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عرض رسالة ماجستري

دور التعليم اجلامعى فى دعم وتنمية قيم املواطنة
فى دولة الكويت *
ملخص الرسالة
احتوت الدراسة على سىة ة ولىوب دةتدبىة ةللالىب التداألىد ا وب – حألى
خرألطىىة الةحى

تحىددت

وألىىال دىىض خىىلب عىىرا د ىىدلة الد ارسىىة وحىىدودتل ولتدألتاىىل ودى ا ت لولاىل ،وتى

اس ىىت راا الد ارس ىىلت الس ىىلةصة ود ىىل تول ىىلت لأل ىىال د ىىض ت ىىلب  ،ولتى ى د ىىل أل ىىد ا تة ىىل وى ى تى ى
ال تلب  ،تو تردألزتل عل ضآلة دل ألة ب دض جاىد وى اتجىل ت دألىة د ىلعر الدواط ىة وا تدىل
لى ىىد الطى ىىل  ،و ألزألى ىىد الجاى ىىد الدة ى ى وب عى ىىض تى ىىدرألل ة ى ىىا الدصى ىىررات ات اللى ىىلة ةت دألى ىىة
ألىىت تىىدرألل تى الدصىىررات ةطرألصىىة التلصىىألض،

الدواط ىىة ،أل ىىب ال لبىىد دىىض وراباىىل دتواضى ي ل ،حألى
ةحا ى الدحتىىو د ى ألوض ى ة ىىد لىىى عل ى ور
وىىل ألدىىوض ا تتدىىل دىىض جل ى الطىىل
ا ختةىىلرات لدىىل ال ىىلط الللىىا الى

أللىىلح

التىىدرألل ،واىىو ألىىت ةطرألصىىة ىىدلألة

تسىىد

ةللددلرسة للصأل الت تصو علألال الدواط ة السلألدة
وو الالب الثل ( :الدواط ىة

ىرت تلرألخألىةم تى تتةى تىلرألو ال ى و و ضىلب الة ىر

ل ألب الحرألة والدواط ة السلألدة ددل لةرز الالىب ا تدلسىلت التى ضىل دىض وراباىل ا سىلض،
وتوالىىت علألىىال ل ى ور الصاىىر والد ل ىىلت ،ودىىلض الىىو
ردىىز الالىىب عل ى

وألاىىل ظل ىريألل ،ةسىىة

ال ىىل الطةص ى

ددىىل

ة ىراز دااىىو الدواط ىىة و ى دولىىة ا سىىل – لظلداىىل لطاىىر الخل ى دحدىىد –

ل ىىل ال علأل ىىال وس ىىل – ولرتص ىىت الص ىىأل وا ىىددت الاى ىوار الطةصأل ىىة وال ل ىىةألة وت د ىىد داا ىىو

* عى ىىداد الةلح ى ى  :حدى ىىود حطى ىىل
ل د عةد الد

س ى ىوألداض ال ى ىىز  ،ةإ ى ىرار :ل د عة ى ىىد الاتى ىىلت ة ى ىراتأل تردىى ى –

دحأل الدألض عةد الد
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الدواط ة السلألدة ع د اور الدولة الصودألة و لورةىل حألى

اىر دةىدل الدسىلوات ،والت دألىد على

ح ا سلض و دجتد ال ،ود لردتال و الحد
والدرل الدا ال

د ر ع ال تتة تجلر ال ى و وألدىل ألت لى ةة ىل دواط ىة ظوألىة،

تو لض ألدوض للارد احترادال وا سل ألتال ،وج لال لسلسىلي ت طلى د ىال ا

دىة السأللسىألة الرافةىة وى

ة ل حد دألدصراط  ،ألتدت وألال الدواطض ةحرألة التادألر وح الد لردة
وا طل ى الالىىب الثلل ى

(دااىىو الدواط ىىة :الواظ ى الد للىىرم للد ارسىىة حىىوب الدااىىو

الد للر للدواط ة و روط تحصصال وخللبلال ،والترةألة دض لجىب الدواط ىة ،ولتدألىة الدواط ىة
لدجتد ل الدوألت
وخلىىا الةح ى

وألىىال ل ى لض دااىىو الدواط ىىة دتدثىىب و ى الحصىىو والواجةىىلت الدد ألىىة،

السأللسىىألة وا جتدلعألىىة ،وت دألىىة الىىوع ةللاوألىىة ،وت دألىىة ال خلىىأللت ات السىىدلت السأللسىىألة،
وحرألة التادألر وال صد والحوار وظةوب دةدل ا خىتلر ،ودعى الدسىلوات ددىل لض ىروط تحصى دىل
س ىىة د ىىض ظ ىىأل

ة ىىد ل ىىال د ىىض ت ىىووألر الض ىىدل لت الا لل ىىة والس ىىدلت لتدى ىوألض الجد أل ىىلت ا تلأل ىىة،

وضدلض عصد ا جتدلعلت ،وة ب الجاود الللدظة ةاىدر التصرألى

ةىألض الدىواط ألض وتى دألض الحىد

ا د ى دىىض الدسىىبولألة الدجتد ألىىة تجىىل ت دألىىة وىىرا ال دىىب ،وسىىألطرت لحدىىل الصىىل وض والدسىىلوات
وال دالة ا جتدلعألة لدلوة لوراد الدجتد
وو ى الالىىب ال ارة ى (الدصودىىلت اللزدىىة للدواط ىىة و ى دولىىة الدوألىىتم ةلىىورت الد ارسىىة
ابألىل ع ىد
ي
عددا دض الدصودلت اللزدة للدواط ة و دولة الدوألت ،ت الدصودلت تدثىب عدىلي جر ي
تحصألصاىىل ،و لىىى دىىض خىىلب دىىل تة تىىال ولىىوب الد ارسىىة السىىللاة دىىض داىىلتأل وتىىلرألو الدواط ىىة عةىىر

ال لور الدلضألة والد للرت ،ةلورتال و خدسة دجل ت تدثلت و :
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-1

الد لردة و الحأللت ا جتدلعألة والسأللسألة والادرألة ،وت ت ى
ا سلسألة لألوراد دض حأل

ىةل الحلجىلت
أل ىد

الة د ا ظتللد وا جتدىلع  ،والسأللسى  ،حألى

ت ا ىرطيل زدىل لتحرألىى د ىلعر ا تدىل وضىرورت لترةألىة الجألىب الحلضىر على
ظواعد ال دب الجدلع الد
-2

 ،والت لألش ،والو

ا تد ىىل لل ىىوطض ودريأل ىىل وثصلوألى ىلي :ةت دأل ىىة الد ىىلعر الوط أل ىىة ع ىىض طرألى ى الخةى ىرات
ا جتدلعأل ىىة ،وال لظ ىىلت الدتةلدل ىىة ة ىىألض الدى ىواطض ووط ىىال ،ودوال ىىلة ال ىىألش دى ى

الدواط ألض عل لسلل دض ا حت ار والصةوب
-3

تصدأل ل دلط جدألىدت دىض الت لىأل  :و لىى ةرسى السأللسىة الت لألدألىة واتةىل

سىتراتألجألة

ت لألدأل ىىة واض ىىحة تت ىىرج الة ىىد السأللسى ى للدجتدى ى  ،دى ى ا خى ى وى ى ا عتة ىىلر لض
ألدرل التلرألو ةلد ودوضوعألة
-4

تر ىىألد الرس ىىللة ا علدأل ىىة :ع ىىض طرألى ى حرأل ىىة الدة ىىدعألض ،وتوطأل ىىد ال لظ ىىة ة ىىألض
ا علدألى ى ىىألض والترة ى ى ىوألألض ،ودع ى ى ى الصى ى ىىأل الدأل ألى ى ىىة ،والت دألى ى ىىد عل ى ى ى الصى ى ىىأل ال رةألى ى ىىة
وا سىىلدألة وعىىد ا ستسىىل للد تجىىلت ا علدألىىة الدسىىتوردت والدخأللىىة واختألىىلر
الوسلبب الدلبدة لثصلوت ل وتوألت ل

-5

تحصأل دةىدل ال دالىة ا جتدلعألىة :ةد ل ألاىل وتحصألى الدواط ىة اللىحألحة التى دىض
ى ى ال تحصألى ى ظة ىىوب الى ى ات ،وا ل ىىالر الدى ىواط ألض وى ى

خل ىىألة وط أل ىىة واح ىىدت

لتلة الدلىلحة ال لدىة تى الد ألىلر الحىلد لحردىة جدألى الدىواط ألض ،وى
الحى ا جتدىىلع وحرألىىة الت ةألىىر والدسىىلوات دوض تدألألىىز ،و ى

ىب

ىىب الحى الدىىد

وا ا دل تحصصت ت الحصو سألدوض الدواطض عض يىوا وىلعلي وى السىلطة ،وةللتىلل
تستصأل الدواط ة تحىت ىلب الحى السأللسى  ،وألتحصى دةىدل ال دالىة ا جتدلعألىة،
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أل ىىد لىىل

لىىى الدصىىو ال ى

الدواط ىىة وال دىىود الاصىىر لتحصأل ى دولىىة الدىىواطض

السلألدة والد ودت
لدىىل الالىىب الخىىلدل (الددلرسىىلت الجلد ألىىة وظىىأل الدواط ىىةم وصىىد اجتاىىدت و ى رلىىد
الد لخ الجلد  ،وعلظة لعضل تألبة التدرألل ةللطلةة وظىد سىد تى ا الرلىد ةىللوظور على
دل ت ل ألال جلد ة الدوألت دض فألل
ألسىىألطر على الجىىو الجىىلد

دةألىر للحرألىلت ا دلدألدألىة ،والددلرسىلت الدألدصراطألىة حألى

رابحىىة ال لىرألة والطلباألىىة والطاولىىة السأللسىىألة ولصىىد تى خر وجىىود

تى السىىلةأللت ةاضىىب د ارسىىلت دألدا ألىىة ،حألى
ةألض الج سألض لللل ا ل  ،حأل
ا سىىل

وعل ى ت ى ا ال حىىو وىىإض ا

ةأل ىىت ة ضىىال وجىىود وىىرو

ات د لىىة حلىىلبألة

تدثب الجلد ة لو ت الدرلت حىو الحرألىة وا حسىلل ةىللوجود
ىىطة الطلةألىىة د ى لى دورتىىل دخا ى وسىىلة و ى تحصأل ى

لت ىىداوال ،ووى ى س ىىألل تى ى ا الصل ىىور ت ىىل

الدص ىىررات الد ارس ىىألة د ىىض وج ىىود وج ىىوت ة ىىألض لت ىىداوال

ولتدار الدجتد  ،وعد دسلألرتال لتدار الدجتد الدد  ،د لى فألل

لسللأل

التىدرألل التى

لألضل ظلورتل و ت دألىة رسىللتال وى ة ىل الىوع الىدألدصراط
ت تدد عل الت ل ال ات  ،ي

وتلىى

ا وضل السلبدت و جلد ة الدوألت ةسلةأللتال ،وظاىت علبصيىل وى تحصألى د ىلخ لىح للجلد ىة
ألسد لال ةةلوغ تدر ت دألة الدواط ة اللحألحة

ووى الالىىب السىىلدل (الد ارسىىة التطةألصألىىة وتاسىىألر تلبجاىىلم ،دىىلض ىىلفب التحلألىىب تىىو
د ارسىىة الدصىىررات الد ارسىىألة الد ىىوط ةاىىل ت دألىىة الدواط ىىة وظىىد ت ى تحلألىىب دحتىىو دصىىرر تىىلرألو
الحضىىلرت ال رةألىىة ا سىىلدألة ولسىىار التحلألىىب لا ى ا الدحتىىو عىىض عىىد و للألتىىال ةلل سىىةة لت دألىىة
الدواط ىىة ،الت ى أل ةن ى لض ت ى لو ي وظةىىب دىىب ى

ةحألىىلت الدوألىىت الد لل ىرت وصىىد ع ى ت ى ا

الدصىىرر ةتىىلرألو الحضىىلرت ال رةألىىة ا سىىلدألة ،ددىىل ل ى ألس ى ل ى ت لىىألب ظىىأل الدواط ىىة وت دألىىة
د لعر ا تدىل لىد الطلةىة ددىل تى وى تى ا السىألل تحلألىب دحتىو دصىرر ال ىل الدسىتور
386
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و ى ال دوألىىت وت ى ا الدصىىرر دىىض وبىىة ا ختألىىلر الحىىر ،وت ى اختألىىلر ض دوضىىوعال وثأل ى اللىىلة
ةللدواط ة ،وظد لسار التحلألب لا ا الدصرر عض لوجال ظلور لورزتل التحلألب وألدل ألل :
 الت را لد دلت وظضلألل دلألة ة ألدت الللة عض واظ الدوألت الد للر
 الصأل الت استخللال التحلألب د ةثىة وى ث لألىل الدصىرر وتى ا ألج لاىل دلدىلت لىدل ،
ىرر
ألسىىتطأل الطلل ى تجسىىألدتل و ى دواظىىر حأللتىىال الحصألصألىىة ،ددىىل ج ىىب ت ى ا الدصىىرر دصى يا
لدلدألدألل ال ض الدصررات ا خر
ي
وألى ى ى ت الال ى ىىب الس ى ىىلة ( ت ى ىىلب الد ارس ى ىىة ،ودس ى ىىتصةب الدواط ى ىىة وى ى ى دول ى ىىة الدوأل ى ىىتم
لألستخلا ال تلب الت ت التولىب لألاىل وةلىورت دىل تضىد تال تى ال تىلب دىض د

ت ألددىض لض

توجال عدب الترةألىة وألدىل ألت لى ةت دألىة الدواط ىة و ى ور ا تدىل لىد الدىواطض الدىوألت وتصىدأل
ظسىىدلت دةىىر لسأللسىىة ترةوألىىة دسىىتصلة تةىىألض دىىض خللاىىل د ىىلل الطرألى لدسىىتصةب الدواط ىىة و ى
دولة الدوألت وظد ا ت دت د اجألة ت ا الالب:
 لت السلةأللت الت لةرزتال الدراسلت السلةصة الت اعتدد علألال ت ا الةح
 لت الدرول الدستالدت دض تدةر التلرألو ال رة وا سلد
 لت الدةلدئ الت تست د لألال الدواط ة السلألدة و ال لل الد للر
 دسبولأللت الدولة و تووألر روط ة ل الدواط ة ودع د لعر ا تدل
ىلدألل
 تل ىىور لد ىىل ألدد ىىض لض تد ىىوض علأل ىىال الدواط ىىة وى ى دول ىىة الدوأل ىىت ،سأللس ى يىألل واظتل ى ي
اجتدلعألل
و
ي

 ا وضل السلبدت وى جلد ىة الدوألىت ودىل تألسىر دىض جىلز لة ىل الدواط ىة ودعى ظىأل
ا تدل و الدوألت
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 oتحلألىىب دضىىدوض الدص ىىررات الجلد ألىىة الد ىىوط ةاىىل ت دألىىة ظ ىىأل الدواط ىىة لىىد
ال ةل
 oعرا ت ظسدلت جلد ة دوألتألة ألدد ال ا سال الا لب و ة ل دىواط ألض
لللحألض ألتدت وض ةلدتلى ظأل ا تدل ل وط ا
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