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 : الدراسة النظرّيةالباب ألاّول 

The first Part: Theoretical Study 

 الفصل األول: اإلطار العاّم للبحث

The First Chapter: the general framework of Research 

 مقّدمة البحث. 

 البحث.مشكلة  أّوالً: 

 همّية البحث.ثانياً: أ

 أهداف البحث.  ثالثاً:

 أسئلة البحث.  رابعاً:

 متغّيرات البحث. خامساً:

  فرضيات البحث. سادساً:
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 الفصل ألاّول: إلاطار العاّم للبحث                           

  :ntroductionIsearch  eRمقدمة البحث 

لقد أحدثت الثورة التكنولوجية والمعرفية التي يشيدىا عصرنا الحالي بأدواتيا وأساليبيا، وبما    
تغييرات جذرية في بنية أفرزتو من تراكمات معرفية وعممية في كاّفة مجاالت المعرفة اإلنسانية 

ّن ذلك ألوأشكال تفاعميم وأساليب تواصميم االجتماعي،  ،وطبيعة العالقات القائمة بين األفراد
العالقات القائمة بين أفراد المجتمع ىي الطابع اّلذي يمّيزه عن غيره من المجتمعات ويكسبو 

اّلتي أحدثتيا ثورة المعمومات  وىذا مادفع أحد الباحثين إلى تشبيو التغيرات "خصوصيتو وذاتيتو.
. (2000،27)نبيل،اليجائية في المجتمع اإلنساني" رات اّلتي أحدثتيا الحروفصاالت بالتغيّ واالتّ 

الشريحة  -واّلتي تعتبر أداة العولمة الرئيسة -ةة والمعموماتيّ رات التكنولوجيّ وّ وقد وضعت التطّ 
تيا، وقوّ  أّي أّمة األساس اّلذي يبنى عميو مستقبلألّنيم  ،مجتمع في قمب إنجازاتيا الشبابية لكلّ 

وقدرة عمى ديناميكية حيوية زات نمائية بو من ميّ  ونسمتّ يو من قدرات وطاقات وماونمتمكي بما
غيير في مختمف المجاالت. وىم الفئة التي تعقد عمييا اآلمال في ر والتّ وّ االستجابة لمعطيات التطّ 

ة واالجتماعية قافيّ م العالمي من جية ويحافظ عمى الخصوصية الثّ دّ م اّلذي يواكب التقتحقيق التقدّ 
حول اثبات  اً صراع في ظّل العولمة وأدواتيا قد أصبحفالصراع )لممجتمع من جية ثانية.  

حول التمّسك بالقيم والمعتقدات  اً ة و الحضارّية، صراعالوجود والتمّسك باليوية الثقافيّ 
النموذج الغربي  ن يعتقد البعض بـأنّ أكّل مجتمع فمن الخطأ وبالخصوصيات اّلتي يتمّتع بيا 

ن كان أكثر تطّورًا وتقّدمًا عمميّ يصمح لمجتمعنا العربيّ  نماط الجاىزة استيراد األألّن  ، اً ، حّتى وا 
 (2007،8()فوزي،سوى التبعية اّلتي يريدىا الغرب ال ينتج عنو

وألقى عمى عاتقيا  ،ات جسيمةممام ميأة عميميّ ة التّ وضع مؤسسات المجتمع التربويّ  مرىذا األ
تي تفرضيا يات الّ حدّ ما الشباب عمى مواجية التّ مسؤوليات عظيمة في مساعدة النشء والسيّ 

تي تحضن بين ة الّ ة التربويّ ّن الجامعة ىي المؤسسة االجتماعيّ أوعمى اعتبار )عصر.معطيات ال
ىمية في ىذا أخطر واألكثر فإّن دورىا يعّد األة في المجتمع، جنباتيا معظم الشريحة الشبابيّ 

ة ست  لتكون مؤسسة تربوية اجتماعية تنموية، تواكب التغييرات التكنولوجيّ المجال. فالجامعة تأسّ 
رفدىا بما يمزم من بحث عممي وخبرات ومعارف تالعالمية، و واالجتماعية والمعرفية والحضارية 

ة ك بأصالتو وجذوره الثقافيّ عمى تطوير المجتمع ويتمسّ  وقيم ثقافية ورأسمال مؤّىل ومدّرب يعمل
ن تعمو فوق جزئيات مناىجيا وأنشطتيا اليومية لتدرك أوىذا يتطّمب من الجامعة  الجتماعية.ا

 تتدافع فييا الرؤى وتتحاور القيم، دون تصارع   مشتركةً  عمل   المنظر الكّمّي لرسالتيا، وتخمق ثقافة  
افظة في الوقت ذاتو عمى حرات العالمية والمغيّ تّ المجتمعي مع ال ف  لتكيّ من أجل تحقيق ا أو ىيمنة  
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وفي عصر كعصرنا الحالي اّلّذي تتصارع فيو  (2006،19()العوض،ةيّ اليوية االجتماعية المحمّ 
فقادىا ىويتيا الوطنية أصبح من الضروري  التركيز دول معّينة لمييمنة عمى باقي دول العالم وا 

والعمل عمى تنمية العالقات  ،من جية وطنيةقيم ومفاىيم وسموكيات ال الشباب عمى إكساب
االجتماعية بينيم واكسابيم ميارتيا من جية ثانية من أجل تنمية لغة الحوار والتفاىم والعيش 

 المشترك بين أبناء الوطن الواحد.

لمناعي في جسم يعتبر كالجياز افامتالك الشباب لثقافة المواطنة والتمّسك بقيميا ومفاىيميا  
امة الواردة من الخارج تحت أقنعة شّتى ن الناشئة من مواجية التيارات اليدّ إذ يمكّ  المجتمع،

يجاد رؤىً  يا،ويزودىم بالوعي الكافي لمتعامل مع  وتحّمل المسؤوليات الوطنية والمجتمعية وا 
عميق الشعور وت الثقافات والحضارات األخرى عمى المجتمع وطنية لمكيفية اّلتي ينفتح بيا

بالواجب تجاه الوطن وتنمية االنتماء لو واالعتزاز بو وغرس حب النظام والتفاىم والتعاون بين 
بين الشباب  التركيز عمى تنمية العالقات االجتماعيةى الجامعة يجب عم كما أّنو المواطنين.
لتواصل والتحاور لمساعدة الناشئة عمى ا ،مع اآلخرينوالقدرة عمى التواصل والتفاعل  الجامعي،

خرى لحضارات والثقافات األا أبناء مجتمعيم اّلذي يعيشون فيو من جية، ومع اآلخرين من مع
. جل تحقيق التقدم اّلذي يؤيده المجتمع دون االنصيار في بوتقة تمك الثقافاتأفي العالم من 

ات التنمية في عمميّ  الركيزة األساسية لممشاركة اإليجابية والفعالة فالعالقات االجتماعية تعتبر
وتحقيق التفاعل الوطني والتعايش اإلنساني المشترك والتفاىم بين أبناء الوطن  ضمن المجتمع

التنمية التي تحدث في نظام العالقات االجتماعية والثقافية بين شرائح المجتمع وأفراده و  .الواحد
 ة بكاّفة مستوياتيا. تعّد من أىم الروافد اّلتي تؤسس لثقافة المواطنة في واقع الحيا

بناء عمى ماسبق فإّن البحث الحالي يأتي ليمقي الضوء عمى دور الجامعة في تنمية العالقات 
االجتماعية والمسؤولية الوطنية لدى الشباب الجامعي من خالل دراسة ميدانية ترصد دور كل 

مناىج( في ىذه مكّون في المنظومة الجامعية )أعضاء ىيئة التدريس، األنشطة الجامعية، ال
 العممية من وجية نظر الطمبة. كما سيحاول البحث تقديم مقترحات لتطوير ىذا الدور وتحسينو

 .انطالقًا من النتائج اّلتي ستظيرىا الدراسة الميدانية
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  roblemPesearch Rمشكمة البحث: أّواًل:

إكساب األفراد ميارات التواصل االجتماعي وكيفية إقامة العالقات االجتماعية، يعتبر من  إنّ 
أساسيات الحوار مع الحضارات والثّقافات األخرى، واالنفتاح عمى اآلخرين داخل حدود الوطن 
وخارجو، إذ اليمكن تحقيق وجود إنساني سميم دون إدراك الوجود االجتماعي بكّل صوره فاإلنسان 

ينًا يعكس صور اآلخرين في فكره وسموكياتو وتنشئتو، فاليمكن تصّور وجوده اإلنساني إاّل تكو 
من خالل تماثمو االجتماعي وانعكاس اآلخر فيو. وقد عبر ماركس عن أىمّية العالقات 

 إّن الفرد"االجتماعية في حياة اإلنسان، وعن كون اإلنسان كائن اجتماعي بالفطرة حين قال 
في كّل تجمّيات حياتو الحياة االجتماعية، فأنا مثاًل حين أزاول النشاط العممي وماشابيو،  يكّرس

أي النشاط اّلذي الأستطيع مزاولتو باالختالط المباشر مع اآلخرين، أقول إنني في ىذه الحال 
ومن جية أخرى  (.1990،23)كولومنيسكي،"أزاول نشاطًا اجتماعيًا، ألنني أتصّرف كإنسان

د عمى فيم الّتحدّيات الخارجية عل والحوار مع الحضارات والثقافات األخرى يساعد األفراالتفا
عّرفيم تاريخية وثقافية واجتماعية، كما يبّين ليم مايتمّيز بو وطنيم ومجتمعيم من خصوصيات وي

 تجاه اوطانيم تنمية مشاعر الحب واالعتزازبالّتحدّيات العالمية وأىدافيا، مما يساعدىم عمى 
وتحّمل مسؤولياتيم الوطنية بوعي كاف  لممحافظة عمى  وتدفعيم إلى ترجمة ىذه المشاعر سموكيًا،

الوطن من االنصيار في بوتقة التّغيرات العالمية، والدفاع عنو ضد أّي عدوان أو غزو خارجي 
 .من قبل الدول األخرى في العالمأو غير ذلك أو اقتصادي سواء أكان ثقافي أو عسكري 

تيدف إلى إعداد المواطن إعدادًا سميمًا من النواحي البدنية والنفسية  سوريةولما كانت التربية في  
، فقد أوكمت ىذه الميمة إلى المؤسسات التربوية وتنمية الروح الوطنية فيو والعقمية واالجتماعية

، والقائمين عمى في المجتمع بدءًا بالروضة وانتياًء بالجامعة، من خالل مناىجيا اّلتي تدرسيا
وتنمية الصفات لك كمو من أجل إطار المنياج  أو خارجو. ذعممية التعميم، واألنشطة المنفذة في 

بناء المواطن الصالح القادر عمى التوافق االجتماعي الوطنية في نفوس أبناء الوطن الواحد، و 
ع عن وطنيم أجل الدفا ن من أبناء الوطن اّلذي يعيش فيو، والتعاون معيم منوالنفسي مع اآلخري

بذلك حظيت كّل من التربية االجتماعية والوطنية بالنصيب األكبر من  والسعي لتقدمو ونيضتو.
 االىتمام من قبل مؤسسات التنشئة التربوية في المجتمع.

وعمى اعتبار أّن الشباب عمومًا والشباب الجامعي خصوصًا ىم" أكثر شرائح المجتمع انجذابًا 
أو   لحديثة والعادات الجديدة بغض النظر عما إذا كان خيرًا أو شّرًا ، إيجاباً إلى األفكار ا
(، وعمييم تعقد اآلمال في عممية التطور االجتماعي والمحافظة عمى 2002،163سمبًا")اليوسف،

 في ىذه المسألة. كثر أىمّية وخطورةاليوية الوطنية والتراث الوطني، فقد كان لمجامعة الدور األ
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اليوم من أزمة أبرز مظاىرىا االختالف حول  سوريةفي ضوء ماتقّدم وانطالقًا مما نعيشو في 
بين أبناء الوطن  وافتقاد لغة الحوار والتفاىم ،اما وتجمياتيممفاىيم الوطنية والمواطنة ومسؤولياتي

ثقافة القتل ة وتفكك الكثير من الروابط والعالقات االجتماعية اّلتي كانت تربطيم، وسياد ، الواحد
االقتتال والخوف من اآلخر، وماحممو ىذا من انعكاسات سمبية مباشرة عمى العممّية التربوية 

صعوبة في آثار نفسية سمبية عمى الطمبة والمعممين، )والتعميمية في مؤسسات التربية جميعيا
مفين تقبل اآلخر وأفكاره، صعوبة التواصل مع الطمبة، خمق حساسيات بين الطمبة المخت

تقتضي إعدادًا أفضل لمقائمين عمى العممية  ، ظيور متطمبات جديدةواآلراء باالتجاىات
 ...(التربوية،..

عمى اعتبارىا تمّثل قّمة ىرم - ىذا كمو دفع الباحثة إلى التساؤل حول دور الجامعة الّسورّية 
في تنمية العالقات  -، وتضم شريحة ىامة من شرائح المجتمع الّسوريّ سوريةفي  التعميم

االجتماعّية والمسؤولّية الوطنّية لدى الشباب الجامعي، وكيفية ممارسة ىذا الدور، ودور مكّونات 
المنظومة الجامعّية في ىذا المجال، بدءًا باإلدراة الجامعية وأعضاء ىيئة التدريس وانتياء 

  اؤل التّالي:باألنشطة والمناىج المتبعة. وبذلك  تبمورت مشكمة البحث في التس

مادور الجامعة في تنمية العالق ات االجتماعية والمسؤولية الوطنية من وجهة نظر عيّنة من طلبة جامعتي  
 دمشق وتشرين؟

 mportanceIesearch Rأىمّية البحث:  ثانيًا:

     :تنطمق أىمّية ىذا البحث ممايمي 

 ة:تطبيقيّ األىمّية ال

) أعضاء ىيئة التدريس، القائمون عمى وضع  وىم المعنيةقد تساعد نتائج ىذا البحث الجيات .1
عمى المناىج الجامعية، القائمون عمى تنظيم وتخطيط األنشطة الطالبية في المرحمة الجامعية(

تالفي نقاط الضعف في أداء الجامعة لدورىا في تنمية العالقات االجتماعية والمسؤولية الوطنية، 
 راح البدائل الالزمة لمتحسين. واقتمن خالل إلقاء الضوء عمييا، 

                                                                                             قد تساىم نتائج البحث في فتح قنوات بحث إضافية لمباحثين والتربويين..2
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 bjectivesOesearch Rأىداف البحث: ثالثًا:

دور الجامعة في واقع يسعى ىذا البحث بالدرجة األولى إلى تحقيق ىدف رئيسي ىو التعّرف إلى 
تنمية العالقات االجتماعية والمسؤولية الوطنية من وجية نظر عّينة من طمبة جامعتي دمشق 

 وتشرين، ويتفّرع عن ىذا اليدف األىداف الفرعية التالية:

التدريس، المنياج الجامعي، األنشطة الطاّلبية(في تعّرف دور الجامعة )أعضاء ىيئة . 1
 تنمية العالقات االجتماعية والمسؤولية الوطنية من وجية نظر الطمبة.

جتماعية تعّرف الفروق في آراء الطمبة حول دور الجامعة في تنمية العالقات اال.2
 (.، الجنس، الجامعة التي يدرسون فييابالنسبة لمتغيرات )االختصاص

عن نقاط الضعف في دور الجامعة ممثّمة ب)أعضاء ىيئة التدريس، المنياج  الكشف.3
الجامعي، األنشطة الطاّلبية( في تنمية العالقات االجتماعية والمسؤولية الوطنية لدى 

 الطمبة.
الكشف عن العالقة بين دور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية ودورىا في تنمية .4

 الطمبة. المسؤولية الوطنية لدى
تقديم مقترحات لتحسين دور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية والمسؤولية .5

 الوطنية لدى الطمبة.

 uestionsQesearch Rأسئمة البحث: رابعًا:
مادور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية  ىو: سؤال  رئيس يسعى ىذا البحث لإلجابة عن 

 :تفرع عنو األسئمة التاليةت نظر الطمبة؟والمسؤولية الوطنية من وجية 

 في تنمية العالقات االجتماعية من وجية نظر الطمبة؟ الييئة التدريسيةمادور  .1
مانواحي القصور والقّوة في دور الييئة التدريسية في تنمية العالقات االجتماعية من  .1.1

 وجية نظر الطمبة؟

 االجتماعية من وجية نظر الطمبة؟ تمادور المناىج الجامعية في تنمية العالقا. 2 

في تنمية العالقات االجتماعية من  لمناىج الجامعيةمانواحي القصور والقّوة في دور ا .1.2  
 وجية نظر الطمبة؟

 مادور األنشطة الجامعية في تنمية العالقات االجتماعية من وجية نظر الطمبة؟. 3   
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في تنمية العالقات االجتماعية من  ألنشطة الجامعيةمانواحي القصور والقّوة في دور ا .1.3    
 وجية نظر الطمبة؟

 المسؤولية الوطنية من وجية نظر الطمبة؟ تنمية في التدريسيةالييئة مادور . 4   

من  المسؤولية الوطنيةفي تنمية  الييئة التدريسيةمانواحي القصور والقّوة في دور  .1.4       
 وجية نظر الطمبة؟

 المسؤولية الوطنية من وجية نظر الطمبة؟ادور المناىج الجامعية في تنمية م. 5   

من  المسؤولية الوطنيةفي تنمية  المناىج الجامعيةمانواحي القصور والقّوة في دور .1.5      
 وجية نظر الطمبة

 مادور األنشطة الجامعية في تنمية المسؤولية الوطنية من وجية نظر الطمبة؟. 6   

من  المسؤولية الوطنيةفي تنمية  األنشطة الجامعيةمانواحي القصور والقّوة في دور  .1.6     
 ؟     وجية نظر الطمبة

 :Research Variablesمتغيرات البحث خامسًا:

المتغيرات المستقمة: الجنس ، الجامعة اّلتي يدرسيا فييا الطمبة)دمشق/تشرين(، 
 واالختصاص)نظري/ تطبيقي(.        

المتغيرات التابعة: آراء الطمبة حول دور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية والمسؤولية 
 الوطنية) دور المنياج الجامعي، دور األنشطة الجامعية، دور الييئة التدريسية(

  ypothesesH esearchRفرضيات البحث: سادسًا:

 :0.05داللة يسعى ىذا البحث الختبار الفرضيات التالية عند مستوى ال

الطمبة بالنسبة لدور الجامعة في تنمية  آراءمتوسطات توجد فروق داّلة إحصائيًا بين .ال1
 )دمشق/ تشرين(.الجامعة التي يدرس فييا الطمبةعالقات االجتماعية تبعًا لمتغير ال

بالنسبة لدور الجامعة في تنمية آراء الطمبة  متوسطات التوجد فروق داّلة إحصائيًا بين.2
 المسؤولية الوطنية تبعًا لمتغير الجامعة التي يدرس فييا الطمبة.
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الطمبة بالنسبة لدور الجامعة في تنمية  آراء متوسطات التوجد فروق داّلة إحصائيًا بين.3
 العالقات االجتماعية تبعًا لمتغير الجنس.

عة في تنمية الطمبة بالنسبة لدور الجام آراءمتوسطات التوجد فروق داّلة إحصائيًا بين .4
 المسؤولية الوطنية تبعًا لمتغير الجنس.

الطمبة بالنسبة لدور الجامعة في تنمية  آراءمتوسطات توجد فروق داّلة إحصائيًا بين ال.5
 تبعًا لمتغير االختصاص) نظري/ تطبيقي(.العالقات االجتماعية 

الطمبة بالنسبة لدور الجامعة في تنمية  آراء متوسطات التوجد فروق داّلة إحصائيًا بين.6
 تبعًا لمتغير االختصاص )نظري/ تطبيقي(.المسؤولية الوطنية 

. التوجد عالقة داّلة إحصائيًا بين دور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية ودورىا في 7
 تنمية المسؤولية الوطنية.

 research terminology andاإلجرائية اوتعريفاتي النظرية مصطمحات البحث سابعًا:
their operational definitions: 

 دورك أن تفعل كذا. و المسؤولية  اّلتي يجب القيام بيا، فيقال:ىو الواجب أ :The Roleالدور
 (. 2003،2أّي مسؤوليتك وواجبك أن تقوم بيذا العمل)عفيفي،

: بأّنو الميمات اّلتي يقوم بيا كّل دور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية الباحثة وتعّرف
العالقات بعممين المعرفة المتعمقة جل اكساب المتأمكّون من مكّونات المنظومة الجامعية من 

عالقات اجتماعية  وتنمية ات اّلتي تساعدىم عمى بناءموكيّ االجتماعية، وتعميميم الميارات والسّ 
 جيدة من جية أخرى. 

بأّنو الميمات اّلتي يقوم بيا  المسؤولية الوطنية فتعرفو الباحثة:وكذلك دور الجامعة في تنمية 
كّل مكّون من مكّونات المنظومة الجامعية من أجل اكساب المتعممين المعرفة المتعمقة بالوطنية 
ومسؤولياتيا، وخمق الحّس الشعوري لدييم، وتعميميم الميارات والّسموكّيات اّلتي تساعدىم عمى 

 .اّلتي تمقى عمى عاتقيم بصورة جيدة من جية أخرىتحّمل المسؤوليات 
األبعاد  فقراتعمييا المفحوص عمى مجموع الدرجات اّلتي يحصل  يوف: فالدور ىو إحصائياً أّما 

 في كل محور من محاور االستبانة.
: جممة من الروابط اّلتي تنشأ بين األفراد والفئات Social Relationsالعالقات االجتماعية

االجتماعية واألمم وداخل الجماعات نفسيا في مجرى سموكيا االقتصادي واالجتماعي والطبقات 
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والسياسي والثقافي، ولكّل مجتمع منظومة من العالقات االجتماعية اّلتي تمّيزه عن غيره من 
 (.1992،320المجتمعات في ىذه المرحمة او تمك من مسيرة تطوره)يفريموفا،

التشاركية التعاونية البناّءة اإليجابية  الروابط والصالت االجتماعيةة : مجموعاأّني الباحثة اوتعّرفي
واّلتي تعمل  ، تنشأ من تفاعل أفراد المجتمع مع بعضيم وتبادليم المشاعر الطيبة والديمقراطية

المتعمقة الجامعة عمى تنميتيا لدى الطمبة من خالل اكسابيم القيم والّسموكّيات والمعارف 
والحوار واالنفتاح ضمن  ،برغم االختالف وتقّبل اآلخر ،عي مع اآلخرينبالتواصل االجتما

  المجتمع الواحد ومع المجتمعات األخرى من أجل التفاعل اإليجابي ومواكبة التقدم العالمي.
فيو مجموع درجات استجابات أفراد عّينة البحث عمى بعد العالقات االجتماعية  أّما إحصائيًا:

الممثل) بتنمية التواصل االجتماعي، وتنمية الحوار والنقاش( في المجاالت المعرفية والوجدانية 
 .والسموك
 حب يعني قويم تعبير يابأنّ  "الوطنية "العالمية العربية الموسوعة فتعرّ  Nationalityالوطنية 

خالصو الفرد  بالتاريخ، والفخر والتقاليد والعادات والناس األرض إلى ماءتاالن يشمل لوطنو الذي وا 
 .(6، 2005)الحبيب،الوطن خدمة في والتفاني

طراف المواطنة) الفرد، الدولة أو التزام أ National Responsibilityالمسؤولية الوطنية
أو ذاتيًا، بيدف القيام باألعمال والميّمات والمسؤوليات الممقاة عمى عاتق  المجتمع( التزاما نظامياً 

ة مصمحة الوطن، كّل طرف حسب موقعو ودوره، لموصول إلى تحقيق أىداف الجميع تحت مظمّ 
لتزام بالتمسك بالمعايير والقيم االجتماعية السائدة في المجتمع بصورة فاعمة االفالمسؤولية تعني 
 .(2009،289يرىا وتنميتيا وتحقيق المصمحة العاّمة)درويش،والعمل عمى تطو 

ىي مجموعة من الممارسات األخالقية والقانونية والعممية واالقتصادية :  وتعّرفيا الباحثة بأّنيا:
ة لوطنو والسياسية والبيئية اّلتي يجب عمى الفرد تأديتيا تجاه وطنو لتحقيق األىداف العامّ 

 وخصوصيتو.حافظة عمى وجوده موال
فيو مجموع درجات استجابات أفراد عّينة البحث عمى بعد المسؤولية الوطنية  أّما إحصائيًا:

الممثل) بالمسؤوليات األخالقية والعممية واالقتصادية والسياسية والبيئية والقانونية( في المجاالت 
 .    المعرفية والوجدانية والسموكية
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 :tudies Srevious Pالدراسات السابقةثامنًا: 
 :elationsRocial Selated to Rtudies Sالدراسات المتعمقة بالعالقات االجتماعية.1

 الدراسات العربية:1. 1 

التدريسية في (: العالقات االجتماعية السائدة بين الطمبة والييئة 2000دراسة بكر).1.1.1
 ()عّمانكل من الجامعة األردنية وجامعة عّمان األىمية

ة بين الطمبة وأعضاء الييئة التدريسية في كل من الكشف عن العالقات السائد: الدراسة ىدف  
 والتعّرف إلى الفروق حسب متغيري الجنس والجامعة.، الجامعة األردنية وجامعة عّمان األىمية

العّينة: أّما .االستبانة أداة أساسية لمبحثباعتماد  المنيج :الوصفي التحميمياستخدمت الدراسة 
وجود فروق  أىّم النتائج: وكان من طالبًا وطالبة من جامعتي )األردنية، عّمان األىمّية(. 265

بين متوسطات األداء المتعمق بالطمبة عمى كل بعد من أبعاد االستبانة حسب  داّلة إحصائياً 
في دّلت النتائج عمى وجود فروق داّلة إحصائيًا  كما لصالح جامعة عّمان األىمية. متغير الجامعة

العالقات االجتماعية بين الطمبة وأعضاء الييئة التدريسية تبعا لمتغير الجنس لصالح الطمبة 
 .لك بالنسبة ألبعاد االستبانة ) االحترام، التعاون، االستبانة ككل(وذ الذكور،

 )الّسعودية(( بعنوان: العالقات االجتماعية في التعميم الجامعي.2001راسة فمميان)د2.1.1

ن وجية نظر م في التعميم الجامعي ىمّية العالقات االجتماعيةأإلى تعّرف ال ىدف الدراسة:  
أداة أساسية لمبحث تّم  ستبانةواال المنيج الوصفي التحميمي باعتمادأعضاء ىيئة التدريس. 

 من قبل الباحث لقياس المطموب.  إعدادىا
 عضو ىيئة تدريس في جامعة الممك عبد العزيز.111العّينة: طبقت األداة عمى عّينة مؤّلفة من 

 وجود ناد  ألعضاء ىيئة التدريس سيسيل زيادة العالقات االجتماعية. - النتائج:أّما أىّم 
الحفالت غير الرسمية اّلتي تعقد بصفة دورية بين أعضاء ىيئة التدريس ستزيد  -

 عالقاتيم االجتماعية.
 لتحقيق ىدف الجامعة في خدمة المجتمع. العالقات االجتماعية ضرورية جداً  -
 قيادية تبعًا لممرتبة العممية يضمن عالقات اجتماعية جيدة.إعطاء المناصب ال -
أعضاء ىيئة التدريس في كمّية العموم يشعرون بأىمّية العالقات االجتماعية أكثر من -

 نظرائيم في كميتي اآلداب والعموم اإلنسانية والتربية.
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من نظرائيم أعضاء ىيئة التدريس غير السعوديين اكثر اىتمامًا بالعالقات االجتماعية -
 السعوديين.

 .تزداد العالقات االجتماعية بازدياد عدد سنوات الخبرة التدريسية-       

 والمدرسين الدارسين بين السائدة االجتماعية العالقات ( بعنوان:2006دراسة بركات)3.1.1 
 .)فمسطين(المتغيرات ببعض ذلك وعالقة المفتوحة القدس جامعة في

 جامعة في والمدرسين الدارسين بين السائدة االجتماعية العالقة طبيعة معرفة: الدراسة ىدف   
 :بالطالب المتعمقة المتغيرات ببعض ذلك وعالقة التعميمية، طولكرم منطقة المفتوحة القدس

 . األكاديمي والتحصيل السكن، ومكان األب، وعمل والتخصص، والعمر، الجنس،

عداده الباحث تصميم من استبانةفكانت  األداة:التحميمي، أّما وصفي ال تّم اعتماد المنيج   .وا 

 نمط نحو اتجاىاتيم عمى لمتعرف ودارسة، سر دا ( 200 ) من مكونة: وقد طبقت األداة عمى 
 المنيج المتبع: وصفي تحميمي. .الجامعة في المدرسين وبين بينيم السائد االجتماعية العالقات

 نمط ىو والمدرسين الدراسين بين السائد العالقات نمط إن -: اآلتية النتائج الدراسة أظيرت
 العالقات نمط نحو ايجابًيا اتجاًىا الدراسين من (% 64 ) نسبتو ما أظير فقد إيجابي،

 .المدرسين وبين بينيم السائدة االجتماعية
 في والمدرسين الدارسين بين االجتماعية العالقات مستوى في إحصائًيا دالة فروق وجود عدم -

 .السكن ومكان األب، وعمل الدراسي، والتخصص والعمر، الجنس، :لمتغيرات تعزى الجامعة
 الجامعة في والمدرسين الدارسين بين االجتماعية العالقات مستوى في جوىرية فروق وجود -

 .المرتفع التحصيل ذوي الطالب فئة لصالح وذلك لمطالب، األكاديمي التحصيل متغير إلى تعزى
 

العوامل المؤثرة عمى العالقات االجتماعية بين طالبات  ( بعنوان:2008دراسة نصر)4.1.1
 (مصرالمرحمة الثانوية من منظور الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية)

تحديد العوامل المؤثرة سمبًا عمي العالقات االجتماعية بين الطالبات ىدفت ىذه الدراسة إلى:    
 : الوصفي التحميمي.المتبع المنيجالمجتمع، المدرسة. وكان  األسرة،والتي ترتبط بنسق 

مقياس - عتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى أداتين رئيستين من إعداد الباحثة ىما:اوقد 
دليل مقابمة لمخبراء  -.  العوامل المؤثرة عمى العالقات االجتماعية بين طالبات المرحمة الثانوية

المدرسي لمتعرف عمي العوامل المؤثرة عمى العالقات االجتماعية بين والمتخصصين بالمجال 
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.                                                                                     طالبات المرحمة الثانوية
 2007 الّدراسيّ  لمعام الثّانوي انيجميع طالبات الصف الثّ  مكونة منعّينة: طبقت األداة عمى 

جميع األخصائيات االجتماعيات  إضافة إلى ( طالبة.987بالمدارس مجتمع الدراسة وعددىم )
أخصائية( من الخبراء والمتخصصين بالمجال  19العامالت بالمدارس مجتمع الدراسة وعددىن )

الطالبات أن العوامل المؤثرة سمبًا عمي العالقات االجتماعية بين  - أىّم النتائج:أّما  .المدرسي
خوتيا(، جاءت بمستوى متوسط بمجموع وزني   والتي ترتبط بنسق األسرة ) مع والداييا وا 

                                                                                                  %(.75( وبقوة نسبية )2231.2( بمتوسط )66938)
ي العالقات االجتماعية بين الطالبات والتي ترتبط بنسق المدرسة ) أن العوامل المؤثرة سمبًا عم-

( 89994مع مدرسييا، زميالتيا، إدارة المدرسة(، جاءت بمستوى متوسط بمجموع وزني )
                                                                                                     %(.72( وبقوة نسبية )2142.7بمتوسط )

أن العوامل المؤثرة سمبًا عمي العالقات االجتماعية بين الطالبات والتي ترتبط بنسق المجتمع، -
 %(.62( وبقوة نسبية )1855.7( بمتوسط )16702جاءت بمستوى متوسط بمجموع وزني )

 

 

 الدراسات األجنبية:2. 1  

االجتماعية والدافعية في  العالقات" ( بعنوان:Wentzel,1998دراسة وينتزل) 1.2.1
 Social Relationships and"المدارس المتوسطة: دور المعمم واألىل واألقران

Motivation in Middle School: The Role of Parents, Teachers and 

Peers .                                                                                     

الدراسة: إلى تحديد الطرق المناسبة لمعالقات االجتماعية مع األىل والمعممين واألقران ىدفت 
                واّلتي بإمكانيا دعم دافعية الصغار المراىقين في المدرسة وزيادة تحصيميم الدراسي.

الطمبة الباحثة استبانة وّزعت عمى  تلتحقيق اليدف استخدم : الوصفي التحميمي.المتبع  المنيج
خالل الدورات الفصمية الدراسية العادية، كما تّم الحصول عمى بيانات االنجاز من ممفات الطمبة 

 من طمبة المدارس المتوسطة.324: مكّونة من ّينةوقد طبقت األداة عمى ع في نياية السنة.

الدافعية،  وقد أظيرت النتائج أّنو لتماسك األسرة والعالقات الحميمية مع الطالب دور في زيادة
 كذلك لدعم األقران، والعالقات مع األساتذة الجيدة دور في زيادة الدافعية.
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تأثير العالقات األكاديمية واالجتماعية لطمبة  ( بعنوان:Wayt,2012دراسة وايت) 2.2.1
 The Impact of Students Academic and"")أمريكا(.الكميات عمى مثابرتيم الدراسية

Social Relationships on College Student Persistence.                                         
ىدف الدراسة: تعّرف تأثير العالقات االجتماعية واألكاديمية لطمبة الجامعة عمة مثابرتيم 

ولتحقيق األداة: أّما  .منيج البحث: الوصفي التحميمي ومواظبتيم عمى إتمام المرحمة الجامعية.
عمى  األداة وطبقت .ىدف الدراسة تّم استخدام) استبانة مصممة من قبل الباحث(كأداة لمبحث

طالب وطالبة المسجمين في السنة الثانية في جامعة نبراسكا،  300عّينة عشوائية مكّونة من 
 لنكولن في الواليات المتحدة األمريكية.

جتماعية المقربة لمطمبة كعالقاتيم مع أسرىم وأقرانيم وكان من أىّم نتائج الدراسة: أّن العالقات اال
الحميمية إضافة إلى عالقاتيم األكاديمية داخل الّصّف الّدراسي مع أساتذتيم وأقرانيم ليا تأثير 

 قوي عمى قرار الطمبة باالستمرار في الكمية والثبات.

 national studies related toالدراسات المتعّمقة بالمسؤولية الوطنية.2
responsibility: 

لدى  بالوطنية وتربيتياتمّكنت الباحثة من الحصول ومراجعة العديد من الدراسات المتعّمقة 
خاّصة بعد حجب الكثير من  -عمى حد عمم الباحثة -نادرةالدراسات  كانت ىذهالناشئة، لكن 

وعة من الدراسات ، فقامت الباحثة باختيار مجمالدراسات والمواقع االلكترونية عن سورية
 :المتوفّرة اّلتي رأتيا أكثر قربًا من موضوع البحث

 الدراسات العربية:.1.2
 يدركيا الشباب كما الوطنية المسؤولية طبيعة بعنوان:( (1999دراسة الغامدي .1.1.2
 السعودّية(( الجامعي

 االحساس بالمسؤولية في عالميواإل االمني، والوعي التدين اثر معرفة :لىإ الدراسة ىذه ىدفت  
 .ياالجتماع المسح منيجلذلك اعتمدت  سعود الممك بجامعة السعودي الشباب لدى الوطنية

طالبا 487عمى عّينة مؤّلفة من  األداة طبّقت العّينة:أما  .االستبانة أداة أساسية لجمع البيانات و
 وطالبة من الكميات النظرية والعممية في الجامعة.

 واستشعارىا الدينية القيم من كثير رسوخ- : الدراسة الييا توصمت التي النتائج أىم وكان من
 واالدراك الوعي وكذلك السعودي، الجامعي الشباب لدى االمن ىميةأب واالحساس والوعي

 خالل من الوطن تنمية عمى والحرص كثيرا بوطنو متعمق السعودي الشباب وان االعالمي
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 مختمف وعمى االتلمجا ىشتّ  في واالقتصادية االجتماعية التنمية وأنشطة جيود في المشاركة
 .المستويات

جتماعية لدى طمبة كمية بعنوان: مستوى الروح الوطنية واال(: 2003)ريمّ الشّ دراسة 2.1.2
 )العراق(جامعة بغداداآلداب ب

مستوى الروح الوطنية واالجتماعية لدى طمبة كمية اآلداب بجامعة تعّرف  :ىدفت الدراسة إلى 
  .ستبانة كأداة أساسية لجمع البياناتاالاستخدم الباحث وقد  المنيج: الوصفي التحميمي.بغداد.  

 .كمية اآلداب بجامعة بغدادمن طالب وطالبة 658مؤّلفة من  بينما كانت العّينة:
 مستوى الروح الوطنية لدى الطمبة بالنسبةّلة إحصائيًا في ق داو ر أّما أىّم النتائج: وجود ف 

 لمتغيرات الجنس، السنة الدراسية، وىذه المتغيرات لصالح الفروق وطمبة السنة األخيرة.
اإلسيامات المتوقّعة لمتعميم الجامعي في بناء قيم  ( بعنوان:2004دراسة مكروم) 3.1.2

 )مصر(المواطنة.
تعّرف المشكالت اّلتي تعيق فاعمية الجامعة في تحقيق دورىا المأمول في  :ىدفت الدراسة إلى  

بناء المواطنة لدى طاّلبيا، إضافًة إلى تعّرف القوى والعوامل المؤّثرة قيم المواطنة لدى الشباب 
أداتين ىما  باستخدام المنيج: الوصفي التحميميولتحقيق أىداف البحث اتبع الباحث  الجامعي.
ّينة من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنصورة، واالستبانة اّلتي تّم تطبيقيا عمى عّينة المقابمة لع

 من طالب السنوات النيائية في الجامعة
 طالب وطالبة.450عضو ىيئة تدريس و  58العّينة: أّما 

تمتقي وجيات نظر أفراد العّينة عند  نقطة واحدة وىي تحديد مفيوم -كان من أىّم النتائج: 
 واطنة بمايحّدد انتماء الفرد ووالئو لممجتمع كقاعدة لموفاء بمسؤولياتو وتوجياتو في التنمية.الم
لى ظيور بعض المشكالت اّلتي مسؤوليات المرتبطة بيا قد يؤّدي إقّمة الوعي بقيم المواطنة وال-

 تعيق تقّدم المجتمع.
لحياة االجتماعية فقط، ولكن التطبيق الفعمي لقيم المواطنة اليتوقف عند حّد المشاركة في ا-

 يتطّمب االلتزام بجوانب ىذه المشاركة والمحافظة عمى إنجازات المجتمع والعمل عمى تطويرىا.
 )مصر((بعنوان: وعي طاّلب الجامعة ببعض قيم المواطنة.2005دراسة الشرقاوي) 4.1.2

بشكل أساسي إلى معرفة مستوى وعي طالب جامعة الزقازيق ببعض قيم  :ىدفت الدراسة  
خرى كالتخصص، المواطنة، والعالقة بين مستوى وعي الطالب بيذه القيم وبعض المتغيرات األ

المنيج: ولتحقيق ىذا اليدف استخدم الباحث  الجنس، محّل اإلقامة، مستوى تعميم األب واألم.
  طالبًا وطالبة 456من  تأّلفت العّينة:أما  .كأداة أساسية لمبحثالستبانة التحميمي، واوصفي ال
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ومن أىّم النتائج: ىناك قصور في دور الجامعة في تنمية وعي الطاّلب بقيم المواطنة، حيث 
جاءت مواقف الطاّلب نحو قيم المواطنة غير منسّقة وىناك اختالفات واضحة في الوعي نحو 

الجامعي ألّنيا لم تتمّكن من تأسيس ثقافة مواطنية موحّدة لدى طمبتيا قيم المواطنة لدى الشباب 
 بما يمّكنيم من اّتخاذ مواقف واضحة ومنسّقة نحو ىذه القيم.

وجدت فروق داّلة إحصائيًا بين الشباب الجامعي في الوعي لقيم المواطنة تبعًا لممتغّيرات )مستوى 
 ا التوجد فروق حسب محّل اإلقامة.تعميم األّم، مستوى تعميم األب، الجنس( بينم

(: بعنوان: دور كميات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى 2010حشيش) دراسة أبو 5.1.2
 )فمسطين(الطمبة المعممين بمحافظة غزة.

ىدفت الدراسة إلى التعّرف عمى واقع الدور اّلذي تقوم بو كميات التربية بمحافظة غزة في    
تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة المعممين، كذلك الوقوف عمى الفروق بين استجابات الطمبة 

 المعممين باختالف متغّير الجامعة اّلتي ينتسبون إلييا.
ى عّينة مكّونة األداة عمطبقت وقد  .أداة أساسيةاالستبانة  و  التحميمي،وصفي الالمنيج: باعتماد 

طالب وطالبة في كميات التربية في كل من الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى بغزة، 500من 
 وتحديدًا في المستويين الثّالث والّرابع.

وسطات استجابات أىّم النتائج اّلتي توصّمت إلييا الدراسة: توجد فروق داّلة إحصائيًا بين متأّما 
 الطمبة عمى االستبانة  بالنسبة لمتغير الجامعة وذلك لصالح جامعة األقصى.

كانت تقديرات الطمبة لدور كميات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى طمبتيا تتراوح بين التقديرين 
 العالي والعالي جدًا.

وجود فروق داّلة إحصائيًا بين متوسطات استجابات عّينة الدراسة عمى استبانة در الجامعة  كذلك
في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة تعزى لمتغيرات الكمية لصالح الكمّيات اإلنسانية، الجنس 

 لصالح الذكور.
يز األمن قيم المواطنة لدى الشباب ودورىا في تعز   (بعنوان:2010دراسة القحطاني) 6.1.2
 .)الّسعودية(الوقائي
ىدفت الدراسة إلى تعّرف مدى إسيام قيم المواطنة لدى الشباب الجامعي في تعزيز األمن      

 الوقائي ) أي االبتعاد عن األخطار اّلتي تيدد امن واستقرار الوطن، وتحقيق التنمية(.
  .البياناتستبانة كأداة أساسية لجمع الوصفي التحميمي واال :المنيجباعتماد 
طالب وطالبة من الّطاّلب السعوديين في جميع  384عمى عّينة مؤّلفة من  األداة وطّبقت

 (.33-18جامعات المممكة واّلذين تتراوح أعمارىم بين )
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أّما أىّم النتائج: حصمت قيمتا المواطنة) النظام والمشاركة( عمى مستوى مرتفع جدًا في الجانب 
 كان مستواىما منخفض إلى متوّسط في الجانب السّموكي.المعرفي والوجداني، بينما 

من المعوقات اّلتي تؤّدي إلى عدم ممارسة قيم المواطنة عمى الوجو المطموب: عدم تناسب الدخل 
مع ارتفاع المعيشة وغالء األسعار، عدم إيجاد وظائف لخريجي الجامعات، انتشار الوساطة 

ور بخيبة امل في الحصول عشنتشار الفساد، الل عمى وظيفة، واوالعالقات الشخصية لمحصو 
عمى الحقوق عند تعّرضيا لالعتداء، ضعف توعية األفراد بحقوقيم، تدّني مالئمة المناخ التعميمي 

 الجامعي لمشباب) ضعف التشجيع( عمى ممارسة قيم المواطنة.
 )مصر(.الطمبةدور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى  ( بعنوان:2011دراسة داود) 7.1.2

تعّرف مفيوم المواطنة والمكّونات األساسية لممواطنة، والتوصل إلى  :ىدفت الدراسة إلى 
 مقترحات لتفعيل دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة.

 .االستبانة كأداة أساسية لمبحثو  المنيج: وصفي تحميمي.باعتماد 
طالب وطالبة من كافة كميات جامعة كفر  2000 عمى عّينة مؤّلفة مناألداة  العّينة: تّم تطبيق
أّما اىّم النتائج: فقد تبّين عدم وجود فروق داّلة إحصائيًا بين متوسطات استجابات  الشيخ بمصر.

أفراد العّينة لدور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة تعزى لمتغّير الكمّية، ولجميع 
محور المناىج الدراسية فإّنو توجد فروق داّلة إحصائيًا. المحاور ولمدرجة الكمية لالستبانة، ماعدا 

كذلك عدم وجود فروق داّلة إحصائيا بين متوسطات استجابات أفراد العّينة لدور الجامعة في 
تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة تعزى لمتغّير الجنس، ولجميع المحاور ولمدرجة الكمية لالستبانة، 

 فإّنو توجد فروق داّلة إحصائيًا. ماعدا محور المناىج الدراسية
 

 دراسات األجنبية:ال2.2
، بعنوان: تقويم معارف (Purta & Turne, 1994-2001تورني) و دراسة بورتا .1.2.2

 )أوروبا(.ومبادئ الطمبة عن التربية الوطنية
Evaluate Knowledge and Principles Students about the of National 

Education  .                                                                                                  

  

 ىدفت الدراسة إلى بناء أداة لتقويم معارف ومبادئ الطمبة حول التربية الوطنية. 
استبانة تتألف من األداة:  والوصفي التحميمي.، : دراسة حالةولتحقيق اليدف اتبع الباحثان منيجا

 مجموعة من األسئمة.
بمد أوروبي، ثّم تطبيق األداة بعد تصميميا  14العّينة: دراسة مناخ التربية الوطنية في وكانت 

 عمى طمبة المدارس والجامعات في البمدان اّلتي كانت حاالت لمدراسة. 
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يمتمكون ميارات  أىّم النتائج: يمتمك الطمبة قدرة عمى تفسير الخطاب السياسي، كماأّما 
 الديمقراطية، ويشجعون حقوق المرأة ويمتزمون بقوانين بمدانيم بدرجة كبيرة.

 لكن وجدت فروق بين الطمبة في مشاركاتيم المجتمعية حسب انتماءاتيم الحزبية.
بحرية في التعبير عن آرائيم أكثر ممن ىم في  الطمبة في المستويات الدراسية األعمىيشعر 

 نى.المستويات األد
التربية الوطنية في المرحمة  بعنوان:( Hepurn,2002ىيبيورن) دراسة2.2.2

                             .National Education at University Stage)أمريكا(الجامعية
تعّرف معالم التربية الوطنية النظامية وغير النظامية لدى طمبة الجامعة في  :فت الدراسة إلىىد

واالستبانة أداة أساسية لمبحث تّم  .الوصفي التحميمي :المنيجباعتماد األمريكية. والية جورجيا
 إداري.33أستاذ في الجامعة،  50طالب وطالبة، إضافة ل  300توزيعيا عمى
تتّم التربية الوطنية بشكل أساسي من خالل مناىج الدراسات االجتماعية، ىّم النتائج: أوكان من 

 وخارجو. والوطنية المنفذة في إطار المنياج إضافة لألنشطة االجتماعية
( بعنوان: إدارة األنشطة لتنمية الروح الوطنية لدى Mintrop,2005دراسة منتروب) 3.2.2

                                                                                                                           .(كندا).طمبة الجامعة
Management Activities to Develop the National Spirit among 

University Student .                                                                                     
 .دور األنشطة الجامعية في تنمية الروح الوطنيةىدفت الدراسة بشكل أساسي إلى استكشاف   

 .لمبحث باستخدام االستبانة والمقابمة كأداتين أساسيتين .الوصفي التحميميالمنيج: المنيج 
أىّم النتائج: ضرورة التركيز عمى كيفية إعداد أّما  طالب. 784مؤّلفة من  عمى عّينة  اطبقت 

  األنشطة، وتخطيطيا وتنفيذىا وتقويميا لتنمية الروح والحس الوطني لدى الطمبة.
إليجابي وتقّبل اآلخر لدى تساىم األنشطة في تنمية قيم التعاون والمشاركة الديمقراطية والحوار ا

 الطمبة بتقديرات مرتفعة.
دور األنشطة في دعم قدرة الطمبة عمى تحّمل ( بعنوان: Hass,2009)ىاس  دراسة4.2.2

 )إيطاليا(المسؤوليات الوطنية.
The Role of Activities in Support of the Students' Ability to Carry 

out the National  Responsibilities                                                              

دور األنشطة في مساعدة الطمبة عمى تحّمل ىدفت الدراسة بشكل أساسي إلى تحديد   
تّم استخدام منيج األداة والعّينة: أما  .الوصفي التحميمي المنيج المتبع: مسؤولياتيم الوطنية.

 األنشطة، ومالحظة الطمبة خالل تنفيذ األنشطة.تحميل المضمون لتحميل مضمون 
تساىم األنشطة في تنمية ممارسات المشاركة المجتمعية، والممارسات  أىم النتائج: وكان من

 الديمقراطية، وتنمية ميارات الحوار اإليجابي بصورة مرتفعة.
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 وجود فروق بين دور األنشطة في تنمية المسؤولية الوطنية لدى الطمبة بالنسبة لمتغير الجنس.
 .  )بريطانيا(المواطنة الفعالةالشباب و ( بعنوان: Wood,2009دراسة وود)5.2.2

Young People and Active Citizenship                   

 الشباب ويمارس يعرفوكيف  الفاعمة، والمواطنة الشباب بين العالقة تقصي ة إلى دراسىدفت ال
 .الحقيقية العالم ومنظومة أياميم من يوم لك في والفاعمة النشطة المواطنة

 عتمدا .المنيج التجريبي ومنيج تحميل مضمون الممارسات التي يقوم بيا الشبابالباحث اتبع 
 لبناء الشباب قبل من إنتاجيا تم والتي المستعممة التعريفات فحص وتم المالءمة نظرية تصميم
 .من خالل ورشات عمل ومجموعات مركزة النشطة المواطنة حول لمتطبيق قابمة نظرية

 د.البال وسط شرقي في يعيشونشابًا وشابة  93 العّينة:وكانت 
 القضاء في سواء السياق في متوسطة لمشباب الفاعمة المواطنة خبرة إنّ ىّم نتائج الدراسة: و من أ
 وتقبل إظيار الحقوق، وممارسة باآلخرين، االىتمام بالمسؤولية، تعمق فيما الخاص أو العام

 ومستوى الوعي بين العالقة أن الدراسة شفتك ذلكك .الممارسة وضبط القرار وصناعة االحترام
 المواطنة الختبار والمتناقضة الداعمة العوامل ىي ما اعتبار يتطمب واحد مفيوم الفعالية
 :وىي النشطة المواطنة حول التفكير في أىمية ثركاأل لتكون مفاىيم ستة تحديد تم  .الفاعمة
 .واالحترام القرارات صناعة الضبط، باآلخرين، االىتمام المسؤوليات، الحقوق،

  : tudyS hisTite of She T من الدراسات السابقة موقع الدراسة الحالية. 3 
 االجتماعية  العالقاتسات السابقة العربية عمى ركّزت أغمب الدرامن حيث موضوع الدراسة: 

القائمة بين (، أو العالقات 2006القائمة في المرحمة الجامعية بين المعممين والمتعممين)بركات
(، أو العالقات االجتماعية القائمة بين الشباب الجامعي، 2001أعضاء الييئة الّتدريسّية)فممبان

كواقع قائم، ومن ثّم  الدراسات األجنبية فقد حرصت عمى دراسة العالقات االجتماعية كذلك
كاديمي ببعض المتغيرات األخرى السيما التحصيل األ حاولت اكتشاف العالقة اّلتي تربطو

لدى كبار السن من الرجال أو بعض العوامل النفسية واالجتماعية (، Wayt2012لمطمبة)
. بذلك نجد أّن الدراسة الحالية في تناوليا لموضوع العالقات االجتماعية لدى الشباب والنساء

ضوع الجامعي تتشابو مع أغمب الدراسات السابقة، لكّنيا تتمّيز عن تمك الدراسات في تناوليا لمو 
من حيث دور الجامعة ممثّمًة ب) دور أعضاء ىيئة من جية، و  العالقات االجتماعيةتنمية 

العمل عمى عن طريق  ،لدى الطمبة تنميتوالتدريس، دور األنشطة الجامعية، دور المناىج( في 
سميم الجتماعي االتوصل ال اّلتي تمّكنيم  منإكسابيم المعارف والّسموكّيات والقيم المناسبة 

سميمة مع اآلخرين من أبناء المجتمع المحّمي و إقامة عالقات اجتماعية جيدة تساعدىم عمى و 
اّلذي يعيشون فيو من جية، والمجتمع العالمي اّلذي ينتمون إليو من جية أخرى. كذلك تمّيزت 
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الدراسة الحالية بماقدمتو من معارف ومعمومات حول مفيوم  العالقات االجتماعية عمومًا 
 وأنماطيا واألسباب الكامنة وراء قياميا. وخصائصيا

أغمب الدراسات السابقة تناولت  ، فإنّ وطنية وتربيتياأّما بالنسبة لمدراسات اّلتي تناولت موضوع ال
الوطنية   ، بينما تناولتو الدراسة الحاليةا لدى الطمبة ومستوياتيامالوطنية وتنميتيالمواطنة و  تربية

(، كذلك فإّن Hass2004، 1999وىي بذلك تتشابو مع دراسات)الغامدي كمسؤولية أو واجب
) ودراسة(2011،داود2010الدراسة الحالية تتشابو مع دراسات)أبوحشيش

ة لدى الطمبة. وقد وطنيمن حيث تناوليا لدور الجامعة في تنمية ال (Hepurn,2002ىيبيورن
راسات السابقة من قيم فرعية ومفاىيم عممت الدراسة الحالية عمى االستفادة مماتوصمت إليو الد

ة؛ في تحديدىا لممسؤوليات الفرعية اّلتي تندرج تحت مفيوم وطنيفرعية تندرج تحت مفيوم ال
 المسؤولية الوطنية.

وفي الخالصة يمكن القول إّن الدراسة الحالية تتفّرد عن جميع الدراسات السابقة في تناوليا 
لدى شريحة ىاّمة من شرائح المجتمع وىي الشريحة الشبابية لموضوع تنمية العالقات االجتماعية 

كذلك فيي تتفّرد في طرحيا لمفيوم المسؤولية الوطنية اّلذي يعّبر  .الجامعية عمى وجو التحديد
، وكيفية تنميتيما من قبل مؤسسة اجتماعية تربوية ىاّمة في عن التزامات الفرد تجاه وطنو

 المجتمع ىي الجامعة.
المنيج واألداة: تشابيت الدراسة الحالية مع أغمبية الدراسات السابقة من حيث من حيث 

 استخداميا المنيج الوصفي التحميمي، واعتمادىا االستبانة أداة لمبحث.
( Wood2009أّما عّينة الدراسة وىي الشريحة الشبابية فقد تشابيت ىذه الدراسة مع دراسات)

 وىو الجامعات الّسورّية .لكّنيا تفرّدت من حيث موقع التطبيق 
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 : العالق ات االجتماعية:نيلفصل الثّ اا
The second Chapter: Social Relations 

 
 مقّدمة. 

 أّوالً: التربية االجتماعية.
 مفهوم العالق ات االجتماعية. :ثانياً 
 أنواع العالق ات االجتماعية.  .ثالثاً 

 أنماط العالق ات االجتماعية.  :رابعاً:
 األسباب األساسية لبناء العالق ات االجتماعية. خامساً:

 تطّور العالق ات االجتماعية. :سادساً 
 العالق ات االجتماعية في الجامعة.  اً:سابع

 خاتمة.
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 Introduction مقدمة:

الطبيعية في دراسة وتحميل الظواىر احتّمت البحوث االجتماعية في عصرنا الحالي مكانتيا    
تواجو حيواتنا اإلنسانية. كما تقّمّدت قات والمشكالت التي إلى مختمف المعوّ  قاالجتماعية والتطر 

مات ومن عوامل ىذه البحوث دورىا في إظيار مايقف وراء ىذه الظواىر من مشكالت ومقوّ 
الممموسة وماينبثق عنيا من نتائج بات كحقائق عممية من خالل األرقام والمعطيات ومسبّ 

ولعّل موضوع العالقات  ومقترحات وتوصيات لتكون في خدمة مخططي العمل االجتماعي.
الموضوعات اّلتي يمكن  نة لو، من أىمّ االجتماعية القائمة بين أفراد المجتمع أو مجموعاتو المكوّ 

عي وعمم االجتماع التربوي وعمم النفس االجتما أن تتطرق ليا دراسات عمم االجتماع عموماً 
( 1920-1864وىذا ماجعل )ماكس فيبر  خاّصًا لكّل مجتمع. خصوصًا كونيا تمّثل طابعاً 

يعتبر أّن الفعل االجتماعي والعالقة االجتماعية ىما الموضوع الحقيقي لعمم الجتماع، حيث أّنيما 
معنًى ذاتيًا في إطار بياالقائمون يتضمنان كاّفة أنواع الّسموك اإلنساني عندما يخمع عمييا األفراد 

فالمجتمع منظومة اجتماعية بالدرجة األولى، يتأّلف من أفراد  (.2011،9اجتماعي) فيريول،
تسود بينيم عالقات اجتماعية قائمة عمى أسس منطقية، منبثقة عن تواجد ىؤالء الناس مع 

إلى حدوث تفاعل  ت بدورىافق عمييا أدّ بعضيم البعض ووجود مصالح مشتركة وأىداف متّ 
ل ىذه وتشكّ  .ف وغيرىا من العممياتاجتماعي وعممياتو كالصراع والتنافس أو التعاون والتكيّ 

ومن خالل  ،بالدرجة األولى واجتماعياً  وسياسياً  وثقافياً  اقتصادياً  المنظومة من العالقات نظاماً 
اّلتي تمنح  والطبقات االجتماعيةل البنى االجتماعية ىذه العالقات االجتماعية في المجتمع تتشكّ 

                  .كّل مجتمع صفاتو وسماتو االجتماعية التي تميزه عن غيره من المجتمعات
ة و لن يستطيع الوفاء بالمطالب الماديّ اإلنسان مدني بطبعو واجتماعي بالفطرة، بمعنى أنّ  نّ أ ذلك

ن من قيام العمران البشري، واليكتمل تى يتمكّ مع اآلخرين ح ة بمفرده، بل البّد من تفاعلٍ والمعنويّ 
استقراره النفسي إال باستئناسو باآلخرين وىذا ىو سبب تسميتو باإلنسان) من االستئناس(.إضافة 
لمضرورة النفسية فيناك ضرورة عممية في حياة اإلنسان العممي، فيو لن يستطيع تحّمل أعبائو 

، لذلك يسعى إلى إقامة رين من أبناء جنسودة اآلخبمفرده وبناء حياتو لوحده، بل يحتاج لمساع
عالقات اجتماعية مبنية عمى المصالح المشتركة واألخذ والعطاء وتبادل المنافع مع الناس من 

ولكن في ظّل التّطّور التكنولوجي والثورة المعموماتّية واالّتصالية اّلتي يشيدىا عصرنا   حولو.
تواصل االجتماعي، تغّيرت مكّونات المجتمع التقميدي وطبيعة الحالي، واالنتشار الكبير لشبكات ال

عممّيات االّتصال والعالقات القائمة بين األفراد، فأصبح من الضروري امتالك الفرد لميارات 
قامة العالقات االجتماعية مع اآلخرين في مجتمعو اّلذي يعيش فيو وفي  التواصل االجتماعية وا 

تى اليعيش منعزاًل في العالم الكبير. ونظرًا ألىمّية موضوع المجتمعات األخرى في العالم ح
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العالقات االجتماعية في حياة األفراد والمجتمعات، فقد قامت الباحثة بتناول ىذا الموضوع 
 بالبحث والدراسة.

 :التربية االجتماعيةأّواًل: 

، بقائيا واستمراريتياعمى المحافظة تيدف الجماعات البشرية ميما بمغ حجميا أو تعقيدىا إلى   
وىذا اليتحقق إال بحفاظيا عمى موروثيا االجتماعي والثقافي واألخالقي، مع ضرورة تقويم ىذا 

يتيا في نقل . وىنا تأتي التربية االجتماعية وأىمّ منو الموروث لمتخّمص من السيء وتنمية الجيد
ضوابط إلى الجيل الجديد في ىذا الموروث من العادات ومعايير الّسموك والقيم والمعتقدات وال

، فمن لمناشئة تعتبر التربية االجتماعية أحد أنواع التربية األكثر أىمّيةلذلك  الجماعة البشرية.
يعتمد عمى غيره، اليستطيع اشباع حاجاتو أو تحّمل مسؤولياتو خالليا يتحّول الفرد من طفل 

 ،ا، يدرك معنى الفردية واالستقاللبمفرده، إلى فرد ناضج  يدرك معنى المسؤولية وكيف يتحّممي
قيم  يعرففرد يدرك كيف يمبي حاجاتو دون التعارض مع حاجات مجتمعو اّلذي يوجد فيو، فيو 

مجتمعو ومعاييره عمى المستوى المعرفي واالنفعالي فيمتزم بيا، ويستطيع إنشاء العالقات 
ومن خالل عممّية  (.2005،15االجتماعية المشبعة مع اآلخرين فيتمتع بيا ىو وغيره.)الرشدان،

التربية االجتماعية يتمكن الفرد من التفاعل مع اآلخرين من أبناء مجتمعو فيوّسع إداركو لمعالم 
 )1981،301اّلذي يوجد فيو من أجل حياة اجتماعية سميمة)النجيحي،

بأّنيا) العممّية اّلتي يتّم من خالليا التوفيق بين دوافع الفرد ورغباتو  التربية االجتماعية  وتعّرف
الخاّصة، وبين مطالب واىتمامات اآلخرين اّلتي تكون متمّثمة في البناء الثقافي اّلذي يوجد فيو 

(. فيي العممّية اّلتي يتحّول الفرد فييا من كائن بيولوجي إلى كائن 2005،17الفرد()الرشدان،
اندماج األنماط االجتماعية والثقافية ليذه خالل في إطار الجماعة اّلتي يعيش فييا. من اجتماعي 

وتتّم التربية االجتماعية بشكل أساسي من خالل التفاعل  . الجماعة في شخصية الفرد الناشئ
االجتماعي مع اآلخرين من أبناء المجتمع، والتواصل معيم وبناء العالقات االجتماعية في كاّفة 

ونظرًا لكون عممية التربية االجتماعية مستمرة من الميد إلى المحد تماشيًا مع . مراحل الحياة
المعايير السموكية الجديدة والتغّيرات اّلتي يمكن ان تطرأ عمى المجتمع، فقد أوكمت ىذه الميمة 

لى األجيال عمى كاىل جميع المؤسسات التربوية في المجتمع واّلتي أعّدىا المجتمع لنقل رسالتو إ
 .الالحقة وتحقيق التفاعل مع الثقافات األخرى لمتأثير والتأثر بيا

إلحداث مور اّلتي ترّكز عمييا التربية االجتماعية من أىّم األ ولعّل موضوع العالقات االجتماعية 
 تغّير المرغوب في سموكيات الطمبة.ال
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  RelationsConcept of Socialمفهوم العالقات االجتماعية:  :ثانياً 

أن  راليقد أساسيةٍ  يولد اإلنسان ولديو ارتباط أصيل بالمجتمع، وىذا االرتباط ناجم عن حاجاتٍ   
يستغني عنيا. فالحاجات االجتماعية التي يحتاجيا كل فرد ىي الحب واالنتماء واألمن واألمان 

 در ة تعطي الفاسيّ عاطفة أس فالحبّ "ا. بً ومحبو  ن يكون محباً أ ن يحتاجكل إنسا ،ومشاركة الغير
من  ن يكون محبوباً أإنسان يريد  فكلّ  .يستريح مع مجتمعو يرضى عن نفسو واألمان فراحة و ال

طف والوالء والحنو  ليم. ومن خالل مشاعر الحب والتفاعل المتبادل واإلعجاب والع الغير ومحباً 
خارج  بالشبع النفسي ويحقق حاجتو البشرية لالنتماء والتي تجعل لإلنسان امتداداً  يشعر اإلنسان

تو إلى إطار نفسو إلى شخص آخر أو مجموعة أشخاص أو كيان وىو بذلك يرفع دائرة اىتماما
(. وبالتالي فإن اإلنسان يكون حصيمة التفاعالت 17") حبيب، بال عام، أوسع من ذاتو وظروفو

وبين العالم المحيط بو واّلذي يوّفر لو شبكة من العالقات االجتماعية تساعده عمى التي تقوم بينو 
 مواصمة الحياة واستمراريتيا واشباع حاجاتو الشخصية واالجتماعية.

عالقة ثنائية بين فردين ثم تمتد لتشمل بقية أفراد المجتمع من عمومًا تنطمق العالقات االجتماعية 
دت العالقات وتشابكت، وتتجمى العالقات في عمميات التفاعل وكمما زاد عدد األفراد تعق
سموك األفراد ضمن المجتمع. ونتيجة ب ألخذ والعطاء والتأثير والتأثراالجتماعي القائمة عمى ا

التفاعالت االجتماعية تنشأ العمميات االجتماعية التي تزيد بدورىا ترابط العالقات االجتماعية مما 
"وقد أّكد عمى ىذا الفيمسوف والالىاوتي "مارتن بوير" عندما  سك المجتمع.ينعكس إيجابًا عمى تما

قال ) العالقة ىي البداية وىي ميد الحياة، ويكون الناس أكثر إنسانية عندما يكونون في عالقات 
               (.Kapp,2011,2مع اآلخرين فيعيشون من أجل أنفسيم ومن أجل اآلخرين(")

مة عالقة لمتعبير عن صداقة ليا أىمّية خاّصة لنا، ولقد بدأ في السنوات "كثيرا ما نستخدم كم
تشير إلى  –األخيرة استخدام ىذه الكممة بطريقة محدودة لمداللة عمى صداقة من نوع خاّص 

إلى صالت أخرى بين  ، كما تشير العالقة أيضاً -صمة جنسّية منّظمة متفق عمييا بين شخصين 
صّمة بين المعّمم والطالب ، والزوج والزوجة ، والوالدين واالبن، وصاحب الوحدات االجتماعية، كال

وميما كان المعنى اّلذي  (.357-356، 1991") روبن،  العمل والموّظف ، والطبيب ومريضو
ىّم في حياتنا اإلنسانية ، ألّنيا ضرورية أل ىاّماً  تشير إليو ىذه الكممة فالشّك انيا تؤّدي دوراً 

إّن األسس الرئيسية لنمو وتطّور العالقات ال " .عبيريّ التّ  مزيّ الحيوي)البيولوجي( والرّ نواع النشاط أ
في حالة الغرباء اّلذين يمتقون مصادفًة في طريق مزدحم، عنيا في حالة الصداقة  تختمف كثيراً 

يل الحميمة الوثيقة. ففي كّل حال يشّكل األفراد سموكيم نحو الشخص اآلخر وفق القواعد والتفاص
والصور الذىنية اّلتي تعمموىا خالل خبراتيم السابقة، ومع نمّو ىذه العالقات يؤّثر كّل شخص 
في األخر مستخدمًا قواعد االّتصال المشتركة المترابطة. وتشّكل ىذه القواعد سموك اّي وحدة 
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ّوىا حّتى اجتماعية وتوجييا، كما تسيطر عمييا منذ نشأتيا وخالل المراحل المختمفة لتطّورىا ونم
سموك الفرد. وفي حال شخصين  نيايتيا بالطريقة نفسيا اّلتي توجو الخرائط والصور الذىنية

غريبين تصادف أن قابل احدىما اآلخر في الطريق، نجد اّن القواعد اّلتي يطبقيا الشخصان 
ّن أك، عمى العكس من ذل تستمّر مّدة طويمة. ولكّننا نجد يسيرة نسبيًا ألّن العالقة نفسيا ال

العالقات الحميمة بين األشخاص اّلذين يعممون سوّيًا لسنوات تصبح بالغة التعقيد. وفي كثير من 
حيان ال ندرك تمك العالقات الكثيرة اّلتي نكون طرفًا فييا، فكثيرًا ما نستقبل رسائل عّدة، األ

 -359، 1991 ) روبن،ونرسل الكثير منيا، ونؤّثر في األخرين ونتأثر بيم، دون وعي أو قصد
360.) 

الروابط واآلثار المتبادلة بين األفراد في المجتمع عريف العالقات االجتماعية بأنيا يمكن تبذلك و 
والتي تنشأ نتيجة اجتماعيم وتبادليم األفكار والمشاعر واحتكاكيم ببعضيم البعض والتفاعل في 

وتعتبر العالقات االجتماعية التي تتبمور بين األفراد في مجتمع ما بناء عمى  ؛بوتقة المجتمع
ضرورات  ىمّ أو سمبية من أالنظر عن كونيا عالقات إيجابية  تفاعميم مع بعضيم البعض بغض

. وىي نمط التفاعالت القائمة في تنظيم اجتماعي معّين (1999،77،العمرة الحياة)يّ ر استمرا
(. 2006،10لتنافس لتحقيق االندماج والتكّيف مع المجتمع الكبير )بركات،مبنية عمى الصراع وا

فاإلنسان كائن اجتماعي بالفطرة لذلك فيو في حالة سعي دائم لالنتماء واالرتباط باآلخرين بيدف 
خفض التوترات االنفعالية التي تعتريو عندما ينعزل أو ينأى عن الجماعة 

العالقات االجتماعية المتنوعة مع اآلخرين من أبناء (.لذلك فيو يقيم 2005،124)درويش،
 جنسو بيدف تأمين حاجاتو ورغباتو المختمفة.

 من المجتمع لمفيوم المرادف العامّ  بمعناه لمتنظيم االجتماعي البناء يتكونوحسب كارل ماركس  
، (super-structure)الفوقيةوالبنية  (sub-structure)التحتية البنيةىما:  أساسيتين بنيتين
 السياسة، من الفوقية البنية وتتألف اإلنتاج، وقوى اإلنتاج عالقات من التحتية البنية وتتألف

 التفاعالت نتيجة االجتماعي البناء في رالتغيّ  ويحدث والدين، والفمسفة، واألدب، والفن، والقانون،
 ييايسمّ  والتي اإلنتاج، وعالقات اإلنتاج قوى بين أي التحتية، البنية في تحدث التي

فماركس يرى أّن العالقات االنتاجية  (.2011،327)صديق،.(الجتماعيةا بالعالقات(ماركس
المادية ىي التي تسّمى عالقات اجتماعية كونيا تميز المجتمع عن غيره، فمكل مجتمع برأي 

فقد  ماكس فيبر. أّما اجية في كل مرحمة من مراحل تطورهماركس منظومة من العالقات االنت
لكي يشير إلى الموقف اّلذي  مصطمح العالقات االجتماعية يستخدم غالباً  نّ أإلى اعتبار  ذىب

كل منيما في اعتباره سموك اآلخر،  واضعاً  ،كثر في سموك معّينأمن خاللو يدخل شخصان أو 
 ديد سموكتحشمل العالقة االجتماعية إمكانية بحيث يوّجو سموكو عمى ىذا األساس. وعمى ذلك ت
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األفراد بطرق خاّصة وتعتبر خاصّية عاّمة لمعالقات االجتماعية، فربما يختمف محتوى العالقة 
و الصداقة أو الشيرة او تبادل السمع أو أصراع والعداوة واالنجذاب الجنسي عمى أساس ال
 (332، 2003....)غريب، 

كونيا مصدرًا رئيسيًا  "فالعالقات االجتماعية أساسية في حياة اإلنسان في مختمف مراحل حياتو 
لمدعم االجتماعي والتواصل اإلنساني، وىي مصدر النفوذ والتأثير االجتماعي وتعتبر أساسية في 

 Berkmanتشكل اليوية االجتماعية، ودور النمذجة، والشعور باالنتماء، والمقارنات االجتماعية")
et al, 2000,   يات األكثر تنّوعًا ألّي عمل (. وتقوم العالقات االجتماعية عمى تبادل المحتو

اجتماعي بين المشاركين في تمك العالقة، وأىّم تمك المحتويات الصراع والعداء، والجذب 
 , Muchal,2006الجنسي، الصداقة والوالء، التبادل االقتصادي، األفكار القيم، المعتقدات ...)

ن خاصّية ممّيزة ليذا المجتمع (.بالتالي تعتبر العالقات االجتماعية القائمة في مجتمع معيّ 123
عن باقي المجتمعات، بما  تشممو من تبادل وتطوير لألفكار والقيم والمعتقدات كل مالو عالقة 
باستمرارية المجتمع ووجوده، فيي تكسبو طابعًا مميزًا، وتزيد من تماسكو بتفاعل أفراده وتكافميم 

 في إطار تمك العالقات.

 Social Relations Types: االجتماعية نواع العالقاتأ ًا:ثالث

آلخرين تقوم عمى االحترام المتبادل ألّنو ضروري وأساسي الستمرارية تمك مع ا إّن العالقات
العالقات، وىو اليقّدم مالم ُيقابل بالمثل لذلك عمينا ان نحترم اآلخرين ونثق بيم إذا أردنا ان 

ة المجتمع والمجموع المحيط بنا واّلذي تذوب نحظى باحتراميم وثقتيم" والبّد من احترام مصمح
فييا مصمحة الفرد، وغرس روح الجماعة في مجتمع ديمقراطي يسعى لخير أبنائو جميعًا والبعد 

 عن كل مظاىر المنفعة الفردية والمصالح الشخصية.

ذا أردنا التحّدث عن أنواع العالقات االجتماعية و  أىا نقصد ىنا العالقات الواعية اّلتي ننشوا 
يمي  سنتناول فيما بطرق مختمفة. يايمكن تصنيفالتي و  ىا بإرادتنا ونعمل لمحفاظ عمييا،ونطّور 

األشخاص المشتركين في ىذا النشاط، والغرض المستيدف  ) عددتصنيفيا حسب عدة عوامل ىي
 (وطبيعة العالقة اّلتي تستغرقيا، وقّوة تأثيرىا من ىذه العالقة، والمدة الزمنية

 والرباعية ..الخ حسب عدد األشخاص المشتركين في العالقة : العالقات الثنائية والثالثية .1

ّن كّل صّمة إ" وتتمّيز العالقات الثنائية ب: إّن الغالبية العظمى من عالقاتنا ىي عالقات ثنائية،
تستيدف ّن كّل صمة ثنائية إ: والً أ ر فردية من نوعيا ألكثر من سبب.ثنائية نشترك فييا تعتب

تحقيق غايات محددة. فيدف العالقة )الصمة (الثنائية التي تجمع المعمم والطالب تختمف عادة 
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عن العالقة بين الطبيب والمريض  عن العالقة بين الزوج والزوجة. كما تختمف ىاتين الصمتين
ات الشخص  بمسؤولي اسيم فيين يأ: تقتضي كّل عالقة ثانياً ل عنده. و صاحب العمل ومن يعمأ

فواجبات الطالب نحو معممو تختمف عن واجباتو ىو نفسو نحو زوجتو او تجاه رئيس ، مختمفة
حقوقنا  ن تتشابوأال يمكن  اعممو. ومن ىذا المنطمق فإّن كل عالقة ثنائية يشترك فييا كلٌّ من

 وّية خاّصة،لغ ثنائية قواعد نشأ في كّل عالقة: تثالثاً خرى. أومسؤولياتنا فييا مع أّي عالقة ثنائية 
نماط وقواعد لالّتصال تمّيز ىذه العالقة عن غيرىا عمى مدى طويل، فالنكات والعبارات أ تشّكل

الخاّصة اّلتي اليعرفيا إاّل صديقان، والتحّيات النمطّية اّلتي يتبادليا الزمالء في عمل واحد ماىي 
         . (wilmot,1979,14-15)لنشط في حدود ىذه العالقاتإال نتيجة االّتصال المستمّر ا

 في وحدات اجتماعية ما نجد انفسنا أطرافاً  ّن عالقاتنا يغمب عمييا الطابع الثنائي فإننا كثيراً أومع 
مور عّدة، أالثية والرباعية عن الثنائية في تختمف العالقات الث، و أربعة وأفراد أتتكّون من ثالثة 

االحتماالت الثنائية لمعالجة المعمومات، ومن ىذه  دإلى جانب التعقيد اّلذي ينتج عن كثرة عد
أعضاء فاحتمال أن يكّون  األمور مايتعّمق باحتمال تكوين عالقات حميمية عالية المستوى.

احتمال لحدوث عالقة حميمة  ضئيل جدًا أمام ،جداً عالقات قريبة) وطيدة(الثالثيات والرباعّيات 
خالف في الرأي بين مجموعة  : إذا حدثين فقط. ثانياً عمى فرد عندما يكون التفاعل مقصوراً  جداً 

لتحديد عن طريق التصويت  من أكثر من شخصين، فإّن حسم ىذا الخالف يكون ممكناً  تتألف
في حالة العالقات الثنائية فال مفّر من المفاوضات بصفتيا الوسيمة  امّ أرأي الغالبية واألخذ بو، 

ية تتمتع األخرى أيضًا، أّن العالقات الثالثية والرباع الوحيدة المتاحة لذلك. ومن االختالفات
، وسبب ذلك اّنو إذا اقتصرت العالقة عمى شخصين اثنين فإّن باستقرار ودوام أكثر من الثنائية

أّما إذا شممت العالقة ثالثة أشخاص أو أربعة فإّن  انسحاب أّي منيما كفيل بإنياء العالقة.
 ي عمى العالقة.و اليقضلكنّ  ا  ىامّ  قد يؤّثر تأثيراً انسحاب احدىم 

طراف في المشاركة، وعادة خيرًا فإّن  العالقة بين ثالثة أشخاص يندر أن تتساوى فييا كل األأو 
ن تتوثق العالقة بين اثنين من األعضاء ويزداد تفاىميما وتقاربيما عمى حساب العالقة أمايحدث 

حول الزعامة  نوع من االئتالف واالندماج ونزاعاً مع األفراد األخرين، وتكون النتيجة عادة تكوين 
ّن العالقات أّكد بعض المؤّلفين أصراعًا مفتوحًا(. وليذا السبب سّبب)حيان توفي بعض األ

و أن نعّدىا عن عالقة ثنائية أصاًل تزيد عمييا ثنائية أ جود ليا، إذا ينبغيو الثالثية والرباعية ال
 (364-1991،361روبن،اثنتان.)
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  (.قة )العمل والعالقات االجتماعيةحسب اليدف من العال .2 

، د األفراد المشاركين في العالقاتإلى جانب النظر إلى العالقات االجتماعية من ناحية عد 
نستطيع أن ننظر إلييا من جانب ) اليدف(اّلذي تكّونت من أجمو، إذ تتكّون كثير من العالقات 

اليستطيع شخص واحد إنجازه بمفرده".ومن أو مشروع  بيدف" تنسيق النشاط أو استكمال عمل
في حياتنا، والوحدات  عالقات العمل التي تؤّدي دورًا رئيسياً  األمثمة عمى ىذه العالقات

و الطبيب ومرضاه اّلذين أتباعو، أو القائد و أواحد،  نيا الزمالء في عملاالجتماعية اّلتي يكوّ 
ق. ىمّية عمى اإلطالأو ليس لو أىمّية ثانوية أواقف ذا اتمام العمل في بعض الم يعالجيم. ويكون

ىداف االجتماعية أو الشخصية يأخذ ن نطمق عميو مصطمح األأفي ىذه الحال فإّن ما يمكن 
األىمّية األولى. فالتعّرف عمى شخص جديد، أو زيارة صديق قديم أو الثرثرة مع الزمالء أثناء 

ن لم تكن  كّل ىذه األنشطة ليا -راحة الغداء ضرورية إلنجاز عمل وظائف ىاّمة مختمفة وا 
ّنيا أوالتسمية والموّدة والصحبة. كما مشترك، إذ تحّقق ىذه العالقات االجتماعية وسائل لمترفيو 

أيضا تجّنبنا مساوئ االنعزال والوحدة ويؤّكد إحساسنا بقيمتنا، وتمكننا من تبادل الوّد مع األخرين، 
لى بذل الجيد والوقت لكل إجيات النظر معيم.  يعمد األفراد بادل و ومشاركتيم في الرأي وت

عالقة حسب تقديرىم لطبيعتيا، إذ يختمف ىذا البذل في حالة العمل الجاد عنو في حالة 
العالقات االجتماعية العادية. ليذا السبب فإّن انماط االّتصال اّلتي تنشأ تختمف اختالفًا أساسيًا 

 (.365-1991،364روبن،المشاركون في ىذه العالقات.)اّلذي يراه  فحسب اليد

     (:مؤقتة ومستمرة العالقات حسب المدة الزمنية) العالقات قصيرة وطويمة المدى. 3

تعّد االستمرارية عاماًل ميّمًا ذا تأثير متمّيز عمى طبيعة العالقات، إذ يرتبط أغمبنا بعالقات  
( ،" أما ,Muchal 2006,126)ئو واحبائو وأصدقائوكثيرة طويمة المدى بأفراد عائمتو وأقربا

العالقات المؤقتة فيي تمك اّلتي تقتصر عمى موقف معّين بذاتو تبدأ ببدايتو وتنتيي بنيايتو 
وبين ىذين النقيضين تقع عالقات كثيرة مختمفة في المدة  كالعالقة بين صاحب المتجر والزبون"

 (.1997،8)رشوان، التي تستغرقيا

فييا  شاركونليس ليا قت طويل لذلك إذا انتيت عمى غير ما يشتيي الم اّلتي  القصيرةفالعالقة 
ّن ىذه العالقات ال تشّكل ىوية الشخص في قالب واحد يكون ليا خسائر يسيرة وبسيطة، أل فمن

وال تحّدد بوضوح التّصّور واألفعال اّلتي يتوقّعيا الطرف األخر، وكثيرًا ما تكون ىذه العالقات 
جيد كبير،   المدى القصير مغرية ومفيدة ألّن من يشارك فييا يعمم أّنيا ال تقتضي بذل ذات

 (.1991،368)روبن،ّمب منو االستمرارية وااللتزاموالتتط
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 العالقات التعاقدية والعالقات الشخصية:من حيث قّوة التأثير  .4

أّما ، وتقوم عمى المعرفة واالنسجام تجاوبالثقة و الصراحة و القرب و الشخصية بال تتّصف العالقات
العالقات التعاقدية فيي العالقات التي تقوم عمى أساس الحقوق والواجبات النمطية ومن سماتيا 
أنيا غير شخصية وىي قابمة لمنقد والمناقشة أكثر من غيرىا )مثل العالقة بين البائع والمشتري() 

القات تقع العالقات العارضة والعالقات بين وبين النقيضين السابقين من الع(. 1997،8رشوان،
المحّبة، وقد أوضح وتختمف قيمة العالقة بالنسبة لنا باختالف درجة الوّد و  ء في العمل.الزمال

وغيره من الكتاب أّن تبادل األحاديث النمطية في عالقاتنا  "Erving Goffman  "إرفنج جوفمان
، تمكننا من الحافظة عمى صالت مع عدد كبير العارضة اّلتي تكاد تخمو من أّي مضمون ىامّ 

من الّناس دون بذل جيد او عناء يذكر. وتأخذ ىذه العالقات أىمية اخرى ألنيا تعد أساس قيام 
عالقات حميمة. وتقتضي العالقات الحميمة الكثير من الجيد والوقت، ولكنيا تتيح فرصا كثيرة 

 (.369، 1991)روبن، من أّي طريق أخرواالجتماعي يصعب الحصول عمييا  لمنمو اّلذاتي

 حسب طبيعة العالقة) عالقات رسمية وأخرى غير رسمية(:5.2

أّما العالقات االجتماعية الرسمّية فتتمّثل بالتفاعل بين جزئيات التنظيم االجتماعي القائم من 
ا من خالل شبكة الروابط والقواعد والموائح المقررة مسبقًا، وتتصف بوضوح األىداف وتقييمي

خالل تمك الموائح واألنظمة الخاّصة بكّل مؤسسة اجتماعية مثل عالقات العمل. أّما العالقات 
االجتماعية غير الرسمية فيي العالقات الشخصية اّلتي تنشأ داخل العالقات الرسمّية وترّكز عمى 

دوار االجتماعية المعايير االجتماعية والتقاليد واألعراف والمشاعر والحاجات الخاّصة بالفرد واأل
تخمق جّوًا من الثقة يتيح لإلنسان أن يعّبر عن مشاعره  (. والعالقات2001،91وطبيعتيا)فممبان،

بكّل صدق وصراحة، وأن يجد من غيره ما يشجعو عمى االستمرار في ذلك، كما تساعد ىذه 
ت عمى المدى العالقات المشاركين فييا عمى معرفة حقيقة شعور األخرين واستخدام ىذه المعموما

 ة التي تنتج عن مثل ىذه العالقاتالمميزات الصحيّ  نّ أوالشّك  الطويل في تنمية ىذه العالقات.
 .من فوائدىا الشخصية واالجتماعيةىّم بكثير أالحميمة، تعتبر 

 :tylesSelations Rocial Sاالجتماعية أنماط العالقات ًا:رابع

سموكية متميزة تظير خالل المراحل المختمفة لمعالقات، وىذه  أوضحنا فيما سبق ان انماطاً 
األنماط تنشا نتيجة القواعد المشتركة لمعالقات بين األفراد المعنيين اّلذين نمت أثناء تطور ىذه 

 :باختصار األنماط الثالثة الشائعةالعالقات وسنستعرض 
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 القات اعتمادية وأخرى استقاللية:ع1.3

خرين واالستقاللية المعارضة عمى كثير من العالقات في عمى اآل تغمب أنماط االعتماد
مراحميا المختمفة وتنشأ العالقة اّلتي تعتمد عمى اآلخرين بين طرف في العالقة يعتمد كمّيًا 

. ثّم يعمم الحاجة لالعتماد و لحاجتو إلى النقودألمساندتو،  مر واحدأعمى شخص أخر في 
ك يما. ومن األمثمة الشائعة عمى ذلوجو العالقة بينأعمى ىذا الشخص بحيث  تشمل كل 

  العالقة بين الطفل ووالديو.

 مة وعالقات متراجعة : ت متقدّ عالقا2.3

يم وحاجاتيم، فإذا اتفقت األفعال واالستجابات التي تصدر عن المشاركين في العالقة مع أىدا  
ّمى ذلك "دورة التقّدم". وفي مراحل التقّدم فإن العالقة تتقّدم وتتّطّور باّطراد في راحة وانسجام، وتس

ىذه يصبح تبادل معالجة الرسائل عممية إيجابية ليا أثر حميد عمى خبراتيم، ويؤّدي رضاء 
سعاد األطراف  الشخص عن ىذه المواقف وعن الطرف اآلخر المشارك في العالقة إلى تنميتيا وا 

بيجة دائمة متزايدة يحرص الطرفان  المساىمة فييا، مما يجعل ىذه العالقة أو الصمة مصدر
عمييا. ويعمل الطرف المضاد عمى توتر األمور والنفور المتزايد بعد كل محادثة أو نقاش، عندئذ 
تنشأ أنماط " دورة التراجع " أو التدىور اّلتي ينجم عنيا التباعد واالحباط، والقمق، وعدم االنسجام 

 بين األطراف المعنية.

 ، حيث يشعر كلّ تتراجع سريعاً  رة سريعاً ب إلييا ىذه األعراض المدمّ سرّ إن العالقات التي تت
طرف أنو عاجز عن إشباع حاجات الطرف اآلخر. ولكّن االّتصال بين األشخاص اّلذي يؤّدي 

، قّدمًا عمى األقّل في أّول األمرإلى  اشباع حاجات كّل منيم وأىدافو وتوقعاتو يصبح نمطًا مت
لمتقّدم في مرحمة  ة في فترة ما ثّم تتراجع بعد ذلكماط العالقات متقّدموبمرور الوقت تصبح ان

الحقة وىكذا وىذه الظاىرة تعكس دورات الصراع والعمل عمى حّل مشاكميا ّلتي تتسّم بيا أّي 
ذا قّدر لمعالقة  ن تستمّر قوّية وتحتفظ بنشاطيا وحيويتيا واستمراريتيا، فالبّد أوحدة اجتماعية. وا 

 ورات  المراحل اإليجابية عن الدورات السمبية بحيث تطغى عمييا وتبقى بعدىا. وكثيراً أن تزيد د
ؤال السّ  .. فمثالً أو إيجاباً  ما تتسبب انماط التقّدم والتراجع في تفاقم األمر بين أطراف العالقة سمباً 

يزيد من توثيق العالقة  إيجابياً  ل اتجاىاً خر والسؤال عنو بشكل يرضيو يشكّ آلحوال الطرف اأعن 
 (.376-1991،373روبن،.) .ليا زاً مميّ  تي تتصف بالتقّدم بصفتو نمطاً الّ 

 خرى تسبب اإلحباط:أتؤّدي إلى الثقة بالنفس و  عالقات3.3
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إّن بعض العالقات اّلتي نقيميا مع االخرين قد تمنحنا دعمًا اجتماعيًا، وتجعمنا نشعر بأىميتنا 
لعالقة مما يعزز ثقتنا بأنفسنا ويقّوي ذاتنا االجتماعية، وبالمقابل فإن لدى األطراف األخرى في ا

شباع  بعض العالقات قد تسبب لنا االحباط ألّنيا التوّفر لنا ذلك الشعور باألمن النفسي وا 
 (Cohen,2004,676الحاجات االجتماعية والنفسية)

 تمك العالقاتفي التأثير عمى نتائج  ةً ىام راً ادو أ واندفاعاتنا ورغباتنا في العالقات وتؤدي توقعاتنا
ن جيدنا والتزامنا ويمة المدى تحكم ىذه العالقات، ألنماط طأ، وتسيم في تكوين مع األخرين

رجوة من ىذه العالقات ىاّم في تحقيق النتائج الم يا ذات أثرواقبالنا عمى العمل بحماس، كمّ 
 .وجو النشاط اإلنسانيأوغيرىا من 

 Reasons of Socialألساسية لبناء العالقات االجتماعية:ااألسباب  ًا:خامس
Relationships Form 

تقوم أغمبية العالقات االجتماعية عمى أساس إشباع الحاجات والدوافع االجتماعية والتي تختمف  
اّلتي تعّرف بأّنيا  -من شخص آلخر،" فالفرد في إشباعو لحاجاتو ورغباتو ودوافعو االجتماعية

اتية يتأثر باإلطار المرجعي واستعداداتو اّلذّ  -قوى داخمية وميول تدفع الفرد إلى سموك معّين
وتاريخو الشخصي إضافة لألسموب اّلذي يدرك بو القيم والمعايير اّلتي تغزو محيطو 

(، وقد قامت الباحثة بتحديد أىّم األسباب اّلتي يمكن أن 28 -27، 2006االجتماعي")بوبكر، 
تكمن وراء إقامتنا العالقات االجتماعية مع اآلخرين باالعتماد عمى مجموعة من المراجع 

 وفق مايمي: والدراسات

: يقيم بعض الّناس عالقاتيم االجتماعية (Self-gratification)اّلذاتياإلرضاء .1
ويطورونيا الشباع حاجات ذاتية واجتماعية لكال الطرفين أو األطراف المشتركة في تكوين 
العالقة. فكل إنسان بحاجة لمنجاح االجتماعي "اّلذي يتحقق من خالل عالقاتو مع اآلخرين 

الحياة اليومية تمك العالقات التي تشًكل أساسًا لحياتو االجتماعية ونجاحو االجتماعي في 
حيث يحظى من اآلخرين بالثناء والتشجيع والدعم المعنوي والنقد اّلذي يساعده عمى أن يكون 
اجتماعيا بشكل أفضل، فيو يولد لدى اإلنسان اعتقادًا إيجابيًا عن نفسو ويجعمو متفائاًل 

اآلخرين بو، وىذا ىو دافع لمنمو االجتماعي ويجعمو يحظى بالمكانة الىتمام 
بتصّرف(، فعالقات الفرد ليا تأثير كبير عمى  546، 1993االجتماعية)سكوبمر ونسكو،

جوانب حياتو المختمفة باعتباره عضوًا في المجتمع يؤثر في أفراده ويتأثر بيم ويتعمم ويكتسب 
 (.92، 1983تماعي مع وسطو اّلذي يعيش فيو) جبريل، أشياء كثيرة تفيده في تكيفو االج
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 رتعبّ  التي الراقية، االجتماعية/ةالشخصيّ  القيم من الصداقة عد  (: ت(Friendshipالصداقة. 2 
 عمميات لو ؤّمني وبما اآلخرين، مع السميمة االجتماعية العالقات بناء عمى الفرد قدرة عن
 فيكون إلييا، ينتمي التي الجماعة ضمن وجوده يثبت أن لو ويتيح الّبناء، والتفاعل فالتكيّ 

 النجاح"ب ىيسمّ  ما بالتالي ويّحقق والعامة، الخاصة حياتو في بعيد، حدّ  إلى ناجحًا،
(، فيي عالقة ودّية تربط بين أفراد المجتمع برباط متين، 2012،14) الّشّماس،."االجتماعي

أغراض خاّصة تزول بزوالو، بل يكون دون أن يكون وراء ىذا الرباط مطامع شخصية أو 
 عالقة :بّأنيا االجتماعي الجانب من فتوعرّ  ىذا الربط معّززًا لمروابط االجتماعية األخرى.

 )..أكثر أو شخصين بين المتبادلة والجاذبية الحبّ  مشاعر عمى تقوم وثيقة اجتماعية
 ميّماً  دوراً  يؤدون األصدقاء نّ أ وىي ندركيا، ال قد ىاّمة حقيقة فثمة (.2001،21المجذوب،
قصص  إلى يصغون الذين األصدقاء إلى بحاجة فنحن ؛ةوالعامّ  ةالخاصّ  في حياتنا، وجوىرياً 
 كما. والتشجيع بكممات الدعم منيم فنحظى مسامعيم، عمى نسردىا أن نستطيع التي أحزاننا

 إلى باإلضافة .بيا نقوم النشاط التي وألوان أفراحنا يشاركونا كي األصدقاء إلى نحتاج أننا
 يكون وعندما والخبرات، بتبادل اآلراء تتمّيز عندما ارتواءً  أكثر تبدو الحياة فإن ّكمو، ذلك

 (1962، 18 منغر،(فحسب منفرداً  الشخص بيا  يقوم عممية عمى مقصور غير فييا النشاط
عالقاتيم بغض النظر : يقيم بعض الّناس Public interests))ةالعامّ األىداف والمصالح . 3   

عن اىتمام األشخاص المشتركين في العالقة ببعضيم البعض، بل تقوم عالقاتيم عمى 
(.كالعالقات 77، 1999أساس المصالح المشتركة التي تجذبيم لتحقيق األىداف)العمر،

القائمة بين زمالء الدراسة أو زمالء العمل حيث تقوم عمى أساس مصمحة مشتركة أغمب 
 انجاح العمل. األحيان وىي

: فالفرد يشعر (Cooperation and the joint Altsand)المشتركالتعاون والتساند  .4    
بالعجز أحيانا تجاه بعض المواقف اّلتي يتعّرض ليا. ولذلك، يمجأ إلى الجماعة اّلتي ينتمي 

( ويعتبر Stephan, 1989,1628إلييا، فيصبح بدعميا، أكثر ثقة وقدرة عمى المواجية )
التعاون من القيم اإليجابية اّلتي تحّفز عممّية المشاركة المجتمعية وذلك ألّنيا تدعم الوفاق 
االجتماعي وىي تقوم عمى التآزر  واالعتماد المتبادل والعمل بروح الفريق لتحقيق أىداف 

 (.1982،137الجماعة)حمزة،

الرغم من أّن البشر (: عمى Interpersonal Admiration and)والتجاذب  االعجاب. 5    
يحتاج كل منيم اآلخر فطريًا، إاّل أّنيم انتقائيون في اختياراتيم بناء عمى وجود صفات أو 

و"التجاذب  سمات تعجبيم في األشخاص اّلذين ينجذبون إلييم ويبنون عالقات معيم،
ن مصطمح مستمّد من عمم الفيزياء، وىو يعني مياًل من شخص ما تجاه آخر، وتفضياًل لو ع
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 (2000،45اآلخرين، والتجاذب درجة اولى من المحبة واّلتي أقوى درجاتيا الحّب.")دكت،
و تجذب األشخاص أو األجسام معًا، ويعني التجاذب في عمم أىو القوة التي تشد  والتجاذب

وكذلك فإّن لإلعجاب والتجاذب (.57النفس اتجاه من الحب أو الكره)دويدار، بالعام، 
تمف حسب طبيعة الشخص ذاتو، وحسب طبيعة األشخاص اّلذين درجات ومستويات تخ

 يجذبونو.

(: فالتقارب المكاني يخمق أجواء تجمع افرادًا معينين مع Propinquity)المكاني  التقارب .6    
بعضيم البعض في مواقف عديدة وىذا ما يخمق عالقات اجتماعية بينيم. وبالمقابل فإن 

التقابل بين األشخاص وبالتالي يضعف فرص إقامة عالقات البعد المكاني قد يقمل فرص 
 (.2000،47بينيم، ألنو يبعد االّتصال والتواصل ويقممو بينيم)دكت،

: يميل بعض األشخاص غمى األفراد المتشابيين معيم في السمات Similirity))التشابو. 7
 والميول.والصفات الشخصية والمعنوية كالشكل ولون البشرة واالتجاىات والقيم 

لى األشخاص اّلذين يكممونيم ة: بالمقابل فقد يميل أفراد آخرون إالشخصيات المتمم .8
ن إلى األشخاص الجريئين ويقيمون حيث الصفات فيميل األشخاص الخجولو ويتممونيم من 

 (.89، 2000) دافيدف، يم عالقات مع
وضع نظرية المكسب والخسارة في التجاذب  (:Gain and Loss)المكسب والخسارة. 9

ّن حبنا أبين األشخاص العالم )اليوت آرنسون، دارون ليندر( وتنّص ىذه النظرّية عمى 
ثم أحبنا، وىذا افضل مما  لشخص ما يكون أفضل ما إذا كان ىذا الشخص يكرىنا أوالً 

تفسير ذلك أن الكره منذ  نّ أا منذ البداية وحتى اآلن. ويبدو لوكان الشخص اآلخر يحّبن
، البداية يسبب لنا االضطراب ثّم يشعر الفرد باالرتياح والفرح عندما يتغّير ىذا الكره إلى حبّ 

 (.62عام،  .) دويدار، بالوىذا يعتبر مكسبًا بالنسبة لمطرف اآلخر في العالقة
كّل ل لو، وال يفضّ يتعامل اإلنسان مع أناس كثيرة ولكن ال يمثل كل واحد منيم األىمية ذاتيا 

ويكون ذلك بدرجات متفاوتة  التفضيل ذاتو. فيصطفي من بينيم من يفضل ويحبّ الّناس 
 بطبيعة الحال..

ن نقابل أناسًا جددًا ونتعّرف أىمّية، فبعد أولعّل اتجاىاتنا نحو اآلخرين ىي أكثر اتجاىاتنا 
تقل من التجاذب إلى بيم، فننإلييم، يترّكز اىتمامنا األساسي عمى كيفية تقوية عالقاتنا 

و الحب. وقد ال تكون ىناك مبالغة في القول إن االىتمام بعالقاتنا أصداقة حميمة 
بالتالي فالفرد يقيم مجموعة  الشخصية ليا أولوية مطمقة لدى معظم الناس في غالبية الوقت.

ك العالقات من العالقات االجتماعية مع األفراد اآلخرين في مجتمعو، ولكل عالقة من تم
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أسبابيا ومبرراتيا وأشكاليا اّلتي تتخذىا، ولكّل عالقة أيضًا أىدافيا اّلتي تسعى لتحقيقيا 
 سواء لمطرفين أو لطرف دون اآلخر.

 Relations Developing Social:االجتماعية تّطّور العالقاتسًا: ساد

ثّم تتدىور، ميما كان توزيع ىذه تتشابو" القوى المحّركة" اّلتي تنشأ بيا العالقات وتتّطّور وتنمو 
و تمك أاو الناحية االجتماعية وحدىا،  العالقات الثنائية منيا والثالثية، اّلتي تستيدف العمل الجادّ 

 و عارضة.أو قصيرة، مستمّرة كانت أة طويمة اّلتي تقوم لمدّ 

 أو المقابمة: لمرحمة األولى: البدايةا.1

و المقابمة، وفي ىذه المرحمة ييتّم شخصان أى لتكوين أي عالقة تشمل البداية إن المرحمة األول
وتكون البيانات األولّية اّلتي  أثرون بيذا السموك ويتفاعمون معوأكثر بسموك غيرىم ويت وأ

و النظرة، أو السالم، أو أيستجيب ليا األشخاص في مبدأ األمر غير لفظية، مثل: االبتسامة، 
ذا استمرت العالقة ازدادت معالجة الرسائالحركة، أو  ل المتبادلة بين الطرفين، المظير. وا 

خر ومكانو ومظيره الخارجي واإلشارات اّلتي تصدر عنو، حد األشخاص مايفعمو اآلأ فيالحظ
ن يبدأ أاألول بو، ومن المتوقع  ن يالحظ اىتمام الشخصأويستجيب ىذا الشخص لذلك بعد 

ن مرحمة االنطباع األّول. وفي المراحل المبكرة من ىذه ايجتاز الطرف نأغوي بعد صال المّ االتّ 
العالقة يتعامل األشخاص المعنيون وفق القواعد واألنماط والعادات اّلتي اكتسبوىا في الخبرات 
السابقة. وكّمما تطّورت عمميات االّتصال بين األشخاص اكتسب كّل فرد خبرة ما يعرفو الشخص 

حساسو، ومدى تفسيره لألفعال التي يخر، وقواعد وسمو آلا أ راىا وكيفية استجابتو ليا. وتبدكو وا 
القواعد المشتركة التي تسير وفقيا عالقتيما بالظيور تدريجيا، نتيجة لالستقراء والقياس 

    altslawick Beavin"والتزالويك بيفن   ويبين والمفاضمة والحمول والوسط والتفاىم الصامت.
صال بين األفراد اّلذين تجمعيم عالقة االتّ  نّ أ م أصول االتصال اإلنسانيجاكسون في كتابيو 

خر من معاني الكممات تكون ليا وظائف ترابطية ومعنوية. فكّل شخص يستقبل معمومات عن اآل
التي يقوليا واإلشارت والحركات اّلتي يقوم بيا من جية ، كما اّن الطريقة اّلتي يتحّدث بيا 

تزّود األشخاص الخرين ببعض المؤشرات التي تساعده عمى تحديد طبيعة الشخص ويتحّرك 
 العالقة النامية.

  المرحمة الثّانية : االستكشاف:. 2

الفرد باستكشاف  أالمرحمة الثّانية بتنمية العالقات بعد المرحمة األولى بمحظات، حيث يبدأ تبد
ي ىذه المرحمة يجمع الشخص قدرات الشخص األخر واحتمال االستمرار في العالقة بو. وف
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، ومخططاتو وتصوراتو، ودوافعو، رمعمومات عن قواعد االتصال التي يتبعيا الشخص األخ
 .وقيمو، وتستخدم ىذه المعرفة أساسا لتقييم مزايا استمرار ىذه العالقة

 :المرحمة الثالثة: توثيق العالقة. 3

  Mark، التي يشير إلييا مارك نابإذا استمرت العالقة فإنيا تتطّور نحو المرحمة الثالثة
Knapp   بعبارة " مرحمة توثيق العالقة"، فعندما يصل األفراد إلى ىذه المرحمة يكون قد سبق ليم

و إنيائيا، ومثل ىذا القرار قد يكون أالوصول إلى قرار بشان عزميم عمى استمرار العالقة 
 صريحا أو ضمنيًا.  

 المرحمة  الرابعة : التقنين :.4

تتمّخض عن مظير رسمي مقنن يرمز  نأر  بعد ذلك فمن المتوقع إذا استمرت العالقة في التطوّ 
 .الشكل القانوني والرسمي لمعالقةحيث يتم االتفاق عمى  ،لى الرابطة بين األشخاص المعنيينإ

.ويمضي األشخاص خالل  ، أو أصدقاء في الجامعة، أو، أو ..كشركاء في تجارة يوقعون عقوداً 
مة التقنين في المشاركة في تكوين قواعد الصالت بينيم، بما في ذلك الرموز التي يتبادلونيا، مرح
نماط المتفق عمييا في الحديث والعادات والتقاليد السائدة، والشعائر المشتركة. وتبدأ معاني واأل

عنيون ىذا السموك المفظي وغير المفظي في اخذ طابع نمطي مقنن، قد يفطن إلييا األشخاص الم
ن كانوا اليفطنون إلييا في الغالب. وتتميز ىذه العالقة بأساليب صريحة  أحياناً  وضمنية  حياناً أوا 

 .خرى، تجعميا مختمفة عن العالقات الكثيرة األخرى التي يسيم فييا ىؤالء األشخاصأ حياناً أ

 المرحمة الخامسة : إعادة النظر: .5

 خبرات جديدة، ومن شان ىذا التغيير أن يشكل دافعاً مع مرور الوقت يكبر األشخاص ويكتسبون 
 أر نوعية العالقة ذاتيا. وىنا تنشن يتغّير سموك اآلخرين المشاركين في العالقة، كما تتغيّ قويًا أل

، وتكون النتيجة إّما ركة التي تسير وفقيا ىذه العالقةلى إعادة النظر في القواعد المشتإالحاجة 
 ر ، أو تدىورىا وصواًل إلى إنيائيا.توثيق العالقة أكثر وأكث

 المرحمة السادسة : التدىور:. 6

منيما في  كلّ  أول األمر، حيث يبدأعمى عالقتيما  أدىور قد بدأ يطر الت قد اليالحظ الطرفان أنّ 
كانا يتشاركان فييا لم تعد ليا  . فاألعمال التيومعنوياً  السير في طريق مختمف عن األخر مادياً 

المفتات واأللفاظ التي كان ليا قيمة كبرى لم تعد تثير االنتباه. وتمك القواعد  نّ أىمية، كما أ
حضان تطور العالقة صارت أشبو بالقيود التي ربما يستسمم ليا أواألصول التي نشأت في 
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التدىور إلى ىذه المرحمة  الشخص دون حماس أو رغبة وقد يحاول التخّمص منيا. وعندما يصل
لى الفناء، حيث يصبح سموك كل فرد طرف في العالقة إن نتوقع أن العالقة في طريقيا أعمينا 

ال اىمية لو وال تأثير بالنسبة لألفراد الخرين اطراف العالقة، واليبقى سوى الخطوة الخيرة المؤلمة 
في إنياء ىذه العالقة  بما تتضمنو من حل وفراق لكل االلتزامات القانونية والتعاقدية بين 

 .(374-1991،369)روبن،األطراف المعنية.

أّن العالقات االجتماعية تنشأ وتتطّور وفق مجموعة من المراحل،  ترى الباحثة انطالقًا مماسبق
في أزمنتيا وطرق تشكميا وانتقاليا من فرد آلخر، ومن مجموعة ألخرى.  ىذه المراحل تختمف

ائصيا ومراحميا المتفردة عن العالقات قائمة طبيعتيا وخصوىذا مايجعل لكّل عالقة اجتماعية 
و اإلطالق، ذلك أّنو اليوجد شخصين متشابيتين عمى وج ن نجد عالقتينأ فاليمكن .األخرى

ّنو  التسير كّل أومن الواجب اإلشارة إلى في الطبائع واألفكار والصفات.  متشابيين تماماً 
في ىذا  السياق بطريقة منتظمة، فقد تتوقف عند مرحمة معّينة ولمدة طويمة ، أو  العالقات  دائماً 

تتراجع لبعض الوقت ثّم تعود لمتطّور بعد ذلك، وقد تنتيي بنياية مرحمة معّينة لمدة زمنية طويمة، 
 .ن تنتييأّر في مرحمة معّينة دون و التتدىور بل تستمأ

 Social Relationships at Universityة:العالقات االجتماعية في الجامعًا: بعسا

إن أىمّية المؤسسات التعميمية في المجتمع الحديث التكمن في مناىجيا الدراسية وال فيما    
نتعممو من م ما في بيئة التنظيم االجتماعي لممؤسسة نفسيا أّي يارات معرفية وسموكّية فحسب، وا 

المؤسسة ألّنيا تعمل عمى غرس وتأكيد القيم في نوعية وشكل العالقات االجتماعية داخل 
والمفاىيم والسموكيات المالئمة لطبيعة المجتمع مثل الوالء والطاعة والتعاون والتنافس والجد 

 العمل فييا.  واستمرار والمثابرة وىي قيم مطموبة الستقرار

نسانية تتنا نّ وانطالقا من أ ول اإلنسان كموضوع منظومة التربية والتعميم ىي عممية اجتماعية وا 
أساسي من مختمف جوانبو االجتماعية والتعميمية والثقافية واالقتصادية، فإّن لمعالقات االجتماعية 

في إنجاح العمل داخل ىذه المؤسسة وتحقيقيا ألىدافيا)وسوف  والتفاعل االجتماعي دورا أساسياً 
يصّح ىذا الكالم عمى كاّفة المؤسسات االجتماعية في المجتمع، فكيف إذا كان (.2010،18،

األمر يتعّمق بالجامعة الّتي تعّد رائدة المؤسسات التربوية االجتماعية في المجتمع، كونيا تضّم 
 الشريحة البشرية األكثر أىمية في حياة المجتمعات وأداة تطويرىا وتقدميا. 

في نظريتو االجتماعية الثقافية أّن السياق Vygotsky يجوتسكي خرى يؤّكد فأومن ناحية "
 ر في االرتقاء المعرفي واالنفعالي واالجتماعي، من خالل مستويين: أوليما مستوىالحضاري يؤثّ 

المؤسسات االجتماعية مثل المدرسة واألسرة والجامعة واألدوات المساعدة ليا مثل االبتكارات 
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مستوى الثّاني فيو التفاعل االجتماعي بين الطالب والراشدين في تمك العممية المختمفة. أّما ال
المؤسسة واّلذين يمدونو بإرشادات وتدريبات اجتماعية تساعد في حّل المشكالت اّلتي 

فالجامعة كنظام اجتماعي تحكميا عالقات متبادلة بين  (.192-2005،191تواجيو")درويش،
رزًا في تحديد سموك األفراد وتوجياتيم داخل بنائيا منسوبييا، تؤدي ىذه العالقات دورًا با

 (.2001،83،االجتماعي وتمّثل بعدًا ميمًا في تحقيق األىداف")فممبان
المجتمع الجامعي صورة مصغرة عن المجتمع الكبير اّلذي يوجد ك يمكن لمباحثة القول بأّن لبذ

مة بين أفراده والتي تعتبر السّ فيو بخصائصو ومكوناتو وتنوعو وتفاعالتو والعالقات القائمة 
في مركزًا ىاّمًا  يحتلّ وتزداد أىمّية الجانب االجتماعي في الجامعة كونو  مجتمع. المميزة لكلّ 

اتية االجتماعية من خالل ذّ نات الّ مرحمة تعميق المكوّ ىذه المرحمة ىي  ألنّ  ،حياة الشباب
تمّثل الجامعة البيئة المالئمة والحاضنة العالقات والتفاعالت بين الشاب وباقي أفراد المجتمع، و 

لتنمية العالقات االجتماعية المختمفة بين الشباب الجامعي، بما توفره ليم من لقاءات مع 
حيانًا كثيرة، وىذا وتختمف أ حياناً قد تتشابو أ وثقافاتٍ  وشخصياتٍ  وعقائدَ  أشخاص يحممون أفكاراً 

ت والتجارب التي تساعده عمى التكّيف مع مجتمعو اب الجامعي الكثير من الخبرابدوره يكسب الشّ 
وتنميتيا وتطويرىا، إضافة إلى ماتقدمو لطمبتيا من معارف  وبناء شخصيتو االجتماعية

ومعمومات وميارات، وماتقيمو من نشاطات عمى مستوى الجامعة تعّمق فيميم لمعالقات والقيم 
سواء  عالقات اجتماعية مختمفة وناجحة إقامةاالجتماعية وتكسبيم الخبرات اّلتي تساعدىم عمى 

مع زمالئيم في الجامعة او مع اآلخرين من أفراد مجتمعيم اّلذي ينتمون إليو، أو في المجتمع 
يأتي  الكبير)العالم( بشكل يضمن الخصوصية الثقافية واالجتماعية لمجتمعيم أو وطنيم األّم.)

شكاالتيا الجسمية الطالب إلى الجامعة وىم يوشكون عمى تجاوز مرحمة ال مراىقة بتبعاتيا وا 
فس، والميل إلى ة بكثير من االعتداد بالنّ ة، فيمجؤون إلى الحياة الجامعيّ ة واالجتماعيّ فسيّ والنّ 

التحّرر من سمطة الوالدين، وأّي سمطة مماثمة، وكذلك الميل إلى الرفض والنقد والمعارضة 
فساح المجال أماميم لمتعبيرن تقوم باحتضانأواالحتجاج، وينتظرون من الجامعة  عن  الحرّ  يم، وا 

مبية احتياجاتيم في ضوء فيم وتقدير خصائصيم النمائية وطبيعة تذواتيم وطاقاتيم وأفكارىم، و 
ل الجامعة تجمّعًا تشكّ  "إذاً  (.118-2004،117درباشي،()المرحمة االرتقائية اّلتي يمرون فييا

وثقافات اجتماعية متنوعة يمتحقون بيا في مرحمة معّين اجتماعيًا يضّم أفرادَا من شرائح وطبقات 
من مراحل حياتيم لمتابعة مسيرتيم التعميمية وتحقيق أىدافيم في ىذا المجال. وىذا التجمع 
يستجيب لوظائف معّينة يعمل األفراد عمى تحقيقيا، ويتمّيز بالوظائف االجتماعية األساسية اّلتي 

حمة المشتركة لضمان استمرارية مجتمعيم في الوجود، وىذا يقوم بيا األفراد أثناء ىذه المر 
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شباع حاجاتيم المختمفة السيما االجتماعية  يستدعي تفاعل األفراد بطرائق مختمفة لتحقيق وا 
 بتصّرف(.44، 2006منيا") بوبكر،

 
 في الجامعة فهي: اّلتي يقيمها الطلبةهّم انواع العالقات االجتماعية أأّما .1

 Relations among Student and hisالطالب مع زمالئه:عالقة  .1.1
Colleagues 

تعتبر فئة الشباب الفئة األكثر ديناميكية وحيوية في أي مجتمع فيي تضم كبار         
المراىقين وصغار البالغين، أي فترة الطاقات المتجددة والقدرات واإلمكانات المندفعة، والشباب ىم 

ه ويعممون عمى تجسيدىا واقعيًا من خالل تحقيق أىداف مجتمعيم من يحمل فكر مجتمعيم ورؤا
شباعيا في إطار  وتطمعاتو. وبالمقابل فإّن ليذه الفئة ذاتيا حاجات ورغبات يسعون إلى تحقيقيا وا 
عمميات التفاعل والتواصل االجتماعي التي يقومون بيا ضمن مجتمعاتيم. فحاجات الشباب إلى 

لى بناء ذواتيم المستقبمية وتشكيل شخصياتيم االجتماعية والّتعبير الشعور باألمان وحاجاتيم إ
وقات الفراغ واالبتعاد عن الشعور بالممل والقمق في سبيل التكّيف والتوافق مع أعن أنفسيم وملء 

المجتمع اّلذي يعيشون فيو، كل ىذه يدفعيم إلى التفاعل والتواصل مع الناس من حوليم، ولعّل 
والعالقات التي يقيميا الطمبة الجامعيون ىي عالقاتيم ضمن الجامعة مع زمالئيم أىم التفاعالت 

 لما ليذه العالقات من أىمية بالغة في صقل وتشكيل شخصياتيم االجتماعية وبنائيا.

" الحياة الجامعية يمكن أن تكون مرىقة، لكّنيا بال أدنى شّك من أكثر التجارب اّلتي التُنسى في 
يا تمثل فترة حرجة من النمو إذ تّضّم أواخر المراىقين وصغار البالغين، إضافة إلى حياة الفرد ألنّ 

ظيور مجموعة من العوامل االجتماعية في ىذه الفترة مثل العالقات العاطفية والمنظمات 
 Aituisi etوالنوادي واألنشطة الرياضية واّلتي قد يكون ليا آثارىا عمى األداء األكاديمي لمطمبة")

al,2010, From the Internet) 

التصّرف في  الطالب الجامعي عمى جانب كبير من الذكاء االجتماعي اّلذي نريد بو القدرة عمىو 
في  ما يتقدم الطالبوبقدر  موك االجتماعي والتنبؤ بو،عمى مالحظة السّ و المواقف االجتماعية 

التعامل مع اآلخرين وعقد يتّضح من  التعميم العالي، يالحظ لديو تغّير تدريجي سرعان ما
وتتّضح لدى الطالب الجامعي رغبة برزت منذ . "إلى التوازن االجتماعي الصالت بينو وبينيم

والنزوع إلى محاولة كسر أّي قيد يوضع عمى نشاطو وتنميتيا  البموغ ىي الرغبة في توجيو اّلّذات
حية اّلتي تنكشف صراحة منذ وأّي حاجز يقف في وجيو ورغبتو في االستقالل. وىذه الرغبة الكفا

من تأكيد اّلّذات حيال التبعية اّلتي  عةً متنوّ  الجامعي أشكاالً  الطالبتوّطد المراىقة تتّخذ لدى 
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وتتفاقم الحالة إذ يصبح الطالب الجامعي ، اّن الراشدين يريدون تخميده فييا و صواباً أيعتقد خطأ 
وتوزيع الدروس في كل أيام األسبوع  مر سنوات من االنضباط المدرسي الصا ألول مّرة بعد

 الطالبوساعات اليوم، حّرًا خالل ساعات من يومو وغير ممزم بحضور جميع الدروس. ويحّس 
بحّقو في حرّية كان محروما منيا ىي حرّية الخروج من البيت والعودة إليو في ساعات يختارىا 

ذا كان الفتى معتداًل واألسرة متفّيمة مضت األمور د ون أن ينكسر شيء ذو أىمّية .أّما ىو. وا 
لمتنازل عن بعض سمطتيا فإن  ةعمال حريتو أو األسرة غير مستعدّ في است إذا كان الفتى متطّرفاً 

االختالفات في شأن أوقات الخروج والدخول واختيار القرارات والفعاليات المختمفة يمكن أن تتّخذ 
يسعى الفتى سعيًا حثيثًا وراء التكّيف وراء ىذه العواصف  أشكااًل من العنف غير معيودة.

االجتماعي، لكن ذلك يجب أال يجعل حقيقة تفوتنا، فقد ينجح الفرد في تحقيقو تكّيفو االجتماعي 
ّنو في سالم نو في سالم مع اآلخرين ال يعني أ، فكو عني ذلك أّنو حّقق تكّيفو الشخصيدون أن ي

جز عمى حساب تنازالت وتسويات قد تتركو في مع نفسو. بل وقد يكون السالم مع اآلخرين قد تن
من النجاح  ارًا مناسباً صراع مع نفسو. وبالمقابل فإّنو لن يحّقق التكّيف الشخصي مالم يحّقق مقد

. "وىنا يأتي دور األصدقاء واألقران اّلذي يعتبر أىّم أنواع  (372، 1982 زىران،)" االجتماعي
فوجود عالقة وثيقة مع صديق ىي مصدر ميّم وضرورّي العالقات االجتماعية في حياة الّشاب، 

لمدعم العاطفي وخاّصة عند وجود مشاكل بين الطالب وأسرتو، وكونو عضوًا في مجموعة من 
األصدقاء والنظراء ىو أساسي لتشكيل اليوية االجتماعية ومشاعر االنتماء وتكوين رأس المال 

ي الدعم االجتماعي اّلذي يشّكل األساس في االجتماعي والشبكات االجتماعية إضافة إلى تّمق
سيامو في تقّدم مجتمعو")  (.Olsson,2011,5فاعمية الفرد االجتماعية وا 

والنضج االجتماعي اّلذي يكتسبو الطالب الجامعي خالل المرحمة الجامعية يمكنو من إدراك ذاتو 
طوات واسعة في خالل نموه ىوية شخصية وسار خ واآلخرين إدراكًا موضوعيًا، فيو اكتسب

. وقام بتنميتيا وصقميا من خالل عالقاتو مع زمالئو في الجامعة طريق تكامل شخصيتو الكمّية،
فيو قادر عمى االستجابة التفريقية بموجب حاجاتو وبموجب المواقف ويوجو توتره وانفعاالتو 

سية واالنفتاح والقّوة بالحسا واندفاعاتو في سموك بّناء إلنجاز أىداف إيجابية بعيدة المدى محتفظاً 
لمنتمية إلى المراىقة المتأّخرة الدافعية والدرجة العالمية من الرضا واالستمتاع وىي السمات ا

(Piikunas, 1976, 305ف .) يو يقيم مع أقرانو نماذج من العالقات المتبادلة يؤّثر فييم ويتأّثر
ن وضعو وعممو ويستمّر في تنمية الرضا م وىو يستمدّ  .استجاباتو من مرونةبو  تّصفتبما  ،بيم

مخزونو من القدرات والميارات ووجيات النظر. وىو تعّمم ومازال يتعّمم االعتراف بحدوده الخاّصة 
ويقبل التسويات والحدود التكيفّية  وىو متوافق مع الواقع في معظم وجوىو يحاول أن يتّصل 

متبادل وىو يقّدر نتائج عممو ويسعى اتصاال ناجحا باآلخر ينفي حدود الموضوعية واالحترام ال
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" فالعالقات االجتماعية بين إلى االسيام في خدمة مجتمعو وأّمتو وفي خدمة اإلنسانية إن أمكن.
الشباب تتضمن بالضرورة اشتراك مجموعة من األفراد بينيم درجات مقاربة من الفيم المعنوي 

سي في عممّية التفاعل االجتماعي والعاطفي ولكل منيم ذات اجتماعية خاّصة تدخل بشكل أسا
والنمو االجتماعي لكل مشترك في لتؤّثر وتتأّثر وتحدث تغييرات في الثقافة واليوية الشخصية 

ات التفاعل ىذه. فيي ترتبط بشكل أساسي بجوانب الشخصية المختمفة كالخبرة والثقافة يّ عمم
ن خالل العالقات االجتماعية لتستقر في واألذواق والمواقف والقيم واألفكار، واّلتي عادة ماتنتقل م

مكان ما في الالوعي وتعيد ترتيب مكونات الشخصية المختمفة لكل فرد داخل في عممية التفاعل 
 (.Silver and Lee, 2013,208-210االجتماعي")

"ومن جية أخرى فإن المشاركة في مجموعات اجتماعية يطّور ميارات التواصل االجتماعي مع 
ّلتي تمّثل جزءًا أساسيًا في تطّور المجتمع الحديث، ألّنيا تساعد عمى توسيع تجارب اآلخرين، وا

الحياة واألفكار ووجيات نظر أعضاء المجموعات، كما يوّفر مجتمع مدني نشط قائم عمى 
(.بذلك يمكن القول أّن العالقات بين Dalton et al, 2001,1التفاعل اإليجابي بين أفراده")

وزمالئو ىي من أىّم العالقات اّلتي يقيميا الفرد خالل حياتو، كونيا تساعده الّشاب الجامعي 
عمى صقل شخصيتو االجتماعية وتنميتيا بشكل تفاعمي بناء عمى تجارب وخبرات واقعية 

 متنّوعة، وقد يكون لتمك العالقات تأثيرات في الفرد تستمّر طيمة حياتو.

  Relations Among Students and Professorsمع أساتذته:عالقة الطالب  .2.1
 داخل كان سواءً  بينيم اجتماعي تفاعل وجود بالضرورة يعني ىذا البشرية الجماعة وجود إن

 ىناك يكون أن الطبيعي ومن الجماعة، ىذه حجم عن النظر بغض خارجيا أم التعميمية المؤسسة
 وىذا وغيرىم، واإلداريين كالمدرسين التعميمي  الجماعي العمل بؤرة في الجماعة أفرادتفاعل بين 

 سواءً  وخارجيا الجامعة داخل االجتماعي التفاعل في أساسًيا دوًرا الجامعة في لممدرس أن يعني
ة التعميمي مستوياتيم بمختمف الجامعة في الدارسين أم المدرسين مع التفاعل ذلك كان
حياتو الدراسي اّلذين يتواصل معيم عن (. فالمدرس يمعب دورا أساسيًا في 2006،4،ركات)ب

طريق المقاءات والمحاضرات، "إن المقاءات واالجتماعات اّلتي تجمع أفراد جماعة معّينة ىي في 
معظميا إيجابية لتطوير العافية الّنفسية واالجتماعية لمفرد وتشكيل اليوية، ولكن ىناك حاجة 

ياة الجديدة خاّصة في ظّل التّطّور التكنولوجي لمتعديل المستمّر لالتجاىات واألذواق وأنماط الح
 ةمبم وشخصيتو وخبراتو في مساعدة الطوالثورة المعموماتية المتسارعة، من ىنا يأتي دور المعمّ 

، يمعمى التفاعل اإليجابي من خالل المقاءات  واالجتماعات اّلتي تجمعو بيم والنقاش والحوار مع
 وىم االجتماعي في نظام من التفاعل اإليجابي.إذ يتوجب عميو دعم الطمبة وتوجيو نم
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( Alerby &Hertting,2007,8 والشّك أّن التّأثير في الدراسين والمتعممين يحتاج المتالك .)
ميارات وقدرات خاّصة، تمّكن المدّرس من تحقيق األىداف التربوية وتنمية الجوانب المراد تنميتيا 

ة البراعة التربوّية الّتي التعّد مجرد ممارسة وأسموب في شخصيات المتعممين، )وىنا تكمن أىميّ 
بل ىي طريقة لمحياة والتفاعل، إنيا مسألة تعكس الميارة والخبرة مع الحدس الجيد وأساسيات 
اإلنسانية. فيجب أن يكون المعّمم قادرًا عمى تفسير داخل الطاّلب من األفكار والمشاعر والميزات 

الدوافع المكنونة، ومن ثّم يعمل عمى التأثير من خالل ببناء المفاىيم االجتماعية الداخمية لمطمبة و 
االجتماعية التربوية الصحيحة في ذوات الطمبة وفقًا لطبيعة كل طالب وبما يساعده عمى التكّيف 

(.وفي إطار Alerby &Hertting,2007,8 االجتماعي وبناء عالقات جيدة مع اآلخرين( ) 
رم الجامعة تعتبر" عالقة األستاذ الجامعي بالطالب ىي فريدة من العمميات التفاعمية داخل ح

نوعيا كونيا تتّم في سياق محدد ىو الجامعة ومرتبطة بدور كّل من األستاذ والطالب تجاه 
اآلخر، وىذه األدوار تستتبع إعداد الطالب لممشاركة في المجتمع من خالل الموارد االجتماعية 

أجل إعداد الطالب لممستقبل وتزويده بالقدرة عمى التقّدم. وسوء  التي تقّدم لو في الجامعة من
مايدفع الطالب تكاليف اخفاقيا من سوء األداء ورعاية  االستثمار في مثل ىذه العالقة غالباً 

عمى تطويرىا ىو مايجعميا منتجة عمى  تمام المعّمم بيذه العالقة وعمموالمعمم ليذه العالقة، فاى
ىدافيا التربوية. فشعور أالي من تحقيق ديميًا وثقافيًا واجتماعيًا، ويمكنيا بالتّ كاّفة المستويات أكا

الطمبة باىتمام معممييم وثقتيم لكل طالب بشكل خاّص يدفعيم لتحويل تمك العالقة إلى منتجة 
ويعطونيا األىمية الكافية بحيث تساعدىم عمى تطوير شخصياتيم وصقميا وفقا لتوجييات 

رشاد (. وعمى الرغم من النظرة السائدة ليذا النوع من Muller,2001,243اتيم")أساتذتيم وا 
طالب عمى اّنيا عالقة تربوية تعميمية بصورة خالصة، فإّن لمجانب االجتماعي  -العالقات أستاذ

ليذه العالقة اىمّية كبرى في حياة الطمبة قد يفوق تأثيرىا الجانب التعميمي، فالمعّمم ىو قدوة 
وكياتو وأفكاره معتقداتو، لذا  تعتبر ىذه العالقة من أخطر أنواع العالقات االجتماعية المتعّمم بسم

القائمة داخل الحرم الجامعي وأكثرىا حساسية، لما لألستاذ من تأثير شعوري والشعوري في 
 وجدان الطالب االجتماعي فيو يمثل قدوتو التي يحاول التشبو بيا في كل أمر.

يسود المجتمع الجامعي نوٌع ثالث من العالقات االجتماعية اّلتي  ذ:أستا -عالقة أستاذ.3.1
تحمل تأثيرات اليستيان بيا عمى التفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعية القائمة في الجامعية، 

جل أأستاذ. وىذه العالقات تمعب دورًا بارزًا في تنظيم الجيود التربوية من  -وىو عالقة أستاذ
( وىذه العالقات ىي اّلتي توّفر بيئة التعّمم المناسبة 2001،85مرجوة)فممبان،تحقيق اليداف ال

 لتكوين شخصيات المتعممين.
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 Developing the Social Relations atتنمية العالقات االجتماعية في الجامعة: .2
University                                                                             

الحياة الجامعية ساحة  تعتبرلذلك  ،كاديمية مينية اجتماعية ثقافيةأإن الجامعة مؤسسة عممية 
التربويون د ويؤكّ  ،مناسبة لتنمية العالقات االجتماعية وميارات التواصل االجتماعي لدى النشء

أن عممية التعميم بشكل عام، والتعميم الجامعي بشكل خاّص ليما أبعاد كبيرة وخطيرة في آن 
واحد، ألّن العممّية التعميمية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ونفسية وثقافية، باإلضافة إلى كونيا 

سة التعميم في تنمية اّلب سياعممية مستمرة ليست مرتبطة بزمان ومكان وجيل معّين "يستثمر الطّ 
العالقات االجتماعية لمحصول عمى عائدات من الدعم  سواء الشخصية واألكاديمية واالجتماعية 
من أجل تقّدم األىداف األكاديمية والفردية. ففي الجامعة يقيم الطمبة مجموعات واسعة وفرعية 

المال االجتماعي وصقل  متعددة من العالقات االجتماعية داخل وخارج بيئة التعّمم لتشكيل رأس
وييدف القائمون عمى عممية التنشئة  (.Dawson,2008,225اّلذات االجتماعية وتطويرىا )

االجتماعية إلى تنمية اّلسموك االجتماعي المالئم لدى النشء، فيكون التعاون أبرز صور الّسموك 
مارسة األنشطة المحّبذ اجتماعيًا بمايتضّمنو من مساعدة اآلخرين والتخطيط المشترك وم

 مصغًرا، مجتمًعا وغيرىا وأندية وأنشطة مرافق من عميو تشتمل بما الجامعةُتَعد  و الجماعية.)
 ومحاضرات تدريسية قاعات مجرد ليست الجامعية فالحياة األكبر، لممجتمع مصغرة صورةو أ

 أن الباحثين بعض ويرى .جميعيا الجامعي العمل عناصر بين التفاعل محصمة ىي بل وأساتذة،
 متكامل تربوي مجتمع فالجامعة نفسيا، الحياة ىو بل لمحياة، يعد ال بشري معجت مكان الجامعة
 بما الشباب شخصية بناء في تسيم الجامعية البيئةو  ودينامياتو، البشري تمعلمجا صفات يعكس
نما واحد،  لعامل، التأثير ىذا يعود وال بيا. طال قيم في التأثير في كبير دور من تمتمكو  لعدة وا 
ولكي  (.2007،85 ود،الزيّ ط()والنشا الزمالة وعالقات والمدرس بالمناىج يتعمق منيا عوامل

من تعميق القيم االجتماعية لدى طالبيا بمايؤىميم لمتعامل الراشد مع االخرين في  تتمكن الجامعة
تقان لغة ال واالقتصادية الحياة االجتماعية والسياسية وار، والتحّمي بروح التسامح حلممجتمع، وا 

الفكري والثقافي واالجتماعي والسياسي والديني، واالعتزاز بعقيدتيم ودينيم وفكرىم، واحترام عقائد 
عمى الجامعة االخرين وأفكارىم، بيدف تحقيق حالة من التماسك والتكافل االجتماعي فإّنو يتعّين 

واالجتماعي والوظيفي لمجامعة في المناخ الفكري واإلداري إحداث تغييرات جوىرية 
 ،ويتّم ىذا التغيير وفق مبادئ وأسس تربوية وعممية صحيحة ومدروسة(، 2006،342،أحمد)

مة نقل المجتمع من الخصائص التقميدية إلى الخصائص المتقدّ  عمىالجامعة تعمل   بحيث
 نّ ير المجتمع خاّصة أعدة أساسية لتطو المتمثمة في الديناميكية المتجددة والعقالنية الواعية، كقا

 (.1997 ،15اّلذي توجد فيو) الثبيتي،لممجتمع الكبير  راً مصغّ  الجامعة تعتبر تمثيالً 
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في عالم تكنولوجيا االّتصاالت تعّرض الشباب لمؤّثرات مختمفة  ظلّ في ترى الباحثة أّنو و 
المناسبة لمطمبة إلقامة والبيئة  األجواء الجامعة أصبح من الضروري أن توّفروالمعمومات الجديد، 

وىذا بدوره  ىتدريسي من جية أخر ر اإلداري والدعالقات جيدة فيمابينيم من جية ومع الكا
فاإلرشاد اآلخرين من حوليم. لذلك يكسبيم الثقة والقدرة عمى إقامة عالقات متينة وقوية مع 

نحو أساليب  -لجامعةاّلذي يمارسو القائمون عمى العممية التربوية والتعميمية في ا-والتوجيو
التفاعل االجتماعي السميم وكيفية تحقيق التفاعل الناجح يترتب عميو نتائج أخالقية واجتماعية 
سميمة، "وىنا يجب عمى المرشد والموجو الممّثل باألستاذ الجامعي أن ينتبو إلى تغّيرات العصر 

تثير فضول الناشئين  ليتمكن من التأكيد عمى الثوابت المطموب تدعيميا ولكن بطرق عصرية
رات إدارة الّسموك وميارات التواصل الناجح حسب اوتحّفز عقوليم. إذ البّد من امتالك مي

. ومن جية أخرى يعتبر الحوار والنقاش من أىّم ((Dawson,2008,228 المواقف المختمف"
 .لدى طمبتو اّلتي يمكن أن يعتمدىا المدرس في تنمية العالقات االجتماعيةاألساليب التفاعمية 

ولتنمية النقاش أىمّية كبيرة في مساعدة الطمبة عمى امتالك ثقافة الحوار وتقّبل آراء اآلخرين  
 .واحتراميا، مع إمكانية الدفاع عن اآلراء الشخصية المتكّونة من الخبرات والتجارب اّلّذاتية

 أسموب الحوار عمى أربعة مستويات: يسود الجامعة عموماً  و
الطالب، طبع المحاضرات بطابع اكاديمي ارتقى إلى  –ل : حوار األستاذ المستوى األو 

مستوى المشاركة بين الطرفين ودفع األستاذ إلى مزيد من العناية بالتحضير، وبالطالب 
 إلى مزيد من المطالعة ليكون بمستوى النقاش.

األساتذة وارتقى أستاذ، تجاوز الخالفات الطبيعية بين  -المستوى الثّاني: حوار األستاذ
إلى مستوى من الديمقراطية تمثمت في المجالس التمثيمية في الكميات وفي مجمس 

 الجامعة وعمى دور الجامعة، كما تمثّمت في أجواء البحث العممي والنقد البّناء.
الطالب، في الجمعيات العامة والمناظرات والبيانات  -المستوى الثّالث: حوار الطالب

حرارة ومنافسة ديمقراطية. ذلك كمو تحت رعاية االتحاد الوطني لمطمبة  المتبادلة انعكس
 في أجواء ديمقراطية تمجأ إلى انتخابات واستفتاءات .

وحوار عمى مستوى رابع بين األساتذة والطالب عمى مستوى نقابتييما)رابطة األساتذة 
 واالتحاد الوطني لطمبة الجامعة( .

واالزدىار لمجامعة وبدون ىذه الحوارات الحياة  ىذه الحوارات ىي سمات عصر القوة
وعن طريق ىذه الحوارات السائدة في المجتمع  (1999،31جامعية سميمة)أبوممحم،

ويبرز دور . الجامعة يمكن اكساب الطمبة خبرات وميارات التفاعل اإليجابي مع اآلخرين
من خالل تماعية معالقات االجفي تنمية الميارات العممية ل الجامعة الميم والكبير
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ومكممة والمناىج المقررة التي تكون موازية لمتدريس النظري  واألنشطة برامجيا التدريبية
لتزويد الطالب بالمعمومات العممية والنظرية التي تفيده وتنمي معموماتو النظرية  ا،لي

ن تساير التطور العممي والتكنولوجي في أوالعممية العامة. وىذا يتطمب من الجامعة 
ن تضع أو  من األبنية وأدوات األنشطة، حدث المستمزماتأن توفر أالعالم بدرجة كبيرة و 

 ثناء الدراسة.أخطط منظمة ودقيقة لتطوير البناء المياري لمطالب خالل تواجده فييا 
فالتعميم الجامعي يجب أن يشمل جوانب شخصية المتعّمم المختمفة من النفسية والجسمية 

 واالجتماعية. والوجدانية والميارية

 خاتمة:

والتكّيف االجتماعي مع المجتمع اّلذي نعيش االجتماعية من أىّم مظاىر النمو  قاتتعتبر العال  
من أجل بناء المجتمع يدًا فيو، وىي أداة ووسيمة أساسية لمحوار والتفاىم والتواصل مع اآلخرين 

بذلك تصبح قناة لتحقيق  وىي .في إطار التطور العالميبيد والسير بو نحو ركب الحضارة 
حيث تساعد عمى التنمية والتحّضر وفق معطيات العصر  المواطنية الحقيقة بأبيى وأجلِّ صورىا

اّلذي نعيشو مع المحافظة عمى اليوية الوطنية من االندثار والضياع في بوتقة الوطنيات األخرى 
ظيمة. حيث يعّد موضوع تنمية وىذا ماجعل لتنميتيا وتربيتيا لدى الناشئة أىمّية عفي العالم. 

العالقات االجتماعية من الميام الرئيسة لمؤّسسات المجتمع التربوّية اّلتي تيدف لتنمية المجتمع 
وتطويره عبر الكوادر البشرية اّلتي تخرجيا بعد تسميحيا بالقيم والفكر  والثقافة اّلتي تساعدىا عمى 

 التواصل والحوار والبناء والتطوير.
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 : المسؤولية الوطنيةلثاث   لفصل الا

The Third Chapter: National Responsibility 

 مقد مة.   
 المواطنة والوطنية.أو الً:  مفهوما  

 .وأهدافها  الوطنيةتربية  ثانياً: ال
 في المرحلة الجامعية.  ثالثاً: التربية الوطنية

 المسؤولية الوطنية.رابعاً:  
 عناصر المسؤولية الوطنية)األساسية والفرعية(.خامساً: 
 مجاالت المسؤولية الوطنية. سادساً:
 خاتمة
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 introductionمقّدمة:

يتمّيز كّل مجتمع إنساني بخصائص تكوينية، تشمل األرض والشعب والعالقات االجتماعية 
بين أفراده، إضافة إلى األىداف اّلتي تنّظم مسيرتو وتوجياتو اإلنسانية الحياتية  القائمة

والمستقبمية. وذلك كّمو في نسق ثقافي خاّص، يتضّمن منظومة من العادات والتقاليد واألعراف 
. في عصر العولمة (2008،37و ذاك) الّشّماس،أاّلتي تعّبر بمجميا عن فمسفة ىذا المجتمع 

االعتراف باالختالف والتعامل مع حقائقو ولوازمو،  ذي نعيشو اليوم بات المطموب منا جميعاً الّ 
عد وفق عقمية حضارية  تواصمية، التنبذ و التيّمش، إّنما تتحاور وتتواصل وتتفاعل عمى الصّ 

كاّفة. إن االختالفات بين البشر، وحتى التخرج عن نطاقيا المشروع والطبيعي، ىي بحاجة إلى 
ف رّ واحد، يحمييا من نزعات التطّ  ياج أخالقي وقانوني، يحمي ىذه الحقيقة ويضبطيا في آنٍ س

والغمو والعدوان والمغامرة، ويضبطيا بقيم االئتالف والوحدة، حتى التتحول إلى عامل لمتشتيت 
أن والتشّظي. وىذا السياج القانوني واألخالقي يتجسد في قيم التسامح وحقوق اإلنسان. فال يمكن 

يدار االختالف في الدائرة الوطنية واالجتماعية عمى نحو إيجابي وحضاري، إال بااللتزام بمرجعية 
المواطنة وحقوق اإلنسان فيي الضابطة، اّلتي التحّول االختالفات إلى عناوين لمتشظي والحروب 

خروج عن المفتوحة. فاالختالفات في الدائرة الوطنية واالجتماعية بكل مستوياتيا التعني ال
الحوار والتواصل بين مكونات المجتمع والوطن و (. 18-2006،17مقتضيات الجماعة)محفوظ،

الواحد، ىي أىم الخيارات االستراتيجية التي ينبغي أن نوّفر كل الشروط لنوّفرىا في فضائنا 
ثقافتنا االجتماعي. وىذا بطبيعة الحال بحاجة إلى مشروع إصالح ثقافي يتجو إلى إعادة صياغة 

الوطنية واالجتماعية عمى أسس أكثر عداًل ومساواة واعترافًا باآلخر واحترامًا لكّل أشكال التنوّع 
(. فالمطموب أن نتحاور مع 2006،56واالختالف المتوافرة في محيطنا االجتماعي)محفوظ،

حد في بعضنا البعض، عمى قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. والتوجد سمطة أل
تفتيش عقائد البشر واّتخاذ اإلجراءات الالزمة في ضوء عممية التفتيش. كل المواطنين سواء في 
ضرورة صيانة حرمتيم واحترام عقائدىم وأفكارىم، والسماح ليم بالتعبير عنيا في ظّل قانون 

(.والشك أّن تحقيق ذلك كّمو يعتبر 2006،94يحمي الجميع ويصون خصوصياتيم.)محفوظ،
ولية تمقى عمى كاىل مؤسسات المجتمع التربوية والتعميمية بالدرجة األولى كونيا المعني مسؤ 

كسابو الثقافة االجتماعية المرغوبة، اّلتي تساعده عمى الوعي  المباشر بمسألة تربية النشء وا 
ه بمجريات األحداث العالمية والتفاعل معيا بإيجابية ناقدة ومنفتحة  في إطار من المسؤولية تجا

 الوطن األّم بالدرجة األولى.

من  مااتيتجميّ الوطنية و ، يصبح موضوع المواطنة و سوريةفي ظروف  كاّلتي نعيشيا اليوم في  و
بسبب تزايد اليجمات والضغوطات الخارجية،  الموضوعات األكثر خطورة وأىمّية وحساسية،
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لوطن الواحد تحت تأثير واّلتي تيدف إلحداث نوع من الصدام االجتماعي الطائفي بين أبناء ا
نطقة، أفكار وتوجيات مذىبية وطائفية يحاول الغرب توريدىا إلى وطننا عبر عمالئو في الم

وتزرع الخالفات المستوردة من الخارج بينيم، وتعمل عمى تفتيت  لتقّسم أبناء الوطن الواحد
من  وعريق. لذلك فإنّ ىويتيم الوطنية ووجودىم الحضاري والثقافي، وتدمر إنجازاتيم وتاريخيم ال

واجب كل فرد تحمل مسؤولياتو تجاه وطنو لحمايتو من التقسيم والتفتيت في ضوء ماتفرضو 
وتنمية الّشعور باالنتماء إلى  من واجبات تجاه الوطن واألرض والدولة. وىذا يتطّمب المواطنة

 عاون بين المواطنين. الوطن واالعتزاز بو، وغرس حّب النظام واالتجاىات الوطنية، والتفاىم والت

 ityand National Citizenship :و الوطنية المواطنةثانيًا: مفهوما 
لمفيوم عمى الرغم من ارتباط مفيوم المواطنة بنشأة الدولة الحديثة اّلتي أخذ منيا ا المواطنة:.1

إال أننا نالحظ خالل السنوات الماضية أن ىذا المفيوم يحظى باىتمام  أبعاده ومضامينو الحديثة،
و موضع إعادة اكتشاف، فعمى مستوى العموم السياسية واالجتماعية، كما عمى كبير نسبيًا، وكأنّ 

مستوى الدراسات الثقافية والتربوية، فضاًل عن أدبيات منظمات المجتمع المدني، نجد اىتمامًا 
(. فميفوم 2007،17سواٌء عمى المستوى النظري أو التطبيقي)اليسوعي، متزايدًا وممحوظاً 

موضع اىتمام الباحثين والمفكرين والمربين عمى  –والتزال  –المواطنة أحد المفاىيم اّلتي كانت 
ات المواطنة، اختالف العصور، لما يالحظونو من نقص في معارف الناشئة والشباب ومسؤوليّ 

 (.2009،36ساتو، وعدم الوعي بتفاعالتو وآلية عممو)الرحية،ومؤسّ واغترابيم عن المجتمع 
اقترن مضمون مفيوم المواطنة بحركة النضال اإلنساني عبر التاريخ، بيدف إقرار المشاركة 
بكاّفة أبعادىا سواء عمى المستوى الجزئي أو الكمّي، في كاّفة شؤون الحياة االجتماعية 

مزمة لمجماعة، إضافة لتوّلي المناصب العاّمة، عمى أسس من واّتخاذ القرارات الم ةواالقتصادي
 تمك ليصبح ورتطّ  المعاصر المواطنة مفيومأما . العدالة االجتماعية والمساواة وسيادة القانون

 وواجبات، حقوق من يحتويو وبما الدولة تمك يحكم الذي القانون وفق والدولة الفرد بين العالقة
(.ومن جية أخرى 2001،39)الكوارّي،قالحقو  ىذه من أدنى حد توفير تطمبت المواطنة فممارسة

يرى بعض الباحثين أّن معاجم المغة العربية تخمو من لفظ المواطنة، فمم يرد لفظ مواطنة، فيما 
من  ورد لفظ وطن ليقصد بو محل إقامة اإلنسان، وبالتالي يمكن القول " اشتقت كممة مواطنة

المعايشة، أو المشاركة والمفاعمة بين اثنين أو أكثر في وطن فعل" واطن ، بمعنى 
 (.2006،8واحد)عبيد،

وقد عّرفت دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأّنيا" عالقة بين فرد ودولة كما حددىا قانون تمك 
الدولة، وبما تتضمنو تمك العالقات من واجبات وحقوق في تمك الدولة، فيي مرتبطة بالحرية 
ومايصاحبيا من مسؤوليات، كما تسبغ عميو حقوقًا سياسية، مثل حقوق االنتخاب وتوّلي 
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خالصو الفرد حب عن المواطنة روتعبّ  (.2000،30المناصب العاّمة)الكوارّي،  فييا بما لوطنو وا 
 خدمة في التفانيو  وأمتو مجتمعو بتاريخ واالعتزاز والتقاليد والعادات والناس األرض إلى االنتماء
 تنظم التي والقوانين فييا السائد الدستور وفق بدولتو الفرد عالقة تحدد المواطنة فان وبذلك وطنو
فالمواطنة ىي مشاركة 118) ،2001،الكواريّ ) والواجبات الحقوق حيث من بينيما ة العالق

بالتّالي البنية المواطنين جميعًا بفاعمية في الحياة السياسية العاّمة لمجتمعيم ودولتيم، وتشّكل 
األساسية في النسيج االجتماعي المتكامل بغض النظر عن االختالفات بين المواطنين) الطبقية، 
الثقافية، السياسية، والعقائدية( حيث يتجّمى تمّسك ىذا النسيج االجتماعي بالتقّيد التاّم بأنظمة 

ديمومة ىذا الوطن وتقّدمو  المجتمع )الوطن( وقوانينو، وتحّمل المسؤوليات تجاىو، بمايسيم في
 (.2008،43وازدىاره) الشّماس،

أّن المواطنة كممة تتسع لمعديد من المفاىيم و التعريفات   اعتمادًا عمى ماسبق يمكن لمباحة القول:
و من حيث مفيوميا السياسي مشتقة من  كممة الوطن وىو المكان اّلذي يقيم فيو الفرد، فيي لغًة 

ي صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويمتزم بالواجبات والمسؤوليات التي ىوالقانوني فالمواطنة 
يفرضيا عميو انتماؤه إلى الوطن، أما في عمم النفس فيي الشعور باالنتماء والوالء لموطن التي 

وفي عمم  .حماية الذات من األخطار المصيريةىي مصدر اإلشباع لمحاجات األساسية و 
أنيا مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم بين فرد ومجتمع سياسي ) دولة االجتماع عّرفت المواطنة: ب

( تحدد ىذه العالقة واجبات وحقوق كل من الطرفين تجاه اآلخر في إطار األنظمة والقوانين) 
العقد االجتماعي( اّلتي تقرىا الدولة ويوافق عمييا أفرادىا باالستفتاء الشعبي، وتتجمى مسؤوليات 

ة ومنح الجنسية الوطنية لوالء لمدولة، بينما تتولى ىي توفير األمن والحمايالمواطن في تقديم ا
. بذلك فالمواطنة تحمل بين حروفيا العديد من المعاني والحقوق والمسؤوليات اّلتي تترتب لممواطن

 عمى طرفي المواطنة األساسيين ) الفرد والدولة(.
بحيث  -بعينيا –المواطنة تعبير عن حركة المواطنين في اتجاه اثبات وجودىم في إطار جماعة ف

تتجاوز ىذه الحركة االنتماءات األضيق إلى االنتماء األرحب، أي تجاوز االنتماء لألشكال  
لة األولية لممجتمع البشري:)الطائفة، القبيمة، العشيرة( إلى الجماعة الوطنية، ومن ثّم تحّقق دو 

المواطنة. وعميو تصبح المصمحة العاّمة المشتركة ىي المعيار الرئيسي اّلذي يحكم حركة 
المواطنين فيحدث مايسّمى باالندماج الوطني. إّن المصمحة العامة في ىذه الحالة تمّثل عامال 
 حاسما في دفع المواطنين لمحركة نحو اكتساب الحقوق بأبعادىا السياسية والثقافية والسياسية
والمدنية، والمشاركة بشتى أنواعيا ومجاالتيا، والمساواة بين الجميع دون تمييز ألّي اعتباٍر كان. 
المواطنة كقيمة عميا لمحياة الديمقراطية في أّي مجتمع تتوقف إلى حدٍّ كبير عمى ظروف الواقع 

لمبناء  المجتمعي، وعمى مدى قدرة البناء السياسي)الدولة/المجتمع المدني(عمى االستجابة
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 –االجتماعي االقتصادي السائد. فكمما كان البناء السياسي مّتسقًا مع البناء االقتصادي 
االجتماعي كمما كانت قدرة المواطن عمى ممارسة المواطنة أكبر. فالمواطنة ىي القاعدة التي 
ينطمق منيا أي تّطور ديمقراطي من جية، وأي مواجية تحديات الخارج من جية أخرى، 

 (.64-2005،62اطنون ىم العناصر الحّية والفاعمة في المواطنة )مرقس،والمو 

ومن ناحية أخرى يؤكد الباحثون أّن أبعاد مفيوم المواطنة تختمف تبعًا  أبعاد المواطنة:.1.1
لمزاوية اّلتي يتّم تناولو منيا، وأّن مجموع ىذه األبعاد تشّكل الخصائص اّلتي يتّصف بيا مواطن 

تربوية واقتصادية وسياسية واجتماعية  ىذه األبعاد خصائصلعشرين. وتشتمل القرن الحادي وا
 وثقافية عمى المستوى المحمي والقومي والدولي.

البعد المعرفي/ الثقافي: اّلذي يؤّكد عمى دور المعرفة في بناء ميارات المواطن وكفاءاتو  -
 ت الثقافية لممجتمع.مع األخذ بعين االعتبار الخصوصيالتحقيق مواطنيتو التي يحتاجيا 

البعد المياراتي: ويقصد بو الميارات الفكرية ) التفكير الناقد، التحميل، حّل المشكالت..(  -
اّلتي يجب ان يتمتع بيا المواطن ليمّيز األمور ويكون أكثر عقالنية ومنطقية فيما يقول 

 (2004،15)فريحة،في وطنو وتجاه القضايا الوطنية ويفعل
 في وطنو ويقصد بو الكفاءة االجتماعية في التعايش مع اآلخرينالبعد االجتماعي:  -

 .عمى تنمية وطنيم وامتالك ميارات التواصل االجتماعي والتعاون والعمل معيم
 البعد الوطني: من خالل غرس انتماء المواطنين لثقافتيم ومجتمعيم ووطنيم. -
مثل العدالة والمساواة والتسامح البعد القيمي اإلنساني: من خالل التحّمي بالقيم اإلنسانية  -

 . في التعامل مع اآلخرين من أبناء وطنو والحرية والديمقراطية
البعد المكاني: ىو اإلطار المادي واإلنساني اّلذي يعيش فيو المواطن، أّي البيئة المحمية  -

 ونضيف إلييا (.2002،125اّلتي يتعّمم فييا ويتعامل مع أفرادىا)المعمري،
والقانوني: حيث تحّدد المواطنة كمجموعة من القواعد والمعايير السموكية   البعد السياسي -

داخل المجتمع، كالمشاركة والتدبير وحرية التعبير، واّتخاذ القرارات وتكافؤ الفرص) 
 (.2008،47الّشّماس، 

 وفي ىذا المجال يرى باحثون آخرون أّنو يمكن رؤية المواطنة من بعدين آخرين ىما : 
األفقية التي تعبر عن العالقة بين المواطن وشريكو المواطن، واّلتي تتحّقق من المواطنة  -

خالل تبّني القيم المشتركة والعمل معًا في إطار المجتمع اّلذي يحّقق التكامل بين الجميع 
 بغض النظر عن االختالف.

من خالل المواطنة الرأسية اّلتي تعّبر عن العالقة المؤسساتية بين المواطنين والدولة،  -
النظام العاّم والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وما يترّتب عمى ذلك من حقوق 
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.وقد أضافت دراسات )، عن االنترنت 2009وواجبات وعقوبات وخدمات ..)مرقس،
عديدة بعدًا آخر لممواطنة ىو البعد العالمي، وأطمق عميو" المواطنة العالمية" التي تعّبر 

 (.2009،33بين الفرد والوسط االجتماعي اإلنساني العالمي)الرحية،عن العالقة 
المساواة  اطنة تقوم عمى ركنين أساسيين ىما، الركن األّول:المو مماسبق  يمكننا أن نستنتج أّن 

أمام القانون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن االختالفات العرقية أو الدينية أو الثقافية أو 
الثاني: ىو المشاركة الواعية والفاعمة لكل موطن في العممية السياسية، وىي بذلك الركن . غيرىا

تعّبر عن عالقة األفراد مع الدولة وعالقتيم مع بعضيم البعض من ناحية أخرى. ويرتبط 
بالمواطنة بشكل وثيق مفيوم االنتماء: ىو مقياس المواطنة، وىو الحالة اّلتي يشّكل فييا الفرد 

عن حمايتو ليرّسخ مبدأ االنتماء المشتق من  عو، ُيمارس حقوقو فيو ويكون مسؤوالً جزءا من مجتم
 (.2006،91المواطنة، ويزيد من محبة الفرد لمجتمعو ووطنو)محفوظ،

 الوطنية:.1

من و  نسب إليو.عضويًا بمفيوم الوطن، باعتباره ينطمق منو وييرتبط مفيوم الوطنية ارتباطًا 
أن الوطنية شعور وممارسة وانفعال وجداني وحب ووفاء، أما  من قبل الباحثين المتفق عميو

،  باألرض والمجتمع لوطنية ارتباط عاطفي فاالمواطنة فيي سموك وتصرفات، وأداء لمواجبات. 
 . وسيمة ليدف نتيجة لواقع، بينما المواطنة أي إن الوطنية  .بينما المواطنة ارتباط عممي

أن الوطنية محصمة لممواطنة، فال وطنية جيدة دون مواطنة جيدة، لكن  أيضاً  ومن المتفق عميو 
  ،عن االنترنت(.2013)الخميل، المواطنة يمكن أن تتم دون وطنية.

وىي سبب التآزر  فالوطنية ىي ارتباط عاطفي ووجداني باألرض والشعب والوالء لالنتماء إلييما
، وقد وردت تعريفات عديدة لموطنية، فقد وطن الواحدوالتماسك والتعاضد واالنسجام بين أبناء ال

أىّم النزعات االجتماعية اّلتي تربط الفرد البشري بالجماعة اّلتي يعيش "عرفيا الحصري بأنيا: 
معيا وتجعمو ويحّبيا ويفتخر بيا ويعمل من أجميا ويضحي في سبيميا. فيي حّب الوطن 

يتضّمن بطبيعتو حّب المواطنين اّلذين ينتمون والشعور بارتباط باطني نحوه، وحّب الوطن 
 (.1984،9)الحصري،"إليو
لوطنية من حب بأّنيا اإلحساس بالوطن وامتالك الصفات ا "الوطنية  معجم االكسفورد ياعّرفو 

)  "والوطني ىو الشخص اّلذي يحّب بمده وىو عمى استعداد ألن يدافع عنو ورغبة في الذود عنو،
dictionary of Oxford,1978,467.) 

فالوطنية تشّكل إطارًا لمقيم اإلنسانية واألخالقية وسياجًا لحمايتيا وتحصينيا ضد الضياع "
ز باألصالة وارتباط بالجذور، باعتبار ذلك ىي بالتالي التزام وانتماء واعتزاوالتيميش والالمباالة. و 
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المعنى يصبح لموطنية ىدف  كمو منطمق الوجود، وأساس المصير في الحاضر والمستقبل. وبيذا
 (.200849)الّشّماس،"أي منطمقاً  ،ومعنى وتكون المواطنة أساسًا متينًا ليا

خالصو الفرد حب يعني قويم تعبير" يابأنّ  "الوطنية "العالمية العربية الموسوعة فتعرّ و   لوطنو وا 
 خدمة في والتفاني بالتاريخ، والفخر والتقاليد والعادات والناس األرض إلى ماءتاالن يشمل الذي

 "الوطنية تعريف في االجتماعية لمعموم الدولية الموسوعةتقول و  (.6، 2005)الحبيب،"الوطن
 بوطنو، الفرد تربط إنسانية عاطفة كونيا حيث من القومية تشبو وأنيا لو والوالء الوطن حب "بأنيا
 القبيمة أو الفالح، بيا يقيم التي القرية مثل الصغير الوطن بو يراد قد واسع مدلول ذو الوطن وأن
 معانٍ  عمى تدل فالوطنية الحديث، بمعناىا الدولة الوطن بيا يراد أو البدوي، إلييا ينتمي التي

 واحد آن في وطنو نحو اإلنسان وواجب عميو، الوطن فضل وتشمل اإلنسان، حياة في ضرورية
 ونيضتو رفعتو سبيل في الدائب والعمل أجمو، من والنفس المال وبذل عنو، الدفاع يمميو بما

عن ،2013 ،خميل)ال"الناس غالبية دخيمة في موجود المعاني تمك في المشترك والقاسم وتقدمو،
. والشك أّن الوطنية تتجمى من خالل الممارسة الفعمية اّلتي تدفع إلييا الحالة العاطفية (االنترنت

وىذه الممارسات تتوزع حسب  ،عنوالمتصمة بحب الوطن واالعتزاز بو، والرغبة في الدفاع 
 مجاالت الوطنية ومسؤولياتيا.

 النحو عمى جاءت ، المختمفة فئاتيا إلى مشيرة لموطنية تصنيفاتالدراسات  استخمصتوقد 
 المحمية، البيئة أو األمة، موطن،فطري الصادق لال الحب إلى تشير  :الفطرية الوطنية :التالي

 والوالء دالتعيّ  مدى إلى وتشير البيئية الوطنية أما .خائن فيو خيره يسمب من كل واعتبار
 الوالء إلى وتشير : المؤسساتية الوطنية ثمّ  ، المقبمة األجيال أجل من عمييا والمحافظة لألرض،
 إلى األمة وتتجاوز المشاعر تسمو وفييا : عالميةال والوطنية .الدولة وألجيزة الحكومي لمنظام

 ىو الجيد المواطن بأن بالتوقع ذلك ويقترن والسالم، لمعالم والوالء البشري، الجنس لكل التعيدات
 زالتميّ الشعور ب إلى وتشير   :االستثنائيةالوطنية و . االتجاه ىذا في حكومتو يدفع الذي ذلك
 نوعيات في تتضح االجتماعية الخصائص ببعض الخاص تميزىا بمد لكل بأن االعتقاد حيث

.  االقتصادي نظاميا أو الحربية قوتيا أو لممواطنين، االجتماعية القوي في أو المؤسسين
وتشير إلى مشاعر الحرص عمى االقتصاد الوطني والعمل عمى دعمو :والوطنية االقتصادية
وتشير إلى مشاعر الحب واالعتزاز بثقافة الوطن والعمل : والوطنية الثقافيةبالوسائل الممكنة، 

 .(2002)عنتر، بين الثقافات األخرى عمى نشرىا واالفتخار بيا
 لمبمد، حب لموطن، االنتماء في تكمن التي والوالء الحب مشاعر إلى الوطنية تشير وىكذا 

 تتجمى ، التعاون، التضحية، اإليثار، التضامن،والحضارة، بالتراث فخر لمشعب، لألرض،
 والعمل معو والتوحد الوطن في السائدة القوانين واحترام والواجبات، بالحقوق االلتزام في مظاىرىا
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 وحدتو، تماسكو، عمى حرصا ونفيس، غال بكل األزمات وقت عنو والدفاع حمايتو، عمى
ىي الحالة بالتالي ترى الباحثة أّن الوطنية . وتقدمو نمائو عمى وعمالً  وسالمتو، بقائو واستمرارية

 -اكتسابو لصفة المواطنة -نتيجة مواطنتوالشعورية العاطفية اّلتي تتولد في نفس الفرد المواطن 
خالصو لو والعمل لمزود  في بمد معّين، وتدفعو لالفتخار واالعتزاز بالبمد اّلذي ينتمي إليو، وحبو وا 

 عنو في مواجية أي خطر قد يتعّرض لو.
 إذ "المواطنة درجات أعمى تمثل أنيا أو المواطنة من عمقاً  ثركأ الوطنيةبذلك يمكننا القول أّن  

 صفة يكتسب ال أنو إال معينة دولة أو جماعة إلى انتسابو بمجرد صفة المواطنة الفرد يكتسب
 المصمحة فيفضل الدولة أو الجماعة ىذه لصالح واإليجابي والفعل الصالح بالعمل إال الوطنية
 فيو تحصل والذي لممواطنة الفعمي الجانب تمثل فالوطنية الشخصية، مصمحتو عمى العامة
 بالتقدم الجماعة وعمى والسعادة واالرتياح بالنفع الفرد عمى تعود التي والممموسة المادية النتائج
. بالتالي فالمواطنة ىي األساس المتين اّلذي تنطمق منو ( 25-1998،14،صبري)"والرقي

فإّن  عمى الرغم من االرتباط بين  الوطنية والمواطنة، الوطنية، من أجل بناء وطنية سميمة وقوية.
صفة الوطنية أكثر عمقًا من المواطنة، البل الوطنية ىي أعمى درجات المواطنة، فالفرد يكتسب 
صفة المواطنة بمجرد انتسابو إلى جماعة أو دولة معّينة وحصل عمى اليوية الجنسية فييا، لكّنو 

لة اّلتي انتسب لصالح ىذه الجماعة او الدو  ماليكتسب صفة الوطنية إال بالعمل الجاد والفعل الدائ
 .(2008،50إلييا وتصبح مصمحة الجماعة ىي المصمحة العميا لديو.)الشّماس،
 وفي خالصة لماسبق يمكن لمباحثة أّن تمّخص أىّم ماتمثّمو الوطنية:

نضال من االنتماء لألرض:  يتمّثل في حب األرض من خالل التمّسك بيا والدفاع عنيا وال-
والتصدي ألي  ،، والحفاظ عمى سيادتيا واستقالليا ووحدتيامنياأجل تحرير األجزاء المحتّمة 

 . والتضحية في سبيل ذلك بأغمى مايممك احتالل أو استعمار
االنتماء لمشعب: يتمّثل في حب أبناء الوطن من خالل االعتزاز باالنتماء الوطني، والحفاظ  -

الوطن في خدمة الوطن والعمل  عمى الوحدة الوطنية والتضامن، والتعاون مع  اآلخرين من أبناء
عمى رفعتو وتقدمو في مجاالت الحياة االجتماعية المختمفة )االقتصادية، السياسية، القانونية، 

 الثقافية، األخالقية،...(.
: ويتمّثل في االعتزاز بالتاريخ الوطنية، والعمل عمى االستفادة منو والتراث االنتماء لمتاريخ -

 راث الوطني والحفاظ عميو.ونقده، والغيرية عمى الت
في كاّفة  مواجية الخيانة والمؤامرات اّلتي تحاك ضد الوطن، والتصّدي لمتخريب والفساد -

 .مجاالت الحياة الوطنية
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  :وأهدافها التربية الوطنية ثانيًا:
 الجانب الفعمي ونحصل من خاللو عمى نتج عنوي والذي لممواطنةوجداني ال الجانب الوطنيةتمّثل 
 بالتقدم الجماعة وعمى والسعادة واالرتياح بالنفع الفرد عمى تعود التي والممموسة المادية النتائج
تربية الوطنية من الموضوعات الياّمة اّلتي تسعى جميع المؤسسات التربوية اللذلك تعّد ي. والرق

 .لذلك البمد الوطنية والقومية األىداففي بمد معّين إلى تنميتيا لدى ناشئتيا بما يتفق مع 
 الفرد يجعل الذي المنيج من الجزء ذلك" بأنيا الوطنية التربية العالمية الموسوعة فتعرّ وقد 

 نحو اإليجابي االتجاه ووجود والوطني المحمي المستويين عمى مجتمعة أعضاء مع يتفاعل
 المجتمع بقيم واإليمان االجتماعية واألعراف لألنظمة واالنصياع السياسية السمطات
يساعد مفيوم التربية الوطنية عمى و  .(2005نقال عن عبدالكريم، 2010،7)قرواني،.األساسي

توضيح الفرق بين مفيومي المواطنة والوطنية، " فيو يشير إلى تنمية الشعور بصفة المواطنة 
( نقاًل عن 50، 2008لدى الفرد وتحقيقيا بحيث تتحّول إلى  صفة الوطنية)الشماس، 

 )1998،43)إسماعيل، 
 .أهداف التربية الوطنية:1

 الصالح، أو المواطن إعداد في يتمثل الوطنية لمتربية العام اليدف أن عمى التربويون يجمع
من  كثير تعرض وقد مجتمعو، تجاه واجباتو ويؤدي حقوقو، يعرف الذي الصالح اإلنسان
 نعي في تأخذ متعددة منطمقات من وذلك الوطنية، لمتربية تفصيمية أىداف ذكر إلى التربويين
، يامن ينطمق التي والفمسفة بيا، يؤمن التي العقيدة حيث من مجتمع، كل خصوصية االعتبار
 .بيا يمرّ  التي واالقتصادية واالجتماعية السياسية والظروف

 :اآلتي في الوطنية التربية أىداف (2000) سعادة لخص وقد
 .فيو يعيشون الذي السياسي لمنظام وواقعي إيجابي بفيم لطمبةا تزويد  -

 في حياتيم مجرى في تؤثر التي السياسية، القرارات في مشاركتيم وضرورة القيم طمبةال تعميم - 
 .المحمية البيئة
 .وواجباتيم األفراد لحقوق طمبةال فيم - 
 . الطمبة فيو يعيش الذي المجتمع منيا يعاني التي الراىنة العامة القضايا عمى التعرف  -
 .الدولية السياسية والنشاطات المختمفة، المجتمعات بين الدولي التعاون فيم - 
 واإلقميمي المحمي المستوى عمى والقومية الوطنية النشاطات في طمبةال اشتراك وسائل فيم - 

 (64، 2000سعادة، (العربي
 :اآلتية التعميمية األىداف تحقيق إلى ترمي الوطنية التربية أن ( 1987 ) التل ذكر كما
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 االنتماء ىذا إن حيث ،اوقيمي ومثميا وفكرىا وعقيدتيا لألمة والوالء واالعتزاز االنتماء 
 .األمة ىذه وجود محور ىو والوالء واالعتزاز

 االجتماعية والعدالة والديمقراطية الحرية بمبادئ االلتزام. 
 واإلقميمية والعرقية والمذىبية الطائفية أشكالو بجميع والتمييز، التعصب من التحرر. 
 وخمق بوعي السياسي، دوره يمعب أن من المواطن تمكن التي السياسية الثقافة اكتساب 

 .ومسؤولية وكفاية        
 والمساواة والعدل الحق عمى القائمة اإلنسانية باألخوة اإليمان. 
 عمى السياسي، والمجتمع اإلنسان قضايا لمعالجة كوسيمة العممي بالمنيج إليمانا 

 .والعالمي والقومي الوطني المستوى
 درجة أو عقيدتيا أو لونيا كان ميما وأمميا، األرض شعوب جميع بين بالمساواة اإليمان 

 (.  2، 1987)الّتّل،.تخمفيا أو تقدميا        
 ليذا عقدت التي المتعددة العربية المؤتمرات توصيات في جاءت التي الوطنية التربية أىداف أما

 :يمي كما تمخيصيا فيمكن الغرض،
 الحضارة عمى وفضميا بأصالتيا، و بيا واإليمان العربية بالقومية الشعور تنمية 

 .اإلنسانية
 الوطن ليذا االنتماء عاطفة وتكوين بوطنو المواطن شعور تنمية. 
 والسياسية االجتماعية والمساواة المتكافئة الفرص في المواطن بحق الشعور تنمية. 
 العربية الجامعة وقيم ونظم وتقاليد عادات بأىمية والشعور االجتماعي، الوعي تنمية. 
 الوطنية، والمنتجات والوطن االقتصاد بأىمية والشعور االقتصادي، الوعي تنمية 

 .لممواطن األفضل االقتصادي والمستقبل
 والطائفي الحزبي التسمط من وتحصنو وطنو، تيدد التي باألخطار المواطن تبصر 

 .واإلقميمي
 اآلخرين، أعباء وتحمل المشترك، والعمل التعاون أساس عمى الوطني السموك تربية 

يثار  .وعواطفيم وآرائيم الغير حقوق واحترام العام، الصالح وا 
 مستيدًيا ، ويدع يأخذ ما كل في العربي المواطن يوجو الذي العربي، الضمير توعية 

 (2006 شويحات، و ناصر) ومستقبمو األمة بمصالح         
 فيو  الوطنية، التربية أىداف تقدير في التربويين بعض بين تفاوتًا ىناك أن الباحثة ترى سبق مما

خالل المنظور اّلذي يتناول كل منيم أىداف التربية   من وذلك الوطنية، التربية أولويات ترتيب
 الوطنية عمى أساسو.
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 في تتمثل والتي الوطنية التربية معالم ( Osler and Starkey,2005) يكوستار  أوسمر وحدد
 اإلنسان وحقوق السالم تحقيق أجل من يعممون وأن ىويتيم في الثقة األفراد لدى يكون أن

 :خالل من وذلك مجتمعيم، في والديمقراطية
دراك االجتماعية المسؤولية قبول- 1  .المدني االلتزام أىمية وا 
 .مجتمعيم في والديمقراطية والسالم العدالة وتحقيق المشكالت معالجة أجل من التعاون- 2

 .الثقافة أم العرق أم الجنس سببيا انكأ سواء الناس بين االختالفات احترام 3-
 .البيئة وحماية الثقافي الميراث احترام 4-
 Osler and).الدولي المستوى وعمى الوطن مستوى عمى والعدالة التضامن عمد 5-

Starkey,2005,22) 
 واجباتو ويؤدي حقوقو يعرف الذي الصالح المواطن إعداد في لمتربية الوطنية العامّ  اليدف لويتمثّ 
 أىداف مجمل تمخيص ويمكن المستقبمية، الحياة متطمبات بةكموا عمىر قادالو  مجتمعو تجاه

 الوطنية: لتربيةا
 .مجتمعيم في السياسي لمنظام وواقعي إيجابي بفيم األفراد تزويد .  1

 .السياسية القرارات في تيمكمشار  وأىمية القيم المجتمع في األفراد تعميم 2  . 
 .وواجباتيم لحقوقيم األفراد فيم.    3
 .واألنظمة القوانين وتقدير واحترام مجتمعيم في التشريعي لمنظام األفراد فيم.    4
 .المجتمع منيا يعاني التي العامة القضايا عمى فالتعرّ .    5
 .والمرأة الرجل بين بالمساواة اإليمان.   6

 .الدولية السياسية النشاطات عمى والتعرف المختمفة المجتمعات بين الدولي التعامل فيم 7 .  
 .والقومية الوطنية النشاطات في ةكالمشار  وسائل معرفة 8 .  
 .واالجتماعية الحكومية لمخدمات الحاجة فيم 9 .  
 .الدولة دستور احترام 10. 
 .االجتماعية والعدالة والديمقراطية الحرية بمبادئ االلتزام 11. 
 .الصالحة المواطنة نحو المجتمع في األفراد توجو 12. 
 .معالجتيا وطرق االجتماعية المشكالت في األحكام إصدار عمى القدرة 13. 
 .األفراد بين العالقات تحسين 14. 
 .األرض شعوب وبين الواحد، الشعب أفراد بين بالمساواة اإليمان 15. 
 .اآلمنة المدارس تحقيق عمى المتواصل يزكالتر  16. 
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 المواطن تجعل التي المالئمة السياسية الثقافة تسابكوا لممدارس، االيجابية الثقافة تشكيل 17. 
 .ومسؤولية بوعي السياسي دوره أداء عمى قادراً 

 .يةكالسمو  لكالمشا من التقميل 18. 
 .السياسي والمجتمع اإلنسان قضايا مع التعامل في العممية بالطريقة اإليمان 19.  
 .المرتفع اديميكاأل التحصيل  20.
 (.Alberta Education,2005)لألمة والوالء واالنتماء االعتزاز  21. 

 : التالية الجوانب تحقيق إلى بشكٍل عامّ  تيدف وتنميتيا ةيالوطن تربيةال أنبذلك يمكن القول :
 اإلنسان، وحقوق الديمقراطية، مبادئ عن مالتعمّ  خالل من المدنية المعرفة األفراد إكساب  1-

 .والتاريخي الثقافي والتنوع واالجتماعية السياسية والمؤسسات والدستور
 إكساب خالل من وتتم وصالحاً  والً ؤ مس ليكون الفرد يحتاجيا التي واالتجاىات القيم تنمية  2-
 .ولةؤ المس والمشاركة والكرامة والمساواة اآلخرين واحترام الذات احترام الفرد

 االتصال ميارات خالل من ذلك ويتم الفعالة المجتمعية لممشاركة اليادفة الميارات تنمية  3-
 الذاتي والتعمم اآلخرين مع والعمل والتطوع الناقد والتفكير والحوار واألفكار المعمومات وتبادل
  .المشكالت وحل

عمى تحقيق التربية الوطنية من خالل المناىج الدراسية  سوريةوتعمل مؤسسات التربية في 
المقررة، وعن طريق األنشطة المنفذة، وعن طريق القائمين عمى العممّية التربوية من معممين 

داريين. ل بالتّالي فإّن عممية التربية الوطنية تتّم إّما بشكل نظامي عبر تربية نظامية من خال وا 
المناىج المقررة، او تأخذ شكل التربية الالنظامية حيث تتّم عممية تنميتيا عبر األنشطة 

 والعالقات األكاديمية والشخصية بين المدرسين والطمبة.
 :) تربية نظامية(دور المناهج المقررة في التربية الوطنية.1

إعدادًا وطنيًا سميمًا قوامو فيم الحياة مادة التاريخ: يسيم التاريخ بطريقة فّعالة في إعداد الطمبة 
االجتماعية والقومية والتكّيف معيا واالعتزاز بالوطن والوالء لو وألىدافو والمشاركة البناّءة في 
بموغ ىذه األىداف وذلك وذلك ألّن دراسة تاريخ الوطن وماتخممو من انتصارات وصراعات في 

يات الجسام في سبيل ذلك، والتماسك بين أبناء سبيل تحرير األراضي المغتصبة ، وتقديم التضح
الوطن الواحد، يعزز حب الوطن والوالء لو في نفوس الناشئة، كما أّنو يربطيم برباط عاطفي قوي 
بأوطانيم فيعيشون أحداثو وينفعمون معيا، ويقدرون جيود السمف وتضحياتيم ويشعرون بدورىم 

 .بتصّرف( 22، 2003) الشّمري،نيوض بوفي خدمة الوطن والدفاع عن حقوقو وصيانتو وال
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أرض نفوس الطمبة من خالل تعريفيم بمادة الجغرافية: تسيم الجغرافية في تنمية الوطنية في 
، وماتحتويو من خيرات وثروات ، ىذا ينّمي في جغرافيًا وماتتميز بو من خصائص طبيعية الوطن

 ظ عمييا والدفاع عن كل شبٍر منيا.نفوسو الناشئة االىتمام باألرض وحبيا والعمل عمى الحفا
الوطنية: التقف مادة التربية الوطنية عند حد تأكيد حقوق وواجبات المواطنين، بل  التربية مادة

ف الناشئة بمؤسسات (  وتّعر 2000،29)أبو سرحان،الوطني تضع مستويات لمسموك االجتماعي
م لممشاركة في شؤون مجتمعيم دفعيتبمدىم وكيانو ومنظماتو الحضارية وأحزابو وسياساتو، و 

وأعمالو، ومعرفة الحكومة وأنظمتيا ولوائحيا وتشريعاتيا وقوانينيا،  وىي بذلك تغرس في نفوسيم 
حّب ىذا الكيان الوطني واالفتخار بمؤسساتو وقوانينو وتشريعاتو والدفاع عنيا، والعمل عمى نقد 

لسعي لتحقيق الوحدة الوطنية مع اآلخرين تشريعية والتنفيذية بيدف تطويرىا، واأعمال مؤسساتو ال
من أبناء وطنيم، وتقوية قيم التعاون والتضحية واإليثار وتفضيل المصمحة العامة عمى المصمحة 

 الشخصية.
القومية: أّما التربية القومية فيي تسعى لغرس حب األّمة في نفوس الناشئة وتعريفيم التربية مادة 

تنمية  ، نمية مشاعر الوالء لموطن األكبربّي، لذلك فيي تيتّم بتبمنجزاتيا عمى مستوى الوطن العر 
الرغبة في التعاون مع الحركات التقدمية العربية وتحقيق التضامن العربي، والسعي لتحقيق الوحدة 

 العربية.
 :وتنميتها في المرحمة الجامعية ةيطنو تربية الال :ثالثاً 
 فيماً والوطنية مجتمع في تحقيق أىدافو الوطنية عمى فيمو لممواطنة  يتوقف نجاح أيّ      

وتعزيز عواطفو  ، وترجمة ذلك في برامج سموكية تتم من خالل تنمية شخصية المواطن،سميماً 
كنو من أداء دوره بفاعمية. موتدريبو عمى اكتساب المعارف والميارات التي ت ومشاعره الوطنية،

فيي أوكمت  وصحيحاً  سميماً  تيدف إلى إعداد المواطن إعداداً  سوريةولما كانت التربية في 
بالجامعة ومؤسسات المجتمع  بالروضة وانتياءً  الميمة إلى المؤسسات التربوية في المجتمع بدءاً 

األخرى ومن خالل المناىج التي يتم تدريسيا السيما منياج التربية القومية والتربية الوطنية كأحد 
 تعنى التي التربوية األوساط من واحدة الجامعة اعتبار يمكن وبيذا االجتماعية. الدراساتمناىج 
ومسؤولياتيا لدى الناشئة، خاّصة أنيا تضم بين جنباتيا شريحة  الوطنية التربية مفاىيم بنشر

 الشباب، اّلتي تبنى عمييا اآلمال في البناء واإلصالح والتغيير والعمل عمى تقدم الوطن وازدىاره.
الفرد مرحمة الشباب ىي مرحمة اليقظة الوطنية والقومية وفييا يتجو  فإنّ خرى ومن ناحية أ "

اتجاه العقالنية والمنطق، وفي ىذه المرحمة ينمو "لمبحث عن المعايير الغائية لمسموك والحياة، 
طني الو  لقضايا المتعمقة بتكوين الوعيا، لذلك تعتبر الفردذاتي في حياة االستقالل الّ فيي مرحمة 
دى الشاب الجامعي وتربيتو من المسائل البالغة األىمية ل وطنيةوتربية ال
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وطنيين تكمن األىمية في تشجيع الشباب عمى أن يكونوا إذ . (154، 2002")اليوسف،وتثقيفو
تكريس لقيم وسموك أي تربية وآداب وأخالق  وطنيةتكون العندئٍذ ، يسيمون في تنمية أوطانيم

الفرد اجتماعي بطبعو وىو ابن بيئتو  نّ م وثوابت المجتمع وفمسفتو الحياتية، ألوتراث مرتبط بقي
ىمية تربية أومجتمعو اّلذي يفرض عميو التزامات اخالقية واجتماعية تجاىو، ومن ىنا تأتي 

في وطنيم اّلذي يعيشون فيو  وطنيينجل إعداداىم ليكونوا أالمسؤولية الوطنية لدى النشء من 
وىذا  .بحيث يستطيعون الموازنة بين حقوقيم وواجباتيم ممايترتب عميو تقدم المجتمع وتطوره

اّلتي  من خالل زيادة الوعي وتقوية الحس الوطني اإلعداد ىو أساس تنمية المسؤولية الوطنية
ئة، لتكّون جياًل وطنيًا شتعمل جميع مؤسسات التربية في المجتمع عمى تنميتيا في نفوس النا

فاع عنو ضد أي خطر أومحنة الوطن واالفتخار بو، بحيث يقوده ىذا الحب إلى الد حبّ مشبع ب
 تعترضو، والسعي لتقدم الوطن ورفعتو.

أىدافيا في تنمية المسؤولية الوطنية لدى الناشئة  الّسورّية الباحثة أّنو لكي تحقّق الجامعةوترى 
يتّم عن  فإّن ذلك ،باعتبارىا أحد المؤسسات التربوية التعميمية االجتماعية الثقافية في المجتمع

طريق التربية النظامية أّي عبر مناج التربية الوطنية المقررة في الجامعات الّسورّية  من جية، 
تتّم بصورة غير مباشرة ومرافقة لعممية التربية النظامية من جية ثانية،  وعبر التربية النظامية اّلتي

أّي من خالل األنشطة الجامعية وتمّثل المدّرس لمقيم الوطنية وتعزيزه ليذه المفاىيم الوطنية لدى 
 طمبتو.
 :مايمييتطمب وىذا 

نمية وتعزيز أن تعمل الجامعة بمكوناتيا المختمفة اّلتي ىي عمى تواصل مع الطمبة عمى ت-
 العواطف والمشاعر الوطنية لدى الطمبة.

 واالتجاىات، والقيم المدنية المعرفة ىي أساسية عناصر ثالثة الدراسية المناىج تشمل أن•
 .الفاعمة المجتمعية المشاركة وميارات

 الوحدة وتصون لموطن واالنتماء صفة الوطنية تحقق التي المجتمعية القيم منظومة عمى التأكيد•
 .مجتمعو مع التوافق من عالية درجة لمفرد وتييئ الوطنية

 .المجتمع قضايا مع الواعي التعامل ميارات النشء لدى يينمّ  بما السياسية بالثقافة االىتمام •
 لممواطنين والحقوق الواجبات تشمل والتي في كافة القضايا الحياتية القانونية الثقافة عمى التأكيد•

 .لممجتمع المدنية لمحياة المنظمة والدستورية الوطنية والنظم القوانين وبعض
من خالل استغالل المناسبات واألعياد الوطنية والقومية  الديمقراطية وميارات قيم تنمية•

 .والعالمية
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 العممية التطبيقات طريق عن لموطنية الصحيحة المستقبمية الحياتية لمممارسة مالمتعمّ  إعداد•
 .يةوالالصفّ  يةفّ الصّ  التعميمية واألنشطة

ومحاربة االحتكار  الوطني االقتصاد تعزيز في وأىميتو المنتج العمل وميارات قيم تكوين•
 .والغش

عمم البالد، شيداء الوطن، االنجازات (والوطنية المواطنة موضوعات تدريس وأساليب طرق تنوّع•
والدفاع عنيا، االنتماء، الوالء، ، التمّسك باألرض موقع التاريخي، الثقافية اإلنسانيةلالحضارية، ا

التضحية، التخريب، الفساد، الخيانة، تحرير األراضي المحتّمة، القانون، االقتصاد الوطني وغيرىا 
 .ومبتكرة مشوقة بصورة ( من الموضوعات

تنظيم حوارات ولقاءات دورية مفتوحة بين أعضاء الييئة التدريسية والطمبة لمنقاش في •
ألحداث الجارية في البمد، لتعزيز الروح الوطنية وحب الوطن في نفوس موضوعات مرتبطة با

 .الطمبة
، تنظيم حمالت تبرع في الجامعة لصالح األسر الميجّرة بسبب األوضاع، وحمالت تبّرع بالدم •

 .وغيرذلك
تنظيم فعاليات واحتفاالت يشارك فييا الطمبة جنبًا إلى جنب مع مدرسييم إلحياء ذكرى  •

 المناسبات الوطنية.
 :National Responsibilityالمسؤولية الوطنيةًا: رابع
 مساءلة تكون وقد اجتماعية تكون وقد إدارية تكون قد والمساءلة المساءلة، جواز المسؤولية تعني

 تيالّ  وىي ابي يقوم التي األفعال نتائج عن مسؤوالً  الفرد يكون بحيث دينية أو سياسية أو قانونية
 الشخص دعت التي واألسباب المبررات توفير طمب ىي والمساءلة. ةالحريّ  صفة عمييا نطمق
 المسؤولية أن أيّ  ،آلخرينى اإل الضرر تجمب قد التي النتائج عميو ترتب مما بفعمو القيام إلى
 النتائج بسببألفعالو  الفاعل من المعقول التفسير طمب في تمعلمجا أو اآلخر وسيمة ىي

 تفسير الشخص لدى يتوافر أن البد المساءلة تتم لكي الحالة ىذه وفيل. الفع عمى المترتبة
 إلى أدت والتي اجتماعية أو سياسية تكون قد تيالّ  األسباب ضوء في يأتي والتفسير ،وألفعال
 في قتتحقّ  تيالّ  المساءلة أساس ليشكّ  وىذا لمفعل تفسير إلى محتاج فيو إذن .بالفعل قيامو
أو تصّرف  سموك، أو ،مميا عن مساءلة ىي المسؤوليةف (184-2000،183 ،يبستك ل)الفع

 (.2007،65)ىيتر،وتحديد مدى مالءمتو لمتطمبات بعينيا
األفراد أو األفعال اّلتي المسؤولية ىي االحساس بااللتزام نحو األشياء، أو وانطالقًا من ذلك ف

تصدر عن اإلنسان وىو شعور مقترن بإحساس الفرد بالحرّية والقدرة عمى اّتخاذ القرار، إّنيا 
لذلك يمكن القول أّن اإلحساس (. 2001،41الشعور اّلذي يخمق الواجب تجاه اآلخر")المجيدل،
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عن  شعور ذاتي يعّبر بالمسؤولية يجب أن ينمو في نفس الفرد بغض النظر عن المساءلة، فيو
ى القيام بالميام اّلتي تفرضيا عميو صفة أو صحوة الضمير لدى الفرد من خالل  سعيو الدائم عم

 .وظيفة أو مينة معّينة 
 فالمسؤوليةوفي ىذا المجال تفرض صفة الوطنية عمى المواطن مسؤوليات كثيرة وميام جسيمة،  

وأن يتحّمل المسؤوليات الممقاة  واجباتو دون تذّمر ودون قيد، مواطنتقوم عمى أن يؤّدي ال الوطنية
محبًا لوطنو  مواطنكمما كان الر فيو عن مّيزات الوطنية الحقيقة.  و بل بشكٍل حّر يعبّ  عمى عاتقو

ومتمسكًا بو وممارسًا لمسؤولياتو تجاه الوطن، كمما انعكس ذلك إيجابًا عمى عالقاتو مع اآلخرين 
ىذا بدوره ينعكس عمى العالم إيجابًا في إطار مايسّمى بالمواطنة العالمية. و  من أبناء وطنو،

ليست مسؤولية جية محددة بل ىي مسؤولية مجتمعية  وتنمية المسؤولية الوطنية لدى المواطنين
 ميمية مع مؤسسات المجتمع األخرى.مشتركة تشترك فييا المؤسسات التربوية التع

كونيا تنطمق من أساس متين ىو المواطنة د بحقوقو في مجتمع ما ع الفر التعني تمتّ  وطنيةال إنّ 
نما توجب عمى  أن يشعر بالحب واالعتزاز بيذا الوطن اّلذي ينتمي إليو. بالتالي فيي فحسب، وا 

الفرد أيضًا أن يتحّمل مسؤولياتو مع أبناء المجتمع تجاه تحقيق التنمية والنيضة الحضارية 
طمبات التغيير واإلصالح ومواكبة التقدم العالمي حسب إمكانات والفكرية لممجتمع لموفاء بمت

سائدة في المجتمع ويتحّمل أبناؤه مسؤولياتيم الوطنية  وطنيةوقدرات الوطن. ولكي تصبح ثقافة ال
ىميا سيادة القانون في كل مؤسسات أتجاىو البد من توافر الظروف التي تساعد عمى تطبيقيا و 

جميعا أماه بال استثناء، وسيادة الديمقراطية في الدولة والتي " تقوم المجتمع وتساوي المواطنين 
العممية الديمقراطية عمى مشاركة الفرد في السمطة كمرشح او كناخب وكفالة حق التصويت 

باإلضافة إلى توفر الرقابة والمساءلة المتبادلة بين مؤسسات  لمجميع ونزاىة وحرية االنتخابات،
  (.2000،266ي،النظام السياسي)الدجان

السائدة في المجتمع والوطنية فالمسؤولية تعني  االلتزام بالتمسك بالمعايير والقيم االجتماعية  
 .(2009،289بصورة فاعمة والعمل عمى تطويرىا وتنميتيا وتحقيق المصمحة العاّمة)درويش،

 & subThe main-)األساسية والفرعية(المسؤولية الوطنية ًا:عناصرخامس
components of National Responsibility: 

المسؤولية االجتماعية واّلتي قامت  ( لعناصر1986باالعتماد عمى تصنيف)سيد عثمان،  
 بمايمي: األساسية الباحثة بإسقاطيا عمى المسؤولية الوطنية ليتم تحديد عناصرىا

 الفرد، إلييا ينتمي التيالوطنية  بالجماعة العاطفي االرتباط بو ويقصد concern:االهتمام 1-
 وبموغيا وتماسكيا مياتقدّ  استمرار عمى الحرص يخالطو الذي االرتباط ذلك كبيرة، أم صغيرة
 .تفككيا أو إضعافيا إلى يؤدي ظرف بأي تصاب أن من والخوف أىدافيا،
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 فيم والثاني ،الوطنية لمجماعة الفرد فيم لاألوّ  شقين، إلى وينقسم :understandingالفهم 2-
 في لمجماعة فيمو أي لمجماعة، الفرد فيم األول بالشق ويقصد .ألفعالوالوطني  لممغزى الفرد

 الثقافي ووضعيا وقيميا وعاداتيا ومنظماتيا لمؤسساتيا وفيم ناحية، من الحاضرة حالتيا
 أن بو فالمقصود ألفعالو، الوطني لممغزى الفرد فيم وىو الفيم، من انيالثّ  قالشّ  وأما .وتاريخيا

 آثار الفرد يدرك
 أو فعل ألي وطنيةال القيمة يفيم أي ،الوطن اّلذي ينتمي إليو عمى وقراراتو وتصرفاتو أفعالو

 .عنو يصدر وطني تصرف
 االىتمام يمميو ما عمل في اآلخرين مع الفرد اشتراك بيا ويقصد participation:المشاركة 3-
 مشكالتيا، وحلّ  حاجاتيا، إشباع في الوطنية الجماعة تساعد أعمال من الفيم يتطمبو وما

 .استمرارىا عمى والمحافظة رفاىيتيا، وتحقيق أىدافيا، إلى والوصول
 والفيم، االىتمام، :الثالثة وليةؤ المس عناصر بين والتكامل الترابط عمى عثمان سيد ويؤكد

 ،الوطنية الجماعة فيم إلى الفرد يحرك فاالىتمام ويدعمو، اآلخر ينمي منيا كالً  ألن والمشاركة،
 تزيد نفسيا والمشاركة لممشاركة، ضروريان والفيم االىتمام أن كما اىتمامو، زاد فيمو زاد وكمما
 بتوفر إال الفرد عند الوطنية وليةؤ المس تتحقق أن يمكن. والالفيم من وتعمق االىتمام من

 (.47-1986،44) عثمان،.الثالثة عناصرىا
 إلى العناصر اّلتي حددىا عثمان : الباحثة ضيفوت
عمى  األفراد بالمسؤوليات اّلتي تمقييا صفة الوطنية ويقصد بو التزام  :obligationااللتزام-4

وتتنّوع جوانب االلتزام بتنّوع جوانب الحياة اّلتي يعيشيا ، وىو أساس المسؤولية الوطنية. كاىميم 
ة وأخرة ثقافية، وأخالقية واجتماعية والتزامات تجاه األفراد في أوطانيم، فيناك التزامات اجتماعي

 األرض والتزامات تجاه الشعب.
والحّس الوطني سموكّيًا، إذ  وطنية: ويعتبر الوالء أعمى مراتب التعبير عن الموطنالوالء ل-5

وانتمائيا ألصوليا تكمن قيمة األفراد والمجتمعات ومكانة األمم والحضارات في مقدار والئيا 
وثوابتيا، ومن ىنا تظير أىمية الوالء الوطني باعتباره األساس األول اّلذي يخّول الفرد المطالبة 

، فأصبح مفيوم الوالء ذا والوطنية  بحقوقو، وبالتالي تأدية واجباتو ضمن إطار قيم المواطنة
ء بمثابة (. لذا يعّد الوال2008،15اىمية كبرى نظرًا لعالقتو بتطّور المجتمع وتماسكو) محمد ،

فاالنتماء تعبير عن رابطة معنوية بين الفرد ودوائر مجتمعو  وطنيةالقاعدة اّلتي تتشّكل عمييا ال
المختمفة، كونيا تقوم عمى أساس حاجة الفرد لتأكيد ذاتو ضمن كيان اكبر يمنحو المن والحماية) 

 (.65-2004،61مكروم،
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( لممكّونات 1996ى تقسيم إمام حميدة )وباالعتماد عم :العناصر الفرعية لممسؤولية الوطنية
الفرعية واألساسية لقيمة لممسؤولية االجتماعية المفصّمة، فقد قامت الباحثة بإسقاط تمك المكّونات 

عمى قيمة المسؤولية الوطنية واستخمصت القائمة التّالية من المكّونات األساسية والفرعية 
 لممسؤولية الوطنية:

 :االهتمام :أّوالً 
 .الوطنية الجماعة آراء تخالف التي اآلراء بنقد الفرد اىتمام -
جتماعية واالقتصادية والسياسية اّلتي تواجو اال المشاكل عمى بالتعرف الفرد اىتمام -

 الوطن.
 .في وسائل اإلعالم المحمّية والعالمية الوطن نع ويقال يكتب ما كل بقراءة الفرد اىتمام -
 .وطنال مشكالت لحلّ  مقترحاتو بتقديم الفرد اىتمام -
                               العاّمة. ممتمكاتال عمى بالمحافظة الفرد اىتمام -
  .لموطن االقتصادية المشروعات بمعرفة الفرد اىتمام -
                                               ة في الوطن.النيابي بالنظم الفرد اىتمام -
 .بالوطن العاطفي االرتباط عمى رصالح  -
 .الوطن وبموغو أىدافو وتماسك تقدم عمى الحرص  -
 والتفكك.  الضعف من وطنال حماية عمى الحرص -
 .وطنال أخبار عمى بالتعرف االىتمام -

 .وطنلم التمويمية القتصاد المصادر عمى بالتعرف االىتمام -
في  بالوطنكي تنطمق المسؤولية الوطنية من أسس متينة يجب أن تبدأ بخمق شعور االىتمام 

 بالوطن وااللتزام بيا والدفاع عنيا. ةلمتعمقالقضايا ا، لالنطالق منو إلى فيم  نفوس األفراد
 :الفهم  :ثانياً 

 .وطن والمواطنينال تيم التي لممعمومات الفرد فيم -

 .الدستور والقانونفيم  -
 .المواطنين اآلخرين آراء احترامفيم و  -
 .وطنو تسود التي والتقاليد واألعراف لمعادات الفرد فيم -
 .وضعو الراىن في وطنلم الفرد فيم -
 .وطنال لمؤسسات الفرد فيم -
 .وطنيةال منظماتمل الفرد فيم -
 .الوطنية الجماعة وايدولوجية وثقافة  لقيم الفرد فيم -



الث
ّ
ّة الوطنيةاملسؤوليّّ                                                                                                             الفصل الث

 

45 
 

 .وعمى وطنو نفسو عمى وأفعالو قراراتو آلثار الفرد فيم -
 .بو يقوم الذي لمدوروطني ال لممغزى الفرد فيم -
 .استقرار الوطن في تؤثر التي لمعوامل الفرد فيم -
 .وطنال لتاريخ الفرد فيم -
 .لتصرفاتو الوطنية لمقيمة الفرد يمف -

وبذلك يعتبر الفيم الواعي لمقضايا الوطنية أساسيًا لخمق المشاعر والعواطف اإليجابية تجاه 
بما تفرضو صفة ىذه القضايا، والعمل عمى المشاركة في دفاع عنيا وااللتزام الجاد بيا، 

 الوطنية الحقة عمى الفرد.
 والتعاون: المشاركة :ثالثاً 

 .الوطنية لاعماأل في المساىمة -
 .والواجبات الحقوق في المساواة -
 خل الوطن.دا العمل نظام تطوير في الفرد اركةمش -
 .وطنال تفيد التي األعمال فيمواطنين ال مع التعاون -
 .الوطن أفراد سعادة سبيل في الفرد حقوق بعض عن التنازل -
 .وطنال والمخاطر اّلتي تواجو مشاكلال حل في المساىمة أجل من اآلخرين مع التعاون -
 .أىدافيا بموغ أجل من داخل حدود الوطن الجماعة أفراد باقي مع التعاون -
 .  منفرداً  العمل عمى جماعة في العمل تفضيل -
الوطن والسعي المتعمقة بحب  اإليجابية المشاركة يساعدان في تنمية الحالة الوجدانيةكذلك 

 لخدمتو والدفاع عنو، لالنطالق منيا إلى االلتزام التاّم بيذه القضايا.
 :االلتزام  :اً بعار 

 األمانة في العمل.التزام  -
 الصدق في األقوال واألفعال.التزام  -
 .والقانون  بالنظام الفرد التزام -
 في الوطن. الجماعة بو تكمفو الذي العمل بإتمام الفرد التزام -
 .اآلخرين مع يحددىا التي بالمواعيد الفرد التزام -
وفق القانون المحدد من قبل السمطة القانونية في  لمفرد  العقوبات بقبول الفرد التزام -

 .الوطن
 .عميو رقيب بدون عممو بتأدية الفرد التزام -
 .ميعاده عن تأخره حالة في لمجماعة العذر بتقديم الفرد لتزاما -
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 .اآلخرين عبث منالعاّمة  ممتمكاتال عمى بالمحافظة الفرد التزام -
 .واجتماعيًا وثقافياً  اقتصادياً  لوطنا تنمية في بالمساىمة الفرد التزام -
 .بو يكمف الذي العمل أداء في جيده كل ببذل الفرد لتزاما -
وعدم مخالفة القانون أو  الوطن أفراد بين السائدة بالنظم الفرد التزام -

 (.1996)حميدة،.الدستور

المكّونات السابقة تتّم بصورة متدرجة، ألّن صفة الوطنية التكتسب فجأة، أو بذلك ترى الباحثة أّن 
بصورة مباشرة بين ليمة وضحاىا، بل البّد من التدرج في عممّية االكتساب من خالل تنمية 

ايا الوطنية حتى نصل إلى اإليمان التاّم بالوطن المشاعر واألحاسيس والعواطف تجاه القض
 وقضاياه وترجمة ىذا اإليمان إلى أفعاٍل وسموكيات.

 سابعًا: مجاالت المسؤولية الوطنية:
التي وضعت معيارًا ألىّم مفاىيم المواطنة وحددت  (2013)دنورة،باالعتماد عمى دراسات 
 ،ىي أعمى درجة في المواطنة وأسماىا()عمى اعتبار أّن الوطنية المسؤوليات المنبثقة عنيا

 اّلتي حددت أنواع المسؤوليات الممقاة عمى عاتق الفرد في المجتمع (2009ف،)مشرّ ودراسة
، فقد قامت الباحثة بتحديد مجاالت المسؤولية الوطنية والمسماة بمجاالت المسؤولية االجتماعية

المسؤولية االجتماعية، المسؤولية األخالقية، بمايمي: المسؤولية القانونية، المسؤولية السياسية، 
  المسؤولية االقتصادية، المسؤولية العممية، المسؤولية البيئية.

المواطنة مفيوم قانوني ، و تنطمق الوطنية من أساس متين ىو المواطنة:القانونية لمسؤوليةا-
فإّن مفيوم المواطنة قد كذلك )المواطنة( ( في كتابو2007ي،لدرجة األولى، ىذا ما أكده )فوز با

ارتبط عبر التاريخ بإقرار المساواة بين المواطنين عمى حد توصيف 
م حقوق وواجبات المواطنين في ، فمكّل دولة ليا قانون ودستور ينظّ (Dahl,1989,233الباحثين)

تمك الدولة ويجعل الجميع عمى قدم المساواة في الدولة. إذ تخضع جميع مؤسسات الدولة 
من والسالم االجتماعي من جميع جوانبو، وقد جاء في البند وسمطاتيا لمقانون لضمان األ وىيئاتيا

الثّاني من المادة الخمسين من الدستور السوري:" سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع 
. والمسؤولية الوطنية تفرض عمى (2012،10والدولة") دستور الجميورية العربية السورية،

لتزام بالقوانين والدستور اّلذي تّم إقراره من قبل الييئات التشريعية في الدولة وتّم المواطنين اال
استفتاء المواطنين عميو ليصار إلى إقراره دستورا عاّمًا لمبمد. لذلك فمن واجب المواطنين االلتزام 

تشجعو بالدستور والعمل عمى تطبيقو، ألّن المساواة بين المواطنين تضمن التكافل االجتماعي و 
وتمنع تفكك الروابط االجتماعية وترّسخ الوحدة الوطنية، كذلك فإّن المسؤولية الوطنية تفرض 
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مكاناتو، بحيث تواكب التطورات  عمى المواطنين المساىمة في تطوير القوانين كل حسب موقعو وا 
  الحضارية والتغيرات المستمرة اّلتي تشيدىا كاّفة المجاالت الحياتية.

فالمسؤولية الوطنية تفرض المسؤولية   social responsibilityاالجتماعية المسؤولية
االجتماعية ألّن "إعداد المواطن يعني بناء الكائن االجتماعي المزّود بنسق من األفكار والمشاعر 
ّنما عن الجماعة أو الجماعات المختمفة اّلتي  والعادات اّلتي التعّبر عن ذاتو الفردية فحسب، وا 

( وتتضّمن المسؤولية االجتماعية 2001،44ييا، ليشعر بالمواطنة الصحيحة") المجيدل،ينتمي إل
المشاركة في الحياة االجتماعية لممجتمع اّلذي يوجد فيو الفرد بكاّفة جوانبيا، والتعاون والتكافل 
مع األفراد اآلخرين في المجتمع، والمشاركة في األعمال التطوعية لخدمة المجتمع والوطن 

 اآلخرين حقوق مراعاة وتعني يرىما وتقديم مصمحة الوطن عمى المصمحة الفردية لألفراد.وتطو 
 وحقوق الجار وحقوق ،قالطري من الشوكة إزالة ذلك في بما ،بيا اإلضرار وعدم عمييا والمحافظة
 واألرحام واألقارب الوالدين

المواطنة عمى المفاىيم البّد ان ترّكز : ethical responsibilityاألخالقية المسؤولية
 تعني ( وFito,2009,10األخالقية اّلتي تعّبر عن نظام االنضباط اّلذي يعّد مقبواًل في المجتمع)

والتحّمي بالخصال الحميدة الطيبة، والكممة  الوجو طالقة وأقّميا الناس مع األخالق مكارم مراعاة
التعامل مع اآلخرين من أبناء الوطن،  كالتسامح والوفاء والصدق واألمانة والتزاميا سموكيات في

 واآلخرين من الثقافات والحضارات والبمدان األخرى.
تعّبر المواطنة في احد جوانبيا عن الحقوق  :political responsibilityالمسؤولية السياسية

والواجبات السياسية بصورة تجعل عالقة الدولة مع المواطن عالقة مسؤولية وطنية تشاركية 
االنتقال من عالقة الخضوع لمدولة إلى التوّجو لممشاركة في بينيما من أجل الصالح العاّم أي 

( ن األفراد)المواطنينبيمّية تنّظم العالقة مؤسساتيا، ومن جانب آخر فإّن المواطنة بوصفيا عم
والدولة، بماتتضمّنو من مشاركة واعية في مختمف اوجو الحياة السياسية يدا بيد مع الدولة، وقد 
جاء في ختام دائرة المعارف البريطانية لمفيوم المواطنة، "إّن المواطنة عمى وجو العموم تسبغ 

-2013،44النتخاب وتوّلي المناصب العاّمة")دنورة،عمى المواطن حقوقًا سياسية، منيا حّق ا
 ((Encyclopedia Britannica,332( نقاًل عن 45

لذلك فإّن المسؤولية الوطنية تفرض بالضرورة المشاركة في الحياة السياسية بجميع مجاالتيا، 
المستويات، والتوّجو إلى صناديق االقتراع والمشاركة في االنتخابات العاّمة في البالد وعمى جميع 

والتعبير عن اآلراء واألفكار السياسية بطرق سممية تحت سقف الوطن من خالل المنظمات 
واألحزاب السياسية الوطنية اّلتي ينتمي إلييا المواطن، عمى ان يكون سالم الوطن وأمنو استقراره 

 ىي الغاية العميا ألي عمل سياسي يقوم بو الحزب أو المنظمة.
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نماط واألفكار والقيم أتعّبر الثقافة عن  :cultural responsibilityةالمسؤولية الثقافيّ 
 و مجتمع بعينو عن المجتمعات األخرى وتكسبو ىويتو الثقافية.وطن أواالعتقادات اّلتي تمّيز 

خالق والتقاليد ويعّرفيا تايمور اّنيا" ذلك الكّل المرّكب اّلذي يشمل المعرفة والعقائد والفنون واأل
وجميع المقّومات والعادات األخرى اّلتي يكتسبيا اإلنسان باعتباره عضوًا في  والقوانين

"فمكّل شعٍب خصوصياتو ومعتقداتو، ولكّل وطن مقوماتو واختياراتو،  25)،1988مجتمع")الييتي،
واليحّق ألّي دولة في العالم ان تنتيك ىذه القوانين أو تجّرد الشعوب من ىوياتيا، وعمى كّل 

(. 2006،30القادري،نقاًل عن  2013،48دنورة،)     ىويتو الوطنية بإرادتو شعب ان يحمي
اّلتي تميز وطنيم عن األوطان  بالثقافة فالمسؤولية الثقافية تفرض عمى المواطنين اإللمام بالتالي
داركيا األخرى المحافظة  والمحافظة عمييا وتطويرىا معوتمثّميا ثمّثاًل كاماًل  والعمل عمى فيميا وا 

 .عمى أساسياتيا وجذورىا

االقتصاد ىو عصب الحياة في  :economic responsibilityالمسؤولية االقتصادية
الوطن، ويمّثل جانبًا ىاّمًا من جوانب الحياة االجتماعية، وفي ظّل ماتعيشو البالد من أزمة مالية 

 قيمة اّلتي تمقى عمى عاتواقتصادية فقد أصبحت المسؤولية االقتصادية من المسؤوليات الجس
المواطن والدولة في آن واحد حّتى نحافظ عمى استقرارنا االقتصادي النسبي. فإّن المسؤولية 
الوطنية تفرض عمى المواطنين العمل عمى تطوير االقتصاد الوطني والمساىمة في كّل ما من 

ي المجال اّلذي شانو دعم االقتصاد الوطني، من خالل المشاركة في العمل ضمن الدولة وف
تؤىمو إمكاناتو وقدراتو الفكرية والجسدية لمقيام بو" العمل حّق لكّل مواطن وواجب عميو ، وتعمل 
الدولة عمى توفيره لجميع المواطنين، ويتوّلى القانون تنظيم العمل وشروطو وحقوق 

لمواطنين تشجيع (.إضافة لمعمل يجب عمى ا2012،9العّمال")دستور الجميورّية العربّية الّسورّية،
االنتاج المحّمي اّلذي يجب ان يتمّتع بالمواصفات المطموبة ليحقق الجودة والسعر المناسب 

وضمن مبادئ السياسة الوطنية انطمقت السياسة االقتصادية من التركيز  سوريةلممواطن " ففي 
دة اإلنتاج، وجودة عمى تصنيع المّواد األولّية ذات المنشأ المحّمي وتحفيز العاممين بمايحقق زيا

المنتجات الصناعية، وتحسين مواصفاتيا بمايتفق والمقاييس العالمية لتمبية حاجات السوق 
-2006،18المحمّية من ناحية وحاجات التصدير إلى األسواق الخارجية من ناحية اخرى")زّيود،

والغاز (، كذلك تفرض المسؤولية االقتصادية ترشيد استيالك مصادر الطاقة كالكيرباء 19
والبترول وغيرىا خاّصة في ظّل األزمة اّلتي تعانييا البالد واّلتي أفقدتيا كثيرا من مصادر 
الطاقة. كذلك تبّني السموك االنتاجي وترشيد السموك االستيالكي في جوانب الحياة العاّمة، 

القتصادية، والحفاظ عمى الممتمكات العاّمة والخاّصة، ومنع االحتكار واإلبالغ عن المخالفات ا
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فتكون ميّمة المواطن ميّمة الّرقيب االقتصادي عمى الّتجار لمنع الغّش واالحتكار في ظّل 
 من واألمان لمبالد. انشغال الدولة بميّمة إعادة األ

تشيد الساحة العالمية تغييرات وتطورات  :scientific responsibility المسؤولية العممية
ون مّ الدراسات واألبحاث اّلتي يقوم بيا العمماء والباحثون والميت عممية سريعة بمعدل يومي، نتيجة

عمى امتداد العالم. ولكي يصبح الفرد أكثر فاعمية في وطنو اّلذي يعيش فيو ولكي يواكب ىذا 
الوطن آخر التطورات والمستجدات العالمية يجب عمى المواطنين العمل عمى اكتساب العموم 

حياة، واإللمام بتمك المستجدات اّلتي تشيدىا الساحة العالمية والمعارف في مختمف مجاالت ال
والسعي إلقامة البحوث العممية داخل الوطن وتشجيع القائمين عمى مراكز الدراسات والتطوير في 

، وبالمقابل فإّن عمى الدولة توفير التعميم لجميع المواطنين، ودعم البحث مختمف مجاالت الحياة
ن عميين وتوفير المكافآت والحوافز ليم، ألّنو أداة التطور والتقدم وفتح العممي وتشجيع القائمي

ات المتمّيزة آفاق جديدة لخدمة أغراض التنمية. أيضًا يجب عمى الدولة أن تشّجع المواىب القدر 
 ممواطنين السيما الشباب.والطاقات الخاّلقة ل
 :environmental responsibilityالمسؤولية البيئية

ي والبيولوجي اّلذي يحيط بالكائنات الحّية) العزاوي مائي والكييئة بأّنيا الوسط الفيزيائّرف البتع
(  وتواجو البيئة  في وقتنا الحالي العديد من المشكالت والتحدّيات، ىذا يفرض 2007،2والنّقار،

وتبّني ذلك عمى المواطن المسؤول العمل عمى حماية البيئة وصيانتيا واالستغالل الراشد لمواردىا 
أيضًا الحفاظ عمييا من التصّحر والتّمّوث والمشاركة في اعمال النظافة والتشجير، الن  سموكًا،

 والّصحة العاّمة. ذلك سوف ينعكس عمى أبناء الوطن
 المسؤولية الوطنية في ظّل األزمة الّسورّية:ثامنًا: 
تتكّرس من خالل الّسموكيات وتتبمور في المحظات الصعبة واألزمات، و الحالة الوطنية تتعزز 

حرب شاممة، لذلك اليمكن لمواطن سوري أن  سوريةالحرب اّلتي تتعّرض ليا و العممية اليومية. 
، قانوني،  ، إعالميٍّ يّدعي أّنو غير معني بيا. والتصدي لممؤامرة يحتاج إلى جيش متكامل، أدبيٍّ
سياسي، وعممي من المواطنين كلٌّ يدافع عن بمده حسب مجال عممو، فدورىم رديف لدور الجيش 

داني العسكري في بمد تمّيز بتنوعو العقائدي العربي الّسوري الذي يتوّلى ميّمة الدفاع المي
والعرقي والسياسي والثقافي واالقتصادي واالجتماعي والطائفي، ىذا التنّوع  غويّ وااليدولوجي والمّ 

 اّلذي أكسبو قّوة خاّصة وجعمو قادرًا التماسك والتصدي لممؤامرات اّلتي تحاك ضده.
راية بالحقوق والواجبات، بل يجب أن تكون والمواطنة في ظّل الحرب التقتصر عمى مجرد الد 

ترجمة لالنتماء الحقيقي إلى سموكيات وترسيخ لثقافة االنجاز بعيدًا عن ثقافة الخطاب، ألّن 
التحدي اليوم تحدي عمل ومقاومة عمى الّصعد كافة وليس تحدٍّ لألقوال والمواقف فقط. لذلك البّد 



الث
ّ
ّة الوطنيةاملسؤوليّّ                                                                                                             الفصل الث

 

44 
 

فة إلزالة الخالفات واالختالفات والتنسيق بين من الحوار والتواصل بين شرائح الوطن المختم
مؤسسات العمل المدني بما يساعد األفراد المواطنين عمى ممارسة المواطنة الحّقة في خدمة 
الوطن، لتقوية لحمة الوطن، وتعّمق المواطن بوطنو، وترسيخ ثقافة الحياة التشاركية بين أبناء 

دمات الممكنة لممحتاجين والميّجرين والنازحين من أبناء ، وثقافة التطّوع وتقديم الخالمجتمع الواحد
دعم االنتاج المحّمي  الوطن. والمسؤولية الوطنية تستمزم دعم االقتصاد الوطني، من خالل

الجيات الرقابية والتموينية لضبط حاالت الغش و االحتكار والفساد االقتصادي في  والتعاون مع
تستمزم نشر الثقافة الّسورّية والتعريف بحضارتيا الغنّية بكّل  البمد. كذلك فإّن المسؤولية الوطنية

 والثقافات األخرى بماقدمتو سورية الوسائل الممكنة من أجل تعريف اآلخرين من الحضارات
 .رب اّلتي تشنيا دول الشر ضد سوريةوحضارتيا لمعالم والكشف عن األسباب الكامنة وراء الح

قول وفعل في المجاالت كاّفة، وتزداد أىمّية تنميتيا لدى فالمسؤولية الوطنية ىي مسؤولية 
اليوم، من أجل مساعدتيم عمى تحّمل مسؤولياتيم كأفراد تجاه وطنيم اّلذي الجامعي الشباب 

المشاركة في الحمالت التطوعية اّلتي  أواًّل: يعيشون فيو  بشكل سميم. وىذا يتجمى من خالل
التبّرع بالدم لجرحى الجيش العربي الّسورّي، وحمالت مثل حمالت  تقيميا الجامعات السورية

واألنشطة الوطنية اّلتي تنظميا المشاركة في البرامج ثانيًا: ، التبّرع لألسر الميجرة، تكريم الشيداء
يواء الميجرين، ورفع العمم لحواجز الجيش ولمراكز إالييئات الجامعية مثل الزيارات الميدانية 

ة لذلك فإّن تقديم المعمومات الصحيحة المتعمقة بالوطن وتاريخو  وحضارتو  الّسورّي. ثالثًا: إضاف
في الحوارات والنقاشات  المشاركة رابعًا: يعتبر من أساسيات بناء ثقافة وطنية حقيقة وسميمة.
والتعبير عن األفكار واآلراء في مختمف  والندوات والمقاءات الوطنية اّلتي تنظميا الجامعة،

وحة دون تعّصب أو انحياز، وتقّبل اآلراء المعارضة ومناقشتيا تحت سقف القضايا المطر 
 الوطن.
 خاتمة:

تتويجًا لما سبق يمكن القول إّن تمّثل المسؤولية الوطنية وتأديتيا يعتبر تعبيرًا سموكيًا عن 
ليس فقط قوال بل بالفعل أيضًا. فالمسؤولية  االمختمفة والحرص عميي وطنيةتمّثل مفاىيم ال

نسانيًا قبل ان يكون وطنيًا واجتماعيًا.  الوطنية تتضّمن جانبًا أخالقيًا وا 
 وطنيةفيي شعور الفرد بالتزاماتو تجاه اآلخرين في والعمل عمى تأدية تمك االلتزامات وال

الصحيحة واإليجابية سموك وليست مجرد انتماء جغرافي تاريخي ومنظومة قيمية فقط. 
التتمّثل في حمل جنسية أو جواز سفر لبمد معّين، بل ىي ارتقاء إلى مستوى  وطنيةإّن ال

الفعل والممارسة تتاّكد معو الروابط المتينة واألواصر القوّية التي تربط المواطن بوطنو، 
اماتو لخير الوطن وبنائو، فالمعنى لممواطنة بدون التعاون والتضامن وتتجّمى في إسي
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والتكامل بين المواطنين، والمعنى ليا بدون التعايش والتساكن وفق روح التآخي واالعتدال 
والتسامح، والمعنى ليا بدون إرادة وتحّمل المسؤوليات واإليمان بجدوى االندماج والتفاعل 

، والمعنى ليا بدون التشّبع بالقيم اإلنسانية والفضائل الخمقية مع اآلخرين من أفراد الوطن
وىذا  والقناعة التاّمة بثقافة الحرّية واالبداع واحترام حقوق اإلنسان وكرامة الوطن وعزتو

 وطنيةن تتحقق الديمقراطية والتنمية بدون الأ، إذ اليمكن كمو من أساسيات الوطنية
 ن تكون مفاىيم وحقوق.أوك ومسؤولية قبل الحقيقية الصالحة والقويمة فيي سم

كما يجري اليوم  -وىذه المعاني جميعيا تصبح أكثر أىمية في حال تعّرض الوطن ألزمة
 ؤوليات األولوية لدى أبناءوماينبثق عنيا من مس وطنية، إذ تتصّدر ال-في بمدنا الغالي

ليا وطنيم واّلتي  الوطن من اجل الخروج مماىم فيو، ومواجية التحديات اّلتي يتعّرض
 .يّدعي اّنو غير معني بيذه األزمةفال يمكن لسوري اليوم أن  تسعى لتدميره .
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 مقّدمة: 

تعّد الجميكرية العربية الّسكرية كاحدة مف الدكؿ اّلتي أعادت النظر في نظاميا الّتعميمي   
باىتماـ  سكريةكالتربكم خاّصة مرحمة التعميـ العالي كالجامعي، إذ حظي التعميـ العالي في 

مف مراسيـ  كمتابعة مباشرة مف سيادة الرئيس الدكتكر بشار األسد، كتجّمى ذلؾ مف خبلؿ ماصدر
كقكانيف أنظمة كتشريعات تخّص التعميـ العالي كتعّد بمثابة المدخؿ الصحيح لمبدء في مسيرة 

) مذكرة حكؿ األعماؿ المنجزة في مجاؿ التعميـ سكريةالتطكير كالتحديث الشامؿ في 
ي (. فالتعميـ العالي يعتبر أىـّ انكاع التعميـ ككنو يتعامؿ مع فئة حساسة ف2002،23العالي،

المجتمع كىي فئة الشباب كماتتمّيز بو ىذه المرحمة مف خصائص تجعؿ الفرد يتأثر بمايتمقاه في 
ذلؾ اصبح الدكر الذم تقكـ بو الجامعة ينمك كل ىذه المرحمة مف القائميف عمى تنشئتو كتنميتو.

تقديـ صبح ىذا الدكر اليقتصر عمى ألحياة كالتطكرات الحاصمة فييا. ك كيتعاظـ مع تعقد حركة ا
المعارؼ كالمعمكمات العممية فقط لمطالب ككنو عضك فاعؿ في المجتمع كانما تعدل ىذا الدكر 
كتكسع ليشمؿ جكانب كثيرة اصبحت الجامعة مساىمة فييا بدرجة كبيرة كمؤثرة اف لـ تكف 

 كىذا يعني أنو ينبغي اف تسير عممية البناء بصكرة متكازية جنبان  .مسؤكلة عمييا بصكرة مباشرة
م كاحد مف ىذه الجكانب سكؼ يخمؽ أم خمؿ في أ فّ متكاممة مع بعضيا ألالى جنب كمستمرة ك 

شخصية انسانية غير متزنة كغير كاممة النمك بصكرة صحيحة كبالتالي التككف فاعمة كمؤثرة في 
 كغير قادرة عمى مكاجية التحّديات اّلتي قد يتعّرض ليا المجتمع.  البناء االجتماعي لممجتمع

 :The University Definitionالجامعة: مفهوم: لا أوّ 

أصبحت مسؤكليات الجامعة أكبر كأكثر حساسية في مجتمعاتنا الحالية اّلتي تعتمد بشكؿ     
أساسي عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاالّتصاالت كفي ظّؿ ماتعيشو الببلد مف ظركؼ خاّصة، 
ككنيا تتعامؿ مع فئة مف النشء ىـ األكثر ديناميكية كىـ أمؿ المجتمع في تحقيؽ التقّدـ 

ظر إلى الجامعة اكبة التغّيرات العالمية كاالحتفاظ باليكية الخاّصة لمكطف. حيث ُينالمطمكب لمك 
في كؿ المجتمعات عمى انيا مركز الحكمة كالخبرة، لمختمؼ قطاعات المجتمع السياسية 
كاالجتماعية كالخدمية، عمى اختبلؼ نشاطاتيا كاىتماماتيا، ذلؾ لما تضّمو الجامعة مف نخب 

ب . كالجامعة اليمكف أف تؤّدم دكرىا داعية يعّكؿ عمييا في تحقيؽ أىداؼ المجتمععممية كفكرية كا 
في المجتمع بإحداث التغييرات المطمكبة في المجتمع، مالـ تؤديو داخميا أكالن مف خبلؿ إحداث 
دارييف. كالعمؿ  التنمية الثقافية كاالجتماعية كالعبلئقية بيف أفرادىا كأعضائيا مف طمبة كأساتذة كا 

كسابيـ طرائؽ التفكير الناقد اّلذم يساعدىـ عمى ع مى تككيف أفراد عقبلنييف منطقييف أخبلقييف، كا 
تقّبؿ أفكار اآلخريف كالتفاعؿ اإليجابي في مجاالت الحياة المختمفة. فالجامعة ليست مصنعان 
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لمشيادات، كالمركز امتحانات لتخريج عامميف لمدكلة أك مركز بحثي فحسب، بؿ ىي المكاف 
 الحقيقي كالمبلئـ لتككيف لبنة الّتطكير كالّتحديث في المجتمع.

بالّمغة Universite في الّمغة  اإلنكميزية، ك Universityإّف اصطبلح جامعة مأخكذ مف 
كاّلتي تعني االّتحاد، Uninersitas الفرنسية، كيعكد ىذا المصطمح أصبل إلى الكممة البلتينية 

كاّلتي يمكف ترجمتيا بأنيا  universitas magistroumكممة كعمى كجو التحديد يعكد إلى ال
(، تستخدـ كممة جامعة اليـك لتدّؿ عمى Friedrich,2011,11مجتمع العمماء كالمعمميف) 

التجّمع العممي لكّؿ مف األساتذة كالطبّلب عند مختمؼ الشعكب كالبمداف، كتعّد الكممة العربية 
زية المرادفة ليا ألّنيا في مدلكليا العربي تعني أيضان التجّمع "جامعة" ترجمة رديفة لمكممة اإلنكمي

ّنما كراء ذلؾ تاريخ طكيؿ مف  كالتجميع. كفكرة الجامعة ليست كليدة اليكـ كال األمس القريب، كا 
فكر كعمؿ كممارسات، إذ تضرب فكرة الجامعة بجذكرىا أعماؽ التاريخ)عبد 

ـّ بالبحث عف الحقيقة، نّ أتعّرؼ الجامعة عمى (. "ك 1996،197الحميد، يا تمّثؿ مجتمعان عمميان ييت
)أبك "كتتمّثؿ كظائفيا األساسية في التعميـ كالبحث العممي كخدمة المجتمع المحيط بيا

فيي المكاف حيث يمكف لمناس األذكياء تطكير أنفسيـ كاكتساب ميارات  (.1999،21ممحـ،
لتربكّية العممّية سة االجتماعية االمؤسّ  أّنيا:"كما تعّرؼ كمعارؼ تؤىميـ لمقياـ بعمؿ معيف. 

ىدافو كغاياتو، مف خبلؿ إيجاد كسيط منظـ، الثّقافّية اّلتي أكجدىا المجتمع مف أجؿ تحقيؽ أ
يساعد عمى تنمية شخصية الفرد مف جميع جكانبيا الجسمية كالعقمية كاالنفعالية كالركحية 

مف اكتساب القيـ كاالتجاىات كالمعارؼ كاألنماط كاالجتماعية، بشكؿ متكامؿ كمتكازف، تمّكنو 
السمككّية اّلتي تجعمو فردان سكيان كتحميو مف االنحراؼ كالفساد، كالخمؿ القيمي اّلذم أكجدتو عكامؿ 

كفي قانكف تنظيـ الجامعات الّسكرية جاء تعريؼ   (.2006،399)العاجز، "اليدـ في المجتمع
 دارمإؿ منيا شخصية اعتبارية كاستقبلؿ ت طابع ادارم لكذا ىيئات عامة عممية الجامعة أّنيا:

 )كزير التعميـ العالي(التنفيذية، كترتبط بالكزير المبيف في ىذا القانكف كالئحتو كمالي عمى الكجو
)قانكف تنظيـ الجامعات السكرية ىذا القانكف كالبلئحة التنفيذية ضمف الحدكد المنصكص عمييا في

االنترنت(. مف خبلؿ التعريفات السابقة نجد أّف الجامعة ىي أداة المجتمع ،عف 10،2006المادة 
في التطّكر كالتقّدـ ، مف خبلؿ إنشاء جيؿ كاٍع، كبناء ثقافة مجتمعيٍة، كمكاكبة آخر التطكرات بما 
يجاد قنكات اتصاؿ مباشر مع مؤسسات المجتمع األخرل  يبلئـ طبيعة المجتمع اّلذم تكجد فيو، كا 

حداث التغيير بما يساع د المجتمع عمى ترسيخ ىكيتو االجتماعية كالثقافية لدل الجيؿ الناشئ كا 
 المطمكب بما يتفؽ مع التّطّكر كالتقّدـ العالمي.
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كبالكقكؼ عند مصطمح الجامعة كالمفيكـ المفظي لو، نرل أّف الجامعة ىي المؤّسسة التي تجمع 
 ؿ ككنيا:كتؤّلؼ كتربط، كساحة لبللتقاء كالتفاعؿ كالتكام

جامعة لعناصر التمّيز مف النخب كاعتبار ذلؾ ميمة أساسية مف ميماتيا في المنظكمة  -
ـّ.  التعميمية كفي السياؽ المجتمعي العا

جامعة لمعارؼ عاّمة مشتركة تمّثؿ قاعدة التقدـ المعرفي، تكّفرىا لمطمبة حسب ميكليـ  -
 كانتماءاتيـ الدراسية كاىتماماتيـ اّلّذاتية.

لمثّقافات الشعبّية المحمّية المتنّكعة اّلتي تمّثؿ بمجمكعيا الثّقافة الكطنّية ، جامعة  -
 كتصيرىا في بكتقة كاحدة .

جامعة لمختمؼ نتاجات الفكر كاألدب كالتصّكر كالخياؿ اإلنساني، كنتاجات التكنكلكجيا  -
 كالفمسفة كفي مجاؿ العمـك الطبيعية كاآلداب كالفنكف كغيرىا.

ميف مف مختمؼ الثّقافات كالبيئات كالعادات كالتقاليد كالقيـ، لتكّكف جيبلن جامعة لممّتعمّ  -
متعّممان مثّقفان كمنفتحان ككاعيان لذاتو كلآلخريف كلمحيطو كقادران عمى مكاجية الّتحّديات 

 المختمفة التي تكاجو مجتمعو األـّ.
في تنظيـ الحياة جامعة لكّؿ مقّكمات الحياة الديمقراطّية مف حيث مشاركات الّطبّلب  -

الجامعّية، كالتكاصؿ الخصب بيف الّطبّلب كاألساتذة، كاالنضماـ لمتّنظيمات الّطبّلبية 
التي تنّظـ جيكد الطمبة كفعالياتيـ، كتكفير القدر الكافي مف قنكات االّتصاؿ كالحكار 

مكانيات التكافؽ مف حيث المبادئ كالممارسات كمنيج الحياة .  كحرّية الّتعبير كا 
يتنافسكف فيما بينيـ عمى اختبلؼ تخّصصاتيـ  كف فريقان يمّثمّ  معة ألساتذة كمعمميف،جا -

كقدراتيـ المعرفية في مجاالت الحياة المختمفة باستخداـ أسمحة المعرفة كالبحث كالعممي، 
 (.36-2010،35كيسعكف لتنمية مجتمعيـ كتقدمو)كسكؼ،

أفراد المجتمع تتفاعؿ مع بعضيا البعض فالجامعة تمّثؿ مجتمعا مصّغران يجمع شرائح مف 
ضمف منظكمة عمؿ تربكية ثقافية اجتماعية تحمؿ بتفاصيميا خصائص المجتمع األـّ، كىك 

 صكرة مصّغرة عف المجتمع المثالي المراد تككينو مف قبؿ المجتمع.

  niversity USyrianالجامعة الّسورّية:

 ،التربكية االجتماعّية سات التعّميميةمكانان مرمكقان، إذ تتصّدر المؤسّ  سكريةتحتّؿ الجامعة في     
ة اّلتي تسعى نحك التقّدـ في كّؿ مجاالت الحياة أصبحت الجامعة كريّ ة السّ "كفي الجميكرية العربيّ 

مف أىـّ منابع العمكـ كمصادر المعرفة، كمف أبرز مؤسسات االنتاج الفكرم كضبط الممارسة 
احتّمت  2010كفي عاـ . العالميأّنيا تتصّدر قنكات  التبادؿ الثقافي عمى المستكل  كما العممية،
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محكرا إقميميان لمتدريب العممي  سكريةكانت  مركزان ىاّمان في الّتعميـ الجامعي العربي" سكرية
كاليندسي المتبلكيا اكبر مجمكعة مف خريجي العمكـ كاليندسة في الشرؽ األكسط. فقد أنتجت 

أطركحة دكتكراة، 180بحثان عمميان خاّصان بأعضاء ىيئة التدريس كحكالي 154دمشؽ جامعة 
رسالة ماجستير كىي حصيمة انتاج الجامعة مف األبحاث العممية لمعاـ 700ك

"2010،  (.2011،8)فطـك

كالجامعات السكرية ىي شكؿ مف أشكاؿ الجامعات اّلتي اّتخذت أساليب كطرائؽ تبلئـ خصائص 
رّم، كتمّبي متطمّبات نمائية لديو، كىي األقدر عمى الكصكؿ إلى حقائؽ عممية المجتمع الّسك 

لمشاكؿ اإلنتاج ، كتحّديات المنافسة إف استطاعت تعزيز كفاءتيا، كتطكير أساليب عمميا لتككف 
حداث  أكثر مكاءمة لسكؽ العمؿ كأكثر قدرة عمى تقييـ عممّيات التعّمـ كالبحث العممي، كا 

مة كتنظيـ برامج تتيح قدران أكبر مف التدريب في مكاقع العمؿ بمايعنى بحاجتنا التخّصصات البلز 
ذا كاف التعميـ العالي في  ييدؼ إلى خدمة المجتمع  سكريةالمجتمعية لمحاضر كالمستقبؿ. كا 

الّسكرّم، فإّف ذلؾ يمتّد إلى خدمة المجتمع العربّي الّسكرّم، فإّف ذلؾ يمتّد إلى خدمة الكطف 
 (.2000،503حقيقان لمتكامؿ العربّي كالتنمية الشاممة )سنقر،العربّي ت

 أىـّ الجامعات الحككمية الّسكرّية:

كقد كانت نكاتيا األكلى معيد الّطّب  ،سكريةتعّد جامعة دمشؽ المؤسسة األكلى لمتعميـ العالي في 
،كقد اطمؽ 1913ثـّ مدرسة الحقكؽ التي انشئت عاـ  ،1903كافتتح عاـ 1901اّلذم أنشئ عاـ 

صدر قانكف جديد لتنظيـ  1958كفي عاـ  .اسـ الجامعة السكرية1923عمى ىذه الجامعة عاـ 
الجامعات في إقميمي الجميكرية العربية المتحدة الشمالي كالجنكبي عدؿ بمكجبو اسـ " الجامعة 

مب" السكرية" فأصبح "جامعة دمشؽ" كأحدثت في اإلقميـ الشمالي جامعة ثانية باسـ "جامعة ح
أصبحت جامعة دمشؽ تتألؼ مف الكميات  1959كبصدكر البلئحة التنفيذية ليذا القانكف في عاـ 
، كمية الطب، كمية طب األسناف، ، كمية العمكـاآلتية: كمية اآلداب، كمية الحقكؽ، كمية التجارة

كمية اليندسة، كمية التربية، كمية الشريعة كبات مف حقيا أف تمنح شيادات في الدراسات العميا. 
كفي عيد الكحدة ارتفع عدد طبلب الجامعة كعدد أعضاء ىيئتيا التدريسية كازداد تعاكف 

كبعد أف انفصمت عرل الكحدة الجامعات في اإلقميميف كنشط بينيما تبادؿ األساتذة كالطبلب، 
، لـ يطرأ في عيد االنفصاؿ تطكر ممحكظ في الكضع الجامعي الميـ إال في نطاؽ  1961عاـ 
ـ مع الكضع الذم قاـ في الببلد ، كاستمر التعميـ الجامعي ءنظمة الجامعية فقد عدلت لتتبلاأل

في سكرية كال سيما بعد  فشيد التعميـ العالي 1963عمى حالو إلى قامت ثكرة الثامف مف آذار 
ككاف حظ جامعة دمشؽ مف  .كازدىاران لـ يعرفيما مف قبؿعناية  1970الحركة التصحيحية عاـ 
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نشاء األقساـ الجديدة فييا كاستكماؿ التخصصات  كؿ ذلؾ كبيران فكاف الدعـ لمكميات القائمة كا 
حداث المعاىد المتكسطة الممحقة بالكميات كالسعي الحثيث ل تجييز كؿ ىذا المؤسسات األخرل كا 

 :بأحدث المخابر كاألدكات فأصبحت جامعة دمشؽ تتككف مف
كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية، كمية االقتصاد، كمية التربية، كمية الحقكؽ، كمية الزراعة، كمية 
، كمية الفنكف الجميمة، كمية  الشريعة، كمية الصيدلة، كمية الطب، كمية طب األسناف، كمية العمـك

ليندسة المدنية، كمية اليندسة المعمارية، كمية اليندسة الميكانيكية كالكيربائية، المعيد العالي ا
،عف 2013مكقع جامعة دمشؽ،(لمتنمية اإلدارية، كحظيت معظـ الكميات كالمعاىد بمباف جديدة

 االنترنت(

بعد الجامعة السكرية التي سميت الحقآ  سكريةىي ثاني جامعة يتـ إنشاؤىا في  :جامعة حمب
يدرس في جامعة  كتعد مف المؤسسات العممية الرائدة كالجامعات العربية العريقة. جامعة دمشؽ

 1500كحكالي  2004-2003ألؼ طالب حسب التقديرات لمعاـ الدراسي  78حمب أكثر مف 
 ،عف االنترنت(.ar.wikipedia.org،2013)سات عميااطالب در 

باسـ  1971نشئت في عاـ أ ،سكريةىي كاحدة مف خمس جامعات حككمية في  :جامعة تشريف
. 1973حرب  بػحرب تشريف التحريريةمنان امعة تشريف تيّ كسميت فيما بعد ب ج البلذقيةجامعة 

في  البحر األبيض المتكسطعمى ساحؿ  محافظة البلذقيةمركز  مدينة البلذقيةمكقعيا شرؽ 
، تضـ كميات كمعاىد عميا لمختمؼ التخصصات العممية كمراكز بحث كمدينة جامعية سكرية

 عبر التعاكف المستمرّ  كبيران  حققت جامعة تشريف تميزان  كبيرة كمختمؼ أنكاع الخدمات الجامعية.
س في كميات الجامعة مية العالمية، يدرّ بيف الجامعة كالجامعات الدكلية كالتكاصؿ مع المراكز العم

 .كالعمماء األساتذةنخبة مف 

، كحماة حمص، كتتكزع بيف مدينتي سكريةىي جامعة المنطقة الكسطى في جامعة البعث: 
حسب تاريخ التأسيس، كالجدير  كريةس، كىي الرابعة بيف جامعات 1979تأسست في العاـ 

بالذكر أف الجامعات السكرية ىي الجامعات الكحيدة في العالـ التي تدرس كؿ عمكميا في كؿ 
 عضك 650بمختمؼ االختصاصات كيعمؿ بيا  كمية21. تضـ الجامعة بالمغة العربيةفركعيا 

 .ىيئة تدريسية

في  2006عاـ  33، ُأنشأت بالقانكف رقـ سكريةأحدث الجامعات الحككمية في  :جامعة الفرات
(. الرقة، الحسكة، دير الزكرالمنطقة الشرقية لتقدـ التعميـ الجامعي في المحافظات الشرقية )

في الحسكة.  4في الرقة ك  4في دير الزكر ك 8كمية منيا  16تضـ  .دير الزكرمقرىا مدينة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1
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يصؿ عدد الطبلب اإلجمالي فييا إلى سبعة آالؼ كفؽ احصائية العاـ الدراسي 
2006(ar.wikipedia.org،2013.)عف االنترنت ، 

 University Education:الّتعليم الجامعي :اا ثاني

 The Concept of University:في سورية مفهوم التعليم الجامعي-1
Education 

ؿ التعميـ الجامعي باعتباره أعمى الّسّمـ التعميمي رسالة بناء كتطكير اإلنساف كاّلذم يمّثؿ يمثّ   
عداد  القّكة المحّركة كالدافعة لعممّية تطكير المجتمع كتقّدمو كليذا السبب اىتمت الجامعة ببناء كا 

ات العميمة المكارد البشرية كتنميتيا كتكفير احتياجات قطاعات المجتمع المختمفة مف القياد
كالفكرية، فإذا كاف التعميـ مفتاح التنمية فإف اإلنساف ىك أداة التنمية كىدفيا في آف كاحد. فإعداد 
كبناء القكل البشرية داخؿ الجامعة اليعني االقتصار عمى األداء األكاديمي فقط كلكنو إعداد 

يان كأخبلقيان كثقافيان كقيميان، متكامؿ يتضمف باإلضافة إلى اإلعداد األكاديمي إعدادا نفسيا كاجتماع
عميـ عتبر التّ يُ ك  (.2010،18كبذلؾ يصبح إعداد القكل البشرية متكامبل كرسميا. )كسكؼ، 

جامعي اليكـ أحد المقّكمات األساسية في عممّيات التّنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثّقافية ال
الث جزء مف التعميـ الثّ  (.  "فيكScbneller,2011,18كاإلنسانية، كأداة تطكيرىا كاستمراريتيا)

ـّ االلتحاؽ بو بعد ك دبمكـ، كىك نكع مف التّ ّلذم يؤّدم إلى منح درجة عممية، أاإلضافي، كا عميـ يت
 :كيعّرؼ (.2007،31 )اليكاشي،"انكمعميـ الميني بعد الثّ انكم كقد يشمؿ التّ عميـ الثّ استكماؿ التّ 

أنكاعو كمستكياتو، رعاية لذكم الكفاءة كالنبكغ كلتنمية ص العممي بكافة خصّ بأّنو مرحمة التّ 
حاجات المجتمع المختمفة  في حاضره كمستقبمو بما يساير التطكر المفيد اّلذم  مكاىبيـ، كسدّ 

 (.2002،154يحّقؽ أىداؼ األّمة كغاياتيا النبيمة )برك،

مستكل ىذا  عميـ العاليد مجمس التّ مكاطف مؤىؿ لو، كيحدّ  حؽ لكؿّ  سكريةكالّتعميـ الجامعي في 
 القكاعد التي يضعيا مجمس التعميـ العالي مع األخذ قبكؿ الطبلب التأىيؿ كنكعيتو، كتراعى في

التنمية االقتصادية كاالجتماعية  خطط باالعتبار رغبات الطبلب كاستعداداتيـ في ضكء حاجات
قانكف  (المحافظات في مختمؼالمتكازف االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي  كالثقافية كمطالب النمك

عف االنترنت(. كالبّد أف نأخذ باالعتبار الفكر العالمي  ،11،2006تنظيـ الجامعات المادة 
الراىف في مجاؿ الّتعميـ العالي اّلذم يرّكز عمى الّتعميـ المستمّر كالّتعميـ مدل الحياة، كيحّدد 

ث مف خبلؿ تقرير لجنة اليكنسكك عاـ أربعة اعمدة لمّتعميـ الحدي Jack Dylorتقرير جاؾ ديمكر
 حكؿ مستقبؿ الّتعميـ العالي في العالـ، كىي: 1998
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عميـ لكي نعرؼ: ييدؼ لتكفير معرفة عاّمة كافية مع تكافر الفرص لمعمؿ كالتعّمؽ في التّ  -
رىا التعميـ مدل الحياة أّم عدد مف المكضكعات، أم نستفيد مف الفرص اّلتي يكفّ 

 ف تكقفيا.استدامة المعرفة دك 
ـ لكي نكتسب ميارة مينية، كنمتمؾ القدرة كالكفاءة عمى عميـ لكي نعمؿ: أم أف نتعمّ التّ  -

ف نتعّمـ في سياؽ مّر بيا كىذا يعني أمعالجة الكثير مف المكاقؼ كالمشكبلت اّلتي ن
 رىا الجامعة.ة التي تكفّ الخبرات االجتماعيّ 

عمى فيـ اآلخريف كتقديرنا لبلعتماد  ـ: بحيث يساعدنا التعمّ عميـ لكي نعيش معان التّ  -
عي قافات كالسّ ة كاالختبلؼ في القيـ كالعادات كالثّ ديّ المتبادؿ كامتبلؾ ركح االحتراـ لمتعدّ 

 بلـ.حبلؿ السّ إل
عميـ اّلذم ينّمي شخصية الفرد بشكؿ متكامؿ عمى أفضؿ نحك عميـ لكي نككف: أم التّ التّ  -

أعظـ، كحكـ أرشد،  صّرؼ باستقبلؿ ذاتيّ التّ عمى  رىا ،بحيث يصبح الشخص قادران كيطكّ 
 (.2003،31براىيـ،ة)اإلية شخصية كاجتماعيّ كمسؤكلّ 

 Philosophy of University Education:في سورية فلسفة الّتعليم الجامعي-2

مماالشّؾ فيو أّف الفمسفة مف دكف تربية كالفكر مف دكف كظيفة، كبالمثؿ فإّف التربية ببل فمسفة    
تتحّكؿ إلى عمؿ عشكائي غير منّظـ كغير ىادؼ، كمف الطبيعي أ يككف مصيره الفشؿ، كىذا 

ّف التربية ىي التط بيؽ العممي مادفع " ديكم" لمقكؿ :"إّف الفمسفة ىي النظرّية العاّمة لمتربية، كا 
(.كتشّكؿ فمسفة الّتعميـ الجامعي بعدان مف أبعاد فمسفة المجتمع كاّلتي 2008،49لمفمسفة")جيدكرم،

تعّد في حقيقتيا امتدادان عضكيان ليا، فالفمسفة التربكية في أّم مجتمع مف المجتمعات البّد كأف 
الفمسفة التربكية في الجميكرية تستند إلى الفمسفة القائمة في ذلؾ المجتمع، كممايؤّكد ذلؾ استناد 

العربية الّسكرّية إلى الفمسفة السائدة في المجتمع الّسكرّم كاّلتي اشتقت مبادئيا كأفكارىا مف 
الدستكر الدائـ لمجميكرّية العربّية الّسكرّية كمف دستكر حزب البعث العربي االشتراكي كمنطمقاتو 

مت مبلمح السياسة التربكية كحددت أىداؼ التربية النظرية كمؤتمراتو القطرية كالقكمية اّلتي رس
كاألسس االجتماعية كالفردية كاالنسانية اّلتي يجب أف يقكـ عمييا، كفمسفة الّتعميـ الجامعي ىي 
القاعدة األساسية التي يقكـ عمييا ىذا التعميـ كيعمؿ في إطارىا، كاّلتي تحّدد كظائفو كأىدافو، كما 

دارتو، كفي ضكئيا تتحّدد برامج الدراسة تحّدد سياساتو كمبادئو كتض ع قكاعد تنظيمو كا 
كمكضكعات التدريس، "فالفمسفة بطبيعتيا التأممّية الناقدة ىي اّلتي تعّيف غايات التربية 
كمضمكناتيا كأساليبيا، كىي اّلتي تحّكؿ ىذه الغايات إلى أعماؿ تربكية منظمة كىادفة كبعيدة كّؿ 

ية التربكية بطبيعتيا التطبيقية تقكـ بترجمة الفمسفة إلى قيـ كعادات البعد عف العشكائية. كالعمم
(.  كبالتالي فالفمسفة التربكية 2007،221كاتجاىات سمككية في المجتمع" )محّمد كالّشّماس،



ّسوريةالجامعة في               ابعالفصل الرّ 

 

00 
 

، كتحّكؿ سكريةالمشتّقة مف فمسفة المجتمع القائمة ىي اّلتي تحدد مبادئ كأسس التعميـ في 
ية إلى سمككيات كأىداؼ إجرائية يعمؿ المجتمع عمى إكسابيا ألفراده الغايات كاألىداؼ النظر 

 عبر مؤسسات التنشئة االجتماعية كالتربكية اّلذم أقاميا خصيصان ليذه الغاية.

تتحدد مف خبلؿ طبيعة المجتمع الّسكرّم، كحاجاتو اإلنسانية،  سكريةأّم إّف الفمسفة التربكية في 
ماعي بجكانبو المتعددة: التراث، المغة، الديف، الثقافة، التقاليد، كحضارتو لمعاصرة، ككاقعو االجت

األدب، الفف، العادات، التقاليد، األدب، االقتصاد،. كعمى اعتبار أّف اإلنساف كالفرد ىك محكر 
عممّية التنشئة كالتربية في أم مجتمع، كىك أداة التغيير كالتنمية كالتحديث، فبلبّد لفمسفة التربية 

حاجاتو كأف تعمؿ عمى تمبيتيا بما ينسجـ مع القيـ كاالتجاىات االجتماعية كاإلنسانية،  أف تراعي
كأف تعد الناشئة ليعيشكا في عصرىـ كيتحدثكا بمغتو كيفكركا بعقميتو، كىذا يحتـ عمى الفمسفة 

جعؿ مف التربكية كالتعميمية مكاكبة التقدـ العممي اليائؿ كأخر تطكرات المعرفة عمى امتاد العالـ لت
 (.87-2008،81الناشئة أداة فعالة في تطكير كتنمية الكطف)جيدكرم،

 كُترل فمسفة التربية في الجامعات الّسكرّية مف خبلؿ األبعاد التالية:  

الديمقراطّية:  بما تتّضمنو مف حقكؽ المكاطنيف في فرص متشعبة كمستمّرة كمتنّكعة  -
كاجبات تتمّثؿ في تحقيؽ مستكيات في النمك في شّتى الجكانب كما يقابؿ ذلؾ مف 

عالية لؤلداء في مجاالت العمؿ كاإلنتاج كالمشاركة في الحياة العاّمة كخدمة 
 المجتمع .

التّنمية:  بصكرىا المختمفة مف اجتماعّية كاقتصادية كسياسية كفكرّية كاّلتي تقـك عمى  -
مف إمكانات مادّية  أساس مف الحقائؽ العممية، كفقان لما يتمّتع بو الّتعميـ الجامعي

 كبشرّية.
باعتباره السبيؿ إلى التجديد لمكاجية  كمكاكبة آخر تطكرات المعرفة: العممي البحث -

 (.1997،51ات المحيطة بالمجتمع)الّتّؿ،يّ التحدّ 
الحرية ىي شرط  كالتعّمـ)الحرّية األكاديمية(: كيمكف أف نضيؼ إلييا حرّية التعميـ -

أساسي لنمك كتطكر الجامعات كقدراتيا عمى ممارسة المياـ المككمة إلييا في 
عداد الناشئة كفؽ الصكرة اّلتي يحددىا المجتمع  المجتمع كمؤسسة لمتنمية كاإلبداع كا 

 بفمسفتو كسياستو كأىدافو االجتماعية .
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  EducationBasis of University:في سورية عليم الجامعيأسس التّ -3

تبرز خصائصو كتساعد في نظاـ تربكم مجمكعة مف األسس يقكـ عمييا تشّكؿ ماىيتو ك  لكؿّ 
 يقكـ الّتعميـ الجامعي كفؽ مجمكعة مف األسس أىّميا:تحديد اىدافو،  لذلؾ 

الّتعميـ الجامعي ضركرة يجب تكفيرىا لكؿ فرد بشكؿ ّيتسؽ مع قدراتو كمياراتو في  -
 مية كالتطكير، كتكفير فرص الّتعميـ لممؤىميف لو.إطار خّطة الدكلة لمتن

 التكّسع الكمّي في الّتعميـ الجامعي مع الّتطكير الكيفّي المستمّر. -
أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ ىـ أساس العممّية التعميمية في الجامعات. لذا البّد  -

 مف بذؿ الجيكد لتطكير أكضاعيـ كرعايتيـ عمى جميع المستكيات.
ليست مؤسسة تعميمية فحسب، بؿ ىي مؤسسة تربكّية اجتماعية ليا دكر  الجامعة -

 إشعاعي  تنكيرم ثقافي) التّأىيؿ كالّتعميـ مع التكجيو كالتثقيؼ(.
 ضركرة التّنسيؽ كالتكامؿ مع مؤسسات كىيئات قّطاع البحث العممي . -
 االرتباط مع مؤسسات المجتمع كالخدمات كالتفاعؿ معيا. -
لتفعيؿ الّتعميـ الجامعي كالعالي إلى جانب الحككمة، مف خبلؿ ضركرة كجكد ركافد  -

مشركعات تستيدؼ اإلضافة الكمّية كالكيفّية لمّتعميـ الجامعي كليس مجرد تحقيؽ 
 (.2003،23الربح) حنكش،

 Goals of University Educationعليم الجامعي:أهداف التّ -4

 إنسانيان  عميـ الجامعي باعتباره عمبلن كالتّ  عمؿ إنساني ىدؼ يسعى اإلنساف لتحقيقو، كؿّ ل     
يفترض كجكد مجمكعة مف األىداؼ يسعى المجتمع  ،انيةبالدرجة الثّ  كلى كمجتمعيان بالدرجة األ

" كقد اّكد أفبلطكف اّف اليدؼ العاـ لمعممية التربكية لتحقيقيا مف خبلؿ ىذا الّتعميـ. عمكمان 
ي المجتمع، كذلؾ يمعرفتو لمخير كالفضيمة، كأّف تربية كالتعميمية ىك إعداد الفرد ليصبح صالحان ف

نما ىي غاية بالنسبة لمغاية الكبرل كىي نجاح المجتمع كسعادتو"  الفرد ليست غاية بحّد ذاتيا، كا 
كما أشار أرسطك أّف اليدؼ التربكم ىك اف يستطيع الفرد عمؿ كّؿ ماىك مفيد كضركرم في 

كخّير مف األعماؿ، كبذلؾ يصؿ إلى  حالة الحرب كالسمـ، كأف يقـك بما ىك نبيؿ 
 (.2003،5نقبلن عف بف شرقي، 127 ،2006السعادة")زيكد،

"إّف األىداؼ العاّمة لمجامعات المعاصرة تكاد تككف متشابية إلى حّد كبير، كتبرز خصكصية 
كؿ جامعة مف خبلؿ البيئة التي تعمؿ فييا كالعكامؿ المؤثرة فييا سكاء أكانت اجتماعية أـ 
اقتصادية أـ سياسية أـ غير ذلؾ. كتؤّدم الجامعات كظائؼ بالغة الخطكرة في حياة المجتمعات، 
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فيي تعّد الككادر المتخّصصة في شّتى المجاالت لتمبية حاجات المجتمع، كتتحّمؿ الجامعة 
 مسؤكلّيات عممّية في قيادة الحركة العممية في المجتمع باىتماميا بالبحث العممي، كتكسيع آفاؽ
المعرفة كنشرىا مف خبلؿ تشجيعيا التأليؼ كالترجمة في شتي حقكؿ العمكـ كالمعارؼ، كما تقّدـ 
خدماتيا كاستشاراتيا في مختمؼ المجاالت العممية كمؤسساتو المختمفة" 

(.كتعنى األىداؼ بكصؼ النتائج النيائية لمجمؿ العممية التربكية، كاّلتي 1993،310)حياكم،
رل منتظرة في سمكؾ المتعّمـ كشخصيتو لجعمو يتسـ باتجاىات كقيـ ترمي إلى تغّيرات كب

 (.2006،294معّينة)زّيكد،

 مف أىـ األىداؼ اّلتي يسعى الّتعميـ العالي لتحقيقيا كالمشتقة مف أىداؼ المجتمع :

بخبرات اجتماعية كعممية كثقافية  يدىازك مة كتإعداد الكفاءات كالقكل البشرية المتعمّ  -
 كتربكية.

المعرفة بيف قّطاعات المجتمع لتصبح عاّمة، كخمؽ تفاىـ ثقافي اجتماعي في نشر  -
 المجتمع لمكاجية التحديات التي يفرضيا كّؿ عصر.

إشراؾ مؤّسسات المجتمع في عممّية التنمية االجتماعية كاالقتصادية كالثّقافّية  -
 كالسياسية كزيادة القدرة التنافسية لمبمد.

 ني كدعـ التّنمية الكطنية في كاّفة المجاالت.المحافظة عمى الّتراث الكط -
 إعداد الككادر المؤىمة لبلنضماـ إلى سكؽ العمؿ. -
إغناء المعارؼ العامة بإجراء البحكث كالدراسات العممّية كفي مجاالت الحياة  -

 المختمفة.
 نشر السبلـ كدعـ حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ تنمية القيـ اإلنسانية لدل خرّيجييا. -

(Friedrich,2011,12-13.) 
إعداد الخريجيف المؤىميف تأىيبلن عاليان لممكاطنة كمقابمة احتياجات قّطاعات النشاط -

ـّ تطكيعيا بشكؿ مستمّر لمقابمة  المختمفة كذلؾ مف خبلؿ تقديـ مساقات دراسية يت
 احتياجات المجتمع المتجددة كالمتغيرة.

يتسـ بالمركنة في االلتحاؽ بو تقديـ نظاـ لمّتعميـ المفتكح كالتعميـ مدل الحياة  -
كالتخرج منو، كاإلعداد لممكاطنة القادرة عمى المساىمة الناشطة في المجتمع 

 العريض.
ثراء التراث التاريخي عمى المستكيات الكطنية كاإلقميمية كالدكلية في  - فيـ كترجمة كا 

 إطار التعددية الثقافية.
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مف خبلؿ تأكيد الفيـ الكاسع لمقضايا المساعدة عمى المحافظة عمى القيـ الثقافية  -
 الثقافية كتحميميا كنقدىا.

المساىمة في تحسيف كتطكير أنكاع الّتعميـ األخرل مف خبلؿ إعدادا المعمميف  -
(.كبالتّالي فإّف المياـ 2006،314نقبل عف الخطيب،  2010،20كتدريبيـ)كسكؼ،

خبلؿ أىدافو ىي مياـ جسيمة، المناطة بالّتعميـ العالي كاّلتي يسعى إلى تحقيقيا مف 
ككنيا تيدؼ بشكٍؿ أساسي إلى المحافظة عمى اليكية الثقافية لممجتمع، كالعمؿ عمى 
مكاناتو، كيكاكب التغّيرات الحضارية  تطكيرىا بما يتبلءـ مع طبيعة المجتمع كا 

 كالتكنكلكجية العالمية.

 Goals of Syrian Universityأهداف الجامعة الّسورّية: 

 االرتكاز محكر بمثابة كىي المجتمعات، مف مجتمع ألم حضارم إشعاع الجامعات مركزتعّد 
 أف معمكمنا )أصبحكقد ،عممياكخطط  كاستراتيجياتيا كسياساتيا أىداؼ الجامعة حكلو تدكر الذم
 المفاىيـ كىذه كالحضارة، كالعمـ، الفكر، كىي ميمة أمكر ثبلثة بكجكد يقترف الجامعة كجكد

 كالبحث التدريس ىي دةدمح كأىداؼ رسالة لمجامعة كأف اآلخر، البعض بعضيا كتكمؿ مترابطة
 ىي فالجامعة كالمكاف الزماف باختبلؼ تختمؼ ال العامة الكظائؼ كىذه ، المجتمع كخدمة العممي
 حضارم كعممي إشعاع مراكز بأنيا الجامعات تكصؼ كبذلؾ كتربكية كثقافية اجتماعية مؤسسة

 عف كمنعزلة عاجي برج في تعيش أفا لي يمكف ال الجامعة أف عمى عبلكة جمعاء، لئلنسانية
 (.2011،4)بركات كعكض، كثقافتو( المجتمع

قّمة اليـر الّتعميمّي، ليس لمجرد ككنيا أعمى مراحؿ النظاـ الّتعميمي  سكريةتمّثؿ الجامعة في 
كحسب، بؿ ألّنيا تقكـ بميّمة كبيرة تتمّثؿ بصياغة الشباب فكران ككجدانان كسمككان كانتماءن مف خبلؿ 

(، كتيدؼ الجامعة في 2010،24التفاعبلت كالعممّيات االجتماعية القائمة بيف أعضائيا)كسكؼ،
تحقيؽ التقّدـ في مجاالت العمـ كالتّقافة كالفكر كالفّف، كتعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ  إلى سكرية

القكمية لؤلّمة العربّية كنشر الحضارة العربية كتطكيرىا كاإلسياـ في تحقيؽ التنمية االقتصادية 
عمى كاالجتماعية كالثقافية في الجميكرية العربية السكرية خاّصة كالكطف العربي عمكمان، كتعمؿ 

 تنفيذ ىذه األىداؼ مف خبلؿ ما يمي:

عاؿ مف  صيف في مختمؼ فركع المعرفة كتأىيميـ كتزكيدىـ بمستكلالمتخصّ  عدادإ -
كالفكر كالفف كالحضارة العالمية، كتقكيـ  كالتقانة المعارؼ كالميارات يكاكب تقدـ العمـ

 .كتفيميـ كتطبيقيـ ليا مف خبلؿ نظاـ االمتحانات مدل استيعابيـ
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تسيـ في التقدـ العممي  اركة في اجراء البحكث العممية كالدراسات المختمفة التيالمش -
 .كالمشكرة كالتقني، كتقديـ الخبرة

مف ابراـ العقكد المينية، كبصكرة  كغير ذلؾ مف اعماؿ ممارسة المينة بما تتضمنو
 لمختمؼ القضايا التي تكاجو التطكر ايجاد الحمكؿ خاصة ما ييدؼ منيا الى

 .السكرية كالكطف العربي صادم كاالجتماعي كالثقافي في الجميكرية العربيةاالقت

الركح  المعززة لبناء المجتمع العربي االشتراكي المكحد كاذكاء ترسيخ القيـ كالقكاعد -
 .النضالية لمطبلب

كتنمية حبو لمعمـ كالبحث العممي كالعمؿ الجماعي  تعزيز شخصية الطالب العممية -
 .كاالبداع العممي التفكؽ كتشجيع

 كاصكؿ التدريس كاساليبيا بما في ذلؾ التأليؼ كالترجمة تطكير كسائؿ البحث كالتعميـ -
 .العممي لمتعميـ كالبحث المختبرات البلزمة كالنشر، كاحداث

 .المستمر االسياـ في دكرات التأىيؿ كالتدريب كالتعميـ -
 .تي سيمارسكنيالمفعاليات ال تكجيو الطمبة نحك االختيار األمثؿ -
 .كالفني كاالجتماعي كالرياضي تشجيع النشاط الثقافي -
 كالعممية مع الجامعات كالييئات العممية العربية خاصة تكثيؽ الركابط الثقافية -

 .كاالجنبية عامة
الجامعة بمؤسساتيا المختمفة كالمجتمع  تحقيؽ اعمى مستكل مف التفاعؿ بيف -

 .كمنظماتو عية كالثقافيةكاالجتما بمؤسساتو االقتصادية
 ،عف االنترنت(.12،2006)قانكف تنظيـ الجامعات المادة 

عمى الجامعة التزاـ أساسي في خدمة المكاطف السكرم، كباف يككف ليا بعد نظر  -
كآفاؽ تطكرية عالمية لكضع االقتصاد كالمجتمع السكرم في إطار العبلقات العممية 

الجديدة. كيتكجب ليذا المبدأ أف يكضع بشكؿ كاضح في كالتقنية كالمعرفية الدكلية 
ـّ ترجمتيا إلى  أىداؼ كزارة التعميـ العالي، كالجامعات كمراكز البحكث، كاف يت

بالتالي  (.2010،726استراتيجيات كبرامج عمؿ بعيدة المدل ) الخّطة الخمسية العاشرة،
ة تنمية المجتمع كتطكيره ميمّ  وقد حمؿ عمى كاىم سكريةنرل أّف التعميـ الجامعي في 

كنشر القيـ كالسمككيات المرغكبة مف خبلؿ إعداد األفراد إعدادان معرفيان أكاديميا كسمككيان 
مياريان،  كنشر الثقافة العاّمة كتكسيعيا لمقضاء عمى الجيؿ كالتخّمؼ المكركث، كمكاكبة 

كطف معزكالن عما ات الحضارية عبر العالـ حتى اليبقى الدالتطكرات المعرفية كالمستج
جرم حكلو في بمداف العالـ األخرل، بؿ أف يسعى ألف يككف فاعبلن في البيئة العالمية ي
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المتغيرة باستمرار عمى الجبيات المختمفة االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالسياسية 
 كالمعرفية.

 University Youthالشباب الجامعي:ثالثاا: 

كتؤّدم الجامعة دكرىا باعتبارىا أحد المؤّسسات الفكرية كالثّقافية كاالجتماعية األساسية،     
حدل مؤسسات التنشئة لمشباب، فيي تمعب دكران بارزان في إعداد الشباب الجامعي كتككينو،  كا 

كمستقبمية) كتناط بيا ميّمة تأىيؿ ىؤالء الشباب فكران ككجدانان كثقافة كانتماءن كفؽ رؤية حضارية 
ضافة إلى دكر الجامعات في اتاحة الفرص التعميمية اماـ (. إذ أّنو باإل2007،311الزّيكد،

 كتنمية ، كتعزيزىا كالفني العقمي اإلبداع عمميات كدعـ كتطكير قدراتيـ في المجتمع،الشباب 
 فيـ مف ليتمكنكا الشباب أماـ الفرص تكفير عمى الجامعة تعمؿ الطمبة لدل الناقد التفكير

 المينية الميكؿ كاستكشاؼ االجتماعي لمسمكؾ مناسبة معايير كبمكغ فيو، يعيشكف الذم تمعلمجا
 النمك عمى تساعدىـ  لمشباب مناسبة تعميمية بيئة تكفير في دكرىا عف بلن ضف لدييـ، كالثقافية
 311). ، 2006 الخطيب،)البيئة مع التكيؼ مف كتمكنيـ الكمي كالتطكر

 مجمكعة إلى الفرد فييا يحتاج عمرية مرحمة مجرد إلى يشير يعد لـ الجامعي الشباب تعريؼ إف 
 وأنّ  عمى الجامعي الشباب إلى النظر في المفيـك ىذا سعاتّ  بؿ لممستقبؿ، تعده التي الخدمات مف
 كأخصبيا الحياة فترات أىـّ  تجعميا الخصائص مف بمجمكعة فييا زيتميّ  اإلنساف حياة مف فترة

 اإلنساني تمعلمجا بيا ريمّ  التي المتبلحقة السريعة المتغيرات مع لمتجاكب صبلحية كأكثرىا
 .المعاصر

 : رئيسية معايير أربعة خبلؿ مف الجامعي الشباب تعريؼ مناقشة يمكف كلذا
 عشر السابعة بيف تقع ةعمريّ  مرحمة بأنو الجامعي الشباب ديتحدّ  حيث :الزمنيّ  المعيار  -

 ليست المرحمة كىذه الحد، ىذا عف عاميف حدكد في تزيد أك تقؿّ  كقد كالعشريف، الخامسة كحتى
نما كالمراىقة الطفكلة مرحمة كخاصة العمر مراحؿ بقية عف منفصمة  المرحمة ليذه امتداد كا 
 .بالذات األخيرة

 .سكاء حد عمى كاإلناث الذككر مف الجنسيف العمرية المرحمة ىذه تشمؿ: النكع معيار - 
 في ؿتتمثّ  تيالّ   ي:الجامع لمشباب زةالمميّ  كالسمككية النفسية كالخصائص ماتالسّ  معيار  -

 جانب إلى المعرفة ككسب التغيير إحداث في كالمساىمة ،االنجاز عمى كالقدرة التجديد في الرغبة
 األحياف بعض في دكالتمرّ  كاالندفاع كالقمؽ المرحمة تمؾ في ةالعامّ  الجامعي الشباب سمات
 .كالعالمي كالمحمي كالقيمي الثقافي لبلنتشار كفقنا بالتقاليد كالتأثر
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 في طالبنا يككف فقد الجامعي الشاب يشغميا التي كالمكانة بالكضع دكيتحدّ  ي: راسالدّ  المعيار  -
 التعميـ مرحمة تشمميا التي العميا المعاىد أحد أك العممية أك النظرية الكميات إحدل
 ، عف االنترنت(.2009)جبللة،يالجامع

أّما مف حيث الصفات اّلتي تمّيز الشباب عمكمان كالشباب الجامعي خصكصان عف باقي شرائح 
 األفراد في المجتمع فيمكف أف نذكر:

 كاكتماؿ نمكّ  مف الجامعي الشباب إليو يصؿ لما نتيجة الفاعمية ىذه كتتكلد: ةيناميّ كالدّ  الفاعمية -
 أخرل، ناحية مف النفسي النمك إليو يؤدم كما ناحية، مف كالفسيكلكجي البيكلكجي لمتككيف
 مظاىر كاضح بشكؿ فيو كتتجمى الشباب، كاستيبلؿ المراىقة خاتمة بيف تجمع الجامعية فالمرحمة
 ىذه بو تتسـ ما إلى باإلضافة ىذا الكاممة، األنكثة أك الرجكلة مف الشديد االقتراب عف التعبير
 يئةتي بداية إلى يؤدم ما كىك كاالتجاىات، الميكؿ كتمايز العقمية االستعدادات حتّ تف مف المرحمة
 المرحمة ظركؼ أف كما االجتماعية، المسؤكليات مدكتقّ  االجتماعي الدكر لشغؿ الجامعي الشباب
 حساسية فّ إف لذا بو، يحيط لما الجامعي الشباب إدراؾ زيادة إلى تؤدم الجامعة في التعميمية
 مف لمزيد يدفعو مما أكثر تككف كمشكبلتو مككناتو بمختمؼ االجتماعي لمكاقع الجامعي الشباب
 .الكاقع ىذا في لمتأثير منو محاكلة في كالمشاركة الفاعمية
 لـّنيا أل جديد ىك ما لكؿ حساسة عادة تككف الجامعية الشبابية الشخصية طبيعة فاف كذلؾ
 ظركؼ في عميو يطمؽ ما كىك لمتغيير، دائـ شكؽ في يجعميا أف شانو مف ،ذلؾ بعد تستقر
 .الثكرة إلى الدائمة بالحاجة معينة تاريخية

 ليذا كتقمده االجتماعي لمدكر إعداده بيف الفاصمة المرحمة لطبيعة ذلؾ كيرجع :كالتكتر القمؽ  -
ا ذلؾ كيبدك تبلؤمو، ال كقد عميو تفرض خيارات مف ذلؾ يصاحب كما بو، كالقياـ الدكر  كاضحن
 نتيجة كالتكتر القمؽ كطأة تحت الجامعي الشباب يقع ما فكثيرنا ككجيتو، التعميـ نكع اختيار في

 تنسيؽ مكاتب لكقكؼ نتيجة أك التعميمية كجيتو تحديد في كاقعية غير أبكية تطمعات لفرض
ا كالتكتر القمؽ كينشأ يرغبو، الذم التعميـ نكع كبيف بينو القبكؿ  الميني المستقبؿ غمكض مف أيضن
 فان بالجامعة، التحاقو قبل يطارده التنسيق شبح كاف فإذا الجامعي، الشباب ينتظر الذم

 نحك يسعكف الجامعي الشباب أف إلى باإلضافة ىذا التخرج، بعد يطارده العاممة القكل شبح
 .كالمألكفة المستقرة المتغيرات كرفض التجديد

 خبرات مف لو يتعرضكف كما العمرية المرحمة بحكـ الجامعي فالشباب :المستقبمية النظرة  -
 الحقيقيكف، أصحابو ـّنيأ اعتبار عمى مجتمعيـ مستقبؿ إلى لمنظر بليم أكثر يككنكف تعميمية
 ما كىذا متغيراتو، اتجاه حساسية كأكثر المماثؿ، الكاقع تغيير عمى حرصا أكثر يككنكف ثـ كمف

 في لممثالية الميؿ مف كبير بقدر يتسمكف الجامعي فالشباب األكبر، الجيؿ مع صراع في يجعميـ
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 اإلطار أك النظاـ مع قيـ مشكمة في غالبنا يضعيـ كىذا كاالجتماعية، الذاتية كآماليـ ـتيياتكج  
 تعد لـ كالدييـ مف تعممكىا التي القيـ أف المرحمة ىذه في يتعممكف فيـ ـ،بي المحيط االجتماعي

 ميميـ في يبدك دائـ صراع في يضعيـ ما ،كىذا حكليـ الكاقع معطيات مع لمتفاعؿ كمناسبة كافية
 (.19-18 ، 2009 الحقباني،) ـبي المحيط الكاقع نقد نحك المستمر

 الشريحة حجـ تضخـ منيا عناصر، عدة الثقافة ىذه خمؽ عمى ساعد كقد: شبابية ثقافة كجكد - 
 يميؿ كالمتقدمة النامية تمعاتلمجا مف كثير في السكاني اليـر أف نجد حيث العالـ، في الشبابية
 بعضيا مع لمثقافات كانصيار اندماج مف العكلمة فرضتو ما إلى باإلضافة ىذا ،بالشبا لصالح
 اقترب العالـ فاف الحالية األعكاـ كفي كاحدة، قرية كأنو العالـ دكؿ بيف المتبادؿ االعتماد كتزايد
 كشبكة كالكمبيكتر كالنقؿ االتصاؿ كسائؿ في اليائمة الثكرة إلى ذلؾ كيرجع كثيرنا، بعضو مف

 التعامؿ عمى ـاتيقدر  بحكـ األخرل بالثقافات لمتأثر الجامعي الشباب يدفع الذم األمر اإلنترنت،
 .كالتكاصؿ االستيعاب عمى قدرة أكثر ـنيككك  العصر، مستجدات مع
 االجتماعي لمكاقع الشديدة كحساسيتيـ كمثاليتيـ الجامعي الشباب فحماس : لمتشكيؿ القابمية  -

 لمتيارات السريع االنتشار يفسر ما كىذا ليا، تمثبل كأكثر الجديدة لؤلفكار بلن بّ تق أكثر تجعميـ
 كنقؿ الجامعي الشباب الستقطاب التيارات ىذه مف الكثير ثـ كمف الجامعي، الشباب بيف الفكرية

إضافة لذلؾ يمكف القكؿ إّف الّشاب الجامعي  ،عف االنترنت(.2009جبللة،)كنشرىا األفكار ىذه
يتمّيز بالرىافة اّلتي تجعؿ منو يندفع بسرعة كراء انفعاالتو فيقكـ أحيانان بسمككيات متيكرة كسريعة، 

 حيث قد يثكر ألتفو األسباب كاليستطيع التحّكـ بانفعاالتو.
االستقبلؿ االجتماعي كتحقيؽ االىتماـ بالمظير الشخصي كاالعتناء بو، إضافة إلى الميؿ إلى -

اّلّذات كاالعتماد عمييا. كذلؾ يبرز في ىذه المرحمة ميميـ لؤلصدقاء كتشكيؿ الجماعات الرفاقية 
كاالرتباط بيـ، حيث تنشأ ظاىرتاف مف الصداقة ىما: الصديؽ الحميـ، كجماعات 

 (.عف االنترنت،2001الصداقة)الدركيش،
 

تكّلد االتجاىات كاالنتماءات، لذلؾ تمّثؿ القيـ بالنسبة ليـ ضركرة تمثؿ مرحمة الشباب مرحمة إذان 
مف ضركرات الحياة لما يعانيو الشباب في ىذه المرحمة مف تناقضات حاّدة ناتجة عف األفكار 
المشّكشة كالرؤل المختمطة عف الككف كالحياة كالمجتمع، كيدّؿ عمى استجاباتيـ في مناقشة قضايا 

ىا مف القضايا الجكىرية، مما يجعؿ مف القيـ الصحيحة الراشدة سكاء أكانت الديف كالسياسة كغير 
دينية اـ أخبلقية أـ اجتماعية أـ سياسية أـ اقتصادية...الخ، حاجة ماّسة كمرتكزان رئيسيان في 

 (. 117، 2004تكجيييـ كتبصيرىـ لما فيو الخير ليـ كلمجتمعيـ) درباشي،
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 The University Role:النشء في تنمية: دور الجامعة اا رابع

يعّرؼ عمـ االجتماع الدكر باّنو الجانب الدينامي لسمكؾ الفرد، كاّلذم يشتمؿ منظكمة مف األفعاؿ 
المطابقة لكضعية اجتماعية محددة. كيعّد تعريؼ ألبكرت مف أبرز التعريفات المحّددة لتعريؼ 

كيعّرؼ أيضان أّنو القياـ بالسمكؾ أك النشاط   الدكر بأّنو احتبلؿ الفرد مكانان معّينان داخؿ الجماعة،
المعّيف اّلذم ينتظر مف الفرد القياـ بو ، كيختمؼ األداء مف فرد آلخر باختبلؼ القدرات الفردية 

كيختمؼ نسؽ األدكار مف (. 133-132، 2002كالمطالب االجتماعية)أبك مغمي كسبلمة،
المجتمعات المتطكرة تشمؿ عمى أدكرا أكثر تنّكعان مجتمع آلخر كمف ثقافة ألخرل كبالتالي فإّف 

كما ُيعّرؼ بأّنو " ممّخص الّسّمكؾ تجاه مكضكع ،كغنى كذلؾ بالقياس إلى المجتمعات األقّؿ تطّكران 
 Genilloud andمعّيف اّلذم يّضـّ مجمكعة مف التفاعبلت الفرعية المقّيدة بكقت حدكث معّيف.)

Wegmann,2000,2.) ماعية أنماط سمككية، يتكّقع المجتمع مف أفراده اّلذيف األدكار االجتف
يحتّمكف المراكز القياـ بيا. كىي نتاج اجتماعي يرتبط بثقافة المجتمع، كتختمؼ باختبلؼ أطر 

 .المجتمعات الثقافية العاّمة كالفرعية

 كالجامعة ككاحدة مف المؤسسات االجتماعية األكاديمية تنيض داخؿ المجتمع بأدكار كبيرة 
حسب إمكانات كّؿ جامعة،  تختمؼكألغراض متنّكعة ثقافّية كاجتماعية كاقتصادية كتكنكلكجّية، 

فالكظائؼ التقميدية لمجامعة لـ  ".عنّية داخؿ المجتمع معياكمدل تعاكف الييئات كالمؤسسات الم
ان، تعد كافية، كخصكصان في عصر أصبحت فيو ثكرة االتصاالت كالمعمكمات تشّكؿ تحّدّيان خطير 

مما يتطّمب مف الجامعة أف تبحث عف كظائؼ كأدكار جديدة تقكـ مف خبلليا بخدمة المجتمع 
(، فيي  تتحّمؿ مسؤكلية التطّكر العممي في المجتمع 2012،3اّلذم تكجد فبو كتنميتو)الزعبي،

يجاد الكفاءات القادرة عمى تحديد اآلفاؽ العممية، كمحاكلة الكصكؿ إلييا بم ا كتكسيع آفاقو كا 
(. كما أّف عمى الجامعة 2012،59يكاكب التقّدـ العالمي في المجاالت العممية كاّفة)الزعبي،

أيضان أف تجّدد الحياة في مجتمعيا كتساعد عمى تشجيع كنشر المعرفة العممّية، فيي التستطيع 
ستثنائية أف تظّؿ منغمقة عمى نفسيا. "كيتمتع دكر المؤّسسة الجامعّية في الدكؿ النامية بأىمّية ا

في بناء مشركع النيضة كمكاجية تحّديات التنمية، حيث تعّد الجامعة ىي المؤّسسة األكلى في 
إعداد ككادر المجتمع في  مختمؼ مجاالت النشاط كالحياة الثّقافّية كالسياسية كاالقتصادية 

لممجتمع، كما  كاالجتماعية، باإلضافة إلى دكرىا في إعادة صياغة التكجّيات الثّقافّية كالمعرفية
كقد حّددت مانكيؿ . (2008،11الديف، تقـك بو كمؤّسسة أكاديمية كاجتماعية كثقافية")سراج

جميع ، كالتي تنطبؽ عمى ما اعتبرتو المياـ األربع الرئيسية لمجامعة (2001كاستمز عاـ )
 دكر الجامعة في المجتمع: لتحميؿ انطبلؽ مناسبة تكفير نقطةل أكبر أك أقؿ إلى حد المجتمعات

 برة، معاأليديكلكجية األجيزة كما رئيسيان  دكران  تاريخيان  قد لعبت أف الجامعات كاستمز تبلحظ، أكال
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االختيار  آليات دائما، فقد كانت ثانيان . كؿ المجتمعات مكجكدة فيال الصراعات اإليديكلكجيةعف 
تكليد ، ثالثا. كنقؿ ثقافة المجتمع إلى الجيؿ القادـ النخب المسيطرة مفالتنشئة االجتماعية ك 

 -كاستمز كفقا ل - ىك في الكاقع، األكثر أىمية كظيفةال ينظر إلييا عمى أنياالمعارؼ، كغالبا ما 
 مف قبؿ المعاىد الكطنية اف تقاـ كثيرا ما يفترض البحث العممي مع كظائؼ، نسبيا طفيفة

الشركات  بيت مختبرات في داخؿ أك( البمداف النامية أكركبا كالعديد مففي ) المتخصصة
 القكل العاممة الماىرة تدريب ىكاألكثر تقميدية ، ك أّما رابعان (. الياباف، )عمى سبيؿ المثاؿ الخاصة

 (.Brennan etal,2004,11)"(.المينية "الجامعة كاستمزسميو تما )

تأديتيا تجاه الشباب الممتحؽ بيا لتمارس فالجامعة تحمؿ رسالة تربكّية اجتماعّية ثقافّية عمييا 
لمجتمع اّلذم تكجد فيو شرعيتيا مف ا الجامعة تستمدّ بدكرىا القيادم في المجتمع عمى أتـّ كجو. ك 

جامعة مجتمعيا كبيئتيا اّلذم يؤثر في  ، كلكؿّ كعبلقتيا بو ىي عبلقة الجزء بالكؿّ  كارتباطيا
 .ئمة بيف القائميفطبيعتيا كأنشطتيا المختمفة كالعبلقات القا

 :ب يتمثؿ كالجامعة الّسكرّية خصكصان  عمكمان الجامعة دكر أف نستنتج سبؽ كمما 

 يعزليا بشكؿ تدريسيا مف بدالن  كالبيئة كالحياة كالمجتمع بالفرد لممقرر العممية المادة ربط -  1
 .المجتمع في الفرد محيط عف
  لؤلفراد اليكمية الممارسات في المدني السمكؾ كفضائؿ الصادقة المكاطنة قيـ ترسيخ -  2

 .كالمؤسسات كالجماعة
 التي كالمؤتمرات ةفيّ البلصّ  كالنشاطات الندكات خبلؿ مف المدني السمكؾ مبادئ ترسيخ 3 - 
 .ليا منطقية حمكؿ كطرح المحمية، كالبيئة المجتمع مشكبلت طرح في تسيـ

 الكعي مبادئ كترسيخ مياراتيـ، كتيذيب كفاءاتيـ، كتربية الشباب لدل المعرفة تنمية 4 - 
 .نتائج إلى كاألىداؼ إنجازات، إلى كالشعارات أفعاؿ، إلى األفكار ترجمة طريؽ عف  كنشره

 ىكيتو، بمقكمات المتمسؾ لببلده، كالكطنية الدينية بالثكابت المعتز الخمكؽ المكاطف تككيف 5 - 
 .الديمكقراطية الحياة في المساىـ كالقكانيف، بالكاجبات الممتـز

 بحـز صدمالتّ  ىدفيا متنكعة كأنشطة غنية، برامج برع رحب جامعي فضاء تشكيؿ -  6
 .أشكالو بشتى كالعنؼ الغّش  كبخاصة البلمدنية، اتيّ مككالسّ  لمختمؼ
أك  انقدى مع اآلخريف آراء احتراـ عمى فيتدرب الحرة، المناقشة كيفية عمى الطمبة تدريب 7 - 
 لمطمبة فرص كتكفير اّلّذاتي النقد عمى بكالتدرّ  اعنكاالق الحجة كاعتماد كعيكبيا محاسنيا بياف

 .كالحكار لممشاركة
  كالسياسية كاالجتماعية المختمفة االقتصادية جكانبو مف لممجتمع الشاممة التنمية تحقيؽ 8 - 
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 العالي التعميـ لمؤسسات المادية كالمصادر العقمية، القدرات كؿ استغبلؿ طريؽ عف  كالبيئية
 :خبلؿ مف كذلؾ المجتمعات، أحكاؿ لتحسيف

 .معينة مشكمة حؿ أك المجتمع، حاجة سدّ  إلى اليادفة التطبيقية البحكث  -أ
 لمؤسسات المجاالت جميع في الجامعة أساتذة يقدميا خدمات كىي : االستشارات تقديـ - ب

 .إلييا بحاجة ىـ الذيف لؤلفراد كاألىمية الحككمية المجتمع
 مبدأ يحقؽ بما كتنفيذىا اإلنتاج، مؤسسات في لمعامميف كتأىيمية تدريبية برامج تنظيـ  -ج

 .الميني كالنمك المستمرة، التربية
 .العربية المغة إلى العالـ في الجديدة كالمكتشفات البحكث نتائج نقؿ  -د
 .المجتمع كأفراد لمطبلب المكجية العممية الكتب تأليؼ  -ق
 ،االجتماعية)باكير األىداؼ إطار في المجتمع حركة لتكجيو البناء االجتماعي النقد -ك

 ( 22،ببلعاـ
كمشكرات لممكاطنيف كلمجيات العامة  ـ خدمات اجتماعية كمينية كدراساتتقدّ  أفلمجامعات  -9

 .يتعارض مع اىدافيا كالخاصة كذلؾ بما ال
 كاالقتصادية كاالجتماعية التي تكاجوالمشكبلت التقنية  لمجامعات اف تتصدل لمعالجة -10

العممية كالعممية ليا بالتنسيؽ مع الجيات  يجاد الحمكؿالدكلة كالقطاع العاـ في مختمؼ المياديف إل
 .،عف االنترنت(24،2006ك23تيف الماد لجامعاتاة )قانكف تنظيـ المختص
 بالمجتمع المباشرة عبلقتيا خبلؿ مف مترابطة أنكاع أربعة إلى الجامعية التأثيرات تقسيـ كيمكف

 :ىي تجاىو، كالمسؤكلية
 .مستدامة تنميةتحقيؽ ل المسؤكلة لممكاطنة الطمبة بتحضير تربكية، تعميمية آثار :أكال
 .كالتثقيفية العممية لمنشاطات المجتمعية المسؤكلية بمعرفة معرفية، آثار :ثانيا
 .كالبيئة المجتمع عف مسؤكلة جامعية حياة بتنظيـ كبيئية، تنظيمية آثار :ثالثا
 أجؿ مف المتبادؿ لمتعمـ التجمعات في بالمشاركة مجتمعية، آثار :رابعا

 (.2008،1)شاىيف،التطكير

كفي الحديث عف دكر الجامعة ، البّد مف التطّرؽ إلى دكر أىـّ العناصر اّلتربكية االجتماعية 
 ضمف الجامعة:

 Curriculum Roleدور المنهاج:-1

 النشء تربية في عنو لتنكب المجتمع أنشأىا التي االجتماعية سةالمؤسّ  ىي الجامعة فإ    
 إال بدكرىا تقـك أف يمكف ال النحك ىذا عمى جامعةكال .كمقصكد منظـ بأسمكب المرغكبة، بالصكرة
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 التي التربكية لمعممية المرغكبة الصكرة تمؾ مجمميا في فتككّ  التي العكامؿ  مف مجمكعة بكاسطة
 .اإلنسانية الحياة تيار في مؤثران  فاعبلن  لكجكده كاستمراران  العامة، ألىدافو تحقيقان  المجتمع، يريدىا
 أفراد سمكؾ في المنشكد التغيير بيا يحدث التي األساسية لجامعةا كسيمة ىي المناىج كانت كلما

كمتكيفة  المعالـ كاضحة تربكية أسس عمى المناىج بناء عممية تقـك أف يجب فإنو لذا المجتمع،
 لمحياة النشء إعداد نحك األساسي بكاجبياجامعة ال تقـك لكي مع التغيرات التي يشيدىا العالـ،

 .األجياؿ عبر متكازنة بصكرة
 ألىداؼ كالعممية الفعمية كالترجمة كخططو أىدافو لتحقيؽ التعميـ كسيمة ىي الدراسية المناىج"ف

 عناصر مف كعنصر كالتدريس .كالشامؿ الحديث بمفيكمو المنيج كاتجاىات كخططيا التربية
 األفراد إعداد إلي يسعى راجعة كتغذية كمخرجات كعمميات مدخبلت مف يتككف ككنظاـ المنيج
 "المجتمع في الشاممة التنمية كتحقيؽ كليةؤ المس تحمؿ عمي كالقادريفكلمجتمعيـ  ألنفسيـ النافعيف

 (.2006،274)عبد السبلـ،
 طمبةلم لمؤسسة التعميميةا تييؤىا التي التربكية كاألنشطة الخبرات مجمكع"أّنوالمنيج كيعّرؼ 
 دينية – ثقافية – عقميةب )الجكان كافة في الشامؿ النمك عمى مساعدتيـ بقصد كخارجيا داخميا

 تحقيؽ عمى كيعمؿ سمككيـ تعديؿ إلى يؤدل نمكا (فنية – نفسية – جسمية – اجتماعية -
(.كما يمكف تعريفو كفقان لركنالد 13، 2005)مجمكعة مف المؤلفيف، ."المنشكدة التربكية األىداؼ

بأّنو دكرات التعّمـ المقّدمة مف قبؿ المؤسسة األكاديمية، كاّلتي تّضـّ مجمكعة  Ronald Dollدكؿ
ـ مف العمميات الرسمية كغير الرسمية، كالتفاعبلت اّلتي تكسب الطمبة المعرفة كالفيـ كتساعدى

عمى اكتساب الميارات كتطكيرىا، كتغير المكاقؼ كالشيادات كالقيـ  تحت رعاية المؤسسة 
 Higher Education) األكاديمية. فيي المشاركة في التجارب كاكتساب الخبرات 

Commission, 2011, 5) 
 كطبيعة صمتيا بحكـ كالتقكيـ، التعمـ، كأنشطة كالمحتكل األىداؼ، ىي المنيج مككنات إف"

 عضكية بعبلقات جميعيا ترتبط التعمـ، كىك جميعيا تنشده الذم غرضيا ككحدة تطكيرىا
براىيـ،.كمنطقية  تكجد مكضكع أك كحدة أك منيج كؿ بداية ففي، (2007،18)إسماعيؿ كا 
 فكرية ميارات مف تحقيقو المربكف يقصد ما تمثؿ حيث كالخاصة، العامة التربكية األىداؼ

 كمعارؼ معمكمات تتطمب األىداؼ كىذه ،المتعمميف لدل كاتجاىات كقيـ كحركية كاجتماعية
 يسمى ما المختصكف يختار ىنا كمف منيا، كؿ تحقؽ التي القدرة أك الميارة نكع حسب مختمفة

 يتجو محسكسة ميارات إلى كالمحتكل األىداؼ كلترجمة(.  المنيجية المعرفة أم) بالمحتكل
 تقكيـ بيا المربي بعد قياـ الطمبة يتكلى حيث كخبراتو، التعمـ أنشطة كتطكير اختيار إلى المربكف
 في تعكد التقكيـ ككسائؿ طرؽ أف أم .لدييـ المنيج أىداؼ مف تحقؽ ما مدل أك تعمميـ مدل
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 ترجع التعمـ أنشطة أف كما المنيج، كأىداؼ كالمحتكل التعمـ أنشطة مف كؿ إلى ككيفياتيا أنكاعيا
ا  إلى النظرية صيغيا مف لتحكيميا كالمحتكل األىداؼ تستمزمو ما إلى ككيفيتيا نكعيا فى أيضن
 األىداؼ مف بالضركرة ينبع المنيج محتكل أف نجد كبالمثؿ مفيدة، ككاقعية سمككية أخرل صيغ

 يفقد كالعضكية، المنطقية العبلقة ىذه بدكف المنيج أف فيو شؾ ال كمما، لممنيج كالعامة الخاصة
 .(2005،53ـ ") مجمكعة مف المؤلفيف، عمّ تّ ال إلى تيدؼ منظمة تربكية ككسيمة ذاتو

إف المجتمعات اإلنسانّية في تغّير مستمّر، بسبب التطّكرات العممّية كالتكنكلكجّية المستمّرة كاّلتي 
تؤّدم إلى تراكـ الثقافات كحدكث التغّيرات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالثّقافّية في 

تؤّثر بدكرىا عمى منظكمات العبلقات القائمة بيف أفراد المجتمع مف جية كبيف  المجتمع كاّلتي
مؤسساتو المختمفة مف جية أخرل، كأيضان بيف المجتمع المحّمي كالمجتمع العالمي مف ناحية 
ثالثة. "مف ىنا كاف مف الكاجب أف تككف المناىج أقدر عمى مكاجية المتطمبات االجتماعية في 

ش فيو حتى تتـ االستفادة مف االنجازات الفكرية كالمكتشفات العممية العصر اّلذم نعي
كالمخترعات التكنكلكجية، كاألخذ بكؿ ماىك صالح، كغير متعارض مع معتقداتنا الدينية كفمسفتنا 
االجتماعية. كىذا يتطّمب أف تبذؿ جيكد كبيرة مف قبؿ المسؤكليف مف اجؿ مكاكبة التطكرات في 

(. يجب عمى المنيج أف يكسب 462-2010،460كيفية التطبيؽ")صالح، المحتكل كالمضمكف ك 
الطمبة ميارات التعامؿ كاالتجاىات االجتماعية التي تساعدىـ عمى التكّيؼ مع مجتمعاتيـ 
قامة عبلقات جيدة مع باقي أفراد المجتمع، فينقؿ إلييـ التراث االجتماعي الجيد  كاالندماج فييا كا 

ميو بعد تنقيتو مف الشكائب كالعيكب، كما يجب عميو االستفادة مف كيساعدىـ عمى المحافظة ع
-2010،486آخر التطكرات كالمخترعات اّلتي أصبحت عنصرا أساسيا في الحياة )صالح،

.فالمنيج الجامعي يمّثؿ جميع مظاىر النشاط كالخبرة اّلتي يندمج فييا الطمبة تحت )بتصّرؼ487
 لتحقيؽ األىداؼ المرسكمة.إشراؼ كتكجيو الجامعة، بقصد الكصكؿ 

كيجب عند تحديد المنيج الدراسي الجامعي جممة مف العناصر مف اىميا ) الكضكح، الجاذبية، 
المبلئمة لقدرات المرحمة العمرية المكّجو إلييا، كاربتاطو بغيره مف المناىج، كأثره في الفرد 

اف تراعي المناىج (، كذلؾ يجب 1998،10نقبلن عف تكيج، 2009،81كالمجتمع")المزيف،
الجامعية ارتباط المعارؼ النظرية بالخبرات كالميارات العممية اّلتي يجب اف تكسب لمطمبة جنبا 
إلى جنب لتؤّدم المعرفة كظيفتيا. كيجب أف يعمؿ المنيج عمى تمبية حاجات كميكؿ الطمبة مف 

ت الضركرية لمكاكبة خبلؿ مكاده المختمفة، كيساعدىـ عمى اكتساب المعارؼ كالخبرات كالميارا
تطكير  عمى  التغّيرات العالمية كالتقّدـ المعرفي المتسارع. كقد حرصت الجامعات السكرية عمكمان 

مناىجيا التعميمية لمكصكؿ بالمتعمميف إلى مستكل يثرم معارفيـ كينّمي تفكيرىـ كيعّزز إرادة 
مكب التغّير الديناميكي اّلذم التفّكؽ كخدمة الكطف كاألّمة في نفكسيـ، كاعتمدت في ذلؾ عمى أس
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يحّقؽ المركنة كالقابمية في تطكير المقررات الدراسية كيزيد مف قدرتيا عمى استيعاب التغّيرات 
اليائمة الحاصمة في السياؽ الحضارم المعاصر بما ينسجـ مع أىدافيا 

 (.2006،27الجامعية)العكض،

تشكيؿ لجاف متخصصة تستند في  عمى سكريةجؿ ذلؾ حرصت كزارة التعميـ العالي في كمف أ
عمميا إلى الدراسات المقّدمة مف المجالس العممية اّلتي يشارؾ فييا مختصكف ليـ رؤيتيـ العممية 
كتصكراتيـ الكافية حكؿ محتكل المقرر، كتضع ىذه المجنة الخطط كالمناىج التعميمية الجامعية 

قرر مع عدد الساعات المخصصة في االختصاصات المتعددة مراعية في ذلؾ تكافؽ محتكل الم
لو في الفصؿ اك العاـ الدراسي النظرم منو كالعممي، كمع غيره مف المقررات الدراسية الجامعية، 
كمدل تسمسؿ المكضكعات كقدرة ىذه المكضكعات عمى تعزيز الشخصّية الكطنية كالقكمية 

اسي مف حيث االختصاصات لمطالب الّسكرّم، كأيضان تكافر البعديف الكمي كالنكعي لكؿ مقرر در 
تطمعات كآماؿ الشباب الجامعي كيراعي خصائصيـ النفسية كالجسمية  لجامعية المتنّكعة بمايمّبيا

كالعقمية كيعّمؽ مفاىيـ الديمقراطية كالحّؽ كالعدالة كحقكؽ اإلنساف كالتضامف كالكحدة لدييـ، 
كؽ العمؿ مف الكفاءات المؤىّمة كأخيرا مدل تكافؽ المناىج كالمقررات الجامعية مع احتياجات س

(إضافة لما سبؽ فقد عممت كزارة التعميـ العالي عمى إدخاؿ مقررم 2000،276كالمدّربة) سنقر،
الّمغة العربّية كالثقافة القكمية االشتراكية إلى المناىج الجامعية كتدريسيا في جميع الكميات دكف 

افة الطالب الكطنية كالقكمية كتعزيز انتمائو استثناء، لما ليذه المقررات مف فائدة في تكسيع ثق
الكطني كالقكمي كتعريفو بالمشكبلت االقتصادية كالسياسية كالعالمية كالعربية. كتزكيده باألسس 
كالمنطمقات السميمة اّلتي تمّكنو مف دراسة الماضي كمعرفة الحاضر كاستشراؼ المستقبؿ. كما 

كالمعمكماتية لما ليذه المقررات مف قدرة عمى تزكيد  قررت الكزارة إدخاؿ مقررم المغة األجنبية
الطبلب بالقدرة عمى االنفتاح عمى عمكـ اآلخريف كاالنطبلؽ إلى آفاؽ العمـ الكاسعة كالمحاؽ 

 .بمنجزات التطّكر الحديثة

 ايجب أف تتصؼ بو المناىج التعميمية الجامعية:بالتالي أىـّ م

الشمكلية: إذ يجب أف تشمؿ المناىج الجامعية جميع مياديف الدراسة الرئيسة الفكرية  -
كالعممية كاإلنسانية كاالجتماعية كالطبيعية كالتقنية، كيجب أف تككف شاممة لطبلب 

ىاتيـ كميكليـ اكقدراتيـ كاتج كاستعداداتيـالجامعة جميعيـ عمى اختبلؼ أحكاليـ 
 كرغباتيـ.

تككف قادرة عمى تنمية شخصية الطالب مف جكانبيا المختمفة التكامؿ: أم أف  -
النفسية كاالجتماعية كالخمقية كالفكرية كالركحية كالجسمية، كذلؾ يجب أف تتكامؿ في 
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اإلنسانية كاالجتماعية كالطبيعية كالتقنية بمايحقؽ  بربط المعارؼ كالعمكـ بالجكان
 تكامؿ المعرفة بجكانبيا النظرية كالعممية.

رات الدراسة األكاديمية كالمينية، كفتح قنكات التعميـ فر المركنة في اختيار المقر كتكا -
األفقية كالعمكدية بيف أنكاع التعميـ كمستكياتو حيث يقصد بالمركنة في القنكات 
األفقية اختيار نكع التخّصص، أّما المركنة في القنكات العمكدية فيقصد بيا تغيير 

 صاص آخر.االختصاص كاالنتقاؿ إلى اخت
 أف تككف قادرة عمى تمبية متطمبات سكؽ العمالة في المجتمع . -
زالة الحكاجز القائمة بيف الجامعة  - التفاعؿ مع المجتمع مف خبلؿ تكثيؽ الصمة كا 

 .كمؤسسات المجتمع كافة
تنكيع البدائؿ كاعتمادىا إلعداد الطمبة لمحياة، كذلؾ مف خبلؿ تقديـ مناىج متنكعة  -

تراعي حاجات الطمبة كقدراتيـ كميكليـ المختمفة كتمبي في الكقت كحديثة كمتطكرة 
نفسو حاجات المجتمع.)الخطيب، استراتيجيات التطكير التربكم في الكطف 

 (.326-2006،324العربي

 Faculty Members Role:أعضاء الهيئة التدريسيةدور -2
في العالي في الجامعة،  يعّد عضك ىيئة التدريس أحد المكّكنات الرئيسية لمنظكمة التعميـ

كاف عضك ىيئة التدريس مجرد معمـ حتى جاءت ثكرة التعميـ العالي في المممكة  الماضي
تقريبان حيف نقمت أككسفكرد ككامبردج مف مجرد مؤسسات تعميـ إلى مؤسسات 1870المتحدة عاـ 

تطكر بعد ذلؾ مفيـك بحث عممي.. كبدأ تعريؼ األكاديمي بأنو القادر عمى التعميـ كالبحث معان. 
( كىك مصطمح كاف scholarعضك ىيئة التدريس حتى أصبح يطمؽ عميو األكاديمي أك اؿ)

يعتبر مرادفان لمباحث، لكف أدبيات التعميـ الحديثة ترل بأف المصطمح لو تعريفات فرعية كيتحكؿ 
الباحث قد (. Scholarshipإلى صفة مرادفة لممياـ التي يقكـ بيا األكاديمي لتصبح الصفة )

،( ىك المتميز في مجالوScholarيككف مجرد مشارؾ في البحث بينما اؿ )  ،عف 2007)الخاـز
كّؿ مف : األساتذة،  عمى عضك ىيئة تدريس تطمؽ صفةكفي الجامعات السكرية االنترنت(.

 ، عف االنترنت(.2006، 66األساتذة المساعدكف، المدرسكف) قانكف تنظيـ الجامعات المادة 
التربكية فيي في الجانب  العممية التربكية ىي تفاعؿ األفراد كالمجمكعات داخؿ المؤسساتإف 

االجتماعي تعريؼ لمعبلقات االجتماعية كتطبيع األفراد كتعميميـ كيؼ يتعاممكف في المكاقؼ 
كعضك ىيئة التدريس كجزء مف ىذا النظاـ االجتماعية عمى النحك اّلذم يرغب فيو المجتمع. 

تسب إليو، يفرض عميو كاجبات كمياـ جسمية يجب عميو تأديتيا تجاه األفراد الناشئة في اّلذم ين
ىذه المؤسسة. فاألستاذ الجامعي ىك محكر االرتكاز في تحقيؽ أىداؼ الجامعة كالقياـ بكظائفيا 
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فعندما نتحّدث عف جامعات أنجزت كحققت كبحثت كتكصمت كأسيمت، إّنما نتحّدث عف أساتذة  
 اّلذيف قامكا بالعمؿ كحققكا ذلؾ كمو.الجامعة 

 إلى معمكمات كنقؿ محاضرات، إلقاء مجرد ليس الجامعي، التدريس" أف عمى الباحثكف كيؤكد "
 بمكجبيا يتـ كالتي كالكجدانية، كالميارية المعرفية الجكانب متكامؿ إعداد عممية ىك بؿ المتعمميف،

 تعميـ ىي الجامعي، التدريس ميمة فإف ذلؾ، عمى كتأسيسان  متميز، بشكؿ المتعمـ شخصية تككيف
)زيتكف، "الجامعية كالممخصات كالمذكرات الكتب يحفظكف كيؼ ال كيبدعكف، يفكركف كيؼ الطمبة
 يعتمد أدائو، في الجامعي األستاذ نجاح أف عمى كيجمع التربكيكف المختصكف،" (.1995،15
 :كثانييما العممي، تخصصو مف كتمكنو المتميزة العممية مؤىبلتو :أكليما أساسييف، أمريف عمى

 استخداـ في الميارة مع التعمـ، بعمميات المرتبطة كالممارسات التربكية، معرفتو بالنظريات
 مسؤكليات التدريسية الييئة عضك عاتؽ عمى تقعلذلؾ  (.1991،15البكر، (التعميمية" التقنيات

 كؿ في العممية المعرفة أف إلى كنظران  كالمعرفة، العمـ مجاؿ في تحدث التي التطكرات اتجاه كبيرة
 ىذه متابعة مف الجامعة في التدريسية الييئة لعضك فبلبد كسريع مستمر تطكر في التخصصات

 التدريس،:كىي الجامعي عممو مجاالت عمى انعكاسات مف ليا لما معيا كالتعامؿ التطكرات
 .المجتمع كخدمة العممي، كالبحث

إلى أف المعمـ يؤّثر تأثيران كبيران في تكجيو أفكار كاتجاىات طبلبو في حاضرىـ Leperيشير ليبر
كمستقبميـ، لذلؾ فإّف عممو يتطّمب الكثير مف الخبرات كالميارات التي تساعده عمى التعامؿ 

ف يككف المدّرس قادران عمى تعميـ كىذا يعني  أ (.Leper,1989,118-128الفعاؿ مع طمبتو)
المتعّمـ طرؽ كأساليب التعميـ المستمّر كمساعدتو عمى تحقيؽ السيطرة عمى ميارات التعّمـ 
اّلّذاتي، كالبحث عف المعمكمات كمصادرىا كعمى تحميؿ كتفسير المعمكمات مف خبلؿ امتبلؾ 

عادة صياغتيا كاستخداميا بطريقة مفي دة كابتكار أفكار جديدة. لذلؾ ميارات التفكير النقدم كا 
كلكي يحقؽ األستاذ الجامعي التأثير المرجك في طمبتو فيك بحاجة إلى كسيمة كأداة تساعده عمى 

تأثر بيا ماعية ىي األداة السمككية اّلتي يكمف ىذا المنطمؽ فالعبلقات االجتتحقيؽ ميماتو، 
ماعي التي يقكـ بيا مع طمبتو، الجتاألستاذ الجامعي كيؤثر عف طريقيا في عممية التفاعؿ ا

األستاذ ىك قدكة طبلبو يستطيع  فّ أ "عمى اعتباركيحقؽ مف خبللو أىدافو التعميمية كالتربكية. 
ضو كيمكنو تقديـ النصح الكاجب لو، كيرشده إلى سبؿ الحصكؿ ر تكجيييـ في المشاكؿ التي تعت

ى اكتساب االتجاىات كالميكؿ عمى المعمكمات كاألىـّ في ىذه العبلقة ىك مساعدة الطالب عم
كالقيـ اإليجابية اّلتي تتناسب مع طبيعة المجتمع، كمع المتغّيرات اّلتي تفرض نفسيا عمى 

ىمّية العبلقة المباشرة بيف الطالب الجامعي كأستاذه ( كىذا يؤّكد أ2009،233الكاقع")حسيف،
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المتبادلة لتحقيؽ األىداؼ ة ى عمى الثقة كاالحتراـ كالمحبلك كاّلتي يجب اف تبنى بالدرجة األ
 التربكية كاالجتماعية التي يسعى إلييا اعضاء ىيئة التدريس.

 ىـّ كظائؼ كأدكار عضك ىيئة التدريس:كمف أ

اليككف بمجرد إجراء ابحاث  تشاؼككاال )) scholarship of discoveryاالكتشاؼ )) -1
فردية متقطعة بؿ تككيف بيئة بحث تسمح أك تيدؼ لمكصكؿ إلى االكتشاؼ المطمكب كالمفيد في 

 التخصص كالمجاؿ المعرفي. مجاؿ

كالمقصكد ىنا ىك اإلسياـ في ( (scholarship of integration))التفاعؿ أك التكامؿ -2
ء التخصص كالمينة كالتخصصات األخرل ذات حدكث التفاعؿ كالتكامؿ البلزميف بيف ابنا

العبلقة، فالعممية األكاديمية ليا مسؤكلية مينية مجتمعية ثقافية في مجاؿ التخصص ك ليست 
 مجرد تأدية الدرس كالعيش في عزلة عف اآلخريف..

(( كىك التطبيؽ العممي سكاء بالمساىمة في scholarship of application))التطبيؽ  -3
مي في مجاؿ التخصص أك العمؿ عمى تطبيقات مفيدة في مجاؿ التخصص. العمؿ الخد

سكاؽ العمؿ كعضك ىيئة التدريس الذم اليطبؽ مايعمـ بو لجامعات تسعى نحك تخريج مؤىميف ألا
 اليمكف أف يفيـ احتياجات سكؽ العمؿ كمتطمبات المينة التي ينتمي إلييا.

( كالتميز في التدريس اليعني مجرد إلقاء محاضرة scholarship of teachingالتدريس ) -4
نما التدريس كالتطكير في مجاؿ التدريس )المناىج، المقررات، الكسائؿ التعميمية كالتقكيمية( ..  كا 

،إلخ.   ، عف االنترنت(.2007)الخاـز

كتقكيمان كمتابعةن، إشراؾ المتعّمـ في العممّية التعميمية بكّؿ أركانيا كأبعادىا تخطيطان كتنفيذان -5
فيذا مف شأنو أف يعطي المتعّمـ ثقة بنفسو كيشعره بقدراتو كأّنو جدير بالعطاء، كبذلؾ يغّير 
مفيكمو عف ذاتو كيدرؾ أّف قادر عمى التفكير الخبّلؽ كالعمؿ كاإلنتاج، كىما مف سّمات 

 الديمقراطية الحّقة.

ياتية بطريقة عممية مف خبلؿ معالجتيا تشجيع المتعّمـ عمى مكاجية مشكبلتو الدراسية كالح-6
باألسمكب اليادئ مف دكف فرض الحمكؿ الجاىزة لو، فيذا مف شأنو أف يعّزز الشعكر بالمسؤكلية 

 كاالستقبلؿ كاالعتماد عمى اّلّذات كىذا مف لكاـز الديمقراطية الصحيحة.
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عرض المحاضرة كبعدىا،  تشجيع المتعّمـ عمى التعبير عف رأيو كأفكاره بحرّية كمسؤكلية أثناء-7
كتكافر فرص الحكار كالنقاش البّناء لو، كتقّبؿ آراء اآلخريف كنقدىـ مف دكف تسفيو أك تجريح 

فذلؾ ينّمي القدرة المتعّمـ عمى المشاركة كالتفكير الناقد بكّؿ المكاقؼ اّلتي يمارسيا.                               
الجمعيات العممّية كاختيار القيادات الجامعّية كالحزبّية كالنقابّية تشجيع المتعّمـ عمى إنشاء -8

 (.2001،303،الشيخبحرّية، كتنمية مفاىيـ الحرّية كالعدؿ كالمساكاة كالتعاكف كاالحتراـ لديو)

تعريؼ المتعّمـ بحقكقو ككاجباتو اليكمية كالحرّيات اّلتي يجب أف يتمّتع بيا ليتمّكف مف التسّمح -9
ة كسائر مؤّسسات المجتمع األكاديمية كممارستيا ضمف المؤّسسات العممّية كالتربكيّ  بالحرّية
 األخرل.

عمى عضك ىيئة التدريس إرشاد طمبتو إلى المراجع كالمصادر التي تساعدىـ عمى تكسيع -01
معارفيـ كثقافاتيـ كضركرة اقناعيـ بأىميتيا كفائدتيا كعدـ فرضيا عمييـ فرضان، كذلؾ يجب اف 
يبتعد عضك ىيئة التدريس عف سياسية تحديد كتاب كاحد لكؿ مقرر دراسي بؿ البّد مف إعطائيـ 
المجاؿ لمبحث كاالطبلع بأنفسيـ الكتساب ميارات البحث العممي. كؿ ذلؾ يسيـ في إكساب 
الطمبة قيـ المكاطنة كالمسؤكلية االجتماعية كتقبؿ اآلخريف كبناء أسس سميمة لعبلقات اجتماعية 

 الزمبلء.مع 

 Students Activities Roleدور األنشطة الطالبية:-3

 المرافؽ لجامعيا اجيالمن في أساسينا عنصرنا المعاصر التربكم الفكر في الطبلبية األنشطة تعد
، ككنيا تعتبر التطبيؽ العممي لما يكتسبو الطمبة سيةادر ال كالحياة المنيج مفيـك فيو يتكافؽ كالذم

ـّ كمايتمقكنو مف مّكاد مجردةمف معارؼ نظرية  ، كتعّرؼ األنشطة الطبلبية أّنيا "تجربة حيكية تت
خارج حـر الجامعة أك داخميا)خارج أكقات الفصكؿ الدراسية(، كتحدث مف خبلؿ مشاركة 
الطبلب في البرامج المتنكعة كاألنشطة المختمفة اّلتي تتيحيا الجامعة، كيسعى الطمبة مف خبلليا 

جديدة، بناء عبلقات اجتماعية، كاكتساب ميارات قيادية كالمشاركة في أنشطة  الكتساب صداقات
كأعماؿ تطكعية تخدـ المجتمع، ككّؿ جامعة تضع برنامجان فريدان مف األنشطة يناسب طبلبيا 

مكاناتيـ، كيتكافؽ مع البيئة كالطبي  calstate.edu,2013 ,from ة اّلذيف تتكاجد فييما ") عكا 
internet). فحسب، بؿ أصبحت جزءا أساسيان منو إلثراء المنيج كسيمةن  كبذلؾ فمـ تعد األنشطة 

 نات بيئتيـ بيدؼ اكتساب الخبرات المعرفية القيمة بطرقياإدارة مككّ كىي تساعد الطمبة عمى 
ذا استطعنا تفعيميا كما ينبغى أكسبنا الطبلب معمكمات جديدة كميكالن ، ك المباشرة كاتجاىات كقيمان  ا 
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أسمكب تفكيرىـ كيكضع حجر  ، فيستقيـاألنشطة ارات قد ال يحصمكف عمييا إال عف طريؽكمي
 .كىك إعداد الفرد لمحياة نفسيا أساس بناء شخصياتيـ كبيذا يتحقؽ مفيـك التربية

، فيناؾ نشاطات تابعة لممنياج تحدده التي المفاىيـ باختبلؼ الطبلبي بالنشاط المقصكد يختمؼك 
الدراسي بؿ ىي جزء أساسي منو كىناؾ نكع آخر مف النشاطات الترفييية التي تقيميا إدارة 

جؿ اكساب الطمبة أالجامعة بالتعاكف مع منظمات كجمعيات المجتمع لمتركيح عف الطمبة كمف 
 البرامج في بأنو يتمثؿشاط الن األمريكية المعارؼ دائرة ؼتعرّ ك معارؼ كميارات في مجاؿ معّيف. 

كالتربكية  ةسيادر بالحياة ال يتصؿ ما كؿ تتناكؿ كالتي ؤسسة التربكيةالم كتكجيو بإشراؼ تنفذ التي
 األندية ذات أك كالبيئية االجتماعية الجكانب أك الدراسية بالمكاد االرتباط ذات المختمفة ،كأنشطتيا
أك  المسرحية أك المكسيقية أك الرياضية أك العممية أك العممية بالنكاحي الخاصة االىتمامات
 (.1991،20) عبدالكىاب،..المطبكعات 

 كتنميتيا كصقميا الطالب شخصية تشكيؿ في ةالميمّ  العناصر أحد تعدّ  الطبلبية األنشطة أف كما
 يتـ التربكية األىداؼ مف الكثير فّ ا  ك  , كاالجتماعية كالنفسية كالعقمية الجسمية جكانبيا مختمؼ مف

 المرحمة ىذه في المعمـ فاعمية أف كما ، الطمبة بيا يقـك تيالّ  اتيةذّ الّ  األنشطة ؿخبل مف تحقيقيا
 الطالب شخصية فتشكيؿكالمتعددة.  المتنكعة لؤلنشطة الطمبة ممارسة عمى تتكقؼ الفصؿ داخؿ
 نشاط مف يمارسو ما إلى تمتد بؿ الفصؿ داخؿ معمكمات مف يكتسبو ما عمى مقصكرة ليست
 اإلمكانيات تكفير ضركرة المدرسة مف يتطمب مما خارجيا كفي ، المؤسسة التربكية داخؿ
            المختمفةطبلبية ال األنشطة لممارسة المناسب التربكم المناخ لتكفير الكافية البشرية ،المادية

كيعتبر النشاط الطبلبي اّلذم يمارسو الطمبة الركيزة األساسية كالمجاؿ  (.2008،247،الخطيب)
الطبيعي اّلذم يبني عميو الطالب خبرتو كيشبع حاجاتو النفسية كاالجتماعية كميكلو كرغباتو، 
كتحقيؽ اّلّذات االجتماعية كتحقيؽ التقدير كبناء الصداقات كاالنتماء االجتماعي. كىنا يجب 

الجماعة ككجكد الفرد كعضك ضمف جماعة في تعميـ الفرد المسؤكلية كتنميتيا اإلشارة إلى دكر 
 في ذاتو مف خبلؿ انتمائو ليذه الجماعة أك تمؾ، كالرغبات لدل الفرد المنتمي ليا. 

 :الطالبي النشاط إدارة تنظيم في تسهم التي األسس-
دارة تنظيـ في تساعد التي األسس مف  : يمي ما الطبلبي النشاط كا 

 .بيبّل الطّ  النشاط جكانب كؿ عمى كامبلن  إشرافنا الجامعة إدارة تشرؼ أف 1-
 .النشاط ألكاف مف لكف أم تنفيذ ؿك قب يخكلو مف أكجامعة ال مدير مكافقة عمى الحصكؿ 2-
 .لجامعةا أىداؼ مع يتفؽ الذم النشاط تنفيذ عمى الحرص 3-
 .جامعةال إمكانيات كفؽ عميو المكافقة أك ،بو الشركع قبؿ النشاط تطبيؽ إمكانية مف التأكد 4-
 .كاىتماماتيـ كرغباتيـ المتعمميف ميكؿ مع يتفؽ الذم النشاط يختار أف 5-
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 .الطبلبي النشاط برامج لجميع زمني تكقيت كضع 6-
فً  سورٌة)االتحاد الوطنً لطلبة -الجامعة واالتحادات المنظمة للطلبة إدارة تشرف 7-

ٌّة( ٌّة الّسور ٌّة العرب  ألوان على لإلنفاق المخّصصة المالٌة االعتمادات على دراسة -الجمهور
 (.1985،157نقال عن معوض، 2006،8)الجرجاوي ،. النشاط

 :الجامعي البيالطّ  للنشاط ةالعامّ  التربوية األهداف  -
 :أىميا كثيرة أىداؼ الطبلبي لمنشاط
 . كتقبميا بعض بعضيـ آراء المتعمميف احتراـ 1- 
 المعرفي النمك في زيادة جديد كؿ عمى كاالطبلع كالبحث القراءة نحك المتعمميف ىمـ شحذ 2-

 . لذكييـ كالثقافي
 . المتنكعة النشاطات مزاكلة خبلؿ مف اآلخريف نحك اإليجابية االتجاىات تككيف3-
 . النافع كالعمؿ بالعمـ طاقاتيـ كاستغبلؿ كميكليـ كرغباتيـ المتعمميف مكاىب اكتشاؼ4-
 . خراآل كقبكؿ الشريؼ كالتنافس التعاكف عمى المتعمميف تعكيد5-
 (.8-2008،7)الجرجاكم،. كمفيد ,نافع ىك بما المتعمميف فراغ أكقات استغبلؿ6-
حداث تفاعؿ إيجابي بينيـ. -7  تكطيد أكاصر األخكة كالمحبة بيف المتعمميف، كا 
 كفريؽ كاحد بيف المتعمميف.بث ركح التعاكف كالعمؿ  -8
 تنمية السمككيات كالقيـ االجتماعية كالكطنية المطمكبة لدل المتعمميف. -9

 مساعدة المتعمميف لمتعبير عف ذكاتيـ كممارسة األنشطة اّلتي يحّبكنيا. -10
 التقريب بيف المتعمميف كمشرفي األنشطة مف المعمميف كاإلدراييف التربكييف. -11
الممّثؿ الرسمي لطمبة الجامعة  سكريةالسكرية يعتبر االتحاد الكطني لطمبة كفي الجامعات  

يتكلى االتحاد الكطني لطمبة حيث كالمسؤكؿ األكؿ عف تنظيـ نشاطاتيـ كفعالياتيـ الجامعية، 
 : سكرية قيادة الفعاليات كالنشاطات الطبلبية في الجامعات كالمعاىد كأىميا

التي تظير اإلمكانات العممية كاالبداعية لمطمبة في مختمؼ الميرجانات العممية كالمعارض  -
 .العمـك الطبية كاليندسية كالمعمارية كغيرىا

الميرجانات الفكرية ك األدبية التي تبرز مف خبلليا اليكايات كالمكاىب الطبلبية في الشعر  -
 .كالركاية كالقصة كالنقد كغيرىا

 مبة الفنية مف غناء كمكسيقى كرقص شعبي .... الخالميرجانات الفنية التي تبرز ىكايات الط -
 .الدكرات النقابية كالتنظيمية التب تعمؽ الدكر الطبلبي في مختمؼ المجاالت

إقامة مختمؼ األنشطة العممية  -سكرية كمؤسساتو القيادية  كما يتكلى االتحاد الكطني لطمبة
المعسكرات  ساعدات لمطمبة كقيادة كتطكيركاالجتماعية كالرياضية كالفنية كيقدـ كافة الم كالثقافية

كاالجتماعية كالرياضية داخؿ ىذه  العممية كاإلنتاجية كالتدريبية كتنفيذ برامج النشاطات الثقافية



ّسوريةالجامعة في               ابعالفصل الرّ 

 

60 
 

                                ،عف االنترنت(.syrische-students-verein.de،2013)المعسكرات

                                        المرحمة الجامعية:كمف أىـّ أنكاع األنشطة الممارسة في 
: كيكتسب الطالب أثناء ممارسة النشاط الرياضي العديد مف الميارات كمنيا النشاط الرياضي

ممارسة  ،كبناء الجسـ بناءن صحيحان سميمان عمى سبيؿ المثاؿ : كسب المياقة البدنية العالية 
التعرؼ عمى القكانيف الصحيحة لؤللعاب  ، صحيح كسميـ جماعية كالفردية بشكؿاأللعاب ال
                                                                                كتطبيقيا .

في العديد مف الميارات كمنيا عمى ا: كيكتسب الطالب أثناء ممارسة النشاط الثقالنشاط الثقافي
إثراء ، الطالب بنفسو مف خبلؿ مكاجية الجميكر)اإللقاء كالتمثيؿ ( زيادة ثقة سبيؿ المثاؿ ما يمي:

قاء التعكد عؿ النطؽ الصحيح كالتعبير المناسب لممعنى ) في اإلل ،الحصيمة المغكية لمطالب
تعمـ ميارات جديدة  ،ر مف الميارات مثؿ السردتعمـ الطالب الكثي، كالمسرح كاإلذاعة المدرسية (
كسمكؾ كنمط تفكير الطالب كما تساعده عمى اكتشاؼ مكاىبو  ليا انعكاس عمى شخصية

 كىكاياتو الكامنة التي قد ال يكتشفيا كحده مثؿ ) الكتابة األدبية ، الخطابة ، الصحافة (.
: كيكتسب الطالب أثناء ممارسة النشاط الكشفي العديد مف الميارات كعمى سبيؿ النشاط الكشفي

التعكد عمى شظؼ ، كالمغامرة في نفكس الطبلبالمثاؿ ما يمي: تنشيط حب السفر كالترحاؿ 
حب تقديـ المساعدة  ،بلؿ ممارسة بعض البرامج الكشفيةالعيش كالخشكنة كحياة الخبلء مف خ

الخدمية بشكؿ عاـ تعريؼ الطالب بالدكر الياـ لممؤسسات الحككمية ك ، لآلخريف بدكف مقابؿ
 .تعمـ االنضباط كتعمـ القيادة، كالمساىمة معيا

: كيكتسب الطالب أثناء ممارسة النشاط االجتماعي العديد مف الميارات النشاط االجتماعي
ة الطالب ية شخصيتنم ،الصدؽ، كالتعاكفمثؿ القيـ اإلنسانية في نفكس الطمبة كمنيا: تأصيؿ 

عداده لمحياة العممية كح الجماعة ر العمؿ بتنمية  ،تدريب الطالب عمى حسف استغبلؿ الكقت، كا 
المشاركة في األعماؿ  ،المحافظة عمى البيئة كالحرص عمى الممتمكات العامة ،كخدمة اآلخريف

ظان عمى الثركات اإلسياـ في حمبلت ترشيد االستيبلؾ حفا ،الخيرية كاإلنسانية شعكران بالكاجب
 كبعدا عف اإلسراؼ.

   كيكتسب الطالب أثناء ممارسة النشاط العممي العديد مف الميارات كمنيا :  النشاط العممي:
النظرية إلى ممارسات تحكيؿ المعمكمات   ،لب كاكتشاؼ ميكلو العممية مبكراُ تنمية ميارات الطا

 البيئة .التعرؼ عمى بعض الصناعات المكجكدة في  ،عممية عممية

لميارات : كيكتسب الطالب أثناء ممارسة النشاط الفني كالميني العديد مف االنشاط الفني كالميني
تكظيؼ خامات  ،عؿ استغبلؿ الخامات كطرؽ تشكيمياالطبلب تعكيد  كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ:
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 ،اليدكية الفنيةإتقاف بعض األشغاؿ  ،رة الطالب في مجاؿ اإلبداع الفنيالتربية الفنية بما يبرز قد
 ، عف االنترنت(.2012)الحدادم،خدمة البيئة بأنكاع اإلنتاج الفني

ة بيّ كتعمؿ الجامعات السكرية مف خبلؿ إدارة متخصصة بشؤكف الطمبة عمى تكفير نشاطات طبّل 
تمبي حاجات الطمبة في مختمؼ المجاالت الدينية كالرياضية كاالجتماعية كالثقافية كالفنية 

عد ىذه األنشطة في إيجاد تفاعؿ إيجابي بيف الطمبة، كتخفيؼ الضغكط حيث تساكالتركيحية، 
 (.1997،470النفسية اّلتي يتعرضكف ليا كتحسيف تكّيفيـ ) الّتّؿ،

ّطبلعية كالثقافية كالتركيحية التي تكّجو ستكيقكـ االّتحاد الكطني بتفعيؿ األنشطة العممية كاال
 ع آفاقيـ.الطبلب كتغني معارفيـ كخبراتيـ كتكس

فالنشاط الجامعي يعتبر أساسيان لتحقيؽ كاّفة أنكاع التنمية المنشكدة في شخصية الطالب مف 
خبلؿ إعطائو الفرصة لمتعبير عف ذاتو كاكتشاؼ مكاىبو كمتابعة األمكر اّلتي تثير اىتمامو 

ات في تنفيذ كتعزز القيـ اإلنسانية فيو، كالتكاصؿ مع زمبلئو كأساتذتو كالتعاكف كاكتساب الخبر 
الميـ اّلتي يكّمؼ بيا، كتنمية مياراتو في القضايا الحياتية المختمفة. ىذا كّمو يساىـ في تنمية 
اإلحساس بالمسؤكلية لديو تجاه مجتمعو ككطنو،  كاآلخريف مف أبناء الكطف كيدفعو لتحّمؿ 

 مسؤكلياتو عمى أتـّ كجو.
  Administration RoleUniversity:دور اإلدارة الجامعية-4

تمعب اإلدارة الجامعية في الجامعات دكر الكسيط المنظـ اّلذم يساعد في تنمية شخصية الفرد 
في جميع جكانبيا الشخصية كالعقمية كاالنفعالية كالركحية كاالجتماعية كالكطنية بشكؿ متكامؿ 

 عؿ منو شخصان سكينأن،كتعمؿ عمى إكسابو القيـ كاالتجاىات كانماط السمكؾ اّلتي تج كمتكازف
افة إلى حمايتو مف الخمؿ كاالنحراؼ كالفساد كالتي تمّثؿ عكامؿ ىدـ المجتمع) باإلض

فالنمط اإلدارم اّلذم تكّفره الجامعة ىك المسؤكؿ عف تكفير المناخ  (2006،399العاجز،
مة اإلنساني كاالجتماعي اّلذم يسمح لمطمبة بالتفاعؿ اإليجابي مع جميع مككنات المنظك 

الجامعية، كيساعده عمى اتقاف لغة الحكار كاحتراـ أفكار اآلخريف كعقائدىـ، بيدؼ تحقيؽ حالة 
مف التماسؾ كالتعاكف االجتماعي في المجتمع الجامعي، كىذا بدكره يساعد عمى تحقيؽ اىداؼ 

يقيان اإلدارة الجامعية كمف كرائيا الجامعة كمؤسسة تربكية. كتتطمب اإلدارة الجامعية فيمان حق
لطبيعة اإلنساف كحاجاتو كتطمعاتو مف جية، كالنظاـ التعميمي اّلذم يعمؿ فيو مف جية أخرل، 

دكر اإلدارات الجامعية في تنظيـ عمميات التعّمـ  سكريةكقد أدرؾ مخططك التعميـ العالي في 
ؽ التكازف كالبحث العممي الجامعي، كفي إدارة مكارد الجامعة المادية كالبشرية كتنظيميا بما يحق

بيف الجانب اإلدارم كالجانب األكاديمي كتمكينيا مف أداء دكرىا كتحقيؽ أىدافيا عمى نحك 
 (.63-2000،54فّعاؿ)سنقر،
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بأنيا إدارة ديمقراطية تعتمد عمى مشاركة كتعاكف أعضاء  سكريةكقد تمّيزت اإلدارة الجامعية في 
المجتمع األكاديمي في العمؿ الجامعي، كأّنيا إدارة متعاكنة مع كزارات كمؤّسسات الدكلة ذات 
العبلقة بالتخطيط لمتعميـ الجامعي، كأّنيا تسعى دائمان لتحقيؽ التكازف بيف كظائؼ الجامعة 

كالكّمي ليما ليككف ماتخّرجو الجامعات لممجتمع ذات قيمة ككظائؼ المجتمع كالنمّك الكيفي 
اجتماعية كثقافية كسياسية كاقتصادية تكازم نسبيان كمفة اإلنفاؽ عمى التعميـ الجامعي، كما تتمّيز 
ىذه اإلدارة بأّنيا إدارة مؤّسسات تعتمد المركنة كالتجانس في التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ كالمتابعة 

ة العمميات التعميمية كاإلدارية الجامعية. كعمى اعتبار اّنيا إدارة مؤّسسات فإّف كالتمكيؿ لكافّ 
ىيكميا اإلدارم يبدأ مف مجمس القسـ فمجمس الكمية فمجمس الشؤكف العممية فمجمس الجامعة 

 (.71-2000،70كأخيرا مجمس التعميـ العالي)سنقر،
تيدؼ لعمؿ الجامعي كنشاطاتو المختمفة، االقاعدة المسؤكلية عف إدارة  تمّثؿ اإلدارة الجامعية

 اإلدارة الجامعية إلى تحقيؽ مجكعة مف األىداؼ لعّؿ مف أىّميا:
حفظ كتحسيف كتطكير القيـ كالتقاليد كالمعتقدات، كتعديؿ كاستبداؿ القيـ كالتقاليد غير  -

 المرغكبة.
 تعكيد الطالب أسمكب الحكار كالنقاش كتقدير قيمة الرأم المخالؼ. -
حب الكطف، كتعزيز االنتماء لو، كترسيخ مفيكـ الحرية كحؽ ككيفية استخدامو تعميؽ  -

دكف اإلضرار بحقكؽ اآلخريف، كالمشاركة الجماعية كضركرة اجتماعية كتشجيع العمؿ 
 التطكعي كتعزيز قيمة التعاكف.

ي بتزكيده بكؿ ماينمّ  كاجتماعيان  كعقميان  كانفعاليان  تحقيؽ النمك المتكامؿ لمطالب جسميان  -
 (.2004،20شخصيتو كيصقميا مف معارؼ كميارات كخبرات مختمفة.)جامعة األزىر،

 ة كالكطنية.ة االجتماعيّ ؿ المسؤكليّ إعداد أفراد صالحيف لمحياة االجتماعية كتحمّ  -
بية كممثمي بّل تعزيز قيمة االنتماء لمكطف داخؿ الجامعات كالمجتمع مف خبلؿ المجاف الطّ  -

 .حاداتاالتّ 
ـ االجتماعي كالكطني مف خبلؿ أشكاؿ المساعدات كالتفاعبلت المختمفة تعميؽ التبلح -

 (.147-2004،146لمطبلب الجامعييف مع مختمؼ قطاعات المجتمع) درباشي، 
كالكجداف الكطني  ة مف خبلؿ التعبير عف اليـّ اتية الثقافية كاليكية الكطنيّ ذّ الحفاظ عمى الّ  -

 نظيميا مف قبؿ اإلدارة.ت المقاءات كالمناقشات التي يتـّ  مف خبلؿ
إعادة النظر في األىداؼ القيمية بإعطائيا قدر اكبر مف االىتماـ كالتركيز ، لتحقيؽ  -

كسابيـ فكران ديمقراطيان كثقافة منفتحة كشخصية مرنة متسامحة،  النمك القيمي  لمطبلب كا 
 تمّكنيـ مف مكاكبة التغييرات في المجتمع كلعب دكر إيجابي فييا.
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إنسانية متسامحة في الحياة الجامعية، كتقدير الطبلب كاحتراميـ كتعزيز  ترسيخ عبلقة -
االنتماء كاالعتزاز بيذا  ميةثقتيـ بأنفسيـ كبمكركثيـ الديني كالقيمي كاألخبلقي كتن

 المكركث اّلذم حّقؽ تماسؾ المجتمع عبر تاريخو القريب كالبعيد.
يس كاإلدارة الجامعية لتفعيؿ تنظيـ لقاءات منتظمة بيف الطبلب كأعضاء ىيئة التدر  -

التكاصؿ الثقافي كالحكار اإلنساني كتعزيز المحبة كالثقة بيف كاّفة أطراؼ الحياة 
 (.2006،347الجامعية)أحمد، 

ترسيخ الثقافة السائدة في البيئة الجامعية، بحيث تقـك عمى أساس المساكاة كالحرّية،  -
نسانيتو، بعيدان عف ال تعّصب لمرأم اك التطّرؼ لبلتجاه اك كاحتراـ اإلنساف لذاتو كا 

 االعتقاد كتكفير مناخ مف الحرّية كالعدالة كالديمقراطية.
فعناصر الجامعة تتعاكف مع بعضيا البعض مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي أقيمت مف أجميا 

 الجامعات في المجتمع، كتحقيؽ الدكر األساسي لعمميا.
 سادساا: خاتمة:

ّف الجامعة مف أىـّ المؤسسات المجتمعية التربكية كعمى عاتقيا تقع ميمات جسيمة بذلؾ نجد أ
في تنمية النشء كتزكيده بالمعارؼ كالميارات كالقيـ كالسمككيات اّلتي تساعده عمى مكاجية 
التحديات اّلتي تعترضو في مسيرة حياتو، كتزكده باإلمكانات كالقدرات البلزمة لبناء كطنو 

الممقاة  رتقاء بو إلى مصاؼ الدكؿ المتطكرة عف طريؽ القياـ بالكاجبات كالمسؤكلياتكتطكيره، كاال
ـّ ك  كاليمكف النظر لمحياة الجامعية مف زاكية كاحدة، فبلبّد مف التكامؿ  جو.عمى عاتقو عمى أت

كالتناسؽ بيف مكّكنات الجامعة لكي تصبح قادرة عمى أداء دكرىا في تنمية النشء مف جكانبو 
فة. لذلؾ فدكر المنياج الجامعي اليقّؿ أىمّية عف دكر المدّرس الجامعي، كعف دكر المختم

 كّؿ منيا متأّصؿ في دكر اآلخر.األنشطة الّطبّلبّية. كدكر 
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اني: الدراسة امليدانية
ّ
 الباب الث

The Second Part: Field Study 

 

 منهجية البحث وإجراءاته: ّولالفصل األ

The Fifth Chapter: Research Methodology &Steps    
                                                   

 مقدمة
 أّوالً: حدود البحث

 منهج البحث.ثانياً: 
 عيّنة البحث والمجتمع األصلي.ثالثاً: 
 أداة البحث) االستبانة(رابعاً:  

 .األساليب اإلحصائية المستخدمةخامساً:  
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جراءاته منهجية البحث: ّولالفصل ال   وا 

ىدف البحث الحالي إلى تعّرف دور الجامعة كمؤسسة تربوية تعميمية في تنمية   مقدمة:
العالقات االجتماعية والمسؤولية الوطنية لدى الطمبة الجامعيين. وقد قامت الباحثة بعّدة خطوات 

اّلتي قامت  اةمت األدجل تحقيق اليدف الرئيسي ليذا البحث، فاختارت المنيج والعّينة وصمّ أمن 
عمى عّينة البحث المختارة، وجمعت البيانات والمعمومات ثّم حممتيا باستخدام مجموعة  بتطبيقيا

من القوانين اإلحصائية وعممت عمى تفسيرىا في ضوء المعمومات النظرية اّلتي تّم الحصول 
 ، حدوده،عمييا بالعودة إلى المراجع والدراسات السابقة. ويتناول الفصل الحالي منيج البحث

 .لقوانين اإلحصائية المستخدمة في تفسير النتائجإضافة إلى ا ،ّينتووع أدواتو

 :ordersBesearch R. حدود البحثأّواًل: 

 ضمن الحدود التّالية: الحالي ضمن إطار األىداف اّلتي سعى البحث لتحقيقيا تّم تطبيق البحث
                      .2013/2014لمعام الدراسي ثّانيالحدود الزمانية: الفصل الدراسي ال

الحدود المكانية: لقد أجري ىذا البحث في كميات جامعتي دمشق وتشرين ) االقتصاد، التربية، 
                                  الّطّب البشرّي، الحقوق، عمم اجتماع، ىندسة معموماتية(.

يات المذكورة كونيم األقدر الحدود البشرية: اقتصر ىذا البحث عمى طمبة السنة الرابعة من الكم
عمى إعطاء آراء موضوعية حول دور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية والمسؤولية 
الوطنية ألنيم قاربوا إنياء المرحمة الجامعية وتعّرفوا عمييا بكافة أبعادىا وعناصرىا، إضافة لكون 

د خالل المرحمة الجامعية، وتّممسوا طمبة السنة الرابعة قد عاصروا األزمة اّلتي تتعّرض ليا البال
الدور اّلذي لعبتو الجامعة كمؤسسة تربوية اجتماعية في تنمية العالقات االجتماعية والمسؤولية 
                                                                            الوطنية لدى طمبتيا.

ة دور الجامعة في تنمية كّل من العالقات حدود الموضوع: اقتصرت الدراسة عمى معرف
االجتماعية والمسؤولية الوطنية لدى الطمبة، وتّم تحديد األبعاد بدور كّل من الييئة التدريسية، 

 دور األنشطة الّطاّلبّية، دور المنياج الجامعي.

 :منهج البحث ثانيًا: 

يمّكن الباحث من التوّصل إلى المنيج اّلذي  ،البحث الحالي المنيج الوصفي التحميمي اعتمد
حقائق دقيقة عن الظروف القائمة، واستنباط العالقات الميّمة، القائمة بين الظاىرات المختمفة 

عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع وييتّم بوصفيا  يقوم ، فيذا المنيجوتفسير معنى البيانات
فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاىرة ويوّضح وصفًا دقيقًا، ويعّبر عنيا تعبيرًا كمّيًا وكيفيًا، 
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خصائصيا. أّما التعبير الكمي فيعطينا وصفًا رقميًا يوّضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا 
 (.2003،223ودرجات ارتباطيا مع الظواىر المختمفة) عبيدات، 

 وفي البحث الحالي:

دور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية والمسؤولية الوطنية  وصفي: دراسة وصفية لظاىرة
وذلك كما تناولتيا األدبيات والبحوث التربوية بيدف تبيان وشرح األفكار لدى الشباب الجامعي، 

حيث تناولت موضوع العالقات االجتماعية وأنماطيا  .ةالمدروس يعضاوالمفاىيم ذات العالقة بالمو 
 لرئيسية لتكوينيا وأىّم العالقات اّلتي يكونيا الشباب في المرحمة الجامعية.وأنواعيا واألسباب ا

 كما تناولت موضوع المسؤولية الوطنية مفيوميا وأىداف تربيتيا وعناصرىا األساسية والفرعية.

تحميمي: دراسة الظاىرة دراسة تحميمية بدراسة طبيعة الوضع القائم، من خالل االستطالع  
أعدتيا الباحثة بنفسيا اعتمادًا عمى عبر استبانة  الشباب الجامعيلمعمومات من الميداني وجمع ا
واالجابة عن أسئمة ، ثم تحميل استجاباتيم وتفسيرىا والوصول إلى استنتاجات الدراسات السابقة
 .ىدافو ومن ثم تقديم مقترحات تخدم موضوع البحثأالبحث وتحقيق 

 Research Methodأداة البحث: ثالثًا: 

لتحقيق أىداف البحث واإلجابة عن أسئمتو، اعتمدت الباحثة االستبانة أداة أساسية لمدراسة 
حدى وسائل الحصول عمى  الميدانية باعتبارىا إحدى أدوات المنيج الوصفي التحميمي وا 

في موضوع الدراسة بحرّية. وقد قامت الباحثة  آرائيم المعمومات وتتيح لألفراد التعبير عن
 اة اعتمادًا عمى الدراسات السابقة والمراجع النظرّية وفق المراحل والخطوات التّالية:بتصميم األد

 بناء االستبانة ووصفها: المرحمة الولى:  .1

 االستفادة من الدراسات السابقة والمراجع واألدبيات المتعمقة بموضوع البحث:

  المسؤولية الوطنية، المتعّمق بمواضيع) بعد االّطالع عمى األدب النظري والعممي
(، لم تجد الباحثة استبانة جاىزة تقيس العالقات االجتماعية، الجامعة وأدوارىا التربوية

مدى تحقق األىداف المرجوة من البحث الحالي، لذلك عمدت الباحثة إلى بناء أداة 
مّكنت الباحثة من الحصول خاّصة بيذا البحث باالعتماد عمى المراجع والدراسات اّلتي ت

شكل غير مباشر مثل دراسة ميسون إضافة لدراسات اتصمت بموضوع البحث بعمييا، 
(، كذلك دراسة التفكير األخالقي وعالقتو بالمسؤولية االجتماعية) 2009مشّرف لعام 
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وىي بعنوان) دور األنشطة الطاّلبية في تنمية المسؤولية  2004وليد الخراشي عام 
 االجتماعية(.

  اّلذي تسعى االستبانة لتحقيقو وىو التعرّف إلى دور الجامعة  في تنمية تّم تحديد اليدف
العالقات االجتماعية والمسؤولية الوطنية لدى الطمبة، بذلك تّم تقسيم االستبانة إلى 
محورين رئيسين ىما: دور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية ، والمحور الثّاني ىو 

 ية الوطنية.دور الجامعة في تنمية المسؤول
 من خالل تحديد دور الجامعة ب) دور واألبعاد اّلتي سوف تتناوليا االستبانة،  تّم تحديد

ألّن أغمب الدراسات السابقة  الييئة التدريسية، دور المنياج، دور األنشطة الّطاّلبية(
ين كو األكثر تأثيرًا في سموكيات الطمية وتعمى أّنيا  ركّزت عمى ىذه المكّونات األساسية

 (.2004دراسة الخراشي  ،2011قيميم والنسق السموكي لدييم)دراسة داوود
 تناسب مع موضوع ألبعاد والمحاور، وصياغتيا بمايتمك ال ثّم استخالص البنود المناسبة

 ة المدروسة وىي المرحمة الجامعية.البحث وطبيعة المرحمة العمري

 وتضمّنت االستبانة األقسام اآلتية:

لالستجابة إلى  األداة والمطموب من الطالب القيام بوالتعريف ب -القسم األول ويتضّمن:   
 التعريف بمفيومي المسؤولية الوطنية والعالقات االجتماعية.عبارات االستبانة، إضافة 

تشرين(، نة المدروسة: الجامعة اّلتي يدرس فييا)دمشق/ البيانات اّلذاتية ألفراد العيّ -
 واالختصاص)نظري/ تطبيقي(، الجنس) ذكر، أنثى(.

ثالثة أبعاد ىي  محور من محاور االستبانة محورين اثنين وتضّمن كلّ القسم الثّاني ويتضّمن:  
صياغة بنود االستبانة المعّبرة عن كّل  تمّ  ، ثمّ الييئة  والتدريسية، دور دور المنيج، دور األنشطة

 ت السابقة.بعد ومحور باالعتماد عمى الدراسا

باالعتماد عمى معيار محدد تّم تصميمو من  وبنود محاور وأبعاد االستبانة صياغة فقرات -
تّم األخذ بعين االعتبار: دور المعّمم التعميمي والتربوي  ،(2انظر الممحق )قبل الباحثة

وأىدافو التربوية )نظري(، أىداف ومجاالت األنشطة الجامعّية في  الجامعات السورية، 
أىداف ومضامين المناىج التعميمية في المرحمة الجامعية السيما ماييتّم منيا 

حديد المراد بتنمية العالقات بالموضوعات الوطنية واالجتماعية. ثّم بعد ذلك تّم ت
االجتماعية من خالل االعتماد عمى المراجع والدراسات السابقة)تنمية الحوار والنقاش من 
خالل اتباع طرائق تدريس معّينة مثل أسموب حل المشكالت والتعّمم التعاوني، المشاركة 
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عي داخل الحصص في النشاطات والفعاليات اّلتي تقيميا الجامعة، تنمية التفاعل االجتما
الدراسية، تقديم معمومات ومعارف نظرية إضافة إلى مواقف سموكية لمتعريف بالعالقات 

 االجتماعية في المناىج الجامعية(.
كما تّم تحديد المراد بتنمية المسؤولية الوطنية من خالل)تنمية المسؤولية الثقافية، تنمية 

دية، العممية، األخالقية، البيئية، المسؤولية االجتماعية، تنمية المسؤولية االقتصا
 القانونية، السياسية(.

 مع مراعاة االختالف بين دور عضو ىيئة التدريس ودور األنشطة ودور المنياج.
بتحديد طرق اإلجابة والتصحيح حيث اقترحت أن تكون البدائل أمام  قامت الباحثة -

كانت جميع أبدًا(، و غير موافق، غير موافق بشدة، موافق، حيادي،  العبارات)موافق
 عبارات األداة إيجابية.

 الخصائص السيكومترية لالستبانة: المرحمة الثانية:. 2

  The Validity الصدق:. 1.2

لمتأّكد من صدق االستبانة، والتحقق من صالحيتيا من حيث الصياغة والوضوح ومناسبتيا 
 لمغرض اّلذي أعّدت من أجمو:

   ValidityRefereesصدق المحكمين:1.1.2

قامت الباحثة بعرض األداة عمى مجموعة من السادة المحكمين في كميتي التربية واآلداب/قسم  
عمم االجتماع، وذلك لمتأّكد من صّحة الصياغة الّمغوّية ومدى مالءمة العبارات والفقرات لقياس 

ضافة وتعديل المطموب. اقترح السادة المحكمون بعض التعديالت عمى بعض البنود، من حذٍف  وا 
 بإجراء التعديالت في ضوء آراء المحكمين. قامت الباحثة وقد .صياغة

 (.1)( محكمين، يبّين أسماءىم الممحق رقم11بمغ عدد السادة المحكمين ) 

 ىا:و وكانت أىّم التعديالت اّلتي أورد

عمى  (3،2،1وتأخذ الدرجات ) (ال،  أحياناً تغيير البدائل أمام العبارات لتصبح )نعم ،  -
نما آراء.ناعتبار أنّ ب الترتيب،  ا النقوم بقياس اتجاىات لدى الطمبة وا 

 أن يتّم تحديد مصطمحي البحث األساسيين) العالقات االجتماعية، المسؤولية الوطنية( -
 تفصياًل في مقّدمة االستبانة.بشكل أكثر وضوحًا وأكثر  ومضامين كّل منيما



/  يدااي الفصل لاأ أينهجدة البحث ّوإجراءاته         ّول

 

106 
 

غالبا ماتستخدم في حاالت  وحثة عمى اعتبار أنّ حذف المقياس اّلذي كانت قد أعدتو البا -
 تقدير اّلّذات من قبل المفحوصين، وىذا اليتناسب مع موضوع البحث.

 إضافة عبارات من قبيل: في دور أعضاء ىيئة التدريس:اقتراح  -
 .استخدام تعابير لفظية سميمة مع الطمبة 
 .عدم التعامل مع الطمبة بفوقية وتعاٍل 
 المجالس الجامعية. الدفاع عن الطمبة في 
 .يراعي الفروق االجتماعية في تكوين العالقات االجتماعية 
 .المشاركة في البرامج اإلعالمية اّلتي تتناول مواضيع وطنية 

 حذف العبارات المكررة والطويمة.اقتراح  -
قامت الباحثة بإجراء التعديالت المقترحة وذلك بمايتناسب مع أىداف البحث لتصبح 

ذلك جاىزة لمتطبيق االستطالعي قبل التطبيق عمى عّينة الدراسة الفعمية  االستبانة بعد
/ بندًا تّم توزيعيا عمى 111وقد استقر العدد النيائي لبنود االستبانة عمى / لمبحث.

 محورين اثنين لكلٍّ منيما ثالثة أبعاد وفق التالي:
وتأّلف ىذا المحور من المحور األول: دور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية، 

 (.اً بند 11البعد األّول: دور أعضاء الييئة التدريسية )-التّالية: الثالثة األبعاد
 (.اً بند15بية)اّل البعد الثّاني: دور األنشطة الطّ -              
 (.اً بند11ربوّية)البعد الثّالث: دور المناىج التّ -              

ة، وتأّلف ىذا المحور من ة الوطنيّ ي تنمية المسؤوليّ المحور الثّاني: دور الجامعة ف 
 (.اً بند21ة )البعد األّول: دور أعضاء الييئة التدريسيّ -التّالية: الثالثة األبعاد

 (.اً بند24بية)اّل البعد الثّاني: دور األنشطة الطّ -              
 (.اً بند21البعد الثّالث: دور المناىج التربوّية)-              

 وارتباط فقرات ساقوىو مدى اتّ  : Internal Consistencyساق الداخميصدق االتّ  2.1.2
األداة مع البعد اّلذي تنتمي إليو، ثّم ارتباط األبعاد مع المحاور اّلتي تنتمي إلييا، وترابط المحاور 

  مع األداة ككّل.

من  50)طالبًا وطالبة( 100) استطالعية بمغ عددىا االستبانة عمى عينة بتطبيققامت الباحثة 
رات البحث األخرى في اختيار العّينة من جامعة دمشق( مع مراعاة متغيّ  50جامعة تشرين، 

، حيث تم التأّكد من صدق االتساق الداخمي من خالل االرتباط بين المجموع الكمي االستطالعية
محاور االستبانة فيما يتعمق بدور الجامعة في تنمية العالقات  لكل محور منالفرعية  بعادواأل

 تنمية المسؤولية الوطنية. االجتماعية و 
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 الفرعية أبعادهاو  ةالكميالمحاور ( االرتباطات بين 1الجدول رقم )                        

 االرتباط 

)دور الولالبعد 
أعضاء هيئة 
 التدريس(

)دور الثاني البعد
 الجامعية(النشطة 

)دور الثالث البعد 
 المنهاج الجامعي(

الجامعة في تنمية العالقات دور 
 االجتماعية

 0.634** 0.622** 0.682** ارتباط بيرسون
 00000 00000 00000 مستوى الداللة

 100 100 100 العدد

دور الجامعة في تنمية 
 المسؤولية الوطنية

 0.915** 0.871** 0.854** ارتباط بيرسون
 00000 00000 00000 مستوى الداللة

 100 100 100 العدد

 –0.622تراوح بين ) أبعاده الفرعية مع  المحور األول يالحظ من الجدول السابق أنَّ ارتباط 
 في قياس السمة المقيسة. المحور األول متجانسما يدل عمى أنَّ  ،(، وىو ارتباط مرتفع0.682
(، وىو 00915 –00854تراوح بين ) أبعاده الفرعية  الثّاني معالحظ أّن ارتباط المحور كما ن

 في قياس السمة المقيسة. المحور الثّاني متجانسما يدل عمى أنَّ  ،ارتباط مرتفع

 أّما بالنسبة الرتباط محوري األداة فيوضحيا الجدول التالي:

 محوري الداةبين  ( االرتباط2الجدول رقم )

 االرتباط 
دور الجامعة في المحور الثّاني: 

 تنمية المسؤولية الوطنية

الجامعة في تنمية العالقات دور المحور الّول: 
 االجتماعية

 0.679** ارتباط بيرسون
 00000 مستوى الداللة

 100 العدد

كذلك فإّن ارتباط المحور األول)دور الجامعية في تنمية العالقات االجتماعية( مع المحور 
وىو ارتباط مرتفع أيضًا،  00679في تنمية المسؤولية الوطنية( من األداة ىو الثّاني)دور الجامعة 

 ممايدّل عمى تجانس األداة وقدرتيا عمى قياس السمة المقيسة.

لصدق التمييزي، من أجل التأكد من صدق االستبانة تمَّ إجراء ا  الصدق التمييزي: 3.1.2.
طالبًا وطالبة ( 100) طالعية بمغ عددىااست االستبانة عمى عينة بتطبيققامت الباحثة  حيث

وتم اختبار الصدق التمييزي عمى محاور االستبانة فيما يتعمق بدور  ،لمتأكد من صدق االستبانة
الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية وتنمية المسؤولية الوطنية. وتمَّ إجراء الصدق التمييزي 
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ردًا من أفراد الدراسة االستطالعية، والربع األدنى، ( ف25عمى االستبانة بين الربع األعمى، وىم )
( فردًا من أفراد الدراسة االستطالعية الستجابات أفراد عينة البحث، وفق درجاتيم الكمية 25وىم )

عمى االستبانة والبنود الكمية لكل محور، حيث تمَّ ترتيب البنود تصاعديًا وعولجت النتائج 
 تودنت، وكانت النتائج كما يشير إلييا الجدول رقم ) (:إحصائيًا باستخدام اختبار )ت( س

 ( الفروق بين الفئة العميا والفئة الدنيا الستبانة الدراسة ومحاورها3الجدول رقم )        

 المتوسط الفئة الصدق التمييزي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 ت
 ستودنت

مستوى 
 الداللة

الجامعة في تنمية دور    
 االجتماعيةالعالقات 

 3.97 120.40 الدنيا

48 6044 00010 
 0.71 134.56 العميا

 الول البعد
 4.59 50.64 الدنيا

48 5049 00005 
 0.70 56.64 العميا

 الثاني البعد
 3.66 40.88 الدنيا

48 5021 00011 
 0.27 44.92 العميا

 الثالث البعد
 3.95 28.88 الدنيا

48 7051 00000 
 0.01 33 العميا

الجامعة في تنمية دور 
 المسؤولية الوطنية

 11.28 181.32 الدنيا
48 8061 00000 

 3.60 201.72 العميا

 الول البعد
 5.60 55.32 الدنيا

48 6030 00004 
 3.60 63.72 العميا

 الثاني البعد
 4.17 65.48 الدنيا

48 7080 00000 
 0.00 72 العميا

 الثالثالبعد 
 4.49 60.52 الدنيا

48 6010 00000 
 0.00 66 العميا

تراوحت  الستبانة الرئيسة والمجموع الكميستودنت لت ُيالحظ من الجدول السابق أن قيمة 
تراوح ، كما إن مستوى الداللة (2000وىي أكبر من ت الجدولية ) (8061و 5021بين)
بالتالي ىناك فروق بين ، 0005الداللة االفتراضيأصغر من مستوى ، )00011و 00000)بين

الفئتين لصالح الفئة العميا ألن المتوسط الحسابي أكبر، إذًا فالصدق التمييزي لالستبانة مرتفع، 
 وُيمكن اعتماد األداة إلنجاز الدراسة.
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  Reliabilityالثبات:. 2.2
 التجزئة النصفية:طريقة .2.1.1

، حيث قامت بتطبيق االستبانة عمى أفراد التجزئة النصفيةقامت الباحثة بحساب الثبات بطريقة 
كما يوضح  عية، ومن ثم حساب معامل سبيرمان براون بين نصفي االختبار،العينة االستطال
 (.4الجدول رقم )

 الثبات بالتجزئة النصفية لإلستبانة.( 4) جدول رقم

 التجزئة النصفية المحاور
 القرار معامل سبيرمان براون

 (0.01)دالة عند  0.840 الجامعة في تنمية العالقات االجتماعيةدور 

 (0.01)دالة عند  0.752 الول البعد

 (0.01)دالة عند  0.818 الثاني البعد

 (0.01)دالة عند  0.900 الثالث البعد

 (0.01)دالة عند  0.902 دور الجامعة في تنمية المسؤولية الوطنية

 (0.01)دالة عند  0.766 الول البعد

 (0.01)دالة عند  0.685 الثاني البعد

 (0.01)دالة عند  0.891 الثالث البعد

مرتفعة، ودالة عند مستوى  سبيرمان براونيتضح من الجدول أن جميع قيم معامالت 
 ةصالح االذي يجعمي. األمر االستبانة بالتجزئة النصفية( مما يدل عمى ثبات 0.01الداللة )

 لالستخدام.

  : Cronpach's Alpha نباخو بطريقة ألفا كر الثبات .2.2.2

يحسب ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ  من خالل حساب تباين درجات أفراد العّينة 
االستطالعية عمى كّل فقرة من فقرات االستبانة، وكذلك حساب تباين درجاتيم عمى االستبانة 

قامت الباحثة بحساب  كرونباخ، وقد اة ألفلككل، ومن ثّم حساب ثبات االستبانة من خالل معاد
 وىي: ، قيمة )ألفا كرونباخ(
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 ( قيمة معادلة )ألفا كرونباخ(5جدول رقم )

 القرار قيمة ألفا كرونباخ المحاور

 (0.01)دالة عند  0.779 الجامعة في تنمية العالقات االجتماعيةدور 

 (0.01)دالة عند  0.689 الول البعد
 (0.01)دالة عند  0.781 الثاني البعد
 (0.01)دالة عند  0.833 الثالث البعد 

 (0.01)دالة عند  0.891 دور الجامعة في تنمية المسؤولية الوطنية
 (0.01)دالة عند  0.733 الول البعد
 (0.01)دالة عند  0.764 الثاني البعد
 (0.01)دالة عند  0.820 الثالث البعد

( لمدرجة 00891  - 00689يمة ألفا كرونباخ تراوحت بين ) يالحظ من الجدول السابق أنَّ ق
ثبات بطريقة ألفا التصف بمرتفع ما يدل عمى أنَّ االستبانة تالكمية والمحاور الفرعية، وىي قيم 

 كرونباخ.

 تطبيق االستبانة: .3

ومن ثم تم توزيع  االستبانة،وتمثمت بالحصول عمى الموافقة الخاصة بتسييل ميمة تطبيق  
 بعد استبعاد عدد من، وقامت الباحثة بتفريغ بياناتيا، جامعتي دمشق وتشرينفي  ةاالستبان

درجات إذا اختار  البديل  3وفي طريقة التصحيح يعطى الطالب  لعدم صالحيتيا. االستبانات
 درجة إذا اختار البديل)أحياًنا(، و درجة واحدة عند اختياره لمبديل)ال(.  2)نعم(، و

 : الفعمية البحثالمجتمع الصمي وعينة  ًا:ثالث

 شؤون الطالبجداول ومن خالل العودة إلى  تّم اختيار طمبة السنة الرابعة من ىذه الكميات 
العدد الكمي لطمبة السنة الرابعة في  وجدت الباحثة أنّ الخاّصة بكّل كمّية من الكميات المذكورة، 

 العدد الكمي( طالبًا وطالبة، وبمغ 8151)يبمغ / 2014-2013جامعة دمشق لمعام الدراسي / 
/  2014-2013/ لمعام الدراسي  في الكميات المذكورة  لطمبة السنة الرابعة في جامعة تشرين

 .( طالبًا وطالبة4431)

من المجتمع األصمي، وقد بمغت العينة  الطبقيةأفراد عينة البحث بالّطريقة العشوائية  تم سحب  
بمغ عدد %( من المجتمع األصمي. و  10ًة أي ما نسبتو )( طالبًا وطالب805)في جامعة دمشق 

 . %( من المجتمع األصمي 10أي ما نسبتو ) ( طالبًا وطالبة442)العينة في جامعة تشرين 
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 في جامعتي دمشق وتشرين البحثعينة و  ( المجتمع الصمي 6)الجدول رقم   

 المجموع العّينة النسبة المئوية المجتمع الصمي الكمية الجامعة

  285 %18 2882 اقتصاد دمشق

 

 
885 

 64 %18 647 ّطّب بشريّ 

 55 %18 546 هندسة معموماتية

 36 %18 364 عمم اجتماع

 386 %18 3123 حقوق

تربية)معمم صف+ إرشاد 
 نفسي(

1389 18% 139 

  115 %18 1168 اقتصاد تشرين

 

 
442 

 55 %18 558 بشريّ  بّ طّ 

 48 %18 484 هندسة معموماتية

 39 %18 387 عمم اجتماع

 88 %18 888 حقوق

تربية)معمم صف+ إرشاد 
 نفسي(

1858 18% 185 

 1247 %18 12582  المجموع
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 يع العّينة حسب متغّيرات الدراسة:والجداول والشكال التّالية تبّين توز -

 . حسب متغّير االختصاص:1

 توّزع عّينة دمشق حسب متغّير االختصاص:

 االختصاص وفق متغير دمشق ( توزع عينة7الجدول رقم )

 النسبة العينة  المتغير

 االختصاص

.59% 184 نظري 8  

.40% 324 تطبيقي 2  

%411 805 المجموع الكمي  

 

 

 .االختصاص وفق متغير دمشق توزع عينة( يوضح 1الشكل )

 : عّينة تشرين حسب متغّير االختصاصتوّزع 

 االختصاص وفق متغير تشرين ( توزع عينة8الجدول رقم )

 النسبة العينة  المتغير

 االختصاص

  50.7% 224 نظري

  49.3% 218 تطبيقي

%411 442 المجموع الكمي  

 

59.80% 

40.20% 
 نظري

 تطبيقي
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 االختصاص. وفق متغير تشرين توزع عينة( يوضح 2الشكل )

 عّينة البحث الكمّية حسب متغّير االختصاص:توّزع 

 االختصاص وفق متغير الكمية نةعيّ ال( توزع 9الجدول رقم )

 النسبة العينة  المتغير

 االختصاص

  56.5% 517 نظري

  43.5% 542 تطبيقي

%411 1247 المجموع الكمي  

 

 
 االختصاص. وفق متغير كمية توزع عينة( يوضح 3الشكل )

% 56.5طالب وطالبة بنسبة  705وبالتالي كان عّينة الطمبة من ذوي االختصاصات النظرية 
بنسبة  542من عّينة البحث الكمّية، أّما عدد الطمبة من ذوي االختصاصات التطبيقية فقد بمغ 

50.70% 

 نظري 49.30%

 تطبيقي

56.50% 

43.50% 

 نظري

 تطبيقي



/  يدااي الفصل لاأ أينهجدة البحث ّوإجراءاته         ّول

 

114 
 

. وهذا منطقي لكون أعداد طالب المجتمع الصمي في الكميات % من العّينة الكمّية43.5
 النظرية أكبر منه في الكميات التطبيقية بشكٍل عام.

 حسب متغير الجنس: .2

 :حسب متغّير الجنس عّينة جامعة دمشقتوّزع   

  الجنس وفق متغير دمشق عينة أفراد توزع (18الجدول رقم )
 النسبة العينة الفئة المتغير

 الجنس

 % 49.4 898 الذكور

 % 50.6 115 اإلناث

% 411 805 المجموع الكمي  

 

  

 

 

 الجنس وفق متغيردمشق توزع عينة ( 4الشكل )

 :حسب متغّير الجنس عّينة جامعة تشرينتوّزع 
  الجنس وفق متغير تشرين عينة أفراد توزع (11) الجدول رقم

 النسبة العينة الفئة المتغير

 الجنس

 الذكور
 

247 
48.6 % 

 اإلناث
 

227 
51.4 % 

 المجموع الكمي
 

442 
 

411 %  

 

49.40% 

50.60% 

 الذكور

 اإلناث
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 الجنس وفق متغيرتشرين توزع عينة ( 5الشكل )

 :حسب متغّير الجنس العّينة الكمّية

  الجنس وفق متغير الكمية عينةال أفراد توزع (12الجدول رقم )
 النسبة العينة الفئة المتغير

 الجنس

 % 49.2 348 الذكور

 % 50.8 634 اإلناث

 1247 المجموع الكمي
411 %  

 

 
 الجنس وفق متغيرة كميّ ال البحث  نةتوزع عيّ ( 6الشكل )

في عّينة  أّما بالنسبة لمتغّير الجنس، فقد حاولت الباحثة أن يكون عدد الذكور واإلناث متقارباً 
 %.58.88بنسبة  634% بينما بمغ عدد اإلناث 49.28بنسبة  613البحث، لذلك كان عدد الذكور 

49% 

51% 

 الذكور

 اإلناث

49.20% 

50.80% 

 الذكور

 اإلناث
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 :حسب متغير الجامعة -3

 البحث وفق نوع الجامعة عينة أفراد توزع (13 الجدول رقم )

 النسبة   المتغير

 الجامعة
 817 دمشق

64.6% 

 %35.4 442 تشرين

%411 1247 المجموع الكمي  

 

 

 وفق متغير نوع الجامعةتوزع عينة ( 7الشكل )

% من العّينة الكمّية، وعدد أفراد العّينة 64.6طالبًا وطالبة بنسبة  885بمغ عدد أفراد العّينة من جامعة دمشق 
%من أفراد العّينة الكمّية. وهذا المر منطقي لكون عدد أفراد المجتمع 35.4بنسبة   442من جامعة تشرين 

( يساوي تقريبًا ضعف عدد أفراد المجتمع الصمي من جامعة 8151جامعة دمشق) الصمي من
 (.4431تشرين)

 

 

 

 

 

64.60% 

35.40% 

 دمشق

 تشرين
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 : الساليب اإلحصائية المستخدمة:اً رابع

اعتمدت الباحثة في تحميل النتائج إحصائيًا عمى الحاسب اآللي باستخدام برنامج الحزمة  
وتتمّخص األساليب والقوانين اإلحصائية اّلتي (، SPSSاإلحصائية لمعموم االجتماعية والتربوية)

 تّم استخداميا في ىذا البحث بمايمي:

 اط بيرسون، ومعادلة ألفا كرونباخ، ومعامل ارتباط سبيرمان براون.معامل ارتب .3
 الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب . المتوسطات .4
المتوسطات في  اختبار )ت ستودنت( لمعّينات المستقمة لمتحقق من الفروق بين .5

 الفرضيات.
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 عرض نتائج البحث ومناقشتها: ثّ انيالفصل ال

The sixth Chapter: Discuss of the Result 

  

 مقّدمة
 

 نتائج البحث المتعلقة بأسئلة البحث. أّوالً: 
 

 نتائج البحث المتعلقة بفرضيات البحث. ثانياً:
 

 النتائج العاّمة للبحث.  ثالثاً:
 

 مقترحات البحث. رابعاً:
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، ستقـو spssبعد االنتياء مف جمع البيانات وتحميميا باستخداـ الحزمة اإلحصائية مقّدمة: 
ـّ مناقشتيا ومحاولة تفسيرىا  الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض نتائج تحميؿ البيانات إحصائيًا ومف ث

في ضوء الدراسة النظرّية لمبحث، والدراسات السابقة وذلؾ لمعرفة مدى تحقؽ تربويًا واجتماعيًا 
 أىداؼ البحث ومدى صحة الفرضيات اّلتي افترضيا.

 النتائج المتعمقة بأسئمة البحث: أّواًل:

طرحت الباحثة السؤاؿ الرئيس التّالي: مادور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية والمسؤولية 
 وتفّرعت عنو األسئمة الفرعية التالية: الشباب الجامعي مف وجية نظر الطمبة؟الوطنية لدى 

 ؟دور اعضاء ىيئة التدريس في تنمية العالقات االجتماعية مف وجية نظر الطمبة ما .1

 ؟دور األنشطة الجامعية في تنمية العالقات االجتماعية مف وجية نظر الطمبة ما .2

 ؟القات االجتماعية مف وجية نظر الطمبةدور المناىج الجامعية في تنمية الع ما .3

 ؟دور اعضاء ىيئة التدريس في تنمية المسؤولية الوطنية مف وجية نظر الطمبة ما .4

 ؟دور األنشطة الجامعية في تنمية المسؤولية الوطنية مف وجية نظر الطمبة ما .5

 ؟دور المناىج الجامعية في تنمية المسؤولية الوطنية مف وجية نظر الطمبة ما .6

تـ إعطاء إجابات أفراد عينة البحث عف  أجل اإلجابة عن السؤال الرئيس في البحث: من.1
قيمًا متدرجة وفقًا لمقياس ليكرت الثالثي كما ىو موضح سابقًا في مفتاح ككؿ ستبانة اال

 التصحيح وتَـّ حساب طوؿ الفئة عمى النحو اآلتي:

 (.2=1-3مة )حساب المدى وذلؾ بطرح أكبر قيمة في المقياس مف أصغر قي -

 (3(عمى أكبر قيمة في المقياس وىي )2حساب طوؿ الفئة وذلؾ بتقسيـ المدى وىو ) -

 )طوؿ الفئة(. 6666=  3÷  2                     

(، وذلؾ لمحصوؿ 1( إلى أصغر قيمة في المقياس وىي )6666إضافة طوؿ الفئة وىو ) -
َـّ إضافة طوؿ الفئة إلى الحد 1666 -1عمى الفئة األولى، لذا كانت الفئة األولى مف ) (، ث

 األعمى مف الفئة األولى؛ وذلؾ لمحصوؿ عمى الفئة الثانية وىكذا لموصوؿ إلى الفئة األخيرة.

واستنادًا إلى قاعدة التقريب الرياضي يمكف التعامؿ مع قيـ المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد 
 عينة البحث كما ىو مبيف في الجدوؿ اآلتي:

 

 



اني/ميداني
ّ
 عرض نتائج البحث ومناقشتها                                                                            الفصل الث

 

126 
 

 ( فئات قيم المتوسط الحسابي والقيم الموافقة لها44الجدول رقم ) 

 مهميةاألدرجة  التقدير في األداة فئات قيم المتوسط الحسابي
 مرتفعة نعـ 2 –3322
 متوسطة أحياناً  3323 – 73.1
 منخفضة ال ..73 – 7

 الوطنية؟السؤال الرئيس: مادور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية والمسؤولية 

 االستبانة يمحور ل باستخراج المتوسطات الحسابية  قامت الباحثة لإلجابة عن مهذا السؤال
 :وجاءت النتائج عمى الشكل التالي من وجهة نظر أفراد عينة البحث، وأبعاد كل منهما

تنمية بمغ المتوّسط الحسابي الستجابات عّينة البحث بالنسبة لمدرجة الكمّية لدور الجامعة في .1
( ممايشير إلى أىمّية دور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية 2.31العالقات االجتماعية)

بينما جاءت متوّسطات األبعاد الفرعية لممحور  بتقدير متوّسط حسب آراء عّينة البحث.
 األوؿ)دور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية(:

البحث عمى البعد األّوؿ)دور أعضاء ىيئة التدريس بمغ المتوسط الحسابي الستجابات عّينة  -
 ، بتقدير متوّسط.2612في تنمية العالقات االجتماعية( 

بمغ المتوسط الحسابي الستجابات عّينة البحث عمى البعد الثّاني)دور األنشطة الجامعية في  -
 .رتفع، بتقدير م2688تنمية العالقات االجتماعية( 

ت عّينة البحث عمى البعد الثّالث)دور المنياج الجامعي في بمغ المتوسط الحسابي الستجابا -
 ، بتقدير متوّسط.1688تنمية العالقات االجتماعية( 

بمغ المتوّسط الحسابي الستجابات عّينة البحث بالنسبة لمدرجة الكمّية لدور الجامعة في تنمية  .2
بتقدير مسؤولية الوطنية ة ال( ممايشير إلى أىمّية دور الجامعة في تنمي2.20)المسؤولية الوطنية

بينما جاءت متوّسطات األبعاد الفرعية لممحور الثّاني)دور  متوّسط حسب آراء عّينة البحث.
 الجامعة في تنمية المسؤولية الوطنية(:

بمغ المتوسط الحسابي الستجابات عّينة البحث عمى البعد األّوؿ)دور أعضاء ىيئة التدريس  -
 .رتفع، بتقدير م2646( المسؤولية الوطنيةفي تنمية 
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بمغ المتوسط الحسابي الستجابات عّينة البحث عمى البعد الثّاني)دور األنشطة الجامعية في  -
 .رتفع، بتقدير م2.48( المسؤولية الوطنيةتنمية 

بمغ المتوسط الحسابي الستجابات عّينة البحث عمى البعد الثّالث)دور المنياج الجامعي في تنمية 
 ، بتقدير متوّسط1.99( الوطنيةالمسؤولية 

 وأبعاده( المتوسطات والرتب الخاصة باستجابات أفراد العينة لكل محور من محاور االستبانة، 45الجدول رقم )

مجموع  المحاور الرتبة
 الدرجات

المتوسط  العّينة
 الحسابي 

االنحراف 
 تقدير الدرجة  المعياري

الجامعة في تنمية محور دور  
 االجتماعيةالعالقات 

 

 0882 

 

 

 متوسط 2370 03.7 7021

 األول)دور الهيئة  البعد 2
 التدريسية(

8365. 7021 
 متوسط 0.60 8..8

 )دور األنشطة(الثاني البعد 1
3592 7021 2.88 .280 

 مرتفع

 0.57 1.88 7021 2347 )دور المنهاج(الثالث البعد 3

 
 متوسط

محور دور الجامعة في تنمية  
 الوطنيةالمسؤولية 

 

0107 

7021 

 متوسط 2307 0302

األول)دور الهيئة   البعد 2
 والتدريسية(

2997 

 7021 

2.40 0.64 

 مرتفع

 3092 )دور األنشطة(الثاني البعد 1
7021 

 مرتفع 3610. 2.48

 2485 ()دور المنهاجالثالث البعد 3
7021 

 متوسط 420. 1.99

األنشطة الجامعية المرتبة األولى بيف عناصر المنظومة الجامعية  وتفوقت  احتّمتبالتالي  -
الييئة التدريسية والمناىج الدراسية( في تنميتيا لمعالقات االجتماعية. حيث أظيرت عمى )

النتائج أّف األنشطة الجامعية احتّمت المرتبة األولى في تنميتيا لمعالقات االجتماعية حسب 
بينما جاء دور أعضاء ىيئة التدريس في المرتبة الثّانية، ودور المنياج في آراء عّينة البحث، 

عية تتيح العديد مف فرص يمكف عزو ىذه النتيجة إلى كوف األنشطة الجام المرتبة الثالثة.
، وتساعدىـ في بناء عالقات متشعّبة، والتعبير عف ذواتيـ بحرّية، والتعارؼ بيف الطمبةالمقاء 

 فاؽ والزمالء عبر التشارؾ في تنفيذ األنشطة.الرّ  وتوطيد عالقات مع
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تبة األولى بيف عناصر المنظومة الجامعية  وتفوقت ة المر األنشطة الجامعيّ  كذلؾ احتّمت -
عمى )الييئة التدريسية والمناىج الدراسية( في تنميتيا لممسؤولية الوطنية. حيث أظيرت 

ولى في تنميتيا لممسؤولية الوطنية حسب آراء النتائج أّف األنشطة الجامعية احتّمت المرتبة األ
، بتقدير مرتفع أيضاً  عّينة البحث، بينما جاء دور أعضاء ىيئة التدريس في المرتبة الثّانية

ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأّف األنشطة توّفر لمطمبة  ودور المنياج في المرتبة الثالثة.
ية، وتنظيـ العديد مف الفعاليات الوطنية المشاركة الحّية والفّعالة في المناسبات الوطن

 ممايكوف لو أثر في تنمية الحس الشعوري بالوطف وكؿ مايتعّمؽ بو.

 
 كافة واألبعاد الدرجة الكمية لمتوسط المحاور( يبين 8الشكل رقم )

 :اإلجابة عن األسئمة الفرعية .2

المتوسطات، واالنحرافات الدرجات الخاـ،  قامت الباحثة بحسابلإلجابة عف أسئمة البحث، 
في كؿ بعد مف أبعاد محوري ، االستبانةبنود الستجابات أفراد العينة عمى  ، الرتبالمعيارية

 االستبانة األساسييف وكانت النتائج كمايمي:
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 ؟في تنمية العالقات االجتماعية من وجهة نظر الطمبة التدريسيةالهيئة دور  ما.1.      2

دور )بعدفراد العينة الخاصة بجميع بنود  قيمة المتوسطات الحسابية الستجابات أأفَّ النتائج تبّيف 
( بندًا تراوحت 19التي بمغ عددىا ) (أعضاء مهيئة التدريس في تنمية العالقات االجتماعية

أي أف جميع بنود ىذا ، ، بتقدير متفاوت بيف المرتفع والمتوسط( 2646و  1695)قيمتيا بيف 
ميمة بدرجة تتراوح بيف المتوسطة والكبيرة، بينما كاف المتوسط الحسابي لبعد البعد تمثؿ أداور 

( بتقدير متوّسط. فيي 2.12دور الييئة التدريسية في تنمية العالقات االجتماعية لدى الطمبة)
جوانب العالقات وحسب آراء الطمبة عّينة البحث ماتزاؿ تعاني قصورًا في بعض تنمية بعض 

 :ىو موضح بالجدوؿ التاليكما  االجتماعية.
دور  بات أفراد العينة عمى أسئمة بعد المتوسطات واالنحرافات المعيارية والرتب مرتبة تنازليًا الستجا(46 الجدول رقم )

 في تنمية العالقات االجتماعية من وجهة نظر الطمبة الهيئة التدريسية

رقم  الرتبة
 البند

الدرجات  البند
 الخام

االنحراف  المتوسط العّينة
 المعياري

درجة 
 تقدير ال

 مرتفع 828. 2.46 824. 3065 تشجيع الطمبة عمى تقّبؿ أفكار اآلخريف وآرائيـ. 5 1

2 1 
تنمية أسموب الحوار لدى الطمبة مف خالؿ 

 مناقشتيـ في المواضيع المختمفة.
 مرتفع 878. 2.37 824. 2951

 مرتفع 864. 2.34 824. 2915 بينيـتشجيع الطمبة عمى بناء عالقات جيدة فيما  3 3
 متوسط 897. 2.28 824. 2843 مراعاة الظروؼ المختمفة التي يمّر بيا الطمبة. 4 4
 متوسط 929. 2.21 824. 2760 تعزيز فرص الطمبة في التعبير عف أفكارىـ. 15 5
 متوسط 921. 2.15 824. 2675 تشجيع الطمبة عمى تثميف أوقات اآلخريف 7 6

7.5 
تنمية عالقاتو مع الطمبة مف خالؿ المشاركة في  2

 احتفاالتيـ واجتماعاتيـ.
 متوسط 932. 2.11 824. 2629

765 9 
تشجيع الطمبة عمى التواصؿ مع اآلخريف عبر 

 شبكات التواصؿ االجتماعي.
 متوسط 927. 2.11 824. 2635

9 8 
تحفيز الطمبة عمى مساعدة زمالئيـ في حؿ 

 مشكالتيـ.
 متوسط 923. 2.08 824. 2596

16 19 
تنمية مبدأ المساواة لدى الطمبة مف خالؿ عدـ 

 التمييز بينيـ.
 متوسط 899. 2.07 824. 2580

11 14 
تشجيع الطمبة عمى االبتعاد عف التعامؿ بفوقية 

 وتعاؿ مع الطمبة.
 متوسط 908. 2.06 824. 2572

 متوسط 929. 2.05 824. 2561تشجيع اعتماد  الثقة واالحتراـ المتبادؿ أساسا  16 12
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 لعالقاتيـ مع الطمبة.

13 16 
تشجيع الطمبة عمى الحرص عمى حؿ النزاعات 

 والخالفات بيف الطمبة.
 متوسط 933. 2.03 824. 2537

14 6 

تشجيع الطمبة عمى التعاوف في إنجاز المياـ مف 
خالؿ اعتماد أساليب تدريسية معّينة)حؿ 

 المشكالت، التعمـ التعاوني(.

 متوسط 928. 2.00 824. 2495

1565 13 
تشجيع الطمبة عمى استخداـ تعابير لفظية سميمة 

 مع الطمبة.
 متوسط 933. 1.99 824. 2485

1565 17 
تعزيز عالقاتو مع طمبتو مف خالؿ الدفاع عف 

 مصالحيـ في المجالس الجامعية.
 متوسط 907. 1.99 824. 2486

17 12 
بأسموب بعيد عف تحفيز الطمبة عمى التعامؿ  

 التعصب.
 متوسط 919. 1.98 824. 2475

18 11 

زيادة فرص المقاءات بيف الطمبة مف خالؿ إقامة 
فعاليات ونشاطات تعاونية عمى مستوى الجامعة 

. 

 متوسط 916. 1.97 824. 2451

19 18 
إرشاد الطمبة إلى أسس العالقات االجتماعية 

 اإليجابية
 متوسط 932. 1.95 824. 2429

التدريسية في تنمية العالقات بعد دور الهيئة   
 االجتماعية

2638 .824 
 متوسط 6636 2612

 

 . مانواحي القصور و القّوة في دور الهيئة التدريسية في تنمية العالقات االجتماعية؟4.4.2

 يالحظ مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

 واّلتي  -المتوّسطات الحسابيةاّلتي حصمت عمى أعمى  -بعدإّف أىـ ثالثة بنود في ىذا ال
في تنمية العالقات االجتماعية لدى  واأف يساعد مف خالليا يةييئة التدريسال عضاءيمكف أل
 وىي مرتبة ترتيبًا تنازليًا: وفؽ آراء عينة البحث تمثمت باآلتي الطمبة

في بعد دور الييئة التدريسية في تنمية اّلتي حصمت عمى أعمى الرتب الثالثة ( البنود 17الجدوؿ رقـ)
 مرتبة ترتيبًا تنازلياً العالقات االجتماعية 

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط البند
 المعياري

درجة 
 تقدير ال

 مرتفع 828. 2.46 تشجيع الطمبة عمى تقّبؿ أفكار اآلخريف وآرائيـ. 5 1
 مرتفع 878. 2.37مناقشتيـ تنمية أسموب الحوار لدى الطمبة مف خالؿ  1 2
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 في المواضيع المختمفة.
 مرتفع 864. 2.34 تشجيع الطمبة عمى بناء عالقات جيدة فيما بينيـ 3 3

 

 وىي البنود اّلتي تمّثؿ نواحي بعدإّف البنود الثالثة التي حصمت عمى أدنى الرتب في ىذا ال ،
االجتماعية لحصوليا عمى المتوسطات القصور في دور الييئة التدريسية في تنمية العالقات 

                     مرتبة ترتيبًا تنازليًا: باآلتيتمثَّمت  ، وفؽ آراء عينة البحث األدنى

بعد دور الييئة  والتدريسية في تنمية العالقات  اّلتي حصمت عمى أدنىالثالثة البنود  (18الجدوؿ رقـ)
 الرتب مرتبة ترتيبًا تنازلياً  االجتماعية

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط البند
 المعياري

درجة 
 تقدير ال

17 12 
تحفيز الطمبة عمى التعامؿ  بأسموب بعيد عف 

 التعصب.
 متوسط 919. 1.98

18 11 
زيادة فرص المقاءات بيف الطمبة مف خالؿ إقامة 
 فعاليات ونشاطات تعاونية عمى مستوى الجامعة .

 متوسط 916. 1.97

19 18 
إرشاد الطمبة إلى أسس العالقات االجتماعية 

 اإليجابية
 متوسط 932. 1.95

في الجامعات الّسورّية مازالوا ييمموف الجانب ية ييئة التدريسالأعضاء  مكف تفسير ذلؾ بأّف وي
في  االجتماعي التواصمي في عالقاتيـ مع طمبتيـ، ويقصرونيا عمى الجانب التعميمي المعرفي

 تشجيعيـ عمىو  ،تشجيعيـ لمطمبة عمى تقّبؿ أفكار اآلخريف. فيـ عمى الرغـ مف أغمب األحياف
إاّل أّنيـ  ر والنقاش في التعامؿ مع اآلخريف،اواتباع أسموب الحو  جيدة، إقامة عالقات اجتماعية

يقّصروف في جوانب أخرى ليا أىمّية أيضًا في تنمية العالقات االجتماعية لدى طمبتيـ وىي 
كتحفيز الطمبة عمى التعامؿ بأسموب بعيد عف  تي جاء متوسطيا الحسابي األدنى،ات الّ العبار 

 دىـ إلى أسس العالقات االجتماعية، والمشاركة في احتفاالتيـ واجتماعاتيـ.التعّصب ،أو إرشا

 ؟الجامعية في تنمية العالقات االجتماعية من وجهة نظر الطمبة األنشطةدور  ما .2.2

دور قيمة المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة الخاصة بجميع بنود  بعد)تبّيف النتائج أفَّ 
( بندًا تراوحت قيمتيا 15( التي بمغ عددىا )األنشطة الجامعية في تنمية العالقات االجتماعية

أي أف جميع بنود ىذا البعد تمثؿ أداور ، مرتفع لجميع البنود، بتقدير ( 2.95و  2.77)بيف 
في تنمية العالقات  األنشطة الجامعية، بينما كاف المتوسط الحسابي لبعد دور كبيرةميمة بدرجة 

الدور  تؤّدي . فيي وحسب آراء الطمبة عّينة البحثرتفع( بتقدير م2.88االجتماعية لدى الطمبة)
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كما ىو  .األفضؿ في تنمية العالقات االجتماعية مقارنًة بباقي مكّونات المنظومة الجامعية
 :بالجدوؿ التاليموضح 

دور  بعد المتوسطات واالنحرافات المعيارية والرتب مرتبة تنازليًا الستجابات أفراد العينة عمى أسئمة(49 الجدول رقم )
 الجامعية في تنمية العالقات االجتماعية من وجهة نظر الطمبة األنشطة

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط عّينةال الدرجات الخام البند
 المعياري

درجة 
 تقدير ال

 مرتفع 266. 2.95 824. 3671 تنمية مناخ مالئـ  لالنفتاح عمى اآلخريف. 7 1

2 15 

نمية معمومات ومعارؼ الطمبة عف العالقات ت
االجتماعية عبر جمسات الحوار مع المشرفيف عمى 

 األنشطة.

 مرتفع 281. 2.94 824. 3666

 مرتفع 335. 2.92 824. 3641 اجتماعية جديدة.تشجيع الطمبة عمى بناء عالقات  5 3
 مرتفع 357. 2.91 824. 3633 تشجيع التعاوف في إنجاز الميمات.  4 4
 مرتفع 372. 2.90 824. 3619 تشجيع الطمبة عمى نبذ الخالفات القائمة بينيـ. 16 5.5

5.5 12 
تعميـ الطمبة مساندة بعضيـ البعض في حؿ 

 مشكالتيـ.
 مرتفع 363. 2.90 824. 3614

7 14 
تشجيع تقديـ خدمات تنموية لممجتمع في شتى 

 المجاالت.
 مرتفع 380. 2.89 824. 3622

 مرتفع 411. 2.88 824. 3603 اتاحة الفرصة أماـ الطمبة لتبادؿ اآلراء واألفكار. 13 865
 مرتفع 414. 2.88 824. 3609 تعزيز القيـ اإلنسانية عند الطمبة كالمحبة والصدؽ. 8 865
 مرتفع 431. 2.87 824. 3576 تعزيزي فرص الطمبة في التعبير عف ذواتيـ . 2 1665
 مرتفع 450. 2.87 824. 3580 تنمية جو مف الثقة واالحتراـ المتبادؿ بيف الطمبة. 6 1665
 مرتفع 469. 2.86 824. 3566 توفير فرص التواصؿ مع اآلخريف بحرية. 3 12
 مرتفع 449. 2.84 824. 3542 عمى الحوار والنقاش.تنمية قدرة الطمبة  9 13
 مرتفع 560. 2.80 824. 3496 مساعدة الطمبة عمى البعد عف التعّصب والتحّيز. 11 14
 مرتفع 600. 2.77 824. 3448 تنمية روح العمؿ كفريؽ. 1 15

الجامعية في تنمية العالقات األنشطة  بعد دور  
 االجتماعية

3592 .824 2.88 .238 
 مرتفع
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 . مانواحي القصور والقوة في دور األنشطة الجامعية في تنمية العالقات االجتماعية؟4.2.2

 يالحظ مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

 واّلتي  ،بعد دور األنشطة في تنمية العالقات االجتماعية لدى الطمبة إّف أىـ ثالثة بنود في
 : وفؽ آراء عينة البحث تمثمت باآلتي مرتبة تنازلياً  حصمت عمى المتوّسطات األعمى

في بعد دور األنشطة الّطاّلبية في تنمية  اّلتي حصمت عمى أعمى الرتب ة( البنود الثالث26جدوؿ رقـ)
 العالقات االجتماعية وىي مرتبة تنازلياً 

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط البند
 المعياري

درجة 
 تقدير ال

 مرتفع 266. 2.95 مناخ مالئـ  لالنفتاح عمى اآلخريف. تنمية 7 1

2 15 
نمية معمومات ومعارؼ الطمبة عف العالقات االجتماعية ت

 عبر جمسات الحوار مع المشرفيف عمى األنشطة.
 مرتفع 281. 2.94

 مرتفع 335. 2.92 تشجيع الطمبة عمى بناء عالقات اجتماعية جديدة. 5 3

 وىي اّلتي تمّثؿ نواحي القصور في دور  التي حصمت عمى أدنى الرتب ةالبنود الثالث أّما
تمثَّمت  ،مف وجية نظر أفراد عينة البحث األنشطة الجامعية في تنمية العالقات االجتماعية

 ترتيبًا تنازليًا:  باآلتي

في بعد دور األنشطة الّطاّلبية في تنمية  اّلتي حصمت عمى أدنى الرتب ةالبنود الثالث )21جدوؿ رقـ)
 العالقات االجتماعية وىي مرتبة تنازلياً 

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط البند
 المعياري

درجة 
 تقدير ال

 مرتفع 449. 2.84 تنمية قدرة الطمبة عمى الحوار والنقاش. 9 13
 مرتفع 560. 2.80 مساعدة الطمبة عمى البعد عف التعّصب والتحّيز. 11 14
 مرتفع 600. 2.77 تنمية روح العمؿ كفريؽ. 1 15

ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأّنو لألنشطة الطاّلبّية دورًا ىاّمًا وبدرجة مرتفعة في تنمية العالقات 
، كما أّنيا تشّكؿ مجااًل خصبًا لبناء مناخ مالئـ لالنفتاحاالجتماعية لدى الطمبة، فيي توّفر ليـ 

عية ؿ تشجيع الطمبة عمى بناء عالقات اجتمامف خالالعالقات الجديدة وتعزيز العالقات القديمة 
 .المتعمقة بالموضوع مف خالؿ جمسات الحوار مع المشرفيف وتزويدىـ بالمعارؼ والميارات
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صورًا في دور األنشطة في تنمية الحوار ق اّلتي أظيرتالنتائج  معالتتفق الباحثة في الرأي  لكن
حيث ترى . ، وتنمية العمؿ بروح الفريؽ، ومساعدة الطمبة عمى البعد عف التعّصبوالنقاش

أّف األنشطة الجامعية توّفر ساحة لالنفتاح والتعبير عف اّلّذات واألفكار  مف خالؿ الباحثة 
أنفسيـ مف جية أخرى، كما يجب أف الحوار والنقاش بيف الطمبة والمشرفيف مف جية، والطمبة 

تنّمي روح العمؿ كفريؽ والعمؿ الجماعي في نفوس الطمبة مف خالؿ تنفيذ المياـ والتخطيط 
أف متوسطاتيا الحسابية مرتفعة أيضًا ولو كانت أقؿ  ذلؾ وممايؤّكد، والتنظيـ لألنشطة والفعاليات

 مف باقي البنود.
 ؟تنمية العالقات االجتماعية من وجهة نظر الطمبةالجامعية في  دور المنامهج ما .2.3

جميع بنود ىذا لمدرجة الكمية الخاصة باستجابات أفَّ قيمة المتوسطات الحسابية  النتائج تبّيف
( بندًا تراوحت 11التي بمغ عددىا ) (دور المنامهج الجامعية في تنمية العالقات االجتماعية)بعدال

أي أف جميع بنود ،  متوّسطمتفاوت لمدور بيف المنخفض وال بتقدير ( 2612و 1665)بيف قيمتيا 
. ةوالمتوّسط ةنخفضبدرجة تقديرية بيف المفي تنمية العالقات االجتماعية ىذا المحور ذات أىمية 

دورًا في تنمية العالقات االجتماعية بتقدير متوّسط  )المحور الكّمّي(المنياج الجامعي يؤّديو 
 :كما ىو موضح بالجدوؿ التالي ،آراء عينة البحث وفؽ (1.88وبمتوّسط حسابي )

دور طات واالنحرافات المعيارية والرتب مرتبة تنازليًا الستجابات أفراد العينة عمى أسئمة محور المتوسّ (22دول رقم )ج 
 الجامعية في تنمية العالقات االجتماعية من وجهة نظر الطمبة المنامهج

رقم  الرتبة
 البند

الدرجات  البند
 الخام

االنحراف   المتوسط  العّينة
 المعياري

 التقدير

بداء الرأي . 8 1  متوسط 928. 2.12 824. 2647 تشجيع الطمبة عمى الحوار والنقاش وا 
 متوسط 912. 2.00 824. 2499 تنّمية القيـ اإلنسانية مثؿ الصدؽ والمحبة والتسامح . 6 2

3.5 4 
االجتماعية مف خالؿ اثارة اىتماـ الطمبة بالعالقات 

 تناوؿ حاالت لمعالقات االجتماعية بالدراسة والشرح.
 متوسط 918. 1.93 824. 2403

 متوسط 932. 1.93 824. 2407 تشجيع الطمبة عمى البعد التعصب والتحيز. 5 365
 متوسط 910. 1.90 824. 2370 تنمية الخبرات االجتماعية العممية لمطمبة. 3 5

6 9 
عمى التواصؿ االجتماعي مع اآلخريف تشجيع الطمبة 

. 
 متوسط 960. 1.86 824. 2323

 متوسط 948. 1.85 824. 2302 تكويف اتجاىات إيجابية لدى الطمبة نحو اآلخريف.                                         11 7.5
 متوسط 972. 1.85 824. 2310 تنمية الطمبة بميارات التواصؿ االجتماعي. 2 765
 متوسط 933. 1.84 824. 2297 تنمية التعمـ التعاوني. 1 9
 متوسط 897. 1.77 824. 2210تشجيع الطمبة عمى إنجاز الواجبات بشكؿ  7 16
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 مجموعات.

11 16 
تنمية معارؼ الطمبة حوؿ إقامة العالقات 

 االجتماعية.
 منخفض 909. 1.65 824. 2052

العالقات الجامعية في تنمية المنامهج  بعد دور  
 االجتماعية

2347.27 .824 1.88 .579 
 متوسط

 في تنمية العالقات االجتماعية؟ المنامهج. مانواحي القصور والقوة في دور ..4.3

وفؽ آراء عينة البحث واّلتي حصمت عمى أعمى المتوّسطات ، إّف أىـ ثالثة بنود في ىذا البعد
 :تمثمت باآلتي مرتبة تنازلياً 

 في بعد دور المناىج الجامعية في تنمية العالقات االجتماعية األعمى رتباً  ةالبنود الثالث( 23جدوؿ رقـ)
 حسب استجابات العّينة مرتبة تنازلياً 

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط البند
 المعياري

 تقدير الدرجة 

بداء الرأي . 8 1  متوسط 928. 2.12 تشجيع الطمبة عمى الحوار والنقاش وا 
 متوسط 912. 2.00 تنّمية القيـ اإلنسانية مثؿ الصدؽ والمحبة والتسامح . 6 2

3 4 
اثارة اىتماـ الطمبة بالعالقات االجتماعية مف خالؿ 
 تناوؿ حاالت لمعالقات االجتماعية بالدراسة والشرح.

 متوسط 918. 1.93

 

 لثالثة التي حصمت عمى أدنى الرتب، واّلتي تشير إلى نواحي القصور في دور إّف البنود ا
األنشطة الجامعية في تنمية العالقات االجتماعية لدى الطمبة لحصوليا عمى أدنى 

 تمثَّمت باألتي وىي مرتبة ترتيبًا تنازليًا:  المتوسطات مف وجية نظر أفراد عينة البحث، 

في بعد دور المناىج الجامعية في تنمية العالقات االجتماعية  رتباً  دنىاأل ة( البنود الثالث24دوؿ رقـ)ج
 حسب استجابات العّينة مرتبة تنازلياً 

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط البند
 المعياري

 تقدير الدرجة 

 متوسط 933. 1.84 تنمية التعمـ التعاوني. 1 9

16 7 
 تشجيع الطمبة عمى إنجاز الواجبات بشكؿ

 مجموعات.
 متوسط 897. 1.77

11 16 
تنمية معارؼ الطمبة حوؿ إقامة العالقات 

 االجتماعية.
 منخفض 909. 1.65
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بداء مف خالؿ الجداوؿ السابقة نالحظ  أّف المناىج الجامعية تشّجع الطمبة عمى الحوار والنقاش وا 
، وتشّجع عمى تنمية القيـ اإلنسانية وتناوؿ حاالت لمعالقات االجتماعية بالدراسة والشرح أيالر 

، وتكويف معرفي تنمية التعّمـ التعاونيفي  تعاني قصوراً ، بينما يروف أّف المناىج توسطمبتقدير 
نجاز الواجبات بشكؿ مجموعات. ويمكف تفسير النتائج في ىذا  حوؿ العالقات االجتماعية، وا 

ف أّف دور المناىج مازاؿ غير كاٍؼ لتنمية العالقات االجتماعية، فيي ترّكز و البعد أّف الطمبة ير 
كثر مف اىتماميا بالجوانب االجتماعية لدى الطمبة وىي أفي موضوعاتيا عمى الجوانب المعرفية 

ف أعطتو جزءًا مف اىتماميا فيذا االىتماـ مازاؿ متوّسطًا وبحاجة لتطوير وتنمية. كما أّنيا  وا 
التعتمد أساليب التعّمـ التعاوني والعمؿ كمجموعات بصورة كبيرة واّلتي جاءت متوسطاتيا بدرجة 

حسب آراء عّينة البحث، عمى الرغـ مف أّف أساليب  وأقّؿ مف متوّسطات باقي بنود البعد متوسطة
ف أفراد التعّمـ ىذه مف شأنيا تحقيؽ التواصؿ والتعارؼ وخمؽ عالقات جديدة وسميمة بي

عاونة في إنجاز الميمات الدراسية، وبالتّالي جاء دور المناىج الجامعية في تنمية المجموعات المت
وبمتوّسط حسابي أقؿ مف متوسطات دور باقي مكونات المنظومة  العالقات االجتماعية متوسطًا 

                                                            .حسب استجابات العّينةالجامعية 

 ؟في تنمية المسؤولية الوطنية من وجهة نظر الطمبة التدريسية دور الهيئة ما.2.4

جميع بنود ىذا لمدرجة الكمية الخاّصة باستجابات فَّ قيمة المتوسطات الحسابية أظيرت النتائج أ
( بندًا 21التي بمغ عددىا )( تنمية المسؤولية الوطنية في دور أعضاء مهيئة التدريس) بعدال

أي أف جميع ، والمرتفع المتوسط(  بتقدير متفاوت لمدور بيف 2.90و  1679)بيف تراوحت قيمتيا 
وفؽ آراء عينة البحث.   اوح بيف الكبيرة والمتوّسطةر تتبدرجة  ىاّمةً  اً بنود ىذا المحور تمثؿ أداور 

في تنمية المسؤولية الوطنية لدى  رتفعاً دورًا م )المحور الكمي(أعضاء ىيئة التدريس يؤّدي بينما
 ( حسب آراء عّينة البحث.2.40الطمبة حيث بمغ متوسطيا الحسابي)

 :كما ىو موضح بالجدوؿ التالي   

دور  العينة عمى أسئمة محورالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والرتب مرتبة تنازليًا الستجابات أفراد (25الجدول رقم )
 في تنمية المسؤولية الوطنية الهيئة  والتدريسية

رقم  الرتبة
 البند

الدرجات  البند
 الخام

االنحراف  المتوسط عّينةال
 المعياري

درجة 
 التقدير 

تنمية حب االطالع عمى آخر  47 1
 مستجدات العمـ ومواكبتيا.

3616 .824 2.90 0.39 
 مرتفع

 مرتفع 0.43 2.89 824. 3598 االفتخار بالتاريخ الوطني.عزيز ت 24 2
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 مرتفع 0.82 2.46 824. 3065 تنمية حب الوطف في نفوس الطمبة. 49 3

تعزيز االفتخار واالعتزار باالنتماء  48 4
 الوطني

 مرتفع 0.87 2.37 824. 2954

5 42 
تشجيع الطمبة عمى نبذ العنؼ 

 والتعصب بكافة أشكاليما.
 متوسط 0.94 2.26 824. 2816

 متوسط 0.93 2.11 824. 2625 تعزيز حب البحث العممي.  46 6

تعزيز االفتخار بالرموز الوطنية  22 7
 كالنشيد والعمـ.

 متوسط 0.95 2.09 824. 2601

 متوسط 0.93 2.07 824. 2580 غرس الميؿ إلى العمؿ الجماعي. 4 865
 متوسط 0.95 2.07 824. 2585 تنمية ثقافة الحوار اإليجابي.  42 865

16 43 
تنمية القيـ اإلنسانية لدى 
 الطمبة)الصدؽ، اإلخاء..(

 متوسط 0.93 2.04 824. 2546

 متوسط 1.06 2.02 824. 2516 تشجيع دعـ االقتصاد الوطني. 45 11

12 2 
تنمية قيمة االلتزاـ بالقوانيف لدى 

 الطمبة.
 متوسط 0.93 2.00 824. 2490

 متوسط 0.93 1.97 824. 2453 بالوحدة الوطنية. غرس االىتماـ 8 13

14 3 
تعزيز احتراـ المساواة أماـ القانوف 

 لدى الطمبة.
2448 .824 1.96 0.91 

 متوسط

 متوسط 0.90 1.95 824. 2435 تعزيز حب اآلخريف مف أبناء الوطف. 9 15

 متوسط 0.92 1.94 824. 2424 تنمية احتراـ القانوف والدستور. 4 16

 متوسط 0.92 1.92 824. 2393 تعزيز قيمة التعاوف. 6 1765

1765 7 
تنمية احتراـ االختالفات العرقية 

 والدينية والطائفية.
2392 .824 1.92 0.92 

 متوسط

 متوسط 0.93 1.91 824. 2381 تنمية حب العمؿ التطوعي. 5 19

26 44 
توعية الطمبة بالظروؼ التي تمر بيا 

 سورية في كؿ مناسبة .
2357 .824 1.89 0.95 

 متوسط

 متوسط 0.93 1.79 824. 2232 التعريؼ بثقافات المجتمعات األخرى. 44 21

الهيئة التدريسية في تنمية  بعد دور  
 المسؤولية الوطنية

2997 

 
.824 2.40 0.64 

 مرتفع

 

 ؟المسؤولية لوطنيةفي تنمية  الهيئة التدريسيةمانواحي القصور والقوة في دور  16462

 يالحظ مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
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 العمؿ مف خالليا  الييئة التدريسيةواّلتي يمكف ألعضاء  إّف أىـ ثالثة بنود في ىذا المحور
 :، وفؽ آراء عينة البحث تمثمت باآلتي مرتبة تنازلياً عمى تنمية المسؤولية الوطنية لدى الطمبة

حسب  في بعد دور الييئة  والتدريسية في تنمية المسؤولية الوطنية األعمى رتباً  ة( البنود الثالث26جدوؿ)
 مرتبة تنازلياً  استجابات العّينة

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط البند
 المعياري

 تقدير الدرجة 

تنمية حب االطالع عمى آخر مستجدات العمـ  47 1
 ومواكبتيا.

2.90 0.39 
 مرتفع

 مرتفع 0.43 2.89 بالتاريخ الوطني.عزيز االفتخار ت 24 2
 مرتفع 0.82 2.46 تنمية حب الوطف في نفوس الطمبة. 49 3

  واّلتي تمّثؿ نواحي القصور في دور الييئة البنود الثالثة التي حصمت عمى أدنى الرتب إّف
 باآلتيتمثَّمت  ،مف وجية نظر أفراد عينة البحثالتدريسية في تنمية العالقات االجتماعية 

 وىي مرتبة ترتيبًا تنازليًا: 

حسب بعد دور الييئة  والتدريسية في تنمية المسؤولية الوطنية ى رتبًا دناأل ة( البنود الثالث27جدوؿ)
 استجابات العّينة

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط البند
 المعياري

 تقدير الدرجة 

 متوسط 0.93 1.91 تنمية حب العمؿ التطوعي. 5 19

26 44 
توعية الطمبة بالظروؼ التي تمر بيا سورية في كؿ 

 مناسبة .
1.89 0.95 

 متوسط

 متوسط 0.93 1.79 التعريؼ بثقافات المجتمعات األخرى. 44 21

الييئة التدريسية يساىموف في تنمية أعضاء يرى أفراد عينة البحث أّف  مف خالؿ ماتقّدـ
مية حّب الوطف واالعتزاز باالنتماء نمف خالؿ مساىمتيـ في ت ،مرتفعبتقدير المسؤولية الوطنية 

الوطني لدى الطمبة، كذلؾ مف خالؿ تنميتيـ لحّب االّطالع عمى آخر مستجدات العمـ، بذلؾ 
فيـ يساىموف في تنمية االحساس بالمسؤولّية العممية ومسؤولية االنتماء لموطف في نفوس الطمبة. 

يعانوف قصورًا في تنمية حب العمؿ التطوعي والتعريؼ باألحداث اّلتي تمّر بيا  مازالواإال أنيـ 
البالد وثقافات المجتمعات األخرى، عمى الرغـ مف أّف متوسطاتيا جاءت بتقدير مرتفع إاّل أّنيا 

ىذه النتيجة معقولة كوف أعضاء ىيئة أّف  وترى الباحثة أقّؿ مف متوسطات بقية بنود المحور.
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اليممكوف الوقت الكافي لتبادؿ النقاشات مع الطمبة خارج أوقات الدروس إلعطاء كؿ التدريس 
 .جانب مف جوانب المسؤولية الوطنية حّقو مف التعزيز والتنمية

 ؟الجامعية في تنمية المسؤولية الوطنية من وجهة نظر الطمبة األنشطةدور  ما.2.5

جميع بنود ىذا لمدرجة الكمية الخاصة باستجابات أفَّ قيمة المتوسطات الحسابية أظيرت النتائج 
تراوحت  ود( بن24التي بمغ عددىا ) (دور األنشطة الجامعية في تنمية المسؤولية الوطنية)بعدال

جميع بنود  أفّ  أيّ  لجميع البنود. يتراوح بيف المتوّسط والمرتفعبتقدير  ( 2.94و 2)بيف قيمتيا 
 كبيرة، وفؽ آراء عينة البحث.المتوّسطة وال تتراوح بيف ميمة بدرجة اً ىذا البعد تمثؿ أداور 

بتقدير مرتفع ة المسؤولية الوطنية لدى الطمبة األنشطة الجامعية دورًا ىاّمًا في تنمي تؤّديو 
 ( حسب آراء أفراد عّينة البحث.2.48حسابي) بمتوّسطو 

 :كما ىو موضح بالجدوؿ التالي    

دور  بنود بعد المتوسطات واالنحرافات المعيارية والرتب مرتبة تنازليًا الستجابات أفراد العينة عمى ( 28الجدول رقم )
 الجامعية في تنمية المسؤولية الوطنية من وجهة نظر الطمبة األنشطة

رقم  الرتبة
 البند

الدرجات  البند
 الخام

االنحراف  المتوسط عّينةال
 المعياري

درجة 
 التقدير 

قيمة رفض االستعمار بكؿ رس غ 48 1
 أشكالو.

 مرتفع 0.26 2.94 824. 3671

تعزيز االفتخار بالرموز الوطنية  23 2
 كالنشيد والعمـ.

 مرتفع 0.36 2.90 824. 3614

 مرتفع 0.43 2.89 824. 3598 عزيز حب البحث العممي.ت 49 365

تعزيز االفتخار واالعتزاز باالنتماء  24 365
 الوطني

 مرتفع 0.39 2.89 824. 3606

 مرتفع 0.42 2.88 824. 3596 عزيز االفتخار بالتاريخ الوطني.ت 24 5

تنمية حب االطالع عمى آخر  22 6
 مستجدات العمـ ومواكبتيا.

 مرتفع 0.46 2.83 824. 3526

غرس قيمة التمّسؾ بالسيادة  22 7
 الوطنية.

 مرتفع 0.57 2.79 824. 3479

8 42 
التي تمر توعية الطمبة بالظروؼ 

 بيا سورية في كؿ مناسبة.
 مرتفع 0.84 2.48 824. 3095

 مرتفع 0.83 2.47 824. 3083تعزيز حب اآلخريف مف أبناء  42 9
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الوطف مف خالؿ حمالت التبرع 
 لمميجريف.

16 4 

تحفيز الروح المعنوية لمدفاع عف 
الوطف مف خالؿ الفعاليات 

 الوطنية.

 مرتفع 856. 2.45 824. 3014

11 4 
تنمية الميؿ لمعمؿ الجماعي 

 والتطوعي.
 مرتفع 0.86 2.43 824. 3006

12 8 
تنمية احتراـ االختالفات العرقية 

 والدينية والطائفية.
 مرتفع 0.85 2.42 824. 2994

1365 9 
غرس اإليماف بالوحدة الوطنية في 

 نفوس الطمبة.
 مرتفع 0.85 2.40 824. 2988

 مرتفع 0.87 2.40 824. 2988 األرض.حفيز روح الغيرية عمى ت 5 1365
 مرتفع 0.85 2.39 824. 2976 تعزيز قيمة التعاوف. 6 1565

1565 7 
غرس االعتزاز بالتراث الثقافي  

 لموطف.
 مرتفع 0.86 2.39 824. 2985

 مرتفع 0.89 2.38 824. 2970 تنمية ثقافة الحوار اإليجابي. 44 17

1865 2 
الوطني مف تنمية االعتزاز بالتاريخ 

 خالؿ زيارات لممواقع التاريخية.
 مرتفع 0.87 2.37 824. 2950

1865 3 

غرس حب الجيش الوطني في 
نفوس الطمبة مف خالؿ الزيارات 

 المنظمة لحواجز الجيش.

 مرتفع 0.84 2.37 824. 2956

26 44 

س قيمة  تفضيؿ المصمحة غر 
الوطنية عمى المصمحة الشخصية 

 في نفوس الطمبة.

 متوسط 0.91 2.18 824. 2714

21 46 
تشجيع التواصؿ الثقافي مع 

المجتمعات األخرى مف خالؿ 
 النشاطات الثقافية المختمفة.

 متوسط 0.92 2.14 824. 2665

22 45 
مية القيـ اإلنسانية لدى تن

 الطمبة)الصدؽ، اإلخاء..(
 متوسط 0.92 2.11 824. 2632

دعـ االقتصاد الوطني عبر حمالت  47 23
 التي تنظميا الجامعة. تبرع

 متوسط 0.93 2.06 824. 2569

24 43 
تعزيز قدرة الطمبة عمى اتخاذ 

 القرار.
 متوسط 0.92 2.00 824. 2495

 مرتفع 0.36 2.48 824. 3092.56بعد دور األنشطة الجامعية في   
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 تنمية المسؤولية الوطنية 

 ؟المسؤولية لوطنيةفي تنمية  األنشطة الجامعيةمانواحي القصور والقوة في دور  .16562

 يالحظ مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

 تسيـ مف خالليا األنشطة الجامعية في تنمية المسؤولية  إّف أىـ ثالثة بنود في ىذا البعد
 : ، وفؽ آراء عينة البحث تمثمت باآلتي مرتبة تنازلياً الوطنية لدى الطمبة

بعد دور األنشطة الجامعية في تنمية في  اّلتي حصمت عمى أعمى الرتب ة( البنود الثالث29جدوؿ )
 المسؤولية الوطنية مرتبة تنازلياً 

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط البند
 المعياري

 تقدير الدرجة 

 مرتفع 0.26 2.94 غرس قيمة رفض االستعمار بكؿ أشكالو. 48 1
 مرتفع 0.36 2.90 كالنشيد والعمـ.تعزيز االفتخار بالرموز الوطنية  23 2
 مرتفع 0.43 2.89 تعزيز حب البحث العممي. 49 365
 مرتفع 0.39 2.89 تعزيز االفتخار واالعتزاز باالنتماء الوطني 24 365

أّي تؤّدي األنشطة دورىا في تنمية المسؤولية الوطنية لدى الطمبة بشكؿ  أساسي مف خالؿ،  
، وغرس قيمة رفض باالنتماء لموطف ورموزه الوطنية كالعمـ والنشيد لالعتزاز واالفتخارتنميتيا 

لدى الطمبة حيث حصمت ىذه العبارات عمى المتوسطات االستعمار وتعزيز البحث العممي 
 األعمى في استجابات أفراد عّينة البحث.

 اّلتي ، وىي الثالثة التي حصمت عمى أدنى الرتب مف وجية نظر أفراد عينة البحثالبنود  أّما
تمثَّمت باألتي  تمّثؿ نواحي القصور في دور األنشطة الجامعية في تنمية المسؤولية الوطنية،

 وىي مرتبة ترتيبًا تنازليًا: 

بعد دور األنشطة الجامعية في تنمية المسؤولية اّلتي حصمت عمى أدنى الرتب في  ة( البنود الثالث36جدوؿ )
 الوطنية مرتبة تنازلياً 

رقم  الرتبة
 ندالب

االنحراف  المتوسط البند
 المعياري

 تقدير الدرجة 

 متوسط 0.92 2.11 تنمية القيـ اإلنسانية لدى الطمبة)الصدؽ، اإلخاء..( 45 22

دعـ االقتصاد الوطني عبر حمالت تبرع التي  47 23
 تنظميا الجامعة.

 متوسط 0.93 2.06

 متوسط 0.92 2.00 تعزيز قدرة الطمبة عمى اتخاذ القرار. 43 24
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في ىذا البعد منطقية كوف األنشطة الطالبية تساعد الطمبة عمى  إّف النتائج اّلتي حصمت
المشاركة الواقعية، واكتساب الميارات المتعمقة بالقيـ وىذا مف شأنو أف يعزز اإلحساس 
بالمسؤولية ويساعد عمى القياـ بالواجبات. لذلؾ جاءت استجابات العّينة عمى بنود بعد دور 

 مع فقومهذه النتيجة تت .ألغمب البنودية بدرجة مرتفعة األنشطة في تنمية المسؤولية الوطن
اّلذي رأى أّف األنشطة الطالبية تساىـ في تنمية المسؤولية االجتماعية ( 2224دراسة الخراشي)

( اّلتي رأت بأّف األنشطة تساىـ Mintrop,2005)أّنها تتفق مع دراسةكذلؾ  بدرجة مرتفعة.
 مرتفعة.في تنمية الروح الوطنية بتقديرات 

 ؟دور المنامهج الجامعية في تنمية المسؤولية الوطنية من وجهة نظر الطمبة ما .2.6

جميع بنود ىذا لمدرجة الكمية الخاصة باستجابات قيمة المتوسطات الحسابية  تبّيف النتائج أفّ 
 ود( بن22التي بمغ عددىا ) )دور المنامهج الجامعية في تنمية المسؤولية الوطنية(المحور

أي أف جميع بنود ىذا البعد ، بتقدير متوسط ليا جميعاً  (2.18 و 1.78 )بيفتراوحت قيمتيا 
 :كما ىو موضح بالجدوؿ التالي ميمة بدرجة متوسطة، وفؽ آراء عينة البحث اً تمثؿ أداور 

دور  بنود بعد عمى المتوسطات واالنحرافات المعيارية والرتب مرتبة تنازليًا الستجابات أفراد العينة (34الجدول رقم )
 المنامهج الجامعية في تنمية المسؤولية الوطنية من وجهة نظر الطمبة

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط العّينة الدرجات الخام البند
 المعياري

درجة 
 التقدير 

1 22 
تعزيز االفتخار بالرموز الوطنية كالعمـ 

 .والنشيد السورييف
2716 .824 2.18 0.95 

 متوسط

عزيز االفتخار واالعتزار باالنتماء ت 48 2
 الوطني

 متوسط 0.97 2.13 824. 2655

 متوسط 0.92 2.12 824. 2639 تعزيز االفتخار بالتراث الوطني. 24 3
 متوسط 0.94 2.11 824. 2632 تنمية ثقافة الحوار اإليجابي. 42 4

565 43 
تنمية القيـ اإلنسانية لدى الطمبة)الصدؽ، 

 اإلخاء..(
 متوسط 0.91 2.09 824. 2601

تعميـ الطمبة تفضيؿ المصمحة العامة  42 565
 عمى المصمحة الخاّصة

 متوسط 0.92 2.09 824. 2603

7 4 
تعزيز حب العمؿ الجماعي وقيمة 
 التعاوف في تنفيذ أنشطة المنياج.

 متوسط 0.92 2.08 824. 2594

 متوسط 0.88 2.05 824. 2552 تعزيز حب اآلخريف مف أبناء الوطف. 9 8
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965 8 
غرس قيمة كره االستعمار بكافة أشكالو 

 مف خالؿ التعريؼ بو وبممارساتو.
 متوسط 0.92 2.04 824. 2544

 متوسط 0.92 2.04 824. 2539 غرس حب األرض والتمّسؾ بسيادتيا. 22 965
 متوسط 0.93 2.02 824. 2523 غرس روح االنتماء االنساني والوطني. 5 11

12 6 

تنمية االعتزاز واالفتخار بالشخصيات 
الوطنية وشيداء الوطف مف خالؿ 

 التعريؼ بيا.

 متوسط 0.93 2.01 824. 2509

13 7 
تنمية احتراـ االختالفات العرقية والدينية 

 والطائفية.
 متوسط 0.90 2.00 824. 2500

 متوسط 0.96 2.00 824. 2497 عزيز حب البحث العممي.ت 46 14

15 3 

القيـ الوطنية والسياسية ترسيخ 
)الديمقراطية، الوالء لموطف، تكافؤ 

 الفرص، العدالة، (.

 متوسط 0.92 1.97 824. 2461

16 45 
تنمية معارؼ الطمبة حوؿ االقتصاد 

 الوطني وضرورة دعمو.
 متوسط 0.90 1.93 824. 2412

17 44 
تشجيع الطمبة عمى نبذ العنؼ والتعصب 

 بكافة أشكاليما.
 متوسط 0.96 1.91 824. 2384

 متوسط 0.93 1.87 824. 2332 تنمية حب الوطف في نفوس الطمبة. 49 18

19 44 
تشجيع التواصؿ الثقافي مع المجتمعات 

 األخرى.
 متوسط 0.94 1.83 824. 2281

26 2 
تنمية معارؼ الطمبة حوؿ قوانيف ودساتير 

 البالد.
 متوسط 0.90 1.81 824. 2259

21 4 
الطمبة ومعموماتيـ عف تنمية معارؼ 

 الوطف وتاريخو.
 متوسط 906. 1.79 824. 2233

تنمية حب االطالع عمى آخر مستجدات  47 22
 العمـ ومواكبتيا.

 متوسط 0.94 1.78 824. 2217

المنامهج الجامعية في تنمية بعد دور   
 المسؤولية الوطنية

2485 .824 1.99 .426 
 متوسط

 ؟المسؤولية لوطنيةفي تنمية  المنامهج الجامعيةمانواحي القصور والقوة في دور  .16662

 يالحظ مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
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  إّف أىـ ثالثة بنود في ىذا البعد تساىـ مف خاللو  المناىج الجامعية في تنمية المسؤولية
بحث تمثمت ال ، وفؽ آراء عينةواّلتي حصمت عمى المتوّسطات األعمى الوطنية لدى الطمبة 
 باآلتي مرتبة تنازليًا: 

صمت عمى أعمى الرتب في بعد دور المناىج الجامعية في تنمية المسؤولية اّلتي ح ة( البنود الثالث32جدوؿ )
 الوطنية مرتبة تنازلياً 

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط البند
 المعياري

 تقدير الدرجة 

1 22 
الوطنية كالعمـ والنشيد تعزيز االفتخار بالرموز 

 .السورييف
2.18 0.95 

 متوسط

 متوسط 0.97 2.13 تعزيز االفتخار واالعتزار باالنتماء الوطني 48 2
 متوسط 0.92 2.12 تعزيز االفتخار بالتراث الوطني. 24 3

  القصور في دور جوانب وىي اّلتي تمّثؿ  البنود الثالثة التي حصمت عمى أدنى الرتبإّف
مف وجية  الجامعية في تنمية المسؤولية الوطنية لحصوليا عمى المتوّسطات األدنىالمناىج 

 نظر أفراد عينة البحث تمثَّمت باألتي وىي مرتبة ترتيبًا تنازليًا:

بعد دور المناىج الجامعية في تنمية ( البنود الثالث اّلتي حصمت عمى أعمى الرتب في 33جدوؿ )
 المسؤولية الوطنية مرتبة تنازلياً 

رقم  الرتبة
 البند

االنحراف  المتوسط البند
 المعياري

 تقدير الدرجة 

 متوسط 0.90 1.81 تنمية معارؼ الطمبة حوؿ قوانيف ودساتير البالد. 2 26
 متوسط 906. 1.79 تنمية معارؼ الطمبة ومعموماتيـ عف الوطف وتاريخو. 4 21

تنمية حب االطالع عمى آخر مستجدات العمـ  47 22
 ومواكبتيا.

 متوسط 0.94 1.78

ويمكف تفسير النتيجة بأّف المناىج الجامعية تخصصية بصورة كبيرة بمعنى أنيا تتناوؿ 
موضوعات تتعمؽ باالختصاص اّلذي يدرسو الطالب والتولي الموضوعات الوطنية أىمّية كبيرة 

يي عمى الرغـ مف ف وضوع كالعموـ السياسية وغيرىا.إال في االختصاصات اّلتي تتعمؽ بيذا الم
ذلؾ بقي إال أف بتنمية االعتزاز باالنتماء الوطني واالفتخار بالتراث والرموز الوطنية، قياميا 

ات المخصصة لمتربية الوطنية والقومية وعدـ ربط بيف الموضوعات اّلتي ر مقتصرًا عمى المقر 
مف  دورىا متوسطاً  لذلؾ كافوالوطنية واألحداث الجارية في البمد، تتناوليا وموضوعات المواطنة 
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بذلؾ ترى الباحثة أّف ىذه النتيجة منطقية فالمناىج الجامعية مازالت  وجية نظر عينة البحث.
 لدى الطمبة.تعاني قصورًا في الدور المرجو منيا لتنمية االحساس بالمسؤولية الوطنية 

 مناقشة فرضيات البحث: -ثانياً 
داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات استجابات العينة تـ حساب  اتمف صحة الفرضي لمتحقؽ 

(، وذلؾ 6665نحو كؿ بعد مف أبعاد المحور والدرجة الكمية لممحور، عند مستوى الداللة )
 (.T-testباستخداـ اختبار ت ستيودنت )

أفراد العينة بالنسبة لدور  آراءمتوسطات ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف  :األولىالفرضية 
  تشريف(. –وفؽ متغير الجامعة الذي يدرس فييا )دمشؽ  الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية

دور الجامعة في تنمية العالقات ألبعاد محور  ( t)أّف قيمة ت المحسوبة  أظيرت النتائج
في جميع األبعاد وفي  وىي ) 4.22و   8.22تراوحت بيف)  االجتماعية بالنسبة لمتغّير الجامعة

كما تراوحت قيمة مستوى ، 0.02عند مستوى الداللة (630..مف ت الجدولية) كبرأالدرجة الكمّية 
مف مستوى الداللة أصغر  وىي في جميع األبعاد وفي الدرجة الكمّية ).0.0و  0.000الداللة) 

 قيـ كالتالي:الحيث كانت ، ( 0.02)االفتراضي 

ومستوى  4.22 ت المحسوبة الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية(:المحور الكمي)دور 
                                                                            0.000الداللة:

                               0.002ومستوى الداللة:  6.06ت المحسوبة  البعد األّوؿ)دور أعضاء ىيئة التدريس(: 
                           0.011ومستوى الداللة:   8.22 ت المحسوبة البعد الثاني)دور األنشطة الطالبية(:

 0.000ومستوى الداللة :  6636الثّالث) دور المنياج الجامعي(:  البعد

الجامعتيف، نجد أّف المتوّسط الحسابي وبمقارنة المتوّسطات الحسابية ألفراد عّينة البحث مف 
الستجابات طمبة دمشؽ أكبر مف المتوّسط الحسابي الستجابات طمبة تشريف في درجات المحور 

 وفي درجات كؿ بعد مف أبعاد ىذا المحور. >  102.26)165614)كامالً 

 كما يوضحو الجدوؿ التالي: 
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بدور الجامعة في تنمية العالقات فيما يتعمق  بات أفراد العينةدرجات استجاوق بين متوسطات الفر  (34الجدول رقم )
 االجتماعية

 

 المتوسط العدد الجامعة 
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 األول البعد

 )دور أعضاء مهيئة التدريس(

 6613 46658 865 دمشق
 دال 66662 1245 3669

 5667 39652 442 تشرين

 الثاني البعد

 )دور األنشطة الطالبية(

 3685 43662 865 دمشق
 دال 66611 1245 2655

 2699 43656 442 تشرين

 الثالث البعد

 )دور المنهاج الجامعي(

 6685 21654 865 دمشق
 دال 66666 1245 6636

 5665 19618 442 تشرين

 المحور األّول
 )دور الجامعة(

 7636 165614 865 دمشق
 دال 66616 1245 7644

 4682 162626 442 تشرين

وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة اّلتي تنّص عمى وجود فروؽ داّلة  
إحصائيًا في دور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية لدى الطمبة مف وجية نظر الطمبة تبعًا 
لمتغير الجامعة، وىذه الفروؽ لصالح جامعة دمشؽ حيث أّف المتوّسط الحسابي الستجابات طمبة 

 .102.26وىو أكبر مف متوسط طمبة تشريف اّلذي بمغ 105.14دمشؽ معة جا

نرفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة القائمة بوجود فروؽ داّلة إحصائيًا في دور  كما
في تنمية العالقات  (أعضاء ىيئة التدريس، واألنشطة الجامعية، والمنياج الجامعي )كؿ مف

نسبة لمتغير الجامعة، وىذه الفروؽ في جميع األبعاد لصالح جامعة الجتماعية لدى الطمبة بال
 .دمشؽ حيث أّف متوسطاتيا الحسابية أعمى

المناىج وطرائؽ التدريس في جامعة دمشؽ تركز عمى العمؿ   ويمكن تفسير مهذه النتيجة بأنّ 
قيمة ، كذلؾ فإّف إعضاء ىيئة التدريس يحرصوف عمى تنمية عة تشريفامالجماعي أكثر مف ج

. وىذ مف شأنو توطيد العالقات بيف الطمبة وزيادة عالقاتيـ التعاوف والتشارؾ في إنجاز المياـ
االجتماعية أكثر مف جامعة تشريف اّلتي تيمؿ العمؿ االجماعي وتركز عمى اإللقاء في 

 المحاضرات والمنياج.
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تشرين بالنسبة لدرجات محور دور ( يبّين الفرق بين متوسطي طمبة جامعة دمشق وطمبة جامعة 9الشكل)

 الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية

أفراد العينة بالنسبة لدور  آراء متوسطات ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف :الفرضية الثانية
 تشريف(. –وفؽ متغير الجامعة الذي يدرس فييا )دمشؽ  الجامعة في تنمية المسؤولية الوطنية

المسؤولية دور الجامعة في تنمية ألبعاد محور  ( t)قيمة ت المحسوبة أّف  أظيرت النتائج
بعدي )دور أعضاء وىي  في )2.33و   .0.8تراوحت بيف) سبة لمتغّير الجامعةبالن الوطنية

 (630..مف ت الجدولية) أكبر)دور الجامعة( وفي الدرجة الكمّية  ىيئة التدريس، ودور المنياج(
عند مستوى ( أصغر مف ت الجدولية .0.8وفي بعد )دور األنشطة الجامعية(ت المحسوبة)

 .0.02 الداللة 

بعدي )دور أعضاء ىيئة وىي في  ).0.83و  0.000كما تراوحت قيمة مستوى الداللة) 
حيث ،  0.02مف مستوى الداللة االفتراضي أصغر  وفي الدرجة الكمّيةالتدريس، ودور المنياج( 

 القيـ كالتالي:كانت 

                   0.000ومستوى الداللة:  2.80(: المسؤولية الوطنيةالمحور الكمي)دور الجامعة في تنمية 
                               0.039ومستوى الداللة:8.03البعد األّوؿ)دور أعضاء ىيئة التدريس(: 

                           0.380ومستوى الداللة:   0.21البعد الثاني)دور األنشطة الطالبية(: 
 0.000ومستوى الداللة :  4.66البعد الثّالث) دور المنياج الجامعي(: 
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وبمقارنة المتوّسطات الحسابية ألفراد عّينة البحث مف الجامعتيف، نجد أّف المتوّسط الحسابي 
درجات المحور طمبة تشريف في الستجابات طمبة دمشؽ أكبر مف المتوّسط الحسابي الستجابات 

، بينما أظيرت النتائج أّف ي )دور أعضاء ىيئة التدريس، دور المنياج( بعد كاماًل وفي درجات 
مف متوسطات استجابات طمبة تشريف في بعد )دزر  متوسطات استجابات طمبة دمشؽ أقؿ

 (.6612األنشطة( بفارؽ بسيط )

 كما يوضحو الجدوؿ التالي: 
المسؤولية بدور الجامعة في تنمية فيما يتعمق  درجات استجابات أفراد العينة اتق بين متوسطوالفر (35 الجدول رقم )

 الوطنية

 المتوسط العدد الجامعة 
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 األول البعد

 )دور أعضاء مهيئة التدريس(

 9649 44696 865 دمشق
 دال 66639 1245 2666

 8626 43679 442 تشرين

 الثاني البعد

 )دور األنشطة الطالبية(

 8698 59643 865 دمشق
 غير دال 66836 1245 6621

 8666 59654 442 تشرين

 الثالث البعد

 )دور المنهاج الجامعي(

 9672 44676 865 دمشق
 دال 66612 1245 4666

 8646 46619 442 تشرين

 األّولالمحور 
 )دور الجامعة(

 14634 149616 865 دمشق
 دال 66666 1245 4626

 14629 145653 442 تشرين

 

قبؿ الفرضية البديمة اّلتي تنّص عمى وجود نو  )في المحور الكمي(،وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية
لدى الطمبة مف وجية نظر  المسؤولية الوطنيةفروؽ داّلة إحصائيًا في دور الجامعة في تنمية 

لحسابي الطمبة تبعًا لمتغير الجامعة، وىذه الفروؽ لصالح جامعة دمشؽ حيث أّف المتوّسط ا
  ،55.68وىو أكبر مف متوسط طمبة تشريف اّلذي بمغ 60.33الستجابات طمبة جامعة دمشؽ 

في دور نرفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة القائمة بوجود فروؽ داّلة إحصائيًا  كما
لدى الطمبة  المسؤولية الوطنية، والمنياج الجامعي في تنمية كؿ مف أعضاء ىيئة التدريس

األبعاد لصالح جامعة دمشؽ حيث أّف متوسطاتيا  ىذهبالنسبة لمتغير الجامعة، وىذه الفروؽ في 
  .بية أعمىالحسا
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فروؽ داّلة إحصائيًا في دور األنشطة الطاّلبية في  نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود بينما
 ويمكن تفسير مهذه النتيجة بأنّ .  تنمية المسؤولية الوطنية لدى الطمبة بالنسبة لمتغير الجامعة

ة كاىميا ميمّ وىذا يمقي عمى وىي أقدـ مف جامعة تشريف، جامعة دمشؽ موجودة في العاصمة 
ىي صرٌح ثقافي وحضاري وتّضـّ نخبة و كوف تمّثؿ واجية البمد العممية  أكبر مف جامعة تشريف

كما أّف أغمب النشاطات الوطنية والمقاءات والندوات  .مف كبار العمماء واألدباء والمفكريف
ؽ المشاركة فييا وتوعية تـ عمى جامعة دمشوالحوارات اإلعالمية تنّفذ في العاصمة وىذا يح

 الطمبة إلى أىميتيا.

بية المنفذة في جامعتي دمشؽ وتشريف فيي تحمؿ الطابع الوطني اّل أّما بالنسبة لألنشطة الطّ 
 نفسو كوف الجيات المنظمة ليا تكوف ىي نفسيا عمى األغمب.

 

ق بين متوسطي طمبة جامعة دمشق وطمبة جامعة تشرين بالنسبة لدرجات محور دور ( يبّين الفر42الشكل)
 المسؤولية الوطنيةالجامعة في تنمية 

 
 

أفراد العينة بالنسبة لدور  آراءمتوسطات ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف : الفرضية الثالثة
 .وفؽ متغير الجنس الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية

 

 تشرين:جامعة 

دور جامعة تشرين في تنمية )بالنسبة لمدرجة الكمية ( t)قيمة ت المحسوبة أظيرت النتائج أّف 
، )630..وىي أكبر مف ت الجدولية ) (.8.3) بالنسبة لمتغّير الجنس (العالقات االجتماعية
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ىذا  وكذلؾ األمر بالنسبة لألبعاد اّلتي تضمنيا <0.05)0.006حيث كانت قيمة مستوى الداللة )
 حيث كانت قيمة ) ت ( في كؿ بعد كالتالي:، المحور حسب متغّير الجامعة

 0.005ومستوى الداللة:8.33البعد األّوؿ)دور أعضاء ىيئة التدريس(: 

 0.433ومستوى الداللة:   0.86البعد الثاني)دور األنشطة الطالبية(: 

 66999ومستوى الداللة : 66662البعد الثّالث) دور المنياج الجامعي(: 

  )دور أعضاء ىيئة التدريس(األّوؿ في البعد  6665لة  ىي أصغر مف أّي  قيـ مستوى الدال
بينما كانت قيـ ت المحسوبة في  ،وقيمة ت المحسوبة ليذا البعد ىي أكبر مف ت الجدولية ً 

وقيـ  (16966)عمى التوالي أصغر مف ت الجدولية )66662،  6629البعديف الثّاني والثّالث )
 6665أكبر مف قيمة مستوى الداللة االفتراضي  )669و 667مستوى الداللة)

 
بدور الجامعة في تنمية العالقات فيما يتعمق  درجات استجابات أفراد العينة اتق بين متوسطوالفر (36الجدول رقم )

 االجتماعية

االنحراف  المتوسط العدد الجنس 
 قيمة ت المعياري

درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 البعد األول
 2.66 4.737 38.869 215 ذكور

446 

.008 
 داؿ 

 5.302 40.145 227 اناث

 البعد الثاني
 0.29 2.938 43.60 215 ذكور

446 

.766 
 غير دالة 

 3.056 43.52 227 اناث

 البعد الثالث
 0.002 4.850 19.181 215 ذكور

446 

.999 
 غير دالة 

 5.258 19.180 227 اناث

الدرجة 
 الكمية
)دور 
 الجامعة(

 2.61 4.692 101.655 215 ذكور

446 

.009 

 داؿ
 اناث

227 102.845 4.879 

(، دور جامعة تشرين في تنمية العالقات االجتماعية محورفي وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية)
دور جامعة  تشريف في ونقبؿ الفرضية البديمة اّلتي تنّص عمى وجود فروؽ داّلة إحصائيًا في 

ر الجنس، وىذه الفروؽ لدى الطمبة مف وجية نظر الطمبة تبعًا لمتغيّ  تنمية العالقات االجتماعية
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بي أكبر مف المتوّسط الحسا 08.522.لصالح اإلناث حيث كاف المتوسط الحسابي الستجاباتيف 
  .322..0.الستجابات الذكور 

كما نرفض الفرضية الصفرية في البعد األّوؿ وتقبؿ الفرضية البديمة القائمة بوجود فروؽ داّلة 
إحصائيًا في دور مف أعضاء ىيئة تدريس جامعة تشريف في تنمية العالقات االجتماعية لدى 

ًا حيث أّف المتوسطات الحسابية الطمبة بالنسبة لمتغير الجنس، وىذه الفروؽ لصالح اإلناث أيض
الستجاباتيّف أعمى. بينما التوجد فروؽ داّلة إحصائيًا في )دور األنشطة الطاّلبية والمنياج 

 .الجامعي(في جامعة تشريف في تنمية العالقات االجتماعية لدى الطمبة بالنسبة لمتغير الجنس
 

 :دمشقجامعة 

في تنمية  دمشق لدور جامعةبالنسبة لمدرجة الكمية ( t)قيمة ت المحسوبة أظيرت النتائج أّف 
 و، )630..مف ت الجدولية ) أكبروىي  (6.068)بالنسبة لمتغّير الجنس العالقات االجتماعية

كانت بالنسبة لألبعاد اّلتي تضمنيا ىذا المحور  أّما <0.05)0.008كانت قيمة مستوى الداللة )
 نتائجيا كالتّالي: 

                             0.026ومستوى الداللة:56..البعد األّوؿ)دور أعضاء ىيئة التدريس(: 
                        0.243ومستوى الداللة:   0.226البعد الثاني)دور األنشطة الطالبية(: 

 66657ومستوى الداللة : 16962البعد الثّالث) دور المنياج الجامعي(: 

 أصغر وقيمة ت المحسوبة ىي كافة األبعادفي   6665مف  أكبر مستوى الداللة  ىيأّي  قيـ 
 أبعاد ىذا المحور الثالثة.مف ت الجدولية في 

 
بدور الجامعة في تنمية العالقات فيما يتعمق  درجات استجابات أفراد العينة اتق بين متوسطوالفر (37الجدول رقم )

 االجتماعية

االنحراف  المتوسط العدد الجنس 
درجة  قيمة ت المعياري

 الحرية
القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 البعد األول
 1.89 5.693 40.170 398 ذكور

863 

.059 
 غير دالة 

 6.512 40.987 407 اناث

 البعد الثاني
 0.559 3.734 43.10 398 ذكور

863 

.576 
 غير دالة 

 3.972 42.95 407 اناث



اني/ميداني
ّ
 عرض نتائج البحث ومناقشتها                                                                            الفصل الث

 

146 
 

 البعد الثالث
 1.902 6.592 21.077 398 ذكور

 863 

.057 
 غير دالة 

 7.074 21.997 407 اناث

 الدرجة الكمية
)دور 
 الجامعة(

 3.092 6.246 104.346 398 ذكور
863 

.002 
 داؿ

 8.146 105.931 407 اناث

وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية)في محور دور جامعة دمشؽ في تنمية العالقات االجتماعية(، 
في  دمشقدور جامعة  ونقبؿ الفرضية البديمة اّلتي تنّص عمى وجود فروؽ داّلة إحصائيًا في 

لدى الطمبة مف وجية نظر الطمبة تبعًا لمتغّير الجنس، وىذه الفروؽ  تنمية العالقات االجتماعية
أكبر مف المتوّسط الحسابي  .02.66.الح اإلناث حيث كاف المتوسط الحسابي الستجاباتيف لص

 .02.623.الستجابات الذكور 

بينما نقبؿ الفرضية الصفرية في أبعاد ىذا المحور القائمة بعدـ وجود فروؽ داّلة إحصائيًا في 
ياج( في ندور الم )دور كّؿ مف أعضاء ىيئة تدريس جامعة دمشؽ، دور األنشطة الجامعية،

 تنمية العالقات االجتماعية لدى الطمبة بالنسبة لمتغير الجنس، 
 

 :يّ الكمّ 

دور الجامعة في تنمية العالقات ألبعاد محور  ( t)أّف قيمة ت المحسوبة  أظيرت النتائج
وقد كانت قيمة ت  (،6.452و   0.3.8تراوحت بيف)  االجتماعية بالنسبة لمتغّير الجنس

( ، وفي بعد دور 8.63( في درجة المحور الكمية)630..مف ت الجدولية) رأكبالمحسوبة 
   كما تراوحت قيمة مستوى الداللة  ،0.02عند مستوى الداللة (6.452 ) أعضاء ىيئة التدريس

وىي  أصغر مف مستوى الداللة االفتراضي في درجة المحور الكمية، وفي  )0.220و  0.000) 
 حيث كانت القيـ كالتالي:، بعد دور أعضاء ىيئة التدريس

ومستوى  6.452المحور الكمي)دور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية(:ت المحسوبة 
       0.000الداللة: 

                              0.006ومستوى الداللة:  8.63المحسوبة  البعد األّوؿ)دور أعضاء ىيئة التدريس(: ت
                         0.220ومستوى الداللة:   0.3.8البعد الثاني)دور األنشطة الطالبية(: 

 0.111ومستوى الداللة : 1.597    البعد الثّالث) دور المنياج الجامعي(: 
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، نجد أّف المتوّسط الحسابي نسيفألفراد عّينة البحث مف الجوبمقارنة المتوّسطات الحسابية 
في  1636462الذكورأكبر مف المتوّسط الحسابي الستجابات  1646826اإلناثالستجابات 

 كما يوضحو الجدوؿ التالي: . درجات المحور كامالً 
 

بدور الجامعة في تنمية العالقات فيما يتعمق  درجات استجابات أفراد العينة اتق بين متوسطوالفر (38الجدول رقم )
 االجتماعية

 المتوسط العدد الجنس 
االنحراف 
 قيمة ت المعياري

درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 البعد األول
 2.96 5.409 39.714 613 ذكور

1245 

.003 
 داؿ 

 6.115 40.686 634 اناث

 البعد الثاني
 0.612 3.482 43.28 613 ذكور

1245 

.540 
 غير دالة 

 3.678 43.15 634 اناث

 البعد الثالث
 1.597 6.102 20.412 613 ذكور

1245 

.111 
 غير دالة 

 6.618 20.989 634 اناث

 الدرجة الكمية
)دور 

 الجامعة(

 3.784 5.887 103.402 613 ذكور
1245 

.000 
 داؿ

 7.298 104.826 634 اناث

 

قبؿ الفرضية البديمة اّلتي تنّص عمى وجود فروؽ داّلة إحصائيًا نالصفرية و بذلؾ نرفض الفرضية و
لدى الطمبة مف وجية نظر الطمبة تبعًا لمتغير  العالقات االجتماعيةفي دور الجامعة في تنمية 

اإلناث عمى طمبة الحيث أّف المتوّسط الحسابي الستجابات  اإلناث، وىذه الفروؽ لصالح جنسال
  02.583. ىذا المحور

دور بعد نرفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة القائمة بوجود فروؽ داّلة إحصائيًا في 
، جنسمف أعضاء ىيئة التدريس في تنمية العالقات الجتماعية لدى الطمبة بالنسبة لمتغير ال

 .حيث أّف متوسطاتيا الحسابية أعمى اإلناث لصالح  وىذه الفروؽ

في  ، دور المنياج الجامعي(دور األنشطة الطاّلبيةبعدي )بينما التوجد فروؽ داّلة إحصائيًا في 
 . دى الطمبة بالنسبة لمتغير الجنسل العالقات االجتماعيةتنمية 
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ؾ يرى الطمبة أّف الجامعة تساىـ في تنمية المسؤولية الوطنية لدى اإلناث أكثر منيا عند لبذ
التي رأت بأف الروح الوطنية لدى  2223يتتعارض مع دراسة الشّمرّ  النتيجةالذكور ، وىذه 

 الذكور أعمى منيا عند اإلناث.

حيوية يتصفوف بال كما الذكور اإلناث أّف ىذه النتيجة قد تكوف غير منطقية كوف وترى الباحثة
. جتماعيةوتشكيؿ الصداقات والعالقات اال تواقوف لمتعارفات الجديدة والنشاط في ىذه المرحمة وىـ

  فالحياة االجتماعية في المرحمة الجامعية تبمغ ذروتيا لدى الجنسيف، وليس فقط اإلناث.

 
( يبّين الفرق بين متوسطي الطمبة الذكور والطمبة اإلناث بالنسبة لدرجات محور دور الجامعة في تنمية 44الشكل)

 العالقات االجتماعية
 

 :الفرضية الرابعة
أفراد العينة بالنسبة لدور الجامعة في تنمية  آراء متوسطات إحصائيًا بيفالتوجد فروؽ دالة 
 وفؽ متغير الجنس. المسؤولية الوطنية

 

 جامعة تشرين:

لدور جامعة تشرين في تنمية بالنسبة لمدرجة الكمية ( t)قيمة ت المحسوبة أظيرت النتائج أّف 
، )630..مف ت الجدولية ) صغروىي أ (084..بالنسبة لمتغّير الجنس ) المسؤولية الوطنية

(. 0.02وىي ػأكبر مف مستوى الداللة االفتراضي   0.602يث كانت قيمة مستوى الداللة )ح
حيث كانت قيمة) ، نساألمر بالنسبة لألبعاد اّلتي تضمنيا ىذا المحور حسب متغّير الجكذلؾ 

 ( في كؿ بعد كالتالي:ت
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              ..0.2ومستوى الداللة:0.025 ت المحسوبةالبعد األّوؿ)دور أعضاء ىيئة التدريس(:
                0.800ومستوى الداللة: 852..ت المحسوبة البعد الثاني)دور األنشطة الطالبية(: 

                          6.899ومستوى الداللة : 66127البعد الثّالث) دور المنياج الجامعي(: 
 صغروقيمة ت المحسوبة ىي أ  كاّفة األبعادفي   6665مف  كبرأأّي  قيـ مستوى الداللة  ىي 

 أيضًا. والجدوؿ التّالي يوّضح ذلؾ: كؿ األبعادمف ت الجدولية في 

المسؤولية بدور الجامعة في تنمية فيما يتعمق  درجات استجابات أفراد العينة اتق بين متوسطوالفر (39الجدول رقم )
 الوطنية

االنحراف  المتوسط العدد الجنس 
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 البعد األول
 658.. 8.582 44.060 215 ذكور

446 

.511 
 غير دالة 

 7.833 43.546 227 اناث

 البعد الثاني
 1.285 8.080 60.055 215 ذكور

446 

.200 
 غير دالة 

 8.037 59.070 227 اناث

 البعد الثالث
 0.127 8.400 42.139 215 ذكور

446 

.899 
 غير دالة 

 8.550 42.242 227 اناث

الدرجة 
 الكمية
)دور 
 الجامعة(

 1.027 14.803 146.255 215 ذكور

446 

.305 

 غير دالة
 اناث

227 144.859 13.792 

تشريف في تنمية دور جامعة بالتّالي نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ داّلة  في 
كما نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ  الوطنية بالنسبة لمتغّير الجنس. المسؤولية

في دور كّؿ مف أعضاء ىيئة التدريس، دور المنياج، دور األنشطة في تنمية المسؤولية الوطنية 
  بالنسبة لمتغّير الجنس.

 :دمشقجامعة 

لدور جامعة دمشق في تنمية بالنسبة لمدرجة الكمية ( t)قيمة ت المحسوبة أظيرت النتائج أّف 
، )630..مف ت الجدولية ) صغروىي أ (92...بالنسبة لمتغّير الجنس ) المسؤولية الوطنية

           0.02وىي ػأكبر مف مستوى الداللة االفتراضي 0.622حيث كانت قيمة مستوى الداللة 
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حيث كانت قيمة ) ، لألبعاد اّلتي تضمنيا ىذا المحور حسب متغّير الجنسكذلؾ األمر بالنسبة 
 ت ( في كؿ بعد كالتالي:

         ..0.2ومستوى الداللة:0.025البعد األّوؿ)دور أعضاء ىيئة التدريس(:ت المحسوبة 
           0.800ومستوى الداللة: 852..البعد الثاني)دور األنشطة الطالبية(: ت المحسوبة 

                            66899ومستوى الداللة : 66127لبعد الثّالث) دور المنياج الجامعي(: ا
في البعد األّوؿ  وقيمة ت المحسوبة ىي أصغر   6665أّي  قيـ مستوى الداللة  ىي أكبر مف 

 مف ت الجدولية في كؿ األبعاد 

في تنمية  دمشق جامعةبدور فيما يتعمق  درجات استجابات أفراد العينة اتق بين متوسطوالفر (42الجدول رقم )
 المسؤولية الوطنية

االنحراف  المتوسط العدد الجنس 
درجة  قيمة ت المعياري

 الحرية
القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 البعد األول
 1.89 9.664 45.062 398 ذكور

863 

.643 
 غير دالة 

 9.338 44.751 407 اناث

 البعد الثاني
 0.559 8.828 59.492 398 ذكور

863 

.869 
 غير دالة 

 9.137 59.388 407 اناث

 البعد الثالث
 1.902 9.693 44.517 398 ذكور

 863 

.480 
 غير دالة 

 9.769 45.002 407 اناث

 الدرجة الكمية
)دور 
 الجامعة(

 1.092 15.038 149.072 398 ذكور
863 

.945 
 غير دالة

 13.657 149.142 407 اناث

 

دور جامعة دمشؽ في تنمية بالتّالي نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ داّلة  في 
المسؤولية الوطنية بالنسبة لمتغّير الجنس. كما نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ 

في دور كّؿ مف أعضاء ىيئة التدريس، دور المنياج، دور األنشطة في تنمية المسؤولية الوطنية 
 بالنسبة لمتغّير الجنس. 

 الكمي

لدور الجامعة في تنمية بالنسبة لمدرجة الكمية ( t)قيمة ت المحسوبة أظيرت النتائج أّف 
، )630..وىي أصغر مف ت الجدولية ) (0.258)المسؤولية الوطنية بالنسبة لمتغّير الجنس 
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                    0.02وىي ػأكبر مف مستوى الداللة االفتراضي 0.230حيث كانت قيمة مستوى الداللة 
    حيث كانت قيمة ، لألبعاد اّلتي تضمنيا ىذا المحور حسب متغّير الجنس كذلؾ األمر بالنسبة

 ) ت ( في كؿ بعد كالتالي:

               0.22ومستوى الداللة:.0.43البعد األّوؿ)دور أعضاء ىيئة التدريس(:ت المحسوبة 
                   0.646ومستوى الداللة: 0.524البعد الثاني)دور األنشطة الطالبية(: ت المحسوبة 

                            66534ومستوى الداللة : 66622البعد الثّالث) دور المنياج الجامعي(: 
وقيمة ت المحسوبة ىي أصغر   كؿ األبعاد،في   6665أّي  قيـ مستوى الداللة  ىي أكبر مف 

 أيضًا.مف ت الجدولية في كؿ األبعاد 

المسؤولية بدور الجامعة في تنمية فيما يتعمق  درجات استجابات أفراد العينة اتمتوسطق بين والفر (44الجدول رقم )
 الوطنية

االنحراف  المتوسط العدد الجنس 
 قيمة ت المعياري

درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 البعد األول
 0.761 9.304 44.711 613 ذكور

1245 

.447 
 غير دالة 

 8.842 44.320 634 اناث

 البعد الثاني
 0.847 8.571 59.690 613 ذكور

1245 

.397 
 غير دالة 

 8.754 59.274 634 اناث

 البعد الثالث
 0.622 9.323 43.683 613 ذكور

1245 

.534 
 غير دالة 

 9.437 44.014 634 اناث

 الدرجة الكمية
)دور 

 الجامعة(

 0.582 15.004 148.084 613 ذكور
1245 

.560 
 دالةغير 

 13.848 147.608 634 اناث

 

وجود فروؽ داّلة إحصائيًا في دور الجامعة في تنمية  بالتالي نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ
  نسالمسؤولية الوطنية لدى الطمبة مف وجية نظر الطمبة تبعًا لمتغير الج

وجود فروؽ داّلة إحصائيًا في دور كؿ مف أعضاء عدـ الفرضية الصفرية القائمة ب نقبؿذلؾ ك
في تنمية المسؤولية الوطنية لدى الطمبة  والمنياج الجامعي واألنشطة الجامعيةىيئة التدريس ، 

الطمبة الذكور  ويمكن تفسير مهذه النتيجة بأنّ  وترى الباحثة أّف ىذهنس.بالنسبة لمتغير الج
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وىـ يممكوف  وخاضوا التجارب نفسيا، الحياة الجامعيةواإلناث قد مروا بالمراحؿ نفسيا خالؿ 
كتسابيـ الخبرات والوعي الوطني، إضافة إلى ااالجتماعي والنفسي المستوى نفسو مف النضج 

 متساويًا. الدى كاّلً منيممسؤولية الوطنية دور الجامعة في تنمية الؿ يجعوىذا والميارات نفسيا، 

 

 

 
متوسطي الطمبة الذكور والطمبة اإلناث بالنسبة لدرجات محور دور الجامعة في تنمية ( يبّين الفرق بين 42الشكل)

 المسؤولية الوطنية

 

أفراد العينة بالنسبة لدور  آراء متوسطات ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف :لفرضية الخامسة
 وفؽ متغير االختصاص. الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية

 :تشرينجامعة 

تشرين جامعة لدور بالنسبة لمدرجة الكمية ( t)يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أّف قيمة ت المحسوبة 
قيمة مستوى  بينما كانت (630..أكبر مف ت الجدولية))8.288)في تنمية العالقات االجتماعية

                                        0.02وىي أصغر مف المستوى االفتراضي  0.000الداللة 
حيث كانت ، االختصاصوكذلؾ األمر بالنسبة لألبعاد اّلتي تضمنيا ىذا المحور حسب متغّير 

 قيمة ) ت ( في كؿ بعد كالتالي:
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                    0.000ومستوى الداللة:4.30ت المحسوبة البعد األّوؿ)دور أعضاء ىيئة التدريس(: 
                   0.038ومستوى الداللة:   8.05ت المحسوبة الثاني)دور األنشطة الطالبية(:البعد 

 0.000ومستوى الداللة : 7646ت المحسوبة البعد الثّالث) دور المنياج الجامعي(: 

في جميع األبعاد، وكذلؾ ت المحسوبة ىي أكبر  6665أّي قيـ مستوى الداللة  ىي أصغر مف 
 في جميع األبعاد أيضًا.مف ت الجدولية 

بدور الجامعة في تنمية العالقات فيما يتعمق  درجات استجابات أفراد العينة اتق بين متوسطوالفر  (42الجدول رقم )
 االجتماعية

 المتوسط العدد االختصاص 
االنحراف 
 قيمة ت المعياري

درجة 
 الحرية

القيمة 
 القرار االحتمالية

 لبعدا
 األول

 .7.6 5.398 41.227 224 نظري
44. 

.000 
 دالة 

 4.027 37.775 218 تطبيقي

 البعد
 الثاني

 2.08 2.291 43.85 224 نظري
44. 

.038 
 دالة 

 3.560 43.26 218 تطبيقي

 البعد
 الثالث

 7.40 5.840 20.839 224 نظري
44. 

.000 
 دالة 

 3.345 17.477 218 تطبيقي

الدرجة 
 الكمية

 25.22 2.217 105.919 224 نظري
44. 

.000 
 دالة 

 3.776 98.513 218 تطبيقي

نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة القائمة بوجود فروؽ داّلة إحصائيًا في دور جامعة  بالتالي
القائمة . وكذلؾ نقبؿ الفرضية البديمة تشريف في تنمية العالقات االجتماعية بالنسبة لمتغّير االختصاص

بوجود فروؽ داّلة إحصائيًا في دور كّؿ مف )أعضاء ىيئة التدريس، المنياج الجامعي، األنشطة 
وىذه الفروؽ لصالح أصحاب ، في تنمية العالقات االجتماعية تبعًا لمتغّير االختصاص (الجامعية

 االختصاصات النظرية.

 :دمشقجامعة 

لدور جامعة دمشق بالنسبة لمدرجة الكمية ( t)يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أّف قيمة ت المحسوبة 
( بينما كانت قيمة مستوى 630..أكبر مف ت الجدولية))63.26)في تنمية العالقات االجتماعية

وكذلؾ األمر بالنسبة لألبعاد اّلتي .  0.02وىي أصغر مف المستوى االفتراضي  0.000الداللة 
 كانت قيمة ) ت ( في كؿ بعد كالتالي:حيث ، تضمنيا ىذا المحور حسب متغّير االختصاص
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           0.000ومستوى الداللة:0.42.البعد األّوؿ)دور أعضاء ىيئة التدريس(: ت المحسوبة 
               0.000ومستوى الداللة:   3.08البعد الثاني)دور األنشطة الطالبية(:ت المحسوبة 

 0.000ومستوى الداللة : 12.64ت المحسوبة البعد الثّالث) دور المنياج الجامعي(: 

في جميع األبعاد، وكذلؾ ت المحسوبة ىي أكبر  6665أّي قيـ مستوى الداللة  ىي أصغر مف 
 مف ت الجدولية في جميع األبعاد أيضاً 

بدور الجامعة في تنمية العالقات فيما يتعمق  درجات استجابات أفراد العينة اتق بين متوسطوالفر  (43الجدول رقم )
 االجتماعية

 المتوسط العدد االختصاص 
االنحراف 
 قيمة ت المعياري

درجة 
 الحرية

القيمة 
 القرار االحتمالية

 لبعدا
 األول

 75..1 6.328 42.368 481 نظري
8.3 

.... 
 دالة 

 4.719 37.935 324 تطبيقي

 البعد
 الثاني

 6.01 2.704 43.68 481 نظري
8.3 

.000 
 دالة 

 4.952 42.05 324 تطبيقي

 البعد
 الثالث

 12.64 7.147 23.833 481 نظري
8.3 

.... 
 دالة 

 4.640 18.142 324 تطبيقي

الدرجة 
 الكمية

 36.43 2.677 109.879 481 نظري
8.3 

.000 
 دالة 

 6.282 98.123 324 تطبيقي

نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة القائمة بوجود فروؽ داّلة إحصائيًا في دور جامعة  بالتالي
. وكذلؾ نقبؿ الفرضية البديمة القائمة دمشؽ في تنمية العالقات االجتماعية بالنسبة لمتغّير االختصاص

لجامعي، األنشطة بوجود فروؽ داّلة إحصائيًا في دور كّؿ مف )أعضاء ىيئة التدريس، المنياج ا
وىذه الفروؽ لصالح االختصاصات . في تنمية العالقات االجتماعية تبعًا لمتغّير االختصاص (الجامعية
 النظرية.

 الكمي:

لدور الجامعة في بالنسبة لمدرجة الكمية ( t)يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أّف قيمة ت المحسوبة 
( 630..أكبر مف ت الجدولية))28.60)االختصاصتنمية العالقات االجتماعية بالنسبة لمتغّير 

 0.02وىي أصغر مف المستوى االفتراضي  0.000بينما كانت قيمة مستوى الداللة 
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حيث كانت ، وكذلؾ األمر بالنسبة لألبعاد اّلتي تضمنيا ىذا المحور حسب متغّير االختصاص
 قيمة ) ت ( في كؿ بعد كالتالي:

 0.0.8ومستوى الداللة:6.62.ريس(: ت المحسوبة البعد األّوؿ)دور أعضاء ىيئة التد

 0.001ومستوى الداللة:   2.66البعد الثاني)دور األنشطة الطالبية(:ت المحسوبة 

 0.010ومستوى الداللة : 14.92ت المحسوبة البعد الثّالث) دور المنياج الجامعي(: 
المحسوبة ىي أكبر  في جميع األبعاد، وكذلؾ ت 6665أّي قيـ مستوى الداللة  ىي أصغر مف 
 مف ت الجدولية في جميع األبعاد أيضاً 

بدور الجامعة في تنمية العالقات فيما يتعمق  درجات استجابات أفراد العينة اتق بين متوسطوالفر  (44الجدول رقم )
 االجتماعية

االنحراف  المتوسط العدد االختصاص 
درجة  قيمة ت المعياري

 الحرية
القيمة 
 القرار االحتمالية

 لبعدا
 األول

 13.34 6.067 42.005 705 نظري
 1245 

 
..12 

 
 داؿ

 4.451 37.870 542 تطبيقي

 البعد
 الثاني

 5.93 2.579 43.73 705 نظري
 2498 

 
.001 

 
 داؿ

 4.481 42.54 542 تطبيقي

 البعد
 الثالث

 14.92 6.897 22.882 705 نظري
 2498 

 
.010 

 
 داؿ

 4.177 17.874 542 تطبيقي

الدرجة 
 الكمية

 42.30 3.138 108.621 705 نظري
2498 

 
.000 

 
 داؿ

 5.414 98.280 542 تطبيقي

 

قبؿ الفرضية البديمة اّلتي تنّص عمى وجود فروؽ داّلة إحصائيًا نوبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية و 
في دور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية لدى الطمبة مف وجية نظر الطمبة تبعًا لمتغير 

حيث أّف المتوّسط الحسابي  االختصاصات النظرية، وىذه الفروؽ لصالح االختصاص
االختصاصات وىو أكبر مف متوسط طمبة 108.621االختصاصات النظرية: الستجابات طمبة 
 56.85مغ التطبيقية اّلذي ب
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وتقبؿ الفرضية البديمة القائمة بوجود فروؽ  في أبعاد ىذا المحور، نرفض الفرضية الصفرية كما
والمنياج الجامعي  داّلة إحصائيًا في دور كؿ مف أعضاء ىيئة التدريس، واألنشطة الجامعية، 

، وىذه الفروؽ في لصالح ختصاصالجتماعية لدى الطمبة بالنسبة لمتغير االفي تنمية العالقات 
 ويمكن تفسير مهذه النتيجة بأنّ . حيث أّف متوسطاتيا الحسابية أعمى االختصاصات النظرية

فيي  نسانيةاإلجتماعية و االبالموضوعات  طمبة االختصاصات النظرية واإلنسانية أكثر اىتماماً 
جتماعية أكثر مف الطمبة اال يـتنمية عالقاتتدخؿ في اختصاصاتيـ، كذلؾ فيـ لدييـ وقتًا ل

فالطمبة مف أصحاب  .اّلذيف تشغميـ دراساتيـ عف ذلؾ أصحاب االختصاصات التطبيقية
االختصاصات النظرية ينفذوف نشاطات اجتماعية وينظموف األبحاث اّلتي تتناوؿ موضوعات 

 والتتطمب وقتًا طوياًل لمدراسة أو انشغااًل بيا عية. إضافة لذلؾ فإّف دراساتيـ أسيؿإنسانية واجتما
راغ لمقياـ بالنشاطات االجتماعية، أكثر مف أصحاب االختصاصات ممايتيح ليـ وقت ف

 التطبيقية.

 
بالنسبة  االختصاصات التطبيقيةوطمبة  االختصاصات النظرية ق بين متوسطي طمبة( يبّين الفر43الشكل)

 .لدرجات محور دور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية
 

 :الفرضية السادسة
بالنسبة لدور الجامعة في تنمية الطمبة  آراء متوسطات ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف

 وفؽ متغير االختصاص. المسؤولية الوطنية
 :تشرينجامعة 
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في تنمية تشرين جامعة لدور بالنسبة لمدرجة الكمية ( t)أّف قيمة ت المحسوبة  تبّيف النتائج
كما  1.960وىي أكبر مف ت الجدولية  (6.82بالنسبة لمتغير االختصاص) المسؤولية الوطنية

 0.02وىي أصغر مف مستوى الداللة االفتراضي  .0.00كانت قيمة مستوى الداللة 
كانت قيمة ) ت ( في ، ختصاصاالأّما بالنسبة لألبعاد اّلتي تضمنيا ىذا المحور حسب متغّير 

 كؿ بعد كالتالي:

                    0.8.2ومستوى الداللة: 0.63 ت المحسوبةالبعد األّوؿ)دور أعضاء ىيئة التدريس(:
                            0.686ومستوى الداللة:   0.65 ت المحسوبة البعد الثاني)دور األنشطة الطالبية(:
 66666ومستوى الداللة :  4622ت المحسوبة  البعد الثّالث) دور المنياج الجامعي(: 

بالتّالي إّف قيمة ت المحسوبة ىي أصغر مف ت الجدولية في البعديف األوؿ واّلثاني، بينما ىي 
 أكبر مف ت الجدولية في البعد الثّالث.

المسؤولية بدور الجامعة في تنمية فيما يتعمق  درجات استجابات أفراد العينة اتق بين متوسطوالفر  (45الجدول رقم )
 الوطنية

االنحراف  المتوسط العدد االختصاص 
درجة  قيمة ت المعياري

 الحرية
القيمة 
 القرار االحتمالية

 لبعدا
 األول

 36.. 8.386 43.937 224 نظري
44. 

.714 
 دالةغير  

 8.022 43.651 218 تطبيقي

 البعد
 الثاني

 0.98 8.144 59.924 224 نظري
44. 

.323 
 دالةغير  

 7.981 59.165 218 تطبيقي

 البعد
 الثالث

 4.22 9.362 43.839 224 نظري
44. 

.000 
 دالة 

 7.069 40.500 218 تطبيقي

الدرجة 
 الكمية

 3.25 15.170 147.700 224 نظري
44. 

.001 
 دالة 

 12.99 143.316 218 تطبيقي

ود فروؽ داّلة إحصائيًا وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة اّلتي تنّص عمى وج
في تنمية المسؤولية الوطنية لدى الطمبة مف وجية نظر الطمبة تبعًا  تشريف جامعةفي دور 

الوطنية بالنسبة وكذلؾ في بعد دور المنياج الجامعي في تنمية المسؤولية  لمتغير االختصاص،
 لمتغير االختصاص.
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بينما نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ داّلة إحصائيًا في دور كؿ مف أعضاء ىيئة 
التدريس، واألنشطة الطالبية في تنمية المسؤولية الوطنية لدى الطمبة بالنسبة لمتغير 

 االختصاص.

 

 :دمشقجامعة 

لدور جامعة دمشؽ في تنمية بالنسبة لمدرجة الكمية ( t)أّف قيمة ت المحسوبة  تبّيف النتائج
كما  1.960وىي أكبر مف ت الجدولية  (5.85المسؤولية الوطنية بالنسبة لمتغير االختصاص)

 0.02وىي أصغر مف مستوى الداللة االفتراضي  0.000كانت قيمة مستوى الداللة 
كانت قيمة ) ت ( في ، تضمنيا ىذا المحور حسب متغّير االختصاصأّما بالنسبة لألبعاد اّلتي 

 كؿ بعد كالتالي:

                    .2..0ومستوى الداللة: 26..البعد األّوؿ)دور أعضاء ىيئة التدريس(:ت المحسوبة 
                          ..0.0ومستوى الداللة:   8.22البعد الثاني)دور األنشطة الطالبية(: ت المحسوبة 

 66666ومستوى الداللة :  11666ت المحسوبة  البعد الثّالث) دور المنياج الجامعي(: 

بالتّالي إّف قيمة ت المحسوبة ىي أكبر مف ت الجدولية في البعديف الثّالث واّلثاني، بينما ىي 
 أصغر مف ت الجدولية في البعد األّوؿ.

المسؤولية بدور الجامعة في تنمية فيما يتعمق  درجات استجابات أفراد العينة اتق بين متوسطوالفر  (46الجدول رقم )
 الوطنية

االنحراف  المتوسط العدد االختصاص 
درجة  قيمة ت المعياري

 الحرية
القيمة 
 القرار االحتمالية

 لبعدا
 األول

 1.43 9.170 44.511 481 نظري
8.3 

.151 
 دالةغير  

 9.946 45.490 324 تطبيقي

 البعد
 الثاني

 2.54 8.619 60.099 481 نظري
8.3 

.011 
 دالة 

 9.420 58.459 324 تطبيقي

 البعد
 الثالث

 11.66 9.884 47.800 481 نظري
8.3 

.... 
 دالة 

 7.501 40.253 324 تطبيقي

الدرجة 
 الكمية

 8.28 13.632 152.411 481 نظري
8.3 

.000 
 دالة 

 13.996 144.203 324 تطبيقي
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وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة اّلتي تنّص عمى وجود فروؽ داّلة إحصائيًا 
وكذلؾ  في دور جامعة دمشؽ في تنمية المسؤولية الوطنية لدى الطمبة تبعًا لمتغير االختصاص،

في تنمية المسؤولية الوطنية بالنسبة لمتغير  ، ودور األنشطة دور المنياج الجامعيي في بعد
 االختصاص.

بينما نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ داّلة إحصائيًا في دور كؿ مف أعضاء ىيئة 
 التدريس، في تنمية المسؤولية الوطنية لدى الطمبة بالنسبة لمتغير االختصاص.

 الكمي:
لدور جامعة دمشؽ في تنمية بالنسبة لمدرجة الكمية ( t)أّف قيمة ت المحسوبة  تبّيف النتائج

كما  1.960وىي أكبر مف ت الجدولية  (5.566المسؤولية الوطنية بالنسبة لمتغير االختصاص)
 0.02وىي أصغر مف مستوى الداللة االفتراضي  0.000كانت قيمة مستوى الداللة 

كانت قيمة ) ت ( في ، ر االختصاصأّما بالنسبة لألبعاد اّلتي تضمنيا ىذا المحور حسب متغيّ 
 كؿ بعد كالتالي:

                    0.2.3ومستوى الداللة: 0.5.2البعد األّوؿ)دور أعضاء ىيئة التدريس(:ت المحسوبة 
                          0.006ومستوى الداللة:   8.362البعد الثاني)دور األنشطة الطالبية(: ت المحسوبة 

 66666ومستوى الداللة :  126226ت المحسوبة  ) دور المنياج الجامعي(: البعد الثّالث

بالتّالي إّف قيمة ت المحسوبة ىي أكبر مف ت الجدولية في البعد الثّالث ، بينما ىي أصغر مف 
 ت الجدولية في البعديف األّوؿ والثّاني.

 
المسؤولية بدور الجامعة في تنمية فيما يتعمق  درجات استجابات أفراد العينة اتق بين متوسطوالفر  (47الجدول رقم )

 الوطنية

االنحراف  المتوسط العدد االختصاص 
 قيمة ت المعياري

درجة 
 الحرية

القيمة 
 القرار االحتمالية

 لبعدا
 األول

 0.814 8.927 44.329 705 نظري
 1245 

 
.416 

 
 داؿغير 

 9.257 44.750 542 تطبيقي

 البعد
 الثاني

 2.634 8.465 60.044 705 نظري
 2498 

 
.009 

 
 داؿ

 8.868 58.743 542 تطبيقي

 داؿ  2498 12.220 9.888 46.541 705 نظري البعد
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 تطبيقي الثالث
542 40.352 7.325  .000 

 

الدرجة 
 الكمية

 8.839 14.298 150.914 705 نظري
2498 

 
.000 

 
 داؿ

 13.597 143.846 542 تطبيقي

 

في دور وجود فروؽ داّلة إحصائيًا بالقائمة  ونقبؿ الفرضية البديمة الفرضية الصفرية نرفضلذلؾ  
وكذلؾ األمر  ،ختصاصفي تنمية المسؤولية الوطنية لدى الطمبة بالنسبة لمتغير اال الجامعة

 ودور المنياج(. نشطة،األبالنسبة لبعدي ىذا المحور )دور 

في تنمية المسؤولية الوطنية لدى  ييئة التدريسيةالتوجد فروؽ داّلة إحصائيًا في دور البينما  
األنشطة  تختمؼ مف  بعضبأّف  ويمكن تفسير مهذه النتيجة. ختصاصالطمبة بالنسبة لمتغير اال

لممنياج فإّف المواد اّلتي  كذلؾ األمر بالنسبةحيث طبيعتيا وأنواعيا باختالؼ االختصاصات، 
بالمواطنة والثقافة الوطنية تكوف مضمنة ضمف العمـو اإلنسانية لذلؾ كانت الفروؽ لصالح تتعمؽ 

أصحاب االختصاصات النظرّية. أّمأ بالنسبة لعدـ وجود فروؽ في دور أعضاء ىيئة التدريس 
فال تتفؽ الباحثة مع ىذا الرأي، وترى بأّف دور أعضاء ىيئة التدريس في تنمية المسؤولية 

يولوف ىذه تمؼ باختالؼ االختصاص حيث أّف أساتذة االختصاصات النظرّية الوطنية يح
المواضيع اىتماماتيـ بالبحث والدراسة أكثر مف مدرسي االختصاصات التطبيقية كونيا تقع في 

 .صميـ العمـو اإلنسانية واالجتماعية

 
بالنسبة  صاصات التطبيقيةاالختوطمبة  االختصاصات النظرية ق بين متوسطي طمبة( يبّين الفر44) لشكلا

 المسؤولية الوطنيةلدرجات محور دور الجامعة في تنمية 
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بالنسبة لدور الجامعة في تنمية  آراء الطمبةال توجد عالقة دالة احصائيًا بيف  الفرضية السابعة:
 .بالنسبة لدور الجامعة في تنمية المسؤولية الوطنية آرائيـالعالقات االجتماعية و 

مف أجؿ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية، قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيرسوف بيف    
 المتغيريف، وجاءت النتائج كالتالي:

ودور الجامعة في تنمية  في تنمية العالقات االجتماعية ( معامل االرتباط بين متغير دور الجامعة 48جدول )
 المسؤولية الوطنية

 القرار القيمة االحتمالية العينة االرتباطمعامل  المتغيرات
دور الجامعة في تنمية العالقات 
 االجتماعية والمسؤولية الوطنية

 1...داؿ عند  000. 1247 **264.

  

( وقيمة معامؿ االرتباط بيرسوف 1247يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف العينة قد بمغت )
(، كما أف القيمة االحتمالية كانت 1...).( وىي قيمة دالة عند مستوى الداللة 264**)
(، مما يشير إلى وجود عالقة 5...) االفتراضي ( وىي أصغر مف مستوى الداللة.....)

بالنسبة لدور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية  استجابات أفراد العينةبيف  ضعيفة
 امعة في تنمية المسؤولية الوطنية.واستجاباتيـ بالنسبة لدور الج

عمى الرغم أّن وترى الباحثة أّف تنمية العالقات االجتماعية تساىـ في تنمية المسؤولية الوطنية 
، ذلؾ أّف تنمية العالقات االجتماعية بشكمها الصحيح استجابات الطمبة لم تظهر مهذه العالقة

والتعبير بحرّية يتضّمف تنمية ميارات الحوار اإليجابي ومحبة اآلخريف وتقّبؿ أفكارىـ وآرائيـ 
عف اآلراء، كّؿ ىذه األمور تساىـ في تنمية المسؤولية الوطنية ومحّبة اآلخريف مف أبناء 

 الوطف.

 :النتائج العاّمة لمبحث ًا:ثالث
 نتائج أسئمة البحث:

في تنمية العالقات االجتماعية حسب آراء عّينة البحث، حيث  متوسطاً إّف لمجامعة دورًا  -
الييئة  والتدريسية والمنياج الجامعي دورًا في تنمية العالقات االجتماعية بتقدير  تؤّدي

 األنشطة دورًا في تنمية العالقات االجتماعية لدى الطمبة بتقدير مرتفع. تؤّديمتوسط، بينما 
إّف لمجامعة دورًا متوسطًا في تنمية المسؤولية الوطنية لدى الطمبة  حسب آراء عّينة البحث،  -

دورًا في تنمية العالقات االجتماعية بتقدير  األنشطة الجامعيةالييئة  والتدريسية  تؤّدي حيث
 .متوّسطدورًا في تنمية العالقات االجتماعية لدى الطمبة بتقدير  المنياج يؤّديرتفع، بينما م
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ـّ اختبار صّحة فرضيات البحث عند مستوى الداللة  ، وجاءت  0.05نتائج فرضيات البحث: ت
 تائج عمى الشكؿ التّالي:الن

توجد فروؽ داّلة إحصائيًا في دور الجامعة ممثمة ب) كؿ مف الييئة التدريسية ، واألنشطة  -
الجامعية، والمنياج الجامعي( في تنمية العالقات الجتماعية لدى الطمبة بالنسبة لمتغير 

متوسطاتيا الحسابية الجامعة، وىذه الفروؽ في جميع األبعاد لصالح جامعة دمشؽ حيث أّف 
 .أعمى

) المحور الكمي( وفي دور) كؿ مف الييئة توجد فروؽ داّلة إحصائيًا في دور الجامعة -
، والمنياج الجامعي (في تنمية المسؤولية الوطنية لدى الطمبة بالنسبة لمتغير التدريسية

بينما الجامعة، وىذه الفروؽ لصالح جامعة دمشؽ حيث أّف متوسطاتيا الحسابية أعمى، 
التوجد فروؽ داّلة إحصائيًا في دور األنشطة الطاّلبية في تنمية المسؤولية الوطنية لدى 

 .الطمبة بالنسبة لمتغير الجامعة
في  وفي دور) الييئة التدريسية(  ) المحور الكمي(توجد فروؽ داّلة إحصائيًا في دور الجامعة -

الجنس، وىذه الفروؽ في جميع األبعاد  تنمية العالقات الجتماعية لدى الطمبة بالنسبة لمتغير
لصالح اإلناث حيث أّف متوسطاتيا الحسابية أعمى. بينما التوجد فروؽ داّلة إحصائيًا في 

في تنمية العالقات االجتماعية لدى  والمنياج الجامعي(  األنشطة الطاّلبيةكؿ مف )دور 
 .الطمبة بالنسبة لمتغير الجنس

)المحور الكمي(  وفي أبعاده جميعا) دور الييئة ي دور الجامعة التوجد فروؽ داّلة إحصائيًا ف -
( في تنمية المسؤولية الوطنية لدى الطمبة ، والمنياج الجامعيوالتدريسية، األنشطة الجامعية

 بالنسبة لمتغير الجنس، 
) دور ) المحور الكّمّي( وفي دور أبعاده جميعياتوجد فروؽ داّلة إحصائيًا في دور الجامعة -

واألنشطة الجامعية(، في تنمية العالقات االجتماعية  المنياج الجامعي، ئة التدريسية،اليي
، وىذه الفروؽ لصالح االختصاصات النظرية حيث ختصاصلدى الطمبة بالنسبة لمتغير اال

 أّف متوسطاتيا الحسابية أعمى.  
األنشطة الجامعة)المحور الكمي( وفي دور كؿ مف) توجد فروؽ داّلة إحصائيًا في دور -

في تنمية المسؤولية الوطنية لدى الطمبة بالنسبة لمتغير  ، والمنياج الجامعي(الطالبية
االختصاص، بينما التوجد فروؽ داّلة إحصائيًا في دور المنياج في تنمية المسؤولية الوطنية 

دور الييئة ؽ دالة إحصائيًا في بينما توجد فرو لدى الطمبة بالنسبة لمتغير االختصاص.  
 في تنمية المسؤولية الوطنية لدى الطمبة تبعًا لمتغير االختصاص لتدريسيةا
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 :البحث مقترحاتًا: رابع
 في ضوء النتائج اّلتي توصّمت إلييا الدراسة، تقّدـ الباحثة مجموعة مف المقترحات اّلتي ترى أّنيا

والمسؤولية الوطنية لدى الطمبة،  مية العالقات االجتماعيةضرورية لتفعيؿ دور الجامعة في تن
 وتالفي جوانب القصور في ىذا الدور.

 :بالنسبة لدور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية

 التدريسية: دور الييئة .1

 أف يكوف المعّمـ قدوة لطمبتو في عالقاتو االجتماعية وأساليب تعاممو مع اآلخريف. .2

الوسائؿ الممكنة، وتخصيص وقت لمحوار تفعيؿ التواصؿ االجتماعي مع الطمبة بكافة  -
وعات معّينة داخؿ الحصة الدراسية، ومشاركة الطمبة في اجتماعاتيـ والنقاش في موض

 وفعالياتيـ ونشاطاتيـ.

التركيز عمى الطرائؽ اّلتي تنمي التعارؼ والمقاءات والتعاوف بيف الطمبة كطريقة حؿ  -
 المشكالت والتعّمـ التعاوني..

 حوار والنقاش ونبذ التعّصب في مناقشة اآلراء  واألفكار.إرشاد الطمبة لم -

 االستماع لمطمبة ومساعدتيـ في حؿ مشكالتيـ الشخصية والجامعية. -

ـّ بموضوعات التواصؿ مع اآلخريف والقدرة عمى بناء  - توجيو الطمبة لألبحاث اّلتي تيت
 العالقات االجتماعية والتواصؿ الثقافي واإلنساني.

 دور المنياج: .3

 اعتماد أساليب التعمـ التعاوني وحؿ المشكالت في تعميـ الموضوعات المختمفة. -

 طرح موضوعات اجتماعية تثير اىتماـ المتعمميف. -

ترّسخ أىـّ القيـ االجتماعية واإلنسانية كالتسامح والعطاء والمحبة مف أجؿ تنمية القدرة عمى  -
 التواصؿ االجتماعي.

مشاريع اجتماعية وبيئية وثقافية تتطمب مشاركة عدد تخصيص جوانب لمنشاط العممي وتنفيذ  -
 مف الطمبة في العمؿ.

 دور األنشطة: .4

 تنظيـ فعاليات وأنشطة أكثر تنمي التواصؿ والتعارؼ بيف الطمبة. -

 اقامة دورات تدريبية لتنمية ميارات التواصؿ االجتماعي والحوار والنقاش لدى الطمبة. -

لمسابقات األدبية والعممية والثقافية بيف الكميات في تفعيؿ دور االحتفاالت والميرجانات وا -
 تنمية التواصؿ والتعارؼ بيف الطمبة.
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 بالنسبة لدور الجامعة في تنمية المسؤولية الوطنية:

 دور الييئة التدريسية: .1

 ة وتعزيزىا.يطناضيع الو مو توجيو الطمبة إلقامة أبحاث تتعمؽ بال -

 تنظميا الجامعة بصورة أكثر فاعمية. مشاركة الطمبة في الحمالت التطوعية اّلتي -

 ارشاد الطمبة إلى ضرورة تقبؿ اآلخريف وعدـ التعصب ألي رأي كاف. -

 تحصيص وقت لمحوار والنقاش في القضايا الوطنية والسياسية. -

تنمية حب الوطف وكؿ مايتصؿ بو في نفوس الطمبة مف خالؿ استغالؿ المناسبات الوطنية  -
 لمحديث عف ذلؾ.

 دور المنياج: .2

 تخصيص مقرر لمتربية الوطنية لكافة السنوات وكافة االختصاصات. -

 ربط القضايا التي يتناوليا المنياج بالقضايا الوطنية. -

 

 دور األنشطة: .3
 القياـ بزيارات ميدانية إلى المواقع التاريخية واألثرية اّلتي تمّثؿ حضارة الوطف. -

 إقامة لقاءات وحوارات لنقاش القضايا الوطنية. -

عاليات واألنشطة الجامعية بوضع البمد مف خالؿ تنظيـ حمالت تطوعية لمتبرع بالدـ ربط الف -
لمجرحى، تنظيـ حمالت تطوعية لمساعدة الميجريف والنازحيف وتقديـ الخدمات الممكنة ليـ، 
تنظيـ حمالت لرفع العمـ الّسورّي بمايعزز الروح الوطنية في نفوس الطمبة، زيارات ميدانية 

 العربي الّسوريّ لحواجز الجيش 
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دراسة ميدانية /دور اجلامعة يف تنمية العالقات االجتماعية واملسؤولية الوطنية  

 .يف جامعيت دمشق وتشرين
الجامعةّمنّالمؤسساتّالتربويةّالرائدةّفيّأيّمجتمع،ّفييّتتولىّميمةّقيادةّالمجتمعّفيّّدّ تع

ّ ّحساسًا ّلذلكّكانّدورىا ّالمتقدمة، ّالدول ّتتعاملّمع ّوأن يا ة ّخاص  ّشرائحّالمجتمعّوخطيرًا أىم 
ّوىيّالشريحةّالشبابيةّال تيّتعقدّعميياّاآلمالّفيّالبناءّوالتطوير.

والجامعةّإضافةّلكونياّمؤسسةّتربويةّتعميميةّفييّمؤسسةّاجتماعيةّوثقافية،ّإذّيشك لّالمجتمعّ
ّالثقا ّوتنوعيم ّاختالفيم ّعمى ّأفراده ّبين ّالجديدة ّالعالقات ّوبناء ّلمقاءات ّ ّمسرحًا فيّالجامعي

ّإلواالجتماعي ّإضافًة ّفيّ، ّالخبرات ّواكتسا  ّوافأفكار ّاآلراء ّوتبادل ّالنقاشاتّوالحوارات قامة
ّقيمةّ ّالسيما ّالنشء ّلدى ّالمرغوبة ّالقيم ّلتنمية ّمجااًل ّيشك ل ّأنو ّكما ّاالجتماعية. المجاالت

ّ ّمنّظروفّكان ّبسب ّمانعيشو ّفيّسوريا ّاليوم ّال تيّتتجم ىّأىمي تيا ّالوطنية أبرزّالمسؤولية
ّمسبباتياّغيا ّالحسّالوطنيّلبعضّافأفراد،ّوابتعادىمّعنّالمواطنةّوالوطنيةّالحقيقةّ.

ّتنميةّ ّفي ّالجامعة ّدور ّواقع ّالبحثّبيدفّالتع رفّإلى ّبيذا ّالقيام ّإلى ّالباحثة ّدفع ّذلك كل
ّالعالقاتّاالجتماعيةّوالمسؤوليةّالوطنيةّلدىّالطمبةّمنّوجيةّنظرىم.

كمةّالبحثّبالكشفّعنّدورّالجامعةّفيّتنميةّالعالقاتّاالجتماعيةّتتحددّمشّمشكمة البحث:
ّوالمسؤوليةّالوطنيةّمنّوجيةّنظرّالطمبة.

ّتنطمقّأىمي ةّىذاّالبحثّمنّالنقاطّالتالية:ّأهمّية البحث: 

 ّ،ّوالتنمية ّالبناء ّعممي ة ّفي ّدور ّمن ّليا ّلما ّمجتمع، ّأي ّفي ّالشبابية ّالشريحة أىمي ة
حداثّعممي ةّالتطور  معّالمحافظةّعمىّالخصوصيةّالوطنيةّواالجتماعيةّلممجتمع.ّوا 

 ّأىمي ةّدورّالجامعةّفيّحياةّالشبا ،ّوتكوينّالنسقّالقيميّالس موكيّالث قافيّاالجتماعي
 ليم.

 ّّتمك ن ّالعالقاتّاالجتماعية ّحيثّأن  ّالمجتمعات، ّفيّحياة ّالعالقاتّاالجتماعية أىمي ة
ابيّمعّاآلخرينّداخلّالمجتمعّالواحدّومعّالمجتمعاتّافأفرادّمنّالتواصلّوالتفاعلّاإليج

 افأخرى،ّوىذاّبدورهّيساعدّعمىّاالنفتاحّعمىّالث قافاتّافأخرىّوالتأثيرّوالتأث رّبيا.
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 ّّوحقوقيا ّالمواطنة ّقيم ّوفيم ّأوطانيم، ّتجاه ّالوطنية ّلممسؤولي ة ّافأفراد ّتحم ل أىمي ة
اءّأكانّثقافيّأمّعسكري،ّومنعوّوواجباتيا،ّلمدفاعّعنّالوطنّضدّأيّغزوّخارجيّسّو

 منّاالنصيارّفيّبوتقةّالتغي راتّالعالمية.
 ّّوالمسؤولية ّالعالقاتّاالجتماعية ّتنمية ّاليوم،ّوضرورة ّسورية ّال تيّتعيشيا ّالمرحمة دق ة

ّاآلخر، ّمع ّالحوار ّبا  ّاالختالفاتّوفتح ّتجاوز ّأجل ّمن ّأبنائيا، ّلدى وحل ّّالوطنية
 الوطن.الخالفاتّالقائمةّتحتّسقفّ

 ّقدّتساعدّنتائجّىذاّالبحثّالجياتّالمعنيةّعمىّتالفيّنقاطّالضعفّفيّأداءّالجامعة
لدورىاّفيّتنميةّالعالقاتّاالجتماعيةّوالمسؤوليةّالوطنية،ّمنّخاللّإلقاءّالضوءّعمييا،ّ

 واقتراحّالبدائلّالالزمةّلمتحسين.

ّافأىدافّالتالية:ّّسعىّىذاّالبحثّانطالقًاّمنّمشكمتوّإلىّتحقيقيّأهداف البحث:

 ّبيةّ(في تعر فّدورّالجامعةّ)أعضاءّىيئةّالتدريس،ّالمنياجّالجامعي،ّافأنشطةّالطال 
 تنميةّالعالقاتّاالجتماعيةّوالمسؤوليةّالوطنيةّمنّوجيةّنظرّالطمبة.

 ّتعر فّالفروقّفيّآراءّالطمبةّحولّدورّالجامعةّفيّتنميةّالعالقاتّاالجتماعيةّبالنسبة
 (.،ّالجنس)الكمية،ّالجامعةّالتيّيدرسونّفييالمتغيراتّ

 ّّالمنياج ّالتدريس، ّممثم ةّ )أعضاءّىيئة الكشفّعنّنقاطّالضعفّفيّدورّالجامعة
ّلدىّ ّالوطنية ّوالمسؤولية ّالعالقاتّاالجتماعية ّتنمية ّفي بية( ّالطال  ّافأنشطة الجامعي،

 الطمبة.
 ّاالجتماعيةّودورىاّفيّتنميةّالكشفّعنّالعالقةّبينّدورّالجامعةّفيّتنميةّالعالقات

 المسؤوليةّالوطنية.
 ّتقديمّمقترحاتّلتحسينّدورّالجامعةّفيّتنميةّالعالقاتّاالجتماعيةّوالمسؤوليةّالوطنية

 لدىّالطمبة.

ّعنّأسئمة البحث:  ّلإلجابة ّالبحث ّىذا ّرئيسّيسعى ّتنميةّّىو:ّسؤال ّفي ّالجامعة مادور
ّتفرعّعنوّافأسئمةّالتالية:تّنّوجيةّنظرّالطمبة؟العالقاتّاالجتماعيةّوالمسؤوليةّالوطنيةّم

 ّّفيّتنميةّالعالقاتّاالجتماعيةّمنّوجيةّنظرّالطمبة؟ّالييئةّاإلداريةّوالتدريسيةمادور
 ّمادورّالمناىجّالجامعيةّفيّتنميةّالعالقاتّاالجتماعيةّمنّوجيةّنظرّالطمبة؟
 ّوجيةّنظرّالطمبة؟مادورّافأنشطةّالجامعيةّفيّتنميةّالعالقاتّاالجتماعيةّمن 
 ّّالمسؤوليةّالوطنيةّمنّوجيةّنظرّالطمبة؟ّتنميةّفيّالييئةّاإلداريةّوالتدريسيةمادور
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 ّالمسؤوليةّالوطنيةّمنّوجيةّنظرّالطمبة؟ادورّالمناىجّالجامعيةّفيّتنميةّم
 ّمادورّافأنشطةّالجامعيةّفيّتنميةّالمسؤوليةّالوطنيةّمنّوجيةّنظرّالطمبة؟

ّ:0.05ذاّالبحثّالختبارّالفرضياتّالتاليةّعندّمستوىّالداللةّيسعىّىّفرضيات البحث

 ّّبينّمتوسطاتّاستجاباتّالطمبةّبالنسبةّلدورّالجامعةّفي التوجدّفروقّدال ةّإحصائيًا
 تنميةّالعالقاتّاالجتماعيةّتبعًاّلمتغيرّالجامعةّالتيّيدرسّفيياّالطمبة)دمشق/ّتشرين(.

 ّبينّمتوسط اتّاستجاباتّالطمبةّبالنسبةّلدورّالجامعةّفيّالتوجدّفروقّدال ةّإحصائيًا
 تنميةّالمسؤوليةّالوطنيةّتبعًاّلمتغيرّالجامعةّالتيّيدرسّفيياّالطمبة.

 ّّبينّمتوسطاتّاستجاباتّالطمبةّبالنسبةّلدورّالجامعةّفي التوجدّفروقّدال ةّإحصائيًا
 تنميةّالعالقاتّاالجتماعيةّتبعًاّلمتغيرّالجنس.

 ّبينّمتوسطاتّاستجاباتّالطمبةّبالنسبةّلدورّالجامعةّفيّالتوجدّفروقّدال ةّإح صائيًا
 تنميةّالمسؤوليةّالوطنيةّتبعًاّلمتغيرّالجنس.

 ّّبينّمتوسطاتّاستجاباتّالطمبةّبالنسبةّلدورّالجامعةّفي التوجدّفروقّدال ةّإحصائيًا
 تبعًاّلمتغيرّاالختصاص)ّنظري/ّتطبيقي(.ّالعالقاتّاالجتماعيةتنميةّ

 ّّبينّمتوسطاتّاستجاباتّالطمبةّبالنسبةّلدورّالجامعةّفي التوجدّفروقّدال ةّإحصائيًا
 تبعًاّلمتغيرّاالختصاصّ)نظري/ّتطبيقي(.المسؤوليةّالوطنيةّتنميةّ

 ّالتوجدّعالقةّدال ةّإحصائيًاّبينّدورّالجامعةّفيّتنميةّالعالقاتّاالجتماعيةّودورىاّفي
 تنميةّالمسؤوليةّالوطنية.

ّاألصمي وعّينة البحث: المجتمع ّفيّّ ّالرابعة ّالسنة ّطمبة ّجميع ّافأصميّمن ّالمجتمع يتكون
ّ ّ ّمعممّكمياتّجامعتيّدمشقّوتشرين) ّالتربية/ ّالمعموماتية، ّاليندسة ّالبشري، ّالط    االقتصاد،

رشادّنفسي،ّالحقوق،ّاآلدا ّ/قسمّعممّاالجتماعّ(،ّحيثّ بمغّالعددّالكميّلطمبةّالسنةّصفّوا 
(ّطالبًاّوطالبة،ّوبمغّالمجتمع1616ّ/ّ)3162-3162جامعةّدمشقّلمعامّالدراسيّ/ّالرابعةّفيّ
لمعامّالدراسيّّفيّالكمياتّالمذكورةّّلطمبةّالسنةّالرابعةّفيّجامعةّتشرينّ(العددّالكمي)افأصميّ

 ).(ّطالبًاّوطالبة2226/ّ)3162-3162ّ/ّ

يّيتكونّمنّمنّالمجتمعّافأصمي،ّالذّ ّالطبقيةتمّاختيارّأفرادّعينةّالبحثّبالط ريقةّالعشوائيةّّّ
(111ّ)فيّجامعةّدمشقّ.ّوقدّبمغتّالعينةّوتشرينّدمشقّجميعّطمبةّالسنةّالرابعةّفيّجامعتي

بمغّعددّالعينةّفيّجامعةّتشرينّ%(ّمنّالمجتمعّافأصمي.ّّو61ًّةّأيّماّنسبتوّ)طالبًاّوطالب
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طال 7421ّّّأيّمامجموعوّ.افأصميمعّ%(ّمنّالمجت61ّأيّماّنسبتوّ)ّ(ّطالبًاّوطالبة223)
ّوطالبة.

 األداة:

رّالجامعةّفيّتنميةّالعالقاتّاالجتماعية،ّأساسيينّىماّدّوعبارةّعنّاستبانةّمؤلفةّمنّمحورينّ
ودورّالجامعةّفيّتنميةّالمسؤوليةّالوطنية.ّوقدّتأل فّكلّمحورّمنّثالثةّأبعادّىي)ّدورّالييئةّ

ّافأنشطة،ّدورّالمنياج(.اإلداريةّوالتدريسية،ّدورّ
 نتائج البحث:

ّنتائجّأسئمةّالبحث:

ّحيثّ - ّالبحث، ّعي نة ّحس ّآراء ّالعالقاتّاالجتماعية ّتنمية ّفي ّمتوسطًا ّدورًا ّلمجامعة إن 
الييئةّاإلداريةّوالتدريسيةّوالمنياجّالجامعيّدورًاّفيّتنميةّالعالقاتّاالجتماعيةّبتقديرّّتؤد ي

 افأنشطةّدورًاّفيّتنميةّالعالقاتّاالجتماعيةّلدىّالطمبةّبتقديرّمرتفع.ّتؤد يمتوسط،ّبينماّ
ّلمجامعةّدورًاّمتوسطًاّفيّتنميةّالمسؤوليةّالوطنيةّلدىّالطمبةّّحس ّآراءّعي نةّالبحث،ّ - إن 

الييئةّاإلداريةّوالتدريسيةّافأنشطةّالجامعيةّدورًاّفيّتنميةّالعالقاتّاالجتماعيةّّتؤد يحيثّ
ّبتقديرّمرتف ّبينما ّبتقديرّّيؤد يع، ّلدىّالطمبة ّالعالقاتّاالجتماعية ّفيّتنمية المنياجّدورًا

 متوس ط.

ّاختبارّصح ةّفرضياتّالبحثّعندّمستوىّالداللةّ ،ّوجاءت0.05ّّنتائجّفرضياتّالبحث:ّتم 
ّالنتائجّعمىّالشكلّالت الي:

التدريسيةّ،ّوافأنشطةّتوجدّفروقّدال ةّإحصائيًاّفيّدورّالجامعةّممثمةّ )ّكلّمنّالييئةّ -
ّلمتغيرّ ّبالنسبة ّالطمبة ّلدى ّالجتماعية ّالعالقات ّتنمية ّفي ّالجامعي( ّوالمنياج الجامعية،
ّمتوسطاتياّالحسابيةّ الجامعة،ّوىذهّالفروقّفيّجميعّافأبعادّلصالحّجامعةّدمشقّحيثّأن 

 .أعمى
ّكل - ّدور) ّوفي ّالكمي( ّالمحور ّالجامعة) ّدور ّفي ّإحصائيًا ّدال ة ّفروق ّالييئةّّتوجد من

ّلمتغيرّ ّبالنسبة ّالطمبة ّلدى ّالوطنية ّالمسؤولية ّتنمية ّ(في ّالجامعي ّوالمنياج التدريسية،
ّبينماّ ّأعمى، ّالحسابية ّمتوسطاتيا ّأن  ّحيث ّدمشق ّجامعة ّلصالح ّالفروق ّوىذه الجامعة،
ّلدىّ ّالوطنية ّالمسؤولية ّتنمية ّفي بية ّالطال  ّافأنشطة ّدور ّفي ّإحصائيًا ّدال ة ّفروق التوجد

 .مبةّبالنسبةّلمتغيرّالجامعةالط
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ّفيّدورّالجامعة)ّالمحورّالكمي(ّّوفيّدور)ّالييئةّالتدريسية(ّّ - توجدّفروقّدال ةّإحصائيًا
ّالفروقّفيّجميعّ ّبالنسبةّلمتغيرّالجنس،ّوىذه ّالعالقاتّالجتماعيةّلدىّالطمبة فيّتنمية

ّمتوسطاتياّالحسابيةّأعمى.ّبينماّالت وجدّفروقّدال ةّإحصائيًاّافأبعادّلصالحّاإلناثّحيثّأن 
بيةّّوالمنياجّالجامعي(ّفيّتنميةّالعالقاتّاالجتماعيةّلدىّ فيّدورّكلّمنّ)افأنشطةّالطال 

 .الطمبةّبالنسبةّلمتغيرّالجنس
التوجدّفروقّدال ةّإحصائيًاّفيّدورّالجامعةّ)المحورّالكمي(ّّوفيّأبعادهّجميعا)ّدورّالييئةّ -

لمنياجّالجامعي(ّفيّتنميةّالمسؤوليةّالوطنيةّلدىّالطمبةّوالتدريسية،ّافأنشطةّالجامعية،ّوا
 بالنسبةّلمتغيرّالجنس،ّ

(ّوفيّدورّأبعادهّجميعيا)ّدورّ - ّفيّدورّالجامعة)ّالمحورّالكم ي  توجدّفروقّدال ةّإحصائيًا
ّاالجتماعيةّ ّالعالقات ّتنمية ّفي ّالجامعية(، ّوافأنشطة ّالجامعي، ّالمنياج ّالتدريسية، الييئة
لدىّالطمبةّبالنسبةّلمتغيرّاالختصاص،ّوىذهّالفروقّلصالحّاالختصاصاتّالنظريةّحيثّ

ّمتوسطات  ياّالحسابيةّأعمى.ّّأن 
ّمن)افأنشطةّ - ّكل ّدور ّوفي ّالكمي( ّالجامعة)المحور ّدور ّفي ّإحصائيًا ّدال ة ّفروق توجد

ّلمتغيرّ ّبالنسبة ّالطمبة ّلدى ّالوطنية ّالمسؤولية ّتنمية ّفي ّالجامعي( ّوالمنياج الطالبية،
وطنيةّاالختصاص،ّبينماّالتوجدّفروقّدال ةّإحصائيًاّفيّدورّالمنياجّفيّتنميةّالمسؤوليةّال

ّفيّدورّالييئةّ ّإحصائيًا ّفروقّدالة ّتوجد ّبينما ّ ّلمتغيرّاالختصاص. ّبالنسبة لدىّالطمبة
 الوطنيةّلدىّالطمبةّتبعًاّلمتغي رّاالختصاص.التدريسيةّفيّتنميةّالمسؤوليةّ

ّالبحثّعنّقصورّفيّتنميةّالعالقاتّاالجتماعيةّوالمسؤوليةّالوطنيةّلدىّ - وقدّكشفّىذا
ّوذلكّحس ّآراّالطمبة ءّأفرادّعي نةّالبحث،ّوىيّالبنودّال تيّحصمتّعمىّأدنىّالرت ّوأقل 

 :المتوسطاتّالحسابية
ّفيّدورّالييئةّاإلداريةّوالتدريسيةّفيّتنميةّالعالقاتّاالجتماعية:

ّح ّفي ّّوقصور ّالطمبة، ّبين ّوالخالفات ّالنزاعات ّل ّواالحترام ّالثقة ّمعّاعتماد ّلمتعامل أساسًا
 عنّمصالحّالطمبةّفيّالمجالسّالجامعية.قصورّفيّالدفاعّالطمبة،ّّو

بيةّفيّتنميةّالعالقاتّاالجتماعية:ّّّّّّّ ّفيّدورّافأنشطةّالط ال 

ّ ّفي ّّوقصور ّالطمبة، ّلدى ّوالنقاش ّالحوار ّالطمبتنمية ّمساعدة ّفي ّعنّقصور ّالبعد ّعمى ة
 قصورّفيّتنميةّالعملّبروحّالفريق.التعص  ّوالتحي ز،ّّو

ّالجامعيةّفيّتنميةّالعالقاتّاالجتماعية:فيّدورّالمناىجّّّّّّّّ
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قصورّفيّتشجيعّالطمبةّعمىّإيجابيةّلدىّالطمبةّنحوّاآلخرين،ّّوّقصورّفيّتكوينّات جاىات
ّمجموعات. ّبشكل ّالواجبات ّالعالقاتّّإنجاز ّإقامة ّحول ّبمعمومات ّالطمبة ّتزويد ّفي قصور

 االجتماعية.

ّتنميةّالمسؤوليةّالوطنية:فيّدورّالييئةّاإلداريةّوالتدريسيةّفيّّّّّّّّّّ

قصورّفيّتوعيةّال تيّتتناولّالموضوعاتّالوطنية،ّّوّقصورّفيّالمشاركةّفيّالبرامجّاإلعالمية
ّالبالد،ّالطمب ّبيا قصورّفيّتشجيعّالطمبةّعمىّالمشاركةّفيّاالنتخاباتّةّبالظروفّال تيّتمر 

 الجامعية.

بيةّفيّتنميةّالمسؤّوّّّّّّّّّ ّليةّالوطنية:فيّدورّافأنشطةّالط ال 

 فيّخمقّروحّالمنافسةّبينّالطمبة.ّوّقصورّفيّمساعدةّالطمبةّعمىّتقم دّافأدوارّالقيادية.

 قصورّفيّتشجيعّالطمبةّعمىّالمشاركةّفيّاالنتخاباتّال تيّتجريياّالجامعة.

ّفيّدورّالمناىجّالجامعيةّفيّتنميةّالمسؤوليةّالوطنية:ّّّّّّّّّ

قصورّفيّترسيخّالقيمّالوطنيةّوّّوواجباتيمّنحوّأوطانيم.قصورّفيّتعريفّالطمبةّبحقوقيمّ
 والسياسية)ّكالديمقراطية،ّتكافؤّالفرص،ّالوالءّلموطن(.

ّالعالقاتّ ّتنمية ّفي ّالجامعة ّدور ّلتفعيل ّالمقترحات ّمن ّمجموعة ّالباحثة ّقد مت ثم 
ّ ّالوطنية ّوالمسؤولية ّّاالجتماعية ّالمذكورة ّالقصور ّنواحي ّوتالفي ّمن نتائجّانطالقًا

ّالبحث.
ّ:بالنسبة لدور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعية

 دورّالييئةّاإلداريةّوالتدريسية: .6

ّلمحوارّ - ّوتخصيصّوقت ّالممكنة، ّالوسائل ّبكافة ّالطمبة ّمع ّاالجتماعي ّالتواصل تفعيل
 والنقاشّفيّموضوعاتّمعي نةّداخلّالحصةّالدراسية.

ّالتعارف - ّتنمي ّال تي ّالطرائق ّعمى ّحلّّالتركيز ّكطريقة ّالطمبة ّبين ّوالتعاون والمقاءات
 المشكالتّوالتعم مّالتعاوني..

ّوال تيّتيدفّإلىّتنميةّ - ّعمىّمستوىّالجامعة ّتنظم ّالنشاطاتّوالفعالياتّال تيّ ّعدد زيادة
 مياراتّالتواصلّاالجتماعي،ّومشاركةّأعضاءّىيئةّالتدريسّإلىّجان ّطمبتيمّفييا.

 نبذّالتعص  ّفيّمناقشةّاآلراءّّوافأفكار.إرشادّالطمبةّلمحوارّوالنقاشّّو -

 االستماعّلمطمبةّومساعدتيمّفيّحلّمشكالتيمّالشخصيةّوالجامعية. -
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ّبناءّ - ّعمى ّوالقدرة ّاآلخرين ّمع ّالتواصل ّبموضوعات ّتيتم  ّال تي ّلألبحاث ّالطمبة توجيو
 العالقاتّاالجتماعيةّوالتواصلّالثقافيّواإلنساني.

 

 دورّالمنياج: .3

 تعممّالتعاونيّوحلّالمشكالتّفيّتعميمّالموضوعاتّالمختمفة.اعتمادّأسالي ّال -

 طرحّموضوعاتّاجتماعيةّتثيرّاىتمامّالمتعممين. -

ّالقيمّاالجتماعيةّواإلنسانيةّكالتسامحّوالعطاءّوالمحبةّمنّأجلّتنميةّالقدرةّعمىّ - ترس خّأىم 
 التواصلّاالجتماعي.

وبيئيةّوثقافيةّتتطم ّمشاركةّعددّتخصيصّجوان ّلمنشاطّالعمميّوتنفيذّمشاريعّاجتماعيةّ -
ّمنّالطمبةّفيّالعمل.

 دورّافأنشطة: .2

 تنظيمّفعالياتّوأنشطةّأكثرّتنميّالتواصلّوالتعارفّبينّالطمبة. -

 اقامةّدوراتّتدريبيةّلتنميةّمياراتّالتواصلّاالجتماعيّوالحوارّوالنقاشّلدىّالطمبة. -

 بالنسبة لدور الجامعة في تنمية المسؤولية الوطنية:

 دورّالييئةّاإلداريةّوالتدريسية: .6

 توجيوّلمطمبةّإلقامةّأبحاثّتتعمقّيموضوعّالمواطنةّوتعزيزىا. .3

 مشاركةّالطمبةّفيّالحمالتّالتطوعيةّال تيّتنظمياّالجامعةّبصورةّأكثرّفاعمية. -

 ارشادّالطمبةّإلىّضرورةّتقبلّاآلخرينّوعدمّالتعص ّفأيّرأيّكان. -

 ضاياّالوطنيةّوالسياسية.تحصيصّوقتّلمحوارّوالنقاشّفيّالق -

 دورّالمنياج: .2

 تخصيصّمقررّلمتربيةّالوطنيةّلكافةّالسنواتّوكافةّاالختصاصات. -

 ربطّالقضاياّالتيّيتناولياّالمنياجّبالقضاياّالوطنية. -

 

ّدورّافأنشطة: .2
 القيامّبزياراتّميدانيةّإلىّالمواقعّالتاريخيةّوافأثريةّال تيّتمث لّحضارةّالوطن. -

 وحواراتّلنقاشّالقضاياّالوطنية.إقامةّلقاءاتّ -

ّلمتبرعّ ّمنّخاللّتنظيمّحمالتّتطوعية ّالبمد ّالجامعيةّبوضع ربطّالفعالياتّوافأنشطة
ّليم.بالدمّلمجرحى،ّتنظيمّحمالتّتطوعيةّلمساعدةّالميجرينّوالنازحينّوتقديمّالخدماتّ

ّ
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 المراجع:

 
 أّوالً: المراجع باللّغة العربيّة.

 .ثانياً: المراجع بالّغة اإلنكليزية
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 :العربيّة  المراجع

 الكتب:

 (2002أبو مغمي، سميح و سالمة، عبد الحافظ :)دار اليازوري عمم النفس االجتماعي ،
 العممية لمنشر والتوزيع، عّمان.

 (1999أبو ممحم، أحمد :)دار الفكر العالي، وجية نظر تتجاوز حدود األقطار أزمة الّتعميم ،
 العربي، معيد اإلنماء العربي، بيروت.

 (براىيم، منال صبري ، مديرية الكتب المناىج التربوية(: 2007إسماعيل، محمد عمي وا 
 والمطبوعات في كمية التربية بجامعة البعث، سوريا.

  :)ضوء المسؤوليات المجتمعيةدور الجامعة في خدمة المجتمع في باكير، عايدة)بال عام ،
 فمسطين.

 (2011بركات، زياد و عوض، أحمد :) واقع دور الجامعات العربّية في تنمية مجتمع
 ، جامعة القدس المفتوحة، القدس.المعرفة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

 (2006بوبكر، بوخريسة  :)ية في عمم النفس االجتماعيالمفاىيم والعممّيات األساس ،
 منشورات جامعة ناجي مختار، الجزائر.

 (2003بن شرقي، بن مريان :)الجزائراألىداف التربوية والتعميمية في التعميم األساسي ، 
 (1997الّتّل، سعيد :)دار الفكر لمطباعة والنشر، عّمان.قواعد التدريس في الجامعة ، 
 (2004جامعة األزىر :) مطابع رئاسة جامعة األزىر، القاىرة.  واألنظمة،القوانين 
  :)سمسمة كتب سيكولوجية، دار الثقافة، كيف تكّون عالقات ناجحةحبيب، صموئيل)بالعام ،

 القاىرة.
 (2012الحدادي، محمد :)مكتب التربية النشاط الطالبي وأثره في بناء شخصية الطالب ،

 ، البحرين.والتعميم بمحافظة العارضة
 (1894الحصري، ساطع :)سمسمة التراث القومي، آراء وأحاديث في الوطنية والقومية ،

 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.
 (2003حنوش، زكي :)دار الكتاب،،التعميم العالي ودوره في االرتقاء بخطط التنمية  

 دمشق.
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 (1982حمزة، مختار :)دار البيان العربي السعودي، 2ط ،أسس عمم النفس االجتماعي 
 .الرياض

 (2006الخطيب، أحمد :)عالم الكتب استراتيجيات تطوير التربوي في الوطن العربي ،
 الحديث، األردن.

 (أصول التربية وتحديات القرن الحادي والعشرين2008الخطيب، عامر :) ،مكتبة القدس ،
 القدس.

  السُّموك االجتماعي، (: 2000حطب، فؤاد)دافيدف، لندا ترجمة: عزام، سعيد الطّواب وأبو
 ، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاىرة.الوراثة والبيئة والروابط االجتماعية

 (1989داوود، ليمى :)مطبعة طربين، دمشق.مبادئ عمم النفس االجتماعي ، 
 (2005درويش، زين العابدين :)الفكر ، دار أسسو وتطبيقاتو -عمم النفس االجتماعي

 العربي، القاىرة.
 (2009درويش، محمد أحمد :)،مركز  مسممون ومسيحيون في الحضارة العربّية اإلسالمية

 يافا لمدراسات واألبحاث، القاىرة.
 (2000الدجاني، أحمد :)،مركز يافا لمدراسات  المدخل إلى النظام السياسي األردني

 واألبحاث، القاىرة.
 دار عمم النفس االجتماعي والتعّصب(: 2000ميد)صفوت، عبد الح :ترجمة، دكت، جون ،

 الفكر العربي، القاىرة.
  :)سيكولوجية السُّموك اإلنساني واالّتصال الجمعي والعالقات دويدار، عبد الفتاح)بالعام

 ، دار الميضة العربّية، بيروت.العاّمة
 (2005الرشدان،عبداهلل :)والتوزيع، عّمان.، دار وائل لمنشر التربية والتنشئة االجتماعية 
 (1997رشوان، حسين :)عمم  ، ، وعمم االجتماعالعالقات اإلنسانية في مجاالت عمم النفس

 اإلدارة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية.
 ،ترجمة: نخبة من أعضاء قسم وسائل  ،االّتصال والّسموك اإلنساني(: 1991)روبن، برنت

 ، الرياض.معيد اإلدارة العاّمةمنشورات  بجامعة الممك سعود،تكنولوجيا الّتعميم بكمّية التربية 
 (1982زىران، حامد سالم :)عالم الكتب، القاىرة.عمم نفس النمو ، 
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 (1995زيتون، عايش :)دار أساليب التدريس في الجامعة وسبل ومبررات استخداميا ،
 الشروق، عّمان.

 (2008سراج الدين، إسماعيل :)تقبل، دور الطمبة واإلصالح تحّديات الواقع ورؤى المس
 ، مكتبة اإلسكندرية، مصر.التشريعي في إدارة الجامعي

 (2000سعادة، جودت )دار العمم لمماليين، بيروت.مناىج الدراسات االجتماعية ، 
 (1993سكوبمر، وجز و نسكو، أ ترجمة إبراىيم، عبد الحميد صفوت :) عمم النفس

 سعود، الرياض.، مطابع جامعة الممك االجتماعي التجريبي
 (2000سنقر، صالحة :) 2000إلى عام  1970تطّور الّتعميم العالي في سوريا من عام 

 ، منشورات وزارة التعميم العالي، دمشق.وتوجياتو المستقبمية
 (2008شاىين، محمد :)جامعة القدس المفتوحة نموذجًا، المسؤولية المجتمعية لمجامعات ،

 فمسطين.
 (2008الّشّماس، عيسى :)16، سمسمة الدراسات المجتمع المدني، المواطنة والديمقراطية ،

 منشورات اّتحاد الكتّاب العرب، دمشق.
 (2010عاصي، بولس ونبيا، خضر وطو، غسان ورحال، حسين :) ،المواطنة والدولة

 ، سمسمة الدراسات الفكرية،  منتدى الفكر المبناني، بيروت.مقارنات واتجاىات
 (2007عبداهلل، عصام :)مركز ماعت لمدراسات القانونية المواطنة حقوق وواجبات ،

 والدستورية، األردن.
 (1991عبد الوىاب، جالل  :)مفاىيمو ومجاالتو وبحوثو، مكتبة الفالح، النشاط المدرسي ،

 .3الكويت، ط
 (2006عبيد، منى مكرم :)،المركز الدولي  المواطنة، مفاىيم األسس العممية لممعرفة

 لمدراسات المستقبمية، القاىرة.
 (1986عثمان، سيد أحمد :)مكتبة األنجمو المسؤولية االجتماعية والشخصية المسممة ،

 المصرية، القاىرة.
 (2007العزاوي، نجم و  النقار، عبداهلل حكمت :)دار المسيرة لمنشر والتوزيع إدارة البيئة ،

 والطباعة، عّمان.
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 (2007العكرة، أدونيس :) التربية عمى المواطنية وشروطيا في الدول المتجية نحو
 ، دار الطميعة لمطباعة والنشر، بيروت.الديمقراطية

 (2010العمي، عارف :)دمشق.المواطنة الّسورّية في عصر العولمة ، 
 (1999العمر، معن خميل :)دار الشروق ،  ،3ط ، أنساقو ونظمو،البناء االجتماعي

 األردن،.
 مكتبة الرائد العممّية، عّمان.مالفرق بين المواطنة والوطنية(: 2002ى)عنتر، يحي ، 
 (2006العوض، جاسم صالح :) واقع التعميم وآفاقو المستقبمية في الجميورية العربية

 ، جامعة دمشق، دمشق.السورية
 (دار المعرفة الجامعية، عمم االجتماع ودراسة المجتمع: 2003)غريب، محمد سيد أحمد ،

 اإلسكندرية.
 (2007فوزي، سامح :)مركز القاىرة لدراسة حقوق اإلنسان، القاىرة.المواطنة ، 
 ( معجم مصطمحات عمم االجتماع2011فيريول، جيل :)، دار  ترجمة: األسعد، أنسام

 البّحار، بيروت.
 (2006القادري، أبو بكر :)،مطبوعات أكاديمية  الوطن والمواطنة وآفاق التنمية البشرية

 المممكة، الرباط.
 (2010قرواني، خالد :)جامعة القدس االتجاىات المعاصرة في التربية عمى المواطنة ،

 المفتوحة، القدس.
 (دور الجامعات في مواجية تحديات العولمة الثقافية وبناء اليوية 2011كايد، سميمان :)

 ، جامعة القدس المفتوحة.العربية األصيمة والمعاصرة
 (2000الكواري، عمى خميفة :)مركز دراسات الوحدة مفيوم المواطنة في الدول الديمقراطية ،

 العربية، بيروت.
 (2001الكواري، عمي خميفة :)مشروع دراسة المواطنة والديمقراطية في البمدان العربية ،

 الديمقراطية في البمدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.
 دار التقدم، الفرد واآلخرون في عمم النفس االجتماعي(: 1990، ياكوف)كولومينسكي ،

 موسكو.
 (2001المجذوب، أحمد :)الدار المصرية المبنانية، بيروت.الصداقة والشباب ، 
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 (2008محّمد، عبد الّرحمن شرف :)أكاديمية شرطة دبي، معيد الوالء الوطني والمؤسسي ،
 المّتحدة. اإلعداد والتدريب، اإلمارات العربّية

 (التربية العامة وفمسفة التربية2007محمد، محمود عمي و الّشّماس، عيسى :) كمية ،
 التربية بجامعة دمشق، دمشق.

 (2006محفوظ، محمد :)مركز الراية لمتنمية الفكرية، دمشق.اآلخر وحقوق  المواطنة ، 
 (2005مرقس، سمير :)القاىرة.، مكتبة الشروق الدولية، اآلخر، الحوار، المواطنة 
 (1985معوض، رياض وآخرون :)مكتبة األنجمو اتجاىات جديدة في اإلدارة المدرسية ،

 .2المصرية، القاىرة، ط
 (2004مكروم، عبدالودود :)دار الفكر العربي، القاىرة.القيم ومسؤوليات المواطنة ، 
 (1962منغر، وليم :)مكتبة النيضة ، القاىرة.الصداقة واالحتفاظ باألصدقاء ، 
 (2006ناصر، إبراىيم و شويحات، صفاء :)مكتبة الرائد العممّية، أسس التربية الوطنية ،

 عّمان.
 (دار النيضة العربية، بيروت.األسس االجتماعية لمتربية: )1891النجيحي، محمد لبيب ، 
 (1992نوفل، محمد نبيل :)دار سعاد الصباح، الكويت.تأماّلت في مستقبل الّتعميم العالي ، 
  ،العالي معجم مصطمحات االعتماد وضمان جودة التعميم(: 2007عبد العزيز)اليواشي ،

 عالم الكتب، القاىرة.
 ( 2007ىيتر، ديريك :)دار الساقي، بيروت.تاريخ موجز لممواطنة ، 
 (ثقافة األطفال1988الييتي، ىادي :).عالم المعرفة، الكويت ، 
 (2010وزارة التربيية الكويتية :) تكريس مفاىيم المواطنة والوالء واالنتماء لدى استراتيجية

 .النشء في المناىج الدراسية بدولة الكويت
 (2007اليسوعي، وليم سيدىم :)سمسمة المواطنة عبر العمل االجتماعي والعمل المدني ،

 .، بيروتالعموم االجتماعية، مكتبة األسرة
 (2002اليوسف، محمد :)،الكويت.عالم المعرفة، دار  مشكالت الشباب 
 (1992يفريموفا، ناتاليا و سموم، توفيق :)دار التقدم، موسكو.معجم العموم االجتماعية ، 

 الوثائق الرسمية:
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 ( 2012مجمس الشعب الّسوري:)الصادر في عام  دستور الجميورية العربية الّسورية
 ، دمشق.2012

  ،دمشق2006الصادر عام  قانون تنظيم الجامعات السوريةجامعة دمشق ،. 
 (2002وزارة التعميم العالي :)من عام  مذكرة حول األعمال المنجزة في مجال التعميم العالي

 ، سوريا.2002إلى عام  2000
 (دمشقالخطة الخمسية العاشرة: )2010وزارة التعميم العالي ،. 

 :الرسائل الجامعية

 (1983جبريل، موسى عبد الخالق :) الّطاّلب الذكورتقدير اّلّذات و التكّيف المدرسي لدى ،
 .رسالة دكتوراة غير منشورة، كمّية التربية بجامعة دمشق، دمشق

 (2008جيدوري، بشار عوض:) الفمسفة التربوية  في الجميورية العربية السورية ومدى
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية بجامعة استيعاب معمم المرحمة الثانوية ليا

 دمشق، دمشق.
 رسالة ماجستير غير مشكالت الشباب الجامعي وكيفية معالجتيا(: 2009ئز)الحقباني، فا ،

 منشورة، قسم عمم االجتماع بكمّية اآلداب في جامعة دمشق، دمشق.
 (2004درباشي، ىدى :) دور الجامعات الفمسطينية بغزة في تنمية النسق القيمي لدى

 عين شمس، القاىرة.، أطروحة دكتوراة منشورة، كمّية الّتربية بجامعة الطمبة
 (2013دنورة، فاتن:) رسالة ماجستير ور المنظمات الّشبابّية في تنمية مفاىيم المواطنةد ،

 غير منشورة، كمية التربية بجامعة دمشق، دمشق.
 (2009الرحّية، خديجة :)نموذج -أثر االنفتاح الثقافي عمى مفيوم المواطنة لدى الشباب

 كمّية العموم السياسية بجامعة دمشق، دمشق. ، رسالة ماجستير غير منشورة،سوريا
 (دور الجامعات الّسورّية الحكومية في خدمة المجتمع المحّمي 2012الزعبي، ناديا :)

، رسالة دكتوراة غير منشورة، كمّية التربية بجامعة وتطويره في ضوء تجارب عربية عالمية 
 .دمشق، دمشق
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 (2006زيود، زينب :) في سورية وفق معيار نمائي لمقيم في أىداف التربية النظامية
، دراسة تحميمية تقويمية لمقيم التربوية  في ىذه األىداف، رسالة مراحل التعميم ماقبل الجامعي

 دكتوراة غير منشورة، كمية التربية بجامعة دمشق، دمشق.
 (2001العكل، إيمان صبري :)أطروحة دكتوراة المبررات المفترضة -خدمة الجامعة ،

 ة التربية بجامعة المنوفية، مصر.كميمنشورة، 
 (1999الغامدي، عبداهلل :)رسالة طبيعة المسؤولية الوطنية كما يدركيا الشباب الجامعي ،

 ماجستير غير منشورة، كمية اآلداب بجامعة الممك سعود، الرياض.
 (2010القحطاني، عبداهلل بن سعيد آل عبود :) سياميا في قيم المواطنة لدى الشباب وا 

 ، رسالة دكتوراة منشورة، جامعة نايف لمعموم األمنية، الرياض.ز األمن الوقائيتعزي
 (دور الجامعات الفمسطينية في تعزيز قيم التسامح لدى 2009المزين، محمد حسن :)

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر، فمسطين.طمبتيا من وجية نظرىم
 (2009مشرف، ميسون محمد عبد العزيز :)كير األخالقي وعالقتو بالمسؤولية التف

، رسالة ماجستير غير االجتماعية وبعض المتغيرات لدى طمبة الجامعة اإلسالمية بغزة
 منشورة، قسم عمم النفس بكمية التربية في الجامعة اإلسالمية، فمسطين.

 (2002المعمري، سيف ناصر :) تقويم مقررات التربية الوطنية بالمرحمة اإلعدادية بسمطنة
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمّية التربية بجامعة مان في ضوء خصائص المواطنةع  

 السمطان قابون، ُعمان.
 (2010وسوف، أنس :)رسالة ماجستير غير دور الجامعة المجتمعي ومعّوقات ىذا الدور ،

 منشورة، قسم عمم االجتماع  في كمّية اآلداب بجامعة دمشق، دمشق.

 المجّلت والصحف:

  دور كميات التربية غفي تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة (: 2010حشيش، بسام محمد)أبو
 .، العدد األّول، المجّمد الّرابع عشر، فمسطينالمعممين بمحافظات غزة، مجمة جامعة األقصى

 (الجامعة وتعميق قيم االنتماء في ضوء معطيات القرن الحادي 2006أحمد، سمير :)
 ،  القاىرة.60دراسة ميدانية، مجّمة كمّية التربية بجامعة المنصورة، العدد والعشرين،



 املراجع

 

313 
 

 (2006بركات، زياد :) العالقات االجتماعية السائدة بين الدراسين والمدرسين في جامعة
 ، مجمة جامعة القدس المفتوحة، القدس.القدس المفتوحة وعالقة ذلك ببعض المتغيرات

 (2002برو، محمد :)مجّمة اّتحاد جامعات العالم يم العالي في خدمة المجتمعتفعيل الّتعم ،
 .اإلسالمي، العدد الثّالث، المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة، الرياض

 (2000بستكي، شفيقة :)70، المجّمة العربّية لمعموم اإلنسانية، العدد الحرّية والمسؤولية ،
 مجمس النشر العممي بجامعة الكويت، الكويت.

 (1991البكر، فوزية :)دراسة النمو العممي والميني لممعّمم الجامعي، الواقع والمقّدمات ،
مسحية لعضوات ىيئات التدريس في  بعض جامعات كمّيات البنات بالرّياض، مجّمة رسالة 

 الخميج العربي، مكتب الخميج العربي، الرياض.
 (1998تويج، نبيل :)مجّمة جامعة المنوفية، مصر. ويم،الّتعميم الجامعي بين األداء والتق 
 (1997الثبيتي، عبداهلل:)  دور التعميم الجامعي في تنمية اّتجاىات الطالب في بعض

 ، ، الّسعودية.87مجّمة جامعة أم القرى لمتربية وعمم النفس، العدد األنماط الّسموكّية، 
 (2008الجرجاوي، زياد عمي :) التعميم األساسي واقع إدارة النشاط الطالبي في مدارس

 ة، كمّية التربية بجامعة القدس المفتوحة، القدس.الحكومية في مدينة غزّ 
 (2009حسين، أكرم فيمي:) أثر التقّدم العممي عمى اإلنسان والبيئة في العصر الحديث ،

 ، مصر.26مجّمة كمّية اآلداب بجامعة حموان، العدد 
 (1996حميدة، إمام مختار :)لدى طاّلب شعبة التّاريخ بكمّية  المسؤولية االجتماعية

 .، مجّمة دراسات في الّتعميم الجامعي، العدد الرابع، المجّمد األّولالتربّية
 (2011داود، عبد العزيز :)دراسة ميدانية دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة ،

 ،اإلمارات العربية المتحدة.30بجامعة كفر الشيخ، المجّمة الدولية لألبحاث التربوية، العدد
 ( 2007الزيّود، ماجد :) تصورّات الشباب الجامعي في األردن لدرجة إسيام البيئة الجامعية

، مجّمة اّتحاد الجامعات في تشكيل القيم واالّتجاىات لدييم في ظّل العولمة والمعموماتية
 ، دمشق.5، المجّمد1العربّية، العدد

 (2008ساري، حممي خضر ،) االتصال عبر االنترنت في العالقات االجتماعية تأثير–
 (.2+1)14، مجّمة جامعة دمشق، دراسة ميدانية في المجتمع القطري
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 (2005الشرقاوي، موسى :)مجّمة دراسات في وعي طالب الجامعة ببعض قيم المواطنة ،
 .9التعميم الجامعي، العدد

 (2012الّشّماس، عيسى :)طمبة كميتي التربية والعموم ، الصداقة عند الشباب الجامعي
 ، دمشق.28، المجّمد 2بجامعة دمشق نموذجًا، مجّمة جامعة دمشق، العدد

 (مستوى الروح الوطنية واالجتماعية لدى طمبة كمية اآلداب بجامعة 2003الشّمري، ىناء :)
 ، مجّمة كمّية التربية، العراق.بغداد

 (2010صالح، محمد:)  دور المنيج الدراسي نحو المتغّيرات االجتماعّية في المجتمع
، مجّمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسّية، العدد األّول، المجّمد الثّاني، الّسعودي
 الّسعودية.

 (2011صديق، حسين :)مجّمة االّتجاىات النظرية التقميدية لدراسة التنظيمات االجتماعي ،
 ، دمشق.27الثّالث والّرابع، المجّمد  جامعة دمشق، العدد

 (2006العاجز، فؤاد :) دور الجامعة اإلسالمية في تنمية بعض القيم من وجية نظر
 ، فمسطين.15، المجّمد1سمسمة الدراسات اإلنسانية، العدد -، مجّمة الجامعة اإلسالميةطمبتيا

 (1996عبد الحميد، أحمد ربيع :)اسة مطبقة عمى ، در دور الجامعة في خدمة المجتمع
 ، القاىرة.58جامعة المنصورة، مجّمة جامعة األزىر، العدد 

 (2001فممبان، عمي نواوي :)دراسة ميدانية العالقات االجتماعية في التعميم الجامعي ،
 بجامعة الممك عبد العزيز، مجّمة جامعة الممك عبد العزيز، الّسعودية.

 (2001المجيدل، عبداهلل :)مدخل االرتقاء ببيئة العالقة بين األسرة ، التربية المدنية
 ، الكويت.15، المجّمد59والمدرسة، المجّمة التربوية، العدد

 (2004مكروم، عبد الودود :)االسيامات المتوقعة لمتعميم الجامعي في تنمية قيم المواطنة ،
 مية، المركز العربي لمتعميم والتن10،المجّمد، 33مجمة مستقبل التربية العربية، العدد 

 (2000نبيل، عمي :)الكويت.496، مجّمة العربي، العددحديث النعم والنقم ، 

 :المؤتمرات والندوات واللق اءات

 (2003اإلبراىيم، عدنان بدري :)ندوة دور الجامعات العربية في خدمة المجتمع العربي ،
 .، الكويتالعالي، وزارة الّتعميم -رؤية شاممة–التعميم العالي ودوره في االرتقاء بخطط التنمية 
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 (2004أخضر، فايزة :)دراسة دور المقررات الدراسّية لممرحمة الثّانوّية في تنمية المواطنة ،
مقّدمة إلى المقاء الثّالث عشر لقادة العمل التربوّي بعنوان التربية والمواطنة، مكة المكرمة، 

 الّسعودّية.
 (2001السويدي، جمال :)المواطنة واالنتماء، دراسة  نحو استراتيجية وطنية لتنمية قيم

 ، كمية التربية بجامعة البحرين، البحرين.مقدمة إلى ندوة التربية وبناء المواطنة
 (2001الشيخ، عبداهلل محمد :)نركز دراسات الوحدة الديمقراطية والتربية في الوطن العربي ،

 العربية، بيروت.
 (2006عبد السالم، عبد السالم مصطفى :)ميم لتمبية متطمبات التنمية تطوير مناىج التع

،  بحث مقّدم لمؤتمر الّتعميم النوعي ودوره في التنمية البشرية في ومواجية تحدّيات العولمة
 نيسان، كمّية التربية بجامعة المنصورة، القاىرة.13-12عصر العولمة من 

 (2005عبد الكريم، راشد حسين وآخرون :) ّة التربية الوطنية في مدارس المممكة العربي
، دراسة تحميمية مقارنة في ضوء االتجاىات الحديثة، دراسة مقدمة لمقاء السنوي الّسعودّية

 .الثّالث عشر لقادة العمل التربوي، الرياض
 (2003عفيفي، محمد :)كمّية الممك فيد،  ، ندوة المجتمع واألمن،الدور األمني لألسرة

 الرياض.
 (2008المحروقي، ماجد :)ورقة في تحقيق أىداف تربية المواطنة دور المناىج الدراسية ،

 ، وزارة التربية والتعميم، مسقط.-المواطنة في المنيج المدرسي–عمل مقّدمة إلى ورشة عمل 
 (2004فريحة، نمر :)ورقة عمل مقّدمة إل ورشة التجربة المبنانية في تدريس المواطنة ،

 مسقط.عمل المواطنة في المنيج المدرسي، وزارة التربية والتعميم، 
 (2004ناجي، أحمد عبد الفتاح :) تصورات شباب جامعة الفيوم حول حقوق وواجبات

 .، المؤتمر العممي الخامس عشر بكمية الخدمة االجتماعية في جامعة الفيومالمواطنة

 المواقع االلكترونية:

 (2000بكر، ريم):  العالقات االجتماعية السائدة بين الطمبة والييئة التدريسية
، رسالة ماجستير منشورة، الجامعة األردنية وجامعة عّمان األىمية في كل من

 2013-8-15تاريخ المشاىدة:  . عّمان
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www.hpcpromise.org 
 (2009جاللة، أيمن :)التعريف والخصائص.الشباب الجامعي : 

www.annabaa.com 
 2013-8-15تاريخ المشاىدة 

 (2012الحدادي، محمد :) وأثره في بناء شخصية الطالبالنشاط الطالبي ، 
 www.qyasi.comمكتب التربية والتعميم بمحافظة العارضة، عن االنترنت. 

 2013-8- 24تاريخ المشاىدة:
 جريدة مدخالت التعميم: عضو ىيئة التدريس(: 2007ازم، محمد عبداهلل)الخ ،

  www.alriyadh.com      14118الرياض، العدد
 24/9/2013تاريخ الدخول: 
 (2001الدرويش، محمد :) تربية النشء األىداف والوسائل، موقع ممتقى

 www.almurabeen.com المربين
 2013-8-24تاريخ الدخول:

 (المناىج، أسسيا، تنظيماتيا 2005مجموعة من المؤلفين :) 
 
 ( 2009مرقس، سمير :)مستقبل المواطنة في بريطانيا 

Samirmarcos moatana blogspot.com                                      
 5/9/2013تاريخ الدخول:          

 (2013مركز النجاح لمتنمية الذاتية والبشرية :)succes.com-www.To 
 ( 2013موقع االتحاد الوطني لطمبة سوريا فرع ألمانيا :) االتحاد الوطني لطمبة

 syrische-students-verein.deسوريا في سطور     
 2013-8-24تاريخ الدخول: 

 (2008نصر، رشا إبراىيم :) االجتماعية بين العوامل المؤثرة عمى العالقات
، طالبات المرحمة الثانوية من منظور الممارسة العاّمة لمخدمة االجتماعية

 رسالة ماجستير منشورة، كمية التربية بجامعة الفيوم، 
www.Alnodom.com  

http://www.hpcpromise.org/
http://www.hpcpromise.org/
http://www.annabaa.com/
http://www.annabaa.com/
http://www.qyasi.com/
http://www.alriyadh.com/
http://www.almurabeen.com/
http://www.to-succes.com/
http://www.alnodom.com/
http://www.alnodom.com/
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 2013-9-22تاريخ الدخول: 
 ( 2013ويكبيديا الموسوعة العالمية :)الجامعات الّسورّية             

www.wikipedia.org  
 2014-3-13تاريخ الدخول:
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 (1) رقم الملحق

   أسماء السادة المحكمين لألداة:

 الكلّية  الاختصاص الاسم

 كمّية التربية/ قسم أصول  فمسفة التربية دالدكتور محمود عمي محم
 التربية

األستاذ الدكتور جالل 
 دالّسّنا

كمّية التربية/ قسم أصول  عمم اجتماع تربوي
 التربية

األستاذ الدكتور ريمون 
 المعمولي

مية التربية/ قسم أصول ك تربية بيئية وسكانية
 التربية

 الدكتور غّسان الخمف
 

كمية التربية/ قسم أصول  عمم اجتماع تربوي
 التربية

 الدكتورة منى كشيك
 

كمية التربية/ قسم أصول  تربية عامة
 التربية

 الدكتور رنا قوشحة
 

كمية التربية/ قسم القياس  التربويالقياس والتقويم 
 والتقويم التربوي

 الدكتور طالل مصطفى
 

كمية اآلداب/ قسم عمم  عمم اجتماع إعالمي
 االجتماع

 الدكتور إبراهيم المصري
 

كمية التربية/ قيم أصول  فمسفة التربية
 التربية

 هاني عمران الدكتور
 

كمية اآلداب/قسم عمم  إحصاء اجتماعي
 االجتماع
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 (             معيارا بناء األداة2الممحق رقم)

  :المعيار األّول: تنمية العالقات االجتماعية
العالقات االجتماعية ىي مجموعة الروابط والصالت االجتماعية اإليجابية التشاركية التعاونية 
والديمقراطية،  واّلتي تعمل الجامعة عمى تنميتيا لدى الطمبة من خالل اكسابيم القيم والّسموكّيات 

والحوار  والمعارف المتعمقة بالتواصل االجتماعي مع اآلخرين، وتقّبل اآلخر برغم االختالف،
واالنفتاح ضمن المجتمع الواحد ومع المجتمعات األخرى من أجل التفاعل اإليجابي ومواكبة 

 التقدم العالمي. 
تتّم عممّية التنمية من خالل تنمية الجوانب المعرفية والوجدانية والسموكية المتعمقة بالحوار  

 والنقاش، التواصل االجتماعي، القيم اإلنسانية لدى الطمبة.
يقوم بعممية تنمية العالقات االجتماعية لدى الطمبة من خالل: طرائق تدريسية  ر المدرس :دو 

معّينة، التأكيد عمى مضامين اجتماعية معّينة في المناىج األكاديمية، القدوة في الممارسة اليومية 
 والّسموك.

 دور األنشطة: من خالل األىداف والمضامين والفّعألّيات.

 خالل مضموناتو وأىدافو ومدى تحقيقيا لمطالب تنمية العالقات االجتماعية.دور المنياج : من 

                                             العالقات االجتماعية
 تنمية الحوار والنقاش

اعتماد أسموب الحوار اإليجابي أساس 
 لمتعامل مع اآلخرين.

   

    البعد عن التعّصب والتحّيز.
    اآلخرين ومناقشتيا. تقّبل أفكار

حل النزاعات والخالفات بالطرق 
السممية المعتمدة عمى الحوار والنقاش 

 في مواضيع االختالف.

   
 

استخدام التعابير المفظية السميمة في 
 الحوار.
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    تبادل اآلراء واألفكار مع اآلخرين.
 التواصل االجتماعي

معارف ومعمومات حول أىمّية 
 االجتماعي.التواصل 

   

    التعاون في إنجاز األعمال والميام.
    تكوين اتجاىات إيجابية تجاه اآلخرين.
التواصل االجتماعي مع اآلخرين عبر 

الوسائل المختمفة السيما شبكات 
 التواصل االجتماعي.

   

اعتماد الثقة واالحترام أساسًا لمعالقات 
 مع اآلخرين.

   

    االجتماعي.اكتساب ميارات التواصل 
 

 تنمية المسؤولية الوطنية:

ىي مجموعة من الممارسات األخالقية والقانونية والعممية واالقتصادية المسؤولية الوطنية: 
والسياسية والبيئية اّلتي يجب عمى الفرد تأديتيا تجاه وطنو لتحقيق األىداف العاّمة لوطنو 

 والمحافظة عمى وجوده وخصوصيتو.
 التنمية من خالل تنمية الجوانب المعرفية والوجدانية والسموكية المتعمقة بحب الوطن.تتّم عممّية 

يقوم بعممية تنمية المسؤولية الوطنية لدى الطمبة من خالل: طرائق تدريسية  دور المدرس :
معّينة، التأكيد عمى مضامين اجتماعية معّينة في المناىج األكاديمية، القدوة في الممارسة اليومية 

 والّسموك.

 دور األنشطة: من خالل األىداف والمضامين والفّعألّيات.

 دور المنياج : من خالل مضموناتو وأىدافو ومدى تحقيقيا لمطالب تنمية المسؤولية الوطنية
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 :المسؤولية الوطنية

 المسؤولية القانونية
حث الطمبة عمى احترام القانون -

 والدستور.
   

بالقوانين لدى تنمية حب االلتزام -
 الطمبة.

   

تعزيز مفيوم المساواة أمام القانون -
 لدى الطمبة.

   
 

 المسؤولية االجتماعية
    تعزيز حب العمل الجماعي.-

 
    تشجيع العمل التطوعي-
    تعزيز قيمة التعاون.-
المشاركة في البرامج اإلعالمية اّلتي -

 تتناول مواضيع وطنية.
   

االختالفات العرقية تنمية احترام -
 والدينية والطائفية.

   
 

    تعزيز حب اآلخرين من أبناء الوطن.-
    تنمية ثقافة الحوار اإليجابي.-
تشجيع الطمبة عمى نبذ العنف -

 والتعصب بكافة أشكاليما.
   

 
تشجيع الطمبة عمى تفضيل المصمحة 

 الوطنية عمى المصمحة الشخصية.
   

 المسؤولية األخالقية
المساىمة في تنمية القيم اإلنسانية لدى 

 الطمبة)الصدق، اإلخاء..(
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 المسؤولية الثقافية
تشجيع التواصل الثقافي مع  -

 المجتمعات األخرى.
   

 

 المسؤولية االقتصادية
 

دعم االقتصاد تشجيع  -
 الوطني.

   

تشجيع المساىمة في مكافحة الغش -
 واالحتكار.

   

 العمميةالمسؤولية 
    تعزيز حب البحث العممي.

 
تنمية حب االطالع عمى آخر -

 مستجدات العمم ومواكبتيا.
   

 
 لموطن مسؤولية االنتماء

تعزيز االفتخار واالعتزار باالنتماء 
 الوطني

   

    تنمية حب الوطن في نفوس الطمبة.-
 

    تنمية حب األرض والدفاع عنيا.
الوطنية  تعزيز االفتخار بالرموز-

 كالنشيد والعمم.
   

 
    تعزيز االفتخار بالتاريخ الوطني.

 
حث الطمبة عمى السعي لتحقيق الوحدة 

 الوطنية.
   

توعية الطمبة بالظروف التي تمر بيا 
 البمد في كل مناسبة
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 أداة البحث بصورتها النهائية                  (3الممحق  رقم)

 
 الطالبة:زميمي الطالب زميمتي 

 
تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية حول دور الجامعة في تنمية العالقات 
االجتماعية والمسؤولية الوطنية، وذلك الستكمال متطمبات الحصول عمى 

 درجة الماجستير في التربية.
لذلك أضع بين أيديكم ىذه االستبانة من أجل الوقوف عمى دور الجامعة 

نية والعالقات االجتماعية من وجيات نظركم في تنمية المسؤولية الوط
بيدف تقديم المقترحات اّلتي يمكن أن تساعد عمى تالفي نقاظ الضعف في 

 ىذا الدور.
، وذلك لذلك أرجو منكم اإلجابة عن بنود االستبانة كميا بدقة وموضوعية 

 شارةبوضع إ
اّلتي ترونيا مطابقة لوجية  خانة البديل أو اإلجابة  أمام كل عبارة في 

نظركم وأرجو منكم عدم ترك أي بند دون إجابة ألّن ألرائكم أىمّية كبيرة في 
الوصول إلى النتائج المرجوة من البحث، عممًا أّن المعمومات اّلتي 

 ستقدمونيا ستوظف ألغراض البحث العممي األكاديمي فحسب.
 ولكم جزيل الشكر

. 
 الباحثة لميس عبد الرزاق
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 البيانات اّلّذاتية:

 الجامعة: دمشق                   الجنس : ذكر 

 تشرين           أنثى         

 

 الكمية .............................

 

 :دور الجامعة في تنمية العالقات االجتماعيةالمحور األول: 
 :تنمية العالقات االجتماعية من خالل يسيم أعضاء الييئة التدريسية فيية : دور أعضاء الهيئة التدريس

 أحياناً             ال نعم العبارة
تنمية أسموب الحوار لدى الطمبة من 

 خالل مناقشتيم في المواضيع المختمفة.
   

 عالقاتو مع الطمبة من خالل تنمية
 واحتفاالتيم.المشاركة في اجتماعاتيم 

   
 

تشجيع الطمبة عمى بناء عالقات جيدة 
 بينيم فيما

   

مراعاة الظروف المختمفة التي يمّر بيا 
 الطمبة.

   

تشجيع الطمبة عمى تقّبل أفكار اآلخرين 
 وآرائيم.

   
 

تشجيع الطمبة عمى التعاون في إنجاز 
الميام من خالل اعتماد أساليب تدريسية 
 معّينة)حل المشكالت، التعمم التعاوني(.

   

تشجيع الطمبة عمى تثمين أوقات 
 اآلخرين

   

تحفيز الطمبة عمى مساعدة زمالئيم في 
 حل مشكالتيم.
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تشجيع الطمبة عمى التواصل مع 
اآلخرين عبر شبكات التواصل 

 االجتماعي.

   

تشجيع الطمبة عمى الحرص عمى حل 
 النزاعات والخالفات بين الطمبة.

   

زيادة فرص المقاءات بين الطمبة من 
ونشاطات تعاونية خالل إقامة فعاليات 

 عمى مستوى الجامعة .

   

تحفيز الطمبة عمى التعامل  بأسموب 
 بعيد عن التعصب.

   

تشجيع الطمبة عمى استخدام تعابير 
 لفظية سميمة مع الطمبة.

   

تشجيع الطمبة عمى االبتعاد عن التعامل 
 بفوقية وتعال مع الطمبة.

   

تعزيز فرص الطمبة في التعبير عن 
 أفكارىم.

   

تشجيع اعتماد  الثقة واالحترام المتبادل 
 أساسا لعالقاتيم مع الطمبة.

   

تعزيز عالقاتو مع طمبتو من خالل 
الدفاع عن مصالحيم في المجالس 

 الجامعية.

   

إرشاد الطمبة إلى أسس العالقات 
 االجتماعية اإليجابية

   

تنمية مبدأ المساواة لدى الطمبة من 
 بينيم.خالل عدم التمييز 

   

 :تسيم األنشطة في تنمية العالقات االجتماعية من خالل اني: دور األنشطة الطالبية":البعد الثّ 
    ة روح العمل كفريق.تنمي

تعزيز فرص الطمبة في التعبير عن 
 ذواتيم .

   



088 
 

توفير فرص التواصل مع اآلخرين 
 بحرية.

   

    تشجيع التعاون في إنجاز الميمات. 
 

الطمبة عمى بناء عالقات تشجيع 
 اجتماعية جديدة.

   

تنمية جو من الثقة واالحترام المتبادل 
 بين الطمبة.

   

تنمية مناخ مالئم  لالنفتاح عمى 
 اآلخرين.

   
 

تعزيز القيم اإلنسانية عند الطمبة 
 كالمحبة والصدق.

   

    تنمية قدرة الطمبة عمى الحوار والنقاش.
الخالفات القائمة  تشجيع الطمبة عمى نبذ

 بينيم.
   

 
مساعدة الطمبة عمى البعد عن التعّصب 

 والتحّيز.
   

تعميم الطمبة مساندة بعضيم البعض في 
 حل مشكالتيم.

   

اتاحة الفرصة أمام الطمبة لتبادل اآلراء 
 واألفكار.

   
 

تشجيع تقديم خدمات تنموية لممجتمع في 
 شتى المجاالت.

   

ومعارف الطمبة عن تنمية معمومات 
العالقات االجتماعية عبر جمسات 
 الحوار مع المشرفين عمى األنشطة.

   
 

 البعد الثالث: دور المنهاج:
    تنمية التعمم التعاوني.

   تنمية الطمبة بميارات التواصل 
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  االجتماعي.
تنمية الخبرات االجتماعية العممية 

 لمطمبة.
   

بالعالقات االجتماعية اثارة اىتمام الطمبة 
من خالل تناول حاالت لمعالقات 

 االجتماعية بالدراسة والشرح.

   

تشجيع الطمبة عمى البعد التعصب 
 والتحيز.

   
 

تنّمية القيم اإلنسانية مثل الصدق 
 والمحبة والتسامح .

   
 

تشجيع الطمبة عمى إنجاز الواجبات 
 بشكل مجموعات.

   

والنقاش  تشجيع الطمبة عمى الحوار
بداء الرأي .  وا 

   

تشجيع الطمبة عمى التواصل االجتماعي 
 مع اآلخرين .

   

تنمية معارف الطمبة حول إقامة 
 العالقات االجتماعية.

   

تكوين اتجاىات إيجابية لدى الطمبة نحو 
 اآلخرين.                                        

   

 :تنمية المسؤولية الوطنية: دور الجامعة في المحور الثّاني
البعد األول: دور أعضاء الييئة التدريسية واإلدارية :يسيم أعضاء ىيئة التدريس في تنمية المسؤولية الوطنية من 

 خالل:
 أحياناً  ال نعم العبارة

    تنمية احترام القانون والدستور.
    تنمية قيمة االلتزام بالقوانين لدى الطمبة.

المساواة أمام القانون لدى تعزيز احترام 
 الطمبة.
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    العمل الجماعي. غرس الميل إلى
    تنمية حب العمل التطوعي.

    تعزيز قيمة التعاون.
تنمية احترام االختالفات العرقية والدينية 

 والطائفية.
   

 
    الوحدة الوطنية.االىتمام بغرس 

    تعزيز حب اآلخرين من أبناء الوطن.
    تنمية ثقافة الحوار اإليجابي. 

توعية الطمبة بالظروف التي تمر بيا 
 سورية في كل مناسبة .

   
 

تشجيع الطمبة عمى نبذ العنف والتعصب 
 بكافة أشكاليما.

   

تنمية القيم اإلنسانية لدى 
 الطمبة)الصدق، اإلخاء..(

   

    .التعريف بثقافات المجتمعات األخرى
    االقتصاد الوطني.تشجيع دعم 

    تعزيز حب البحث العممي. 
تنمية حب االطالع عمى آخر مستجدات 

 العمم ومواكبتيا.
   

تعزيز االفتخار واالعتزار باالنتماء 
 الوطني

   

    تنمية حب الوطن في نفوس الطمبة.
تعزيز االفتخار بالرموز الوطنية كالنشيد 

 والعمم.
   

    بالتاريخ الوطني.تعزيز االفتخار 
 تسيم األنشطة في تنمية المسؤولية الوطنية من خالل: البعد الثاني: دور األنشطة الطالبية: 

تحفيز الروح المعنوية لمدفاع عن الوطن 
 من خالل الفعاليات الوطنية.

   
 

   تنمية االعتزاز بالتاريخ الوطني من 
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 خالل زيارات لممواقع التاريخية.
الجيش الوطني في نفوس غرس حب 

الطمبة من خالل الزيارات المنظمة 
 لحواجز الجيش.

   

    تنمية الميل لمعمل الجماعي والتطوعي.
    تحفيز روح الغيرية عمى األرض.

    تعزيز قيمة التعاون.
    غرس االعتزاز بالتراث الثقافي لموطن. 

تنمية احترام االختالفات العرقية والدينية 
 والطائفية.

   
 

غرس اإليمان بالوحدة الوطنية في نفوس 
 الطمبة.

   

تعزيز حب اآلخرين من أبناء الوطن من 
 خالل حمالت التبرع لمميجرين.

   

    تنمية ثقافة الحوار اإليجابي.
توعية الطمبة بالظروف التي تمر بيا 

 سورية في كل مناسبة.
   

 
    القرار.تعزيز قدرة الطمبة عمى اتخاذ 

غرس قيمة  تفضيل المصمحة الوطنية 
عمى المصمحة الشخصية في نفوس 

 الطمبة.

   

تنمية القيم اإلنسانية لدى 
 الطمبة)الصدق، اإلخاء..(

   

تشجيع التواصل الثقافي مع المجتمعات 
من خالل النشاطات الثقافية  األخرى

 المختمفة.

   

دعم االقتصاد الوطني عبر حمالت تبرع 
 التي تنظميا الجامعة.

   
 

   غرس قيمة رفض االستعمار بكل 
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 أشكالو.
    تعزيز حب البحث العممي.

تنمية حب االطالع عمى آخر مستجدات 
 العمم ومواكبتيا.

   

تعزيز االفتخار واالعتزاز باالنتماء 
 الوطني

   

    غرس قيمة التمّسك بالسيادة الوطنية.
الوطنية كالنشيد تعزيز االفتخار بالرموز 

 والعمم.
   

    تعزيز االفتخار بالتاريخ الوطني.
 : تسيم المناىج في تنمية المسؤولية الوطنية من خالل:البعد الثالث: دور المنهاج

تنمية معارف الطمبة ومعموماتيم عن 
 الوطن وتاريخو.

   

تنمية معارف الطمبة حول قوانين 
 ودساتير البالد.

   

الوطنية والسياسية ترسيخ القيم 
)الديمقراطية، الوالء لموطن، تكافؤ 

 الفرص، العدالة، (.

   

وقيمة  تعزيز حب العمل الجماعي
 .التعاون في تنفيذ أنشطة المنياج

   

    غرس روح االنتماء االنساني والوطني.
تنمية االعتزاز واالفتخار بالشخصيات 

الوطنية وشيداء الوطن من خالل 
 التعريف بيا.

   
 

تنمية احترام االختالفات العرقية والدينية 
 والطائفية.

   

غرس قيمة كره االستعمار بكافة أشكالو 
 من خالل التعريف بو وبممارساتو.

   
 

    تعزيز حب اآلخرين من أبناء الوطن.
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    تنمية ثقافة الحوار اإليجابي.
تشجيع الطمبة عمى نبذ العنف والتعصب 

 بكافة أشكاليما.
   

تنمية معارف الطمبة بالتحديات 
 الخارجية.

   

تنمية القيم اإلنسانية لدى 
 الطمبة)الصدق، اإلخاء..(

   

تشجيع التواصل الثقافي مع المجتمعات 
 األخرى.

   

تنمية معارف الطمبة حول االقتصاد 
 الوطني وضرورة دعمو.

   

    تعزيز حب البحث العممي.
مستجدات تنمية حب االطالع عمى آخر 

 العمم ومواكبتيا.
   

تعزيز االفتخار واالعتزار باالنتماء 
 الوطني

   

    تنمية حب الوطن في نفوس الطمبة.
تعزيز االفتخار بالرموز الوطنية كالنشيد 

 والعمم السوريين.
   

    تعزيز االفتخار بالتراث الوطني.
    غرس حب األرض والتمّسك بسيادتيا.
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The Summary 

The University is considered one of the most important educational 

institutions in any society, so it has a sensitive and serious role, 

especially asit deal with the most important segments of the society, 

a slide youth held them in hopes of construction and development . 

In addition to,   the university community form a theater for 

meetings and building new relationships between its members on 

their differences and diversities of cultural and social , as well as for 

the establishment of discussions and dialogues, and exchange 

views, ideas and gain experience in social life. It is also an area for 

the development of the desired values among young people, 

especially the value of national responsibility which is reflected in 

its importance today because of the circumstances of the most 

prominent causes of the absence of patriotism for some individuals , 

and distancing themselves from the national citizenship and the 

truth.  

All of this paid researcher to do this research in order to identify the 

reality of the role of the university in the of social relations and 

national responsibility development among students from their 

point of view .                                                                                      

     

The Role of University in Social : is rch workTitle of the resea

Relations and National Responsibility Development.            

 

The Role of  investigation: orkWesearch Rroblem of the PThe 

University in Social Relations and National Responsibility 

Development according to the students viewpoint.                      
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 : in the light of the study problem, thisObjectives of the Study

paper aimed to the following:                                                              

      

-To Identify The role of the university (The administrative and 

teaching staff, university curriculum, university activities) in the 

development of social relations and national responsibility.               

-To Identify the differences in the views of students about the role 

of the university in the development of social relationships and 

national responsibility for variables (jurisdiction, university ,sex).    

-To detect weaknesses in the role of the university represented by 

(The administrative and teaching staff, the university curriculum, 

student activities) in the development of social relations and 

national responsibility among students.                                              

 -To present suitable  proposals to improve the role of the university 

in the development of social relations and national responsibility  at 

student.                                                                                                

: the importance of this research esearch Rmportance of IThe  

starts from the following points: 

 Slide importance of youth in any society , because of their role in 

the process of construction and development , and the creation of a 

process of evolution , while maintaining privacy and social 

development of the national community . 

 Importance of the role of the university in the lives of young 

people , and the formation of moral behavioral pattern socio-

cultural them                                                                                       
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 Importance of social relationships in the lives of communities 

Importance of individuals to bear national responsibility toward 

their home countries                                                                            

 The results may help of this research concerned authorities to 

avoid weaknesses in the performance of the university for its role in 

the development of social relations and national responsibility. 

:ampleSesearch Rommunity and COriginal  

The Original Community consists of all faculties in Damascus and 

Tishreen University, which accounted 18 faculty. 

  the research sample  was selected stratified random method of the 

original community , which consists of all fourth -year students at the 

Damascus universities and Tishreen university . The total sample at the 

University of Damascus ( 805 ) students which accounted for 10% of the 

original community . The number of respondents in the University of 

October ( 442 ) students ( 10 %) of the original community                         

Tool: 

A questionnaire composed of two main parts : the role of  University in 

the development of social relations , and the role of the university in the 

development of national responsibility . Each part has consisted of three 

dimensions ( the role of the faculty , the role of the activities , the role of 

the curriculum) 

me as following: aThe results c 

-The university and the students activities have a n average role in 

developing the social relations according to the sample responses, 

where  (The teaching staff, university curriculum),have an average 

estimate role.                                                                                            
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-The university and university curriculum have an average role in 

developing the national responsibility according to the sample 

responses, where  students activities and , The teaching staff  has  high 

role.                                                                                                           

-There are significant differences at level 0.05 among average replies in 

the role of the university represented by (faculty and administrative staff, 

activities of the university, and the university curriculum ) in the 

development of social relations at students for variable university, and 

these differences in all dimensions come to the University of Damascus, 

-There are significant differences at level 0.05 among average replies in 

role both (faculty and administrative staff, and the university curriculum) 

in the development of national responsibility at students for variable 

university, and these differences come to Damascus University.    

  -There are significant differences at level 0.05 among average 

replies in the role of the university represented by ( the role of the 

governing body and the faculty , curriculum and university ) in the 

development of social relationships at students for sex variable , and these 

differences in all dimensions in favor of females as the arithmetic 

averages higher . 

-There are no statistically significant differences at level 0.05 among 

average replies in the role of student activities in the development of 

social relationships at students for sex variable. 

-There are no statistically significant differences at level 0.05 among 

average replies in the role of the university representative (by role of the 

governing body and the faculty , and university activities ) in the 

development of national responsibility for sex variable , while no 

statistically significant differences in the role of the university curriculum 

in the development of national responsibility at students for sex variable 
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,and these differences came to, female as the arithmetic average of the 

highest                                              

-There are significant differences at level 0.05 among average replies in 

the role of the university represented by (administrative and teaching 

staff, and university activities), in the development of social relationships 

for the jurisdiction variable . 

- There were no statistically significant differences at level 0.05 among 

average replies in the role of the curriculum in the development of social 

relationships for variable jurisdiction. 

-There are significant differences at level 0.05 among average 

replies in the role of the administrative and teaching staff, and student 

activities in the development of national responsibility for jurisdiction, 

there were no statistically significant differences in the role of the 

curriculum in the development of national responsibility among students 

for a changing jurisdiction. No Fwerk well as statistically significant in 

the role of the university in the development of national responsibility 

among students depending on the variable competence.                              
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