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متظمبات تنمية الهالء واالنتماء لدى طالب الجامعات بميبيا
المقدمة:

"رؤية مقترحة"

تُ َعُّج قيسة الػالء كاالنتساء مغ أىع القيع ،التي تحطى باىتساـ أغمب الفالسفة
قجيسا كحجيثًا ،كذلظ لسا يالحطػنو مغ نقز
كالعمساء كالسخبيغ ،عمى اختالؼ العرػر ً

في معارؼ التشذئة كالذباب حػؿ مدئػليَّات االنتساء كالػالء ،ككجػد حاالت اغتخاب

فزال
لجػ بعس الذباب عغ السجتسع كمؤسداتو ،بدبب قمة أك عجـ الػعي بعسمياتو،
ً
ِ
تجني البخامج الجراسية ،التي تيتع بتعميع الحقػؽ كالػاجبات كالسدئػليات السجنية في
عغ ّ

الجامعة كالسجتسع.

شدب
فالػالء كاالنتساء غخيدة فصخية يحتاجيا كل إنداف في حياتة ،فعادة ما ُي َ

اإلنداف ألبيو كأسختو ،ك ِمغ ثَ َّع لػششو كعقيجتو ،كمع أف
االنتساءات" بيغ ىحه الجكائخ كغيخىا ،إال أف الحاجة تُ َحِتّع
ذؼ قبل إلى نسحجة كاعية؛ لتأشيخ ىحه االنتساءاتٕ ،كابخاز مشطػمة مغ التفاعل فيسا
بيشيا؛ لتخجـ كل كاحجة مشيا األخخػ ،فيسا يحقق مرمحة الجسيع كرفاىيتو )ٔ(.

عجدا مغ "صخاع
الػاقع يبخز ً
عميشا اليػـ كبإلحاح أكثخ مغ

كسا تعج قيسة الػالء كاالنتساء أحج أسذ السػاششة التي يجب العسل عمى تشسيتيسا

كالخفع مغ قيستيا الكبيخة مغ خالؿ السؤسدات الػششية التعميسية كالتخبػية في ليبيا كعمى
رأسيا الجامعات التي تعج مشارات لمعمع كالعسل كالبشاء الػششي التي يعتسج عمييا في

تخخيج األفخاد مػاششيغ قادريغ عمى حسل لػاء اإلبجاع كالتشسية الػششية الذاممة)ٕ(.

فالسجتسع الميبي شيج عجة تصػرات كتغيخات في مختمف األصعجة ،أثخت كالزالت

تؤثخ في انتساء الذباب الميبي لسجتسعو ،فسا نالحطو مغ ميل كانجحاب متدايج مغ

شخؼ الذباب الميبي نحػ األخح باألفكار كالشطخيات كالشطع الغخبيةَّ ،أدػ بيع إلى

9

( ) حسٌن الخزاعً ،إٌمان الشماٌلة4192( ،م) ،مستوى المواطنة واالنتماء لدى العاملٌن فً المؤسسات األردنٌة،
دراسات ،العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة ،المجلد  ،29ملحك ،9ص.727
4
( ) أبوبكر دمحم دمحم عٌسى ،عبد هللا دمحم شكرو (4197م) ،دور الجامعة فً بناء الشخﺻٌة الجامعٌة المادرة علﯽ تعزٌز
األنتماء للوطن من خالل األخالق وثمافة الحوار ،مجلة كلٌات التربٌة ،العدد السابع ،لٌبٌا ،مارس ،ص.9
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ىيبا في القيع
اجعا ر ً
االبتعاد كاالندالخ عغ تخاثيع كديشيع كقيسيع ،مسا تػلج عشو تخ ً
الثقافية ،حتى كصل األمخ إلى تذتت اليػية الػششية كمدخيا ،كبيحا يتأثخ االنتساء

الي َّػة الثقافية بيغ فئات السجتسع َق َّل
بسجػ التغيخ الثقافي في السجتسع ،فكمسا زادت ُ
التفاعل االجتساعي بيشيع.
فاالنتساء الػششي مصمب أساسي كضخكرة ممحة ،كال بج مغ أف تػلييا السؤسدات

التعميسية كالتخبػية عشاية فائقة ،كال بج مغ تكخيذ الجيػد في غخس مفاىيع اإلنتساء
كالقيع األصيمة في أذىاف الصالب ،كإبعادىع عغ مطاىخ العشف كالتصخؼ ،كتعديد ثقافة

تػجييا يجعميع يفتخخكا بو،
اإلنجاز كالتصػع ،كتقػية شعػرىع باالنتساء لمػشغ ،كتػجييو
ً
كيحبػنو كيزحػف مغ أجمو بالشفذ كالساؿ؛ لحسايتو كالحفاظ عميو)ٖ(.

كانصالًقا مغ شبيعة الجامعات كسؤسدات تخبػية كتعميسية كتشسػية ،فإف األنطار

دائسا في إعجاد الكػادر كالصاقات ،كالقػػ البذخية السؤىمة كالسجربة ،فتخبية
تتػجو إلييا ً
ششة تقػـ بو كل السؤسدات التعميسية كالتخبية ،كلكغ ليدت بشفذ السدؤكلية
السػا َ
ُ

كالفعالية ،التي تقع عمى عاتق الجامعة؛ كذلظ لكػف الجامعة مؤسدة مجتسعية ،ليا أثخ

كفعاؿ في تكػيغ السػاشغ
كبيخ في السدار الفكخؼ كاالجتساعي لمفخد ،كدكر بارز َّ

الرالح ،الحؼ تتسيد شخريتو بالدمػؾ األخالقي ،الحؼ تػجيو القيع كالسبادغ

األخالقية مغ :أمانة ،كصجؽ ،كمدئػلية ،كانتساء ،ككالء)ٗ(.

أيزا لكػنيا تعمػ قسة اليخـ التعميسي ،كبيا صفػة أبشاء السجتسع مغ :أعزاء
ك ً
ىيئة التجريذ ،كالصالب الحيغ تزعيع عمى عتبات السدتقبل ،كتعجىع حتى يتبػءكا
السشاصب كالسيغ العميا ،التي تداعج في حخكة الشيزة كالتشسية السدتجامة لمسجتسع.

اإلطار النظري لمدراسة:

مفههم الهالء واالنتماءThe concept of loyalty and belongingness :

االنتماءBelongingness :
7

( )مفتاح مٌالد الهدٌف (4192م) ،تنمٌة لٌم الوالء والمواطنة لدى تالمٌذ التعلٌم األساسً بالمجتمع اللٌبً ،مجلة العلوم
اإلنسانٌة ،جامعو المرلب ،كلٌة اآلداب بالخمس ،لٌبٌا ،العدد  ،96مارس  ،ص.712
2
( )عﺻمت حسن العمٌل ،حسن أحمد الحٌاري (4192م) ،دور الجامعات األردنٌة فً تدعٌم لٌم المواطنة ،المجلة
األردنٌة فً العلوم التربوٌة ،مجلد  ،91عدد  ،2ص .892
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شسى إلى َح َد ٍب
االنتساء في المغة :االنتداب" :كانتسى فالف إليو :انتدب ،كفالف ُي َ
كيشتسي :يختفع إليو ،أؼ :انتدب إلييع ،كماؿ كصار معخكًفا بيع ،كيقاؿ(( :انتسى فالف
ِ
تشسًيا:
إلى فالف)) :إذا ارتفع إليو في الشدب ،ككل ارتفاع انتساء،
َّ
كتشسى الذيء ّ
ارتفع)٘(.
كجاء في السعجع الػسيط أصل االنتساء في المغة :نسى الذيء ،كيقاؿ( :نسيتو

إلى أبيو) أؼ ندبتو إليو ،كيقاؿ( :أنساه إلى ججه) أؼ رفع ندبو إليو ،كيقاؿ( :انتسى
إليو) أؼ انتدب إليو ،كىحا بذتخط دافع الحب كالفخخ كالدعادة ،كاالنتداب إليو ِلسا
يػلجه ىحا االنتداب مغ معاني العدة كالذخؼ).(ٙ

أيزا :الديادة ،أك
كفي قامػس السشجج في المغة كاإلعالـ جاء االنتساء لغ ًة معشاه ً
االرتفاع في السشدلة كالدسػ).(ٚ
كتػجؿ كمسة ( )Belongingnessفي السعاجع اإلنجميدية عمى معشى االنػتساء،

كىي تخجع في األصل إلى كمسة ( ،)Belongكالػتي تعشي معشى الفعل يشتسي ،أك يػختبط
بعالقػة كثيقػة ،كيتستع بالعالقات االجتساعية األساسية التي تتيح االنجماج في الجساعة

).(ٛ

مفههم االنتماء في االصظالح:

االنتساء ىػ حالة شعػر اإلنداف إلى االنزساـ إلى مجسػعة معيشة ،كىػ عبارة
ٍ
ِ
أما
حدية إيجابية ،يبشييا الفخد مع أشخاص آخخيغ أك
مجسػعة ماَّ ،
عغ عالقة شخرية ّ
مفيػـ االنتساء إلى الػشغ فيعشي تمظ الحالة كالذعػر باالنزساـ إلى الػشغ ،كتكػيغ
عالقة إيجابية مع الػشغ ،كتكػيغ عالقة قػية تخبصشا بالػشغ ،كالػصػؿ إلى أعمى

درجات اإلخالص لمػشغ).(ٜ
8

( )لسان العرب ،ابن منظور ،دمحم بن مكرم (9121م) ،289/97 ،مادة (وطن) ،دار ﺻادر ،بٌروت ،طبعة األولى.
6
( )المعجم الوسٌط ،مجمع اللغة العربٌة9128( ،م) ،الماهرة ،،مجلد ،4ص.211
7
( )المنجد فً اللغة واألعالم (9126م) ،دار الشروق ،طبعة  ،42بٌروت ،لبنان ،ص.221
2
( )بدر بن علً بن عبد هللا العبد المادر ( 4192م) ،االنتماء إلى الوطن وأثره فً حماٌة الشباب من االنحراف ،السجل
العلمً لمؤتمر واجب الجامعات السعودٌة ،وأثرها فً حماٌة الشباب من الجماعات واألحزاب واالنحراف ،المجلد
الخامس ،جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمٌةٌ ،ناٌر ،ص.9869
1
( )مفتاح مٌالد الهدٌف (4192م) ،تنمة لٌم الوالء والمواطنة لدى تالمٌذ التعلٌم األساسً بالمجتمع اللٌبً ،مرجع سابك،
ص.794
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كيعخؼ حديغ الخداعي كإيساف الذسايمة االنتساء بأنو "السذاركة ِ
الفعميَّة في

أنذصة الػشغ كافة ،كااللتداـ في الحقػؽ كالػاجبات" )ٓٔ(.

أيزا بأنو شعػر الفخد بالفخخ كاالنتساء لبمجه ،كشعػره بسدئػليتو عغ
كيعخؼ ً
تحقيق حاجاتو ،كالتسدظ بالشطع كالسعاييخ االجتساعية ،كاالندجاـ مع الجساعة ،كقيامو

بػاجبو كمدئػليتو تجاه كششو)ٔٔ(.

الهالءloyalty :

الػالء لغ ًة :ىػ مغ الػلي أؼ القخب ك ُّ
الجُنػ ،كيقاؿ :بيشيسا كالء أؼَ :ق َخابة،
فالنا إذا أحبَّو،
كالػلي :ضج العجك ،كىػ السحب كالرجيق كالشريخ ،ككالى فالف ً
كالػالء :ضجالسمظ ،كالػالية :الشرخة كعميو ،فالػالء لغ ًة يعشي ُّ
الشرخة كالسحبة)ٕٔ( .كمشو
ِ
َِّ
َح َد ُغ َفِإ َذا َّالِحؼ َب ْي َش َظ َكَب ْي َش ُو َع َج َاكة َكأََّن ُو َكلِ ّّي َح ِسيع"
قػلو تعالى" ْادَف ْع ِبالتي ى َي أ ْ
(فرمت.)ٖٗ :

مفههم الهالء في اصظالح:

الػالء يسثل أعمى درجات االنتساء ،التي يكػف صاحبيا مدتعجا لمتزحية

بسرمحتو في سبيل كالئو)ٖٔ(.

عخؼ بأنو عاشفة الحب ،أك القشاعة الصػعية الحاتية ،التي يتبشاىا الفخد نحػ
كي َّ
ُ
مػضػع معيغ ،كالػشغ أك الصائفة الجيشية أك األيجيػلػجية ،حيث يزحي بسرالحو

أحيانا بحياتو كحياة أسختو؛ في سبيل الجفاع عشيا كالجعػة ليا)ٗٔ(.
الخاصة ،ك ً
ٍ
كل مغ الفخد
فالػالء يسثل العالقات اإلندانية الحسيسة ،كسا أنو يسثل ضخكرة لجػ ّ
كالسجتسع ،كيديج مغ صالبتو كمشاعتو في مػاجية االختخاؽ كالغدك كعػامل االنييار،
كالػالء لمػشغ ىػ جسمة السذاعخ كاألحاسيذ كالدمػكيات اإليجابية التي يحسميا الفخد
91

( )حسٌن الخزاعً ،إٌمان الشماٌلة (4192م) ،مستوى المواطنة واالنتماء لدى العاملٌن فً المؤسسات األردنٌة ،مرجع
سابك ،ص.722
99
( )ولٌد دمحم أبو المعاطً ،منار منﺻور أحمد (4192م) ،مستوى االنتماء للوطن والرضا عن الحٌاة لدى طلبة الجامعة،
مجلة البحث العلمى فى التربٌة ،العدد التاسع ،ص.871
94
( )سمٌح الكراسنة ،ولٌد مساعدة ،على جبران ،آالء الزعبً (4191م) ،االنتماء والوالء الوطنً فً الكتاب والسنة
النبوٌة ،المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة ،المجلد السادس ،العدد  ،4ص.84
97
( )الشٌخ أحمد الجٌالنً ،عبد العاطً الفمٌه (4191م) ،دور التنشئة االجتماعٌة فً تعزٌز لٌم االنتماء ،مجلة العلوم
االجتماعٌة ،المركز الدٌممراطً العربً ،ألمانٌا ،برلٌن ،العدد  ،12مارس ،ص.97
92
( )فرج عبد المادر طه (4111م) ،موسوعة علم النفس والتحلٌل النفسً ،مكتبة األنجلو المﺻرٌة ،الماهرة ،ص.9422
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تجاه كششو ،كالتي تتجدج في الحب كالسدئػلية كالبحؿ كالعصاء كالتزحية مغ أجل

ُنرخة الػشغ كرفعتو)٘ٔ(.

كيالحع أنو يػجج فخكؽ كاضحة بيغ الػالء كاالنتساء ،كلكغ ىحا ال يعشي التشافخ،

أك التزارب بيغ السفيػميغ ،كلكغ يػجج عالقة إيجابية متجاخمة بيشيسا ،فقج ميدت
مػسػعة عمع الشفذ بيغ مفيػمي االنتساء كالػالء ،كأشارت إلى أف االنتساء عبارة عغ

"انتداب الفخد إلى جساعة ،أك حدب ،أك نادؼ ،أك مؤسدة عسل".

عزػا فييا ،لو ما ألفخادىا مغ حقػؽ كعميو ما عمييع مغ
معيشة باعتباره
ً
كاجبات ،أما الػالء فيسثل عاشفة الحب أك القشاعة الصػعية الحاتية ،التي يتبشاىا الفخد

نحػ مػضػع معيغ :كالػشغ ،أك الصائفة الجيشية ،أك األيجيػلػجية ،حيث يزحي

أحيانا بحياتو كحياة أسختو؛ في سبيل الجفاع عشيا كالجعػة ليا).(ٔٙ
بسرالحو الخاصة ،ك ً
فسفيػـ الػالء يتزسغ االنتساء؛ ألف الفخد لغ يحب كششو كيشرخه إال إذا انتدب

إليو ،أما االنتساء فميذ بالزخكرة أف يتزسغ الػالء؛ ألف الفخد قج يشتسي إلى كشغ،

كلكشو ال يسشحو الحب كالشرخة كالعصاء ،كاالنتساء يػجج بػجػد الفخد ،أما الػالء فيكتدبو
الفخد مغ مجرستو كبيئتو كمجتسعو ،إ ًذا االنتساء أكًال ثع يأتي بعجه الػالء ،كسا أف الػالء
ُي ِ
طيخ صجؽ االنتساء ،أؼ أف الػالء كسيمة لمتعبيخ عغ االنتساء).(ٔٚ
ششة الرالحة لمشرء كالذباب إلى تشسية
السػا َ
لحلظ تدعى الجكلة في سبيل تحقيق ُ
الػالء كاالنتساء الػششي لجييع ،مغ خالؿ الخجمات كالبخامج التي تقجميا السؤسدات
التعميسية السختمفة ،كتعج الجامعة مغ أىع السؤسدات التي يعيج إلييا السجتسع بسيسة

رعاية أبشائو كتشذئتيع ،كإكدابيع القيع كاالتجاىات البشاءة ،إلى جانب إكدابيع السعارؼ

كالسيارات ،حيث تعتبخ الجامعة مؤسدة تعميسية تخبػية اجتساعية ليا أىسيتيا الكبيخة،
كأىجافيا التي تعسل عمى تحقيقيا لخجمة السجتسع ،كىحا ما أشارت إليو نتائج العجيج مغ

98

( )طارق عبد الرؤوف عامر (4199م) ،المواطنة والتربٌة الوطنٌة ،مؤسسة طٌبة للنشر والتوزٌع ،ص.21
96
( )الشٌخ أحمد الجٌالنً ،عبد العاطً الفمٌه (4191م) ،دور التنشئة االجتماعٌة فً تعزٌز لٌم االنتماء ،مرجع سابك،
ص.97
97
( )سمٌح الكراسنة ،ولٌد مساعدة ،على جبران ،آالء الزعبً (4191م) ،االنتماء والوالء الوطنً فً الكتاب والسنة
النبوٌة ،مرجع سابك ،ص.87
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الجراسات العمسية ،ففي دراسة سشج كأحسج (ٕٕٔٓ)) ،(ٔٛكالتي ىجفت إلى قياس
اتجاىات الصالب إزاء عشاصخ اليػية كقزايا االنتساء ،كإزاء دكر السقخرات كاألنذصة

الصالبية بيحا الرجد ،كتع اقتخاح عجد مغ اآلليات لتشذيط دكر الجامعة في تجعيع قيع

االنتساء لجػ الصالب ،كقج أضيخت الجراسة أف تختيب درجة أىسية عشاصخ اليػية أك

مكػناتيا ،كانت مغ األعع إلى األخز :الجيغ ،المغة ،التاريخاف العخبي كاإلسالمي،

كعيا بحقيقة ىحا التجرج .أما بذأف مبخرات االعتداز بعشاصخ
كلع تطيخ االستجابات ً
ىػيتيع أشارت االستجابات إلى ندكع عاشفي خصابي ،حاكع لخؤيتيع كتقييسيع لحكاتيع،
كأما ما يتعمق بالسخاشخ السحيصة بجكائخ انتساء الفخد ،فقج عكدت استجابات الصالب

كعيا ندبيِّا بجسمة عػامل داخمية كأخخػ خارجية ،كتخػ الغالبية مغ الصالب ضخكرة
ً
نزجا.
المجػء لسشيج الحػار في التعامل مع اآلخخ الحزارؼ كالثقافي ،مسا يعكذ
ً
أيزا شعػر الػالء لجػ الصالب تجاه السحيصيغ العخبي كاإلسالمي،
كأضيخت ً
ككحلظ اإلنداني مع السحيصيغ العخبي كاإلسالمي ،ال اإلنداني ،ككاف ىشاؾ فارؽ بيغ
مزاميغ كأدكار السقخرات كاألنذصة ،كقجرتيا عمى التأثيخ أجسع الصالب عمى قياـ

السقخرات بجكرىا لجعع أشكاؿ انتساء مختمفة.

عمي (ٖٕٔٓـ)) (ٜٔالتي َى َجَفت إلى تحجيات اليػية الػششية كالذعػر
كدراسة ِ
ّ
باالنتساء الػششي لعيشة مغ شالب جامعة الكػيت ،ككاف مغ أىع الشتائج التي تػصمت

إلييا :كجػد درجة كبيخة مغ الػالء

لمػشغ كاليػية الػششية لجػ أفخاد العيشة ،كأف

الصالب يبجكف الػعي الكبيخ بالسخاشخ الكبخػ التي تيجد اليػية الػششية ،كأف الجيغ
كاألرض كالجستػر احتل مختبة عالية في سمع أكلػيات السػاششة لجػ شالب الجامعة.

كدراسة سػسغ (ٕٓٔٙـ))ٕٓ( التي َى َجَفت إلى التعخؼ عمى اتجاىات شمبة
جامعة َع َّساف األىمية؛ نحػ مادة التخبية الػششية في تعديد قيع الػالء كاالنتساء في
92

( )سند بن الفً الشامانً ،أحمد ٌوسف سعد (4194م) ،شباب الجامعات ولضاٌا االنتماء :الفرص والتحدٌات :طالب
جامعة طٌبة نموذجا ،مجلة العلوم التربوٌة ،المجلد  ، 41العدد ، 9جٌ ، 9ناٌر ،ص .12-27
91
( )على أسعد وطفة (4197م) ،تحدٌات الهوٌة الوطنٌة والشعور باالتتماء الوطنً لدى عٌنة من طالب الجامعة ،مركز
دراسات الخلٌج والجزٌرة العربٌة ،العدد  ،72سلسلة اإلﺻدارات الخاﺻة ،مارس.
41
( )سوسن سعد الدٌن بدرخان (4196م) ،اتجاهات طلبة جامعة عمان األهلٌة نحو مادة التربٌة الوطنٌة فً تعزٌز مفاهٌم
لٌم الوالء واالنتماء فً الجامعة والمجتمع ،مجلة الزرلاء للبحوث والدراسات اإلنسانٌة ،المجلد السادس عشر ،العدد
الثالث ،ص .922-974
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الجامعة كالسجتسع ،حيث أضيخت الشتائج أف اتجاىات الصمبة نحػ مادة التخبية الػششية
مختفع في كافة مجاالت الجراسة ،كىي :اتجاىات الصمبة نحػ أىسية تجريذ مادة التخبية

الػششية كستصمب إجبارؼ في الجامعة ،كاتجاىات الصمبة نحػ السػضػعات التي تجرس
في مادة التخبية الػششية ،كاتجاىات شمبة جامعة َع َّساف األىمية مغ مادة التخبية الػششية
في تعديد مفاىيع الػالء كاالنتساء ،كِق َيسيا في الجامعة كالسجتسع ،كسا أضيخت الشتائج

أيزا عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية تعدػ
لستغيخؼ الجشذ كنػع الجراسة ،بيشسا
ً
َ
أضيخت كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية تعدػ لستغيخ السدتػػ األكاديسي.
كدراسة جاسع كىجػ ( (ٕٔ))ٕٓٔٚالتي َى َجَفت إلى التعخؼ عمى مجػ إسياـ
السجرسة كسؤسدة تخبػية بسكػناتيا السختمفة ،كدرجة فاعميتيا في تعديد قيع الػالء
كاالنتساء ،كغخسيا عشج الصالب ،كالتعخؼ عمى مجػ كعي الصالب بيحه القيع ،كعمى

الفخكؽ اإلحرائية بيغ متغيخات الجراسة ،حيث أضيخت الشتائج أف إسياـ السجرسة في

تعديد قيع الػالء كاالنتساء ككل جاء مشخفزو ،أما مدتػػ قيع الػالء كاالنتساء عشج

أيزا أف اىتساـ الصالب بالقيع لع
الصالب ككل فقج جاءت مختفعة ،كأضيخت الشتائج ً
اىتساما أكثخ مغ البعس اآلخخ ،ككاف ىحا
يكغ عمى درجة كاحجة ،فقج أكلػا بعس القيع
ً
فق األكلػيات اآلتية:
التفاضل َك َ
جاءت قيسة الػالء كاالنتساء الجيشي بالسختبة األكلى ،ثع جاءت ِق َيع الػالء الػششي،
ِ
أخيخ قيسة الػالء كاالنتساء السحىبي
ُسخؼ ،ثع الػالء الَقَبمي ،ك ًا
ثع ق َيع الػالء كاالنتساء األ َ
لستغيخؼ
عدػ
بالسختبة الخامدة ،كأسفخت الجراسة عغ عجـ كجػد فخكؽ دالة إحرائيِّا تُ َ
َ
عدػ
الجشذ كالسعجؿ الجراسي ،في حيغ أشارت إلى كجػد فخكؽ دالة إحرائيِّا تُ َ
لستغيخات السشصقة التعميسية ،كالسخحمة الجراسية ،كالتخرز.
كدراسة مفتاح (ٕٓٔٛـ))ٕٕ( التي َى َجَفت إلى التعخؼ عمى أساليب تشسية ِق َيع
الػالء كالسػاششة لجػ تالميح التعميع األساسي بالسجتسع الميبي ،كأضيخت الشتائج إف
49

( )جاسم ٌوسف الكندري ،هدى أحمد الكندري (4197م) ،إسهام المدرسة الثانوٌة بدولة الكوٌت فً تعزٌز لٌم الوالء
واالنتماء لدى طالبها ،مجلة دراسات الخلٌج والجزٌرة العربٌة ،جامعة الكوٌت ،السلسة  ،72العددٌ ،962ناٌر ،ص
.441-917
44
( )مفتاح مٌالد الهدٌف (4192م) ،تنمٌة لٌم الوالء والمواطنة لدى تالمٌذ التعلٌم األساسً بالمجتمع اللٌبً ،مرجع
سابك ،ص.779-712
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دكر أساسيِّا في
السؤسدات التخبػية بجاية مغ األسخة ،كالسجرسة ،ككسائل اإلعالـ ،تمعب ًا
تشسية قيع الػالء كالسػاششة لجػ تالميح التعميع االساسي ،كأف اإلنجية الخياضية كالحخكات

الذبابية ،مثل الكذافة كشبيبة اليالؿ األحسخ ،كبيػت الذباب تديع في زيادة تشسية قيع
السػاششة مغ خالؿ السخيسات الجكرية كالسمتقيات الذبابية كالخحالت بيغ السجف ،كأف

مخحمة التعميع االساسي تُ َعُّج مغ إندب السخاحل العسخية التي تغخس فييا ركح السػاششة
لمفخد ،لقجرتيع عمى اكتداب قيع السػاششة.
)ٖٕ(

كىجفت دراسة ديخ (ٕٓٔٓـ)

 Deerإلى التعخؼ عمى ترػرات معمسي

كمجيخؼ السجارس الثانػية لتشسية السػاششة لجػ الصالب األصمييغ في مقاشعة "ماتيتػبا":
بكشجا ،كأضيخت نتائج الجراسة أف الصالب مغ الدكاف األصمييغ في السجارس الثانػية
يترخفػف بصخيقة مشدجسة مع تشسية ِق َيع السػاششة ،كأضيخ السذاركػف في ىحه الجراسة
ششة.
الحاجة إلى تصػيخ السشاىج الجراسية التقميجية في التعميع مغ أجل تشسية ِق َيع السػا َ
)ٕٗ(

 Rashidah Mamatإلى

ك َى َجَفت دراسة رشيجة ماماتي (ٕٗٔٓـ)
استكذاؼ تأثيخ الجراسة في الخارج عمى مػاقف الصالب الساليدييغ فيسا يتعمق

بإحداسيع باالنتساء إلى كششيع األـ ،ككذفت الجراسة أف درجة التعمق كالػششية،

كالذعػر باالنتساء بيغ الصالب الساليدييغ في الخارج نحػ بمجىع األـُ ،م َسِّيدة بيغ فخد
آلخخ ،كىحا كاضح بذكل خاص بيغ مجسػعات الصالب السالييغ كغيخ الساليدييغ.
أبعاد االنتماءBelongingness dimensions :
يخػ دمحم دركير (ٕٜٓٓـ)

)ٕ٘(

أف أبعاد االنتساء تكسغ في االتي:

اله ِهَّية :Identity :يكػف االتتساء لكياف معيغ يتدع بيػية معيشة كالػشغ ،كعشجئح
ُٔ -
يؤكج االتتساء كجػد اليػية الػششية القػمية ،كيعبخ عغ ىحه اليػية بأشكاؿ عجة.
47

) ( Deer, F. (2010). Teachers’and Principals’perceptions Of Citizenship
Development Of Aboriginal High School Students In The Province Of Manitoba: An
Exploratory Study. Canadian Journal of Educational Administration and Policy ,
(110).
42
) ( Mamat, R. (2014). Sense of belonging to the country: assessing patriotism,
loyalty and national allegiance of Malaysian students abroad. Proceeding of the
Social Sciences Research ICSSR, 561-572.
48
( )دمحم أحمد دروٌش (4111م) ،العولمة والمواطنة واالنتماء الوطنً ،عالم الكتاب ،الماهرة ،ص.419
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 -7الهالء  :Loyaltyىػ مجػ تجعيع الفخد لمسجتسع الحؼ يشتسي إليو ،كىػ ُي َع ِّدز كالءه
ليحه الجساعة أك الػشغ ،كيذيخ إلى مجػ االنتساء لو ،كيؤدؼ الػالء إلى حساية
الحياة الكمية لمػشغ كاالتتساء إليو.

 -3االلتزام  :Obligationىػ التسدظ بالسعاييخ كالقيع االجتساعية الدائجة التي تفخزىا

الي ِػيَّة القػمية.
ُ
ٗ -التػدد أك الحب  :Loveيشبع مغ الحاجة إلى االنتساء ،أك االنزساـ إلى الجساعة
الكبيخة ،أك السجتسع أك الػشغ ،كىػ مغ أىع دكافع تكػيغ العالقة.
كذكخ عامخ (ٕٕٔٓـ)

)(ٕٙ

أشكاؿ الػالء كأنػاعو:

ٔ -الػالء الػششي :ىػ جسمة السذاعخ كاألحاسيذ التي يحسميا الفخد تجاه كششو ،كالتي
تتجدج في الحب كالسدئػلية كالبحؿ كالعصاء ،كالتزحية مغ أجل نرخة الػشغ

كرفعتو.

ٕ -الػالء السيشي :ىػ الجرجة التي تحجد أىسية السػضف كمػقعو في كضيفتو ،كيسكشيع
تعخفيا عغ شخيق حبو لسيشتو كإخالصو في العسل.

ٖ -الػالء الدياسي :ىػ الجرجة التي تحجد مخكد كششية الفخد في السجتسع ،عغ شخيق
حبو لمػشغ كالشطاـ كالبيئة كالقيع اإلسالمية الحسيجة ،كنحػىا.

ٗ -الػالء االجتساعي :ىػ الجرجة التي تعكذ اىتسامات الفخد بأخيو اإلتداف ،كيسكغ
تعخفو عغ شخيق السحافطة عمى السخافق العامة كالتزحية مغ أجل أبشاء السجتسع.

٘ -الػالء االقترادؼ :ىػ الجرجة التي تعكذ حخص الفخد عمى السرالح العامة
كالخاصة ،كيسكغ تعخفو عغ شخيق إتتاجية الفخد ،كإخالصو في العسل ،كالتخشيج في

االستيالؾ ،كالسحافطة عمى الساؿ العاـ.

متظمبات تعزيز الهالء واالنتماء الهطني:

46

( )طارق عامر (4194م) ،المواطنة والتربٌة الوطنٌة اتجاهات عالمٌة وعربٌة ،مؤسسة طٌبة للنشر والتوزٌع ،الماهرة،
ص.21
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إف تعديد االنتساء الػششي يقػـ عمى متصمبات تعسل عمى تعديد االنتساء الػششي
لجػ الفخد كتجعسو ،فالفخد السشتسي ىػ الحؼ يمتدـ بالحفاظ عمى مستمكات الػشغ كأفخاده،

كىحا االلتداـ يكػف أكًال مع الشفذ ،كذلظ بالديخ عمى الشيج الدميع مع اآلخخيغ ،مغ
خالؿ إعصائيع حقػقيع كأداء كاجباتيع بجقة ،فاالنتساء كااللتداـ ال يفتخقاف ،كمغ

متصمبات تعديد االنتساء الػششي مايمي:

 -1األساس المعرفي :كيعشي تدكيج ،أك السػاشغ بالسعمػمات الستعمقة بػششو كبذئػف
أيزا بسعمػمات تتعمق بحقػقو ككاجباتو ،كإلى الثقافة الدياسية التي تسشكو
كششو ،ك ً
مغ اتخاذ القخار الدميع في السػاقف التي تُ ِ
ػجب اتخاذ القخار ،كسا يشبغي أف يتعخؼ
عمى السعمػمات السختبصة بصبيعة السجتسع الحؼ يشتسي إليو ،كبستصمباتو كرمػزه كمثمو

العميا ،كمعتقجاتو كشسػحاتو ،كأىجافو ،كآمالو ،كعالقتو بالسجتسعات األخخػ في
ماضيو كحاضخه ،كسا عمى السػاشغ معخفة السجتسع العالي كالتفاعل مع قزاياه).(ٕٚ

 -7األساس الهجداني :يشبغي أف يستمظ السػاشغ السشتسي لػششو اتجاىات كقيع نحػ
كششو ،ككل ما يتعمق بو ،ككحلظ القيع االجتساعية التي يؤمغ بيا السجتسع ،مثل
احتخاـ كتقجيخ رمػز الػشغ كقادتو ،كالعامميغ السخمريغ مغ أبشائو ،كحب الخيخ،

كالتدامح مع اآلخخ ،كالتعاكف ،كالثقة بالشفذ ،كالتحمي بالسدئػلية ،كالرجؽ في
القػؿ كالعسل ،كغيخىا مغ القيع التي يجب أف تشعكذ عمى سمػؾ السػاشغ

كمسارساتو.

 -3األساس العممي :إف تعمع السعخفة يجب أف يشتج عشو ميارات اجتساعية كعقمية

قادر عمى السذاركة الفاعمة في نذاشات
مشتسيا ًا
اششا
كنفدية ،تؤىل الفخد أف يكػف مػ ً
ً
السجتسع ،الحؼ يشتسي إليو مغ خالؿ اكتدابو ميارات االتراؿ كالتػاصل ،كالتفاعل

مع اآلخخيغ كالتعاكف الحاتي ،كالسذاركة في شئػف الحياة العامة ،كميارات التفكيخ
الشاقج كاتخاذ القخار ،كحل السذكالت ،كالتعمع الحاتي ،كالشسػ السدتسخ).(ٕٛ

47

( )عبد أحمد ٌوسف حماٌل ( 4199م) ،دور إذاعة " أمن أف ام" فً تعزٌز االنتماء الوطنً لدى الطلبة الجامعٌٌن"
جامعة الشرق األوسط أنموذ ًجا ،بحث غٌر منشور ،جامعة الشرق األوسط ،ص .28
42
( )عادل دمحم حسن تلفت ( 4116م) ،درجة تمثل طلبة المرحلة اإلعدادٌة بمملكة البحرٌن لمٌم المواطنة الﺻالحة
المتضمنة فً كتب المواد االجدتماعٌة ،بحث غٌر منشور ،الجامعة األردٌنٌة ،عمان ،اآلردن.
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واقع الهالء واالنتماء لمهطن لدى طالب الجامعات في ليبيا:

تُ َعُّج الجامعة مخكد لإلشعاع السعخفي كالفكخؼ الججيج ،كىي تتبػأ مكاف الرجارة
في السجتسع ،كتشصمق مشيا آراء السفكخيغ كركاد اإلصالح كالتصػيخ ،كتداعج الجكؿ عمى
َّ
المحاؽ َبخكب الحزارة الحجيثة ،كفي حل السذكالت كمػاجية تحجيات العرخ
صط التشسية الذاممة مغ خالؿ القيادات الفشية كالسيشية كالدياسية
كخ َ
كمتصمباتوُ ،

كالفكخية ،التي تعجىا كتييئيا الجامعة؛ فيي قائج التصػيخ كالتقجـ كتأصيل القيع كالسبادغ

في السجتسع.

كما نذاىجه مغ بعس شالب الجامعات في ليبيا مغ سمػكيات كأساليب ججيجة

لمتفكيخ ،غخيبة عغ خرائز السجتسع الميبي ،كدخيمة عمى العادات كالتقميج الخاصة
بو  ،تدبب ازعاج أك قمق ييجد بانييار مشطػمة القيع االجتساعية فانعجاـ السباالة،
كاالستيتار ،كعجـ احتخاـ ِ
الس ِ
مكيَّة العامة ،كسػء استخجاـ الحخية ،كالتعرب ،كسفظ
الجماء ،كالشدعة الفخدية كالقبمية ،كضعف العالقة التعاكنية بيغ الصالب ،كميا مطاىخ

مػجػدة ،كلكغ انتذارىا كعجـ معالجتيا سػؼ يؤدؼ إلى انييار السشطػمة األخالقية
لجػ الصالب ،ىحا باإلضافة إلى أف التدييالت السادية كالتكشػلػجية الحجيثة ،قج أعصت

ليحه الطػاىخ كالفجػات صفة العػلسة ،كلع يعج بسقجكر أؼ مجتسع إغالؽ مشافجه أماميا،

أك الشجاة مشيا ،فإذا ما سادت قيع االستيالؾ مقابل قيع التشسية ،كِق َيع التقميجية كاالتباع
مقابل ِق َيع اإلبجاع سػؼ يحجث انييار تجريجي في القيع الذخرية لصالب الجامعات،

متشاقزا ذا محغ ،تدبب تزارًبا في الشطاـ
كلكل أفخاد السجتسع ،كيجعل االنتساء
ً
الثقافي كالسعخفي كاألخالقي لمصالب في الجامعة.

كال شظ أف تخبية الصالب في الجامعات عمى تعديد قيع الػالء كاالنتساء لمػشغ -

ششة الرالحة الخيخة القادرة عمى التفاعل مع
الس َػا َ
يسكشيع مغ أداء دكر ميع في بشاء ُ
البيئة ،كتتحسل السدئػلية ،كتقػـ بالػاجب ،كتعسل عمى تصػيخ السجتسع اجتساعيِّا كثقافيِّا
كاقتراديِّا ،كتجعل مغ خجمة كششو كمجتسعو ىجًفا أعمى يدعى إلى تحقيقو ،كيحافع
عمى مقجراتو ،فالصالب في الجامعات ىع مغ يسثمػف نقصة االرتكاز في عسمية البشاء
كالتقجـ ،كالجفع بعجمة التشسية الذاممة لمػشغ ،كيدتػجب مشا التعاكف كالسحافطة عمى
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صشع االزدىار كالػفاء لمػشغ ،كتجشب السػاقف
السكتدبات كالسذاركة الفعالة في ُ
زُّمع بالجكر األصيل لصالب في
الدمبية تجاه ما يجخؼ فيو مغ نسػ كتصػر كتقجـ ،كالتَّ َ
مػاجية معصيات كتغيخات كتحجيَّات الحياة في بشاء الػشغ).(ٕٜ
اقعا ،مغ خالؿ إيراؿ السعارؼ
سمػكا
فالتخبية ميسة لتحقيق الػششية
ً
ً
كعسال ك ً
لألفخاد ،ككل ما يحتاجػنو مغ معمػمات عغ كششيع ،كما ليع كعمييع مغ حقػؽ

ككاجبات ،ككحلظ َغ ْخس السذاعخ كتشسيتيا كتأصيميا داخل نفذ الفخد تجاه كششو،
فاالنتساء الػششي ُي َعُّج بسثابة ضسيخ داخمي ،يػجو الفخد كيخشجه إلى ما فيو صالح

سميسا كمسا كاف ذلظ عام ًال مغ عػامل بشاء
كششو ،فكمسا كجو اإلنتساء لمػشغ
ً
تػجييا ً
السجتسع ،كيعسل الػالء عمى حساية السجتسع مغ عػامل الفداد ،كاالنحخاؼ كالطػاىخ
الدمبية ،كالفخد الحؼ يذعخ بالػالء كاالنتساء لػششو يبتعج كل البعج عغ ما يؤدؼ إلى

اإلضخار بالسرمحة الػششية ،كلػ كاف ذلظ عمى حداب مرمحتو الذخرية ،كتعتسج
صالبة الجساعة كتكامميا كتخابصيا عمى درجة انتساء الفخد ليا ،كسا يديع االنتساء إلى

التعاشف الػججاني بيغ أفخاد الػشغ ،كالسيل إلى السحبة كالعصاء كاإليثار في تحقيق

الػحجة الػششية ،كيشسي الفخد التقجيخ لحاتو كإدراكو لسكانتو كمكانة كششو)ٖٓ(.

عامال ميسا في تحقيق استقخار
كفي السجتسع الميبي يعج الػالء كاإلنتساء لمػشغ
ً
البالد ،كالحفاظ عمى تخابط الشديج االجتساعي فييا أثخػ التغيخ الدياسي الكبيخ ،الحؼ

كثيخ في خخكج البالد مغ ىحه األزمة ،التي
تذيجه البالد بعج الثػرة ،حيث ُي َع َّػؿ عميو ًا
حاليا في البالد ،كتُ َعُّج الجامعة مغ أكثخ
رَفت بو نتيجة التجاذبات الدياسية الدائجة ً
َع َ
القشػات التي تديع في عسمية تشذئة الصالب ،كغخس قيع الػالء ليحا الػشغ ،كتخسيخ
أىسية الػشغ ،كحبيع لو ،ككيفية السداىسة في بشائو كحسايتو كالجفاع عشو ،فالسجتسعات

كتقجميا ،كإصالح أحػاليا في السياديغ الحياتية السختمفة ،يبجأ مغ التخبية.

أهم المعهقات التي تهاجه دعم الهالء واالنتماء لظالب الجامعات في ليبيا.
41

( ) أبوبكر دمحم دمحم عٌسى ،عبد هللا دمحم شكرو (4197م) ،دور الجامعة فً بناء الشخﺻٌة الجامعٌة المادرة علﯽ تعزٌز
األنتماء للوطن من خالل األخالق وثمافة الحوار ،مجلة كلٌات التربٌة ،العدد السابع ،مرجع سابك ،ص.6
71
( ) سمٌح الكراسنة ،ولٌد مساعدة ،على جبران ،آالء الزعبً (4191م) ،االنتماء والوالء الوطنً فً الكتاب والسنة
النبوٌة ،مرجع سابك ،ص.84
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)ٖٔ(

يذيخ الذيخ أحسج الجيالني ،عبج العاشي الفقيو (ٕٜٓٔـ)

إلى مجسػعة مغ

السعػقات التي تػاجو الػالء كاالنتساء كتكامل اليػية ،كالستسثمة في اآلتي:

ٔ -تشاُفخ مكػنات اليػية.
ٕ -ىجر مفيػـ الجكلة الػششية الحجيثة.

ٖ -فذل السؤسدات الحكػمية في تػفيخ حياة كخيسة ،كخجمات تترف بالذسػلية
كالسداكاة كالعجالة كسيػلة الحرػؿ عمييا.

ٗ -شغياف بعس االنتساءات القبمية كالصائفية عمى االنتساء الػششي األعع.

٘ -غياب الخصاب َّ
خبػؼ األيجيػلػجي الػاعي باألىجاؼ السذتخكة.
الش َ
وهناك ُم َع ِّهقات أخرى يمكن األشارة إليها من ِقَبل الباحث في اآلتي:
ٔ -سيادة القيع الفخدية ،كالدمبية كانعجاـ السباالة ،كإعالء السرمحة الخاصة عمى
العامة ،باإلضافة إلى عجـ االلتداـ بالقيع كالسعاييخ اإليجابية ،كاالفتقار إلى القجكة

كلتصبيق مبجأ الثػاب كالعقاب.

ٕ -عجـ مخاعاة بعس األفخاد لمقيع كالعادات كالتقاليج في السجتسع ،كالتقاعذ عغ تمبية
نجاء الػشغ كالتخمي عغ الػاجبات في األكقات الرعبة.

ٖ -ضعف الػازع الجيشي كانتذار التصخؼ ،كعجـ استغالؿ كقت الفخاغ ،كما يشتج عشو
مغ مذكالت لجػ الذباب.

ٗ -ضعف دكر مؤسدات التشذئة االجتساعية في َغ ْخس ُركح االنتساء الػششي،
كاختالؼ القيع كالسعاييخ كتزاربيا في السجتسع.
٘ -عجـ تػفيخ السجتسع لمحاجات األساسية لفخاد ،كاالعتجاء عمى األمػاؿ كالسستمكات
العامة.

ِ
تؤدؼ إلى َى ْجر قيسة العسل ،كانعجاـ الرمة بيغ
 -ٙاإلسخاؼ في اتخاذ اإلجخاءات التي ّ
العسل كاألجخ الحؼ يقابمة.

79

( ) الشٌخ أحمد الجٌالنً ،عبد العاطً الفمٌه(4191م) ،دور التنشئة االجتماعٌة فً تعزٌز لٌم االنتماء ،مرجع سابك،
ص.22
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 -ٚعجـ السداكاة في الفخص كالحقػؽ ،كزيادة حجة التفاكت الصبقي ،أك التعرب العخقي
في السجتسع.

 -ٛتزارب األيجكلػجيَّات في السجتسع ،كتعخضو لبعس األزمات القاسية كالحخكب
كانييار االقتراد العاـ.

دور الجامعة في تنمية قيم المهاطنة وتعزيز االنتماء:

يجؼ ألداء ميسة عامة لمتكػيغ كالبحث،
تُ َعُّج الجامعة بسثابة مؤسدة اجتساعية تَ ُ
كزرع مجسػعة مغ القيع الػششية كالدياسية ،كتعسل كحلظ عمى تقجيع خجمة أكاديسية مغ

خالؿ تػفيخ الجػ السشاسب لمصالب؛ مغ أجل تعديد فكخة االنتساء لمسجتسع ،عبخ تقخيب

الجامعة مغ السجتسع كترحيح مختمف الترخفات الدمبية ،كإبخاز الترخفات اإليجابية،
التي تديع في تخقية الػعي السدتقبمي لألجياؿ السدتقبمية بذكل صحيح ،كتفعيل

ششة عبخ تكخيذ اليػية الػششية ،كتحجيج الحقػؽ
بالسػا َ
مجسػعة مغ السفاىيع السختبصة ُ
كصقل السيارات العامة.
كالػاجبات َ
فالجامعة تداىع في رفع مدتػػ الػعي الفكخؼ كالقانػني ،عبخ تصػيخ العسمية

التخبػية كالتعميسية ،خاص ًة تصػيخ مشاىج التعميع العالي ،كإعجاد الكػادر الستخررة،
فق ُخصة عمسية مجركسة كمتشاسقة ،عبخ
التي تتصمبيا احتياجات التشسية في السجتسع َك َ
كضع خصط البحػث كاإلشخاؼ السدتسخ ،كسا تداىع الجامعة في نذخ السعخفة كالثقافة،
كجعل مؤسداتيا في خجمة السجتسع ،كتذجيع كدعع التأليف كالبحػث العمسية كنذخىا

كالخاصة بتصػيخ السػاششة ،كعالقتيا بسػضػع حقػؽ اإلنداف ،باعتبار أف جػىخ
ِ
الستأصمة في جسيع أعزاء األسخة
السػاششة ىػ اإلنداف ،مغ خالؿ االعتخاؼ بالكخامة
ّ
البذخية ،كبحقػقيع الستداكية الثابتة ،التي تختكد عمى أساس الحخية كالعجؿ كالدالـ في

العالع)ٕٖ(.

اضحا لمجامعة فى إعجاد األفخاد
كقج أثبتت بعس الجراسات أف ىشاؾ ًا
دكر ك ً
ششة الرالحة ،كالتأثيخ عمى قيع كمعتقجات ىؤالء الصالب فى أخصخ مخاحل العسخ،
لمسػا َ
74

( )أحمد لكحل أحمد (4192م) ،دور الجامعة فً تطوٌر لٌم المواطنة ،مجلة المفكر ،كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة،
جامعة دمحم خٌضر بسكرة ،العدد الثانً عشر ،الجزائر ،ص.441
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كىى مخحمة الذباب التى يكػف فييا الفخد ُعخض ًة لمتأثيخ بالقيع كالعقائج الدائجة فى
السجتسع؛ إذ إنيا السدئػلة عغ تأىيميع لمجخػؿ إلى الحياة العسمية ،كتسكيشيع مغ أداء
ِ
الكة عمى دكرىا السيع في عسمية التشذئة الدياسية
أدكارىع االجتساعية بكفاءة كاقتجار ،ع ً
كالػششية كاالجتساعية ،مغ خالؿ تدكيجىع بالسعارؼ الالزمة ،كإكدابيع القيع كالسيارات
الػششية السختمفة التي تجعميع مػاششيغ صالحيغ)ٖٖ(.

فالذباب ىع الثخكة الحقيقية التى تجفع السجتسعات إلى تحقيق التقجـ العمسى

كالتكشػلػجى ،فى ضػء الستغيخات العالسية التى تدػد العالع ،كتجعل مغ يستمكيا ىػ

األقجر عمى قيادة مغ حػلو ،فإذا كاف األساس فى بشاء الذخرية لذباب صحيح
يربح البشاء قػيِّا ،كال يتأثخ بالعجيج مغ االنحخافات كالقيع الفاسجة التى تؤدػ إلى ىالؾ

ىؤالء الذباب.

كمغ الصخؽ كالػسائل التى تدتصيع بيا الجامعة أف ِّ
تعدز االنتساء لجػ الصالب،
ما يمي:

 -1المؤتمرات والندوات العممية :تُ ُّ
عج السؤتسخات كالشجكات مغ أىع الػسائل التى
تدتصيع الجامعة مغ خالليا التأثيخ عمى الصالب ،حيث يكػف فييا الصالب عمى
عالقة مباشخة بالسذتخكيغ فى السؤتسخات كالشجكات ،كيدتصيع أف يقػـ بالحػار معيع

حػؿ مػضػع الشجكة؛ لالستفادة مغ خالليا فى تغييخ بعس القيع كالعادات التى

تكػنت عشجه فى مخحمة التشذئة ،كلكغ لمقياـ بيحه الشجكات مجسػعة مغ الذخكط

التى يجب تػافخىا حتى يتحقق اليجؼ مشيا ،كىى:

)ٖٗ(

ٔ -أف يكػف مػضػع الشجكة ذك أىسية كبيخة بالشدبة لمصالب كالسجتسع.
ٕ -أف يترف مػضػع الشجكة بالبداشة كالػضػح فى الحػار.

ٖ -تتشاكؿ الشجكة بعس السذكالت الدائجة فى السجتسع كتقجيع الحمػؿ ليا.
ٗ -إشخاؾ الصالب فى الشجكة مغ خالؿ الحػار الستبادؿ مع السحاكر.
77

( )لاسم بن عائل الحربً ،دمحم دمحم غنٌم سوٌلم (4197م) ،تنمٌة المواطنة لدى طلبة الجامعات السعودٌة ،مجلة كلٌة
التربٌة ،جامعة أالزهر ،العدد  ،976الجزء أالول ،دٌسمبر ،ص.96
72
( )ﺻالح الدٌن دمحم حسٌنى (4116م) ،استخدام أسلوب الجودة الشاملة لتفعٌل دور الجامعة فى تعزٌز االنتماء لدى
الطالب بمﺻر ،المركز العربى للتعلٌم والتنمٌة ،المجلد  ،94العدد  ،29شهر أبرٌل ،ص.721
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٘ -إعجاد السكاف السخرز لمشجكة باألجيدة كالػسائل ،التى تداعج عمى نجاح الشجكة،
كتحقيق اليجؼ مشيا.

 -ٙاإلعالف عغ الشجكة قبل االنعقاد ٍ
بػقت ٍ
كاؼ.

ىحه الذخكط إذا ما تػفخت لقياـ السؤتسخات كالشجكة سػؼ تكػف قادرة عمى تحقيق
اليجؼ الحؼ ُع ِق َجت مغ أجمو ،كتربح ذات تأثيخ عمى قيع كمعتقجات الصالب ،كتُ ِ
ديع
فى إعجادىع كيسا يكػنػا قادريغ عمى السداىسة فى تقجـ السجتسع.

 -7االتحادات والجماعات الظالبية:

يدتصيع الصالب مغ خالؿ االتحادات الصالبية التعبيخ عغ أنفديع ،حيث يقػـ

الصالب فيو بتعمع أك مسارسة الجيسقخاشية ،ككيفية إجخاء الحػار كالشقاش اليادؼ البشَّاء،

فتتأصل فى نفػس الصالب ىحه القيع ،مع كيفية السصالبة بالحقػؽ كااللتداـ بالػاجبات،
كتعتبخ االتحادات الصالبية مغ أىع الجساعات التى تتكػف داخل الجامعة عغ شخيق
االنتخاب كالتي يدتصيع الصالب مغ خالليا أف يحققػا ذاتيع ،كيحرمػا عمى حقػقيع،

فيي تشطيسات شخعية ،مسثمة لصالب الكميات كالسعاىج كالجامعات؛ تيجؼ إلى تحقيق
مايمي:

ٔ -تشسية القيع الخكحية كاألخالقية ،كتخسيخ الػعي الػششي كالقػمي ،كإعالء قيسة

ششة لجػ
ُسذ الجيسقخاشية كحقػؽ اإلنداف ،كالسػا َ
االنتساء كالػالء ،كتعسيق أ ُ
الصالب ،كالعسل بخكح الفخيق مع كفالة التعبيخ عغ آرائيع ،في إشار التقاليج
كاألعخاؼ الجامعية.

صقل مػاىب الصالب ،كتشسية قجراتيع كمياراتيع ،كتػضيفيا بسا يعػد بالفائجة عمى
َٕ -
الصالب كمؤسدتو التعميسية كالػشغ.
ُسخ كالسجتسعات ،كالشػادؼ العمسية مع تشطيع أسمػب االستفادة مغ
ٖ -تكػيغ األ َ
شاقات كميارات الصالب ،كالعسل عمى دعع أنذصتيع كتشسية قجراتيع اإلبجاعية.
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الك ِ
ذفيَّة ،كالفشية ،كالثقافية،
ٗ -تشطيع األنذصة الصالبية :الخياضية ،كاالجتساعية ،ك َ
كالتكشػلػجية ،كغيخىا ،كتػسيع قاعجة السذاركة ،كتحفيد الصالب عمى السذاركة
تذجيع الستسيديغ فييا)ٖ٘(.

 -3المسرح التربهى:

يعج الشذاط السدخحي جدًء مغ السشيج التخبػؼ الحجيث ،فيػ يداعج الصالب عمى
تكػيغ عادات كقيع ،كميارات كأساليب؛ الزمة لسػاصمة التعميع ،كالسذاركة في التشسية

كييجؼ إلى تجريبيع عمى حدغ األداء ،كجػدة اإللقاء ،كإتقاف المغة،
الذاممة لمسجتسعُ ،
كدقة األساليب ،كيييئ ليع مػاقف حية شبيعية بخيئة مغ التكمفُ ،محب ََّبة إلى نفػسيع،
كيدتخجمػف فيو المغة استخجاما ناجحا ،كي ِ
كيشسػف ميػليع ،كيقػؼ فييع
رقمُػف مػاىبيعُّ ،
ً َ
ً
الجخأة كالقجرة عمى اإللقاء كالطيػر ،كسخعة الخاشخ ،كسا يشسي معارفيع كيخبصيا بالبيئة
كالسجتسع).(ٖٙ

كسا يسكغ عغ شخيق السدخح تغييخ الفيع ،كإثارة حدغ االستصالع ،كتغييخ القيع

الخاشئة عشج الصالب ،كحل السذكالت ،كتشسية بعس القيع كالقجرات كالسيارات ،التى

تتشاسب مع بعس عشاصخ السشيج ،الحػ يدعى إلى إعجاد السػاشغ الرالح ،ذؼ

كخمقيِّا كاجتساعيِّا كعمسيِّا ،كبحلظ يتزح مجػ أىسية
الذخرية الدػية الستكاممة ،نفديِّا ُ
السدخح التخبػػ فى تعديد االنتساء لجػ الصالب داخل الجامعة.

رؤية مستقبمية لدور الجامعات الميبية فى تعزيز الهالء واالنتماء لدى الظالب:

يحاكؿ الباحث تقجيع رؤية مدتقبمية تحاكؿ اإلسياـ فى االرتقاء بجكر الجامعة فى
تعديد االنتساء لجػ الصالب في الجامعات الميبية ،بذكل خاص فيسا يتعمق بجكرىا فى

تأكيج كتعديد االنتساء كقيسة ،ككسفيػـ ،ككسسارسة سمػكية فى السػاقف السختمفة.

أ -مقهمات الرؤية المستقبمية:

78

( )المادة  792من لانون تنظٌم الجامعات ،الباب الثامن ،آلئحة االتحادات الطالبٌة لرار رئٌس جمهورٌة مﺻر العربٌة
رلم  421لسنة 4117م ،بتعدٌل بعض أحكام الالئحة التنفٌذٌة.
76
( ) محمود مٌالد (4199م) المسرح المدرسً ورفع مستوى تحﺻٌل طلبة التعلٌم األساسً بمدارس منطمتً (شرلٌة
جنوب -تلكلخ) ،مجلة جامعة دمشك ،المجلد  ،47العدد األول  +الثانً ،ص.922
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تدتصيع الجامعة بكل عشاصخىا أف تديع فى تحقيق الػالء ،كاالنتساء لمػشغ،
دائسا عمى تحقيقو مغ خالؿ استخجاميا األساليب الحجيثة فى العسل ،كتقػـ تمظ
كالعسل ً
الخؤية السدتقبمية عمى مجسػعة مغ السقػمات ،أىسيا:
ٔ-االىتساـ بتحديغ كافة العسميات التى تتػلى تقجيع الخعاية الصالبية بذكل مباشخ،
كمجػ إسياميا فى تعديد االنتساء لجػ الصالب داخل الجامعة.

ٕ -أف يكػف ىشاؾ مخاجعة كمتابعة مدتسخة لبحث كتحميل أسباب قرػر الجامعة إزاء
قزية االنتساء لمػشغ ،كالعسل عمى التخمز مغ تمظ األسباب.

ٖ -السذاركة في شئػف السجتسع كاالىتساـ باآلخخيغ ،مغ خالؿ االىتساـ بالصالب
كعائمتو كالتفاعل مع جيخانو كمجتسعو.

ٗ -االىتساـ بالبخامج التي تخكد عمى الحػار اإليجابي ،كتََقبُّل اآلخخ في إشار تعمع
الدمػؾ الجيسقخاشي كأسمػب حياة.
٘ -االىتساـ بالبخامج التي تيتع بتشسية كعي الصالب بالسذاركة االجتساعية ،كأساس
ميع لالرتقاء بالسجتسع.

ب -مرتكزات الرؤية المستقبمية:

لمخؤية السدتقبمية مختكدات عجة قج يكػف ليا أثخىا فى تعديد كتأكيج مفيػـ

االنتساء ،كقيستو لجػ الصالب كأىسيا ما يمي:
 -1مناخ العمل:

يجب أف يكػف مشاخ العسل داخل الجامعة ذا أىسية ،كيعسل عمى إكداب الصالب

اىتساما بالتخبية
القيع كالسفاىيع ،التي تحقيق الػالء كاالنتساء لمػشغ ،كأف يكػف ىشاؾ
ً
الخمقية لمصالب مغ خالؿ السق اخرات الجراسية كخصػات التعمع ،لتشسية مفيػـ الػششية،

كحب الػشغ برػرة مدتسخة ،كالعسل عمى إشباع حاجات كرغبات الصالب ،خاص ًة
الحاجات الشفدية كاالجتساعية ،بسا يجعع كيعدز االنتساء لمػشغ ،كأف يجرؾ كل شالب
دكر فعاؿ داخل الجامعة ،لمتغمب عمى القيع الدمبية كالعادات كالدمػكيات
أف لو ًا
الخاشئة ،مغ خالؿ السػاقف التعميسية السختمفة ،كأف يدسح ذلظ السشاخ بجرجة ما
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فخصا لتجعيع الثقافة الػششية ،مسا يديع فى تصػيخ الثقافة،
التفاعل االجتساعى ،كيتيح ً
كيعػد عمى الػشغ بالشفع كتعديد االنتساء لجػ أفخاده).(ٖٚ

 -7أستاذ الجامعة:

يؤكج سامى (ٕٓٔٓـ)

)(ٖٛ

عمى أف دكر أستاذ الجامعة في تشسية قيع الػالء

ششة  -يفػؽ في كثيخ مغ األحياف دكر السشاىج التعميسية ،كذلظ مغ
كاالنتساء كالسػا َ
مشصمق أف األداء الجيج ألستاذ الجامعة يسكغ أف ُي َع َّػض الفقخ في مزسػف السقخر،
كبالسثل فإف ثخاء السزسػف يسكغ أف ييجر فقخ أداء أستاذ الجامعة ،كلحلظ يجب العسل
عمى االرتقاء بسدتػػ أداء األستاذ الجامعي ،كرفع كفاءتو؛ حتى تربح عسميات التعميع

إيجابية كناجحة؛ ألف سمػؾ ضعف االنتساء يكػف نتيج ًة لعسميات التعميع الزعيفة،
كقيسا فى ُكججاف
كمغ ىشا كاف لجكر أستاذ الجامعة أىسية فى تأكيج االنتساء
مفيػما ً
ً
الصالب ،ككحلظ بمػرتو سمػكيِّا كمسارستو مغ خالؿ السػاقف التعميسية ،كلحلظ ال بج مغ
أف يكػف ىشاؾ نيػض بالجكر االجتساعى كالثقافي لألستاذ الجامعي ،مغ خالؿ تػفيخ
مرادر السعخفة التى تداعجه عمى القياـ بعسمو بفاعمية ،كمغ أىع القيع التى مغ شأنيا
السداىسة فى تعديد االنتساء لجػ الصالب ،كيجب ألستاذ الجامعة التأكيج عمييا ما

يمى:

ٔ -أف يكػف ىشاؾ تبريخ بأىسية الجساعة ،كالعسل الجساعي كالدعي لتحقيق أىجاؼ
الجساعة ،التى يشتسي إلييا الفخد ،كذلظ عغ شخيق التحديغ السدتسخ ،كأحج ركائد

أسمػب الجػدة الذاممة.

ٕ -أف يقػـ األستاذ بالعسل عمى نذخ ركح الجساعة بيغ الصالب ،كأىسية تحقيق أىجاؼ
الجساعة عمى أىجاؼ الفخد؛ كذلظ لتعديد االنتساء لجػ الصالب.

77

( ) ﺻالح الدٌن دمحم حسٌنى (4116م) استخدام أسلوب الجودة الشاملة لتفعٌل دور الجامعة فى تعزٌز االنتماء لدى
الطالب بمﺻر ،مرجع سابك ،ص.778
72
( ) سامى فتحً عبد الغنً عمارة (4191م) دور أستاذ الجامعة فً تنمٌة لٌم المواطنة لمواجهة تحدٌات الهوٌة الثمافٌة،
مجلة مستمبل التربٌة العربٌة ،المجلد  ،97العدد  ،62شهر ٌونٌو ،ص .18
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حامال
ٖ -بث الػعي بيغ األساتحه بحدغ القجكة فى امتثاؿ ِق َيع االنتساء؛ ألف األستاذ
ً
اقال ِ
لمق َيع كالتخاث ،كيدتصيع أف َيُب َّث تمظ القيع بأساليبو السختمفة الستعجدة فى
كن ً
السػاقف التعميسية.
ٗ -تذجيع األساتحه عمى مشاقذة مذكالت السجتسع السحمي كاألحجاث الجارية مع

الصالب ،كالبحث في إيجاد حمػؿ ليحه السذكالت ،كشخؽ تشفيح الحمػؿ ،التي يتع

التػصل إلييا ،مسا يداعج عمى إدماج الصالب في حياة كمذكالت السجتسع السحمي.

٘ -تذجيع شالب الجامعة لالنفتاح عمى الثقافات األخخػ ،كأخح ما يشاسبيع مشيا ،مع
ششة،
الحفاظ عمى القيع الػششية ،كإيجاد إحداس مذتخؾ باليػية الثقافية ،كِق َيع السػا َ
ككيفية صيانتيا ،كالسدئػليات كااللتداـ الػاعي بيا.

 -3المناهج والمق اررات الجامعية:

تُ َعُّج السشاىج كالسق اخرات الجامعية أحج العشاصخ األساسية ،التي تُديع في تحقيق
أىجاؼ معيشة كقيسا بحاتيا ،تعكذ كتؤكج الػالء كاالنتساء لمػشغ لجػ الصالب داخل

الجامعة ،كيجب أف تترف تمظ السشاىج كالسق اخرات الجامعية بالذسػؿ كالعسق،

كالتكامل ،كعجـ االزدكاج كالتكخار ،كسا يجب أف تدعى السشاىج كالسق اخرات الجامعية
ششة كاالنتساء ،كالعسل
لتجعيع ِق َيع تعسل عمى تعديد االنتساء لجػ الصالب ،مثل السػا َ
عمى الشيػض بالػشغ؛ حتى تعسل عمى إكداب الصالب اليػية الميبية ،كتؤكج لجييع

االنتساء لمػشغ ،كيجب أف تيتع السشاىج كالسق اخرات الجامعية ،خاص ًة مقخر الجراسات
الي ِػيَّة الػششية ،كتؤكج فييا عمى ارتباط الصالب بػششو
االجتساعية بإكداب الصالب ُ
كبذخا ،كتدتثيخ لجيو مذاعخ الفخخ كاالنتداب لػششو ،كتغِّحؼ فيو
يخا،
أرضا ،كتار ً
ً
ً
)(ٖٜ
االستعجاد لمتزحية في سبيمو بالشفذ كالشفيذ .

 -4األنشظـة الظالبية:

يجب االىتساـ باألنذصة التى تقجـ لمصالب داخل الجامعة كخارجيا؛ ألنو مغ

خالؿ تمظ األنذصة ندتصيع أف نعسل عمى تعديد االنتساء لجػ الصالب ،لحلظ مغ
71

( ) إٌمان أسماعٌل أحمد أبو طالب ،فكري حسن على رٌان ،فاٌزة أحمد الحسٌنً مجاهد ،مدٌحة الحسٌنً دمحم حمد
(4196م) استخدام المدخل اإلنسانً فً تدرٌس التارٌخ لتنمٌة لٌم االنتماء الوطنً والمهارات االجتماعٌة لدى تالمٌذ
المرحلة االعدادٌة ،مجلة البحث العلمً فً التربٌة ،العدد  ،97ص.744
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ٍ
مباف
الزخكرػ دعع األنذصة كاالىتساـ بيا ،كذلظ بتػفيخ السكاف السشاسب مغ
كتجييدات ،كمالعب تتالءـ مع إعجاد الصالب ،كنػعية األنذصة التى تقجـ ليع،

كاألساليب التى تدتخجـ ،كمجػ سعييا لتعديد االنتساء لجػ الصالب ،كضخكرة العسل
عمى تكامل األنذصة؛ لتديع فى تكػيغ كنسػ الذخرية الستكاممة ،كأف تتيح الفخصة

الستكافئة أماـ جسيع الصالب لالشتخاؾ فى ىحه األنذصة ،كيتع ذلظ مغ خالؿ ما يمى:

ٔ -عقج الشجكات كالسؤتسخات كاالجتساعات التى يتع فييا المقاء باألساتحه كذلظ لمحػار
كالتفاىع حػؿ بعس القزايا كالسذكالت.

ٕ -أف يتع ربط الصالب بسا يحجث حػليع مغ مذكالت داخل السجتسع السحيط
بالجساعة؛ مغ أجل إثارة اىتساميع كتعديد االنتساء لجييع.

ٖ -تعسل الجساعة عمى إتاحة الفخص الستكافئة لجسيع الصالب بجاخميا لالشتخاؾ فى
األنذصة ،كاحتخاـ استقاللية الصالب كتفكيخه.

ٗ -أف يكػف ىشاؾ اىتساـ ،كأعتقج أف التعميع الجيج ىػ الحؼ يدعى إلشباع حاجات
الصالب ،كضخكرة االىتساـ باالتحادات الصالبية ،كالعسل عمى إشخاؾ الصالب فييا.

كفى نياية ىحه الخؤية ال بج مغ التأكيج عمى ما لمتشذئة االجتساعية األكلى

لمصالب مغ دكر ىاـ فى تجعيع كتشسية مفيػـ االنتساء ،فحب الػشغ يشذأ مغ السخحل
ٍ
كل مغ األسخة كالسجرسة فى تعديد االنتساء لمػشغ،
األكلى فى التشذئة؛ مسا يؤكج دكر ّ
كتدتكسل الجامعة ذلظ الجكر فى إكداب الصالب القيع كالعادات كالتقاليج كاألفكار
الدائجة كالسػجبة بػجو عاـ ،كالسجعسة لالنتساء بػجو خاص ،فإف كاف انتساء الصالب

ألسختو قػيِّا انعكذ ذلظ عمى بيئتو كالسجتسع األكبخ ،الحػ يعير فيو الصالب ،كلحلظ

عمى الجامعة استخجاـ األساليب الحجيثة فى جسيع مخاحل كخصػات العسل داخل

الجامعة؛ بسا يحقق إشباع حاجات كرغبات الصالب ،كذلظ مغ أجل تعديد االنتساء

لمػشغ.

مقترحات لتعزيز الهالء واالنتماء لدى الظالب في الجامعات الميبية:
ٔ -تفعيل دكر الجامعات الميبية في تشسية االنتساء الػششي لجػ مشتدبييا ،كذلظ بإغشاء
صط الجراسية بسداقات تعدز القيع السػاششة الرالحة.
الخ َ
ُ
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ٕ -تبشي فمدفات الجامعات لقيع السػاششة الرالحة ،كتفعيميا نطخيِّا كتصبيقيِّا داخل
مؤسداتيا ،مغ خالؿ السؤتسخات كالشجكات ،كالسقخرات الجراسية.

ٖ -خمق كتشسية سمػكيات مػجبة لجػ الصالب نحػ الػشغ لتعديد االنتساء.
ُٗ -ي َمدـ جسيع الصالب بسادة دراسية محػرىا ليبيا ،يتع مغ خالليا غخس القيع
عسع عمى جسيع السخاحل الجراسية ،كيقجـ فييا جسيع القيع الػششية بسا
السصمػبة ،كتُ َّ
يشاسب كل مخحمة عسخية.

٘ -إجخاء عجد مغ الجكرات التجريبية ،ككرش العسل ،لجراسة كيفية تعديد مفيػـ الػالء
شة مجسػعة مغ الّمِجاف الستخررة في
كاالنتساء إلى الػشغ لجػ الصالب ،بػسا َ
الجامعات.

 -ٙتكثيف الػعي بأىسية الػالء كاالنتساء إلى الػشغ ،مغ خالؿ العجيج مغ السشاشط
كالسشاسبات كالفعاليات ،كسشاسبة االحتفاء باليػـ الػششي كغيخىا.

 -ٚالعسل عمى تجريذ مادة التخبية الػششية بالجامعات بصخيقة غيخ تقميجية ،تتشاسب

مع أفكار األجياؿ الحالية ،كتحكيخ الذباب بفزل دكلتيع كتححيخىع مغ تخبز

األعجاء بيع.

 -ٛالقياـ بسدابقات عمسية كثقافية ،عبخ كسائل اإلعالـ السختمفة ،لتعديد مفيػـ الػالء
كاالنتساء إلى الػشغ.

 -ٜتفعيل السذاركات الصالبية مع الفعاليات الذعبية ،كاألنجية الذبابية ،كالجسعيات
خارج الجامعة.

ٓٔ -تحفيد الذخريات الجامعية عمى السذاركة في العسل الػششي ،كإشعارىع بقيسة
ىحا العسل كبقيستيع ،كأفخاد في مجتسعيع كتشسية قيع االعتداز باالنتداب لمػشغ

كلجسيع مؤسداتو السجنية كاألمشية.

المراجع
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ٔ -أبػبكخ دمحم دمحم عيدى ،عبج هللا دمحم شكخك (ٕٓٔٚـ) دكر الجامعة في بناء
الشخصية الجامعية القادرة علﯽ تعزيد األنتساء لمػشغ مغ خالؿ األخالؽ
كثقافة الحػار ،مجمة كميات التخبية ،العجد الدابع ،ليبيا ،مارس.

ٕ -أحسج لكحل أحسج (ٕٓٔٛـ) دكر الجامعة في تصػيخ قيع السػاششة ،مجمة السفكخ،
كمية الحقػؽ كالعمػـ الدياسية ،جامعة دمحم خيزخ بدكخة ،العجد الثاني عذخ،

الجدائخ.

ٖ -إيساف أسساعيل أحسج أبػ شالب ،فكخؼ حدغ عمى رياف ،فايدة أحسج الحديشي

مجاىج ،مجيحة الحديشي دمحم حسج (ٕٓٔٙـ) استخجاـ السجخل اإلنداني في
تجريذ التاريخ لتشسية قيع االنتساء الػششي كالسيارات االجتساعية لجػ تالميح
السخحمة االعجادية ،مجمة البحث العمسي في التخبية ،العجد .ٔٚ

ٗ -بجر بغ عمي بغ عبج هللا العبج القادر (ٕٓٔٛـ) االنتساء إلى الػشغ كأثخه في
حساية الذباب مغ االنحخاؼ ،الدجل العمسي لسؤتسخ كاجب الجامعات الدعػدية
كأثخىا في حساية الذباب مغ الجساعات كاألحداب كاالنحخاؼ ،السجمج الخامذ،

جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسالمية ،يشايخ.

٘ -جاسع يػسف الكشجرؼ ،ىجػ أحسج الكشجرؼ (ٕٓٔٚـ) إسياـ السجرسة الثانػية بجكلة
الكػيت في تعديد قيع الػالء كاالنتساء لجػ شالبيا ،مجمة دراسات الخميج
كالجديخة العخبية ،جامعة الكػيت ،الدمدة ٖٗ ،العجد ٗ ،ٔٙيشايخ.

 -ٙحديغ الخداعي ،إيساف الذسايمة (ٕٗٔٓـ) مدتػػ السػاششة كاالنتساء لجػ العامميغ
في السؤسدات األردنية ،دراسات ،العمػـ اإلندانية كاالجتساعية ،السجمج ٔٗ،

ممحقٔ.

 -ٚسامي فتحي عبج الغشي عسارة (ٕٓٔٓـ) دكر أستاذ الجامعة في تشسية قيع السػاششة
لسػاجية تحجيات اليػية الثقافية ،مجمة مدتقبل التخبية العخبية ،السجمج ،ٔٚ

العجد ٗ ،ٙشيخ يػنيػ.
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 -ٛسسيح الكخاسشة ،كليج مداعجة ،عمى جبخاف ،آالء الدعبي (ٕٓٔٓـ) االنتساء كالػالء
الػششي في الكتاب كالدشة الشبػية ،السجمة األردنية في الجراسات اإلسالمية،
السجمج الدادس ،العجد ٕ.

 -ٜسشج بغ الفي الذاماني ،أحسج يػسف سعج (ٕٕٔٓـ) شباب الجامعات كقزايا

االنتساء :الفخص كالتحجيات :شالب جامعة شيبة نسػذجا ،مجمة العمػـ التخبػية،

السجمج ٕٓ ،العجد ٔ ،جٔ ،يشايخ.

ٓٔ -سػسغ سعج الجيغ بجرخاف (ٕٓٔٙـ) اتجاىات شمبة جامعة عساف األىمية نحػ
مادة التخبية الػششية في تعديد مفاىيع قيع الػالء كاالنتساء في الجامعة

كالسجتسع ،مجمة الدرقاء لمبحػث كالجراسات اإلندانية ،السجمج الدادس عذخ،

العجد الثالث.

ٔٔ -الذيخ أحسج الجيالني ،عبج العاشي الفقيو (ٕٜٓٔـ) دكر التشذئة االجتساعية في
تعديد قيع االنتساء ،مجمة العمػـ االجتساعية ،السخكد الجيسقخاشي العخبي،

ألسانيا ،بخليغ ،العجد  ،ٓٛمارس.

ٕٔ -صالح الجيغ دمحم حديشى (ٕٓٓٙـ) استخجاـ أسمػب الجػدة الذاممة لتفعيل دكر
الجامعة فى تعديد االنتساء لجػ الصالب بسرخ ،السخكد العخبى لمتعميع
كالتشسية ،السجمج ٕٔ ،العجد ٔٗ ،شيخ أبخيل.

ٖٔ -شارؽ عامخ (ٕٕٔٓـ) السػاششة كالتخبية الػششية اتجاىات عالسية كعخبية،
مؤسدة شيبة لمشذخ كالتػزيع ،القاىخة.

ٗٔ -شارؽ عبج الخءكؼ عامخ (ٕٔٔٓـ) السػاششة كالتخبية الػششية ،مؤسدة شيبة
لمشذخ كالتػزيع.

٘ٔ -عادؿ دمحم حدغ تمفت (ٕٓٓٙـ) درجة تسثل شمبة السخحمة اإلعجادية بسسمكة
البحخيغ لقيع السػاششة الرالحة الستزسشة في كتب السػاد االججتساعية ،بحث
غيخ مشذػر ،الجامعة األرديشية ،عساف ،اآلردف.
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 -ٔٙعبج أحسج يػسف حسايل (ٕٔٔٓـ) دكر إذاعة " أمغ أؼ اـ" في تعديد االنتساء
الػششي لجػ الصمبة الجامعييغ" جامعة الذخؽ األكسط أنسػذجا ،بحث غيخ

مشذػر ،جامعة الذخؽ األكسط.

 -ٔٚعرست حدغ العقيل ،حدغ أحسج الحيارؼ (ٕٗٔٓـ) دكر الجامعات األردنية

في تجعيع قيع السػاششة ،السجمة األردنية في العمػـ التخبػية ،مجمج ٓٔ ،عجد ٗ.

 -ٔٛعمى أسعج كشفة (ٖٕٔٓـ) تحجيات اليػية الػششية كالذعػر باالتتساء الػششي
لجػ عيشة مغ شالب الجامعة ،مخكد دراسات الخميج كالجديخة العخبية ،العجد

ٖٗ ،سمدمة اإلصجارات الخاصة ،مارس.

 -ٜٔفخج عبج القادر شو (ٕٜٓٓـ) مػسػعة عمع الشفذ كالتحميل الشفدي ،مكتبة
األنجمػ السرخية ،القاىخة.

ٕٓ -قاسع بغ عائل الحخبي ،دمحم دمحم غشيع سػيمع (ٕٓٔٚـ) تشسية السػاششة لجػ شمبة
الجامعات الدعػدية ،مجمة كمية التخبية ،جامعة أالزىخ ،العجد  ،ٔٚٙالجدء

أالكؿ ،ديدسبخ.

ٕٔ -لداف العخب ،ابغ مشطػر دمحم بغ مكخـ (ٜٜٔٛـ) دار صادر ،بيخكت ،شبعة
األكلى ،ٗ٘ٔ/ٖٔ ،مادة (كشغ).

ٕٕ -السادة  ٖٔٛمغ قانػف تشطيع الجامعات ،الباب الثامغ ،آلئحة االتحادات الصالبية
قخار رئيذ جسيػرية مرخ العخبية رقع ٕٓٗ لدشة (ٕٓٓٚـ) بتعجيل بعس
أحكاـ الالئحة التشفيحية.

ٖٕ -دمحم أحسج دركير (ٕٜٓٓـ) العػلسة كالسػاششة كاالنتساء الػششي ،عالع الكتاب،
القاىخة.

ٕٗ -محسػد ميالد (ٕٔٔٓـ) السدخح السجرسي كرفع مدتػػ تحريل شمبة التعميع
األساسي بسجارس مشصقتي (شخقية جشػب -تمكمخ) ،مجمة جامعة دمذق ،السجمج

 ،ٕٚالعجد األكؿ  +الثاني.

ٕ٘ -السعجع الػسيط (ٜ٘ٔٛـ) مجسع المغة العخبية ،مجمج ٕ ،القاىخة.
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ٕٔٓـ) تشسة قيع الػالء كالسػاششة لجػ تالميح التعميعٛ(  مفتاح ميالد اليجيف-ٕٙ
 كمية اآلداب، جامعػ السخقب، مجمة العمػـ اإلندانية،األساسي بالسجتسع الميبي

. مارس،ٔٙ  العجد، ليبيا،بالخسذ

. لبشاف، بيخكت،ٕٗ  شبعة،ٔـ) دار الذخكؽٜٛٙ(  السشجج في المغة كاألعالـ-ٕٚ
ٕٔٓـ) مدتػػ االنتساء لمػشغٛ(  مشار مشرػر أحسج، كليج دمحم أبػ السعاشي-ٕٛ

 العجد، مجمة البحث العمسى فى التخبية،كالخضا عغ الحياة لجػ شمبة الجامعة
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