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 الممخص:
الدراسة إلى بناء تصور مقترح لتفعيل دور كميات التربية بجامعة تعز في  ىذه ىدفت     

تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة، والتعرف عمى واقع دور كل من )عضو ىيئة التدريس، 
دارة الكمية( في تنمية قيم المواطنة لدى أفراد عينة  والمقررات الدراسية، واألنشطة الطبلبية، وا 

سة عمى المنيج الوصفي، مستخدمة أداة االستبانة التي تم تطبيقيا عمى ، واعتمدت الدراالبحث
في كميات التربية بـ)الحبيل، والتربة،  عينة عشوائية بسيطة من طمبة المستوى الرابع

( من أعضاء ىيئة 9التابعة لجامعة تعز، كما اعتمدت الدراسة أداة المقابمة مع ) والمخبلف(
الدراسة إلى أن واقع دور كميات التربية بجامعة تعز مت نتائج وتوصالتدريس في تمك الكميات، 

)قميمة( عمى األداة ككل،  وجاء بدرجة موافقة ا،ضعيف  في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة كان 
عضو ىيئة التدريس عمى الترتيب األول وبدرجة مجال األداة فقد حصل  لمجاالتاما بالنسبة 
إدارة الكمية عمى  مجال الدراسية، وبدرجة متوسطة، بينما حصلالمقررات مجال متوسطة، يميو 

االدرجة قميمة وجاء دور األنشطة الطبلبية في المرتبة األخيرة وبدرجة قميمة  ، وقد تم ايض 
الخروج بتصور مقترح لتفعيل دور كميات التربية بجامعة تعز في تنمية قيم المواطنة لدى 

ور المقترح إلى آلية عمل يقوم المسئولون عن التعميم الطمبة، وأوصت الدراسة بتحويل التص
 . رار في الجامعة والكمية بتنفيذىاالعالي وأصحاب الق
  .كمية التربية -قيم المواطنة –: المواطنةالكممات المفتاحية
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A Proposal Vision to Activate the Role of the Education 

Collages at Taiz University to Developing the Values of 

Citizenship Among the Students  

 

Abstract: 
This study aimed to prepare a proposed vision to activate the role 

of the faculties of education at Taiz University to developing the values 

of citizenship among the students, to identify the reality of the role of 

(faculty members, courses, student activities and colleges 

managements) to  developing the values of citizenship among the 

students. The descriptive methodology of this study was used the 

questionnaire method that was applied to a simple random sample of 

the fourth level students in the three education colleges (Al-Habeil, Al-

Turbah  and Al-Mekhlaf) of Taiz University. The study also relied on 

the interview method with (9) faculty members of those colleges. The 

result of the study shows the reality of the role of education colleges at 

Taiz University to developing the values of citizenship which students 

got it a (weak) level.  The questionnaire was obtained shows a medium 

degree for the faculty members at the first level, then in the second 

level the courses got a medium degree, while the role of colleges 

managements got a weak degree in third level and the role of students 

activities comes at last rank. 

 The output of the study " prepare a proposal conception and vision to 

activate the role of the education colleges at Taiz University" to 

developing the values of citizenship among the students. The study 

recommended transforming the proposed vision for Implementation 

activities. 

Keywords:   - citizenship - citizenship values - colleges of 

education 
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 مقدمة:
يشيد العصر الراىن العديد من المتغيرات السريعة والمتبلحقة الناجمة عن الثورة العممية 
والمعرفية، والتقدم في وسائل تكنولوجيا المعمومات واالتصال، األمر الذي سيل تناقل األفكار 
والمعتقدات والقيم وما نتج عنيا من تحديات منيا: اإلخبلل بالحقوق والواجبات، وضعف 

بالقيم الوطنية األصيمة وانتشار القيم الوافدة، وغيرىا من المظاىر التي أضعفت قيم التمسك 
المواطنة؛ ولذا ازداد اىتمام المجتمعات الحديثة بالتربية من أجل المواطنة، وشغل فكر 
العاممين في ميدان التربية وبخاصة في العقد األول من القرن الحادي والعشرين الذي اتسم 

 واالتجاىات التربوية.  باختبلف القيم
وحتى تكون المواطنة مبنية عمى وعي البد أن تتم بتربية مقصودة تشرف عمييا الدولة، يتم     

من خبلليا تعريف الطالـب بمفاىيم المواطنة وخصائصيا. ويشارك في تحقيق أىداف التربية 
غيرىا بالمسؤولية  من أجل المواطنة مؤسسات عدة، تأتي في مقدمتيا الجامعة التي  تتفرد عن

 الكبيرة في تنمية المواطنة، وتشكيل شخصية المواطن والتزاماتو. 
ا من طبيعة الجامعات، بشكل عام وكميات التربية بشكل خاص، كمؤسسات عممية وانطبلق     

ا ما تتوجو إلييا في إعداد الكوادر والطاقات والقوى فإن األنظار دائم  ؛ وتربوية وتعميمية وتنموية
رية المؤىمة والعممية، وكذلك في غرس القيم والمعتقدات في نفوس الطمبة وتكوين اتجاىات البش

 .(251 ،2010)أبو حشيش، ايجابية تجاىيا
ويتحدد دور كميات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى معممي المستقبل من خبلل توفير     

من خبلل العناصر المكونة  بيئة تعميمية مناسبة تشجع الطمبة عمى اكتساب ىذه القيم،
سيم الدراسية بما تتضمنو من محتوى معرفي ومواقف ت   مة بالمقرراتلمنظومة اإلعداد والمتمث

الجامعة الذي يجب أن  ا في تنمية وعي الطمبة بقضايا المواطنة، ومن خبلل أستاذبير  ا كاسيام  
كما يتحدد من خبلل األنشطة ا أمام الطمبة تتجسد في شخصيتو تمك القيم، يكون قدوة ونموذج  

ا الطبلبية بما فييا من ممارسات واقعية لمميارات والسموكيات الداعمة لممواطنة التي تؤدي دور  
ا في تنمية قيم المواطنة، إضافة إلى دور القيادة الجامعية الواعية والقادرة عمى إثراء ا وبارز  ميم  

 البيئة الجامعية بمبادئ وقيم المواطنة. 
؛ ا ألىمية المواطنة فقد تناوليا العديد من الباحثين في دراسات تربوية عربية وعالميةونظر     

عمى دور  ما ركز ومنيا(، 2011دراسة)داوود،ك مفيوم المواطنة ومكوناتيا منيا ما تناول
(، ودراسة 2014الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة مثل دراسة )العقيل، والحياري، 

 دور كمية التربية في تنمية القيم كدراسةاىتمت بوىناك دراسات (، 2011دهللا،)مرسي، وعب
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أن ىناك بالفعل بعض القصور في أداء  وقد بينت نتائج تمك الدراسات( 2010)أبو حشيش، 
ندرة  يم المواطنة. أما عمى المستوى المحمي فيناككميات التربية من زاوية تنمية قالجامعات و 
تطرقت لدراسة قيم المواطنة في المجتمع اليمني بشكل عام وفي  التي المحمية في الدراسات

( التي أظيرت ضعف قيمة الوالء 2009)الشرعبي،دراسة  منيا كمية التربية بشكل خاص،
واالنتماء لدى الطمبة، وأوصت بضرورة االىتمام بتنمية قيم المواطنة لدى الطمبة المعممين في 

( التي أكدت نتائجيا عمى أىمية مقرر التربية الوطنية 2012عقبلن،) كمية التربية، ودراسة
 .لمطمبة المعممين

ونظرا ألوجو القصور في أداء الجامعات من زاوية تنمية قيم المواطنة  ،وعوألىمية الموض    
ما يكشفو الواقع اليمني إضافة إلى قمة الدراسات المحمية، و  ،التي أشارت إلييا بعض الدراسات

التعصب والنعرات قيم المواطنة، مثل في الوقت الراىن من مظاىر سمبية عديدة تتناقض مع 
، وضعف الوالء الوطني، واالعتداء عمى الممتمكات العامة والسطو عمييا، الطائفية والقبمية

افة إلى التعصب البنية التحتية والمنجزات الوطنية، إض وتدمير والعبث بالمواقع األثرية،
إحساس الباحثة بوجود مشكمة تستحق الدراسة  كل ذلك عزز والبلمباالة. والسمبية، الحزبي،
 .لوالء الوطنياتطمب إحياء قيم االنتماء و وت
جاءت أىمية دور كمية التربية في تنمية قيم المواطنة،  منا انطبلق  ما تقدم، و  عمى بناء      

لتفعيل دور كميات التربية بجامعة تعز في تنمية قيم المواطنة كمحاولة  ةالحالي دراسةفكرة ال
لدى طمبتيا، بما يفي وتحمل مسئولياتيم المستقبمية في تربية األجيال عمى الوطنية واالنتماء 

   والوالء لموطن.
ما في السؤال الرئيس اآلتي: دراسة ا عمى ما سبق تحددت مشكمة السيس  تأ :لدراسةا مشكمة
 الطمبة؟ المقترح لتفعيل دور كميات التربية بجامعة تعز في تنمية قيم المواطنة لدىالتصور 

 اآلتية:  عميو من خبلل اإلجابة عن األسئمةوالذي يمكن اإلجابة 
في تنمية  عضو ىيئة التدريسدور واقع ما درجة تقدير طمبة كميات التربية بجامعة تعز ل .1

 قيم المواطنة لدييم؟ 
في تنمية قيم  المقررات الدراسيةدور واقع طمبة كميات التربية بجامعة تعز لما درجة تقدير  .2

 المواطنة لدييم؟ 
دور األنشطة الطبلبية في تنمية قيم واقع ما درجة تقدير طمبة كميات التربية بجامعة تعز ل .3

 المواطنة لدييم؟ 
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في تنمية قيم  إدارة الكميةدور واقع ما درجة تقدير طمبة كميات التربية بجامعة تعز ل .4
 المواطنة لدييم؟

المقترح لتفعيل دور كميات التربية بجامعة تعز في تنمية قيم المواطنة لدى ما التصور  .5
 ؟الطمبة
إلى تقديم تصور مقترح لتفعيل دور كميات التربية تسعى ىذه الدراسة  :دراسةلأهداف ا

ىذا اليدف من خبلل ، وسوف يتم تحقيق ي تنمية قيم المواطنة لدى الطمبةبجامعة تعز ف
 تحقيق األىداف اآلتية:

في تنمية قيم  عضو ىيئة التدريسقياس درجة تقدير طمبة كميات التربية بجامعة تعز لدور  .1
 المواطنة لدييم.

في تنمية قيم  المقررات الدراسيةقياس درجة تقدير طمبة كميات التربية بجامعة تعز لدور  .2
 المواطنة لدييم.

كميات التربية بجامعة تعز لدور األنشطة الطبلبية  في تنمية قيم قياس درجة تقدير طمبة  .3
 المواطنة لدييم.

في تنمية قيم المواطنة  إدارة الكميةقياس درجة تقدير طمبة كميات التربية بجامعة تعز لدور  .4
 لدييم.

 :أنيا فيالدراسة  أىمية تتضح الدراسة:أهمية 
فـي البنيـة الثقافيـة والحضـارية لممجتمـع و  ،الجامعيفي التعميم  ياموقعمكانة القيم و تأتي من  -

 بوصفيا رأس مال المجتمع وأساس أي إصبلح تربوي فيو.
مــن أىميــة قــيم المواطنــة التــي تقــوم بــدور أساســي فــي تشــكيل شخصــية الفــرد، وتوجيــو  تــأتي -

 .سموكو نحو تحقيق المواطنة الصالحة
ــائج  - ــد نت ــادات  الدراســةقــد تفي ــى الــدكميــات التالمســئولين وقي ــة فــي التعــرف عم ور التربــوي ربي

فـي تنميــة قـيم المواطنــة، وتـوفير بيانــات واقعيـة تســاعدىم عمـى اعتمــاد الـذي تقــوم بـو الكميــة 
 .وتوجيو السياسات ووضع الخطط اليادفة  لمعمل عمى تحقيقو

تصور عممـي لتفعيـل دور كميـة التربيـة فـي تنميـة قـيم المواطنـة لـدى معممـي المسـتقبل،  تقدم -
فيد القائمين عمـى أمـر كميـات التربيـة فـي إصـبلح وتطـوير أداء كميـات التربيـة فـي ىـذا مما ي
 .الشأن

 لـدور الـذي تقـوم بـو كميـات التربيـةا واقـع ىذه الدراسة عمـى تشـخيص تقتصر ا: الدراسةحدود 

الحــوار، و  ،)الــوالء واالنتمــاء جامعــة تعــز فــي تنميــة قــيمبفــي كــل مــن الحبيــل والتربــة والمخــبلف 
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 من وجية نظر طمبـة المسـتوى الرابـع فـيلدى الطمبة  الحفاظ عمى البيئة(و المشاركة السياسية، و 

 .ديم تصور مقترح لتفعيل ذلك الدورتق، و 2017-2016م الجامعي تمك الكميات في العا

 :الدراسة مصطمحات
أحكام معيارية ومحددات موجية ومحركة لمتصرفات المفضمة لؤلفراد والجماعات في  القيم:

 المواقف الحياتية المختمفة.
اإلطار الفكري لممبادئ التي تحكم عبلقة الفرد بالمجتمع، فتنمي بداخمو الحس  المواطنة:

عمى عاتقو  ةقاما المسئولية الماالجتماعي، واالنتماء فيسمو بإرادتو فوق حدود الواجب مستشعر  
 (.24 ،2005لمرقي بمجتمعو ووطنو )الشرقاوي،

تعبير وجداني سموكي يعكس حب الطالب ووالئو " :وتعرف الباحثة المواطنة إجرائيا بأنيا     
، لو لكميتو وجامعتو ومجتمعو، يقوم عمى أساس إدراكو أنو جزء من ىذا الوطن واالنتماء لو

 ."الطمبة عمى أداة الدراسة إجابات ، ويقاس من خبللحقوق وعميو واجبات
تعكس حب الطالب ووالئو  وتعرف الباحثة قيم المواطنة بأنيا الموجيات السموكية التي   

 لطالب/المعمم.وانتمائو لوطنو، والتي ييدف التصور المقترح إلى تنميتيا لدى ا
استندت عمى التحميبلت النظرية والنتائج الميدانية مقترحة مستقبمية رؤية  التصور المقترح:

تفعل دور كميات التربية  في تنمية تتضمن جممة من اإلجراءات التي من شأنيا أن لمدراسة 
 .  تعز قيم المواطنة لدى الطالب/المعمم بكميات التربية بجامعة

 

 :لدراسات السابقةاالخمفية النظرية و 
 الخمفية النظرية: :أوًل 
ـالمواطنـة مفيـوم تـاريخي شـامل      ا يتفــق يكتنفـو المــبس والغمـوض، ويصـعب أن نجـد لـو تعريف 

ـا  ؛عميو الباحثون  الختبلف المرجعيات الفكرية واالتجاىات والقيم؛ فكل يـرى مفيـوم المواطنـة تبع 
ا لما يريد ىو بيا. ا لميوية التي يتحدث عنيا، أو تبع   لمزاوية التي يرى منيا، أو تبع 

قـــيم المواطنـــة مـــن القـــيم التـــي كانـــت وال زالـــت موضـــع اىتمـــام المتخصصـــين فـــي العمـــوم وت عـــد 
االجتماعيـــة عمــــى مـــر العصــــور، لمـــا يبلحظونــــو مــــن نقـــص معــــارف الـــنشء والشــــباب حــــول 
مسئوليات المواطنة وشعورىم باالغتراب عن المجتمع ومؤسسـاتو وعـدم الـوعي بعممياتـو، فضـبل  

 Sarshوالواجبـات والمسـئوليات المدنيـة ) تيتم بتعمـيم الحقـوق  عن  تدني المناىج الدراسية التي

Banks, 2001,132.)  
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ولكي يتصف اإلنسان بالمواطنة عميو التمتع بجممة من الخصائص والفضائل ومنيا    
مشاعر اإلقدام والجرأة والعدل واإلنصاف، ومشاعر التحضر والكياسة والتسامح ومشاعر 

النتماء، وتتجسد تمك الخصائص والمشاعر في عقل اإلنسان التضامن والوالء واالحساس با
 (.2016،547ووجدانو كي يتصف بالمواطنة الحقيقية )ىاني، ونعيم،

ا في تقديم المضامين القيمية لمناشئة بقوالب ا ميم  المؤسسات التربوية والتعميمية موقع  وتحتل    
، وتبرز أىمية اوالتزام   اموك  ثميا ستربوية وتعميمية تضمن تفاعميم معيا ومن ثم اكتسابيا وتم

تمك المؤسسات من خبلل الفترة المنوطة بيا في تعيدىا لئلنسان، حيث يقضي فترة طويمة في 
 حياتو في المؤسسة التربوية.

 Naveh Ibrahim & Masoudi, 2011) نافو ابراىيم ومسعودي وفي ىذا السياق يشير   
ا واسع االنتشار، ليس فقط التركيز عميو في أصبح لفظ  ( إلى أن التربية عمى المواطنة 275,

المناىج الدراسية، ولكن يستمد أىميتو من الحاجة إلى تقديمو لمشباب والراشدين في مؤسسات 
 التعميم العالي إلنتاج مواطنين مسئولين لممجتمع.  

ق فمسفة ويأتي في المقدمة دور الجامعة كمؤسسة اجتماعية تمثل أداة المجتمع في تحقي   
التربية بأبعادىا التربوية والتعميمية، واالجتماعية، وذلك ببناء وتنمية منظومة قيم ومعتقدات 
نسانية واجتماعية واقتصادية ودينية لدى الطمبة، وتكوين اتجاىات إيجابية تجاىيا.   وطنية وا 

عمل عمى تدعيم ي المجتمع، إذ تا في النشء وفعد كميات التربية من أكثر الكميات تأثير  وت     
فيي  ؛ة وكيان المجتمع الذي تنتمي إليو ألنيا تمتمك خصوصيات تميزىا عن باقي الكمياتئبي

تعد المعمم الذي تقوم عميو عممية تربية وبناء اإلنسان، فيو وراء كل نيضة تنموية وحقيقية في 
المجتمع، وىو في الصف الدراسي يضع البذور األساسية في صياغة مستقبل األمة وتأكيد 

 (. 246، 2003)مكروم،  ىويتيا وحماية قيميا الداخمية
يم العالي خبلل موقعيا التاريخي في مسيرة التعمكما تبرز أىمية كميات التربية من    

فكميات التربية من أسبق كميات الجامعة في النشأة، كما أنيا تنتشر في  ؛والجامعي وحجميا
ا العممية ا في تخصصاتيوالمناطق، ومن أكثر الكميات الجامعية تنوع   المحافظاتمختمف 
من المعممين والمعممات سنويا لمعمل في معنية بإعداد وتأىيل أعداد كبيرة ال يىو والدراسية، 

ن حيث اإلعداد واألعداد م يامختمف مراحل التعميم في المدن والقرى، ومن ثم فإن مخرجات
  (.12 ،2010المجتمع )الخميسي، أفراد تفاعل مع ت
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   دور كميات التربية في تنمية قيم المواطنة:
ا إلى قناعة ، واكتسبت ىذه األىمية استناد  المعممكميات التربية من أىم مؤسسات إعداد  تعد   

ترسخت لدى جميع التربويين بأن المعمم يشكل الركيزة األساسية في العممية التربوية، والعنصر 
الفاعل في صياغة النظام التربوي وتحديد مبلمحو وتحقيق أىدافو القريبة والبعيدة، 

بالدرجة األولى عمى مستوى  نجاح أي نظام تربوي يعتمد؛ وعميو فإن (92 ،2000)شريف،
ا  في العممية التعميمية، إعداد المعمم في كميات التربية، والمعمم المتميز ىو العنصر األكثر تأثير  

ويتوقف عمى جودتو وكفاءتو جودة التعميم وفاعميتو، وىو الركيزة الرئيسة في تطوير العممية 
لطمبة، وتوجيييم الوجية السميمة نحو سيم بفعالية كبيرة في تطوير أداء االتربوية، كونو ي  

ا لتحقيق التنمية ا وممح  ا ميم  المواطنة الصالحة؛ لذا أصبح تطوير كميات إعداد المعممين مطمب  
 البشرية الشاممة. 

تيدف كميات التربية بجامعة تعز إلى تحقيق جممة من األىداف العامة تتمثل في: و     
المواطن صالحا نافعا لنفسو ومجتمعو ووطنو العربي اإليمان باهلل ثم الوطن وبما يجعل 

الكبير، والتمسك بالعقيدة اإلسبلمية وتجسيدىا فعبل وممارسة في الحياة اليومية، والوعي 
بمسئولياتو الدينية واالجتماعية والوطنية والقومية واإلسبلمية واإلنسانية، واالنتماء لؤلمة العربية 

زاء المال العام)كمية اير المسئولية الفردية والجماعية وتقدواإلسبلمية، وتنمية قيم احترام 
، والمتأمل في ىذه األىداف يجد أنيا تسعى إلى تنمية مجموعة من القيم (3 ،2000التربية،

المواطنة من خبلل دور كمية التربية في تنمية قيم  تحدديو  الدينية واالجتماعية والوطنية.
المتمثمة  والمقررات الدراسية، واألنشطة، واإلدارة الجامعية األبعاد اآلتية: عضو ىيئة التدريس،

 ويمكن تناول ذلك عمى النحو اآلتي: .بإدارة كميات التربية
أىم عنصر من ىذا البعد ي عتبر  الجامعي(: األستاذ: عضو هيئة التدريس )ألولالبعد ا

عمى  م، وىو القائموالتعم   عناصر العممية التعميمية فيو الميسر والمنظم والمطور لعممية التعميم
حداث تغييرات مرغوب فييا وفي أي إمواد والمقررات الدراسية من أجل تنفيذ مينة تدريس ال

 عن دوره في تنمية قيم (، فضبل  6، 2006)دياب، نمط من أنماط السموك لدى المتعممين
سمو بالشخصية لتي تاوتنمية األىداف الشخصية واالجتماعية المرغوب فييا  المواطنة لدييم،

 اإلنسانية وتدعم التنمية المجتمعية.
 :طنة عمى عدة نقاط أبرزىاالجامعي في تنمية قيم الموا األستاذوترتكز أىمية دور    
و يحمل المعرفة التي يكسبيا أحد العناصر الميمة في تنمية قيم المواطنة ليس ألنأنو  -

يقتدي بو الناشئة، فعمى قدر تخمقو ا عد نموذج  عن الوطن وقضاياه، ولكن لكونو ي  مبتو لط
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ا الناشئة بتمك القيم واالتجاىات بطريقة بالقيم واالتجاىات الطيبة المرغوب فييا يتخمق ايض  
 غير مباشرة.

داخل وخارج  طمبتونو يمثل قدوة في ممارستو لمديمقراطية في أدائو التربوي والتعميمي مع أ -
عمى المشاركة في اتخاذ القرارات عمى جميع ا قاعة المحاضرة، حتى يكون الطالب قادر  

 (.170، 2005مدكور، ) في تنفيذ القراراتتو المستويات وكذا مشارك
يقع عمى عاتقو الدور الكبير في الحفاظ عمى ىوية األفراد وىوية األمة من خبلل تشجيع  -

بين  ن عروفة مع مراعاة تحقيق التواز الطمبة وتعميميم الحفاظ عمى ىويتيم وتقاليدىم الم
، 2005)األسطل، والخالدي،  الحديث والقديم حتى يحدث التوازن في شخصية الطمبة

74.) 
ا في النظام التعميمي، ا أساسي  شكل المقررات الدراسية ركن  ت   :البعد الثاني المقررات الدراسية

تعميمية وتتبمور فييا اتجاىات الفمسفة العامة لممجتمع من خبلل ما تعرضو من معارف ومواد 
، "ويكاد يتفق خبراء التربية والمختصون في ية تغرسيا في أذىان الجيل الجديدأو قيم اجتماع

المناىج الدراسية عمى أن المقررات الدراسية ولما فييا من مفيوم واسع يتجاوز األفكار 
ا في تك وين المعرفية وحدودىا الدراسية الضيقة إلى مكونات المواطنة األساسية قد تكون أساس 

 (.232 ،2014)الدوسري، والميارات المجتمعية والوجدانيةاالتجاىات والقيم ومجاالت المعرفة 
ترى الباحثة أن تمك وحتى تؤدي المقررات الدراسية دورىا بنجاح في تنمية قيم المواطنة 

 ن تراعي اآلتي: أالمقررات البد 
 الصالحة إلى الطمبة.ت عنى بنقل التراث الثقافي وقيم المجتمع ومعاييره   -
 ت برز خصائص الجميورية اليمنية ومكانتيا الرفيعة في التاريخ وموقعيا االستراتيجي.  -
كتسـبات الـوطن، بحيـث معاني الوالء واالنتماء في نفوس الطمبة وأىمية الحفاظ عمى مغرس   -

ث أن كـــل مـــا فـــي الـــوطن ىـــو ممـــك لـــو ولغيـــره وال ي ســـمح لـــو أو لغيـــره بالعبـــبـــيشـــعر الطالـــب 
 بمقدرات الوطن.

 تسيم في تعميم المواطنة لمحفاظ عمى التوازن الفكري والقيمي والوجداني لمجيل الجديد.   -
)حقوق المواطنة( لدى المتعمم؛ فيشعر بمساىمة اآلخرين  تعمل عمى تنمية المسئولية المدنية  -

 ودورىم في المجتمع ويقدر حقوقيم وفي نفس الوقت يعرف حقوق اآلخرين.
 ممشاركة االجتماعية في صنع القرار الوطني وتحمل مسئولياتو. تؤسس ل  -
 ت عنى بسد حاجات المجتمع والعمل عمى حل مشكبلتو. -
 الذي يعيشونو. بةترتبط بواقع الطم -
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بلبية ىو تنمية وصقل إن اليدف األساسي من األنشطة الط البعد الثالث األنشطة الطالبية:
األنشطة المتنوعة عمى العادات والسموك االجتماعي تدريبيم في أثناء ممارستيم يم و خبرات

، كما أن مشاركة (252ص ،2002يعيشون فيو )قمر، القويم الذي يتطمبو المجتمع الذي
سيم في تحقيق التكيف واالنسجام الطالب في األنشطة المختمفة تزوده بالخبرات الواقعية التي ت  

اة والتجدد، مما ينعكس بشكل ايجابي عمى عطي لمنظام الجامعي الحيفي الحياة الجامعية، وت  
 وقيمو الوطنية. (Lenard,1981,P,15) سموك الطالب

،  لممناىج الدراسيةوي نظر لؤلنشطة الطبلبية من الناحية التربوية باعتبارىا جزءا مكمبل      
، حيث ينخرطون مبة بطريقة أكثر واقعية وتمقائيةفي تنمية شخصيات الطير ا وي عول عمييا كث

، ومن ثم يس وأساليبو، ولكونيا بعيدة عن نمطية التدر فييا بعيدا عن الروتين والشكمية لمعمل
 (.381، 2006)سعد، فإن ممارسة الطمبة لؤلنشطة التربوية سبيل لدعم روح المواطنة

ومن خبلل عمل الباحثة في جامعة تعز الحظت افتقار األنشطة الطبلبية إلى آليات     
، وقصور تفاعل اتإلمكانإلى شحة ا ىاماء، ويرجع ذلك من وجية نظر تنمية مشاعر االنت
، وقصور قدرة القائمين عمى األنشطة الطبلبية بية مع المجتمع والبيئة المحيطةالتكوينات الطبل
وتشجيعيم المتغيرات المحمية والعالمية، ومسايرتيا، ومحاولة تعريف الطمبة بيا  في استجبلء

 مبتكر قادر عمى التواصل واالنفتاح بدال من الرفض واالنزواء.عمى التعامل معيا بفكر 
 سيم األنشطة الطبلبية في تنمية قيم المواطنة من خبلل تحقيقيا لآلتي:ويمكن أن ت  

تنمية سمات القيادة لدى الطمبة مثل المرونة، وتحمل المسئولية، واالتزان االنفعالي، إلى   -
 والفيم األوسع لممشكبلت االجتماعية.جانب تنمية ميارات العمل التعاوني 

و الذين يغمب عمييم معالجة بعض مشكبلت الطمبة الذين يميمون إلى االنطواء والعزلة أ  -
 واالرتباك. الخجل

تنمية ثقة الطمبة بأنفسيم واحترام األنظمة والقوانين والتوفيق بين مصالح الفرد والجماعة   -
 اجباتيم ومسئولياتيم.بجانب إعداد الطالب لممواطنة وتعريفيم و 

تقوية العبلقات األكاديمية واالجتماعية بين الطمبة التي تبعث في نفوسيم روح التعاون   -
 الخبلق والتنافس الشريف.

تنمية ميارات العمل االجتماعي وميارات االتصال لدى الطمبة من خبلل تفاعميم   -
 ومشاركتيم مع زمبلئيم وأساتذتيم عند ممارسة النشاط.

مصدق واألمانة وح سن التدبير، وحرية الرأي، وتنمية القدرة لإتاحة الفرصة لممارسة الطمبة   -
 .عمى النقد البناء
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، الدعامة األساسية لنجاح العممية التعميمية شكل اإلدارة الجامعيةت   إدارة الكمية:البعد الرابع 
وير نظام العمل ولذلك إنيا بمفيوميا المتطور عممية إنسانية تيدف إلى تنظيم وتسييل وتط

يتحدد بتوفير المناخ المناسب الذي يساعد عمى نمو الطالب وتنميتو، وتحقيق  فإن دورىا
عمى تحقيق ذلك أىداف التعميم المشتقة من أىداف المجتمع وفمسفتو بتوفير المناخ الذي يساعد 

واألنشطة  من خبلل منح الطمبة حرية التعبير عن أنفسيم، والمشاركة في أنواع الخبرات
وتوفير العبلقات اإلنسانية التي يسودىا المحبة والقبول، وتقدير قيمة الفرد، واالحترام  البلزمة،

ساعد الطالب عمى تكوين فكرة عن ذاتو، وعن المتبادل بين األفراد المنتمين لمجامعة؛ مما ي  
وىذه ، اآلخرينقدرتو عمى العمل بفاعمية، وكذلك عن مقدرتو في تنمية عبلقات متبادلة مع 

ولتنمية قيم المواطنة لدى طمبة كميات  كميا أمور تؤدي لتدعيم وتنمية قيم المواطنة لدى الطمبة.
دارة الكمية ممثمة برئيس الجامعة ، التربية ترى الباحثة أنو من المفيد أن تكون إدارة الجامعة وا 

نوطة بيم في التزاميم باألنظمة وعميد الكمية والطاقم اإلداري قدوة حسنة في قياميم باألدوار الم
قامة عبلقة ودية بينيم وبين  والتعميمات، وقدوة في تمسكيم بعادات وتقاليد وأعراف المجتمع، وا 
الطمبة، وأن يكونوا أقرب إلى الديمقراطية في تعامميم، وأن تنظر ىذه اإلدارة إلى النظام بوصفو 

يمية تعممية مناسبة يسودىا روح التعاون ناخ أو بيئة تعمتوفر م  عممية تعميمية تربوية، وأن 
الطمبة عمى المشاركة والتفاعل واإليجابية،  ما يشجعب امح والعدل والمساواة والمشاركة،والتس

ويساعدىم عمى اكتساب وتشرب قيم المواطنة والمعايير االجتماعية األصيمة في المجتمع التي 
 تخدم ىدف التماسك االجتماعي.

 ما يمي:بيذه الدراسة الدراسات السابقة ذات العبلقة المباشرة  من سابقة:الدراسات ال :ثانًيا
التي سعت إلى التعرف إلى دور الجامعات األردنية في  (2014دراسة العقيل، والحياري)

تدعيم قيم المواطنة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، واستعانت الدراسة بالمنيج 
عضو ىيئة تدريس في  (371الوصفي، وطبقت استبانة عمى عينة الدراسة المكونة من )

أن أبرز قيم المواطنة الدراسة رت وقد أظي ،واإلنسانية في الجامعات األردنية الكميات العممية
التي تسعى الجامعات إلى ترسيخيا لدى منتسبييا ىي: الوالء واالنتماء لموطن، وحب الوطن 
والحرص عمى أمنو واستقراره، وأن درجة إمكانية قيام الجامعات األردنية في تدعيم قيم 

توصياتيا من أىم  كانو المواطنة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس جاء بدرجة متوسطة، 
 ا داخل مؤسساتيا.ا وتطبيقي  بني الجامعات في فمسفاتيا التربوية لقيم المواطنة وتفعيميا نظري  ت

دور الجامعات األردنية الرسمية عمى التي ىدفت إلى التعرف  (2014)الزبون دراسة العوامرة، و 
 التربوية من كميات العمومستقبللية لدى طمبة في تعزيز تربية المواطنة وعبلقتيا بتنمية اال
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عشوائية  عمى عينة أداة االستبانة واستخدمتوجية نظرىم، اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي 
ا وطالبة، وتوصمت الدراسة إلى وجود دور ( طالب  680من طمبة مرحمة البكالوريوس بمغت)

جاء بدرجة مرتفعة. ووجود  المواطنة لدى الطمبة لمجامعات األردنية الرسمية في تعزيز مفيوم
   عبلقة ايجابية بين تربية  المواطنة وتنمية االستقبللية الذاتية.

التي استيدفت التعرف إلى منظورات طمبة شعبة معمم صف حول  (2012دراسة عقبلن)
التربية الوطنية والمدنية في جامعة تعز، وط بقت الدراسة عمى عينة من الطمبة ممن يدرسون 

المنيج  عتمدت الدراسة عمى، وا ( طبلب عن طريق المقابمة المعمقة10يا )المقرر قوام
اتفاق الطمبة أن مقرر التربية الوطنية وكانت من أىم نتائجيا الظاىراتي )الفينومينولوجي(، 

ة والعموم مقرر لو أىميتو ليم كطمبة معممين، وأن ىناك عبلقة ترابط بين التربية الوطني
 .االنسانية واالجتماعية

، يااطنة، والمكونات األساسية لالتي ىدفت إلى التعرف عمى مفيوم المو  (2011) دراسة داوود
والوقوف عمى دور جامعة كفر الشيخ في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة، والتوصل إلى 

المنيج الوصفي، ، واعتمدت الدراسة قيم تمك المقترحات لتفعيل دور الجامعة في تنمية 
كانت ، و امعة كفر الشيخمى عينة من طمبة الفرقة الثالثة والرابعة بجعت أداة االستبانة واستخدم

ا في استجابات الطمبة لدور الجامعة في تنمية أنو ال توجد فروق دالة احصائي  من أىم نتائجيا 
 لجنس ومتغير الكمية.ري اعزى لمتغيقيم المواطنة لدى الطمبة ت  

التي سعت إلى التعرف إلى دور المعممين في تنمية القيم  (2011) ، والرميضيدراسة العازمي
تبانة اشتممت عمى واستخدمت اسالوطنية لدى طمبة المدارس الثانوية في  دولة الكويت، 

مجموعة من القيم الوطنية، طبقت عمى عينة عشوائية من المعممين والمعممات في مدارس 
ن تقديرات أفراد العينة لدور المعممين في تنمية القيم أوكانت من أىم نتائجيا المرحمة الثانوية، 
الوطنية بتشجيع المواطنة والقيم وأوصت  ت بدرجة كبيرة في جميع المجاالت،الوطنية جاء
، واالىتمام بإعداد وتدريب المعممين عمى تعميم القيم، باستخدام األساليب والتقنيات مبةلدى الط

 القيم. الحديثة التي أثبتت نجاحيا في تعميم
التي ىدفت إلى التعرف عمى دور التعميم الجامعي في تنمية  (2011) ، وعبد هللادراسة مرسي

بانة المسئولية المدنية لدى طبلبو، واستعانت الدراسة بالمنيج الوصفي، واستخدمت أداة االست
يات جامعة الزقازيق، وتوصمت نتائج الدراسة إلى قمة تبنى كم مبةالتي طبقت عمى عينة من ط

عميم المواطنة، وعدم اشراك الجامعة رؤية واضحة وسياسات مساعدة ترسخ االلتزام الواعي بت
في صنع القرار في القضايا المتعمقة بحياتيم الجامعية، وقمة تشجيع أعضاء ىيئة  بةالطم
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التدريس لمطبلب عمى حرية التعبير ومناقشة القضايا السياسية واالجتماعية، وضعف ارتباط 
المقررات الدراسية باألىداف المدنية لممجتمع، وقمة اتاحة الفرص أمام جميع الطبلب لممشاركة 

لطبلبية، وفى ضوء النتائج قدمت الدراسة تصورا مقترحا لتفعيل دور التعميم في األنشطة ا
 الجامعي في تنمية المسئولية المدنية.

التي استيدفت التعرف عمى واقع الدور الذي تقوم بو كميات  (2010) حشيشدراسة أبو 
المنيج  التربية بمحافظة غزة في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة المعممين، وقد استخدمت

ن أ يانتائجا وطالبة، وكان من أبرز ( طالب  500الوصفي وطبقت استبانة عمى عينة قواميا )
المتوسطات الحسابية لعبارات دور كميات التربية في تنمية قيم المواطنة جاءت بين التقديرين 

 ا.القميل والعالي جد  
را التي سعت إلى تقييم تربية المواطنة في التعميم الثانوي في انجمت (Son 2010) دراسة سون 

الستبانة اأداتين المنيج الوصفي، واستخدمت ، واعتمدت من وجية نظر المعممين والطمبة
أن الطريقة إلى وصمت وت( مدرسة، 18) عمى عينة من المعممين والطمبة في، طبقتا والمقابمة

م يب المناسبة لتقيقيم المواطنة تؤثر في اختيار األساليالتي يكتسب الطمبة من خبلليا 
؛ ألن ىذه رق مختمفة لتقييم المواطنة لدييم، حيث تردد الطمبة في استخدام طالمواطنة لدييم
ن اتجاىات الطمبة نحو أالنتائج  ظيرتصمة بالمحتوى الدراسي، كما أ الطرق ليس ليا

ذي يوجييم إلى المفاىيم والقيم التي تسيم في المواطنة تتوقف عمى نوعية المعمم ألنو ىو ال
 تربية المواطنة.
سماعيل ،دراسة السيد عن دور الجامعة في توعية الطبلب بمبادئ  كشفتالتي  (2010) وا 

 ،مصرجميورية في الزقازيق ب المواطنة في ظل تأثيرات التحديات العالمية المعاصرة،
ستبانة طبقت عمى عينة وكانت أداتيا عبارة عن االوصفي لتحقيق أىدافيا، واستخدمت المنيج 

ساىم ت   ن الجامعة الأ( طالبا ، وتوصمت الدراسة إلى 1374بمغت ) المستوى الرابع من طبلب
  .في توعية الطبلب بمبادئ المواطنةبصورة فعالة 
التي ىدفت إلى الكشف عن درجة تمثل طمبة جامعة تعز لقيم  (2010) دراسة العريقي
سة عمى المنيج الوصفي، واستخدمت استبانة تم تطبيقيا الصالحة، واعتمدت الدراالمواطنة 
ا وطالبة في المستويين الثاني والرابع في كميات الجامعة طالب   (605ن )تكونت معمى عينة 

اإلنسانية والعممية، وخمصت الدراسة إلى أن درجة تمثل طمبة جامعة تعز لقيم المواطنة 
 الصالحة كانت عالية. 
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 التي سعت إلى التعرف عمىPeterson & Knawels 2009) ) دراسة بيترسون، وكنويمز
إدراك الطبلب المعممين المتخصصين في تربية المواطنة لمفيوم المواطنة النشطة، ومدى 
مساىمة مؤسسات إعداد المعمم في تحقيق ذلك، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وطبقت 

، في انجمترا إلعداد المعمم ات( طالب/معمم يدرسون في مؤسس149غت )استبانة عمى عينة بم
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا أن الطمبة/المعممين ال يدركون مفيوم 
المواطنة النشطة أو الفعالة، وأوصت الدراسة بتطوير المناىج الدراسية بحيث تشتمل عمى 

 .طنة النشطةقضايا المرتبطة بالمواالحوار ومناقشة ال
التي ىدفت إلى تصميم مقرر مقترح في التربية الوطنية لتنمية قيم  (2009) دراسة الشرعبي

مى مستوى قيم ععز، ومعرفة أثره عمييم، والتعرف المواطنة لدى طمبة كمية التربية في جامعة ت
استخدمت الدراسة مقياس تم و  ،المواطنة )الوالء واالنتماء، والمسئولية االجتماعية، والحرية(

، كما تم تدريس وحدة تدريسية من المقرر ا وطالبةطالب   (327)منتكونت تطبيقو عمى عينة 
ضعف  الدراسة وأظيرت نتائجأثر المقرر المقترح عمييم، المقترح عمى عينة تجريبية لمعرفة 

بضرورة  نة، وأوصتووجود أثر لممقرر المقترح في تنمية قيم المواط ،واالنتماء قيمة الوالء
 االىتمام بتنمية قيم المواطنة لدى الطمبة المعممين في كمية التربية.

أنيا ركزت عمى أىمية المواطنة بالنسبة لممواطن في أي  السابقةمن الدراسات يتضح   
كما أن الجامعة في تعزيز قيم المواطنة، و  المؤسسات التربوية أبرزت أىمية دوروأنيا  ،مجتمع
بضرورة االىتمام بتنمية قيم المواطنة لدى معممي المستقبل والعمل  أوصت الدراساتغالبية 

 .عمى بناءىا من جديد في ضوء التربية عمى المواطنة
وطرق تنميتيا، وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث أنيا تيتم بموضوع القيم  

تقدم تصور مستقبمي لتفعيل دور كمية  نيالكنيا تختمف عنيا باختبلف موضوعيا، من حيث أ
وتختمف ايضا في الفترة الزمنية والمجتمع والعينة واألداة  التربية في تنمية القيم لدى طمبتيا،
   وىذا ما يميزىا عن الدراسات السابقة. التي استخدمت ألغراض الدراسة،

 المنهجية واإلجراءات:
 استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي لمناسبتو ليذه الدراسة. :دراسةال منهج

في في المستوى الرابع من جميع طمبة البكالوريوس الدراسة تكون مجتمع  :الدراسة مجتمع
الثاني لمعام الحبيل، والتربة، والمخبلف( في الفصل الدراسي كميات التربية بجامعة تعز)
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ا وطالبة حسب إحصائيات إدارة ( طالب  1233) موالبالغ عددى، (م2016/2017)الدراسي
 القبول والتسجيل بالكميات.

في األقسام ا وطالبة من طمبة المستوى الرابع ( طالب  185من ) العينة تكونتو  الدراسة:عينة 
التربية في جامعة تعز)الحبيل، والتربة، والمخبلف( تم اختيارىم بطريقة  العممية واألدبية بكميات

( 1، والجدول )%( من المجتمع األصمي15) العينة العشوائية البسيطة، ويمثمون ما نسبتو
 يوضح توزيع أفراد العينة عمى الكميات الثبلث.

 ( يوضح توزيع أفراد العينة عمى الكميات الثالث1جدول )
 انكهٛخ و

أفراد  ػذد

 انًدزًغ

ػذد أفراد 

 انؼُٛخ

انُطجخ 

 انًئٕٚخ

 %15.07 118 783 انسجٛم 1

 %14.74 47 312 انزرثخ 2

 %15.22 21 138 انًخالف 3

 %15.01 185 1233 االخًبنٙ 

( من أعضاء ىيئة التدريس في الكميات الثبلث بواقع 9أما عينة المقابمة: فقد تم اختيار عدد)
 يقومون بتدريس الطمبة في تمك الكميات.( من كل كمية ممن 3)

تم االعتماد عمى أداتين  اواإلجابة عن أسئمتي الدراسةلغرض تحقيق أىداف  دراسة:أدوات ال
 كميات التربية، والمقابمة المفتوحة مع أعضاء ىيئة التدريس. ىما استبانة موجية لطمبة

ىي  أبعاد( فقرة موزعة عمى أربعة 57تكونت االستبانة في صورتيا األولية من ) الستبانة: . أ
دارة الكميةواألنشطة الطبلبية، و ، لمقررات الدراسيةعضو ىيئة التدريس، وا ، وقد اعتمدت ا 

الباحثة في صياغة فقرات االستبانة عمى الدراسات السابقة والمراجع ذات الصمة بالموضوع، 
)كبيرة جدا، كبيرة، متوسطة،  موافق بدرجة خماسي التدرج ىومقياس ووضع أمام كل فقرة 

( عمى التوالي. 1، 2، 3، 4، 5(، وقد أعطت الباحثة ليا ميزانا تقديريا من)قميمة جداقميمة، 
جممة من كتابة منيم ط مب  في االستبانة المقيدة بسؤال مفتوح لمطمبة بعدوقد تم تذييل كل 

 نظرىم.مية قيم المواطنة من وجية المقترحات التي تسيم في تن
ا اعتمدت الباحثة عمى الصدق الظاىري  لبلستبانة، وذلك بعرضي :صدق وثبات األداة . ب

أساتذة جامعة تعز، حيث قاموا بتدوين مبلحظاتيم وآرائيم، محكمين من عمى مجموعة من ال
٪( أجريت 85)وفي ضوء تمك المبلحظات، وباستخدام معيار درجة االتفاق بين المحكمين 

التعديبلت البلزمة، بتعديل صياغة عدد من الفقرات، واستبدال فقرات أخرى، وتم الخروج 
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عمى  مجاالت أربعة( فقرة موزعة عمى 51)تستقر االستبانة عمىل النيائية باالستبانة بصورتيا
  النحو اآلتي:

 ( فقرة.14األول )عضو ىيئة التدريس( وعدد فقراتو ) المجال -
 ( فقرة.12اني )المقررات الدراسية ( وعدد فقراتو )الث المجال -
 .( فقرة12لطبلبية ( وعدد فقراتو )الثالث )األنشطة ا المجال -
ــــراتو )ــالرابع ) إدارة الكمــــيـــة ( وع المجال -   .( فقرة13ــدد فقـ
كبيرة أو متوسطة أو قميمة أو  من أجل الحكم عمى المتوسطات الحسابية بأنيا كبيرة جدا  أوو   

 عمى المعيار اآلتي: اعتمدت الباحثة قميمة جدا
 .اموافق بدرجة قميمة جد  ( 1.80 – 1من ) -
   ( بدرجة قميمة. 2.60 -1.81من ) -
 ( بدرجة متوسطة. 3.40 – 2.61من ) -
    ( بدرجة كبيرة. 4.20 – 3.41من ) -
 ا.بدرجة كبيرة جد    ( 5 – 4.21من ) -
كمــا ىــو موضــح فــي  (كرونبــاخ)ل الفــا الثبــات فقــد اســتخدمت الباحثــة لحســاب الثبــات معامــ أمــا

 (.2جدول )
 (كرونباخ)( يوضح قيمة ثبات الفا 2جدول )

 انذالنخ اإلزظبئٛخ يؼبيم انفب ػذد انفمراد نًدبلا و

 دانخ 0.76 14 ػضٕ ْٛئخ انزذرٚص 1

 دانخ 0.81 12 انًمرراد انذراضٛخ 2

 دانخ 0.85 12 انطالثٛخاألَشطخ  3

 دانخ 0.76 13 إدارح انكهٛخ 4

 دانخ 0.80 51 بنٙـــــاإلخً

لمثقـة بنتــائج مناسـبة ( وىــي قيمـة 0.80) ( أن الثبــات الكمـي لـؤلداة بمـغ2) يتبـين مـن الجـدول    
 البحث المتوقعة.

فـي تنميـة  التربيـةكميـات دور واقـع بعد تطبيق االستبانة، والتعرف عمـى  :المقابمة المفتوحةب.
قـيم المواطنــة لــدى الطمبـة، اســتخدمت الباحثــة المقابمــة المفتوحـة والمتعمقــة؛ بوصــفيا أداة مســاندة 
لبلسـتبانة لتحقيــق اليـدف الــرئيس لمبحـث المتمثــل فـي الخــروج بتصـور مقتــرح لتفعيـل دور كميــات 

أعضـاء ىيئـة التـدريس  ( مـن9التربية في تنمية تمك القيم لـدى الطمبـة، وقـد أجريـت المقابمـة مـع )
، وفــي بدايــة المقابمــة ( مــن كــل كميــة3بواقــع )ممــن يقومــون بالتــدريس فــي كميــات التربيــة الــثبلث 

اليدف من المقابمة باختصار، ثم عرضت عمـييم أىـم مـا جـاء فـي لممستجيبين  أوضحت الباحثة 
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، 3) بعـرض الجـداولبحسب استجابات الطمبـة، وذلـك والثاني والثالث والرابع نتائج السؤال األول 
لـدى (، وطمبت منيم  اقتراح الحمول المناسبة لتفعيل دور الكمية في تنمية قيم المواطنة 6، 5، 4

البلزمـة من واقع خبرتيم وعمميم بالميـدان، واكتفـت الباحثـة بتسـجيل البيانـات والمعمومـات الطمبة 
ــى ــة عم ــرئيس والمطموبــة لئلجاب ــات المشــاركين بشــكل مختصــر، ثــم جمعــت إ ســؤال البحــث ال جاب

 ودرستيا دراسة دقيقة بيدف تفريغيا وعرضيا وتحميميا وتفسيرىا.
خدام اســــتمعالجــــة البيانـــات ببعـــد االنتيــــاء مـــن التطبيـــق الميــــداني، تـــم  المعالجةةةة اإلحصةةةةائية:
المتوسـطات الحسـابية  -ونبـاخ لمتحقـق مـن ثبـات أداة البحـثمعامل ألفا كر :)األساليب اإلحصائية

 (.4، 3، 2، 1)سئمة المعيارية لئلجابة عن األافات واالنحر 
 

 دراسة:نتائج ال
ما درجة تقدير طمبة كميات التربية ينص عمى "الذي : و  النتائج المتعمقة بالساال األولأوًل 

تم  ولئلجابة عنو " دور عضو هيئة التدريس في تنمية قيم المواطنة لديهم؟واقع بجامعة تعز ل
لكل فقرة من فقرات الستجابات أفراد العينة حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

وكانت المتعمق بدور عضو ىيئة التدريس في تنمية قيم المواطنة،  األول في االستبانة لمجالا
 .(3كما ىي موضحة في جدول ) النتائج
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واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة لدور المتوسطات الحسابية يوضح  (3جدول )
 اعضو ىيئة التدريس في تنمية قيم المواطنة مرتبة تنازلي  

جخ
رر
ان

رح 
فم
 ان
لى
ر

 

 َض انفمرح
ظ 
ض
ٕ
ًز
ان

ٙ
بث
ط
س
ان

ف  
را
س
الَ
ا

٘
بر
ؼٛ
نً
ا

 

خ 
خ
در

مخ
اف
ٕ
نً
ا

 

1 5 
ٚطزخذو ػضٕ ْٛئخ انزذرٚص أضبنٛت رذرٚص لبئًخ ػهٗ انسٕار 

 انٓبدف ٔانًُبلشخ 
3.28 1 

طخ
ض
ٕ
يز

 

2 3 
ْٛئخ انزذرٚص ػهٗ يراػبح أخاللٛبد انًدزًغ  ٚسرص ػضٕ

 نًُٛٙا
3.03 1 

3 4 
ٚسرص ػضٕ ْٛئخ انزذرٚص أٌ ٚكٌٕ لذٔح فٙ االنزساو 

 ثٕاخجبرّ األكبدًٚٛخ ٔانسفبظ ػهٗ انمٕاٍَٛ ٔاألَظًخ 
2.96 .90 

 1 2.96 ٚشدغ ػضٕ ْٛئخ انزذرٚص انطبنت ػهٗ انُمذ االٚدبثٙ انجُبء 8 4

5 10 
ُٚبلش ػضٕ ْٛئخ انزذرٚص يٕضٕػبد ٔلضبٚب ضٛبضٛخ خبرج 

 اطبر انًمرر
2.91 0.8 

6 2 
ٚزٛر ػضٕ ْٛئخ انزذرٚص نطهجزّ يٕالف ررثٕٚخ إٚدبثٛخ رذػى 

 انٕٓٚخ انٕطُٛخ
2.89 1 

7 9 
ٚطزخذو ػضٕ ْٛئخ انزذرٚص أضبنٛت دًٚمراطٛخ فٙ انزؼبيم يغ 

 طالثّ
2.85 .90 

8 1 
( لٛى انًٕاطُخ)كبنٕالء ٔاالَزًبء ػضٕ ْٛئخ انزذرٚص ٚزرخى

 إنٗ ضهٕكٛبد رؼهًٛٛخ
2.79 .80 

 90. 2.78 ٚسزرو ػضٕ ْٛئخ انزذرٚص اضزمالنٛخ انطبنت ٔرفكٛرِ 7 9

10 6 
ٚسزرو ػضٕ ْٛئخ انزذرٚص آراء انطهجخ  ٔنٕ كبَذ يخبنفخ 

 نرأّٚ 
2.77 0.9 

11 14 
ثضرٔرح انسفبظ ػهٗ انجٛئخ  جخٚسرص ػهٗ رٕػٛخ انطه

 ٔانثرٔاد ٔانًٕارد انٕطُٛخ
2.67 1 

12 12 
ُٚبلش ػضٕ ْٛئخ انزذرٚص يغ طالثّ يشكالد انجٛئخ انًسهٛخ 

 ٔانؼبنًٛخ ٔكٛفٛخ زًبٚخ انجٛئخ انٕطُٛخ
2.53 1 

هخ
هٛ
ل

 

13 13 
ٚكهف ػضٕ ْٛئخ انزذرٚص طالثّ ثأَشطخ رطٓى فٙ رمذٚى زهٕل 

 نًشكالد انجٛئخ انًسهٛخ
2.47 1 

 0.9 2.34 ًُٚٙ ػضٕ ْٛئخ انزذرٚص رٔذ انًشبركخ انطٛبضٛخ نذٖ انطهجخ 11 14

 0.9 2.79 كهٙان

طخ
ض
ٕ
يز

 

أن دور عضو ىيئة التدريس في تنمية قيم المواطنة لدى  ( اآلتي:3يتضح من الجدول)    
غ بشكل عام جاء بدرجة متوسطة، حيث بم المجالا الستجابات الطمبة عمى ىذا الطمبة وفق  

 (.0.9حراف معياري)وان(، 2.79)المتوسط العام لفقرات ىذا المجال
( أي بين الدرجة 2.34 -3.28أن المتوسطات الحسابية لفقرات ىذا البعد تراوحت بين) -

 )متوسطة، وقميمة(.
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ئمة تدريس قايستخدم عضو ىيئة التدريس أساليب  ( والتي تنص عمى"5حصمت الفقرة ) -
 ، بمتوسط حسابي رتبة األولى من بين فقرات المجال" عمى العمى الحوار اليادف والمناقشة

يحرص عضو ( التي تنص عمى "3لترتيب الفقرة)ييا في ايم، (1) ( وانحراف معياري 3.28)
( وانحراف 3.03" بمتوسط حسابي )ىيئة التدريس عمى مراعاة أخبلقيات المجتمع اليمني

 .(1) معياري 
يكمف المتوسطات الحسابية وتنصان عمى "( عمى أدنى 11، 13حصمت الفقرتان رقم ) - 

ينمي المحمية " و "  حمول لمشكبلت البيئةتقديم عضو ىيئة التدريس طبلبو بأنشطة تسيم في 
(، 2.47بمتوسطات حسابية )" عضو ىيئة التدريس روح المشاركة السياسية لدى الطمبة

 ( عمى الترتيب، وبدرجة موافقة )قميمة(. 0.9(، )1يارية)( وانحرافات مع2.34)
عمى أن األستاذ الجامعي لم يقم بالدور المتوقع أو المأمول في تنمية  وتدل ىذه النتيجة      

 أن ذلك إلى وتعزو الباحثة حيث جاء ىذا الدور بدرجة متوسطة، قيم المواطنة لدى الطمبة،
ساعات دراسية محدودة فيضطر إلى ب مطالب بإكمال مقرراتو في الكمية الجامعي األستاذ

يورية الظروف السياسية التي تمر بيا الجمإضافة إلى  حصر محاضراتو في مفردات المقرر،
بشكل عام ومحافظة تعز وجامعة تعز بشكل خاص من عدم  -في الوقت الحالي -اليمنية

نزوح السكاني والتدىور في الحياة االستقرار والفوضى بسبب األحداث الداخمية وحاالت ال
أدت انعكست بدورىا عمى األستاذ الجامعي و التي  دية والسياسية، واالنفبلت األمنياالقتصا
في تنمية قيم  المناط بوو باألمور االقتصادية واألمنية أكثر من تركيزه عمى الدور إلى انشغال
 .المواطنة

( التي أظيرت نتائجيا قمة 2011) وعبد هللاوتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة مرسي،     
تشجيع أعضاء ىيئة التدريس لمطبلب عمى حرية التعبير عن الرأي ومناقشة القضايا المتعمقة 

( التي أظيرت نتائجيا أن دور عضو ىيئة 2010كما تتفق مع دراسة أبو حشيش) ،بحياتيم
العازمي تمف مع دراسة لكنيا تخالتدريس في تنمية قيم المواطنة جاء بدرجة متوسطة. 

التي تناولت دور معممي الثانوية في تنمية قيم المواطنة، وأظيرت نتائجيا  (2011)والرميضي
 (,2010Sonكما تختمف مع نتائج دراسة) .بدرجة كبيرةجاء  في تنميتياأن دور المعممين 

 أن اتجاىات الطمبة نحو المواطنة تتوقف عمى نوعية المعمم.التي أكدت 
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ما درجة تقدير طمبة كميات التربية "وينص عمى  :النتائج المتعمقة بالساال الثاني :اثانيً 
لئلجابة عن ىذا و " دور المقررات الدراسية في تنمية قيم المواطنة لديهم؟واقع بجامعة تعز ل

كل فقرة لالستجابات أفراد العينة السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 .(4وكانت النتائج كما في الجدول ) ،الثاني في االستبانة المجالقرات من ف

انًزٕضطبد انسطبثٛخ ٔاالَسرافبد انًؼٛبرٚخ نزمذٚراد أفراد انؼُٛخ نذٔر ٕٚضر  (4خذٔل )

 بانًمرراد انذراضٛخ فٙ رًُٛخ لٛى انًٕاطُخ يررجخ رُبزنٛ  
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1 26 
رجرز انًمرراد ٔطف انمضبٚب ٔانًشكالد انجٛئٛخ انًؼبطرح 

 يسهٛب ٔإلهًٛٛب
2.97 1 

طت
س

تو
م

 

2 16 
رًُٙ انًمرراد انرٔذ اندًبػٛخ ٔاالنزساو ثًؼبٚٛر انًدزًغ 

 ٔانشؼٕر ثبالَزًبءَٔظًّ 
2.96 1 

3 15 
ٔاالررجبط  رطبْى انًمرراد فٙ اكطبة انطبنت انٕٓٚخ انٕطُٛخ 

 ثبنٕطٍ ٔاالػزساز ثّ
2.92 .90 

4 19 
رًُٗ انًمرراد  نذٖ انطبنت انمذرح ػهٗ اززراو األَظًخ 

 ٔانمٕاٍَٛ ٔانذفبع ػُٓب دٌٔ رسٛس
2.84 .90 

5 17 
رطبْى انًمرراد فٙ رًُٛخ زت انٕطٍ ٔانسرص ػهٗ أيُّ 

 ٔاضزمرارِ
2.82 .90 

6 20 
ػٍ انرأ٘ ٔثمبفخ انسٕار  رًُٗ انًمرراد االضزمالنٛخ ٔانزؼجٛر

 االٚدبثٙ زٕل انمضبٚب انٕطُٛخ
2.71 .90 

7 18 
ٚزٕافر ثبنًمرراد أَشطخ ٔرطجٛمبد رًُٙ يٓبراد انسٕار 

 ٔاالَفزبذ ػهٗ اٜخرٍٚ
2.65 1 

8 22 
رزضًٍ انًمرراد ًَبرج يٍ انريٕز انٕطُٛخ ٔدٔرْب فٙ 

 اضزمرار انًدزًغ ٔزًبٚخ انُطٛح االخزًبػٙ
2.61 1 

9 23 
رزضًٍ انًمرراد يجبدئ انًٕاطُخ انًزؼهمخ ثبنٕاخجبد 

 ٔانسمٕق انطٛبضٛخ
2.58 1 

لت
لي
ق

 

10 21 
رًُٗ انًمرراد  انٕػٙ ثثمبفخ انًدزًغ انًذَٙ ٔدٔرِ فٙ 

 1 2.57 انطٛبضخ انٕطُٛخ

11 25 
رشًم انًمرراد  يٓبراد زٛبرٛخ رطٓى فٙ انسفبظ ػهٗ انجٛئخ 

 االنكزرَٔٛخيٍ انزهٕس ثبنُفبٚبد 
2.29 1 

12 
24 

 

رزضًٍ انًمرراد رطجٛمبد ػًهٛخ  رطبػذ ػهٗ ردُت يشكالد 

 1 2.09 انجٛئخ اإللهًٛٛخ ٔانؼبنًٛخ يثم اَجؼبس انغبزاد

 0.9 2.67 كهٙان

طت
س

تو
م

 

 
 اآلتي: (4يتضح من الجدول)    
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ا الستجابات الطمبة عمى أن دور المقررات الدراسية في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة وفق   -
(، 2.67)متوسط فقرات ىذا المجالىذا البعد بشكل عام جاء بدرجة متوسطة، حيث بمغ 

 (.0.9وبانحراف معياري)
( أي بين الدرجة 2.09 -2.97) أن المتوسطات الحسابية لفقرات ىذا البعد تراوحت بين -

 )متوسطة، وقميمة(.
( والتي تنص عمى" تبرز المقررات وصف القضايا والمشكبلت البيئية 26حصمت الفقرة )  -

قميميا" عمى الرتبة األولى  بي بمغ ، بمتوسط حسامن بين فقرات المجالالمعاصرة محميا وا 
تنمي ( التي تنص عمى "16) ترتيب الفقرة، ويمييا في ال(1( وانحراف معياري)2.97)

بمتوسط مجتمع ونظمو والشعور باالنتماء "وااللتزام بمعايير ال المقررات الروح الجماعية
 .(1( وانحراف معياري)2.96بي بمغ )حسا
( والتي تنص عمى "تشمل المقررات ميارات حياتية تسيم في الحفاظ 25حصمت الفقرة رقم )  -

 عمى البيئة من التموث بالنفايات االلكترونية" عمى الرتبة قبل األخيرة في ىذا المجال،
( والتي 24خيرة الفقرة)(، ويمييا في المرتبة األ1(، وانحراف معياري)2.29بمتوسط حسابي)
ة تتضمن المقررات تطبيقات عممية تساعد عمى تجنب مشكبلت البيئة اإلقميميتنص عمى "

حيث حصمت عمى أدنى المتوسطات بين فقرات ىذا المجال  والعالمية مثل انبعاث الغازات"
 ( وبدرجة )قميمة(. 1) ف معياري نحراا( و 2.09) بمغ
تدل ىذه النتيجة عمى أن دور المقررات الدراسية في تنمية قيم المواطنة لم يكن و    

عدم وجود مقرر خاص لتدريس قيم بالصورة المرجوة، ويرجع ذلك في تقدير الباحثة إلى 
محتوى  قمة تضمين تمك القيم في ، فضبل عنالمواطنة في كميات التربية لجميع األقسام

إعادة النظر في مفردات  من القائمين عمى أمر الكميةذلك ، ويتطمب المقررات الدراسية
، وربطيا بواقع تخصصةمن قبل لجنة عممية م اىالمحتو المراجعة الدورية ات الدراسية و مقرر ال

الطمبة الذي يعيشونو، وبما يجعل الطالب واعيا لؤلبعاد المختمفة ولما ىو مطموب منو 
 .عل في ىذا الوطنكعضو فا

التـــي أظيـــرت نتائجيـــا  (2011) يجـــة دراســـة مرســـي، وعبـــد هللاوتتفـــق ىـــذه النتيجـــة مـــع نت    
ــــــائج المدنيــــــة لممجتمــــــع، ضــــــعف ارتبــــــاط المقــــــررات الدراســــــية باألىــــــداف  كمــــــا تتفــــــق مــــــع نت

 عمـــى  ربيـــة الوطنيـــة لطمبــة الكميـــة، وأكـــدت( التـــي أظيـــرت أىميــة مقـــرر الت2012دراســة)عقبلن
لكنيــا  .ضــرورة أن تكــون مفــاىيم التربيــة الوطنيــة كاممــة لــدى الطمبــة حتــى قبــل التعمــيم الجــامعي

 التي أظيرت نتائجيا أن المقررات الدراسية  (2010)أبو حشيش،  نتائج دراسةتختمف مع 
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   قيم المواطنة بدرجة عالية جدا.  غزة  تنمي مية التربية بمحافظاتفي ك
بالسةةاال الثالةةث: ويةةنص عمةةى "مةةا درجةةة تقةةدير طمبةةة كميةةات التربيةةة  ا النتةةائج المتعمقةةةثالًثةة

لئلجابـة عـن ىـذا و  ؟"بجامعة تعز لواقع دور األنشطة الطالبية في تنمية قيم المواطنةة لةديهم
السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات أفـراد العينـة لكـل فقـرة 

ي االستبانة المتعمق بـدور األنشـطة الطبلبيـة فـي تنميـة قـيم المواطنـة الثالث ف لمجالمن فقرات ا
  .(5وكانت النتائج كما ىي موضحة في الجدول ) لدييم،

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة لدور يوضح  (5جدول )
 ااألنشطة الطبلبية في تنمية قيم المواطنة مرتبة تنازلي  
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 1 2.96 رطبْى األَشطخ انطالثٛخ فٙ رًُٛخ ثمبفخ انسٕار اإلٚدبثٙ 30 1

طت
س

تو
 م

 1 2.65 رًُٙ األَشطخ زرٚخ انزؼجٛر ػٍ انرأ٘ ٔفك ضٕاثظ يسذدح 31 2

3 32 
اٜراء انمبئًخ ػهٗ رًُٗ األَشطخ انطالثٛخ انمذرح ػهٗ إثذاء 

 انسهٕل انؼمالَٛخ
2.55 1 

لت
لي
 ق

4 36 
ثمضبٚب انجٛئخ  جخاألَشطخ انطالثٛخ فٙ رجظٛر انطهرطبْى 

 1 2.52 انًسهٛخ ٔانؼًم ػهٗ زًبٚزٓب 

5 37 
رشدغ األَشطخ انطالثٛخ انطالة نهًشبركخ فٙ انًُبشظ 

 انجٛئٛخ انًخزهفخ نهسفبظ ػهٗ انجٛئخ 
2.48 1 

6 35 
رزضًٍ األَشطخ انطالثٛخ فؼبنٛبد ٔطُٛخ ٔاخزًبػبد رٓذف 

 إنٗ رؼسٚس انٕٓٚخ انٕطُٛخ 
2.31 0.8 

7 28 
ٔاندبيؼخ نخذيخ  رذػى األَشطخ انطالثٛخ ٔالء انطهجخ نهكهٛخ

 انًدزًغ انًُٛٙ
2.24 0.9 

8 29 
، رؼسز األَشطخ انطالثٛخ يفٕٓو انٕٓٚخ انٕطُٛخ  نذٖ انطهجخ

 ٔانذفبع ػٍ انٕطٍ
2.17 0.9 

9 34 
رشزًم األَشطخ انطالثٛخ ػهٗ يُبشظ فٙ انؼًم انٕطُٙ 

 ٔاالػزساز ثخذيخ انٕطٍ 
2.14 0.9 

10 27 
رزضًٍ األَشطخ انطالثٛخ َذٔاد ٔنمبءاد رؼسز االَزًبء 

 انٕطُٙ 
1.95 1 

11 33 
رؼسز األَشطخ انطالثٛخ لٛى انًشبركخ انطٛبضٛخ نذٖ انطالة 

 0.9 1.92 ٔانٕطُٛخفٙ االَزخبثبد انًسهٛخ 

12 38 
رزضًٍ األَشطخ انطالثٛخ يطبثمبد نهطالة فٙ يدبل زًبٚخ 

 انجٛئخ ٔرؼسٚس انزًُٛخ انًطزذايخ
1.91 0.9 

نكهٙا  لهٛهخ 0.9 2.29 
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 اآلتي: (5يتضح من الجدول) 
عمى  قا الستجابات الطمبةأن دور األنشطة الطبلبية في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة وف -

 (،2.29) بشكل عام جاء بدرجة قميمة، حيث بمغ المتوسط العام لفقرات ىذا البعد مجالىذا ال
 (.0.9) وبانحراف معياري 

( أي بين الدرجة 1.91 -2.96) المتوسطات الحسابية لفقرات ىذا البعد تراوحت بينأن  -
 )متوسطة، وقميمة(.

تساىم األنشطة  تي تنص عمى"( وال30متوسط كان من نصيب الفقرة رقم )أن أعمى  -
رتبة األولى من بين فقرات " وحصمت عمى ال الطبلبية في تنمية ثقافة الحوار اإليجابي

 ، وبدرجة موافقة متوسطة.(1عياري)( وانحراف م2.96، بمتوسط حسابي بمغ )المجال
( أدنى 38 .33بقية الفقرات عمى درجة موافقة )قميمة( ونالت الفقرتان رقم )حصمت  -

قيم المشاركة السياسية لدى تعزز األنشطة الطبلبية المتوسطات الحسابية وتنصان عمى " 
مسابقات لمطبلب في في االنتخابات المحمية والوطنية " و" تتضمن األنشطة الطبلبية  بةالطم

( عمى 1.91(، ) 1.92بمتوسطات حسابية )وتعزيز التنمية المستدامة " مجال حماية البيئة
 ، وبدرجة موافقة )قميمة(. (0.9ب، وانحرافات معيارية بمغت )ترتيال

نة لدى في دور األنشطة الطبلبية في تنمية قيم المواط ل ىذه النتيجة عمى وجود قصوروتد   
إلى الوضع الراىن لممجتمع اليمني وحالتو االقتصادية المتأزمة  ذلك الباحثة الطمبة، وتعزو

والمتمثل في عدم تخصيص موازنة ونفقات تشغيمية من قبل معة والذي انعكس بدوره عمى الجا
الدعم المقدم لؤلنشطة  الحكومة لتسيير أمور الكمية خبلل سنوات الحرب، وبالتالي ضعف

في العممية التعميمية في مما يتطمب إعادة النظر  .بية في كميات التربية بجامعة تعزالطبل
من كافة جوانبيا، وتحديد األدوار واألىداف لكافة العاممين في الجامعة، وتفعيل  ةالجامع

 .النشاطات األكاديمية وغير األكاديمية في الجامعة تعزيزا  لمبادئ المواطنة والمحافظة عمييا
( التي أظيرت نتائجيا قمة 2010) وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة مرسي، وعبد هللا    
 الفرص أمام جميع الطبلب لممشاركة في األنشطة.إتاحة 

"مةةا درجةةة تقةةدير طمبةةة كميةةات التربيةةة ويــنص عمــى النتةةائج المتعمقةةة بالسةةاال الرابةةع:  :ارابًعةة
لئلجابة عـن ىـذا السـؤال و " بجامعة تعز لواقع دور إدارة الكمية في تنمية قيم المواطنة لديهم؟

ــة الســتجابات أفــراد العينــة لكــل فقــرة مــن تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات  المعياري
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ــة لــدييم، لمجــالفقــرات ا ــة قــيم المواطن ــة فــي تنمي  الرابــع فــي االســتبانة المتعمــق بــدور إدارة الكمي
  .(6وكانت النتائج كما ىي موضحة في الجدول )

ر إدارة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة لدو يوضح  (6جدول )
 االكمية في تنمية قيم المواطنة مرتبة تنازلي  
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1 42 
 رزٛر إدارح انكهٛخ األخٕاء انًُبضجخ نزؼسٚس االَزًبء نهكهٛخ

 ٔانٕطٍ
2.74 1 

طت
س

تو
 م

2 40 
انزؼبَٔٙ ٔرٕخّ طهجزٓب ردطذ إدارح انكهٛخ يجبدئ انؼًم 

 نهًشبركخ ٔانؼًم ثرٔذ انفرٚك انٕازذ
2.71 0.8 

3 44 
رزمجم إدارح انكهٛخ انُمذ ٔاالخزالف فٙ انرأ٘ ٔرشدغ انطهجخ 

 ػهٗ انُمذ انجُبء
2.50 0.9 

لت
لي
 ق

4 39 
رسرص إدارح انكهٛخ ػهٗ غرش ٔرؼسٚس يشبػر ا نفخر 

 ٔاالػزساز ثبنًكزطجبد ٔاإلَدبزاد انٕطُٛخ
2.46 1 

 0.9 2.46 رطًر إدارح انكهٛخ نهطبنت ثأٌ ٚؼجر ػٍ رأّٚ ثكم زرٚخ 43 5

6 41 
رشبرن إدارح انكهٛخ فٙ غرش انزراس انثمبفٙ انًُٛٙ يٍ خالل 

 انًؼبرع ٔانسفالد انزٙ رمًٛٓب
2.36 0.9 

7 46 
ٚزٕافر  فٙ انكهٛخ أدنخ إرشبدٚخ رًُٗ انٕػٙ ثبنًشبركخ 

انًُبضجبد انٕطُٛخانطٛبضٛخ نهطهجخ فٙ   
2.28 0.9 

8 45 
ٛر فرًُٛخ ثمبفخ انسٕار االٚدبثٙ ثزٕرطٓى إدارح انكهٛخ فٙ 

 يُبشظ نهزٕاطم ٔانسٕار
2.25 0.8 

9 50 
رُظى انكهٛخ َذٔاد ٔزًالد رٕػٕٚخ رزُبٔل  لضبٚب انجٛئخ 

 ٔانسفبظ ػهٛٓب
2.24 0.9 

10 51 
انكهٛخ ٔانطهطخ رؼسز اإلداراد انًخزظخ فٙ انكهٛخ انزكبيم ثٍٛ 

 انًسهٛخ فًٛب ٚخض يٕضٕع انجٛئخ ٔزًبٚزٓب
2.23 0.8 

11 49 
رشدغ انكهٛخ أػضبءْب نهًشبركخ فٙ انًُبضجبد انؼهًٛخ زٕل 

 لضبٚب انجٛئخ
2.13 0.8 

12 47 
رطًر اإلداراد انًخزظخ فٙ انكهٛخ نًًثهٙ انطالة زضٕر 

ٔالزراذ انًدبنص انؼهًٛخ ٔانًشبركخ فٙ رسهٛم انًشكالد 

 انسهٕل

2.04 1 

13 48 
رسرص اإلداراد انًخزظخ فٙ انكهٛخ ػهٗ رُظٛى نمبءاد رشرن 

 فٛٓب انطهجخ نًُبلشخ األزذاس اندبرٚخ
1.97 0.9 

كهٙان لت 0.8 2.34 
لي
 ق
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 ( اآلتي:6يتضح من الجدول)     
الطمبة عمى ىذا ا الستجابات أن دور إدارة الكمية في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة وفق    -

(، 2.34) غ المتوسط العام لفقرات ىذا المجالبشكل عام جاء بدرجة قميمة، حيث بم المجال
 (.0.8) وبانحراف معياري 

( أي بين الدرجة 2.34 -3.28أن المتوسطات الحسابية لفقرات ىذا البعد تراوحت بين)  -
 )متوسطة، وقميمة(.

سطات الحسابية وبدرجة موافقة متوسطة ( عمى أعمى المتو 40، 42حصمت الفقرتان رقم )  -
والوطن " ، و" األجواء المناسبة لتعزيز االنتماء لمكمية  تتيح إدارة الكمية والتي تنصان عمى"

د" بروح الفريق الواحمشاركة والعمل مل وتوجو طمبتيا مبادئ العمل التعاوني كميةال إدارةجسد ت
( 0.8(، و )2فات معيارية بمغت)(، وانحرا2.72( ، )2.74بمتوسطات حسابية بمغت )

 بالترتيب .

تسمح ( عمى أدنى المتوسطات الحسابية وتنصان عمى " 48، 47حصمت الفقرتان رقم )  -
والمشاركة في تحميل  اإلدارات المختصة في الكمية لممثمي الطبلب حضور المجالس العممية

عمى تنظيم لقاءات تحرص اإلدارات المختصة في الكمية المشكبلت واقتراح الحمول" و " 
( 2.97(، )2.04بمتوسطات حسابية )" لمناقشة األحداث الجاريةتشرك فييا الطمبة 
 ( عمى الترتيب، وبدرجة موافقة )قميمة(.0.9(، )2وانحرافات معيارية)

وتعزو الباحثة ىذا الضعف في دور إدارة الكمية في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة إلى      
يعيشيا اليمن في الوقت الراىن، ذلك أن الجامعة  األوضاع األمنية والسياسية التي تدىور

جزء من المجتمع وصورة مصغرة عنو وبالتالي فإن ما يحدث في المجتمع ينعكس عمى 
 السائد فييا. الُمناخ الجامعة ويؤثر عمى

دارة الكمية في     تنمية قيم المواطنة إال ورغم أىمية الدور الذي تقوم بو اإلدارة الجامعية وا 
ودوره في تنمية أنو ال توجد دراسات سابقة تناولت ىذا المكون الميم من مكونات الجامعة 

( التي تناولت دور الَمناخ الجامعي ككل 2010فيما عدا دراسة )أبو حشيش،قيم المواطنة، 
المواطنة جاء  ة قيمالجامعي في تنميالمن اخ  ، والتي أظيرت أن دورفي تنمية قيم المواطنة

 .بتقدير متوسط
، قامت الباحثة بإيجاد المتوسطات ل األول والثاني والثالث والرابعا لنتائج السؤاوتمخيص     

ة االستبانة وكذلك لمدرجة الكمي مجاالتمن  ية واالنحرافات المعيارية لكل مجالالحساب
 (.7في الجدول) ةموضح لبلستبانة وكانت النتيجة كما ىي
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عمى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة يوضح  (7جدول)
 األربعة مرتبة تنازليا مجاالتيافقرات االستبانة ككل و 

 ًدبلان و
انًزٕضظ 

 بثٙــانسط

االَسراف 

 انًؼٛبر٘

درخخ 

 انًٕافمخ

 يزٕضطخ 0.9 2.80 ػضٕ ْٛئخ انزذرٚص 1

 يزٕضطخ 0.9 2.67 انًمرراد انذراضٛخ 2

 لهٛهخ 0.8 2.34 إدارح انكهٛخ 3

 لهٛهخ 0.9 2.29 األَشطخ انطالثٛخ 4

 لهٛهخ 0.9 2.53 األداح ككم

 ( أن واقع الدور الذي تقوم بو كميات التربية في تنمية قيم المواطنة7الجدول )يتبين من      
 بمتوسط حسابي بمغا الستجابات الطمبة عمى أداة االستبانة ككل جاء بدرجة قميمة، وفق  
)عضو االستبانة فقد حصل مجال  لمجاالت (، أما بالنسبة0.9) ( وانحراف معياري 2.53)

(، 0.9) ( وانحراف معياري 2.80) ىيئة التدريس( عمى الدرجة متوسطة بمتوسط حسابي
انحراف (، و 2.67)المقررات الدراسية( وبدرجة متوسطة أيضا بمتوسط حسابي)يميو مجال 
)األنشطة الطبلبية( عمى الدرجة ، بينما حصل مجال )إدارة الكمية( ومجال (0.9معياري)

 ( بالترتيب.0.9، 0.8) (، وانحرافات معيارية2.29، و2.34قميمة بمتوسطات حسابية)
، عز في تنمية قيم المواطنةوىذه النتيجة تعكس الدور الضعيف لكميات التربية بجامعة ت   

 ببناء البرامج والتصورات البلزمة لتفعيل ذلك الدور. كما أنيا تؤكد عمى ضرورة القيام
( التي أشارت إلى أن 2010) وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة السيد، واسماعيل    

الجامعة ال تساىم بصورة فعالة في توعية الطبلب بمبادئ المواطنة، وتختمف ىذه النتيجة 
يرت أن درجة إمكانية قيام الجامعات ( التي أظ2014) مع نتيجة دراسة العقيل، والحياري 

   م قيم المواطنة جاء بدرجة متوسطة.األردنية في تدعي
 التصور المقترح"ما ينص عمى الذي و  الخامس: متعمقة بالساالالالنتائج  :اخامسً 

لئلجابة عن و  المواطنة لدى الطمبة؟" لتفعيل دور كميات التربية بجامعة تعز في تنمية قيم
 قامت الباحثة باآلتي:ىذا السؤال 

 ص عمى:يناالستبانة  مجاالتمن  مجال مفتوحا لمطمبة  بعد كل وجيت سؤاال   .1
األنشــطة  -المقــررات الدراســية -تقترحــو ليســيم  )األســتاذ الجــامعي أنــت كطالــب، مــا الــذي - 

  .؟يكية( في تنمية قيم المواطنة لدكمإدارة ال -الطبلبية
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ــة . أجــرت مق2 ــة مــع أعضــاء ىيئ ــة التــدريس يقومــون ب ممــن التــدريسابم ــة التربي فــي كــل مــن كمي
فييـــا خبلصـــة نتـــائج الســـؤال األول والثـــاني الباحثـــة عرضـــت و بالحبيـــل، وبالتربـــة، وبـــالمخبلف، 

 وط مــب مــنيم  ،(6، 5، 4، 3) والثالــث والرابــع بحســب اســتجابات الطمبــة "المتمثمــة فــي الجــداول
 .ة قيم المواطنة لدى الطمبةاقتراح الحمول الممكنة لتفعيل دور كميات التربية في تنمي

 . بعد قراءة وفرز وتمحـيص الحمـول المقترحـة مـن قبـل الطمبـة، وتسـجيل وترتيـب نتـائج المقابمـة3
مــع أعضــاء ىيئــة التــدريس، وبعــد العــودة إلــى مقترحــات وتوصــيات الدراســات الســابقة المتصــمة 

 مناسـبة لتفعيـل خرجت الباحثة بجممة من المقترحات التي تمثـل حمـوال  دراسة الحالية، البموضوع 
ذلـك الــدور، وتـم التركيــز عمــى أبـرز الحمــول، والتــي حظيـت بتكــرار واتفــاق مـن ناحيــة، والمســت 

 المواطن الميمة والفاعمة من ناحية أخرى. 
أربعــة أبعـــاد متضــمنة فـــي  يورتبتيــا فـــ، صـــياغة لــبعض المقترحـــاتال. قامــت الباحثـــة بإعــادة 4

 .الذي تم الخروج بو في ىذا البحث التصور المقترح
االضطرابات واألحداث التي يعيشيا المجتمع اليمني بشـكل واضـح  :مبررات التصور المقترح

فــي مظــاىر كثيــرة منيــا: انتشــار أشــكال متعــددة مــن الفســاد، وارتكــاب المخالفــات المتعــددة فــي 
وانتشــار لظــاىرة حمــل مــن عنــف اجتمــاعي،  المجتمــع  شــيدهلؤلفــراد، ومــا يكيات اليوميــة الســمو 

وتعـدي عمـى المـال العـام، وتفشـي لمبطالـة، وتفكـك لمنسـيج االجتمـاعي، وغيـاب لمـوعي السبلح، 
السياسي والثقافي والديني واالجتماعي لدى المتعممـين فـي مراحـل الدراسـة المختمفـة ممـا كـان لـو 

 م واالتجاىات الوطنية المتعددة.أثر سمبي عمى منظومة القي
 :ت واألسس التي يقوم عميها التصورالمرتكزا

ـــ - ( وتعديبلتــو 1990) )دستور دولــة الوحــدة الجميوريــة اليمنيــةالتشــريعات الرســمية المتمثمــة بـ
م(، وقـانون الجامعـات اليمنيـة رقـم 1992( لسـنة )45م(، وقانون التعميم العـام رقـم )2001)
ديبلتــو( ومــا نصــت عميــو ىــذه التشــريعات فــي موادىــا مــن ضــرورة م وتع1995( لســنة 18)

، مـع منين بـاهلل منتمـين لـوطنيم وأمـتيمتوفير التربيـة المتكاممـة لمـنشء، وتنشـئة مـواطنين مـؤ 
ـــة والشـــعور بال ـــادة الفعال ـــة روح التعـــاون والعمـــل الجمـــاعي والقي ـــى تنمي ـــز عم مســـئولية التركي

يجاد وااللتزام األخبلقي، و  األكاديمي المساعد عمى حريـة الفكـر والتعبيـر والنشـر بمـا الم ناخ ا 
 ال يتعارض مع عقيدة األمة وقيميا السامية ومثميا العميا.

المكانة التي يحظى بيا التعميم بشكل عام والتعميم الجامعي بشكل خاص في المجتمع   -
اليمني باعتباره الركيزة األساسية لتطوير أفراد المجتمع، وتحقيق التطمعات المستقبمية التي 

 تصبو إلييا الجميورية اليمنية. 
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المعنية بإعداد  كونيا؛ الخصوصية التي تتميز بيا كميات التربية عن سائر الكميات  -
وتأىيل المعمم الذي يعد الركيزة األساسية في العممية التعميمية والعنصر المسئول عن 
التكوين العممي والثقافي لفكر الطمبة والتشكيل األخبلقي والسموكي لشخصياتيم، وىو 
المسئول عن وضع البذور األساسية في صياغة مستقبل األمة وتأكيد ىويتيا وحماية قيميا 

 اخمية.الد
ييـدف التصـور المقتــرح إلـى تفعيـل دور كميــات التربيـة فـي تنميــة   أهةداف التصةور المقتةةرح:

في سبيل الحصول عمـى كـوادر مـن المعممـين القـادرين عمـى قيم المواطنة لدى الطالب/ المعمم، 
 :اآلتي من خبللوذلك تنمية وتدعيم قيم المواطنة واالنتماء لموطن في تبلميذىم، 

 .لدى الطمبة عضو ىيئة التدريس في تنمية قيم المواطنةتفعيل دور  -
 تفعيل دور المقررات الدراسية في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة. -
 تفعيل دور األنشطة الطبلبية في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة. -
 تفعيل دور إدارة الكمية في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة. -

ضوء ما أسفرت عنو الدراسة الميدانية لمبحث وما كشـفت عنـو في  التصور المقترح: محتوى 
النتائج  من وجود قصور في دور كل مـن محتـوى مقـررات اإلعـداد، واألنشـطة الطبلبيـة، وأداء 
أعضاء ىيئـة التـدريس، وأداء القيـادات الجامعيـة فـي تنميـة قـيم المواطنـة لـدى الطمبـة المعممـين؛  

 اد اآلتية وعمى النحو اآلتي:فقد تحدد التصور المقترح في األبع
يمكـن تفعيـل دور عضـو ىيئـة التـدريس فـي  :: تفعيل دور عضو هيئة التدريساألولالبعد 

  :تنمية قيم المواطنة، من خبلل اإلجراءات اآلتية
ــارىم وفــق ضــوابط  - ــات التربيــة اختي ــة التــدريس فــي كمي ــد التعيــين ألعضــاء ىيئ أن يراعــى عن

 ق عمييــا تتحــدد مــن خبلليــا شخصــية عضــو ىيئــة التــدريسومعــايير واختبــارات مقننــة ومتفــ
كســابيم القــيم واالتجاىــات المرغوبــة فـــي  القــادر عمــى التواصــل مــع الطمبــة والتــأثير فــييم وا 

 مجال المواطنة.  
بإعــــداد وتأىيــــل عضــــو ىيئــــة التــــدريس وتدريبــــو؛ ليصــــبح عمــــى مســــتوى الكفــــاءة االىتمـــام  -

أدواره التربويـــة فـــي مجـــال غـــرس وتنميـــة قـــيم المطموبـــة فـــي إعـــداد معمـــم قـــادر عمـــى أداء 
  .المواطنة

يتعين عمى عضو ىيئة التدريس أن يترجم خبراتو اإليجابية ويحوليا إلى ممارسة فعمية في   -
المواقف التعميمية المختمفة وأن يكون سموكو مطابق ا ألفكاره التي يبثيا في عقول الطمبة، 

 زام بواجباتو األكاديمية.وأن يكون قدوة ومثل أعمى لطبلبو في االلت



 د/ضًٛرح ػهٙ لبضى خجبرح        تصور مقترح لتفعيل دور كميات التربية بجامعة تعز في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة 

 

 55 
 و2018 (  دٚطًجر 4انؼذد )                         اإلَطبَٛخ                   ديدهخ انؼهٕو انزرثٕٚخ ٔانذارضب  

أن يعزز مفاىيم وأبعاد المواطنة لدى طبلبو بإتاحة مواقف تربوية إيجابية تدعم اليوية   -
وخدمة المجتمع والحرية في صورة سموكيات ممارسة تدربيم  الوطني الوطنية واالنتماء

 عمى تحمل المسئولية، وتمكنيم من ممارسة حقوقيم، وتعرفيم بواجباتيم.
ع في طرق التدريس التي يستخدميا فينتقي األساليب القائمة عمى التعمم النشط التي أن ينو   -

تسيم في تدريب الطمبة عمى الحوار والمناقشة واإلقناع، ويشرك خبلليا جميع الطمبة 
 ويشجعيم عمى الحرية والتعبير عن الذات.

التي تعكس نوع ا من أن يجعل من الوطنية موضوع التقاء لكل التوجيات واألفكار واآلراء   -
التعددية الثقافية والفكرية في المجتمع، وتنمية السموك االجتماعي واألخبلقي المسؤول 
يجاد جذور ليا في سموكيات الطمبة، ويتعامل مع طبلبو بموضوعية بغض النظر عن  وا 

 أية أبعاد قبمية أو اجتماعية أو طائفية.
يتعين عمى عضو ىيئة التدريس أن يربط بين محتوى المقررات والموضوعات التي يدرسيا   -

وبين القضايا والمشكبلت البيئية المحمية، ويكمفيم بأنشطة تسيم في إيجاد حمول عممية 
 لمشكبلت البيئة. 

أن يشجع الطمبة عمى االشتراك في منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في   -
 المحمي، والقيام بدور إيجابي في كميتيم وجامعتيم  وفي مجتمعيم. المجتمع

أن يحرص عمى الممارسات الفعمية لبعض األعمال الوطنية كالمشاركة في المناسبات   -
 الوطنية.

أن يسعى إلى امتبلك سعة ثقافية في الفنون والعموم والمغات، ومتابعة كل جديد؛ ليكون   -
العالمية، وقادرا عمى تجديد الثقافة المحمية بدال  من التمقين قادرا عمى التفاعل مع الثقافة 

 أو االنبيار والتوقف عند كل جديد.
يمكن تفعيل دور المقررات الدراسية في  : تفعيل دور المقررات الدراسية:لثانيالبعد ا  (1

 :تنمية قيم المواطنة، من خبلل اإلجراءات اآلتية
طمبة الكمية في كافة األقسام والتخصصات تخصيص مقرر دراسي مستقل يدرس لجميع  -

كمتطمب إجباري يتضمن موضوعات المواطنة وما يتصل بيا من ميارات تنمي اليوية 
 الوطنية وروح المواطنة واالنتماء الوطني.

 تضمين المفاىيم والعناصر والقيم المرتبطة بالمواطنة في المقررات الدراسية. -
ا في الربط بين المضمون النظري في المقرر  - ات الدراسية وتطبيقاتيا العممية، لكونيا أساس 

تنمية المواطنة من خبلل الممارسة، فمن الواجب انعكاس المعارف واألفكار النظرية إلى 
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ممارسات تربوية داخل البيئة التربوية عمى نحو يتجاوز الحدود واألفكار المعرفية، ويتعدى 
 مع الخارجي والخدمات الوطنية.حدود الجامعة متمثبل بتعامبلت النشء مع المجت

المراجعة الدورية والمستمرة لمحتوى المقررات الدراسية من قبل لجنة عممية متخصصة    -
بيدف تجديدىا وتطويرىا بما يتبلءم مع متغيرات العصر ومستجداتو ، وربطيا بواقع الطمبة 

ب منو كعضو فاعل الذي يعيشونو، وبما يجعل الطالب واعيا لؤلبعاد المختمفة ولما ىو مطمو 
 في ىذا الوطن.

تضمين محتوى المقررات الدراسية أنشطة وتطبيقات وممارسات عممية تستيدف تنمية قيم   -
كساب الطمبة ميارات حياتية تسيم في الحفاظ عمى البيئة ومواجية الم شكبلت المواطنة وا 

 .والقضايا البيئية المعاصرة
يمكن تفعيل دور األنشطة الطبلبية في  :: تفعيل دور األنشطة الطالبيةثالثالبعد ال (2

 :تنمية قيم المواطنة، من خبلل اإلجراءات اآلتية
أن يتم إصدار الئحة منظمة لؤلنشطة الطبلبية تتضمن أىدافيا إكساب الطالب اليوية   -

الوطنية واالرتباط بالوطن وقيم الوالء واالنتماء والحوار والحرية والمشاركة السياسية والحفاظ 
 يئة.عمى الب

إشراك الطمبة في تنظيم االحتفاالت الخاصة بالمناسبات الوطنية في الكمية  واالحتفاء بيا    -
 بقيمتيا ودالالتيا. ىمبشكل يشعر 

تنظيم المسابقات الثقافية المتنوعة في مجال القصة والرسم والشعر التي تنمي حب الوطن   -
 والتضحية من أجمو ورصد جوائز مادية ومعنوية  لتشجيع الطمبة عمى المشاركة بيا. 

تنظيم الندوات والمقاءات التي تستيدف تعزيز االنتماء الوطني لدى الطمبة، واستضافة   -
والوطنية البارزة، يتم التركيز فييا عمى قضايا ومشكبلت المجتمع،  الشخصيات االجتماعية

براز القيم االيجابية وعمى رأسيا قيم المواطنة   .وا 
الدعم المالي البلزم لتنفيذ األنشطة الطبلبية الثقافية واالجتماعية والرياضية التي  توفير -

 تستيدف إكساب اليوية الوطنية وتنمية قيم المواطنة.
 الطمبة المرتبطة بقضايا الوطن والبيئة المحمية. رض دورية تتناول إنجازاتإقامة معا -
دمج الطمبة في مجتمعيم عن طريق تنظيم زيارات منسقة لمدوائر الحكومية، وتشجيعيم   -

عمى التواصل مع مؤسسات المجتمع، وتعريفيم بأنيم جزء من ىذا المجتمع ليم فيو حقوق 
 واجبات يمتزمون بيا.البد أن يتمتعوا بيا، وعمييم 
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ربط الطمبة بالبيئة من خبلل تبصيرىم بقضايا البيئة المحمية، وتشجيعيم لممشاركة في   -
المناشط البيئية المختمفة التي تقدم خدمات اجتماعية لمبيئة والمجتمع المحمي، وتنظيم 

 مسابقات في مجال حماية البيئة.
دارة الكمية يمكن تفعيل دور اإلدارة الجامعية  :إدارة الكميةالبعد الرابع: تفعيل دور  (3 وا 

 :في تنمية قيم المواطنة، من خبلل اإلجراءات اآلتية
أن تتبنى إدارة الجامعة فمسفة واضحة المعالم تتضمن تنمية  قيم المواطنة الصالحة   -

وتفعيميا نظريا وتطبيقيا داخل كمياتيا المختمفة من خبلل تنظيم المؤتمرات والندوات ومن 
 خبلل المقررات الدراسية. 

أن يتم تخصيص جوائز وحوافز ألفضل البحوث والدراسات في القضايا الوطنية، والعمل   -
 عمى نشر تمك البحوث.

التوجو نحو البلمركزية في اإلدارة الجامعية، والتأكيد عمى اإلدارة الذاتية، وتطوير نظم   -
وأعضاء ىيئة التدريس والعاممين،  بةاعدة بيانات متكاممة تتضمن الطمالمعمومات بإنشاء ق

وبالتالي تسييل الحصول عمى المعمومات، ومن ثم توفير المناخ المناسب لتفعيل التربية 
 عمى المواطنة. 

أن تتضمن مساقات الجامعة والكميات في خططيا الدراسية مقررات في التربية الوطنية   -
 تعزز قيم المواطنة الصالحة لدى منتسبييا. 

تربية المواطنة مشروعا أفقيا متكامبل تسعى إدارة الجامعة إلى تعميمو عمى  أن تكون   -
 الكميات من أجل تجسيد قيم المواطنة في الجامعة.

برامج التنمية المينية المستمرة  لمعاممين في الجامعة من إداريين  الكميةأن تتبنى إدارة   -
ت مرغوبة وتوفر مناخ جامعي وقيادات جامعية والتي من شأنيا أن تسيم في تكوين اتجاىا
 وتنظيمات إدارية تدعم قيم المواطنة لدى الطالب/المعمم.

أن تحرص اإلدارات المختصة في الكمية عمى إيجاد حمول لمشكبلت الطمبة وترسخ مبدأ   -
لدعم انتماء الطمبة لمكمية العدالة والمساواة بين الطمبة؛ وبما يؤدي إلى توفير مناخ مناسب 

 .عيل التربية عمى المواطنةفتوالمجتمع، و 
أن تجسد اإلدارة الجامعية قيم المواطنة في سموكياتيا وتعامبلتيا بحيث تتطابق األقوال مع   -

 األفعال، وأن تقوم العبلقات عمى الشفافية والعدالة واإليجابية.
في تفعيل قيم المشاركة السياسية، من خبلل: إعداد مطبوعات وأدلة  إدارة الكميةأن تسيم   -

إرشادية تنمى الوعي السياسي لمطمبة، والسماح لممثمي الطمبة حضور المجالس العممية 
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حداث الجارية، لمناقشة األ بةم، وتنظيم لقاءات دورية مع الطملمناقشة القرارات المتعمقة بي
 ىم.ودعم قضايا

 إلداريين والقياديين في الكميات لمعايير الكفاءة والفاعمية.أن يتم اختيار ا  -
لقاءات ومقاببلت مع الطمبة لمتواصل والحوار تشجعيم من خبللو عمى  إدارة الكميةأن تنظم   -

 حرية التعبير والقبول بالرأي اآلخر وتقبل االنتقاد اإليجابي. 
ن خبلل نشر ثقافة الحفاظ عمى في تفعيل قيم الحفاظ عمى البيئة م إدارة الكميةأن تسيم   -

البيئة وتنظيم مؤتمر سنوي عن البيئة وتشجيع الطمبة لممشاركة العممية فيو وفي كافة 
 المناسبات العممية المتعمقة بقضايا البيئة. 

دورات تدريبية ونشاطات وورش عمل تساعد الطمبة في بناء شخصية  إدارة الكميةأن تنظم   -
لية الذاتية ليكون قادرا عمى اتخاذ قراراتو لوحده دون الرجوع الطالب بما يحقق لو االستقبل

 لؤلسرة أو الزمبلء.
دارة دورات تدريبية بإشراف عمادة الكمية   - ضرورة قيام كميات التربية بالسماح لمطمبة بإعداد وا 

 حتى يصبحوا قادرين عمى تحمل المسئولية عن نتائج أعماليم. 

 توصي الباحثة باآلتي: ت إلييا الدراسةتوصمفي ضوء النتائج التي  التوصيات:
تحويل التصور المقترح لتفعيل دور كميات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة إلى  -

عة تعز وكميات آلية عمل يقوم المسئولون عن التعميم العالي وأصحاب القرار في جام
  التربية بتنفيذىا.

 اإلمكانات والتسييبلت البلزمة لتطبيق التصور المقترح بجميع أبعاده. توفير -
برامج إعداد المعمم في كميات التربية من خبلل إدخال مفاىيم تربية المواطنة فييا،  تطوير -

 واالستمرار في تدريبيم عمى تدريسيا أثناء الخدمة.
فمسفة واضحة بحيث يتم إعادة النظر في المقررات الدراسية الجامعية وصياغتيا في ضوء  -

ربطيا بالمجتمع ومشكبلتو وما يجري فيو من أحداث وما يستجد من تغيرات حتى يكون 
 .ى صمة وثيقة بما يدور في المجتمعالخريج عم

ضرورة تنويع عضو ىيئة التدريس ألساليب وطرق التدريس التي يستخدميا مع طمبتو،  -
يم النظرية بالممارسات ا أن تعزز المفاىواالعتماد عمى األساليب العممية  التي من شأني

 .التطبيقية
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االىتمام باألنشطة الطبلبية، وتوفير الدعم المادي البلزم إلنجاحيا، فضبل عن ربطيا   -
 بالبيئة والمجتمع المحمي.

 اآلتي:تقترح الباحثة  :المقترحات 
المواطنة  في تنمية قيمكل بعد عمى حدة  كل دراسة دوربحيث تتناول إجراء عدة دراسات  -

 لدى الطمبة.
إجراء دراسات تتناول دور الجامعات اليمينة بكمياتيا المختمفة في تنمية قيم المواطنة لدى  -

 الطمبة.
قيام وزارة التربية والتعميم بإعادة صياغة منيج التربية الوطنية في التعميم قبل الجامعي، مع  -

 ى.مراعاة تضمين قيم المواطنة في المقررات الدراسية األخر 

 مراجع الدراسة: 
دى الطمبـــة (. دور كميــات التربيــة فــي تنميــة قــيم المواطنــة لــ2010أبــو حشــيش، بســام   ) -

 .(1)14،المعممين بمحافظات غزة. مجمة جامعة األقصى
ـــــــــــة لمتخطـــــــــــيط واإلحصـــــــــــاء اإلدارة - ـــــــــــة تعـــــــــــز التقريـــــــــــر الســـــــــــنوي (. 2007) العام       جامع

 دار جامعة تعز لمطباعة والنشر. :(، تعز الجميورية اليمنية2005/2006)
ــة شــئون 2012اإلدارة العامــة لمقبــول والتســجيل) - (. جامعــة تعــز دليــل الطالــب الجــامعي، نياب

 دار جامعة تعز لمطباعة والنشر.ز: الطمبة، تع
(. مينــة التعمــيم وأدوار المعمــم فــي 2005) فريــال يـونس، و األسـطل، إبــراىيم حامــد، والخالــدي -

 دار الكتاب الجامعي، العين.: مدرسة المستقبل
دار : (. دراسـات فـي التربيـة العربيـة وخدمـة المجتمـع العربــي2010) الخميسـي، سـيد سـبلمة -

 االسكندرية.: الوفاء لمطباعة
دراسـة (. دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لـدى الطمبـة .2011) عبد العزيز أحمدداوود،  -

دولية لؤلبحاث التربوية، جامعة اإلمـارات العربيـة المجمة ال ميدانية بجامعة كفر الشيخ.
 (.30المتحدة، العدد)

 ، العـــددمجمـــة المعرفـــة المعمـــم فـــي تنميـــة االنتمـــاء الـــوطني.(. دور 2014) الدوســـري، خالـــد -
 الكويت. (:232)

 .مكانتــو وخصائصــو وأدواره -الــذي نريــد -رس الجــامعي. المــدم(2006، ســييل رزق )ديــاب -
 .غزة ، فمسطين :منطقة غزة التعميمية –المفتوحةجامعة القدس 
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ــيم2006) ســعد، عبــد الخــالق - ــيم المواطنــة لــدى تبلميــذ التعم األساســي فــي ضــوء  (. تنميــة ق
(، جامعــة عــين 12، العــدد)مجمــة دراســات فــي التعمــيم الجــامعي خبــرات بعــض الــدول.

 .مركز تطوير التعميم الجامعي شمس:
ســـ - (. دور الجامعــة فـــي توعيـــة 2010ماعيل، طمعــت حســـيني )الســيد، عبـــد الفتــاح جـــودة، وا 

مجمة الدراسـات  حتمو التحديات العالمية المعاصرة.الطبلب بمبادئ المواطنة كمدخل ت
 .، الجزء الثاني66التربوية والنفسية، كمية التربية جامعة الزقازيق، العدد 

التربيــة الوطنيــة لتنميــة قــيم (. تصــور مقتــرح فــي 2009) الشــرعبي، فوزيــة ســعيد عبــد الســبلم -
ــة التربيــة بجامعــة تعــز ــة كمي ــدى طمب ــة  .المواطنــة ل رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كمي

 التربية، جامعة تعز.
ــة(. وعــي طــبلب الجامعــة بــ2005) الشــرقاوي، موســى - ــيم المواطن ــة. -بعض ق  دراســة ميداني

 (.9مجمة دراسات في التعميم الجامعي، العدد)
ـــة التربيـــة.(. ا2000)  شـــريف، عابـــدين  - مجمـــة العمـــوم التربويـــة  لوظـــائف المســـتقبمية لكمي

 والنفسية، المجمد األول العدد األول، كمية التربية، جامعة البحرين. 
ـــل - ـــد مجب ـــة ســـعد، والرميضـــي، خال ـــيم (2011) العـــازمي، مزن ـــة الق ـــي تنمي . دور المعممـــين ف

بجامعـــة  المجمـــة التربويـــة. ويـــتالوطنيـــة لـــدى طمبـــة المـــدارس الثانويـــة فـــي دولـــة الك
 (، الجزء الثاني.99)25الكويت، 

مجمـــة  .ليـــة لتـــدعيم قـــيم المواطنـــة لـــدى الشـــبابا(. حقـــوق اإلنســـان ك2009، نمـــر )عبـــد هللا -
   (.27)5 بجامعة حموان، إلنسانية،في الخدمة االجتماعية والعموم ا دراسات

 جامعـة تعـز لقـيم المواطنـة الصـالحة.(. درجة تمثـل طمبـة 2010العريقي، آمال عبد الوىاب) -
 (.25مجمة الباحث الجامعي، جامعة إب، العدد)

ين حـــــول التربيـــــة الوطنيـــــة (. منظـــــورات الطمبــــة/المعمم2012عقــــبلن، أفـــــراح   محســـــن ) -
 (. 17مجمة جامعة تعز، العدد) والمدنية.

األردنيـة فـي تـدعيم  (. دور الجامعات2014) الحياري، حسن أحمدالعقيل، عصمت حسن، و  -
 (. 4)10، المجمة األردنية في العموم التربوية .قيم المواطنة

ــد الســبلم،  - ــة الرســمية فــي تعزيــز 2014) والزبــون،  العــوامرة، عب (. دور الجامعــات األردني
 العمــوم التربويــة. تربيـة المواطنــة وعبلقتيـا بتنميــة االســتقبللية الذاتيـة لــدى طمبــة كميـات

 (.  1)28جامعة النجاح، ،وم اإلنسانية(مالنجاح لؤلبحاث)العمجمة جامعة 
 تعز. .الئحة كمية التربية ودليميا لمدراسات األولية بجامعة تعز (.2000) كمية التربية -



 د/ضًٛرح ػهٙ لبضى خجبرح        تصور مقترح لتفعيل دور كميات التربية بجامعة تعز في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة 

 

 61 
 و2018 (  دٚطًجر 4انؼذد )                         اإلَطبَٛخ                   ديدهخ انؼهٕو انزرثٕٚخ ٔانذارضب  

 ، القاىرة.دار الفكر العربي .(. معمم المستقبل نحو أداء أفضل2005مدكور، عمي أحمد ) -
يــة (. دور التعمــيم الجـامعي فــي تنم2011عبـدهللا   ) مرسـي، ســعيد محمـود، وعبــدهللا ،   -

 (. 72مجمة كمية التربية بالزقازيق، العدد) المسئولية المدنية لدى الطبلب.
 م الجــامعي فــي تنميــة قــيم المواطنــة،اإلســيامات المتوقعــة لمتعمـي(.2004مكـروم، عبــد الــودود) -

 الحديث لمنشر، اإلسكندرية. (، المكتب الجامعي33)10مجمة مستقبل التربية العربية،
وم مركــب (. الدولــة والمواطنـة: نحــو مفيــ2016) ىـاني، ظــاىر محســن، وكـزار، نعــيم حســين -

  .(1)24، مجمة جامعة بابل لمعموم اإلنسانية لميوية الوطنية العراقية.
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