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 ملخص البحث
إ  مفهػػـو الرتبيػػة الوطنيػػة ومقوماهتػػا ومعوقاهتػػا لػػدى طلبػػة كليػػة الرتبيػػة تعػػّرؼ الهػػ ا الدراسػػة إ   هتػػدؼ

 . يخ وتطوير العناية هب ا احلقل الرتبوي اذلاـ وادلتجددوسبل ترسيف دولة الكويت األساسية 
بعمل إسػتبانة لقيػاس مقومػات ومعوقػات الرتبيػة الوطنيػة لػدى طلبػة كليػة يف الدراسة الراهنة الباحثوف  قاـ

الرتبية األساسية الستجالء الرؤية وتقدمي توصيات تعمل على تعزيػز مقومػات الرتبيػة الوطنيػة وتقلػيص اػدياهتا شلػا 
 . قق الوعي السياسي السليم ال ي يدعع بعملية التنمية اتجمتمعية إ  األماـػل

تنميػة الفكػر  : وهػي إف الرتبية السياسية تسعى إ  أف ترتقي بالوسط ادلدرسي واألسري عرب ثالثة مناع 
  مجيػػع شلػػا يزيػػد مػػن جتاسػػك و ػػان( الثقػػة بػػالنف -التواصػػل-عػػن االسػػتماع)وهتػػ يب الوجػػداف  واػػرس ادلهػػارات 
 .اجلماعة معاو حة الفرد لمؤسسات اتجمتمع ادلدين دلا عيه مص

 :نتائج منها ما يلي دراسة إ  عدةوتوصلت ال
وتشػػكيل هويتػػه ليكػػوف عمػػوا عػػامال يف وطنػػه الػػ ي  لفػػردإعػػداد اهػػو تربيػػة ادلواطنػػة فهػػـو ادلػػراد م .ٔ

 .قوؽ والواجباتؽلزج مفهـو ادلواطنة بني احل. ينتمي إليه  ويداعع عنه  وػلاعظ عليه

احلة من منظور طلبة كلية الرتبية األساسػية حػوؿ مفهػـو كزت أعلى نسب مقومات ادلواطنة الصتر  .ٕ
( ب القياديػةاإلؽلػاف بقػدرة ادلػرأة علػى تػوا ادلناصػ)يف حني أف بند (. الدعاع عن الوطن وسالمته)

رة جتكينهػػػا شلػػػا يعكػػػ  عػػػدـ ويػػػوح إ ػػػكالية ادلػػػرأة وعػػػدـ إدراؾ يػػػرو حصػػػل علػػػى أدب النسػػػب 
 . رلتمعيا

 .جاء احلرص على ادلشاركة السياسية يمن ادلرتبة قبل األخرية  .ٖ

وأوصػػػت الدراسػػػة بػػػكف اػػػرص الكليػػػات الرتبويػػػة يف مقرراهتػػػا وأنشػػػطتها علػػػى إبػػػراز دور الشخصػػػيات 
ليمػػي التارؼليػػة الػػب لعبػػت دورا وطنيػػا هامػػا يف مسػػرية  التعلػػيم يف دولػػة الكويػػت مػػع بيػػاف تطػػور النظػػاـ التع

قـو كليػة الرتبيػة األساسػية بعقػد دورات مكثفػة للطالبػات توطالبت الدراسة أيما بكف . والدروس ادلستفادة
هبػػػػدؼ تزويػػػػدهن بادلعػػػػارؼ وادلهػػػػارات الالزمػػػػة دلمارسػػػػة العمػػػػل السياسػػػػي وتشػػػػجيعهن علػػػػى شلارسػػػػة حػػػػق 

  وبيػػػاف أعليػػػة ادلشػػػاركة وزيػػػادة الثقػػػة بقػػػدرات ادلػػػرأة القياديػػػة  االنتخػػػاب والرت ػػػيأ علػػػى أسػػػ  مويػػػوعية
 .السياسية يف تنمية اتجمتمع

 
 Abstract 

This study aims to identify the concept of National Education its merits 

and disadvantages to the college students of basic education in the state of 

Kuwait. It also studies the ways to consolidate and develop this academic 

branch.  

 



 ٗ 

Researchers constructed a survey to measure the scale of impediments 

and foundations of the national education for students in the College of 

Education. The survey clarified the identification of the virtues and obstacles 

of national education in the student's point of view. The last part of the study  

included the suggested recommendations from the researchers on how to 

strengthen the elements of national education and reduce its challenges for a 

better political awareness.  

Assets of political education seek to upgrade in schools and families 

across three outlets, namely: the development of thought, conscience 

refinement, and planting skills (the art of listening - Networking - self-

confidence). Accordingly this type of education increases the cohesion and 

harmony between all institutions of civil society in the interests of both 

individuals and groups. 

 The study found a number of results, including the following:  

1. The intended meaning of national education is to prepare the individual 

and develop his identity to be an active member in his country, which he 

belongs to defend, and maintain. Thus, national education combines the 

concept of citizenship rights and duties.  

2. The highest percentage of the elements of good citizenship from the 

perspective of students of the Faculty of Education was on the basic 

concept of "national defense and safety". In the other hand, the element of 

"faith in the ability of women to assume positions of leadership" was the 

lowest percentage reflecting the lack of clarity in the problem of women 

and lack of awareness of the need for the community to empower women.  

3. The concern for political participation came in the penultimate 

position.  

      The study recommended that the college must be keen in its 

curriculums and activities to highlight the role of historical figures that 

played an important role in the process of national education in the State 

of Kuwait with an indication of the development of the educational 

system and the lessons learned. The study also demanded the College of 

Basic Education to hold intensive courses for students in order to provide 

them with the knowledge and skills necessary for the implementation of 

political action. These courses must also encourage the students to 

exercise the right to vote and to be elected on objective basis. The courses 

must also increase the capabilities of women in leadership, confidence 

and the importance of political participation in the development of 

society. 
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 المقدمة
بػػػل   يف العمليػػػة الرتبويػػة حجػػػر الزّاويػػة -كػػربى  هػػ ا األحػػػرؼ مػػن قػػػيممػػػا تنطػػوي عليػػػه  بكػػل- ادلواطنػػة

 كليػػات الرتبيػػةيف  يعتػػرب الطالػػب . ورلػػدها احليػػاة اجلمعيػػة أمنهػػا وظلوهػػامنهػػا ادلواطنػػة احلقػػة هػػي الطاقػػة الػػب تكخػػ  
دا بادلهػػارات العصػػرية  وهت يبػػه بػػالقيم الرعيعػػة ال يػػوتزو  تسػػليحه سػػية يف مسػػرية الػػوطن تسػػتوجبركيػػزة أساعمومػػا 

ومن كل ما سبق تتفرع أخالقيػات التعػاوف  .مثل قيم احلرية واالختيار وادلساواةالعظمى من سيما القيم السياسية 
اايػػات التنشػػئة أمسػػى وهػػ ا األمػػر اجلليػػل اايػػة مػػن . والتسػػامأ وحسػػن االسػػتماع وادلبػػادرة واحػػرتاـ الطػػرؼ ا خػػر

 . ية الرا دة الب تقرتف بالرتبية ادلستدامةالسياس
تنميػة مشػاعر االنتمػاء و  (Political awareness) الػوعي السياسػينشػر وظيفة الرتبية السياسػية إف 
تػػدريب ادلػػتعلم علػػى ادلهػػارات الالزمػػة لتحقيػػق ادلواطنػػة وشلارسػػة احلقػػوؽ وأداء الواجبػػات بطريقػػة سػػليمة والػػوالء  و 

  .يف احلاؿ وادلآؿ تمعيوما ؼلدـ النسيج اتجم
االجتمػػػاعي وذلػػػك مػػػن خػػػالؿ  اقيػػػق التماسػػػكتعمػػػد الرتبيػػػة الوطنيػػػة إ  مػػػن ادلنظػػػور السوسػػػيولوجي و 
سػػػائر مػػػع  ادلشػػػرتؾالتعػػػاي  شلارسػػػة و   برارلػػػهعلػػػى عهػػػم نظػػػاـ احلكػػػم العػػػاـ ب ػػػرض ادلشػػػاركة يف  ادلػػػواطنمسػػػاعدة 
 وجػػودا وعكػػراوالسػػبيل إ  احلػػراؾ السياسػػي . بيػػنهمرة الكامنػػة والظػػاه واخلصوصػػياتاالختالعػػات  راػػمادلػػواطنني 
 التسػػامأ واحلريػػة والعدالػػةتطبيػػق مقتمػػيات اقيػػق التقػػدـ وعػػق تطلعػػات ومصػػا  اتجمتمػػع ويف إطػػار هػػو وسػػلوكا 
 . واةاوادلس

علػى ادلصػلحة  ت ليػب ادلنفعػة الشخصػية: وعوائػق الرتبيػة الوطنيػة من أهم عوامػل عسػاد احليػاة السياسػيةو 
  وايػػػػػاب ادلبػػػػػادئ األخالقيػػػػة  وسػػػػػيطرة االسػػػػػتبداد  والقمػػػػع  واإلرهػػػػػاب الفكػػػػػري  وهيمنػػػػة أهػػػػػل النفػػػػػوذ ةالعامػػػػ

يتمثػل دور الرتبيػة السػليمة ضلػو السياسػة يف . واياب الرؤيػة ادلسػتقبلية  واألقليات وهتمي  دور ادلرأةاالقتصادي  
عػال بػد مػن تسػخري ادلؤسسػات الرمسيػة  الشػاملة السياسػة العادلػةصػنع توجيه مجيع عئات اتجمتمع ضلػو : أوالً : أمرين

كػي   ميػع ادلػواطننيإعسػاح اتجمػاؿ جل: ثانيػاً . تتحمػل أعبػاء ادلسػئولية وحػرة واري الرمسية لتكوين ثقاعػة سياسػية واعيػة
 .وعق مبدأ األهلية والكفاءة ورأي األالبية (ٜٙٔـ  ص ٕٛٓٓالكندري وملك  )السلطة يف يشاركوا 

 هر العودلػػة أقطػػار العػاا وزوايػػا البيػوت وادلؤسسػػات  عػػمف األمػم اليػػـو تقػاس بػػرأس ماذلػػاويف إطػار اجتيػػاح مظػا
  ٚ٘ٔـ  ص ٕٛٓٓ عمػػػػار ) ادلعػػػػريفي نصػػػػيب ادلػػػػواطن مػػػػن التعلػػػػيم الػػػػ ي يؤهلػػػػه ليسػػػػهم يف التنميػػػػة اإلنسػػػػانية

عمػػػػل يػػػػماف وادلػػػػواطن ادلػػػػتعلم ادلػػػػدرؾ لةبعػػػػاد األخالقيػػػػة للحيػػػػاة العامػػػػة هػػػػو أ". (٘ٓٔـ  ص ٕ٘ٓٓعرجػػػػاين 
 (.ٚٙـ  ص ٕٙٓٓنيللر  )" للسياسة ادلستنرية 

تعليما جيدا هو القادر على تكػوين اتجمتمػع ادلعػريف الػ ي يسػتطيع أف ينػتج  -من اجلنسني  -إف ادلتعلم 
مبنية على الفمائل العلمية والعمليػة وبػ لك يصػوف ادلػواطن احلػر ادلػتعلم أمػن بلػدا  ويصػنع مسػتقبله  نامية ثقاعة 

هنػا أف الطالئػع عليػه وشلػا يسػتحق التنويػه . ائم رصػينةعػلى تنمية مواردا  ويستطيع حػل مشػاكله علػى دويعمل ع
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الشػػبابية الواعيػػة ال تسػػتطيع شلارسػػة دورهػػا الرائػػد يف قيػػادة اتجمتمػػع إال بػػوعي سياسػػي للمتطلبػػات احملليػػة وادلت ػػريات 
 .العادلية ليتعامل مع األمرين حبكمة وتوازف

يػػػ هب بعػػػ  . مواجهػػػة اإلعػػػرازات السػػػلبية للعودلػػػةق تظػػػل الرتبيػػػة هػػػي األداة األقػػػوى يف وامتػػػدادا دلػػػا سػػػب
العودلػػػة تتجاهػػػل قػػػيم ادلواطنػػػة والػػػوالء واالنتمػػػاء للػػػوطن بػػػل تعتػػػرب هػػػ ا القػػػيم وادلفػػػاهيم "البػػػاحثني الرتبػػػويني إ  أف 

  ـٕٛٓٓحملروقػػػػي    اٖٚ ص ـ ٕٚٓٓرممػػػػاف  " )عقبػػػػات اػػػػوؿ دوف اقيػػػػق أهػػػػداعها ومػػػػن   غلػػػػب إزالتهػػػػا
وجتثػػل  ػػبكة اإلنرتنػػت خطػػورة كبػػرية للمػػواطن إذا ا يكػػن واعيػػا ورليػػدا يف  (.ٖٕٚ  ٕٕٔـ  ص ٕٙٓٓعثمػػاف  

يػروب استخداـ التكنولوجيا احلديثة يف التواصل اإلغلايب ألهنا تتيأ للمواطن عرصة أكرب للتعبري عػن رأيػه وشلارسػة 
األسػرة وادلدرسػة وأمػاكن العبػادة )مؤسسػات الرتبيػة ادلتعػددة إف (. Leadbeater, 2008, p. 183)السياسػية 

عمػػاؿ مبػػدأ وال بػػد مػػن إ ةبصػػورة كبػػرية يف الرتبيػػة ادلعاصػػر  تسػػاهم( اإللكػػرتوين وادلكتػػوبادلسػػموع و واإلعػالـ ادلرئػػي و 
 (.Laird, 2001,p. 206)ادلسئولية إذا ارتبط األمر برتبية الشباب على ضلو خاطئ 

لواجبػػات مقرتنػػة باحليػػاة ادلدنيػػة يف معظػػم دوؿ العػػاا حيػػث بػػدأ ادلثقفػػوف يناهمػػوف وال  ػػك أف احلقػػوؽ وا
 يف احلمػارةحػّق ادلواطَنػِة . احلياة الدكتاتورية ويعادوف احلكم ادلطلق ال ي أرهق معظػم الشػعوب لعػدة قػروف طويلػة

ادلتميػزة الػب خلػدماِت انظػري اطنػة حػق ادلو عطػى ي  وأحيانػاً اإلمرباطػورعػرد متسػلط وهػو ِمػن ِقبػل  كاف ؽلنأالرومانيِة  
الػب يتمتّػع  الفػرد بػاحلقوؽسػاوي تالػب قػد  متيػازاتاالو " احلرية"ادلواطنة ه ا  تتممنقد يقدمها الفرد إ  الدولة و 

ُكػػّل   ولُيْسػػَجَن بػػدوف زلاكمػػة رمسيػػة  ال ؽُلْكػػن أف أف الشػػخصاألكثػػر بػػروزاً  ومػػن احلقػػوؽ. رومػػا ادلػػواطن يفهبػػا 
 Easton's 1897 Bible)يلػػػػتم  منػػػػه العػػػػوف لالسػػػػتئناؼ  حػػػػّق نػػػػداء إ  القيصػػػػر مػػػػواطن رومػػػػاين

Dictionary).  تسػػػاوي بػػػني ادلػػػواطنني واػػػدد طػػػوت ادلايػػػي وأصػػػبحت ويف عادلنػػػا اليػػػـو عػػػمف الدسػػػاتري ادلدنيػػػة
 .يكفػػػػل احلقػػػػوؽ ويػػػػنظم احليػػػػاةبػػػػني مجيػػػػع أطػػػػراؼ اتجمتمػػػػع ومػػػا الواجبػػػات واحلقػػػػوؽ علػػػػى يػػػػوء عقػػػػد اجتمػػػاعي 

وادلواطنػة إذا تػوعرت ذلػا سػػبل تطبيقهػا تنمػو يف وعػػي الفػرد وتتطػور مفاهيمهػا وإذا عقػػدت سػبل تطبيقهػا يػػمرت "
 (.ٕ٘ٓٓالصبيأ  " )وأصبحت يف ال هن عكرة رلردة لي  ذلا رصيد يصدقها من الواقع

األسػػرة يف الكويػػت اليػػـو هػػي نتػػاج جهػػود مشػػكورة مػػن أعمػػاء والدسػػتورية واحليػػاة السياسػػية الدؽلقراطيػػة 
وال  ػػك أف الػػوعي (. ـٕٓٓال ػػزاا  )والقػػوميني (  ػػيعة-سػػنة)احلاكمػػة والتجػػار والػػوطنيني واحلركػػات اإلسػػالمية 
جػػاءت هػػ ا الدراسػػة تسػػتهدؼ طلبػػة كليػػة الرتبيػػة وتوجهاهتػػا إزاء  السياسػػي ؽلػػر يف أطػػوار وػلتػػاج إ  أعكػػار وذلػػ ا

واقػع الرتبيػػة الوطنيػة لػدى طلبػة كليػة الرتبيػة األساسػية يف اذليئػػة ترمػي هػ ا الدراسػة إ  التعػرؼ إ   .الرتبيػة الوطنيػة
العامػػة للتعلػػيم التطبيقػػي والتػػدريب يف دولػػة الكويػػت وذلػػك دلعرعػػة مقومػػات الرتبيػػة السياسػػية واػػدياهتا مػػن منظػػور 

 .لديهم طاليب ب رض اقيق قدر أكرب من الفهم لقمايا الشباب واحتياجاهتم وسبل تنمية اال اهات االغلابية
  

  أهداف الدراسة
     : هتدؼ ه ا الدراسة إ  ما يكيت 



 ٚ 

 .على الساحة الكويتية ادلساعلة يف إبراز مقومات الرتبية الوطنية -ٔ

  .رصد واقع الشباب الكويب والقيم السائدة ادلتعلقة بادلواطنة  -ٕ

 .الرتبية الوطنية جهالتحديات الب توا ويع بع  احللوؿ وادلقرتحات ادلناسبة الب تسهم يف معاجلة -ٖ

 .ويع إطار عكري وعلسفي للرتبية الوطنية وأبعادها -ٗ

  .اديدا وذلك من منظور الرتبية الوطنية شباببياف طرائق بناء اذلوية الوطنية لل -٘

ويػدعع مجيػع عئػات اتجمتمػع   ويرعػع مػن سػقأل األمػن القػومي  االنتماء الػواعي المػبط االجتمػاعييعمق 
ف أصػوؿ أ واألمػر الػ ي يسػرتعي االنتبػاا هػو. يقػدر التباينػات ويلتػأل حػوؿ اجلوامػع ابطا اا تكوين كياف مرت  إ 

  وهتػ يب تنميػة الفكػر: وهي عرب ثالثة مناع  ؤسسات التنشئة االجتماعيةأف ترتقي م الرتبية السياسية تسعى إ 
مػػن جتاسػػك و ػػان  مجيػػع شلػػا يزيػػد ( الثقػػة بػػالنف -التواصػػل-عػػن االسػػتماع)الرئيسػػة الوجػػداف  واػػرس ادلهػػارات 

إف مؤسسػػات اتجمتمػػع ادلػػدين اتػػاج إ  انسػػجاـ ال  .اجلماعػػة معػػاو حة الفػػرد لمؤسسػػات اتجمتمػػع ادلػػدين دلػػا عيػػه مصػػ
وكامػل  ممحػ  إرادهتػاجلميػع وؽلارسػها  تناق  كي تتعمق ادلعاين الوطنيػة واريهػا يف حػ  ويػمري وذهػن النا ػئة

 . موعيه
 :ـو إ  هتدؼ الرتبية الوطنية يف العم

 .زيادة الوعي باحلقوؽ والواجبات .ٔ
 .االطالع على قمايا االجتماع والسياسة .ٕ

 .االهتماـ بتحسني حالة ادلعيشة واقيق الرعاهية .ٖ

 .وهت يب األعكار اسني احلوارات والنقا ات .ٗ

 .القدرة على التكثري اإلغلايب يف عملية استدامة احلياة .٘

 .تنشيط الوسط االجتماعي .ٙ

 (.Citizenship Foundation, 2008) تصرعات ادلواطن امل ادلسئولية يف .ٚ

فسػػػية مػػػن أسػػػرار ناحملاسػػبة الالنقػػػد الػػػ ايت ثقاعػػػة بنػػاء ومػػن مفػػػردات امػػػل ادلسػػئولية زلاسػػػبة الػػػنف  عػػػمف 
مػا ؽلكػن أف بشػكل مسػتمر ويف هػ ا ادلرحلػة يفكػر ادلػرء   (ٙٙـ  ص ٜٕٓٓتليمػة  )النجاح الفردي واتجمتمعػي 

 ,Connors & Smith, 1999, p. 25)ػلقػق النجػاح كيػأل الػب ؽلكػن أف ؼلػدـ هبػا و يقػدـ ومػا ادليػادين 

 , Connors, R , Smith, T)االصلػاز مػن مػن أهػم مبػادئ احليػاة زلاسػبة الػنف  لػدععها ضلػو ادلزيػد  (.237

& Hickman, 2004, p. 13, 64) إف امل ادلسئولية من أهم واجبات ادلواطن .وما عيه الصا  العاـ. 
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النا ػػئة هػػم قػػادة  .كرؽلػػة وادلعػػاين الوطنيػػة عالشػػباب عمػػاد األمػػمل ػػرس القػػيم الهامػػة عػػرتة  مرحلػػة الشػػباب .1
تػػػه والتشػػػريعات السػػػارية يف البلػػػد كػػػي تنػػػتظم احليػػػاة التنميػػػة الوطنيػػػة وال منػػػاص مػػػن تبصػػػري ادلػػػواطن حبقوقػػػه وواجبا

 هب عئػة مػن ادلعنيػني بقمػايا الرتبيػة إ  أف عػػرتة ادلراهقػة هػي أعمػل وقػت علػى اإلطػالؽ لػتعلم العالقػػة تػ .وتزدهػر
اليػػـو هػػو الدراسػػي وأف ادلػػواطن الصػػا  يف الفصػػل ( Templar, 2008, p. 186)بػػني احلقػػوؽ والواجبػػات 

إف من أهم قواعد احلياة أف ننتمي إ  اتجمتمع (. Pollard and Others, 2008) ادلستقبل يف طن الصا ادلوا
تواجػه  .(Templar, 2006, p. 195) ادلنتجػة ال ادلثبطػةالنشػطة العناصػر  يػمنالػ ي نعػي  عيػه ونكػوف عيػه 

د وتثقيػػأل ادلػػواطنني ر ػػايػػعأل الػػربامج ادلوجهػػة ضلػػو توجيػػه وإ"الػػدوؿ العربيػػة اػػديات عديػػدة ومعقػػدة مػػن أبرزهػػا 
احلمػػود " )وخاصػػة قطػػاع الشػػباب وتعػػريفهم بثقػػاعتهم وهػػويتهم الوطنيػػة ومسػػاعدهتم علػػى اسػػت الؿ أوقػػات الفػػراغ

 (. ٘ٙٔـ  ٕٚٓٓوصلادات  

ـ كشػػفت وبشػػكل وايػػأ  ٕٛٓٓ الكػػويب يعتقػػد بعػػ  احملللػػني السياسػػيني أف انتخابػػات رللػػ  األمػػة .2
ارسة ثقاعة ادلواطنة واللجوء إ  القبلية والطائفيػة والفئويػة عػكي تيػار سياسػي عن مدى ابتعاد اتجمتمع الكويب عن شل

و ػػراء الػػوالءات السياسػػية "ومػػن ادلعلػػـو أف يػػخ العطايػػا (. ٚـ  ص ٕٛٓٓ ػػاكر  )ا يػػنجأ بصػػفته السياسػػية 
  ٚٚـ  ص ٕٚٓٓ ػػهاب  " )أحػػد مظػػاهر الفسػػاد ادلتفشػػية داخػػل بلػػداف اخللػػيج( علػػى أسػػ  قبليػػة وطائفيػػة)

طائفيػػػة تػػػؤرؽ اتجمتمعػػػات العربيػػػة بػػػال اسػػػتثناء إف إ ػػػكالية القبليػػػة وال (.ٕٚ٘  ٜٚٔ  ٘ٗـ  ص ٕٛٓٓالنجػػػار  
وذلػػػ ا كلػػػه عػػػمف . وهتػػػدد مسػػػرية مؤسسػػػاهتا ادلدنيػػػة( ٜٓٔ  ٛٓٔـ  ٕٕٓٓ  عرػلػػػه  ٗ٘ـ  ص ٕٛٓٓال يثػػػي  )

تراعيهػػا سياسػػة التعلػػيم ومناهجػػه غلػػب أف مػػن ادلبػػادئ العامػػة الػػب تعتػػرب يف األقطػػار العربيػػة صػػيانة الوحػػدة الوطنيػػة 
تواجػػػه  (.٘ٓٔ – ٗٓٔـ  ص ٕٕٓٓالزميػػػع   )لتفػػػادي ادلشػػػكالت النامجػػػة عػػػن االختالعػػػات العرقيػػػة والقبليػػػة 

هػػي اتجمتمػػع  و بػػدأت تطفػػأ علػػى سػػطأ الػػب العديػػد مػػن الظػػواهر والسػػلوكيات السػػلبية والدخيلػػة  الكويػػتدولػػة 
 يولكػػػن يف كلػػػ. اتجمتمػػػع الكػػػويب لػػه دور يف بروزهػػػا  وبعمػػها دخيلػػػة عليػػهإعػػرازات لعػػػدة عوامػػل بعمػػػها داخليػػة  

 الكنػػػدري ووخػػػروف ) لػػػوطناحلػػػالتني صلػػػد مػػػن المػػػرورة اديػػػد هػػػ ا الظػػػواهر والتعامػػػل معهػػػا مػػػا تقتمػػػيه مصػػػلحة ا
 (.ٙٗص  ـ ٕٛٓٓ

 .ال اىن عنهامستمرة ارس الوطنية عملية إنسانية  .3
 .وحقوؽ اإلنساف لتسامأاالهتماـ الدوا ادلتزايد بالسالـ وا .4

االهتمػػػاـ بتنميػػػة ادلواطنػػػة اهتمامػػػاً خاصػػػاً بػػػدءاً مػػػن تػػػدريب الطالبػػػة ادلعلمػػػة "تطالػػػب بعػػػ  الدراسػػػات  .5
  القمػاة  ٕ٘ٗٔأخمػر  ) "حػ  جتارسػه كمهنػةة التدريب العملي على التدري  و باجلامعات أو كليات الرتبية عرت 

يف دراسػػة مفهػػـو ادلواطنػػة عنػػد الطػػالب دراسػػة تطبيقيػػة "وتنػػادي تلػػك الدراسػػات بالتوسػػع  (.ٖٜٔص ـ  ٕٛٓٓ
ـ  ٕٛٓٓـ  التقريػر الػوط   ٕ٘ٓٓالصػبيأ  " )يف عدد من ادلراحل التعليمية والسيما ادلرحلتني الثانوية واجلامعية

 (.(ٙٓٔص 



 ٜ 

حيػػث يتعػني علػػى الطالػػب ( Global Citizenship)العادليػة  تسػاع مفهػػـو الوطنيػة ليشػػمل ادلواطنػػةا .6
 Davies, Harber and)الػػب تواجػػه الشػػعوب  ...التحػػديات الصػػحية والسياسػػية واالقتصػػاديةز أبػػر عهػػم 

Yamashita, 2004)  والعمػػل علػػى االطلػػراط يف كػػل مهمػػة افػػظ نمػػارة العػػاا وتػػدعم تقدمػػه وامػػي خرياتػػه
(Tell, 2007). ص ـٖٕٓٓطلعػػػت ووخػػػروف  )الكػػػوكك يكػػرس مبػػػدأ التنػػػوع  وتكػػوين اإلنسػػػاف أو ادلػػػواطن  

  .(٘ٙٔ  ص ٕٛٓٓ  قاسم   ٖٛٔ

يػػخمة  م هبيػػةوصػػراعات   هائلػػةسياسػػية وأحػػداث  حامسػػة  اخللػػيج العػػريب بظػػروؼ تارؼليػػة جتػػر منطقػػة .7
شلػا يتطلػب عهػم وتوجيػه رلريػات األحػداث مػا ؼلػدـ عجلػة  (Castleden, 2008, p. 478)ذات تػكثري عػادلي 
وؽلتلػك ثقاعػة التطػوع  (ٗٛ ص ـ  ٕٙٓٓريػا  )دلسػئولية ويتحمػل الصػنع جيػل حػر اػري اتكػاا  التنمية الشاملة

اديات العودلػة والصػراع بػني األصػالة وادلعاصػرة مػن دواعػي  .(ٖٔٔ  ص ٔـ  جٕٛٓٓمجيل  )والشراكة الفعالة 
أف ترتاجػػػع قػػػيم " هنػػػاؾ  ػػػوؼ مػػػنوأمػػػاـ سػػػطوة دعػػػاوي العودلػػػة   .حفػػػظ اذلويػػػة الوطنيػػػة مػػػن التشػػػويه والشػػػوائب

وحينئػ     الػرتاث  التػاريخ لرئيسػية   الػدين   الل ػة   القػيم  ومن   يفرغ مفهـو اذلوية من أركانه ا نتماء والوالءاال
يصاب اتجمتمع بػالفتور وتتال ػى أواصػر احملبػة والتماسػك االجتمػاعي   وتتبػدد القػيم احلػاعزة علػى النهػوض الثقػايف 

  .(ٖٛٚـ  ص ٜٕٓٓ  الشخيك  ٕ٘ٓٓمتوا  " )واالجتماعي

مفهػػـو جديػػد يف نظامنػػا الرتبػػوي العػػريب كمػػا أف ادلكتبػػة الرتبويػػة العربيػػة تفتقػػر إ    الرتبيػػة الوطنيػػةمفهػػـو  .8
كتابػػػػات حديثػػػػة و ػػػػاملة يف رلػػػػاؿ تربيػػػػة ادلواطنػػػػة  وال زالػػػػت  ربػػػػة تػػػػدري  ادلواطنػػػػة يف البلػػػػداف العربيػػػػة متوايػػػػعة 

 .(ٖٕٚ  ص ٕ٘ٓٓ  ص ناعع   ٕٜٕ  ٕٔ  ٛٔـ  ص ٕٙٓٓادلعمري  )

والدراسػػة احلالػػة  .لرتبيػػة الوقائيػػة ومحايػػة األمػػن الػػوط  اصػػني النا ػػئة يػػد تيػػارات ال لػػو والتطػػرؼاػػتم ا .9
معنية معلمػني ال ػد شلػن يدرسػوف يف كليػة الرتبيػة األساسػية يف دولػة الكويػت وال  ػك أف معرعػة ا اهػاهتم يف اايػة 

كنه أف ي ػري مسػتقبل الطفػل ومػن يػؤثر يف األعلية يف رسم مسار ادلسػتقبل ال سػيما أف ادلعلػم  ػخص متميػز مػن  ػ
إف صانعي القػرار السياسػي يف حاجػة ماسػة إ  (. Sedgwick, 2008, p. 87)طفل من  كنه أف ي ري العاا 

معرعة ما تتمخ  عنه مثػل هػ ا الدراسػات ادلتعلقػة بالتنشػئة السياسػية ألهنػا دراسػات منهجيػة وتػرتجم الكثػري مػن 
خدـ منػػاهج حبثيػػة تتػػوخى الدقػػة وادلويػػوعية و ػػرج بنتػػائج زلػػددة وتوصػػيات متعػػددة معطيػات الواقػػع كمػػا أهنػػا تسػػت

 ,Cohen, Manion & Morrison)مػن  ػكهنا التػكثري يف مسػرية احليػاة السياسػية لػو جتػت االسػتفادة منهػا 

2007, p. 47 .) ـ  صٕٛٓٓقاسػم  )إف الرتبيػة الوطنيػة يف ظػل ادلسػتجدات الوطنيػة تعتػرب قمػية أمػن قػومي 
 (.ٓ٘ٔـ  ص ٕٛٓٓ  عمار  ٕٕ
 

 مصطلحات البحث
. مكػاُف ِإقامػِة اإِلنسػاف َومَقػر ا   وإليػه انتمػاؤا   ُولػد بػه أَو ا يولػد: ادلعجػم الوسػيطالَوَطُن ل ة كمػا ورد يف 

نقصػد بالرتبيػة و (. ٚٗـ  ص ٕٛٓٓالرمحػوف  " )مفهػـو ادلواطنػة مشػتق مػن مفهػـو االنتمػاء". ومجع وطػن أوطػافٌ 
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ومجيػػع ومسػػتقبله رلمػػوع اجلهػػود ادلب ولػػة لتنميػػة ا اهػػات الػػوالء واالنتمػػاء والعطػػاء لػػدى الفػػرد ضلػػو الػػوطن الوطنيػػة 
ووعػػق ويف إطػػار هويػػة اتجمتمػػع   ا يقتمػػيه الصػػا  العػػاـ حسػػب مػػ وكػػل مػػن يسػػكن عيػػه ويتحػػالأل معػػهمؤسسػػاته 

 . جن  ادلواطن وديانتهب   النظر عن  الواجباتقاعدة احلقوؽ و  مظلة
هػػػي الرتبيػػػة الػػػب هتػػػدؼ إ  تكػػػوين ادلػػػواطن الصػػػا  وكػػػ لك إحاطتػػػه مشػػػاكل رلتمعػػػه ومػػػدا "يػػػة نبيػػػة الوطالرت و 

يويػػأ عالقػػة ادلػػواطن ببيئتػػه االجتماعيػػة ومػػا ينشػػك عػػن الػػ ي بادلعلومػػات المػػرورية لتوعيتػػه   وهػػي ذلػػك العلػػم 
مبسػػػطة للقػػػانوف الدسػػػتوري هػػػ ا العالقػػػة مػػػن أنظمػػػة وقػػػوانني وحقػػػوؽ وواجبػػػات ويتنػػػاوؿ بوجػػػه خػػػاص دراسػػػة 

  (.ٜٓ  ٜٜـ  ص  ٕٗٓٓعلية والزكي  " )واإلداري
والرتبيػة الوطنيػػة هػػي تلػك الرتبيػػة الػب ت ػػرس يف الفػرد مشػػاعر احلػػب ( "ٜٜٛٔ)يقػوؿ سػػعيد إمساعيػل علػػي 

ل هبػا والوالء وادلصلحة يف دائرة تتسع باتسػاع الػوطن كلػه  يعػي تارؼلػه وقمػاياا ومشػاكله وومالػه وطموحاتػه وينفعػ
  (.ٕٙ٘ – ٕ٘٘ص  ٕج" )وينشط للمشاركة اقيقا دلصلحة اجلماعة الب تشكل مجهور الوطن كله

يتمتػػع عيهػػا الشػػخص وسياسػػية قانونيػػة حالػػة ( Citizenship) إ  أف ادلواطنػػة ٔالقػػوامي أالػػب وتشػػري 
  قطعػػة معينػػة مػػن ارتبػػاط وانتسػػاب الفػػرد أو اجلماعػػة إ"هػػي ( Nationalism)والوطنيػػة  بػػاحلقوؽ والواجبػػات

 (. ٜٓ  ص ٜٕٓٓطلبة من ادلتخصصني  " )األرض تعرؼ باسم الوطن
 الػب تشػمل ادلمارسػات dynamic بكهنا رلموعة من ادلمارسات احلية ادلتحركة" مكدونالد ادلواطنةيعرؼ 

  والرتبويػػػػػػػػػة  والػػػػػػػػػب تكونػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػرب الوقػػػػػػػػػت نتيجػػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػػية وادلدنيػػػػػػػػػة والقانونيػػػػػػػػػة والثقاعيػػػػػػػػػة

 (.هػ ٕٙٗٔالعبدالكرمي والنصار  " ) الفكرية جتماعية والسياسية والقويللحركات اال
مجلػػػة ادلفػػػاهيم وادلبػػػادئ وأ ػػػكاؿ الفهػػػم  ومنظومػػػة القػػػيم "( Global Citizenship)ادلواطنػػػة العادلػػػة 

واال اهػػػػات  ورلموعػػػػة العػػػػادات وادلهػػػػارات والسػػػػلوكيات المػػػػرورية لتفعيػػػػل عمػػػػوية ادلػػػػواطن يف اتجمتمػػػػع العػػػػادلي 
 (.٘ٙٔـ  ص ٕٛٓٓقاسم  " )مفهـو ادلواطنة العادلي داث العادلية انطالقا منحوالتجاوب مع القمايا واأل

 

  أسئلة الدراسة
يف إ  مقومػػات ومعوقػػات الرتبيػػة الوطنيػػة لػػدى طلبػػة كليػػة الرتبيػػة األساسػػية تعػػّرؼ الهػػ ا الدراسػػة إ   هتػػدؼ

 تػدور حػوؿ الوطنيػة   وتنبثػق مػن هػ ا الرؤيػة عػدة تسػاؤالت وسػبل ترسػيخ وتطػوير العنايػة بالرتبيػة دولة الكويت 
 :التساؤؿ الرئي  التاا 

 ادلنطلقات السليمةيف يوء  لدى  رػلة الشباب من اجلنسنيادلواطنة الفاعلة  قوماتكيأل ؽلكن تكري  م
 يف حقل الرتبية السياسية ادلعاصرة؟ 

 :البحث احلاا إ  اإلجابة عن األسئلة التالية يهدؼ. ومن ه ا التساؤؿ العاـ تتفرع رلموعة أسئلة عرعية

                                              
1 Oxford dictionary of sociology, 2005, p. 70, The Greenwood Dictionary of Education 2003, p. 57. 
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 للتربية الوطنية الفلسفيالفكري و اإلطار 

الرتبيػػة  أنشػػطةإف بػػني عمليػػة تكػػوين ادلعلػػم وبػػني الرتبيػػة السياسػػية حُلمػػة وثيقػػةي وهػػ ا القرابػػة نا ػػئة مػػن كػػوف 
يف جوهرهػػا عمليػػة اجتماعيػة سياسػػية مهنيػػة ثقاعيػػة تسػاهم يف توثيػػق العالقػػات اإلغلابيػة بػػني أعػػراد اتجمتمػػع وااياهتػا 
االنتمػػػاء واذلويػػػة عنهػػػا بوتقػػػة مػػػن ادلكتسػػػبات اإلنسػػػانية مػػػن مثػػػل نػػػتج هػػػ ا العمليػػػات الناميػػػة ت .ل تكػػػاعليبشػػػك

باعتبػارا منتجػا للثقاعػة  -ػلتػاج ادلعلػم . ادلشػرتؾاإلنسػاين اإلرث كل ما ينػدرج اػت بػاب و  ة والرتاث لوالوالتاريخ 
س معػاين االجتمػػاع ادلػدين يف نفػوس الطلبػػة يؤهلػه ل ػر مسػػتنري أف يكػوف صػػاحب وعػي سياسػي  –وموجهػا للنا ػئة

 سياسػيةتلميػع توجهػات ذلػك بعيػدا عػن كػل يقػـو ادلعلػم بو . ويدرهبم على حفػظ النظػاـ وبػث التعػاوف علػى اخلػري
الوطنيػة بكػل ممػامينها الرتبيػة ويف هػ ا اإلطػار عػمف  .  ورموزهػا البػارزةوتكتيكاهتػا النفعيػة  ومصاحلها ا نية معينة 

بل هي وسيلة لصيانة ومحاية القيم اإلنسانية الكػربى كاالنتمػاء البنػاء   تروج لتيارات سياسية سلصوصة الو لياهتا 
 .وادلساواة  والعدالة   ورعاية احلقوؽ والواجبات ادلدنية

. إف علسػػػفة الرتبيػػػة اإلسػػػالمية يف تكػػػوين ادلػػػواطن الصػػػا  تتجػػػه أوؿ مػػػا تتجػػػه إ  بنػػػاء نفسػػػه مػػػن الػػػداخل
 ػػػاا يف علسػػػفة الرتبيػػػة وهػػػ ا اال. ويعػػػي  عيػػػه ذلػػػك ادلػػػواطن التاليػػػة بت يػػػري اتجمتمػػػع الػػػ ي ينتمػػػي إليػػػهوتػػػكيت اخلطػػػوة 

إف مػنهج اإلسػالـ يف الرتبيػة الوطنيػة يقػـو علػى . اإلسالمية يروري لبناء اتجمتمع الصا  وادلصػلأ يف مجيػع رلاالتػه
ة واقعيػػة     اويػػل هػػ ا احلركػػة إ  إعػػادة البنػػاء أسػػاس اويػػل الشػػعور البػػاطن بالعقيػػدة ووداهبػػا   إ  حركػػة سػػلوكي

َعػِن وعلػى يػوء مػا سػبق يكػوف اتجمتمػع متكػاعال وكمػا ورد يف احلػديث  (.ٜٖ-ٖٛـ  ص ٕٜٛٔرابأ  )السليم 
ِهْم َمثَػػػػػُل اْلُمػػػػػْؤِمِننَي يف : "-َصػػػػػُلى ا ُ َعَلْيػػػػػِه َوَسػػػػػُلمَ -قَػػػػػاَؿ َرُسػػػػػوُؿ اِ  : النػ ْعَمػػػػػاِف بْػػػػػِن َبِشػػػػػرٍي  قَػػػػػاؿَ  تَػػػػػػَواد ِهْم َوتَػػػػػػرَامحُِ

وجػػاء  (.رواا مسػػلم" )َوتَػَعػػاطُِفِهْم  َمثَػػُل اجلََْسػػِد  ِإَذا اْ ػػَتَكَى ِمْنػػُه ُعْمػػٌو  تَػػَداَعَى لَػػُه َسػػائُِر اجلََْسػػِد بِالُسػػَهِر َواحلُُْمػػىَ 
يف ادلدينػػة  وسػػلما  عليػػه  اإلسػػالـ ليقػػدـ صػػورة رائعػػة لتعػػاي  األديػػاف يف بقعػػة واحػػدة حينمػػا ويػػع النػػك صػػلى

بػني األديػاف يف دولػة واحػدة  واديػد التعػاي  ـ ألوؿ مػرة يف التػاريخ مفهػو "حػددت الػب " صحيفة ادلدينػة" ادلنورة
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ال مػػػباف  " )ا خػػػرينلػػػتهم و ػػػاا حكػػػومتهم و ػػػاا االلتزامػػػات علػػػى أبنػػػاء الػػػوطن الواحػػػد  ػػػاا بعمػػػهم و ػػػاا دو 
 (.ٖ٘ ـ  صٕٗٓٓ  الكواري    باختصار وتصرؼـ ٕٙٓٓ

يُظهػػر منظػػرو الفلسػػفة الرتبويػػة السياسػػية ادلعاصػػرة مػػن أصػػحاب النظريػػة النقديػػة اهتمامػػا ملحوظػػا بػػادلعلم 
يف احليػػاة وثارهػػا ؽلكػػن مشػػاهدة ( critical thinking)إف تطبيقػػات التفكػػري الناقػػد . ودورا يف إعػػداد ادلػػواطن

األعكػار واحلفػاظ علػى  اسػتقباؿو   خبػار اليػل األطريقػة عػرب ( Paul and Elder, 2007, p. 45)اليوميػة 
يػػرى الفيلسػػوؼ األمريكػػي هنػػري جػػريو .   واسػػتنباط الفكػػر واسػػتنبات القػػيموتنػػاوؿ القمػػايا اتجمتمعيػػة ادلمتلكػػات

(Henry Giroux" )إخفػػاؽ التعلػػػيم العػػػاـ يف إعػػداد مػػػواطنني ؽلتلكػػػوف  ة الدؽلقراطيػػة ترجػػػع جزئيػػػا إ أف أزمػػػ
ويرى أف وظيفػة ادلعلػم حاليػا هػي إدارة وتنفيػ  الػربامج اخلاصػة بادلنػاهج ... ي واإلبداعيالقدرة على التفكري النقد

احلاجػة إ  الػدعاع عػن ادلعلمػني   ويؤكد جػريو علػى. دامها بصورة نقديةالدراسية ولكن ادلفروض تطويرها أو استخ
عمػػػر  " )هػػػارات ادلواطنػػػةكمفكػػػرين غلمعػػػوف بػػػني الفكػػػر وادلمارسػػػة لتنميػػػة القػػػوى النقديػػػة للطػػػالب وإكسػػػاهبم م

عالوة على ذلػك  ينػادي هنػري جػريو بػربط التعلػيم متطلبػات ادلواطنػة (. باختصار   ٕٗٙ-ٕٕٙـ  ص ٕٚٓٓ
إف . والدؽلقراطية ومواجهة ربط التعلػيم متطلبػات االقتصػاد الػ ي قػد يػؤدي إ  تفريػي التعلػيم مػن جانبػه اإلنسػاين

 (. ٜٕ٘  ص ٕٚٓٓعمر  )لنقديني ولي  تدريب العماؿ اخلايعني الدور األوؿ للتعليم هو بناء ادلواطنني ا
 .Kornhaber, 2001, p)ه ا وتعترب أطروحات هنري جريو ذات أعلية كبرية يف عاا الرتبية ادلعاصػرة 

الػ ي الحػظ أف الرتبيػة ا تعػد (  Michael W. Apple)يػو أبػل هي تتفق مع رؤية نظػريا ميشػيل دبلو ( 280
بػػل اولػػت الرتبيػػة العػػاـ اد ادلػػواطن الػػدؽلقراطي صػػاحب العقليػػة النقديػػة الػػب تفكػػر بالصػػا  تلعػػب دورهػػا يف إعػػد

 .Torre, 2001, p)الراهنػة إ  عمليػة ي لػب عليهػا الطػرح الرأمسػاا القػائم علػى الػربأ والتسػويق واالسػتهالؾ 

267.)  
  بنػػاء ادلػػواطن والػػوطن"نهػػا يف أف خطػػوات اإلصػػالح كثػػرية م( ـ ٕٛٓٓ)يؤكػػد ادلػػريب ادلتميػػز حامػػد عمػػار 
 (.ٛٗٔص )وظلائػه الػوطن ه ا عمال عن توظيػأل التعلػيم حلفػظ أمػن ". ولي  رلرد الرتكيز إلعداد إنساف السوؽ

هنػاؾ بعػ  "أف تنميػة البشػر قبػل تنميػة احلجػر وأف ( ٜٕٓٓ)ه ا األساس كتػب سػليماف العسػكري  وقريب من
  وااللتفػات لثقاعػة احلجػارة ادلسػتلهمة مػن  عػن مشػروع تنميػة البشػر لالبتعػاد الشواهد الب تبدو يف جوهرها زلاولة

وهػػي قػػد ال تمػػري إذا كانػػت اسػػتثمارا ... عػػرب التسػػابق يف بنػػاء رلموعػػات مػػن األبػػراج السػػكنية والتجاريػػة    اخلػػارج
  لبنػػػػاء الفػػػػرد   لكنهػػػػا قػػػػد تصػػػػبأ عبئػػػػا إذا ا تواكبهػػػػا تطلعػػػػات ويف خلػػػػق ادلنػػػػتج احمللػػػػي    يوازيػػػػه اسػػػػتثمار يف الفػػػػرد

  ص باختصػػار" )جػػرى اويػػل منطقػػة اخللػػيج إ  أسػػواؽ لػػرتويج ادلنتجػػات ال ربيػػة وا يػػتم الػػرتويج لتنميػػة الفػػرد...
ـ  ص ٕٛٓٓخطػػػار  )إف أزمػػػة وطننػػػا العػػػريب أزمػػػة تربيػػػة ورهاننػػػا الوحيػػػد احلاسػػػم علػػػى تربيػػػة البشػػػر  (.ٖٔ-ٕٔ
ٕٗٚ.) 

ويػػة احلركيػػة للمجتمػػع هػػي يدؽلقراطػػي يف حػػني أف البن علػػى أف تراثنػػا االجتمػػاعي( ـٕٙٓٓ)يؤكػػد ريػػا 
الدؽلقراطيػػة رابطػػػة رلتمعيػػػة واسػػعة تػػػؤدي إ  ادلواطنػػػة يف حػػني أف القبليػػػة هػػػي رابطػػػة . العشػػرية أو الطائفػػػة الدينيػػػة
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الدؽلقراطيػػة الرتبويػػة هػػي (. "ٙٗص )يػػيقة بقػػيم ومصػػا  ال يػػمانة علػػى تكاملهػػا مػػع ادلصػػلحة الوطنيػػة العليػػا 
مصػػلأ وأبػػو دلبػػوح  " )احػػرتاـ ا خػػرينو نمػػي عنػػد اإلنسػػاف قػػيم احلريػػة واحلػػق وادلشػػاركة والعدالػػة وادلسػػاواة الػػب ت
يػػػػرى بعػػػػ  البػػػػاحثني أف اتجمتمعػػػػات الشػػػػرقية ذلػػػػا نظػػػػرة دونيػػػػة للدؽلوقراطيػػػػة ألهنػػػػا اعتػػػػادت (.  ٕٚـ  ص ٕ٘ٓٓ

 (. ٕٚـ  ص ٕٛٓٓالدعمي  )توسيع مفهـو العائلة ال كورية الب يسيطر عليها ال كر 
التنظػيم ادلػدين للشػورى هػو مػا أصلػزا العقػل ال ػريب عػرب وليػات الدؽلقراطيػة  وؽلكػن بػل غلػب اإلعػادة مػن "

أساسػه اإلسػالـ ولػه وإذا كاف بع  الباحثني يػروف أف احلكػم الػدؽلقراطي (. ـٕٛٓٓال نو ي  " )قدراته الت يريية
ؼلػػالأل ذلػػك زلمػػد ر ػػيد ريػػا  عػػمف (ٗٚـ  ص ٜٕٓٓسػػلطاف  )السػػبق يف ويػػع أساسػػه قبػػل الثػػورة الفرنسػػية 

عمنػه لػوال االعتبػار حبػاؿ هػؤالء  ...أصل من أصوؿ ديننػا ( اطيالدؽلقر )ال تقل أيها ادلسلم إف ه ا احلكم "عيقوؿ 
إننػا لػوال اختالطنػا بػاألوروبيني دلػا تنبهنػا مػن حيػث ضلػن ... أنػت وأمثالػك بػكف هػ ا مػن اإلسػالـالناس دلا عكرَت 

 .(  صٜٜٜٔانظر العميم  ) "إ  ه ا األمر العظيم وإف كاف صرػلا جليا يف القروف الكرمي أمة أو أمم
مػػن منظػػور الفلسػػفة ادلاركسػػية عػػمف الوطنيػػة مػػن عناصػػر الػػوعي االجتمػػاعي  والػػوعي هػػو اتجممػػل الكلػػي 

طنيػػػة احلقيقيػػػة والو . الشػػػخص اإلنسػػػاف للعػػػاا ادلويػػػوعي ولوجػػػود للعقليػػػات العقليػػػة الػػػب تشػػػرتؾ اغلابيػػػا يف عهػػػم
تسػػػػتمد "الرتبيػػػػة (. ٙٛ٘  ص ـٕٙٓٓروزنتػػػػاؿ ويػػػػودين  )شلزوجػػػػة اهػػػػد الشػػػػعب اػػػػت قيػػػػادة الطبقػػػػة العاملػػػػة 

  عتقػػـو بتحويػػل الفػػرد مػػن مػػواطن بػػالقوة وعقػػا لوالدتػػه يف هػػ ا اتجمتمػػع إ  همقوماهتػػا مػػن اتجمتمػػع الػػ ي تعمػػل عيػػ
 (.ٔٔـ  ص ٕٙٓٓ ربل  )" ماعة الب ينتمي إليهامواطن بالفعل يفهم دورا االجتماعي ومسئولياته وسط اجل

أي أف الوجػود النػوعي لسنسػاف تكفػل " نيلػن نصػبأ بشػرا إال إذا أصػبحنا مػواطن"روسػو  يقوؿ جاف جاؾ
اسػػتنادا إ  نظريػػة ماسػػلو (. ٕ٘ٔـ  ص ٕٛٓٓاحملمػػود  )ادلواطنػػة لػػه حقػػه اإلنسػػاين مػػن خػػالؿ األنظمػػة ادلدنيػػة 

احلاجػة للحػب ولالنمػماـ ليخػػرين لعػي  يف اتجمتمػع يػوعر للفػرد حاجػات أساسػية كصػاحب اذلػـر ادلشػهور عػمف ا
مػػن األمػػور اذلامػػة يف وعػػي ادلعلمػػني مػػن أجػػل إ ػػباع حاجػػة االنتمػػاء عنػػد ادلتعلمػػني عكلنػػا ضلتػػاج إ  أف ػلتاجنػػا 

لالرتبػاط  وهػ ا احلاجػة العامػة يتفػرع منهػا حاجػات كثػرية منهػا احلاجػة .(Dixie, 2007. p. 118)ا خػروف 
 (. Serban, 2008)ادلدين والعدالة االجتماعية الب تعرب عن مدنية الروح 

أف الروح هي الكفيلة اعل زلبػة الػوطن والػبالد األخػرى ( ـٕٚٓٓ)أكد الفيلسوؼ الربيطاين برتراند رسل 
اؿ للحػػب الػػ ي والػػروح وحػػدها هػػي الػػب تسػػتطيع أف تفعػػل ذلػػك بمعسػػاح اتجمػػ"جػػديرة محبتنػػا بقػػدر حبنػػا لوطننػػا 

ومػػن أهػػم صػػفات ادلعلػػم ادلتخصػػص سػػعيه (. ٔٚٔ-ٓٚٔص " )يف وعػػاؽ العػػاا ذلػػك يتولػػد يف ال ريػػزة وإ ػػاعة
لكػي  (Grossman & Wineburg, 2001, p. 216)ضلو خدمػة ا خػرين كواجػب ػلػرص علػى القيػاـ بػه 

أحبب وطنػك واحػرـت "وؿ اخلرباء يق .ي سنن الطبيعةيعي  اإلنساف حياته منسجما مع الطبيعة وعيزيائية األخالؽ
  ٛٔٗ-ٙٔٗ  ٖٔـ  ص ٕٕٓٓبػػػػاين   " )احػػػػرـت القػػػانوف وكػػػن مواطنػػػػا ظلوذجيػػػا...بعمػػػق بلػػػداف العػػػػاا كاعػػػة

 (. باختصار
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إظلػػػػػا "إ  أف دور الرتبيػػػػػة ادلدرسػػػػػية تكػػػػػوين وعػػػػػي الطالػػػػػب وأف ذاتػػػػػه ( ـٖٔٛٔ -ٓٚٚٔ)ذهػػػػػب هيجػػػػػل 
وانتبػػه الفيلسػػوؼ  (.ٖ٘ٔ  ٗٓٔ  ص ٖٕٓٓووخػػروف  طلعػػت " )تتحقػػق مػػن خػػالؿ دعػػم عاعليػػة بنيػػة الدولػػة

إ  مفهػػـو عميػػق للمواطنػػة حػػني ربػػط تربيػػة النا ػػئة تربيػػة  ػػدـ مبػػادئ ( ٖٚٛٔ -ٙٓٛٔ)جػػوف اسػػتيوارت مػػل 
كػػػػي يصػػػػبأ اإلنسػػػػاف حػػػػرا يف تفكػػػػريا ... الرتبيػػػػة عػػػػن طريػػػػق تنميػػػػة الػػػػ كاء واػػػػرس الفمػػػػيلة يف األسػػػػرة وادلدرسػػػػة

علػػى أف يشػػارؾ يف صػػنع القػػػرار والنهػػوض بكعبػػاء الدولػػة مػػا ؼلػػدـ الصػػا  العػػػاـ  واختياراتػػه بػػل وطاعتػػه ويتػػدرب
 (.ٕ٘ـ  ص ٕٚٓٓثروت  )

يف جامعػة السػلطاف  (ـٕٛٓٓ)واليـو تتسابق كليات الرتبية لرتسيخ معاين الوطنيػة عنجػد مػثال كليػة الرتبيػة 
والتقػػدـ العلمػي والتقػػ   إ  جانػب تنميػػة خدمػػة اتجمتمػع وإعػػداد ادلػواطن مػػا يتواعػق "قػابوس  عػػل رسػالتها األو  

مػن يػمن ( ٕٙٓٓ)ولقد ويػعت مجعيػة ادلعلمػني الكويتيػة . "روح الوالء واالعتزاز بالوطن واحملاعظة عليه وتنميته
يػرى سػاطع وكمػا  (.ٖٗ   ٖٕص )منطلقاهتا اإلسرتاتيجية اقيػق الشػراكة اتجمتمعيػة وتبػ  قمػايا اتجمتمػع والػوطن 

ألف الرتبيػػػة غلػػػب أف ترتكػػػز علػػػى  التعلػػػيمبيػػػة الوطنيػػػة والقوميػػػة تػػػكيت يف مقدمػػػة مقومػػػات الرتبيػػػة و أف الرت "احلصػػػري 
يف زاويػػػة منسػػػية الوطنيػػػة ليسػػػت مػػػادة دراسػػػية  الرتبيػػػة (.ـٕ٘ٓٓ   ادلوسػػػوعة العربيػػػة" )النظػػػرة اإلبداعيػػػة اخلالقػػػة

مهػارات وقػػيم تسػهم يف زيػادة احليػاة الدؽلقراطيػػة  -إذا مت تدريسػها بعنايػػة تفػي متطلبػات الواقػع–ادلػدارس بػل هػي 
عالقػػة الرتبيػػة بػػادلواطن عالقػػة وطيػػدة عويػػع أهػػداؼ  إف(. Citizenship Foundation, 2009)للجميػػع 

تلػك األهػداؼ ألهنػا تشػكل حياتػه وتنفيػ  ربني عقػط بػل كػل مػواطن اليػـو معػ  بويػع الرتبية لػي  قاصػرا علػى ادلػ
 (.Callan, 2001, p. 252)وترسم مستقبله 

صػػر علػػى ادلعاهػػد العليػػا بػػل مجيػػع ادلراحػػل الدراسػػية وحػػ  يف مرحلػػة ريػػاض األطفػػاؿ بػػدأت تواألمػػر ال يق
بيػػة األخالقيػػة حيػػث يػػتعلم الطفػػل ادلواطنػػة عػػرب حػػب اإلصػػدارات ادلتخصصػػة تعتػػ  بالرتبيػػة الوطنيػػة مػػن بػػاب الرت 

شخصػػيات ـ القػػوانني والعنايػػة بالكتػػب يف ادلكتبػػة ومعرعػػة بعػػ  الاالتعػػاوف  والنظػػاـ  واحملاعظػػة علػػى البيئػػة  واحػػرت 
ويف ادلرحلػة االبتدائيػة يػرى بعػ  الرتبػويني (. Freeman, 2003)ذلػك بشػكل مػوجز ادلػؤثرة يف تػاريخ الػوطن و 

 (.Mather & Weldon, 2006, p. 46)مػن أعمػل الطػرؽ يف تنميػة الشػعور باالنتمػاء الػوط  أف القصػة 
واتوي الكتب ادلتخصصة بالرتبية الوطنية ادلوجهة لشرػلة النا ئة من أهم ادلصادر الب تبث مهػارات احليػاة وقػيم 

(. ٕ٘ٓٓ  ص ـٕٚٓٓـ  األمانػػػة العامػػػة لةوقػػػاؼ  ٕٚٓٓعبػػػدادلعطي   )اإلسػػػالـ بكسػػػلوب مبسػػػط وسػػػل  
ل ػرس الوطنيػة يف نفػوس ( ـٕٙٓٓال نػيم  )مركػز البحػوث والدراسػات الكويتيػة رلموعػة قصػص هادعػة ولقد قدـ 

النا ػػئة مػػن وحػػي التػػاريخ الكػػويب وعػػن طريػػق الرسػػومات واألحػػداث ادلمتعػػة وهػػي خػػري معػػني للطلبػػة ال سػػيما يف 
  .مرحلب ادلتوسطة والثانوية
دولػػة وجػػد البػػاحثوف أف ادلػػواطن الصػػا  ػلتػػاج إ  احملاعظػػة  ٕٛهػػق يف ألػػأل مرا ٜٓويف دراسػػة يػػمت 

تمػّمُن  (َ.,P. 176 Torney-Purt and others)علػى البيئػة   وتعزيػز حقػوؽ اإلنسػاف  واحػرتاـ القػانوف 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14863&vid=30
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نػاهج أنػواع الػتعلم وكلهػا ذات قيمػة هامػة يف تكسػي  ادل واسعة من العناصػِر ادلختلفػِة ِمػنواطَنِة تشكيلة ادلتعليم 
 : لتعليم ادلواطنة المرورية عناصرأهم ال وعيما يلي  الدراسية وتشكيل العقل الرتبوي ادلعاصر

حقػػوؽ و   واالقتصػػاد احلػػرالعمليػػة الدؽلقراطيػػة  و  القػػواننِي والقواعػػِد  معرعػػة: ومثػػاؿ علػػى ذلػػك -َفْهػػم العرعػػة و ادل•  
 .القانوف سلطةو  رية واحلساواة  وادلعدالة  والنساف  اإل
وحريػػة ا راء  والتعبػػري عػػن   واليػػل ادلعلومػػات  الناقػػدتَػْفكػػري ال:  ومثػػاؿ علػػى ذلػػك  -كفػػاءات الهػػارات و ادل•  

ناقشاِت وادل
ُ
 .وع  الصراعاتتفاوض  وال  ناظراتادل
عػػػن  الػػدعاعو نفتػػاح  واالدؽلقراطيػػة والقػػانوف  واللعدالػػِة  احػػػرتاـ ا -: ومثػػاؿ علػػى ذلػػك  - السػػلوكياتِقػػَيم و ال•  
 .(Citizenship Foundation, 2006, p. 8)  خرينا

واػػ ر الدراسػػات مػػن ادلػػنهج اخلفػػي الػػ ي يعلػػم الطفػػل الكثػػري مػػن السػػلوكيات النفسػػية واالجتماعيػػة 
ويف نطػاؽ ادلػنهج اخلفػي قػد يػتعلم الطلبػة الطاعػة العميػاء بطريقػة اػري ( Haigh, 2008, p. 66)وال هنيػة 
  (.ٕٖٓ  ص ٕٔٓٓالشراح  )مبا رة 

 :ف هدؼ تعليم ادلواطنة هو تقدمي برنامج يساعد التالمي  علىإ"
 .أف يكونوا عميقي التفكري يتحلوف بادلسؤولية  ومدركني حلقوقهم وواجباهتم 
 .والبحث تطوير مهارات االستقصاء واالتصاؿ 

 .تطوير مهارات ادلشاركة والقياـ بكنشطة اغلابية ومسؤولية 

 .كثر ثقة بكنفسهموالثقايف  وأف يكونوا أالروحي  واألخالقي   تعزيز ظلوهم 

انظػػػػػر احملروقػػػػػي  )" تشػػػػػجعهم علػػػػػى لعػػػػػب دور اغلػػػػػايب يف مدرسػػػػػتهم ويف رلػػػػػتمعهم ويف العػػػػػاا 
 .(ـٕٛٓٓ

أف طبيعػػة الرتبيػػة أ ػػار الباحثػػاف إ  ( Coleman & Print, 2003)ويف دراسػػة لكػػودلن وبرنػػت 
االسػتنارة الدؽلقراطيػة أوال وادلشػاركة : مػة علػى دعػامتني وعلػاالوطنية تقـو على أساس أف ادلدرسة تعد األجياؿ القاد

ويف هػػ ا ادلقػػاـ ينػػادي ادلربػػوف بمػػرورة أف تتطػػرؽ الرتبيػػة الوطنيػػة إ  مفػػاهيم ادلواطنػػة مػػا يتواعػػق مػػع . السياسػػية ثانيػػا
 .ادلفاهيم احمللية والتطورات العادلية
الػػوعي العػػريب عػػ كر أف الػػوعي العػػريب اليػػـو  عػػن الرتبيػػة وإعػػادة تشػػكيل( ـ ٕ٘ٓٓ)كتػػب زلمػػد جػػواد ريػػا 

يواجػه عػدة أزمػات منهػا مػا يتعلػق برتبيػة ادلواطنػة ومبػدأ ادلسػئولية واجلػزاء يف تقػومي عمػل األنظمػة السياسػية العربيػة 
ويعتقػػد  (.ٕ٘ٓص )وهػػ ا األزمػػة مػػن مػػداخل دراسػػة أزمػػة اذلويػػة يف العػػاا العػػريب وهػػي قمػػية تربويػػة يف جوهرهػػا 

التسػػػلط القػػػائم علػػػى الطاعػػػة و ( رسػػػيالفا)أف الفكػػػر العػػػريب هػػػيمن عليػػػه الفكػػػر الكسػػػروي ( ـٕٙٓٓ  اجلػػػابري )
 .وال مناص من  ديد الفكر يف إطار ادلصلحة العامة وادلسئولية اتجمتمعية( ٕٓٙص )
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ميػػة اسػػتنادا إ  معطيػػات مػػا سػػبق بيانػػه   عػػمف العنايػػة باذلويػػة الوطنيػػة واديػػد مالزلهػػا وتوجيػػه حركتهػػا وتن
نػػ  مسػػاراهتا حاجػػة مػػن حاجػػات اإلنسػػاف واتجمتمػػع وهػػي حاجػػة ملحػػة ت ػػ يها واركهػػا احلاجػػة إ  االتصػػاؿ واأل

 كمػػا أف العنايػػة باذلويػػة الوطنيػػة وارسػػها يف نفػػوس اليػػاععني عريمػػة حمػػارية الزمػػة دلواجهػػة  باجلماعػػة واالنتمػػاء ذلػػا
أسػاس ادلسػرية وذلػ ا عػمف دراسػة بنػاء  الفتيػاف والفتيػات فوتشتد تلػك احلاجػة يف حيػاة النا ػئة أل. األزمات ادلدنية
ال ينقطػع ويتمتػع بػرأي عػاـ مسػتنري متدعق جيل له عطاء  دؼ إ  تكوينوهتلنا ئة قمية جوهرية اذلوية الوطنية ل

 {ْل اْلَعػاِمُلوفَ ِلِمثْػِل َهػَ ا عَػْليَػْعَمػ}و يف سلتلػأل اتجمػاالت الدينيػة واالقتصػادية والصػحية والثقاعيػة والسياسػة والرتعيهيػة
 ٜٜٛٔ) مهػػدي اجلػػواهري زلمػػديقػػوؿ الشػػاعر  .(  باختصػػارٜٕـ  ص ٕٚٓٓالكنػػدري  )(" ٔٙ: الصػػاعات)
 (:موقع أدب) العلم والوطنية يف قصيدته( ٜٜٚٔ –

  وطن ػلب    وحب ه إؽلاف منّػػهع ماذا يريد الالئموف

  منه يمري يستوي ولساف صادؽ سن ود عنه بعـز حر

 (:ٗٚٔـ  ص ٜٜٛٔصديق  )وقاؿ وخر 
 وإؽلاف قلب ا يزؿ دائم العمر   عحك لةوطاف عهد وذمة

لػػػورة اإلطػػػار العػػػاـ للمشػػػهد الثقػػػايف العػػػريب عػػػمف التحػػػدي الكبػػػري الػػػ ي يواجػػػه وطننػػػا العػػػريب اليػػػـو هػػػو بويف 
طاقػات وإمكانػػات ومواهػب ادلػػرأة حػ  تنخػػرط يف  ػئوف اتجمتمػػع ودععهػا ضلػػو الشػهود وشلارسػػة العمػراف احلمػػاري 

التطرؽ إ  بػػػػ ـ ادلواطنػػػػة مفهومػػػػه الشػػػػامل إالمفهػػػػو يكتمػػػػل البحػػػػث عػػػػن ال و (. ٕ٘ـ  ص ٕٛٓٓوؿ محػػػػادة   )
الكثػػري مػػن ادلعوقػػػات العربيػػة جػػه ادلػػػرأة توا(. ٕ٘ـ  ٕٚٓٓثػػروت   )قمػػية ادلػػرأة وحقػػوؽ اإلنسػػاف وجتكػػػني ادلػػرأة 

االجتماعيػػػػة الدينيػػػػة والقبليػػػػػة شلػػػػا غلعػػػػل صلاحهػػػػػا زلػػػػدودا يف كثػػػػري مػػػػػن ادليػػػػادين عمػػػػا زالػػػػػت األنظمػػػػة تعػػػػاين مػػػػػن 
 (.ٖٕٚـ  ص ٕ٘ٓٓ  نػػػػاعع  ٕٕٔـ  ص ٕٚٓٓحػػػػامت  )اإليديولوجيػػػػة العربيػػػػة ادلطبوعػػػػة بسػػػػمة حكػػػػم األب 

صصػػني يف األصػػوؿ واإلدارة الرتبويػػة أف اإلسػػالـ والػػ كورة مػػن السػػمات يعتقػػد بعػػ  الرتبػػويني األعايػػل مػػن ادلتخ
ـ  ٕ٘ٓٓ  نػػاعع  ٜٕٔ  ٜٕٓٓاألمحػػد وأبػػوعلي  )األساسػػية يف القائػػد اإلداري الرتبػػوي مػػن ادلنظػػور اإلسػػالمي 

ؼلتلػػأل معػػه جتامػػا وهػػ ا الػػرأي يتسػػق جتامػػا مػػع الفقػػه التقليػػدي السػػائد ولكػػن الفقػػه الوسػػطي ادلعاصػػر (. ٜٕٙص 
يؤكػػد علػػى أف ادلػػرأة ذات األهليػػة والكفػػاءة ذلػػا أف تصػػل حػػ  إ  رئاسػػة الدولػػة وأف ادلػػواطن اػػري ادلسػػلم لػػه أف ع

وهػػ ا الػػرأي  .(ٕٗـ  ص ٕٚٓٓالعػػوا  )الػػب يقػػـو هبػػا كيػػاف الدولػػة وبنياهنػػا  –اػػري الدينيػػة  –يشػػ ل الوظػػائأل 
 .لويع الدستوري الكويبالثاين يف مشاركة ادلرأة يتما ى مع ادلنطق والعرؼ الدوا وا

يعكػػ  مفهػػـو االنفتػػاح والتنػػاع  واحلريػػة الػػب تػػنص علػػى  إف جتكػػني ادلػػرأة سياسػػيا وقانونيػػا واجتماعيػػا
مػػػػػايو  ٙٔ)إ  عهػػػػد قريػػػػب جػػػػدا  .واألحكػػػػػاـ ادلقننػػػػة عحواهػػػػا الدسػػػػاتري ادلتقدمػػػػة ذات التوجهػػػػات احلمػػػػارية

يف حػني جتنػع ادلػرأة للمجػال  النيابيػة ب والرت ػيأ االنتخػاق كاف الرجل األمي يف الكويت يتمتػع حبػ( ـٕٙٓٓ
الزاؿ قائمػػا يف  يف الكويػػت الػػ ي انتهػػى ادلتعلمػػة ادلثقفػػة مػػن أبسػػط حقوقهػػا السياسػػية وهػػ ا الويػػع ادلعكػػوس 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=327&start=0
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الدسػػػتور يػػػنص  .السػػػقيمة مػػػن القيػػػود كػػػي ال يسػػػتوي العقػػػيم و كثػػػري مػػػن دولنػػػا العربيػػػة ودور الرتبيػػػة اريػػػر ادلػػػرأ
أف النػػػاس سواسػػية يف الكرامػػػة "علػػى ( ٜٕ)مػػادة رقػػػم ( احلقػػػوؽ والواجبػػات العامػػػة)ب الثالػػث الكػػويب يف البػػػا

اإلنسانية  وهم متساووف لدى القانوف يف احلقوؽ والواجبات العامة  ال جتييز بيػنهم يف ذلػك بسػبب اجلػن  أو 
  (.ٙٔـ  ص ٕٔٓٓرلل  األمة   " )األصل أو الل ة أو الدين

 اتجمتمعػات يف زلوريػة قمػية أهنػا إال عادليػة ظػاهرة هػو االجتمػاعي النػوع مسػتوى علػى التمييػز أف مػن بالرام" 

 بشػرؼ" يسػمى مػا خلفيػة علػى النسػاء قتػل وحػ  والدونيػة والتهمػي  التمييػز أظلاط عيه تتفشى وقت يف . العربية

 ا ػاذ إ  بػل للنػوعني ادلتاحػة الفػرص يف تكػاعؤ إغلػاد علػى للعمػل عقػط لػي  العربيػة اتجمتمعػات اتػاج  "العائلػة

 (.ٛ  ص ـٕٗٓٓة  يالسػلطة الوطنيػة الفلسػطين) "ؼلػالأل مػن العقوبػات وتوقػع القػانوف تطبيػق تمػمن إجػراءات
 ػػدد أمحػػد الطيػػب رئػػي  جامعػػة األزهػػر أعليػػة  ديػػد الفكػػر اإلسػػالمي كمػػرورة يف علػػم الفقػػه وكػػل مػػا يهػػم أمػػور 

وعػن صػوهتا هػل هػو عػورة ...ة تتساءؿ عن حكم خروجهػا مػن البيػت ادلسلمني والدنيا وأ ار إ  أنه ال تزاؿ ادلرأ
عمازالػػت ادلػػرأة عنػػدنا تعػػاين مػػن نقػػص الػػوعي السياسػػي ومػػن مالحقػػة النظػػرة  (.ٕ٘ـ  صٜٕٓٓ  بػػدر" )أـ ال 

 (.ٔٗ٘ـ  ص ٕٔٓٓادلبارؾ  )السلبية ح  من بع  ال ين يتمتعوف بسمات الوعي والثقاعة 
عػػي سياسػػي مبكػػر وزلػػب للعروبػػة واإلسػػالـ والعمػػل التطػػوعي بسػػبب ذات و  مػػن جانػػب وخػػر عػػمف الكويػػت

قطعػػت  ػػوطا كبػػريا يف جتكػػني   ولػػ لك  (ـٕٚٓٓ  ال ػػزاا   ٜٚ٘  ص  ـ ٕ٘ٓٓالعتيقػػي  )احلريػػات ادلتاحػػة 
قػػػػدؽلا وحػػػػديثا ادلتكلقػػػػات والنمػػػػاذج الوطنيػػػػة الرائعػػػػة تزخػػػػر وتفخػػػػر بكوكبػػػػة مػػػػن الكويػػػػت عادلػػػػرأة يف ميػػػػادين  ػػػػ  

  ٕٗٓٓملػػػك  )رائػػػدات العمػػػل االجتمػػػاعي مػػػن مثػػػل نوريػػػة السػػػداين ولطيفػػػة الرجيػػػب و ( ـٖٕٓٓاذلػػػاجري  )
تػػػرى جػػػني . مػػػن المػػرورة مكػػػاف دراسػػػتها واإلعػػادة منهػػػا كقػػػدوة وطنيػػة واقعيػػػة شلػػا يعػػػد ثػػػروة تراثيػػة هامػػػة( ٕٛٓٓ

تمػػع وأف األيػػاـ أف تعلػػيم الفتػػاة وادلػػرأة يػػرورة حتميػػة لنهمػػة اتجم( Jane Roland Martin)روالنػػد مػػارتن 
 ,Laird, 2001)القادمػػة كفيلػػة مشػػاهدة ادلػػرأة وهػػي تثػػري عػػاا الفكػػر يف ميػػادين علميػػة وعمليػػة متنوعػػة  

p.203, 207.) 
يقػػـو علػػى مفهػػـو اجلماعػػات " وجتتػػد تطبيقػػات احلريػػة السياسػػية لتمػػم ادلواطنػػة مػػن ادلنظػػور احلمػػاري حيػػث

  ومفهػػـو ادلواطنػة السػػليمة ال يكػوف بػػدحر وإعنػاء وإقصػػاء " ئػػاـ والشػراكةاحلػرة  وادلتواعقػة وادلتعايشػػة بالرتايػي والو 
إف قبوؿ ا خر ينب ي أف يكوف من وازع ورادع إنسػاين ديػ  قيمػي (. ٖٚٔـ  ص ٕٛٓٓاحملمود  )وصيات اخلص
مػن بػل ال بػد  ريها كػي تػتعلم أسػ  التعػاي  ادلشػرتؾينب ي للشعوب العربية أف  مع لم وطات أجنبية أو اوال 

اجلامعػػػة والتحػػػاور اإلنسػػػانية قبػػػوؿ ادلشػػػرتكات مػػػدين يسػػػعى حثيثػػػا إ  صػػػنع اإلصػػػالحات اتجمتمعيػػػة علػػػى أسػػػاس 
 مبػػ  علػػىإف عقػػه ادلواطنػػة .  ودرء عػػا التعػػارؾ والتكليػػب وإحيػػاء عريمػػة التعػػاي  والتػػكليأل والتسػػامأ يف الفػػوارؽ

عنػه شلا ينػتج يف نسيج اتجمتمع لالندماج  سليمسعي ويتبع ذلك كله . الوالء واالنتماءبدقيق وعي  أساس متني من
مػن اخلصوصػية والتباينػات الػب تمػفي معتػرب مع االحتفػاظ بقػدر  والتفاعل ادلزيد من التعارؼ والتآلأل   والتواصل

مدارسػػة ععليػػة مػػن األبػواب ادلنسػػية الػػب اتػػاج إ  لةسػػأل  عقػػه ادلواطنػػةو . ةيوادلصػداق علػى اتجمتمػػع ادلزيػػد مػػن القػػوة



 ٔٛ 

علػى أسػاس قناعػة ذاتيػة ومػربرات ومعاجلػات عكريػة مركػزة ليسرت ػد بنورهػا اتجمتمػع   مبادرات حبثية معمقػة  و متكنية
كػل مػا  .اربيػةإاػراءات  ػرقية أو  مزايػداتأي بعيػدا عػن تكفل حػق كػل عمػو يف اتجمتمػع حبيػاة عادلػة مويوعية 

تتجػػػاوب مرونػػػة الػػػب الرتبيػػػة السياسػػػية  علسػػػفةتشػػػد مػػػن عمػػػد تشػػػتد احلاجػػػة إليهػػػا و سػػػبق تفصػػػيله أطػػػر مرجعيػػػة 
 .مع القمايا اتجمتمعية والعادلية وعقالنية 
 

 الدراسات السابقة
وعيمػػػا يلػػػي . الرتبيػػػة الوطنيػػػة الػػػب تناولػػػت مويػػوعاألجنبيػػػة و العديػػػد مػػػن الدراسػػػات السػػابقة العربيػػػة  هنػػاؾ

 :عرض لبع  تلك الدراسات
عودلػػػػة والتجنػػػػي  يف اتجمػػػػاؿ الريايػػػػي علػػػػى ادلواطنػػػػة بقيػػػػاس أثػػػػر ال( ـٕٛٓٓ)قػػػػاـ ياسػػػػر زلػػػػروس مصػػػػطفى 

منهػا إعػادة بنػػاء ادلػوروث وادلكػػوف الثقػايف للوطنيػػة ( ٕٕ  ص ٕج)الصػاحلة وتوصػل الباحػػث تجمموعػة اسػػتنتاجات 
وأف  .السػػػبب الرئيسػػػي وراء انتشػػػار ظػػػاهرة التجنػػػي هػػػو لتناسػػػب العصػػػر احلػػػاا   وأف اإلاػػػراء ادلػػػادي لالعبػػػني 

أحػػد اخليػػارات واحللػػوؿ السػػريعة للتقػػدـ الريايػػي وأف ايػػاب االهتمػػاـ بػػالالعبني يف البلػػد األـ  التجنػػي  الريايػػي
يسػػبب يػػعأل االنتمػػاء للدولػػة  وأنػػه ال يسػػتفيد الالعػػب احمللػػي بصػػورة كاعيػػة مػػن الالعػػب اتجمػػن  لعػػدـ تواجػػدا 

التجنػػػي  خلخلػػػة الرتكيبػػػة وكانػػػت النتيجػػػة األخػػػرية يف البحػػػث أنػػػه مػػػن أهػػػم سلػػػاطر . بصػػػورة دائمػػػة داخػػػل الػػػبالد
مجموعػة توصػيات لكػي ؽلكػن تنميػػة  ائج البحػػث يوصػي الباحػثويف يػوء مػا أسػفرت عنػه نتػ. السػكانية بالػدوؿ

االنتماء وادلواطنة الصػاحلة منهػا يػرورة احتػواء الالعبػني داخػل دوذلػم حبػل مشػكالهتم ادلاديػة واالجتماعيػة حػ  ال 
د ادلػػدرب الػػوط  إعػػداد جيػػدا طالػػب الباحػػث بمػػرورة االهتمػػاـ بمعػػداكمػػا . تتسػػرب الكفػػاءات إ  خػػارج الػػبالد

هػػم نػػواة إنشػػاء ادلنتخبػػات الوطنيػػة كمػػا أنػػه مػػن المػػروري أف يعػػرؼ الالعػػب جيػػدا مػػدى  ألف ادلػػدربني الػػوطنيني
ب وبالنسػػبة للػػدوؿ الػػ. لػػه العطػػاءو  االنتمػػاءقيمتػػه لػػدى ناديػػه أو منتخػػب بػػالدا ويشػػعر هبػػ ا االهتمػػاـ حػػ  يػػزداد 

لديها عائ  يف الرياييني ادلميزين ؽلكن أف تسػتخدـ أسػلوب اإلعػارة لدولػة أخػرى بػدال مػن التجنػي  وعقػد هػ ا 
 (.ٖٕص )الكفاءة لدولة أخرى 

ومعرعػة أثػر كػل  كشػأل عػن درجػة االنتمػاء لػدى معلمػي األطفػاؿ تناولػت ال (ٕٚٓٓ)ويف دراسة للعنػاين 
والػوط  وادلهػ  واالنتمػاء الكلػي لػدى معلمػي  رجػة االنتمػاء األسػريمن اجلن  واحلالة االجتماعيػة والعمػر علػى د

معلمػػا ومعلمػػة مت اختيارهػػا مػػن ريػػاض األطفػػاؿ وادلػػدارس ( ٛٙٔ)مػػن  تكونػػت عينػػة الدراسػػة. األطفػػاؿ يف األردف
عقػرة موزعػة ( ٘ٓٔ)ولتحقيػق أهػداؼ الدراسػة مت تصػميم اسػتبانة ا ػتملت علػى  .السري األساس يف منطقة وادي

التبػػػاين األحػػػادي  واليػػػل“ ت“وباسػػػتخداـ اختبػػػار . االنتمػػػاء األسػػػري  الػػػوط   ادلهػػػ : ثالثػػػة موايػػػيع ىعلػػػ
 :  نتائج منهاإتوصلت الدراسة 

 .العينة رتفاع درجة االنتماء لدىا -ٔ
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إال علػى بعػد امػل  ال توجػد عػروؽ دالػة إحصػائيا يف االنتمػاء لػدى معلمػي األطفػاؿ تعػزى للجػن  -ٕ
 .ادله  عقط ولصا  ال كور أيماً  ال كور  وبعد ادلقارنة االجتماعية يف االنتماءادلسؤولية لصا  

تعػػػزى للحالػػػة االجتماعيػػػة  إال علػػػى بعػػػدي ادلشػػػاركة  ال توجػػػد عػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا يف درجػػػة االنتمػػػاء -ٖ
األسػػػري ولصػػػا  ادلتػػػزوجني  وبعػػػد ادلسػػػؤولية يف مويػػػوع االنتمػػػاء  وادلسػػػؤولية يف مويػػػوع االنتمػػػاء

 .ادلتزوجني أيما ط  ولصا الو 
تنميػػة الشػعور بادلسػػئولية لػػدى اإلنػاث مػػن حيػػث القػدرة علػػى ا ػػاذ "جػػاء يف توصػػيات دراسػة العنػػاين  وشلػا

 (.ٖٓٔص )" القرار والقيادة وذلك من  الطفولة ادلبكرة لتكخ  ادلرأة مكانتها ادلرموقة يف اتجمتمع
هدعت الدراسػة إ  بيػاف طرائػق و وية وطنية للنا ئة بناء هبدراسة حوؿ ( ـٕٚٓٓ)قامت لطيفة الكندري 

وأ ػػار البحػػث إ  معوقػػات الوطنيػػة الفاعلػػة . ا وذلػػك مػػن منظػػور الرتبيػػة الوطنيػػةبنػػاء اذلويػػة الوطنيػػة للنا ػػئة اديػػد
هتػػوين بعػػ  حقػػوؽ ادلػػرأة كمواطنػػة ذات حقػػوؽ متكاملػػة و ػػيوع الواسػػطة واحملسػػوبية والتعصػػب الػػدي   مػػن مثػػل
ونػػػاق  البحػػػث أيمػػػا مشػػػكالت عديػػػدة  ػػػل بقػػػيم االنتمػػػاء وهػػػي علػػػى اخػػػتالؼ درجاهتػػػا ... لقبلػػػي واحلػػػزيب وا

وذات تػػكثري جلػػي  وأنواعهػػا شلارسػػات خاطئػػة دينيػػا وعقليػػا وإنسػػانيا وذات عواقػػب عادحػػة للفػػرد وقادحػػة للمجتمػػع
ف أساسػػياف لبنػػاء أريػػية ومػػن نتػػائج البحػػث أف االنتمػػاء الوجػػداين والعطػػاء السػػلوكي  ػػرطا. علػػى مسػػتقبل النا ػػئة

الوطنيػة للنا ػئة مػن أربعػة  تتكػوف اذلويػةو .  خصبة توعر البيئة الصاحلة للتنمية ادلستمرة وتمبط مسار احلياة ادلدنيػة
ومػػػن وسػػػائل اػػػرس .    وااللتػػػزاـ بػػػاألخالؽ احلميػػػدة شلارسػػػة احلقػػػوؽ والواجبػػػاتو    االنتمػػػاءو    العلػػػم:  عناصػػػر

  وادلوسػيقية  والرتبيػة ادلتحفيػة   واسػتثمار االنرتنػت   ادلدرسة واإلعػالـ كوسػائط تربويػةادلواطنة تفعيل دور األسرة و 
  . وادلواطنة البيئية كوسائل للته يب والتثقيأل والتدريب   وارس مهارات احلياة

ف يػػماف حيويػػة ادلواطنػػة يسػػتدعي إ ػػراؾ النػػاس قػػاـ الباحػػث بػػالرتكيز علػػى أ( ـٕٙٓٓ)ويف دراسػػة للشػػريدة 
هػػم سػػاعلوا يف »ع القػػرارات الػػب جتػػ  حيػػاهتم وحاجػػاهتم بشػػكل يشػػعرهم بالريػػا عػػن أي تقنػػني أو تنظػػيم يف صػػن
مبعػدوف عػن تصػور ميزاتػه « هػم»ذلك أنه من اخللل االجتماعي أف نطالب الناس بدعم  يء أو جتويله و« صنعه

ةوامػػر والقػػرارات  بػػل يف التػػكثري وأبعػػادا  عمػػالً عػػن التمثيػػل عيػػه  عالنػػاس غلػػب أال ينحصػػر دورهػػم يف االنصػػياع ل
( َهويتػػه بػػالفتأ)إذا كػػاف بممكػػاف اإلنسػػاف أف ي ػػرّي مػػن وركػػز الباحػػث علػػى أنػػه  .عيهػػا ومػػن   التػػكثر هبػػا و سػػيدها

بالمػم أي عقيدتػه ال تقبػل ذلػك إال إذا اػري ( ُهويتػه)أي بطاقة تعريفه أو جنسػيته لظػروؼ زمانيػة أو مكانيػة عػمف 
إذ (. أي معتقػػدا)هػػو ديػػ   وبػػني مػػا( أي جنسػػيته) هػػو وطػػ  حبػػت  نػػا صلػػد التكامػػل بػػني مػػاوه. اإلنسػػاف حقيقتػػه

 .مهما اختلأل الزماف وادلكاف ألي ظرؼ كاف عمف اإلنساف الصا  هو مقصد اإلسالـ
توجهػػات والتجػػارب العادليػػة يف بعنػػواف تربيػػة ادلواطنػػة أ ػػار الباحػػث إ  ال( ـٕٙٓٓ)ويف دراسػػة للمعمػػري 

أف االنطػػالؽ يف تطػػوير تربيػػة ادلواطنػػة   أو اسػػني تدريسػػها وإدماجهػػا مػػن خػػالؿ ادلػػواد و  واطن الصػػا إعػػداد ادلػػ
الدراسػػية ادلختلفػػة يبػػدأ مػػن ادلؤ ػػرات الػػب توصػػل إليهػػا البحػػث الرتبػػوي يف هػػ ا اتجمػػاؿ وقػػد يظػػن الػػبع  أف هػػ ا 

ؼ تلػػك اتجمتمعػػات عػػن رلتمعنػػا  ولكػػن ادلؤ ػػرات ليسػػت ذلػػا دالالت كبػػرية لنظامنػػا التعليمػػي علػػى اعتبػػار اخػػتال



 ٕٓ 

ذلػػك لػػي  صػػحيحا جتامػػا عتلػػك ادلؤ ػػرات قػػد تفيػػدنا بمػػرورة التككػػد مػػن ويػػع ادلواطنػػة عنػػد طالبنػػا أو بمػػرورة 
اسػػػني مػػػا غلػػػري يف ال رعػػػة الصػػػفية مػػػن تػػػدري  ادلواطنػػػة أو بتقػػػومي مناهجنػػػا بالبحػػػث عػػػن ادلواطنػػػة عيهػػػا يف يػػػوء 

تفعيػل دور األسػرة : يمن االقرتاحات الب قدمها الباحػث يف تطػوير تربيػة ادلواطنػة ومن. ادلعايري ادلستخدمة عادليا
دعػػم دروس مسػػئوليات ادلواطنػػة يف ادلدرسػػة  وتفعيػػل دور ادلدرسػػة و يف تنميػػة ادلسػػئولية االجتماعيػػة عنػػد الطػػالب  

 .درسةااللتزاـ بالعناصر األساسية للرتبية من أجل الدؽلقراطية يف ادلو يف تنمية ادلواطنة  
 :أ ار الباحث إ  رلموعة عناصر لتعزيز ادلواطنة منها( ـٕٙٓٓ)ويف دراسة موجزة حملمد حامد 

 .ارس قيم االنتماء وادلشاركة وادلواطنة والعمل واإلنتاج واإلصلاز .ٔ

 .  ير االنتماء والوالء للوطن وخدمته  واإلسهاـ يف اقيق التنمية االجتماعية .ٕ

واطنة بدًءا من مرحلب الطفولة والشباب يف مجيع مؤسسات التنشئة تفعيل االهتماـ برتبية ادل .ٖ
 .االجتماعية

 .تشجيع احلوار األسري وتواصل األجياؿ  .ٗ

جتكني الطلبة والشباب من إدراؾ أدوارهم كمواطنني يتمتعوف حبقوؽ وطاقات متميزة للتكثري الفاعل يف   .٘
 .مسار حياهتم ومستقبل رلتمعهم

 .عن رؤيتهم كشركاء وبني الشباب أنفسهم  وجتكينهم من التعبري عتأ حوار معمق مع الشباب .ٙ

 .تعزيز ثقاعة ادلشاركة واحلوار والتسامأ والتعاي  مع االختالؼ .ٚ

 .تقبل الشباب واإلنصات الفاعل إليهم  والعمل معهم بمغلابية وتعزيز ثقتهم بكنفسهم  .ٛ
  :مت الرتكيز على األسئلة التالية( ـٕ٘ٓٓ)ويف دراسة العامر 

 ؟  ما مفهـو ادلواطنة وما أهم ادلت ريات العادلية ادلؤثرة على أبعادا -ٔس
احلريػػة  –التعدديػػة وقبػػوؿ ا خػػر  –االنتمػػاء  –اذلويػػة ) مػػا مػػدى وعػػي الشػػباب السػػعودي بكبعػػاد ادلواطنػػة  -ٕس

 ؟( وادلشاركة السياسية 
وع تعليمػه وزلػل إقامتػه   ومسػتوى هل ؼلتلأل وعي الشباب السعودي بكبعاد ادلواطنة باختالؼ اجلن  ونػ -ٖس

 دخل أسرته واحلالة التعليمية للوالد ؟
 كيأل ؽلكن تفعيل مبدأ ادلواطنة دلواجهة اديات العصر ؟  -ٗس
رلموعػػػة نتػػائج أمػػػا عيمػػػا ؼلػػتص بػػػالفروؽ ذات الداللػػػة اإلحصػػائية الػػػب تعػػػزى إ  مت ػػػريات وتوصػػل الباحػػػث إ   

مسػػتوى دخػػل األسػػرة   واحلالػػة التعليميػػة للوالػػد ومصػػادر الثقاعػػة السياسػػية اجلػػن  ونػػوع التعلػػيم وزلػػل اإلقامػػة   و 
عمف الفروؽ الدالة إحصائياً جاءت يف بع  أبعاد ادلواطنة لصا  التعليم اجلػامعي   واإلقامػة يف ادلػدف   ومسػتوى 

ين يعتمػػدوف  ػػهرياً والوالػػد احلاصػػل علػػى مؤهػػل جػػامعي   والشػػباب الػػ ( لاير  ٓٓٓٚ) الػػدخل الػػ ي يزيػػد عػػن 
وعلػػى الػػرام مػػن وجػػود هػػ ا الفػػروؽ إال أهنػػا جػػاءت يف  .نرتنػػت كمصػػادر للثقاعػػة السياسػػيةعلػػى الفمػػائيات واإل

السياسػػية شلػػا يػػربهن بعػػ  األبعػػاد دوف اريهػػا وتركػػزت يف معظمهػػا علػػى مػػا ؼلػػص االنفتػػاح والتعدديػػة وادلشػػاركة 
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مة ومفهـو ادلواطنة خاصة  يف حني تظل عئػات الشػباب مػن يؤكد أثر االنفتاح الثقايف على ادلفاهيم السياسية عاو 
ثقاعػػاهتم السياسػػية مػػن ادلصػػادر التقليديػػة أكثػػر مػػيالً إ  ادلفػػاهيم السػػائدة وأكثػػر  عينػػة الدراسػػة الػػ ين يسػػتمدوف 

صػػوؿ جتسػػكاً بادلػػكلوؼ وأعمػػق ارتباطػػاً باجلػػ ور الثقاعيػػة الػػب ارسػػت يف الرتبيػػة الوطنيػػة الداخليػػة  وارتػػوت مػػن األ
الفكريػػة واالجتماعيػػة والسياسػػية للمجتمػػع   وظلػػت يف ظػػل زلايػػن مالئمػػة مثلتهػػا مؤسسػػات اتجمتمػػع وتراكمػػت 

 ػػػاركت عيهػػػا كاعػػػة ادلؤسسػػػات و اخلػػػربة الرتبويػػػة الػػػب صلحػػػت علػػػى مػػػر عقػػػود طويلػػػة يف تكػػػري  هػػػ ا ادلعتقػػػدات 
 .واذليئات ادلعنية على ادلسارين الرمسي واألهلي 

إ  الوقػػػوؼ علػػػى مسػػػتوى الػػػوعي السياسػػػي واالنتمػػػاء الػػػوط  ( ـٕٗٓٓ)رويشػػػد سػػػعت دراسػػػة نصػػػار وال
واقيقػػا ذلػػ ا اذلػػدؼ طرحػػت الدراسػػة عػػددا مػػن التسػػاؤالت . لػػدى طػػالب كليػػة الرتبيػػة األساسػػية بدولػػة الكويػػت 

إلعػالـ الفرعية حوؿ ادلشاركة يف التنظيمات الطالبيػة داخػل الكليػة واجلمعيػات يف خارجهػا والتفاعػل مػع وسػائل ا
  وحمػػور الػػديوانيات والنػػدوات السياسػػية والفػػروؽ بػػني اجلنسػػني يف الػػوعي السياسػػي واالنتمػػاء الػػوط  ومسػػتوى 
ادلشاركة وتكثر الوعي السياسي واالنتماء الوط  بالتخصص العلمي وبعدد الفصوؿ الدراسػية الػب قمػاها الطالػب 

ومػػػػن نتػػػائج البحػػػػث  .فسػػػػريي يف رصػػػد واليػػػػل البيانػػػاتواتبعػػػػت الدراسػػػة ادلػػػػنهج الوصػػػفي الت. ادلعلػػػم يف الكليػػػة
وإف كػػاف مرتفعػػا عنػػد الػػ كور مقارنػػة باإلنػػاث   وتلػػػك . اطلفػػاض مسػػتوى ادلشػػاركة بػػني أعػػراد العينػػة بشػػكل عػػاـ

النتيجة تعك  أوياع اتجمتمع الكويب وتلقي الموء على دور الظروؼ االجتماعية والعادات والتقاليػد يف اتجمتمػع 
يث تتاح لل كور عرص أكرب للمشاركة مػن خػالؿ عمػويتهم أو انتسػاهبم جلمعيػات وتنظيمػات داخػل الكويب  ح

وقػػػد أظهػػػرت النتػػػائج أيمػػػا يػػػعأل مسػػػتوى الػػػوعي السياسػػػي لػػػدى أعػػػراد العينػػػة ككػػػل  كمػػػا . الكليػػػة وخارجهػػػا
مػػػع برنػػػامج أظهػػرت أيمػػػا ايػػػاب أي تػػػكثري للنظػػػاـ التعليمػػػي علػػػى الػػوعي السياسػػػي   وهػػػ ا نتيجػػػة طبيعيػػػة تتفػػػق 

وخلصػػت الدراسػػة إ  بعػػ  النتػػائج الػػب تػػدعع إ  . الدراسػػة يف الكليػػة الػػ ي يكػػاد ؼللػػو مػػن أيػػة أبعػػاد سياسػػية
 .التوصية بمرورة إعادة النظر يف برامج إعداد ادلعلمني بكلية الرتبية األساسية واريها من مؤسسات التعليم

  
 الدراسات األجنبية

ة وطبيعتهػا   ينتقػل ادلواطنػبمنهػا  األوؿقسػم يبحػث ال.   قسػمنيإ( Lister, 2008)دراسػة نقسػم ت
 وؼللػص. اء على أساس أهنم مػن الفئػات ادلهمشػةالفقر نساء ومعاناة الالبحث إ  الرتكيز على قميب التحيز يد 

متعايشػة  ةرلتمعيػ تنميػة يفف تسػهم أالػب ؽلكػن  ة الفاعلػةجػل ادلواطنػأمػن  بكعلية الرتبيػة الشػاملة البحث إ  القوؿ
   وتقريػر ادلصػري والتمػامنالعدالػة ركػزت الدراسػة علػى إبػراز قػيم .للجميػع ادلشػاركةوتعطػي مسػاحة    ةالتعددي مع

 وبػػ لك تقػـو تربيػػة ادلواطنػة علػػى .مػن جهػػة أخػرى ةظلػاط الثقاعيػػيػفاء الطػػابع ادلؤسسػي علػػى األمػن جهػة وعلػػى إ
هػ ا القػيم  هداؼ االجتماعية واحرتاـاأل تكاعؤ الفرص لتحقيقويماف  أعراد اتجمتمع مجيعبني  ياالحرتاـ ادلتساو 

داة هامػػة مػػن أبوصػفها  ةادلواطنػػ وركػز البحػػث أيمػػا علػى أف. وطنيػػةيػوعر نقطػػة انطػالؽ مفيػػدة للتفكػػري يف القػيم ال
جػػل أمػػن  الكفػػاحيف عمليػػة  اذلامػػة رتكػػزاتاطنػػة مػػن ادلزلليػػا وعادليػػا وأف ادلو  لقمػػايا ادلػػرأةالسياسػػية بئػػة التعأدوات 
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وإ  جانػػػب ذلػػػك كلػػػه عالرتبيػػػة الوطنيػػػة خػػػري . عمومػػػا والنسػػػاء والفقػػػراء خصوصػػػانسػػػاف اإلجتكػػني مبػػػادئ حقػػػوؽ 
الثػروة علػى أسػاس  عػادة توزيػعيطالػب البحػث بم(. ٘ص ) واالجتماعيػة ةواحلقػوؽ ادلدنيػ ةالدؽلقراطيػوسيلة لتعزيػز 

مسػتويات ادلعيشػة للنػاس الػ ين رعػع و   العمػل عػن البحػث   وتسػهيل عمليػة زيػادة الػدخوؿ  والعمل علػى العدالة
السػيما أف الفقػر يسػاهم يف  معانػاة الفقػراءتسليط المػوء علػى ب يقـو البحث .الفقرحدود الكفاؼ و  يعيشوف يف

الفػرد كػوف ولكػي ي(. ٚص )عاحلرماف يولد ال ؿ والمعأل واالنكسار ويػياع حقػوؽ اإلنسػاف ي هتمي  اإلنساف
يف ادليػػادين االجتماعيػػة السػػليمة ادلشػػاركة  يتطلػػب ذلػػك احلػػق ادلشػػروع عػػمف للمجتمػػع يجػػزءا مػػن التيػػار الرئيسػػ

حػق يف عػادلواطن لػه  ادلشاركة السياسػيةمقرونة ب ةادلواطنويف ه ا اإلطار ع. ةوالثقاعي ةواالقتصادية والسياسية وادلدني
 .ضوالرتبية هي الوسيلة لتحقيق ه ا ال ر  احلياة يف مجيع رلاالت صنع القرار

َتسػػهيل تعلػػيِم  ومػػدى مسػػاعلتها يف جتماعيػػةِ معلمػػي الدراسػػات اال علػػى( Dean, 2008)دراسػػة  ركػػزت
ادلعلمػني الػػ ين  أفإ  الدراسػػة ُتشػػرُي نتػائُج  .يف قاعػػاِت الػدروس الباكسػتانيةِ  ة ونشػػر ممػامينهاادلواطَنػِة الدؽلقراطيِػ

يواجهػػػوف العديػػػػد مػػػػن العوائػػػق الػػػػب تقلػػػػل مػػػػن أداء  ةِ دلواطَنػػػػِة الدؽلقراطيػػػػبا يف ترسػػػػيخ الػػػػوعي عيمػػػا يتصػػػػل يرابػػػوف
وتوصػػل البحػػث أيمػػا إ  ادلطالبػػة بت يػػري الواقػػع . ية يف نشػػر ادلفػػاهيم الدؽلقراطيػػة علػػى ضلػػو عاعػػلادلدرسػػ األنشػػطة

تَػْهِيئػػػػة مػػػػواطنني هتػػػػدؼ الرتبيػػػػة الفاعلػػػػة إ   .(٘ٙص   )وإزالػػػػة ادلعوقػػػػات كػػػػي تػػػػؤدي ادلدرسػػػػة وظيفتهػػػػا الرتبويػػػػة 
تتسػػػػم  ويػػػػع لػػػػوائأ: يدرسػػػػ ػػػػروط هامػػػػة يف النطػػػػاؽ ادلثالثػػػػة الرتكيػػػػز علػػػػى تطبيػػػػق يَتطلّػػػػب وهػػػػ ا اطينِي دؽلقػػػػر 
. توجػػػػه دؽلقراطػػػػي  يف التػػػػدري  ذاتادلمارسػػػػات أف تكػػػػوف و   دؽلقراطػػػػي دراسػػػػي مػػػػنهجوإعػػػػداد   دؽلقراطيػػػػة بال

 ( . ٙٙص  )ادلعلموف هم ادلفتاح يف ت يري ادلدارس ضلو األعمل واألمثل 
يم ادلواطنػػػة واسػػػتعرض يف كتابػػػه اإلر ػػػادي عكػػػرة لتعلػػػ ٓٓٔبتقػػػدمي  (Davies, 2005)  وقػػػاـ ديفػػػ

ستعانة هبا لتطوير مهاراته التدريسػية كمػا يقػدـ الكتػاب أمسػاء ادلنظمػات العاملػة يف رلموعة طرؽ ؽلكن للمعلم اال
مويػػوع الوطنيػػة الدعامػػة  أ ػػار الكتػػاب إ  دعػػامتني يف اايػة األعليػػة يف .هػ ا احلقػػل عيعػػرؼ هبػػا وبػكهم أنشػػطتها

تطػػػرؽ ديفػػػ  إ  ادلفػػػاهيم األساسػػػية   ادلنظمػػػات وتػػػاريخ (. ٕص )األو  هػػػي احلقػػػوؽ والثانيػػػة هػػػي الواجبػػػات 
الرتبيػػة ادلدنيػػة وطػػرؽ تنميػػة مهػػارات الطلبػػة وبعػػد ذلػػك  ػػرح دور ادلدرسػػة وأنشػػطته يف اػػرس ادلػػواطن عػػرب الػػربامج 

العالقػػػة بػػػني التػػػاريخ والرتبيػػػة الوطنيػػػة مػػػن ربػػػط ادلايػػػي حبيػػػاة اتجمتمػػػع أكػػػد الكاتػػػب علػػػى قػػػوة . اجلماعيػػػة واريهػػػا
عهػم عػمف الرتكيػز علػى العػرب التارؼليػة ؽلكػن الطلبػة مػن ادلعاصر ومن أجل عهم هوية اتجمتمع بشكل أعمق وكػ لك 

رية ال يػػتم بطػػرؽ كثػػأف ويف هنايػػة الكتػػاب يؤكػػد ادلؤلػػأل أف تػػدري  ادلواطنػػة ؽلكػػن  (.ٖٓص )اتجمتمعػػات األخػػرى 
ادلكثفػػػػة يتميػػػػز الكتػػػػاب باإلحػػػػاالت . (ٖٔٔ -ٖٓٔص ) حصػػػػر ذلػػػػا بػػػػل قػػػػد تفػػػػوؽ تػػػػدري  أي مػػػػادة أخػػػػرى

واألنشػػطة العمليػػة الػػب ؽلكػػن أف يسرت ػػد هبػػا ادلعلمػػوف ( مواقػػع إنرتنػػت -هيئػػات –كتػػب )للمصػػادر ذات الصػػلة 
يف مويػػػوع الرتبيػػػػة داخػػػل وخػػػارج الفصػػػل مػػػن جهػػػة ويعيػػػنهم علػػػػى امػػػري دروس ظلوذجيػػػة وعمػػػل أوراؽ عمػػػل 

 .  الوطنية
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ادلواطنة العادليػة وسػعت الدراسػة إ  بيػاف عن دراسة ( Osler & Starkey, 2003) وستاركيـ أوسلر قد
ومػن ذلػك تمػع احلكومػات . ف عملية إعداد ادلواطن ادلستنري مهمة أساسػية لكػل األنظمػة الرتبويػة يف دوؿ العػااأ

مبثوثػة داخػل ادلنػاهج الدراسػية لرتبيػة النا ػئة وعػق مفػاهيم ادلواطنػة كػي  برامج مفصلة مستقلة كمقػررات دراسػية أو
ال . يفهػػم ادلػػتعلم دورا احلػػاا وادلسػػتقبلي داخػػل اتجمتمػػع الػػ ي ينتمػػي إليػػه ويمػػم يف بوتقتػػه عػػدة ثقاعػػات متنوعػػة

 :تتحقق ادلواطنة العادلية إال مراعاة األمور التالية
 .ل بالتزامات اتجمتمعتقبل االختالعات الشخصية والب ال   .1
 .العمل اجلماعي التعاوين حلل ادلشكالت وإ اعة العدؿ .2
 . احرتاـ االختالعات ادلتعلقة بالعرؽ والثقاعة .3

 .تكاعؤ الفرص بني ال كور واإلناث .4

 .أف يدرؾ ادلتعلم أف نظرته ليخرين تتكثر بالبيئة الب عاش عيها .5

اخلمػػراءي ادلػػواطن الػػ ي يقػػـو بواجباتػػه ضلػػو محايػػة البيئػػة وتكػػوين ادلواطنػػة مػػن كاعػػة ادلخػػاطر  محايػػة البيئػػة .6
((Gabrielson, 2008, p 429 – 446. 

 - Osler & Starkey, 2003, p. 244)تعزيػز الوحػدة والعدالػة علػى ادلسػتوى احمللػي والعػادلي  .7

247.) 

 لدراسة الميدانيةإجراءات ا
 رلتمع الدراسة: -
ة كليػػػة الرتبيػػػة األساسػػػية باذليئػػػة العامػػػة للتعلػػػيم التطبيقػػػي مػػػن مجيػػػع طلبػػػالراهنػػػة كػػػوف رلتمػػػع الدراسػػػة يت

( ٓٓٚٚ)والبػػالي عػػددهم  ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓوالتػػدريب يف الفصػػل الدراسػػي األوؿ للعػػاـ الدراسػػي اجلػػامعي 
 .طالب وطالبة

 عينة الدراسة: 
طالػػػب وطالبػػػة ومت اختيػػػارهم بطريقػػػة عشػػػوائية روعػػػي عيهػػػا التمثيػػػل ( ٕٔٛ)كػػػوف عينػػػة الدراسػػػة مػػػن تت
 .ينب توزيع العينة على حسب مت ريات الدراسة( ٔ) طبيعي للجن  واجلدوؿ رقم ال

 توزيع أعراد العينة على مت ريات الدراسة( ٔ)جدوؿ رقم 
 النسبة ادلئوية  التكرار   دلت ري 

 اجلن 

  

 34.10 280 ذكر

 65.90 541 ىأنث

 السنة الدراسية

  

  

  

 48.11 395 األو 

 36.18 297 الثانية

 13.03 107 الثالثة



 ٕٗ 

 1.95 16 الرابعة

 السكن
  

  

  

  

  

 14.98 123 العاصمة

 15.10 124 حوا

 16.44 135 اجلهراء

 19.00 156 األمحدي

مبارؾ 
 15.35 126 الكبري

 19.00 156 الفروانية

 اجلنسية

  

 85.51 702 كويب

 14.25 117 اري كويب

احلالة 
 االجتماعية 

 

 26.19 215 متزوج

 71.13 584 أعزب

 2.56 21 ىأخر 

يالحػػظ مػػن هػػ ا اجلػػدوؿ أف نسػػب اإلنػػاث ادلشػػاركات يف هػػ ا الدراسػػة أكثػػر مػػن نسػػبة الػػ كور وهػػ ا 
وإذا نظرنػا إ  اجلنسػية وجػدنا عػدد . نتيجة طبيعية ألف عدد اإلناث يف كلية الرتبيػة األساسػية يفػوؽ عػدد الػ كور

 .ية ألف الكلية كلية حكومية وتقبل اري الكويتيني بنسب يئيلةيفوؽ عدد اري الكويت الكويتيني
 أداة الدراسة: 

االسػػػتبانة كػػػكداة رئيسػػػية للدراسػػػة وذلػػػك بعػػػد االطػػػالع علػػػى الدراسػػػات السػػػابقة  وفاسػػػتخدـ البػػػاحث
: سػػمنيإ  ق ةتقسػػيم االسػػتبانمت مجػػاؿ الدراسػػة والرجػػوع إ  ادلختصػػني واخلػػرباء لالسػػتفادة مػػن ورائهػػم   

 :م يتممن معلومات عن الطالب تشمل مت ريات الدراسة والثاين يتممن ثالثة زلاورقس
 .عبارة( ٕٛ)ادلواطنة ويتممن  مقومات .ٔ
 .عبارة( ٛٔ)ادلواطنة وتتممن  معوقات .ٕ

 .عبارة( ٜٔ)مقرتحات للمواطنة  .ٖ

 صدق األداة : 

 :دقهاطوير االستبانة والتحري عن صاتبع الباحثوف ادلراحل واخلطوات التالية يف ت
إعادة عرض االستبانة على زلكمني من األسات ة العاملني يف كلية الرتبية األساسية ومت  (ٔ

الوصوؿ إ  الويع النهائي لالستبانة بعد أخ  مالحظاهتم بعني االعتبار من خالؿ مالئمة 
 .الفقرات والصيااة



 ٕ٘ 

طالب وطالبة    ٓٙقاـ الباحثوف بتطبيق االستبانة على عينة خارج عينة الدراسة مكونه من  (ٕ
س االتساؽ الداخلي لقيا( Cronbach's alpha)قاموا بمجراء معامل الثبات كرونباخ ألفا 

(Internal Consistency) استبعاد العبارات المعيفة وكونت الفقرات بني الفقرات ومت 
 .ادلتبقية االستبانة بصورهتا النهائية

 ثبات األداة: 
 معامالت الثبات .ينب ثبات االستبانة (ٕ)جدوؿ رقم 

 عدد البنود قيمة ألفا احملور
 ٘ٙ 9ٜٕٓ االستبانة ككل

 ٕٛ 9ٛٛٓ ادلقومات
 ٛٔ 9ٜٗٓ ادلعوقات
 ٜٔ 9ٜٕٓ ادلقرتحات

 جمع البيانات. 
مت توزيع االستبانة علػى أعػراد العينػة يف مواقػع متعػدد مػع اتجمموعػات ادلختلفػة الػب جتثػل الطلبػة يف الكليػة حيػث  

مػن عػدد الطػالب يف كليػة ( %ٔٔ)مػا يقػارب ف طالب وطالبة وه ا النسػبة تكػو  ( ٕٔٛ) كاف عدد ادلستجيبني
 .الرتبية األساسية

 المعالجات اإلحصائية: -
ل ا عقد مت . استخداـ أساليب إحصائية متنوعة لتنوع اتجماالت الب اتويها الدراسة اقتمت طبيعة الدراسة

 .استخداـ التكرارات وادلتوسطات احلسابية واالضلراعات ادلعيارية والنسبة ادلئوية

 :مناقشة النتائج تحليل و عرض و 
 ؟ساسية من منظور طلبة كلية الرتبية األما مقومات ادلواطنة الصاحلة :  األوؿالسؤاؿ 

 (ادلقومات)للمحور األوؿ للدراسة  ةوادلتوسطات احلسابية واالضلراعات ادلعياري تالتكرارا (ٖ)جدوؿ رقم 
     بشدة  أوافقال   أوافقال  ال أدري  أوافق أوافق بشدة  

 المتوسط %نسبة  تكرار  %نسبة  تكرار  %نسبة  تكرار  %نسبة  تكرار  %نسبة  تكرار   
االنحراف 

 عياريالم

Q1 559 68.1 227 27.6 17 2.1 4 0.5 11 1.3 4.61 0.69 

Q2 359 43.7 266 32.4 131 16.0 50 6.1 12 1.5 4.11 0.98 

Q3 404 49.2 293 35.7 72 8.8 39 4.8 10 1.2 4.27 0.90 

Q4 452 55.1 284 34.6 59 7.2 11 1.3 9 1.1 4.42 0.78 

Q5 576 70.2 177 21.6 32 3.9 23 2.8 11 1.3 4.57 0.81 

Q6 533 64.9 241 29.4 29 3.5 7 0.9 8 1.0 4.57 0.70 

Q7 434 52.9 302 36.8 58 7.1 16 1.9 9 1.1 4.39 0.79 

Q8 176 21.4 242 29.5 231 28.1 115 14.0 54 6.6 3.45 1.16 

Q9 454 55.3 264 32.2 68 8.3 21 2.6 11 1.3 4.38 0.85 

Q10 537 65.4 252 30.7 23 2.8 3 0.4 4 0.5 4.61 0.61 

Q11 537 65.4 244 29.7 29 3.5 3 0.4 6 0.7 4.59 0.65 



 ٕٙ 

Q12 578 70.4 207 25.2 25 3.0 5 0.6 4 0.5 4.65 0.62 

Q13 490 59.7 256 31.2 48 5.8 14 1.7 11 1.3 4.47 0.79 

Q14 636 77.5 137 16.7 32 3.9 8 1.0 5 0.6 4.70 0.65 

Q15 331 40.3 240 29.2 133 16.2 91 11.1 24 2.9 3.93 1.13 

Q16 526 64.1 225 27.4 37 4.5 17 2.1 12 1.5 4.51 0.80 

Q17 237 28.9 184 22.4 135 16.4 131 16.0 132 16.1 3.32 1.44 

Q18 293 35.7 320 39.0 96 11.7 73 8.9 33 4.0 3.99 1.81 

Q19 387 47.1 301 36.7 84 10.2 26 3.2 21 2.6 4.23 0.94 

Q20 488 59.4 247 30.1 54 6.6 21 2.6 8 1.0 4.45 0.81 

Q21 305 37.1 314 38.2 150 18.3 35 4.3 13 1.6 4.06 0.93 

Q22 301 36.7 294 35.8 156 19.0 52 6.3 15 1.8 4.00 0.99 

Q23 580 70.6 174 21.2 41 5.0 14 1.7 7 0.9 4.60 0.74 

Q24 369 44.9 268 32.6 122 14.9 45 5.5 15 1.8 4.14 0.98 

Q25 390 47.5 278 33.9 86 10.5 45 5.5 18 2.2 4.20 0.98 

Q26 557 67.8 179 21.8 57 6.9 17 2.1 8 1.0 4.54 0.79 

Q27 535 65.2 218 26.6 47 5.7 12 1.5 7 0.9 4.54 0.74 

Q28 827 100.7 229 27.9 49 6.0 6 0.7 8 1.0 4.54 0.73 

 
تػنص علػى و  جػاءت يف ادلرتبػة األوا( ٗٔ)يتمػأ مػا يلػي أف العبػارة رقػم (  ٖ) رقػم  من خػالؿ جػدوؿ

واضلػراؼ معيػاري مقػدار ( ٓٚ.ٗ)حيث بلي ادلتوسط احلسايب إ  أعلػى متوسػط " أداعع عن الوطن وسالمته"أف 
 واطن يفػرحادلوال  ك أهنا نتيجة منطقية حيث أف األمن الوط  ؽلثل أعلية قصوى يف الرتبيػة الوطنيػة عػ (.٘ٙ.ٓ)
ولعػل الدراسػات الػب عملػت علػى  .بل يمػحي مػن أجلػهساعة العسر وطنه  ال يتخلى عنعال ـر يثبت بال نم و ب

إف ادلواطنػة ليسػت تعريفػاً باذلويػة يف "اليل مفهـو الرتبية الوطنية يف ادلناهج الدراسية  ػد ذلػك جليػا وتؤكػد علػى 
مػػن أجػل رععتػه واسػتقرارا وأمنػه عهػػ ا  ور باالنتمػاء الصػادؽ للبلػدي الشػعالبطاقػة الشخصػية وإظلػا ادلواطنػة احلقػة هػػ

وجػاء يف (. هػػ  باختصػارٕ٘ٗٔ  أخمػر" )الػوطن ارسه يف نفػ  كػل مػواطن علػى أرضهو ادلفهـو ال ي غلب 
أحػػاعظ علػػى البيئػػة وسػػالمتها حيػػث بلػػي ادلتوسػػط احلسػػايب أف والػػ ي يػػنص علػػى ( ٕٔ)ادلرتبػػة الثانيػػة ادلقػػـو رقػػم 

مػػػػن كاعػػػة ادلخػػػػاطر وتكػػػػوين ادلواطنػػػػة  محايػػػػة البيئػػػػةأف وهػػػػ ا النتيجػػػػة تؤكػػػد ( ٕٙ.ٓ)اضلػػػراؼ معيػػػػاري و ( ٘ٙ.ٗ)
مػػػػػػع توجػػػػػػه الدراسػػػػػػات احلديثػػػػػػة النتيجػػػػػػة تتفػػػػػػق و اخلمػػػػػػراءي ادلػػػػػػواطن الػػػػػػ ي يقػػػػػػـو بواجباتػػػػػػه ضلػػػػػػو محايػػػػػػة البيئػػػػػػة 

((Gabrielson, p 429 – 446.  
حيػػػث بلػػػي ادلتوسػػػط ( احػػػرـت قػػػوانني الدولػػػة)ى والػػػ ي يػػػنص علػػػ( ٔ)وجػػػاءت ادلرتبػػػة الثالثػػػة ادلقػػػـو رقػػػم 

"  :الػ ي يػنص علػى( ٓٔ)وجػاء يف ادلرتبػة الثالثػة مكػرر ادلقػـو رقػم ( ٜٙ.ٓ)واضلراؼ معياري ( ٔٙ.ٗ)احلسايب 
النتيجتػاف  .(ٔٙ.ٓ)عيػاري ادلضلػراؼ االو ( ٔٙ.ٗ)يب حيػث بلػي ادلتوسػط احلسػا" أحاعظ على ادلمتلكػات العامػة 

وال  ػك أف النظػاـ روح القػوانني وأف احملاعظػة . ـو األوؿ يقود إ  الثػاين والعكػ  صػحيأادلقمتقاربتاف حيث أف 
ػلػػػ  علػػػى تعمػػػري األرض واالقتصػػػاد احلسػػػن يف علػػػى ادلمتلكػػػات مػػػن وصػػػايا الػػػدين اإلسػػػالمي احلنيػػػأل الػػػ ي 

ِإْف قَاَمػػْت " ِه َرُسػػوؿ اللُػػومػػن هػ ا الصػػنأل يف تعمػػري األرض قػوؿ  .اسػتخداـ كػػل ادلػػوارد الطبيعيػة ومجيػػع اخلػػريات
 (.مسند اإلماـ أمحد" )الُساَعُة َوبَِيِد َأَحدُِكْم َعِسيَلٌة عَِمْف اْسَتطَاَع أَْف ال يَػُقوـَ َحُ  يَػْ رَِسَها عَػْليَػْفَعلْ 



 ٕٚ 

( ٚٔ) مقػجػاء يف ادلرتبػة األخػرية ادلقػـو ر أما بالنسبة للمقومات الػب حصػلت علػى أدب متوسػطات حسػابية 
( ٕٖ.ٖ)حيػػػث بلػػػي ادلتوسػػػط احلسػػػايب " مػػػن بقػػػدرة ادلػػػرأة علػػػى تػػػوا ادلناصػػػب القياديػػػةؤ أ"  :والػػػ ي يػػػنص علػػػى
ـ  ٕٚٓٓالكنػدري  ه ا النتيجػة مػن مثػل دراسػة ولقد أكدت العديد من الدراسات ( ٗٗ.ٔ)واضلراؼ معياري 
زوجهػا وأطفاذلػػا وإ  ا ف ا تصػػبأ ادلػرأة قايػػية وهػي ال جتػػنأ . ـ  ٕٚٓٓ  والعنػاين  ـٕٗٓٓنصػار والرويشػػد  
وزارة التخطػيط     ٜ٘  ٔ  ص ٜٕٓٓزكريػا  )ك لك قانوف قتل الشػرؼ عيػه ظلػم للمػرأة و   اجلنسية مثل الرجل

وأبعػػػد مػػػن ذلػػػك عػػػمف معظػػػم الدراسػػػات العربيػػػة تؤكػػػد علػػػى أف هنػػػاؾ (. ٕٙٓٓ  العويػػػي ٕٗ-ٖٔـ   ٕٚٓٓ
ـ  ص ٕ٘ٓٓنػاعع  )الدسػتورية ادلقننػة دلبادئهػا قصػورا يف ادلقومػات السياسػية ادلرتبطػة بػادلرأة راػم تػواعر النصػوص 

يػػػعأل الثقػػػة بقػػػدرة ادلػػػرأة أسػػػباب أهػػػم ورمػػػا كانػػػت سػػػيطرة الثقاعػػػة ال كوريػػػة يف اتجمتمعػػػات العربيػػػة مػػػن (. ٖٕٚ
إف أخطػػر أسػػباب المػػعأل الػػب أصػػابت ادلسػػلمني أف النسػػاء "يقػػوؿ ادلصػػلأ الكبػػري الشػػيخ زلمػػد عبػػدا . القياديػػة

النجػػػػار  " )عمػػػػل مػػػػا غلػػػػب علػػػػيهن يف ديػػػػنهن أو دنيػػػػاهن بسػػػػتار ال نػػػػدري مػػػػ  يرعػػػػعقػػػػد يػػػػرب بيػػػػنهن وبػػػػني ال
بػػػػل وعػػػالوة علػػػى ذلػػػػك يعػػػود ذلػػػػك إ  حداثػػػة ويػػػع ادلػػػػرأة السياسػػػي حيػػػػث حصػػػلت ق(. ٔٙٔـ  ص ٕٛٓٓ
يف عرقلػػػة اجلهػػػود  دورا كبػػػريا ( اادلسػػػنودة قبليػػػا ودينيػػػ)الثقاعػػػة ال كوريػػػة  حقوقهػػػا السياسػػػية ولعبػػػتعلػػػى سػػػنوات 

ومػن بػاب  .لمػرأة وقػدراهتا القياديػةتقليديػة ويػيقة لنظػرة  سػيطرة وذلػاادلوية سياسيا والزالت تلك القػوى هػي النس
 "! الثوابت"إزاء قمايا ادلرأة ثقاعة زلاعظة جدا ألهنا ااعظ على االقصائية التلطيأل ُتسمى الثقاعة ادلتشددة 
حػػػرص علػػػى ادلشػػػاركة أ"والػػػب تػػػنص علػػػى ( ٛ)رقػػػم  العبػػػارةيف زلػػػور ادلقومػػػات  وجػػػاء يف ادلرتبػػػة قبػػػل األخػػػرية

وهػ ا النتيجػة تتفػق مػع دراسػة (.  ٙٔ.ٔ) واضلراؼ معياري (  ٘ٗ.ٖ )حيث بلي ادلتوسط احلسايب " السياسية 
ـ حيػػث أكػػدا علػػى يػػعأل مسػػتوى الػػوعي السياسػػي لػػدى أعػػراد العينػػة يف دراسػػتهما  ٕٗٓٓنصػػار والرويشػػد   

. سػػهم بقػػدر كبػػري يف رعػػع الػػوعي السياسػػيوأف مؤسسػػات اتجمتمػػع ادلػػدين ا ت ليػػةشلػػا يؤكػػد علػػى أف التعلػػيم يف الك
وهػ ا األمػػر ال يقتصػػر علػػى كليػػة الرتبيػػة األساسػػية بالبلػػداف العربيػػة تعػػاين مػػن انعػػزاؿ اجلامعػػة عػػن اتجمتمػػع وقمػػاياا 

يػػػػػعأل الػػػػػػوعي سػػػػػػبب "( ـٕ٘ٓٓ)ويف دراسػػػػػته يفسػػػػػػر الصػػػػػبيأ (. ٖٚٚـ  ص ٜٕٓٓالشػػػػػخيك ووخػػػػػػروف  )
تفصيلي باحلقوؽ والواجبػات إذ وجػد الباحػث أف نسػبة عاليػة مػن الطػالب كانػت أقػل وعيػا بػاحلقوؽ السياسػية ال

ويعأل قبوذلا لعله ؽلكن أف يعػزى إ  يػعأل الػوعي ادلسػبق بػاحلقوؽ السياسػية وادلشػاركة ادلدنيػة أو لعلػه بسػبب 
ت واردة وذلا ما يسندها من الواقػع وقػد وه ا تفسريا. (بتصرؼ" ) يوع مفاهيم ثقاعية يف اتجمتمع تقلل من ذلك

 .بطات السياسية وعدـ ادلصداقية يماؼ إليها أف الشباب ذلم اهتمامات بعيدة عن السياسية لكثرة احمل
ينص علػى اسػتخداـ الل ػة العربيػة يف حيػايت حيػث بلػي  ال ي( ٘ٔ)قـو رقم وجاء يف ادلرتبة الب تليها ادل

وال  ػػػك أف انتشػػػار الل ػػػة العاميػػػة علػػػى حسػػػاب الل ػػػة  (.ٖٔ.ٔ)معيػػػاري واضلػػػراؼ ( ٜٖ.ٖ)ادلتوسػػػط احلسػػػايب 
امتدت إ  معظم ميادين احلياة بػل أصػبحت الل ػة العاميػة ل ػة أصبحت قمية متنامية و كتابة ومشاعهة الفصحى  

ن ربامج اإلعالميػة يف الفمػائيات مػالولعل . التخاطب داخل الفصوؿ الدراسية وعا ية ح  بني ادلثقفني أنفسهم
ولقػد ط ػت ل ػة  .الفصػحىالعربيػة الل ػة اسػتخداـ أهم أسباب استمرار تردي ادلشػهد الثقػايف مػن جانػب يػعأل 



 ٕٛ 

(MSN)  الرسػػائل )علػػى كتابػػات  ػػرػلة الشػػباب سػػواء يف اسػػتخداـ اذلواتػػأل النقالػػة أو يف اسػػتعماؿ اإلؽلػػيالت
التعقيػد ومػن أسػباهبا أف ادلعلمػني وخاصػة  واحلق أف الل ة العربيػة تواجػه مشػكلة بال ػة(. االلكرتونية عرب احلاسوب

انظػر ذينػات  )ال ين درسوا يف البلداف ال ربية عقدوا الكثري من احلماس للفصحى عمال عػن الػتمكن يف مهاراهتػا 
وجػػدنا أف يف كليػػة الرتبيػة األساسػػية مػػع األنشػطة الطالبيػػة الشخصػػية ومػن خػػالؿ خرباتنػا (. ٔٓٔـ  ص ٕٗٓٓ

 . امية ذلا  عبية أكثر من الفصحى من حيث عدد احلمور وقوة التفاعلالع" األصبوحة الشعرية"
 

 ما التحديات الب تواجه الرتبية الوطنية حديثا ؟:  الثاينالسؤاؿ 
 (ادلعوقات)وادلتوسطات احلسابية واالضلراعات ادلعيارية للمحور الثاين للدراسة  تالتكرارا (ٗ)جدوؿ رقم 

     بشدة  أوافقال   أوافقال  ال أدري  أوافق أوافق بشدة  

 المتوسط %نسبة  تكرار  %نسبة  تكرار  %نسبة  تكرار  %نسبة  تكرار  %نسبة  تكرار   
االنحراف 
 المعياري

W1 373 45.4 108 13.2 106 12.9 83 10.1 149 18.1 3.58 1.57 

W2 374 45.6 192 23.4 91 11.1 58 7.1 103 12.5 3.83 1.40 

W3 164 20.0 175 21.3 206 25.1 158 19.2 116 14.1 3.14 1.33 

W4 251 30.6 173 21.1 107 13.0 131 16.0 154 18.8 3.29 1.51 

W5 191 23.3 203 24.7 169 20.6 125 15.2 130 15.8 3.24 1.38 

W6 170 20.7 189 23.0 115 14.0 167 20.3 174 21.2 3.02 1.46 

W7 286 34.8 136 16.6 102 12.4 107 13.0 185 22.5 3.28 1.59 

W8 316 38.5 131 16.0 70 8.5 96 11.7 206 25.1 3.31 1.65 

W9 171 20.8 186 22.7 151 18.4 155 18.9 153 18.6 3.08 1.41 

W10 309 37.6 129 15.7 94 11.4 97 11.8 189 23.0 3.33 1.61 

W11 154 18.8 123 15.0 128 15.6 205 25.0 208 25.3 2.77 1.46 

W12 235 28.6 163 19.9 92 11.2 153 18.6 175 21.3 3.16 1.54 

W13 338 41.2 138 16.8 67 8.2 111 13.5 164 20.0 3.46 1.60 

W14 268 32.6 252 30.7 108 13.2 92 11.2 96 11.7 3.62 1.35 

W15 295 35.9 165 20.1 92 11.2 120 14.6 145 17.7 3.42 1.53 

W16 175 21.3 173 21.1 168 20.5 163 19.9 139 16.9 3.10 1.39 

W17 258 31.4 158 19.2 117 14.3 125 15.2 160 19.5 3.28 1.52 

W18 168 20.5 168 20.5 178 21.7 170 20.7 135 16.4 3.08 1.37 

 
يػعأل الرقابػة )وال ي يػنص علػى ( ٕ)نرى من أبرز ادلعوقات معوؽ رقم (  ٗ) باالطالع على اجلدوؿ رقم 

ورمػػػا  (ٓٗ.ٔ)واضلػػػراؼ معيػػػاري ( ٖٛ.ٖ)  وحصػػػلت علػػػى متوسػػػط حسػػػايب (اء ادلؤسسػػػات احلكوميػػػةعلػػػى أد
ادلساجالت بني السلطة التشريعية ادلتمثلػة يف رللػ  األمػة وبػني السػلطة التنفي يػة ادلتمثلػة بػالوزارات ظػاهرة يوميػة 

مػػن األدلػػة علػػى خلػػل ات بسػػبب االسػػتجوابيف الصػػحأل الكويتيػػة ولعػػل قصػػر عمػػر احلكومػػة وكثػػرة حػػل اتجملػػ  
نص والػ ي يػ( ٗٔ)واجػه الطلبػة ادلعػوؽ رقػم وجاء يف ادلرتبة الثانية ألبرز ادلعوقات الػب ت. يشوب األداء احلكومي

وادلطلػػع علػػى ( ٖ٘.ٔ)واضلػػراؼ معيػػاري ( ٕٙ.ٖ)وحصػػلت علػػى متوسػػط ( االهتمػػاـ بالثقاعػػات األجنبيػػة)علػػى 
االحػتالؿ العراقػي يػدرؾ حجػم انتشػار مويػة  مرحلة التحرير عقب ويت ال سيما بعدظلو ادلدارس اخلاصة يف الك

الشػػاب ومسيػػػت  بػػني التقليػػد بػػال رب إ  درجػػة أف رللػػ  األمػػة قػػاـ باسػػتحداث جلنػػػة دلتابعػػة هػػ ا األمػػر خاصػػة



 ٕٜ 

للمػدارس األجنبيػة إال أهنػا ذات سػلبيات اػري بسػيطة  والسػلبياتوراػم االغلابيػات . اللجنة جلنة الظػواهر السػلبية
سػػبب جنبيػػة قػػد يهػػدد األمػػن القػػومي وقػػد يأف انتشػػار ادلػػدارس األ( ـٕٚٓٓ)عتقػػد بثينػػة عبػػدالرؤوؼ رممػػاف وت

 (.ٚ٘ٔص )المياع الثقايف ويعأل الوالء الوط  

انتشػػار ظػػاهرة )نص علػػى والػػ ي يػػ( ٔ)واجػػه الطلبػػة ادلعػػوؽ رقػػم ادلرتبػػة الثالثػػة ألبػػرز ادلعوقػػات الػػب تيف وجػػاء 
وتتفػق هػ ا النتيجػػة . (ٚ٘.ٔ)  واضلػراؼ معيػاري( ٛ٘.ٖ)حصػلت علػى متوسػط حسػػايب و ( احملسػوبية)الواسػطة 

حيػػث وجػػدت الدراسػػة أف الواسػػطة واحملسػػوبية مػػن أخطػػر مػػا ( ٖٚٙـ  ص ٕٔٓٓ) دراسػػة وطفػػة والشػػريع مػػع 
الشخصػػػانية أف  أ ػػػار إ الػػػ ي ( ـٕٕٓٓ)عرػلػػػه  دراسػػػةوكػػػ لك تتفػػػق النتيجػػػة مػػػع ". تعانيػػػه جامعػػػة الكويػػػت 

أف الواسػػطة ليسػػػت مػػن عناصػػػر  والػػ ي نػػػراا(. ٖٙٔ  ٜٕٔص )مػػػن عناصػػر الثقاعػػػة العربيػػة اليػػـو  "سػػطةالوا"و
بػل هػػي تشػوهات واضلراعػػات يف ظلػط الرتبيػة العربيػػة الػب ابتعػػدت عػن تنميػػة العقػل ادلػػدين العربيػة األساسػػية الثقاعػة 

ى وعػػي الشػػباب والفتيػػات حبجػػم تػػدؿ علػػاخلطػػرة كػػ لك وهػػ ا النتيجػػة . الػػ ي يعتػػ  وػلتمػػي بالعمػػل ادلؤسسػػي
رام أف مؤسسات اتجمتمػع ادلػدين يف ظلػو مطػرد إال أف العالقػات الشخصػية الزالػت ذات أعليػة . مشكلة احملسوبية

األمػػر كجماعػػات مرجعيػػة قتصػػادية  االتكػػتالت اليف البلػػد نتيجػػة السػػتفحاؿ الطائفيػػة والقبليػػة ونفػػوذ الػػدواوين و 
وأحيانػػا علػػى حسػػاب مبػػدأ  وعػػق حسػػابات سياسػػية تراعػػي تلػػك االعتبػػارات الػػوزراء  تػػارالػػ ي غلعػػل احلكومػػة 
العمػػل ادلؤسسػػي ودولػػة القػػانوف عػػمف مػػن أهػػم مقػػايي  ومؤ ػػرات  كػػل ذلػػك يقػػدح يف ظلػػو. الكفػػاءة والتخصػػص

ت ل ػػػل ادلعػػػاين والقػػػيم الوطنيػػػة يف النفػػػوس إيثػػػار ادلصػػػلحة العامػػػة والبعػػػد عػػػن اقيػػػق مصػػػلحة  خصػػػية بكسػػػاليب 
 .ملتوية

اػـر ادلػرأة مػن ادلشػاركة يف ) :نص علػىالػ ي يػ( ٔٔ)رز ادلعوقػات ادلعػوؽ رقػم وجاء يف ادلرتبة األخرية ألب
للداللػة وؽلكػن قػراءة هػ ا النتيجػة   .(ٙٗ.ٔ)واضلػراؼ معيػاري ( ٚٚ.ٕ)وحصػلت علػى متوسػط حسػايب ( الرأي

لتعلػػػيم ولكػػػن القػػػراءة األخػػػرى ت ػػػري اغلػػػايب يف اتجمتمػػػع لصػػػا  اإلنػػػاث وذلػػػك بسػػػبب ارتفػػػاع سػػػقأل اعلػػػى وجػػػود 
ما يكن األمػر عمػا زالػت بعػ  الفتيػات ػلػرمن نقص ادلهارة النقدية للواقع االجتماعي عمهرما تدؿ على للنتيجة 

قبػػل وجػػاء يف ادلرتبػػة . مػػن اختيػػار التخصػػص والػػزوج بػػل وحػػ  نػػوع ادلالبػػ  الػػب يلبسػػنها إال يف أيػػيق الظػػروؼ
( ٕٓ.ٖ)وحصػػلت علػػى متوسػػط حسػػايب ( يػػعأل الػػوازع الػػوط ) علػػى ص نوالػػ ي يػػ( ٙ)األخػػرية ادلعػػوؽ رقػػم 
مػػن منظػػور العينػػة يف هػػ ا ومػػن النتػػائج اإلغلابيػػة أف يػػعأل الػػوازع ال يشػػكل عائقػػا  (.ٙٗ.ٔ)واضلػػراؼ معيػػاري 

بنسػػبة ( ٚٙٔ)وأجػػاب بػػال أواعػػق ( ٕ.ٕٔ)بنسػػبة ( ٗٚٔ)الدراسػػة حيػػث صلػػد أف مػػن أجػػاب بػػال أواعػػق بشػػدة 
ثػػر مػػن أربعػػني بادلئػػة مػػن العينػػة ال تػػرى وجػػود يػػعأل يف االنتمػػاء الػػوط  وقػػد يعػػود ذلػػك إ  أي أف أك( ٖ.ٕٓ)

جتاسك الوحدة الوطنية الب تعريت يف بداية التسعينات مػن القػرف ادلايػي لتحػدي االحػتالؿ وقػدمت قاعلػة مػن 
 . األسرى ومئات من الشهداء

 ما سبل االرتقاء بالرتبية الوطنية ؟:  الثالثالسؤاؿ 



 ٖٓ 

 (ادلقرتحات)التكرارات وادلتوسطات احلسابية واالضلراعات ادلعيارية للمحور الثالث للدراسة  (٘)جدوؿ رقم 
     بشدة  أوافقال   أوافقال  ال أدري  أوافق أوافق بشدة  

 المتوسط %نسبة  تكرار  %نسبة  تكرار  %نسبة  تكرار  %نسبة  تكرار  %نسبة  تكرار   
االنحراف 
 المعياري

R1 571 69.5 169 20.6 48 5.8 9 1.1 15 1.8 4.57 0.81 

R2 561 68.3 204 24.8 30 3.7 7 0.9 10 1.2 4.60 0.72 

R3 618 75.3 144 17.5 27 3.3 14 1.7 9 1.1 4.66 0.73 

R4 614 74.8 145 17.7 29 3.5 18 2.2 6 0.7 4.65 0.72 

R5 551 67.1 188 22.9 44 5.4 18 2.2 10 1.2 4.54 0.80 

R6 466 56.8 228 27.8 72 8.8 27 3.3 19 2.3 4.35 0.94 

R7 538 65.5 200 24.4 46 5.6 20 2.4 8 1.0 4.53 0.79 

R8 495 60.3 244 29.7 48 5.8 16 1.9 9 1.1 4.48 0.79 

R9 391 47.6 256 31.2 117 14.3 37 4.5 11 1.3 4.21 0.94 

R10 575 70.0 161 19.6 50 6.1 17 2.1 9 1.1 4.57 0.79 

R11 555 67.6 186 22.7 51 6.2 8 1.0 11 1.3 4.56 0.77 

R12 542 66.0 185 22.5 55 6.7 16 1.9 12 1.5 4.52 0.83 

R13 632 77.0 120 14.6 30 3.7 13 1.6 17 2.1 4.65 0.81 

R14 322 39.2 202 24.6 119 14.5 93 11.3 75 9.1 3.74 1.33 

R15 546 66.5 203 24.7 35 4.3 19 2.3 9 1.1 4.55 0.78 

R16 523 63.7 226 27.5 42 5.1 10 1.2 10 1.2 4.53 0.76 

R17 654 79.7 102 12.4 33 4.0 11 1.3 12 1.5 4.69 0.74 

R18 566 68.9 114 13.9 73 8.9 36 4.4 22 2.7 4.44 1.01 

R19 588 71.6 165 20.1 37 4.5 5 0.6 17 2.1 4.60 0.79 

 
والػػ ي يػػنص ( ٚٔ)ازت علػػى أكثػػر تكييػػد مػػن العينػػة جػػاء يف ادلرتبػػة األوا مقػػرتح رقػػم لػػب حػػادلقرتحػػات ا

وهػ ا (  ٗٚ.ٓ)واضلػراؼ معيػاري ( ٜٙ.ٗ)متوسط حسػايب ( ويع الشخص ادلناسب يف ادلكاف ادلناسب)على 
مػػػرورة انتقػػػاء مستشػػػرية شلػػػا غلعػػػل ادلػػػواطن يشػػػعر ب( واحملسػػػوبية)النتيجػػػة تتسػػػق مػػػع رأي العينػػػة مػػػن أف الواسػػػطة 

وجػػػاء يف ادلرتبػػػة . الشػػػخص ادلناسػػػب للمكػػػاف ادلناسػػػب بعيػػػدا عػػػن اتجمػػػامالت االجتماعيػػػة واحلسػػػابات السياسػػػية
(  ٙٙ.ٗ)متوسػػػط حسػػػايب ( تػػػوعري اخلػػػدمات الالزمػػػة للمػػػواطنني )والػػػ ي يػػػنص علػػػى (  ٖ) الثانيػػػة مقػػػرتح رقػػػم 
طنني بعػدـ كفايػة وجػودة اخلػدمات ادلتػوعرة حاليػا وهػ ا النتيجػة تػدؿ علػى  ػعور ادلػوا( ٖٚ.ٓ) واضلراؼ معياري 

احملاعظػة )والػ ي يػنص علػى ( ٗ)وجاء يف ادلرتبة الثالثة مقرتح رقم . وأف احلاجة للتمتع باحلقوؽ مع األعلية مكاف
وجػاء يف ادلرتبػة األخػرية مقػرتح رقػم ( ٕٚ.ٓ)واضلراؼ معيػاري ( ٘ٙ.ٗ)متوسط حسايب ( على ادلمتلكات العامة

واضلػػراؼ ( ٗٚ.ٖ)متوسػػط حسػػايب ( إعطػػاء ادلػػرأة حقهػػا يف تقلػػد ادلناصػػب ادلختلفػػة)لػػ ي يػػنص علػػى وا( ٗٔ)
تقريػػػر التنميػػػة اإلنسػػػانية العربيػػػة للعػػػاـ وراػػػم أف جتكػػػني ادلػػػرأة مطلػػػب عػػػريب أصػػػيل تنػػػادي بػػػه ( ٖٖ.ٔ)معيػػػاري 
ال تعطػػي هػػ ا األمػػر حقػػه زلػػل الدراسػػة إال أف العينػػة ( ٕ٘ٓٓ) "ضلػػو هنػػوض ادلػػرأة يف الػػوطن العػػريب"ـ  ٕ٘ٓٓ

واتجمتمػػػع الكػػػويب يف . وسػػػبق أف أ ػػػرنا أف الثقاعػػػة ال كوريػػػة هػػػي ادلهيمنػػػة إ  حػػػد كبػػػري علػػػى بنيػػػة اتجمتمػػػع العػػػريب
جػػدا نالػػت قبػػل عػػرتة قصػػرية مرحلػػة انتقاليػػة عبعػػد أف اسػػتبعدت ادلػػرأة لفػػرتة طويلػػة عػػن ادلواقػػع القياديػػة السياسػػية 

وتنميػػػة الوقػػػت  هػػػ ا سػػػيحتاج إ بشػػػكل أكػػػرب و  (السياسػػػي)ي ألسػػػري واتجمتمعػػػدورهػػػا ا لتمػػػارسالقػػػانوين  حقهػػػا
 اإذ ح  يعتاد اتجمتمػع علػى مفهػـو جتكػني ادلػرأة وحػ  تتبػوأ مكاهنػا يف رللػ  األمػةالثقاعة وتطعيمها بقيم جديدة 
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العقليػة التقليديػة عرام أف القانوف الكويب بعد تعديله األخري يسمأ للمرأة بدخوؿ اتجملػ  إال أف . كانت مؤهلة
وادلطلػػع علػى ادلشػػهد الثقػػايف ادلعاصػر يػػدرؾ أف عػػددا قلػػيال  .وقػػد يسػت رؽ األمػػر وقتػػا اػري قصػػري اػوؿ دوف ذلػػك

 .من النسوة قد يصلن تجمل  األمة عمازالت الثقاعة ادلعاصرة تتممن معوقات قاهرة يف ه ا ادلممار
متوسػػط ( تنميػػة معػػارؼ الفػػرد سياسػػيا)نص علػػى والػػ ي يػػ( ٜ)وجػػاء يف ادلرتبػػة قبػػل األخػػرية مقػػرتح رقػػم 

وهػػ ا النتيجػػة رمػػا تػػدؿ علػػى عػػدـ وجػػود وعػػي كبػػري لػػدى العينػػة (. ٜٗ.ٓ)واضلػػراؼ معيػػاري ( ٕٔ.ٗ)يب حسػػا
وهػػ ا  .بكعليػػة التنميػػة الفكريػػة ادلسػػتمرة للمجتمػػع ادلعػػريف يف عصػػر ادلعلومػػات وادلواطنػػة العادليػػة والتجديػػد الرتبػػوي

 .بب من أسباب يعأل ادلشاركة السياسية لدى العينةالنتيجة تكشأل عن س
 ما مدى تطابق واختالؼ الرؤى الوطنية بني ال كور واإلناث؟:  الرابع السؤاؿ

 اختبار ت للفروؽ بني ادلتوسطات حملاور الدراسة مع اجلن  (ٙ)جدوؿ رقم 
     ( ٓٗ٘) إناث  ( ٜٕٚ) ذكور   

 الداللة  قيمة ؼ  ضلراؼ ادلعياري اال ادلتوسط  االضلراؼ ادلعياري ادلتوسط  

 0.00 34.01 0.36 4.29 0.58 4.36 ادلقومات 

 0.00 14.53 1.02 3.35 1.17 3.13 ادلعوقات

 0.00 23.12 0.44 4.53 0.68 4.44 ادلقرتحات 

ري إ  وجػػود عػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػني بنػػود هػػ ا ادلت ػػ( ٙ) يشػػري اجلػػدوؿ رقػػم  T-Testبػػالنظر إ  نتػػائج 
ى أكثػػػر مواعقػػػة علػػػ( ٖٙ.ٗ) (ادلتوسػػػط )صلػػػد أف الػػػ كور   احملػػػور األوؿ ادلتعلػػػق بادلقومػػػاتيف. علػػػى مجيػػػع احملػػػاور

وقػػػد يعػػػود ذلػػػك إ  حداثػػػة عهػػػد اإلنػػػاث بالعمػػػل السياسػػػي مقارنػػػة  (.ٜٕ.ٗادلتوسػػػط )مػػػن اإلنػػػاث ادلقومػػػات 
مػػور ادلناسػػبات وادلنػػاظرات السياسػػية علديػػه بالػػ كور وألف الػػ كر يف اتجمتمعػػات العربيػػة أكثػػر حريػػة عباسػػتطاعته ح

بينمػا النتيجػة يف احملػور الثػاين ادلتعلػق بادلعوقػات صلػد أف اإلنػاث . وعي سياسي أكرب بكساسيات احلياة الدؽلقراطية
وك لك بالنسػبة للمحػور الثالػث ادلقرتحػات صلػد أف ( ٖٔ.ٖادلتوسط )أكثر مواعقة من ال كور ( ٖ٘.ٖادلتوسط )

سػػري هػػ ا النتيجػػة نػػابع مػػن قػػد يكػػوف تف (.ٗٗ.ٗادلتوسػػط )أكثػػر مواعقػػة مػػن الػػ كور ( ٖ٘.ٗوسػػط ادلت)اإلنػػاث 
 ػػعور النسػػاء بصػػفة أكػػرب بادلعوقػػات الػػب تواجهػػه اتجمتمػػع كوهنػػا امػػرأة تػػرى أثػػر التعصػػب الػػدي  والقبلػػي وحرمػػاف 

دخػػوؿ اجلامعػػة أـ )ار  صصػػها ادلػػرأة مػػن ادلشػػاركة يف الػػرأي وقػػد تعػػاين هػػي بػػ اهتا األثػػر السػػلك لػػ لك يف اختيػػ
وهػ ا ينسػحب . واريها جتػ  حياهتػا أكثػر عوعيهػا هبػا أكػرب( ادلعوقات)أو زواجها وه ا ادلشكالت ( اذليئة العامة

حريػة على عهمها للمقرتحات بصػورة أدؽ كوهنػا تلمػ  أعليػة هػ ا ادلقرتحػات يف توسػيع نطػاؽ احلريػات ال سػيما 
 .ادلرأة
 

 ؟حسب جنسية أعراد العينة طابق واختالؼ الرؤى الوطنية ما مدى ت: اخلام السؤاؿ 
 طلبة يف احملاور الثالثة للدراسةادلتوسطات واالضلراعات ادلعيارية دلت ري جنسية ال (ٚ)جدوؿ رقم 
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 اختبار ت للفروؽ بني ادلتوسطات حملاور الدراسة مع اجلنسية 
     ( ٚٔٔ) اري كويب   ( ٓٓٚ) كويب   

 االضلراؼ ادلعياري  ادلتوسط  راؼ ادلعيارياالضل ادلتوسط  

قيمة 
 الداللة  ؼ 

 0.00 13.77 0.60 4.22 0.42 4.33 ادلقومات 

 0.79 0.07 1.09 3.30 1.08 3.27 ادلعوقات

 0.00 13.51 0.66 4.39 0.51 4.52 ادلقرتحات 

بػني اسػتجابات ية تبػني وجػود عػروؽ ذات داللػة إحصػائ( ٚ)كما تظهر من جدوؿ رقم   T-Testنتائج 
وصلػد أف الكػويتيني أكثػر مواعقػة علػى احملػور األوؿ  .الطلبة الكويتيني واري الكويتيني على احملورين األوؿ والثالػث 

ويعلل التوجه السابق للعينة أف بنود ادلقومات خصوصا وادلعوقػات علػى وجػه العمػـو ذات صػلة بالعمػل  .والثالث
بط بصػورة وثيقػة يف حيػاة تك بالعػادات والتقاليػد الكويتيػة وهػي بنػود ال تػر التطوعي وارتداء اللباس الوط  والتمسػ

يف بنود زلور ادلعوقات نظرا للمشػرتكات بالػدوؿ ( الكويتيوف واريهم)وتظل نقطة تقارب الفريقني . اري الكويتيني
كمػا أف ري والطػائفي  العربية متقاربة يف عللها عمازاؿ اياب اتجمتمع ادلؤسسي ادلدين يش ب عليهػا التفكػري العشػائ

تكػػاد أف تكػػوف متقاربػػة إف ا تكػػن يف ...( إهػػدار ادلػػاؿ العػػاـ –تقليػػد كػػل مػػا هػػو جديػػد )األمػػراض االجتماعيػػة 
 .معظمها متطابقة

 ؟حسب احلالة االجتماعية ألعراد العينة ما مدى تطابق واختالؼ الرؤى الوطنية : السادس السؤاؿ 
 ادلعيارية دلت ري احلالة االجتماعية مع احملاور الثالثة ادلتوسطات واالضلراعات( ٛ)جدوؿ رقم 

 اليل التباين بني زلاور الدراسة مع احلالة االجتماعية
     (  ٕٔ) خرى أ ( ٗٛ٘) أعزب   ( ٕٗٔ) متزوج   

 ادلتوسط االضلراؼ ادلعياري  ادلتوسط  االضلراؼ ادلعياري ادلتوسط  

االضلراؼ 
 ادلعياري

قيمة 
 الداللة ؼ 

 0.04 3.31 0.47 4.15 0.40 4.34 0.56 4.27 ادلقومات 

 0.48 0.74 1.11 3.48 1.08 3.25 1.06 3.32 ادلعوقات

 0.30 1.22 0.52 4.33 0.50 4.51 0.62 4.49 ادلقرتحات 

 
توجػػػد عػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػني احلالػػػة االجتماعيػػػة للطلبػػػة ( ٛ)وؿ رقػػػم ديتبػػػني مػػػن جػػػ T-Testنتػػػائج 

ادلتوسػػػط )أكثػػػر مواعقػػػة علػػػى ادلقومػػػات مػػػن عئػػػة ادلتػػػزوجني ( ٖٗ.ٗادلتوسػػػط )صلػػػد أف عئػػػة العػػػزاب إذ وادلقومػػػات 
يرجػػع ذلػػك إ  أف البنػػود ادلػػ كورة يف  قػػد .واألمػػر نفسػػه تقريبػػا يف ادلعوقػػات (٘ٔ.ٗادلتوسػػط )واألخػػرى ( ٕٚ.ٗ
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قػـو ال ت ةاز معامالتػه حيػث ادلتزوجػاالستبانة أكثر مناسبة لقدرات األعزب عاألعزب ؽلتلك وقتا أكثػر للقيػاـ بمصلػ
الدراسػية وأحيانا يسػاعدها يف اصلػاز معامالهتػا ) نيابة عن زوجتهعالزوج االبا يقـو ب لك  ابنفسه امعامالهتاصلاز ب

كمػػػا أف شلارسػػػة العمػػػل  بػػػالقوانني ومتابعػػػة اإلعػػػالـ   وكػػػ لك احلػػػرص علػػػى معرعػػػة اجلديػػػد ( حػػػ  داخػػػل كليتهػػػا
بينمػا يقبػل العػزاب علػى ذلػك بػل  يقػل عنػد بعػ  ادلتػزوجنياحتفػاالت ادلناسػبات الوطنيػة  وادلشػاركة يفالتطوعي 

إذا أخػ نا يف عػني  .مػن كػل عػاـ قد يبال وف يف التعبػري عػن عػرحتهم كمػا هػو مالحػظ يف الكويػت يف  ػهر عربايػر
أعمػػل يف كثػػري مػػن االعتبػػارات كػػل تلػػك البنػػود عػػمف عئػػة العػػزاب قػػد تكػػوف أقػػدر علػػى تطبيػػق ادلقومػػات علػػى ضلػػو 

 .احلاالت ادل كورة
 ؟حسب السنة الدراسية ألعراد العينة ما مدى تطابق واختالؼ الرؤى الوطنية : السابع السؤاؿ 

 ادلتوسطات واالضلراعات ادلعيارية دلت ري السنة الدراسية مع احملاور الثالثة  (ٜ)جدوؿ رقم 
      اليل التباين بني زلاور الدراسة مع السنة الدراسية

     ( ٚٔ) الرابعة  (  ٚٓٔ) الثالثة  ( ٜٕٚ) الثانية   ( ٜٖٗ) األو    

 ادلتوسط  

االضلراؼ 
 ادلتوسط  ادلعياري

االضلراؼ 
 ادلتوسط ادلعياري 

االضلراؼ 
 ادلتوسط ادلعياري

االضلراؼ 
 الداللة قيمة ؼ  ادلعياري

 0.00 9.73 0.67 3.97 0.52 4.24 0.41 4.26 0.43 4.39 ادلقومات 

 0.00 9.44 1.06 3.40 0.95 3.46 0.97 3.47 1.15 3.07 ادلعوقات

 0.00 7.36 0.60 4.01 0.63 4.39 0.47 4.51 0.53 4.54 ادلقرتحات 

لثالثػة وجػود عػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػني مت ػري السػنة الدراسػة واحملػاور ا( ٜ) يتمأ من جدوؿ رقم 
ور صلػػػد السػػػنة الثانيػػػة أكثػػػر يف احملػػػ األوؿ والثالػػػث يف حػػػني قػػػة يف احملػػػورينللدراسػػػة وصلػػػد السػػػنة األو  أكثػػػر مواع

قػػد يعػػود ذلػػك إ  أف ادلقػػررات الدراسػػية أقػػل تركيػػزا مػػن ادلنػػاهج الدراسػػية يف الثانويػػة العامػػة ولقػػد أكػػدت  .الثػػاين
دا علػػػى يػػػرورة وأكػػػاألساسػػػية دراسػػػة نصػػػار والرويشػػػد علػػػى وجػػػود يػػػعأل يف ادلقػػػررات الدراسػػػية يف كليػػػة الرتبيػػػة 

وتشػػري األرقػػاـ إ  أف السػػنة الثانيػػة أكثػػر مواعقػػة يف احملػػور الثػػاين حيػػث أف . تطعػػيم ادلػػنهج مفػػاهيم الرتبيػػة الوطنيػػة
قمػايا اتجمتمػع وال  ػك أف اخلػربة اتجمتمعيػة والػوعي العػاـ يف السػنة الدراسػية ا لطلبة السػنة األو  نسػبيا أقػل إدراكػ

 .ا وعمقا شلا يؤدي إ  زيادة نسبة التواعقالثانية وما عوقها أكثر نمج
 ؟حسب منطقة السكن ألعراد العينة ما مدى تطابق واختالؼ الرؤى الوطنية : الثامن السؤاؿ 

 ادلتوسطات واالضلراعات ادلعيارية دلت ري منطقة السكن مع احملاور الثالثة (ٓٔ)جدوؿ رقم 
 اليل التباين بني زلاور الدراسة مع منطقة السكن

  
 (ٙ٘ٔ) األمحدي  (  ٖٗٔ) اجلهراء  ( ٕٗٔ) حوا   (ٖٕٔ) العاصمة 

مبارؾ الكبري 
(ٕٔٙ) 

 ( ٙ٘ٔ) الفروانية 
    

 الداللة قيمة االضلراؼ  ادلتوسطاالضلراؼ  ادلتوسطاالضلراؼ  ادلتوسطاالضلراؼ  ادلتوسطاالضلراؼ  ادلتوسط االضلراؼ  ادلتوسط  
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 ؼ ادلعياري ادلعياري ادلعياري ادلعياري ادلعياري  ادلعياري

 0.34 1.14 0.37 4.36 0.50 4.25 0.38 4.33 0.50 4.32 0.43 4.34 0.53 4.28 ادلقومات 

 0.30 1.20 1.06 3.16 1.10 3.34 1.08 3.35 1.11 3.17 0.96 3.40 1.14 3.25 ادلعوقات

 0.53 0.83 0.63 4.46 0.56 4.45 0.41 4.55 0.56 4.47 0.45 4.52 0.56 4.52 ادلقرتحات 

نػػػه ال توجػػػد عػػػروؽ ذات داللػػػة أ ANOVAيتمػػػأ مػػػن اليػػػل التبػػػاين ( ٓٔ) بػػػالنظر إ  جػػػدوؿ رقػػػم 
وه ا النتيجة ؽلكن عزوها إ  ص ر الرقعػة اجل راعيػة لدولػة  .إحصائية بني مت ري ادلنطقة السكنية مع احملاور الثالثة

ونتػػائج دراسػػتنا  .اؾ اليػػومي والتواصػػل االجتمػػاعيل التباينػػات نظػػرا لالحتكػػشػػرتكات وتقػػالكويػػت حيػػث تػػزداد ادل
تتػػواءـ مػػع طبيعػػة ادلنطقػػة  حيػػث وجػػدت اختالعػػات( ـ ٕٓٓٓ)ؿ ووخػػروف احلاليػة ال تتفػػق مػػع نتػػائج دراسػػة هػػال

 .ستبانةولعل ذلك مرجعه بنود اال (ٕ٘ٔص )
 
 النتائجخالصة 
إليػػػه    يف وطنػػػه الػػػ ي ينتمػػػيوتشػػػكيل هويتػػػه ليكػػػوف عمػػػوا عػػػامال لفػػػردادلػػػراد برتبيػػػة ادلواطنػػػة إعػػػداد ا .ٔ

إف احلفاظ على أمن البلد والبيئة واحرتاـ القوانني مػن أهػم القػيم السياسػية  .ويداعع عنه  وػلاعظ عليه
ساسػية يتفق طلبة كليػة الرتبيػة األ. يف أذهاف طلبة الرتبية األساسية وهي مقومات وثوابت تكفل احلياة

 .الواجباتزج بني احلقوؽ و على أف مفهـو ادلواطنة ؽل

احلة مػػن منظػػور طلبػػة كليػػة الرتبيػػة األساسػػية حػػوؿ مفهػػـو كػػزت أعلػػى نسػػب مقومػػات ادلواطنػػة الصػػتر   .ٕ
وبػػػاضلراؼ معيػػػاري مقػػػدارا ( ٓٚ.ٗ)حيػػػث بلػػػي ادلتوسػػػط احلسػػػايب لػػػه ( الػػػدعاع عػػػن الػػػوطن وسػػػالمته)
ى أدب النسػب علػ حصل( على توا ادلناصب القيادية اإلؽلاف بقدرة ادلرأة) بند يف حني أف(. ٘ٙ.ٓ)

 (.ٗٗ.ٔ)وباضلراؼ معياري مقدارا ( ٕٖ.ٖ)حيث بلي ادلتوسط احلسايب له 
يػعأل )جاءت أبرز ادلعوقات الب تواجه الرتبية الوطنية حديثا من منظػور طلبػة كليػة الرتبيػة األساسػية  .ٖ

 وبػػاضلراؼ معيػػاري( ٖٛ.ٖ)حيػػث بلػػي ادلتوسػػط احلسػػايب لػػه ( الرقابػػة علػػى أداء ادلؤسسػػات احلكوميػػة
وجػػػاءت يف ادلرتبػػػة األخػػػرية .   جػػػاء بنػػػد االهتمػػػاـ بالثقاعػػػات األخػػػرى   الواسػػػطة(. ٓٗ.ٔ)مقػػػدارا 

وبػاضلراؼ معيػاري مقػػدارا ( ٚٚ.ٕ)حيػث بلػي ادلتوسػط احلسػايب لػه ( اػـر ادلػرأة يف ادلشػاركة يف الػرأي)
 . شلا يعك  عدـ ويوح إ كالية ادلرأة وعدـ إدراؾ يرورة جتكينها رلتمعيا( ٙٗ.ٔ)

ويػػع الشػػخص )سػػبل االرتقػػاء بالرتبيػػة الوطنيػػة مػػن منظػػور طلبػػة كليػػة الرتبيػػة األساسػػية هػػو مػػن وكػػاف  .ٗ
وبػػػاضلراؼ معيػػػاري مقػػػدارا  (ٜٙ.ٗ)حيػػػث بلػػػي ادلتوسػػػط احلسػػػايب لػػػه  (ادلناسػػػب يف ادلكػػػاف ادلناسػػػب

حيػث بلػي  (إعطػاء ادلػرأة حقهػا يف تقلػد ادلناصػب ادلختلفػة)وجاء يف ادلرتبة األخرية مقػرتح   ( ٖٚ.ٓ)
تؤكػػػد قلػػػة  وهػػػ ا النتيجػػػة (ٜٗ.ٓ)وبػػػاضلراؼ معيػػػاري مقػػػدارا ( ٗٚ.ٖ)مقػػػدار ادلتوسػػػط احلسػػػايب لػػػه 
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يف أذهػػػاف الطلبػػػة عالدسػػػتور دؿ علػػػى عػػػدـ ويػػوح مقاصػػػد الدسػػػتور الكػػويب الػػوعي بقمػػػايا ادلػػػرأة وتػػ
 .ي رس ويكرس ادلساواة والعدالة بني اجلنسني

ور واإلنػاث علػى مجيػع احملػاور عمػن جانػب ادلقومػات صلػد ظهرت عروؽ ذات داللة إحصائية بني الػ ك .٘
أمػا يف زلػور ادلعوقػات وادلقرتحػات عنجػد أف اإلنػاث أكثػر مواعقػة  ثر مواعقة من اإلنػاث أف ال كور أك
 . من ال كور

 يعاين الطلبة من يعأل الثقة بقدرات ادلرأة القياديػة حيػث حصػلت البنػود اخلاصػة بػادلرأة أدب النسػب .ٙ
 .اوريف مجيع احمل

( ٘ٗ.ٖ)جػػػاء احلػػػرص علػػػى ادلشػػػاركة السياسػػػية يػػػمن ادلرتبػػػة قبػػػل األخػػػرية إذ بلػػػي ادلتوسػػػط احلسػػػايب  .ٚ
 .واعية ودقيقةوه ا مؤ ر ػلتاج إ  معاجلة  (ٙٔ.ٔ)واضلراؼ معياري 
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 التوصيات 
 

أكثػػػػر غلػػػػب أف تقػػػػـو مؤسسػػػػات اإلعػػػػالـ بتعميػػػػق وتطبيػػػػق وإثػػػػراء مفهػػػػـو الوطنيػػػػة وادلواطنػػػػة بطريقػػػػة  .1
 .عيةمويو 

تطبيػػػق خالصػػػة الدراسػػػات األكادؽليػػػة واألحبػػػاث الفكريػػػة وادلػػػؤجترات التخصصػػػية واحللقػػػات النقا ػػػية  .2
اخلاصػػػة بقمػػػايا اذلويػػػة الوطنيػػػة واويػػػل توصػػػياهتا ومقارباهتػػػا النظريػػػة إ  واقػػػع ملمػػػوس ومنهجيػػػات تطبيقيػػػة مػػػع 

 .سياسيا شباباألدب العريب يف توسيع مدارؾ الروائع و   استثمار الفكر الرتبوي 

براز دور الشخصيات التارؼلية الب لعبػت دورا على إيف مقرراهتا وأنشطتها أف ارص الكليات الرتبوية  .3
وعبػدالعزيز الر ػيد  وعبػدا  خلػأل   مثل يوسأل بػن عيسػى القنػاعي يف دولة الكويت التعليم  هاما يف مسرية 

مػػع بيػػاف تطػػور  وعبػػدالعزيز حسػػني  جلػػابر الصػػباحوالشػػيخ عبػػدا  ا مػػرمي الصػػا   وعائشػػة األزمرييػػة الػػدحياف  
إف اإلرث التػػػارؼلي الكػػػويب ػلتػػػاج إ  جهػػػود ادلػػػربني ونظػػػرات البػػػاحثني . النظػػػاـ التعليمػػػي والػػػدروس ادلسػػػتفادة

 .الستلهاـ العرب منها وترسيخ ال ات الكويتية

. عتبػػارا مػػن مقومػػات ادلواطنػػةأف يعتػػ  ادلعلمػػوف بانتقػػاء عبػػاراهتم وتبجيػػل مكانػػة الل ػػة العربيػػة عمليػػا وا .4
مػػػن يػػػرورات الرتبيػػػة والتعلػػػيم يف عادلنػػػا العػػػريب علػػػى اسػػػتخدامها بالل ػػػة العربيػػػة وتشػػػجيعهم اجلميػػػع إف ابيػػػب 
 .واإلسالمي

مػػا أف خػػربات ادلػػرأة السياسػػية حديثػػة العهػػد بالعمػػل الربدلػػاين عػػمف كليػػة الرتبيػػة األساسػػية مطالبػػة بعقػػد  .5
علػى الالزمة دلمارسة العمل السياسي وتشػجيعهن  اتؼ تزويدهن بادلعارؼ وادلهار دورات مكثفة للطالبات هبد

 .وزيادة الثقة بقدرات ادلرأة القيادية نتخاب والرت يأ على أس  مويوعيةشلارسة حق اال
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 العربية المراجع
: موقع احملدث .مسند اإلماـ أمحد(. ـٜٕٓٓ -هػ  ٖٓٗٔ)ابن حنبل  أمحد 

http://www.muhaddith.org 
. يف تنمية ادلواطنة دور ادلقررات الدراسية للمرحلة الثانوية( هػ ٕ٘ٗٔ)أخمر  عايزة بنت زلمد بن حسن 

 (.الرتبية وادلواطنة)دراسة مقدمة إ  اللقاء الثالث عشر لقادة العمل الرتبوي 
ادلملكػػػة العربيػػػػة ادلواطنػػػة والوحػػػػدة الوطنيػػػة يف يف . يف معػػػىن الوحػػػػدة الوطنيػػػة(. ـٕٛٓٓ)وؿ محػػػادة  حسػػػن 

 .مؤسسة االنتشار العريب:   لبنافٔط. تقدمي وإعداد زلمد زلفوظ ووخروف. عكر ونقد: السعودية
:   الكويػػتٔط. (ادللتقػػى السػػادس)مػػنهج السػػراج ادلنػػري (. ـٕٚٓٓ -هػػػ  ٕٛٗٔ)األمانػػة العامػػة لةوقػػاؼ 

 .إدارة الدراسات اإلسالمية: وزارة األوقاؼ والشئوف اإلسالمية
  سػوريا  ٔط. ترمجػة أمحػد رمػو. أس  التعامل واألخالؽ للقػرف احلػادي والعشػرين(. ٕٕٓٓ)   جوف باين

 .دار عالء الدين
 ".ملأل مل ـو"التجديد اإلسالمي : رئي  جامعة األزهر أمحد الطيب(. ٜٕٓٓ -هػ ٖٓٗٔ)بدر  علي 

 . الكويت. عرباير ٖٔاجلمعة . السنة الثالثة -ٜٔٛٓٔ  السنة الرأي
برنػػػامج األمػػػم . "ضلػػػو هنػػػوض ادلػػػرأة يف الػػػوطن العػػػريب"ـ  ٕ٘ٓٓالتنميػػػة اإلنسػػػانية العربيػػػة للعػػػاـ تقريػػػر 
 .ادلتحدة اإلظلائي

 .وزارة الرتبية:   الكويت ٔط. ـٕٛٓٓ-ٕٗٓٓالتقرير الوط  لتطوير التعليم يف دولة الكويت 
 -زلـر. ٕٔ٘العدد . ميالوعي اإلساليف . ثقاعة النقد ال ايت(. ـٜٕٓٓ -هػ  ٖٓٗٔ)تليمة  عصاـ 

 .وزارة األوقاؼ والشئوف اإلسالمية: الكويت. ديسمرب
 .الدار الثقاعية للنشر:   القاهرةٔط. مفاهيم عصرية(. ـٕٚٓٓ -هػ  ٕٛٗٔ)ثروت  زلمد 

دراسة اليلية نقدية : العقل األخالقي العريب(: ٗ)نقد العقل العريب (. ـ ٕٙٓٓ)اجلابري  زلمد عابد 
 . مركز دراسات الوحدة العربية:   بريوتٕط. الثقاعة العربية لنظم القيم يف

 .الكويت  ٔط .اخلطة اإلسرتاتيجية جلمعية ادلعلمني الكويتية(. ـٕٙٓٓ)مجعية ادلعلمني الكويتية 
. ٔجدور مدرسة التعليم األساسي يف اقيق مبادئ التنمية ادلستدامة(. ـٕٛٓٓ)مجيل  زلمد السيد 

 .ة للرتبية والثقاعة والعلـوادلنظمة العربي: تون 
  ٖٓٙ  العػدد  العػريبيف رللػة . مفهػـو احلريػة يف الفكػر العػريب(. ـٜٕٓٓ -هػ  ٖٓٗٔ)اجلنحاين  احلبيب 

 .وزارة اإلعالـ: الكويت. ٜٕٓٓعرباير 
النسػػػاء يف . التحػػػديث والدولػػػة واألسػػػرة يف دراسػػػات عػػػن نسػػػاء الشػػػرؽ األوسػػػط(. ـٕٚٓٓ)حػػػامت  مرعػػػت 

جوديػػػػػث تػػػػػاكر  و ماراريػػػػػت : تػػػػػكليأل. عصػػػػػوؿ يف التػػػػػاريخ االجتمػػػػػاعي: شػػػػػرؽ األوسػػػػػط احلػػػػػديثوالنػػػػػوع يف ال
 (.القراءة للجميع)مكتبة األسرة : القاهرة . ترمجة أمحد علي بدوي. تقدمي إدموند بريؾ الثالث.مريوذر
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. لة ادلعرعةيف رل. أساليب تعزيز تربية ادلواطنة عرب التنسيق والشراكة(. ـ ٕٙٓٓ -هػ  ٕٚٗٔ)حامد  زلمد 
 http://www.almarefah.com/article.php?id=698 :موقع ادلعرعة: السعودية

مكتبػػػػة  :عمػػػػافٔط. الرتبيػػػػة الوطنيػػػػة(. ـٕٚٓٓ -هػػػػػ ٕٛٗٔ)احلمػػػػود  رنػػػػا سػػػػعد   وصلػػػػادات  عبدالسػػػػالـ 
 .اتجمتمع العريب 

 -ٖٕٗـ  من  ٕٛٓٓصيأل . رللة احلداثةيف . الرتبية الوطنية والتنشئة ادلدنية(. ـٕٛٓٓ)خطار  أديب 
 . بريوت. ٖٕ٘

جريػدة . أصوؿ النظرة الدونية للدؽلقراطية يف رلتمعات الشرؽ األوسط التقليديػة(. ـٕٛٓٓ)الدعمي  زلمد 
 .ـٕٛٓٓأاسط   ٖٕ  ٘ٗٙٓٔ  العدد الراي

 .دار رلدالوي:   األردفٔط. خصية العربيةنقد الش(. ـ ٕٗٓٓ)ذينات  خلأل عبدا  

:   بريوتٔط. دراسات يف الرتبية اإلسالمية والشخصية الوطنية(. ـٕٜٛٔهػ  ٕٓٗٔ)رابأ  تركي 
 .ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع

يف . مشروع كياف عريب وحدوي هنموي حماري ذو أبعاد إنسانية(. ـٕٛٓٓ)الرمحوف  أمحد عوض 
 . مركز دراسات الوحدة العربية:   بريوتٔط. أزمة االندماج والتفكيك: الوطنية ادلعاصرالدولة 

ادلركػػز القػػومي : القػػاهرة. ترمجػػة دريػػ  خشػػبة وعبػػدالكرمي أمحػػد. ضلػػو عػػاا أعمػػل(. ـٕٚٓٓ)رسػػل  برترانػػد 
 .للرتمجة

عػػػػريب اجلديػػػػد الواقػػػػع العصػػػػر اليف . الرتبيػػػػة وإعػػػػادة تشػػػػكيل الػػػػوعي العػػػػريب(. ـ ٕ٘ٓٓ)مػػػػد جػػػػواد زلريػػػػا   
. دولػػػة الكويػػػت –ـ  ٕٗٓٓينػػػاير  ٚ-٘أحبػػػاث ومناقشػػػات نػػػدوة مهرجػػػاف القػػػرين الثقػػػايف العا ػػػر . والتحػػػديات
اتجمل  الوط  للثقاعػة والفنػوف : الكويت(. التحدي الثقايف والرتبوي واإلعالمي –التحدي السياسي )اجلزء األوؿ 

 .وا داب
سلفية الرتبية أـ مستقبلية اإلنساف يف سباؽ األمم : الرتبية والعااالعرب و (. ـ ٕ٘ٓٓ)ريا  زلمد جواد 

 .اجلمعية الكويتية لتقدـ الطفولة العربية: الكويت. إ  مواقع القوة
مركز دراسات :   بريوتٔط. اإلصالح الرتبوي العريب خارطة الطريق(. ـٕٙٓٓ)ريا  زلمد جواد 

 . الوحدة العربية
سلاطر التعليم األجنك على هويتنا الثقاعية وقيم (. ـٕٚٓٓ -هػ ٕٛٗٔ)رمماف   بثينة عبدالرؤوؼ 

 . دار الفكر العريب:   القاهرة ٔط.  ادلواطنة واالنتماء
 .دار الطليعة: بريوت  ٕمسري كـر  ط: ترمجة. ادلوسوعة الفلسفية(. ـ ٕٙٓٓ)روزنتاؿ  ويودين 

يف جريدة . صلن على جواز إال مواعقة الزوجالنساء ادلتزوجات ال ػل(. ـٜٕٓٓ -هػ ٖٓٗٔ)زكريا  أمحد 
 . الكويت. عرباير ٕٔاخلمي  . ٛٗالسنة  ٕٖٖٙ-ٙٛٛٔٔالعدد : الوطن

http://www.almarefah.com/article.php?id=698
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ورقػػة مقدمػػة إ  . السياسػػة ورؤيػػة الدولػػة وانعكاسػػاهتا علػػى التعلػػيم يف دولػػة(. ـٕٕٓٓ)الزميػػع   علػػي عهػػد 
مػػػأ مشػػػروع وطػػػ  لتطػػػوير التعلػػػيم بدولػػػة ماليف . احللقػػػة النقا ػػػية حػػػوؿ مشػػػروع تطػػػوير التعلػػػيم بدولػػػة الكويػػػت

 .مجعية ادلعلمني الكويتية: الكويت. الكويت
  ٖٓٙ  العػػػدد  العػػػريبيف رللػػػة . الليرباليػػػة عكػػػرا وشلارسػػػة(. ـٜٕٓٓ -هػػػػ  ٖٓٗٔ)سػػػعيدوين  ناصػػػر الػػػدين 

 .وزارة اإلعالـ: الكويت. ٜٕٓٓعرباير 
العدد . الوعي اإلسالمييف . اخلليفة والرعيةالعقد االجتماعي بني (. ـٜٕٓٓ -هػ  ٖٓٗٔ)سلطاف  زبري 

 .وزارة األوقاؼ والشئوف اإلسالمية: الكويت. ديسمرب -زلـر. ٕٔ٘
ضلو إقامة رلتمػع " 2003 لعاـ العربية اإلنسانية التنمية لتقرير نسوية قراءة(. ـٕٗٓٓ)السلطة الوطنية الفلسطينية 

 .وزارة  ئوف ادلرأة. "ادلعرعة
كليات ادلعلمني يف تدعيم الوالء الوط  لدى طالهبا يف   دور( . ـٜٜٛٔ)ن سعد السليماف  سليماف ب
 (.ٚٗ)  ٜٜٛٔ  الكويت    اتجملة الرتبوية. ادلملكة العربية السعودية 

 ٖٕاجلمعػػػة  ٖٖ٘ٓٔالعػػػدد :  جريػػػدة الػػػراييف . مفهػػػـو ادلواطنػػػة (. ـٕٛٓٓ -هػػػػ  ٜٕٗٔ) ػػػاكر  هػػػاين 
 .الكويت. مايو

:   عمافٔط. يف اجتماعيات الرتبية ادلعاصرة(. ٜٕٓٓ -هػ  ٖٓٗٔ)  ووخروف  الشخيك  علي السيد
 .دار الفكر

دار الفكر :   الكويت ٔط. اليل ونقد: الرتبية واالنتماء الوط (. ـ ٕٔٓٓ)الشراح  يعقوب أمحد 
 .احلديث

 .ريبدار الفكر الع:   بريوتٔط. التيارات الفكرية للرتبية العصرية(. ٕٙٓٓ) ربل  موري  
. رؤية يف السياسة االجتماعية: صناعة ادلواطنة يف عاا مت ري(. ـٕ٘ٓٓ)الشريدة   خالد بن عبد العزيز 

موقع : ادلملكة العربية السعودية(. الباحة: ورقة حبث مقدمة للقاء قادة العمل الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم)
 http://www.informatics.gov.sa(: ادلصادر الرتبويةمركز  –وزارة الرتبية والتعليم ) ادلكتبة الرقمية

 .االنتشار العريب:   بريوتٔط. اخلليج مثاال: اتجمتمع ادلدين والدولة ادلعاصرة (. ـٕٚٓٓ) هاب  أمحد 
ادلواطنة كما يتصورها طالب ادلرحلة الثانوية يف ادلملكة العربية (. ـ ٕ٘ٓٓ)الصبيأ  عبدا  بن ناصر 

حبث مقدـ إ  اللقاء الثالث عشر لقادة العمل الرتبويني ) ذلك ببع  ادلؤسسات االجتماعية السعودية وعالقة
وزارة الرتبية والتعليم )ادلكتبة الرقمية موقع : ادلملكة العربية السعودية(. ٕٙٗٔادلنعقد يف منطقة الباحة يف زلـر 

(: مركز ادلصادر الرتبوية –
http://www.informatics.gov.sa/ebook/comment.php?dlid=48&PHPSESSID=6c

4fd1a4a9783f68d1bad94fd6473594 



 ٗٓ 

  ٖط. صهوة الفارس يف تاريخ عرب عارس (.ـٜٜٛٔ -هػ  ٜٔٗٔ) عبدالرزاؽ زلمد  صديق
 .مطبعة ادلعارؼ: الشارقة

:" أثر االنفتاح الثقايف على مفهـو ادلواطنة لدى الشباب السعودي( . ـٕ٘ٓٓ)العامر  عثماف بن صا  
مركز ادلصادر  –وزارة الرتبية والتعليم ) موقع ادلكتبة الرقمية: ادلملكة العربية السعودية".  راسة استكشاعية د

(: الرتبوية
.sa/ebook/comment.php?dlid=45&PHPSESSID=1chttp://www.informatics.gov

d8c65cc5fb6317a2a7d6cfed683d31 
الرتبية الوطنية يف مدارس (. ٕٙٗٔ)النصػار صا  بن عبدالعزيز و   را د بن حسني  العبد الكرمي

لقاء السنوي دراسة مقدمة ل. يوء التوجهات الرتبوية احلديثة دراسة اليلية مقارنة يف :ادلملكة العربية السعودية
: موقع ادلنشاوي. هػٕٙٗٔالباحة    الثالث عشر لقادة العمل الرتبوي

http://www.minshawi.com/other/alabalkareem.htm 
. ألصػوؿ الفلسػفية للرتبيػةدراسػات يف ا: مػا بعػد احلداثػة.. احلداثة (. ـٖٕٓٓ)عبداحلميد  طلعت ووخروف 

 .مكتبة األصللو ادلصرية: القاهرة
أسسػػػػها وتنميتهػػػػا يف : اإلدارة التعليميػػػة(. ـٜٕٓٓ)عبػػػدالعزيز  أمحػػػػد األمحػػػػد   وأبػػػوعلي   وعقػػػػي حامػػػػد 

 .الدار األكادؽلية للنشر والتوزيع:   الكويتٔط. يوء اال اهات اإلدارية ادلعاصرة
مركػػػػز البحػػػػوث والدراسػػػػات : الكويػػػػت. ئنػػػػا حػػػػوؿ الػػػػوطن وتارؼلػػػػهمػػػػع أبنا(. ٕٚٓٓ)عبػػػػدادلعطي  يوسػػػػأل 

 .الكويتية
ادلنهج الرتبوي للحركة اإلسالمية ادلعاصرة وأثرا (. ـٕ٘ٓٓ -هػ  ٕٙٗٔ)العتيقي  عبدا  سليماف عبدا  

 .  مكتبة ادلنار اإلسالميةٔط. على اتجمتمع الكويب
يف . عودلة ودور الرتبية اإلسالمية يف مواجهتهااديات ال(. ـٕٙٓٓ -هػ ٕٚٗٔ)عثماف  زلمد الصائم 

 .جامعة الكويت: الكويت . ٕٔ  اتجملد ٔٛ  العدد اتجملة الرتبوية
  ٖٓٙ  العػػػدد  العػػػريبيف رللػػػة . تنميػػػة البشػػػر قبػػػل احلجػػػر(. ـٜٕٓٓ -هػػػػ  ٖٓٗٔ)العسػػػكري  سػػػليماف 

 .وزارة اإلعالـ: الكويت. ٜٕٓٓعرباير 
 .سفري:  القاهرة. موسوعة سفري لرتبية األبناءيف . لرتبية الوطنيةا(. ـٜٜٛٔ)علي  سعيد إمساعيل 

مكتبػػة األسػػرة : القػػاهرة . إيػػاءات ثقاعيػػة واقتمػػاءات تربويػة: اإلصػػالح اتجمتمعػي(. ـٕٛٓٓ)عمػار  حامػػد 
 (.القراءة للجميع)

لرتبيػة النقديػػة دراسػة اليليػػة ل: الرتبيػة والتحػػوؿ الػدؽلقراطييف (. ـٕٚٓٓ -هػػ ٕٛٗٔ)عمػر  سػعيد إمساعيػػل 
 .الدار ادلصرية اللبنانية:   القاهرةٔط. حامد عمار. د.أ: تقدمي. عند هنري جريو

http://www.informatics.gov.sa/ebook/comment.php?dlid=45&PHPSESSID=1cd8c65cc5fb6317a2a7d6cfed683d31
http://www.informatics.gov.sa/ebook/comment.php?dlid=45&PHPSESSID=1cd8c65cc5fb6317a2a7d6cfed683d31
http://www.minshawi.com/other/alabalkareem.htm
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دار :   بػػػريوتٔط. زلػػػاورات يف النهمػػػة واحلداثػػػة: العلمانيػػػة وادلمانعػػػة اإلسػػػالمية(. ٜٜٜٔ)العمػػػيم  علػػػي 
 .الساقي

األطفاؿ يف  نة من معلميداعع االنتماء لدى عي(. ـٕٚٓٓ -هػ  ٕٛٗٔ)العناين  حناف عبداحلميد 
 .جامعة الكويت: الكويت 2007 . سبتمرب ٗٛ: العدد ٕٔ: اتجملد: اتجملة الرتبويةيف . األردف

: ادلملكة العربية السعودية. احلفاظ على اذلوية العربية اإلسالمية يف مدرسة ادلستقبل(. ـٕ٘ٓٓ)متوا  نبيل 
(: مركز ادلصادر الرتبوية –وزارة الرتبية والتعليم ) ادلكتبة الرقميةموقع 

http://www.informatics.gov.sa/ebook/index.php?subcat=5&PHPSESSID=f58f

13653557a4aab48f14ccbcedd2fb 
. ادلركػػز العػػادلي للوسػػطية:   الكويػػتٔط. الوسػػطية السياسػػية(. ـٕٚٓٓ -هػػػ  ٕٛٗٔ)العػػوا  زلمػػد سػػليم 
 (.ٔٔ)سلسلة األمة الوسط 
 للمػػػػػرأة واإلنسػػػػػانية والقانونيػػػػػة السياسػػػػػية احلقػػػػػوؽ (.ـ ٕٙٓٓ - هػػػػػػ ٕٚٗٔ) عبػػػػػدا  بدريػػػػػة العويػػػػػي 

  .الكويت  ٔط .الدولية واالتفاقيات العربية القوانني مع مقارنة دراسة :الكويتية
. ـ ٕٚٓٓ – ٜٓٔٔاجلماعات السياسية الكويتية يف قرف (. ـ ٕٚٓٓ)ال زاا  صالح زلمد عيسى 

 .الكويت ٔط
زلمد صلى ا  عليه يف ". سلم ال حرب"العالقات الدولية النبوية (. ـ ٕٙٓٓ)ال مباف  منري 

 .مركز الراية للتنمية الفكرية:   جدةٔط. القرين ووخروفعاي  تكليأل . وسلم
  مركػػػز البحػػػػوث ٔط. سػػػور الكويػػػػت( ٔ)حػػػديث األمػػػػ  للنا ػػػئة (. ـٕٙٓٓ)ال نػػػيم   يعقػػػوب يوسػػػػأل 

 .والدراسات الكويتية
( ـٜٕٓٓ-ٕ-ٗٔتاريخ دخوؿ ادلوقع . )اإلسالـ والعلمانية(. ـٕٛٓٓ -هػ  ٜٕٗٔ)ال و ي  را د 
 http://www.aljazeera.net: موقع اجلزيرة نت

ادلواطنػػة والوحػػدة الوطنيػػة يف ادلملكػػة العربيػػة يف . زلاولػػة لتكصػػيل مفهػػـو ادلواطنػػة(. ـٕٛٓٓ)ال يثػػي   ػػتيوي 
 .مؤسسة االنتشار العريب:   لبنافٔط. فتقدمي وإعداد زلمد زلفوظ ووخرو . عكر ونقد: السعودية

والتنوير يف تنمية اتجمتمع يف الرتبية . التعليم العاا والتنمية يف البلداف العربية(. ـٕ٘ٓٓ)عرجاين  نادر 
 .مركز دراسات الوحدة العربية:   بريوتٔط. العربية

 ركة :   بريوتٔط. -دانيةدراسة مي –ععالية ادلدرسة يف الرتبية ادلواطنية (. ـ ٕٕٓٓ)عرػله   ظلر 
 .ادلطبوعات

. معجم مصطلحات الرتبية لفظا واصطالحا(. ـ ٕٗٓٓ)علية  عاروؽ عبدا الزكي  أمحد عبدالفتاح 
 .دار الوعاء: اإلسكندرية 
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أمحػد يوسػأل : تقػدمي. واقػع الرتبيػة ادلدنيػة يف ادلدرسػة ادلصػرية: التعلػيم وادلواطنػة(. ـٕٛٓٓ)قاسم  مصػطفى 
 (.القراءة للجميع)مكتبة األسرة القاهرة . سعد

موقع  . ـ  ٜٕٓٓ-ٕٗٓٓاخلطة اإلسرتاتيجية للكلية (. ـٕٛٓٓ)كلية الرتبية  جامعة السلطاف قابوس 
(: ٜٕٓٓ-ٕ-ٕتاريخ الدخوؿ )  جامعة السلطاف قابوس كلية الرتبية

US/Default.aspx-ttp://www.squ.edu.om/tabid/3380/language/enh 
قػػيم ادلواطنػػػة ادلنبثػػق مػػػن اللجنػػػة  التقريػػػر النهػػائي ألعمػػػاؿ عريػػق دعػػػم(. ـٕٛٓٓ)الكنػػدري   يعقػػػوب   ووخػػروف 

 . اللجنة االستشارية العليا على استكماؿ تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسالمية: الكويت. االجتماعية
ادلركػػػز :   الكويػػػتٔط. بنػػػاء هويػػة وطنيػػػة للنا ػػئة ضلػػو  (ـ ٕٚٓٓ= هػػػػ  ٕٚٗٔ) لطيفػػػة حسػػني  الكنػػدري

 .اإلقليمي الطفولة واألمومة
  ٖط. تعليقة أصوؿ الرتبية(. ـٕٛٓٓ= هػ ٜٕٗٔ) الكندري  لطيفة حسني  وملك  بدر زلمد 

 .مكتبة الفالح: الكويت
ادلواطنة والدؽلقراطية يف البلداف يف . دولة الدؽلقراطيةمفهـو ادلواطنة يف ال(. ـٕٗٓٓ)الكواري  علي خليفة 

 . مركز دراسات الوحدة العربية:   بريوتٕط. العربية
: يف الدؽلقراطية والرتبية يف الوطن العريب. أدوار ادلرأة يف رلتمع دؽلقراطي(. ـٕٔٓٓ)ادلبارؾ  معصومة 

 .الكويت. جامعة الكويت -لرتبيةأعماؿ ادلؤجتر العلمي الثالث لقسم أصوؿ الرتبية يف كلية ا
دستور دولة الكويػت وم كرتػه التفسػريية وأحكػاـ تػوارث األمػارة والالئحػة الداخليػة (. ـٕٔٓٓ)رلل  األمة 

 .الكويت. تجمل  األمة
 .دور ادلناهج الدراسية يف اقيق أهداؼ تربية ادلواطنة(. ـٕٛٓٓ)احملروقي  ماجد بن ناصر بن خلفاف 

 (:ـٜٕٓٓ-ٕ-ٛ: تاريخ الدخوؿ) موقع مدونات جرياف
http://swideg.jeeran.com/geography/categories 

ادلواطنػػة والوحػػدة الوطنيػػة يف ادلملكػػة يف . الػػوطن والوطنيػػة واالنتمػػاء ادلػػدين(. ـٕٛٓٓ)احملمػػود  زلمػػد علػػي 
 .ار العريبمؤسسة االنتش:   لبنافٔط. تقدمي وإعداد زلمد زلفوظ ووخروف. عكر ونقد: العربية السعودية

 http://www.muhaddith.org: موقع احملدث. صحيأ مسلم(. ـٜٕٓٓ -هػ  ٖٓٗٔ)مسلم 
يف . قيػاس أثػر العودلػة والتجنػي  يف اتجمػاؿ الريايػي علػى ادلواطنػة الصػاحلة( ـٕٛٓٓ)مصطفى  ياسر زلروس 

 . كلية الرتبية األساسية  –دنية قسم الرتبية الب: الكويت. ادلؤجتر الدوا األوؿ للرتبية البدنية والرياية والصحة
واقػػع التنشػػئة االجتماعيػػة الدؽلقراطيػػة يف األسػػرة (. ـٕ٘ٓٓ)مصػػلأ  بشػػار عبػػدا    وأبػػو دلبػػوح   موسػػى 

 .جامعة قطر  كلية الرتبية: قطر. ـٕ٘ٓٓ  يناير ٚالعدد . يف رللة العلـو الرتبوية . األردنية يف زلاعظة ادلفرؽ
 http://lexicons.sakhr.com(: ٜٕٓ-ٕ-ٖٔتاريخ دخوؿ ادلوقع . )مموقع ادلعاج. ادلعجم الوسيط

http://www.squ.edu.om/tabid/3380/language/en-US/Default.aspx
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توجهات و ارب عادلية يف : تربية ادلواطنة (. ـ ٕٙٓٓ -هػ  ٕٚٗٔ)ادلعمري  سيأل بن ناصر بن علي 
 .مكتبة اجليل الواعد:   سلطنة عمافٔط. إعداد ادلواطن الصا 
 (.قصػػة امػػرأة هوايتهػػا صػػناعة التػػاريخ)جػػواد الػػزمن  عارسػػة علػػى: نوريػػة السػػداين(. ـ ٕٗٓٓ)ملػػك  أبػػرار أمحػػد 

 .  الكويتٔط
رائػػػػدة العمػػػػػل : الػػػػدكتورة لطيفػػػػة عيسػػػػى الرجيػػػػب: للػػػػراحلني أصػػػػوات  ػػػػجية (. ـ ٕٛٓٓ)ملػػػػك  أبػػػػرار أمحػػػػد 

 .  الكويتٔط .االجتماعي
-http://www.arab: موقع ادلوسوعة العربية: دمشق. الرتبية القومية(. ـٕ٘ٓٓ) ادلوسوعة العربية

ency.com 
-ٕ-ٔتػػػػاريخ الػػػػدخوؿ ) موقػػػػع أدب. ادلوسػػػػوعة العادليػػػػة للشػػػػعر العػػػػريب(. ٜٕٓٓهػػػػػ  ٖٓٗٔ)موقػػػػع أدب 

 http://www.adab.com(: ـٜٕٓٓ
. دراسة ميدانية: وعي طالب التعليم األساسي مبادئ ادلواطنة(. ـٕ٘ٓٓ)ناعع  عبدادلنعم عبدادلنعم 

 . ٓ٘العدد . رللة كلية الرتبية بالزقازيق: مصر
 .دار الساقي:   بريوتٔط. الدؽلقراطية العصية يف اخلليج العريب(. ـٕٛٓٓ)النجار  باقر سليماف 
 .الشركة العربية ادلتحدة للتسويق والتوريدات: القاهرة . الرتبية الوطنية(. ـٜٕٓٓ)طلبة من ادلتخصصني 

النتمػاء الػوط  لػدى طػالب الػوعي السياسػي وا(. ـٕٗٓٓ)نصار   سامي زلمد والرويشد  عهػد عبػدالرمحن 
ادلركػز : ـ  مصػرٕٗٓٓ  يوليػو ٕ  اتجملػد الثالػث  العػدد البحػث الرتبػوييف . كلية الرتبية األساسية بدولة الكويت

 .القومي للبحوث الرتبوية والتنمية
ترمجة سعيد إمساعيل علي وبدر . احلركة الفكرية يف الرتبية احلديثة(. ـ ٕٙٓٓ)ؼ . نيللر  جورج

 .مكتبة عاا الكتب: القاهرة. عتيكجويعد ال
 .الكويت. نساء من بلدي(. ـٖٕٓٓ)اذلاجري  منصور خلأل عبدا  

: الكويت. تنمية ادلواطنة لدى طلبة ادلرحلة الثانوية بدولة الكويت(. ـ ٕٓٓٓ)هالؿ  عتحي ووخروف 
 .الدراسات ادلستقبليةوزارة الرتبية  مركز البحوث الرتبوية وادلناهج  إدارة البحوث الرتبوية  قسم 

دراسة حوؿ تفعيل األدوار التنموية للمرأة باتجمتمع الكويب يف يوء التطورات ( ـٕٚٓٓ)وزارة التخطيط 
 .قطاع التخطيط واستشراؼ ادلستقبل: الكويت. (ملخص تنفي ي)العادلية واإلقليمية ادلؤثرة 

يف . طية ومظاهرها يف جامعة الكويتالفعاليات الدؽلقرا(. ـٕٔٓٓ)وطفة  علي أسعد   والشريع  سعد 
جامعة  -أعماؿ ادلؤجتر العلمي الثالث لقسم أصوؿ الرتبية يف كلية الرتبية: الدؽلقراطية والرتبية يف الوطن العريب

 .الكويت. الكويت
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 انياالستب( 1)ملحق رقم 
 مفهـو الرتبية الوطنية ومقوماهتا ومعوقاهتا لدى طلبة كلية

 الرتبية األساسية بدولة الكويت
 

 :أختي الطالبة/ أخي الطالب
مفهػـو الرتبيػة الوطنيػة ومقوماهتػا ومعوقاهتػا لػدى طلبػة كليػة الرتبيػة األساسػية بدولػة  عػن)  ةيقـو الباحثوف بمجراء دراسػ

مػن العبػارات عػن  أهداؼ ه ا الدراسة عقد قاـ الباحثوف بتصػميم هػ ا االسػتبياف الػ ي ػلتػوي علػى عػددولتحقيق ( . الكويت
ادلواطنة  مقوماهتا ومعوقاهتا من وجهة نظر طلبة  كلية الرتبية األساسية للوقوؼ علػى واقػع الرتبيػة الوطنيػة وتقػدمي ادلقرتحػات الػب 

لشباب ومواجهة التحديات الب قد تعوؽ اقيق ذلك ومػا ػلقػق الػوعي السياسػي الرتبية الوطنية لدى ا متعمل على تعزيز مفاهي
 . والوط  السليم ال ي يدعع بعملية التنمية اتجمتمعية ضلو الرقي والرخاء 

 :ل ا نرجو منك اإلجابة وذلك بمبداء مدى مواعقتك على كل عبارة يف اإلستبانة وعقا  للتعليمات ا تية 
 .صحيحة وأخرى خطك ليست هناؾ عبارات -ٔ
 .ات االستجابة الب ترابها)/ ( يع عالمة  -ٕ
 .ال ترتؾ أي عبارة دوف اإلجابة عليها -ٖ
 .اري الدقة والتكين يف اإلجابات دلا عيه مصلحتك وخدمة البحث العلمي -ٗ
 

  اكرين لكم حسن تعاونكم معنا
 الباحثوف                                                                                                    

 :البيانات األولية
 أنثى □             ذكر □اجلن                      - 
 
 الرابعة □الثالثة    □الثانية  □األوا       □السنة الدراسية           -
 
 اجلهراء     □ حوا               □     العاصمة  □زلاعظة السكن           -

 الفراونية□مبارؾ الكبري       □األمحدي     □                                
 
 اري كويب □               كويب  □   اجلنسية -
 
 أخرى  أعزب متزوج   الناحية االجتماعية      -
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 (ادلقومات:)احملور األوؿ ـ
 

 أواعق
 بشدة 

ال  ال أدري أواعق 
 أواعق

أواعق ال 
 بشدة

      أحرـت قوانني الدولة   .ٔ
      أرى أف الدستور يكفل مجيع حقوقي  .ٕ
      أ ارؾ يف االحتفاؿ بادلناسبات الوطنية  .ٖ
      ككسلوب  يف حيايت  ةأسعى لتطبيق الدؽلقراطي  .ٗ
      اإلعراد  أؤمن بادلساواة  دوف جتييز بني  .٘
      أؤمن حبرية الفكر والتعبري   .ٙ
      الرأي ا خر وأنصت له أتقبل  .ٚ
      أحرص علي ادلشاركة السياسية   .ٛ
      أ جع ادلنتج الوط   .ٜ
      أحاعظ علي ادلمتلكات العامة  .ٓٔ
      أحرـت ادلهن ادلختلفة  .ٔٔ
      أحاعظ علي البيئة وسالمتها  .ٕٔ
      أحرـت قوانني ادلرور  .ٖٔ
      أداعع عن الوطن وسالمته  .ٗٔ
      لعربية يف حيايت اليوميةأستخدـ الل ة ا  .٘ٔ

      أقدـ ادلساعدة ليخرين  .ٙٔ
      أؤمن بقدرة ادلرأة على توا ادلناصب القيادية  .ٚٔ
      أحرـت حرية اإلعالـ يف طرح القمايا ادلتنوعة  .ٛٔ
      يزيد اإلعالـ من الوعي الوط    .ٜٔ
      أحرـت ا خر مهما كانت جنسيته  .ٕٓ
      عيةأ ارؾ يف األعماؿ التطو   .ٕٔ
      أحرص على معرعة اجلديد بالقوانني  .ٕٕ
      أحرـت العلم كرمز للدولة  .ٖٕ
      أحرص على ارتداء الزي الوط   .ٕٗ
      اعتمد على نفسي يف اصلاز معاماليت  .ٕ٘
      استنكر الشائعات المارة بالوطن  .ٕٙ
      أجتسك بالعادات والتقاليد الكويتية  .ٕٚ
      دلكلأل بهاحرص على إتقاف العمل ا  .ٕٛ
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 ـ
 أواعق احملور الثاين ادلعوقات

 بشدة 
ال  ال أدري أواعق 

 أواعق
ال أواعق 

 بشدة
      (احملسوبية )انتشار ظاهرة الواسطة   .ٔ
      يعأل الرقابة على أداء ادلؤسسات احلكومية  .ٕ
      إهدار حق ادلرأة يف تقلد ادلناصب القيادية  .ٖ
      زيادة  التعصب للقبلية  .ٗ
      عدـ اإلدلاـ بالقانوف   .٘
      يعأل الوازع الوط   .ٙ
      إهدار ادلاؿ العاـ  .ٚ
      ويع ادلسئوؿ ادلناسب يف ادلكاف اري ادلناسب  .ٛ
      ةيعأل شلارسة الدؽلقراطي  .ٜ
      ترجيأ ادلصلحة الشخصية علي ادلصلحة العامة  .ٓٔ
      اـر ادلرأة من ادلشاركة يف الرأي  .ٔٔ
      هو جديد  ما تقليد كل  .ٕٔ
      تزايد االعتماد على العمالة الواعدة  .ٖٔ
      االهتماـ بالثقاعات األجنبية   .ٗٔ
      قلة تقدير قيمة الوقت  .٘ٔ
      يف تناوؿ القمايا الوطنية ةيعأل احلرية اإلعالمي  .ٙٔ
      قلة احرتاـ ادلهن احلرعية  .ٚٔ
      زيادة التشدد الدي   .ٛٔ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٜٗ 

 

 أواعق ر الثالث ادلقرتحاتاحملو  ـ
 بشدة 

ال  ال أدري أواعق
 أواعق

ال أواعق 
 بشدة

      رعع قيمة العمل الوط   .ٔ
      تشجيع الصناعة الوطنية   .ٕ
      توعري اخلدمات الالزمة للمواطنني   .ٖ
      احملاعظة على ادلمتلكات العامة   .ٗ
      توعري برامج متخصصة لزيادة الوالء الوط   .٘
      ري  مقررات الرتبية الوطنية يف مراحل التعليم ادلختلفةتد  .ٙ
      إبراز بطوالت ادلواطن الكويب عرب التاريخ  .ٚ
      إجراء مسابقات سلتلفة تنمي احل  الوط   .ٛ
      تنمية معارؼ الفرد سياسيا  .ٜ
      احلد من الشائعات الب تمر بالوطن  .ٓٔ
      طنيةمشاركة الطالب يف االحتفاالت الو   .ٔٔ
      تشجيع العمل اليدوي   .ٕٔ
      زيادة الوازع الدي   .ٖٔ
      إعطاء ادلرأة حقها يف تقلد ادلناصب ادلختلفة   .ٗٔ
      ادلشاركة يف محاية البيئة   .٘ٔ
      تشجيع العمل التطوعي   .ٙٔ
      ويع الشخص ادلناسب بادلكاف ادلناسب  .ٚٔ
      القماء على الواسطة   .ٛٔ
      التسامأ من خالؿ الربامج الثقاعية ادلتنوعةتفعيل قيم   .ٜٔ

 
 


