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جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية -العدد 241
قيم االنتماء الوطني واملواطنة:
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ:
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ:
ﺍﻟﻤؤﻟﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ:
ﻣؤﻟﻔﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ:

ﻗﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ  :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

)ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ( الكويتي
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔاجملتمع
الشباب يف
لعينة من
دراسة
ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ
ﻣﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻨﺪﺭﻱ ،ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻳﻮﺳﻒ

ﺍﻟﻀﻮﻳﺤﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺸﻌﺎﻥ ،ﺣﻤﻮﺩ ﻓﻬﺪ)ﻡ.
ﻣﺸﺎﺭﻙ( يوسف الكندري
د .يعقوب

ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ/ﺍﻟﻌﺪﺩ:

ﺱ  ,37ﻉ 142

ﻣﺤﻜﻤﺔ:

ﻧﻌﻢ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ:

2011

ﺍﻟﺸﻬﺮ:

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ:

17 - 74

ملخص:
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ:

107403
ﺑﺤﻮﺙ ﻭﻣﻘﺎﻻﺕ

ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ:

ACI, EcoLink, HumanIndex

ﺭﻗﻢ :MD

د .محود فهد القشعان
أ .حممد عبد العزيز الضوحيي

(*)

(**)

(***)

مفهوم
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ:مفهوما املواطنة واالنتماء من املفاهيم اليت غلت يياا بيارا من االهتما ،وركبا هه الدااةة لت
يعد
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﺍﻹﻧﺘﻤﺎﺀ ،ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
املواطنة واالنتماء من

ﺭﺍﺑﻂ:

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ،
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ،
اجلانبﻋﻠﻢ
الشياب داخل اجملتمع الكوييت
ﺍﻟﻘﻴﻢةتوك
وحتديدا
ﺍﻟﻔﺮﻭﻕاألفكاد
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ةتوك
ﺍﻟﻨﻔﺲواملمااس يف
التطييق
http://search.mandumah.com/Record/107403

فه حتاول أن ركشف لن االختالفات االجتمالية والثقافية يف حتديد ةتوك املواطنة واالنتماء لدى غكحية مهمة
وائيسة داخل اجملتمع متمثتة بشكحية الشياب وبهلك حتاول الكشف لن لالقة ههين املفهومني بيعض املتلارات

 يتقد ،اليايثون ابلشكك اجلايل إىل التجنة العتيا لتعمل لت اةتكمال أيكا ،الشكيعة اإلةالمية يف الديوان األماري ابلكوي لت دلم الدااةة الكئيسة ولتاملوافقة لت اةتخدا ،جاء من اليياانت اخلاصة هبه الدااةة.
(*) دبتواا يف األنثكوبيولوجيا جامعة والية أوهايو الوالايت املتحدة األمكيكية لا ،8991 ،أةتاذ مسالد قسم االجتماع واخلدمة االجتمالية بتية العتو،
االجتمالية جامعة الكوي .
(**) دبتواا يف العالقات األةكية والاوجية جامعة بتسربج بنستفانيا  ، 8991الوالايت املتحدة األمكيكية أةتاذ مسالد قسم االجتماع واخلدمة
االجتمالية بتية العتو ،االجتمالية جامعة الكوي .
ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ .لويس لا ، 8919 ،الوالايت املتحدة األمكيكية مديك مكتب التدايب امليداين واخلكجيني موجه ردايب
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕجامعة ةان
ﺟﻤﻴﻊتمالية
خدمة اج
ماجستار
©(***)
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.
 2016ﺩﺍﺭ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻣﻮﺍﻗﻊ .
)ﻣﺜﻞ الكوي
ﻭﺳﻴﻠﺔجامعة
االجتمالية
العتو،
االجتمالية ﺃﻭبتية
االجتماع و
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲقسم
ميداين
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ( ﺩﻭﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﺩﺍﺭ
ﻋﺒﺮ ﺃﻱ
ﺍﻟﻨﺸﺮ
اخلدمة ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﻨﺴﺦ
ﻓﻘﻂ ،ﻭﻳﻤﻨﻊ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.
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جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية -العدد 241
قيم االنتماء الوطني واملواطنة:
دراسة لعينة من الشباب يف اجملتمع الكويتي

د .يعقوب يوسف الكندري
د .محود فهد القشعان
أ .حممد عبد العزيز الضوحيي

(*)

(**)

(***)

ملخص:
يعد مفهوما املواطنة واالنتماء من املفاهيم اليت غلت

يياا بيارا من االهتما ،وركبا هه الدااةة لت مفهوم

املواطنة واالنتماء من اجلانب التطييق واملمااس يف ةتوك األفكاد وحتديدا ةتوك الشياب داخل اجملتمع الكوييت
فه حتاول أن ركشف لن االختالفات االجتمالية والثقافية يف حتديد ةتوك املواطنة واالنتماء لدى غكحية مهمة
وائيسة داخل اجملتمع متمثتة بشكحية الشياب وبهلك حتاول الكشف لن لالقة ههين املفهومني بيعض املتلارات

 يتقد ،اليايثون ابلشكك اجلايل إىل التجنة العتيا لتعمل لت اةتكمال أيكا ،الشكيعة اإلةالمية يف الديوان األماري ابلكوي لت دلم الدااةة الكئيسة ولتاملوافقة لت اةتخدا ،جاء من اليياانت اخلاصة هبه الدااةة.
(*) دبتواا يف األنثكوبيولوجيا جامعة والية أوهايو الوالايت املتحدة األمكيكية لا ،8991 ،أةتاذ مسالد قسم االجتماع واخلدمة االجتمالية بتية العتو،
االجتمالية جامعة الكوي .
(**) دبتواا يف العالقات األةكية والاوجية جامعة بتسربج بنستفانيا  ، 8991الوالايت املتحدة األمكيكية أةتاذ مسالد قسم االجتماع واخلدمة
االجتمالية بتية العتو ،االجتمالية جامعة الكوي .
(***) ماجستار خدمة اجتمالية جامعة ةان لويس لا ، 8919 ،الوالايت املتحدة األمكيكية مديك مكتب التدايب امليداين واخلكجيني موجه ردايب
ميداين قسم االجتماع واخلدمة االجتمالية بتية العتو ،االجتمالية جامعة الكوي .
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االجتمالية والثقافية داخل اجملتمع الكوييت .لقد مشت لينة الدااةة  112مستجييا ومستجيية من فئة الشياب
ركاوح ألمااهم بني  12- 21ةنة ( 983من الهبوا  191من اإلانث) .وقد بتغ متوةط أفكاد العينة
( 19.34ع= .)1.92التمدت الدااةة لت االةتيانة وةيتة جلمع اليياانت وايتوت لت جممولة من
املتلارات األةاةية والدميوغكافية .هها ابإلضافة إىل االلتماد لت مقياة االنتماء واملواطنة مكا إبجكاءات الصدق
والثيات املعتادة .وأدخت

اليياانت يف الربانمج اإليصائ SPSS

ومت االلتماد لت األةاليب اإليصائية

املتمثتة يف معامل االارياط واختياا ت واختياا مكبع باي ومعامل االحنداا املتعدد .وقد بشف

أبكز نتائج

الدااةة لن وجود لالقة إيصائية إجيابية بني قيم االنتماء وقيم املواطنة العامة ومجيع أبعادها املتعددة بهلك
بشف الدااةة لن وجود لالقة إجيابية ذات داللة إيصائية بني قيم االنتماء ومتلار املستوى التعتيم

واملستوى

االقتصادي .ومل ركشف الدااةة وجود أي فكوق ذات داللة إيصائية بني الهبوا واإلانث من فئة الشياب
وبهلك بني أفكاد العينة من معتنق املههيني السين واجلعفكي يف معدالت قيم االنتماء واملواطنة .وبشف

نتائج

الدااةة أيضا لن وجود فكوق ذات داللة إيصائية بني الفئتني العمكيتني الصلارة والكيارة من الشياب يف قيم
املواطنة العامة وأبعادها االجتمالية والسياةية والدينية واجلمالية .وجاء متلار املستوى التعتيم من أبكز
املتلارات اليت ركريط بقيم االنتماء واملواطنة لت يد ةواء وهو متلار ميكن التنيوء به لت أنه ذو أتثار واضح.
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مقدمة:
من ينظك إىل ثقافة اجملتمع الكوييت بشكل لا ،يداك بشكل جت االختالفات الثقافية بني الشكائح
االجتمالية املتعددة داخته إذ اختتف

الشكائح االجتمالية يف جهواها وأصوهلا وبهلك يف انتمائها املههيب.

فتمخض االختالف يف األصل واجلهوا واملههب لن وجود غكائح اجتمالية رشاهب فيما بينها بسمات ثقافية
مشرتبة من جهة واختتف مع الشكائح االجتمالية بيعض السمات من جهة أخكى وهو األمك الهي غكل لكل
غكحية اجتمالية مسات ثقافية وأاة قوالد التمايا الثقايف داخل اجملتمع .فداخل اجملتمع احملت جند االختالف يف
الشكائح االجتمالية يف األصول ةواء أبان لكبية أ ،غار لكبية وابلتحديد الفااةية .وبهلك جند االختالف يف
اجلهوا القيتية أ ،احلضكية ابإلضافة إىل االختالف يف املههب ةواء أبان االنتماء إىل املههب السين أو املههب
اجلعفكي.
وهها قد جعل اجملتمع الكوييت يتشكل من غكائح اجتمالية بني

أةاةا لت هها االختالف .وميكن

يصك الشكائح االجتمالية وفقا لألصول واجلهوا واملههب داخل اجملتمع الكوييت يف ةتة رقسيمات :الثقافة
الفكلية ذات األصول القيتية العكبية – ةنية املههب والثقافة الفكلية ذات األصول احلضكية العكبية – ةنية
املههب والثقافة الفكلية ذات األصول احلضكية غار العكبية – ةنية املههب والثقافة الفكلية ذات األصول القيتية
العكبية – غيعية املههب والثقافة الفكلية ذات األصول احلضكية العكبية – غيعية املههب والثقافة الفكلية ذات
األصول احلضكية غار العكبية – غيعية املههب (الكنداي  .)،1929 ،1998فاهلجكة إىل الكوي من مواقع
ثالثة جماواة – متثت

يف بالد فاؤس والكافدين واجلايكة العكبية – غكت

نواة الدولة املدنية احلديثة .وبعد بناء

السوا الثالث حتديدا بدأ التحول بشكل نسيب من الوالء لستطة القييتة والعائتة أو األصل إىل الوالء لتنظا.،
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فاجلميع انصهك يف ثقافة جمتمع الدولة بلض النظك لن جهوا أو أصوله أو انتمائه املههيب .إال أن هها االنصهاا
يف جمتمع الدولة مل خيل من وجود متايا ورنايك اجتمال بني الفئات االجتمالية وهو ما أدى – يف بعض األييان
– إىل حتيا لكق وركاغق لفظ ومعتن يف بثار من األييان قائم لت أةاس االنتماء واملواطنة .فربزت رقسيمات
ثقافية لت هها األةاس مولدة وضعا اجتماليا خطارا لت يياة اجملتمع الكوييت لت الكغم من وجود دةتوا
بوييت ةاوى بني املواطنني يف احلقوق والواجيات (انصك .)،1929
ولعل الوضع يف اجملتمع احملت خيتتف بشكل بيار لن بقية دول اخلتيج العكيب لت الكغم من وجود
جمتمعات رقتيدية مشرتبة .فعت الكغم من أن دول اخلتيج العكيب نشأت من خالل بيئات وركوينات اجتمالية
اقتصادية رقتيدية متشاهبة متثت

يف اجملتمع الكلوي واجملتمع الااال يف بعض الوايات واجملتمع اليحكي املعتمد

لت التجااة وصيد األمساك والتؤلؤ واملمتد لت ةايل اخلتيج ( الكميح
التكوينات االجتمالية مل يشأ أن يكةم ركوينا ثقافيا متشاهبا بني الكوي

 )،2332فإن هها التشابه يف

وبقية دول املنطقة .فظهوا رقسيمات

وغكائح اجتمالية داخل اجملتمع احملت جاء ذا طييعة خاصة .وقد يكجع ذلك لعدة لوامل قد ركون أمهها التجكبة
الربملانية والدميقكاطية اليت رتمتع هبا الكوي

وبهلك يكية الصحافة والتعيار اليت ةالدت بشكل بيار لت حتديد

مالمح هه الشكائح االجتمالية وجعت

هلا بياهنا اخلاص واملميا داخل اجملتمع .فف ظل وجود دةتوا يسمح

ابلتعددية الفككية ويف ظل وجود يكية الكأي والتعيار ويف ظل وجود جمتمع مدين رولد من هها النظا ،الدميقكاط
فف ذلك بته نشأت وبكزت خصوصية هله الشكائح االجتمالية يف إطاا الدولة احلديثة ويدودها ورفالت
بطكق متفاورة مع اجملتمع وقضااي .
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ومن أهم القضااي اليت رفالت

معها هه الشكائح االجتمالية قضااي االنتماء واملواطنة اليت بدأت أتخه

يياا مهما وواضحا يف الساية السياةية واالجتمالية داخل اجملتمع وقد بكز ههان املفهومان ومت رداوهلما بشكل
بيار وواضح .ولهلك جاءت أمهية دااةة مفهو ،املواطنة واالنتماء داخل اجملتمع وحتديدا لدى فئة الشياب اليت
رعترب ابياة بناء هها اجملتمع واملؤثك األبرب فيه .فالدااةة احلالية حتاول الرتبيا لت قياس مفهوم االنتماء واملواطنة
لدى الشياب يف اجملتمع الكوييت وابطهما بيعض املتلارات االجتمالية األخكى ذات الصتة .وبهلك الكشف لن
الفكوق يف قيمها لند بعض الفئات االجتمالية.
أهمية الدراسة:
بشكل لا ،فإن قضية املواطنة غلت

يياا بيارا من االهتما ،لت املستوايت واملسااات املختتفة

والسياةية والتشكيعية والرتبوية واالجتمالية أو القانونية( .االنيهاين  )،1993ويكجع راايد أمهية هها املفهو ،إىل
انعكاس ما رطكيه العديد من الكؤى الفككية وما ريديه النظكايت السياةية من ميادئ إنسانية مهمة رولد لت
إثكها أغكال متعددة من الول لدى املواطن دفعه إىل االهتما ،هبا واملطالية بتينيها ورفعيتها يف يياره مما أثك
ذلك بشكل مياغك لت دائكة انتمائه وطكيقة ممااةته لتمواطنة ( .العامك  )،1992وقد ااريط هها املفهو،
اارياطا وثيقا مبيادئ احلكية والعدالة واملساواة واملشاابة الدميقكاطية مما يتم لت العديد من األنظمة أن رداك أمهية
هها املفهو ،وأن روابب رتك امليادئ وأن رفعتها يف يياة املواطن وال رقصكها لت اجملال السياة

بل رتوةع

فيها إىل جماالت لدة باملشاابة الثقافية واالجتمالية واالقتصادية الفكدية واجلمالية( .الايدي  ،1998النيهاين
;،1993 , Keeter, Andolina, Jenkins, & Delli Carpini, 2006, Dalton, 2008
Wattenberg, 2007; Zukin).
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إن العديد من الدول الدميقكاطية ةع

لتمكني ةتوك املواطنة ورككيسه من خالل متكني املواطن من

ممااةة ومشاابة فالتة يف جمتمعه وصوال إىل حتقيق داجة قصوى من االنسجا ،بني املواطنني (العامك ،1992
احلييب  ) Glickmsn, 2008; Faas, 2007 ،1991بما ةع إىل إلداد املواطن وأتهيته ليكون لضوا
مؤثكا وفالال يف وطنه أيخه لت لارقه مهمة اإلةها ،يف احلفاظ لتيه وبنائه يىت يكرقيا معا ةواء بسواء .ومن هها
املنطتق ايتت فككة املواطنة يياا بيارا من االهتما( ،ختيل .)،2338
وقد أاجع احلييب ( )،1991أمهية دااةة موضوع املواطنة إىل ضكواات أةاةية رتيتوا فيما أييت
(ص:)1
 ضكواة وطنية لتنمية اإليساس ابالنتماء واهلوية. ضكواة اجتمالية لتنمية املعكف والقداات والقيم االجتمالية واملشاابة يف خدمة اجملتمع ومعكفة احلقوقوالواجيات.
 ضكواة دولية إللداد املواطن وفقا لتظكوف واملتلارات الدولية.ولعظم هها املفهو ،وملا ميثته من أمهية فقد اةتشعكت معظم الدول واألنظمة العكبية ضكواة رعايا وغكةه
ورككيسه يف نفوس الناغئة وذلك من خالل التنشئة السياةية والوطنية وحتديدا يف الرتبيا لت ردايس مواد الرتبية
الوطنية (العامك  ،1992احلييب  ،1991بوزاين  ،1993غوية  ،1993النيهاين  )،1993بل لن
بعض اليايثني اختال اهلدف الكئيس لتنظا ،الرتبوي يف بل الدول يف أنه من أجل حتقيق املواطنة الصاحلة ورنمية
ةتوك املواطنة بني أبناء اجملتمع ( اجملادي  ،2333احلييب  ،1991غويه ،1993
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 )&Hunter, 2003; 2000; Zukin et al., 2006; Glickman, 2007; Faas, 2008لداجة أن
بعض اليايثني قد لكف الرتبية لت أهنا لتم أو فن صنالة املواطنني الصاحلني( .بوزاين .)،1993
وبشكل خاص ولت مستوى اجملتمع الكوييت فإن أمهية الدااةة رنيع من أمهية هها املفهو ،ورناوله بشكل
بيار لت خمتتف املستوايت السياةية واالجتمالية واالقتصادية يف مقابل قتة الدااةات اليت رناولته يف اجملتمع
العكيب واحملت لت يد ةواء وابلتحديد الدااةات امليدانية .فالدااةة رعترب إةهاما مناةيا لتجانب امليداين الهي
رفتقد املكتية احملتية حتديدا يف هها املوضوع ابإلضافة إىل ركبياها لت غكحية مهمة داخل اجملتمع متمثتة بشكحية
الشياب وه الشكحية السائدة والكيارة داخل اجملتمع واملؤثكة يف صنع القكاا .والغك يف أن ما يايد من أمهية
الدااةة أيضا رتكك التأثارات اليت متك هبا املنطقة العكبية واخلتيجية بشكل لا ،واجملتمع احملت بشكل خاص .فه
– يالغك – ذات أتثار لت معتقدات األفكاد داخل اجملتمع وأفكااهم واجتاهاهتم .فدااةة مثل هها املوضوع يسهم
– بشكل مياغك – يف مسالدة اامس السياةة االجتمالية داخل اجملتمع لت وضع بكامج لمتية رطييقية لتعايا
قيم االنتماء واملواطنة اليت رعترب من ابكز مقومات اإلنتاج داخل اجملتمع.
اهلدف من الدراسة:
ركبا الدااةة احلالية لت مفهوم املواطنة واالنتماء من اجلانب التطييق واملمااس يف ةتوك األفكاد وحتديدا ةتوك
الشياب داخل اجملتمع الكوييت فه حتاول أن ركشف لن االختالفات االجتمالية والثقافية يف حتديد ةتوك
املواطنة واالنتماء لدى غكحية مهمة وائيسة داخل اجملتمع متمثتة يف غكحية الشياب وبهلك حتاول الكشف لن
لالقة ههين املفهومني بيعض املتلارات االجتمالية والثقافية داخل اجملتمع الكوييت فتهدف إىل الوقوف لت بيفية
رفالل غكحية الشياب داخل اجملتمع الكوييت مع الوطن وحميطه ومدى امتالبه لقيم االنتماء واملواطنة اليت رعترب
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لالقة رفالتية بينه وبني اجملتمع الهي يعيش فيه وذلك لتوقوف لت أبكز املشكالت اليت من املمكن أن رؤثك لت
اليناء االجتمال لتمجتمع ورؤثك يف نسيجه .فاليحث يعد حماولة لتكشف لن جاء من اهلوية االجتمالية لشكحية
الشياب الكوييت من خالل التعكض هلهين املفهومني القيمني داخل اجملتمع.
أسئلة الدراسة:
حتاول الدااةة احلالية اإلجابة لن جممولة من التساؤالت ومن مث حتقيق هدف الدااةة .ورتمثل أةئتة
الدااةة يف األيت:
 هل هناك لالقة ذات داللة إيصائية بني قيم االنتماء وقيم املواطنة أببعادها الستة لدى فئة الشياب يف اجملتمعالكوييت؟
 هل هناك لالقة ذات داللة إيصائية بني قيم االنتماء وقيم املواطنة مع بعض املتلارات االجتمالية مثل العمكواملستوى التعتيم

واملستوى املعيش

واملستوى االقتصادي لتفكد؟.

 هل هناك فكوق ذات داللة إيصائية بني الهبوا واإلانث من الشياب يف متوةط قيم االنتماء وقيم املواطنة؟. هل هناك فكوق ذات داللة إيصائية بني املههيني السين واجلعفكي من غكحية الشياب يف متوةطات قيم االنتماءوقيم املواطنة؟.
 هل هناك لالقة ذات داللة إيصائية بني متلار املههب واجلنس والعمك يف حتديد هوية االنتماء الشخصية؟. هل هناك فكوق ذات داللة إيصائية بني غكحييت الشياب من أفكاد العينة (غكحييت األلماا األقل من ةن 12لاما واألبثك من  12لاما) يف معدالت وقيم االنتماء وقيم املواطنة وأبعادها الستة؟.
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املواطنة ....املفهوم:
املواطنة من املفاهيم اليت أخهت يياا بيارا من االهتما ،يف اآلونة األخارة وه رعد من املفاهيم املتجددة
واملتلارة واملتحكبة لت الدوا( ،الوقيان  Ta, 2007 ،1993الشكيدة  ،1991العامك  ،1992اخلش
 .)،1993ولت الكغم من يداثة مفهو ،املواطنة باصطالح فإن املعىن املستهدف منه هو معىن "الوطنية" اليت
رناوهلا الفالةفة واملفككون االجتماليون ( )Giddens, 1991ييث بني الشكيدة ( )، 1991االختالف بني
مفهوم املواطنة والوطنية فأغاا إىل أن "املواطنة ه اإلطاا الفككي والنظكي لتوطنية مبعىن أن املواطنة لمتية
فككية والوطنية ه ممااةة" (ص  .)1وقد ااريط ظهوا هها املصطتح (املواطنة) ورطوا يف يدثني مهمني متاامنني
يف الفرتة نفسها رقكييا مها اإللالن والتصديق لت دةتوا الوالايت املتحدة األمكيكية ةنة  ، 2188مث اإللالن
لن يقوق اإلنسان واملواطن يف فكنسا ةنة  ، 2183فمفهو ،املواطنة من خالل ما جاء به إلالن االةتقالل هو
أن الناس متساوون وأن هلم يقوقا أصتية فيهم منه ختقهم وأن الشعب هو صايب السيادة وهو ما جاءت به
ميادئ الثواة الفكنسية فأصيح مفهو ،املواطنة مينيا لت فككة الشعب صايب السيادة وفككة وجود يقوق
أةاةية لتفكد بإنسان أوال وبمواطن من أبناء الشعب اثنيا (الشكيدة  ،1991الوقيان  ،1993بوزاين
.)،1993
وقد طكأ لت هها املفهو ،العديد من التطواات والتحديثات بان

يف اللالب رصب يف اجتا روةيع

قالدة املواطنة فاملواطنة قضية التيااية قابتة لتتطوا واالارقاء بما أهنا قابتة لتهيوط والتقتيص فاألمك حمكو ،بنوع
العالقة بني الفكد والنظا ،احلابم ألن الشعوا ابملواطنة يشتد ويقوى إذا مت متكني املواطن من احلصول لت يقوقه
واةتجيب حلاجاره األةاةية والعكس صحيح( .ليدا هلل اللكيب  )،1993ومل يتضح هها املفهو ،ويتيتوا من
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النايية النظكية إال ةنة ( )، 2348بصدوا اإللالن العامل حلقوق اإلنسان وواجياره الهي التمدره اجلمعية
العامة لألمم املتحدة وذلك ابلتأبيد نظكاي لت هه احلقوق والوجيات أما لت أاض الواقع واملمااةة الفعتية
فال راال بعض الصعوابت والعقيات اليت رعرتض هها املفهو ،ورواجهه العديد من التحدايت يف بثار من اليتدان
وحتديدا اليتدان العكبية( .اخلش

 )،1993وإذا ما رتيعنا الدااةات العكبية اليت رناول يف ثناايها مفهو ،املواطنة

وجدانها حمدودة وال رتناةب مع أمهية هه القضية وركاد ركبا غالييتها لت اإلطاا الفككي والنظكي هلها املفهو،
لت لكس الدااةات األجنيية اليت يكبا معظمها لت بكامج لمتية التنفيه وآلياره وأةاليب التقومي والقياس.
(العامك .)،1992
والبد من اإلغااة إىل أن هناك نداة يف الدااةات امليدانية اليت رناقش متلارات الدااةة بشكل مياغك أو
جائ

إال أن اةتنياط بعض املفاهيم قد يكون مفيدا لتجديد ما ةيتم مناقشته يول مفهو ،املواطنة .فعت الكغم

من القدا الهي يتمتع به مفهو ،املواطنة من ييوية وحتكك لت مك الامن فإنه ال ياال مفهوما إغكاليا رتياين يوله
التحتيالت ومل رنته النظكية السياةية إىل اأي أخار يوضح ماهيته ومن مث ال راال ختتتف يف حتديد معامله
ومضمونه العديد من األنظمة السياةية واأليديولوجيات الفككية ومل يتوصل إىل رعكيف جامع مانع له .ييث
رشار الكنداي ( )،1991إىل وجود ما يناها من  999رعكيف لتمواطنة إال أنه ال يوجد ذبك لكتمة (املواطنة)
يف املعاجم العكبية التقتيدية ولكن روجد غكوح لكتمات مثل (وطن روطني واطن الوطن مواطن اخلش
 )،1993فقد رعددت ورنول

رعكيفات املواطنة لدى الدااةني هله القضية ولكن اللاليية أبدوا أن هها

املفهو ،حيمل أبثك من جانب أو بعد يف رفسار  :ةياةيا بان ذلك اليعد أو قانونيا أو وجدانيا ولاطفيا أو امنيا أو
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فككاي أو رفالتيا من خالل املمااةة واملشاابة( .الوقيان  ،1993الشكيدة  ،1991احلييب ،1991
العامك  ،1992مشس الدين  ،1998جالمنه  ،1993ةكاج د.ت اللكيب .)،1993
إن معظم الدااةات واألدبيات اليت رناول

مفهو ،املواطنة يددت العديد من األبعاد يف روضيح معنا

وقد ااأتينا يف رناوهلا هلها املفهو ،أن جنائه حبسب بل بعد فاملواطنة يف بعدها السياة التربت اابطة ةياةية ال
رقو ،لت أةس لكقية أو دينية إمنا ه نتاج لألنظمة الدميقكاطية احلديثة اليت أفكزهتا الدولة القومية لرب دةارارها
(الوقيان  .)،1993أما يف اجلانب القانوين فقد قصد بهلك داجة التاا ،املواطن ابلواجيات واحلقوق وفق نظا،
الدولة املتيع أو التوجهات األيديولوجية أو اآلليات الدميقكاطية اليت رنظمها ووفق ما يفكضه لتيه انتماؤ ووالؤ
لوطنه( .الشكيدة  ،1991الوقيان  ،1993ليدا هلل د.ت النيهاين  )،1993أما من وظف اجلانب
الوجداين والعاطف يف رعكيفه لتمواطنة فقد قصد بهلك رتك املشالك الوجدانية والعاطفية واالنتماء الهي ميتتكه
الفكد لألاض اليت يقيم لتيها وألفكاد اجملتمع الهين يعيش معهم ييث جيد الفكد فيه ذاره بعد أن يتم إغياع ورتيية
ايتياجاره ومتطتياره الشخصية والعائتية واحلفاظ لت بكامته وإنسانيته ومن مث يدفعه هها الشعوا إىل التفاين
والهود والدفاع لن الوطن واالةتمارة يف الدفاع لن احلكية الفكدية واجلمالية( .الشكيدة Primoratz, ،1991

 2006ولد ختيفة .)،2383
وهناك من أغاا إىل اليعد األمين يف رفسار مفهو ،املواطنة وأاجعها إىل الداجة العالية اليت يصل إليها
املواطن يف انتمائه إىل الدولة بيديل لن االنتماء لتقييتة أو العشارة أو الطائفة أو املتة ييث يرترب لت ذلك
االنتماء جممولة من املعايار واحلقوق والواجيات لكل من يتمتع هبه الصفة بالدفاع لن الوطن والنظكة إىل
األخك وصيانة املكافق العامة واحلكص لت املصتحة الوطنية وإدااك املواطن لواجياره يف التصدي لتتحدايت اليت
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رواجه الدولة (  Arad, Alon, 2006العامك  .)،1992بما حيكص املواطن من خالل هها اليعد لت
رلتيب االنتماء الوطين لت االنتماء الطائف والقيت

ورككيس ذلك ةتوبيا يف املمااةات اليومية وإذا مل يتم بل

ذلك ومل يتتا ،املواطن هبه املعايار فإنه يقو ،بتاويك املواطنة وحتويكها وحتكيفها (مشس الدين .)،1998
بما أن هناك العديد من اليايثني الترب اليعد الفككي أةاةا لتفسار املواطنة ييث أبد أنه ال ميكن
التياا هها املفهو ،نتاجا لفكك وايد بل هو نتاج جهوا فككية ونظكايت ولقائد فككية وظكوف متعددة أةهم
يف رشكيته ةواء لت املستوى احملت أو القوم أو الدويل .فاملواطنة من هها املنظوا مواوث خاص لإلنسانية بافة
بما أنه ميثل ايتة اليحث اليشكي لتوصول إىل داجات لتيا من االةتقكاا والككامة وأنه نتاج يكبة أفكاا رنظارية
ذات مسااات طويتة رنشد االةتقاللية يف أبعادها املختتفة( .الوقيان  ،1993بوزاين  .)،1993وجتدا
اإلغااة إىل أنه لت الكغم من أن هها املفهو ،ذو صفات وخصائص لاملية مشرتبة فإن مضامينه التفصيتية متثل
نتاج الييئة الثقافية والوطنية لتدولة ييث إنه يؤبد االختالفات بني األفكاد والتعايش معهم وايرتامهم ومينح
الشكلية لتتعددية مع خصوصية ايتفاظ بل طكف بعاداره ورقاليد ومنط يياره وهها ما أبد العديد من
اليايثني (الوقيان  ،1993اللكيب .)،1993
وهناك من لكف املواطنة من منظوا املمااةة ييث التربها انعكاةا لداجة رفعيل إيساس الفكد ابملواطنة
من خالل الفعل واملمااةة ييث التربها انعكاةا لداجة رفعيل إيساس الفكد ابملواطنة من خالل الفعل واملمااةة
ةواء لتعمل السياة أو امليداين .فاملواطنة ال رولد مع الفكد بل يتم ابتساهبا ورنمو رداجييا من خالل التنشئة
االجتمالية أو من خالل وةائل اإللال ،والتجكبة االجتمالية ومن مث فه ليس مفاهيم جمكدة أو ليااات ركدد
دون ول جبوهكها بل ه ةتوك وممااةة فاملواطن هو الهي يشااك يف يكم بالد (احلييب  ،1991اللكيب
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 ،1993النيهاين  )Sherrod, Flanagan& Youniss, 2002 ،1993ومين القول :إن جوهك املواطنة
يكمن يف قضيتني أةاةيتني مها :مشاابة املواطنني الفالتة يف احلكم لت قالدة الشعب مصدا الستطات ويتم
ركمجتها من خالل العمتية الدميقكاطية إضافة إىل اةتشعاا األفكاد وممااةتهم لوجود اإلنصاف واملساواة بني مجيع
املواطنني من خالل احلياة اليومية يف لالقتهم مع األنظمة والقوانني (جالمنة  ،1993زيدان ،1992
اللكيب .)Kavalevan, 2008 ،1993
فاملواطنة رعكف لت أهنا املشاابة الفالتة واإلجيابية يف صنع القكاا واملساءلة واحملاةية والشفافية( .مشس
الدين  ،1998النيهاين  )،1993بهلك قدم

(بافاليفن) رعكيفا يديثا لتمواطنة يتداج يف ضمار الفكد

وذاره لت النحو التايل :أوال :ينطتق الشعوا ابملواطنة من مشالك وانفعاالت جياغة من خالل أتبيد الفكد لتثواب
التااخيية لوطنه واإلميان هبا والعشق الواضح لتموطن األصت الهي منا فيه وبل ما حيتويه من اتايخ ومكان ركلكع
فيه وبل ما يتضمنه من ذبكايت خاصة به .اثنيا :رنمو مشالك املواطنة ابإليساس بتنمية هها الوطن ورطويك
وأبمهية بهل اجلهد واملشاابة الفالتة والسع إىل رطويك  .اثلثا :أييت غعوا الوالء واالنتماء والفخك هبها الوطن وهنا
رولد املواطنة الصادقة واحلقة ومن مث رربز يف هه املكيتة أمهية الدولة يف أتبيد هها الشعوا ورفعيته لدى مواطنيها
ويف املكيتة الكابعة :رظهك املواطنة الهارية أو الشخصية اليت رعترب النواة لتمواطنة ييث يتكون ويتولد غعوا
االنتماء والوالء واحلب هله األاض واملكيتة األخارة ه ركمجة هه املشالك واالنفعاالت إىل أفعال وةتوبيات
ومسات ظاهكة لت الفكد مما يرتك أثك واضحا لت اجملتمع وبني أفكاد  )Kavalevan, 2008( .وهها اليعد أمسا
الكغيدي ( )،2338ابليعد النفس لتمواطنة الهي يتمثل يف الشعوا ابلوالء واالنتماء لتوطن ولتقيادة السياةية
بمصدا إلغياع احلاجات األةاةية ومحاية الهات من األخطاا املصارية.
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هها وقد لكف املوةولة العكبية العاملية ( )،2331مفهو ،املواطنة أبنه" اصطالح يشار لت االنتماء إىل
أمة أو وطن" (ص  )922أما قاموس لتم االجتماع فقد لكف املواطنة أبهنا "مكانة أو لالقة اجتمالية رقو ،بني
فكد طييع وجمتمع ةياة (دولة) ومن خالل هه العالقة يقد ،الطكف األول (املواطن) الوالء ويتوىل الطكف
الثاين احلماية ورتحدد هه العالقة بني الفكد والدولة لن طكيق أنظمة احلكم القائمة( .غيث  ،2332ص
 .)21أما دائكة املعااف الربيطانية فعكفتها لت أهنا " لالقة بني فكد ودولة بما حيددها قانون رتك الدولة ومبا
رتضمنه رتك العالقة من واجيات ويقوق – متيادلة – يف رتك الدولة متضمنة مكرية من احلكية مع ما يصاييها
من مسؤوليات" (ليد هللا د.ت :ص .)3
من الضكواي أن نداك أن مفهو ،املواطنة متحكك قد يضيق وقد يتسع يضيق ليقتصك لت خنية ويتسع
ليشمل خنيا وقد ياداد ارسالا ليشمل بل املنتمني إىل الدولة .فالتطوا الهي اةتجد لت هها املفهو ،بان – يف
اللالب – يف اجتا روةيع قالدة املواطنة من خالل السماح لشكائح وطيقات من اجملتمع مبمااةة يقوقهم
والتوةع يف ذلك لشمول بل األفكاد من النايية العمتية موازاي لتتطوا احلاصل يف ارساع قالدة املشاابة وجند منوا
هلها املفهو ،يف اجتا حتول الستطة واختاذ القكاا ييث يؤبد هها املفهو ،أن الستطة واختاذ القكاا البد أن يتحول
من يد غخص وايد إىل يد لامة املواطنني وفق اآلليات الدميقكاطية( .اخلش

 ،1993اللكيب .)،1993

ويتخص غيث ( )،2332اأي متخصص العتو ،االجتمالية ابلتياا املواطنة جممولة االلتاامات املتيادلة بني
األغخاص والدولة.
من جممل ما مت لكضه من مفاهيم وأبعاد لتمواطنة ميكننا أتبيد أمهية هه القضية وما متثته من حتد بيار
يواجه الدولة احلديثة فإذا مل رتمكن الدولة من بناء مواطن فالل ومسئول ومداك وواع لواجياره ويقوقه ومشااك
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يف احلكم فإهنا ةتنجكف إىل أوضاع وأغكال خمتتفة من الفكقة ورشت الوالءات واالنتماءات الضيقة اليت ةتحتل
– ابلتأبيد – األولوية لت يساب الوطن واملواطنة واالنتماء فالدولة احلديثة ه مشكوع جمتمع متكامل ولت
الكغم من وجود مؤةسات لتحكم ودةتوا وجيش وقانون فإنه جيب أن يتحقق رفالل ورعاون وثيق بني املواطنني
الهين هم مصدا الستطات ييث يقول الفااايب" :ال دولة فاضتة دون مواطن فاضل" (جالمنة  ،1993مشس
الدين .)،1998
فاملواطنة رعين الوالء ورعين االنتماء ورعين احلفاظ لت الويدة الوطنية ورعين االلتااز ابهلوية الوطنية فه
مفهو ،يشمل مجيع املفاهيم ذات الصتة .ولكن يايد مفهو ،املواطنة لت هه املفاهيم يف أنه يعرب بشكل مياغك لن
يقوق وواجيات :يقوق املواطن من وطنه وبتد الهي ينتم إليه اليت يفرتض أن رقو ،لت ميدأ العدالة
االجتمالية واملساواة والعطاء ويف املقابل واجياره حنو هها اجملتمع وحنو هها الوطن من يب ومحاية والهود لنه ضد
األخطاا والعمل واجلد واالجتهاد واحملافظة لت ممتتكاره ومدخكاره وأمواله والسع حنو افعته واإلةها ،حنو رقدمه
ومنو  .فاملواطنة هنا ماه إال لالقة متيادلة بني الفكد واجملتمع وهه العالقة رتجسد يف جممولة من العالقات
االجتمالية والستوبية اليت ركبط الطكفني .فمفهو ،املواطنة احلقة ه ما رضمنه الدولة لتفكد – من خالله – من
لدالة اجتمالية وحتقيق قدا من املساواة ويف املقابل ه لمل وجهد وةتوك اجتمال يقابل هها العطاء من
الدولة فاملواطنة لالقة اجتمالية رقو ،بني الفكد واجملتمع أو الدولة ييث رفرتض هه العالقة يقوقا دةتواية
وواجيات منصوصا لتيها قانوان هتدف يف مجتتها إىل حتقيق مقاصد مشرتبة ومتيادلة بني الوطن واملواطن من جهة
وبني املواطنني أنفسهم من جهة أخكى .فاملواطنة وفقا لهلك ةتوك وهها الستوك ال ميكن أن يتعاز ما مل ركن
هناك قيم اجتمالية ركريط به .فاملواطنة – وفقا لهلك – جممولة من القيم االجتمالية.
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أسباب بروز مفهوم املواطنة:
إن بكوز مفهو ،املواطنة يف اخلطاب الوطين والقوم لتعديد من األنظمة العكبية واإلةالمية له ما يربا من
أةياب يف اآلونة األخارة فالعديد من املتلارات واأليداث واألوضاع اةتجدت لت الساية بان هلا أثك واضح
لت بكوز هها املفهو ،بل العديد من الدول العكبية واإلةالمية أخهت رداك مدى خطواة رتك التطواات
والتأثارات السكيعة واأليداث املتاليقة لت قيم مواطنيها وميادئ ولادات ورقاليد املك الهي ولد لديها غعواا
ابخلوف والقتق .فالعديد من املتلارات – ويف مقدمتها اهلالة اإللالمية اللكبية وما ريثه من اجتاهات وأااء وأفكاا
وأمناط رفكار – قد ال رتفق بل رتعااض بشكل صااخ مع العديد من قيم اجملتمعات العكبية واإلةالمية وميادئها
وثقافتها( .احلييب  )،1991يف املقابل جند أن هها التحدي اهلائل والكيار الهي يواجهه املواطن يوابيه قصوا
ولجا واضح وةتيية بيارة يف األدواا والوظائف اليت جيب أن متااةها العديد من مؤةسات اجملتمع الثقافية
والتعتيمية وما جيب أن رؤديه ورقو ،به من رشكيل ورنمية لتول لدى املواطن ابألهداف واللاايت اليت رقتضيها
ورسع إليها الدولة (النيهاين  .)،1993هها وقد اختال العامك ( )،1992أهم املتلارات اليت هلا أتثار واضح
لت بكوز مفهو ،املواطنة مما اةتدل الرتبيا لت هها املفهو – ،يف اآلونة األخارة – يف األموا التالية :رليار
موازين القوى وةيطكة القطب األويد ظهوا التكتالت السياةية واالقتصادية رنام اليىن االجتمالية احلاضنة
لتفكك التيربايل ليوا احلدود اجللكافية والسياةية لت اجلسوا اليت مدهتا ركنولوجيا االرصال االنفتاح اإللالم
(اإلنرتن ) القصوا الواضح يف دوا مؤةسات اجملتمع الثقافية والتعتيمية يف رشكيل الول

الوطين لدى األفكاد

(ص  )2بما أبد النيهاين ( ) ، 1993يف دااةته بعض العوامل بلياب الدوا الفالل لتمؤةسات الرتبوية يف
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التشجيع لت املشاابة يف األلمال التطولية اهلادفة إىل خدمة الوطن واملواطن وقتة ركبيا املناهج الدااةية لت
موضوع املواطنة.
بل هه األةياب جمتمعة بان هلا األثك الفالل واملؤثك واملياغك يف إدااك العديد من الدول العكبية خلطواة
هه املتلارات لت ميادئ املواطن وفكك ولت والئه وانتمائه مما اةتدل التعامل معها جبدية ولد ،جتاهتها بل
ضكواة دااةتها ورشخيصها واةتيعاهبا بشكل واضح والتعامل معها وحمصتة بل ذلك متثل يف بكوز قضية املواطنة
وراايد االهتما ،هبا.
أسس مكونات املواطنة:
بما ةيق اإلغااة إليه فإن املواطنة ال رعترب مفهوما نظكاي جمكدا لاما أو أفكااا مثالية بعيدة لن التطييق
واملمااةة بل ه مفهو ،لمت إجكائ
ممااةته بشكل فعت ولمت

ال ميكن أن يكةخ يف أذهان املواطنني ووجداهنم ونفوةهم إال من خالل

وحتقيقه وركمجته لت أاض الواقع .ولك نيين مواطنا صاحلا يتمتع بشعوا وإيساس

لال وصادق ابملواطنة البد من روفار مناخ لا ،يتسم ابلعدالة بميدأ ويقو ،لت االيرتا ،املتيادل ورقديك بكامة
املواطن ومنحه احلكية وال غك يف أن هه الضماانت األةاةية ركفل لتمواطن يياة بكمية ولت ضوئها يشعك
ابلتقديك وااليرتا( .،ةكاج د.ت) .فاملواطنة رقو ،لت مكوانت البد من ابتماهلا لك رتحقق بشكل ةتيم لت
أاض الواقع ومن هه املكوانت:
 -2االنتماء وهو االنتساب احلقيق لتوطن فككا ولمال وبكوز مشالك التضامن والوالء لتوطن واملواطنني.
 -1احلقوق اليت ركفل لتمواطن يياة بكمية من يكية ومساواة ولدل والاية صحية ورعتيمية وروافك مشالك العدل
واإلنصاف.
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 -9الواجيات املرترية لت بل مواطن بايرتا ،النظا ،والدفاع لن الوطن واملسامهة يف رنميته واحلفاظ لت ممتتكاره
والعديد من الواجيات األخكى.
 -4املشاابة اجملتمعية ورويد الفكك واالنتماء لتتاايخ يف املاض واملستقيل لالوة لت املشاابة الفالتة يف األلمال
التطولية والتصدي لتشيهات ورقوية أواصك اجملتمع ورقدمي النصيحة.
 -2االغرتاك يف القيم العامة من لادات رقاليد نظم لقائد وقوانني اجملتمع وااللتاا ،ابألخالق العامة باألمانة
واإلخالص والصدق والتكافل( .احلييب  ،1991ص  29-1غوية  ،1993ص .)1
ويف السياق نفسه يدد النجاا ( )،1999األةس التالية لتحقيق املواطنة (ص :)9
 أن يدين الفكد ابلوالء ويشعك ابالنتماء إىل الدولة وأن رتتا ،الدولة يف املقابل بتوفار احلماية واألمن لتفكد مبوجبلقد اجتمال أو ديين أو بتيهما.
 أن حيدد العقد املرب ،أو املتفق لتيه لكفا احلقوق والواجيات املرترية لت الطكفني لمال مبيدأ املساواة أما،القانون وأي إخالل هبها امليدأ هو إخالل يف ابن أةاة من أابان ميادئ املواطنة.
 حتقق املواطنة لتفكد بامل األهتية من خالل مشاابته يف اجلمالة الوطنية واملواطنة رعين أي فكد حيمل جنسيةالوطن الهي يعيش لت أاضه ورفكض لتيه واجيات ويتمتع حبقوق غأنه غأن اآلخكين دون التياا لتون أو
اجلنس أو العكق أو الدين.
 يعكف املواطن يقوقه وواجياره بواةطة لمتيات التنشئة االجتمالية والسياةية وآلياهتا وإبدماجه ومشاابته يفيياة اجلمالة والشأن العا.،
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ويف دااةة ميدانية ألدها (مكبا املتك ليد العايا لتحواا الوطين) لت لينة من الشياب السعودي أغاات
نتائجها إىل أن أةس مفهو ،املواطنة رتمثل يف ةيعة لوامل مت ركرييها رصالداي حبسب داجة التقاد لينة الدااةة
وقنالتها أبمهيتها وقد ايتل لامل "الفخك واالنتماء لتوطن" املكبا األول يتيه "حتسني صواة الوطن يف اخلااج" مث
" اإلخالص يف العمل" مث "التصدي لتشائعات" مث " احملافظة لت املكافق واملمتتكات العامة" مث " االلتاا،
ابألنظمة والقوانني" مث " املسامهة ابأللمال التطولية" .بما أغاات الدااةة نفسها يف موضع أخك إىل أةس
أتصيل املواطنة لدى الشياب السعودي وقد أبدت الدااةة لامل "الرتبية األةكية" بأةاس مث "رفعيال مشاابة
الشياب يف اجملتمع" مث دوا "املداةة" وأخارا جانب "التولية اإللالمية"( .مكبا الدااةات واليحوث والنشك
.)،1991
املواطنة...حالة الكويت:
إن الرتبيية السكانية والتشكيل السكاين الهي أةس وبون لتيه دولة الكوي ميين لت أةاس رعددية
لكقية متنولة قادمة من لدة دول جماواة لتشكل يف جممتها اجملتمع الكوييت هها الوضع القائم لت التعددية أفكز يف
املواطنة ويتجت ذلك من خالل مشااباره وممااةاره ومسامهاره يف العديد من مناي احلياة االجتمالية والييئية
والصحية واالقتصادية والكايضية إال أن هناك لاوفا وضعفا واضحا لدى فئة الشياب لن ملشاابة يف احلياة
السياةية والشأن العا . ،وهها األمك ال يعترب غأان خاصا بل يعد ظاهكة لاملية (  )Glickman, 2008ييث
يطتق لتيها بعض الدااةني مصطتحات متعددة منها "الالمياال املدنية" ويقصد هبا العاوف لن االنتخاابت
والستيية ولد ،لتفالل واملشاابة يف احلياة السياةية أو "انعدا ،لول " أو " ركاجع حلس الوطين" أو "االغرتاب
احلضااي" وبل هه ملصطتحات رعكس أيوال الشياب العكيب وواقعه وحتديدا يف جانب التفالل واملشاابة يف
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احلياة السياةية .ولكن هها العاوف له ما يربا من أةياب فعد ،التوافق بني ما ميتتكه لشياب من اغية وول
وبني ماهو معكوض لتيهم يف الواقع الفعت

وأبي يال من األيوال ال ميكن التياا هه املسألة مشكتة انتماء أو

وطنية أو افض لتمجتمع (الايدي .)،1998

اابع هه القضااي اليت رشد االهتما ،لترتبيا لت هه الفئة ه قضية ال رقل أمهية لن ةابقاهتا من
القضااي بل هلا أتثار فالل ومؤثك لت جيل الشياب رتمثل يف التطوا والثواة التكنولوج احلديثة واالنفتاح السكيع
لت العامل والتواصل املياغك مع العديد من الثقافات املختتفة يف دول العامل .وهها الوضع قد يعترب ةاليا ذا يدين
فإذا ما أدابنا أن هناك جوانب إجيابية يكتسيها الشياب من جكاء هها االنفتاح والتواصل املياغك مع الثقافات
األخكى بايرتا ،الكأي األخك وايرتا ،التعددية الفككية واحلكية املسئولة والعديد من الستوبيات اإلجيابية فإن
هناك حماذيك وأتثارات ةتيية يتحتم لتينا إداابها ودااةتها من اجل معكفة يجم وداجة أتثارها لت الشياب ولت
هويتهم الوطنية وضيابية مفهو ،املواطنة لديهم ( . )Hermans, 2007فعت ةييل املثال ما رعكضه غيكة
االنرتن من منتدايت أتةك الشياب واهتمامهم بتنولها واختالف مقاصدها وميكن لقول إهنا ختق نولا جديدا
من املواطنة بل ميكن التيااها "مواطنة بونية" ملا يتمتع ألضاؤها من يقوق بامتة وال رعترب يككا لت فئة معينة
9باجلنسية واالنتماء) بما أهنا ردغدغ الكغية اجلاحمة لدى الشياب لالنفتاح (الايدي  )،1998ومكمن خلطواة
هنا يف أن املكيتة العمكية اليت ميك هبا الشياب رعترب مكيتة يتم فيها رشكيل القيم واالجتاهات وقابتيته اليتواء
أفكاا وميادئ قد ال رتفق مع ما يؤمن به اجملتمع  ،قيم وميادئ لالية .وهها األمك ال يقتصك لت غيكة اإلنرتن
ويسب ولكن نواجهه يف االنفتاح لثقايف لتوةائل اإللالمية األخكى املتعددة املكئية واملسمولة واملقكوءة اليت
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ختاطب الشياب مياغكة دون يواجا ورثار بعض القضااي اليت متس اجملتمع بشكل مياغك وقد ،لتشياب بعض
التفسارات والتأويالت املضتتة وغار الدقيقة مما يرتك أثكا واضحا لت مفهو ،املواطنة لديهم(.العامك .)،1992

وقد أوضح نتائج دااةة ميدانية لن الشياب السعودي "أن االنفتاح اإللالم وما يقدمه من أطكويات
ايدث نولا من االختالل واالضطكاب فيما يعتقد الشياب من قيم وما يؤمن به من مفاهيم وقنالات وما بنا
من اجتاهات يف بنية الول والصوا الههنية لدى الشياب السعودي لن بعض املفكدات املكريطة ابلتعددية واالنفتاح
لت األخك وحلكية واملشاابة السياةية وما وقع يف ضمار اجملتمع من مفاهيم وقنالات ةياةية وثقافية واجتمالية
وهها يدل لت أن االنفتاح وضع الشاب السعودي لت لتية األزمة الفككية ويالة من الصكاع الفككي
واإليديولوج بني التيااات الفككية والعقدية املوجودة يف الساية السعودية" (العامك 1992ص .)13
لها نؤبد أن أي قصوا أو ختل يف رعامتنا مع هه القضااي األابع املهمة ةنجد أن أتثار وصدا ال
يقتصكان لت قيم ملواطنة لدى غيابنا بل ةيتعدى ذلك ليتلتلل وينخ يف بناء اجملتمع وينخك قوالد وثوابته بل
األمة أبةكها .ولك نتمكن من مواجهة هه التحدايت والتصدي هلا وأتبيد مفهو ،املواطنة لدى الشياب ورفعيته
لمتيا يطكح الايدي ( )، 1998بعض اإلجكاءات اليت من غأهنا أن رعاز هها ملفهو ،يف نفوس الشياب ورتمثل
يف األموا التالية :وضع إةرتاريجية لتفعيل مشاابة الشياب يف احلياة السياةية ومتكينهم لمتيا لن طكيق مسالدهتم
من رنمية بفاءهتم وابتساب الثقة وااللتداد بهواهتم وقدااهتم لت أخه املياداة والثقة هبم وبقدااهتم ودواهم يف
املسامهة يف يياة اجملتمع ورعديل موقف الكياا جتا الشياب واأليكا ،الفوقية املعيااية ابلتيااهم قصكا أو غار
أبفاء وهم حباجة إىل وصاية دائمة( .ص ص .)22-9
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ويف السياق نفسه جند أن بيان القاهكة ( )، 1998الهي صدا إثك لقاءات لدة مع الشياب العكيب
القيادي وابا يف حمتوا لت رفعيل دوا الشياب يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتمالية قد انغد املتوك
والكؤةاء العكب واامس السياةات التنموية األخه ابألموا التالية (ص ص :)1-2
 ردايب الشياب لت مهااات املواطنة وواجياهتا ويقوقها. إجياد فكص لمل دائمة وبافية الدخل لتشياب. رفعيل مشاابة الشياب العكيب يف إجناز أهداف التنمية العكبية الشامتة. التياا مشاابة الشياب مبعناها الشامل يقا من يقوقهم األصتية. رعايا املشاابة اجملتمعية لتشياب العكيب وخباصة املشاابة السياةية.إاتية فكص أوةع ملشاابة الشياب يف النشاطات اإلقتيمية املؤةسية . هتيئة فكص مشاابة الشياب يف نشاطات الربملان العكيب االنتقايل والربملاانت الوطنية. رعايا التثقيف والتدايب لت يقوق اإلنسان واملمااةة الدميقكاطية ورعميق ثقافة املياداة والتطوع واملسئولية. -مشاابة الشياب يف صياغة السياةات العامة ورنفيهها ورقييمها وردليم االجتا حنو الالمكباية.

لها ال بد أن يستشعك الشاب أن املواطنة ه مشاابة ودوا فالل يف رناول القضااي العامة ومعاجلتها
وليس قكااات رفكض لتيه وينصاع غت رنفيهها .وخنتم مبقولة خلالد حممد خالد ( )، 2389يف بتابه اليدء بان
الكتمة ييث خلص مفهو ،املواطنة يف هه العيااة" :إن الفكد بتما أيس أن وطنه حيتاجه ويعتمد لتيه وأنه
بهاره ميثل ضكواة يية ألمته وان مكانه يف الصف مهم يكن حمدودا فإنه يسد ثلكة وحيم بياان … انطتق
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قوا يف هتتل وأنعش اهتمامه يف إصكاا وبهلك ينمو يف األفكاد واجب االهتما ،بيالدهم وقضاايها فيصيحون
مواطنني ابحلقيقة ال ابجملاز" (ص .)229

القيم االجتماعية:
هناك رعكيفات متعددة لتقيم االجتمالية وقد أةهب العديد من اليايثني يف رناول هها املفهو ،من
منطتقات حبثية خمتتفة .وقد خص اليايثون هها املفهو ،ابلعديد من الدااةات والتحتيل حبثا لن التعكيف ومصادا
هه القيم وطكق ابتساهبا وأنوالها وغارها من األبعاد األخكى ذات الصتة .ولعل القيم ختتتف يف طييعتها من
جمتمع إىل أخك ومن ثقافة غت أخكى .فمن اجلانب الثقايف لتقيم العكبية رناول بكبات ( )،1998مفهو ،القيم
بشكل لا ،لت أهنا جممولة من املعتقدات اليت يتمسك هبا الفكد وةتوك يعترب مفضال وهه القيم رستمد ثقافة
اجملتمع ورشكل مصداا لتمعايار والتصكف اإلنساين.

ورقو ،لدة مؤةسات بدوا ائيس يف رنمية نظم القيم لند األفكاد .فاألةكة – لت ةييل املثال – انقتة
ائيسة لتقيم االجتمالية وركريط مع بقية املؤةسات االجتمالية بقيم لامة ابإلضافة إىل أهنا رنفكد لنفسها بنظا،
خاص من القيم (ةنو  .)،2332ومن منطتق التداخل الثقايف بني الكياانت االجتمالية املختتفة اليت ريدأ من
الفكد ورنته بثقافة العوملة جند أن هناك لمتية أتثك وأتثار حتدث بني هه الكياانت املتعددة مثل األةكة والعائتة
والعشارة والقييتة والكيان القطكي املسم ابلدولة ومن مث اجملتمع العامل

فهناك لمتية أتثار لكسية حتدث بني

هه الكياانت ورداخالت ثقافية متعددة حبكم االرصال الثقايف فتتأثك منظومة القيم اخلاصة ابجملتمع (الكنداي
 .)،1929فهناك جممولة من القيم اجملتمعية اليت ركريط مبفاهيم املواطنة والوالء واالنتماء .فهناك قيم اجتمالية
اقتصادية ةياةية دينية مجالية ركريط بقيم املواطنة واالنتماء .فهناك قيم التسامح والتعاون ويب اخلار والعالقات
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الطيية والدلم االجتمال

واحلفاظ لت املال العا ،واحلفاظ لت املكافق العامة وركغيد االةتهالك وركغيد

الكهكابء واملاء والتصوي

ابالنتخاابت لت أةاس الكفاءة وايرتا ،القانون وايرتا ،لتماء الدين وايرتا،

املهاهب وايرتا ،الدايانت األخكى واحلكص لت نظافة الشااع ومكالاة الهوق العا ،يف املتيس وغارها من القيم
اليت ركريط مبفهو ،املواطنة واالنتماء .فجميع هه القيم يتم ابتساهبا من خالل املؤةسات االجتمالية املتعددة
داخل اجملتمع.
منهجية الدراسة:
أوال – عينة الدراسة:
لقد مشت

لينة الدااةة  112مستجييا ومستجيية من فئة الشياب وركاوي

ألمااهم بني 12-21

لاما ( 983من الهبوا  191من اإلانث) .وقد بتغ متوةط أفكاد العينة ( 19.34ع=  .)1.92واجلديك
ابلهبك أن هه العينة اليت اةتخدم يف هه الدااةة جاءت من لينة أبرب وأبثك مشولية لدااةة خاصة ابجملتمع
احملت  .وقد اةتخدم اليياانت اخلاصة بفئة الشياب حتديدا هله الدااةة ولتحقيق أهدافها .وقد مت اختياا العينة
لن طكيق العينة غار العشوائية .وقد اول أن ركون العينة ممثتة لتمجتمع الكوييت جبميع فئاره وغكائحه االجتمالية
ومن احملافظات الس

وقد جاء التطوع لإلجابة لن أداة الدااةة هو األةاس وذلك لضمان قدا مناةب من

صدق اةتجابة املفحوصني .هها وقد جاءت اةتجابة امليحوثني بداجة بيارة وخاصة أنه قد طتب من امليحوث
قيل رطييق الدااةة أن ييني إذا ما بان لديه اغية يف املسالدة يف اإلجابة لن أداة الدااةة .واجلدول ( )2يوضح
خصائص العينة.

42

قيم االنتماء الوطين واملواطنة...

املتغري
اجلنس
املستوى التعتيم

املستوى االقتصادي

املههب

اجلهوا

احلالة االجتمالية

جدول ()1
اخلصائص الدميوغرافية ألفراد العينة
التصنيف
ذبك
أنث
متوةط وأقل
اثنوي
دبتو ،ما بعد اثنوي
جامع
ما فوق جامع
غار ميني
ضعيف جدا
ضعيف
يف املتوةط
جيد
جيد جدا
غار ميني
ةين
غيع
غار ميني
قيتية
غار قيتية
غار ميني
ألاب
متاوج
أامل
مطتق

العدد
983
191

النسبة
11.1
91.4

29
219
89
912
2
9

1.2
11.1
21.3
28.2
1.
1

4
94
112
114
82
29

2.
1.
41
91.2
29.1
1.2

482
292
2

18.2
12.1
1.

141
913
1

93.1
23.4
2.9

489
291
2
1
14

21.1
11.8
1.
2.9
9.9
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العدد

التصنيف
املتغري
غار ميني
ياليظ من خالل اجلدول ( )2أن غاليية أفكاد العينة من اجلامعيني ييث بتل نسيتهم  %28.2وأقتهم همم ممن
محتممة املتوةممطة وممما دون وبنسممية  %1.2فقممط وهممو رمموزع طييع م خلصممائص العينممة التعتيميممة يف اجملتمممع الكمموييت
ييممث أن غالييممة الفئممات الشمميابية ه م مممن محتممة املممؤهالت اجلامعيممة وبعممد رقسمميم املسممتوى االقتصممادي إىل سممة
مسممتوايت ريممدأ مممن ضممعيف ورنه م جبيممدة جممداأ ياليممظ مممن خممالل اجلممدول أن أغتممب أف مكاد العينممة ر مكاوح بممني
املتوةطة واجليدة ييث بتل النسية  %41و  %91.2لت التوايل وينقسم أفكاد العينة إىل  %18.2من أفكاد
املههب السين مبقابل  %12.1لتمههب اجلعفمكي بينمما ايتمل نسمية  %23.4أفمكاد العينمة المهين ركجمع جمهواهم
إىل األصول القيتية مبقابل  %93.1لألصول احلضكية وهمو األممك املتوافمق ممع اخلصمائص الثقافيمة لتمجتممع احملتم
أما ما يتعتق ابحلالة الاواجية فإن  %11.8من أفكاد العينة من الشياب الهين مل يسيق هلم الاواج مبقابل %21.1
هم من املتاوجني وروضح اخلصائص العائمة لتعينة روافقها مع اجملتمع احملت بشكل لا.،
ً
ثانيا – أداة الدراسة ومتغرياتها:
التمممدت الدااةممة لت م االةمميتانة وةمميتة جلمممع الييمماانت وايتمموت لت م جممولممة مممن املتل مارات األةاةممية
والدميوغكافية فقد مت طتب املعتوممات اخلاصمة لمن اجلمنس وةمنة املميالد واملسمتوى التعتيمم المهي مت حتديمد بعمدة
مستوايت ركرييية وقد طتب من امليحوث حتديد مستوا املعيش من خالل مقياس ثالث ييدأ من أقل ممن متوةمط
وينته م مبكرفممع بممما طتممب منممه حتديممد مسممتوا االقتصممادي وذلممك مممن خممالل حتديممد مقيمماس ذايت ييممدأ مممن ممتمماز
( )28وينته بضعيف جمداأ ( )2ابإلضمافة إىل ذلمك طتمب منمه حتديمد مههيمه إن بمان ينتمم إىل املمههب السمين
أو املههب اجلعفكي بأيد أبكز حمددات التفاوت الثقايف داخل اجملتمع احملت .
وبأيد املتلارات الكئيسة يف الدااةة طتب من امليحوث حتديد هويته الشخصية اليت حتدد انتمماء فقمد مت
روجيه ةؤال مياغك إليه يطتب منه حتديد هويته (انتمائه) وقد طتب منه اإلجابمة لنمه همها السمؤال ممن بتممة وايمد
فقممط بعممد اإلغممااة إىل اإلجابممة بكتمممة "أان" ورممكك لممه احلكيممة يف اختيمماا الكتمممة املناةممية لتحديممد هويتممه وختص م
النتمائج إىل حتديمد جممولممة ممن اهلمموايت اخلاصمة المميت اةتختصمتها نتمائج هممها السمؤال ومت حتديممدها بسمتة مسممتوايت:
وطممين وإةممالم وقيت م وفكممكي وغخص م وأخممكى وه م لنممد إغممااة امليحمموث إىل أنممه اةممتخد ،إيممدى هممه
املفكدات أو املشاهبة هلا بتعكيف لن هويته الشخصية.
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ولإلجابة لن إيدى فكضيات الدااةة مت رقسميم غمكحية الشمياب إىل قسممني :األول ميتمد ممن 19 – 21
لام ماأ والثمماين مممن  12 – 12لام ماأ وهممو التمييمما الممهي رينتممه الدااةممة التممماداأ لت م يممق املشمماابة السياةممية هلممه
الشممكحية فمممن املعممكوف أن اجملتمممع احملتم يسمممح ابملشمماابة السياةممية ألفمكاد اجملتمممع الممهين هممم فمموق  12لامماأ وقممد
ياول الدااةة اختياا إيدى فكضيات الدااةة املكريطة ابلفكوق بني هارني الشكحيتني العمكيتني يف مفهوم املواطنة
واالنتماء.
والتمدت الدااةة أيضماأ لتم مقياةمني أةاةميني متمثالأ يف مقياةم االنتمماء واملواطنمة وقمد اغمتمل مقيماس
االنتممماء لتم لشمكين ليممااة لاجلم بممل فقممكة منهمما جاني ماأ مهمماأ مممن جوانممب االنتممماء واالنتممماء لتمموطن ومممن أمثتممة
ليااات املقياس" :أيب القكاءة لن اتايخ الكوي " و "أحتمس لتمشاابة يف االيتفاالت الوطنية الكويتية" و "أاتبع
التلارات االجتمالية اليت حتدث يف الكوي " و "ميكن أن أرنازل لن بعمض يقموق يف ةمييل وطمين" و "أاغمب يف
رقدمي مقرتيات حلل بعض املشكالت يف الكويم " و "أغمعك ابلسمعادة لنمدما أاى مشمكولات رنمويمة يف الكويم "
و "لممدي اةممتعداد لتعمممل التطممول داخممل الكويم " و "ينتممابين القتممق لتم مسممتقيل الكويم "  ...ومت الطتممب مممن
امليحوث حتديد إجابته من خالل مقياس اة ييدأ مبوافق جداأ = ( )2وينته مبعااض جداأ = (.)2
أممما املقيمماس اآلخممك وهممو مقيمماس املواطنممة فيتكممون مممن  29ليممااة موزلممة لتم ةممتة أبعمماد ائيسممة متثتم يف
بعممد املواطنممة االجتماليممة واملواطنممة االقتصممادية واملواطنممة السياةممية واملواطنممة الدينيممة وأخمارا املواطنممة اجلماليممة وقممد
مشممل بعممد املواطنممة االجتماليممة  21ليممااة رضمممن جممولممة مممن القمميم املكريطممة ابملواطنممة االجتماليممة .ومممن أمثتممة هممه
العيممااات" :التسممامح" و" التع مماون" و "يممب اخل ممار لآلخ مكين" و "احلممكص لت م العالق ممات الطيي ممة" و "املنافس ممة
الشكيفة يف العمل" و "التضحية من أجل اآلخكين" ...وقد مشمل بعمد املواطنمة االقتصمادية  22ليمااة رضممن قيمما
ااريط هبا .ومن أمثتة بعد املواطنة االقتصادية " :يفاظ املواطنني لت املال العا "،و"يكص املواطنني لت املكافق
العامة" و"ركغيد االةتهالك لت مستوى األةكة" و "ركغيد اةتهالك الكهكابء" و " وركغيد اةتهالك امليما " و"
االدخاا"....وقممد جمماء بعممد املواطنممة السياةممية مممن  22ليممااة مشتم بعممض القمميم ذات الصممتة .ومممن أمثتممة لياااهتمما:
"التصموي يف االنتخماابت لصمماش األغمخاص ذوي الكفمماءة" و "اةمتخدا ،املنصمب السياةم ملصمتحة المموطن"ن و
"رقممديك السياةمميني ذوي الكفمماءة واألمانممة" و "االهتممما ،ابلسياةممة اخلااجيممة" و " االهتممما ،ابأليممداث السياةممية
الداختية" و "التمسك ابلدةتوا" و "ايمرتا ،القمانون" .أمما املواطنمة الدينيمة فقمد مشتم  22ليمااة أيضما رضممن
قيممما خاصممة هبممها الينممد .ومممن أمثتممة ليممااات املواطنممة الدينيممة" :التعامممل مممع اآلخمكين مبمما يتفممق ممع الممدين" و "ايمرتا،
لتم مماء ال ممدين" و "ايم مرتا ،األغ ممخاص املتمس ممكني ابل ممدين" و " ايم مرتا ،امل ممهاهب الديني ممة اإلة ممالمية" و "ايم مرتا،
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أصممحاب الممدايانت األخممكى" ...أممما الينممد األخممار وهممو املتمثممل يف املواطنممة اجلماليمة فقممد ايتمموت لتم  8ليممااات.
ومن أمثتتها "احلكص لت نظافة الشوااع واألمابن العامة" و "احلفاظ لت نظافة أمابن العمل ويسن ركرييها" و
"االلتاا ،ابهلدوء ولد ،إاثاة الضوضاء يف األمابن العامة" و "مكالاة الهوق العا ،يف املتيس" وغارها من العيمااات.
ومت الطتب من امليحوث حتديد إجابته ممن خمالل مقيماس اةم ييمدأ مبوافمق جمدا = ( )2وينتهم مبعمااض جمدا =
(.)2
ومكت املقاييس اليت مت إلدادها ورصميمها من قيل بكبات ليد العايا حممد لتدااةة األةاةية إبجكاءات
الصدق والثيات املعتادة إذ لكض لت جممولة من املتخصصني يف جمال العتو ،االجتمالية والستوبية وطتب
منهم قكاءة العيااات والتعتيق والتعديل لتيها وما إذا بان مفكداهتا رتوافق مع هدف الدااةة وما ألدت له .وقد
أخه مباليظات احملكمني الهين أبدوا جممولة من املقرتيات .هها وقد مت االلتماد لت معامل الثيات ألفا
بكونياخ الهي أغاا إىل داجة لالية من الثيات لتمقياس .وبعد اةتخالص لينة الشياب من العينة االةتطاللية
مت التأبد أيضا أن الثيات قد جاء مناةيا لتمقياةني بشكل لا ،وألبعاد املواطنة الستة أيضا .فجاء قياس ألفا
بكونياخ ملقياس االنتماء ( )12.ومقياس املواطنة الكت ( )32.أما األبعاد الستة لتمواطنة فقد ااوي من
( )32.إىل ( )32.وه رعط ثياات لاليا وردلو إىل االطمئنان لت اةتخدا ،املقياةني.
اثلثا -األساليب اإلحصائية:

لقد التمد لت النسخة السابعة لشكة من الربانمج اإليصائ

(SPSSاحلامة اإليصائية لتعتو،

االجتمالية) إلدخال اليياانت وحتتيتها ولت جممولة من الوةائل اإليصائية املتعددة متثت يف األيت:
معامل االارياط بارةون  :Pearson Correlationوذلك لقياس العالقة بني قيم االنتماء واملواطنة وأبعادها
الستة وبهلك داجة وقوة العالقة بني ههين املتلارين مع متلارات أخكى.
اختياا ت  :T-testوذلك الختياا الفكوق اإليصائية بني الهبوا واإلانث ومعتنق املههيني السين والشيع
والشكحيتني العمكيتني يف قيم االنتماء واملواطنة.
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اختياا مكبع باي  :Chi- Squareوذلك لتكشف لن العالقة بني متلارات املههب واجلنس والعمك يف حتديد
اهلوية الشخصية.
معامل االحنداا املتعدد  :Multiple Regressionوذلك لتتنيؤ أببكز املتلارات اخلاصة ذات العالقة مبتلاري
االنتماء واملواطنة.
نتائج الدراسة:
ياول

الدااةة اإلجابة لن لدة رساؤالت من خالل اختياا جممولة من الفكضيات ييث أوضح

النتائج جممولة من املؤغكات اخلاصة مبفهوم االنتماء واملواطنة لدى فئة الشياب يف اجملتمع الكوييت .فقد مت
اةتخدا ،جممولة من التحتيالت اإليصائية اليت حتاول اإلجابة واختياا الفكضيات احملددة.
والختياا الفكضية اخلاصة بوجود لالقة ذات داللة إيصائية بني قيم االنتماء وقيم املواطنة وأبعادها الستة
فإن اجلدول اقم ( )1يوضح هه العالقة املتقاطعة بني املتلارين واألبعاد الستة لتمواطنة ومت من خالهلا اةتخدا،
معامل االارياط بارةون.
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جدول ()2
العالقة املتقاطعة بني قيم االنتماء وقيم املواطنة العامة وأبعادها الستة
قيم االنتماء واملواطنة وأبعادها
 -2قيم االنتماء
 -1بعد املواطنة االجتمالية
 -9بعد املواطنة االقتصادية

4

5

6

7

2

**92. ** 91.

**99.

**13.

**19.

**94.

**18.

**19.

**12.

**84.

**19.

**19.

**12.

**83.

**11.

**18.

**39.

**14.

**82.

**19.

3

 -4بعد املواطنة السياةية
 -2بعد املواطنة الدينية
 -1بعد املواطنة اجلمالية

**83.

 -1قيم املواطنة العامة
** P< .001

ناليظ من خالل اجلدول ( )1أن هناك لالقة إيصائية إجيابية بني قيم االنتماء مع قيم املواطنة العامة
ومجيع أبعادها املتعددة .فتشار النتائج إىل أنه بتما زادت قيم االنتماء زادت معها قيم املواطنة أببعادها
املختتفة واملتمثتة بيعد املواطنة االجتمالية (  )r=.37وبعد املواطنة االقتصادية ( )r= .35وبعد
املواطنة السياةية ( )r=.33وبعد املواطنة الدينية ( )r= .29وبعد املواطنة اجلمالية ()r= .23
ابإلضافة إىل قيم املواطنة العامة ( .)r= .34وجاءت لالقة ذات داللة إيصائية لند املستوى ( <p

 .).001وبشف الدااةة أيضا وجود لالقة قوية جدا بني األبعاد الستة لتمواطنة بعضها مع بعض.
والختياا الفكضية اخلاصة بوجود لالقة بني متلاري االنتماء واملواطنة مع بعض املتلارات االجتمالية فإن
اجلدول ( )9يوضح هه العالقة ابةتخدا ،اختياا العالقة بارةون.
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جدول ()3
درجة وقوة العالقة بني متغريي االنتماء واملواطنة وبعض املتغريات االجتماعية
املتغريات

قيم االنتماء

قيم املواطنة

املستوى التعتيم

*24.

*2.

العمك

21.

94.

املستوى املعيش

13.

*2.

املستوى االقتصادي

**24.

**21.

*

**p< .01

p< .05

ويكشف اجلدول ( )9وجود لالقة إجيابية ذات داللة إيصائية بني قيم االنتماء ومتلار املستوى التعتيم
واملستوى االقتصادي .فتشار النتائج إىل أن زايدة قيم االنتماء ركريط مع زايدة يف املستوى التعتيم

( r=.10; P

 )< .05واملستوى االقتصادي ( .)r= .14; P< .01ويف املقابل ركشف النتائج وجود لالقة ذات داللة
إيصائية بني قيم املواطنة العامة ومتلار املستوى التعتيم
قيم املواطنة العامة رقابتها زايدة يف املستوى التعتيم
 ).05ابإلضافة إىل املستوى املعيش

واملستوى املعيش

وبهلك املستوى االقتصادي .فاايدة

( )r=.10; P, .05واملستوى االقتصادي ( r=.10; P,

( .)r=.12; P, .01ورتضح هنا أمهية املستوى التعتيم واالقتصادي

حتديدا يف قيم املواطنة واالنتماء.
والدااةة مل ركشف لن وجود لالقة ذات داللة إيصائية بني قيم االنتماء واملواطنة من جهة مع متلار
العمك من جهة أخكى .ومل ركشف الدااةة لن لالقة بني متلار االنتماء ومتلار املستوى املعيش .
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والختياا الفكضية اخلاصة مبا إذا بان هناك فكوق ذات داللة إيصائية بني الهبوا واإلانث من الشياب
يف معدل قيم االنتماء واملواطنة فإن اجلدول ( )4يوضح هه الفكوق ابةتخدا ،اختياا (ت) .t- test
جدول ()4
املتوسط احلسايب (م) واالحنراف املعياري (ع) وقيمة (ت) لقيم االنتماء وقيم املواطنة لدى أفراد العينة من الذكور واإلانث

قيم االنتماء

اجلنس

ن
983

،
92.91

ع
8.22

إانث

191

99.81

1.22

ذبوا

قيم املواطنة
ت
2.18

ع
،
49.29 224.29

ت
232.

41.23 221.11

مل ركشف الدااةة وجود أي فكوق ذات داللة إيصائية بني الهبوا واإلانث من فئة الشياب يف معدالت
قيم االنتماء واملواطنة .فيتغ متوةط معدل قيم االنتماء ( 92.91ع=  )8.22لند الهبوا و 99.81
(ع= )1.22لند اإلانث وبتغ متوةط معدل قيم املواطنة ( 224.29ع=  )49.29لند الهبوا و
( 221.11ع=  )41.23لند اإلانث .ولكن الفكوق غار دالة إيصائيا.
وقد مت اختياا الفكوق بني أفكاد العينة من معتنق املههيني السين والشيع من فئة الشياب وحتديد إذا ما
بان

هناك لالقة ذات داللة إيصائية بني متلار املههب يف قيم االنتماء واملواطنة .واجلدول ( )2يوضح هه

الفكوق ابةتخدا ،اختياا (ت) .t- test

جدول ()5
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املتوسط احلسايب (م) واالحنراف املعياري (ع) وقيمة (ت) لقيم االنتماء وقيم املواطنة لدى أفراد العينة من
املذهبني السين والشيعي
قيم االنتماء
املذهب

ن
482

،
94.41

ع
1.33

غيع

292

94.31

1.98

ةين

قيم املواطنة
ت
231.

ع
،
41.93 224.44

ت
2.94-

41.89 228.82

ركشف نتائج الدااةة لد ،وجود لالقة ذات داللة إيصائية أيضا بني متلار املههب ومعدالت قيم
االنتماء واملواطنة .ومل رشك النتائج إىل أن هناك فكوقا ذات داللة إيصائية بني أفكاد العينة من معتنق املههيني
السين والشيع لند فئة الشياب يف قيم االنتماء واملواطنة فقد جاء معدل قيم االنتماء لند الشياب من أفكاد العينة
من املههب السين ( 94.41ع=  )1.33ولند املههب الشيع ( 94.31ع  )1.98بما جاء معدل املواطنة
( 224.44ع=  )41.93لند أفكاد العينة من املههب السين و ( 228.82ع=  )91.89لند أفكاد العينة
من املههب الشيع  .والفكوق هنا غار دالة إيصائيا.
وياول الدااةة اختياا الفكضية اخلاصة مبا إذا بان هناك لالقة بني املههب واجلنس والعمك يف حتديد
اهلوية الشخصية الهارية .فقد طتب من امليحوثني الشياب حتديد بتمة وايدة حتدد هويتهم االنتمائية .وقد مت حتديد
اهلوية الشخصية بناء لت إجاابت امليحوثني بس

مفكدات :وطين إةالم

قيت

فككي غخص

وأخكى.

واجلدول ( )1يوضح هه العالقة من خالل الكشف لن الفكوق يف النسب بني متلار املههب واجلنس والفئات
العمكية اليت مت رقسيمها إىل قسمني مع حتديد اهلوية الشخصية وذلك من خالل اةتخدا ،اختياا مكبع باي
.Chi- Square
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جدول ()6
الفروق يف النسب بني املذهب ،واجلنس والعمر يف حتديد اهلوية الشخصية
املتغري
املههب
اجلنس

وطين إسالمي
ةين

9.8

1.4

8.3

9.1

1.1

8.1

8.1

9.3

9.9

4.9

9.4

9.4

1.4

3.2

9.4

غيع
ذبك

28.8 24.1

أنث
العمك

21.3 19.1

2.8

1.9

1.1

13.1
12.4

قبلي

فكري شخصي

أخرى

2.3
3.3

22.1 12.4 19 – 21
1.2 22.9 11.3 12 - 12

1.2

4.3

يتضح من خالل اجلدول ( )1وبعد حتديد اهلوية الشخصية بس

مستوى

الداللة
92. 9.2
92. 9.1
غار دالة

9.1
ليااات أن هناك فكوقا ابلنسب يف

حتديد اهلوية الشخصية بني املههيني السين والشيع  .فقد أغاات أبكز النتائج إىل أن نسية من قا ،بتحديد مفكدة
وطين من أفكاد العينة من املههب السين  19.1بينما بتل

 13.1لند أفكاد العينة من الشياب من معتنق

املههب الشيع  .ويف املقابل أغاات النتائج إىل أن نسية من قا ،بتحديد هويته الشخصية أبنه إةالم من أفكاد
العينة من املههب السين قد بتل
رقااب

 %21.3مبقابل  % 2.3بني أفكاد العينة من معتنق املههب الشيع  .وقد

النسب يف اهلوية القيتية والفككية والشخصية واألخكى .فجاءت لند أفكاد العينة من املههب السين

 %2.8و  % 1.9و  %1.1و  %9.2واملههب الشيع بنسية  %9.8و  %1.4و  %8.3و
 %9.1لت التوايل .وأغاات النتائج إىل أن هه الفكوق – بشكل لا – ،دالة إيصائيا لند مستوى.92.
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وفيما يتعتق يف الفكوق يف النسب بني الهبوا واإلانث أغاات النتائج إىل وجود لالقة ذات داللة
إيصائية بني الهبوا واإلانث يف حتديد اهلوية الشخصية الهارية .ورتضح هه العالقة من خالل الكشف لن
الفكوق يف النسب بني الهبوا واإلانث يف حتديد اهلوية الشخصية جلميع املفكدات .وأغاات النتائج إىل أن الهبوا
أقل يف النسب من اإلانث يف حتديد اهلوية الوطنية لكوهنا رعيارا لن الهات فقد أوضح النتائج أن نسية الهبوا
الهين يددوا هويتهم الوطنية بتل  % 24.1من إمجايل أفكاد العينة من الهبوا بينما بتل النسية % 12.4
لند اإلانث أي أن ثالثة أاابع أفكد العينة من اإلانث قد يددن هويتهن األوىل لت أهنا وطنية .ويف املقابل
أغاات النتائج إىل أن الهبوا قد ةجتوا ألت نسب مقاانة ابإلانث يف حتديد اهلوية اإلةالمية ييث بتل نسية
الهبوا الهين أغااوا إىل اهلوية اإلةالمية ب  % 28.8مقاانة مع  % 3.3لند اإلانث .وقد ةجت

فكوق

متحوظة أيضا يف املفكدات األخكى فقد اارفع نسية من ةجتوا اهلوية الشخصية القيتية لند الهبوا بشكل أبرب
من اإلانث ييث بتل نسية الهبوا  %1.1مبقابل  % 9.3لند اإلانث .وفيما يتعتق ابهلوية الفككية ةجل
الهبوا نسية ألت من اإلانث أيضا ييث ةجتوا نسية  %8.1مبقابل  %9.9فقط لند اإلانث .أما اهلوية
الشخصية فقد ةجت لند الهبوا ألت أيضا منها لند اإلانث ييث بتل النسية  %8.1لند الهبوا مقابل
 %4.9لند اإلانث .والفكوق يف النسب هنا دالة إيصائيا لند مستوى ( .)p<.01ويتضح من خالل ذلك
العالقة بني الهبوا واإلانث يف حتديدهم لتهوية الشخصية .أما ما يتعتق مبتلار العمك فإنه بعد رقسيم فئة الشياب
إىل فئتني لمكيتني ريدأ من  19- 21و  12- 12مل ركشف الدااةة لن وجود فكوق يف النسب يف حتديد
اهلوية الشخصية .فالعالقة هنا غار دالة إيصائيا.
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والختياا الفكضية اخلاصة بفئة الشياب اليت مت رقسيمها إىل غكحيتني – بما ةيق

اإلغااة – فيما لو

بان هناك فكوق ذات داللة إيصائية بني هارني الشكحيتني حبكم بون الشكحية األبرب لمكا ه املشاابة ةياةيا
فاجلدول ( )1يكشف هه الفكوق ابةتخدا ،اختياا (ت) .t- test
جدول ()7
املتوسط احلسايب (م) واالحنراف املعياري (ع) وقيمة (ت) لقيم االنتماء وقيم املواطنة لدى أفراد العينة من
الذكور واإلانث
قيم االنتماء

املرحلة العمرية

ت

من  19 – 21ةنة

م
94.82

ع
8.99

812.

من  12 – 12ةنة

94.91

1.12

غار دالة

من  19 – 21ةنة

،
222.42

ع
93.23

من  12 – 12ةنة

228.81

41.19

من  19 – 21ةنة

،
19.22

ع
8.14

من  12 – 12ةنة

14.31

29.28

من  19 – 21ةنة

،
11.11

قيم املواطنة العامة
ت
*1.22 -

بعد املواطنة االجتمالية
ت
*1.98-

بعد املواطنة االقتصادية

21

ع
22.29

ت
2.49
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قيم االنتماء

املرحلة العمرية

ع
21.91

من  12 – 12ةنة

م
18.28

من  19 – 21ةنة

،
11.91

ع
3.98

من  12 – 12ةنة

14.21

29.49

من  19 – 21ةنة

،
19.19

ع
8.12

من  12 – 12ةنة

11.91

3.81

من  19 – 21ةنة

،
28.94

ع
8.98

من  12 – 12ةنة

23.98

3.21

ت
غار دالة

بعد املواطنة السياةية
ت
*1.18-

بعد املواطنة الدينية
ت
*2.32-

بعد املواطنة اجلمالية
ت
*2.39-

بعد رقسيم أفكاد العينة من غكحية الشياب إىل فئتني األوىل من  19 – 21ةنة والثانية من 12 – 12
ةنة بشف

النتائج لن وجود فكوق ذات داللة إيصائية بني هارني الفئتني يف قيم املواطنة العامة وأبعادها

االجتمالية والسياةية والدينية واجلمالية .ومل ركشف الدااةة فكوقا ذات داللة إيصائية بني هارني الشكحيتني يف
قيم االنتماء وأيد أبعاد املواطنة املتمثل بيعد املواطنة االقتصادية .فقد أغاات النتائج إىل أن الفئة األوىل (من 21
–  19ةنة) قد ةجت معدال أقل يف قيم املواطنة العامة ( 222.42 =،ع=  )93.23مقاانة ابلفئة الثانية
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(من  12 – 12ةنة) ( 228.81 =،ع=  )41.19وقد ةجت

هه الفئة معدال أقل أيضا يف أبعاد

املواطنة االجتمالية ( 19.22 =،ع=  )8.14والسياةية ( 11.11 =،ع=  )22.29والدينية (=،
 11.91ع=  )3.98واجلمالية ( 28.94 =،ع=  )8.98ابملقاانة ابلفئة الثانية ( 14.31 =،ع=
 29.28و  14.21=،ع=  29.49و  11.91=،ع=  3.81و  23.98 =،ع=  3.21لت
التوايل) .والفكوق هنا دالة إيصائية يف متلار االنتماء وبهلك بعد املواطنة االقتصادية فقط.
ولتكشف لن أبكز املتلارات ذات التنيؤ مبتلاري االنتماء واملواطنة مت اةتخدا ،معامل االحنداا املتعدد
 . multi- regressionواجلدول ( )8يوضح لنا العالقة وأبكز املتلارات ذات التنيؤ بقيم االنتماء واملواطنة.
جدول ()8
معامل االحندار املتعدد ملتغريي االنتماء واملواطنة العام (متغريين اتبعني) مع بعض املتغريات االجتماعية
املتغري
قيم املواطنة

قيم االنتماء

24

B

Beta

t- value

قيم االنتماء

2.18

999.

**1.11

املستوى التعتيم

1.12

292.

**9.42

قيم املواطنة

2.29

994.

**1.11

اجلنس

2.19-

11.-

*2.31-

املستوى التعتيم

391.

222.

*1.89

املستوى االقتصادي

2.18

292.

*1.19
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* p< .05

** p< .01

يتضح من خالل اجلدول ( )8أن املستوى التعتيم يعترب من أبكز املتلارات اليت ركريط بقيم االنتماء
واملواطنة لت يد ةواء .وهو متلار ميكن التنيؤ به لت أنه ذو أتثار واضح .فقد بشف

النتائج أن املستوى

التعتيم ( )beta =.135; P < .01وقيم االنتماء ( )beta = .303; P< .01ه املتلارات اليت ااريط بقيم
املواطنة .ويف املقابل فإن أبكز املتلارات املكريطة اليت ميكن التنيؤ هبا لقيم االنتماء ه قيم املواطنة ( ;beat =.304
 )P<.01واجلنس ذبكا بان أ ،أنث ( )beta = -.077; P< .05واملستوى التعتيم ( <beta = .111; P

 ).05واملستوى االقتصادي (.)beta = .135; P< .05

املناقشة:
أوضح نتائج الدااةة العالقة االارياطني العالية بني مفهوم قيم االنتماء وقيم املواطنة لدى لينة الدااةة
من الشياب الكوييت .فقد جاءت الدااةة لتؤبد أنه بتما اارفع

قيم االنتماء لدى الفكد صايب ذلك اارفاع

بقيمة املواطنة لديهن وهها ما أبد األمحد ( ) ،1929وهو االارياط ولد ،االنفصال بني رولد الوطنية ومشالك
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االنتماء واالنتماء لتوطن .بما أن هه النتيجة رتفق مع ما أبدره دااةة اللكيب ( )، 1993من أن قيمة املواطنة
حتكمها نولية العالقة بني الفكد ونظا ،احلكم.
وملا بان

لينة الدااةة من الشياب الكوييت الهي حيكمه دةتوا ينظم العالقة بني الفكد ونظا ،احلكم

فلنه ال غكابة من أتبيد الدااةة هلها االارياط خصوصا إذا ما لتمنا أن الدةتوا الكوييت قد مت صياغته ورطييقه
بطكيقة رشاواية بني اجملتس التأةيس "جمتس منتخب" واحلابم يف ذلك العهد "الشيخ ليد هللا السامل الصياح"
امحه هللا.
إن نتائج الدااةة رتوافق مع ما روصت

إليه الدااةة امليدانية اليت أجكاها مكبا املتك ليد العايا لتحواا

الوطين يف املمتكة العكبية السعودية (مكبا الدااةات واليحوث والنشك  )،1991اليت يددت ةيعة لوامل
ائيسية حتقق مفهو ،املواطنة ييث بان لت اأةها لامل الفخك واالنتماء لتوطن .بما رتفق نتائج الدااةة مع
دااةة ةكاج (د.ت) الهي يدد لددا من املكوانت لتمواطنة ال ركتمل إال بتحقيقها بشكل متكامل ييث بان
مكون االنتماء واالنتساب فككا ولمال لتوطن أهم مكوانت حتقيق مفهو ،املواطنة لدى الفكد يف جمتمعه.
بما أن اارياط املواطنة واالنتماء جتسد بشكل الف
االيتالل العكاق لدولة الكوي

لتعيان يف مجيع أطياف اجملتمع الكوييت خالل حمنة

لا ،2339 ،ييث اجتمع ممثتو التيااات والطوائف والقيائل يف مؤمتك جدة

الشهار لت أاض املمتكة العكبية السعودية الشقيقة معتنني االنتماء التا ،لتكوي

أمارا ودةتواا وأاضا .وقد رولد

غعوا يف رتك األزمة القاةية لت الكوي أبنه ال ميكن – أبي يال من األيوال – أن يكون االنتماء إال لتكل
ولتمجتمع أبةك مبختتف فئاره الثقافية واالجتمالية وبهلك ال بد من دوا مناةب يقو ،به اجلميع حبق هها الوطن
وحبق هها اجملتمع .فتولد اإليساس ابملسؤولية خالل هه األزمة واارفع معها قيم املواطنة واالنتماء .وهها يعاي
22

قيم االنتماء الوطين واملواطنة...

دائما إىل أن األزمات اخلااجية حتديدا رككس غعوا الويدة والتماةك واملسؤولية جتا الوطن بما رشار إليها
الدااةات والةيما اخلاصة ابألزمات السياةية.
وما من غك أن قيم املواطنة حتديدا رعين يقوقا وواجيات يقوقا خاصة ابلفكد حيصل لتيها من الدولة
وواجيات لتيه يفرتض أن يؤديها جتاهها وجتا اجملتمع .فه لالقة رفالتية ركريط – بشكل لا – ،بقيم االنتماء.
وهها ابلتحديد ما أغاا إليه الشكيدة ( )،1991والنيهاين ( )،1993التهان أبدا – بل من منطتقه – أن
املواطنة رشتد حبصول املواطن لت يقوقه ورتيية ياجاره يف مقابل قيامه بدوا إزاء اجملتمع مع ما يتناةب مع هه
احلقوق .إن أيد مظاهك االارياط بني مفهوم االنتماء واملواطنة جيسد ميدأ املساواة أما ،القانون يف التقاض أو
يف رويل الوظائف العامة .فالناس متساوون أما ،ميدأ التعيني يف الوظائف العامة بما أهنم يتساوون يف األجوا
واملكريات واحلقوق والواجيات إضافة إىل املساواة يف االنتفاع يف املكافق العامة (العدةاين .)، 2331
إن نتائج دااةتنا احلالية ختتتف لما ذهي

إليه العديد من الدااةات اللكبية اليت أبدت يصول بعض

العكقيات واألقتيات من املواطنني لت داجات أقل يف قيم املواطنة واالنتماء وذلك بسيب الشعوا ابإلمهال ولد،
املساواة يف احلصول لت احلقوق املدنية واجملتمعية.
(Bogard & Sherrod, 2008; Flanagan, Cumsille, Gill, & Gallay, 2007; Putnam,
2000; Flanagan, Cumsille, Gill, and Gallay, 2007).

وهنا البد من اإلغااة إىل أنه ال ميكن أن رتحقق مواطنة يقه دون أن يكون هناك نوع من الشعوا
واإليساس ابملساواة وحتقيق ميدأ العدالة االجتمالية وةيادة القانون .فعندها فقط رتحقق مالمح املواطنة داخل
اجملتمع ويتعاز االنتماء لدى الفكد فيحدث هها التفالل بني ةتوك املواطنة وقيم االنتماء .فعندما يشعك اإلنسان أن
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هناك لدالة اجتمالية ورطييقا لتقانون لت اجلميع فإنه يتوقع منه أن يؤدي دوا داخل اجملتمع من خالل قوة
واوح القانون الهي يكفل لتجميع التساوي .ومىت ما اةتخد ،القانون مبختتف أنواله وأبعاد ومت رطييقه فإن
املتوقع رولد اوح املسؤولية الهارية لن حتقيق اإلجناز واإلنتاج واملسؤولية العامة جتا اجملتمع .ولند ةيادة العالقات
الشخصية وهيمنة القيتية والطائفية والفئوية داخل اجملتمع – اليت خيتقها غياب القانون بأيد أبكز أةياب ظهوا
هها العكض – فإن املصتحة اخلاصة رلتب لت مصتحة اجملتمع ويصاب الفكد بضعف يف حتقيق دوا بشكل
مناةب جملتمعه أو لتكل مع ركبيا لت اجلاء إذا ما يقق هها اجلاء مصاحله الشخصية والهارية بعيدا لن القانون.
فلياب القانون جيعل الفكد يتجا إىل العائتة أو القييتة أو الطائفة أو الفئة االجتمالية اليت من خالهلا يستطيع
حتقيق املكاةب واملنافع الهارية والشخصية .ويلتب هنا االنتماء الفئوي لت االنتماء لتكل ورلتب املصتحة
اخلاصة لت املصتحة العامة .فكشف الدااةة لن العالقة بني االنتماء واملواطنة قد يكون أمكا متوقعا إذ أن من
ركون قيم املواطنة لديه مكرفعة يقابتها اارفاع يف قيم االنتماء لتكل والعكس صحيح من ييث أن ةتوك املواطنة
اهلشة يصاييها انتماء لتفئة أبثك من االنتماء لتمجتمع أو لتكل.
ونظكا ملا يتميا به نظا ،احلكم يف الكوي

ورنظيم دةتوا  ، 2311لتعالقة بني احلابم واحملكو ،فإن

وضوح حمددات االنتماء يف الكوي يتسع يف مدى االيتكا ،لتدةتوا يف احلقوق والواجيات من خالل املمااةة
الدميقكاطية واحلديثة إذ نص الدةتوا الكوييت صكاية لت ميادئ لامة رلكس اوح املواطنة واالنتماء فقد جاء يف
الياب الثاين اخلاص ابملقومات األةاةية لتمجتمع الكوييت يف املادة  1أن "العدل واحلكية واملساواة دلامات اجملتمع
والتعاون والرتايم صتة وثق بني املواطنني" وقد جاء يف املادة  8من الياب نفسه أن الدولة رصون دلامات اجملتمع
وركفل األمن والطمأنينة وركافؤ الفكص لتمواطنني( .الدةتوا الكوييت  .)،2311فميادئ العدل واحلكية
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واملساواة وركافؤ الفكص ه ما نص لتيه الدةتوا الكوييت وبتطييقها ورفعيل القوانني اليت اةتمدت منها رتحقق
مواطنة فعالة وينعكس ذلك لت مفاهيم االنتماء لدى الفكد.
ومن النتائج األخكى اليت ختص إليها الدااةة مدى أتثار املستوى التعتيم واالقتصادي بداجة االنتماء
واملواطنة .وهه النتيجة رتفق مع ما ذهب إليه مك  )،91992من التأثار اإلجيايب ملتلارات التعتيم والوضع
االقتصادي – الوضع املعيش – والسن يف داجة املشاابة السياةية ورطييق يقيقة املواطنة .إن اارياط املستوى
التعتيم واالقتصادي ابالنتماء واملواطنة جتسد

داجة الول ابملشاابة السياةية واملشاابة يف اختاذ القكااات

التنموية .ورشار التقاايك (اهلدابن العناي  )،1993إىل اارفاع نسية املشاابة السياةية يف االنتخاابت التشكيعية
الكويتية لدى أصحاب الداجات العتمية األلت وأصحاب الدخول املتوةطة والعالية وهها يعين راايد اإليساس
ابملسؤولية .فالتعتيم خيتق الول

والول خيتق الشعوا ابملسؤولية وخاصة رتك املسؤولية املنصية جتا اجملتمع

والواجيات املكلية .وال غك أن ذلك جيكان إىل قضية مهمة جدا وه أن التعتيم وداجة الول اليت قد يكون التعتيم
إيدى ابائاها هو الهي خيتق ةيادة القانون وهو الهي يكون قاداا لت روجيه اجملتمع ودفعه إىل األما ،وهو
أيضا الهي ميكنه من جتنب األزمات الداختية والصكالات القائمة لت أةاس طائف أو قيت أو فئوي وذلك من
خالل نقل االختالف من هه القضااي إىل قضااي أبثك أمهية ردفع ابجملتمع إىل األما ،وه رتك القضااي الفككية
واأليديولوجية بإيدى ابائا احلكم الدميقكاط ليحل حمل الناالات واالختالفات القيتية والعائتية والفئوية .فالول
والتعتيم من ابكز السيل إىل حتقيق مواطنة صاحلة داخل اجملتمع .فالتعتيم مكريط ابلول

والول مكريط إبدااك

األخطاا اليت ميكن أن رنتج لفقدان الشعوا بقيم املواطنة واالنتماء داخل اجملتمع .فالتعتيم هو الداع الواق لداء
أي إغكالية رواجه الويدة الوطنية.
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ومن جانب أخك لت الكغم من أن الدااةة مل ركشف لن وجود لالقة اارياطيه بني متلار حتديد اهلوية
الشخصية لالنتماء من جهة ومتلار العمك بشكته العا ،من جهة أخكى فإنه بعد رقسيم أفكاد العينة جملمولتني
(اقل من  19لاما) و ( 12 – 12لاما) جاءت النتائج لتشار إىل وجود فكوق ذات داللة إيصائية مبعدالت
مقاييس االنتماء واملواطنة بني هارني الشكحيتني العمكيتني فقد أظهكت لينة الشياب ممن هم دون ةن العشكين لاما
معدالت أقل يف قيم املواطنة العامة واملواطنة االجتمالية والسياةية والدينية واجلمالية مقاانة ابلفئة اليت ركاوح
ألمااهم بني  12 – 12لاما .وميكن رربيك الفكوق يف قيم االنتماء أبن هه الفئة العمكية مل يشمتها قانون
االنتخاب إذ مل يسمح هلا ابملشاابة يف اختياا ممثتيها يف الربملان الكوييت مقاانة ابلفئة الشيابية األخكى (من – 12
 12لاما) .وقد يكريط ذلك بعمتية الول واإلدااك إذ أن لتشكحية العمكية األخارة وليا وإداابا أبرب يف قيم
االنتماء واملواطنة مقاانة ابلشكحية العمكية األوىل وذلك حبكم ممااةتهم الفعتية لقضااي وأموا متس أبعاد املواطنة
واالنتماء .فهم هلم يق الرتغح واملشاابة السياةية وهم من يههيون إىل صناديق االقرتاع الختياا ممثتيهم الهين
يكوهنم مناةيني وهم يف املقابل يكونون يف مكايل التخكج يف التعتيم اجلامع

ومنخكطني – يف اللالب – بوظيفة

مع بداية يياهتم املهنية واليدء ابإليساس ابملسؤولية جتا اجملتمع مقاانة ابلشكحية األخكى اليت ال راال – يف اللالب
– يف مكيتة التعتيم وما زال يف املكيتة اليت ميكن رسميتها ابلطفولة االجتمالية وااللتماد لت اللار واخلضوع إىل
ةتطة مياغكة من األةكة واخنفاض يف دوا االجتمال جتا اجملتمع .إن فئة الشياب دون ةن العشكين رعج أقل
اهتماما ابملوضولات الوطنية واالخنكاط يف اجلوانب التنموية لشعواها بعد ،االندماج والتكامل يف اختياا ممثتيها
والتأثار يف العمتية السياةية واختاذ القكاا لت مستوى الوطن .ويف املقابل فإن الفئة العمكية ( 12 – 12لاما) قد
أظهكت داجات ألت يف قيم املواطنة أببعادها املختتفة.
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إن نتائج الدااةة ختتتف مع ما يها منه العديد من اليايثني الخنفاض قيم املشاابة العامة لتشياب يف
قضااي اجملتمع بشكل لا ،لداجة التياا بعض الدااةات غياب اهتما ،الشياب بقضااي اجملتمع ظاهكة لاملية
ييث أطتق لتيها بعض اليايثني ظاهكة "لاوف الشياب لن الشأن العا ،أو ظاهكة

" الالمياالة املدنية"

( .)Michel- Jean, 2003إال أن نتائج دااةتنا رؤبد رفالل الفئة العمكية امن هم أبرب من ةن  12لاما
والتميا يف مفهو ،املواطنة واالنتماء فقد بان لتشياب الكوييت خالل احلمالت االنتخابية املتعاقية وخالل فرتات
رعطيل احلياة الدميقكاطية يف الكوي

الدوا األبرب يف حتكيك الكأي العا ،إضافة الخنكاطه يف الشأن العا ،ةواء

خالل فرتات الستم أو خالل فرتة اللاو العكاق  .وقد نظم احتاد طالب اجلامعة محالت رولوية بضكواة لودة احلياة
الدميقكاطية بما بان الشياب هو احملكك األةاة لتليار نظا ،الدوائك االنتخابية من خالل رسيار محتة الدوائك
اخلمس اليت هدف

إىل مواجهة ما غاب العمتية الدميقكاطية من غعااات طائفية وقيتية إضافة إىل ظاهكة غكاء

األصوات.
إن اهتما ،الشياب الكوييت ابلشأن السياة – لت ةييل املثال – قد رفوق لت االهتما ،لدى نظكائهم
من لينة األواوبيني خصوصا يف فكنسا ييث أبدت دااةة ( )Galland & Roudet, 2001يول " القيم
لدى الشياب الفكنس " أن الشياب الفكنسيني ال يتابعون أو يشاابون يف املوضولات السياةية ييث بتل نسية
مشاابتهم داجة مساوية لداجة مشاابة املسنني والعجاة من بياا السن األمك الهي انعكس ةتييا لت نسية
مشاابته االنتخابية.
ومن النتائج الكئيسة اليت أبكزهتا الدااةة لد ،وجود فكوق إيصائية لت مقياس قيم االنتماء واملواطنة
حبسب املههب ييث مل روجد فكوق بني املههيني السين والشيع يف مقياة االنتماء واملواطنة .إن التعددية
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املههيية يف احلالة الكويتية – بما أبدها الوقيان ( _ )،1993أفكزت رعددية مههيية مستساغة بني أفكاد اجملتمع
الكوييت خصوصا أن قيا ،الدولة الكويتية احلديثة لت مكجعية دةتوا  ، 2311قد قتص مفهو ،املواطنة العمودية
اليت بان

ةائدة قييل االةتقالل لن طكيق التياا األصول العكقية واملستوى االقتصادي هو احملدد الكئيس

لتمواطنة وما يرترب لتيها من يقوق وواجيات .إن لد ،وجود فكوق بني أفكاد العينة من معتنق املههيني :السين
واجلعفكي ميكن أن يفسك ابلشعوا املتساوي لديهما يف حتقيق العدالة االجتمالية داخل اجملتمع .وال يعين ذلك أن
هناك قداا مناةيا من العدالة االجتمالية ورطييق القانون ميااس داخل اجملتمع إال أنه إذا مل ركن هناك لدالة
اجتمالية ومساواة فإهنا رنصب لت الطكفني وليس لت غكحية دون األخكى .فهناك غعوا قد يكون خمتتفا لدى
مجيع الفئات داخل اجملتمع وابجتا وايد حنو القانون أي أن الطكفني قد ال خيتتفان يف لمتية االةتفادة من الفئوية
أو العائتية أو الطائفية لتحقيق املصاش أو املكاةب االجتمالية واالقتصادية العامة ويف املقابل لد ،وجود فكوق
بينهما يف الشعوا ويف املقابل أيضا فإن هناك رطييقا لتقانون وحتقيقا لتعدالة االجتمالية وةيادة هلا داخل اجملتمع.
فشعواهم جتا هه القضااي قد ال خيتتف وهو الهي يعاز لد ،وجود فكوق يف انعكاس هها الشعوا لت قيم
املواطنة واالنتماء لدى هارني الشكحيتني بما بينتها نتيجة الدااةة اليت حتتاج إىل رعايا من دااةات أخكى رناقش
هه القضية بعني من املوضولية .ومن جانب أخك فقد أغاات النتائج إىل وجود فكوق يف النسب فيما يتعتق
بتحديد اهلوية الشخصية ييث إن أفكاد العينة من معتنق املههب اجلعفكي قد ةجتوا نسيا ألت من أفكاد العينة
من املههب السين يف موضوع حتديد اهلوية الوطنية والعكس صحيح فيما يتعتق ابهلوية اإلةالمية اليت ةجل فيها
أفكاد العينة من معتنق املههب السين معدالت ألت من املههب اجلعفكي .وميكن رفسار ذلك ابن معتنق املههب
السين قد يكبطون بني مفهو ،الدولة واالنتماء إليها ابملفاهيم الدينية ولهلك ظهك اارفاع لديهم يف حتديد اهلوية
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اإلةالمية لت اهلوية الوطنية اليت قد ركون يف النهاية متشاهبة إىل يد ما من املنطتق الفككي والعقائدي الهي
يؤبد االنتماء لتدين والدولة لت يد ةواء .وهو الهي يظهك يف اجتا بعض التيااات اإلةالمية والفككية اليت ركى
لد ،جواز اخلكوج لن ويل األمك وإلطاء جوانب غكلية حمددة لتطالة والوالء يىت لو مل يكن ويل األمك من اجال
الدين أو من خياا الناس .فاالنتماء لتدولة والوطن هو نفسه قد يكون انتماء لتدين يف املعتقدات والفكك لند بثار
من أهل السنة.
من جانب أخك بشف النتائج لن لد ،وجود فكوق بني الهبوا واإلانث يف قيم املواطنة واالنتماء .وهه
النتائج رتفق مع ما روصت

إليه دااةة ( Bogard & Sherrod, 2008; McLellan & Youniss,

 )2003اليت أبدت أن املكأة والكجل ال خيتتفان يف قيم املواطنة ولكنهما خيتتفان يف نولية األنشطة اليت ررتجم قيم
املواطنة فاإلانث ميااةن األلمال اجملتمعية واخلدمات اإلنسانية يف يني يكبا الهبوا لت اجلوانب السياةية
والنقابية وةيتة لتمواطنة وركمجة قيم االنتماء.
من انيية أخكى فإن نتائج دااةتنا هه ختتتف مع ما أبدره دااةة هيتمان وغني ( & Heilman

 )Chen, 2005اليت ركى أن قيم املواطنة واالنتماء ألت لدى اإلانث مقاانة ابلهبوا ولعل رعااض نتائجنا هه
ميكن رربيكها ابملكانة اليت يظي

هبا املكأة الكويتية خصوصا بعد يصوهلا لت يق الرتغح واالنتخاب وبعد

جنايها الكيار يف االنتخاابت التشكيعية لا،1993 ،

وهو ما جعل يجم الفكوق يف قيم االنتماء واملواطنة

حبسب اجلنس يتقتص بما أغاات غتيه نتائج الدااةة .إن ممااةة املكأة الكويتية لدواها املدين يف اجلانب النيايب
واجملتمع املدين واإللالم

قد جعل االجتاهات حنو دواها الوطين واملدين والوظيف ال يقاان حبسب اجلنس أو

االنتماء املههيب أو يىت التحتيت  .وميكن إاجاع لد ،وجود فكوق لدى لينة الدااةة لت مقاييس االنتماء واملواطنة
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حبسب اجلنس أو املههب إىل ماهو متاح من مساواة ويكية يف التعيار جلميع أفكاد اجملتمع الكوييت جبنسية "ذبواا
وإاناث" وجلميع أطيافه و "يسب االنتماء القيت أو الطائف " من ممااةة ومشاابة فالتة لت املستوى الديين أو
التشكيع ( .انظك :الايدي  ،1998النيهاين  .)،1993ولعل حتجيم الفكوق ما هو يف النهاية إال مؤغك لت
اارفاع يف معدالت الول لدى أفكاد اجملتمع الهي حيتاج إىل املايد من الدااةات اليت رعاز هها االةتنتاج وركشف
لن الفكوق بني الشكائح االجتمالية املختتفة بصواة أبثك ركبياا .فقد جاءت نتائج هه الدااةة لتكشف لن
حتديد قضية املواطنة لت غكحية الشياب فقط ورتولد احلاجة املتحة لوجود العديد من الدااةات امليدانية حتديدا
لتكشف لن أبكز املشكالت اليت رواجه اجملتمع فيما يتعتق مبفهو ،االنتماء واملواطنة.
إن موضوع املواطنة واالنتماء من القضااي اجلوهكية اليت ركريط مبفهو ،التنمية االجتمالية .فال ميكن أن
رتحقق رنمية مامل يكن هناك ةتوك اجتمال قادا لت مواجهة وحتقيق متطتيات التنمية .فاحلقوق والواجيات
والعدالة االجتمالية واملساواة ورطييق القانون مجيعها من املقومات الستوبية األةاةية لتتنمية اليت ال ميكن أن
رتحقق من دوهنا .فعند دااةتنا لتمواطنة واالنتماء فلن ذلك يصب – دون أدىن غك – يف املفهو ،األلم واألمشل
املتمثل يف قضية التنمية االجتمالية املنشودة.
التوصيات:
ال بد أن يسع اامسو السياةة االجتمالية لت رنب واضح لربامج لمل ومشكولات من غأهنا اإلةها،
بشكل واضح وفعال يف حتقيق مفاهيم املواطنة واالنتماء ورعاياها .فهناك ياجة ماةة إىل وجود مثل هه
املشكولات والربامج اليت رقد ،األةس الوقائية واإلمنائية ابإلضافة إىل لالج خلتل قد يكون ابازا بصواة أو أبخكى.
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وال بد من إبكاز جممولة من التوصيات هله املشكولات والربامج اليت من غأهنا اإلةها ،بصوا متعددة يف رعايا قيم
الوالء واالنتماء واملواطنة بني أفكاد اجملتمع .وميكن إبكاز أهم هه التوصيات يف األيت:
 -2ريين مشكوع إلالم لا ،لت مستوى الدولة يهدف إىل رعايا قيم املواطنة لت أن يتم وضع أهداف حمددة
وواضحة هلها الربانمج ضمن خطة طويتة املدى ويكون ذا طييعة مستمكة رقد ،األةاس واليناء الوقائ
لتمفاهيم املكريطة ابملواطنة .فاإللال ،من أبكز األدوات املكةخة واملعازة لتقيم االجتمالية اليت يفرتض أن يتم
رينيها يف هها االجتا واةتثماا لت أبمل وجه.
 -1رطويك املنهاج الرتبوي مبا يتناةب مع املشكالت احلالية واخلاصة مبوضوع املواطنة واالنتماء مع مكاجعة لامة
وغامتة لتمناهج الدااةية ذات العالقة اليت يتم ردايسها يف مكايل التعتيم العا .،هها ابإلضافة إىل وضع
جممولة من الربامج الرتبوية اخلاصة داخل نطاق املداةة اليت رسهم يف رعايا ةتوك املواطنة .فاملداةة ه
املؤةسة اجملتمعية الكئيسة اليت رنقل بثارا من املفاهيم إىل الطفل وجيب اةتثمااها بشكل مناةب هلها
اللكض ونقل بعض املفاهيم والقيم له.
 -9اةتخدا ،ركنولوجيا املعتومات واالرصال يف رعايا مفاهيم الويدة الوطنية واملواطنة من خالل إنشاء موقع امس
يكوم لشيكة املعتومات خاص حت إغكاف الدولة ويشكل مكجعية وطنية.
 -4إنشاء مكصد اجتمال يقو ،لت القياس ويهدف إىل رقومي الوضع االجتمال العا ،ويقد ،بعض التصواات
اخلاصة لكامس السياةة االجتمالية وحيدد مواطن اخلتل وةيل لالجها.
 -2إجياد بيئة مناةية لتقاء الكموز السياةيني وحتمتهم مسؤوليتهم الوطنية وذلك من خالل فتح قنوات يواا وطين
متسع رطكح فيه مجيع القضااي الوطنية بكل غفافية واملشكالت اليت رواجه اجملتمع وطكح طكق وأةاليب
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لالجها .فال ميكن أن رتحقق مواطنة يقه ما مل ركن هناك غفافية يف طكح القضااي واملوضولات املختتف
لتيها وحماولة إجياد أبكز السيل من أجل وضع يتول مناةية وحتقيق املصتحة العامة.
 -1رصميم صكح ثقايف خاص يهدف لت مجع الرتاث احملت الهي يدلم ويعاز قيم املواطنة واالنتماء وروضع من
خالله بعض الشواهد التااخيية اليت ركما إىل الويدة والتماةك إضافة إىل رعايا جممولة من النماذج
الستوبية ليعض من اجاالت الكوي

وبعض األيداث والشواهد املكريطة هبم .فهها الصكح يهدف إىل

غكس جممولة من القيم االجتمالية اليت ركريط بتعايا قيم املواطنة واالنتماء.
 -1ال غك أن مؤةسات اجملتمع املدين رعترب أيد الكوافد الكئيسة ليناء اجملتمع وحتقيق االةتقكاا فيه .فيقع لت
هه املؤةسات الدوا الكيار واملياغك يف اإلةها ،يف حتقيق االندماج االجتمال بني الشكائح االجتمالية
املختتفة وبهلك رعايا مفاهيم املواطنة واالنتماء .ولهلك ال بد من أن يكون هله املؤةسات النصيب
املياغك يف هها اجلانب من خالل الفعاليات واألنشطة املختتفة اليت يتم رينيها ورنظيمها.
 -8ال بد أن يكون لتمؤةسة الدينية يف املههيني السين واجلعفكي دوا اباز وواضح يف هها اجلانب وأن يتحمل
اجال الدين مسؤوليتهم الشكلية والوطنية يف نيه الفكقة ورعايا قيم الوالء واالنتماء واملواطنة .وبهلك رعايا
مفاهيم ايرتا ،االختالف وايرتا ،الكأي والكأي األخك .فدوا املؤةسة الدينية بكموزها من القضااي املهمة
اليت حيتاج اجملتمع احملت إىل وجود رصوا واضح خبصوص ألماهلا وجهودها يف هها االجتا .
 -3إلداد بكامج رتفايونية موجهه حتديدا لتطفل ركةخ ورعاز ميادئ املواطنة واالنتماء .فهناك العديد من بكامج
األطفال يف بعض اجملتمعات اللكبية ذات التعددية الثقافية اليت اةتخدم

فيها جممولة من الطكق

واألةاليب اليت ركةخ قيم املواطنة واالنتماء .فالتتفاز هو اجلهاز األبثك إاثاة لتطفل ويتعتم منه العديد من
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املفاهيم وينقل له الكثار من القيم فال بد من اةتثماا ابلطكيقة املثت من خالل إلداد بكامج متخصصة
وموجهة.
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املراجع

أوال – املراجع العربية:
 بكبات يتيم ( )،1998اجملتمع العكيب املعاصك :حبث اةتطالل اجتمال  .باروت :مكبا دااةات
الويدة العكبية.
 بوزاين ااضية ( )،1993التعتيم واملواطنة :رشخيص الواقع واةرتاريجيات اإلصالح يف ظل العوملة:
دااةة ةوةيولوجية حتتيتية لعالقة الرتبية ابملواطنة بيعض املؤةسات التعتيمية بعنابه اجلاائك .جمتة لتو،
إنسانية السنة السابعة العدد .49
 بيان القاهكة ( ) ، 1998لقاء الشياب العكيب القيادي – حنو رفعيل أدواا الشياب يف حتقيق التنمية
االقتصادية واالجتمالية قطاع الشؤون االجتمالية إدااة السياةات السكانية واهلجكة جامعة الدول
العكبية.
 جالمنة يهيفة ةعيد ( )،1993مفهو ،املواطنة واالنتماء لند الشياب فتسطني موقع مكبا إبداع
املعتم اإللكرتوين.
 احلييب فهد إبكاهيم ( )،1991االجتاهات املعاصكة يف ركبية املواطنة دااةة مقدمة لتقاء السنوي
الثالث لشك لقادة العمل الرتبوي الياية املمتكة العكبية السعودية.
 خالد حممد خالد ( )،2389يف اليدء بان الكتمة القاهكة :املقطم لتنشك والتوزيع.
 اخلش حممد لثمان ( )،1993رطوا مفهو ،املواطنة يف الفكك السياة اللكيب موقع بتاب من أجل
احلكية منظمة بتاب لكاقيون من أجل احلكية.
 اخلتيل يامد  )،92338الفكد والستطة يف الفكك العكيب احلديث جمتة الفكك السياة العدد
الثالث  294 -39احتاد الكتاب العكب دمشق ةوااي.
 الكغيدي بشار ( )،2338املواطنة ومظاهكها الستوبية لدى املواطنني الكويتيني أثناء االيتالل .جمتة
القاهكة لتخدمة االجتمالية العدد اخلامس اجلاء اخلامس املعهد العت لتخدمة االجتمالية القاهكة.
 الكميح حممد غامن ( )،2332اخلتيج ليس نفطا :دااةة يف إغكالية التنمية والويدة باروت داا
اجلديد.
 زيدان ليث ( )،1992مفهو ،املواطنة يف النظا ،الدميقكاط موقع دنيا الوطن اإللكرتوين قسم دنيا
الكأي.
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الايدي املنج ( )،1998الشياب والتنشئة لت قيم املواطنة مقاانة ةوةيولوجية لتنموذج التونس
قضااي الشياب يف العامل اإلةالم  :اهاانت احلاضك وحتدايت املستقيل املؤمتك الدويل اإليسيسكو.
الايدي املنيح ( )،1991مقدمات لسوةيولوجيا الشياب جمتة لامل الفكك اجملتد ( )92الكوي .
اجملتس األلت لتثقافة والفنون واآلداب .ص .24-11
ةكاج ليد الفتاح (د .ت) املواطنة واألمن القوم موقع مشكوع دلم القداات يف جمال يقوق
اإلنسان.
الستو ،يسني ( )،1991االنفتاح اإللالم وخطك لت قيم الشياب املستم حبث مقد ،لتمؤمتك
العامل التاةع لتندوة العاملية لتشياب اإلةالم (الشياب واالنفتاح العامل ) الكايض ص – 112
.139
ةنو غسان منار ( )،2332القيم واجملتمع :نظم القيم السائدة لند طتية الدااةات الشكلية يف باروت
باروت داا صادا.
غخمان حممد ( )،1993املواطنة موقع مجعية املشعل لتثقافة والفن اإللكرتوين.
الشكيدة خالد بن ليد العايا ( )،1991صنالة املواطنة يف لامل متلار اؤية يف السياةة االجتمالية:
دااةة مقدمة لتقاء السنوي الثالث لشك لقادة العمل الرتبوي الياية املمتكة العكبية السعودية.
مشس الدين أمحد يكم ( )، 1998املواطنة يف لينان باروت اجلمعية التينانية حلقوق اإلنسان.
غوية ةيف اإلةال ،حممد ( )، 1993قيم املواطنة يف املناهج الدااةية اجلاائكية واقة حبثية مقدمة إىل
مؤمتك "حنو اةتثماا أفضل لتعتومل الرتبوية والنفسية يف ضوء حتدايت العصك" بتية الرتبية جامعة دمشق
اجلمهواية العكبية السواية.
الطكاح لت والكنداي جاةم  )، 2331الشياب واالغرتاب "دااةة رطييقية لت اجملتمع الكوييت"
جمتة دااةات اخلتيج واجلايكة العكبية ع  – 12إبكيل.
العامك لثمان بن صاش ( )، 1992اثك االنفتاح لت مفهو ،املواطنة لدى الشياب السعودي "دااةة
اةتكشافية" موقع املكتية الكقمية وزااة الرتبية والتعتيم مكبا املصادا الرتبوية املمتكة العكبية السعودية.
ليد هللا لصا( ،د ت) املواطنة القاهكة مكبا مال لتدااةات القانونية والدةتواية.
العيديل ةاجد ( )، 1998ندوة املواطنة مفهو ،وايد واؤى متعددة جكيدة النهاا العدد 112
اتايخ  1998 / 2 / 19الكوي .
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العدةاين مىن ( )، 2331احلقوق واحلكايت العامة يف الدةتوا الكوييت جمتس األمة الكوييت رقكيك
داخت ينايك.
اللكيب غيل بداان ( )، 1993الرتبية واملواطنة ويقوق اإلنسان واقة حبثية مقدمة إىل مؤمتك "حنو
اةتثماا أفضل لتعتو ،الرتبوية والنفسية يف ضوء حتدايت العصك" بتية الرتبية جامعة دمشق اجلمهواية
العكبية السواية.
غيث حممد لاطف ( )، 2332قاموس لتم االجتماع اإلةكنداية داا املعكفة اجلامعية.
الكنداي لطيفة يسني ( )، 1991حنو هوية وطنية لتناغئة الكوي املكبا اإلقتيم لتطفولة
واألمومة وزااة الرتبية.
الكنداي يعقوب يوةف ( )، 1929التلار واحلداثة :األةكة الكويتية أمنوذجاأ القاهكة املكتب
اجلامع احلديث.
الكنداي يعقوب يوةف ( )، 1998العادات والتقاليد املكريطة مبكيتة الوفاة يف اجملتمع الكوييت
الكوي جامعة الكوي جمتس النشك العتم .
الكنداي يعقوب والقشعان محود ( )، 1992لالقة اةتخدا ،غيكة االنرتن ابلعالة االجتمالية لت
طالب جامعة الكوي جمتة العتو ،اإلنسانية واالجتمالية (دولة اإلمااات العكبية املتحدة)  )2( 21ص
ص .42 – 2
اجملادي فتوح ( )، 2333املواطنة والرتبية الييئية جمتة الرتبية العدد  92أبتوبك مكبا اليحوث
الرتبوية واملناهج بوزااة الرتبية الكوي .
مكبا الدااةات واليحوث والنشك ( )، 1991قضااي الشياب :الواقع والتطتعات املمتكة العكبية
السعودية :مكبا املتك ليد العايا لتحواا الوطين.
مك ثكوت ( )، 1992اإللال ،والسياةة :وةائل االرصال واملشاابة السياةية القاهكة لامل الكتب.
املوةولة العكبية العاملية ( )، 2331الكايض مؤةسة ألمال املوةولة لتنشك والتوزيع.
انصك ةام ختيفة ( )، 1929معادلة يسع اليعض الخرتاقها جكيدة الكأي اخليمس  8يوليو العدد
.
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النيهاين ةعود بن ةتيما ( )، 1993املواطنة والتحدايت املعاصكة يف اجملتمع العماين واقة حبثية مقدمة
إىل مؤمتك "حنو اةتثماا أفضل لتعتو ،الرتبوية والنفسية يف ضوء حتدايت العصك" بتية الرتبية جامعة
دمشق اجلمهواية العكبية السواية.
النجاا ابقك ةتمان ( )، 1999النوع االجتمال واملواطنة ودوا املنظمات غار احلكومية يف دول
ختيجية خمتااة األمم املتحدة نيويواك :ةتستة دااةات لن املكأة العكبية (.)19
الوقيان فااس مطك ( )، 1993املواطنة يف الكوي مكوانهتا السياةة والقانونية وحتدايهتا الكاهنة
الكوي مكبا الدااةات اإلةرتاريجية واملستقيتية جامعة الكوي .
ولد ختيفة حممد العكيب ( )، 2383املها ،احلضااية لتمداةة واجلامعة اجلاائكية ومسامهة يف حتتيل ورقيم
نظم الرتبية والتكوين واليحث العتم اجلاائك ديوان املطيولات اجلامعية.
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Citizenship and Loyalty Values: A Study
on a Sample of Kuwaiti Youth
Dr. Yagoub Y. Al-Kandari
Dr. Humoud F. AlQashan
Mr. Mohammed A. Al-Duwaihi
Abstract
Citizenship and loyalty took a great deal of attention in many studies. The
present study focuses on the concepts of citizenship and loyalty in a selected young
Kuwaiti sample. The study examines the relationship between these two concepts with
some sociocultural variables within Kuwaiti society. 621 respondents aged between
17-25 years (389 males, 232 females) were selected (M = 30.94, SD: 2.05).
Questionnaire was the major tool analytical of this study. Some basic and
demographic information were collected. Correlation coefficient, t-test, chi-square,
and multiple regression were used in the analysis. It was found that there is a positive
statistical relationship between loyalty values with all citizenship dimensions values in
the studied sample. Significant relationships were found between loyalty values and
education and economic levels. No significant differences were found between male
and female or Muslim Sunni and Muslim Shiite in citizenship and loyalty values.
Also, Significant differences were found between young and older youth in
citizenship’s values and its social, political, religious and aesthetic dimensions.
Education level is one of the most important variables that relate and predict
citizenship and loyalty values.
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