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امللخص

هدفت الدراسة احلالية إيل حبث قيم املواطنة لدى طلبة اجلامعة بدولة الكويت يف ضوء بعض املتغريات من خالل

عزوهاACI,
EduSearch
ﻗﻮﺍﻋﺪ
إىل متغريات :اجلنس (ذكور  -إانث) والفرقة الدراسية (طلبة الفرقة األوىل
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ:قيم املواطنة اليت ميكن
اسة الفروق يف
در
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
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العلمية) ،والسكن (طلبة املناطق الداخلية
ﺭﺍﺑﻂ:لبة الفرقة الرابعة) ،والتخصص (التخصصات األدبية وطلبة التخصصات
وط
http://search.mandumah.com/Record/670155
وطلبة املناطق اخلارجية) .مت استخدام املنهج الوصفي التنبؤي .كما مت تطبيق مقياس قيم املواطنة إعداد الباحثة على عينة
الدراسة اليت تكونت من (  ) ٤٤٤طالب وطالبة بواقع (  ) ٠٤٤طالب و(  ) ٠٤٤طالبة ،ومتوسط أعمارهم 77.11
عاما واحنراف معياري  7.11عاما .وابستخدام املعاجلات اإلحصائية اليت متثلت يف :اختبار "ت" لداللة الفروق بني
املتوسطات غري املرتبطة ،وحتليل االحندار املتعدد التدرجيي .أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي
درجات الذكور واإلانث يف قيم املواطنة لصاحل اإلانث .كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي
درجات طلبة الفرقة األوىل وطلبة الفرقة الرابعة لصاحل طلبة الفرقة الرابعة .كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني متوسطي درجات طلبة األديب وطلبة العلمي يف قيم املواطنة ،وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني متوسطي درجات طلبة السكن الداخلي واخلارجي يف قيم املواطنة ،كما كان عامل اجلنس أهم عامل من العوامل
املستقلة اليت تسهم يف التنبؤ بقيم املواطنة حيث فسر  %00.22من التباين يف قيم املواطنة ،يليه التخصص والذي فسر
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قيم املواطنة لدي طلبة جامعة الكويت
وعالقتها ببعض املتغريات
د .أمل بدر الدويلة
كلية الرتبية – جامعة الكويت

امللخص

هدفت الدراسة احلالية إيل حبث قيم املواطنة لدى طلبة اجلامعة بدولة الكويت يف ضوء بعض املتغريات من خالل
دراسة الفروق يف قيم املواطنة اليت ميكن عزوها إىل متغريات :اجلنس (ذكور  -إانث) والفرقة الدراسية (طلبة الفرقة األوىل
وطلبة الفرقة الرابعة) ،والتخصص (التخصصات األدبية وطلبة التخصصات العلمية) ،والسكن (طلبة املناطق الداخلية
وطلبة املناطق اخلارجية) .مت استخدام املنهج الوصفي التنبؤي .كما مت تطبيق مقياس قيم املواطنة إعداد الباحثة على عينة
الدراسة اليت تكونت من (  ) ٤٤٤طالب وطالبة بواقع (  ) ٠٤٤طالب و(  ) ٠٤٤طالبة ،ومتوسط أعمارهم 77.11
عاما واحنراف معياري  7.11عاما .وابستخدام املعاجلات اإلحصائية اليت متثلت يف :اختبار "ت" لداللة الفروق بني
املتوسطات غري املرتبطة ،وحتليل االحندار املتعدد التدرجيي .أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي
درجات الذكور واإلانث يف قيم املواطنة لصاحل اإلانث .كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي
درجات طلبة الفرقة األوىل وطلبة الفرقة الرابعة لصاحل طلبة الفرقة الرابعة .كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني متوسطي درجات طلبة األديب وطلبة العلمي يف قيم املواطنة ،وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني متوسطي درجات طلبة السكن الداخلي واخلارجي يف قيم املواطنة ،كما كان عامل اجلنس أهم عامل من العوامل
املستقلة اليت تسهم يف التنبؤ بقيم املواطنة حيث فسر  %00.22من التباين يف قيم املواطنة ،يليه التخصص والذي فسر
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مقدمة

تشكل العملية الرتبوية أفضل السبل لتحقيق بقاء األمة ونظمها وقيمها ومبادئها وقوانينها ،واستمرار نتاجها
الفكري والثقايف ،جببل أفراد اآلمة على هذه املبادئ والقيم واملعتقدات .وبذلك فإن العملية الرتبوية هتدف إىل نقل
اخلربات واملعارف اإلنسانية لألمة وتطويرها وحتسينها عرب الزمن ،مما يفرض حتمية وأمهية تربية األجيال وفق املنظور الثقايف
لألمة (انصر .) ٣١ : ٠٤٤٠ ،وترى الشوحيات ( ،)0 :0221أن دور الرتبية يف اجملتمع يشكل األساس احلقيقي لقوة
األمة وجمتمعها ،إذا حققت هذه الرتبية التوازن بني مصلحة الفرد ومصلحة اجملتمع ،مما ينعكس على إنتاج املواطن الصاحل
يف اجملتمع ،الذي يعمل ضمن منظور األمة ،ال ضمن منظور املصلحة الشخصية الضيقة.
ويعترب احلامد ( ،) 0222أن مؤسسات اجملتمع املدين (الرمسية ،غري الرمسية) يقع على عاتقها القيام هبذا الدور،
على اعتبار أهنا تسهم يف تشكيل هوية اجملتمع ،وبناء توجهات أفراده .وتعترب األسرة املؤسسة األوىل يف اجملتمع اليت تسهم
يف صياغة هوية الفرد ،وهلا دور كبري يف غرس القيم والعادات والتقاليد السليمة يف نفوس األبناء ،وتعترب البيئة األسرية من
أهم مؤسسات اجملتمع املدين اليت تؤثر يف حتديد وبناء شخصية الفرد (  .)Clarch & Akoch ،1993ومن مث أتيت
اجلامعة اليت تسهم يف بناء املواطن الصاحل ضمن الرؤية الوطنية للدولة واجملتمع ،وهي تعمل مع مؤسسات اجملتمع األخرى
بشكل تكاملي وهادف.
يعد اجملتمع اجلامعي مبثابة البيئة املالئمة واحلاضن النشط لتنمية قيم املواطنة من خالل ما يوفره للطلبة من ثقافة
واعية وصحيحة حول مفاهيم الدميقراطية والعدالة والتحديث ،واالطالع على جتارب األمم اليت قطعت شوطا يف التقدم
االجتماعي واالقتصادي .ومثة جمموعة من العوامل واملتغريات اليت تعمل على دفع الطلبة إيل االهتمام ابلعمل الوطين
واألنشطة السياسية :كوجود كثري من الطلبة فرتة طويلة من الوقت مع تشابه االهتمامات يعد حافزا قواي للنشاط
التنظيمي ،واحتادات الطلبة وغريها من املنظمات الطالبية غالبا ما تيسر أماكن االجتماعات واللقاءات بني الطلبة
املهتمني ابملناقشات واملناظرات.
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وترجع قوة اجلامعة وعمق أتثريها يف تنمية قيم املواطنة لدي طالهبا لعدة عوامل منها:
 أن طالب اجلامعة يف هذه املرحلة العمرية على بداية طريق حتمل بعض واجبات املواطنة مثل :املشاركة يفاالنتخاابت العامة ،وأداء اخلدمة العسكرية ،كما أهنم يتعلمون ويكتسبون خالل املرحلة اجلامعية كثريا من القيم
واالجتاهات السياسية.
 أن طالب اجلامعة غالبا ما يكون قد بلغ مرحلة النضج الفعلي ،واجلسمي والنفسي ،ويساعده يف ذلك سرعةاكتساب وتشرب قيم املواطنة.
 أن طالب اجلامعة بلغ أعلى مستوى ذكائه ،مما يساعد يف التفكري يف القيمة أو املبدأ أو االجتاه ،واالقتناع بهقبل أن يؤمن به ،وتكون لديه القدرة على التمييز بني السلوك الصحيح والسلوك اخلطأ .
 تتميز اجلامعة بتنوع األنشطة الطالبية يف اجملاالت السياسية والثقافية والعلمية واالجتماعية والفنية ،ويتعلم منخالهلا قيما ومبادئ وسلوكيات وجدانية من قبل إدارة اجلامعة واجملتمع.
 مشاركة الطالب يف مجاعة األسر والرحالت واجلوالة اليت تنمي لديه قيما مثل املسئولية ،واملشاركة ،واالنتماءوالقيادة وغريها .
 مشاركة الطالب يف االحتادات الطالبية تنمي لديه قيما سياسية واجتماعية وقيم الدميقراطية واحلرية (الشخييب،.)110 -112 : 7771
 تتوافر اإلمكاانت املادية واملالية والبشرية فضال عن وفرة مصادر املعرفة اليت تساعد اجلامعة يف حتقيق أهدافاألنشطة الطالبية ،وابلتايل املساعدة يف تنمية قيم املواطنة لديهم.
وبينت دراسة (عبد اجمليد )771 :7777 ،أن املستوايت العليا من املشاركة السياسية والشعور ابلواجب الوطين،
وممارسة احلرية األكادميية يف اختيار التخصص الدراسي ،وحرية احلوار واملناقشة ،واملشاركة يف األنشطة حيدث دائما بني
األفراد ذوي التعليم اجلامعي مقارنة بطالب التعليم قبل اجلامعي.
اجمللد التاسع والعشرون
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وتواجه الرتبية اليوم يف كثري من اجملتمعات العديد من التحدايت واملتغريات ،لعل أخطرها ما يعرف بظاهرة العوملة،
واليت حتمل يف مضامينها هتديدا كبريا لكل اجملتمعات ،فمع العوملة وما يصاحبها من تداعيات اقتصادية وثقافية واجتماعية
وأيديولوجية مل يعد العامل كما عهدانه فيما مضى؛ فاحلدود الثقافية يف طريقها إىل التالشي ،مما يسمح ابنتقال كثري من
األفكار واملعتقدات اليت تكاد تقضي على اخلصوصية يف كثري من اجملتمعات ،وابلتايل ال يبقى للمكان والتاريخ أي معىن
يف ظل السعي إىل عوملة الرتبية ،وهلذا خطورته على كل من الدول املتقدمة والنامية من خالل التأثري يف مقومات املواطنة
والوالء عند أفرادها وفقدان اهلوية الثقافية (دعبس.) ٣٣١ - ٣٦٤ : 7771 ،
واجملتمع الكوييت ليس مبنأى عن اجملتمعات األخرى ،ال سيما اجملتمعات العربية واإلسالمية ،فاتسم مبعايري ثقافية
وسياسية واجتماعية متيزه عن ابقي اجملتمعات األخرى ،إذ بين على أساس الشورى وحرية الرأي وتبادل اآلراء الذي
متخض عنه اختيار صباح األول للحكم ،وبذلك وضع اجملتمع الكوييت معيارا أساسيا يف تنظيم العالقة بني أفراده ،إبرساء
النظام الدميقراطي النيايب يف دولة الكويت ووضع الدستور الكوييت ،الذي نص املواد ( )00-1على معاين احلرية والعدالة
واملساواة وتكافؤ الفرص بني املواطنني (جملس األمة الكوييت.)0220 ،
كما تعرضت دولة الكويت العتداءات خارجية ،وهو األمر الذي عزز مشاعر الكويتيني أبمهية الوالء واالنتماء
احملافظة على اهلوية الوطنية ،ابإلضافة إىل الشعور ابألمن ،وحب الوطن والدفاع عنه .وهبذا فان الرتبية الوطنية يف الكويت
متثل إحدى وسائل محاية الوطن ،وتنشئة اجليل الذي يؤمن ابلدميوقراطية وقيم املواطنة (الرشيدي.)0220 ،
ومتر دولة الكويت حاليا مبرحلة مصريية متتزج فيها األصالة مع احلداثة وتتميز مبجموعة من التحدايت
السياسية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية؛ اليت أعطت اجملتمع الكوييت السمات الرئيسة اليت ميزته عن بقية
اجملتمعات األخرى ومن أمهها (وزارة الرتبية:)02 ، 0202 ،
 الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيسي للتشريع يف الدولة.
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 جمتمع إسالمي عريب ،خليجي ،متعدد األعراق والطوائف والقبائل ،تصون فيه الدولة الرتاث اإلسالمي العريب
وتسهم يف ركب احلضارة اإلنسانية.
 نظام حكم مستقر بقيادة صاحب السمو أمري دولة الكويت الذي أمجعت كل طوائف اجملتمع وشرائحه
ومكوانته على مبايعته أمريا وقائدا .
 دستور أساسه العدل واملساواة واحلرية وعلى حنو من الشمولية واالنفتاح والتكامل يتسع للتعبري عن خمتلف اآلراء
وحيدد املبادئ والقواعد والقيم اليت تنظم احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية وحيفظ هوية اجملتمع الكوييت
وخصوصيته الثقافية.
 جملس أمة ميثل السلطة التشريعية يف الدولة يتم انتحاب أعضائه عن طريق االنتخاب العام السري وفقا لقانون
االنتخاابت.
وعلى الرغم من ذلك فإن اجملتمع الكوييت احلايل يواجه جمموعة من التحدايت االجتماعية والفكرية والسياسية
واإلقليمية منها والعامل ية واليت هتدد ثوابتنا الوطنية وهويتنا الثقافية وتزعزع قيم املواطنة والوالء واالنتماء للوطن ،وفيما يلي
أهم هذه التعدايت (وزارة الرتبية:) ٠٤ - ٠١ :0272 ،
 ضعف هيبة القانون وعدم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وانتشار ظواهر مل تكن مألوفة من قبل كاإلضراابت
وتعطيل املصاحل وضعف اإلنتاجية وغريها .
 العقبات اليت تقف أمام حتقيق االندماج االجتماعي بسبب تعدد اجلنسيات واالنتماءات العقائدية أو القبلية أو
الطبقية مما خيلق تصدعا يف تركيبة الدولة ويشرخ روابط الوحدة الوطنية.


جتاهل كثري من القيم اجملتمعية املتوارثة اليت تدعو إىل تقدمي املصاحل العامة على املصاحل الفردية ،ومتنع اهلجوم
الشخصي أو الرتاشق اللفظي أو النفاذ إىل النوااي أو الطعن يف الذمم املالية أو التخوين.
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 القصور يف الرتكيز على التاريخ املشرق للوطن واإلرث الثقايف الذي يسعى للحفاظ على اهلوية الكويتية ومييزها
عن بقية الثقافات األخرى.
 وجود ثقافة جمتمعية خاطئة تدفع الكثري من املواطنني إىل اإلحلاح يف املطالبة ابحلقوق املالية واالجتماعية واخلدمية
والثقافية والصحية والتعليمية دون تقدمي احلد األدىن من الواجبات أو االستعداد لتقبل حماوالت الدولة لتغيري هذه
الثقافة والفكر االستهالكي املعتمد كليا على الدولة.
 حماوالت اقتباس أو تطبيق مناذج وسلوكيات لدول أو جمتمعات غريبة عنا ثقافيا ودينيا واجتماعيا واترخييا ال
تصلح أبدا للتطبيق أو االقتباس لدينا.
 التحدي اإلقليمي املتمثل يف املتغريات اليت حتدث يف منطقة اخلليج يف ظل األحداث األمنية والعسكرية وعالقة
الكويت هبذه األوضاع اجلديدة وما يتطلبه ذلك من رؤية وطنية واعية.
 أتثري ظاهرة العوملة يف خم تلف اجملاالت الثقافية واالقتصادية والسياسية والفكرية على اخلصوصية الثقافية والدولة
الوطنية واحلدود والسيادة.
وهذه التحدايت اليت يواجهها اجملتمع الكوييت تتطلب تنمية الوعي ابملواطنة وقيم الوالء واالنتماء للوطن وحتصني
الذات الكويتية ملواجهة املتغريات الدخيلة اليت هتدد شعور الفرد ابنتمائه ووالئه جملتمعه وقيمه وبيئته وثقافته .حيث تعد
قيم املواطنة من بني سبل مواجهة حتدايت القرن احلادي والعشرين ،وحيث إن التقدم احلقيقي للوطن يف ظل حتدايت
القرن اجلديد ومستجداته تصنعه عقول وسواعد املواطنني ،فإن إكساهبم قيم املواطنة يعد الركيزة األساسية للمشاركة
االجيابية والفعالة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية لكل من الفرد واجملتمع .فالرتبية من أجل املواطنة تعين -
يف األساس وقبل كل شيء  -أن نغرس وننمي ونعمق يف عقول ووجدان أبنائنا تلك الفضائل والعادات واملهارات
واالجتاهات الضرورية لبناء الوطن .فاملسألة  -إذن  -أكرب وأعمق وأوسع من جمرد تعليم الطلبة مادة دراسية هنا أو جزءا
من مادة دراسية هناك (فرج.) ١٤ : ٠٤٤٤ ،
اجمللد التاسع والعشرون
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ويف الوقت احلاضر أصبحت املواطنة يف اجملتمع تتأثر ليس فقط ابلثقافات الداخلية وإمنا ابلثقافات اخلارجية ،نتيجة
لالنفتاح الثقايف ،مما خلق درجة من التداخل بني مفاهيم املواطنة كاالنتماء والوالء واحلرية والعدل واملساواة يف اجملتمع،
خصوصا يف ظل التغيري السريع يف معايري اجملتمع الثقافية (العامر .) 17 :0222 ،ويرى هيل (  )Hill ،1991أن
الدافع لالنتماء يكون مبثابة حماولة للحصول على الدعم العاطفي ،وذلك من خالل االشرتاك يه األنشطة التعاونية ما بني
األفراد مث التفاعل االجتماعي اإلجيايب مع اآلخرين خاصة الذين يتمتعون بقدر عال من الدفء.
وترتكز املواطنة يف املفهوم احلديث على أساس التوافق اجلماعي الذي يسهم يف ضمان احلقوق الفردية واجلماعية،
ابعتبار املواطنة أساس وجداين ابلشعور ابلوطن (األرض) ،وأبفراد اجملتمع ،وبذلك فان املواطنة هي رابط بني جمموعة من
األفراد يسكنون يف مكان معني وضمن زمن معني (احلبيب.) ١٣ ،0222،
مشكلة الدراسة

ملا كانت اجلامعة أتيت على قمة املؤسسات الرتبوية الرمسية ،فإن مسئوليتها تصبح من األمهية مبكان لسببني :فأما
أوهلا أهنا تدعم وتكمل جهد مؤسسات التعليم العام اليت سبقتها يف ترسيخ قيم املواطنة والوعي هبا ،أما السبب الثاين فهو
أن اجلامعة مبا تتمتع به من مناخ مغاير وامكاانت قد ال تتوافر فيما دوهنا من املؤسسات ،ميكن أن تقوم بدور فعال يف
هذا اجملال .لذا تزايد يف اآلونة األخرية االهتمام ابملعايري القومية جلودة التعليم اجلامعي ،استنادا إىل أنه على هذا الصعيد
جيري إنتاج املادة واألفكار العلمية اليت تساهم يف تغيري املستقبل ،هذا إىل جانب إعداد الكفاءات املتخصصة اليت
تضطلع مبهام التنمية ودعم اجتاهاهتا ،ورغم أن خمرجات التعليم اجلامعي هي يف ذات الوقت مدخالت سوق العمل ،فإن
البعد الغائب يف تقييم جودة األداء اجلامعي ،وهتيئة جامعاتنا لتطبيق االعتماد وضمان اجلودة ،هو ما يتعلق بنموذج
شخصية املواطن  -إنسان التنمية يف جمتمعنا  -وذلك مبا يعين اإلشارة إىل إعداده مواطنا نشطا مدركا حقوقه وواجباته،
إضافة إىل حفز إرادته جتاه العمل الوطين وفق صورة رمزية أيملها جملتمعه يف عامل املستقبل ،ذلك ألن أخطر ما تصاب به
اجملتمعات هو اخنفاض "معاملة الوطنية" لدى أبنائ ها ،األمر الذي يعين فقدان حيوية األمة ووهن إرادهتا واخنفاض مستوى
الطموح احلضاري ،ومن مث فإن ضعف الشعور الوطين واخللل يف بنية قيم املواطنة يعد من أخطر القضااي اليت هتدد
اجمللد التاسع والعشرون
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الشباب  -أعز ما متلكه جمتمعاتنا من ثروات  -ملا يرتتب على ذلك من آاثر سلبية على االنتماء وإرادة العمل واإلجناز،
واضطراب املعايري والرؤية حول مكانة الشباب يف صناعة املستقبل.
كما يشكل املناخ اجلامعي اإلطار الذي ينمو فيه الطالب ،ويكتسب منه خرباته ،وينهل معارفه ،ويكتسب قيمه
واجتاهاته وأمناط سلوكه ،واذا كان املناخ اجلامعي صحيا مشبعا ابلفهم والتقدير املتبادل ،وقيم :العدالة واحلرية واملساواة،
واإلخاء؛ قائما على املشاركة اجلماعية والتعاون ،واالحرتام؛ مشجعا على التفكري الناقد واإلبداع ،فإنه يؤدي إىل تنمية قيم
املواطنة والشعور ابلوالء واملواطنة (رستم .)10 :7771 ،واملناخ اجلامعي املفتوح واملتسم بدميقراطية اإلدارة وصنع القرار،
والذي يتيح مساحة واسعة من احلرية ألعضاء هيئة التدريس ميكن أن ينهض ابلطالب ويدفعهم لالخنراط يف القضااي
اجلامعية ،وكذا الوعي بقضااي اجملتمع .ولكن مع استمرار زايدة احملرمات يف جمتمع اجلامعة ابطراد ،وآتكل مساحة احلرية
لصاحل اجملتمع ،وانعدام الدميقراطية ،وتضييق فرص املشاركة يف اختاذ القرار ،فإن اجملتمع اجلامعي تسوده تسلطية البريوقراطية
ومجودها ،وتتضاءل إمكاانت صناعة الشخصية الطالبية املتفاعلة (الشرقاوي.)2. : 0222 ،
ومن اجلدير ابلذكر أن هناك اعتبارات عديدة ومستجدات متنوعة ومتباينة تدفع حاليا مبفهوم املواطنة ليكون يف
القلب من النقاشات والسجاالت الفكرية والسياسية سواء على الصعيد العاملي أو على الصعيد احمللي .ولعل من أهم
هذه املستجدات تلك العملية الكربى اليت جتتاح العامل حاليا وتشغل الناس واحلكومات ،واليت اصطلح على تسميتها
ابلعوملة ،وأدت إىل تراجع اخلصوصية حلساب العاملية ،اليت تواجه فيها اجملتمعات البشرية إرهاصات واضحة حنو الذوابن
الثقايف والسياسي واملعريف ،واالنطالق حنو القرية الكونية املوعودة اليت متثل وحدة العامل املعلوماتية اخلاضع لوسائل االتصال
اليت تشهد حتداي يعصف ابملعايري وقواعد السلوك والضبط االجتماعي .والكويت أحد هذه اجملتمعات اليت مرت بتغريات
سريعة مشلت معظم جوانب احلياة االقتصادية والثقافية مما أثر على متاسك اجملتمع واستقراره ،وأدت إىل ظهور اجتاهات
وقيم وأمناط تفكري ال تتفق وطبيعة اجملتمع الكوييت .وقد حظي موضوع املواطنة أبمهية كربى يف املؤمترات الدولية ،وظهر
ذلك يف مؤمتر الدول التسع األكثر سكاان؛ الذي عقد يف بكني ابلصني يف الفرتة من 0227 / ١ / ٠١ - ٠٣م ،من
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أجل مساعدة تلك الدول على احملافظة على أهم ثرواهتا ،وهم البشر يف ظل عواصف العوملة اليت هتدد بفقدان قيم الوالء
واهلوية الثقافية وروح التطوع.
وتعد املواطنة من املوضوعات اليت حظيت ابهتمام معظم العلماء والباحثني على اختالف ختصصاهتم وخاصة
املتخصصني يف العلوم االجتماعية ،ملا يالحظونه من نقص يف معارف النشء والشباب حول مسئوليات املواطنة وشعورهم
ابالغرتاب عن اجملتمع ومؤسساته ونقص الوعي بعملياته ،فضال عن ضعف االهتمام بتعليم احلقوق والواجبات
واملسئوليات املدنية يف اجملتمع .ويؤكد ذلك العديد من العلماء أبن هناك خماوف بشأن املواقف جتاه املواطنة املسئولة ومنو
النزعة الفردية يف صفوف الشباب فهي اآلن مصدر قلق عاملي .كما أن هناك تدنيا واضحا يف الوعي أبمهية املواطنة لدى
النشء وجيل الشباب يف اجملتمعات العربية ،وذلك بسبب وجود الكثري من التحدايت اليت حتول دون حتقيق ذلك.
ويف ضوء هذه التجارب اإلنسانية اليت عصفت مببدأ املواطنة ،فقد أفرزت معاين متعددة للمواطنة فكرا وممارسة
تقرتب وتبتعد عن املفهوم املعاصر للمواطنة ،كما أتثرت املواطنة يف عاملنا املعاصر ابلتيارات الفكرية السياسية
واالجتماعية ،وبذلك فإنه ال ميكن التأهيل السليم ملفهوم املواطنة ابعتبارها نتاجا لفكر واحد ،بل نتاجا النصهار
اجتاهات فكرية متعددة يف ظل ظروف خمتلفة ،وتطور مفهوم املواطنة يف القرن احلادي والعشرين ليتخذ الصفة العاملية
والذي حتدد ابلسمات اآلتية (العامر:) ٧١ :0222 ،
 .7االعرتاف بوجود ثقافات خمتلفة.
 .0احرتام حق الغري وحريته.
 .1االعرتاف بوجود دايانت خمتلفة.
 ..فهم وتفعيل أيديولوجيات سياسية خمتلفة.
 .2فهم اقتصادايت العامل.
 .0االهتمام ابلشؤون الدولية.
اجمللد التاسع والعشرون
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 .1املشاركة يف تشجيع السالم الدويل.
 .1املشاركة يف إدارة الصراعات بطريقة الالعنف.
هذا وميكن تعزيز اكتساب الطلبة يف املدارس ملفاهيم املواطنة الصاحلة من خالل الشراكات احلقيقية بني املدرسة
والبيت واجملتمع ،حيث إن مثل هذه الشراكة إمنا يساعد يف زايدة التحصيل األكادميي للطلبة أوال ،ويساعد يف إكساهبم
لقيم املواطنة الصاحلة؛ وذلك لسبب بسيط وهو أن التغريات اليت تشتمل عليها البيئة التعليمية تتطلب تعاون كافة
األطراف املهتمة ابلعملية التعليمية .وتشري الشراكة بني املدرسة واجملتمع إىل الروابط اليت جتمع بني املدارس من جهة
واألفراد واملنظمات يف اجملتمع ،واليت تكون ذات أثر مباشر أو غري مباشر يف التأثري على التطور العقلي أو اجلسدي أو
العاطفي أو االجتماعي للطلبة .وتعترب اجلامعات واملؤسسات التعليمية جزءا ال يتجزأ من منظومة الشراكات بني املدارس
واجملتمع ،ويتضح الدور احملتمل للجامعات هبذا الصدد من خالل قدرة اجلامعات على تعزيز سياسات وبرامج املدارس،
حيث إهنا توفر البيئة املالئمة لبناء القيادات الرتبوية وابلتايل حتقيق األهداف الرتبوية ( Alberta Education,2005

).
وقد أسهمت جامعة الكويت بشكل فعال وواضح يف تنمية اجملتمع الكوييت وتطويره ،من خالل البحوث
واحملاضرات والندوات ،إضافة إىل عملية التعليم اجلامعي ،وإعداد األخصائيني واملثقفني .ولعبت اجلامعة دورا حيواي يف
توعية الطلبة ،من خالل الربامج والنشاطات الالمنهجية ،كما أهنا وفرت البيئة املناسبة للتفاعل بني الطلبة وتبادل اآلراء
فيما بينهم ،ففي هذه املرحلة يبدأ الطالب ابلتحرر من قيود النظام املدرسي ،ويبدأ بطرح أفكاره حبرية أكرب ،ويتبىن مبادئ
وقيم تستمر معه حىت مماته (الرشيد .)0222 ،ويف ضوء التحدايت اليت عصفت ابجملتمع الكوييت ،فقد قام عدد من
الباحثني بدراسة قيم املواطنة لدى أفراد اجملتمع الكوييت ،ومنهم (هالل وآخرون ،)0222 ،إذ أجروا دراسة لتقييم تنمية
املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية بدولة الكويت ،حيث توصل الباحثون إىل ضرورة إحداث نقلة نوعية يف أساليب
التدريس وتطوير املناهج الرتبوية املتعلقة ابلرتبية الوطنية .ويف ضوء نتائج هذه الدراسة والدراسات األخرى اليت تطرقت إىل
قيم املواطنة يف اجملتمع الكوييت ،فقد ارأتت الباحثة إجراء هذه الدراسة للتعرف على درجة متثل طلبة جامعة الكويت لقيم
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املواطنة ،وعالقة قيم املواطنة لدى طلبة اجلامعة ببعض املتغريات وهي :اجلنس ،والتخصص ،والفرقة الدراسية ،ومكان
السكن ،وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 .7هل توجد فروق بني الذكور واإلانث يف قيم املواطنة؟
 .0هل توجد فروق بني طلبة الفرقة األوىل وطلبة الفرقة الرابعة يف قيم املواطنة؟
 .1هل توجد فروق بني طلبة التخصصات األدبية وطلبة التخصصات العلمية يف قيم املواطنة ؟
 ..هل توجد فروق بني طلبة املناطق الداخلية وطلبة املناطق اخلارجية يف قيم املواطنة ؟
 .2هل ميكن التنبؤ بقيم املواطنة من كل من اجلنس والفرقة الدراسية والتخصص واملنطقة السكنية ؟
أهميه الدراسة

ميكن حتديد أمهية الدراسة احلالية يف النقاط التالية:
 ال يزال موضوع املواطنة يف بؤرة املوضوعات احليوية ،اليت حتتاج الستجالء حقيقة هذا املفهوم وأتصيله ،وحتليلأبعاده وكيفية تطبيقه مبا يتفق مع ثقافتنا؛ سبيال لتعزيز دور اجلامعة يف تنميته.
 االستفادة من نتائج هذه الدراسة وتوصياهتا لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الكويت واإلداريني واملهتمنيمبوضوع الدراسة سواء من األكادمييني أو املواطنني ،انهيك عن الطلبة أنفسهم.
 ترجع أمهية الدراسة أيضا إىل طبيعة العصر والذي يشهد حتدايت سياسية واقتصادية واجتماعية ،وما يتصل هبامن هتديد للهوية القومية والوطنية ،ومن مث تصبح دراسة قيم املواطنة لدى الشباب اجلامعي يف غاية األمهية.
 تعكس نتائج هذه الدراسة مدى جناح الربامج الكويتية يف تنمية قيم املواطنة لدى مواطنيها ،وابلتايل سيتم األخذهبذه النتائج لتطوير تلك الربامج وحتسينها .
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 أمهية املرحلة التعليمية اليت تتناوهلا ،حيث إهنا تركز على مرحلة التعليم اجلامعي وحيث يكون الطلبة يف هذهاملرحلة العمرية قد نضجت شخصياهتم وتشكلت أهم مالحمها يف احلياة العملية ،وتبلورت لديهم مفاهيم االنتماء
للوطن واملشاركة واحلرية ،ويكون الفرد مهيئا لفهم واكتساب ما يتعلق ابجلماعة واجملتمع من خالل ما تقدمه
اجلامعة ،ويفرتض فيها أن تسهم بشكل كبري يف تنمية قيم املواطنة لطلبتها .
أهداف الدراسة

هتدف الدراسة احلالية إىل دراسة قيم املواطنة لدى طلبة اجلامعة بدولة الكويت يف ضوء بعض املتغريات على
النحو التايل:
 .7دراسة الفروق بني الذكور واإلانث يف قيم املواطنة.
 .0دراسة الفروق بني طلبة الفرقة األوىل وطلبة الفرقة الرابعة يف قيم املواطنة.
 .1دراسة الفروق بني طلبة التخصصات األدبية وطلبة التخصصات العلمية يف قيم املواطنة.
 ..دراسة الفروق بني طلبة املناطق الداخلية وطلبة املناطق اخلارجية يف قيم املواطنة.
 .2التنبؤ بقيم املواطنة من كل من اجلنس والفرقة الدراسية والتخصص واملنطقة السكنية.
مصطلحات الدراسة

القيم :هي املعتقدات اليت يعتقد أصحاهبا بقيمتها ويلتزمون مبضامينها ،وحتدد السلوك املقبول واملرفوض (القريويت،
.)7771
املواطنة :املواطنة واملواطن يف األصل اللغوي للكلمة مشتقة من (الوطن) أي املنزل الذي تقيم به ،وهو موطن
اإلنسان وحمله "حسب ابن منظور يف لسان العرب ،وأوطنت األرض ،ووطنتها توطينا واستوطنتها أي اختذهتا وطنا ومنه
أيضا االستيطان ومنه مفهوم الوطنية" (منظور.)72 : 7711 ،
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ومن الناحية االصطالحية فإن هناك من ينظر إىل املواطنة على أهنا تشتمل على العالقة بني األفراد والدولة مع
امتثال للحقوق والواجبات ،وهي تشتمل كذلك على صفات املواطن ومسئولياته ،وتتميز املواطنة بوجه خاص بوالء
املواطن للبالد وخدمتها والتعاون مع اآلخرين من أجل حتقيق األهداف القومية للدولة وتتضمن املواطنة مستوى عال من
احلرية مصحواب ابلعديد من املسئوليات (بدوي .) ٦٠ - ٦٤ :7771 ،كما أهنا جمموعة االلتزامات املتبادلة بني
األشخاص والدولة ،فالشخص حيصل على بعض احلقوق السياسية واملدنية نتيجة انتمائه إىل جمتمع سياسي معني وعليه
يف الوقت نفسه أن يؤدي بعض الواجبات (غيث.)20 : 7772 ،
هي مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم بني شخص طبيعي وبني جمتمع سياسي (دولة) ،ومن خالل هذه العالقة
يقدم الطرف األ ول الوالء ،ويتوىل الطرف الثانية مهمة احلماية ،وتتحدد هذه العالقة بني الشخص والدولة عن طريق
القانون (هالل وآخرون .) ٠٤٤٤ ،كما عرفها السويدي ( )0227أبهنا "صفة الفرد الذي يتمتع ابحلقوق ويلتزم
ابلواجبات اليت يفرضها عليه انتماؤه إىل جمتمع معني يف مكان حمدد ،وأمهها واجب اخلدمة العسكرية وواجب املشاركة
املالية يف موازنة الدولة ،واملواطنة هي شعور الفرد حببه جملتمعه ووطنه ،واعتزازه ابالنتماء إليه ،واستعداده للتضحية من
أجله ،وإقباله طواعية على املشاركة يف أنشطة وإجراءات وأعمال تستهدف املصلحة العامة".
وهي صفة الفرد الذي يعرف حقوقه ومسئولياته جتاه اجملتمع الذي يعيش فيه ،وأن يشارك بفاعلية يف اختاذ القرارات
وحل املشكالت اليت تواجه اجملتمع ،والتعاون والعمل اجلماعي مع اآلخرين مع نبذ العنف والتطرف يف التعبري عن الرأي،
وأن يكون قادرا على مجع املعلومات املرتبطة بشئون اجملتمع واستخدامها ولديه القدرة على التفكري الناقد ،وأن تكفل
الدولة حتقيق العدالة واملساواة بني مجيع األفراد دون تفرقة بينهم بسبب اللون واجلنس والعقيدة (النجدي: 0227 ،
 .)72ويبني الكواري  )0227 ( .أن املواطنة لدى املواطن العريب ال بد من ربطها ابلوطنية اليت تشكل األمهية املركزية
يف العمل املشرتك بني مجيع أفراد اجملتمع لتحقيق النهضة احلضارية للمجتمع واالندماج الوطين وبناء الدولة ابعتبارها
مؤسسة مستقلة يتساوى فيها مجيع املواطنني يف احلقوق والواجبات دون متييز .وضمن هذه الرؤية فإن فكرة املواطنة
تنصهر يف بوتقة الوطن وال تتعداها.
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وكذلك عرفها ستيفنسون (  )Stevenson ،2003أبهنا ذات بعدين مها :وصف العقوق واملسئوليات ورموز
عضوية الفرد للوطن واليت حتدد املعامل األساسية للمجتمع .ابإلضافة إىل املمارسات واألعمال اليت هلا صفة عمومية
الفائدة لألخرين .وهي جمموعة من املمارسات احلية املتحركة اليت تشمل املمارسات السياسية واملدنية والقانونية والثقافية
والرتبوية ،اليت تكونت عرب الوقت نتيجة للحركات االجتماعية والسياسية والقوى الفكرية ))MacDonald ,2003
ويرى انصر ( )0221أن املواطنة متثل االنتماء إىل تراب الوطن الذي يتحدد حبدود جغرافية ،ويصبح كل من ينتمي إىل
هذا الرتاب مواطنا؛ له من احلقوق ما يرتتب على هذه املواطنة وعليه من الواجبات ما متليه عليه ضرورات االلتزام
مبعطيات هذه املواطنة.
أما املواطنة يف املنظور اإلسالمي فهي تنطلق من القواعد واألسس اليت بنيت عليها الشريعة اإلسالمية ،فهي ترى
أن املواطنة إمنا متثل تعبريا عن العالقة اليت تربط الفرد املسلم أبفراد األمة ،كما تعرب عن العالقة بني أرض اإلسالم (الوطن)
ومن يعيشون عليها سواء أكانوا مسلمني أو غريهم (احلبيب .)710 :0222 ،ويرى الصبيح ( ).2 :0222أن
املواطنة تتمثل حبقوق وواجبات تتحقق من خالل قدر من الوعي واملعرفة من خالل سعي الفرد لتحقيق حقوق املواطنة
والوفاء ابلتزاماهتا وذلك ابستخدام وسائل مشروعة حيددها النظام االجتماعي ويتعلمها الفرد ،وبذلك فإن املواطنة تتحدد
ابملسؤولية االجتماعية واملشاركة االجتماعية والوعي السياسي .وقد عرفت دائرة املعارف الربيطانية املواطنة أبهنا عالقة بني
فرد ودولة كما حيددها قانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من احلرية وما يصاحبها من مسؤوليات وتسبغ عليه حقوقا
سياسية مثل حقوق االنتخاب وتويل املناصب العامة ،وميزت الدائرة بني املواطنة واجلنسية اليت غالبا ما تستخدم يف إطار
الرتادف إذ أن اجلنسية تضمن ابإلضافة إىل املواطنة حقوقا أخرى مثل احلماية من اخلارج (العامر .)0222 ،ورغم كافة
املعاين املختلفة اليت أفرزهتا التجارب التارخيية ،إال أنه ميكن اعتبار املعاين التالية من املواصفات املتفق عليها عامليا حول
مفهوم املواطنة ،وهي (العامر:)0222،
 .7االعرتاف ابآلخر ،سواء متثل ذلك يف االعرتاف ابلدايانت السماوية األخرى واحرتامها  ،أو من خالل وجود
واحرتام الثقافات األخرى ،أو احرتام حقوق اآلخرين وحرايهتم.
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 .0فهم وتفعيل االيدولوجيات السياسية املختلفة.
 .1االهتمام ابلشؤون احمللية والدولية.
 ..املشاركة يف إدارة الصراعات الداخلية .
 .2املشاركة يف محاية السالم الدويل.
عناصر املواطنة :ميكن من خالل التعريفات السابقة للمواطنة استنتاج أن هذا املفهوم إمنا يتألف من ثالثة عناصر
رئيسية هي املعلومات واملشاعر والسلوك ،وتصنف ضمن مستويني؛ املستوى األول يتمثل ابملفهوم الذهين والشعور
النفسي ويرتبط ابملعلومات عن الوطن والوعي ابحلقوق والواجبات والرضا عن حتصيل احلقوق وآراء الواجبات وحب
الوطن ،أما املستوى الثاين فيتمثل مبمارسة املواطنة من خالل االلتزام ابألنظمة والقوانني واحرتامها من جهة وممارسة العمل
السياسي واملدين من انحية أخرى .ويعتمد املفهوم الذهين والشعور النفسي للمواطنة على الرتبية والتعليم ومؤسسات
التنشئة االجتماعية ،يف حني تعتمد ممارسة املواطنة على النظم والتشريعات اليت تنظم عمل املواطنني وحتقق الدافعية لديهم
مما ينعكس بشكل مباشر على درجة الوعي ابملواطنة (الصبيح.)0222 ،
ويشري احلبيب ( )0222إىل مستوايت الشعور ابملواطنة اليت تتمثل يف شعور الفرد ابلروابط املشرتكة بينه وبني
أفراد مجاعته ،وشعور الفرد ابستمرار هذه اجلماعة على مر الزمن ،شعور الفرد ابالرتباط ابلوطن وابالنتماء للجماعة ،وأن
مستقبله يرتبط مبستقبل اجلماعة .وأخريا اندماج هذا الشعور يف فكر واحد واجتاه واحد والذي يتمثل ابملواطنة .وبذلك
فإن املواطنة تستوعب وجود كافة العالقات بني الفرد واجملتمع وتعتمد على حتقيق الكفاءة االجتماعية والسياسية .وصنف
السويدي ( )0227املواطنة يف أربعة صور هي:
 .7املواطنة املطلقة ،وفيها جيمع املواطن بني الدور اإلجيايب والسليب ابجتاه اجملتمع.
 .0املواطنة اإلجيابية ،اليت يشعر فيها الفرد بقوة انتمائه الوطين وواجبه ابلقيام بدور إجيايب ملواجهة السلبيات.
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 .1املواطنة السلبية ،وهي شعور الفرد ابنتمائه للوطن ويتوقف عند حدود النقد السليب وال يقدم أي عمل إجيايب
لوطنه ،واملواطنة الزائفة ،وفيها حيمل الفرد شعارات جوفاء ال تعكس الواقع وميتاز بعدم اإلحساس ابعتزازه
ابلوطن.
الدراسات السابقة

 أجرى ويج دراسة (  )Woyach ،1992هدفت إىل استقصاء اهتمام القائمني على الدراسات االجتماعيةابملواطنة وحتسني الثقافة املواطنية يف الوالايت املتحدة ،وتطور مفهوم القيادة وأثرها يف تفعيل تلك الثقافة ،ودور
التعليم يف تنمية كفاايت القي ادة لتفعيل ثقافة املواطنة .وأشارت الدراسة إىل أن هناك ما يزيد على نصف مليون
من طلبة املدارس الثانوية يشاركون يف برامج معدة خصيصا لتشجيع ثقافة القيادة املواطنية وتطوير مهاراهتا،
وعاجلت الدراسة مفهوم كل من القيادة واملواطنة والروابط بينهما والسمات األساسية الالزمة لتفعيل دور القيادة
يف حل مشكالت املواطنة وخلق الدوافع ،وأوصت الدراسة بضرورة قيام مدارس التعليم العام بدورها يف تطوير
روح القيادة واملواطنة.
 أجرى هالل وآخرون ( ،)0222دراسة هدفت إىل التعرف على مدى وجود مظاهر املواطنة لدى طلبة املرحلةالثانوية من وج هة نظر املدرسني وأولياء األمور والطلبة أنفسهم بدولة الكويت ،طبقت الدراسة على عينة مكونة
من ( )272مدرسا و(  ) ١٧٤ويل أمر و(  ) ٧٧٤طالبا .وأظهرت نتائج الدراسة أن اهليئة التدريسية وافقت
بدرجة متوسطة على وجود مظاهر املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية ،يف حني أن موافقة أولياء األمور والطلبة
أنفسهم على ذلك كانت بدرجة كبرية ،وان أكثر اجلهات اليت تساهم يف تنمية املواطنة هي املدرسة واألسرة
واإلعالم واألصدقاء ،وأن أفضل الوسائل املقرتح استخدامها لتنمية املواطنة هي التلفزيون واملناهج املدرسية
والصحف واجملالت .

اجمللد التاسع والعشرون

55

اجمللة الرتبوية

د .أمل الدويلة

العدد  -111مارس 5112

 وأجرت الشوحيات ( )0221دراسة هدفت إىل معرفة درجة متثل طلبة اجلامعات األردنية ملفاهيم املواطنةالصاحلة ،وأتثرها ببعض املتغريات وهي :جنس الطالب ،مستوى تعليم والديه ،نوع املدرسة اليت خترج منها،
بيئته ،نوع اجلامعة اليت يدرس فيها ،مستواه الدراسي ،وختصصه األكادميي .تكونت عينة الدراسة من ()7100
طالبا وطالبة من ست جامعات رمسية وخاصة .وأظهرت النتائج أن النسبة الكلية لتمثل أفراد العينة ملفاهيم
املواطنة قيد الدراسة جمتمعة تساوي ( )%00واعتربت هذه القيمة دون مستوى التمثل اإلجيايب الذي حدد نسبة
( )%11فما فوق .ويف ضوء مواقف أفراد العينة جتاه مفاهيم املواطنة حصل مفهوم الوحدة الوطنية على الرتبة
األوىل بنسبة تعادل (  .)%١٤كما وأظهرت النتائج أن املفاهيم األخرى كاملسؤولية ،واملشاركة ،والتضامن،
والواجبات ،واملساواة ،واالنتماء ،واالعتزاز حصلت على نسبة مئوية (،)%0..0( ،)%02( ،)%00..
( ،)%00.1( ،)%01.1( ،)%0...على التوايل ،وبينت نتائج الدراسة أن هناك فروقا ذات داللة
إحصائية يف درجة متثل أفراد العينة ملفاهيم املواطنة ،تبعا جلميع املتغريات لصاحل كل من الطلبة من جنس الذكور
ولصاحل الطلبة الذين يتصف آابؤهم ابملستوى التعليمي األعلى ،والطلبة من أبناء املدن ،والطلبة من خرجيي
املدارس اخلاصة ،والطلبة من خارج ختصصات العلوم اإلنسانية .كما بينت النتائج أن الفروق يف درجة متثل
الطلبة ملفاهيم املواطنة كانت لصاحل الطلبة من السنة الدراسية الثانية ،وهناك فروقا لصاحل الطلبة من اجلامعات
اخلاصة.
 هدفت دراسة (مكروم )٠٤٤٤ ،إىل حماولة التعرف على األطر النظرية احلاكمة لدور اجلامعة يف تنمية قيماملواطنة واالعتبارات احلاكمة ملسئولياهتا يف هذا اجملال ،وأجريت الدراسة امليدانية ابستخدام أداتني :األوىل مقابلة
مع عينة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة املنصورة ،والثانية استبانة مت تطبيقها على عينة من طلبة السنوات
النهائية جبامعة املنصورة .ومن أبرز نتائج الدراسة أن دور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة لدى طالهبا يتم من
خالل :االندماج يف اخلدمة التطوعية .واألنشطة الطالبية واألنشطة املصاحبة للمناهج واملقررات الدراسية.
وحسن متثيل صوت الطلبة يف بيئة القرار اجلامعي .كما بينت الدراسة وجود جمموعة من املشكالت تعيق دور
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اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة لدى طالهبا وهي( :مشكالت تتعلق أبهداف التعليم اجلامعي ،واملناهج،
ومسئوليات أعضاء هيئة التدريس ،األداء اجلامعي وجودته ،واألنشطة الطالبية).
 وأجرى إمساعيل وجاسم (  ،) ٠٤٤٤دراسة هدفت إىل استطالع رأي طلبة املدارس الثانوية بدولة الكويتحول القيم الرتبوية ملا بعد مرحلة العدوان العراقي وحرب التحرير .وغطت الدراسة ( )70قيمة من القيم الرتبوية
وهي :دميقراطية املناخ املدرسي ،واالنتماء املؤسسي ،االلتزام بكافة قواعد وإجراءات املدرسة ،والتعليم
االستقاليل ،والفاعلية يف احلياة ،واإلجناز ،واإلعداد للمستقبل ،والتكامل االجتماعي ،والنواحي العملية ،والتوجه
الديين واألخالقي ،والتوجه العاملي واإلنساين ،والذات احلضارية .وتكونت عينة الدراسة من ( )٠٥٤طالبا
وطالبة من مدارس الكويت الثانوية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن املدرسة تتيح قدرا من التفاعل والنقاش واحرتام
الرأي اآلخر ،واختلفت آراء الطلبة والطالبات حول دور املدرسة يف تنمية االعتزاز والتقدير ،يف حني اتفق
اجلميع على احرتام قواعد وإجراءات املدرسة.
 هدفت دراسة (الشرقاوي )0222 ،إىل الوقوف على مستوى وعي طلبة التعليم اجلامعي بقيم املواطنة مثلقيمة حب الوطن ،االنتماء ،الوالء واحلرية واملشاركة اجلماعية ومدى أتثري هذا الوعي مبجموعة من املتغريات
كاجلنس واإلقامة والتخصص ومستوى تعليم األب واألم .ولتحقيق ذلك استخدم الباحث أداة البحث املتمثلة
يف استبانة لقياس مدى وعي طلبة اجلامعة ببعض قيم املواطنة .وأوضحت نتائج الدراسة امليدانية أنه ابلرغم من
وعي طلبة اجلامعة بقيم املواطنة ،فإن هناك قصورا يف دور اجلامعة يف أداء هذا الوعي .وقدمت الدراسة رؤية
مقرتحة لتفعيل دور التعليم اجلامعي يف إمناء قيم املواطنة وأتكيد اهلوية املصرية لدى طالهبا من خالل املناهج
اجلامعية واملناخ اجلامعي ،وأسلوب أداء أعضاء هيئة التدريس واألنشطة اجلامعية وغري ذلك.
 وأجرى الصبيح ( )0222دراسة هدفت إىل حتديد اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية حنو املواطنة ومعرفة عالقةاملواطنة ببعض املؤسسات االجتماعية (املسجد ،املدرسة ،األسرة) ،وتكونت عينة الدراسة من ( )7.2طالبا من
طلبة املستوى الثالث يف اثنوايت الرايض .وأظهرت نتائج الدراسة أن  % ٧٤من الطلبة يدركون حقوق املواطنة
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وواجباهتم ،وأن  %17.7من الطلبة أظهروا رضا عن أدائهم يف الواجبات ،وأن  %22.1من الطلبة أظهروا
رضا عن حتصيلهم حلقوقهم.
 وأجرى العامر ( ) 0222دراسة هدفت إىل التعرف على أهم أبعاد املواطنة مبفهومها العصري ،وحتديد أهماملتغريات العاملية املعاصرة اليت انعكست على املواطنة ،والتعرف على طبيعة وعي الشباب السعودي أببعاد
املواطنة .تكونت عينة الدراسة من ( ) ٥٤٤شااب سعوداي منهم ( )٤٤٣شااب و( )21شابة .وأشارت نتائج
الدراسة إىل وجود ارتفاع ملحوظ يف وعي الشباب وإحساسهم أببعاد املواطنية (اهلوية ،االنتماء ،التعددية
واالنفتاح ،احلرية واملشاركة السياسية ،املواطنة ككل) ،كما أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية ألبعاد املواطنة تعزى للجنس ،يف حني كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية ألبعاد املواطنة تعزى
لنوع التعليم ،وكانت هذه الفروق لصاحل طلبة اجلامعة .وأشارت النتائج كذلك إىل وجود فروق ذات داللة
إحصائية ألبعاد املواطنة تعزى حملل اإلقامة :لصاحل الطلبة املقيمني يف املدينة.
 هدفت دراسة (سعد )0220 ،إىل التعرف على سبل تنمية املواطنة لدى تالميذ التعليم األساسي ،ابإلضافة إىلالتعرف على دور مدرسة التعليم األساسي يف تنمية املواطنة لدى تالميذها من خالل األبعاد التالية( :املعلم،
واإلدارة ،واملنهج ،واألنشطة) .ومن أبرز نتائج الدراسة ما يلي :مازالت األنشطة متارس يف العديد من املدارس
بصورة شكلية وبعيدة عن اكتشاف املواهب والقدرات .كما يلعب املعلم أدوارا تربوية يف تنمية قيم املواطنة من
خالل عمله وسلوكه .كما يقوم مدير املدرسة أبدوار تربوية عديدة يف بث روح املواطنة يف نفوس التالميذ.
 وأجرى الرشيدي ( ) 0220دراسة معرفة درجة متثل معلمي املرحلة الثانوية للمفاهيم الوطنية ،واجتاهات الطلبةحنوها بدولة الكويت ،وعالقتها ببعض املتغريات اخلاصة ابملعلمني؛ اجلنس ،املؤهل العلمي ،والتخصص ،واخلربة
يف التدريس ،واحملافظة ،واجلنسية .وعالقتها ببعض املتغريات اخلاصة ابلطلبة؛ اجلنس ،واملستوى الصفي،
واحملافظة .وطبقت الدراسة على عينتني من املعلمني ،والطلبة .تكونت عينة املعلمني من ( ).27معلما ومعلمة،
وتكونت عينة الطلبة من ( )7.0.طالبا وطالبة .وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة متثل معلمي املرحلة الثانوية
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عالية ،كما بينت نتائج الدراسة أن اجتاهات الطلبة حنو املفاهيم الوطنية كانت إجيابية ،وبينت النتائج عدم وجود
اختالف يف درجة متثل املعلمني للمفاهيم الوطنية لكل من اجلنس ،واملؤهل العلمي ،واحملافظة ،يف حني كان
هناك اختالف يف درجة متثلهم ابختالف كل من اخلربة التدريسية ،والتخصص ،واجلنسية .كما بينت النتائج
عدم اختالف اجتاهات الطلبة حنو املفاهيم الوطنية ابختالف كل من املستوى الصفي ،واحملافظة ،يف حني
اختلفت اجتاهاهتم ابختالف اجلنس.
 أجرى هوماان وآخرون (  )Homana et al .،2006دراسة هدفت إىل تقييم البيئة املدرسية املالئمة لرتبيةاملواطنة ،والتحقق من العالقة بني اخلصائص اليت تعزز البيئة املدرسية املناسبة لرتبية املواطنة ،واستندت الدراسة
إىل التحليل املنهجي الوصفي ،وتوصلت إىل مجلة من النتائج من أمهها :تتطلب تربية املواطنة السليمة إمجاع كافة
أعضاء اجملتمع املدرسي على فلسفة التعليم وما يرتتب عليها من حتقق ألهداف الرتبية الوطنية ،وضرورة اإلملام
ابملعرفة املتعلقة ابآلمور الوطنية وابلتايل تعزيز املهارات املختلفة سواء كانت مهارات تعليمية أم تشاركية،
ابإلضافة إىل أن اخلربات التعاونية تسهم يف قيام األعمال ابلعمل كفريق واحد ،حيث إن البيئة التعاونية تساعد
املعلمني يف االشرتاك معا ضمن بيئة داعمة تساعدهم يف زايدة حتقق األهداف املنشودة وتزيد من احلصيلة
املعرفية للطلبة.
 أجرى هيوز وآخرون (  )Hughes et al .،2007دراسة هدفت إىل معرفة الفروق الرتبوية بني النظام التعليميالبولندي والنظام التعليمي الكندي يف املستوايت األساسية والثانوية من املراحل التعليمية ،من حيث األنظمة
التعليمية املتبعة يف كال البلدين ،املناهج التعليمية ،وتعليم املعلمني .واستندت الدراسة إىل إجراء املقابالت
الشخصية مع املهتمني ابلعملية التعليمية يف البلدين .وكان من أهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة أن الرتبية
الوطنية أو ما يعرف أيضا ابلرتبية املدنية تشكل مطلبا أساسيا ابلنسبة لألنظمة التعليمية يف البلدين ،وهذا يعين
أن حكومات البلدين حتاول تشجيع مواطنيها على ممارسة الدميقراطية واكتساب قيم املواطنة احلقيقية .ابإلضافة
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إىل نتيجة أخرى تتمثل يف أن الدمج بني التكنولوجيا والعملية التعليمة يشكل حتداي حقيقيا أما املؤسسات
التعليمية يف كل من كندا وبولندا.
 هدفت دراسة (مشرف )٠٤٤١ ،إىل حبث دور املدرسة يف تنمية قيم املواطنة ،وذلك من خالل املناهج الدراسيةودور معلم امل رحلة اإلعدادية .واعتمدت الدراسة على األدوات التالية :قائمة بقيم املواطنة لتحليل حمتوى مقرري
القراءة والنصوص ،والتاريخ ابملرحلة اإلعدادية ،واستمارة مالحظة األداء التدريسي للمعلم ،وذلك للتعرف على
دوره يف تنمية قيم املواطنة .ومن أبرز نتائج الدراسة :أن الكتب اليت مت حتليلها تضمنت بعض القيم اليت اقرتحها
البحث لدعم املواطنة ،ولكنها مل تكن واضحة املعامل ،تقدم من خالل خطة مكتملة ،وأن هناك جتاهال للقضااي
الوطنية واألحداث اجلارية ،إضافة إىل ضعف مستوى أداء املعلم يف تنمية قيم املواطنة .وأوصت الدراسة إبعادة
النظر يف املناهج الدراسية وكذلك إعداد املعلم وتنمية وعيه بقيم املواطنة الفعالة واملسئولة عن النهوض ابجملتمع.
 هدفت دراسة (حممد ) 0227 ،إىل حتديد قيم املواطنة اليت جيب أن تتضمنها مناهج الرتبية الوطنية ابملرحلةالثانوية ،مث الكشف عن مدى توافرها وانتشارها يف كتب الرتبية الوطنية ابملرحلة الثانوية ،ابإلضافة إىل الوقوف
على مدى ممارسة معلمي الرتبية الوطنية هلذه القيم يف ممارساهتم الدراسية داخل الصف الدراسي .ومتثلت أدوات
الدراسة استبانة الستطالع رأي املتخصصني حول قيم املواطنة اليت جيب أن تتضمنها مناهج الرتبية الوطنية،
وكذلك بطاقة مالحظة األداء التدريسي ملعلمي الرتبية الوطنية ،ومت مالحظة ( )72معلما مبحافظيت اإلسكندرية
والبحرية .وأسفرت عملية التحليل عن وجود قصور شديد يف مدى تناول كتب الرتبية الوطنية للقيم الوطنية،
وعدم ممارسة معلمي الرتبية الوطنية األدوار السلوكية املرتبطة بقيم املواطنة أثناء قيامهم ابلتدريس مع طالهبم.
وأوضحت الدراسة ضرورة إثراء حمتوايت مناهج الرتبية الوطنية ابملرحلة الثانوية ابملزيد من قيم املواطنة .وكذلك
ضرورة تدريب معلمي املواد الفلسفية (الرتبية الوطنية) ابملرحلة الثانوية أثناء اخلدمة على قيم املواطنة وكيفية
تنميتها لدى الطالب.
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 استهدفت دراسة (السيد وإمساعيل )0272 ،حبث دور اجلامعة يف توعية الطلبة مببادئ املواطنة كمدخل حتتمهالتحدايت العاملية املعاصرة .واستخدمت الدراسة االستبانة للوقوف على مدى وعي طلبة جامعة الزقازيق مببادئ
املواطنة املتضمنة يف تعديالت الدستور املصري عام  . ٠٤٤١ومن أبرز نتائج الدراسة أن اجلامعة ال تساهم
بصورة فاعلة يف توعية الطلبة مببادئ املواطنة ،وهذا يتطلب إعادة النظر يف العملية التعليمية يف اجلامعات من
كافة جوانبها ،وحتديد األدوار ،واألهداف لكافة العاملني يف اجلامعة ،وتفعيل النشاطات األكادميية وغري
األكادميية فيها تعزيزا ملبادئ املواطنة واحملافظة عليها.
 هدفت دراسة (الكندري وآخرون )0277 ،الكشف عن االختالفات االجتماعية والثقافية يف حتديد سلوكاملواطنة واالنتماء لدى الشباب ،وكذلك عالقة هذين املفهومني ببعض من املتغريات االجتماعية والثقافية داخل
اجملتمع الكوييت .مشلت عينة الدراسة  ٦٠٣من فئة الشباب ترتاوح أعمارهم ما بني ١٧١ ( 02 -71من
الذكور ٠١٠ ،من اإلانث) .واعتمدت الدراسة على االستبانة كوسيلة جلمع البياانت اليت احتوت على جمموعة
من املتغريات األساسية والدميوغرافية ،ابإلضافة إىل استخدام مقياسي االنتماء واملواطنة .ومت اعتماد األساليب
اإلحصائية املتمثلة يف معامل االرتباط ،واختبار ت ،واختبار مربع كاي ،ومعامل االحندار املتعدد .وكشفت نتائج
الدراسة عن وجود عالقة إحصائ ية إجيابية بني قيم االنتماء مع قيم املواطنة العام وكافة أبعادها املتعددة ،وكذلك
عن وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني قيم االنتماء ومتغري املستوى التعليمي ،واملستوى االقتصادي.
ومل تكشف الدراسة وجود أي فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلانث من فئة الشباب ،وكذلك بني أفراد
العينة من معتنقي املذهبني السين واجلعفري يف معدالت قيم االنتماء واملواطنة.
تعقيب على الدراسات السابقة

سعت العديد من الدراسات إىل تناول قيم املواطنة ،من خالل بيان مظاهر املواطنة لدى الطلبة والقيم السائدة
لديهم ،يف حني هدفت بعض الدراسات إىل تعرف درجة متثل الطلبة لقيم املواطنة ،واستطالع آرائهم حنوها ،كما أن
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بعض الدراسات هدفت إىل تعرف اجتاهات الطلبة السياسية ،واجتاهاهتم حنو املواطنة ،و دور مؤسسات اجملتمع يف تنميتها
.
وختتلف الدراسة احلالية عن دراسة (الكندري وآخرون )0277 ،يف العينة اليت تناولتها كل من الدراستني ،حيث
ركزت الدراسة احلالية على طالب اجلامعة فقط ،بينما ركزت دراسة الكندري على الشباب يف الفئة العمرية (-71
02سنة) .كما ختتلف عنها أيضا يف املتغريات اليت تناولتها ،فقد اهتمت الدراسة احلالية مبتغريات ترتبط بطالب اجلامعة
وهي :اجلنس والفرقة الدراسية والتخصص واملنطقة السكنية ،بينما ركزت دراسة الكندري على بعض املتغريات االجتماعية
والثقافية داخل اجملتمع الكوييت وكذلك معتنقي املذهبني السين واجلعفري.
وتتشابه الدراسة العالية مع الدراسات السابقة يف تناوهلا لقيم املواطنة ،وبيان درجة متثل الطلبة هلذه املفاهيم ،كما
استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة يف حتديد قيم املواطنة.
وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف تناوهلا لدور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة ابعتبارها أهم
مؤسسات اجملتمع املدين ،كما تتميز هذه الدراسة يف تطبيقها على طلبة اجلامعة ،األمر الذي يعطي لنتائج هذه الدراسة
أمهية خاصة ،كوهنا متثل تقييما لدور النظام الرتبوي ككل يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة.
فروض الدراسة

يف ضوء الدراسات والبحوث السابقة ميكن صياغة فروض الدراسة يف النقاط التالية:
 .7ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات الذكور واإلانث يف تقدير قيم املواطنة.
 .0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طلبة الفرقة األوىل وطلبة الفرقة الرابعة يف تقدير قيم
املواطنة.
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طلمة التخصصات األدبية والتخصصات العلمية يف
تقدير قيم املواطنة.
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 ..ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طلبة املناطق الداخلية وطلبة املناطق اخلارجية يف
تقدير قيم املواطنة.
 .2ميكن التنبؤ بقيم املواطنة من كل من اجلنس والفرقة الدراسية والتخصص واملنطقة السكنية.
اإلجراءات املنهجية للدراسة

أوال  -منهج الدراسة:
نظرا لطبيعة البحث الوصفية اليت تتطلب مجع املعلومات وتبويبها وتفسريها يستخدم املنهج الوصفي التحليلي
ملالءمته أثناء حتديد املعيار وعمل االستبيان ،لذا مت استخدام املنهج الوصفي حيث إنه املناسب لطبيعة وأهداف الدراسة،
من حيث تعرف قيم املواطنة لدى طلبة اجلامعة وعالقتها ببعض املتغريات كاجلنس والفرقة الدراسية والتخصص واملنطقة.
اثنيا  -عينة الدراسة:
مشلت العينة األساسية يف مرحلتها األوىل (  )460طالبا وطالبة جبامعة الكويت ،وسحبت العينة بطريقة عشوائية
منتظمة ،وبعد تطبيق أدوات الدراسة مت استبعاد الطلبة الذين مل يستكملوا إجراءات التطبيق ،وبلغ عدد املستبعدين ()٠٤
طالبا وطالبة ،وأصبح عدد العينة األساسية النهائي ( )..2طالبا وطالبة بواقع ( )022ذكور و(  ) ٠٤٤إانث،
ومتوسط أعمارهم  77.11عاما وانعراف معياري  7.11عاما ،والعينة من التخصص األديب ( ٠١١كلية العقوق / ١١
كلية العلوم اإلدارية  / ١٣كلية الرتبية التخصصات األدبية  ) ١١والكليات العلمية ( 7.1كلية الطب  / ٤١كلية
اهلندسة  / ٤١كلية الرتبية التخصصات العلمية  ،) ٤١والعينة من طلبة الفرقة األوىل (  ٠٠٤طالب وطالبة) والفرقة
الرابعة (  ٠٠٤طالبا وطالبة) ،والسكن الداخلي بواقع ( 077حمافظة العاصمة  / 11حمافظة الفروانية  / 11حمافظة
حويل  )11واخلارجي بواقع ( ٠٠٣حمافظة مبارك الكبري  /11حمافظة اجلهراء  / ١٤حمافظة األمحدي  ،)1.ويوضح
اجلدول التايل توزيع أفراد العينة األساسية وفقا للفرقة (أوىل  -رابعة) واجلنس (ذكور  -إانث) ،والتخصص (أديب -
علمي) والسكن (داخلي  -خارجي):
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جدول رقم ( ) ١
توزيع عينة الدراسة األساسية وفقا ملتغريات الدراسة
النوع

الفرقة

أويل
ذكر
رابعة

أويل
أنثي
رابعة
اجملموع

السكن

التخصص

جمموع

أديب

علمي

داخلي

12

02

22

خارجي

12

02

22

داخلي

12

02

22

خارجي

12

02

22

داخلي

.2

72

02

خارجي

..

70

02

داخلي

..

70

02

خارجي

.2

02

02

071

7.1

..2

اثلثا  -أدوات الدراسة:
اعتمدت الدراسة يف حتقيق أهدافها على مقياس قيم املواطنة ،ومر إعداد مقياس قيم املواطنة مبجموعة من
اخلطوات اليت ميكن حتديدها فيما يلي:
 .7يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة مت إعداد الصورة األولية ملقياس قيم املواطنة الذي تكون من ١٤
عبارة من نوع ليكرت مخاسي أمام كل عبارة االختيارات (تنطبق متاما  -تنطبق  -إىل حد ما  -ال تنطبق -
ال تنطبق مطلقا) وأتخذ التقديرات (  )7 ، ٠ ، ١ ، ٤ ،2على الرتتيب يف حالة العبارات املوجبة،
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والتقديرات (  )2 ، . ، 1، ٠ ، ٣على الرتتيب يف حالة العبارات السالبة .ومت توزيع هذه العبارات على
ثالثة أبعاد:
البعد األول :القيم الدينية وعدد عباراته  ٣٠عبارة.
البعد الثاين :القيم االجتماعية وعدد عباراته  77عبارة.
البعد الثالث :القيم السياسية وعدد عباراته 77
 .0عرض املقياس على جمموعة من احملكمني بلغ عددهم ( )2حمكمني؛ وذلك للتعرف على مدى مناسبة
املفردات للهدف منه ،وكذلك الصياغة والسالمة اللغوية هلذه العبارات ،وتراوحت نسب االتفاق للسادة
احملكمني من  % ٧٤إىل  %722ابلنسبة لكل من مناسبة املفردات للهدف منه ،وللصياغة اللغوية ،ومت
حذف  ٤عبارات يف هذه املرحلة ليصل عدد مفردات املقياس إىل  ١٤مفردة ،موزعة على ثالثة أبعاد:
البعد األول :القيم الدينية وعدد عباراته  72عبارات.
البعد الثاين :القيم االجتماعية وعدد عباراته  72عبارات.
البعد الثالث :القيم السياسية وعدد عباراته  72عبارات.
 .1مت تطبيق املقياس على عينة الدراسة االستطالعية اليت تكونت من ( )12طالبا وطالبة من طلبة اجلامعة
بدولة الكويت ،ممن ترتاوح أعمارهم من  ٣٧إىل  ٠٣عاما ،ومتوسط أعمارهم  77.70عاما واحنراف معياري
 7.22عاما حلساب الصدق والثبات على النحو التايل:
صدق املقياس :مت استخدام صدق احملك حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بني درجات عينة الدراسة
االستطالعية على املقياس ودرجاهتم على مقياس قيم املواطنة إعداد "سامي فتحي" ( )2.10( )0272وهي قيمة
مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة (.)2.27
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ثبات املقياس :بلغت قيم معامالت ثبات أبعاد املقياس بطريقة ألفا لكرونباخ  ، 2.11 ، 2.11 ،2.17ابلنسبة
لألبعاد :القيم الدينية واالجتماعية والسياسية ،على الرتتيب .وبطريقة إعادة التطبيق بفاصل زمين قدره (  )02يوما بلغت
قيم معامالت الثبات ( )2.70( ،)2.77( ،)2.17( ،)2.72ابلنسبة لألبعاد :القيم الدينية واالجتماعية والسياسية
والدرجة الكلية على الرتتيب ،وهي قيم مرتفعة ودالة عند مستوى داللة (.)2.27
االتساق الداخلي  :مت حساب معامل االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه،
وتراوحت بني  2.21إىل  ،2.11كما مت تقدير معامل االرتباط بني الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس،
وكانت مجيعها قيما مرتفعة ودالة عند مستوى داللة  ، 2.27ويوضح ذلك اجلدوالن املرقومان (  ٠و .) ١
جدول رقم (  ) ٢معامل االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية ألبعاد مقياس قيم املواطنة
م

معامل االرتباط ابلدرجة الكلية

م

"القيم الدينية"

معامل االرتباط ابلدرجة الكلية

م

" القيم االجتماعية"

معامل االرتباط ابلدرجة
الكلية " القيم السياسية"

7

**2.01

7

**2.21

7

**2.02

0

**2.27

0

**2.11

0

**2.12

1

**2.02

1

**2.01

1

**2.07

.

**2.21

.

**2.10

.

**2.01

2

**2.01

7

**2.21

7

**2.02

0

**2.21

2

**2.01

2

**2.0.

1

**2.07

0

**2.17

0

**2.12

1

**2.02

1

**2.01

1

**2.07

7

**2.21

2

**2.01

2

**2.0.

72

**2.07

1

**2.17

1

**2.12
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**دالة عند مستوي داللة 2.27
جدول رقم ()2
معامل االرتباط بني الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية ملقياس قيم املواطنة
قيم املواطنة

معامل االرتباط ابلدرجة الكلية

القيم الدينية

**2.10

القيم االجتماعية

**2.12

القيم السياسية

**2.11

**دالة عند مستوي داللة 2020
رابعا  -املعاجلة اإلحصائية لبياانت الدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار صحة الفروض مت استخدام املعاجلات اإلحصائية اآلتية:
 .7معامل ارتباط بريسون حلساب الثبات والصدق.
 .0اختبار "ت" لداللة الفروق بني املتوسطات غري املرتبطة.
 .1حتليل االحندار املتعدد التدرجيي.
ومتت مجيع املعاجلات اإلحصائية ابستخدام الربانمج اإلحصائي ( .SPSS (v .12
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نتائج الدراسة

نتائج الفرض األول:
الختبار صحة الفرض األول للدراسة الذي نصه" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات
الذكور واإلانث يف قيم املواطنة" ،مت استخدم اختبار "ت" لداللة الفروق بني املتوسطات غري املرتبطة واجلدول التايل يبني
نتائج ذلك:
جدول رقم ( ) ٤
نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطي درجات الذكور واإلانث يف قيم املواطنة
قيم املواطنة

الدينية

االجتماعية

السياسية

الدرجة الكلية

االحنراف

اجلنس

حجم العينة

املتوسط

الذكور

022

00.7200

7.0171

اإلانث

0.2

02.1.21

0.7710

الذكور

022

0..7211

0.2720

اإلانث

0.2

01.21..

0.1210

الذكور

022

01.17.7

0.2272

اإلانث

0.2

01.17.1

7.1017

الذكور

022

12.2271

1.0127

اإلانث

0.2

10.2172

1.1127

املعياري

"ت"

**77.01

**02.10

**71.07

**1..11

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات الذكور واإلانث يف قيم املواطنة،
وهذه الفروق لصاحل اإلانث ،وكانت قيم متوسط درجاهتن أعلى من متوسط درجات الذكور.
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نتائج الفرض الثاين:
الختبار صحة الفرض الثاين للدراسة الذي نصه" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طلبة
الفرقة األوىل وطلبة الفرقة الرابعة يف قيم املواطنة" ،مت استخدم اختبار "ت" لداللة الفروق بني املتوسطات غري املرتبطة
واجلدول التايل يبني نتائج ذلك.
جدول رقم ()5
نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطي درجات طلبة الفرقة األوىل وطلبة
الفرقة الرابعة يف قيم املواطنة
قيم املواطنة

الدينية

االجتماعية

السياسية

الدرجة الكلية

االحنراف

الفرقة

حجم العينة

املتوسط

األويل

072

01.1277

..2111

الرابعة

002

01.17.1

..2112

األويل

072

0..2277

.22.20

الرابعة

002

00.217.

.22072

األويل

072

02.2277

.22.20

الرابعة

002

01.0121

..1727

األويل

072

11.1122

7.22110

الرابعة

002

10.7122

0.222.1

املعياري

" ت"

**77...

**.0.11

**01.72

**.0.2.

** دالة عند مستوي داللة 2.27
يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طلبة الفرقة األوىل وطلبة الفرقة
الرابعة يف قيم املواطنة ،وهذه الفروق لصاحل طلبة الفرقة الرابعة.
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نتائج الفرض الثالث:
الختبار صحة الفرض الثالث للدراسة الذي نصه" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات
طلبة األديب وطلبة العلمي يف قيم املواطنة" ،مت استخدم اختبار "ت" لداللة الفروق بني املتوسطات غري املرتبطة واجلدول
التايل يبني نتائج ذلك.
جدول رقم ( ) ٦
نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطي درجات طلبة األديب
وطلبة العلمي يف قيم املواطنة
قيم املواطنة

الدينية

االجتماعية

السياسية

الدرجة الكلية

االحنراف

التخصص

حجم العينة

املتوسط

أديب

071

01.2011

.22110

علمي

7.1

01.2.07

.222.1

أديب

071

01.2011

.22110

علمي

7.1

01.27.1

.22127

أديب

071

00..2.2

1.22020

علمي

7.1

00.7112

0..7122

أديب

071

10.2272

1.22110

علمي

7.1

11.2..2

0..1727

املعياري

"ت"

2.122

2.021

7.0.

7.02

**دالة عند مستوي داللة 2.27
يتضح من اجلدول السابق ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طلبة العلمي يف قيم
املواطنة.
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نتائج الفرض الرابع:
الختبار صحة الفرض الرابع للدراسة الذي نصه" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طلبة
السكن الداخلي واخلارجي يف قيم املواطنة" ،مت استخدم اختبار "ت" لداللة الفروق بني املتوسطات غري املرتبطة واجلدول
التايل يبني نتائج ذلك.
جدول رقم ()7
نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطي درجات طلبة السكن الداخلي
واخلارجي يف قيم املواطنة
قيم املواطنة

الدينية

االجتماعية

السياسية

الدرجة الكلية

االحنراف

السكن

حجم العينة

املتوسط

داخلي

771

01.010.

7.00000

خارجي

0.0

01.117.

7.0171.

داخلي

771

07.7011

7.10721

خارجي

0.0

01.7.07

7.01211

داخلي

771

01.2.22

7.71227

خارجي

0.0

01.27.1

7.71027

داخلي

771

12.7722

7.71227

خارجي

0.0

12.1122

7.71027

املعياري

"ت"

2.117

7..1

2.017

2.171

**دالة عند مستوي داللة .2020
يتضح من اجلدول السابق ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طلبة السكن الداخلي
واخلارجي يف قيم املواطنة.
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نتائج الفرض اخلامس:
الختبار صحة الفرض اخلامس للدراسة الذي يتناول إمكانية التنبؤ بقيم املواطنة من خالل اجلنس والفرقة
والتخصص والسكن ،مت استخدام حتليل االحندار املتعدد التدرجيي ويوضح اجلدول التايل نتائج حتليل االحندار املتعدد
التدرجيي للتنبؤ بقيم املواطنة من خالل اجلنس والفرقة والتخصص والسكن.
جدول رقم ( ) ٨
نتائج حتليل االحندار املتعدد التدرجيي حسب أمهية أتثري العوامل املستقلة
(اجلنس والفرقة والتخصص والسكن) على املتغري التابع (قيم املواطنة)
العوامل املستقلة

R

R2

نسبة املسامهة

B

Beta

"ف" ومستوي داللتها

.7اجلنس

2.272

2.002

2.002

2.210

2.72.

 71.2.دالة عند 2.27

.0الفرقة الدراسية 2.221

2.12.

2.2..

2.20.

2.720

 72.27دالة عند 2.27

يتضح من اجلدول السابق أن أهم عامل من العوامل املستقلة اليت تسهم يف التنبؤ بقيم املواطنة هو اجلنس وفسر ما
قيمته  %00.22من التباين يف قيم املواطنة ،بينما فسر التخصص  %...2من هذا التباين .كما ميكن صياغة معادلة
التنبؤ بقيم املواطنة من كل من اجلنس والتخصص كالتايل :قيم املواطنة =  2.210 + 77.27اجلنس  2.20. +الفرقة
الدراسية.
مناقشة وتفسري نتائج الدراسة

هدفت الدراسة احلالية إىل حبث قيم املواطنة لدى طلبة اجلامعة بدولة الكويت يف ضوء بعض املتغريات من خالل
دراسة الفروق يف قيم املواطنة اليت ترجع إىل متغريات :اجلنس (ذكور  -إانث) والفرقة الدراسية (طلبة الفرقة األوىل وطلبة
الفرقة الرابعة) ،والتخصص (التخصصات األد بية وطالب التخصصات العلمية) ،والسكن (طلبة املناطق الداخلية وطلبة
املناطق اخلارجية) .مت استخدام املنهج الوصفي .كما مت تطبيق مقياس قيم املواطنة إعداد الباحثة على عينة الدراسة اليت
اجمللد التاسع والعشرون
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تكونت من (  )..2طالبا وطالبة بواقع ( )022طالب و(  ) ٠٤٤طالبة ،ومتومسا أعمارهم  77.11عاما واحنراف
معياري  7.11عاما .وابستخدام املعاجلات اإلحصائية اليت متثلت يه :اختبار "ت" لداللة الفروق بني املتوسطات غري
املرتبطة ،وحتليل االحندار املتعدد التدرجيي ،أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات الذكور
واإلانث يف قيم املواطنة لصاحل اإلانث .كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طلبة
الفرقة األوىل وطلبة الفرقة الرابعة لصاحل طلبة الفرقة الرابعة ،كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسطي درجات طلبة األديب وطلبة العلمي يف قيم املواطنة ،وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي
درجات طلبة السكن الداخلي واخلارجي يف قيم املواطنة ،كما كان عامل اجلنس أهم عامل من العوامل املستقلة اليت
تسهم يف التنبؤ بقيم املواطنة وفسر  %00.22 :من التباين يف قيم املواطنة ،يليه التخصص وفسر  % ...2من هذا
التباين.
وترجع مثل هذه النتائج اليت بينت وجود أثر املنظومة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة من خالل الفروق
بني طلبة الفرقة األوىل وطلبة الفرقة الرابعة ،إىل أن املناخ اجلامعي يشكل اإلطار الذي ينمو فيه الطالب ،ويكتسب منه
خرباته ،وينهل معارفه ،ويكتسب قيمه واجتاهاته وأمناط سلوكه .واذا كان املناخ اجلامعي صحيا مشبعا ابلفهم والتقدير
املتبادل ،وقيم :العدالة واحلرية واملساواة ،واإلخاء ،قائما على املشاركة اجلماعية والتعاون ،واالحرتام ،مشجعا على التفكري
الناقد واإلبداع ،فإنه يؤدي إىل تنمية قيم املواطنة والشعور ابلوالء واملواطنة (رستم .)10 : 7771 ،فاملناخ اجلامعي
املفتوح واملتسم بدميقراطية اإلدارة وصنع القرار ،ويتيح مساحة واسعة من احلرية ألعضاء هيئة التدريس ميكن أن ينهض
ابلطلبة ويدفعهم لالخنراط يف القضااي اجلامعية ،وكذا الوعي بقضااي اجملتمع( ،الشرقاوي .)701 : 0222 ،وقد يشجع
املناخ اجلامعي الطلبة على مزاولة األنشطة الفنية والرايضية والثقافية اليت تفجر الطاقات اإلبداعية للطلبة ،وتنمي لديهم
مهارات املشاركة ،وتغذي قيم الوالء واالنتماء واجلماعية ،والثقة ابلنفس ،ويف املقابل قد يكون املناخ اجلامعي مصدرا
لإلحباط والسلبية .كما وتعترب اجلامعة مكاان حلرية الفكر ،ففي إطارها يتم النقاش واحلوار وتبادل األفكار ،ويف اجلامعة
تبدأ األسئلة والشكوك اليت تدفع حنو حماولة البحث عن أجوبة وبراهني .ويف اجلامعة تتأكد حقيقة أن الفكر ال حيسم
اجمللد التاسع والعشرون
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ابلعنف أو إخفاء الصوت اآلخر ،بل الفكر حيسم ابلفكر وساحة احلوار تتسع لصراع األفكار ،واحلوار جيب أن يتجه
أوال وقبل كل شيء إبقرار حق اآلخر يف التعبري .ومن مث فإن فتح قنوات التعبري احلر أمام الطلبة من أجل احلوار البناء مع
توجيه احلوار إىل نقطة االلتقاء والعمل املشرتك ،عمل من شأنه إثراء قيم املواطنة داخل املناخ اجلامعي.
وتفسر الباحثة هذه النتيجة أيضا أبن تنشئة الفرد ،وتربيته على مفاهيم املواطنة إمنا تعترب عملية متكاملة تبدأ من
األسرة وتتشكل يف املدرسة وتتأثر مبؤسسات اجملتمع املدين ،وما أن ينتقل الطالب إىل اجلامعة حىت تكون هذه املفاهيم
موجودة لديه أصال ،وتستكمل اجلامعة تعزيز وتنمية هذه املفاهيم لدى طلبتها .كما هتتم جامعة الكويت بشكل كبري
مبمارسة الدميقراطية على مستوى اجلامعة وعلى مستوى اجملتمع .جبعل الطلبة يعملون معا لتغيري األوضاع احلالية القائمة يف
اجلامعة ،واملسامهة يف اختاذ القرارات.
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الشوحيات ( )0221اليت بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة
متثل الطلبة ملفاهيم املواطنة تعزى للسنة الدراسية .كما اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة العامر ()0222
اليت أشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ ية ألبعاد املواطنة تعزى للجنس .كما اختلفت مع نتيجة دراسة
الرشيدي ( )0220اليت أظهرت عدم وجود اختالف يف درجة متثل املعلمني للمفاهيم الوطنية للجنس .واتفقت هذه
النتيجة مع نتيجة دراسة الشوحيات ( )0221اليت بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة متثل الطلبة ملفاهيم
املواطنة تعزى للجنس.
التوصيات والبحوث املقرتحة

يف ضوء نتائج الدراسة احلالية فإنه ميكن تقدمي جمموعة البحوث والتوصيات التالية:
 .7إثراء اخلطط الدراسية لطلبة جامعة الكويت ،مبساقات تعزز القيم الوطنية لدى طلبتها ،وتربز دور أفراد
اجملتمع الكوييت يف املراحل السابقة يف ترسيخ الدميقراطية واحملبة واإلخاء.
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 .0أن تكون سلوكيات األساتذة واملسئولني ابجلامعة على درجة عالية من األداء والكفاءة والعلمية والرتبوية،
حيث يتوقف عليها مدى اكتساب الطلبة ملشاعر الوطنية.
 .1تفعيل دور الرايدة العلمية والرعاية الطالبية.
 ..التخطيط اجليد ملعسكرات الشباب اجلامعي.
 .2أن يسود األساليب املتبعة يف اجلامعة احلب ومشاعر التعاطف الوجداين والتعاون واإلحساس ابملسئولية جتاه
الطلبة ليساعد ذلك على منو الذات للطالب وحتقيقها .
 .0تفعيل دور جامعة الكويت يف تنمية االنتماء لدى طلبتها .
 .1التواصل الفعال بني األساتذة والطلبة من خالل التنظيمات الطالبية ،ومن خالل قنوات التواصل مع اإلدارة
اجلامعية.
 .1توسيع مشاركة الطلبة يف تنظيم احلياة اجلامعية.
 .7احملافظة على مظاهر الدميقراطية بدولة الكويت ،وتعميم التجربة الدميقراطية الكويتية على مستوى العامل
العريب.
.72

نشر الوعي بني أفراد اجملتمع الكوييت عن مساوئ الواسطة واحملسوبية ،وتفعيل دور جامعة الكويت يف

مكافحتها .
.77

القيام ابملزيد من الدراسات اليت تتطرق إىل قيم املواطنة لدى شرائح أخرى يف اجملتمع الكوييت.
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Citizenship Values among the Students of Kuwait
University and its Relation with Some Variables
Dr. Amal B. AL-Dwailah
College of Education - Kuwait University
Abstract
The present study aims to examine the citizenship values of students at Kuwait
University in the light of some variables by studying the differences in these values,
which can be due to the variables: sex (males - females) and the level of study, major
(literary and scientific disciplines), residence interior regions. Descriptive approach
was used. The scale was developed and applied to the study sample, and (n = 440)
male and female students. Using T-test and multiple regression analysis, the results
showed that there were significant differences between the mean scores of males and
females in the values citizenship in favor of females. The results also showed the
existence of statistically significant differences between the mean scores of students
of the first and fourth year students for fourth year students. The results showed no
statistically significant differences between the mean scores of students of literatry,
students and scientific majors interior (dorms) and exterior residences. Sex was the
most important factor contributing to the prediction of values of citizenship and
interpreted the 26.00% of the variation in the values citizenship, followed by major
which explained 4.40% of this variance
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املراجع

 .7ابن منظور (" .)7711لسان العرب" ،جملد ( .)72بريوت ،دار اإلحياء العريب.
 .0إمساعيل ،صادق جعفر وجاسم ،صاحل عبد هللا (  .) ٠٤٤٤استطالع رأي طلبة املدارس الثانوية بدولة الكويت
بشأن القيم الرتبوية ملا بعد أزمة اخلليج .جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ،)770( ١٤ ،كانون اثين ،الكويت.
 .1احلامد ،حممد بن معجب ( .)0222الشراكة والتنسيق يف تربية املواطنة .اللقاء الثالث عشر لقادة العمل
الرتبوي ،الباحة ،السعودية ،حمرم.0222 /7 /01 -00 ،
 ..احلبيب ،فهد إبراهيم ( .)0222تربية املواطنة :االجتاهات املعاصرة يف تربية املواطنة .جامعة امللك سعود :الرايض،
السعودية.
 .2دعبس ،يسري (  . )7771البلطجة (اإلرهاب االجتماعي) .اإلسكندرية امللتقي املصري لإلبداع والتنمية .
 .0رستم ،رمسي عبد امللك (" .)7771تفعيل دور التنظيمات املدرسية يف الرتبية الدميقراطية" .املركز القومي للبحوث
الرتبوية والتنمية ،القاهرة.
 .1الرشيد ،محد (  .) ٠٤٤٤بعض العوامل املرتبطة ابلقيم الرتبوية لدى طالب كلية الرتبية جبامعة الكويت :دراسة
ميدانية .اجمللة الرتبوية ،جامعة الكويت.01-72 ،20 ،
 .1الرشيدي ،براك صنت عايض ( .)0220درجة متثل معلمي املرحلة الثانوية للمفاهيم الوطنية واجتاهات الطلبة
حنوها يف دولة الكويت .رسالة دكتوراه غري منشورة ،اجلامعة األردنية ،عمان ،األردن.
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 .7سعد ،عبد اخلالق يوسف (" .)0220تنمية قيم املواطنة لدى تالميذ التعليم األساسي يف ضوء خربات بعض
الدول" .جملة دراسات يف التعليم اجلامعي ،العدد ( ،)70مركز تطوير التعليم اجلامعي ،أغسطس.
 .72السويدي ،مجال سند ( .)0227حنو اسرتاتيجية وطنية لتنمية قيم املواطنة واالنتماء .دراسة مقدمة إىل :ندوة
الرتبية وبناء املواطنة ) ١٤ - ٠١ ( ،سبتمرب.
 .77السيد ،عبد الفتاح جودة ،إمساعيل ،طلعت حسني (" .)0272دور اجلامعة يف توعية الطالب مببادئ املواطنة
كمدخل حتتمه التحدايت العاملية املعاصرة (التعديالت الدستورية للعام  ٠٤٤١منوذجا" .جملة دراسات تربوية
ونفسية ،كلية الرتبية جامعة الزقازيق ،العدد ( ،)00اجلزء الثاين.
 .70الشخييب ،علي السيد (" .)7771الرتبية الوجدانية لطالب اجلامعة ،واقع ورؤية" .املؤمتر القومي السنوي احلادي
عشر ،مركز تطوير التعليم اجلامعي.
 .71الشرقاوي ،موسي علي (" .)0222وعي طالب اجلامعة ببعض قيم املواطنة دراسة ميدانية" .جملة دراسات يف
التعليم اجلامعي ،العدد التاسع ،أكتوبر ،مركز تطوير التعليم اجلامعي ،جامعة عني مشس.
 .7.الشوحيات ،صفاء نعمة دخل هللا ( .)0221درجة متثل طلبة اجلامعات األردنية ملفاهيم املواطنة الصاحلة .رسالة
دكتوراه غري منشورة ،اجلامعة األردنية :عمان ،األردن.
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 .72الصبيح ،عبد هللا بن انصر ( .)0222املواطنة كما يتصورها طالب املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية
وعالقة ذلك ببعض املؤسسات االجتماعية .اللقاء الثالث عشر لقادة العمل الرتبوي ،الباحة ،السعودية ،حمرم،
0222/7/01 -00م.
 .70العامر ،عثمان بن صاحل ( .)0222أثر االنفتاح الثقايف على مفهوم املواطنة لدى الشباب السعودي "دراسة
استكشافية"  .اململكة العربية السعودية :وزارة الرتبية والتعليم.
 .71عبد اجمليد ،وحيد (" .)777الوطنية والفكر السياسي ،مصر يف بداية وهناية القرن العشرين" .مركز البحوث
والدراسات السياسية.
 .71غيث ،حممد عاطف وآخرون (" .)7772املرجع يف مصطلحات العلوم االجتماعية" .اإلسكندرية ،دار املعرفة
اجلامعية.
 .77فرج ،هاين عبد الستار ( " .) ٠٤٤٤الرتبية واملواطنة ،دراسة حتليلية"  .جملة مستقبل الرتبية العربية ،اجمللد العاشر،
العدد ( ،)12أكتوبر.
 .02القريويت ،حممد قاسم ( .) 7771السلوك التنظيمي ،ط ( .)0عمان :املؤلف.
 .07الكندري ،يعقوب يوسف والقشعان ،محود فهد والضوحيي ،حممد عبدالعزيز (  .)0277قيم االنتماء الوطين
واملواطنة :دراسة لعينة من الشباب يف اجملتمع الكوييت .جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية (الكويت)  ،س 11
(.12 -71 ، )7.0
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 .00الكواري ،علي خليفة (" .)0227مفهوم املواطنة يف الدولة الدميقراطية" .جملة املستقبل العريب ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،العدد (.)00.
 .01الكواري ،علي خليفة ( .)0227املواطنة والدميقراطية يف البلدان العربية .مشروع دراسات الدميقراطية يف البلدان
العربية ،ط ( .)7بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.
 .0.جملس األمة الكوييت ( .)0220دستور دولة الكويت ،الكويت.
 .02حممد ،هناء عبد هللا (" .)0227واقع قيم املواطنة يف مناهج الرتبية الوطنية وأداء معلميها ابملرحلة الثانوية :دراسة
حتليلية"  .املؤمتر العلمي العريب الرابع الدويل األول (التعليم وحتدايت املستقبل) 00-02 ،ابريل  ، ٠٤٤١اجمللد
األول ،تربية سوهاج ،دار العلم واإلميان.
 .00مشرف ،شريين عيد مرسي (" .)0221دور التعليم األساسي يف تنمية قيم املواطنة" .رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة بنها .
 .01مكروم ،عبد الودود ( " .) ٠٤٤٤اإلسهامات املتوقعة للتعليم اجلامعي يف تنمية قيم املواطنة" .جملة مستقبل الرتبية
العربية  ،العدد (  ،) ١١أبريل.
 .01انصر ،إبراهيم (  .)777.الرتبية املدنية (املواطنة) ،ط ( .)7عمان :دار مكتبة الرائد العلمية.
 .07انصر ،إبراهيم (  .) ٠٤٤٠املواطنة ،ط ( .)7عمان :دار مكتبة الرائد العلمية.
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 "برانمج مقرتح يف الدراسات االجتماعية لتنمية مفهوم املواطنة لدى تالميذ.)0227(  عادل رمسي، النجدي.12
. جامعة البحرين، كلية الرتبية، سبتمرب١٤ - ٠١ ، ندوة الرتبية وبناء املواطنة: ورقة مقدمة إىل."املرحلة اإلعدادية
. دراسة ميدانية: تنمية املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية بدولة الكويت.)0222(  فتحي وآخرون، هالل.17
. وزارة الرتبية:الكويت
 اسرتاتيجية تكريس مفاهيم املواطنة والوالء واالنتماء لدى النشء يف املناهج.)0272(  وزارة الرتبية بدولة الكويت.10
 جلنة إعداد خطة اسرتاتيجية متكاملة لتكريس مفاهيم املواطنة والوالء واالنتماء لدى.الدراسية بدولة الكويت
.النشء يف مناهج وزارة الرتبية
33. Alberta Education (2005). The Heart of Matter: Character and Citizen ship
Education in Alberta Schools. Learning and Teaching Resources Branch, Alberta,
Canada.
34. Clarch. S. & Akoch. B. (1993). Children Development Through Adoles cence.
NY: John Wiley Sons inc.
35. Hill, C.A. (1991). Seeking Emotional support: The Influence of Affilia- tive Need
and Partner Warmth. Journal of Personalitey and Social Psychology, 60(1), 112121.
36. Homana, Gary; Barber, Carolyn and Torney-Purta, Judith (2006). Assessing
School Citizenship Education Climate: Implications for the Social Studies. Circle
Working Paper (48): the Center for Information & Research on Civic Learning &
Engagement, University of Maryland.
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39. Stevenson,
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