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مجلس  أعضاء  نظر  وجهة  من  والمواطنة  الوالء  قيم  محددات 
النواب األردني السابع عشر

Identifying Loyalty and Citizenship Values from the 17th 

Jordanian Parliament Members’ Perspective

تاريخ القبول: 2017/5/29تاريخ االستالم: 2016/11/7

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل محددات قيم الوالء والمواطنة من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب 
، وذلك عن طريق االإجابة عن سؤال الدراسة الرئيس وهو: ما محددات قيم الوالء  ي السابع ع�ش

االأرد�ن
عينة  تكونت  حيث  ؟  ع�ش السابع  ي 

االأرد�ن النواب  مجلس  أعضاء  نظر  وجهة  من  الصالحة  والمواطنة 
الدراسة من )43( نائباً، وتم بناء أداة للدراسة )استبانة( مكونة من )94( فقرة، وأظهرت النتائج أن )83( 
ة( و )6( فقرات ضمن دور )متوسطة( و )5(  فقرة من فقرات أداة الدراسة كانت درجتها ضمن دور )كب�ي
فقرات ضمن دور )متدنية(، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ات الدراسة المستقلة وهي )الجنس، المؤهل العلمي، صفة التمثيل،  الداللة )ɑ=0.05( تعزى لمتغ�ي

.) ي االنتماء الحز�ب

. ي السابع ع�ش
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The goal of this study is to highlight the loyalty and citizenship values from the 17th Jordanian 
Parliament members’ perspective. To help answering the research question, the researcher developed  
a 94-item questionnaire. The sample consisted of (43) members of the parliament. The results showed 
that (83) items have scored a high level of agreement whereas six items have reached a moderate 
level of agreement. Moreover, five items have been given a low level of agreement. Further, the study 
showed that there were no statistically significant differences at the level of (α=0.05) with respect to 
the independent study variables, namely sex, educational background, representative membership 
and party affiliation.

Keywords: Values, Loyalty, Citizenship, The 17th Jordanian Parliament.

ن  الف�ت من  ي  العر�ب عالمنا  يشهده  ما  إن   
الوطنية،  الوحدة  تمزيق  إىل  أدت  ي 

ال�ت واالضطرابات 
يد أبناء الوطن، وتدم�ي مؤسساته ومقدراته، وأثارت  وت�ش
الحكومات  من  يتطلب  الواحد،  الوطن  أبناء  ن  ب�ي العداء 
الخلل  مراجعة  عالمية  واالإ والدينية  بوية  ال�ت والمؤسسات 
الصالحة،  المواطنة  قيم  عىل  أبنائها  تربية  ي 

�ن والقصور 
النسيج  عىل  حفاظاً  نفوسهم،  ي 

�ن وتعزيزها  وتنميتها 
ي االجتماعي، والوحدة الوطنية.

الوط�ن
الأن من أهم وأثمن ما يقدمه أي نظام تربوي      
نشاطه  تشكل  ي 

ال�ت الصالحة  المواطنة  قيم  هو  الأبنائه 
وسلوكه، الذي يؤدي إىل تكامل الفرد واتزان سلوكه، وقدرته 
مصالحه  ن  ب�ي والتوازن  المنحرفة،  القيم  مقاومة  عىل 

،1999، ص21(.  ي
الشخصية ومصالح المجتمع )اللقا�ن

السياسية  القانونية  الوضعية  المواطنة  وتعّد       
بوصفه  الدولة  أمام  الفرد  ووقوف  المعارصة،  الدولة  ي 

�ن
ال  الدولة  ي 

�ن وعضويته  آخر،  ء  ي
�ش أي  كونه  قبل  مواطناً 

االنتماءات  من  ها  غ�ي ي 
�ن وال  العائلة،  ي 

�ن وال  الطائفة،  ي 
�ن

ي الذي يحدد العالقة 
االأخرى الممكنة، هي االأساس القانو�ن

ن الدولة)الصالح، 1994(. المتبادلة بينه وب�ي
وإّن المواطنة الصالحة تحقق للفرد االإحساس      
نفسه  ضعف  مواجهة  عىل  بها  ن  يستع�ي الأنه  باالأمان 
1993م(.  )المخرجي،  حياته  ي 

�ن تواجهه  ي 
ال�ت والتحديات 

والمواطنة الصالحة تدفع الفرد إىل العمل وتوجه نشاطه، 
متناسقة،  موحدة  وبقائها  االأفراد  نشاطات  عىل  وتحافظ 
، 1408هـ(.  ن وتصونها من االضطراب والتناقض )أبو العين�ي
هي  والحثيثة  الدقيقة  والمتابعة  الرشيدة  دارة  االإ أن  كما 
والدولة  الفرد  ن  ب�ي فّعاالً  واتصاالً  دائماً  نشاطاً  تخلق  ي 

ال�ت
بصفتها نظاماً. 

المجتمعات  ي 
�ن برزت  المواطنة  فكرة  وإّن    

بكل  ي 
الوط�ن النسيج  عىل  المحافظة  عىل  للتأكيد  العربية 

عنارصه وفئاته وطبقاته وطوائفه، والّسعي لتحقيق حقوق 
ي تشمل كل جوانب حياته الصحية 

ن المتعددة ال�ت المواطن�ي
واالقتصادية  بوية  وال�ت واالأخالقية  والسياسية  واالجتماعية 
والعقيدة  التعب�ي  حرية  حق  ومنها  والمهنية،  والروحية 

فكرة  وتنمية  الصالح  المواطن  ولتكوين  والتنقل،  والزواج 
المواطنة وحب الوطن واالنتماء فال بد له من مناخ تتمثل 
ي الحقوق والواجبات والعدالة االجتماعية 

فيه المساواة �ن
ي مجال التوظيف والتعليم، واالأخذ برأي 

وتكافؤ الفرص �ن
بنفسه  نفسه  الشعب  االأقلية وحكم  ام  اح�ت مع  االأغلبية 
حل  عىل  وقدرته  نسان  االإ ذكاء  ام  واح�ت نفسه،  لصالح 
مشكالت المجتمع وضمان وكفالة الحد االأد�ن من مستوى 

المعيشة والحياة الكريمة )العيسوي، 2010(.
أو  بيانات  مجرد  ليست  الصالحة  والمواطنة      
يمنح  سفر  جواز  أو  شخصية  وثيقة  ي 

�ن تذكر  معلومات 
القضايا  از ووفاء للوطن. ومن  ن انتماء واع�ت إنّها  للفرد، بل 
بقيم  دراية  عىل  المواطن  يكون  أن  المهمة،  الوطنية 
الحكومات والمؤسسات  َمهمة  الصالحة، وهذه  المواطنة 
العبادة،  ودور  التعليمية،  المؤسسات  فيها  بما  الوطنية، 

عالم بأنواعها. ووسائل االإ
غرس  إىل  تهدف  الوطنية  بية  ال�ت الأن  وذلك       
المسؤولية  مبدأ  مثل  كة،  المش�ت والقيم  االتجاهات 
ام  واح�ت والتسامح  االجتماعية  والعدالة  السياسية 

السلطات المسؤولة )قطاوي، 2007(.
الشعور  تعميق  إىل  تهدف  الوطنية  بية  وال�ت       
للوطن  االنتماء  شعور  وتنمية  المجتمع،  اتجاه  بالواجب 
ن  ب�ي واالأخوة  والتعاون  النظام  حب  وغرس  به،  از  ن واالع�ت
أفراد الوطن الواحد، وتعريف الناشئة بمؤسسات وطنهم 

، 2006م(. ي تقدمها )خ�ن
والخدمات ال�ت

بأنّها  الوطنية  بية  ال�ت ،1999م(  ي
)اللقا�ن ويعرف       

لدى  والمثل  والمبادئ  القيم  من  مجموعة  غرس  عملية 
ن وقادرين عىل  التالميذ لتساعدهم عىل أن يكونوا صالح�ي
ومشكالته  الوطن  قضايا  ي 

�ن والفّعالة  النشطة  المشاركة 
كافة.

ي تناولت 
وقد أجريت العديد من الدراسات ال�ت       

موضوع المواطنة منها:
"أثر  )2001م(  والحراحشة،  البشابشة  دراسة    
دراسة  التنظيمية:  المواطنة  سلوك  عىل  الدافعية  أبعاد 
محافظات  بلديات  ي 

�ن ن  العامل�ي نظر  وجهة  من  ميدانية 
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ات  جنوب االأردن" هدفت إىل التعرف عىل تحليل أثر متغ�ي
ي بلديات محافظات 

ي سلوك المواطنة التنظيمية �ن
الدافعية �ن

ن  جنوب االأردن، وبينت نتائج الدراسة أّن تصورات العامل�ي
ي بلديات الجنوب الأنواع الحاجات ) حاجة البقاء، حاجة 

�ن
ام، الحاجة  االأمن، الحاجة االجتماعية، الحاجة إىل االح�ت
إىل تحقيق الذات( جاءت بدرجة متوسطة، وبدرجة عالية 
النتائج وجود فرق  التنظيمية، وأظهرت  المواطنة  لسلوك 
االأمن،  إىل  الحاجة   ( الدافعية  الأبعاد  إحصائية  داللة  ذو 
إىل  الحاجة  ام،  االح�ت إىل  الحاجة  االجتماعية،  الحاجة 
بمختلف  التنظيمية  المواطنة  سلوك  ي 

�ن الذات(  تحقيق 
يثار، الضم�ي الحي،  أبعاده ) فضائل المواطنة العامة، االإ

الروح الرياضية، اللطف(.
تقصي  بحثت  ي 

ال�ت 2005م(  )العامري،  دراسة         
محددات وآثار سلوك المواطنة التنظيمية عىل المنظمات 
دارية، حيث توصلت الدراسة إىل أّن هناك آثار متعددة  االإ
ن مستوى الكفاءة والفعالية  ي تحس�ي

لهذا السلوك، تتمثل �ن
الت�ب  من  والحد  المعنوية،  بالروح  واالرتقاء  التنظيمية 
عىل  تساعد  عوامل  هناك  أن  إىل  وتوصلت  الوظيفي، 
الوظيفي،  الرضا  مثل؛  السلوك،  ذلك  اختفاء  أو  ظهور 
دارية، والسياسة التنظيمية،  والوالء الوظيفي، والقيادة االإ
والدوافع  التنظيمية،  والثقافة  التنظيمية،  والعدالة 

الذاتية.
مفهوم  تناولت  ي 

ال�ت 2010م(  زيد،  )أبا  دراسة        
ي 

�ن التنظيمية  المواطنة  سلوك  وأثره عىل  النفسي  ن  التمك�ي
ي االأردن، ووزع )328( استبانة 

مؤسسة الضمان االجتماعي �ن
عىل أفراد عينة الدراسة، وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود 
المواطنة  وسلوك  النفسي  ن  التمك�ي من  عالية  مستويات 
للضمان  العامة  المؤسسة  ي 

�ن ن  العامل�ي لدى  التنظيمية 
ن  ن وجود أثر قوي للتمك�ي ي االأردن، كما أنه تب�ي

االجتماعي �ن
التنظيمية  المواطنة  سلوك  العامل  سلوك  عىل  النفسي 

داخل المؤسسة.
أّما دراسة محمد وعثمان )2012م( بعنوان "أثر      
ي تحجيم االتكالية االجتماعية: 

سلوك المواطنة المنظمية �ن
ي 

ن �ن دراسة استطالعية تحليلية مقارنة الآراء عينة من العامل�ي
سكان  عمار واالإ ي التعليم العاىلي والبحث العلمي واالإ

وزار�ت
ي 

�ن المنظمية  المواطنة  سلوك  أثر  تشخيص  إىل  هدفت   "
ن والقيام  ن متباينت�ي ي منظمت�ي

تحجيم االتكالية االجتماعية �ن
سلوك  أن  النتائج  وبيت  بينهما،  تحليلية  مقارنة  بإجراء 
السلوكيات  ليسلكوا  ن  العامل�ي يرشد  التنظيمية  المواطنة 
وظيفياً،  منهم  متوقع  هو  ما  عىل  تزيد  ي 

ال�ت يجابية  االإ
الذي  االأمر  بينهما   فيما  االفراد  وتماسك  لحمة  من  تزيد 
ي داخل 

ن االأفراد والجماعات �ن يضعف ويجمد االتكالية ب�ي
المنظمات.

العدالة  دور  بعنوان  2012م(  )حجاج،  دراسة       
دراسة  التنظيمية.  المواطنة  سلوك  تعزيز  ي 

�ن التنظيمية 
كة توزيع كهرباء محافظات  ي �ش

ن �ن استطالعية الآراء العامل�ي

التنظيمية  العدالة  توفر  الدراسة  نتائج  بينت  حيث  غزة، 
المواطنة  سلوك  مستويات  وارتفاع  متوسط،  بشكل 
التنظيمية  العدالة  ن  ب�ي عالقة  وجود  وأظهرت  التنظيمية، 
وعدالة  االإجرائية،  والعدالة  التوزيع،  )عدالة  بأبعادها 

التعامالت( وسلوك المواطنة التنظيمية.
ي أثر القيادة 

، 2013م( �ن ي
وبحثت دراسة )المعا�ن        

ي 
�ن ن  العامل�ي لدى  التنظيمية  المواطنة  عىل  التحويلية 

الجامعة االأردنية: دراسة ميدانية، هدفت إىل التعرف عىل 
كه نمط القيادة التحويلية عىل انتهاج سلوك  االأثر الذي ي�ت
ي الجامعة، وتم اختيار عينة الدراسة 

المواطنة التنظيمية �ن
النتائج إىل  وبلغ عددها )319( موظفاً، وتوصلت  عشوائياً 
نمط  متوسطة  وبدرجة  تتب�ن  الجامعة  ي 

�ن القيادات  أن 
التحويلية  للقيادة  أثر  وجود  وأظهرت  التحويلية،  القيادة 

عىل سلوك المواطنة التنظيمية.

التعقيب على الدراسات السابقة:

الدراسات  عن  تختلف  الحالية  الدراسة  إن    
ي أنها حددت بشكل دقيق وشموىلي -بحدود علم 

السابقة �ن
من  ومحدداتهما  والمواطنة  الوالء  قيم  الباحث-مدلول 
الدراسة  مجتمع  ي 

�ن وتختلف  الدراسة،  أداة  فقرات  خالل 
ي اختارت مجتمعا للدراسة عىل 

حيث أنها تُعّد الفريدة ال�ت
المستوى  النواب( وعىل  )مجلس  الدراسات وهو  مستوى 
ي 

االأرد�ن النواب  مجلس  اختيار  ي 
�ن االأوىل  تُعّد  ي 

الوط�ن
مجتمعاً للدراسة.

هدف الدراسة

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل محددات قيم   
النواب  مجلس  أعضاء  نظر  وجهة  من  والمواطنة  الوالء 

. ي السابع ع�ش
االأرد�ن

مشكلة الدراسة وأسئلتها

عىل  ن  المواطن�ي تربية  أهمية  من  الرّغم  عىل   
محددات قيم الوالء والمواطنة، إال أّن الباحث لمس أّن 
ي تحديد هذه القيم بشكل شموىلي ودقيق 

هناك قصوراً �ن
عياً، ولذلك  ن تمثيالً �ش من وجهة نظر جهة تمثل المواطن�ي
جاءت هذه الدراسة لبيان محددات قيم الوالء والمواطنة 
 ، ي السابع ع�ش

من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب االأرد�ن
ي مجلس النواب عن طريق 

ن �ن ن للمواطن�ي بصفتهم ممثل�ي
بّد من  القيم ال  عية، وللتعرف عىل هذه  االنتخابات ال�ش

االإجابة عىل االأسئلة االآتية:

من  والمواطنة  الوالء  قيم  محددات  ما  الأول:  السؤال 
؟ ي السابع ع�ش

وجهة نظر أعضاء مجلس النواب االأرد�ن



12

: هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى  ي
السؤال الثا�ن

من  والمواطنة  الوالء  قيم  محددات   )ɑ=0.05( الداللة 
ع�ش  السابع  ي 

االأرد�ن النواب  مجلس  أعضاء  نظر  وجهة 
ات الدراسة وهي: الجنس، المؤهل العلمي،  تعزى لمتغ�ي

؟ ي صفة التمثيل، االنتماء الحز�ب

أهمية الدراسة

الوالء  قيم  تحديد  ي 
�ن الدراسة  أهمية  تكمن   

القيم  هذه  لتكون  وواقعي،  شموىلي  بشكل  والمواطنة 
بون عليها  وثيقة يستن�ي بها المواطنون بكل فئاتهم، وي�ت
والعامة؛   العملية  وحياتهم  سلوكهم  ي 

�ن ويمارسونها 
للوصول إىل تربية وطنية يسودها المحبة والوئام، ويحفظ 
ي والوحدة الوطنية، وتضمن لهم 

النسيج االجتماعي الوط�ن
االجتماعية  العدالة  قيم  وتعزز   ، ي

نسا�ن االإ والتح�ن  ي 
الّر�ت

أساس  عىل  للجميع  العامة  الحريات  وتكفل  والمساواة، 
بينهم،  فيما  ن  والف�ت اعات  ن ال�ن وتنبذ  المتبادل،  ام  االح�ت
أي  من  الوطن  يُحّصن  وسياجاً  منيعاً  منهم سداً  وتجعل 

خطر أو تهديد قد يتعرض له.

محددات الدراسة

اقت�ت الدراسة الحالية عىل التعرف عىل محددات . 1
قيم الوالء والمواطنة من وجهة نظر أعضاء مجلس 

. ي السابع ع�ش
النواب االأرد�ن

أعضاء . 2 عىل  وتطبيقها  )استبانة(  الدراسة  أداة  بناء 
وعددهم)150(  ع�ش  السابع  ي 

االأرد�ن النواب  مجلس 
عضواً.

التعريفات اللغوية

المحافظة  بمع�ن  ي 
يأ�ت القيام  اللغة:  ي 

�ن القيم   
ء  ي

السش أقمت  فيقال:  واالستقامة،  والثبات  والمالزمة، 
ء  ي

وقومته فقام بمع�ن استقام، واالستقامة: اعتدال السش
واستواؤه )ابن منظور، 1408هـ، ج12، ص492(.

ل  ن ي اللغة: مأخوذة من الوطن: الم�ن
المواطنة �ن      

بالبالد  ووطن  ومحله،  نسان  االإ موطن  وهو  به،  تقيم 
أي:  وكذا  كذا  أرض  فالن  أوطن  يقال:  أقام،  أي  وأوطن 
ووطنها  االأرض  وواطنت  فيه،  يقيم  ومسكناً  محالً  اتخذ 
مرجع  منظور،  )ابن  وطناً  اتخذها  أي  واستوطنها  توطيناً 
ي وطن 

سابق، ج7، ص451(. وواطن القوم: عاش معهم �ن
واحد )مجمع اللغة العربية،1982، ج2، 1042(.

التعريفات اإلجرائية

ي 
المواطنة: انتماء الفرد إىل بقعة من االأرض ال�ت  

له، يحمل جنسيتها، ويحكمها  إليها، وتُعّد موطناً  ينسب 
حقوقه  ويوضح  وبينها،  بينه  العالقة  ينظم  دستور 

وواجباته.

تحكم  ي 
ال�ت ات  المؤ�ش من  مجموعة  القيم:   

نة من خالل سلوكهم  ن عىل ميول االأفراد وشخصيتهم الم�ت
. العمىلي

 الطريقة واإلجراءات

وعينتها  ومجتمعها  الدراسة  منهجية  وتتضمن   
اتها،  ي أدواتها، ومتغ�ي

وأدواتها، ودالالت الصدق المتعلقة �ن
ي االإجابة عن أسئلتها.

والمعالجات االإحصائية �ن

منهجية الدراسة

المنهج  الدراسة  هذه  ي 
�ن الباحث  استخدم   

الوالء والمواطنة من وجهة نظر  ي تحديد قيم 
الوصفي �ن

. ي السابع ع�ش
أعضاء مجلس النواب االأرد�ن

مجتمع الدراسة وعينتها

مجلس  أعضاء  من  الدراسة  مجتمع  يتمثل   
ي السابع ع�ش وعددهم )150( عضواً، حيث 

النواب االأرد�ن
تم أخذ جميع أفراد مجتمع الدراسة بوصفهم أفراداً لعينة 
الدراسة  أداة  استبانات  من  المرتجع  كان  حيث  الدراسة، 

ي الجدول )1(.
)43( استبانة كما هو موضح �ن
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أداة الدراسة

لمجموعة  وتحديده  الباحث  رؤية  اعتماداً عىل   
الوالء  لقيم  محددات  تكون  الأن  تصلح  ي 

ال�ت القيم  من 
والدراسات  النظري  االأدب  إىل  الرجوع  وبعد  والمواطنة، 
السابقة ذات الصلة بموضوع المواطنة، تم التوصل إىل 
ي صورتها االأولية موزعة عىل )9( 

أداة مكونة من)94( فقرة �ن
: ي

محاور عىل النحو االآ�ت

فقرات،   )6( ن  والقوان�ي باالأنظمة  ام  ن االل�ت قيم   
باالأخالق  ام  ن االل�ت قيم  فقرات،   )9( ي 

الوط�ن از  ن االع�ت قيم 
االجتماعية )26( فقرة، قيم الحفاظ عىل الوحدة الوطنية 
يجابية الوطنية )9( فقرات،  والحريات)8( فقرات، قيم االإ
قيم حماية الوطن والدفاع عنه )9( فقرات، قيم المحافظة 
عىل الممتلكات العامة )14( فقرة، قيم مكافحة الفساد)8( 

فقرات، قيم المشاركة الوطنية الفاعلة )5( فقرات.

بناء  أثناء  الخما�ي  ليكارت  تدريج  اعتماد  تم   
بشدة،  موافق  لغ�ي   )1( الدرجة  أعطيت  حيث  االأداة 
والدرجة  لمحايد،  والدرجة)3(  موافق،  لغ�ي   )2( والدرجة 

)4( لموافق، والدرجة )5( لموافق بشدة.

  واشتملت االأداة عىل جزء متعلق بسؤال مفتوح 
من  يرونها  أخرى  محددات  أي  الإضافة  الدراسة  لمجتمع 
ي أداة 

محددات قيم الوالء والمواطنة لم يذكرها الباحث �ن
الدراسة.

دالالت الصدق ألداة الدراسة

للتحقق من دللت الصدق لأداة الدراسة قام الباحث 
بالخطوات الآتية:

صدق المحتوى: تم عرض أداة الدراسة عىل مجموعة . 1
من أهل االختصاص بهدف إبداء آرائهم حول مدى 
من  الدراسة  أداة  لفقرات  اللغوية  الصيغة  مالءمة 
المنطقية  الناحية  من  مالءمتها  ومدى  اللغة،  ناحية 
الباحث  قام  لمحاورها، حيث  الفقرات  انتماءات  ي 

�ن
ي أبداها المحّكمون.

بأخذ جميع المالحظات ال�ت

االرتباط . 2 معامالت  حساب  تم   : الداخىلي الصدق 
من  للتحقق  وذلك  ومحاورها  الدراسة  الأداة  البينية 
ي الجدول)2(.

الصدق الداخىلي لالأداة كما هو موضح �ن

: للتحقق من ثبات االتساق الداخىلي . 3 االتساق الداخىلي
تم استخدام معادلة )كرو نباخ( ألفا كما هو موضح 

ي الجدول )3(.
�ن

النسبة المئوية  المتغ�ي مستويات المتغ�ي التكرار

69.67 30 ذكر
الجنس

30.23 13 أن�ش

55.81 24 دكتوراه

المؤهل العلمي
18.60 8 ماجست�ي

20.93 9 بكالوريوس

4.65 2 غ�ي ذلك

69.06 34 دائرة فردية
 صفة التمثيل

20.93 9 قائمة وطنية

13.95 6 أنتمي
ي االنتماء الحز�ب

86.04 37 ال أنتمي

100.0 الكىلي                               43

الجدول )1 (
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة
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المحور9 المحور8 المحور7 المحور6 المحور5 المحور4 المحور3 المحور2 المحور1

0.40 0.69 0.90 0.62 0.67 0.41 0.86 1 0.45 المحور2

0.50 0.66 0.90 0.60 0.83 0.48 1 0.86 0.36 المحور3

0.34 0.37 0.41 0.34 0.48 1 0.48 0.41 0.25 المحور4

0.40 0.67 0.81 0.61 1 0.48 0.83 0.67 0.36 المحور5

0.38 0.42 0.73 1 0.61 0.44 0.60 0.62 0.40 المحور6

0.42 0.65 1 0.73 0.81 0.41 0.90 0.90 0.41 المحور7

0.43 1 0.65 0.42 0.67 0.37 0.66 0.70 0.56 المحور8

1 0.43 0.42 0.38 0.40 0.34 0.50 0.40 0.35 المحور9

0.60 0.76 0.91 0.69 0.87 0.61 0.96 0.87 الكىلي     0.54

الجدول )2 (
معامالت االرتباط البينية ألداة الدراسة ومحاورها

ثبات التساق الداخلي المقياس ومحاوره

0.49 ن ام باالأنظمة والقوان�ي ن             قيم الوالء والمواطنة المتعلقة باالل�ت

0.75 ي
از الوط�ن ن                               قيم الوالء والمواطنة المتعلقة باالع�ت

0.88 ام باالأخالق االجتماعية والوطنية ن        قيم الوالء والمواطنة المتعلقة باالل�ت

0.53      قيم الوالء والمواطنة المتعلقة بالحفاظ عىل الوحدة الوطنية والحريات

0.53 يجابية الوطنية قيم الوالء والمواطنة المتعلقة باالإ

0.69 قيم الوالء والمواطنة المتعلقة بحماية الوطن والدفاع عنه

0.83 قيم الوالء والمواطنة المتعلقة بالمحافظة عىل الممتلكات العامة

0.71 قيم الوالء والمواطنة المتعلقة بمكافحة الفساد

0.28 ي المشاركة الوطنية الفاعلة
قيم الوالء والمواطنة المتعلقة �ن

0.93 الكىلي للمقياس

الجدول )3 (
معامالت ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة ومحاورها

التدرج  ذي  ي 
االإحصا�أ النموذج  اعتماد  وتم   

ي بهدف إطالق االأحكام عىل المتوسطات الحسابية  النس�ب
عىل  محاورها  وفقرات  ومحاورها  الدراسة  بأداة  الخاصة 

: ي
النحو االآ�ت
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فئة المتوسطات الحسابية المقابلة لها مدى التطبيق

5 – 3.67 وتقابلها ة كب�ي

3.66 – 2.34 وتقابلها متوسطة

2.33 وتقابلها متدنية

متغيرات الدراسة

ات االآتية: اشتملت الدراسة عىل المتغ�ي

ات المستقلة المتغ�ي

.) الجنس وله مستويات: )ذكر، أن�ش

 ، ماجست�ي )دكتوراه،  مستويات:  وله  العلمي  المؤهل 
بكالوريوس، غ�ي ذلك(.

صفة التمثيل وله مستويات: )دائرة فردية، قائمة وطنية(.

ي وله مستويات: )انتمى، ال انتمى(. االنتماء الحز�ب

ات التابعة وهي: ب-المتغ�ي

أعضاء  نظر  وجهة  من  والمواطنة  الوالء  قيم  محددات 
. ي السابع ع�ش

مجلس النواب االأرد�ن

المعالجات الإحصائية:

حساب  تم  االأول  الدراسة  سؤال  عن  لالإجابة   
الخاصة  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات 

بأداة الدراسة ومجاالتها وفقرات مجاالتها كل عىل حدة.

حساب  تم  ي 
الثا�ن الدراسة  سؤال  عن  ولالإجابة   

الخاصة  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات 
بإجراء  متبوعاً  الدراسة  ات  لمتغ�ي وفقاً  الدراسة  بأداة 
تحليل التباين االأحادي )بدون تفاعل( الأداة الدراسة وفقاً 

ات الدراسة.  لمتغ�ي

الحسابية  المتوسطات  حساب  تم  وكذلك   
الدراسة  أداة  بمحاور  الخاصة  المعيارية  واالنحرافات 
التباين  تحليل  بإجراء  متبوعة  الدراسة،  ات  لمتغ�ي وفقاً 
ي المتعدد )بدون تفاعل( لمجاالت أداة الدراسة وفقاً 

الثال�ش
ي )بدون 

ي الثنا�أ
ات الدراسة، ثم إجراء تحليل الثال�ش لمتغ�ي

ات  تفاعل( لمحاور أداة الدراسة كّل عىل حدة وفقاً لمتغ�ي
الدراسة.

عرض النتائج

الولء  قيم  ما  الأول:  بالسؤال  المتعلقة  النتائج  أولً: 
ي 

والمواطنة من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب الأرد�ن
؟ السابع ع�ش

حساب  تم  االأول  الدراسة  سؤال  عن  لالإجابة   
الخاصة  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات 
بأداة الدراسة ككل ومحاورها وترتيب محاورها ترتيباً تنازلياً 
ي الجدول )4(.

تبعاً لمتوسطاتها الحسابية كما هو موضح �ن

 

النحراف المعياري ي المتوسط الحسا�ب رقم المحور  الرتبة

0.34 3.85 5 1

0.17 4.92 4 2

0.25 4.63 6 3

0.30 4.45 7 4

0.31 4.37 8 5

الجدول  )4 (
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بأداة الدراسة ومحاورها مرتبة تنازليًا 

مقياس قيم الوالء والمواطنة من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب األردني
السابع عشر
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الوالء  قيم  محددات  أن  السابق   )4( الجدول  من  يالحظ 
ي 

االأرد�ن النواب  مجلس  أعضاء  نظر  وجهة  من  والمواطنة 
: ي

تيب االآ�ت اً( وقد جاءت المحاور عىل ال�ت كان)كب�ي

يجابية  - محددات قيم الوالء والمواطنة المتعلقة باالإ
التطبيق  مدى  وضمن  االأوىل،  المرتبة  ي 

�ن الوطنية 
التدرج  ذي  ي 

االإحصا�أ النموذج  عىل  اعتماداً  ة(  )كب�ي
. ي النس�ب

بالحفاظ  - المتعلقة  والمواطنة  الوالء  قيم  محددات 
الثانية  المرتبة  ي 

�ن والحريات  الوطنية  الوحدة  عىل 
النموذج  عىل  اعتماداً  ة(  )كب�ي التطبيق  مدى  وضمن 

. ي ي ذي التدرج النس�ب
االإحصا�أ

بحماية  - المتعلقة  والمواطنة  الوالء  قيم  محددات 
مدى  وضمن  الثالثة  المرتبة  ي 

�ن عنه  والدفاع  الوطن 
ي ذي 

االإحصا�أ النموذج  اعتماداً عىل  ة(  )كب�ي التطبيق 
. ي التدرج النس�ب

محددات قيم الوالء والمواطنة المتعلقة بالمحافظة  -
ي المرتبة الرابعة وضمن مدى 

عىل الممتلكات العامة �ن
ي ذي 

االإحصا�أ النموذج  اعتماداً عىل  ة(  )كب�ي التطبيق 
. ي التدرج النس�ب

بمكافحة  - المتعلقة  والمواطنة  الوالء  قيم  محددات 
التطبيق  مدى  وضمن  الخامسة  المرتبة  ي 

�ن الفساد 
التدرج  ذي  ي 

االإحصا�أ النموذج  عىل  اعتماداً  ة(  )كب�ي
. ي النس�ب

ام  - ن باالل�ت المتعلقة  والمواطنة  الوالء  قيم  محددات 
السادسة  المرتبة  ي 

�ن والوطنية  االجتماعية  باالأخالق 
النموذج  عىل  اعتماداً  ة(  )كب�ي التطبيق  مدى  وضمن 

. ي ي ذي التدرج النس�ب
االإحصا�أ

ام  - ن باالل�ت المتعلقة  والمواطنة  الوالء  قيم  محددات 
السابعة وضمن مدى  المرتبة  ي 

ن �ن باالأنظمة والقوان�ي
ي ذي 

االإحصا�أ النموذج  اعتماداً عىل  ة(  )كب�ي التطبيق 
. ي التدرج النس�ب

از  - ن باالع�ت المتعلقة  والمواطنة  الوالء  قيم  محددات 
التطبيق  مدى  وضمن  الثامنة  المرتبة  ي 

�ن ي 
الوط�ن

التدرج  ذي  ي 
االإحصا�أ النموذج  عىل  اعتماداً  ة(  )كب�ي

. ي النس�ب

محددات قيم الوالء والمواطنة المتعلقة بالمشاركة  -
مدى  وضمن  التاسعة  المرتبة  ي 

�ن الفاعلة  الوطنية 
ي ذي 

االإحصا�أ النموذج  اعتماداً عىل  ة(  )كب�ي التطبيق 
. ي التدرج النس�ب

المتوسطات  عىل  االأحكام  إطالق  وبهدف   
للنموذج  وفقاُ  الدراسة  أداة  بفقرات  الخاصة  الحسابية  
المتوسطات  حساب  تم   ، ي النس�ب التدرج  ذي  ي 

االإحصا�أ
الحسابية لجميع فقرات أداة الدراسة كل فقرة عىل حدة 
ي الجدول 

ن �ن حيث بلغ عددها )94( فقرة وذلك كما هو مب�ي
.)5(

0.13 4.93 3 6

0.06 4.99 1 7

0.12 4.95 2 8

0.38 4.34 9 9

0.17 4.66 الكىلي للمقياس
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ي الفقرة  المتوسط الحسا�ب المحور

1.930 ن واالأنظمة كافة 1- االطالع عىل القوان�ي

 محددات قيم الوالء
ام ن  والمواطنة المتعلقة باالل�ت

ن باالأنظمة والقوان�ي

1.976 يعات 2- دراسة االأسباب الموجبة الإصدار الت�ش

4.906 ن ام االأنظمة والقوان�ي 3- اح�ت

4.744 ائب ام بدفع ال�ن ن 4- االل�ت

4.744 ام بدفع الرسوم ن 5- االل�ت

4.767 ي المواقف كافة
6- االحتكام للقانون �ن

4.930 از بالهوية الوطنية ن 7- االع�ت

4.953 ي
از بالعلم الوط�ن ن 8- االع�ت

4.953 از بالقيادة الوطنية الرشيدة ن 9- االع�ت

 محددات قيم الوالء
از ن  والمواطنة المتعلقة باالع�ت

ي
الوط�ن

4.883 از بأبناء الوطن ن 10- االع�ت

4.906 نجازات الوطنية از بالمؤسسات واالإ ن 11- االع�ت

4.930 از بالمدن والقرى والبادية والمخيمات ن 12- االع�ت

4.860 ن باالنتماء للوطن
ّ 13- الشعور بالتم�ي

4.953 از بتاريخ الوطن ع�ب العصور ن 14- االع�ت

4.930 ي الوفود الخارجية
ي عند المشاركة �ن

15- أفخر بوط�ن

4.906 ام الجوار 16- اح�ت

4.976 17- حفظ االأمانة

4.883 ن 18- مساعدة المحتاج�ي

الجدول )5 (
المتوسطات الحسابية لفقرات أداة الدراسة
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4.930 19- التعاون مع أبناء الوطن

 محددات قيم الوالء
ام ن  والمواطنة المتعلقة باالل�ت
باالأخالق االجتماعية والوطنية

4.953 20- االبتعاد عن االعتداء عىل االآخرين

4.604 ام ضيوف الوطن وزواره 21- اح�ت

4.883 ام االأعراف االجتماعية السائدة 22- اح�ت

4.930 ي المناسبات الخاصة
23- االبتعاد عن إغالق الشوارع �ن

3.627 ي أفراحهم وأتراحهم
ن �ن 24- مشاركة المواطن�ي

4.883 25- االبتعاد عن االإ�اف

4.930 26- التعب�ي عن الرأي بأسلوب حضاري

5.000 27- النقد بأسلوب حضاري

4.976 28- االبتعاد عن االأنانية السلبية

4.953 ن 29- االبتعاد عن السخرية والتقليل من شأن المواطن�ي

4.953 30- تقديم المساعدة لكبار السن

4.906 31- الرحمة باالأطفال

4.906 ام ذوي االحتياجات الخاصة 32- اح�ت

4.976 بية االأ�ية 33- القيام بدور ال�ت

4.930 34- الحفاظ عىل الحقوق الزوجية

4.930 35- رعاية الوالدين

4.976 36- االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

4.883 ويج لالأماكن السياحية الوطنية 37- ال�ت

2.581
 38- الوقوف بالدور عند مراجعة الدوائر و المؤسسات الرسمية

والخاصة بالقضايا الشخصية

4.883 ي المناسبات الخاصة
39- عدم إطالق العيارات النارية �ن

2.697 ي الوطنية المختلفة
40- االنتساب لمنظمات المجتمع المد�ن

2.697 ي طرح مبادرات تتعلق بخدمة المجتمع
41- المشاركة �ن

3.418 ن الدينية ام حرية المواطن�ي 42- اح�ت

4.930 ن الطائفية ام حرية المواطن�ي 43- اح�ت
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4.813 ن المذهبية ام حرية المواطن�ي 44- اح�ت

 محددات قيم الوالء
 والمواطنة المتعلقة بالحفاظ

 عىل الوحدة الوطنية
والحريات

4.813 ن العشائرية ام انتماءات المواطن�ي 45- اح�ت

4.790 ن القبلية ام انتماءات المواطن�ي 46- اح�ت

4.744 قليمية ن االإ ام انتماءات المواطن�ي 47- اح�ت

3.279 ن الأصولهم ام انتماءات المواطن�ي 48- اح�ت

3.372
ن عىل أساس العرق أو اللون أو ن المواطن�ي ن ب�ي  49- االبتعاد عن التمي�ي

الدين أو النوع االجتماعي

4.883 ي بناء الوطن
يجابية �ن 50- المشاركة االإ

4.930 ي طلب العلم
51- االجتهاد �ن

4.906 ي العمل
52- االجتهاد �ن

 محددات قيم الوالء
يجابية  والمواطنة المتعلقة باالإ

الوطنية

4.883 ام بأوقات العمل ن 53- االل�ت

4.790 54- االبتعاد عن الكسل

4.883 ن 55- إنجاز معامالت المراجع�ي

2.488 56- التنازل عن الحق الشخصي للصالح العام

4.883 57- المحافظة عىل �ية المعامالت

2.790 ي االأعمال التطوعية وخدمة المجتمع
58- المشاركة �ن

5.000 59- الدفاع عن الوطن بالنفس

4.976 60- الدفاع عن الوطن بالمال

4.976 61- الدفاع عن الوطن بالكلمة

 محددات قيم الوالء
 والمواطنة المتعلقة بحماية

الوطن والدفاع

4.930 62- الحفاظ عىل أ�ار الدولة

4.883 ام بالخدمة العسكرية االإجبارية ن 63- االل�ت

4.930 شاعات 64- االبتعاد عن ن�ش االإ

4.976 ن بأنواعها 65- االبتعاد عن إثارة الف�ت

4.906 66- الحفاظ عىل االأمن

4.860 اب ي االغ�ت
67- التمثيل الجيد للوطن �ن

5.000 68- المحافظة عىل ممتلكات المدارس والجامعات

5.000 69- المحافظة عىل ممتلكات المؤسسات والدوائر الحكومية
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ن من الجدول )5( أن )83( فقرة كانت ضمن  يتب�ي  
ي تحمل االأرقام )3، 4، 5، 6، 

ة( وهي الفقرات ال�ت دور )كب�ي
 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7
 ،36 ،35 ،34 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،23 ،22
 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،39 ،37
 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،57 ،55
 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70

.)94 ،93 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83

دور  ضمن  جاءت  فقرات   )6( أن  ن  ويتب�ي   
ي تحمل االأرقام )24، 40، 41، 

)متوسطة( وهي الفقرات ال�ت
.)92 ،58 ،56

)متدنية(  دور  ضمن  جاءت  فقرات   )5( وأّن    
دراسة  كافة(،  واالأنظمة  ن  القوان�ي عىل  )االطالع  وهي: 
يعات، الوقوف بالدور عند  االأسباب الموجبة الإصدار الت�ش
بالقضايا  والخاصة  الرسمية  والمؤسسات  الدوائر  مراجعة 

4.976 70- المحافظة عىل الحدائق العامة

 محددات قيم الوالء
 والمواطنة المتعلقة

 بالمحافظة عىل الممتلكات
العامة

5.000 71- المحافظة عىل المالعب الرياضية

5.000 72- المحافظة عىل الطرق

5.000 73- المحافظة عىل االآثار الوطنية

4.976 74- المحافظة عىل دور العبادة

4.976 75- المحافظة عىل الموارد الطبيعية الوطنية

4.976 76- المحافظة عىل شبكات المياه

5.000 77- المحافظة عىل شبكات الكهرباء

5.000 78- المحافظة عىل شبكات االتصاالت

4.976 79- المحافظة عىل مصادر المياه من التلوث

4.976 80- المحافظة عىل االأماكن السياحية

5.000 ي الوطن
81- المحافظة عىل الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية �ن

4.906 ن ن المواطن�ي 82- المساواة ب�ي

4.906 ن ن المواطن�ي 83- العدالة ب�ي

4.930 84- االبتعاد عن الواسطة السلبية

 محددات قيم الوالء
 والمواطنة المتعلقة بمكافحة

الفساد

4.930 وير ن 85- كشف ال�ت

5.000 86- محاربة الرشوة

5.000 87- محاربة الغش بكافة أشكاله

4.976 ن 88- الشفافية عند التعامل مع مطالب المواطن�ي

5.000 89- الدستور يحكم الجميع دون استثناء

3.790 ي المناسبات واالحتفاالت الوطنية
90- المشاركة �ن

4.906 ي االنتخابات الوطنية النيابية والبلدية
91- المشاركة �ن

 محددات قيم الوالء
 والمواطنة المتعلقة

بالمشاركة الوطنية الفاعلة

3.209 ي المنافسات الوطنية الدولية وتشجيعها
92- المشاركة �ن

4.883 ي العمل التطوعي
93- المشاركة �ن

4.930
ن للمجالس البلدية ي اختيار المرشح�ي

ي �ن
 94- اعتبار معيار الصالح الوط�ن

والنيابية
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ام  قليمية، اح�ت ن االإ ام انتماءات المواطن�ي الشخصية، اح�ت
ن الأصولهم(. انتماءات المواطن�ي

عىل  الفقرات  هذه  حصول  الباحث  ويعزي        
يمكن  ال  أنه  حيث  ذاتها  الفقرة  طبيعة  إىل  )متدنية(  دور 
ن 1و 2 يصعب  اعتبارها من قيم الوالء والمواطنة فالفقرت�ي
عىل المواطن أن يتوصل لهما وح�ت لو لم يعرفها ال تُعّد 
ي 

�ن الحال  هو  وكذا  واالنتماء،  الوطنية  ي 
�ن نقصاً  أو  عيباً 

أعم  المواطنة  فمهوم  و48   47 ن  الفقرت�ي أما   ،38 الفقرة 
ي 

�ن تنصهر  ي 
ال�ت واالأصولية  قليمية  االإ االنتماءات  من  وأك�ب 

قليمية  مفهوم الوطن والمواطنة، كما أن إذكاء مفهوم االإ
. ي واالأصولية قد يؤثر عىل الوحدة الوطنية بشكل سل�ب

لمجتمع  المفتوح  بالسؤال  يتعلق  فيما  وأّما       
الوالء  قيم  من  يرونها  أخرى  قيم  أي  الإضافة  الدراسة 
لم  الدراسة،  أداة  ي 

�ن الباحث  يذكرها  لم  والمواطنة 
يستجيب مجتمع الدراسة الإضافة أي قيمة أخرى عىل ما 

تضمنته أداة الدراسة من قيم. 

: هل توجد  ي
ثانياً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثا�ن  

 )a=0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
قيم الوالء والمواطنة من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب 
الجنس،  الدراسة:  ات  لمتغ�ي تعزى  ع�ش  السابع  ي 

االأرد�ن
؟ ي المؤهل العلمي، صفة التمثيل، االنتماء الحز�ب

حساب  تم  ي 
الثا�ن الدراسة  سؤال  عن  لالإجابة   

الخاصة  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات 
المستقل والتابع كما  الدراسة  لمتغ�ي  الدراسة وفقاً  بأداة 

ي الجدول )6(.
هو موضح �ن

النحراف المعياري ي المتغ�ي مستويات المتغ�ي المتوسط الحسا�ب

0.20 4.642 ذكر
الجنس

0.28 4.720 أن�ش

0.32 4.723 دكتوراه

المؤهل العلمي
0.29 4.728 ماجست�ي

0.21 4.619 بكالوريوس

0.22 4.707 غ�ي ذلك

0.18 4.650 دائرة فردية
 صفة التمثيل

0.32 4.722 قائمة وطنية

0.8 4.594 أنتمي
ي االنتماء الحز�ب

0.17 4.677 ال أنتمي

الجدول  )6 (
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بأداة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة
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فروق  وجود  عدم   )7( الجدول  من  يالحظ   
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )a=0.05( تعزى 
العلمي،  المؤهل  )الجنس،  المستقلة  الدراسة  ات  لمتغ�ي

.) ي صفة التمثيل، االنتماء الحز�ب

مناقشة النتائج

بمحددات  المتعلقة  االأول  السؤال  نتائج  كشفت   
النواب  مجلس  أعضاء  نظر  وجهة  من  والمواطنة  الوالء  قيم 
موزعة  قيمة   )94( عددها  بلغ  القيم  أّن  ع�ش  السابع  ي 

االأرد�ن
ة(،  عىل )9( محاور حيث جاءت هذه المحاور وفق درجة )كب�ي
 )83( أّن  ن  تب�ي حده  عىل  القيم  من  قيمة  كل  درجة  ولمعرفة 
ة( وأّن )6( قيم جاءت وفق درجة  قيمة جاءت وفق درجة )كب�ي

)متوسطة(، و )5( قيم وفق درجة )متدنية(.

ي عدم وجود فروق 
كما أظهرت نتائج السؤال الثا�ن       

تعزى   )a=50.0( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات 
ات الدراسة المستقلة )الجنس، المؤهل العلمي، صفة  لمتغ�ي

.) ي التمثيل، االنتماء الحز�ب

التوصيات

يوصي الباحث
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