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 طالهبم ىدور لكييت الزراعة ابلقاهرة وأ س يوط جامعة ال زهر يف تمنية املواطنة دل

 

  ,*1 سلامين حسن سلامين الرفاعي
متع الريفي 1  مرص ال زهر,جامعة  ,لكية الزراعة ابلقاهرة ,قسم ال رشاد الزراعي واجمل

  العريب امللخص

دراك املبحوثني من طالب  لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط ملفهوم املواطنة, وحتديد رأ ي املبحوثني يف درجة قيام لك من املناخ اجلامعي,  اس هتدف البحث التعرف عيل درجة ا 

مبحواث من  80و مبحواث من طالب زراعة ال زهر ابلقاهرة 156واملقررات ادلراس ية, وال نشطة الطالبية بدورمه يف تمنية املواطنة دلهيم, وقد أ جري البحث عيل , وال س تاذ اجلامعي

م وبعد مجع البياانت مت تفريغها وجدولهتا 2018ومجعت البياانت بواسطة اس امترة اس تبيان خالل شهر نومفرب , طالب زراعة ال زهر بأ س يوط مت اختيارمه بطريقة عشوائية منتظمة

دراكهم ملفهوم املواطنة مرتفع .أ ن غالبية امل  اءت النتاجئ عيل النحو التايل:وقد ج, وحتليلها ابلطرق ال حصائية املناس بة أ ن  بحوثني من طالب زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط مس توي ا 

أ ن ما يزيد عيل نصف املبحوثني من طالب اللكيتني مس توي رأ هيم  مرتفع.غالبية املبحوثني من طالب اللكيتني مس توي رأ هيم يف قيام ال س تاذ اجلامعي بدوره يف تمنية املواطنة دلهيم 

أ ن ما يزيد عيل ثالثة أ خامس املبحوثني من طالب اللكيتني مس توي رأ هيم يف قيام  متوسط.ام لك من املناخ اجلامعي, وال نشطة الطالبية بدورهام يف تمنية املواطنة دلهيم يف قي

رتباطية طردية بني لك من املشاركة متوسط.املقررات ادلراس ية بدورها يف تمنية املواطنة دلهيم   التصالوالتعرض لوسائل , للمجمتع احمليل والانامتء, الس ياس ية وجود عالقة ا 

دراك املبحوثني من طالب زراعة ال زهر ابلقاهرة ملفهوم , الاجامتعيوالشعور ابلتقدير , امجلاهريية  اجملمتعي يفيسهم لك من متغريي ال نامتء للمجمتع احمليل, وال سهام  املواطنة.وبني ا 

دراكهم ملفهوم املواطنة بنس بة تفسري التباين اللكي للمب % ابلرتتيب. ومن نتاجئ البحث أ مكن الوصول  27.9, % 31.4حوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط يف ا 

ىل   التوصيات.مجموعة من  ا 

  , الطالب, لكية الزراعة.املواطنة الاسرتشادية:اللكامت 

 
 مقدمة 

 اس مترار احلياة ودوام التقدم, وبقدر ما ميثل الش باب يف أ ي جممتع ال مل يف  

ماكانت ال عداد والرعاية تتحقق التمنية يف مجيع اجملالت,  يتوفر هل من وسائل وا 

وذكل ملا ميثهل الش باب كرشحية معرية تمتزي ابلفاعلية وادليناميكية يف احلياة نظرا 

 لنامية.املاكنهتم ودورمه يف معلية التمنية والتحديث خاصة يف اجملمتعات 

وتمتزي مرحةل الش باب بأ هنا بداية مرحةل النضج النفيس واجلسمي والعقيل  

واملعريف وال خاليق, ومن هنا يأ يت دور التنش ئة ال جامتعية اليت تقوم هبا 

مؤسسات تربوية رمسية وغري رمسية يف غرس القمي والسلوكيات ال جيابية يف 

أ صبحت املواطنة من  حيثاملواطنة, نفوس الش باب واليت من أ مهها قمية 

القضااي اليت تفرض نفسها بقوة عند معاجلة أ ي بعد من أ بعاد التمنية البرشية أ و 

واملواطنة مبفهوهما الواسع تعين الصةل بني الفرد وادلوةل اليت يقمي فهيا , ال نسانية

 (11: 2001 اجلوهري:)وثقافيا. بشلك اثبت ويرتبط هبا جغرافيا واترخييا 

بأ هنا مجةل احلقوق اليت تصوهنا دوةل ما للك من حيمل  املواطنةكام تعرف   

املشاركة بلك ما  عىلخاصة هبا وحتفز الفرد  جنسيهتا وتفرض عليه الزتامات

 (.251: 2010يعزز شعوره ابل نامتء حنو وطنه )أ بوحشيش

وتعترب اجلامعة من أ مه املؤسسات الرتبوية والتعلميية اليت حتاول تأ هيل الش باب  

بداع والتفوق العلمي ليك جامتعية, وتعطي هلم الفرصة لال   حيتلوا ماكنة ا 

واكتساب همارات عقلية واجامتعية حىت يس تطيعوا أ ن يؤدوا دورمه املأ مول يف 

غرس القمي والعادات الاجامتعية ال جيابية يف  عىلكام حترص , الاجامتعيةاحلياة 

 (53: 2010, الس يد, وحسني)طالهبا. نفوس 

اجلامعة عيل غرسها يف نفوس طالهبا من  واطنة من أ مه القمي اليت تعملوتعد امل 

الش باب اجلامعي خاصة يف ظل التغريات والتحولت الرسيعة اليت يشهدها 

اكن , اجملمتع املرصي يف الفرتة ال خرية واليت جنم عهنا مشالكت أ خالقية وقميية

ة يه البيئة املالمئة لتمنية واجلامع, الش باب اجلامعي لها تأ ثريها السليب عيل فئة

وحصيحة , املواطنة لهؤلء الش باب من خالل ما توفره هلم من ثقافة واعية

حول مفاهمي ادلميقراطية والعداةل ال جامتعية واملساواة يف احلقوق والواجبات 

يل ال هامتم ابلعمل الوطين وجتعهل يتعلق  وغريها من املفاهمي اليت تدفع الطالب ا 

يل تطويره وادلفاع عنه من أ ي اعتداء. بوطنه وتدفعه :  2018مين حافظ: )ا 

123.) 

ترس يخ مبدأ   عىلوتعترب جامعة ال زهر من أ ويل اجلامعات اليت حرصت  

أ ساس  عىلاملواطنة دلي طالهبا من خالل مناخها ادليين ومقرراهتا وأ ساتذهتا 

ساليم وقمية هممة أ قرهتا رشيعة ال سالم حتت م ظةل العدل أ ن املواطنة مبدأ  ا 

ىلوأ ساس املساواة يف احلقوق والواجبات دون النظر  دين أ و عرق أ و  ا 

أ ن ال مر الوحيد اذلي جيب  عىلمذهب أ و أ ي اعتبارات أ خري ـ كام حترص 

أ ن يؤخذ يف ال عتبار هو ال نسانية واليت تعد من أ مه مقاصد اخلالق تبارك 

 (17: 2018)عالم: وتعايل.

ة ال زهر من اللكيات اليت تتنوع ادلراسة فهيا وتعترب لكية الزراعة جامع 

فبجانب تدريسها العلوم الزراعية تقوم أ يضا بتدريس العلوم ال جامتعية مجليع 

ضافة  ىلطالهبا يف الفرقتني ال ويل والثانية ا  وجود أ قسام علمية متخصصة يف  ا 

 دوالاقتصاأ قسام ال رشاد الزراعي واجملمتع الريفي  الاجامتعية ويهالعلوم 

ضافوالتعاون  ىل ةالزراعي, ا  تعرضهم دلراسة العلوم الرشعية والفقهية من  ا 

 كرمي.وسرية نبوية وقرأ ن , وفقه, عقيدة وأ خالق

ومع ال قرار بأ ن العلوم الطبيعية يه سبيل أ ي جممتع حنو التقدم التقين أ و  

غفال أ مهية الع لوم التكنولويج سواء يف اجملال الزراعي أ و غريه ا ل أ نه يصعب ا 

وحمراك أ ساس يا  , ال جامتعية واليت تعترب أ داة لتخطيط معليات التمنية البرشية

 عىلكام تعمل , وتبصري الفرد مبشالكت جممتعه, الاجامتعيلاكفة معليات التغري 

عامل العقل وجعل ال نسان أ كرث وعيا من خالل رفع املس توي الفكري  ا 

خلق جممتع قادر عيل  عىلتعمل وتزويده مبواقف واجتاهات سلوكية , واذلهين هل

  املعارصة.ال رتقاء بذاته والتكيف مع املس تجدات والتحولت 

وجبانب ما س بق فا هنا تقوم بتدريس العلوم ادلينية واليت من خاللها يمت غرس 

والوسطية وعدم التشدد وترس يخ مبدأ  , الاجامتعيةقمي املساواة والعداةل 

بني مجيع البرش واذلي يعترب مبدأ  من أ مه احلقوق والواجبات والتعايش السلمي 

مبادئ املواطنة,كام يلعب املناخ اجلامعي واملقررات ادلراس ية, وال ساتذة دورا 

لقاء حمارضات للتوعية  كبريا يف توعية الطالب بش ئون جممتعهم من خالل ا 
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 الطالبية ودعوة الطالب حلضور الندوات التثقيفية اخملتلفة اليت تنظمها اجلامعة

عطاء الفرصة للطالب للمناقشة والتحاورو  يف ال مور اليت ختصهم وختص  ا 

ضافة ا يل ال نشطة الطالبية  لكيهتم وجامعهتم وتبادل الرأ ي والرأ ي ال خر, ا 

واليت تعترب من أ مه ادلعامئ اليت تسهم يف بناء اجلانب النفيس وال جامتعي والقميي 

يل كرس احلواجز والعالقات وتعمل ع واحلريك وتفجر الطاقات واملواهب دلهيم

التقليدية بني ال س تاذ يف القاعات ادلراس ية وذكل من خالل املواقف املتنوعة 

ال مر اذلي ينتج عنه خلق , اليت يشارك فهيا الطالب من خالل هذه ال نشطة

طالب مثقف وواعي يعرف ما هل من حقوق وما عليه من واجبات .)مقر 

:2012 :86  .) 

وم به جامعة ال زهر يف لكييت الزراعة ابلقاهرة وأ س يوط من وعيل الرمغ مما تق

ل أ نه  جمهودات كبرية لغرس القمي والسلوكيات ال جيابية ومن أ مهها قمية املواطنة, ا 

لوحظ للباحث بعض املظاهر السلبية املنترشة بني الطالب واليت من أ مهها 

التعصب للرأ ي وتفضيل املصلحة الشخصية عيل املصلحة العامة و , الالمبالة

وغريها من املظاهر واليت ا ن دلت عيل يشء فا منا تدل عيل قصور يف بعض 

أ و املقررات , ال دوار اليت تؤدهيا ال نشطة الطالبية أ و ال س تاذ اجلامعي

ادلراس ية يف تمنية املواطنة دلي طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط 

جابة عيل التس ذلكل اكنت هذه ادلراسة اؤلت التالية: هل يدرك طالب لال 

لكييت الزراعة ابلقاهرة وأ س يوط مفهوم املواطنة ؟ وهل للمناخ اجلامعي, 

واملقررات ادلراس ية, وال س تاذ اجلامعي, ال نشطة الطالبية دور يف تمنية 

وهل يوجد فرق معنوي بني طالب لكييت زراعة ال زهر , املواطنة دلهيم

  املواطنة؟ هوما دراكهم ملف ابلقاهرة وأ س يوط يف 

  أ هداف البحث

دراك املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط  حتديد درجة ا 

 املواطنة.ملفهوم 

حتديد رأ ي املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط يف 

ادلراس ية, درجة قيام لك من املناخ اجلامعي وال س تاذ اجلامعي, واملقررات 

 الطالبية بدورها يف تمنية املواطنة دلهيم.  طةوال نش

لكييت الزراعة ابلقاهرة  حتديد معنوية الفروق بني املبحوثني من طالب

دراكهم ملفهوم املواطنة.  وأ س يوط من حيث ا 

دراك  حتديد طبيعة العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة وبني درجة ا 

 املواطنة.لقاهرة وأ س يوط ملفهوم املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر اب

حتديد ال سهام النس يب للمتغريات املس تقةل املدروسة يف تفسري التباين اللكي 

دراكهم  للمبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط من حيث ا 

 املواطنة.ملفهوم 

 الطريقة البحثية 

وقد مت , ة ال زهرالزراعة ابلقاهرة وأ س يوط جامع البحث بلكييتأ جري هذا  

 عدة مراحل اكلتايل:  عىلاختيار عينة ادلراسة 

شامةل البحث من خالل حرص أ عداد الطالب ابلفرقة الثانية  مت حتديد : أ ول

والثالثة والرابعة بلكييت الزراعة ابلقاهرة وأ س يوط, حيث بلغ عددمه بلكية 

بأ س يوط ومه  طالبا  بلكية الزراعة 1592و, طالبا   3119الزراعة ابلقاهرة 

ومت استبعاد طالب الفرقة , م 2019/  2018املقيدون يف العام اجلامعي 

ال ويل يف اللكيتني ل هنم يف بداية عهدمه ابللكية ومل يتعرفوا عيل أ قساهما وشعهبا 

للتعرف عيل أ ساتذهتم كام أ هنم مل يتعرفوا بعد عيل  اخملتلفة ,وليس دلهيم الفرصة

 لتايل خفربهتم العلمية واملعرفية تاكد تكون حمدودة .ال نشطة الطالبية فهيا واب

جاميل طالب لك %5حتديد عينة البحث بواقع  مت اثنيا: هذا  لكية, وعىلمن ا 

طالبا  من لكية  80و, طالبا   156فقد بلغ جحم العينة من لكية الزراعة ابلقاهرة 

لعدد الطالب  لك فرقة وفقا عىلمت توزيع عينة ادلراسة  :اثلثا .الزراعة بأ س يوط

 .1كام يف جدول هبا 

  .شامةل البحث وعينته من الفرق املدروسة بلكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط. 1جدول 

 لكية الزراعة بأ س يوط لكية الزراعة ابلقاهرة الفرقة

 العينة الشامةل العينة الشامةل

 23 450 52 1035 الثانية

 30 607 60 1195 الثالثة

 27 535 44 889 الرابعة

 80 1592 156 3119 ال جاميل

 

قع ة من واللفرقة الثانية مت اختيار العينة بطريقة عشوائية منتظم ابلنس بة :رابعا

أ ما ابلنس بة لعينة الطالب من الفرقتني , كشوف أ سامء الطالب بلك لكية

عدد ال قسام العلمية بلك لكية وفقا ل عىلالثالثة والرابعة, فقد مت توزيعهم 

الطالب بلك قسم, واختيار عينة عشوائية منتظمة من لك قسم بنفس 

وذكل لضامن متثيل مجيع طالب اللكية بأ قساهما اخملتلفة يف عينة , النس بة

 ادلراسة, وروعي أ ن يكون مجيع طالب العينة من ذوي النشأ ة الريفية.

ة اس تبيان مت مت مجع بياانت البحث بواسطة اس امتر أ دوات مجع البياانت 

  التالية:ال قسام  عىلواش متلت عدادها لهذا الغرض ا  

 امسواختص مبعرفة بياانت أ ولية عن اللكية والطالب من حيث:  :ال ولالقسم 

والتعرض , وتعلمي ال ب وال م, وهمنة ال ب وال م, والتخصص, اللكية, والفرقة

 لل رسة, والشعور ابلتقدير الاجامتعيوالوضع , امجلاهريية التصاللوسائل 

ال جامتعي, واملشاركة الس ياس ية, وال نامتء للمجمتع احمليل الريفي وال سهام 

  اجملمتعي.

دراك الطالب املبحوثني ملفهوم املواطنة من  :الثاينالقسم  واختص بقياس ا 

مقياس مكون  عىلمضمون مثاين عبارات مت وضعها  عىلخالل اس تقصاء رأ هيم 

, 2, 3ال درجات, وأ عطيت غري موافق, س يان, من ثالث فئات يه موافق

وم , ابلرتتيب مث مجعت ادلرجة اللكية لتعرب عن درجة معرفة املبحوثني مبفه1

ىلتوزيع املبحوثني وفقا للمدي النظري  املواطنة, ومت فة ثالث فئات يه معر  ا 

 مرتفعة.معرفة , معرفة متوسطة, منخفضة

ياسواختص بقيـاس: :   القسم الثالثالقسم الثالث حوثني يفرأ ي املبحـوثني يف  واختص بق يام لكدرجـة قيـام لك  رأ ي املب ناخ  مـن املنـاخ درجة ق من امل  

وال نشطة الطالبية يف تمنية وال نشطة الطالبية يف تمنية , , اجلامعي, وال س تاذ اجلامعي, واملقررات ادلراس يةاجلامعي, وال س تاذ اجلامعي, واملقررات ادلراس ية

ناخ املواطنة دلي طالب لكييت الزراعة ابلقاهرة وأ س يوط وروعي يف قياس املنـاخ  املواطنة دلي طالب لكييت الزراعة ابلقاهرة وأ س يوط وروعي يف قياس امل

اجلامعي أ ن تش متل عباراته عيل أ بعاد ثالثة يه البعد الإداري والبعد الاجامتعي اجلامعي أ ن تش متل عباراته عيل أ بعاد ثالثة يه البعد الإداري والبعد الاجامتعي 
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سؤال امل والبعد اخلديم ,ومت سـؤال امل  بع بحـوثني عـن ذكل عـيل مقيـاس مكـون مـن أ ربـع والبعد اخلديم ,ومت  من أ ر كون  ياس م عيل مق عن ذكل  حوثني  ب

ـــا ـــات يه: دامئ مئافئ ئات يه: دا ـــاان, اندرا, , ف ياان, اندراأ حي ـــات , , لل, , أ ح ـــت ادلرج جات وأ عطي يت ادلر , , 11, , 22, , 33, , 44وأ عط

عن درجةابلرتتيب ومجعت ادلرجة اللكية للك مهنم عيل حده لتعـرب عـن درجـة عرب  يام لك قيـام لك   ابلرتتيب ومجعت ادلرجة اللكية للك مهنم عيل حده لت ق

عـداد   مهنم بدورهمهنم بدوره عداد يف تمنية املواطنة دلي الطالب املبحوثني . وبعد الإنهتاء من اإ يف تمنية املواطنة دلي الطالب املبحوثني . وبعد الإنهتاء من اإ

شلكها الهنايئ مت معل اختبار مبديئ لها وأ جريت بعض التعديالت شلكها الهنايئ مت معل اختبار مبديئ لها وأ جريت بعض التعديالت الإس امترة يف الإس امترة يف 

الطالب املبحوثني, وبعد ذكل مت الطالب املبحوثني, وبعد ذكل مت   عىلعىلأ صبحت سهةل الفهم أ صبحت سهةل الفهم   حىتحىتالعبارات العبارات   عىلعىل

ــومفرب  ــهر ن ــالل ش ــية خ ــابةل الشخص ــاانت ابملق ــع البي نومفرب مج شهر  خالل  صية  قابةل الشخ ياانت ابمل ــا 20182018مجع الب ها م ومت تفريغه م ومت تفريغ

ــ بة ــائية املناس ــا ابل دوات الإحص ــدولهتا وحتليله س بةوج صائية املنا ها ابل دوات الإح جدولهتا وحتليل ــدا, , و ــ تادام ج جداوذكل ابس س تادام  ول ول وذكل اب

ــة ــب املئوي ــددي, والنس ــ الع يةاحلرص سب املئو عددي, والن رص ال ــرح, , احل ــط امل ملرحواملتوس سط ا ــاط , , واملتو ــل الارتب باط ومعام مل الارت ومعا

ــار )ت( ــع اكي, واختب ــار مرب ــ يط, واختب بار )ت(البس بع اكي, واخت بار مر س يط, واخت ــل   الب ــوذا التحلي يل ومن منوذا التحل ــاطيو باطيالارتب   الارت

 (.(.Step Wiseاملتعدد الصاعد )املتعدد الصاعد )  الاحنداريالاحنداري

 النتاجئ ومناقش هتا

دراك املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر اب :أ ول هرة القالنتاجئ املتعلقة اب 

 وأ س يوط ملفهوم املواطنة

 ييت الزراعة ابلقاهرة وأ س يوط عىلابس تقصاء رأ ى املبحوثني من طالب لك 

دراكهم ملفهوم املواطنة جاءت النتاجئ مرتبة تنازليا  كام  مضمون عبارات قياس ا 

 (.2)جدول يف 

جاء ال هامتم بش ئون اجملمتع ومشالكته يف املرتبة ال وىل ابلنس بة لطالب لكية 

يف حني , درجة من ثالث درجات 2,85راعة ابلقاهرة مبتوسط مرح قدرة الز 

ابلنس بة لطالب زراعة  عيل هذا البند يف املرتبة السابعة الاس تجابةجاءت 

درجة, وتيل ذكل بند ال نامتء  2.63ال زهر بأ س يوط مبتوسط مرح قدره 

رح قدره لطالب زراعة القاهرة مبتوسط م والولء للوطن يف املرتبة الثانية

درجة,يف حني جاءت الاس تجابة عيل هذا البند يف املرتبة ال ويل 2,81

 مث جاء لك من درجة, 2,86لطالب زراعة أ س يوط مبتوسط مرح قدره 

 يف املرتبة الثالثة, والاجامتعية الاقتصاديةاحرتام قانون ادلوةل, والمتتع ابحلقوق 

يف , درجة2,78ح قدره ابلنس بة لطالب زراعة ال زهر ابلقاهرة مبتوسط مر

واخلامسة , عيل هذين البندين يف املرتبتني الرابعة الاس تجابةحني جاءت 

, درجة2,81ابلنس بة لطالب لكية زراعة ال زهر بأ س يوط مبتوسط مرح قدره 

درجة, تيل ذكل بعض البنود اليت جاءت يف مرتبة متأ خرة يف الرتتيب  2.78

ة يف املرتبة ال خرية للك من طالب فقد جاءت املشاركة يف احلياة الس ياس ي

درجة  2.33درجة,  2,35وأ س يوط مبتوسط مرح قدره  لكييت زراعة القاهرة

 عيل التوايل.

 

 

 
  .اس تجاابت املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط وفقا ل دراكهم ملفهوم املواطنة .2جدول 

 العبارات م

 أ س يوط القاهرة

 س يان موافق
غري 

 موافق

املتوسط 

 املرح
 س يان موافق الرتتيب

غري 

 موافق

املتوسط 

 املرح
 الرتتيب

 8 2.33 15 24 41 6 2.35 23 56 77 احلياة الس ياس ية يفاملشاركة  1

 1 2.86 3 5 72 2 2.81 6 17 133 ال نامتء والولء للوطن 2

املساواة بني لك املرصيني بغض النظر عن ادلين أ و  3

 لعرقالنوع أ و ا
129 16 11 2.76 4 72 3 5 2.84 2 

احلصول عىل احلقوق ال قتصادية )اكحلق ىف العمل(  4

 وال جامتعية )اكلتعلمي والصحة(
128 21 7 2.78 3 69 7 1 2.78 5 

تقان  5 أ داء الواجبات العامة مثل دفع الرضائب, ا 

 العمل, احلفاظ عىل املال العام
115 33 8 2.69 5 67 7 4 2.74 6 

 3 2.83 1 12 67 3 2.78 3 28 125 دلتعاون والتضافر وال ندماا بني أ فراد اجملمتع الواحا 6

حرتام قوانني ادلوةل  7  4 2.81 2 11 67 3 2.78 4 27 125 ا 

 7 2.63 2 11 62 1 2.85 2 20 134 ال هامتم بش ئون اجملمتع ومشالكته 8

   
دراك املبحوثني من طالب لكييت الزر اعة ابلقاهرة وأ س يوط ولتحديد مس توي ا 

( أ ن ما يزيد قليال عن أ ربعة 3ملفهوم املواطنة أ وحضت النتاجئ )جدول رمق 

( من طالب لكية زراعة ال زهر ابلقاهرة مس توى %83,3أ خامس املبحوثني )

دراكهم ملفهوم املواطنة مرتفع يف حني زادت علهيا قليال نس بة املبحوثني من , ا 

ويف الفئة املتوسطة , %87,5وبلغت  بأ س يوط زراعة ال زهرطالب لكية 

دراكهم  %15,4اتضح أ ن  من طالب لكية زراعة ال زهر ابلقاهرة مس توى ا 

ملفهوم املواطنة متوسطا , واخنفضت عهنا نس بة املبحوثني يف ذات الفئة من 

أ قل نس بة من  ت, واكن%7,5طالب زراعة ال زهر بأ س يوط. حيث بلغت 

دراكهم املبحوثني من طالب لكييت الزراعة  ابلقاهرة وأ س يوط اكن مس توى ا 

  .ابلرتتيب %5 ,%1,3ملفهوم املواطنة منخفض حيث بلغت نسبهتم 

دراك طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة  يتضح مما س بق ارتفاع مس توى ا 

دراكهم  ىل وعى طالب اللكيتني وا  وأ س يوط ملفهوم املواطنة, وقد يرح ذكل ا 

التغريات ال جامتعية والس ياس ية اليت  لقضااي ومشالكت جممتعهم خاصة بعد

مرت هبا مرص يف الفرتة ال خرية واليت اكن الش باب املرصي بصفة عامة 

 العنرص احملرك ال سايس لها.  واجلامعي بصفة خاصة مه

ول شك أ ن هذه التغريات املعارصة أ اتحت الفرصة لهؤلء الش باب للتعبري  

ال مر  وطهنم, رمس خريطة مس تقبل عن رأ هيم حبرية اكمةل وشاركوا بفاعلية يف

دراكهم ملفهوم املواطنة بشلك  اذلي اكن هل دور كبري يف تعزيز انامتهئم لوطهنم وا 

 كبري.
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دراكهم ملفهوم املواطنة .3جدول    .توزيع املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط وفقا ملس توي ا 

 املس توى
 أ س يوط القاهرة

 % عدد % عدد

 5 4 1,3 2 منخفض

 7,5 6 15,4 24 متوسط

 87,5 70 83,3 130 مرتفع

 100 80 100 156 الاجامىل

 

دراك طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة  ولختبار معنوية الفروق بني ا 

ملفهوم املواطنة مت اس تادام اختبار )ت( للفرق بني متوسطني,  وأ س يوط

وجود فرق معنوي بني املبحوثني من ( عدم 13واتضح من النتاجئ )جدول رمق 

اللكيتني حيث اكن املتوسط احلسايب لطالب زراعة ال زهر ابلقاهرة 

لطالب زراعة ال زهر بأ س يوط وبلغت قمية )ت(  27,16 مقابل27,32

حيث أ هنا  0,05وىه غري معنوية عند املس توي الاحامتيل  0,307احملسوبة 

النتاجئ فا نه مل ميكن رفض الفرض  أ قل من نظريهتا اجلدولية وبناءا  عىل هذه

ال حصايئ اذلي ينص عىل أ نه "ل يوجد فرق معنوي بني املبحوثني من طالب 

دراكهم ملفهوم املواطنة".  لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط يف درجة ا 

هر ابلاثنيا: النتاجئ املتعلقة برأ ي املبحوثني من طالب لكيـيت زراعـة ال زهـر ابل عة ال ز ييت زرا قاهرة قـاهرة اثنيا: النتاجئ املتعلقة برأ ي املبحوثني من طالب لك

   هيمهيمي بدوره يف تمنية املواطنة دلي بدوره يف تمنية املواطنة دلتعلق بدرجة قيام املناخ اجلامعتعلق بدرجة قيام املناخ اجلامعوأ س يوط فامي ي وأ س يوط فامي ي 

ــر ابلقــاهرة  ــة ال زه ــيت زراع ــالب لكي ــن ط ــوثني م ــاء رأ ى املبح قاهرة ابس تقص هر ابل عة ال ز ييت زرا طالب لك من  حوثني  صاء رأ ى املب ابس تق

نة مضمون عبـارات قيـاس دور املنـاخ اجلـامعي يف تمنيـة املواطنـة   عىلعىلوأ س يوط وأ س يوط  ية املواط جلامعي يف تمن ناخ ا ياس دور امل بارات ق مضمون ع

ــاءت ــم ج جاءتدلهي هيم  ــيل  دل ــام ي ــال ك ــة تنازلي ــاجئ مرتب ييلالنت كام  يال  بة تنازل تاجئ مرت ــدول رمق   الن جدول رمق )ج ــاءت   (.(.44) ــد ج جاءت فق قد  ف

سالمترس يخ احملبـة والسـالم  عىلعىلتجابة تجابة الاس  الاس   بة وال طالبونبـذ العنـف بـني الطـالب  ترس يخ احمل بني ال نف  بذ الع بة يف املرتبـة   ون يف املرت

مرح ال وىل ابلنس بة لطالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ سـ يوط مبتوسـط مـرح  سط  س يوط مبتو ال وىل ابلنس بة لطالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ 

جلامعي درجـة ابلرتتيـب, وتـيل ذكل أ ن املنـاخ اجلـامعي   3,463,46درجة , درجـة ,   3,253,25قدره قدره  ناخ ا تيل ذكل أ ن امل يب, و درجة ابلرتت

ىل اجلامعــة ابلنســ بة لطــ نتســاب اإ طيــودلم مشــاعر الفخــر والإعــزتاز ابلإ س بة ل عة ابلن ىل اجلام ساب اإ عزتاز ابلإنت خر والإ شاعر الف الب الك الب الك يودلم م

  درجة ابلرتتيب من أ ربع درجات.درجة ابلرتتيب من أ ربع درجـات.3,413,41, , 3,243,24اللكيتني مبتوسط مرح قدره اللكيتني مبتوسط مرح قدره 

طالب مث جاء تمنية روح التعاون بني طالب اللكية يف املرتبة الثالثة ابلنس بة لطـالب  مث جاء تمنية روح التعاون بني طالب اللكية يف املرتبة الثالثة ابلنس بة ل

ــرح قــدره  ــط م قدره اللكيتــني مبتوس مرح  سط  تني مبتو ــب  3,303,30, , 3,053,05اللكي ــة ابلرتتي يبدرج جة ابلرتت ــيل ذكل , , در تيل ذكل وت و

أ خرة يف الرتتيب فقد جاء أ خرة يف الرتتيب فقد جاء اليت جاءت يف مراتب متاليت جاءت يف مراتب مت  ابيق البنودابيق البنود  عىلعىلاس تجاابهتم اس تجاابهتم 

خرية مشاركة الطالب يف اختـاذ بعـض القـرارات اخلاصـة ابللكيـة يف املرتبـة ال خـرية  بة ال  ية يف املرت صة ابللك قرارات اخلا عض ال ختاذ ب مشاركة الطالب يف ا

قدره لطالب اللكيتـني مبتوسـط مـرح قـدره  مرح  سط  تني مبتو يب.ابلرتتيـب.درجة درجـة   2,812,81درجة درجـة 2,052,05لطالب اللكي ابلرتت

 اجلامعي بدوره يف تمنية املواطنة دلهيم. اس تجاابت املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط وفقا لرأ هيم يف درجة قيام املناخ .4جدول 

 العبارات م

 أ س يوط القاهرة

 أ حياان دامئا
اندر 

 ا
 ل

املتوسط 

 املرح

الرتتي

 ب
 ل اندرا أ حياان دامئا

املتوسط 

 املرح
 الرتتيب

يسمح ابلتفاعل والتواصل بني الطالب وأ عضاء هيئة التدريس والعاملني  1

 4 3,21 9 4 28 39 4 3,03 17 14 72 53 ابللكية 

يل اجلامعة  2  2 3,41 6 5 19 50 2 3,24 16 14 43 83 يودل مشاعر الفخر والاعزتاز ابلنتساب ا 
 3 3,30 6 11 16 47 3 3,05 8 31 62 55 يمني روح التعاون بني الطالب يف اللكية  3
 7 2,93 13 9 29 29 5 2,66 26 39 53 38 حبرية اكمةل  يتيح للطالب الفرصة للتعبري عن رأ هيم 4
 5 2,95 11 16 19 34 6 2,53 30 37 66 23  ي شعر الطالب بقميهتم داخل اللكية 5
 9 2,81 14 17 19 30 9 2,05 55 53 33 15 ةيف اختاذ بعض القرارات اخلاصة ابللكية واجلامع يسمح للطالب املشاركة 6
 1 3,46 6 6 13 55 1 3,25 11 20 44 81 يرخس احملبة والسالم ونبذ العنف بني الطالب , 7
 8 2,84 15 11 26 28 8 2,13 65 33 30 28 يوفر املرافق الصحية واخلدمات الطالبية اخملتلفة  8
 6 2,94 17 9 16 38 7 2,51 33 44 46 33 يوفر قاعات مرحية للمحارضات ومعامل جمهزة  9

   
يف تمنية املواطنة وبتوزيع املبحوثني وفقا لرأ هيم يف درجة قيام املناخ اجلامعي 

)جدول  دلى طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط أ وحضت النتاجئ

( من طالب زراعة ال زهر %58,3( أ ن ما يزيد عيل نصف املبحوثني )5رمق

يف  مرتفعة,ابلقاهرة يرون أ ن املناخ اجلامعي يقوم بتمنية املواطنة دلهيم بدرجة 

ني من طالب زراعة ال زهر بأ س يوط حني اخنفضت عهنا بقليل نس بة املبحوث

 .الفئةيف نفس  %53,7وبلغت 

كام أ وحضت النتاجئ أ ن ما يقرب من ثلث املبحوثني من طالب لكييت زراعة 

 ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط يرون أ ن املناخ اجلامعي يقوم بتمنية املواطنة دلهيم

ابلرتتيب. واكنت  %30%, و 31,4بدرجة متوسطة حيث بلغت نسبهتام 

 قل نس بة من املبحوثني من طالب اللكيتني يرون أ ن املناخ اجلامعي يقومأ  

بدرجة ضعيفة يف تمنية املواطنة دلهيم حيث بلغت نس بة طالب زراعة ال زهر 

  .بأ س يوطلطالب زراعة ال زهر  %16,3مقابل  %10,3ابلقاهرة 

يتضح مما س بق ارتفاع نس بة املبحوثني من طالب اللكيتني اذلين يرون أ ن 

يف تمنية قمية املواطنة دلهيم, وقد يرجع ذكل  مرتفعةبدرجة  ملناخ اجلامعي يقوما

ىل املناخ ادليين اذلي يسود جامعة ال زهر واذلي يدعوا ترس يخ مبدأ  احملبة  ا 

التعاون واملشاركة الفعاةل فامي  كام يمني يف الطالب روح العنف,والسالم ونبذ 

 تفاعلهم مع بيئهتم اخلارجية خيص لكيهتم وجامعهتم, وهو ما ينعكس عىل

جيابية يف ش ئون واملسامهة  ال مر اذلي قد يزيد من انامتهئم جملمتعهم جممتعهم, اب 

 وابلتايل تمنية روح املواطنة دلهيم.
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 تمنية املواطنة دلهيم.توزيع املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط وفقا رأ هيم يف درجة قيام املناخ اجلامعي بدوره يف  .5جدول 

 مس توى القيام
 زراعة ال زهر بأ س يوط زراعة ال زهر ابلقاهرة

 % عدد % عدد

 16.3 13 10,3 16 منخفض

 30 24 31,4 49 متوسط

 53,7 43 58,3 91 مرتفع

 100 80 100 156 ال جاميل

   
ولختبار معنوية الفروق بني رأ ى املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر 

املناخ اجلامعي يف تمنية املواطنة دلهيم مت  لقاهرة وأ س يوط يف درجة قياماب

)جدول رمق  اس تادام اختبار )ت( للفرق بني متوسطني واتضح من النتاجئ

بني رأ ى املبحوثني من اللكيتني  0,01( وجود فرق معنوي عند مس توي13

ية واليت وىه أ كرب من نظريهتا اجلدول  3,439حيث بلغت قمية )ت( احملسوبة 

, واكن هذا الفرق املعنوي لصاحل املبحوثني من طالب لكية  2,326تبلغ

درجة مقابل 27,55زراعة ال زهر ابلقاهرة حيث اكن املتوسط احلسايب هلم 

 درجة لطالب زراعة ال زهر بأ س يوط . 24,45

وبناء  عىل هذه النتاجئ فا نه ميكن رفض الفرض ال حصايئ اذلي ينص عىل أ نه"  

فرق معنوي بني رأ ى املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر  ل يوجد

 ".ابلقاهرة وأ س يوط يف قيام املناخ اجلامعي بدوره يف تمنية املواطنة دلهيم

 
هر ابلالنتاجئ املتعلقة برأ ي املبحوثني من طالب لكيـيت زراعـة ال زهـر ابل  ::اثلثااثلثا عة ال ز ييت زرا قاهرة قـاهرة النتاجئ املتعلقة برأ ي املبحوثني من طالب لك

 هيمهيمدلدلتمنية املواطنة تمنية املواطنة   يفيفبدرجة قيام ال س تاذ اجلامعي بدوره بدرجة قيام ال س تاذ اجلامعي بدوره   وأ س يوط فامي يتعلقوأ س يوط فامي يتعلق

ابس تقصاء رأ ى املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط  

مضمون عبارات قياس درجة قيام ال س تاذ اجلامعي بدوره يف تمنية قمية  عىل

(: جاء ت 6)جدول رمق ييلاملواطنة دلهيم جاءت النتاجئ مرتبة تنازليا  كام 

تاذ اجلامعي بنرش قمي التسامح ونبذ العنف بني عبارة قيام ال س   عىل الاس تجابة

الطالب يف املرتبة ال وىل لالك  من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة 

درجة ابلرتتيب. وجاءت  3,64, و3,48وأ س يوط مبتوسط مرح قدره 

عبارة احرتام ال س تاذ لس تقاللية الطالب وعدم التدخل يف  عىلالاس تجابة 

رتبة الثانية ابلنس بة لطالب لكية زراعة ال زهر ابلقاهرة ش ئوهنم اخلاصة يف امل

درجة يف حني جاءت يف املرتبة الرابعة لطالب  3,41مبتوسط مرح قدره 

ويف املرتبة الثالثة  درجة. 3,54زراعة ال زهر بأ س يوط مبتوسط مرح قدره 

عبارة حرص ال س تاذ اجلامعي عىل غرس قمية احرتام  عىل الاس تجابةجاءت 

درجة لطالب لكية زراعة  3,31غري وحريته مبتوسط مرح قدره حق ال

نفس العبارة يف املرتبة الثانية  عىل الاس تجابةيف حني جاءت  .ال زهر ابلقاهرة

تيل  درجة. 3,59 ابلنس بة لطالب زراعة ال زهر بأ س يوط مبتوسط مرح قدره

 س تجابةالاذكل العبارات اليت جاءت يف مراتب متأ خرة يف الرتتيب فقد جاءت 

مشاركة ال س تاذ والطالب يف الاحتفالت واملناس بات اخملتلفة يف  عبارة عىل

املرتبة ال خرية للك من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط مبتوسط 

 ابلرتتيب.درجة  3,14 درجة2,54مرح قدرة 

املواطنة دلهيم ال س تاذ اجلامعي بدوره يف تمنية  يف قياموبتوزيع املبحوثني وفقا لرأ هيم 

من  (%74,3( أ ن ثالثة أ رابع املبحوثني تقريبا  )7جدول رمق )النتاجئ أ وحضت 

تمنية املواطنة  بدوره يفطالب زراعة ال زهر ابلقاهرة يرون أ ن ال س تاذ اجلامعي يقوم 

من طالب زراعة ال زهر بأ س يوط يف  للمبحوثني %70مقابل , دلهيم بدرجة مرتفعة

 الفئة.نفس 

( من طالب زراعة ال زهر %19,9ت النتاجئ أ ن مخس املبحوثني تقريبا )كام أ وحض

ابلقاهرة يرون أ ن ال س تاذ اجلامعي يقوم بدورة يف تمنية املواطنة دلهيم بدرجه 

يف حني زادت عهنا بقليل نس بة املبحوثني من طالب زراعة ال زهر  متوسطة,

املبحوثني من  واكنت أ قل نس بة من, يف نفس الفئة%22,5بأ س يوط حيث بلغت 

تمنية  منخفضة يفطالب اللكيتني يرون أ ن ال س تاذ اجلامعي يقوم بدوره بدرجة 

مقابل  %5,8زراعة ال زهر ابلقاهرة  نس بة طالباملواطنة دلهيم حيث بلغت 

 لطالب زراعة ال زهر بأ س يوط. 7,5%

ولختبار معنوية الفروق بني رأ ى املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر 

اهرة وأ س يوط فامي يتعلق بدرجة قيام ال س تاذ اجلامعي بدوره يف تمنية ابلق

املواطنة دلهيم مث اس تادام اختبار )ت( للفرق بني متوسطني واتضح من 

 (:13 )جدول رمق النتاجئ

واكن الفرق معنواي  وجود فرق معنوي بني املبحوثني من طالب اللكيتني  

 44,28املتوسط احلسايب هلم  لصاحل طالب زراعة ال زهر بأ س يوط حيث بلغ

درجة لطالب زراعة ال زهر ابلقاهرة وبلغت قمية )ت(  40,19درجة مقابل 

هذه النتاجئ فا نه  عىل وبناء 0,01معنوية عند مس توى  ويه 3,362احملسوبة 

أ نه "ل يوجد فرق معنوي بني  ميكن رفض الفرض ال حصايئ اذلي ينص عىل

اعة ابلقاهرة وأ س يوط يف درجة قيام رأ ي املبحوثني من طالب لكييت الزر

ال س تاذ اجلامعي بدوره يف تمنية املواطنة دلهيم ". وميكن تفسري ذكل بأ ن عدد 

طالب لكية زراعة ال زهر بأ س يوط قليل وقد يكون مهنم مغرتبني من حمافظات 

أ خرى وهذا يعطهيم فرصة أ كرث للتواصل الفعال مع أ ساتذهتم ومناقش هتم يف 

بداء رأ هيم يف القضااي ال مور اليت ختص  هم وختص لكيهتم, وطرح ال س ئةل وا 

اخملتلفة ومناقشة حلها سواء اكن ذكل أ ثناء احملارضة أ و خارهجا وهو ما قد ل 

حيث أ ن عدد طالب اللكية , يتوفر دلى طالب لكية زراعة ال زهر ابلقاهرة

ضعف طالب عدد زراعة أ س يوط تقريبا وابلتايل تكون فرصة تواصل الطالب 

 مع أ ساتذهتم يف زراعة ال زهر ابلقاهرة بدرجة أ قل.
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 ة دلهيم.توزيع اس تجاابت املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط وفقا لرأ هيم يف درجة قيام ال س تاذ اجلامعي يف تمنية املواطن .6جدول 

 زراعة ال زهر بأ س يوط زراعة ال زهر ابلقاهرة العبارات م

 ل اندرا أ حياان دامئا
املتوسط 

 املرح
 ل اندرا أ حياان دامئا الرتتيب

املتوسط 

 املرح
 الرتتيب

 7 3,38 2 8 28 42 7 3,09 8 27 64 57 حيرتم رأ ي طالبه حىت ولو اكن خمالفا  لرأ يه  1

 2 3,59 2 3 21 54 5 3,18 8 20 64 64 يتعامل مع الطالب مبرونة وعقالنية  2

 1 3,64 2 5 13 60 1 3,48 6 10 43 97 تسامح ونبذ العنف بني الطالبيقوم بنرش قمي ال  3

 3 3,56 3 4 18 55 4 3,27 9 19 49 79 حيرص عيل تمنية روح التعاون واملشاركة الاجامتعية بني الطالب  4

 4 3,54 4 2 21 53 2 3,41 7 18 35 96 حيرتم اس تقاللية الطالب وعدم التدخل يف ش ئوهنم اخلاصة , 5

 8 3,35 1 11 27 41 9 2,83 14 46 48 48 حيرص عيل املشاركة مع الطالب يف ال نشطة اخملتلفة يف اللكية  6

 م 4 3,54 2 5 21 52 8 3,06 19 22 45 70 حياول تغيري بعض الاجتاهات السلبية والعادات السيئة دلي طالبه  7

 9 3,34 4 9 23 44 10 2,76 33 28 38 57 الطالب  يسامه يف تمنية الوعي الس يايس وتصحيح ال فاكر اخلاطئة دلي 8

 م2 3,59 3 3 18 56 3 3,31 6 19 51 80 يغرس ىف الطالب قمي احرتام حق الغري وحريته , 9

 6 3,44 4 7 19 50 7 3,09 7 34 53 62 يغرس يف الطالب قمييت الانامتء وحب الوطن ,  10

 11 3,14 8 11 23 38 11 2,54 37 34 48 37 تلفةيشارك الطالب ىف الاحتفالت واملناس بات اخمل  11

 10 3,33 5 5 29 41 م8 3,06 21 22 40 73 املساواة ىف التعامل مع الطالب دون حتزي أ و جمامةل 12

 5 3,53 3 4 21 52 6 3,10 14 23 52 67 يتعامل مع الطالب عىل أ هنم أ ولده 13

 

 يف تمنية املواطنة دلهيم. ة قيام ال س تاذ اجلامعي بدورهال زهر ابلقاهرة وأ س يوط وفقا رأ هيم يف درج توزيع املبحوثني من طالب لكييت زراعة .7جدول 

 مس توى القيام
 زراعة ال زهر بأ س يوط زراعة ال زهر ابلقاهرة

 % عدد % عدد

 7,5 6 5,8 9 منخفض

 22,5 17 19,9 31 متوسط

 70 57 74,3 116 مرتفع

 100 80 100 156 الاجامىل

  
 

هر ابلالنتاجئ املتعلقة برأ ي املبحوثني من طالب لكييت زراعـة ال زهـر ابل  رابعا:رابعا: عة ال ز قاهرة قـاهرة النتاجئ املتعلقة برأ ي املبحوثني من طالب لكييت زرا

ية املواط بدورها يف تمنيـة املواط   بدرجة قيام املقررات ادلراس يةبدرجة قيام املقررات ادلراس ية  وأ س يوط فامي يتعلقوأ س يوط فامي يتعلق نة نـة بدورها يف تمن

 دلهيمدلهيم

س يوط ابس تقصاء رأ ي املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهـر ابلقـاهرة وأ سـ يوط      قاهرة وأ  ابس تقصاء رأ ي املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابل

جةيف مضـمون عبــارات قيـاس درجــة ياس در بارات ق ضمون ع يام املقيـام امل  يف م بدورهاقــررات ادلراسـ ية بــدورهاق س ية  يةيف تمنيــة  قررات ادلرا   يف تمن

قد(: فقـد88جدول رمق جدول رمق ))ييل ييل املواطنة دلهيم جاءت النتاجئ مرتبه تنازليا كام املواطنة دلهيم جاءت النتاجئ مرتبه تنازليا كام  جاء يف جـاء يف   (: ف

ــيت  ــالب لكي ــن ط ــلك م ــة ال وىل ل ييت املرتب طالب لك من  للك  بة ال وىل  ــة املرت عة زراع ــ يوط أ ن زرا ــاهرة وأ س ــر ابلق س يوط أ ن ال زه قاهرة وأ  هر ابل ال ز

فه املقررات ادلراس ية تدمع الامتسك اجملمتعي بني أ فراد اجملمتع عىل اختالف طوائفـه  املقررات ادلراس ية تدمع الامتسك اجملمتعي بني أ فراد اجملمتع عىل اختالف طوائ

وجاء يف وجاء يف   الرتتيب.الرتتيب.درجة عىل درجة عىل 3,413,41, , درجةدرجة  3,193,19مبتوسط مرح قدره مبتوسط مرح قدره ودايانته ودايانته 

توي املرتبـة الثانيـة لـلك مـن طـالب اللكيتـني أ ن املقـررات ادلراسـ ية حتتـوي  س ية حت قررات ادلرا تني أ ن امل طالب اللكي من  للك  ية  بة الثان   عىلعــىلاملرت

طالب معــارف وهمــارات تســاعد الطــالب  ساعد ال همارات ت عارف و جممتعهم حــل مشــالكهتم ومشــالكت جمــمتعهم   عىلعــىلم شالكت  شالكهتم وم حل م

يب.الرتتيـب.  عىلعـىلدرجة درجـة   3,393,39درجة ,درجـة ,  3,173,17مبتوسط مرح مبتوسط مرح  بةويف املرتبـة  الرتت ثة الثالثـة   ويف املرت الثال

تبني أ ن املقررات تبني أ ن املقررات , , عباراتعبارات  عىلعىلاس تجابة طالب زراعة ال زهر ابلقاهرة اس تجابة طالب زراعة ال زهر ابلقاهرة جاءت جاءت 

ــي يف ــ ية تمن مني يفادلراس س ية ت ــامح  ادلرا ــوطن والتس ــامتء لل ن ــالب الإ سامحالط لوطن والت نامتء ل طالب الإ ــة   ال فة وثقاف ــتالفوثقا ختالفالاخ يف يف   الا

متع ومقرتحات وتسليط الضـوء عـىل بعـض املشـالكت الـيت تواجـه اجملمتـع ومقرتحـات , , الرأ يالرأ ي جه اجمل ليت توا شالكت ا عض امل عىل ب ضوء  وتسليط ال

جملالت مبتو وتربز العلامء والشخصيات الوطنيـة يف خمتلـف اجملـالت مبتو , , حلهاحلها لف ا ية يف خمت مرح سـط مـرح وتربز العلامء والشخصيات الوطن سط 

تب هذه العبارات يف املراتـب   عىلعىلحني جاءت الاس تجابة حني جاءت الاس تجابة   درجة, يفدرجة, يف  3,153,15قدره قدره  هذه العبارات يف املرا

سط لطـالب زراعـة ال زهـر بأ سـ يوط مبتوسـط   واخلامسة ابلنس بةواخلامسة ابلنس بة, , والرابعةوالرابعة, , الثالثةالثالثة س يوط مبتو عة ال زهر بأ  طالب زرا ل

يب.ابلرتتيـب.درجة درجـة   3,313,31درجة, ودرجة, و  3,333,33درجة, درجة,   3,343,34مرح قدره مرح قدره  تيل ذكل تـيل ذكل   ابلرتت

تأ خرة يف الرتت بعض البنود اليت جاءت الإسـ تجابة علهيـا متـأ خرة يف الرتت  هيا م س تجابة عل بة يـب وجـاء يف املرتبـة بعض البنود اليت جاءت الإ جاء يف املرت يب و

املقررات ادلراس ية تربز دور املقررات ادلراس ية تربز دور   ابلقاهرة أ نابلقاهرة أ نال خرية ابلنس بة لطالب زراعة ال زهر ال خرية ابلنس بة لطالب زراعة ال زهر 

ــادية  ــة والاقتص ــة الاجامتعي ــق التمني ــامه يف حتقي ــيت تس ــة ال ــات الوطني صادية املؤسس ية والاقت ية الاجامتع يق التمن سامه يف حتق ليت ت ية ا سات الوطن املؤس

جاءت يف حـني جـاءت , , درجةدرجة  2,962,96والعلمية مبتوسط مرح قدره والعلمية مبتوسط مرح قدره  حني  س تجابةالاسـ تجابةيف    عىلعـىل  الا

طالبأ ن املقررات ادلراس ية تؤهل الطـالب فس للحيـاة العمليـة وسـوق العمـل يف نفـس   أ ن املقررات ادلراس ية تؤهل ال مل يف ن سوق الع ية و ياة العمل للح

قدره املرتبة ابلنس بة لطـالب زراعـة ال زهـر بأ سـ يوط مبتوسـط مـرح قـدره  مرح  سط  س يوط مبتو عة ال زهر بأ  طالب زرا   3,253,25املرتبة ابلنس بة ل

 درجة. درجة. 

وبتوزيع املبحوثني وفقا لرأ هيم يف قيام املقررات ادلراس ية بدورها يف تمنية 

املواطنة دلى طالب لكييت الزراعة ابلقاهرة وأ س يوط أ وحضت النتاجئ جدول 

من طالب زراعة ال زهر ابلقاهرة يرون أ ن املقررات  %61( أ ن 9رمق )

 %62,5مقابل ادلراس ية تقوم بدورها يف تمنية قمية املواطنة بدرجة متوسطة

ويف الفئة املنخفضة  الفئة.ابلنس بة لطالب زراعة ال زهر بأ س يوط يف نفس 

يف درجة قيام  تقاربت نس بة املبحوثني من طالب اللكيتني من حيث رأ هيم

 21,7ات ادلراس ية بدورها يف تمنية املواطنة دلهيم حيث بلغت نسبهتم املقرر

واكنت أ قل نس بة من طالب اللكيتني يرون أ ن  ابلرتتيب.%  21,3و%, 

 املقررات ادلراس ية تقوم بدورها يف تمنية قمية املواطنة دلهيم بدرجة مرتفعة

 %16,2مقابل  %17,3حيث بلغت نس بة طالب زراعة ال زهر ابلقاهرة 

 بأ س يوط.لطالب زراعة ال زهر 
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 اطنة دلهيم.اس تجاابت املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط وفقا لرأ هيم يف درجة قيام املقررات ادلراس ية بدورها يف تمنية املو  .8جدول 
 زراعة ال زهر بأ س يوط زراعة ال زهر ابلقاهرة  العبارات م

 ل اندرا أ حياان دامئا
توسط امل 

 املرح
 ل اندرا أ حياان دامئا الرتتيب

املتوسط 

 املرح
 الرتتيب

وثقافة  تمنى يف الطالب بعض القمي مثل الانامتء للوطن والتسامح 1

 4 3.33 5 7 25 43 3 3,15 10 23 56 67 الاختالف يف الرأ ي 

 7 3.25 6 8 26 40 4 3,07 9 27 64 56  تؤهل الطالب للحياة العملية وسوق العمل 2
سهامات العلامء والشخصيات الوطنية 3  5 3.31 4 9 25 42 3 3,15 8 30 48 70 يف خمتلف اجملالت . تربز ا 
 3 3.34 3 8 28 41 3 3,15 10 16 71 59  حلها.ومقرتحات  تسلط الضوء عىل بعض املشالكت اليت تواجه الوطن 4
 ية الاجامتعيةتربز دور املؤسسات الوطنية اليت تسامه يف حتقيق التمن  5

 6 3.29 6 7 25 42 6 2,96 13 26 72 45 والاقتصادية والعلمية.

حل مشلكهتم  عىلمعارف وهمارات تساعد الطالب  عىلحتتوي  6

 2 3,39 5 4 26 45 2 3,17 7 25 58 66  .جممتعهم.ومشالكت 

 1 3,41 5 4 24 47 1 3,19 10 22 52 72 ه تدمع المتسك اجملمتعي بني أ فراد اجملمتع عيل اختالف طوائفه ودايانت 7
 6 3,29 6 7 25 42 5 3,00 9 45 39 63 تربز أ مهية املشاركة الاجامتعية والعمل التطوعي 8

 

 نة دلهيم.يف تمنية املواط  توزيع املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط وفقا ملس توي رأ هيم يف درجة قيام املقررات ادلراس ية بدورها 9جدول 

 مس توى القيام
 زراعة ال زهر بأ س يوط زراعة ال زهر ابلقاهرة

 %   عدد % عدد

 21.3 17 21,7 34 منخفض

 62,5 50 61 95 متوسط

 16,2 13 17,3 27 مرتفع

 100 80 100 156 الاجامىل

   
يتضح مما س بق أ ن أ عىل نس بة من املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر 

وط تري أ ن املقررات ادلراس ية تقوم بدورها يف تمنية املواطنة ابلقاهرة وأ س ي

دلهيم بدرجة متوسطة وهو ما قد يرجع ا ىل أ ن املقررات اليت يدرسها الطالب 

مل تتضمن القدر الاكيف من املعارف اليت تساعد الطالب عىل غرس قمية 

املواطنة دلهيم , ذلكل فا ن ال مر يتطلب أ ن حتتوى املقررات وخاصة 

ترس يخ قمية  جامتعية وادلينية يف اللكيتني بعض املوضوعات اليت تتناول س بلال  

عالء قمية التسامح وقبول ال خر , كام  الولء للوطن ونبذ العنف والتطرف وا 

جيب أ ن يكون هناك مادة متخصصة يف املواطنة وحقوق ال نسان تقرر عىل 

قوقه ومس ئولياته مجيع الطالب يف اللكيتني يتعرف من خاللها الطالب عىل ح

حنو نفسه وواجباته حنو جممتعه ووطنه حىت يكون مؤهال  للتواصل ال جيايب مع 

بيئته ال جامتعية اليت يعيش فهيا وخلق مواطن صاحل يعرف ما هل من حقوق 

وما عليه من واجبات وهو مبدأ  أ سايس من أ مه مبادئ املواطنة . ولختبار 

طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة معنوية الفروق بني رأ ى املبحوثني من 

وأ س يوط فامي يتعلق برأ هيم يف دور املقررات ادلراس ية يف تمنية املواطنة دلهيم مث 

  .اس تادام اختبار )ت( للفرق بني متوسطني

عدم وجود فرق معنوي بني رأ ي املبحوثني  (13 )جدول رمق واتضح من النتاجئ

ات ادلراس ية يف تمنية املواطنة من طالب اللكيتني فامي يتعلق بدور املقرر

حيث اكن املتوسط احلسايب لطالب زراعة ال زهر ابلقاهرة  دلهيم,

 تبأ س يوط, وبلغدرجة لطالب زراعة ال زهر  26,23 درجة مقابل24,85

وىه غري معنوية حيث أ هنا أ قل من نظريهتا 1,681قمية )ت( احملسوبة 

رفض الفرض ال حصايئ اذلي  هذه النتاجئ فا نه مل ميكن عىلاجلدولية. وبناءا 

أ نه "ل يوجد فرق معنوي بني رأ ي املبحوثني من طالب لكييت  عىلينص 

ورها يف تمنية الزراعة ابلقاهرة وأ س يوط يف درجة قيام املقررات ادلراس ية بد

 املواطنة دلهيم ".

قاهرة قاهرة برأ ي املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلبرأ ي املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابل  النتاجئ املتعلقةالنتاجئ املتعلقة  خامسا:خامسا:

نوط فامي يتعلق بدرجة قيام ال نشطة الطالبيـة بـدورها يف تمنيـة املواطنـوأ س يوأ س ي ية املواط بدورها يف تمن ية  ة ة وط فامي يتعلق بدرجة قيام ال نشطة الطالب

   دلهيمدلهيم

حتددت ال نشطة الطالبية يف س بعة أ نشطة وابس تقصاء رأ ي املبحوثني من   

تقوم به هذه ال نشطة من دور يف تمنية املواطنة دلهيم  فاميطالب اللكيتني 

 (. 10)جدول رمق  رح كام ييلجاءت اس تجاابهتم مرتبة تنازليا وفقا للمتوسط امل

جاء تنظمي املسابقات الثقافية يف املرتبة ال ويل لطالب زراعة ال زهر ابلقاهرة   

حني جاء يف املرتبة الثالثة لطالب  درجة, يف 2,03 مبتوسط مرح قدره

درجة. ويف املرتبة الثانية جاء تنظمي 2,35زراعة أ س يوط مبتوسط مرح قدره 

ابلنس بة لطالب زراعة ال زهر ابلقاهرة مبتوسط مرح قدره  املسابقات الرايضية

يف حني جاءت يف املرتبة ال ويل لطالب زراعة ال زهر بأ س يوط , درجة 1,99

وجاء تنظمي الندوات التثقيفية يف املرتبة  درجة. 2,59مبتوسط مرح قدره 

يف , درجة1,97الثالثة لطالب زراعة ال زهر ابلقاهرة مبتوسط مرح قدره 

زراعة ال زهر أ س يوط مبتوسط مرح  اخلامسة لطالباملرتبة  جاءت يفني ح

وتيل ذكل بعض ال نشطة اليت جاءت يف مراتب متأ خرة , درجة 2,23قدره 

حيث جاء يف املرتبة ال خرية ا قامة برامج تدريبية لتطوير همارات الطالب 

 تيب.درجة ابلر  2,10, و1,67ابلنس بة لطالب اللكيتني مبتوسط مرح قدره 
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  .املواطنة دلهيم توزيع اس تجاابت املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط وفقا لرأ هيم يف درجة قيام ال نشطة الطالبية بدورها يف تمنية .10جدول 

 ال نشطة الطالبية م

 أ س يوط القاهرة

 لتسهم صغرية متوسطة كبرية
املتوسط 

 املرح
 لتسهم صغرية متوسطة كبرية الرتتيب

املتوسط 

 املرح

الرتتي

 ب

 3 2,35 9 42 21 8 1 2,03 69 28 45 14 تنظمي املسابقات الثقافية 1
 4 2,25 12 42 20 6 6 1,75 86 28 37 5 القيام ابلرحالت العلمية والرتفهيية 2
 1 2,59 4 40 21 15 2 1,99 72 33 31 20 تنظمي املسابقات الرايضية 3
 5 2,23 14 39 22 5 3 1,97 70 31 45 10 ت التثقيفيةتنظمي الندوا ـ4
عاانت للطالب احملتاجني 5  6 2,14 14 46 15 5 4 1,85 72 47 26 11 تقدمي ا 
 2 2,36 8 44 19 9 5 1,76 95 18 29 14 تكرمي الطالب املتفوقني علميا  ورايضيا   6
قامة برامج تدريبية لتطوير همارات  7 ا 

 7 2,10 17 47 7 9 7 1,67 98 20 29 9 الطالب

   
وبتوزيع املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط وفقا لرأ هيم 

 يف تمنية املواطنة دلهيم أ وحضت النتاجئ يف درجة قيام ال نشطة الطالبية بدورها

( من طالب زراعة %68املبحوثني ) ( أ ن ما يزيد عيل ثليث11 )جدول رمق

أ ن ال نشطة الطالبية تقوم بدرجة متوسطة يف تمنية  ال زهر ابلقاهرة يرون

 .الفئةمن طالب زراعة ال زهر بأ س يوط يف نفس  %57املواطنة دلهيم, مقابل 

%( من طالب زراعة  19,2) تقريبا  أ وحضت النتاجئ أ ن مخس املبحوثني كام 

م ال زهر ابلقاهرة يرون أ ن ال نشطة الطالبية تقوم بدورها يف تمنية املواطنة دلهي

 راعة ال زهر بأ س يوط يف نفس الفئة.لطالب ز  %12,5مقابل, بدرجة مرتفعة

% من طالب زراعة ال زهر ابلقاهرة يرون أ ن  12,8النتاجئ أ ن  كام أ وحضت

ا يف حني زادت علهي, ال نشطة الطالبية تقوم بدرجة منخفضة يف تمنية املواطنة

% يف  30ت ال زهر بأ س يوط حيث بلغ نس بة املبحوثني من طالب زراعة

 نفس الفئة. 

 
 .توزيع املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط وفقا رأ هيم يف قيام ال نشطة الطالبية بدورها يف تمنية املواطنة دلهيم .11جدول 

 مس توى القيام
 أ س يوط القاهرة

 % عدد % عدد

 30 24 12,8 20 منخفض

 57,5 46 68,0 106 متوسط

 12,5 10 19,2 30 مرتفع

 100 80 100 156 ال جاميل

   
يتضح مما س بق أ ن ال نشطة الطالبية يف اللكيتني تسهم يف تمنية املواطنة دلي  

يل أ ن ال ماكنيات املادية يف اللكيتني  الطالب بدرجة متوسطة وقد يرجع ذكل ا 

واخملصصة لتكل ال نشطة غري اكفية لتحقيق أ هدافها, ذلكل فا ن رعاية الش باب 

رشاك طالب  يف اللكيتني تعمتد عيل ال نشطة اليت تقدهما اجلامعة من خالل ا 

ن اكن حيدث فهو غري اكف  اللكيتني يف هذه ال نشطة ابمس اللكية وهذا وا 

, لعدم توافر فرصة ال شرتاك للك الطالب يف ال نشطة اليت تقدهما اجلامعة

ة داخل اللكية حيت ال مر اذلي يتطلب توفري ادلمع املادي ل قامة هذه ال نشط

ميكن ل كرب عدد من الطالب املشاركة فهيا وابلتايل يشعر الطالب ابل نامتء 

, للكيهتم ويمني فهيم روح التعاون واملشاركة الاجيابية يف خدمة لكيهتم

يل ما هو مرغوب وهو ما  واكتشاف مواههبم وقدراهتم وتوجيه سلوكهم ا 

ولختبار معنوية الفروق  دلهيم . ينعكس بشلك كبري عيل تمنية قمية املواطنة

بني رأ ي املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط فامي يتعلق 

سهام ال نشطة الطالبية يف تمنية املواطنة دلهيم مت اس تادام اختبار )ت (  اب 

( وجود فرق معنوي 13للفرق بني متوسطني واتضح من النتاجئ )جدول رمق 

زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط فامي يتعلق  من طالب لكييت املبحوثني بني رأ ي

بقيام ال نشطة الطالبية بدورها يف تمنية املواطنة دلهيم واكن هذا الفرق معنوي 

درجة  23,54لصاحل طالب زراعة ال زهر ابلقاهرة حيث بلغ املتوسط هلم 

درجة لطالب زراعة ال زهر بأ س يوط وبلغت قمية )ت(  16,86مقابل 

حيث أ هنا أ كرب من  0,01ويه معنوية عند مس توي  4,256سوبة احمل 

 نظريهتا اجلدولية. 

وجود  مالقائل "بعدهذه النتاجئ فا نه ميكن رفض الفرض ال حصايئ  عىلوبناء  

املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة  بني رأ ي فرق معنوي

  تمنية املواطنة دلهيم"وأ س يوط فامي يتعلق بقيام ال نشطة الطالبية بدورها يف

ماكنية قبول الفرض البحيث.   وا 

وميكن تفسري ذكل أ ن لكية زراعة ال زهر ابلقاهرة قريبة من املقر الرئييس  

 للجامعة مما يعظم ال س تفادة من ال نشطة الطالبية والندوات التثقيفية

لكية يف وجبانب ذكل ما قامت به ال , واملسابقات الرايضية اليت تقوم هبا اجلامعة

وأ نشطة  ومسابقات رايضية الفرتة ال خرية من نشاطات طالبية وندوات تثقيفية

علمية لعل من أ مهها املؤمتر ادلويل ال ول لللكية واذلي اشرتك فهيا الطالب مع 

عداد وجتهزي وتنظمي جلان  دارة اللكية يف ا  أ ساتذهتم من أ عضاء هيئة التدريس وا 

حملبة والتعاون والتواصل بني الطالب زاد من روح ا املؤمتر ال مر اذلي

جياد جيل جديد قادر عيل القيادة وحتمل املس ئولية  وأ ساتذهتم واملسامهة يف ا 

وهو ما قد ينعكس بشلك مبارش يف تمنية املواطنة دلهيم بدرجة أ كرب من زراعة 

 ال زهر بأ س يوط . 
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الب لكييت العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني من ط سادسا:

 املواطنة.زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط وبني ا دراكهم ملفهوم 

العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني من طالب لكية زراعة 
 رة وبني ا دراكهم ملفهوم املواطنةال زهر ابلقاه

أ نه " ل توجد عالقة بني املتغريات املس تقةل  عىلينص الفرض ال حصايئ  

سة للمبحوثيمنن طالب زراعة ال زهر ابلقاهرة: ويه املس توي التعلميي املدرو

والتعرض لوسائل , وهمنة ال م, وهمنة ال ب, واملس توي التعلميي لل م, لل ب

, واملشاركة الس ياس ية, والشعور ابلتقدير الاجامتعي, التصال امجلاهريية

دراكه, للمجمتع احمليل والانامتء م ملفهوم املواطنة". وال سهام اجملمتعي وبني ا 

ولختبار حصة هذا الفرض مت اس تادام معامل الارتباط البس يط لبريسون 

 النحو التايلواختبار مربع اكي حسب طبيعة املتغريات وجاءت النتاجئ عيل 

 0,01طردية عند مس توي معنوية  ارتباطيةوجود عالقة  -( 12 )جدول رمق

دراك املبحوثني بني لك من املشاركة الس ياس ية, وال نامتء ل  لمجمتع احمليل, وبني ا 

حيث بلغت قميتا , من طالب لكية زراعة ال زهر ابلقاهرة ملفهوم املواطنة

رتباطية  -ابلرتتيب . 0,230, 0,283 البس يطمعامل ال رتباط  وجود عالقة ا 

, امجلاهريية التصالبني التعرض لوسائل  0,05طردية عند مس توي معنوية 

دراك املبحوثني من طالب زراعة ال زهر , جامتعيوالشعور ابلتقدير الا وبني ا 

, 0,201البس يط  ابلقاهرة ملفهوم املواطنة حيث بلغت قميتا معامل ال رتباط

بني املس توي  0.01وجود عالقة معنوية عند مس توي  -ابلرتتيب. 0,225

دراك طالب زراعة ال زهر ابلقاهرة ملفهوم املواطنة حيث  التعلميي لل م, وبني ا 

 ويه أ كرب من نظريهتا اجلدولية . 83,035غت قمية مربع اكي بل

بني املس توي التعلميي لل ب, وبني  0,05وجود عالقة معنوية عند مس توي  -

دراك طالب زراعة ال زهر ابلقاهرة ملفهوم املواطنة حيث بلغت قمية مربع اكي  ا 

ني ابيق عدم وجود عالقة معنوية ب - اجلدولية.ويه أ كرب من نظريهتا  22,172

دراك طالب زراعة ال زهر , املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني وبني ا 

 املواطنة.ابلقاهرة ملفهوم 

هذه النتاجئ فا نه مل ميكن رفض الفرض ال حصايئ السابق لكية بل  عىل وبناء  

والشعور , امجلاهريية التصالميكن رفضه ابلنس بة ملتغريات التعرض لوسائل 

احمليل, واملس توي للمجمتع  والانامتء, واملشاركة الس ياس ية, عيالاجامتابلتقدير 

حيث ثبت وجود عالقة بني هذه  واملس توي التعلميي لل م, التعلميي لل ب

دراك املبحوثني من طالب زراعة ال زهر ابلقاهرة ملفهوم  املتغريات وبني درجة ا 

ماكنية قبول الفرض البحيث ابلنس بة لهذه املتغري    .اتاملواطنة, وا 

ال ب وال م وبني  وميكن تفسري معنوية العالقة بني املس توي التعلميي للك من 

دراك طالب لكية زراعة ال زهر ابلقاهرة ملفهوم املواطنة أ نه ابرتفاع املس توي  ا 

التعلميي للوادلين يزداد وعهيم ال جامتعي والس يايس والثقايف وابلتايل يؤثر ذكل 

خشصية أ بناهئم وتفاعلهم  عىليؤثر تعلمي الوادلين  ال بناء حيث عىلتأ ثريا مبارشا 

عدادمه  يكونوا مواطنني صاحلني حيبون وطهنم وحيرتمون  حىتمع أ فراد جممتعهم وا 

ىلواليت تعترب دعامئ أ ساس ية لتمنية املواطنة وهو ما أ دي  قوانينه دراك طالب  ا  ا 

 ملفهوم املواطنة. زراعة ال زهر ابلقاهرة

املس تقةل املدروسة للمبحوثني من طالب لكية زراعة  العالقة بني املتغريات
 وط وبني ا دراكهم ملفهوم املواطنةال زهر بأ س ي

أ نه " ل توجد عالقة بني املتغريات املس تقةل  عىلينص الفرض ال حصايئ  

ملفهوم  املدروسة للمبحوثني من طالب زراعة ال زهر بأ س يوط وبني ا دراكهم

رض مت اس تادام معامل الارتباط البس يط حصة هذا الف راملواطنة. "ولختبا

النحو  عىللبريسون واختبار مربع اكي حسب طبيعة املتغريات وجاءت النتاجئ 

 .(12)جدول رمق  التايل

بني لك من الشعور  0,01وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توي معنوية 

دراك املبحوثني من ط, ابلتقدير الاجامتعي, وال سهام اجملمتعي الب لكية وبني ا 

اط حيث بلغت قميتا معامل ال رتب, زراعة ال زهر بأ س يوط ملفهوم املواطنة

عدم وجود عالقة معنوية بني ابيق  ابلرتتيب.0,383,0,306البس يط 

دراكوبني , املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني ال زهر طالب زراعة  ا 

ميكن رفض الفرض  هذه النتاجئ فا نه مل عىل وبناء بأ س يوط ملفهوم املواطنة.

ال حصايئ السابق لكية بل ميكن رفضه فقط ابلنس بة ملتغريي الشعور ابلتقدير 

وال سهام اجملمتعي حيث ثبت وجود عالقة بني هذين املتغريين وبني , الاجامتعي

, ملفهوم املواطنة درجة ا دراك املبحوثني من طالب زراعة ال زهر بأ س يوط

ماكنية قبول الفرض البحيث ابلنس    بة لهذين املتغريين.وا 

لكي ال سهام النس يب للمتغريات املس تقةل املدروسة يف تفسري التباين ال سابعا:

للمبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط من حيث ا دراكهم 

 املواطنةملفهوم 

لتحديد ال سهام النس يب للمتغريات املدروسة يف تفسري التباين اللكي   

دراكهم  طالب لكييتللمبحوثني من  زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط من حيث ا 

ملفهوم املواطنة مت اس تادام منوذا التحليل الارتباطي الاحنداري املتعدد وقد 

للمجمتع احمليل يسهم يف تفسري  الانامتء( أ ن متغري 14 جدول) تبني من النتاجئ

يف حني , قاهرة% وذكل ابلنس بة لطالب زراعة ال زهر ابل 9,9 التباين بنس بة

 أ سهم متغري ال سهام اجملمتعي ابلنس بة لطالب زراعة ال زهر بأ س يوط بنس بة

ابلنس بة  0,01% وبلغت قمييت )ف( ملعنوية ال سهام عند مس توي  6,6

لطالب زراعة ال زهر بأ س يوط  6,59مقابل  16,83لطالب زراعة القاهرة 

دراك طالب اللك    يتني ملفهوم املواطنة .وهو ما يعين أ مهية هذين املتغريات يف ا 

دراكهم ملفهوم املواطنة, واملناخ  قمي اختبار )ت( ملعنوية الفروق بني املبحوثني من طالب لكييت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط فامي يتعلق برأ هيم .13جدول  يف لك من ا 

 دلهيم.واطنة واملقررات ادلراس ية وال نشطة الطالبية يف تمنية امل, اجلامعي اجلامعي وال س تاذ

 املتغري التابع م
املتوسط احلسايب لطالب 

 زراعة القاهرة

املتوسط احلساىب لطالب 

 زراعة أ س يوط
 قمية ت

 0,307 27,16 27,32 ا دراك الطالب ملفهوم املواطنة 1

 *3,439 24,45 27,55 املناخ اجلامعي 2

 **3,362 44,28 40,19 الاس تاذ اجلامعى 3

 1,681 26,23 24,85 املقررات ادلراس ية 4

 **4,256 16,86 23,54 ال نشطة الطالبية 5

 1,645= 0,05قمية ت اجلدولية عند املس توي الاحامتيل 2,326=  0,01املس توي الاحامتيل قمية ت اجلدولية عند  
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للمبحوثني من طالب لكيىت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط قمي معامل الارتباط البس يط ليربسون وقمي مربع اكى للعالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة  .12جدول 

دراكهم ملفهوم املواطنة  .وبني ا 

قمي معامل ال رتباط البس يط ليربسون  املتغريات املس تقةل  م

 لطالب زراعة ال زهر ابلقاهرة

قمي معامل الارتباط البس يط ليربسون لطالب 

 زراعة ال زهر بأ سوط
 0,180 *0,201 هريية التعرض لوسائل ال تصال امجلا 1

 **0,383 *0,225 الشعور ابلتقدير ال جامتعى  2

 0,090 **0,283 املشاركة الس ياس ية  3

 0,185 **0,230 ال نامتء للمجمتع احملىل  4

 **0,306 0,010 ال سهام اجملمتعى  5

 قمي مربع اكى

 7,869 12,347 همنة ال ب 1

 4,098 4,040 همنة ال م 2

باملس توى ال  3  6,349 *22,172 تعلميى لل 

م  4  9,864 **83,035 املس توى التعلميى لل 

 

 

دراكهم ملفهوم  ال سهام النس يب للمتغريات املس تقةل املدروسة ىف تفسري التباين اللكى للمبحوثني من طالب لكيىت زراعة ال زهر ابلقاهرة وأ س يوط من حيث .14جدول  ا 

 .املواطنة

 قمية ف نس بة ال سهام معامل التحديد رتباط املتعددمعامل ال   املتغريات اللكية

 **16,83 31,4 9,9 0,314 ال نامتء للمجمتع احملىل زراعة القاهرة

 **6,59 27,9 6,6 0,279 ال سهام اجملمتعي زراعة أ س يوط

 
 توصيات البحث 

زايدة مشاركة ال ساتذة يف ال نشطة الطالبية والاحتفالت ابملناس بات الوطنية 

 تلفة يف اللكيتني. اخمل 

تضمني مقررات اللكيتني مادة للمواطنة وحقوق ال نسان يمت تدريسها للطالب 

لتعزز فهيم قمية الانامتء والولء للوطن وتعرفهم حبقوقهم وحتدد هلم مسؤولياهتم 

 وطهنم.وواجباهتم حنو 

 قيام رعاية الش باب يف اللكيتني بتوفري ال نشطة الطالبية اليت تناسب الطالب

 اخلاصة.من ذوي الاحتياجات 

جراء الانتااابت الطالبية يف اللكيتني  يس تطيع الطالب أ ن يعربوا عن  حىتا 

رأ هيم وأ ن يشاركوا يف القرارات اليت ختصهم وختص لكياهتم ويتعلموا املامرسة 

 ادلميقراطية.
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ABSTRACT 

The objectives of this research were recognizing perception degree of students in both faculties of agriculture in Cairo and 

Assuit concerning citizenship concept. Determining student's opinion about performance degree of university climate, 

university professors, curriculum, and students' activities in developing their citizenship. This research was done on 156 

students from Faculty of Agriculture in Cairo and 80 students from Faculty of Agriculture in Assiut. Students were chosen 

randomly. Data were collected using a prepared personal questionnaire during November 2018. Data were analyzed using 

suitable statistics methods. Findings of this research were the majority of students in both faculties of Agriculture in Cairo and 

Assuit, their perception level of citizenship were high. The majority of students in Both Faculties, their opinion level concerning 

University professor's performance in developing citizenship were high. More than half of students in both Faculties, their 

opinion level concerning University climate and students' activities performance in developing citizenship was average. More 

than three fifth of students in both faculties, their opinion level concerning curriculum performance in developing citizenship 

was average. There was forward significant correlation relationship between political participation, belongingness to local 

society, exposure to mass media, and feeling with social appreciation and students' perception of both faculties to citizenship 

concept. Belongingness to local society and societal contribution contributed in interpretation of total difference of students in 

both faculties in Cairo and Assuit concerning their perception of citizenship concept with 9,9 % and 6,6 % in order. In 

conclusion, the participations of the academic staff members, teaching the citizenship as a compensatory subject may increase 

the citizenship of the undergraduate students.  

Keywords: Citizenship; Students; Faculty of Agriculture. 

 


