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خالذ محمذ الفضاله/   كتورالذ  
 

كلية التربية  قسم األصول واإلدارة التربوية أستار مساعذ

دولة الكويت-األساسية  
 الملخص

 بدولة الكويت كمية التربية األساسيةىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة درجة تمثل طمبة      
لقيم المواطنة، وعالقتيا بمتغيرات الجنس، والمذىب الديني، والسنة الدراسية، ولتحقيق أىداف 

( فقرة، وتطبيقيا عمى عينة عشوائية 14الدراسة، قام الباحث بتطوير استبانة اشتممت عمى )
األساسية بدولة الكويت. وأظيرت  ( طالبًا وطالبًة، من طمبة كمية التربية124مكونة من )

نتائج الدراسة أن درجة تمثل الطمبة لقيم المواطنة جاءت مرتفعة جدًا، في جميع أبعادىا، وفي 
الدرجة الكمية لألداة. حيث جاء بعد االنتماء والوالء في المرتبة األولى، يميو بعد المشاركة 

ة في المرتبة الثالثة، فيما حل بعد المجتمعية في المرتبة الثانية، وجاء بعد الديموقراطي
 التعددية وقبول اآلخر في المرتبة الرابعة. 

كما توصمت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة      
(α=,0,0 في درجة تمثل الطمبة لقيم المواطنة تعزى لمتغيري المذىب الديني والسنة )

( في درجة تمثل α=,0,0ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الدراسة، ووجود فروق 
 الطمبة لقيم المواطنة وذلك في بعد المشاركة المجتمعية، تبعًا لمتغير الجنس، لصالح الذكور.

 التعددية -الديموقراطية  –الوالء  –االنتماء  –المواطنة  –الكممات المفتاحية: قيم 
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abstract 
     The aim of this study is to identify the representation degree of 

citizenship values among students of college of basic education in 

Kuwait, and its relations with some variables such as sex, religious 

sect, and academic year. To achieve the objectives of the study, a 

questionnaire of (14) items was developed by the researcher, and 

distributed to a random sample of (124) students at the college of 

basic education. 

     Results showed that the degree of students' representation of 

citizenship values was very high, and in all its dimensions, and came 

in the following descending order: belonging and loyalty, social 

participation, democracy, and pluralism and acceptance of others. In 

addition, the study found that there were no statistically significant 

differences in the students' representation degree of citizenship 

values that can be attributed to religious sect, and academic year 

variables, however, the study found that there were statistically 

significant differences in the students' representation degree of 

citizenship values in social participation dimension, that can be 

attributed to sex, and in favour of male students.  
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الذراسخممذمخ  
إلى اليونان القديمة عمى الرغم من قدم مفيوم المواطنة والتي ترجع جذورىا التاريخية      

بأىمية حظي مفيوم المواطنة  في بعض أفكار أفالطون وغيره من فالسفة ذلك العصر، إال أن
مشكالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية لمبالغة في القرن الواحد والعشرين نتيجة 

. التي شيدتيا المجتمعات النامية والمتقدمة عمى حٍد سواءواالنفتاح الثقافي والمعموماتي 
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قانونية أو الشرعية لممواطنة فالمواطنة كمفيوم أشمل بكثير من مجرد امتالك الفرد لمصفة ال
المتمثمة في حيازة جنسية دولة ما، بل تتعدى ذلك لتشمل أن يكون المواطن عضوًا في 

، االجتماعيةفي األنشطة والفعاليات مجتمع يتمتع فيو جميع األفراد بالحق في المشاركة 
 تو تجاه وطنو.والمشاركة في اتخاذ بعض القرارات التي تيم الوطن، وتحمل واجباتو ومسئوليا

مفيوم المواطنة "يحمل تحت طياتو مشاعر الحب والوالء واالنتماء، بما يعني حب الوطن ف
واألرض، والفخر بالتراث والحضارة، تتجمى مظاىرىا في االلتزام بالحقوق والواجبات، واحترام 

عنو وقت  القوانين والمعايير السائدة في الوطن، والتوحد معو، والعمل عمى حمايتو، والدفاع
)صقر،  "األزمات بكل غاٍل ونفيس حرصًا عمى تماسكو ووحدتو واستمرارية بقائو وسالمتو

2,4, ،4,0). 
وتشكل قيم المواطنة "المبنة األولى في بناء شخصية الفرد وىويتو السياسية والثقافية      

ة تحصين وتكيفو اإليجابي مع ظروف الحياة ألداء دوره الحضاري المنشود، كما أنيا أدا
اجتماعي ووطني لمفرد داخل المجتمع، ومعزز لممواطنة الصالحة واالمتثال لمبادئ الحرية 

، 2,40والمساواة، وتعزيز ىذه القيم يقود إلى اندماج األفراد وتكامميم االجتماعي" )زمزم، 
ي ويعد ترسيخ قيم المواطنة لدى األفراد، وخاصًة الشباب منيم، من أعظم التحديات الت(. 22

تواجو الدول بمفيوميا الحديث، فإما أن تنجح الدول في تكوين وخمق مواطٍن نشٍط وفاعٍل 
ما الغرق في أشكاٍل مختمفٍة من الفوضى والفساد  وواٍع بحقوقو وواجباتو تجاه وطنو، وا 

والتشتت واالنتماءات الضيقة التي باتت تحتل صدارة األولويات عمى حساب المواطنة والوالء 
وبالتالي فإن العجز أو (. 2,41الجامعة )العوامرة والزبون،  الوطنية واليوية واالنتماء

حيث القصور في ترسيخ قيم المواطنة يشكل تيديدًا حقيقيًا عمى مستوى األفراد والمجتمعات، 
أنو يضعف من أىمية قيم العمل والمشاركة واإلنجاز لدى الفرد، ويقوض األمن والسمم 

 . وطناالجتماعي لم
إلى تربية أبنائيا وفقًا لقيميا ومعاييرىا ومناىجيا األخالقية جاىدًة  وتسعى األمم     

واالجتماعية والثقافية، والتي تشكل في مجمميا ىوية األمة التي تميزىا عن باقي األمم، 
صالح المواطن الذي وتنشد من تمك التربية تحقيق األىداف التي تصبو إلييا والتي من أىميا 

صالح األمة باعتباره حجر الزاوية في بناء مسيرة نجاحيا، وىنا تظير التربية كأداٍة يحقق م
فاعمة لتحقيق صالح المواطن، وترسيخ منياج األمة وقيميا بين أفرادىا )الشويحات، 
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من الوسائل الناجعة والمؤثرة الستمرار بقاء المجتمعات  عتبرالعممية التربوية ت(. ف2,,2
وذلك بغرس ىذه  ،استمرار نتاجيا ومخزونيا الفكري والثقافي والحضاريوقيميا ومبادئيا، و 

 (. 2,,2القيم والمبادئ لدى أفرادىا )الياجري، 
أن المؤسسات التعميمية بشكل عام،  (Bok, 2,,2)بوك ، يؤكد ذاتو السياقوفي      

الطالب  والجامعات بشكل خاص، تضطمع بالعديد من الميام وفي مقدمتيا العمل عمى مساعدة
الكتساب القدرة عمى التواصل، والتفكير النقدي واألخالقي، والقدرة عمى العيش بسالم في 

 المواطنة الصالحة.ومبادئ كسابيم قيم مجتمع متنوع، وا  
دور المؤسسات التربوية في تحديد اتجاىات األفراد نحو قيم المواطنة ونتيجة ألىمية      

بإعداد  ,2,4ممثمًة بوزارة التربية والتعميم العالي في عام وتمثميا لدييم؛ قامت دولة الكويت 
استراتيجية متكاممة لتكريس مفاىيم المواطنة والوالء واالنتماء لدى النشء في المناىج 

، أكدت فييا أن تربية المواطنة تتحقق من خالل مؤسسات وىيئات حكومية وغير الدراسية
ى عاتق المؤسسات التربوية الرسمية، وتيدف من حكومية، إال أن المسئولية الرئيسية تقع عم

بعض المفاىيم األساسية المعاني السميمة لالطالب  إكسابخالليا إلى تحقيق النقاط التالية: 
كالديموقراطية وحقوق اإلنسان، وتنمية الميارات التي يحتاجيا الطمبة المتعمقة بالمواطنة، 

والحوار والتفكير الناقد والعمل  االتصاللتحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة، كميارات 
 التطوعي والتعاوني، وتنمية القيم التي تيدف إلى خمق المواطن الصالح، كاحترام اآلخرين

(.,2,4واإليمان بأىمية العدل والكرامة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع )وزارة التربية، 
  

وأسئلزهبمشكلخالذراسخ   
وانتماء تتصف بطابعي العمق والشمول.  "أزمة ىويةالمعاصر من  العربييعاني المواطن      

وتعود ىذه األزمة إلى وجود اإلنسان العربي في ظل كيانات اجتماعية متعددة ومتعارضة، تبدأ 
بالقبيمة والطائفة حينًا، وتنتيي بالدين والقومية أحيانًا، فالوطن العربي كيان مركب معقد، 

الءات المحمية بالوالءات الوطنية، وال تتطابق فيو حدود الجغرافيا مع تتداخل فيو عناصر الو 
. وفي ذات (22، 2,,2)وطفة،  حدود المشاعر، وال حدود السياسة مع حدود األمة"

أن المواطنة ال يجب النظر إلييا باعتبارىا حتميٌة مطمقة، بل ( 4,,2السياق، تؤكد حمادة )
ئات دون غيرىا، فالماركسية والقبمية مثاًل صيغتان ال ىي خياٌر اتخذتو بعض المجتمعات والف
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تعتمدان مفيوم الوطن والمواطنة، فاألولى تؤمن أن األوضاع االقتصادية المتشابية توحد 
األفراد عبر األوطان المختمفة أكثر مما يوحدىم أي انتماء آخر، والثانية تؤمن باالنتماء 

يتخطى حدود الوطن أحيانًا، ويضيق عنو في  القبمي المرتكز عمى النسب ال األرض، والذي
فالمواطنة إذًا خيار يختاره األفراد والمجتمعات لتنظيم العالقة بين المواطنين . أحياٍن أخري

أنفسيم، وبين المواطنين والوطن، وترتكز ىذه العالقة عمى التوازن واالعتدال في الحقوق 
 الغمبة والسيطرة المطمقة لطرٍف عمى حساب اآلخر.  بين طرفين ال تسود فيو والواجبات

نما       إال أن المواطنة في المجتمع لم تعد تتأثر فقط باالنتماءات والثقافات الداخمية، وا 
مما أدى إلى امتزاج وتداخل مفاىيم كذلك بالعوامل والثقافات الخارجية نتيجة لالنفتاح الثقافي 

ة في ظل التغير المطرد في معايير المجتمعات الثقافية المواطنة لدى أفراد المجتمع، وخاص
والمجتمع الكويتي ليس بمنأى عن التحديات التي تيدد قيمو االجتماعية (. 0,,2)العامر، 

فوق خيارات وتأصيميا ولتعزيز خيار المواطنة واالنتماء لألرض والوطن  والثقافية والوطنية،
يبرز دور وسائط التنشئة ع وتراثو األصيل، والحفاظ عمى قيم المجتم، الوالءات الضيقة

االجتماعية المختمفة، وفي مقدمتيا مؤسسات التعميم العالي والجامعات، فالمناخ الجامعي 
يمثل الحاضنة اآلمنة التي يستقي منيا الطالب المفاىيم الصحيحة لمقيم المرتبطة بالمواطنة، 

 ، وتعزيز ثقافة الحوار.اركة المجتمعيةكالحرية، والديموقراطية، والعدل، والمساواة، والمش
فالبيئة الجامعية تختمف جذريًا عن بيئة المؤسسات التربوية السابقة ليا )المدارس( في كونيا 
تمنح منتسبييا من الطمبة قدرًا أكبر من الحرية في اختيار المساقات والبرامج والمواد الدراسية 

فسيحًا لعرض ومناقشة أفكارىم، ونقد آراء اآلخرين واألنشطة التربوية، وتتيح ليم ىامشًا 
 بموضوعيٍة دون تشدٍد أو تزمت. 

التي تواجو المجتمع  والتحديات ( إلى مجموعة من اإلشكاليات2,40وأشارت الدويمة )     
المعاصر وتيدد قيمو الوطنية وىويتو الثقافية، ومنيا: عدم االحتكام إلى القانون الكويتي 

دم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وانتشار العديد من المظاىر السمبية بين وضعف ىيبتو، وع
والعنف أفراد المجتمع كتقديم مصمحة األفراد والجماعات الخاصة عمى مصالح الوطن العميا، 

   المفظي، والتشكيك بوالءات األفراد وانتماءاتيم. 
خالل مالحظة الباحث لبعض الممارسات والسموكيات التي  منو  ،قباإلضافة إلى ما سب     

تتناقض مع مبادئ المواطنة الحقيقية بين أوساط الشباب الجامعي، كتغميب ثقافة العنف عمى 
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، وعدم احترام ثقافة الحوار، وتغميب المصالح الفئوية والطائفية والقبمية فوق المصالح الوطنية
جاءت ىذه الدراسة كمحاولٍة لمتعرف عمى درجة تمثل  ؛الممتمكات العامة والمحافظة عمييا

طمبة كمية التربية األساسية لقيم المواطنة، ومن ثم تقديم التوصيات والمقترحات التي من 
الممكن أن تسيم في رسم استراتيجيات فعالة تستفيد منيا كميات التربية في توطين وتعزيز 

 :الحالية تسعى لإلجابة عن األسئمة اآلتيةوعميو فإن الدراسة قيم المواطنة لدى طالبيا. 
التعددية ما درجة تمثل طمبة كمية التربية األساسية لقيم المواطنة )االنتماء والوالء،  -4

 والمشاركة المجتمعية(؟ ،الديموقراطيةوقبول اآلخر 
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تمثل طمبة كمية التربية األساسية لقيم  -2

 ، والسنة الدراسية؟ الديني لممتغيرات اآلتية: الجنس، المذىبالمواطنة تعزى 
 أهذافالذراسخ

 تسعي الدراسة الحالية إلى تحقيق مجموعة من األىداف يمكن إيجازىا فيما يمي:     
كمية التربية األساسية لقيم المواطنة )االنتماء والوالء، التعرف عمى درجة تمثل طمبة  -4

 الديموقراطية، والمشاركة المجتمعية(. ،التعددية وقبول اآلخر
كمية التربية األساسية طمبة التعرف عمى الفروق ذات الداللة اإلحصائية في درجة تمثل  -2

الديموقراطية، والمشاركة المجتمعية(  ،، التعددية وقبول اآلخرلقيم المواطنة )االنتماء والوالء
 ، والسنة الدراسية. الديني لممتغيرات اآلتية: الجنس، المذىب وفقاً 
  

 أهمٍخالذراسخ

 تتمثل أىمية الدراسة الحالية باآلتي:      
فموضوع المواطنة التي تتناولو الدراسة الحالية  ؛أىمية الموضوع الذي تتناولو الدراسة -4

أساسيات السمم واالستقرار المجتمعي التي تعبر عنو قيم االنتماء والوالء، واإليمان يعد من 
بتعددية المجتمع، وعدم إقصاء المخالف أو المختمف، والتمسك بالديموقراطية، ووعي األفراد 

مصالح أو انتماءات ضيقة،  ية فوق أيةبحقوقيم ومسئولياتيم، وتغميب المصمحة الوطن
 والدفاع عن الوطن ومصالحو.

أىمية الفئة العمرية لعينة الدراسة، المتمثمة بالشباب من طالب وطالبات كمية التربية،  -2
ومحاولة الكشف عن درجة ، ومفاصمو التي تعد من أكثر الفئات تأثيرًا في كيان المجتمع
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تمثميم لقيم المواطنة في ظل التحوالت السياسية والدستورية واألمنية واالجتماعية والثقافية 
 التي شيدتيا المجتمعات العربية مؤخرًا. 

في مساعدة الجيات المعنية في كمية االستفادة من نتائج الدراسة الحالية وتوصياتيا  -2
التربية األساسية عمى تطوير مناىجيا الدراسية، وبرامجيا التعميمية، وأنشطتيا الطالبية 

 والمجتمعية، لسد مواضع النقص، وتدعيم مواضع القوة في مجال قيم المواطنة. 
 حذودالذراسخ

دولة الكويت. كمية التربية األساسية فيالحدود المكانية:  -  
.2,42-2,41لمعام الدراسي  الصيفيالحدود الزمانية: الفصل الدراسي  -  
طمبة كمية التربية األساسية المسجمين في  اقتصرت الدراسة الحالية عمىالحدود البشرية:  

.2,42-2,41من العام الدراسي  الصيفيالفصل   
 مصطلحبدالذراسخ

وتوزيعيا عمى تراكيب فكرية منظمة  : "استيعاب المعارف والخبرات الجديدة وتصنيفياالتمثل
(.422، 2,,2مسبقًا بطريقة متكاممة" )الشويحات،   

"مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم بين فرد : وتعرف في قاموس عمم االجتماع بأنيا المواطنة
 ىطبيعي ومجتمع سياسي )دولة(، ومن خالل ىذه العالقة يقدم الطرف األول الوالء، ويتول

 (. 02، 4220حماية، وتتحدد ىذه العالقة عن طريق القانون" )غيث، الطرف الثاني ال
قيم المواطنة: وتعرف بأنيا "مجموعة الموجيات السموكية المؤثرة في الفرد والمتمثمة بالوالء 

والوعي السياسي، والتسامح واحترام الرأي اآلخر والعمل الجماعي، وما يندرج تحتيا  واالنتماء
(.4422، 2,42دة، من قيم فرعية" )الخوال  

ويعرف الباحث قيم المواطنة إجرائيًا في الدراسة الحالية بأنيا اتجاىات ومعتقدات الفرد 
والتعددية وقبول  ،وسموكو تجاه وطنو، والمتمثل بانتمائو ووالئو لوطنو، واإليمان بالديموقراطية

والمشاركة المجتمعية. ،اآلخر  
درجة تمثل قيم المواطنة: وتعرف إجرائيًا في الدراسة الحالية بأنيا الدرجة التي يحصل عمييا 
المفحوص عمى مقياس التمثل الذي أعد من قبل الباحث لقيم المواطنة والتي اقتصرت في 

الديموقراطية، والمشاركة و والتعددية وقبول اآلخر، الدراسة الحالية عمى قيم االنتماء والوالء، 
لمجتمعية.ا  

 اإلطبرالنظريوالمفبهٍماألسبسٍخللذراسخ
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 المٍم
تعرف القيم لغًة باالستقامة، واعتدال الشيء واستواؤه كما جاء في لسان العرب )ابن      

، قدره، قيمة المتاع: ثمنو، ءالشي(، وفي المعجم الوسيط تعني القيم قيمة 4222منظور، 
(. أما اصطالحًا فقد تعددت معانييا وتنوعت 1,,2وأمر قيم: مستقيم )أنيس وآخرون، 

والفمسفة والتربية. ومن  االجتماعوعمم  واالقتصاداستخداماتيا في مجاالت شتى كالسياسة 
 التيشخصية القيمة بأنيا "الصفات ال (220، 4220بين تعريفات القيم الكثيرة، يعرف غيث )

ليست صفات مجردة بل أنماط  وىيإطار ثقافة معينة،  فييفضميا أو يرغب فييا الناس 
، وىي من موجيات السموك". أما واالتجاهسموكية تعبر عن ىذه القيم، فالقيم ثقافية األصل 

ما،  ءشي( فقد عرفت القيم بأنيا "الحكم الذي يصدره اإلنسان عمى 02، ,421دياب )
وضعيا المجتمع الذي يعيش فيو، والذي يحدد  التيموعة من المبادئ والمعايير ميتديًا بمج

. وعرفت القيم كذلك بأنيا "الدافع األيديولوجي الذي يؤثر في "المرغوب فيو وغير المرغوب
أفكار اإلنسان وسموكو، أو ىي ضوابط سموكية تتأثر بأفكار ومعتقدات اإلنسان، وىذه 

يريده المجتمع ويفضمو"  مع ما ىفي قالب معين يتماشالضوابط تضع سموك اإلنسان 
عميو فيمكننا القول بأن القيم تعمل كموجيات ومحذرات ومنبيات و (. 041، 4222)الحسن، 

 يىو جيد أو غير جيد بحسب معايير وأسس الجماعة الت لعقل وسموك اإلنسان نحو ما
 ينتمي إلييا.

  الث مكونات )مستويات( رئيسية وىي: ( أن لمقيم ث4222ويرى العاجز والعمري )     
، وفيو يختار الفرد قيمة ما من ضمن مجموعة من ختياراال( المكون المعرفي: ومعياره 4)

عواقب اختيار كل بديل. يالبدائل بعد أن يستكشف ويع  
عتزاز ( المكون الوجداني: ومعياره التقدير، والذي يبدأ بشعور الفرد بالسعادة والتعمق واال2)
ياره قيمة ما، وينتيي بالتصريح العمني عن التمسك بالقيمة أمام المأل.ختال  
( المكون السموكي: ومعياره العمل، حيث يبدأ الفرد بالشروع في ممارسة القيمة بصورة 2)

 مستمرة وفى أوضاع مختمفة وينتيي ببناء نمط قيمي.
عمى مستوي  ءً تقوم بيا سوا يوتستمد القيم أىميتيا من أىمية األدوار والوظائف الت     

(: 2,,2؛ الغامدي، 4,,2األفراد أو المجتمعات، وفيما يمي إيجاز ألىم وظائف القيم )عقل،   
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نحراف عن طريق رقابة األفراد الذاتية لسموكياتيم تعمل القيم عمى وقاية األفراد من خطر اال  -
 وأنشطتيم.

السمبية عمى مر األزمان لتحافظ عمى ىوية تعزيز السموكيات اإليجابية ومقاومة السموكيات  -
 المجتمع وثقافتو.

تعمل عمى تماسك المجتمع وصالبتو، بتحديد أىدافو ومثمو ومبادئو بما يضمن انتظام حياة  -
أمن وسالم. فياألفراد   

تحفظ القيم لمدول والمجتمعات قوتيا وضمان استمراريتيا في مواجية األزمات والكوارث. -  
بعممية ضبط لسموك وفكر األفراد والعمل عمى حسن استثمارىا وتوجيييا نحو تقوم القيم  -

تخدم الجميع عمى أساس العدل والمساواة.  يتحقيق التنمية الشاممة الت  
 المىاطنخ

الوطن، وىو المنزل الذي يقيم بو اإلنسان،  إلىتنسب المواطنة في المغة العربية      
وموطنو أي محمو، ويقال أوطن فالن أرض كذا وكذا أي اتخذىا محاًل ومسكنًا لو )ابن 

(. أما اصطالحًا فمقد عرفت المواطنة بأنيا "مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم 4222منظور، 
يقدم الطرف األول الوالء، بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي )دولة(، ومن خالل ىذه العالقة 

، 4220الطرف الثاني الحماية، وتتحدد ىذه العالقة عن طريق القانون" )غيث،  ىويتول
02 .) 
وعرفت دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنيا "عالقة بين فرد ودولة كما يحددىا قانون      

الدولة، فيي مرتبطة تمك  فيتمك الدولة، وبما تتضمنو تمك العالقة من واجبات وحقوق 
بالحرية وما يصاحبيا من مسؤوليات، كما تسبغ عمى المواطن حقوقًا سياسية، مثل حق 

(. بينما يرى العوامرة والزبون ,42، 4,,2المناصب العامة" )الكواري، ي ، وتولاالنتخاب
( "أن المواطنة يقصد بيا تعبير عاطفي سموكي لألفراد يعكس حبيم ووالئيم 421، 2,41)
أنيم جزء من ىذه الدولة ليم حقوق وعمييم  دراكيمإطنيم وأمتيم، يقوم عمى أساس لو 

واجبات تجاه مجتمعيم". وعرف عبد الحافظ المواطنة بأنيا "صفة المواطن الذي يتمتع 
 (.2، 2,,2بالحقوق ويمتزم بالواجبات التي يفرضيا عميو انتماؤه إلى الوطن" )

( أن المواطنة عبارة عن "مجموعة من MacDonald, 2,,2, 1) دونالدماك ويرى     
الممارسات الحية والنشطة والتي تشمل الممارسات السياسية، والمدنية، والقانونية، والثقافية، 
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والتربوية، والتي تكونت عبر الوقت نتيجة لعمميات الحراك االجتماعي والسياسي وفعالية القوى 
يي تنطمق من القواعد األساسية التي بنيت عمييا أما المواطنة من منظور إسالمي ف الفكرية".

الشريعة اإلسالمية والتي تعبر عن "العالقة بين الفرد المسمم بأفراد األمة، كما تعبر عن 
 "العالقة بين أرض اإلسالم )الوطن( ومن يعيشون فييا سواٌء أكانوا مسممين أو غيرىم

 (. 22، 0,,2)الحبيب، 
سيًا من أركان بناء الدول الديمقراطية الحديثة، حيث لعبت عوامل وتعد المواطنة ركنًا أسا     

مثل تكوين الدولة القومية، والمشاركة السياسية، وسيادة حكم القانون دورًا ميمًا في إرساء 
(. وشيد مفيوم 4,,2مبادئ المواطنة في المجتمعات الديمقراطية الحديثة )الكواري، 

بيرًا اتجو بالمفيوم ليصطبغ بصبغة عالمية وىو ما جعل المواطنة في القرن الحالي تطورًا ك
المواطنة تتحدد "باالعتراف بوجود ثقافات مختمفة، احترام حق الغير وحريتو، االعتراف بوجود 
ديانات مختمفة، فيم وتفعيل أيدولوجيات سياسية مختمفة، فيم اقتصاديات العالم، االىتمام 

لسالم الدولي، والمشاركة في إدارة الصراعات بطريقة بالشؤون الدولية، المشاركة في تشجيع ا
 (.42، 0,,2)العامر،  "الالعنف
مما سبق يتضح أن المواطنة كمفيوم يتميز بالشمول والتعقيد وقد يعود السبب في ذلك      

وتنوع الزوايا التي تناوليا الباحثون لمفيوم المواطنة من  ،إلى تعدد أبعاد المواطنة من جانب
 .جانب آخر

 ( أن لممواطنة ثالث أبعاد رئيسية:2,41وترى مراد ومالكي )
نساني،  - أ البعد الفمسفي والقيمي: ويتمثل ىذا البعد في كون المواطنة إنتاج ثقافي وا 

فالمواطنة تنطمق في أصوليا من خمفية فمسفية وقيمية تستمد دالالتيا من مفاىيم 
 الحرية والعدل والمساواة وغيرىا.

والقانوني: حيث تتحدد المواطنة بناًء عمى ىذا البعد من خالل البعد السياسي  - ب
مجموعة من القواعد واألسس التنظيمية والسموكية، كالحق في المشاركة واتخاذ 

القرارات وتحمل المسؤوليات، والحق في حرية التعبير عن الرأي وتكافؤ الفرص بين 
 جميع المواطنين.

بح المواطنة محددًا رئيسيًا لمسموكيات والعالقات البعد االجتماعي والثقافي: وفيو تص -ج
 والقيم االجتماعية، فيي المرجعية المعيارية والضابط المجتمعي.
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 ( أن المواطنة تتمثل في األبعاد التالية:1,,2ومن منظور آخر يرى المحروقي )      
راتو البعد المعرفي/الثقافي: فالمعرفة والثقافة عنصران الزمان لمفرد لتنمية ميا -4

وكفاءاتو لكي يتحمل مسؤولياتو كمواطن صالح وكفؤ لمرقي بوطنو ومؤسساتو 
 خذين بعين االعتبار الخصوصية الثقافية لممجتمعات المختمفة.آالوطنية، 

البعد المياراتي: ويقصد بيا الميارات التي تمكن المواطن من القدرة عمى التصرف  -2
ناقد، والتحميل، واستيعاب المشاكل بعقالنية ومنطقية وحكمو، كميارات التفكير ال

 ومحاولة إيجاد حمول ليا.
 البعد االجتماعي: ويقصد بو القدرة عمى التعايش مع األخرين والعمل معيم. -2
 البعد االنتمائي: ويقصد بو غرس وتعزيز انتماء األفراد لوطنيم ومجتمعيم وثقافتيم. -1
األساسية كالعدالة والمساواة البعد الديني أو القيمي: ويشتمل عمى بعض القيم  -0

 والحرية والتسامح.
البعد المكاني: وىو اإلطار المادي واإلنساني الذي يعيش فيو الفرد ويسمح لو  -2

 باالحتكاك والتعمم والتعامل مع غيره من المواطنين.
( أن المواطنة من الممكن أن تتناول العديد من الجوانب، 2,42فيما يرى تركو )     

نوني، والجانب السياسي، والجانب االجتماعي، والجانب التعميمي. حيث كالجانب القا
يتمثل الجانب القانوني لممواطنة في ضمان حماية المواطن داخل وطنو من خالل تطبيق 
القوانين عمى الجميع دون استثناء، وأن الجانب السياسي لممواطنة يتمثل في ضمان 

شعور الوالء واالنتماء لموطن واالستعداد العضوية السياسية لممواطن بحيث ينمى لديو 
لمتضحية في سبيمو، فيما يتمثل الجانب االجتماعي لممواطنة في دمج المواطنين اجتماعيًا 

وتعزيز قيم العمل التطوعي والتكافل االجتماعي والتعاون بينيم، في حين ييتم الجانب 
 مى التعمم.التعميمي لممواطنة في توفير فرص التعميم لمجميع وتشجيعيم ع

وباعتبار المواطنة ترتبط بمفيومين رئيسين وىما الوطن والمواطن، فإن المواطنة      
تعمل عمى تنظيم العالقة العضوية بينيما عمى ىيئة حقوق وواجبات، حقوق المواطن وما 

فمن  وطن.تجاه الالمواطن يرتبط بيا من واجبات من قبل الدولة، وواجبات ومسئوليات 
التي يجب أن تكفميا الدولة لممواطنين الحقوق السياسية والمتمثمة في الحق أىم الحقوق 

في التصويت واالنتخاب، والحقوق االجتماعية المتمثمة بمعاممة جميع المواطنين 



12 
 

المذىبي أو الديني، والحقوق المدنية  أوبسواسية دون أي نوع من أنواع التمييز العرقي 
قتصادية والخدمية كحق التعميم وتوفير الرعاية كحق التعبير عن الرأي، والحقوق اال
(. أما واجبات والتزامات المواطن تجاه الدولة ,2,4الصحية وفرص العمل )القحطاني، 
تفرضيا الدولة عمى مواطنييا كدفع الضرائب  ،فيمكن تقسيميا إلى التزامات إلزامية

واالنخراط في الخدمة العسكرية، والتزامات أو واجبات يقوم بيا المواطن طواعية تجاه 
وطنو كالمشاركة في إبداء الرأي لتحسين الحياة بكافة جوانبيا والمشاركة باألعمال 

 (.2,,2التطوعية )عبد الحافظ، 
شعور بالمواطنة مستويات تتمثل في شعور األفراد أن لم( 0,,2الحبيب )وأوضح      

بالروابط المشتركة بينيم وبين جماعتيم كالعادات والتقاليد والقيم، وشعور األفراد 
باستمرار الجماعة لفترات زمنية طويمة، وشعور األفراد باالرتباط واالنتماء لموطن 

اندماج ىذا الشعور نحو ىدف وارتباط مستقبل األفراد بمستقبل وطنيم، وأخيرًا  ،ولمجماعة
 واحد وفكرة واحدة. 

( أنو في العصر الحديث يمكن تمييز مستويين 4,,2) وطوسون بينما يرى المعمري     
رئيسيين لممواطنة وىما: المواطنة المحمية والمواطنة العالمية. وتتمثل المواطنة المحمية 

المركزية التي تسير وتشرف في انتماء الفرد لوطن ما، لو حدوده الواضحة، وحكومتو 
عمى شؤون مواطنييا في جميع المجاالت، فيما يمتزم المواطن مقابل ذلك باالنصياع 

لقوانين ىذه الدولة وتقديم الوالء واالنتماء والتضحية في سبيميا، والحرص عمى 
 استقرارىا. أما المواطنة العالمية فتتمثل في ذلك المواطن )العالمي( الذي يرى أن مصمحة

جميع البشر واألوطان ىي جزء من مصمحتو ومصمحة وطنو، فاألخطار والمشكالت 
العالمية ال تتوقف عند حدود معينة بل تشمل الجميع، ولذلك فيو يؤمن أن استقرار العالم 
ىو استقرار لوطنو، فتجده ييتم بالمشكالت التي تحدق بالبشرية جمعاء كانتشار األوبئة، 

 وب.  والكوارث الطبيعية والحر 
كما أن المواطنة ال تأخذ شكاًل واحدًا أو صورًة واحدًة لدى جميع المواطنين،      

فالمشاعر والسموكيات الوطنية قد تزيد أو تنقص لدى المواطنين وفقًا لمجموعة من 
( إلى 4,,2الظروف والعوامل المتعمقة بالمواطن نفسو أو الوطن، حيث أشار السويدي )

 :عمى النحو اآلتي وىي ،ور المواطنةمجموعة من أشكال أو ص
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المواطنة اإليجابية: وفييا يشعر المواطن باالنتماء الشديد لوطنو، األمر الذي ينعكس  -4
 عمى سموكياتو في مواجية السمبيات التي يعايشيا وطنو.

المواطنة السمبية: وتتمثل ىذه الصورة في شعور الفرد بانتمائو لوطنو دون القيام  -2
 تجاه وطنو، مكتفيًا بالنقد السمبي.بأي عمل إيجابي 

المواطنة الزائفة: وتتضح برفع الفرد لمشعارات الوطنية أمام أفراد المجتمع دون  -2
 إحساس باالنتماء الحقيقي لموطن واالعتزاز بو. 

المواطنة المطمقة: ويقصد بيا أن يجمع المواطن بين المواطنة اإليجابية والسمبية  -1
 دواره.تجاه الوطن وفقًا لظروفو وأ

يسعى  إال أن مالمسة المواطنة اإليجابية وتجسيدىا عمى أرض الواقع والتي تعتبر ىدفاً 
 الجميع لموصول إليو البد ليا من شروط ومتطمبات ومقومات أساسية، من أىميا:

اكتمال نمو الدولة والذي يتضح من خالل امتالكيا لثقافة المشاركة السياسية  -4
 قي لمفيوم الدولة في العصر الحديث.وسيادة القانون والفيم الحقي

وجود الدولة الديمقراطية والتي تكرس وتدعم حقوق المواطنين دون تمييز، وتعزز  -2
 الحريات بكافة أشكاليا.

المساىمة الجادة لمؤسسات المجتمع المختمفة في التنشئة االجتماعية والثقافية  -2
 لممواطنة وممارساتيا.والسياسية ألفراد المجتمع لموصول بيم إلى الفيم الصحيح 

 عمى العدالة وسيادة القانون. يتحقق األمن واألمان واالستقرار المبن -1
أن تكون العدالة ىي المرجعية األساسية في تقييم سموكيات األفراد وما يترتب عمييا  -0

 عقوبات. من مكافئات أو
واجبات المشاركة النشطة واإليجابية في الحياة العامة ألفراد المجتمع، كإدراك  -2

 المواطن تجاه وطنو والعمل بيا، وتشجيع اآلخرين عمى احتراميا.
مرحمة يكون فييا قادرا عمى صنع التماسك  ىإلالوصول بالنظام القيمي لممجتمع  -2

واالندماج االجتماعي بين أفراده، ونابذًا لكل أشكال التمايز )االجتماعي، الديني، 
 السياسي(.

بدونو تظل المواطنة غير ذات جدوى، فوعى المواطنين الوعي الحقيقي لألفراد الذي  -1
يمكنيم من التحميل الدقيق ليا  ،بما يدور في المجتمع من أفكار ومعمومات وأحداث
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؛ ليمة، 2,,2؛ عبد الحافظ، 2,,2قبل تبنييا أو المشاركة بيا )الخطيب، 
2,,2.) 

ا، فإنيا تواجو العديد وكما أن لممواطنة مقومات تبنى عمى أساسيا وال تقوم إال بي     
من التحديات والصعوبات في ظل المتغيرات المعاصرة والتي تعصف بالكثير من 

المجتمعات، ومن أبرزىا: انخفاض المشاعر والسموكيات الدالة عمى حب الوطن خاصة 
لدى الشباب، وارتباط المواطنة لدييم بالمكان الذى يوفر ليم الثروة والرفاىية، وسيطرة 

عالمية عمى مخيمة الشباب بدال من الرموز الوطنية، واتساع نفوذ المنظمات الرموز ال
الغير حكومية في إقرار التشريعات الوطنية، والتدخل في السياسات الحكومية تحت ستار 
بعض الشعارات الرنانة كالديمقراطية وحقوق اإلنسان ومكافحة التطرف واإلرىاب، وتزايد 

 (.  2,44ى حساب المواطنة المحمية )الزيود، الشعور بالمواطنة العالمية عم
 
 

 لٍمالمىاطنخ

( أن المواطنة تتمثل في "المشاركة واالرتباط الكامل بين 20، ,2,4يرى القحطاني )     
اإلنسان ووطنو المبني عمى أسس من العقيدة والقيم والمبادئ واألخالق، والتمتع بالحقوق 

عنو شعور بالفخر وشرف االنتماء لذلك الوطن، في ظل وأداء الواجبات بعدل ومساواة، ينجم 
عالقة تبادلية مثمرة تحقق األمن والسالمة والرقي واالزدىار لموطن والمواطن في جميع 

وتمثل قيم المواطنة "اإلطار الفكري لمجموعة المبادئ الحاكمة لعالقات الفرد  المجاالت".
دة الفرد لمعمل الوطني فوق حدود الواجب، بالنظام الديموقراطي في المجتمع، بما يسمو بإرا

مع الشعور بالمسئولية لتحقيق رموز الكفاءة والمكانة لمجتمعو في عالم الغد" )مكروم، 
(. فقيم المواطنة تمثل المحفز الرئيس الذي يدفع بالفرد لممشاركة اإليجابية في 00، 1,,2

يجاد حمولٍ  رر عنو في األزمات والمحن.لمشكالتو، والمساىمة في دفع الض بناء وطنو، وا   
وتعرف قيم المواطنة بأنيا "مجموعة القيم التي تعكس انتماء الفرد لوطنو، والوعي      

باألمور السياسية، والبيئية، والصحية، واالقتصادية، وحقوق اإلنسان، واالنفتاح عمى الثقافات 
لتسامح مع اآلخرين، األخرى، وضرورة االحتكام لمقانون، واإليمان بالوحدة الوطنية، وا

واتصافو بالقيم األخالقية الحميدة، والمسئولية االجتماعية تجاه نفسو وأسرتو ومجتمعو" 
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(. كما تعرف قيم المواطنة عمى أنيا "مجموعة األخالقيات 422، 2,44)مرتجي والرنتيسي، 
ويكون ليا  والعادات والسموكيات التي يتشربيا الفرد من خالل التفاعل مع المواقف والخبرات،

التأثير عمى أفكاره ومعتقداتو، ويتحدد بيا سموكو لبناء رؤية صحيحة حول الحقوق والواجبات 
(. فيما يرى الزكي 22، ,2,4التي يتضمنيا انتماؤه ووالءه ليذا الوطن" )الغامدي، 

( أن قيم المواطنة ىي "مجموعة المبادئ التي تحكم عالقة الفرد بالمجتمع الذي 20، 2,40)
يش فيو، حيث تتحدد من خالليا حقوقو وواجباتو، ويتعمق حسو الوطني وانتماؤه ووالؤه يع

لوطنو واعتزازه بو". من خالل االستعراض السابق لمفيوم قيم المواطنة يمكننا القول إنو متى 
ما تمثمت قيم المواطنة الحقيقية لدى األفراد فإن ذلك يعني بالضرورة أن يكون ىؤالء األفراد 

رجة جيدة من المسئولية المجتمعية بحيث يشاركون بفعالية في مختمف قضايا الوطن عمى د
االجتماعية والسياسية واالقتصادية، والمعرفة القانونية بحقوقيم وواجباتيم كمواطنين، 

وتوظيف ىذه المعرفة في نقد السموكيات والتصورات الخاطئة تجاه الوطن والتي تتعارض مع 
 مصالحو. 

المواطنة أىمية كبرى ودور فعال في رقي األمم وتطورىا واستقرارىا وذلك ولقيم      
لكونيا تعمل عمى نبذ الخالفات واالختالفات، الطائفية أو العرقية أو الدينية أو الثقافية أو 

أو  إقصاءالسياسية أو االجتماعية بين مكونات المجتمع الواحد، واحترام التنوع وتعزيزه دون 
لثقة المتبادلة بين المواطن والدولة من خالل حفظ الحقوق وتبيان الواجبات، ىيمنة، وترسيخ ا

  (.2,42وضمان العدالة والمساواة لمجميع )تيتي، 
وعمى الرغم من تنوع المجتمعات والثقافات واختالفيا في تحديد مجموعة القيم      

مجموعة من العناصر  أو المبادئ التي تندرج تحت مفيوم المواطنة، إال أن ىناك اتفاق عمى
 األساسية والتي تشكل جوىر المواطنة وقيميا ومنيا: 

يشير مفيوم االنتماء إلى "االنتساب لكيان ما يكون الفرد متوحدًا معو  االنتماء والوالء: -
مندمجًا فيو، باعتباره عضوًا مقبواًل ولو شرف االنتساب إليو، ويشعر باألمان فيو" )العامر، 

(. كما أن االنتماء يمثل حاجة أساسية لدى الفرد تمكنو من التفاعل مع محيطو 40، 0,,2
(. ومن 2,44جل مصمحة الوطن ورقيو )مرتجى والرنتيسي، في إطار فكري معين من أ

نجازاتومظاىر االنتماء الفخر بالوطن  ، والعمل عمى سالمة مكوناتو وأراضيو، واالستعداد وا 
لمدفاع عنو والتضحية من أجمو. ويعد االنتماء شرطًا أساسيًا وىدفًا استراتيجيًا لممواطنة وال 



16 
 

( "قد يحول القيم 12، 1,,2النتماء كما يرى مكروم )تتضح أىميتو إال في غيابو، فغياب ا
 ،والمعامالت المالية إلى استغالل ،والقيم االقتصادية إلى استنزاف الثروات ،الدينية إلى تطرف

والقيم السياسية إلى  ،والقيم االجتماعية إلى عالقات شخصية في ضوء المصالح المتبادلة
باط النبات بالتربة يعد شرطًا أساسيًا لمنمو شعارات جوفاء؛ فكما أن تأكيد ضمانات ارت

 . "والنضج، فإن ضمانات انتماء الفرد لمجتمعو يعد شرطًا أساسيًا لبناء مستقبل األمة والوطن
أما الوالء فيقصد بو مجموعة المشاعر واألحاسيس التي يحمميا الفرد )المواطن( تجاه      

الفرد بأنو يشكل حمقة من حمقات نظام الكيان )الوطن( الذي ينتمي إليو فعندما يشعر 
اجتماعي وفكري ما فإنو يدين بالوالء ليذا النظام والذي يتمثل في مشاعر ارتباطية عميقة 

(. كما يمكن النظر إلى الوالء باعتباره نوعًا من أنواع الطاعة 4,,2ومتجذرة )الشراح، 
تزام الجماعي تجاه الوطن دون والخضوع لكيان أو سمطة ما والعمل بما تقرره في إطار من االل

مفيومي بين والتداخل (. وعن العالقة 0,,2أن يفقد معو الفرد ىويتو الشخصية )الشرقاوي، 
( أن "االنتماء مفيوم أضيق في معناه من 4,1، 4222االنتماء والوالء، يرى عبد التواب )

نو ويعمل عمى نصرتو الوالء، والوالء في مفيومو الواسع يتضمن االنتماء؛ فمن يحب الفرد وط
والتضحية من أجمو إال إذا كان ىناك ما يربطو بو، أما االنتماء فقد ال يتضمن بالضرورة 
 الوالء، فقد ينتمي الفرد إلى وطن معين ولكنو يحجم عن العطاء والتضحية من أجمو". 

لكافة  الديموقراطية: وكما أن المواطنة الحقة ال تكتمل إال بوجود نظام ديموقراطي يتسع -
األفراد في إطار قانوني سميم وخاٍل من الشوائب، فإن الديموقراطية ىي الوسيمة التي تمكن 

األفراد من ممارسة مواطنتيم متمثمًة في الحصول والدفاع عن حقوقيم وممارستيا بحرية دون 
 .خوٍف أو قيٍد أو تردد

وتعرف الديموقراطية بأنيا "حكم يقيمو الشعب، وتكون فيو السمطة مناطًة بالشعب      
يمارسيا مباشرًة أو بواسطة وكالٍء عنو ينتخبيم في نظام انتخابي حر، وترتكز الديموقراطية 
عمى مبدأ سيادة الشعب، والحرية، والمساواة، ورضا المحكومين، وضمان حقوق األقمية، 

، 2,,2من خالل االنتخاب الحر )محافظة، عبد الرحمن، وعبد الحي والمشاركة السياسية 
(. كما أن ممارسة األفراد لقيم الديموقراطية كفيمٌة بتحويميم من حالة السمبية السياسية 22

والخضوع التام ألوامر ونواىي السمطة إلى حالٍة نشطٍة يسود فييا التفاعل والتوازن بين جميع 
ا أن الديموقراطية ىي وسيمة األمم في ترسيخ مبادئ العيش مكونات الوطن وسمطاتو. كم
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المشترك لممواطنين بكافة انتماءاتيم العرقية والقبمية والمذىبية والدينية واالجتماعية وذلك 
 باإلعالء من ثقافة الحوار والعدالة والسمم المجتمعي ونبذ جميع مظاىر العنف والتعصب. 

المواطن في كافة مناشط المجتمع من أىم سمات  المشاركة المجتمعية: تعد مشاركة -
المواطنة الصالحة، حيث يبذل فييا المواطن، وبشكل طوعي كل ما يمكنو من جيد لإلسيام 

في خدمة مجتمعو. وُينَظُر لممشاركة المجتمعية باعتبارىا شكاًل من أشكال التعاون بين 
و العمل أو التمويل أو غير ذلك، المواطنين وذلك بإسياميم في تنمية وطنيم سواًء بالرأي أ

حيث يتفاعل الفرد فييا عقميًا مع بقية أفراد المجتمع مما يمكنو من حشد طاقاتو وتعبئة 
دراك )فيمي،  (. 0,,2جيوده إلصابة أىداف الجماعة المنتمي إلييا بكل وعي وحماس وا 

تعتبر "نموذجًا  ( أن المشاركة المجتمعية02، 2,40ويرى الخطيب )المشار إليو في المزين، 
لتعبئة جيود أفراد المجتمع وجماعتو وتنظيميا لمعمل مع األجيزة الرسمية وغير الرسمية لرفع 

 المجتمع اقتصاديًا واجتماعياً".
فالمشاركة المجتمعية ىي أحد المكونات الالزمة لممواطنة، بل ىي أس المواطنة وجوىرىا      

إلى مشاركة األفراد في كل ما يتصل بحياتيم األصيل، حيث تكمن أىميتيا في أنيا تيدف 
اليومية وخاصًة في الجانب االجتماعي، مما يعمل عمى زيادة وتراكم خبرات األفراد واإلسيام 

في نضجيم، ومن أبرز صورىا: المشاركة في األعمال التطوعية وفي كل المناشط التي تحقق 
 إن(. وبالتالي يمكن القول 2,42مصمحة الوطن وتجابو التحديات التي تعترضو )معافا، 

المشاركة المجتمعية لمفرد ىي دليل عمى اتصال الفرد بمجتمعو ووطنو، وعدم انفصالو عنو، 
، فالمشاركة المجتمعية من أبيى صور التكافل سموكياً وارتباطو بو روحيًا وعقميًا وفكريًا و 

أو معنوي، وال تحدث االجتماعي، وتتصف عادًة بالطوعية، أي أنيا تتم بدون مقابل مادي 
، وال تحدث بشكل فردي بل يكون العمل الجماعي غالٌب عمى أعماليا، إجبارنتيجة ضغٍط أو 

 كما أنيا تعطي الحق لألفراد في اختيار شكل المشاركة ودرجتيا.
 مواتجاىاتي مالحرية: وتعني تييئة الظروف المناسبة لجميع األفراد لمتعبير عن أفكارى -

من جانب، والتمتع بنفس الدرجة من القدرة  ونعمى اختيار ما يريد مالمستقل، وقدرتي موكياني
(، وتتمثل عادًة في حرية األفراد في ممارسة 0,,2)الشرقاوي،  ونعمى رفض ما ال يريد

بداء والتنقل ونوع العمل والمشاركة السياسية ... الخ. كما  واإليمانالرأي والتفكير واالعتقاد  وا 
( أن الحرية تعني القدرة عمى االختيار بين البدائل المختمفة، كحرية 2,,2ر )يؤكد ناص
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العيش والتصرف، بشرط عدم اإلضرار باآلخرين، أو تجاوز القوانين المعمولة بيا رسميًا أو ما 
 فرضتو واجبات الحياة االجتماعية في نسٍق يوازن بين الحرية والمسئولية. 

تضح الوعي السياسي بإدراك المواطنين لواقعيم السياسي المشاركة والوعي السياسي: وي -
واالجتماعي، ومعرفتيم بالتنظيمات السياسية الوطنية، واالطالع عمى األحداث السياسية 

الوعي السياسي لدى المواطنين ىي الخطوة ف(. 2,44المحمية والعالمية )مرتجى والرنتيسي، 
والمؤثرة، فالمشاركة السياسية ماىي إال تطبيٌق األولي التي تميد لممشاركة السياسية الفعالة 

عممي لحب الوطن واالنتماء لو، حيث يشارك المواطن فيو في صياغة وصنع القرارات وذلك 
من خالل المشاركة الجادة والمسئولة بالفعاليات السياسية والمؤتمرات الوطنية واالنتخابات، 

حكومة، والقدرة عمى تأسيس أو والمشاركة في حمالت الضغط السياسي السممي عمى ال
( أن 24، 2,42يرى يونس )و السياسية المختمفة.  باالنضمام إلى الجماعات أو األحزا

المشاركة السياسية ىي "ذلك النشاط الذي يقوم بو المواطنون العاديون بقصد المشاركة في 
عفويًا، متواصاًل أو عممية صنع القرار سواًء أكان ىذا النشاط فرديًا أم جماعيًا منظمًا أم 

متقطعًا، والفرد ال يستطيع أن يشارك سياسيًا إال إذا شعر أنو مواطن كامل يمارس حقوقو 
 ."داخل وطنو بما يحقق المساواة بين المواطنين

المساواة: يرتكز مفيوم المواطنة في جوىره عمى مبدأ أساسي أال وىو تساوي األفراد في  -
ة المساواة تساوي األفراد في جميع الحقوق المكفولة ليم الحقوق والواجبات، ويقصد بقيم

بصفتيم مواطنين، كحق التعميم والعمل والرعاية الصحية واالجتماعية دون أي انتياك لمبدأ 
تكافؤ الفرص بينيم أو تمييز عمى أساس الجنس أو العرق أو المذىب أو الدين، وأن ُيمكنوا 

 أشكال الطرق القانونية المتعارف عمييا.من مواجية أي اعتداٍء عمى حقوقيم بشتى 
التعددية وقبول اآلخر: وتعني قبول واحترام وتقدير التنوع اإلنساني بكافة أشكالو، ووجوب  -

احترام اختيارات األفراد ومعتنقاتيم الفكرية والدينية والسياسية وانتماءاتيم العرقية والمذىبية، 
ي، يدفع باتجاه المحبة والسالم، ويقي من وىو ليس واجب قانوني فحسب، بل واجب أخالق

( أن مفيوم المواطنة يتسع 1,,2حمدان ) حيث يرى ،الصراعات والنزاعات والتشدد والتعصب
لكافة شرائح المجتمع وفئاتو وطبقاتو، ولجميع األفراد بمختمف انتماءاتيم الفرعية، وال يقتصر 

يكمن في احترام جميع الفئات وماليا عمى جماعٍة دون أخرى، أو يعزز فئًة وييمل أخرى، بل 
ناثًا،  من خصائص مميزة ليا. فالمواطنة تشمل جميع المواطنين، صغارًا وكبارًا، ذكورًا وا 
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متعممين وأميين، عاممين وغير عاممين، وجميع تنوعات أفراد المجتمع، األمر الذي يتطمب 
فاتيا، والعمل عمى إيجاد التعامل بحذر وانتباه من الوقوع بالصدامات بينيا نتيجة اختال

 .الوطنيةالتوازن والمحبة بينيا، وانطوائيا كميا تحت مظمة الوطن واليوية 
ومعتقداتو، اإليمان بالتعددية وقبول اآلخر ال يعني أن يتخمى اإلنسان عن أفكاره  كما أن     
أن يتصرف بطريقة تعارض أفكاره، أو أن يخفف من إيمانو بيا، ولكنيا تتطمب بداًل من  أو

(.  0,,2ذلك احترام معتقدات وأفكار اآلخرين، فيو تجانس في ظل االختالف )عبد الوىاب، 
اإليمان بالتعددية وقبول اآلخر ال يعني التنازل عن الحقوق أو القبول بالتعدي عمييا أو عدم ف

ألفكار المخالفة، أو مواجية األفكار المنحرفة والضالة، بل تعنى قبول جميع مناقشة ا
االختالفات التي ال تشكل تيديدًا حقيقيًا لمسمم الوطني، فاالختالف والتنوع سمة المجتمعات 

 المتقدمة التي ُتكيف ما تزخر بو من تنوع في سبيل الوصول إلى غايتيا وأىدافيا.
بعاد السابقة أىم العناصر أو القيم التي يتضمنيا مفيوم قيم تشكل المفاىيم أو األ     

المواطنة، ويضيف عمييا البعض قيٌم فرعية أخري كالتعاون، والحوار، والتفكير الناقد، والتربية 
 (.2,44الصحية والبيئية )مرتجى والرنتيسي، 

 الذراسبدالسبثمخ
احثين في مجال العموم التربوية نظرًا ألىمية موضوع المواطنة وقيميا بالنسبة لمب     

واإلنسانية وخصوصًا لدى فئة الشباب الجامعي، فمقد تناول عدٌد غير قميل من الباحثين 
 دراستيا عمى المستوى المحمي والعربي والعالمي ومن بينيا:

التعرف عمى درجة تمثل مفاىيم المواطنة  ى( والتي ىدفت إل2,,2دراسة الشويحات )     
( طالبًا وطالبًة من طمبة ست جامعات حكومية 4122الصالحة عمى عينة مكونة من )

وخاصة في المممكة األردنية، وأظيرت النتائج أن النسبة الكمية لدرجة تمثل أفراد عينة 
أبرز كما جاء ترتيب  الدراسة لمفاىيم المواطنة الصالحة جاءت دون مستوى التمثل اإليجابي،

تمثميا لدى أفراد عينة الدراسة عمى النحو  قيم المواطنة الصالحة قيد الدراسة بحسب درجة
%(، التضامن 20%(، المشاركة )2201%(، المسؤولية ),2الوطنية ) التالي: الوحدة

%(، كما أظيرت النتائج وجود 02%(، الوالء )2101(، المساواة )2101%(، الواجبات )20)
روق ذات داللة إحصائية في درجة تمثل أفراد عينة الدراسة لقيم المواطنة الصالحة تعزى ف

آباؤىم  يتصفلجميع متغيرات الدراسة لصالح الطمبة من الذكور، ولصالح الطمبة الذين 
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بمستوى تعميمي أعمى، وطمبة المدن، والطمبة من خريجي المدراس الخاصة، وطمبة الجامعات 
لطمبة من السنة الدراسية الثانية.الخاصة، ولصالح ا  

قيم المواطنة وعالقتيا ببعض ( إلى معرفة درجة تمثل 2,,2دراسة الياجري )وىدفت      
( طالبًا وطالبًة 244المتغيرات، ودور الجامعة في تنمية قيم المواطنة عمى عينة مكونة من )

أبعاد المواطنة، وىي الوالء، من طمبة جامعة الكويت؛ باستخدام استبانة تقيس ثالثة أبعاد من 
واالنتماء، والديمقراطية. ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أن درجة تمثل أفراد 

عينة الدراسة لقيم المواطنة جاء مرتفعًا، وفي جميع أبعادىا؛ حيث جاء بعد الوالء أواًل يميو 
كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق بعد االنتماء ثانيًا، فيما جاء بعد الديموقراطية ثالثًا. 

في درجة تمثل أفراد عينة الدراسة لقيم المواطنة تعزى لمتغيرات الدراسة ذات داللة إحصائية 
)الجنس، الجنسية، السنة الدراسية(، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تمثل أفراد 

الكميات اإلنسانية. باإلضافة إلى عينة الدراسة لقيم المواطنة تعزى لمتغير الكميات، لصالح 
ذلك فقد بينت نتائج الدراسة أنو من منظور أفراد عينة الدراسة، فإن دور جامعة الكويت في 

   تنمية قيم المواطنة لدى طمبتيا جاء مرتفعًا في جميع أبعاد قيم المواطنة.
المواطنة لدى ( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى مستوى قيم ,2,4وأجرى القحطاني )     

في تعزيز األمن الوقائي، والفروق في قيم المواطنة تبعًا لمتغيرات  الشباب ومدى إسياميا
والمشاركة في األنشطة الجامعية، الحالة االجتماعية، التخصص، المستوى الدراسي، العمر، 

والتعرف عمى معوقات ممارسة قيم المواطنة، ومقومات تفعيل ممارستيا، وذلك عمى عينة 
ولتحقيق أىداف الدراسة، قام الباحث من خمس جامعات سعودية. ( طالبًا 211مكونة من )

يقيس المحور األول قيمتان من قيم المواطنة،  حيثبتصميم استبانة مكونة من ثالثة محاور، 
وىما المشاركة )تفاعل وتضافر الجيود لتعزيز األمن الوقائي( والنظام )التقيد باألنظمة 

مقسمة إلى جانبين ىما الجانب المعرفي والوجداني، والجانب السموكي، ويقيس والتعميمات(، 
المحور الثاني معوقات ممارسة قيم المواطنة، فيما يقيس المحور الثالث مقومات تفعيل قيم 

 المواطنة، ولقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أىميا:
ع إلى مرتفع جدًا في الجانب المعرفي حصمت قيمتا المشاركة والنظام عمى مستوى مرتف -

 والوجداني، ومستوي منخفض إلى متوسط في الجانب السموكي.
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بحسب مرتبًة معوقات ممارسة قيم المواطنة من وجية نظر عينة الدراسة جاءت  إن -
البطالة، التالي: عدم تناسب الدخل مع غالء المعيشة وارتفاع األسعار،  عمى الشكلاألىمية 
 .ساد اإلداري، وانتشار الواسطةالف انتشار

مقومات تفعيل ممارسة قيم المواطنة من وجية نظر عينة الدراسة جاءت مرتبًة بحسب  إن -
األىمية عمى الشكل التالي: تأمين سبل العيش الكريم لألسر المحتاجة، االستقرار واإلحساس 

ن، ومكافحة ظاىرة الفساد باألمن واألمان، توفير العدالة االجتماعية والمساواة أمام القانو
 بشتى صوره بحزم وشفافية.

وجود فروق في مستوى قيم المواطنة لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغيرات التخصص،  -
والمستوى الدراسي، والمشاركة في األنشطة الجامعية، لصالح التخصصات النظرية، وطالب 

ية، وعدم وجود فروق ذات داللة السنة الرابعة، ولمطمبة المشاركين في األنشطة الجامع
 .إحصائية تعزى لمتغيري العمر والحالة االجتماعية

إلى التعرف عمى تصورات الطمبة  (O'Brien & Smith, 2,44)وىدفت دراسة      
، وذلك بتوجيو سؤال مفتوح عمى عينة الدراسة، والتي تم لمفيوم المواطنة الصالحة الجامعيين

( طالبًا وطالبًة من طمبة 2,2الميسرة، وقد تكونت من )العشوائية اختيارىا بطريقة العينة 
وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن مفيوم المواطنة  ،كمية التربية من عشر والياٍت أمريكية

الصالحة من وجية نظر أفراد عينة الدراسة يرتبط بالمشاركة المجتمعية وخدمة اآلخرين 
 والمشاركة%(، 2202%(، احترام اآلخر )0201اتباع األنظمة والقوانين )، %(0102)

  %(.2402السياسية )التصويت باالنتخابات( )
( بدراسة ىدفت إلى معرفة الفروق في قيم المواطنة والتي 2,40كما قامت الدويمة )     

وذلك يمكن عزوىا إلى متغيرات الجنس، والفرقة الدراسية، والتخصص، ومكان السكن، 
( من طمبة وطالبات جامعة ,11باستخدام المنيج الوصفي التنبؤي عمى عينة مكونة من )

أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في قيم  ، حيثالكويت
بينما ُوجدت فروق ذات  ،المواطنة لدى عينة الدراسة تعزى لمتغيرات التخصص ومكان السكن

داللة إحصائية في قيم المواطنة تبعًا لمتغيري الجنس والفرقة الدراسية وذلك لصالح اإلناث 
الجنس  عامميولصالح طمبة الفرقة الرابعة. كما بينت نتائج تحميل االنحدار المتعدد أن 
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فسرا ما يث أسيمت في التنبؤ بقيم المواطنة؛ ح يالتيعتبران من أىم العوامل والتخصص 
المواطنة.% من التباين في قيمة 2,01قيمتو   
إلى التعرف عمى ( بدراسة ىدفت 2,44كما قام كاًل من الكندري، والقشعان، والضويحي )     

قيم المواطنة بأبعادىا االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية والجمالية وقيم االنتماء، 
المتغيرات االجتماعية والثقافية داخل المجتمع الكويتي عمى وعالقة ىاتين القيمتين ببعض 

من اإلناث(، وقد  222من الذكور، و 212( مفحوصًا من فئة الشباب )224عينة شممت )
 كشفت الدراسة عن جممٍة من النتائج الميمة، من أبرزىا:

جميع العامة و وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين قيم االنتماء وقيم المواطنة  -
.ختمفةأبعادىا الم  

وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين قيم االنتماء ومتغير المستوى التعميمي،  -
 والمستوى االقتصادي.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في قيم االنتماء والمواطنة تبعًا لمتغيري الجنس،  -
 والمذىب الديني.

ية في قيم المواطنة العامة، وأبعادىا االجتماعية، والسياسية، وجود فروق ذات داللة إحصائ -
 والدينية، والجمالية وذلك تبعًا لمتغير العمر، ولصالح الفئة العمرية األكبر سنًا.

( فقد ىدفت إلى الكشف عن العالقة بين وعي الطالب بمفيوم 2,42أما دراسة يونس )     
اميم بقيم المواطنة في مجاالت الوالء، واالنتماء، العولمة الثقافية وتحدياتيا، ومستوى التز 

( طالبًا من 202والتعددية وقبول اآلخر، والمشاركة السياسية، وذلك عمى عينة مكونة من )
في جامعة القصيم، وذلك باستخدام المنيج  سالطالب الذكور المنتظمين في مرحمة البكالوريو 

أن مستوى وعي طالب جامعة القصيم بمفيوم الوصفي، وأشارت أىم نتائج الدراسة إلى 
العولمة الثقافية وتحدياتيا جاء كبيرًا، وأن مستوى قيم الوالء، واالنتماء، والتعددية وقبول 

لى و اآلخر جاءت مرتفعة، فيما جاء مستوى قيم المشاركة السياسية متوسطًا،  وجود عالقة ا 
عينة الدراسة بمفيوم العولمة الثقافية  ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين مستوى وعي أفراد

وتحدياتيا ومستوى التزاميم بقيم المواطنة. كما أوضحت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق 
دالة إحصائيًا بين طالب جامعة القصيم فيما يتعمق بالتزاميم بقيم المواطنة تعزى لمتغيرات 

روق دالة إحصائيًا في مستوى التزام )الكمية، ومقر اإلقامة، ومستوى تعميم األب(، ووجود ف
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أفراد عينة الدراسة بقيم المواطنة تعزى لمتغير المستوى الدراسي، لصالح طالب المستوى 
  الثامن.
( إلى معرفة درجة تمثل طمبة جامعة األقصى لقيم 2,41وىدفت دراسة عميان )     

، وحالة المواطنة )مواطن/ الجنس، والسنة الدراسية، والكمية المواطنة، وعالقتيا بمتغيرات
الجئ(، ولتحقيق ذلك، قام الباحث بتطوير استبانة تقيس درجة تمثل الشباب لقيم المواطنة، 
وتتمثل في ثالثة أبعاد، وىي: االنتماء، والوالء، والديموقراطية، وذلك عمى عينة مكونة من 

وتوصمت الدراسة إلى أن درجة  ؛من اإلناث( 002من الذكور، و 221( طالبًا وطالبًة )222)
تمثل أفراد عينة الدراسة لقيم المواطنة كانت مرتفعة، وفي جميع أبعادىا، حيث جاء بعد الوالء 
. بالمرتبة األولى، ثم بعد االنتماء بالمرتبة الثانية، فيما جاء بعد الديموقراطية بالمرتبة الثالثة

لة إحصائية في درجة تمثل الطمبة لقيم كما أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دال 
المواطنة تعزى لمتغيرات الجنس، والسنة الدراسية، وحالة المواطنة، بينما كانت ىناك فروق 
ذات داللة إحصائية في درجة تمثل الطمبة لقيم المواطنة تعزى لمتغير الكميات، ولصالح طمبة 

  الكميات اإلنسانية.
ىدفت إلى التعرف عمى درجة ممارسة طمبة الجامعات ( دراسة 2,40وأجرى المزين )     

الفمسطينية في محافظة غزة لقيم المواطنة من وجية نظرىم، وسبل تحسينيا، وذلك باستخدام 
( طالبًا وطالبًة، وخمص الباحث إلى 402المنيج الوصفي التحميمي عمى عينة مكونة من )

ء في الرتبة األولي من حيث درجة أن مجال قيم الديموقراطية جا: التاليةجممة النتائج 
الممارسة من وجية نظر أفراد عينة الدراسة، يميو مجال قيم الوالء الوطني في الرتبة الثانية، 

كما بينت الدراسة عدم وجود فيما جاء مجال قيم المشاركة المجتمعية في الرتبة الثالثة، 
لمتغيرات الجنس، والتخصص،  فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة قيم المواطنة تبعاً 

عتبر يوأن تضمين قيم المواطنة في البرامج والمناىج الدراسية ، والمستوى الدراسي، والجامعة
 من أفضل السبل لتحسين قيم المواطنة من وجية نظر عينة الدراسة.

( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى دور الجامعة في تنمية قيم 2,42في حين قام عمي )     
المواطنة ودرجة تمثميا لدى الطالب الجامعيين في ظل تحديات العولمة، وذلك عمى عينة 

( طالبًا وطالبًة من طالب جامعتي أسيوط وسوىاج في جميورية مصر 4,20مكونة من )
، وتوصمت الدراسة إلى أن الجامعة تساىم بدرجة كبيرة في تنمية قيم المواطنة، وأن العربية
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ة الدراسة لقيم المواطنة، بأبعادىا المختمفة )االنتماء، والوالء، درجة تمثل أفراد عين
والديمقراطية، والتعددية وقبول اآلخر، والمشاركة السياسية( جاءت مرتفعة، حيث جاء بعد 

االنتماء أواًل، وبعد الوالء ثانيًا، وبعد الديموقراطية ثالثًا، وبعد التعددية وقبول اآلخر رابعًا، في 
المشاركة السياسية خامسًا، كما أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في حين جاء بعد 

 ونوع الكمية. ،العمرو  ات الجنس،درجة تمثل الطمبة لقيم المواطنة تعزى لمتغير 
إلى التعرف عمى خصائص المواطن  (Keynan & Lazar, 2,42)وىدفت دراسة      

مستخدمي موقع ياىو اإللكتروني ( أشخاص من ,24الصالح وذلك عمى عينة مكونة من )
أشارت نتائج الدراسة إلى أن خصائص المواطن الصالح من منظور أفراد عينة  ، حيثالشيير

%(، المشاركة الفعالة في خدمة 2004التالي: االلتزام بالقوانين ) النحوالدراسة جاءت عمى 
 %(. 2,02%(، واحترام حقوق اآلخرين )2202المجتمع )

( دراسة ىدفت إلى معرفة درجة ممارسة 2,41) والضمور الخزاعمةمن  كالً وأجرى      
الطمبة الدراسين لمادة التربية الوطنية في جامعة آل البيت لمقيم الوطنية من وجية نظرىم، 

( طالبًا وطالبًة؛ حيث أشارت أبرز نتائج الدراسة إلى أن ,,1وذلك عمى عينة مكونة من )
عمى األداة ككل، ومجاالتيا ة لمقيم الوطنية جاءت متوسطة درجة ممارسة أفراد عينة الدراس

السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية. كما كشفت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات 
جميع المجاالت تعزى  داللة إحصائية في درجة ممارسة القيم الوطنية لدى عينة الدراسة في

لمتغير نوع الكمية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة القيم الوطنية 
مجال القيم السياسية، ومجال القيم االجتماعية تعزى لمتغير الجنس، لدى عينة الدراسة في 

عينة عالوًة عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة القيم الوطنية لدى 
كما أوصت الدراسة  الدراسة في مجال القيم االقتصادية تعزى لمتغير الجنس، لصالح الذكور،

بضرورة تضمين األنشطة واألعمال التطوعية في مساق التربية الوطنية مما ينمي قيم 
   المواطنة لدييم.

طمبة ( ىدفت لمكشف عن واقع ممارسات ال2,42وفي دراسٍة حديثٍة قام بيا طوالبة )     
( طالبًا وطالبًة من 242الجامعيين لقيم المواطنة، ومقترحات تعزيزىا، عمى عينة مكونة من )

طمبة جامعة اليرموك األردنية، تم اختيارىا بالطريقة العشوائية الطبقية من طمبة جميع 
خمصت الدراسة إلى جممة من النتائج، من أبرزىا: أن المشاركة في و السنوات الدراسية، 
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والمساعدة في دفع األقساط الجامعية لمطمبة الفقراء، والمحافظة عمى النظافة، حمالت 
ممتمكات ومرافق الجامعة، وااللتزام باألنظمة والقوانين تعتبر من أكثر الممارسات التي تصدر 

عن أفراد عينة الدراسة والتي تعكس امتالكيم لقيم المواطنة، فيما جاء العنف الجامعي 
شائرية والعنصرية والتعصب، والمعاكسات والتعميق البذيء عمى الطالبات، والمشاجرات، والع

وتدمير مرافق الجامعة، كأكثر الممارسات التي تصدر من أفراد عينة الدراسة والتي تعكس 
عدم امتالكيم لقيم المواطنة. كما كشفت الدراسة عن جممة من المقترحات، من وجية نظر 

ية قيم المواطنة لدييم، ومنيا: إقرار مساق إجباري لمطمبة عن أفراد عينة الدراسة، وذلك لتنم
عقد ندوات توعوية إجبارية يحضرىا الطمبة تناقش مواضيع االحترام، والمسؤولية، و القيم، 

قرار وتفعيل نظام العقوبات الطالبية.   وقبول اآلخر، وا 
 

الزعلٍكعلىالذراسبدالسبثمخ

 تعميق عمى الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منيا: ييمفيما 
الدراسات السابقة من حيث اليدف، والذي تمثل في  أغمباتفقت الدراسة الحالية مع  -

 (O'Brien & Smith, 2,44)درجة تمثل قيم المواطنة، واختمفت مع دراسة الكشف عن 
التي ىدفت إلى التعرف عمى تصورات أفراد عينة الدراسة لمفيوم المواطنة الصالحة، ودراسة 

(Keynan & Lazer, 2,42) التي سعت إلى التعرف عمى خصائص المواطن الصالح. 
اختمفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث عينة الدراسة، حيث تمثمت  -

(، ومستخدمي موقع 2,44كل عام، كدراسة )الكندري وآخرون، عينة الدراسة بالشباب بش
، فيما اتفقت مع بقية الدراسات في (Keynan & Lazer, 2,42)ياىو اإللكتروني كدراسة 
 توجييا لطمبة الجامعات.

لطمبة كمية التربية، بينما توجيت أغمب الدراسات تميزت الدراسة الحالية في توجييا  -
 بشكل عام. السابقة لطمبة الجامعات

عداد أداة الدراسة )االستبانة(،  - استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تصميم وا 
  حول مشكمة الدراسة، وتفسير نتائجيا.وتعميق الفيم 

إخراءادالذراسخ:

 منهحالذراسخ:-أ
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لمناسبتو اعتمد الباحث في معالجتو لمشكمة الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي      
يعتبر "أحد أشكال التحميل والتفسير العممي ، فالمنيج الوصفي لطبيعة الدراسة وأىدافيا

المنظم؛ لوصف ظاىرة أو مشكمة محددة وتصويرىا كميًا عن طريق جمع بيانات ومعمومات 
خضاعيا لمدراسة الدقيقة" )ممحم،  مقننة عن الظاىرة أو المشكمة وتصنيفيا وتحميميا وا 

2,,, ،221). 
مدزمعالذراسخ:-ة

كمية التربية األساسية بدولة الكويت  وطالباتيتألف مجتمع الدراسة من جميع طمبة      
( منيم 22422عددىم ) والبالغ، 2,42-2,41لمعام الدراسي  الصيفيوذلك في الفصل 

%(. 2002بنسبة ) ةً ( طالب40111%(، و)2101( طالبًا بنسبة )0212)  
عٍنخالذراسخ:-ج  

( من مجتمع %2002طالبًا وطالبًة أي ما يعادل ) (124)اشتممت عينة الدراسة عمى      
( توزيع أفراد العينة حسب 4تم اختيارىم بطريقة عشوائية، ويوضح جدول )حيث الدراسة، 

 متغيرات الدراسة. 
( توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغيرات الدراسة4جدول )  

المتغيرفئات  التكرار النسبة المئوية  المتغير 
 الجنس ذكر 222 2200
 أنثى 001 2200
الديني المذىب سني 221 1202  
 شيعي 412 4201
ةالدراسي السنة السنة األولى ,42 4200  
 السنة الثانية 2,2 2002
 السنة الثالثة 222 2200
 السنة الرابعة 412 2201

 
أداحالذراسخ-د

قام الباحث ببناء وتطوير أداة )استبانة( خاصة لقياس درجة تحقيقًا ألىداف الدراسة      
، وذلك باالعتماد عمى الدراسات السابقة واألدب النظري المرتبط بقيم تمثل قيم المواطنة

(، 2,42(، ودراسة يونس )2,,2(، ودراسة الياجري )2,,2المواطنة، كدراسة الشويحات )
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األول عمى البيانات األساسية لممبحوث، أما وقد تألفت االستبانة من جزئين، اشتمل الجزء 
( فقرة تقيس درجة تمثل طمبة كمية التربية 12) الجزء الثاني فقد اشتمل بصورتو األولية عمى

، وبعد التعددية وقبول نتماء والوالءاألساسية لقيم المواطنة، وتتضمن األبعاد التالية: بعد اال 
وتم إعطاء كل فقرة من فقرات االستبانة المجتمعية. اآلخر، وبعد الديموقراطية، وبعد المشاركة 

 وزنًا متدرجًا وفقًا لسمم ليكرت الخماسي لقياس درجة تمثل أفراد عينة الدراسة لقيم المواطنة
درجات(، بدرجة متوسطة  1درجات(، بدرجة كبيرة ) 0بدرجة كبيرة جدًا )عمى النحو التالي: 

قميمة جدًا )درجة واحدة(. درجات(، بدرجة قميمة )درجتان(، بدرجة 2)



 صذقاألداح
الصذقالظبهري)صذقالمحكمٍن(

لمتحقق من صدق أداة الدراسة تم عرضيا عمى مجموعة من المختصين في المجال      
من مدى لمتأكد التربوي، واالجتماعي، والسياسي، في كميات التعميم العالي بدولة الكويت 

وانسجاميا مع موضوع الدراسة، ومناسبة مضمون صالحية ومالئمة الفقرات المستخدمة 
عمى المالحظات التي  وبناءً ، الفقرات لممجال الذي تنتمي إليو، وسالمة صياغتيا المغوية

عطيت من قبل السادة المحكمين تم إجراء التعديالت الالزمة من حذف وتعديل، بينما تم أُ 
حيث تم حذف ؛ %( أو أكثر,1يا )حتفاظ بالفقرات التي كانت نسبة اتفاق المحكمين عمياال

ستبانة في صورتيا بحيث أصبحت عدد فقرات اال( فقرات؛ 2فقرة واحدة، وتعديل صياغة )
  ( فقرة.14النيائية مكونة من )

 ثجبداألداح
( 21لمتحقق من ثبات أداة الدراسة تم تطبيقيا عمى عينة عشوائية استطالعية قواميا )     

عادة تطبيق االختبار  طالبًا وطالبًة من مجتمع الدراسة األصمي من خارج عينة الدراسة وا 
باالعتماد عمى بفاصل زمني يبمغ أسبوعين بين التطبيق األول والثاني الستخراج معامل الثبات 

بطريقة إعادة االختبار، كما تم حساب معامل الثبات كرونباخ ألفا لكل اط بيرسون معامل ارتب
 ( يوضح ذلك.2ولألداة ككل، وجدول ) ،بعد من أبعاد األداة
 كرونباخ ألفامعامالت ثبات ( معامالت ارتباط بيرسون لثبات اإلعادة و 2جدول )

 كرونباخ ألفا ثبات اإلعادة عدد الفقرات البعد
 0102, 0122, 41 والوالءاالنتماء 
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 01,2, 0141, 2 التعددية وقبول اآلخر
 0224, 02,1, 2 الديموقراطية

 ,012, 0124, 2 المشاركة المجتمعية
 0222, 0111, 14 األداة ككل

عادة التطبيق لجميع  (2يتضح من جدول )      أبعاد أداة الدراسة أن قيمة ثبات التطبيق وا 
(، كما 0111,(، فيما بمغت قيمة الثبات لألداة ككل )0122,-02,1,)تراوحت ما بين 

(، ,012,-0224,تراوحت قيمة معامل ثبات كرونباخ ألفا لجميع أبعاد أداة الدراسة ما بين )
(، وجميع القيم السابقة ىي قيم مناسبة، مما يدل 0222,فيما بمغت قيمة الثبات لألداة ككل )

 حية استخداميا ألغراض الدراسة الحالية.عمى ثبات أداة الدراسة، وصال
األسبلٍتاإلحصبئٍخالمسزخذمخفًالذراسخ-هـ

ي عولجت البيانات إحصائيًا باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماع     
(SPSS) :كما يمي 

 التكرارات والنسب المئوية لمتعرف عمى خصائص عينة الدراسة. -
 واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤال األول.المتوسطات الحسابية  -
لإلجابة عن  (Independent Samples T-test)اختبار )ت( لمعينات المستقمة  -

 السؤال الثاني فيما يتعمق بمتغيري الجنس، والمذىب الديني.
لإلجابة عن السؤال الثاني فيما  (One Way ANOVA)اختبار تحميل التباين األحادي  -

 بمتغير السنة الدراسية.يتعمق 
 اآلتي: تم استخدام المعيار ،ولتحديد طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي

 الحد األعمى ÷( الحد األدنى – الحد األعمىالمعيار = )
(، وبعد ذلك أضيفت ىذه القيمة عمى أقل قيمة في ,01,= ) 0 ÷( 1=4-0المعيار = )

وىكذا بالنسبة لبقية الخاليا األخرى، وجدول  الخمية،المقياس وذلك لتحديد الحد األعمى ليذه 
 ( يوضح درجة تمثل عينة الدراسة لقيم المواطنة وفقًا لممتوسطات الحسابية. 2)

 وفقًا لممتوسطات الحسابية لقيم المواطنةعينة الدراسة  تمثل( درجة 2جدول )
 المتوسط الحسابي التمثلدرجة 

 ,401 – 4 منخفضة جداً 
 ,202 – 4014 منخفضة
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 ,21 – 2024 متوسطة
 ,102 – 2014 مرتفعة

 0 - 1024 مرتفعة جداً 
 

مزغٍرادالذراسخ

 اشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية:     
 أواًل: المتغيرات المستقمة: -
 الجنس، ولو فئتان: ذكر، أنثى. -
 المذىب الديني، ولو فئتان: سني، شيعي. -
فئات: السنة الدراسية األولى، السنة الدراسية الثانية، السنة السنة الدراسية: وليا أربع  -

 الدراسية الثالثة، السنة الدراسية الرابعة.
 ثانيًا: المتغير التابع:  -
 درجة تمثل طمبة كمية التربية األساسية لقيم المواطنة. -

ومنبلشزهبنزبئحالذراسخ

التربية األساسية لقيم المواطنة )االنتماء ما درجة تمثل طمبة كمية لإلجابة عن السؤال األول: 
تم حساب المتوسطات  والوالء، التعددية وقبول اآلخر الديموقراطية، والمشاركة المجتمعية(؟

وجدول ودرجة تمثل أفراد عينة الدراسة لقيم المواطنة، الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة 
 ( يوضح ذلك.1)

 ودرجة تمثل أفراد عينة الدراسة لقيم المواطنةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ( 1جدول )
المتوسط  البعد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 درجة التمثل الرتبة

 مرتفعة جداً  4 0222, 1002 االنتماء والوالء
 مرتفعة جداً  1 0010, 1022 التعددية وقبول اآلخر

 مرتفعة جداً  2 0102, 1024 الديموقراطية
 مرتفعة جداً  2 0022, 1021 المشاركة المجتمعية
 مرتفعة جداً   0212, 1021 الدرجة الكمية
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جاءت ( أن درجة تمثل طمبة كمية التربية األساسية لقيم المواطنة 1يتبين من جدول )    
(، 1021مرتفعة جدًا، وفي جميع أبعادىا، حيث بمغ المتوسط الحسابي لدرجة التمثل الكمية )

كما تشير النتائج إلى أن بعد وبدرجة تمثل مرتفعة جدًا، (، 0212,وبانحراف معياري يبمغ )
وبدرجة تمثل مرتفعة (، 1002االنتماء والوالء جاء بالمرتبة األولي وبمتوسط حسابي يبمغ )

(، 1021يميو في المرتبة الثانية بعد المشاركة المجتمعية وبمتوسط حسابي يبمغ )ًا، جد
وجاء في المرتبة الثالثة بعد الديموقراطية وبمتوسط حسابي يبمغ وبدرجة تمثل مرتفعة جدًا، 

فيما جاء بعد التعددية وقبول اآلخر في المرتبة الرابعة وبدرجة تمثل مرتفعة جدًا، (، 1024)
وقد تعزى النتائج السابقة إلى وبدرجة تمثل مرتفعة جدًا، ، (1022حسابي يبمغ ) وبمتوسط

نجاح وسائط التنشئة االجتماعية الرسمية منيا كالمدارس والجامعات، وغير الرسمية كاألسرة 
واألندية الرياضية واالجتماعية ودور العبادة وغيرىا، من القيام بمسئولياتيا الوطنية 

وحب مل وجو، وذلك من خالل بث الروح الوطنية وغرس قيم المواطنة والمجتمعية عمى أك
، فمم تقتصر المواطنة لدى الشباب عمى ترديد عبارات حب الوطن والتفاخر لدى النشءالوطن 

 بو فقط، بل أصبحت المواطنة قيمة سموكية ترتبط بسموكيات الشباب وأفعاليم. 
(، 2,41(، وعميان )2,,2الياجري ) راسةوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج د     

( والتي أظيرت نتائجيا إلى ارتفاع درجة تمثل الطمبة لقيم المواطنة، فيما 2,42وعمي )
أن تمثل أفراد عينة  أظيرت نتائجيا( والتي 2,,2اختمفت مع نتائج دراسة الشويحات )

، كما اختمفت نتائج الدراسة لمفاىيم المواطنة الصالحة جاءت دون مستوى التمثل اإليجابي
( والتي أشارت نتائجيا إلى أن 2,41) والضمور الخزاعمةالدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

 درجة ممارسة أفراد عينة الدراسة لمقيم الوطنية جاءت متوسطة.
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة تمثل أفراد عينة الدراسة عمى فقرات 0جدول )

 بعد االنتماء والوالء 
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة التمثل الترتيب

أدافع عن وطني في كل المواقف التي تتطمب مني  4
 الدفاع عنو

 مرتفعة جداً  1 0121, 1021

أتنازل عن مصمحتي الشخصية عندما تتعارض مع  2
 مصمحة الوطن 

 مرتفعة جداً  42 0221, 1022
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 مرتفعة جداً  1 0120, 1021 أشعر بالسعادة عند تحقيق أي إنجاز لموطن 2
 مرتفعة جداً  2 ,,02, ,102 أشعر بواجبي في تحقيق إنجازات لوطني 1
 مرتفعة جداً  4 0102, 1021 ومجتمعيأفتخر بوالئي لوطني  0
 مرتفعة جداً  2 00,1, 1024 أعبر عن مشاعري وحبي لوطني 2
 مرتفعة جداً  ,4 ,,02, 1001 احترم عادات المجتمع وتقاليده  2
 مرتفعة جداً  1 0022, 1020 أسعى إلى الحفاظ عمى مصمحة الوطن واستقراره  1
 مرتفعة جداً  2 0122, 1020 أؤمن بأىمية الوحدة الوطنية 2
 مرتفعة جداً  2 0102, 1022 أحافظ عمى الممتمكات العامة لوطني ,4
 مرتفعة جداً  44 0222, 1022 أحرص عمى المشاركة اإليجابية في المناسبات الوطنية 44
أشعر بمسئوليتي في التصدي لممظاىر السمبية في  42

 المجتمع
 مرتفعة جداً  42 ,021, 1022

 مرتفعة جداً  2 0111, 1021 في سبيل خدمة وطنيال أتردد  42
أقدم المصالح الوطنية عمى مصمحة العائمة أو القبيمة  41

 أو الطائفة
 مرتفعة 41 0222, 1042

 مرتفعة جداً   0222, 1002 الدرجة الكمية لبعد االنتماء والوالء
 

االنتماء والوالء قيم ( أن درجة تمثل طمبة كمية التربية األساسية لبعد 0يتبين من جدول )     
(، وبانحراف معياري مقداره 1002ككل جاءت مرتفعة جدًا، وبمتوسط حسابي يبمغ )

(، وقد تراوح المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة عمى فقرات ىذا البعد ما بين 0222,)
أفتخر بوالئي لوطني "( والتي تنص عمى 0(. وقد حصمت الفقرة رقم )1042-1021)

تمثل مرتفعة جدًا، وقد يعزى ذلك إلى وبدرجة  (1021) عمى أعمى متوسط حسابي" ومجتمعي
السياسة الحكيمة والمتوازنة واليادئة التي تنتيجيا الحكومة الكويتية تجاه العديد من القضايا 

ويت كانت والزالت تعمل من أجل حل الخالفات والنزاعات بين العربية والدولية، فدولة الك
الدول، األمر الذي رفع من مكانة الكويت عمى الصعيدين العربي والدولي، مما يعمى من 

( والتي تنص 41شعور الطالب الكويتي باالفتخار واالنتماء لوطنو. فيما حصمت الفقرة رقم )
متوسط  أدنىعمى  "ائمة أو القبيمة أو الطائفةأقدم المصالح الوطنية عمى مصمحة الع"عمى 

اليويات أو القدرة النسبية لبعض تمثل مرتفعة، وقد يعزى ذلك إلى وبدرجة  (1042) حسابي
الكيانات االجتماعية األدنى مرتبة من كيان الوطن، كالعائمة أو القبيمة أو الطائفة، ومن خالل 
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مما بعض أدواتيا، كالواسطة مثال، عمى تحقيق بعض المكتسبات المادية أو المعنوية ألفرادىا 
المرتبطة بمصالح  اليوياتلدييم، وتفضيل مصالح ىذه  اليويات الفرعيةيعمى من قيمة ىذه 

فرادىا عمى حساب المصمحة الوطنية.أ  
 
 
 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة تمثل أفراد عينة الدراسة عمى فقرات 2جدول )
 التعددية وقبول اآلخربعد 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة التمثل الترتيب

 مرتفعة جداً  2 0221, 1010 في الفكر والعقيدةاحترم حرية اآلخرين  40
 مرتفعة جداً  2 0121, 1024 أتقبل النقد واآلراء المختمفة 42
 مرتفعة جداً  4 0242, ,102 احترم اآلخرين ذوي األصول االجتماعية المختمفة 42
 مرتفعة  2 0121, 1042 أشجع االنفتاح الثقافي واإلعالمي في وطني 41
 مرتفعة  1 0224, 1044 األفكار قابمة لمنقاش والنقد أؤمن أن جميع 42
 مرتفعة  2 4,,40 2012 أشجع عمى الحوار مع أصحاب األفكار المعارضة ,2
 مرتفعة جداً  1 4,,40 1022 أؤمن أن المجتمع يتسع لمجميع دون تمييز 24
لخ..( 22  جداً مرتفعة  2 0122, 1011 أرفض جميع أشكال التعصب )القبمي والطائفي وا 
 مرتفعة جداً  0 0141, 1021 أحرص عمى تكوين صداقات من جميع فئات المجتمع 22

 مرتفعة جداً   0010, 1022 الدرجة الكمية لبعد التعددية وقبول اآلخر
 

التعددية وقبول قيم ( أن درجة تمثل طمبة كمية التربية األساسية لبعد 2يتبين من جدول )     
(، وبانحراف معياري مقداره 1022جدًا، وبمتوسط حسابي يبمغ )اآلخر ككل جاءت مرتفعة 

(، وقد تراوح المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة عمى فقرات ىذا البعد ما بين 0010,)
احترم اآلخرين ذوي ( والتي تنص عمى "42. وقد حصمت الفقرة رقم )(,2012-102)

تمثل مرتفعة جدًا، وبدرجة  (,102) سابيعمى أعمى متوسط ح "األصول االجتماعية المختمفة
وقد يعود السبب في ذلك إلى طبيعة المجتمع الكويتي الذي قام وتأسس منذ بداية نشوء 

أصبح زاخرًا فانعكس بدوره عمى النسيج االجتماعي الكويتي،  الذياألمر ، الدولة عمى اليجرات
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 ( والتي تنص عمى,2حصمت الفقرة رقم )و  بالتنوع الثقافي، وأكثر قبواًل وانفتاحًا عمى اآلخر.
 (2012) متوسط حسابي أدنىعمى  "أشجع عمى الحوار مع أصحاب األفكار المعارضة"

وقد يعود السبب في ذلك إلى قمة إيمان الطمبة بثقافة الحوار وعدم  تمثل مرتفعة،وبدرجة 
في حتى أو  األسرةي الثقة بنتائجيا، أو عدم تدريبيم عمى الحوار مع المختمفين عنيم سواًء ف

 المؤسسات التربوية.أوساط 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة تمثل أفراد عينة الدراسة عمى فقرات 2جدول )

 الديموقراطيةبعد 
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة التمثل الترتيب

أؤمن بأىمية المشاركة في صنع القرار كل حسب  21
 موقعو  

 مرتفعة جداً  1 0221, 1022

أؤيد المشاركة في األنشطة والفعاليات التي تعزز  20
 الديموقراطية في الوطن

 مرتفعة جداً  2 0202, 1022

 مرتفعة  2 ,021, 1042 استخدم العنف أو القوة أحيانًا في التعبير عن آرائي 22
 مرتفعة  2 0121, 2022 بتعدد األفكار السياسيةأؤمن  22
 مرتفعة  1 0122, 1042 ألجأ إلى العنف أحيانًا لحل بعض الخالفات  21
أعتقد أن لحرية الرأي حدودًا تنتيي عند التعدي  22

 عمى حرية اآلخرين
 مرتفعة جداً  0 0121, 1021

 جداً مرتفعة  4 0022, 1002 أحترم حريات اآلخرين وحقوقيم ,2
 مرتفعة جداً  2 0221, 1011 أحافظ عمى مظاىر الديموقراطية في وطني 24
 مرتفعة جداً  2 0222, ,100 أحترم وجيات النظر المختمفة  22

 مرتفعة جداً   0102, 1024 الدرجة الكمية لبعد الديموقراطية
 

الديموقراطية قيم ( أن درجة تمثل طمبة كمية التربية األساسية لبعد 2يتبين من جدول )     
(، وبانحراف معياري مقداره 1024ككل جاءت مرتفعة جدًا، وبمتوسط حسابي يبمغ )

(، وقد تراوح المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة عمى فقرات ىذا البعد ما بين 0102,)
أحترم حريات اآلخرين " ( والتي تنص عمى,2وقد حصمت الفقرة رقم ) .(2022-1002)

يمكن تفسير ىذه تمثل مرتفعة جدًا، و وبدرجة  (1002) عمى أعمى متوسط حسابي "وحقوقيم
النتيجة في ضوء اإلرث الديموقراطي الذي تنعم بو الكويت منذ عشرينيات القرن الماضي 
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وتشرب أبنائيا لمبادئ الديموقراطية وقيميا، األمر الذي  ،وارتفاع سقف الحريات في الكويت
انعكس عمى إدراك الطالب بأن حرياتيم وحقوقيم ال تكتمل إال باحترام حريات اآلخرين 

عمى  "أؤمن بتعدد األفكار السياسية( والتي تنص عمى "22وحقوقيم. وحصمت الفقرة رقم )
يمكن عزو ىذه النتيجة إلى افتقاد و  تمثل مرتفعة،وبدرجة  (2022) متوسط حسابي أدنى

الحياة السياسية الكويتية ألحد ركائز العمل الديموقراطي أال وىو األحزاب السياسية، وكذلك 
ربما نتيجة المردود السمبي لألحزاب السياسية في العديد من الدول العربية والتي لم تسيم بما 

  فيو الكفاية في نيضة بمدانيا ونمائيا.
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة تمثل أفراد عينة الدراسة عمى فقرات 1جدول )

 المشاركة المجتمعيةبعد 
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة التمثل الترتيب

 مرتفعة  2 0212, 10,1 أحرص عمى المشاركة في األعمال التطوعية 22
 مرتفعة جداً  4 0202, 1021 أتعاون مع أفراد المجتمع لبناء الوطن  21
أتعاون مع أبناء وطني في محاربة ظواىر المجتمع  20

 السمبية
 مرتفعة جداً  2 0112, 1014

 مرتفعة جداً  2 ,021, 1001 أبادر لفعل الخير ألفراد المجتمع 22
 مرتفعة جداً  2 ,021, 1002 المجتمعأحرص عمى التعامل بمحبة ومودة مع أفراد  22
 مرتفعة جداً  1 0122, 1011 أقيم عالقات يسودىا االحترام مع أفراد المجتمع 21
 مرتفعة جداً  2 0242, 1014 أتعاطف مع اآلخرين في حل مشكالتيم 22
 مرتفعة  1 02,2, 1040 أتفاعل مع قضايا المجتمع المختمفة ,1
 مرتفعة جداً  0 0124, 1012 أؤمن بأىمية العمل التطوعي  14

 مرتفعة جداً   0022, 1021 الدرجة الكمية لبعد المشاركة المجتمعية
 

قيم المشاركة ( أن درجة تمثل طمبة كمية التربية األساسية لبعد 1يتبين من جدول )     
وبانحراف معياري مقداره  (،1021ككل جاءت مرتفعة جدًا، وبمتوسط حسابي يبمغ ) المجتمعية

(، وقد تراوح المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة عمى فقرات ىذا البعد ما بين 0022,)
أتعاون مع أفراد المجتمع " ( والتي تنص عمى21وقد حصمت الفقرة رقم ) .(10,1-1021)

ويعزو الباحث  تمثل مرتفعة جدًا،وبدرجة  (1021) عمى أعمى متوسط حسابي "لبناء الوطن
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بأىمية قيمة التعاون بين أفراد المجتمع الواحد،  مىذه النتيجة إلى إدراك عينة الدراسة وشعورى
وضرورة ترجمة ىذه المشاعر الوطنية إلى ممارسات سموكية، ليتحقق ليم بناء الوطن 

أحرص عمى المشاركة في األعمال "( والتي تنص عمى 22ورفعتو. وحصمت الفقرة رقم )
وقد تعزى ىذه النتيجة  تمثل مرتفعة،وبدرجة  (10,1) متوسط حسابي أدنىعمى " عيةالتطو 

إلى ضغط المواد الدراسية بالنسبة لمطمبة وتسخير معظم وقتيم لمدراسة، كما يمكن أن يعود 
السبب في ذلك إلى عدم قدرة الطمبة عمى الوصول إلى القنوات الصحيحة التي تسيل ليم 

لتطوعية، أو ربما فشل المؤسسات التربوية في تكوين اتجاىات إيجابية المشاركة في األعمال ا
 قوية لدى الطمبة نحو األعمال الخيرية والتطوعية.

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تمثل طمبة كمية  :الثانيلإلجابة عن السؤال 
التربية األساسية لقيم المواطنة تعزى لممتغيرات اآلتية: الجنس، المذىب الديني، والسنة 

، واختبار )ت( لمعينات حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم الدراسية؟ 
ن توضيح اإلجابة عن ىذا السؤال كما يمي: المستقمة، وتحميل التباين األحادي، ويمك  

الجنس: -أ  
ذات الداللة اإلحصائية في درجة تمثل طمبة كمية التربية األساسية لمكشف عن الفروق      

، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلمتغير الجنس، تم حساب  وفقاً لقيم المواطنة 
( يوضح النتائج.2جدول )واستخدام اختبار )ت( لمعينات المستقمة، و   

لداللة الفروق في درجة اختبار )ت( اإلحصائي ونتائج ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 2جدول )
 لمتغير الجنس وفقاً لقيم المواطنة أفراد العينة تمثل 

المتوسط  التكرار الجنس البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 االنتماء والوالء
 

 0424, 40004 0212, 102,1 222 ذكر
 ,022, 10021 001 أنثي

 0110, 0222,- ,002, 10204 222 ذكر التعددية وقبول اآلخر
 0022, ,1021 001 أنثي

 0112, 0421, 0112, 10222 222 ذكر الديموقراطية
 0120, 10240 001 أنثي

 *,,,0, 00220 0122, 10022 222 ذكر المشاركة المجتمعية
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 02,2, 10221 001 أنثي

 0,02, ,4024 0221, 10122 222 ذكر الدرجة الكمية
 0221, 10224 001 أنثي

 (α=,0,0عند مستوى ) إحصائيا* دالة 
في  (α=,0,0عند مستوى )( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 2يتبين من جدول )     

درجة تمثل طمبة كمية التربية األساسية لقيم المواطنة في بعد االنتماء والوالء، وبعد التعددية 
وقبول اآلخر، وبعد الديموقراطية، والدرجة الكمية لألداة، تبعًا لمتغير الجنس، حيث بمغت قيمة 

(، 0421,(، )0222,-(، )40004المجاالت السابقة )بالترتيب(: ))ت( المحسوبة عمى 
ىذه النتيجة وقد تعزى . (α=,0,0)(، وىذه القيم غير دالة إحصائيًا عند مستوى ,4024)

نجاح األسرة الكويتية في تعزيز قيم المواطنة وترسيخيا لدى أبنائيا، منذ مراحل نموىم  إلى
المبكرة، وبنفس القدر والكيفية، لمذكور واإلناث، وخاصة فيما يتعمق بمفاىيم حب الوطن، 

واالنتماء لو، وتقبل التعددية االجتماعية والثقافية والسياسية، والتأكيد عمى المبادئ والوالء 
ويتكامل ستكمل دور األسرة في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيزىا، كما يُ  ،والممارسات الديموقراطية

مع الدور الذي تقوم بو مؤسسات التنشئة االجتماعية األخرى كالمدرسة، والجامعة، والمسجد، 
 واألندية الرياضية، وغيرىا. 

( التي أشارت نتائجيا 2,42) عمىوقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة      
يم المواطنة، تبعًا لمتغير الجنس، فروق دالة إحصائيًا في درجة تمثل الطمبة لقإلى عدم وجود 

في الدرجة الكمية لألداة، وأبعادىا المختمفة )االنتماء، الوالء، الديموقراطية، التعددية وقبول 
(، ودراسة عميان 2,,2األخر، والمشاركة السياسية(، كما اتفقت مع نتائج دراسة الياجري )

إحصائيًا في درجة تمثل الطمبة  ( والتي أشارت نتائجيما إلى عدم وجود فروق دالة2,41)
لقيم المواطنة، تبعًا لمتغير الجنس، في الدرجة الكمية لألداة، وأبعادىا المختمفة )االنتماء، 

( 2,40اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة الدويمة ) حين الوالء، الديموقراطية(. في
درجات الطمبة لقيم المواطنة،  والتي أظيرت نتائجيا وجود فروق دالة إحصائيًا في متوسطات

 وذلك عمى الدرجة الكمية لألداة، ومجاالتيا المختمفة، تبعًا لمتغير الجنس، لصالح اإلناث. 
في  (α=,0,0عند مستوى )( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 2كما يشير جدول )     

درجة تمثل طمبة كمية التربية األساسية لقيم المواطنة في بعد المشاركة المجتمعية، تبعًا 
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(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند 00220لمتغير الجنس، حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )
وقد تعزى ىذه النتيجة إلى القيود التي ، وكانت الفروق لصالح الذكور، (α=,0,0)مستوى 
خارج إطار البرامج  في األنشطة ، دون الذكور،األسر عمى مشاركة اإلناثبعض تفرضيا 

الدراسية، فمساحة الحرية التي يتمتع بيا الذكور في عالمنا العربي تفوق مساحتيا لدى 
التنشئة االجتماعية التي تفرض نمطًا معينًا لمسموكيات ينبغي عمى نتيجة وذلك اإلناث، 

( إلى جممة من المعوقات الشخصية، واالجتماعية 2,41أقطم ) أشار فقدالفتيات االلتزام بو، 
التي قد تعوق المرأة من المشاركة في األعمال التطوعية وحل المشكالت المجتمعية،  والثقافية

ومن أبرزىا: غياب التشجيع من قبل األسرة، التدخل األسري الذي يمنع التطوع، النظرة 
 والزواج المبكر. السمبية لمفتاة المتطوعة،

( والتي أشارت 2,,2وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية جزئيًا مع نتائج دراسة الشويحات )   
نتائجيا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تمثل أفراد عينة الدراسة لقيم المواطنة 

نتائج الدراسة كالمشاركة والتضامن، تبعًا لمتغير الجنس، لصالح الذكور، في حين اختمفت 
عدم وجود فروق ذات ( والتي أشارت نتائجيا إلى 2,40الحالية مع نتائج دراسة المزين )

، تبعًا مجال قيم المشاركة المجتمعية، في داللة إحصائية في درجة ممارسة قيم المواطنة
 لمتغير الجنس. 

 المذىب الديني: -ب
ذات الداللة اإلحصائية في درجة تمثل طمبة كمية التربية األساسية لمكشف عن الفروق      

المتوسطات الحسابية واالنحرافات ، تم حساب المذىب الدينيلقيم المواطنة تعزى لمتغير 
( يوضح النتائج.,4، واستخدام اختبار )ت( لمعينات المستقمة، وجدول )المعيارية  
المعيارية ونتائج اختبار )ت( اإلحصائي لداللة الفروق في  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات,4جدول )

 درجة تمثل أفراد العينة لقيم المواطنة تبعًا لمتغير المذىب الديني
المتوسط  التكرار الجنس البعد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 االنتماء والوالء
 

 0402, 40121 0222, 10012 221 سني
 0222, 10021 412 شيعي

 0222, 0212,- 0004, 10222 221 سني التعددية وقبول اآلخر
 0024, 10210 412 شيعي
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 0122, 01,2, 0112, 10222 221 سني الديموقراطية
 0110, 10212 412 شيعي

 02,4, 0022, 0022, 10222 221 سني المشاركة المجتمعية

 0022, 10222 412 شيعي

 00,2, 0224, 0222, 10222 221 سني الدرجة الكمية
 0221, 10222 412 شيعي

 
 (α=,0,0عند مستوى )( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ,4يتبين من جدول )     

في درجة تمثل طمبة كمية التربية األساسية لقيم المواطنة في بعد االنتماء والوالء، وبعد 
التعددية وقبول اآلخر، وبعد الديموقراطية، وبعد المشاركة المجتمعية، والدرجة الكمية لألداة، 

، حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة عمى المجاالت السابقة المذىب الدينيتبعًا لمتغير 
وىذه القيم غير (، 0224,)(، 0022,(، )01,2,(، )0212,-(، )40121تيب(: ))بالتر 

وقد تعزى ىذه النتيجة إلى السياسة العادلة التي  .(α=,0,0)دالة إحصائيًا عند مستوى 
تعامل بيا الحكومات الكويتية المتعاقبة كافة المواطنين، وتطبيق القانون عمى الجميع، بغض 

، أو أصوليم الثقافية، مما جعل جميع الفئات تشعر باألمن النظر عن مذاىبيم الدينية
األمر والطمأنينة، ويترسخ لدييم إيمان عميق بأن الجميع متساوون، في الثواب والعقاب، 

 الذي انعكس بدوره عمى قيم المواطنة وتمثميا لدييم دون فروقات تذكر.
( والتي 2,44دري وآخرون )وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الكن     

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في قيم االنتماء والمواطنة تبعًا أشارت نتائجيا إلى 
  المذىب الديني. لمتغير

:ةالدراسي سنةال -ج  
ذات الداللة اإلحصائية في درجة تمثل طمبة كمية التربية األساسية لمكشف عن الفروق      

استخدام اختبار تحميل ، تم سنة الدراسيةتعزى لمتغير الوأبعادىا المختمفة لقيم المواطنة 
 ( نتائج االختبار.44، ويبين جدول )(One Way Anova)التباين األحادي 

في درجة تمثل أفراد العينة لقيم المواطنة نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لبيان داللة الفروق ( 44جدول )
سنة الدراسيةوفقًا لمتغير ال  

مستوى  درجات  متوسط المربعات ف  البعد مصدر التباين مجموع المربعات
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 الحرية الداللة
 االنتماء والوالء بين المجموعات 110221 2 210212 40,40 0210,

 داخل المجموعات 222220,0 142 220142
 المجموع 221,20214 ,12 

المجموعاتبين  220222 2 200120 40,22 ,022, التعددية وقبول  
 داخل المجموعات 422410041 142 ,21042 اآلخر

 المجموع 422220411 ,12 
 الديموقراطية بين المجموعات 220214 2 20141 0111, 0224,

 داخل المجموعات 422220,12 142 ,42022
 المجموع 422010222 ,12 

المجموعاتبين  120120 2 420242 0211, 0011, المشاركة  
 داخل المجموعات 2,2220142 142 200222 المجتمعية

 المجموع 2,2120212 ,12 
 الدرجة الكمية بين المجموعات 2220,2 2 2220,2 0222, 0222,

 داخل المجموعات 02,1,,42,2 142 222022
 المجموع 4240220221 ,12 

  
في  (α=,0,0)( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 44يتبين من جدول )     

درجة تمثل طمبة كمية التربية األساسية لقيم المواطنة في بعد االنتماء والوالء، وبعد التعددية 
وقبول اآلخر، وبعد الديموقراطية، وبعد المشاركة المجتمعية، والدرجة الكمية لألداة، تبعًا 

، حيث بمغت قيمة )ف( المحسوبة عمى األبعاد السابقة )بالترتيب(: لسنة الدراسيةا لمتغير
( وىذه القيم غير دالة إحصائيًا 0222,(، )0211,)(، 0111,(، )40,22(، )40,40)

، فالقيم بشكل عام طبيعة القيم ذاتياإلى  (، وقد تعزى ىذه النتيجةα=,0,0عند مستوى )
ن كانت قابمة لمتغيير، إال أنيا تتصف بالثبات النسبي   ,Woodward & Shaffakat)وا 

، فقيم المواطنة التي يتم غرسيا لدى األبناء منذ سنواتيم األولى، قابمة لمتصدي (2,41
لجميع التحديات التي تعترضيا في المستقبل، كتحديات العولمة والغزو الثقافي والحضاري 

وغيرىا، كما يمكن أن يعود السبب إلى تعدد المصادر التي يستقى منيا أبنائنا قيم المواطنة، 
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كاألسرة، ووسائل اإلعالم، والمؤسسات الثقافية واالجتماعية، وعدم اقتصارىا عمى المناىج 
 . والبرامج الجامعية

ودراسة عميان  (،2,,2وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الياجري )     
( والتي أظيرت نتائجيا عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في 2,40(، ودراسة المزين )2,41)

. في حين اختمفت نتائج الدراسة سنة الدراسيةدرجة تمثل الطمبة لقيم المواطنة، تبعًا لمتغير ال
نس (، ودراسة يو ,2,4(، ودراسة القحطاني )2,,2الشويحات )الحالية مع نتائج دراسة 

(، والتي أشارت نتائجيا إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في 2,40(، ودراسة الدويمة )2,42)
 .سنة الدراسيةدرجة تمثل الطمبة لقيم المواطنة، تبعًا لمتغير ال

الزىصٍبد

 ، يوصي الباحث بما يمي:الدراسة الحالية عمى نتائجبناًء      
والبرامج التربوية في كمية التربية األساسية لتتضمن إعادة تقييم شاممة لممناىج الدراسية  -4

 جميع مجاالت قيم المواطنة، وتعزيزىا لدى الطمبة.
 لربطوذلك زيادة االىتمام بدور األنشطة الطالبية في غرس قيم المواطنة لدى الطمبة،  -2

ات الجانب النظري حول مفيوم المواطنة وقيميا، والتي يستقييا الطالب من خالل المحاضر 
 والندوات والمناىج الدراسية، بالجانب العممي.

تسييل اإلجراءات والقنوات التي تساعد الطمبة عمى االنخراط في األعمال التطوعية،  -2
، ومن خالل ، كأن تقوم الكمية مثالً وخاصًة لدى اإلناث، لخدمة مؤسسات المجتمع المختمفة

 حة لمطمبة، والتسجيل بيا إلكترونيًا. موقعيا اإللكتروني، بعرض المجاالت التطوعية المتا
يم المواطنة، وتحديدًا تمك القيم التي العمل عمى تنمية اتجاىات إيجابية لدى الطمبة نحو ق -1

جاءت درجات تمثميا لدى الطمبة أدنى من غيرىا، ومن أىميا: تقديم المصالح الوطنية عمى 
سة ثقافة الحوار مع أصحاب األفكار المصالح المذىبية أو القبيمة، تشجيع الطمبة عمى ممار 

 داخل الكمية وخارجيا.إشراك الطمبة باألعمال التطوعية المخالفة، 
الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات المشابية والتي تبحث أثر بعض المتغيرات التي لم  -0

التخصص األكاديمي، والمستوى االقتصادي ، كأثر بالبحث تتناوليا الدراسة الحالية
 واالجتماعي، وااللتزام الديني، في درجة تمثل الطمبة لقيم المواطنة.

 



41 
 

 
 
 
 
 
 
 

 المراخع:
أوال:المراخعالعرثٍخ:

دار إحياء التراث : ، بيروت2ط .(. لسان العرب4222ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل. )
.العربي  

(. معوقات مشاركة المرأة في العمل التطوعي من وجية نظر 2,41أقطم، حسن. )
رسالة ماجستير غير المتطوعين والعاممين في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابمس. 

كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين. منشورة،  
، والصوالحي، عطية، وأحمد، محمد خمف اهلل. عبد الحميم، ومنتصر، إبراىيمأنيس، 

، القاىرة: مجمع المغة العربية. 1(. المعجم الوسيط. ط 1,,2)  
(. قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كمية التربية من وجية نظر 2,42تركو، محمد. )

(، 4)41أعضاء الييئة التدريسية. مجمة اتحاد الجمعيات العربية لمتربية وعمم النفس، 
424-421.  

(. دور وسائل اإلعالم في تفعيل قيم المواطنة لدى الرأي العام: حالة 2,42تيتي، حنان. )
غير منشورة، كمية الحقوق  لدى الشعوب العربية. رسالة ماجستير االنتماءالثورات وقيم 

، الجزائر.والعموم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة  
المواطنة لدى طمبة جامعة الكويت وعالقتيا ببعض المتغيرات. (. قيم 2,40الدويمة، أمل. )

.22-02(، 441)22المجمة التربوية،   
لعادات : مع بحث ميداني لبعض ااالجتماعية(. القيم والعادات ,421دياب، فوزية. )

.دار النيضة العربية. بيروت: االجتماعية  
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االتجاىات المعاصرة في تربية المواطنة. تربية المواطنة: (. 0,,2الحبيب، فيد إبراىيم. )
جامعة الممك سعود: الرياض  

. الدار العربية لمموسوعات، لبنان.االجتماع(. موسوعة عمم 4222الحسن، إحسان محمد. )  
سمسمة دراسات عن المرأة العربية في (. المواطنة والنوع االجتماعي. 4,,2حمادة، نجالء. )

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، األمم المتحدة، نيويورك.(، المجنة ,2التنمية )  
(. دور األسرة في تنمية قيم المواطنة لدى الشباب في ظل تحديات 1,,2حمدان، سعيد. )

العولمة. الممتقي العممي: األسرة السعودية والتغيرات المعاصرة، الجمعية السعودية لعمم 
  إلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.االجتماع والخدمة االجتماعية، جامعة ا

(. درجة تضمن مفاىيم األمن الفكري في كتب التربية 2,41الخزاعمة، أحمد والضمور، ىند. )
الوطنية والمدنية لممرحمة األساسية العميا في األردن. مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث 

.412-422(، 22)2والدراسات التربوية والنفسية،   
 (. االنحراف الفكري وعالقتو باألمن الوطني والدولي.2,,2يب، محمد بن شحات. )الخط

.مكتبة الممك فيد الوطنية: الرياض  
(. دور عضو ىيئة التدريس في الجامعات األردنية في تنمية قيم 2,42الخوالدة، تيسير. )

.,441-,442(، 2),1المواطنة من وجية نظر الطمبة. مجمة دراسات، العموم التربوية،   
(. دور برنامج إعداد المعمم في تعزيز قيم المواطنة لدى طمبة جامعة 2,40الزكي، أحمد. )

.,0-24(، 2)4الممك فيصل. مجمة جامعة الجوف لمعموم االجتماعية،   
(. ميددات قيم المواطنة وعالقتيا باالنحراف السموكي. رسالة 2,40زمزم، عمي عيسى. )

تة، األردن. دكتوراه منشورة، جامعة مؤ   
.دار الشروق لمنشر والتوزيععمان: (. الشباب والقيم في عالم متغير. 2,44الزيود، ماجد. )  

(. نحو إستراتيجية وطنية لتنمية قيم المواطنة واالنتماء. دراسة 4,,2السويدي، جمال. )
 مقدمة إلى ندوة التربية وبناء المواطنة، كمية التربية، جامعة البحرين.

دار الفكر الحديث الكويت: (. التربية واالنتماء الوطني: تحميل ونقد. 4,,2الشراح، يعقوب. )
.لمنشر  
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( وعي طالب الجامعة ببعض قيم المواطنة. مجمة دراسات 0,,2موسى عمي. )الشرقاوي، 
-442شمس، جامعة عين أكتوبر، مركز تطوير التعميم الجامعي،  2في التعميم الجامعي، 

421.  
درجة تمثل طمبة الجامعات األردنية لمفاىيم المواطنة (. 2,,2الشويحات، صفاء نعمو. )
غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن. هالصالحة. رسالة دكتورا  

(. الثقافة السياسية وانعكاسيا عمى مفيوم المواطنة لدى الشباب ,2,4صقر، وسام. )
الجامعي في قطاع غزة )دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة جامعات قطاع غزة(. رسالة 

 ماجستير منشورة، جامعة األزىر، غزة. 
في القرن لقيم المواطنة  (. واقع ممارسات طمبة جامعة اليرموك2,42طوالبة، ىادي. )

. ,2-20(، 2)12الحادي والعشرين ومقترحات تعزيزىا. مجمة دراسات، العموم التربوية،   
دراسة مقدمة فى (. القيم وطرق تعمميا وتعميميا. 4222العاجز، فؤاد والعمري، عطية. )

عالم متغير. جامعة اليرموك: األردن. فيمؤتمر كمية التربية والفنون: القيم والتربية   
ى مفيوم المواطنة لدى الشباب (. أثر االنفتاح الثقافي عم0,,2عثمان بن صالح. )العامر، 

المقاء الثالث عشر لقادة العمل التربوي في  فيالسعودي: دراسة استكشافية. دراسة مقدمة 
 المممكة. الباحة.

دى (. دور كميات التربية في تأصيل الوالء الوطني ل4222. )عبد التواب عبد اهلل، عبد التواب
.422-4,2(، 04)1طالبيا. مجمة دراسات تربوية،   

(. المواطنة حقوق وواجبات. القاىرة: مركز ماعت لمدراسات 2,,2، سعيد. )ظعبد الحاف
 الحقوقية والدستورية. 
التسامح االجتماعي بين التراث والتغيير. مركز البحوث (. 0,,2)عبد الوىاب، أشرف. 

 والدراسات االجتماعية، كمية اآلداب، جامعة القاىرة. 
 في(. القيم السموكية لدى طمبة المرحمتين المتوسطة والثانوية 4,,2عقل، محمود عطا. )

 دول الخميج العربي. مكتب التربية العربي لدول الخميج، الرياض.
(. درجة تمثل طمبة جامعة األقصى لقيم المواطنة في ظل 2,41عمي. )عميان، عمران 

العولمة "دراسة تطبيقية عمى عينة طمبة جامعة األقصى بقطاع غزة". مجمة جامعة األقصى 
.21-4(، 2)41، ()سمسمة العموم اإلنسانية  
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ل (. دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة وتمثميا لدى الطالب في ظ2,42عمي، حمدي. )
تحديات العولمة: دراسة ميدانية لعينة من طمبة جامعتي أسيوط وسوىاج. مجمة جامعة 

.22-22(، 4)41الشارقة لمعموم اإلنسانية واالجتماعية،   
(. دور الجامعات األردنية الرسمية في تعزيز 2,41ون، محمد. )بالعوامرة، عبد السالم والز 

الذاتية لدى طمبة كميات العموم التربوية من وجية تربية المواطنة وعالقتيا بتنمية االستقاللية 
.241-412(، 4)21نظرىم. مجمة جامعة النجاح لألبحاث،   

قيم المواطنة لدى طالب الثانوية وعالقتيا باألمن (. ,2,4)بن عمى.  عبد الرحمنالغامدي، 
.جامعة نايف العربية لمعموم األمنيةالرياض: الفكري.   

مؤسسة خموق لمنشر، الرياض. (. اإلعالم والقيم.2,,2الغامدي، ماجد بن جعفر. )  
.دار المعرفة الجامعيةاإلسكندرية: . االجتماع(. قاموس عمم 4220غيث، محمد. )  

سياميا في تعزيز األمن الوقائي. ,2,4القحطاني، عبد اهلل. ) (. قيم المواطنة لدى الشباب وا 
األمنية، الرياض، المممكة العربية ، جامعة نايف العربية لمعموم منشورة هرسالة دكتورا
 السعودية.

اإلسكندرية: (. المجتمعات الجديدة بين التنمية والعشوائية. 0,,2فيمي، محمد سيد. )
 المكتب الجامعي الحديث.

(. قيم االنتماء الوطني 2,44الكندري، يعقوب والقشعان، حمود والضويحي، محمد. )
المجتمع الكويتي. مجمة دراسات الخميج والجزيرة والمواطنة: دراسة لعينة من الشباب في 

.21-42(، 412)22العربية،   
مجمة المستقبل العربي،  الديموقراطية. ةالدول في(. مفيوم المواطنة 4,,2الكواري، عمي. )

221 ،440-422.  
: القاىرة(. المجتمع المدني العربي: قضايا المواطنة وحقوق اإلنسان. 2,,2ليمة، عمي. )

األنجمو المصرية.مكتبة   
عمان، التربية الوطنية.  (.2,,2) ، عمي وعبد الرحمن، إسماعيل وعبد الحي، وليد.محافظة
.دار جرير لمنشر والتوزيعاألردن:   
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(. دور المناىج الدراسية في تحقيق أىداف تربية 1,,2المحروقي، ماجد بن ناصر. )
المكتبة اإللكترونية، أطفال الخميج ذوي االحتياجات الخاصة، المممكة العربية  المواطنة.
 السعودية.

http://www.gulfkids.com/ar/book21-2421.htm 
نة لدى الشباب (. أثر االنفتاح الثقافي عمى مفيوم المواط2,41مراد، حنان ومالكي، حنان. )

الجزائري )دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة جامعة محمد خيضر بسكرة. مجمة العموم 
، عدد خاص لمممتقى الدولي األول حول اليوية والمجاالت في ظل واالجتماعيةاإلنسانية 

.001-,01التحوالت السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري، جامعة محمد خيضر بسكرة،   
(. تقييم محتوى مناىج التربية المدنية لمصفوف 2,44والرنتيسي، محمود. )مرتجى، زكي 

السابع والثامن والتاسع األساسي في ضوء قيم المواطنة. مجمة الجامعة اإلسالمية )سمسمة 
.420-424(، 42)42الدراسات اإلنسانية(،   

محافظة (. درجة ممارسة طمبة الجامعات الفمسطينية في 2,40المزين، سميمان حسين. )
. مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات غزة لقيم المواطنة من وجية نظرىم وسبل تحسينيا

.12-02(، 2)22التربوية والنفسية،   
(. دور جامعة جازان في تنمية المواطنة لدى طالبيا في ضوء مدخل 2,42معافا، جابر. )

ة جازان، المممكة العربية اإلدارة بالقيم. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامع
 السعودية.

(. مقومات المواطنة عند الشباب العربي ودور 4,,2المعمري، سيف وطوسون، محمود. )
المؤسسات التربوية في تنميتيا. ورقة عمل مقدمة في ندوة التربية وبناء المواطنة، كمية 

 التربية، جامعة البحرين.
المتوقعة لمتعميم الجامعي في تنمية قيم المواطنة. (. اإلسيامات 1,,2مكروم، عبد الودود. )

.,42-12(، 22),4مجمة مستقبل التربية العربية،   
: دار المسيرة لمنشر (. مناىج البحث في التربية وعمم النفس. عمان,,,2ممحم، سامي. )

 والتوزيع والطباعة.
.دار مكتبة الرائد العمميةعمان: (. المواطنة. 2,,2ناصر، إبراىيم. )  

http://www.gulfkids.com/ar/book34-2128.htm
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(. درجة تمثل طمبة جامعة الكويت لقيم المواطنة ودور الجامعة في 2,,2)الياجري، فيصل. 
منشورة، جامعة عمان العربية لمدراسات العميا، األردن.غير تنميتيا. رسالة ماجستير   

(. استراتيجية تكريس مفاىيم المواطنة والوالء واالنتماء لدى النشء في ,2,4وزارة التربية. )
لجنة إعداد خطة إستراتيجية متكاممة لتكريس مفاىيم المناىج الدراسية بدولة الكويت. 

.المواطنة والوالء واالنتماء لدى النشء في مناىج وزارة التربية، دولة الكويت  
(. إشكالية اليوية واالنتماء في المجتمعات العربية المعاصرة. 2,,2)وطفة، عمي أسعد. 

  .442-22)أغسطس(، 212مجمة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، 
طالب الجامعة وعالقتيا بوعييم بمفيوم (. قيم المواطنة لدى 2,42يونس، مجدي محمد. )

بجامعة القصيم". مجمة اتحاد الجامعات العربية العولمة الثقافية وتحدياتيا "دراسة ميدانية 
.4,2-12(، 1)22لمبحوث في التعميم العالي،   
ثبنٍب:المراخعاألخنجٍخ:

Our Underachieving Colleges: A Candid Look at  ).2,,2Bok, D. (
How Much Students Learn and Why They Should Be Learning 

nceton University Press. More. Princeton; Oxford: Pri 
). Defining the Good Citizen: Online 2,42Keynan, I., & Lazar, A. (

Conceptions of American Members of the Yahoo! Answers 
), 1(0 ,International Journal of Social Science Studies Community.

.42-2 
MacDonlad, L. (2,,2). Traditional approaches to citizenship 
education, globalization, towards a peace education framework. A 
doctorate dissertation. Dalhousie University. Canada. 

). Elementary education 2,44O'Brien, J. L., & Smith, J. M. (
l of Social Journa students’ perceptions of “good” citizenship.

.22-24), 4(2 ,Studies Education Research 
Woodward, I. C., & Shaffakat, S. (2,41). Understanding values for 
insightfully aware leadership. INSEAD Working Paper. 
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