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 ملخص الدراسة 
استهدفت الدراسة التعرف على دور الجامعة ممثلة في أعضاء هيئة التدريس فيها في ترسيخ وتعزيز قيم االنتماء والمواطنة لدى 

ان أهمية النشاط الطالبي في الجامعة في ذلك،عالوة على رصد بعض النماذج المناسبة لتفعيل دور الجامعة في ذلك يطلبتها، وتب
 ومناقشة المعوقات والتحديات التي قد تعوق هذا الدور. 

وثائقهم المشاركين ب واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ) تحليل الموضوع ( وحدة الموضوع  وأوضحت نتائج الدراسة أن الخبراء
في الدراسة يتفقون على أهمية دور الجامعة في ترسيخ وتعزيز قيم االنتماء والمواطنة لدى طلبتها، وأن هناك تغيرات ثقافية معاصرة 

وجد تتحتم هذا الدور، ويعتمد نجاح هذا الدور على مدى وإيمان القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بأهمية هذا الدور ، وأنه 
نماذج وآليات عديدة يمكن االسترشاد بها في تطبيق فعاليات ترسيخ الجامعة لقيم االنتماء والمواطنة لدى طلبتها. كما أوضحت نتائج 

الدراسة أن اإلعتزاز بالعقيدة والشرع في الحياة الطالبية هوعامل حصانة ضد اإلنتماءات غير المشروعة في حياتهم ، وأن إمتالك 
المسئولية والصبر وحسن تقدير مصالح الوطن واإللتزام بقيم المواطنة هو مصدر لمقاومة التيارات المنحرفة ، ومواجهة الطلبة لروح 

 هذا الدور الجامعي.التحديات المختلفة المؤثرة على مستوى فعالية 
 .رصعلا تادجتسم ،ةيفاقثلا تار يغتلا ،ءامتنإلا ميق :ةيحاتفملا تاملكلا
 

 المقدمة
تيجة من الطبيعي أن يفقد بعض الناس توازنهم نتتسارع موجات التغير الثقافي ومد العولمة خالل هذه الحقبة من تاريخ اإلنسانية , و 

هذا التغير وأنعكاساته على مختلف شؤون الحياة . لقد كان ذلك كله مؤثرا بصورة أعمق علي شرائح الشباب صغارا وكبارا ، حيث لم 
هذا إلى  ستوى المجتمع ,تتمكن أعداد كبيرة منهم على تحكيم العقالنية فى الرؤية وفي السلوك , سواء على مستوى الذات أم على م

جانب النظرة إلى أمور الحياة المعاصرة من أحداث سياسية أو اجتماعية أواقتصادية أو دينية ، ففقد  كثير منهم المقدرة على الفهم 
 الصحيح لهذه األحداث ، والمقدرة على تفسيرها ، وحسن استنتاج الدروس والعبر منها

 هـ ( . 1436) الخطيب واألحمدى ,  
 -جدر اإلشارة إلى أن هناك جوانب كثيرة ترتبط بموضوع ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبة الجامعة من أهمها :وت
 أن إيمان أعضاء هيئة التدريس بأهمية وقيمة الوحدة الوطنية يساعدهم على حسن ترسيخها وتعزيزها عند الطالب . .أ

الوطنية في العمل األكاديمي بالجامعة يحقق منافع تربوية عديدة من أبرزها تعزيز الجانب أن تطبيق أليات لترسيخ وتعزيز الوحدة  .ب
األخالقي والقيمي داخل الجامعة ، وتطوير أليات العمل مع الطالب لتحسين أدائهم األكاديمي ، ومساعدة الطالب على تنمية 

عملي بالمسؤولية الوطنية للتعلم الجاد ، وضبط سلوكياتهم ، إدراكهم الوجداني اإليجابي نحو بالدهم , وتحفيزهم على الشعور ال
 والسعي لحياة كريمة شريفة في مجتمعهم .

 هناك جوانب كثيرة غير تقليدية تدخل في صلب ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية مثل  .ت
لى سام مع األخرين ، التعاون ع) التسامح , التواضع للجميع ، محبة المواطنين لبعضهم البعض ، االحترام , التالحم وعدم اإلنق

( 2016( ، ) الرفانى ،2013( ، ) الخوالدة ، 2018البر والتقوي، المسؤولية ، األمن الفكرى والسالم ( !!! ) سويدان وأخرون ، 
 ( .2014، ) العقيل ،
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وقد اتضح من نتائج األبحاث والدراسات الميدانية أن قيم المواطنة واإلنتماء قد تذبل أحيانا أوتختفي على حساب انتماءات أخرى 
صغيرة ، هذا إلى جانب ضعف المؤسسات اإلجتماعية في ترسيخ هذه القيم , والجهل بالدين وبالسياسة ، وتحجيم الحرية المعتدله 

لى الشفافيه والمحاسبية ، وانتشار التصنيفات والتمايزات اإلجتماعية،وقلة الفرص ، وتراجع مستوى جودة الحياة ، والفكر الحر، واإلفتقارإ
 هـ ( .1426(,) العامر ,2011هـ ( ، ) الخليل ,  1435(,)الخطيب،2004وضياع الحقوق ) كوثراني،

ه دونما مبالغة تتجاوز حدود الشرع ، مع األخذ بعين ومن مبادئ الشرع اإلسالمي أن حب الوطن من اإليمان كعالمة من عالمات
اإلعتبار أن كراهية الوطن أمر اليجوز شرعا . ويرى أكثر المثقفين أن اإلنتماء للوطن يتعدى مسألة المشاعر واألحاسيس إلى 

لوطن بداع. كما إن اإلنتماء لالحضور اإلبداعي على المستويين الثقافي والعلمي ، وأن افتقار أمة للهوية قد يؤدى إلى زيف ذلك اإل
يعتمد على اإللتزام واإلنضباط والتضحية والفداء والعمل والجد والكفاح وتأدية الواجبات بنزاهة وصدق،واحترام المواطنين والمقيمين ، 

 والمحافظة على مكتسبات الوطن ومدخراته ،والغيرة على الوطن
 هـ ( . 1430)العبد القادر،(, 2012( ,) صباح،2009( ، ) بدران،1425)الزنيدى، 

 ظومن أهم قيم اإلنتماء والمواطنة التى يتعين الحرص على امتثالها واكتسابها الحرية المنضبطة ، واحترام المواطنين والمقيمين ، والحفا
ة المشكالت لمعالج على الواجبات والحقوق ، والتعلم الحق ، واإلعتزاز بالدين ، وفهم طبيعة المجتمع وطريقة عمل مؤسساته ، والسعى

القائمة فيه ، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة،واإلنفتاح العقلي , واحترام القانون والسير بموجبه ، وتغليب اإلنتماء 
 ( .2004هـ ( , ) كوثراني ،  1438( , ) معمار ،  1992للوطن على سائر اإلنتماءات الصغيرة ) أسعد ، 

والمواطنة في عالم الحاضر عزوف الشباب عن الزواج ، والبطالة بأنواعها،وهدر الوقت،والمبالغات  وممايتناقض مع اإلنتماء
 ,اإلجتماعية, وكسر القواعد واألنظمة, والشذوذ واإلنحالل , وسوء اإلنتماء لألسرة والوالدين , والخيانة , واألفكار السلبية عن الوطن 

هـ ( ,  1435,والعنف,والعزوف عن التحصيل الدراسي الجيد , والشذوذ والمعاكسات)الخطيب,والكبرياء , والتشبه باألخرين , واإلدمان
 هـ ( . 1424هـ (,)الخطيب, 1417)الخطيب, 

ومن أهم الممارسات التى تعزز اإلنتماء والمواطنة بين الشباب وغيرهم الصبر عند الشدائد ، وتقدير مصالح األمة والوطن ، والعمل 
نضباط في جميع الشؤون الخاصة والعامة ، والمحافظة على الدين والقيم الدينية واألخالقية, وعدم اإلستعجال في بعلم ودراية، واإل

إصدار األحكام , وعدم التعسف في استعمال الحقوق , واإلنتفاع بالموارد بقدر الحاجة , وحماية المصلحة العامة ، والسعي لجبر 
( , ) رجيعة ,  2014هـ ( ) العقيل والحياري ,  422عند اإلختالف وحل النزاعات ) الخطيب ،العثرات والنقائص ، وتصدير اإلحترام 

2007. ) 
والجامعة هي من أهم المؤسسات اإلجتماعية التى تحتضن الشباب في مرحلة اإلعداد والتأهيل للعمل وللحياة الزوجية واألسرية . 

الغ األهمية ، ويعد ضرورة مجتمعية . ويمكن للجامعة أن تقوم بهذا الدور عبر ولذلك فإن دورها في إكتساب هذه الشريحة الطالبية ب
وسائط متعددة , ومن األهمية بمكان أن يكون هذا الدور رمزا من رموز جهودها ومنافساتها مع غيرها , وأساسا لمختلف فاعلياتها 

 ( .2017( , ) عساف والعاجز ، 2017(، )العيد وزمالؤه ،  2017العلمية والبحثية والخدمية) عيسى وشكرو، 
 :مشكله الدراسة 

رغم أن الجامعة تقوم بإعداد الشباب للحياة المهنية وللحياة اإلجتماعية بشكل واضح بغض النظر عن سلبيات هذااإلعداد ، فإن 
و ذلك إلى أن هذا الدور ه دورها في غرس قيم اإلنتماء والمواطنة يبدو ضبابيا قياسا إلى األدوار األخرى . وربما يعزى السبب في

دور ضمني اليظهر كثيرا في المناهج الدراسية التخصصية . إن موضوع إكساب الطلبة في الجامعة لقيم اإلنتماء والمواطنة ليس 
ليا, عمن باب الكماليات التعليمية ، بل هو جوهر اإلعداد والتأهيل سواء أكان ذلك في برامج البكالوريوس،أو الدبلوم,أو الدراسات ال
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أو التدريب . ذلك أن األقسام العلمية بالجامعة تقع عليها مسؤولية هذا الدور . ويتعين خالل قيامها بهذا الدور أن تسير في 
خطين متوازيين هما خطا اإلكساب والترسيخ من جهة ، والتعزيز والمساندة من جهة أخرى . ويدل الترسيخ على عناصر تقوم بها 

 من أجل الميي  قدما في صالح اتجا  البناء والغرس لهذ  القيم ، بينما يدل التعزيز على ممارسات الجامعة حاضرا ومستقبال
 -وعناصر سابقة تعمل الجامعة على اإلستمرار فيها . ومن المهم أن يندرج تحت هذا الدور :

 تقدير تاريخ الوطن .1
 رية للوطن .إدراك المقومات الثقافية والجغرافية والطبيعية واإلقتصادية والحضا .2
 استيعاب مكانة الوطن عربيا وإسالميا وعالميا  .3
 المشاركة المجتمعية في بناء المجتمع  .4
 الوعي بالحقوق والواجبات الوطنية  .5
 استشعار المسؤولية تجاه الوطن في حمايته والذود عنه  .6
 المقدرة على التعامل اإليجابي مع األنظمة والقوانين  .7
 الرفيعةالتمثل األخالقي بشخصية الوطن  .8
 تحقيق مبادئ التعارف الشرعية مع المواطنين  .9

وفي الوقت نفسه البد من تهيئة الشباب لتقبل متطلبات هذا الدور ، واإلنغماس فيه , وأن تعتمد الجامعة على تحسين مفهوم ومبادئ 
ة لدى هؤالء قيم اإلنتماء والمواطن القدوة الحسنة خالل قيامها به . فتعمل على تذليل العقبات التى تعوق جهودها في ترسيخ وتعزيز

الشباب،واإلبداع في تقديم نماذج متطورة لهذا الترسيخ والتعزيز . فقد تكمن المشكلة أحيانا في أن بعض القائمين على مثل هذه األمور 
 ( . 435لديهم ضعف في اإللمام بأهمية وقيمة إكساب الطلبة اإلنتماء والمواطنة)الخطيب،

في دراسة لها عن دور جامعة الباحة في تنمية قيم الوالء لدى طالباتها أنه توجد بعض المصاعب في  2015م وقد بينت توفيق عا
 ( .2015حسن القيام بهذا الدور) توفيق ,

حول دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى الطلية من وجهة نظر األساتذة أن  2017كما أظهرت دراسة العيد وزمالئها عام 
 (.2017تقوم بدور جيد في تنمية هذه القيم لكن هنالك تفاوتا في مدى هذا اإللتزام بين الكليات)العيد وزمالؤها, الجامعة 

فقد اتضح من نتائجها أن النشاط الثقافي واإلجتماعي في الجامعة له دور بالغ األهمية في تنمية  2017أما دراسة الحربي وسويلم عام 
 إلى جانب أنوع النشاط األخرى ) الرياضي،المسرحي، اإلبداعي ، الكشفي ( قيم المواطنة لدى طلبتها ، هذا

 ( . 2017) الحربي وسويلم 
م أن هناك مستوى مرتفعا للمواطنة لدى طلبة الجامعة وأن الوالء للوطن يمثل أعلى قيم  2016وكشفت دراسة الثبيتى وحسن عام 

تمع ، والمسؤولية األخالقية تجاه المجتمع وأن الطالبات أكثر التزاما من الطالب ، المواطنة ، هذا إلى جانب قيمة اإللتزم بمعايير المج
وأن الطلبة الخريجين أكثر التزاما بهذه القيم من الطلبة المستجدين ، وأن دور الجامعة فعال بدرجة عالية في تنمية قيم المواطنة لدى 

 ( .2016الطلبة ) الثبيتي وحسن ، 
في مصر حول قيم المواطنة وسبل تعزيزها لدى طلبة الجامعة أن طلبة  2015ة التى قامت بها توفيق عام واتضح من نتائج الدراس

الجامعة في العديد من المواقع العربية لديهم خلل واضح في ثقافتهم السياسية ، وفي مدى التزامهم بالهوية ، عالوة على العزوف عن 
اب الثقافي ، وأن هناك حاجة إلى تفعيل الدور التربوى ألعضاء هيئة التدريس المشاركة في قضايا المجتمع واإلحساس باإلغتر 

 ةوالمناشط الطالبية ومبادرات الطلبة أنفسهم ، والمقرارت الدراسية ، واإلدارة الجامعية لتعزيز أوغرس قيم المواطنة واألنتماء لدى طلب
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جامعة في تنمية قيم المواطنة وتمثلها لدى الطالب في ظل حول دور ال 2017( . أما دراسة علي عام 2015الجامعة ) توفيق ،
تحديات العولمة فقد أظهرت نتائجها أن هناك عالقة إيجابية بين غرس قيم تنمية المواطنة في الجامعة والتماسك اإلجتماعي ، وأنه 

 العولمة ، كلما زادت فرص النجاح فيكلما حرصت الجامعة على متابعة القيام بهذا الدور ، السيما في ظل المتغيرات المفروضة من 
(. وبينت نتائج البحوث والدراسات وأوراق العمل التي قدمت في مؤتمر الهوية الوطنية 2017ترسيخ قيم المواطنة لدى طلبتها )علي،

والمواطنة  بجامعة شقراء , أن دور الجامعات أساسي جدا في تنمية قيم اإلنتماء 2030في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 
 هـ (.  1441والهوية)جامعة شقراء, 

ومماسبق يتيح أن دور الجامعة في تنمية قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبتها هو دور جوهرى جدا في إعدادها وتأهيلها لهم ، 
 وفي ضوء ذلك تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي :

 ما الدور الذى يمكن أن تقوم به الجامعة في ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبتها ؟ 
 -ويتفرع عن هذا التساؤل األسئلة التالية :

 ما دور الجامعة ممثلة في أعضاء هيئة التدريس بها ومناشطها في  – 1س
 ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبتها ؟         

 ما أهمية النشاط الطالبي في الجامعة في ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء  – 2س
 والمواطنة لدى طلبتها ؟         

 ما النماذج المناسبة لتفعيل دور الجامعة في ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء – 3س
 والمواطنة لدى طلبتها ؟         

 وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبتها ؟ ما المعوقات التي قد تعوق دور الجامعة في ترسيخ – 4س
 أهمية الدراسة

 أن قيم اإلنتماء والمواطنة من أهم قيم المنظومة التربوية للنظام التعليمي . .1
أن التربية اإلسالمية في جذورها وأصولها تؤكد على الصلة الوثيقة بين الفرد والمجتمع، وضرورة قيام الفرد بواجباته تجاه المجتمع  .2

 بما يحقق المصلحة العامة: ، و 
أن تاريخ التربية يؤكد على أن قيم اإلنتماء والمواطنة كانت والزالت مسألة جوهرية قي إطار تعدد مجاالت التفاعل بين التربية  .3

 والمجتمع .
متغيرات اإلقليمية الالحاجة إلى ترسيخ هذه القيم في هذه المرحلة التاريخية الصعبة التي تمر بها البالد بفعل الضغوط والعوامل و  .4

 والدولية المحيطة بها .
أن من أبرز مهام التربية تكوين المواطن الملتزم عبر التنشئة اإلجتماعية السليمة لتحقيق الوحدة واللحمة بينه وبين مجتمعه ،  .5

 وتحصينه ضد التيارات المنحرفة المختلفة التي قد تؤثر عليه .
الحاجة إلى تطوير صيغ مستحدثة لترسيخ قيم اإلنتماء والمواطنة لدى الطلبة تتجاوز األساليب التقليدية التى قد التتناسب مع  .6

 طبيعة هذه المرحلة التاريخية من تطور البالد 
 ى طلبتها .والمواطنة لد قد تدعم نتائج الدراسة توجهات الجامعة نحو زيادة فاعلية دورها في تنمية أوترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء .7
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قد تساعد نتائج الدراسة الباحثين والباحثات على التصدى لبعض المصاعب التي تعترض دور الجامعة في ترسيخ وتعزيز قيم  .8
 اإلنتماء والمواطنة لدى طلبتها بالبحث والدراسة .

 
 أهداف الدراسة

 ز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبتها.تحديد الدور التربوي الذى يمكن أن تقوم به الجامعة لترسخ وتعزي .1
التعرف على أهمية قيام الجامعة من خالل أعضاء هيئة التدريس بها ومناشطها المختلفة بدورها في ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء  .2

 والمواطنة لدى طلبتها.
 نة لدى طلبتها.تحديد بعض النماذج المناسبة لتفعيل دور الجامعة في ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواط .3
 رصد أهم المعوقات التى قد تعوق دور الجامعة فى ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبتها. .4

 منهجية الدراسة 
 تعتمد الدراسة الحالية على 

د جمع نالمنهج الوصفي ) تحليل المضمون ( ويستخدم لوصف التجارب الدولية فى ترسيخ قيم اإلنتماء والمواطنة ، واليتوقف ع
المعلومات والبيانات عن هذه التجارب ، بل يعمل على تصنيفها وتنظيمها والتعبير عنها كميا وكيفيا للوصول إلى فهم أوضح لهذه 

 التجارب لإلستفادة منها محليا
 (. والمنهج الوصفي عبارة عن : 189، ص.1987) عبيدات،

موضوعي منظم للمحتوى الظاهر لموضوع تعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة اسلوب من أساليب المنهج العلمي يستهدف تقديم وصف كمي 
كما وردت في بعض مصادر التربية اإلسالمية وكتابات العلماء والفالسفة والوثائق الرسمية الصادرة عن الدول أو عن المنظمات 

ي العمل وتعزيز القيم واإلنتماء والمواطنة ف توفير وترسيخ التربوية اإلقليمية . ويتم في هذاالمنحى البحث عن إجابات تتعلق بمدى
 ( 163- 148هـ ,  1432الجامعي.)نورى ,

 كما إن المنهج الوصفي
يسعى للتعرف على المعايير والمؤشرات التى يمكن من خاللها معرفة مدى تحقق اإلجراءات الكفيلة بتعزيز ترسيخ قيم اإلنتماء  

ساليب الحديثة في هذا النوع من التعزيز , وتحديد بعض المتغيرات اإلجتماعية والثقافية والمواطنة في التعليم ، عالوة على معرفة األ
 جذات الصلة بترسيخ قيم اإلنتماء والمواطنة في التعليم , واستطالع أراء الخبراء التربويين حيال ذلك . وتعتمد الدراسة أيضا على المنه

ة والبراهين التي تظهر أهمية قيم اإلنتماء والمواطنة وضرورة إكسابها للطلبة في األصولي المستند إلى اإلستنباط بغرض معرفة األدل
مصادر التربية اإلسالمية، وتصنيف هذه األدلة والبراهين , وتحديد مواطن داللتها ،وكشف مواطن الغموض )إن وجدت (، ومعرفة 

وهذا في جملته يعد جزء من تطبيقات المنهج الكيفي  ( ,207-198,  1437مايعزز ضرورة ترسيخ هذه القيم لدى الشباب ،) أسرة ,
 في البحث العلمي .

 حدود الدراسة 
 تحد الدراسة موضوعيا من خالل تركيزها على دور الجامعة في ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبتها . .1
 بي تحد الدراسة مكانيا باعتبارها تعتمد على أراء ثلة من الخبراء من الوطن العر  .2
 م( .2019/2020هـ )  1440/1441تحد الدراسة زمنيا باعتبارها تطبق خالل العام الدراسي الجامعي  .3
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 مصطلحات الدراسة
 : قيم اإلنتماء , يرى المثقفون أن اإلنتماء هو كل عمل خيري يعود بالنفع على المجتمع .ويرى الخبراء أنه أهم قيم اإلنتماء هي- 
 اإلنتساب للبالد وتمجيد أهلها  .أ

 اإلعتزاز بالمواطنين واللغة والعقيدة والتراث والعادات والتقاليد  .ب
 ( .2020يناير  7: أنوع اإلنتماء وأهميته ,  sotor .comاإلستعداد للتضحية من أجل الوطن )  .ت
 : قيم المواطنة . يرى الخبراء أن قيم المواطنة تغطي عددا من المجاالت أهمها-  
 لوالء الوطني ا .أ

 التمسك بالهوية الوطنية  .ب
 العمل المشترك والفاعل الرسمي والتطوعي  .ت
 فهم وتطبيق األنظمة والقوانين  .ث
 المحافظة على الحقوق وأداء الواجبات  .ج
 التسامح واإلعتدال .ح
 اإلعتزار بالتاريخ  .خ
 اإلعتزاز بالمنجزات الحضارية المحلية والعالمية  .د
  دور الجامعة في ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبتها ويقصد به في هذه الدراسة ماتقوم به الجامعة من جهود

وفعاليات في المناشط التدريسية وفي األنشطة الطالبية من أجل غرس هذه القيم وترسيخها لدى الطلبة ) 
Delanty,2003(,)NUSSBAUM,2006( )OSLER, 2011  ) 

 اإلطار النظرى والدراسات السابقة 
 ينظر الخبراء إلى أن الوالء واإلنتماء هما من عناصر المواطنة , وهما اللذان يجسدان معنى المواطنة عمليا . وقيم اإلنتماء والمواطنة

لصعود أو د كبير عن مدى اهي قيم مكتسبة تقبل النماء والزيادة , كما يمكن أن تنحسر وتذبل . ونوع البيئة القائمة هو مسؤول إلى ح
الهبوط في تجسيد هذه القيم في المجتمع المحلي بجميع شرائحه . وقد اتضح من دراسات عدة أن هناك تحديات كثيرة تواجه ترسيخ 

 ( .2007هـ (,)اليحيوي,  1434هـ (,)بكر,1420هـ (,) الخطيب,1426وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة )العامر, 
أن المواطنة البد وأن تفهم في سياقات الوالء واإلنتماء الوطني . ذلك أن المواطنة هي نظام شامل يجمع  2004ويوضح كوثراني عام 

عناصر إجتماعية وثقافية وسياسية تفرض حقوقا وواجبات ينبغى أن تراعى . كما إن المواطنة بالمفهوم المعاصر تشتمل على ضوابط 
تماعية والسياسية , هذا إلى جانب مشاركة المواطنين في سياسة المجتمع , وتعزيز العادات أخالقية وأداب وسلوكيات توجه الحياة اإلج

 ( 2004والتقاليد ) كوثراني , 
 وويشير مفهوم اإلنتماء إلى اإلنتساب إلى الدولة دون أن يلغي ذلك اإلنتساب اإلنتماءات الصغرى كاإلنتماء األسرة , أو إلى القبيلة , ا

إلى العشيرة والشعب , لكن هذه العناصر تدعم العنصر األكبر وهو اإلنتساب للدولة أو اإلنتماء لها . فاإلنتماء هو إلى العائلة , أو 
وق قبعد مكاني بينما الوالء هو بعد عاطفي , على أن اإلنتماء يرتبط بالوالء كثيرا , أما المواطنة فتركيزها أكثر على البعد المتعلق بالح

 ( . 2017هـ (,) العيد وزمالؤه 1434ة والجامعة اإلسالمية ,والواجبات) جامعة طيب
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 العوامل المؤثرة على قيم اإلنتماء والمواطنة 
  -هناك عدد كبير من القوى ذات صلة بقيم اإلنتماء والمواطنة يراها العديد من الخبراء . ومن أهم هذ  القوى مايلي:

 ثقافيا , وأخالقيا , ودينيا .العوامل ذات الصلة باألسرة بيولوجيا , عاطفيا , و  .1
العوامل ذات الصلة بالبيئة وتشمل التطورات من بيئة األسرة إلى البيئة المحلية , والتطورات من البيئة المحلية إلى مجتمع الوطن  .2

 , والتطورات من مجتمع الوطن إلى المجتمع العالمى .
 العوامل ذات الصلة بالنواحي العرقية كاللون والشكل ونحوها . .3
العوامل ذات الصلة بالمتغيرات الثقافية والتاريخية كالتراث, المساواة , المعتقدات , اللغة , العادات والتقاليد وفهم الماضي  .4

 واستشراف المستقبل , وفهم قدر األنبياء عليهم الصالة والسالم .
ت , ذةوالغيبيات والكهانة , واألحالم , والنبوءاالعوامل ذات الصلة بالمتغيرات الدينية وتغطى اإلنتماء الروحي ونبذ السحروالشعو  .5

 واإليحاءات بحيث تكون هنالك مواءمة بين معتقدات الفرد ومجتمعه .
العوامل ذات الصلة بالمتغيرات اإلقتصادية كاألمن اإلقتصادى , والتكامل الطبقي , وتعزيز طموحات الشباب,وتوزيع الثروة أما  .6

 اطنة فمن أبرزها: العوامل التي تعيق اإلنتماء والمو 
 صراع األيديولوجيات داخل الوطن الواحد  .1
 قلة الوعي بأمور السياسة والفكر  .2
 الفساد اإلداري والمالي  .3
 إهمال حاجات الشباب .4
 زيادة نسبة البطالة  .5
 اإلقتصاد المتردي  .6
 ( . 1992, هـ (, ) أسعد  1434اعتالء غير العارفين المناصب القيادية)جامعة طيبة والجامعة اإلسالمية ,  .7

ة يوتعتمد تنمية قيم اإلنتماء والمواطنة كثيرا على نماذج القدوة الحسنة , والبيئة المشجعة,وعلى ارتقاء سلوكيات المواطنين , وعلى الحر 
إلسالمى ) افي سياقها المشروع , وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة اإلجتماعية وتعزيز مفهوم اإلنسان الصالح كما ورد في التوجيه 

 م( , 1992هـ (, ) أسعد ,  1425الجندى , ب ت ن ( , ) الزنيدى , 
 هـ ( . 1422) الخطيب , 

 دور الجامعة في ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى الطلبة
ة لدى طلبتها , نتماء والمواطنتستطيع الجامعة أن توظف العديد من إمكاناتها المادية والبشرية واألنشطة والبرامج لترسيخ وتعزيز قيم اإل

 -وذلك على النحو األتي :
 المناهج والبرامج األكاديمية  .1

حيث من المفيد أن تشتمل المناهج والبرامج اإلكاديمية على مجموعة من النصوص المباشرة أو الضمنية التي توضح للطلبة أهمية 
 الشرعية من جهة ، وكما تتطلبها قواعد النشأة والتكوين . واليكون التركيزتمثل واكتساب قيم اإلنتماء والمواطنة كما تظهرها النصوص 

 ةمنصبا على المعلومات فقط , بل يتجاوزه إلى المهارات وبناء اإلتجاهات , ومن أهم مايدعم ذلك كله اإللتزام بالمكونات الثقافية الوطني
ات التى يمكن من خاللها التعرف على مدى تنفيذ هذا الدور )اإلتربي كلها في القول والعمل . وتوضع لذلك المعايير المناسبة والمؤشر 

 ( .2014( , )المغازي , 2007,
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 أساليب التدريس والتقويم  .2
حيث يتعين أن يكون التدريس مراعيا لجوانب تنمية اإلنتماء والمواطنة لدى الطلبة عبر مواقف متنوعة تبلور نظرية التدريس المتمحور 

الطلبة هم المنظمون وهم المستفيدون من نتائجها . ولكى يتم ذلك البد من تنوع أساليب التعليم والتعلم , واإلعتزاز حول الطلبة , يكون 
بالطالب أو الطالبة ومكانته , وأن يوظف ذلك إلطالق إبداعات الطلبة , وتنمية حب الوطن , واإللتزام بالهوية وتخطي مصاعب التعلم 

 (.2018اح الذهني ) كارا , , ومساعدة الطلبة على اإلنفت
 غرس التجانس الثقافي  .3

ذلك أن اإلختالفات بمختلف أشكالها وألوانها داخل المجتمع الواحد هي مفتاح اإلبداع وليست مبررا البتة للخالف , بل هي أساس 
والتراحم  ذكي التعاون والتوادالتعارف مما يجعل من المنافسة في الخير منهج حياة , ويرسخ البعد عن التشرذم والتكتل السلبي , وي

والتكامل وتغليب المصلحة العامة , وتغيير اإلتجاهات السلبية نحو العمل واإلنجاز إلى اتجاهات إيجابية بحيث تتمكن الجامعة من 
لمدنية والعمل ا إعادة بناء التجانس الثقافي عوضا عن أن تكون أدوارها تقليدية في هذا اإلتجاه . ويندرج تحت هذا كله تعزيز التربية

التطوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة , واحترام اإلختالفات والتراث وإعادة إنتاجه وتصديره بأساليب حديثة , ونبذ كافة أشكال 
 ( . 2018الممارسات التي تصنع الفرقة واإلنقسام )كارا , 

 السعي إلعادة بناء الشخصية الوطنية الثقافية لدى الطلبة . .4
ا من األمور من أهمها تطوير أساليب التفكير والتعبير عند الطلبة للفهم السليم وتجريد الطلبة من التبعية الثقافية لكل ويتطلب ذلك عدد

ماهو خارج عن الحدود المشروعة , وإلغاء المتناقضات الثقافية , وربط الدين بشؤون الحياة كلها , وترسيخ الثقة اإلجتماعية بالدين 
ه وسلم وبالواقع وبالمستقبل وبالماضي , مع ترشيد فهم الطلبة لمفهوم اإلنفتاح والعولمة , والمراجعة الدقيقة وبالرسول صلى هللا علي

 (. 2015لطرائق تشكيل الذهنية النمطية )الشافعي واخرون,
 لتربوية ,ترسيخ مبادئ التكامل بين أدوار الجامعة المختلفة العلمية والثقافية واإلجتماعية والسياسية واألخالقية وا .5

فتكون الجامعة منبرا للتصحيح المعرفي والثقافي لتأصيل اإلنتماء والمواطنة , ومكافحة اإلنحالل بشتى صوره , مع اإللتزام بدورها في 
 المسؤولية اإلجتماعية , والقضاء على مشكالت التفكير األحادي أو اإلزدواجية في السلوك , أوالطمع واإلستحواذ , والكذب , وأستمراء

األخطاء واإلنحرفات والدجل والنفاق اإلجتماعي والخوف والمراوغة والتدليس والهروب من الواقع , وغرس الطمأنينة واإليثار ) حيدوري 
 ,1440. ) 
 غرس القناعة لدى الطلبة لإلعتزاز بالهوية الثقافية ,  .6

هـ (  1432هـ ( ,) البديوي,1430مع الغير ) العبد القادر,وترك سلوكيات التعميم واإلثارة,مع ترسيخ اإللتزام بالقانون وحسن التواصل 
 ( .2014هـ (,) جيدوري ,  1434(,) الخطيب وأخرون 2004,)كنعان,

 نماذج ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة بالجامعة
 -تها من بينها :هنالك أليات عديدة يمكن اتباعها من أجل ترسيخ الجامعة وتعزيزها لقيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلب

 مجلس شورى الطلبة . .1
 التربية المدنية الجامعية . .2
 تفعيل وسائل التواصل اإلجتماعي . .3
 تفعيل العمل التطوعي  .4
 أنشطة التعود على طاعة النظام والقانون. .5
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 مناشط مراقبة األداء  .6
 مناشط تشجيع النزاهة ومحاربة الفساد . .7
 إكساب الطلبة مهارات حل المشكالت. .8
 تفعيل مهارات الطلبة في البحث العلمي في مجال اإلنتماء والمواطنة.  .9

 هـ ( , 1438إيجاد مقرردراسي للثقافة المدنية ) معمار ,  .10
 ( ,2009(,) بدران , 2012هـ(,) صيام, 1430) العبد القادر, 

 هـ ( .1425(,) الحامد , 2013(, ) الدويرى, 1434)السحمرواي,
 المتغيرات العالمية المعاصرة وانعكاساتها على ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبة الجامعة 

تعتري البيئة الثقافية تحديات عديدة تؤثر بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة على قيم اإلنتماء والمواطنة لدى الشباب السيما في 
تحديات تطور النظم السياسية والدستورية ,وظهور دولة المؤسسات , وقضايا المرأة , مستوى الدراسة الجامعية ومن ضمن هذه ال

وجوانب الحقوق المدنية , وتغير أنظمة الحكم والسياسة , والشورى والديموقراطية , وتغيرات مفهوم المجتمع المدني , والعولمة , 
, وعناصر الهوية , والحرية واإلنفتاح , والصراع بين العولمة وحركات السياسة المضادة كااألمركة والغربنة واإلستشراق ونحوها 

 ,والديموقراطية , واإلنحرفات الفكرية والعقدية , واإلستبداد السياسي , والتعدي على حوزة العروبة واإلسالم , والكيل بمكاييل مختلفة 
 ني الحديث . وهي تحديات يتعايش معها المجتمع الطالبىواإلنحياز الثقافي والسياسي غير العقالني , واألمن الوطني , والمجتمع المد

في الجامعة بشكل يومي تقريبا , وقد يؤدى تعايشه معها إلى حدوث اختالالت عديدة في فهم ماهو صحيح مقابل ماهو غير صحيح 
حد,والتهديدات الخارجية وتعدد اإلنتماءات في وقت واوما هو موثوق مقابل ماهو غير موثوق , وما هو ثابت مقابل ماهو متغير , 

ما قد يؤدى موالجامعات تجد نفسها محاطة بمثل هذه المؤثرات بها  –تقسيم الدول إلى دويالت صغيرة , واإلرهاب والعنف  الرامية إلى
( هـ 1417هـ (, )الخطيب,1425( , ) الحامد ,  2013إلى مصاعب جمة فى قيامها بأدوارها المنوطة بها بشكل دقيق ) الدويري , 

 هـ ( . 1422هـ ( ,) الخطيب ,  1420,) الخطيب , 
 المواطنةدور الجامعات في ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء و 

يرى المنظرون في أنحاء مختلفة من العالم أنه من المنطقي جدا أن يكون لكل برنامج دراسى فى مستوى الجامعة ارتباط  بقيم اإلنتماء 
الفهم الديموقراطي والتقدم الذى يعتبر أساس التعليم العالي في عدد ليس بقليل من دول العالم  والمواطنة . ذلك أن التعليم هو مركز

العظمى , على الرغم من التحديات التي قد تعترض ذلك . حيث يرى البعض أن التعليم الجامعي هو تعليم للصفوة , وأنه يخل بقواعد 
الجامعى القائم على األبعاد الدينية قد يكون من مصادر الديمقراطية شريطة اال النظام الديموقراطي فى مواقف شتى , كما إن التعليم 
 ( . HARKAVY,2006تؤثر المعتقدات الدينية على خط سير الديموقراطية ) 

,  عولذلك , فإن من أول خطوات صناعة الديموقراطية فى نظم التعليم الجامعى من أجل ترسيخ قيم اإلنتماء والمواطنة أن يكون للجمي
ويرتبط بالمجتمع , ويعمل على مساعدة المجتمع على تخطي مشكالته , بل إن الجامعات يمكنها أن تساعد المدارس المختلفة في 
التعليم العام ليكون توجهها في صالح بناء النظام الديموقراطي وتحقيق العداله اإلجتماعية . كما إن صحة المجتمع المحلي تتوقف 

يموقراطي في الجامعات لترسيخ قيم اإلنتماء والمواطنة في المجتمع . وتظهر العديد من التوجهات العالمية على مستوى النشاط الد
 المعاصرة أن المسؤولية اإلجتماعية المدنية للجامعات أصبحت رسالة عالمية األن 

 ( .  2015( , ) الدوريلة ,  2010) عمارة , 
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الجامعات يمكنها أن تلعب دورا واسع المدى في ترسيخ قيم اإلنتماء  أن 2017عام  BONI AND CALABUIGوبينت دراسة 
 والمواطنة العالمية لدى طلبتها من خالل تعزيز التعاون الدولى , والبرامج اإلرتقائية, والجهود الطالبية 

 (BONI AND CALABUIG ,2017  ( ووفقا للجمعية الوطنية للطالب.)NUS ) 
NATIONAL UNION OF STUDENTS 

إن التعليم العالي برمته مسؤول عن بناء المواطنة الفعالة . ويتم ذلك من خالل ترسيخ قيم اإلنتماء والمواطنة العالمية من جهة . ومن ف
 , NUSخالل تعزيز مبادئ الديموقراطية والعمل التطوعي والمسؤولية المدنية المحلية وتنمية المجتمع ومؤازرة التنمية المستدامة )

2014 )  . 
أن الجامعات يمكنها رفد التعليم من أجل المواطنة بشكل كبير نظريا وعمليا . ذلك أن الجامعات تقوم  2014عام  MATSUDوبينت 

بترسيخ المشاركة الشبابية في مختلف جوانب المواطنة , وإذكاء روح التنمية اإلقتصادية لرفع مستوى الممارسة الجامعية في السوق 
كلما تمكنت الجامعات من إعداد المواطن بشكل جيد كلما أدى ذلك إلى ترسيخ قيم اإلنتماء والمواطنة لدى  التنافسية للعمل . وأنه

 ( . MATSUDA, 2014الطلبة , وكلما انعكس ذلك على األداء المتميز وتحقيق عائدات كثيرة ومتنوعة ) 
أو ترسيخ اإلنتماء والمواطنة لدى طلبتها يمتد ليغطي  وأظهرت العديد من الدراسات العربية واألجنبية أن دور الجامعة في تعزيز

 التوعية بقيم الشورى,والمسؤولية اإلجتماعية , وفهم النظام السياسي واإلجتماعي وفهم العالم المحيط , وإدراك دور المواطن في المجتمع
 ( .2017( ,) البدرى ,  2016وتنميتة ) اللمكي ،

تعترى البلدان في الوقت الحاضر , بما في ذلك البلدان األكثر تطورا , مثل المصاعب وعلى اعتبار أن هناك تحديات متنوعة 
واألزمات اإلقتصادية والتوظيف , والمصاعب واألزمات الصحية بأنواعها , والظروف اإلجتماعية المتقلبة وتأثيراتها على أنماط متعددة 

ة باإلنحرافات الجنسية والعقدية , واإلكتئاب والعزلة والهجرة , والتفكك من اإلنتماءات لدى األفراد , والمشكالت األخالقية المرتبط
نة طاألسري , واإلنحالل في العالقات , والتمرد , والجحود والنكران , والهروب من البيوت , واإللحاد وغيرها , فإن ترسيخ اإلنتماء والموا

 يصبح مصدرا مهما لتخطي هذه األزمات والعوائق
 هـ ( .1430( , ) البكر ,  2016( , )الحشمان ,  2018,) العبد القادر 

 .قيم المواطنة   يرسخوقد أشار الخبراء إلى أن هناك عالقة قوية بين اإلنتماء والمواطنة . فاإلنتماء 
 ( 2006(,)أحمد, 2003والمواطنة بحد ذاتها تعزز قيم اإلنتماء)وطفة,عبد الغفور,

وهناك مصطلح يرتبط بكل من اإلنتماء والمواطنة وهو مصطلح الوالء الذى يعني النصرة والمحبة واإلخالص والعمل لما يتم  
اإلخالص له , وأن الوالء الصحيح اليكون لشخص بل لقضية أو عقيدة , بينما يعبر اإلنتماء عن اإلنتساب أكثر,وهناك خصائص 

 ( ,2006ء والهوية والمواطنة , وهي في جملتها مفاهيم متشابكة يصعب الفصل بينهما )أحمد , وسمات تحدد كال من اإلنتماء والوال
 ( ,  2016( ,) اللمكي ,  2018( , )عتامنة , 2014( , ) أبو حشيش , 2014هـ (, ) أحمد , 1434) العطوى, 

التقاليد ,واألغاني الوطنية , والمواطنة الرقمية , وهناك في الوقت جوانب رمزية ذات صلة وثيقة باإلنتماء والمواطنة مثل العادات و 
هـ ( 1434( ,) الباز ,  2016تسعي الجامعات إلى ترسيخ أهميتها وقيمتها اإلعتبارية باعتبارها من مقومات الثقافة المحلية) السودى ,

( ,) كار ,  2018بوزدوجان , ( , )  2017( , ) عيسى وشكرو , 2010( ,) عمارة , 2014(، ) إسماعيل ,  2015,) إسماعيل , 
 ( . 2014( ,) الدويلة ,  2018
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وتجدر اإلشارة إلى أنه قد عقدت خالل السنوات القليلة الماضية لقاءات علمية مهمة ذات صلة بموضوع تعزيز اإلنتماء والمواطنة 
 -من أبرزها :

 العربية السعودية .( في المملكة  2019الملتقى العلمي حول ) المواطنة الرقمية / يناير .1
 ( بدولة قطر . 2018المؤتمر العلمي حول ) الشباب والمواطنة الفعالة / مارس  .2
 بدولة الكويت . 2016الملتقى العلمي السنوى لتعزيز الوالء واإلنتماء نوفمبر ,  .3
 , بسلطنة ُعمان . 2018ندوة حول إدماج التربية للمواطنة في برامج إعداد المعلمين , أكتوبر ,  .4
 , بمملكة البحرين . 2018شروع ) المدرسة المعززة للمواطنة ( سبتمبر , م .5
 . 2019برنامج ) التربية األخالقية ( بدولة االمارت العربية المتحدة " منصة مديري المدارس , يناير ,  .6

 ب .وهذه اللقاءات تم خاللهت اإلسهاب في تبيان أهمية ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطمة لدى الشبا
 رؤى الخبراء المشاركين في الدراسة الميدانية

تم تطبيق تحليل المضمون على مجموعة من الخبراء في الوطن العربي وخارجه ممن أعدوا دراسات أو قاموا بتأليف كتب عن تعزيز 
 -الي يبين نتائج التحليل :وثيقة . والعرض الت 62وترسيخ قيم اإلنتماء والمواطنة , وبلغ عدد وثائقهم التي خضعت لتحليل المضمون 

 اوال / أهمية قيام الجامعة بدورها في ترسيخ وتعزيز اإلنتماء والمواطنة .
 تساعد الجامعة الطلبةعلى كل مايحقق تقديرهم لوطنهم  .1
 تسعى الجامعة لجعل الطلبة يدركون المقومات الثقافية والجغرافية والطبيعية واالقتصادية والحضارية لوطنهم . .2
 جامعة طلبتها على إدراك مكانة وطنهم عربيَا وإسالميَا وعالميا تساعد ال .3
 تبين الجامعة لطلبتها قيمة وأهمية المشاركة المجتمعية في بناء الوطن . .4
 تساعد الجامعة طلبتها على تمكينهم من الوعي بالحقوق والواجبات الوطنية . .5
 ايته والزود عنه.تمكن الجامعة طلبتها من استشعار المسؤولية تجاه وطنهم في حم .6
 توجه الجامعة طلبتها إلى ضروة التعامل اإليجابى مع األنظمة والقوانين الوطنية . .7
 تسعى الجامعة لتكوين نماذج في التمثل األخالقي بشخصية الوطن الرفيعة. .8
 توجه الجامعة طلبتها على تحقيق مبادئ التعارف الشرعية مع المواطنين والمقيمين . .9

 طلبتها انتسابهم لوطنهم وتمجيد أهله .تعززالجامعة لدى  .10
 تتأكد الجامعة من أن طلبتها لديهم االعتزاز بالمواطنين واللغة والعقيدة والتراث والعادات والتقاليد . .11
 تستشعر الجامعة من طلبتها استعدادهم للتضحية من أجل الوطن . .12
 تعزز الجامعة لدى طلبتها الوالء الوطني . .13
 ها التمسك بالهوية الوطنية .تستشعر الجامعة لدى طلبت .14
 ترسخ الجامعة لدى طلبتها ضرورة انتهاج مبادئ التسامح واالعتدال في شتى ممارستهم . .15
 وتطوعيا. ترسخ الجامعة لدى طلبتها أهمية العمل المشترك والفاعل رسميا .16

ومن العرض الوارد ألراء أفراد الدراسة من الخبراء يتضح أن دور الجامعة في ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة يغطي العديد من 
المبادرات والمناشط وأن موضوع هذا الترسيخ والتعزيز ليس عملية روتينية , بل هي في صلب مناشط الجامعة . وأن الجامعات قد 
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في هذا الصدد , والتتوقف عند هذه المهام فقط . حيث إن الخبراء رأوا أن هذا يمثل الحد األدنى الذى يمكن أن  تقوم بأدوار إبداعية
 تقوم به الجامعات .

 ثانيا/دور الجامعة في تفعيل األنشطة الجامعية في ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبتها 
ذات أهمية خاصة في دعم كافة الجهود الموجهة نحو ترسيخ قيم اإلنتماء والمواطنة .  أظهرات أراء الخبراء أن األنشطة الجامعية

 -وأن أهم مايقوى ذلك مايلى :
 أن تؤكد الجامعة على أن األنشطة الطالبية تساعد الطلبة على حسن تقديرهم لوطنهم . .1
 ة واإلقتصادية والحضارية لوطنهم .أن تسعى الجامعة لجعل الطلبة يدركون المقومات الثقافية والجغرافية والطبيعي .2
 تمكن األنشطة الطالبية الجامعية طلبة الجامعة من إدراك مكانة وطنهم عربيا واسالميَا وعالميا . .3
 توضح األنشطة الجامعية للطلبة قيمة وأهمية المشاركة المجتمعية في بناء الوطن.  .4
 ق والواجبات الوطنية .تساعد األنشطة الجامعية الطلبة على التمكن من الوعي بالحقو  .5
 تمكن األنشطة الجامعية الطلبة من استشعار المسؤولية تجاه وطنهم في حمايته والزود عنه . .6
 تحتم األنشطة الجامعية ضرورة تعامل الطلبة اإليجابى مع األنظمة والقوانين الوطنية . .7
 بشخصية الوطن الرفيعة .تمكن االنشطة الجامعية طلبة الجامعة ليكونوا قدوة في التمثل األخالقي  .8
 توفر األنشطة الجامعية لطلبة الجامعة التدريب الكافي على تحقيق مبادئ التعارف الشرعية مع المواطنين والمقيمين . .9

 تعزز األنشطة الجامعية لدى الطلبة انتسابهم لوطنهم وتمجيد أهله. .10
 لعقيدة والتراث والعادات والتقاليد .وا ترسيخ األنشطة الجامعية عند الطلبة االعتزاز بالمواطنين واللغة .11
 للتضحية من أجل الوطن . ستعدادتساعد األنشطة الجامعية الطلبة على إدراج أهمية وقيمة اإل .12
 تعزز األنشطة الجامعية عند الطلبة الوالء الوطني. .13
 ترسيخ األنشطة الجامعية عند الطلبة والتمسك بالهوية الوطنية . .14
 رسميا وتطوعيَا . الطلبة اهمية العمل المشترك والفاعلترسخ األنشطة الجامعية عند  .15
 أواالعتدال في شتي ممارساتهم . ترسيخ األنشطة الجامعية عند الطلبة ضرورة انتهاج مبادئ التسامح .16

امعات جويتبين من العرض السابق أن الخبراء يولون عناية فائقة بالمناشط الطالبية, ويعتبرونها أحد العالمات الفارقة في جهود ال
 إلحداث فرق في توجيهات الطلبة , وخاصة في ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة .

 النماذج المناسبة لتفعيل دور الجامعة في ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبتها . ثالثا /
 بالجامعات  المواطنة لدى الطلبةها لدعم قيم اإلنتماء و أظهرات مرئيات الخبراء أن هناك نماذج يمكن التفكير فيها واستلهام المبادرات من

 -ومن أهم هذ  النماذج : 
أن يخصص في ترقيات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وحدة بحثية ضمن األعمال المقدمة تختص بترسيخ وتعزيز قيم  .1

 اإلنتماء والمواطنة لدى الطلبة .
التدريس ومن في حكمهم ممن لديهم حضور وتميز ملموس في ترسيخ  أن يخصص جائزة سنوية للمتميزين من أعضاء هيئة .2

 وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى الطلبة .
 أن تدخل مناشط ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى الطلبة بالجامعة في مختلف محتويات الخطط الدراسية والمقرارت . .3
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أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لتفعيل دورهم ومناشط الجامعة في ترسيخ  أن تنشأ وحدة إدارية فنية بالجامعة لمساعدة .4
 وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى الطلبة .

أن تجرى دراسة عبر ثقافية لرصد الخبرات والتجارب الدولية في ترسيخ قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبة الجامعة لإلفادة منها  .5
 محليَا.

اصل اإلجتماعي بشكل مكثف داخل الجامعة وخارجها في كل ما يخدم ترسيخ وتعزيز قيم المواطنة لدىطلبة أن توظف وسائل التو  .6
 الجامعة. 

 أن يتم تفعيل اليوم الوطني بشكل علمي مدروس من أجل ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى لطلبة الجامعة . .7
السينمائي الموجه نحو ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى الطلبة بشكل أن تجرى مسابقات في النشاط المسرحي واإلنتاج  .8

 دورى .
ويتضح من استعراض هذه المرئيات أن الجامعات تحتاج إلى أن يكون لها نموذج أو أكثر تتبعه لكي تحقق أغرض تنمية القيم 

ها دة ليست نهائية , وإنما يمكن تبنيها أو تطويرها أو استبدالها بغير اإلنمائية وقيم المواطنة لدى طلبتها . كما إن النماذج المقترحة الوار 
 , بحسب الظروف السائدة بالجامعة , والظروف المحيطة بها .

 رابعا / المعوقات التي قد تعوق دور الجامعة في ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبتها.
نتماء والمواطنة لدى الطلبة في الجامعات تصطدم أحيانا ببعض العراقيل والتحديات يرى الخبراء أن عمليات ترسيخ وتعزيز قيم اإل

والمصاعب , لكن هذه التحديات الينبغى أن تعوق التوجه العام الذي يسعى لترسيخ وتعزيز هذه القيم . وبعض هذه التحديات وقتى 
تساعد على تخطي العقبات , هذا إلى جانب الصبر وعدم  ويزول عاجال , وأن اإليمان بسمو الهدف والغاية هو أحد العوامل التي

 -استعجال تحقق المراد.وعلى أية حال , فإن الخبراء يرون أن من بين هذه التحديات األتي:
 ضعف تفهم قيم اإلنتماء والمواطنة بشكل عملي . .1
 الموطنة .عدم امتالك المهارات العلمية لتوظيف التدريس والنشاط لترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء و  .2
 ازدحام المقرارات الدراسية بالمحتويات الدراسية . .3
 ازدحام النشاط الجامعي الطالبي بالعديد من الفعاليات اإللزامية . .4
 احجام الطلبة عن مناشط ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة . .5
 راسية .عدم المقدرة على الجدولة المناسبة لموضوعات اإلنتماء والمواطنة في البرامج الد .6
 ارتفاع األعباء التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم . .7
 تركيز المنهاج الدراسي على الموضوعات التخصصية . .8
 عدم وجود اليات لحساب وتقويم أداء الطلبة في مناشط قيم اإلنتماء والمواطنة . .9

 رسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة .عدم وجود أنظمة ملزمة للطلبة بضرورة المشاركة بفاعلية في جميع مناشط ت .10
 عدم وجود أنظمة ملزمة ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بضرورة تفعيل دورهم في ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة  .11

 لدى طلبتهم .
ومن خالل هذه المرئيات يمكن القول بأن هناك حاجة أيضا إلى تخصيص بعض المصادر التمويلية الداعمة لمناشط ترسيخ وتعزيز 

قيم اإلنتماء والمواطنة بالجامعة والتمويل هنا يغطي رواد األنشطة , والساعات اإلضافية التدريسية وغيرها مما هو موجه لهذا الغرض , 
فأت المبدعين أو المؤلفين الذين يعدون النصوص المسرحية أو البرمجيات أو الملصقات وغيرها و العاملين في عالوة على تغطية مكا
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 وسائط التواصل اإلجتماعي التى تدعم مبادرات تعزيز أو ترسيخ قيم اإلنتماء والمواطنة بالجامعة )التقليدية والرقمية( على السواء . بل
رات ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة الرقمية أكثر من ذى قبل نظرا للمتغيرات المتعددة التي إن هنالك حاجة لزيادة مساحة مباد

 امتزجت في ثقافة الشباب الجامعي خالل السنوات الماضية , والتي التزال تزداد قوة وتأثيرا .
 النتائج

  -مما سبق يمكن استنتاج األتي :
 الجامعة في ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبتها .أن الخبراء يتفقون على أهمية دور  .1
أن التغيرات الثقافية المعاصرة يمكن أن تصنع العديد من السلبيات في ممارسات الطلبة الجامعيين ذات الصلة باإلنتماء والمواطنة  .2

. 
 نتماء والمواطنة .أن الشباب الجامعي في المراحل األولي هو األكثر عرضة للتغيرات السالبة في اإل .3
 أن إيمان القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بأهمية ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة هو أحد أهم دعائم هذه المبادرة . .4
أن هناك أليات ونماذج عديدة يمكن اإلسترشاد بها في دعم توجهات الجامعات إزاء ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى  .5

 بتها طل
 أن اإلعتزاز بالعقيدة وتعليمات الشرع وتطبيقها في الحياة الطالبية هو عامل حصانة ضد اإلنتماءات غير المشروعة في حياتهم . .6
أن إمتالك الشباب الجامعي لروح المسؤولية , والصبر عند الشدائد , وحسن تقديرهم لمصالح الوطن واألمة وامتالك المهارات  .7

 در أساسي لمقاومة التيارات المنحرفة , وحسن اإلنتماء والمواطنة .الآلزمة في ذلك هو مص
أن هناك عددا من العوامل التي قد تكون ذات صلة وثيقة بقيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبة الجامعة أسرية , وبيئية , وثقافية ,  .8

 وتاريخية , وجغرافية , واجتماعية ودينية , واقتصادية وغيرها .
يمكن أن تقوم بترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبتها من خالل المناهج الدراسية , ومن خالل أساليب أن الجامعة  .9

 التعليم والتعلم , والتكامل بين مهامها وأدوارها , وترسيخ الهوية الوطنية .
 نتماء والمواطنة  لدى طلبة الجامعة .أن األنشطة الطالبية الجامعية هي أحد أهم مقومات نجاح مبادرات ترسيخ وتعزيز قيم اإل .10
أن هناك معوقات وعراقيل وتحديات تعترض أحيانا قيام الجامعات بمبادرات ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة منها مايرتبط  .11

بالطلبة أنفسهم,ومنها مايرتبط بالجامعة والعاملين فيها,أو بالطرائق واألساليب القائمة والمهارات 
 البرامج,والتمويل,والتنظيمات اإلدارية والفنية .القيادية,و 
 التوصيات 

 -تأسيسا على ماتقدم يمكن التوصية بما يلي:
اتخاذ الجامعات جميع التدابير واإلجراءات الالزمة لزيادة دورها في ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبتها في ظل  .1

 المتغيرات المعاصرة .
يئة منسوبيها من الطلبة للمشاركة في تصميم برامج ومبادرات لتفعيل دورها في ترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء أن تقوم الجامعات بته .2

 والمواطنة لدى طلبتها .
 أن تستفيد الجامعات من الخبرات الدولية , والتجارب العالمية الجامعية لترسيخ وتعزيز قيم اإلنتماء والمواطنة لدى طلبتها . .3
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 المراجع
أساليبه , دار الفكر للنشر والتوزيع , عمان , األردن , الطبعة  –أدواته  –البحث العلمي مفهومه   ) 1987ذوقان وأخرون ) عبيدات ,
 األولى .

هـ ( تصميم البحوث في العلوم اإلجتماعية والسلوكية ) الجزء األول ( خطوات البحث العلمي ,  1435نورى , محمد عثمان األمين )
 خوارزم العالمية , جدة , المملكة العربية السعودية. الطبعة الرابعة ,

هـ( األسس المنهجية لتربية العقلية الفلسفية في الفكر التربوي اإلسالمي , الطبعة األولى , مكتبة 1437أسرة , إيمان بنت زكى عبدهللا )
 إحياء التراث اإلسالمي , مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية .

 هـ( واقع الوالء واإلنتماء وسبل تعزيزها , دراسة غير منشورة , جامعة طيبة , المدينة المنورة .1434والجامعة اإلسالمية )جامعة طيبة 
 هـ ( ثالثية المجتمع المدني , الطبعة األولى , الدار العربية للعلوم , بيروت ,لبنان .1425الحامد , أبو بالل عبدهللا )

 ألمن الوطني , الطبعة األولى , دار وائل للنشر , عمان , األردن .( ا2013الدويري , فايزمحمد )
 ( انعكاس اإلنفتاح الثقافي على قيم المواطنة لدى الشباب الكويتي , رسالة ماجستير .2014الدويلة , عبير عيد )

 ماجستير .( قيم المواطنة بين الواقع والمستقبل لدى طالب الجامعة , رسالة 2014المغازى , إبراهيم محمد )
 ( قيم المواطنة وسبل تعزيزها لدى طالب الجامعة : دراسة ميدانية تربوية، رسالة ماجستير .2007اإلتربي , هويدا محمود )

 ( محاولة فهم معتقدات وممارسات طالب الجامعة حول المواطنة الرقمية : دراسة مختلطة .2018كارا , نوري )
 كويست حول المواطنة الرقمية في محاضرات تعليم اللغات .( إنشاء الويب 2018بوزدوجان , ديربا )

( دور الدراسات العليا في ترسيخ الهوية واإلنتماء وتعزيز القدرات البحثية لدى طلبة الدراسات العليا 2009شقور , مزين عبد الحميد  )
 , جامعة النجاح , فلسطين .

ي الجامعات السعودية في تعزيز قيم المواطنة لدى الطالب من وجهة ( دور كليات التربية ف2018سويدان , بدر حويزي وأخرون )
 . 2018( , 7( , ملحق )4, العدد )45نظر هيئة التدريس والطالب , مجلة دراسات ) العلوم التربوية ( , المجلد 

ي يتبعها أعضاء هيئة ( اإلستراتجيات الت2015الشافعي , صادق عيس مذكور , علي تركي شاكر الفتالوي , وجبار رشك الدايتي )
بالء ر التدريس في تنمية قيم المواطنة لدى طلبة قسمي التاريخ واللغة العربية ) دراسة مقارنة ( , كلية التربية للعلوم اإلنسانية , جامعة ك

 , العراق .
جامعة دمشق , سوريا ) بحوث هـ ( تنمية قيم المواطنة العالمية لدى طلبة المرحلة الجامعية , كلية التربية 1440جيدوري , صابر ) 

  https://platrform,almanhal.comودراسات ( المنهل , مكتبة المنهل اإللكترونية 
: جامعة ( دور أستاذ الجامعة في تنمية قيم المواطنة لمواجهة تحديات الهوية الثقافية 2010عمارة , سامح فتحي عبد الغني ) 

 . 2010( , يونية 64اإلسكندرية نموذجا , مجلة مستقبل التربية العربية , المجلد السا بع عشر , العدد )
( اإلنماء الوطني وعالقتة بسمات الشخصية والتماسك األسرى لدى طلبة الجامعة , 2017البدري , نبيل عبد العزيز عبد الكريم )

 نهل ( .) الم GOOGLEالطبعة األولى , كتاب من 
( المراكز الشبابية في ترسيخ اإلنتماء الوطنى من وجهة نظر العامالت فى مراكز الشابات األردنيات 2018عثامنة , رندة أحمد مفلح )

 في محافظة إربد , رسالة دكتوراة .
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اء ها باأللتزام الديني واإلنتم( أتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو الهجرة إلى الخارج وعالقت2016الرفاتي , ليالي فايق صادق )
 السياسي لديهم , رسالة ماجستير .

( المواطنة وتعزيز قيم الوالء واإلنتماء لدى الشباب العماني : دراسة مطبقة على عينة من 2016اللمكي , جمعة بن سالم بن ناصر )
 طالب جامعة السلطان قابوس , رسالة ماجستير .

الوطنية بالراديو في تعزيز اإلنتماء لدى الشباب الجامعي األردني دراسة مسحية , رسالة  ( األغنية2016السودي , سمر أحمد )
 ماجسيتر .

 ( الدور اإلستراتيجي للعقيدة اإلسالمية في تنمية روح اإلنتماء الوطني , رسالة ماجستير .2014أحمد , عبد الرحمن عبدهللا محمد )
 طلبة جامعة الكويت , رسالة ماجسيتر . ( قيم المواطنة لدى2015الدوريلة , أمل بدر )

( استخدام وسائل التعبير في برنامج خدمة الجماعة لتدعيم قيم المواطنة لدى الجماعات اإلقتراضية 2015إسماعيل , فاطمة عبدهللا )
 من الشباب الجامعي , رسالة ماجستير .

ينية في محافظات غزة لقيم المواطنة من وجه نظرهم ( درجة ممارسة طلبة الجامعات الفلسط2015المزين,سليمان حسين موسى) 
 وسبل تحسينها رسالة ماجستير. 

 ( دور الجامعات األردنية في تعزيز قيم المواطنة , رسالة ماجستير .2014العقيل , عصمت حسن )
 ( قيم المواطنة لدى الشباب الجامعي السعودى , رسالة ماجستير .2014إسماعيل , صالح محمد سامي ) 

 ( كليات التربية وسيلة الدول لتعزيز قيم المواطنة , رسالة ماجستير .2014و حشيش , بسام )أب
( دورعضو هيئة التدريس في الجامعات األردنية في تنمية قيم المواطنة من وجهة نظر الكلية , دراسات 2013الخوالدة , تيسير محمد )

 .2013( , 3( , ملحق )40) العلوم التربوية ( المجلد )
 ( دور الجامعات في تعزيز األنتماء الوطني2016الخشمان , عمر )

 . AMMONNEWS .NET) كتاب عمون( 
(دور الحوار التربوى فى تنمية قيم المواطنة لدى طلبة التعليم العالى بمملكة البحرين من 1436الباز،أحمد نصحى أنيس الشربينى)

  Tanwair.comوجهة نظرهم،
( العدد 2009مايو  3, )1430جمادى األول 8هـ ( األنتماء الوطنى في التعليم العام , أخرة, األحد 1430) البكر , فهد بن عبد الكريم

 )جريدة الرياض( .14923
( اإلنتماء إلى الوطن وأثر في حماية الشباب من اإلنحراف , السجل العلمي لمؤتمر 2018العبد القادر , بدر بن علي بن عبدهللا )

جمادى األولى  12-11دية وأثرها في حماية الشباب من الجماعات واألحزاب واإلنحراف ,المجلد الخامس )واجب الجامعات السعو 
 ( , جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية , الرياض .8/220يناير  29-28هـ /1439

الجامعيين رسالة ماجستير ,  ( دور إذاعة " أم إف إم " في تعزيز اإلنتماء الوطنى لدى الطلبة2011حمايل , عيد أحمد يوسف )
 جامعة الشرق األوسط , كلية اإلعالم .

 ( هويات فائضة : مواطنة منقوصة , دار الطليعة للطباعة والنشر , بيروت , لبنان .2004ي , وجيه )نكوثرا
 م( الموطن والمواطن في التراث الغربي .2011الخليل , محمد قاسم ) 

  http://uqu.edu.saية, موقع إلكترونى هـ(القيم اإلسالم1432الحيدري,خليل)
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( التربية واألمن , مجلة مؤتمر الدفاع المدني الرابع عشر , اإلدارة العامة للشئون الثقافية واإلعالمية , 1417الخطيب , محمد شحات )
 الرياض , المملكة العربية السعودية .

هـ( التعليم واألمن الوطني في العهد السعودي , مجلة جامعة الملك سعود , عدد خاص بمناسبة 1420الخطيب , محمد شحات ) 
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هـ ( أثر األسرة في تعميق اإلنتماء الوطني والحماية من األفكار المنحرفة , بحث مقدم للمؤتمر 1435الخطيب , محمد شحات )
وضوع النوازل المعاصرة في فقة األسرة بين الشريعة والقانون , الجامعة اإلسالمية العالمية , إسالم أباد , باكستان الفقهي األول في م

 ( .2014مايو ,  15-13هـ )1435رجب  14-16
ين ن الشريفهـ( الحفاظ على الهوية اإلسالمية من خالل التعليم , الندوة العلمية عن جهود خادم الحرمي1422الخطيب ، محمد شحات )

هـ , 1422ذي الحجة و  27-26في خدمة اإلسالم والمسلمين التي نظمتها جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية خالل الفترة من 
 الرياض , المملكة العربية السعودية .

نورة , المملكة العربية هـ( القيم الجامعية , جامعة طيبة , المدينة الم1436الخطيب , محمد شحات , وعائشة بنت سيف األحمدي )
 السعودية .

( دور إدارة الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى طلبة جامعة تبوك , 2016الثبيتي , محمد عثمان , محمد فتحي عبد الفتاح حسين )
 , المدينة المنورة . 365-349( ص . 3, العدد )11مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية , المجلد 

 ( اإلنتماء وتكامل الشخصية , مكتبة غريب , القاهرة , مصر .1992يل ) أسعد , يوسف ميخائ
 هـ ( الحرية والمسؤولية , الطبعة األولى , دار النفائس , بيروت , لبنان .1434السحمرواني , أسعد ) 

 صر .الجندي , أنور )ب ت ن ( حتى التضيع الهوية اإلسالمية واإلنتماء القرأني , دار اإلعتصام القاهرة , م
هـ( المواطنة ومفهوم األمة اإلسالمية , وكالة المطبوعات والبحث العلمي , وزارة الشؤون 1425الزنيدي , عبد الرحمن بن زيد ) 

 اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد , الرياض , المملكة العربية السعودية .
 األولى , الدار المصرية اللبنانية , القاهرة , مصر .( التعليم والمواطنة وحقوق اإلنسان , الطبعة 2009بدران , شبل )
 ( المواطنة , الطبعة الثانية , دار نهضة مصر , الجيزة بالقاهرة , مصر .2012صيام , عماد )

الشباب ( , المركز الوطنى ألبحاث 1هـ( الشباب واإلنتماء إلى الوطن , سلسة اإلصدارات الثقافية )1430العبد القادر , بدر بن علي )
 , جامعة الملك سعود , الرياض , المملكة العربية السعودية .

هـ( تربية المواطنة وغرس ثقافة المجتمع المدني : المشروع الحضاري , الطبعة األولى , خوازم 1438معمار , صالح بن درويش )
 العلمية للنشر والتوزيع , جدة , المملكة العربية السعودية .

 2014( , 4( عدد )10( دور الجامعات األردنية في العلوم التربوية , مجلد )2014وحسين أحمد الحياري )العقيل , عصمت حسن , 
 . 529-517, ص 

( دور الجامعة في بناء الشخصية الجامعية القادرة على تعزيز اإلنتماء 2017عيسى , أبو بكر محمد محمد , وعبدهللا محمد شكرو )
 م . 2017الحوار , مجلة كليات التربية , العدد السابع , مارس الوطنى من خالل األخالق وثقافة 
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( دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة من وجهة نظر األساتذة , مشروع بحث 2017العيد , زيان محمد وزمالؤه )
 بحث العلمي لة التعليم العالي وابويرة وزار بكالوريوس , معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية , جامعة أكلى محند أولحاج , ال

( درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس القيم المرتبطة بالمواطنة وسبل 2017عساف , محمود عبد المجيد , وفؤاد على العاجز ) 
 .2017( ، أيلول 9( , العدد )6تعزيزها ، المجلة الدولية التربوية المتخصصة , المجلد )

( تنمية المواطنة لدى طلبة الجامعات السعودية : جامعة جازان أنموذجا , 2017ل ,ومحمد محمد غنيم سويلم )الحربي ,قاسم بن عائ
 . 2017( , الجزء األول , ديسمبر 176مجلة كلية التربية , جامعة األزهر , العدد )

( , عدد 22مستقبل التربية العربية , مجلد ) ( دور جامعة الباحة في تنمية قيم الوالء لدى طالباتها , مجلة2015توفيق , زهور عفاف )
 . 2015( , الجزء الثاني , ديسمبر 99)

( الجامعة وتعميق قيم اإلنتماء في ضوء معطيات القرن الحادي والعشرين : دراسة ميدانية , مجلة 2006أحمد , سمير عبد الحميد )
 ( .60كلية التربية , جامعة المنصورة , العدد )

ومحمد عبد الغفور , الثقافة العربية اإلسالمية إزاء تحديات العولمة وفرصها : أراء عينة من أعضاء هيئة التدريس وطفة , علي أسعد 
 في جامعة الكويت .

 ( اإلنتماء الوطني لطالب الجامعة في ضوء بعض المتغيرات النفسية واإلجتماعية واألكاديمية 2007رجيعة , عبد الحميد عبد العظيم )
هـ( اثر األسرة في تعميق اإلنتماء الوطني والحماية من األفكار المنحرفة , مجلس التعاون لدول 1435حمد شحات )الخطيب , م

 الخليج وجامعة الكويت . ندوة .
 هـ( أثر اإلنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودى , دراسة استكشافية .1426العامر , عثمان بن صالح ) 
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“University's Role in Consolidating and Enhancing Values of 

Belongingness and Citizenship for its Students In Light of Current 

Cultural Changes and Developments” 

 

ABSTRACT 

The research aims at identifying the role of university represented by its faculty members in consolidating and 

enhancing the values of belongingness and citizenship for its students, and demonstrating the importance of student activity 

in the university in this regard, in addition to monitoring some appropriate models to activate the role of the university in 

that context and discuss obstacles and challenges that may hinder this role. 

The research relies on the descriptive approach (content analysis) to the topic unit. The results of the research 

show that the experts sharing their documents in the research agree on the importance of the university role in 

consolidating and enhancing the values of belongingness and citizenship for its students, and that there are contemporary 

cultural changes that necessitate this role. The success of this role depends on the extent of faith had by the university 

leaders and faculty members in the importance of this role. They also show that there are many models and mechanisms 

that can guide the application of the university consolidation activities to the values of belongingness and citizenship for its 

students. In addition, the results of the research show that pride in Islamic belief and law in student life is a factor of 

immunity against unlawful affiliations in their lives, that the students have a sense of responsibility, patience, good 

appreciation of the nation’s interests, and commitment to citizenship values is a source of resisting deviant currents, and 

facing various challenges affecting the level of effectiveness of this university role. 
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