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واًل : التحديات الثقافيةأ

(Glenn. 2004)

 ثانيًا : االنتماء الوطين:
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(Schvaneveldt, 2005)

 الثقافـة والتحديات الثقافية :
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(Science Curriculum Improvement Study)

(Maars chalk, 1998)
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البث الفضائي التلفازي واإلذاعي -أ

(Internet)شبكة اإلنترنت  -ب

(www)
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 تعزيز االنتماء للوطن:  
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Calvert
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 دور اجلامعات يف احلد من التحديات الثقافية اليت تواجه الطلبة
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 أواًل : الدراسات العربية:
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 ثانيًا : الدراسات األجنبية:
(Finn, 2000)

(Gross, 2002)

(Carrie, 2003)
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(Glenn, 2004)

(Donna, 2005)

(Waller, 2005)

(Calvert, 2006)
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 ( يوضح توزيع أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات السعودية املكونة جملتمع الدراسة1جدول )
 النسبة املئوية أعضاء اهليئات التدريسية اجلامعة

 %3242 3112 جامعة امللك سعود
 %2.44 2223 العزيزجامعة امللك عبد 

 %642 262 جامعة األمرية نوره
 %11411 318 جامعة اجلوف

 %1243 1138 جامعة امللك خالد
 %111 4233 اجملموع
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ةـــــة الدراســـــعين

 ( توزيع عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس وفقًا للجنس، وسنوات اخلربة ، والرتبة األكادميية3) جدول
 النسبة املئوية العدد فئات املتغري املتغريات

 اجلنس
 %6643 .28 ذكر
 %2343 186 أنثى
 %111 81. اجملموع

 سنوات اخلربة

 %248 326 سنوات .أقل من 
 %2348 .18 اتسنو 11سنوات إىل  .من 

 %3443 161 سنوات 11أكثر من 
 %111 81. اجملموع

 الرتبة األكادميية

 %142. 212 أستاذ مساعد
 %2241 186 أستاذ مشارك

 %.1.4 81 أستاذ
 %111 81. اجملموع

 أداة الدراسة:
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 صدق أداة الدراسة:

 داللة صدق وثبات أداء الدراسة
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 صدق البناء التكويني ألداة الدراسة

(Cronbach Alpha)

"Cronbach's Alpha if ltem Deleted"

(pearson)

لقياس مدى االتساق الداخلي لفقرات أداة  ( : قيم معامالت "ألفا كرونباخ " ومعامالت االرتباط2جدول )
 الدراسة يف بعديها

 مواجهة التحديات الثقافية ُبعد دور اجلامعات السعودية يف
 اليت تواجه طلبتها

ُبعد الدور الذي تقوم به اجلامعات السعودية لتعزيز االنتماء 
 الوطين لدى طلبتها

 معامل االرتباط قيمة ألفا الفقرة معامل االرتباط قيمة ألفا الفقرة
1  1443 1444** 31 1481 146.** 
3  1463 1442** 33 1481 1463** 
2  1433 142.** 32 1481 1443** 
2  1434 14.6** 32 1481 1424** 
.  1434 14.3** 3. 1438 14.8** 
6  1433 1424** 36 1481 14.6** 
4  1436 1441** 34 1433 1464** 
3  1436 144.** 33 1481 14.6** 
8  1436 11442** 38 1481 1462** 
11  1434 1441** 21 1481 1464** 
11  1434 146.** 21 1481 1464** 
13  1436 1443** 23 1481 142.** 
12  1433 14.1** 22 1481 1462** 
12  1433 1426** 22 1481 1463** 
1.  1481 14.2** 2. 1481 1426** 
16  1481 14.2** 26 1483 1422** 
14  1481 14.3** 24 1481 1462** 
13  1481 1462** 23 1438 148.** 
18  1481 14..** 28 1481 1464** 
31  1481 1443** 21 1481 1463** 

(0.05=)

(0.01=) 
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 ثبات أداة الدراسة:
(test-

retest)

 ( : قيم معامالت الثبات ألداة الدراسة بطريقة االختبار وإعادة االختبار2جدول )
 قيمة معامل الثبات ادــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــاألب

 1481 الدور الذي تقوم به اجلامعات السعودية يف مواجهة التحديات الثقافية
 1483 الدور الذي تقوم به اجلامعات السعودية لتعزيز االنتماء الوطين لدى طالبها
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(SPSS) 

 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول

( : يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب، لتقديرات أعضاء هيئة التدريس يف .جدول )
 اجلامعات السعودية لدور هذه اجلامعات يف مواجهة التحديات الثقافية فيها مرتبة تنازليًا.

سط املتو الفقرات الرقم
 احلسابي

االحنراف 
 املستوى الرتتيب املعياري

ابراز املخاطر واآلثار النامجة عن االحنرافات الفكرية  .
 مرتفعة 1 1481 2411 بفعل االنفتاح اهلائل على الثقافات املتعددة .

إبـــراز املناســـبات الدينيـــة والوطنيـــة واالجتماعيـــة   3
 مرتفعة 3 1483 1418 والثقافية، ملواجهة الثقافات الدخيلة.

ــات      8 ــارف اللغ ــى مع ــة عل ــارف العربي ــة واملع ــب اللغ تغلي
 مرتفعة 2 1412 .141 األجنبية

 مرتفعة 2 1481 2488 رفع املستوى العلمي للطلبة املقبولني يف اجلامعات 12

رفع مستوى إعداد وفاعلية أعضـاء هيئـة التـدريس يف     2
 مرتفعة . 1414 2486 اجلامعات

1 
ــ  ــى الت ــب  احملافظــة عل ــيم وتغلي ــوى التعل وازن يف حمت

 مرتفعة 6 1411 .248 الناحية العملية على الناحية النظرية

6 
تسهيل عملية انسياب املعلومات واملعـارف الغربيـة مـن    
خــالل الشــبكات املعلوماتيــة بضــوابط تتما ــى وقــيم  

 اجملتمع السعودي.
 مرتفعة 4 1414 2482
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سط املتو الفقرات الرقم
 احلسابي

االحنراف 
 املستوى الرتتيب املعياري

وار اإلاجـابي  نشر ثقافة التعبري عن الرأي وثقافة احلـ  13
 بني جمتمع الطالب

 مرتفعة 3 .141 2483

أدت النتاجات التكنولوجية إىل إاجاد حتديات ثقافية  2
 كثرية أثرت على النشاط الفكري للطالب

 مرتفعة 8 1411 2481

ختطـ  وســائل اإلعــالم احلــدود اجلغرافيــة، وختطــ    3
 حواجز اللغة والدولة والعقائد

 متوسطة 11 1414 2444

ــائل اإلعـــالم أدى إىل  هـــور      11 ــار الواســـع لوسـ االنتشـ
 الثقافات عابرة القوميات

 متوسطة 11 1414 .246

ــى مف  11 ــد عل ــالتأكي ــة   ه ــة العربي ــية الثقافي وم الشخص
 واإلسالمية الواضحة والصرحية لدى الطالب

 متوسطة 12 1416 2462

4 
مقاومــة التخلــض احلضــاري الــذي يــؤدي إىل هامشــية   

الكلـــي علــى نـــريه مـــن الشـــعوب   اجملتمــع واعتمـــاده 
 واجملتمعات

 متوسطة 12 1416 2461

زيــادة دور الثقافــة العربيــة واإلســالمية يف صـــيانة      12
 متوسطة 12 1488 2461 خريطة املستقبل

ضرورة إكساب األفراد منظومة مـن القـيم واالهاهـات     31
 متوسطة .1 .141 24.3 واملهارات متكنهم من التكيض مع جمتمعهم

رورة خلق املواطن الصاحل الذي حيقـق مصـلحة األمـة    ض 16
 متوسطة 16 1411 24.6 باعتباره ركنًا أساسيًا يف بناء مسرية جناحها

ــياء النافعــة       18 ــز بــني األ  ــدرة الفــرد يف التميي ــع ق رف
 متوسطة 14 1484 ..24 والضارة مبصلحة جمتمعه ووطنه

13 

 تقلــين نســب التــداخل املربــك بــني مفــاهيم االنتمــاء
واحلريــة والعــدل واملســاواة يف اجملتمــع، وخصوصــًا يف 
 ــل الــتغري الســريع يف معــايري اجملتمــع االجتماعيــة   

 والثقافية

 متوسطة 13 1412 2433

14 
تكــوين عالقــات إاجابيــة، واهاهــات ســلوكية داخــل   
جمتمــع اجلامعــة مــن خــالل معرفــة أاــاط وســلوكيات 

 يةالطلبة من خالل الربامج والنشاطات الالمنهج
 متوسطة 18 1413 2411

1. 
توعيــة فئــة الشــباب بضــرورة التمتــع  ــق املشــاركة   

 متوسطة 31 1483 2411 السياسية

 متوسطة متوسطة 1428 2464 النتيجة الكلية 
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النتائج املتعلقة باإلجابة عن السـؤال الثـاني  
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( : املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب، لتقديرات أعضاء اهليئة التدريسية للدور 6جدول )
 زليًا.الذي تقوم به اجلامعة السعودية لتعزيز االنتماء الوطين لدى طالبها مرتبة تنا

 راتــــــــــــــــــــالفق الرقم
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 الرتتيب املعياري

درجة 
 التحديات

هرى اجلامعة دراسات دورية للوقوف على مـدى متثـل    3
 مرتفعة 1 1436 2413 الطلبة ملفاهيم االنتماء الوطين

ــتمرة يف     12 ــتغريات املس ــة ال ــى مواكب ــة عل ــل اجلامع تعم
 مرتفعة 3 .148 2412 بوي على مستوى العاملالنظام الرت

يظهر انعكاس العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف الربامج  18
 مرتفعة 2 1482 2411 اجلامعية، مما اجعل الطالب مواطنًا صاحلًا

تبنــى خطــط تقــوم علــى أســاس إدخــال مقــرر جــامعي   2
 مرتفعة 2 1411 2484 يقوم على تدريس عناصر الثقافة الوطنية

تنمى اجلامعة روح االعتزاز باالنتماء الوطين والوالء  31
 مرتفعة . .148 2431 لقيادته 

يشــكل التقــدم العلمــي والتكنولــوجي حتــديًا تربويــًا   .1
 مرتفعة 6 1482 2442 للجامعات السعودية

تعمــل اجلامعــات علــى حتقيــق التنســيق والتكامــل       3
 مرتفعة 4 1484 2441 والتواصل مع مؤسسات اجملتمع املدني

16 
تعمــل اجلامعــة علــى إمــالك أعضــاء هيئــة التــدريس   
ــع املســتحدثات     ــل م ــارات التعام ــة مله ــات الالزم الكفاي

 التكنولوجية
 متوسطة 3 14112 2462

ــداد     2 ــن يف إع ــالتها الرئيســية تكم ــة ورس ــة اجلامع إن رؤي
 كوادر بشرية مؤهلة حتمل مبدأ التعاون العلمي والثقايف

 متوسطة 8 1411 24.8

8 
تعمــل اجلامعــات علــى تكــوين ثقافــة معرفيــة للطلبــة 
حــول مفــاهيم التحــديات الثقافيــة تســتهدف بنــاء      

 اهاهات وقيم إاجابية حنو أبعاد هذه املفاهيم.
 متوسطة 11 1481 24.4

العمل على خلق إدارات تربوية داخـل اجلامعـات قـادرة     12
 متوسطة 11 1413 .242 على مواجهة التحديات الثقافية يف جمتمع املعرفة

تبنى اجلامعات اسـرتاهيات تربويـة متكاملـة تـدعم      11
 متوسطة 13 1414 24.1 مواجهة التغيري الرتبوي

13 

مواجهة اجلامعات لتدهور األوضاع األمنية والسياسية 
الـيت يعيشـها اجملتمـع العربـي كعامـل أساسـي أدى إىل       
أضــعض دور اجلامعــة يف تعزيــز مفهــوم الــوالء للقــادة  

 تماء للوطن.واالن

 متوسطة 12 1411 2426
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 راتــــــــــــــــــــالفق الرقم
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 الرتتيب املعياري

درجة 
 التحديات

تنمي اجلامعة وعي الطلبـة االجتمـاعي بعقـد الـور       1
 متوسطة 12 1413 2423 والدورات املتنوعة.

تعمل اجلامعة على بث الـربامج اهلادفـة الـيت تسـاهم      .
 متوسطة .1 1483 2422 يف تنمية التفكري العلمي وخدمة اجملتمع

طلبـة بأحكـام الشـرع،    تؤكد اجلامعة علـى تعريـض ال   11
 متوسطة 16 1413 2414 وضوابطه املنظمة للحياة داخل اجملتمع.

تعمــل اجلمعــة علــى إكســاب الطلبــة مهــارات االتصــال  4
 متوسطة 14 .141 2416 والتواصل الفعال

6 
تعمل اجلامعة على ربـط املـنهج اجلـامعي والنشـاطات     
اجلامعية بواقع معيشة الطلبـة ومشـكالتهم الفكريـة    

 سلوكيةال
 متوسطة 13 1412 2411

ــة      13 ــني النظري ــوة ب ــين الفج ــى تقل ــة عل تعمــل اجلامع
 والتطبيق 

 متوسطة 18 1484 2411

تعمل اجلامعة على تنميـة الشـعور بـالوالء واالنتمـاء      14
 للدولة تأكيدًا ملفهومي الوطنية واملواطنة

 متوسطة 31 1416 2486

 عةمرتف 14.3 2442 ةـــــــــــــــــالنتيج
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مناقشة النتـائج املتعلقـة بالسـؤال األول   
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مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثـاني 
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 أوال : املراجع العربية:
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Abstract 

The study aimed to meet the cultural challenges facing the 

students in order to enhance the sense of national belonging. To achieve 

this goal, the study aimed to answer two questions, and the study sample 

consisted of all faculty members at five universities in Saudi Arabia: 

king Abdul-Aziz University , king Saud University, king Khalid 

University, princess Nora University and the University of Al-Jouf, 

totaling (732) Faculty Member of both sexes, From different disciplines 

and Different scientific levels .The study used the Analytical 

Development Survey method, represented in the study designed tool 

(questionnaire), for the construction of the proposed strategy at all levels, 

and it has been confirmed validity and reliability.  

Finally, and to analyze the data statistically, the asthmatic means 

and the standard deviations were used, in addition, the use of the 

equation of Cornbrash’s alpha coefficient For the internal consistency of 

the finding.  


