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 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر ،العدد الثاين

 المسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة العين وعالقتها بتمثلهم للوحدة الوطنية.
Social Responsibility of Al Ain University Students and Its Relationship to Their 

Representation of National Unity. 
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 ملخص

االجتماع ددددددددة لددددددددد   لبددددددددة هدددددددددسة الدراسددددددددة التعددددددددر     ا  دددددددد ول ة 
جامعدددددة العدددددب وعلهت دددددا اتمدددددثل ك للوعدددددد  الو   دددددة، و  و دددددة ع  دددددة 

(  البدددددددددددامت و البدددددددددددة،    ا ت دددددددددددارهك اال ر  دددددددددددة 800الدراسدددددددددددة مددددددددددد   
العشددددددددددواة ة ا  تعمددددددددددة مدددددددددد  جمتمددددددددددع الدراسددددددددددة، واسددددددددددت د  الباعدددددددددد  
اسدددددددتبا تب لل شدددددددك عددددددد  العلهدددددددة،   و دددددددة  االسدددددددتبا ة ا و  مددددددد  

( س دددددر ،  مدددددا 26جتماع دددددة( وهدددددد ا دددددتم  علددددد   جمددددداس  ا  ددددد ول ة اال
االسدددددددتبا ة الثا  دددددددة  س دددددددد ا دددددددتملة علددددددد  جمددددددداس  الوعدددددددد  الو   دددددددة( 

( س ددددر ، واعددددد معاات ددددا  ع دددداة ا،    ددددرت  تددددداة  29و  ددددون مدددد   
الدراسدددددددددددة  ن درجدددددددددددة لارسدددددددددددة  لبدددددددددددة جامعدددددددددددة العدددددددددددب للم ددددددددددد ول ة 
االجتماع دددددددددة جدددددددددا ت ادرجدددددددددة  بددددددددد  ، و ن درجدددددددددة  دددددددددثل ك للوعدددددددددد  

ادرجددددددة  بدددددد  ،  مددددددا    ددددددرت ال تدددددداة     -  ضددددددا –  ددددددة جددددددا ت الو 
 αوجدددددود علهدددددة حات داللدددددة  ع ددددداة ة ع دددددد م دددددتو  الداللدددددة  

( ادددددددب ا  ددددددد ول ة االجتماع دددددددة وم  دددددددو  الوعدددددددد  الو   دددددددة ، 0.05=
 ي  ن ا  ددددد ول ة االجتماع ددددددة لل ددددددرد  تددددديةر    ددددددو  الوعددددددد  الو   ددددددة، 

 دددددددتو  الداللدددددددة وعدددددددد  وجدددددددود سدددددددرود حات داللدددددددة  ع ددددددداة ة ع دددددددد م
 0.05 =α يف العلهدددددددددددددددددة ادددددددددددددددددب درجدددددددددددددددددة لارسدددددددددددددددددة ا  ددددددددددددددددد ول ة )

االجتماع ددددددة وم  ددددددو  الوعددددددد  الو   ددددددة  عدددددد   للمت دددددد ات الد  راس ددددددة 
 ااددددددد و، ا  دددددددتو  الدراسدددددددي، ا عددددددددس ال ا مدددددددي (، ع ددددددد   ا دددددددة 

 ( اادول ة.Z( احمل واة  ه  م  ه مة  Zمج ع ه ك  
ا  ددددددد ول ة االجتماع دددددددة، الوعدددددددد  الو   دددددددة،  الكلمااااااااا الم تاحياااااااة 

 جامعة العب.
_________________ 

البحدددددددد  ال دددددددداة  اددددددددا ر   ا وس   ( يف جمدددددددداس الدراسددددددددات االجتماع ددددددددة اا  دددددددداا ة [
 ]ااة   را د ا  مح د للث اسة والعلو . 36اس
 جامعة العب. اإلمارات العرا ة ا تحد .استاح اصوس ال ا ة ا شارك. *
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Abstract 

 
The study aimed at identifying the extent to 

which the students of Al-Ain University 

practice of the social responsibility and its 

relation to the concept of national unity from 

their perspectives. The study sample 

consisted of (800) students randomly 

selected from the study society. The 

researcher used two questionnaires to reveal 

the relationship. The first questionnaire 

consisted of (social responsibility)، which 

included (26) items، and the second 

questionnaire included the field (national 

unity) and it consists of 29 items. The results 

of the study showed that the students of the 

Al-Ain University practiced the social 

responsibility and national unity to a great 

extent. Further، there is a statistically 

significant relationship at the level of 

significance (α = 0.05) between the social 

responsibility and the concept of national 

unity among university students.  The social 

responsibility of the individuals is affected 

by the concept of national unity، and the 

absence of statistically significant differences 

at the level of significance (0.05 = α) 

between the extent of the exercise of social 

responsibility and the concept of national 

unity due to the demographic variables 

(gender، grade level، GPA for the student)، 

where all Z values calculated were less than 

the tabulate z value. 
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