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 ملخص:

هدفت الدراسة التعرف إلى درجات تقدير طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لدور الجامعات في تعزيز 

≤ 0.05ئية عند مستوى داللة )مقومات الجبهة الداخلية والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة احصا α بين )

التخصص(، ومن ثم وضع   -رات )الجنس متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لهذا الدور تعزى إلى المتغي

( من طلبة المستوى 464رؤية مقترحة لتفعيله. وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي، بتطبيق أداة الدراسة على عينة )

 الرابع في جامعات محافظات غزة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

زن وبيزرة عنزد تعزيزز مقومزات الجبهزة الداخليزة كا زت ك الدرجة الكلية لتقدير أفراد العينة لدور الجامعات في -

%( 83.42%( ، وقد احتل المجال األول )تعزيز الوعي الوطني والسياسي( علزى المركزز األول بنسزبة )71.46)

 (.%59.78والمجال الثالث )تعزيز اال تماء والوالء( على المركز األخير بوزن  سبي )

العينة  ( بين متوسطات درجات تقدير أفرادα≤ 0.05مستوى داللة ) ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند -

  -الجزنس )لدور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غززة فزي تعزيزز مقومزات الجبهزة الداخليزة تعززى إلزى المتغيزرات 

الء التخصززص( وأوصززت الدراسززة باززرورة األخززذ باتليززات المقترحززة مززن قبززل الجامعززات والقززائمين عليززه باسززتج

 الم المميزة لثقافة المناخ الجامعي الداعمة لمقومات الجبهة الداخليةالمع

 الجبهة الداخلية -محافظات غزة -الجامعات الفلسطينية الكلمات المفتاحية:
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The role of Palestinian universities in the Gaza governorates in 

strengthening the internal front and ways of activating it 

 

 

Abstract: 

 The study aimed to identify the ratings of Palestinian university students in 

Gaza Governorates for its role in promoting the elements of the home front and to 

detect whether there are statistically significant differences at the level of significance 

(0.05 ≥ α) between the mean scores estimate the sample for this role due to the 

variables (sex - Specialization) , and then put the vision proposed for activation. The 

researcher followed the descriptive approach, applying the tool to the study sample 

(464) of the fourth level students at universities in the provinces of Gaza. The study 

found the following results: 

- Total degree to estimate the sample to the role of universities in promoting the 

elements of the home front was (71.46%), which is relatively high, has occupied the 

first area (promote awareness of the national and political) to first place by (83.42%), 

finally the third area (promotion of belonging and loyalty) last Position on the relative 

weight (59.78%). 

- No statistically significant differences at the level of significance (0.05 ≥ α) between 

the mean scores of the sample to estimate the role of the Palestinian universities in the 

provinces of Gaza to strengthen the elements of the internal front due to the variables 

(sex - Specialization)  

The study recommended the need for the introduction of the proposed mechanisms by 

universities and those who support it clarified Highlights of the culture of the 

university supporting climate elements of the home front. 

Key words: Palestinian universities - Gaza governorates - internal front 
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 مقدمة الدراسة ومشكلتها:

 لكريم لهاعيش اسعى اال سان منذ أن خلق هللا األرض وما عليها إلى تأمين  فسه وتحقيق االستقرار وال

ن ات التي محتياطمن خالل توعيتها بما يدور حولها، وبما يتربص بها من مخاطر، وذلك بأخذ كافة التدابير واال

مجتمعي اسي وه إال في ظل وعي أمني وسيشأ ها أن توفر حياة يسودها األمن واألمان، ولم يكن ذلك ليتوفر ل

تياجاً جتمعات احر الميكون بمثابة الدافع إلى البحث عن الحصا ة والبقاء.  ولعل المجتمع الفلسطيني يعتبر من أكث

ل الحتالللحفاظ على أمنه وجبهته الداخلية لما يتعرض له من هجمات ظاهرة وغير معلنة يمارسها عليه ا

 الغزو الفكري وا تهاًء إلى القتل والتدمير.   االسرائيلي ابتداًء من

ً يجنب المجتمع ما يلحقه من ت ً وقائيا جتماعية ابعات لذا يعتبر الحفاظ على الجبهة الداخلية أسلوبا

تمع من المج واقتصادية وسياسية ومعنوية، يعتمد على تنمية المبادئ التي تهتم بالتوعية واالرشاد ألفراد

لمختصة اجهات ورة الحوادث وا عكاساتها السيئة، وتوعيتهم بدورهم في التعاون مع الاال حراف إلشعارهم بخط

 (. 208هـ: 1416للحفاظ على األمن واالستقرار)الحديثي، 

ً في المساهمة بشكل كبير في تكوين شخصية الفرد ها بل وصقل لذا تؤدي الجامعات دوراً هاماً وحرجا

 ي المعرفةفلبحث ايرت النظرة لوظيفة الجامعة التي لم تعد قاصرة على تحديد مالمحها العامة وبخاصة بعد أن تغ

 زود بأصولن المو قلها بل أصبح ينظر إليها على أ ها مركز لخدمة المجتمع، وباإلضافة إلى ذلك إعداد اال سا

مايته من حكذلك المعرفة وطرائق البحث والقيم الرفيعة وتنمية المهارات المتعلقة بحرية التعبير، والنقد، و

عي الطلبة (. حيث بإمكان الجامعة أن تقوم بدور أساسي في تنمية و106:1985التأثيرات الخارجية )عطية، 

وم به من ما تقوبناء التفكير السليم لهم بمختلف جوا به وخاصة الوعي القائم على حماية الوطن واال تماء ب

 (. 17:1990 شاطات متعددة )جوهر، 

ي تهم فالجامعات من محاوالت للنيل من ا تماءهم، والتأثير على شخصيا ولعل ما يتعرض له طلبة

درس دور أن ي المستقبل يمثل أهم دواعي الحفاظ على الجبهة الداخلية  ووحدة الصف الوطني، لذا رأى الباحث

ً لدورها الكبير في التوعية والتوجيه تج ي ار التخطاه األالجامعات باعتبارها محاضن الشباب في ذلك، وتجسيدا

اطالق عي، وتحيط بالمجتمع الفلسطيني، والتي أهمها اال قسام السياسي وما تبعه من تفكك للنسيج االجتما

 التالي: ال الرئيسالسؤ الشائعات التي تربك الحياة اتمنة والجبهة الداخلية. لذا تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في

  عزيز مقومات الجبهة الداخلية، وسبل تفعيله؟ما دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في ت

 ويتفرغ من هذا السؤال، االسئلة الفرعية التالية:

 داخلية؟هة الما درجة تقدير طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لدورها في تعزيز مقومات الجب .1

ر أفراد ( بين متوسطات درجات تقديα≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) .2

ى زى إلالعينة لدور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تعزيز مقومات الجبهة الداخلية تع

 التخصص(؟   -المتغيرات )الجنس 
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هة الجب ما اتليات المقترحة لتفعيل دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تعزيز مقومات .3

 الداخلية؟

ن وجهة خلية ممالءمة اتليات المقترحة لتفعيل دور الجامعات في تعزيز مقومات الجبهة الداما درجة  .4

  ظر عينة من الخبراء التربويين؟

 

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحالية إلى  

لجبهة اومات التعرف إلى درجات تقدير طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لدورها في تعزيز مق .1

 ةالداخلي

طات ( بين متوسα≤ 0.05الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) .2

 لجبهةادرجات تقدير أفراد العينة لدور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تعزيز مقومات 

 التخصص(.  -الداخلية تعزى إلى المتغيرات )الجنس 

ز تعزي عيل دور الجامعات لفلسطينية بمحافظات غزة فياقتراح بعض اتليات التي قد تسهم في تف .3

 مقومات الجبهة الداخلية.

ات لجامعاالتعرف إلى آراء بعض الخبراء التربويين في درجة مالءمة السبل المقترحة لتفعيل دور  .4

 لفلسطينية بمحافظات غزة في تعزيز مقومات الجبهة الداخلية.

 

 أهمية الدراسة:

دة الصف لى وحعفي ضوء التوجه العالمي  حو التأكد على القيم الديمقراطية وأهمية فهم مبادئ الحفاظ 

تأتي  ياسي،والجبهة الداخلية من خالل الوعي الكامل بالحقوق والواجبات والحريات والمشاركة والوعي الس

 أهمية هذه الدراسة. 

رتباطاً وية اقد تفيد  تائج هذه الدراسة في تقييم دور الجامعات باعتبارهم من أكثر المحاضن الترب -

 بالشباب، ولها دور كبير في التوعية وخدمة المجتمع. 

ً يرتبط بالبعد الوطني الذي يعد صبغة لتعميق - ً هاماً وحيويا ماء ية واال تالهو تعالج هذه الدراسة موضعا

 قوماته. مماية وعي المستمر حاضراً ومستقبالً مما يؤثر على االستقرار الداخلي وحوالمواطنة وخلق ال

شطة األ  قد يستفيد من  تائج هذه الدراسة كل من المسئولين في الجامعات الفلسطينية عند تخطيط -

  ل .المجا ي هذافوأساليب تنفيذها، والقيادات السياسية والوطنية المهتمة بقاايا المجتمع، والباحثين 

ر ناقش دوت  -في حدود علم الباحثين –رفد المكتبة الفلسطينية بدراسة قد تعتبر األولى من  وعها  -

 الجامعات في تعزيز مقومات الجبهة الداخلية.
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 حدود الدراسة:

يز ي تعزاقتصرت الدراسة على وضع رؤية مقترحة لتفعيل دور الجامعات الفلسطينية ف حد الموضوع/ -

 الداخلية بعد تقييم هذا الدور من وجهة  ظر الطلبة. مقومات الجبهة 

 عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة.  الحد البشري/ -

 االسالمية( –الجامعات الفلسطينية )األزهر  /الحد المؤسسي -

 / محافظة غزة ) الجنوبية لفلسطين(.  الحد المكاني -

 م.2019ه الدراسة في شهر إبريل تم تطبيق الشق الميدا ي من هذ الحد الزمني / -

 

 مصطلحات الدراسة:

 مقومات الجبهة الداخلية: .1

لياً لمجتمع داخبأ ها:  "مجموعة المبادئ واألسس التي يعتمد عليها في تحصين كيان ا( 25: 2017حجاج )يعرفها 

ت التي لغاياضد األخطار التي تهدده، بما يامن تأمين المصلحة وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق األهداف وا

 تعبر عن الرضا العام في المجتمع".  

طات تخذها السلة من االجراءات التربوية والوقائية التي تبأ ها :" محصلة مجموع (11:1990الجحني )ويعرفها 

ً من المبادئ التي تدين بها األمة، وال تتع ً ا طالقا ع مو تتناقض ارض ألصيا ة المجتمع واستتباب أمنه داخليا

 المقاصد والمصالح المقبرة". 

قوم تاسي التي ي والسيلبعد االجتماعبأ ها:" مجموعة االجراءات واألسس الوقائية ذات اإجرائياً ويعرفها الباحثان 

صية نمية الشختطنة، بتعزيزها الجامعات والمتمثلة في: )الوعي الوطني والسياسي، الوالء، اال تماء، تعزيز الموا

من خالل  تتاح القيادية، تعزيز الهوية( بهدف صيا ة الصف الداخلي والحد من المخاطر التي تحاك هذه، والتي

 لى األداة في هذه الدراسة". استجابة المبحوثين ع

 سبل التفعيل: -2

ً  يعرفها الباحثان وعية معات في تالجا بأ ها : " مجموعة اإلجراءات والمقتايات واللوازم التي تعزز دور إجرائيا

  الصف الوطني" والتي تامن وحدة والثقافة والسياسة بالدين المتعلقة السليمة باألفكار الطلبة وتحصين عقول
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 -الدراسات السابقة:

ناك هتكن  تعددت الدراسات التي تناولت مكو ات الدراسة الحالية، لكن في حدود علم الباحثين، لم

 دراسات ذات صلة مباشرة، وفيما يلي عرض لبعض هذه الدراسات:

ية وسبل هدفت التعرف إلى دور هيئة التوجيه السياسي في تماسك الجبهة الداخل( 2017دراسة حجاج )  -1

ً من أفراد ( ضا335تفعيله، ولتحقيق ذلك اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبا ة على ) بطا

د بيرة عنك جاءت الشرطة، وقد أظهرت النتائج أن درجة تقدير أفراد العينة لدور أفراد العينة لدور الهيئة

ن ( بيα≤ 0.05(، وأ ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )%77.6وزن  سبي ) 

لعسكرية، تبة امتوسطات درجات تقدير أفراد العينة لهذا الدور تعزى إلى المتغيرات )المؤهل العلمي، الر

 والجهاز(.

ن وجهة  ظر ملجبهة الداخلية الفلسطينية هدفت التعرف إلى أسباب ا تكاسات ا (2016عبد الحميد ) دراسة -2

أن  ت النتائجأظهر النخبة الفلسطينية، ولتحقيق ذلك اتبع الباحث المنهج الوصفي من خالل تتبع األحداث، وقد

 المثقفين ياديةهناك ا تكاسات متتالية  مصدرها التدخالت الخارجية، وعرقلة ا هاء اال قسام السياسي، وح

 لرأي والتعبير . الناجمة عن خنق حرية ا

وعي هدفت التعرف إلى دور الجامعات من خالل األ شطة في تنمية ال( 2013دراسة العاجز وعساف ) -3

( طالب 400ى )الوطني القائم على اال تماء، وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي بتطبيق أداة الدراسة عل

لدرجة النتائج أن المفتوحة(، وكان من أهم االقدس  –االسالمية  –وطالبة من الجامعات الفلسطينية )األزهر 

ئم وطني القالوعي الااأل شطة الطالبية في تنمية لتقدير طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة لدور الكلية 

وزن  سبي (، وجاء  المجال األول " الوعي السياسي " بالمركز األول ب%75.03على اال تماء  كا ت ) 

وزن  سبي ) بثم المجال الثا ي " الوعي االجتماعي" )  76.55ثالث بوزن  سبي )( يليه المجال ال82.64)

ق ذات داللة (، وأن ال توجد فرو69.19( ، وأخيرا المجال الرابع " الوعي الديني " بوزن  سبي ) 71.99

 عزى إلىت( بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لهذا الدور α≤ 0.05احصائية عند مستوى داللة )

لطالبات الح االمتغيرات )المستوى  الدراسي، والكلية(، في حين وجدت فروق تبعاً لمتغير الجنس وذلك لص

 وتبعاً لمتغير الجامعة لصالح الجامعة االسالمية.

فاظ وقائي والحهدفت التعرف إلى دور اإلدارة المدرسية في تحقيق األمن الفكري ال (2011دراسة الحربي )  -4

نة ية في مديلمدرسية والتعرف إلى االجراءات واألساليب التربوية التي تتخذها اإلدارة اعلى الجبهة الداخل

من  دراسةالطائف بالسعودية لتحقيق ذلك، واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي حيث تكون مجتمع ال

طلبة  قائي لدىن الوم( مديراً ووكيالً، وقد كان من أهم النتائج: أن دور اإلدارة المدرسية في تحقيق اال115)

وأن  المرحلة الثا وية كان بدرجة متوسطة بشكل عام لكنها ضعيفة من خالل التفاعل مع المجتمع،

ق ذات د فرواالجراءات واألساليب الوقائية للحفاظ على الجبهة الداخلية جاءت بدرجة متوسطة. وال يوج

ً لمتغير العمل )مدير/ وكيل( بينما توجد   عدد سنواتولعلمي افروق تبعاً لمتغير المؤهل داللة احصائية تبعا

 الخدمة األعلى. 
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اء لديهم التعرف إلى القيم لدى طلبة الجامعة، وعالقته بدرجة اال تم هدفت( 2010دراسة عسلية ) -5

ً وطالبة من ( ط710لألسرة والقيم والوطن، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بتطبيق أداة الدراسة على ) البا

لنظرية القيم األزهر في محافظة غزة، وتوصلت الدراسة إلى أ ه يوجد ارتباط موجب دال احصائياً بين جامعة ا

ً على درجات الطلبة على القيم االقتص اال تماء وادية واال تماء الوطني، كما يوجد ارتباط سلبي دال احصائيا

 ع والوطن،لمجتمالذكور في اال تماء ل لألسرة والوطن، كما توجد فروق ذات داللة احصائية بين الجنسين لصالح

 ولصالح اإل اث في اال تماء لألسرة.

ومات هدفت التعرف إلى دور الجامعات في صناعة األمن ومستوى تحقيق مق( 2009دراسة الملحم ) -6

الجا ب  ة بيناألمن الفكري في السعودية، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الذي بحثت من خالله العالق

ً وطالبة، وكان من 535بوي الثقافي والجا ب األمني للفكر، على عينة مكو ة من )التر هم النتائج: أن أ( طالبا

 ي والفكريلداخلاللجامعات دور بارز في التأصيل لتحديد اتجاه المجتمع ومقوماته الفكرية، وأن مقومات األمن 

قافة باشر بالثشكل مبولكنه عملية ثقافية مرتبطة  ليس عملية بناء أل ظمة وقوا ين يمكن أن يتم سنها في المجتمع،

من في من فكري آأبناء السائدة و وعية البدائل الموجودة فيها. وأن عملية تعزيز مقومات الجبهة الداخلية مرتبطة ب

 الجامعات يعتمد على عالقة الجامعة بالمجتمع وعالقة الجامعة بمخرجاتها.

لحفاظ الى مستوى الوعي بمفهوم األمن الداخلي ومقومات هدفت التعرف إ (2009دراسة العفيصان ) -7

ة الذكور منها، ( من الطلب399عليه لدى طلبة جامعة الملك سعود، وقد اتبع الباحث لمنهج الوصفي وطبقت على )

  ه الية. كما ألداخلاوكان من أهم النتائج: يتوافق أفراد العينة بدرجة عالية حول الوعي بمفهوم األمن ومقوماته 

يع ف جمتوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة في وعي أفراد العينة حول مفهوم األمن باختال

ام ت وااللتزواجبامتغيرات الدراسة، وأن أن أهم مقومات الحفاظ على األمن ومقوماته معرفة الطلبة بالحقوق وال

 بالمواطنة الصالحة. 

مقدراته  رجة الشعور باال تماء الوطني والحفاظ علىهدفت التعرف على د( 2007دراسة عبد العال ) -8

 الفكري.  الغزووأمنه وعالقته ببعض المتغيرات المجتمعية كالبطالة، والخصخصة والرشوة واال قالب الطبقي، و

ً من ك220وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي وتم تطبيق الدراسة على عينة مكو ة من ) لية التربية ( طالبا

 –طالة صورة، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك معامالت ارتباط سلبية ودالة بين كل من )الببجامعة المن

ي فالجنس  الرشوة( ودرجة الشعور باال تماء وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير –الخصخصة 

 درجة الشعور باال تماء. 

ي وعي األمنمدارس الثا وية تنمية الهدفت التعرف إلى دور القائمين على ال (2006دراسة )الشمري،  -9

و ت عينة ي وتكلدى الطلبة، وكيفية الحفاظ على تماسك المجتمع وصفه الداخلي، وقد تم استخدام المنهج الوصف

ون  وية يقوم( طالب بمدينة أبها بالسعودية، وتوصلت الدراسة إلى أن معلمي المدارس الثا500الدراسة من )

 ائج أ ه الالنت ني لدى طلبة بدرجة مرتفعة يليهم المديرين ثم المرشدين، وأظهرتبأدوارهم في  شر الوعي األم

 . ع الدراسيالفر توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات أفراد العينة  تعزى لمتغير العمر أو الجنسية أو
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 واال تماءهدفت الوقوف على مستوى الوعي السياسي واالمني ( 2005دراسة نصار والرويشد ) -10

ت ن التساؤالددا مالوطني لدى طلبة كلية التربية األساسية بدولة الكويت، وتحقيقا لهذا الهدف طرحت الدراسة ع

حاور وعالم الفرعية حول المشاركة في التنظيمات الطالبية داخل الكلية وخارجها، والتفاعل مع وسائل اإل

ستخدمت ة، واسياسي واال تماء الوطني ومستوى المشاركالندوات السياسية، والفرق بين الجنسين في الوعي ال

تربية، وخلصت ( طالبا وطالبة من كلية ال120الدراسة المنهج الوصفي التفسيري، وطبقت على عينة مكو ة من )

ة لمشاركاضعف المشاركة السياسية بوجه عام وخاصة بين الطالبات، واالرتباط الموجب بين  الدراسة إلى:

 الطالب.ر ة بوالوعي االمني. وكذلك ضعف مستوى الوعي عموما، وارتفاعه بين الطالبات مقا ومستوى اال تماء

 االرتباط الطردي الموجب بين الوعي السياسي واال تماء، والحفاظ على أمن المجتمع.و

ألرد ية اهدفت إلى تقصي وعي طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعات ( 2005دراسة العواملة )  -11

إلقامة س ومكان ان الجنمالتنمية السياسية وأهدافها وغاياتها، وأبعادها ودالالتها األمنية، ومعرفة اثر كل لمفهوم 

أظهرت النتائج ( طالب وطالبة، و1123و وع الجامعة على مفهوم التنمية السياسية، وتكو ت عينة الدراسة من )

نس لصالح ر الجذات داللة إحصائية تعزى لمتغي أن  سبة الوعي بمجاالت الدراسة كا ت عالية، وان هناك فروقا

 اإل اث، وعدم وجود فروق وفقا للسنة الدراسية ومكان اإلقامة، و وع الجامعة.

هدفت التعرف إلى أثر التنشئة  (2006( نقالً عن )الشمري، Hsiang-Ann, 2004دراسة )  -12

 سياسي لدىر( الد من الالمباالة )الفتوالسياسية والتواصل في المجتمع على الوعي االمني، كما هدفت إلى الح

( شاب 380) الشباب وخفض الالمباالة وتعزيز المشاركة السياسية عند الشباب، وقد طبقت الدراسة على عينة

حليلي، ي التممن لديهم فتور سياسي في مدينة  يويورك بالواليات المتحدة، استخدمت الدراسة المنهج الوصف

ة ة السياسيلمشاركالمصادر التنشئة أثر كبير في تعزيز اال تماء والمواطنة وتعزيز وتوصلت إلى النتائج إلى أن 

 والحد من الفتور السياسي والمحافظة على مقومات األمن الداخلية.

سزي، هدفت التعرف إلى دور الجامعزات فزي تمكزين الطلبزة علزى المسزتوى السيا (Reischl, 2002. دراسة ) 12

خدم ة، وقزد اسزتشباب ومشاركتهم في المجتمع المحلي والتأثر في السياسزة العامزة للدولزوالوعي الناقد وسبل دمج ال

ليفور يزا، وتزم ( طالب وطالبة من الجامعة األمريكية المتوسطة بوالية كا106الباحث المنهج التجريبي على عينة )

لسياسزي، محلي، والازغط اتعريض المجموعة التجريبية لبر امج تدريبي شمل عدة قاايا مثل مشاركة المجتمع ال

لمحلزي لهزا اوالقيادة، وحل النزاعات والثقافة السياسزية، وبعزد ذلزك تزم تعزريض المجمزوعتين لمواقزف فزي المجتمزع 

حصزائية إعالقة بمشكالت حياتية وقاايا متعلقة بالعمل السياسزي، حيزث أظهزرت النتزائج وجزود فزروق ذات داللزة 

لززوعي لتجريبيززة، ممززا يززدلل علززى دور الجامعززة فززي تمكززين وزيززادة ابززين المجمززوعتين وكا ززت لصززالح المجموعززة ا

 السياسي لدى الطلبة.  

ولنزدا بهدفت التعرف إلى العمليات التي يطزور بهزا المراهقزون والبزالغون فزي  (Horowitz, 2001دراسة ) .13

يوعية، سززقوط الشزز المواقززف والمعززارف والقززيم السياسززية واالمنيززة، التززي تمكززنهم مززن المشززاركة فززي المجتمززع بعززد

 سياسياً، وتوصلت الدراسة إلى أن وسائل اإلعالم وخصوصا التليفزيون لعبت دوراً مهماً في تنشئة المراهقين
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عزل  مزاط التفاكما يلعب اتبزاء دوراً مهمزا فزي تنشزئة أبنزائهم سياسزيا بطريقزة مباشزرة أو غيزر مباشزرة مزن خزالل أ 

لسياسززية اإلعززالم والمدرسززة واألسززرة هززي الطريززق المعتمززد للتنشززئة اواالتصززال العززائلي، إضززافة إلززى أن وسززائل 

 ية.للمراهقين بما تحمله من قيم ومعلومات، وان هذا الثالثي البد وان يعمل بطريقة تكاملية ديناميك

 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

لهيئات دور ابمن خالل االطالع على الدراسات السابقة،  جد أ ها تنوعت في أهدافها، فمنها ما تعلق 

( ومنها ما 2015(، )عبد الحميد، 2017المختلفة في حماية الجبهة الداخلية، وا تكاساتها مثل دراسة ) حجاج، 

)العاجز،  (،Reischl, 2002(، ) 2009تعلق بدور الجامعات في تعزيز األمن بأشكاله مثل دراسة ) الملحم، 

امعي مثل اب الج(، ومنها ما تعلق بتأثير القيم بأ واعها على األمن واال تماء الوطني لدى الشب2013وعساف، 

مني لدى (، ومنها ما الهدف منه التعرف إلى مستوى الوعي األ2007(، )عبد العال، 2010دراسة )عسلية، 

ع العديد من م(، وقد اتفقت الدراسة الحالية 2005(، ) صار، والرويشد، 2009الطلبة مثل دراسة )العفيصان، 

، )الشمري، (2011هذه الدراسات في بيئة التطبيق وهي الجامعات، واختلفت مع بعاها مثل دراسة ) الحلبي، 

ة ضع رؤيى ودف إل( التي طبقت على البيئة المدرسية، ولعل ما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها أ ها ته2006

ة بناء أدا ات فيمقترحة لتعزيز مقومات الجبهة الداخلية من قبل الجامعات. وقد استفاد الباحث من هذه الدراس

 الدراسة، وتعميق الفهم حول المشكلة، ومن ثم تفسير النتائج.

 

 الخلفية النظرية للدراسة:

لة منعز ث كا ت الجامعاتاختلفت رسالة الجامعة اليوم عما كا ت عليه منذ عقود بل قرون مات حي

ركزة مالت، عن مجتمعاتها، بعيدة عما يدور فيها من أحداث، وما يحدث فيها من تغيرات وما تعا يه من مشك

لمية العا اهتمامها على التدريس، إلى جا ب اكتشاف المعرفة عن طريق البحث العلمي. وفي ضوء المتغيرات

وات األص اصة في النصف الثا ي من القرن العشرين ازدادتوزيادة الوعي القومي الذي شهدته المجتمعات خ

 (. Cummings,2008:73المطالبة بأن تكون الجامعات أكثر تلبية الحتياجات المجتمع وقريبة من مشكالته )

ً أصبحت فيه ثو رة ومن هنا بات واضح أن الوظائف التقليدية للجامعة لم تعد كافية وخصوصا

م من ة تقوحدياً خطيراً يتطلب من الجامعة أن تبحث عن وظائف وأدوار جديداالتصاالت والمعلومات تشكل ت

ن، خاللها بحماية المجتمع وتحقق له األمن والحفاظ على تماسكه على مستوى جميع القطاعات )سكرا

76:1999 .) 
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 مبررات اهتمام الجامعات بدورها في تعزيز مقومات الجبهة الداخلية:

حزززديات العالميززززة واالقليميزززة التززززي ظهززززرت مزززؤخرا مززززن خزززالل التقززززدم العلمززززي تعزززددت المتغيززززرات والت

المززؤامرات ووالتكنولزوجي، وثززورة المعلومززات واال فجزار المعرفززي، واالتجززاه  حززو العولمزة،  والثززورات العربيززة، 

ميزة والتعلييزة الصهيو ية وكان لهذه المتغيرات ا عكاساتها علزى كافزة المؤسسزات االقتصزادية والسياسزية واالجتماع

واجهة سهام في مبما فيها الجامعات، والتي تبنت وظائف وأدوار جديدة تقوم من خاللها بتقديم خدماتها للمجتمع لإل

 هذه التحديات والتحوالت.

دف  شززر لززذا كززان الحفززاظ علززى المقومززات الداخليززة للمجتمززع يعتبززر مززن ا ززواع التوعيززة األمنيززة التززي تسززته

ة هر المرتبطزيير أو تعديل أو تثبيت اتجاهات الفزرد أو الجماعزة  حزو األحزداث والظزواالمعارف والحقائق بقصد تغ

اليب بمصير الوطن، ومساعدتهم على التفاعل معها بموضوعية، وفزي  فزس الوقزت تقزوم بتزوجيههم إلزى أ سزب أسز

 الوقاية من التحديات، والتقليل من آثارها السلبية المحتملة. 

 (25هـ: 1415) المشخص، 

لتززدابير ويكمززن تعزيززز مقومززات الجبهززة الداخليززة واألمنيززة فززي تهززذيب األفكززار لززدى الشززباب مززن خززالل تبصززيره با

اال تمزاء واالحتياطات التي ينبغي أن يتبعهزا ليحصزل علزى حيزاة آمنزة مسزتقرة مزن خزالل تعزيزز الزوعي الزوطني، و

 ( 174هـ: 1408بيلي،  والتمثل باألخالق والسمات القيادية، وتعزيز الهوية والمواطنة. )

 مقومات الجبهة الداخلية للمجتمع الفلسطيني:

مشكالت اايا وتتجه فلسطين بخطى ثابتة  حو التقدم عبر مواجهة مباشرة مع قأوال/ الوعي الوطني والسياسي: 

بق أية ن يسبد أا، والعديدة مثل اال قسام الداخلي، والصراع مع االحتالل واعتداءاته المتكررة في محاولة لتسويته

جتماعية واال محاولة للوصول إلى الحلول لهذه القاايا والمشكالت، الوعي الوطني بطبيعة األوضاع السياسية

لتغيرات اي ظل واالقتصادية التي تواجهه في الحاضر والمستقبل، مع التمسك بالدين وأصالة وعراقة التاريخ ف

 العالمية المعاصرة .

 وا ب التالية: ( في الج2000ني لدى الطلبة الجامعيين كما يبين تقي والطايع )وعليه تتحدد مالمح الوعي الوط

 لبة.ي حياة الطاإللمام باألمور الدينية والمعارف والمعلومات واألحكام الشرعية، والتمسك بالقيم الدينية ف -1

ى يصطبح والعطالمي، حتطاإللمام باألحداث والقضايا والمشكالت السياسية في المجتمع الفلسططيني والعربطي  -2

ة حلة كالحريالطالب عضواً فعاالً ومشاركاً في األحداث المختلفة، مع ممارسة القيم السياسية في هذه المر

 والمساواة والديمقراطية وغيرها.

لحلططول االلمططام بالقضططايا والمشططكالت االجتماعيططة، والقططدرة علططى معرفططة أسططبابها، والمشططاركة فططي إيجططاد ا -3

لبطة ظطل إمكانيطات المجتمطع، كمطا يرسط  لطيم التعطاون والصطدالة والطمطو  فطي نفطو  الطالمناسبة لها في 

 وغيرها من القيم والعادات المفيدة لهم.

ترشططيد اإللمطام بالمشطكالت االلتصطادية، وضطرورة التخططيط للقضططا، عليهطا، وتنميطة لطيم العمطل واالدخطار و -4

لتصدي لكل والبطوالت الوطنية للشخصيات، وذلك لاالستهالك في المجتمع، واإللمام باألحداث التاريخية ، 

 (94: 2000من يحاول بأفكاره الهدامة أن يزعزع هذا النسيج التاريخي. ) تقي وطايع، 
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 ثانيا/ تعزيز الشخصية القيادية:

 تحقيقلتعرف الشخصية القيادية بأنها الشخصية التي تتمتع بالحما  المطلوب والرغبة القوية الالزمة 

يز ية تتموالشخص القيادي هو الذي يستطيع جمع األشخاص وتوجيههم إلى تحقيق هذه األهداف. وعلاالهداف، 

 ( بما يلي: 2011شخصية الطالب القيادي كما يبين الضامن )

 يتحمل المسؤوليات بكفاءة.  -1

 لديه ثقة كبيرة بنفسه.  -2

 يتصف بالجرأة للتّحدث أمام اتخرين.  -3

 محبوب بين زمالؤه . -4

 يعّبر عن ما يدور في خاطره بوضوح -1

 يتّمتع بالمرو ة في التفكير.  -6

 اجتماعي وال يفال العزلة.  -5

 يشارك في العديد من األ شطة ، ويدير األ شطة التي يشارك فيها. -6

 (7: 2011ينسجم بسهولة مع اتخرين في العمل الجماعي) الاامن،   -7

 ثالثا/ تعزيز االنتما،:

و التبزادل مزع آخزر أويعنزي االقتزراب واالسزتمتاع بالتعزاون  إلى المفاهيم النفسزية االجتماعيزةاال تماء كمفهوم ينتمي 

يعزدل  ه يسزتطيع أناال تماء )الجوع االجتماعي( إذا توافر لدى الفرد وتحفز يبلز  مزن القزوة أ ز وفي الحقيقة أن دافع

 (25: 2000ار، كثيراً من سلوك الفرد حتى يصبح سلوكه مطابقاً لما يرتايه مجتمعه. )خ

لزى ع أوضزح  مزاذج التوحزد مزع المجتمزع حيزث يالحز  تزأثير شخصزية األمزة الوطني يعتبر من واال تماء

فرد في حالزة حيزاد السائد. أما إذا لم يتوفر دافع اال تماء يصبح ال شخصية الفرد وتطابق شخصيته مع النمط الثقافي

وعزدم  كزودينحصر اهتمامه في ذاتزه أو يصزبح فزي حالزة ر لآلخرين أو المجتمع ومعنى ذلك إما أن عاطفي بالنسبة

عزد يهزتم ماضيه وحاضزره ولزم ي  شاط لعدم توفر الدافع على أداء فعل معين والشخص غير المنتمي قد ا فصل عن

 (58: 1993)ابراهيم،  .بمستقبله

 ازيه هزذا مزنين بمزا يقتالنزعة التي تدفع الفرد للدخول في إطزار اجتمزاعي فكزري معز" ويعرف اال تماء بأ ه      

 لفكرية األخزرىاالجتماعية وا التزام بمعايير وقواعد هذا اإلطار وبنصرته والدفاع عنه في مقابل غيره من األطر

 (95هـ : 1425) ابو السعود، 

 في :  (2006أبو فودة )وعليه يتجلى دور الجامعات في تعزيز اال تماء والوالء، كما يبين 

  ية.العربية وااليمان بها وبأصالتها، وفالها على الحاارة اال ساتنمية الشعور بالقومية  -

 تنمية الوعي االقتصادي واالجتماعي ذو الخصوصية. -

 تبصير الطلبة باألخطار التي تهدد وطنه وتحصينه ضد التسلط الحزبي. -

 تربية السلوك على أساس التعاون والعمل المشترك، واحترام حقوق الغير. -
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و سية. ) أبالسياوبوطنه ودينه، وبحقوقه في الفرص المتكافئة والمساواة االجتماعية  تنمية شعور الطالب -

 (36: 2006فودة، 

 رابعا/ تعزيز الهوية الوطنية والثقافية:

ؤتمرات حظيت الهوية ومقوماتها باالهتمام والبحث في الوقت الراهن عن أي وقت ماى، وعقدت  دوات وم     

 ية القوميززةمتعززددة لمناقشززتها، وذلززك سززواًء للهويززة فززي ذاتهززا، أم فززي عالقتهززا بمفززاهيم أخززرى كاال تمززاء والشخصزز

 والتراث وغيرها من مفاهيم لها صلة وثيقة بالهوية والذاتية.

أحمزد  رز أهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى طالب الجامعة فزي ضزوء بعزض المعطيزات والتزداعيات، كمزا يزرىوتب

 ( في:2006)

o .تحصين الطالب ضد عمليات االستقطاب السياسي المغرض 

o .تدريب الطالب على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية 

o س الشباب.إ ماء قيم الحرية والمسئولية والوطنية والقوة في  فو 

o .تعميق االعتزاز بالوطن واالفتخار باال تماء إليه، والتاحية من أجله 

o .تدريب الشباب على التعامل مع األزمات والحروب 

o  .توعية الطالب بتاريخ الوطن وتراثه والحفاظ على ممتلكاته 

o .تدريب الطالب على صنع القرار وامتالك آلياته 

o ي إطار شرعي وعقال ي.تدريب الطالب على المعارضة المنظمة ف 

o . دفع الطالب إلى تشجيع المنتج الوطني وتعظيم قيم الثقافة الوطنية وتعميقها 

o .تحفيز الطالب للحفاظ على ثقافة المجتمع وخصوصيتها 

o الزديني  ، والتسزامحتعزيز القيم المرتبطة بالعقيدة الدينية كالوسطية، واالعتدال، و بذ التطرف والغلو في الزدين

 (297-295: 2006لديني....الخ )أحمد،والحوار ا

 خامسا/ تعزيز المواطنة الصالحة:

ن والشزباب تعتبر التربية للمواطنة هي الهزدف المحزوري للتربيزة السياسزية، والتزي تعنزى مسزاعدة الناشزئي

شزاركة ميزا  حزو العلى استيعاب الواقع، والتفاعل مع اشكالياته بطريقة موضوعية  اقدة، بما يتزيح لهزم اتجاهزا ايجاب

اطنززة لززدى إضززافة إلززى حسززن رعايززة النخبززة مززنهم وإعززدادهم لتحمززل مسززئوليات القيززادة والعمززل الززوطني.  فقززيم المو

وعيززه والشززباب الجززامعي تعززد بمثابززة " القززوة الناعمززة" فززي الجسززم االجتمززاعي مززن حيززث ا تمائززه وجهززده وعملززه 

لمتوقعزة، المسزتقبل تعزج باألخطزار المحدقزة وا بإمكا ات الحاضزر والمسزتقبل، حيزث إن الصزورة الراهنزة وتحزديات

 (337: 2004وتستلزم طاقات تفوق بكثير ما ادخره المجتمع لمواجهة أزمات الماضي )مكروم، 

 وتهدف التربية للمواطنة الصالحة لدى الشباب الجامعي إلى:

ار سززامح والحززوتثبيززت وترسززيخ قززيم اجتماعيززة تتمثززل فززي مجموعززة مززن المبززادئ مثززل اإلحسززاس بالهويززة والت -

 (45: 2005المبني على االحترام واإل سا ية ) الشرقاوي، 
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 ( من خالل: 2008دعم االحتياجات الفردية للمواطن، كما يرى عطية ) -

 احترام مقدسات الوطن والتفاعل مع قااياه بإيجابية ومسئولية. -1

 التحلي بالسلوك الديمقراطي وقبول التعددية. -2

 التاامن.اال دماج مع الجماعة بروح  -3

 (389: 2008حب العمل والتفا ي فيه، وتكوين مواقف ايجابية تخدم المواطن )عطية،  -4

 ويمكن للباحث إضافة ما يلي كأهداف التربية للمواطنة الصالحة في فلسطين:

 التدريب على المشاركة في القرارات التي تؤثر في البيئة المحيطة. -

 ي يعيشون فيه.تزويد الفرد بفهم لواقع النظام السياسي الذ -

 معرفة وسائل التعبير عن الرأي مع تكوين اتجاهات ايجابية  حو الحوار وضد العنف والتطرف. -

 تنمية القدرات على اكتساب ومعالجة المعلومات المتصلة بشئون الجماعات واألحزاب. -

 تنمية القدرة على التفكير الناقد والعمل الجماعي.  -

 إجرا،ات الدراسة:

 :منهج الدراسة

معلومزات  اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي بهدف وصزف الظزاهرة ثزم تحليلهزا بنزاء علزى مزا تزم جمعزه مزن 

 حول الظاهرة. 

 مجتمع وعينة الدراسة:

ن مزز 2018/2019تكززون مجتمززع الدراسززة مززن جميززع طلبززة المسززتوى الرابززع المسززجلين للفصززل الثززا ي مززن العززام  

( طالزب 5344افظة غزة والبال  عددهم حسب إحصائيات الشزئون األكاديميزة )جامعتي ) األزهر، اإلسالمية( بمح

 وطالبة، موزعين على النحو التالي:

 ( يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة 1جدول )

 المجموع اناث ذكور الجامعة

 1751 1048 703 األزهر

 3593 2309 1284 اإلسالمية

 5344 3357 1987 المجموع

 

الدراسة( على  ( ، وتم توزيع االستبا ة )أداة%9.3( طالب بنسبة )500عينة عشوائية قوامها )وقد تم اختيار 

 ( منها،480جميع أفراد عينة الدراسة، وتم استرداد )
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بذلك يكون عدد و( استبا ة  ظراً لعدم تحقق الشروط المطلوبة لإلجابة 16وبعد فحص االستبا ات تم استبعاد ) 

نة الدراسة ( من المجتمع األصلي. والجدول التالي يبين خصائص وسمات عي%8.7( بنسبة )464أفراد العينة )

 كما يلي:

 ( توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة2جدول )

 الكلي أنثى ذكر  الجنس

 464 305 159 العدد

 %100 65.8 34.2 النسبة

 الكلي شرعي انساني علمي التخصص

 464 86 226 152 العدد

 %100 18.6 48.7 32.7 النسبة

 

 أداة الدراسة :

فقززرة فززي  (55بعززد االطززالع علززى الدراسززات السززابقة واألدب التربززوي، قززام الباحثززان بتصززميم اسززتبا ة مكو ززة مززن )

 لقياديزةتعزيز الشخصية ا(، 11) تعزيز الوعي الوطني والسياسي( مجاالت هي: )5صورتها األولية موزعة على )

فقزرة(  (11الحة )تعزيز المواطنة الصز(، 11) تعزيز الهوية الوطنية والثقافية(، 11) اال تماء والوالءتعزيز (، 11)

 . 

 صدق وثبات االستبانة:

 قام الباحث بتقنين فقرات االستبا ة وذلك للتأكد من صدقها وثباتها كالتالي: 

 صدق االستبانة: -1

فزي  ( عازوا مزن أعازاء الهيئزة التدريسزية11تألفزت مزن )عرض الباحثان االسزتبا ة علزى مجموعزة مزن المحكمزين 

ن المجززال مز( فقززرة 2(  مزن المجزالين الرابززع والخزامس، )2الجامعزات الفلسزطينية ، وفززي ضزوء آرائهززم تزم اسززتبعاد )

صزياغتها  الثالث، وإضافة فقزرة للمجزال األول، وتعزديل صزياغة بعزض الفقزرات وقزد بلز  عزدد فقزرات االسزتبا ة بعزد

توسزطة، ( فقرة، حيث أعطي لكل فقزرة وزن مزدرج وفزق سزلم ليكزرت الخماسزي )كبيزرة جزداً، كبيزرة، م52)النهائية 

، 52ة مزا بزين )( بذلك تنحصر درجات أفراد عينزة الدراسز1، 2، 3، 4، 5قليلة، قليلة جدا( أعطيت األوزان التالية )

 ى العينة االستطالعية. (. وبذلك خرجت االستبا ة في صورتها شبه النهائية ليتم تطبيقه عل260

 تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االختبار:صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة:  -2

طالب وطالبة من  30تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبا ة على عينة الدراسة االستطالعية البال  حجمها 

 خارج العينة األصلية، 
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 .االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والمعدل الكلي لفقراته( معامالت 3ويبين جدول رقم )

 ( االتساق الداخلي لفقرات االستبانة3جدول رلم )

 المجاالت م
عدد 

 الفقرات
معامل 

 االرتباط
مستوى 

 الداللة
 0.01 0.74 12 تعزيز الوعي الوطني والسياسي 1
 0.01 0.76 11 تعزيز الشخصية القيادية 2
 0.01 0.77 9 اال تماء والوالءتعزيز  3
 0.01 0.85 10 تعزيز الهوية الوطنية والثقافية 4
 0.01 0.77 10 تعزيز المواطنة الصالحة 5

 52 مجموع الفقرات

 

 الستبا ة،الكلية ل ( أن جميع مجاالت االستبا ة مرتبطة ارتباطا ذا داللة إحصائية مع الدرجة3يتاح من الجدول )

ة  ة والدرجالستباااالتساق الداخلي لالستبا ة بإيجاد معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات وقد تم حساب صدق 

 (4الكلية لمجالها كما يوضحها الجدول )

 

 ( معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال4جدول رلم )

 الرلم
معامل 

 االرتباط
مستوى 

 الداللة
 الرلم

معامل 

 االرتباط
مستوى 

 الداللة
 الرلم

معامل 

 االرتباط
مستوى 

 الداللة
 المحور األول:

1 0.48 0.01 5 0.30 0.01 9 0.44 0.01 
2 0.60 0.01 6 0.48 0.01 10 0.59 0.01 
3 0.54 0.01 7 0.54 0.01 11 0.60 0.01 
4 0.22 0.01 8 0.50 0.01 12 0.49 0.01 

 المحور الثاني
1 0.48 0.01 5 0.56 0.01 9 0.57 0.01 
2 0.56 0.01 6 0.63 0.01 10 0.65 0.01 
3 0.51 0.01 7 0.62 0.01 11 0.61 0.01 

4 0.30 0.01 8 0.60 0.01    

 المحور الثالث
1 0.67 0.01 4 0.60 0.01 7 0.72 0.01 
2 0.46 0.01 5 0.64 0.01 8 0.66 0.01 
3 0.72 0.01 6 0.62 0.01 9 0.61 0.01 

 المحور الرابع
1 0.62 0.01 4 0.63 0.01 7 0.56 0.01 
2 0.60 0.01 5 0.65 0.01 8 0.62 0.01 
3 0.72 0.01 6 0.58 0.01 9 0.65 0.01 

 10 0.54 0.01 

 المحور الخامس
1 0.61 0.01 4 0.68 0.01 7 0.68 0.01 
2 0.68 0.01 5 0.69 0.01 8 0.61 0.01 
3 0.63 0.01 6 0.66 0.01 9 0.58 0.01 

      10 0.63 0.01 

( جميع فقرات االستبا ة مرتبطة ارتباطا ذا داللة إحصائية مع الدرجة الكلية للمجال، 4يتاح من الجدول رقم)

 وهذا يدلل على صدق األداة.
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 صدق االتساق الداخلي:

والدرجة  تبا ةتم حساب صدق االتساق الداخلي لالستبا ة بإيجاد معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االس

 ( التالي:5الكلية للمجال الذي تنتمي إليه كما يوضحها الجدول )

 

 ( معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لالستبانة5جدول رلم )

 الرلم
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 الرلم

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 الرلم

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 المحور األول:

1 0.42 0.01 5 0.22 0.01 9 0.22 0.01 

2 0.49 0.01 6 0.34 0.01 10 0.44 0.01 

3 0.42 0.01 7 0.36 0.01 11 0.44 0.01 

4 0.27 0.01 8 0.35 0.01 12 0.40 0.01 

 المحور الثاني

1 0.43 0.01 5 0.42 0.01 9 0.44 0.01 

2 0.35 0.01 6 0.41 0.01 10 0.47 0.01 

3 0.28 0.01 7 0.48 0.01 11 0.47 0.01 

4 0.27 0.01 8 0.43 0.01    

 المحور الثالث

1 0.48 0.01 4 0.52 0.01 7 0.51 0.01 

2 0.43 0.01 5 0.49 0.01 8 0.39 0.01 

3 0.42 0.01 6 0.50 0.01 9 0.44 0.01 

 المحور الرابع

1 0.38 0.01 4 0.52 0.01 7 0.51 0.01 

2 0.37 0.01 5 0.45 0.01 8 0.53 0.01 

3 0.48 0.01 6 0.49 0.01 9 0.47 0.01 

 10 0.45 0.01 

 المحور الخامس

1 0.55 0.01 4 0.48 0.01 7 0.48 0.01 

2 0.49 0.01 5 0.53 0.01 8 0.43 0.01 

3 0.39 0.01 6 0.50 0.01 9 0.43 0.01 

 10 0.51 0.01 

با ة، وهزذا داللزة إحصزائية مزع الدرجزة الكليزة لالسزت( أن جميزع الفقزرات مرتبطزة ارتباطزا ذا 5يتاح من الجزدول )

 يدلل على صدق االداة.

 Reliabilityثبات االستبانة 

ا معامل ألففية وأجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية  فسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النص

 كرو باخ. 
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ألسئلة تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل ا :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية 

ل ، وهو معام0.80الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لكل بعد، حيث بل  معامل التجزئة النصفية 

 ممتاز في متل هذه الدراسات.

 طريقة ألفا كرونباخ:

( وهذه 0.908بل  ) ثا ية لقياس الثبات وقداستخدمت الباحث طريقة ألفا كرو باخ لقياس ثبات االستبا ة كطريقة  

 القيمة تدل على أن االستبا ة تتميز بثبات مرتفع، والجدول التالي يوضح ذلك:

 ليمة معامل الفا كرونباخ للدرجة الكلية لالستبانة ومجاالتها( 6جدول رلم )

 الفا كرونباخمعامل  عدد الفقرات المجاالت م

 0.862 12 تعزيز الوعي الوطني والسياسي 1

 0.942 11 تعزيز الشخصية القيادية 2

 0.889 9 تعزيز اال تماء والوالء 3

 0.894 10 تعزيز الهوية الوطنية والثقافية 4

 0.928 10 تعزيز المواطنة الصالحة 5

 0.9088 52 الكلية 

 

 معيار الحكم على النتائج:

توسطة، مليلة، ليكرت الخماسي )قليلة جدا، قتم ترميز وإدخال البيا ات إلى الحاسب اتلي حسب مقياس 

ثم والدراسة  جاالتكبيرة، كبيرة جدا( ولتحديد طول فترة مقياس ليكرت ) الحدود الد يا والعليا( المستخدم في م

( تم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة، أي 4=1-5حساب المدى )

، ة األولىى للفترهذه القيمة إلى أقل قيمة في القياس وذلك لتحديد الحد األعل (، وبعد ذلك تم إضافة0.8=4/5)

 ( يوضح أطوال الفترات.7وهكذا..، والجدول )

 ( الدرجة والوزن النسبي المقابل له7جدول )

 درجة التوافر الوزن النسبي المقابل له طول الخلية

 درجة ضعيفة جدا %36أقل من  -% 20 1.80أقل من   –1

 بدرجة ضعيفة %52أقل من  -%  36 2.60أقل من – 1.80

 بدرجة متوسطة % 68أقل من   -% 52 3.40أقل من - 1.60

 بدرجة كبيرة % 84أقل من  -%  68 4.20أقل من  -  3.40

 بدرجة كبيرة جداً  % 100 -%  84 5.0 - 4.20       
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 نتائج الدراسة ومنالشتها:

لزى النحزو عفزي جزداول، وذلزك لالجابزة عزن تسزاؤالت الدراسزة، وجزاءت  بعد معالجة البيا ات إحصائياً تزم تفريغهزا

 التالي:

جبهطة إجابة السؤال االول والذي ينص على: " مطا درجطة تقطدير طلبطة الجامعطات لطدورها فطي تعزيطز مقومطات ال

 " الداخلية؟

لعينزة، ار أفزراد ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بدراسة إي المجاالت تحصل على أعلى درجة مزن وجهزة  ظز

 حيث تم ايجاد المتوسط الحسابي واال حراف المعياري والوزن النسبي كما يوضحها الجدول اتتي:  

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات العينة على االستبانة ككل8جدول )

 المجاالت م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

درجة 

 التقدير

 كبيرة 1 83.42 6.76 41.71 تعزيز الوعي الوطني والسياسي 1

 متوسطة 4 64.78 7.59 32.39 تعزيز الشخصية القيادية 2

 متوسطة 5 59.78 7.01 29.89 تعزيز اال تماء والوالء 3

 كبيرة 2 75.44 6.8 37.72 تعزيز الهوية الوطنية والثقافية 4

 كبيرة 3 73.88 6.93 36.94 تعزيز المواطنة الصالحة 5

 كبيرة  71.46 6.88 35.73 الدرجة الكلية   

 

الجبهززة  (   جززد أن الدرجززة الكليززة لتقززدير أفززراد العينززة لززدور الجامعززات فززي تعزيززز مقومززات8مززن خززالل الجززدول)

ل صزلب يمثز( وهي درجة كبيرة، ويعزى السبب في ذلك إلى أن تعزيز الجبهزة الداخليزة %71.46الداخلية كا ت )

ة اهتمزام عملية خدمة المجتمع التي تمثل أحد وظائف الجامعة، في الوقزت الزذي تززداد فيزه النزداءات حزول ضزرور

ول المركز األ الجامعات بقاايا المجتمع عالمياً،  وقد احتل المجال األول )تعزيز الوعي الوطني والسياسي( على

 سزززبي  ة الوطنيزززة والثقافيززة( علزززى المركزززز الثززا ي بزززوزن( يليزززه المجززال الرابزززع )تعزيزززز الهويزز%83.42بنسززبة )

ثزم  (%73.88%( يليه المجال الخزامس )تعزيزز المواطنزة الصزالحة( علزى المركزز الثالزث بزوزن  سزبي )75.44)

لثالززث ا( وأخيززرا المجززال %64.78المجززال الثززا ي)تعزيز الشخصززية القياديززة( علززى المركززز الرابززع بززوزن  سززبي )

 (.%59.78لوالء( على المركز األخير بوزن  سبي ))تعزيز اال تماء وا

ات رة والخالفزوقد يعزى السبب في ذلك إلى أن الوضع السياسي القزائم والمزرتبط باالعتزداءات االسزرائيلية المتكزر

ع األحزداث مزالداخلية ألزمزت الجامعزات بهزذا الزدور مزن خزالل األ شزطة المصزاحبة للمنزاهج والفعاليزات المتزامنزة 

ال قسززام تعزيززز اال تمززاء والززوالء( علززى المرتبززة االخيززرة إلززى حالززة اكمززا قززد يعزززى أن حصززل مجززال ) المتكززررة،

وهزذا  وطن.الداخلي، والتجاذبات السياسية المرتبطة بالبحث عن المصلحة الشخصية والحزبية قبل الحديث عزن الز

 (، ودراسززة عسززلية2013 (، ودراسززة  العززاجز، وعسززاف )2007مززا يتفززق مززع مززا جززاءت بززه دراسززة عبززد العززال )

 ( من حيث التقدير.2017(، ومع دراسة حجاج )2010)
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 وفيما يلي عرض ومناقشة كل مجال من مجاالت االستبا ة:

نززة علززى حيزث قززام الباحثزان بحسززاب المتوسزط الحسززابي واال حززراف المعيزاري والززوزن النسزبي لززدرجات أفزراد العي

 المجاالت والدرجة الكلية.

 عزيز الوعي الوطني والسياسيالمحور األول / ت

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد العينة على فقرات المجال األول9جدول )

 م
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتي

 ب
 الدرجة

تسهم في التثقيف السياسي من خالل المقررات   .1

 الدراسية.
 متوسطة 9 62.4 1.13 3.12

ترسخ قيم المشاركة السياسية من خالل ممارسة   .2

 الديمقراطية. 
 متوسطة 8 67.6 1.16 3.38

تغرس احترام القا ون واأل ظمة وااللتزام بمبادئ   .3

 الحرية والعدالة. 
 كبيرة 6 71 1.18 3.55

ا ادهتبث روح اال فتاح على الخبرة اإل سا ية بجميع أبع  .4

 بما يتفق مع المبادئ الوطنية. 
 ضعيفة 12 50.6 1.13 2.53

تمنح طلبتها االستقاللية وعدم التبعية في الرأي   .5

 والمواقف السياسية.
 متوسطة 11 61 1.25 3.05

تعمل على تقييم االتجاهات السياسية التي رسمتها   .6

 التقاليد الطالبية في ضوء المعايير الجامعية. 
 كبيرة 5 76.4 1.16 3.82

تبلور المواقف واالتجاهات السياسية من خالل مبدأ   .7

 الحوار البناء. 
 كبيرة 4 76.8 1.11 3.84

تتيح الفرصة للطلبة للتفاعل والمشاركة اإليجابية   .8

 لتكوين اتجاهات فكرية مستقلة.
 كبيرة 7 70.2 1.14 3.51

ت تناقش من خالل المنابر المختلفة القاايا والتحديا  .9

 السياسية.
 متوسطة 10 62.4 1.28 3.12

تعمل على رفع مستوى الوعي السياسي من خالل   .10

 األ شطة الالمنهجية.
 كبيرة 2 78 1.12 3.90

االتحادات تعزز الوحدة الوطنية من خالل عمل   .11

 الطالبية.
 كبيرة 3 77.8 1.10 3.89

 –العرقي  –ترفض جميع تظاهر التمييز الديني   .12

 الحزبي. 
 كبيرة 1 79 1.07 3.95

 كبيرة  83.42 6.76 41.71 الدرجة الكلية 

 

 –ترفض جميع تظاهر التمييز الديني ( " 12يتاح من الجدول السابق أن أعلى فقرة في المجال كا ت الفقرة )

( وبدرجة كبيرة، ويرجع السبب في ذلك إلى %79" حيث احتلت المرتبة األولى بوزن  سبي )الحزبي. –العرقي 

حرص الجامعات من خالل رساالتها أن تكون قاية الوحدة الوطنية والبعد عن العنصرية بأشكالها مطلب 

 جماهيري للحفاظ على الصف الوطني، 
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به  ع ما جاءتتفق مالمناهج، وأعااء هيئة التدريس، واأل شطة( وهذا ما ي ومهمة أساسية للجامعة ممثلة بأدوار )

 (2009دراسة  الملحم )

بجميع أبعادها بما  تبث روح اال فتاح على الخبرة اإل سا ية( " 4في حين كا ت أد ى الفقرات في المجال الفقرة )

عزى السبب ( وبدرجة ضعيفة وي%50.6." حيث احتلت المرتبة األخيرة بوزن  سبي )يتفق مع المبادئ الوطنية

أفال  تحصيلفي ذلك إلى تركيز االهتمام األكبر في الجامعات في المجاالت األكاديمية كالتحصيل العلمي و

طات بعض النشالزبية المراكز العلمية، واعتبار أن المواطنة تأتي بالتقدم العلمي، أضف إلى ذلك إلى التبعية الح

 (2005تفق مع ما جاءت به دراسة   صار، والرويشد ) داخل الجامعات، وهذا ما ي

 المحور الثاني / تعزيز الشخصية القيادية

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات العينة على فقرات المجال الثاني10جدول )

 م
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الدرجة الترتيب

 كبيرة 1 75.6 1.21 3.78 تدريب الطلبة على تحمل المسؤولية.تسهم في  1

 ضعيفة 10 44 1.17 2.20 تنمي لديهم مهارات التوجيه واإلرشاد.  2

 ضعيفة 11 41.8 1.26 2.09 تسهم في زيادة العمل التوعوي.  3

 كبيرة 2 70.4 1.24 3.52 تنمي لدى طلبتها روح اإلبداع والمبادرة.  4

 متوسطة 4 66.8 1.20 3.34 اكتشاف المواهب ورعايتها.تعمل على  5

تعزز لديهم فكرة أن التخطيط السليم أساس  6

 النجاح. 
 متوسطة 8 55.6 1.18 2.78

تدفع طلبتها إلى اال خراط في المشاركة  7

 المجتمعية. 
 متوسطة 3 67 1.28 3.35

 ضعيفة 9 48.6 1.22 2.43 تعمل على توعية الطلبة بحقوقهم وواجباتهم. 8

 متوسطة 5 65.8 1.23 3.29 تسهم في تنمية مهارات النقد البناء. 9

تحث طلبتها على استمرارية العمل والممارسة  10

 مهما تعددت العقبات.
 متوسطة 7 55.6 1.26 2.78

 متوسطة 6 55.6 1.28 2.78 توجه طلبتها  حو أساليب خدمة المجتمع. 11

 متوسطة  64.78 7.59 32.39 الدرجة الكلية 

 

تحمل  تسهم في تدريب الطلبة على( " 1( أن أعلى فقرة في المجال كا ت الفقرة )10يتاح من الجدول )

لك إلى أن ذ( وبدرجة كبيرة،  ويرجع السبب في %75.6" حيث احتلت المرتبة األولى بوزن  سبي )المسؤولية.

ة، مسؤوليمصيرية تستلزم الدفاع عنها وتحمل ال شأة الشباب الفلسطيني يختلف عن غيره، فهو صاحب قاية 

 كما أن شريحة كبيرة منهم تعا ي الفقر والحرمان والمعا اة،
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لحد اة لتوفير لدراس تيجة للظروف االقتصادية والسياسية الصعبة، مما يدفعهم في غالب األمر إلى العمل أثناء ا 

ً في حياته، وتأخذ الجامعة على عا هذا  ثقيفهم فيتتقها األد ى من احتياجاته، فكان تحمل المسئولية أمراً طبيعيا

 (.2015رته دراسة عبد الحميد )المجال، وتدريبهم على مواجهة الصعاب، وهذا ما أظه

ت المرتبة " حيث احتلتسهم في زيادة العمل التوعوي ( " 3في حين كا ت أد ى الفقرات في المجال الفقرة )

ربوي في ( وبدرجة ضعيفة، ويعزى السبب في ذلك إلى قصور رسالة اإلعالم الت%41.8األخيرة بوزن  سبي )

لفهم الشباب الجامعي عن ممارسة العمل التطوعي  تيجة ل الجامعات في هذا المجال، وكذلك عزوف بعض

يه ظاهرة اقم فالخاطئ لبعض المؤسسات للعمل التطوعي ودخوله دائرة االستغالل لطاقاتهم، في الوقت الذي تتف

دراسة  (، ومع ما أوصت به2001) Horowitzالبطالة بسبب الحصار، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة 

 (.2017حجاج )

 المحور الثالث / تعزيز االنتما، والوال،

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات العينة على فقرات المجال الثالث11جدول )

 م
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الدرجة الترتيب

تغرس في طلبتها قيم االفتخار برموز الوطن  1

 وقياداته.
3.27 1.32 65.4 7 

متوسط

 ة

توجه الطلبة إلى طرق وأساليب اختيار األصدقاء  2

 المتميزين.
 كبيرة 2 70.2 1.17 3.51

توعي الطلبة بارورة التحلي بالصورة الطيبة  3

 والمثلى مع اتخرين. 
3.32 1.15 66.4 5 

متوسط

 ة

 كبيرة 3 68.6 1.19 3.43 تغرس لدى طلبتها الثقة بالنفس كأساس للنجاح.  4

تنظم المحاضرات السياسية التي توضح حب الوطن  5

 واالعتزاز به.
3.29 1.25 65.8 6 

متوسط

 ة

 كبيرة 4 68.4 1.21 3.42 تكسب الطلبة قيم التعاون والعمل التطوعي.  6

 تنظم أ شطة توضح مسارات المسئولية االجتماعية.  7
2.94 1.22 58.8 9 

متوسط

 ة

 للدين قبل أي شيء.تنمي لدى طلبتها قيم اال تماء  8
3.04 1.16 60.8 8 

متوسط

 ة

 توعي الطلبة بآخر المستجدات على القاايا الوطنية 9

 كبيرة 1 72.4 1.27 3.62 القدس وغيرها(. –)األسرى 

 الدرجة الكلية 
29.89 7.01 59.78  

متوسط

 ة

بآخر المستجدات على  توعي الطلبة( " 9يتاح من الجدول السابق أن أعلى فقرة في المجال كا ت الفقرة )

( وبدرجة كبيرة  %72.4" حيث احتلت المرتبة األولى بوزن  سبي )القدس وغيرها(. –القاايا الوطنية )األسرى 

ويرجع السبب في ذلك إلى حرص وإيمان أفراد العينة بأن قاايا الوطن المصيرية يجب أن تكون على سلم 

األولويات على مستوى مؤسسات التعليم العالي لتبقى حاضرة في أذهان االجيال حتى يتم تحقيقها كدور متوقع من 

 الجامعات، 
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 (2013العاجز، وعساف )وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة  

" حيث تماعية تنظم أ شطة توضح مسارات المسؤولية االج( " 7في حين كا ت أد ى الفقرات في المجال الفقرة )

لدور ( وبدرجة متوسطة،  ويعزى السبب في ذلك إلى قصور ا%58.8احتلت المرتبة األخيرة بوزن  سبي )

 خاصة، في از اترا إلى أن مثل هذه األ شطة يحتاج إلى مواالجتماعي للجامعات من وجهة  ظر أفراد العينة،  ظ

ات لجامعالوقت الذي تعا ي منه جامعات محافظات غزة من ضغوط مالية، أضف إلى ان هناك أولويات لهذه ا

 Reischl (2002)تتمثل في اإلعداد األكاديمي والبحث العلمي، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة  

 يز الهوية الوطنية والثقافيةالمحور الرابع / تعز

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد العينة على فقرات المجال الرابع12جدول )

 م
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

الترتي

 ب
 الدرجة

 تنظم معارض فنية تتناول التراث الشعبي والوطني 1

 الفلسطيني.
 كبيرة 7 74.4 1.15 3.72

 كبيرة 6 75 1.09 3.75 تنظم مسابقات ثقافية ذات طابع وطني.  2

تنظم مخيمات صيفية في مختلف األطر السياسية  3

 لتعزيز الوحدة الوطنية. 
 كبيرة 5 75.6 1.10 3.78

تبرز األ شطة الوطنية والثقافية على موقع  4

 الجامعة. 
 كبيرة 8 74 1.14 3.70

 تحسين اال تاج العلمي الوطني كأساستظهر أهمية  5

 للمنافسة العالمية.
 كبيرة 10 69.2 1.12 3.46

توضح للطلبة اتثار الثقافية السلبية لوسائل  6

 اإلعالم المعاصرة. 
 كبيرة 3 77.8 1.08 3.89

فة تحذر الطلبة من خطورة العولمة الثقافية والثقا 7

 اال هزامية. 
 كبيرة 1 79.6 1.04 3.98

تنظم مؤتمرات حول أهم األحداث والمستجدات  8

 الوطنية.
 كبيرة 4 77 1.05 3.85

تطلق أسماء وشخصيات وأماكن وطنية على  9

 القاعات والمبا ي الجامعية.
 كبيرة 2 78.6 0.99 3.93

1

0 

تشارك الطلبة في مهرجا ات خطابية في 

 كبيرة 9 72 1.09 3.60 المناسبات الوطنية.

 كبيرة  75.44 6.8 37.72 الدرجة الكلية 

ولمة الثقافية تحذر الطلبة من خطورة الع( " 7( أن أعلى فقرة في المجال كا ت الفقرة )12يتاح من الجدول )

السبب في ذلك  %( وبدرجة كبيرة ويرجع 79.6" حيث احتلت المرتبة األولى بوزن  سبي )والثقافة اال هزامية. 

عة داف الجامهم اهإلى أن البناء النفسي كأساس للحفاظ على الثقافة واألصالة الوطنية لإل سان الفلسطيني من أ

 ن البطالةئجه موذلك للحفاظ على الشباب من تداعيات العولمة، وتبعات المشكالت المتفاقمة بفعل الحصار و تا

 والهجرة واإلدمان. 
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ي كأساس للمنافسة تظهر أهمية تحسين اال تاج العلمي الوطن ( "5في حين كا ت أد ى الفقرات في المجال الفقرة )

لك إلى أن ( وبدرجة كبيرة، ويعزى السبب في ذ%69.2" حيث احتلت المرتبة األخيرة بوزن  سبي )العالمية.

 على قدرة باشرةزة، والتوسع فيه،  أثر بصورة مالتزايد الماطرد في االلتحاق بالتعليم الجامعي  بمحافظات غ

د دريس، ورفي التالجامعة في دعم مقدرات الشباب وتبني األفكار الجديدة وا حسار مهمة الجامعات الفلسطينية ف

 سوق العمل بالعمالة المطلوبة. 

 المحور الخامس / تعزيز المواطنة الصالحة

 المعياري لدرجات العينة على فقرات المجال الخامس( المتوسط الحسابي واالنحراف 13جدول )

 م
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الدرجة الترتيب

تؤكد على أهمية الوفاق السياسي في مواجهة األخطار  1

 الخارجية.
 كبيرة 1 75.8 0.99 3.79

تعترف بدور المؤسسات الوطنية المختلفة في خدمة  2

 المجتمع. 
 كبيرة 8 73 1.01 3.65

 كبيرة 6 74 1.12 3.70 . ترسخ لدى طلبتها مبادئ المواطنة كنتاج للديمقراطية 3

تشجع طلبتها على ضرورة االطالع على مواد القا ون  4

 الفلسطيني. 
 كبيرة 5 74.8 1.05 3.74

الصورة الحقيقية للعالقة بين الشعب توضح للطلبة  5

 والسلطة.
 كبيرة 9 71 1.07 3.55

 كبيرة 7 74 1.10 3.70 ترسخ لدى الطلبة أن العدل أساس الحكم.  6

توضح العالقة االقتصادية مع االحتالل كارورة  7

 وطنية. 
 كبيرة 3 75.4 0.99 3.77

ر تدفع باتجاه المحافظة على البيئة وحمايتها من مصاد 8

 التلوث المختلفة.
 كبيرة 4 75.2 1.09 3.76

ابل توجه الطلبة إلى ضرورة االلتزام بدفع المستحقات مق 9

 الخدمات الحكومية باعتباره واجب وطني.
 كبيرة 10 69.2 1.15 3.46

تكون اتجاهات إيجابية لدى الطلبة  حو حب العمل  10

 وتقديره.
 كبيرة 2 75.6 1.07 3.78

 كبيرة  73.88 6.93 36.94 الدرجة الكيلة 

 

سياسي في تؤكد على أهمية الوفاق ال( " 1( أن أعلى فقرة في المجال كا ت الفقرة )13يتاح من الجدول )

رجع السبب ( وبدرجة كبيرة، وي%75.8" حيث احتلت المرتبة األولى بوزن  سبي )مواجهة األخطار الخارجية.

وحماية  الوحدة الوطنية هي أساس تماسك الجبهة الداخلية،في ذلك إلى حرص الجامعات على اعتبار قاية 

لتي بات االصف الوطني من المؤامرات الخارجية، خاصة بعد التأكد من ذلك من تجارب شعبية سابقة ) العق

ة  تفق مع دراسي(، أضف إلى أن الجامعة تعتبر أداة المجتمع في التوعية، وهذا ما 2014واجهت حكومة التوافق 

 (.2011الحربي )
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لمستحقات مقابل توجه الطلبة إلى ضرورة االلتزام بدفع ا ( "9في حين كا ت أد ى الفقرات في المجال الفقرة )

جة كبيرة،  ( وبدر%69.2" حيث احتلت المرتبة األخيرة بوزن  سبي )الخدمات الحكومية باعتباره واجب وطني.

مساقات الل الللجامعات في هذا الجا ب، والتثقيفية من خويعزى السبب في ذلك إلى قصور الرسالة اإلعالمية 

 واأل شطة التي تتطلب تاافر الجهود، لتعزيز المسئولية االجتماعية.

 نتائج السؤال الثاني:

ت درجات ( بين متوسطاα≤ 0.05: " هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )ينص السؤال على

عزى إلى لية تامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تعزيز مقومات الجبهة الداختقدير أفراد العينة لدور الج

 التخصص(؟   -المتغيرات )الجنس 

ن مستقلتين بين مجموعتي T – testولإلجابة عن هذا السؤال فيما يخص متغير الجنس، استخدام  تائج اختبار 

 للكشف عن داللة الفروق لدى أفراد العينة تبعاً لهذا المتغير

 

 ( يبين اختبار )ت( للفروق للكشف عن الفروق تبعاً لمتغير الجنس  ألفراد العينة14جدول )

 العدد الجنس المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 Tليمة 

مستوى 

 الداللة

تعزيز الوعي الوطني 

 والسياسي

 5.84 41.86 159 ذكر
0.351 0.27 

 7.19 41.63 305 أ ثى

 القياديةتعزيز الشخصية 
 7.67 32.99 159 ذكر

1.220 0.785 
 7.54 32.08 305 أ ثى

 تعزيز االنتما، والوال،
 6.00 31.48 159 ذكر

0.578 
0.545 

 7.35 29.06 305 أ ثى 

تعزيز الهوية الوطنية 

 والثقافية

 6.38 38.09 159 ذكر
0.842 

 

 7.00 37.53 305 أ ثى 0.298

 تعزيز المواطنة الصالحة
 6.24 38.45 159 ذكر

3.430 
0.155 

 7.14 36.15 305 أ ثى 

 الدرجة الكلية

 23.34 182.87 159 ذكر
2.538 

0.055 

 27.06 176.45 305 أ ثى 

 

يتاح أن قيمة )ت( المحسوبة أقل من قيمتهزا الجدوليزة فزي جميزع المجزاالت والدرجزة الكليزة لالسزتبا ة، أي أ زه ال 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس، وهذا مزا يتفزق مزع 

( 2010( ويختلزف مزع دراسزة عسزلية )2017ج )(، حجزا2000(، الغامدي )2007ما جاءت به دراسة عبد العال )

التي كا ت الفروق فيها لصالح اإل اث، وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن كال الجنسين يعتبزر قازية تعزيزز مقومزات 

يعيشزون  فزس الظزروف،  أضف إلى أن كل من ) الذكور واال زاث(الجبهة الداخلية مهمة أساسية من مهام الجامعة، 

 د واأل شطة الجامعية الرامية لتعزيز مقومات الجبهة الداخلية.ويخاعون لنفس الجهو
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 One Way ولإلجابة عن هذا السؤال فيما يخص متغيزر التخصزص، اسزتخدام الباحزث اختبزار التبزاين االحزادي )

ANOVA:للكشف عن داللة الفروق، وكا ت النتائج كما يلي ) 

 تبعا لمتغير التخصص( مصدر التباين ومجموع المربعات وليمة )ف( 15جدول )

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

ليمة 

"F" 

القيمة 

 االحتمالية

تعزيز الوعي 

 الوطني والسياسي

 122.5 2 245 بين المجموعات

 45.36 461 20910 داخل المجموعات 0.06 2.7

  463 21155 المجموع

تعزيز الشخصية 

 القيادية

 97 2 194 بين المجموعات

 57.06 461 26308 داخل المجموعات 0.12 1.69

  463 26502 المجموع

تعزيز االنتما، 

 والوال،

 53.5 2 107 بين المجموعات

 48.221 461 22231 داخل المجموعات 0.25 1.109

  463 22338 المجموع

تعزيز الهوية 

 الوطنية والثقافية

 88.5 2 177 بين المجموعات

 45.58 461 21013 داخل المجموعات 0.16 1.94

  463 21191 المجموع

تعزيز المواطنة 

 الصالحة

 

 4.53 2 9 بين المجموعات

 48.23 461 22232 داخل المجموعات 0.9 0.093

  463 22241 المجموع

 الدرجة الكلية

 518.55 2 1037 بين المجموعات

 676.76 461 311990 المجموعاتداخل  0.4 0.76

  463 313027 المجموع

دل علزى عزدم يزممزا  0.05( أن القيمة االحتمالية للمجاالت والدرجة الكليزة هزي أكبزر مزن 15وتبين  تائج الجدول )

 ة تعززى إلزىوجود فروق ذات داللة إحصائية حول تقييم الطلبة لجهود الجامعات في تعزيز مقومات الجبهة الداخليز

ميزع جمتغير التخصص ) علمي، ا سا ي، شرعي(. ويعزى السبب في ذلك إلى أن األ شطة داخل الجامعة تستهدف 

 عامزة،  أضزفالتخصصات والكليات دون استثناء، كما أ ها تتم داخل الجامعة في إطار يرمي إلى تحقيق االهداف ال

لداخليزة، ات غزة في تعزيزز مقومزات الجبهزة اإلى أن الطلبة بجميع تخصصاتهم يعتبرون أن دور الجامعات بمحافظ

دي ( والغامزز2013علزى  فززس الدرجزة مززن األهميززة،  ، وهزذا مززا يتفززق مزع مززا جزاءت بززه دراسززة  العزاجز وعسززاف )

(2000) 
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 افظات غزةية بمحما اآلليات المقترحة لتفعيل دور الجامعات الفلسطين: نتائج السؤال الثالث/ ينص السؤال على

 مقومات الجبهة الداخلية؟في تعزيز 

أن  ي أجمزع علزىبعد االطالع على الدراسات السابقة واألدب التربوي المتعلق بالدور الهام والرئيس للجامعة، والزذ

عزيش فيزه، الهدف العام لها هو صقل شخصية الطالب بجميزع أبعادهزا ومكو اتهزا لتكزون متكيفزة مزع المجتمزع الزذي ت

س بزاألمر مقومزات الجبهزة الداخليزة فزي ضزوء التجاذبزات والتحزديات السياسزية لزيوجد أن دور الجامعات في تعزيز 

 الهين، وإ ما هو أمر متشابك ومتنوع، يهدف إلى:

اجيززة االعتززراف بززالتنوع والمسززاواة مززع مختلززف الفئززات، بحيززث ال يكززون التمييززز إال علززى أسززاس اإل ت -1

 واال جاز.

 لجامعيين.لنمو الشخصية الفردية والجماعية للطلبة ا الوعي بمفهوم التعددية في سياق ديمقراطي محفز -2

 لتفكير.تعزيز الحوار وتبادل اتراء في مناخ ديمقراطي، بعيدا عن الكبت والقهر، وامتالك  اصية ا -3

 حمايززة الصززف الززداخلي، وتحصززينه مززن المززؤامرات مززن خززالل التوعيززة بأهميززة تعزيززز مقومززات الجبهززة -4

 الداخلية.

ية ت الفلسططينت التقدير على فقرات أداة الدراسة، يمكن الترا  آليات تفعيل دور الجامعاوبالنظر إلى أدنى درجا

 بمحافظات غزة في تعزيز مقومات الجبهة الداخلية من خالل:

 أوال/ الفلسفة:

 لجزامعي مزن دمج مقومات الجبهة الداخلية في التعليم الشخصي والقيمي واالجتماعي داخل شبكة التعلزيم ا

 بما يحقق: خالل المناهج

 الشعور بالمسئولية االجتماعية. -

 الحرية والمصلحة العامة واال دماج المجتمعي -

 القدرة على التفكير الناقد الحر. -

 اإللمام بالحقائق السياسية وتاريخ األحزاب، ودورها في خدمة القاية الفلسطينية. -

 ثانيا/ أعضا، هيئة التدريس:

عدديزة والمناقشة مزن خزالل منزاخ ديمقراطزي حزر، يسزمح بالتالتزام عاو هيئة التدريس بأسلوب الحوار  -1

 الفكرية واالختالف من وجهة النظر، وال يايق ذرعا بهذا االختالف.

 يززه القززيم )مسزاعدة الطلبززة علززى تعلززم مفززاهيم العدالززة واتخززاذ القززرارات، والسززياق المجتمعززي الززذي تنمززو ف -2

 الهوية، المواطنة، المد ية، اال تماء(.

لعمززل علززيم الطلبززة كيززف يكو ززوا مززواطنين مززؤثرين فززي مجتمعززاتهم مززن خززالل المشززاركة فززي اااللتزززام بت -3

 الجماعي والتطوعي.

منزاخ  يزات إلشزاعةاظهار االعتزاز والتمسك بالقيم المد ية التي ال تنافى مزع القزيم اإلسزالمية باعتبارهزا آل -4

 التربية المد ية، والحفاظ على تماسك المجتمع.
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ة وفلسزفة كاديمية، ويمارسها دون قيود خارجيزة مزن قبزل إدارة الجامعزة لتعزيزز سياسزالتمسك بحريته األ -5

 حزب معين. 

 :ثالثاً/ المناهج وطرق التدريس

لحزد مزن لهناك اتجاهات عديدة حول مدخل المنزاهج فزي الجامعزات وقزدرتها علزى تعزيزز مقومزات الجبهزة الداخليزة 

خالل  من خالل عدة مناهج، ومنهم من ذهب إلى أن تكون من ظاهرة التعصب، فمنهم من ذهب إلى أن يكون ذلك

 منهج مخصص، وعليه يمكن أن يتم تفعيل دور الجامعات في هذا المجال من خالل:

متطلبزات  طرح مساق مرتبط بالوحدة والمواطنة وتطبيقاته العملية، من خالل المنهج التكزاملي فزي إطزار -

 الجامعة.

 اة داخل الجامعة.ممارسة أ شطة المواطنة كأسلوب حي -

 ممارسة األ شطة كأسلوب مشاركة وخبرة حقيقية تمارس مع إدارة الجامعة. -

 

 رابعا/ األنشطة:

ة عن ستقلة بعيدمتؤدي األ شطة الجامعية وظائفها التربوية واألخالقية لدى الطلبة الممارسين لها، بشرط أن تكون 

إلزى  ممارسزتها بشزكل صزحيح، حيزث مزن الازروري أن تسزتندالتجاذبات السياسية، وبشرط إيمان اإلدارة بجزدوى 

 أساسين، هما:

 المسئولية االجتماعية واألخالقية. -

 األدب السياسي أو القدرة على تحقيق المد ية. -

 لى الحد منكما ا ه من الواجب أن تتميز األ شطة الطالبية الجامعية بمجموعة من الخصائص، لكي تكون قادرة ع

 في المجتمع الفلسطيني، وهي: ظاهرة التعصب الحزبي

 تحقيق التسامح والوالء واال تماء للوطن ال للحزب أو الجامعة. -1

 تحقيق العدالة والمساواة في الفرص. -2

 تحقيق تحمل المسئولية من خالل العمل التطوعي وأداء الواجب االجتماعي والوطني. -3

 احترام التنوع والتعددية من خالل النشاطات الثقافية. -4

 تحقيق ذلك من خالل:ويمكن 

 التوسع في إ شاء البرلما ات الجامعية، وتشكيل مجالس الطالب على أساس حصصي وليس حصري. -

حفزاظ علزى المشاركة في المناسبات الوطنية باسم الجامعة ولزيس باسزم الحززب بزدافع اال تمزاء للزوطن وال -

 الحفاظ على المصلحة العامة.
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قومطات رجطة مال،مطة اآلليطات المقترحطة لتفعيطل دور الجامعطات فطي تعزيطز مالسؤال الرابع/ ينص علطى : " مطا د

 الجبهة الداخلية من وجهة نظر عينة من الخبرا، التربويين؟

دكتزور مزن  ( أسزتاذ28لإلجابة عن هذا السؤال تم توزيع اتليات المقترحة على مجموعة من الخبراء مكو زة مزن )

مزة اتليزات الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة للتعرف إلزى مزدى مالءالعلوم السياسية( من  -تخصصات ) التربية

لزى النحزو عالمقترحة لتفعيل دور الجامعات في تعزيزز مقومزات الجبهزة الداخليزة، وكا زت إجابزاتهم حسزب الترتيزب 

 التالي:

 من حيث المجاالت:

 ( إجابات األفراد حول مال،مة اآلليات المقترحة حسب المجال16جدول )

 العدد  المجال م
النسبة 

 المئوية
 الرتبة

 2 28.6 8 الفلسفة -1

 3 17.9 5 أعااء هيئة التدريس -2

 4 10.7 3 المناهج وطرق التدريس -3

 1 42.8 12 اال شطة -4

  100 28 المجموع 

 

مجزال  يفزيالح  من الجدول السابق أن درجة التقدير األعلى حسزب مزا طلزب مزن الخبزراء ترتيبهزا كا زت لآلليزات 

 ل )المنزاهج)األ شطة(، وذلك لما لأل شطة مزن تزأثير علزى سزلوك الطلبزة، وأد اهزا كزان لآلليزات المقترحزة فزي مجزا

 وطرق التدريس( وذلك لنمطية طرق التدريس، ومالءمة المناهج.

 وحول مالءمة كل مجال على حدة ) حسب ترتيب الخبراء(:

 مجال/ الفلسفة:

 العدد  المجال م
النسبة 

 ةالمئوي
 الرتبة

1- 

دمززج مقومززات الجبهززة الداخليززة فززي التعلززيم الشخصززي والقيمززي 

ما واالجتماعي داخل شبكة التعليم الجامعي من خالل المناهج ب

 يحقق الشعور بالمسئولية االجتماعية.

6 21.4 3 

 1 35.7 10 ما يحقق المصلحة العامة واال دماج المجتمعي -2

 2 28.6 8 الناقد الحر.ما يحقق القدرة على التفكير  -3

 4 14.3 4 ما يحقق اإللمام بالحقائق السياسية وتاريخ األحزاب -4

  100 28 المجموع 

 

 ج المقومزاتيالح  من الجدول السابق أن درجة التقدير األعلى حسب ما طلب من الخبراء ترتيبها كا زت تليزة دمز

د النزعززة اعتبززروه مززن االهميززة بمكززان  تيجززة لتزايزز بمززا يحقززق المصززلحة العامززة واال ززدماج المجتمعززي، وذلززك لمززا

 الشخصية والحزبية في المجتمع في اتو ة االخيرة.
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 مجال/ أعضا، هيئة التدريس

 العدد  المجال م
النسبة 

 المئوية
 الرتبة

1- 
التزام عاو هيئة التزدريس بأسزلوب الحزوار والمناقشزة مزن خزالل 

 مناخ ديمقراطي حر، يسمح بالتعددية الفكرية 
8 28.6 1 

 2 25 7 مساعدة الطلبة على تعلم مفاهيم العدالة واتخاذ القرارات. -2

3- 
االلتزززززام بتعلززززيم الطلبززززة كيززززف يكو ززززوا مززززواطنين مززززؤثرين فززززي 

 في العمل الجماعي والتطوعي.مجتمعاتهم من خالل المشاركة 
5 17.9 4 

4- 

لقززيم اظهززار االعتزززاز والتمسززك بززالقيم المد يززة التززي ال تنززافى مززع ا

 3 21.4 6 اإلسالمية .

 5 7.1 2 التمسك بالحرية األكاديمية، وممارستها. 

  100 28 المجموع 

 

تززام عازو الخبزراء ترتيبهزا كا زت تليزة اليالح  من الجدول السابق أن درجة التقدير األعلى حسب مزا طلزب مزن 

لزك إيما زا هيئة التدريس بأسزلوب الحزوار والمناقشزة مزن خزالل منزاخ ديمقراطزي حزر، يسزمح بالتعدديزة الفكريزة، وذ

 اطية.منهم بأهمية الحوار بين الطالب واألستاذ وبين الطلبة ا فسهم في ترسيخ مبادئ التسامح والديمقر

 يسمجال/ المناهج وطرق التدر

 العدد  المجال م
النسبة 

 المئوية
 الرتبة

 1 42.9 12 طرح مساق مرتبط بمقومات الوحدة وتطبيقاته العملية. -1

 2 35.7 10 ممارسة أ شطة المواطنة كأسلوب حياة داخل الجامعة. -2

3- 
ممارسززة األ شززطة كأسززلوب مشززاركة وخبززرة حقيقيززة تمززارس مززع 

 إدارة الجامعة.
6 21.4 3 

  100 28 المجموع 

 

ح مسزاق يالح  من الجدول السابق أن درجة التقدير األعلى حسزب مزا طلزب مزن الخبزراء ترتيبهزا كا زت تليزة طزر

بطززة بحقززوق مززرتبط بمقومززات الوحززدة وتطبيقاتززه العمليززة، وذلززك ألهميززة التطبيززق العملززي لمززا يتعلمززوه مفززاهيم مرت

 اتخرين، وتحقيق الوحدة الوطنية.
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 اال شطةمجال / 

 العدد  المجال م
النسبة 

 المئوية
 الرتبة

1- 
 التوسع في إ شزاء البرلما زات الجامعيزة، وتشزكيل مجزالس الطزالب

 على أساس حصصي وليس حصري.
16 57.1 1 

2- 
زب المشاركة في المناسبات الوطنية باسم الجامعة وليس باسم الحز

 أو التنظيم
12 42.9 2 

  100 28 المجموع 

 

وسزع فزي الت الجدول السزابق أن درجزة التقزدير األعلزى حسزب مزا طلزب مزن الخبزراء ترتيبهزا كا زت تليزةيالح  من 

ن مزإ شاء البرلما ات الجامعية، وتشكيل مجالس الطالب على أساس حصصي وليس حصري، وذلك لمزا اعتبزروه 

ي لسياسزي الزذة، والتثقيف ااألهمية للبرلما ات في صقل شخصية الطلبة، وتعزيز ا تماءهم للوطن والمصلحة العام

 يامن تعزيز مقومات الجبهة الداخلية.

 

 التوصيات:

 في ضوء  تائج الدراسة، يوصي الباحثان بما يلي:

افزة لمميززة لثقاالعمل على األخذ باتليات المقترحة من قبل الجامعات والقزائمين عليزه باسزتجالء المعزالم   -1

 المناخ الجامعي الداعمة لمقومات الجبهة الداخلية

ب التخطيط الجيزد أل شزطة الطزالب ومشزروعات العمزل التطزوعي مزن قبزل إدارة الجامعزة ولزيس األحززا -2

 ة التيزاراتن خالل حماية األطر الفكرية الوطنية ألحكام الطالب في مواجهوالتكتالت الطالبية، وذلك م

رسزة الفكرية العمل علزى تقلزيص الزدور الحزبزي داخزل الجامعزات، وإتاحزة الفرصزة لجميزع الطزالب لمما

 األ شطة الطالبية.
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