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 ملخص 

ى المشاريع  على سلوك الطالب الجامعي في تعزيز دوره تجاه هدفت الدراسة الى التعرف على اثر المنهج القائم عل

المسؤولية المجتمعية وتكون افراد الدراسة  من مجموعتين ضابطة وتجريبية من جميع الطلبة في مادة الريادية واالبداع 

عة عمان طالب وطالبة من مختلف الكليات في جام  480والبالغ عددهم  2018/2019 -2017/2018لالعوام الجامعية 

العربية تم استخدام المنهج شبه التجريبي حيث تم تطبيق البرنامج القائم على المشاريع على الطلبة  في المجموعة 

 – 2017/2018وجود اثر للمنهج القائم على المشاريع  للعام الدراسي  :التجريبية وقد اظهرت نتائج  السؤال االول

مبادرة لخدمة  96من بما يقارب مجموعات قد تقدمو  ضمن ن على موزعيوطالبة طالب   480حيث ان  2018/2019

اظهرت نتائج السؤال فكرة مشروع ريادي، و 50مبادرة في الفصل الدراسي ومايقارب  25-20بما يقارب من  المجتمع 

في مادة الدراسة بزيادة عدد الطلبة الملتحقين  وأوصت ،الثاني: عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس او نوع الكلية

مشروع  24طالب بحيث يصبح عدد المشاريع الريادية  260الريادية واالبداع من خالل فتح شعب اضافية ليصبح العدد 

مما يسهم بدرجة كبيرة في تنمية االقتصاد المحلي وحل العديد من مشكالت  في كل فصل مبادرة مجتمع 50ريادي و 

تبني تدريب الطلبة على مهارات التفكير االبداعي لما له من سة بكما أوصت الدرا ،المجتمع من خالل هذه المشاريع

عمل تشعرهم بتحمل المسؤولية تجاه المجتمع وتتيح للطلبة اطالق طاقاتهم االبداعية وتلطلبة حيث اانعكاس ايجابي على 

وتعميم التجربة على المواد ، تخفيف من حاالت العنف الجامعيالعلى تنمية روح العمل من خالل الفريق باالضافة الى 

 االخرى لما لها من اثر فاعل في تنمية حس الطلبة بالمسؤولية المجتمعية.  
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