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 كاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهنور القيادات األد
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Identity with Female Students from their Point of View  
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 :البحث ملخص

اتها من وجهة نظرهن، هدفت الدراسة إلى معرفة دور القيادات االكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى طالب

(، وقد تم 714وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من طالبات البكالوريوس، وبلغ عددهم )

( عبارة ُوزعت على أربعة أبعاد، هي تعزيز قيم )االنتماء للوطن، الوالء للوطن، المسؤولية 02بناء استبانة مكونة من )

تزاز بالوطن(، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن القيادات االكاديمية بجامعة الطائف تمارس تعزيز االجتماعية، االع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة ، البات من وجهة نظرهن بدرجة عاليةالهوية الوطنية لدى ط

ظرهن تعزى لمتغير ي تعزيز الهوية الوطنية ككل لدى الطالبات من وجهة نحول دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف ف

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة ، التخصص الدراسي

رهن ظجتماعية( لدى الطالبات من وجهة نالطائف في تعزيز الهوية الوطنية ككل وبُعدّي )قيم االنتماء للوطن، قيم المسؤولية اال

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية ، تعزى لمتغير السنة الدراسية

جهة وبجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية في بُعدّي تعزيز )قيم الوالء للوطن، قيم االعتزاز بالوطن( لدى الطالبات من 

 نظرهن لصالح طالبات السنة الدراسية الثانية.

للغة العربية اوكانت أبرز توصيات الدراسة: تشويق الطالبات للغة الفصحى بإقامة مسابقات ثقافية وجوائز تحفيزية لمن يتحدث 

ادات األكاديمية حث القي، ةيز بها المملكة العربية السعوديتخصيص قاعة لعرض أهم المواقع التاريخية واالثرية التي تتم، الفصحى

في جامعة الطائف على حث أعضاء هيئة التدريس بتناول مواضيع من شأنها تعزز الحس الوطني بما يعزز الهوية الوطنية في 

 .0202ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 

 الهوية الوطنية، القيادات األكاديمية، جامعة الطائف، الطالبات الكلمات المفتاحية:
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The Role of Academic Leaderships at Taif University in Strengthening the National 

Identity with Female Students from their Point of View  

 

Abstract: 

This study aimed to identify the role of the academic leaderships at Taif University in 

strengthening the national identity with female students from their point of view. A survey 

descriptive approach was used in this study. The sample of the study was (417) female 

undergraduate  students. A questionnaire was composed of (20) items distributed over four 

dimensions: values of national affiliation, values of national loyalty, values of social responsibility, 

and values of national pride. The study revealed the following findings: The degree of 

strengthening the female students' national identity,  by the academic leaderships at Taif University 

from their point of view was high, There were no statistically significant differences between the 

sample's responses about the role of the academic leaderships at Taif University in strengthening 

the national identity as a whole with female students from their point of view attributed to the 

variable of major, There were no statistically significant differences between the sample's 

responses about the role of the academic leaderships at Taif University in strengthening the 

national identity as a whole and the two dimensions (values of national affiliation and values of 

social responsibility) with female students from their point of view attributed to the variable of 

year of study, There were statistically significant differences between the sample's responses about 

the role of the academic leaderships at Taif University in strengthening the national identity in the 

two dimensions (values of national affiliation and values of national pride) with female students 

from their point of view in favor of the students in the second year of the study. 

The most significant recommendations are thrilling the students to the standard Arabic through 

organizing cultural competitions and providing incentive awards to those who speak it, assigning 

a hall for showing the most important historical and archaeological sites. 

Urging the academic leaderships at Taif University to urge the faculty members to address topics 

that strengthen patriotism in the light of vision 2030 of the kingdom of Saudi Arabia. 

Keywords: National Identity, Academic leaderships, Taif University, Female students 
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 Research contentمحتوى البحث/ 

 Introduction/ المقدمة

يشهد العصر الحديث تطوراً سريعاً لثورة المعلومات واالتصاالت، االمر الذي أدى لالنفتاح العالمي وإلغاء القيود بين الدول. 

غيرات ة، تمثلت في التوبرزت نتيجة لذلك عدة تحديات واجهت المجتمعات العربية بصفة عامة والمجتمع السعودي بصفة خاص

التي أدى إليها االنفتاح الفكري واالقتصادي واالجتماعي والثقافي، والذي ترك أثراّ بارزاّ على الهوية الوطنية للدول وعلى األجيال 

 الناشئة.

تهديداً للهويات (، مما مثل 1، 0214وقد دفع هذا االنفتاح والعولمة األفراد إلى تكوين مجتمعات وهويات افتراضية )صالح،      

الوطنية التقليدية في البلدان المتقدمة والنامية، حيث تأثرت كثير من شرائح المجتمع تأثرت بهذه التغيرات التي انعكست أثارها 

(. مما تتطلب من الحكومات أن تتبنى سياسات تعليمية 07، 0214على والئها وهويتها وتماسكها الوطني )الزبون والسرحاني، 

 واجهة هذه التحديات والمحافظة على الثقافات والهوية الوطنية.وتربوية لم

فالهوية الوطنية تمثل الوعاء الذي يحوي جميع المكونات الحضارية والتاريخية والثقافية للشعوب، وانعكاساّ لصورة شعوبها 

معات حي والمدينة والعمل، إنتهاءاّ بالجاالحالية والمستقبلية، بدءاّ بالتنشئة األسرية مروراّ بالمدرسة، ومن ثم مكونات وبيئات ال

 ((. Natanel, 2016,287ومؤسسات الوطن المختلفة

وقد كان من أولويات الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية التأكيد على تنمية وتعزيز الهوية الوطنية ألفرادها، وحمايتهم      

لى انتمائهم ووالئهم الوطني، من خالل تمكين وتعزيز شخصيتهم ووعيهم وتحصينهم من األفكار والثقافات الهدامة، التي تؤثر ع

 (.11، 0202الوطني )مكتب تحقيق الرؤية، 

على أن أهــم التوجهــات االستراتيجية لها هي بناء المواطـن السـعودي  0202كما أكدت رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية      

، 0202حيث عملت المملكة وفقاّ لهذه الرؤية على تعزيز الهوية الوطنية )الشريف والروقي،  للنهوض بـدوره فـي بنـاء الوطـن

(. أن الهوية والوطنية وقيم المواطنة واالنتماء قد تمر بمراحل قد تذبل فيها أو تخف أحياناّ عند انتماءات بعض المجموعات 011

عليمية والوطنية في ترسيخ مفهوم الهوية بين مواطنيها، والجهل الصغيرة في داخل الدولة، ويساعد في ذلك ضعف المؤسسات الت

بالدين وبالسياسة، واالفتقار للشفافية والمحاسبية، وانتشار التصنيفات والتمايزات االجتماعية، وقلة الفرص، وتراجع مستوى 

وطنية واالنتماء لدى األفراد (.  ويتضح مما سبق أهمية تعزيز الهوية ال11، 0202جودة الحياة، وضياع الحقوق )الخطيب، 

وبالذات لفئة الشباب لكونهم عماد المستقبل وركيزته األساسية، حيث تعد الجامعات أهم المؤسسات التعليمية الفاعلة في المجتمع 

مؤهلة لعلى المستويين التعليمي والتربوي، المتالكها أدوات تنمية الوعي والثقافة وغرس الهوية الوطنية عند األجيال الشابة ا

(. ومن جانب اخر اكدت عدة دراسات على ان القيادات األكاديمية لها الدور 042، 0212لقيادة المجتمع في المستقبل )هاشم، 

األكبر تجاه المجتمع في تعزيز الثوابت والهوية الوطنية والدفاع عنها والمحافظة على تماسكها بين أبنائها كدراسة )الحارثي، 

 (.  0212(، )عماشة، 0212(، )عبد الرحمن، 0211، )اّل سويدان، (0202(، )الطيار،0202

حيث تعتبر القيادات األكاديمية المحرك الرئيس لتحقيق األهداف العامة التي تسعى اليها الجامعات ومن أهمها الحفاظ على      

االكاديمية تشجع القيم االجتماعية وقيم ان القيادات  الهوية الوطنية والتركيز على خدمة المجتمع وتقوية روابط االنتماء له،

، 0222المشاركة واالنتماء والوالء وااللتزام، مما يساهم ذلك في تحقيق األهداف التعليمية والوطنية تجاه المجتمع )الغامدي،

03.) 
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ل الدور الوطنية، من خال كما أن للجامعات في المملكة العربية السعودية دور هام في جانب التنمية السياسية في تعزيز الهوية     

الطليعي للقيادات األكاديمية في توجيه مسار وعي الطلبة نحو مفهوم أفضل للهوية الوطنية، وأن يتم  إعداد الطلبة للتعامل مع 

لى ع التحديات المعاصرة الدينية والثقافية واالجتماعية واألمنية والتقنية، ومواجهتها لتحقيق التألف واللحمة الوطنية، والحفاظ

استقرار وتماسك المجتمع من خالل المناهج واألنشطة الطالبية، وإدراج مواضيع عن الهوية الوطنية في المناهج الدراسية، 

 وزيادة المناشط الوطنية، وتقويم مفاهيم الهوية الوطنية وتنميتها، وانتقاء األستاذ القدوة لإلشراف على البرامج الوطنية، ألنها تسهم

 (. 113، 0202ت الطالب)الشهراني،في تشكيل شخصيا

ومن هنا يأتي دور الجامعات متمثلة في قيادتها األكاديمية في تدعيم قيم الهوية الوطنية لدى طالب الجامعة، الذين يمثلون ثروة 

يمية من كاداألمم، وتحملها العب األكبر في مسئوليتها االجتماعية تجاه المجتمع والوطن، حيث تسخر كل إمكانياتها وقدراتها األ

أجل تنمية مفاهيم الهوية الوطنية، وتعزيز الوعي الوطني من خالل توعية عقول الطالب وتنويرهم الى خطورة زعزعة هويتهم 

 (.011، 0211الوطنية )الغامدي، 

في  معة الطائفوبذلك يتضح أهمية دراسة الدور الذي ينبغي ان تقوم به القيادات األكاديمية بالجامعات السعودية ومنها جا     

 تعزيز الهوية الوطنية واالنتماء الوطني لدى الطالبات وهو ما تحاول الدراسة الحالية تسليط الضوء عليه.

 :مشكلة الدراسة

تمثل الهوية الوطنية محور اهتمام المؤسسات التعليمية على اختالف مستوياتها بغية تعزيزها والحفاظ عليها وتثبيتها في      

( ودراسة 0213لفة، ولقد اكدت على ذلك بعض الدراسات العلمية التي أجريت بهذا الصدد ومنها دراسة الزهراني)األجيال المخت

( دور الجامعات السعودية في تعزيز الهوية الوطنية وإعداد وتهيئة الطالب للتعامل مع متغيرات الحياة واالنفتاح  0211الغامدي)

طنية والعالمية المعاصرة وتداعياتها وذلك إلن إعداد الطالب وتعزيز الروح والهوية الحضاري والثقافي، ومجابهة التحديات الو

 الوطنية من أهم أدوار ومسؤوليات الجامعات السعودية والقيادات األكاديمية فيها. 

حيث أكدت  0202ومن أبرز الشواهد على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية ورودها كأحد أهم مستهدفات الرؤية الوطنية      

الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية على أهمية االعتزاز بالهوية الوطنية والفخر باإلرث الثقافي العريق )رؤية المملكة 

0202 ،10 .) 

عليها،  ةورغم الجهود التي تبذلها القيادات االكاديمية بالجامعات السعودية في سبيل تنمية وتعزيز الهوية الوطنية والمحافظ     

 إال أن هناك بعض الدراسات التي كشفت عن بعض العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك الهدف ومنها دراسة الزبون والسرحاني

( التي اشارت الى أن تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لدور الجامعات السعودية في مواجهة التحديات الثقافية المتعلقة 0214)

( إلى وجود عقبات تقف أمام الجامعات في 0202نية دون المستوى المطلوب بينما توصلت دراسة الطيار)باالنتماء والهوية الوط

تعزيز الهوية الوطنية،  ومن جانب اخر فقد اكدت دراسات علمية أخرى على ضرورة إيجاد استراتيجيات وإجراءات أكثر مناسبة 

( ودراسة الزبون 0211( ودراسة اّل سويدان )0213ة الزهراني )لتعزيز قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات السعودية وكدراس

 (. 0211والخوالدة والزبون )

 وبناء على ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:      

 ما دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن؟ 

 رع من السؤال الرئيس األسئلة التالية: ويتف
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 أسئلة الدراسة:

 ما دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم االنتماء لدى طالباتها من وجهة نظرهن؟ -1

 ما دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم الوالء لدى طالباتها من وجهة نظرهن؟ -0

 مية بجامعة الطائف في تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية لدى طالباتها من وجهة نظرهن؟ما دور القيادات األكادي -0

 ما دور القيادات األكاديمية في جامعة الطائف في تنمية قيم االعتزاز بالوطن لدى طالباتها من وجهة نظرهن؟ -7

عينة الدراسة نحو دور ( بين متوسطات استجابات أفراد α≥2.23هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى ) -3

القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن تعزى للمتغيرات التالية 

 )التخصص، السنة الدراسية(؟

 :أهداف الدراسة

 ماء.ها من خالل تحقيق قيم االنتالتعرف على دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى طالبات -1

 التعرف على دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى طالباتها من خالل تحقيق قيم والوالء.  -0

سؤولية مالتعرف على دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى طالباتها من خالل تحقيق قيم ال-0

 االجتماعية.

التعرف على دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى طالباتها من خالل تحقيق قيم االعتزاز  -7

 بالوطن.

ائف طالكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة ال -3

 في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن تعزى للمتغيرات التالية )التخصص، السنة الدراسية(.
 

 أهمية الدراسة:

 األهمية النظرية:

كونها تعالج موضوع الهوية الوطنية التي تعد من القضايا المهمة التي ينبغي طرحها ومناقشتها وترسيخها في وجدان الطالبات  -1

 صوصاّ في هذا العصر الذي يتجه فيه العالم إلى العولمة واالنصهار الثقافي بين دول العالم. خ

كما تتضح أهميتها في حاجة المجتمع السعودي لمثل هذا النوع من الدراسات، حيث لم يتم دراسة دور القيادات األكاديمية  -0

 هة نظرهن، على حد علم الباحثة.بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى طالباتها من وج

قد يستفيد من هذه الدراسة الباحثون كما أنها تعد هذه الدراسة إضافة علمية للمكتبة العربية في موضوع تعزيز الهوية الوطنية -0

يمية في دواالنتماء للوطن وتتضمن إضافة علمية لألدب النظري في القيادة التربوية كونها تركز على تحديد دور القيادات االكا

 تعزيز الهوية الوطنية للطالبات.

 األهمية التطبيقية فتتمثل فيما يلي: 

تسلط الضوء على واقع دور القيادات االكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية من أجل وضع الخطط واألليات -1

 ز وتنمية الهوية الوطنية لدى الطالبات.المناسبة لضمان تدعيم القيادات األكاديمية بدورها المطلوب منها في تعزي

كما تكتسب الدراسة أهمية خاصة من خالل ما تطرحه من مقترحات لتعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات تماشياّ مع رؤية -0

 الرامية الى إعداد المواطن الصالح المنتمي لوطنه. 0202المملكة 
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 :حدود الدراسة

الحالية على تناول دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة 

 بأبعادها )االنتماء، الوالء، المشاركة المجتمعية، االعتزاز بالوطن( لدى الطالبات.

  الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة الحالية على الطالبات المنتظمات في مرحلة البكالوريوس بجامعة الطائف.

الحدود المكانية والزمانية: اقتصرت الدراسة على جامعة الطائف، )المقر الرئيسي في الحوية(. وتم تطبيق أداة الدراسة الميدانية 

 م.0201-0202في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 

 مصطلحات الدراسة:

حقيقة الشخص المتضمنة صفاته الجوهرية، والتي الهوية: تعبر الهوية عن مجموعة من الصفات التي تتعلق بشخص ما، وبأنها 

 (.40، 0222تميزه عن غيره وتجعل له ذاتًا مستقلة. )خضر،

وتُعرف الهوية في هذه الدراسة إجرائياّ بأنها: تُعبر عن هوية المواطن السعودي ذاته، وتميزه عن المواطنين السعوديين واألخرين، 

 مع والوطن الذي ينتمي إليه.وتعبر عن إحساسه وشعوره المستمد من المجت

الوطنية: تشير الى شعور وانفعال وجداني، وعاطفة وحب ووفاء وانتماء للوطن واألرض والشعب والتراث والحضارة، وااللتزام 

بالحقوق والواجبات واحترام القوانين، وحماية الوطن والدفاع عنه بكل غالي ونفيس، حرصاّ على تماسكه ووحدته وسالمته، 

 (.0214على تقدمه ونموه وتطوره )باداود، والعمل 

تُعرف الوطنية إجرائياّ: بما يمتلكه المواطن السعودي من مشاعر حب ودفاع عن تاريخه ومجتمعه ووطنه في كل األوقات، 

 وااللتزام بالحقوق والواجبات والقوانين التي تحددها الدولة.

مة التي تتفق عليها جميع مكونات الوطن قيادة وشعباً، وقد استقرت هذه الهوية الوطنية: تشير الهوية الوطنية إلى الصبغة العا

(. وتعرف الهوية الوطنية إجرائياّ: بأنها تشير 022، 0202الصبغة عبر التاريخ والجغرافيا، لتميز حامليها عن سواهم )الحارثي، 

يعبر عنها بأربعة أبعاد بقيم االنتماء والوالء إلى ارتباط المواطن السعودي بوطنه، وتميز الوطن السعودي عن بقية البلدان، و

 والمسؤولية االجتماعية واالعتزاز بالوطن.

القيادات األكاديمية: تُعرف القيادات األكاديمية إجرائياّ: بأعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بجامعة الطائف، ويشغلون مناصب 

 هم، ورؤساء األقسام األكاديمية ونوابهم.إدارية كمدير الجامعة، ووكالئه، وعمداء الكليات ووكالئ
 

 المبحث األول: اإلطار النظري:

 أوالً: الهوية الوطنية:

 مفهوم الهوية الوطنية:

 (.221، 0227الهوية لغةً: هي حقيقة الشيء، التي تميزه عن غيره )مجمع اللغة العربية، 

 (.7حيث تستطيع تميزه عن غيره من األشياء )السيف، ت د، الهوية اصطالحاً: هي جملة المعالم التي تجعل الشيء هو نفسه، ب

 (.731الوطنية لغةً: مأخوذة من الوطن وتشير إلى "موطن االنسان ومحله" )ابن منظور، ت د، 

، 0222الوطنية اصطالحاً: تعني حب الوطن وهي إشارة واضحة إلى مشاعر الحب وما ينبثق عنها من استجابات عاطفية )كاظم، 

031.) 
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يقصد بالهوية الوطنية الوعاء الكبير الذي يستوعب كل طوائف ومكونات المجتمع ويعترف بهم، فهي كائن يتجسد في نفوس  إذاً 

 (.117، 0214أبناء الوطن كجزء من تكوينهم الوجداني والنفسي والذهني )أحمين، 

ر وية المجتمع إلى أفراده مشاعر األمن واالستقراوبالتالي تشير الهوية الوطنية بانها كيان يجمع بين انتماءات متكاملة، وتمنح ه

والطمأنينة والشعور بالثقة واألمن واالستقرار، وقد يكون المجتمع متعدداً بانتماءات وفئات وجماعات عرقية، دينية، سياسية، أو 

تركة، تمثل مصالح اجتماعية، لذا يتوجب على السياسيين العمل على دمج هذه االنتماءات المتنوعة، للوصول إلى هوية مش

 (.02، 0223الجماعة بانتماءاتها الطبيعية المختلفة )على، 

وتُفّسر الهوية الوطنية في قاموس علم االجتماع أنها الشعور الجمعي في تجانس االفراد وامتثالهم لقوانين المجتمع، وتعاونهم مع 

غة، وكل ما يثير الفخر وينمي االعتزاز، ورغبتهم في النظم السياسية، واالشتراك في مجموعة من العوامل كالدين والزي والل

 (.Fairchild,1977,329حياة متحدة )

حيث يٌنظر للهوية الوطنية بأنها االنتماء لألرض الذي يعني الوطن، ويجب أن تنعكس أفعاالً بما تعنيه من االستقرار والدفاع عن 

عاون والتمسك بالقيم السائدة واحترام وجهة نظر االخر إن لم تمس الوطن، واالنتظام العام في المجتمع ضمن نسيج قائم على الت

 (.00، 0211االنتظام العام وسيادة الوطن )لقيمان، 

وبناًء على ما سبق يتضح أن الهوية الوطنية تعني: شعور بحب الوطن والوالء واالنتماء الكامل بارتباط باطني نحوه، يدفعنا 

 دمه، ودعمه واالعتزاز بإنجازاته.بالمسؤولية تجاهه، والمشاركة في تق

 أهمية الهوية الوطنية:

إن الهوية الوطنية لها أثر كبير في حياة المجتمع، ويمكن أن يدركوا ويشعروا ويلمسوها األفراد الذين يعيشون في هذا اللب فهي 

 (:01، 0212)الديب، 

 تنتج نمط الحياة المميز للمجتمع الذي يعتز بذاته. -1

 نضباط المجتمعي في القوانين والقيم واألخالق ومعايير األداء المهني.ترفع مستوى اال -0

 تعزز من مفاهيم وقيم عديدة في المجتمع تعمل على سالمة السلم االجتماعي واستقرار -0

 لمجتمع، وتوفر البيئة المناسبة للتطور والتنمية.ا

 ويمكن القول أيضاً:

 (.002، 0202د بلده )الرويس، تعتبر وسيلة التعريف بالفرد خارج حدو انها -1

 جزء ال يتجزأ من مكان والدته، تعلي من شأن الفرد والمجتمع، فهي تمثل ثقافة الفرد ولغته وحضارته وتاريخه، وهي -0

 (.00، 0211وتزيد من الوعي بالذات )لقمان، 

أجل اعداد طالب يعتز بهويته  منيتضح مما سبق امتالك الطلبة للهوية أصبح ضرورياً لمواجهة تحديات المجتمع المعاصر، و

 (.000، 0214يجعله يدرك أهميته وأهمية وطنه )أحمد، 

 فالتمسك بالهوية الوطنية هو الذي يحفظ للمجتمع بقاءه وال يذوب في الهويات األخرى.

ن أوجب افتنا وأصالتنا م"إن الِحفاظ على هويتنا العربية واإلسالمية وتراثنا وثق -حفظه هللا-كما قال خادم الحرمين الملك سلمان 

 (.0214واجباتنا، ومكانة كل أمة تقاس بمقدار اعتزازها بقيمتها وهويتها" )الملك سلمان، 
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 أبعاد الهوية الوطنية: 

واجباته يدفعه في أن يكون مسؤوالً عن القيام ب االنتماء الوطني يقصد باالنتماء شعور الفرد بالفخر واالنتماء لبلده، وهذا الشعور .1

 (.34، 0211ؤوليته تجاه وطنه، وتتمثل في االنتساب الحقيقي للوطن والعمل من أجله )أبو المعاطي ومنصور، ومس

يعبر االنتماء عن الجانب العقلي للفرد، حيث يشعر باالنتماء للوطن وهو اتجاه إيجابي مدعم بالحب ويترتب عليه االلتزام و

 (.Al-Sabeelahl1, Alraggadl & Abou- Ameerh, 2015, 89واالنسجام مع الجماعة )

 (.300، 0213للخطط التربوية )الزهراني،  ويعد االنتماء للوطن هدفاً محوريا يجب أن تسعى إليه القيادات االكاديمية عند وضعها

 اً في داخل الفرد تجاه جماعة ما، تأييد الوالء للوطن يقصد بالوالء الطاعة أو الخضوع نحو موضوع معين، ويدل على شعور .0

 (.04، 0214وإخالصاً لها )فتيحة، 

تمائه بسلوك معين، نحو مصلحة ما تتعلق بان ويعبر الوالء عن الجانب نفسي اجتماعي عاطفي، وجانب سلوكي يدفع الفرد للقيام

 (.111، 1220للوطن )عبد التواب، 

يمية تجاه جملة من األفكار وغيرها داخل ويشير الوالء للوطن إلى انعكاس السلوكيات اإليجابية التي تسلكها القيادات األكاد

 (.47، 0213المجتمع، بشرط أن تتسق مع العقيدة )زهو.

قدم المجتمعية فعالة، فهو ي المسؤولية المجتمعية: وتعبر عن كون الفرد ينتمي لوطنه ولديه والء له، حتى تكون مشاركته .0

عالة والتفاعل اإليجابي في كل ما يتعلق بمجتمعه، وينعكس على للمجتمع من قدراته وجهوده، من خالل المشاركة االجتماعية الف

 (.0، 0223سلوكه في تعزيز الرغبة في االرتباط باآلخرين )على، 

إن تشجيع الطالب على المشاركة االجتماعية، يجعل األمة محافظة على أغلى ثرواتها وتنميتها ورعايتها، ويظهر ذلك في انتقال 

فيصبحون أكثر إدراكا للمتغيرات المؤثرة في مجتمعهم، ويحددون مواقعهم وفقاً لهذه المتغيرات )أحمد، الشباب إلى مرحلة الرشد، 

0227 ،01.) 

وتشير قيم المسؤولية االجتماعية للطالب إلى تشكيل منعطفاً مهماً في ترسيخ الهوية الوطنية واستكشافها بصورة أكثر عمقاً 

 (101، 0202وشمولية )الدين. العامر، 

لألسرة والمؤسسات في المجتمع، فكل  االعتزاز بالوطن: يقصد به تعزيز االنتماء الحضاري للوطن من خالل انتماء الفرد .7

هؤالء يؤثروا في مستوى اعتزاز الفرد بوطنه. بدءاً بالتربية فهي تخاطب عقل ووجدان المواطن لتمده بالمعارف الالزمة عن 

ة وقيمة، تعزز وتنمي إحساسه بالفخر واالعتزاز بوطنه، وتحفزه على اإلخالص والعطاء تاريخ بالده وتشكل لديه منظومة أخالقي

 (. 01، 0224من ناحية وقادراً على معرفة حضارته والدفاع عنها من ناحية أخرى )الجيار، 

ة ما مة ومعالجيشير االعتزاز بالوطن بضرورة توعية الطلبة لما يجرى في المجتمع من أحداث، حتى يتمكن الفرد من المساه

 (. 02، 0227يعوق تقدم المجتمع، لتحديد حجم متطلبات التنمية مما يولّد الشعور بالفخر واالعتزاز )مكروم،

وبخاصة في ظل ثورة المعلومات التي أدت للتدفق المعرفي، ومن هنا ال بد من امداد الطلبة بكيفية التعامل مع الثقافة العالمية 

 (.301، 0213قاء واالختيار، والحفاظ على هوية المجتمع )الزهراني،بمنهجية، حيث يمكنها االنت
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 ثانياً: القيادات األكاديمية:

تعتبر القيادة من أهم موضوعات علم اإلدارة، حيث أصبحت القيادة االكاديمية المعيار الذي يحدد نجاح المؤسسة، فهي جوهر 

قيام جميع الكادر التعليمي واإلداري بواجباتهم من أجل تحقيق خططها  العميلة اإلدارية، وقلبها النابض، فهي تؤدي دور بارز في

 (.0212،412االستراتيجية والتنفيذية. ويعتبر الدور اإلداري الذي تؤديه؛ "اإلطار المعياري للسلوك" )الثبيتي، 

ل إعداد الطلبة اإلعداد الصحيح ويعتبر رئيس الجامعة القائد األول والمسؤول، الذي يتولى عملية إدارة الجامعة ونجاحها من خال

 (. 721، 0201ألنهم أساس نهضة المجتمع )عقيلي، 

وتتعدد وظائف قائد الجامعة ومن أبرزها توفير بيئة تعليمية ووطنية يسودها التفوق والتعاون والمحبة والمشاركة رفع الروح 

عمري، لمي للطالبات واالرتقاء بالقيم والهوية الوطنية )الالمعنوية للطالبات تجاه اإلبداع واالبتكار، وتحسين مستوى التحصيل الع

0211 ،41 .) 

حيث تعتبر القيادات األكاديمية من أدوات التنمية المؤهلة لتطوير المجتمع، وتكون بذلك إحدى العوامل المؤثرة في العملية التعليمية 

 (.02، 0211والوطنية )العيد وناصر، 

لمعالم الذي سيكون عليها الوطن في المستقبل، وترسم الطرق التي يمكن أن تكون عليها أفضل وألن القيادات األكاديمية تحدد ا

 (. 141، 0213مخرجات العملية التعليمية )الغالبي والزبيدي ،

مة في هلذا يقع عليها مسؤولية تشجيع االلتزام واالنتماء وتعزيز قيم المشاركة، القيم االجتماعية، وقيم الهوية والمواطنة، والمسا

 (.043، 0211صنع القرارات الحاسمة اتجاه المواقف والقضايا التي تتعلق بالجامعة والمجتمع )الغامدي، 

حيث لم يعد دور القيادات االكاديمية مرهون بالدور التقليدي؛ بل اتسع ليشمل أدوار أخرى جديدة تتعلق بمدى مواكبتهم للتغييرات 

 (. 447، 0212المحلية والعالمية )الثبيتي، 

وتعتبر القيادات االكاديمية العنصر المحوري لتحقيق ما أُِنيَطت به من أهداف وغايات لمواجهة التغييرات المعاصرة والتعامل 

 (. 441، 0212معها بكفاءة )الثبيتي، 

ن اجل بشكل دائم ومتجدد م وبالتالي إن القيادة األكاديمية تقوم بدور بالغ األهمية في إعداد الكوادر والقيادات المستقبلية        

مية وتطوير حتى يستطيعوا تن إمداد مؤسسات الوطن بهذه القيادات الشابة، من خالل قدرتها على صقل الطلبة بالعلم والقيم الوطنية،

هداف ألمجتمعهم واالرتقاء بوطنهم، ولهذا يتطلب أن تكون القيادات األكاديمية ذات كفاءة عالية من خالل تدريبهم لتحقيق هذه ا

 السامية.

 دور القيادات االكاديمية في تعزيز الهوية الوطنية:

يساهم التعليم في كل مراحله في تشكيل الهوية الوطنية بشكل كبير، وينميها ويعززها في مراحل التعليم المتقدمة )عبد 

 (. 00، 0212الرحمن،

القتصادية والثقافية واالجتماعية، من خالل الوظائف التي حيث يؤدي التعليم العالي دوراً مهما في جميع المجاالت السياسية وا

 (. 100، 0212يقوم بها التعليم الجامعي، إذ يضع التعليم نفسه في خدمة بناء الشخصية الجامعية لدى الطلبة )القحطاني، 

تقاليد والمعتقدات القيم والعادات والوتقوم مؤسسات التعليم العالي بدور هام في التربية الوطنية وتعزيز الهوية الوطنية، والتأثير في 

السائدة في المجتمع، وتعـد األداة الفعالة في نقل القيم والمعارف اإليجابية للطلبة، ليكونوا أفراد فعالين في المجتمع الذي ينتمون 

 اً،لطلبة علمياً وسياسيإليه، ويعد دور القيادات والكوادر األكاديمية عنصراً فعاالً في تعزيز الهوية الوطنية، ويتم تنمية ا
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واستثارة عقولهم بالقضايا الوطنية التي تحيط بهم، ليهتموا بها ويبحثون عن حلول لها، وتنمية شعورهم بمسؤوليتهم بالمشاركة  

 .(074، 0212المجتمعية، فالقيادات األكاديمية معلماً وموجهاً للطالب )أبو عراد، 

لعوامل التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الوطنية، ودورها يكمن في كونها قدوة للطلبة، وتعتبر الكوادر والقيادات األكاديمية عصب ا

لذلك يجب أن تحفز الطلبة على االعتزاز بهويتهم، واالنتماء إلى ثقـافتهم ولغـتهم ووطـنهم، ودعوتهم إلى الحضور والمشاركة 

بهذا الفائدة على الطلبة في تنمية سلوكهم ونمو شخصياتهم، وفي قضايا الوطن، والمشـاركة الوطنية الفعالة في الحوار التي تعود ب

 ةتكون القيادات األكاديمية الناقل األمين لقيم المجتمع الثقافية واالجتماعية والسياسية، من خالل نقل وغرس القـيم الوطنيـة المطلوبـ

 (.  13، 0222)عطية، 

بين جميع مؤسسات التعليم، وتنسيق وتكامل مـع المؤسسـات األخرى  إن صقل الهوية الوطنية للطالب، يتعزز بوجـود تعاون وثيق

ذات الصلة التربوية التي يتعرض لها الفرد كوسائل اإلعالم، والصـحف والمجـالت، ووسائل الترفيه، والتفاعل مع اآلخرين، 

ي تساعد في زيز الهوية الوطنية التفالبيئة والمجتمع تعتبر اليوم معلم أساسي باإلضافة للمؤسسـات التعليمية، يعملون على تع

 (.31، 0212الحفاظ علـى التـراث الحضاري في ظل العولمة الجارفة )عبد الرحمن، 

حيث يقع على القيادات االكاديمية دور تنظيم العملية التعليمية ووضع القوانين واللـوائح التـي تحكـم طبيعة العالقة بين الجامعة 

التي تتوافق مع االحتياجات التنموية للمجتمع الذي تنتمي إليه، التي تكتسب هويتها من هويـة هـذا والطلبة فيها، ووضع المناهج 

المجتمع، وتسعى إلى تطويرها حسب متطلبات العصر الحديث، ومن ثم نقلها إلى األجيال القادمة مع الحفاظ على المبادئ األساسية 

 (. 77، 0212التي تشكل هوية المجتمع الوطنية )عبد الرحمن، 

ويمكن تحقيق ذلك من خالل االعتناء بالهوية الوطنية بحسب وثيقة سياسة التعليم في المملكة التي تضمنت ما يلي )دليل النمو 

 (:10-4، 0202المهني،

 تعزيز االنتماء للوطن في نفوس الطالّب، والحرص على امنه واستقراره. -1

 وتعزيز القيم االجتماعية اإليجابية. تعريف الطالّب بحقوقهم وواجباتهم تجاه الوطن، -0

 تعليم الطالّب بإنجازات الوطن ومميزات المجتمع السعودي. -0

 تنمية االعتزاز لالمة اإلسالمية والعربية. -7

 هام القيادات االكاديمية في تعزيز الهوية الوطنية:م

 من أبرز هذه المهام:

 نفوس الطالب:القيادات االكاديمية وتعزيز قيم االنتماء للوطن في  -1

لعب القيادات االكاديمية دوراً مهما في تنمية االنتماء في نفوس الطلبة، من خالل ما تقوم به من أنشطة مختلفة بدء من األنشطة ت

 الجامعية، مروراً باالحتفاالت باأليام الوطنية والمناسبات الرسمية للدولة التي تعزز هذا االنتماء،

ة على معلومة جديدة عن الوطن، ويترسخ في نفسه أجمل معنى عن الوطن وما قام به أبناؤه حيث يتعرف الطلبة في كل مناسب 

 (.101، 0202من أجل الحفاظ عليه )العامر والدين، 

 القيادات االكاديمية وتعزيز قيم الوالء للوطن في نفوس الطالب: -0
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ية، من رهم وسلوكياتهم اإليجابية تجاه المؤسسات التعليمنبغي ان تسهم القيادات االكاديمية بشكل كبير في ارتقاء الطلبة بمشاعي

خالل المشاركة الفّعالة في األنشطة التي تستهدف حب الوطن والرقي به، ونبذ الُعنف والتطرف، وعدم التهاون بالضوابط واللوائح 

 (.47، 0213المعمول بها في النظام الجامعي )زهو، 

 ولية االجتماعية للوطن في نفوس الطالب:القيادات االكاديمية وتعزيز قيم المسؤ -0

عد قيام القيادات االكاديمية بمسؤولياتها المجتمعية على مستوى المؤسسة ذاتها أو عبر المنتسبين إليها، حيث يستشعر متلقي يُ 

نصراً يكون عالخدمة بأنه يعيش في مجتمع يهتم به، بل يحرص أن يكون جزءاً منه، من خالل العمل على تنميته، والنهوض به؛ ل

فاعالً في مجتمعه. لذلك تقوم القيادات االكاديمية بمعرفة االحتياجات العامة للمجتمع، وترجمتها إلى أنشطة عملية وتعليمية تقوم 

 (:14، 0212على تقديمها من خالل الكوادر المنتسبة لها، وتمثل أبرز هذه األنشطة في )عواد، 

 ناء المجتمع وطلبة الجامعة ببيئتهم ومجتمعهم.البرامج التثقيفية والتوعوية؛ لربط أب •

 االعمال التطوعية التي يقوم بها الكادر الجامعي للمجتمع. •

 اللقاءات التربوية التي تعقدها الجامعة لدعم السلوكيات اإليجابية للمجتمع. •

 االحتفال بالمناسبات الوطنية. •

 فوس الطالب:القيادات االكاديمية وتعزيز قيم االعتزاز بالوطن في ن -7

كل مجتمع قيم يعتز بها ويرتضيها ويحرص على ديمومتها وترسيخها بين أبناء المجتمع، وتعد الجامعات احدى مؤسسات المجتمع ل

التي تضطلع مسؤوليتها في ترسيخ االعتزاز بالهوية الوطنية، من خالل تكريس مفهوم االعتزاز الوطن، واعتماد الحوار المسؤول 

 الوصول الى التفاهم وترسيخ مبدأ االعتزاز بالوطن.والهادف؛ من اجل 

 (:103، 0202وبالتالي ترجع قوة الجامعة وعمق تأثيرها في تعزيز الهوية الوطنية بأبعادها لعدة أسباب منها )العامر والدين، 

اعدة في وبالتالي المس تمتلك الموارد المادية الالزمة والبشرية المؤهلة، التي تساعد في تحقيق أهداف األنشطة الطالبية -1

 تعزيز الهوية الوطنية لديهم.

قبل االخر تعلم مهارات ت تتميز بتنوع األنشطة المجتمعية، والتي تساعد الطالب للتفاعل مع زمالئه وأساتذته، وبالتالي -0

 (.000، 0227وحرية الرأي )الشخيبي،

من  على اكتسابهم للكثير ، كما يساعد التعليم الجامعيأن المرحلة العمرية لطلبة، تجعلهم أكثر استعداداً لخدمة الوطن -0

 (.103، 0202القيم واالتجاهات الوطنية )العامر والدين، 

الطلبة على االطالع والغوص  تحتوي على مصادر المعرفة من مكتبات وشبكات انترنت وأجهزة حاسب، مما يساعد -7

 (.20، 0202في بحر المعلومات )الطيار، 

د التي تبذلها القيادات االكاديمية في تعزيز الهوية الوطنية اال ان هناك بعض المعوقات التي تحد من دور على الرغم الجهوو

 (:110، 0202الجامعة في تعزيز قيم المواطنة وترسيخ الهوية الوطنية لدى طلبتها منها )خطيب، 

 ضعف تفهم قيم االنتماء والمواطنة بشكل عملي. .1

 لمية لتوظيف التدريس والنشاط لترسيخ وتعزيز قيم االنتماء والمواطنة.عدم امتالك المهارات الع .0

 تركيز المنهج الدراسي على الموضوعات التخصصية. .0

 عدم وجود أنظمة ملزمة للطلبة بضرورة المشاركة بفاعلية في جميع مناشط ترسيخ وتعزيز قيم االنتماء والمواطنة. .7

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5ريخ اإلصدار: | تأ رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            149 

 ISSN: 2706-6495 

 
دريس ومن في حكمهم بضرورة تفعيل دورهم في ترسيخ وتعزيز قيم االنتماء عدم وجود أنظمة ملزمة ألعضاء هيئة الت .3

 والمواطنة لدى طلبتهم.

 ولتذليل العقبات التي تعيق تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة على الجامعة العمل على:

بة من خالل ية تقييم الطلآل أن تقوم بإقرار مقرر يتناول دراسة تاريخ المملكة العربية السعودية بأسلوب شيق، ويتضمن -1

 (.107، 0202أنشطة تأملية ونقدية )العامر والدين، 

ي يساعد لرفع الوع أن تقّوم البرامج الدراسية ومراجعتها، للكشف عن المفاهيم والقيم الغير مرغوبة واستبدالها بما -0

 (.037، 0212بالهوية الوطنية )أبو عراد، 

 الجامعة لتغرس مالمح ف مناطق المملكة العربية السعودية ووضعها في مرافقانشاء مجسمات تراثية متنوعة من مختل -0

 (.002، 0202للهوية الوطنية في نفوس الطلبة )الروقي والشريف، 

 خالل الموضوعات التي تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس وحثهم على تناول المفاهيم المرتبطة بالهوية الوطنية من -7

 (.111، 0202يدرسونها )الشهراني، 

طة التي األنشنيـة للطـالب، من خالل العديد من من هنا يتضح أن القيادات األكاديمية لها دور في تحقيق قيم تعزيز الهوية الوطو

ماء كالوالء واالنتلوطنية تؤدي إلى اكتساب القيم واالتجاهات والممارسات السياسية الوطنية التي تساعد في تعزز الهوية ا

جتمعية واالعتزاز بالوطن، فيكتسب الطالب هذا السلوك السياسي منهم باعتبارهم القدوة التي يقلـدها الطالب منذ والمشاركة الم

 التحاقه بالجامعة؛ فهم الناقلون للثقافة الوطنية ويحافظون عليها من االندثار.

 (.447، 0212قبل )الثبيتي،فالقائد في الجامعة ال يعد كونه قائداً إدارياً فقط؛ بل هو قائد نحو صناعة المست

حيث تلعب إدارة الجامعة دوراً هاماً في اختيار القيادات األكاديمية الوطنية التي يمكن أن تلبي حاجات الطالب العلمية وإشباع 

 امعة.جحاجاتهم الوطنية، وأيضاً السماح للكوادر والقيادات الوطنية بالقيام بهذا الدور الوطني في تعزيز الهوية الوطنية في ال
 

 المبحث الثاني: الدراسات السابقة

 سيتم عرض الدراسات العربية أوالً ثم األجنبية، وترتيبها من األقدم إلى األحدث كالتالي:

 الدراسات العربية:

( وهدفت للتعرف على دور عمادة البرامج التحضيرية في تنمية الهوية الوطنية لدى طلبتها من وجهة 0211دراسة النملة )

( طالب وطالبة من جامعة اإلمام محمد بن سعود 322تم االستعانة بالمنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من ) نظرهم،

اإلسالمية، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وأظهرت النتائـج أن هناك دوراً كبيراً لعمادة البرامج التحضيرية في بناء 

جاء محور قيمة االنتماء بالترتيب األول تاله قيمة الحقوق والواجبات وقيمة المشاركة. كما كشفت عن هوية الوطنية للطلبة، حيث 

عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لدور عمادة البرامج التحضرية في بناء الهوية الوطنية تعزى 

 لمتغيري )الجنس، والمسار التعليمي(.

( وهدفت للتعرف على دور جامعة القدس المفتوحة في تعزيز الهوية الوطنية وأثره على التنمية السياسية من 0214دراسة سليم )

( طالباً وطالبة من طلبة جامعة 032وجهة نظر الطلبة، تم االستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

 بيانات،القدس، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع ال
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وأظهرت النتائج أن درجة دور جامعة القدس المفتوحة في تعزيز الهوية الفلسطينية كانت مرتفعة. كما كشفت عن وجـود فـروق  

جامعة القدس في تعزيز الهوية وأثره على التنمية السياسية تعزى لمتغيرات  ورائية في تقديرات أفراد العينة لدذات داللـة إحص

 النتماء السياسي، والمستوى الدراسي(.)الجنس، والكلية، وا

( وهدفت لمقارنة مستوى االنتماء الوطني والرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعة، وتم 0211دراسة أبو المعاطي وآخرون )

صر، ( طالباً وطالبة بالمرحلة الجامعية بكل من )العراق، م111االستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

السعودية(، تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، أظهرت النتائج وجود تباين في الشعور باالنتماء الوطني بين طلبة الجامعة 

وفقاً للجنسية فكان أكثر طلبة يشعرون باالنتماء هم الطلبة السعوديين، بينما تساوى هذا الشعور لدى الطلبة العراقيين والمصريين، 

اث أكثر شعوراً بالفخر نتيجة االنتماء للوطن. وكشفت النتائج فروق في مستوى االنتماء الوطني والرضا عن الحياة وفقاً وأن االن

 للجنسية.

( وهدفت لتحليل مكونات الهوية الوطنية لدى طلبة الجامعة، وتم االستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي 0212دراسة العياصرة )

( طلباً وطالبة من الجامعة األردنية، تم استخدام االستبانة 022ي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )باإلضافة للمنهج االحصائ

كأداة لجمع البيانات، وأظهرت النتائج أن درجة توافر مكونات الهوية الوطنية وخصائصها لدى طلبة الجامعة األردنية جاءت 

 وية الوطنية.بدرجة متوسطة، وهناك ضعف في وعي طلبة الجامعة باله

( وهدفت لقياس الهوية الوطنية لدى طلبة قسم االرشاد التربوي، وتم االستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي، 0202دراسة تقي )

( طالباً وطالبة من كلية التربية بجامعة البصيرة، تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، 722وتكونت عينة الدراسة من )

 الدراسة إلى أن شعور الطلبة بمستوى متوسط بالهوية الوطنية.وأظهرت نتائج 

( وهدفت لمعرفة أبرز قيم الهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية من وجهة 0202دراسة الروقي والشريف )

 بة من جامعة شقراء، ( طالباً وطال011نظر الطلبة، وتم االستعانة بالمنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من )

تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وأظهرت النتائج أن الواقع الفعلي لدور إدارة جامعة شقراء في تعزيز قيم الهوية الوطنية 

 يلطالبها من وجهة نظرهم جاء بدرجة متوسطة، وكشفت النتائج بوجود عالقة طردية بين الواقع الفّعلي لدور إدارة الجامعة ف

 تعزيز قيم الهوية الوطنية بكل أبعادها، وبين أبرز قيم الهوية الوطنية من وجهة نظرهم.

( وهدفت للتعرف على درجة تُمثل طلبة الجامعة لمفاهيم الهوية الوطنية من وجهة نظرهم، وتم االستعانة 0202دراسة أبو صالح )

ب وطالبة من الجامعة األردنية، تم استخدام االستبانة كأداة لجمع ( طال722بالمنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

البيانات، وأظهرت النتائج حصول الدرجة الكلية لطلبة الجامعة األردنية لمفاهيم الهوية الوطنية من وجهة نظرهم على درجة 

م الهوية الوطنية تعزى لمتغيرين مرتفعة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في درجة تمثل طلبة الجامعة األردنية لمفاهي

 )الكلية والسنة الدراسة(.

( هدفت للتعرف على الوضع الراهن لدور الجامعات السعودية في تعزيز الهوية الوطنية، والكشف عن 0202دراسة الطيار )

تحليلي، لمنهج الوصفي الالصعوبات التي تواجه الجامعات السعودية للقيام بدورها في تعزيز الهوية الوطنية، وتم االستعانة با

 ( عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود، تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، 013وتكونت عينة الدراسة من )

وأظهرت النتائج إلى أن الجامعات السعودية ال تقوم بدورها في تعزيز الهوية الوطنية على الوجه المؤمل، وأن البرامج واألنشطة 

 ا غير كافية. التي تقدمه
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( هدفت لوضع قائمة معايير مقترحة لتشكيل الهوية الوطنية لتالميذ المرحلة االبتدائية في ضوء 0201دراسة الطّحان وآخرون )

( معلم بمنطقة مكة المكرمة، واستعان 17آراء معلميهم، وتم االستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

 ة لجمع البيانات، وكان من أهم نتائجها إعداد قائمة لمعايير الهوية الوطنية الالزمة للمرحلة االبتدائية. بالمقابلة كأدا

 الدراسات األجنبية:

( وهدفت لدراسة مستوى تغيير الهوية الوطنية لطالب الجامعة من خالل Szeto&Cheng( ،0212دراسة اليسون وتشينج 

( مقابلة فردية مع الطالّب، باإلضافة إلى 10منهج دراسة الحالة، وتكونت عينة الدراسة من )الدراسة في الخارج، وتم االستعانة ب

( استبانة موجهة لطالّب جامعة هونغ كونج، واستعانا بالمقابلة واالستبانة لجمع البيانات، وكان من أهم نتائجها أن تصورات 13)

 لدراسة بالخارج على الهوية الوطنية.الطالّب للهوية الوطنية متعددة ومعقدة، وتباينت تجارب ا

( هدفت لكشف وجهات نظر المعلمين حول موضوع الهوية الوطنية الباكستانية وذلك فيما يتعلق بإصالح Yaar,2019دراسة يار)

كونت تالدراسات الباكستانية(، وتم االستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي، و)مقرر ( وتنقيح الكتب وظهور 0221المناهج الدراسية )

( معلم، واستعان بالمقابلة كأداة لجمع البيانات، وكان من نتائجها أن المعلمين لديهم تفسيرات مختلفة لما 04عينة الدراسة من )

 يجب أن يكون عليه مقرر الدراسات الباكستانية ونوع الهوية الوطنية الباكستانية التي يجب أن تروج لها.

 تعليق على الدراسات السابقة:

 هدف الدراسة: من حيث 

(. 0202(، ودراسة الطيّار)0214اتفقت الدراسة الحالية من حيث هدفها المتمثل في تعزيز الهوية الوطنية مع دراسة سليم )

( التي هدفت إلى التعرف على دور عمادة البرامج التحضيرية 0211واختلفت الدراسة الحالية من حيث الهدف مع دراسة النملة )

( التي هدفت للتعرف على مستوى االنتماء الوطني والسياسي، 0211وطنية، ودراسة أبو المعاطي وآخرون )في تنمية الهوية ال

( التي هدفت لقياس الهوية الوطنية، 0202( التي هدفت لتحليل مكونات الهوية الوطنية، ودراسة تقي )0212ودراسة العياصرة )

درجة تمثيل الطلبة لمفاهيم الهوية الوطنية، ودراسة الطّحان وآخرون ( التي هدفت للتعرف على 0202ودراسة الروقي والشريف )

( التي هدفت Szeto&Cheng(،0212( التي هدفت لوضع معايير لتشكيل الهوية الوطنية، ودراسة أليسون وتشينج 0202)

لمين حول الهوية ( التي هدفت للكشف عن وجهات نظر المعYaar,2019لدراسة مستوى تغيير الهوية الوطنية، ودراسة يار)

 الوطنية.

  :من حيث المنهج 

( حيث استخدمت المنهج الوصفي المسحي. 0202(، ودراسة الروقي والشريف )0211اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة النملة )

(، ودراسة أبو صالح 0212(، ودراسة العياصرة )0211(، ودراسة أبو المعاطي وآخرون )0214واختلفت مع دراسة سليم )

( yaar,2019(، ودراسة يار )0201(، و دراسة الطّحان وآخرون )0202ودراسة تقي ) (،0202(، ودراسة الطيّار)0202)

 ( اعتمدت منهج دراسة الحالة.Szeto&Cheng(،0212حيث اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، بينما دراسة اليسون وتشينج 

 :من حيث مجتمع الدراسة، والعينة 

(، ودراسة 0214(، ودراسة سليم )0211ية مع مجتمع وعينة الدراسة المتمثل في الطالّب مع دراسة النملة )اتفقت الدراسة الحال

(، 0202(، ودراسة الروقي والشريف )0202(، ودراسة تقي )0212(، ودراسة العياصرة )0211أبو المعاطي وآخرون )

 (.Szeto&Cheng(،0212(، ودراسة أليسون وتشينج 0202ودراسة أبو صالح )
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(، ودراسة الطّحان وآخرون yaar,2019واختلفت عينة ومجتمع الدراسة الحالية مع مجتمع وعينة الدراسة مع دراسة يار ) 

 ( التي تكونت من أعضاء هيئة التدريس.0202( التي تكونت من المعلمين ودراسة الطيّار )0201)

 :من حيث أداة الدارسة 

السابقة في اختيار أداة الدراسة وهي االستبانة لجمع المعلومات كونها األنسب واأليسر  اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات

(، ودراسة 0211(، ودراسة أبو المعاطي وآخرون )0214ودراسة سليم ) (،0211لمثل هذه الدراسات مثل دراسة النملة )

(، ودراسة الطيّار 0202ة أبو صالح )(، ودراس0202(، ودراسة الروقي والشريف )0202(، ودراسة تقي )0212العياصرة )

(، ودراسة اليسون وتشينج yaar,2019(. واختلفت الدراسة الحالية من حيث األداة مع دراسة )0202)

0212،)Szeto&Cheng( ودراسة الطّحان وآخرون ،)حيث تم عمل مقابالت شخصية مع العينة.0201 ،) 

 :من حيث مجال التطبيق 

(، ودراسة 0211(، ودراسة أبو المعاطي وآخرون )0214(، ودراسة سليم )0211راسة النملة )اتفقت الدراسة الحالية مع د

(، ودراسة أبو صالح 0202(، ودراسة الطيّار )0202(، ودراسة الروقي والشريف )0202(، ودراسة تقي )0212العياصرة )

تعليم العالي، واختلفت مع دراسة الطّحان ( في التطبيق على مجال الSzeto&Cheng(،0212(، ودراسة أليسون وتشينج 0202)

 ( التي طبقت علي التعليم العام.yaar,2019(، ودراسة يار )0201وآخرون )

 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة:

 االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد منهج البحث المالئم لتحقيق أهداف الدراسة.-1

 من المصادر البحثية. في مجال األدب النظري، والحصول على أكبر قدر ممكن االستفادة من الدراسات السابقة-0

 االستفادة من الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة، وتحديد عباراتها.-0

 االستفادة من نتائج الدراسات السابقة من خالل مقارنتها بنتائج الدراسة الحالية.-7

 السابقة: أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات

التي تبحث عن دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز  -على حد علم الباحثة-امتازت الدراسة الحالية بأنها األولى -1

 الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن.

ار هذه المرحلة أهم مرحلة عمرية، وجهت الدراسة للطالبات لمعرفة دور القيادات األكاديمية في تعزيز الهوية الوطنية باعتب-0

ونقطة تحول عند الطالبات خصيصاً، وما تتصف به هذا المرحلة بحدة التفكير ونمو اعتبار الذات، والغوص عن الرأي في كثير 

 من أمور الحياة.

 :منهج الدراسة

ـد في الواقـع ويهتـم استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توج

 (.012، 0222بوصفهـا وصفاً دقيقـاً ويعبر عنها تعبراً كيفياً أو تعبيراً كميـاً" )عبيدات وآخرون،

وقد تم اختيار )المنهج الوصفي( لكونه مالئماً لطبيعة الدراسة وتحقيق أهدافه، وحتى يمكن الوصول إلى إجابات تسهم 

العينة بهدف التعرف على دور القيادات االكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية في وصف وتحليل نتائج استجابات افراد 

 الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن.
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 مجتمع الدراسة:

م والبالغ 0201-0202تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات البكالوريوس المنتظمات بجامعة الطائف للعام الدراسي 

 عمادة القبول والتسجيل بالجامعة(.إحصائية ( طالبة )حسب 02122عددهم )
 

 عينة الدراسة:

تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة وزعت االستبانة عليها بصيغة الكترونية 

(https://forms.gle/vSzNmUAPKKbkESJFA( وتم استرداد )استبانة تم اعتمادها عينة ممثلة للمجتمع، حيث 714 )

وبذلك تكون  Krejcie & Morgon( من المجتمع األصلي تم تحديد حجمها وفق معادلة العالمان %0دل )كانت نسبتها ما يعا

 ( طالبة.714العينة التي خضعت للتحليل هي )

 الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة:

نة ينة الدراسة؛ هو وصف عيلعل أول ما يمكن البدء به بعد تفريغ البيانات الواردة في قوائم االستبانة المستلمة من ع

الدراسة، وتحديد طبيعتها من خالل المعلومات العامة التي تضمنتها االستبانة، والتي تمكن من تصنيف افراد عينة الدراسة، وذلك 

 على النحو التالي:

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للتخصص الدراسي:

 ( التالي:1اسة وفقا للتخصص الدراسي كما تبينه النتائج بجدول )تم حساب التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدر

 ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة موزعين وفقا للتخصص الدراسي1جدول )

 النسبة المئوية ٪ العدد التخصص الدراسي

 ٪31.1 004 علمي

 ٪70.0 112 نظري

 ٪122.2 714 المجموع

( في ٪31.1عظم أفراد عينة الدراسة هم من طالبات الكليات العلمية حيث بلغت نسبتهم )( أن م1يالحظ من الجدول )

 (.٪70.0حين بلغت نسبة طالبات الكليات النظرية )

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للسنة الدراسية:

 ( التالي:0نتائج بجدول )تم حساب التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا للسنة الدراسية كما تبينه ال

 ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا للسنة الدراسية2جدول )

 النسبة المئوية ٪ العدد السنة الدراسية

 ٪07.2 127 السنة األولى

 ٪04.0 117 السنة الثانية

 ٪01.1 21 السنة الثالثة

 ٪03.2 121 السنة الرابعة

 ٪122.2 714 المجموع
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( ويليهم طالبات ٪04.0( ان معظم افراد عينة الدراسة هم من طالبات السنة الثانية حيث بلغت نسبتهم )0الحظ من الجدول )ي

( في حين بلغت نسبة طالبات ٪07.2( وثم طالبات السنة األولى حيث بلغت نسبتهم )٪03.2السنة الرابعة حيث بلغت النسبة )

 (.٪01.1السنة الثالثة )
 

 :أداة الدراسة

في سبيل الحصول على المعلومات الالزمة من مفردات العينة لإلجابة عن تساؤالت البحث، اعتمدت الباحثة على 

االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات المطلوبة لدعم البحث النظرية بالجانب التطبيقي ولإلجابة على تساؤالتها وتحقيق أهدافها 

ستخداماً للحصول على معلومات وبيانات عن األفراد. فبعد أن تم االطالع على الدراسات حيث تعد االستبانة من أكثر الوسائل ا

السابقة المتعلقة بموضوع البحث، قامت الباحثة ببناء وتطوير استبانة بهدف )التعرف على دور القيادات االكاديمية بجامعة الطائف 

 في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن(.

 أداة الدراسة: وصف

 لقد احتوت االستبانة في صورتها األولية على األجزاء التالية:

 ويحتوي على بيانات أولية عن عينة الدراسة من حيث التخصص الدراسي، السنة الدراسية. الجزء األول:

ية لدى في تعزيز الهوية الوطنويشتمل على محاور الدراسة والتي تتعلق بدور القيادات االكاديمية بجامعة الطائف  الجزء الثاني:

 ( محاور وهي كالتالي:7الطالبات من وجهة نظرهن وتتكون من )

 ( عبارات.3المحور األول: دور القيادات األكاديمية في تعزيز قيم االنتماء للوطن ويتكون من )

 ت.( عبارا3المحور الثاني: دور القيادات األكاديمية في تعزيز قيم الوالء للوطن ويتكون من )

 ( عبارات.3المحور الثالث: دور القيادات األكاديمية في تعزيز قيم المسؤولية االجتماعية ويتكون من )

( عبارات. وقد استخدمت الباحثة مقياس 3المحور الرابع: دور القيادات األكاديمية في تعزيز قيم االعتزاز بالوطن ويتكون من )

عالية جداً( للتعرف على دور القيادات االكاديمية بجامعة الطائف -عالية -سطة متو –ضعيفة –ليكرت خماسي التدرج )ضعيفة جداً 

 في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن.

 صدق أداة الدراسة:

، التي تعتمد (Face validity)اعتمدت الباحثة للتحقق من صدق األدوات على طريقتين، األولى وتسمى الصدق الظاهري 

 Internal)األداة على مجموعة من المتخصصين الخبراء في المجال والثانية وتسمى االتساق الداخلي على عرض 

Consistency)  وتقوم على حساب معامل االرتباط بين كل وحدة من وحدات األداة واألداة ككل. وفيما يلي الخطوات التي اتبعتها

 يقتين:الباحثة للتحقق من صدق األداة طبقا لكل طريقة من الطر

 أوالً: الصدق الظاهري: 

ين والمتخصصوهو الصدق المعتمد على المحكمين، حيث تم عرض أداة الدراسة في صورتها األولية على عدد من الخبراء 

 ، طلب منهم دراسة األدوات وإبداء آرائهم فيها من حيث: ( محكما11بلغ عددهم )

تنتمي إليه، واقتراح طرق تحسينها وذلك بالحذف، أو اإلضافة، أو  مدى وضوح وارتباط كل فقرة من فقراتها بالمحور الذي-

 غير ما ورد مما يرونه مناسبا. الصياغة، أوإعادة 
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وقد قدموا مالحظات قيمة أفادت الدراسة، وساعدت على إخراجها بصورة جيدة، وأصبحت أداة الدراسة بعد مالحظات 

 ين في صورتها النهائية.المحّكم

 ق الداخلي ألداة الدراسة:ثانيا: صدق االتسا

تم حساب صدق االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي 

 ( طالبة من طالبات جامعة الطائف كما توضح نتائجها الجدول التالي:02إليه لعينة استطالعية مكونه من )

 بين درجات كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه( معامالت ارتباط بيرسون 3جدول )

تعزيز قيم االنتماء 

 للوطن
 تعزيز قيم الوالء للوطن

تعزيز قيم المسؤولية 

 االجتماعية

تعزيز قيم االعتزاز 

 بالوطن

 م
معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط

1 2.107** 1 2.111** 1 2.101** 1 2.310** 

2 2.111** 0 2.411** 0 2.110** 0 2.111** 

3 2.111** 0 2.422** 0 2.414** 0 2.300** 

4 2.301** 7 2.431** 7 2.132** 7 2.400** 

5 2.143** 3 2.304** 3 2.131** 3 2.302** 

 (0001وجود داللة عند مستوى ) **

ة من فقرات أداة الدراسة )االستبانة( والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي ( أن معامالت ارتباط كل فقر0يالحظ من الجدول )

(، مما يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي ألداة 2.21إليه جاءت جميعها داله إحصائيا عند مستوى داللة )

 الدراسة )االستبانة(.

 ور والدرجة الكلية لالستبانة وكانت النتائج كالتالي:وقامت الباحثة باستخراج معامالت االرتباط بين درجة كل مح

 ( معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبانة4جدول )

 معامل االرتباط المحور 

 **2.433 تعزيز قيم االنتماء للوطن

 **2.120 تعزيز قيم الوالء للوطن

 **2.101 تعزيز قيم المسؤولية االجتماعية

 **2.417 يم االعتزاز بالوطنتعزيز ق

 (0001وجود داللة عند مستوى ) **

( السابق أن قيم معامالت االرتباط لمحاور االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة جاءت بقيم مرتفعة حيث 7يتضح من الجدول )

وجود درجة عالية من  ( مما يعني2.21(، وكانت جميعها دالة إحصائيا عند مستوى داللة )2.120 –2.433تراوحت بين )

 الصدق البنائي لالستبانة، تجعلها صالحة للتطبيق الميداني.
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 ثبات أداة الدراسة: -أ

( طالبة من طالبات جامعة 02لتحقق من ثبات االستبانة استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ لعينة استطالعية مكونه من )ل

 التالي معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة: الطائف ويوضح الجدول

 ( معامالت ثبات أداة الدراسة طبقاً لمحاور االستبانة5جدول )

 عدد الفقرات المحور
معامل 

 الفاكرونباخ

 2.233 3 تعزيز قيم االنتماء للوطن

 2.110 3 تعزيز قيم الوالء للوطن

 2.143 3 تعزيز قيم المسؤولية االجتماعية

 2.133 3 تعزيز قيم االعتزاز بالوطن

 2.202 02 االستبانة ككل

( وبلغ معامل الثبات 2.233-2.133يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات جاءت بقيم عالية حيث تراوحت بين )

 (، مما يدل على ثبات المقياس، األمر الذي يدل على إمكانية االعتماد على نتائجها.2.202الكلي )
 

 الصورة النهائية ألداة الدراسة: -ب

 صبحت أداة الدراسة جاهزة في صورتها النهائية لقياس ما ٌوضعت له، حيث اشتملت على جزأين تمثال في:أ

 الجزء األول: عبارة عن البيانات األولية ألفراد عينة الدراسة، متمثلة في )التخصص الدراسي، السنة الدراسية(.

( عبارة تقيس دور القيادات األكاديمية في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن، 02)الجزء الثاني: يتكون من 

 موزعة على أربعة محاور تتضمن ما يلي: 

 ( عبارات.3المحور األول: دور القيادات األكاديمية في تعزيز قيم االنتماء للوطن ويتكون من )

 ( عبارات.3في تعزيز قيم الوالء للوطن ويتكون من )المحور الثاني: دور القيادات األكاديمية 

 ( عبارات.3المحور الثالث: دور القيادات األكاديمية في تعزيز قيم المسؤولية االجتماعية ويتكون من )

 ( عبارات.3المحور الرابع: دور القيادات األكاديمية في تعزيز قيم االعتزاز بالوطن ويتكون من )

 غلق في إعداد االستبانة، والذي يحدد االستجابات المحتملة لكل سؤال.وقد تم اعتماد الشكل الم
 

 تطبيق أداة الدراسة: -ج

م، واستكمال اإلجراءات النظامية لتطبيقيها وفقاً للخطوات 0201-0202تم تطبيق أداة الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني 

 التالية:

 ادة المشرفة على المشروع البحثي.اعتماد أداة الدراسة في صورتها النهائية من قبل سع -1

الحصول على خطاب تسهيل مهمة الباحثة، والموافقة على التطبيق من سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث  -0

 .العلمي
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توزيع االستبانات الكترونياً على الطالبات المنتظمات بمرحلة البكالوريوس في المقر الرئيسي، بعد تحديد عينة عشوائية  -0

 المجتمع األصلي. وتم تطبيق أداة الدراسة على العينة. من

 جمع االستبانات تمهيداً لمعالجتها إحصائيا لإلجابة على تساؤالت الدراسة. -7
 

 صحيح أداة الدراسة: ت

لتسهيل تفسير النتائج تم استخدام األسلوب التالي لتحديد مستوى اإلجابة عن بنود األداة، حيث تم إعطاء وزن للبدائل 

(، ومنخفضة جداً تساوي الدرجة 3ضحة في الجدول التالي لتتم معالجتها إحصائيًّا حيث االستجابة عالية جداً تساوي الدرجة )المو

(1.) 

 ثم تم تصنيف تلك اإلجابات إلى خمسة مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة التالية:

 2.12=  3 ÷(1-3) عدد بدائل األداة = ÷أقل قيمة(  –طول الفئة = )أكبر قيمة 

 7.01لنحصل على توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة بحيث درجة عالية جداً تساوي مدى المتوسط من 

، ودرجة منخفضة 0.72إلى  0.11، ودرجة متوسطة من 7.02إلى  0.71، ودرجة عالية تساوي مدى المتوسط من 3.22إلى 

 .1.12إلى  1.22، ودرجة منخفضة جداً تساوى مدى المتوسط من 0.12إلى  1.11تساوي مدى المتوسط من 
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 Person Product-moment)باإلضافة إلى ما سبق استخدامه لتقنين أداة الدراسة مثل معامل االرتباط لـ "بيرسون" 

correlation) "ومعامل "ألفا كرونباخ ،(Cronbach Alpha) استخدام األساليب اإلحصائية التالية:، فإنه تم 

 أوالً: اإلحصاء الوصفي وذلك من خالل:

 التكرارات والنسب المئوية لوصف أفراد عينة الدراسة بالنسبة للمعلومات األولية.-

 المتوسط الحسابي وذلك لحساب المتوسط الحسابي لكل فقرة ولكل محور.-

 فقرات والمحاور.االنحرافات المعيارية للتعرف على التباين لل-

 اإلحصاء االستداللي وذلك من خالل:-ثانيا

( للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية Independent Samples T-Testاختبار )ت( لعينتين مستقلتين )-

 بين اتجاهات مفردات عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف المتغيرات التي تنقسم إلى فئتين.

( وهو من االختبارات المعلمية للتعرف على ما إذا كانت هنالك One Way ANOVA)ف( تحليل التباين األحادي ) ختبارا -

فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات مفردات عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف المتغيرات التي تنقسم إلى أكثر من 

 فئتين.

على اتجاه صالح الفروق نحو أي فئة من فئات المتغيرات التي تنقسم إلى أكثر من فئتين وذلك  ( للتعرفScheffeاختبار شيفيه )-

 إذا ما بين اختبار تحليل التباين األحادي وجود فروق بين فئات هذه المتغيرات.
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 لإلجابة على أسئلة الدراسة:

 وية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن؟السؤال الرئيسي: ما دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز اله

لإلجابة على هذا السؤؤال تم حسؤؤاب المتوسؤطات الحسؤؤابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف 

 في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن، وكانت النتائج كالتالي:

لحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات افراد عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية ( المتوسطات ا6جدول رقم )

 بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن

رقم 

 المحور
 األبعاد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة التعزيز ترتيب العبارة

 عالية 7 1.204 0.70 وطنتعزيز قيم االنتماء لل 1

 عالية 0 1.271 0.47 تعزيز قيم الوالء للوطن 0

 عالية 0 1.231 0.12 تعزيز قيم المسؤولية االجتماعية 0

 عالية 1 1.207 0.21 تعزيز قيم االعتزاز بالوطن 7

 عالية 2.203 0.41 تعزيز الهوية الوطنية ككل

 

مية بجامعة الطائف تمارس دورها في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من ( أن القيادات األكادي1يتبين من الجدول رقم )

 (.2.203(، بانحراف معياري )0.41وجهة نظرهن جاءت بدرجة )عالية(، حيث جاء المتوسط العام للمجموع الكلي )

(، وانحراف 0.21حسابي ) كما تبين من الجدول السابق أن بُعد تعزيز قيم االعتزاز بالوطن جاء في الترتيب األول بمتوسط

(، وانحراف 0.47تعزيز قيم الوالء للوطن، بمتوسط حسابي )( وبدرجة عالية. يليها في الترتيب الثاني بُعد 1.207معياري )

(، 0.12( وبدرجة عالية. يليها في الترتيب الثالث بُعد تعزيز قيم المسؤولية االجتماعية، بمتوسط حسابي )1.271معياري )

(، 0.70( بدرجة عالية. يليها في الترتيب الرابع واألخير بُعد قيم االنتماء للوطن، بمتوسط حسابي )1.231اري )وانحراف معي

 ( بدرجة عالية.1.204وانحراف معياري )

وتدل هذه النتيجة على أن القيادات األكاديمية بجامعة الطائف لها دور مهم في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات؛ 

نفتاح العالمي وخاصةً في ظل التقدم التكنولوجي والعلمي وحرصاً من الجامعة لتحقيق أحد األهداف المباشرة لرؤية نظراً لال

م في تعزيز الهوية الوطنية للطلبة حيث يقع على عاتقها الحفاظ على الهوية من الضياع او الذوبان 0202المملكة العربية السعودية 

األنشطة لالستثمار في بناء هوية الطلبة سلوكياً ووجدانياً ومعرفياً. وتتفق هذه النتيجة مع لذا اهتمت بوضع آليات والبرامج و

(. 0.43( حيث جاءت درجة تعزيز الكلية األردنية للهوية الوطنية ككل بدرجة عالية وبمتوسط حسابي )0202دراسة أبو صالح )

ز جامعة القدس المفتوحة للهوية الوطنية ككل بدرجة عالية، ( حيث جاءت درجة تعزي0214واتفقت هذه النتيجة مع دراسة سليم )

( حيث جاءت درجة تعزيز الجامعة للهوية الوطنية 0202(. واختلفت هذه النتيجة مع دراسة الطيّار )0.31وبمتوسط حسابي )

 (.0.12ككل بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي )
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طالبات ( إلى وعي ال0921ى الترتيب األول وبمتوسط حسابي )وتفسر الباحثة حصول بُعد تعزيز قيم االعتزاز بالوطن عل

القيادات االكاديمية في تعزيز الهوية الوطنية من خالل اإلشادة بجهود المملكة العربية السعودية  روبالهوية الوطنية وادارك د

اء بُعد قيم االعتزاز بالوطن ( حيث ج0202(. وتختلف هذه النتيجة مع دراسة الطيّار )12-وخاصة في ظل هذه الجائحة )كوفيد

 (.0.07بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي )

( لعدم كثرت البرامج 0970وربما يرجع حصول تعزيز قيم االنتماء بالوطن على الترتيب األخير وبمتوسط حسابي )

( حيث 0211دراسة النملة ) واألنشطة المتنوعة التي تقوم بها الجامعة بهدف تعزيز قيم االنتماء للوطن. وتختلف هذه النتيجة مع

 (.7.32احتل بُعد االنتماء الترتيب األول بدرجة عالية، وبمتوسط حسابي )

 السؤال األول: ما دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم االنتماء لدى طالباتها من وجهة نظرهن؟

سابية واالنحرافات المعيارية لعبارات دور القيادات لإلجابة على السؤال األول، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الح

 األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم االنتماء لدى طالباتها من وجهة نظرهن، وكانت النتائج كالتالي:

ي ف( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف 7جدول رقم )

 تعزيز قيم االنتماء لدى طالباتها من وجهة نظرهن مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التعزيز
 الترتيب

 1 عالية 1.071 0.21 تنظيم البرامج الثقافية المعززة لالنتماء الوطني 0

3 
وطني التاريخ ال تفعيل دور المكتبة الجامعية في نشر

 لتجسيد مفهوم االنتماء للوطن
 0 عالية 1.020 0.13

0 
تفعيل المناسبات الوطنية وحث الطالبات على 

 المشاركة فيها
 0 عالية 1.110 0.34

 7 متوسطة 1.000 0.22 حث الطالبات على التحدث باللغة العربية الفصحى 1

 3 متوسطة 1.002 0.23 تنظيم الزيارات الميدانية للمواقع التاريخية 7

 عالية 1.204 0.70 تعزيز قيم االنتماء ككل

( الموضؤؤؤؤؤح أعاله يتضؤؤؤؤؤح ان دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم االنتماء 4من خالل الجدول رقم )

متوسؤط يقع ضؤؤمن ( وهو 3من  0.70لدى طالباتها من وجهة نظرهن جاءت بدرجة )عالية( حيث بلغ المتوسؤط الحسؤابي الكلي )

 ( وهي الفئة التي تشير إلى درجة )عالية(.7.12إلى  0.72الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي )

وتفسؤؤؤؤؤؤر البؤاحثؤة هؤذه النتيجؤة لكون الجؤامعؤة نقطة ارتكاز في تعزيز االنتماء للطالبات من خالل مواكبة جميع فّعاليات 

عة بحيث ينمي للطالبة االنتماء للوطن وشؤؤؤؤعورها بأنها جزء من هذا الكيان. وتتفق المجتمع الخارجي واحياءها في ممرات الجام

( والتي اكدت على دور عمادة البرامج التحضؤؤؤؤؤيرية في جامعة االمام محمد بن سؤؤؤؤؤعود 0211هذه الدراسؤؤؤؤة مع دراسؤؤؤؤؤة النملة )

 (.7.32اإلسالمية على تعزيز قيم االنتماء بدرجة عالية، وبمتوسط حسابي )
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ضؤؤح من النتائج أن هناك تفاوتا في اسؤؤتجابات أفراد عينة الدراسؤؤة على عبارات دور القيادات األكاديمية بجامعة كما يت

( وهي متوسؤؤؤطات تقع ضؤؤؤمن الفئتين 3من  0.21إلى  0.23الطائف في تعزيز قيم االنتماء حيث تراوحت المتوسؤؤؤطات ما بين )

ير إلى درجة تعزيز )متوسؤؤطة، عالية( على التوالي، كما يوضؤؤح الجدول الثالثة والرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسؤؤي وتشؤؤ

 ما يلي:

( والتي تنص على )تنظيم البرامج الثقؤافيؤة المعززة لالنتماء الوطني( بمتوسؤؤؤؤؤؤط 0( فقرات هي فقرة )0وكؤانؤت أعلى )

ة في نشؤؤؤر التاريخ الوطني لتجسؤؤؤيد ( والتي تنص على )تفعيل دور المكتبة الجامعي3( وبدرجة عالية، يليها فقرة )0.21حسؤؤؤابي )

( والتي تنص على )تفعيل المناسؤؤؤؤبات الوطنية، 0( وبدرجة عالية، يليها فقرة )0.13مفهوم االنتماء للوطن( بمتوسؤؤؤؤط حسؤؤؤؤابي )

 ( وبدرجة عالية.0.34وحث الطالبات على المشاركة فيها( بمتوسط حسابي )

 عبه القيادات االكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم االنتماء من خاللوتفسر الباحثة هذه النتيجة للدور اإليجابي الذي تل

تنظيم البرامج الثقافية المعززة لالنتماء الوطني فهي تعد المتنفس التعليمي الترفيهي للطلبة وهذه نتيجة إدراك القيادات االكاديمية 

لى المشاركة فيها لتعزيز االنتماء للوطن وتفعيل دور بجامعة الطائف على أهمية تفعيل المناسبات الوطنية، وحث الطالبات ع

 المكتبة بإحياء برامج وفعاليات المناسبات الوطنية. 

( والتي أظهرت أن جامعة القدس المفتوحة 0214وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة سليم )

 (.0.31لية، بمتوسط حسابي )لها دور في تعزيز قيم االنتماء للوطن وتحقق بدرجة عا

( والتي تنص على )حث الطالبات على التحدث باللغة العربية الفصحى( 1وكانت اقل العبارات في البُعد ترتيباً عبارة رقم )

( والتي تنص على )تنظيم الزيارات الميدانية 7(، وبدرجة متوسطة، تليها في الترتيب األخير عبارة رقم )0.22بمتوسط حسابي )

 (، وبدرجة متوسطة.0.23اقع التاريخية( بمتوسط حسابي )للمو

( لعدم حث بعض أعضاء هيئة التدريس الطالبات للتحدث بالعربية الفصحى والتشجيع 1وربما يرجع حصول العبارة رقم )

تحّمل تكلفة هذه ( لعدم قدرة الجامعة على 7للتحدث باللغة العربية الفصحى في المحاضرة واثناء تقديم العروض، والعبارة رقم )

الزيارات لتباعد األماكن التاريخية وحاجتها لوقت أطول للتنقل بحكم اتساع رقعة المملكة العربية السعودية باإلضافة لكثرة 

( في نص العبارة )تنظم الجامعة رحالت طالبية( حيث جاءت 0202الطالبات. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الروقي والشريف )

 (.0.20متوسط حسابي )بدرجة متوسطة، ب

 السؤال الثاني: ما دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم الوالء لدى طالباتها من وجهة نظرهن0

لإلجابة على السؤال الثاني، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات والمعيارية لعبارات دور القيادات األكاديمية 

 ف في تعزيز قيم الوالء للوطن لدى طالباتها من وجهة نظرهن، وكانت النتائج كالتالي:بجامعة الطائ

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز 8جدول )

 لمتوسطات الحسابية قيم الوالء للوطن لدى طالباتها من وجهة نظرهن مرتبة تنازليا حسب ا

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التعزيز
 الترتيب

 1 عالية 1.170 0.13 تعزيز قيم الوالء للوطن في نفوس الطالبات 0
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 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التعزيز
 الترتيب

 0 عالية 1.142 0.11 تدعيم الوالء للوطن من خالل المقررات الدراسية 0

 0 عالية 1.171 0.44 طنها للوالتفاني بالعطاء في عملها تعبيراً عن والئ 7

3 
تقديم نماذج مشرفة من المجتمع للطالبات في الوالء 

 للوطن
 7 عالية 1.021 0.44

1 
إقامة المسابقات المتنوعة للطالبات لترسيخ قيم الوالء 

 للوطن لديهن
 3 عالية 1.020 0.30

 عالية 1.271 0.47 تعزيز قيم الوالء للوطن ككل

( الموضؤؤؤؤؤؤح أعاله يتضؤؤؤؤؤؤح ان دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم الوالء 1من خالل الجؤدول رقم )

( وهو متوسط يقع 3من  0.47للوطن لدى طالباتها من وجهة نظرهن جاءت بدرجة )عالية( حيث بلغ المتوسؤط الحسؤابي الكلي )

 الفئة التي تشير إلى درجة )عالية(.( وهي 7.12إلى  0.72ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي )

وتفسر الباحثة هذه النتيجة إلى قناعة القيادات االكاديمية بأهمية دور الجامعة في تعزيز الوالء للوطن وما يعود إليه من 

ور ( والتي تنص على أن جامعة شقراء لها د0202منافع للجامعة وللمجتمع. وتختلف هذه النتيجة مع دراسؤة الروقي والشريف )

 (.0.72بدرجة متوسطة في تعزيز قيم الوالء الوطني لدى الطلبة، وبمتوسط حسابي )

كما يتضؤؤح من النتائج أن هناك تفاوتا في اسؤؤتجابات أفراد عينة الدراسؤؤة على عبارات دور القيادات األكاديمية بجامعة 

( وهي متوسطات تقع ضمن الفئة 3من  0.13إلى  0.30حيث تراوحت المتوسطات ما بين ) الطائف في تعزيز قيم الوالء للوطن

 الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي وتشير إلى درجة تعزيز )عالية(... كما يوضح الجدول ما يلي:

(، 0.13( والتي تنص على )تعزيز قيم الوالء للوطن في نفوس الطالبات(، بمتوسط حسابي )0وكانت أعلى فقرة هي فقرة )

باحثة أن نظرة الطالبات للوالء يتمثل في حب الوطن والوالء له، كما أن المقررات الدراسية تنمى الوالء بدرجة عالية. وتفسر ال

وبخاصة التي تتحدث عن تاريخ المملكة العربية السعودية والثقافة اإلسالمية والتي تغرس في الطلبة الوالء، باإلضافة إلى الخبرات 

( حيث جاءت 0202نظرة اإليجابية تجاه الوطن. وتختلف هذه الدراسة مع دراسة الطيّار )التربوية والمرحلة العمرية التي تعزز ال

 (.0.07بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )

( والتي تنص على )إقامة المسابقات المتنوعة للطالبات لترسيخ قيم الوالء 1وكانت اقل العبارات في البُعد ترتيباً الفقرة )

( للترتيب األخير هو أن الجامعة عندما 1(، بدرجة عالية. وربما يرجع حصول الفقرة )0.30للوطن لديهن( بمتوسط حسابي )

تقدم مسابقاتها تكون بطُرق محددة روتينية، بالتالي تكون غير جاذبة للطالبات، باإلضافة إلى ال يوجد ما يحفز للمشاركة في مثل 

لنتائج لحرص عمادة البرامج التحضيرية على إقامة الفعاليات ( حيث أشارت ا0211هذه المسابقات. وتتفق مع دراسة النملة )

 (.7.10والمسابقات ومشاركة الطلبة فيها لتعزيز الوالء لديهم بدرجة عالية وبمتوسط حسابي )

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5ريخ اإلصدار: | تأ رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            162 

 ISSN: 2706-6495 

 
السؤال الثالث: ما دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم المسئولية االجتماعية لدى طالباتها من وجهة 

 ن؟نظره

لإلجابة على السؤال الثالث، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات والمعيارية لعبارات دور القيادات 

 األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم المسؤولية االجتماعية لدى طالباتها من وجهة نظرهن، وكانت النتائج كالتالي:

النحرافات المعيارية والترتيب لعبارات دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في ( المتوسطات الحسابية وا9جدول رقم )

 تعزيز قيم المسؤولية االجتماعية لدى طالباتها من وجهة نظرهن مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التعزيز
 الترتيب

 1 عالية 1.102 0.10 لدى الطالبات بالمسؤولية االجتماعيةتنمية اإلحساس  0

0 
تعزيز مهارات التواصل االجتماعي اإليجابي عند 

 الطالبات
 0 عالية 1.171 0.42

 0 عالية 1.131 0.44 تشجيع الطالبات لإلقبال على األنشطة التطوعية 1

7 
تشجيع الطالبات على إعداد األبحاث التي تخدم قضايا 

 لسعوديالمجتمع ا
 7 عالية 1.011 0.32

3 
دعم تدريب الطالبات على طرق حل المنازعات 

 االجتماعية
 3 عالية 1.012 0.72

 عالية 1.231 0.12 تعزيز قيم المشاركة المجتمعية ككل

( الموضؤؤح أعاله يتضؤؤح ان دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم المسؤؤؤولية 2من خالل الجدول رقم )

( وهو متوسط 3من  0.12االجتماعية لدى طالباتها من وجهة نظرهن جاءت بدرجة )عالية( حيث بلغ المتوسؤط الحسابي الكلي )

 ( وهي الفئة التي تشير إلى درجة تعزيز)عالية(.7.12إلى  0.72يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي )

الطالبات حس المسؤؤؤؤؤؤولية تجاه المجتمع واعطائهم بعض المهام التي تعزز وتفسؤؤؤؤؤر الباحثة على أن الجامعة تنمي لدى 

لديهن حب العطاء والتعاون، وتعلن عن المبادرات التطوعية بحيث تساعدهم على ابراز مواهبهن تحت ظل الجامعة مثل مبادرة 

 (.7.71عالية بمتوسط حسابي ) ( والتي جاءت بدرجة0202)مدينتي أجمل(. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الروقي والشريف )

كما يتضؤؤح من النتائج أن هناك تفاوتا في اسؤؤتجابات أفراد عينة الدراسؤؤة على عبارات دور القيادات األكاديمية بجامعة 

( وهي متوسؤؤؤطات تقع 3من  0.10إلى  0.72الطائف في تعزيز قيم المسؤؤؤؤولية االجتماعية حيث تراوحت المتوسؤؤؤطات ما بين )

 بعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي وتشير إلى درجة تعزيز )عالية(... كما يوضح الجدول ما يلي:ضمن الفئة الرا

( والتي تنص على )تنمية اإلحسؤؤؤؤاس لدى الطالبات بالمسؤؤؤؤؤولية االجتماعية(، بمتوسؤؤؤؤط 0وكانت أعلى فقرة هي فقرة )

لى حرص القيادات االكاديمية بجامعة الطائف على (، بدرجة عالية. وتفسؤؤر الباحثة ظهور النتائج بدرجة عالية ع0.10حسؤؤابي )

ربط الطلبة بالمجتمع وتحفيزهم للمشؤؤاركة اإليجابية في تنمية المجتمع، باإلضؤؤافة تكريم المتطوعين في بعض المناسؤؤبات والدعم 

فّعالة في اركة الالمسؤؤتمر لألنشؤؤطة التطوعية بحيث تم إضؤؤافة مقرر اختياري لتحفيز الطالبات على المشؤؤاركة، مما يسؤؤاعد للمشؤؤ

 المجتمع وتحّمل المسؤولية الوطنية وقيمة العمل والتعرف على المحيط الخارجي وتنمية التواصل اإليجابي لدى الطلبة.
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( والتي أكدت على أهمية مشؤؤؤاركة الطلبة في مسؤؤؤاعدة اآلخرين من أفراد 0211وتتفق هذه النتيجة مع دراسؤؤؤة النملة ) 

( والتي أظهرت النتائج أن درجة دور جامعة القدس 0214(. ودراسؤؤؤة سؤؤؤليم )0.02حسؤؤؤابي ) المجتمع، بدرجة عالية وبمتوسؤؤؤط

المفتوحة في تعزيز الهوية الفلسؤؤؤؤطينية من خالل المشؤؤؤؤاركة المجتمعية في األعمال التطوعية، بدرجة عالية وبمتوسؤؤؤؤط حسؤؤؤؤابي 

(7.02.) 

ى )دعم تدريب الطالبات على طرق حل المنازعات ( والتي تنص عل3وكانت اقل العبارات في البُعد ترتيباً الفقرة )

( على الترتيب األخير مازالت الجامعة بحاجة 3(، بدرجة عالية. وربما يرجع حصول الفقرة )0.72االجتماعية( بمتوسط حسابي )

ختلف . وتإلى برامج توعية وتدريبية لتدريب الطالبات على تجنّب النزاعات، ووضع خطط عالجية لحل النزاعات االجتماعية

( والتي أظهرت أن شعور الطلبة بالهوية الوطنية والمشاركة والمسؤولية االجتماعية 0202هذه النتيجة مع نتيجة دراسة تقي )

 تجاه وطنهم جاء بدرجة متوسطة.

 نظرهن؟ السؤال الرابع: ما دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم االعتزاز بالوطن لدى طالباتها من وجهة

لإلجابة على السؤؤؤال الثاني، قامت الباحثة بحسؤؤاب المتوسؤؤطات الحسؤؤابية واالنحرافات والمعيارية لعبارات دور القيادات 

 األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم االعتزاز بالوطن لدى طالباتها من وجهة نظرهن، وكانت النتائج كالتالي:

االنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز ( المتوسطات الحسابية و10جدول رقم )

 قيم االعتزاز بالوطن لدى طالباتها من وجهة نظرهن مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التعزيز
 الترتيب

 1 عالية 1.234 7.21 لكة في رعاية مواطنيهااإلشادة بجهود المم 1

 0 عالية 1.131 7.20 إبراز نجاحات الوطن في جميع المجاالت 3

 0 عالية 1.231 7.21 إبراز مكانة المملكة على الصعيد الدولي للطالبات 0

 7 عالية 1.112 0.11 توجيه الطالبات لالعتزاز بالرموز الوطنية 7

 3 عالية 1.021 0.14 إلغاثة الدولية للطالباتإظهار جهود المملكة في ا 0

 عالية 1.207 0.21 تعزيز قيم االعتزاز بالوطن ككل

( الموضؤح أعاله يتضح ان دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم االعتزاز 12من خالل الجدول رقم )

( وهو متوسط يقع 3من  0.21غ المتوسط الحسابي الكلي )بالوطن لدى طالباتها من وجهة نظرهن جاءت بدرجة )عالية( حيث بل

 ( وهي الفئة التي تشير إلى درجة )عالية(.7.12إلى  0.72ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي )

وتفسؤؤؤؤؤؤر الباحثة هذه النتيجة حرص الجامعة على تعريف الطالبات بإنجازات الوطن في كافة المجاالت وكذلك تعريف 

من  12-بة بجهور المملكة العربية السؤؤعودية في تقديم كافة الخدمات وتيسؤؤيرها للمواطنين وخاصؤؤة ما في ظل جائحة كوفيدالطال

الرعاية الصؤؤؤؤحية والتوعية كل هذا يغرس عند الطالبة فخرها واعتزازها بوطنها وبهويتها كمواطنة سؤؤؤؤعودية تنتمي لهذا الوطن 

 (.0.07( حيث جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )0202الطيّار )العظيم. وتختلف هذه الدراسة مع دراسة 
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كما يتضؤؤؤؤؤؤح من النتائج أن هناك تفاوتا في اسؤؤؤؤؤؤتجابات أفراد عينة الدراسؤؤؤؤؤؤة على عبارات دور القيادات األكاديمية بجامعة 

متوسؤطات تقع ضمن ( وهي 3من  7.21إلى  0.14حيث تراوحت المتوسؤطات ما بين ) الطائف في تعزيز قيم االعتزاز بالوطن

 الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي وتشير إلى درجة )عالية(... كما يوضح الجدول ما يلي:

(، 7.21( والتي تنص على )اإلشؤؤادة بجهود المملكة في رعاية مواطنيها(، بمتوسؤؤط حسؤؤابي )1وكانت أعلى فقرة هي فقرة )

إليه القيادات األكاديمية إيضاح جهود المملكة في رعاية مواطنيها، وهذه القوة التي بدرجة عالية. وتفسر الباحثة أن هذا ما تسعى 

تُغرس في نفوس الطلبة وتولد لديهم إحسؤؤاس باالعتزاز والفخر تجاه الوطن، وهذا ما يُبرز دور القيادات االكاديمية وينعكس ذلك 

اعتزازهم بالوطن والدفاع عنه. وتتفق هذه النتيجة مع بشؤؤؤؤكل إيجابي ومباشؤؤؤؤر على سؤؤؤؤلوك الطلبة والشؤؤؤؤعور برغبة في التميز و

 ( والتي أكدت على االعتزاز بالرموز الوطنية، وجاءت بدرجة مرتفعة.0202دراسة أبو صالح )

( والتي تنص على )إظهؤؤار جهود المملكؤة في اإلغؤاثؤؤة الؤدوليؤؤة للطؤالبؤؤات(، 0وكؤانؤت اقؤل العبؤؤارات في البُعؤد ترتيبؤاً الفقرة )

( على الترتيب األخير هو تركيز الجامعة على جهود 0(، بدرجة عالية. وربما يرجع حصؤؤؤؤول الفقرة )0.14ي )بمتوسؤؤؤؤط حسؤؤؤؤاب

المملكؤة داخل الوطن لتعزيز انتماء الطالبة للوطن والفخر بالخدمات التي يقدمها الوطن للمواطنين ونظراً لقيام وسؤؤؤؤؤؤائل اإلعالم 

ة في اإلغاثة الدولية فانصؤؤب اهتمام الجامعة على جهود المملكة العربية السؤؤعودية المختلفة بإبراز دور المملكة العربية السؤؤعودي

 في خدمة المواطنين نظراً لكونها الخدمات التي تلمسها الطالبة في حياتها فتشعر بالفخر لم تقدمه الدولة لها.

استجابات أفراد عينة  ( بين متوسطاتα≤ 0005السؤال الخامس: هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى )

الدراسة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن تعزى 

 للمتغيرات التالية )التخصص، السنة الدراسية(؟

ديد داللة للعينات المستقلة لتح لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بإجراء اختبار )ت( واختبار التباين االحادي )انوفا(

الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى 

 لسؤال:االطالبات من وجهة نظرهن تعزى للمتغيرات التالية )التخصص، السنة الدراسية(، وفيما يلي عرض بأهم النتائج المتصلة ب

 أوال: التخصص الدراسي:

قامت الباحثة باستخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة للمقارنة بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور 

القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن تُعزى لمتغير التخصص الدراسي 

 ( نتيجة اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات.11الجدول رقم )ويوضح 

( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات عينة افراد الدراسة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة 11جدول )

 زى لمتغير التخصص الدراسيالطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن تُع

 األبعاد
التخصص 

 الدراسي
 العدد

المتوس

ط 

الحساب

 ي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

مستوى  الحرية

 الداللة

 2.222 713 2.113 1.211 0.70 004 علمي

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5ريخ اإلصدار: | تأ رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            165 

 ISSN: 2706-6495 

 

 األبعاد
التخصص 

 الدراسي
 العدد

المتوس

ط 

الحساب

 ي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

مستوى  الحرية

 الداللة

تعزيز قيم االنتماء 

 للوطن
 1.230 0.71 112 نظري

تعزيز قيم الوالء 

 للوطن

 1.271 0.40 004 علمي

-2.074 713 2.402 

 1.233 0.41 112 نظري

تعزيز قيم المسؤولية 

 االجتماعية

 1.231 0.41 004 علمي

2.011 713 2.443 

 1.242 0.11 112 نظري

تعزيز قيم االعتزاز 

 بالوطن

 1.210 0.22 004 علمي

2.030 713 2.403 

 2.222 0.21 112 نظري

تعزيز الهوية الوطنية 

 ككل

 2.211 0.41 004 علمي

2.110 713 2.212 
 2.231 0.42 112 نظري

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصؤؤائية بين متوسؤؤطات اسؤؤتجابات أفراد عينة الدراسؤؤة حول 11يتضؤؤح من الجدول رقم )

الء ، قيم الودور القيؤؤادات األكؤؤاديميؤؤة بجؤؤامعؤؤة الطؤؤائف في تعزيز الهويؤؤة الوطنيؤؤة ككؤؤل وكؤؤذلؤؤك في أبعؤؤادهؤؤا )قيم االنتمؤؤاء للوطن

للوطن، قيم المسؤولية االجتماعية، قيم االعتزاز بالوطن( تعزى لمتغيرات التخصص حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار 

 2.3( وهي قيمة غير دالة عند مسؤؤؤتوى داللة )2.403(،) 2.443(،) 2.402(،) 2.222(،) 2.212)ت( على التوالي تسؤؤؤاوي )

≥α.) 

نتيجة بأن درجة تمثل الطلبة للهوية الوطنية ال يعتمد على التخصؤؤؤؤص العلمي أو النظري بل لشؤؤؤؤعور وتفسؤؤؤؤر الباحثة هذه ال

الفرد تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه، باإلضؤؤؤافة إلى أن البيئة الجامعية واحدة والبرامج واألنشؤؤؤطة هي أنشؤؤؤطة متشؤؤؤابهة تنفذ على 

كانت متعلقة بالبرامج واألنشؤؤطة وانتمائهم لبيئة تعليمية واحدة يكون كل التخصؤؤصؤؤات الدراسؤؤية، لذلك فإن تشؤؤابه العوامل سؤؤواء 

( ودراسؤؤة أبو 0214( ودراسؤؤة سؤؤليم )0211وتتفق نتيجة هذه الدراسؤؤة مع دراسؤؤة النملة ) األثر متشؤؤابهة على أغلب الطالبات.

عينة لدور الجامعة في بناء ( والتي كشفت عن عـؤؤؤؤدم وجـؤؤؤؤود فـؤؤؤؤروق ذات داللـؤؤؤؤة إحصائية في تقديرات أفراد ال0202صالح )

 الهوية الوطنية تعزى لمتغير التخصص الدراسي. 

( والتي كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات 0212وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة العياصرة )

 أفراد العينة تعزى لمتغير التخصص الدراسي، لصالح طلبة الكليات اإلنسانية. 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5ريخ اإلصدار: | تأ رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            166 

 ISSN: 2706-6495 

 
 ة الدراسية:ثانيا: السن

قامت الباحثة باستخدام اختبار التباين األحادي انوفا للعينات المستقلة للمقارنة بين متوسطات استجابات أفراد عينة 

الدراسة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن تُعزى لمتغير 

 ( نتيجة اختبار التباين األحادي انوفا لداللة الفروق بين المتوسطات:10الجدول رقم )السنة الدراسية ويوضح 

( نتائج تحليل التباين االحادي )انوفا( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور 12جدول )

 ات من وجهة نظرهن تُعزى لمتغير السنة الدراسيةالقيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالب

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة
 الداللة

تعزيز قيم 

االنتماء 

 للوطن

بين 

 المجموعات
3.010 0 1.427 

 

1.421 

 

 

2.113 

 

داخل  غير دالة

 المجموعات
700.121 710 1.232 

  711 702.112 الكلي

تعزيز قيم 

الوالء 

 للوطن

بين 

 المجموعات
2.237 0 0.211 

 

0.420 

 

داخل  دالة 2.272

 المجموعات
771.014 710 1.211 

  711 733.000 الكلي

تعزيز قيم 

المسؤولية 

 االجتماعية

بين 

 المجموعات
7.107 0 1.041 

1.000 

2.024 

 

داخل  غير دالة

 المجموعات
711.730 710 1.114 

  711 713.314 الكلي

بين 

 المجموعات
 دالة 2.221 0.224 7.111 0 10.331
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 مصدر التباين األبعاد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة
 الداللة

تعزيز قيم 

االعتزاز 

 بالوطن

داخل 

 المجموعات
700.710 710 1.274 

  711 773.272 الكلي

تعزيز 

الهوية 

 الوطنية ككل

بين 

 المجموعات
3.011 0 1.431 

 

0.203 

 

 

2.112 

 

داخل  ةغير دال

 المجموعات
031.114 710 2.114 

  711 010.703 الكلي

 ( التالي:10يتضح من الجدول رقم )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة 

االنتمؤاء للوطن، وقيم المسؤؤؤؤؤؤؤوليؤة االجتماعية( تعزى لمتغير السؤؤؤؤؤؤنة الطؤائف في تعزيز الهويؤة الوطنيؤة ككؤل وفي بُعؤديهؤا )قيم 

( 2.024، 2.113، 2.112الدراسؤؤؤية، حيث كانت قيمة مسؤؤؤتوى الداللة في اختبار التباين االحادي )انوفا( تسؤؤؤاوي على التوالي )

 (.α≤ 2.3وهي قيمة غير دالة عند مستوى )

لبات نحو دور القيادات األكاديمية في تعزيز الهوية الوطنية َكُكل وفي وتفسر الباحثة على عدم وجود فروق في رأي الطا  

بُعدّي )قيم االنتماء للوطن، وقيم المسؤولية االجتماعية( ألن الطالبة بغض النظر عن المستوى الدراسي ترى جهود القيادات 

ع الكادر مناسبات الوطنية التي تكون موجهة لجمياالكاديمية في تعزيز االنتماء للوطن ووضع البرامج المتنوعة الثقافية وتفعيل ال

الجامعي من )طالبات، أعضاء هيئة تدريس، االداريين( وحثهم على االلتحاق والمشاركة ضمن هذه الفعاليات ويتم كذلك تخصيص 

 بعض من درجات المقررات الدراسية أحيانا من قبل األعضاء لتدعيم الطالبة للمشاركة في األنشطة الجامعية.

( والتي كشفت على عـدم 0202( ودراسة أبو صالح )0214( ودراسة سليم )0211تتفق هذه النتيجة مع دراسة النملة )و

وجـود فـروق ذات داللـة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لدور الجامعة في بناء الهوية الوطنية تعزى لمتغير السنة الدراسية 

 المسؤولية االجتماعية(. في بُعدّي )قيم االنتماء للوطن، وقيم 

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور القيادات 

األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية في بُعدي )تعزيز قيم الوالء للوطن، وتعزيز االعتزاز بالوطن( حيث كانت 

 2.3( وهي قيمة دالة عند مستوى )2.221، 2.272توى الداللة في اختبار التباين االحادي )انوفا( تساوي على التوالي )قيمة مس

≥α:ونظراً لوجود معنوية في اختبار تحليل التباين األحادي أنوفا تم اجراء اختبار شيفيه لداللة الفروق وكانت النتائج كالتالي .) 
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يه للتعرف على اتجاه الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية ( نتائج اختبار شيف13جدول )

 بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن تُعزى لمتغير السنة الدراسية

 األبعاد

السنة 

الدراسية 

(1) 

 المتوسط
السنة الدراسية 

(2) 
 المتوسط

الفرق بين 

 وسطاتالمت

مستوى 

 الداللة

تعزيز قيم الوالء 

 للوطن
 0.21 السنة الثانية

 *2.272 2.04412 0.42 السنة األولى

 *2.211 2.04012 0.12 السنة الثالثة

 *2.201 2.00072 0.13 السنة الرابعة

تعزيز قيم االعتزاز 

 بالوطن
 *2.214 2.71234 0.41 السنة الثالثة 7.07 السنة الثانية

 (2.23جود داللة عند مستوى )و *

 ( ما يلي:10يتضح من الجدول رقم )

 أن الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية 

بجامعة الطائف في تعزيز قيم الوالء للوطن لدى الطالبات من وجهة نظرهن تعزى لمتغير السؤؤؤؤنة الدراسؤؤؤؤؤية كانت بين )طالبات 

ثانية( وبين )طالبات السؤؤنة األولى وطالبات السؤؤنة الثالثة وطالبات السؤؤنة الرابعة( لصؤؤالح )طالبات السؤؤنة الثانية( ذوات السؤؤنة ال

 المتوسط الحسابي األعلى.

 أن الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية 

لؤدى الطؤالبؤات من وجهؤة نظرهن تعزى لمتغير السؤؤؤؤؤؤنؤة الدراسؤؤؤؤؤؤية كانت بين  بجؤامعؤة الطؤائف في تعزيز قيم االعتزاز بؤالوطن

 )طالبات السنة الثانية( وبين )طالبات السنة الثالثة( لصالح )طالبات السنة الثانية( ذوات المتوسط الحسابي األعلى.

البات طنية لديهم يرجع إلى أن الطوتفسر الباحثة أن اختالف رأي الطالبات في دور القيادات األكاديمية في تعزيز الهوية الو

في مراحل دراسية مختلفة وتختلف وجهة نظر الطالبات من مرحلة دراسية إلى أخرى. حيث في السنة األولى كانت البيئة الجامعية 

كثر أ جديدة على الطالبة وهي في مرحلة اكتشاف، وأما السنة الثانية كونها مرحلة اندماج وتكون الطالبة اكتسبت خبرة وأصبحت

 تحفيزيا للمشاركة في األنشطة وإدراكاً لدور الجامعة في تعزيز االنتماء للوطن، 

واما السنة الثالثة والرابعة تكون مرحلة التخصص ويكون بها زيادة األعباء الدراسية واالنشغال لرفع المعدل الدراسي لقرب 

 ي سبيل تعزيز الهوية الوطنية.التخرج لذلك تعير انتباه كبير للفّعاليات التي تقيمها الجامعة ف

( والتي كشفت عن وجـود فـروق ذات داللـة إحصائية في تقديرات أفراد العينة 0202وتختلف هذه النتيجة مع دراسة تقي )

 في بُعد االعتزاز بالوطن تعزى لمتغير السنة الدراسية، لصالح المرحلة الرابعة. 
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 أوالً: ملخص نتائج الدراسة:

 ؤال الرئيس: ملخص نتائج الس

أظهرت نتائج الدراسة أن القيادات األكاديمية تمارس تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن بدرجة عالية 

(. فجاء في الترتيب األول بُعد تعزيز قيم االعتزاز بالوطن، يليه الترتيب الثاني بُعد تعزيز قيم الوالء 0.41بمتوسط حسابي )

 ب الثالث بُعد تعزيز قيم المسؤولية االجتماعية، والترتيب الرابع واألخير بُعد تعزيز قيم االنتماء للوطن.للوطن، وفي الترتي

 ملخص نتائج األسئلة الفرعية:

ملخص نتائج السؤال األول: أظهرت الدراسة أن القيادات األكاديمية تمارس تعزيز قيم االنتماء للوطن لدى طالباتها من وجهة 

 (. 0.70الية بمتوسط حسابي )نظرهن بدرجة ع

ملخص نتائج السؤال الثاني: أظهرت الدراسة أن القيادات األكاديمية تمارس تعزيز قيم الوالء للوطن لدى طالباتها من وجهة 

 (. 0.47نظرهن بدرجة عالية بمتوسط حسابي )

يم المسؤولية االجتماعية للوطن لدى ملخص نتائج السؤال الثالث: أظهرت الدراسة أن القيادات األكاديمية تمارس تعزيز ق

 (. 0.12طالباتها من وجهة نظرهن بدرجة عالية بمتوسط حسابي )

ملخص نتائج السؤال الرابع: أظهرت الدراسة أن القيادات األكاديمية تمارس تعزيز قيم االعتزاز بالوطن لدى طالباتها من 

 (. 0.21وجهة نظرهن بدرجة تعزيز عالية بمتوسط حسابي )

 ص نتائج السؤال الخامس أظهرت نتائج الدراسة: ملخ

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف 

 في تعزيز الهوية الوطنية ككل لدى الطالبات من وجهة نظرهن تعزى لمتغير التخصص الدراسي.

 ية بين استجابات عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائفعدم وجود فروق ذات داللة إحصائ 

في تعزيز الهوية الوطنية ككل وبُعدّي )قيم االنتماء للوطن، قيم المسؤولية االجتماعية( لدى الطالبات من وجهة نظرهن تعزى 

 لمتغير السنة الدراسية.

 ين استجابات عينة الدراسة حول دور القياداتكما أوضحت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية ب 

األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية في بُعدّي تعزيز )قيم الوالء للوطن، قيم االعتزاز بالوطن( لدى الطالبات 

 من وجهة نظرهن لصالح طالبات السنة الدراسية الثانية.

 ثانيا: التوصيات:

ة ممارسة القيادات االكاديمية لحث الطالبات على التحدث باللغة العربية الفصحى في بُعد أظهرت نتائج الدراسة أن درج -1

 تعزيز قيم االنتماء للوطن جاءت بدرجة متوسطة وتوصي الباحثة لتعزيز دور القيادات االكاديمية، ما يلي:

 الفصحى. لبة للتحدث باللغة العربيةحث أعضاء هيئة التدريس بالتحدث باللغة العربية الفصحى في المحاضرات وتحفيز الط •

 تعزيز دور الجامعة في تنمية مهارات التواصل باللغة العربية الفصحى بين الطالبات. •

 ضرورة إنشاء معاهد تدريب تقيم دورات للطالبات في المحادثة الفصحى فالحاجة أصبحت ماسة لذلك. •

 ئز تحفيزية لمن يتحدث اللغة العربية الفصحى.تشويق الطالبات للغة الفصحى بإقامة مسابقات ثقافية وجوا •
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أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة القيادات االكاديمية لتنظيم الزيارات الميدانية للمواقع التاريخية في بُعد تعزيز قيم  -0

 االنتماء للوطن جاءت بدرجة متوسطة وتوصي الباحثة لتعزيز دور القيادات االكاديمية، ما يلي:

امعة الطائف تنظيم زيارات للمواقع التاريخية واالثارية والدينية التي تتميز بها محافظة الطائف لتعزيز قيم االعتزاز تبني ج•

 بالوطن.

 تخصيص قاعة لعرض أهم المواقع التاريخية واالثرية التي تتميز بها المملكة العربية السعودية. •

كاديمية في تعزيز الهوية الوطنية في بُعدّي تعزيز )قيم الوالء للوطن، أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة القيادات األ -0

قيم االعتزاز بالوطن( لدى الطالبات من وجهة نظرهن لصالح طالبات السنة الدراسية الثانية وتوصي الباحثة لتعزيز دور 

 القيادات االكاديمية، بما يلي:

الوالء واالعتزاز بالوطن لجميع المراحل وباألخص السنة األولى والثالثة اقتراح برامج لتعزيز الهوية الوطنية تستهدف تنمية  •

 والرابعة.

 إضافة مادة مبنية على خرائط المفاهيم الوطنية لتنمية معارف ومهارات الطالبات وباألخص السنة األولى والثالثة والرابعة. •

الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن بدرجة عالية  أظهرت نتائج الدراسة أن القيادات االكاديمية تمارس تعزيز الهوية -7

وتوصي الباحثة لمزيد من تدعيم دور القيادات االكاديمية تجاه تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات واالرتقاء بها لدرجة عالية 

 جداً بما يلي:

ول مواضيع من شأنها تعزز الحس حث القيادات األكاديمية في جامعة الطائف على أن يحثوا أعضاء هيئة التدريس بتنا •

 .0202الوطني بما يعزز الهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 

ضرورة إظهار جهود المملكة في جميع المجاالت وما وصلت إليه من تقدم علمي وتكنولوجي في جميع وسائل التواصل  •

 االجتماعي واإلعالم.

 رات الدولية، والتجارب العالمية الجامعية لترسيخ وتعزيز قيم االنتماء والمواطنة لدى طلبها.أن تستفيد جامعة الطائف من الخب •

 ثالثا: مقترحات الدراسة:

 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على طالب جامعات أخرى بالمملكة العربية السعودية.

 .  0202ي ضوء رؤية المملكة إجراء دراسة لدور اعضاء هيئة التدريس في تعزيز الهوية الوطنية ف

 إجراء دراسة للتعرف على واقع التعليم األجنبي وأثره على الهوية الوطنية.

 اجراء دراسة عن تأثير االعالم التربوي في الهوية الوطنية على طلبة الجامعة.
 

  :المراجع

 أوالّ: المصادر:

 كبير وآخرون. دار المعارف.ابن منظور، محمد بن مكرم. )ت د(. لسان العرب، تحقيق عبد هللا ال

 (، أشرف على الطبعة شعبان عبد العاطي وآخرون. مكتبة الشروق الدولية.7(. المعجم الوسيط )ط0227مجمع اللغة العربية. )
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 ثانياً: المراجع باللغة العربية

الجامعة،  طلبة لدى لحياةا عن والرضا للوطن االنتماء (. مستوى0211محمد ومنصور، منار منصور أحمد. ) وليد المعاطي، أبو

 .327-313(، 12)1 ،شمس عين التربية جامعة في العلمي البحث مجلةثقافية مقارنة.  عبر دراسة

مجلة العلوم (. درجة تمثل طلبة الجامعة األردنية لمفاهيم الهوية الوطنية من وجهة نظرهم. 0202أبو صالح، فاتن محمود. )

 .113 - 132(، 72)7، بحوث غزةالتربوية والنفسية: المركز القومي لل

 04،المجلة العربية للدراسات األمنية  .(. دور الجامعة في تحقيق األمن الفكري: تصور مقترح0212أبو عراد، صالح بن علي. )

(30 ،)000-010. 

ولة مجلة الطفية. (. فاعلية برنامج قائم على األنشطة الدرامية والمنزلية إلكساب طفل الروضة الهوية الوطن0214أحمد، أمل. )

 .043-020(، 00) 2، والتربية

 . مكتبة هيئة منبر اإلسالم.انحرافات الشباب: أسبابها، ومعالجتها(. 0227أحمد، عمر هاشم. )

الهويات االفتراضية في المجتمعات العربية: أي دور لمواقع التواصل االجتماعي في تشكيل (. 0214أحمين، عبد الحكيم. )

 .ان، المغرب. دار األمالهوية؟

. جريؤؤدة الريؤؤاض(. حفؤؤل اسؤؤؤؤؤؤتقبؤؤال ضؤؤؤؤؤؤيوف مهرجؤؤان الجنؤؤادريؤؤة. 1، فبراير 0214آل سؤؤؤؤؤؤعود، سؤؤؤؤؤؤلمؤؤان بن عبؤؤدالعزيز.)

https://www.alriyadh.com/1568841 

-https://www.al.  صحيفة المدينة أون الين(. الوطنية الحقيقية. 14، مايو 0214باداود، إبراهيم محمد. )

madina.com/article/527312 

مجلة ابحاث البصرة للعلوم (. قياس الهوية الوطنية لدى طالب قسم اإلرشاد التربوي، 0202تقي، رفيف عبد الحافظ محمد. )

 .430-403(، 1) 73،اإلنسانية

مجلة . 0202طوير أداء القيادات بالجامعات السعودية في ضوء (. القدرات اإلدارية الالزمة لت0212الثبيتي، خالد عواض. )

 .  101-440(، 7) 23، معهد اإلدارة العامة

 .027-044(، 74) 10مجلة التربية والتنمية،(. تربية المواطنة لطالب الجامعات، دراسة تحليلية. 0224الجيار، سهير على. )

 الوطنية وفق نموذج الهوية تعزيز في الجامعية القيادة أدوار تحليل(. 0-0، فبراير 0202الحارثي، عبد هللا بن ضيف محمد. )

، جامعة شقراء، 0202. المؤتمر الدولي للهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ليدكا، جامعة جدة أنموذج

 .011-020 المملكة العربية السعودية،

 الكتب. . عالماالنتماء عزيزت في التعليم دور(. 0222إبراهيم. ) لطيفة خضر،

 ضوء في طلبتها لدى والمواطنة االنتماء قيم وتعزيز ترسيخ في الجامعة (. دور0202حسين. ) شحات بن الخطيب، محمد

، المجلة العربية للنشر العلميالعزيز،  عبد الملك الدراسات العليا التربوية، جامعة العصر. كلية الثقافية ومستجدات التغيرات

02 (0،) 172-111. 

. المجموعة العربية الماليزية بناء مفهوم الهوية وأدوارها الوظيفية في صناعة هوية الدولة الحديثة(. 0212الديب، إبراهيم. )

 للعلوم والتنمية.

http://www.ajrsp.com/
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دور إدارة جامعة شقراء في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية (. 0-0، فبراير 0202الروقي، مطلق، والشريف، طالل. )

. المؤتمر الدولي للهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية، جامعة شقراء، من وجهة نظر الطاّلب 0202

021- 070 . 

إسهامات الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى طلبة المرحلة الجامعية من (. 0-0، فبراير 0202الرويس، فيصل بن عبد هللا. )

. المؤتمر الدولي للهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية، جامعة شقراءوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ب

 .  031-012جامعة شقراء،

دور مادة الثقافة الوطنية في تنمية وتعزيز قيم (. 0211الزبون، مأمون سليم، الخوالدة، حمزة علي، والزبون، نضال محمد. )

 .112-174(،1)01ة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، . مجلة الجامعالمواطنة لدى طلبة الجامعات

(. إستراتيجية تربوية مقترحة للجامعات السعودية في 0214الزبون، محمد سليم والسرحاني، نجوى أحمد محارب المدهن. )

 .33-00، (7)77، مجلة دراسات العلوم التربويةمواجهة التحديات الثقافية وتعزيز االنتماء الوطني لدى طلبتها. 

إسهام برامج األنشطة الطالبية في تعزيز مفاهيم المواطنة لدى طالب جامعة أم (. 0،فبراير 0213الزهراني، عبد هللا أحمد. ) 

 .434-317مؤتمر الشباب والمواطنة، الجزء الثاني.  القري،

( 22) 00، ركز العربي للتعليم والتنميةالم(. دور الباحة في تنمية قيم الوالء لدى طالباتها، 0213زهو، عفاف محمد توفيق. )

،01 - 107. 

(. دور جامعة القدس المفتوحة في تعزيز الهوية الوطنية وأثره على التنمية السياسية من وجهة نظر 0214سليم، هبة عباس. )

 . 021-143، عدد خاص بأبحاث: مؤتمر الهوية حاضر ومستقبل، مجلة جامعة االستقالل لألبحاثالطلبة. 

 ، ناصر بن سعيد. )ت.د(. الهوية والثقافة، مكتبة النور.السيف

المؤتمر القومي السنوي الحادي  .التربية الوجدانية لطالب الجامعة: واقع ورؤية(. 12-11ديسمبر  0227الشخيبي، علي السيد. )

معة عين شمس ومركز جا -، مركز تطوير التعليم الجامعي 1التعليم الجامعي العربي آفاق االصالح والتطوير، ج  -عشر 

 .072 - 002الدراسات المعرفية، 

الجامعات السعودية ودورها في تعزيز الهوية الوطنية في ضوء التحديات (. 0-0، فبراير 0202الشهراني، معلوي بن عبدهللا. )

الملكة العربية  ، جامعة شقراء،0202. المؤتمر الدولي للهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية المعاصرة

 . 140-177السعودية، 

 https://cutt.us/7R2Xp.  في المستقبل للدراسات واألبحاث(. الوطنية الحديثة. 11، يناير 0214صالح، عمرو. )

د، العليانى، طامي مشعل الطحان، حسين عباس حسين على، محمد، محمد علي بن عمر أبو بكر، الشربيني، نبيل عوض محم

(. قائمة 0202سابر، مصطفى، مصطفى عبدالحفيظ، سحلول، السيد أحمد أحمد محمد، و المالكى، عطية محمد راجح. )

لمجلة امعايير مقترحة لتشكيل الهوية الوطنية لتالميذ المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية في ضوء آراء معلميهم. 

 .001 -023، 42، كلية التربية -سوهاج التربوية: جامعة 

دور الجامعات السؤؤعودية في تعزيز الهوية الوطنية، جامعة الملك سؤؤعود (. 0-0، فبراير 0202الطيار، مهند بن سؤؤعود دخيل. )

ية ، جامعة شؤؤقراء، المملكة العرب0202. المؤتمر الدولي للهوية الوطنية في ضؤؤوء رؤية المملكة العربية السؤؤعودية أنموذّجا

 .121-11السعودية، 
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تصؤؤؤور مقترح لتفعيل دور الجامعات السؤؤؤعودية في (. 0-0، فبراير 0202عامر، اللولو بنت صؤؤؤالح، والدين، يحي مصؤؤؤطفي. )

. المؤتمر الدولي للهوية الوطنية في ضؤؤؤؤؤؤوء رؤية المملكة العربية تأكيد الهوية الوطنية لدى الطلبة جامعة المجمعة أنموذجا

 .170-122معة شقراء، المملكة العربية السعودية، ، جا0202السعودية 

، تربوية دراسؤؤات مجلة طالبها. لدى الوطني الوالء تأصؤؤيل في التربية كليات دور (.1220التواب. )  عبد هللا عبد التواب، عبد

1 (31 ،)120-111 . 

 السياسؤية علؤى، التنميؤة وأثؤره الفلسؤطينية الهويؤة تعزيؤز فؤي العؤالي التعلؤيم دور(. 0212عبؤد الؤرحمن، برهؤان حؤافظ. )

، جامعؤؤة النجؤؤاح ]رسؤؤالة الماجسؤؤتير غيؤؤر منشؤؤورة [أنموذجؤؤا النجؤؤاح والعؤؤاملين، جامعؤؤة الطلبؤؤة نظؤؤر وجهؤؤة مؤؤن

 الوطنية.

(. دار أسامة للنشر 0)طأساليبه –أدواته –البحث العلمي مفهومه (. 0222عبيدات، ذوقان، عدس، عبد الرحمن وعبد الحق، كايد )

 والتوزيع.

 والتوزيع. للنشر طيبة مؤسسة .الثقافية الهوية وأزمة التعليم (. 0222الرؤوف. ) عبد محمد عطية،

(. واقع تطبيق إدارة المعرفة في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الملك عبد العزيز من 0201عقيلي، عثمان بن موسى. )

 . 337-742(، 1) 02، العزيز: اآلداب والعلوم اإلنسانيةمجلة جامعة الملك عبد وجهة نظر قياداتها االكاديمية. 

 والطباعة. والتوزيع للنشر الكتب . عالموالتعليم الهوية(. 0223إسماعيل. ) سعيد علي،

(. دراسة استطالعية إلسهامات جامعة الطائف في تنمية قيم المواطنة لدى الطالبات وأثر هذه القيم 0212عماشة، سناء حسن. )

 .000-112(، 02) 1، المجلة العربية للتربية النوعيةوحهن األكاديمي. في مستوى طم

مجلة سعود.  الملك جامعة في األكاديمية القيادات لدى وااللتزام التنظيمي الوظيفي (. التمكين0211)  .سعيد محمد العمري،

 . 22-11(، 1) 00 اإلدارية(، العلوم (سعود الملك جامعة

 . جامعة القدس المفتوحة، رام هللا/ فلسطين.ليل المسؤولية المجتمعية للجامعاتد(. 0212عواد، يوسف ذياب. )

(. مكونات الهوية الوطنية للطلبة الجامعيين )دراسة ميدانية على طلبة الجامعة األردنية(.  0212العياصرة، إسالم أحمد سليم. )

 .142-101(، 11)0، دراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 األردن. العربي، المجتمع . مكتبةالنظري اإلطار االقتصاد المعرفي(. 0213) .نعمة محمد والزبيدي، سالم كريم الغالبي،

السلوك القيادي المطلوب من رؤساء األقسام العلمية في جامعتي أم القري والملك عبد العزيز ( 0222الغامدي، عبد هللا أحمد. )

 التربية، جامعة أم القري. . كلية] منشورةرسالة ماجستير غير  [التربويةيادة في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة للق

المجلة (. تصور مقترح لدور الجامعات السعودية في توعية الطالب بنبذ اإلرهاب. 0211الغامدي، عوض بن على عوض. )

 .011-017(، 30) 30، التربوية

مجلة أماراباك األكاديمية االمريكية العربية ة الفرد على قيم المواطنة. (. دور المدرسة الجزائرية في تنشئ0214فتيحة، بلعسلة. )

 .01-12(، 03) 1، للعلوم والتكنولوجيا

. جامعة ]رسالة دكتوراة غير منشورة [قيم المواطنة لدى الشباب واسهامها في تعزيز االمن الوقائي(. 0212القحطاني، عبد هللا. )

 نايف العربية للعلوم األمنية.

 .040-030(، 1) 1، مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية(. العولمة والمواطنة والهوية. 0222، ثائر رحيم. )كاظم

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5ريخ اإلصدار: | تأ رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            174 

 ISSN: 2706-6495 

 
 االجتماعي التواصل شبكات مستخدمي اتجاهات.(2018) . لقمان، خالد حسن أحمد، ونور الدين، عبد العظيم نورالدين الحسن

 App Whats لموقع المستخدمين السوداني الشباب وسلوك اتجاهات في يليةتحل وصفية دراسة الوطنية: الهوية قضايا نحو

 . جامعة أم درمان االسالمية. ]رسالة دكتوراه غير منشورة [

 ، وزارة التعليم.0202برامج ومبادرات رؤية المملكة العربية السعودية (. 0202مكتب تحقيق الرؤية. )

 . دار الفكر العربي.المواطنة: رؤية تربوية القيم ومسؤوليات(. 0227مكروم، عبد الودود. )

(. دور عمادة البرامج التحضيرية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في تنمية 0211النملة، عبد الرحمن بن سليمان. )

 . 71-11(، 0)12، مجلة جرش للبحوث والدراساتالهوية الوطنية لدى طلبتها من وجهة نظرهم. 

(. دور التنظيمات الجامعية في تنمية قيم السالم االجتماعي للشباب الجامعي، دراسة من منظور 0212)هاشم، أحمد مرعي. 

  .732-044(، 10، جامعة الفيوم، )مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعيةطريقة تنظيم المجتمع. 

نمية قيم المواطنة لدى الطلبة من وجهة نظر األساتذة. (. دور الجامعة في ت0214) العيد، زيان محمد وناصر، زكراوي.

  bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5545-http://dspace.univ. المستودع المؤسسي لجامعة البويرة

  www.etec.gov.sa( مسترجع من ٠٢٠٢عي. )دليل النمو المهني لألستاذ الجام

 ثالثاً: المراجع االجنبية:

Al-Sabeelah1,A.,Alraggad1,F.,&AbouAmeerh1,O.(2015).The Dimensions of the Citizenship 

Concept among the Jordanian University Students. International Education Studies; 8(8), 87-

102. 

Cheng, A., & Szeto, E. (2019). Changing Hong Kong university students' national identity through 

studying abroad. Asian Education and Development Studies, 8(2), 233-247. doi: 

10.1108/AEDS-05-2017-0045. 

Fairchild, Henry Pratt.(1961) Dictionary Of Sociology And Related Sciences. Littlefield Adams. 

Nj. 

Muhammad, Yaar (2019). Pakistani National Identity, Curriculum Reform and Citizenship 

Education Textbooks: Understanding Teachers’Perspectives. Journal of Research and 

Reflections in Education.1(13): 103-122. 

Ntanel, K. (2016). Border collapse and boundary maintenance: militarization and the micro- of 

violence in Israel–Palestine. Gender, Place & Culture, 23(6), 897-911. 

 

 (CC BY NC. )العلمي والنشر لألبحاث األكاديمية المجلة ،الزهراني أحمد رحمه/ باحثةال ،0200©  محفوظة الحقوق جميع

http://www.ajrsp.com/
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5545
http://www.etec.gov.sa/

