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دور الجامعة في بناء الشخصية الجامعية القادرة على تعزيز االنتماء للوطن 

 من خالل األخالق و ثقافة الحوار
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 :مقدمة 

إن بناء الشخصية الوطنية مسألة في غاية األهمية، شغلت علمااء الرببياة رباباا     

سياسااةو ركلااظ لدوااا اراهااا النااومي مااا ظاهيااة، رمرافورحااا علاا  ا ا  الر اااا          ال

جلحااا  اان الاانوا  برهاا ا الشخصااية ماا  عملاات مااا   . را ظساااظي المرمياا  مااا ظاهيااة ب ااب   

رالمؤسسات الرببوية ماص ة النحوض رالبم  بمجرمداتحا، هيث جسا ت باماهاا ربف الحا    

الرساليا، الا   باسا  فيحاا اعااظا بعواا        مؤسسة البسول الكبيا عليه بف ان الصا ة ربتاا   

ألظحا غيبت رامع الولا رالوا   إلا  راماع     ومؤسسة تببوية تنموية شاملة عبفرحا البشبية

الد ل رالنوا، ررامع الجاهلية راالسرب اا إل  راماع الدلاا رالشاوا  ، رتمكنات ماا ت جياب       

نوماه ال ينياة راالمرصاااية    الطامات ا ب اعية المخرل ة لإلظسان،  ما بساحمت فاي سايااته بر   

راالجرماعية رالثنافية رالسياسية رالم ظياة، ربنااء الشخصايات الوطنياة النااااة علا  همان        

لواء اسالة بمرحا الري تناو  علا  بسال المواطناة الراي تشامن االظرمااء، رالاوالء، رالد الاة          

 .رالمساراة، رف اظن األ  ق

راالظرماااء  أهاا  بساال المواطنااة يجااى الدماان علاا  تنميرااة رتدويمااه مااا  اا ل       

المؤسسات الوطنية الرببوية رعل  ابسحا الجامدات الري تد  منااات للدلا رالدمن رالبناء 

الااوطني الرااي يدرماا  عليحااا فااي تخاابيط األفااباا مااواطنيا مااااايا علاا  هماان لااواء ا باا ا  

 (. 1)رالرنمية الوطنية الشاملة 

ريدرن  الباهثان في ال ااسة الرالية بأن ما بها الم ا ن في اسرثماا ه ا البيئة هو 

 ،األ  ق، إك إَن بناء األما رتن محا مبهون بمنوومة النيا راأل  ق الرمي ة الري ترسا بحا

 . الجامدة ما بها األارات الري تدمن عل  تد ي  األ  ق عن  الناشئة رتد 

 يااي يمكااا ت دياان ارا   : ساا ها هنااا سااؤال مرااوا  هااو    رالن ااية األساسااية يج 

الجامدة في بناء الشخصية الناااة عل  االظرماء الوطني؟ ر يي يمكا بن تسااع  األ ا ق   

 .رثنافة الرواا في إيجاا بيئة م ظمة لررنيق كلظ؟

رال ااسة تن   ترلي  رامديًا راؤية هنينية هول الما  ليا المنرابهيا لمدالجاة ماا     

جامدات ما مدومات ترول ارن ترنيق اراهاا الرياو  رالجاوهب  فاي عملياة      يدصي بال

  لية الرببية برباا  جامدة سبحا - ببوبكب مرم  مرم  عيس .ا

  لية الرببية ااج جامدة الجبن الغببي - عب  اهلل مرم  شكبر. ا
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تببية الطلبة ليكوظوا مواطنيا فاعليا منرميا لوطنحا مااايا عل  تبساي  تدوايا االظرمااء    

 .بكن مداظية ربشكاله

رما  مامات ها ا البؤياة بداا  اااساة الواماع الا   تديشاه الجامدااات ماا بجان الرداب  علاا             

الري تن محا الجامدة إل  ما ينرسبون إليحاا ماا الطلباة فاي مجاال ترنياق       هنينة ا سحامات 

اراها الرببو  فيما يردلق بواه  ما بها األها ا  الراي تساد  الرببياة إلا  ترنينحاا رها         

 .إيجاا المردلا المنرم  إل  اينه ررطنه ربمره 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها 

ارا الجامدااة فااي تجسااي  الصااواة  تااأت  فكاابة ال ااسااة الراليااة اظدكاسااًا ل اادي    

الوطنية الرنينية لطلبرحا، ره ا ما ظحب في سلو يات الطلباة اا ان هاب  بداج الجامداات      

الدببية ، األمب ال   بفبز في الجامدة رامدًا هياتيا توسدت فيه الحوة بيا  األفباا رهنيناة  

ي ت كياب رسالو    األاراا الوطنية المنوطة بحا في المجرمع، رت امنت اظدكاساات سالبية فا    

الشخصية الجامدية، تمثلت في بدج األهيان في ظحاوا م ماش شخصاية رطنياة غبيباة،      

اتسمت برغلياى لغاة اليا  علا  لغاة الدنان رالراواا رالنناا  الحااا  الراب فاي الردامان ماع              

ليدباب هاا ا السالو  عاا عناا الراواا، رعاا        . األها ا  رالررا يات رالن اايا رالمسارج ات    

 ب، رغيا  االظساجا  رالروافاق بايا طا   الاوطا الواها  فاي الجامداةو         اهربا  البب  اآل

ممااا با  إلااا  تراااول الجامدااات إلااا  بجساااا  مد رلاااة عااا ساااياماتحا ربيئاتحاااا المجرمدياااة    

رالوطنيااةو  هراا  بصاابرت غيااب ماااااة علاا  ترنيااق بهاا افحا الرببويااة راأل اايميااة ، رهاا ا 

ب ثب ما ارلة عببياة  ا ل الدنا  األرل    الواهبة الري تداظ  منحا بدج ما الجامدات في 

 ، ركلكا يدكل ال ادي رالاوها فاي المنووماة األ  مياة الراي تشايب بو او          11ما ق 

بن رااء هاا ا : ريدرناا  الباهثااان. إلاا   اادي الجامدااة فااي بناااء المنوومااة األ  ميااة لاا يحا 

لوطنياة رالراي   الواهبة غيا  الكثيب ما الجواظى الري تؤثب في البناء المركامن للشخصية ا

رما المحا مدبفاة  ياي ياب     . منحا األ  ق رثنافة الرواا بيا جميع المنرسبيا للجامدات

الطلبة االظرماء إل  ه ا المؤسسة، راراها في تدويمهو ليرسان   تنا يا اؤياة هنينياة لا را      

الجامدة في تدويا ه ا النيماة لا   الشخصايات الجامدياة النااااة علا  مواجحاة الررا يات         

 . رد اة الري يمب بحا المجرمع رالردامن مع المسرج ات الوطنية الم

 : لكل ما ذكر آنفًا تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية

ما ارا الجامداات فاي بنااء الشخصاية النااااة علا  تد يا  االظرمااء الاوطني  ماا ياباا             -1

 الطلبة؟

 يي يمكا للجامدة بن تلدى اراها في تببياة الشخصاية الجامدياة النااااة علا  تنمياة        -1

 االظرماء الوطني ما   ل الم  ن األ  مي؟  
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 يي يمكاا للجامداة بن تلداى اراهاا فاي تببياة الشخصاية الجامدياة النااااة علا             -3

 تد ي  االظرماء الوطني ما   ل م  ن ثنافة الرواا؟

 :ه فت ه ا ال ااسة إل  الردب  عل   :أهداف الدراسة 

 . ارا الجامدة في بناء الشخصية الجامدية الناااة عل  تد ي  االظرماء الوطني -1

 .الوامع الرالي ل را الجامدة في بناء الشخصية الجامدية كات االظرماء الوطني -1

 .مدالا ه ا الشخصية ما   ل م  لي األ  ق رثنافة الرواا -3

 :تأت  بهمية ال ااسة الرالية ما هيث إَظحا : اسة أهمية الدر

تن   تغ ية ااجدة إل  الجامدات هول فدالية ببامجحا المخرل ة، فيما يردلق با راها فاي    -

بناااء الشخصاايات الجامديااة الناااااة علاا  تد ياا  االظرماااء الااوطني مااا  اا ل ماا  لي    

 .األ  ق رثنافة الرواا

إل  صاظدي النباا المدنييا بمرابدة إساحامات الجامداات فيماا يردلاق      ةتن   تغ ية ااجد -

 .ب راها في بناء الشخصيات الجامدية الناااة عل  تد ي  االظرماء الوطني

 :حدود الدراسة 

ارا الجامداة فاي بنااء الشخصاية الجامدياة النااااة علا  تد يا          :  الحد الموضوعي -

 . االظرماء للوطا

 . لية اآلاا  جامدة سبحا:  الحد المكاني -

علاااا ظ ااال، :بأمساااا )ة رالبابداااة بكلياااة اآلاا  طااا   السااانة الثاظيااا: الرااا  البشاااب  -

 .بجامدة سبحا(  الجغبافيا ، اللغة الدببية ، راللغة ا ظجلي ية 

 .   1112/ 6/ 31  1112/  1/3ما : الر را ال ماظية -

 :منهج الدراسة 

به  بشكال " اسة عل  المنحط الوص ي الررليلي ، باعربااااعرم  الباهثان في ه ا ال ا      

الررلين رالر سيب الدلمي المانوا لوصاي ظااهبة، بر مشاكلة مرا اة رتصاويبها  مياًا عاا         

طبياااق جماااع البياظاااات رمدلوماااات مديناااة عاااا ظااااهبة، بر مشاااكلة رتصاااني حا رترليلحاااا    

 . ( 1) رإ  اعحا لل ااسة ال مينة

 :تعريف المصطلحات 

االظرساا  الرنيناي للا يا رالاوطا فكابًا،      :  يداب  االظرمااء اصاط هًا     :االنتماء الووطني  

رتجس ا الجواا  عم ، رالبغباة فاي تنماض ع اوية ماا، لمرباة ال ابا لا لظ راالعرا از          

 (.3)باالظ ما  إل  ه ا الشيء 
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  عليحاا  أظحا مجموعة النيا راألغباض رالرناليا  الراي يردااا   ب" تدب  األ  ق: األخالق 

 .(2)بفباا مجرمع ما، هول ما هو  يب رهق رع ل، في تنويا بمواها في المجرمع

بساالو  علمااي تدليمااي، تساارخ   فيااه األساائلة     "يدااب  الرااواا اصااط ها بأظااه    :الحوووار 

راألجوبة  ثااة األكهان رتربيظ الوج ان بنص  إزالة فكبة  اطئة ما الن او،، بر تدلايا   

ي را هولاه الخا   ركلاظ بربااال اآلااء راألفكااا فيماا بيانحا        بمب ج ي  بر هسا مو و  

 (. 5)بح   الوصول إل  الرنينة 

 :اإلطار النظري 

يرطلى فحا ارا الجامدة في بناء الشخصية الجامدية الناااة علا  تد يا  االظرمااء         

 :الوطني، تر ي  ع مة االظرماء بالجامدة ركلظ ما   ل

 :االنتماء الوطني 

االظرسااا ، فاظرماااء الولاا  إلاا  ببيااه اظرسااابه إليااه راعراا ازا بااه  : يدااب  االظرماااء  لغااة        

 (.6)راالظرماء مأ وك ما النمو رال يااة رالكثبة راالات ا  راالزاهاا رالرطوا 

االظرسااا  الرنينااي للاا يا رالااوطا فكاابًا، رتجساا ا      :  بينمااا يدااب  اصااط هًا بأظااه          

الجواا  عم ، رالبغبة في تنمض ع وية ما، لمربة ال ابا لا لظ راالعرا از باالظ اما      

راظرماااء ال اابا الرنينااي إلاا  رطنااه االلااة علاا  االظرسااا  راالاتبااا   (. 7)إلاا  هاا ا الشاايء 

راألصاان هااو الجمااع باايا  صاااظض  . لمكااان الاا   يولاا  رينشااأ فيااه المكاااظي رالنلبااي لحاا ا ا

االظرماااء رالااوطا الاا   يداايف فيااه ال اابا مااا بجاان بن يدطااي المدناا  الرنينااي ل ظرماااء          

الوطني، ال   يرجس  شدوايا رعنليا رسلو يا، إك تشكن ه ا الدناصب موة االظرماء رعومة 

يردابض الاوطا للمخااطب ال ا لياة     المنرم  رالمنرمي لحا هيث ترجل  بار  صواا عن ما 

فاالظرماء الوطني بناء عنلي ررج اظي يجس  رامدًا عمليا في . بر الخااجية بالر رية ألجله

موامي مرد اة المسرويات رالمجاالت، تر ا ما   ل ما يناو  باه األفاباا ماا ممااساات،      

رتجسي  ها ا المدرنا     (.الدنن)رالمدبفة ( النيا راالتجاهات)فالممااسة هنا اظدكا، للمدرن  

ربف اان صااواة جساا ت االظرماااء   . علميااا يرنااق األمااا بر ااافب الجحااوا فااي ترنيااق كلااظ    

مكاة  )الرنيني للوطا تدبيب البسول عليه الص ة رالس   عا هبه رشومه رهنينه لموطنه 

فنا  عباب عاا  برجاه بنولاه علياه       . رهو يخبج منحا مبغما ماا مبان   ااا مكاة    ( المكبمة

رلاوال بن ماومي   ! َيرماا بهباظ إلا   ! ما بطيبظ ما بلا  : "   في مدن  الر يث الص ة رالس 

 (. اراا الربم   رابا هيان في صريره رالطبباظي" )ب بجوظي منظ ما سكنت غيب 

رلردميق ال حا الرنيني ل ظرماء الاوطني البا  ماا ا شاااة إلا  بن االظرمااء الاوطني اظرمااء         

 االظرمااء للاا ات، رلةساابة، رللدشاايبة راألماااا     لا  لمجموعااة مااا االظرماااءات ال بعيااة 

رللمجرمع رللبيئة المرلية ، رالد مة بينحا ع مة تكاملية ظوامية ااتباطيه، فأ  بثب بر  لن 

في ب  ظو  ينرنن إل  األظوا  األ ب ، بان إن هنيناة ترناق االظرمااء فاي ال اب  يشايب إلا          
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رماا الم رابض بن   . لبتبة رالدكل صريشإمكاظية رص ق ترنينه في ال ب  ال   يليه في ا

تلدى الجامدة اراها في تنمية االظرماءات جميدحا ما   ل إتاهة مجااالت المشااا ة فاي    

بظشااطة مرنوعااة رمرداا اة تمكااا ال ااساايا فيحااا مااا توظيااي ب بااب ماا ا ممكااا مااا الجحاا ،   

الراي  رإظحاا الن اات، رت ري ها بمداا  ر ببات برساع تناواها إلا  ترنياق النجاهاات      

ما شاأظحا زياااة االعرا از بأظ ساحا رثنارحا بحاا راهرابامحا لا راتحا را هساا، ب ابراة           

رلية ؤإلا  تببياة مايا االظرمااء مثان ترمان المسا         مما ياؤا  وربهمية ال را ال   يمكا تن ي ا

رالمحاا هناا لايل الرداب  علا  الا ات بان بهمياة بنااء          . راهربا  الدمان رااللرا ا  بالواجاى   

 .ية لررنيق االظرماء ال اتي مما م  يندكل عل  بنية االظرماءاتال رافع ال ات

 :الجامعة واالنتماء الوطني 

تربوب الجامدة مكان الص ااة في المجرمع، فحي مب   إشدا  لكن ج ي  ماا ال كاب   

رالمدبفااة، رمنبااب تنطلااق منااه مااء  الم كاابيا راراا ا صاا   رالرطااوا، فحااي مصاانع       

رالسياسااية رال كبيااة، تسااد   لراان المشااك ت رمواجحااة تراا يات   مياااتااه ال نيااة رالمحنيااة  

الدصب رمرطلباته ر طط الرنمية الشاملةـ ره  تساع  ال رل عل  اللراق بب ى الر ااة 

 (.8)ماظ  الرطوا رالرن   رتأصين النيا رالمباائ  فحيالر يثة، ربالرالي 

لر كياب غبيباة   رما يوحبا طلباة بداج الجامداات ماا سالو يات ربسااليى ج يا ة ل        

عاااا  صااااظض المجرماااع الجاااامدي تمثلااات جوهبياااا بال مبااااالة راالسااارحراا، رالدصااابية  

رالردصى رع   اهربا  الملكية الداماة، ر ادي الد ماة الردارظياة بايا الطلباة، رالرحاب         

ما المسؤرلية، رسوء اسرخ ا  الربية، رسوء اسرغ ل رمت ال باغ، رالن ر  إل  ال باية 

ررجوا مثن ه ا المواهب إظما يد   إل  اظحياا المنوومة األ  مياة  . ألظاظيةرالدشاظبية را

ل   ط   الجامدات، إك بصابرت المنووماة غياب مااااة علا  مسااع ة الطلباة فاي تر يا           

ا رياااتحا رتوجيه سلو حا ال ابا  رالمجرمداي، با  اافة إلا  رهانحا الثناافي رال كاب ،        

ف  تنويا الد مات رالر اع ت االجرماعية الري يديشحا ررها م ااتحا الدنلية في الرواا ر

 .الطلبة

رلن  بعطت الرسحي ت المااية الركنولوجية الر يثة لح ا الح ات رال جوات صا ة الدولماة،   

ريبايا عبا  ال  اين    ( 9)رلا يدا  بمنا را مجرماع ماا إغا ق منافا ا بمامحاا بر النجااة منحاا          

الجامدية، هيث سيااة ميا الرنلي ية را تبا  منابن ه ر  اظحياا ت ايجي في ميا الشخصية 

مثاان هاا ا بن  رب اا   لي ااة ، ( 11) ماايا ا باا ا ، رساايااة ماايا االساارح   مناباان ماايا الرنميااة  

االظحياا با  إل  رجوا فجوات في األظومة الثنافية رٌاالمرصااية راالجرماعياة الراي تنرماي    

بن يجدان االظرمااء مرنام اًا كا مراا، تسابى      رما ظراظط ه ا ال جاوات  . إليحا ه ا الشخصية

 . (11) في النوا  الثنافي رالمدبفي راأل  مي للطلبة في الجامدة ًات ااب

  رالشااظ بن تببيااة الشخصااية الجامديااة  الرااي تدماان علاا  تد ياا  االظرماااء يمكنحااا بن تااؤا

اراًا محمااًا فااي بناااء المواطنااة الصااالرة رتوجيااه الشخصااية الجامديااة إلاا  الرياااة الخياابة     
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رليرحا رتنو  ؤال ا لة، بريث تكون ه ا الشخصية ماااة عل  الر اعن مع بيئرحا رتن ا مس

رتجدان ماا   ماة    ، بواجباتحا رتدمان علا  تطاويب مجرمدحاا اجرماعياا رثنافياا رامرصااايًا        

. فًا بعلاا  تسااد  إلاا  ترنينااه رالر اااا علاا  من ااتااه رموجوااتااه       رطنحااا رمجرمدحااا هاا   

رالشخصية الجامدية تمثن ظنطة االاتكاز في عملية البناء رالرن   يمكنحا افع عجلة الرنمياة  

الشاااملة للااوطا، رالمطلااو  منحااا بن ت اااطلع باا راها األصااين فااي مواجحااة مدطياااات         

في بناء رطنحا يسروجى منحا الردارن رتغيبات رتر يات الرياة، ف را الشخصية الجامدية 

رالمرافوة عل  المكرسبات رالمشاا ة ال دالة في صنع االزاهاا رالوفاء للوطا، رتجناى  

 .فيه ما ظمو رتطوا رتن    الموامي السلبية تجاا ما يجب

رإكا  ان االظرماء يرنق ظجا  رتن   األما راظرصااها فاي الميااايا الرياتياة المخرل اة، فا ن      

ساظط ظجاهه هي المؤسسات الردليمياة رمنحاا الجامداة، رالشااه  ينطلاق ماا المسالمة        بها ر

بأن بناء األماا راألرطاان ربناظحاا رتنا محا رإصا   بهوالحاا فاي الميااايا الرياتياة          : الناظلة

المخرل ة يب ب ما الرببية، رالسؤال المحا الا   يطاب  ظ ساه  ياي يمكاا بن تساحا الجامداة        

د ي  االظرماء ل يحا، رإع ااها فيحا ليصبروا ماواطنيا منرمايا فااعليا    في بناء األجيال رت

في هياتحا رعل  ااجة عالية ما ال اعلية را ظراجية الري تناوا إلا  ا با ا ، اظساجامًا ماع      

 . ارا الجامدة الرنمو  رالخ مي في المجرمع

 :إجراءات الدراسة 

مااا بجاان اااسااة الواااهبة بطبينااة   اعرماا  الباهثااان علاا  الماانحط الوصاا ي الررليلااي ،      

، هيث تمت االسرداظة بمررو  بدج ال ااساات راألابياات الراي تابتبط با را       مو وعية

 .الجامدات في بناء الشخصيات الوطنية الناااة عل  تد ي  االظرماء رايمومره

للردب  عل  طبيداة الا را الا       المنننةاسرخ ا  بااة المنابلة شبه  -بي ا - ما تا  

األااة الوهيا ة الراي   " باعربااهاا    ه الجامدة في تد يا  االظرمااء الاوطني لا   ط بحاا،     تلدب

، رتريش له فبصاة  الردامان ماع    ( 13" ) تجدن الباهث رجحًا لوجه بما  مص ا المدلومات

مااا  المومااي رالركيااي للرصااول علاا  ب بااب ماا ا مااا المدلومااات بر اصااين امينااة را اارة 

تااا صااياغة مجموعااة مااا األساائلة بكاان عنايااة راهرمااا     هيااث. رجحااة ظوااب الطلبااة بظ سااحا 

ربد  صياغة األسائلة تاا الرأ ا  ماا     . ي منان ترنق الح   ما اسرخ امحا في ه ا ال ااسة

ص محا الواهب  ما   ل عب حا عل  بسات ة جامدييا  مرخصصيا فاي مجاال الرببياة    

مااا طلبااة ساابحا (  61) رفاا  بيئااة إيجابيااة تااا إجااباء المناااب ت مااع  . رعلااا الاان ل رثباتحااا

تاااا ا رياااااها بطبيناااة  1112/1115المسااجليا فاااي ال صااان الثاااظي ماااا الداااا  ال ااسااي    

، هيث مثلوا شباظش مخرل ة ما طلبة السنة البابدة في بداج بمساا    لياة اآلاا     عشواظية

 يبجامدااة ساابحا، رباا لظ فناا  هااب  الباهثااان علاا  تااوفيب الواابر  المناساابة الرااي تدطاا     

 .ةبية رالطمأظينة في ا جابة رالردامن مع األسئلة بكن إيجابيللمشاا يا الر
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راساارخ   الباهثااان لررلياان بياظااات المنابلااة فااي ال ااسااة الراليااة بساالو  الررلياان       

االسرنباظي الناظا عل  ظوا  الربمي  لجميع االسارجابات الراي تاا تا رينحا علا  الاواق  ماا        

   المشاااا ون عاا اا  بياابًا مااا الم اااهيا راات مااا الطلبااة، رماا  ظاارط عااا المناااب ت بن ماا

ربرر يااا  الم ااااهيا رالجمااان رتجميدحاااا علااا  بساااا، االظساااجا  رالمدااااظي  (. االسااارجابات)

المشاارب ة رر اادحا فااي مجموعااات سااميت بالساامات ال بعيااة ،  رمااا ثااا تر ياا  الساامات   

البظيسة، ما   ل تجميع السمات ال بعية الري ترناطع ماع بد احا ماا هياث الخصااظض      

 .المشرب ة، ربما تصي ما م اهيا

رف   وء عملية الررلين تا توزيع االسرجابات في ست سمات اظيسة، رتا تنسيا  

 .غالبية السمات البظيسة إل  ع ا ما السمات ال بعية سنرنارلحا الهنًا

 :عرض النتائج 

 :تا عبض النراظط هسى تبتيى بسئلرحا ررفق السمات البظيسية، ر اآلتي  

ما دور الجامعات في بناء الشخصية القادرة على تعزيز االنتماء الووطني  : نص السؤال  

 .؟كما يراه الطلبة

فوي ضووء عمليوة التحليول توي تواليوج االسوتجابات فوي سو  سومات           : إجابوة السوؤال األول   

 :رئيسة، وتي تقسيي غالبية السمات الرئيسة إلى عدد من السمات الفرعية، وكاآلتي 

تدبي ات لم حو  االظرماء  سمة برلا   ( 61)م   جميع المشاا يا  :هوم االنتماء مف – أواًل

ما هيث المبتبة بظحبها الررليان، عكسات فاي مجملحاا مدااظي يمكاا بن ير امنحا م حاو          

االظرماء ما رجحة ظوبها، رما  بظحاب الررليان  صااظض مردا اة لحا ا الم حاو  ماا  ا ل          

رتا تبتيى السمات ال بعية . كن  ن مي ة سمة فبعيةبريث تش. إجابرحا عا بسئلة المنابلة

) هسى ا شااة إليحا ما مبن المشاا يا ربرل سمة فبعية بظحابت ماا  ا ل اسارجابات     

 . مشاا ا بن االظرماء عاط ة ملبية تر   ال با عل  تن ي  سلو  مديا تجاا الوطا(  55

مشااا ًا رها  بن االظرمااء    ( 25) بما السمة ال بعية الثاظية  فنا  بشااات إليحاا اسارجابات      -

 ي فع 

ا ظسان إل  هى رطنه راالعر از به رالا فا  عناه رالر ارية فاي سابيله ماا بجان ترنياق         

 .االزاهاا

مشاااا ًا ب اا را بن االظرماااء الرنينااي هااو الاا   يجساا  االظرسااا  للاا يا     ( 21)فااي هاايا بن  

ي السامة ال بعياة الثالثاة    ا س مي رينبع ما ال يا، رغايره إا اء اهلل ع  رجن، ره ا ها 

ما هيث المبتبة،رمنحا اسارجابات تاا الرأ يا  منحاا علا  بن االظرمااء سالو  رلايل عاط اة          

 . فنط، فحو الدمن ال   يوحب ال با في رطنه، رهي السمة ال بعية البابدة
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مشاااا ا بن االظرماااء يجااى بن يبناا  علاا  الدناان   (  31) رممااا بشاااات إليااه اساارجابات 

 . السمة ال بعية الخامسة الري بظحبها الررلينرالمدبفة، رهي 

مشاااا ًا ماا موا  ( 15) بمااا الساامة ال بعيااة األ ياابة الرااي بظحبهااا الررلياان تشاايب إلاا  بن      

 .اسرجابات يبرن فيحا بن األ  ق ما بها مرطلبات االظرماء 

 :دور التعليي ومصادر التعلي الجامعي في تعزيز قيمة االنتماء  - ثانيًا

يا ا ون طبيداة الا را    ( 25)ظرااظط ترليان المنابلاة بن غالبياة المشااا يا      بظحبت  

ال   تلدبه الجامدة في تدويا ميمة االظرمااء، رما  اعربابت ها ا السامة البظيساة الثالثاة ماا         

هياث بشااات اسارجابات المشااا يا إلا  ارا الردلايا رمصاااا الاردلا         . بيا السمات السارة 

ما   فيحااا الطلباة عا اًا ماا االسارجابات راألفكااا الرااي        الجاامدي فاي تدوايا ميماة االظرمااء،     

. بظحبت ال را السلبَي للجامدة فاي تدوايا ميماة االظرمااء لا   الطلباة الا يا ينرسابون إليحاا         

 :رم  مسمت اسرجابات المشاا يا إل   مل سمات فبعية، ره   اآلتي 

ت الصالة بمو او    مساق الرببياة الوطنياة الا   تن ماه الجامداة رالمساامات األ اب  كا        -

(  35)االظرماء، ر اصة مرطلبات الجامدة ا جبااية بر اال ريااية، فن  بشاات اسارجابات  

طالبَا إل  بن طبيدة مررو  ه ا المسامات جام ة، رال تنا   إال م ااهيا مجاباة تدرما  علا       

نة المخرل اة  الر ظ، رال يبن  منحا في ال ا بة إال النلين،  ما بظحا تبتبط مباشبة بنيا المواط

 . رهي السمة ال بعية األرل 

بمااا الساامة ال بعيااة الثاظيااة هسااى الررلياان فكاظاات اساارباتيجيات تاا ايل مساااق الرببيااة       -

مااا المشاااا يا  بن  ( 11)الوطنيااة رالمسااامات األ ااب  فااي الجامدااة ، هيااث باايا عاا ا       

 تسااحا فااي  فااي الجامدااة ال  -تبااا  بساالو  ا لناااء  َا  -اساارباتيجيات الراا ايل المساارخ مة  

 .  تد ي  االظرماء ل   الطلبة

األظشطة الر اعلية في  -السمة ال بعية الثالثة  -ما المشاا يا  إل  ( 18)بينما بشاا ع ا -

الجامدة في مجال تدويا االظرمااء الاوطني،  اصاة فيماا يردلاق بالمشااا ة باألظشاطة غياب         

يحا اا ان الجامداة ر ااجحا،رما     البسمية مثن األظ ية رالجمديات الط بية رمليات الدمن ف

ال ب  للط   بربياة رشا افية فاي المشااا ة      يرصي المشاا ون الجامدة بأظحا ال تدط

 . في األظشطة الجماعية 

 : دور أساتذة الجامعة في تعزيز قيمة االنتماء -ثالثًا 

ةساات ة الجاامدييا رطبيدارحا الشخصاية     لبن  واَبينا ( 21)إن ع اًا ماا المشااا يا   

ا في تشكين ال را السلبي للجامدة في تد ي  االظرماء الاوطني لا   الطلباة هياث توحاب      بثب

رماا  رصااي المشاااا ون فااي هاا ا الساامة  . جليااة مااا  اا ل الرداماان مااع الطلبااة هاا ا الساامة 

البظيسة البابدة بن األسات ة ال يمرلكون الجببة فاي الجامداة علا  طاب  الن اايا السياساية       
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صاواة إيجابياة    وام م( 11)مية، إال بن بدج الطلبة المشاا يا الوطنية رالدببية را س 

ل را بساات ة الجامداة فاي تد يا  االظرمااء الاوطني لا   الطلباة، إك يرناارل بداج األساات ة            

 .الر يث في مرا باتحا عا االلر ا  بالنواظيا راألظومة رالر رية ما بجن الوطا 

 :دور خصائص الطلبة وسلوكياتهي في تعزيز قيمة االنتماء  ــ رابعًا

مشاا ًا الد ي   ما الم هوات راألفكااا هاول الدوامان    ( 35)بظحبت اسرجابات  

الرااي تااؤثب فااي ارا الجامدااة فااي تدواايا ماايا االظرماااء ، ف يمااا يردلااق بخصاااظض الطلبااة          

رجابات بشاااات إلاا  بن رساالو ياتحا، عبااب الطلبااة عااا هاا ا الساامة البظيسااية الخامسااة باساا 

مااا الطلبااة  ساامة فبعيااة برلاا  ، بن البيئااة  ( 18)الاا را ساالبي، هيااث بظحاابت اساارجابات 

الجامديااة بيئااة اجرماعيااة مااؤثبة رمرااأثبة، فسااببت فااي اظد اليااة الطاا   راظغ محااا رعاا      

 . "مشاا رحا، بن راغبرحا بد   الر  ن في الشؤرن الجامدية 

ل يحا مر راية ثنافرحا رمدبفرحا، ره ا هاي السامة ال بعياة     رما بها ما تمَي  به الطلبة"-

مشاا ًا  ب  را ماا  ا ل اسارجاباتحا ابردااا غالبياة      ( 15)الثاظية، رم  بشاا إل  ه ا السمة 

الطلباااة عاااا األظ ياااة ال كبياااة رمشااابرعات الجامداااة الدلمياااة الراااي ترطلاااى مااانحا الر كياااب  

 .اا المو وعات رالمرا بيارالرخطيط للمشبرعات الثنافية ال كبية  ا ري

بي اا ماا إجاباات فاي ها ا السامة ال بعياة الثالثاة         ( 15)رمما م مه ع ا ما المشااا يا  "-

يشاايب إلاا  طبيدااة الر اعاان رالرواصاان باايا الطلبااة اا اان بسااواا الجامدااة، هيااث بشاااات       

اساارجابات الطلبااة إلاا  بن لر اااع ت الطلبااة رتواصاالحا بثاابًا  بياابًا علاا  ارا الجامدااة فااي  

 . تدويا االظرماء الوطني

  :إدارة البيئة الجامعية  -خامسًا 

مشاااا ًا إلاا  بن إاااة  ( 11) رفاا  كات الصاالة بحاا ا المو ااو  بشاااات اساارجابات           

 البيئة الجامدية

مااا بهااا الدواماان الرااي تااؤثب فااي تد ياا  االظرماااء الااوطني  ااااج ماعااات الاا ا،، رهاا ا " 

مبتبااة الخامسااة مااا  اا ل اساارجابات المشاااا يا فااي   الساامة البظيسااة السااسااة راهرلاات ال 

هياث شاملت  ان سامة علا       . المنابلة، إك  مسمت ه ا السمة البظيساة إلا  سامريا فابعيريا    

البمابااة  -براًل: بيااان الجاظااى الساالبي رالجاظااى ا يجااابي فااي تدلينااات المشاااا يا، رهمااا     

مشااا ًا اسارجابات تصاي    ( 11)رالمرابدة لكن ما ينو  به الطلبة في الجامدة، ما     لحاا   

ه ا السمة ال بعية، إك بشاات في جاظبحا السلبي إلا   ادي الرواصان بايا إاااة الجامداة      

رالطلبة رغيا  البماباة رعا   مياا  المدنيايا بواجبااتحا ، فاي هايا بن عا اًا ماا الردليناات           

 ااايايا  رص ت الجاظى ا يجابي  اااة الجامدة، إك  بشاات إلا  بن ماا يناو  باه بداج ا     

في مرابدة األظشطة في األظ ية الط بية رشؤرن الطلبة بثاب  بياب فاي غاب، هاى الرداارن       

 . رالمربة بيا الطلبة  رهثحا في المرافوة عل  البيئة رظوافة الجامدة
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مشاااا ا، إلاا  الاا را الرنويمااي الاا   تلدبااه  (  11)بمااا الساامة ال بعيااة الثاظيااة فناا  بشاااا  "-

إك بشااات فاي جاظبحاا السالبي إلا  بظاه ال       . ماء الوطني لا   الطلباة  الجامدة في تد ي  االظر

يوجاا  ت دياان رتنواايا لاا را الطلبااة فااي الجامدااة مااا  اا ل الرااواا رالننااا  فااي م ااايا         

رمشك ت الاوطا، ربالراالي عا   ب ا  مااظحاا رمنربهااتحا فاي ها ا الن اايا رالمشاك ت،           

تدمان علا  تنا يا الكريباات رالنشابات      "يجاابي إلا  بن الجامداة    بينما بشاات في جاظبحا ا 

 . را ع ظات رر ع ال فرات الري تدب  الط   برنومحا رراجباتحا تجاا الجامدة

 :أهمية المرحلة الجامعية في تعزيز قيمة االنتماء  -سادسا 

مشاااا ا فااي هاا ا الساامة البظيسااة الرااي اشاارب ت فااي       ( 25) بظحاابت اساارجابات  

، (الردليا رمصاااا الاردلا الجاامدي فاي تد يا  ميماة االظرمااء       ارا ) المبتبة الثالثة مع سمة

رااتبطت بال را ا يجابي ال   تلدباه الجامداة فاي تدوايا ميماة االظرمااء، رتاأثيب المبهلاة         

ب بب لا اظبة ت اعان ال ابا ماع      ًاألن في الجامدة توسد والجامدية في تدميق االظرماء الوطني

غياابا هيااث يخاارلط ب ئااات مااا مناااطق مرداا اة بينمااا يخرلااي فااي مباهاان مااا مباان الردلاايا        

 .الجامدي

 :تحليل ومناقشة النتائج وتفسيرها 

لررلين ه ا النراظط رمنامشرحا رت سيبها بشاكن بعماق رتنارلحاا بمو اوعية ب ثاب،      

يا الر سايبات الخاصاة بكان ظريجاة فبعياة،      ينبغي مدبفة السبى رااء  ن ظريجة ر  لظ تن 

ط   بنوبة شمولية مركاملة هول هنينة ارا الجامدة فاي تد يا  مايا المواطناة     ربي ًا اال

تو يش ما تساحا باه ال ااساة ماا      -االظرماء  -المخرل ة ،رلدن ما بهمحا مو و  ال ااسة 

ية النااااة علا  تد يا       ل الجامدة  في ترسيا ال را المنو  بحا لبناء الشخصية الجامد

 . االظرماء الوطني ل   الطلبة

رال شااظ بن االظرماااء يداا  مااا الن ااايا الرااي يصاادى ميااا، ارا  اان مبهلااة مااا      

مباهلحا الردليمية، ر  لظ تر ي  ارا المؤسسة فاي تدوايا االظرمااء لا   الطلباة المنرسابيا       

إلا  طبيداة ارا الجامداة      -فاي ال ااساة الرالياة     -لا لظ تاا النواب   . إليحا بشكن اممي اميق

 مؤسسة تدليمياة المجاال بمامحاا م راو  لإلساحا  فاي مرابداة ارا الم اساة رالرحيئاة لا را           

 .هبد ها عل  اعرباا بن تببية المواطنة تببية مسر ام يالمؤسسات الري تأت

رتأسيسًا عل  ما تن  ، رف  ظوبة تأملية لنراظط ا جابة عا السؤال األرل فا ن ماا   

هنا  اظسجامًا بيا الصواة ال هنية للطلبة هول االظرماء ر صاظصه رالدوامن الوا ش بن 

ن م حو  ب يمما يدن والري تؤثب فيه ررساظط تنميره ربيا األابيات الري تنارلت ه ا الم حو 

ب  بن الطلباة يا ا ون م حاو     . االظرماء بصاواا المخرل اة رملياات تدويماه را ارة ظوبيااً      

وبياة، رلكاا إكا ظوبظاا إلا  بماوالحا رسالو ياتحا فاي باض الواماع         االظرماء ماا الناهياة الن  
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ظج ها مخرل ة تمامًا، فحناا  فجاوة بايا ماا يدبفاون ربايا ماا ينولاون ريرصابفون ، بان إن           

 .الوامع يجس  تنام ًا را رًا بيا النوبية رالوامع

 با  ااافة إلاا  منااظااة هاا ا النراااظط بااالوامع الاا   تديشااه الجامدااات فااي ليبيااا رفاا   

الطلباة بنيماة االظرمااء ربا را الجامداة فاي تدمياق         يالوطا الدببي بشكن عا ، ي هظ رع

ل اامان ترنيااق المداااظي الدمليااة  يرتدواايا هاا ا النيمااة رماايا المواطنااة األ ااب  بظااه ال يك اا

رالنراظط ا يجابية لح ا الوعي عل  باض الوامع في الجامدات، رما هياث رجاوا االلرا ا     

رال كااب  رالساالو ي بكاان مااا مااا شااأظه الر اااا علاا  بمااا الجامدااات    راالاتبااا  الداااط ي 

رازاهااهاا راميحاا رت دياان بارااهاا البنيويااة الرنموياة الشامولية،  مؤسسااة ماا مؤسسااات       

 .الوطا الريوية

كيف يمكن للجامعة أن تلعو  دورهوا فوي تربيوة الشخصوية الجامعيوة       : نص السؤال الثاني

 من خالل المدخل األخالقي؟  القادرة على تنمية االنتماء الوطني

 :إجابة السؤال الثاني

فنا  بشااا   . تو يش المنصاوا بااأل  ق    -براًل  -ه ا السؤال  اا جابة ع يتنر  

ماا هياث مصااااها     األا  المردلق باأل  ق إل  ا ر   ه ا الم حو  ما بيئة إل  ب ب 

فدل  سبين المثال، إن األ  ق في ا س   تنبثق ما الدني ة . الري تنبثق رفرو  م موظحا

رالمباائ الري يناو  عليحاا ا سا  ، فنا  بينات ها ا المبااائ رالنايا الم ااهيا الراي يجاى بن            

فاي ارل   يمرلكحا المسلمون ريرداملوا بحاا بينماا رجا را، بينماا فاي المنابان اظبثنات األ ا ق        

الدالا الغببي ما فلس ات ظوبية، ر ل يات بي يولوجية، رمرغيبات ب ب  مخرل ة تنو  في 

رفاا  تدبيااي األ اا ق ينااول ، مدومحااا علاا  المن دااة رال اظاا ة الرااي تركااا عااالمحا الماااا   

بظحا مجموعة النيا راألغباض رالرنالي  الري يرداا  عليحا بفاباا مجرماع   "ربلنيل  يمبع

، فاااأل  ق ( 12)هااو  يااب رهااق رعاا ل، فااي تنواايا بمااواها فااي المجرمااع   مااا، هااول مااا  

 .منوومة ميا يمكا عب حا رم هورحا 

ريد  الم  ن األ  مي ما الم ا ن البظيساة فاي بنااء الشخصاية الجامدياة النااااة       

علاا  تد ياا  االظرماااء الااوطني، رالاا   ياا عا هاا ا االفرااباض هااو ال حااا الناااظا علاا  اعرباااا  

تكون فياه المساؤرلية جماعياة لجمياع الدناصاب ا ظسااظية، رالراي         ًااجرماعي ًامالجامدة تنوي

تبن  عل  االظسجا  رالروافق ، رم  يؤا  ع   اظسجامحا إلا  الرناامج الا   ما  يصان إلا        

. ه  الرصاا  بينحما، األمب ال   يؤثب سلبا عل  سيب الرياة الجامدية ريديق ترنيق به افحا

بشاكن    با ا ن الجامداة يرمثان بالر ااع ت االجرماعياة الراي تجاب        ربطبيدة الرال، ف ن ماا 

رم ب بيا الدناصب البشبية الري تشمن الم اسيا را اااييا رالمردلميا ربرلياء بمواها، 

هيااث تااؤثب طبيدااة الد مااة السااليمة الناظمااة علاا  الثنااة راالهراابا  المرباااال باايا عناصااب      

اساالرحا علا      تسد  إل  ترنينحاا هرا  تاؤا    -  رنويا اجرماعي له غاية سامية -الجامدة 

فاظدا ا  االظساجا  فاي الد ماات ا ظسااظية الناظماة بايا الدناصاب البشابية          (. 15)ب من رجه 
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للنوااا  الجااامدي ينلاان مااا فاعليااة الجامدااة  مؤسسااة اجرماعيااة ريااؤثب ساالبًا علاا  ت دياان       

 اما كلاظ النواا ، األماب     الربا  االجرماعي ب ا لحا رعل  تباال تلظ الدناصب ألارااها 

ال   يندكل سلبًا عل  االظرماء للمؤسسة ثا الوطا بد  كلظ، رما يرنارله الباهثاان فاي ها ا    

إك بن الطلبااة مااا بهااا المخبجااات  . ال ااسااة هااو عنصااب الطلبااة رطبيدااة الر اااع ت بياانحا  

ا ظساااظية فااج الجامدااة، فمااا فااالمرومع بن تشااكن شخصااياتحا رتصاانن مااا  اا ل تن ياا ها     

لةظشااطة رالخباابات الردلميااة المخططااة البساامية المنومااة فااي الناعااات ال ااسااية رفاا          

األظشااطة رالخباابات غيااب البساامية  ااااج بيئااة المرا اابات، رالرااي يكرسااى مااا   لحااا    

الد ي  ما األظما  السالو ية رالنا اة علا  الدمان رالممااساة الراي تدباب عاا بنااء مدبفاي           

لشخصية الوطنية الناااة علا   همان اساالة الاوطا     ررج اظي مريا، تشكن في م موظحا ا

 .راالسرد اا ال اظا لل فا  عنحا رالر رية ما بجلحا رالمرافوة عليحا

رما المحا في ه ا المنا  بن ظشيب إل   مواهب الما  ن األ  ماي الراي ماا شاأظحا      

مااء ،لا ا   بن  تمكا الجامدة ما النجا  في بناء الشخصية الوطنية الناااة عل  تد يا  االظر 

 :يمكا تلخيصحا في ظنا  ما بهمحا ما يلي 

 .يؤكرظحا، رباألاراا الري ًا ثنة الطلبة يبد حا بد  .1

 .االظرماء ل يحا يالرأ ي  عل  إ    الطلبة في بعمالحا الري تنم .1

الرمااا، رال افديااة فااي تن ياا  الواجبااات راألعمااال الرطوعيااة راالساارد اا فااي تناا يا           .3

 .األف ن

 .المبارغة رظب  المكاببة رالن اق االجرماعي في تدام ت الطلبةالص ق رتجنى  .2

االهرمااا  بالراجااات ا ظساااظية رالمشااك ت االجرماعيااة رالن سااية راالمرصااااية لطلبااة      .5

 .الجامدة

 .السما  لجميع الطلبة في إب اء مااظحا .6

 .ظب  الدصبية رالردصى للدشيبة را مليا .7

الثنة راالهرابا  رترران األ ا ق مكاظرحاا     رمما ال شظ فيه بظه عن ما تغلى مشاعب 

ترول  لا يحا مشااعب المرباة     والطبيدية  مداييب ر وابط لسلو  األفباا في البيئة الجامدية

فيدملون في الجامدة بابر  ال بياق مماا يكاون لاه اظدكاساات إيجابياة علا  بااء  ان مانحاو           

ة جامدياة ماظماة علا  ع ماات     ترمثن ببفع فدالية الجامداة رإظراجيرحاا الوطنياة، إن بنااء بيئا     

إظساظية رب  مية راجرماعية صاامة بيا الدامليا فيحا يجدن تلظ البيئاة بوتناة ينصاحب فيحاا     

الداملون الصاامون المخلصون رالمر اظون تجاا رطنحا، رتغيى عنحا بر تركشي الدناصب 

 (. 16)غيب المخلصة رالناااة عل  النيا  بمحامحا 

يمكا للجامدة بن تلداى اراهاا  فاي تببياة الشخصاية الجامدياة         يي:  نص السؤل الثالث

 الناااة عل  تد ي  االظرماء الوطني ما   ل م  ن ثنافة الرواا؟ 
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البجاو   "جاء في مداجا اللغة بن الرواا لغة بصله ما الروا رهو :  إجابة السؤل الثالث

ثااب بحاا    ، رالرااواا هاا يث يجااب  باايا شخصاايا بر ب    ( 17)عااا الشاايء إلاا  الشاايء   

بسلوبا علميا تدليميا، "بما اصط ها فيمكا بن يكون الرواا (. 18)الوصول إل  هنينة ما 

تسرخ   فيه األسئلة راألجوبة  ثااة األكهان رتربياظ الوجا ان بنصا  إزالاة فكابة  اطئاة       

ما الن و،، بر تدليا بمب ج ي  بر هسا مو و  ي را هوله الخا   ركلاظ بربااال اآلااء    

رلايل بال علا  مدنا  الراواا مماا      (. 19)فيما بينحا بح   الوصول إل  الرنينة  راألفكاا

ر ان له ثمب فنال لصاهبه رهو يراراا بظا ب ثب منظ مااًل " )راا في مول الرق ع  رجن 

 (.32: الكحي ( )ربع  ظ بًا

رتؤ   ه ا المداظي بن األسا، ال   ينو  عليه الرواا هو اال ر  و راال ار    

رماا  اان   : )فيناول تداال    . البشب مسلمة ينطلق منحاا ا ظساان عنا  الردامان ماع اآل اب      بيا 

رب لظ ف ن الرواا يكرسى بهميره البالغة ماا  (. 19: يوظل ( )النا، إاَل بمة راه ة فا رل وا

 ون الوجاوا االجرمااعي ا ظسااظي ال يررناق إال بوجاوا اآل اب المخرلاي، رإَن ا ظساان ال         

اظية رال ينارط المدبفاة إال بااللرنااء رالراواا ماع ا ظساان اآل اب رالر اعان         يرنق كاته ا ظس

 (.11" )الخ ق مده، إك إظه ترول  األفكاا الج ي ة في كها المركلا،ربه تر ش المداظي

بن بشايب إلا  موااهب ما  ن الراواا الراي ماا         -بي اًا   -رما المحا في ه ا المنا  

شااأظحا بن  تمكااا الجامدااة مااا النجااا  فااي بناااء الشخصااية الوطنيااة الناااااة علاا  تد ياا         

 :  االظرماء، رالري يمكا تلخيصحا في ظنا  ما بهمحا ما يلي

 .في الوصول إل  هن الن ايا المشرب ة بيا الطلبة  الر اؤل بأن للرواا بمً  -1

الرواا رالدمق رالو او  بكلماات الراواا  اي ي اما كلاظ ما اة  ان         الص ق في  -1

 .طالى  يصال بفكااا إل  الطالى اآل ب

جميااع الطلبااة فبصااة الردبيااب عااا الاابب  راألفكاااا،       يالركااافؤ فااي الرااواا يدطاا    -3

 .ر مان االهربا  المرباال للبب  رالبب  اآل ب

 .ا يمان بمسلمة الخ   في البب  بيا البشب -2

 .ن يكون الرواا رامديًا يرصن إيجابيا بالرياة اليومية الوامدية للطلبةب -5

عاا اا للرااواا بشااكن اميااق ليكااون الطلبااة مااااايا علاا  طااب  بفكااااها رالببهااان ا  -6    

 .              عليحا

 .تب  الرجط الري ال ت ي  الرواا إال تدني ًاريكون الرواا منحجيًا منندًا لآل ب  - 7     

 .االعربا  بوجوا اآل ب ربرنه في هبية الردبيب عا مااظه رمدرن اته -8 

الرأ ياا  علاا  المو ااوعية عناا  طااب  مخرلااي الن ااايا  منااو  للرااواا ا يجااابي       -9 

 . ال دال



األخالق دور الجامعة في بناء الشخصية الجامعية القادرة على تعزيز االنتماء للوطن من خالل 

 و ثقافة الحوار

 عبد الله محمد شكرو. د - أبوبكر محمد محمد عيسى.د

 م 7102مجلة كليات التربية          العدد السابع          مــاس 

بايا جمياع   ( ثنافاة ج يا ة للراواا   )رتأسيسا عل  ما تن  ، يروجى عل  الجامدات  لاق  

للنبول الن سي رالدنلي رال كب  بيانحا،   طلبة الجامدة، رالدمن عل  إشاعة جو إيجابي

ألظه الطبياق  الوهيا  الا   يخلاض      وهنيني يسحا في ظجا  الرواا بينحا  ير لق رع

الطلبة ما الردصى، إك إن  الردصى ينوا إل  االظغا ق راالظطاواء علا  الا ات رعا        

فااالرواا ال يدماان علاا  إزالااة رتنلياان هاا ة . اؤيااة الغيااب بنواابة صااريرة رمو ااوعية

الردصى راال ر فاات بايا الطلباة ، إظماا يساحا فاي بنااء جساوا الثناة بايا الطلباة فاي             

الجامدااة راساارب ال الرنااامج فااي المصااالش باايا الطلبااة بالردااارن رالرااواا الصااااق          

 . ألن مصالش الوطا الدليا ترطلى كلظ وراالعربا  برق الجميع

يجااى بن ينطلااق  مااا  مااا تناا   ،  فاا ن ت ساايب ظراااظط هاا ا ال ااسااة    علاا  رتأسيسااًا 

اسارجابات المشاااا يا ظ ساحا، رهااو الطالاى الاا   يرمان صاا ة المواطناة رالاا   تاا تنارلااه       

 طب  ثان، رلا يرا الردبض لما هو مطلو  ما الطب  األرل، رهو ال رلة بر ماا بساماا   

فأصان الد ماة يجاى بن تكاون تباالياة ينا    ان ماا         . بالمجرمع السياساي ( 1111)الناصب 

االظسجا  فاي تن يا  األاراا ماا  ا        بريث يؤا. رنوق ريبع  راجبات اآل بالطبفيا ال

الطبفيا إل  تدميق االظرماء بينحما، رترنيق بسا، ما بسل المواطنة رهو االظرماء، هيث 

. الرنااوق رالواجبااات للمااواطا –ياا ااا االظرماااء للااوطا  لمااا ه ااظ الااوطا ممااث  بال رلااة  

 يي بن الطلبة يشادبرن بماا علايحا ماا راجباات تطلاى        رل لظ مثن ه ا ال حا ابما يو ش

 .منحا ااظما، رال يدبفون  يي يمااسون الرنوق رما هي ميمة ه ا الرنوق

رما الوا ش بن ه ا النراظط تشيب إل  امر   طلبة الجامدة لبؤية جي ة ليل فناط  

المااواطا لم حااو  االظرماااء ر صاظصااه، راألساال رالشاابر  الرااي يجااى بن ترااوافب لاا        

، باان  اا لظ اماار  حا البؤيااة لطبيدااة باراا رساااظطه المخرل ااة فااي الجامدااة، مثاان    يالمنرماا

رابماا يدلان كلاظ    . األظ ية الط بية راألظشطة المخرل ة با  اافة إلا  المساامات األ اايمياة    

رجوا مسامات ي اسحا الطلبة ما  ما مرطلبات الجامدة ا جبااية لجميع طلباة الجامداة   

اشبة بح ا الم حو ، فحا ي اسون ما   ل ها ا المساامات بسال المواطناة رالراي      تبتبط مب

رها ا المساامات  ماا    . ما بهمحا االظرماء، ر صاظصحا، ررسااظن تنميرحاا ررسااظط تببيرحاا    

بشاا الطلبة في غيب مبة بظحا ت ا، بأسلو  المرا ابة ريارا الرب ا  فيحاا علا  المدبفاة       

ن امرراظاتحااا مرسااوبة، باالمررااان رالنجااا  فيحااا، هراا   بالم اااهيا الااواااة فااي المساااق، ر 

نو  عل  الممااساات بر ال اعلياات   يفرد ي  االظرماء الوطني ل   الشخصية الجامدية ابما 

الرببويااة بأشااكالحا رم ااامينحا الوطنيااة المرداا اة، اا اان الجامدااة ر ااجحااا، ر اا لظ فااي     

ال ااسااية راألعمااال األ اايميااة  منحجيااة الااردلا فااي الجامدااة رالم اااميا ال كبيااة للخطااط    

 رعااواط حال الطلبااة وراألظشااطة االجرماعيااة  رالثنافيااة مااا  اا ل االهرمااا  بمخاطبااة عناا  

بأهميااة اراهااا الااوطني فااي ترنيااق االظرماااء رالساادي لرنميرااه رمااا  اا ل إعاا اا ال ااب      

نحا رالخببات الردليمية الري تساع ها ليكوظوا رطنييا مب عيا يردلمون  يي ي كبرن بوط

 .رم اياا رمشك ته رإظجازاته رالراجة إليه
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 :الخاتمة 

لنا  بظحابت  ظرااظط ها ا ال ااساة رصا ا را ارًا يصاوا رامداا للا را الا   تلدباه             

الجامدة في تد ي  االظرماء الوطني لما ينرسابون إليحاا ماا  ا ل مااظحاا الراي ظرجات عاا         

ماا رجحاة ظواب النااظميا      ي تك ا ن  اظت اؤية الطلباة ال إإجابرحا األسئلة الري م مت لحا، ر

عل  الجامدة بر هر  ما رجحة ظوب األسات ة للوصي الا ميق للواماع  اامً ، إال بظحاا تنا        

لنا فكبة عا رامع مديا تديشه الجامدة، رالردامن مده بكن هكمة رمو وعية ابما يرسا 

 . ما بااء الجامدة في تدويا اراها

ا طلباة الجامداة لم حاو  االظرمااء، هياث      رم مت ظراظط ال ااسة صواة جلية عا فح

بظحب الطلبة رعيًا لح ا الم حو ، رفحما لمرطلباته  نيمة ما ميا المواطنة الري ما شأظحا بن 

فكشا ت النرااظط إااا  طلباة الجامداة     . تندكل عل  بر ا  الوطا في المجااالت المخرل اة  

لو ا ريبنا  علا  الدن ظياة،    للمداظي الرنينية لنيمة االظرماء  م حاو ، ماا  وظاه عاط اة رسا     

 ما تا ابط االظرماء بال يا ا س مي  نيمة له، راعربااا االظرمااء الرنيناي هاو الا   ينبثاق       

عا عني ة ااسخة رإيمان مطلاق بااهلل عا  رجان، رالا افع رااء النياا  بجمياع األعماال هاو          

 . إا اء اهلل

ما ه ا النراظط يسروجى رجوا ظموكج بناظي رعملي، ينطلق ما هنينية ال حا الا   يمرلكاه   

الطلبة  ما   ل م  ن األ  ق الا   يرمثان فاي ال اوابط رالمدااييب الراي تركاا السالو          

رت بطه، ريرجس  الرواا في الدن ظية رالمنطنياة فاي الرداام ت رالر ااع ت االجرماعياة      

ن ما  لي األ ا ق رالراواا    إهياث  . و  ما الرطويب للوعي الوطنيالري ترنق بعل  مسر

هما بساسان جوهبيان يمكنان الجامدة ما لدى الا را المطلاو  منحاا فاي بنااء الشخصاية       

 . الوطنية الناااة عل  تد ي  االظرماء بك اية بف ن

رلكي تكون الجامدة ماااة عل  ترنيق اراها في بناء الشخصية الجامدية النااااة   

علاا  تدواايا االظرماااء الااوطني، فاا ن الباااهثيا ينربهااان بن تااوفب الجامدااة ا جااباءات    

 :راألظشطة راألعمال الرالية،  دناصب الزمة في تدويا االظرماء، ره 

بن تدمن الجامدة رفق منوومة النيا راأل ا ق  اأها ما ا ن اسارثماا البيئاة الجامدياة        -   

 .رتن محا 

ة الرااواا فيمااا باايا الطلبااة بظ سااحا رباايا الدناصااب ا ظساااظية الدماان علاا  تد ياا  ثنافاا -1   

 :ما   ل اآلتي  افة  األ ب  في الجامدة 

عن  لناءات راراات ت ايبية هول م حاومي  األ ا ق رثنافاة الراواا رتد يا  مانحط          2-

 .الرواا  أسلو  للرخاطى مع اآل ب ما جحة، رلرن مخرلي المشك ت ما جحة ب ب 

ال ب  بما  الطلبة للمشاا ة فا  تنوايا رعنا  النا رات رالراوااات الراي تردلاق        إتاهة  -3

 .بالن ايا الوطنية
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ت دين المشاا ات الط بية مع ال دالياات الشادبية راألظ ياة الشابابية رالجمدياات  اااج        -2

 .الجامدة

تر ي  الشخصيات الجامدية عل  المشاا ة في الدمان الاوطني، رإشادااها بنيماة ها ا       -5 

الدماان ربنيماارحا  ااأفباا فااي مجاارمدحا رتنميااة ماايا االعراا از باالظرسااا  للااوطا رلجميااع        

 .مؤسساته الم ظية راألمنية
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