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 :ملخص البحث

هدف هذا البحث للتعرف على درجة تقييم دور الجامعة في ترسيخ الوعي الوطني لطلبتها 

الجنس، السنة )من وجهة نظر الطلبة أنفسهم والتعرف على الفروق في التقييم تبعا لمتغيرات البحث 

 43وتم تطوير األداة لتتكون من ( والجنسيةالدراسية، مكان السكن، مستوى الدخل، نوع الجامعة 

محكمين مختصين واستخرجت دالالت صدقها وثباتها على  01فقرة حيث حكمت األداة من قبل 

طالباً وطالبة خارج عينة البحث الرئيسية أظهرت فيها األداة دالالت ( 34)عينة تجريبية بلغت 

طالب  812بحث الرئيسية التي تكونت من مرتفعة بناءا على ذلك طبقت أداة الدراسة على عينة ال

( 21)طالباً وطالبة وعدد طلبة الجامعة الرسمية ( 082)وطالبة كان عدد الطلبة الجامعة الخاصة 

طالباً وطالبة وبذلك تم التحقق من دالالت صدق أداة البحث على عينة البحث الرئيسية باستخراج 

جميع الفقرات معامالت ارتباط جيدة  الصدق العاملي وصدق االتساق الداخلي حيث أظهرت

في أدناها وكلها ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 18410)في أعالها و( 18420)تراوحت ين 

( 18244)، وتم التحقق من ثباتها بالطريقة النصفية وكرونباخ ألفا حيث بلغت (1810)داللة 

ائج في اإلجابة على سؤال أظهرت النتو. على التوالي وهي قيم جيدة ألغراض البحث( 182.2)

البحث األول بعد استخراج المتوسطات واالنحرافات المعيارية أن تقييم عينة البحث لدور الجامعة 

في ترسيخ الوعي الوطني تراوحت على الفقرات بين متوسط إلى مرتفع وجاء تقييمهم مرتفعا على 

ة على سؤال البحث الثاني باستخدام كما أظهرت النتائج في اإلجاب. الدرجة الكلية لألداة بشكل عام

تحليل التباين األحادي والمتعلق بالفروق في التقييم تبعا لمتغيرات البحث أنه ال توجد فروق ذات 

داللة إحصائية في تقدير عينة الطلبة عينة البحث لدور الجامعة في ترسيخ الوعي الوطني تبعا 

حين كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند  للجنس والسنة الدراسية ونوع الجامعة والجنسية في

على الدرجة الكلية لألداء في تقييمهم لدور الجامعة يعود ألثر مكان السكن وللدخل ( 1810)درجة 

لصالح الطلبة سكان البادية على الطلبة سكان العاصمة والمحافظات وأنها لصالح فئة الدخل أقل من 

في حين كانت الفروق بين باقي الفئات ( 3111فوق )ة وفئ( 8111-211)دينار على الفئتين  211

للتفاعل بين ( 1810)كما أظهرت النتائج وجود داللة إحصائية عند . ليست ذات داللة إحصائية

الجنس ومكان السكن لصالح اإلناث اللواتي يسكنون البادية عن قريناتهن في المحافظات والعاصمة 

وأظهرت النتائج وجود . سكان العاصمة والمحافظات ولصالح الذكور سكان البادية عن الذكور

للتفاعل بين الجنس ونوع الجامعة لصالح طلبة الجامعة الرسمية على ( 1810)داللة إحصائية عند 

أظهرت النتائج وجود داللة وكذلك . طلبة الجامعة الخاصة للجنسيين الذكور واإلناث بشكل عام

سكن ونوع الجامعة لصالح طلبة الجامعات الرسمية للتفاعل بين مكان ال( 1810)إحصائية عند 

سكان العاصمة والمحافظات عن أقرانهم طلبة الجامعات الخاصة سكان العاصمة والمحافظات، 

ولكنها لصالح طلبة الجامعات الخاصة سكان البادية عن أقرانهم طلبة الجامعات الرسمية سكان 

للتفاعل بين الجنس ونوع الجامعة ( 1810)ية عند وكذلك أظهرت النتائج وجود داللة إحصائ. البادية

دينار في الجامعة الخاصة وذات فئة دخل  211والدخل لصالح أإلناث ذات فئة دخل أقل من 

عن قرينتها في الجامعة الرسمية للفئتين نفسها، في حين كان لصالح ( دينار 8111-211من)

ولصالح . ن قرينتها في الجامعة الخاصةفي الجامعة الرسمية ع( 3111فوق )أإلناث ذات فئة دخل 

عن ( 3111فوق )دينار في الجامعة الخاصة وذات فئة دخل  211الذكور ذات فئة دخل أقل من 

-211من)أقرانهم في الجامعة الرسمية لنفس الفئتين، في حين كانت لصالح الذكور ذات فئة دخل 

الرسمية عن أقرانهم في الجامعة في الجامعة ( دينار 3111-8111)وذات فئة دخل ( دينار 8111

 . الخاصة للفئتين نفسها
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Abstract: 

Assessing the Role of Universities in the Establishment of National 

Awareness among Students through the Perspective of the Students 

According to Some Variables (Comparative Study) 

This research aimed at identifying the assessment degree of the role 

of university in the establishment of national awareness through the 

perspective of the students and identifying the differences in assessment 

according to the variables of the research (gender, academic grade, place of 

residence, level of income, type of university and nationality). An 

instrument of 34 items was developed, judged by 10 specialized arbitrators 

and after that, its validity and reliability were extracted on an experimental 

sample of (46) male and female students out of the main sample of the 

study. The tool showed high significance and accordingly, the tool of the 

study was applied on the main sample of the study which consisted of 208 

male and female students: (128) students from private universities and (80) 

students from public universities. The validity of the tool on the main 

sample was checked by extracting the factorial validity and content validity 

whereby all the items revealed good correlation coefficients that ranged 

between (0.687) maximum and (0.307) minimum all of which were 

statistically significant at (0.01) and their reliability was verified using split 

– half and Chronbach Alpha methods and reached (0.833) (0.898) 

respectively which are good values for the purpose of the research. The 

results of answering the first question of the research, after drawing out the 

means and standard deviations, showed that the assessment of the sample 

concerning the role of the university in establishing national awareness 

ranged between medium and high. The evaluation was high on the total 

score of the tool in general. In response to the second question of the 

research, using one – way ANOVA related to the differences in assessment 

according to the variables of the research, the results revealed no 

statistically significant differences in the assessment of the sample of the 

role of the university in the establishment of national awareness due to 

gender, academic grade, type of university and nationality while there were 

statistically significant differences at (0.05) on the total score of 

performance in their assessment of the role of university due to the effect of 

place of residence and income in favor of nomadic students over the 

students of the capital and governorates and in favor of the category of less 

than JOD 800 income over the two categories of JOD (800 – 2000) and 

(+4000), whereas the differences among other categories were of no 

statistical significance. The results also showed statistical significance at 
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(0.05) in the interaction between gender and place of residence in favor of 

nomadic females over their peers in the governorates and the capital, and in 

favor of the males of the capital and governorates. The results revealed 

statistical significance at (0.05) in the interaction between gender and type 

of university in favor of public university students over private university 

students for the two genders in general. The results also revealed statistical 

significance at (0.05) in the interaction between place of residence and type 

of university in favor of public university students in the capital and 

governorates over their peers of private university students in the capital 

and governorates but in favor of the nomadic students of private 

universities over their Peers of nomadic students of public universities. The 

results indicated statistical significance at (0.05) in the interaction between 

gender, type of university and income in favor of the females of less than 

JOD 800 income at private universities and the category of JOD (800 – 

2000) over their peers of public universities of the same two categories, 

while it was in favor of the females of over JOD (4000) income at the 

public universities over their peers of private universities. It was in favor of 

the males of less than JOD 800 income at private universities and of over 

JOD (4000) over their peers of public universities of the same two 

categories. However it was in favor of the males of JOD (800 – 2000) and 

(2000 – 4000) at public universities over their peers of private universities 

of the same two categories. 
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 :مشكلة البحث وأسئلته

تولدت مصطلحات عبر التاريخ وصراع الحضارات تمس األمن الفكري والهوية الثقافية، 

والتطرف والتشدد بمختلف أشكاله وصوره، وبذلك يحتل الوعي الوطني للشباب أهمية في الحفاظ 

سات الثقافية من الخروج عن مسارها وهو ضروري للمجتمع الذي على العقل وصيانة المؤس

يحافظ على منظومته الفكرية ونظامه األخالقي وبذلك يحمى من أي تهديد بالغزو الفكري المنظم، 

وبذلك تأتي أهمية تحصين الشباب ضد هذه التحديات والتي يقع على الجامعة الحاضنة ألكبر عدد 

العامة، وإشاعة السلوك العلمي والتفكير المنطقي بين فئات الشباب  وفئات الشباب من نشر الثقافة

وأبناء المجتمع، فهي المكان الذي سيتم فيه إعداد الشباب بشكل علمي ومنظم ليصبح إنسانا متكامال 

 .عقال وعلما وجسدا وضميرا وسلوكا

درجة وبذلك يهتم هذا البحث بالتعرف على األثر الحادث للشباب الجامعي في ترسيخ 

الوعي الوطني لديهم من خالل تقييمهم لدور جامعاتهم في ذلك، وهل يختلف هذا التقييم لدور 

الجامعات باختالف عدة متغيرات مثل الجنس وجنسية الطالب ومكان سكنه ومستوى دخل األسرة 

 .الشهري وأخيرا السنة الدراسية للطالب في الجامعة

 :و التاليوبذلك يمكن صياغة أسئلة البحث على النح

ما درجة تقييم دور الجامعات في ترسيخ مستوى الوعي الوطني لدى طلبتها من : السؤال األول

 وجهة نظر الطلبة أنفسهم ؟

في درجة تقييم الطلبة ( 1810)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : السؤال الثاني

الجنس، السنة الدراسية، مكان )ث لدور الجامعات في ترسيخ الوعي الوطني تبعا لمتغيرات البح

 ؟(السكن، مستوى الدخل، نوع الجامعة والجنسية 

 :المقدمة

هو التأمل ن والفكر هو نتاج لعقالنية : هو إعمال العقل في الشيء والتفكير: الفكر في اللغة

ماتها لكل بيئة مقواإلنسان، أي إعماله لعقله وتفكيره في ذاته وخلقه وفي الكون الفسيح من حوله، و

الخاصة تتمثل بثوابت الماضي والحاضر والمستقبل، ولقد أنتجت العوامل الجغرافية والديموغرافية 

، وتعدد (8113المعايطة، )والسياسية والتاريخ مقومات البيئة األردنية التي تتميز بأنها بيئة قومية 

ن أنتج معالم ، وتفاعل المميزتي(8113إرديسات، )األصول أبرز مالمح شخصيتها األردنية 

شخصية أردنية تتميز فيها مكانة اإلنسان، فتحول السكان إلى ثروة بشرية تستثمره الدولة ليكون 

 (. 8113الدفاع، )ناتج هذا االستثمار ارتفاع مستويات الحياة في كافة المجاالت 

لبة إن األسس الوطنية من االنتماء والوالء والمساواة والعدالة والحرية هي المرتكزات الص

وتعمل التربية الوطنية على إيجاد المواطن ( 8113ناصر، )التي تبني المواطن الحقيقي الصالح 

المنتمي المنتج من خالل االهتمام بعدة جوانب منها الجانب الفكري للطالب وهي تزويده بكل شؤون 

لطالب من وطنه والتعرف على حقوقه وواجباته وعالقته باآلخرين، والمجال العاطفي الذي يغذي ا

الصغر بكل عاطفة صادقة وكل ما يتعلق بحب األرض، والمجال العملي والتي هي تجسيد بالسلوك 

 (.8114ناصر وشويحات، )العملي للمجالين السابقين معا 

وتشكل العملية التربوية بمراحلها المختلفة من حياة الفرد مواقفه الفكرية وتحدد سلوكه في 

لوالء واالنتماء لوطنه، فالعملية التربوية هي نظام أكاديمي له دور خدمة وطنه وتنمي فيه مشاعر ا

وظيفي يسهم في دعم المجتمع وتأكيد مقوماته ويسهم في إكساب أعضاؤه الخبرات والمهارات ما 

 . يمكنهم من شغل أدوارهم في المجتمع
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ادية إن األزمات الداخلية والخارجية التي قد تحدث ألي من الدول وتسبب مشكالت اقتص

واجتماعية وثقافية يتحتم على هذه الدول من المحافظة على وجود مؤسسات ترعى حماية الفكر 

ذات كفاءة عالية وتستطيع تحديد مصالحها الوطنية وتحديد مصادر تهديدها وتضع السياسات 

واالستراتيجيات الالزمة لمواجهة تلك األزمات وأن الجامعات كمؤسسات وطنية تربوية واجتماعية 

 .هي األقدر من بين مؤسسات الدولة على رسم هذه السياسات وتنفيذها حيز الوجود

فالجامعات هي أهم أدوات المجتمع التي يحتاجها لتحقيق أقصى درجات التنمية، وأي 

ضعف في على المستوى العالي للتعليم يؤدي إلضعاف النظام التعليمي بأكمله، وهي بذلك عليها أن 

صف بها وتواجهها لتتمكن من القيام بأدوارها، فهي يقع عليها مسؤولية إعداد تعي التحديات التي تع

المختصين والعناية بالثقافة وخدمة المجتمع لهذا فهي ال تقتصر رسالتها على األهداف التقليدية في 

التعليم بل تتعداها بالنهوض بالمجتمع وحماية فكر أبنائه وترسيخ الوعي الوطني لديهم وبذلك يمكنها 

 .من حل مشاكلهم والحفاظ على حياة أفضل ألبنائها ومساعدتهم في اكتسابهم لدورهم االجتماعي

ولعل من ابرز أهم التحديات التي تواجهه مجتمعنا هي الوعي باألمن الوطني للشباب بنية 

المجتمع والتي تقع على عاتق أهم مؤسسة تربوية يمكن أن تحقق األمن الفكري لشباب األمة هي 

عة، لما تقوم به من أدوار في تنمية تلك القدرات بما تقدمه من ندوات ونشاطات واجتماعات الجام

ولقاءات وكل األنشطة غير المنهجية التي تقوم فيها الجامعة، ومهما اختلفت أدوار األستاذ الجامعي 

مكانا لحرية  والجامعة ككل فإنها كلها مرهونة بقيمة وكفاءات هيئة التدريس العلمية، فالجامعة تعتبر

الفكر والحوار، حيث فيها يسمح للطالب بالحوار والمناقشة والنقد مما يدعم ويرسخ االتجاهات 

الموجبة نحو القيم المرغوبة التي تحقق مفاهيم الديمقراطية والحرية والمشاركة وهي من أعم ما 

 ( 0.4، 8100األتربي، . )الجامعاتيرسخ الوعي واألمن الفكري لطالب 

أستاذ الجامعة يفوق الكثير دور المناهج التعليمية، ألن األستاذ الجامعي الجيد هو ما  إن دور

يعوض كل النقص في المضمون، وكذلك بالمثل يمكنه أن يهدر بسهوله ما تنطوي علية القيم 

بسلوكياته المخالفة، فمثال قد تتضمن المقررات قيمتي العدالة والمساواة بين البشر، في حين كان 

 (.0.0، 8110نوير، . )ي سلوك أستاذ الجامعة مع طالبه على انتهاك هذه القيمينطو

فأستاذ التربية ال يقتصر حدوده على طالب كليته، ويقف عند حدود التدريس والبحوث 

والترقية، إنما هو يقوم على إعداد موظفين حكوميين وقائدين في المستقبل وبذلك فإن التربية هي 

 (.402، 8110علي، )اء قوة المجتمع األداة الفعالة في بن

كما أن الطالب ال تقتصر حياتهم الجامعية على إنهاء برامجهم األكاديمية بنجاح، بل 

تتعداها ليشاركون في صنع القرارات حيث يتم التعلم الحقيقي والفعال في بيئة تعاونية مثيرة 

ثة للقضايا المعاصرة مثل قضايا للتساؤل وتسمح بها وتتجاوب معها وترسيخ النظرة العالمية الحدي

 .حقوق اإلنسان وغيرها مما يجعل الشباب قادرين على التعامل معها وفهمها وتمثلها

في مبادئ ( ..0، 8100األتربي، )ويقوم الوعي الوطني على عدة مبادئ لخصتها 

لمسئولية اإليجابية والمشاركة والوسطية واالنتماء ونبذ التعصب والطائفية، الحرية، التفاعل، ا

والقيم وهي جميعها تكرسها وترسخها الجامعة في طلبتها من خالل كل ما تقوم به الجامعات من 

برامج أكاديمية وأنشطة ومشاركات طالبية وغيرها لما لها من دور رائد في إنتاج العقول المفكرة 

ا يهدد المجتمع الناقدة وتحديث المعرفة ونموها مع التركيز على القضايا التي تمثل خطرا حقيقي

واستقالله ن من خالل تحقيق هدفين أساسيين هما الهدف الوقائي الذي يسعى للتصدي ألي فكر أو 

سلوك خارج عن القيم واألخالق والتي تتنافى مع ثقافة المجتمع، والهدف العالجي الذي يتمثل في 

 .التصدي لكل فكر أو سلوك تطور إلرهاب فكري
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قدرتهم : ترسيخ الوعي الوطني من خالل أوال طالبها من خالل تقوم الجامعة بهذا الدور في

على إدارة الحوار، قدرتهم على النقد البناء، تخلصهم من التبعية الفكرية، قدرتهم على التحليل 

المنطقي، تمسكهم بروح الجماعة، معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم، مساهمتهم في العمل التطوعي، 

 (.813، 8100األتربي، . )المصلحة الشخصيةتقديرهم للمصلحة العامة على 

ثانيا من خالل األساتذة الجامعيين من خالل أن يكونوا موجهين للتفاعل االجتماعي، محفزا 

للعمل الجماعي، محترما آلراء الطالب، موجها ومرشدا علميا، منظما للندوات الثقافية والدورات 

 .التدريبية

تهتم الجامعة باالتحادات الطالبية، توفير التمويل  وثالثا من خالل األنشطة الطالبية حيث

لدعم األنشطة الطالبية ن إقامة الفعاليات الثقافية وعقد الندوات والمؤتمرات وتنظيم المسابقات 

 .بمساواة وعدالة، توجيه األنشطة لخدمة المجتمع، إقامة المعسكرات، وتشجيع العمل التطوعي

كاديمية حيث يتم أدراج مساقات لجميع طالب الجامعة رابعا من خالل البرامج والمناهج األ

لجميع التخصصات تشرح فيها مفاهيم الحقوق والواجبات وتاريخ األمة وتنمية مهارات التحليل 

 .واإلبداع ومساعدة الطلبة على رؤية شاملة للقضايا المعاصرة

واألساتذة، اعتماد  خامسا من خالل ما تقوم به إدارة الجامعة من تنظيم للقاءات بين الطلبة

الديمقراطية في التعامل والقرارات، تعزيز ثقافة الحوار والمشاركة، إقامة الورش والدورات 

 .والفعاليات التي تصب جميعها في ترسيخ الوعي الفكري لدى طلبتها

 :الدراسات السابقة

ري بعنوان دور الجامعات العربية في تحقيق األمن الفك( .811)دراسة محمد البربري  -0

وتعزيز الهوية الثقافية لدى طالبها دراسة مقارنة، مع الجامعات الصينية والتي هدفت 

للتعرف على آليات تحقيق األمن الفكري وأساليب تعزيز الهوية الثقافية عند الشباب 

الجامعي في كل من الدول العربية والصين، حيث أظهرت الدراسة ضعف دور الجامعات 

الفكري وعدم قدرة السياسات الجامعية على مواجهة التحديات العربية في تحقيق األمن 

 .التي تنزع لمحو الهوية

وعنوانها دور المناهج الدراسية في تعزيز مفاهيم األمن ( .811)دراسة محمد الربعي   -8

الفكري لدى طلبة الجامعات في المملكة العربية المتحدة والتي هدفت للتعرف على الدور 

لدراسية في شرح وتعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى طالب الجامعات التي تؤديه المناهج ا

في السعودية وأوضحت النتائج أن مناهج التربية اإلسالمية واللغة العربية فقط لها دور في 

 .مواجهة االنحراف الفكري وأوصت بتضمين باقي المناهج بالوعي الفكري

 Call (8113 )Intellectual safety and Epistemological position inدراسة  -4

the College Classroom.  

والتي هدفت للتعرف على مدى إدراك طالب الجامعات في الكليات الدينية لمعنى األمن 

الفكري وعالقته بمكانتهم المعرفية حيث أوضحت نتائج الدراسة تحيز نتائجها لعينة البحث 

 .وأوصت بضرورة تطبيقها على عينات مختلفة

بعنوان دور التربية في وقاية المجتمع من ( ه 0382)فايز الجحني  دراسة علي بن -3

االنحراف الفكري والتي هدفت للتعرف على أبرز األعمال التربوية الوقائية من االنحراف 

الفكري على عينة من الشباب في المجتمع السعودي أظهرت النتائج أن رعاية الشباب 

كرين للقيام بواجب النصح وتبصير األفراد وتصحيح مفاهيمهم وإفساح المجال أمام المف

 . والحفاظ على الوحدة الوطنية وهي أهم عناصر التماسك االجتماعي
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بعنوان التربية االجتماعية وأثرها على األمن الوطني األردني ( 8113)دراسة الروابدة  -0

أن  وهي دراسة تحليلية ودراسة لواقع التنمية االجتماعية في األردن ومن أبرز نتائجها

 التربية والمعرفة هما عماد التنمية ز

بعنوان نحو برنامج عملي لتنمية الدور األمني للمؤسسات التربوية ( 8110)دراسة هاشم  -4

وهي دراسة تحليلية هدفت للتعرف على دور التنشئة الوطنية في تحقيق األمن واالستقرار 

طنية وإطالق سياسات تعديل الوطني من أبرز نتائجها الحاجة لدراسة عملية عن التنشئة الو

 .األنظمة التربوية والتعليمية وتوسعة دائرة المشاركة في صنع القرار

بعنوان واقع المؤسسية في األردن وأثرها على األمن الوطني وهي ( 8110)دراسة أبده  -0

أيضا دراسة تحليلية هدفت للتعرف على واقع المؤسسية في األردن كان من أبرز نتائجها 

العام مثقال بالروتين وتطويره مهمة شاقة، وأن الفرد في القطاع الحكومي ال أن القطاع 

 .يرى نفسه شخصية مستقلة خارج نطاق العشيرة واألسرة

ويالحظ مما سبق اهتمام جميع الدراسات السابقة في األردن بدراسات تحليلية ضعف فيها 

ت تحليلية لمؤسسات الدولة لم تأخذ األداء المسحي على األفراد، كما اهتمت معظم الدراسات بدراسا

كما اهتمت الدراسات بآراء . الجامعات كواحدة منها رغم أن الدور األكبر لها واألكثر فاعلية وتأثيرا

األفراد لكنها في معظمها خارج األردن، وبذلك لم تأخذ فئة الشباب االهتمام الكافي في هذه 

وتميز هذا البحث بأنه تناول تقييم لدور أهم . الدراسات رغم توفرها بالقليل على ما هو الزم

المؤسسات التربوية في صياغة وترسيخ الفكر الوطني لدى فئة الشباب األساس في بناء المجتمعات 

وصالحها من وجهة نظرهم هم للدور الذي تحدثه جامعاتهم في ترسيخ فكرهم ووعيهم الوطني، 

دفها في األردن الذي نحتاج فيه اآلن أكثر من وبذلك تميز البحث بفئة عينته والمؤسسة التي استه

وقت مضى لمثل هذه األبحاث لحاجاتها الملحة لها، وكذلك تميز البحث بموضوعه حيث تناول 

الوعي الوطني عند طلبة الجامعات وهو موضوع مهم جدا والوعي الوطني من أهم موضوعات 

 .إنقاذ المجتمعات والمحافظة عليها

 :أهميــة البحث

جميع دول العالم الكبرى بهذا الموضوع لما له من أهمية بارزة ومهمة في الحفاظ اهتمت 

على المجتمعات وبذلك ترعى مؤسسات عالمية ما يسمى مثال باألمن القومي األمريكي واألمن 

القومي األوروبي وغيرها لما لها من أهمية حقيقية في صيانة الدول ومجتمعاتها، وكلها يعتمد على 

من دور ريادي المؤسسات التعليمية بكل مراحلها في بناء هذا الوعي الوطني الذي يحقق  ما تقوم به

في نهاياته األمن الفكري للمجتمع الذي يعيش فيه الفرد، ألنها هي المنوطة بهذا الدور الرئيسي في 

لى صلب أهدافها في بناء المواطن الصالح المنتمي الذي ينبذ التعصب والطائفية، إيجابي قادر ع

العمل والتحليل والنقد البناء بعمق، وهي استراتيجيات متنوعة يأخذها كل فرد تبعا لفروقه الفردية 

لكنها جميعا تتفق بأنها نتيجة لما رسخته المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني المتنوعة 

 .أفرادها في ترسيخ معنى اإليجابية والمسؤولية االجتماعية وتغليب المصلحة العامة لدى

 :األهمية النظرية -4
تكمن أهمية هذا البحث بكونه رافدا للدراسات السابقة التي اهتمت بنفس الموضوع والتي 

يؤمل أن يستفيد منها رجال السياسة والمخططون وواضعوا السياسات التربوية والباحثون والشباب 

 .الطلبة

باعتباره قضية مجتمعية مهمة كما تكمن أهمية البحث باعتباره يبحث مفهوم الوعي الوطني 

تشمل على أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وتربوية ويؤمل أن تسهم في توضح أهمية الموضوع 

من خالل توفير مادة نظرية للباحثين وإدارات الجامعة تبين مستوياته وحاالته ومهدداته ووسائل 

 .حمايته وتحقيقه
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 :العملية األهمية -4
نه رافدا لإلدارات الجامعية عن مدى تحققهم في القيام بأهم ما تكمن أهمية هذا البحث بكو

تقدمة الجامعة من تعزيز وترسيخ للوعي الوطني لدى طلبتها لما له من دور فاعل وبارز في حماية 

المجتمع من المخاطر التي قد تحيق فيه، كما أنه نهج مستمر في قياس قدرة الجامعات في القيام 

" إن وقعت"ها وذلك لتقديم دائما ما هو أفضل ولتجنب األخطاء واإلخفاقات بدورها األمثل نحو طلبت

 .قبل وقوع المخاطر

كما تكمن أهميته النظرية في حث الباحثين على إجراء العديد من األبحاث في الموضوع 

لما ألهميته لبعض المتغيرات التي لم تؤخذ بهذا البحث ولبعض العينات التي قد تؤثر نتائجها على 

 .م السياسات التربوية مستقبالرس

 :هداف البحث ومبرراته

يهدف البحث إلى التعرف على الدور الذي تقوم به الجامعات إحدى أهم البناء االجتماعي 

من واجبها في ترسيخ الوعي الوطني لدى طلبتها، كما يهدف للتعرف على أثر كل المتغيرات 

ل مباشر وغير مباشر في تحديد درجة مساهمة موضوع البحث في درجة التقييم لما له من دور فاع

الجامعات في هذا الوعي على عدة مستويات، ويكشف عن مواطن القصور في وعي الطلبة وتحديد 

االلتباسات التي قد تحدث والتي يؤمل االستفادة منها من القائمون على السياسات التربوية في 

 .الجامعات

 :التعريفات المفاهيمية واإلجرائية

هو الواجب أو المسؤولية التي يجب القيام بها وهو هو الواجب القيام به اصطالحا :  رالدو

هو العالمة التي حصل عليها الطالب باستجابته  إجرائياو(.  ه0380عفيفي، ) من عمل أو فعل

لفقرات االستبانة التي يعبر عنها الطالب من وجهة نظره في مدى قيام والتزام الجامعة التي ينتمي 

 .ها بهذا العملإلي

هي مؤسسة علمية تقوم بمهام البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع ضمن : الجامعة

نظام أكاديمي إداري خاص، والجامعات الرسمية هي الجامعات التي تملكها الدولة وتشرف عليها 

جامعات وزارة التعليم العالي من خالل مجلس التعليم العالي، في حين أن الجامعات الخاصة هي ال

التي يملكها مجموعة من األشخاص أو شخص واحد وأيضا وتشرف عليها وزارة التعليم العالي من 

 .خالل مجلس التعليم العالي وتخضع لقوانينه

هو محل اإلنسان وهو سكنه والبيت الذي يعيش فيهو هي األرض التي ينشأ عليها : الوطن

 (. 0.21حجازي ،)اإلنسان ويتخذها مقرا 

سالمة اإلدراك والحفظ والتقدير، وهو إدراك الفرد لنفسه ولوظائفه العقلية  هو :الوعي

ناصر، )والجسمية وإدراكه لخصائص العالم الخارجي وإدراكه لنفسه باعتباره عضوا في الجماعة 

8113.) 

هو بكل ما يتعلق بالوطن وحماية الدولة، وهو يعني وعي وإدراك األفراد : الوعي الوطني

لتحقيق ( السياسية واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية والجغرافية وغيرها)الوطنية لعناصر قوتهم 

 (. 4..0المشاط، )الحفاظ على األمن المجتمعي ولحماية مصالحها الحيوية 

نتيجة الستجابته ( الدرجة الكلية)بأنه الدرجة التي حصل عليها الطالب : ويعرف إجرائيا

فقرة، كلها تقيس تقييم الطلبة لألدوار التي تقوم بها ( 43)عددها  على فقرات االستبانة التي بلغ

 .الجامعة في حماية وترسيخ هذا الوعي
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 :ومحدداته لبحثحدود ا

 :يقتصر تعميم نتائج هذا البحث في ضوء الحدود والمحددات التالية

 :تتحدد حدود البحث بما يلي: البحثحدود 

طلبة الجامعة األردنية الرسمية وطلبة جامعة فيالدلفيا تقتصر نتائج البحث على : الحدود البشرية

 . الخاصة

 .العاصمة عمان ومحافظة جرش: الحدود المكانية

 .8100-8103الفصل الدراسي الثاني لعام  :الحدود الزمانية

 :البحثمحددات 

. تتحدد نتائج البحث باألداة التي قامت الباحثة بتطويرها واستخدامها لجمع المعلومات

كما . دد نتائج البحث بالعينة التي تم إجراء البحث عليها وتم اختيارها بطريقة العنقودية البسيطةوتتح

 .تتحدد نتائج البحث بالمنهجية المستخدمة في تطبيق وتحليل النتائج

يستخدم البحث المنهج الوصفي االرتباطي حيث يقوم بجمع البيانات بالطريقة : منهـــجية البحث

وتحليلها بالطريقة االرتباطية المقارنة للتعرف على الفروق تبعا لمتغيرات  المسحية الوصفية

 . البحث

جميع طلبة الجامعة األردنية للفصل الدراسي الثاني  يتكون مجتمع الدراسة من: مجتمع البحث

طالب وطالبة وجميع طلبة ( 00111)البالغ عددهم  8100-8103المسجلين في الكليات اإلنسانية 

 طالب وطالبة( 4111)دلفيا الخاصة المسجلين في الكليات اإلنسانية البالغ عددهم جامعة فيال

 :عينة البحث

طالب منهم ( 812)تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية البسيطة حيث بلغ عدد العينة 

طالب من السنة الثالثة  30طال من السنة األولى والثانية و 040)و( ذكر 0.أنثى و 000)

طالب  0.)و( يسكنون البادية 0يسكنون المحافظات و 41يسكنون العاصمة و 034)و( بعةوالرا

-8111لفئة الدخل بين  0و 8111-211طالب لفئة الدخل بين  24، 211لفئة الدخل أقل من 

 21طالب في الجامعة الخاصة و 082)ويتوزعون في ( 3111طالب لفئة الدخل فوق  .8و 3111

 (.غير أردني 00أردني و 004)و( طالب في الجامعة الرسمية

 :أداة البحث
فقرة تسأل جميعها عن دور الجامعة في ترسيخ وتنمية الوعي ( 43)تكونت أداة البحث من 

الوطني لدى طلبتها وقد صيغت الفقرات بطريقة إيجابية واإلجابة عليها تتم وفق مقياس ليكرت 

 .الخماسي

 :تطوير األداة وطريقة تصحيحها

الدراسات السابقة واألبحاث السابقة المتعلقة بدور الجامعات في تنمية الوعي  بعد البحث في

فقرة تقيس جميعها دور الجامعة في  01لدى طلبتها، طورت الباحثة عدد من الفقرات بلغ عددهم 

تنمية وترسيخ الوعي من وجهة نظر طلبتها وحكمت الفقرات األولية من عدد من المختصين 

فقرة بصورتها األولية حيث بلغت  43ليتم التوافق على أن تتكون األداة من  0والخبراء بلغ عددهم 

على عدد من  43ثم عرضت األداة بفقراتها %(. 20)نسبة التوافق بينهم على قبول الفقرات نسبة 

محكمين من ذوي االختصاص وأعضاء هيئة تدريس في كليتي التربية  01الحكمين آخرين عددهم 

تعديالت طفيفة على الفقرات في صياغتها وبلغت نسبة التوافق عليها من واآلداب وتم إجراء 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                           فى التربية يمجلة البحث العلم

 

454 

. بحيث يتيح للطالب اإلجابة على فقرات األداة على مقياس ليكرت الخماسي%( 4.)المحكمين 

محايد  -3موافق  – 0موافق جدا )وصيغت جميع فقرات األداة بطريقة إيجابية تصحح وفق ليكرت 

وتم تصحيح الفقرات التي صيغت بشكل سلبي وهي الفقرات (. 0دةأرفض بش – 8غير موافق  – 4

أرفض  – 3غير موافق  – 4محايد  -8موافق  – 0موافق جدا )وفق ليكرت كما يلي ( 8-4-0)

(. 001 – 43)وعلى الدرجة الكلية بين ( 0-0)وبذلك يتراوح األجابة على كل فقرة بين (. 0بشدة

 :وتم اعتماد معيار للفقرات كالتالي

0-0=3 

3/4=0844 

 ضعيف 8844أقل من  -0

 متوسط 4844أقل من  – 8844

 مرتفع 0 -4844

 :وتم اعتماد معيار الدرجة الكلية على المعيار التالي

 ضعيف 028221أقل من  -43

 متوسط 0848121أقل من  -028221

 .مرتفع 001 – 0848121

 :نتائج العينة التجريبية

طالبا وطالبة من مجتمع الدراسة ولكن من  (34)طبقت األداة على عينة تجريبية بلغت 

خارج عينة الدراسة وذلك للتحقق من صدق األداة وثباتها قبل استخدامها على العينة الرئيسية 

األردنية )ويوضح الجدول التالي صفات وأعداد العينة التجريبية حيث تم اختيارهم من الجامعتين 

 ( ( خاصة)وفيالدلفيا ( رسمية)

 نسبةال العدد الجنس

 

 69.6 32 أنثى

 30.4 14 ذكر

 100.0 46 كلي

 النسبة العدد السنة الدراسية

 

 76.1 35 الثانية -األولى 

 23.9 11 الرابعة-الثالثة 

 100.0 46 كلي

 النسبة العدد مكان السكن

 
 63.0 29 عمان

 32.6 15 محافظات
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 4.3 2 البادية

 100.0 46 كلي

 النسبة العدد الدخل الشهري

 

 63.0 29 211اقل من 

 23.9 11 8111وأقل من  211أكثر من 

 2.2 1 3111واقل من  8111أكثر من 

 10.9 5 3111فوق 

 100.0 46 كلي

 النسبة العدد نوع الجامعة

 

 39.1 18 جامعة خاصة

 60.9 28 جامعة رسمية

 100.0 46 كلي

 النسبة العدد الجنسية

 

 80.4 37 أردنية

 19.6 9 ير أردنيةغ

 100.0 46 كلي

 :صدق األداة على العينة التجريبية

 :الصدق العاملي

تم استخراج التحليل العاملي للفقرات باستخدام التدوير المتعامد للفقرات فكانت النتائج كما 

 :يوضحها الجدول التالي

Total Variance Explainedالتباين الكلي المفسر 

 المكونات

 تدوير مجموع المربعات للتشبع مجموع المربعات للتشبع درجة التشبع

 كلي
%  

 من التباين

 من 

 % الكلي
 كلي

%  

 من التباين

 من 

 % الكلي
 كلي

%  

 من التباين

 من 

 % الكلي

dime

nsion

0 

1 9.090 26.734 26.734 9.090 26.734 26.734 4.935 14.515 14.515 

2 3.184 9.364 36.098 3.184 9.364 36.098 4.466 13.134 27.649 

3 2.656 7.813 43.911 2.656 7.813 43.911 3.127 9.198 36.847 

4 2.122 6.241 50.151 2.122 6.241 50.151 2.442 7.182 44.029 

5 2.001 5.886 56.038 2.001 5.886 56.038 2.043 6.009 50.037 
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6 1.723 5.067 61.104 1.723 5.067 61.104 1.939 5.703 55.740 

7 1.343 3.951 65.055 1.343 3.951 65.055 1.829 5.379 61.119 

8 1.241 3.651 68.705 1.241 3.651 68.705 1.759 5.174 66.293 

9 1.232 3.625 72.330 1.232 3.625 72.330 1.628 4.787 71.080 

10 1.034 3.042 75.372 1.034 3.042 75.372 1.460 4.293 75.372 

11 .983 2.893 78.265       

12 .889 2.615 80.880       

13 .780 2.294 83.174       

14 .737 2.168 85.342       

15 .689 2.027 87.369       

16 .618 1.817 89.186       

17 .538 1.581 90.767       

18 .456 1.341 92.108       

19 .407 1.196 93.305       

20 .388 1.141 94.446       

21 .288 .847 95.293       

22 .280 .825 96.118       

23 .252 .742 96.860       

24 .222 .652 97.512       

25 .174 .511 98.023       

26 .150 .441 98.464       

27 .136 .399 98.863       

28 .093 .274 99.137       

29 .079 .233 99.370       

30 .065 .192 99.562       

31 .062 .181 99.743       

32 .051 .150 99.893       

33 .029 .086 99.979       

34 .007 .021 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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انت تقيس بعدا واحدا مؤثرا، حيث تبين أن نسبة يتضح من الجدول السابق أن الفقرات ك

من التباين الكلي في حين بلغ نسبة التفسير للعامل ( 848043)تفسير العامل األول في األداة بلغ  

من التباين الكلي مما يدلل على أن العامل األول أكثر من ثالث أضعاف ما يفسره ( 8443.)الثاني 

تباط الفقرات على بعد واحد هو ما طورت الفقرات ألجل قياسه العامل الثاني وهو ما يدلل على ار

وهو تقييم دور الجامعات في ترسيخ مستوى الوعي الوطني لدى طلبتها من وجهة نظر الطلبة 

 .أنفسهم

ويوضح الرسم البياني التالي نتائج التحليل العاملي ألداة الدراسة والتي يبين فيها العامل 

 .الواحد

 

 :تساق الداخلي للفقرات على العينة التجريبيةصدق األداة باال

تم استخراج معامل ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية على األداة لالستدالل على صدق فقراتها 

 : في قياس البعد الذي وضعت ألجله فكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

 الكلي 

 الكلي

 1 معامل بيرسون

  (tailed-2) .الداللة

 46 دالعد

 1فقرة

388. معامل بيرسون
**

 

 008. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 2 فقرة

 111. معامل بيرسون

 464. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 241. معامل بيرسون 3 فقرة
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 106. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 4 فقرة

484. معامل بيرسون
**

 

 001. (tailed-2) .الداللة

 46 لعددا

 5 فقرة

 -016.- معامل بيرسون

 916. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 6 فقرة

497. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 7 فقرة

610. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 8 فقرة

573. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 9 فقرة

 282. معامل بيرسون

 058. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 10 فقرة

444. معامل بيرسون
**

 

 002. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 11 فقرة

398. معامل بيرسون
**

 

 006. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 12 فقرة

614. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد
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 13 فقرة

527. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 14 فقرة

576. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 15 فقرة

509. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 16 فقرة

505. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 17 فقرة

512. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 18 فقرة

539. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 19 فقرة

598. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 20 فقرة

 255. سونمعامل بير

 088. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 21 فقرة

502. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 22 فقرة
786. معامل بيرسون

**
 

 000. (tailed-2) .الداللة
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 46 العدد

 23 فقرة

605. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 24 فقرة

464. معامل بيرسون
**

 

 001. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 25 فقرة

486. معامل بيرسون
**

 

 001. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 26 فقرة

523. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 27 فقرة

614. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 28 فقرة

530. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 29 فقرة

631. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 30 فقرة

569. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 31 فقرة

424. معامل بيرسون
**

 

 003. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 117. معامل بيرسون 32 فقرة
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 439. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 33 فقرة

 285. معامل بيرسون

 055. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

 34فقرة

406. معامل بيرسون
**

 

 005. (tailed-2) .الداللة

 46 العدد

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

يالحظ من الجدول السابق أن الفقرات كانت جميعها ترتبط بالدرجة الكلية بمعامالت ارتباط 

في (. 18110)وكلها ذات داللة احصائية عند  0للفقرة ( 4822)و 88للفقرة ( 1802)تراوحت بين 

بمعامالت ارتباط ضعيفة وغير دالة ( 44-48-81-.-0- 4-8)الفقرات ذات األرقام حين ظهرت 

مع الدرجة الكلية لألداة إال أنها بقيت للتطبيق على العينة الرئيسية خوفا من أن إزالتها قد يؤثر على 

 .الصدق الداخلي للفقرات وكون العينة التجريبية قليلة العدد مقارنة بعينة الدراسة الرئيسية

 : ثبات األداة

تم التحقق من ثبات األداة باستخدام ثبات كونباخ ألفا للنصفية والتي بلغت فيه قيمة معامل 

للنصف الثاني لألداة على اعتبار كل نصف ( 18414)للنصف األول لألداة و( 180.4)الثبات 

النصفي  ومعامل جوتمان للثبات( 18004)فقرة، كما بلغ معامل سبيرمان براون ( 00)يتكون من 

 :وهي كلها قيم جيدة لألداة يبينها الجدول التالي( 18032)

 

 كرونباخ الفا

الجزء 

 األول

 793. القيمة

17 عدد الفقرات
a

 

الجزء 

 الثاني

 606. القيمة

17 عدد الفقرات
b

 

 34 عدد الفقرات الكلي

 604. االرتباط بين النصفين

 معامل سبيرمان براون
 753. أطوال متساوية

 753. أطوال غير متساوية

 748. معامل جوتمان للنصفية
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a. The items are: item1, item2, item3, item4, item5, item6, item7, item8, 

item9, item10, item11, item12, item13, item14, item15, item16, item17. 

b. The items are: item18, item19, item20, item21, item22, item23, item24, 

item25, item26, item27, item28, item29, item30, item31, item32, item33, 

item34. 

وبيبن الجدول التالي معامل ثبات األداة على العينة التجريبية بمعامل كرونباخ ألفا حيث بلغ 

 .والمبين في الجدول التالي وهو أيضا قيمه جيدة ألغراض الدراسة( 18218)

 عدد الفقرات ونباخ ألفاكر

.802 34 

 :نتائج البحث على عينة البحث الرئيسية

الستخراج نتائج البحث وفق أهداف البحث الذي وضع ألجله طبقت أداة البحث على عينة  

طالب وطالبة ويوضح الجدول التالي تفاصيل عينة البحث على ( 812)البحث الرئيسية المكونة من 

 متغيراته

 لنسبةا العدد الجنس

 

 53.4 111 أنثى

 46.6 97 ذكر

 100.0 208 كلي

 النسبة العدد السنة الدراسية

 

 77.4 161 الثانية -األولى 

 22.6 47 الرابعة-الثالثة 

 100.0 208 كلي

 النسبة العدد مكان السكن

 

 68.8 143 عمان

 28.8 60 محافظات

 2.4 5 البادية

 100.0 208 كلي

 النسبة العدد الدخل الشهري

 

 43.8 91 211اقل من 

 39.9 83 8111وأقل من  211أكثر من 

 2.4 5 3111واقل من  8111أكثر من 
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 13.9 29 3111فوق 

 100.0 208 كلي

 النسبة العدد الجامعة

 

 61.5 128 جامعة خاصة

 38.5 80 جامعة رسمية

 100.0 208 كلي

 النسبة العدد الجنسية

 

 73.6 153 أردنية

 26.4 55 غير أردنية

 100.0 208 كلي

 كما استخرجت دالالت صدق أداة البحث على عينة البحث الرئيسية 

 صدق أداة البحث على عينة البحث الرئيسية

 :الصدق العاملي

طالب وطالبة موزعين ( 812)طبقت أداة البحث على عينة البحث الرئيسية البالغ عددها 

تخراج صدق األداة تم إجراء التحليل العاملي المتعامد على فقرات األداة على متغيرات البحث والس

 :فكانت النتائج كما يبينها الجدول التالي

Total Variance Explained 

 المكونات

 تدوير مجموع المربعات للتشبع مجموع المربعات للتشبع درجة التشبع

 كلي
من  %

 التباين

 من الكلي

% 
 كلي 

من  %

 التباين

 الكليمن 

% 
 كلي 

dim

ensi

on0 

1 9.911 29.150 29.150 9.911 29.150 29.150 4.222 12.418 12.418 

2 2.422 7.124 36.274 2.422 7.124 36.274 3.434 10.099 22.517 

3 2.123 6.244 42.519 2.123 6.244 42.519 2.823 8.304 30.821 

4 1.671 4.914 47.433 1.671 4.914 47.433 2.688 7.907 38.728 

5 1.556 4.577 52.010 1.556 4.577 52.010 2.272 6.683 45.411 

6 1.398 4.113 56.124 1.398 4.113 56.124 2.058 6.054 51.465 

7 1.243 3.655 59.779 1.243 3.655 59.779 1.959 5.763 57.227 

8 1.188 3.494 63.273 1.188 3.494 63.273 1.675 4.927 62.154 

9 1.013 2.981 66.253 1.013 2.981 66.253 1.394 4.099 66.253 

10 .979 2.880 69.133       
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11 .889 2.614 71.747       

12 .799 2.351 74.097       

13 .772 2.269 76.367       

14 .680 2.001 78.368       

15 .677 1.990 80.358       

16 .625 1.838 82.196       

17 .601 1.767 83.963       

18 .566 1.665 85.628       

19 .515 1.514 87.142       

20 .469 1.380 88.523       

21 .461 1.356 89.879       

22 .413 1.216 91.095       

23 .396 1.164 92.259       

24 .369 1.084 93.343       

25 .348 1.023 94.367       

26 .277 .815 95.182       

27 .277 .815 95.997       

28 .245 .722 96.718       

29 .239 .702 97.420       

30 .206 .605 98.025       

31 .190 .559 98.584       

32 .186 .549 99.133       

33 .157 .461 99.594       

34 .138 .406 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

يتضح من الجدول السابق أن الفقرات كانت تقيس بعدا واحدا ومؤثرا، حيث تبين أن نسبة 

من التباين الكلي في حين بلغ نسبة التفسير للعامل ( 8.8001)تفسير العامل األول في األداة بلغ  

اين الكلي مما يدلل على أن العامل األول أكثر من ثالث أضعاف ما يفسره من التب( 08083)الثاني 

العامل الثاني وهو ما يدلل على ارتباط الفقرات على بعد واحد هو ما طورت الفقرات ألجل قياسه 

وهو تقييم دور الجامعات في ترسيخ مستوى الوعي الوطني لدى طلبتها من وجهة نظر الطلبة 

 .أنفسهم
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البياني التالي نتائج التحليل العاملي ألداة الدراسة والتي يبين فيها العامل ويوضح الرسم 

 .الواحد 

 

 ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لألداة -4

 يبين الجدول التالي معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لألداة

 المجموع الفقرات

 المجموع

 1 معامل بيرسون

  (tailed-2) .الداللة

 208 ددالع

 1فقرة 

565. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 8فقرة 

-145.- معامل بيرسون
*

 

 036. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 4فقرة 

312. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 3فقرة 

492. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد
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 0فقرة 

 028. معامل بيرسون

 690. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 4فقرة 

 **687. معامل بيرسون

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 0فقرة 

 **587. معامل بيرسون

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 2فقرة 

 **629. معامل بيرسون

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 .فقرة 

 **434. معامل بيرسون

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 01فقرة 

 **445. معامل بيرسون

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 00فقرة 

581. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 08فقرة 

670. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 04فقرة 

623. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

419. معامل بيرسون 03فقرة 
**
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 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 00فقرة 

539. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 04فقرة 

391. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 00فقرة 

628. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 02فقرة 

581. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 .0فقرة 

526. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 لعددا

 81فقرة 

482. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 80فقرة 

624. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 88فقرة 

679. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 84فقرة 

650. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد
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 83فقرة 

618. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 80فقرة 

523. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 84فقرة 

571. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 80فقرة 

665. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 82فقرة 

577. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 .8فقرة 

578. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 41فقرة 

480. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 40فقرة 

522. امل بيرسونمع
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 48فقرة 

307. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

 44فقرة 
383. معامل بيرسون

**
 

 000. (tailed-2) .الداللة
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 208 العدد

 43فقرة 

418. معامل بيرسون
**

 

 000. (tailed-2) .الداللة

 208 العدد

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات كانت تتميز بمعامالت ارتباط جيدة وجميعها 

، حيث تتراوح معامالت االرتباط (1810) بمعامالت ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

وكلها قيم ارتباط ذات داللة  48في أدناها للفقرة ( 18410)و 4في أعالها للفقرة ( 18420)بين 

معامالت ارتباط ضعيفة وليست ذات داللة إحصائية ( 0، 8)في حين أظهرت الفقرتين . إحصائية

ال " على ( 8)حيث نصت الفقرة ( 0، 8)قرتين مما يمكن للباحثين مستقبال استخدام األداة بدون الف

يعتمد األستاذ الجامعي " على( 0)ونصت الفقرة  "يدرك المسئولين في الجامعة فكرنا الحقيقي 

 "على المعلومات فقط في تنمية أفكارنا 

 :ثبات األداة

ئج استخرجت ثبات األداة بالطريقة النصفية وبكرونباخ ألفا على مستوى الفقرة فكانت النتا

 :كما تبينها الجدولين التاليين

Reliability Statistics 

 كرونباخ ألفا

  1 الجزء
 811. القيمة

17 عدد الفقرات
a

 

 t 2الجزء 
 833. القيمة

17 عدد الفقرات
b

 

 34 العدد الكلي للفقرات

 768. االرتباط بين النصفين

 معامل سبيرمان براون
 869. متساوية الطول

 869. غير متساوية الطول

 862. معامل جوتمان النصفي

a. The items are: item1, item2, item3, item4, item5, item6, item7, item8, 

item9, item10, item11, item12, item13, item14, item15, item16, item17. 

b. The items are: item18, item19, item20, item21, item22, item23, item24, 

item25, item26, item27, item28, item29, item30, item31, item32, item33, 

item34. 
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( 18200)يبين من الجدول السابق أن ثبات األداة بالطريقة النصفية بلغ للجزء األول 

وهي قيم جيدة ألغراض البحث، كما بلغ معامل سبيرمان براون ( 18244)وللجزء الثاني 

 (. 18248)ومعامل جوتمان للثبات ( .1824)

وباستخراج الثبات على مستوى الفقرة بكرونباخ ألفا، يبين الجدول التالي قيمة معامل 

 (.182.2)الثبات الذي يبين أنه بلغ قيمة 

Reliability Statistics 

 عدد الفقرات كرونباخ الفا

.898 34 

يم دور الجامعات في ترسيخ مستوى ما درجة تقي" وفي اإلجابة على سؤال البحث األول 

الجنس، السنة )الوعي الوطني لدى طلبتها من وجهة نظر الطلبة أنفسهم تبعا لمتغيرات البحث 

تم حساب المتوسطات ( الدراسية، مكان السكن، مستوى الدخل، نوع الجامعة والجنسية

لألداة فكانت النتائج كما يبينها واالنحرافات المعيارية لكل فقرة للعينة الرئيسية وعلى الدرجة الكلية 

حيث تم اعتماد المعيار التالي للحكم على المستوى حيث أن اإلجابة على الفقرات : الجدول التالي

 (.ليكرت الخماسي)خماسية 

0-0 =3 

3/4 =0844 

 ضعيف              8844أقل من  - 0من  

 متوسطة       4844وأقل من  8844من  أكبر من 

 مرتفع         0وأقل من  4844من  أكبر من 

الجدول يبين حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية على كل فقرة للعينة الرئيسية 

 وعلى الدرجة الكلية لألداة وتصنيفها

 

 

One-Sample Statistics  

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error Mean المستوى 

 مرتفع 06135. 88486. 4.0962 208 1فقرة  

 مرتفع 06211. 89571. 3.9038 208 2رة فق

 ضعيف 06625. 95542. 2.1394 208 3فقرة 

 مرتفع 06313. 91051. 4.0817 208 4فقرة 

 متوسط 07588. 1.09430 3.3990 208 5فقرة 

 مرتفع 06976. 1.00607 3.7981 208 6فقرة 
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 متوسط 06858. 98906. 3.6298 208 7فقرة 

 مرتفع 06760. 97496. 3.6587 208 8فقرة 

 متوسط 07827. 1.12883 3.3269 208 9فقرة 

 متوسط 06501. 93766. 3.4952 208 10فقرة 

 متوسط 07080. 1.02110 3.5288 208 11فقرة 

 متوسط 07393. 1.06619 3.4423 208 12فقرة 

 متوسط 07133. 1.02871 3.5673 208 13فقرة 

 طمتوس 06485. 93529. 3.3462 208 14فقرة 

 مرتفع 06213. 89601. 4.0625 208 15فقرة 

 مرتفع 07187. 1.03657 4.0529 208 16فقرة 

 مرتفع 06509. 93881. 3.8365 208 17فقرة 

 مرتفع 05604. 80826. 3.8846 208 18فقرة 

 متوسط 07275. 1.04922 3.6010 208 19فقرة 

 مرتفع 07371. 1.06303 3.6971 208 20فقرة 

 مرتفع 06763. 97536. 3.7308 208 21فقرة 

 متوسط 06568. 94732. 3.5337 208 22فقرة 

 مرتفع 06364. 91783. 3.8510 208 23فقرة 

 مرتفع 06328. 91265. 3.8221 208 24فقرة 

 مرتفع 07958. 1.14775 3.6875 208 25فقرة 

 مرتفع 06501. 93762. 3.7596 208 26فقرة 

 مرتفع 06504. 93796. 3.7933 208 27فقرة 

 مرتفع 06911. 99679. 4.1442 208 28فقرة 

 مرتفع 07032. 1.01410 4.1010 208 29فقرة 

 مرتفع 06586. 94987. 3.9663 208 30فقرة 

 متوسط 08338. 1.20247 3.5577 208 31فقرة 

 متوسط 16572. 2.39004 3.5865 208 32فقرة 

 متوسط 06004. 86597. 3.6154 208 33فقرة 

 مرتفع 05426. 78255. 4.3413 208 34فقرة 

الدرجة 

 الكلية
 مرتفع 03487. 50288. 3.7070 208
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يظهر في الجدول السابق أن تقييم عينة البحث لدور الجامعة في ترسيخ الوعي الوطني جاء 

 مرتفعا على األداة بشكل عام وتراوحت تقييماتهم على الفقرات بين متوسط الى مرتفع حيث بلغ في

حيث بلغ مستوى األداء عليها  43مستوى متوسط وفي أعالها للفقرة  .للفقرة ( .48484)أقلها 

بمتوسط أداء للعينة  4والفقرة الوحيدة التي حصلت على مستوى ضعيف هي فقرة ( 384304)

 ".تعجز الجامعة عن نقل فكرنا للمسئولين" حيث نصت على ( 8804.3)الرئيسية بلغ 

هل توجد فروق ذات داللة " ال البحث الثاني الذي ينص وفي اإلجابة على سؤ

في درجة تقييم الطلبة لدور الجامعات في ترسيخ ( 4045)إحصائية عند مستوى 

الجنس، السنة الدراسية، مكان السكن، مستوى )الوعي الوطني تبعا لمتغيرات البحث 

 "؟ (الدخل، نوع الجامعة والجنسية

ء تحليل التباين األحادي لمتغيرات البحث على الدرجة لإلجابة على هذا السؤال تم إجرا

 :الكلية لألداء فكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

 يبين الجدول التالي تحليل التباين األحادي للدرجة الكلية تبعا لمتغيرات البحث

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:sum 

Source 

Type III 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

32103.180 النموذج المصحح
a

 55 583.694 3.123 .000 

Intercept 496961.893 1 
496961.89

3 

2658.8

12 
.000 

 722. 127. 23.679 1 23.679 الجنس

 652. 204. 38.076 1 38.076 السنة الدراسية

 001. 7.639 1427.830 2 2855.659 مكان السكن

 015. 3.596 672.095 3 2016.284 لالدخ

 436. 611. 114.187 1 114.187 نوع الجامعة

 622. 245. 45.709 1 45.709 الجنسية

 271. 1.221 228.185 1 228.185 السنة الدراسية* الجنس 

 022. 5.368 1003.306 1 1003.306 مكان السكن* الجنس 

 262. 1.344 251.248 3 753.745 الدخل* الجنس 

 020. 5.530 1033.702 1 1033.702 نوع الجامعة* الجنس 

 981. 001. 107. 1 107. الجنسية* الجنس 

 068. 3.391 633.748 1 633.748 مكان السكن * السنة الدراسية

 135. 2.029 379.303 2 758.607 الدخل * السنة الدراسية

 828. 047. 8.868 1 8.868 نوع الجامعة * السنة الدراسية

 . . . 0 000. الجنسية * السنة الدراسية
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 360. 1.029 192.405 2 384.810 الدخل * مكان السكن

 038. 4.372 817.259 1 817.259 نوع الجامعة * مكان السكن

 053. 3.795 709.373 1 709.373 الجنسية * مكان السكن

 405. 978. 182.765 3 548.295 نوع الجامعة * الدخل

 335. 1.102 205.992 2 411.984 سيةالجن * الدخل

 511. 433. 80.964 1 80.964 الجنسية * نوع الجامعة

 . . . 0 000. مكان السكن*  السنة الدراسية* الجنس 

 . . . 0 000. الدخل* السنة الدراسية * الجنس 

 . . . 0 000. نوع الجامعة*  السنة الدراسية* الجنس 

 . . . 0 000. جنسيةال* السنة الدراسية * الجنس 

 085. 2.500 467.285 2 934.570 الدخل* مكان السكن * الجنس 

 957. 003. 543. 1 543. نوع الجامعة*  مكان السكن* الجنس 

 . . . 0 000. الجنسية* مكان السكن * الجنس 

 001. 7.053 1318.276 2 2636.553 نوع الجامعة* الدخل * الجنس 

 154. 1.897 354.562 2 709.123 سيةالجن* الدخل * الجنس 

 . . . 0 000. الجنسية* نوع الجامعة * الجنس 

 653. 203. 37.853 1 37.853 الدخل * مكان السكن * السنة الدراسية

 . . . 0 000. نوع الجامعة * مكان السكن * السنة الدراسية

 . . . 0 000. الجنسية * مكان السكن * السنة الدراسية

 . . . 0 000. نوع الجامعة * الدخل * لدراسيةالسنة ا

 . . . 0 000. الجنسية * الدخل * السنة الدراسية

 . . . 0 000. الجنسية * نوع الجامعة * السنة الدراسية

 222. 1.519 283.859 2 567.718 نوع الجامعة * الدخل * مكان السكن

 060. 3.578 668.846 1 668.846 الجنسية * الدخل مكان السكن

 . . . 0 000. الجنسية * نوع الجامعة * مكان السكن

 . . . 0 000. الجنسية * نوع الجامعة * الدخل

 . . . 0 000. الدخل* مكان السكن * السنة الدراسية * الجنس 

نوع * مكان السكن * السنة الدراسية * الجنس 

 الجامعة
.000 0 . . . 

 . . . 0 000. الجنسية*  كنمكان الس*  السنة الدراسية* الجنس 

 . . . 0 000. نوع الجامعة* الدخل * السنة الدراسية * الجنس 

 . . . 0 000. الجنسية* الدخل *  السنة الدراسية* الجنس 

* نوع الجامعة *  السنة الدراسية* الجنس 

 الجنسية
.000 0 . . . 
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 288. 1.135 212.057 1 212.057 نوع الجامعة* الدخل * مكان السكن * الجنس 

 . . . 0 000. الجنسية* الدخل *  مكان السكن* الجنس 

 . . . 0 000. الجنسية* نوع الجامعة *  مكان السكن* الجنس 

 . . . 0 000. الجنسية* نوع الجامعة * الدخل * الجنس 

نوع  * الدخل * مكان السكن * السنة الدراسية

 الجامعة
.000 0 . . . 

 . . . 0 000. الجنسية * الدخل * مكان السكن * السنة الدراسية

 * نوع الجامعة * مكان السكن * السنة الدراسية

 الجنسية
.000 0 . . . 

 . . . 0 000. الجنسية * نوع الجامعة * الدخل * السنة الدراسية

 . . . 0 000. الجنسية * نوع الجامعة * الدخل * مكان السكن

* الدخل *  ان السكنمك*  السنة الدراسية* الجنس 

 نوع الجامعة
.000 0 . . . 

* الدخل * مكان السكن *  السنة الدراسية* الجنس 

 الجنسية
.000 0 . . . 

نوع * مكان السكن * السنة الدراسية * الجنس 

 الجنسية* الجامعة 
.000 0 . . . 

نوع الجامعة * الدخل *  السنة الدراسية* الجنس 

 الجنسية* 
.000 0 . . . 

* نوع الجامعة * الدخل * مكان السكن * الجنس 

 الجنسية
.000 0 . . . 

نوع  * الدخل * مكان السكن * السنة الدراسية

 الجنسية * الجامعة
.000 0 . . . 

* الدخل *  مكان السكن*  السنة الدراسية* الجنس 

 الجنسية* نوع الجامعة
.000 0 . . . 

   186.911 152 28410.513 الخطأ

 كلي
3364738.00

0 
208    

    207 60513.692 الكلي المصحح

a. R Squared = .531 (Adjusted R Squared = .361) 

يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقدير عينة الطلبة عينة 

لجامعة البحث لدور الجامعة في ترسيخ الوعي الوطني تبعا للجنس والسنة الدراسية ونوع ا

والجنسية حيث بلغت متوسطات األداء للعينة البحث ذات فروق ظاهرية غير ذات داللة إحصائية 

 :ويبين الجدول التالي متوسطات األداء على هذه المتغيرات. على هذه األبعاد
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 االنحراف المعياري المتوسط العدد الجنس 
متوسط الخطأ 

 المعياري

 
 1.52392 16.05549 129.0541 111 أنثى

 1.79470 17.67576 122.5876 97 ذكر

 المتوسط العدد نوع الجامعة 
االنحراف 

 المعياري

متوسط الخطأ 

 المعياري

 1 
 1.55779 17.62435 124.7734 128 خاصة

 1.80245 16.12164 128.0625 80 رسمية

 المتوسط العدد السنة الدراسية 
االنحراف 

 المعياري

متوسط الخطأ 

 المعياري

  
 1.12235 14.24107 127.2919 161 الثانية –األولى 

 3.53029 24.20247 121.7447 47 الرابعة –الثالثة 

 المتوسط العدد الجنسية 
االنحراف 

 المعياري

متوسط الخطأ 

 المعياري

 
 1.46668 18.14179 126.8366 153 األردنية

 1.84575 13.68845 123.8182 55 غير أردنية

في حين بلغ متوسط األداء الذكور ( 08.81030)وسط أداء اإلناث ويبين أن مت

وهذه الفروق الظاهرية فروق ليست ذات داللة إحصائية، كما بلغ متوسط األداء ( 08880204)

في حين بلغ متوسط أداء طلبة الجامعة الرسمية ( 08380043)لطلبة الجامعة الخاصة 

 .إحصائية وهي أيضا فروقات ليست ذات داللة( 08281480)

ويظهر من الجدول أيضا أن متوسط أداء طلبة السنتين األولى والثانية قد بلغ 

وللطلبة األردنيون بلغ ( 08080330)في حين بلغ لطلبة السنة الثالثة والرابعة ( .08080.8)

وكلها فروق ظاهرية ليست ( 08482028)ولغير األردنيون ( 08482444)متوسط مستوى األداء 

 .حصائيةذات داللة إ

في حين كان هناك فروق ذات داللة إحصائية على الدرجة الكلية لألداء في تقييمهم لدور 

وهي ذات ( 18100)وللدخل ( 18110)الجامعة يعود ألثر مكان السكن حيث بلغت مستوى الداللة 

عل كما بين التحليل األحادي أن هناك فروق ذات داللة للتفا( . 1810)داللة إحصائية عند مستوى 

بين الجنس ومكان السكن وللتفاعل بين الجنس ونوع الجامعة وأثر للتفاعل بين مكان السكن ونوع 

( 18188)الجامعة وأثر للتفاعل بين الجنس والدخل ونوع الجامعة حيث بلغت على التوالي 

 (. 1810)وهي جميعها دالة عند مستوى داللة ( 18110( )18140( )18181)

عدية للتحقق من الفروق تبين أن متوسط أداء الطلبة الذين يسكنون وبإجراء المقارنات الب

وللطلبة ( 08.8000)وللطلبة الذين يسكنون المحافظات بلغ ( 0838480)العاصمة عمان بلغ 

وهي لصالح ( 1810)وهي فروق ذات داللة عند مستوى ( 0428311)الذين يسكنون البادية بلغ 

ن العاصمة في حين كانت الفروق بين الطلبة سكان العاصمة الطلبة سكان البادية على الطلبة سكا
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يبين الجدولين . والمحافظات والفروق بين سكان المحافظات والبادية فروق ليست دالة إحصائيا

 .التاليين متوسط األداء والمقارنات البعدية لمتوسط األداء على متغير مكان السكن

 الخطأ المعياري المتوسط مكان السكن 

 

124.621 صمةالعا
a

 1.644 

129.555 المحافظات
a

 2.468 

138.400 البادية
a

 6.114 

 

(I) مكان السكن (J)مكان السكن 
-I) متوسط الفروق

J) 

الخطأ 

 المعياري

درجة 

 الداللة

dimension

1 

 العاصمة
dimension

2 

-4.934- المحافظات
a,b

 2.965 .098 

-13.779- البادية
a,b,*

 6.331 .031 

 فظاتالمحا
dimension

2 

4.934 العاصمة
a,b

 2.965 .098 

-8.845- البادية
a,b

 6.593 .182 

 البادية
dimension

2 

13.779 العاصمة
a,b,*

 6.331 .031 

8.845 المحافظات
a,b

 6.593 .182 

ويبين الجدولين التاليين متوسطات أداء الطلبة تبعا لمستوى الدخل والمقارنات البعدية 

دينار  211يبين الجدول األول أن متوسط أداء الطلبة الذي يبلغ مستوى الدخل أقل من  بينهم، حيث

وبلغ ( 0808200)دينار  8111-211في حين بلغ للطلبة ذات فئة الدخل بين ( 0488.41)بلغ 

دينار لمستوى  3111وللطلبة فوق ( 0818411)بلغ  3111-8111للطلبة ذات فئة الدخل بين 

 (. .084833)الدخل الشهري 

 الخطأ المعياري المتوسط الدخل

132.930 211اقل من 
a

 2.088 

125.877 8111وأقل من  211أكثر من 
a

 2.206 

120.600 3111واقل من  8111أكثر من 
a

 6.114 

123.449 3111فوق 
a

 3.151 

 211وبإجراء المقارنات البعدية تبين من الجدول التالي أنها لصالح فئة الدخل أقل من 

في حين كانت الفروق بين باقي الفئات ليست ( 3111فوق )وفئة ( 8111-211)ر على الفئتين دينا

 .ذات داللة إحصائية

(I) الدخل (J) الدخل 
 متوسط الفروق

(I-J) 

الخطأ 

 المعياري

درجة 

 الداللة

7.053 8111وأقل من  211أكثر من  211اقل من 
*,a,b

 3.037 .022 
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12.330 3111واقل من  8111أكثر من 
a,b

 6.461 .058 

9.482 3111فوق 
*,a,b

 3.780 .013 

وأقل  211أكثر من 

 8111من 

-7.053- 211أقل من 
*,a,b

 3.037 .022 

5.277 3111واقل من  8111أكثر من 
a,b

 6.500 .418 

2.429 3111فوق 
a,b

 3.846 .529 

واقل  8111أكثر من 

 3111من 

-12.330- 211أقل من 
a,b

 6.461 .058 

-5.277- 8111وأقل من  211كثر من أ
a,b

 6.500 .418 

-2.849- 3111فوق 
a,b

 6.878 .679 

 3111فوق 

-9.482- 211أقل من 
*,a,b

 3.780 .013 

-2.429- 8111وأقل من  211أكثر من 
a,b

 3.846 .529 

2.849 3111واقل من  8111أكثر من 
a,b

 6.878 .679 

بين الجنس ومكان السكن والتي بين الجدول السابق وبإجراء المقارنات البعدية للتفاعل 

الخاص بتحليل التباين األحادي فروق في التفاعل بين الجنس ومكان السكن ذات داللة إحصائية، 

يبين الجدول التالي أن هذه الفروق كانت لصالح اإلناث اللواتي يسكنون البادية عن قريناتهن في 

في حين بلغ ( 0328111)داء اإلناث سكان البادية المحافظات والعاصمة، حيث بلغ متوسط أ

 .لإلناث سكان العاصمة والمحافظات على التوالي( 0828.04( )0808018)

وكذلك لصالح الذكور سكان البادية عن الذكور سكان العاصمة والمحافظات، حيث بلغ 

للطلبة ( 0418042( )0808030)في حين بلغ ( 0488111)متوسط أداء الذكور سكان البادية 

 .الذكور سكان العاصمة والمحافظات على التوالي

 الخطأ المعياري متوسط مكان السكن الجنس

 dimension2 أنثى

127.502 عاصمة
a

 2.196 

128.973 محافظات
a

 3.359 

148.000 بادية
a

 9.667 

 dimension2 ذكر

121.547 عاصمة
a

 2.460 

130.138 محافظات
a

 3.617 

132.000 بادية
a

 7.893 

وبإجراء المقارنات البعدية للتفاعل بين الجنس ونوع الجامعة والتي بين الجدول السابق 

، الخاص بتحليل التباين األحادي فروق ذات داللة إحصائية في التفاعل بين الجنس ونوع الجامعة

عة الخاصة يبين الجدول التالي أن هذه الفروق كانت لصالح طلبة الجامعة الرسمية على طلبة الجام

( 08.8280)للجنسيين الذكور واإلناث، حيث تبين أن متوسط أداء اإلناث في الجامعات الرسمية 

في حين بلغ متوسط األداء للذكور في الجامعات الرسمية ( 08.8010)والجامعة الخاصة 

 (.0808108)وللذكور في الجامعات الخاصة ( 0848.40)
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 متوسط نوع الجامعة الجنس
خطأ 

 معياري

 dimension2 أنثى
129.107 خاصة

a
 2.652 

129.825 رسمية
a

 2.623 

 dimension2 ذكر
125.052 خاصة

a
 2.402 

126.965 رسمية
a

 3.690 

وبإجراء المقارنات البعدية للتفاعل بين مكان السكن ونوع الجامعة والتي بين الجدول 

ية في التفاعل بين مكان السكن السابق الخاص بتحليل التباين األحادي فروق ذات داللة إحصائ

يبين الجدول التالي أن هذه الفروق كانت لصالح طلبة الجامعات الرسمية سكان ، ونوع الجامعة

العاصمة عن أقرانهم طلبة الجامعات الخاصة سكان العاصمة، حيث بلغ متوسط أداء طلبة 

بة الجامعة الخاصة في حين بلغ متوسط أداء طل( 0848004)الجامعات الرسمية سكان العاصمة 

 (.0848034)سكان العاصمة 

الفروق كانت لصالح طلبة الجامعات الرسمية سكان المحافظات عن أقرانهم كما ظهرت 

حيث بلغ متوسط أداء طلبة الجامعات الرسمية سكان ، طلبة الجامعات الخاصة سكان المحافظات

لخاصة سكان المحافظات في حين بلغ متوسط أداء طلبة الجامعة ا( 0418824)المحافظات 

(0828.0..) 

وكذلك بينت الفروق كانت لصالح طلبة الجامعات الخاصة سكان البادية عن أقرانهم طلبة 

الجامعات الرسمية سكان البادية، حيث بلغ متوسط أداء طلبة الجامعات الخاصة سكان البادية 

 (.0408111)ادية في حين بلغ متوسط أداء طلبة الجامعة الرسمية سكان الب( 0348011)

 خطأ معياري متوسط نوع الجامعة مكان السكن

di

me

nsi

on

1 

 dimension2 العاصمة
123.543 خاصة

a
 2.076 

126.113 رسمية
a

 2.666 

 dimension2 المحافظات
128.959 خاصة

a
 3.263 

130.283 رسمية
a

 3.765 

 dimension2 البادية
143.500 خاصة

a
 9.667 

135.000 رسمية
a

 7.893 

وبإجراء المقارنات البعدية للتفاعل بين الجنس ونوع الجامعة والدخل  والتي بين الجدول 

السابق الخاص بتحليل التباين األحادي فروق ذات داللة إحصائية في التفاعل بين الجنس ونوع 

أقل من  الجامعة والدخل، يبين الجدول التالي أن هذه الفروق كانت لصالح أإلناث ذات فئة دخل

عن قرينتها في الجامعة ( 04083.8)دينار في الجامعة الخاصة التي بلغ متوسط أداؤها  211

 (..044831)الرسمية التي بلغ متوسط أداؤها 

في الجامعة الخاصة التي بلغ متوسط ( دينار 8111-211من)لصالح أإلناث ذات فئة دخل 

 (.0808324)لتي بلغ متوسط أداؤها عن قرينتها في الجامعة الرسمية ا( 0438010)أداؤها 
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في الجامعة الرسمية التي بلغ متوسط أداؤها ( 3111فوق )ولصالح اإلناث ذات فئة دخل 

 (.0048480)عن قرينتها في الجامعة الخاصة التي بلغ متوسط أداؤها ( 0388011)

 متوسط نوع الجامعة الدخل الجنس
خطأ 

 معياري

 أنثى

 dimension3 444اقل من 
137.492 خاصة

a
 4.330 

133.409 رسمية
a

 3.391 

 dimension3 4444وأقل من  444أكثر من 
134.107 خاصة

a
 3.587 

125.486 رسمية
a

 4.305 

 dimension3 4444وأقل من  4444أكثر من 
. خاصة

b
 . 

109.000 رسمية
a

 13.672 

 dimension3 4444فوق 
113.625 خاصة

a
 5.668 

142.500 رسمية
a

 8.372 

 ذكر

 dimension3 444أقل من 
135.051 خاصة

a
 3.937 

125.250 رسمية
a

 5.176 

 dimension3 4444وأقل من  444أكثر من 
114.073 خاصة

a
 3.884 

134.200 رسمية
a

 5.719 

 dimension3 4444واقل من  4444أكثر من 
114.500 خاصة

a
 9.667 

132.500 رسمية
a

 9.667 

 dimension3 4444فوق 
125.889 خاصة

a
 4.398 

110.000 رسمية
a

 13.672 

دينار في الجامعة الخاصة التي بلغ متوسط  211ولصالح الذكور ذات فئة دخل أقل من 

 (.0808801)عن أقرانهم في الجامعة الرسمية التي بلغ متوسط أداؤهم ( 0408100)أداؤهم 

في الجامعة الرسمية التي بلغ ( ينارد 8111-211من)ولصالح الذكور ذات فئة دخل 

عن أقرانهم في الجامعة الخاصة التي بلغ متوسط أداؤهم ( 0438811)متوسط أداؤهم 

(0038104.) 

في الجامعة الرسمية التي بلغ متوسط ( دينار 3111-8111)ولصالح الذكور ذات فئة دخل 

 (. 0038011)ط أداؤهم عن أقرانهم في الجامعة الخاصة التي بلغ متوس( 0488011)أداؤهم 

في الجامعة الخاصة التي بلغ متوسط أداؤهم ( 3111فوق )ولصالح الذكور ذات فئة دخل 

 (.0018111)عن أقرانهم في الجامعة الرسمية التي بلغ متوسط أداؤهم ( .080822)

 :تفسير النتائج

اخلي يتضح من نتائج الدراسة تحقق الصدق العاملي للفقرات وتحقق صدق االتساق الد

للفقرات الظاهرة من خالل معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية وداللتها اإلحصائية، حيث 

( 8.8001)ظهرت فقرات أداة البحث تقيس بعدا واحدا ومؤثرا، حيث فسر العامل األول في األداة 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                           فى التربية يمجلة البحث العلم

 

444 

أن األداة  من التباين الكلي مما يدلل على( 08083)من التباين الكلي في حين فسر للعامل الثاني 

تقيس بعدا واحدا هي ما طورت ألجله وهو تقييم دور الجامعات في في ترسيخ مستوى الوعي 

 .الوطني لدى طلبتها من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

كما بينت النتائج أن جميع الفقرات كانت تتميز بمعامالت ارتباط جيدة وجميعها بمعامالت 

، حيث تتراوح معامالت االرتباط بين (1810)لة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى دال

في حين أظهرت . في أدناها وكلها قيم ارتباط ذات داللة إحصائية( 18410)في أعالها و( 18420)

معامالت ارتباط ضعيفة وليست ذات داللة إحصائية مما أوصت الباحثة بإلغائهم ( 0-8)الفقرتين 

ونصت الفقرة  "ن في الجامعة فكرنا الحقيقي ال يدرك المسئولو" على ( 8)حيث نصت الفقرة 

 على( 0)

 "يعتمد األستاذ الجامعي على المعلومات فقط في تنمية أفكارنا " 

كما أظهر تطبيق األداة على عينة الدراسة الرئيسية ثباتا جيدا ألغراض البحث حيث بلغ 

امل سبيرمان براون للجزء الثاني وبلغ مع( 18244)للجزء األول و( 18200)بالطريقة النصفية 

 .على مستوى الفقرة بكرونباخ ألفا( 182.2)وبلغ ( 18248)ومعامل جوتمان للثبات ( .1824)

ما درجة تقييم دور الجامعات في ترسيخ مستوى " وفي اإلجابة على سؤال البحث األول 

لسنة الجنس، ا)الوعي الوطني لدى طلبتها من وجهة نظر الطلبة أنفسهم تبعا لمتغيرات البحث 

تم حساب المتوسطات ( الدراسية، مكان السكن، مستوى الدخل، نوع الجامعة والجنسية

السابق واالنحرافات المعيارية لكل فقرة للعينة الرئيسية وعلى الدرجة الكلية لألداة فأظهرت النتائج 

عام  أن تقييم عينة البحث لدور الجامعة في ترسيخ الوعي الوطني جاء مرتفعا على األداة بشكل

وتراوحت تقييماتهم على الفقرات بين متوسط إلى مرتفع ما عدا الفقرة الوحيدة التي حصلت على 

تعجز " وهي تنص على ( 8804.3)بمتوسط أداء للعينة الرئيسية بلغ  4مستوى ضعيف هي فقرة 

تفعا، و عن تقييمهم تبعا للدرجة الكلية لألداة جاء تقييمهم مر"الجامعة عن نقل فكرنا للمسئولين

وهو تقييم متوقع من الطلبة كون أن الجامعات تشكل جوهرا أساسيا في وعي الطلبة في تلك 

المرحلة العمرية وهي تهيأ لهم جميع سبل الحوار واالنفتاح على األفكار الجديدة والتعرف على 

 البيئات المختلفة والثقافات المتنوعة كون الجامعات هي حاضن لمزيج من الثقافات واللغات

والبيئات المتمثلة بطالبها من شتى المنابت واألصول التي ال يمكن للطلبة في هذا العمر أن يلتقي 

 .فهي عالمهم وعيونهم وبصيرة الشباب للعالم، بهذا العالم الكبير لتضمه أسوار الجامعات بداخلها

ة هل توجد فروق ذات داللة إحصائي" وفي اإلجابة على سؤال البحث الثاني الذي ينص 

الجنس، السنة )في درجة تقييم دور الجامعات في ترسيخ الوعي الوطني تبعا لمتغيرات البحث 

 (الدراسية، مكان السكن، مستوى الدخل، نوع الجامعة والجنسية

لإلجابة على هذا السؤال تم إجراء تحليل التباين األحادي لمتغيرات البحث على الدرجة 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقدير عينة البحث من الكلية لألداء فأظهرت النتائج أنه ال

الطلبة لدور الجامعة في ترسيخ الوعي الوطني تبعا للجنس والسنة الدراسية ونوع الجامعة 

والجنسية مما يدل على أن الجامعات تتعامل مع طلبتها بسواسية دون النظر لجنسهم أو جنسيتهم 

رسمية، فهي تهتم ببناء أفرادها بشكل مساو بعيدا عن التحيز ذات االهتمام من الجامعات الخاصة وال

 .للجنس أو األصول والمنابت وهو دليل على قوة النظام التعليمي العالي في األردن

في حين كان هناك فروق ذات داللة إحصائية على الدرجة الكلية لألداء في تقييمهم لدور 

وهي لصالح ( 1810)ة إحصائية عند مستوى الجامعة يعود ألثر مكان السكن وللدخل عند دالل

الطلبة سكان البادية على الطلبة سكان العاصمة للطلبة حيث الذين بلغ متوسط أداء اللذين يسكنون 

في حين كان متوسط أداء الطلبة الذين يسكنون العاصمة عمان بلغ ( 0428311)البادية 
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ون البادية يعتبرون الجامعة هي عالمهم وتؤول هذه النتيجة إلى أن الطلبة الذين يسكن( 0838480)

الوحيد وقد تكون الجامعات هي مصدرهم الوحيد في هذه الخبرات والمعلومات التي يحصلون عليها 

كونهم يسكنون البادية وهي مناطق فقيرة ثقافيا، وبذلك أبدى الطلبة سكان البادية تقييما أفضل لدور 

أقرانهم الطلبة الذين يسكنون العاصمة كون العاصمة الجامعات في ترسيخ الوعي الوطني لديهم عن 

عمان تعم بالثقافات المتنوعة واألندية ومجالس الحوار واألندية والجمعيات وغيرها رغم أن 

الجامعات ما تقدمه لطلبتها متساو بغض النظر عن أماكن مسكنهم وهي خبرات توفرها الجامعة 

 .لرعاية نفسهالجميع الطلبة بالقدر نفسه وتهتم بأفرادها ا

كما بين التحليل األحادي أن هناك فروق ذات داللة للتفاعل بين الجنس ومكان السكن وأن  

هذه الفروق كانت لصالح اإلناث اللواتي يسكنون البادية عن قريناتهن في المحافظات والعاصمة، 

( 0828.04( )0808018)في حين بلغ ( 0328111)حيث بلغ متوسط أداء اإلناث سكان البادية 

 .لإلناث سكان العاصمة والمحافظات على التوالي

وكذلك لصالح الذكور سكان البادية عن الذكور سكان العاصمة والمحافظات، حيث بلغ 

للطلبة ( 0418042( )0808030)في حين بلغ ( 0488111)متوسط أداء الذكور سكان البادية 

أيضا لنفس السبب السابق الذكر وهو  الذكور سكان العاصمة والمحافظات على التوالي وهي تعود

أن الطلبة يعتبرون الجامعة هي عالمهم الوحيد وقد تكون الجامعات هي مصدرهم الوحيد في هذه 

وبذلك ، الخبرات والمعلومات التي يحصلون عليها كونهم يسكنون البادية وهي مناطق فقيرة ثقافيا

الوعي الوطني كونهم يشعرون بهذه الفروق أظهر الطلبة البادية تقييما أفضل لدور الجامعات في 

وهذا الوعي بالمعلومات والخبرات الكثيرة المقدمة من الجامعات فورا وبشكل واضح عن أقرانهم 

الذين يسكنون العاصمة ويملكون لبعض أو القليل من هذه الثقافات والمعلومات لتقوم الجامعة 

 .ى بنية الطالب الشخصيةبترسيخها وإعادة بناء تشكيلها مما يؤثر إيجابا عل

أن وأظهرت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية للتفاعل بين الجنس ونوع الجامعة 

هذه الفروق كانت لصالح طلبة الجامعة الرسمية على طلبة الجامعة الخاصة للجنسيين الذكور 

ي حين بلغ ف( 08.8280)واإلناث، حيث تبين أن متوسط أداء اإلناث في الجامعات الرسمية 

في (  0848.40)للجامعة الخاصة وبلغ متوسط األداء للذكور في الجامعات الرسمية ( 08.8010)

وهي فروق ظاهرية بسيطة إال أنها ذات داللة ( 0808108)حين بلغ للذكور في الجامعات الخاصة 

تلفة إحصائية وتؤول هذه النتيجة إلى أن الجامعات الرسمية تحتضن داخل أسوارها بيئات مخ

وثقافات مختلفة أكثر من الجامعات الخاصة كونها تحتضن طلبة من طبقة اقتصادية اجتماعية فقيرة 

وطبقات اقتصادية اجتماعية مختلفة ومتنوعة أكثر كونها تحتضن العديد من المنح الدراسية 

 .والمكارم الدراسية أكثر من الجامعات الخاصة

أن ية للتفاعل بين مكان السكن ونوع الجامعة وكما أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائ

هذه الفروق كانت لصالح طلبة الجامعات الرسمية سكان العاصمة عن أقرانهم طلبة الجامعات 

الخاصة سكان العاصمة، حيث بلغ متوسط أداء طلبة الجامعات الرسمية سكان العاصمة 

 (.0848034)العاصمة  في حين بلغ متوسط أداء طلبة الجامعة الخاصة سكان( 0848004)

الفروق لصالح طلبة الجامعات الرسمية سكان المحافظات عن أقرانهم طلبة وكذلك كانت 

حيث بلغ متوسط أداء طلبة الجامعات الرسمية سكان ، الجامعات الخاصة سكان المحافظات

في حين بلغ متوسط أداء طلبة الجامعة الخاصة سكان المحافظات ( 0418824)المحافظات 

وترى الباحثة أن السبب يعود كون الطلبة يسكنون بنفس المناطق وهم يتعرضون ( .0828.0)

لنفس الخبرات والنشاطات التوعوية التي تجري في العاصمة والمحافظات لكنها اختلفت في نوع 

الجامعات كون الجامعات الرسمية تحتضن العدد األكبر من الطبقات االقتصادية واالجتماعية 

دد األكبر من المنح الدراسية بغض النظر عن معدالتهم وطبقاتهم االقتصادية المختلفة والع
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االجتماعية وتحتضن العديد من الجاليات األجنبية التي تحمل العديد من الثقافات والوعي الفكري 

في حين بينت الفروق أنها لصالح طلبة الجامعات الخاصة سكان البادية عن أقرانهم طلبة . المتعدد 

ت الرسمية سكان البادية، حيث بلغ متوسط أداء طلبة الجامعات الخاصة سكان البادية الجامعا

وتفسر ( 0408111)في حين بلغ متوسط أداء طلبة الجامعة الرسمية سكان البادية ( 0348011)

طالب ( 0)الباحثة ذلك بأنه يعود لقلة عدد طلبة سكان البادية في العينة الرئيسية حيث بلغ عددهم 

د قليل للتحقق من أراء الطلبة سكان البادية في دور الجامعة التي ينتموا إليها في ترسيخ وهو عد

 . الوعي الوطني لديهم

وفروق ذات داللة إحصائية للتفاعل بين الجنس والدخل ونوع الجامعة عند مستوى داللة 

لجامعة دينار في ا 211أن هذه الفروق كانت لصالح أإلناث ذات فئة دخل أقل من و( 1810)

 8111-211من)ولصالح أإلناث ذات فئة دخل ( 04083.8)الخاصة التي بلغ متوسط أداؤها 

عن قرينتها في الجامعة الرسمية ( 0438010)في الجامعة الخاصة التي بلغ متوسط أداؤها ( دينار

ي دينار وعن قرينتها في الجامعة الرسمية الت 211لفئة أقل ( .044831)التي بلغ متوسط أداؤها 

 (.8111-211)لفئة (.  0808324)بلغ متوسط أداؤها 

في الجامعة الرسمية التي بلغ متوسط أداؤها ( 3111فوق )ولصالح أإلناث ذات فئة دخل 

، ترى الباحثة (0048480)عن قرينتها في الجامعة الخاصة التي بلغ متوسط أداؤها ( 0388011)

الجامعات الرسمية والخاصة تظهر أن الجامعات هذه االختالفات بين فئات الطلبة تبعا للدخل بين 

تقوم بأدوار متساوية في ترسيخ الوعي الوطني لدى طلبتها وأن ما تتفوق به جامعة عن أخرى في 

فئة تتفوق به األخرى على الفئة الثانية وهذا ما يؤكد ما أثبتته النتائج بأنه ال توجد فروق ذات داللة 

على درجة ترسيخ الوعي الوطني ( خاصة، رسمية)شكل عام لنوع الجامعة ب( 1810)عند مستوى 

 . لدى طلبتها

دينار في الجامعة الخاصة التي بلغ متوسط  211ولصالح الذكور ذات فئة دخل أقل من 

( 0808801)عن أقرانهم في الجامعة الرسمية التي بلغ متوسط أداؤهم ( 0408100)أداؤهم 

ي الجامعة الخاصة التي بلغ متوسط أداؤهم ف( 3111فوق )ولصالح الذكور ذات فئة دخل 

 (. 0018111)عن أقرانهم في الجامعة الرسمية التي بلغ متوسط أداؤهم ( .080822)

في الجامعة الرسمية التي بلغ ( دينار 8111-211من)ولصالح الذكور ذات فئة دخل 

ؤهم عن أقرانهم في الجامعة الخاصة التي بلغ متوسط أدا( 0438811)متوسط أداؤهم 

في الجامعة الرسمية التي بلغ ( دينار 3111-8111)ولصالح الذكور ذات فئة دخل ( 0038104)

 (.0038011)عن أقرانهم في الجامعة الخاصة التي بلغ متوسط أدائهم ( 0488011)متوسط أدئهم 

وهنا أيضا تفسر الباحثة هذه االختالفات بين فئات الطلبة تبعا للدخل بين الجامعات الرسمية 

والخاصة تظهر أن الجامعات تقوم بأدوار متساوية في ترسيخ الوعي الوطني لدى طلبتها وأن ما 

تتفوق به جامعة عن أخرى في فئة تتفوق به األخرى على الفئة الثانية وهذا ما يؤكد ما أثبتته النتائج 

على ( ميةخاصة، رس)لنوع الجامعة بشكل عام ( 1810)بأنه ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى 

 . درجة ترسيخ الوعي الوطني لدى طلبتها

دينار على  211وكذلك ظهرت الفروق تبعا لمستوى الدخل لصالح فئة الدخل أقل من 

في حين كانت الفروق بين باقي الفئات ليست ذات داللة ( 3111فوق )وفئة ( 8111-211)الفئتين 

تقييما أفضل لدور دينار أبدوا  211من إحصائية وتفسر الباحثة ذلك أن الطلبة ذات فئة دخل أقل 

الجامعات في الوعي الوطني كونهم يشعرون بهذه الفروق وهذا الوعي بالمعلومات والخبرات 

( 8111-211)الكثيرة المقدمة من الجامعات فورا وبشكل سريع عن أقرانهم من الطلبة ذات الفئات 

 .لها دور في الوعي الوطنيكون أن الطبقة االقتصادية االجتماعية ( 3111فوق )وفئة 
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 ملحق الدراسة
ستبانة لتتقييم دور الجامعات في ترسيخ مستوى الوعي الوطني لدى طلبتها من وجهة نظر الطلبة ا

 أنفسهم تبعا لبعض المتغيرات

تقوم الباحثة بدراسة دور الجامعات وبرامجها ومناهجها في تعزيز الوعي الوطني عند طلبتها لهذا 

االستبانة التالية بصدق كما يراها نرجو من الطلبة الكرام وألغراض البحث اإلجابة على فقرات 

 .المستجيب، علما بأن آراءكم ستأخذ بحرص وعناية وفقط نتائجها ألغراض البحث العلمي

أمام المربع الدال على درجة قبولك أو ( √)أرجوا من الطلبة الكرام قراءة الفقرة وضع إشارة 

 مع بالغ الشكر،،،، رفضك لها 

 ذكر □       أنثى     □ :  النوع االجتماعي● 

 رابعة/ سنة ثالثة □ ثانية      / سنة أولى□ السنة الدراسية    ● 

 البادية □ المحافظات      □ العاصمة       □ مكان السكن    ● 

 دينار شهري 8111حتى  211فوق □ دينار شهري             211دون □ مستوى الدخل     ● 

 دينار شهري  3111فوق □ نار شهري   دي 3111ودون  8111فوق □                  

 رسمية □ خاصة              □نوع الجامعة     ● 

 غير أردني     □أردني           □الجنسية            ●

معارض 

 بشدة
 الرقم الفقرة موافق بشدة موافق محايد معارض

     
للجامعة دور فاعل في ترسيخ الوعي 

 عندي
4 

     
ي الجامعة ال يدرك المسئولون ف

 فكرنا الحقيقي
4 

     
تعجز الجامعة عن نقل فكرنا 

 للمسئولين
4 

     
يساهم أعضاء هيئة التدريس في 

 الجامعة في تعزيز الفكر لدينا
4 

     
يعتمد األستاذ الجامعي على 

 المعلومات فقط في تنمية أفكارنا
5 

     
يعتمد األستاذ الجامعي على الحوار 

 ة أفكارناوالمشاركة في تنمي
4 

     

النظام التعليمي في الجامعة يدعم 

وعينا الفكري من خالل مواده 

 وبرامجه التي يطرحها

4 

     
النظام التعليمي في الجامعة يدعم 

 فكرنا في عصر الغزو الثقافي
4 

     
في الجامعة يشكل الشباب نسيجا 

 واحدا من شتى المنابت واألصول
4 

     
شكيل اتجاهاتنا تساهم الجامعة في ت

 السياسية الداعمة لألمن الوطني
44 

     
تعمل الجامعة على إيجاد تنظيمات 

 طالبية تعزز الفكر الوطني
44 

     

يؤسس األستاذ الجامعي ثقافة 

 سياسية لدى طالبه

 

44 

 44 يتقبل األستاذ الجامعي الرأي اآلخر     

     
يتعدى األستاذ الجامعي دوره 

 ئد للنشاطات المعززةاألكاديمي كقا
44 
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خليط الجامعة الثقافي يساهم في 

 الوعي الفكري
45 

     
خليط الجامعة الثقافي يساهم في 

 االنفتاح على الثقافات العالمية
44 

     
يساهم األستاذ الجامعي في خلق 

 واتناالشخصية المسئولة في ذ
44 

     
يساهم األستاذ الجامعي في تنمية 

 معنى االحترام وتقبل الرأي اآلخر
44 

     

يساهم األستاذ الجامعي في تقبل معنى 

الحرية والسماع ألفكارنا وإن بدت له 

 متطرفة

44 

     
ال نشعر بالتحيز الشخصي الستأذنا 

 الجامعي نتيجة لفكرنا
44 

 44 يناقشهيتقبل األستاذ فكرنا و     

     
تساهم الجامعة ببرامجها بتنمية 

 الوعي بمعنى الحرية
44 

     
تساهم الجامعة ببرامجها بتنمية 

 الوعي بمعنى احترام األديان
44 

     

تساهم الجامعة ببرامجها بتنمية 

الوعي باحترام أفكار اآلخرين 

 ومشاعرهم

44 

 45 أشعر أن الجامعة غيرت من فكري     

     
اهم المناهج والبرامج الجامعية في تس

 الوعي الفكري الوطني
44 

     
تعمق البرامج الجامعية إحساس 

 الطلبة بالفخر بتاريخهم الوطني
44 

     
تعلمنا في الجامعة كيف نتحمل 

 المسؤولية
44 

 44 عززت الجامعة فينا الوعي بالذات     

     
تساهم المؤتمرات والندوات الجامعية 

 ية الوعي الفكري الثقافي لدينافي تنم
44 

     
االتحادات الطالبية تلعب دورا فاعال 

 في تنمية الوعي الفكري لدينا
44 

     
تقوم عمادة شؤون الطلبة بدورا 

 فاعال في تنمية الوعي الفكري لدينا
44 

     
تساهم النشاطات غير األكاديمية في 

 الجامعة في توعية الفكر الوطني لدينا
44 

 44 الفكر الوطني يعزز االستقرار     

 


