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 لدى اجلامعية القيم منظومة تعزيز يف طيبة جامعة ردو
 الطلبة

ة التعرف إلى دور جامعة طيبة في ىدفت ىذه الدراس _الممخص
تعزيز منظومة القيم الجامعية لدى الطمبة ومعرفة فيما إذا كانت ىناك 
فروق في استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس والتخصص 
األكاديمي، وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ووزعت 

قيمية رئيسة  ( فقرة عمى خمسة مجاالت56االستبانة المكونة من )
ىي; )قيم الوالء واالنتماء، قيم التعاون والمشاركة، قيم االعتدال 
والتوسط، قيم حماية البيئة، قيم الجودة والتميز( وتألفت عينة الدراسة 

( طالبًا وطالبة. وأظيرت نتائج الدراسة; أن دور جامعة 567من )
تبة طيبة في تعزيز منظومة القيم الجامعية لدى الطمبة جاءت بر 

(، كما جاءت قيم التعاون 3567متوسطة وبمتوسط حسابي مقداره )
(، ثم قيم ::35والمشاركة بالرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره )

(، فقيم الوالء 3562االعتدال والتوسط بمتوسط حسابي مقداره )
(، بينما جاءت قيم الجودة 3564واالنتماء بمتوسط حسابي مقداره )

(، وأخيرًا جاءت 3546رابعة وبمتوسط حسابي مقداره )والتميز بالرتبة ال
قيم حماية البيئة بالرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي مقداره 

(، كذلك أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة 3551)
إحصائية لدور جامعة طيبة في تعزيز منظومة القيم الجامعية تعود 

وجود فروق ذات داللو إحصائية لمتغير الجنس ولصالح االناث، وعدم 
في دور جامعة طيبة في تعزيز منظومة القيم الجامعية تعزى لمتغير 

 .التخصص
 .; القيم، منظومة القيم، جامعة طيبةالكممات المفتاحية

 المقدمة. 1
عداد الشباب الجامعي من األىداف التي        إن صقل وا 

اج إلى منظومة تسعى الييا الجامعات، عممًا أن ىذا االعداد يحت
قيمية تعمل عمى تنمية شخصية الطالب الجامعي من جميع 
جوانبو; العقمية والوجدانية واالجتماعية والدينية، فالقيم تمعب دورًا 
رئيسًا في تشكيل شخصية الطالب الجامعي واستقراره وتماسكو 
وحمايتو من األخطار والتحديات الثقافية واالجتماعية والسياسية، 

تمارس دورًا مفصميًا في بناء وصقل وتنمية وتعزيز  فالجامعات
منظومة القيم الجامعية لدى طمبتيا. فالنظام التعميمي الجامعي 
ييدف إلى بناء قيم طمبة المستقبل واإلسيام في تنمية الجوانب 
الروحية والخمقية والجسمية والبيئية والعممية من أجل إعداد 

 .انوتكوين المواطن الصالح لكل زمان ومك
 [ إلى أن الجامعة تمعب دورًا كبيرًا في 2و ساكور ]ـبأر ــويشي     

العممية الثقافية والتعميمية ألنيا منارة لمعمم وتوجيو لمشباب 
ولممجتمع خمقيًا وقيميًا ومعنويًا، فالجامعة تعمل عمى إتاحة 
الفرصة لمشباب الجامعي لممارسة القيم وتنمية المفاىيم اإلنسانية 

 .ة وصقل عقوليم وضمائرىم وأخالقيم ومشاعرىموالعممي
[ إلى أن وظيفة الجامعات 3كما يؤكد بدران والدىشان ]     

يتمثل بالتعميم الجامعي والبحث العممي وخدمة المجتمع وىذه 
الوظائف وجدت لتنمية الشخصية اإلنسانية والقيمية وتوعية أفراد 

اإلضافة المجتمع بشكل عام والشباب الجامعي بشكل خاص ب
شاعة روح العمم وتعزيز منظومة القيم لدييم،  إلى تنويرىم وا 
وبالنظر إلى مرحمة الشباب نجدىا تتميز بالتغير الكمي والنوعي 
في مالمح شخصية الطالب الجامعي، إذا تختمط فييا الرغبة 
بتأكيد االستقاللية والبحث عن الدور االجتماعي والثقافي 

ة والسعي إلى إيجاد مجتمع والفكري واإلحساس بالمسؤولي
 .متكامل
فالجامعات أصبحت رمز ًالتقدم األمم ونيضتيا وعنوان        

رقييا وحضارتيا، فيي واحدة من أىم المؤسسات العممية 
والثقافية واالجتماعية التي تبني أسس وقواعد منظومة القيم من 
خالل اطالعيا بدورىا الريادي في النقد االجتماعي األخالقي، 

يي المكان الذي يتم فيو بناء وتخريج النخب القيادية في ف
المجتمع، من ىنا تأتي أىمية وضرورة االىتمام بنوعية ىذه 
النخب من خالل تعزيز منظومة القيم الجامعية لدييم بما 

 ].4يتناسب مع الصورة المستقبمية لمطالب الجامعي ]
 
 

اليائل في ظل  وأسيمت الثورة العممية والتقدم التكنولوجي       
العولمة المادية وغير اإلنسانية في اندماج العالم وسيولة انتقال 
العناصر الثقافية مما أدى إلى إحداث تغيرات جذرية في حياة 
االفراد واىتماماتيم وانجازاتيم وقيميم وانتماءاتيم واساليب 
حياتيم، مما أدى إلى تأثيرىا المباشر عمى منظومة القيم بشكل 

طمبة الجامعات بشكل خاص وظيرت لدييم قيم  عام وعمى
جديدة وأسيمت بشكل كبير في إعادة تشكيل المفاىيم 
واالتجاىات والقيم واألدوار والمعايير، فسيطرت عمى الشباب 
الجامعي قيم التعامل المادي وتقمصت لدييم قيم التعاون 

 ات ى اتجاىـــاظ عمــي الحفـــوالصدق واالنتماء، كما تراجع دورىم ف
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 ].5وثوابت ثقافتيم وقيم مجتمعيم ]
[ عمى أن الشباب الجامعي يعيش أزمة 6وأكد العاجز ]      

اغتراب قيمي ونفسي واجتماعي وثقافي ال بد من معالجتيا 
وتصحيح مسارىا فال يمكن أن تقوم لممجتمع قائمة دون اإليمان 

يا ىي بأىمية القيم والمثل العميا، حيث إن تمك القيم والمثل العم
األسس الروحية والوجودية والعممية التي تستند الييا المجتمعات 
في تحقيق وجودىا وتطورىا، فالقيم ليست مجرد تصورات عقمية 
نما ىي بالضرورة ذات طابع دينامي  مجردة أو قوالب جامدة، وا 

 .لما وراءىا من قوى جمعية تساندىا وتدعميا
أساسيًا لتنشئتو وتشكيل فحياة الطالب الجامعي تعد مصدرًا       

اتجاىاتيا القيمية والخمقية والسياسية واالجتماعية والدينية، كما 
أن الجامعة تعزز أنماط التفكير المختمفة والمتنوعة كالعقالني 

 ].7واإلبداعي والناقد وتنمي األفكار الجديدة لدييم ]
[ إلى أن الجامعات من المؤسسات 8ويشير ليسل ]     

كثر اىتمامًا بالجانب التربوي والقيمي حيث ان التعميمية األ
مرحمة الشباب الجامعي أكثر المراحل تأثرًا بالتغيرات المادية 

 .التي تواجو المجتمعات بشكل عام
[ الدور االجتماعي الجديد لمجامعات، 9ويرى جيستور ]      

من خالل تعزيز القيم الجامعية لدى الطمبة باإلضافة إلى العمل 
ير منظومة القيم الجامعية لدى جميع منتسبييا. فتعد عمى تطو 

القيم جوىر خمق اإلنسان ودافعو إلى الخير فيي تشكل إطارا 
عاما لممجتمعات ونمطًا من أنماط الرقابة الداخمية والخارجية 
حيث تجعل اإلنسان أكثر التصاقًا بعناصره الثقافية وماضيو 

 .فق إمكانياتوالتاريخي ومستقبمو الذي ينبغي أن يصنعو و 
[ إلى أن طمبة الجامعات :ويؤكد البطش والطويل ]       

عنصرًا ميما من عناصر تحسين المجتمع وتطويره، فيم قادة 
المستقبل ويقع عمى عاتقيم التطوير والبحث ومواجيتو لمتحديات 
والتغيرات، فأصبح طالب الجامعات ونتيجة لمتحديات المختمفة 

مما دفع الجامعات لمتأكيد عمى أىمية  يعيشون أزمة قيم واغتراب
تعزيز وتنمية القيم لدى الطمبة من ىنا ونظرًا ألىمية مرحمة 
الشباب الجامعي ولمتغيرات الكمية والنوعية التي نتجت عن 
التحديات والتطورات التكنولوجية والتقنية والفكرية والثقافية ولتأثر 

نعكاسيا عمى ىذه الشريحة بما يدور حوليم من تغيرات ومدى ا
سموكياتيم وأخالقيم ومنظومتيم القيمة اصبحت الحاجة ممحة 
لوقايتيم من ىذه التحديات لذلك قامت جامعة طيبة بالمدينة 
المنورة بإنشاء مشروع )تعزيز القيم واالعراف الجامعية( لدى 
الطمبة، حيث انبثق ىذا المشروع من أسس واضحو وقوية تتمثل 

والنبوية حيث أنيما أساس الحكم والحياة  في القران الكريم والسنة
في المممكة العربية السعودية كما انبثق ىذا المشروع من خطط 
التنمية وخاصة الخطة التنموية الثامنة والتي تيدف إلى 
المحافظة عمى التعميم والقيم اإلسالمية ، واستنادًا عمى تمك 

يمانًا بدور جامعة طيبة القائم عمى أن التعم يم الجامعي األسس وا 
ليس مجرد تزويد الطالب بالعموم والمعارف فقط إنما يتعدى ذلك 
إلى تزويده بمنظومة من القيم واألخالق تساىم في بناء 
شخصيتو وتوجو سموكو وتضبط تصرفاتو، فيي الركيزة األولى 
واألساسية التي يتخرج منيا الطالب محماًل بالمعارف والقيم 

لقيم في الحياة العممية، وتعد ليمارس ويطبق ىذه المعارف وا
ىـ من الجامعات التي  2535جامعة طيبة والتي انشئت عام 

تؤكد عمى جانب القيم واألخالق واألعراف اإلسالمية باإلضافة 
إلى ترسيخ وتعميق اليوية اإلسالمية والوطنية وتعزيز قيم 
التسامح واالعتدال والمساواة والوطنية وغيرىا من القيم كما 

معة طيبة إلى بناء منظومة قيمية متكاممة لدى الطالبة تسعى جا
والعمل عمى مشاركة الطمبة في نشر ىذه القيم داخل وخارج 
الجامعة، من ىنا ونظر لتأثر فئة الشباب الجامعي بما يدور من 
حولو من تحديات وينعكس بصورة كبيرة في سموكياتيم أصبحت 

اطر ىذه الحاجة ممحة لمبحث عن طرق وقاية لمحد من مخ
التحديات، لذلك جاءت ىذه الدراسة لمعرفة دور جامعة طيبة 
بتعزيز منظومة القيم الجامعية عند الطمبة، فالقيم تشبو أضواء 
المرور تعطي اإلنسان أنواع السموك المرغوب أو الممنوع، إال 
أن ىذه األضواء قد يصيبيا الضباب بحيث تحجب من وضوح 

في في مجتمعنا وخاصة الصراع أضوائيا نتيجة االضطراب الثقا
القائم بين األصالة والمعاصرة وبين المحافظة والتجديد وبين 
الماضي والحاضر، فالقيم تعبر عن اىتمام الفرد وميمو إلى غيره 
من الناس، وىي تصورات ومفاىيم دينامية صريحة وضمنية 
تميز الفرد والجماعة وتحدد ما ىو مرغوب منو وتؤثر في 

داف واألساليب الخاصة بالعقل كما تتجدد مظاىرىا اختياره لألى
في اتجاىات األفراد والجماعات وأنماطيم السموكية ومعتقداتيم 
ومعاييرىا ورموزىم االجتماعية، فالمجتمعات تيدف إلى 
المحافظة عمى وحدتيا وسالمتيا من خالل تعزيز القيم المشتركة 

فاعل بين بين جميع فئات المجتمع مما تساىم في زيادة الت
أفراده، والقضاء عمى الصراع بين القيم السائدة في المجتمع وبين 
قيم الثقافات األخرى األمر الذي يؤدي إلى االستقرار والتقدم 

 ].21والنيوض القيمي لممجتمعات ]
 م من خالليا عمى ـ[ بأنيا مقاييس نحك22ويعرفيا الكيالني ]     
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ات والمواقف الفردية األفكار واالتجاىات واألعمال والموضوع
والجماعية من حيث إيجابياتيا وقيمتيا والرغبة فييا أو االبتعاد 

 .عنيا
[ فيرى أن القيم عبارة عن األحكام التي 23أما خميقة ]     

يصدرىا اإلنسان بالتفصيل أو عدم التفصيل لمموضوعات 
واألشياء في ضوء تقييمو أو تقديره ليا. فالقيم ىي المعيار 

لمسموك اإلنساني حيث ال يمكن تحديد األىداف األساسي 
الروحية والتربوية واالجتماعية والثقافية إال عن طريق القيم، 
األمر الذي يؤكد الحاجة إلى المسؤولية المشتركة في تعميق 
منظومة القيم وتنميتيا لدى الشباب عن طريق التخطيط 

يم والتنسيق بين كافة مؤسسات المجتمع وخاصة مؤسسات التعم
 .الجامعي

[ إلى أن القيم ىي المبادئ الخمقية 24ويؤكد بن بايو ]      
التي تمتدح وتستحسن، وتذم مخالفتيا وتستيجن وال تسمى قيمة 
إال ما كان مستحسنًا عمى أن يحظى باستحسان عام ومستمر، 
فالقيم حكم يصدره اإلنسان عمى األشياء وينبع منو االعتراض 

 .فق ما ينبغي أن يكونواالحتجاج عمى الوجود و 
[ فيرى أن القيم مجموعة من المعايير 25أما الشافعي ]    

واألسس والمقاييس التي تنشأ بين األفراد ويتفوقون عمييا أو 
يتخذون منيا معايير أعماليم ويحكمون بيا عمى تصرفاتيم 
المادية والمعنوية فالقيم ىي الضوابط والمعايير واألسس لمسموك 

الجتماعي( اإلنساني، فالمجتمع في عمومو ال وا –)الفردي 
 .يتكون دون وجود ىذا البناء المعياري

[ إلى أن القيم عبارة عن تمثيالت رمزية 26ويشير بييك ]     
أو معرفية لحاجات اإلنسان أو المجتمع وىي مجموعة من 
االعتقادات الوصفية التي تصف ما ىو صحيح وما ىو خاطئ 

التي توضح موضوع االعتقاد خيرًا أم شرًا،  واالعتقادات التقويمية
واالعتقادات اإلرشادية التي توضح لمفرد ما إذا كان السموك 

 .سمبيًا وغير مرغوب فيو نيائياً 
أما القيم لغًة; فنجد أن مدلول القيم ورد بعدة معايير منيا; القيم 
جمع قامات، واستقام; اعتزل، وقومتو; عدلتو فيو قويم ومستقيم، 

 ].27قومو; شاذ ]وما أ
ويشير المعجم الوسيط إلى أن قيمة الشيء قدره، وقيمة المتاع; 
ثمنو، ومن اإلنسان طولو، والجمع قيم، وقومت المتاع جعمت لو 

 ].28قيمة ]
 . مشكمة الدراسة2

 وصقلتعد الجامعات أداة المجتمعات األساسية في تشكيل      

ات القيمة وبناء شخصية الطالب الجامعي، فيي من المؤسس
عمى الحضارة اإلنسانية إلى جانب دورىا االجتماعي والتعميمي 
والثقافي والقيمي واإلبداعي والمياري، فيي ليست مسؤولة عن 
إعداد الطالب أكاديميًا فقط بل أصبحت مطالبة بتوفير وتنقية 
البيئة القيمية واالجتماعية في ظل االنفتاح العالمي واالنفجار 

الفضائيات ووسائل االتصال االجتماعي التي المعرفي وانتشار 
أصبح من خالليا الطالب الجامعي يعيش في عالمان " واقعي 
وافتراضي " نتج عنو الكثير من مظاىر الصراع األخالقي 
والقيمي والفكري، وانتشار مظاىر القمق والتوتر واالغتراب، مما 

امعية دفع جامعة طيبة بإطالق مشروع تعزيز القيم واألعراف الج
لدى الطمبة حيث تضمن المشروع مجموعة من القيم لممحافظة 
عمى اليوية اإلسالمية وربط الماضي بالحاضر والمستقبل 
وضرورة االرتقاء بجودة التعميم وحرصيا عمى جانب القيم 
وترسيخ الثقافة اإلسالمية وتعميق اليوية الوطنية، حيث سعت 

عمميًا لمطمبة، لذلك  الجامعة أن تكون ىذه القيم مدخًل سموكياً 
جاءت ىذه الدراسة لبيان دور الجامعة في تعزيز منظومة القيم 

 .الجامعية لدى الطمبة
 أسئمة الدراسةأ. 

السؤال األول; دور جامعة طيبة فرع العال في تعزيز منظومة 
  القيم الجامعية لدى الطمبة؟

 :حيث ينبثق عنو التساؤالت الفرعية التالية
طيبة فرع العال في تعزيز قيم الوالء واالنتماء ما دور جامعة  -

  لدى الطمبة؟
ما دور جامعة طيبة فرع العال في تعزيز قيم التعاون  -

  والمشاركة لدى الطمبة؟
ما دور جامعة طيبة فرع العال في تعزيز قيم الجودة والتميز  -

  لدى الطمبة؟
ما دور جامعة طيبة فرع العال في تعزيز قيم االعتدال  -
  التوسط لدى الطمبة؟و 
ما دور جامعة طيبة فرع العال في تعزيز قيم حماية البيئة  -

  لدى الطمبة؟
السؤال الثاني; ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور جامعة 
طيبة فرع العال في تعزيز منظومة القيم الجامعية لدى الطمبة 

  تعزى لمتغير الجنس )ذكور، اناث(؟
جد فروق ذات داللة إحصائية لدور جامعة السؤال الثالث; ىل تو 

طيبة فرع العال في تعزيز منظومة القيم الجامعية لدى الطمبة 
 رجمة، المغة ـتـات والــغـي )المـمـاديــكص األــصــخـتـر الــيـغـتـمـزى لـــتع
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 ؟(العربية، التفسير وعموم القرآن، العموم
 أهداف الدراسة. ب

إلى التعرف عمى دور جامعة طيبة ىدفت الدراسة الحالية       
فرع العال بتعزيز المنظومة القيمة لدى الطالب وذلك من  –

خالل اإلجابة عن أسئمة الدراسة كما ىدفت الدراسة إلى معرفة 
 (.الفروق اإلحصائية لمتغيري الدراسة )الجنس والتخصص

 أهمية الدراسة. ج
مة القيمية تكتسب الدراسة أىميتيا من خالل أىمية المنظو       

في الحياة الجامعية ودورىا في تعزيز وصقل وتوجيو شخصية 
الطالب الجامعي وسموكو في الحياة داخل الحرم الجامعي 
وخارجو من خالل مشروع القيم واألعراف الجامعية بجامعة طيبة 
حيث يعتبر المشروع األول بالجامعات السعودية، كما تأتي 

شريحة ميمة من شرائح أىمية الدراسة من خالل تناوليا ل
المجتمع والمتمثمة بطالب الجامعة، حيث ينظر إلييم عمى أنيم 
رجال المستقبل وصناع الحضارة والتقدم ومواجية التحديات 
المستقبمية القيمية والعممية والثقافية وغيرىا، وتجدر اإلشارة إلى 
أن أىمية الدراسة تنبثق أيضًا من أىمية المؤسسة التعميمية، 

معات ىي إحدى أىم المؤسسات القيمة عمى الحضارة فالجا
اإلنسانية وىي منارة لمعمم واألخالق وتعزيز منظومة القيم لدى 
الطمبة يعد من أولويات رسالة وأىداف ورؤية الجامعة في ظل 
التغيرات والتحديات والتطورات العالمية، كما وتعد ىذه الدراسة 

ة القيم لدى الطالب من الدراسات القميمة التي تناولت منظوم
الجامعي وتناوليا لعدد من المتغيرات البحثية ذات األىمية في 
المجال األكاديمي الجامعي وخاصة الجنس )ذكور، إناث(، 
والتخصص )الدراسات القرآنية والتفسير، المغة العربية، المغات 

 (.والترجمة، الحاسب اآللي، العموم
 محددات الدراسةد. 
– 3126 ت الدراسة في العام الَدراسيالحد الزمني; طبق -

 .م 3127
 . العال –الحد المكاني; طبقت الدراسة في جامعة طيبة  -
الحد البشري; طبقت ىذه الدراسة عمى طمبة كمية العموم  -

تخصصات )المغات والترجمة، المغة العربية،  –واآلداب بالعال
 (.التفسير وعموم القرآن، العموم، الحاسب اآللي

د المنيجية; تتحدد نتائج الدراسة بدرجة صدق األداة الحدو  -
التي استخدمت لغايات جمع بيانات الدراسة وصدق وموضوعية 

 .استجابة أفراد العينة عمى فقراتيا
 مصطمحات الدراسةه. 

القيم; مجموعة من المعايير واألسس التي تحظى باالحترام  -
يم بالقبول والتقدير لدى الطالب ويحكم من خالليا عمى تصرفات

 .أو بالرفض
منظومة القيم الجامعية; مجموعة من القيم اإليجابية كالوالء  -

واالنتماء والتعاون والمشاركة والتوسط واالعتدال والجودة وحماية 
البيئة تسعى الجامعة لغرسيا وتنميتيا لدى الطالب لتصبح جزًء 

 .من سموكو
تقع  جامعة طيبة; إحدى الجامعات الحكومية السعودية -

 .بالمدينة المنورة وليا مجموعة من الفروع منيا العال وينبع
 الدراسات السابقة. 3

[ التي ىدفت إلى التعرف عمى تأثير 29دراسة مناعي ] -
الدراسة بجامعة اليرموك عمى تعزيز وتنمية القيم من وجية نظر 
أعضاء ىيئة التدريس ولتحقيق ىذا اليدف استخدمت الباحثة 

ي التحميمي من خالل تصميم أداة تكونت من المنياج الوصف
( فقرة موزعة عمى أربع مجاالت تم توزيعيا عمى عينة 38)

( فردًا في جامعة اليرموك وأظيرت نتائج الدراسة; 354بمغت )
أثر الدراسة بجامعة اليرموك عمى تنمية القيم لدى الطمبة كان 
ر بدرجة كبيرة، وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغي

الجنس ولصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 .تعزى المتغير التخصص

[ التي ىدفت :2دراسة عمرو، نعمان وأبو ساكور، تسير ] -
إلى التعرف عمى دور جامعة القدس المفتوحة في تنمية قيم 
المجتمع المدني في محافظة الخميل من جية نظر الطمبة حيث 

يج الوصفي من خالل اداة دراسة تم استخدم الباحثان المن
( طالب وطالبة وأظيرت نتائج الدراسة أن 2111توزيعيا عمى )

دور جامعة القدس المفتوحة في تنمية المجتمع المدني 
الفمسطيني كان متوسطًا، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
لدور جامعة القدس المفتوحة في تنمية قيم المجتمع المدني تعزى 

ر الجنس، وجود فروق ذات داللة إحصائية لدور جامعة المتغي
القدس المفتوحة في تنمية قيم المجتمع المدني تعزى المتغير 

 . التخصص ولصالح األقسام اإلنسانية
[ والتي ىدفت إلى التعرف عمى القيم 31دراسة المخروي ] -

المدعاة لدى طمبة جامعة الزرقاء األىمية من وجية الطمبة 
استخدام المنيج الوصفي التحميمي من خالل تطبيق انفسيم وتم 

( 657( قيمة عمى عينة مقدارىا )74اداة الدراسة والمكونة من )
طالبًا وطالبة وأظيرت النتائج; أن ادعاء ممارسة طمبة جامعة 
الزرقاء األىمية لمقيم كانت ايجابية وبدرجة مرتفعة جدًا، وجود 
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لدى طمبة جامعة  فروق ذات داللة إحصائية لمقيم المدعاة
الزرقاء األىمية تعزى المتغير الكمية لصالح كمية اآلداب، عدم 
وجود فرق ذات داللة إحصائية لمقيم المدعاة لدى طمبة جامعة 

 .الزرقاء األىمية تعزى لمتغير الحالة االقتصادية واالجتماعية
[ والتي ىدفت إلى الكشف عن تصورات 32دراسة الزيود ] -

في االردن لدرجة إسيام البيئة الجامعية في الشباب الجامعي 
تشكيل االتجاىات والقيم لدييم في ظل العولمة والمعموماتية، 
ولتحقيق أىداف الدراسة تم تصميم اداة الدراسة والمكونة من 

( طالبًا وطالبة ::27( بندًا تم توزيعيا عمى عينة بمغت )43)
كيل القيم وأظيرت النتائج أن اسيام البيئة الجامعية في تش

واالتجاىات كانت بدرجة متوسطة، وجود فروق ذات داللة 
إحصائية في مجاالت االسيام الكمي لمبيئة الجامعية في تشكيل 
اتجاىات الطمبة وقيميم تعزى المتغير الجنس ولصالح المذكور 

 .ولتغير التخصص ولصالح الكميات العممية
اىم القيم [ والتي ىدفت إلى التعرف عمى 6دراسة العاجز ] -

التي تنمييا الجامعة اإلسالمية لدى طمبتيا من وجية نظرىم 
ولتحقيق ذلك قام الباحث بأعداد استبانة لمعرفة أىم القيم التي 

( فقرة 41تنمييا الجامعة لدى طمبتيا وقد تكونت االستبانة من )
( طالبا وطالبة وأظيرت 616تم تطبيقيا عمى عينة عددىا )

الشعور والرضا بقضاء اهلل وقدره واالعتقاد  نتائج الدراسة أن قيم
بأن رضا اهلل من رضا الوالدين أىم قيمتان تنمييا الجامعة لدى 
الطمبة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات 
الطالب نحو دور الجامعة في تنمية القيم لدى طمبتيا تعزى 

لة المتغير الجنس، كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات دال
إحصائية في استجابات الطالب نحو دور الجامعة في تنمية 

 .القيم لدى طمبتيا تعزى لمتغير كمية العموم الشرعية
[ التي ىدفت إلى التعرف عمى دور 33دراسة درباشي ] -

الجامعة في تنمية النسق القيمي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية 
تحميمي من بمحافظات غزة، وتم استخدام المنيج الوصفي ال
( طالبًا 711خالل تطبيق أداة الدراسة عمى عينة مكونة من )

وطالبة وأظيرت النتائج أن القيم الدينية تأتي في مقدمة اليرم 
القيمي لدى طمبة الجامعات تمييا القيم االجتماعية الثقافية 
والسياسية واالقتصادية، كما أشارت الدراسة إلى وجود القيم 

والثقافية لدى الطالبات بنسبة أكبر من  الدينية واالجتماعية
الطالب بينما تتوفر القيم السياسية واالقتصادية لدى الطالب 

 .بنسبة أكبر من توافرىا لدى الطالبات
 دفت إلى التعرف عمى واقع البناء ـي ىــتـ[ ال34ة ]ــحيـمـة قــدراس -

القيمي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية ومدى مساىمة التغيرات 
لديموغرافية )الجنس، الكمية، المستوى االكاديمي، المعدل ا

التراكمي، مكان السكن( واستخدم الباحث المنيج الوصفي 
التحميمي من خالل تطبيق اداة دراسة عمى عينة بمغ حجميا 

( طالبًا وطالبة وأظيرت النتائج; عدم وجود فروق ذات 811)
ة الجيات داللة إحصائية في واقع البناء والقيمي لدى طمب

الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس والكمية ومكان السكن والمستوى 
األكاديمي، طمبة الجامعات الفمسطينية أعطوا أىمية لمقيم الفائتة 

 (.اآلتية; )التدين، األمن األسري، احترام الذات
 التي ىدفت التعرف عمى دور الجامعة في  [24] دراسة لوري -

ظيار دور متغيرات الدراسة فييا، حيث  تطوير القيم المدنية وا 
أشارت الدراسة إلى أن تعددية الطالب ال تعزز تطور القيم 
االجتماعية لدييم، كما أظيرت النتائج إلى أن تعامل الطالب 
باختالف أجناسيم وأعراقيم كوحدة متجانسة داخل المجتمع 

 .الجامعي يؤدي إلى تطوير القيم لدييم
ىدفت إلى التعرف عمى مدى التي  [25] دراسة منتووسكي -

اكتساب طمبة الجامعة لمقيم األخالقية، حيث أظيرت نتائج 
الدراسة نموًا ممحوظًا لدى الطالبات نحو القيم األخالقية والتفكير 
األخالقي، كما أشارت الدراسة إلى تأثير المرحمة الجامعية نحو 

 .اكتساب الطمبة لمقيم األخالقية
 :بقةالتعقيب عمى الدراسات السا

سياميا بتشكيل القيم لدى  - ركزت عمى دور البيئة الجامعية وا 
[ ودراسة 6[ ودراسة العاجز ]32] الطمبة كما في دراسة الزيود

 ].36منتووسكي ]
أكدت عمى أىمية النسق القيمي لدى الطمبة ودوره بمواجية  -

 ].33تحديات العصر الحديث كما في دراسة درباشي ]
ناء القيمي لدى الطمبة كما في دراسة أشارت إلى أىمية الب -

 ].34قمحية ]
أظيرت أىمية تعزيز الجامعات لقيم المجتمع المدني كما في  -

 ].:2] دراسة عمرو، وأبو ساكور
وبالنظر لمدراسات البحثية السابقة يرى الباحث تفرد دراستو عن 

 .ىذه الدراسات ويعتقد بأىميتيا وأن ىناك مبررًا لضرورة إجرائيا
 لطريقة واإلجراءاتا. 4

 منهج الدراسةأ.  
 .اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي    
 مجتمع الدراسةب. 
 حيثتكون مجتمع الدراسة من طمبة جامعة طيبة فرع العال،     
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م والصادرة عن عمادة 3126بمغ عددىم حسب إحصائيات 
 .( طالبًا وطالبة4913القبول والتسجيل ب)

 ةعينة الدراسج. 
( طالبًا وطالبة أي ما 567تكونت عينة الدراسة من )      
% من المجتمع األصمي تم اختيارىم بالطريقة 23نسبتو 

العشوائية الطبقية من خالل تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات 
تمثل التخصصات األكاديمية الموجودة بكمية العموم واآلداب 

اسة وفقًا لمتغيرات ( يوضح توزيع عينة الدر 2بالعال. والجدول )
 .الدراسة

 1 جدول
 يوضح توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة

 المجموع أنثى ذكر التخصص
 218 58 71 الدراسات القرآنية والتفسير

 3: 56 58 المغات والترجمة
 2: 62 51 المغة العربية
 88 48 51 الحاسب اآللي

 :9 52 59 العموم
 567 332 346 المجموع

 أداة الدراسةد. 
تم تصميم أداة الدراسة بعد االطالع عمى األدب النظري        

، ودراسة عمرو [29] والدراسات السابقة ومنيا دراسة مناعي
[، ودراسة الزيود 31[، ودراسة المخزومي ]:2وأبو ساكور ]

[ كما قام الباحث باالطالع عمى 6[، ودراسة العاجز ]32]
ىـ 2545امعية بجامعة طيبة لعام مشروع تعزيز القيم الج

والتعرف عمى أىم القيم التي تسعى الجامعة في تعزيزىا لدى 
أبناءىا الطمبة، حيث تكونت أداة الدراسة من خمسة مجاالت 
قيمية تتمثل بقيم الوالء واالنتماء، وقيم التعاون والمشاركة، وقيم 

ميز االعتدال والتوسط، وقيم حماية البيئة، وقيم الجودة والت
( فقرات لكل مجال من :( فقرة لألداة بواقع )56بمجموع )

 .المجاالت القيمية
 :صدق األداة -

جرى التحقق من صدق األداة بعرضيا عمى عدد من       
( محكمين من أعضاء ىيئة التدريس 21المحكمين بمغ عددىم )

في جامعة طيبة والجامعة االردنية وجامعة الزرقاء الخاصة، وقد 
وافقة جميع المحكمين عمى فقرات األداة، إذ أبدى اعتمد م

المحكمون جممة من المالحظات تتعمق بانتماء الفقرات لممجاالت 
عادة صياغة بعض الفقرات ووصل عدد فقرات االستبانة بعد  وا 

 .( فقرة56التعديل إلى )
 :ثبات األداة -

بعد تطبيق االستبانة عمى العينة االستطالعية المكونة من       
( طالبا وطالبة من خارج عينة الدراسة تم حساب الثبات 62)

 بطريقة االتساق الداخمي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، إذ بمغت
%( وىي قيمة عالية ومقبولة ألغراض الدراسة، والجدول 95)
 ;( يوضح معامالت ثبات األداة3)

 2 جدول
 يوضح معامالت ثبات مجاالت أداة الدراسة

 الثبات )كرونباخ ألفا( معامل المجال
 %97 الوالء واالنتماء

 %95 التعاون والمشاركة
 %94 االعتدال والتوسط
 %93 حماية البيئة
 %96 الجودة والتميز

 %95 الكمي
 نتائج ومناقشتها. ال5

 السؤال األول; ما دور جامعة طيبة فرع العال في تعزيز منظومة
  القيم الجامعية لدى الطمبة؟

جابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية ولإل     
مجال من مجاالت األداة، باإلضافة إلى معرفة الرتبة لكل  لكل

 :مجال حسب المستويات اآلتية
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  متدني  2,39 -1-
 متوسط  3,79 – 2,40-

  عالي  5 – 3,80-
 .( يوضح ذلك4والجدول ) 

 3جدول 
 اة الدراسةالمتوسطات الحسابية والرتبة لمجاالت أد

 الرتبة الترتيب المتوسطات الحسابية المجال
 متوسطة 4 3564 واالنتماءقيم الوالء 

 متدنية 5 3546 قيم الجودة والتميز
 متوسطة 2 ::35 قيم التعاون والمشاركة

 متوسطة 3 3562 والتوسط االعتدالقيم 
 متوسطة 6 3551 قيم حماية البيئة

 متوسطة  3567 الكمي
يظير الجدول السابق أن دور جامعة طيبة فرع العال في        

تعزيز منظومة القيم الجامعية لدى الطمبة جاء برتبة متوسطة، 
(، كما يتضح من الجدول 3567وبمتوسط حسابي مقداره )

السابق استجابة أفراد عينة الدراسة عمى كل مجال من مجاالت 
ركة بالرتبة المنظومة القيمية، حيث جاءت قيم التعاون والمشا

(، فقيم االعتدال والتوسط ::35األولى وبمتوسط حسابي مقداره )
(، ثم قيم الوالء واالنتماء بمتوسط 3562بمتوسط حسابي مقداره )

(، بينما جاءت قيم الجودة والتميز بالرتبة 3564حسابي مقداره )
(، وأخيرًا جاءت قيم 3546الرابعة وبمتوسط حسابي مقداره )

الرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي مقداره حماية البيئة ب
(3551.) 

[، ودراسة الزيود 29وىذه النتيجة تتفق مع دراسة مناعي ]      
[، ويؤكد الباحث إلى أن :2[، ودراسة عمرو، وأبو ساكور ]32]

ىذه النتيجة تعد سببًا حقيقيًا الىتمام الجامعات بتعزيز منظومة 
اد المشاريع القيمية اليامة بحث القيم لدى الطمبة من خالل إعد

تكون أداة الطمبة الفاعمة في تشرب ىذه القيم وانتقاليا من مرحمة 
المفاىيم المجردة إلى مرحمة الممارسة العممية والسموكية، 
فالجامعة ال يقتصر دورىا عمى إكساب الطالب المعارف العممية 

نما تزويدىم بمنظومة قيمية تعمل عمى  ضبط والتكنولوجية، وا 
سموكياتيم وترجمتيا إلى واقع عممي ذو طابع قيمي، فالتعميم 
الجامعي عممية قيمية بالدرجة األولى. كما وتجدر اإلشارة إلى 
حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة 
أفراد العينة عمى فقرات كل مجال من مجاالت المنظومة القيمة 

 :وعمى النحو اآلتي
جامعة طيبة فرع العال في تعزيز قيم الوالء واالنتماء  ما دور -

 لدى الطمبة؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية، 
واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة لمبعد الخاص في تعزيز 

 :( يوضح ذلك5قيم الوالء واالنتماء لدى الطمبة، والجدول )

 ية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تعزيز قيم الوالء واالنتماءالمتوسطات الحساب. 4جدول 
 الرتبة الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة رقم الفقرة

 متدني 7 1.13485 2.3377 تعزز الجامعة الشعور الوطني لدى الطمبة 2
 متوسط 3 1.16172 2.7807 تنمي الجامعة روح المسؤولية لدى الطمبة 3
 متوسط 1 1.24266 3.0724 تعزز الجامعة أىمية االلتزام باألنظمة والقوانين لدى الطمبة 4
 متدني 8 1.05940 2.1711 تنمي الجامعة مشاعر االعتزاز والفخر بالوطن لدى الطمبة 5
 متوسط 6 1.22354 2.4211 تعزز الجامعة ثقافة االىتمام بالقضايا الوطنية واإلقميمية والعالمية عند الطمبة 6
 متوسط 4 1.11895 2.4737 تنمي الجامعة حرية التعبير لدى الطمبة 7
 متوسط 2 1.27765 2.9474 تعزز الجامعة المشاركة المجتمعية لدى الطمبة 8
 متوسط 5 1.06849 2.4254 تنمي الجامعة روح الحوار العقالني لدى الطمبة 9
 متدني 9 1.01991 2.1118 لدى الطمبةتنشر الجامعة قيم ومفاىيم السالم والمحبة  :

 متوسط  2.53 المتوسط الكمي
 قيم تعزيز في طيبة جامعة دور أن( 5) الجدول من يتضح     
 المتوسط بمغ حيث متوسطًا، كان الطمبة لدى واالنتماء الوالء

 جاءت حيث ،(3.64) االستبانة لفقرات الكمية لمدرجة الحسابي
 ،5 ،2) والفقرات متوسطة، برتبة( 9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،3) الفقرات
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 األركان أحد الجامعة أن عمى يؤكد الذي األمر متدنية، برتبة( :
 نشر خالل من الطمبة لدى واالنتماء الوالء قيم لتنمية الرئيسية
 إيجاد عمى والعمل القيم ىذه بأىمية الطمبة وتوعية وتعزيز
 شعورال تعزيز عمى والعمل األعمى والمثل والقدوة النموذج
 باإلضافة الغالي، الوطن عن والدفاع التضحية وأىمية الوطني

 جميع بين العقالني والحوار والتسامح المحبة قيم تعزيز إلى
 تعزز( )4) الفقرة أن نجد السابق الجدول إلى وبالنظر. الطمبة

 جاءت( الطمبة لدى والقوانين باألنظمة االلتزام أىمية الجامعة
 وانحراف( 451835) مقداره حسابي بمتوسط األولى بالرتبة
 الجامعة تعزز( )8) والفقرة ،(2535377) مقداره معياري

 حسابي بمتوسط الثانية بالرتبة( الطمبة لدى المجتمعية المشاركة
 أما ،(2538876) مقداره معياري وانحراف( 35:585) مقداره
 فقد( الطمبة لدى المسؤولية روح الجامعة تنمي( )3) الفقرة
( 358918) مقداره حسابي بمتوسط الثالثة لرتبةبا جاءت

 ىذا من الرغم وعمى ،(2527283) مقداره معياري وانحراف
 الجامعة اىتمام ضرورة عمى تؤكد النتائج ىذه أن إال الترتيب

 التي والتحديات الظروف ظل في وخاصة واالنتماء الوالء بقيم
 فسياسة. خاص بشكل اإلسالمي والعالم عام بشكل العالم تواجو
 إعداد ضرورة عمى تنص السعودية العربية المممكة في التعميم

 برسالة مؤمن مواطن إعداد إلى باإلضافة الصالح، المواطن
 ودينو وطنو إلى ومنتمياً  والقوانين، باألنظمة وممتزماً  اإلسالم،
 بالحوار اإلسالمية، العربية أمتو قضايا عن بالدفاع وميتماً 

 تعزيز في الجامعات دور أن كما لمحبة،وا وبالتسامح العقالني
 البيئة مالءمة درجة عمى باألساس يقوم واالنتماء الوالء قيم

 يؤدي الذي األمر عناصرىا، وبكافة لمجامعة الداخمية التنظيمية
 الجانب عمى إيجاباً  وينعكس لدييم المسؤولية روح رفع إلى

 طيبة عةجام أن الجدول من يتبين كما لمطمبة، والسموكي العممي
 :يمي فيما متدنياً  كان الطمبة لدى واالنتماء الوالء قيم تعزيز في

 فقد( الطمبة لدى الوطني الشعور الجامعة تعزز( )2) الفقرة
( 354488) مقداره حسابي بمتوسط السابعة بالرتبة جاءت

 تنمي( )5) الفقرة أما ،(:252459) مقداره معياري وانحراف
 الثامنة بالرتبة( بالوطن فخروال االعتزاز مشاعر الجامعة
 معياري وانحراف( 352822) مقداره حسابي بمتوسط

 ومفاىيم قيم الجامعة تنشر( ):) الفقرة وأخيراً  ،(2516:51)
 بمتوسط واألخيرة التاسعة بالرتبة( الطمبة لدى والمحبة السالم
(. 2::2512) معياري وانحراف( 352229) مقداره حسابي
 القيم ىذه بتعزيز الجامعة اىتمام رورةض عمى يؤكد الذي األمر
 العربية األمة تواجو التي الجسيمة التحديات ظل في خاصة

 أىم من السالم قيم وتنمية والسالم المحبة فتعزيز اإلسالمية
 المجتمعي التماسك عمى المحافظة في األساسية المتطمبات
ظيار  ولممضمون السعودي الجامعي لمشباب الحقيقية الصورة وا 

 والسنة الكريم القرآن من والمنبثقة القيم ليذه واإليماني نسانياإل
 .النبوية

 التعاون قيم تعزيز في العال فرع طيبة جامعة دور ما -
  الطمبة؟ لدى والمشاركة
 الحسابية، المتوسطات إيجاد تم السؤال ىذا عن ولإلجابة

 تعزيز في الخاص لمبعد االستبانة لفقرات المعيارية واالنحرافات
 :ذلك يوضح( 6) والجدول الطمبة، لدى والمشاركة التعاون قيم

 5 جدول
 واالنتماء الوالء قيم تعزيز مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الرتبة الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة رقم الفقرة
 متدني 8 99548. 1.9846 تنمي الجامعة الصداقة واألخوة بين الطمبة 2
 متدني 5 1.05313 2.2215 تعزز الجامعة البر والتقوى لدى الطمبة 3
 متدني 9 1.08992 1.9671 تغرس الجامعة التضامن والمشاركة بين الطمبة 4
 متدني 6 1.21099 2.1535 تعزز الجامعة العمل بروح الفريق لدى الطمبة 5
 متدني 7 1.05970 2.0110 لدى الطمبةتعزز الجامعة مسؤولية تقاسم األدوار  6
 متدني 2 1.09079 2.3794 تحارب الجامعة األنانية والفردية 7
 متدني 4 1.01361 2.2588 تعزز الجامعة االنخراط في األنشطة التطوعية لدى الطمبة 8
 متدني 3 1.04761 2.2675 تنمي الجامعة قيم التعايش مع اآلخرين 9
 متوسط 1 3.70050 9.6952 ذل والعطاء عند الطالبتنمي الجامعة قيم الب :

 متوسط  2.99 المتوسط الكمي
 

  قيم التعاون والمشاركة لدى الطمبة كان متوسطًا، حيث بمغ           ( أن دور جامعة طيبة في تعزيز6يتضح من الجدول )         
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(، حيث ::.3المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لفقرات االستبانة )
ءت جميع فقرات قيم التعاون والمشاركة بدرجة متدنية باستثناء جا

( )تنمي الجامعة قيم البذل والعطاء عند الطالب(، فقد :الفقرة )
جاءت برتبة متوسطة. عمى الرغم من أن دليل القيم الجامعية 
لجامعة طيبة يؤكد عمى أن أسمى االعمال اإلنسانية تمك التي 

تنبع من القمب ومن رغبة اإلنسان في ال تنتظر مقاباًل ليا ألنيا 
العطاء والتضحية، كما يتميز العمل الجامعي بالتعاون انطالقًا 

، (القرآن الكريم)لقولو تعالى )وتعاونوا عمى البر والتقوى...( 
وقول الرسول األعظم )يد اهلل مع الجماعة( و)المؤمن لممؤمن 

ز والتفاؤل كالبنيان المرصوص(، فالتعاون يولد النجاح واالنجا
والطمأنينة، وىو من أىم صور التفاعل االجتماعي، ألنو ال 
يمكن أن تكون ىناك حياة متقدمة دون تعاون بين جميع االفراد 

أجل تحقيق أىداف إنسانية  عمى الحب واأللفة والمشاركة من
، وفي الحياة اإلسالمية الكثير من النماذج لمتعاون ومنيا مشتركة

والمياجرين، كما أن الرسول صمى اهلل  العالقة بين االنصار
عميو وسمم قد أكد عمى أىمية دور التعاون في اإلسالم حيث قال 

ن يد اهلل إياكم والفرقة فا  عميكم بالجماعة، و الة والسالم "عميو الص

لواحد، وىو مع االثنين أبعد مع الجماعة، وأن الشيطان مع ا
ى الباحث أن ، وير "راد بحبوحة الجنة فميمتزم الجماعةأومن 

النظام التعميمي يسعى إلى نشر قيم التعاون والمشاركة من خالل 
تأكيده عمى تنمية الصداقة واألخوة بين جميع مكونات النظام 
الجامعي وتعزيز التضامن والمشاركة والعمل بروح الفريق الواحد 
وتؤكد عمى أىمية االنخراط بالعمل التطوعي والتعايش مع 

خرين، كما أن الجامعة والعطاء إلسعاد اآل االخرين وبذل الجيد
اليوم تسعى لزيادة األخوة والتعاون بين جميع الطالب من خالل 
المشاريع الجماعية المشتركة، وتقسيم األدوار، ومحاربة األنانية، 
والعمل عمى التعايش السممي بين الجميع من خالل األنشطة 

 .المنيجية والالمنيجية التي تقوم بيا الجامعة
ما دور جامعة طيبة فرع العال في تعزيز قيم الجودة والتميز  -

  لدى الطمبة؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية،       

واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة لمبعد الخاص في تعزيز 
 :( يوضح ذلك7قيم الجودة والتميز لدى الطمبة، والجدول )

 6جدول 
 طات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تعزيز قيم الجودة والتميزالمتوس

 الرتبة الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة رقم الفقرة
 متدني 8 1.00742 2.1886 تعزز الجامعة ميارة االتقان لدى الطمبة 2
 متدني 9 98713. 2.1294 تنمي الجامعة ميارة استثمار الوقت لدى الطمبة 3
 متدني 6 99359. 2.2763 تنمي الجامعة الميارات واالتجاىات والقدرات اإليجابية لدى الطمبة 4
 متوسط 1 1.06082 2.7961 تعزز الجامعة مفيوم الوعي والدافعية لدى الطمبة 5
 متدني 7 1.01396 2.2105 تنمي الجامعة قيم التجويد والتفاني في األداء لدى الطمبة 6
 متدني 4 1.00511 2.3355 تحث الجامعة الطمبة عمى أىمية التطوير والتفكير العممي 7
 متوسط 2 1.17843 2.4825 تعزز الجامعة روح االبتكار واإلبداع لدى الطمبة 8
 متدني 5 1.09906 2.3224 تنمي الجامعة روح المبادرة واإلنجاز والتميز لدى الطمبة 9
 متوسط 3 1.15470 2.4145 شفافية ومحاربة الغش والفسادتحرص الجامعة عمى نشر ال :

 متدني  2.35 المتوسط الكمي
( أن دور جامعة طيبة في تعزيز قيم 7يتضح من الجدول )     

الجودة والتميز لدى الطمبة كان متدنيًا، حيث بمغ المتوسط 
(، حيث جاءت 3.46الحسابي لمدرجة الكمية لفقرات االستبانة )

، 8، 5( برتبة متدنية، أما الفقرات )9، 7، 6، 4، 2،3الفقرات )
( فقد جاءت برتبة متوسطة. وتعد الجودة الشاممة فمسفة حديثة :

طبقت في مؤسسات المجتمع ومنيا المؤسسات التربوية الجامعية 
وذلك بيدف إخراج التعميم الجامعي من أزمتو وبرفع مستوى 

مم واالرتقاء الخريج الذي يمعب دورًا حيويًا في نيضة اال

بمستوياتيا الفكرية والثقافية والمعرفية، ويرى الباحث ان لمجودة 
التعميمية االثر االكبر في تحقيق مخرجات تعميمية أفضل في 
ظل التحديات التي نعيشيا والمتمثمة بضعف وانييار المستوى 
األكاديمي والتربوي والقيمي لجميع عناصر المنظومة التعميمية 

لجودة تشجع عمى التنافس بين الطمبة واإلتقان الجامعية، فا
وتنمية الميارات واالتجاىات وتعزيز مفيوم الوعي والدافعية 
واإلبداع والتجويد في أداء الطالب والمؤسسات بشكل عام، 
فالتوسع الكمي في أعداد الطمبة والتخصصات دفع الجامعات 
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، كما البد من عام لمبحث عن ضمان لجودة التعميمبشكل 
إلشارة إلى أن الجودة مفيوم ليس بالحديث فقد طبق النظام ا

التربوي اإلسالمي مفيوم الجودة من خالل تطبيقو لمبدأ تكافؤ 
الفرص التعميمية والزامية التعميم ومجانيتو، كما أشار القرآن 
الكريم إلى ىذا المفيوم في قولو تعالى )َوَتَرى اْلِجَباَل تحسبيا 

ّر السََّحاِب صنع اهلل الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَُّو جامدة َوِىَي َتُمّر مَ 
، وأشارت السنة المطيرة عمى (القرآن الكريم)َخِبيٌر ِبَما َتْفَعُموَن( 

اىمية الجودة من خالل قول الرسول صمى اهلل عميو وسمم " إن 
اهلل يجب اذا عمل احدكم عماًل أن يتقنو" رواه مسمم ، ومن ىنا 

ت تحرص عمى ىذه القيم من خالل تأكدىا عمى فان الجامعا

تعزيز مفيوم االتقان في جميع المعامالت االدارية واالكاديمية 
وتعزيز أىمية استثمار الوقت لدى الطمبة باإلضافة إلى تنمية 
االتجاىات والميارات والقدرات لجميع منسوبي الجامعة باإلضافة 

تقانو وتطويره إلى سعي الجامعة لمتأكيد عمى أىمية العمل و  ا 
 .لموصول إلى درجة اإلبداع والتميز

ما دور جامعة طيبة فرع العال في تعزيز قيم االعتدال  -
  والتوسط لدى الطمبة؟

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية، 
واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة لمبعد الخاص في تعزيز 

 :( يوضح ذلك8ى الطمبة، والجدول )قيم االعتدال والتوسط لد
 7جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تعزيز قيم االعتدال والتوسط
الوسط  الفقرة رقم الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة الترتيب

 متدني 9 83996. 2.1930 الطمبةتعزز الجامعة األفكار والمعتقدات البعيدة عن التطرف واالنحراف لدى  2
 متدني 8 94975. 2.2632 تبرز الجامعة قيم الوسطية واالعتدال في المقررات الدراسية 3
 متوسط 1 1.21212 3.0329 تعزز الجامعة مظاىر التعايش السممي بين الطالب 4
 متدني 7 1.12428 2.3772 تنمي الجامعة مبدأ الحوار ونبذ العصبية لدى الطمبة 5
 متوسط 5 1.20451 2.4079 تعزز الجامعة مفيوم اإلرشاد واالبتعاد عن اإلسراف والبذخ 6
 متوسط 3 1.04214 2.6864 تحارب الجامعة مظاىر الغمو في العادات والتقاليد 7
 متدني 6 1.03473 2.3969 تتعاون الجامعة مع مؤسسات المجتمع المحمي والعالمي لنشر قيم االعتدال والتوسط 8
 متوسط 2 93114. 2.7456 تحث الجامعة عمى التوازن بين األصالة والمعاصرة لدى الطمبة 9
 متوسط 4 1.12101 2.5219 تنمي الجامعة مفيوم استشراق المستقبل وحسن التدبير لدى الطمبة :

 متوسط  2.51 المتوسط الكمي
( أن دور جامعة طيبة في تعزيز قيم 8يتضح من الجدول )   

ل والتوسط لدى الطمبة كان متوسطًا، حيث بمغ المتوسط االعتدا
(، وجاءت 3.62الحسابي لمدرجة الكمية لفقرات االستبانة )

، 3، 2( برتبة متوسطة، أما الفقرات ):، 9، 7، 4،6الفقرات )
( فقد جاءت برتبة متدنية . ويؤكد الباحث أن مشروع القيم 8، 5

العتدال والتوسط من واألعراف الجامعية بجامعة طيبة عمى قيم ا
خالل التأكيد عمى أن الشريعة اإلسالمية جاءت باليسر والتيسير 
ولم تأت بالشدة والتعسير فال إرىاق وال إذالل وال تضييق وال 
إعسار عمى المتمسكين بيا، بل ىو التوسط واالعتدال في جميع 
الشؤون، كما أن تطبيق السنة النبوية لجميع شعائر الدين والحياة 

المنيج الوسط الذي أمر اهلل إتباعو وقد حث النبي عمى ىو 
التوسط واالعتدال في جميع أمور الدنيا لقولو )والقصد القصد 
تبمغوا( ويقول اهلل سبحانو وتعالى )وكذلك جعمناكم أمة وسطا..( 

فتشير ىذه اآلية إلى ضرورة التوازن واالعتدال  (القرآن الكريم)
الباحث أن النظام التعميمي ونبذ اإلسراف والتبذير، ويرى 

الجامعي في جامعة طيبة يسعى إلى تعزيز ىذه القيمة من خالل 
تأكيده عمى أىمية نبذ ومحاربة التطرف واإلرىاب واالنحراف 
لدى الطمبة ونشر قيم التسامح والوسطية واالعتدال والتعايش 
السممي والتأكيد عمى مبدأ الحوار ونبذ العصبية واالبتعاد عن 

الغمو كما تسعى جامعة طيبة بجميع فروعيا عمى تعزيز  مظاىر
مبدأ التعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المحمي والتأكيد عمى 
المشاركة المجتمعية ومحاربة العادات والتقاليد السمبية وخاصة 
في مجال التعصب واإلسراف، كما تسعى الجامعة إلى تحقيق 

 .التوازن السموكي األخالقي لجميع الطالب
ما دور جامعة طيبة فرع العال في تعزيز قيم حماية البيئة  -

  لدى الطمبة؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية، 
واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة لمبعد الخاص في تعزيز 

 :( يوضح ذلك9قيم حماية البيئة لدى الطمبة، والجدول )
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 8جدول 
 ية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تعزيز قيم حماية البيئةالمتوسطات الحساب

 الرتبة الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة رقم الفقرة
 متدني 6 94443. 2.3662 تعزز الجامعة مفاىيم المحافظة عمى البيئة لدى الطمبة 2
 متوسط 4 1.03958 2.4759 بالبيئة ومخاطرىا مشاركة الجامعة بالمؤتمرات والندوات العالمية المتعمقة 3
 متدني 9 76361. 1.9101 الجيد لمكونات البيئة االستغاللتعزز الجامعة قيم  4
 متدني 5 1.25126 2.3706 تنمي الجامعة المظاىر الجمالية في البيئة الجامعية 5
 متدني 8 67148. 2.1469 تعزز الجامعة أىمية التوازن البيئي 6
 متوسط 3 98780. 2.5088 الجامعة مخاطر التموث والتصحر البيئيتظير  7
 متوسط 1 1.31530 2.9364 تعزز الجامعة أىمية التكنولوجيا في النظام البيئي 8
 متدني 7 97284. 2.2939 تنمي الجامعة األنشطة الطالبية لممحافظة عمى البيئة 9
 متوسط 2 1.04478 2.5855 يعية والطاقة النظيفةالموارد الطب واستغاللتعزز الجامعة أىمية ترشيد  :

 متوسط  2.4 المتوسط الكمي
 قيم تعزيز في طيبة جامعة دور أن( 9) الجدول من يتضح     
 المتوسط بمغ حيث متوسطًا، كان الطمبة لدى البيئة حماية

 وجاءت ،(3.51) االستبانة لفقرات الكمية لمدرجة الحسابي
 ،5 ،4 ،2) الفقرات أما متوسطة، تبةبر ( : ،8 ،7 ،3) الفقرات

 الجامعة أن إلى اإلشارة وتجدر.  متدنية برتبة جاءت فقد( 9 ،6
 تشكل التي العالمية البيئية الظواىر من الكثير مواجية نحو تتجو
 وانتشار الحراري االنحباس ظاىرة وخاصة اإلنسان عمى خطراً 
 خالل من أنواعو، بجميع والتموث والنفايات التصحر ظاىرة
 الجمالية المظاىر وتنمية البيئة، عمى المحافظة مفاىيم تعزيز
 عمى المحافظة عمى القائمة الطالبية األنشطة وتعزيز البيئة في

 البيئة، لمكونات الجيد االستغالل تعزيز عمى والعمل البيئة،
 لمطاقة الجيد االستخدام خالل من والتصحر التموث من والحد
 .ةالنظيف والطاقة البديل
 لجامعة الجامعية واألعراف القيم مشروع جاء ىنا من      
 حماية قيم تعزيز أىمية عمى يؤكد والذي ىـ2545 لعام طيبة
 النبوية والسنة القرآنية النصوص من إنطاقا الطالب لدى البيئة

 تعالى كقولو البيئة حماية ضرورة إلى تشير التي المطيرة
 القرآن)( َتْأُكُمون َوِمْنَيا َوَمَناِفعُ  ِدْفءٌ  ِفيَيا َلُكمْ  َخَمَقَيا َواأْلَْنَعامَ )

ْنوُ  لَُّكم َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َأنَزلَ  الَِّذي ُىوَ ) تعالى وقولو ،(الكريم  مِّ
 تؤكد حيث ،(الكريم القرآن)( ُتِسيُمونَ  ِفيوِ  َشَجرٌ  َوِمْنوُ  َشَرابٌ 
 اعتبارهب الكون عمى اإلنسان محافظة أىمية عمى القرآنية اآليات
 االقتصاد مفيوم نشر خالل من األرض، عمى اهلل خميفة

 صل الرسول أكد كما البيئة، لمكونات الجيد واالستغالل والنظافة
 مكوناتيا بكل البيئة عمى المحافظة ضرورة عمى وسمم عميو اهلل

 َطيرٌ  ِمنو فيأُكلُ  َزْرًعا َيزَرعُ  أو َغْرًسا َيغِرُس  ُمسمم ِمن َما) لقولو
 عميو اهلل صل وقولو ،(َصدَقةٌ  بوِ  لوُ  كان إال بيْيَمةٌ  أو انإنس أو

 ال أن استطاع فإن فسيمة أحدكم وبيد الساعة قامت إن) وسمم
 النبوية األحاديث ليذه فالمتأمل( فميفعل يغرسيا حتى يقوم

 عمى المحافظة أىمية عمى تؤكد يجدىا األحاديث من وغيرىا
 واجتناب النظافة، بخاصةو  وعناصرىا، مكوناتيا بكافة البيئة

 وضعيا التي الشرعية فالقاعدة األفراد، عن وأبعادىا المموثات
 األشياء مع التعامل في وسمم عميو اهلل صل األعظم الرسول

 ،(ضرار وال ضرر ال) أساس عمى تقوم والمرافق والممتمكات
 الجانب أىمية عمى التأكيد القيمية الشرعية القاعدة ىذه ولتحقيق
 نشر عمى والعمل البيئة مكونات مع واإليجابي العممي يالتطبيق
 لإلنسان البيئية والموارد البيئة بأىمية التوعوي الجانب

 .الكون ىذا عمى الحياة ولالستمرار
يماناً  الشرعية القواعد ىذه من وانطالقاً         فإن البيئة بأىمية وا 
 فظةالمحا قيم وتعزيز لتنمية تسعى فروعيا بجميع طيبة جامعة
 الجامعية واألعراف القيم مشروع إعداد خالل من البيئة عمى
 الطالب يمتمكيا التي القيم منظومة جعل إلى ييدف والذي

 .وعممو سموكو في تتمثل الجامعي
 لدور إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل; الثاني السؤال -

 لدى الجامعية القيم منظومة تعزيز في العال فرع طيبة جامعة
  ؟(اناث ذكور،) الجنس لمتغيري تعزى الطمبة
 المستقمة لمعينات ت اختبار استخدام تم فقد السؤال عمى لإلجابة

(independent sample t test) ىذه يبين( :) رقم والجدول 
 .النتائج
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 9 جدول
 الجنس لمتغير تعود الجامعية القيم منظومة تعزيز في طيبة جامعة لدور( t) اختبار نتائج تحميل

 (sigالداللة اإلحصائية ) قيمة ت المحسوبة االنحراف المعياري المتوسطات الحسابية الجنس
 0.00 4.21 15.13 112.35 ذكور
 12.85 117.91 اناث
( بأنو توجد فروق ذات داللة :يتضح من الجدول رقم )         

إحصائية في دور جامعة طيبة في تعزيز منظومة القيم الجامعية 
( 5.32متغير الجنس. حيث كانت قيمة ت المحسوبة )تعود ل

كما يتبن  (α = 0.05) وىي دالة إحصائيا عند مستوى داللة
من الجدول أن ىذه الفروق كانت لصالح االناث، حيث أنين 
أكثر التزامًا وتطبيقًا لألنظمة والقوانين والتشريعات الجامعية، كما 

نب الروحي واألخالقي يرى الباحث أن الطالبات أكثر تأثرًا بالجا
والقيمي من الطالب، كما أن تنمية وتعزيز القيم البد أن يمر 
بثالثة مراحل تتمثل بمرحمة المفاىيم، ومن ثم مرحمة الوجدان، 
وأخيرًا مرحمة السموك والتطبيق وىذه المراحل نجدىا عن اإلناث 
بصورة أكبر من الذكور. كما وتجدر اإلشارة إلى أن ىذه النتيجة 

[، وتتفق مع دراسة مناعي 36ق مع دراسة منتووفسكي ]تتف

[، ودراسة عمرو، وأبو 34[، وتتعارض مع دراسة قمحية ]29]
 ].:2ساكور ]

السؤال الثالث; ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور  -
جامعة طيبة فرع العال في تعزيز منظومة القيم الجامعية لدى 

ي )المغات والترجمة، الطمبة تعزى لمتغير التخصص االكاديم
 ؟(المغة العربية، التفسير وعموم القرآن، العموم

 لإلجابة عن ىذا السؤال تم االعتماد عمى تحميل التباين األحادي
(one way anova)  لممتوسطات الحسابية لدور جامعة طيبة

في تعزيز منظومة القيم الجامعية تعزى لمتغير التخصص 
المغات والترجمة، المغة العربية،  )الدراسات اإلسالمية والتفسير،

 .( يوضح نتائج التحميل21العموم، الحاسب اآللي( والجدول )

 11جدول 
ة تحميل التباين األحادي لممتوسطات الحسابية لدور جامعة طيبة في تعزيز منظومة القيم الجامعية تعزى لمتغير التخصص )الدراسات اإلسالمي

 العربية، العموم، الحاسب اآللي( والتفسير، المغات والترجمة، المغة
 (sigالداللة اإلحصائية ) Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.24 3.16 639.89 3 1919.69 بين المجموعات
   202.31 452 91481.93 داخل المجموعات

    455 93401.63 الكمي
 داللو ذات فروق توجد ال أنو( 21) الجدول من يتبين      

 الجامعية القيم منظومة تعزيز في طيبة جامعة دور في إحصائية
 منظومة تعزيز في طيبة جامعة فدور التخصص، لمتغير تعزى
 العممية عناصر جميع إلى عام بشكل موجو الجامعية القيم

 العممية تخصصاتيم بمختمف الطالب ولجميع التعميمية،
 واألعراف القيم مشروع أن إلى اإلشارة من البد كما واإلنسانية،
 القيم منظومة تعزيز إلى ييدف طيبة جامعة في الجامعية
 إعداد خالل من تخصصاتيم بجميع الطمبة جميع لدى الجامعية
 الجامعية المقررات خالل ومن والالمنيجية المنيجية األنشطة

 القيم ومقرر الجامعية القيم كمقرر القيم ىذه تتضمن التي
 لمندوات أن كما المقررات، من وغيرىا اإلسالمية القواألخ

 الجامعية القيم وتعزيز نشر في كبير دور الطالبية والمؤتمرات
 مناعي دراسة مع الدراسة ىذه وتتفق. عممية تطبيقية بصورة

  ودراسة ،[:2] وراكــس وـــوأب رو،ــعم ةــدراس عـــم ارضــوتتع[ 29]

 ].6] العاجز
 التوصيات. 6

 :يمي بما يوصي الباحث فإن لسابقة،ا النتائج عمى بناءً     
 .الطمبة لدى الجامعية القيم منظومة بناء ضرورة -
 .الطمبة لدى الجامعية القيم منظومة وتنمية غرس عمى التأكيد -
  منظومة من يعزز بما الطالبية واألنشطة المشاريع إعداد -

 .الطمبة لدى الجامعية القيم
 وتنمية غرس في يالتطبيق العممي الجانب عمى التأكيد -

 .الطمبة لدى الجامعية القيم منظومة
 القيم مع تتفق بصورة الدراسية والمقررات المناىج بناء ضرورة -

 .المجتمع في السائدة
 التدريس، ىيئة أعضاء بدور تتعمق أخرى دراسات إجراء -

 القيم وتنمية بتعزيز التدريسية، والمناىج الجامعية، واألنشطة
 .مبةالط لدى الجامعية



6233127 

226 

 تعزيز بيدف التدريبية والورش والمؤتمرات الندوات عقد -
 .الطمبة لدى الجامعية القيم منظومة

 المراجع
 أ. المراجع العربية

(. دور الجامعات :311أبو ساكور، تيسير عبد الحميد ) [2]
الفمسطينية في جنوب الضفة الغربية في تنمية الوعي 

معة القدس السياسي ونشره لدى الشباب الجامعي، جا
(، العدد 5المفتوحة، مجمة جامعة الخميل لمبحوث، مجمد )

 (، الخميل، فمسطين. 2)
(. التجديد في التعميم 3112[ بدران، شبل والدىشان، جمال )3]

، دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع، 2الجامعي، ط 
 القاىرة، مصر. 

ي (. العوامل المؤثرة ف3111مقداد، محمد وحمس، سالم ) [4]
أداء الطمبة في الجامعات الفمسطينية، الييئة العامة 
 لالستعالمات، السمطة الوطنية الفمسطينية، غزه، فمسطين. 

(. الجامعة وتعميق 3117قطب احمد، سمير عبد الحميد ) [5]
قيم االنتماء في ضوء معطيات القرن الحادي والعشرين، 

امعة (، ج71دراسة ميدانية، مجمة كمية التربية، العدد )
 المنصورة، مصر. 

(. دور الجامعة اإلسالمية في 3117العاجز، فؤاد عمي ) [6]
تنمية بعض القيم من وجية نظر طمبتيا، مجمة الجامعة 

     (، غزه، 2( )26اإلسالمية، سمسمة الدراسات اإلنسانية )
 فمسطين. 

 القيم ممارسة درجة ،(3126) المنعم عبد سماءأ عمري، [6]
 أنفسيم، الطمبة نظر وجية من ردنيةاأل معاتالجا طمبة لدى
 ،53 المجمد االردنية، الجامعة التربوية، العموم دراسات، مجمة
 .4 العدد

(. 1::2البطش، محمد وليد والطويل، ىاني عبد الرحمن ) [:]
البناء القيمي لدى طمبة الجامعة األردنية، مجمة دراسات، 

 دن. (. عمان، األر 4( أ )28الجامعة األردنية )
(. االتجاىات المعاصرة في دراسة 2:96التابعي، كمال ) [21]

القيم والتنمية، دار المعارف لمنشر والتوزيع، القاىرة، 
 مصر. 

(. فمسفة التربية 8::2الكيالني، ماجد عرسان ) [22]
 اإلسالمية، سمسمة عالم المعرفة، الكويت. 

سة نفسية، (. ارتقاء القيمة، درا3::2خميفة، عبد المطيف ) [23]
(، المجمس الوطني لمثقافة 271عالم المعرفة، العدد )

 والفنون واآلداب، الكويت. 
(. القيم المشتركة، مجمة اإلسالم، 3118بن بيو، عبد اهلل ) [24]

 عدد شير ابريل، الرياض، السعودية 
(. االشتراكية العربية 2:82الشافعي، إبراىيم محمد ) [25]

ة النيضة المصرية، القاىرة، ، مكتب2كفمسفة لمتربية، ط
 مصر. 

(. القاموس 2:98[ الفيروز آبادي، مجد الدين محمد )27]
، مكتب تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة، 3المحيط، ط
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ABSTRACT_ This research aims to identify the role played by Taibah University in reinforcing 

students' university value system. It also aims to find whether sex and college variants affect the 

responses of the students. The researcher implemented the descriptive analytic research method. A 

questionnaire consisting of (45)items covering five main values (loyalty and belonging, 

cooperation and sharing, moderation and temperance, environment protection, and quality and 

distinction)was distributed on a population consisting of (456) students. The study has shown that 

the university's role in reinforcing university values occupied a middle rank with a mean of (2,56). 

The values of cooperation and sharing came in first with a mean of (2.99) followed by the values 

of moderation and temperance with a mean of (2.51) the values of belonging and loyalty came in 

third with a mean of (2.253) the values of quality and distinction came in fourth with a mean of 

(2,35). The values of environment protection came in last with a mean of (2, 40). The research has 

shown the presence of significant statistical variation in reinforcing university values attributed to 

sex especially females. The research has also shown the absence of significant statistical variation 

in reinforcing university values attributed to college specialization.  

KEY WORDS: values, values system, Taibah university. 

 
 
 


