كمية التربية

جامعة سوىاج

المجمة التربوية

دور جبمعت اجلىف يف تعزيز قيم الىحدة الىطنيت لدي طلبتهب
من وجهت نظر أعضبء هيئت التدريس بهب

إعداد
د /فاضن بن حمىد العىري
قسم القيادة والسياسات التربوية

جامعة الجوف-المممكة العربية السعودية

تاريخ االستالم  62 :نوفمبر6262م

-

تاريخ القبول  62 :ديسمبر6262م

DOI: 10.12816/EDUSOHAG.2021. 168139

عدد يونيو-ج6261 )62( -1م

دور جامعة الجوف...

املمخص
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور جامعة الجوف في تعزيز قيم الوحدة الوطنية لدى
طمبتيا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا ،أتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي،
وطبقت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )021عضو ىيئة تدريس
في جامعة الجوف بالمممكة العربية السعودية.
أظيرت النتائج أن دور الجامعة في تعزيز مفاىيم الوحدة الوطنية لدى طمبتيا من وجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا ،جاءت بدرجة (مرتفعة) ،وأن دور عضو ىيئة التدريس في
تعزيز مفاىيم الوحدة الوطنية من جية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،جاءت بدرجة (متوسطة)،
تبعا لمتغير الدرجة العممية
ووجود فروق ذات داللة إحصائية الستجابات أفراد العينة ً
والتخصص؛ وجاءت الفروق لصالح فئة األستاذ ،وفئة التخصصات اإلنسانية .وعدم وجود
تبعا لمتغير الجنس.
فروق ذات داللة إحصائية الستجابات أفراد العينة ً
وجاءت أبرز توصيات الدراسة بضرورة اىتمام أعضاء ىيئة التدريسية في جامعة الجوف
بتنمية الوحدة الوطنية لطمبتيم ،وضرورة تعزيزىا في نفوس الطمبة وخاصة لطمبة الكميات
العممية من خالل اثراء االنشطة والمقررات الجامعية بالوحدة الوطنية ،وقيام جامعة الجوف
بزيادة االىتمام بتوفر كافة الموارد واإلمكانيات لدى عضو ىيئة التدريس التي تساعده عمى
تعزيز الوحدة الوطنية لدى الطمبة ،وتوفير الدعم المادي والمعنوي ألعضاء ىيئة التدريس
لتحفيزىم عمى تعزيز الوحدة الوطنية لدى الطمبة.

الكممات المفتاحية :الوحدة الوطنية-عضو ىيئة التدريس-جامعة الجوف-الجامعات
السعودية-دور.
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The Role of Jouf University in Enhancing the Values of National
Unity Among Students from the Point of View of Faculty Members
Abstract
The study aimed to know the role of Jouf University in enhancing the
values of national unity among students from the point of view of faculty
members. The analytical descriptive methodology was utilized in this study
and questionnaires as an instrument to collect data. The random sample was
120 faculty members from Jouf University.
Finding revealed that the role of Jouf University in enhancing the values
of national unity among students was high, while the role of faculty members
was moderate. Also, the results showed that there were statistically significant
differences between individuals of sample according to the study variables –
major and academic level – in favor of humanity majors and full professors,
while there were no statistically significant differences according to the gender.
The recommendations emphasized the necessity of promoting the values
of national unity by faculty members. Faculty members should do more effort
to enhance among students especially students of scientific fields by enriching
activities and courses with national issues and concepts. In addition, the
university should provide the requirement needed and the financial and moral
support to faculty members in order to assist them to do their role perfectly.

Keywords: National Unity- Jouf University-Faculty Members- Saudi
Universities- Role.
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وكدوة
يعد الوطن والمواطن أحد القضايا التي تتمحور حولو اىتمامات المؤسسات التعميمية،
ومؤسسات التعميم العالي من جامعات وكميات مستمرة في أداء أدوارىا المختمفة والتي منيا
تعزيز القيم االجتماعية والوطنية ،والوحدة الوطنية أحد أىمم القيم التي تسعى مؤسسات
التعميم العالي جاىدة إلى ترسيخ قيميا وتعزيزىا مبادئيا وابراز اليوية الوطنية داخل المؤسسة
وخارجيا ،وضمان تقديم مخرجات تمتمك حساً وطنياً تؤمن بقيم المواطنة وتدرك أدوارىا

كمواطنين ،خصوصاً في ظل التحديات السياسية والثقافية المحيطة بالمنطقة بشكل عام
والمممكة بشكل خاص.

وتعد الوحدة الوطنية أحد ىم القضايا التي تشغل المجتمعات بمختمف سياساتيا
واتجاىاتيا بشكل عام ومؤسساتيا التعميمية بشكل أخص ،فالجميع يحمل ىاجس االنتماء
ىم عالمي ال يختص بمجتمع دون آخر أو بإقميم دون غيره،
والوالء والشعور بالمواطنة ،فيي ً
فعمى الصعيد العالمي سعت دراسة نيجيريا لشودانك وصوبير ( Shodunke & Subair,
 ) 2020إلى التعرف عمى تصورات العاممين في مجال التعميم العالي عن الشخصية الفيدرالية
المعززة لمبدأ الوحدة الوطنية ،شممت الدراسة جميع العاممين في الجامعات الفيدرالية بنيجيريا
من أكاديميين وغيرىم ،وكشفت الدراسة عن أن التواصل والعالقات بين العاممين ليست من
منطمق تطبيق مبادئ الوحدة الوطنية وانما ىي مجرد تفاعل اجتماعي قابل لمتغير ،وأضافت
الدراسة أن تحقيق الوحدة ال يزال صعباً بسبب استمرار االنتماءات العرقية واالنقسامات

القبمية ،كما جاءت دراسة أخرى مجرية ىنغاريو ألندراس ( )Andras, 2020سعت إلى
استكشاف مجموعة من التصورات عن السياسة والقانون وتفعيميا لمعرق والجنسية وارتباطو
بمقومات الوحدة الوطنية ،حيث أكدت الدراسة عمى أن المجتمعات األوروبية ال تزال بحاجة
المزيد من تعزيز قيم المواطنة ودعم اليوية والذي بدوره يعمي من حاجة الجامعات ودورىا،
وفي جنوب أفريقيا جاءت دراسة كاتشاو ( )Mkhatshwa, 2020لتؤكد عمى أىمية المغة
في تعزيز اليوية وتقميل الصراع واالنقسام ،حيث أكدت الدراسة عمى أن من أسباب ضعف
الوحدة وكثرة االنقسامات ىو كثرة اليويات المحمية ،وعميو فإنو من الممكن تعزيز الوحدة من

خال ل عوامل عديدة كالمغة والثقافة وغيرىا ،وعمى مؤسسات التعميم العالي أداء أدوارىا في
رفع مستوى الوعي حيث أن دورىا ضعيف حيال ىذه الميمة ،وفي دراسة روسية لبوريسوفنا
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و لوفنا ( )Borisovna & Lvovna, 2019ىدفت إلى التعرف عمى تصورات الشباب
طالب الجامعات عن مجموعة من القضايا التاريخية والثقافية الخاصة بالمجتمع الروسي
كاألخالق والمبادئ وقيم الوحدة والتكامل ،حيث أوضحت الدراسة ضعف ثقة الطالب في
المجتمع وتمحور أفراده في دوائر داخمية وافتقاد المجتمع لموحدة في شكميا المطموب ،وفي
استراليا ىدفت دراسة جورج وموتريدي ( )George & Mutridi 2017إلى التعرف عمى
مستوى إدراك طالب جامعة نيو ساوث ولز لمبادئ المواطنة ،وأظيرت النتائج مستواً مرتفعاً
لفيم الطالب عن المواطنة ومدى إدراكيم لواجباتيم وحقوقيم الوطنية .وفي إفريقيا ىدفت

دراسة دريدن و بيثاني ( )Dryden& Bethany, 2017إلى معرفة أسباب الصراع وضعف
االنتماء ودور المؤسسات في ذلك ،وأظيرت الدراسة ضعف المؤسسات التعميمية وغياب
دورىا ،كما أكدت الدراسة عمى أن تقوم المؤسسات بدورىا من الداخل من خالل التوزيع
العادل لمفرص التعميمية ومن ثم تحقيق المبادئ ونشرىا.
وعربياً ىدفت دراسة وطفة والشريع ( )2101إلى التعرف عمى دور جامعة الكويت في

تعزيز قيم المواطنة لدى الطمبة ،حيث سعت الدراسة إلى تحقيق ىدفيا من خالل أربع محاور

ىي :المنيج واألستاذ الجامعي والوالء والوطني والمشاركة ،وكشفت الدراسة عن التأثير غير
الكبير (متوسط) لممنيج واالستاذ الجامعي في تعزيز قيم المواطنة لدى الطمبة ،كما أكشفت
عن مستوى الوالء والمشاركة لدى الطمبة والذي جاء أيضاً بدرجة متوسطة ،وفي فمسطين
ىدفت دراسة كالب ( )2101إلى التعرف عمى درجة تقدير الطمبة لدور األنشطة الطالبية في
تعزيز الوحدة الوطنية بالجامعات الفمسطينية ،استخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي،
وتوصمت الدراسة إلى أن األنشطة الطالبية تمعب دو ارً كبي ارً في تعزيز الشعور بالوحدة الوطنية

لدى طمبتيا ،كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات
عينة البحث حول دور الجامعات في تعزيز الوحدة الوطنية لدى طمبتيا وفق المتغيرات
(الجنس ،التخصص ،الجامعة ،المستوى الدراسي) .وفي دراسة فمسطينية أخرى لمحافي وطبيل
( )2102حيث سعت الدراسة إلى التعرف عمى دور النخبة السياسية في تعزيز اليوية
الوطنية لدى الطمبة بالجامعات الفمسطينية ،حيث اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي
التحميمي ،وبين ت الدراسة وجود دور كبير لمنخب السياسية في تعزيز الوعي السياسي
واالجتماعي بأىمية الوطن والمواطنة ،كما أسيمت بشكل كبير في رفع مستوى الوعي بالوالء
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واالنتماء وحب الوطن بالقضايا الوطنية الكبيرة ،وفي دراسة أخرى لعساف ( )2121ىدفت
إلى معرفة مستوى تقدير دور مسيرات العودة في تعميق الوحدة الوطنية لدى طمبة الجامعات
الفمسطينية ،حيث استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لتحقيق أىدافيا وخمصت إلى
نتيجة مفادىا توسط درجة تقدير الطمبة لدور المسيرات في تعميق شعورىم بالوحدة الوطنية،
وفي األردن ىدفت دراسة جرار والكساب إلى التعرف عمى مدى إسيام مساق التربية الوطنية
في تأصيل المفاىيم السياسية والوحدة الوطنية لدى طمبة الجامعات األردنية ،احتوت الدراسة
ثالث مجاالت ىي مجال المفاىيم الوطنية ومجال تاريخ الدولة والمتغيرات السياسية المعاصرة،
وكشفت الدراسة عن ارتفاع درجة تعزيز المفاىيم الوطنية ومستوى تأثيرىا في الطمبة
الجامعيين ،وجاءت دراسة الحياري والعقيل ( )2102بيدف التعرف عمى دور الجامعات
األردنية في تعزيز القيم الوطنية لدى طمبتيا ،وبينت الدراسة أن حب الوطن واالنتماء إليو
والخوف عمى أمنو من أكثير القيم الوطنية التي تعززىا الجامعات ،أيضاً ىدفت دراسة مييوبي

و أبو طبال ( )2102إلى التعرف عمى تصورات الطمبة الجامعيين حول المواطنة واليوية
الوطنية ،وكشفت الدراسة عن التصورات اإليجابية لمطمبة حول واجباتيم وخالفيا بشكل أقل
حول حقوقيم كمواطنين ،أيضاً ىدفت دراسة عميان ( )2102الستقصاء مدى التزام طمبة
جامعة األقصى لقيم المواطنة ،حيث أظيرت الدراسة درجة مرتفعة من االلتزام حيث كانت

الدرجة األعمى لموالء واالنتماء ،كما ىدفت دراسة الخوالدة ( )2102إلى معرفة دور االستاذ
الجامعي في تعميق قيم المواطنة بالجامعات األردنية ،حيث أظيرت الدراسة أن دور االستاذ
الجامعي متوسط وليس ذا أىمية في جميع المجاالت ،كذلك ىدفت دراسة داوود ( )2100إلى
التعرف عمى المواطنة والمكونات األساسية ليا ،وتحديد دور جامعة كقر الشيخ في تعزيز قيم
المواطنة لدى طمبتيا من خالل اإلدارة الجامعية واألنشطة واالستاذ الجامعي والمنيج ،حيث
استخدم الباحث المنيج الوصفي ،وخمصت الدراسة إلى أن شعور الطمبة بالمواطنة كان
متوسط المستوى .وىدفت دراسة أبو حشيش ( )2101لمتعرف عمى دور الجامعة في تنمية
مبادئ المواطنة وقيميا لدى طالب وطالبات محافظة غزة ،اتبعت الدراسة المنيج الوصفي
طالبا
التحميمي ،وطبقت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،حيث تكونت عينة الدراسة من ً 011

وطالبة من الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى بغزة ،وأظيرت النتائج أن دور الجامعة في

تنمية مبادئ المواطنة لدى طمبتيا جاء بدرجة عالية ،كما أظيرت وجود فروق دالة إحصائياً
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لدور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة وفقاً لمتغير التخصص ألعضاء ىيئة

التدريس وجاءت الفروق لصالح التخصصات اإلنسانية ،وعدم وجود فروق دالة إحصائياً وفقاً

لمتغير الدرجة العممية ،والخبرة.

وفي السعودية ففي دراسة لخميل ( )2102ىدفت التعرف عمى تحديات اليوية الوطنية
وآثار العولمة والعوامل الداخمية والخارجية التي تواجو اليوية واالنتماء في المجتمعات
االسالمية بشكل عام والمجتمع السعودي بشكل خاص ،حيث استخدم الباحث المنيج الوصفي
لتحقيق أىداف الدراسة ،وبينت الدراسة أن اليوية الوطنية ىي ما ينتمي إليو الفرد من دين
ولغة وثقافة وتراث في الوطن الذي يعيش فيو ،كما بينت الدراسة أن أىم تحديات اليوية ىي
االعالم والعولمة ،وأكدت عمى أن االلتزام بالدين الوسطي ىو طريق حفاظ المجتمع عمى
ىويتيم الوطنية ،كما ىدفت دراسة المطرفي ( )2121إلى التعرف عمى دور األستاذ الجامعي
في تعزيز مفاىيم تتعمق بالوحدة الوطنية لدى طمبة الدراسات االسالمية بجامعة الجوف من
خالل مقرر "مدخل لمثقافة االسالمية" ،واعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي وخمصت
نتيجة دراستو إلى ضعف دور االستاذ الجامعي بالجامعة في تعزيز مفاىيم الوحدة الوطنية
تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية ،وسنوات
وتنميتيا ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ً
الخبرة ،كما جاءت دراسة بكر ( )2102حيث ىدفت إلى تحديد مقومات وتحديات قيم
المواطنة لدى شباب مدينة طبرجل بالسعودية ،حيث استخدم الباحث المنيج الوصفي،
وخمصت الدراسة إلى مجموعة من المقومات منيا تنمية الوعي بالعمق االستراتيجي لموطن
والدين ،والعدالة االجتماعية واالستقرار واألمن وتوفر الخدمات كالصحة والتعميم وفرص العمل،
وجاءت التحديات في نقاط منيا ضعف الشعور بالمسؤولية األمنية والعولمة وانتشار القنوات
الفضائية ،كما أظيرت النتائج توافر مقومات قيم ومبادئ الوحدة الوطنية بدرجة عالية،
ووجود فروق دالة إحصائياً لمقومات قيم الوحدة الوطنية وفقاً لمتغير التخصص وجاءت
الفروق لصالح التخصصات الشرعية .وىدفت دراسة حمزة ( )2102إلى تقديم استراتيجية
متكاممة لتعزيز قيم المواطنة لدى الشباب الس عودي ،حيث اقترحت الدراسة ما أسمتو بالقرى
النموذجية حيث أكدت الدراسة أن في النموذج حمول مسبقة لمشكالت تيدد الوحدة الوطنية
كالبطالة والفقر واإلدمان وغيره ،مما يترتب عمى حميا تحقيق االنتماء وحب الوطن والوحدة
الوطنية والمواطنة ،أيضاً ىدفت دراسة المقصودي ( )2102إلى استقصاء دور الجامعات
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السعودية الوطني في تحقيق األمن الفكري وتعزيز اليوية الوطنية لدى الشباب مستخدماً
المنيج الوصفي التحميمي ،وقد كشفت النتائج عن مجموعة من األدوار منيا تفعيل دور

المراكز البحثية والخدمية ،والتركيز عمى الثوابت الدينية والقيم السامية والوسطية ،وتفعيل
التبادل الثقافي والمعرفي بين الجامعات والمؤسسات األخرى ذات العالقة ،كما أجرى السيف
( )2101دراسة ميدانية أجريت عمى مجموعة من الخريجين الجامعيين بيدف التعرف عمى
دور المؤسستين التربوية واإلعالمية في تعزيز اليوية الوطنية لدى أفراد المجتمع السعودي،
وأظيرت الدراسة فاعمية المؤسسة المدرسية واالعالمية في بناء شخصية وطنية متزنة في
المجتمع السعودي ،وحمايتو من المؤثرات الخارجية التي تنشر األفكار المعادية لقيم الوطن
تبعا لمتغيرات العمر ،والتخصص .وىدفت
والمواطنة ،كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ً
دراسة الثبيتي وحسن ( )2102إلى التعرف عمى دور جامعة تبوك في تنمية قيم المواطنة
لدى طمبتيا  ،ولتحقيق أىداف الدراسة ،تمت االستعانة بالمنيج الوصفي من خالل استبانة
طبقت عمى عينة قواميا ( )091من طمبة الجامعة في المقر الرئيس في مدينة تبوك،
ّ
وتوصمت الدراسة إلى ارتفاع المستوى العام لممواطنة لدى الطمبة بالجامعة ،كما اتضح أن
الوالء لموطن يمثل أعمى قيم المواطنة ،يميو االلتزام بمعايير المجتمع ،متبوعاً بالشعور

بالمسؤولية األخالقية تجاىو ،وليس ىناك فروق ذات داللة في مستوى المواطنة بوجو عام
بناء عمى متغيري التخصص و الجنس.
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح جمياً اىتمام المجتمعات والمؤسسات

التعميمية المختمفة في الدول بتعزيز قيم الوحدة الوطنية بين أفراد مجتمعيا ،إضافة إلى ما
أوضحتو تمك الدراسات من تباين في مدى تحقق قيميا ،فمنيا ما أظيرت ارتفاع درجة
الشعور بالوحدة الوطنية وأخرى أشارت إلى انخفاضيا بين طمبتيا وانخفاض – أحياناً – الدر
المأمول لممؤسسات التعميمة والجامعات وأعضاء ىيئة التدريس بيا ،وىذا ما يجعل استمرار

البحث في ىذا الموضوع الوطني اليام حاجة ممحة لمتعرف عمى مستوى أداء الجامعات
والمؤسسات التعميمية األخرى لدورىا في تعزيز قيم الوحدة الوطنية.
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وشكمة الدراسة:
إن الظروف السياسية واالجتماعية التي تمر بيا المنطقة العربية بشكل عام والمممكة
العربية السعودية بشكل خاص يعمق ضرورة العمل عمى تعزيز قيم المواطنة والوحدة ،أضف
إلى ذلك أن المممكة ومنذ إطالق رؤية  2121وىي أمام مستقبل كبير تعد الوحدة الوطنية
وتماسك أفرادىا وتعاونيم ووالئيم أحد أىم مرتكزات النجاح وتحقيق األىداف ،خصوصاً وأن

أحد برامج تعزيز الشخصية الوطنية ىو أحد برامج الرؤية والذي يسعى إلى تحقيق أىداف

منيا تعميق االنتماء الوطني (برنامج تعزيز الشخصية الوطنية.)2121 ،
وعميو فإن المسؤولية التي تحمميا الجامعات السعودية عمى عاتق في تعزيز الوحدة
الوطنية كبيرة جداً ،والمتوقع والمأمول منيا أكبر ،فيي تمتمك بفضل ما لدييا من كوادر

ومقومات عالية القدرة عمى إنتاج المعرفة ونشر القيم والمبادئ وتعزيزىا لدى طمبتيا وأفراد

المجتمع وأداء دورىا الوطني بشكل فعال ،وألن جامعة الجوف إحدى الجامعات السعودية التي
تحمل عمى عاتقيا ىذه المسؤولية الوطنية كغيرىا من الجامعات ،وعميو جاءت ىذه الدراسة
لمتعرف عمى دور جامعة الجوف في تعزيز الوحدة الوطنية لدى طمبتيا من وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس بيا من خالل اإلجابة عمى التساؤل الرئيس التالي :ما دور جامعة
الجوف في تعزيز قيم الوحدة الوطنية لدى طمبتيا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بيا؟

أسئمة الدراسة:
لإلجابة عمى التساؤل الرئيسي لمدراسة ،أجابت الدراسة عن األسئمة الفرعية التالية:
 ما دور جامعة الجوف في تعزيز قيم الوحدة الوطنية لدى طمبتيا من وجية نظر أعضاءىيئة التدريس بيا؟

 ما دور عضو ىيئة التدريس في تعزيز قيم الوحدة الوطنية لدى طمبتيا من جية نظرأعضاء ىيئة التدريس بيا؟

 ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أعضاء ىيئة التدريس وفقاً لمتغيرالدرجة العممية والتخصص والجنس ؟
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أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف اآلتية:
 معرفة دور جامعة الجوف في تعزيز قيم الوحدة الوطنية لدى طمبتيا من وجية نظرأعضاء ىيئة التدريس بيا.

 معرفة دور عضو ىيئة التدريس في تعزيز قيم الوحدة الوطنية لدى طمبتيا من جية نظرأعضاء ىيئة التدريس بيا.

 معرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أعضاء ىيئة التدريسوفقاً لمتغير الدرجة العممية والتخصص والجنس.

أهىية الدراسة
األىمية النظرية :تستمد الدراسة أىميتيا من أىمية الوحدة الوطنية كمبدأ وىدف وطني
لمواجية التحديات التي تواجو الدولة وتسعى إلى تفكيك نسيجيا الوطني ،وبناء عميو فسوف
تقدم الدراسة وصفاً دقيقاً لدور الجامعة في تعزيز الوحدة الوطنية وكذلك الدور اليام لعضو
ىيئة التدريس في ترسيخ وتثبيت قيم ومفاىيم المواطنة الحقيقة لدى الطمبة.

األىمية التطبيقية :سوف تسيم نتائج الدراسة في تقديم توصيات تساعد إدارة الجامعة

في معرفة وضعيا الحالي وموقفيا حيال دورىا في تعزيز الوحدة الوطنية واتخاذ االجراءات
الالزمة لمواجية خطر التحديات التي تواجو الوطن والمواطن وتنمية وعي الطمبة وشعورىم
بالمواطنة وحب الوطن والذود عنو ،كما أن الدراسة ستقدم تصو ارً – من خالل نتائجيا –
تساعد الكميات واألقسام في إعداد الخطط وبناء البرامج التي من شأنيا تحصين الشباب

وترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطني واعداد شباب مخمصين محصنين ضد الدعوات
المشبوىة الرامية إلى تدمير البمد وأبنائو.

وصطمحات الدراسة:
القيم :القيم مفيوم يشير إلى مجموعة من المعايير والقناعات التي تتشكل لدى الفرد
من خاللو تواصمو وتفاعمو مع األحداث والمواقف (اأبوعينين ،)2111 ،وتعرف إجرائياً بأنيا

مجموعة المبادئ واألفكار التي يعتقدىا الفرد ويؤمن بأىميتيا ،ويعد امتثاليا وااللتزام بيا عمواً

لقيمتو االجتماعية في مجتمعو.
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الوحدة الوطنية :يرى البغدادي ( )0992أن مفيوم الوحدة الوطنية ىو مفيومان
مندمجان :الوحدة والوطنية ،فالوحدة اجتماع المشتت والوطنية اجتماع الناس تحت لواء واحد
ودولة واحدة ،والتعرف اإلجرائي لموحدة الوطنية ىو اتفاق جمعي شعو ارً وقوالً وعمالً ألبناء

الوطن الواحد  -بمختمف ثقافاتيم وأيديولوجياتيم وألوانيم  -عمى حب الوطن واإلخالص لو،
واتحادىم لمدفاع عنو وعن مصالحو ومواجية ما يضره ،ويعرف إجرائياً بأنيا المبادئ واألفكار
التي من شأنيا تعزيز حب الوطن واالنتماء إليو واالخالص لو واال تحاد لمدفاع عنو وحمايتو.
طمبة الجامعة :طالب وطالبات جامعة الجوف.

حدود الدراسة
اقتصرت حدود الدراسة عمى اآلتي:
الحدود الموضوعية :معرفة دور جامعة الجوف في تعزيز الوحدة الوطنية لدى طمبتيا
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا .وتحدد نتائج الدراسة بأداة الدراسة المستخدمة
لتحقيق أىداف الدراسة الحالية.
الحدود الزمانية :طبقت الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي
0222/0220ه
الحدود المكانية :طبقت الدراسة بجامعة الجوف الواقعة بمنطقة الجوف شمال المممكة
العربية السعودية.
الحدود البشرية :تمثمت حدود الدراسة البشرية في أعضاء ىيئة التدريس (ذكو ارً و

إناثاً) في جميع التخصصات بجامعة الجوف.

منيجية الدراسة واإلجراءات:

ونهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي ،وىو المنيج األنسب – من وجية نظر
الباحث – لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة وتحقيق أىدافيا ،حيث يشير ممحم ( )2111إلى أن
ىذا المنيج ىو أحد أنواع التحميل المنظم ،تعمل عمى وصف الظاىرة وتصويرىا بشكل كمي
من خالل جمع المعمومات المطموبة عن الظاىرة ودراستيا وتحميميا واالنتياء إلى نتائج دقيقة
عنيا ،ويرى الباحث أن ىذا المنيج ىو األنسب واألفضل لدراسة دور جامعة الجوف في
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تعزيز الوحدة الوطنية بين طمبتيا ،والخروج بنتائج دقيقة تصف حال الجامعة ودورىا الحقيقي
حيال ىذا الشأن.

جمتىع الدراسة وعينتها:
تكووون مجتمووع الدراسووة موون جميووع أعضوواء ىيئووة التوودريس بجامعووة الجوووف وعووددىم
حسوووب إحصوووائية جامعوووة الجووووف المتووووفرة لمعوووام 0220/0221ه ىوووو ( )909عضوووو ىيئوووة
توودريس – موون أسووتاذ مسوواعد فمووا فوووق  -موووزعين حسووب درجوواتيم العمميووة والجوونس وسوونوات
الخبرة وفقاً لمجدول التالي (اإلحصاء والمعمومات:)2121 ،
اٌّزغ١غ
اٌضعجخ
اٌؼٍّ١خ

اٌزشون

جضٚي ()1
رٛػ٠غ ِجزّغ اٌضعاؿخ رجؼبً ٌّزغ١غاد اٌضعاؿخ
اٌزىغاع
اٌفئخ
أؿزبط ِـبػض
222
أؿزبط ِلبعن

122

%12

أؿزبط
اٌّجّٛع

22
222

%2
%122

إٔـبٔ١خ

222

%26

طج١خ  /ػٍّ١خ

222
222

%22
%122

طوغ

222

%22

أٔضٝ

216
222

%26

اٌّجّٛع
اٌجٕؾ

إٌـجخ %
%22

اٌّجّٛع

%122

وتكونت عينة الدراسة الصالحة لمتحميل من ( )021استبانة ،وىو موا يمثول موا نسوبتو
 %02،0موون مجتمووع الدراسووة ،تووم اختيووارىم بطريقووة العينووة الطبقيووة العش ووائية ،وذلووك حسووب
كميات الجامعة ،موع المحافظوة عموى نسوب خصوائص المجتموع ،ويوضوح جودول ( )2خصوائص
عينة الدراسة وفقاً لمتغير الدرجة العممية والتخصص ،والجنس:
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اٌؼٍّ١خ
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جضٚي (:)6
رٛػ٠غ أفغاص ػٕ١خ اٌضعاؿخ رج ًؼب ٌٍضعجخ اٌؼٍّ١خ ٚاٌزشون ٚاٌجٕؾ
إٌـجخ %
اٌزىغاع
اٌفئخ
%22
أؿزبط ِـبػض
26
أؿزبط ِلبعن

62

%66

أؿزبط

16
162

%12
%122

إٔـبٔ١خ

22

%22

طج١خ  /ػٍّ١خ

22
162

%22
%122

طوغ

22

%2622

أٔضٝ

22
162

&2222

اٌّجّٛع
اٌزشون
اٌّجّٛع
اٌجٕؾ
اٌّجّٛع

%122

يتضح من جدول ( )2أن أكثرية أفراد عينة الدراسة ممن رتبتيم العممية أستاذ مساعد،
فردا وبنسبة ( ،)%21وجاء متغير التخصص بشكل متوازن بين أفراد
وبمغ عددىم (ً )12
فردا وبنسبة ( )%02بينما
عينة الدراسة وبمغ عددىم في التخصصات الطبية والعممية (ً )20
فردا وبنسبة ( ،)%22وجاءت فئة
بمغ عدد أفراد عينة الدراسة في التخصص اإلنسانية (ً )00
فردا وبنسبة ( ،)%02.0ثم اإلناث وبمغ عددىن
الذكور بالمرتبة األولى وبمغ عددىم (ً )22

فردا وبنسبة (.)%22.0
(ً )02

أداة الدراسة:
من خالل الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية التي عاد إلييا في
الباحث في دراستو رأى الباحث أن استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات ستسيم بشكل
دقيق في تحقيق أىداف الدراسة ،وعميو فقد بنيت االستبانة كأداة لمدراسة ،وتكونت من
قسمين :القسم األول :تضمن المتغيرات (الرتبة العممية ،التخصص ،الجنس) ،وتكون القسم
الثاني من ( )22فقرة موزعة عمى مجالين وىما (دور جامعة الجوف في تعزيز مفاىيم الوحدة
الوطنية لدى طمبتيا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس)( ،دور عضو ىيئة التدريس في
تعزيز مفاىيم الوحدة الوطنية من جية نظر أعضاء ىيئة التدريس).
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صدق أداة الدراسة:
الصدق الظاىري :لمتحقق من الصدق الظاىري لألداة فقد تم عرض فقرات االستبانة
عمى  02محكماً من المحكمين من ذوي الخبرة والكفاءة واالختصاص لمحكم عمى صحة

وبناء عمى آرائيم
الفقرات وشمولو ،وكذلك انتمائيا لممحور وسالمتيا لغوياً ونحوياً،
ً
ومالحظاتيم فقد تكونت االستبانة من  22فقرة موزعة عمى محورين بد ًال من  21فقرة
لالستبانة في صورتيا األولية.

صدق البناء :لمتحقق من صدق بناء االستبانة تم تطبيقيا عمى عينة استطالعية
مكونة من ( )21عضو ىيئة تدريس ومن خارج عينة الدراسة ،تم فييا مراعاة توزيعيا من
حيث التخصص والدرجة العممية والجنس ،وبحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة البعد
والدرجة الكمية لالستبانة ،اتضح لنا ما يمي ،كما ىو مبين بالجدول رقم (:)2
جضٚي (:)2
ِؼبًِ اعرجبط ث١غؿ ْٛث ٓ١صعجخ وً ثؼض ٚاٌضعجخ اٌىٍ١خ ٌالؿزجبٔخ ف ٟاٌؼٕ١خ االؿزطالػ١خ
ِؼبًِ االعرجبط
اٌجؼض
اٌغلُ
**2221
صٚع اٌجبِؼخ ف ٟرؼؼ٠ؼ اٌٛدضح اٌٛطٕ١خ
1
**2222
صٚع ػض١٘ ٛئخ رضع٠ؾ ف ٟرؼؼ٠ؼ اٌٛدضح اٌٛطٕ١خ
6
**ٚجٛص صالٌخ إدوبئ١خ ػٕض ِـز ٜٛاٌضالٌخ ()α≥2221

يتضح من جدول ( )2أن قيم معامالت االرتباط لبعدي االستبانة مع الدرجة الكمية
تراوحت ما بين ( )1.20و( )1.19وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)1.10والذي
يشير إلى درجة عالية من االتساق الداخمي وىو ما يعكس درجة مقبولة من صدق االستبانة.
كما تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إليو
الفقرة ،ويوضح ذلك الجدول رقم (:)2

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 662 -

دور جامعة الجوف...

عدد يونيو-ج6261 )62( -1م

جضٚي (:)2
ِؼبِالد اعرجبط ث١غؿ ْٛث ٓ١صعجبد وً فمغح ٚصعجخ اٌجؼض اٌظ ٞرٕزّ ٟإٌ ٗ١اٌفمغح2
فمغاد اٌجؼض اٌضبِٔ ٟؼبًِ االعرجبط
ِؼبًِ االعرجبط
فمغاد اٌجؼض األٚي
**2222
12
**2222
1
**2222
12
**2222
6
**2222
12
**2221
2
**2222
12
**2222
2
**2222
12
**2222
2
**2222
12
**2222
2
**2221
62
*2222
2
**2222
61
**2226
2
**2222
66
*2222
2
**2226
62
**2221
12
**2222
62
**2222
11
**2222
62
**2222
16
**2221
62
**2222
12
**ٚجٛص صالٌخ إدوبئ١خ ػٕض ِـز ٜٛاٌضالٌخ
(2)α≥2221
**2226
62
*ٚجٛص صالٌخ إدوبئ١خ ػٕض ِـز ٜٛاٌضالٌخ
()α≥2222

يتضح من جدول ( )2أن معامل ارتباط بيرسون لمفقرات مع البعد الذي تنتمي إليو،
تراوحت بين ( )1.29 – 1.21وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.10باستثناء
الفقرتين رقم ( ،)2و( )9فيما دالتان عند مستوى الداللة ( ،)1.10وعميو تصبح االستبانة
في صورتيا النيائية مكونة من ( )22فقرة موزعة عمى بعدين فقط.

ثبات أداة الدراسة:
لتقدير معامل ثبات االستبانة الداخمي فقد تم تطبيق معادلة "ألفا" كرونباخ
) ،(Cronbach’s Alphaلجميع بعدي االستبانة واالستبانة ككل عمى العينة االستطالعية
عضوا من أعضاء ىيئة التدريس ،ويوضح ذلك الجدول رقم (:)0
التي بمغت ()21
ً

جضٚي (:)2
ِؼبِالد صجبد وغٔٚجبر أٌفب "ٌ "αجؼض ٞاالؿزجبٔخٚ ،االؿزجبٔخ وىً ف ٟاٌؼٕ١خ االؿزطالػ١خ
ِؼبِالد صجبد وغٔٚجبر أٌفب ""α
اٌجؼض
اٌغلُ
2226
صٚع اٌجبِؼخ ف ٟرؼؼ٠ؼ اٌٛدضح اٌٛطٕ١خ
1
2222
صٚع ػض١٘ ٛئخ رضع٠ؾ ف ٟرؼؼ٠ؼ اٌٛدضح اٌٛطٕ١خ
6
2222
االؿزجبٔخ وىً
2
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يظير جدول ( )0أن معامالت الثبات المقدرة بمعادلة كرونباخ ألفا " "αلبعدي االستبانة
ىي( )1.92لمبعد األول و( )1.92لمبعد الثاني ،وقد بمغت درجة الثبات الكمية لالستبانة
( ،)1.92وىي قيم مرتفعة ومقبولة ألغراض تطبيق الدراسة.

تصحيح أداة الدراسة:
تكونت االستبانة من ( )22فقرة ،أمام كل فقرة مقياس ليكرت الخماسي ،والذي يعكس
درجة موافقة أفراد عينة الدراسة كالتالي( :ال أتفق بشدة) أعطيت درجة واحدة( ،ال أتفق)
أعطيت درجتين( ،محايد) أعطيت  2درجات( ،أتفق) أعطيت  2درجات( ،أتفق بشدة) أعطيت
 0درجات .ولتحديد درجة الممارسة وتحديد شدة االتجاه لمقياس ليكرت الخماسي ،كما يظيره
الجدول رقم (:)2
جضٚي (:)2
دـبة األٚػاْ ٌضعجخ اٌّّبعؿخ ٚرذض٠ض االرجبٖ ٚفمب ً ٌّم١بؽ ٌ١ىغد اٌشّبؿٟ
صعجخ اٌّـبّ٘خ
اٌّزٛؿظ اٌّغجخ
ِغرفؼخ جضاً
ِٓ  2262إٌ2 ٝ
ِغرفؼخ
ِٓ  2222إٌ2212 ٝ
ِزٛؿطخ
ِٓ  6222إٌ2222 ٝ
ِٕشفضخ
ِٓ  1222إٌ6222 ٝ
ِٕشفضخ جضاً
ِٓ  1إٌ1222 ٝ

األساليب اإلحصائية:
لإلجابة عن أسئمة الدراسة أستخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية:
 معامل ارتباط بيرسون ( ،)Pearsonلمتحقق من صدق االتساق الداخمي ألداة الدراسة
(االستبانة).
 معادلة كرونباخ ألفا ( ،)Cronbachs Alphaلتقدير معامالت ثبات االستبانة.
 اإلحصاء الوصفي :التك اررات والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
 تحميل التباين األحادي ( ،)Anovaواختبار "ت" ) (T_testلمعينتين المستقمتين.
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نتائج الدراسة وتفشريها ووناقشتها:
نتيجة التشاؤه األوه :وا دور اجلاوعة يف تعزيز قيي الوحدة الوطنية لدى طمبتها ون وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريص فيها؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل
فقرة من فقرات مجال دور الجامعة في تعزيز مفاىيم الوحدة الوطنية لدى طمبتيا من وجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا ،يوضح الجدول ( )2النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
والمتمثمة في اآلتي:
جضٚي (:)2
اٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ ٚاالٔذغافبد اٌّؼ١بع٠خ الؿزجبثخ أفغاص ػٕ١خ اٌضعاؿخ ٌضٚع اٌجبِؼخ ف ٟرؼؼ٠ؼ
ِفب٘ ُ١اٌٛدضح اٌٛطٕ١خ ٌض ٜطٍجزٙب
اٌغلُ

اٌؼجبعح

رٕظُ اٌجبِؼخ ٌمبءاد ٔٚضٚاد رطغح فٙ١ب
1
لضب٠ب ٚطٕ١خ
رٛاجٗ اٌجبِؼخ جّ١غ ِّبعؿبد اٌزّ١١ؼ
6
ٚاٌزؼوت
رذش اٌجبِؼخ ػٍ ٝادزغاَ اٌّؼزمضاد اٌض١ٕ٠خ
2
ٚاٌّّبعؿبد اٌضمبف١خ صاسً اٌٛطٓ
رذغم اٌجبِؼخ ػٍ ٝرؼغ٠ف اٌطٍجخ ثٛاججبرُٙ
2
ٚدمٛلُٙ
رم ُ١اٌجبِؼخ أٔلطخ ٚفؼبٌ١بد ثٙضف اٌزؼغ٠ف
2
ثبٌٍّّىخ ِٚىبٔزٙب اإللٍ١ّ١خ ٚاٌؼبٌّ١خ
رضػُ اٌجبِؼخ اٌذٛاعاد ٚإٌمبكبد اٌٙبصفخ
2
اٌز ٟرؼؼػ ل ُ١اٌّٛاطٕخ اٌذمخ
رذغم اٌجبِؼخ ػٍ ٝأْ رذِ ٞٛمغعارٙب
2
اٌضعاؿ١خ ِب ف ٗ١رؼّ١ك اٌ٠ٛٙخ اٌٛطٕ١خ
رلبعن اٌجبِؼخ ف ٟإٌّبؿجبد اٌٛطٕ١خ
2
رذش اٌجبِؼخ طٍجزٙب ػٍ ٝاٌّلبعوخ فٟ
2
إٌّبؿجبد اٌٛطٕ١خ
رؼؼػ اٌجبِؼخ االرجبٖ ٔذ ٛاالٔفزبح اٌضمبفٌ ٟضٜ
12
اٌطٍجخ
رذغم اٌجبِؼخ ػٍ ٝرؼؼ٠ؼ اٌم ُ١االؿالِ١خ
11
ٌض ٜاٌطٍجخ
رؼًّ اٌجبِؼخ ػٍ ٝرؼؼ٠ؼ ل ُ١اٌزـبِخ ٚ
16
األسالق ث ٓ١اٌطٍجخ
رـزشضَ اٌجبِؼخ ِٕجغ٘ب االػالٌٍِ ٟضفبع ػٓ
12
اٌٛطٓ ٚإ٠وبي عؿبٌزٙب اٌٛطٕ١خ ٌٍطٍجخ
اٌضعجخ اٌىٍ١خ

اٌّزٛؿظ
اٌذـبثٟ

االٔذغاف
اٌّؼ١بعٞ

رغر١ت
اٌفمغح
دـت
كضح
االرجبٖ

صعجخ
اٌّـبّ٘خ

2222

1222

1

ِغرفؼخ
جضاً

2222

2222

2

ِغرفؼخ

2222

2221

2

ِزٛؿطخ

2212

2222

16

ِزٛؿطخ

6222

1262

12

ِزٛؿطخ

2212

1222

11

ِزٛؿطخ

2222

1222

2

ِزٛؿطخ

2222

1226

2

ِغرفؼخ

2222

1222

6

ِغرفؼخ

2221

1222

2

ِغرفؼخ

2222

2226

2

ِغرفؼخ

2222

1222

2

ِزٛؿطخ

2262

1262

12

ِزٛؿطخ

2222

2222
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يتضح من جدول ( )2أن دور الجامعة في تعزيز قيم الوحدة الوطنية بين طمبتيا من
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا ،جاءت بدرجة (مرتفعة) .حيث بمغ المتوسط الحسابي
العام ليذا المجال ( .)2.21كما يتضح من النتائج أن ىناك تفاوتًا في موافقة أفراد البحث
عمى دور الجامعة في تعزيز مفاىيم الوحدة الوطنية لدى طمبتيا ،حيث تراوحت متوسطات
موافقة أفراد عينة الدراسة عمى الفقرات ما بين ( 2.99إلى .)2.2
كما أوضحت النتيجة الدرجة المرتفعة لدور الجامعة في إقامة الندوات والفعاليات
وكذلك محارب ممارسات التمييز والعنصرية التي تضر بقيم الوحدة ،وىذا يعطي مؤش ارً إيجابياً
لحرص الجامعة عمى نشر الوعي الوطني بين طمبتيا ،وارتفاع مستوى وعييا بأىمية الوحدة

وبالمخاطر التي يترتب عمييا إغفال تعزيزىا ،كما أن تعزيز الشخصية الوطنية ىو أحد برامج
رؤية  2121والتي من أىدافيا تعزيز قيم الوحدة والمواطنية فيذا أيضاً جعل عمى الجامعات

مسؤولية تعميمية ووطنية نحو تحقيق أىداف الرؤية ،وىو – وفق نتائج الدراسة – ما حققتو

الجامعة.
في المقابل جا ء دور الجامعة في تعزيز القيم اإلسالمية وقيم التسامح واألخالق
واستخدام اإلعالم بدرجة منخفضة عن البقية ،وىو ما يعني اكتفاء الجامعة بما تحويو
المقررات الدراسية من تعزيز لتمك القيم كبديل لمعمل عمى تنميتيا بشكل مباشر خارج إطار
مقرراتيم ،وىذا يشير إلى أىمية أن تعطي الجامعة ىذا الجانب اىتماماً أكبر ،كذلك األمر

بالنسبة لإلعالم ،فقصور الجامعة عن استخدام منابرىا اإلعالمية قد يكون بسبب أعبائيا

القيادية التمثمة في إدارة الممف البحثي واألكاديمي ،وىذا يعني ضرورة أن تعطي الجامعة
أيضاً اىتماماً باالعالم واالستفادة من كوادرىا العممية في تعزيز قيم الوحدة الوطنية.

وبشكل عام يرى الباحث أن سبب ارتفاع الدرجة الكمية لدور الجامعة يعود إلى أن

جامعة الجوف تعمل عمى غرس مفيوم الوحدة الوطنية والحفاظ عمى مكتسبات الوطن ،من
خالل العمادات والكميات المختمفة ،حيث تقوم بتييئة بيئة مناسبة لمطمبة لممارسة ابداعاتيم
وتطويرىا من خالل المشاركة بالعديد من النشاطات المنيجية أو غير المنيجية ،كما أن
دور كبي ار
المقررات والبرامج والمبنية أصال وفق الشريعة االسالمية السميمة والوسطية ،تمعب ًا
في صقل شخصية الطمبة وتنمية الحس الوطني لدييم .كما أن تعامل الجامعة مع الجميع
بمساواة وشفافية ينمي االتجاىات االيجابية لدى الطمبة وأعضاء ىيئة الدريس ،وينعكس ذلك
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عمى تنمية الوحدة الوطنية لدييم .وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة الثبيتي وحسن ()2102
والتي أظيرت ارتفاع المستوى العام لممواطنة لدى الطمبة بجامعة تبوك ،كما وتتفق مع دراسة
بكر ( ) 2102والتي أظيرت توافر مقومات قيم الوحدة الوطنية بدرجة مرتفعة ،وتتفق كذلك
مع دراسة خميل ( )2102والتي أكدت عمى أن االلتزام بالدين الوسطي ىو طريق حفاظ
أيضا مع دراسة أبو حشيش ( )2101والتي أظيرت
المجتمع عمى ىويتيم الوطنية .وتتفق ً
أيضا مع
أن دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى طمبتيا جاء بدرجة عالية .وتتفق ً
دراسة كالب ( )2101والتي أظيرت أن األنشطة الطالبية تمعب دو ارً كبي ارً في تعزيز الشعور

بالوحدة الوطنية لدى طمبتيا.

نتيجة التشاؤه الجاني :وا دور عضو هيئة التدريص يف تعزيز وفاهيي الوحدة الوطنية ون جهة نظر
أعضاء هيئة التدريص؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل
فقرة من فقرات مجال دور عضو ىيئة التدريس في تعزيز مفاىيم الوحدة الوطنية من جية
نظر أعضاء ىيئة التدريس ،يوضح الجدول ( )1النتائج التي توصمت إلييا الدراسة والمتمثمة
في اآلتي:
جضٚي (:)2
اٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ ٚاالٔذغافبد اٌّؼ١بع٠خ الؿزجبثخ أفغاص ػٕ١خ اٌضعاؿخ ٌضٚع ػض١٘ ٛئخ اٌزضع٠ؾ
ف ٟرؼؼ٠ؼ ِفب٘ ُ١اٌٛدضح اٌٛطٕ١خ
رغر١ت
اٌفمغح
صعجخ
اٌّزٛؿظ االٔذغاف
دـت
اٌؼجبعح
اٌغلُ
اٌّـبّ٘خ
اٌذـبث ٟاٌّؼ١بعٞ
كضح
االرجبٖ
أأوض ٌطٍجز ٟػٍ ٝضغٚعح رمجً ٚادزغاَ
1
ِغرفؼخ
1
1261
2222
آعاء ا٢سغٓ٠
أكجغ طٍجز ٟػٍ ٝاٌّلبعوخ فٟ
6
ِزٛؿطخ
6
1221
2222
إٌّبؿجبد اٌٛطٕ١خ
أكجغ طٍجز ٟػٍ ٝاٌضفبع ػٓ اٌٛطٓ
2
ِزٛؿطخ
2
1221
2222
ِٛٚاجٙخ وً ِب ٠فىه ٚدضرٗ
أأوض ٌطٍجز ٟػٍ ٝسطٛعح اٌزؼوت
2
ِزٛؿطخ
12
1212
6222
ٚاٌزطغف ٔٚلغ اٌّؼزمضاد اٌطبئف١خ
أٌّٔ ٟض ٜطٍجز ٟل ُ١اٌزـبِخ ٚاٌؼضي
2
ِٕشفضخ
12
1262
6222
ٚاٌزؼب٠ق ِغ ا٢سغٓ٠
ِزٛؿطخ
11
1222
6222
رؼؼ٠ؼ االٔزّبء ٚاٌٛدضح اٌٛطٕ١خ ٟ٘
2
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2
2
2
12
11
16
12
12

أدض أ٘ضاف ٟاٌالِٕٙج١خ ف ٟرضع٠ؾ
ٌٍّمغع
أدبٚي عثظ األدضاس ٚاؿزغالٌٙب ٌزؼّ١ك
اٌٛدضح اٌٛطٕ١خ ٌض ٜطٍجزٟ
أدغم ػٍ ٝرأه ً١اٌٍغخ اٌؼغث١خ فٟ
ٔفٛؽ اٌطٍجخ
أػغف طٍجز ٟثأؿّبء ٚعِٛػ ٚطٕ١خ
لضِذ ٌٍٛطٓ اٌىض١غ
أػغف طٍجز ٟثٛاججبرٚ ُٙدمٛلُٙ
اٌٛطٕ١خ
أدغم ػٍ ٝرؼؼ٠ؼ اٌم ُ١االجزّبػ١خ
إٌّـجّخ ِغ ل ُ١اٌّٛاطٕخ
أٚجٗ طٍجز ٟإٌ ٝلغاءح وزت رغؿز
ٌضِ ُٙ٠فب٘ ُ١اٌٛدضح اٌٛطٕ١خ
أكبعن طٍجز ٟإٌمبف دٛي لضب٠ب
ٚطٕ١خ
أكبعن ِغ طٍجز ٟف ٟاٌفؼبٌ١بد
ٚاألٔلطخ اٌٛطٕ١خ
اٌّجّٛع اٌىٍٟ
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6226

1222

2

ِزٛؿطخ

2212

1212

2

ِزٛؿطخ

2222

1222

2

ِزٛؿطخ

2212

1212

2

ِزٛؿطخ

2221

1222

2

ِزٛؿطخ

6222

1212

2

ِزٛؿطخ

6222

1212

16

ِزٛؿطخ

6222

1262

12

ِزٛؿطخ

6222

2221

ِزٛؿطخ

يتضح من جدول ( )1أن دور عضو ىيئة التدريس في تعزيز مفاىيم الوحدة الوطنية
من جية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،جاءت بدرجة (متوسطة) .حيث بمغ المتوسط الحسابي
العام ليذا المجال ( .)2.91كما يتضح من النتائج أن ىناك تفاوتًا في موافقة أفراد البحث
عمى دور عضو ىيئة التدريس في تعزيز قيم الوحدة الوطنية ،حيث تراوحت متوسطات موافقة
أفراد عينة الدراسة عمى الفقرات ما بين ( 2.0إلى .)2.12
وجاءت أعمى األدوار لعضو ىيئة التدريس في التأكيد عمى احترام اآلراء وحث وتشيع
الطمبة عمى المشاركة في المناسبات الوطنية والمواقف التي تحتاج دفاعاً عن الوطن ،وىذا

يؤكد مستوى الوعي الذي يحممو عضو ىيئة التدريس تجاه أىمية أداء دوره التوعي لطمبتو

غير أن حصوليا عمى درجة متوسطة يشير إلى أن دوره أقل من المأمول ،وبيذا يفترض أن
يستغل جميع الفص التي يمتقي بيا مع طمبتو كساعاتو المكتبية واإلرشادية وكذلك
المحاضرات -بما ال يخل بأىداف المقرر  -في تعزيز قيم الوحدة الوطنية.
في المقابل جاء مشاركة عضو ىيئة التدريس طمبتو في النقاش وحضور ألنشطة
والفعاليات بدرجة اقل من غيرىا ،وقد تكون األعباء التدريسية واإلدارية إضافة إلى اال نشغال
باألبحاث وخدمة المجتمع سبباً في عدم وجود وقت كاف لو لمشاركة طمبتو.
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ووبشكل عام يرى الباحث أن نتيجة الدور المتوسط لعضو ىيئة التدريس في تعزبز
الوحدة الوطنية قد يعود إلى سبب وىو أن مفيوم الوحدة الوطنية أحياناً لو طابعو العممي

والسموكي الممنيج ،وتعزيزىا يتم من خالل انشطة وتطبيقات قد ال يدركيا أو يجيد استغالليا
عضو ىيئة التدريس .ولذلك يصعب تعزيزىا من قبمو العضو ألن التدريس يغمب عميو الطبيعة
النظرية والمفظية .وقد تعود ىذه الدرجة المتوسطة لكثرة األعباء والواجبات الممقاه عمى عاتق
عضو ىيئة التدريس ،فمديو خطة موزعة عمى طول الفصل الدراسي إلنياء المقرر المطموب
وفق توصيف المقرر ،ومطموب منو تقييم الطالب والواجبات واالنشطة واجراء االختبارات،
وعميو أعباء إدارية مختمفة ،واجتماعات القسم والكمية والجامعة .وتتفق ىذه النتيجة مع
دراسة داوود ( ) 2100والتي أظيرت أن دور األستاذ الجامعي في تعزيز مفاىيم الوحدة
الوطنية من خالل شعور الطمبة بالمواطنة كان متوسط المستوى ،كما تتفق مع دراسة
الخوالدة ( ) 2102والتي أظيرت أن دور االستاذ الجامعي في تعميق قيم المواطنة جاء بدرجة
متوسطة .وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة المطرفي ( )2121والتي أظيرت ضعف دور
االستاذ الجامعي بالجامعة في تعزيز مفاىيم الوحدة الوطنية وتنميتيا.

نتيجة التشاؤه الجالح :هن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أعضاء هيئة التدريص
وفكاً ملتغريات الدرجة العمىية والتخصص ،واجلنص؟
 -بالنشبة ملتغري الدرجة العمىية:

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وتحميل

التباين األحادي ( ،)One-Way ANOVAلمكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات
الحسابية الستجابات المشاركين في الدراسة حول أبعاد الدراسة والدرجة الكمية وفقاً لمتغير

الدرجة العممية.
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جضٚي (:)2
ٔزبئج رذٍ ً١اٌزجب ٓ٠األدبصٌ (One-Way ANOVA) ٞضالٌخ اٌفغٚق ث ٓ١اٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ
الؿزجبثبد أفغاص اٌؼٕ١خ رج ًؼب ٌّزغ١غ اٌضعجخ اٌؼٍّ١خ
ِـزٜٛ
االٔذغاف
اٌّزٛؿظ
أثؼبص
لّ١خ (ف)
اٌؼضص
اٌزشون
اٌضالٌخ
اٌّؼ١بعٞ
اٌذـبثٟ
االؿزجبٔخ
أؿزبط
2222
2221
26
ِـبػض
*2222
12221
أؿزبط
اٌجؼض األٚي
2226
2222
62
ِلبعن
2222
2221
16
أؿزبط
أؿزبط
2222
6222
26
ِـبػض
*2222
2226
أؿزبط
اٌجؼض اٌضبٟٔ
1222
2222
62
ِلبعن
2222
2262
16
أؿزبط
أؿزبط
2221
2222
26
ِـبػض
اٌضعجخ
*2222
11211
أؿزبط
2222
2221
62
اٌىٍ١خ
ِلبعن
2222
2222
16
أؿزبط
ً
* طاد صالٌخ إدوبئ١ب ػٕض ِـز ٜٛاٌضالٌخ 22222 = α

يتضح من جدول ( ) 9وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1.10بين
تبعا لمتغير الدرجة العممية ،سواء أكان ذلك في
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة ً
االستجابات عمى فقرات البعد األول أم البعد الثاني أم االستبانة ككل .ولتحديد اتجاه الفروق
بين فئات متغير الدرجة العممية ،تم استخدام اختبار شيفيو ( )Scheffeلممقارنات البعدية
لدور جامعة الجوف في تعزيز مفاىيم الوحدة الوطنية لدى طمبتيا ،ولجميع المجاالت والدرجة
الكمية ،حيث جاءت الفروق بين فئة (األستاذ) وفئة (أستاذ مساعد) ولصالح فئة األستاذ
وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( .)1.10 = α
ويرى الباحث أن السبب في ذلك قد يعود إلى إطالع عضو ىيئة التدريس من رتبة
األستاذ عمى المناىج بصورة أكبر من عضو ىيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد ،كما أن
مناىج الدراسات العميا قد يكون ليا دور أكبر من مناىج مرحمة البكالوريوس في تعزيز
الوحدة الوطنية ،كون مناىج الدراسات العميا تحتوي عمى جانب بحثي وتطبيقي بصورة أكبر
من مناىج مرحمة البكالوريوس ،كما أن األستاذ في لديو حرية أكثر من خالل المنيج في
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الدراسات العميا لمتطرق لموضوع الوحدة الوطنية .وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة المطرفي
تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية.
( )2121والتي أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ً

 -بالنشبة ملتغري التخصص

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام اختبار "ت" لمعينات المستقمة ( Independent-

 )Samples T-testلمكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات
المشاركين في الدراسة ولجميع مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعاً لمتغير التخصص،

والجدول رقم ( )1يوضح ذلك.

جضٚي (:)12
ٔزبئج رذٍ ً١اسزجبع (د) (ٌ )T-TESTضالٌخ اٌفغٚق ث ٓ١اٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ الؿزجبثبد أفغاص
اٌؼٕ١خ رج ًؼب ٌّزغ١غ اٌضعجخ رج ًؼب ٌّزغ١غ اٌزشون
ِـزٜٛ
اٌّزٛؿظ االٔذغاف
أثؼبص
لّ١خ (د)
اٌؼضص
اٌزشون
اٌضالٌخ
اٌّؼ١بعٞ
اٌذـبثٟ
االؿزجبٔخ
2222
2222
22
إٔـبٔ١خ
اٌجؼض
*2222
6222
األٚي
2222
2222
22
طج١خ  /ػٍّ١خ
2222
2262
22
إٔـبٔ١خ
اٌجؼض
*2222
6226
اٌضبٟٔ
2222
6222
22
طج١خ  /ػٍّ١خ
2222
2221
22
إٔـبٔ١خ
اٌضعجخ
*2222
2222
اٌىٍ١خ
2222
2222
22
طج١خ  /ػٍّ١خ
ً
* طاد صالٌخ إدوبئ١ب ػٕض ِـز ٜٛاٌضالٌخ 22222 = α

يتضح من جدول ( )01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()1.10
تبعا لمتغير التخصص ،ولجميع مجاالت
بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة ً
الدراسة والدرجة الكمية ،وجاءت الفروق لصالح التخصصات اإلنسانية.
ويرى الباحث أن مناىج ومقررات الكميات اإلنسانية تتمحور حول الوحدة الوطنية وقيميا
في الجامعة بصورة أكثر من الكميات العممية ،أو أن عضو ىيئة التدريس في الكميات العممية
ليس لديو متسع من الوقت لمحديث في الموضوعات اإلنسانية ومنيا موضوع الوحدة الوطنية.
وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة كالب ( )2101والتي أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول دور الجامعات في تعزيز الوحدة الوطنية
لدى طمبتيا تعزى لمتغير التخصص ،كما وتختمف مع دراسة الثبيتي وحسن ( )2102والتي
أظيرت عدم وجود فروق جوىرية في مستوى المواطنة بوجو عام تعزى إلى التخصص.
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 -بالنشبة ملتغري اجلنص:

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام اختبار "ت" لمعينات المستقمة ( Independent-

 )Samples T-testلمكشف عن دال لة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات
المشاركين في الدراسة ولجميع مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تبعاً لمتغير الجنس ،والجدول

رقم ( )9يوضح ذلك.

جضٚي ( :) 11
ٔزبئج رذٍ ً١اسزجبع (د) (ٌ )T-TESTضالٌخ اٌفغٚق ث ٓ١اٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ الؿزجبثبد أفغاص
اٌؼٕ١خ رج ًؼب ٌّزغ١غ اٌضعجخ رج ًؼب ٌّزغ١غ اٌجٕؾ
ِـزٜٛ
االٔذغاف
اٌّزٛؿظ
أثؼبص
لّ١خ (د)
اٌزشون اٌؼضص
اٌضالٌخ
اٌّؼ١بعٞ
اٌذـبثٟ
االؿزجبٔخ
2222
2222
22
إٔـبٔ١خ
1
22222
اٌجؼض األٚي
طج١خ /
2222
2222
22
ػٍّ١خ
2222
222226
26
إٔـبٔ١خ
222
2222
اٌجؼض اٌضبٔ ٟطج١خ /
2222
622221
22
ػٍّ١خ
2221
226626
26
إٔـبٔ١خ
اٌضعجخ
222
2262
طج١خ /
اٌىٍ١خ
2222
2262
22
ػٍّ١خ
* طاد صالٌخ إدوبئ١ب ً ػٕض ِـز ٜٛاٌضالٌخ 22222 = α

يتضح من جدول ( )00عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
تبعا لمتغير الجنس ،ولجميع
( )1.10بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة ً
مجاالت الدراسة والدرجة الكمية.
ويرى الباحث أن عضو ىيئة التدريس سواء كان من الذكور أو االناث كان حكميم عمى
دور الجامعة ودور أعضاء ىيئة التدريس متقارب ،لما يمتمكون من معرفة وحكمة وميارة
عالية .كما أن الجامعة تقدم كافة التسييالت والبرامج واألنشطة في قسمي الذكور واإلناث
بدون تحيز أو تمييز ،باإلضافة إلى أن المقررات مشتركة في قسمي الطالب والطالبات .وتتفق
ىذه النتيجة مع دراسة كالب ( )2101والتي أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول دور الجامعات في تعزيز الوحدة الوطنية لدى
طمبتيا تعزى لمتغير الجنس ،كما وتتفق مع دراسة الثبيتي وحسن ( )2102والتي أظيرت
عدم وجود فروق جوىرية في مستوى المواطنة بوجو عام تعزى إلى متغير الجنس.
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التوصيات واملكرتحات:
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة قدم الباحث بعض التوصيات والتي تمثمت
بما يمي:
 -0بما أن نتائج الدراسة أظيرت مستوى متوسط لدور عضو ىيئة التدريس في تنمية الوحدة
المواطنة ،فإن الباحث يوصي بضرورة زيادة اىتمام أعضاء ىيئة التدريسية في جامعة
الجوف بتنمية الوحدة الوطنية لطمبتيم.
 -2بما أن نتائج الدراسة أظيرت فروق لصالح الكميات االنسانية ،فإن الباحث يوصي
بضرورة تعزيز الوحدة المواطنة في نفوس الطمبة وخاصة لطمبة الكميات العممية من
خالل اثراء البرامج واألنشطة الجامعية بالوحدة الوطنية.
 -2زيادة اىتمام جامعة الجوف بتوفر كافة الموارد واإلمكانيات لدى عضو ىيئة التدريس
التي تساعده عمى تعزيز الوحدة الوطنية لدى الطمبة.
 -2توفير ال دعم المادي والمعنوي ألعضاء ىيئة التدريس لتحفيزىم عمى تعزيز الوحدة
الوطنية لدى الطمبة.
 -0العمل عمى عقد الجامعة لدورات تدريبية ونشاطات وورش عمل تساعد الطمبة في تنمية
الوحدة الوطنية ،وبناء شخصية الطالب السميمة ،بما يحقق لو االستقاللية الذاتية ليكون
قادر عمى اتخاذ ق ارراتو لوحده دون الرجوع إلى األسرة أو الزمالء.
كما يأمل الباحث أن تؤدي نتائج ىذه الدراسة وتوصياتيا إلى طرح موضوعات بحثية
جديدة يقترحيا في ىذا الميدان الخصب ،منيا:
 -0إجراء مزيد من الدراسات واألبحاث المعمقة حول موضوع تعزيز مفاىيم الوحدة الوطنية
واالستقاللية الذاتية لدى الطمبة ،من خالل تناول متغيرات لم يتم تناوليا في ىذه
الدراسة.
 -2إجراء دراسات حول دور المناىج واألنشطة الجامعية في تعزيز مفاىيم الوحدة الوطنية
لدى طمبة جامعة الجوف ومن وجية نظر أعضاء ىيئة الدريس والطمبة.
 -2إجراء دراسات حول دور االعالم في تعزيز مفاىيم الوحدة الوطنية لدى طمبة جامعة
الجوف ومن وجية نظر أعضاء ىيئة الدريس والطمبة.
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 -2إجراء دراسات حول معوقات تنمية وتعزيز مفاىيم الوحدة الوطنية لدى طمبة جامعة
الجوف.
 -0إجراءات دراسات وأبحاث حول الوحدة الوطنية عمى مستوى الجامعات السعودية الحكومية
واألىمية ،والتعرف عمى األدوار التي تؤدييا كل جامعة.
 -2إجراء دراسات وأبحاث حول تعزيز الوحدة الوطنية في التعميم العام ودور التعميم العالي
في تعزيز جيوده التعميم العام.
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املراجع
أولًا :املراجع العربية:
أبو عينين ،عمي ( .)8008القيم اإلسالمية والتربية ،الطبعة السادسة ،المدينة المنورة ،مكتبة إبراهيم
الحمبي.

بكر ،محمد السيد .)8006( .مقومات وتحديات الوحدة الوطنية لدى عينة من شباب مدينة طبرجل
بالمنطقة الشمالية .أبحاث مؤتمر :الوحدة الوطنية ودورها في ترسيخ األمن ،جامعة الجوف،

برنامج

.586 - 555
تعزيز

الشخصية

السعودية،

رؤية

،8000

مسترجع

80

مارس

8080

من:

https://vision2030.gov.sa/ar/programs/NCEP
البغدادي ،عبدالسالم ( .)0990الوحدة الوطنية ومشكمة األقميات في إفريقيا .بيروت :مركز دراسات
الوحدة العربية.

الثبيتي ،محمد وحسن ،محمد .)8006( .دور لجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى طمبة جامعة تبوك،
مجمة جامعة الطيبة لمعموم التربوية.065 -049 ،)0(00 ،

جرار ،أماني والكساب ،عمي .)8008( .مدى مساهمة مساق التربية الوطنية فى تعزيز المفاهيم

السياسية والوحدة الوطنية لدى طمبة الجامعات االردنية من وجهة نظرهم .دراسات  -العموم

التربوية ،الجامعة األردنية.079 - 060 ،)8(09 ،

الحافي ،محمد ،و طبيل ،أدهم .)8007( .دور النخبة السياسية في تعزيز الهوية الوطنية لدى طمبة
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة .مجمة جامعة االستقالل لألبحاث ،جامعة االستقالل،8 ،

عدد خاص.074 – 040 ،

حمزة ،أحمد .)8004( .نحو إستراتيجية متكاممة لتعزيز قيم الوحدة الوطنية لدى الشباب السعودي .مجمة
اإلرشاد النفسي ،جامعة عين شمس ،مركز اإلرشاد النفسي.474 – 457 ، 08 ،

خميل ،عبدالرحيم .)8008( .المحافظة عمى الهوية الوطنية في ظل التحديات المعاصرة في المممكة
العربية السعودية :دراسة ميدانية .مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية ،جامعة أسيوط ،كمية التجارة،

.070 - 007 ، 54

سموم ،سعد .)8000( .دور الجامعات العراقية في نشر ثقافة الحوار وترسيخ الوحدة الوطنية ،مؤتمر"
الجامعة في خدمة المجتمع ،مركز دراسات الوحدة العربية.874-870 ،)078(08 ،
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السيف ،محمد .) 8008( .دور التعميم ووسائل اإلعالم فى تعزيز الهوية الوطنية فى المجتمع السعودي:
دراسة تطبيقية عمى بعض خريجى الجامعات .مجمة البحوث األمنية ،كمية الممك فهد األمنية،

مركز الدراسات والبحوث.96 – 60 ،)78(88 ،

عساف ،محمود .)8080( .دور مسيرات العودة في تعزيز الوحدة الوطنية وسبل تفعيمه :دراسة ميدانية
عمى طمبة الجامعات الفمسطينية .مجمة الدراسات المستدامة ،مؤسسة الدراسات المستدامة،)0(8 ،

.090 - 050

كالب ،أمجاد .)8008( .تصور مقترح لتطوير دور األنشطة الطالبية في الجامعات الفمسطينية لتعزيز
الوحدة الوطنية لدى طمبتها ،رسالة ماجستير غير منشورة .الجامعة اإلسالمية ،غزة.

المطرفي ،رياض .)8080( .دور أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة الجوف في

تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية وقيمها لدى طالبهم من خالل مقرر الثقافة اإلسالمية .مجمة جامعة

الجوف لمعموم التربوية ،جامعة الجوف.056 -005 ،)0(6 ،

المقصودي ،محمد .)8007( .الدور الوطنى لمجامعات السعودية فى تحقيق األمن الفكرى الشامل
وتعزيز قيم الهوية الوطنية لدى الناشئة .مجمة البحوث األمنية ،كمية الممك فهد األمنية ،مركز

البحوث والدراسات.70 – 00 ،)68(86 ،

وطفة ،عمي والشريع ،سعد .)8008( .دور جامعة الكويت في تعزيز قيم المواطنة لدى طالبها :آراء
عينة من طالب جامعة الكويت .شؤون اجتماعية ،جمعية االجتماعيين في الشارقة،)040(05 ،

.055-99

وطفة ،عمي والصويالن ،زهاء .)8009( .آراء طالب جامعة الكويت ومواقفهم إزاء بعض التحديات
االجتماعية والسياسية الراهنة .حوليات اآلداب والعموم االجتماعية.080-9 ،)580(09 .
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