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حقوق المواطنة وواجباتها كما يراها معلمو الدراسات االجتماعية في مدارس وكالة 
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 الملخص
حقوق المواطنة وواجباتها كما يراها معلمو الدراسات االجتماعية فـي   هدفت الدراسة إلى تعرف    

مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن، وفيما إذا كان هناك اثر لكل من متغيرات:الجنس، والمؤهل 

العلمي، والجامعة أو الكلية التي تخرج منها المعلم، والتخصص، وعدد سنوات الخبرة في تحديد هذه 

) فقرة، تشمل علـى مجـالين   50جبات. ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير أداة مكونة من (الحقوق والوا

) معلما ومعلمة، بينت الدراسـة أن  98هما: الحقوق، والواجبات، وتم تطبيقها على عينة تكونت من (

آراء أفراد عينة الدراسة حول مجالي حقوق المواطنة وواجباتها جاءت مرتفعة على األداة الكلية لكل 

نهما، وعلى فقرات كل مجال منهما، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعـزى  م

أو المؤهل العلمي، أوالجامعة أو الكلية التي تخرج منها المعلم، أو التخصص،  إلى متغيرات الجنس،

  أو عدد سنوات الخبرة.

لمو الدراسات االجتماعية، وكالـة  الحقوق، الواجبات، المواطنة، مع :الكلمات المفتاحية في الدراسة

   .الغوث الدولية، األردن
 ABSTRACT 

Rights and Duties of Citizenship from the Perspectives of Teachers of Social 
Studies at UNRWA Schools in Jordan 

This study aims at identifying the rights and duties of citizenship from the 
perspectives of teachers of social studies at UNRWA schools in Jordan. The study also 
aims at investigating the effect of the study variables such as: the teacher’s gender, 
educational qualifications, the degree awarding institution, field of specialization, and the 
teaching experience on determining these rights and duties. To achieve this objective, a 
survey questionnaire consisting of (50) items and including two domains “rights and 
duties” was developed, and applied on a sample consisting of (98) teachers. Results showed 
that the participants’ perception of the two domains ranked high on all the items of the 
questionnaire and on both domains. The study revealed that there were no statistically 
significant differences that can be attributed to the teacher’s gender, educational 
qualifications, the degree awarding institution, field of specialization and the teaching 
experience. 
Keywords:  rights, duties, citizenship, social studies teachers, UNRWA, Jordan 
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  مقدمة:
يشهد القرن الحادي والعشرون ثورة معرفية وتطورات سريعة في مجال االتصاالت انعكست     

على مختلف نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والتربوية والسياسية، ومن ذلك بروز تيارات 

نها وم -سياسية في بعض الدول شعارها الديمقراطية والحرية وحقوق االنسان، وقد عملت الدول

% من حجـم  50على تنمية هذه القيم وغرسها في نفوس الطلبة الذين يشكلون اكثر من  -االردن

القانونيـة والدسـتورية    بالمعرفةالسكان، ولهذا كان االهتمام بالتربية السياسية التي تزود األفراد 

  التي عليهم مراعاتها، وبالحقوق التي لهم والواجبات التي عليهم.

على حقوق وواجبات المواطن االردنـي، جـاء   1952تور االردني الصادر سنة وقد أكد الدس    

ذلك مفصال في الفصل الثاني منه، وتحديدا من المادة السادسة الى المادة الثالثة والعشرين، حيث 

أكدت الفقرة األولى من المادة السادسة أن االردنيين أمام القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق 

  و الدين.أو اللغة أت، وإن اختلفوا في العرق والواجبا

حيث جاء في مرتكزاته فـي   1990وتم تأكيد هذا األمر في الميثاق الوطني االردني لسنة       

الفقرة الثامنة منه أن االردنيين رجاالً ونساء أمام القانون سواء، ال تمييـز بيـنهم فـي الحقـوق     

غة او الدين، وهم يمارسون حقوقهم الدستورية ويلتزمون والواجبات، وان اختلفوا في العرق او الل

بمصلحة الوطن العليا واخالق العمل الوطني بما يضمن توجيه طاقات المجتمع االردني، واطالق 

  قدراته المادية والروحية لتحقيق اهدافه في الوحدة والتقدم وبناء المستقبل. 

ارة التنمية السياسية، ومن اهـدافها ارسـاء   وقد تم انشاء وزارة تعني بهذا االمر سميت وز     

مبادئ العدالة والمساواة وحقوق االنسان وسيادة القانون باعتبارها ركائز المجتمع الـديمقراطي،  

وتعمل الوزارة على تفعيل برامج التوعية العامة بـالحقوق والواجبـات مـن خـالل الحمـالت      

تكريس المواطنـة والهويـة الوطنيـة،     االعالمية، مع تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في

  )41: 2009وتعزيز مفاهيم المواطنة في المناهج التعليمية (منشورات وزارة التنمية الساسية، 

على وضع تشريعات عادلة وواضحة تهدف الى  2015-2006كما اكدت االجندة الوطنية       

، وتحقيـق المسـاواة بيـنهم    تحقيق المصلحة العامة وترسيخ حقوق المواطنين وكفالة حريـاتهم  

والمحافظة على امنهم وسالمتهم، وسالمة اموالهم وممتلكاتهم، وضمان تكـافؤ الفـرص بيـنهم،    

والتعامل معهم على قدم المساواة، وتجنب التمييز بينهم، وتنظـيم حيـاتهم االجتماعيـة وشـبكة     



 
 
 
 
 
 
 

  2011عشر، العدد الثاني، يناير  انم، مجلة جامعة األقصى، المجلد الخامسة ود.بسام غد. عوده أبو سنين

  

 3

ادارتها واتاحة الظروف عالقاتهم مع بعضهم، وكذلك تنظيم عالقتهم بالدولة (السلطة) واجهزتها و

  للمواطنين كي يمارسوا حقوقهم ويطلقوا طاقاتهم في العمل والتنظيم واالبداع واالنتاج. 

يتضح مما سبق اهتمام االردن وعلى كافة المستويات بحقوق المواطنين االردنيين وواجباتهم     

  طن.  من اجل تعميق مفهوم المواطنة ، وبالتالي تعزيز الوالء واالنتماء للو

وحتى يتم اكساب الطلبة القيم واالتجاهات المتصلة بالحقوق والواجبات ، ركز االردن في        

منطلقاته الفكرية والفلسفية عليها، وعمل على تضمينها في مناهجه عامة والدراسات االجتماعيـة  

الجتماعية خاصة ، الن هذه الدراسات معنية بالدرجة االولى بتحقيق ذلك، حيث تهدف الدراسات ا

الى تنمية المسؤولية المدنية وحقوق المواطنة، من خالل تكليـف الطلبـة بالمسـؤولية والقيـام     

بادوارهم في البيت والمدرسة والمجتمع، واحترام الحقوق واداء الواجبات من خـالل االشـتراك   

  .)41: 1993بو حلو وآخرون، أبالنشاطات والمشاريع المدنية والخدمات االجتماعية المتعددة (

) أن تنمية الوعي السياسي واهمية االخذ بمبدأ الديمقراطية 1990ويشير اللقاني واخرون (        

والمشاركة في تحمل المسؤولية السياسية وممارسة الواجبات والحقوق، هو مـن أهـم أهـداف    

  الدراسات االجتماعية في مرحلة التعليم االساسي، خاصة في مجال االهداف الوجدانية.  

) في خطوطه العريضة في 1989وقد اكد منهاج التربية االجتماعية والوطنية في األردن (       

مرحلة التعليم االساسي من خالل المبادئ االجتماعية، أن افراد المجتمع متساوون امام القانون في 

واالنتماء الحقوق والواجبات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وأن اتقان العمل واالخالص فيه 

للوطن هو اساس المفاضلة بين االفراد ومعيار تقديرهم، وقيمه كل فرد بما يحسن من عمل ينفـع  

  به نفسه ومجتمعه.

والتربية الوطنية هي احدى مكونات الدراسات االجتماعية، وهي تعزز مساعدة الفرد علـى       

ادة االرتباط بهمـا، بحيـث   تنمية وتطوير مشاعر الحب واالعتزاز والتعلق بالوطن وباالمة وزي

يصبح مستعدا للدفاع عن هذا الوطن والتضحية في سبيله، والعمل على تحسـين معيشـة أهلـه    

  وتطويرها.  

وتعد المواطنة احدى مكونات التربية الوطنية، اذ انها تمثل العالقة وااللتزام الذي يبديه الفرد      

بعض الدول بوضع معايير ومؤشرات  ). وقد قامت110: 2004تجاه وطنه (أبوحلو وآخرون، 

 ،Community Lifeومقاييس لرصد مستوى المواطنة في المجتمع، من ذلك: الحياة المجتمعية 
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 Representative، والديمقراطية النيابية التمثيلية  Social Changوالتغير االجتماعي 

Democracy  والقيم الديمقراطية ،Democratic Valuesلمستخدمة في ، ومن المؤشرات ا

 The Active Citizenship Compositeأوروبا ما يطلق عليه مؤشر المواطنة الفاعلة 

Indicator .  Hoskins & Mascherini, 2009) (  

بأنها "اصطالح يشير إلى االنتماء إلى أمة أو المواطنة لعالمية ة االموسوعة العربيوقد عرفت    

 الجنسيةبمعنى سياق آخر في يأتي هذا االصطالح  بأنأشارت ون"وط

)http://www.phys4arab.net (  

بين فرد طبيعي  مأنها مكانة أو عالقة اجتماعية تقوبقاموس علم االجتماع وعرفها صاحب        

ويتولى الطرف الثاني  ومجتمع سياسي (دولة)، ومن خالل هذه العالقة يقدم الطرف األول الوالء،

  .)56:  1995(غيث،  القانون" الفرد والدولة عن طريق الحماية، وتتحدد هذه العالقة بين

من منظور نفسي بأنها الشـعور   هـ)1426وعرفها هالل وآخرون الوارد في الحبيب (

باالنتماء والوالء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر اإلشباع للحاجات األساسـية وحمايـة   

  .الذات من األخطار المصيرية 

هـ) بأنـه   1426فقد رأى هويدي الوارد في الحبيب (ي للمواطنة أما التعريف اإلسالم

ينطلق من خالل القواعد واألسس التي تنبني عليها الرؤية اإلسالمية لعنصري المواطنـة وهمـا   

الوطن والمواطن وبالتالي فإن الشريعة اإلسالمية ترى أن المواطنة هي تعبير عن الصـلة التـي   

مة، وهم األفراد المسلمون، والحاكم واإلمـام، وتُتـوج هـذه    تربط بين المسلم كفرد وعناصر األ

الصالت جميعا الصلة التي تجمع بين المسلمين وحكامهم من جهة، وبين األرض التـي يقيمـون   

عليها من جهة أخرى. وبمعنى آخر فإن المواطنة هي تعبير عن طبيعة وجوهر الصالت القائمـة  

ن من يقيمون على هذا الـوطن أو هـذه الـدار مـن     بين دار اإلسالم وهي (وطن اإلسالم) وبي

  .المسلمين وغيرهم

وتعنى المواطنة بالدرجة االولى وبصيغة قانونية بتحديد عالقة االفراد بالدولـة مـن حيـث         

احترام السلطة المتمثلة بالدستور، والخضوع للقانون ومعرفة الحقوق والواجبات، وبهـذا تشـكل   

مارسة المواطن لحقوقه وألدائه لواجباته بكل وعي ومسؤولية علـى  االطارالقانوني والسياسي لم

   .)44 : 2006أرض الواقع (خضر، 
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وبمعنى أدق فالمواطنة هي عالقة او التزام بين طرفين، األول وهو الفرد أو المواطن نفسـه       

ة الفعليـة،  الذي يجب ان يقوم بالواجبات، مثل: الوالء واالنتماء والحب والعاطفة الوطنية والخدم

والثاني هو الدولة التي يجب ان تضمن للمواطن الحماية وتقدم له الخدمات المختلفة (الحقـوق)،  

اي ان المواطنة هي عملية التوازن بالنسبة للفرد ألن يقوم بما عليه (الواجبات) ويأخـذ مـا لـه    

  .)168:  1995(الحقوق) (ابو حلو وآخرون، 

ها قواسم مشتركة لسـمات المفهـوم تتمثـل فـي :     ويالحظ من التعريفات اعاله ان بين

االنتماء للوطن، ومعرفة الحقوق والواجبات وااللتزام بها، والتواصل بين األفراد ومجتمعهم بمـا  

  يتفق مع القوانين الدستورية، والمعايير المجتمعية

المجتمع بما أما الحقوق فيقصد بها : المصالح والحريات التي يتوقعها الفرد أو الجماعة من      

يتفق مع معايير هذا المجتمع، اي المزايا التي يشعر الفرد أو الجماعة أن من حقهم أن يحصـلوا  

عليها من المجتمع، والحقوق هي سلطة يخولها القانون لشخص ما، لتمكينه من القيـام بأعمـال   

والمدنيـة  معينة تحقيقا لمصلحة له يعترف بها ذلك القانون، وهي تتضمن الحقـوق االجتماعيـة   

والسياسية واالنسانية وحقوق الزوجية، وحقوق المرأة، وحق االنتخاب، وحـق الوراثـة، وحـق    

التأليف والنشر أو حق الملكية األدبية وحق تقرير المصير ، أما معنى الواجب فيتمثـل فـي "أي   

ـ    ل افعال تفرضها قواعد مقبولة تحكم أي ناحية هامة من نواحي الحيـاة االجتماعيـة او أي عم

تعاوني"، وهذه الواجبات تتمثل في الواجبات الخلقيـة، والقانونيـة، والوطنيـة، واالجتماعيـة،     

  )243-239: 2002والعائلية، والعقائدية. (ناصر، 

وتقع على فئة المعلمين هامة ، ومعلمي الدراسات االجتماعية خاصة مسؤولية تعريف الطلبة      

، حيث انهم القادرون على اكساب الطلبـة المعلومـات   بالمفاهيم الوطنية عامة والمواطنة خاصة

والمهارات واالتجاهات والقيم المرتبطة بالمواطنة الصالحة، ومن ضمنها حقـوق الطلبـة مـن    

وطنهم، وواجباتهم تجاه هذا الوطن، ولن يستطيع المعلم ان يحقق ذلك ان كان جـاهال بحقوقـه   

ية المقارنة فـي المواطنـة قـام بهـا كوبـو      وواجباته، وقد اكدت ذلك دراسة اتبعت منهج الترب

)1997Kubow,  بعنوان "التعليم المدني في القرن الحادي والعشرين: افكار مأخوذة من بـرامج (

إعداد الطلبة لتدريس الدراسات االجتماعية في ثالث دول: انجلترا، وكندا، والواليـات المتحـدة   
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لوطنية في الماضي والحاضر تقع على عاتق االمريكية"حيث أظهرت نتائجها أن مسؤولية التربية ا

 معلم الدراسات االجتماعية. 

ومن هنا تأتي هذه الدراسة التي تهدف إلى الكشف عن حقوق المواطنة وواجباتها كما يراها      

   معلمو الدراسات االجتماعية في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن.

  مبررات الدراسة وأسئلتها:
الوعي بأهمية المواطنة ، ومعرفة ما يتبع ذلك من التـزام بواجباتهـا، والمطالبـة     أن          

بالحقوق في إطارها الشرعي يجنب المجتمع مخاطر الفوضى، وإن نقل ذلك الوعي إلى األجيـال  

الناشئة يقع في الدرجة األولى على عاتق المعلمين الذين هم األكثر صلة بأبناء المجتمع وناشئيه، 

أنه ال يوجد دراسات كافية حول موضوع المواطنة فـي   -في حدود معرفتها -الباحثانوقد رأى 

المجال التربوي قياسا على ما تناولته الدراسات العلمية التربوية من قضايا بحثية أخرى، أو مـا  

تناولته المجاالت األخرى، لهذا سعت الدراسة إلى تناول هذه القضية البحثية من خـالل االجابـة   

  ساؤالت التالية:      عن الت

ما آراء معلمي الدراسات االجتماعية في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن في حقـوق   -1

  المواطنة وواجباتها؟  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء معلمي الدراسات االجتماعية في مدارس وكالة  -2

  تعزى لمتغير الجنس؟  الغوث الدولية في األردن لحقوق المواطنة وواجباتها

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء معلمي الدراسات االجتماعية في مدارس وكالة  -3

  الغوث الدولية في األردن لحقوق المواطنة وواجباتها، تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟   

ارس وكالة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء معلمي الدراسات االجتماعية في مد -4

الغوث الدولية في األردن لحقوق المواطنة وواجباتها، تعزى لمتغير الجامعة أو الكلية التي تخرج 

  منها المعلم؟  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء معلمي الدراسات االجتماعية في مدارس وكالة  -5

  ير التخصص؟ الغوث الدولية في األردن لحقوق المواطنة وواجباتها، تعزى لمتغ

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء معلمي الدراسات االجتماعية في مدارس وكالة  -6

  الغوث الدولية في األردن لحقوق المواطنة وواجباتها، تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة؟  
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  أهمية الدراسة: 
تها االجتماعية، كما يراهـا  تكمن أهمية الدراسة في أنها تحاول معرفة حقوق المواطنة وواجبا    

المعلمون المناط بهم تدريس هذه الحقوق والواجبات للطلبة على مقاعد الدراسة، حيث أن الكشف 

عن هذه الحقوق والواجبات يفيد العاملين في مجال التعليم العالي في الجامعات والكليات الجامعية 

راسـات االجتماعيـة للحقـوق    العامة منها والخاصة، ببعض المعلومات عن رؤية معلمـي الد 

والواجبات، وهذا يساعدهم على تضمين هذه األمور ضمن المقررات والمساقات التي تدرس فـي  

الجامعات والكليات، ويمكن لهذه الدراسة أن تزود اصحاب القرار التربوي والسياسـي بأهميـة   

ا اجباريا لكل الطلبة،  التركيز على مفاهيم المواطنة ضمن مساق التربية الوطنية الذي أصبح متطلب

بحيث يتم التركيز في هذا المساق على الحقوق والواجبات، كما تتبين أهمية هذه الدراسـة مـن   

خالل فهم معلمي الدراسات االجتماعية لمفاهيم المواطنة وعملهم على غرسـها وتنميـة قيمهـا    

ة القويـة سياسـيا   واتجاهاتها في نقوس طلبتهم، حيث أنها أصبحت ضرورة لبناء الدولة العصري

واقتصاديا وثقافيا، إضافة إلى تعزيز الوالء واالنتماء للوطن، كما يمكن لهذه الدراسـة ان تـزود    

وزارة التنمية السياسية ببعض المعلومات حول رؤية معلمـي الدراسـات االجتماعيـة للحقـوق     

لحقـوق  والواجبات من اجل وضع الخطط والبرامج التي تـدعم فهمهـم وفهـم الطلبـة لهـذه ا     

  والواجبات.

وفي حدود علم الباحثين فإن هذه الدراسة تعد االولى التي تتنـاول حقـوق المواطنـة    

وواجباتها في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن مـن وجهـة نظـر معلمـي الدراسـات      

  االجتماعية.

  محددات الدراسة:
  يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء اآلتي:        

اقتصرت هذه الدراسة على معلمي الدراسات االجتماعية في مدارس وكالـة   :راسةعينة الد -

الغوث الدولية في األردن في المناطق التعليمية األربع، في الفصل الثاني مـن العـام الدراسـي    

2008/2009.   



 
 
 
 
 
 

  … حقوق المواطنة وواجباتها كما يراها

  

 8

تم استخدام استبانة تم تطويرها من قبل البـاحثين لقيـاس حقـوق المواطنـة      :أداة الدراسة -

تها الواردة في االستبانة، كما تراها الفئة المستهدفة ، علماً بأنه قد تم التحقق مـن دالالت  وواجبا

 الصدق والثبات لها، واقتصرت األداة على مجالين اثنين هما: حقوق المواطنة، وواجباتها. 

  مصطلحات الدراسة، وتعريفاتها اإلجرائية:  
جذر الثالثي "وطن" والوطن هو المنزل تقيم به يمكن رد هذا المصطلح لغويا إلى ال :المواطنة -

ومن استعراض تعريفات المواطنة الـواردة   )،1994،وهو موطن االنسان ومحله (ابن منظور، 

في المقدمة يمكن حصر عناصرها ومكوناتها الرئيسة في: االنتماء ألمـة أو وطـن ، وحقـوق    

لمجتمع العامـة والرضـوخ لقوانينـه،    المواطن وواجباته، والعالقات االجتماعية، والتخلق بقيم ا

  ويالحظ ان هذه التعريفات تتوافق مع التعريف اللغوي أعاله.

ويخلص الباحثان إلى ان المواطنة هي انتماء اإلنسان إلى دولة يحمـل جنسـيتها، ويخضـع       

لقوانينها، ويتمتع بشكل متساو مع بقية المواطنين فيها بمجموعة مـن الحقـوق، ويلتـزم بـأداء     

  وعة من الواجبات تجاه هذه الدولة  مجم
، الحق: نقيض الباطل، وجمعه حقوق وحقاق، واستحقه طلـب منـه حقـه   : حقوق المواطنة -

) بين حقـوق المواطنـة   2002، وقد ميز ناصر ()1994(ابن منظور،  واستحق الشيء استوجبه

ن حقهم أن يحصـلوا  وواجباتها، فأشار بأن الحقوق هي المزايا التي يشعر الفرد أو الجماعة أن م

عليها من المجتمع، أما الواجب فيتمثل في "أي افعال تفرضها قواعد مقبولة تحكم أي ناحية هامة 

من نواحي الحياة االجتماعية او أي عمل تعاوني"، وهذه الواجبات تتمثل في الواجبات الخلقيـة،  

  والقانونية، والوطنية، واالجتماعية، والعائلية، والعقائدية.

قا مما سبف يرى الباحثان أن حقوق المواطنة هي الحقوق التي يرى المواطنـون  وانطال

في دولة ما، بأن على الدولة ممثلة في مؤسساتها المختلفة ، أن تقدمها لمواطنيها، فهي حق لهـم   

وتتمثل في الحريات، والقوانين، واألحكام، وما شابه التي توفرها الدولة لهؤالء المـواطنين كـي   

من وسعادة، وتقاس بالعالمة التي يحصل عليها المستجيب على المجال األول مـن أداة  يعيشوا بأ

  الدراسة المعدة لذلك.  

: الواجب من وجب ، نقول وجب الشيء يجب وجوباً ، أي لـزم وثبـت،    واجبات المواطنة - 

ـ  )1994واستوجبه أي استحقه (ابن منظور،  ة وواجبات المواطنة هي مجموعة الواجبات المطلوب
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من مواطنين بلد ما تجاه بلدهم، بما يحمي هذا البلد، ويكفل له التقدم واالزدهار، وتقاس بالعالمـة  

  التي يحصل عليها المستجيب على المجال الثاني من أداة الدراسة المعدة لذلك.  

هم أؤلئك المعلمون الذين يعنون بتـدريس مـواد الدراسـات     : معلمو الدراسات االجتماعية -

ية (التاريخ، والجغرافيا، والتربية الوطنية)، وقد تم تحديدهم في هذه الدراسة بالعـاملين  االجتماع

منهم في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن، والذين يدرسون في المرحلة األساسية العليـا،  

 من مرحلة التعليم األساسي.

مم، وتعنـى باغاثـة   هي مؤسسة دولية تتبع لهيئة األ:  (UNRWA)وكالة الغوث الدولية -

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، وتقديم الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعبة لهم، في مخيماتهم 

  في مناطق الشتات في: األردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية وغزة في فلسطين. 

  الدراسات السابقة: 
قليلة  -في حدود علم الباحثين -باتهاإن الدراسات التي تناولت موضوع حقوق المواطنة وواج    

على مستوى البالد العربية عامة واألردن خاصة، وفيما يلي عرض لما تم العثـور عليـه مـن    

  الدراسات المتعلقة بالموضوع:  

دراسة بهدف التعرف على مدى ادراك معلمـي الدراسـات    )kabiru , 1995اجرى كابيرو(    

اختبار ادراكاتهم وممارساتهم التعليمية بهدف تحديد مـدى   االجتماعية لمفهوم المواطنة، حيث تم

) 21) معلمـاً و( 62عكسها لمنهاج الدراسات االجتماعية الرسمي، وقد تكونت عينة الدراسة من (

معلمة من معلمي الدراسات االجتماعية في والية (كانو) في نيجيريا، وألغراض تحقيق أهـداف  

لى العينة المذكورة، اضافة الى بطاقة مالحظة تستخدم داخل الدراسة أعد الباحث استبانة طبقها ع

غرفة الصف، وبمقارنة استجابات المعلمين بمنهاج الدراسات االجتماعية الرسمي، دلت النتائج أن 

توجهاً إيجابياً نحو التربية الوطنية، التي تهيئ الطلبة ليكونوا مواطنين  -بشكل عام -لدى المعلمين

 -إلى حد ما - مقراطي، وأن ادراك المعلمين للتربية الوطنية كان منسجماًمسؤولين في مجتمع دي

  مع أهداف  المنهاج الرسمي المدرسي. 

) دراسة بعنوان "مدى اكتساب معلمي الدراسات االجتماعية ومشرفيها 1996وأجرى حمادنة (    

حكوميـة فـي األردن"،   لمفاهيم التربية االجتماعية والوطنية للصف األول الثانوي في المدارس ال

بهدف تقصي مدى اكتساب معلمي الدراسات االجتماعية ومشرفيها لهذه المفاهيم، وعالقـة ذلـك   
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ببعض المتغيرات الثانوية، تكونت عينة الدراسة من معلمي الدراسات االجتماعية ومعلماتها الذين 

الدائرة العامة لمحافظة يدرسون التربية االجتماعية والوطنية للصف االول الثانوي، في مديريات 

) معلماً ومعلمة، ومن جميع مشرفي الدراسات االجتماعية في مديريات الدائرة 110إربد وعددهم (

) مشرفاً وهم يشكلون جميع أفراد مجتمع الدراسة، استخدم الباحث ألغـراض  14والبالغ عددهم (

د، وبعد تطبيقه على عينـة  ) فقرة من نوع االختيارمن متعد50جمع البيانات اختبارا مكونا من (

الدراسة من معلمين ومشرفين، تبين من تحليل النتائج أن مستوى اكتساب هؤالء لمفاهيم التربيـة  

%)، إضافة إلى أنه لم توجـد  85االجتماعية والوطنية، لم يرقَ إلى مستوى المقبول تربوياً وهو (

ك المفـاهيم، غيـر أن نتـائج    فروق ذات داللة احصائية بين مستوى اكتساب كل من الفئتين لتل

الدراسة أظهرت وجود فروق ذات داللة احصائية بين مستوى اداء افراد العينة تعزى لكـل مـن   

متغيري الجنس، والتخصص، فيما لم توجد فروق دالة إحصائياً بين مسـتوى اداء افـراد عينـة    

التي تخـرج منهـا    الدراسة، تعزى لكل من متغيرات سنوات الخبرة، والدرجة العلمية، والجامعة

  المعلم أو المشرف.  

) بعنوان "أهمية تدريس مادة التربية المدنية من وجهة 2003وفي دراسة قام بها زين الدين (      

نظر معلمي ومعلمات المادة "(دراسة ميدانية في الشرق الجزائري)، هدفت الـى االجابـة عـن    

دنية، هل لها من ضرورة كي تدرس مدة تساؤالت تتعلق في مجملها بمدى جدوى مادة التربية الم

تسع سنوات متتالية؟ وهل لها فائدة للتالميذ بما يرفع من قدراتهم ومداركهم؟ ونظراً لالختالفـات  

) 40في القناعات، وألغراض االجابة عن اسئلة الدراسة صمم الباحث استبانة اشـتملت علـى (  

ومعلمةً يدرسون في كل أطوار التعليم  ) معلما136ًفقرة، قدمت لعينة الدراسة التي  تكونت من (

األساسي، وقد بينت النتائج اهمية مادة التربية المدنية ودورهـا فـي تزويـد التالميـذ بمفـاهيم      

ضرورية، تساعدهم على حسن التعامل مع المؤسسات القائمة في المجتمع، من خـالل ادراكهـم   

  نه أن يوضح الرؤيا ويقلص الخالفات.   لمفهوم المواطنة، وفهمهم لحقوقهم وواجباتهم، وهذا من شأ

بدراسة بعنوان التربية الوطنية في سـياق تعلمهـا:    (Koutselini, 2008)وقامت كوتسليني     

تصورات الطلبة المعلمين نحو المواطنة في قبرص، حيث أجريت هذه الدراسة في قسم التربيـة  

المواطنة، والوطنية، والمجتمع في جامعة قبرص بهدف التعرف إلى تصورات هؤالء الطلبة نحو 

وعالقتها بحقوق اإلنسان، أظهرت النتائج تقدما في االتجاهات نحو المواطنة، جاء ذلك في سياق 

مناقشة حقوق االنسان ثقافيا وسياسيا في سياق المواطنة، وعلى الرغم من أن معنـى المواطنـة   
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الخاصة التي تـؤدي إلـى   مختلف في دول أوروبا، فقد أوصت الدراسة بضرورة أخذ الظروف 

اختالف الفهم هذا في االعتبار في التربية الوطنية، من أجل النجاح في غرس المواطنة المتعـددة  

    .االبعاد والتي تتجاوز الجنسية والوطن

تعزيز المواطنة في تحول الصـين مـن تعلـيم     ": ) دراسة بعنوانLi, 2009وأجرى لي (      

عامة على مستوى التعليم الجامعي، تحليل لتنشئة الطلبـة السياسـية،   المواطنة للنخبة الى تعليم ال

  Political  Orientationوالمشاركة المدنية، حيث بحثت الدراسة في أنماط التوجهات السياسية 

، من تعليم النخبـة الـى التعلـيم     Civil Society، والمجتمع المدني Citizenshipوالمواطنة  

. اشـتملت عينـة    Mass Higher Educationوى التعليم الجامعي الجماهيري العام على مست

. تم استخدام مقيـاس غابرييـل المونـد    2007) جامعة صينية في عام 12الدراسة على طلبة (

لقياس مسـتوى الثقافـة المدنيـة      (Gabriel Almond And Sidney Verba)وسيدني فيربا 

Analytic Framework Of Civic Culture ائج الدراسة أن اتجاهات الطلبة نحو ، أظهرت نت

تربية المواطنة إيجابية، وانها تخلق مواطنين صالحين يعملون على رفعة وتقدم االمة وازدهارها، 

اال أنها اوصت باستخدام طرائق لتدريس المواطنة في مؤسسات التعليم العـالي لتعزيـز تعلـم    

 Civil ز أواصر المجتمع المـدني  وتعزي  Active Citizenship Learningالمواطنة النشّطة 

Society  .في الصين  

) دراسـة بعنـوان " المواطنـة    Yilmaz & Tasdan 2009كما أجرى يلماز وتسـدان (      

التنظيمية، والعدالة التنظيمية في مدارس تركيا االبتدائية" هدفت إلى اسـتطالع وجهـات نظـر    

 organizational  واطنـة التنظيميـة   وتصورات معلمي المدارس االبتدائية في تركيا نحو الم

citizenship  والعدالة التنظيميةorganizational justice  كما هدفت إلى تحديد ما اذا كانـت .

هذه التصورات تختلف تبعاً لمتغيرات الجنس، وتخصص المعلم في الجامعة، واالقدمية في الخدمة 

دراسة من خالل استبانة "مقياس سـلوك  في قطاع التعليم. تم استطالع وجهات نظر أفراد عينة ال

 Organizational Citizenship Behavior Scale Forالمواطنة التنظيميـة للمـدارس "    

School   " ومقياس العدالة التنظيميـةOrganizational Justice Scale" OJS""  اظهـرت ،

حـو المواطنـة   ن  positive perceptionsنتائج الدراسة أن لدى المعلمين اتجاهـات ايجابيـة   
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التنظيمية والعدالة التنظيمية، كما اظهرت النتائج أن تصورات المعلمين هذه ال تختلـف بحسـب   

   .في مهنة التدريس  Seniorityمتغير الجنس، وتخصص المعلم في الجامعة، واألقدمية 

ونروا) ) دراسة بعنوان "درجة تمثل طلبة كلية العلوم التربوية (األ2010وأجرى أبو سنينة (      

) طالبـاً وطالبـة،   227للمفاهيم الوطنية في المملكة األردنية الهاشمية"، وقد بلغت عينة الدراسة (

) طالبة تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية، ولتحقيق هـدف  192و( ) طالباً،35بواقع (

االت هـي: عالقـة   ) فقرة موزعة على ثالثة مج69الدراسة قام الباحث بتطوير أداة تكونت من (

المواطن بالدولة، وعالقة المواطن بالوطن، وعالقة المواطن بالمواطن، وانتهت الدراسة إلى نتائج 

أبرزها: إن آراء أفراد العينة على جميع مجاالت الدراسة جاءت بدرجة تمثل كبيرة جـداً، فيمـا   

القة المواطن بالوطن، كانت على مجال عالقة المواطن بالدولة بدرجة تمثل كبيرة، وعلى مجال ع

والمواطن بالمواطن بدرجة تمثل كبيرة جداً، كما أظهرت النتائج عدم وجود فـروق ذات داللـة   

احصائية في مستوى أداء عينة الدراسة في درجة تمثلها للمفاهيم الوطنية تعزى الى متغيـرات:  

والدخل الشهري، فيما  الجنس، ودراسة مساق التربية الوطنية، ومكان السكن، وعدد أفراد االسرة،

تبين وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى الى متغير المعل التراكمي، ولصالح فئة الطلبة مـن  

  فما فوق.  84ذوي المعدل 

من خالل تحليل الدراسات السابقة، يمكن مالحظة أن بعض الدراسـات تناولـت مفهـوم           

)، وحمادنـه  kabiru, 1995اسـة كـابيرو (  در :المواطنة عند معلمي الدراسات االجتماعية مثل

) على وجهات نظر معلمي مادة التربية المدنيـة  2003)، فيما ركزت دراسة زين الدين (1996(

نحو المادة نفسها، كما تناولت دراسات أخرى تصورات معلمي المدارس االبتدائية نحو المواطنة، 

)، ولـي  2010أبـو سـنينة (  )، أما دراسـة  Yilmaz & Tasdan 2009مثل: يلماز وتسدان (

)(Li,2009   وكوتسليني( Koutselini, 2008)   فقد تناولت طلبة معلمين على مقاعد الدراسـة

الجامعية، وحاولت بعض الدراسات دراسة تأثيرات بعض المتغيرات الثانوية على متغير الدراسة 

)، ويلمـاز  1996الرئيس مثل: الجنس، وسنوات الخبرة، والتخصص وغيرها ، مثـل حمادنـه (  

  ).2010)، وأبو سنينة (Yilmaz & Tasdan 2009وتسدان (

ويمكن القول أن هذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة في أنها تناولت حقوق المواطنـة  

وواجباتها كما يراها عينة من معلمي الدراسات االجتماعية، وعالقتها ببعض المتغيـرات، وفـي   
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اسة أول دراسة أردنية عربية تتناول حقوق المواطنة وواجباتهـا  حدود علم الباحثين تعد هذه الدر

  من وجهة نظر المعلمين العاملين في مدارس وكالة الغوث الدولية، للمرحلة االساسية العليا .  

  :جراءاتإلالطريقة وا
   :مجتمع الدراسة وعينتها

لمرحلـة األساسـية   تكون مجتمع الدراسة األصلي من جميع معلمي الدراسات االجتماعية في ا   
العليا، في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن، في مناطق التعليم األربع التابعـة للوكالـة،   

) معلمـاً ومعلمـة،   162والبالغ عددهم ( م،2008/2009خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 
المناطق التعليمية  ) أدناه يبين توزع أفراد المجتمع بحسب الجنس، والتوزع على1والجدول رقم (

  .التابعة لوكالة الغوث الدولية في األردن
  توزيع أفراد مجتمع الدراسة بحسب الجنس والمنطقة التعليمية   )1الجدول رقم (

  

  المجموع  إناث  ذكور  المنطقة / الجنس

  47  24  23  جنوب عمان

  43  22  21  شمال عمان

  33  16  17  الزرقاء 

  39  19  20  اربد

  162  81  81  المجموع

) معلمـاً  98تم إختيارعينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة ، حيث تكونت هذه العينة مـن ( 
 ) معلمـاً مثّلـوا مـا نسـبته    42من مجتمع الدراسة، مـنهم ( %) 60.5( ومعلمة مثلوا ما نسبته

زيع عينـة  ) يبين تو2). والجدول(%57.1) معلمة نسبتهن من العينة(56من العينة، و( %)42.9(
  .الدراسة وفق متغيراتها

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها  )2الجدول رقم (
  

  النسبة المئوية  العدد  مستويات المتغير  المتغيرات  الرقم

  الجنس  1
 42.9 %  42  ذكر 

 57.1 %  56  انثى

  التخصص  2

 34.7 %  34  تاريخ 

 37.8 %  37  جغرافيا 

 27.5 %  27  غير ذلك 
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  النسبة المئوية  العدد  مستويات المتغير  غيراتالمت  الرقم

  الجامعة  3
 81.6 %  80  حكومية 

 18.4 %  18  خاصة 

  الشهادة  4

 09.2 %  9  دبلوم متوسط

 61.2 %  60  بكالوريوس 

 21.4 %  21  دبلوم عالي + بكالوريوس 

  08.2 %  8  ماجستيرفاكثر

  الخبرة  5

 19.4 %  19  أقل من خمس سنوات

 24.5 %  24  سنوات  10أقل من  -سنوات 5

 56.1 %  55  سنوات فأكثر  10

  داة الدراسة:  أ
تم إعداد أداة الدراسة (اإلستبانة) بعد االطالع على األدب التربوي المتعلـق بحقـوق          

المواطنة وواجباتها في المتاح من الكتب واألبحاث والدراسات التي تناولت الموضـوع، منهـا:   

)، ومغيـث  1995بو حلـو وآخـرون (  أ)، و2004)، وناصر(2004)، ومحمد (2006مشاقبة (

   .)1952وآخرون (د.ت)، إضافة إلى الدستور االردني (

وقد تم بناء األداء وتطويرها حيث تكونت من قسمين، األول: ويتناول معلومات أساسية 

مجال الحقوق: واشـتمل   تتعلق بالعينة، فيما تناول القسم الثاني مجالي الدراسة األساسيين، وهما:

  ) فقرة. 20) فقرة، والواجبات: وتتضمن(30على (

تم التحقق من الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة وفق  الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة:

  اإلجراءات التالية:

) فقرة ، موزعة على مجالين 40تكونت أداة الدراسة في صورتها األولية من ( :صدق األداة  -

ا: الحقوق، والواجبات، وقد تحقق الباحثان من الصدق الظاهري الداة الدراسـة مـن خـالل    هم

) محكماً من أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية مـن تخصصـات   11عرضها على (

القياس والتقويم، والدراسات االجتماعية، واللغة العربية، وبعض مشـرفي التربيـة االجتماعيـة    

الة الغوث الدولية، حيث طلب من المحكمين الحكم على فقرات االستبانة من حيث والوطنية في وك
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السالمة اللغوية، ومناسبة الفقرات للموضوع والمجال الذي تنتمي إليه ، وترك لهم حرية الزيـادة  

  أو الحذف في الفقرات بما يخدم أهداف الدراسة.  

  راء التعديالت على النحو التالي:وكان من نتائج التحكيم األخذ باقتراحات المحكمين واج

   .) فقرة40) فقرة بدال من (50فقرات إلى االستبانة األولى لتصبح ( 10تم اضافة  -

تم توزيع الفقرات على مجالين رئيسيين ، بدال من مجال رئيسي واحد، بحيث اشتمل المجـال   -

   .) فقرة20() فقرة، فيما تضمن المجال الثاني : الواجبات 30األول: الحقوق على (

  تم تعديل بعض الفقرات من ناحية الصياغة اللغوية، كما تم حذف الفقرات المتشابهة في المعنى. -

) 30بعد االنتهاء من بناء االستبانة جرى تطبيقها على عينة من مجتمع الدراسة، مكونة من (  

في مدارس وكالة معلماً ومعلمة، تم اختيارهم عشوائياً من بين معلمي الدراسات االجتماعية 

 -2008الغوث الدولية من خارج عينة الدراسة، وذلك في نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 

2009 . 

وبعد ذلك تم التحقق من صدق بناء لالستبانة بايجاد معامالت االرتباط بـين الـدرجات عـن       

  ) هذه النتائج  3( الفقرات، والدرجات على المجاالت التي تنتمي اليها، ويبين الجدول رقم

دالالت صدق بناء االستبانة باستخدام معامالت االرتباط بين الدرجات على  )3الجدول رقم (

  الفقرات، والدرجات على المجاالت التي تنتمي اليها 
  

  مجال واجبات المواطنة مجال حقوق المواطنة

رة
فق
 ال
قم
ر

  

معامل 

االرتباط 

رة  بالمجال
فق
 ال
قم
ر

  

معامل 

االرتباط 

رة  جالبالم
فق
 ال
قم
ر

  

معامل 

االرتباط 

رة  بالمجال
فق
 ال
قم
ر

  

معامل 

االرتباط 

رة  بالمجال
فق
 ال
قم
ر

  

معامل 

االرتباط 

  بالمجال

1  *0.40 11  *0.70 21  *0.59 1  *0.65 11  *0.67 
2  *0.59 12  *0.55 22  *0.66 2  *0.43 12  *0.73 
3  *0.65 13  *0.72 23  *0.63  3  *0.44 13  *0.68 
4  *0.45 14  *0.67 24  *0.64 4  *0.71 14  *0.67 
5  *0.70 15  *0.67  25  *0.61 5  *0.62  15  *0.73  
6  *0.60 16  *0.65 26  *0.59 6  *0.63 16  *0.75 
7  *0.66 17  *0.67 27  *0.71 7  *0.82 17  *0.69 
8  *0.61 18  *0.59 28  *0.70 8  *0.74 18  *0.80 
9  *0.58 19  *0.68 29  *0.66 9  *0.71 19  *0.66 

10  *0.66 20  *0.68 30  *0.57  10  *0.67 20  *0.59 
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  .0.05دال احصائياً عند مستوى  •

) ان معامالت ارتباط كل فقرة بالمجال الذي تنتمي اليه كانت دالـة  3يتبين من الجدول رقم (    

  أو أقل مما يعكس صدق بناء االستبانة.  0.05احصائياً عند مستوى الداللة 

مة من مجتمع الدراسة، معلماً ومعل)30بات آداة الدراسة تم تطبيقها على(للتحقق من ثثبات األداة: 

من خارج العينة، باستخدام معادلة كرونباخ الفا لإلتساق الداخلي بداللة احصائيات الفقرة، وذلـك  

على كل مجال من مجاالت حقوق المواطنة وواجباتها، وعلى االستبانة كاملة، وكـذلك بطريقـة   

  :) هذه النتائج4( التجزئة النصفية المصححة بمعادلة سبيرمان براون، ويبين الجدول رقم

  معامالت ثبات المجاالت النوعية واالدآة الكلية: )4الجدول رقم (
  

  معامل التجزئة النصفية المصحح  معامل الفا  المجال

  0.89  0.97 األول: حقوق المواطنة

  0.88  0.94 الثاني:  واجبات المواطنة

  0.92  0.97 الكلي

) بطريقة 0.97الستبانة كاملة قد بلغ () ان معامالت الثبات ل4يالحظ من الجدول رقم (

) بطريقة التجزئة النصفية المصححة بمعادلة سبيرمان براون، كمـا تراوحـت   0.92كرونباخ و(

) بطريقة كرونباخ الفا، وما 0.97) و(0.94معامالت الفا لمجالي الحقوق والواجبات على التوالي (

لمصححة، وهي جميعاً مقبولة الغراض الدراسة ) بطريقة التجزئة النصفية ا0.89) و(0.88بين (

  الحالية.

  طريقة تصحيح استجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة: 
استخدم الباحثان مقياس ليكرت الخماسي لمعرفة حقوق المواطنة وواجباتها، كما يراها معلمو     

) 5-1طيت الدرجات من (الدراسات االجتماعية في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن، أع

) أدناه، كما أعطي المتوسط 5الحتماالت االجابة عن كل فقرة من الفقرات، بحسب الجدول رقم (

) درجات، وتم تحديد درجة القطع في الحقوق والواجبات من خالل مقارنة 3الحسابي للفقرات (

تم تحديد درجة الموافقة المتوسط الحسابي إلستجابات أفراد العينة بناء على آراء المحكمين، حيث 

)، ودرجة 4وأقل من  -3,5) فما فوق، ودرجة الموافقة المتوسطة بدرجة (4المرتفعة بدرجة (

  .)3,5( الموافقة المنخفضة بأقل من
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  طريقة تصحيح استجابات العينة لفقرات األداة : )5الجدول رقم (
  

  أرفض بشدة  أرفض  غير متأكد  أوافق  أوافق بشدة

5  4  3  2  1  

  :الدراسة منهج
اتبعت هذه الدراسة المنهج المسحي الوصفي، إذ تم توزيع أداة الدراسة على عينة عشوائية      

من معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلة األساسية العليا، في مدارس وكالة الغوث الدولية في 

  اإلحصائية المالئمة.األردن، وقد جمعت اإلجابات وتم تصحيحها، ثم تحليلها باستخدام االختبارات 
  متغيرات الدراسة : 

تضمنت الدراسة المتغير الرئيس التالي : حقوق المواطنة وواجباتها كما يراها معلمو الدراسات   

االجتماعية في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن، إضافة إلى بعض المتغيـرات الثانويـة   

  وهي:   

  : وله مستويان: ذكر، وأنثى.  الجنس -

وله أربعة مستويات: دبلوم متوسط، وبكالوريوس، وبكالوريوس ودبلوم عالي،  :المؤهل العلمي -

 وماجستير فأكثر.

   .: ولها مستويان: حكومية، وخاصةالجامعة أوالكلية التي تخرج منها المعلم -

  .: وله ثالثة مستويات: تاريخ، وجغرافيا، وغير ذلكالتخصص -

أقـل   -ة مستويات: أقل من خمس سنوات، ومن خمس سنوات : وله ثالثالخبرة في التدريس -

    .من عشر سنوات، وعشر سنوات فأكثر

  المعالجة االحصائية: 
  استخدم الباحثان األساليب االحصائية التالية:  

األول المتعلق بتحديد حقوق المواطنة وواجباتها كما يراها معلمـو  بهدف اإلجابة عن السؤال  -

ي مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن، تـم اسـتخراج المتوسـطات    الدراسات االجتماعية ف

الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للدرجات على الفقرات المرتبطة بكل مجال مـن  

  مجاالت األداة، ومقارنتها بدرجات القطع (المعايير) المحددة مسبقاً.
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قين بداللة الفروق بين آراء المعلمين حول حقـوق  ولالجابة عن السؤالين الثاني والرابع المتعل -

المواطنة وواجباتها، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الداء أفراد العينـة  

على االداة وفقاً لمتغيري الجنس، والجامعة أو الكلية التي تخرج منها المعلم، ثم استخرجت نتائج 

  ات تبعا لكل متغير على حدة.   اختبار (ت) للفروق بين المتوسط

ولالجابة عن األسئلة : الثالث، والخامس، والسادس المتعلقة بمعرفة فيما إذا كان هناك فـروق   -

في آراء أفراد العينة حول حقوق المواطنة وواجباتها تعزى إلـى اخـتالف: المؤهـل العلمـي،     

  التباين األحادي. والتخصص، وعدد سنوات الخبرة ، تم استخراج نتائج اختبار تحليل

  نتائج الدراسة:
  توصل الباحثان بعد تحليل البيانات وفقاً ألداة الدراسة (االستبانة) إلى النتائج التالية:  

ما آراء معلمي الدراسات االجتماعية في مـدارس وكالـة    :األولالسؤال النتائج المتعلقة ب -1

  باتها؟  الغوث الدولية في األردن بعامة  في حقوق المواطنة وواج

للـدرجات   لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    

هذا وقد حصلت جميع عبارات هذا السؤال على درجة موافقة  ،أداة الدراسة مجاليالمتحققة على 

رات التـي  كبيرة، وذلك كما كشفت عنه المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتلك العبـا 

   :) التالي6يوضحها الجدول رقم (

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات على فقرات أداة : )6( رقم جدولال

  مجال: حقوق المواطنةضمن  الدراسة مرتبة تنازليا
  

بة
رت
ال

 

  رقم

الفقرة 

في 

 المجال

  البعد والفقرة

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

ي 
ار
معي
 ال
ف
را
نح
اال

 

وي
مئ
 ال
بة
نس
ال

  ة

 96.7 0.40 4.84 حماية الفرد من ابعاده عن وطنه.  30 1

 96.7 0.40 4.84 .الوظائف العامة دون تمييز حق كل فرد في تقلدتأمين   07 1

 96.5 0.41 4.83 توفير األمن والطمأنينة للجميع.  28 3

 96.5 0.43 4.83 تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين.  27  3
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 96.5 0.43 4.83 لذلك. كل اشكاله ووضع التشريعات الضروريةة الفساد بكافحم  17 3

 96.3 0.41 4.82 رعاية أفراد المجتمع صحيا ،بكفالة التأمين الصحي.  19 6

 95.9 0.43 4.80 اصدار القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المواطن.  16 7

 95.9 0.45 4.80 تأمين الرعاية االجتماعية للمحتاجين.  18 7

 95.5 0.49 4.78 تحكيم الشريعة في األحوال الشخصية وحمايتها.  23 9

 95.1 0.48 4.76 توفير فرص التعليم للجميع في كافة المراحل التعليمية.  20 10

 95.1 0.46 4.76  توفير فرص العمل المناسبة لكل فرد.  29  10

 94.9 0.50 4.74  لحماية المستهلك. الرقابة على السوق الداخليةكفالة وسائل   14  12

 94.9 0.50 4.74 ألفراد المجتمع. حماية التنمية االقتصادية بما يزيد من مستوى الدخل  26 12

 94.7 0.44 4.73  توفير حرية المعرفة.  01 14

 94.5 0.49 4.72 توفير الخدمات العامة بكل أنواعها بشكل مريح.  24  15

 94.3 0.48 4.71 المحافظة على ثروات الوطن وممتلكاته العامة.  25  16

 94.1 0.52 4.70 تأمين حرية التنقل والسفر.  03  17

 94.1 0.52 4.70 تأمين حرية التملك كما كفلها الدستور.  02  17

 93.9 0.56 4.69 تأمين حرية التعبير وإبداء الرأي.  05  19

 93.9 0.55 4.69 احترام الحريات الشخصية.  22  19

21  11  
ب واالستفتاء في المجـالس والمواقـف   تأمين حق الترشيح واالنتخا

 المختلفة.
4.63 0.54 92.7 

22  21  
تأمين جميع المراسالت البريدية والبرقية والمخاطبـات الهاتفيـة   

  بحفظ سريتها.
4.62 0.55 92.4 

 92.0 0.62 4.60 تأمين حرية التجارة والصناعة والعمل.  08  23

 91.6 0.66 4.58 تأمين حرية الصحافة.  10  24

 91.4 0.56 4.57 تأمين حرية إنشاء الجمعيات الخيرية واالنضمام إليها.  15  25

 91.2 0.56 4.56 والنقابات لفئات المجتمع المختلفة.تحادات االتشكيل تأمين حرية   13  26
 90.2 0.58 4.51 ها.دضكرس التمييز ومنع ما يالمساواة العدل وفي  المرأة تأمين حق  12  27

 89.4 0.68 4.47 تظاهر واالجتماع السلمي.تأمين حرية ال  06  28

 89.2 0.78 4.46 .األديان حريةتأمين   04  29
 86.1 0.75 4.31 تأمين حرية إنشاءاألحزاب السياسية واالنضمام إليها بموجب القانون.  09  30

 93.7 0.32 4.69  المجال كامالً  
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ة جاءت مرتفعـة علـى جميـع    ) أن آراء افراد العينة المستهدف6يالحظ من الجدول رقم (   

الفقرات المتعلقة بمجال حقوق المواطنة، وعلى المجال ككل، حيث بلغ متوسط المجـال الكلـي   

) علـى  7) و(30وحصلت الفقرتـان (  %).93.7)، وبنسبة (0.32)، بانحراف معياري (4.69(

حـق  " تأمين و المرتبة االولى والتي تنص على التوالي على "حماية الفرد من ابعاده عن وطنه"،

) التي تنص على " تأمين حرية 9" كما حصلت الفقرة (كل فرد في تقلدالوظائف العامة دون تمييز

ويمكـن عـزو    ،)30إنشاء األحزاب السياسية واالنضمام إليها بموجب القانون" على المرتبـة ( 

وى هذه درجات التقدير على جميع فقرات المجال وعلى المجال الكلي، إلى أن معظم محت ارتفاع

الفقرات يتعامل معها المعلمون يومياً، من خالل منهاج الدراسات االجتماعية والتربية الوطنيـة،  

بحيث اصبحت مألوفة لديهم، باالضافة الى ما يتم توزيعه من الجهـات المعنيـة حـول حقـوق     

المواطنة، وعلى رأسها  نشرات وزارة التنمية السياسية التي تركزعلى هذا الموضـوع بشـكل   

)، 2003)، وزيـن الـدين(  Kabiru, 1995دائم،  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من كابيرو(

)، بينمـا  Yilmaz & Tasdan, 2009( ، ويلماز وتسـدان (Koutselini, 2008) وكوتسليني

  ). 1996تختلف مع دراسة حمادنه(

قد أوضحت النتـائج أن  فأما فيما يتعلق بالمجال الثاني من أداة الدراسة (واجبات المواطنة)       

جميع عبارات هذا المجال قد حصلت على درجة موافقة كبيرة، حيث وقعت متوسطاتها الحسابية 

) 7في نطاق هذه الدرجة، وذلك كما كشفت عنه استجابات العينة التي يوضحها الجـدول رقـم (  

 مواطنة.  لعبارات مجال ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةالتالي الذي يبين 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات المتحققة على فقرات :)7( رقم جدولال

  مجال: واجبات المواطنةمرتبة تنازليا ضمن  أداة الدراسة
  

بة
رت
ال

 

  رقم

الفقرة 

في 

 المجال

  البعد والفقرة

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

 

ف 
را
نح
اال

ي
ار
معي
ال

ية 
ئو
لم
ة ا
سب
الن

  

 96.9 0.39 4.85  .في العمل الصدق واالخالص  5  1

 96.3 0.39 4.82 .الدفاع عن الوطن والتضحية في سبيله  1  2

 96.1 0.40 4.81  المحافظة على أمن الوطن وسالمته.  12 3
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 95.9 0.41 4.80  التزام القيم األخالقية كالعدالة والتعاون على الخير.  14 4

 95.9 0.43 4.80 مساعدة المحتاجين بقدر االستطاعة.  8 5

5 19  
 نبـذ كـل مظهرالثـارة   و الوطنية الوحدة الدفاع عن

  .الجهوية وأ والطائفيةأ القليميةاالنعرات 
4.79 0.46 95.7 

 95.5 0.42 4.78 .التصدي للفساد ومحاربته ضمن األطر القانونية  17 7

 95.5 0.42 4.78 .المحافظة على ثروات الوطن وممتلكاته العامة  7 7

 95.3 0.43 4.77 .الدولة وقوانينها وأنظمتها احترام دستور  18 9

 94.7 0.49 4.73  .احترام الحريات الشخصية  16 10

 94.1 0.46 4.70  المحافظة على سمعة الوطن.  4 11

 93.9 0.46 4.69  الوعي بالمشكالت التي تواجه الوطن واالهتمام بها.  9 12

 93.9 0.49 4.69 .طاعة ولي األمر في غير معصية اهللا  2 12

 93.4 0.47 4.68    .احترام االختالف في الرأي مع اآلخرين ومحاورتهم  10 14

15 11  
التعاون مع المواطنين في معالجة ما يواجهونـه مـن   

  مشكالت.
4.65 0.50 93.1 

 91.6 0.55 4.58 حسن التعايش مع اآلخرين.  13 16

 91.6 0.59 4.58 .والفكرية التعددية السياسيةاحترام   6  16

18  15  
النصح من خالل القوانين السائدة الصالح ما يضـر  

   .البالد والعباد
4.53 0.61 90.6 

 89.2 0.76 4.46  .دعم الميزانية بدفع الضرائب المستحقة في حينها  20  19

 86.7 0.72 4.34  احترام الحكومة وتنفيذ قراراتها.  3  20

  93.9 0.32 4.70  المجال كامالً

ن آراء افراد العينة المستهدفة جاءت مرتفعة أيضا  علـى جميـع   ) أ7يالحظ من الجدول رقم (

الفقرات المتعلقة بمجال واجبات المواطنة، وعلى المجال ككل، حيث بلغ متوسط المجـال الكلـي   

) التي تـنص  5%)، وقد جاءت الفقرة رقم (93.9)، وبنسبة (0.32)، بانحراف معياري (4.70(

) التي تنص علـى"  3لمرتبة االولى، بينما حلت الفقرة (على "الصدق واالخالص في العمل " في ا

)، ويمكن أن يعزو الباحثان هذه النتيجة إلـى أن  20احترام الحكومة وتنفيذ قراراتها" في المرتبة (

واجبات المواطنة متضمنة في كتب الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية التي يدرسها المعلمون،  
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دستور االردني، وضمن تعليمات وقوانين مؤسسات المجتمع المدني، باالضافة إلى ورودها في ال

والنشرات التي تصدرها وزارة التنمية السياسية، ووسائل االعالم المختلفة، وتتفق هذه النتيجة مع 

  . Li,2009))، ولي (2010)، وأبو سنينة(Kabiru, 1995دراسة كابيرو(

ب متغير الجنس: هل توجد فـروق ذات داللـة   النتائج المتعلقة بالفروق في االستجابات حس -2

إحصائية في آراء معلمي الدراسات االجتماعية في مدارس وكالة الغـوث الدوليـة فـي األردن    

  لحقوق المواطنة وواجباتها تعزى لمتغير الجنس ؟ (ذكر، وأنثى)

آلراء أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج      

العينة على االداة وفقاً لمتغير الجنس، ثم استخرجت نتائج اختبار (ت) للفروق بين المتوسـطات،  

  :) يبين ذلك8والجدول رقم (

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الداء افراد العينة تبعاً لمتغير : )8(رقم جدول ال

  بداللة الفروق بين المتوسطات  الجنس، ونتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة
  

  األداة مجاالت
مستويات 

 المتغير

  عدد

  األفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

  مستوى

  الداللة 

 حقوق المواطنة
  ذكور

 إناث
42  
56  

139.69  
141.32

8.95  
10.17 -0.826  0.411 

واجبات 

 المواطنة

  ذكور

 إناث
42  
56  

93.60  
93.98

6.31  
6.49 -0.296  0.768 

  ككلالمجاالت 
  ذكور

  إناث
42  
56  

233.29  
235.30  

14.20  
15.40  -0.663 0.509  

) عدم وجود فروق ذات داللة احصـائية بـين المتوسـطات    8يالحظ من الجدول رقم (      

تعزى لمتغير الجنس، سواء على فقرات المجال، أو على المجال الكلي، ويعزو الباحثان ذلك إلى 

لدورات والمساقات التي يدرسها المعلمون والمعلمات في الجامعات والكليات هـي  ان البرامج وا

نفسها التي تدرس لكال الطرفين، كما أن المناهج ومقرراتها التي يدرسـها كـل مـن المعلمـين     

والمعلمات لطلبتهم هي واحدة ال اختالف فيها، إضافة إلى ان وكالة الغوث الدولية تتعامل مع كل 

لذكور واإلناث باعتبارهم موظفين ال تمييز بينهم بسبب الجنس، وبالتالي فالدورات من المعلمين ا
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التدريبية، وورش العمل تُعطى لكال الجنسين دون تفريق، كل ذلك يؤدي إلـى تقـارب وجهـات    

 Yilmazالنظر بشكل كبير، وتتفق النتائج هنا مع ماأظهرته نتائج دراسة كل من يلماز وتسدان(

& Tasdan, 2009(، )1996) ، بينما هي تختلف مع نتائج دراسة حمادنه (2010وأبو سنينة .(  

النتائج المتعلقة بالفروق في االستجابات حسب متغير المؤهل: هل توجد فـروق ذات داللـة    -4

إحصائية في آراء  معلمي الدراسات االجتماعية في مدارس وكالة الغوث الدوليـة فـي األردن   

، تعزى لمتغير المؤهل العلمـي؟ (دبلـوم متوسـط، وبكـالوريوس،     لحقوق المواطنة وواجباتها

 وبكالوريوس ودبلوم عالي، وماجستير فأكثر).
 تقـديرات لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل     

يها كاملة، تبعـاً  الفئة المستهدفة حول درجة الموافقة على كل مجال من مجاالت أداة الدراسة وعل
للكشف عن داللـة   ANOVAلمتغيرالمؤهل العلمي، ثم استخرجت نتائج تحليل التباين األحادي 

  ) هذه النتائج.10) و(9الفروق بين المتوسطات. ويبين الجدوالن (
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء افراد العينة على كل مجال : )9الجدول رقم (

  اداة الدراسة، وعليها كاملة تبعاً لمتغير المؤهل العلميمن مجاالت 
  

المتوسط   العدد  المؤهل العلمي  المجاالت
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

حقوق 

  المواطنة

 7.60 138.44 9  دبلوم متوسط 

 9.02 139.70 60  بكالوريوس

 12.04 143.67 21  بكالوريوس + دبلوم متوسط 

 9.01 142.00 8  ماجستير 

واجبات 

  المواطنة

 5.43 93.44 9  دبلوم متوسط

 6.48 93.28 60  بكالوريوس

 6.09 95.48 21  بكالوريوس+ دبلوم عالي 

 7.74 93.88 8  ماجستير

  الكلي

 11.63 231.89 9  دبلوم متوسط

 14.23 232.98 60  بكالوريوس 

 17.16 239.14 21  بكالوريوس + دبلوم عالي 

 16.15 235.88 8  ماجستير فأكثر 
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) أعاله وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسـابية وفقـاً   9يالحظ من الجدول رقم (        

لمتغير المؤهل العلمي، وللكشف عن داللة هذه الفروق بين المتوسطات استخرجت نتائج تحليـل  

  ). 10كما يتبين في الجدول رقم (  ANOVAالتباين االحادي 

لمتغير  تبعاًيل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات نتائج تحل: )10(رقم دول ج

  المؤهل العلمي
  

 مجاالت

 األداة
 مصدر التباين

مجموع

 المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف

  مستوى

  الداللة 

حقوق 

 المواطنة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

 المجموع

303.54  
8735.49  
9039.03 

3  
94  
97 

101.18  
92.93  1.09 0.36 

واجبات 

 المواطنة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

 المجموع

76.18 
3876.52 
3952.69 

 

3  
94  
97  

25.39  
41.24 0.62 0.61 

المجاالت 

  ككل

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

 المجموع

666.81 
20743.32  
21410.13 

3  
94  
97 

222.27  
220.67 1.01 0.39 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في آراء افراد العينة ) 10تبين من الجدول رقم (ي  

حول حقوق المواطنة وواجباتها تعزى لمتغير المؤهل العلمي، حيث كانت قيمة (ف) غيـر دالـة   

احصائياً، ويمكن عزو ذلك إلى ان معلمي الدراسات االجتماعية ومعلماتها ، يتلقون في مستويات 

أوبكالوريوس، أودبلوم عالي، أوماجستير فأكثر) مساقات تتعلق دراستهم المختلفة (دبلوم متوسط، 

بالتربية الوطنية وحقوق المواطنة وواجباتها تكون ذات أسس واحدة، وإن كانـت تتفـاوت فـي    

التوسع فيها بحسب المستوى والمؤهل العلمي، كما أن هؤالء المعلمين يتلقون عند التحاقهم بوكالة 

رس التابعة لها برامج تدريبية واحـدة تتضـمن دورات طويلـة أو    الغوث الدولية للعمل في المدا

قصيرة، وورش عمل، ونشرات تربوية من قبل معهد التربية، ومركز التطوير التابعان للوكالـة،  

بغض النظرعن المؤهل العلمي الذي يحملون، إضافة إلى أن المشرفين التربويين الذين يشـرفون  

رافية واحدة، سواء من خالل الزيارات الصـفية، أو ورش  على المعلمين يقدمون لهم خدمات إش
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العمل، أو اللقاءات الزمرية، كما أن هؤالء المعلمين يدرسون الطلبة في مرحلة واحدة (األساسـية  

العليا)، وبالتالي فهم يتلقون معلومات متشابهة خالل مراحل نموهم المهني قبل الخدمة في التعليم 

هم معارف ومعلومات واحدة، األمر الذي يؤدي إلى عدم وجود فروق وفي أثنائها، ويقدمون لطلبت

ذات داللة في وجهات نظرهم تعزى لمتغيرالمؤهل العلمي، وتتفق النتائج في هـذا الجانـب مـع    

  )1996نتيجة دراسة حمادنه(

النتائج المتعلقة بالفروق في االستجابات حسب متغير الجامعة أو الكلية التـي تخـرج منهـا     -4

م: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء معلمي الدراسات االجتماعية فـي مـدارس   المعل

وكالة الغوث الدولية في األردن لحقوق المواطنة وواجباتها، تعزى لمتغير الجامعة أوالكلية التـي  

  تخرج منها المعلم ؟(حكومية، وخاصة)   

ة واالنحرافـات المعياريـة، آلراء   لالجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابي   

افراد العينة على مجاالت االداة، وعليها كاملة وفقاً لمتغير الجامعة أوالكلية التـي تخـرج منهـا    

) هـذه  11المعلم، ثم استخرجت نتائج اختبار(ت) للفروق بين المتوسطات ويبين الجدول رقـم ( 

  النتائج   

ات المعيارية آلراء افراد العينة تبعاً لمتغير المتوسطات الحسابية واالنحراف: )11(رقم جدول 

الجامعة أوالكلية التي تخرج منها المعلم، ونتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لداللة الفروق 

  بين المتوسطات
  

 مجاالت

 األداة

مستويات 

 المتغير

عدد 

  األفراد

المتوسط 

 الحسابي

  االنحراف

 المعياري 
 قيمة ت

  مستوى 

  الداللة

حقوق 

 لمواطنةا

  جامعة حكومية

 جامعة خاصة
80  
18  

140.56  
140.89 

10.13  
7.39 -0.13 0.90 

واجبات 

 المواطنة

  جامعة حكومية

 جامعة خاصة
80  
18  

93.85  
93.67 

6.58  
5.60 0.11 .910 

المجاالت 

  ككل

  جامعة حكومية

 جامعة خاصة
80  
18  

234.41  
234.56 

15.50 
11.93  -0.04 .970  
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) أعاله عدم وجود فروق دالة احصائيا بين المتوسطات تعـزى  11قم (يالحظ من الجدول ر    

لمتغير الجامعة أو الكلية التي تخرج منها المعلم، حيث قيمة(ت) غير دالـة احصـائياً،  ويعـزو    

الباحثان ذلك الى ان المساقات التي تدرس في الجامعات العامة والخاصة تكاد تكون موحدة، حيث 

في العادة من وصف المساق الذي يوضع من قبل الجامعة حكوميـة  ان مفردات أي مساق تؤخذ 

كانت أم خاصة، ويعرض على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البلد، وهذه تحرص على 

توحيد الوصف، ومن هنا يأتي التقارب الكبير في مساقات المادة الواحدة بين الجامعات، ومن ذلك 

وى الكتب التي تتناولها متشابها إلى حد كبير، فـال غرابـة إذن أن   التربية الوطنية التي يكاد محت

تكون استجابات افراد العينة متقاربة، وبالتالي عدم وجود فروق بينهم. وتتفق نتائج الدراسة فـي  

  ) 1996هذا الجانب مع دراسة حمادنه (

وق ذات داللة النتائج المتعلقة بالفروق في االستجابات حسب متغير التخصص:: هل توجد فر -5

إحصائية في آراء معلمي الدراسات االجتماعية في مدارس وكالة الغـوث الدوليـة فـي األردن    

  لحقوق المواطنة وواجباتها، تعزى لمتغير التخصص؟(تاريخ، وجغرافيا، وغير ذلك) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء افرادلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج    

العينة على كل مجال من مجاالت اداة الدراسة، وعليها كاملة تبعاً لمتغير التخصص، ويتبين هذا 

  ) أدناه 12في الجدول رقم (

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةآلراء افراد العينة على كل مجال : )12الجدول رقم (

  صمن مجاالت اداة الدراسة وعليها كاملة تبعا لمتغير التخص
  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  التخصص  المجال

  حقوق المواطنة

 10.00 141.74  34  تاريخ

 8.41 139.81  37  جغرافيا

 10.96 140.33  27  غير ذلك

  واجبات المواطنة

 6.55 93.82  34  تاريخ

 5.67 94.05  37  جغرافيا

 7.27 93.48  27  غير ذلك

  الكلي

 15.46 235.56  34  تاريخ

 12.62 233.86  37  جغرافيا

 17.23 233.81  27  غير ذلك
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)  وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية وفقاً لمتغيـر  12يالحظ من الجدول رقم (      

التخصص،  وللكشف عن داللة هذه الفروق بين المتوسطات تم استخراج نتائج تحليـل التبـاين   

  ) هذه النتائج 13ويبين الجدول رقم (  ANOVAاالحادي

نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق في آراء افراد العينة : )13الجدول رقم (

  لحقوق المواطنة وواجباتها، وفقاً لمتغير التخصص
  

 مجاالت

 األداة
 مصدر التباين

  مجموع 

 المربعات

  درجات

  الحرية 
متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

  الداللة

حقوق 

 ةالمواطن

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

 المجموع

68.74 
 8970.29  

9039.03  

2 
95  
97 

34.37 
94.42 0.36 .670  

واجبات 

 المواطنة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

 المجموع

5.12 
 3947.57  

3952.69  

2 
95 
97 

2.56 
41.55 .060  .940  

المجاالت 

  ككل

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

 المجموع

65.35 
21344.78 

 21410.13  

2 
95 
97 

32.68 
224.68 .150 .870  

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في آراء افراد العينة  )13يالحظ من الجدول رقم (      

حول حقوق المواطنة وواجباتها تعزى لمتغير التخصص، حيث كانـت قيمـة (ف)غيـر دالـة     

ومـنهم   -في مدارس وكالة الغوث الدولية،احصائياً، ويمكن عزو ذلك إلى أن المعلمين العاملين 

يخضعون الى دورات وورش تعليمية تعقدها مراكز مختلفة تتبـع   -معلمو الدراسات االجتماعية

مثل: معهد التربية، ومركزالتطوير التربوي، والمشرفون التربويون في مكاتب التعليم في  للوكالة،

: تاريخ أوجغرافيا أوغيره فـي الـدورات   الوكالة، أي انه ال تقسيم للمعلمين بحسب تخصصاتهم

المتعلقة بالمنهاج الواحد، كما ان هؤالء المعلمين من التخصصات المختلفة كثيرا ما يدرسون مواد 

الدراسات االجتماعية جميعها في المدرسة، ومن النادر أن تجد معلما خاصا بكل مادة ، إال فـي  

ما سبق أن مساق التربية الوطنية هو متطلب المدارس ذات الشعب الصفية الكبيرة، ويضاف إلى 
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جامعة اجباري لكافة التخصصات، ومن هنا جاءت استجابات الفئة المستهدفة متقاربة إلـى حـد   

 & Yilmazبعيد، ولم تظهرالفروق بينهم، وتتفق النتائج هنا مع نتائج دراسة يلمـاز وتسـدان (  

Tasdan, 20091996ه ()، بينما هي تختلف مع نتائج دراسة حمادن .(  

النتائج المتعلقة بالفروق في االستجابات حسب متغير عدد سنوات الخبرة: هل توجد فـروق   -6

ذات داللة إحصائية في آراء معلمي الدراسات االجتماعية في مدارس وكالة الغوث الدولية فـي  

ت، (أقل من خمـس سـنوا   األردن لحقوق المواطنة وواجباتها، تعزى لمتغيرعدد سنوات الخبرة؟

  أقل من عشر سنوات، وعشر سنوات فأكثر)   -ومن خمس سنوات

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة آلراء أفـراد   لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج 

العينة على كل مجال من مجاالت اداة الدراسة، وعليها كاملة تبعاً لنتغير عدد سـنوات الخبـرة،   

  ئج: ) يوضح النتا14والجدول رقم (
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء افراد العينة على كل : )14الجدول رقم (

  مجال من مجاالت اداة الدراسة وعليها كاملة تبعاً لنتغير الخبرة
  

  العدد  التخصص  المجاالت
  المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  حقوق المواطنة

 8.21 140.68  19  أقل من خمس سنوات 

من خمس سنوات ـ أقل من 

  عشر سنوات
24  183.13 10.09 

  9.88 141.69 55  عشر سنوات فأكثر 

  واجبات المواطنة

 6.85 94.05 19  أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات ـ أقل من 

  عشر سنوات
24 92.13 6.26 

 6.26 94.47 55  عشر سنوات فأكثر

  الكلي

 13.83 234.74 19  أقل من خمس سنوات

خمس سنوات ـ أقل  من  من

  عشر سنوات
24 230.25 15.07 

 15.01 236.16 55  عشر سنوات فأكثر
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) وجود فروق ظاهرية بين المتوسـطات الحسـابية وفقـاً     14يالحظ من الجدول رقم (         

لمتغير عدد سنوات الخبرة، وللكشف عن داللة هذه الفروق بين المتوسطات، تم استخراج نتـائج  

  ) هذه النتائج   15ويبين الجدول رقم (  ANOVA باين االحادي تحليل الت

نتائج تحليل التباين االحادي للكشف عن داللة الفروق في اداء افراد العينة  :)15رقم ( الجدول

  حول حقوق المواطنة وواجباتها وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة
  

 مصدر التباين األداة مجاالت 
مجموع 

 المربعات

درجات 

  ريةالح

متوسط 

 المربعات
  قيمة ف

مستوى 

  الداللة

 حقوق المواطنة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

 المجموع

212.56  
8826.48  
9039.03 

2  
95  
97 

106.28  
92.91 1.14 0.32 

واجبات 

 المواطنة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

 المجموع

93.41  
3859.28  
3952.69 

2  
95  
97 

46.71  
40.62 1.15 0.32  

  ككلجاالت الم

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

 المجموع

586.42  
20823.71  
21410.13 

2  
95  
97 

293.21  
219.20 1.34 0.27  

) عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغييـر عـدد   15يالحظ من الجدول رقم (      

قيمة (ف) غير  سنوات الخبرة في آراء افراد العينة حول حقوق المواطنة وواجباتها، حيث كانت

دالة احصائياً، ويعزو الباحثان ذلك إلى ان مادة التربية الوطنية وما تتضمنها من األمور المتعلقة 

بالحقوق والواجبات أصولها وأساساتها واحدة، وأن المعلم الجديد صاحب الخبرة القليلـة يكـون   

ية أحدث من المعلم القـديم  حديث عهد بالتخرج من الجامعة وبالتالي فخبراته المعرفية والمعلومات

الذي قد يتلقى المستجدات المعرفية من خالل المتابعة الذاتية، ودورات النمو المهني المستمرة في 

المدارس، والنشرات التي يصدرها ويوزعها مركز حقوق االنسان في الرئاسة العامة للتعليم فـي  

دريس، وفنيات التعامل مع الطلبة وليس الوكالة، وبالتالي فالخبرة في معظمها تتمثل في أساليب الت

في مجال الوعي والمعرفة التي تغطيها مناهج الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية، األمر الذي 
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يقارب بين خبرات المعلمين في هذا المجال،  ولهذا جاءت النتيجة بعدم وجود فروق دالة احصائياً 

)، Yilmaz & Tasdan, 2009ل من يلماز وتسدان (بينهم، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة ك

  .) 1996وحمادنة (

    :تقرير النتائج
  هرت نتائج الدراسة المتعلقة بأسئلتها ما يلي: ظلقد أ

حصلت جميع فقرات السؤال الرئيس األول حول آراء معلمي الدراسات االجتماعية في مدارس  -

وواجباتها على درجة موافقة كبيرة سواء في  وكالة الغوث الدولية في األردن في حقوق المواطنة

المجال األول (الحقوق) ، أو المجال الثاني(الواجبات) ، حيث جاءت آراء افراد العينة المسـتهدفة  

مرتفعة على جميع الفقرات المتعلقة بمجال حقوق المواطنة ، وعلى المجال ككل ، وكـذا األمـر   

 المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة  ه بالنسبة لمجال الواجبات ، وذلك كما كشفت عن

  الستجابات العينة .

أما بالنسبة لألسئلة الفرعية المتعلقة بالفروق في االستجابات حسب متغيرات الدراسة: الجنس،   -

والمؤهل العلمي، والجامعة أوالكلية التي تخرج منها المعلم، والتخصص، وسنوات الخبـرة ،فقـد   

جود فروق فردية ذات داللة احصائية بـين المتوسـطات تعـزى  لتلـك     أظهرت النتائج عدم و

  المتغيرات سواء على فقرات المجال ، أو على المجال الكلي  

  توصيات الدراسة:
  في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة يوصي الباحثان باآلتي: 

 ، تتناول: اجراء المزيد من الدراسات واألبحاث حول حقوق المواطنة وواجباتها -1

عينات وفئات أخرى، مثل: الطلبة على مقاعد الدراسة، أو المعلمين الذين يدرسون تخصصات  -

  أخرى. 

متغيرات أخرى غير تلك التي وردت في الدراسة الحالية، مثل:مسـتوى الـدخل ، والوضـع     -

  االجتماعي ، واالنتماء السياسي،ومكان السكن، وغير ذلك .

ي درجة توفر هذه الحقوق والواجبـات فـي المنـاهج الدراسـية، أو     وجهات النظر واآلراء ف -

  ممارستها على أرض الواقع في المجتمع األردني لدى فئات مختلفة.

استمرارية التعاون بين المؤسسات الوطنية األردنية الممتعددة، لترسيخ قيم المواطنة حقوقـا   -2

    .وواجبات بين فئات المجتمع األردني المختلفة
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 تدريس الدراسات االجتماعية، منشورات الجامعة العربية المفتوحة، الصفاء، الكويت.

مثل طلبة كلية العلوم التربوية (األنروا) للمفاهيم الوطنية ). درجة ت2010ابو سنينة، عودة (  .6

في المملكة االردنية الهاشمية، مجلة الجامعة االسالمية، غزة، سلسلة الدراسـات اإلنسـانية،   

  .  379 -337، 18م
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ية والوطنية للصف األول الثانوي في المدارس الحكومية في األردن، لمفاهيم التربية االجتماع
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