت كافة، 
لصالح وأظيرت النتائج أيضًا وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات: جنس الطالب 

لصالح الكميات اإلنسانية،  الذكور، ولمتغير الجامعة لصالح الجامعات الخاصة، ولمتغير الكميات
 ولمتغير مستوى الدراسة لصالح طمبة السنة األولى. 

( التعرف إلى دور الجامعات األردنية في (Hayari and Oqel,2013وىدفت دراسة 
( عضو ىيئة تدريس في الكميات العممية 371تدعيم قيم المواطنة. وتكونت عينة الدراسة من )

يقة العشوائية. وأظيرت نتائج الدراسة أن أبرز قيم المواطنة الحالية واإلنسانية تم اختيارىم بالطر 
الحرص عمى يا ىي: الوالء واالنتماء لموطن وحب الوطن و التي تسعى الجامعات األردنية لتدعيم

( α=0.05أمنو واستقراره. كما بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
جامعات األردنية في تدعيم قيم المواطنة في ضوء الفكر اإلسبلمي تعزى ألثر حول مدى إمكانية ال

، وجاءت الفروق لصالح الجامعات الخاصة. أيضًا عدم وجود فروق ذات ونوع الكميةنوع الجامعة 
 ( تعزى ألثر الكمية.  α=0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

التعرف إلى دور الجامعات األردنية ( (Alawamra & Zuboun,2014كما ىدفت دراسة 
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العموم الرسمية في تعزيز تربية المواطنة وعبلقتيا بتنمية االستقبللية الذاتية لدى طمبة كميات 
من وجية نظرىم، وقد توصمت الدراسة إلى وجود دور لمجامعات األردنية الرسمية في  التربوية

التربوية في محور الحقوق، والواجبات  تعزيز مفاىيم تربية المواطنة لدى طمبة كميات العموم
والمشاركة واحترام القانون والعدالة، وأن أعمى درجات الموافقة جاءت عمى مجال العدالة بمتوسط 

(، بينما جاء 04.06)( ثم مجال الواجبات في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي 4.17حسابي )
(، وجاء مجال الحقوق بالترتيب 4.01مجال احترام القانون بالترتيب الثالث بمتوسط حسابي )

(. 3.72األخيرة مجال المشاركة بمتوسط حسابي ) الرتبة( وجاء في 3.84الرابع بمتوسط حسابي )
وأن المتوسط الحسابي لؤلداة الكمية لمفقرات دور الجامعة في تنمية االستقبللية الذاتية جاءت 

تربية المواطنة وتنمية االستقبللية  (، ووجود عبلقة إيجابية بين4.18مرتفعة بمتوسط حسابي )
 الذاتية. 

( ورقة بعنوان المواطنة (Garbo, A. Saad A. Ali; A., Fatima Mohd,2018 وقدم
ىدفت الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء عمى المواطنة وعبلقتيا بالقيم  وقدوعبلقتيا بالقيم والتربية، 

واجية تحديات القرن الواحد والعشرين. ثم توجد أن المواطنة من السبل الميمة لم ذلكوالتربية؛ 
عبلقة وثيقة بين التربية والمواطنة، لذلك تحرص المؤسسات التعميمية عمى غرس قيم المواطنة في 

عمى تحمل المسؤولية والمشاركة وممارسة التفكير الناقد  المقدرة الطمبةليكتسب  طمبتيانفوس 
التي تواجو المجتمع، والتغمب عمى الصراعات السياسية واتخاذ قرارات حول قضايا العصر الجدلية 

 خارجو.  مية والجنسية سواء داخل المجتمع أوالنفسية واالقتصادية والعرق

 الدراسات األجنبية:
التعرف إلى صور المواطنة بين الشباب ودور المعممين في  .(Joyce,2005)ىدفت دراسة 

اب قيم المواطنة، وتوصمت الدراسة مجموعة من الجامعة ومعاىد التعميم في إكساب ىؤالء الشب
النتائج منيا أن البرامج واألنشطة في الجامعة ليا عبلقة وتأثير إيجابي في مساعدة الشباب عمى 

 في حميا وتدعيم المواطنة لدييم. واإلسياماتخاذ القرار، واإلدراك الصحيح الحتياجاتو ومشكبلتو 
األمريكيين السياسة  الطمبةا دور الجامعة في تعميم بدراسة تناول فيي ,Robert)2006وقام )

والديمقراطية والثقة بالنفس وتكوين العبلقات الطيبة والمشاركة اإليجابية في قضايا المجتمع وتنمية 
إحساسيم بالمواطنة وتحمل المسئولية، وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منيا أن 

من خبلل دراستيم تساعدىم في تنمية  لمطمبةاتيا التي تتيحيا الجامعة من خبلل أنشطتيا ومشروع
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بداء اآلراء و  المقدرة  في ارتباطيم بالجامعة وتشعرىم باألىمية والتقدير لدييم. تسيمعمى التعبير وا 
 الطمبةىدفت التعرف إلى تأثير الجامعة في تعميم  (,Harney 2007وفي دراسة قام بيا )

ارىم في المجتمع، وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منيا حقوق وواجبات المواطنة وأدو 
لؤلنشطة المختمفة داخل الجامعة واشتراكيم في الحوارات والمناقشات مع  الطمبةأن ممارسة 

وفيم الموضوعات االجتماعية والسياسية داخل  وومشكبلتالمعممين واشتراكيم في قضايا المجتمع 
لمتعامل مع التحديات التي تواجييم في الحياة وتعميميم األسموب الجامعة وخارجيا وأعدادىم 

 قيم المواطنة لدييم. يافي غرس وتدعيم أسيمالديمقراطي 
( بدراسة في العراق ىدفت التعرف إلى مستوى تناول المساقات Zboon,2018وقام )

وعية المستندة إلى تحميل الجامعية لمفاىيم المواطنة والتربية المدنية. استخدمت الدراسة المنيجية الن
تكونت  وقدمحتوى مجموعة من مساقات التربية المدنية المقدمة في الجامعة كمساقات إجبارية 

( من المساقات الجامعية. ولتحقيق ىدف الدراسة، تم استخدام تحميل 13عينة الدراسة من )
ارية لمفاىيم المواطنة المحتوى. أظيرت نتائج الدراسة أن مستوى تناول المساقات الجامعية اإلجب

والتربية المدنية كان متوسطًا. بينت النتائج وجود فروق في مستوى تناول مفاىيم المواطنة والتربية 
 المدنية تعزى لنوع الجامعة، ولصالح الجامعات الحكومية مقارنًة مع الجامعات الخاصة.

فت ( بدراسة في المكسيك ىدNavaro-Leal& Salinas-Escandon,2018قام )
التعرف إلى تصورات أعضاء ىيئة التدريس حول تدريس المواطنة في الجامعات. تكونت عينة 

( من أعضاء ىيئة التدريس تم اختيارىم عشوائيًا. ولتحقيق ىدف الدراسة، تم 26الدراسة من )
استخدام االستبانة. بينت نتائج الدراسة أن مستوى تدريس المواطنة في الجامعات المكسيكية كان 

توسطًا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس. كشفت النتائج عدم وجود فروق في تصورات م
أعضاء ىيئة التدريس حول تدريس المواطنة في الجامعات في ضوء متغيرات الجنس والخبرة 

 والرتبة العممية.
 التعميق عمى الدراسات السابقة:

دريس في جامعة اليرموك في دور أعضاء ىيئة الت إلىىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف 
أنفسيم. تنمية المواطنة لدى الطمبة وعبلقتيا بمستوى الروح المعنوية لدييم من وجية نظر الطمبة 

 بعض الدراسات السابقة مثل دراسة عديد من المتغيرات واألىداف فيوقد تشابيت الدراسة في 
(Navaro-Leal & Salinas-Escandon,2018ودراسة ) (Zboon,2018 )ودراسة 
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Robert,2006)ودراسة ) (Joyce,2005)  ودراسة(Alawamra & Zuboun ودراسة )
(2013 ،Hayari and Oqel.) 

 الطريقة واإلجراءات:
يتضمن ىذا الجزء وصفًا لمنيجية الدراسة ومجتمع الدراسة، وعينتيا والطريقة التي تم فييا 

جراءات الدراسة اختيار العينة واألدوات المستخدمة فييا، وطرق التحقق م ن صدقيا وثباتيا، وا 
 ومتغيراتيا، والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت لموصول إلى نتائج الدراسة.

 منهج الدراسة:
م المنيج المسحي االرتباطي، لتحقيق أىداف الدراسة ولئلجابة عن أسئمتيا تم استخدا

 أىدافيا. مة المنيج لمشكمة الّدراسة واإلجابة عن أسئمتيا، ولتحقيقءلمبل
 مجتمع الدراسة:

م والبالغ 2018/2019ن مجتمع الّدراسة من جميع طمبة جامعة اليرموك لمعام الدراسي تكوّ 
( طالبة حسب إحصائيات 20000)( طالب و10000وطالبة، منيم ) ب  ( طال30000عددىم )

 م. 2019-2018القبول والتسجيل في جامعة اليرموك لمعام الدراسي 
 عينة الدراسة:

اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية من طمبة جامعة اليرموك ممثمة لمجتمع  تم
تم  فقد%( من مجتمع الدراسة، 5( بما نسبتو )2019-2018الدراسة، خبلل العام الدراسي )

( استبانة، بينما عدد االستبانات الصالحة لغايات 1496( استبانة، وتم استرجاع )1500توزيع )
( 1%(. ويبين الجدول )99مغت )( استبانة، وبنسبة استرداد ب1487اإلحصائي قد بمغ ) التحميل

 ع عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقمة.توز 
( توزع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات متغيراتها )الجنس، تخصص الكمية، المستوى 1الجدول )

 األكاديمي(
 ية%النسبة المئو  العدد المستوى/الفئة المتغير

 الجنس
 %53.6 797 ذكر
 %46.4 690 أنثى

 %100 1487 المجموع

 تخصص الكمية
 %58.4 869 عممية
 %41.6 618 إنسانية
 %100 1487 المجموع

 %94.2 1401 بكالوريوس المستوى األكاديمي
 %5.8 86 دراسات عميا
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 ية%النسبة المئو  العدد المستوى/الفئة المتغير
 %100 1487 المجموع

 أداة الدراسة: 
م الرجوع إلى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بتنمية لغايات تطبيق أداة الدراسة ت

 Navaro-Leal( ودراسة )(Hayary and Akil,2014ودراسة  المعنوية كدراسةالمواطنة والروح 

& Salinas-Escandon, 2018( ودراسة )Zboon,2018.)    
 صدق أداة تنمية المواطنة: 

 الصدق الظاهري:  .أ 
( محنًما مه روٌ الخبرة 11ا علً )الذراست ورلل بعرضه مه صذق أداة التأمذ تم

%( من المحكمين تم 80وبناء عمى إجماع ما يزيد عن )واالختصاص فٍ جامعت الُرمىك. 
( فقرة تتعمق بمحور تنمية المواطنة. وبذلك أخرجت أداة 57اعتماد أداة الدراسة المكونة من )

المحاور محور الوالء واالنتماء ومحور تحمل الدراسة بصورتيا النيائية، والتي اشتممت عمى 
 المسؤولية، ومحور الروح المعنوية. 

  صدق البناء )المحتوى( ألداة تنمية المواطنة وأداة الروح المعنوية: .ب 
( طالبًا وطالبة من مجتمع الدراسة من 50تم تطبيق االستبانة عمى عينة استطبلعية قواميا )

م من عينة الدراسة. وتم حساب معامبلت ارتباط بين درجة كل طمبة جامعة اليرموك، وتم استبعادى
فقرة مع الدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي إليو الفقرة حيث أظيرت النتائج أن قيم معامبلت ارتباط 

(، كما أن قيم معامبلت 0.964-0.963مجاالت أداة الدراسة مع األداة ككل، تراوحت ما بين )
كذلك تم التحقق من  (.0.96-0.85اسة تراوحت ما بين )داة الدر االرتباط البينية لمجاالت أ

( من 50مؤشرات صدق البناء، من خبلل تطبيق أداة الدراسة عمى عينة استطبلعية مكونة من )
المستجيبين من خارج عينة الدراسة المستيدفة، وذلك لحساب قيم معامبلت ارتباط بيرسون بين 

إلييا. وبين الفقرات واألداة ككل، حيث أظيرت النتائج أن  فقرات األداة والمجاالت التي تنتمي
تراوحت  إذمعامبلت االرتباط بين فقرات األداة ومجال الدراسة واألداة الكمية، كانت مناسبة، 

(، وبين المجاالت واألداة 0.94-0.78االرتباطات بين فقرات األداة ومجاالت الدراسة ما بين )
 ىي مبلئمة ألغراض لتحقيق أىداف الدراسة الحالية. (، و 0.88-0.76الكمية ما بين )

فقد أظيرت النتائج أن معامبلت االرتباط بين فقرات األداة ومجال  أما أداة الروح المعنوية
تراوحت االرتباطات بين فقرات األداة واألداة الكمية ما بين الدراسة واألداة الكمية، كانت مناسبة، 
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 (، وىي مبلئمة ألغراض لتحقيق أىداف الدراسة الحالية. 0.374-0.69)
 ثبات أداة الدراسة: 

عادة  تّم استخدام طريقتين لمتحقق من ثبات أداة الدراسة، الطريقة األولى ىي االختبار وا 
باستخدام معادلة  لفقرات االستبانة االتساق الداخميمعامل  االختبار والطريقة الثانية ىي حساب

طالبًا وطالبة(  50تم في األولى تطبيق االستبانة عمى العينة االستطبلعية ) إذ. كرونباخ الفا
رتباط بيرسون )معامل ثبات االستقرار( بين إمدتو أسبوعين وتم حساب معامل  مرتين بفارق زمني

قة الثانية حساب معامل ثبات االتساق الداخمي من خبلل معامل التطبيقين. كما تم في الطري
 ( يبين ذلك.4كرونباخ ألفا. والجدول )

 (: معامل ثبات اإلعادة واالتساق الداخمي كرونباخ ألفا ألداة الدراسة ككل ومجاالتها2الجدول )
 ثبات اإلعادة ثبات االتساق الداخمي المقياس ومجاالته
   المجال األول:

 0.89 0.87 ر األول: الوالء واالنتماءالمحو 
 0.93 0.93 المحور الثاني: تحمل المسؤولية

 0.94 0.95 تنمية المواطنة )الكمي(
 0.92 0.91 درجة الروح المعنوية لدى الطمبة الثاني:المجال 

( أن معامل ارتباط بيرسون بين درجات المفحوصين عمى 4أظيرت النتائج في الجدول )
(. أما معامل ثبات 0.95تي التطبيق بمغ معامل ثبات اإلعادة الكمي لتنمية المواطنة )األداة في مر 

(. أما 0.94( الكمي لتنمية المواطنة بمغ )Cronbach’s Alphaاالتساق الداخمي "كرونباخ ألفا" )
جة (، أما ثبات االتساق الداخمي لدر 0.92ثبات اإلعادة لدرجة الروح المعنوية لدى الطمبة فقد بمغ )

ىذه القيم مبلئمة  ُعّدت(، وُيبلحظ أنيا ذات معامل ثبات مرتفع. وعميو 0.91الروح المعنوية )
 لغايات ىذه الدراسة وتحقيق غرضيا والوثوق بنتائجيا.

 تصحيح أداة الدراسة: 
ألجل احتساب الدرجة الكمية لؤلداة، تم وضع خمسة بدائل يختار المستجيب أحد ىذه  

( لمبدائل الخمسة عمى التوالي 1، 2، 3، 4، 5ن رأيو، وأعطيت الدرجات )البدائل التي تعبر ع
( لمبديل مرتفعة، وأعطيت 4( عمى البديل مرتفعة جدًا، والدرجة )5لمفقرات، إذ أعطيت الدرجة )

( عمى البديل منخفضة، وأعطيت الدرجة 2( عمى البديل متوسطة، وأعطيت الدرجة )3الدرجة )
جدًا، ولمحكم عمى مستوى المتوسطات الحسابية لمفقرات والمجاالت ( عمى البديل منخفضة 1)

 واألداة ككل، اعتمد المعيار اإلحصائي باستخدام المعادلة اآلتية:
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 أدنى قيمة( مقسوًما عمى عدد الخيارات  –مدى الفئة= )أعمى قيمة 
 وبذلك يصبح معيار الحكم عمى النحو اآلتي: 1.33=3÷ 4=1-5مدى الفئة= 

(: المعيار اإلحصائي لتحديد درجة دور أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك في تنمية 3الجدول )
 المواطنة لدى الطمبة ومستوى الروح المعنوية 

 الدرجة المتوسط الحسابي 
 متدنية 2.34إلى أقل من  1.00من 
 متوسطة 3.67إلى أقل من  2.34من 

 كبيرة 5 - 3.67  
 نتائج الدراسة وتفسيرها:

نتائج السؤال األول الذي نص عمى: "ما دور أعضاء ىيئة التدريس في تنمية المواطنة لدى 
 الطمبة في جامعة اليرموك من وجية نظر الطمبة أنفسيم؟ 

لئلجابة عن ىذا السؤال؛ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 
ة التدريس في تنمية المواطنة لدى الطمبة في أفراد عينة الدراسة عمى فقرات دور أعضاء ىيئ

جامعة اليرموك من وجية نظر الطمبة أنفسيم، وكل محور من محاورىا )تحمل المسؤولية، والوالء 
 ( ذلك.4واالنتماء(، ويبين الجدول )

ة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى محاور أدا4الجدول )
دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية المواطنة لدى الطمبة في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطمبة 

 أنفسهم والدرجة ككل مرتبة تنازليًا 
 رقم

 المتوسط المجال المجال
 الحسابي*

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 متوسطة 1 0.70 3.63 المحور الثاني: تحمل المسؤولية 2
 متوسطة 2 0.73 3.56 ول: الوالء واالنتماءالمحور األ 1
 متوسطة  0.69 3.59 تنمية المواطنة 

( أن محاور تنمية المواطنة من وجية نظر الطمبة أنفسيم ككل جاءت 4يبين الجدول )
جاء المحور الثاني تحمل و (. 0.69( بانحراف معياري )3.59بدرجة )متوسطة( بمتوسط حسابي )

( بدرجة )متوسطة( بانحراف معياري 3.63ولى بمتوسط حسابي )األ الرتبةالمسؤولية في 
( وانحراف 3.56الثانية المحور األول الوالء واالنتماء بمتوسط حسابي ) الرتبة(، تبله في 0.70)

( وبدرجة متوسطة. ويعزو الباحثان ىذه النتيجة المتوسطة إلى أن أعضاء ىيئة 0.73معياري )
حد ما يعممون عمى تعزيز المواطنة لدى الطمبة من خبلل التدريس في جامعة اليرموك إلى 
أن أعضاء ىيئة التدريس والقادة األكاديميين في الجامعة  إذالمشاركة في األنشطة الجامعية، 
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 فضبلً يعممون عمى أيجاد جيل من الطمبة متمسكين بالمبادئ والقيم الوطنية، مثل الوالء واالنتماء 
ومساعدة المحتاجين وغيرىا، كذلك فيم يشجعون الطمبة عمى حب قيم أخرى كالصدق واألمانة  عن

الوطن والعمل عمى تقدمو وازدىاره ليكون من بين الدول المتقدمة في العالم، كذلك فيم يشجعون 
الطمبة عمى التحمي بالقيم األخبلقية واالجتماعية من اجل مواجية التحديات التي تحيط بيم 

 .كافة م العممي في نواحي الحياةوباألمة العربية ومواكبة التقد
كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى 

دور أعضاء ىيئة التدريس في تعزيز المواطنة لدى  محوريكل فقرة من فقرات كل محور من 
 عرض لذلك: يأتيالطمبة في جامعة اليرموك من وجية نظر الطمبة أنفسيم، وفيما 

 :المحور األول: الوالء واالنتماء 
لفقرات محور الوالء  والرتبة والدرجة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 (:5واالنتماء وكانت النتائج كما في الجدول )
ينة الدراسة لتقديرات أفراد ع والرتبة والدرجة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية5الجدول )

 عمى فقرات المجال األول )المحور األول: الوالء واالنتماء(، مرتبة تنازليًا 
 رقم

 المتوسط الفقرة الفقرة
 الحسابي*

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

تحارب ىيئة التدريس جميع أشكال اإلرىاب والتعصب  3
 رةكبي 1 1.07 3.99 العنصري والتطرف لمحفاظ عمى سبلمة الوطن.

تدافع ىيئة التدريس عن الوطن بكافة األشكال والمجاالت  8
 كبيرة 2 1.13 3.84 السياسية واإلعبلمية واألمنية.

تدرج ىيئة التدريس مساقات التربية الوطنية ضمن الخطط  5
 كبيرة 3 1.11 3.80 الدراسية لتعميق مفاىيم الوالء واالنتماء.

التي تشجع عمى  تزود ىيئة التدريس المكتبة الجامعية 6
 متوسطة 4 1.18 3.60 االنتماء لموطن.

 متوسطة 5 1.14 3.56 تعقد ىيئة التدريس الندوات التي تتعمق بالوطن. 4
تبعث ىيئة التدريس الشعور بالسعادة عند الحديث عن  7

 متوسطة 6 1.17 3.53 المواطنة.

تعرف ىيئة التدريس بالرموز الوطنية والقيم والعادات  11
 متوسطة 7 1.06 3.52 اليد األردنية.والتق

تنمي ىيئة التدريس اإليثار وتفضيل مصمحة الوطن عمى  2
 متوسطة 8 1.08 3.47 المصمحة الشخصية لدى الطمبة.

تثري ىيئة التدريس المشاركة في األعمال التطوعية وقيم  9
 متوسطة 9 1.11 3.44 الوالء واالنتماء لدى الطمبة.

 متوسطة 10 1.26 3.41 س اإلشتراك في البرامج الوطنية لمشباب.تنمي ىيئة التدري 10
تقيم ىيئة التدريس الحفبلت المتعمقة بالفعاليات والمناسبات  1

 متوسطة 11 1.17 3.39 الوطنية.
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 رقم
 المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي*
 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

تعقد ىيئة التدريس الندوات المتعمقة بالمحافظة عمى البيئة  12
 متوسطة 12 1.36 3.17 والسبلمة المرورية.

 متوسطة  0.73 3.56 المحور األول: الوالء واالنتماء -ألول المجال ا 
( 3.17( أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال األول تراوحت بين )5يبين الجدول ) 

األولى بمتوسط حسابي  الرتبة( في 3جاءت الفقرة ) فقد( بدرجة )متوسطة إلى كبيرة(. 3.99و)
( 3.17األخيرة بمتوسط حسابي ) الرتبة( في 12قرة )( وبدرجة )كبيرة(، في حين جاءت الف3.99)

و بدرجة )متوسطة(. ويعزو الباحثان ىذه النتيجة إلى أن أعضاء ىيئة التدريس لدييم إدراك كبير 
وسط لييب مشتعل، وبالتالي فيم يدركون أىمية  إذ يقع األردنبالمخاطر المحيطة في األردن، 

رورة نبذ العنف والتطرف الديني بكافة أشكالو واالستمرار الحفاظ عمى المحمة والوحدة الوطنية، وض
الباحثان أيضًا أن أعضاء ىيئة التدريس  يرىبذلك من اجل الحفاظ عمى أمن وسبلمة الوطن. كما 

لدييم الوعي الكافية بأىمية توعية الطمبة بأىمية الشعور باألمن ونبذ القمق والتعصب االجتماعي، 
تسامح واالىتمام باآلخرين والشعور باأللفة مع أبناء الوطن، ويمكن أىمية ال عن فضبلً والغمو، 

أن أعضاء ىيئة التدريس يشجعون ويعممون عمى تنمية المواطنة من بتنفسير ىذه النتيجة أيضًا 
عمى المشاركة في واجبات المواطنة مثل المشاركة في االنتخابات وتأدية  الطمبةخبلل تشجيعيم 

الخاطئة مما و الصحيحة  أنماط السموكحثيم الطمبة عمى التمييز بين الخدمة العسكرية، كذلك 
، والتي تتمثل في خدمة المجتمع، الطبلبيةيساعد الطمبة عمى ممارسة مختمف أشكال األنشطة 

، (Abdul Aziz,1987)والبحث العممي، وقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة كل من 
 .(Amara,2013)(، وAlkhaqi,1988)و
 لمحور الثاني: تحمل المسؤوليةا 

لفقرات محور تحمل  والرتبة والدرجة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 (:6المسؤولية وكانت النتائج كما في الجدول )

لتقديرات أفراد عينة الدراسة  والرتبة والدرجة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6الجدول )
 قرات المحور الثاني )تحمل المسؤولية(، مرتبة تنازليًا عمى ف

 رقم
 المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي*
 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 كبيرة 1 1.08 4.03 تحترم ىيئة التدريس القانون وتطيعو دائمًا. 18
 كبيرة 2 1.19 3.76 تبدي ىيئة التدريس الحب واالعتزاز بالوطن. 11
 كبيرة 3 1.09 3.74 ىيئة التدريس المساس بأمن الوطن وسبلمتو.ترفض  10
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 رقم
 المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي*
 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 كبيرة 3 1.11 3.74 تعزز ىيئة التدريس االلتزام باليوية الوطنية. 13
 كبيرة 5 1.09 3.73 تسعى ىيئة التدريس لنيل الحقوق دون عداء لآلخرين. 19
 كبيرة 6 1.00 3.72 تحافظ ىيئة التدريس عمى الوحدة الوطنية. 15
 كبيرة 7 1.17 3.67 تعزز ىيئة التدريس برامج التوجيو الوطني. 1
تنمي ىيئة التدريس العمل عمى بناء الوطن انسجامًا مع  14

 متوسطة 8 0.99 3.66 شعار "عمى قدر أىل العزم".
 متوسطة 9 1.16 3.63 تيتم ىيئة التدريس بالصالح العام لموطن. 5
ية عبر وسائل تتابع ىيئة التدريس القضايا الوطن 2

 متوسطة 10 0.99 3.62 اإلعبلم.
 متوسطة 10 1.03 3.62 تحترم ىيئة التدريس النظام داخل المؤسسات التربوية. 4
تيتم ىيئة التدريس بمرافق الجامعة وسبلمتيا من العبث  6

 متوسطة 12 1.18 3.57 والتخريب.

تتبنى ىيئة التدريس اآلراء وحرية التعبير كحق من  17
 متوسطة 13 1.17 3.56 لطمبة.حقوق ا

تعترف ىيئة التدريس بالشخصية القانونية لممواطن وعدم  9
 متوسطة 14 1.09 3.55 التدخل في خصوصيتو.

تعمل ىيئة التدريس عمى صقل شخصية الطالب من  12
 متوسطة 15 1.11 3.53 خبلل التربية الوطنية.

تحرض ىيئة التدريس عمى حضور االجتماعات  7
 متوسطة 16 1.22 3.52 والقومية. الوطنية

 متوسطة 17 1.14 3.49 تعتز ىيئة التدريس بتمثيل سفارة الوطن بالخارج. 16
 متوسطة 18 1.12 3.44 تضمن ىيئة الدريس المواطنة الحقة. 8
 متوسطة 19 1.12 3.38 تفعل ىيئة التدريس دور الوحدة الوطنية لكل فرد. 3
 متوسطة  0.70 3.63 ةالمحور الثاني: تحمل المسؤولي 

( 3.38( أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال األول تراوحت بين )6الجدول ) يبين 
( وبدرجة 4.03( بمتوسط حسابي )18جاءت الفقرة ) فقد( بدرجة )متوسطة إلى كبيرة(. 4.03و)

قيم  )كبيرة(، ويعزو الباحثان ىذه النتيجة إلى أن أعضاء ىيئة التدريس يعممون عمى غرس
عمى تحمل المسؤولية والمشاركة وممارسة  المقدرةيكتسب الطمبة  إذالمواطنة في نفوس الطمبة 

التفكير الناقد واتخاذ قرارات حول قضايا العصر الجدلية التي تواجو المجتمع، والتغمب عمى 
جو، وىذا خار  مية والجنسية سواء داخل المجتمع أالصراعات السياسية والنفسية واالقتصادية والعرق

( بدرجة )متوسطة(. ويرجع الباحثان 3. في حين جاءت الفقرة )(Jarbo,2018)ما أكدتو دراسة 
ذلك إلى قمة الحوارات القائمة بين أساتذة الجامعة والطمبة القائمة عمى اإلقناع بالحجة والدليل، 

 الطمبةعية بأبحاث نوعية وكمية عن الثقافة الوطنية، وقمة تو  الطمبةعدم تكميف  عن فضبلً 
 . (Amara,2013)بالمخاطر الناجمة عن التقنيات الحديثة. وىذا ما أكدتو الدراسة التي أجراىا 
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نتائج السؤال الثاني الذي نص عمى: "ما مستوى الروح المعنوية لدى طمبة جامعة اليرموك 
 من وجية نظر الطمبة أنفسيم؟

لتقديرات أفراد عينة  الرتبة والدرجةو  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
الدراسة عمى كل فقرة من فقرات كل مستوى الروح المعنوية لدى طمبة جامعة اليرموك من وجية 

 (:7نظر الطمبة أنفسيم، وكانت النتائج كما في الجدول )
ينة الدراسة لتقديرات أفراد ع والرتبة والدرجة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7الجدول )

 عمى فقرات المجال الثاني )المحور األول: درجة الروح المعنوية لدى الطمبة(، مرتبة تنازلياً 
 رقم

 المتوسط الفقرة الفقرة
 الحسابي*

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 كبيرة 1 1.06 3.87 يحرص الطمبة عمى التواصل االجتماعي مع زمبلئيم. 8
اح النفسي والقيمة الشخصية في يشعر الطمبة باالرتي 19

 كبيرة 2 1.17 3.84 البيئة الجامعية.

يشعر الطمبة بالسرور عند التوصل إلى تحقيق ىدف  13
 كبيرة 3 1.15 3.79 معين.

 كبيرة 4 1.25 3.67 يفخر الطمبة بالجامعة من جميع النواحي. 1
 متوسطة 5 1.08 3.58 يسعى الطمبة إلى المنافسة العادلة مع زمبلء الدراسة. 16
 متوسطة 6 1.09 3.55 يكتسب الطمبة خبرات جديدة ذات جودة عالية. 21
 متوسطة 7 1.08 3.54 يتوفر إمكانية إتاحة العبلقات اإلجتماعية مع الزمبلء. 18
 متوسطة 8 1.09 3.53 قدرات المدرسين.متتبلءم أساليب التدريس مع ميول و  17
 متوسطة 9 1.16 3.49 ذات.يتاح الفرصة لمطمبة إلثبات ال 15
 متوسطة 9 1.11 3.49 يشعر الطمبة بالتعامل اإلداري الجيد معيم في الجامعة. 20
يتابع الطمبة كل ما ىو جديد من التخصصات  10

 متوسطة 11 1.13 3.46 الجامعية.
 متوسطة 12 1.31 3.45 أثناء العطمة.في يشتاق الطمبة لمدوام الجامعي  7
بضمان األمن واالستقرار في البيئة يشعر الطمبة  22

 متوسطة 13 1.21 3.43 الجامعية.
 متوسطة 14 1.26 3.42 يرغب الطمبة في التخصص الذي يدرسونو. 9
 متوسطة 15 1.16 3.37 توفر الدراسة فرصة لبلبتكار لمطمبة. 6
 متوسطة 16 1.19 3.35 يقوم الطمبة بالدراسة بنشاط وحماس. 3
الخدمات والتسييبلت في الجامعة يشعر الطمبة أن  14

 متوسطة 17 1.16 3.33 جيدة.
 متوسطة 18 1.17 3.32 يشعر الطمبة باالستقرار النفسي عند القيام بالدراسة. 11
يواظب الطمبة عمى المحاضرات دون تغيب إال لظروف  2

 متوسطة 19 1.26 3.31 قاىرة.
 متوسطة 20 1.22 3.26 يتبلءم دراسة الطمبة مع ميوليم وطموحاتيم. 5
 متوسطة 20 1.16 3.26 يطبق الطمبة الموائح والقوانين واألنظمة الجامعية بدقة. 24
يشارك أعضاء ىيئة التدريس بحاجات الطمبة وميوليم  25

 متوسطة 22 1.17 3.25 التي تنمي الروح المعنوية لدييم.



 عميمات صالح ، أ.د.ديمو الرفاعي                               .....               دور أعضاء ىيئة التدريس

33 

 رقم
 المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي*
 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 توسطةم 23 1.21 3.24 يشترك الطمبة في النشاط الجماعي في الكمية. 12
اإلحساس بمقدار المسؤولية لدى أعضاء ىيئة التدريس  26

 متوسطة 23 1.29 3.24 تجاه الطمبة.

يعتقد الطمبة أن الجامعة توفر وسائل النقل وتسيميا  23
 متوسطة 25 1.35 3.20 ليم.

 متوسطة 26 1.21 3.14 .أخرى غير مجد  الطمبة أن االنتقال من جامعة إلى  يعد 4
المحور األول: درجة الروح المعنوية  -نيالمجال الثا 

 متوسطة  0.66 3.44 لدى الطمبة

( 3.14( أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال األول تراوحت بين )7الجدول ) يبين
( بدرجة )كبيرة(، في حين جاءت 8جاءت الفقرة ) وقد( بدرجة )متوسطة إلى كبيرة(. 3.87و)

رجة )متوسطة(. ويعزو الباحثان ىذه النتيجة إلى المناخ القائم في األخيرة بد الرتبة( في 4الفقرة )
الجامعة قمة اليرم التعميمي  ُتعد إذالجامعة يشجع عمى زيادة التواصل االجتماعي بين الطمبة، 

التي تضع بين جنباتيا صفوة أبناء المجتمع الذين تعدىم حتى يشغموا المناصب، والمين المختمفة 
تضع الطمبة عمى شرفات  إذة النيضة والتنمية، وىي مصنع الرجال، والتي تساعد في حرك

المستقبل، فتعمل عمى غرس القيم وتشجع الطمبة حتى يكونوا مندفعين نحو المستقبل، وتنميتيم 
روح الفكريًا واجتماعيًا وتغييرىم نحو األفضل من خبلل تشجيعيم عمى المشاركة االجتماعية ورفع 

تعميم والجامعة والمجتمع والوطن. كما يرى الباحثان أيضًا أن التعميم في المعنوية لدييم تجاه ال
الروح المعنوية لمطمبة وارتفاع المظاىر االيجابية لمروح المعنوية لدييم،  فيالجامعة يؤثر إيجابًا 

م وانخفاض الروح السمبية لمروح المعنوية لدييم. ويعزو الباحثان ىذه النتيجة أيضًا إلى المناخ القائ
 Hayary)في الجامعة يشجع عمى زيادة التواصل االجتماعي بين الطمبة. وىذا ما أكدتو دراسة 

and Akil,2014) . 
نتائج السؤال الثالث الذي نص عمى: ىل ىناك عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا عند المستوى 

(α=0.05ما بين دور أعضاء ى ) معنوية عند مستوى الروح اليئة التدريس في تنمية المواطنة و
 الطمبة في جامعة اليرموك؟

لئلجابة عن ىذا السؤال؛ تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين دور أعضاء ىيئة التدريس في 
 ( ذلك. 8المعنوية عند الطمبة في جامعة اليرموك، ويبين الجدول ) ومستوى الروحتنمية المواطنة 
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عينة الدراسة بين دور أعضاء هيئة التدريس في  ( معامل ارتباط بيرسون بين تقديرات أفراد8الجدول )
 المعنوية عند الطمبة في جامعة اليرموك  ومستوى الروحتنمية المواطنة 

تحمل  الوالء واالنتماء المجاالت
درجة الروح  تنمية المواطنة المسؤولية

 المعنوية لدى الطمبة
 **62. **96. **83. 1 المحور األول: الوالء واالنتماء

 **61. **96. 1  الثاني: تحمل المسؤولية المحور
 **64. 1   تنمية المواطنة

المحور األول:  -المجال الثاني 
 1    درجة الروح المعنوية لدى الطمبة

 (α = 0.01** ذو داللة إحصائية عند )

( وجود عبلقة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 8يبين الجدول )
(α=0.05 )يئة التدريس في تنمية المواطنة بين تقديرات أفراد عينة الدراسة بين دور أعضاء ى
(؛ 0.64بمغ معامل االرتباط بينيما ) فقدمستوى الروح المعنوية عند الطمبة في جامعة اليرموك، و 

مما يدل عمى أنو بزيادة تنمية المواطنة تزداد الروح المعنوية لدى الطمبة. ويعزو الباحثان ىذه 
يشعر الطمبة بأن التقدم نحو  إذأن قيم المواطنة ترتبط ارتباطًا كبيرًا بالروح المعنوية،  إلى لنتيجةا

اليدف من خبلل توفير مناخ مناسب وظروف مناسبة يمكن أن يساعد الطمبة عمى رفع روحيم 
األفراد المعنوية بشكل أكبر. كما أن ىذه القيم ترتبط ارتباطًا كبيرًا بالتعاون والتماسك بين 

قدرة األفراد عمى التكييف نحو الظروف وميل موالجماعات، وقمة المنازعات والصراعات، كذلك 
األفراد نحو تسوية النزاعات والخبلفات بطرق سممية خير دليل عمى أن المواطنة تعمل عمى زيادة 

الجتماعي روح المعنوية لدى الطمبة. كما أن المواطنة تشجع عمى تبادل المعمومات واالتصال ا
. بعضاً االيجابي مما يدفع عمى تحسين العبلقات اإلنسانية وتحسين صبلت األفراد بين بعضيم 

والتي ترى أن االتجاىات االيجابية لدى األفراد  (Berekdar,2004)وىذا ما أكدتو دراسة 
والشعور باالنتماء والميل إلى الجماعة والتعاون والتماسك ووجود أىداف مشتركة من خبلل 
الطموح العالي ىذا سيعمل عمى زيادة الروح المعنوية لدييم وزيادة في انجاز األعمال الموكمة 

 إلييم. 
 التوصيات:

 :بما يأتيالباحثان  يوصى في ضوء نتائج الدراسة 
 تنمية القيم الوطنية لدى طمبة الجامعات، من خبلل تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى ذلك.  .1
 اجات الطمبة من خبلل تنمية القيم الوطنية لدييم.وضع برامج جامعية تمبي ح .2
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 إثراء المساقات الجامعية بأنشطة تعزز القيم الوطنية وترفع الروح المعنوية لدى الطمبة. .3
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