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ملخص الدراسة:
في الوقت الذي يتسم عصرنا الحالي من تعقّد في دور المؤسسة الجامعية و تعاظم دورها للمعرفة
و للمتابعة الدائمة لتأثيرات العولمة وثورة االتصاالت التي نتج عنها تصارع في الفكر و تعدد في
األيديولوجيات ،حيث أصبحت الجامعة هي المنوطة بالتصدي للدفاع عن الهوية الوطنية
للمجتمع ،يتناول البحث دراسة تربوية لمناقشة دور الجامعة في زرع وتنمية قيم المواطنة لطلبتها
من وجهة نظر الهيئة التدريسية في مواجهة التح ّديات الداخلية والخارجية التي أدت إلى جملة من
التغيرات االجتماعية التي نعيشها جميعا ً حيث أصبحت الوالءات الضيقة تحتل األولويات أحيانا ً
على حساب مبدأ المواطنة و االنتماء و الهوية .والبحث يرّكز بالذات على الشباب ،الفئة
المقصودة و المعنية و المع ّول عليها للحفاظ على القيم االجتماعية للمجتمع و اإلحساس بهويتها و
االعتزاز بها والتضحية من أجلها مع االنفتاح في نفس الوقت على الثقافات األخرى ،والتفاعل
معها في جو من االنسجام و الموضوعية ،بغية مسايرة التوازن و التخفيف من سلبيات العولمة
وما صاحبها من تح ّوالت ،و إنهيار الحدود بين الثقافات المحلية و العالمية ،و ما صاحب ذلك من
آثار سلبية أحيانا َ كثيرة .و قد تضمن البحث تأثير القيم اإلجتماعية المهمة التسامح ،وقيم الوعي
السياسي ،و العمل الجماعي على نفسية المواطن في العراق .و لذا تعد الجامعة من أهم المراحل
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 وتمكينهم من أداء أدوارهم،في حياة الطلبة إذ أنها المسؤولة عن تأهّلهم للدخول إلى الحياة العملية
 إضافة إلى دورها المهم في التنشئة اإلجتماعية و الوطنية و السياسية.االجتماعية بكفاءة واقتدار
 و إكسابهم القيم و المهارات الوطنية المختلفة التي،من خالل تزويدهم بالقيم و المعرفة الالزمة
 في الدراسة الحالية هي.تجعلهم مواطنين صالحين و التي تساعدهم كذلك في التكيّف مع المجتمع
استكمال الجهد البحثي في مجال كيفية تسمية و غرس قيم المواطنة لدى الشباب الجامعي في ظل
.اإلنحراف الفكري و الثقافي الذي يتعرض إليه المجتمع العراقي
 العراق، تأثير الجامعة، المواطنة، وجهات نظر التدريسيين:الكلمات المفتاحية

Abstract:
Background: Our current era is undergoing absolute challenges regarding
the role of university institutions due to the revolution of knowledge,
continuous impact of globalization and communications technology.
Never mind the narrow loyalties of individuals which have become
priorities on the account of the principle of citizenship and identity. In
total these factors had led to a challenge against multi-ideologies, where
the university has become entrusted in defending the national identity of
society. The current research deals with the role of the university in
implanting and developing the values of citizenship for its students from
the academic point of view. It particularly focuses on the youth and
reliant group to preserve the social values of the community, to be loyal
to its identity and open to other cultures via interacting with them in an
atmosphere of harmony and objectivity. This would be accompanied with
keeping pace, balance and mitigating the negative aspects of globalization
and its attendant transformations, which demolished the borders between
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local and global cultures. It also involves the impact of important social
values i.e. tolerance, values of political awareness and teamwork on the
psyche of the citizens in Iraq. Consequently, the university deems an
important body in the life of students via building their personality to
enable them perform their social roles efficiently and effectively.
Moreover, it could also play an important role in social, national and
political upbringing by providing them with the necessary national
values, knowledge and skills that make them loyal citizens within Iraqi
society against the intellectual and cultural deviation that Iraqi society is
exposed to.
Keywords: Academic views, Citizenship, Impact of university, Iraq.

مشكلة البحث:
في خضم ما يتعرض له المجتمع من مخاطر جمة نتيجة المؤثرات الداخلية والخارجية وفي ظل
التغيرات االجتماعية التي يمر بها الوطن العربي بوجه عام ،والعراق بوجه خاص ناهيك عن ما
صاحب التكنولوجيا الحديثة وثورة االتصاالت من تغلغل وسائل التواصل على نظامنا االجتماعي
وما أفرزته من سلبيات ته ّدد بفقدان قيم الوالء والمواطنة لدى الشباب الجامعي ،تبرز أهمية الدور
الذي يمكن أن تؤديه المؤسسة الجامعية بما يتوافر فيها من موارد وإمكانات مؤسسية تمكنّها من
حشد وتوجيه جماهير الطلبة نحو القيم المرغوبة إجتماعياً ،السيما قيم المواطنة بما تتضمنه من
والء للوطن و التزام بمعايير المجتمع ،و شعور بالمسؤولية األخالقية تجاه ما يواجهه من قضايا
(الثبيتي و حسين.)2016 ،
تعّد المواطنة من أكبر التح ّديات التي تواجهّها الدولة الحديثة و المواطنين فيها .فإما بناء مواطن
فاعل و مسؤول و واعي لمسؤولياته و حقوقه ،و إما الغرق في أشكال مختلفة من التشتت و
الفساد .و لألسف أصبحت الوالءات الضيقة تحتل األولويات أحيانا ً على حساب مبدأ المواطنة و
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االنتماء و الهوية .الدولة الحديثة ليست مجرد مؤسسات للحكم و دستور مكتوب ،و جيش نظامي
و قوانين مكتوبة ،بل مشروع مجتمعي متكامل و ظاهرة للتعاون و التفاعل الوثيق بين مواطنين
واعين و ناشطين ،فهم في الواقع مصدر السلطة .هنا يشكل الشباب الفئة المقصودة و المعنية و
المع ّول عليها للحفاظ على القيم االجتماعية للمجتمع و اإلحساس بهويته و االعتزاز بها والتضحية
من أجلها مع االنفتاح في نفس الوقت على الثقافات األخرى ،والتفاعل معها في جو من االنسجام
و الموضوعية ،و إعادة التوازن بين ما هو محلي و ما هو آني للتخفيف من سلبيات العولمة وما
صاحبها من تح ّوالت ،و إنهيار للحدود بين الثقافات المحلية و العالمية ،وما رافق ذلك من آثار
سلبية أحيانا (العوامرة .)2014 ،و بالرغم من قيام الجامعة بإعداد الشباب للحياة المهنية والحياة
االجتماعية بشكل واضح بغض النظر عن سلبيات هذا اإلعداد ،فإن دورها في غرس قيم االنتماء
والمواطنة يبدو ضبابيا قياسا إلى األدوار األخرى .وربما يعزى السبب في ذلك إلى أن هذا الدور
هو دور ضمني ال يظهر كثيرا في المناهج الدراسية التخصصية .إن موضوع اكتساب الطلبة في
الجامعة لقيم االنتماء و المواطنة ليس من باب الكماليات التعليمية ،بل هو جوهر اإلعداد و
التأهيل سواء أكان ذلك في برامج البكالوريوس ،أو الدبلوم أو الدراسات العليا أو التدريب .فعلى
األقسام العلمية بالجامعة تقع مسؤولية هذا الدور (خطيب .)2020 ،ويمكن أن نلّخص مشكلة
البحث إثارة التساؤل التالي :ما دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لطلبتها من وجهة نظر الهيئة
التدريسية؟

أهمية البحث:
يمثّل طلبة الجامعات أهم مك ّون بشري للمجتمع ،فمن خاللهم تستطيع الدولة أن تحقق جميع
آمالها ،و على عاتقهم تحمل نهضتها ،و من ثم تستثمر الحكومات مئات الماليين من األموال في
التعليم العالي بهدف المصلحة العامة للفرد و الوطن .من هذا المنطلق تقع على عاتق الجامعات
مسؤوليات جمة صارت تتخطى مجرّد التعليم والبحث العلمي ،ال سيما في عصرنا الحالي بما
يتسم به من تعقّد في دور المؤسسة الجامعية و تعاظم دورها للمعرفة و هي في تتابع دائم
لتأثيرات العولمة و ثورة االتصاالت ،مما نتج عنه تصارع في الفكر و تعدد في األيديولوجيات،

4

فأضحت الجامعة هي المنوطة بالتصدي للدفاع عن الهوية الوطنية للمجتمع (الثبيتي و حسين،
 .)2016بينما من أحد أهداف التعليم العالي غرس المفاهيم المجتمعية لدى الطلبة الى جانب
تعزيز مفاهيم المعرفة و البحث العلمي ،فالهدف االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي هو إيجاد
مواطنين صالحين لهم مشاركة فاعلة في مؤسسات المجتمع ،ولديهم رؤية صحيحة في الحكم
على األشياء ،و تكوين االتجاهات الموضوعية نحو الجوانب المهمة في البيئة الداخلية والخارجية
(مهدي و عمار .)2019 ،و تكتسب شخصية الطالب أهمية كبيرة في الدراسات التربوية ،في
الجامعة تسهم في تكوين شخصية الطالب وبناء معارفه و مهاراته المعرفية و السلوكية ،حيث يبدأ
طالب الجامعة في هذه المرحلة باالعتماد على نفسه و اتخاذ قراراته سوا ًء على المستوى
الشخصي أم على مستوى الجامعة .و االستقاللية كمفهوم تربوي ال تعني الفردية المفرطة ،و
تعيين حدود بين الفرد و المجتمع ،و إنما هي تعزيز ثقة الفرد بنفسه و عدم االعتماد على
اآلخرين ،ألن ذلك يؤثر بشكل غير مباشر على الثقة بالنفس والقدرات الذاتية إلنجاز المهام
والواجبات من دون طلب مساعدة اآلخرين .و بناء الشخصية على نحو مستقل و إنتزاع قيم
اإلتكالية من الوجدان يشجع المبادرات اإلبداعية التي تعد المعيار األساس و األكثر عدالة في
إحالل األدوار الوظيفية واالجتماعية في
الدولة و المجتمع (العوامرة و محمد  .)2014 ،وبالنتيجة أصبحت المواطنة من القضـايا التـي
تعـرض نفسـها بقـوة عنـد معالجـة أي بعـد مـن أبعـاد التنميـة اإلنسانية و مشـاريع اإلصـالح و
التطـوير الشـاملة بصفة عامـة ،و المواطنة بمفهومها الواسع تعنـي الصـالة بـين الفـرد و الدولـة
التي يقيم فيها بشـكل ثابـت ،و يرتبط بهـا جغرافيـا َ و تاريخيـا َ و ثقافيـاَ .و يعـد ازدياد الشـعور
المواطنـة مـن التوجّهـات المدنيـة السياسـية التـي مـن أهـم مؤشراتها الموقف مـن احتـرام
القـانون و النظـام العـام ،و الموقـف مـن ضمان الحريات الفردية و احتـرام حقـوق اإلنسـان ،و
التسامح وقبول اآلخر و حريـة التعبيـر و غيرهـا مـن المؤشرات التـي تمثـل القـيم األساسيـة
المواطنـة مهمـا اختلفت المنطلق ـــــات الفكريـــــة والفلســـــفية لهـــــذا المجتمــــع أو ذاك
(العقيل.(2014 ،
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يُعّد مفهوم المواطنة من المفاهيم األساسية التي أثرت بشكل كبير على الفكر السياسي القديم و
الحديث و المعاصر ،و هي تعبير عن حركة المواطنين في إتجاه إثبات وجودهم في إطار
جماعة بعينها بحيث تتجاوز هذه االنتماءات األضيق إلى االنتماء األشكال األولية للمجتمع
البشري الطائفة ،القبيلة ،العشيرة ،إلى الجماعة الوطنية و من ثم تحقيق دولة المواطنة ،و عليه
تصبح المصلحة العامة المشتركة و الوطنية هي المعيار الرئيس الذي يحكم حركة المواطنين
فيحدث ما يسمى باالندماج الوطني (زبون  .)2010،و المواطنة تعّد من القضايا القديمة
المتج ّددة التي ما تلبث أن تفرض نفسها عند معالجة أي بعد من أبعاد التنمية بالمفهوم اإلنساني
الشامل بصفة خاصة و مشاريع اإلصالح والتطوير بصفة عامة ،وهي من القضايا التي مازالت
تشغل رأي علماء االجتماع والنفس والسياسة وغيرهم في مختلف المجتمعات على اختالف
نظمها و توجهاتها السياسية (صقر.)2010 ،
و تظل قيم المواطنة معبّرة عن نسق اجتماعي وثقافي متكامل فهي نتاج المجتمع ،و قد أصبحت
المواطنة قضية وجود من خالل العالقة بين الدولة بوصفها نظاماً ،و األطراف المتمثلة في
الشعب ،و تعّد المسؤولية مشتركة يتحملها الجميع .و ينبغي أن ال ننسى إن المواطنة هي البوتقة
التي تنصهر فيها مشاعر المواطن و أحاسيسه باالنتماء إلى وطن له تراثه التاريخي ،و أعرافه و
تقاليده ،و تحويل مفهوم المواطنة من مجرد شعار أو مطمح اجتماعي و سياسي إلى واقع عملي
مؤسس لمجمل القيم و العالقات االجتماعية ،لكي يحس بدوره و تطلعاته ،فضال عن الشعور
بالوالء بأنهم ينتسبون إلى وطن واحد و هو وطن الجميع ،له تبعاته من حقوق وواجبات ،فهي في
أبسط معانيه عالقة انتماء باألرض و الوطن (عبيس  .)2017،وتتأكد أهمية تربية المواطنة من
كونها عملية متواصلة لتعميق الحس و الشعور بالواجب تجاه المجتمع ،وتنمية الشعور باالنتماء
للوطن واالعتزاز به و الوالء التام له ،وغرس حب النظام ،واالتجاهات الوطنية و األخوة،
والتفاهم  ،والتعاون بين المواطنين ،واحترام النظم والتعليمات ،وتعريف الطلبة بمؤسسات
مجتمعهم ،و منظماته الحضارية المختلفة ودورها الحيوي في الحفاظ على منجزات المجتمع و
التي من واجبهم احترامها ومراعاتها (الصائغ.)2003 ،
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تؤدي قيم المواطنة دوراً رئيسا ً في عملية تشكيل المواطن الصالح ،وغرس القيم المرغوب فيها
و ترسيخها لدى شباب األمة؛ فالمواطنة لم تعّد فقط ورقة رسمية تثبت انتساب شخص إلى
وطن ما ،و إنما هي أعمق من ذلك من حيث أن الفرد البد أن يكون لديه إحساس بالهوية
واالنتماء ،اللذان يدفعان اإليجابية الفاعلة ،واإلنتاجية في المجتمع ،ومعرفة الحقوق والواجبات
تجاه المجتمع ،و عالقة هذا المجتمع بمتغيرات العالم الخارجية ،و أن المواطنة الضرورية و
الواجب تفعيلها في ظل المتغيرات الحالية و عصر تباين الثقافات و تمازج الشعوب هي
مواطنة تدفع بإتجاه العمل بأمان و التفاعل بإيجابية ،وفق االنقسامات التي قد تكون موجودة
في مجتمع واحد وفق معيار التسامح و تقبّل اآلخر من أجل ضمان سالمة اآلخر والعيش
بكرامة وأمان (ريمرز .)2006،
و يمكن تلخيص أهمية البحث بالنقاط اآلتية:
 .)1أن قيم االنتماء والمواطنة من أهم قيم المنظومة التربوية للنظام التعليمي.
 .)2أن تاريخ التربية يؤكد على أن قيم المواطنة كانت و الزالت مسألة جوهرية في إطار
تع ّدد مجاالت التفاعل بين التربية والمجتمع.
 .)3الحاجة إلى ترسيخ هذه القيم في هذه المرحلة التاريخية الصعبة التي تمر بها البالد بفعل
الضغوط و العوامل و المتغيرات اإلقليمية والدولية المحيطة بها.
 .)4أن من أبرز مهام التربية تكوين المواطن الملتزم عبر التنشئة اإلجتماعية السليمة لتحقيق
الوحدة واللحمة بينه وبين مجتمعه ،و تحصينه ضد التيارات المنحرفة المختلفة التي قد تؤثر
عليه.
 .)5الحاجة إلى تطوير صيغ مستحدثة لترسيخ قيم االنتماء والمواطنة لدى الطلبة تتجاوز
األساليب التقليدية التي قد ال تتناسب مع طبيعة هذه المرحلة التاريخية من تطور البالد.
 .)6قد تدعم نتائج الدراسة توجّهات الجامعة نحو زيادة فاعلية دورها في تنمية وترسيخ وتعزيز
قيم االنتماء والمواطنة لدى طلبته.
 .)7قد تساعد نتائج الدراسة الباحثين و الباحثات على التصدي لبعض المصاعب التي تعترض
دور الجامعة في ترسيخ وتعزيز قيم المواطنة لدى طلبتها بالبحث و الدراسة.
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أهداف البحث و حدوده :يهدف البحث الحالي إلى التعرف الى دور الجامعة في تنمية قيم
المواطنة لطلبتها من وجهة نظر الهيئة التدريسية الكلي .و تتح ّدد حدود البحث في أوالً :الحدود
البشرية حيث تم تطبيق البحث على عيّنة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكتاب األهلية،
و ثانياً :الحدود المكانية حيث تم تطبيق البحث في جامعة الكتاب األهلية بكلياتها ( كلية التقنية
الطبية  ،كلية الهندسة ،الكلية التقنية الهندسية  ،كلية العلوم اإلدارية والمالية  ،كلية التربية  ،كلية
القانون و العالقات الدولية) ،والحدود الزمنية التي تم تطبيق البحث في الفصل األول للعام
الدراسي  2021-2020م.
تحديد المصطلحات:

يتضمن البحث المصطلحات اآلتية :أوالً :مصطلح (الدَور) و يعني

المسؤولية التي يجب على الفرد القيام بها فدورك مسؤوليتك وواجبك أن تقوم بعمل ما (عفيفي ،
 ،)2003أما دور الجامعة يعني المهمات الّتي يقوم بها كل م ّكون من م ّكونات المنظومة الجامعية
من أجل اكساب المتعلمين المعرفة المتعمقة بالوطنية و مسؤولياتها ،و خلق الحس الشعوري
لديهم ،وتعليمهم المهارات و السلو ّكيات الّتي تساعدهم على تحّمل المسؤوليات التي تلقى على
عاتقهم بصورة جيدة من جهة أخرى (عبد الرزاق .)2014 ،بينما يأتي معنى الدور من باحثين
آخرين برفع مستوى أداء الطلبة في مواقف تعليمية  /تعلمية مختلفة ،و تتّحد التنمية على سبيل
المثال بزيادة متوسط الدرجات التي يحصلون عليها بعد تدريبهم على برنامج مح ّدد (شحاتة و
النجار  .)2003 ،أو يعني تخطيط الفرص المناسبة إلحداث تغييرات معينة في سلوك
الدارسين و تقدير المدى الذي حدثت به هذه التغيرات (قزامل  .)2013 ،أما مصطلح القيم
فيعرّف بأنه تلك المعتقدات و المبادئ التي يعتقد أصحابها بقيمتها و يلتزمون بمضامينها ،و تحدد
السلوك المقبول أو المرفوض اجتماعيا (القريوتي ،)1997 ،بينما عرفه آخرون بأنه معايير
السلوك ذات صبغة انفعالية اجتماعية و هي عبارة عن إهتمام أو إختيار ،أو تفعيل ،أو حكم
يصدره اإلنسان على شيء ما مهتديًا بمجموعة من المبادئ والمعايير التي وضعها المجتمع الذي
يعيش فيه (الشرقاوي .)2005،و يعرّف مصطلح المواطنة بـ أنه مشتق من كلمة (وطن) فيقال
وطن فالن بالمكان ،أي أقام به وسكنه واتخذه وطًنا ،وت ّوطن الرجل حيث وجد عمالً و ر ًزقا ،و
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ت ّوطنت نفسه على كذا ،بمعنى ت ّوطنت على حب الخير لغيره ،و واطن القوم ،بمعنى عاش معهم
في وطن واحد ،و وطن البدو ،نقلهم من حالة الترحال إلى اإلقامة الدائمة ،بخالف لفظ استوطن،
واألخير يعني أقام في بلد غريب واتخذه وطًنا له .والمواطن من نشأ معك في وطن واحد،
والوطني شخص منتم إلى بلد و يتمتع بكافة الحقوق ،و أحيانا ً تعرف المواطنة بأنها عدم التمييز
بين الوطن الواحد و سكانه الذين ينتمون إليه على أساس الدين أو اللغة أو العنصر أو الجنس
(عمر .)2462 ،و تعرف المواطنة عند آخرين بأنها اإلطار الجامع تفاعل المواطن مع وطنه ،و
عالقة مواطنين فيما بينهم ضمن الدائرة الوطنيـة للدولـة المحـ ّددة فـي جغرافيتها السياسـية و
مركزها القـانون و طبيعتها السياسية و االجتماعية و االقتصادية ،فالمواطنة ليست والءاً عاطفيا
و انتماء للوطن فحسب بـل هـي انتظام عـام لـه مح ّدداتـه و أبعاده في حياة الناس الذين ينتمون
إلى مجتمـع بعينـه و هـذه المحـ ّددات (المسـاواة ،الحريـة ،الهويـة ،العدالة) (غرابية .)2010 ،و
تعرّف بأنها صفة الفرد الذي يعرف حقوقه و مسؤولياته تجاه المجتمع الذي يعيش فيه ،و
يشارك بفاعلية في إتخاذ القرارات وحل المشكالت التي تواجه المجتمع و التعاون و العمل
الجماعي مع اآلخرين ،و تكفل الدولة تحقيق العدالة و المساواة بين األفراد دون تفرقة بينهم
(يوسف .)2011 ،بينما يعرّفها غيرهم بأنها تلك العالقة اإلجتماعية التي تقوم بين األفراد
والمجتمع السياسي (الدولة) ،حيث تق ّدم الدولة الحماية االقتصادية والسياسية واالجتماعية لألفراد
عن طريق القانون والدستور الذي يساوي بين األفراد ككائنات بشرية طبيعية ،و يقدم األفراد
الوالء للدولة و يلجئون إلى قانونها للحصول على حقوقهم" (الدهان  .(2014 ،أما قيم المواطنة
فهي مجموعة من الموجّهات السلوكية المؤثرة في شخصية المتعلم ،وتجعله إيجابيا ملتزم أخالقيا
في انتمائه إلى وطنه بوعي سياسي و بحرية و مسؤولية ،و قدرة على قبول اآلخر والحوار معه،
وبمشاركة فعّالة جماعية و تطوعية ،لتحقيق األمن الداخلي و السالم اإلجتماعي و العدالة و
المساواة التي يمكن تنميتها من خالل البيئة االجتماعية (عمارة.)2010 ،
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اإلطار النظري ودراسات سابقة:
أوال :اإلطار النظري:
 لمحة تاريخية عن المواطنة :يعتقد الكثير من الباحثين أن مبدأ المواطنة( ) Citizenshipبدأاساسا ً من اليونان و بالذات من مدينة أثينا ( )Athensوذلك في القرن الخامس قبل الميالد
وانتشر بعد ذلك ،لكن الحقيقة التاريخية تُثبت أن (المواطنة) بصفتها مبدأ ممارسة قد مارسها
العراقيون القدماء منذ بزوغ الحضارة عندهم ،وهم أول من علٌّم البشرية

وبفخر معنى

(المواطنة) و إحترام (حقوق االنسان) ال يأخذ هذا المبدأ البعد اإلنساني في مساهمات الحضارات
البشرية األخرى بصياغته و وضوحه و تنظيمه عبر مسيرتها من القرون السحيقة حتى الوقت
الحاضر .فقد نمت في مدينة سومر فكرة المواطن و المواطنة فكانت المدينة أكثر من كونها
تجمعا سكانيا أو قبلياً .و يقول في ذلك الباحث طه باقر ( إن من المدهش في حضارة وادي
الرافدين أنه ال يوجد آثاراً للنظام القبلي منذ أواخر عصر ما قبل التأريخ و لعل العامل في ذلك أن
الوحدة السكانية في حضارات وادي الرافدين في السهل الرسوبي كانت اوالً ،القرية الفالحية ثم
المدينة المعتمدة كل منهما على االقتصاد الزراعي و جهاز الري و التجارة ،فنشأ فيها بدالً من
األنظمة القبلية و الوالء القبلي انظمة سياسية واجتماعية عجيبة منذ أبعد العصور التاريخية مثل
مجلس المدينة بودروم "  " Puk Hrumباللغة األكدية ،ولكن " " Ukinفي اللغة السومرية و
"مشيخة المدينة" و "شيبون الم" " "Shibut Alimإلى غير ذلك من األجهزة المدنية و
التنظيمات االجتماعية و السياسية) (طه (.1973 ،و مدينة أثينا استطاعت أن تبني مجتمعا من
المواطنين األحرار والذين أطلقوا عليهم (أحرار أثينا) إذ كانوا يجتمعون في مدرّج في مدينة أثينا
ليشاركوا في التصويت على قضية تهم مدينتهم و بهذا الحدث تم ممارسة أول عملية سياسية
ديمقراطية ناجحة في تـاريخ البـشرية ،مضمونها مشاركة المواطنين في تدبير أمور وطنهم ،و
من خالل هذه المشاركة يتحقق االنتماء إلى الوطن و تتجلى المساواة في الحقوق والواجبات ،إال
أن حق التصويت كان يقتصر على الرجال دون النساء والعبيد واألجانب (بني ارشيد و آخرون،
 .)2019أما الحضارة الرومانية و هي امتداد للحضارة اليونانية .و يعّد الفيلسوف الروماني
"شيشرون" الذي دافع بقوة على حقوق المواطنين ،بحيث يحق كل مواطن شريف أن يشترك
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بالشؤون العامة ،فالمواطنة يجب أن تشمل الجميع ،وأن السلطة البد أن تُست َمد من المواطنين
لتشكيل دولة القانون أو مجتمع القانون الــذي يكــون مــن مهامــه األساسيـة تنظـيم العالقــة بيــن
أفـراد المجتمع مـن جهة .والدولـة ككيان مستقل ،يخضع فيـه الجميـع القـانون الطبيعـي الـذي
يسمو فوق كل القوانين الوضعية (توشار ،و آخرون  )1983،فكانت المواطنة في بداية األمر
تقتصـر علـى أشـراف رومـا ،ثم توسـّعت لتشمل العامـة ،كما حازت المستعمرات التـي تستمتـع
رضـا دومـا علـى تعميـم صـفة المواطنة على مواطنيها" ،والحقيقة أن أكبر إنجاز سياسي
لإلمبراطورية الرومانية ،كان نقـل رعاياها تدريجيا إلى درجة المواطنة الرومانية" (دياب،
 .)2007وقد تط ّور مفهوم المواطنة تط ّورا نوعيا ً واتسع نطاق شموليته ليضم فئات المواطنين
البالغين سن الرشد من الجنسين ،كما اتسعت آليات ممارسته وازداد تأثيره عندما أصبح جميع
المواطنين كافة دون استثناء يتمتعون بحق المشاركة الفاعلة فـي اتخاذ القرارات الجماعية تعبيراً
عن كون الشعب مصدراً للسلطات ،و تع ّددت أبعاد مفهوم المواطنة لتشمل الجوانب اإلقتصادية و
اإلجتماعية و البيئية و كذلك الحقـوق السياسية و القانونية (بني ارشيد وآخرون.)2019 ،
معنى المواطنة :المواطنـة ( :)Citizenshipهي صفـة المواطـن التـي تُحـدد حقوقه وواجباته ،و
تتميز المواطنـة نـوع مــن الــوالء للبالد و وحدتها فــي أوقــات الســالم و الحــرب ،و التعــاون
مــع اآلخريــن فــي تحقيــق األهـداف القوميـة (بدوي .)1987،و قد قسّم بعض الباحثين
المواطنة إلى ثالثة أقسام مدنية ،و سياسية ،و إجتماعية :تتضمن المواطنة مجموع الحرية
الفردية حرية التعبير ،و التفكير ،و المعتقد و الحق في إبرام المعاهدات و الملكية ،أما المواطنـة
السياسـية فتتضمـن حـق المشـاركة فـي أعمـال السـلطة السياسـية عضـو فـي الهيئـة البرلمانيـــة
و االنتخابــات ،و تتضمن المواطنـة االجتماعيــة الحــق فــي الحصــول علــى قــدر مــن
الرخـاء االقتصـادي و األمـن ،إلـى الحـق فـي المشـاركة علـى نحـو كامـل فـي التـراث
االجتماعـي و الحيــاة وفـق معاييـر سائدة فـي المجتمـع (Buckmaster and Thomas,
. )2009
أما جون يوري فق ّدم اشكاالً جديدة من المواطنة و هي:
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 .1المواطنة الثقافية ( :)Cultural citizenshipو تعني بالتنوع الثقافي في المجموعات
االجتماعية ،حسـب العرق ،الجنس ،السـن ،و حقهم فـي المشـاركة الكاملـة في
مجتمعاتهم.
 .2مواطنة األقلية ( :)Minority's citizenshipو تشمل حقوق األقليات المنظمـة إلـى
مجتمعات جديدة و تمتعه بالحقوق والواجبات كاملة.
 .3مواطنة إيكولوجية ( :)Ecological citizenshipو تعنــي حقوق و واجبات المواطن
نحو األرض ،وتمتد للنبات و الحيوان ،جـودة الهـواء والمـاء.
 .4مواطنة عالمية ( :)International citizenshipوتعنى باتجاهات المـواطنين العالمية
تجاه ثقافة اآلخرين في العالم.
 .5مواطنة استهالكية ( :)Consumption citizenshipحـق المـواطنين فـي التمتـع
بالسـلع والخدمات من القطاعين العام والخاص.
 .6مواطنة التنقل{السياحة} ( :)Tourism citizenshipو تعنى بحقوق ومسؤوليات
الزوار تجاه األماكن الثقافية (غرابية.)2010 ،

مك ّونات المواطنة :للمواطنة مك ّونات أساسية ال تتحقق إال من خاللها ،وهي:
 .)1الحقوق :يُعرّف قاموس الخدمة االجتماعية الحقوق بأنها التزامات المجتمع تجاه كل أعضائه
والتي يستحقها الفرد قانونًيا وأخالقًيا عند طلبها ،و تعرف هذه الحقوق أكثر تحديًدا في الحقوق
المدنية وحقوق المساواة و حقوق اإلنسان (السكري .)2002 ،و من الناحية األصطالحية فقد
درج فقه القانون الوضعي المقارن على اتجاهات ثالثة فيما يتعلق بتعريف الحق :فاإلتجاه األول،
أو ما يطلق عليه المذهب الشخصي و يُعرِّف الحق بأنه قدرة أو سلطة إدارية يخ ّولها القانون
شخصا معينًا و يرسم حدودها (الرشيدي .)2005 ،االتجاه الثاني .أو ما يطلق عليه المذهب
الموضوعي و يُعرّف الحق على أنه مصلحة يحميها القانون و هذه المصلحة قد تكون مادية أو
معنوية .أما االتجاه الثالث ،أو ما يطلق عليه القانونيون المذهب المختلط الذي يجمع بين
االتجاهين السابقين ،و تهدف األنشطة الطالبية إلى تعريف الطالب بحقوقه و واجباته التي ينبغي
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عليه القيام بها ،في مفهوم المواطنة يتضمن حقوقًا يتمتع بها جميع المواطنين دون استثناء أو
تمييز وهذه الحقوق هي نفسها واجبات على الدولة والمجتمع (الحربي و محمد .)2017،
 .)2الواجبات :تمثل الواجبات أحد مكونات المواطنة األساسية و تعتبر ركنا ً أساسًيا في بناء
شخصية اإلنسان .فمن وجهة نظر الشريعة اإلسالمية تفرض المواطنة على اإلنسان جملة من
الواجبات الشر ّعية التي يجب القيام بها ،و االلتزام بمقتضاها؛ رعايًة الحق الوطن وسالمته (أبو
شاويش ،)2016 ،ومن أهمها .)1( :طاعة ولي األمر ،قال تعالىَ( :يا َّأيها اَّلِذين َآ ُمنوا أطيُعوا َّهَّللا
وِأطيُعوا الَّرُس َول و ُأولِي
اَأل ِمر ِمنُ ْكم )" (النساء .)51 ،و ( .)2النصيحة لوالة األمر ،و منها الدعاء لهم؛ إذ إن فيه صالح
البالد والعباد.
( .)3االلتزام بأنظمة الدولة وقوانينها ،إذ إن في ذلك رعاية للمصلحة العامة والخاصة
الدفاع عن الوطن وحمايته من أية مخاطر.
 .)3االنتماء:
يُمثّل اإلنتماء أحد مك ّونات المواطنة األساسية ،و يشير المفهوم إلـى انتساب الفرد لكيان ما،
يكون الفرد مندمجا فيه باعتباره عضوا مقبوالً و له شرف االنتساب إليه و يشعر فيه باألمان و
االستقرار ،و يعّد االنتماء قيمة مكتسبة يكتسبها الفرد خالل مراحل نموه نتيجـة تفاعله مع
المجتمع ،حيث يتعلم منذ الصغر االنتماء لألسرة و القرية أو المدينة ،و يعتبر االنتماء أساسا
للوالء ،و تقوم التربية الوطنية بالتركيز على مفهـوم
الوالء و االنتماء للدولة بما تغرسه من قيم واتجاهات العمل الجماعي و التخلي عـن
الذاتية واألنانية (المالكي1430 ،هـ) .و يعّد االنتماء مكونا ً من مكونات المواطنة ،إذ إنه ال ينفصل
عنها ،و يتضمن االنتماء عدد من األبعاد ،منها:
 .1الهوية :و هي تمثل مجموعة القيم المترابطة التي تنظم سلوك الفرد وتصرفاته.
 .2الديمقراطية :و تعنى مشاركة الفرد بمسئولية في جماعته وفق ما تسمح به قدراته
و إمكانياته.
 .3الوالء :و يعتبر الوالء جوهر االلتزام و االعتزاز بالوطن أرضا و شعبا ونظاما.
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 .4االلتزام :أي التمسك بالنظم والمعايير االجتماعية ،كونها الضامن لمنع االستغالل
و االحتكار (العامر .)2005،

 -4المشاركة المجتمعية:
تمثل المشاركة المجتمعية أحد مكونات المواطنة األساسية ،وهي ذات أهمية كبرى في المجتمع
حيث يتطلب ممارستها مهارات خاصة سواء كانـت مهـارات شخصية أو اجتماعية أو قيادية .و
ترجع أهمية المشاركة إلى أنها تهدف إلـى زيـادة خبرات األفراد و اإلسهام في نضجهم ،و هي
مشاركة في كل ما يتصل بـ الحيـاة اليوميـة
بصفة عامة و االجتماعية خاصة ،و من ثم ،فهي تعد لب المواطنة و جوهرها الحقيقـي؛ و من
أبرز أدواتها :األعمال التطوعية ،والمشاركة الفاعلة في كل ما يحقق مصلحة الوطن ،والحفاظ
عليه ،والمشاركة في مجابهة التحديات التي تواجهه (معافا .)2017 ،والمشاركة المجتمعية هي
إحدى القنوات التي تدعم المصلحة العامة و تنتمـي المواطنة ،وهذا سر قوتها كعنصر أساسي
مطلوب لتمتين روابط العالقات اإلنسانية بين أبناء المجتمع .في التوحد مع الجماعة يدفع الفرد
إلى بذل جهده من أجل إعالء مكانتها) الشمري.)2014 ،

أشكال المواطنة :هناك العديد من أشكال المواطنة منها ،المواطنة اإليجابية و فيها يشعر الفرد
بانتمائه تجاه وطنه و واجباته و يتمثل بالقيام بدور إيجابي لمواجهة السلبيات إن ظهرت ،في حين
أن المواطنة السلبية هي شعور الفرد بانتمائه للوطن ،و لكن يتوقف عند حدود النقد السلبي فقط،
وال يقوم بأي عمل إيجابي إلعالء شأن وطنه ،فعند ظهور الفرد حامال شعارات جوفاء ،بينما
واقعه الحقيقي يدل على عدم إحساسه واعتزازه بالوطن فتعرف هنا "بالمواطنة الزائفة" وهي أن
يحمل الفرد شعارات جوفاء ال تعكس الواقع و تمتاز بعدم اإلحساس باعتزازه بالوطن (السويدي،
 .)2001أما مق ّومات المواطنة الصالحة فتتمثل بإحساس المواطن بالعدالة و المساواة االجتماعية
و احترام األقلية ،و االلتزام بحقوق المواطنين جميعهم دون أي استثناء في المشاركة السياسية و
تكافؤ الفرص ،مع االعتدال و التوازن في السلوك والعمل ،إضافة إلى توفر احترام متبادل بين
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المواطنين بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الثقافة مع وجود ضمانات قانونية حقيقية تكفل
حقوقهم و تحدد واجباتهم (جرّار.)2011،

قيم المواطنة:
تُعـد قيـم المواطنـة مـن أبـرز القيـم التي تمثـل الغـذاء االجتماعـي و السياسـي الفـرد ،فتجعله
قادراً علــى التكيـّـف مــع نفســه و مــع مجتمعــه ،فهنــاك مــن يــري بأنهــا "اإلطــار الفكــري
لمجموعــة مــن المبــادئ الحاكمــة لعاقــات الفــرد النظــام فــي المجتمــع ،و التــي تجعــل
لإلنجـاز الوطنــي روحـا ً فـي تكويـن الحـس االجتماعـي و االنتمـاء ،مـا يسـمى بـ إرادة الفـرد
العمـل الوطنـي فـوق حـدود الواجـب ،مـع الشـعور المسـؤولية تحقيـق رمـوز الكفـاءة و المكانـة
المجتمعيـة فـي عالـم الغد" (مكروم .)2004 ،وهـى "مجموعـة المعاييــر المبـادئ بالمثـل العليـا
المتصلة بمضامين واقعية يتشـربها الفـرد مـن خـال تفاعلـه مـع الجماعـة ،و ترتبـط هـذه القيـم
المجـاالت السياسـية و االقتصاديـة و االجتماعية و الثقافية ،و تكــون بمثابة ضوابط و مواجهات
لسلوكيات الفــرد و ذلــك مــن أجــل تحقيــق وظـائـف معينـة بالنسـبه الفـرد و تساعد علـى
تنميـة المجتمـع وتطوره" (علي.)2017 ،

دواعي تنمية قيم المواطنة:
باإلمكان تصنيف دواعي تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة بالنقاط التالية:
 .)1االضطرابات والتقلبات نتيجــة التحديــات العولمــة و تجلّياتهــا فــي شــتى مجــاالت الحيــاة
المختلفــة ،و مــا نتــج عنهــا مــن مشــكالت اجتماعيــة ،سياســية ،ثقافيـة االقتصاديــة أبرزها
ضعــف االنتمـاء ،و ضيــاع الهويــة الذاتيــة.
 .)2موجـة التحـول نحــو الديمقراطيـة التــي اجتاحت العالــم بعــد انهيـار االتحـاد السوفيتي
السابق ودول الكتلة الشرقية.
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 .)3انتشـار األفـكار الداعيـة للديمقراطية و المجتمـع المدنـي علـى كافـة المسـتويات فـي عصـر
األلفيــة الثالثــة الــذي نعيشه اآلن الــذي هــو عصــر األفـراد و المجتمعات و الجمعيـات و
المنظمــات غيــر الحكوميــة (مرتجي.)2009 ،

دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة :الرجـوع إلـى قوانيـن التربيـة و التعليـم العالـي كافـة يتبين
لنا أن الهـدف األول إلنشـاء الجامعـات هـو تنشئة مواطنين مؤمنيـن بـاهلل منتمين لوطنهم و
لعروبتكم متحلّين بـروح المسـؤولية مطّلعين علــى تــراث أمتهم و حضارتهم معتزين بهــا
متابعين قضايــا اإلنســانية و قيامها و تطورها .و هـذه الوظائـف تعمـل علـى إشباع رغبات و
حاجات الطلبـة الفكريـة ،و العلميـة ،و االجتماعيـة و الثقافيـة ،و تعمـل علـى مسـاعدتهم ،و
ت ّكيفهـم مـع التطـورات الحاصلـة في مجتمعهم ،و تسـهّل
تعاملهــم مــع اآلخريــن فــي بنــاء عالقــات اجتماعية متطورة مــع اآلخريــن تخضع للتفكير
العمانــي لإلنســان .كمــا أن للجامعـات الــدور الكبيــر فــي توجيـه عقــول الشــباب ،واالعتزاز
الوطـن العربـي الكبيـر ،و اإليمـان بالوطن ،وقادته ،ورجاله ،و علمائه و تقويـة مشـاعر االنتمـاء
إلــى األمــة الخالدة ،و إبراز مفاخر هــذه األمــة ،و انتصاراتها التاريخيــة فــي الديــن ،و العلــم
و الخلق (شلدن.)2006 ،

و يقصـد تنميــة قيـم المواطنـة التربيــة الهادفة إلى تعزيز شعور الفرد باالنتماء إلى مجتمعه و
قيمـه و نظامه و بيئته و ثقافتـه ليرتقـي هـذا الشـعور إلـى حـد تتشبع الفـرد ثقافـة االنتمـاء وأن
مثـل ذلـك فـي سلوكه و فـي دفاعـه عـن قيـم وطنـه ومكتسباته فـإن تربيـة المواطنة تتضمن
تنميــة معرفــة الفــرد بمجتمعه و تفاعال إيجابيا مــع أفــراد بشــكل يســهم فــي تكويــن
مواطنيـن صالحيـن متمكنيـن مـن الحكـم علـى مـا يعترضهـم داخـل مجتمعهـم و خارجـه ويتحـدد
دور الجامعـة فـي تنميـة قيـم المواطنـة مـن خـال خلـق منـاخ أو بيئـة تعليميـة مناسبة تشجع
الطلبــة علــى اكتساب هــذه القيــم ،يتحــدد هــذا الــدور مــن خــالل أسـتاذ الجامعــة الــذي
يجــب أن يكــون قــد حسنـة أمــام الطلبــة وقيامه بــدور المغربــي الفاضل الــذي تتجسد فــي
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شـخصيته تلـك القيـم ويكـون أقـرب إلـى الديمقراطيـة ويكـون عالقـات وديـة بينـه وبيـن الطلبـة،
يحترمهم و يسـامح لهـم التعبيـر عـن رأيهم بحرية بجانب ذلـك تلعـب األنشطة الطالبية دورا
مه ًمـا و بـارزا فـي تنميـة قيـم المواطنـة فـي الكليـات مـن خـال تجسـيد روح التعـاون و العمـل
التطوعي و التسامح و العدل و المساواة و المشاركة و قبـل ذلـك يأتـي دور المقررات والخطط
الدراسية فـي تنميـة قيـم المواطنـة بمـا تتضمنه مـن مستـوى معرفي و مواقـف تسـهم إسـهاما
كبيــرا فــي هــذا الجانــب (ابو حشيش .)2010،
فــإن الوعــي بقيــم المواطنــة لــدي الشــباب الجامعــي ينعكــس فــي شـكل أو بأخـر ،كمـا
يتمثـل فـي سـعي الطـاب إلـى تحمـل مسـئولياتهم داخـل المنـاخ الجامعـي مــن خــال مشــاركات
إيجابية فــي مناقشة األهــداف و حريــة التعبيــر ،والتخطيـــط لألنشطة الطبيـة ،وأن يستطيع
الطالب العمـل بشـكل تعاوني فـي وضـع األولويات واتخـاذ القـرارات مـع مـن يهتمـون بشـئون
حياتهم ،ومـن ثـم يمكـن أن تلعـب الجامعـات دوراً بـارزاً فـي تنميـة قيـم المواطنـة لـدي طبهـا،
إذا ما توافرت لها سـبل االسـتثمار الـواعـي إلمكانات الحيـاة الجامعيـة ومــن مناهــج دراســة
وأنشطة طيبــة و هيئــة التدريــس واقعيــة ،ويمكـن دراســة دور الجامعــة
فـي تنميـة قيـم المواطنـة لـدي طابهـا مـن خـال المقومات األساسية للجامعة وهـي :اإلدارة
الجامعيــة ،األنشطة الطبيــة ،المناهــج الدراســية ،األســتاذ الجامعــي (ابو حشيش .)2010 ،فإن
الوعــي بقيــم المواطنــة لــدى الشــباب الجامعــي ينعكــس فــي شـكل أو بأخـر ،كمـا يتمثـل فـي
سـعي الطـاب إلـى تحمـل مسـئولياتهم داخـل المنـاخ الجامعـي مــن خــال مشــاركات إيجابية
فــي مناقشة األهــداف و حريــة التعبيــر ،و التخطيــط لألنشطة الطالبية ،وأن يستطيع الطالب
العمـل بشـكل تعاوني فـي وضـع األولويـات و اتخـاذ القـرارات مـع مـن يهتمـون بشـئون
حياتهـم ،و مـن ثـم يمكـن أن تلعـب الجامعـات دوراً بـارزاً فـي تنميـة قيـم المواطنـة لـدي طبهـا،
إذا ما توافرت لها سـبل االسـتثمار الـواعـي إلمكانات الحيـاة الجامعيـة و مــن مناهــج دراســة و
أنشطة طبيــة و هيئــة التدريــس واعية ،و يمكــن دراســة دور الجامعــة فـي تنميـة قيـم
المواطنـة لـدي طابهـا مـن خـال المقومات األساسية للجامعة و هـي :اإلدارة الجامعيــة ،األنشطة
الطالبية ،المناهــج الدراســية ،األســتاذ الجامعــي (علي.)2017 ،
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ثانياً :الدراسات السابقة:
(-.)1دراسة (مكروم :)2004 ،هدفت الدراسة إلى محاولة التعرّف على األطر النظرية الحاكمة
لدور الجامعة في تنمية قيم المواطنة و االعتبارات الحاكمة مسؤولياتها في هذا المجال ،وقد
أجريت دراسة ميدانية باستخدام أداتين :األولى مقابلة مع عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة
المنصورة ،و الثانية استبانة تم تطبيقها على عينة من طالب السنوات النهائية بجامعة المنصورة.
و من نتائج الدراسة هذه تبين ما يلي:
● أن دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى طالبها يتم من خاللك.
● االندماج في الخدمة التطوعية.
● األنشطة الطالبية واألنشطة المصاحبة للمناهج والمقررات الدراسية.
● حسن تمثيل صوت الطالب في بيئة القرار الجامعي.

و هناك مجموعة مشكالت تعيق دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى طالبها و هي:
(مشكالت تتعلق بأهداف التعليم الجامعي ،و المناهج ،و مسئوليات أعضاء هيئة التدريس ،األداء
الجامعي و جودته ،و األنشطة الطالبية) .و على ضوء ما أبرزته نتائج الدراسة تم اقتراح
التوصيات التالية-:
● تفعيل دور الريادة العلمية والرعاية الطالبية.
● التخطيط الجيد معسكرات الشباب الجامعي.
( .)2دراسة الشرقاوي ( :)2005هدفت الدراسة الوقوف على مستوى وعي طالب التعليم
الجامعي بقيم المواطنة مثل قيمة حب الوطن ،االنتماء ،الوالء و الحرية والمشاركة الجماعية
ومدى تأثير هذا الوعي بمجموعة من المتغيرات الجنس و اإلقامة و التخصص ومستوى تعليم
األب واألم ،ولتحقيق ذلك تم استخدام أداة البحث المتمثلة في استبانة لقياس مدى وعي طالب
الجامعة ببعض قيم المواطنة .و قد أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أنه بالرغم من وعي طالب
الجامعة بقيم المواطنة ،فإن هناك قصوراً في دور الجامعة في أداء هذا الوعي .وقدمت الدراسة
رؤية مقترحة لتفعيل دور التعليم الجامعي في إنماء قيم المواطنة وتأكيد الهوية المصرية لدى
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طالبها من خالل المناهج الجامعية و المناخ الجامعي ،و أسلوب أداء أعضاء هيئة التدريس
واألنشطة الجامعية و غير ذلك.

( .)3دراسة العقيل ( :)2014هدفت الدراسة التعرّف إلى دور الجامعات األردنية في تدعيم قيم
المواطنة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .و تك ّونت عينة الدراسة من ( )371عضو هيئـة
التـدريس فـي الكليـات العلميـة و اإلنسـانية ،فـي الجامعـات األردنيـة (جامعـة اليرمـوك ،جامعــة
آل البيــت ،جامعــة جــدار ،جامعــة اربــد األهليـة) ،تــ ّم اختيــار هم بالطريقة الطبيـــة
العشـــوائية .تحقيـــق أهـــداف الدراســـة ،أعـــد الباحث ـــان اســـتبانة تكونـــت بصورتها
النهائية من)  )28فقرة .و قد أظهـرت نتـائج الدراسـة ّ
أن أبـرز قـيم المواطنـة التـي تسعـى
الجامعـات إلـى ترسيخها لـدى منتسـبيها مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريس هي :الوالء
واالنتماء للوطن ،وحب الوطن والحرص على أمنه واستقراره .كما بيّنت الدراسة ّ
أن درجة
إمكانية قيام الجامعات األردنية في تدعيم قـيم المواطنـة من وجهة نظر أعضـاء هيئـة التـدريس
جـاء لدرجـة متوسطـة علـى األداة ككـل ،حيـث حصل على متوسط حسابي بلغ (3.31(.
وأظهرت الدراسة أيضًـا وجود فروق ذات داللة إحصائية معنوية ()Significant difference
عنـد مسـتوى الداللـة ( ( p≤0.05حـول مـدى إمكانية الجامعات األردنية في تدعيم قـيم
المواطنـة تعـز أثـر نـوع الجامعـة و نـوع الكليـة ،و جـاءت الفروقات لصالح الجامعات الخاصة.
في حين أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية (Insignificant
 )differencesعند مستوى الداللة ()p=0.05تعزى ألثر الكلية .وفي ضوء نتائج الدراسة قـ ّدم
الباحثان عـدداً من التوصيات منها :تبنّـي الجامعـات فـي فلسفاتها التربويـة قـيم المواطنـة وتفعيلها
نظريـا ً و تطبيقيـا ً داخـل مؤسساتها ،وأن يكـون للجامعـات دور فـي تفعيـل نظـام المساءلة و
الرقابـة للقضـاء علـى الفسـاد داخل الجامعات ،وتطبيق األنظمة و القوانين والقضاء على
الواسطة والمحسوبية.
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( .)4دراسة الثبيتي و محمد ( :)2016استهدفت هذه الدراسة معرفة دور إدارة جامعة تبوك في
تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة ،وكذلك تحديد ما إذا كانت هناك فروق في قيم المواطنة تعزى
لمتغيرات الدراسة )المستوى الدراسي ،والجنس ،والتخصص) .ولتحقيق أهداف الدراسة ،تمت
االستعانة بالمنهج الوصفي من خالل استبانة طبقت على عينة تتكون من  590من طلبة الجامعة
في المقر الرئيس في مدينة تبوك السعودية .و توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها ارتفاع
المستوى العام للمواطنة لدى الطلبة بجامعة تبوك .كما اتضح أن الوالء للوطن يمثل أعلى قيم
المواطنة ،يليه االلتزام بمعايير المجتمع ،ثم الشعور بالمسؤولية األخالقية تجاه المجتمع .ولم توجد
فروقات جوهرية ٍ( )Significant differencesفي مستوى المواطنة بوجه عام تعزى إلى
التخصص أو الجنس أو المستوى الدراسي ،بينما اتضح أن الفتيات أكثر التزاما ً بمعايير المجتمع
من الشباب في جامعة تبوك .كما أوضحت الدراسة أن الخريجين أكثر التزاما ً معايير المجتمع من
المستجدين ،ولم توجد فروق دالة تعزى لمتغيرات الدراسة فيما يتعلق بالشعور بالمسؤولية
األخالقية تجاه المجتمع ،وأظهرت النتائج أيضا ً وجود ارتباط إيجابي دال إحصائيا ً بين الدور
الذي تقوم به إدارة الجامعة و بين قيم المواطنة لدى الشباب من الذكور واإلناث في جامعة تبوك.

منهجية البحث واجراءاته :اعتمد بحثنا المنهج الوصفي التحليلي ،ذلك المنهج الذي ي ّمكن الباحث
من الت ّوصل إلى حقائق دقيقة عن الظروف القائمة ،واستنباط العالقات المهّمة ،القائمة بين
الظاهرات المختلفة و تفسير معنى البيانات ،فهذا المنهج يقوم على دراسة الظاهرة كما توجد في
الواقع و يهتّم بوصفها وصفا ً دقيقاً ،و يعّبر عنها تعبيرا ك ّميا ً و كيفياً ،في التعبير الكيفي يصف لنا
الظاهرة ويوضح خصائصهاّ .أما التعبير الكمي ويعطينا وصفا ً رقميا ً يوضح مقدار هذه الظاهرة
أو حجمها و درجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة (النجار.)265: 2013 ،

إجراءات البحث (طريقة العمل):
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 .1مجتمع البحث :لقد تم جمع المعلومات الخاصة بالمجتمع األصلي والذي يتضمن جميع الهيئة
التدريسية لجامعة الكتاب األهلية للعام الدراسي  2021-2020و البالغ عددهم ( )373تدريسي
و تدريسية بواقع ( )285تدريسي و ( )88تدريسية في ( )9كليات التابعة لجامعة الكتاب األهلية:

 -2عينة البحث :يمكن تعريف عينة البحث" بأنها ذلك الجزء من المجتمع التي يجري اختيارها
وفق قواعد و طرق علمية بحيث تمثل المجتمع تمثيالً صحيحا (السماك )1986 ،و قد تم اختيار
عينة البحث من الهيئة التدريسية بالطريقة العشوائية الطبقية التناسبية .و هذا النوع من العينات
أكثر تمثيالً للمجتمع األصلي ألنه فضال ًعن تقسيم المجتمع األصلي إلى طبقات فإن الباحث يقوم
باختيار عدد من كل طبقة بطريقة عشوائية لكي يتناسب هذا العدد مع حجمها الحقيقي في المجتمع
األصلي (غرايبة .)2002 ،وبلغت عينة البحث الحالي ( )100تدريسي و تدريسية و تشكل
نسبة  %27من أفراد المجتمع األصلي ،و بواقع ( )80تدريسي و ( )20تدريسية ،و البد من
االشارة هنا بأنه ال يوجد عدد محدد أو نسبة مئوية معينة من حجم المجتمع األصلي يمكن تطبيقه
على جميع الدراسات (دويدري .)2000 ،و ال توجد قواعد مقنّنة لتحديد حجم العينة بدرجة
مقبولة فلكل موقف حالته الخاصة (سعيد.)1990 ،

 .)3أداة البحث :تم استخدام االستبانة ( )Questionnaireبوصفها أداة رئيسية لتحقيق أهدافها
واإلجابة عن أسئلتها ،و تضمنت:

(أ) .صدق أداة البحث :حيث جرى التحقق من صدق األداة بعرضها على عشرة من المحكمين
من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ،وقد اعتمد موافقة ( )8من المحكمين على الفقرة ،أي ما
نسبته)  )%80فأكثر داللة على صالحيتها إذ شارك المح ّكمون بمالحظاتهم تتعلق بانتماء
الفقرات للمجاالت وإعادة صياغة بعض الفقرات.
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( .)2ثبات أداة البحث :للتحقق من ثبات األداة استخدمت طريقـة االختبـار وإعادة االختبار ،إذ تم
توزيع األدوات على ( )30تدريسي و تدريسية من خارج عينة الدراسـة ،وإعادة تطبيقها عليهم
بعد مضي أسبوعين .تبعها احتساب معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون (Pearson
 ،)Correlation Coefficientوبلغت قيمة معامل االرتباط الكلي ألداة الدراسة ( )0.85وهذا
يمثل ثباتا ً عالياً .وجرى التحقق من ثبات أداة البحث بطريقة االتساق الداخلي ،وذلك باستخدام
معامل) كرونباخ ألفا( إلختبار درجة توافق ردود المستجيبين على أسئلة االستبانة ،إذ تبين أن
معامالت الثبات مجاالت االستبانة جيدة ومقبولة ألغراض الدراسة ،فقد بلغت قيم كرونباخ ألفا
للدرجة الكلية( )0.91و لمجال االنتماء والوالء ( )0.8و لمجال التسامح واحترام اآلخر) (0.82
و لمجال الوعي السياسي)  )0.83و لمجال العمل الجماعي) .)0.82و تضمنت االستبانة الخاصة
بقيم المواطنة بصورتها األولية من ( )33فقرة وتألفت االستبانة من المجاالت اآلتية :المجال
األول :قيم االنتماء وقد تضمن ( )9فقرة  ،المجال الثاني :قيم التسامح وقد تضمن ( )8فقرة،
المجال الثالث :قيم الوعي السياسي وقد تضمن ( )8فقرة المجال الرابع :قيم العمل الجماعي تضم
( )8فقرة .وهذه االستبانة تكشف عن مستوى دور عضو هيئة التدريس في تنمية قيم المواطنة.
وقد اعتمدت فقرات االستبانة على األدب التربوي المتعلق بقيم المواطنة و الدراسات السابقة مثل
دراسة عمارة ( )2010و وضعت االستبانة بصورتها األولية تمهيدا للتأكد من صدقها و ثباتها
بعرضها على مجموعة محكمين ( )10و على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة و من خارج
عينتها وقد فرضت األسئلة تع ّدد مقاييس االجابة ،و ذلك باالعتماد على مقياس ليكرت الثالثي
[ ]Triple Likert Scaleالمتضمن :موافق بدرجة كبيرة ( )3درجة ،موافق إلى حد ما ()2
درجة ،غير موافق ( )1درجة.
الوسائل اإلحصائية:
تم إستخدام الوسائل اإلحصائية التالية:
-1

معادلة بيرسون العادة االختبار ومعرفة الثبات بطريقة إعادة االختبار.

-2

معادلة ألفا كرونباخ ( )Cronbach's alpha equationلمعرفة الثبات.

-3

التكرارات والنسب المئوية والوسط المرجّح والوزن المئوي.
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نتائج البحث:
(أ) :قيم المواطنة
إجابة السؤال األول :التعرّف على دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لطلبتها من وجهة نظر
الهيئة التدريسية الكلي؟ لإلجابة عن السؤال تم حساب التكرارات و إيجاد الوسط المرجّح و الوزن
المئوي لكل فقرة وقد رتبت حسب أعلى قيمة ّ .1
أن قيم االنتماء من وجهة نظر التدريسيين قد
تباينت فعالً .فقد جاءت الفقرة (" )6إظهار الجامعة اعتزازها باللغة العربية وثقافتها العربية في
حواراتها مع طلبتها و زمالئهم" المرتبة األولى بوسط مرجح ( )2.15و وزن مئوي (.)%71.7
و أيضا الفقرة (" )8دعم الجامعة ثقة الطلبة في المقدرة على التغيير والعطاء من خالل
عرض نماذج من السير الذاتية المفكرين والقادة" المرتبة األولى مكرّر بوسط مرجح ()2.15
و وزن مئوي ( )%71.7بينما جاءت الفقرة ( )2المرتبة الثانية "إرشاد الجامعة الطلبة بأهمية
الحفاظ على الممتلكات العامة للوطن وحمايتها من التخريب" .بوسط مرجح ( )2.12و وزن
مئوي ( .)%70.7ويتضح لنا أيضا بأن مجال االول و هو قيم االنتماء متحققة لكن بدرجات
مختلفة (جدول.)1 -

(ب) المجال الثاني :قيم التسامح
أن قيم التسامح من وجهة نظر التدريسيين قد تباينت فقد جاءت الفقرة (" )3جعل الطالب يشارك
بالحوار والمناقشة في األنشطة التي تنظمها الجامعة" المرتبة األولى بوسط مرجّح ()2.19
ووزن مئوي ( ،) %73وجاءت بالمرتبة الثانية الفقرة ( " )4تعمل على إيجاد مناخ من التسامح
والعدالة والمساواة بين أفراد المجتمع الجامعي" .بوسط مرّجح ( )2.13و وزن مئوي ()%71
وجاءت الفقرة ( )2المرتبة الثالثة "حرص الجامعة على توعية طالبها بأهمية و احترام حرية
اآلخر" بوسط مرجح ( )2.12ووزن مئوي ( .)%70.67ويتضح لنا أيضا بأن المجال الثاني
وهو قيم التسامح متحققة و إن كانت بدرجات متفاوتة (جدول.)2-
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(ج) المجال الثالث :قيم الوعي السياسي
أن قيم الوعي السياسي من وجهة نظر التدريسيين قد تباينت فقد جاءت الفقرة ( " )1تسمح للطلبة
ويشجعهم على ممارسة حرية التعبير عن الرأي داخل المحاضرة ".المرتبة األولى بوسط
مرجح( )2.21ووزن مئوي( )%73.67وجاءت الفقرة ( " )3توعي الطلبة بدور القانون في
تحقيق األمن واالستقرار ".بالمرتبة الثانية بوسط مرجح ( )2.13و وزن مئوي()%69.7
وجاءت الفقرة ( " )2تؤكد حق الطلبة في المشاركة في صنع القرارات التي تحدد مستقبل
حياتهم ومجتمعهم ".بوسط مرجح ( )1.94ووزن مئوي( .)%64.7و يتضح لنا ايضا ان المجال
الثالث قيم الوعي السياسي متحققة وإن كانت بدرجات مختلفة باستثناء الفقرة (" )8تناقش مع
الطلبة األحداث الجارية على الساحة العربية واالسالمية والعالمية ".التي حصلت على المرتبة
األخيرة ( )7بوسط مرجح ( )1.65و وزن مئوي ( ( )%50جدول .)3-

(د) المجال الرابع :قيم العمل الجماعي
إن قيم العمل الجماعي من وجهة نظر التدريسيين قد تباينت فقد حصلت الفقرة ( " )2تؤكد للطلبة
أساليب المحافظة على البيئة وحمايتها" على المرتبة األولى بوسط مرجح ( )2.5ووزن
مئوي( )%68.3وحصلت الفقرة ( " )1تؤكد الجامعة ضرورة تغليب المصلحة العامة على
المصلحة الشخصية  ".على وسط مرجح ( )1.94ووزن مئوي( )%64.67وحصلت الفقرة()6
" تكلف الطلبة بأنشطة تتطلب ممارسة العمل الجماعي واكتساب روح الفريق  ".على المرتبة
الثالثة بوسط مرجح ( )1.88ووزن مئوي( .)%62.67وبذلك اتضح أن المجال الرابع قيم
العمل الجماعي متحققة باستثناء الفقرة ( " )8تنمي مهارات إدارة األزمات" بوسط مرجح
( )1.33و وزن مئوي (( )%44.3جدول .)4-
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االستنتاجات (:)Conclusions
يستنتج الباحث من خالل نتائج البحث ما يأتي:
-1أن االستبانة قد تضمنت ( )4مجاالت وقد تحققت اغلب فقرات االستبانة إال في فقرتين أحدهما
الفقرة ( )8في المجال الثالث  :قيم الوعي السياسي والتي تنص " تناقش مع الطلبة األحداث
الجارية على الساحة العربية واالسالمية والعالمية" وهذا يعني أن الجامعة لم تنفتح امام االحداث
العالمية والعربية واالسالمية فكانت محصورة على األحداث المحلية وهذا المؤشر يجعلنا ان
ندعو الى االهتمام باألحداث العالمية إن كانت عربية او اسالمية او اجنبية .أما الفقرة الثانية
فكانت في المجال الرابع  :قيم العمل الجماعي الفقرة ( " )8تنمي مهارات إدارة األزمات" وهذه
الفقرة مهمة جدا في حياة اليوم الجامعي للطلبة والهيئة التدريسية وإدارة األزمة تعني كيفية
التعامل اثناء ازمة ما كأزمة الوباء أو أزمة الحروب والسيما ان خطر داعش لم ينتهي بعد ولذلك
على الجامعة االهتمام بهذا الموضوع لخطورته
 -2لقد تراوحت األوساط المرجحة لكل االستبانة بين ( )1.33 -2.21أوزان مئوية تراوحت بين
( )%44.3(-)%73.7و يتضح لنا أن هذه النسب متوسطة ليست مرتفعة ولذلك على الجامعة أن
تعيد النظر في قيم المواطنة بصورة أكثر جدية .

التوصيات
بناء على نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي باآلتي
 1(.زيادة االهتمام بتوفير الموارد واالمكانيات كافة من قبل الجامعة لتعزيز االنتماء للطلبة
 .)2التدريب المستمر ألعضاء الهيئة التدريسية لتطوير أدائه ورفع كفاءته ،بما يضمن تناوله
للقضايا بشكل مبتكر ،و استخدامه للمواقف التعليمية في بلورة المفاهيم المجردة و تطبيقه
ألساليب الحوار الديمقراطي و مبادئ المشاركة في صنع القرار وتمكين الطلبة من ممارسة
حقوقهم و االلتزام بمسئولياتهم .
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 .)3تشجيع أعضاء هيئة التدريس على مناقشة مشكالت المجتمع المحلي واألحداث الجارية مع
الطلبة واالشتراك بحثا عن حلول لهذه المشكالت وطرق تنفيذ الحلول التي يتم التوصل إليها.
 .)4تأهيل وتدريب أستاذ الجامعة على مفهوم التربية من أجل المواطنة حتى يمكن أستاذ الجامعة
من استخدام طرق تدريس ،تتيح للطلبة قيم المواطنة الالزمة مثل العمل الجماعي ،والمشاركة
اإليجابية ،التسامح.
 .)5وضع خطة استراتيجية تتبناها إدارة الجامعة لالرتقاء بقيم المواطنة لدى الطلبة وتنمية
الشعور بالمسؤولية األخالقية من جانبهم تجاه المجتمع الذي يعيشون فيه
 .)6االهتمام بشكل أكبر من جانب إدارة الجامعة بالمكون االجتماعي والقيمي لدى الطالب
واستهدافهم في كل ما يقدم من برامج وأنشطة اجتماعية وتعليمية ،وترفيهية
 .)7تساعد الجامعة طلبتها على إدراك مكانة وطنهم عربيا َ وإسالميا َ وعالميا.
 .)8تعزز الجامعة لدى طلبتها الوالء الوطني.
 .)9إعداد كتيبات للهيئة التدريسية يشار فيها إلى أبرز قيم المواطنة والممارسات السلوكية
المعبرة عنها التي ينبغي أن يلتزم بها التدريسي .
 .)10إنشاء وحدة ذات طابع خاص تكون تحت مسؤولية إدارة جامعة الكتاب مباشرة تستهدف
متابعة ورصد كل ما يتعلق بالمواطنة وتنميتها لدى الطلبة في الجامعة و تُعنى بقياس الوالء
الوطني وما يعتريه من تأثيرات داخلية وخارجية.

المقترحات و التوصيات:
إجراء عدد من المقترحات اآلتية:
-1

إجراء دراسة مقارنة بين جامعة الكتاب و جامعات أخرى عراقية في موضوع

المواطنة.
-2

إجراء دراسة مشابهة لهذه الدراسة لكن من وجهة نظر الطلبة.

-3

إجراء دراسة برنامج إثراء المواطنة لدى طلبة الجامعة.
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جدول( :)1 -أ) :قيم المواطنة
التعرّف إلى دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لطلبتها من وجهة نظر الهيئة التدريسية الكلي
للمجال األول (أ) ،قيم اإلنتماء( :ت) تسلسل (ت.ف.س) تسلسل الفقرة في االستبانة
( .)Questionnaireموافق بدرجة كبيرة (  ،)//موافق إلى حد ما ( ،)/غير موافق (.)X

تت
ف
س
6 1
8 1
2 2
7 3
1 4
3 4
4 5
9 6
5 7

الوسط الوزن
التكرارات
الفقرة
 Xالمرج المئوي
/ //
()%
ح
تبين الجامعة اعتزازها باللغة العربية وثقافتها العربية 71.7 2.15 34 23 45
في حواراتها مع طالبها و زمالئهم.
71.7 2.15 56 33 31
تدعم الجامعة ثقة الطلبة في المقدرة على التغيير
والعطاء من خالل عرض نماذج من السير الذاتية
المفكرين والقادة.
70.7 2.12 33 22 45
ترشد الجامعة الطلبة بأهمية الحفاظ على الممتلكات
العامة للوطن وحمايتها من التخريب.
تبرز الجامعة عضو هيئة التدريس البعد الوطني في 68 2.04 44 38 28
ندوات الموسم الثقافي بالجامعة.
تشجع الجامعة الطلبة على التمسك بالمبادئ والثوابت 66 1.98 36 30 34
الدينية.
66 1.98 37 28 35
تذكر الجامعة نماذج من البطوالت العراقية في
المحافظة على تراب الوطن و استقالله.
63
تعرّف الجامعة الطلبة بأخطار التقليد االعمى و الذوبان 1.9 43 24 33
في الثقافات األخرى
57 1.72 45 28 27
تنمي الجامعة اتجاهات إيجابية نحو المنتجات
والصناعات الوطنية.
54 1.62 48 23 45
تعزز الجامعة نظرة الطلبة االيجابية نحو اآلسرة و
التمسك بتقاليدها.
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(ب) المجال الثاني( :ب) .قيم التسامح
(جدول  :)2.التعرّف على دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لطلبتها من وجهة نظر الهيئة
التدريسية الكلي للمجال قيم التسامح .موافق بدرجة كبيرة (  ،)//موافق إلى حد ما ( ،)/غير
موافق (.)X

ت

الفقرة

3 1

تجعل الطالب يشارك بالحوار والمناقشة في

التكرارات
//

/

الوسط
X

المرج

الوزن
المئوي
%

ح
29 35

56

2.19

73

األنشطة التي تنظمها الجامعة.
4 2

تعمل على إيجاد مناخ من التسامح والعدالة

29 37

44

2.13

71

والمساواة بين أفراد المجتمع الجامعي.
2 3

تحرص الجامعة على توعية طالبها بأهمية و

30 36

44

2.12

70.7

إحترام حرية اآلخر .
1 4

تشجع الجامعة الطلبة على االنفتاح على

32 32

46

2.06

68.7

الحضارات االخرى و اإليمان بأهمية الحوار بين
الثقافات المختلفة.
6 5

تؤكد ضرورة نبذ العنف و التعصب.

18 42

40

2.02

67

5 6

تدرب الطلبة على تقبل النقد و اآلراء المختلفة .

33 27

40

1.87

62

8 7

تدرب الطلبة على الحوار القائم على اإلقناع بالحجة

34 23

44

1.78

63

و الدليل.
7 8

تجعل الطلبة يناقشون في كيفية مواجهة األخطار

34 21

45

1.76

59

الثقافية عند التعامل مع االنترنت.
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(جدول ( :)3.ج) قيم الوعي السياسي :التعرّف إلى دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لطلبتها
من وجهة نظر الهيئة التدريسية الكلي للمجال قيم الوعي السياسي .موافق بدرجة كبيرة ( ،)//
موافق إلى حد ما ( ،)/غير موافق (.)X

ت ت
ف
س الفقرة
1 1

تسمح للطلبة و تشجعهم على ممارسة حرية

التكرارات
//

/
23

X
38

49

الوسط
المرج
ح

الوزن
المئوي
()%

2.21

73.67

التعبير عن الرأي داخل المحاضرة.
3 2

توعي الطلبة بدور القانون في تحقيق

37

25

48

2.13

69.67

األمن واالستقرار .
2 3

تؤكد حق الطلبة في المشاركة في صنع

34

26

40

1.94

64.67

القرارات التي تحدد مستقبل حياتهم
ومجتمعهم.
4 4

تحث الطلبة على ضرورة احترام القوانين

32

28

40

1.92

64

واللوائح الجامعية .
7 5

ترشد الطلبة بحقوق وواجبات المواطن

35

22

43

1.92

64

العراقي.
5 6

تنمي لدى الطلبة وعيا ً بثقافة المجتمع

25

38

37

1.88

62.67

المدني ودور منظماته في خدمة المجتمع.
6 7

تنمي روح المواطنة لدى الطلبة و

29

26

45

1.84

61.3

المسؤولية تجاهها.
7 8

تناقش مع الطلبة األحداث الجارية على

20

25

55

1.65

50

الساحة العربية و االسالمية و العالمية.
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(جدول ( :)4.د) .قيم العمل الجماعي :التعرّف على دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لطلبتها
من وجهة نظر الهيئة التدريسية الكلي للمجال "قيم العمل الجماعي" .موافق بدرجة كبيرة ( ،)//
موافق إلى حد ما ( ،)/غير موافق (.)X
ت ت الفقرة
ف

التكرارات
//

/

X

س
2 1

تؤكد للطلبة أساليب المحافظة على البيئة و

33

29

48

الوسط

الوزن

المرج

المئوي

ح

()%

2.5

68.3

حمايتها.

1 2

تؤكد الجامعة ضرورة تغليب المصلحة العامة

35

24

41

1.94

64.7

على المصلحة الشخصية.
6 3

تكلف الطلبة بأنشطة تتطلب ممارسة العمل

33

16

51

1.88

62.7

الجماعي واكتساب روح الفريق.
5 4

تغرس روح المبادرة لدى طلبته للعمل

30

26

44

1.86

62

التطوعي لخدمة المجتمع.
3 5

تنمي احترام الوقت واستثماره لدى الطلبة و

28

29

43

1.85

61.7

التخطيط المسبق إلنجاز األعمال.
5 6

تعزز نظرة الطالب اإليجابية نحو قيم العمل

25

32

43

1.82

60.7

واإلنتاج.

7 7

تعزز نظرة الطلبة االيجابية نحو دور القطاع

23

35

42

1.81

60.3

الخاص في التنمية.
8 8

تنمي مهارات إدارة األزمات.

20

23

57

1.33

44.3
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