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المؤتمر العلمي األول بعنوان: الرؤى المعاصرة لقضايانا من منظور العلوم 
 االجتماعية واإلنسانية
 بحث بعنوان

 دور الجامعة في تنمية المسؤولية الوطنية لدى الشباب الجامعي 
 

 إعداد: تجديده أبوسيف أحمد
 زليتن. محاضر بكلية اآلداب /الجامعة األسمرية اإلسالمية

 
 ملخص البحث

يهدددف البحددى إلددة معر ددة دور الجامعددة  ددؤ تيميددة المسددىولية الواييددة لددد  ال ددباب الجددامعؤ مددن    
وجهدة يردر ، ك كمدا يهددف إلددة التعدرف علدة ال دروال ةاا الدئلددة اإلحردالية  دؤ دور الجامعدة  ددؤ 
تيميددة المسددىولية الواييددة حسددب متسيددر الجدديد ك و ددد اسددت د،  ددؤ  ددةا البحددى المدديه  الوردد ؤ ك 

مددددب البحددددى مددددن جميددددب البددددة كليددددة اآلداب بالجامعددددة األسددددمرية زليددددتن للعددددا، الجددددامعؤ تكددددون مجت
( االبددداط واالبدددة كتددد، ا تيدددار عييدددة البحدددى بالاري دددة 7102، ك حيدددى بلدددم عددددد ،   7102/7102

( االبدداط واالبددة ككمددا  امددا الباح ددة 011% كإة بلددم عدددد أ ددراد العييددة  0الع ددوالية الاب يددة بيسددبة 
 الحزمدة بريدام  ست دا،اب ائستبيان كأداة لجمب البياياا كوبعد المعالجة اإلحراليةبائعتماد علة 

 تورل البحى إلة اليتال  اآلتية : (SPSS)اإلحرالية 
  إن دور الجامعة  دؤ تيميدة المسدىولية الواييدة لدد  ال دباب الجدامعؤ كدان  دوال المتوسدا ب دكل

ودور األي داة الاالبيدة متوسدااط  كية مرت عداط عا،ك أما حسب األبعاد   د كان دور الهيلة التدريسد
 ك أما دور الميه    د كان  وال المتوسا.

  لددديد  يدددا   ددددروال ةاا دئلدددة إحرددددالية حسدددب متسيدددر الجدددديد   دددؤ دور الجامعددددة  دددؤ تيميددددة
 المسىولية الوايية لد  ال باب الجامعؤ من وجهة يرر ، للم ياد ككل ولألبعاد كةل  .

 لالمىسسددداا التعليميدددة ميدددة المراحددددور يتدددال  البحدددى توردددؤ الباح دددة بضدددرورة ت عيدددل  ءو دددؤ ضدددو  
 ؤ تيمية المسىولية الوايية لد  المتعلمين كوزيدادة ائ تمدا، بجايدب األي داة الاالبيدة التدؤ  األولة

 تعمال حب الوان .
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 ة:ــــــــــــمقدم

للمجتمددب ك إة  جددداط  اط مهمدد اط والتمسدد  بهددا يعتبددر أمددر إن امددتال  ال ددباب ل  ا ددة المسددىولية الواييددة     
مكن ال باب من مواجهة التياراا والم اااا الواردة من ال ارج ك والميب  ة من الدا ل  ؤ بعض ي  

، ال دعور  دحيان ك وبالتالؤ تزود ، بالوعؤ الكا ؤ للتعامل مب  ةه التياراا والم ااداا ك ومدن األ
 .به والمساد بممتلكاته  ىكل من يحاول العببائيتماء وحب الوان والتردي ل

وسددددياجاط لحمايتهددددا وتحرددددييها ضددددد الضدددديا   ت ددددكل إادددداراط لل ددددي، اإليسددددايية واأل ال يددددة الواييددددة    
والتهمدددي  ك و دددؤ بالتدددالؤ التدددزا، وايتمددداء واعتدددزاز باألردددالة وارتبددداا بالجدددةور باعتبدددار أن ةلددد   دددو 

 (20:7112عيسة ال مطاد ك لمست بل .        ميالال الوجود كوأساد المرير  ؤ الحاضر وا
حساد بائلتزا، يحو األ ياء ك األ رادك أو األ عال واياال اط من ةل   المسىولية الوايية  ؤ اإل   

التؤ تردر عن ائيسان ك و ؤ  عور م ترن بإحساد ال رد بالحرية وال درة علة ات اة ال رار كإيها 
 (20:7110  عبداهلل المجيدل ك                              اآلد ر.ال عور الةي ي لال الواجب تجاه 

 ؤ ال يا، بتعزيز الهويدة الواييدة وائحسداد بحدب الدوان وحيى إن لمىسساا الدولة الدور المه،   
 دؤ تيميدة و لدال  الكبيدر وائيتماء إليدهك ومدن بدين  دةه المىسسداا الجامعدة ك حيدى ي دب عليهدا الددور

كسدددابه، ال  ا دددة الواييدددة المر وبدددة التدددؤ تسددداعد علدددة ا  يدددة لدددد  االبهدددا واالباتهددداك و المسدددىولية الواي
 ادار مدن المسدىولية اتجداه الدوان كإالوعؤ بمجرياا األحدداى العالميدة والت اعدل معهدا بإيجابيدة  دؤ 

 وتسه، الجامعة  ؤ تيمية  ي، الموااية بما ت دمه للالبة مدن   ا دة عدن م دا ي، الديم راايدة كوالعدالدة
مكايية ائاال  علة تجارب األم، ا  وال  ا ية.ك ائ ترادية لمت دمة  ؤ المجائا ائجتماعية كك وا 

الددور الدةي ت دو، بده الجامعدة  دؤ  بياءط علدة مدا سدبال  دإن البحدى الحدالؤ يدأتؤ ليل دؤ الضدوء علدة  
 من وجهة يرر ،.تيمية المسىولية الوايية لد  ال باب الجامعؤ 

  مشكلة البحث :
د ال باب الجدامعؤ  أك در  لداا المجتمدب ايجدةاباط إلدة األ كدار الحدي دة بسدض اليردر عمدا ددددددددددددددددددددددددديع   

إةا كايا سلبية أو ايجابية كوعليه، تع د اآلمال  ؤ عملية البياء ائجتماعؤ والمحا رة علة الهويدة 
  دد كدان للجامعدة الددور األك در أ ميدة الوايية كوحيى إيهد، يتواجددون بيسدبة كبيدرة دا دل الجامعداا 

  ؤ  ةا الموضو  ك عليه تكمن م كلة البحى  ؤ التساىئا التالية :
 ما دور الجامعة  ؤ تيمية المسىولية الوايية لد  ال باب الجامعؤ من وجهة يرر ، ؟ .0
 ددل  يددا   ددروال ةاا دئلددة إحرددالية  ددؤ وجهددة يرددر الالبددة يحددو دور الجامعددة  ددؤ تيميددة  .7

 ية الوايية له، حسب متسير الجيد ؟المسىول
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 أهداف البحث :
 التعرف علة دورالجامعة  ؤ تيمية المسىولية الوايية لد  ال باب الجامعؤ من وجهة يرر ، ؟ .0
الك ددف عددن ال ددروال  ددؤ دور الجامعددة  ددؤ تيميددة المسددىولية الواييددة لددد  ال ددباب الجددامعؤ مددن  .7

 وجهة يرر ، حسب متسير الجيد ؟
 أهمية البحث:

يستمد  ةا البحى أ ميته من أ مية الموضو  الةي يتياوله ك والمتعلدال بددور الجامعدة  دؤ تيميدة  .0
المسىولية الوايية لدد  ال دباب الجدامعؤ ك و اردة ويحدن يعدي   دؤ عدال، التسيدراا السدريعة ك 

 . والتد ال الكبير لأل كار وال ي،
وأعضددداء  يلدددة بدددالتعلي، الجدددامعؤ ك مدددن يتدددال   دددةا البحدددى المسدددىولون  المىمدددل أن يسدددت يدمدددن  .7

 بتيمية المسىولية الوايية لد  ال باب .التدريد وعدد من الجهاا المعيية 
تكمددن أ ميددة البحددى الحددالؤ  ددؤ ت دددي، بعددض التورددياا والم ترحدداا إلدارة الجامعددة مددن أجددل  .1

  .دور الجامعة ل دمة المجتمب اإلسها،  ؤ إيجاح 
  د تسه، يتال   ةا البحى  ؤ  تح  يواا بحى إضا ية للمهتمين بهةا المجال. .2

 حدود البحث :
 حدود ب رية / عيية من البة واالباا كلية اآلداب بمديية زليتن . .0
 حدود مكايية /  كلية اآلداب. .7
 ،. 7102/7102حدود زمايية / العا، الجامعؤ  .1

 مصطلحات البحث : 
:  و الوري ة  ؤ الميرمة التؤ ي و، بها ال رد ويحمل معه تو عاا معيية لسلوكه كما يراه الدور

 ( 010:0007  يع وب ي وان ك اآل رون .                                                    
  و مهمة أو واجب مكلف به   ص معين إليجاز مهمة معيية . وتعرفه الباحثة إجرائيًا :  

تعر ده الباح دة بأيده المهمداا التدؤ ي دو، بهدا كدل  الجامعة فـي تنميـة المسـؤولية الوطنيـة :دور 
عيارر العملية التعليمية من أعضاء  يلدة التددريد والميدا   التعليميدة واألي داة الاالبيدة مدن 

 أجل إكساب المتعلمين المعر ة المتعل ة بالوايية ومسىولياتها.
 دراد عييدة أمجمدو  ائسدتجاباا التدؤ يجيدب عليهدا  نـا هـو :وتقصد الباحثـة بـدور الجامعـة ه  

 البحى علة الم ياد المابال  ؤ  ةا البحى .
تعدرف بأيهدا لالدوئء المالدال للدوان وائعتدزاز بده ك ووضدب الدةاا اوعيداط  المسؤولية الوطنيـة :

 (0:0002  حسن ال الح ك ؤ موا ف الد ا  عن سيادته وكرامته ل                              
ــًا :      ــة اجرائي بأيهددا الدرجددة الكليددة التددؤ يحرددل عليهددا عييددة مددن البددة كليددة  وتعرفهــا الباحث

 اآلداب بزليتن  ؤ استباية دور الجامعة  ؤ تيمية المسىولية الوايية لد  االبها .
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 الدراسات السابقة:

:  ددد ا إلددة التعددرف علددة وا ددب الدددور الددةي ت ددو، بدده  (0202دراســة سبســام أبــو حشــي  :   -0
كلياا التربية بمحا رة  دزة  دؤ تيميدة  دي، المواايدة لدد  الالبدة المعلمدين كاسدت دما ائسدتباية 

واالبدةك توردلا إلدة أن ت دديراا الالبدة لددور  ( االدب011اسةك تكويا العييدة مدن  كأداة للدر 
 البتها تتراوح بين الت ديرين ال ليل والعالؤ جداط. كلياا التربية  ؤ تيمية  ي، الموااية لد 

 دد ا  دةه الدراسدة لمعر دة دور مىسسداا التعلدي، العدالؤ  دؤ  ( :0202دراسة سبسام النجار:   -7
تيمية الحد الوايؤ لد  البتهدا ك وةلد  مدن  دالل وجهداا يردر أعضداء  يلدة التددريد بهدا ك 

( عضدددددواط ك 221ا عييدددددة الدراسدددددة مدددددن  واسدددددت دما ائسدددددتباية كدددددأداة لجمدددددب البيايددددداا ك تكويددددد
 وتورلا إلة أن المتوسا الحسابؤ لجميب المحاور كان بدرجة كبيرة .

ــدة : -1  ددد ا إلددة التعددرف علددة دور عضددو  يلددة التدددريد  ددؤ   (:0202دراســة س تيســير الخوال
الجامعداا ائردييددة  ددؤ تيميدة  ددي، المواايددة مددن وجهدة يرددر الالبددة ك والتعدرف علددة ال ددروال  ددؤ 
مسدددددتو  الددددددور تبعددددداط لمتسيدددددراا الجددددديد ك الجامعدددددة ك الكليدددددة ك والمسدددددتو  الدراسدددددؤ ك اسدددددت د، 

( االدب  واالبدة ك وأرهدرا يتدال  072ن  ائستبيان لجمب المعلوماا ك تكويا عيية الدراسدة مد
الدراسددة أن مسددتو  دور عضددو  يلددة التدددريد  ددؤ تيميددة  ددي، المواايددة كددان متوساددددددددددددددددداط برددورة 
عامددة ك كمددا تبددين وجددود  ددروال ةاا دئلددة إحرددالية تعددز  لمتسيددراا الجدديد لرددالح الددةكور ك 

الكليدددة لرددددالح الكليددداا اإليسددددايية ك ولمتسيدددر الجامعدددة لرددددالح الجامعددداا ال ارددددة ك ولمتسيدددر 
 ولمتسير مستو  الدراسة لرالح البة السية األولة

:  ددد ا إلددة التعددرف علددة دور الجامعدداا (0202دراســة سعصــمت العقيــلا حســن الحيــار :  -2
عضداء  يلدة التددريد ك تكويدا عييدة الدراسدة أاألرديية  ؤ تددعي،  دي، المواايدة مدن وجهدة يردر 

دما ائستباية كأداة لجمب المعلومداا ك وأرهدرا اليتدال  أن إمكاييدة ( عضواط ك است 120من  
ردييددة  ددؤ تدددعي،  ددي، المواايددة مددن وجهددة يرددر أعضدداء  يلددة التدددريد جدداء  يددا، الجامعدداا األ

 بدرجة متوساة علة األداة ككل .
 د ا إلة التعرف علة دور الجامعة  ؤ تيمية العال اا (: 0202لميس عبدالرزاق: سدراسة   -0

جتماعية والمسىولية الوايية من وجهة يرر الالبة  ؤ جامعتؤ دم ال وت رين ك كما  دد ا ائ
إلة التعدرف علدة ال دروال  دؤ وجهدة يردر الالبدة حسدب متسيدر الجديد كالت ردص ك الجامعدةك  

( االبدداط 210اسددت دما ائسددتباية كوسدديلة لجمددب المعلومدداا ك بلسددا العييددة مددن جامعددة دم ددال  
( االباط واالبة ك تورلا الدراسة إلدة أن دور الجامعدة  دؤ 227ت رين   واالبة ك ومن جامعة

تيميدة المسدىولية الواييددة كدان متوسددااط حسدب ةراء عييددة الدراسدةك كمددا توردلا إلددة عدد، وجددود 
  روال  ؤ دور الجامعة حسب متسير الجيد .
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 التعقيب على الدراسات السابقة :
 سيت،  يا ميا  ة الدراساا الساب ة و  اط للبيود اآلتية : 

 تاريخ إجراء  ةه الدراساا ك األ داف ك العيية ك األداة المست دمة ك اليتال .
 : تاريخ إجراء هذه الدراسات  -0

 (.7102_  7101ل د امتدا  ةه الدراساا  الل السيواا        
 من حيث األهداف :  -0

ل د تعددا األ داف وتيوعا باليسبة للدراساا السداب ة ك إئ أيهدا ا دتركا جميعهدا  دؤ دراسدة   
دور الجامعاا  ؤ تيمية  ي، الموااية ك والحد الوايؤ ك والمسىولية الوايية ك والبحى الحالؤ 

 يضاط إلة معر ة دور الجامعة  ؤ تيمية المسىولية الوايية لد  ال باب الجامعؤ .أيهدف 
 : حيث العينة من   -1

ل ددد اسددت دما الدراسدداا السدداب ة التددؤ حرددلا عليهددا الباح ددة  لدداا م تل ددة مددن الجيسددين       
الةكور واإلياى ك إة اب دا الدبعض ميهدا علدة الالبدة الجدامعيين والدبعض اآل در علدة أعضداء 
 يلة التدريد الجامعؤ ك أما البحى الحالؤ   د كايا العيية من  لة الالبة الجامعيين  دؤ كليدة 

 معة األسمرية اإلسالمية بزليتن .اآلداب بالجا
 من حيث األداة :  -2

جميب الدراساا الساب ة است دما ائستباية كأداة لجمب البياياا ك والبحى الحالؤ ت، است دا،  
 ائستبيان أيضاط.

 من حيث النتائج :  -5
مددددن  ددددالل عددددرض الدراسدددداا السدددداب ة والتددددؤ تياولددددا دراسددددة دور الجامعدددداا  ددددؤ تيميددددة           

 ىولية الوايية ك الحد الوايؤ و ي، الموااية  ك أرهرا اليتال  ما يلؤ :المس
أن دور الجامعددداا  دددؤ تيميدددة  دددي، المواايدددة والحدددد الدددوايؤ والمسدددىولية الواييدددة تدددراوح بدددين ال ليدددل 

( وكددان متوسددااط  ددؤ دراسددة كددل مددن : عرددما 7101والعددالؤ جددداط  ددؤ دراسددة  بسددا، أبددو الح ددي  
 ( 7101( ك  تيسير ال والدة7102الع يل ك حسن الحياري 

(ك وكايدددا 7101( ك وكدددان بدرجدددة كبيدددرة  دددؤ دراسدددة   بسدددا، اليجدددار 7102  لمددديد عبدددد الدددرزاال   
روال  ددؤ وجهددة يرددر الالبددة حسددب متسيددر الجدديد ولرددالح الددةكور  ددؤ دراسددة   تيسددير ددددددددددددددددددددد يددا   
روال  ددؤ وجهدددة يرددر الالبدددة حسددب متسيدددر الجدديد  دددؤ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد( بييمدددا ئ توجددد  7101ال والدددة

أمددا البحددى الحددالؤ   ل ددد تورددلا اليتددال  إلددة أن دور الجامعددة  (.7102دراسددة   لمدديد عبدددالرزاال 
وجددد  ددؤ تيميددة المسددىولية الواييددة لددد  ال ددباب الجددامعؤ كددان  ددوال المتوسددا ب ددكل عددا، ك وأيدده ئ ت
  روال ةاا دئلة إحرالية  ؤ دور الجامعة  ؤ تيمية المسىولية الوايية حسب متسير الجيد .
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 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :
 ل د است ادا الباح ة من الدراساا الساب ة  ؤ الجوايب التالية:

 المسا مة  ؤ ريا ة م كلة البحى وأ ميته . .0
 المعلوماا والمراجب حول موضو  البحى .تزويد الباح ة بالعديد من  .7
 ارال ا تيار العيية واإلجراءاا العملية المياسبة لهةا البحى .  .1
 .بياء أداة البحى بعد ائاال  علة العديد من الم اييد الموجودة  دا ل  ةه الدراساا  .2

 :جراءاتها  منهج البحث و 
 است دما الباح ة الميه  الور ؤ لمالءمته لابيعة الم كلة الماروحة. منهج البحث:
: يتكون مجتمب البحى من جميب البة كلية اآلداب اليراميين بكا ة األ سا، مجتمع البحث

 ،ك والجدول التالؤ يبين ةل  : 7102/7102( للعا، الجامعؤ7102والبالم عدد ،  
 (0جدول ر ،  

 
 
 

 المجموع اإلناث الذكور القسم
 070 70 012 اإلعال،

 122 770 071 اللسة اإليجليزية
 012 11 22 المكتباا والمعلوماا

 120 701 077 اللسة العربية
 012 21 00 التاريخ
 000 01 10 الجسرا يا

 170 021 012 التربية وعل، الي د
 012 27 00 ال لس ة

 702 017 017 عل، ائجتما 
 12 / 12 اآل ار
 7102 0110 020 المجمو 
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%( من مجتمب البحى كت، 0( االباط واالبة ك بيسبة  011: تتكون عيية البحى من   عينة البحث
 ا تيار ا بالاري ة الع والية الاب ية حسب متسير الجيد ك والجدول التالؤ يبين ةل :

 (7جدول ر ، 
 المجمو  اإلياى الةكور ال س،
 11 10 10 اإلعال،

 02 00 11 اإليجليزية اللسة
 12 11 12 المكتباا والمعلوماا

 00 01 11 اللسة العربية
 10 12 10 التاريخ
 11 11 11 الجسرا يا

 01 10 12 التربية وعل، الي د
 12 17 10 ال لس ة

 02 12 12 عل، ائجتما 
 17 / 17 اآل ار
 011 01 01 المجمو 

 أداة البحث:
لتح يدددال أ دددداف البحدددى واإلجابدددة علدددة تسددداىئته اعتمددددا الباح دددة علدددة ائسدددتبيان كدددأداة لجمدددب     

البيايددداا ك حيددددى  امددددا ببيدددداء ائسدددتبيان بعددددد ائاددددال  علددددة العديدددد مددددن الم دددداييد الموجددددودة  ددددؤ 
( ك دراسددددة 7101( ك دراسددددة تيسددددير ال والدددددة  7102الدراسدددداا التاليددددة : دراسددددة لمدددديد عبدددددالرزاال 

(   درة م سدمة علدة  ال دة أبعداد 72(ك وتكويدا األداة مدن  7102اري  الع يل ك حسن الحي عرما
  ؤ : الهيلة التدريسية ك الميه  ك األي اة الاالبية.

 صدق وثبات االستبيان:
( 21بحى وةل  بتابي ه علة عيية استاالعية بلم عدد ا  و باا م ياد ال ردال من التح ال ت،  

ومعامددل الردددال  ة كليددة اآلداب بددزليتن كحيددى اسددت د، الردددال الرددا ري االبددا واالبددة ك مددن البدد
 .ال اكرويباخك ومعامل ج مان معادلة وأسلوب الةاتؤك

:  اما الباح ة بعرض ائستبيان علة مجموعة من المحكمين ك وةل  للتح ال من  الصدق الظاهر 
مضمون ال  راا ك الحكد، علدة رديا ة ال  دراا ووضدوحها كومالءمتهدا أل دراض البحدى ك  دةا و دد 
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  اما الباح ة بإد ال التعديالا المت ال عليها وحةف بعض ال  راا  ير الرالحة .
 

  مقياس البحث :الصدق الذاتي ومعامل الثبات ل
و  .%07-%21تراوحدا بدين  الدةاتؤ الرددال معامدل  يمدة ( أن1بييا اليتال   ؤ الجددول ر د،    

ال بداا  ت، حسداب ال باا معامل من لتح اللبعادهك و أ% لجميب 20-%11معامل ج مان تراوح بين 
 ن  يمتدهأبعداده وبييدا اليتدال  أككدل ولجميدب  بحدىال اكرويبداخ لم يداد ال معادلدة أسدلوب باسدت دا،

 اد%. و برددد ة عامدددة بييدددا اليتدددال  أن مى دددراا الرددددال وال بددداا لم يددد20-%22تراوحدددا بدددين 
متدددب  يت ة أن الم يددداد لدددإ و دددةا ي ددديرك% علدددة التدددوالؤ 27%ك 22%ك 01ككدددل تجددداوزا  بحدددىال

 .بحىال ئستعماله أل راض ال باا والردال تجعله م بوئط  بدرجة عالية جدا من
 بحى: يتال  الردال وال باا لم ياد ال(1ل  جدو 

 بعادو األاالمقياس  معامالت الصدق معامل جثمان الثبات معامالت

 دور الهيلة التدريسية 1.212 0.638 0.746
 ي اة الاالبيةدور األ 1.070 0.895 0.849
 دور الميه  1.010 0.850 0.812
 لكل الم ياد 1.010 0.889 0.826

 :اإلحصائية ةالمعالج 
للورول إلؤ يتال  ك و (SPSS)اإلحرالية  الحزمة بريام   عن اريال بحىبياياا ال ت، تحليل   

  -تية:البحى ت، است دا، الوسالل اإلحرالية اآل
 معامل ال باا والردال ومعامل ال ا كرويباخ. (0
 . الحسابية المتوسااا (7
  المعيارية. ائيحرا اا (1
 .وزان اليسبيةاأل (2
 التالؤ للعيية الواحدة. ائ تبار (0
 التالؤ للعييتين. ائ تبار (1
 ا تبار مان ويتيؤ. (2
 ا تبار لي ين. (2
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 عرض وتحليل نتائج البحث:
 ول:التساؤل األ 

 ؟.دور الجامعة في تنمية المسؤولية الوطنية لدى الشباب الجامعي من وجهة نظرهم ما
وزان ال باب الجامعؤ واأل ئستجاباا الحسابية المتوسااا ت، حساب السىال  ةا علة ولإلجابة  

 والجدول حرالية لهاك ك وكةل  است د، ائ تبار التالؤ لمعر ة الدئلة اإلبحىال اليسبية لم ياد
 يبين اليتال  : التالؤ

 بحىالمعياريك و الوزن اليسبؤ لم ياد ال وائيحراف الحسابؤ : الوسا(2جدول  
 بعادواأل بحىم ياد ال

 للم ياد ككل دور الميه  ي اة الاالبيةدور األ التدريسية الهيلة دور الر ة
 103 103 103 103 عدد العيية

 7.1111 7.1002 0.2021 7.0121 المتوسا الحسابؤ
 1.2101 1.0720 1.210 1.2100 ائيحراف المعياري
 22.1121 10.1701 21.1011 21.2021  يمة ائ تبار

مستو  الدئلة 
 حراليةاإل

0.000 
عيد  حرالياط إدال 

 %0مستو  معيوية 

0.000 
عيد  حرالياط إدال 

 %0مستو  معيوية 

0.000 
 حرالياط إدال 

عيد مستو  
 %0معيوية 

0.000 
 حرالياط إدال 

عيد مستو  
 %0معيوية 

 12 10 00 27 الوزن اليسبؤ
  وال المتوسا  وال المتوسا متوسا عال المستو 

م يداد   أبعداد الحسدابؤ لددرجاا المتوسدا (ك يجدد أن2المبيية  دؤ جددول ر د،   اليتال  من  الل   
(ك و  يمدددة 1.2100( بدددايحراف معيددداري  7.012المتم دددل  دددؤ دور الهيلدددة التدريسدددية بلدددم   بحدددىال

ن مسدتو  بعدد أ ةلإ(ك و ةا ي ير 1.111حرالية بلم  إ( بمستو  دئلة 46.818ائ تبار بلسا  
وتدر  الباح دة بدأن %ك 27وبوزن يسدبؤ بلدم  اط مرت ع دور الهيلة التدريسية لد  ال باب الجامعؤ كان

مددن  ددالل ةلدد  أعضدداء الهيلددة التدريسددية يسددا مون  ددؤ تيميددة المسددىولية الواييددة بمسددتو  عددال  ك و 
التعددداون والعمدددل الجمددداعؤ ك واحتدددرا، ال دددوايين والعمدددل بهدددا وتيميدددة حدددب الدددوان علدددة الادددالب  حدددى

ممتازة كون أن عضو  يلة التدريد  د ئ يمل  الو دا ة ك وتعت د الباح ة أن  ةه اليتيجعتزاز بهائو 
 .الكا ؤ للي ا  مب الالبة  ارج يااال المحاضرة 
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المتم ددددل  ددددؤ دور  بحددددىلددددرجاا بعددددد م يدددداد ال ا الحسددددابؤسددددن المتو أ دددؤ حددددين بييددددا اليتددددال     
( 40.616(ك و  يمدة ائ تبدار بلسدا  1.210( بدايحراف معيداري  0.202ي اة الاالبية بلدم  األ

ي داة الاالبيدة لدد  ن مستو  بعد دور األأ ةلإ(ك و ةا ي ير 1.111حرالية بلم  إدئلة  بمستو 
 وت سر الباح ة ةل  بأن األي اة الاالبيدة %ك 00وبوزن يسبؤ بلم اط ال باب الجامعؤ كان متوسا

 ك وتيرددي، باا الواييددةالددة  ددؤ المياسددم دداركة ال ع  بال دددر المالددوب لل لدد، تددو ر للالبددة دا ددل الجامعددة
لموا دب التاري يدةك ا ةزيدار لسدعؤ  ال ال عالياا الواييدة ك ممدا يكدون لده أ در  دؤ تيميدة الحدد الدوايؤ ك

ي دددداة الاالبيددددة  ددددؤ تيميددددة األ ن يعددددزز دورأكددددل ةلدددد  مددددن  ددددأيه  كوال يددددا، بالمعددددارض التاري يددددة 
 المسىولية الوايية لد  ال باب الجامعؤ.

المديه   المتم دل  دؤ دور بحدىالحسدابؤ لددرجاا بعدد م يداد ال ن المتوسداأوكدةل   بييدا اليتدال    
دئلدددة  ( بمسددتو 39.625(ك و  يمدددة ائ تبددار بلسددا  1.072( بددايحراف معيدداري  7.1002بلددم  

المدديه  لددد  ال ددباب الجددامعؤ كددان  ن مسددتو  بعددد دورأ ةلددإ(ك و ددةا ي ددير 1.111حرددالية بلددم  إ
ن  يا  است ادة من الميدا   التدريسدية  دؤ أعلة %ك ويدل ةل  10 وال المتوسا وبوزن يسبؤ بلم 

ك وتر  الباح ة أن  ةه اليتيجة ميا ية جداط إليه  ال ية وحب الوان وائيتماء رد ال ي، الدييية واأل
 ؤ تيمية المسدىولية الواييدة ك إئ ك  الميا   الجامعية مازالا تعايؤ  روراط  ؤ الدور المرجو ميها 

 ائ تراص السياسؤ م الط.  يما يتعلال بالميا   ةاا
( بدايحراف 7.111بلدم   بحدىالحسدابؤ لددرجاا م يداد ال ن المتوساأوبر ة عامة بييا اليتال    

(ك و 1.111حرددالية بلددم  إ( بمسددتو  دئلددة 47.367(ك و يمددة ائ تبددار بلسددا  1.210معيدداري  
ال ددباب الجددامعؤ مدددن الجامعدددة  ددؤ تيميددة المسددىولية الواييدددة لددد   ن مسددتو  دورأ ةلددإ ددةا ي ددير 

وت سددر الباح ددة  ددةه اليتيجددة بددأن الجامعددة لهددا %.12وجهددة يرددر ،  ددوال المتوسددا وبددوزن يسددبؤ بلددم 
ال  ؤ تيمية المسىولية الوايية لد  ال باب الجامعؤ ب كل عا، . وتأمل الباح دة أن تتجسدد دور  ع  

حب الوان والح دار عليده يتال   ةا البحى علة أرض الوا ب وأئ تكون  يا  أمور د يلة تحد من 
. 

 :التساؤل الثاني
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  وجهة نظر الطلبة نحو دور الجامعة في تنمية  

 ؟.المسؤولية الوطنية لهم حسب متغير الجنس
 تؤ:اآل إجراء ت، إلجابة علة  ةا التساىلل

 يددا   ددروال ةاا  اةا كايددإمعر ددة مددا ل  بالنســبة للبعــد االول المتمثــل فــي دور الهيئــة التدريســية:
 هد،دئلة إحردالية  دؤ وجهدة يردر الالبدة يحدو دور الهيلدة التدريسدية  دؤ تيميدة المسدىولية الواييدة ل

ةلد  بعدد التأكدد مدن تجدايد  وائ تبدار التدالؤ للعييداا المسدت لةك  إجدراء حسدب متسيدر الجديد تد،
ن  يددا  أ ةلددإت ددير  التددؤ (0الجدددول ر دد،   المجموعدداا باسددت دا، ا تبددار لي ددينك واليتددال  مبييددة  ددؤ
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ن  يمة  ائ تبار علة أ( يالحر 0ك واعتمادا علة يتال  الجدول ر ،  بحىبين مجموعاا ال اط تجايس
كبر من مستو  المعيوية أحرالية حيى كان مستو  الدئلة إبعد الهيلة التدريسية ليسا ةاا دئلة 

 روال ةاا دئلة إحرالية  ؤ وجهة يرر الالبة يحو وجد  يا  ت يه ئأ ةلإ(ك و  ةا ي ير 1.10 
 حسب متسير الجيد. ه،دور الهيلة التدريسية  ؤ تيمية المسىولية الوايية ل

 يددا   ددروال ةاا  اةا كايددإلمعر ددة مددا  نشــطة الطالبيــة:بالنســبة للبعــد الثــاني المتمثــل فــي دور األ 
 ه،بية  ؤ تيمية المسىولية الوايية لي اة الاالاأل دئلة إحرالية  ؤ  وجهة يرر الالبة يحو دور

ةل  بعد التأكد من عد، تجدايد المجموعداا  وك (مان ويتيؤ ا تبار  إجراء حسب متسير الجيد ت،
( 0(. واعتمدادا علدة يتدال  الجددول ر د،  0باست دا، ا تبار لي ينك واليتال  المبيية  ؤ الجدول ر ،  

حرالية حيى كان مستو  إي اة الاالبية ليسا ةاا دئلة ن  يمة  ائ تبار علة بعد األأيالحر 
وجددد  يددا   ددروال ةاا دئلددة تيدده ئ أ ةلددإ(ك و ددةا ي ددير 1.10كبددر مددن مسددتو  المعيويددة  أالدئلددة 

 هددد،ي ددداة الاالبيددة  دددؤ تيميددة المسدددىولية الواييددة لإحرددالية  ددؤ  وجهدددة يرددر الالبدددة يحددو دور األ
 حسب متسير الجيد.
ـــ  يدددا   دددروال ةاا دئلدددة  اةا كايدددإمعر دددة مدددا ل: ث المتمثـــل فـــي دور المـــنهجبالنســـبة للبعـــد الثال

حسدب متسيدر  هد،إحرالية  دؤ  وجهدة يردر الالبدة يحدو دور المديه   دؤ تيميدة المسدىولية الواييدة ل
للعييددداا المسدددت لةك وةلددد  بعدددد التأكدددد مدددن تجدددايد المجموعددداا  التدددالؤ تددد، إجدددراء ائ تبدددارالجددديد 

بدددين  اط ن  يدددا  تجايسدددأ ةلدددإ(ك ت دددير 0باسدددت دا، ا تبدددار لي دددينك واليتدددال  مبييدددة  دددؤ الجددددول ر ددد،  
ن  يمددة ائ تبددار علددة بعددد دور أ( يالحددر 0علددة يتددال  الجدددول ر دد،   اعتمدداداط ك و بحددىمجموعدداا ال

(ك 1.10كبددر مددن مسددتو  المعيويددة  أمسددتو  الدئلددة  يددى كددانحرددالية حإالمديه  ليسددا ةاا دئلددة 
وجددد  يددا   ددروال ةاا دئلددة إحرددالية  ددؤ  وجهددة يرددر الالبددة يحددو دور تيدده ئ أ ةلددإو ددةا ي ددير 

 حسب متسير الجيد. ه،الميه   ؤ تيمية المسىولية الوايية ل
 يا   روال ةاا دئلة إحرالية  ؤ  وجهة يردر الالبدة يحدو  اةا كايإلمعر ة ما  وبصفة عامة   

 تددد، إجدددراء ائ تبدددار التدددالؤحسدددب متسيدددر الجددديد  هددد،دور الجامعدددة  دددؤ تيميدددة المسدددىولية الواييدددة ل
بعدد التأكدد مدن تجدايد المجموعداا باسدت دا، ا تبدار لي دينك واليتدال  مبييدة  وةلد للعيياا المست لةك 
علدددة يتدددال   ك واعتمددداداط بحدددىبدددين مجموعددداا ال اط ن  يدددا  تجايسدددأ ةلدددإ(ك ت دددير 0 دددؤ الجددددول ر ددد،  

حيددى كحرددالية إن  يمددة ائ تبددار علددة الم يدداد ككددل ليسددا ةاا دئلددة أ( يالحددر 0الجدددول ر دد،  
وجددد  يددا   ددروال تيدده ئ أ ةلددإ ددةا ي ددير (ك و 1.10كبددر مددن مسددتو  المعيويددة  أمسددتو  الدئلددة  كددان

 هدد،الالبددة يحددو دور الجامعددة  ددؤ تيميددة المسددىولية الواييددة لةاا دئلددة إحرددالية  ددؤ  وجهددة يرددر 
(ك  دؤ حدين ات  ددا 7102ا تل دا  ددةه اليتيجدة مدب دراسدة   تيسددير ال والددة : حسدب متسيدر الجديد.

 (.7102مب دراسة   لميد عبد الرازال :
ن وت سر الباح ة عد، وجدود ال دروال حسدب األبعداد وللم يداد ككدل إلدة أن ةلد  ربمدا يرجدب إلدة أ   



12 
 

الالبة مدن الجيسدين موجدودون  دؤ ي دد البيلدة الجامعيدة وأيهد، يتل دون ي دد الميدا   وبإ دراف ي دد 
 الهيلة التدريسية ويمارسون ي د األي اة الاالبية .

 
 

 
 :  يتال  دئلة ال روال  حسب متسير الجيد علة م ياد البحى وأبعاده0جدول 

 الم ياد
 بعادو األ

 المتوسا العدد الجيد
 الحسابؤ

ائيحراف 
 المعياري

 يمة 
 ائ تبار

ا تبار  مستو  الدئلة
 لي ين

لة 
لهي
ر ا
دو

سية
دري
الت

 

 0.4605 2.243 50 الةكور
1.585 

0.116 
 ير دالة عيد 

 %0مستو  
0.826 

 0.4721 2.097 53 اإلياى

ر ا
دو

أل
اة 

ي  بية
اال

ال
 

 0.5059 1.811 50 الةكور
-1.025 

0.305 
 ير دالة عيد 

 %0مستو  
0.003 

 0.3624 1.706 53 ياىاإل

ه 
لمي
ر ا
دو

 

 0.5299 2.128 50 الةكور
1.292 

0.199 
 ير دالة عيد 

 %0مستو  
0.760 

 0.5218 1.994 53 ياىاإل

اد
م ي
ل ال

لك
 

 0.4588 2.095 50 الةكور
1.481 

0.142 
 ير دالة عيد 

 %0مستو  
0.198 

 0.4062 1.969 53 ياىاإل

 
  العامة للبحث :النتائج 

 المتوسا  ة  ؤ تيمية المسىولية الوايية لد  ال باب الجامعؤ كان  والددددددددددددددعدددددددددإن دور الجام
ب كل عا، ك أما حسب األبعاد   د كان دور الهيلة التدريسية مرت عاط ودور األي اة الاالبية 

 متوسااط ك أما دور الميه    د كان  وال المتوسا.
  ؤ دور الجامعة  ؤ تيمية  ا دئلة إحرالية حسب متسير الجيد روال ةا ليد  يا 

 المسىولية الوايية لد  ال باب الجامعؤ من وجهة يرر ، للم ياد ككل ولألبعاد كةل  .
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 التوصيات والمقترحات :
ر دد، أن يتددال  البحددى أرهددرا أن دور الجامعددة كددان  ددوال المتوسددا إئ أن ةلدد  لدد، يتجددل  .0

  رددية الالبددة ممددا يدددعو إلددة ضددرورة ت عيددل دور المىسسدداا التعليميددة ميددة بوضددوح  ددؤ 
 المراحل األولة من التعلي،  ؤ تيمية المسىولية الوايية لد  المتعلمين .

لددوان واإلحسدداد بالمسددىولية زيددادة ائ تمددا، بجايددب األي دداة الاالبيددة التددؤ تعمددال حددب ا .7
 البلد .وةل  بربا ال عالياا واألي اة بوضب اتجا هك

زيدادة تزويدد الم درراا الدراسددية  دؤ جميدب المراحدل التعليميددة بأ دداف تح دال مضدمون تيميددة  .1
 المسىولية الوايية واإل الص لهةا الوان والحرص علة أميه واست راره .

 توجيه الالبة  إل امة بحوى تتعلال بالمواضيب الوايية وتعزيز ا . .2
ا بيتددال   ددةا البحددى لمعر ددة مددا إةا كايددا أن ت ددا، بحددوى علددة كليدداا أ ددر  وت ددارن يتالجهدد .0

  يا   روال حسب الكلياا ومن حيى الت رص إيسايؤ /تابي ؤ .
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 المراجب
(: دور مىسسداا التعلدي، العدالؤ  دؤ تيميدة الحدد الدوايؤ لدد  7101بسا، عاي  اليجدار   .0

  ان يويد ك  لساين .البتها ك رسالة ماجستير  ير مي ورة ك كلية العلو، والتكيولوجيا ك 
( : دور كليداا التربيدة  دؤ تيميدة  دي، المواايدة لدد  الالبدة 7101بسا، محمد أبو ح دي    .7

ك ص 02ك مجلددددددددد  0المعلمددددددددين بمحا ردددددددداا  ددددددددزة ك مجلددددددددة جامعددددددددة األ رددددددددة ك العدددددددددد 
701_720. 

( : دور عضدددو  يلدددة التددددريد  دددؤ الجامعددداا األردييدددة  دددؤ 7101تيسدددير محمدددد ال والددددة   .1
ك ملحدال  21الموااية مدن وجهدة يردر الالبدة ك دراسداا العلدو، التربويدة ك المجلدد  تيمية  ي،

 .0021_0011ك ص  1
( : بياء م ياد المسدىولية الواييدة لدد  البدة الجامعدة ك مركدز 0002حسن محمد ال الح   .2

 البحوى التربوية والي سية ك جامعة بسداد ك العراال .
لمديية ك مد ل لالرت اء ببيية العال ة بين األسدرة ( : التربية ا7110عبداهلل  ما المجيدل   .0

 ك الكويا .00ك المجلد  00والمدرسة ك المجلة التربويةك العدد 
(: دور الجامعداا األردييدة  دؤ تددعي، 7102عرما حسن الع يل ك حسن أحمد الحيداري   .1

_ 002ك ص 01ك مجلدددد  2 دددي، المواايدددة ك المجلدددة األردييدددة  دددؤ العلدددو، التربويدددة ك العددددد 
070. 

( : المجتمدددب المدددديؤ ك المواايدددة والديم راايدددة ك سلسدددلة الدراسددداا 7112عيسدددة ال دددم اد   .2
 ك مي وراا اتحاد الكتاب العربؤ ك دم ال ك سوريا.01

(: دور الجامعدة  دؤ تيميدة العال داا ائجتماعيدة والمسدىولية 7102لميد يدي، عبد الرزاال   .2
الوايية ل دراسة ميدايية  ؤ جامعتؤ دم ال وت رين لك رسالة ماجستير  ير مي ورة ك كليدة 

 التربية ك جامعة دم ال ك سوريا. 
ك 1ريدة والتابيددال ك ا( : اإلدارة التربويدة واإل ددراف التربدوي بدين الير0007يع دوب ي دوان   .0

 دار ال ر ان كعمان ك األردن .
 


