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ملخص الدراسة:

للمعرفةدورھاتعاظموالجامعیةالمؤسسةدورفيتعقّدمنالحاليعصرنایتسمالذيالوقتفي

فيتعددوالفكرفيتصارععنھانتجالتياالتصاالتوثورةالعولمةلتأثیراتالدائمةللمتابعةو

الوطنیةالھویةعنللدفاعبالتصديالمنوطةھيالجامعةأصبحتحیثاألیدیولوجیات،

لطلبتھاالمواطنةقیموتنمیةزرعفيالجامعةدورلمناقشةتربویةدراسةالبحثیتناولللمجتمع،

منجملةإلىأدتالتيوالخارجیةالداخلیةالتحّدیاتمواجھةفيالتدریسیةالھیئةنظروجھةمن

أحیاناًاألولویاتتحتلالضیقةالوالءاتأصبحتحیثجمیعاًنعیشھاالتياالجتماعیةالتغیرات

الفئةالشباب،علىبالذاتیّركزوالبحثالھویة.واالنتماءوالمواطنةمبدأحسابعلى

وبھویتھااإلحساسوللمجتمعاالجتماعیةالقیمعلىللحفاظعلیھاالمعّولوالمعنیةوالمقصودة

والتفاعلاألخرى،الثقافاتعلىالوقتنفسفياالنفتاحمعأجلھامنوالتضحیةبھااالعتزاز

العولمةسلبیاتمنالتخفیفوالتوازنمسایرةبغیةالموضوعیة،واالنسجاممنجوفيمعھا

منذلكصاحبماوالعالمیة،والمحلیةالثقافاتبینالحدودإنھیاروتحّوالت،منصاحبھاوما

الوعيوقیمالتسامح،المھمةاإلجتماعیةالقیمتأثیرالبحثتضمنقدوكثیرة.أحیاناَسلبیةآثار

المراحلأھممنالجامعةتعدلذاوالعراق.فيالمواطننفسیةعلىالجماعيالعملوالسیاسي،
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أدوارھمأداءمنوتمكینھمالعملیة،الحیاةإلىللدخولتأھّلھمعنالمسؤولةأنھاإذالطلبةحیاةفي

السیاسیةوالوطنیةواإلجتماعیةالتنشئةفيالمھمدورھاإلىإضافةواقتدار.بكفاءةاالجتماعیة

التيالمختلفةالوطنیةالمھاراتوالقیمإكسابھموالالزمة،المعرفةوبالقیمتزویدھمخاللمن

ھيالحالیةالدراسةفيالمجتمع.معالتكیّففيكذلكتساعدھمالتيوصالحینمواطنینتجعلھم

ظلفيالجامعيالشبابلدىالمواطنةقیمغرسوتسمیةكیفیةمجالفيالبحثيالجھداستكمال

اإلنحراف الفكري و الثقافي الذي یتعرض إلیھ المجتمع العراقي.

الكلمات المفتاحیة: وجھات نظر التدریسیین، المواطنة، تأثیر الجامعة، العراق

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:

ظلوفيوالخارجیةالداخلیةالمؤثراتنتیجةجمةمخاطرمنالمجتمعلھیتعرضماخضمفي

ماعنناھیكخاصبوجھوالعراقعام،بوجھالعربيالوطنبھایمرالتياالجتماعیةالتغیرات

االجتماعينظامناعلىالتواصلوسائلتغلغلمناالتصاالتوثورةالحدیثةالتكنولوجیاصاحب

الدورأھمیةتبرزالجامعي،الشبابلدىوالمواطنةالوالءقیمبفقدانتھّددسلبیاتمنأفرزتھوما

منتمكنّھامؤسسیةوإمكاناتمواردمنفیھایتوافربماالجامعیةالمؤسسةتؤدیھأنیمكنالذي

منتتضمنھبماالمواطنةقیمالسیماإجتماعیاً،المرغوبةالقیمنحوالطلبةجماھیروتوجیھحشد

قضایامنیواجھھماتجاهاألخالقیةبالمسؤولیةشعوروالمجتمع،بمعاییرالتزاموللوطنوالء

).2016حسین،و(الثبیتي

مواطنبناءفإمافیھا.المواطنینوالحدیثةالدولةتواجھّھاالتيالتحّدیاتأكبرمنالمواطنةتّعد

والتشتتمنمختلفةأشكالفيالغرقإماوحقوقھ،ولمسؤولیاتھواعيومسؤولوفاعل

والمواطنةمبدأحسابعلىأحیاناًاألولویاتتحتلالضیقةالوالءاتأصبحتلألسفوالفساد.
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نظاميجیشومكتوب،دستوروللحكممؤسساتمجردلیستالحدیثةالدولةالھویة.واالنتماء

مواطنینبینالوثیقالتفاعلوللتعاونظاھرةومتكاملمجتمعيمشروعبلمكتوبة،قوانینو

والمعنیةوالمقصودةالفئةالشبابیشكلھناالسلطة.مصدرالواقعفيفھمناشطین،وواعین

والتضحیةبھااالعتزازوبھویتھاإلحساسوللمجتمعاالجتماعیةالقیمعلىللحفاظعلیھاالمعّول

االنسجاممنجوفيمعھاوالتفاعلاألخرى،الثقافاتعلىالوقتنفسفياالنفتاحمعأجلھامن

وماالعولمةسلبیاتمنللتخفیفآنيھوماومحليھومابینالتوازنإعادةوالموضوعیة،و

آثارمنذلكرافقوماالعالمیة،والمحلیةالثقافاتبینللحدودإنھیاروتحّوالت،منصاحبھا

والحیاةالمھنیةللحیاةالشباببإعدادالجامعةقیاممنبالرغمو).2014(العوامرة،أحیاناسلبیة

االنتماءقیمغرسفيدورھافإناإلعداد،ھذاسلبیاتعنالنظربغضواضحبشكلاالجتماعیة

الدورھذاأنإلىذلكفيالسببیعزىوربمااألخرى.األدوارإلىقیاساضبابیایبدووالمواطنة

فيالطلبةاكتسابموضوعإنالتخصصیة.الدراسیةالمناھجفيكثیرایظھرالضمنيدورھو

واإلعدادجوھرھوبلالتعلیمیة،الكمالیاتبابمنلیسالمواطنةواالنتماءلقیمالجامعة

فعلىالتدریب.أوالعلیاالدراساتأوالدبلومأوالبكالوریوس،برامجفيذلكأكانسواءالتأھیل

مشكلةنلّخصأنویمكن).2020(خطیب،الدورھذامسؤولیةتقعبالجامعةالعلمیةاألقسام

الھیئةنظروجھةمنلطلبتھاالمواطنةقیمتنمیةفيالجامعةدورماالتالي:التساؤلإثارةالبحث

التدریسیة؟

أھمیة البحث:

جمیعتحققأنالدولةتستطیعخاللھمفمنللمجتمع،بشريمكّونأھمالجامعاتطلبةیمثّل

فياألموالمنالمالیینمئاتالحكوماتتستثمرثممنونھضتھا،تحملعاتقھمعلىوآمالھا،

الجامعاتعاتقعلىتقعالمنطلقھذامنالوطن.وللفردالعامةالمصلحةبھدفالعاليالتعلیم

بماالحاليعصرنافيسیماالالعلمي،والبحثالتعلیممجّردتتخطىصارتجمةمسؤولیات

دائمتتابعفيھيوللمعرفةدورھاتعاظموالجامعیةالمؤسسةدورفيتعقّدمنبھیتسم

األیدیولوجیات،فيتعددوالفكرفيتصارععنھنتجممااالتصاالت،ثورةوالعولمةلتأثیرات
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حسین،و(الثبیتيللمجتمعالوطنیةالھویةعنللدفاعبالتصديالمنوطةھيالجامعةفأضحت

جانبالىالطلبةلدىالمجتمعیةالمفاھیمغرسالعاليالتعلیمأھدافأحدمنبینما).2016

إیجادھوالعاليالتعلیملمؤسساتاالستراتیجيفالھدفالعلمي،البحثوالمعرفةمفاھیمتعزیز

الحكمفيصحیحةرؤیةولدیھمالمجتمع،مؤسساتفيفاعلةمشاركةلھمصالحینمواطنین

والخارجیةالداخلیةالبیئةفيالمھمةالجوانبنحوالموضوعیةاالتجاھاتتكوینواألشیاء،على

فيالتربویة،الدراساتفيكبیرةأھمیةالطالبشخصیةتكتسبو).2019عمار،و(مھدي

یبدأحیثالسلوكیة،والمعرفیةمھاراتھومعارفھوبناءالطالبشخصیةتكوینفيتسھمالجامعة

المستوىعلىسواًءقراراتھاتخاذونفسھعلىباالعتمادالمرحلةھذهفيالجامعةطالب

والمفرطة،الفردیةتعنيالتربويكمفھوماالستقاللیةوالجامعة.مستوىعلىأمالشخصي

علىاالعتمادعدموبنفسھالفردثقةتعزیزھيإنماوالمجتمع،والفردبینحدودتعیین

المھامإلنجازالذاتیةوالقدراتبالنفسالثقةعلىمباشرغیربشكلیؤثرذلكألناآلخرین،

قیمإنتزاعومستقلنحوعلىالشخصیةبناءواآلخرین.مساعدةطلبدونمنوالواجبات

فيعدالةاألكثرواألساسالمعیارتعدالتياإلبداعیةالمبادراتیشجعالوجدانمناإلتكالیة

إحالل األدوار الوظیفیة واالجتماعیة في

التـيالقضـایامنالمواطنةأصبحتوبالنتیجة).2014،محمدو(العوامرةالمجتمعوالدولة

واإلصـالحمشـاریعواإلنسانیةالتنمیـةأبعـادمـنبعـدأيمعالجـةعنـدبقـوةنفسـھاتعـرض

الدولـةوالفـردبـینالصـالةتعنـيالواسعبمفھومھاالمواطنةوعامـة،بصفةالشـاملةالتطـویر

الشـعورازدیادیعـدوثقافیـاَ.وتاریخیـاَوجغرافیـاَبھـایرتبطوثابـت،بشـكلفیھایقیمالتي

احتـراممـنالموقفمؤشراتھاأھـممـنالتـيالسیاسـیةالمدنیـةالتوّجھـاتمـنالمواطنـة

واإلنسـان،حقـوقاحتـراموالفردیةالحریاتضمانمـنالموقـفوالعـام،النظـاموالقـانون

األساسیـةالقـیمتمثـلالتـيالمؤشراتمـنغیرھـاوالتعبیـرحریـةواآلخروقبولالتسامح

ذاكأوالمجتمــــعلھـــــذاوالفلســـــفیةالفكریـــــةـــــاتالمنطلقاختلفتمھمـاالمواطنـة

(.2014(العقیل،
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والقدیمالسیاسيالفكرعلىكبیربشكلأثرتالتياألساسیةالمفاھیممنالمواطنةمفھومیُّعد

إطارفيوجودھمإثباتإتجاهفيالمواطنینحركةعنتعبیرھيوالمعاصر،والحدیث

للمجتمعاألولیةاألشكالاالنتماءإلىاألضیقاالنتماءاتھذهتتجاوزبحیثبعینھاجماعة

علیھوالمواطنة،دولةتحقیقثممنوالوطنیةالجماعةإلىالعشیرة،القبیلة،الطائفة،البشري

المواطنینحركةیحكمالذيالرئیسالمعیارھيالوطنیةوالمشتركةالعامةالمصلحةتصبح

القدیمةالقضایامنتّعدالمواطنةو).2010،(زبونالوطنيباالندماجیسمىمافیحدث

اإلنسانيبالمفھومالتنمیةأبعادمنبعدأيمعالجةعندنفسھاتفرضأنتلبثماالتيالمتجّددة

مازالتالتيالقضایامنوھيعامة،بصفةوالتطویراإلصالحمشاریعوخاصةبصفةالشامل

اختالفعلىالمجتمعاتمختلففيوغیرھموالسیاسةوالنفساالجتماععلماءرأيتشغل

).2010(صقر،السیاسیةتوجھاتھاونظمھا

أصبحتقدوالمجتمع،نتاجفھيمتكاملوثقافياجتماعينسقعنمعبّرةالمواطنةقیمتظلو

فيالمتمثلةاألطرافونظاماً،بوصفھاالدولةبینالعالقةخاللمنوجودقضیةالمواطنة

البوتقةھيالمواطنةإنننسىالأنینبغيوالجمیع.یتحملھامشتركةالمسؤولیةتّعدوالشعب،

وأعرافھوالتاریخي،تراثھلھوطنإلىباالنتماءأحاسیسھوالمواطنمشاعرفیھاتنصھرالتي

عمليواقعإلىسیاسيواجتماعيمطمحأوشعارمجردمنالمواطنةمفھومتحویلوتقالیده،

الشعورعنفضالتطلعاتھ،وبدورهیحسلكياالجتماعیة،العالقاتوالقیملمجملمؤسس

فيفھيوواجبات،حقوقمنتبعاتھلھالجمیع،وطنھووواحدوطنإلىینتسبونبأنھمبالوالء

منالمواطنةتربیةأھمیةوتتأكد).2017،(عبیسالوطنوباألرضانتماءعالقةمعانیھأبسط

باالنتماءالشعوروتنمیةالمجتمع،تجاهبالواجبالشعوروالحسلتعمیقمتواصلةعملیةكونھا

األخوة،والوطنیةواالتجاھاتالنظام،حبوغرسلھ،التامالوالءوبھواالعتزازللوطن

بمؤسساتالطلبةوتعریفوالتعلیمات،النظمواحترامالمواطنین،بینوالتعاون،والتفاھم

والمجتمعمنجزاتعلىالحفاظفيالحیويودورھاالمختلفةالحضاریةمنظماتھومجتمعھم،

).2003(الصائغ،ومراعاتھااحترامھاواجبھممنالتي
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فیھاالمرغوبالقیموغرسالصالح،المواطنتشكیلعملیةفيًرئیسادوراًالمواطنةقیمتؤدي

إلىشخصانتسابتثبترسمیةورقةفقطتّعدلمفالمواطنةاألمة؛شبابلدىترسیخھاو

بالھویةإحساسلدیھیكونأنالبدالفردأنحیثمنذلكمنأعمقھيإنماوما،وطن

والواجباتالحقوقومعرفةالمجتمع،فيواإلنتاجیةالفاعلة،اإلیجابیةیدفعاناللذانواالنتماء،

والضروریةالمواطنةأنوالخارجیة،العالمبمتغیراتالمجتمعھذاعالقةوالمجتمع،تجاه

ھيالشعوبتمازجوالثقافاتتباینعصروالحالیةالمتغیراتظلفيتفعیلھاالواجب

موجودةتكونقدالتياالنقساماتوفقبإیجابیة،التفاعلوبأمانالعملبإتجاهتدفعمواطنة

والعیشاآلخرسالمةضمانأجلمناآلخرتقبّلوالتسامحمعیاروفقواحدمجتمعفي

).2006،(ریمرزوأمانبكرامة

و یمكن تلخیص أھمیة البحث بالنقاط اآلتیة:

التعلیمي.للنظامالتربویةالمنظومةقیمأھممنوالمواطنةاالنتماءقیمأن).1

إطارفيجوھریةمسألةالزالتوكانتالمواطنةقیمأنعلىیؤكدالتربیةتاریخأن).2

تعّدد مجاالت  التفاعل  بین التربیة والمجتمع.

بفعلالبالدبھاتمرالتيالصعبةالتاریخیةالمرحلةھذهفيالقیمھذهترسیخإلىالحاجة).3

الضغوط و العوامل و المتغیرات اإلقلیمیة والدولیة المحیطة بھا.

لتحقیقالسلیمةاإلجتماعیةالتنشئةعبرالملتزمالمواطنتكوینالتربیةمھامأبرزمنأن).4

تؤثرقدالتيالمختلفةالمنحرفةالتیاراتضدتحصینھومجتمعھ،وبینبینھواللحمةالوحدة

علیھ.

تتجاوزالطلبةلدىوالمواطنةاالنتماءقیملترسیخمستحدثةصیغتطویرإلىالحاجة).5

األسالیب التقلیدیة التي قد ال تتناسب مع طبیعة ھذه المرحلة التاریخیة من تطور البالد.

وتعزیزوترسیختنمیةفيدورھافاعلیةزیادةنحوالجامعةتوّجھاتالدراسةنتائجتدعمقد).6

قیم االنتماء والمواطنة لدى طلبتھ.

تعترضالتيالمصاعبلبعضالتصديعلىالباحثاتوالباحثینالدراسةنتائجتساعدقد).7

دور الجامعة في ترسیخ وتعزیز قیم المواطنة لدى طلبتھا بالبحث و الدراسة.
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قیمتنمیةفيالجامعةدورالىالتعرفإلىالحاليالبحثیھدفحدوده:والبحثأھداف

الحدودأوالً:فيالبحثحدودتتحّددوالكلي.التدریسیةالھیئةنظروجھةمنلطلبتھاالمواطنة

األھلیة،الكتابجامعةفيالتدریسیةالھیئةأعضاءمنعیّنةعلىالبحثتطبیقتمحیثالبشریة

التقنیةكلیة(بكلیاتھااألھلیةالكتابجامعةفيالبحثتطبیقتمحیثالمكانیةالحدودثانیاً:و

كلیة،التربیةكلیة،والمالیةاإلداریةالعلومكلیة،الھندسیةالتقنیةالكلیةالھندسة،كلیة،الطبیة

للعاماألولالفصلفيالبحثتطبیقتمالتيالزمنیةوالحدودالدولیة)،العالقاتوالقانون

م.2021-2020الدراسي

یعنيو(الَدور)مصطلحأوالً:اآلتیة:المصطلحاتالبحثیتضمنالمصطلحات:تحدید

،(عفیفيمابعملتقومأنوواجبكمسؤولیتكفدوركبھاالقیامالفردعلىیجبالتيالمسؤولیة

الجامعیةالمنظومةمّكوناتمنمّكونكلبھایقومالّتيالمھماتیعنيالجامعةدورأما)،2003

الشعوريالحسخلقومسؤولیاتھا،وبالوطنیةالمتعمقةالمعرفةالمتعلمیناكسابأجلمن

علىتلقىالتيالمسؤولیاتتّحملعلىتساعدھمالّتيالسلوّكیاتوالمھاراتوتعلیمھملدیھم،

باحثینمنالدورمعنىیأتيبینما).2014الرزاق،(عبدأخرىجھةمنجیدةبصورةعاتقھم

سبیلعلىالتنمیةتتّحدومختلفة،تعلمیة/تعلیمیةمواقففيالطلبةأداءمستوىبرفعآخرین

و(شحاتةمحّددبرنامجعلىتدریبھمبعدعلیھایحصلونالتيالدرجاتمتوسطبزیادةالمثال

سلوكفيمعینةتغییراتإلحداثالمناسبةالفرصتخطیطیعنيأو).2003،النجار

القیممصطلحأما).2013،(قزاملالتغیراتھذهبھحدثتالذيالمدىتقدیروالدارسین

تحددوبمضامینھا،یلتزمونوبقیمتھاأصحابھایعتقدالتيالمبادئوالمعتقداتتلكبأنھفیعّرف

معاییربأنھآخرونعرفھبینما)،1997(القریوتي،اجتماعیاالمرفوضأوالمقبولالسلوك

حكمأوتفعیل،أوإختیار،أوإھتمامعنعبارةھيواجتماعیةانفعالیةصبغةذاتالسلوك

الذيالمجتمعوضعھاالتيوالمعاییرالمبادئمنبمجموعةمھتدیًاماشيءعلىاإلنسانیصدره

فیقال(وطن)كلمةمنمشتقأنھبـالمواطنةمصطلحیعّرفو).2005(الشرقاوي،فیھیعیش

ورًزقا،وعمالًوجدحیثالرجلوتّوطنوطًنا،واتخذهوسكنھبھأقامأيبالمكان،فالنوطن
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معھمعاشبمعنىالقوم،واطنولغیره،الخیرحبعلىتّوطنتبمعنىكذا،علىنفسھتّوطنت

استوطن،لفظبخالفالدائمة،اإلقامةإلىالترحالحالةمننقلھمالبدو،وطنوواحد،وطنفي

واحد،وطنفيمعكنشأمنوالمواطنلھ.وطًناواتخذهغریببلدفيأقامیعنيواألخیر

التمییزعدمبأنھاالمواطنةتعرفأحیاناًوالحقوق،بكافةیتمتعوبلدإلىمنتمشخصوالوطني

الجنسأوالعنصرأواللغةأوالدینأساسعلىإلیھینتمونالذینسكانھوالواحدالوطنبین

ووطنھ،معالمواطنتفاعلالجامعاإلطاربأنھاآخرینعندالمواطنةتعرفو).2462(عمر،

والسیاسـیةجغرافیتھافـيالمحـّددةللدولـةالوطنیـةالدائرةضمنبینھمفیمامواطنینعالقة

عاطفیاوالءاًلیستفالمواطنةاالقتصادیة،واالجتماعیةوالسیاسیةطبیعتھاوالقـانونمركزھا

ینتمونالذینالناسحیاةفيأبعادهومحّدداتـھلـھعـامانتظامھـيبـلفحسبللوطنانتماءو

و).2010(غرابیة،العدالة)الھویـة،الحریـة،(المسـاواة،المحـّدداتھـذهوبعینـھمجتمـعإلى

وفیھ،یعیشالذيالمجتمعتجاهمسؤولیاتھوحقوقھیعرفالذيالفردصفةبأنھاتعّرف

العملوالتعاونوالمجتمعتواجھالتيالمشكالتوحلالقراراتإتخاذفيبفاعلیةیشارك

بینھمتفرقةدوناألفرادبینالمساواةوالعدالةتحقیقالدولةتكفلواآلخرین،معالجماعي

األفرادبینتقومالتياإلجتماعیةالعالقةتلكبأنھاغیرھمیعّرفھابینما).2011(یوسف،

لألفرادواالجتماعیةوالسیاسیةاالقتصادیةالحمایةالدولةتقّدمحیث(الدولة)،السیاسيوالمجتمع

األفرادیقدموطبیعیة،بشریةككائناتاألفرادبینیساويالذيوالدستورالقانونطریقعن

المواطنةقیمأما(.2014،(الدھانحقوقھم"علىللحصولقانونھاإلىیلجئونوللدولةالوالء

أخالقیاملتزمإیجابیاوتجعلھالمتعلم،شخصیةفيالمؤثرةالسلوكیةالموّجھاتمنمجموعةفھي

معھ،والحواراآلخرقبولعلىقدرةومسؤولیة،وبحریةوسیاسيبوعيوطنھإلىانتمائھفي

والعدالةواإلجتماعيالسالموالداخلياألمنلتحقیقتطوعیة،وجماعیةفّعالةوبمشاركة

).2010(عمارة،االجتماعیةالبیئةخاللمنتنمیتھایمكنالتيالمساواة
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اإلطار النظري ودراسات سابقة:

أوال: اإلطار النظري:

بدأ)Citizenshipالمواطنة(مبدأأنالباحثینمنالكثیریعتقدالمواطنة:عنتاریخیةلمحة-

المیالدقبلالخامسالقرنفيوذلك)Athens(أثینامدینةمنبالذاتوالیونانمناساساً

مارسھاقدممارسةمبدأبصفتھا(المواطنة)أنتُثبتالتاریخیةالحقیقةلكنذلك،بعدوانتشر

معنىوبفخرالبشریةعلٌّممنأولوھمعندھم،الحضارةبزوغمنذالقدماءالعراقیون

الحضاراتمساھماتفياإلنسانيالبعدالمبدأھذایأخذالاالنسان)(حقوقإحترامو(المواطنة)

الوقتحتىالسحیقةالقرونمنمسیرتھاعبرتنظیمھووضوحھوبصیاغتھاألخرىالبشریة

كونھامنأكثرالمدینةفكانتالمواطنةوالمواطنفكرةسومرمدینةفينمتفقدالحاضر.

واديحضارةفيالمدھشمنإن(باقرطھالباحثذلكفيیقولوقبلیاً.أوسكانیاتجمعا

أنذلكفيالعامللعلوالتأریخقبلماعصرأواخرمنذالقبليللنظامآثاراًیوجدالأنھالرافدین

ثمالفالحیةالقریةاوالً،كانتالرسوبيالسھلفيالرافدینواديحضاراتفيالسكانیةالوحدة

منبدالًفیھافنشأالتجارة،والريجھازوالزراعياالقتصادعلىمنھماكلالمعتمدةالمدینة

مثلالتاریخیةالعصورأبعدمنذعجیبةواجتماعیةسیاسیةانظمةالقبليالوالءوالقبلیةاألنظمة

Puk"بودرومالمدینةمجلس Hrum"ولكناألكدیة،باللغة"Ukin"والسومریةاللغةفي

Shibut"الم""شیبونوالمدینة""مشیخة Alim"والمدنیةاألجھزةمنذلكغیرإلى

منمجتمعاتبنيأناستطاعتأثینامدینةو.(1973(طھ،السیاسیة)واالجتماعیةالتنظیمات

أثینامدینةفيمدّرجفيیجتمعونكانواإذأثینا)(أحرارعلیھمأطلقواوالذیناألحرارالمواطنین

سیاسیةعملیةأولممارسةتمالحدثبھذاومدینتھمتھمقضیةعلىالتصویتفيلیشاركوا

ووطنھم،أمورتدبیرفيالمواطنینمشاركةمضمونھاالبـشریة،تـاریخفيناجحةدیمقراطیة

إالوالواجبات،الحقوقفيالمساواةتتجلىوالوطنإلىاالنتماءیتحققالمشاركةھذهخاللمن

آخرون،وارشید(بنيواألجانبوالعبیدالنساءدونالرجالعلىیقتصركانالتصویتحقأن

الرومانيالفیلسوفیّعدوالیونانیة.للحضارةامتدادھيوالرومانیةالحضارةأما).2019

یشتركأنشریفمواطنكلیحقبحیثالمواطنین،حقوقعلىبقوةدافعالذي"شیشرون"
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المواطنینمنتُستَمدأنالبدالسلطةوأنالجمیع،تشملأنیجبفالمواطنةالعامة،بالشؤون

بیــنالعالقــةتنظـیماألساسیـةمھامــھمــنیكــونالــذيالقانونمجتمعأوالقانوندولةلتشكیل

الـذيالطبیعـيالقـانونالجمیـعفیـھیخضعمستقل،ككیانوالدولـةجھة.مـنالمجتمعأفـراد

األمربدایةفيالمواطنةفكانت)1983،آخرونو(توشار،الوضعیةالقوانینكلفوقیسمو

تستمتـعالتـيالمستعمراتحازتكماالعامـة،لتشملتوسـّعتثمرومـا،أشـرافعلـىتقتصـر

سیاسيإنجازأكبرأن"والحقیقةمواطنیھا،علىالمواطنةصـفةتعمیـمعلـىدومـارضـا

(دیاب،الرومانیة"المواطنةدرجةإلىتدریجیارعایاھانقـلكانالرومانیة،لإلمبراطوریة

المواطنینفئاتلیضمشمولیتھنطاقواتسعنوعیاًتطّوراالمواطنةمفھومتطّوروقد).2007

جمیعأصبحعندماتأثیرهوازدادممارستھآلیاتاتسعتكماالجنسین،منالرشدسنالبالغین

تعبیراًالجماعیةالقراراتاتخاذفـيالفاعلةالمشاركةبحقیتمتعوناستثناءدونكافةالمواطنین

واإلقتصادیةالجوانبلتشملالمواطنةمفھومأبعادتعّددتوللسلطات،مصدراًالشعبكونعن

).2019وآخرون،ارشید(بنيالقانونیةوالسیاسیةالحقـوقكذلكوالبیئیةواإلجتماعیة

ووواجباتھ،حقوقھتُحـددالتـيالمواطـنصفـةھي):Citizenship(المواطنـةالمواطنة:معنى

التعــاونوالحــرب،والســالمأوقــاتفــيوحدتھاوللبالدالــوالءمــننـوعالمواطنـةتتمیز

الباحثینبعضقّسمقدو).1987(بدوي،القومیـةاألھـدافتحقیــقفــياآلخریــنمــع

الحریةمجموعالمواطنةتتضمنإجتماعیة:وسیاسیة،ومدنیة،أقسامثالثةإلىالمواطنة

المواطنـةأماالملكیة،والمعاھداتإبرامفيالحقوالمعتقدوالتفكیر،والتعبیر،حریةالفردیة

البرلمانیـــةالھیئـةفـيعضـوالسیاسـیةالسـلطةأعمـالفـيالمشـاركةحـقفتتضمـنالسیاسـیة

مــنقــدرعلــىالحصــولفــيالحــقاالجتماعیــةالمواطنـةتتضمنواالنتخابــات،و

التـراثفـيكامـلنحـوعلـىالمشـاركةفـيالحـقإلـىاألمـن،واالقتصـاديالرخـاء

Buckmaster(المجتمـعفـيسائدةمعاییـروفـقالحیــاةواالجتماعـي and Thomas,

2009(.

أما جون یوري فقّدم اشكاالً جدیدة من المواطنة و ھي:
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Cultural(الثقافیةالمواطنة.1 citizenship:(المجموعاتفيالثقافيبالتنوعتعنيو

فيالكاملـةالمشـاركةفـيحقھموالسـن،الجنس،العرق،حسـباالجتماعیة،

مجتمعاتھم.

Minority's(األقلیةمواطنة.2 citizenship:(إلـىالمنظمـةاألقلیاتحقوقتشملو

مجتمعات جدیدة و تمتعھ بالحقوق والواجبات كاملة.

Ecological(إیكولوجیةمواطنة.3 citizenship:(المواطنواجباتوحقوقتعنــيو

نحو األرض، وتمتد للنبات و الحیوان، جـودة الھـواء والمـاء.

International(عالمیةمواطنة.4 citizenship:(العالمیةالمـواطنینباتجاھاتوتعنى

تجاه ثقافة اآلخرین في العالم.

Consumption(استھالكیةمواطنة.5 citizenship:(التمتـعفـيالمـواطنینحـق

بالسـلع والخدمات من القطاعین العام والخاص.

Tourism(التنقل{السیاحة}مواطنة.6 citizenship:(ومسؤولیاتبحقوقتعنىو

).2010(غرابیة،الثقافیةاألماكنتجاهالزوار

مكّونات المواطنة:  للمواطنة مكّونات أساسیة ال تتحقق إال من خاللھا، وھي:

أعضائھكلتجاهالمجتمعالتزاماتبأنھاالحقوقاالجتماعیةالخدمةقاموس:یُعّرفالحقوق).1

الحقوقفيتحدیًداأكثرالحقوقھذهتعرفوطلبھا،عندوأخالقًیاقانونًیاالفردیستحقھاوالتي

فقداألصطالحیةالناحیةمنو).2002(السكري،اإلنسانحقوقوالمساواةوحقوقالمدنیة

األول،فاإلتجاهالحق:بتعریفیتعلقفیماثالثةاتجاھاتعلىالمقارنالوضعيالقانونفقھدرج

فوالشخصيالمذھبعلیھیطلقماأو القانونیخّولھاإداریةسلطةأوقدرةبأنھالحقیُعرِّ

المذھبعلیھیطلقماأوالثاني.االتجاه).2005(الرشیدي،حدودھایرسمومعینًاشخصا

أومادیةتكونقدالمصلحةھذهوالقانونیحمیھامصلحةأنھعلىالحقیُعّرفوالموضوعي

بینیجمعالذيالمختلطالمذھبالقانونیونعلیھیطلقماأوالثالث،االتجاهأمامعنویة.

ینبغيالتيواجباتھوبحقوقھالطالبتعریفإلىالطالبیةاألنشطةتھدفوالسابقین،االتجاھین
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أواستثناءدونالمواطنینجمیعبھایتمتعحقوقًایتضمنالمواطنةمفھومفيبھا،القیامعلیھ

).2017،محمدو(الحربيوالمجتمعالدولةعلىواجباتنفسھاھيالحقوقوھذهتمییز

بناءفيأساًسیاركناًتعتبرواألساسیةالمواطنةمكوناتأحدالواجباتتمثلالواجبات:).2

منجملةاإلنسانعلىالمواطنةتفرضاإلسالمیةالشریعةنظروجھةفمناإلنسان.شخصیة

(أبووسالمتھالوطنالحقرعایًةبمقتضاھا؛االلتزاموبھا،القیامیجبالتيالشرّعیةالواجبات

َّهللاَّأطیُعواآَُمنوااَّلِذینأَّیھا(َیاتعالى:قالاألمر،وليطاعة).1(أھمھا:ومن)،2016شاویش،

وأِطیُعوا الَُّرسَول و أُولِي

صالحفیھإنإذلھم؛الدعاءمنھاواألمر،لوالةالنصیحة).2(و).51(النساء،)"ِمنُْكماألَِمر

البالد والعباد.

والخاصةالعامةللمصلحةرعایةذلكفيإنإذوقوانینھا،الدولةبأنظمةااللتزام).3(

الدفاع عن الوطن وحمایتھ من أیة مخاطر.

االنتماء:).3

ما،لكیانالفردانتسابإلـىالمفھومیشیرواألساسیة،المواطنةمكّوناتأحداإلنتماءیُمثّل

وباألمانفیھیشعروإلیھاالنتسابشرفلھومقبوالًعضواباعتبارهفیھمندمجاالفردیكون

معتفاعلھنتیجـةنموهمراحلخاللالفردیكتسبھامكتسبةقیمةاالنتماءیّعدواالستقرار،

أساسااالنتماءیعتبروالمدینة،أوالقریةولألسرةاالنتماءالصغرمنذیتعلمحیثالمجتمع،

للوالء، و تقوم التربیة الوطنیة بالتركیز على مفھـوم

الوالء و االنتماء للدولة بما تغرسھ من قیم واتجاھات العمل الجماعي و التخلي عـن

ینفصلالإنھإذالمواطنة،مكوناتمنمكوناًاالنتماءیّعدوھـ).1430(المالكي،واألنانیةالذاتیة

عنھا، و یتضمن االنتماء عدد من األبعاد، منھا:

وتصرفاتھ.الفردسلوكتنظمالتيالمترابطةالقیممجموعةتمثلھيوالھویة:.1

قدراتھبھتسمحماوفقجماعتھفيبمسئولیةالفردمشاركةتعنىوالدیمقراطیة:.2

و إمكانیاتھ.

ونظاما.شعباوأرضابالوطناالعتزازوااللتزامجوھرالوالءیعتبروالوالء:.3
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االستغالللمنعالضامنكونھااالجتماعیة،والمعاییربالنظمالتمسكأيااللتزام:.4

).2005،(العامراالحتكارو

المجتمعیة:المشاركة-4

المجتمعفيكبرىأھمیةذاتوھياألساسیة،المواطنةمكوناتأحدالمجتمعیةالمشاركةتمثل

وقیادیة.أواجتماعیةأوشخصیةمھـاراتكانـتسواءخاصةمھاراتممارستھایتطلبحیث

ھيونضجھم،فياإلسھامواألفرادخبراتزیـادةإلـىتھدفأنھاإلىالمشاركةأھمیةترجع

مشاركة في كل ما یتصل بـ الحیـاة الیومیـة

منوالحقیقـي؛جوھرھاوالمواطنةلبتعدفھيثم،منوخاصة،االجتماعیةوعامةبصفة

والحفاظالوطن،مصلحةیحققماكلفيالفاعلةوالمشاركةالتطوعیة،األعمالأدواتھا:أبرز

ھيالمجتمعیةوالمشاركة).2017(معافا،تواجھھالتيالتحدیاتمجابھةفيوالمشاركةعلیھ،

أساسيكعنصرقوتھاسروھذاالمواطنة،تنتمـيوالعامةالمصلحةتدعمالتيالقنواتإحدى

الفردیدفعالجماعةمعالتوحدفيالمجتمع.أبناءبیناإلنسانیةالعالقاتروابطلتمتینمطلوب

).2014الشمري،مكانتھا)إعالءأجلمنجھدهبذلإلى

الفردیشعرفیھاواإلیجابیةالمواطنةمنھا،المواطنةأشكالمنالعدیدھناكالمواطنة:أشكال

حینفيظھرت،إنالسلبیاتلمواجھةإیجابيبدوربالقیامیتمثلوواجباتھووطنھتجاهبانتمائھ

فقط،السلبيالنقدحدودعندیتوقفلكنوللوطن،بانتمائھالفردشعورھيالسلبیةالمواطنةأن

بینماجوفاء،شعاراتحامالالفردظھورفعندوطنھ،شأنإلعالءإیجابيعملبأيیقوموال

أنوھي"الزائفةبالمواطنة"ھنافتعرفبالوطنواعتزازهإحساسھعدمعلىیدلالحقیقيواقعھ

(السویدي،بالوطنباعتزازهاإلحساسبعدمتمتازوالواقعتعكسالجوفاءشعاراتالفردیحمل

االجتماعیةالمساواةوبالعدالةالمواطنبإحساسفتتمثلالصالحةالمواطنةمقّوماتأما).2001

والسیاسیةالمشاركةفياستثناءأيدونجمیعھمالمواطنینبحقوقااللتزامواألقلیة،احترامو

بینمتبادلاحترامتوفرإلىإضافةوالعمل،السلوكفيالتوازنواالعتدالمعالفرص،تكافؤ
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تكفلحقیقیةقانونیةضماناتوجودمعالثقافةأوالجنسأوالعرقعنالنظربغضالمواطنین

).2011(جّرار،واجباتھمتحددوحقوقھم

قیم المواطنة:

فتجعلھالفـرد،السیاسـيواالجتماعـيالغـذاءتمثـلالتيالقیـمأبـرزمـنالمواطنـةقیـمتُعـد

الفكــري"اإلطــاربأنھــایــريمــنفھنــاكمجتمعــھ،مــعونفســھمــعالتكیـّـفعلــىقادراً

تجعــلالتــيوالمجتمــع،فــيالنظــامالفــردلعاقــاتالحاكمــةالمبــادئمــنلمجموعــة

الفـردإرادةبـیسـمىمـااالنتمـاء،واالجتماعـيالحـستكویـنفـيروحـاًالوطنــيلإلنجـاز

المكانـةوالكفـاءةرمـوزتحقیـقالمسـؤولیةالشـعورمـعالواجـب،حـدودفـوقالوطنـيالعمـل

العلیـابالمثـلالمبـادئالمعاییــر"مجموعـةوھـى).2004(مكروم،الغد"عالـمفـيالمجتمعیـة

القیـمھـذهترتبـطوالجماعـة،مـعتفاعلـھخـالمـنالفـردیتشـربھاواقعیةبمضامینالمتصلة

مواجھاتوضوابطبمثابةتكــونوالثقافیة،واالجتماعیةواالقتصادیـةوالسیاسـیةالمجـاالت

علـىتساعدوالفـردبالنسـبھمعینـةوظـائـفتحقیــقأجــلمــنذلــكوالفــردلسلوكیات

).2017(علي،وتطوره"المجتمـعتنمیـة

دواعي تنمیة قیم المواطنة:

باإلمكان تصنیف دواعي تنمیة قیم المواطنة لدى الطلبة بالنقاط التالیة:

الحیــاةمجــاالتشــتىفــيتجلّیاتھــاوالعولمــةالتحدیــاتنتیجــةوالتقلباتاالضطرابات).1

أبرزھااالقتصادیــةثقافیـةسیاســیة،اجتماعیــة،مشــكالتمــنعنھــانتــجمــاوالمختلفــة،

ضعــف االنتمـاء، و ضیــاع الھویــة الذاتیــة.

السوفیتياالتحـادانھیـاربعــدالعالــماجتاحتالتــيالدیمقراطیـةنحــوالتحـولموجـة).2

السابق ودول الكتلة الشرقیة.
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عصـرفـيالمسـتویاتكافـةعلـىالمدنـيالمجتمـعوللدیمقراطیةالداعیـةاألفـكارانتشـار).3

والجمعیـاتوالمجتمعاتواألفـرادعصــرھــوالــذياآلننعیشھالــذيالثالثــةاأللفیــة

).2009(مرتجي،الحكومیــةغیــرالمنظمــات

یتبینكافـةالعالـيالتعلیـموالتربیـةقوانیـنإلـىالرجـوعالمواطنة:قیمتنمیةفيالجامعةدور

ولوطنھممنتمینبـا�مؤمنیـنمواطنینتنشئةھـوالجامعـاتإلنشـاءاألولالھـدفأنلنا

بھــامعتزینحضارتھموأمتھمتــراثعلــىمطّلعینالمسـؤولیةبـروحمتحلّینلعروبتكم

ورغباتإشباععلـىتعمـلالوظائـفھـذهوتطورھا.وقیامھاواإلنســانیةقضایــامتابعین

ومسـاعدتھم،علـىتعمـلوالثقافیـة،واالجتماعیـةوالعلمیـة،والفكریـة،الطلبـةحاجات

تّكیفھـم مـع التطـورات الحاصلـة في مجتمعھم، و تسـھّل

للتفكیرتخضعاآلخریــنمــعمتطورةاجتماعیةعالقــاتبنــاءفــياآلخریــنمــعتعاملھــم

واالعتزازالشــباب،عقــولتوجیـھفــيالكبیــرالــدورللجامعـاتأنكمــالإلنســان.العمانــي

االنتمـاءمشـاعرتقویـةوعلمائھوورجالھ،وقادتھ،بالوطن،اإلیمـانوالكبیـر،العربـيالوطـن

العلــموالدیــن،فــيالتاریخیــةانتصاراتھاواألمــة،ھــذهمفاخرإبرازوالخالدة،األمــةإلــى

).2006(شلدن،الخلقو

ومجتمعھإلىباالنتماءالفردشعورتعزیزإلىالھادفةالتربیــةالمواطنـةقیـمتنمیــةیقصـدو

وأناالنتمـاءثقافـةالفـردتتشبعحـدإلـىالشـعورھـذالیرتقـيثقافتـھوبیئتھونظامھوقیمـھ

تتضمنالمواطنةتربیـةفـإنومكتسباتھوطنـھقیـمعـندفاعـھفـيوسلوكھفـيذلـكمثـل

تكویــنفــيیســھمبشــكلأفــرادمــعإیجابیاتفاعالوبمجتمعھالفــردمعرفــةتنمیــة

ویتحـددخارجـھومجتمعھـمداخـلیعترضھـممـاعلـىالحكـممـنمتمكنیـنصالحیـنمواطنیـن

تشجعمناسبةتعلیمیـةبیئـةأومنـاخخلـقخـالمـنالمواطنـةقیـمتنمیـةفـيالجامعـةدور

الــذيالجامعــةأسـتاذخــاللمــنالــدورھــذایتحــددالقیــم،ھــذهاكتسابعلــىالطلبــة

فــيتتجسدالــذيالفاضلالمغربــيبــدوروقیامھالطلبــةأمــامحسنـةقــدیكــونأنیجــب
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الطلبـة،وبیـنبینـھودیـةعالقـاتویكـونالدیمقراطیـةإلـىأقـربویكـونالقیـمتلـكشـخصیتھ

یحترمھم و یسـامح لھـم التعبیـر عـن رأیھم بحریة بجانب ذلـك تلعـب األنشطة الطالبیة  دورا

العمـلوالتعـاونروحتجسـیدخـالمـنالكلیـاتفـيالمواطنـةقیـمتنمیـةفـيبـارزاومھًمـا

والخططالمقرراتدوریأتـيذلـكقبـلوالمشاركةوالمساواةوالعدلوالتسامحوالتطوعي

إسـھاماتسـھممواقـفومعرفيمستـوىمـنتتضمنھبمـاالمواطنـةقیـمتنمیـةفـيالدراسیة

).2010،حشیش(ابوالجانــبھــذافــيكبیــرا

كمـابأخـر،أوشـكلفــيینعكــسالجامعــيالشــبابلــديالمواطنــةبقیــمالوعــيفــإن

مشــاركاتخــالمــنالجامعـيالمنـاخداخـلمسـئولیاتھمتحمـلإلـىالطـابسـعيفـيیتمثـل

یستطیعوأنالطبیـة،لألنشطةوالتخطیـــطالتعبیــر،حریــةواألھــدافمناقشةفــيإیجابیة

بشـئونیھتمـونمـنمـعالقـراراتواتخـاذاألولویاتوضـعفـيتعاونيبشـكلالعمـلالطالب

طبھـا،لـديالمواطنـةقیـمتنمیـةفـيبـارزاًدوراًالجامعـاتتلعـبأنیمكـنثـمومـنحیاتھم،

دراســةمناھــجومــنالجامعیـةالحیـاةإلمكاناتالـواعـياالسـتثمارسـبللھاتوافرتماإذا

وأنشطة طیبــة و ھیئــة التدریــس واقعیــة، ویمكـن دراســة دور الجامعــة

فـي تنمیـة قیـم المواطنـة لـدي طابھـا مـن خـال المقومات األساسیة للجامعة وھـي: اإلدارة

فإن).2010حشیش،(ابوالجامعــياألســتاذالدراســیة،المناھــجالطبیــة،األنشطةالجامعیــة،

فـيیتمثـلكمـابأخـر،أوشـكلفــيینعكــسالجامعــيالشــبابلــدىالمواطنــةبقیــمالوعــي

إیجابیةمشــاركاتخــالمــنالجامعـيالمنـاخداخـلمسـئولیاتھمتحمـلإلـىالطـابسـعي

الطالبیستطیعوأنالطالبیة،لألنشطةالتخطیــطوالتعبیــر،حریــةواألھــدافمناقشةفــي

بشـئونیھتمـونمـنمـعالقـراراتاتخـاذواألولویـاتوضـعفـيتعاونيبشـكلالعمـل

طبھـا،لـديالمواطنـةقیـمتنمیـةفـيبـارزاًدوراًالجامعـاتتلعـبأنیمكـنثـممـنوحیاتھـم،

ودراســةمناھــجمــنوالجامعیـةالحیـاةإلمكاناتالـواعـياالسـتثمارسـبللھاتوافرتماإذا

قیـمتنمیـةفـيالجامعــةدوردراســةیمكــنوواعیة،التدریــسھیئــةوطبیــةأنشطة

األنشطةالجامعیــة،اإلدارةھـي:وللجامعةاألساسیةالمقوماتخـالمـنطابھـالـديالمواطنـة

).2017(علي،الجامعــياألســتاذالدراســیة،المناھــجالطالبیة،
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ثانیاً: الدراسات السابقة:

الحاكمةالنظریةاألطرعلىالتعّرفمحاولةإلىالدراسةھدفت):2004).-دراسة (مكروم، 1(

وقدالمجال،ھذافيمسؤولیاتھاالحاكمةاالعتباراتوالمواطنةقیمتنمیةفيالجامعةلدور

بجامعةالتدریسھیئةأعضاءمنعینةمعمقابلةاألولىأداتین:باستخداممیدانیةدراسةأجریت

المنصورة.بجامعةالنھائیةالسنواتطالبمنعینةعلىتطبیقھاتماستبانةالثانیةوالمنصورة،

و من نتائج الدراسة ھذه تبین ما یلي:

أن دور الجامعة في تنمیة قیم المواطنة لدى طالبھا یتم من خاللك.●

االندماج في الخدمة التطوعیة.●

األنشطة الطالبیة واألنشطة المصاحبة للمناھج والمقررات الدراسیة.●

حسن تمثیل صوت الطالب في بیئة القرار الجامعي.●

ھي:وطالبھالدىالمواطنةقیمتنمیةفيالجامعةدورتعیقمشكالتمجموعةھناكو

األداءالتدریس،ھیئةأعضاءمسئولیاتوالمناھج،والجامعي،التعلیمبأھدافتتعلق(مشكالت

اقتراحتمالدراسةنتائجأبرزتھماضوءعلىوالطالبیة).األنشطةوجودتھ،والجامعي

التوصیات التالیة:-

تفعیل دور الریادة العلمیة والرعایة الطالبیة.●

التخطیط الجید معسكرات الشباب الجامعي.●

التعلیمطالبوعيمستوىعلىالوقوفالدراسةھدفت):2005(). دراسة الشرقاوي2(

الجماعیةوالمشاركةالحریةوالوالءاالنتماء،الوطن،حبقیمةمثلالمواطنةبقیمالجامعي

تعلیمومستوىالتخصصواإلقامةوالجنسالمتغیراتمنبمجموعةالوعيھذاتأثیرومدى

طالبوعيمدىلقیاساستبانةفيالمتمثلةالبحثأداةاستخدامتمذلكولتحقیقواألم،األب

طالبوعيمنبالرغمأنھالمیدانیةالدراسةنتائجأوضحتقدوالمواطنة.قیمببعضالجامعة

الدراسةوقدمتالوعي.ھذاأداءفيالجامعةدورفيقصوراًھناكفإنالمواطنة،بقیمالجامعة

لدىالمصریةالھویةوتأكیدالمواطنةقیمإنماءفيالجامعيالتعلیمدورلتفعیلمقترحةرؤیة
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التدریسھیئةأعضاءأداءأسلوبوالجامعي،المناخوالجامعیةالمناھجخاللمنطالبھا

واألنشطة الجامعیة و غیر ذلك.

قیمتدعیمفياألردنیةالجامعاتدورإلىالتعّرفالدراسةھدفت):2014(العقیلدراسة).3(

ھیئـةعضو)371(منالدراسةعینةتكّونتوالتدریس.ھیئةأعضاءنظروجھةمنالمواطنة

جامعــةالیرمـوك،(جامعـةاألردنیـةالجامعـاتفـياإلنسـانیة،والعلمیـةالكلیـاتفـيالتـدریس

الطبیـــةبالطریقةھماختیــارتــّماألھلیـة)،اربــدجامعــةجــدار،جامعــةالبیــت،آل

بصورتھاتكونـــتاســـتبانةـــانالباحثأعـــدالدراســـة،أھـــدافتحقیـــقالعشـــوائیة.

تسعـىالتـيالمواطنـةقـیمأبـرزأّنالدراسـةنتـائجأظھـرتقدوفقرة.)28من)النھائیة

الوالءھي:التدریسھیئـةأعضـاءنظـروجھـةمـنمنتسـبیھالـدىترسیخھاإلـىالجامعـات

درجةأّنالدراسةبیّنتكماواستقراره.أمنھعلىوالحرصالوطنوحبللوطن،واالنتماء

التـدریسھیئـةأعضـاءنظروجھةمنالمواطنـةقـیمتدعیمفياألردنیةالجامعاتقیامإمكانیة

3.31(.(بلغحسابيمتوسطعلىحصلحیـثككـل،األداةعلـىمتوسطـةلدرجـةجـاء

Significant(معنویةإحصائیةداللةذاتفروقوجودأیًضـاالدراسةوأظھرت difference(

قـیمتدعیمفياألردنیةالجامعاتإمكانیةمـدىحـولp≤0.05((الداللـةمسـتوىعنـد

الخاصة.الجامعاتلصالحالفروقاتجـاءتوالكلیـة،نـوعوالجامعـةنـوعأثـرتعـزالمواطنـة

Insignificant(إحصائیةداللةذاتفروقاتوجودعدمالدراسةنتائجأظھرتحینفي

differences(الداللةمستوىعند)p=0.05قـّدمالدراسةنتائجضوءوفيالكلیة.ألثر)تعزى

وتفعیلھاالمواطنـةقـیمالتربویـةفلسفاتھافـيالجامعـاتتبنّـيمنھا:التوصیاتمنعـدداًالباحثان

والمساءلةنظـامتفعیـلفـيدورللجامعـاتیكـونوأنمؤسساتھا،داخـلتطبیقیـاًونظریـاً

علىوالقضاءالقوانینواألنظمةوتطبیقالجامعات،داخلالفسـادعلـىللقضـاءالرقابـة

الواسطة والمحسوبیة.
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فيتبوكجامعةإدارةدورمعرفةالدراسةھذهاستھدفت):2016(محمدوالثبیتيدراسة).4(

تعزىالمواطنةقیمفيفروقھناككانتإذاماتحدیدوكذلكالطلبة،لدىالمواطنةقیمتنمیة

تمتالدراسة،أھدافولتحقیقوالتخصص).والجنس،الدراسي،)المستوىالدراسةلمتغیرات

الجامعةطلبةمن590منتتكونعینةعلىطبقتاستبانةخاللمنالوصفيبالمنھجاالستعانة

ارتفاعأھمھاالنتائجمنجملةإلىالدراسةتوصلتوالسعودیة.تبوكمدینةفيالرئیسالمقرفي

قیمأعلىیمثلللوطنالوالءأناتضحكماتبوك.بجامعةالطلبةلدىللمواطنةالعامالمستوى

توجدولمالمجتمع.تجاهاألخالقیةبالمسؤولیةالشعورثمالمجتمع،بمعاییرااللتزامیلیھالمواطنة،

Significantٍ(جوھریةفروقات differences(إلىتعزىعامبوجھالمواطنةمستوىفي

المجتمعبمعاییرالتزاماًأكثرالفتیاتأناتضحبینماالدراسي،المستوىأوالجنسأوالتخصص

منالمجتمعمعاییرالتزاماًأكثرالخریجینأنالدراسةأوضحتكماتبوك.جامعةفيالشبابمن

بالمسؤولیةبالشعوریتعلقفیماالدراسةلمتغیراتتعزىدالةفروقتوجدولمالمستجدین،

الدوربینإحصائیاًدالإیجابيارتباطوجودأیضاًالنتائجوأظھرتالمجتمع،تجاهاألخالقیة

الذي تقوم بھ إدارة الجامعة و بین قیم المواطنة لدى الشباب من الذكور واإلناث في جامعة تبوك.

الباحثیّمكنالذيالمنھجذلكالتحلیلي،الوصفيالمنھجبحثنااعتمدواجراءاتھ:البحثمنھجیة

بینالقائمةالمھّمة،العالقاتواستنباطالقائمة،الظروفعندقیقةحقائقإلىالتّوصلمن

فيتوجدكماالظاھرةدراسةعلىیقومالمنھجفھذاالبیانات،معنىتفسیروالمختلفةالظاھرات

لنایصفالكیفيالتعبیرفيكیفیاً،وكّمیاًتعبیراعنھایّعبرودقیقاً،وصفاًبوصفھایھتّموالواقع

الظاھرةھذهمقداریوضحرقمیاًوصفاًویعطیناالكميالتعبیرأّماخصائصھا.ویوضحالظاھرة

).2013:265(النجار،المختلفةالظواھرمعارتباطھادرجاتوحجمھاأو

إجراءات البحث (طریقة العمل):
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الھیئةجمیعیتضمنوالذياألصليبالمجتمعالخاصةالمعلوماتجمعتملقدالبحث:مجتمع.1

تدریسي)373(عددھمالبالغو2021-2020الدراسيللعاماألھلیةالكتابلجامعةالتدریسیة

األھلیة:الكتابلجامعةالتابعةكلیات)9(فيتدریسیة)88(وتدریسي)285(بواقعتدریسیةو

اختیارھایجريالتيالمجتمعمنالجزءذلكبأنھاالبحث"عینةتعریفیمكنالبحث:عینة-2

اختیارتمقدو)1986(السماك،صحیحاتمثیالًالمجتمعتمثلبحیثعلمیةطرقوقواعدوفق

العیناتمنالنوعھذاوالتناسبیة.الطبقیةالعشوائیةبالطریقةالتدریسیةالھیئةمنالبحثعینة

یقومالباحثفإنطبقاتإلىاألصليالمجتمعتقسیمًعنفضالألنھاألصليللمجتمعتمثیالًأكثر

المجتمعفيالحقیقيحجمھامعالعددھذایتناسبلكيعشوائیةبطریقةطبقةكلمنعددباختیار

تشكلوتدریسیةوتدریسي)100(الحاليالبحثعینةوبلغت).2002(غرایبة،األصلي

منالبدوتدریسیة،)20(وتدریسي)80(بواقعواألصلي،المجتمعأفرادمن%27نسبة

تطبیقھیمكناألصليالمجتمعحجممنمعینةمئویةنسبةأومحددعددیوجدالبأنھھنااالشارة

بدرجةالعینةحجملتحدیدمقنّنةقواعدتوجدالو).2000(دویدري،الدراساتجمیععلى

).1990(سعید،الخاصةحالتھموقففلكلمقبولة

أھدافھالتحقیقرئیسیةأداةبوصفھا)Questionnaire(االستبانةاستخدامتمالبحث:أداة).3

واإلجابة عن أسئلتھا، و تضمنت:

المحكمینمنعشرةعلىبعرضھااألداةصدقمنالتحققجرىحیثالبحث:أداةصدق(أ).

ماأيالفقرة،علىالمحكمینمن)8(موافقةاعتمدوقدالجامعة،فيالتدریسھیئةأعضاءمن

بانتماءتتعلقبمالحظاتھمالمحّكمونشاركإذصالحیتھاعلىداللةفأكثر%)80نسبتھ)

الفقرات للمجاالت وإعادة صیاغة بعض الفقرات.
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تمإذاالختبار،وإعادةاالختبـارطریقـةاستخدمتاألداةثباتمنللتحققالبحث:أداةثبات).2(

علیھمتطبیقھاوإعادةالدراسـة،عینةخارجمنتدریسیةوتدریسي)30(علىاألدواتتوزیع

Pearson(بیرسونارتباطمعاملباستخدامالثباتمعاملاحتسابتبعھاأسبوعین.مضيبعد

Correlation Coefficient،(الدراسةألداةالكلياالرتباطمعاملقیمةوبلغت)وھذا)0.85

باستخداموذلكالداخلي،االتساقبطریقةالبحثأداةثباتمنالتحققوجرىعالیاً.ثباتاًیمثل

أنتبینإذاالستبانة،أسئلةعلىالمستجیبینردودتوافقدرجةإلختبارألفا(كرونباخمعامل)

ألفاكرونباخقیمبلغتفقدالدراسة،ألغراضومقبولةجیدةاالستبانةمجاالتالثباتمعامالت

(0.82اآلخر)واحترامالتسامحلمجالو)0.8(والوالءاالنتماءلمجالو)0.91الكلیة(للدرجة

الخاصةاالستبانةتضمنتو).0.82الجماعي)العمللمجالو)0.83السیاسي)الوعيلمجالو

المجالاآلتیة:المجاالتمناالستبانةوتألفتفقرة)33(مناألولیةبصورتھاالمواطنةبقیم

فقرة،)8(تضمنوقدالتسامحقیمالثاني:المجال،فقرة)9(تضمنوقداالنتماءقیماألول:

تضمالجماعيالعملقیمالرابع:المجالفقرة)8(تضمنوقدالسیاسيالوعيقیمالثالث:المجال

المواطنة.قیمتنمیةفيالتدریسھیئةعضودورمستوىعنتكشفاالستبانةوھذهفقرة.)8(

مثلالسابقةالدراساتوالمواطنةبقیمالمتعلقالتربوياألدبعلىاالستبانةفقراتاعتمدتوقد

ثباتھاوصدقھامنللتأكدتمھیدااألولیةبصورتھااالستبانةوضعتو)2010(عمارةدراسة

خارجمنوالدراسةمجتمعمناستطالعیةعینةعلىو)10(محكمینمجموعةعلىبعرضھا

الثالثيلیكرتمقیاسعلىباالعتمادذلكواالجابة،مقاییستعّدداألسئلةفرضتوقدعینتھا

]Triple Likert Scale[:2(ماحدإلىموافقدرجة،)3(كبیرةبدرجةموافقالمتضمن(

درجة.)1(موافقغیردرجة،

الوسائل اإلحصائیة:

تم إستخدام الوسائل اإلحصائیة التالیة:

معادلة بیرسون العادة االختبار ومعرفة الثبات بطریقة إعادة االختبار.-1

Cronbach's(كرونباخألفامعادلة-2 alpha equation(الثبات.لمعرفة

التكرارات والنسب المئویة والوسط المرّجح والوزن المئوي.-3
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نتائج البحث:

(أ): قیم المواطنة

نظروجھةمنلطلبتھاالمواطنةقیمتنمیةفيالجامعةدورعلىالتعّرفاألول:السؤالإجابة

الوزنوالمرّجحالوسطإیجادوالتكراراتحسابتمالسؤالعنلإلجابةالكلي؟التدریسیةالھیئة

قدالتدریسییننظروجھةمناالنتماءقیمأّن.1قیمةأعلىحسبرتبتوقدفقرةلكلالمئوي

فيالعربیةوثقافتھاالعربیةباللغةاعتزازھاالجامعة"إظھار)6(الفقرةجاءتفقدفعالً.تباینت

%).71.7(مئويوزنو)2.15(مرجحبوسطاألولىالمرتبةزمالئھم"وطلبتھامعحواراتھا

خاللمنوالعطاءالتغییرعلىالمقدرةفيالطلبةثقةالجامعة"دعم)8(الفقرةأیضاو

)2.15(مرجحبوسطمكّرراألولىالمرتبةوالقادة"المفكرینالذاتیةالسیرمننماذجعرض

بأھمیةالطلبةالجامعة"إرشادالثانیةالمرتبة)2(الفقرةجاءتبینما%)71.7(مئويوزنو

وزنو)2.12(مرجحبوسطالتخریب".منوحمایتھاللوطنالعامةالممتلكاتعلىالحفاظ

بدرجاتلكنمتحققةاالنتماءقیمھوواالولمجالبأنأیضالناویتضح%).70.7(مئوي

).1(جدول-مختلفة

(ب) المجال الثاني: قیم التسامح

یشاركالطالب"جعل)3(الفقرةجاءتفقدتباینتقدالتدریسییننظروجھةمنالتسامحقیمأن

)2.19(مرّجحبوسطاألولىالمرتبةالجامعة"تنظمھاالتياألنشطةفيوالمناقشةبالحوار

التسامحمنمناخإیجادعلىتعمل")4(الفقرةالثانیةبالمرتبةوجاءت)،%73(مئويووزن

%)71(مئويوزنو)2.13(مّرجحبوسطالجامعي".المجتمعأفرادبینوالمساواةوالعدالة

حریةاحتراموبأھمیةطالبھاتوعیةعلىالجامعة"حرصالثالثةالمرتبة)2(الفقرةوجاءت

الثانيالمجالبأنأیضالناویتضح%).70.67(مئويووزن)2.12(مرجحبوسطاآلخر"

).2(جدول-متفاوتةبدرجاتكانتإنومتحققةالتسامحقیموھو
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(ج) المجال الثالث: قیم الوعي السیاسي

للطلبةتسمح")1(الفقرةجاءتفقدتباینتقدالتدریسییننظروجھةمنالسیاسيالوعيقیمأن

بوسطاألولىالمرتبةالمحاضرة."داخلالرأيعنالتعبیرحریةممارسةعلىویشجعھم

فيالقانونبدورالطلبةتوعي")3(الفقرةوجاءت%)73.67مئوي(ووزن)2.21مرجح(

%)69.7مئوي(وزنو)2.13(مرجحبوسطالثانیة."بالمرتبةواالستقراراألمنتحقیق

مستقبلتحددالتيالقراراتصنعفيالمشاركةفيالطلبةحقتؤكد")2(الفقرةوجاءت

المجالانایضالنایتضحو%).64.7مئوي(ووزن)1.94(مرجحبوسطومجتمعھم."حیاتھم

مع"تناقش)8(الفقرةباستثناءمختلفةبدرجاتكانتوإنمتحققةالسیاسيالوعيقیمالثالث

المرتبةعلىحصلت."التيوالعالمیةواالسالمیةالعربیةالساحةعلىالجاریةاألحداثالطلبة

).3-(جدول%)50(مئويوزنو)1.65(مرجحبوسط)7(األخیرة

(د) المجال الرابع: قیم العمل الجماعي

للطلبةتؤكد")2(الفقرةحصلتفقدتباینتقدالتدریسییننظروجھةمنالجماعيالعملقیمإن

ووزن)2.5(مرجحبوسطاألولىالمرتبةعلىوحمایتھا"البیئةعلىالمحافظةأسالیب

علىالعامةالمصلحةتغلیبضرورةالجامعةتؤكد")1(الفقرةوحصلت%)68.3مئوي(

)6الفقرة(وحصلت%)64.67مئوي(ووزن)1.94(مرجحوسطعلى."الشخصیةالمصلحة

المرتبةعلى."الفریقروحواكتسابالجماعيالعملممارسةتتطلببأنشطةالطلبةتكلف"

قیمالرابعالمجالأناتضحوبذلك%).62.67مئوي(ووزن)1.88(مرجحبوسطالثالثة

مرجحبوسطاألزمات"إدارةمھاراتتنمي")8(الفقرةباستثناءمتحققةالجماعيالعمل

).4-(جدول%)44.3(مئويوزنو)1.33(
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):Conclusions(االستنتاجات

یستنتج الباحث من خالل نتائج البحث ما یأتي:

أحدھمافقرتینفيإالاالستبانةفقراتاغلبتحققتوقدمجاالت)4(تضمنتقداالستبانة-أن1

األحداثالطلبةمعتناقش"تنصوالتيالسیاسيالوعيقیم:الثالثالمجالفي)8(الفقرة

االحداثامامتنفتحلمالجامعةأنیعنيوھذاوالعالمیة"واالسالمیةالعربیةالساحةعلىالجاریة

انیجعلناالمؤشروھذاالمحلیةاألحداثعلىمحصورةفكانتواالسالمیةوالعربیةالعالمیة

الثانیةالفقرةأمااجنبیة.اواسالمیةاوعربیةكانتإنالعالمیةباألحداثاالھتمامالىندعو

وھذهاألزمات"إدارةمھاراتتنمي")8(الفقرةالجماعيالعملقیم:الرابعالمجالفيفكانت

كیفیةتعنياألزمةوإدارةالتدریسیةوالھیئةللطلبةالجامعيالیومحیاةفيجدامھمةالفقرة

ولذلكبعدینتھيلمداعشخطرانوالسیماالحروبأزمةأوالوباءكأزمةماازمةاثناءالتعامل

على الجامعة االھتمام بھذا الموضوع  لخطورتھ

بینتراوحتمئویةأوزان)1.33-2.21(بیناالستبانةلكلالمرجحةاألوساطتراوحتلقد-2

أنالجامعةعلىولذلكمرتفعةلیستمتوسطةالنسبھذهأنلنایتضحو%)%44.3)-(73.7(

تعید النظر في قیم المواطنة بصورة أكثر جدیة .

التوصیات

بناء على نتائج الدراسة فإن الباحث یوصي باآلتي

للطلبةاالنتماءلتعزیزالجامعةقبلمنكافةواالمكانیاتالمواردبتوفیراالھتمامزیادة1.(

تناولھیضمنبماكفاءتھ،ورفعأدائھلتطویرالتدریسیةالھیئةألعضاءالمستمرالتدریب).2

تطبیقھوالمجردةالمفاھیمبلورةفيالتعلیمیةللمواقفاستخدامھومبتكر،بشكلللقضایا

ممارسةمنالطلبةوتمكینالقرارصنعفيالمشاركةمبادئوالدیمقراطيالحوارألسالیب

حقوقھم و االلتزام بمسئولیاتھم .
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معالجاریةواألحداثالمحليالمجتمعمشكالتمناقشةعلىالتدریسھیئةأعضاءتشجیع).3

الطلبة واالشتراك بحثا عن حلول لھذه المشكالت  وطرق تنفیذ الحلول  التي یتم التوصل إلیھا.

الجامعةأستاذیمكنحتىالمواطنةأجلمنالتربیةمفھومعلىالجامعةأستاذوتدریبتأھیل).4

والمشاركةالجماعي،العملمثلالالزمةالمواطنةقیمللطلبةتتیحتدریس،طرقاستخداممن

اإلیجابیة، التسامح.

وتنمیةالطلبةلدىالمواطنةبقیملالرتقاءالجامعةإدارةتتبناھااستراتیجیةخطةوضع).5

الشعور بالمسؤولیة األخالقیة من جانبھم تجاه المجتمع الذي یعیشون فیھ

الطالبلدىوالقیمياالجتماعيبالمكونالجامعةإدارةجانبمنأكبربشكلاالھتمام).6

واستھدافھم في كل ما یقدم من برامج وأنشطة اجتماعیة وتعلیمیة، وترفیھیة

وعالمیا.وإسالمیاَعربیاَوطنھممكانةإدراكعلىطلبتھاالجامعةتساعد).7

الوطني.الوالءطلبتھالدىالجامعةتعزز).8

السلوكیةوالممارساتالمواطنةقیمأبرزإلىفیھایشارالتدریسیةللھیئةكتیباتإعداد).9

المعبرة عنھا التي ینبغي أن یلتزم بھا التدریسي .

تستھدفمباشرةالكتابجامعةإدارةمسؤولیةتحتتكونخاصطابعذاتوحدةإنشاء).10

الوالءبقیاستُعنىوالجامعةفيالطلبةلدىوتنمیتھابالمواطنةیتعلقماكلورصدمتابعة

الوطني وما یعتریھ من تأثیرات داخلیة وخارجیة.

المقترحات و التوصیات:

إجراء عدد من المقترحات اآلتیة:

موضوعفيعراقیةأخرىجامعاتوالكتابجامعةبینمقارنةدراسةإجراء-1

المواطنة.

إجراء دراسة مشابھة لھذه الدراسة لكن من وجھة نظر الطلبة.-2

إجراء دراسة برنامج إثراء المواطنة لدى طلبة الجامعة.-3
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المواطنةقیم(أ):):1جدول-

التعّرف إلى دور الجامعة في تنمیة قیم المواطنة لطلبتھا من وجھة نظر الھیئة التدریسیة الكلي

للمجال األول (أ)، قیم اإلنتماء: (ت) تسلسل (ت.ف.س) تسلسل الفقرة في االستبانة

)Questionnaire.(كبیرةبدرجةموافق)،(//موافقغیر(/)،ماحدإلىموافق)X.(

تت
ف
س

الوسطالتكراراتالفقرة
المرج

ح

الوزن
المئوي

(%)
///X

تبین  الجامعة اعتزازھا  باللغة العربیة  وثقافتھا العربیة16
في حواراتھا  مع طالبھا  و زمالئھم.

4523342.1571.7

تدعم  الجامعة ثقة الطلبة  في المقدرة  على التغییر18
والعطاء  من خالل عرض  نماذج من السیر الذاتیة

المفكرین  والقادة.

3133562.1571.7

ترشد الجامعة الطلبة بأھمیة الحفاظ على الممتلكات22
العامة للوطن وحمایتھا من التخریب.

4522332.1270.7

تبرز الجامعة عضو ھیئة التدریس  البعد  الوطني  في37
ندوات  الموسم الثقافي  بالجامعة.

2838442.0468

تشجع الجامعة الطلبة على التمسك بالمبادئ  والثوابت41
الدینیة.

3430361.9866

تذكر الجامعة نماذج من البطوالت العراقیة في43
المحافظة على تراب الوطن و استقاللھ.

3528371.9866

تعّرف الجامعة الطلبة بأخطار التقلید االعمى  و الذوبان54
في الثقافات األخرى

3324431.963

تنمي الجامعة اتجاھات  إیجابیة  نحو المنتجات69
والصناعات  الوطنیة.

2728451.7257

تعزز الجامعة نظرة الطلبة االیجابیة  نحو اآلسرة  و75
التمسك بتقالیدھا.

4523481.6254
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(ب) المجال الثاني: (ب). قیم التسامح

الھیئةنظروجھةمنلطلبتھاالمواطنةقیمتنمیةفيالجامعةدورعلىالتعّرف):2.(جدول

التدریسیة الكلي للمجال قیم التسامح. موافق بدرجة كبیرة ( //)، موافق إلى حد ما (/)، غیر

).X(موافق

الوسطالتكراراتالفقرةت

المرج

ح

الوزن
المئوي

% ///X

تجعل الطالب یشارك بالحوار والمناقشة  في13

األنشطة  التي تنظمھا الجامعة.

3529562.1973

تعمل  على إیجاد مناخ  من التسامح والعدالة24

والمساواة  بین أفراد المجتمع  الجامعي.

3729442.1371

تحرص الجامعة على توعیة طالبھا بأھمیة و32

إحترام  حریة اآلخر .

3630442.1270.7

تشجع الجامعة الطلبة على االنفتاح  على41

الحضارات  االخرى و اإلیمان بأھمیة الحوار بین

الثقافات  المختلفة.

3232462.0668.7

4218402.0267تؤكد ضرورة  نبذ العنف و التعصب.56

2733401.8762تدرب  الطلبة على تقبل النقد و اآلراء المختلفة .65

تدرب الطلبة على الحوار القائم على اإلقناع بالحجة78

و الدلیل.

2334441.7863

تجعل الطلبة  یناقشون  في كیفیة مواجھة األخطار87

الثقافیة  عند التعامل مع االنترنت.

2134451.7659
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لطلبتھاالمواطنةقیمتنمیةفيالجامعةدورإلىالتعّرفالسیاسي:الوعيقیم(ج)):3.(جدول

من وجھة نظر الھیئة التدریسیة الكلي للمجال قیم الوعي السیاسي. موافق بدرجة كبیرة ( //)،

).X(موافقغیر(/)،ماحدإلىموافق

تت
ف
الفقرةس

الوسطالتكرارات
المرج

ح

الوزن
المئوي
(%) ///X

تسمح للطلبة و تشجعھم على ممارسة حریة11

التعبیر عن الرأي داخل المحاضرة.

2338492.2173.67

توعي الطلبة بدور القانون  في تحقیق23

األمن واالستقرار .

3725482.1369.67

تؤكد  حق الطلبة في المشاركة  في صنع32

القرارات  التي تحدد مستقبل حیاتھم

ومجتمعھم.

3426401.9464.67

تحث الطلبة على ضرورة احترام القوانین44

واللوائح الجامعیة .

3228401.9264

ترشد الطلبة بحقوق وواجبات المواطن57

العراقي.

3522431.9264

تنمي  لدى الطلبة وعیاً  بثقافة  المجتمع65

المدني ودور  منظماتھ  في خدمة المجتمع.

2538371.8862.67

تنمي روح  المواطنة لدى  الطلبة و76

المسؤولیة  تجاھھا.

2926451.8461.3

تناقش مع الطلبة األحداث  الجاریة على87

الساحة العربیة و االسالمیة و العالمیة.

2025551.6550
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لطلبتھاالمواطنةقیمتنمیةفيالجامعةدورعلىالتعّرفالجماعي:العملقیم(د).):4.(جدول

من وجھة نظر الھیئة التدریسیة الكلي للمجال "قیم العمل الجماعي". موافق بدرجة كبیرة ( //)،

).X(موافقغیر(/)،ماحدإلىموافق

تت

ف

س

الوسطالتكراراتالفقرة

المرج

ح

الوزن

المئوي

(%)

///X

تؤكد للطلبة أسالیب  المحافظة  على البیئة و12

حمایتھا.

3329482.568.3

تؤكد الجامعة ضرورة تغلیب المصلحة العامة21

على المصلحة الشخصیة.

3524411.9464.7

تكلف  الطلبة بأنشطة  تتطلب ممارسة العمل36

الجماعي  واكتساب  روح الفریق.

3316511.8862.7

تغرس  روح  المبادرة  لدى طلبتھ  للعمل45

التطوعي  لخدمة المجتمع.

3026441.8662

تنمي احترام  الوقت واستثماره لدى الطلبة و53

التخطیط  المسبق إلنجاز األعمال.

2829431.8561.7

تعزز نظرة الطالب اإلیجابیة نحو  قیم العمل65

واإلنتاج.

2532431.8260.7

تعزز نظرة الطلبة االیجابیة  نحو دور القطاع77

الخاص في التنمیة.

2335421.8160.3

2023571.3344.3تنمي مھارات إدارة األزمات.88
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