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Summary
This study aimed to identify the trends of law students at the
University of Al al-Bayt about the application of the concept of a
constitutional monarchy, and find out whether there are
statistically significant differences attributable to the variables of
gender and academic year. The study population consisted of all
students in the Faculty of Law at the University of Al al-Bayt
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totaling (523) students, study sample consisted of 99 students,
representing a rate of (18.92%) of the study population approx.
People were selected random sample stratified Statistics; for the
purposes of the study, the researcher using the questionnaire as
the main instrument of the data collection. The questionnaire is of
two parts: the first one includes personal information about the
study sample, such as sex and school year, the second part
consists of (20) questions divided into two sections, namely: (claim
constitutional monarchy, the nature of the constitutional monarchy),
once collected and classified, data were processed using
appropriate statistical methods and descriptive and analytical. The
study showed the following results: the trends the Faculty of law
students at the University of Al al-Bayt about the application of
the concept of a constitutional monarchy (high) where the
arithmetic average of the responses of the study sample (03.8:
5.00), and their attitudes to claim constitutional monarchy (high)
with a mean (3.76: 5.00 ), and their attitudes to the nature of the
constitutional monarchy (high) with a mean (3.84: 5.00), and the
lack of statistically significant differences attributable to the
variables of gender and academic year. In the light of this study
results, the researcher proposed a number of recommendations.
Keywords: Attitudes, a constitutional monarchy, -Magna Carta- Al al-Bayt University.
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المعیاري

المتوسط 
الحسابي المجال األول: المطالبة بالملكیة الدستوریة الرقم

5 .820 4.00
صالح في المطالبات إلتوافق حقیقي على شكل اال یوجد 

ردن.ألصالحیة في اإلا 1.

7 1.13 3.51 ان من یطالب بالملكیة الدستوریة ال یعي ماهیة الملكیة 
الدستوریة.

2.

9 1.29 3.16 ).1952توجد مطالبات بالعودة إلى دستور ( 3.

8 .990 3.28
رى ) مع إجراء تعدیالت أخ1952هناك من یطالب بدستور (

علیه. 4.

10 1.12 2.94 األغلب یكتفي باإلصالح المتمثل بالتشریعات كقانوني 
االنتخاب واألحزاب.

5.

3 1.15 4.10 ردنیة الشعبیة ألصالحات مختلف القوى اإلیطالب با
والشبابیة والحزبیة والشخصیات والوطنیة. 6.

6 1.10 3.62
قت في اتخذت المطالبات باالصالح شكل المسیرات التي انطل

ردنیة.ألعدد من المدن ا 7.

4 .810 4.04 صالح حول الملكیة إلیوجد غموض حول حجم المطالبات با
الدستوریة.
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الرتبة االنحراف 
المعیاري
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الحسابي المجال الرقم
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6Levene's Test 

مستوى 
الداللة یمة فق االنحراف 

المعیاري
المتوسط 
الحسابي العدد الجنس المجال

.2680 1.242
0.35 3.72 54 ذكر

المطالبة بالملكیة الدستوریة
.380 3.81 45 أنثى

.7730 .0840
.490 3.84 54 ذكر

طبیعة الملكیة الدستوریة
.510 3.85 45 أنثى

.8240* .0500
.330 3.78 54 ذكر

األداة ككل
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العدد االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي السنة الدراسیة المجاالت
6 .380 3.91 أولى

المطالبة بالملكیة الدستوریة
9 .410 3.76 ثانیة

49 .330 3.74 ثالثة
35 .400 3.75 رابعة فأكثر
99 .360 3.76 كلي
6 .340 4.00 أولى

لكیة الدستوریةطبیعة الم
9 .510 3.78 ثانیة

49 .520 3.89 ثالثة
35 .480 3.76 رابعة فأكثر
99 .500 3.84 كلي
6 .300 3.95 أولى

األداة ككل
9 .340 3.77 ثانیة

49 .350 3.82 ثالثة
35 .350 3.76 رابعة فأكثر
99 .350 3.80 كلي
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مستوى 
الداللة فقیمة  متوسط 

المربعات
درجات 
الحریة

مجموع 
المربعات المجاالت

.7780 .3660 .0510 3 .1530
1390.المطالبة بالملكیة الدستوریة 95 13.216

98 13.369
.5460 .7140 .1820 3 .5460

2550.طبیعة الملكیة الدستوریة 95 24.200
98 24.746

.5980* .6280 .0780 3 .2350
1250.األداة ككل 95 11.857

98 12.092
*α0,05 ≥ 
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