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اإلهداء
إلى روح والديَّ الكريمين ـ عليهما رحمة هللا ـ اعترافا ً بفضللهما ومميلهملاو ووفلا ًل لهملاو
وبراً بهما بعد موتهماو فقد حببا إللََّّ العللو والمعرفلة ركلو كو هملا ،ميلينو وكرنلا فلَّ فنلَّ
حب البحثو وانتشلرا

المديلد ملن المعرفلةو وتعبلا وبلثي الك يلر ملن ،مل تعليملَّو ولك هلا

ا تقال إلى موار ربهما قب ،ن يشهدا مار ما كرناه فَّ ولدهما.
فإليهمللا ،هللدي هللثا العم ل و وانللو هللا ،ن يكللون فللَّ مي ل ان حن ل اتهماو وانللو هللا ،ن
يوفق َّ للبر بهما بعد موتهماو و،ن يرحمهما كما ربيا َّ صغيرا
كما ،هدي هثا العم إلى ومتَّ الع ي ة شلاكراً لهلا تعاو هلاو وصلبرها ونلعة صلدرهاو
وتحملها لع ال إ ما هثا البحث عللى ،حنلن صلورةو وإللى ،ويدي اءعل ال شلاكراً لهلو كل
مهد بثلوه فَّ مناعدتَّو لكَّ يخرج هثا البحث بهثه الصورة.
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شكر وعرفان
يتقدو الباحث بالحمد وال ال هلل ـ تعالى ـ على إعا ته بإتماو هثه العم  .راميلا ً م له ـ نلبحا ه ـ القبلو
والتماو علن التقصلير والخلل و وع افلَّ فلَّ ثللا صلده التومله ـ إن تقبل هللا مهلد المقل غ ـ وانلتفرا
الونعو فَّ نبي خدمة دي َّ و،ب ال وط َّ.
كما ،تقدو بم ي الشكر وخالص التقدير للعالِ َمين المليلين الفاضلين:
،نللتاثي الللدكتور د عبللد الغ للَّ قانللو كالللب الشللر مب لَّ المشللر
الدكتور د ،حمد محمد الدكشَّ المشر

الللرفيى علللى الدرانللةو و،نللتاثي

المشارا على الرنالةو على مهدهما فَّ التوميهو ونعة الصلدر

فَّ تقب ال قاش واءخث والعطالو وعدو اإلصرار على ر،ي يريا ه ،و ،حدهما إي بحنلبا ه امتهلاداً بشلريا ً
يمري عليه ما يمري على ،ي ومهة ظر .فم اهما هللا خير الم الو وبارا فَّ مهودهما الخيِّرة لتفعي
دور التربية اإلنالميةو وب ال مي ال صر الم شود.
ولرفيى لم ة الم اقشة اءنتاث الدكتور دعبد الغ َّ قانو كالب الشر مبلَّو و،عضلافها اللدكتور د يلد
علللَّ الغيلللَّ (الممللتحِن الللداخلَّاو واءنللتاث الللدكتور د نللعيد إنللماعي علللَّو مللن مامعللة عللين شللمىو
ممهورية مصر العربية (الممتحِن الخارمَّا تقديري البالغ لتكرمهو بقبو الم اقشة.
ولك يد بيض ال على صاحب الرنالة صلاده ايمت لان  ...وعللى اللركو ملن ك لرة ثوي الفضل و
فإن الشكر ،ق معا َّ الوفال تماه من ع َّو تفاعلهوو وفاه صحهو وتوميههو وحرصهو على إ ملا العمل
على خير ومه .وهاهو ثا القلو يتحرا بخم تماه ،نمال بعضهو لي بتها ه لا عرفا لا ً بملا قلدموه لصلاحب
الرنالة من صافح خالصةو وتوميهات قيمةو وتشميع صلاده ،ملينو ابتلدا ًل ملن تلاريي تنلمي الرنلالة.
ومن هؤيل الكراو:
مميع ،ناتثة قنو ،صو التربيةو و،خص بالثكر .،د د فاروه حيدرو .،د ،حمد اآل نَّ.
و،ناتثتَّ د د عبد الحميد داودو  .،دد ماهر المعفريو .،د د داود الحدابَّ.
و،خ َّ وشقيقَّ د حنين ،حمد المرهبَّ على ما قدمه لَّ من عون ومناعدةو وبقية إخوتَّ و،خواتَّ.
والشكر موصو لك ،نتاث كريوو و مي ع ي و و،خ اصحو ،نهو فَّ إخراج الرنالة على هثه
الصورة إلى ح غي الواقعو ب قاشه المعمَّه لبعض اءفكلار والمحلاورو ،و قلده الموضلوعَّ للبعض تومهلات
المنلارو ،و تنللديده لمللا قللد يعتللور الطريلله مللن غللرات وع للراتو ءولفللا مميعلا ً ،قللو  :مل اكو هللا خيللراً
وبارا فَّ مهودكوو ور ق ا وإياكو اإلخالص والصواب.
كما ييفوت َّ ،ن ،شكر مامعة ص عال ال اهرة التَّ ،تاحت لَّ شر

ايلتحاه بكلية التربية فيهلاو

للحصو على هثه الدرمة (المامنتيراو عبر يابة الدرانات العلياو فلمميع القافمين على إدارة المامعةو
وعمادة كلية التربيةو وعمادة الدرانات العليا فيها ،نمى معا َّ التقدير واإلمال .
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ولمامعة عمران الفتية ـ التلَّ يعتل الباحلث با تمافله إللى كادرهلا اإلداري ـ مم للة بكليلة التربيلة
واءلنن بعمادتها وه يفة التدريى فيها ومميع موظفيها والعاملين بها الشكر والتقدير.
وباهلل التوفيه ووو
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ملخص الدراسة
(العوام المؤ رة على قيو المواط ة لدى طلبة المرحلة ال ا وية بمحافظة عمرانا
* هدفت الدرانة إلى معرفة ملدى تلو ير العوامل الملؤ رة عللى قليو المواط لة (وعيلا ً وممارنلةا للدى
طلبة المرحلة ال ا وية بمحافظة عمران من ومهة ظرهو.
* ولتحقيه هثا الهد

انتخدو الباحث الم هج الوصفَّ.

*وقلد تكلون ممتملع البحلث فللَّ هلثه الدرانلة ملن (9338ا طالبلا ً وطالبللة ملن طلبلة المرحللة ال ا ويلة
(ال اللث ال للا وياو وكا لت العي للة (537ا طالبلا ً وطالبللةو تلو اختيللارهو بالطريقللة العشللوافية الطبقيللةو وقللاو
الباحث بتحلي (478ا انتبا ة التَّ كا ت مكتملةو وانتبعد (29ا انتبا ة لعدو اكتمالها.
* وقاو الباحث بإمرال التحلي اإلحصافَّ للبيا ات بوانطة (( SPSSينتخراج التكراراتو وال نلب
المفويللةو والمتونللطات الحنللابيةو واي حرافللات المعياريللةو إضللافة إلللى ثلللا فقللد قللاو الباحللث بانللتخداو
اختبللار( T.Testا لديلللة الفللروه بللين متونللط درمللة العوام ل المللؤ رة علللى قلليو المواط للة لعي تللين كيللر
منللتقلتين لمللا بَّ الللوعَّ والممارنللةو واختبللار (T.Testا لديلللة الفللروه بللين متونللط درمللة العوام ل
المؤ رة على قيو المواط ة لعي تين منتقلتين (وعيا ً وممارنةا فَّ متغيرات الدرانة (الم ىو التخصصو
الحالة الحضريةا.
وقد خرمت الدرانة بعدد من ال تافج والتوصيات والمقترحات ،بر ها ما يلَّ:

أوالً :النتائج:
1ـ توصلت الدرانة إلى ،ن مدى تو ير العوام على قيو المواط ةو كان ع د منتوى الففلة (متونلطةا
لمميع العوام بشك عاوو وبمتونط (3442ا فَّ ما بَّ الوعَّ والممارنة.
2ـ مالت (عوام التدينا فَّ الترتيب اءو وفَّ الففة (عاليةا بمتونط (4434ا فَّ تو يرها على قيو
المواط للةو ومللال فللَّ الترتيللب ال للا َّ (العوام ل التربويللةا فللَّ الففللة (عاليللةا بمتونللط (3473او ومللالت
(العوام ايمتماعيلةا بمتونلط(3441ا و(العوامل ايقتصلاديةا بمتونلط (3423او و(العوامل النيانليةا
بمتونط (2489ا فَّ الترتيب ال الث والرابع والخلامى عللى التلوالَّو وكا لت كلهلا فلَّ الففلة (متونلطةاو
ومالت فَّ اءخير (عوام ايتصا واإلعالوا بمتونط (2496ا وفَّ الففة (متونطةا ،يضاً.
 3ـ ومدت فروه دالة إحصافيا ً فَّ تلو ير العوامل ايقتصلادية وعوامل ايتصلا واإلعلالو عللى قليو
المواط للة لمتغيللر الم ل ى لصللالح اإل للاث فللَّ مللا بَّ الللوعَّ والممارنللةو فللَّ حللين ي تومللد فللروه دالللة
إحصافيا ً فَّ تو ير بقية العوام على قيو المواط ة حنب متغير الم ى فَّ ما بَّ الوعَّ والممارنة.
 4ـ ومللدت فللروه دالللة إحصللافيا ً فللَّ تللو ير عوام ل التللدين علللى قلليو المواط للة فللَّ مللا بَّ الللوعَّ
والممارنة حنب متغير التخصص لصالح العلمَّو ولعوام ايتصا واإلعالو فَّ ما ب اللوعَّ لصلالح
العلمَّ ،يضاًو فَّ حين ي تومد فروه دالة إحصافيا ً فَّ تو ير بقية العوام على قيو المواط ة حنب متغير
التخصص فَّ ما بَّ الوعَّ والممارنة.
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 5ـ ومدت فروه دالة إحصافيا ً فَّ تو ير عوامل التلدين عللى قليو المواط لة لمتغيلر الحاللة الحضلرية
لصالح الري

فَّ ما ب الوعَّو فَّ حين ي تومد فروه داللة إحصلافيا ً فلَّ تلو ير بقيلة العوامل عللى قليو

المواط ة حنب متغير الم ى فَّ ما بَّ الوعَّ والممارنة.

ثانياً :التوصيات:
1ـ يوصَّ الباحث بضرورة اإلفادة ملن القافملة المح َّكملة لقليو المواط لة والعوامل الملؤ رة عليهلا فلَّ
وضع تصور للتربية على قيو المواط ةو بحيث يتوافر له مقومات الضبط العلملَّ بملا ينلاعد عللى تحديلد
ما ي انب ك ص

درانَّو وما يمب ،ن يتعلمه الطلبة فَّ مرحلة درانية معي ة.

2ـ ضرورة اهتماو المؤننات التربويةو واءح اب النيانليةو وم ظملات الممتملع الملد َّ بت ميلة قليو
المواط ة وترنيخها لدي ،فراد الممتمع.
ثالثاً :المقترحات:
 1ـ التونع فَّ درا نة العوام الملؤ رة عللى قليو المواط لة ع لد الطلبلة درانلة تطبيقيلة فلَّ علدد ملن
المراح التعليمية وي نيما المرحلتين ال ا وية والمامعية.
 2ـ إمرال درانات منتقلة تت او ك عام من العوام المؤ رة على قيو المواط ة عللى حلدة وملدى
تو يره على قيو المواط ة فَّ ما بَّ الوعَّ والممارنة.
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Abstract of the Thesis

The Factors that Effect Citizenship Values of Secondary Students
in Amran Governorate
The aim of this study was to identify the factors that effect citizenship values
of secondary schools in Amran governorate (consciously and practically) according
to their points of view. For this aim, the researcher used the descriptive survey
method as a research design.
The population of the study consists of 8039 students and the sample
included 507 students from secondary schools (12th grade) in Amran
governorate. They were chosen according to the stratified random sampling
technique. The researcher analyzed 479 questionnaire and neglected 28 because
they were not complete.
The researcher analyzed the data by using (SPSS). The percentage, mean,
standard deviation, and frequency to get statistical differences according to sex,
specialty, and urban case were computed. Furthermore, the researcher used the
second test (T- test).
The findings that have a major impact on citizenship values of students are as
follows:
The results:
1- The level of factors that effect citizenship values of secondary students in
Amran governorate, was a round the average of 3.42 in consciousness and
practice sides.
2- The factors that highly effect citizenship values were (1) religious factors
(mean= 4.34) and (2) educational factors (3.73) while the moderate
factors that impact citizenship values were (1) social factors (mean =
3.41), (2) economical factors (mean = 3.20) and (3) political factors
(mean = 2.98). Finally, the least impact refers to communication and
information (2.86).
3- The results of T-test revealed that there are no significant differences
between factors that effect citizenship values of male and female students.
Whereas there are statistical differences on the effective factors on the
values of citizenship. These differences are due to sex (masculine –
feminine) on female in practice of the four values.
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4- There are no statistical differences for the effective factors on citizen
values according to specialty (scientific – literary) in comprehension of
the first, the third and the fourth. But there are statistical differences for
these values according to specialty in the second value (scientific). We
could find statistical differences (scientific – literary) for the four values
of citizenship.
5- There are statistical differences for the effective factors on citizenship for
the change of the case (rural – urban) on comprehension and practice.
Recommendations:
1) The researcher recommends that we should get benefit from the list of
judgment of values of citizenship and the effective factors on them when
forming educational concepts on citizenship values. So that there will be a
scientific control. This will help in deciding what suits every class and
what students can learn in each educational stage.
2) Political parties and social civil organizations should pay attention for
developing values of citizenship. These values should be emphasized by
their holders.
Suggestions:
1) Conducting studies on factors that effect values of citizenship in different
educational stages.
2) Conducting independent studies on each factor that can effect values of
citizenship in isolation and to what extent it effect values of citizenship on
consciousness and practice.
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13

987
987

جدددول رقددم (  :) 5يوضددح توزيددع أفددراد العينددة حسددت المتغيددرات المسددتقلة متغيددر الجددنس
( ذكور إناث ) .

982

جدددول رقددم (  :) 5يوضددح توزيددع أفددراد العينددة حسددت المتغيددرات المسددتقلة متغيددر التخصددص
( علمي أدبي ).

982

جدول رقم (  :) 7يوضح توزيع أفراد العينة حست المتغيرات المستقلة متغير الحالة الحضرية
( حضر ريف ).

982

جدددول رقددم (  :) 2يوضددح التكددرارات والنسددت المئويددة والمتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات
المعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات العوامل المؤثرة على الدوعي بقيمدة(احترام الدسدتور

929

والقوانين ووجوت تنفيذها) .
جدددول رقددم (  :) 1يوضددح التكددرارات والنسددت المئويددة والمتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات
المعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات العوامل المؤثرة على الوعي بقيمة (اإلخالص للوطن

928

وحبه ووجوت الدفاع عنه والتضحية من أجله).
جدددول رقددم (  :) 90يوضددح التكددرارات والنسددت المئويددة والمتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات
المعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات العوامل المؤثرة على الوعي بقيمة (احترام الملكيات

925

الخاصة والعامة والمحافظة عليها) .
جدددول رقددم (  :) 99يوضددح التكددرارات والنسددت والمتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة إلجابددات أفددراد
العينة على فقرات العوامل المؤثرة على الوعي بقيمة (احترام حرية التعبير وإبداء الرأي) .

جدول رقم (  :) 94يوضح اختبار( )T.Testلداللة الفروق بين متوسط درجة العوامل المدؤثرة
على الوعي بقيم المواطنة حست الجنس (ذكور ـ إناث).
جدول رقم (  :) 98يوضح اختبار( )T.Testلداللة الفروق بين متوسط درجة العوامل المدؤثرة
على الوعي بقيم المواطنة حست التخصص (علمي ـ أدبي).
جدول رقم (  :) 92يوضح اختبار( )T.Testلداللة الفروق بين متوسط درجة العوامل المدؤثرة
على الوعي بقيم المواطنة حست الحالة الحضرية (حضر ـ ريف).

922
950
959
954

جدددول رقددم (  :) 95يوضددح التكددرارات والنسددت المئويددة والمتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات
المعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات العوامل المؤثرة على ممارسة قيمة(احترام الدسدتور

958

والقوانين ووجوت تنفيذها).
جدددول رقددم (  :) 95يوضددح التكددرارات والنسددت المئويددة والمتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات
المعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات العوامل المؤثرة على ممارسة قيمة(اإلخالص للوطن

955

وحبه ووجوت الدفاع عنه والتضحية من أجله) .
جدددول رقددم (  :) 97يوضددح التكددرارات والنسددت المئويددة والمتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات
المعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات العوامل المؤثرة على ممارسة قيمة(احترام الملكيات
الخاصة والعامة والمحافظة عليها).
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957

جدددول رقددم ( :)92يوضددح التكددرارات والنسددت المئويددة والمتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات
المعيارية إلجابات أفراد العينة علدى فقدرات العوامدل المدؤثرة علدى ممارسدة قيمدة(احترام حريدة

951

التعبير وإبداء الرأي).
جدول رقم (  :) 91يوضح اختبار( )T.Testلداللة الفروق بين متوسط درجة العوامل المؤثرة
على ممارسة قيم المواطنة حست الجنس (ذكور ـ إناث).

جدول رقم (  :) 40يوضح اختبار( )T.Testلداللة الفروق بين متوسط درجة العوامل المؤثرة
على ممارسة قيم المواطنة حست التخصص (علمي ـ أدبي).
جدول رقم (  :) 49يوضح اختبار( )T.Testلداللة الفروق بين متوسط درجة العوامل المؤثرة
على ممارسة قيم المواطنة حست الحالة الحضرية (حضر ـ ريف).
جدول رقم( :)44يوضح المدى الكلي لمتوسط تأثير العوامل على قيم المواطنة األربع مجتمعة.

950
959
954
958

قائمة المالحق:
ملحق رقم (  :)9أسماء األساتذة أهل االختصاص في التربية وعلم النفس الذين تدم استشدارتهم
في القائمة األولية لقيم المواطنة والعوامل المؤثرة عليها.

928

ملحق رقم (  :)4القائمة األولية لقيم المواطنة التي تم إنزالها للتحكيم.

922

ملحق رقم (  :)8القائمة األولية للعوامل المؤثرة على قيم المواطنة التي تم إنزالها للتحكيم.

922

ملحق رقم (  :)2أسماء األساتذة المحكمين من أهل االختصاص في التربية وعلم النفس لتحكيم
قيم المواطنة والعوامل المؤثرة عليها.

921

ملحق رقم (  :)5القائمة النهائية لقيم المواطنة.

910

ملحق رقم (  :)5القائمة النهائية للعوامل المؤثرة على قيم المواطنة

919

ملحق رقم (  :)7أسماء األساتذة أهل االختصاص في التربية وعلم النفس الذين تدم استشدارتهم
في إعداد استبانة الطلبة .
ملحق رقم (  :)2الصورة األولية لالستبانة ( جدول) .

914
918

ملحق رقم (  :)1أسماء األساتذة المحكمين من أهل االختصاص في التربية وعلم النفس لتحكيم
استبانة الطلبة .
ملحق رقم (  :)90الصورة النهائية لالستبانة .

409
404

ملحدددق رقدددم (  :) 99أسدددماء األسددداتذة أهدددل االختصددداص فدددي التربيدددة وعلدددم الدددنفس الدددذين تدددم
استشارتهم في االستبانة بعد التعديل .
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بسم هللا الرحمن الرحيم

المقدمــة:
تتوكد ،همية التربية على قيو المواط لة فلَّ كو هلا ضلرورة وط يلة وامتماعيلة وإ نلا يةو وتتضلح
،هميتهللا بوصللفها مللن ،ك للر المللداخ ايمتماعيللة تللو يراً فللَّ ت شللفة الطلبللة علللى هللثه القلليو وتحقيقهللا فلليهو
والتوكيللد عليهللاو إلللى ،ن تتحللو إلللى صللفة حقيقيللة مال مللة للفللرد .ثلللا ،ن نللعادة الفللرد و ماحللهو وتقللدو
المماعة ورقيها ي يوتَّ من الشعور والعاطفة إثا لو يقترن ثلا بالعم اإليمابَّ الثي يقلوو عللى المعرفلة
بحقافه اءمور والفكر ال اقد لموامهة المواق

ومعالمة المشكالت.

إن اءقطللار العربيللة اليللوو فللَّ ،مللىِّ الحامللة إلللى التربيللة علللى قلليو المواط للة وممارنللتها و فللَّ ظ ل
اءحداث والتحويت الخطيرة التَّ يشهدها العالو و والتَّ  ،غدت إلى عولمة م ظومة القيو و وخلقت صعوبة
فَّ فص هموو الداخ عن تحديات الخارج و،م دته و و،كدت بدورها على ضرورة تع ي روح العطلال
واي تمال والويل الصاده لدى المواطن و بحيث يدرا  ،ه م ل من ممتمعه و،مته و كير م فص ع ها و
يشلللللللللاركها فلللللللللَّ ثكريللللللللللات الماضلللللللللَّ و وفللللللللللَّ ،حلللللللللداث الحاضللللللللللرو و،ملللللللللا َّ المنللللللللللتقب
( اصر و1884و و ص 187ا .
إن من ،هو دواعَّ ايهتماو بقيو المواط ةو ما يتعرض له الممتملع العربلَّ ملن كل و قلافَّ وتلثويب
قيمَّو ،فقد اءمة القدرة على المقاوملة ،و المغلايرة ،و حتلى القلدرة عللى المنلايرة الهادفلةو فلاهت كيا هلاو
واختلت معايير القيو التَّ ت ن بها ( عق و 2336وو ص 18ا.
وءن موضوع المواط ة يُش ِّك م ًلا من مشكلة ( الهُـو َّية ا والمفاهيو المختلفة التَّ ارتبطت بها م لث
بدل احتكاا اإل نلان بملا حولله ملن فكلر وو قافلة و ونيانلة و قلديما ً وحلدي ا ً و فقلد كا لت المواط لة ،نلاى
اي تمال الثي ،كد على( الوط يةا ُهو َّية للدولة الحدي لة و كملا كا لت للدوللة القديملة و فالمواط لة ا تملال إللى
وطن تحدده حدود مغرافيةو وك م ن ي تملون إللى ثللا اللوطن مواط لون ينلتحقون ملا يترتلب عللى هلثه
المواط ة من الحقوه والوامبات التَّ ُت ِّظو بي هو نافر العالقات و فَّ ضول وابت الم هج الربا َّ اءقلوو
( اصر و 2332و و ص 45ا .
وبللالركو مللن اتفللاه العلمللال والمللربين المتخصصللين فللَّ ممللا التربيللة بشللك خللاص و والدرانللات
ايمتماعية بشك عاو و على ،ن تحقيه قيو المواط ة يم غ ل هلدفا ً ،نلمى ( خمليى و1885و و ص 2ا و
فما ا ه اا قصور وخل واضح فَّ التعر

على العوام المؤ رة على قليو المواط لة ولتلدعيو العوامل

التَّ ت مَّ هثه القيو ووالحد من العوام التَّ تؤ ر نلبا ً عليها .
وا طالق لا ً مللن اإليمللان بوهميللة إعللداد المللواطن الصللالح قب ل ،ي إعللداد مه للَّ ،و ،كللاديمَّ و فللَّ ظ ل
الظرو

الحالية المشلتملة عللى تحلديات كبلرى تحلاو منلي الهُويَّل غة ال قافيلة والوط يلة والدي يلة بونلاليب

مباشرة وكير مباشرة و كان ي بد من التركي على ت ميلة قليو المواط لة وتع ي هلا ووضلعها فلَّ موقعهلا
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الصللحيح كإحللدى اءولويللات التربويللة فللَّ المؤننللات التربويللة كافللة و ال ظاميللة م هللا وكيللر ال ظاميللة
(المميللللللد و 2331و و ص17اووإي وقللللللع مللللللا كللللللان يخشللللللى م لللللله كمللللللا  ،بتللللللت ثلللللللا درانللللللة
(ظاهرو1895ووص  182ا و فَّ ،ن وناف الت شفة قد تؤدي مهمة عكنية إثا ُ،نَّل انتخدامها و فإثا للو
ْن ا تما ًل وي شعوراً بقيو المواط ة لب ال شخصية الفرد و فهَّ ،عم عن ب ال الدولة ،و اءمة.
َتب ِ
لقد شكلت القيو عامة و وقيو المواط ة خاصة و على مر العصور إطاراً مرمعيا ً يحكو نللوا اءفلراد
ويومه تصرفاتهو و و،حكامهو المعيارية و لتقييو نلوكهو وومحددات يختياراتهو وتفضيال تهو و كملا  ،هلا
تحفظ للممتمع تما نه وتمانكه وترابطه  .وقد ،فاه العالو كله على ،همية القيو بعد ،ن كان فَّ كفلة ع ها
و وتعمه الحديث ع ها فَّ الن وات اءخيرة من القرن الماضَّ و إلى درمة ،صلبحت معهلا  ،ملة التربيلة
تكمن فَّ  ،مة القيو و وت ادى بعضهو بضرورة تحديد كايلات التربيلة و،هلدافها قبل ال ظلر إللى ونلافلها(
عق و 2336و وص 18ا .
إن التربية على قيو المواط ة ربما تكون ملن  ،ملع ونلاف الب لال لشخصلية متوا لةو وملواطن يحلب
الوطن ويتفا ى فَّ ب افه و كملا يلدرا دوره اءخالقلَّ واللوط َّ والقلومَّ والحضلاري واإل نلا َّ ويبلادر
بالعمللللل والفعللللل والنللللللوا لممارنلللللة هلللللثا اللللللدور و ءن التربيلللللة فلللللَّ ،ده مضلللللامي ها كملللللا يقلللللو
(فرجو2334ووص35ا ":هَّ مفتاح اءمن الوط َّ " .
وقللد ،شللار(في كىو 1892وو ص 922ا إل لى ،ن مشللكلة اءهللدا

فللَّ التربيللة هللَّ مشللكلة القلليو ءن

التربية تحتاج إلى اختيار ايتماه وهثا يتو فَّ ضول تحديد منبه للقيو ثات اءهمية فَّ الممتمع.
وقد وق

(مكرووو 2335وو ص 182ا على إشكالية العالقلة بلين القليو واءهلدا و و ،هلا ي تقتصلر

على قضايا ايختيار بين البداف و ثلا ،ن القيو هَّ التَّ تمع اءهدا
وءن اءهدا

التربوية تم

تنتحه التحقيه.

قطة اي طالقة اءولى ومحور العم التربوي المومَّ له المقصلود و فلإن

التربيللللللللة اإلنلللللللللالمية ي تختلللللللللل
( المواط ة الصالحة ا بيد  ،ها تختل

علللللللللن التربيلللللللللة الغربيلللللللللة فلللللللللَّ مبلللللللللد ،الهلللللللللد
ع ها فلَّ فلنلفة الهلد

وع وا للللللللله

ومضلامي ه و ا ب اقلا ً ملن ،صلو كل م هملا

ومثوره وتفريعاته  .وليى كير فلنلفة التربيلة اإلنلالمية بال نلبة للملواطن العربلَّ المنللو يحقله الهلد
الكلللَّ المركللوب فللَّ هللثا اإلطللار( الدكشللَّ و 2333و و ص 13ـل14او وبهللثا تكللون المواط للة الصللالحة
م لاً من (اإل نان الصالح ا تالفيا ً ي دوامية القيو .
وإثا كا ت اءهدا

التربوية هَّ تلا التغييرات التَّ يلراد حصلولها فلَّ نللوا اإل نلان الفلردو وفلَّ

ممارنلللللات واتماهلللللات الممتملللللع المحللللللَّو،و الممتمعلللللات اإل نلللللا ية(الكيال لللللَّ و 1889وو ص13او
العامللة للتربيللة هللو إعللداد المللواطن الصللالح المللدرا لقلليو المواط للة وعيلا ً

فلليمكن القللو ،ن ،حللد اءهللدا
ً
وممارنة (إبراهيو و 2333و و ص  83ا و فَّ إطار هد

،نمى م ه ( إعداد اإل نان الصالحا .

وقد ،شارت درانة (فرج و2331و وص  113ـ111ا إللى وملود نللوكيات تعبلر علن النللبية وعلدو
المشاركة النيانية تتم

فَّ مظاهر عدة ،همها  :حايت النلبية والالمباية ووا خفلاض درملة المشلاركة
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النيانية و وضع

ال قافة النيانية و وضع

الشلعور باي تملال و والركبلة فلَّ الهملرة و ووملود فلرا

نيانَّ و وضع

الوعَّ بالقضايا النيانية المعاصرة و وقلة الوضوح الفكري و وكياب الحد اءد ى من

ال وابت و وضع

،و ا عداو القدرة على ايختيار ،ماو الشباب و ونهولة التعرض لعمليات اينتقطاب .

كما ،ظهرت درانة ( ،بو خلي و 1883وو ص172ا ،ن طلبة المرحلة ال ا وية يعا ون من قص شديد
فَّ المعرفة بحقوه ووامبات المواطنو وتد َّ معارفهو عن القضايا النيانية الداخلية والخارميةو وتد َّ
منتوى مشاركتهو فَّ اء شطة المدرنية.
و،كدت تافج درانة (راتبو 1883وو ص197ا ا تشار النلبية والالمباية واء ا يةو وعدو الحلرص
علللى المللا العللاو فللَّ معظللو تصللرفات ونلللوكيات طلبللة المراحل المختلفللة مللن التعللليوو فضلالً عللن عللدو
ايكتراث ،و ايهتماو بقضايا ومشكالت الممتمع النيانية ،و ايمتماعية.
إن قيو المواط ة بصورتها الحضارية حقوقا ً ووامبات وحفظا ً لللثمو واحتراملا ً لل ظلاو للو توخلث حقهلا
ص فلَّ ال فلوى مملا معل اللويل لللوطن مملايً للمنلاومة ،ملاو ملواثب اءيلديولوميات
المطلوب ولو ُتؤ َّ
الم طلقة من خارج الوطن( ال يدي و 2335و وص 8ا.
كمللا إن ،ي خل ل ،و قصللور فللَّ إدراا الممتمللع لقلليو المواط للة وممارنللتها والعوام ل المللؤ رة عليهللا
ي عكى بشك مباشر على طلبة المدارى عامة وم هو طلبة المرحلة ال ا وية بشك خلاص و وقلد ،ظهلرت
الدرانات اءم بية ،همية التربية على قيو المواط ة و و،بر ت تافمها ممموعه من الخصافص التَّ تحدد
قلللليو المواط للللة ومللللن هللللثه الدرانللللات  :درانللللة (1882ووDynnesoo

او ودرانللللة (1884وو

 Jerrym.Choncا حيللث ،كللدت تللافج الدرانللتين ،ن المواط للة اهتمللاو وط للَّ وامتمللاعَّ و و،ن إدراكهللا
وممارنللللللللللتهاوومعرفة العواملللللللللل المللللللللللؤ رة عليهللللللللللا يعللللللللللد ،مللللللللللراً مهمللللللللللا ً فللللللللللَّ الممتمللللللللللع
(القحطا َّ و1889و و ص29ا.
والواقع ،ن قيو المواط ة فَّ الممتمع اليم َّ ي ُتم ِّ مشكلة على المنتوى ال ظري الفلنفَّ و َب ْيدَ  ،ها
،ضحت مشكلة حقيقية على المنلتوى النللوكَّ و فلَّ إطلار ال ت شلفة ايمتماعيلة التلَّ تقلوو بهلا مؤننلات
عديدة وم ها القبيلة والتَّ تم

فَّ اليمن مطا ً نيانيا َ وامتماعيا ً واقتصلاديا ً وقا و يلا ً قافملا ً بثاتله ومنلتقالً

فَّ مكو اته وعالقاته و ظمه اإلدارية والعرفية ( القا و ية ا والحربية عن نلطة الدولة المرك ية إلى ح ٍّد
كبيللر و حيللث ،صللبح نللب الشللخص إلللى قبيلل ةة مللا بم ابللة الهُو غيلة القا و يللة والرنللمية التللَّ تم حلله حقللوه
المواط ة ( ،بو كا و و 1883و و ص 15ـ  16ا .
ومحافظللة عمللران – مح ل درانللة الباحللث – بتركيبتهللا القبليللة التقليديللة ُ ،شللفت كمحافظللة بللالقرار
الممهوري رقو (23ا بتلاريي 27د9د 1889و بملديرياتها العشلرين (محافظلة عملران و2336و و ص7ا
من ،ولى المحافظات التَّ ما اللت فيهلا الب يلة القبليلة بوعرافهلا وتقاليلدها المتوار لة هلَّ المنليطرة و مملا
يؤدي ـ كالبا ً ـ إلى إحداث تو ير مباشر ـ وعيا ً وممارنة ـ على القيو بشك عاو وعلى قيو المواط ة بشك
خاص لدى ،ب لال المحافظلة عاملة وطلبلة المرحللة ال ا ويلة خاصلة و نلوا ًل ،كلان هلثا التلو ير لصلالح ب لال
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وتع ي قيو المواط ة ،و العكى و وكان هثا من اءنباب التَّ دفعت الباحث يختيار هلثه المحافظلة محلالً
لدرانته .
وقللد اختللار الباحللث المرحلللة ال ا ويللة ءن اءصل ،ن طالللب هللثه المرحلللة قللد تشلرَّ ب الك يللر مللن قلليو
المواط ة من خال الم هج التعليمَّ الثي تعلمه وتربى عليه خال مراح درانته و والمفروض ،ن يكون
هثا الطالب قلد تحققلت فيله درملة عاليلة ملن اللوعَّ والممارنلة لهلثه القليو و والباحلث يفتلرض ،ن ه لاا
عوام تؤ ر بشك ،وبآخرعلى قيو المواط ة نلبا ً وإيمابا ً ووهثا ما ينعى الباحث للتحقه م ه .
و قللد ومللد الباحللث مللن خللال مرامعتلله للدرانللات النللابقة كدرانللة ( الصللبيح و 2335و او والتللَّ
توصَّ بدرانة العوام المؤ رة على قيو المواط ة ع د الطلبة فَّ عدد من المراحل التعليميلة و وي نليما
المرحللة ال ا ويللة و التللَّ تعتبللر رخللر الحلقللات التعليميللة التللَّ ي تق ل بعللدها الطلبللة إلللى التعللليو المللامعَّ و
واءص ،ن تكون قيو المواط ة قد تمثرت لديهو من خال ما يتلقو ه من م لاهج التربيلة الوط يةوالتربيلة
اإلنالمية على مدار ن وات الدرانة النابقة و إلى ما ب المؤ رات اءخرى .

مشكلة الدراسة:
يمكن تحديد المشكلة فَّ التناؤ الرفيى اآلتَّ:
ماالعوامل المؤثرة على قيم المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة عمران ؟
ويتفرع عن النؤا الرفيى اءنفلة الفرعية اآلتية:
 1ـ ل مللا قلليو المواط للة التللَّ ،وردتهللا الدرانللات النللابقة واءدب ال ظللري المتعلقللة بطلبللة المرحلللة ال ا ويللة
بمحافظة عمران ؟
2ـ ما ،هو العوام المؤ رة على قيو المواط ة التَّ ،وردتها الدرانات النابقةو واءدب ال ظريو وملا ر،ي
،ه ايختصاص فَّ التربية وعلو ال فى فَّ مدى تو يرها ؟
3ـ ما مدى تو ير العوام على وعَّ طلبة المرحلة ال ا وية بقيو المواط ة من ومهة ظرهو؟
4ـ ه تومد فروه ثات ديلة إحصافية فلَّ ملدى تلو ير العوامل عللى وعلَّ طلبلة المرحللة ال ا ويلة بقليو
المواط للة تع ل ى لمتغيللرات الدرانللة المتم لللة فللَّ  :للوع الم ل ى ( ثكللور و إ للاث ا و و للوع التخصللص
(علمَّ و ،دبَّ ا و والحالة الحضرية ( حضر وري ا ؟
5ـ ما مدى تو ير العوام على ممارنة طلبة المرحلة ال ا وية لقيو المواط ة من ومهة ظرهو؟
6ـ ه تومد فروه ثات ديلة إحصافية فَّ مدى تو ير العوام على ممارنة طلبة المرحلة ال ا ويلة لقليو
المواط للة تعل ى لمتغيللرات الدرانللة المتم لللة فللَّ  :للوع المل ى ( ثكللور و إ للاث ا و و للوع التخصلص (
علمَّو ،دبَّا و والحالة الحضرية ( حضرو ري ا ؟

أهداف الدراسة :
 1ـ التعر

على قيو المواط لة التلَّ ،وردتهلا الدرانلات النلابقة واءدب ال ظلري المتعلقلة بطلبلة المرحللة

ال ا وية بمحافظة عمران ووإعداد قافمة بها .
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2ـ الكش

عن ،هو العوام المؤ رة على قيو المواط ة التَّ ،وردتها الدرانات النلابقةو واءدب ال ظلريو

ور،ي ،ه ايختصاص فَّ التربية وعلو ال فى فَّ مدى تو يرها ووإعداد قافمة بها .
3ـ بيان مدى تو ير العوام على وعَّ طلبة المرحلة ال ا وية بقيو المواط ة من ومهة ظرهو.
4ـ التعر

على اختال

تو ير العوام على وعَّ طلبة المرحلة ال ا وية بقيو المواط ة من ومهة ظرهو.

5ـ بيان مدى تو ير العوام على ممارنة طلبة المرحلة ال ا وية لقيو المواط ة من ومهة ظرهو.
6ـ التعر

عللى اخلتال

تلو ير العوامل عللى ممارنلة طلبلة المرحللة ال ا ويلة لقليو المواط لة ملن ومهلة

ظرهو.

أهمية الدراسة :
تكتنب الدرانة ،هميتها من خال اءتَّ :
1ـ تعد الدرانة محاولة لتوصي ما ب هاو وحيوي من موا ب التربية هو التربية على قيو المواط ة.
 2ـ تعد الدرانة الحالية ـ وفَّ حدود علو الباحث ـ هَّ اءولى من وعها فَّ مما التعر

عللى العوامل

المؤ رة على قيو المواط ة فَّ الممهورية اليم ية عموما ً وفَّ محافظة عمران خصوصاً.
 3ـ توتَّ ،همية الدرانة الحالية من ،همية التربية على قيو المواط ة التَّ تنهو فَّ ح مشكالت الممتمع (
النيانيةو وايقتصاديةو وايمتماعيةو والبيفية او فَّ ظ المتغيرات العالمية الحالية والمنتقبلية.
4ـل تلبللَّ هللثا الدرانللة مطالللب درانللات نللابقة ( الصللبيح و2335و ا فللَّ التوكيللد علللى ،هميللة التونللع فللَّ
درانة قيو المواط ة لدى الطلبة فَّ عدد من المراح التعليمية ومعرفة العوام المؤ رة عليهلا و وينليما
المرحلة ال ا وية .
 5ـ كما ت بع ،هميلة هلثه الدرانلة ملن ،هميلة العي لة التلَّ تملري عليهلا الدرانلة الميدا يلة و ،ي وهلَّ طلبلة
المرحلة ال ا وية و تلا المرحلة التَّ تحتاج إلى ب ال قيو المواط ة و ت ميتها وترنيخها و ءن الطاللب بعلد
هايتها نيصبح فَّ نن تمك ه من المشاركة الممتمعية الفاعلة و وهثه القيو ي تؤتَّ مارها بشك كبير ما
لو يتو التعر

على العوام المؤ رة عليها ووهثا ما تنعى هثه الدرانة إلى الوصو إليه .

 6ـ إن تحديد العوام المؤ رة عللى قليو المواط لةو يفيلد فلَّ إعلداد البلرامج الخاصلة باء شلطة التلَّ تعمل
على تحقيه ،هدا

العملية التربوية.

 7ـ توميه ظر العاملين فَّ المؤننات التربوية إلى طبيعة العوام المؤ رة على قيو المواط لة و وهلو ملا
يؤدي إلى مراعاتهو لهثه العوام فَّ مهامهو التربوية .
9ـل و ظللراًنً ءن الدرانللة الحاليللة مللن شللو ها تحديللد ،هللو العوامل المللؤ رة علللى قلليو المواط للة لللدى طلبللة
المرحلة ال ا وية بمحافظة عمران و لثا فإن تافمها نتنهو فَّ مناعدة المنؤولين والمعلملين والملومهين
على وضع الخطط الم انبة لتطوير العملية التربوية.

حدود الدراسة :
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1ـ اقتصرت الدرانة ـ من ال احية البشلرية وال م يلة ـ عللى طلبلة المرحللة ال ا ويلة ( الصل
ال ا وياو بقنميه العلمَّ واءدبلَّو للعلاو الدرانلَّ 2337د2339وو وثللا ءهميلة التعلر

ال اللث

عللى العوامل

المؤ رة على قيو المواط ة لدى طلبة هثه المرحلة التَّ صلار الطاللب فيهلا قريبلا ً ملن الممارنلة ال اضلمة
لهثه القيو فَّ المنتقب القريب.
2ـ اقتصرت الدرانة ـ من ال احية الموضوعية ـ على ،هو العوام الملؤ رة عللى قليو المواط لة(وعيا ً
ً
وممارنةا من ومهة ظر الطلبة و إث ي يمكن اإللماو بمميع العوام فَّ هثه الدرانة لصعوبة ثلا.
 3ـ اقتصرت الدرانة ـ من ال احية المكا ية ـ على طلبة المرحلة ال ا وية( ال الث ال ا وي ا بالملدارى
الحكومية فقط فلَّ محافظلة عملران بملديرياتها العشلرين و وثللا لعلدو إملرال م ل هلثه البحلوث فلَّ هلثه
المحافظة التَّ تتنو بطابع القبلية.

منهج الدراسة:
اتبع الباحث فَّ هثه الدرانلة المل هج الوصلفَّ وواللثي يعلد ،حلد ،شلكا التحليل والتفنلير العلملَّ المل َّظو
لوص

ظاهرة ،ومشكلة محددة ووتصويرها كميا ً و عن طريه ممع بيا ات ومعلومات مق ة عن الظاهرة

،و المشكلة وتص يفها وتحليلها وإخضاعها للدرانة الدقيقة ( ملحو و 2333ووص324ا .

مصطلحات الدراسة:
التعريف اللغوي واالصطالحي للقيم :
القللللللللللليو :مفردهلللللللللللا قيملللللللللللةو وهلللللللللللَّ قل ْ
لللللللللللدرُ الشلللللللللللَّلو فقيملللللللللللة المتلللللللللللاع :م للللللللللللهو
(المعملو الونليطو 1893و و ص 779ا و وقلاو اءمر:اعتلد ووقاو الحله:ظهر ( ابلن م ظللور و 1884و و
ص  489ا ..و غقوغ متو الشَّل فهو قويو ،ي منتقيو ( الموهريو 1894و و ص  2319ا .
القيمة  :واحدة القيو و َق َّو َنو النلعة تقويملا ً و و،هل مكلة يقوللون انلتقاو النللعة وهملا بمع لى واحلدو
واينتقامة ايعتدا و يقا انتقاو اءمر و وقوله تعالى{:فانتقيموا إليه} [فصلت  ]63:و،ي فَّ التومه إليه
دون اآللهللة الباطلللةو وقل َّلو َو الشللَّ َل تقويملا ً و فهللو قللويو ،ي :منللتقيو و وقوللله تعلالى {:وثلللا ديللن القيمللة }
[البي ة  ]5:وإ ما  ،ه ء ه ،راد الملة الح يفية و وال َقوا ُو ـ بالفتح ـ العد و قا تعالى {وكان بين ثلا قواما }
[الفرقان ] 67:و و َقواو الرم ،يضا  :قامته وحنن طوله ووقِواو اءمرـ بالكنرـ ظامه وعماده ( النبكَّ
و 1831و وص 443ا .
والقيمة  :هَّ ما يق َّدرُ به الشَّل ـ فقيمة الشَّل َق ْدرُ هُ و قا ابن الوردي :
قيم ُة اإل نان ما يحن ه

،ك ر اإل نان م ه ،و ،ق

وقيمللللللة المتللللللاع و م لللللله وويقللللللا مللللللا لفللللللالن قيمللللللة ،ي ماللللللله بللللللات ودواو علللللللى اءمللللللر
( بن هادية والبليشَّ و  1878و ص  971ا .
وقللد شللاعت لفظللة قيمللة و والتللَّ تع للَّ ،صلالً مللا ينللتحقه الشللَّل ،و ينللاويه بحنللب فافدتلله وم فعتلله
وقدرته و المهد المبثو فيه ( اءنمر و 1887و و ص  398ا.
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" إن قيمة الشَّل فَّ حقيقته ثاتهاو وفلَّ ملدى فعلهو و ،لره الطيلب فلَّ حيلاة ال لاىو وإن اءنلمال ي
تغير من الواقع شيفاو فهَّ ي تمع الحقيقة كالحة إثا كا ت مضيفةو وي تغض من قيمتها إثا كا ت قيِّملة"
( نابهو 1879وو ص  6ـ  7ا.
وتعر

(فو يلة ديلاب و 1893و و ص  64ا القليو بو هلا  ":معلايير و،هلدا

يبلد ،ن ملدها فلَّ كل

ممتمللع م ل ظو نللوا ًل كللان متقللدما ً ،و متللوخراً و فهللَّ تتغلغ ل فللَّ اءفللراد علللى شللك اتماهللات وودوافللع
ووتطلعات وتظهر فَّ النلوا الظاهر" .
ويعتبرها ( طهطاوي و 1886و و ص  42ا ":ممموعة المبادئ والقواعد و والم

العليا التَّ يؤمن

بهلا ال للاى وويتفقللون عليهللا فيمللا بيل هو و ويتخللثون م هللا مي ا لا ً ي للون بله ،عمللالهو وويحكمللون بهللا علللى
تصرفاتهو المادية والمع وية".
وا طللله تعريلل ( هللران و 1877و و ص  132ا للقللي و مللن كو هللا  ":ت ظيمللات ءحكللاو عقليللة
ا فعالية مُعمَّمة حو المعا َّو واءشيال وو،ومه ال شاط ".
بي ما يضي (فاروه و1878وو ص125ا إلى تعري ( هران ا للقيو ما يوضحها ،ك ر فيعر

القيو

بو ها" :ت ظيمات معقلدة ءحكلاو عقليلة ا فعاليلة مُعمَّملة حلو اءشلخاصو واءشليال ووالمعلا َّ نلوال كلان
التفضي ال اشئ عن هثه التقديرات المتفاوتة صريحا ،وضم ياً".
ومن خال التعريفات اللغوية وايصطالحية النابقة للقيمة يمكن الخروج بعدة محددات للقيمة هَّ:
1ـ إ ه ي يطله على الشَّل  ،ه قيغو إي إثا كان فينا ً وكالَّ ال من و وهثا ما تم له القيو فَّ حياة من
يتم لها و فل فانتها ع ده يعت بإظهارها ويصدر ،مره باعتدا ع ها و ويوبى ،ن يحيلد ع هلا و فهلو منلتقيو
عليها .
2ـ إثا صارت ع د اإل نان قيو ابتة مطلقة و فإ ها تصبح مي ا ا ً ي ن بها ك تصوراته ونلوكه و فال
يمكن قبو ،ي قيمة وإعطافها مكا ة وقدراً إي إثا كا ت تتوافله ملع القليو التلَّ اتخلثها اإل نلان مي ا لا ً و
وبهثا تكتنب مكا تها و وتدخ فَّ ال نه القيمَّ لهثا اإل نان .
 3ـ إن القيو لو تكتنب قيمتها وقدرها ومكا تها ء ها ربا ية المصلدر فقلط و بل ء هلا تعبلر فلَّ ثاتهلا
عن فافدة وم فعة فَّ حياة اإل نان ورخرته و فهَّ فَّ ثاتها متعدية الم فعة والفافدة لمن يتم لها .
ولثا يمكن القو إن القيو شَّل ع ي و فيى فَّ حياة اإل نان و ي يمكن ،ن يت ا

ع ها ،و يضحَّ

بها ،و يناوو عليها و ء ها قيمته و مكا ته شخصيا ً و وهو بمقدار ما يملا من القيو ملن حيلث وعهلا و ،و
كميتها .
وقد ،ورد الباحث هثه التعريفات الخاصة بالقيو بشك عاو لينتخلص م ها ـ بعد تعريفه للمواط ةلـ ملا
يخدو موضوعهو وهو التعري

بقيو المواط ة بشك خاص ءن رنالته تنعى إلى ثلا.

تعريف المواطنـــة :
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تعرِّ (المونللوعة العربيللة العالميللة و 1886و ص  311ا المواط للة بو هللا " اصللطالح يشللير إلللى
اي تمللال إلللى ،مللة ،و وطللن " وو ُتعللرَّ

بهللا

بو هللا " ممموعللة الحقللوه النيانللية واإل نللا ية التللَّ تعتللر

دناتير وقوا ين الدو الحدي ة لمواط يها على قدو المناواة" (لبيلب و 2334و و ص  93ا وويؤخلث عللى
عدو التطره إلى وامبات المواط ة وايقتصار فقط على الحقوه و وقد مال التعريل

هثا التعري

ليتماو ال قص الثي تضم ه التعري

التلالَّ

اءو للمواط ة .

فالمواط للة بصللفتها مصللطلحا ً معاصللراً تعريللب للفظللة اإل ملي يللة (  Citizenshipا تعللر

بو هللا:

"عالقة بين فرد ودولة كما يحددها قا ون تلا الدولة وبما تتضم ه تلا العالقلة ملن وامبلات وحقلوه

ـل

متبادلة  -فَّ تلا الدولة و وتد ضم ا ً على مرتبة من الحرية وما يصاحبها من منؤوليات " ( الكواري و
2331و و ص66ا.
ويرى بعض ،ه اللغة من المعاصرين إمكا ية ب ال ديلة مقاربة للمفهوو المعاصلر للمواط لة بمع لى
المعايشة فَّ وطن واحد من لفظة (المواط ة ا فنها المشتقة من الفع ( َ
واط َن ا ي من الفع

( َو َطل َن ا

و فواطن فالن فال ا ً يع َّ عاش معه فَّ وطن واحد و كما هو الشون فَّ ناك ه يع َّ نكن معله فلَّ مكلان
واحد( العد ا َّ و 2333و وص725ا .
(و َطل َنا و َفل َو َط َن بالمكلان ،ي ،قلاو
كما يرمع مفهوو المواط ة لغويا ً إلى ،ن المواط ة اشتقت من كلمة َ
بهو و،وطن البلد ،ي اتخثه وط ا ً ( ابن م ظور و 1884وو ص583او و،ص المواط ة انو مفعو بله ملن
(الوطنا الثي هلو البقعلة ملن اءرض ي شلو فيهلا اإل نلان ويعليش و والمواط لون هلو ،فلراد الشلعب اللثين
يعيشون فَّ ظ دوللة ملا و ويحمللون م نليتها و ويتمتعلون بكافلة الحقلوه والوامبلات المكفوللة دنلتوريا ً
وقا و يا ً داخ

طاقها(مصطفى و  2336و ص19ا.

وب ا ًل على ملا نلبه فالمواط لة هلَّ :تللا المكا لة التلَّ يتمتلع بهلا شلخص ملا باعتبلاره عضلواً كامل
ال عضللوية فللَّ ممتمللع معللين و هللثه العضللوية الكاملللة تشللير إلللى الت امللات متبادلللة مللن ما للب اءشللخاص
والدولة و فللشخص حقوه يكفلها له الدنتور والقوا ين الم ب قة ع ه تيمة ا تمافه إلى هثا الممتمع و وفلَّ
فى الوقت عليه ،ن يؤدي الوامبات التَّ يل مه بها الدنتور والقوا ين الم ب قة ع ه .
وقد تب ى الباحث تعري
وفيعر

( مكرووو 2334و ص  393ا لقيو المواط ة ملع بعلض التصلرغ

المحلدود

قيو المواط ة بو ها :اإلطار الفكري لممموعة المبادئ والقواعد الحاكمة والضابطة لعالقات الفرد

بوط ه ودولته و والتَّ تمع لإل ما الوط َّ روحا ً فَّ تكوين الحى ايمتماعَّ واي تمال واللويل و بملا
ينمو بإرادة الفرد للعم الوط َّ فوه حدود الوامب و مع الشعور بالمنؤولية لتحقيه المشاركة والمكا لة
الممتمعية فَّ عالو الغد .
التعريف اإلجرائي للعوامل المؤثرة على قيم المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية :
يعللر

الباحللث العوام ل المللؤ رة علللى قلليو المواط للة لللدى طلبللة المرحلللة ال ا ويللة بمحافظللة عمللران

إمرافيا ً بو ه:
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الدرمة التَّ يحص عليها الطالب ،و الطالبة عن مقدار إدراكه لتو ير العوام على قيو المواط ة(وعيا ً
وممارنةا من ومهة ظره والمتم لة فَّ  ( :عوام التدين ووالعوام ايمتماعية ووالعوامل التربويلة و
والعوام ايقتصادية و وعوام ايتصا واإلعالو ووالعوام النيانيةا و والتَّ يمكلن اينلتدي عليهلا
من خال انتمابات ،فراد العي ة على ،نفلة اينتبا ة التلَّ تلو ب اؤهلا فلَّ هلثه الدرانلة و ويقصلد الباحلث
بهثه العوام ما يلَّ :
1ـ عوام التدين :وتتم

فَّ الخطاب اإلنالمَّ داخ المنمد ( خطبة الممعةو المحاضلراتو اللدروىو

وكيرها او والقدوة الحن ة للعلمال المنلمين.
 2ـ العوام ايمتماعية:وتتم

فَّ الممتمع المحيط بالفرد عدا المؤننات المشهورة ( كاءنرة والمدرنة

حيث ادرمهما الباحث فَّ العوام التربوية ا والعر
3ـ العوام التربوية :وتتم
 4ـ العوام ايقتصادية :وتتم

والعادات والتقاليدو والعشيرة والقبيلة.

فَّ اءنرةو مماعة اءقرانو المدرنةو المعلوو الم اهج التعليمية.
فَّ تطبيه الدولة لمبد ،تكافؤ الفرصو وتحنن منتوى المعيشة.

5ـ ل عوام ل ايتصللا واإلعللالو  :وتتم ل فللَّ الصللح

والممللالت واإلثاعللات والق للوات اليم يللة (مرفيللة

ومنموعة ومقرولة ا والق وات الفضافية كير اليم ية .
6ـ العوام النيانية:وتتم فَّ اءح اب النيانيةو واي تخابات العامة.
محافظة عمران  :إحدى محافظات الممهورية اليم ية التَّ  ُ ،شلفت حلدي ا ً بلالقرار الممهلوري رقلو ( 23ا
بتاريي 27د9د  1889وو وتضو عشرين مديرية و وت نلب إللى المللا الحميلري الشلهير ( ثي عملران بلن
ثي مرا للدا و وتقللع علللى بعللد 47كللو بايتمللاه الشللمالَّ الغربللَّ للعاصللمة التاريخيللة ( صل عال ا و وتبلللغ
مناحتها ايممالية (7599اكيلو متر مربع و ويبلغ عدد نكا ها وفقا ً ل تلافج التعلداد العلاو للنلكان دينلمبر
2334و (972798ا نمة ( محافظة عمران و 2336ووص 7ـ  9ـ8ا.
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الفصل الثاني

الدراسات السابقة
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تــمـهيـد :
قاو الباحث بلإفراد الدرانلات النلابقة فلَّ فصل منلتق و وعلدو ضلمِّها إللى خطلة الدرانلة و
وثلا ءن عدد الدرانات النابقة بلغ (نت عشرة ا درانة فوفرد لها الفص ال ا َّ و واختلار فلَّ عرضله
لهثه الدرانات ،ن يورد ك درانة على حده وموضحا ً ع وان الدرانة وطبيعتها و لو تطلره إللى مشلكلة
الدرانة والم هج المنتخدو فيها ووعرَّ ج على ،هو ال تلافج والتوصليات التلَّ خرملت بهلا الدرانلة و لو قلاو
بللين تلللا

ضللح فيهللا ،وملله ايتفللاه وايخللتال
الباحللث بعللد ثلللا بللالتعليه علللى كل درانللة علللى حللده و و َّ

الدرانللات والدرانللة الحاليللة و وب ليَّن مللدى انللتفادته مللن تلللا الدرانللات و وقللد قللاو الباحللث بترتيللب تلللا
الدرانات حنب عاو حدو ها و وبد ،من اءحدث إلى اءقدو و ويوردها الباحث على ال حو اآلتَّ :

 9ـ (أحمد 4005م ) :
* ع وان الدرانة (عالقة ،ناليب الضبط ايمتماعَّ بت مية مفهوو المواط ةو درانة حاللة مؤننلات
التعليو كير ال ظامَّ فلَّ م طقلة البنلاتين بممهوريلة مصلر العربيلة او رنلالة مامنلتيرو قنلو الدرانلات
التربويةو مامعة الدو العربيةوالم ظمةالعربية للتربيةوال قافة والعلووو ممهورية مصر العربية.
* انتهدفت الدرانة اإلمابة عن التناؤيت التالية :
ـ ما النمات الرفينة التَّ تتمي بها ،نلاليب الضلبط ايمتملاعَّ فلَّ مؤننلات التعلليو كيلر ال ظلامَّ
فَّ م طقة البناتين ؟
ـ ما مدى ا عكاى ،ناليب ال ضلبط ايمتملاعَّ فلَّ ت ميلة مفهلوو المواط لة فلَّ مؤننلات التعلليو كيلر
ال ظامَّ بم طقة البناتين ؟
ـ ما مدى اختال

ومهات ظر الخبرال و المنتفيدين فَّ تحديد تو ير ،ناليب الضبط ايمتماعَّ فلَّ

مؤننات التعليو كير ال ظامَّ على ت مية مفهوو المواط ة ؟
* انتخدو الباحث الم هج الوصفَّ لتحلي محتوى بعض اء شطة واللوافح الخاصة بمؤننات التعليو كير
ال ظامَّ و واءدوات التَّ انتعان بها الباحث هَّ المقابلة الشخصية و وتحلي المضمون.
* وقد توصلت الدرانة إلى تافج عديدة ،همها:
1ـ ل إدراا وممارنللة القلليو الديمقراطيللة م ل  :العللد و الحريللة و المنللاواة و ايخللتال

و النلللطة و

الوامبللات و الخصوصللية و الملكيللة و المشللاركة و الحلله و حللب الللوطن و حقللوه اإل نللان و القللا ون و
التنامح و التعاون المتباد و المنؤولية الشخصية والمد ية و ضبط ال فى و احتراو الثات و حريلة اللر،ي
والتعبير و حه تشكي اءح اب النيانية والممعيات وال قابات .
 2ـ تقدير واحتراو الصالح العاو والتعبيلر علن ايلتل او بله ملن خلال التصلويتو التطلوعو ال قلدو المطالبلة
بالتغيير واإلصالحو الحد من إبعاد ،ي مواطن عن البالدو الحه فَّ اي تخابات.
3ـ تطبيه المعرفة العلمية بصورة وظيفية فَّ الحياة اليومية و الحه الطبيعَّ لإل نان فَّ الحياة .

27

4ـ انتخداو مهارات التفكير المت وعة م  :التفكير ال اقدو ح المشكالتو ص اعة القرارو الرؤية الشاملةو
اإلبداعو تقوية اءدلة.
5ـ اكتناب المهارات ايمتماعية من خال  :ايتصا و إدارة اء ماتو التوص إلى إمماع اآلرالو العم
التعاو َّ.
6ـ المشاركة الوط ية والركبة فَّ المشاركة والشعور بايلت او ايمتماعَّ .
وقد ،وصى فَّ هاية بح ه بما يلَّ :
ـ ،ن يتاح لك المواط ين ممارنة المواط ة و على حو متكافئ و فَّ ك منتويات التعليو .
ـ ،ن َتح َترو العملية التعليمية كير ال ظامية حقوه المواط ةو و،ن تع

التنامح وحرية الر،ي.

التعليق:ـ
تطرقت الدرانة إلى عالقة ،نلاليب الضلبط ايمتملاعَّ و والتلَّ تعبلر علن الملؤ رات التلَّ يقلوو بهلا
الممتمع لت مية قيو المواط ة للدى ،فلراده ووتميل ت تللا الدرانلة بانلتخداو علدد ملن الم لاهج واءدواتو
والضبط ايمتماعَّ بممي ع  ،واعه يعتبر من العوام المؤ رة على قليو المواط لة و وركلو اخلتال
تلا الدرانة و ما ها و وع التعلليو فيهلا و علن درانلة الباحلث الحلالَّ وكلثا ايخلتال

مكلان

فلَّ علدد العوامل

المللؤ رة علللى قلليو المواط للة و إي ،ن العالقللة التللَّ يمكللن الوصللو إليهللا فللَّ هايللة الدرانللة تكللاد تكللون
متقاربة و ءن الضبط ايمتملاعَّ كملا تطرقلت إليله تللا الدرانلة و والعوامل الملؤ رة كملا ،شلارت إليهلا
درانة الباحث الحالَّ تؤ ر على قيو المواط ة إيمابا ً و إثا تو توميه هثه العوام توميها ً نليما ً و ونلبا ً إثا
ومهت توميها ً نيفا ً .

4ـ ( مصطفى 4005م ) :
* ع للوان الدرانللة (فعاليللة بر للامج  ،شللطة لتللدعيو التربيللة للمواط للة فللَّ الدرانللات ايمتماعيللة فللَّ
المرحلة اإلعداديةاو رنالة دكتوراهو قنو الم اهج وطره التدريىو كلية التربيةو مامعة عين شمى.
* هدفت الدرانة إلى اإلمابة على اءنفلة التالية:
ـ ما صورة بر امج اء شطة فلَّ الدرانلات ايمتماعيلة فلَّ المرحللة اإلعداديلة لتلدعيو فكلرة التربيلة
للمواط ة ؟
ـ ما اءبعاد الرفينة واءبعاد الفرعية للتربية للمواط لة و التلَّ ي بغلَّ توافرهلا فلَّ م لاهج الدرانلات
ايمتماعية للمرحلة اإلعدادية ؟
ـ ما بر لامج اء شلطة المقتلرح فلَّ ملادة الدرانلات ايمتماعيلة للمرحللة اإلعداديلةو فلَّ ضلول ،بعلاد
التربية للمواط ة ؟
ـ ما فعاليلة تلدريى بعلض موضلوعات هلثا البر لامج عللى وعلَّ الطلبلة بحقلوه ووامبلات الملواطن
و،بعاد التربية للمواط ة المتضم ة فَّ الموضوعات المقترحة ؟
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* انتخدو الباحث لإلمابة عن ،نفلة بح ه الم همين الوصفَّ والتمريبَّ .
* وتوصلت الدرانة إلى العديد من ال تافج لع ،همها ما يلَّ :
 1ـ حددت الدرانة اءبعاد والمكو ات (الرفينة والفرعية ا للتربيلة للمواط لة والتلَّ يمكلن ت اولهلا فلَّ
م اهج الدرانات ايمتماعية بالمرحلة اإلعدادية.
 2ـ قدمت الدرانة بر امما ً مقترحا ً للتربية للمواط ة للمرحللة اإلعداديلةو تلو تقديمله عللى شلك  ،شلطة
تربوية كان لها دوراً فعايً فَّ يادة فعالية و ،ر البر امج المقترح.
3ـ توصل البحلث إللى ،ن انلتخداو اء شلطة كلان لله دوراً ملؤ راً فلَّ تشلميع الطلبلة ومشلاركتهو فلَّ
تحقيه اءهدا

الموضوعة للبر امج المقترح .

* و،وصى الباحث من خال ما توص إليه من تافج بما يلَّ :
ـل إعللادة ال ظللر فللَّ ،هللدا

المل هج ومحتللواه عامللة وم للاهج الدرانللات ايمتماعيللة خاصللة وتضللمين

المفاهيو وايتماهات المتعلقة بالتربية للمواط ة وبحيث يتوافر له مقومات الضبط العلمَّ بما ينلاعد عللى
تحديد ما ي انب ك ص

درانَّ وما يمب ،ن يتعلمه الطلبة فَّ مرحلة درانية معي ة .

ـ ل ضللرورة ،ن يتلليح المعلللو لطلبتلله الفرصللة لالشللتراا فللَّ اء شللطة المماعيللة والفرديللة وإعطللافهو
الفرصة للتعبير عن اتماهاتهو وما يؤم ون به وبحرية وبحيث يغرى فَّ فونلهو ،بعلاد مفهلوو ومكو لات
التربية للمواط ة الصالحة .
ـ التوكيد على كافة المؤننات والم ظمات التَّ تعم فَّ مما الشباب والت شلفة (امتماعيلة ونيانلية
واقتصادية ابالت نيه والتعاون فَّ وضع برامج ت قيفية تعتمد على اء شطة الالصفية للطلبة فلَّ المراحل
التعليمية المختلفة تتضمن قضايا الت شفة ايمتماعية والنيانيةووت مية الوعَّ بها لدى الطلبة.

التعليق :ـ
إثا كان لبرامج اء شطة فعالية لتدعيو التربية للمواط ة و كما توصلت إليه تافج الدرانة و فهثا يد
على ،همية اء شطة فَّ تدعيو التربية للمواط ة و ء ها تالملى الما لب التطبيقلَّ فلَّ العمليلة التعليميلة و
وتمع الطالب يعيش قيو المواط ة فَّ ممتمعله الصلغير و ليصلبح لله نللوكا ً ابتلا ً فلَّ ممتمعله الكبيرفلَّ
المنتقب و باعتبار ،ن اء شطة بك ت وعاتها عام مؤ ر فَّ كرى وترنيي القيو.
وتتفه درانة الباحث الحالَّ مع هثه الدرانة فَّ التعر

على  ،ر بعض العوام على قيو المواط لة

كاء شطة الصفية المصاحبة للم هج ووإثا كا ت الدرانة النابقة قد اقتصرت على عام اء شطة ـ فقط ـ
كمؤ رو فإن درانة الباحث الحالَّ تونعت فَّ الحديث عن العوام المؤ رة ءن هثا صلب موضوعها .
وتختلل

الدرانلة الحاليلة علن الدرانلة النلابقة فلَّ انلتهدا

اءوللى للمرحللة ال ا ويلةو بي ملا ال ا يللة

انتهدفت المرحلة اإلعدادية وكما تختلفلان فلَّ ،ن الدرانلة الحاليلة ركل ت عللى اللوعَّ والممارنلة بي ملا
الدرانللة النللابقة اقتصللرت علللى الللوعَّ فقللطو وكللان مللن ،هللدا
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الدرانللة النللابقة تحديللد اءبعللاد الرفينللة

والفرعية للمواط ة بي ما تنعى الدرانة الحالية لتحديد قيو المواط ة والعوام المؤ رة عليهلا و هلثا فضلالً
عن ايختال

فَّ مان الدرانتين ومكا يهما .

وقد انتفاد الباحث الحالَّ من تحديد الدرانة النابقة لألبعاد الرفينة والفرعية للمواط ة فَّ المل فين
ال ظري والتطبيقَّ بما يت انب ودرانته .

8ـ (هاشم 4005م ) :
* الدرانة بع وان (رليات تفعي المواط ة الت ظيمية بالمدرنة المصرية او بحث علمَّ م شور بممللة
التربية التَّ تصدرها الممعية المصرية قنو التربية المقار ة واإلدارة التعليمية وكلية التربيةومامعلة علين
شمى.
* هدفت الدرانة اإلمابة على اءنفلة التالية :
ـ كي

يمكن تفعي المواط ة الت ظيمية فَّ المدرنة المصرية بما يحقه تطوير ،دافها و يادة فعاليتهلا

؟
ـ ما المقصود بنلوكيات المواط ة الت ظيمية ؟ وما ،هو خصافصها ؟
ـ ما ،بعاد نلوكيات المواط ة الت ظيمية ودواعَّ ممارنتها فَّ الم ظمات التعليمية ؟
ـ ما محددات نلوكيات المواط ة الت ظيمية فَّ الم ظمات التعليمية ؟
ـ ما رليات تفعي المواط ة الت ظيمية فَّ المدرنة المصرية ؟
ـل مللا الواقللع الحللالَّ لمشللكالت المدرنللة المصللرية و والتللَّ تحللو دون ،دال العللاملين بهللا لنلللوكيات
المواط ة الت ظيمية ؟
* انلللتخدو الباحلللث المللل هج الوصلللفَّ و فقلللاو بإعلللداد درانلللة ظريلللة لنللللوكيات المواط لللة الت ظيميلللة
بالم ظمات التعليمية و وإعداد درانلة تحليليلة لواقلع ممارنلة نللوكيات المواط لة الت ظيميلة فلَّ الملدارى
المصرية و واقترح رليات لتفعي المواط ة بالمدارى المصرية .
* كما قاو بتصميو انتمارة انتطالع للر،ي ينتفتال خبرال فلَّ التربيلة فلَّ بعلض نللوكيات المواط لة
الت ظيمية التَّ من المفترض ،ن يؤديها العاملون بالملدارى المصلرية (م هلا ملا هلو مومله حلو المدرنلة
ووبعضها مومه حو مالل العم فَّ المدرنة وو،خرى مومهة من المدرى حو الطالب وو،خيراً ما هو
مومه من القيادات المدرنية حو العاملين بالمدرنةا .
* قصد الباحث بالنلوكيات الت ظيمية للمواط ة وعين من النلوكيات هما:
ـ اإلنهامات اييمابية التَّ يمارنها الفرد طواعية ووه لاا العديلد ملن اءم للة للثلا م هلا :منلاعدة الفلرد
ل مالفه اآلخرين وواءدال ايختياري ءشيال كير مطلوبة من الفرد ووتقديو ايقتراحلات الخالقلة لتحنلين
وتطوير اءدالو وعدو إضاعة وقت العم ووالتحدث بصورة ايمابية عن الم ظمة .
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ـ النلوكيات التَّ يمت ع الفرد عن ممارنتها طواعيلة حتلى للو كلان ملن حقله ممارنلتهاو وقلد نلميت تللا
النلللوكيات( بمللودة ايمت للاع او وملن ،م لتهلا عللدو تصلليد اءخطللال فللَّ ،عمللا اآلخللرينو و تحمل بعللض
المشاح ات البنيطة فَّ مكان العم ووعدو التعبير عن اينتيال بشان ،وضاع العم .
* وقد توص الباحث فَّ ختاو بح ه إلى ،ربعة محاور تشتم عللى مصلفوفة ملن نللوكيات المواط لة
الت ظيمية المقترح ،داؤها فَّ المدرنة المصرية تم لت فَّ:
ـ نلوكيات المواط ة الت ظيمية المومهة حلو المدرنلة ككل و كلالحرص عللى ،دال الوامبلات المكلل

بهلا

الفردو واينتعداد للتضحية بايهتماملات الخاصلة ملن ،مل مصللحة المدرنلةو والحلرص عللى اي لدماج
والمشاركة فَّ مماعات العم .
ـ نلوكيات المواط ة الت ظيمية المومهة حو مالل العمل و كمنلاعدة اآلخلرين والتعلاون معهلو و وتقبل
ال قد الب ال من مالل العم وومراعاة حقوه مالل المدرنة .
ـ نلوكيات المواط ة الت ظيمية المومهة من المدرى للطالب و كإتاحة المدرى الفرصة لطلبته وتشميعهو
على التفكير المنتق و وايلت او بآداب الحوار مع طلبته و وت مية المدرى لقدرة التحلي والتفكير ال قلدي
الب ال لدى طلبته .
ـ نلوكيات المواط ة الت ظيمية المومهة من القيادات المدرنة حو العلاملين بالمدرنلة و كالمحافظلة عللى
ال ظاو العاو و والتعام بعدالة وإ صا

مع المدرنين واإلداريين والطلبة و والحرص على تعميه مفهلوو

المنؤولية المشتركة .
* وقدو رليات مقترحة لتفعي المواط ة الت ظيمية فَّ المدرنة المصلرية تقلوو عللى ملرحلتين :المرحللة
اءولللى و يللتو فيهللا تضللمين قلليو ونلللوكيات المواط للة الت ظيميللة فللَّ شللك مي للاه شللر

،خالقللَّ مكتللوب

للمدرنة المصرية وبي ملا المرحللة ال ا يلة و يلتو فيهلا توضليح رليلات ت فيلث مي لاه الشلر

اءخالقلَّ وعلن

طريه تشكي اللمان الداعمة ووتهيفة البيفة المدرنية الم انبة .

التعليق :ـ
وقللل

الباحلللث الحلللالَّ ،ملللاو مفلللردات هلللثه الدرانلللة فلللَّ محاوللللة لالنلللتفادة ملللن مضلللامي ها

وإمرالاتها و نوال فَّ ما بها ال ظري ،و العملَّ ووومد ،ن نلوكيات المواط ة الت ظيميلة داخل المدرنلة
بك اتماهاتها ولها تو يرها فَّ اكتناب القيو وب افهلا و،و إهمالهلا وتركهلا وفلو واع النللوكيات كملا حلددتها
محاور الدرانة وهَّ قيو هامة ملن قليو المواط لة المطللوب ت ميتهلا للدى مميلع ،فلراد الممتملع وبلاءخص
طلبة المدارىو واختيار الدرانة النابقة للمدرنلة يل عو علن وعلَّ بوهميلة اللدور اللثي تلعبله المدرنلة فلَّ
حيللاة طلبتهللا وتشللكي قلليمهو المنللتقبلية وفللالمعلو وعالقتلله بطلبتلله وب مالفلله المعلمللين و وعالقللة اإلدارة
المدرنية بالعاملين ووالعالقات اءخرى داخ المدرنة وومن ،همها عالقة المميلع بالطاللب وهلَّ الما لب
ال عملَّ ـ إن صح التعبير ـ لك ما يقدو للطاللب ملن مل هج ظلري طلوا درانلته وا تنلابه للمدرنلة وولله
تو يره الكبير على وعَّ الطلبة لقيو المواط ة وممارنتهو لها .
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وقد انتفاد الباحث الحالَّ من هثه الدرانة فَّ التعر

عللى نللوكيات المواط لة فلَّ المدرنلة التلَّ

هَّ ع ده ،حد العوام المؤ رة على قيو المواط ة.
وتتفه درانة الباحث الحالَّ مع تللا الدرانلة فلَّ الغايلة التلَّ تصلبو إليهلا الدرانلتان ووهلَّ إبلرا
المواط ة وقيمها اإليمابية وعن طريه إيملاد رليلات لتفعيلهلا كملا فلَّ الدرانلة النلابقة و وتع يل العوامل
المؤ رة إيمابا ً و والحد من العوام المؤ رة نلبا ً على قيو المواط ة كما فَّ درانة الباحث الحالَّ .
و،ومله ايخللتال

بلين الدرانللتين هللَّ ،ن درانلة الباحللث الحلالَّ اقتصللرت علللى مرحللة معي للة هللَّ

المرحلة ال ا وية بي ما الدرانة النابقة تحد ت عن المدرنلة بشلك علاو دون تحديلد مرحللة معي لةو ودون
تحديد لففة محددة هَّ الطلبة كما فَّ الدرانة الحالية.

 2ـ ( الشرقاوي 4005م ):
* الدرانة بع وان ( وعَّ طالب المامعة ببعض قيو المواط ة او بحث علمَّ م شور بممللة درانلات
فَّ التعليو المامعَّو التَّ يصدرها مرك تطوير التعليو المامعَّو مامعة عين شمى.
* انتهدفت الدرانة اإلمابة على اءنفلة التالية :
ـ ما منتوى وعَّ طالب مامعة ال قا يه ببعض قيو المواط ة ؟
ـ ما العالقلة بلين منلتوى وعلَّ طلالب مامعلة ال قلا يه بقليو المواط لة وبعلض المتغيلرات اءخلرى
كالتخصص و والم ى و ومح اإلقامة و ومنتوى تعليو اءب و ومنتوى دخ اءنرة ؟
ـ ما التصور المقترح لدور المامعة فَّ إ مال وعَّ الطالب بقيو المواط ة ؟
* انتخدمت الدرانة الم هج الوصفَّ للوقو

على منتوى وعَّ الطلبة بقيو المواط لة و و ملا يلرتبط

بها من فروه و ومدى تو ر هثا الوعَّ بممموعة من المتغيرات المثكورة نابقا ً .
* وقد اقتصرت الدرانة عل ى خمى من قيو المواط ة هَّ ( :قيمة حب الوطن وقيمة اي تملال واللويل
و قيمللة الحريللة وقيمللة المشللاركة و قيمللة المماعيللةا ووهللثه القلليو بصللفة عامللة تم ل القانللو المشللترا بللين
مختل

الممتمعات وو،كلب ال قافات و وهَّ الما ب العملَّ لمفهوو المواط ة .
وقد عرض الباحث فَّ هاية بح ه رؤية مقترحة لتفعي دور التعليو المامعَّ فَّ إ ملال قليو المواط لة

تتم

فَّ إطار المحاور التالية :
1ـ رنالة المامعة .
 3ـ الم اخ المامعَّ.
5ـ طره التدريى .

2ـ الم اهج والمقررات المامعية.
4ـ اءنتاث المامعَّ.
6ـ اء شطة المامعية .

التعليق :ـ
هثه الدرانة تعطَّ تصوراً واضحا ً ثا ديلة على الما ب المنتهد

من كرى قيو المواط ة وتكوي ها

،ي وهو الطالب و وإن اختلفت المرحلة ،و المنتوى الدرانَّ الثي هو فيهو وهثا ما تتفه فيه الدرانتان و
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وهو فَّ فى الوقت ما تختلفان فيله و فالدرانلة النلابقة انلتهدفت طلبلة المامعلة و بي ملا الدرانلة الحاليلة
انتهدفت طلبة المرحلة ال ا وية و هثا عدا اختال

الدرانتين فَّ مكان إمرافهما و ما هما وفضالً عن ،ن

اءولى انتهدفت فَّ قيو المواط ة الوعَّ فقط و بي ما ال ا ية انتهدفت الوعَّ والممارنة معا ً .
و،ومه ايتفاه التَّ يمكن إيرادها ه ا و هَّ فَّ العوام المؤ رة على قيو المواط ة للدى الدرانلتين و
وإن كا للت محللدودة كمللا فللَّ الدرانللة النللابقة وومتونللعة كمللا فللَّ الدرانللة الحاليللة و وقللد انللتفاد الباحللث
الحالَّ من قيو الموا ط ة والعوام المؤ رة عليها التَّ ،وردتها هثه الدرانة بما يت انب مع درانته .
وركو خروج الدرانة ب تيمة ،ن ه اا وعيا ً لدى طلبة المامعة بقيو المواط ة إي  ،ها ،وضلحت بلون
ه اا قصوراً فَّ دورالمامعة فَّ إ مال هثا الوعَّ و وومدت ه اا فروقا ً فَّ منتويات الوعَّ و مما يد
على ،ن المامعة لو تتمكن من ت مية الوعَّ بقيو المواط ة لدى طلبتها .
ويبدو للباحث الحالَّ ،ن التفاوت والفروه فَّ منتويات الوعَّ بقيو المواط ة وي يرمع إلى المامعة
فحنب ب قد يرمع إلى مؤننات وعوام ،خرى لها تو يرها على وعَّ الطلبة بقيو المواط ة فلَّ مميلع
المراح التعليمية المختلفة و و،ن هثا التفاوت والفروه فَّ منتويات الوعَّ والممارنة حاص ما داملت
مميع مؤننات الممتمع تعم بشك ا فرادي وي ت نه مهودها و ب ت اقض بعضها بعضا ً ،حيا ا ً .

5ـ ( الحبيت 4005م ) :
* الدرانة بع وان( :تربية المواط ة :ايتماهات المعاصرة فَّ تربية المواط ة او بحث مقدو إلى اللقال
ال الث عشر لقادة العم التربويو الرياضو المملكة العربية النعودية.
* انتهدفت الدرانة ما يلَّ :
1ـ إلقال الضول على المصطلحات المرتبطة بالمواط ةو كالوطنو والوط يةو والتربية الوط ية.
2ـ الوقو

على ايتماهات المعاصرة فَّ تربية المواط ة و من خال بعض التمارب العالميلة و وتمربلة

المملكة العربية النعودية فَّ تربية المواط ة .
3ـ التوص إلى مقترح لتربية المواط ة مالفو للبيفة النعودية .
* وحددت الدرانة المؤننات ايمتماعية المقترحة لتحقيه اءهدا

التَّ تؤدي إللى ت ميلة المواط لة

وهلللَّ :اءنلللرة والمنلللمد و اإلعلللالوو المدرنلللة و النيانلللة التعليميلللة و المؤننلللات ال قافيلللة والرياضلللية
والترفيهية و و،كفلت الدرانة دور المؤننات الح بية فَّ التو ير ركو ما تم لله ملن تلو ير ي ينلتهان بلهو
وربما يرملع ثللا إللى ،ن العمل الح بلَّ فلَّ النلعودية ييل ا كافبلا ً عللى الصلعيد القلا و َّ و وإن كلان
موموداً بصورة نرية .
* وانللتخدمت الدرانللة الملل هج الوصللفَّ للتعللر

علللى ايتماهللات المعاصللرة فللَّ تربيللة المواط للة

ووإمرال مقار ة لتمارب بعض الدو و وتمربة المملكة العربية النعودية فلَّ تربيلة المواط لة و بغلرض
التوص إلى مقترح لتربية المواط ة مالفو للممتمع النعودي .
* وخلص الباحث إلى مملة من ال تافج م ها :
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 -1إن صفة الوط ية ،ك ر عمقا ً من صفة المواط ة و ،و  ،ها ،على درمات المواط ة .
2ـ إ ن الويل هو صـده اي تمال و،ن الوط ية هَّ الما ب الفعلَّ ،و الحقيقَّ للمواط ة.
3ـ ل إن ه للاا اتفاق لا ً عام لا ً بللين المختصللين علللى ،ن تحقيلله المواط للة الصللالحة تم ل الهللد
الرفيى لل ظاو التربوي التَّ وضعتها التربية اإلنالمية فَّ إطار تربيلة ( اإل نلان الصلالح ا
فَّ ك الدو اإلنالمية للضرورات التالية :
1ـ ضرورة وط ية لت مية اإلحناى باي تمال وبالهُوية .
2ـ ضرورة امتماعية لت مية المعلار

والقلدرات والقليو وايتماهلات والمشلاركة فلَّ خدملة

الممتمع ومعرفة الحقوه والوامبات.
3ـ ضرورة دولية إلعداد المواطن وفقا ً للظرو

والمتغيرات الدولية.

التعليق  :ـ
انتفاد الباحث من هثه الدرانة فَّ بلورة بعض العوام المؤ رة التَّ ،وردتها الدرانة والتَّ تتوافله
مللع درانللته الحاليللة و كاءنللرة و والمدرنللة و والمنللمد و واإلعللالو و وكللثا التعللر

علللى ايتماهللات

المعاصرة فَّ التربية على قيو المواط ة والعوام المؤ رة عليهلا و وقبلو ملا يتوافله م هلا ملع المرمعيلة
اإلنالمية واينتفادة م هو ورفض ما يتعارض معها مهما كان مصدره وبريقه و إي  ،ها تختل

ع ها فَّ

كون الدرانة الحالية تبحلث فلَّ العوامل الملؤ رة عللى قليو المواط لة للدى شلريحة محلددة و فلَّ حلين ،ن
الدرانلة النللابقة تبحلث فللَّ فلنللفة ايتماهلات المعاصللرة للتربيللة عللى قلليو المواط للةو ملع درانللة مقار للة
لبعض الدو فَّ كيفية تربيتها عللى قليو للمواط لة للدى طلبتهلا ومواط يهلا وباإلضلافة إللى كلون الدرانلة
الحالية ظرية وميدا ية تنتهد

طلبة المرحلة ال ا وية (ال الث ال لا وي ا و بي ملا الدرانلة النلابقة ظريلة

فقط تبحث فَّ فلنفة ايتماهات المعاصرة للتربية على المواط ةو والمقار ة بي ها .

5ـ (الصبيح 4005م ) :
* الدرانة بع وان( المواط ة كما يتصورها طالب المرحلة ال ا وية فَّ المملكة العربية النعودية وعالقة
ثلا ببعض المؤننات ايمتماعية او بحث مقدو إلى اللقال ال الث عشر لقادة العمل التربلويو الريلاضو
المملكة العربية النعودية.
* حدد الباحث مشكلة درانته فَّ اءنفلة التالية :
ـ ه يرى طلبة الص

ال الث ال ا وي ،ن لهو حقوقا ً على الوطن و،ن عليهو وامبات لوط هو ؟

ـ ما الحقوه التَّ يرى الطلبة  ،ها لهو بحكو  ،هو مواط ون ؟
ـ ما الوامبات التَّ يرى الطلبة  ،ها عليهو بحكو  ،هو مواط ون ؟
ـ ه الطلبة راضون عما حصلوا عليه من حقوه وما قاموا به من وامبات ؟
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ـ ما عالقة تصور الطلبة لحقوقهو وما عليهو من وامبات بما يتلقو ه فَّ اءنرة والمدرنة والمنمد عن
المواط ة ؟
* وت اولت الدرانة الوعَّ بحقوه ووامبلات المواط لة والقلدرة عللى تحديلدها والرضلا عملا تحقله م هلاو
وعالق لة ثلللا بمللا تعلملله الفللرد فللَّ اءنللرةو والمدرن لةو والمنللمد المللامعو وخطيللب الممعللة عللن حقللوه
المواطنو وما عليه من وامبات.
* ولإلمابة على ،نفلة الدرانة ،ع َّد الباحث انتبا ه اشتملت على عدد من المقاييى واءنفلة هَّ:
مقياى حقوه المواطن و مقياى وامبات المواطن و مقياى عن مدى قياو طلبة المرحلة ال ا ويلة بالمملكلة
العربية النعودية بودال حقوه ووامبات المواط ة و ممموعة ،نفلة عن مدى رضا طلبة المرحلة ال ا ويلة
بالمملكة العربية النعودية عن قيامهو بودال حقوه ووامبات المواط ة .
* و،وردت الدرانة بعض حقوه المواط ة فَّ القيو التالية ( :الحه النيانَّ كحه اي تخاب ووحرية
التعبيللر وإبللدال الللر،ي ووإ شللال الممعيللات الخيريللة والمشللاركة فيهللا ا و كمللا حللددت الدرانللة بعللض
وامبات المواط ة فَّ القيو التاليلة ( :ايهتملاو بالمشلكالت التلَّ توامله اللوطن ومحلاورة ملن يختلل
معه الطالب فَّ الر،ي و مناعدة المحتامين ا.
وتوصلت الدرانة إلى ال تافج التالية :
1ـ ،ظهرت الدرانة ،ن  %93من الطلبة تقريبا يدركون حقوه المواط ة ووامباتها.
2ـ ،ظهرت الدرانلة ،ن للدى ،فلراد العي لة منلتوى مرتفعلا ً ملن الرضلا علن ،دافهلو فلَّ الوامبلات
(%9849ا بي ما نبة رضاهو عن تحصي الحقوه (%5543ا فقط.
3ـ ،ظهرت الدرانة ،ن لدى الطلبة مواط ة عالية وينليما فلَّ الشلعور بالواملب وإدراكله ويؤيلد
ثلللا ،ن نللبة الللثين يللرون ،ن الللدفاع عللن الللوطنو و طاعللة ولللَّ اءمللر بللالمعرو وو المحافظللة علللى
الممتلكللات العامللةوو المحافظللة علللى نللمعة الللوطن وامللب عللليهو تمللاو ت  %83ووهللثا يؤكللد ،ن هللثه
المؤننات ال الث (اءنرة ووالمدرنةو والمنمدا تعلِّو مل لاً ملن المواط لة وهلو وامبلات الملواطن، .ملا
حقوه المواطن فلو يظهر فَّ الدرانة ،ن بي هلا كملا يقينلها مقيلاى الحقلوه وبلين المؤننلات ايمتماعيلة
ال الث عالقة ارتباطية ثات ديلة إحصافية.
و،وصت الدرانة باآلتَّ :
 .1التونع فَّ درانة مفهوو المواط ة ع د الطلبة درانة تطبيقية فَّ عدد من المراح التعليمية وينليما
المرحلتين ال ا وية والمامعية.
 .4واضللح مللن الدرانللة ،ن الطلبللة يللدركون م ل لا ي بللوى بلله مللن الوامللب عللليهو تمللاه وط ل هو ولكللن
ي قصهو إدراا حقوقهو وينيما فَّ المما ايمتماعَّ المد َّ والمما النيانَّ .ولهثا ي بد من
الع اية بمفهوو حقوه المواط ة ودرانة العوام التَّ ناهمت فَّ ضع
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وعَّ الطلبة به.

 .8المواط ة لينت قضايا ثه ية ممردةو وما لو يصاحب تعلمها صلور عمليلة ملن ممارنلات المواط لة
النليمة يصبح الحديث ع ها اقصا ،و كير ثي مدوى.
 .2من الممكن ،ن تكون المدرنة بيفة امحلة لممارنلة المواط لة النلليمة فيتلدرب الطلبلة عللى م اقشلة
القضايا التَّ تهمهوو واتخاث القرارات الم انلبة ومعالملة الخلال

فلَّ اللر،ي بيل هو والتعامل ملع

المخالفين وتونيى الممعيات والروابط الطالبية وا تخاب من يم لهو فيها.
 .5ي بغَّ إشاعة مفاهيو المواط ة فَّ نافر المقررات وينيما ،ن ،ناى المواط ة وماتضم ته من حقوه
ووامبات هومن صميو الشريعة اإلنالمية.
 .6وضلع بللرامج تدريبيلة لمللن يتولللون العمليلة التدرينللية علن المواط للة وم اقشللة قضلاياها بعملله يمعل
المشاركين يشعرون بوهميتها وحنن عافدها عليهو فَّ تعاملهو مع ،ب ال وط هو.

التعليق :ـ
تع عد هثه الدرانة ،قرب الدرانات إلى موضوع درانة الباحث الحلالَّ حيلث تطرقلت إللى درانلة
الشريحة فنلها ( طلبلة المرحللة ال ا ويلة ا ملع ايخلتال

الطبيعلَّ فلَّ مكلان الدرانلة و ما هلا والعالقلة

ببعض المؤننات ايمتماعية على ومه التحديد و فَّ حين تطرقت الدرانة الحالية للعوام المؤ رة على
قيو المواط لة للدى طلبلة المرحللة ال ا ويلة عللى شلك محلاور تضلو ملا ملال ملن المؤننلات فلَّ الدرانلة
النابقة وت يد عليها ووإن كا ت هثه المؤننات ايمتماعية( اءنرة و والمدرنة ووالمنمد ا التَّ ثكرتها
الدرانة النابقة و هَّ عوام مؤ رة على قيو المواط ة وبل هلَّ ملن ،ك لر العوامل تلو يراً و وإن للو يكلن
التو ير مقتصراً عليها وحدها و بل ه لاا عوامل ،خلرى للو تتطلره لهلا الدرانلة النلابقة و وتونلعت فلَّ
الحديث ع ها درانة الباحث الحالَّ عدداً وشرحا ً .

 7ـ (سعد 4002م ) :
* ع وان الدرانة ( المواط ة وت ميتها لدى طالب التعلليو قبل الملامعَّ ـ رؤيلة مقار لة ـ ا و بحلث
علمَّ صادر عن المرك القومَّ للبحوث التربوية والت مية و شعبة بحوث المعلومات التربوية و القاهرة .
* ت اولت هثه الدرانة التعري

بدواعَّ تعليو المواط ة فَّ موامهة تحلديات القلرن الحلادي والعشلرين

على ضول خبرات بعض الدو المتقدمة فَّ ت مية المواط ة لدى طالبها .
* وهدفت الدرانة إلى تحقيه ما يلَّ :
ـ التعر

على دواعَّ تعليو المواط ة فَّ موامهة تحديات القرن الحادي والعشرين .

ـ التعر

على خبرات بعض الدو المتقدمة فَّ ت مية المواط ة لدى طالبها .

ـ انتطالع ر،ي المعلمين والقيادات التربوية فَّ دور المدرنة فَّ ت مية المواط ة.
ـ وضع تصور مقترح لتفعي دور المدرنة فَّ ت مية المواط ة .
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* وقللد انللتخدمت الدرانللة عللدداً مللن الم للاهج (المل هج الوصللفَّ والمل هج المقللارن ا وكمللا انللتخدمت
،داتين هما  :انلتبا ه ررال المعلملين والقيلادات التربويلة بالملدارى واإلدارات التعليميلة حلو نلب تفعيل
المواط ة وواختبار مواق

لقياى المواط ة لدى طلبة المدرنة اإلعدادية .

* وقد توصلت الدرانة إلى وضع تصور مقترح لدعو وت مية المواط ة بالمدرنة اإلعدادية من خلال
،ربعة محاور ،نانية هَّ:
 1ـ المعلو .

 2ـ اإلدارة المدرنية .
4ـ اء شطة التربوية .

 3ـ الم اهج الدرانية و المقررات .
* و توصلت الدرانة إلى توصيات ،همها :

1ـ ضرورة إ شال لم ة ،و إدارة للمواط ة بو ارة التربية والتعليو تكون منؤولة بشك كام علن كل
ما يتص بالمواط ة من حيث التخطيط والت ظيو واإلدارة.
2ـ إصدار ال شرات والتعليمات لتكون فَّ بؤرة ايهتماو المدرنَّ فَّ هثه اآلو ة التَّ تشهد العديد من
التحديات .

التعليق :ـ
،فردت الدرانة مناحة وانعة للمقار ة مع تمارب الدو المتقدملة فلَّ ت ميلة المواط لة لطلبتهلا و مملا
ْ
لع الباحث الحالَّ ع لى تمارب إ نا ية لت مية قيو المواط ة و فوخث م ها ما يتوافه والتصور الثي يؤمن
،ط َ
بهو وي يتعارض وطبيعة درانته و فلو رى درانلته بملا للدى اآلخلرين و وانلتفاد ملن رؤيلة اآلخلرين فلَّ
كيفية ت مية قيو المواط ة لدى الطلبةو من خال اءدوار التَّ تقوو بها ك من المدرنة فَّ تلدريب طلبتهلا
على روح ايلت او بالقا ون و ومن خال المعلو الثي يشيع روح التنامح بين طلبته و ومن خال الم اهج
للتعري

بالحقوه المد ية والنيانية للملواط ين و وكلثا اللدور اللثي تقلوو بله اإلدارة المدرنلية واء شلطة

التربوية .
وقد اقتصرت الدرانة فَّ منولة ت مية المواط ة لدى الطلبة عللى دور المدرنلة و ملن معللو و وإدارة
مدرنة و وم هج و ومقررات درانية و و ،شطة تربويلة فقلط و دون كيرهلا ملن المؤننلات التلَّ تع لى
بت مية قيو المواط ة و وهثا هو ومه ايخلتال

بلين هلثه الدرانلة ودرانلة الباحلث الحلالَّ و حيلث حلاو

إدراج مميلع العوامل والمؤننل ات المللؤ رة والتلَّ تهلتو بت ميللة قليو المواط لة وللو يقتصللر فلَّ بح له علللى
المدرنة فقط كما هو الحا فَّ الدرانة النابقة .
وقد اتفقت درانة الباحث الحالَّ مع الدرانة النابقة فَّ انتهدا

طلبة ما قب التعليو المامعَّ و وإن

كا ت فَّ الدرانة الحالية مقصلورة عللى طلبلة المرحللة ال ا ويلة ( ال اللث ال لا وي ا و بي ملا فلَّ الدرانلة
النابقة شملت مميع مراح التعليو قب المامعَّ بال انت ال و باإلضافة إلى تركي الدرانة النابقة على
خبرات بعض الدو فلَّ ت ميلة قليو المواط لة للدى طلبتهلا و ور،ي المعلملين والقيلادات التربويلة فلَّ نلب
ت ميتها و بي ما كان م َّ تركي درانة الباحث الحالَّ على العوام المؤ رة على قليو المواط لة ملن ومهلة
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ظر الطلبلة و وهلثا قلد يكلون ومله رخلر يخلتال

الدرانلتين علن بعضلهما و فضلالً علن اخلتال

مكلان

إمرال الدرانتين و ما يهما .

 2ـ ( مكروم 4002م ) :
* الدرانللة بع للوان ( اإلنللهامات المتوقعللة للتعللليو المللامعَّ فللَّ ت ميللة قلليو المواط للة ا و بحللث علمللَّ
م شور بمملة منتقب التربية العربية و القاهرة و المملد العاشر و العدد.33
* انتهدفت الدرانة اإلمابة على اءنفلة التالية :
ـ ما اإلنهامات المتوقعة للتعليو المامعَّ فَّ ت مية قيو المواط ة ؟
ـ ما ايعتبارات الحاكمة لمنؤوليات المامعة فَّ ت مية المواط ة لدى طلبتها ؟
ـ ما المشكالت التَّ تعوه فعالية المامعة عن تحقيه دورها المومو فَّ ت مية المواط ة لدى طلبتها ؟
ـ ما وع القوى والعوام المؤ رة وطبيعتها على فعالية تم ي قيو المواط ة لدى الشباب المامعَّ؟
ـ ما متطلبات تفعي ودعو إنهامات المامعة فَّ ت مية قيو المواط ة لدى طلبتها ؟
* انتل مت طبيعة الدرانة انتخداو الم هج الوصفَّ من خال :
 ،ـ درانة ظرية :ينتمالل معلالو وحلدود إنلهامات المامعلة فلَّ ت ميلة قليو المواط لة للدى طلبتهلاو
والتعر

ع لى بعض ايعتبارات الحاكمة لتم ي قيو المواط ة وعوام دعو النلوكيات المرتبطة بها .

ب ـ درانة ميدا ية  :للتعلر

عللى رؤيلة كل ملن طلبلة المامعلة و،عضلال هيفلة التلدريى بهلا حلو

ايعتبارات الحاكمة لدور المامعة فَّ ت مية قيو المواط ة للدى طلبتهلا و والملداخ المختلفلة لتفعيل ودعلو
إنهامات المامعة فَّ هثا المما وقد انتخدو الباحث فَّ الدرانة الميدا ية ،داتين  :اءولى المقابلة لعي لة
من ،عضال هيفة التدريى بمامعة الم صورة ( بلغ عددهو  24عضو هيفة تدريى ا و وال ا ية انتبا ه لو
تطبيقها على عي ة من طلبة الن وات ال هافية بمامعة الم صورة( بلغ عددهو  137طالبا ً وطالبة ا .
* وقد تم لت تافج الدرانة فَّ ما بين :
(،ا ـ تافج الدرانة من خال العرض الفكري فَّ محاور الدرانة ال ظرية التَّ تبين م ها:
ـ ،ن الديمقراطية هَّ الحلقة الونيطة بين ك من " اي تمالو المواط ة "
ـ  ،ن المواط ة كقيمة تتوق

على نلوكيات الفرد فَّ إطار معادلة الحقوه والوامبات .

ـ ،ن ه اا عالقة بين " قيو المواط ة و وكفايات اءدال " .
(با ـ تافج الدرانة فَّ ضول ما تبين من تحلي

تافج الدرانة الميدا يةو واتضح من خاللها:

ـ ،ن ومهة ظر ،فراد ا لعي ة تلتقَّ ع د قطة واحدة فَّ تحديلد مفهلوو المواط لة بملا يحلدد ا تملال الفلرد
وويفه للممتمع كقاعدة للوفال بمنؤولياته لدعو قضايا ممتمعه ووتومهاته فَّ الت مية .
ـ ،ن الدييت النلوكية المرتبطة بقليو المواط لة تع لَّ إللى ما لب المشلاركة فلَّ الحيلاة ايمتماعيلة و
ايل ت او بالمحافظة على إ ما ات الممتمع وبث المهود لدعمها واإلضافة إليها .
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ـ ،ن كيبة الوعَّ بقيو المواط ة ـ والمنؤوليات المرتبطة بها يؤدي إلى ت امَّ العديد من المشكالت التَّ
تعيه منيرة الت مية فَّ الممتمع .
ـ ه اا درمة من الوعَّ بوهمية قيو المواط ة فَّ دعو الكفالة الممتمعية فَّ الممتمع المصري .
ـ تونيع قاعدة الديمقراطية فَّ الممتمع يعد بم ابة الم طله الرفيى فَّ ت مية قيو المواط ة واي تمال.
ـ ه اا ممموعة من القوى والعوام التَّ تؤ ر فلَّ تكلوين قليو المواط لة للدى الشلباب الملامعَّ و وهلَّ
على الترتيب ( الم

و وناف اإلعالو والم اخ المامعَّو مماعة اءقرانو اي تمال الح بَّ ا و ولو تورد

الدرانة العوامل الملؤ رة اءخلرى كالمراحل التعليميلة النلابقة و والعوامل المرتبطلة بالهيم لة الخارميلة
والعولمة و على الركو من تو يرها الكبير فَّ تكوين قيو المواط ة لدى الشباب المامعَّ .
* وقد اقترح الباحث فَّ هاية بح ه التوصيات التالية:
ـ ضرورة العم على انتمالل المعالو الممي ة ل قافة الم اخ المامعَّ الداعملة لتوكيلد العالقلة بلين الكفلالة
والمواط ة .
ـ ل تفعي ل دور الريللادة العلميللة ( تفاع ل الطلبللة مللع ،نللاتثتهو ا و والرعايللة الطالبيللة مللن خللال البللرامج
وا ء شطة المختلفة لت مية مهارات المشاركة وتحم المنؤولية و والعم فَّ مماعة و وثلا بما يع َّ
ال ظر إلى ،طرا

العالقة الكلية لألدال المامعَّ وممارناته فَّ عالقاته بتكوين( المواط ة ال شطة ا .

ـ التخطيط الميد لمعنكرات الشباب المامعَّو ومشروعات العم التطوعَّ د مشروع المواط ةو
وثلا لضمان احتوال اإلرادة الطالبية فَّ المنارات اآلم ة للعم الوط َّ .

التعليق :ـ
تعتبللر هللثه الدرانللة مللن ،قللرب و،هللو الدرانللات التللَّ انللتفاد م هللا الباحللث و وإن اختل ل

المنللتوى

التعليمللَّ و فقللد طبقللت درانللتها الميدا يللة علللى طلبللة المامعللة و بي مللا طبقللت الدرانللة الحاليللة علللى طلبللة
المرحلللة ال ا ويللة و مللع اخللتال

فللَّ ال مللان والمكللان بللين الدرانللتين و إي ،ن انللتفادة الباحللث مللن هللثه

الدرانة كان على ما ب كبير و بانتمالل معالو وحدود إنهامات التعليو فَّ ت مية قيو المواط ة و ومعرفة
بعض ايعتبارات الحاكمة لتم ي قيو المواط ة وعوام دعو النللوكيات المرتبطلة بهلا ومملا ،فلاد الباحلث
فَّ تشكي تصور لإلطار ال ظري لدرانته و كما انتعان ببعض ما ورد فَّ الدرانة فَّ إعلداد اينلتبيان
الخاص بدرانته .
والدرانة الحالية انتهدفت التعر

على العوام المؤ رة على قليو المواط لة ملن ومهلة ظلر الطلبلة

فقللط و عللن طري ل ه اينللتبا ة وبي مللا الدرانللة النللابقة انللتخدمت المقابلللة مللع ،عضللال هيفللة التللدريى و
واينتباتة مع الطلبة للتعر

على رؤية ك ة م هو حو ايعتبارات الحاكمة لدور المامعلة فلَّ ت ميلة قليو

المواط للة و والقللوى والعواملل المللؤ رة علللى فعاليللة تم يلهللا و وهللثا وملله ايخللتال

بللين الدرانللتين و

باإلضافة إلى اقتصار الدرانة النابقة على عدد محدود من العوام المؤ رة ( الم

و وناف اإلعالو و
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مماعة اءقران و الم اخ المامعَّ و اي تمال الح بَّ ا و فَّ حين تونعت درانة الباحث الحلالَّ فلَّ علدد
العوام المؤ رة ءن هثا صلب موضوع درانته .
وقد ،وردت الدرانة ضمن المشكلة واإلمابة عن وع القوى والعوام المؤ رة على فعالية تم ي قيو
المواط ة وطبيعتها و وهثا من صميو ب ومن عمه درانة الباحث الحالية و وإن كلان الباحلث الحلالَّ للو
يوخث بهثه العوام كما هَّ و ب ،ضا

عليها و وحث

م ها و و اقشها و لتتوالو مع طبيعة درانته .

 1ـ (فرج 4002م ) :
* ع للوان الدرانللة ( التربيللة والمواط للة درانللة تحليليللة او بحللث علمللَّ م شللور بمملللة منللتقب التربيللة
العربيةو تصدر عن المرك العربَّ للتعليو والت ميةو القاهرة.
* ،شارت الدرانة إلى ممموعة من اءنفلة التَّ يمكن اإلمابة ع ها للوصو إلى رؤية واضحة حلو
التربية وعالقتها بالمواط ة وهَّ:
ـ ما الثي تع يه المواط ة فَّ الممتمعات الديمقراطية ؟
ـ ما الثي تتطلبه التربية من ،م المواط ة من ميو وقدرات وفضاف ؟
ـ لماثا يتعين على المدرنة ،ن تلعب دوراً فَّ التربية من ،م المواط ة ؟
* وقد انتخدمت الدرانة الم هج الوصفَّ و لتوضيح وإبرا مفهوو المواط ة وعالقتها بالتربية.
* وبعد ،ن انتعرض الباحث فَّ عدة محاور تحلي عدد من المفاهيو التَّ لها عالقة بالمواط ةو كمفهوو
المواط ة :الطبيعلة واءهميلة و والتربيلة ملن ،مل المواط لة ، :هلَّ ضلرورة حقلا ً ؟ و المواط لة وانلتقال
الثات و المواط ة والهوية الوط ية و توص إلى تافج وتوكيدات ،ن التربيلة ملن ،مل المواط لة ي تع لَّ ـ
وي ي بغَّ ،ن يتصور ،حد  ،ها تع َّ ـ ممرد تعلليو اءطفلا الحقلافه اءنانلية المتعلقلة بمؤننلات الدوللة
فضالً عن المبادئ والقواعد الدنتورية الم ظملة والحاكملة لكل م اشلط الحيلاة و ،و ،ن لقل هو درونلا ً فلَّ
المواط ة وحقوقها ووامباتها و ،و ،ن شرح لهو ،همية وقيمة التمانا ايمتماعَّ والوحدة الوط ية ...إلى
ما نوى ثلا من موضوعات و ولكن التربية من ،م المواط ة تع َّ فَّ اءناى ـ وقب كل شلَّل ـ ،ن
غللرى و مللَّ و عمغلله فللَّ عقللو ،ب اف للا وومللدا هو تلللا الفضللاف والعللادات والمهللارات وايتماهللات
الضرورية لب ال المواطن وكحب الوطن والدفاع ع ه والتضحية من ،مله و والويل و واي تمال وكيرها .
فالمنولة ـ إثن ـ ،كبر و ،عمه و،ونع من ممرد تعليو الصغار مادة درانية ه ا و ،و مل ل ملن ملادة
درانية ه اا .
* و،وصى فَّ ختاو درانته ب ون دور التربية بشك عاو والمدرنة بشك خاص ـ فَّ ت مية قيو المواط ة ـ
دور مرك ي ومحوري و حيث ي يمكن اينتغ ال ع ه ،والتفريط فيله و كملا ي يمكلن تماهلله ،و إكفالله و
وي يمكن تغييبه ،و التمرؤ على تهميشه و ءن التربية ـ فَّ ،ده مضامي هاـ هَّ مفتاح اءمن الوط َّ .
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التعليق:ـ
الدرانة النابقة ،وردت المدرنة كعام مؤ ر له دور كبير فَّ التربية على قيو المواط ة و وتتفه معه
الدرانة الحالية فَّ هثا العامل و دون ،ن تتطلره الدرانلة النلابقة إللى العوامل اءخلرى ظلراً لطبيعتهلا
التحليلية لعالقة التربية بال مواط ة و بي ما الدرانة الحالية درانة ظرية وميدا ية انلتهدفت طلبلة المرحللة
ال ا ويللة ( ال الللث ال للا وي ا والعوام ل المللؤ رة علللى قلليو المواط للة لللديهو وومللن ومهللة ظللرهو و دون
ايقتصار على عام واحد فقط و وهثا هو ومه ايختال

بين الدرانتين.

انتفاد الباحث من هلثه الدرانلة فلَّ كو هلا تطرقلت إللى توضليح ،هلو المفلاهيو المرتبطلة بالمواط لة و
كالمواط ة وانتقال الثات و والمواط ة والهُويَّة الوط ية و وهما عامالن مؤ ران هامان فَّ حيلاة الطاللب
وفانتقال الثات مطلوب حتى ي تضيع الشخصية فَّ حمة اي تملال المملاعَّ و كملا ،ن الهُويَّلة الوط يلة
تدعو موا ب اي تمال والويل للوطن و قافته .
ومن خال تحديد الدرانة للمفهوو العاو للمواط ةو انتطاع الباحث الحالَّ ،ن ينتخلص من خال هثا
المفهوو ما يتوافه وطبيعة درانته فَّ إطارها ال ظري.
وهثا ما رني لدى الباحث الحالَّ قضية اإلهتماو بنلوكيات قيو المواط ة فَّ مميع المؤننات التلَّ
تتعام مع الطالب و بد ايهتماو بالما ب التلقي َّ اللفظَّ و الثي لن يمدي فعا ً إثا كا ت
نلوكيات قيو المواط ة فَّ واد والم هج ال ظري لتعليو قيو المواط ة فَّ واد رخر.

 90ـ (يوسف وسالمه 4002م) :
* الدرانة بع وان (انتطالع ر،ي عي ة ملن شلباب الملدارى والمامعلات حلو المواط لة والمشلاركة
النيانية ا و بحلث علملَّ م شلور بالممللة ايمتماعيلة القوميلة و التلَّ يصلدرها المركل القلومَّ للبحلوث
ايمتماعية والم افية و القاهرة .
* هدفت الدرانة اإلمابة على التناؤيت التالية:
ـ ماثا يع َّ مفهوو المواط ة لدى الشباب و وما الحقوه والوامبات المرتبطة بها من ومهة ظرهو ؟
ـ ما الحقوه التَّ يحص عليها الشباب بالفع ووما هَّ الحقلوه التلَّ يلرى  ،هلا كيلر متحققلة لديله نلوال
كا ت حقوقا ً نيانية و،و مد ية ؟
ـ ما موق

الدولة من خال مؤننلاتها المختلفلة فلَّ التلو ير نللبا ً ،و إيمابلا ً عللى الشلعور بالمواط لة للدى

المماهير ومن ومهة ظر الشباب ؟
ـ ما مؤشرات اي تمال لدى الشباب والتَّ يمكلن التعلر

عليهلا ملن خلال معرفلة تفضليالتهو بلين ملا هلو

،م بَّ وما هو وط َّ بال نبة للم تج النلعَّ ووال قافَّو واإلعالمَّ وو،يضا موقفهو من منولة الهمرة ؟
ـ ما مفهوو الديمقراطية لدى الشلبابو وملا منلتويات المشلاركة النيانلية للديهو ووملا تقيليمهو لمؤننلات
الت شفة النيانية المختلفة ؟
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* و قلللد قلللاو الباح لللان بإعلللداد انلللتمارة انلللتطالع تتضلللمن ال لللة محلللاور رفينلللية هلللَّ  :المواط لللة
ووالمشاركةو واي تمال وعلى عي ة ( بللغ علدد ،فرادهلا  493طالبلا ً وطالبلة ا و وي لدرج تحلت كل محلور
عدد من اءنفلة بلغ ممموعها ( 52نؤايًا .
* وتوص الباح ان من خال تحلي بيا ات الدرانة إلى تافج كان ،همها ما يلَّ :
ـ إن الوطن لدى معظو ،فراد العي ة هو المكان الثي ولدوا وعاشوا فيله و ،ملا المواط لة فهلَّ اي تملال
للوطن و والويل لهو والدفاع ع ه والتضحية من ،مله .
ـ كان الحه فَّ التعليو هو ،ك لر الحقلوه التلَّ يلرى ،فلراد العي لة  ،هلو يحصللون عليهلا و بي ملا كا لت
المشاركة النيانية هَّ ،ق الحقوه التَّ ر،ى ،فراد العي ة  ،هو يحصلون عليها .
ـ ،ما ،هو الحقوه التَّ يرون  ،ه يمب ،ن يحصلوا عليها فكان حقهو فَّ العم و مما يعكى إحنانهو
العالَّ بمشكلة البطالة .
ـ وبال نبة لألعما التطوعيةو كا ت ال نبة الغالبة من عي لة البحلث منلتعدة للقيلاو باءعملا التطوعيلة
بمختل

 ،واعها.

ـ احتلت وناف اإلعالو صدارة مؤننات الت شفة التَّ تقوو بدور ،نانَّ فَّ عملية الت شلفة النيانلية
للشباب فَّ ر،ي ،كلبية هثه العي لةو عللى اللركو مملا فلَّ اإلعلالو علادة ملن تنلطيح و و،كلبله ترويملَّ و
وطابعه خدمة النلطة التَّ تمتلا اإلعالو .

التعليق:ـ
تتفه الدرانتان فَّ إيرادهما لعدد من قيو المواط ة و وكثا لعدد من العوام المؤ رة عليها ‘ وتختلفان فلَّ
عدد هثه القيو ووعدد العوام و فالدرانة النابقة اقتصرت فَّ انتطالعها على الث قيو هلَّ ( :اي تملال
و المشاركة و المواط لة ا و واقتصلرت كلثلا فلَّ العوامل عللى ( ونلاف اإلعلالو و المامعلة و اءنلرة و
اءح ل اب النيانللية و المدرنللة ا و بي مللا الدران لة الحاليللة ثكللرت عللدداً ،ك للر نللوا ًل لقلليو المواط للة و ،و
العوامل المللؤ رة عليهللا و إضللافة إلللى اخللتال

العي للة المنللتهدفة فللَّ كللال الدرانللتين و فالدرانللة النللابقة

انتهدفت طلبة المدارى والمامعات و بي ما الدرانة الحالية انتهدفت طلبة المرحلة ال ا وية فقط و واتفقتلا
فَّ ،خث ومهة ظر المنتهد فين و وإن كا ت الدرانة النابقة قد ،خثت ومهة ظرهو فلَّ مفهلوو المواط لة
والحقللوه والوامبللات المرتبطللة بهللا و بي م لا الدرانللة الحاليللة ،خللثت ومهللة ظرالطلبللة فللَّ ،هللو العوام ل
المؤ رة على قيو المواط ة و وهثا ومه رخر تختل

فيه الدرانتان .

وقد انتفاد الباحث الحالَّ من الدرانة النابقة فَّ تحديلد بعلض قليو المواط لة التلَّ تتعلله بدرانلته و
كما انتفاد من تافج هثه الدرانة فلَّ معرفلة طبيعلة الحقلوه والوامبلات التلَّ ركل عليهلا ،فلراد العي لة و
وكثا العوام المؤ رة والمؤننات التَّ توتَّ فَّ صدارة المؤ رات على ت شفة الشباب وب ال القيو للديهو و
وإن كان ثلا فَّ مكا ين مختلفين .
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99ـ ( أبو دف 4002م ) :
* الدرانة بع وان ( تربية المواط ة من م ظور إنالمَّ ا و بحث علمَّ م شور على شبكة اي تر ت.
* تطرقللت هللثه الدرانللة لتربيللة المواط للة مللن م ظللور إنللالمَّو عللن طريلله تتبللع اآليللات القرر يللة فللَّ
المصح

الشري

ووبعض اءحاديث ال بوية و وما مال فَّ النيرة ال بويلة العطلرة و وامتهلادات العلملال

المنلمين قلديما ً وحلدي ا ً التلَّ تحلد ت علن اللديار و والقلوو و واللوطن و وال لاى و ملن ،مل الوقلو

عللى

معا يها ومدلويتها الدقيقةو منتخدما ً ،نلوب التحلي بوصفه ،حد الم اهج الفرعية للم هج الوصفَّ.
* وحدد الباحث ،هدا

درانته فَّ :

 -1تحديد مفهوو تربية المواط ة فَّ اإلنالو وبيان ،هدافها .
 -2الكش

عن نمات المواطن الفاع فَّ اإلنالو .

 -3الكش

عن ،هو المبادئ التَّ تومه عالقة المواطن النليو بمن حوله .

 -4توضيح ،هو وامبات المواطن التَّ ،قرها اإلنالو تماه اآلخرين .
* وانت تج الباحث ،ن ترنيي قيو المواط ة اإليمابَّ يتطلب اءخث بما يوتَّ :
 -1معالمة ،شكا اي تمال والويل النلبَّ لألرض ،و العشيرة ،و القوو ،و الم ى .
 -2التوكيد على المفهوو اإلنالمَّ المتمي للوطن والمواط لة ومقار تله بغيلره ملن المفلاهيو
الباطلة وتدريبه على قدها فَّ ضول المعيار اإلنالمَّ .
 -3عالج مظاهر الغلو والت مت والتعصب لللوطن و التلَّ تظهلر ملن خلال تركيل بعلض
الم للاهج التعليميللة فللَّ اءقطللار العربيللة علللى ت ميللة روح الوط يللة الضلليقة فللَّ فللوى
المتعلمينو من خال بيان محانن ك قطر دون ال ظر إلى اءقطار اءخرى .
 -4التوكيللد علللى الما للب العملللَّ فللَّ ح لب الللوطن واي تمللال إليللهو القللافو علللى الممارنللات
واءعما وي ممرد اءقوا و ،و العواط

والمشاعر الفاركة من مضمو ها.

التعليق :ـ
لقد انلتفاد الباحلث ملن إملرالات هلثا الدرانلة و تافمهلا فلَّ توميله بح له ووكيفيلة اعتملاد المرمعيلة
اإلنالمية كوناى يمكن قبو ،و رفض ،ي مفاهيو وافدة من خالله و إي ،ن درانلته تختلل

علن الدرانلة

النابقة فلَّ كلون الدرانلة الحاليلة ،ضلافت إللى الما لب ال ظلري الما لب الميلدا َّ و ملع اخلتال

م هملَّ

الدرانللة و حيللث اعتمللدت تلللا الدرانللة علللى التحلي ل و بي مللا اعتمللدت الدرانللة الحاليللة علللى ايرتبللاط
وكالهما من الم هج الوصفَّ .
وقد ت اولت الدرانة النابقة اآليات القرر ية وبعض اءحاديث الشريفة و وما ملال فلَّ النليرة ال بويلة
العطرة وامتهادات العلملال المنللمين قلديما وحلدي ا ً المتعلقلة بتربيلة المواط لةو ،ملا الدرانلة الحاليلة فقلد
اعتملدت ـ إضلافة إللى اءدبيلات النلابقة ـ عللى الدرانلة الميدا يلة و،داتهلا ( اإلنلتبا ه ا لمعرفلة العوامل
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المؤ رة على قيو المواط ة لدى طلبلة المرحللة ال ا ويلة بمحافظلة عملران ووهلثا هلو ومله ايخلتال

بلين

الدرانتين.

 94ـ ( الخميسي والشيخ 4008م ):
* ع وان الدرانة ( فعالية موديويت قافمة على بعض مفاهيو المشاركة الممتمعية فَّ ت مية اتماه تالميث
الص

ال ا َّ اإلعدادي حو المواط ة ا و بحث علملَّ م شلور بممللة علالو التربيلة والتلَّ تصلدرها لم لة

منتقبليات التربية برابطة التربية الحدي ة و القاهرة .
* انتهدفت الدرانة اإلمابة على اءنفلة التالية :
ـ ما فعالية موديويت قافمة على بعلض مفلاهيو المشلاركة الممتمعيلة فلَّ ت ميلة اتملاه تالميلث الصل
ال ا َّ اإلعدادي حو المواط ة ؟
ـ ما محتوى الموديويت التعليمية المقترحة لت مية المواط ة ؟
ـل مللا فعاليللة الموديللويت القافمللة علللى اتمللاه تالميللث الصل

ال للا َّ اإلعللدادي فللَّ ت ميللة ايتمللاه حللو

المواط ة ؟
* وان تخدو الباح ان فَّ هثه الدرانلة المل هج التمريبلَّ القلافو عللى درانلة الممموعلة الواحلدة و كملا تلو
انتخداو الم هج الوصفَّ فَّ إعداد الموديويت التعليمية و،دوات البحث و وتحلي وم اقشة وتفنير ال تافج
ووفَّ عرض التوصيات والمقترحات .
وقد قاو الباح ان بب ال موديويت تعليمية مقترحة تو عرضها على ممموعة من المحكملين و كملا قاملا
بب ال مقياى ايتماه حو المواط ة .
ويقصد الباح لان بلالموديويت التعليميلة  :وحلدات تدرينلية صلغيرة تنلمح للملتعلو بلالتعلو اللثاتَّ حنلب
قدرته ونرعته لتحقيه ،هدا

تعليمية محددة .

* وخلصت الدرانة إلى ال تافج التالية :
ـ يومد فعالية للموديويت التعليمية فَّ ت مية المواط ة لدى تالميث عي ة الدرانة .
ـ انتخداو الموديويت التعليمية يكنب التالميث مهارات التعليو اللثاتَّ ومهلارات العمل التعلاو َّ ملن
خال الفريه و كثلا إدارة الوقت والمهد ومما ي مَّ لديهو الشعور بالمنؤولية و وتقدير قيو العم ووهثه
مميعها من قيو المواط ة .
* وقد ،وصى الباح ان فَّ ضول ما توصال إليه من تافج بما يلَّ:
ـ العم على تطوير الم اهج إلدخا مفاهيو المشاركةو وثلا من ،مل ت ميلة قليو المواط لة واي تملال
لدى التالميث.
ـ إعادة ال ظر فَّ دور المدرنة لكَّ تقوو بدورها فَّ الت شفة ايمتماعية الصحيحة للتالميث .
ـ ايهتماو بت مية المواط ة من خلال الم لاهج الدرانليةو واء شلطة الالصلفية و وثللا لتلدعيو وت ميلة
العديد من القيو لدى التالميث .
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التعليق:ـ
الدرانة اعتمدت على مدخ الم اهج الدرانية وعن طريه ملا ينلمى بلالموديويت إلكنلاب الطلبلة
بعض نلوكيات وقيو المواط ة و حيلث يعتبلر المل هج المدرنلَّ ثا ،هميلة بالغلة فلَّ ت ميلة قليو المواط لة و
على اء ر الثي تحد ه الم لاهج ع لدما تومله توميهلا ً

والباحث الحالَّ انتفاد من هثه الدرانة فَّ التعر

صللحيحا ً فللَّ إكنللاب الطلبللة لللبعض قلليو المواط للة (المشللاركة و التطللوعا ووهللثا العامل هللو مللا تتفلله فيلله
الدرانتان و وإن اقتصرت الدرانة النابقة عليه و فقلد تونلعت درانلة الباحلث الحلالَّ فلَّ التعلر

عللى

بقية العوام المؤ رة.
وانتهدفت الدرانة النابقة طلبة المرحلة اإلعدادية و بي ملا انلتهدفت الدرانلة الحاليلة طلبلة المرحللة
ال ا وية و وهثا من ،ومه ايختال
للممموعة الواحدة و للتعر

بين الدرانتين و إضافة إلى انتخداو الدرانة النابقة للم هج التمريبَّ

على فعالية الموديويت القافمة على المشاركة الممتمعية للدى طلبلة الصل

ال لا َّ اإلعللدادي و بي مللا انللتخدمت الدرانللة الحاليللة المل هج الوصللفَّ و و،داتلله اينللتبا ة و للتعللر

علللى

العوام المؤ رة على قيو المواط ة لدى طلبة المرحلة ال ا وية (ال الث ال ا وي ا من ومهة ظرهو .
انتفاد الباحث من هثه الدرانة فَّ الما ب ال ظري و وثلا فَّ تص ي

المواط ة إلى ،بعاد وحيث قاو

الباحث باعتماد بعلض ،بعلاد الدرانلة النلابقة التلَّ ،وردتهلا كمحلاور دون ،ن تلورد مفلردات هلثه اءبعلاد
والتَّ ،وردتها الدرانة الحالية ملن خلال قافملة يوردهلا الباحلث فلَّ ملخلص هلثا الفصل و وتتم ل ،بعلاد
المواط ة فَّ الدرانة النابقة على ال حو التالَّ :
1ـ ،بعاد امتماعية ، 2 .بعاد اقتصادية 3.ـ ،بعاد نيانية 4 .ـ ،بعاد بيفية .
وقد قاو الباحث بالممع بين هثه اءبعاد واءبعاد التَّ ،وردتهلا درانلة (مصلطفى و 2336وا و والخلروج
بوبعاد للمواط ة تتوالو وطبيعة درانته ومفرداتها .

 98ـ ( سعد 4004م ):
* ع وان الدرانة ( مفهوو وقضلايا المواط لة فلَّ ال صلوص التعليميلة بلين م هميلات التمكلين ومحتويلات
التعبفة ـ درانة تحليلية ـ او بحث علمَّ م شور بمملة عالو التربيةو التَّ تصدرها لم ة منتقبليات التربية
برابطة التربية الحدي ةو القاهرة.
* تو بلورة ،نفلة الدرانة فيما يلَّ :
ـ ما موق

التمربة الو ارية من (م هميات التمكين ا و (محتويات التعبفة ا و وهَّ تتصدى لدمج مفهوو

وقضايا المواط ة داخ مقررات التعليو اءنانَّ ؟
ـ ل ه ل الكيفيللة التللَّ تللو بهللا إدمللاج مفهللوو وقضللايا المواط للة بمحتللوى ال صللوص التعليميللة داخ ل الكتللب
المدرنية كا ت متكاملة ومترابطة وم نممة ؟
ـ ه انتمابت كيفية الدمج تلا إلشكاليات وتحديات الواقع المصري إ ال قضايا المواط ة ؟
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ـ ه راعت هثه الكيفية دعافو ومقومات و،ركان المواط ة كما ،شارت إليهلا اءدبيلات المع ويلة ووبالتلالَّ
ه ل وفللرت إمكا يللة حقيقيللة ل شللر قافللة المواط للة عبللر ال صللوص التعليميللةو داخ ل كتللب مرحلللة التعللليو
اءنانَّ ؟
* انللتخدمت الدرانللة الم ل هج الوصللفَّ وو،داة تحلي ل المضللمون فللَّ تحلي ل محتللوى الكتللب اإلرشللادية
(خطاب ال وايا ا شكالً ومضمو ا ً إ ال مفهوو وقضايا المواط ة و واكتفت الدرانة ب ال ة كتب ملن الكتلب
اإلرشادية ال ما ية المقررة على طلبة المرحلة اءنانية و تعكى ع اوي ها صلتها المباشرة بمفهوو وقضايا
المو اط ة و وهَّ (كتاب حقوه اإل نان واللوعَّ القلا و َّ ووكتلاب حقلوه الملر،ة وحقلوه الطفل ووكتلاب
التربية من ،م المواط ة والوحدة الوط ية ا .
* وخالصة ما توصلت إليه الدرانة هو ما ،شار إليه تحلي محتلوى الكتلب اإلرشلادية (خطلاب ال وايلا ا
والكتب المدرنية ( موثج التطبيه ا و والتَّ مالت بال فَّ ومملا يؤكلد بلون هلثه التمربلة كا لت فلَّ اتملاه
اءنلوب التعبوي المع َّ بحشد الطلبة لتومهات محددة ووليى فَّ اتماه تمكيل هو ملن الم هميلات الال ملة
لتشللكي الللوعَّ بمقومللات المواط للة و،و يكتنللاب مهللارات ممارنللتها علللى ،رض الواقللع ءنللباب م هللا :
نلليادة م طلله عللرض القض ل ايا بمع ل

عللن نللياقها العللاو و وكيللاب للوضللوح والتمانللا المفللاهيمَّ تمللاه

القضللايا المتضللم ة و وعشللوافية الللدمج و وعشللوافية البحللث عللن موضللوعات ودروى مالفمللة للقضللايا
المدممة .

التعليق :ـ
حرصت الدرانة على حصر البحث فَّ مفهلوو المواط لة وقضلاياها داخل ال صلوص التعليميلة و بلين
بللديلَّ (محتويللات التعبفللةاو(م هميات التمكللينا علللى افتللراض هللثه القضللايا و داخ ل هللثه ال صللوص و
بالخصافص النابقة فنها حيث التركي على تقديو محتويات التعبفة :كالحلديث الشلاعري علن اي تملال و
والتركي على وامبات المواطن و وربما اخت ا صورة الوطن فَّ ال ظاو النيانَّ القافو و والحديث عن
مواط ة محققة فَّ الواقع المرنوو داخ هثه ال صوص كلوحة مميللة ملو لة و وعلرض الحقلوه بصلورة
مبتورة تم با ً إل ارة قضايا خالفية و وثلا بلديً ملن ايهتملاو بتمكلين الملتعلو ملن م هميلات ممارنلة هلثه
المواط ة وبتشكي وعيه بكام حقوقه و و قد صور و،شكا ا تهاكها و وإكنابه مهلارات الحصلو عليهلا
والللدفاع ع هللا ووبالتللالَّ فللإن الفللره بللين تقللديو مفهللوو وقضللايا المواط للة وفلله اءنلللوب التعبللوي و وبللين
تقديمها وفه م هميات التمكين وهو فى الفلره بلين تقلديو معلار

و،فكلار ومعلوملات لصلياكة تومهلات

لمواطن إ ال دولة ووبين تقديمها لص اعة مهارات ممارنة لمواطن داخ دولة .
واقتصرت الدرانة النابقة على عام الم اهج بين ال ظرية والتطبيهو وانتخدمت الم هج الوصفَّ و
و،داة تحلي المضمون و فلَّ التعلر

عللى كيفيلة إدملاج مفهلوو المواط لة وقضلاياها بمحتلوى ال صلوص

التعليمية داخ الكتلب المدرنليةو وملدى تكاملهلا وترابطهلا وا نلمامهاو بي ملا الدرانلة الحاليلة انلتخدمت
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الم هج الوصفَّ و و،داته اينتبا ة و للتعر

على العوام المؤ رة على قيو المواط ة للدى طلبلة المرحللة

ال ا وية بمحافظة عمران من ومهة ظرهو و وهثا ومه ايختال

بين الدرانتين .

وتتفه الدرانتان فَّ إيرادهما لقيو المواط ةو وإن كا ت الدرانة النابقة قد اقتصلرت عللى لالث قليو
هَّ  ( :المناواة و الديمقراطية و اي تمال او بي ما الدرانة الحالية لو تقتصر على هثه القيو الل الث فقلط و
ب ،ضافت إليها قيما ً ،خرى ثكرتها درانات متعددة .
وكا ت انتفادة الباحث من هثه الدرانة عللى ما لب ملن اءهميلة وفلالتعر

عللى الخلل والقصلور

الحاص بين ال ظرية والتطبيه فَّ النيانة التعليمية و والتَّ ،رمعتها الدرانة إلى نيادة عرض القضلايا
بمع

عن نياقها العاو و وكياب الوضوح والتمانلا المفلاهيمَّ و وعشلوافية اللدمج و وعشلوافية البحلث

عن موضوعات ودروى مالفمة للقضايا المدممة و ،وملدت فملوة كبيلرة بلين ال ظريلة والتطبيله و وهلثا
عام مؤ ر على قيو المواط ة و مع اءخث فلَّ ايعتبلار ،ن ،ي عامل ملؤ ر فلَّ مكلان ملا ي يكلون بل فى
التو ير فَّ مكان رخر و إي إ ه مؤ ر وإن اختلفت نبة التو ير.

92ـ ( الشميري 4009م ) :
* الدرانة بع وان (المواط ة المتناوية ( اليمن موثما ً او بحث م شور فَّ كتاب المواط لة والديمقراطيلة
فَّ البلدان العربية و الصادر عن مرك درانات الوحدة العربية وبيروت و لب ان .
* تتم ل مشللكلة الدرانللة فللَّ الكللوابح المعيقللة لتطبيلله المواط للة المتنللاوية فللَّ ظل

صللوص دنللتورية

وقا و ية واضحة و وهدفت الدرانة لإلمابة على التناؤيت اآلتية :
 -1ما المواط ة المتناوية ؟
 -2ه

صوص الدنتور اليم َّ والقوا ين ثات العالقة بموضوع المواط ة كافية لت بيت مبد،

المواط ة المتناوية ؟
 -3ما الكوابح المعيقة لمبد ،المواط ة المتناوية ؟ وكي

يمكن تماو هثه الكوابح ؟

* وانت دت الدرانة إلى م هج درانة الحالةو والحالة التلَّ هلَّ محل الدرانلة هلَّ المواط لة المتنلاوية
فَّ ظ الديمقراطية ال اشفة فَّ الممهورية اليم ية.
وكان من ،هو تافج الدرانة اآلتَّ :
1ـ إ ن ضع

دولة ال ظاو والقا ون ،دى إلى إضعا

مبد ،المواط ة المتناوية .

 -1تدهور الحياة المعيشية شك عبفا ً قيالً على الممارنات الديمقراطية و،عاه المناواة على ،رض
الواقع.
 -2كياب ال قافة الديمقراطية و ،و ضعفها ،دي إلى م يد ملن امتهلان الكراملة للملواط ين واإلخلال
بالمواط ة والمناواة .
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 -3ال ُب يللة التقليديللة اليم يللة نللاعدت الللبعض علللى القيللاو بتصللرفات كيللر منللؤولية و حيللث شللكلت
الممارنات الخاطفة تحت المظلة القبلية والعشافرية واءنرية ، ...حد العوافه فَّ ومه المواط ة
المتناوية .
 -4الفناد يهدد ،ركان الممتمع ويدعو الالمناواة بين المواط ين .

التعليق :ـ
تختل

درانة الباحث الحالية مع تلا الدرانة فلَّ كلون الدرانلة الحاليلة ظريلة وميدا يلة تنلعى

لمعرفة العوام المؤ رة على قيو المواط ة لدى شريحة معي ة ( طلبة المرحلة ال ا وية ا فَّ م طقة محددة
( محافظة عمران ا فَّ حين ،ن الدرانة النابقة ظرية بحته بح ت فَّ إشكالية المواط ة المتناوية ملن
خال درانة عي ه من ال صوص الدنتورية والقا و ية الواضحة و منتخدمة الم هج الوصفَّ الثي يعتمد
بدوره على ،داة محددة (التحلي الو افقَّ ا و هثا عدا اختال

مما الدرانتين و حيلث إن مملا اءوللى

هو المما القا و َّ ،ما الحالية فالمما التربويو ومع هثا ايخلتال

إي ،ن الباحلث قلد انلتفاد ملن تلافج

هثه الدرانة فَّ معرفة بعض العوام المؤ رة على تطبيه قليو المواط لة والتلَّ كا لت للـه مؤشلر واضلح
ع د وضع فقرات اينتبا ة الخاصلة بدرانلته و م ل اءميلة و نليادة العلادات والتقاليلد المورو لة بطابعهلا
النلبَّ و ضع

ال قافة الديمقراطية و ضع

المعارضة ومؤننات الممتمع الملد َّ و وهلثا ملا تتفله فيله

الدرانتان و وإن اختلفت بعلض هلثه العوامل

يلادة و ،و قصلا ا ً وباإلضلافة إللى اعتملاد الدرانلتان عللى

الدنتور اليم َّ والقوا ين ثات العالقة بموضوع المواط لة و وإن كلان اعتملاد الدرانلة النلابقة عللى ثللا
كليا ً فقد اعتمدت الدرانة الحالية على ثلا م فيا ً ظراً لطبيعة ك من الدرانتين .

95ـ (إبراهيم وإبراهيم 4000م ) :
* ع وان الدرانة ( تطوير م اهج التعليو لت مية المواط ة فَّ اءلفية ال ال ة لدى طالب المرحلة ال ا وية ـ
درانة تمريبية ـ ا و بحث علمَّ م شلورو صلادرعن المركل القلومَّ للبحلوث التربويلة والت ميلة و شلعبة
بحوث تطوير الم اهج و القاهرة .
* انتهدفت الدرانة اإلمابة على النؤا الرفيى التالَّ:
ـ ملا دور الم لاهج الدرانلية بالمرحللة ال ا ويلة بمصلر فلَّ ت ميلة المواط لة للدى الطلبلة لموامهلة تحلديات
القرن الحادي والعشرين ؟
وتفرع عن هثا النؤا اءنفلة الفرعية التالية :
ـ ما ،بعاد المعيار الثي يتضمن مكو ات المواط ة الوامب توافرها فَّ الم اهج الدرانية بالمرحلة ال ا وية
والتَّ تمكن الطلبة من اكتنابها وممارنتها ؟
ـ ما مدى قدرة الم اهج الدرانية بالمرحلة ال ا وية المصرية فَّ صفوفها ال ال ة وبمميلع تخصصلاتها فلَّ
وضعها الراهن على ت مية المواط ة لدى الطلبة؟
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ـ ما مد ى إمكا ية اقتراح وب ال حقافب و ،شطة تعليمية تدار ثاتيا من قب الطلبة ليكتنبوا من خال تعلمها
مقومات المواط ة الصالحة ؟
* وقللد اتبللع الباح للان المل هج الوصللفَّ و(تحليل المضللمون ا لمعرفللة دور الم للاهج الدرانللية وتقويمهللا
بوضعها الراهن فَّ المرحلة ال ا وية من حيث ت ميتها لقيو المواط ة ووكثلا بإعداد اإلطار الفكري للبحث
وب ال معيار ءبعاد المواط ة وإعداد الحقافب واء شطة التعليمية .
* اتضللح مللن تللافج الدرانللة ،ن الم للاهج الدرانللية بللالتعليو ال للا وي مللن ومهللة ظللر عي للة الدرانللة مللن
المعلمينو والمومهينو و،وليال اءمورو  ،ها ي ت مَّ لدى الطلبة تحم المنؤولية حو فنهو ،و مدرنلتهو
،و ممتمعلله وكمللا ي ترقللَّ الحللى العللاو وت ميلله لللدى الطلبللة و ،و التنللامح مللع التعدديللة الفكريلة

وتعللدد

ال قافات و،و قبو اآلخر و كما ي تشمع روح التطوع والمبادرة لديهو .
* و،كلللدت الدرانلللة ،ن الم لللاهج الدرانلللية فلللَّ المرحللللة ا ل ا ويلللة ي تتضلللمن نلللوى القليللل ال لللادر ملللن
الموضوعات الدرانية التَّ يمكن ،ن ت مَّ المواط ة لدى الطلبة وثلا من ومهة ظلر علدد ملن المعلملين
والمومهين بالتعليو ال ا وي و،وليلال اءمورووبلثلا ي يقلوو المل هج بوضلعه اللراهن فلَّ المرحللة ال ا ويلة
بتعري ل

الطلبللة بحقللوه ومنللؤوليات وو امبللات المواط للة و وكللثلا ي ي مللَّ وعلليهو بللواقعهو ووي بواقللع

ممتمعهو وعالمهو وحيث تقدو المعرفة ممردة فت مَّ لديهو قافة اللثاكرة عللى حنلاب قافلة اإلبلداع و وي
يتاح للطلبلة فرصلة تومل المعرفلةو وت اولهلا ت لاويً قلديا ً ويمعلهلو قلادرين عللى تصل ي و وتلخليص تللا
المعرفةو وا ت قا  ،ر تعلمها وتوظيفها فَّ مواق

حياتية تحنن من واقعهو وواقع ممتمعهو .

* ومالت التوصيات بعد ثلا لتؤكد على :
ـ وملوب تطوير الم لاهج الدرانلية بحيلث ي يكلون الهلد

اللرفيى م هلا هلو تحصلي المعرفلة اءكاديميلة

المم ،ة و فهَّ لينت مهمة فَّ حد ثاتها ولكن يمب اعتبارها ونيلة ءهدا

،خرى تتعداها .

ـ وموب إعادة ال ظر فَّ دور المدرنة لكَّ تقوو بدورها كمؤننة ظامية ،عدها الممتمع بغرض الت شفة
ايمتماعية الصحيحة باإلضافة لدورها التعليمَّ و وثلا من خال الم اهج الدرانية كوهو ،دواتها .

التعليق :ـ
تتشابه هثه الدرانة مع درانة البا حث فَّ كو ها ،خلثت فلى المرحللة التعليميلة (المرحللة ال ا ويلة ا
ووإن اختلل

هللد

الدرانللتين والحللدود ال ما يللة والمكا يللة لكل م همللاو فهللد

م اهج التعليو لت مية المواط لة و وهلد

درانلة الباحلث الحلالَّ التعلر

هللثه الدرانللة هللو تطللوير

عللى العوامل الملؤ رة عللى قليو

المواط ة وإي  ،ن الباحث قد انتفاد من هثه الدرانلة فلَّ معرفلة دور الم لاهج الدرانلية بالمرحللة ال ا ويلة
كعام ل مللؤ ر فللَّ ت ميللة قلليو المواط للة وحيللث تعتبللر إحللدى العوام ل المللؤ رة فللَّ بح لله و كمللا انللتطاع
انتخالص بعض قيو المواط ة من خال هثه الدرانة و وقلاو بإدمامهلا ضلمن قليو المواط لة التلَّ تكو لت
لديه و،همها التنامحو والمنؤولية و وقبو اآلخر ووالتطوع .
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الدرانة النابقة عن الدرانة الحالية فَّ كون الدرانة النابقة انتخدمت المل هج الوصلفَّ (

وتختل

وتحلي المضمونا لمعرفة دور الم اهج الدرانية وتقويمها فَّ وضعها الراهن فلَّ المرحللة ال ا ويلة ملن
حيث ت ميتها لقيو المواط ة و فَّ حين ،ن الدرانة الحالية انتخدمت المل هج الوصلفَّ ايرتبلاطَّ و و،داتله
اينتبا ة و للتعر

على العوام المؤ رة على قيو المواط ة لدى طلبة المرحلة ال ا ويلة (ال اللث ال لا ويا

بمحافظة عمران من ومهة ظرهو .

 95ـ ( خميس 9115م ) :
* ع وان الدرانة ( فاعلية م هج َّ
مطور فَّ التربية الوط ية فلَّ ت ميلة بعلض موا لب التعلليو الال ملة
لخصافص المواط ة لدى طالب المرحلة ال ا وية او رنالة دكتوراهو قنو الم اهج وطلره التلدريىو كليلة
التربيةو مامعة اإلنك درية.
* ت اوللت هلثه اءطروحلة تطللوير مل هج التربيلة الوط يللة فلَّ المرحللة ال ا ويللة فلَّ ضلول خصللافص
المواط ة ووبعض موا ب التعليو الال مة لها و وبيان فاعليته فَّ ت مية التحصي الدرانَّ و وايتماه حو
المواط ة لدى طلبة الص

اءو ال ا وي .

* وتم لت مشكلة الدرانة فَّ اإلمابة على اءنلفلة التاليلة :

ـ

مامدى اهتماو م هج التربية الوط ية بالمرحلة ال ا وية بموا ب التعلو الال مة لخصافص المواط ة؟
ـ ما التصور المقترح لم هج التربية الوط ية بالمرحلة ال ا وية فَّ ضول موا ب التعلو الال مة لخصافص
المواط ة ؟
ما فعالية تدريى بعض وحدات الم هج المقترح فَّ ت مية التحصي الدرانَّ وايتماه حو المواط لة للدى
طلبة الص

اءو ال ا وي ؟

* وانتخدمت الدرانة الم هج الوصفَّ والم هج التمريبَّ وكما انتخدمت ،نلوب تحلي المحتوى .
* من خال الفروض التمريبية التَّ قامت عليها تمربة الدرانة ،نفرت ال تافج عن التالَّ :
ـ ومود فروه دالة إحصافيا ً فَّ مقياى ايتماه حو المواط ة كك و لصالح طلبة الممموعة التمريبية.
ـ ومود فروه دالة إحصافيا ًفَّ ك بعد من اءبعاد الخمنة لمقياى ايتماه (الحريلات العاملةو المشلاركة
النيانلليةو ايهتمللاو بالقضللايا الداخليللةو الللوعَّ بالمشللكالت ايمتماعيللةو المشللاركة فللَّ ح ل المشللكالت
ايمتماعية ا لصالح الممموعة التمريبية.
* كما ،وصت الدرانة بالتالَّ:
ـ إعادة ال ظر فَّ الالفحة الطالبية فَّ المدارى والمامعات و بما يتيح للطالب فرصة المشاركة النيانية
ووالت قي

النيانَّ و بما يخدو العملية الديمقراطية .

ـ تعويد الطلبة على ممارنة مهارات المواط ة فَّ نن مبكرة و داخ المدرنلة وخارمهلا و حيلث تعتبلر
ممايً قريبا ً لممارنة ،دوار المواط ة.
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ـ إعادة ال ظر فَّ م اهج التربية الوط ية فَّ المرحلة ال ا ويلةو ملن حيلث و طبيعتهلا و وموقفهلا ملن خطلة
الدرانة و و،ناليب تقويمها ووموقعها بال نبة ل ملاح الطاللب ملن عدمله و بملا يعيلد لهلثه الم لاهج ،هميتهلا
المفقودة لدى الطلبة والمعلمين .
ـ عقد دورات تدريبية للمعلمين فيما يتعله بكيفية إعداد الطلبلة للمواط لة ووالم لاهج واءنلاليب التدرينلية
فللَّ هللثا الممللا و واقترحللت الدرانللة تطللوير م ل هج التربيللة الوط يللة فللَّ المرحلللة ال ا ويللة و فللَّ ضللول
خصللافص المواط للة و وبعللض موا للب الللتعلو الال مللة لهللا و وبيللان فاعليتلله و فللَّ التحصللي الدرانللَّ و
وايتماه حو المواط ة و لدى طلبة الص

اءو ال ا وي .

التعليق :ـ
رك ت هثه الدرانة على عام الم هج التعليمَّ للتربية الوط ية و،همية تطويره لت مية بعض موا ب
ال تعللليو الال مللة لخصللافص المواط للة وحيللث يعتبللر عام ل الم للاهج مللن ،هللو العوام ل المللؤ رة علللى قلليو
المواط ة و وهثا مح اتفاه بين الدرانتين وإنْ فَّ هثا العام فقط يقتصار هلثه الدرانلة عليله و بعكلى
درانة الباحث الحالَّ التَّ تعددت فيها العوام المؤ رة على قليو المواط لة و ءن هلثا ملن صلميو بح له و
ويمكللن ،ن يُع ل َّد هللثا ،حللد ايختالفللات بللين الدرانللتين و إضللافة إلللى اخللتال

عي تيهمللاو ومكللان إمرافهمللا

و ما ه و إضافة إلى انتخداو الدرانة النابقة للم هج الوصفَّ وهثا ما تتفه فيه الدرانتان و وتختلفان فَّ
كون الدرانة النابقة اعتمدت ،يضا على الم هج التمريبَّ و وتحلي المحتوى وهثا ما لو توخث بله درانلة
الباحث الحالَّ .

ملخص الفصل :
من خال انتعراض الباحث للدرانات النابقة التَّ احتواها هثا الفص و وبالتمععن فَّ مفلردات
هثه الدرانات يمكن للباحث الخروج بقافمتين ،وليتلين يمكلن انتخالصلهما ملن تللا الدرانلات و اءوللى:
قافمة بقيو المواط ة و وال ا ية :قافمة بالعوام المؤ رة على قيو المواط ة.
وقللد قللاو الباحللث بتمميللع قلليو المواط للة وكللثا العوام ل المللؤ رة عليهللا و،وردهمللا فللَّ قللافمتين
م فصلتين هما:
القافمة اءولى :قيو المواط ة وتم لت فَّ:
العللد و الحريللة و المنللاواة و حلله ايخللتال

و الوامبللات و الخصوصللية و المشللاركة و الحقللوه و حللب

الوطن و القا ون و التنامح و التعاون المتبلاد و المنلؤولية الشخصلية والمد يلة و ضلبط الل فى و احتلراو
الثات و حرية اللر،ي والتعبيلر و حله تشلكي اءحل اب النيانلية والممعيلات وال قابلات و التطلوع و ال قلد
الب ال و التصويت فَّ اي تخ ابات والتفكير ال اقد و ح المشكالت و المشاركة الوط يلة و الشلعور بلايلت او
ايمتماعَّ و ،دال الوامبات و اينتعداد للتضحية بايهتمامات الخاصة ملن ،مل المصللحة العاملة و تقبل
ال قد الب ال و مراعلاة حقلوه اآلخلرين و التفكيلر المنلتق وايلتل او بلآداب الحلوار والمحافظلة عللى ال ظلاو
العاو والحرص على تعميه المنؤولية المشتركة واي تمال واللويل لللوطن و المماعيلة و النلالو و التربيلة
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من ،م الديمقراطية و ايعت ا بالهوية الوط ية والقومية واإلنلالميةو ايهتملاو بالمشلكالت التلَّ توامله
الوطن و ايلت او بالدنتور والقوا ين و التمانا ايمتماعَّ و الحلرص عللى الوحلدة الوط يلة و المشلاركة
النيانلية و تقلدير قلليو العمل وإدارة الوقلت والمهللد و قبلو اآلخللر و التنلامح ملع التعدديللة الفكريلة وتعللدد
ال قافات و ال و ع د ر،ي اءكلبية و احتراو ر،ي اءقلية و المر،ة فَّ قو الحه و بث التعصب والتحيل
و ايعتل ا باي تمللال إلل ى اءمتللين العربيللة واإلنللالمية و التللداو النلللمَّ للنلللطة واحتللراو وابللت ال ظللاو
النيانَّ و الشعور بالمنؤولية الفردية والمماعية و صيا ة واحتراو الملكيات المتعددة و احتراو الم انبات
الدي يللة والوط يللة وإلغللال الفللواره الطبقيللة و اي فتللاح علللى اآلخللرين و احتللراو ومهللات ال ظللر اءخللرى و
احتراو الحضارات وال قافات والشعوب اءخرى .
القافمة ال ا ية  :العوام المؤ رة على قيو المواط ة وتم لت فَّ :
اء شطة التربوية و المدرنلة و المعللو و اإلدارة المدرنلية و طلره التلدريى والنيانلة التعليميلةو الم لاهج
والمقللررات الدرانللية و الم للاخ المدرنللَّ و اء شللطة الالصللفية و مماعللة اءقللران و اءنللرة و المنللمد و
ونللاف اإلعللالو و المؤننللات ال قافيللة والرياضللية والترفيهيللة و اءح ل اب النيانللية و العولمللة والهيم للة
اءم بيللة و انللتقال الللثات و الفنللاد المللالَّ واإلداريو اءميللة و الضللبط ايمتمللاعَّ و العشلليرة والقبيلللة
والعللر

والعللادات والتقاليللد وتللدهور الحيللاة المعيشللية و ضللع

الديمقراطية و ضع

المعارضة ومؤننات الممتمع المد َّ .
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دولللة ال ظللاو والقللا ون و ضللع

ال قافللة

الفصل الثـالث

قيـم المـواطنـة
* مدخل.
* مفهوم المواطنة وتطورها.
* تعريف المواطنة.
* خصائص المواطنة.
* أهمية المواطنة.
* عالقة قيم المواطنة بالثقافة.
* عالقة قيم المواطنة بالواقع.
* عالقة قيم المواطنة بالدستور والقوانين.
* قياس قيم المواطنة.
* بناء قيم المواطنة.
* التربية على قيم المواطنة.
* ملخص الفصل.
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مدخل :
الحديث عن القيو بشك عاو طويل ومتفلرع و وقلد حلاو الباحلث إيملا اءفكلار القيميلة فلَّ ايتملاه
الثي يصب فَّ صالح درانته وعالقتها بالمواط ة و لينتخلص على ضول ثللا مفهوملا ً محلدداً وواضلحا ً
لقلليو المواط للة و وحتللى يللتمكن الباحللث مللن ثلللا فقللد حللاو انللتيعاب مفهللوو القلليو مللن ما للب و ومفهللوو
المواط ة ملن ما لب رخلر و لو حلاو المملع بي هملا و بغلرض الوصلو إللى رؤيلة وتصلور واضلح لقليو
المواط ة .
فللالمرل يمللد صل ً
لعوبة كبيللر ًة ع للد تعرضلله للبحللث فللَّ القلليو و َي ُ
شل ع
له اءمللر عليللهو وهللثا مللا ،كللد عليلله
( عق و2336و و ص  176ا ع دما قا " :وعموما ً فإن البحث فَّ القيو تمربة كلها مشقة وع لال لشلدة
التباين وايختال

فَّ المفهوو ووالم هج و وطره القياى  .فدرانة القيو إبحار فَّ مياه عميقة ثات شعاب

خطرة و تيارات ع يفلةو تحتلاج إللى ح كلة القافلدو ووضلوح اءهلدا و ودقلة اءدوات التلَّ تضلمن ملاح
مهمة اإلبحار فَّ موضوع متشعب هو موضوع القيو ".
والحديث عن ،ن القيو تختص بمما التربية قو يما به الصواب فالقيو صلارت حلديث ايقتصلاديو
والنيانَّ‘ وال قافَّو واإلعالمَّ ووالقا و َّ حتى ،صبح ك مما يتب ى قيما ً لها عالقة بمماله تختل

عن

المما اآلخر و وتبدو لدارى القيو ،ن الثي يممع ك هثه الممايت هو ،ن لها قيما ً و ولكن إثا ا تقل ا إلى
التفاصي فك له قيمه (مصطفى و 1888وو ص 56ا .
إن مفهوو القيو حالة موثمية للمفاهيو الرحالة و ،ي تلا التَّ ترتح من مما معرفَّ إلى رخلر و"
هثا المفهوو الثي ارتبط بعلو ايقتصلاد لو كا لت لله ا تقايتله داخل العللوو اإل نلا ية وايمتماعيلة وفاتخلث
بللث لا تشللكيالت ومعللان ومللدركات اختلفللت بللاختال

تلللا الممللايت المعرفيللة و والهللد

الللثي مللن ،مللله

،دخلته ضمن م ظومة مفهوماتها اءنانية"( مصطفىو 1888و و ص 55ا.
وكايللة القللو إن القلليو قللد انللتطاعت انللتقطاب اهتمللاو ك يللر مللن البللاح ين والعلمللال علللى اخللتال
مشاربهو العلمية واءيديولومية و نوال ،كا ت ال ظرة للقيو نلبا ً ،وإيمابا ً و وي ي ا ايهتماو بهثه القضية
ي داد يوما ً بعد يوو و وثلا كلما اشتدت الحامة إللى الكشل

علن طبيعلة القليو ومالمحهلا وتو يراتهلا و ،و

علللى اءقل دورهللا كمتغيللر للله ،هميتلله فللَّ درانللة الظللواهر المختلفللة فللَّ كل م للاحَّ الحيللاة ايقتصللاديةو
وايمتماعيةو وال قافيةو وال فنيةو والنيانية ( مصطفى و 1888و و ص  56ا .
ومما يمدر اإلشارة إليه هو ،ن الباحث المنلو قد يتفه ،و يختل

مع ومهة ظر البلاح ين الغلربيين و

إي ،ن اءمر اءهو الثي يمدر الت به له هو تحديد مصدر هثه القيو و فالمنلو الملت و بالمرمعية اإلنلالمية
فَّ تصوره ونلوكه  .يحتكو إلى القيو ثات المصدر الربا َّ و على عكى كيره ممن تتعدد مصادر قيمهو
و ولكن هثا ي يم ع من معرفة ما لديهو و وما توصلت إليه عقولهو من ،فكلار وتملارب و واينلتفادة مملا
يتوافه مع قيم ا ثات المصدر الربا َّو ورد ورفض ما يتعارض معها و كَّ ي ُد ِخ َ ،مت ا فه ايكتراب
 .التلَّ ،شلار إليهللا ( الكيال لَّ و 1889وو ص 32ا بقوللله  ":إن المحللور اءنانلَّ للحيللاة ايمتماعيللة فللَّ
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اءقطار ال امية ،صبح هو ايكتراب ال قافَّ  .ويتم

هثا ايكتراب فَّ انتعارة هثه اءقطار للقيو و ،ماط

الحياة النافدة فَّ الدو الص اعية المتقدمة بد تطوير القيو المحلية و ،ماط الحياة اءصلية".
ويمكن للباحث توضيحا ً للقيو ،يراد بعض التعريفات التَّ تؤكلد ملا للقليو ملن ،هميلة للدى العلاملين
بمما التربية و دون اإلحاطة بمميع التعريفات و ويمكن إيراد بعضها على ال حو التالَّ :
،كد تعري

(الن با َّ وال يبلاري 2332ووص117ا للقليو بو هلا  ":مفهلوو صلريح ،و ضلم َّ يلدفع

بللالفرد ءحكللاو عقليللة ،و امتماعيللة ،و ا فعاليللة حللو اءشلليالو واءشللخاصو والمعللا َّ  ،للال تعامللله مللع
مفردات الحياةوويؤ ر فَّ عمــلية اختياره لمــا هو متـاح من ،شكا النــلوا ووناف العمــــ و،هدافله "
.
،مللا "( العقللابَّو1893وو ص  21ا فقللد عرفهللا بو هللا " :ممموعللة المواقلل و والنلللوا و واءفكللار
وواءهدا

العليا لك مرحلة من مراح تطور الممتمعو مدعومة بالعُرْ ِ النافد لألكلبية"

ويتطللره ( اهللر و 1896و و ص  24ا فللَّ تعريفلله للقلليو إلللى القللو بو هللا " ممموعللة مللن اءحكللاو
المعيارية المتصللة بمضلامين دافعلة و يتشلربها الفلرد ملن خلال ا فعالله وتفاعلله ملع المواقل

والخبلرات

المختلفة و ويشترط ،ن ت ا هثه اءحكاو قبويً من مماعة امتماعية معي ة حتى تتمنلد فلَّ نلياقات الفلرد
النلوكية ،و اللفظية ،و اتماهاته واهتماماته.
ووصفها ( هال و1893وو ص  76ا فلَّ تعريفله بو هلا " :فعل امتملاعَّ مطلَّ مقبلو امتماعيلا ً و
ابللت نللبيا ً و ثو صللفة معياريللة فللَّ توميلله نلللوا اءفللراد والمماعللات حللو إشللباع حامللاتهو بطريقـللـة
مماعيــة " .
وعرفها ( الدكروري و 1883و و ص  13ا بو ها "عبارة عن الم
إلَّ النللوكيات اييمابيلة فلَّ المواقل

اءخالقيلة العليلا التلَّ تلؤدي بلالمتعلو

المختلفلة ووتتفاعل ملع الممتملع فلَّ ضلول معيلار معلين ارتضلته

المماعة لت شفة ،ب افها و وهو الدين والعر

".

و،ورد( اهللر 1886و و ص  21ا تعريفللا (لللروكتشا يحللدد القلليو بو هللا  ":معتقللد يحم ل فللَّ فحللواه
تفضيال شخصيا ً ،و امتماعيلا ً لغايلة معي لة ملن كايلات الوملود و ،و لضلرب معلين ملن ضلروب النللوا
الموصلة إلى هثه الغاية "وويالحظ فَّ التعري
فَّ الومود و وباختال

( نبية القيو ا التَّ ترتبط باختال

الممتمعات وكاياتها

اءديان و والمثاهب و واءيديولوميات والتصورات التَّ تفنر مغ ى الومود .

،ما (بيوتشكويتَّ و 1882و و ص  52ا فقد كا ت له ظرة فَّ تعريفه للقيو بو ها  ":دافع الحياة الثي
يصبح عن طريه الخبرة والتربية والتفاع

علة داخليلة ابتلة ومُرْ ضِ لية و كملا تصلبح تصلرفا ً شخصليا ً

وخطا ً نلوكيا ً ".
وفَّ إطار ممتمع ا العربَّ المنلو َيحنُنُ وضع ودرانة القيو عامة وقليو المواط لة خاصلة فلَّ إطلار
مرمعيت ا اإلنالمية و التَّ تتمند فَّ نلوا ،كلبية العرب والمنلمين فَّ عصور اي دهلار الحضلاري و
،و تتحو إلى قيو كام ة فَّ العقو وال فوى يمارى العرب والمنلمين ما ي اقضلها عللى الصلعيد العمللَّ
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فللَّ عصللور اينللتعمار واءُفللو الحضللاري و وفللَّ الحللالين تبقللى المعياريللة القيميللة اإلنللالمية ضللابطة
لألفراد والممتمعات على الصعيد التشريعَّ و والقضافَّ و واإلرشادي و والتربوي .
ودرانة الباحث هلثه ت طلله ملن هلثا الم طللهو وملن هلثه المرمعيلة (المرمعيلة اإلنلالميةا الحاكملة
والضللابطة لقلليو المو اط للة موضللوع درانللته و وقللد حللاو الباحللث مللن خللال هللثا الفص ل إعطللال رؤيللة
مختصرة تلو بوهو موا ب درانة قيو المواط ة و دون ،ن يدعَّ  ،ه قد ،حاط بك موا ب الموضلوع ووقلد
ت او الباحث درانته لقيو المواط ة وفه ع اوين محددة شلملت مفهلوو المواط لةو وتطورهلاو وتعريفهلا و
وخصافصهاو و،هميتهلا و وعالقتهلا بكل ملن ال قافلة و والواقلع ووالدنلتور والقلوا ين و وقيانلهاو وب الهلا
ووالتربية عليها وهَّ على ال حو اآلتَّ :

مفهوم المواطنة وتطورها :
يللرى( لبيللب و 2334وو ص 94ا ،ن فكللرة المواط للة كمصللطلح ظهللر حللدي ا ً وكا للت تام لا ً لتكللون
الممتمللع المللد َّ الحللديث فللَّ ،وروبللا وقيللاو الدولللة ثات النلللطة المد يللة المنللتقلة عللن النلللطة الدي يللة
(الك نيةا.
بي مللا يللرى ( ظللاهر و 1895وو ص  15ا ،ن مفهللوو المللواطن والمواط للة ظهللر قللديما ً لللدى اليو للان
بظهور الدولة الدنتورية فَّ المدن اء ي ية.
والمالحللظ ،ن مللا اتفلله عليلله ( لبيللبو ظللاهراو هللو ،ن المواط للة ي تظهللر إي فللَّ ومللود دولللة ثات
نلطة مد ية منتقلة حنب تعبير اءو و ودولة دنتورية حنب تعبيرال ا َّ.
وقلد مللال تشلك مفهللوو المواط لة فللَّ ،وربللا كملا ،شللار( ال يلدي و 2335وو ص 11ا بعللد ا حنللار
هيم ة الك ينة على الحياة ايمتماعية فَّ ،وروبا وترامع توميهها المباشر للحياة النيانية فيما يتعلله
بحياة ال اى  .وه اا نبب رخـر دفع ال اى والدو إلى اتخاث مبد ،المواط ة حالً لمشكالتها و وثلا هو
تعدد الشيع الدي ية ال صرا ية فَّ القرن النابع عشر باللثات و وشليوع الصلراع بي هلاو حيلث انلتمرت
هثه ا لفتن والصراعات حتى بلغت حداً من الشدة حم ال اى على ،ن يقبلوا ببطل وتردد ،ن يتماو وا
ايعتقاد الدي َّ إلى مبد ،المواط ة و و،ن ينلِّموا بمبلد ،رخــلـر وهلو ،ن ايخلتال

فلَّ العقيلدة ي يحلو

دون اي تناب لمواط ة مشتركة .
ويمكن رصد ال ة تحويت كبرى متداخللة ومتكامللة ملرت بهلا التغيلرات النيانلية التلَّ ،رنلت
مبادئ المواط ة فَّ الدوللة الديمقراطيلة المعاصلرة ، :ولهلا تكلوين الدوللة القوميلة و و ا يهلا المشلاركة
النيانلللللية وتلللللداو النللللللطة نللللللميا ً وو ال هلللللا إرنلللللال حكلللللو القلللللا ون وإقاملللللة دوللللللة المؤننلللللات
( الكواري و 2334ووص 25ا .
وكللان مللن ،بللر عواملل ايهتمللاو بموضللوع المواط للة فللَّ المحلليط العربللَّ طبيعللة العديللد مللن
الممتمعات العربية المكو ة من ممموعات مت وعة من اءعراه واءقليات و وومود عدد من ال قافلات
الفرعية باإلضافة إلى قافتها العامة و وال عة النلطوية الشلمولية ء ظمتهلا النيانلية و والتلَّ تنلعى
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لحمب التيارات النيانية المغايرة لتومهاتها وممارناتها و و ورة ايتصايت التلَّ تفلرض عللى هلثه
الممتمعللات مرامعللة مواقفهللا مللن مواط يهللا نلليما وهللو يفتحللون وافللث اإل تر للت واءقمللار الص ل اعية
ويتابعون قافلات وشلعوب و،وطلان وملواط ين ممتمعلات مغلايرة و باإلضلافة إللى نليادة إطلار قلافَّ
امتمللاعَّ داخ ل هللثه الممتمعللات معبللو بالعديللد مللن المفللاهيو و واءفكللار و والتصللورات و والعللادات
ووالممارنات و المضادة لمفهوو المواط ة بلالمع ى التقليلدي الملرتبط بالديمقراطيلة و ومفهلوو الدوللة و
ومبد،ي المشاركة والمناواة(يانين و2333ووص49ا.
وما تو إيراده عن مفهوو المواط ة هو مفهوو علما َّ قاو على  ،قاض اللدين اللثي يحفله التحريل
بعللد ا حنللار هيم للة الك ينللة وترامللع توميههللا المباشللر لحيللاة ال للاى و ويقابللله مفهللوو رخللر للمواط للة فللَّ
ص له والداعو ينتقراره و فقيو كالحرية
التصور اإلنالمَّ قاو على ،ناى الدين و ويعتبر الدين هو المؤ ِّ
والمناواة ووالعدالةو والمشاركة وكيرها هَّ قيو ،صيلة فَّ الدين اإلنالمَّ و وهَّ فَّ المقاب قيو ،نانية
للمواط ة و ويحفلظ ل لا التلاريي تللا المقوللة ال ُعمريلة التلَّ ُ
ِّقلت عللى ،رض الواقلع و وصلارت مضلربا ً
طب ْ
للم

َّ
(خطابو 1895و وص92ا .
"  ...متى انتعبدتو ال اى وقد ولدتهو ،مهاتهو ،حرارا"
لقللد قللدو اإلنللالو مفهوملا ً شللامالً للمواط للة ي يقصللَّ ،حللداً بنللبب اخللتال

الللدين و ،و ال للوع و ،و

العره و وركو الت وع ،و التعددية التَّ يكون عليهلا البشلر و إي ،ن اي تملال لألمغلة واحلد و فاإلنلالو ظلر
ظرة شاملة للوحدة اإل نا ية والمناواة والحقوه والوامبات و وقد ا طله اإلنالو فَّ ظرته للمناواة من
،ن( النِ ْل َوا هو العالقة اءصلية بين ال اى و وعلى هثا اءناى بيَّن اإلنالو نيانته اإلصلالحية فيملا بلين
المنلمين بعضهو مع بعض و وفيما بي هو وبين كيرهو من مواط يهو ،و من اءمو المختلفة و وقد كان كير
المنلمين إثا احتفظوا ( بحالة النلو ا فهو والمنلمون فلَّ ظلر اإلنلالو إخلوان فلَّ اإل نلا ية و يتعلاو ون
على خيرها العاو و ولك دي ه يدعو إليه بالحكمة والموعظة الحن ة (شلتوت و 1885و و ص453ا .
وإلى ما ب المناواة فقد كا ت مبادئ العد والقصد واإل صا

من المبادئ الموهرية التَّ ،كدها

اإلنللالو و ومللالت بهللا ريللات القللررن الكللريو { إن هللا يللومر بالعللد واإلحنللان } [ ال ح ل  { ]83 :إن هللا
يومركو ،ن تؤدوا اءما ات إلى ،هلها وإثا حكمتو بين ال اى ،ن تحكموا بالعد } [ ال نلال ]59:و وقلد كلان
،مر هللا بالعد ،مراً عاما ً و د ون تخصيص ب وع دون وع و وي طاففة دون طاففة و ءن العلد

ظلاو هللا

وشرعه و وال اى عباده وخلقه و ينتوون ـ ،بيضهو و،نودهو و ثكرهو و ،اهو و منلمهو وكير منلمهو ـ
،ماو عدله وحكمته (شلتوت و 1885و و ص445ـ 446ا .
ويوتَّ ،خيراً مبد ،الشورى واءمر بالمعرو

وال هَّ عن الم كر ليؤكد ـ إلى ما لب المنلاواة بلين

ال لاى فلَّ الحقلوه والوامبلات و والحكلو بالعلد والقنلط واإل صلا

فضلالً علن التكافل ايمتملاعَّ بلين

المنلمين باعتبارهو إخوة ـ يوتَّ ليؤكد الك ير من ،نى تحقيه مبد ،المواط ة لليى بال نلبة للمنللمين فقلط
وإ ما لك كير المحاربين من ،ه دار اإلنالو منلمين وكير منلمين ( الكواري و 2334و و ص21ا .
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ولو قيض هللا للمنلمين العم بمبد ،الشورى واإلفادة من مدلو (صحيفة المدي ةا ونيرة الرنو
ـ صلى هللا عليه ونلو ـ وتحوي ثلا إلى ظاو نيانَّ يحقه المناواة والعد واإل صلا

بلين المنللمين

 ،فنهو وبين المنلمين وكير المنلمين ممن يشاركو هو الوطن ـ عبر مؤننلات وممارنلات تراكميلة ـ و
لكان المنلمون ،ولى بإقرار مفهوو ،ك ر تقدما ً من عصرهو لمبد ،المواط ة م ث من بعيد .
ويلرى اللبعض ،ن المواط لة فللَّ اإلنــلـالو ي تختلل

علن اإلطللار الفكلري لمفلاهيو المواط لة التللَّ

تب اها ال ظاو العالمَّ بعد عاو  1849و ملن حيلث المبلد ،و والفــلـاره الوحيـلـد هلو فلَّ ،نلاى المواط لة و
حيلث تعتمللد المماعللات النيانلية الحدي للة علللى التللرابط التلاريخَّ القللافو بللين الفلرد وومللود إقليمللَّ معللين
كوناى للعضوية فيهـا مع انت ال من ي ي طبه عليهو هثا الشرط من حقوه المواط لة الكامللة (شلاهين و
2333ووص 131ا و مع علدو إكفلا فلاره رفليىو وهلو  ،له حتلى وإن للو يكلن ه لاا اخلتال
الهد

والثي رموه من المواط ة ؛إي ،ن ه اا اختالفا ً فلَّ فلنلفة الهلد

فلَّ مبلد،

ومضلامي ه وا ب اقلا ً ملن ،صلو

ومثور وتفريعات ك م هما.
وقد ربط ( قطب و 1893ووص 14ا مفهوو المواط ة بمفهوو اإل نلان و فلإثا كا لت ،هلدا

التعلليو

فَّ البالد اإلنالمية ت صع على  ،ها تعم إليماد المواطن الصالح ـ وهثا مفهوو ا تق إلي لا ملن الغلـرب ـ
فلإن اإلنللالو يهيللئ اإل نللان الصللالح مللن حيللث هللو إ نلان ي مللن حيللث هللو مللواطن ي تمللَّ إلللى بقعللة مللن
اءرضو ومللن شللون ا لمفهللوو اإلنللالمَّ انللتبعاد الع صللرية و وا دواميللة القلليو و والللدوافع اينللتعمارية
المريضة التَّ امتاحت النيانات الغربية م ث عصر اينتعمار وحتى اآلن .
وقد اعتبر الرنو

ـ صللى هللا عليله ونللو ـ ،ن ،نلاى المواط لة واي تملال لهلثه الدوللة بال نلبة

للمنلو هو الهمرة إليها وفعلى من يريد ،ن يكون مواط ا ً فَّ ممتمع المدي لة ،ن يهامـلـر إليهلا لكلَّ يتحقله
فَّ المنلو الثي ينكن الدولة اإلنالمية رابطان ،نانيان هما اإليمــان ،ويً والويل لل ظاو ا ياً( الشعيبَّو
2335وو ص66ـ67ا .
وبال نبة لغيــر المنلمين فوناى المواط ة هو الويل للدولة اإلنالمية عن طريه العهــد ءن حه
المواط ة ي ينتل و وحدة العقيدة وي وحدة الع ــصر ( الشعيبَّ و 2335وو ص69ا.
وإن حه المواط ة فَّ الدولة اإلنلالمية مضلمون ومكفلو لكل ملن ركلب فيله وتعهلد بمقتضلياته
بعيداً عن ضروب الحي

والتنلط ( الغ وشَّ و 1883وو ص28ا .

إن اآلخـــر لو يحاو إضعاف ا بالهموو المباشر على عقيدت ا و وال قد الصريح لشريعت ا و فمحاولة
إضعا

اإلنالو فَّ فوى المنلمين خال

القرن الماضَّ ـ وربمـا اآلن ـ "لو تتخث شك محاربة اإلنالو

بوصللفه عقيللدة و وي اتخللثت شللك الهمللوو الصللريح ،و ال قللد الصللريح للله و مللن حيللث هللو ظللاو للحيللاة و
و،ناى الشرعية ايمتماعية النلوكية و إ ما مرى ثلا بتغيير اءوضاع ايمتماعية و ،ماط العالقات بين
ال اى و وبطريقة معلها قافمة على تعارض مع تصلورات الشلريعة اإلنلالمية و،حكامهلا ووتغييلر نللوا
ال اى وعادات العيش و،ناليب الحياة اليومية بما قاو به هلثا التعلارض و وللو يملر ثللا بايقت لاع وتبلاد
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الللر،ي و ولك لله مـللـرى بللالترويج والدعايللة واإلكـللـرال وإ ـللـارة للوا ع التقليللد والمحاكللاة" ( إنللماعي و
2335ووص1322ا .
وصارت حال ا مع اآلخروحا الثي يكره خصمه وي ينتغ َّ ع ه و فقد ربط خصوم ا ك يلراً ملن
مصالح ا بهو بوعَّ م ا ،و بغير وعَّ و و،صبح ا كما قا المت بَّ :
عدواً له ما من صداقته ب عد

ومن كد الد يا على الحر ،ن يرى

إن مشكلت ا تكمن ـ فَّ قدر كير قلي م ها ـ فلَّ حاللة الغيلاب الحضلاري ،و اء ملة الحضلارية التلَّ
تعا َّ م ها اءمة المنل مة اليوو " ليى بنبب الفقر فَّ القيو و التَّ ،كملها هللا وتعهد بحفظها وولك ها  ،ملة
العق المنللو فلَّ العمل علن التعامل ملع هلثه القليو واإلبلداع الفكلري اللثي يمنلد العالقلة بلين هلثه القليو
بم طلقاتها و و،هدافها و وبين العصر الحالَّ بمنتحد اته وت اويته و وعمل فلَّ قلدرة هلثا العقل بتكوي له
العلمَّ الحالَّ على إبرا الهوية اإلنلالمية بقلدرة متميل ة قلادرة عللى العطلال المتملدد لموامهلة اإل نلان
والعللالو المعاصللر" ( ،بللو نللليمان و 1884و و ص 118اووالواقللع ،ن المنلللمين فللَّ عصللر ا يعللا ون مللن
مشكلتين :مشكلة الغياب الحضلاري ولليى الفقلر فلَّ القليو و ومشلكلة قيلاو خصلمهو بتغييلر  ،ملاط حيلاتهو
بالترويج والدعاية واإلكرالو والهيم ة على اء ظمة الحاكمة ،و الضغوط عليها .
والواقللع ،نَّ اإلنللالو ي يضللع ،ي اشللتراطات دي يللة ،و عرقيللة ،و طبقيللة ،و طاففيللة ،و مثهبيللة ...اللليو
للحصو على المواط ةو ب يصبح اإل نان مواط ا ً فَّ دولة اإلنالو بممرد الت امه بالويل لهثه الدوللة و
علللى العكللى ممللا تفرضلله الللدو الحدي للة مللن شللروط ـ تصل ،حيا لا ً إلللى حللد التعميل ـ للحصللو علللى
المواط ة المتناوية حتى ءب ال الوطن الواحـد .
وه للاا اتفللاه وإممللاع بللين البللاح ين المنلللمين علللى ،ن القيمللة اءولللى والكبللرى والعليللا والمرك يللة
والمطلقة فَّ اإلنالو هَّ( اإليمان باهللا و وتوتَّ على ر،ى م ظومة القيو اإلنلالمية و والتلَّ ت ب له ع هلا
نافر القيو اءخرى و و،ن اإليمان باهلل هو مماع ك خير فَّ هثه الحياة و و،ن قليو المواط لة كغيرهلا ملن
القيو تدخ تحت هثه الحاكمية للقيمة اإلنالمية العليا و وإن القيو التَّ ت طله من هثه المرمعية العليا التَّ
ت ظو مواقع باقَّ القيو فَّ النلو القيمَّ للمنلوو ي يمكن ،ن يوملد بي هلا تصلادو ،و تعلارض ء هلا صلادرة
عن الثي قا عن فنه { ،ي يعلو من خله وهو اللطي

الخبير } [ تبارا .] 14 :

وهللثا مللا ،ورده (درا و 1873وو ص 145ا بقوللله " :مللن حيللث المبللد ،ي يومللد و وي يمكللن ،ن
يومللد و فللَّ القلليو اإلنللالمية و تصللادو بللين وامللب المللواطن الصللالح (الللثي يحم ل قلليو المواط للة ا و
وواملب المنللو الصللالح ( اللثي يحمل قليو اإلنللالو وم هلا قليو المواط للة ا و فكلال اءمللرين يتبلع فللى
القا ون و الثي يوتَّ من مصدر تشريعَّ واحد"ووع لد فلا ايرتبلاط بلين المواط لة الصلالحة واء ْ َنل ة
الصالحة وفإن اءص فَّ عالقات المنلمين بغيرهو من الشعوب هو النلو ي الحرب و،مَّا ع لد اعتلدال
اآلخرين على المنلمين و فتتمند قيو المهاد والمقاومة بدون ع
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،و تطر .

وعلى الركو من ،ن مفهوو المواط ة وتطبيقها فَّ التاريي اإلنالمَّ ثو ديلة واضحة على اهتماو
اإلنللالو بحقللوه اإل نللان ووامباتللله و فقللد قامللت دولللة المدي لللة الم للورة ومنللت دة علللى ،و دنلللتور
( الصلللللللللللللللحيفة ا يللللللللللللللل ظو العالقلللللللللللللللات بلللللللللللللللين نللللللللللللللللطات الدوللللللللللللللللة والملللللللللللللللواط ين
(حميد هللا و1893وو من ص58إلى ص62ا و ونادت (نيادة القا ون ا على المميلع دون انلت ال {
 ...وْ َ،ي ُو هللا لو ،ن فاطمة ب ت محمد نرقت لقطعلت يلدها} (الترملثي وج2و 2333و وص121ا و كملا
تضم ت الصحيفة عالقة المؤم ين مع بعضهو وعالقة المؤم ين بمن يختل

معهو فَّ العقيدة (اليهوداو

وهللثا مللا يمكللن ،ن يطللله عليلله(  ،غمللة المواط للةا و ،و المواط للة المشللتركة و فللَّ مقاب ل (  ،غمللة العقيللدةا
للمنلمين من ما ب و ولليهود من ما لب رخلر و وفلَّ الصلحيفة تحديلد دقيله للحقلوه والوامبلات للدى
ص َ الفكر اإلنالمَّ إلى ايلت او بقاعدة (لهو
المنلمين واليهود و وفَّ التاريي الحضاري اإلنالمَّ تو َّ
ما ل ا وعليهو ما علي ا او وقد توالت تطبيقات فكرة المواط ة وما ي درج تحتها من قيو خال فترة دولة
ال بوة و ودولة الخالفة و وخال عصور اي دهار الحضاري العربَّ ـ اإلنالمَّ .
وما يمكن توضيحه من خال الرؤى النابقة ،ن اإل نان بطبعله ي ل ع إللى التعلايش وفله قلوا ين
و ،ظملللة تللل ظو عال قاتلللله ملللع اآلخــللللـرين و و،ن التطــلللـور والتقــلللـارب بللللين القوميلللات واءم للللاى
والحضارات يتطــلب التفكير فَّ مط معين للتعايش وفه ،نلى يتفله عليهلا المميلع و وتحفلظ للمميلع
مقومللات حيللاتهو و فللَّ إطللار الت للوع والتعللدد داخل اإلطللار الللوط َّ واإل نللا َّ و مللن خللال مشللاركة
المميللع فللَّ العمل النيانللَّ واإلشللرا

علللى حركتلله و ومللا ي للتج عللن هللثه المشللاركة مللن ايعتللرا

بحقوه متبادلة بين الدولة وشعبها ي ظمها القا ون و الثي يتطور ملبيا ً لحاملات تللا الممتمعلات و وقلد
،وص هثا التطور القا و َّ الشعوب إلى حقها اءصلَّ فَّ اختيـــار حكــلـامها وملراقبتهو وعل لهو إثا
خــالفوا و مما ،دى إلى تقدو فَّ نلطة الممتمع وترامع فَّ نلطة الفـــرد و وهثا ما الحظه فَّ الدو
المتقدملة التللَّ قطعللت شللوطا ً متقلدما ً فللَّ المواط للة و بي مللا ي ا اءملر فللَّ دو العللالو ال الللث وم هللا
العالمين العربَّ واإلنالمـــَّ ـ فَّ عصور اي حطاط الحضاري ـ فلَّ م تصل
فَّ ،وله و على الركو من قياو ال موثج الحضاري اءم

الطريله إن للو يكلن

الممنِّد لمبلد ،المواط لة فلَّ العهلد اإلنلالمَّ

اءو فَّ دولة المدي ةو وفَّ عهد الخالفة الراشدة و وعهد الخليفة الراشد عمر بن عبد الع ي .
وهثا الت ظير اإلنالمَّ للمواط ة يؤكد ع َّدة ،مور :
1ـ انت اد القيو وقيو المواط ة إلى اإليمان باهلل وهداه و وإلى مكارو اءخاله التَّ ت َّممها الدين الخاتو .
 2ـ المناواة بين مميع المواط ين فَّ الحقوه والوامباتو مهما اختلفت العقافلدو واءعلراهو واءللوانو
والطبقات.
3ـ حه اءقليات كير المنلمة فَّ خصوصياتها العقدية والتعبدية .
4ـ التوحد فَّ المواط ة المتناوية بين المنلمين واءقليات كير المنلمة .
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تعـــريف المواطنة :
نبه للباحث تعري

ً
(لغةا ع د تحديده لمصطلحات الدرانة و(واصلطالحاًا بصلورة
المواط ة

مختصرة و وءن هثا المفهوو فَّ حامة إلى توضيح ،ك ـــر و كو له ملن المصلطلحات الحدي لة الوافلدة
على قافت ا العربية واإلنلالمية و فقلد تطللب اءمـلـر إيـلـراد بعلض تعــلـريفات المواط لة وانلتخالص
بعض المحددات التَّ تشير إليهـــا .
فقللد ،شللار( كللردي و 2334وو ص  22اإلللى ،ن المواط للة" تعبيللر عملللَّ لقلليو اي تمللال و و،ن
ا لممتمع الثي يمارى ،ب اؤه وامباتهو ويوخثون حقوقهو بصورة واضحة عادلة و هو ممتمع ك َّ بقيو
المواط ة و بي ما برو الفردية و واء ا ية والالمباية باآلخـــلـرين دليل عللى كيلاب قليو المواط لة فلَّ
هثا الممتمع ،و ثاا".
واعتبرهللا( ال يللديو 2335و و ص7ا " نلللوكا ً إيمابي لا ً يومي لا ً مللع مكو للات ومقللدرات الللوطن
المادية والمع وية " .
و،كـــد( فخــروو 2335و وص71ا على ،ن المواط ة هَّ ":الممارنات والنلوكيات واءفعـــا
التَّ ُي تظـــر من الفرد ،داؤهــا بصورة م نممة مع قـــوا ين و ،ظمـــة الوطن".
و،ورد ( مكروو و2334و و ص 326ا عدداً من اءدال ات والوظاف

للمواط ة هَّ :

ـ فهو الفرد لمكـــا ته فَّ ال نيج ايمتماعَّ .
ـ ضبط التوا ن فَّ معــاديت النلوا الفـــردي  :الحقوه والوامبــلـات و حله الفلرد وحله اللوطن و
الحرية والمنؤولية والقا ون .
ـ حضور ال صورة الرم ية لمنتقب الممتمع فَّ عق الملواطن وومــلـدا ه و لينلتلهو م هلا منلؤولياته
ودوره وكفايات ،دافه .
ـ روح الخدمة التطوعية وإرادة المشاركة فَّ العمـــ الوط َّ .
ـل رؤيللة ميـللـدة فللَّ فهللـو وانللتيعاب المنللارات المختلفللة لحــللـركية القللرار النيــللـانَّ علللى المنللتوى
القومَّ والعـــالمَّ .
وقد ر،ى (ديويا كما فَّ( اصــرو 2333و وص  49ا ،ن المواط ة "ي تع ــلـَّ ،ك لر ،و ،قل
من القدرة على المشاركة فَّ التمربة الحياتية ،خثاً وعطالً".
وعـــرفها ( إنحاه و 2333ووص 88ا  ،ها "العضــلـوية الكــلـاملة والمتنلاوية فلَّ الممتمــلـع
بمللا يترتللب علللى هللثه العضللوية مللن حقللوه ووامبللات ووهللو مللا يع للَّ ،ن كـــللـافة ،ب للال الشللعب الللثين
يعيشون فوه تراب الوطـــن نوانية كون ان المشط بدون ،د ى تميي قافو على ،ي معلايير تحاَّنُ ميلة
و م للل اللللدين و،و المللل ىو ،و الللللونو ،و المنلللتوى ايقتصلللادي و،و اي تملللال النيانلللَّو ،و الموقللل
الفكـــري ".
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واعتبر ( خميى و 1885وو ص4ا المواط ة "صفة للملواطن وكو له عضلواً فلَّ ممتملع ملا و
يمكن ،ن يضو اءنرة و والمدرنة و والحَّ و والمدي ة و والمحافظة و والدولة و ويخضع بمومب تللا
العضوية ل ظاو محدد من الحقلوه والوامبلات و وتتحقله ملن خلال المشلاركة الفعــلـالة فلَّ مظــلـاهر
وعمليات ومشكالت الحكو فَّ تلا المماعة"و وهثا يشير إلى الدوافر التَّ يكون المواطن عضواً فيهلا
دون ،ن يكون بي ها ،ي وع من التعارض ،والتضارب و وإ ما التكام هو الع وان البار لهلا و ابتلدا ًل
من اءنرة فالمدرنة وا تها ًل بالدولة والعالو المحيط وو،ن تفاع المواطن ومشاركته من خاللها ي ملَّ
قيو المواط ة لديه .
و،كـللـد علللى بعللض مـللـوا ب التعللريفين اءخيللرين (إبللراهيو وإبللراهيو و 2333وو ص21ا فللَّ
تعريفهملا للمواط للة  ،هللا " :العضللوية ،و المشللاركة فللَّ  ،شللطة ممتمللع ،و ممموعللة مللن الممتمعللات و
وهَّ ت طوي على إحناى بالويل والترابط مع مفهوو الدولة ،و ال ظاو اءهلَّ واي تمال والتوكيد عللى
العموميات المشتركة ووفلَّ مقابل الوامبلات التلَّ يلتــلـ و بهلا المواط لون حلو الممـلـاعة ويحصللون
على م ايا وحقوه خاصة لتما لهو مع ال ظاو ".
و،شار تعري

( ريان و 1883وو ص 3ا للمواط ة  ،ها " :ممموعة القيو التَّ تمع الفــلـرد

يتفا ى فَّ خدمة وط ه و ب ويضحَّ ب فنه فَّ نبي ثلا ع د الضرورة"و وهثا ي يت افى ملع ا تمافله
وتفا يه فَّ خدمة وط ه الكبير ( العربَّاو ووط ه اءكبر ( اإلنالمَّا وومن لو عالمله اإل نلا َّ عللى
اتناعه.
وهثا التعري

للمواط ة مع كيره من التعريفات يؤكد على حب الفرد لوط له وويفله وا تمافله

للله و والت املله بدنللتور هللثا الللوطن وقوا ي لله و والتفللا َّ فللَّ خدمتلله و والشللعور بمشللاكله و واإلنللهاو
اإليمابَّ مع كيره فَّ حلها و كما ،ن على الدولة ،ن تتيح للفرد ممارنة حقوقه وحرياته ووإبلدال ر،يله
بونلوب يحترو فيه ررال اآلخرين ومقترحاتهو بعيداً عن التعصب .
،ما التعري

اإلنالمَّ للمواط ة في طله من خال القواعلد واءنلى التلَّ ت ب لَّ عليهلا الرؤيلة

اإلنالمية لع صري المواط ة ووهما الوطن والمواطن و وبالتالَّ ترى الشريعة اإلنالمية ،ن المواط ة
تعبير عن الصلة التَّ تربط بين المنلو كفرد وع اصر اءمغة و و ُتتوج هثه الصالت مميعا ً الصلة التَّ
تممع بين المنلمين وحكامهو و وبمع ى رخلر فلإن المواط لة هلَّ تعبيلر علن طبيعلة وملوهر الصلالت
القافمة بين دار اإلنلالو وبلين ملن يقيملون عللى هلثا اللوطن ملن المنللمين وكيلرهو

(

هويدي و 1885و و ص13ا .
وقد وق

الباحث ،ماو العديد من تعريفات المواط ة و فوخـــث اءقل اللثي لله صللة قـلـريبة ملن

بح ه وترا اءكــ ر ركو صلته ببح ه ـ حتى ي يتونع البحلث ويخـلـرج علن اإلطلار المرنلوو لله ـو
واكتفللى بمللا نللبه مللن التعريفللات التللَّ تعتبللر تعريفللات ثات ديلللة علللى المواط للة و ويمكللن للباحللث
الخـــروج من هثه التعريفات بمحاور مؤشرة على مفهـــوو المواط ة يمكن إممـــالها فيما يلَّ :
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1ـ ومود مرمعية لمفهوو المواط ة ت طله من عقيدة اءمة وقيمها .
2ـ اي طاله فَّ مفهوو المواط ة من الخصوصيات ال قافية وهُوية المواطنو والممتمعو واءمة.
3ـ التمتع بالحقوه والوفال بالوامبات التَّ يحددها الدنتور.
4ـ العضوية الكاملة فَّ الممتمع .

 5ـ المشاركة فَّ الحياة النيانية .

 – 6اي تمال والويل للوطن والتضحية فَّ نبيله.

 7ـ المناواة بين المواط ين .
8ـ الوعَّ وايهتماو بشؤون الممتمع .

9ـ ايهتماو بالصــالح العاو .

13ـ التفاع مع اآلخـــرين لل هوض بالممتمع 11 .ـ احتراو القوا ين وتطبيقها.
13ـ بث ممارنة الع

12ـ إقرار التعدديةو واحتراو ررال اآلخرين.

والتطر

.

14ـ الحفاظ على الخصوصيات العقيدية والتعبدية لفرقال الوطن .
ومن خـــال التعريفات المت وعة لمفهوو المواط ة ومد الباحث ،ن الك ير من التعريفات تشير
إلللى ،بعـللـاد متعللددة للمواط للة و فه للاا البعـللـد القللا و َّ والدنللتوري للمواط للة و وه للاا البعللد المحلللَّ
والقطــري والعـــالمَّ و ولهلا بعلد نيانلَّ امتملاعَّ إ نلا َّ و ولهلا بعلد تربلوي فكلري و وقلد انلتفاد
الباحث من الدرانات والبحــوث واءدب النابه فَّ التعر

على الك يــر ملن ،بعلاد المواط لة و وملن

للو إدرامهللا ضللمن محـللـاور درانللته ال ظريللة بمللا يتفلله مللع درانللته وطبيعتهللاو وتب للى تحديللد مفهللوو
المواط ة وتعريفها الثي ،كدته درانة ( مصطفى و2336وو ص 23ا بو ها " :عالقة امتماعية نيانية
قا و يللة بللين الفللرد والدولللةو حيللث يُظهللر المللواطن الللويل واي تمللال و مللن خللال المشللاركة فللَّ ح ل
المشكالت ايمتماعيةو والبيفيةو والنيانية ووايقتصادية و وتقدو الدولة الحمـلـاية والرعايلة وواحتلراو
رؤية مواط يها ال افثة فَّ كافة الممايت".
والمتوم لما تو انتخالصه من تعريفات المواط ة اآل فلة اللثكر هلو و ،ن اإلنلالو يدعــلـو إللى
قيو المواط ة و َي ع
حُث عليها ويمعلها من صللب تلدين المنللو ملع إخوا له فلَّ العقيلدة و وملع إخوا له فلَّ
اإل نا ية و فالتمتع بالعضوية الكاملة فَّ الممتمع ( له ما ل ا وعليه ما علي لا ا و ومشلاركته فلَّ الحيلاة
النيانية( مرشحا ً و اخبا ً ا و وويفه للوطن الم ب ه من ويفه لدي ه و واهتمامه ووعيه بشؤون ممتمعه
لله بالقيــلـاو بهلا

وتفاعله مع اآلخـــرين و و احترامه للقوا ين التَّ ي تخال

وابته و ،مــور ي يُعتلر

فقط و ب ويؤمــر عليها و وي يالو على تركها ،و الت ـــا

ع ها فَّ حا القدرة عليه و ب يــو و وقلد

يعــاقب ،حيــا اً.
وهثا يعلَّ من شون المواط ة و فون تكــون مواط لا ً يع لَّ ،ن تكـلـون مرتبطلا ً امتماعيلا بترا لاو
وتاريخاو و قافتا وووط ا ووهثا يشير إلى ضرورة اءخث بمبد ، "،ه ي يمــلـو ءي شلخص ،ن يطملع
فَّ ،ن يكــون ،ك ــر من ملواطن و و،ي يرضـلـى عللى ،ي شلخص ،ن يكلون ،قل ملن ثللا " ( الشلريدة و
2334ووص26ا .
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إن لفظ مواطن كما يقــو ( ميمى مادينون ا كما فَّ( الم وفَّ و 2335ووص 33ا  " :ي يدا يه
فَّ النمو والرفعة ،ي لفظ رخـــر بما فَّ ثلا لفظ رفيى الممهــورية ".
والباحث يؤكـد ه ا على رؤية م

هثه العبارات من خال الرؤية اإلنالمية الكلية التَّ تعلَّ من

شللون اإل نللان وتكللـرمه { ولقــللـد كـللـرم ا ب ل َّ ردو وحمل للاهو فللَّ البللر والبحللـر ور ق للاهو مللن الطيبللات
وفضل اهو على ك ير ممن خلق ا تفضيال }[ اإلنرال . ]73:
وءن الباحللث انللتهد

مللن خللال بح لله التعريل

بللالقيو المرتبطللة بالمواط للة ء هللا المقصللودة فللَّ

بح هو وحتى تومد صيغة ،ولية للربط بين المواط ة وقيمهاوفقد ،ورد تعريفا ً للمواط ة مرتبطلا ً بلالقيو التلَّ
تقوو عليها وتهد

إلى تحقيقها .

فالمواط للة كمللا فللَّ تعقيللب (البلليالوي و2335و وص1177ا هللَّ  :إحنـللـاى بالهُو َّيللة و وهللَّ حقللوه
المواطن ووامباته و وهَّ مشاركة فاعلة فَّ حركة الممتمع و ومشاركة اقتصادية فَّ شك وظاف

ووفَّ

شكـللـ خللدمات يحص ل عليهللا اإل نللان وومشللاركة فللَّ العافللد القللومَّ و ومشللاركة نيانللية وومشللاركة
ديمقـراطية و ومشاركة المواطن فَّ صل ع القلرار و لو ممموعلة ملن القليو الرفينلة التلَّ تمعل المماعلة
ممــاعة امتماعية و ءن الممــاعة بلدون قليو ومفلاهيو مشلتركة ي تعتبلر مماعلة امتماعيلة و لكلن تعتبلر
ممموعة من النكان ، .ما الوطن ،و الممتمع فال بد ،ن يكون فيه محلاور قيميلة و هلثه المحلاور يمارنلها
ال اى و وقد يكو ون واعين ،و كير واعين بهـا وهَّ تنمى بالعادة العقلية التَّ قد ي يعيها المواطن ولكن
يعم بها بانتمرار.

خصــائص المواطنة :
على الركو ملن اخلتال

خصلافص المواط لة ملن بيفلة ءخلرى يخلتال

حاملات الممتملع واءفلراد

ووتبللاين المعللايير واءنللى التللَّ يعللد بمومبهللا الفللرد مواط لا ً صللالحا ًفللَّ البيفللات المختلفللة و إي ،ن هللثه
ايختالفللات ي تم للع مللن ومللود ،نانلليات متشللابهة لخصللافص المواط للة فللَّ ك يللر مللن بلللدان العللالو ووقللد
،وردتها درانة (مصطفى و2336ووص24ا على ال حو اآلتَّ :
األول  :الخصائص المعـــرفية  :م

اإللماو المعــرفَّ بفلنفة الممتمع و ظمه و و قافتله و وترا له

وبمؤنناته و ومشكالته وقضاياه و واللوعَّ بحقلوه الملواطن ووامباتله ومنلؤولياته ووفهلو دور القلا ون
و،هميته وعملياته .
الثدداني :الخصددائص الوجدانيددة :م ل تقللدير عقيللدة الممتمللع و ظملله و نللقه اءخالقللَّ وتقللدير قلليو
المواط للةو كالحريللةو والعدالللةو والمنللاواةو واحتللراو وتقللدير ررال اآلخـللـرينو وايلتلل او بالعملل المللاد
وايتماهات اإليمابية حو الممتملعو و حلو تحقيله النلالو عللى المنلتوى اءنلريو والمحللَّو والقلومَّو
والعالمــَّو واي تمال للممتمع والويل لــه.
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الثـالث  :الخصائص المهاريدة  :وتضلو القلدرة عللى المنلاهمة الفعـلـالة فلَّ ب لال الممتملع و والقلدرة
على فحص القضايا الملحلة المحليلة م هلا والعالميلة و واملتالا المهلارات اءنانلية للمشلاركة الفعاللة فلَّ
الحياة النيانيةو وايمتماعيةو وايقتصادية و وال قافية .
و يللرى ( ،حمللد و 2336وو ص92ا و ،ن المواط للة تتملللى فللَّ قللدرة الفللرد علللى العم ل بكفـللـالة و
ووعيه واهتمامه بشؤون ممتمعه و فضالً علن معرفتله بالحيلاة النيانلية وايهتملاو بهلا و والمشلاركة فلَّ
العمليات النيانية و ومن لو ي ظلران إللَّ المواط لة بو هل ا العضلوية التلَّ يتمتلع بهلا اءفلراد فلَّ الممتملع
وتتضمن القبو والتنليو بتباد ايهتمامات مع مميع اءفراد و واإلحناى وايهتملاو المشلترا ملن ،مل
رقَّ الممتمع و واينتعداد والقدرة على العطال من ،م انتمراره .
وصار للمواط ة ديلة موضوعية كما يؤكـد ( مرقى و 1889وو ص5ا و وثلا مع حركلة اإل نلان(
المواطنا اليومية فَّ الواقع ايمتماعَّ ( الوطنا و حيث حمللت هلثه الديللة الفعل والممارنلة للملواطن
ملن خللال مللا يقللوو بله مللن ،فعللا وممارنللات فللَّ شلتى الممللايت ايقتصللادية ووايمتماعيللة ووالنيانللية
ووال قافية ،و ما اصطلح على تنميته حدي ا ُ ( بالمشـــاركة ا .
إثاً فالمواط ة لينت قيمة ممردة و وإ ما هَّ ممارنة ح َّية يمارنها اإل نلان ( الملواطنا عللى ،رض
الواقللع عمليلا ً (الوطـللـنا و وممارنللة المواط للة هللو  ،هللا ي تمللارى بشللك عشللوافَّ و وإ مللا مللن خللال
مرمعيــة عليا ُتعر

تاريخيا ً بالدنتور والقوا ين التَّ توضع فَّ ضلول هلثا الدنلتور الم لوط بهلا ت ظليو

حركة المواط ين الثين ي تمون إلى الوطن .
وقد حدد (عبلد الحلليو و 1882و وص 35ا " ،ن ملن ،هلو الخصلافص اءنانلية فلَّ القليو هلو تكلرار
حدو ها بصفة منتمرة و فمن يصْ ُده مرة ،و مرات ي يوص

بو ه فاض فَّ نلوكه و وإ ما تتوكلد القيملة

وتبر الفضيلة الخلقية فَّ نلوا اإل نان إثا تكرر حدو ها بصورة تمعلها علادة منلتحكمةو،و مل لاً ملن
ال نيج العقلَّ النلوكَّ لصاحبهاو وع وا ا ً لهُويَّته ".
ويمكن ،ن ي فهو من خال هثه الخاصية للقيو و ،ن القيمة ي تم ح ثاتها لك من هلب ودب و بل ي بلد
لمن ،راد ،ن يحم انلمها ،ن يلتل و شلروطها وملن ،همهلا صلفة اينلتمرارية وحتلى يصلير هلو (الفلرد ا
وهَّ (القيمة ا يُعرِّ

ك م هما اآلخر و فال قلو الصلاده اءملين إي ويتبلادر إللى ،ثها لا بي لا محملد ـ

صلللى هللا عليلله ونلللو ـ و وي للثكره إي وتللوتَّ صللفاته العظيمللة وفللَّ مقللدمتها الصللاده اءمللين ووصللفة
اينللتمرارية فللَّ ممارنللة القيمللة يحولهللا إلللى ُ
(خلُلها و حيللث تتحللو القلليو الممارنللة إلللى نللميَّة وطبللع
لممارنها ووب ا ًل على ثلا فإن الثي تربى وتشبع بلالروح اينلتبدادية و وبعلدو احتلراو ررال اآلخلرين ي
يمكن ،ن ي ب ه عن مشاركته حياة ديمقراطية و نوا ًل كان حاكما ً ،و معارضا ً.
وقد ،ورد (مكرووو 2335وو ص 139ا الث خصافص للقيو هَّ :
 1ـ إن مصداقية القيو تتوق

على المرمعية الحاكمة لها و،ي على مصدرها .

 2ـ إن القيمة تكتنب دييتها النلوكية والمضامين ايمتماعية المرتبطة بها من النياه ال قافَّ للممتمع .
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3ـ إن الغايات ال هافيةو فَّ نللوا القيملة هلَّ التلَّ تحفل إرادة اإل نلان لتحقيقهلاو بمع لى  ،له كلملا كا لت
الغاية ال هافية من نلوا هثه القيمة نامية وعظيملة وكلملا ،عطلت لإل نلان قلوة وإرادة لتحقيقهلا و فابتغلال
ومه هللا ـ نبحا ه وتعالى ـ وطللب رضلاه وإخلالص العمل لله و والنلعَّ فيملا فيله خيلر وصلالح ال لاى
ووال صللح لهللو و ومنللاعدتهو ،هللدا

ومقاصللد عظيمللة لنلللوا ،ي قيمللة يقللوو بهللا المنلللو و ودافعلله اءو

لتحقيقها هو نمو كاياتها .
وقد ثكر ( اصرو 2333وو ص8ا ع د تطرقه لخصافص المواط ة و ،ن لها قيمة إ نا ية قا و ية
عامة و باإلضافة إلى قيمتها الخاصة و وهَّ عملية مطلقة متكيفة ملع ال ملان والمكلان والمماعلة و وهلَّ
علللو يعللالج حاضللر ال ل ظو ايمتماعيللة و وال ل ظو النيانللية و و ،للواع العالقللات بللين اءفللراد وبللين الفللرد
والمماعة والمماعات اءخرى و ،ي بين المواطن والوطنو وبين المواطن والعالو الخارمَّ .
وحدد ( وير و 2335وص1389ا الخصافص والنمات التَّ يتمتع بهلا الواعلون لمفهلوو المواط لة
فَّ ال قاط التالية :
 -1القدرة على تحم المنؤولية والمشاركة و وممارنة ايعتماد المتباد و وايتصا

بروح التطلوع

.
 -2القدرة على ممارنة التفكير ال اقد و واتخاث قرارات حو قضايا عصرية ومدلية توامه الممتمع.
 -3ومود المعار

والمهارات التَّ تمكن من النعَّ لح المشكالت الحياتية بونلوب علمَّ.

ويثكر ك من ( اللقا َّ ورضلوان و 1878وو ص39او ،ن المشلاركة اإليمابيلة فلَّ حل مشلكالت
الممتمع والبيفة تم ل ،هلو خصلافص المواط لة الصلالحة و وينلتل و ثللا إتاحلة الفرصلة للملتعلو للتعلر
على مشلكالت الممتملع والبيفلة التلَّ يعليش فيهلا و وهلثا يتنله ملع ال نله القيملَّ اإلنلالمَّ اللثي يحمِّل ُ
المنل َو المنؤولية إ ال الممتمع واءمة و فَّ ك قضايا ومشكالت الممتمع واءمة .
و مة من يرى ،ن من ،هو خصافص المواط ة و المعرفة بتراث الممتمع و والمشاركة الكاملة فلَّ
الحياة ايمتماعية والنيانية وامتالا مهارات التحلي و اينتقصال والبحث و والمهارات الال مة للتكي
مع الممتمع و وموامهة مشكالته و وتقدير الحريةووالمناواةو والعدالة و وايلت او بالحفاظ على الممتمعو
ودعو تطوره ( نعادة ورخرون و 1895ووص18ا .
وانللتطاع (مللون كومللانا كمللا فللَّ( خملليى و1885و وص  4و 5او ،ن يلخللص ،هللو خصللافص
المواط ة التَّ توص إليها عدد من المؤلفين والمختصين وم ها  :اإللماو الوانع بالموضلوعات والقضلايا
المحليللة ووالعالميللة و والقللدرة علللى التفكيللر ال اقللد و والمشللاركة بفاعليللة فللَّ الممتمللع و وتقللدير العدالللةو
والمناواة فَّ الممتمع وتم ي البعد اءخالقَّ فَّ الحياة الشخصيةو وايمتماعية .
و،ضللا ( خملليىو 1885وو ص5ا إلللى خصللافص المواط للة النللابقةو الللوعَّ بوهميللة القللا ون
وضرورتهو وكيفية احترامهو ،و ممارنة القيو والمبادئ الديمقراطيلةو وايتملاه حلو م يلد ملن المشلاركة
الفعالة فَّ ممايت الحياة المختلفةو والتخلص من الظواهر النلوكية النلبية م
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الفردية والالمباية.

ويلرى ( مكلروو و 2334ووص329ا و ،ن مللن خصلافص المواط لة الصللالحة  :اإلنلهاو الفعلا فللَّ
ب ال الممتملعو واتخلاث قلرارات عقال يلة فلَّ موامهلة مشلكالت البيفلة وواملتالا مهلارات التفكيلر الال ملة
للتكي

مع حضارة العصرو والتعايش معها .
ونلاعدت درانللة ( تومللاى دا ينللون ا كمللا فَّ(المقبلللَّ و 2335وص142ا وعلللى تحديللد بعللض

خصافص المواط ة كما يراها الطلبة فَّ بعض المقاطعات اءمريكية كما يلَّ:
-1القدرة على اتخاث القرار.

 -2اينتعداد لتقب المنؤولية .

 -3فحص اءفكار والقضايا و قدها .

 -4معرفة اءحداث المارية .
 -6المشاركة فَّ الممتمع و،عما المدرنة.

 -5حب الوطــن .
 -7معرفة الحكومة و ظاو الحكو.

 - 9تقب من هو فلَّ موقلع النللطة( كلاءبو والمعللو

ووالحاكو الثي اختاره الشعب بحريةا و بحيث ي يتحو هثا التقب إلى وع من الخضوع المث و وفقدان
الشخصية .

أهمية قيم المواطنة :
إن ك دارى للقيو ي بد ،ن يتبادر إلى ثه له نلؤا مفلادهو لملاثا درانلة القليو ضلرورية ؟ واإلمابلة
على هثا النؤا هَّ تعري

لآلخرين بوهمية القيو بومه عاو وقيو المواط ة بومه خاص وفعلى المنلتوى

الفردي و يكون المرل فَّ حامة مانة فَّ تعامله مع اءشخاص والمواق

واءشيال إللى نله ،و ( ظلاو ا

للمعايير والقيو يعم بم ابة مومهات لنلوكه وطاقاته ودوافع ل شاطهو وبديهَّ  ،ه إثا" كابت هثه القيو ،و
تضاربت فإن اإل نان ي غترب عن ثاته وعن ممتمعه ويفقد دوافعه للعم ويق إ تامه ويضطرب" ( اهر
و 1896و و ص  9ا.
وإثا كان ه اا اختال

فَّ تعريفات قيو المواط ة باختال

ميدان درانتهاو فإن ه لاا اتفاقلا حلو

،هميتها فَّ توميه النلوا اإل نا َّو وقلد ،بلر ( مكلروو و 2334و وص 393ا لالث م لاحَّ ءهميلة قليو
المواط ة هَّ :
 1ـ ،همية قيو المواط ة لتوكيد عالقة المواطن بثاته ودعو ال قة بقدراته .
 2ـ ،همية قيو المواط ة فَّ ترنيي م اخ الديمقراطية ونيادة القا ون .
 3ـ ،همية قيو المواط ة فَّ دعو مفهوو كفالة اءدال والمودة فَّ اإل تاج.
وه ا يؤكد " التربويون على ،ن ت مية قيو المواط ة لدى الطلبة تعد من ،هو نب موامهة تحلديات
القللرن الحللادي والعشللرين و حيللث إن التقللدو الحقيقللَّ للللوطن فللَّ ظل تحللديات القللرن المديللد ومنللتمداته
وتص ل عه عقللو ونللواعد المللواط ين و لللثلا فإكنللابهو قلليو المواط للة يعللد الركي ل ة اءنانللية للمشللاركة
اييمابية والفعغالة فَّ الت مية ايمتماعيةو وايقتصاديةو والنيانية" ( المقبلَّ و 2335و و ص 2ا .
و قللد يكللون بعللض موا للب المشللكلة وفللَّ بيللان ،هميللة قلليو المواط للة الم طلقللة مللن التصللور اإلنللالمَّ
ودورها فَّ ب ال الممتمع على ،نى من العد و والمناواة و والتعاون ووالتنامح وتلا القضية التَّ لو يبه
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مح ءي تشكيا فيها ،و ال ي من قدرتها وخاصة وقد  ،تمت ،مياي ما ت ا مح فخر لك منللو و دون
،ن يحقه الحماى لها ،قداراً ملن اإل تلاج الملومو و هللا تعلالى يقو {يلا ،يهلا اللثين رم لوا للو تقوللون ملا ي
تفعللون} [ الصل  ] 2 :و اءملر اللثي يشل ِّك  ،ملة قلة و هللثا فلَّ العصلر الحاضلرو ،ملا فلَّ نلل

اءمللة

وحضارتها الممتدة إلى ،قاصَّ اءرض فقد تحقه ما يتماو اإل تاج المومو .
ولهلثا يمكللن القلو إن ،هميللة قليو المواط للة ُتنلتمد مللن الللدور اللثي تؤديلله فلَّ حيللاة الفلرد وفللَّ حيللاة
الممتمع واإل نا ية وفعلى ضوفها يتحدد موق

الفرد ،و الممتمع تماه اءشليالو واءشلخاصو والمواقل و

واءفكارو وهثه اءهمية لينت خاصة بقيو المواط ة فقط ب هَّ عامة فَّ بقية القيو .
ويمكن ت او ،همية قيو المواط ة على محورين هما :

أهمية قيم المواطنة على المستوى الفردي :
1ـ ل " ي ك للى للفللرد عللن الق ليو فللَّ ضللبط دوافعلله وتوميلله نلللوكهو وتعامل له مللع اآلخللرين فللَّ الممتمللع"
( اهرو 1896و و ص  9ا .
2ـ " تع َّ تربية الفرد عللى قليو المواط لة إعلداده ليكلون مواط لا ً صلالحا ً وعضلواً متعاو لا ً ملع الممتملعو
وإعداده ليكون عامالً وم تما ً فَّ المنتقب " (خلي و بدون تاريي شرو ص  11ا.
3ـ "لوي اإل نان لما شرعت القيوو فكون اإل نان هو الغاية التَّ من ،ملها شرعت القيوو وبهلا تتحقله لله
نعادة الدارين الد يا واآلخرة" ( الصالحو 1888وو ص  1ا.
 4ـ "من الواضلح ،ن عقيلدة الملرل وقيمله وفضلافله وهلَّ التلَّ تقيلد قوتله ووتردعله علن اقتلرا

الملرافو

والم وبقات و إ هلا تحقله لله وعلا ملن التلوا ن بلين مبادفله ومصلالحه و،و بلين وملوده ووملود اآلخلرين"
( بكار و2333و و ص  45ا .
 5ـ درانة القيو لدى الفرد تنلاعد عللى التعلر

عللى نللوكه وثللا ءن النللوا ا عكلاى لللثات اإل نلا ية

ووهثا ما يؤكد العالقة القوية بين شخصية الفرد وقيمه .
6ـ ُتم ِّك ن الفرد من ،دال ما هلو مطللوب م له ووتم حله القلدرة عللى التكيل

والتوافله وتحقيله الرضلا علن

فنه لتماوبه مع المماعة فَّ مبادفها وعقافدها الصحيحة .
 7ـ " تعد القيو ضرورية ء ها نيج ومدا َّ نلوكَّ يشك ،هو محور من محلاور تربيلة اإل نلان و فهلَّ
تشللك الم طللله والموملله والضللابط لنلللوكه والمرمعيللة لتصللرفاته و وبهللا يقلليى ويحكللو علللى مللا حوللله"
(محمود و1888وو ص 1ا .
9ـ ب ال قيو المواط ة فَّ اإل نان يمع م ه فردا ًم تميا ً لوط ه ومحبا ً لهو ولديه انتعداد ليدافع عن كراملة
هثا الوطن ونيادته.
8ـ ل ،ن الفللرد الللثي ترنللخت لديلله قلليو المواط للة ينللعى لخدمللة وط لله مللن م طللله ،ن هللثا وامللب عليلله و
ويرفض حايت التنلط واينتبداد و ونلب الحقوه ء ها من صميو حقوقه كإ نان ي تمَّ إلى هثا اللوطن
.
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 13ـ من خال معرفة اإل نلان بقليو المواط لة ينلتطيع ،ن يحنلن التعامل ملع اآلخلرين ويحلاورهو ويقبل
ررالهو المخالفة لر،يه ويتعايش معهو فَّ نالوو ويشترا معهو فَّ ب ال هثا الوطن.

أهمية قيم المواطنة على المستوى االجتماعي :
 1ـ يعتمد الممتمع فَّ تكام ب يته ايمتماعية على القيو المشتركة ( قيو المواط ةا بين ،عضافه التَّ كلما
اتنع مداها بي هو ا دادت وحدة ممتمعهو قوة وتمانكا ً فَّ حين تضع

تلا الوحدة كلما ا حنر مدى تللا

القيو بي هو و بي ما يؤدي اإلخال بقيو المواط ة إلى صراع بين ،عضال ثلا الممتمع ووثلا كالبا ً ما يقلود
إلى تفككه وإلى صعوبة الوصو إلى اتفاه فَّ اءمور المهمة ( التكريتَّو 1888و و ص 2ا .
 2ـ تحفظ للممتمع انتقراره وكيا ه وبمناعدته على موامهة التغيلرات التلَّ تحلدث فيله ملن خلال تحديلد
ايختيارات الصحيحة التَّ تنه حياة ال اى .
3ـ " تقَّ الممتملع ملن ال علات الشلريرةو كاء ا يلة المفرطلةو والشلهوات الطافشلة وبتوميله اءفلراد إللى
تحقيلللله كايللللاتهو ووالوصللللو إلللللى ،هللللدافهو ووالتفكيللللر فللللَّ ،عمللللالهو وبللللدي مللللن اء ا يللللة والطلللليش "
( ،بو العي ين و 1889و و ص  35ا .
 4ـ " تق

القيو ورال ك

شاط إ نا َّ ووكل ت ظليو امتملاعَّ وتملى العالقلات اإل نلا ية بشلتى صلورها

و،شللكالها و وتللؤدي دوراً مهم لا ً فللَّ تحقيلله التللواؤو بللين الفللرد والمحلليط ايمتمللاعَّ الللثي يعلليش فيلله"
( عينى و 1894و و ص  51ا .
5ـ ل تحديللد المنللؤول يات والوامبللات لك ل مللن اءفللراد و والمماعللات و والحكومللات يم للع حللايت ايتهللاو
المتبادلة بنلب الحقوه وعدو ،دال الوامبات .
 6ـ توفير الب ية التشريعيةو والتربويةو واإلعالميلةو وايقتصلادية التلَّ تكفل ال هلوض بلالممتمعو واللدفاع
عن اءوطان والنيادة.
7ـ ترنيي النالو ايمتماعَّو والتعايش الداخلَّو والخارمَّ.

عالقة قيم المواطنة بالثقافة :
تونع مفهلوو ال قافلة بشلك كبيلر وانلتوعب الك يلر ملن المفلاهيوو والقليو تلدخ فلَّ طلاه ال قافلة
وتنتمد م ها و فما هَّ إي ا عكاى لطره تفكير اءفراد فَّ قافة معي ة وفَّ حقبة م ية محددة .
ولو تو ال ظر فَّ الخارطة ال قافية والتربوية للكرة اءرضية و لومد ،ن كل ،ملة تتلولى تربيلة ،ب افهلا
عللى قليو المواط لة فلَّ إطارهلا ال قلافَّ وايمتملاعَّ و وتحلرص عللى ا خلراطهو فلَّ مختلل

ال شلاطات

ال قافية والعلمية و حتى إثا ضلموا واشلتدت ،علوادهو للو تخلش علليهو ،ن يتفلاعلوا ملع اآلخلرين فلَّ كل
مكان على اءرض .
ولكن العالو ال الث ـ وم ه اءقطار العربية واإلنلالمية ـ كملا يشلير(الكيال َّو 1889و ص 35ا هلو
وحده الثي يرن ،ب اله إلى بلدان تختل

قافتها وقيمها عن قافته وقيمه تحلت نتار(المنلاعدات ال قافيلة

او ليمري تشكي شخصياتهو فَّ بيفات بعيدة و وليعا وا فيما بعد ايكتراب ال قافَّ.
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وع د ثلا" تضع

مؤشرات الهُوية ال قافية لديهو و فال يتوق

إعملابهو بلالعلو وتق ياتله و بل ي تقل

إللللى اإلعملللاب والف لللال فلللَّ اللللثين ،بلللدعوه وفلللَّ قلللافتهو وقللليمهو و فيتبعلللو هو وينللليرون ورا َلهلللو فلللَّ
خصوصللياتهو ال قافيللة و وه للا تكللون التبعيللة "(مكللروو و2335و وص133اووصللار حللا ،ك للر هللؤيل
المبتع ين بدون تحصين قيمَّ كما قا الشاعر :
،لقاه فَّ اليو مكتوفا ً وقا له

إياا إياا ،ن تبت بالمال

إن قيو الفرد ملن قافتله العاملة و وإ ن الدوللة ،و الممتملع اللثي يعليش فيله لليى قطعلة ،رض وحنلب
ولك ه تممع لمواط ين بخصوصية قافية معي ة و وكما تتو ر قيو الفرد من خلال تعاملله ملع بيفتله و فإ هلا
تتو ر ب قافة الممتمع و حيث ،ن لك ممتمع إطاره القيمَّ الثي يمي ه عن كيره من الممتمعات ووال ُم ْش ِك
،ن قيو المواط ة قد تتشابه منمياتها ( الحرية و العدالة و المناواة و ..ا لدى الك ير ملن دو العلالو و لكلن
ومه ايختال

يكمن فَّ المرمعية التَّ تنت د إليها هثه القيو و والتصور الثي تقوو عليه قافة هثه اللدو

و وعلى ر،ى قافة هثه الدو

ظرتها إلى قيو المواط ة وفقا ً لمرمعيتها الحاكمة والضابطة .

وقد ،ورد ( مكروو و 2335و ص  132ا ر،ى ك ير من العلمال الثين يثهبون إلى " ،ن القيو تكتنب
مع اهلا فلَّ إطلار النللياه ال قلافَّ الحاضلن لهلا و ثلللا ،ن دييت القليو هلَّ معلان قافيللة كام لة فلَّ وعللَّ
اءفراد و والقيو بهثا الم ع ى هَّ محتويات امتماعية م تقاة من قب اءفلراد بحيلث تخلله حاللة ملن التلو ير
الم ظو على النلوا ".
والقيو هَّ لب ال قافة إثا إ ها " تحكو حيات ا وتتخل ك

شلاط قلوو بله وكل تفكيلر فكلر فيله و وهلَّ

التَّ تحدث الضغط على اءفراد وتشك نلوكهو و،نلوب حياتهو بطريقة خاصة فتمعلهو يتخثون الطلابع
الخاص الممي لل قافة التَّ يعيشون فيها ولثلا يصفو ها بو ها (،صو الت ظيو و،نى الت ميط فَّ ال قافة ا
ويعلقون عللى درانلتها كل اءهميلة فلَّ فهلو قافلات الشلعوب و وتفنلير علاداتهو و،نللوب حيلاتهو و وقلد
صلللده مللللن قللللا (إن تحديللللد قللليو ،ي ممتمللللع هللللو المفتللللاح لفهلللو قافللللة هللللثا الممتمللللع ومعرفتهللللا ا "
( دياب و 1893و و ص  343ا.
إن ف ال وثوبان اءمو يحدث ع دما يتوقل

عطاؤهلا الحضلاري وال قلافَّ و وتصلبح رخلثة ملن اآلخلر

دون ،ن يرافه هثا اءخث عطال متباد و وفَّ هثا انتالب حضاري لهلا يلتو عللى مراحل :ففلَّ المرحللة
اءولى توخث اءملة اءشليال الماديلة كالم تملات الصل اعية والحربيلة و وفلَّ المرحللة ال ا يلة توخلث العلادات
الماديللة كوشللكا اللبللاى واء للاث وو،شللكا الطعللاو و وفللَّ المرحلللة ال ال للة توخللث اءمللة المظللاهر ال قافيللة
كاللغات و والل ظو اإلداريلة و والل ظو الدبلومانلية و والعالقلات ايمتماعيلة والف لون و و،شلكا التلرويح و
وفللَّ المرحلللة الرابعللة توخللث اءمللة القلليو والمقللاييى ايمتماعيللة واءخالقيللة و وفللَّ المرحلللة الخامنللة
ـللل واءخيلللرة ـ توخلللث العقافلللد و وع لللد هلللثه المرحللللة ت هلللار مميلللع الحلللوام ويبلللد ،اللللثوبان الكامللل
(الكيال َّ و 1889و و ص 263و 261ا .
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و،وضح( ينكر ا كما فَّ ( حنين و 1891و و ص  55ا من خال ما كشلفت ع له إحلدى درانلاته
" ،ن التعصب لدى اءطفا لو يكن له دالة لخبلراتهو ملع موضلوعات التعصلب و بقلدر ملا كلان داللة لملا
ينود قافتهو من قيو معي ة بمع ى رخر ،ن اتماه الطف اءبليض ـ عللى نلبي الم لا ـ حيلا ال ملَّ للو
يكللن ا عكانلا ً لتعامللله مللع ال مللَّو بقللدر مللا كللان ا عكانلا ً لتعامل اءو مللع ايتماهللات النللافدة عللن هللثا
ال مَّ " .
وهثا ما قاو به الباحث الحالَّ ع د درانته لقيو المواط ةو وهو درانتها فَّ إطار قافة الممتمع حتلى
ي تنت د ،حكامه إلى رؤية مغايرة لما عليه قافة الممتمع.
وقد كا ت ظرة (مكرووو 2335وو المقدمةا لقيو الممتمع الغربَّ وفكره من هثه الومهة فوشار إلى
 ،لله " ي يمكللن ،ن ظللر إلللى الفكللر الغربللَّ بو لله م ل وع القيمللة و ولك لله فكللر يعكللى قافللة مغللايرة لهللا
بين الممتمعلات يكملن فلَّ طبيعلة اءيديولوميلة

خصوصيتها وقيمها التَّ تمي ها و ومن و فإن ايختال

الحاض ة ل قافاتها وما يرتبط بها من مؤشرات نلوكية وضوابط قيمية حاكمة لنلوا اءفلراد فيهلا و وملن
اوية ،خرى فإن هثه ايختالفات تتوق

على القيمة المحورية فَّ ال نه القيمَّ لكل هلثه الممتمعلات" و

وتدور القيمة المحورية فَّ ال نله القيملَّ حلو  :ممموعلة ملن اءفكلار الع صلرية و م ل تميل حضلارة
الرمللل اءبللليضو وشلللعب هللا المختلللار و بشلللقيه اليهلللوديو والبروتنلللتا تَّو و،فكلللار القلللوةو المرتبطلللة
بالدارو ية.
ويبقى ،مر يبد من الحديث ع ه وهو منولة التحصين ال قافَّ للقيو و الثي يعتبر اءناى فَّ التعام
مع ك متغيرات الحياة و فالحفاظ على ع اصر ال قافة وتحصي ها وملن ،همهلا القليو و مع لاه الحفلاظ عللى
الهوية والثاتية والتصورالعاو لمميع عالقات ا مع الخالهو واإل نانو والكونو والحياة و وإي فإن اآلخر ما
ي ا فَّ موقع الهموو وبك ،نلحتهو لتفتيت قافت ا ومعل ا ،تباعا ً له و ومن ثكافه  ،ه ي يعم على تغييلر
ال قافة بكاملها مرة واحدة إث ليى من النه القياو بثلا و ولك ه " يتو فَّ ع صر من ع اصرها و و يمتلد
إلى ع صررخرووهكثا شيفا ً فشيفا ً تتغير ال قافةو وعلى ر،نها القيو بالطبع" ( اصرو 2333و و ص 74ا.
ومما يُخشى م ه  ،ه حتى دخو النلع والم تمات الص اعية إ ملا تلدخ ومعهلا قليو انلتهالكية معي لة
ك الخو

تصاحبها من دو المصدرو إلى دو المصب ،و المنتهلا لها ووالخو

على الهُوية الوط ية

والخصوصيات ال قافية و فالمغامرة والمما فة لهلا تلافج مخيفلة كلاي حال الخلقلَّ و والتفكلا اءنلري و
والتمرد و والع

و والمريمة و ..الي( بهال الدينو 1887وو ص149ا.

و ،ه " مع مرور الوقت يتنع هامش التماو عن الفع الم حر
قبو الفعل الم حلر

و ويحدث تمدد قيمَّ و ء ه كلما تو

كلملا دخل ضلمن دافلرة اءفعلا المقبوللة و لو تتنلع اللدافرة لتتخلث حلدوداً هامشلية

مديدة تنمح بقدر من التماو عن ،فعا ،خرى م حرفة و ويصلبح ملا كلان مرفوضلا ً بلاءمى مقبلويً فلَّ
الحاضللر و وكلمللا اد التمللاو وقبللو الفع ل الم حللر

علللى منللتوى اءفللراد كلمللا تفشللى علللى منللتوى

المؤننات والممتمع بوكمله"( فايد و 2334و وص 71ا .
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وهثا يؤكد عالقة قيو المواط ة بالهُوية والخصوصية ال قافية وومحوريلة العقيلدة و وتلرابط الم ظوملة
القيمية ووالتحصين ال قافَّ و و،همية التدافع ال قلافَّ ووت ميلة فكلر المقاوملة ووالتصلدي يحلتال اءوطلان
ووانتيطا هاو والنعَّ لتوحيد اءقطار العربية و وتوحيد مبهة المواط ة ووتوحيد اإلرادة الوط ية والعربية
واإلنالمية ووإيماد البداف اإلعالمية و وال قافية ووالتوق
لآلخر و واإلقبا على مواق

مهاد الدفع بدون ع

عن تقليص الحريات و ومفارقة فكلر اإلقصلال

،و تطر

.

عالقة قيم المواطنة بالواقع :
القيو ي يمكن ،ن تعيش فَّ فرا و ولثا فعالقتها بلالواقع و يقلة ملداً و وبلاءخص إثا كا لت هلثه القليو
داخلة فَّ إطار التعام اليومَّ لإل نان و وعالقته مع ،خيه اإل نان و وعالقته بالكون والحياة و وقب هثا
وثاا عالقته بخالقه و ومن بين القيو المهمة المعاشة فَّ واقع اإل نلان و قليو المواط لة و والتلَّ تحل ِدد فلَّ
معظمها وعية شبكة العالقلات المتبادللةو ملن وامبلات وحقلوه ومشلاركة ممتمعيلة .وع لدما يتغيلر واقلع
ال اى إلى اءحنن ،و إلى اءنو ،فإن واقع القيو يتغير تبعا ً للواقع المديد و فالقيو تتو ر بالواقع وتؤ ر فيه .
فع دما قا ( ابن خلدونو 1823وو ص  83ا فَّ مقدمته" :إن اءحوا إثا تبدلت فكو ما تبد الخله من
،صلهووتحو العالو بونره ووكو ه خله مديد "  .فمن الواضح اليوو ،ن العلالو بونلره قلد تحلو

ـل كملا

ت بو ابن خلدون ـ كو ه خلله مديلدو مملا قلد يُخيل إللى الملرل ،ن كل قيملة فلَّ الممتملع العصلري المتغيلر
باضطراد باتت ،مراً نبيا ً قابالً للتعلي والتووي .
والقيو والواقع مرتبطانو والتفاع بي هما ،كيدو والعالقة بي هما متعددة اءشكا مت وعة المنتويات.
" إن التمربة تعتمد على اءحلداث وولكلن الضلمير يتغلثى عللى القليو ووإن الحكلو القيملَّ ي يمكلن ،ن
َ
تملث َن َ الواقلع و موضلوعيا ً كلان ،و شخصليا ً وبنليطا ً ،و
يخرج من ممرد الحكو الواقعَّ فَّ ،ية صلورة
مركبللا ً وماضلليا ً ،و حاضللراًو ،و منللتقبال"ً ( درا و 1873و و ص  121ا " ووإن الحمللاى ال افللد للللدى
بعض الباح ين تماه العقيدة حي ما يلدرى قليو اي تملال اإلنلالمَّ دون اعتلرا

بلو ر الواقلع وومت انليا ً ،ن

الركاف اءنانية فَّ دعو هثا اي تمال وتحقيه متطلباته ي ب َّد ،ن يمر بنلنللة ملن اي تملالات  :اءنلرة و
الحَّ و مماعة الرفاه و العم والوظيفة و الوطن و حيث ،ن قيو المواط ة وعلى ر،نها اي تمال ي بل َّد ،ن
ُتفصح عن فنها فَّ مظاهر نلوكية فَّ ك هثه المنتويات .
وقد ،كد ( مكروو و 2335و وص174ا على ،ربعة مداخ للتربية على القيو وم ها قيو المواط ة على
شللك دوافللر كل واحللدة تحللوي اءخللرى و تبللد ،مللن المللدخ الللدي َّ (المرمعيللة ا و والمللدخ ايمتمللاعَّ
وال قافَّ (الفاعلية ا ووالمدخ القومَّ ( الهُوية ا و والملدخ العلالمَّ ( التعبيلر علن اللثات و التفاعل ملع
اآلخرا .
وإن التللوا ن فللَّ الممتمللع اإلنللالمَّ يقللوو علللى عمليللة ايعتللرا
الم تمين إلى هثا الكيان (وهثا اعترا

بالخصوصلليات والم ايللا لنللافر

بلالواقع فلَّ حل ِّد ثاتله اوتق لين هلثه الم ايلا والخصوصليات بشلك

ينمح لألك رية واءقليات بال مو واي دهار و لتتحو الم ايا والخصوصيات إلى وناف ت وع ايمابية فَّ
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الكيان ايمتماعَّ تخدو وتناهو فلَّ ترنليي المواط لة (طله ملابر العللوا َّ و ملن ملدخ لكتلاب الغ وشلَّ
(حقوه المواط ةا و1883و وص16ا .
إن تحوي القيمة إلى ع اصلر قلوة واقعيلة ي يكفلَّ فيله القعلود ع لد حلد صلحة القيووفلإن الصلحة ملن
الضروري ارتباطها بالصالحية ووتونيى قواعد الفاعلية و ويبد من إمرال تصحيح للقيو كملا يؤكلد ثللا
(محمد باقر الصدر ا كما فَّ (بن منعودو 1889ووص163ا التَّ اك َت َن َب ْ
ت من خال عصلور اي حطلاط
طابع النلبية والت بيط و تيمة ءوضاع التخل

التَّ ،خرمت ك يراً من القيو اإلنالمية عن مفهومها الحه

و( فالصبرا وهو قيمة إنالمية عظيمة الشون و تحو إلى دعوة للخ وع وانتناكة المثلة والطغيان و بديً
من الصبر على مشاه العبادة والمهلاد و ومصلاعب ب لال الحيلاة و والصلبر عللى اءثى فلَّ نلبي تحقيله
المطامح العظيمة للمنلمين .
والقيو وفه هثه الرؤيلة وعلَّ و ونلعَّو وعلَّ يؤنلى رؤيلةو ومل هج ظلر وتعامل وت لاو وونلعَّ
يترمو الوعَّ إلى حركة دافمة ومتراكمة وفاعلة ومؤ رة .ومن المهو مالحظة ،ن القيو تنري نريان الدو
الللدافه و،و الشللبكة العصللبية المحركللة للعم ل والفعاليللة وضللمن ال ظللاو المعرفللَّ ومكو اتلله و وع اصللره
وإمكا اته ووونافله و،دواته و،و مقاصده وكاياته"( مصطفى و 1888و و ص  53ا .
إن التربيللة المدرنللية علللى قلليو المواط للة ي ب ل َّد ،ن تقللوو علللى واقللع المدرنللة فنللها و عللن طريلله
مشروعات تمرى بالمدارى م

خدمة اآلخرين و وممع للألوراه والعللب الفاركلة ملن الف لال المدرنلَّ

وومنللاعدة صللديه فللَّ التحللدث مللع الكبللار و والتبللرع بعلللب الطعللاو للمحتللامين و ورنللو باقللات التم يللات
بالشلفال لمللار مللريض ووفيهللا يللتعلو الطلبللة ال قللة بو فنللهو ووالمنللؤولية ايمتماعيللةو والنلللوا اءخالقللَّو
والتخطلليط ايمتمللاعَّو لكللَّ يصللبحوا ،ك للر قللدرة و،ك للر منللاعدة فللَّ مشللروعات الحيللاة و ومللا يتعللله
بميرا هو والممتمع المحللَّ و وتلدريبهو عللى موامهلة المشلكالت و وكيل

يكو لون ملواط ين صلالحين و

و،ك ر تو يراً فَّ الحياة العامة والممتمع (نعد و 2334ووص83ا .
وهثا ما انماه ( الخمينَّ والشيي و 2333ووص59ا بالعم التطوعَّ الثي ي ري الحياة المدرنية و
كمللا  ،لله يللدعو التعللليو للمواط للة و حيللث ،ن الع م ل التطللوعَّ فللَّ الممتمللع يُعللد مللن ،فض ل طللره وضللع
ظريات المواط ة فَّ ح ِّي الممارنة و حيث ،ن المواط ة هَّ  :حب الفرد لوط هو وا تمافله للهو والت امله
بمبادفه وقيمه وقوا ي ه و والتفا َّ فَّ خدمته ووالشعور بمشاكله و واإلنهاو اإليمابَّ فَّ حلها ، .ما الدولة
فيمب ،ن تتيح للفرد ممارنة حقوقه وحرياته وإبدال ررافه بونلوب يحترو فيه ررال اآلخلرين ومقترحلاتهو
بعيداً عن التعصب والعصبية .
كما إن التربية على قيو المواط ة دون إدراا لما فَّ الواقع من مما عة مع اه  ،ا لو درا بعد ،نلى
التربية على قيو المواط ة وعيا ًوممارنةو فالحريةو والمناواةو والعدالةو وا تقا النلطة نلمياً...ومقاومة
المحت الغاصبو وتوليد مهارات التفكير ال اقد والمبدعو هثه وكيرها من الحقوه والوامبات تظ كايات
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بعيدة بدون كفاح متواص و وتضحيات منتمرةو وتحم لمنؤولية التربية المتنافلة...وكيرها من ،شكا (
الفِع ا اإل نا َّ ...إن هثا الفع هو الثي يقرب الواقع من الم ا فَّ حق قيو المواط ة.
واءهو من ثلا التميي بين بات مفهوو القيمة و كون تكون قيمة( الحريلةاو كايلة ينلتهد

تم لهلا

المواطن بكفاحه و والحاكو بتونيع هامشها وبين تغير واقع الممارنة ضد تمنيد تلا القيمة وثلا بتحو
الحكللاو إلللى طواكيللت منللتبدين يقمعللون اءحللرار و ويقلصللون مللن منللاحة حريللة التعبيللر و والتظللاهر
وايعتصاو و وتحو ال خبة إلى ص

عمالل لالنلتعمار وايحلتال واينلتيطان و هلثا وثاا هلو التغيلر

فَّ واقع وتطبيه قيو المواط ة و وهو ما يتطللب اينلت فار النيانلَّ و والتربلوي ووال قلافَّ و واإلعالملَّ
فَّ اءمة لموامهة هثا اي حنار القيمَّ و فَّ حق المواط ة .

عالقة قيم المواطنة بالدستور والقوانين :
التقللال اإل نللان بوخيلله اإل نللان علللى المللدى البعيللد و ،للر فللَّ للوع العالقللة بي همللا و و،دى إلللى تعللدي
،حدهما على حقوه اآلخر و وإهما الوامب المشترا بي هما و فتطلب اءمر ،ن يقوو بي هما عقد امتماعَّ
( دنتور وقوا ينا ي ظو عالقاتهما و في تق اءفلراد ملن حاللة الطبيعلة (حيلث لكل فلرد فعل مايشلالا إللى
حللا الممتمللع النيانللَّ الم ظو(حيللث يفقللد الفللرد قللدراً مللن حريتلله فللَّ فعل مللا يشللال و ا ضللباطا ًبدنللتور
وقوا ين ثلا الممتمعاوفيقوو اتفا ه تعاقدي فيما بين مملة اءفراد وبين فريه م هو وتوك إليه مهمة الحكو
وبما يحه معه لألخير وضع القوا ين الم ب قة من الدنتور الثي ا ُتف َِه عليه لت ظيو الممتمع ووبمقتضى هثا
ايتفاه كما يقو (البشري و 2335وو ص567،569ا"يت ا

الفرد عن قدر من حريتله مقابل ،ن يحلافظ

ل ه الحاكو على الم ل اآلخر من تلا الحرية واءمر الثي ،ضحى معه العقد ايمتماعَّ ـ على هثا ال حو ـ
،نانا ً ل شوة الدولة وب و،نانا ً للومود الممتمعَّ بثاته " .
وإثن فه اا معايير وط ية للتربية المد ية (المواط لةاو وينليما ،ن مبادفهلا مب يلة عللى ممموعلة ملن
الو افه كالد نتورو ويفحة الحقوه المد يةو والفلنفة القافمة فلَّ هلثا البللد ،و ثاا و ومفهلوو الديمقراطيلةو
والخصوصية التاريخية لك بلد و والتقاليد الخاصة للبلدانو ودرمة تطويرها فَّ مختل

الممايت ووفلَّ

ضول هثه المعطيات يحدد ك بلد مفهومه للتربية على المواط ة ( المميد و 2331وو ص 24و25ا .
إن المواطن عضو فَّ دولة له فيها ملا ءي شلخص ملن الحقلوه وايمتيلا ات التلَّ يكفلهلا الدنلتور و
وعليه ما على ،ي شخص رخر ملن الوامبلات التلَّ يفرضلها ثللا الدنلتور و وفلَّ حلا اختل ثللا صلار
الحا كما قي "مواطن ي حقوه لهو ودولة لها ك الحقوه "(إنماعي و2335ووص861ا.
والمواطن فَّ ال ظاو الديمقراطَّ هو اءناى الثي يضع الدنتور والقوا ين لتقرير حقوقله وصليا تها
ووتحديد وامباته ليلت و بهاو وإثا كان الدنلتور والقلوا ين ي تنلري إي داخل اللوطن و ويملب ،ن تنلري
على ك المواط ين دون تميي و فإن الرابطة بين الدنلتور والقلوا ين والمواط لة تكلاد تكلون عضلوية وإن
ما التعبير (الرفاعَّ و2335وو ص33ا .
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وهو ،ي (الدنلتور والقلوا ين الم ب قلة ع لها فلَّ التصلور اإلنلالمَّ حنلب دنلتور الدوللة اإلنلالمية
(صلحيفة المدي لة ا قللد اعت لى بللالفرد اعت لاله بالمماعللة عللى حل غد ةنللوالوفحي ما حلدد منللؤولية الفلرد ،مللاو
الممتمع مده يدمج بي ها وبين منؤولية الممتمع عن الفرد فَّ منؤولية مشتركة كَّ تصبح كالً ي يتم ،
وءن ك ما يخص الفرد يفضَّ فَّ ال هاية إلى الممتمع إيمابا ونلباًو إث الممتمع فَّ هاية المطا

و هلو

هثا الفرد الثي يشك اءناى لقيامه على ،نى نليمة ومتمانكة (الشعيبَّ و2335ووص83ا .
وهللثا مللا ،كللد عليلله فالنللفة القللرن (ال للامن عشللراو فقللد قللرروا ،ن ه للاا شللروطا ً ،نانللية تمعل مللن
المواطن مواط ا ً كوموب طاعته للدنتور والقوا ين التَّ وافه عليها منبقا ً وومناواته مع اآلخرين داخل
ممتمعهو وحصوله على اينتقال النيانَّ وبمع ى ،ن ارتباطه بممتمعه ي يتو عن طريه إرادة اآلخرين
ب بمومب حقه الطبيعَّ و فَّ ،ن يكون مرتبطا ً بممتمعه (ظاهرو1895وو ص22ا .
وقد ثكر (لبيبو 2334ووص83ا ضرورة قياو الدنتور على ،ناى المواط ة الكاملة.
والل ص فللَّ الدنللتور علللى  ،لله :ي نلليادة لفللرد وي لقلللة علللى شللعب ووعلللى نلليطرة ،حكللاو الدنللتور
ووعللى عللدو الممللع بللين النلللطات ووعلللى ضللمان الحقللوه والحريللات و وعلللى التللداو النلللمَّ للنلللطةو
واعتبر  ،ه يوتَّ على ر،ى المتغيرات والتحلويت التلَّ ،ضلعفت المواط لة كقيملة وممارنلة علدو احتلراو
الدنتور والقوا ين (المرمع فنه وص84ا .
إن نلوا الخارمين على الدنتور والقوا ين ع دما ي تشلر وينلتقر يلؤدي إللى فقلدان ال قلة فلَّ الدوللة
وقوا ي ها الرنمية و ويحدث فموة بين التصور الرنمَّ للدنتور والقوا ين وما يحدث فَّ الواقع من عدو
القدرة على ت فيث مميع اءحكاو و وهثا من شلو ه ،ن يلؤدي إللى حلدوث تشلويش فكلري يلؤدي بلدوره إللى
عن ايمت ا للدنتور والقوا ين (فايدو2334وو ص77،79ا .

اي حرا

وتعد قيو المواط ةـ التَّ كا ت وي ت ا موضع اهتماو معظو الفالنفة والعلمال والمربين والقلا و يين
على اختال

العصورـ ثات ،همية بالغة و لما يحظوه من قص فَّ معار

المواط ين حلو منلؤوليات

المواط للة و واكتللرابهو عللن الممتمللع ومؤننللاته و وعللدو الللوعَّ بعملياتلله و فض لالً عللن تللد َّ البللرامج
الدرانللللية التللللَّ تهللللتو بتعللللليو الحقللللوه والوامبللللات والمنللللؤول يات المد يللللة فللللَّ المدرنللللة والممتمللللع
(نورث و 2333وو ص424ا .
ويـرى (وليو قالدةا " ،ن ،ناى المواط ة وموهرها هو وعَّ اإل نان بو ه ،صي فَّ بالده وليى
ممرد مقيــو يخضع ل ظاو معين دون ،ن يشارا فَّ ص ع القرارات داخل هلثا ال ظلاو و ف قطلة البلدل فلَّ
تشكي

ظرته إلى فنه وإلى بالده و وإلى شركافه فَّ صفة المواط لة ومب يلة عللى ،نلاى هلثه المشلاركة

والتَّ على ،نانها يكون اي تمل ال لللوطن و ويلربط الشلعور باي تملال ملدى تمتلع الملواطن بمميلع حقلوه
المواط للة و كمللا ،ن ضللع

الشللعور باي تمللال ُيللرد إلللى إحنللاى شللرافح المللواط ين  ،هللو ي ي للالون مللا

ينتحقو ه من حقوه المواط ة على المنتوى النيانَّو ،و ايقتصاديو ،و ال قافَّ و،و ايمتماعَّ(عليوه و
2334وو ص145ا .
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وقد وضع ( ع مـان و 2333وو ص213ا ما يمكن ،ن يترتب على م ح المواط لة ،و م عهلا و فلَّ
،ن المواطن الثي يتحقه له الومود على ،رض وط له وبلين مواط يله يعمل لصلالح هلثا اللوطن ولصلالح
،ب افه و والمواطن الثي ي يتحقه له هثا الومود ي يمكن ،ن يعمل لصلالح اللوطن ،و الملواط ين فت صلبع
رمـاله و،عماله حو

فنه ولصالح فنه .

إن اإلحناى بالمواط ة هو اللب ة اءولى فَّ ب ال المواطن الصالح الثي يحقه تفرده فَّ إطلار تحقيله
الثات العــامة لوط ه ولمواط يه و وإن إحناى اإل نان بو ه يحص على حقوقه فَّ وطلن اشلترا وربلاؤه
و،مداده فَّ قيامه ككي ان له انتقالليتهو وتفردهو يحمله على حلب اللوطن والملواط ين و واينلتعداد للعمل
إلى موارهو والتضحية فَّ نبيلهو و وإن تديَّن بدين كــير دي هو .
وعليه فإن فر قافمة من القيو تحلدد العالقلة بلين الملواطن و ووط له و وهُويتله و ونللطات ممتمعله و
ومشكالته و وبي ه وبين موا ب شخصيته التلَّ لهلا عالقلة بلثلا ،ملر لافع تتمنلد فلَّ الدنلتور والقلوا ين
والنيانات التربوية و واإلعالمية و وايقتصادية مع مراعلاة ارتباطهلا بمحلور العقيلدة التلَّ تخلله دافعيلة
ممارنة نلوا المواط ة و وبنافر الم ظومة القيمية والتَّ تربط ما هو وط َّ بما هو إ نا َّ وتص الفرد
بالممتمع و وتوطد العالقات بين الشعوب اإل نا ية .
وقللد اتفلله ،كلللب البللاح ين بشللك عللاو ـ حنللب إطللالع الباحللث الحللالَّ علللى درانللاتهو ـ وعلللى ،ن
للمواط ة رك ين ،نانيين هما  :المشاركة ووالمناواةو فلك مواطن الحقوه فنها وعليه الوامبات فنلها
و ولك مواطن الحه فَّ ،ن يشارا فَّ إدارة الوطن بدرمة ،و بوخـرى و ولك ملواطن الحله فلَّ اقتنلاو
الموارد العامة للوطـن.
إن قيمتلللللللللَّ المنلللللللللاواة والمشلللللللللاركة هملللللللللا ملللللللللوهر المواط لللللللللة كملللللللللا يشلللللللللير للللللللللثلا
( ،حمـد و 2336وو ص58ا و وي يع َّ ثلا ـ حنب ومهة ظر الباحث ـ اينلتها ة ببقيلة قليو المواط لةو
كقيمة حب الوطنو وقيمة المماعيةو وقيمة الحرية و وقيملة اي تملالو وقيملة اللويلو وقيملة المنلؤولية ..
الللي و إي ،ن قيمتللَّ المنللاواةو والمشللاركة لهمللا مكا للة خاصللة و فبالمنللاواة يوخللـث اإل نللان كام ل حقوقلله
متناويا ً مع ك ،ب ال وط ه و ولديه فرص متكاففة مع اآلخـــرين و فال يحى بغبن وي ظلو و ومن خال
المشاركة يؤدي ما عليه من وامب لوط ه ومواط يه و ويحى بو ه شريا فَّ ب ال هثا الوطن وليى تابعلا ً
،و دخيالً عليه ووفقا ً للدنتور والقوا ين الم ب قة ع ه التَّ ت ظو حقوقله ووامباتلهو وهلثا يلدفع الباحلث إللى
القو بون موهرالمواط ة هو قدرة الفرد على توصي ا تمافه وويفه وحبه لوط هو من خال المناهمة فَّ
توصي وتم

قيو المواط ة بشك عاو و وقيمتَّ المنلاواة والمشلاركة بشلك خلاص و حتلى ي يصلبح ،ي

فرد ،ك ـــر من مواطنو وي يقبل ،ن يكلون ،قل ملن ثللا وو،ن يوخلـث حقوقله ي عللى  ،هلا ِم َّ لة وهبلة ملن
اآلخـللـرينو و،ن يشللارا فللَّ ب للال وط لله مشللاركة مللن يعتل ع ويفخـللـر بهللثه المشللاركة ويؤديهللا عللن طيللب
خــاطر .
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وقد قاو الباحث بتحديد قيو المواط ة من خال الدرانات النابقة واءدب ال ظري بما فَّ ثلا دنتور
الممهورية اليم ية و فال صوص الدنتورية والقوا ين الم ب قة عن هثا الدنتور قلد ،كلدت بومله علاو عللى
المناواة فَّ الحقوه والوامبات بين ،فراد الممتمع اليم َّ.
وقلد قللاو الباحلث بمطالعللة مللواد دنلتورالممهورية اليم يللة البلالغ عللددها مافللة وتنلعة وخمنللون مللادة
والمُن َتفتى عليه فَّ 28د8د1884ووفومد ،ن الدنتور قد خصص (البلاب ال لا َّا م له للل ص عللى حقلوه
ووامبات المواط ين اءنانية و وبلغ علدد الملواد الملثكورة فلَّ هلثا البلاب (21ملادةا ـ ملن الملادة (43ا
وحتى المادة (63ا ـ دنتورية مالت المادة (43التؤكد صا ً على ،ن ":المواط ون مميعهو متنلاوون فلَّ
الحقوه والوامبات العامة" و و مالت المواد اءخرى لتحدد ما هَّ حقوه ووامبات المواط ين اءنانية و
التَّ يرى الباحث  ،ها من صميو قيو المواط ة و فاإلنلهاو فلَّ الحيلاة النيانلية وايقتصلادية وايمتماعيلة
وال قافية و وحرية الفكر واإلعراب عن الر،ي و وحه اي تخاب والترشيح ووالحرية الشخصية ووايحتكاو
إلى القضالو حقوه مكفولة للمواط ين دنتورياًو يقاب ثلا وامبلات يلتل و المواط لون بالقيلاو بهلا و كلودال
الضللرافب والتكللالي

العامللة و والللدفاع عللن الللدين والللوطن و والحفللاظ علللى الوحللدة الوط يللة و واحتللراو

القوا ين الم ب قة عن هثا الدنتور و هثا إلى ما ب مواد ،خلرى فلَّ الدنلتور ضلم ت المنلاواة ووالعداللةو
والحقللوه ايمتماعيللة ووايقتصللادية والمد يللة ووالنيانللية ووال قافيللة ولمميللع المللواط ين مللن دون تميي ل
(دنتور الممهورية اليم ية و1885و و ص 89ـ 122ا .

قياس قيم المواطنة :
تعددت ررال الباح ين فَّ كيفية قياى القليو ،ملن خلال مؤشلر واحلد؟ ،و ملن خلال ،ك لر ملن مؤشلر؟
و تحدث البعض عن اتماهات يمكن قياى القيو من خاللهاووالباحث ،ورد بعضا ً من هثه اآلرال و اقشها و
وانتخلص م ها ما يمكن ،ن يطله عليه(مقاربة لقياى القيو عامة وقيو المواط ة خاصة ليى إيا .
فـ (بن منعود و 1889و و ص 66ا يرى " ،ن قياى القيو يتو من خال النللوا و فكل قيملة يتشلبع
بها المنلو ي بد ،ن تظهر ر ارها ملن خلال النللوا الصلادر ع له و ملع تفلاوت فلَّ قلوة هلثا اء لر و و،ن
مقياى قيمة ،و نه كام من القيو نوال على منتوى اءفلراد و،و الممتمعلات و،و الحضلارات يكلون ملن
خال اآل ار التَّ تترمو ع ها".
وهثا الر،ي فَّ عمومه صحيحو ولكن النلوا ،حيا لا ً ي يعبلر علن إيملان الفلرد بقليو معي لة و بل قلد
يصدر نلوكه موافقا ً للمماعة .
وحدد ( اهرو 1896وو من ص 13وحتى ص21ا ،ربعة اتماهات إلمكا ية قياى القيو يمكن إيرادها
مختصرة كالتالَّ:
ـ ايتماه اءو  :ي ظر إللى القليو بوصلفها اهتماملات ،و اتماهلات إ ال ،شليالو ،و مواقل و ،و ،شلخاص و
ولثا فإ ه يمكن قياى القيو من خال تصميو مقاييى معي ة تعرض فيها مواق
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مختلفة ويطلب ملن الملرل

،ن ينللتميب باختيللار بللديلين ،و ،ك للر و وتضللو هللثه المواق ل

اهتمامللات اءشللخاص باء شللطة واءشلليال

المختلفة و ،و تتعله بمعاييرهو وم لهو العليا .
ـ ايتماه ال ا َّ  :يقوو على ،ن المؤشر الرفيى للقيو هو النلوا و وهثا يع َّ ،ن تلا القيو تلدفع ،صلحابها
إلى  ،ماط معي ة من النلوا وومن خال طرح تلا البداف ،ماو الشخص و يمكن معرفة القيو التَّ يتب اهلا
وويؤخث على هثا ايتماه واللثي قبلله ،ن اتخلاث هلثا الشلخص لموقل

معلين ،و إظهلاره التوافله ملع اتملاه

معين وي يد دافما ً على  ،ه ايتماه المركوب لديه و ب قد يكون هو النلوا المركوب فَّ قافته .
ـ ايتماه ال الث  :فهو الثي يممع فَّ قيانه للقيو بين مؤشري النلوا وايتماه .
ـ ايتماه الرابع:الثي يقيى القيو من خال التصريح المباشر بها.
والمتتبع للكتابات التَّ تتعله بقياى القيو وخاصة ما يتعله م ها بقياى قيو المواط ة يلمى تداخالً بين
مفهوو الوط ية بمع ى الشعور باي تمالو وايعت ا بالوطنو وبين مفهلوو المواط لة بمع لى النللوا اللثي
يفرضه كون الفرد عضواً فَّ ممتمع ووطن ما و فك يراً ما يكون الكالو عاملا ً علن اءملرين بحيلث يمكلن
،ن يطله ،حدهما على ما يتص

به اآلخر و بي ما فَّ الواقع قد يومد من لديه نلوا مواط ة كام ولليى

لديللله وط يلللة ،لبتللله وقلللد يوملللد ملللن لديللله وط يلللة بشلللك ميلللد لكلللن نللللوا الوط يلللة لديللله لللليى بميلللد
( ال َّ صار والعبد الكريو و 2335و و ص59ا .
،و كما قا ( علَّ و 1872و و ص66ا " :إن التربية الوط ية هَّ ثلا الما ب من التربية الثي يحقه
فَّ الفرد صفة المواط ةو ومن خال اشعاره بها تتمكن من فنه حتى تص إلى صفة الوط ية".
ويتضح ،ن دييت النلوا المرتبطة بقيو المواط ة ي يمكن ،ن تقتصر عللى نللوا المشلاركة فقلط و
إ ها المشلاركة الواعيلة التلَّ تنلت د عللى قاعلدة اي تملال اللوط َّ والشلعور بمنلؤوليات المواط لة و وهلَّ
كثلا المشاركة الواعية التَّ تنت د إلى مرمعية مالفمة من الرؤية النيانية والمعرفة بايعتبلارات الكليلة
الحاكمة للقرار النيانَّ فَّ موامهلة قضلايا الممتملع ومشلكالته ( مكلروو و 2334و و ص362ا و ويعلد
الويل و واي تمال بم ابة القاعدة التَّ تتشك عليها قيو المواط ة و لو تكلون الوط يلة هلَّ اللدافع العلاطفَّ
والومدا َّ ورال نلوا المواط ة .
وقللد اقتللرح الباح للان ( ال َّ صللار والعبللد الكللريو و2335و و ص59ا قيللاو م ل هج التربيللة الوط يللة علللى
بعدين ،نانليين هملا :بعلد المواط لة (النللواا وبعلد الوط يلة ( الوملدان ا و ويقترحلان فلَّ هلثا ال ملوثج
نلوا نبي متونط بين البعدين بحيث تكون ال تيمة تع ي نللوا المواط لة ملع رفلع منلتوى الوط يلة و
وهثا الم هج ي يكتفَّ فيه الطالب بادعال الوط ية فقط و وإ ما يمارى نللوا المواط لة اللثي يؤكلد وملود
الوط ية وي ميها فَّ الوقت فنله و فالعالقلة بلين الوط يلة والمواط لة عالقلة تلو ر وتلو يرو فالوط يلة الحقلة
يفترض ،ن ت مر مواط ة صحيحة و والمواط ة الصحيحة يفترض ،ن ت مَّ الوط ية .
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وه ا ي بد من التوكيد على ،ن المواط ة التَّ ُتم ح ي تملارى ـ فلَّ الغاللب ـ وإن مورنلت فبشلروط
من م حهاو ،ما المواط ة التَّ ت ت ع من خال عملية كفاح وعمل وط لَّ نللمَّ فإ هلا تصلا وفله رؤيلة
واحتيامات من كافح من ،ملها.
ويمكللن ءي باحللث ،و متللابع ،ن يللرى تللد َّ قلليو المواط للة فللَّ الممتمللع مللن خللال قيانللات يمكلن ،ن
يحص ل عليهللا عللن طريلله اينللتبيا ات ،و المقللابالت و ،وكيرهللا لمعرفللة مللدى التمتللع بالحريللات والقيللاو
بالوامبللات و ومعرفللة تللد َّ نللبة المشللاركة فللَّ اي تخابللات ووعللدو التللداو النلللمَّ للنلللطة فللَّ الدولللة
واءحل اب و وتصللفية خصللوو المعتقللد والللر،ي و واحتكللار ،دوات ايتصللا مللن قبل اءحل اب الحاكمللة و
وتقليص حريات الطلبة فَّ لوافح مقيدة لحرياتهو .
وقد ومد الباحث ،ن ه اا إمكا ية لقياى القيو و و،ن ايختال

ليى فَّ إمكا ية ومودها لتقاى ووإ ما

فَّ كيفية قيانها و،ي اءناليب والطره  ،مع فَّ قيانها و وهثا يؤكد ـ بما ي يدع ممايً للشا ـ ،ن القيو
وإن كا ت ظرية وتمريدية ومع وية و إي ،ن لها ر لاراً ي تخفلى عللى ،حلد و وهلثا ملا ،شلار إليله الحله ـ
نبحا ه وتعالى ـ فَّ كتابه الع ي ع د الحديث عن الم افقين وعدو مقدرتهو إخفلال نللوكياتهو ال ابعلة ملن
قيو ال فاه فقا تعالى{:قد بدت البغضال من ،فواههو وما تخفَّ صدورهو ،كبر} [ر عمران  ] 119:وقا
تعالى{:ولتعرف هو فَّ لحن القو }[محمد] 33:و وقيو المواط ة ي يمكن بحا من اءحوا ،ن تخفلى عللى
ك مدرا لطبيعة هثه القيو و ،ها فَّ إطار النلوا الظاهر الثي يمكن رؤيته وقيانه فَّ واقع الحا .

بناء قيم المواطنة :
من المنلَّو به ،ن قيو المواط ة لينت شعارات ترفع وإ ما هَّ نلوا يمارى وقليو تطبله و وهلَّ
كنللافر القلليو ي ُتتعللـلو بشللك كلللَّ مللن الكتــللـب والمقللررات الدرانللية والمحاضللرات ال ظريللة ب ل تعتمللد
بالدرمة اءولى على الممارنة والتطبيه على منتوى الصل

ووالمدرنلة ووالبيلتو والشلارع ووالمنلمد

ووناف الترويح و ومؤننات العم ووالح ب وو،دوات ايتصا المماهيري .
ولهثا كا ت التربية على القيو بشك عاو ووقيو المواط ة بشك خاص و ومحاوللة ب لال هلثه القليو وي
يتحقه من خال دروى الشلون العلاو وحلدها وبل يملب عللى مميلع المعلار

المدرنلية ،ن تخضلع للقليو

وتتضم ها و كما يمب تضلمين القليو فلَّ كل اء شلطة المدرنلية اليوميلة اءخلرىو وكل ال ظلاو التربلوي
المدرنَّ برمته حتى يتحقله اءملر الم شلود و وهلثا ملا طاللب بله (مهلدارو 2335و وص 56ا بقولله":إن
ترنيي قيو المواط ةو وإحال القيو الديمقراطية والتربية على حقوه اإل نان فَّ المو المدرنلَّ ي ي بغلَّ
،ن يكون ظرفيا ً محكوما ً بم انبات خاصة وكما هو نافد اليوو فَّ ،ك ر المدارىو ب يمب ،ن يتو بصورة
منتديمة تعبر بصده عن ا فتاح المدرنة وارتباطها بالتغيرات ايمتماعية".
ويتم ل كللرى القلليو وب اؤهللا فللَّ ال اشللفة مللن خللال إشللاعتها فللَّ الحيللاة المدرنللية ووفللَّ العالق لات
التربويللة بللين المعلمللين والتالميللث علللى اخللتال

طبقللاتهو وا تمللالاتهو ايمتماعيللة و والتربيللة علللى قلليو

المواط للة تبللد ،مللن إشللراا المميللع وإنللهامهو فللَّ ب للال صللرح العالقللات التربويللة بك ل حريللة وتلقافي لة و
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وتمديده وترنيخه بالحوار وال قاش الحر والتلقافَّ والمنؤو وضما ا لتحقيه الوفاو وتباد التقدير داخ
الممتمع الصغير.
ومن و يمكن القو ،ن للمواط ة ممالين تمارى فيهما  :اءو مما قريب يمارنه اءطفا وال اشفة
من خال عضويتهو فَّ اءنلرة و والفصل و والمدرنلة و وال لادي و ومماعلة اللعلب و ودور العبــلـادة و
حيث  ،هو مواط ون بالفع لهو حقلوه وعلليهو وامبلات ومهلاو تلرتبط بتللا المماعلات وعملياتهلا و ويعلد
ثلا الممــا ركي ة ضلرورية وقويلة للمملا ال ــلـا َّ للمواط لة وهلو المملا البعيلد ويشلم المؤننلات
الرنمية والحكومية و وال ظلاو العـلـالمَّ و ويعلد ال اشلفة والشلباب للمشلاركة فيله ع لدما يطللب مل هو ثللا
(خميىو 1885ووص3ا .
وهثا يتطلب مشروعا ً ممتمعيا ً واضحا ً ومخططا ً بع اية يحدد التحديات التَّ يروو التغلب عليها ووملا
يبتغيه من إعداد ،مياله وطره الت شفة المالفمة التلَّ تضلمن بللو الغايلات و مشلروع يعتملد بلدوره عللى
المؤننة المدرنية التَّ تمع  ،واع المعرفة وطبيعة القيو والمبادئ التَّ يتوقع ،ن يحملها ال اشلئ محلددة
وواضحة وقابللة للتحقيله ومعروضلة وفله ترتيلب متلدرج يراعلَّ منلتويات ملو ال اشلفة وطبيعلة الحيلاة
المدرنية والوناف التعليمية المتاحة والظرو

ال قافية والنيانية المحيطة وكير ثلا من الشروط .

ولثا يمكن القو ،ن إكناب القيو واكتنابها ليى باءمر الهين " فإعالن الفلرد علن قيمله لليى بلاءمر
الينللليرو ءن القيملللة ي تكتنلللب مع اهلللا الحقيقلللَّ إي بالنللللوا المعبلللر ع هلللا فلللَّ المواقللل

المختلفلللة"

( اهرو 1896وو ص  22ا.
وعليـــه فإن من تعلو وتربى عللى قليو المواط لة ومارنلها صلغيراً نتصلبح لله نللوكا ً ممارنلا ً ع لدما
يصبح كبيراً و ءن من شو وتربى وتعـــلو على قيو ومبـلـادئ وممارنلات ي يمكلن ،ن يصلدر ع له ـ فلَّ
الغالب ـ ما يخالفها و و،ن من تربى تربية العبيد ي ُي تظر م ه فَّ المنتقب ،ن يكون مدافعا ً عن الحرية .
إن صفة المواط ية ي تومد بلالطبع والنلليقة وي تحلدث َقلدَ راًنُ ،و اعتباطلا ً و وي تمل ح ملن مصلدر
خارمَّ ب تكتنب اكتنابا ً شون قيو الحياة اءخـرىو وكلما كان ه اا اهتماو بتعليمها وب افهلا وممارنلتها
على مميع المنتويات و كلما وُ مد ممتمع متمانا يقب بعضه بعضا ً و و يتحم ك فرد فيله منلؤولياته
وويعر

حقوقه ووامباته .

وإثا ترنخت القيو فَّ الفرد ظهر  ،رها على نلوكه فَّ الواقع العملَّ حتما و إث هَّ الشلرط المنلبه
الثي يحدد نلوا الثات اإل نلا ية ويل ظو مقوملات الفعل اإل نلا َّ و وهلَّ العللة الكام لة ورال كل نللوا
هاد

" .ومن هثا الم طله فإن القيو هَّ التَّ تضفَّ على ظواهر النلوا اإل نلا َّ مغل اه ايمتملاعَّ "

( مكروو و 2335و و ص  45ا .
" والقلليو التللَّ ي يظهللر  ،رهللا فللَّ نلللوا الفللرد تبقللى قيملا ً ظريللة بخللال

مللا إثا ظهللرت ر ارهللا علللى

موارح الفرد و فإ ها ع دفث تكون قيو ظرية تطبيقية و وهثا يد على ايرتباط الو يله بلين القليو ور ارهلا
وموداً وعدما ً وفكون ظهور اء ر يدور ملع القليو وملوداً وعلدما ً و،ي ،ن وملود القليو فلَّ الفلرد يلل و ع له
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ظهور ر ارها على موارحه وا تفاؤها من الفرد يل و ع ه ا تفال ظهور ر ارها وفكا لت اآل لار ي ملة للقليو
وفالقيو واآل ار ،مران متال مان و وءن تكوين القيو م ث الصغر ملن الصلعب امت لاث ملثورها ع لدما يلتو
كرنها وترنيخها فَّ مرحلة الطفولة"( الصالح و 1888و ص  14ـ  15ا .
" ويمكن القو بون القيمة تصير عقيدة تمي إللى ،ن تعلرب علن فنلها فلَّ عمل ،و فعل هلو ،حنلن
برهان على حقيقتها وفهلَّ تتطللب إيملان الشلخص ،و المماعلة ،يلا ً كا لت بهلا و ء هلا م ل ،عللى تبلغله ،و
تقترب م ه بالعم وايبتكار ووهَّ فَّ هثا النياه ثات خاصية معيارية فالقيمة هَّ ك ما ي بت إ نا يته
ويؤكدها وينمو بها من درمة إلى ،خرى ،على م ها "( مصطفىو 1888وو ص  51ـ 52ا .
إن اإل نان هو الثي يمع حقيقة القيمة تشره و والقيمة هَّ التَّ تنمو بله وتعللَّ ملن شلو ه ووللثلا
فهَّ ي تبدو له على ما هَّ عليه فَّ ثاتها وولكن بقدر ما يبثله ملن ،ملهلا وبقلدر ملا يرتقلَّ فلَّ ملدارمها
التَّ ي تت لاهى ووهلثا ملا يؤكلد ،ن القليو إ ملا تترنلي وتتعمله ملن خلال تفاعل اءفلراد معهلا وواتخلاثهو
مواق

م هلا ووالتل امهو بهلا و وهلَّ وليلدة اتفلاه امتملاعَّ وتحقيقلا لمصلالح الممتملع و وانلتقرار حياتله

(اءنمر و1887و و ص  383ا .
" إن القيو ي تترني إي إثا تو تمنيدها فَّ المؤننات الحقيقية فَّ الممتملع و فه لاا قلوا ين يملب
،ن تطللاع ـ وعقوبللات علللى مللن يخرقهللا و وه للاا مؤننللات نيانللية ومه يللة و قافيللة وامتماعيللة ودي يللة
وخيرية يكون اإلنهاو فيهاهو الطريقة الوحيدة العملية لفاعلية إدارة الفرد فَّ تشكي النيانلة ايمتماعيلة
في حدث ال مو فَّ الشخصية اإل نا ية فَّ هثا ال نيج المعقد من الت ظيملات ايمتماعيلة بطريقلة تمعل ملن
 ،ماط العادات و ظو القيو التَّ تكون عامالً مناعداً للفرد على ،ن يعيش ب ماح فَّ ممتمعه الخلاص بله "
( في كى و 1892و و ص  341ـ  342ا .
وقيو المواط ة لينت قضايا ثه ية ممردة وومالو يصاحب تعلمها صورعملية من ممارنات نليمة
يصبح الحديث ع ها اقصا ،و كير ثي مدوى ( الصبيح و 2335ووص69ـ68ا .
" ولثا فإن ممرد تلقين القيو ي يترتب عليه ب ال لها فلَّ فلوى ال اشلفة ،و فلَّ نللوكهو القيملَّ وءن
مملللللرد تحصلللللي القللللليو ي فعاليلللللة لللللله ملللللا للللللو يتحلللللو إللللللى نللللللوا وعمللللل وممارنلللللة مومهلللللة "
( مادات و 1888و و ص  23ا .
يقو (الشيي محمد ،بو هرة ا " إن المواطن الغربَّ وفلَّ الممتمعلات المتقدملة لديله ا تملال ..لملاثا؟
إ ه يشعر وينتمتع بحقوه المواط ة ويؤدي وامباتها و ولثلا ،رى ،ن المواط ة تب لى فلَّ اءنلاى خلارج
الم اهج الدرانية و فهلَّ موضلوع كيلر قابل للتلقلين "(إبلراهيو وإبلراهيو و 2333و وص61ا و والمع لى
المفهوو من كالمه ،ن قيو المواط ة ـ ظراً لطبيعتها النلوكية ـ ي يتو تعلمها مشافهة ملن خلال الم لاهج و
ب يب َّد من ممارنتها على ،رض الواقع من قب ك المؤننات والهيفات فَّ الممتمع .
إن القررن الكريو ع دما غ
حث على اإلقتدال بالرنو ـ صلى هللا عليه ونلو ـ فَّ اكتناب القيو والم
العليا فَّ قو له تعالى  { :لقد كان لكو فَّ رنو هللا ،نوة حن ة لمن كان يرمو هللا واليوو اءخر وثكر هللا
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ك يرا } [اءح اب  ] 21:فإ ه يومه المنلو إللى ميلدان التطبيله العمللَّ لهلثه القليو فلَّ واقلع الحيلاة ووءن
حياة الرنو ـ صلى هللا عليه ونلو ـ ونيرته وفعله وقوله تم ل تمنليداً وتمليلا ً واقعيلا ً وبيا لا ً عمليلا ً لقليو
القررن و وكيفية التعام معها و وت يلها على واقع ال اى و لتبقى على مر ال مان ونيلة إيضاح ومصدر
تشريع وانلتلهاو لمنليرة الحيلاة و وتصلويب لهلا حتلى يلرث هللا اءرض وملن عليهلا و فهلو محل التونلَّ
واإلقتدال و وكان ل اما ً على ك مؤننات ال تربيلة والتعلليو ،ن تع لى بب لال القليو ال بيللة وتعليمهلا وت ميتهلا
لدى اءب ال لتحفظ للممتمع تمانكه وترابطه وفه المبادئ التَّ تعمل تللا المؤننلات عللى ضلوفها وملن
خال مرمعيتها .
ومن الضروري ،ن تقوو ك مؤننات الممتمع بب ال قيو المواط ة ك فيما يخصه و ولكلن اإلشلكالية
والتحدي هلو كيل

يلتو ب لال قليو المواط لة فلَّ اءنلرة ( وهلَّ ،ميلة ا ووكيل

يلتو ب اؤهلا فلَّ المدرنلة (

والمعلو يحتاج إعادة توهي ا وواإلعالو ( وهو تابع للنلطة المنتبدة ا ووالح ب ( وهو عام عن تغييلر
قياداته التَّ شاخت وتشب ت بمواقعهلا حتلى الملوت او والقضلال (وهلو كيلر منلتق او والبرلملان ( وهلو
صورة ،خرى للنلطة الت فيثية ا ووالمؤننات الت فيثية وايقتصادية  (...وهَّ عام ة عن رنلو النيانلة
الت موية وايقتصادية وال قدية والنعرية ال امحة و مما يمد من عمر البطالة والفقرا .
ومن ك ما نبه يمكن القو ،ن الممتمع ،ماو  ،مة حقيقية إثا لو يحنن ب ال وتعليو قيو المواط ة لدى
الطلبة وحيث يمكن ،ن تتمند مظاهر هثه اء مة فَّ خل فادح فَّ فهو الطلبلة لقليو المواط لة و وضلع
اإلحناى باي تمال والويل للوطن ووعدو ايهتماو بقضايا الممتمع ومشكالته و وتد َّ منتوى المشلاركة
النيانية وايمتماعية لديهو .
ويب َّد ،ن يتو التركي  ،ال ب ال وتعليو قيو المواط ة للطلبة على اءهدا
 -1ت ميللة معللار

التالية:

الطلبللة وتعللريفهو ب ظللاو الحكللو ومنللؤولياتهو والعمليللات النيانلليةو و،دوار القللادة

النيانيين و،هو المؤننات فَّ الممتمع.
 -2توعية الطلبة بوهمية التمنلا بلالقيو اءنانلية للمواط لة م ــلـ  :الحريلةو المنلاواةو العداللةو حقلوه
اإل نانو اي تمال والويلو حب الوطنو ،دال الوامبات ..الي.
 -3تشميع الطلبة على المشاركة النيانية و،دال ،دوارهو ب ماح .
 -4ت مية ايتماهات اإليمابية لدى الطلبة حو الممتمع ومؤنناته.
 -5توعيلللة الطلبلللة بمع للل ى المواط لللة وقيمهلللا ومهامهلللاو وحقلللوه ووامبلللات الملللواطن فلللَّ الممتملللع
الديمقراطَّ.
 -6توعية الطلبة بوهو قضايا الممتمع ومشكالته وتشميعهو على المشاركة فَّ إيماد ح لها .
7ـ إحداث تغييرات ،نانية فَّ مؤننات الممتمع ونلطاته تناعد على ب ال قيو المواط ة .
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التربية على قيم المواطنة :
تعد التربية الونط الم انب واءهو الثي تتغثى فيه القيو وت موو نوال كا ت التربية من قب اءنلرةو
،و المدرنة و،و مماعة اءقرانو ،و باقَّ المؤننات التربوية اءخرى و فهَّ( المؤنناتا متعهِّلدة التربيلة
ـ إن صح التعبير ـ للفرد وهَّ كارنة قيو الموط ة فيه .
فم ث عصور بعيدة و عر

الفالنفة والعلمال ،ن القيو والتربية مرتبطان معا ً بشك ي يمكلن فصللهما

و و،ن التربية تصبح مفهوما ً فاركا ً إثا لو تعكى القيو المومودة فلَّ نلياقها ال قلافَّ وتوضليح مغ اهلا فلَّ
إطار المرمعية الحاكمة لها ( مكروو و 2335و و ص133ا.
وي كاد يممع ك من النيانيين والتربويين على ،همية قيو المواط ة فَّ ب ال إ نان الت مية فَّ الممتمع
و إلى ما ب ،ن الوعَّ بقيو المواط ة يُع عد ،حد العوام الداعمة للت مية واءملن القلومَّ فلَّ رن واحلد و بملا
يضمن تكام اإلرادة الفردية مع اإلرادة الممتمعية فَّ حركة ايمابية داخ المنارات اآلم ة لدعو قضلايا
ال هضة والت مية ( مكروو و 2334و و ص357،359ا .
والواقع  ،ه مهما اختل

التشخيص لحركة اإل نان القيمية فَّ حاضر ا و فإ ا تعرض لهبوب رياح

قيمية قادمة من الخارجو متعارضة فَّ اتماهاتها وومت اقضة فلَّ تو يراتهلا و وك يلراً م هلا يهلدد نله قليو
المواط ة الداعمة للتعايش النلمَّ الم تج و والتواص الديمقراطَّ و والتمديد المبدع ووهثا ال نه القيمَّ
للمواط للة شللرط للت ميللة المنللتمرة و ي يقل ،هميللة وخطللراًعن اينللت ماروالمهارات اإل تاميللة و وهللو فللَّ
مميع اءحوا يتقاطع ويتفاع بالضرورة مع مممل العوامل الماديلة للت ميلة و وملن لو يقلع عللى علاته
المؤننات التربوية مهمة ترنيي قيو المواط ة اإليمابيةو لكَّ دفع بالحياة على ،رض الوطن ومن العم
إلى القدرة و ومن الممود إلى الحيوية و ومن التقوقع إلى المشاركةو و من ممرد اإلتباع واي صلياع إللى
رفاه التمديد واإلبداع (عمار و 1886و و ص  12ـ  17ا .
إن فص قيو المواط ة عن التربية هو فص للروح عن المندو وملن لو إيملاد ،ميلا لليى للديها ،ي
ا تمال وويل لهُويَّتها و قافتهاو ي قطاعها عن ماضيهاو الثي ي عكى بدوره على حاضرها ومنتقبلها.
وهثا يؤكد ،ن ،حد اءنباب المهمة التَّ تق

ورال ب ال ظاو التعليو العلاو فضلالً علن ايهتملاو بله ـل

فَّ كافة الممتمعات ـ هو الحامة المانة إلى ب لال وت ميلة المواط لة المنلت يرة الواعيلة والمنلؤولة فلَّ رن
معا ً و ومن ،م ثلا ـ ،يضا ً ـ كان ايلت او والحرص على تطبيه مبد ،إل امية التعليو و والعم على تمديد
ن وات اإلل او كلما كان ثلا منتطاعا ً(فرج و 2334و وص8ا .
ولع المدخ اءنانَّ فَّ ت مية قيو المواط ة هلو اللثي يؤكلد منلؤولية التربيلة فلَّ إكنلاب ال اشلفين
قافة المواط ة والتَّ ُتع ى بالتكوين التمميعَّ والب افَّ للحقوه والوامبات بما يحدد منؤوليات اءفراد فَّ
ممتمعاتهو (مكروو و 2334وو ص332ا .
وفَّ هثا الصدد يصبح على التعليو الناعَّ ل شر قافلة المواط لة و الفصل فلَّ خطابله التربلوي بلين
مع ى النلطة و ومع ى الوطن و ،و بمع ى رخلر ،ن ينلعى للدعو اي تملال لللوطن فلَّ ،رضلية المواط لة ي
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دعللو اي تمللال لل نلله النيانللَّ القللافو و والمتم ل فللَّ عمليللة الحشللد اءيللديولومَّ للطلبللة وفلله التوميهللات
الرنمية (نعد و 2332و و ص33ا .
ويمب ،ن يقوو التعليو بخله صيغة توفيقية من اي تملال اءكبلر لللوطنو واي تملالات اءصلغر م له و
كاءنرة و والعشيرة و والقبيلة و ،ي يمب ،ي يشعر الطلبة ،ن ه اا ت اقضا ً بلين اي تملالات ووإ ملا يوملد
تكام .
وعلى ضول ثلا فإن ت مية قيو المواط ة هَّ مع ى ،كبلر ملن مملرد التلقلين لنيانلة معي لة ،والت شلفة
النيانية وإ ها المع ى الثي من خالله يدرا الفرد وامباته ودوره ومنؤولياته تملاه ممتمعله و بملا يحملله
على تب َّ رؤية مالفمة للعم الوط َّ من خال الق وات الشرعية (مكروو و 2334وو ص337ا .
وللليى كافيلا ً ،ن يقتصللر هللد

المواط للة علللى إعللداد ال اشللفة لللدور الشللباب فللَّ المنللتقب و وتللدريى

الحقللافه ،و القلليو المرتبطللة بللثلا الممللا البعيللد و بل يمللب ،ن ينللت د ثلللا إلللى الممللا القريللب ثا المع للى
بال نبة للطلبة و ويعتمد على الحقوه وال وامبات والمهاو التَّ يوامهو هلا فلَّ نلياه عالقلاتهو وتعلامالتهو
ملع اآلبلال والمعلملين واءقللران و حيلث تتحقله المشلاركة بالفعل فلَّ تللا المواقل

( خملليى و 1885و و

ص 4ا .
وتربية الفرد هَّ تعليو له على حنن التفاع مع المتغيرات فلَّ الممتملع لت ميلة قيمله و " إث القليو ملا
هَّ إي محصلة تفاع اإل نان بإمكا اتله الشخصلية ملع متغيلرات امتماعيلة و قافيلة معي لة و و ،هلا مُحلدِد
،نانَّ من المحددات ال قافية للممتمع " ( اهر و 1896و و ص  12ا .
و التربية تؤ ر فَّ المواط ة بغرى بثورها وتعهدها بالرعاية و ليم َّ الممتمع م ها ،طيب ال مرات و
كمللللللا تلللللل ؤ ر المواط للللللة فللللللَّ التربيللللللة بتحديللللللد قيمهللللللا و ،هللللللدافها التللللللَّ تنللللللعى إلللللللى تحقيقهللللللا
(الرشيد و 2335و وص72ا .
و تربية اإل نان لينت ممرد ت ويده بكلو ملن المعرفلة ونلوال كا لت ك يلرة ،و قليللة ولك هلا بالدرملة
اءولى نه من القيو ينهو فَّ تشكي الضمير ،و الوا ع الداخلَّ الثي يضبط نلوكهو وبالتلالَّ فالمعرفلة
ال ظرية ي بد ،ن تقترن بالممارنة والعم و،ن تترمو إلَّ نلوا وقيو .وهثه هَّ مشلكلة التربيلة التقليديلة
المباشرة التَّ تتص

بال ظرية والوقو

ع د التغ َّ بلالقيو دون ممارنلتها وكلثلا تتصل

بلالتعميو اللثي

يعتمد على حا يت خاصة محدودة دون اينتقرال الثي يراعَّ اءك رية من ماثج البشر والنلوا وكلثلا
تتص

بالنللبية ،ي  ،هلا تعتملد عللى التلقلين واءواملر ،ك لر ملن اللتعلو وإعطلال فلرص الممارنلة ووهلَّ

تتصل

بعللدو العقال يلة وفللرض اتماهلات كيللر مفهومللة وي مق علة ووهللَّ ،يضلا تركل عللى التحللثير مللن

اءخ اله النيفة وعلى ال ظلرة التشلاؤمية ،ك لر ملن التشلميع عللى ممارنلة القليو اءخالقيلة الحنل ة وعللى
ال ظرة اإليمابية و كما تتص

التربية كير المباشرة ومؤنناتها بما لب نللبَّ وفلَّ  ،هلا تبقلَّ الطفل فلَّ

مرحلة القيو اءخالقية الخارمية التَّ تتنو بمراعاة ،حكاو اآلخرين والتبعية لهو ووي ترقى به إلى مرحللة
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القللللللللليو اءخالقيلللللللللة التلللللللللَّ تتنلللللللللو باينلللللللللتقاللية وال ضلللللللللج اءخالقلللللللللَّ وتكلللللللللوين الضلللللللللمير
(الكيال َّ و 1882و و ص  39ـ  38ا .
وهكثا تتضافر المؤننات التربويلة ابتلدا ًل ملن البيلت حتلى المامعلة والبيفلة المحيطلة لخ له القلدرات
العق لية ع د ال اشئ ولتخريج إ نان يحفظ ثه ه وي يعق و وتقع عي لاه عللى ريلات هللا فلَّ اآلفلاه واء فلى
إثا مر بها وي يبصر و وتطره ،ث يه اءقلوا وي ينلمع ووتكلون محصللة العمل التربلوي قولبلة ملواطن
متلللدرب ،ن ينلللمع فيطيلللع و ويتلقلللى فلللال ي لللاقش و ويلللؤمر فيعمللل دون ،د لللى تفكيلللر بال تلللافج والعواقلللب
( الكيال َّ و 1889و وص  193ا .
و اءما ة الملقاة على كاه ك العاملين فَّ المؤننات التربوية و مليلة وخطيرة فَّ فى الوقلت و
إث على ،يديهو يمكن ،ن يشره المنتقب بوميا واعية تدرا ما عليها من وامبات فتقوو بها و وما لها من
حقوه فال تفرط فيها و لديها ا تمال وويل لدي ها ووط ها و لها هُويَّتها الم ب قة من ثاتيتها اإلنالمية و ولها
إنهاماتها الواضحة ومشاركتها فَّ خدمة وب ال الوطن و وع د حصو العكى فإن المنتقب نيصلبح فلَّ
مهب اللريح و لغيلاب القليو التلَّ تعمل عللى تمانلكه و وتل ظو عالقاتله و ويلوتَّ عللى ر،ى هلثه القليو قليو
المواط ة وولهثا ي ب َّد ،ن ينود فَّ اءنرة ممارنة الحرية و والمناواة و والحوارو وي ب َّد ،ن يومد م لاخ
الحريللة والحللوار داخ ل المدرنللة و ويب ل َّد ،ن يتب للى المعلللو ت ميللة التفكيللر ال اقللد و ويب ل َّد ،ن ي فعل الطلبللة
بمفهلوو اءمللة فلَّ ظل ا فعللا المعلملين و ويبل َّد ،ن يكللون واقلع النلللطة والقضللال م ميلا ً للشللعور بالعدالللة
والحرية والمناواة و وعلى ك الونافط التربوية ،ن تقوو ببعث وت مية روح المقاومة للمحت والمنتوطن
و ودفع الهيم ة اإلمبراطورية المنتشرية فلَّ كل ،رض العروبلة واإلنلالو و وإي كلان الحلديث علن قليو
المواط ة حديث كير ثي مدوى .

مـلخص الفصل :
البحث فَّ القيو بشك عاو اهتماو بالفرد والممتمع معا ً و ولكون قيو المواط ة م ل ي يتم  ،من القيو
العامللة و فللإن إفرادهللا ببحللث خللاص و والتركي ل عليهللا دون نللواها ـ فللَّ إطللار المرمعيللة العليللا للقلليو
اإلنالمية ـ و يخدو فَّ هثا النياه قيو الممتمع التَّ تؤنى ظلاو عالقاتله ملع الدوللة ملن مهلة وملع بقيلة
،فراد الممتمع من مهة ،خرى .
وقد قاو الباحث من خلال ملا تلوفرت لديله ملن معلوملات بصلياكة هلثا الفصل بحيلث يعبلر علن قليو
المواط ة بشك واضح ومختصر و وقد رتب ع اوين هثا الفص حنب ما ر،ى  ،ه اء نب واءقرب إلى
التنلن الم طقَّ و فبد ،بمدخ تعريفَّ للقيو بصورة عامة من حيث طبيعتها ومكا تها ووا تق ملن خلال
ثلا إلى تحديد مفهوو المواط ة وتطوراتها المتالحقة حتى وصلت إلى الشك اللثي تعلر
التطره لمفهومها فَّ التصور اإلنالمَّ و و قاو بالتعري
الك يلر مللن التعريفللات وخللرج بخالصللة علللى شللك

بله اآلن و ملع

بقيو المواط ة من ال احية ايصطالحية و،ورد

قللاط لمللا تشللير إليلله هللثه التعريفللات و للو تحللدث عللن

خصافص المواط ة التَّ يمكن إدرامها تحت خصافص لالث هلَّ (الخصلافص المعرفيلة و والخصلافص
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الومدا ية ووالخصلافص المهاريلة ا وكل خاصلية لهلا ب ودهلا الخاصلة بهلا و وكلان ءهميلة قليو المواط لة
مكلان فللَّ درانللة الباحلث فتحللدث عللن ،هميتهللا عللى منللتوى اءفللراد وعللى منللتوى الممتمللع و للو ،ورد
الباحث عالقة قيو المواط ة ببعض المفاهيو ثات الصللة القريبلة بهلثه القليو (كال قافلة ووالواقلعو والدنلتور
والقوا ينا ووضح ومه العال قة بين هثه المفاهيو وقيو المواط ة و،هميتها و و ،شار الباحث إلى قياى قليو
المواط للة و و،هميللة ،ن تومللد معللايير ومقللاييى للتفريلله بللين ادعللال م ل هللثه القلليو وممارنللتها و فادعللال
الوط ية ـ م الً ـ كحالة ومدا ية ي يمكن قيانها و وبين ممارنة هثه القيمة فَّ الواقع ( المواط ة ا كحاللة
نلوكية يمكن قيانها ومعرفتها و و به إلى اءهمية القصوى لب ال قيو المواط ة لدى الطلبة خاصة ومميع
،ب ال الممتمع عامة و حتى يترني ويؤهو للدين واللوطن و وا تملاؤهو لله ووإخالصلهو لله و واللدفاع علن
كرامته ونيادته .
وعموما ً فقد خلرج الباحلث ملن خلال هلث ا الفصل بقافملة لقليو المواط لة حنلبما وردت فلَّ ايلا هلثا
الفص و يمكن إيرادهلا بصلورة مختصلرة وهلَّ  :الحريلة و المنلاواة و العداللة و المشلاركة و الحقلوه و
الوامبللات و اءمللر بللالمعرو

وال هللَّ عللن الم كللر و التكاف ل ايمتمللاعَّ و الحللوار و المنللؤولية الفرديللة

والمماعيللة و روح الخد مللة التطوعيللة و إرادة المشللاركة فللَّ العم ل الللوط َّ و الللويل و اي تمللال و خدمللة
الللوطن واإلخللالص للله والتضللحية فللَّ نللبيله وايلت ل او بالدنللتور والقللوا ين و الشللعور بمشللاك الللوطن
واإلنهاو فَّ حلها و حه إبدال الر،ي و احتراو ررال اآلخرين و بث التعصب والعصبية و التعلايش النللمَّ
مع المخالفين و العضوية الكاملة فَّ الممتملع و المشلاركة فلَّ الحيلاة النيانلية و التمتلع بلالحقوه والوفلال
بالوامبات التَّ يحددها الدنتور والقوا ين و ايهتماو بالصالح العاو و الوعَّ وايهتماو بشؤون الممتمع و
اإلحناى بالهُوية الوط ية والتلداو النللمَّ للنللطة والتعلاون و التحللَّ بلروح المماعيلة و حله اي تخلاب
والترشلليح و،دال الضللرافب والتكللالي

العامللة و الحفللاظ علللى الوحللدة الوط يللة و التنللامحو حريللة التظللاهر

وايعتصاوو التفكير ال اقد .
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تمهيد :
إن الحديث عن ،ية قيمة وإبرا هلا دون التطلره للعوامل الملؤ رة عليهلا إيمابلا ً ونللبا ً ويشلير إللى
ضع

اإللماو الكلَّ بطبيعة القيو ومدى تو رها بالعوام والمتغيرات المارية وفوملود القيملة ،صلبح اآلن

معرضا ً للتع ي ،و التفتيت و وإثا لو يلتو التعلر

عللى عوامل التع يل والب لال للدعو وملود وبقلال ورقلَّ

القيمة اإليمابية وفإن ما ب التفتيت والتشظَّ للقيمة هو نيد الموق

و وهثا ي طبه عللى كل القليو وعللى

ر،نها قيو المواط ة .
وقد ،ورد الباحث العام الدي َّ وما ي ب ه ع ه من ع اصر التدين كوحد العوام الملؤ رة و ورؤيلة
الباحث ،ن هلثا العامل لليى علامالً منلتقالً بثاتله م لله م ل بقيلة العوامل الملؤ رة اءخلرى و ءن العامل
الدي َّ فَّ التصور اإلنلالمَّ عامل حضلاري ثو ،هميلة حاكملة ومهيم لة عللى بقيلة العوامل و ولله  ،لره
البالغ على قيو المواط ة و وثلا بصورة عامة فَّ ،ي ممتمع و ،ما بال نلبة للممتملع اإلنلالمَّ فلإن تلو ير
هثا العام ي عكى على بقية العوام بشدة وفهو ـ إثاً ـ عام كلَّ ي عكى ـ بالتلو ير ـ عللى بقيلة العوامل
على حو مباشر ،وكير مباشر و ولهثه الحي يات النابقة فقد بلد ،الباحلث بهلثا العامل و وقدمله عللى مميلع
العوام ل المللؤ رة اءخللرى لهيم تلله عليهللا وتشللم هللثه العوام ل اآلتللَّ (العوام ل ايمتماعيللة و العوام ل
التربوية و العوام ايقتصادية و وعوام ايتصا واإلعالوو العوام النيانيةا و ونيقوو الباحلث بنلرد
العوام المؤ رة على قيو المواط ة على ال حو التالَّ :

أو ًال  :عوامل التدين :
يقصلد الباحلث بعوامل التلدين ممموعلة القليو التللَّ يلؤمن بهلا الفلردمن خلال وعيله وفهمله لدي لله
بحيث تحدد عالقته باآلخرينو حيث يعتبر الدين مصدراً مهماًنً من مصادر التشريع والقيو اءخالقية فلَّ
الممتمعاتو وليى ه اا ممتملع مهملا صلغر يخللو ملن ديلن و فاللدين ظلاهرة عاملة فلَّ ظل الممتمعلات
البنيطة والمتقدمة و الصغيرة م ها والكبيرة ووالعوام بال نلبة لإل نلان المنللو هلَّ تللا الملؤ رات التلَّ
مصدرها الدين ( اإلنالوا و والمتم لة فَّ القررن والن ة والنيرة و وملا ا ب له ع هلا ملن امتهلادات فقهيلة
وفكرية وحضارية و بحيث تحكو حياة اإل نان وتومه قيمه ونلوكه الومهة النليمة.
لقد قا الفيلنو

الفر نَّ ( كار يانبر ا " إن اإل نان فلَّ حاللة كيلاب مبلد، ،وعقيلدة يعت قهلا

يمد فنه تافها ً ضافعا ً تتهدده حايت الومود الحلادة كلالقلهو واإلخفلاهو واليلوىو واإلحبـلـاط و والصلراع
وواي تحارو وكيــرها "( قظاو و 1898ووص63او وهو بقوله هثا لو يماو الحقيقلة و وهلثا ملع ،ي ديلن
وإن كان م حرفا ً و فما بالا مع اإلنالو الثي  ،له هللا لي ظو حياة اإل نان و وينعده فَّ اللد يا واآلخلرة و
وهثا يؤكد ،همية الدين فَّ حياة الفرد والمماعة و و ،ه فطرة مُ ِب َ عليها و و ،ه ي ينتطيع ،ن يعيش بدون
إله و فإن ومد اإلله الحه اطمون ونكن و وإي تومه بالعبوديلة لغيلره ملن المخلوقلات ء له ي ينلتطيع ،ن
يعيش بدون معبود.
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ص5ا من خال عرضها لل تافج والتوصليات إللى التوكيلد
وقد توصلت درانة ( عطية و 1883و ة
على ،ن الدين كان من ،هو و،قوى ،ناليب ا لضبط ايمتماعَّ و،ك رها فعالية وتلو يراً فلَّ توميله وضلبط
نلوا الطلبةو وعلى اءخص التعليو اء هري .
ولهثا فإن للديـــن دوراً بار اً وكبيراً فَّ ترنيي بعض القيو وتغيير بعضهاو والعم على اكتنلاب
بعض القيو اإليمابية و بث القيو النلبية .وي يمكن ،ن يعيش اإل نان بلال معتقلد يم حله بلات القيملة وإرادة
الحركة للوفال بمنؤ ولياته الدي يلة والحياتيلة و وملن لو فلإن القليو الدي يلة هلَّ المرمعيلة المو لوه بهلا فلَّ
قيانات ا لقيو وتوميله فعاليلات التربيلة الخلقيلة و فملن قليو اإليملان يكلون توحلد العقيلدة ملع اإلرادة و وفلَّ
النلوا يتوحد اإل نان مع كاياته ( مكروو و 2335ووص168ا .
و ،وضحت تافج بعض الدرانات ،ن الحياة المنتقرة فلَّ ظل القليو الدي يلة واءخالقيلة كا لت ،حلد
العوام ل الهامللة فللَّ وقايللة اءفللراد مللن اإلصللابة بللاءمراض ال فنلليةو حي لث كللان الللدين عللامالً هام لا ً فللَّ
معاو تهو على التك عي

( ،بوا ل ي و 1878وو ص213ا.

يقو (محمد عمارة و 2336و وص88ا  ":إ ه فَّ مقاب

الويل الكام واي تملال الخلالص لدوللة

اإلنــالو تكون ه اا الحقلوه المتنلاوية التلَّ تنلمى اآلن فلَّ المصلطلح الحلديث المواط لةو لكلن الفلاره
بي ها وبين المواط ة التَّ مالت ا من الغرب والتَّ ي ادي بها اللبعض ،ن المواط لة الغربيلة قلد قاملت عللى
 ،قللاض الللدين و ء هللا مفهللوو علمللا َّ و بي مللا المواط للة التللَّ للص عليهللا اإلنللالو قبل ،ربعللة عشللر قر لا ً
مرمعيتها الدينو ودافعها الدينو وي تت اقض مع الدين" .
والمواط ة ي تتعارض مع اإلنلالو كلدين ء هلا عبلارة علن رابطلة بلين ،فلراد يعيشلون فلَّ ملان
ومكان معينو ،ي مغرافية محددةو والعالقة الدي ية تع

المواط ة ( الحبيبو 2335وو ص2ا.

وإن كان اإلنالو لو يمع الدين شرطا ً للمواط ة فالدولة اإلنالمية دولة ثات م ع علالمَّ ترتفلع
فيها المواط ة عن ك الفواره الم نيةو والقوميةو واللغويةو والدي يلةو ونلواها ملن الفلواره التلَّ ،قيملت
بين البشر و فلقد ،كد القررن على وحدة اءص البشري و وإن فواره اللون والم ى لو يمعلها هللا للتفريه
والتباعللد بللين البشللر وإ مللا للتعللار

وإ للرال رصلليد اإل نللا ية مللن الخيللر { ومعل للاكو شعـللـوبا ً وقبافلل

لتعـــارفوا}[ الحمرات  ( ]13 :الغ وشَّ و 1883وو ص65ا.
وع د الحديث عن قيو المواط ة فَّ الممتمع المنلو ي بد ،ن ي ظر إليها من خلال اللدين وقيمله و
التَّ تهيمن على باقَّ القيو مميعا ً و وم ها يصدر اإلشعاع الثي يلون باقَّ القيو بلو ها الخاص ويصبغها
بصبغتها المتمي ة و ويطله على ،مهات القيو اإلنالمية بالقيمة المحورية و ولثلا تعتبر القانو المشلترا
اءعظو والضابط الم ظو لعالقات التفاع فَّ الممتمع (مكروو و 2334ووص54ا.
ولهــثا كان لإليمان مع ى ع د القوي القادر و يختل
القوي ،ن يكون له مبد ،يرتك عليه و و هد

عن مع اه ع د الضعي

العام و مع اه ع د

يعم على بلوكه بهدى من ثلا المبد ،و وهو فيما بين المبد،

98

والهللد

يحللتكو إلللى العلللو وحللده ليرنللو للله الطريلله و و،مللا مع للاه ع للد الضللعي

فهللو التم للَّ بللوي تمللري

الحوادث وفه ،نبابهاو لع َّ مشكالته ،ن ت ح َّ من حيث ي يدري ( محمود و 1897ووص163ا .
إن ،نللاى القلليو َي ْك ُمللنُ فللَّ الللدين و وايلتل او بللالقيو الدي يللة ـ فكللراً ونلللوكا ً ـ ينللمو باإل نللان إلللى
منتوى الفضيلة والم ل العليلا و وإن القليو عاملة وقليو المواط لة خاصلة ي تقلوى عللى البقلال بلدون توييلد
المعتقدات الدي ية و ولليى مع لى ثللا ،ن تفنلير قواعلد النللوا القيملَّ منلتحيلة بلدون م ل هلثا اءنلاى
الدي َّ فلها ع اصرها ايمتماعية و ولك ها بدون هثا اءناى تفقد قدرتها على اإلق اع .
إن القيو الدي ية ،قوى من القيو المادية إلى الحد الثي ينتحي معه المقار ة و حيث ي يتحمى اإل نلان
للخضوع لقواعد النلوا القيمَّ إي إثا ظر إلى قوا ين الحيلاة عللى  ،هلا ،واملر م للة ملن اللثات اإللهيلة
(بكرة و1895ووص113ا .
وي شا ،ن ك ممتمع وضع ممموعة من القيو التَّ يمب ،ن يتب اها المواطن ليكون صالحا ً و إي
،ن ايقت اع بو ها من وضع البشر و وضعها تحت الممهر الشخصلَّ و وملا ينلتبد بله ملن دوافلع وكرافل
وشهوات مما يمع اينتمابة لهلا محلدودة ووالت كلر لهلا يحلدث كلملا كلان ثللا ممك لا ً و وللو تطلله طافللة
القا ون و ،ما اإلنالو فقد حدد ب صوص الشرع من كتاب ون ة وامتهلاد وقيلاى عليهلا مواصلفات محلددة
للمللواطن الصللالح و فللَّ معتقداتللهو وعباداتللهو وعملللهو وقيمللهو و،خالقللهو ونلللوكه وتصللرفاتهو و وايللاهو
واتماهاتلله و بتللرابط وتكامل متفللاعلين ( اءنللمر و1887وو ص388او والمواط للة الصللالحة فللَّ اإلنللالو
موصولة (باء ْ َن ة الصالحة ا وبنبب الخصيصة اإل نا ية العالمية للرنالة الخاتمة .
إن ،و شَّل ي مره الدين وقيمه فَّ الب ال الشخصَّ لإل نان المنلو هو تقوية صللته بلاهلل عل ومل و
إلى الدرمة التَّ تمعله يراقبه فلَّ النلر والعللنو فلَّ كل حركاتله ونلك اته و فهلو ي يقلوو بشلئ إي وهلو
يراعَّ حرمة هللاو ويرمو له وقاراً و م طلقا ً فَّ تعبده هثا من انتهدافه لمرتبة اإلحنلان {، ...ن تعبــلـد ا
هلل كو ا تراه و فإن لو تكن تراه فإ ه يراا (} ...منلوو ج 1و 1884و وص139و 138ا .
وفَّ مرتبة اإلحنان من نلو القيو يمارى الفرد عالقاته ايمتماعية مع ال اى على اعتبار  ،ه يتعام
مع هللا ي مع ال اىو فال اى ي لون ع ده من مرتبة الطر

المقاب ـ ال لد ـ إللى م للة ملادة التعامل ملع

هللا الثي يعطَّ اإل نان المتفوه فَّ ال بث والتنلامح ،ك لر مملا يقدمله هلثا اإل نلان إلخوا له ملن البشلر ،و
المخلوقات اءخــــرى.
والمي ة التَّ تمع للدين اإلنالمَّ تفلوه عللى كيلره ملن القلوا ين والتشلريعات  ،له ي يعتملد فلَّ
حلا الخللروج عللى قيملله و،حكامله علللى قلوا ين العقللاب الخارميلة ركللو ،هميتهلا و بل يعتملد علللى تربيللة
ضمير اإل نان و ويمع له رادعا ً داخليا ً يم عه من التملاو والمخالفلة و ويربطله بالمراقبلة الدافملة لربله
نبحا ه وتعالى .
ويوتَّ دور الونيط التربلوي ثي التلو ير الفعَّلا و ،ي وهلو المنلمد ليكلون م طلقلا ً ومركل إشلعاع
لب للال القلليو العظيمللة التللَّ يللدعو إليهللا التصللور اإلنللالمَّو مللن خللال القللررن والن ل ة واإل تللاج الفكللري
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الحضاري للمنلمين و وتتحقه بداخله الك ير من قيو اإلنلالو العظيملة كالمنلاواة و والمشلاركة لل هلوض
برنالة المنمدو واءمر بالمعرو

وال هَّ عن الم كر و والتطلوع و وقبلو ر،ي اآلخــلـر و والتعـلـاون و

وكيرها من القيو التَّ تعتبر من ،نمى قيو المواط ة و والتَّ يتربى عليها المنلمون بانلتمرار ملن خلال
الصلوات المفروضة التَّ ُتؤدَ ى فيه و ومن خال الدروى والمحاضرات وال دوات والملواعظ التلَّ ُتل َقلى
فيه و ويوتَّ على ر،ى ثلا خطبة الممعة .
هثا هو المنمد الحَّ الثي يفتح ،بوابه و وافلثه عللى ممتمعله المحللَّ ليلدخ هلثا الممتملع إليله و
فالمنمد يصحح تصور اإلنالو ع د مرتاديه من ،ب افله و و يقلوي دور اإلنلالو فلَّ الحيلاة وويحيلَّ روح
الميـللـرة و و يؤيللد دور المدرنللة وينللاعدها فللَّ التكللوين القيمللَّ والخلقللَّ وايمتمللاعَّ لل اشللئ المنلللو
( ع مان و 1896وو ص226ا .
إن  ،ر الدين وقيمه العظيمة على قيو المواط ة لدى الفرد المنلو ي يخص ما با ً من موا ب ال فى
دون اءخرى ب إ ه ليهيمن عليها حتى ي يدع دقيقلة ملن دقافقهلا .إن تللا القليو الشلاملة ي تمعل المنللو
صادقا ً فَّ معامالته وممارناته اءنرية ووايمتماعيةو وايقتصاديةو والتمارية ووالنيانيةو متعاو ا ً على
البر والتقوى و عفيفا ً معتديً فَّ تعامله معها وحنب و ولك ها لت فث إللى ،عملاه فنله فتغلرى فيهلا رهافلة
فَّ الحى و وشفافية فَّ الثوه والضميــر( بن منعود و1889ووص133ا.
يقو ( كَّ ميب محمود و 1897وو ص238ا" :إ َّ مؤمن ،شد ما يكون اإليمان و بون هوض ا
بعد الكبوة الحضارية التَّ طا ب ا عهدها و و،ع َّ هوض ا الثي يتيح ل ا ،ن نلير ملع نلافر اللد يا نلير
الشلركال ي نلير اءتبـللـاع و للن يتحقلله إي إثا ملالت الحللواف ملن الللدين والونلاف مللن العللو و لمــللـاثا ؟
لنبب ظاهر و هو ،ن الحواف فَّ صميمها قيو ريد لها ،ن تتحقه فَّ د يا الواقع فمن ،ين وتَّ بهلثه القليو
الحاف ة  ...إ ها صورة تتم

،ماو الثهن و شعر  ،ا مكلفون بتمنليدها فلَّ شلؤون الحيلاة الماريلة و فملا

مصدر تلا الصور العقلية التَّ هَّ معايير النلوا ؟ مصدرها اءو ـ وربما كان مصدرها الوحيد ـ هو
الديـــن وتكو ن قضية البحث هَّ  :كي

،ضلع فلَّ رؤوى ال لاى ممموعلة القليو التلَّ يلدعو إليهلا اللدين

بحيث تتحو تلا القيو إلى حواف ي ينتقر صاحبها إي إثا ،خرمها لل اى ول فنه عمالً مرفيا ً م مراً" .
ومما نبه يمكن القو إن الدين له تو ير كبيلر عللى كل القليو وعللى ر،نلها قليو المواط لة و التلَّ
ت ِّظو عالقلة الفلرد باآلخـلـرين نلوال كلا وا ،فلراداً ،و مؤننلاتو وللثا فلالمطلوب هلو تفعيل قليو المواط لة
ُمنللتل َه مة مللن روح اإلنللالو و ومصللبوبة فللَّ قوالللب معاصللرة ووالللربط الو يلله لقلليو المواط للة بالللدين
ينت مار توهج اينتمابة لمطلوب الدين فَّ خدمة الوطن .
ولتتضح صلورة ايرتبلاط بلين قليو المواط لة واللدين يمكلن ضلرب بعلض اءم للة للثلا و فالحيلاة
الشللوروية الديمقراطيللة بمللا ت طللوي عليلله مللن (قلليوا و(،دواتاتش ل ِّك التمنلليد الفكللري التطبيقللَّ لل ظللاو
النيانَّ اإلنالمَّ و هثه الحياة لينت ضرورة لالمتماع اإل نا َّ فحنب و ولك ها ،وامر إلهية واردة فَّ
القررن الكريو {وشاورهو فَّ اءمر}[ر عمران {]158:و،مرهو شلورى بيل هو }[ الشلورى ] 39:و وهكلثا
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العللللد {إن هللا يللللومر بالعللللد واإلحنللللان }[ ال حلللل ] 83 :ووهكللللثا قلللليو العملللل والوامبللللات الت مويللللة
{  ،شوكو ملن اءرض وانلتعمركو فيهلا } [ هلود  ]61 :و والمشلاركة النيانلية { ك لتو خيلر ،ملة ،خرملت
لل اى } [ر عمران ] 113:و والدفاع عن الدين واءوطان وال روات والنيادة ( مهاد مقدى ا { وما َهدوا
فَّ نبي هللا بوموالهو و ،فنلهو } [ التوبلة ] 23:و وهكلثا نلافر الحقلوه والوامبلات التعليميلة و وال قافيلةو
والصحيةو والبيفية و يلحظ فيها الرابطة الو يقة بين العقيدة ال ُمفمِّ رة للدوافع وبين قيو المواط ة.

تكامل القيم الدينية ال تعارضها :
إن مكا ة القدوة فَّ حياة اإل نلان و وتو يرهلا عللى قيمله ونللوكه ي يختلل

عليهلا ا لان و وحيلاة

القيو وب اؤها و موهلا تترنلي ملن خلال البعلد علن اي دواميلة والت لاقض بلين القلو والفعل و وإي فإ لا
قوض قيم ا و همشها فَّ حا ومدت اي دوامية والت لاقض و نلوال ،درك لا ثللا ،و للو لدرا و وإن ملن
،هو خصافص الشخصية المنلمة ،ن إيما ها عم و و،ن ما يقرغ فَّ قلبها تصدقه موارحها .
ولثا فإن تربية اإل نان لينت ممرد ت ويده بكو من المعرفة و نوال كا ت قليلة ،و ك يرة و ولك ها
بالدرمة اءولى نه من القيو ينهو فَّ تشكي الضمير ،و الوا ع الداخلَّ الثي يضبط النلوا و وبالتالَّ
فالمعرفللللللة ال ظريللللللة ي بللللللد و،ن تقتللللللرن بالممارنللللللة والعملللللل و،ن تتللللللرمو إلللللللى نلللللللوا وقلللللليو
( عبد الغفارو 1884وو ص178ا .
وتوتَّ فَّ مقدمة العوام ثات التو ير الكبير فَّ مشكلة الت لاقض تعامل اءنلرة ملع ،ب افهلا و كلون
يبيح اءه ء فنلهو ملا يحرمو له عللى ،ب لافهو مملا يخلله ت اقضلا ً للدى اءب لال ويشل غكون فلَّ ملدوى القليو
ايمتماعية التَّ تعلموها فَّ اءنرة وكيرها من المؤننات التربوية وايمتماعية اءخرى المع ية.
وتبين  ،ه ع دما يقو الكبير شيفا ً و ويعم شيفا ً رخـلـر و فلإن اءطفلا ي يظهلر علليهو ،ي انلتيال
من الت اقض و فهو يرددون ما يقوله الكبير ويفعلون ما يفع و دون ،ن يدركوا ـ فيما يبدو ـ الت اقض الثي
يتضم ه ثلا و وهكثا قد ي تق الت اقض المومود فَّ الممتمع بين القو والفع وبين الشعارات المرفوعة
والممارنات ا لفعلية من مي إلى مي دون ،ن تمد اءميا المديلدة ،ي كضاضلة فلَّ ثللا و فقلد تشلربته
مللع ت شللفتها اءولللى ( خليفللة و 1882وو ص251ا  .وهللثا مكمللن الخطللر و وبدايللة ال هايللة لقلليو و وابللت
ومبادئ الممتمع وحضارته .
ولثا فلإن اءفلراد يعيشلون حاللة ملن الالمعياريلة فلَّ موامهلة اي دواميلة فلَّ القليو والتضلارب بلين
القو والفع و ،و بين ملا يلرون وينلمعون فلَّ المحليط اءنلري وملا يحلدث فلَّ الممارنلات الفعليلة فلَّ
المحيط البيفَّ الخارمَّ و فيصبح الفرد مو عا ً بين قيو تعل

نللوكا ً معي لا ً وقليو ،خلرى تهدمله و ويشلعر

اءفراد باإلحباط تيمة فقلدان اءمل وتحقيله الطموحلات ،و تحقيله قلدر معقلو ملن اإلشلباعات لحاملات
،نانلية و و،حيا لا ً يشلعرون بحاللة ملن الالمبلاية وعلدو اإلهتملاو بملا يلدور حلولهو و والنلخرية ملن القلليو
الم اليللة و وعللدو القللدرة عل ل ى التكي ل
واي حرا

ايمتمللاعَّ و وقللد يللؤدي هللثا إلللى ايكتللراب عللن الواقللع الم للالَّ

ع ه ( فايد و 2334ووص68ـ73ا .
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ويالحظ الشباب ،ن القيو التَّ تعلموهلا واكتنلبوها فلَّ اءنلرة والممتملع تت لاقض ملع واقلع الحيلاة
المعلاش حيلث تنلود اءخلاله المصللحية و والوصلوليةو واي تها يلةو والمحنلوبية ووال فلاه ايمتمللاعَّو
والريالو والشلليةووتغيب قيو كالكفالةو والخبرةو والمدارةو واإل ما و واءخلاله العاليلة و وفلَّ م ل هلثه
و والتللوترو وايضللطرابو والقللله واإلحبللاطو

اءمللوال كيللر الطبيعيللة تتنللو نلللوكيات الشللباب بللالع

والصراع الداخلَّووتغرى فَّ فونهو قيو ،خرى مديدة تكون مغايرة للنابقة لدى الشباب و وهو يعيشون
فَّ صراع بين ما يتعلمو ه وما يمدو ه نافداً فَّ الممتمع( مصيقرو1895ووص73ا.
وصراع القيو فَّ ال هاية هو صراع بين ما تعلمه الشاب فَّ طفولته ورمن به من مبادئ وقليو وبلين
ما يمارنه الكبار من حوله فَّ الحياة اليومية و مما ي لاقض هلثه المبلادئ والقليو ويلؤدي ثللا إللى وقلوع
الحيرة والشا فَّ فنه ( ثياب و 1869وو ص135و 137ا .
وهثا الت اقض بين القلو والفعل فلَّ الشخصلية العربيلة واإلنلالمية المعاصلرة للو يلوت ملن فلرا
فالب يلللة العربيلللة تحتلللوي عللللى العديلللد ملللن ،شلللكا الت اقضلللات النيانلللية و وال قافيلللة و وايمتماعيلللة و
وايقتصاديةو وكيرها و ومن و فمن الطبيعَّ ،ن تع

م

هثه اءوضلاع ،شلكايً مت اقضلة ملن النللوا

و ،ماطا ً من الشخصلية تعلا َّ ملن اي دواميلة و فبي ملا تظل بعلض القليو شلافعة عللى المنلتوى الصلريح
للتوميهللللات القيميللللة لألفللللراد و إي  ،هللللو ي يحتكمللللون إليهللللا فللللَّ نلللللوكهو الفعلللللَّ ( خليفللللة و 1888وو
ص25ـ26او وهثا ـ حنب ر،ي الباحث ـ تعميو كير دقيه و وهو ترديد لمقويت شعوبية معاديلة إثا ،خلث
على إطالقه .
وحقيقة اءمر فإن الممتمع العربَّ يعيش  ،مة قيو تتمللى مظاهرهلا فلَّ صلراع القليو اللثي يتبلدى
فَّ حير ة اإل نان العربَّ بين اءخث بقيمه اءصليلة ،و القليو الوافلدة و فهلو يعليش ملو ع اي تملال بي هلا .
وقد ترتب على هثه اء مة  ،مة ا ية هَّ المفارقة القيمية التَّ تتبلدى فلَّ الت لاقض وعلدو ايتنلاه بلين
القو والعم ( عق و 2336ووص18ـ23ا .
وقد ،نْ َف َر ْ
ت تاف ُج الدرانة التَّ قاو بهلا ( خليفلة وملاب هللا ا كملا فَّ(خليفلة و 1888ووص2ا علن
شيوع نمة عدو اتناه القو مع الفع فَّ الشخصية المصرية و" فل حن قلو ملا ي عتقلد و و عتقلد ملاي
قو و وك يرا ُ ما صرح بشَّل وي عمله و و عم شيفا ً وي صرح به" و وهلثا ايخلتال
والقو م رتبط بظرو

التخل

بلين ايعتقلاد

واينلتبداد و وهلَّ عاملة فلَّ الممتمعلات العربيلة ولينلت مقتصلرة عللى

البلد الثي ،مريت فيه الدرانة.
والمتوم لواقع بعض ،فراد الممتمع المنلو و يمد ما يدعو للتناؤ عن ثلا الت اقض الم ير بين ما
يعتقلده ،و يتلديَّن بله ووبلين تصللرفاته ومعامالتله ونللوكه العلاو و فواقعله الحقيقللَّ لليى معبلراً علن التل او
صللحيح بقيملله الدي يللة اإلنللالمية و و فللَّ المقابل كللو مللن ملتل و باءشللكا فاقللد لك يللر مللن القلليو واءفكللار
والنلوكيات .
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والواقع  ،ه إثا ما اقتصر تعليو قيو المواط ة على التلقين فإ ا بهثا المع ى نعى إلى تحقيه الهد
بوك ر الطره نلبية و ثلا  ،ا فَّ حامة إلى معايشة قافة المواط ة فكراً ونلوكا ً و ومن و تل داد الحاملة
إلى بلرامج اء شلطة المصلاحبة وإضلافة إللى دفلع الطلبلة وال اشلفين إللى اي لدماج اللواعَّ فلَّ المماعلات
الشبابية ومماعة العم المشترا ( حامد و 1888وو ص426ا .
وإثا ،رد ا ،ن د ِّع و قيو المواط لة فلَّ مدارنل ا فعلي لا ،ن عيشلها فلَّ م ا ل لا و،ملاكن عمل لا و وفلَّ
الفصو المدرنية و وفَّ وناف اإلعالو و وفَّ مميلع تعامالت لا المحليلة والحكوميلةو وملن ما لب رخلر و
فإن تدعيو قيو المواط ة يوتَّ من خال التدريى بوم لة من حيات او فإثا لو حترو ميرا ا ال قافَّ ولو لدعو
وابت القيو فيه و وخصوصا ً من خال وناف اإلعالو التلَّ لتحكو فيهلا فلال يمكلن ،ن توقلع ملن الشلباب
احترامها( مكروو و2335ووص154ا .
وتبقى اإلشارة إلى واقع اي فصا بين قيو المواط ة المعل ة وواقع ممارنتهاو(فا تقا النلطة نلمياا
قيمللة دنللتورية وقا و يللة وم ل ل مللن ال ظللاو النيانللَّ و ولكللن الواقللع ي طلله بالمما عللة عللن ثلللا اي تقللا
والتشبث بها و وصار توري ها هَّ القيمة الفعلية المنتح ِكمة فَّ نللوا النللطة العربيلة اإلنلالمية القافملة
إي ما در ووا تقا المواقع القيادية و والوظيفية و واإلدارية لدى اءح اب المعارضة هلو ،يضلا ً ملن قبيل
ملا هللو منتعصللَّ و والحريلة شللعار قيمللَّ حل َّ محللله اينللتبداد اللثي يمارنلله الحللاكو وال خبلة القافللدة فللَّ
الح ب و ورب اءنرة فلَّ البيلت و والملدير والمعللو فلَّ المدرنلةو واللو ير فلَّ و ارتله و ولعل كيلاب
المؤننات الشوروية الديمقراطية و(اءدوات واآلليات ا التَّ بلغت فيها اءمو اءخرى شووا ًكبيراً  ..ملن
العوام اءنانية التَّ يُفنرع ه هثا الواقع اينتبدادي و اينتف اري اء ا َّ المرعب و  ...الي.

ثانياً  :العــوامل االجتمــاعية :
وهللَّ العوام ل التللَّ تللؤ ر فللَّ الفللرد خللارج طللاه المؤننللتين اءك للر شللهرة وشلليوعاً( اءنللرة
والمدرنة ا و والمتم لة فَّ ،فراد الممتملعو و ظملهو و،عرافلهو وعاداتلهو وتقاليلدهو وتكوي اتله ايمتماعيلة
كالعشيرة والقبيلة و والباحث ه ا ي يقصد بالعوام ايمتماعية المع ى ايمتماعَّ الخاص (اءنلرة ا بل
المع ى العاو الثي يت او المؤ رات الخارمية (عدا اءنرةا المؤ رة على قيو المواط ة لدى الفلرد و وهلَّ
كالتالَّ :

 -9المجتمـــع :
"لما كا ت إ نا ية اإل نان وقيمه ونلوكه ي تتحقه إي فلَّ محليط امتملاعَّو فلإن منلؤولية الفلرد
تمتد إلى حيث التو ير فَّ اآلخــرين وموامهة تو يراتهو"(مكرووو 2335ووص41ا.
ومللن ما للب رخللر يؤكللد علمللال ايمتمللاع بللون للعوامل ايمتماعيللة  ،للراً كبيللراً فللَّ اكتنللاب القلليو
وإصدار اءحكاو القيمية (إنماعي و1878ووص193ا .
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" والعالقات ايختيارية ي يمكن ،ن ت دهر إي فَّ ممتمع حـرو فإثا كا ت ه اا نليطرة امتماعيلة
مامدة فإن العالقة تتحدد فَّ ،شكا محددة ويمارى ضغط كبير من ،م ال مطيةو ويعتبر اي حلرا

علن

المعيار دليال على عدو الويل "( في كى و 1892ووص351ـ 352ا .
والفرد يتب ى نقه القيمَّ ب ال على انتعداداته وتفاعله مع اآلخــرينو وما يلقاه من تشميع وتدعيو ،و
ك ٍّ وإحباط حيا هثه القليو ( خليفلة و 1882ووص 98ا ووهلثا يؤكلد ،ن القليو ي تلوتَّ ملن فــلـرا و بل
ُتنت َمد من البيفة بمع اها الوانع .
يقو (ري يه مو بيه ا ":إن ك امرئ يعت ه ويقدى فَّ داخلية فنه اآلرال والمعتقدات والقيو التَّ
يوافه عليها ويقبلها ال اى من حوله و وهو ي ينتطيع ،ن يتخلى ع ها دون ،ن ي تابه القله كما  ،له يشلعر
حلين يلت مهللا بالغبطلة والنللعادة" ( ديلاب و 1893ووص 342ا و وهللثا ـ طبعاًلـ يبللد ،ن يُفهلو فللَّ إطللار
منايرة وموافقة الممتمع فَّ القيو الناميةوومغايرتهو ومفارقتهو فَّ القيو الهابطة .
ويمكن القو ،ن انتمرار تو ير معايير المماعلة عللى الفلرد لفتلرات م يلة طويللة موملودو حتلى
بعد ،ن تكون المماعة قد الت و فعلى حد تعبير ( بوفارد ا "تثهب المماعة وتعيش معــاييرها" ( حنين
و 1891ووص59ا.
ولثا فإن الفرد الثي ي يحترو حقوه ووامبات المماعة وي يراعَّ حرمة تعاليمهلا وقدنلية ترا هلا
تصللبح حياتلله ايمتماعيللة محيم لا ً ي يطللاه و ء لله ي ينللتطيع ،ن يعلليش بللدون ،ن يتمللاوب مللع اتماهللات
مواط يله و،فكلارهو و وبللدون ،ن يلدخ معهلو فللَّ عالقلات ومعلامالت امتماعيللة إراديلة ،و كيلر إراديللة و
وبللدون ،ن يتم ل فللَّ تصللرفاته تمللارب المماعللة وحكمتهللا و فللال ينللتطيع الفللرد إثاً ،ن يعل
المماعلللللة ،و ،ن ي حلللللر

فنلله عللن

ع هلللللا ا حرافللللللا ً ظلللللاهراً عللللللى المنللللللتويات التلللللَّ درج عليهلللللا اءفللللللراد

( ديلاب و1893ووص  342او وهلثه إشلكالية فلَّ حلا خضللوع الفلرد لللر،ي العلاو ،و ( العقل الممعللَّ ا
الثي ي ع ع قيو الفلرد حتلى وإن كا لت صلوابا ً و إثا للو يكلن ع لده بلات وقلوة إرادة و ومحاوللة منلايرة
الممتمع دون التخلَّ عن قيمه و وابته .
وعليه فالمواط ة الميدة ي تعــ َّ ايمت ا المطله لقيو اءكلبيةو ب تنمح بايحتراو المتباد ب لال
علللى فهللو الطبيعللة الحركيللة والدي اميللة للهُو َّيللة ال قافيللة فللَّ إطللار مللن اينللتقالليةو والعقال يللة والحياديللةو
واحتراو اآلخــر و واحتراو الحه فَّ ايختال

( مصطفى و 2336ووص39ا .

وي شا ،ن التغير ايمتماعَّ الثي يشهده الممتملع بوميالله المختلفلة هلو تغيلر منلتمر يلؤ ر فلَّ
ك ير من القيو وايتماهات والمفاهيو و ويمعلها تتغير حنب ظرو

الممتمع وحاماته  .ومن و فإ له "ي

يومد ممتمع ي يتغيــرو فاءفراد تتغيلر واإل ملا ات تت ايلد و وكلثلا تتغيلر العلادات والقليو بملا يتفله ملع
ال نه ايمتماعَّ المديد" ( باهَّ و 1893ووص 22ا .
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وبال نللبة للحللراا ايمتمللاعَّ و فللإن تغيللر اءوضللاع ايمتماعيللة وتبللدلها يللؤدي إلللى تغيللر قيمللَّ
مصاحب لهثا التغير ايمتماعَّ لألشخاص و مما قد يؤدي إلى حدوث هوة بين قيو الشخص الثي تغيرت
بعض ،وضاعه ايمتماعية وبين بقية ،فراد الممتمع (ع مانو1891ووص164و  166ا .
وقد كشفت درانة( فايد و 2334ووص 68ا فَّ إطار العي ة المدرونة عن العالقات اإليمابية بين
درمة ايمت ا ،و اي حرا

عن القيو ومدى ما تمارنله البيفلة ايمتماعيلة الفي يقيلة ملن ضلغوط و فكلملا

ادت الضغوط كلما ضع

عن

ايمت ا للقيو و حيث اتضح صعوبة تعايش المبحو ين مع الم الية بمع

واقعهو وظروفهو و حيث  ،ها متضاربة مع هثا الواقع وي تتنه معه و وي يملدون فيهلا حلال لمشلاكلهو و
ومن ه ا ي شو لديهو إحناى بالشا فَّ صحة بعض القيو و ويختلط لديهو الحكلو عللى ملا هلو صلافب ملن
اءمور وما هو خطو فيها.
والواقع ،ن لك ممتمع قيمه ومعاييره التَّ تتوقل

عللى ظروفله و،حواللهوو،ن توافله ،ب لال الممتملع

الواحد واتناه قيمهو ينلاعد عللى ت ميلة اللوعَّ بقليو المواط لة و وتم لهلا للدى ،فلراد الممتملع و حيلث ،ن
الت افر وايخلتال

الحلاد يؤديلان إللى ت عل ع هلثه القليو و وملن لو ميل اءفلراد كالبلا ً إللى قليو اءكلبيلة

النافدة فَّ الممتمع دون اعتبار لصحتها .
فال اى يميلون دافما ً إلى اتبلاع اءكلبيلة لملا لهلا ملن  ،لر فاعل فلَّ الممتملع اللثي يوملدون فيله و
وك يراً ما ي ع بعض ال اى إلى اي عت ا بمواقفهو الخاصة و ويميلون إلى ال بات عليها ولك هو ي عون
إلى ر،ي اءكلبية ع د التطبيه و ءن الممهرة ،قوى من القلة و والعمومية ،ك ر تو يراً من الخصوصية فَّ
الر،ي النافد فَّ ،ي ممتمع ( محمد و2333ووص 14ا .
وعلى افتراض ،ن اءقلية المتوافقة لها تو ير ،قل ملن تلو ير اءكلبيلة المتوافقلة ويرملع الفضل ه لا
لحمو اءكلبية و فيصبح عام الحمو هو اءقوى فَّ التو ير و إي ،ن تو يرا ءقليلة المتوافقلة يتضلح ع لدما
تكون اءكلبية كير متوافقة و حيث تو ير اءقلية فَّ هثه الحالة نلو

يبلد ،ملن م طلله  ،هلو ي يخضلعون

لضغط المماعة و ،ي دلي على ال قة فَّ الثات ( وهبَّ و 1884ووص21ا .
" إن اإل نان ليكتنب ظرت ه لألشيال و وتقديره لها و ملن اآلخــلـرين علن طريله فاعليتله وتعاملله
معهو و ،ي ،ن الممتمع هو الثي يحدد للفرد كي

ي ظر إلى اءشيال و وهو الثي يعلمه كي

يحكو عليها و

مناو للقو ،ن هثا
ومتى يعطيها قيمة و ومتى ينلب م ها هثه القيمة و والحكو على الشَّل بون له قيمة و
ة
الشَّل مركوب فيهو وإثا تنالل ا مركوب فيه ممن ؟ فالمواب هو  ،ه مركوب فيه من الممتمع" ( دياب
و1893ووص47ا .
وع دما تكون درمة اليقين من الحكو القيمَّ لدى الفرد عالية مداً فَّ البداية و و يتعرض لضغوط
امحة من المماعة المخالفة لحكمه القيمَّ و و يحدث تغير فَّ الحكو موافه لحكو المماعلة و فلإن درملة
يقين الفرد من هثا الحكو القيمَّ المديد تكون ،يضا ً عالية مداً  .والواقع ،ن فَّ الحياة ما يؤيد هثا و فلليى
من ال ادر ،ن مد كالة المتعصبين لمثهب ،و عق يدة ما و علمية و،و امتماعية و،و دي يلة و،و نيانلية و قلد
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ي قلبون إلى مثهب ،و عقيدة مخالفة ،و مضادة ويتعصبون لها بالقدر ثاته من التطر

والمغاية( ع مان و

1897ووص 37ا .
ويعتبر البعض ،ن كري ة القطيع هَّ إحدى نمات المواطن اليابا َّ وهَّ ظاهرة ملحوظة فَّ ك
مكان و و ُي عملب اليابلا يون بقليو التعلاون والموضلوعية والتفلاهو وكيرهلا ملن قليو المواط لة و وي تحظلى
الثات الفردية بوي إعملاب عللى اإلطــلـاله و والقليو اإل نلا ية هلَّ قليو الت لاكوو والت انلهو الللثان ينلعى
اليابا يون إلى تحقيقهما من خال التفاهو الثكَّ فيما بي هو و ويؤمن اليابا يون ،ن اتخاث ،ي قلرار يملب ،ي
يصللدر عللن شللخص واحللد وإ مللا يصللدر عللن ،كلبيللة اءصللوات و وبع لد مشللاورات مماعيللة ،ومللن خللال
فريه(ريشاورو1898ووص 192و  182ا .
وعلى ثلا فإن الحكو القيمَّ يتــو ر بالضمير الممعَّ ليعبر عن كايات النلوا المركوبة امتماعيا ً
وفَّ هثا المع ى يرى (مودا "،ن ما يعتقده المرل صلوابا ً وملا يعتقلده ثا قيملة يتوقل

إللى حلد كبيلر عللى

المعللايير التللَّ وضللعها الممتمللع الللثي يعلليش فيلله و ومللن للو فللإن تقللديرات الفللرد و،حكاملله القيميللة تكللون
مشروطة بطبيعة الوضع ايمتماعَّ القافو و فالفرد ي يبتكر ل فنه قيما و،خالقا ً ولك ه يوخثها ملاه ة ملن
المتمر ايمتماعَّ ،ي من الممتمع والبيفة "( دياب و 1893ووص47ـ  49ا.
وقد يكون للمرل قيو ي تتوافه مع قليو ممتمعله و وع لده ق اعلة كبيلرة بهلا وولكلن ضلغط الممتملع
يل مه باتخاث النلوا الثي يراه الممتمع ي ما يعتقده الفرد من قيو و فك يراً ملا ينللا الفلرد نللوكا ً ملا فلَّ
موق

ما ليى ء ه يؤمن به كقيمة ولكن ء ه هو النلوا المركوب فيه فَّ قافة بيفته وممتمعه .
والظاهر ،ن الت او الفرد بقيو مماعته وعاداتها ايمتماعية يكون على ،شده فلَّ المماعلات البدافيلة

والمتوخرة والريفيلة والمماعلات المقفللة والم ع للة بصلفة عاملة و حيلث إن التوافله هلو ال غملة اءنانلية
النافدة و وحيث تقوو القيو والعادات ايمتماعية مقاو القا ون الوضعَّ ( دياب و1893ووص 342ا .
ويتخث الضلبط ايمتملاعَّ ،نللوبا ً لتع يل اءحكلاو والقليو وتطبيله الحلدود التلَّ يرنلمها الممتملع
ءفراده و وللمل ال مظهلران ، :حلدهما إيملابَّ م ل مكافلوة اءفلراد اللثين يلت ملون قليو الممتملع وامتلداح
النلوا الحنن و ويعتبر العرفان بالممي ،يضا من مظاهر الم ال اإليمابَّ و وقلد يكلون المل ال نللبيا ً و
ويتم ل فللَّ العقوبللات التللَّ تفللرض علللى كل فللرد تحد لله فنلله بللالخروج علللى القواعللد الم ظمللة لشللؤون
الممتمع والمقرة لم له و،حكامه و قيمه ووصاياه  .وهثا هلو الما لب النللبَّ اللثي يتبلادر إللى اللثهن ملن
ثكر كلمة مــ ال ( مدكورو1875ووص355ا .
ويؤكلللد هلللثا ملللا قالللله ( ع ملللان و 1897ووص42ا  " .إن المماعلللة تملللارى وعلللا ً ملللن التلللدعيو
ايمتماعَّ لمن يناير معاييرها ومنتوياتهاو وكثلا تومه المماعلة  ،واعلا ً ودرملات ملن القهلر والعقلاب
للنلوا المغاير كلما اد تطر

المغــايرة".

وه اا توكيد على ضرورة ربط ما يتعلمه الطلبة عن قيو المواط ة فَّ مدارنهو بمملتمعهو اللثي
يعيشون فيه حيث تعد عملية ربط م هج التربيلة الوط يلة بواقلع الطلبلة وحيلاتهو ملن الع اصلر المهملة فلَّ
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تطللوير قلليو المواط للة و وتحقيلله ،هللدافها و وحتللى يللتو تحقيلله ثلللا فللال بللد مللن ممارنللة الطلبللة لأل شللطة
والخبرات فَّ ممتمعهو وبيفتهو بشك مباشر( الحبيب و2335وو ص34ا .
وب ا ًل على ما نبه فإن الدور الثي يؤديه الممتمع شديد التو ير على قيو المواط لة و ءن الممتملع
بما فيه من حراا امتماعَّ و وضغوط ُت َو َم ُه للفلرد لينلاير تومهلات هلثا الممتملع ‘ حتلى فلَّ حاللة علدو
اقت اع الفرد بها  .والر،ي العاو وما يقوو بله ملن تلو يرو وم طله الخضلوع لألكلبيلة ع لد الك يلر ملن ،ب لال
الممتمعو والعالقلات ايختياريلة بلين ،فلراد الممتملعو وتعلاملهو فيملا بيل هو فلَّ شلتى م لاحَّ الحيلاةو كلهلا
مؤ رات ي ينتهان بهاو ويوتَّ على ر،ى هثه المؤ رات الضبط ايمتماعَّ الثي يقوو به الممتملع بشلك
هاد

لتع ي قيو معي ة مركوبة و والح ِّد من قيو معي ة كير مركوبة ووءن الفرد يعيش فَّ إطار ممتمع

فان المو العاو الثي ينليطر عللى الممتملع يلدفع الفلرد لمنلايرته ـ إي فيملا لدر ـ فع لدما ينلود الممتملع
الم طه اينتبدادي لألب فَّ البيت و والمعلو فَّ المدرنة و والمنؤو فَّ عمله و كما ،ن ال ظرة الدو يلة
لبعض اءعما والحر

التَّ تمع الك ير من ،صحابها فَّ ِح ة عن تماو بعض القيو و وكما هو الحا

،يضا ً فَّ ظرة الممتمع للمر،ة وعدو ،هل يتها للقياو ببعض اءعما التَّ تت انب مع فطرتها و ويصبح من
الصعب تماو م

هثه التومهات و،م الها و ءن الممتمع ن ُيل ِقَّ بك

قله ليضغط على الفلرد فيلؤ ر فلَّ

قيمه عامة و وفَّ قيو المواط ة خاصة .

 -4العرف والعـــادات والتقــــاليد :
تعد اءعرا

والعادات والتقاليد ايمتماعية ـ بنبب ما تؤديله ملن الوظلاف

الحيويلة التلَّ تتالقلى

كلها فَّ ضبط الممتمع وت ظيمه ـ ونيلة من ،قوى الوناف و،همها فَّ انتقرار الممتمع والمحافظة على
كيا ه وتمانكه ووحدته ونالمة ب يا ه (دياب و 1893و و ص  153ا .
وتعتبر العادات والتقاليد ظاملا ً امتماعيلا ً يقلوو بوظيفلة امتماعيلة مهملة و فهلَّ تعمل عللى ضلبط
نلوا اءفراد بما يتفه والقيو النافدة فَّ الممتمع و وتوضح ،نى العالقات ايمتماعية و وتقلدو للممتملع
دنتور التعام بين ،فراده و ثلا الدنتور الثي يحتوي على ممموعة القيو والمعايير الم ب قة عن المماعة
و والتَّ ينير على ضوفها ،فراد الممتمعو لكَّ يتحقه اينتقرار والتمانا ايمتماعَّ فَّ الممتمع( نليو
و 1895و و ص  43ا .
وقد انت تمت (فو ية دياب و 1893و و ص  35ا من خال بح ها "،ن القليو هلَّ ال احيلة ال فنلية
للعادات والتقاليد و ويبد من تحلي العادات والتقاليد التَّ ريد تغييرها والقضال عليهلا و تحلليالً يبلر ملا
تضم ته من قيو و وبهثا فحنب نتطيع تغيير ،نباب ومود العادات والتقاليد ورنوخها والتمنا بها كملا
نتطيع ،يضا اقتالعها وإحال ،خرى محلها".
إن المماعللة لتطللوِّ ر ،عرافلا ً معي للة تشللك قللوا ين ،خالقيللة وقيميللة ويصللبح علللى ،عضللال المماعللة
وامب الت او هثه اءعرا

ومن خالفها تعرض لل بث ،و الطرد ،و العقوبة  .والفره بين العلر
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والقلا ون

،ن العر

قا ون وليى العكلى  .فلالعر

هلو ملا اعتلر

بله كل فلرد فنليا ً والت مله و ،ملا القلا ون وإن

الت مه الفرد و فليى بالضرورة اإلقرار به فنيا ً (الكيال َّ و 1882و و ص 21ا .
ولو  ،ا تنالل ا لملاثا يكلرر ال لاى نللوكا معي لا ً عللى ملط معلين وعللى حلو معلين و لوملد ا ،ن
المواب على ثلا يكمن فَّ حكمهو التقويمَّ لهثا النلوا  .فلوي تقويو النلوا بو ه اءفض واءحنلن ملا
كرروه و و حن ي تمنا باءعرا

والعادات والتقاليلد ايمتماعيلة عفلواً وإ ملا تمنلا بهلا ء لا قوِّ مهلا

و حكو بو ها مركوب فيها و مركوب فيها من المماعة التَّ حرص على اي تملال إليهلا والتوافله معهلا .
وعملية التقويو والحكو بالمركوب فيه عملية إبرا للقيمة ( دياب و 1893و و ص 337ا .
وإث ت قش المماعة عاداتها وتقاليدها فَّ طبافع الصغار القابلة للتشكي فإ ها تعم على ،ن تكنبها
الشك الثي تريده ووتومه قواهو الكام ة و كملا تحلد م هلا كملا تشلال  .وعلن طريله التعلليو ت تقل علادات
وتقاليد المماعة بوونع معا يها إلى عادات ك مي  .والعلادات والتقاليلد التلَّ تتكلون بهلثه الونليلة تعمل
علللللى انللللتمرار هللللث ه العللللادات والتقاليللللد  .وبهللللثا الشللللك يملللل و الماضللللَّ بكلللل

قللللله علللللى الحاضللللر

(مكيفر وبيج و بدون تاريي شر و ص 399ـ  398ا .
وهثا اتج عن تربية كرَّ نت ،عرافا ً وعادات وتقاليد ي تعر
و وي ترى فَّ ايختال

إي الح ِّدية و وي تؤمن إي بالر،ي الواحد

إي الشر كله .

وه اا حقيقة مؤلمة وهلَّ ،ن القليو بشلك علاو يبلدو  ،هلا تتلد ى بتلد َّ الم للة ايمتماعيله و و،ن
،ك ر الطبقات تمي اً فَّ القيو واءخاله هَّ الطبقة المتونطة ( الكيال َّ و1882وو ص41ا.
وعلى الركو من الرفض التاو للتفاض بين العافالت والقباف إي ،ن الواقع العملَّ يرفض ثلا ءن
العادات والتقاليد واءعرا

ي ت ا ،قوى من ايعتقاد(ظاهر و1895ووص124ا.

وقد دلت البحلوث عللى ،ن المبلدع ،خالقيلا ً وقيميلا ً ي يخضلع لألعلرا

والتقاليلد خضلوعا ً ،عملى و

وإ ما يتعام معها با فتاح ومرو ة وانتقاللية و ويبلور له ولممتمعه ،هدافا ً مديدة وقيما ً مديدة تت انب مع
المرحلة والطور وطبيعة الحامات والتحديات ( الكيال َّ و 1882ووص52ا .
وعليه فإن الفرد يتعلو القيو وينتدخلها تلدريميا و ويضليفها إللى إطارهلا المرمعلَّ للنللوا خلال
عملية الت شفة ايمتماعية و وثلا وفقا ً لعادات وتقاليد ومعايير ممتمعه ( بدوي و1888ووص67ا .
ومما نبه يمكن للباحلث القلو ،ن اءعلرا

والعلادات والتقاليلد قلوا ين ،خالقيلة وقيميلة يتواضلع

عليها ،ب ال الممتمع وإن لو يشلاركوا فلَّ وضلعها و وركلو  ،هلا كيلر مكتوبلة إي ،ن قوتهلا فلَّ التلو ير قلد
تفوه تو ير القوا ين المكتوبة و فتقوو بض بط وت ظيو عالقات الممتمع وتعامالته و وركو شيوع الك ير من
اءعرا

والعادات والتقاليد النيفة كالتفاخر فَّ الم انبات ايمتماعية ( ،عراى و مآتو ا و وظهور

عة

نيفة مفادها ،ن مكا ة الفرد ليى بملا يحملله ملن قليو عظيملة بل تتحلدد مكا تله عللى قلدر َمالَل ُه ملن نللطة
رنللمية ،و امتماعيللة و ،و بمللا يملكلله مللن مللا ومللاه و وكمللا تللوحَّ بعللض اءعللرا
بالموق

المنتهين للعم بالدنتور والقوا ين واحترامها و كما تنود فَّ إطار اءعرا
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والعللادات والتقاليللد
والعادات والتقاليد

عقلية التمي الطبقلَّ بلين ففلات الممتملع ( فاءخلداو والمُهمشلينا كملا تصلفهو اءعلرا

يخضلعون ـ فلَّ

الغالب ـ ل ظاو قيمَّ محدد فَّ وامهلو ومكلا تهو ايمتماعيلة و وملا ثكلر و،م الله عوامل تلؤ ر عللى قليو
المواط ة ( كالعداللة ووالمنلاواة و والمنلؤولية و والتكلافؤ ا وتحل عد ملن تم لهلا فلَّ ،ب لال الممتملع و ويبقلى
اءم مرهون بال خبة المتعلمة فَّ الممتمع للمحافظة عللى الميلد ملن قليو المواط لة ووتغييلر القليو النليفة
التَّ تعوه ت ميتها فَّ إطار اءعرا

والعادات والتقاليد.

 -8العشيــرة والقبيلـــة:
فَّ الممتمعات العربية الماهلية و مورى حه ال بث ايمتماعَّ لمن يتحدى قيو العشيرة والقبيلة و
ويخالفهلا و فكا لت القبيللة ت بلث وتخللع اءفلراد الخللارمين عللى قيمهلا و،عرافهلا وتقاليلدها و فيتلرا الخليللع
القبيلة ليعيش طريداً و ي تحميه قبيلته و وي تحتض ه قبيلة كيرها و فَّ حين ،ن من يلت مون بقليو قبلافلهو
وعاداتها وتقاليلدها و،عرافهلا و يعيشلون فيهلا معل ين مكلرمين و يعمللون لخيلر قبيللتهو كلو تعمل القبيللة
لخيرهو( اءنمرو1887ووص383ا .
وقد ظهر بشك واضح وبار مع ى الوطن والوط ية و من خال و يقة المدي ة حيث يتناوى فيه
مميع ال اى من كير ظر إلى ايحناب واء ناب والعصبيات والعقافد ( الشعيبَّ و2335ووص142ا .
وقد احتفظ دنتور المدي لة للقبيللة بشخصليتها وولك له قل م هلا اختصاصلاتها كوحلدات قبليلة إللى
الدولة و وإن ،بقى لها ك ما من شو ه ،ن يحفظ على ال اى الروابط بي هو و وءن ظاو القبيلة والعشيرة لو
يكن شراً كله فما كان مفيداً ،بقت عليه الدولة كإكا ة الملهو

ـ م الًـ وك ما كلان يتعلارض ملع اي تملال

ايمتماعَّ المديد ا نتغ ت ع ه و بثته و كالعصبية وال ورـ م ال ـو كما تركت رؤنال القباف والعشلافركما
هو ولو يح محلهو موظفون دي يون (الشعيبَّ و 2335ووص74ـ 75ا.
والمالحظ ،ن من ،بر القيو التَّ ي الت تمارنها القبيلة هَّ قيو التعصب و وهلو ثللا ايعتقلاد
الباط الثي يدفع المرل ليحتكر ل فنه ،و لعشيرته ،و لقبيلته الحقيقة والفضيلة ويحرو كيره م ها .ومن ه ا
فالتعصب يفرض على صاحبه انتبعاد فضلاف اآلخلـرين وإ كارهلا و" والفلره بلين التعصلب وايعتل ا
بال فى الثي هو شعور مشروع و ،ن المعت ب فنه ي يب َّ تمميده ل فنه ،و قبيلته ،و عشليرته حتملا ً عللى
 ،قاض اآلخــرين ب قد يعتر

لهو بالفض مع توكيده لفضله هو ،يضاً" ( كرياو1899ووص89ا .

وقيو اء ا ية الطفيلية والفناد هَّ قيو مماعية وإن كا ت متمهة إلى الداخ و بمع ى ،ن الفرد على
الركو من تشوقه للتخلص من القيود والضغوط اءنرية والقبلية التنلطية إي  ،ه يظ مرتبطلا ً بونلرته ،و
عشيرته ،و قبيلته على حناب وط ه و ومصالح هثا الوطن و فيظ بانتمرار يحابَّ ما هو علافلَّ وقبللَّ
على ما هو وط َّ وقومَّ  .وواضح ،ن هثه القيو الفردية والمماعية و تتمه ضد حركة الممتمع وتقدمله
فَّ ك ير من اءحيان و كما تشك الفرد نلبيا ً  ،ا يا ً يدير ظهره لقضلايا ممتمعله ومملاهير هلثا الممتملع و
شعاره الم

القاف "  ،ا و،خَّ على ابن عمَّ و و ،ا وابن عمَّ على الغريب" ( اهرو1896ووص44ا .
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و،ن ويل الفرد العربَّ لألنرة والعشيرة وا لقبيلة ي يق فَّ ك ير من اءحيان عن ويفه للدين  .وملا
ا اءمر قافما ً حت ى فَّ القرن( الخامى عشر الهمري ا القرن الواحد العشرين ركو التغيير ايمتماعَّ
والنيانَّ وايقتصادي فَّ الممتمعات العربية.
إن قيو العصبية القبلية والمحاور التَّ تفر ها لو تكن تصلح بحا لال تقلا ملع المنللو المديلد فلَّ
عصر الرنو ـ صلى هللا عليه ونلو ـ و ءن هثه القيو واللويلات ي تنلمح ،بلدا بتونليع شلبكة العالقلات
ايمتماعية إلى ما ورال دافرة الويل القبلَّ وتعتبر ،ولفا الثين يقيمون خارج اللدافرة القبليلة (،ما لبا ي
ويل يربطهو بممتمع القبيللة و وللثلا شل َّكلت هلثه القليو واللويلات العصلبية عقبلات ضلخمة ،ملاو تطبيله
روابط الدافرة العالمية التَّ اتص

بها الممتمع اإلنالمَّ المديد و و ،رت تو يراً نلبيا ً فلَّ منلتقب اءملة

المنلللمةو وحالللت دون تطورهللا و ضللج مؤننللاتها و وحللين كا للت قلليو العصللبية القبليللة هللثه تضللطر إلللى
التعلايش ملع قلليو اإلنلالو العالميلة كا للت تر ِّكل علللى اءشلكا دون اءعملا وعلللى الشلعافر الفرديللة دون
المظهر ايمتماعَّ للعبادة و وت فه القيو اإلنالمية لدعو ويلاتها العصبية (الكيال َّ و1889ووص187ا.
وتبقى ال ظرة اإلنالمية للعشيرة والقبيلة هَّ ال ظرة المتوا ة المعقولة و فتلرا العشليرة والقبيللة
تقومللان بكل اءدوار الممتمعيللة يمعل م همللا دولللة داخل الدولللة و كمللا ،ن نلللبها كل مقوماتهللا ومحاولللة
طمنها يفقد الممتمع ركي ة هامة فَّ إدارة شؤو ه الخاصة فلَّ إطلار الشلون العلاو للممتملع و والواقلع ،ن
تو ير العشيرة والقبيلة ،مر ي مفلر م له فلَّ إطلار الب يلة القبليلة القافملة و فالعصلبية و واء ا يلة و والتعلالَّ
القبلَّ و وظاهرة ال و رو ..الي قيو نيفة تحد من ا تشار القليو العظيملة كاإلخلال و والتعلاون و والمنلاواة و
وايحتكلللاو إللللى الدنلللتور والقلللوا ين و وإكا لللة الملهلللو

و والشلللهامة و والكلللرو و وعلللدو الرضلللا بلللالظلو

واينللتبداد و والتبعيللة المنلللوبة اإلرادة لكبيللر العشلليرةو،و لشلليي القبيلللة و ،و كيللره و وهللثا ه لو التوملله
الصللحيح الللثي يرفللع مللن منللتوى العشلليرة والقبيلللة ويخرمهللا مللن حالللة التعصللب واي غللاله إلللى رحابللة
المفهوو اإلنالمَّ العظيو{ ياايها ال اى إ لا خلق لاكو ملن ثكلر و ،لى ومعل لاكو شلعوبا َ وقبافل لتعلارفوا إن
،كلرمكو ع للد هللا ،تقللاكو إن هللا عللليو خبيللر } [الحمللرات  ] 13 :فت ملو وتمللارى فيهللا قلليو المواط للة التللَّ
تعتبر من صميو قيو اإلنالو العظيمة .

ثالثاً :العــوامل التربوية :
يقصللد الباحللث بالعوام ل التربويللة مملللة التللو يرات القيميللة ـ وعي لا ً وممارنللة ـ المقصللودة وكيللر
المقصودة التَّ تحد ها ونافط التربية من ،نرة و ومدرنة و ومماعة ،قران و ومعلو ووكثا عام الم اهج
التعليمية فَّ الفرد فت مَّ قيمه و،و تعدلها وتغيرهاوويمكن للباحث بنط ثلا على ال حو التالَّ:
 -9األسرة  :اءنرة العربية عامة ،نرة ماهلة ،و ،ميَّة و وإن كا لت متعلملة ـ ،ي اءنلرة مم للة فلَّ
اءب واءو ـ فإ ها تعا َّ ملن ،ميَّلة فلَّ فكرهلا وتومهاتهلا وقلدرتها عللى التحضلرو كملا تعلا َّ ملن مهلهلا
بوظاففها حيا ،ب افها و في شو الطف العربَّ المنلو يحم مظاهر تلا اءميَّة فَّ قيمه و،خالقله ونللوكه و
ومعامالته واهتماماته و فالمعامالت اءنرية ك يراً ما تقوو على القنوة والع
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و واإلحباط والتو يب و ب

علللى الشللتو والنللب بولفللاظ ي تليلله باإل نللان الللثي كرملله هللا و فيظهللر ثلللا خللارج اءنللرة فللَّ المدرنللة
والممتملللع حتلللى تصلللبح تللللا اءخطلللال ملللن الظلللواهر المُميِّللل ة للممتملللع و بحيلللث يصلللعب عالمهلللا
( محموب و 1895ووص119ا.
وقد ،شار العديد من الدرانات إلى ،ن الشباب اللثين يعيشلون فلَّ ،نلر مفككلة ومهلهللة ومهل و ة
يعا ون من المشكالت العاطفية وايمتماعية وبدرمة ،كبر من الثين يعيشون فَّ ،نر نوية وعاديةو تقلوو
علللللللللى ،نللللللللاى المحبللللللللة والمللللللللودة وايحتللللللللراو المتبللللللللاد واءمللللللللن والطمو ي للللللللة واينللللللللتقرار
( قظاو و 1898ووص52ا .
ففَّ اءنرة يتلقلى الطفل ،و درى علن الحله والواملبو والصلواب والخطلوو والحنلن والقبليحو
والمركوب فيه والمركوب ع ه و وما يمو وما ي يمو و وما يمب ،ن يفعله وما يمب عليه ،ن يتم به
ولماثا يتم به ووكي

يحو رضا المماعة وكي

يتحاشى كضبها ونخطها عليه و فاءنرة هَّ من يم ح

الطفلللللللل ،وضللللللللاعه ايمتماعيةووتحللللللللدد للللللللله م للللللللث البدايللللللللة اتماهللللللللات نلللللللللوكه واختياراتلللللللله
( دياب و1893وو ص 344ا .
وتعد اءنرة من ،هو ع اصر الت شفة ايمتماعيلة بصلفة عاملة والت شلفة عللى قليو المواط لة بصلفة
خاصللة ويعللود ثلللا لعللدة ،نللباب م هللا  :الصلللة الدافمللة والتللو ير المبكللر ،و المباشللر علللى الطف ل و حيللث
التفاع بين الطف واءنرة ،شد ك افة و،طو

م اًو وتعتبر فترة ما قب المدرنة من ،هو الفترات المؤ رة

فَّ تشكي مالمح شخصية الطف المنتقبلية وتحديد معالو قيمه و نلوكه ايمتماعَّ و والثي يؤ ر بالطبع
على قيو المواط ة لديه (إنماعي و 1896وو ص 268ا .
وما يؤ ر على اءنرة يلؤ ر بالتلالَّ عللى اءب لال و فالعولملة التلَّ هل غ ت العلالو بنلرعة إيقاعهلا و
 ،رت على تمانا اءنرة وبر ت إلى النطح ظاهرة الطاله والتفكلا اءنلري واللثي ملن ،هلو مظلاهره
فقدان اءنرة المت ايد لقدرتها على اينتمرار كمرمعية قيمية و،خالقية و وثلا بنبب تعدد مصلادر القليو
وقَّ مقدمتها اإلعالو المرفلَّ و فا هلار ظلاو القليو فلَّ اءنلرة وفقلد قدرتله عللى توميله تصلرفات اءب لال
بحيث لو تعد القيو تم

إطاراً مرمعيا ً خص به  ،فن او مما ،دى إلى انتباحة القيو وظهور  ،مة المفارقة

القيمية و،صبح الفرد مصابا ً بمرض فقدان الم اعة القيمية المكتنبة (عق و 2336ووص121ا و وإن كان
التفكا اءنري و وظاهرة الطاله و يرمعان ،يضا ً إلى فشل  ،ظملة الحكلو فلَّ النيانلات الت مويلة و وملا
رل لت إليلله منللتويات المعيشللة مللن تللدهور و دفعللت المللر،ة إلللى العم ل خللارج البيللت بللدون اهتمللاو ملحللوظ
بمنؤول ياتها العديدة و وكثا  ،ر ( اءمِّية ا على المر،ة ،و الرم فَّ نول اختيار ك من الل وج وال وملة
و وكياب إعدادهما للحياة ال ومية واءنرية و ونيادة العقليلة الثكوريلة و واءبويلة التلَّ ي تعطلَّ ،هميلة
تثكر لموافقة ال نال على ال واج و حوها من العوام .
وإثا كا ت اءنرة تعم على اينتمرار المادي للممتمع بإمداده بوعضال مدد عن طريه الت ان و
و تحفللظ كيا لله العضللوي و فإ هللا تتللولى ،يض لا ً اينللتمرار المع للوي لهللثا الممتمللع وثلللا بتوصللي قيملله و
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ومع ايير نلوكهو واتماهاتهو وعوافده وطرافقه ع د ،طفا هثا الممتمعو وبهثا تحفظ كيا ه ال قافَّ (ع مان
و 1896وو ص62ا .
وهثا يؤكد ـ بما ي يدع ممايً للشا ـ ،ن اءنرة التَّ هَّ ،ناى اإليماد المادي للفرد و هَّ ،يضا ً
،ناى اإلعداد المع وي له و بما تحمله كلمة مع وي من معان وانعة و وهثا مصداه لقو رنول ا ـ صلى
هللا عليلله ونلللو ـ { ك ل مولللود يولللد علللى الفطللرة و فللوبواه يهودا للهو ،و ي صللرا هو ،و يممنللا ه ( } ...
البخاري و ج3و 2333و و ص953ا و وهثا يؤكد  ،ه كلما ادت الروابط اءنرية وعوام ايتصا بين
،فراد العافلة كلما اد تو ير العافلة فَّ ب ال وكرى وت مية قليو المواط لة للدى ،ب افهلا و َف َيصِ ل ُ الطفل إللى
رضا والديه من خال تقب القيو التَّ يؤم ان بها و والتحلَّ بما يريدان .
معي ة من الت شفة اءنرية و

وقد ربط بعض الباح ين بين برو الشخصية ايمت الية وبين ظرو

فالشخصية ايمت الية كما تقررها بحو هو هَّ وليدة لفلرع معلين ملن الت شلفة ي لتظو ،نللوبها عللى محلاور
تقليدية لها فَّ الغالب شيوعها وقبولها ايمتماعَّ ( حنينو 1891ووص71ا .
ويصده بثلا قو الشاعر العربَّ :
وي شو اشئُ الفتيـــان في ـــا

على ما كان َع َّودَ هُ ،بــــوه

إن لألنللرة دوراً كبيللراً فللَّ ت ميللة قلليو المواط للة و" وهللثا يتوق ل

علللى ،نللاليب التربيللة اءنللرية

وعالقللة اآلبللال باءب للال و والمنللاحة المتاحللة داخ ل المحلليط اءنللري للحللوار الللديمقراطَّ حللو القضللايا
المختلفة و وت مية قدرة اءب ال عللى ال قلد وإصلدار اءحكـلـاو و هلثا باإلضلافة إللى اللغلة التلَّ يتحلدث بهلا
الوالدان عن قضايا الممتمع وإ ما اته" ( مكروو و 2334وو ص371ا .
وفَّ عاقبلة اءملر ينلتطيع الباحلث ،ن يؤكلد ،ن طبيعلة التفلاعالت ودي اميتهلاو" تللا التلَّ تتفاعل
داخ اءنرة عام ملؤ ر فلَّ إكنلاب اءب لال قيملا ً بعي هلا و كملا ،ن مركل اءنلرة و وحممله ايمتملاعَّ
وايقتصادي يؤ ر بالدرمة فنها وربما ،ك ــر" ( اهر و 1896ووص67ا .
ويرى ( نترود با ا ،ن اءنرة تقوو بدورها كونيط هلاو و،نلاى بلين ال قافلة والفلرد ملن خاللله
يتحقلله كللرى القلليو فللَّ فللوى اءب للالو وعلللى الللركو مللن إمكا يللة ومللود بعللض المللؤ رات اءخللرى :
ايمتم اعية وايقتصادية والدي ية والنيانية و التَّ من شو ها ،ن تومه قيو اءفراد و فإن هثه الملؤ رات ي
تؤدي دورها كما يقو (إ مل ا "إي من خلال مرورهلا بلدافرة اءنلرة "( حنلين و 1891ووص6ا ووإن
كا للت الفلنللفة الماركنللية تقللوو علللى هللدو اءنللرة ء هللا تحللتفظ (بمر ومللة ا التملللا و ويخ َّيل للباحللث ،ن
كالو(إ مل ا مال فَّ معرض ال قد للدور اءنلرة فلَّ الحل ِّد ملن ا تشلار الفلنلفة الماركنلية ي فلَّ معلرض
المدح و ومال انتشهاد الباحلث بهلثا القلو إلدراكله صلواب هلثا القلو إثا للو تحكمله ،يديولوميلة مخالفلة
لفطرة هللا التَّ فطر ال اى عليها و ولهثا يمكن التوكيد على ،ن القليو التلَّ تنلود طلاه الممتملع العلريض
إ ما ت فث إلى اءفراد من خال التوقعات التَّ تنود طاه العافلة وتحكو بالتالَّ الم تمين إليها و فمن خال
هثه التوقعات ومن خال محاولة الوفال بها ينتوعب اءفراد قيو ال قافة العامة .
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والطف الصلغير ي ظلر بلالك ير ملن ايهتملاو إللى تصلرفات ،بويله وإخوتله و بقيلة ،فلراد ،نلرته و
ويغللب عليله ايعتقللاد بصلوابها وخيريتهللا و وهلثا يمعللله يتشلرب القليو التللَّ تقلوو عليهللا تللا التصللرفات
وتعبر ع ها و كما يمعله يصو نلوكه وعالقاته على م الها ( ب غكار و 2333وو ص28ـ33ا ووهلثا يؤكلد
،همية الن وات النت اءولى من حياة الطف فَّ رنو معالو شخصليته المنلتقبلية و والتلَّ يقضليها كلهلا ـ
كالبا ً ـ مع ،نرتهو فتتكون فَّ الطف عواط
الطف

الويل للوطن عن طريله شلعوره بلالويل لألنلرة و ويوخلث

ظرته للحياة من البيت نوا ًل كا ت تفاؤيً ،و تشاؤماً.
يقلللللو (مونللللللين بيتلللللر ا ، ":ن اآل بلللللال بال نلللللبة ءطفلللللالهو ،عظلللللو و،هلللللو مصلللللدر للقللللليو"

( مكروو و 1897ووص239ا .
وع دما تنود فَّ اءنرة القيو اينلتبدادية تضلع

قلة الملرل بثاتله و وتهلون ملن انلتقالليته و فيقلوى

اعتمللاده علللى الغيروويللثعن ءي نلللطة ،قللوى م لله ،و ،كبللر م لله ن ل ا ً و كمللا تتصللاعد ع للده روح الثلللةو
والمنللك ة ووالخضللوع للللرفيى  .ويصللبح شللعار الفللرد "  ،للا ،و الم صللاعين ورخللـر العاصللين " ،ي  ،لله
يطيعو فهو ،و من يطيع اءوامر ورخـرمن يخالفها فليى له ر،ي ( اهرو1896ووص42ا .
وقد يحظ ( َّ
الطحان و 1896وو ص13ا ،ن علدو اعتلرا اآلبلال ،ن ،ب لالهو ي تملون إللى مرحللة
م ية مختلفة فَّ قيمها و ظمها عن المرحلة التَّ شووا فيها قد ي يد من حدة مشلكلة الصلراع القيملَّ وي
نيما و،ن اآلبال يريدون من ،ب افهو ،ن يحملوا الويل آلرافهو وقيمهو وي كرون علليهو الخلروج ،و إضلافة
المديد .
وفَّ ضول ما نب ه يرى الباحلث ،ن اللدور الملؤ ر والكبيلر اللثي تؤديله اءنلرة فلَّ التوعيلة بقليو
المواط ة وممارنتها يتوق

على عوام تؤ ر على اءنرة ثاتهلا و فالمنلتوى التعليملَّ لألبلوين و ودخل

اءنرة ومنتوى معيشتها و والحَّ الثي تعيش فيه و واتصا اءنلرة بالمدرنلة لتتبلع اللوعَّ والممارنلة
لق ل يو المواط للة وو للوع العالقللة القافمللة بللين ،فللراد اءنللرة و عوام ل ثات تللو ير كبيللر فللَّ تع ي ل الللوعَّ
والممارنة لقيو المواط ة فَّ حا ايمابية تلا العوام و ،و حصو الترامع واي خفاض لهلثا التلو ير فلَّ
حا نلبية تلا العوام و ب قد يحدث التو ير العكنَّ فَّ هدو قيو المواط ة والت كر لها .

 -4جمـــاعة األقران :
مماعة اءقران  :تلا المماعة التَّ تتكون من ،عضال يمكن ،ن يتعام ك م هو مع اآلخــر على
،نللاى مللن ال د َّيللة والمنللاواة و ونللوال كا للت هللثه المماعللة تتكللون مللن ،طفللا ،و مللن راشللدين فللإن اءمللر
متشابه من احية ،ناى التعام والتفــاع و وهو ال ديَّة و المناواة و ومن احية ملا تؤديله هلثه المماعلة
من وظاف

ءعضافها( ع مان و 1896وو ص89ا .

ويتو ر الفرد بمن حوله كما يتو ر بما حولله ملن بيفلة يعليش فيهلا و و،نلرة ي شلو فيهلا و وللثلا شلبه
الرنلو ـ صلللى هللا عليله ونلللو ـ { م ل ملليى الصللالح والنللول وكحامل المنللا و و للافي الكيروفحامل
المنا إمَّا ،ن يُحْ ثياو وإمَّا ،ن تمد م ه ريحا ً طيبةوو افي الكير إمَّا ،ن يحره يابا وإ غما َ ،ن تمد م ه ريحا ً
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خبي ة } ( البخاري وج 4و 2333و و577ا و فكالهما مؤ ر فَّ صاحبه و واإل نان بطبعه مقلِّد ءصدقافه
فَّ نللوكهو ومظهلرهو وملبنله و و فمعاشلرة اءبلرار والشلمعان تكنلب الفلرد قليمهو وطبلاعهو ونللوكهو
وبي ما تكنب معاشرة الم حرفين الفرد قيمهو وا حرافهو و،و تق عب َ ا حرافهو .
وتشير الدرانات إلى ،ن لألصدقال تو يراً على تصلرفات وقليو الطفل المنلتقبلية وي ت حصلر فلَّ
نلللوا ،و قيمللة واحللدة ب ل تشللم كافللة  ،للواع القلليو والنلللواو كالنلللوا العللدافَّ ،و النلللمَّو ،و اءما للة
واإلخلللللللالصو ،و التمنلللللللا بلللللللالقيو والعلللللللاداتو ،و القيلللللللادة والمشلللللللاركة بال شلللللللاطات ايمتماعيلللللللة
( ظاهر و 1895ووص33ا .
وتعتبر مماعة اءقران بم ابة مدرنة خاصة بالفردو يتعلو فيها كي

يكتنب قيو ومعلايير النللوا

الخاصة به و ومعهو تكون الفرصة للتعام مع ،فراد متناوين و فهو ي مو من خال عالقاتله باآلخـلـرينو
وايعترا

بحقوقهوو ومراعاتهاو كما يتعلو كي

ومن الطري

ينتق عن الوالدين ويب َّ شخصية منتقلة .

،ن (دايف ا وضغح من خال بحث لهو ،ن اءصدقال (مماعة اءقران ا لو يكن بي هو

تشللابه كبيللر فللَّ اء شللطة المفضلللة لللديهو ومللع ثلللا فقللد عل َّدلوا مللن  ،شللطتهو المفضلللة ليتوافقللوا مللع مللن
يحبو هو من ،صدقافهو و مقار ة بالتشابه الثي يكون بين كير اءصدقال و وقد فنغر ثللا بلون ال لاى للديهو
حامة فنية إللى ،ن يشلبهوا ملن يحبلو هو ويقلدرو هو و للثلا ينلعون إللى التشلابه إملا بتعلدي ايتماهلات
والقيو تعديالً فعليلا ً و ليتشلابهوا ملع ملن يحبلو هو و ،و تقليل قلدرتهو عللى إدراا ايخلتال

بيل هو و ولكلن

ال وع اءو ،قرب لدواو الصداقة من ال ا َّ( وهبَّ و 1884ووص42ـ43ا.
وقد ثكر ( الشيبا َّ و 1873ووص112ـ  113ا ،ن تو ير مماعلة اءقلران قلد يفلوه تلو ير الم ل
والمدرنة فَّ ممايت تشرب القيو والنلوا ايمتماعَّ للشبابو خاصلة فلَّ الفتلرات اءوللى ملن مرحللة
المراهقللة و تلللا الفتللرة التللَّ تك للر وتنللرع فيهللا التغيللرات المنللمية و وتقتللرن بللبعض صللعوبات التكي ل
ال فنَّ وايمتماعَّ و مما ي معل الشلباب يلملو فلَّ ك يلر ملن اءحيلان إللى ملن هلو فلَّ م ل نل هو إليملاد
التفنيرات المق عة لتللا التغيلرات والظلواهر التلَّ تطلر ،عليله فلَّ هلثه الفتلرةو والتلَّ قلد يملد حرملا ً فلَّ
م اقشتها مع والديه ومدرنيهو والكبار الراشلدين المحيطلين بله و وهلو فلَّ ا تمافله إللى مماعلة اءقلرانو
يرى ف يها الم اخ الم انب للتدريب على الحلوارو والم اقشلةو والمهلارات والعالقلات ايمتماعيلة و ويشلبع
من خاللها ك يرا ُ من حاماته ال فنية .
وع دما ينعى الفرد إلى مماعة اءقران و ويكافح فَّ ت بيت مكا ته فيهلا ويتب لى قيمهلا ومعاييرهلا
وم لهللا النلللوكيةو فه للا تبللر ،هميللة وخطلل ورة هللثه المماعللات فللَّ تشللكي اء مللاط القيميللة والنلللوكية
ءعضافها وخاصة فَّ تلا الممتمعات المتقدمة التَّ ا صرفت فيها اءنرة عن ك ير من وظاففها المتعلقة
بالت شفة( الخشاب و 1871ووص22ا .
ويتو ر نلوا الفرد ك يراً بالعادات والقيو والتقاليد وايتماهات التَّ يتص

بها ،صدقاؤه و،قرا ه و فَّ

النللن التللَّ يتفاعلل معهللو كشللل ومماعللات فللَّ الشللارع و ومماعللة اءقللران شللك مللن ،شللكا الحيللاة
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ايمتماعية تتمي بو ها تممع ،فراد الففة فَّ حالة من التوافه الموضوعَّ وايهتمامات المشتركة والتفكير
المشترا( الخشاب و 1869وو ص328ا .
وعليه مد ،ن مماعة اءصدقال تع عد مصدراً من مصادر الضبط ايمتماعَّو فهَّ التَّ تدفع الفرد
إلى تم

قيو الممتمع الكبير لكنلب رضلا اءصلدقالو إي  ،له فلَّ بعلض اءحيلان تعلد مماعلة اءصلدقالو

مصدراً من مصادر اي حرا

إثا لو ُيحنن المرل اختيار ،صدقافه.

وقد اقش(ميروى ا عدداً من البحوث وا تهى إلى  ،ه "كما ت مح مماعلات اءقلران فلَّ قل قليو
متمي ةو فإ ها ت مح ،يضا ً فَّ ترنيي قيو نافدة"( حنين و 1891وو ص63ا.
كما ،ن مماعة اءقران تقوو بتصحيح ،ي ا حرا

فَّ نلوا ،عضافها لما تتمي بله ملن موامهلة

وعملله و فهللثا كللله يعطيهللا قللوة الضللو وايحتللوال ءعضللافها فتشللبع حامللاتهو لال تمللالو وثلللا بإكنللاب
،عضافها روح (المماعيةا وتناعدهو على اينتقال ( وهبَّ و 1884ووص43ا .
ول مماعللة اءقللران بمللا تم للله مللن قافللات فرعيللة يحللددها العمللر ال م للَّ ثات ،هللدا

واهتمامللاتو

وحامللات محللددة تللؤدي دوراً تربويلا ً هاملا ً فلَّ تللدعيو القلليو التللَّ ينللعى إليهللا الممتمللع  .فتكوي هللا ينللمح
بإمكا يللة الحللوار دون خللو

،و خشللية مللن نلللطة مللا وكمللا ،ن تقللارب النللن والمنللتويات ايمتماعيللة

وايقتصادية يكون عامالً ،نانيا ً فَّ تكلوين قليو مشلتركة تومله نللوكيات كل اءقلران  .وملن ه لا كا لت
،همية ايهتماو بهو كممموعات تشارا فَّ كرى القيو وب افها ( اهرو 1896وو ص67ـ 69ا.
وتنللاعد مماعللة اءقللران فللَّ ت ميللة ايعتللرا

بحقللوه اآلخللـرين ومراعاتهللا  .وتعتبللر مماعللة

اءقللران و وخاصللة مماعللة اللعللب و الونللط اءم ل لت ميللة اإلحنللاى بللاآلخرين فللَّ المماعللة وبحقللوقهو
وبايلت او بالحدود والقواعد المشتركة و ،و ت مية ،خاله التعاون كما نلماها (بياميلها  .كملا تقلوو مماعلة
اءقران بتصحيح التطر

،واي حرا

فَّ النلوا بين ،عضافهاو وهَّ تحقه هثا بما لها من ضغط على

،عضافها هو فَّ الواقع ،قوى من ضغط ،ي فرد خارج المماعة ( ع مانو 1896وو ص136ا.
ويتضح للباحث الدور الثي تقوو به مماعة اءقران للوعَّ بقليو المواط لة وممارنلتها و و،ن ثللا
يحتاج إلى دور رخر يقوو به الممتمع لتوميله هلثا التلو ير ملن خلال مشلاركات وتوميهلات تخلدو الما لب
اييمابَّ فَّ الوعَّ والممارنة لقيو المواط ة و كمشاركة اءقلران فلَّ رحلالت مخططلة يكتنلاب ال قافلة
والمه لارة وومشللاركتهو فللَّ ،نللابيع المللرورو وموانللو التشللمير ووقواف ل محللو اءميللة و ومشللاركتهو فللَّ
مظلللاهرة نيانلللية نللللمية ،و فلللَّ صلللحيفة ممتمعيلللة ،و مدرنلللية و ومشلللاركتهو فلللَّ التوعيلللة بالهُويلللة
ووخصوصيات ال قافة ..الي كما يمب توميه مماعة اءقران إللى علدو المشلاركة فلَّ المواقل

الع يفلة ،و

اإلخال باءمن العاو و وعدو مشاركتهو فَّ تضييع اءوقات فَّ ،شكا النلوا الهادو للثات والقيو .
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 -8المــدرســة :
ي يمكن ،ن تكون المدرنة محايدة إ ال المنؤولية ايمتماعية و ءن ت ميتها للقيو ـ وعيا ً وممارنة
ـ م ل ي يتم  ،من منؤوليتها تماه الممتمع عامة و و،ب افها الطلبة الثين تشلارا فلَّ تكلوي هو خاصلة (
ع مان و 1896ووص66ا .
يقو (مون ديوي و 1866ووص31ا  ":إن المدرنة ي يمكن ،ن تكون إعداداً للحياة ايمتماعية
إي إثا قدمت من داخ

فنها ظروفا ً مما لة للحياة ايمتماعية" وبمع ى ،ن الطالب يعَّ قيو

المواط للة ويمارنللها داخ ل المدرنللة وق ب ل ،ن ي تق ل لممارنللتها فللَّ طللاه ممتمعلله الكبيللر و حيللث
والمدرنة فَّ ك ير من ،حوالهلا صلورة مصلغرة للممتملع وفلإثا كا لت فلَّ ممتملع علملا َّ فعليهلا ،ن تعل َّد
الطلبة للمواط ة فَّ ممتملع علملا َّو وإثا كا لت فلَّ ممتملع إنلالمَّ فعليهلا ،ن تعل َّد الطلبلة للمواط لة فلَّ
ممتمع إنــالمَّ( مكرووو2335ووص232ا.
وقد  ،بتت بعض الدرانات ،ن المعرفلة التلَّ تقلدمها المدرنلة لألفلراد تنلاعد عللى المشلاركة فلَّ
قيادة الممتمع كقيمة من قيو المواط ة و فهَّ كمؤننة تقدو فَّ رن واحد المعرفة والقيو التَّ تب ها وتضفَّ
عليها طابع الشلرعية و وملن لو فلينلت المدرنلة مملرد ونليط ل شلر المعرفلة والقليو و ،و مكلان يلتو فيله
ايتصا بين رليات المعرفة و ب هَّ ضمن وناف التعبيلر علن (اءيلديولومياا النلافدة لمضلمون الصليغ
النيانية لل ظاو القلافو ( فلرجو1895ووص138او هلثا فلَّ حلا كلون ال ظلاو القلافو مشلبَّع بلالقيو العظيملة
وعلى ر،نها قيو المواط ة و ،ما إثا كان هثا ال ظاو مشبَّع بآليات اينتبداد والقمع والتوارث و فإ هلا تخلدو
هثا ال ظاو وتعيد إ تامه وفه الرؤية التَّ يريدها هثا ال ظاو .
ويللرى ( لطفللَّو 1898وو ص41ا ،ن المدرنللة قللادرة علللى تحقيلله وإحللداث التغييللرات اإليمابيللة
المرموة من طلبتهلا و ء هلا تمللا الخاملة البشلرية التلَّ ُتشل َك م هلا اءميلا الصلاعدة و والتلَّ هلَّ عل َّدة
الممتمع فَّ حاضره ومنتقبله و و،يضا ً يقلع عليهلا العلبل اءكبلر فلَّ ترمملة فلنلفة الممتملع إللى نللوا
إيمللابَّ و يللوتَّ عللن طريلله توصللي هللثه الفلنللفة فللَّ فللوى ال اشللفة بمللا تغرنلله فلليهو مللن قلليو واتماهللات
ومبادئ و ومن و فهو يرى  ،ه يمكن ت مية قيو المواط ة لدى طلبة المدارى عن طريه :
 1ـلل إتاحللة الفرصللة لممارنللة دورهللو فللَّ الممتمللع و وت ميللة وتقللدير المنللؤولية و ومعرفللة الحقللوه
والوامبات .
 2ـ تعويدهو التفكير ال اقد و الثي يناعدهو على ال ظرة الموضوعية لمشكالت الحياة .
3ـ تعلو الطلبة ب ال وظيفة الحكومات المحلية والقومية و،همية المشاركة الفعالة فَّ الممتمع .
وفَّ خطاب (مون بيلتن ا و يلر الدوللة للتربيلة فلَّ إ ملتلرا وويلل علاو 1884و ،كلد فيله ،ن كل
مدرنلللللللة يملللللللب ،ن تعكلللللللى روح الشلللللللعب كملللللللا تحلللللللددها ممموعلللللللة ملللللللن القللللللليو المشلللللللتركة
( مكرووو2335وو ص183ا .
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وللللللثا فلللللإن" الونلللللافط التربويلللللة اءخلللللرى تكمللللل دور المدرنلللللة وي تقلللللوو بلللللديال ع هللللللا"
( مكروو و2334و و ص 13ا .
وع دما مالت فكرة التعليو اإلل امَّ و إ ملا ملالت عللى ،نلاى ،ن المواط لة وقيمهلا فلَّ عصلر ا
الحاضر تنتل و قدراً مشلتركا ً بلين ،ب لال اللوطن الواحلد ملن المفلاهيو والمعلار

والمهلارات وايتماهلات

والقللليو فم للل هلللثا القلللدر المشلللترا هلللو اللللثي يُينلللر نلللب ايتصلللا والتواصللل بلللين ،ب لللال الممتملللع
( ،حمد و 2336ووص41ا .
ف قافة المدرنة م الً قد تتخطى ايختالفات الطبقيةو والدي يلةو والمثهبيلةو بلين الطلبلة وتعمل عللى
دممهو فَّ قيو واتماهات و ،ماط نلوا معي ةو يناعدها فَّ ثلا الخبرات اءكاديمية.
والوظيفللة ايمتماعيللة الرفينللة للمدرنللة هللَّ انللتمرار قافللة الممتمللع ودوامهللا و وثلللا بللون تي ِّن لر
ءطفا الممتمع و اشفته امتصاص وتم ل قليو ثللا الممتملع واتماهاتله ومعلايير النللوا فيله و وتلدربهو
عللللى ،نلللاليب النللللوا التلللَّ يرتضللليها هلللثا الممتملللع فلللَّ المواقللل

والم انلللبات ايمتماعيلللة المختلفلللة

(ع مان و 1896وص79ا .
وهثه مي ة ايمابية للمدرنة وعيب فَّ الوقت فنه وفحين تعم على دمج ،ميالهلا فلَّ إطلار قليو
محددة قد تكون هثه القيو ايمابية ـ وه ا تظهر مي ة المدرنة ـ ،و نلبية وهثا يؤخث كعيب على المدرنلة
و حيث  ،ها فَّ ـ ،حيان ك يرة ـ تكرى قيو ومفاهيو تق

حافالً دون ت مية الممتمع ورقيه .

كمللللللا ،ن المدرنـةللللللـ ،حيا اللللللـ تقللللللوو بعكللللللى الللللللدور الم للللللوط بهللللللا و ففللللللَّ تللللللافج درانللللللة
(الم وفَّ و 1899ووص  133ا ومد ،ن المدرنة تغثي قافة الطاعلة والخضلوعو فلَّ حلا تربلى الطفل
علللى اإلثعللان لكافللة رمللو النلللطة و فيصللبح مللن للو إ نللا ا ً وديع لا ً ينللمع ويطيللع دون م اقشللة و يللوبى
العصيان ويكره المعارضة و ويؤ ر اينتكا ة على الرفض.
وحنللب ر،ي ( مكللرووو1897ووص 216ا ي بللد للمدرنللة ،ن تقوو"بللدورين فللَّ رن واحللدو حيللث
يرتبط الدور اءو بالتعر

على قيو الطلبة و ويرتبط الدور ال ا َّ بتوضيح طبيعة هثه القيو فَّ عالقاتها

بم ظومة القيو واءخاله اإلنالمية وومن و يتحقه كما الوظيفة الخلقية للمدرنة .
وع للدما قالللت ( اديللة عبللد الم ل عو و 1889ووص64ا":بللون المدرنللة هللَّ الحصللن الحصللين ،مللاو
الضغوط التَّ تعترض قيو الفرد والممتمع" لو تماو الحقيقة و ءن م اخ المدرنة يمب ،ن يتضمن رؤية
واضحة للقيو النافدة بداخلها و وقيو الممتمع خارمها .
والطالب يتو ر بما يحص داخ المدرنة ملن مواقل

و،حلداث حتلى وللو رفضلها ،و رفلض بعضلا ً

م ها و فتو ره حاص ي محالة إيمابا ،و نلبا ً .
وبالتوكيد تنتطيع المدارى ،ن تعلو طلبتها قيو المواط لةو والقليو الديمقراطيلة التلَّ تنلاعد فلَّ ب لال
اءمة و والتَّ تتم

باحتراو ال اى و واحتراو قدنية الحياة و وحه ال ل اع ،ملاو القلا ون و وحله المنلاواة

لك ال اى و فالقيو وال ُم
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بشك

نقَّ للطاللب و وبالتلدريب و فالملدارى يملب ،ن تقلوو بلدور ،ك لر فعاليلة فلَّ القيلاو بهلثا التلدريب

وبشك كير مطَّ (نعد و 2334ووص31ا .
كما ،ن الم اخ المدرنَّ بما يتضم ه من ت ظيمات إدارية وعالقات امتماعية مختلفة يلؤ ر بدرملة
فعالة فَّ ت مية قيو المواط ة لدى الطلبةو وملن لو فلإن المصلدر الحقيقلَّ لتعلليو القليو وملا يعبلر ع هلا ملن
ممارنات نلوكية هو ال قافة النافدة فَّ المدرنة (مكروو و 2335ووص138ا .
وقد ،شارت درانة ( البوهَّ و 1883ووص88ا إلى دور اإلدارة المدرنية فَّ توفير الم اخ والمو
المدرنَّ الثي يناعد على اكتناب القيو وايتماهاتو وثلا من خال العالقات النافدة بين ،عضال هيفلة
التللدريىو و،نللاليب التللدريى الصللحيحة التللَّ تعبللر ،صللده تعبيللر عللن النلللوا النللوي والقلليو التللَّ يللراد
لألميا ايقتدال بها و ولثلا فلإن طريقلة اإلدارة المدرنلية وو وعيلة ال شلاطو ودور المعللو داخل الفصل
يعد من ،فض الطره الموصلة إلى تدعيو وب ال ا لقيو .
" إن المدرنللة التللَّ تحشللو دمللا التلميللث بشللتى المعلومللات مللن صللالحة وطالحللة وي تعلملله قيمتلله
كإ نان لَمدرنة ي فره بي ها وبين النمن و وإن طالبا ً يتخرج من ،على المدارى وبوضخو الشهادات وي
يعر

قيمة فنه وقيمة ال اى دفن ،مم شطر من حياته فَّ التراب و فالشهادة تبلى و ،ما اإل نان فوقوى

من ك حا و المدرنة الم لى هَّ التَّ تهتو بالطالب إ نا ا ً ع ي اً يحم قيما ً قب ،ن تهلتو بله مه دنلا ً ،و
طبيباً"( عيمه و 1883ووص9ا .
والدو التَّ تعر

،همية المدرنة و ،ها صورة مصغرة للممتملع وتنلمح لطلبتهلا بممارنلة قليو

المواط ة داخ المدرنة و فمميع الملدارى فلَّ اليابلان ـ م الًلـ تطبله بشلك فعلا
المؤلفة من مم لين م تخبين و ،شطة تع
على طاه وانع و ويشر

ظلاو حكوملات الطلبلة

وتدعو نيانات المدرنة و وتم ح الطلبة الحريلة فلَّ التخطليط

المعلمون على ايمتماعات واء شلطة وقيلادة الت ظليو وتم يل الرفلاه و وفلَّ

عمليللة اتخللاث القللرار الممللاعَّ وتللولَّ المنللؤولية و وتلللا هللَّ ،هللو دعللافو و،نللى قلليو المواط للة النللليمة
( حاتو و 1883ووص188ا .
ومدير بالمالحظة ،ن المدرنة تبلغ ،قصى درمات الفعالية فَّ الت شفة النيانية إثا كان مة تطابه
بللين مللا تقوللله ومللا تفعللله و لكللن حي مللا يومللد ت للاقض بللين مضللمون مللواد الدرانللة وبللين تصللرفات هيفللة
التدري ى فال مفر من تواضع المدرنة فَّ مضمار التربيلة النيانلية و وم لا ثللا ،ن تتضلمن المقلررات
قيما ً م

الكرامة اإل نا ية والمناواة بين البشر و بي ما ت طوي معاملة المدرنة للطلبلة عللى ا تهلاا لهلثه

القيو ( الم وفَّ و 1897ووص335ا .
ومن و فإن تربية الطالب على قيو المواط ة ي بغَّ ،ن تقوو على ،ناى ،دوار فعلية يقلوو بهلا فلَّ
محيط المدرنة عن وعَّ وإدراا وبصيرة ( إنماعي ورخرون و 1862ووص33ا .
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وهثا ما به إليه( في كى و 1892وو ص344ا ع دما ،شار إلى ،ن اءك ر فعاليَّة من التعليو الشكلَّ
و ايحتفا بالقيو ايمتماعية فَّ طقلوى مختلفلة و كاينتعراضلات و وحفلالت التدشلين و وتم يل الوقلافع
التاريخية ووبانتخداو رمو م انبة كاءعالو وال ى الموحد و وشعارات الوظيفة.
إن ،ي تعلو ،و خبرة يحص عليها الطالب من المدرنة ي يمكن ،ن تحقه ،هدافها ما لو يكن ه اا
تفاعلل وتعللاون وت نلليه بللين البيللتو والمدرنللةو والممتمللع بهللد

تع يلل وتوكيللد الخبللرات المكتنللبة

(الحبيب و 2335و و ص52ا.
وهللثا يشللير إلللى ،ن المتعلمللين يتعلمللون  ،للواع القلليو والنلللوا التللَّ ترم ل إليهللا ،هللدا

التربيللة

وويتشربون القيو والمعايير التَّ تحكمها من النياقات المدرنية المختلفة و و ،هو فلَّ هلثا التعلليو يحلاكون
ويقلدون بوعَّ وبغير وعَّ ما تع ه التفاعالت اليومية داخل المدرنلة ملن خلال ت ظيماتهلا المختلفلة و
وداخ الفصو الدرانية من خال التفاعالت التَّ تحدث بين المعلو والطلبة وبين الطلبة بعضهو بعضا ً و
وهثه التضمي ات تعتمد على ال ظر إلى المدرنة على  ،ها نه قافَّو فتعليو القيو يرتبط بمحتوى التعلليو
من احية و وبالشك التَّ ت ظو فيه بيفة المدرنة من احية ،خرى ( مكروو و 2335وو 138ا .
والمؤننات التعليمية كما يشير ( إيفيل ى و 2333ووص161ـل  162ا حي ملا تقل

فلَّ تعامالتهلا ملع

طلبتهللا ع للد منللتويات لفظيللة تللرتبط بقضللايا الللوطن و ه للا يعلليش الشللباب مضللمو ا ً نلللبيا ً ل قافللة هللثه
المؤننات والتلَّ تع لَّ إعلداداً لللدور فلَّ كيلاب مع لاه وديلتله و إ له دور نللبَّ ،و بتعبيلر رخلر هلو فلَّ
مرحلة اإلعداد للفع  .وإلى ما ب ثلا فإن التونع فَّ إعداد الطالب للقياو بدور ما مع ايفتقار إلى الفع
يع َّ ببناطة تغييب وعَّ الطالب عن تحم المنؤولية.
وتبلغ المدرنة ،قصى درمات الفاعليلة فلَّ التربيلة عللى قليو المواط لة إثا كلان ه لاا تطلابه بلين
م اهمها ال ظرية وبراممها التطبيقية و ولكن حي ما يومد الت اقض يصبح تو ير المدرنلة فلَّ هلثا المملا
ضعيفا ً (الحبيب و 2335و و ص 15ا .
و يمكن للباحث الخروج بخالصة لم فيات العوام المؤ رة فَّ ت مية قيو المواط ة داخ المدرنة
التَّ ترتبط بمفهوو التربية كير المباشرة وكما تت وع عوامل البيفلة المدرنلية التلَّ تلعلب دوراً كبيلراً فلَّ
هثا المما  :كالت ظيو المدرنَّ و والدنتور اءخالقَّ فَّ المدرنة و وتو ير الطلبة عللى بعضلهو اللبعض
واء شطة التربوية خارج المل هج و وتلو ير ال افلرين للمدرنلة و وامتماعلات مملالى اآلبلال والمعلملين و
و وع وطبيعة العالقات ايمتماعيلة بلين المدرنلين  ،فنلهو و وبلين المدرنلين والطلبلة و وصللة المدرنلة
بالبيفة ومشكالتها وبهملوو اءملة وو ملط اإلدارة المتبلع و وتلدريب الطلبلة عللى تحمل المنلؤوليات وكلهلا
تؤ ر بشك ،و بآخر فَّ قيو المواط ة لدى الطلبة .

 -2المعــلم :
يعد المعلو ،نانا ً فَّ عملية الت شفة داخ المدرنة بما لديه من علو و وما يؤمن بله ملن قليو و وملا
يقوو بله ملن ،نلاليب تدرينلية وتربويلة ملع الطلالب  .فلاءدال الميلد للمعللو يمكلن ،ن يعلوض الل قص فلَّ
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مضللمون المقللرر و م لمللا ،ن للرال المضللمون يمكللن ،ن يهللدره فقللر ،دافلله و وتتحللدث اءدبيللات عللن دور
م دوج للمعللو فلَّ الت شلفة و فهلو ملن احيلة حامل و اقل للقليو اءنانلية والمبلادئ العليلا التلَّ ارتضلاها
الممتمع و وهو من احية ،خرى يبث من خال الشرح وطره التدريى والنللوا قيملا ً قافيلة قلد ي تخللو
من دييت صريحة ،و مضمرة ( وير و 2335ووص1386ا .
وينود إمماع عاو بين التربويين على ،ن دور المعلو فَّ ت ميلة قليو المواط لة هلو" اءنلاى دون
كيره من العاملين بالمدرنة" ( نعد و 2334ووص31ا .
" وإن دور التربيللة فللَّ تكللوين روح الشللعب ي يمكللن ،ن تمللر دون وعيللة متمي ل ة مللن المعلمللين"
( مكروو و 2335ووص124ا .
وه اا إشكالية ،وردها( مكروو و 2335ووص254ا تتم

فَّ ،ن الثين يلتحقلون بمه لة التلدريى

قد مروا بخبرات عديدة و وي نيما ،ن عدداً م هو قلد ملر بخبلرات ،خلرى قبل ،ن يلدخ مه لة التلدريى و
فهؤيل العلاملون بمه لة التلدريى للديهو قليو خاصلة بهلو و وي يمكلن لهلو ،ن يتخللوا ع هلا وهلو يمارنلون
المه ة و ولثلا فإن تدرينهو للقيو ي يمكن إي من خال القيو التَّ يؤم ون بها ولكن هثا ي يم ع ،ن تكون
ه لاا منلاحة كبيلرة متاحلة لم ا قشلة القليو الخاصلة بالطلبلة و وهلثا يفلرض عللى المدرنلين لتحقيله مهللاو
الوظيفة القيمية للتربية ،ن تكون الم اقشة هَّ اشتراا فَّ اهتماملات موملودة بالفعل و مملا يفلرض علليهو
مهدا كبيلرا فلَّ المالحظلة والتومل والم اقشلة والمرامعلة لك يلر ملن المفلاهيو والقليوو ملع توضليح ومهلة
ظرهو .
إن المعلو يعتبر موثما ً نلوكيا ً حيا ً ،ملاو الطلبلة يتلو رون بله بلدرمات متفاوتلة وبصلور مختلفلة و
وإن ،ي خل من قب المعلو فَّ ،دال رنالته النامية و ي عكى عللى قليو ونللوا طلبتله و وقلد لخلص ثللا
،حمد شوقَّ حين قا :
مال ْ
ت على يده البصافرُ حُ وي

وإثا المعلو نا َل لحظ بصير ةة

ويؤدي المعلو دوراً إيمابيا ً فَّ عملية ق القيو وب افها داخل المؤننلات ال ظاميلة للتربيلة و فللدى
المعلو فرص ي تبارى فَّ إ مال اءهدا

الشخصية وايمتماعية المركوب فيهاو والتَّ تنمو بالشخصلية

اإل نللا ية وتللدعو الت ميللة الممتمعيللة  .والمعلللو يعتبللر قللدوة يقتللدي بهللا الطالللب شللعوريا ً ،و يشللعوريا ً و
والمعلمون يعتبرون ماثج حية لتم

القيو والنلوا بين الطلبة فَّ حياتهو اليومية و مما ي يد من فعاليلة

تو يرهو فَّ طالبهو امتماعيا ً ( اهر و 1896ووص 71ـ  72ا .
وحين تؤكد ،دبيات التربية على منؤولية المعلو فَّ ت ميلة القليو بصلفة عاملة فلإن ثللا ينلت د إللى
حقيقللة ،نانللية تتعللله بمنللؤول يات المعلللو فللَّ تللوفير بيفللة عاطفيللة تهيللئ للطلبللة ايتمللاه حللو قلليو معي للة و
واكتناب  ،ماط النلوا المعبر ع ها ( مكروو و 2334ووص146ا.
ولهثا مهما كا ت القوى المؤ رة فَّ الطالب فإن المعلو يحت مكان الصدارة بين هثه القوى و ثلا
،ن تو ير المعلو على الطالب يتماو الموا ب العلمية إلى الموا ب ال فنية والعاطفية و ومن موا ب التعلو
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الهامللة  ،لله تللو ير إ نللان فللَّ إ نللانو فاختيللار الطريقللة وتوميلله المعرفللة وإبللرا القلليو ومعالمللة وت نلليه
الظللرو

الموضللوعية والقللوى المللؤ ر ة فللَّ اتماهللات الطلبللةو كلهللا رهللن فللَّ المكللان اءو بمللدى إيمللان

المعلللللللو برنللللللالته وبللللللدوره الللللللوظيفَّ فللللللَّ ت ميللللللة ايتماهللللللا ت والقلللللليو الخلقيللللللة لللللللدى التالميللللللث
( مكروو و 1897ووص217ا .
إن المعلو الثي يشعر بمنؤوليته تماه المتعلمين و ويكون حريصا ً علليهو متفهملا ً لهلو قريبلا ً مل هو و
هو ثاا المعلو الثي يمد ع لده التالميلث ايطمف لان و وي قلون بله ويحترمو له و وهلثا المعللو يصلبح تلو يره
شامالً لك موا ب شخصية المتعلو وليى فقط الما ب العلمَّ و وتعتبلر هلثه العالقلة بلين المعللو والطاللب
لها ،همية كبرى فَّ قياو المعلو بدوره التربوي ( وهبَّ و 1884ووص5ا .
والمعلو قدوة لطلبته و" ومن و فإن الدور الثي يؤديه المعلو فَّ المدرنة يتملاو علرض اللدرى
فَّ الحصة الدرانية و فهو القيِّو على ق التراث ال قافَّ ـ بما يتضم ه من قيو ـ إلى الطلبةو وهو اإل نان
الثي يبحث فيه الطلبة عن ك ير من المعا َّ والقيو التَّ تناعدهو على فهلو مملتمعهو الخلارمَّ والتوافله
معه  .فالمعلو حي ما ي ير فَّ طلبته النعَّ ورال القيو والم

الخلقية فهو يخله فَّ ثاته َم الً ُخلقيا ً ،على و

ويكون ،مامهو موثما ً للكما الخلقَّ" (مكروو و 1897ووص217ا .
وقد كشلفت تلافج درانلة (مولد نلنا ،ن ه لاا تغييلراً إيمابيلا ً فلَّ اتماهلات قليو المواط لة للطلبلة
الثين يدرنون على ،يدي معلمين ،صحاب مصداقية عالية و و،ن ا خفاض مصداقية المعلو يصاحبه تغيلر
نلبَّ فَّ اتماهات الطلبة حو قيو المواط ة تلا( خميى و 1885ووص36ا.
إن فكرة ق القيو تعطَّ فكرة نلبية للعمليات المرتبطة بها و حيث ي يبتكلر ال اقل ،ي شلَّل و،ن
الطر

اآلخر المتلقَّ لينت لديه فرصة ءي وع من ال قد العقال َّ و ومن و فإن ،حد ،نلباب علدو حلب

المعلمين لفكرة ق القيو يتم

فَّ  ،ها قد تع َّ التلقين مع فكرة النلبية ملن ما لب المتلقلَّ و إ هلا عمليلة

اإلركاو على قبو ،فكار معي ة دون القدرة على إخضاعها للتقويو العقال َّ (مكرووو 2335ووص237ا.
وملللللللن مهلللللللة ،خلللللللرى فلللللللالمعلمون اللللللللثين يتمتعلللللللون بالمنلللللللؤولية كملللللللا يقلللللللو ( ملللللللودا
 " :هو الثين يعتبرون نلوكهو الشخصَّ هو مصدر تو ير ليى هي ا ً على الطلبة وو مدهو مرتبطين ب شاط
تعليمَّ مرتفع المنتوى و ،هو يحملون  ،فنهو تافج متعلميهو و مما يمع لهلثا  ،لره اإليملابَّ فلَّ عملهلو
دافماً"( وهبَّ و1884ووص53ا .
وعليه فإن القيو التَّ يؤمن بها الفرد ت عكى وتؤ ر عللى المحيطلين بله و وملن لو فلإن قليو المعللو
ت عكى بوضوح كام على الطلبة وتؤ ر فيهو تو يراً شديداً( وفافَّ و 1888ووص3ا.
ولهثا ينتطيع المعلو ،ن ي ق القيو إلى الطلبة بقدر إيما له بهلا و وينله عللى الطاللب ،ن يلتقمص
،فكار ،نلتاثه وقيمله و ويخيل إليله  ،له وصل إليهلا علن طريله اإلق لاع والبرهلان واللدلي و وكلثلا عللى
المعلمين بغض ال ظر عن اختال

تخصصاتهو و ،ن يكوغ وا ايتماهات والقيو النليمة وحتلى يتينلر قلهلا

للطلبة عن طريه ،ناليب التقمغص والتقليد المختلفة( صالح و1871ووص432ا .
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وموقع المعلو فَّ الفص الدرانَّ ،و فلَّ العمليلة التعليميلة لليى موقلع المحايلد بل المحمَّل بلالقيو
المُشبَّع بها و والمعلم ون لينوا اقلين نلبيين للقيو و وإ ما هو يضيفون ما يعتقدو ه حو المناف القيمية و
وه ا تكمن خطورة هثا الدور فَّ كيبة ايتفاه حو ممموعة من القيو و،ناليب ت ميتها وومن و فإ ه فلَّ
واع بوملوب تحديلد منلؤولية المعلملين كمشلاركين فلَّ قل ،و ت ميلة
طاه مه ة التربية يومد تيار قلوي ة
القيو و وعليهو ،ن يشمعوا طلبتهو على ايختيار من بين القيو وثللا فلَّ إطلار التمييل الواضلح بلين القليو
كير القابلة للمد و والقيو التَّ تبقى موضوع اختيار ( مكروو و 2335ووص183ا .
ومن خال ما نبه يمكن للباحث القو ،ن شخصية المعلو وتم لله لقليو المواط لة وعيلا ً وممارنلة
هلو الما للب اءبلر فللَّ التللو يرات التلَّ تحللدث داخل المدرنللة وتللؤ ر فلَّ وعللَّ الطاللب وممارنللته لقلليو
المواط ة و يضا

إلى ثلا طريقته فَّ التدريى و ومقدرته على إدارة عالقاتله ملع طلبتله و بحيلث تخلدو

القيو التَّ يصبو إلى تحقيقها فيهو و فالم اقشلة والحلوار و وإفنلاح المملا لحريلة التعبيلر وإبلدال اللر،ي و
والشعور ب وع ملن ايحتلراو المتبلاد بلين المعللو وطلبتله و وحلب الطلبلة لمعلمهلو و هلثه وكيرهلا تعل
موا ب التو ير اييمابَّ لدور المعلو فَّ تم

طلبته لقيو المواط ة .

 -5المنــاهج التعليميـــة :
فللَّ ممللا ت ميللة قلليو المواط للة ي بللد مللن تللوافر ،هللدا
الدرانية باينتراتيمية التربوية بحيث تتو ترممة اءهدا

محللددة لتربيللة المواط للة تللربط الم للاهج

إلى محتوى و شاط وخبرات متعددة تكون لها

صلة و يقة بالخطط والنيانات المقررة .
وقللد تورمحللت تومهللات الللدو حللو مع ل المواط للة كمللادة منللتقلة ،ومللن خللال مختل ل

المللواد

الدرانية وففَّ إ ملترا ،شار فيها قلا ون إصلالح التعلليو الصلادر فلَّ 1899و عللى ضلرورة إدراج تربيلة
المواط للة كموضللوع ،نانللَّ ضللمن الم ل هج كك ل و وك ل الم للاهج ي بغللَّ تقللديمها بحيللث تعكللى النللياه
النيانَّو وهثه هَّ تربية المواط ة الحقيقيلة  .وقلد تملدد ايهتملاو بهلا فلَّ علاو 1887و بلإعالن (الورقلة
البيضالا و والتَّ ،كدت على ضرورة الحامة إلى تع ي قيو المواط ة والتربية النيانية بالم هج القومَّ(
نعد و 2334ووص 128ا .
ومن ال ابت ،ن مميع المواد الدرانية يمكن ،ن تدعو اكتناب الطلبلة لقليو المواط لة إثا ملا "قلدمت
المعرفلة عللى شلك ،نلاليب تعلللو ثاتيلة وتعاو يلةو وع لدما تكلون تلللا المعرفلة وظيفيلة تقلدو رؤىً وتلقللَّ
،ضوا ًل حو قضايا ومشكالت تهو المماعة والممتمع" ( إبراهيو وإبراهيوو 2333و وص26ـ 27ا.
وه ا يمكن القو إن الم اهج لينت تمميعا ً بنيطا ً وي محايداً للمعرفة و وإ ما هَّ م ل من تلراث
ا تقللللافَّ ملللل ن اختيللللار بعللللض اءفللللراد المتخصصللللين و ومللللن رؤيللللة مماعللللة ،و بعللللض المماعللللات
للمعرفة(الشرعيةا .
وقد ر،ت بعض الدرانات ،ن ت مية قيو المواط ة تحدث من خلال الملواد الدرانلية المختلفلةو وي
تقتصر على لون من ،لون المعــرفة و كالتربية الوط ية والقومية ،و الدرانات ايمتماعية فحنلبو ولكلن
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يمكن ت ميتها من خال المواد الدرانية اءخرى و طبيعية كا لت ،و إ نلا ية .ولملا كا لت المواط لة مشلبَّعة
فللَّ الغــللـالب بوبعللاد قيميللة فللإن تعليمهللا يحتللاج إلللى انللتراتيميات الللتعلو الللثاتَّ م ل اءلعللاب التعليميللة و
المحاكاة و لعب اءدوارو الم اقشة و الدرانات ايمتماعية و ،ناليب ح المشلكالت و القلرالة الحلرة التلَّ
يمارى خاللها الطالب  ،شطة عريضة تتص

بالمدية والتعمه ( إبراهيو وإبراهيو و 2333وو ص8ا.

وقد تو تحديلد دور المل هج الدرانلَّ فلَّ ت ميلة قليو المواط لة فلَّ الملؤتمر اللثي عقلد بالقلاهرة فلَّ
الفترة من  25إلى  27يو يو  2333و بع وان "اءلفية ال ال لة والتعلليو وت ميلة المواط لة "و عللى ،نلاى ،ن
الم هج يتضمن ممموعة من الخبرات واء شطة التَّ يمر بهلا الطلبلة داخل حلدود المدرنلة ،و خارمهلاو
مما يؤدي إللى إظهلار إمكا لات الطلبلة وصلق ملواهبهو وتهلثيب نللوكهو وتلدريبهو عللى ممارنلة اللتعلو
اللثاتَّ و والع مل المملاعَّ كفريلله و وت ميلة روح التطلوع للديهو و و،ن ممارنللة الطلبلة ء شلطة مفتوحللة
ال هاية ومر ة و تؤدي على تشكي الشخصية اإليمابية المبدعة و مو مهارات المواط ة و حيث يمارنلون
الديمقراطية والتعبير عن الثات وت مية روح اي تمال .
وهللثا يؤكللد بالفعل ،ن المل هج لليى ثلللا الللثي ُيلدرَّ ى فقللط (المل هج الرنللمَّ ،و المعلللن ا ولكللن
الم هج الحقيقَّ هو ثلا الثي يُعاش بالفع فَّ حيات ا اليومية داخ المدرنلة وخارمهلا و ،ي اللثي يعيشله
الطالب خال يومه المدرنَّ ( المل هج الخفلَّ ا و،ي ،ن عمليلة التعلليو واللتعلو قلد تلوتَّ فلَّ ،بعلد  ،واعهلا
خطورة فَّ تلا اءشيال التَّ تمارى وي تقا داخ المدرنة و وي تقر، ،يضا ً داخ حمرة الدرانة .
وع د الحديث عن قيو المواط ة وكي

علغمها يمكلن القلو ،ن قليو المواط لة لينلت درنلا ً يلقلى و

ولك ها وعَّ وممارنة لقيو المواط لة كحلب اللوطن ووالديمقراطيلةو والتنلامح ووالمنلاواة و وكيرهلا ملن
القيو والتَّ ،صبح من الوامب ،ن تكون م لاً ي يتم  ،من الم اهج كافة ( البيالويو2335ووص1192ا.
ولع  ،موثج (إ ملتراا خير م لا عللى حقيقلة تو يرالم لاهج فلَّ تشلكي العوامل الملؤ رة عللى قليو
المواط ة بصورة كير مباشرة إث ي يومد ه اا محتوى مكتوب للتربية عللى قليو المواط لة و وي يقتصلر
فَّ تدرينها على المدرنة فقط و ب يشارا فيها الممتمع و وتعتمد فلَّ تقلديمها عللى ملداخ ،ك لر فعاليلة
وتشلاركيه داخل الفصل الدرانلَّ و ملع دعلو هلثا الملدخ بالمشلروعات العمليلة و والعمل اينتقصلافَّ
والميدا َّ و وال يارات واء شطة اإلضافية  .كثلا تشميع الطلبة على الممارنة الفعَّالة لقيو المواط ة من
خال المشاركة فَّ الممعيلات التطوعيلة والم ظملات البيفيلة و وم ظملات حقلوه اإل نلانو ويُتلرا تحديلد
ال من المخصص لك مدرنة على حدة (مصطفى و 2336ووص 66ـ67ا.
وهثا عكى ما ،كدتله درانلة ( إبلراهيو وإبلراهيو و 2333و وص91و  97ا ملن ومهلة ظلر علدد ملن
المعلمين والمومهين بالتعليو ال ا وي و،وليال اءمور وإن الم اهج ي ت ملَّ للدى الطاللب تحمل المنلؤولية
حللو فنلله ،ومدرنللته ،و ممتمعلله وربمللا تكللون تلللا ال قطللة مللن منللببات اتصللا

الطلبللة بالنلللبية وعللدو

ايهتمللاو وفقللدان الحمللاى كمللا صللفهو و كمللا ي ت مللَّ الحللى العللاو و ُترقيلله لللدى طلبت للا و،و التنللامح مللع
التعدديللة الفكريللة ،و تعللدد ال قافللاتو ،و قبللو اآلخـللـر و كمللا ي تشللمع روح التطللوع والمبللادرة لللديهو و
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وتطمى مع الوقت حب اينتطالع ،و الفضو المعرفَّ و وبثلا ي يقوو الم هج الدرانَّ بوضعه الراهن
بتعري ل

الطلبللة بحقللوه ومنللؤولي ات ووامبللات المواط للة و وكللثلا ي ي مللَّ وعلليهو بللواقعهو وي بواقللع

ممتمعهو وعالمهو و حيث تقدو المعرفة ممردة فت مَّ لديهو قافة الثاكرة على حناب قافلة اإلبلداع و وي
يتاح للطلبة فرصة توم المعرفة وت اولها ت اويً قديا يمعلهو قادرين على تص ي
وا ت قا  ،ر تعلمها وتوظيفها فَّ مواق

وتلخيص تلا المعرفة

حياتية تحنن من واقعهو وواقع ممتمعهوو والفاره بين الرؤيتين

يمكللن مالحظتلله فللَّ مخرمللات المؤننللات التعليميللة لكللال الللرؤيتين و فللاءولى ـ فللَّ اءكلللب ـ تخللرِّ ج
فردا ًمنؤويً وحراً ومريفاًوومواط ا ًيعر

كي

يؤدي وامباته و وكي

يحافظ على حقوقه وبي ما الرؤيلة

ال ا ية ـ فَّ اءكلب ـ تخرِّ ج فرداً خاضعاًوتابعا ً و خاففا ً ويخشلى تحمل المنلؤولية وويملب عليله ،ن يلؤدي
وامبه و ويصمت عن المطالبة بحقوقه .
وركو هثا إي ،ن تحلي الم اهج الدرانية التلَّ خلرج بهلا( عبلد الحميلد و 2334ووص7ا فلَّ درانلته
،وضحت كثلا  ،ن تلا الم اهج تتمه بقيو الطاعة وايمت لا واي قيلاد للنللطة وت ييل

وعلَّ المتعلملين و

وثلا لتلوميههو ومعلهلو يقبللون الواقلع دون محاوللة لفهمله ،و قلده و كملا  ،هلا ـ ،ي الم لاهج الدرانلية ـ
تكلرى لللديهو فكلرة رفللض اآلخــلـر وعللدو احتوافله إي إثا كا للت النيانلة تتطلللب ثللا و ومللن لو يكتنللب
الطالب من هثه الم لاهج رفلض فكلرة التنلامح الفكلري وعلدو قبلو اللر،ي اآلخلر و مملا يمعل التعلليو ثا
ظرة ،حادية و،فه متعصب و كما قد يمعله فرينة نهلة لالنتقطاب من المماعات ثات الفكلر المتطلر
التَّ ترى ،ي حقيقة إي التَّ تتبعها .
كما توصللت درانلة( صلالح و1897ووص 333ا إللى ،ن الم لاهج الدرانلية لهلا عالقلة بغلرى قليو
المواط ة و الهُويَّة الوط ية والويل للنلطة وت ويد التالميث بال قافة والوعَّ النيانَّ .
ويرى الباحث ،ن تو ير الم اهج كعام من العوام المؤ رة على قيو المواط لة يتوقل

عللى ملدى

ومود ت نيه فلَّ النيانلة التربو يلة لكل ملن و ارة التربيلة و وال قافلة و واإلعلالو و والشلباب فيملا يتعلله
بترنيي قيو المواط ة والتكام فيما بي ها لت مية الوعَّ والممارنة لهثه القيو و كملا يبلد ملن إعلادة ال ظلر
فللَّ بللرامج اءحل اب وم ظمللات الممتمللع المللد َّ التللَّ تربللَّ عليهللا ،عضللالها و والتللَّ تعمل ـ بوضللعها
الح الَّ ـ على تربية الشخصية الخاضعة الخا عة و التَّ ي تبلدع و وي تنلتق بآرافهلا ووي ت قلد اءوضلاع
كيلر النلوية داخل ،ح ابهلا ،و م ظماتهللا ،و خارمهلا و ولللثا يمكلن القللو ،ن الم لاهج التللَّ ي ت طلله مللن
إنتراتيمية ال بات والمرو ة ـ ال بات الم ب ه من عقيدة اءمة وقيمها و والمرو ة التَّ تترا ممايً للتمديلد
والتطوير ومنايرة روح العصر واينتفادة مما لدى اآلخر فَّ تمربته اإل نا ية ـ للن تخلدو القليو عاملة و
وقيو المواط ة على ومه الخصوص .

رابعاً  :العوامل االقتـــصادية :
المقصللود بالعوامللل ايقتصللادية والوضلللع ايقتصللادي ملللن ال احيللة الماديلللة والمعيشللية للفلللرد و
ومنتوى دخله المالَّ و ومدى كفايته ليعيش كريما ً ع ي اً فَّ وط ه .
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وقد ارتبط مفهوو المواط ة عبر التاريي بحه المشاركة فلَّ ال شلاط ايقتصلادي والتمتلع ب رواتله و
كمللا ارتللبط بحلله المشللاركة فللَّ الحيللاة ايمتماعيللة و و،خيللراً حلله المشللاركة الفعالللة فلَّ اتخللاث القللرارات
المماعيللللللللة المل مللللللللة وتللللللللولَّ الم اصللللللللب العامللللللللة و فضللللللللالً عللللللللن المنللللللللاواة ،مللللللللاو القللللللللا ون
( يون

ونالمة و2334و و ص24ا .

فع دما تفش الدولة فَّ إشباع الحامات اءنانية لمواط يها يعد ثلا ،حد ،بلر ،بعلاد  ،ملة المواط لة .
ففَّ ظ

ظاو عالمَّ لو تعلد الدوللة قلادرة عللى النليطرة الكامللة عللى مواردهلا ،و إحكلاو فاعليلة العداللة

التو يعية فَّ إطارها و ب ،صبحت الدولة متو رة بالتدخالت وايختراقات والمتغيرات الخارمية و اءملر
الثي دفلع فلَّ ،حيلان ك يلرة إللى ا تشلار حاللة ملن اينلتيال العلاو ملن قبل الملواط ين داخل حلدود الدوللة
القومية إما بنبب ارتفاع عدد النكان الثين يقعون تحت خط الفقر ،والفقلر الملدقع و واللثين بلغلت نلبتهو
فَّ بعض الممتمعات العربية حو (%43ا من النكان و إضلافة إللى يلادة منلاحة التهمليش ايمتملاعَّ
والنيانَّ وال قافَّ و اءمر الثي يع َّ ،ن نبة عالية يعيشون حالة  ،مة فَّ المواط ة ء هلو ي يحصللون
علللللى الحقللللوه التللللَّ تينللللر لهللللو القيللللاو بوامبللللاتهو ،و الت امللللاتهو تمللللاه الدولللللة والممتمللللع (ليلللللة و
2335ووص368ا .
ويعد موضوع القيو ملن الموضلوعات المرتبطلة ،شلد ايرتبلاط باءوضلاع النيانلية وايقتصلادية
وايمتماعية فَّ منلار ها اللثي ي يتوقل

علن الحركلة و بل إن اللبعض يؤكلد ،ن القليو ي تعلدو ،ن تكلون

ا عكانات لهثه اءوضاع( الشر مبَّ و1886ووص132ـ  133ا و وإن كان الباحث يؤ ر ـ تبعا ً آلخلرين
ـ ايعتقاد بون م ظومة القيو و وإن كا ت تتو ر بهثه اءوضاع تو راً عميقا ً و إي  ،هلا تلؤ ر فيهلا ،يضلا ً وللو
بشك محدود و كما ،ن نه القيو ي يتــو ر فقط بمصادر التو ير المحليلة والوط يلة و بل كلثلا بالمصلادر
الخارمية نوال ،كا ت إقليمية ،و دولية .
وكلما كان الب ال المؤننَّ للدولة متنقا ً مع الب ال ايمتماعَّ وايقتصادي كلما ارتبط ثللا بقلدرة
المواطن و وفَّ المقاب إثا شهد التطور التاريخَّ عدو توافه بين الب ال ايمتماعَّ وايقتصادي من احية
والب ال المؤننَّ للدولة من احية ،خرى و فإن ثلا يع َّ ،ن ه اا  ،مة تعتصر هثه العملية الديمقراطيلة
مما يعوه المواطن من ممارنة المواط ة( مرقى و 1889و وص6ا .
إن القيو كما تتملى بوضوح فَّ العوام ايمتماعية و فإ ها تتو ر ،ك ر بايقتصاد والنيانة  .والقيو
بطبيعتها قيو متحركة تتحرا وتغير ايمتماعَّ وايقتصادي والنيانَّ فَّ ب ية الممتملع و والقليو تتطلور
وتتغير تيمة للتفاع المنتمر بلين الفلرد والبيفلة التلَّ يعليش فيهلا وهلَّ مرتبطلة بحاملة الفلرد اءنانلية
،يض لا ً و وتختل ل

طريقللة التعبيللر عن هللثه الحامللات بللاختال

صالحة ووظيفية ما دامت ت انب ظرو

ظللرو

البيفللة وإمكا ياتهللا و وتظ ل القيمللة

البيفلة و وتقلوى عللى ايرتبلاط بلبعض حاماتهلا و فلإثا اختلفلت

البيفة وتطورت ،صبحت القيمة بثلا ثات وظيفة امتماعية فعَّالة و وي تخدو حامة ملن حاملات ال لاى ،و
على اءق تل قص كفايتهلا فلَّ هلثا اءدال و وثللا لظهلور قليو مديلدة تحل محل القليو النلابقة وهلثه القليو
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المديلللدة ت بلللع وت شلللو ملللن الحاملللات المديلللدة التلللَّ ملبهلللا التغيلللر اللللثي طلللر ،عللللى الممتملللع ( رالللل

و

1876ووص173ا .
ومع ،ن الباحث يؤكد ،ن ه اا اختالفا ً فَّ تقييو درمة التو ر بالقيو ايقتصادية فإ ه ي عو ،ن التغير
فَّ نه القيو لدى ك الطبقات وك الففات ـ وإن ـ بدرمات متفاوتة وبموضوعات قيمية مختلفلة ويعل ى
إلى الوضع ايقتصادي وايمتماعَّ لك طبقة ب ولك ففة وشريحة امتماعية داخ ك طبقة .
وي بللد للتربيللة اإلنللال مية وهللَّ تعمل علللى ترنلليي القلليو ايقتصللادية العادلللة ،ن تراعللَّ ظللرو
ال مان والمكان فيما يخص تطبيه هثه القيو  .فإثا كا ت ونيلة (اءشعريينا فَّ تطبيه مبد ،التكاف و عن
طريه ممع ما لديهو من ،قوات و تقنيمه على المميع بالتناويو قد انبت ممتملع المدي لة الصلغير فلإن
تعقيد العالقات واتناع الممتمعات ينتدعَّ وناف م انبة شلريطة الحفلاظ عللى روح المبلد ،المشلار إليله
(الكيال َّ و 1889ووص278ا .
إن ،بنط حقوه إ نان المواط ة ،ن يمد الفرد حقوه الحد اءد لى ملن الكفلا

اإل نلا َّ للمحافظلة

على الب يان والكيان و فاإل نان ب يان هللا وومن الخطر الكبير هدمه و وهدمه  ،واع و ،خطرها فقر ملث و
وع َو ُ حامة قاهر و وربما يكون مضالً  .إي ،ن ،خطر  ،واع اإلفقار ،ن تصد الفقير عن هضلته بحالله و
َ
ونعيه إل هال حالة فقره وند م افث الحراا فَّ ومهه ،و محاولة ارتقافله و فلإن ثللا إ هلاه للروح الفقيلر
وإيصللللللللللللا للللللللللللله إلللللللللللللى حالللللللللللللة اليللللللللللللوى المفضللللللللللللَّ إلللللللللللللى الكفللللللللللللر والعيللللللللللللاث بللللللللللللاهلل
( إنماعي و2335ووص867ـ  869ا .
" وهثا يشلير إللى ،ن ت ميلة قليو المواط لة لله عالقلة باإل ملال ايقتصلاديو وكلثلا لله عالقلة بلإرادة
الممتمع فَّ حماية الدولةو ك ثلا من خال الب ال القيمَّ لإل نان"(مكرووو 2335وو ص368ا.
وقد ثكلر (عبلداللطي

بلري ا كملا فلَّ ( بلن منلعود و 1889ووص139ا،ن التغييلر الخلارمَّ يلؤدي

حتما ً إلى التغيير الداخلَّو وإن تحنين وضع اإل نان المادي وايمتماعَّ يؤدي حتما ً إلى تحنين روحيته
و،خالقه وقيمه وإ نا يته  .وهثا صحيح إلى حد  :فتومين ضرورات العيش تحنِّن وضع اإل نان و ولكلن
اإل نان فَّ ال هاية ينتيقظ وي تبه للهو اءنانَّ الثي يضرب فنيته و الهو الثي اكتشفته الفلنفة الومودية
ولو تنتطع معالمته ء ها ،لغت الدين والقيو الروحية .
إن انتعاثة ال بَّ ـ صلى هللا عليه ونلو ـ من الكفر والفقر د ثلا ـ حنب ر،ي الباحث ـ على عالقة
التو ير العميقة للفقر حتى مع ،على و،نمى القيو اإلنالمية ( اإليمان باهللا فما بالا ببقية القيو و فالفقر كاد
،ن يكون كفراً بك القيو بال انت ال و وصار واقع حا الك ير من اءفراد اللثين ي يملدون ملا يكفليهو فلَّ
وط هو ليعيشوا حياة كريمة فيه ،ن تترامع لديهو قيو المواط ة كاي تمال للوطن و واإلخالص له و والدفاع
ع ه و والتضحية من ،ملهو كما ،ن كياب التكاف ايمتماعَّو وشيوع حايت اء ا ية واينتف ار والبخل و
وعدو اإلحناى بالمنؤولية ايمتماعية لدى اءك يال والمينورين و وكثا برو ظاهرة المحاباة واإلخال
بمبللد ،تكللافؤ الفللرص والمنللاواة كلهللا عوامل تهللدو ب يللان اإل نللان وكيا لله وتللؤ ر فللَّ نلللو قيملله و و،حيا لا ً
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توصله إلى ،ن يكون عي ا ً لآلخر على وط ه فيخلدو مشلاريعه عللى حنلاب مصللحة وط له فلَّ مقابل ملا
يم حه اآلخر فَّ نبي ثلا من فتات المصالح المادية .

خامساً  :عوامل االتصال واإلعالم :
يقصد الباحث بعوام ايتصا واإلعالو و المؤ رات التَّ تحد ها وناف ايتصلا اإلعلالو بشلتى
 ،واعها مرفية وومنموعةو ومقرولة ووما تقوو به من عمليلة تغييلر وانلعة الملدى عللى الفلرد فلَّ مميلع
ً
وخاصلة قليو المواط لة نللبا ً ،و إيمابلا ً و وحنلب الهلد
مراح عمره و وعلى مميع قيمله ومبادفله و

ملن

إرنا الرنالة اإلعالمية .
حيث ،صبح العالو بفض ال ورة اإلعالمية والمعرفية قرية صغيرة تموبها مفات الصواريي الحاملة
ريفا ً من الق وات الفضافية و ترن ماليين الرناف طوا اليوو والليلة و ولثا ،صبح العالو من ملرال هلثه
ال للورة يشللعر بتآك ل الللويل وتفنللي الهُو َّيللة و فللَّ عللالو يشللهد ك ل يللوو وك ل صللباح مفللات ايختراعللات
وايبتكارات مما يمع شك الحياة فَّ تغير منتمر و وتعددت الشلكوى ملن تقللص حملو القليو والمعلايير
التَّ انتقرت طويالً فَّ ومدان ال اى و ومن و كدا الحديث يتردد بانتمرار حو الدعوة الدافبلة للحفلاظ
على انلتقرار الممتمعلات وكلثا ،صلبحت الملؤتمرات التربويلة فلَّ شلتى  ،حلال العلالو تلدعو إللى تكلريى
مهود التعليو والتربية من ،م تدعيو قيو المواط ة و كوهو مقومات الشخصية لدى ال اشفة والشلباب عملاد
المنتقب و و،م اءمة فَّ ص ع الحياة والتقدو فَّ ظ تحديات المنتقب ( نعد و 2334و و ص  57ا .
ولع النبب ورال ايهتماو بقيو المواط ة يرمع إلى التقدو العلمَّ والتك ولومَّ الهاف الثي يعيشه
العللالو و وخاصللة فللَّ ممللا ايتصللايت و والمتم لللة فللَّ النللموات المفتوحللة ،مللاو اءقمللار الص ل اعية و
وشب كات المعلومات وايتصايت التَّ تطورت بدرمة عالية من الدقة والتعقيد والتحويت و مما ،دى إلى
ع عة القيو لدى الشباب و وما يعا يه ثلا من قدرة بعض ال ظو والدو على التو ير الفكري وال قافَّ فَّ
شباب الدو اءخرى ( الشرقاوي و 2335و و ص 113ا .
واعتبر البعض المؤننة اإلعالمية إحدى العوام المؤدية إلى إضعا

النياه ال قافَّ والقيملَّ و

فوحيا ا ً ي يتاللو المضمون اإلعالمَّ مع الحامات الواقعية ومتطلباتها و فم الً قلد يعمل اإلعلالو بونلافله
المختلفة على ق تيارات و،فكار وقيو من الخارج ي تتاللو ملع ظافرهلا المحليلة وملن لو تخلله ت اقضلا ً
وعدو تكام فَّ لغة ال قافة والقيو و وقد تصبح ،دوات اإلعالو مفتقدة للتوميه اءيديولومَّ و ومن و كير
قادرة على تحديد المضمون اإلعالمَّو وإلى ،ي وعال يملب ،ن يومله المضلمون اإلعالملَّ وبلوي هلد
(المرك القومَّ للبحوث و 1893و و ص  4ا .
وال اى ،ماو هثا الن ي اإلعالمَّ من حيث التو ر مختلفون و" فم هو ال ابت على مواقفه واتماهاته
وقيمه و فال يهت وي يتو ر و وم هو المتغير حنب ما يرى ،و ينمع عبر وناف اإلعلالو المختلفلة  .وففلة
م هو ي يكون التغيير فَّ المواق

وايتماهات ع دهو مثريا ً ،و شامالً بقلدر ملا هلو إضلافة ،و قصلان ،و

تعدي بنيط "( محمد و 2333و و ص  13ا .
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وقد توصلت تافج درانة ( صالح و 1897و و ص 332ا إللى ،ن ونلاف اإلعلالو تقلوو "بلالتلقين
كير الرنمَّ للقيو وتملا القدرة على تشكي ال شل نيانياً".
إن لونللاف اإلعللالو قللدرات فافقللة فللَّ التللو ير علللى اتماهللات الشللباب وقلليمهو بحنللب الونللاف
المنتخدمة ولغة الخطاب اإلعالمَّ و هثا باإلضافة إلى قوة تو ير اإلعالو على الحواى الرفينية (النمعو
البصر ا فَّ تكوين القيو إضافة إلى التو يرات الومدا ية المصاحبة ( مكروو و 2334و و ص 372ا .
" و،صبح لوناف اإلعالو من الخطورة فَّ عصر ا الحالَّ ما قل من دور اءنلرة والمدرنلة فلَّ
تربية ال شل على قيو المواط ة وتوميه الشباب حوها و ولك ها ملع ثللا علام ة علن ،ن تقلدو لل لاى ملا
ي ري حياتهو وفكرهو" ( مكروو و 1897و وص 229ـ  228ا .
ويرى (ا مل ا ،ن"تو ير وناف اإلعلالو عللى القليو فلَّ ممتملع مغلله ،كبلر ملن تو يرهلا فلَّ حاللة
الممتمع المفتوح "(حنين و 1891و و ص 66ا .
لقد  ،رت التك ولوميا اإلعالمية المعاصرة على القيو بصورة واضحة و إث ،ن القيو تغيلرت للتالفو
هثا العالو المديد الثي ص عته التك ولوميلا و هلثا التغيلر اللثي يعكلى ومهلة مديلدة فلَّ العالقلة بلين علالو
اإل نان وعالو المادة ( مكروو و 2334و و ص 76ا .
وءن ونللاف اإلعللالو ،ضللحت مللن الونللاف الهامللة فللَّ ترنلليي ،و تغييللر القلليو وايتماهللات و فقللد
انتخدمتها الحكومات فَّ الهيم ة على شعوبها و وفَّ توميه اهتماماتهو وقيمهو ومبادفهو و فاإل نلان فلَّ
الوقللللللت الحللللللالَّ ،صللللللبح يللللللرى وينللللللمع ويفكللللللر مللللللن خللللللال ونللللللاف اإلعللللللالو المحيطللللللة بلللللله
( كشلليا و 2333و و ص 53و 73ا و وصللار ت يي ل

الللوعَّ و والنللطحية والفقللر فللَّ مضللمون المللادة

اإلعالمية و وتوميه الر،ي العاو حو نيانات معي ة هَّ طبيعة الحكومات اينتبدادية التلَّ تنليطر عللى
وناف اإلعالو ووتومهها بحيث تنوه اءفكلار والمفلاهيو التلَّ تخلدو نيانلتهاو وي تعمل ـ فلَّ الغاللب ـ
على ت مية قيو المواط ة فَّ الممتمع .وي ترفع الوعَّ الوط َّ لديه .
وملن ،خطلر العوامل التللَّ تلؤ ر نللبا ً علللى الشلعور القلومَّ وقليو المواط للةو هلو ت لامَّ نيانللات
اإلعالو وا تشاره فَّ عصر العولمة  .ومع اعتبار البعد الخاص بالعولملة ايقتصلادية والنلياقات الفكريلة
المرتبطة بها و فإن ه اا ك يراً من المؤشرات التَّ تشير إلى ،ن وناف اإلعالو تخله حاليا ً ،ناليب بديللة
إلرنال هويات مماعية وشلعوراً باي تملال وكالبلا ً ملا يعتملد عللى بضلافع اينلتهالا واءنلمال والرملو
التماريللللللة و ومللللللن للللللو تتآكلللللل قلللللليو المواط للللللة و فللللللَّ مقابلللللل ت لللللل امَّ الركبللللللة والتوحللللللد فللللللَّ
اينتهالا(إيف ىو2333ووص  172ا .
ولو تو ،خث التلف يون ـ م الًـ كوحد الوناف اإلعالمية المؤ رة واءك لر ا تشلاراً و فإ لا ملده يلؤدي
دوراً كبيراً فَّ ب ال القيو وتم لها بشك علاو وقليو المواط لة بشلك خلاص و فلَّ حلا تلو توميهله التوميله
الصحيح و كما  ،ه يعم على هدو القيو و ع عتها فَّ حا عدو توميهه الومهة الصحيحة المت اكمة ملع
قيو الممتمع و ظمه و،عرافه وتقاليده الحميدة ما مع ( فولرا يطله عللى التلف يلون لقلب ( اءب ال اللثا
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لعظو شو ه فَّ تربية اءفراد وقدرته على اإلنهاو فَّ ح المشكالت التَّ تدور حو الصراع القيملَّ فلَّ
الممتمع إثا ما انتخدو انتخداما رشيداً ( اهر و 1896و و ص 73ا .
ويعلد التلف يلون ملن عوامل توحيلد اءفكلار والمشلاعر بلين ال لاى ويوحلد بلين علاداتهو وتقاليلدهو
و ،ماط نلوكهو وقيمهو ءن اآلي

م هو يشاهدون فى المؤ رات و فهو يناعد على تحقيله وحلدة الفكلر

والمعلللللللايير وال قافلللللللة واءثواه المماليلللللللة و وهلللللللو بلللللللثلا ،داة ملللللللن ،دوات الت قيللللللل

المملللللللاهيري

(عينوي و 1878و و ص 33ا .
وعن طريه التلف يون يمكن ترنيي قيو ومفلاهيو معي لة ،و تعلدي ،و إلغلال بعلض القليو والمفلاهيو
اءخرى ( ع العرب و 1881و وص 124ا .
و ظراً لما يتمتع به التلف يون من م ايا عديدة فهو ،ك ر الوناف ايتصالية قدرة عللى التلو ير فلَّ
عادات ال اى وقيمهو وررافهو واتماهاتهو و مما يترتب عليه تغيير ظرتهو إلى بعض  ،ماط النلوا كيلر
المالفمة و وإحال عادات وقيو مديدة تتفه مع ك مرحلة من مراح التغيير ايمتملاعَّ فلَّ الممتمعلات
اإل نا ية (ع العرب و 1881و و ص 148ا .
واء ر ايمتماعَّ الثي تتركه وناف اإلعلالو قلد يكلون تلو يراً مباشلراً ،وكيلر مباشلرو ،و بمع لى
المنلتقب ،و المتلقلَّ  .وقلد يتصل
رخر  ،ه قد يكون عامالً ،و يظهر على المدى الطوي ودون وعَّ ملن
ِ
اءمر بممرد إضافة معلومات ،و خله اتماه مديد ،و إضعا اتماه قلديو و ،و المعاو لة عللى خلله ومهلة
ظر محددة ،و تدعيمها ،و إضلعا

ملن قيملة ،و التحلو ع هلا و وقلد يتم ل اء لر فلَّ تعلدي نللوا قلافو

،والعدو ع ه إلى نلوا مديد ( لبيب و 1894و و ص 42ا .
ويخلص الباحث إلى القو بون العوام اإلعالمية وال قافية بك ونافلها ( المرفية و والمنموعة و
والمقرؤةا تؤ ر فَّ الوعَّ والممارنة لقيو المواط ة لدى المميع كباراَ وصغاراَ و وإن كان تو يرهلا عللى
الصغار والشباب ،ك ر و فق وات اءطفا الخاصة ومنلنالت ،فالو الكرتلون والتم يليلات والمنلرحيات و
وممالت اءطفا و والممالت و والمرافد التَّ يقرؤها الشباب والكبار و والكتلب والروايلات التلَّ تقلثفها
المطابع إلى النوه و وتو ير اإلثاعة و والشريط الكانيت و والفيديو و والنيد يهات وكيرها ك ير و تع
قيو المواط ة ،و تهدمها وفقا َ لطبي عة الرنالة اإلعالمية والفلنلفة التلَّ ت طلله م هلا و ويلوتَّ بعلد ثللا دور
الق وات الفضافية عبر اءقما ر الص اعية لتقوو بدور اإلحال ال قافَّ ومحو الهوية و شر الرثيلة ـ إي فيما
درللـ فللَّ ظ ل كيللاب ،وضللع

للرنللالة اإلعالميللة وال قافيللة الوط يللة وكمللا ،ن ،حاديللة الخطللاب النيانللَّ

ل لح ب الحاكو وتحكمه فَّ وناف اإلعالو و وعدو ومود ق وات فضافية للمعارضة  ،ر على وعَّ ال لاى
لتلقيهو من طر

واحد وكياب للطر

اآلخر و وك العوام التَّ نبه ثكرها وكيرها  ،لرت فلَّ وعلَّ

ال لاى وممارنلتهو لقليو المواط لة كالتعلايش النللمَّ و واحتلراو اآلخلر والنلماح لله بإبلدال ر،يله وإمكا يلة
التداو النلمَّ للنلطة .
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سادساً  :العــوامل السياسية :
المقصللود بالعوام ل النيانللية و ممموعللة مكو للات ال ظللاو النيانللَّ و والمتم ل فللَّ شللك ال ظللاو
الحاكو ووالقلوا ين الم ب قلة علن الدنلتور اللثي يعبلر علن طبيعلة العالقلة بلين الحلاكو والمحكووووالتعدديلة
الح بيةو واي تخابات العامة .
تم

الت شفة النيانية قدرة الممتمع على ق

قافته وقيمله النيانلية و ملن ميل إللى رخلر و عبلر

المؤننات المختلفة التَّ يحويها و كما  ،ها ي تقتصر على قل ال قافلة و بل تشلم كلثلا عمليلة اكتنلاب
ال قافللللللة والقلللللليو و فضللللللالً عللللللن عمليللللللة تغييللللللر هللللللثه ا ل قافللللللة والقلللللليو وفلللللله مللللللا يللللللراه الممتمللللللع
( الم وفَّ و1878ووص 7ـ 29ا .
كمللا تع للَّ الت شللفة النيانللية بمع اهللا الوانللع" :تعلللو القلليو النيانللية وعلللى ر،نللها قلليو المواط للة
بوانللطة ،دوات الت شللفة كاءنللرةو والمدرن لةو ومماعللة الرفللاهو وونللاف اإلع لالو المختلفللة مللن صللحافة
وإعالو وكيرها"( ظاهرو 1895وو ص35ا.
والتربية من ،م المواط ة هَّ الهد

المحوري للتربية النيانية و والتَّ تع َّ مناعدة ال اشفين

والشللباب علللى انللتيعاب الواقللع والتفاعل مللع إشللكالياته بطريقللة موضللوعية اقللدة وومللن للو الللوعَّ بقلليو
المواط ة وتم لها فَّ النلوا .
" إن قيو اي تملال اللوط َّ تعل عد ملن المقوملات الرفينلة لضلمان فعاليلة التربيلة فلَّ تحقيله وظيفتهلا
القيميةو ففَّ كيبة اي تمال الوط َّ تتحو القيو الدي يلة إللى تطلر

و وفلَّ كيبلة اي تملال اللوط َّ تتحلو

القيو النيانية إللى شلعارات موفلالو وفلَّ كيبلة اي تملال اللوط َّ تتحلو القليو ايقتصلادية إللى انلت ا
ال للروات و والمعللامالت الماليللة إلللى انللتغال و وفللَّ كيبللة اي تمللال الللوط َّ تتحللو القلليو الخلقيللة إلللى
إ بغافيات ديوتوبيا و وفَّ كيبة اي تمال الوط َّ تتحو القيو ايمتماعية إللى عالقلات شخصلية فلَّ ضلول
المصالح المتبادلة " ( مكروو و 2334وو المقدمة ا .
إن اي تمال للوطن إثا لو ي تج ع ه تعصب عرقَّ مقيتو ولو ي تج ع ه تميي ضد اآلخلرين مقيملين ،و
افرين و هو تومه فطري نويو ،نانه حب اءه والعشيرة والمنكن والركبة فَّ حفظها والدفاع ع ها
وهَّ ،مور انتوعبها اإلنالو ورعاها وهثب المشاعر والقيو التَّ ت ب ه م ها لكَّ ي تتطر

فتصبح كل

الهو ومبلغ ايهتماو ( كرديو2334ووص22ا .
وهثا يمع من ال ظاو التعليمَّ الثي يعم على ،نلاى ملن القليو كيلر تللا المتضلم ة للمؤننلات
النيانية فَّ الممتمع ونيلة لب ال مديد داخ هثا الممتمع ".م ا ثلا ،ن اءفراد الثين تربوا عللى تقلدير
قيمة المناواة نيحاولون تغيير الممتمع الثي يقوو على حكو القوي ،و الغ َّ إلى ممتمع يتولى الحكو فيله
مميع ال اى" (في كىو 1892وو ص 359ـ 358ا.
وع دما عُرِّ

الوعَّ النيانَّ بو ه " :معرفة المواطن بحقوقه ووامباتله النيانلية و وملا يملري

حوله من ،حداث ووقافع و ويشم ثللا قلدرة الملواطن عللى التصلور الكللَّ للمحليط بله كحقيقلة مترابطلة
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الع اصلر ولليى كوقلافع م فصلللة و،حلداث مت لا رة و باإلضللافة إللى قلدرة المللواطن عللى تملاو خبللرات
المماعة ،و المماعات الصغيرة التَّ ي تمَّ إليها" ( نعدو1898ووص369ا .
فإن ت مية الوعَّ النيانلَّ تحتلاج إللى إحلال القليو المديلدة محل القليو القديملة التلَّ تعلوه حريلة
ال ظاو النيانَّ وتضع قيوداً على وظاففه وقدراتلهو وتتميل الممتمعلات ال اميلة بلون ايتماهلات النيانلية
لمميع ،فراد الممتمع فيها متقاربة ،و يغلب عليها مط نافد فَّ الممتمع(نكران و1887ووص1228ا .
وكما يقو (في كىو 1892ووص343ا" :إثا كا ت ،هلدا

ايرتبلاط لهلا عالقلة م فيلة بالمظلاهر

الثاتيللة للطبيعللة اإل نللا ية و فيبللدو ،ن ه للاا بعللض ايتصللا بللين شللك الدولللة والمميلل ات الشخصللية
لمواط يها".
و،رمع الفيلنو

الصي َّ (كو فوشيوىا فناد ظاو الحكو و إلى كياب قيو المواط ة الصلالحة و

بنبب عم اءنرة عن تلقين القيو الفاضلة والحب المتباد والمصلحة العاملة و ولهلثا دعلا مهلا الدوللة
إللللى تحمللل مهملللة تعلللليو ال اشلللفة ابتغلللال خلللله ظلللاو امتملللاعَّ نلللليو يتلللوتى م للله قيلللاو حكلللو صلللالح
( الم وفَّو1878ووص7ا .
وقيو ال مواط ة تتماو روابط الدو والقرابة إلى ايهتماو بالتكوين النيانلَّ للمماعلة وت اقضلاته و
بمع لللى  ،هلللا تمعللل

النيانلللة موضلللوع مشلللاركة عاملللة للملللواط ين فلللَّ تقريلللر ملللا يخلللص مصللليرهو

( لبيب و2334وص94ا .
وبهثا يمكن ،ن ينمى الممتمع المديد الثي شو فَّ المدي ة على يد الرنو ـ صلى هللا عليه ونلو
ـ و ،مة واحدة بالمع ى النيانَّ و،متين بالمع ى العقدي (الشعيبَّ و 2335ووص99ا .
وهثا يؤكد بشك واضح ،ن ه اا عالقة و يقة بين مفهوو قيو المواط ة وال ظاو النيانلَّ و ،ي  ،له
كلملا اقتللرب ال ظللاو النيانللَّ مللن ال مللوثج الللديمقراطَّ و نلاعد ثلللا علللى تحقيلله قلليو المواط للة بوبعادهللا
القا و ية والمادية والمع وية  .والمدير بالثكر ،ن اءبعاد المادية والمع وية ي تق ،همية عن البعد القا و َّ
للمواط ة ء ها تعبر فَّ واقع اءمر عن مدى ايلت او بالبعد القا و َّ للعالقة بين الفرد والدولة فلَّ الواقلع
العملَّ ( ،بو عامودو2335ووص1281ا وكما يمكن القو  ،ه فَّ حا تحقيه قيو المواط لة و فلإن ال ظلاو
النيانَّ يقترب من ال موثج الشوروي الديمقراطَّ و فَّ عالقة طردية تمع من تحقله قليو المواط لة ،و
اقتراب ال ظاو النيانَّ من ال موثج الشوروي الديمقراطَّ يتو ران ببعضهما .
وقد ثكر (نقراطا  ،ه ي فلره بلين اإل نلان الميلد (الصلالح ا واإل نلان الملواطن و فهملا ومهلان
لعملة واحدة و فهو (المواطن الصالح ا قادر على ،ن َيحكلو ويُحكلو فلَّ فلى الوقلت و فهلو قلادر عللى ،ن
َيحكو كإ نان حر و وقادر ،يضا ً ،ن يُحكو عن طريله طاعتله للقلوا ين وت فيلثها لليى ءن الدوللة فرضلتها
ولكللن ء هللا قللوا ين ي بللد مللن ،ن تطللاع ء هللا هللَّ التللَّ تفللرض طاعتهللا علللى اءفللراد تلقافي لا ً لمودتهللا
وحن اتها(ظاهر و 1895ووص183ا .
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والواقع ،ن قيو المواط لة بلالمفهوو المتقلدو ي يمكلن تصلورها إي فلَّ طلاه دوللة القلا ون و وهلَّ
الدولة التَّ تخضع فيها النلطة النيانلي ة ءحكلاو القلا ون و حيلث يبلين القلا ون ،نللوب تشلكي مؤننلات
ال ظلاو النيانللَّ و وكيل

تعمل و والعالقللة فيمللا بي هللا و وعالقتهللا بللالمواط ين و إضللافة إلللى كافللة حقللوه

المللواط ين فللَّ موامهللة النلللطة النيانللية و ودولللة القللا ون بللالمفهوو المتقللدو تتبلللور فللَّ صللورة ال ظللاو
الديمقراطَّ الثي يقوو على المشاركة والمحانبة وتداو النلطة نلميا ً(،بوعامودو2335ووص1283ا .
ولكن فقهال النالطين ومشافي النلطة ومؤننلات التربيلة التقليديلة فلَّ ،وطا لا ،فركلوا مصلطلح
الشريعة من القيو اإلنالمية وخاصة القيو النيانية وايقتصادية و و ،بقوا على الحدود وحدها لحرانة قيو
العصبيات (كير اإلنالميةا التَّ تحمَّ الظالو وتعاقب المظلووو حتى رني فَّ عقو ،ميا المنلمين ،ن
الشريعة تقتصر على تطبيه الحدود (العقوباتا دون اعتبار للقيو التَّ تحرنها هثه الحدود و تمللد ال لاى
،و تقطع ،يديهو من ،ملها و وبثلا صار الخاطئ الكبير يملد الما حين الصغارالثين ت

،قلدامهو بم الله

ظلو الخاطئ المثكور وفناده و وصارت يد الناره الكبير الثي يمب ،ن يقاو عليه الحد تقطع يد النلاره
الصغير المافع الثي يمب ،ن يدفع ع ه الحد (الكيال َّ و1889ووص459ا .
ومن و فإن لفظة المواط ة فَّ الخطاب النيانَّ الرنمَّ تع َّ" منؤوليات المواطن الكليلة للدعو
،من الممتمع القومَّ و وهَّ فَّ مما التربية تع َّ ب ال اإل نان على قاعدة اي تمال اللوط َّ وعللى ثللا
تكون دوافع القيو وكفايات اءدال ومهين لعملة واحدة هَّ منؤوليات اءفراد للوفال بحه الوطن و ومن و
تكتم الدورة عطال الوطن ءب افه" ( مكروو و 2334ووص326ا .
"إن وع الشخصية و وع ال ظاو ايمتماعَّ يرتبطان بعضهما ببعض ارتباطا ً و يقاً .ومن الحه ،ن
قو ،ن الدولة هَّ الملواطن وقلد كتلب بحلرو

كبيلرةو كملا ،ن الملواطن هلو الدوللة وقلد كتلب بحلرو

صغيرة" (في كىو 1892وو ص341ا.
ويمكللن للباحللث اإلشللارة إلللى بعللض م فيللات التللو ير للعامل النيانللَّ التللَّ تللؤ رعلى قلليو المواط للة و
فيمكن رؤية اء ر النيئ لالنلتبداد بكل  ،واعله وتعلدد مصلادره عللى المشلاركة النيانلية و فصلار رع
الخو

و والمبن و والخ وع المؤدي إلى ترا المطالبة بالحقوه المشروعة دنتوريا ً وقا و يا ً هو النافد ـ

فَّ الغالب ـ و كما ،ن انتغال ثوو ال فوث لنلطاتهو وقيامهو با تهاا نيادة الدنلتور والقلوا ين و وبنلطهو
على ،راضَّ الغيروممتلكاتهو بالقوة وكير ثلا من انتغال الوظيفة العامة و ،ضلع

قليو المواط لة التلَّ

تقوو على المشاركة النيانية كالعدالةو والمنلاواةو والديمقراطيلةو وايلتل او بالدنلتور والقلوا ين و وملرَّ ،
الك ير من ثوي اءطماع وال فوى المريضة على انتباحة الما العاو و وتقلديو المصللحة الشخصلية عللى
مصللالح الللوطن و وهللثه  ،للرت بللدورها علللى قلليو ،خللرى للمواط للة كاي تمللال للوطنووالللويل لللهو وحبللهو
وحمايتللهو والتضللحية مللن ،مللله و ويللوتَّ دور اءحلل اب وم ظمللات الممتم لع المللد َّ لتنللهو فللَّ التللو ير
اييمابَّ على الوعَّ والممارنة لقيو المواط ة فَّ حا كا ت هثه اءحل اب والت ظيملات ابعلة ملن إرادة
وط يللة حللرة تمتلللا قرارهللا وللليى لهللا ،ي تبعيللة ءي مهللة خارميللة و ،مللا إثا كللان حللا هللثه اءح ل اب
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والم ظمات قد مال بقرارات وتوميهات رنمية فوقية و ،و امتهادات شخصلية و ،و اصلطفافات وتكلتالت
امتماعيللة ،و نيانللية ي تحكمهللا المصلللحة الوط يللة فللإن تو يرهللا نيصللبح باهت لا ً وربمللا ،نللالت إلللى قلليو
المواط ة وقوضتها من حيث تظن  ،ها تع ها وت ميها .

تأثـيرات مركـبة :
يعتقد الباحث ،ن التو يرات التَّ تحد ها العوام المثكورة نابقا ً على قيو المواط ةو ي تتو بصلورة
م فردة ب إ هلا لتتلداخ وتتشلابا فلَّ تلو يرات مر َّكبلة ي يمكلن ،ن ي نلب النلبب لعامل دون رخلر و وإن
اختلفت نبة التو ير بي ها .
إن دييت النلوا اإل نا َّ فَّ ممملها يبد ،ن تعكى  ،ر العوام البيفيةو وايمتماعية وال قافية
ووالنيانليةو وايقتصلادية وواإلعالميلة عللى قليو المواط لة للدى اءفلراد بشلك خلاص وعللى مميلع القليو
بشك عاو .
ويللرى ( ميونللنا  ،لله ي يمللب المبالغللة فللَّ درمللة ايخللتال

بللين تومهللات الوالللدين واءقللران و

فالتداخ بي هما هو من قبي اءمور الواضحة ظراً ءن هلؤيل اءقلران ملا هلو إي ،فلراداً ملن فلى ال بلع
اللثي ،تلى م له ملن ي ضلمون إلليهو  .وملن للو فإ له فلَّ ،حلوا ك يلرة تلدعو ممموعلات اءقلران اتماهللات
الوالدين وقيمهو ومعتقداتهو واهتماماتهو ،ك ر مما تخالفها( حنين و 1891و وص 62ا.
وركو ،همية اءنرة والمدرنة فَّ الت شفة ي يمكن إهملا الونلافط اءخلرى ودورهلا فلَّ الت شلفة
النيانية المتم لة فَّ دور العبادةو واءح ابو وال قاباتو والهيفات اءخرى و ولكن هثه الونافط قد يكون
لها ،هميتها فَّ ال ظو الديمقراطية و ،ما الممتمعات التلَّ للو تنلتقر فيهلا ،صلو الديمقراطيلة و وملا اللت
تعا َّ من التخل

ايقتصادي وايم تماعَّ والنيانَّ و فإ ه من الصلعب ،ن يكلون لهلثه الونلافط تو يرهلا

وفعاليتها و خاصة ،ن ك يراً من هثه الت ظيملات ي ت بلع ملن إرادة شلعبية حلرة وملن صلفو

المملاهير و

وإ ما توتَّ تيمة قرارات رنمية فوقية ،و امتهلادات شخصلية ،و تكلتالت نيانلية ،و امتماعيلة و وملن لو
تلللللللللللللللللللللؤدي إللللللللللللللللللللللى الصلللللللللللللللللللللراعات وا لخصلللللللللللللللللللللومات وتصلللللللللللللللللللللفية الحنلللللللللللللللللللللابات
( المقبلَّ و 2335و و ص 134ـ  135ا .
ويمكللن اإلشللارة إلللى ،ن تللو ير اءنللرة فللَّ تربيللة الطف ل يفقللد دوره بالتللدريج لصللالح المللؤ رات
الخاصة وخاصة م ها اإلعالميةو ولكن هثا لو يم ع من ماح ك ير من اءنرو عبر اعتماد ،ناليب تربوية
متوا ةو من المحافظة على دورها فَّ الت شفة ايمتماعية (الصمديو2333و و ص 42ا.
وعلى الركو من توكيد العديد من ال ظريلات التربويلة ال قديلة لحقيقلة ،ن الكتلاب المدرنلَّ ي يقل
وحيداً و ب تشاركه ع اصر ،خرى متعددة داخ الفص التربوي م ها المعلن وم ها الخفَّ و فلَّ صلياكة
وتشكي شخصية وثه ية المتعلو و فالتربية لينت كتابا ً وفصالً وحنب و بل هلَّ فضلال بكل ملا يتضلم ه
من تعليو وتعلو واكتشا

وتوتر وصراع وعم عن الت بؤ ( نعد و 2332و و ص 19ا.
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يقو ،حد الفالنفة "إ ما يدور خارج المدرنة قد يكون ،قوى تو يراً وبشك شلديد مملا يلدور داخل
المدرنة ( البيالوي و 2335و و ص 1178ا .
ولهثا فإن منؤولية تعليو القيو ي بغَّ ،ن تكون منلؤولية مشلتركة تتعلاون فيهلا مميلع المؤننلات و
ومللن ،همهللا مؤننللة اءنللرة ،و العافلللة و والمنللمد ووالمؤننللة اإلعالميللةو ونللافر مؤننللات الممتمللع
المختلفةو من إدارية وامتماعية ونيانية .
وقد  ،بتت درانة (شيبللَّ اكما فَّ ( المقبلَّ و 2335و وص21ا ،ن ال عة الوط ية تتطور خال
الن وات المبكرة من الحياة المدرنية و مما يعكلى كلالً ملن تلو ير الم لاهج الدرانلية والنللوا المتبلع فلَّ
التعليو وفَّ المدرنة بومه علاو  .كملا  ،بتلت ،ن اءنلرة تقلوو باللدور اللرفيى فلَّ ت ميلة ال علة الوط يلة
بعالقاتها المعقدة ولكو ها تلبَّ احتيامات متعددة .
ومما ي يد اءمور تعقيلداً ،ن ملا يتعلمله الشلباب ملن الكتلب وونلاف اإلعلالو وملن الراشلدين عملا
يمب ،ن يفعلوه قد يت اقض مع واقع الحياة اليومية ( قظاو و 1898و و ص 53ا .
وهثا يمع التربية م ن ،م المواط ة تتو ر بالعديد من العوام التَّ تلوتَّ فلَّ مقلدمتها  :ملا اللثي
يتعلمه الطالب بصفة عامة وكي

يتعلمه و وطبيعة بيفة التعليو داخ الفص و والم اخ المدرنلَّ المعلاش

...إلى ما نوى ثلا تتعدى ممرد الدرانة التقليدية لمقرر درانَّ ه ا ،و وحدة درانية فَّ مقلرر ه لاا و
بهثا المع ى فلإن التربيلة ملن ،مل المواط لة ي تم ل وي ي بغلَّ ،ن تم ل مكو لا ً منلتقالً فلَّ صلورة ملادة
درانللية فقللط و وإ مللا يتعللين ال ظللر إليهللا والتعامل معهللا بحنللبا ها إحللدى الغايللات والمبللادئ التللَّ تشللك
الم هج المدرنَّ بوكمله ( فرج و 2334و و ص 8ـ  13ا .
وعليه يمكن القو ،ن التربية على قيو المواط ة تتو ر بالممتمع و بتصوره وبو ُ ُ
ط ِر حياته و و توتَّ
بقية ال ظو ايمتماعية وايقتصادية وال قافية والنيانية وكيرها (مطاوع و1885وو ص 17ا .
وهللثا يومللب ،ن يكللون الم للاخ المدرنللَّ والمللواد الدرانللية وطللره التللدريى ومعاملللة التالميللث و
وال شاط المدرنَّ كلها قافمة على اعتبار ،ن التالميث هو ،م الحاضر وعامة المنتقب و وعليها ،ن تومه
كللل مهودهلللا حلللو تهيفلللة الفلللرص الم انلللبة لت ميلللة القللليو ووإكنلللاب تالميلللثها ع اصلللر الحيلللاة الخلقيلللة
( كام وعبد الرحيو و 1859و و ص178ا .
"وكما يتو ر مو اءفراد بالعالقات الفردية المباشلرة فلَّ حيلاة اءنلرة وعلن طريله الصلداقةو فإ له
يتلللللللللو ر ،يضلللللللللا ً بعضلللللللللوية الفلللللللللرد وإنلللللللللهامه فلللللللللَّ تممعلللللللللات امتماعيلللللللللة ،ك لللللللللر اتنلللللللللاعاً"
( في كى و  1892وص 337ا .
واعو ومها تعليمَّ يُشبع
وفَّ ظ هثا الواقع يمد الشباب فنه فَّ مهب رياح تتقاثفهو فبيت كير ة
ما با ً على حناب موا به اءخرى و ويغثي هثا كله وي يد من خطره الغ و الفكري الثي يُخطط لله بدقلة
ل ع عة القيو إن لو يكن للقضال عليها (عالو ورخرون و  1862و ص547ا.
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وهكثا تتضافر المؤننات التربويلة فلَّ حلا ا نلمامها وت اكمهلا وت انله مهودهلا ـ ابتلدال ملن
البيت وحتى المامعة والبيفة المحيطة ـ لرعاية القدرات العقلية ع د ال اشفة لتوفر لهو فرص ال مو و،نبابه
وبيفتهو لينلتمتع بالحريلة طفلالً فلَّ البيلت و وطالبلاًنً فلَّ المدرنلة ،و فلَّ المامعلة و وبلثلا يتلثوه قيملة
الحرية مواط ا ً فَّ ،مة و ويرعاها ربا ً فَّ ،نرة و ويثود ع ها مم ال ًفَّ البرلمان ،و م ديا ً فَّ الميدان و،و
عضواً فَّ الممتمع و ويم حها لآلخرينو حاكما ً ،و محكوما فَّ دولة و،و و يراً فَّ و ارة و ،و مديراً فلَّ
دافرة و وهكثا فَّ بقية مواقع المنؤولية التَّ ترعى العالقات ايمتماعية وت ظمها ( الكيال لَّ و1889و و
ص94ا .
وهثا ما خلصلت إليله توصليات درانلة( خمليى و1898ووص216ا ملن وملوب ايهتملاو والبلدل
برنو نيانة تعليمية متكاملة للت نيه بين كافة المؤننات التربويلة المباشلرة وكيلر المباشلرة ( اءنلرة و
المدرنة و المنمد و وناف اإلعالو ا فيما يتعله بتعليو القيو وت ميتهلا و حتلى ي تضليع المهلود ،و تت لافر
الخطى واي ما ات بين تلا المؤننات .

ملخص الفصل :
يمكن للباحث فَّ هاية هثا الفص الخروج بانت تامات وتلخيصات لما تو بنطه من عوام مؤ رة على
قيو المواط ة من خال إيراد هثه العوام بشك مختصر كمحاور ي درج تحت كل محلور ،بلر العوامل
الم فية المؤ رة على قيو المواط ة على ال حو اآلتَّ :
 1ـ عوام التلدين  :وهلَّ العوامل التلَّ لهلا عالقلة بتلدين المنللو ( كالمنلمد وملا يلتو بداخلله ملن خطلاب
إنللالمَّ كخطبللة الممعللة و والللدروى و والمحاضللرات و وال للدوات و والمللواعظ و وكللثا القللدوة الحن ل ة
للعلمال المنلمين ا .
2ـل الع وامل ايمتماعيللة  :يللؤ ر هللثا العامل فللَّ قلليو المواط للة مللن خللال الممتمللع ( ومللا فيلله مللن ضللبط
امتماعَّ و وعالقات اختيارية و وتعامالت وصالت متعددة و وضغط امتماعَّ ا و واءعرا
والتقاليللد ( ومللا فيهللا مللن قلليو ضللابطة كللالعر

والعلادات

النللافد بللين ال للاى و والعللادات المنللتحكمة فللَّ عالقللاتهو

وتعامالتهو و والتقاليد التَّ يعتبر الخروج عليها عيبا َ امتماعيا َ ا و والعشيرة والقبيلة برمو ها ( من عقا
ومشافي و وففات متماي ة امتماعيا َ ووعصبية قبلية ووتعالَّ وتفاخر بال نب ا.
 3ـ العوام التربوية  :هلثا العامل لله تلو يره الكبيلر عللى قليو المواط لة ولله الك يلر ملن العوامل الم فيلة
فاءنرة ( بوضعها المعيشَّ و ودخلها و والحَّ الثي تعيش فيه و ومنتوى تعليو الوالدين و و وع العالقلة
القافمة بلين ،فلراد اءنلرة ا و ومماعلة اءقلران ( ملن خلال التقليلد والمحاكلاة و والمشلاركة فلَّ رحلالت
مخططة و ومشاركتهو فَّ التوعية بالهوية و ومشاركتهو فَّ ،نابيع المرور و وموانو التشلمير و وقوافل
محللو اءميللة ا و والمدرنللة ( بت ظيمهللا و ودنللتورها اءخالقللَّ و وتللو ير الطلبللة فللَّ بعضللهو و واء شللطة
التربويللة خللارج الم ل هج و وتللو ير ال افللرين للمدرنللة و وامتماعللات ممللالى اآلبللال والمعلمللين و وطبيعللة
العالقللة بللين المدرنللين  ،فنللهو و وبللين المدرنللين والطلبللة و وصلللة المدرنللة بالبيفللة ومشللكالتها و و مللط
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اإلدارة المتبع و وتدريب الطلبة على تحم المنؤولية ا و والمعلو فلَّ ( طريقلة تدرينله و ومقدرتله عللى
إدارة عالقاته مع طلبته بصورة ايمابية و وايحتراو المتباد بين المعلو وطلبتله ا و والم لاهج التعليميلة (
ومدى ومود ت نيه فلَّ النيانلة التربويلة لكل ملن التربيلة و وال قافلة و واإلعلالو و والشلباب فيملا يتعلله
بللالوعَّ بقلليو المواط للة وممارنللتها علللى المنللتوى الرنللمَّ و وم ل هج اءح ل اب والت ظيمللات النيانللية و
وم ظمات الممتمع المد َّ حتى تؤدي دورها فَّ ب ال قيو المواط لة للدى ،عضلافها ا كلهلا وكيرهلا تعمل
على التو ير على الوعَّ بقيو المواط لة وممارنلتها للدى الطلبلة بشلك مباشلر وعللى بقيلة ،فلراد الممتملع
بشك كير مباشر .
 4ـ العوام ايقتصادية :وتتم

العوام الم فية لهثا العام فَّ ( الفقر وكالل المعيشةو وكياب التكاف

ايمتماعَّو واإلخال بمبد ،تك افؤ الفلرصو إضلافة إللى علدو تلوفر العمل للقلادر عليله( البطاللة ا ليعليش
الفرد حياة كريمة فَّ وط ه ا.
 5ـل عوامل ايتصللا واإلعللالو  :والتللَّ يمكللن إيللراد م فياتهللا فللَّ ( ونللاف اإلعللالو المحليللة و والق للوات
الفضللافية و والممللالت و والمرافللدو والكتللب و و،شللرطة الكانلليت والفيللديو و والنلليد يهللات و و،حاديللة
الخطاب النيانَّ للح ب الحاكو و وعدو ومود ق وات فضافية للمعارضة لعرض ومهة ال ظلر اءخلرىا
.
 6ـل العوامل النيانللية  :والتللَّ يمكللن إدراج عوامل م فيللة تحتهللا تتم ل فللَّ ( طبيعللة ال ظللاو النيانللَّ و
ووملود اينلتبداد ملن عدملله و واينلتقطاب النيانلَّ المصللحَّ و وانللتغال ثوو ال فلوث للوظيفلة العامللة
والمكا ة ايمتماعية فَّ تماو الدنتور والقلوا ين و وبنلطهو عللى حقلوه اآلخلرين بلالقوة و إضلافة إللى
الدور الثي تلعبه اءح اب والت ظيمات النيانية و وم ظمات الممتمع المد َّ و وكثا ما تحد ه اي تخابات
العامة من حراا نيانَّ ا .
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تمهيد:
يتضلمن هلثا الفصل وصلفا لممتملع الدرانلة و وعي تهلا و و،دوات الدرانلة ووإملرالات الدرانلةو
والمعالمللة اإلحصللافية و حيللث انللتهدفت الدرانللة التعللر

علللى تللوتير العواملل علللى وعللَّ الطلبللة

وممارنتهو لقيو المواط ة و وه ه اا فروه إحصافية تع ى لمتغيرات الدرانة ؟.
مجتمع الدراسة -:
يتكون ممتمع الدرانة من مميع طلبة المرحلة ال ا ويغة ( ال الث ال لا ويا بقنلميه العلملَّ واءدبلَّ
بمحافظة عمرانو والبالغ عددهو (  9338ا طاللب وطالبلةو علدد طلبلة القنلو العلملَّ مل هو ( 6538ا
طالبا ً وطالبةو وب نبة  %91و وعدد طلبة القنو اءدبَّ( 1533ا طالبا ً وطالبةو وب نبة  %18و خال
العاو الدرانَّ 2337د2339وو مو عين على (  257ا مدرنة حكوميةو و،كلب هثه المدارى يدرى
بها الطلبة من الم نين ( ثكور و إ اث او وبعضها تممع بين القنمين ( العلمَّ و اءدبَّ ا و وتقع هثه
المدارى مغرافيا ً ضمن مديريات المحافظة العشرين و والمدو رقو (  1ا يوضح ممتمع الدرانة.
جدول رقم( )9يوضح مجتمع الدراسة

الحالة الحضرية

م

عدد المدارس الثانوية
القسم العلمي

القسم األدبي

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

عدد طلبة الصف الثالث الثانوي
اإلجمالي

القسم العلمي

القسم األدبي

اإلجمالي

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

9

حضر

47

45

2

5

55

4952

299

471

55

8890

4

ريف

21

28

28

97

914

4142

540

189

452

2741

995

52

59

44

457

5072

9289

9490

840

2081

اإلجمالي

عينة الدراسة -:
تو اختيار العي ة من ممتمع الدرانةو بانتعما الطريقة العشوافية الطبقيةو و للحصو على
عي ه مم له لممموعة طلبلة المرحللة ال ا ويلة ( ال اللث ال لا وي ا بمتغيراتهلا ال ال لة ( لوع المل ى و لوع
القنو و الحالة الحضريةاو ،خث الباحث بالطريقة العشلوافية الطبقيلة فلَّ اختيلار عي تله و حيلث قلاو بتقنليو
ممتمع درانته( المدارىا إلى قنمين( حضر و ري

او و قنمت المدارى إلى (علمَّ و ،دبَّا و و تو

تقنيو مدارى القنو العلمَّ إلى (ثكور و إ اثاو وكثلا تقنيو مدارى القنو اءدبَّ إلى ( ثكور و إ اثا
.وقد راعى الباحث من خال ثلا تم ي ك متغيرات الدرانة و وحمو ك متغير إللى ممتملع الدرانلة و
وعلى ضول ثلا تو اختيار عي ة الدرانة بواقع  %643تقريبا ً من ممملوع ممتملع الدرانلة البلالغ علددها
(9338ا طالبا ً وطالبة و ،ي (537ا طالب وطالبة والمدو رقو (  2ا يوضح عي ة الدرانة.
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جدول رقم( )4يوضح عينة الدراسة
عدد المدارس الثانوية
الحالة

القسم العلمي

القسم األدبي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

4

9

9

5

4

9

1

970

8

4

95

800

م

الحضرية

9

حضر

4

4

ريف

2

4

5

2

اإلجمالي

عدد طلبة الصف الثالث الثانوي
اإلجمالي

القسم العلمي

القسم األدبي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

980

54

92

95

495

50

55

95

419

904

78

84

507

اإلجمالي

أداة الدراسة (االستبانة)-
إن الهد

العاو من ،داة الدرانةو هو التعر

على العوام المؤ رة على قيو المواط لة(وعيا ً

وممارنةا لدى طلبة المرحلة ال ا وية( ال الث ال ا ويا بمحافظة عمران من ومهة ظرهو و
وعليه فقلد انلتخدو الباحلث ونليله القيلاى المالفملةو وهلى ،داة اينلتبا ة حيلث قلاو الباحلث
بإعداد انتبا ة تو ب اؤها وتصميمها من خال المراح اآلتية .:
 -1ايطالع على الدرانات النابقة واءدب ال ظري ثي العالقة.
 -2تحديد محاور اإلنتبا ه وفقراتها فَّ ضول مشكلة البحث .
 -3صللياكة ،نللفلة اينللتبا ة وفقراتهللا عللن طريلله الدرانللات النللابقة واءدب ال ظللري ثي الصلللة و
وخبرة الباحث ببيفة الدرانة كو ه ي تمَّ إلى محافظة عمران وعاصمتها .
 -4تبللين مللدى صللالحية اينللتبا ة للتطبيلله و وثل لا بعرضللها علللى عللدد مللن المح َّكمللين مللن ،ه ل
ايختصاص فَّ التربية وعلو ال فى للتوكد من نالمة اءداة وصدقها و باتها .
قاو الباحلث باءخلث بممللة مالحظلات المح َّكملين لتعلدي اءداة وتصلويبها فلَّ ضلول تللا المالحظلات
وومن و تطبيقها على عي ة الدرانة التَّ تو اختيارهاو ولب افها اتبع الباحث الخطوات التالية -:

خطوات بناء أداة الدراسة :
الخطوة األولى -:بناء القائمة األولية لقيم المواطنةوالعوامل المؤثرة عليها:
أ ـ القائمة األولية لقيم المواطندة  :ملن خلال اطلالع الباحلث عللى بعلض البحلوث والدرانلات
النابقة واءدب ال ظري بما فيه دنتور الممه ورية اليم ية و قاو بانلتخالص قليو المواط لة التلَّ تضلم تها
تلا الدراناتو كما قاو بإعداد هثه القافمة بطريقتين :
 1ـ المقار ة بين مميع الدرانات من حيث اتفاقها على قيو معي ة للمواط ة ووكان هثا عامل تلرميح
لألخث بهثه القيو على  ،ها قيو مواط ة .
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 2ـ عرض قيو المواط ة التَّ توص إليهلا الباحلث عللى ،هل ايختصلاص فلَّ التربيلة وعللو الل فى
والمهتمللين بالمواط للة وعللددهو (6او[ ملحلله رقللو  ] 1و فكا للت رراؤهللو مؤشللرات لقبللو قلليو معي للة (كقلليو
مواط ةا و واقترحوا مميعا ً ،ن يتو تص ي

هلثه القليو إللى مملايت حتلى تبلدو بصلورة ،وضلحو وملن لو

تو يع هثه القي و عليهاو وبعد علرض الموضلوع عللى ،هل ايختصلاص فلَّ التربيلة وعللو الل فى  ،فنلهو
بشون تو يع قيو المواط ة على عدد من الممايت و ما ر،ي البعض م هو إلى اءخلث بتقنليو ( مارشلا ا
للمواط ة و وقد تو تطوير هثا التقنيو ليت انب مع الدرانة .
وب للا ًل علللى مالحظللات ،ه ل ايختصللاص فللَّ التربيللة وعلللو ال ل فىو ومقترحللاتهو خللرج الباحللث
بتص ل ي

ربللاعَّ ءبعللاد المواط للة هللو ( المواط للة المد يللة و المواط للة النيانللية و المواط للة ايمتماعيللة

وايقتصادية و المواط ة ال قافية ا وكما قاو بتو يع قيو المواط ة التَّ انتخلصها ملن البحلوث والدرانلات
النابقة واءدب ال ظ ري بما فيه دنتور الممهورية اليم يلة عللى هلثه اءبعلاد اءربعلة و ووضلع كل قيملة
تحت المحور الم انب لها و منتو نا ً بآرال بعض ،ه ايختصاص فَّ التربية وعلو ال فى و وواضعا ً فَّ
الحنبان القيو التَّ تت انب مع عي ة بح ه.
والقافمة اءوليلة التلَّ خلرج بهلا الباحلث لقليو المواط لةو تحتلوي عللى (45ا قيملة مو علة عللى
اءبعاد اءربعة المثكورةو [ملحه رقو .]2
ت ـ القائمددة األوليددة للعوامددل المددؤثرة علددى قدديم المواطنددة  :حيللث قللاو الباحللث بممللع العوام ل
المؤ رة على قيو المواط ة حنب ورودها فَّ مصادرها كخطوة ،وللى وو قلدو الباحلث تصلوراً مبلدفيا ً لملا
يمك ن ،ن تكون عليه صورة هثه العوام المؤ رة على قيو المواط ة للخبرال المثكورين فَّ و [ملحه رقلو
 ] 1بغرض تقديو المشورة و وعلى ضول هثه اينتشلارات خلرج الباحلث بقافملة ،وليلة للعوامل الملؤ رة
على قيو المواط ة تممع بين ايختصار والشمو ـ إللى حلد ملا ـ ملع اءخلث فلَّ ايعتبلار ،ن الباحلث ي
ي َّدعِ َّ  ،ه قد انتطاع ،ن يحصَّ مميع العوامل الملؤ رة عللى قليو المواط لةو و والضلابط اللثي تح َّكلو فلَّ
قبو الباحث لعوام دون ،خرى و وإبرا عوام وإكفا ،خرى و ليى ءن هلثه العوامل تلؤ ر وتللا ي
تؤ ر و فك عام له تو يرهو وإن اختلفت نبة التو ير وولكن ءن الباحث قد حاو التركي عللى العوامل
التَّ تخدو طبيعة درانتهو من حيث العي ة المنتهدفة و وهو ه ا طلبة المرحللة ال ا ويلة (ال اللث ال لا وي ا
ووالمكان الثي ُتمرى فيه الدرانة (محافظة عمران ا وفاختار الباحث ما ي انب طبيعلة عي تله ومكا هلا و
ونبه ثلا ما ،بداه ،ه ايختصاص فَّ التربية وعلو ال فى من مالحظات واقتراحات .
كما قاو بإخراج القافمة اءولية للعوام المؤ رة على قيو المواط ة على شك محاور عامةو وع اوين
رفينة ت درج تحتها العوام الفرعيةو ووصلت هثه العوام إلى (6اعوام رفينة و(  21ا ب داًو [ملحه
رقو  ]3يوضح ثلا .
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الخطوة الثانية -:القائمة النهائية لقيم المواطنة والعوامل المؤثرة عليها:
عرض الباحث القافمة اءولية لقيو المواط ة و والعوام المؤ رة عليها على ممموعه من المحكملين
المتخصصين فى ،صو التربية وعلو ال فى التربوي و وعددهو ( 13او [ملحه رقلو  ]4بهلد

انلتطالع

ررافهو بشون صالحية هاتين القافمتين و ومدى م انبتهما من حيث-:
ـ شمو القافمتين لقيو المواط ة و والعوام المؤ رة عليها.
ـ ا تمال ك ( قيمة ،و عام ا إلى مماله الرفيى.
ـ صحة ودقة ك (قيمة ،و عام ا فَّ مماله.
ـ وضوح وصحة صياكة ك (قيمة ،و عام ا .
ـل إضللافة ،و تعلدي مللا يرو لله م انللبا ً فللَّ قلليو المواط للةو ،والعوامل المللؤ رة عليهللا ولللو تشللملها
القافمتين اءوليتين.
ـ حث

الممايت ،و القيو ،والعوام الفرعية كير الال مة.

ـ درمة اءهمية بال نبة لقيو المواط ة من ومهة ظرهو و وه هَّ مهمة بدرمة ( عاليلة ملداً و
عاليه و متونطة و قليل ة و كير مهمة ا ؟ وتحديد ،هو قيو المواط لة فلَّ كل مملا و وبملا يتوافله
وعي ة الباحث وهو طلبة المرحلة ال ا وية .
ـ درمة التو ير بال نبة للعوام المؤ رة على قيو المواط ة من ومهة ظلرهو و وهل هلَّ ملؤ رة
بدرمة (عالية مداً و عاليه و متونطة و قليلةو كير مؤ رة ا؟ و تحديد ،هو العوام المؤ رة على
قيو المواط ة و وبما يتوافه وعي ة الباحث وهو طلبة المرحلة ال ا وية .
وقد ،نفرت هثه الخطوة عن إحداث تغييرات فى القافمتين اءوليتين لقيو المواط ة و والعوامل
المؤ رة عليها و بحنب توميهات الخبرال بغرض ظهور القافمتين فَّ صورة ،م

.

وا حصرت فَّ تغييروصياكة بعض القيوو وبعض العوام لتعبلر كل م هلا علن القيملة ،و العامل
بصورة واضحةو وقد ،وضحت ررال المحكمين عن بعض المقترحات والتعديالت ،خث بها الباحث .
حيث ا تهت هثه الخطوة بالوصو إلى الصورة ال هافية لقافمة قيو المواط ة كما يلَّ:
أوالً  :كان عدد قليو المواط لة فلَّ القافملة اءوليلة (45ا قيملة ‘ و،صلبحت قليو المواط لة فلَّ القافملة
ال هافية تضو (  44ا قيمة مو علة عللى ،ربلع مملايت ومرتبلة ت ا ليلا ً حنلب اءهميلةو[ ملحله رقلو ]5
يوضح ثلا .
ثانيا :فيما يتعله بممم المالحظات والتعديالت والمقترحات فَّ العوام المؤ رة على قليو المواط لة

و والتَّ ،خث بها الباحث و حيث ا تهت هثه الخطوة إلى الصورة ال هافية لقافملة العوامل الملؤ رة عللى
قيو المواط ة كما يلَّ:
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كلان علدد العوامل الملؤ رة عللى قليو المواط للة فلَّ القافملة اءوليلة (6ا عوامل رفينلة و(21ا ب للداًو
و،صبحت العوام المؤ رة على قيو المواط ة فَّ القافمة ال هافية تضو (6ا عوام رفينة و (  23ا ب لداً
مرتبة ت ا ليا ً ( للعوام والب ودا حنب تو يرهاو [ ملحه رقو  ]6يوضح ثلا .

بناء االستبانة :
الصورة األولية لالستبانة :
على ضول تحكيو قليو المواط لة و وتحكليو العوامل الملؤ رة عليهلا و والخلروج بقلافمتين هلافيتين
م فصلللتين و تللو الرمللوع إلللى ،هل ايختصللاص فللَّ التربيللة وعلللو الل فى وعللددهو (5او [ملحلله رقللو ]7
بغرض انتشارتهو فَّ إعداد انتبا ة الطلبةو ءن الباحث ومد ،ن إدراج مميع قيو المواط ة البلالغ علددها
( 44ا قيمة و وكثا مميلع العوامل الملؤ رة عللى هلثه القليو والبلالغ علددها (6ا عوامل تحتهلا (23ا ب لداً
ضمن ب ود اينتبا ة نيمع فقرات اينتبا ة تطو بشك كبير و فلاقترح عليله بعلض ،هل ايختصلاص
فَّ التربية وعلو ال فى اختيار ،على قيمتين للمواط ة من ك مما و وايكتفال بب دين ملن كل عامل ملن
العوام المؤ رة على قيو المواط ة وب ال على تافج التحكيو و ليقوو الباحث على ضول ثلا باختيار ،على
مان قيو للمواط لة اتفله عليهلا المحكملون وهلَّ (:احتلراو الدنلتور والقلوا ين ووملوب ت فيلثها و احتلراو
ال ظللاو العللاو و اإلخللالص للللوطن وحبلله والللدفاع ع لله والتضللحية مللن ،مللله و ايعتل ا بالهويللة الوط يللةو
احتللراو الملكي ل ات الخاصللة والعامللة والمحافظللة عليهللاو التعللاون و احتللراو حريللة التعبيللر وإبللدال الللر،ي و
ممارنة الحوارا وشملت ممايت المواط ة اءربلع وبمعلد قيمتلين لكل مملا و كملا اختلار ،عللى ب لدين
للعوام المؤ رة على قليو المواط لة اتفله عليهلا المحكملون وهلَّ 1 :ـل عوامل التلدين(الخطاب اإلنلالمَّ
داخللللللللل المنلللللللللمدو القلللللللللدوة الحنللللللللل ة للعلملللللللللال المنللللللللللمينا و2ـللللللللل العوامللللللللل ايمتماعيلللللللللة
( اءعرا

والعادات والتقاليد و القبيلة والعشيرةا و3ـ العوام التربويلة(كالو معلملَّ ونللوكهو ملا ،تعلمله

فَّ المدرنة او4ـ العوام ايقتصادية(تطبيه الدولة لمبد ،تكافؤ الفلرص و تحنلن منلتوى المعيشلة ا و5ـل
عوام ايتصا واإلعالو( الصح

والممالت واإلثاعات والق وات اليم ية مرفيلة ومنلموعة ومقلرولةو

الق وات الفضافية كير اليم يةا و6ـ العوام النيانية (اءح اب النيانيةو اي تخابات العامةا .

الصورة النهائية لالستبانة :
تو إ ا هثه اينتبا ة بصورتها اءولية للتحكيو على شك مدو و [ملحله رقلو  ]9و بحيلث يقلوو
المحكللو بإبللدال ر،يلله مللن خللال التوشللير علللى عبللارات اينللتبا ة مللن حيللث ( الوضللوح ودقللة الصللياكة و
م انبة المقياى الخمانَّ للبحث و مدى ا تمال ك عام إلى المما و مع إمكا يلة اإلضلافة ،و الحلث

،و

التعدي او وقد حدد مقياى الدرانة كالتلالَّ (:موافله بدرملة عاليلة و موافله بدرملة متونلطة و موافله و
موافه إلى حد ما و كير موافه ا ووتلو تو يلع اينلتبا ة فلَّ صلورتها اءوليلة عللى المحكملين اللثين بللغ
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عددهو (14ا محكماًو [ملحه رقو  ]8وقد ،بدوا مميعا ً مالحظات موهرية ومهمة يمكن إممالها فَّ ال قاط
التالية :
1ـ اقتراح بتحوي مدو اينتبا ة إلى فقرات يتو الممع فيها بين العامل الملؤ ر وقيملة المواط لة فلَّ
عبارة واحدة و يكون فَّ رخرها تحديد انتمابة الطاللب و ظلراً لصلعوبة انلتيعاب الطاللب للملدو اللثي
اقترحه الباحث .
2ـ اقتراح تعدي منميات المقياى الخمانَّ إلى اءخث بدرملة تلو ير العامل عللى قيملة المواط لة ملن
حيث هَّ ( عالية مداً و عالية و متونطة و ضلعيفة و ي تلؤ را بلديً ملن منلميات المقيلاى التلَّ اقترحهلا
الباحث .
3ـ اعتماد اتملاه واحلد فلَّ العبلارات ( إيمابلا ،و نللبا ً ا وقلد ،خلث الباحلث بايتملاه اييملابَّ لصلياكة
عبارات انتبا ته و وا عتماد اتماه واحد فلَّ ممل الفقلرات ( انلمية و فعليلة ا وقلد ،خلث الباحلث باتملاه ،ن
تكون المم انمية .
4ـ اقترح ،كلب المحكمين ضرورة اختصار فقرات اينتبا ة إلى ال ص

ء هلا طويللة ( 182ا فقلرة

ممللا يللؤدي إلللى مل ل المنللتميب وبحيللث تصللبح (  86ا فقللرة م هللا (49ا فقللرة لتللو ير العوام ل علللى قلليو
المواط ة (ما ب الوعَّاو و(49ا فقرة لتو ير العوام على قيو المواط ة (ما ب الممارنة ا و وثللا علن
طريه إبقال مميع العوام (6ا عوام رفينة وتحت ك عامل ب لدين ،ي (12ا ب لداً و وحلث

،ربلع قليو

مواط ة من القيو ( ال مانا التَّ مرى عليها التحكيو بحيث تكون ،عللى قيملة فلَّ كل مملا ملن مملايت
المواط ة .
5ـ توكيد بعض المحكمين على ضرورة

و الباحث شخصيا ً لتوضيح طريقة اإلمابة على اينتبا ة

للطلبة حتى تكون إمابات الطلبة صادقة وموضوعية و وهثا ما قاو به الباحث بالفع .
 6ـ ل تعللدي فللَّ الب للد اءو للعام ل ال للا َّ مللن (اءعللرا

والعللادات والتقاليللد ا إلى(العللر

والعللادات

والتقاليد اووتعدي الب د ال ا َّ من العام ال ا َّ من ( القبيلة والعشيرة ا إلى (العشيرة والقبيلة ا.
وقد ،خث الباحث بممم ررال ومقترحات المحكمين و وقاو بإعداد الصورة ال هافيلة لالنلتبا ة بعلد
إمرال مميلع التعلديالت التلَّ اقترحوهلا و،كلدوا عليهلا و و،علاد الباحلث عرضلها عللى بعلض المحكملين
النابقين عللى اينلتبا ة لالطلالع عليهلا بعلد إملرال التعلديالت و فتملت الموافقلة عليهلا باإلمملاع و و ،هلا
صالحة للتطبيه و[ ملحه رقلو  ] 13و وقلد قلاو الباحلث بتو يلع اينلتبا ة عللى (133ا طاللب وطالبلة ملن
،فراد عي ته لم عرفلة الوقلت اللثي تنلتغرقه اإلمابلة عليهلا و وملدى إدراا الطلبلة لفقلرات اينلتبا ة و وقلد
ومد الباحث من خال انتمابة الطلبة وضلوح فقلرات اينلتبا ة لهلو و و،ن الوقلت اللثي انلتغرقه الطلبلة
لإلمابة على اينتبا ة تراوح بين (33ا إلى (43ا دقيقة.
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صدق األداة :
يقصد بصده ،داة انتبا ة العوام المؤ رة على قيو المواط ة لدى طلبة المرحلة ال ا وية و هلو ،ن
تقلليى مللا وضللعت لقيانللهو واينللتبا ة وضللعت لقيللاى تللو ير العواملل علللى قلليو المواط للة ( وعيللا ً
وممارنةا لدى طلبة المرحلة ال ا وية بمحافظة عمران .
ولللثلا فقللد تللو مراعللاة صللده ب للال اءداة و مللن خللال اختيللار فقراتهللا وممايتهللا فللَّ ضللول مللا
انتخلصه الباحث من البحوث والدرانات النلابقة واءدب ال ظلري بملا فيله دنلتور الممهوريلة اليم يلة و
تتعله بهثا المما و وكثلا من خال علرض فقلرات اينلتبا ة فلَّ صلورتها اءوليلة عللى ممموعلة ملن
المحكمين و والمتخصصين فَّ التربية و وعلو الل فى وعلددهو (  14ا و[ملحله رقلو ]8بهلد

انلتطالع

ررافهللو بشللون نللالمة صللياكة ع اصللر اءداة و ومللدى وضللوح وصللحة صللياكة العبللارات المم لللة لتللو ير
العوام على قيو المواط ة المراد قيانها و ومدى ماللمة المقياى المتدرج الخمانَّ للحكو على تو ير هثه
العوام على قيو المواط ة لدى الطلبة و ومدى ماللمة تو يع الدرمات المحددة للتقلديرات اللفظيلة و وقلد
تو التعدي ب ال على ررال المحكمين والخبرال.
و تو عرض اينتبا ة ملرة ا يلة عللى( 7ا خبلرال ملن ،هل ايختصلاص فلَّ التربيلة وعللو الل فى و
[ملحه رقو ]11و وثلا للتوكد من صالحية اينتبا ة فَّ صورتها ال هافيةو لتحقيله الهلد

اللثي وضلعت

من ،ملهو وقد ،نفرت هثه الخطوةو على إمماع المحكملين عللى صلالحية اينلتبا ة لالنلتخداو فلَّ تلو ير
العوام على قيو المواط ة لدى الطلبة و وهثا ما يؤكد صده اءداة .

ثبات األداة:
،ما بال نبة ل بات اءداة و فقد اعتمد الباحث بلات التم فلة ال صلفية مؤشلراً لمعامل ال بلات و إث ملرى
تطبيه المقياى على عي ة تتكون من (133ا طالب وطالبة من فى عي ة الدرانة وقد تو انتخداو معام
ارتباط بيرنون وانتخداو معادلة نبيرمان– براون التصحيحية ووومد ،ن معام ال بلات ينلاوي (3483ا
و وقد اعتبرت هثه القيمة مؤشراً ميداً على بات المقياى لتحقيه ،كراض هثه الدرانة .

نظام العالمات:
قاو الباحث بتحوي التقديرات اللفظية فَّ انتمابات الطلبة على ب لود اينلتبا ة إللى درملات
يتفاقه مع الهد

من انتخداو اينتبا هو وثلا ليكش

عملا إثا كلان الطلبلة يلدركون تلو ير العوامل عللى

قيو المواط ة لديهو فَّ ( ما ب الوعَّ اوو( ما ب الممارنة ا من ومهة ظرهو وحيث تو تحديلد ،نللوب
تقدير منتويات إدراا تو ير العوام على قيو المواط ة لديهو فَّ ( ما ب الوعَّ ا و و( ما ب الممارنةا
من ومهة ظرهو وفه مقياى متدرجو مكون من خمى تقديرات لفظية و تد عللى درملة تلو ير العوامل
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عللللى قللليو المواط لللة للللديهو ووإعطلللال درملللة للتقلللديرات اللفظيلللهو وهلللى :عاليلللة ملللداً  5و وعاليلللة 4و
ومتونطة  3ووضعيفة 2ووي تؤ ر

.1

وقد تو اعتماد نلو اإلمابة و،و ان الدرمات فَّ الدرانة على ال حو التالَّ:ـ
الففة اءولى( :من  345إلى اق من 145ا د كير مؤ رة
الففة ال ا ية ( :من  145إلى اق من 245ا د ضعيفة
الففة ال ال ة( :من  245إلى اق من 345ا د متونطة
الففة الرابعة( :من  345إلى ،ق من445ا دعالية
الففة الخامنة( :من 445إلى  5ا دعالية مداً

إجراءات جمع البيانات:
بعد التوكد ملن صلده اءداة و بلات المقيلاى و واختيلار عي لة الدرانلة و وتحديلد حملو هلثه العي لة
(537ا طاللب ( ثكلورا ًوإ ا لا ً و وعلمللَّ و،دبلَّ و وحضلر وريل
لتحقيقلله و وهللو التعللر

ا و والهللد

اللثي ،علدت اينللتبا ة

علللى تللو ير العوامل علللى قلليو المواط للة لللدى طلبللة المرحلللة ال ا ويللة( ال الللث

ال ا ويا بمحافظة عمران من ومهة ظرهو فَّ ما بَّ الوعَّ والممارنة .
قاو الباحث بالتومه إلى المدارى المختارة اختياراً عشوافيا ً طبقيا ً ب فنهو دون ايعتماد على ،شخاص
رخللرينو بعلد الحصللو علللى تصللريح مللن مكتللب التربيللة بالمحافظللة ب للا ًل علللى مللثكرة لتنللهي مهمللة
الباحثو [ملحه رقو ]12من كلية التربية ص عال .وقد بد ،الباحث بتو يع اينتبا ة فَّ بداية شهر ي اير
من العاو 2339و و حيث انتغرقت فترة التو يع والممع ما يقلارب الشلهر و صل

الشلهر و وقلد ار

مميللع المللدارى المختللارة بالطريقللة العشللوافية الطبقيللة فللَّ العي للة و وتللو انللتفثان مللديري المللدارى
والمعلمين بعلد تفهليمهو هلد

الدرانلة وفنلمحت لله الك يلر ملن الملدارى باللدخو و واللبعض اآلخلر

،عطاه موعداً فَّ يوو رخرووقد قاو ب يارة المدارى شخصيا ً حتلى يلتمكن ملن توضليح طريقلة اإلمابلة
للطلبة بصورة تمك هو من اينتمابة على حو دقيه و وإعطافهو بعض اءم لة من فقرات اينتبا ة و
والرد على بعض انتفناراتهو حو بعض الفقلرات و واءهلو ملن هلثا وثاا هلو توضليحه لهلو الفلره
بللين تللو ير العوامل علللى ( ما للب الللوعَّا ووتو يرهللا علللى (ما للب الممارنللة ا حتللى ي يخللتلط اءمللر
عليهوووكان عدد اينتبا ات الممموعة (537ا انتبا ة و وبعد فر اينتبا ات ومد (29ا انتبا ة كير
مكتملللة تلللو انلللتبعادها و ووملللد ،ن علللدد اينللتبا ات المكتمللللة بللللغ (478ا انلللتبا ةو وب نلللبة  8445و
والمدو التالَّ يوضح ثلا :
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جدول رقم()8
يوضح توزيع العينة من حيث عدد المدارس و عدد االستبانات الصحيحة التي تم استرجاعها من الطلبة
عدد المدارس الثانوية
القسم العلمي

القسم األدبي

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

9

حضر

4

4

9

9

5

4

ريف

2

4

4

9

1

957

5

2

8

4

95

424

م

المنطقة

عدد طلبة الصف الثالث الثانوي

اإلجمالي

اإلجمالي

القسم العلمي

القسم األدبي

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

945

21

95

95

405

50

59

95

472

11

57

89

271

اإلجمالي

ولتوضيح تصنيفات العينة من حيث العدد األصلي والفاقد والعينة النهائية يورد الباحث ذلك
موضحا ً بالجدول التالي :
جدول رقم()2
تصنيف العينة من حيث العدد األصلي والفاقد والعينة النهائية
حضر
تصنيفات العينة

ريف
أدبي

علمي

أدبي

علمي

اإلجمالي

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

العينة األصلية

980

54

92

95

970

50

55

95

507

استمارات لم تكتمل

5

8

4

9

98

ـ

2

ـ

42

العينة النهائية

945

21

95

95

957

50

59

95

271

كما يورد الباحث تو يعه ءفراد العي لة حنلب المتغيلرات المنلتقلة المتم للة فَّ :لوع المل ى (ثكلورو
إ اثاو وع التخصص( علمَّو ،دبَّ او والحالة الحضرية ( حضرو ري
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ا وفه المداو التالية:

جدول رقم()5
توزيع أفراد العينة حست المتغيرات المستقلة
متغير نوع الجنس ( ذكور إناث )

ال وع

التكرار

ال نبة %

ذكور

349

72.9

إناث

130

27.1

اإلممالَّ

479

100.0

جدول رقم()5
توزيع أفراد العينة حست المتغيرات المستقلة
متغيرنوع التخصص ( علمي أدبي )

التخصص

التكرار

ال نبة %

علمي

381

79.5

أدبي

98

20.5

اإلممالَّ

479

100.0

جدول رقم()7
توزيع أفراد العينة حست المتغيرات المستقلة
متغير الحالة الحضرية ( حضر ريف )

الحالة الحضرية

التكرار

ال نبة %

حضر

205

42.8

ريف

274

57.2

اإلممالَّ

479

100.0
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الفصل السادس

نتائج الدراسة الميدانية
* تمهيد.

* تحليل نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها وتفسيرها.

* اإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة الدراسة.

* اإلجابة على السؤال الرابع من أسئلة الدراسة.

* اإلجابة على السؤال الخامس من أسئلة الدراسة.

* اإلجابة على السؤال السادس من أسئلة الدراسة.
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تمهيد:
يت او هثا الفص

تحلي

تافج الدرانة الميدا ية وم اقشتها وتفنيرها وحيث قاو الباحث بم اقشة وتفنلير

ك ب لود العوامل الملؤ رة عللى قليو المواط لة ( وعيلا ً وممارنلةا كخطلوة ،وللىو لو قلاو بم اقشلة العامل
وتفنيره بش ك عاو و و المقار ة بين تلو ير العوامل ممتمعلة عللى قليو المواط لة فلَّ ما لب اللوعَّ وفلَّ
ما ب الممارنةو وإيماد مدى تو ير العوام عللى قليو المواط لة فلَّ كل ما لب و والملدى الكللَّ لمتونلط
تللو ير ك ل عام ل علللى القلليو اءربللع ممتمعللة و للو بعللد ثلللا م اقشللة تللو ير ك ل العوام ل علللى ك ل القلليو
وتفنيرهاووه ه اا فروه دالة إحصافيا للعوام المؤ رة على قيو المواط ة ( وعيا ً وممارنةا لدى طلبة
المرحلة ال ا وية بمحافظة عمران تع ى لمتغيرات الدرانة المنتقلة؟ وهَّ  :وع الم ى (ثكور و إ لاثا
و و وع التخصص ( علمَّ و ،دبَّ او والحالة الحضرية ( حضرو ري

ا و وتحقيقا ً لهثا الغرض و فقد تو

عرض تافج الدرانة وم اقشتها وتفنليرها إمابلة عللى ،نلفلة الدرانلة فلَّ ما بهلا الميلدا َّ و ،ملا اءنلفلة
ال ظرية ( النؤا اءو وال ا َّا فقد تو اإلمابلة ع هلا فلَّ الفصل الخلامى ملن هلثه الدرانلةو ملن خلال
الخروج بقافمتين محكمتين إحداهما لقيو المواط ة و واءخرى للعوام المؤ رة عليها .

تحليل نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها وتفسيرها:
تمت معالمة البيا لات إحصلافيا ً بانلتخداو الحانلب اآلللَّ ( ( SPSSحيلث تلو حنلاب التكلرارات
وال نللب المفويللة والمتونللطات الحنللابية واي حرافللات المعياريللة لللألداة ككل

للو لكل فقللرة ولكل ممللا .

ويختبار الفروه اإلحصافية بين المتغيرات ،خضعت البيا ات لالختبار التافَّ ( T-testا .
ونيتو عرض ال تافج على ال حو التالَّ :
اإلجابة على السدؤال الثالدث وهدو :ملا ملدى تلو ير العوامل عللى وعلَّ طلبلة المرحللة ال ا ويلة بقليو
المواط ة من ومهة ظرهو ؟
ولإلمابللة علللى هللثا النللؤا فقللد تللو انللتخراج التكللرارات وال نللب المفويللة والمتونللطات الحنللابية
واي حرافات المعيارية لدرمات إمابات ،فراد العي ة لفقلرات العوامل الملؤ رة عللى قليو المواط لةو وثللا
على ال حو التالَّ:ـ
9ـ القيمة األولى من قيم المواطنة :احتراو الدنتور والقوا ين ووموب ت فيثها (ما ب الوعَّا:
يوضح الملدو التلالَّ ملدى تلو ير العوامل عللى اللوعَّ بقيملة (احتلراو الدنلتور والقلوا ين ووملوب
ت فيثهاا.
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جدول رقم ( )2
يوضح التكرارات والنست المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على
فقرات العوامل المؤثرة على الوعي بقيمة(احترام الدستور والقوانين ووجوت تنفيذها)
العوامل
عوامل التدين

عالية جدا

عالية

متوسطة

ضعيفة

غير مؤثرة

العوامل االجتماعية

العرف والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعي تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الدستور والقوانين

ت

89

119

158

56

57

ووجوت تنفيذها.

%

18.6

24.8

33.0

11.7

11.9

ت

107

116

135

57

64

%

22.3

24.2

28.2

11.9

13.4

العوامل التربوية

كالم معلمي وسلوكه يؤثر في إدراكي ألهمية احترام الدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

ما أتعلمه في المدرسة يؤثر في إدراكي ألهمية احترام الدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

العوامل االقتصادية

تطبيق الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص يزيد من االحترام للدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

3.27

3.30

ت

195

130

85

28

41

%

40.7

27.1

17.7

5.8

8.6

ت

188

136

91

35

29

%

39.2

28.4

19.0

7.3

6.1

ت

106

82

111

94

86

%

22.1

17.1

23.2

19.6

18.0

3.86

3.87

3.06

واإلعالم

عوامل االتصال

العوامل السياسية

ت

171

83

86

56

83

%

35.7

17.3

18.0

11.7

17.3

الصحف والمجالت واإلذاعات والقنوات اليمنية( مرئية ومسموعة ومقروءة)ترفع من مستوى

ت

88

106

124

86

75

االحترام للدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

%

18.4

22.1

25.9

18.0

15.7

ت

71

73

89

105

141

%

14.8

15.2

18.6

21.9

29.4

ت

94

85

117

90

93

%

19.6

17.7

24.4

18.8

19.4

ت

157

97

98

53

74

%

32.8

20.3

20.5

11.1

15.4

تحسُّن مستوى المعيشة يزيد من االحترام للدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

القنوات الفضائية غير اليمنية ترفع من مستوى االحترام للدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

األحزات السياسية تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

االنتخابات العامة تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

إجمالي العوامل

الحسابي

.

%

63.5

22.5

7.5

2.5

عشيرتي وقبيلتي تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

المتوسط

القدوة الحسنة للعلماء المسلمين تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الدستور والقوانين ووجوت تنفيذها

ت

304

108

36

12

19
4.0

4.39

3.42

3.10

2.64

2.99

3.44
41.4718

19865.00

مدى الدرجة

45.00

متوسط مدى الثقة

3.4560

تشير البيا ات الموضحة بالمدو رقو ( 9ا إلى ،ن ،فراد العي لة يلرون ،ن تلو ير ب لد (القلدوة الحنل ة
للعلمال المنلمينا بمتونلط (4438ا يلؤ ر فلَّ ملدى وعليهو وإدراكهلو ءهميلة احتلراو الدنلتور والقلوا ين
ووموب ت فيثها ،ك ر من تو ير ب د (الخطلاب اإلنلالمَّ داخل المنلمدا بمتونلط (4413ا و وهلَّ الملرة
الوحيدة التَّ يتقدو فيها تو ير ب د القدوة الحن ة للعلمال المنلمين على الخطاب اإلنالمَّ داخ المنمد فَّ
قيو المواط ة اءربع فَّ ما بَّ الوعَّ والممارنةو على منتوى عوام التدين وهثا قد يعل ى إللى كلون
القدوة الحن ة ما ب عملَّ مالحظ يحث على ايقتدال و وهو ،بلغ من الكالو ال ظريو إث القدوة فلَّ الفعل
،بلغ م ها فَّ القو فَّ هلثه القيملة التلَّ تتطللب ،ن يلتو التعامل معهلا بالفعل ي بلالقو بصلورة خاصلة و
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المعياري

ألهمية احترام الدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

%

51.4

28.6

8.6

4.8

6.7

4.13

االنحراف

الخطات اإلسالمي داخل المسجد( خطبة الجمعة المحاضرات الدروس وغيرها ( يؤثر في إدراكي

ت

246

137

41

23

32

البنود

1.174

1.008

1.232

1.304

1.253

1.186

1.404

1.495

1.325

1.420

1.390

1.433
7.73372

لكون هثه القيمة من القيو حدي ة الظهور فَّ الواقع القبلَّ الثي تتنو به المحافظة و مما يمع الوعَّ بهثه
القيمللة وإدراكهللا يتللو ر بالقللدوة الحنل ة ،ك للر مللن تللو ره بالخطللاب اإلنللالمَّ داخل المنللمد و ويللرون فللَّ
العوام ايقتصادية ،ن ب د (تحنن منتوى المعيشةا بمتونط (3442ا يؤ ر فلَّ ملدى وعليهو بهلثه القيملة
،علللى مللن تللو ير ب للد (تطبيلله الدولللة لمبللد ،تكللافؤ الفللرصا بمتونللط (3436ا و وهللثا قللد يعل ى إلللى كللون
تحنن منتوى المعيشة يالمى حياة الطالب المعيشية اليومية و بي ما تطبيه الدولة لمبد ،تكلافؤ الفلرص ي
ي ا كير واضح للطلبة ء هو ي الوا طلبلة وللو تلتح لهلو الفلرص فلَّ حيلاتهو ليتعرفلوا ،ك لر عللى تكلافؤ
الفرص و وكثلا اءمر فَّ عوام ايتصا واإلعالو و حيث تلو ير ب لد (الصلح

والمملالت واإلثاعلات

والق وات اليم يةا بمتونط (3413ا ،على من تو ير ب د (الق وات الفضلافية كيلر اليم يةابمتونلط (2464او
ويمكن تفنير ثلا بون الك ير من بيوت ،كلب المديريات ي يومد بها ما يتو به انتقبا الق لوات الفضلافية
كير اليم يةو وي حصر اعتمادهو على ما يب ه اإلعالو اليم َّ و مما يؤدي إلى تو ر وعَّ الطلبة بهثه القيمة
،ك ر من خال الصح

والممالت واإلثاعات والق وات اليم ية ووهو اءمر ثاته ملع العوامل النيانلية و

حيللث مللال تللو ير ب لد (اي تخابللات العامللة ا بمتونللط (3444ا ،علللى مللن تللو ير ب لد(اءح اب النيانلليةا
بمتونط ( 2488ا وويفنر ثلا بون اي تخابات العامة وما يصاحبها ملن حلراا نيانلَّ ودعايلة ترفلع ملن
منتوى الوعَّ بهثه القيمة ،ك ر مما تقوو به اءح اب النيانيةو ظراً للتركي الشديد على هثه القيمة فلَّ
الموانو اي تخابية و هثا من ما ب ومن ما ب رخر كون الح بية فَّ الممهوريلة اليم يلة حدي لة عهلد وللو
تترني الك ير من مفاهيمها ع د الك ير وباءخص فَّ الم اطه القبليةو فَّ حلين ملالت الفلواره بلين ب لود
باقَّ العوام طفيفلة كملا هلو واضلح ملن الملدو و ويمكلن إرملاع ثللا إللى كلون ملا ثكلر ملن ب لود فلَّ
(العوام ايمتماعية والعوام التربويةا متقاربة التو ير لتداخلها وعدو انتطاعة الطلبة التفريه بين ،يهما
اءك ر تو يراً من اآلخر فَّ وعيهو بصورة واضحة .
وبال ظر إلى مدى الدرمة فَّ المدو (9ا فقلد بلغلت (45ا درملة فلَّ انلتمابة ،فلراد العي لة عللى
مميع فقرات العوام المؤ رة على مدى وعَّ الطلبة لقيمة( احتراو الدنتور والقلوا ين ووملوب ت فيلثهاا
من ومهة ظلرهوو وهلَّ ،عللى ملن الدرملة ال ظريلة اءد لى والبالغلة(12ادرملة (12×1ا و وقريبلة ملن
،علللى درمللة ظريللة والبالغللة (63ا درمللة (12×5ا وفلله ،و ان الدرمللة للمقيللاى المنللتخدو فللَّ هللثه
الدرانة .
وللحكو على مدى تو ير العوام النتة ممتمعة على وعَّ الطلبة بالقيمة اءولى من قيو المواط لة
فقد بلغ متونط مدى ال قة الفعلَّ فَّ ما ب الوعَّ(3446ا وهَّ ع د منتوى ،على من المتونط ال ظري
والبالغ (3ا.
 4ـ القيمة الثانية من قيم المواطنة( :اإلخالص للوطن وحبه ووموب الدفاع ع ه والتضحية من
،ملها (ما ب الوعَّا:
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يوضح المدو التالَّ مدى تو ير العوام على الوعَّ بقيمة (اإلخالص للوطن وحبه ووموب اللدفاع
ع ه والتضحية من ،ملها.
جدول رقم ( )1
يوضح التكرارات والنست المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات
العوامل المؤثرة على الوعي بقيمة (اإلخالص للوطن وحبه ووجوت الدفاع عنه والتضحية من أجله)
العوامل
عوامل التدين
العوامل االجتماعية
العوامل التربوية
العوامل االقتصادية
واإلعالم

عوامل االتصال

العوامل السياسية

عالية جدا

عالية

متوسطة

ضعيفة

غير مؤثرة

العرف والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعي تؤثر في إدراكي ألهمية اإلخالص للوطن وحبه

ت

140

125

120

40

54

ووجوت الدفاع عنه والتضحية من أجله.

%

29.2

26.1

25.1

8.4

11.3

عشيرتي وقبيلتي تؤثر في إدراكي ألهمية اإلخالص للوطن وحبه ووجوت الدفاع عنه والتضحية

ت

129

128

131

51

40

من أجله.

%

26.9

26.7

27.3

10.6

8.4

كالم معلمي وسلوكه يؤثر في إدراكي ألهمية اإلخالص للوطن وحبه ووجوت الدفاع عنه

ت

164

128

116

38

33

والتضحية من أجله.

%

34.2

26.7

24.2

7.9

6.9

ما أتعلمه في المدرسة يؤثر في إدراكي ألهمية اإلخالص للوطن وحبه ووجوت الدفاع عنه

ت

220

110

75

44

30

والتضحية من أجله.

%

45.9

23.0

15.7

9.2

6.3

تطبيق الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص يزيد من اإلخالص للوطن وحبه ووجوت الدفاع عنه والتضحية

ت

120

100

97

77

85

من أجله.

%

25.1

20.9

20.3

16.1

17.7

ت

128

109

106

51

85

%

26.7

22.8

22.1

10.6

17.7

الصحف والمجالت واإلذاعات والقنوات اليمنية( مرئية ومسموعة ومقروءة )ترفع من مستوى

ت

90

104

131

77

77

اإلخالص للوطن وحبه ووجوت الدفاع عنه والتضحية من أجله.

%

18.8

21.7

27.3

16.1

16.1

القنوات الفضائية غير اليمنية ترفع من مستوى اإلخالص للوطن وحبه ووجوت الدفاع عنه

ت

92

80

87

86

134

والتضحية من أجله.

%

19.2

16.7

18.2

18.0

28.0

األحزات السياسية تؤثر في إدراكي ألهمية إخالصي لوطني وحبه ووجوت الدفاع عنه والتضحية

ت

81

71

118

114

95

من أجله.

%

16.9

14.8

24.6

23.8

19.8

االنتخابات العامة تؤثر في إدراكي ألهمية إخالصي لوطني وحبه ووجوت الدفاع عنه والتضحية

ت

122

88

100

75

94

من أجله.

%

25.5

18.4

20.9

15.7

19.6

تحسُّن مستوى المعيشة يزيد من اإلخالص للوطن وحبه ووجوت الدفاع عنه والتضحية من أجله

إجمالي العوامل

الحسابي

عنه والتضحية من أجله.

%

66.0

18.2

9.0

5.0

1.9

المتوسط

القدوة الحسنة للعلماء المسلمين تؤثر في إدراكي ألهمية اإلخالص للوطن وحبه ووجوت الدفاع

ت

316

87

43

24

9
4.41

3.54

3.53

3.73

3.93

3.19

3.30

3.11

2.81

2.85

3.14
20152.00

42.0710

مدى الدرجة

48.00

متوسط مدى الثقة

3.5059

تشير البيا ات الموضحة بالمدو رقو ( 8ا إلى ،ن طلبة المرحلة ال ا وية بمحافظة عملران يلرون ،ن
تو ير ب د (الخطاب اإلنالمَّ داخ المنمدا بمتونط (4451ا ـ وهلَّ ،عللى قيملة عللى منلتوى متونلط
مميللع ب للود العوامل فللَّ تو يرهللا علللى قلليو المواط للة اءربللع وعيلا ً وممارنللة ـ يللؤ ر فللَّ مللدى وعلليهو و
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المعياري

إدراكي ألهمية اإلخالص للوطن وحبه ووجوت الدفاع عنه والتضحية من أجله.

%

73.1

12.7

8.4

3.5

2.3

4.51

االنحراف

الخطات اإلسالمي داخل المسجد ) خطبة الجمعة المحاضرات الدروس وغيرها ( يؤثر في

ت

350

61

40

17

11

البنود

.953

.975

1.296

1.227

1.206

1.243

1.431

1.424

1.328

1.484

1.356

1.459
8.13865

إدراكهو ءهمية ( اإلخالص للوطن وحبه وووهوا الهع عن وه والة هن أ لهن وله ا ،عللى ملن تلو ير ب لد
(القدوة الحن ة للعلمال المنلمينا بمتونط (4441ا على منتوى عوام التدينووهثا يرمع حنب ما يرى
الباحث إلى لوع القيملة التلَّ يلتو التلو ير فيهلا و فتلو ير ب لد(الخطاب اإلنلالمَّ داخل المنلمدا عللى قيملة
احتراو الدنتور والقوا ين ووملوب ت فيلثها لليى بل فى درملة تلو يره عللى قيملة اإلخهالص للهوطن وحبه
ووووا الع عن و والة ن أ لن ول  ،علق مأ األوله لهن القه ل الةه لهل لههبح لرهع ح هوق ه ال قع هأ
القبل أ كن وق الق مأ ال عن أ المةأصلأ

ووعان اإلنسعن ،كمهع ن اقفاهعن نسهبأ الهو

لهعل اليلبهأ ل هو

إل ك رة الةوو للخيعا اإلسالل لن خالل ( خيبأ الجم أ والعقوس والمنعضرات والمهوا
ال كه

له

لهن ةلهأ القهعوة النسهوأ لل لمهع  ،ويلرون فللَّ العوامل التربويلة ،ن ب لد ( ملا ،تعلمله فلَّ المدرنللةا

بمتونللط (3483ا يللؤ ر فللَّ مللدى وعلليهو بهللثه القيمللة ،عل لى مللن تللو ير ب للد ( كللالو معلمللَّ ونلللوكها
بمتونط(3473او وهثا يرمع إلى ،ن تو ير كالو المعلو ونلوكه م ل من التو ير العاو فَّ المدرنة و حيث
تتعدد التو يرات فَّ المدرنة من ( مماعة ،قران و وإدارة مدرنية و و ،شلطة ووم لاهجا و وهلثا ملا فهمله
الطلبة من كون تو ير ب لد (ملا ،تعلمله فلَّ المدرنلةا عللى قليو المواط لة ،ك رتلو يراً ملن ب لد( كلالو معلملَّ
ونلوكها و ويرون فَّ العوام ايقتصادية ،ن ب د (تحنعلن منلتوى المعيشلةا بمتونلط (3433ا يلؤ ر فلَّ
مدى وعيهو بهثه القيمة ،على من تو ير ب د (تطبيه الدولة لمبد ،تكلافؤ الفلرصا بمتونلط (3418اوويمكلن
تفنير ثلا ركو تقارب التو ير إللى كلون تحنعلن منلتوى المعيشلة يالملى حيلاة الطلبلة ،ك لر ملن مالمنلة
تطبيه الدوللة لمبلد ،تكلافؤ الفلرصو وكلثلا اءملر فلَّ عوامل ايتصلا واإلعلالو و حيلث كلان تلو ير ب لد
(الصح

والممالت واإلثاعات والق وات اليم يةا بمتونط (3411ا ،على من تو ير ب د (الق وات الفضافية

كير اليم يةابمتونط ( 2491ا و وهلثا يعل ى إللى كلون ،كللب الطلبلة يتلابعون ونلاف ايتصلا واإلعلالو
اليم ية ،ك ر من متابعتهو للق وات كير اليم ية ءك ر من نبب و و،هو هثه اءنباب عدو وملود منلتقبالت
لهثه الق وات ووهو اءمر ثاته مع العوام النيانية و حيث مال تلو ير ب لد (اي تخابلات العاملة ا بمتونلط
(3414ا ،على من تو ير ب لد(اءح اب النيانليةا بمتونلط (2495او وهلثا اءملر يعلود إللى كلون الموانلو
اي تخابية ثات روح ت افنية يمري فيها وع من الحوار والمدا وال قلاش ءوضلاع اللوطن ملن ومهلات
ظر متعددة مملا يلؤدي إللى ارتفلاع منلتوى تو يرهلا ركلو مونلميتهاو بعكلى اءحل اب النيانلية التلَّ ي
ت شط إي فَّ الموانو اي تخابية فيحنب شاطها وتفاعلها لصلالح اي تخابلات و وهلثا ملا يظلن الباحلث ،ن
الطلبة فهموه من هثين الب دين و فَّ حلين ملالت الفلواره بلين ب لود العوامل ايمتماعيلة طفيفلة كملا هلو
واضح من المدو .
وبال ظر إلى مدى الدرمة فَّ المدو (8ا فقد بلغت (49ا درمة فَّ انتمابة ،فلراد العي لة عللى مميلع
فقرات العوام المؤ رة على مدى الوعَّ لقيمة (اإلخهالص للهوطن وحبه وووهوا الهع عن وه والة هن أ
لن ول من ومهة ظرهوو وهَّ ،على من الدرمة ال ظرية اءد ى والبالغة(12ادرمة وقريبة من ،عللى
درمة ظرية والبالغة (63ا درمة وفه ،و ان الدرمة للمقياى المنتخدو .
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وللحكو على مدى تو ير العوام النتة ممتمعة على وعَّ الطلبة للقيملة ال ا يلة ملن قليو المواط لة
فقللد بلللغ متونللط مللدى ال قللة الفعلللَّ فللَّ ما للب الللوعَّ(3451ا و وهللَّ ع للد منللتوى ،علللى مللن المتونللط
ال ظري والبالغ (3ا.
وءن الباحث يقوو بدرانة مدى تو ير العوام ممتمعة على وعَّ الطلبة لقيملة(اإلخالص لللوطن
وحبه ووموب الدفاع ع ه والتضحية من ،ملها كوحد قيو المواط ة لدى الطلبةو فإ له يمكلن ايعتملاد عللى
متونط مدى ال قةو كما نبه اإلشارة إلية للحكو على مدى تو ير تلا العوام لدى الطلبة والثي كلان ع لد
منتوى تو ير متونط فَّ ما ب الوعَّ.
8ـ القيمة الثالثة من قيم المواطنة( :احتراو الملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليهاا (ما ب
الوعَّا:
يوضللح المللدو التللالَّ مللدى تللو ير العوامل علللى الللوعَّ بقيمللة (احتللراو الملكيللات الخاصللة والعامللة
والمحافظة عليهاا.
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جدول رقم ( )90
يوضح التكرارات والنست المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة
على فقرات العوامل المؤثرة على الوعي بقيمة (احترام الملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها)
العوامل
عوامل التدين
العوامل االجتماعية
العوامل التربوية
العوامل االقتصادية
واإلعالم

عوامل االتصال

العوامل السياسية

عالية جدا

عالية

متوسطة

ضعيفة

غير مؤثرة

العرف والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعي تؤثر في إدراكي ألهمية

ت

118

129

119

64

49

احترام الملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها.

%

24.6

26.9

24.8

13.4

10.2

عشيرتي وقبيلتي تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة والعامة

ت

138

122

107

62

50

والمحافظة عليها.

%

28.8

25.5

22.3

12.9

10.4

كالم معلمي وسلوكه يؤثر في إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة

ت

147

154

119

40

19

والعامة والمحافظة عليها.

%

30.7

32.2

24.8

8.4

4.0

ما أتعلمه في المدرسة يؤثر في إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة

ت

178

137

98

38

28

والعامة والمحافظة عليها.

%

37.2

28.6

20.5

7.9

5.8

تطبيق الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص يزيد من االحترام للملكيات الخاصة

ت

105

102

115

80

77

والعامة والمحافظة عليها.

%

21.9

21.3

24.0

16.7

16.1

تحسُّن مستوى المعيشة يزيد من االحترام للملكيات الخاصة والعامة

ت

126

108

110

53

82

والمحافظة عليها.

%

26.3

22.5

23.0

11.1

17.1

الصحف والمجالت واإلذاعات والقنوات اليمنية( مرئية ومسموعة ومقروءة)ترفع من

ت

70

98

138

94

79

مستوى االحترام للملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها

%

14.6

20.5

28.8

19.6

16.5

القنوات الفضائية غير اليمنية ترفع من مستوى االحترام للملكيات الخاصة

ت

66

74

128

88

123

والعامة والمحافظة عليها.

%

13.8

15.4

26.7

18.4

25.7

األحزاب السياسية تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة والعامة

ت

56

70

148

98

107

والمحافظة عليها.

%

11.7

14.6

30.9

20.5

22.3

االنتخابات العامة تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة والعامة

ت

93

74

134

88

90

والمحافظة عليها.

%

19.4

15.4

28.0

18.4

18.8

إجمالي العوامل

الحسابي

الخاصة والعامة عليها.

%

60.5

23.6

8.6

3.8

3.5

المتوسط

القدوة الحسنة للعلماء المسلمين تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الملكيات

ت

290

113

41

18

17

المعياري

يؤثر في إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها.

%

62.6

22.3

8.1

4.0

2.9

4.38

4.34

3.42

3.49

3.77

3.83

3.16

3.30

2.97

2.73

2.73

2.98
41.1148

19694.00

مدى الدرجة

41.00

متوسط مدى الثقة

3.4262

.994

1.024

1.273

1.310

1.094

1.181

1.370

1.410

1.284

1.360

1.281

1.367
7.92415

تشللير البيا للات الموضللحة بالمللدو رقللو ( 13ا إلللى ،ن ،فللراد العي للة يللرون ،ن تللو ير ب لد (الصللح
والمملالت واإلثاعلات والق للوات اليم يلةا بمتونللط (2487ا ،عللى ملن تللو ير ب لد (الق للوات الفضلافية كيللر
اليم يةا بمتونط (2473ا على منتوى عوامل ايتصلا واإلعلالو فلَّ ما لب اللوعَّ و ويرملع ثللا إللى
اعتماد ،كلب الطلبة على وناف اإلعالو المحلية ء ها تتحدث عن الملكيات الخاصة والعامة داخ الوطن
التَّ قد ي تتطره إليها الق وات كير اليم ية هثا ملن ما لب و وملن ما لب رخلر قلد يعلود ثللا إللى ،نلباب
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االنحراف

الخطاب اإلسالمي داخل المسجد ( خطبة الجمعة ،المحاضرات ،الدروس ،وغيرها )

ت

300

107

39

19

14

البنود

نلللبه توضللليحها ع لللد الحلللديث علللن القللليو النلللابقة و كملللا يلللرون ،ن تلللو ير ب لللد (اي تخابلللات العاملللةا
بمتونللط(2489ا ،علللى مللن تللو ير ب للد (اءحلل اب النيانلليةا بمتونللط (2473ا علللى منللتوى العواملل
النيانيةو وهثا قد يعود إلى اقتصار شاط ،كلب اءح اب النيانية وتفاعلها مع المواط ين على الموانلو
اي تخابية و فترني فَّ ثهن الطلبة ،ن اي تخابات العامة هَّ التَّ تحرا اءح اب النيانية وليى العكى
و فَّ حين مالت الفروه بين بقية ب ود العوام طفيفة كما هو واضح من المدو .
ويمكن التعر

على الديلة اللفظية لقيو المتونط الفعلَّ لك عامل ملن العوامل الملؤ رة وكلثلا

متونط مدى ال قة لمميع العوام فَّ ما لب اللوعَّ والتلَّ وردت فلَّ الملدو (13ا وثللا وفقلا ً لنللو
اإلمابة و،و ان الدرمات المعتمد فَّ الدرانة الثي نبقت اإلشارة إليه.
وعلللى هللثا اءنللاى فللون قيمللة المتونللط(الفعلَّا لدرمللة الللوعَّ تقللع فللَّ الففللة ال ال للة بمتونللط
(3443او ،ي ع للد منللتوى ديلللة لفظية(متونللطةا و ومع للى ثلللا ،ن ،فللراد العي للة يللرون ،ن مللدى تللو ير
العوامل ممتمعلة (متونللطاًا عللى منللتوى اللوعَّ بقيملة (احتللراو الملكيلات الخاصللة والعاملة والمحافظللة
عليهاا من ومهة ظرهو.

2ـ القيمة الرابعة من قيم المواطنة (:احترام حرية التعبير وإبداء الرأي) (جانت الوعي):
يوضح المدو التالَّ مدى تو ير العوام على الوعَّ بقيمة (احتراو حرية التعبير وإبدال الر،يا.
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جدول رقم ( )99
يوضح التكرارات والنست المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد
العينة على فقرات العوامل المؤثرة على الوعي بقيمة (احترام حرية التعبير وإبداء الرأي)
العوامل
عوامل التدين
العوامل االجتماعية
العوامل التربوية
العوامل االقتصادية
واإلعالم

عوامل االتصال

العوامل السياسية

عالية جدا

عالية

متوسطة

ضعيفة

غير مؤثرة

العرف والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعي تؤثر في إدراكي ألهمية احترام حرية

ت

111

110

148

67

43

التعبير وإبداء الرأي.

%

23.2

23.0

30.9

14.0

9.0

ت

134

114

119

69

43

%

28.0

23.8

24.8

14.4

9.0

ت

180

141

89

32

37

%

37.6

29.4

18.6

6.7

7.7

ت

152

140

83

49

55

%

31.7

29.2

17.3

10.2

11.5

ت

91

76

131

92

89

%

19.0

15.9

27.3

19.2

18.6

ت

107

120

103

59

90

%

22.3

25.1

21.5

12.3

18.8

الصحف والمجالت واإلذاعات والقنوات اليمنية( مرئية ومسموعة ومقروءة)ترفع من

ت

86

94

139

89

71

مستوى االحترام لحرية التعبير وإبداء الرأي.

%

18.0

19.6

29.0

18.6

14.8

ت

73

91

124

81

110

%

15.2

19.0

25.9

16.9

23.0

ت

85

85

108

87

114

%

17.7

17.7

22.5

18.2

23.8

ت

127

87

89

54

122

%

26.5

18.2

18.6

11.3

25.5

عشيرتي وقبيلتي تؤثر في إدراكي ألهمية احترام حرية التعبير وإبداء الرأي.

كالم معلمي وسلوكه يؤثر في إدراكي ألهمية احترام حرية التعبير وإبداء الرأي.

ما أتعلمه في المدرسة يؤثر في إدراكي ألهمية احترام حرية التعبير وإبداء الرأي.

تطبيق الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص يعزز احترام حرية التعبير وإبداء الرأي.

تحسُّن مستوى المعيشة يزيد من االحترام لحرية التعبير وإبداء الرأي.

القنوات الفضائية غير اليمنية ترفع من مستوى االحترام لحرية التعبير وإبداء الرأي.

األحزاب السياسية تؤثر في إدراكي ألهمية احترام حرية التعبير وإبداء الرأي.

االنتخابات العامة تؤثر في إدراكي ألهمية احترام حرية التعبير وإبداء الرأي.

إجمالي العوامل

الحسابي

الرأي.

%

61.0

20.9

9.8

5.4

2.9

المتوسط

القدوة الحسنة للعلماء المسلمين تؤثر في إدراكي ألهمية احترام حرية التعبير وإبداء

ت

292

100

47

26

14
4.32

3.37

3.47

3.82

3.59

2.97

3.20

3.07

2.87

2.87

3.09
40.9958

19637.00

مدى الدرجة

47.00

متوسط مدى الثقة

3.4163

تشير البيا ات الموضحة بالمدو رقو (  11ا إلى ،ن ،فراد العي لة يلرون ،ن تلو ير ب لد ( كلالو معلملَّ
ونلوكها بمتونط (3492ا ،على من تو ير ب د ( ما ،تعلمه فَّ المدرنلة ا بمتونلط (3458ا عللى منلتوى
العوام ل التربويللة و ويع ل ى هللثا إلللى تعام ل المعل لو مللع طلبتلله داخ ل الفص ل الدرانللَّ و وم اقشللتهو و
ومحاورتهو و والنماح لهو بإبدال ررافهو و كملا يلرون ،ن تلو ير ب لد ( تحنعلن منلتوى المعيشلة ا بمتونلط
( 3423ا ،على من تو ير ب د ( تطبيه الدولة لمبد ،تكافؤ الفرص ا بمتونط (2487ا على منلتوى العوامل
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المعياري

في إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها.

%

57.6

27.6

7.5

5.4

1.9

4.34

االنحراف

الخطاب اإلسالمي داخل المسجد ( خطبة الجمعة ،المحاضرات ،الدروس ،وغيرها ) يؤثر

ت

276

132

36

26

9

البنود

.963

1.044

1.232

1.280

1.223

1.331

1.363

1.408

1.301

1.369

1.418

1.540
7.73137

ايقتصادية و ويرون ،ن تلو ير ب لد (الصلح

والمملالت واإلثاعلات والق لوات اليم يلةا بمتونلط (3437ا

،علللى م لن تللو ير ب للد (الق للوات الفضللافية كيللر اليم يللةا بمتونللط (2497ا علللى منللتوى عوام ل ايتصللا
واإلعالو و كما يرون ،ن تو ير ب د (اي تخابات العامةا بمتونلط(3438ا ،عللى ملن تلو ير ب لد (اءحل اب
النيانيةا بمتونلط ( 2497ا عللى منلتوى العوامل النيانلية و فلَّ حلين ظهلرت فلروه طفيفلة بلين ب لود
العوام ( عوام التدين و والعوام ايمتماعية ا كما هو واضح ملن الملدو و وقلد نلبقت اإلشلارة إللى
م اقشة ثلا وتفنير ع د الحديث عن القيو النابقة.
ويمكن التعر

على الديلة اللفظية لقيو المتونط الفعلَّ لك عام من العوام الملؤ رةو وكلثلا

متونط مدى ال قة لمميع العوام فَّ ما بَّ الوعَّ والممارنة والتَّ وردت فَّ المدو (11ا وثللا
وفقا ً لنلو اإلمابة و،و ان الدرمات المعتمد فَّ الدرانة الثي نبقت اإلشارة إليه.
وعلللى هللثا اءنللاى فللون قيمللة المتونللط(الفعلَّا لدرمللة الللوعَّ تقللع فللَّ الففللة ال ال للة بمتونللط
(3442او ،ي ع للد منللتوى ديلللة لفظية(متونللطةاو ومع للى ثلللا ،ن ،فللراد العي للة يللرون ،ن مللدى تللو ير
العوام ممتمعة (متونلطاا عللى منلتوى اللوعَّ لقيملة (احتلراو حريلة التعبيلر وإبلدال اللر،يامن ومهلة
ظرهو .
إجابة السؤال الرابع من اسئلة الدراسة:هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى تأثير العوامل
علددى وعددي طلبددة المرحلددة الثانويددة بقدديم المواطنددة تعددزى لنددوع الجددنس ( ذكددور إندداث ) ونددوع
التخصص ( علمي أدبي ) والحالة الحصرية ( حضر ريف ) ؟
1ـ لإلمابة على هثا التناؤ لمتغير الم ى فَّ ما ب الوعَّ فقد تو انتخداو اختبلار(T.Testا لديللة
الفروه بين متونط درمة العوام المؤ رة على الوعَّ بقيو المواط لة لعي تلين منلتقلتين والملدو التلالَّ
يوضح ثلا:
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جدول رقم ()94
يوضح اختبار( )T.Testلداللة الفروق بين متوسط درجة العوامل المؤثرة على الوعي
بقيم المواطنة حست الجنس(ذكور ـ إناث )
العوامل
عوامل التدين
العوامل االجتماعية
العوامل التربوية
العوامل االقتصادية
عوامل االتصال واإلعالم
العوامل السياسية

النوع العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
ذكر

349

4.3266

.63790

أنثى

130

4.4173

.53182

ذكر

349

3.4090

.85099

أنثى

130

3.4683

.78785

ذكر

349

3.8102

.84395

أنثى

130

3.7827

.81271

ذكر

349

3.1497

.95196

أنثى

130

3.3404

.83614

ذكر

349

2.8621

.77942

أنثى

130

3.0490

.83476

ذكر

349

3.0000

.97005

أنثى

130

3.0481

.93300

درجة

قيمة

مستوى

الحرية

()T

الداللة

477

-1.568

.118

477

477

477

477

477

-.691

.320

-2.013

-2.289

-.487

.490

.749

.045

.023

.626

تشللير البيا للات الموضللحة بالمللدو رقللو (12ا إلللى ومللود فللروه ثات ديلللة إحصللافية فللَّ تللو ير
العوام ايقتصادية على الوعَّ بقليو المواط لة للدى طلبلة المرحللة ال ا ويلة بمحافظلة عملران حنلب
متغير الم ى بمتونط (3415ا للثكور ومتونط (3434ا لإل اثو ولصالح اإل اث و ع د درمة حرية
( 477ا و ويمكن ،ن يع ى هثا إلى إحناى اإل اث باءمان لتحنن منلتوى المعيشلة ووتطبيله الدوللة
لمبد ،تكافؤ الفرص يعتمادها على كيرها بعكى الثكور الثين يمكلن ،ن يعتملدوا عللى  ،فنلهو و كملا
تومللد فللروه ثات ديلللة إحصللافية فللَّ تللو ير عوام ل ايتصللا واإلعللالو بمتونللط (2496ا للللثكور
ومتونللط (3435ا لإل للاث و ع للد درمللة حريللة (477اوولصللالح اإل للاث ،يضلا ً و وهللثا قللد يعل ى إلللى
طبيعة اإل اث العاطفية التَّ تتو ر بعوام ايتصا واإلعالو ،ك ر من الثكور و وقد يكلون ثللا عافلداً
إلى ك رة مشاهدتها لوناف اإلعالو بحكو مكو هلا فلَّ البيلت خالفلا ً لوضلع الرمل اللثي يقضلَّ ،ك لر
وقته خارج البيت وفَّ حين لو تظهر فلروه ثات ديللة إحصلافية فلَّ تلو ير بقيلة العوامل عللى وعلَّ
الطلبة بقيو المواط ة تع ى لمتغير الم ى كما هو واضح من المدو و وهثا يشير إللى تقلارب تلو ير
العوام على الوعَّ بقيو المواط ة بين الثكور واإل اث لتلقيهو ل فى الملؤ رات وتلو رهو بهلا بصلورة
متناوية إلى حد ما.
2ـللل ولإلمابلللة عللللى هلللثا التنلللاؤ لمتغير لللوع التخصلللص فلللَّ ما لللب اللللوعَّ فقلللد تلللو انلللتخداو
اختبللار(T.Testا لديلللة الفللروه بللين متونللط درمللة العوام ل المللؤ رة علللى الللوعَّ بقلليو المواط للة
لعي تين منتقلتين والمدو التالَّ يوضح ثلا:
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جدول رقم ()98
يوضح اختبار( )T.Testلداللة الفروق بين متوسط درجة العوامل المؤثرة على الوعي
بقيم المواطنة حست نوع التخصص(علمي ـ أدبي )
العوامل
عوامل التدين
العوامل االجتماعية
العوامل التربوية
العوامل االقتصادية
عوامل االتصال واإلعالم
العوامل السياسية

التخصص العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
علمي

381

4.3842

.59803

أدبي

98

4.2232

.64971

علمي

381

3.4524

.83281

أدبي

98

3.3189

.83402

علمي

381

3.8146

.86984

أدبي

98

3.7564

.68380

علمي

381

3.2169

.93603

أدبي

98

3.1416

.88291

علمي

381

2.9551

.81398

أدبي

98

2.7487

.71447

علمي

381

3.0436

.92597

أدبي

98

2.8941

1.07654

درجة

قيمة

مستوى

الحرية

()T

الداللة

477

2.334

.020

477

477

477

477

477

1.415

.709

.718

2.292

1.260

.158

.479

.473

.022

.210

تشللير البيا للات الموضللحة بالمللدو رقللو (13ا إلللى ومللود فللروه ثات ديلللة إحصللافية فللَّ تللو ير
عوام التدين على الوعَّ بقيو المواط ة لدى طلبلة المرحللة ال ا ويلة بمحافظلة عملران حنلب متغيلر
للوع التخصللص بمتونللط (4439ا للعلمللَّ ومتونللط (4422ا لألدبللَّ و ع للد درمللة حريللة (477ا و
ولصالح العلمَّ و وهثا يع ى إلى ملا يبديله طلبلة القنلو العلملَّ ملن امتهلاد وحلرص عللى الحضلور
واهتماو بالمواد الدرانية و وم ها مادتَّ القررن والتربية اإلنلالمية اللتلين لهملا احترامهلا ع لد الطلبلة
وتقديرهما و ما يؤدي إلى ارتفاع متونط التو ير على الوعَّ بقيو المواط ة فَّ التخصص العلمَّ ع ه
فَّ اءدبَّ وكما ومدت فروه ثات ديلة إحصافية فَّ تلو ير عوامل ايتصلا واإلعلالو عللى اللوعَّ
بقيو المواط ة لدى طلبة المرحلة ال ا وية بمحافظة عمران حنب متغيلر التخصلص بمتونلط (2486ا
للعلمَّ ومتونط (2475ا لألدبَّو ع د درمة حرية (477ا و ولصالح العلملَّ و وهلثا قلد يعل ى إللى
منتوى طلبة القنو العلمَّ وتفكيرهو و مما يؤدي إلى انتفادتهو من وناف اإلعالو التَّ تؤ ر بدورها
فَّ وعيهو بقيو المواط ةوفَّ حين لو تظهلر فلروه ثات ديللة إحصلافية فلَّ تلو ير بقيلة العوامل عللى
وعَّ الطلبة بقيو المواط ة تع ى لمتغير التخصص كما هو واضلح ملن الملدو وولعل النلبب يعلود
إلى كون بقية العوام يتناوى تو يرها على قيو المواط ة لدى الطلبة دون اعتبار لتخصصاتهو نلوال
كان هثا التخصص علمَّ ،و ،دبَّ .
 3ـللل ولإلمابلللة عللللى هلللثا التنلللاؤ لمتغيلللر الحاللللة الحضلللرية فلللَّ ما لللب اللللوعَّ فقلللد تلللو انلللتخداو
اختبار(T.Testا لديلة الفروه بين متونلط درملة العوامل الملؤ رة عللى اللوعَّ بقليو المواط لة لعي تلين
منتقلتين والمدو التالَّ يوضح ثلا:
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جدول رقم ()92
يوضح اختبار( )T.Testلداللة الفروق بين متوسط درجة العوامل المؤثرة على الوعي
بقيم المواطنة حست الحالة الحضرية(حضر ـ ريف )
العوامل
عوامل التدين
العوامل االجتماعية
العوامل التربوية
العوامل االقتصادية
عوامل االتصال واإلعالم
العوامل السياسية

المتوسط

االنحراف

درجة

قيمة

مستوى

الحالة

الحسابي

المعياري

الحرية

()T

الداللة

حضر

205

4.2720

.67290

ريف

477

-2.401

017

274

4.4106

.55551

حضر

205

3.4000

.87740

ريف

274

3.4439

.80099

حضر

205

3.7354

.88298

ريف

274

3.8531

.79481

حضر

205

3.2457

.95289

ريف

274

3.1683

.90393

حضر

205

2.8659

.80535

ريف

274

2.9480

.79261

حضر

205

3.0250

.97741

ريف

274

3.0041

.94741

الحضرية

العدد

477

477

477

477

477

-.569

-1.529

.906

-1.115

.236

.569

.127

.365

.266

.814

تشير البيا ات الموضحة بالمدو رقو (14ا إلى ومود فلروه ثات ديللة إحصلافية فلَّ تلو ير عوامل
التللدين علللى الللوعَّ بقلليو المواط للة لللدى طلبللة المرحلللة ال ا ويللة بمحافظللة عمللران حنللب متغيللر الحالللة
الحضرية بمتونط (4427ا للحضر ومتونط (4441اري و ع د درمة حرية (477ا و ولصلالح الريل
وويع ى ثلا إلى كون عوام التدين فَّ الري

هَّ ،هو مؤ ر على الطلبة لمحدوديلة العوامل اءخلرى و

ولعدو ومودها ،حيا ا ً وبعكى طلبة الحضر الثين يتلو رون بلوك ر ملن عامل و فلَّ حلين للو تظهلر فلروه
ثا ت ديلللة إحصللافية فللَّ تللو ير بقيللة العواملل علللى وعللَّ الطلبللة بقلليو المواط للة تعلل ى لمتغيللر الحالللة
الحضرية( حضروري ا كما هو واضح من المدو و وهثا يشير إللى تقلارب تلو ير العوامل عللى وعلَّ
طلبة بقيو المواط ة فَّ الحضر والري

و ولع َّ ثلا يعلود إللى كلون المحافظلة اشلفةو و،كللب ملديرياتها

تقع فَّ إطلار الم لاطه الريفيلة و مملا يلؤدي إللى تنلاوي العوامل الملؤ رة عللى الطلبلة فلَّ هلثا المتغيلر
وتقارب تو يرها فَّ وعيهو لقيو المواط ة .
اإلجابة على السؤال الخامس وهو :ما مددى تدأثير العوامدل علدى ممارسدة طلبدة المرحلدة الثانويدة
لقيم المواطنة من وجهة نظرهم ؟
ولإلمابللة علللى هللثا النللؤا فقللد تللو انللتخراج التكللرارات وال نللب المفويللة والمتونللطات الحنللابية
واي حرافات المعيارية لدرمات إمابات ،فراد العي ة لفقلرات العوامل الملؤ رة عللى قليو المواط لةو وثللا
على ال حو التالَّ :ـ

152

9ـدد القيمددة األولددى مددن قدديم المواطنددة :احتللراو الدنللتور والقللوا ين وومللوب ت فيللثها (ما للب
الممارنةا:
يوضح المدو التالَّ مدى تو ير العوام على الممارنة لقيمة (احتراو الدنتور والقوا ين ووموب ت فيثهاا.
جدول رقم ( )95
يوضح التكرارات والنست المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة
على فقرات العوامل المؤثرة على ممارسة قيمة(احترام الدستور والقوانين ووجوت تنفيذها)
العوامل

عالية جدا

عالية

متوسطة

ضعيفة

غير مؤثرة

عوامل التدين
العوامل االجتماعية

احترامي للدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

%

54.5

25.5

11.7

4.6

ت

262

140

56

10

11

%

54.7

29.2

11.7

2.1

2.3

ت

69

137

164

64

45

%

14.4

28.6

34.2

13.4

9.4

القدوة الحسنة للعلماء المسلمين تزيد من احترامي للدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

العرف والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعي تزيد من احترامي للدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

عشيرتي وقبيلتي تزيد من احترامي للدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

ا العوامل لتربوية

كالم معلمي وسلوكه يزيد من احترامي للدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

ما أتعلمه في المدرسة يزيد من احترامي للدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

3.25

ت

109

92

157

77

44

%

22.8

19.2

32.8

16.1

9.2

ت

141

139

110

50

39

%

29.4

29.0

23.0

10.4

8.1

ت

160

119

121

50

29

%

33.4

24.8

25.3

10.4

6.1

3.30

3.61

3.69

العوامل االقتصادية
واإلعالم

عوامل االتصال

ت

103

103

110

84

79

%

21.5

21.5

23.0

17.5

ت

141

94

97

73

74

%

29.4

19.6

20.3

15.2

15.4

الصحف والمجالت واإلذاعات والقنوات اليمنية( مرئية ومسموعة ومقروءة ) تزيد من احترامي

ت

58

94

137

87

103

للدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

%

12.1

19.6

28.6

18.2

21.5

تحسُّن مستوى معيشتي يزيد من احترامي للدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

القنوات الفضائية غير اليمنية تزيد من احترامي للدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

العوامل السياسية

األحزات السياسية تزيد من احترامي للدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

االنتخابات العامة تزيد من احترامي للدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

إجمالي العوامل

4.22

1.066

4.32

16.5

تطبيق الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص يزيد من احترامي للدستور والقوانين ووجوت تنفيذها.

المتوسط الحسابي

الخطات اإلسالمي داخل المسجد(خطبة الجمعة المحاضرات الدروس وغيرها ( يزيد من

ت

261

122

56

22

18
3.8

االنحراف المعياري

البنود

3.14

3.32

2.83

ت

62

69

103

110

135

%

12.9

14.4

21.5

23.0

28.2

ت

54

80

150

112

83

%

11.3

16.7

31.3

23.4

17.3

ت

103

88

133

66

89

%

21.5

18.4

27.8

13.8

18.6

2.61

2.81

3.10
19264.00

40.2171

مدى الدرجة

45.00

متوسط مدى الثقة

3.3514

تشير البيا ات الموضحة بالمدو رقو ( 15ا إللى ،ن تلو ير ب لد (الصلح

والمملالت واإلثاعلات

والق وات اليم يةا بمتونط ( 2493ا ،على من تو ير ب د (الق وات الفضافية كيلر اليم يلةا بمتونلط (2461ا
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.924

1.145

1.242

1.236

1.207

1.376

1.430

1.302

1.368

1.230

1.385
7.57935

فَّ عوام ايت صا واإلعالو ويعتبر متونط هثا الب د ،د ى قيمة على منلتوى مميلع الب لود فلَّ العوامل
المؤ رة على قيو المواط ة اءربع فَّ ما بَّ الوعَّ والممارنة من ومهة ظر الطلبة و ويعل ى ثللا إللَّ
قلة من يتابعون الق وات الفضافية كير اليم يلة لعلدو وملود ملا يلتو بله انلتقبا هلثه الق وات(النلتاليت ا و
إضافة إلى عوام ،خرى تتم

فَّ عدو ومود التلف يون فَّ بعض البيوت و و،حيا ا ً عدو ومود الكهربال

وكما يرون ،ن تو ير ب د (اي تخابات العامةا بمتونط ( 3413ا ،عللى ملن تلو ير ب لد (اءحل اب النيانليةا
بمتونط (2491ا و ولع ثللا يعلود إللى كلون اي تخابلات العاملة تالملى كل شلرافح الممتملع فلَّ مميلع
الم اطه بي ما يقتصر تو ير اءح اب عللى بعلض اءشلخاص وبعلض الم لاطه و إضلافة إللى علدو تعويل
الك ير على اءح اب النيانية كتعويلهو على اي تخابات العامةو فَّ حين مالت الفروه بين ب ود العوام
اءربعللة اءخللرى( عوام ل التللدينو والعوام ل ايمتماعيللةو والعوام ل التربويللةو والعوام ل ايقتصللادية ا
متقاربة إلى حد ما كما هو واضح من المدو .
وبال ظر إلى مدى الدرمة فَّ المدو (15ا فقد بلغت (45ا درمة فَّ انلتمابة ،فلراد العي لة عللى
مميع فقرات العوام المؤ رة على مدى الممارنة لقيمة( احتراو الدنتور والقوا ين ووموب ت فيثهاا من
ومهة ظرهوو وهَّ ،على من الدرمة ال ظرية اءد لى والبالغلة(12ادرملة (12×1ا و وقريبلة ملن ،عللى
درمة ظرية والبالغة (63ا درمة (12×5ا وفه ،و ان الدرمة للمقياى المنتخدو فَّ هثه الدرانة .
وللحكللو علللى مللدى تللو ير العوام ل النللتة ممتمعللة علللى ممارنللة الطلبللة للقيمللة اءولللى مللن قلليو
المواط للة فقللد بلللغ متونللط مللدى ال قللة الفعلللَّ فللَّ ما للب الممارنللة(3435ا وهللَّ ع للد منللتوى ،علللى مللن
المتونط ال ظري والبالغ (3ا.
 4ـ القيمة الثانية من قيم المواطنة( :اإلخلالص لللوطن وحبله ووملوب اللدفاع ع له والتضلحية
من ،ملها (ما ب الممارنةا:
يوضح المدو التالَّ مدى تو ير العوام على الممارنة لقيمة (اإلخالص للوطن وحبله ووملوب اللدفاع ع له
والتضحية من ،ملها.
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جدول رقم ( )95
يوضح التكرارات والنست المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات
العوامل المؤثرة على ممارسة قيمة(اإلخالص للوطن وحبه ووجوت الدفاع عنه والتضحية من أجله)
العوامل
عوامل التدين
العوامل االجتماعية العوامل التربوية
العوامل االقتصادية
واإلعالم

عوامل االتصال

العوامل السياسية

عالية جد ًا

عالية

متوسطة

ضعيفة

غير مؤثرة

ت

119

131

153

50

26

%

24.8

27.3

31.9

10.4

5.4

ت

122

115

148

64

30

%

25.5

24.0

30.9

13.4

6.3

ت

144

165

105

39

26

%

30.1

34.4

21.9

8.1

5.4

ت

149

143

113

42

32

%

31.1

29.9

23.6

8.8

6.7

تطبيق الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص يزيد من إخالصي لوطني وحبي له ووجوب الدفاع عنه
والتضحية من أجله.

ت

86

109

117

94

73

%

18.0

22.8

24.4

19.6

15.2

تحسُّن مستوى معيشتي يزيد من إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية

ت

132

101

98

74

74

من أجله.

%

27.6

21.1

20.5

15.4

15.4

الصحف والمجالت واإلذاعات والقنوات اليمنية( مرئية ومسموعة ومقروءة)تزيد من
إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية من أجله.

ت

68

105

132

86

88

%

14.2

21.9

27.6

18.0

18.4

ت

65

78

128

98

110

%

13.6

16.3

26.7

20.5

23.0

ت

65

74

117

121

102

%

13.6

15.4

24.4

25.3

21.3

ت

108

89

100

76

106

%

22.5

18.6

20.9

15.9

22.1

العرف والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعي تزيد من إخالصي لوطني وحبه ووجوب
الدفاع عنه والتضحية من أجله.
عشيرتي وقبيلتي تزيد من إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية من
أجله.
كالم معلمي وسلوكه يزيد من إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية من
أجله.
ما أتعلمه في المدرسة يزيد من إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية من
أجله.

القنوات الفضائية غير اليمنية تزيد من إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه
والتضحية من أجله.
األحزاب السياسية تزيد من إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية من
أجله.
االنتخابات العامة تزيد من إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية من
أجله.

إجمالي العوامل

19681.00

مدى الدرجة

48.00

متوسط مدى الثقة

3.4240

الحسابي

%

56.6

24.2

12.5

3.3

3.3

القدوة الحسنة للعلماء المسلمين تزيد من إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه
والتضحية من أجله.

المتوسط

ت

271

116

60

16

16

4.42

.947

4.27

1.026

3.56

1.132

3.49

1.185

3.76

1.130

3.70

1.188

3.09

1.322

3.30

1.414

2.96

1.305

2.77

1.334

2.75

1.320

3.04

1.461

41.0877

7.93914

تشير البيا ات الموضحة بالمدو رقو ( 16ا إلى ،ن ،فراد العي ة يرون ،ن تو ير ب د ( تحنعن منلتوى
المعيشةا بمتونط (3433ا ،على من تو ير ب د ( تطبيه الدولة لمبد ،تكافؤ الفرص ا بمتونط (3438ا فلَّ
العوامل ايقتصللادية و ويعل ى هللثا إلللى ،ن الطلبللة يالمنللون فللَّ واقللع حيللاتهو تح عنللن ،و ترامللع منللتوى
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المعياري

%

64.1

21.1

10.0

2.1

2.7

الخطاب اإلسالمي داخل المسجد( خطبة الجمعة  ،المحاضرات  ،الدروس  ،وغيرها ) يزيد
من إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية من أجله.

االنحراف

ت

307

101

48

10

13

البنود

المعيشة من خال واقع ،نرهو و دون ،ن يكون للب د اآلخر فى الحضور فَّ حياة الطلبة و كما يرون ،ن
تو ير ب لد ( الصلح

والمملالت واإلثاعلات والق لوات اليم يلة ا بمتونلط ( 2486ا ،عللى ملن تلو ير ب لد (

الق وات الفضافية كير اليم ية ا بمتونط (2477ا فَّ عوام ايتصا واإلعلالو ووهلثا راملع إللى وملود
اءو وا تشللاره و وصللعوبة ومللود ال للا َّ إي فيمللا للدر و ويللرون ،يضللا ً ،ن ب للد ( اي تخابللات العامللة ا
بمتونط (3434ا ،على من تو ير ب د ( اءح اب النيانية ا بمتونط (2475ا فَّ العوام النيانية و وهثا
يرمع حنبما يرى الباحث إلى فهو الطلبة ،ن الثي يحرا اءح اب هَّ اي تخابات وليى العكى و ولثلا
كلان تو يرهلا فلَّ ما لب الممارنلة ملن ومهلة ظلر الطلبلة ،ك لر و فلَّ حلين يالحلظ ،ن الفلروه بلين ب لود
العوام ( عوام التدين و والعوام التربوية و والعوامل ايمتماعيلة ا فلَّ ما لب الممارنلة متقاربلة إللى
حد ما كما هو واضح من المدو .
وبال ظر إلى ملدى الدرملة فلَّ الملدو (16ا فقلد بلغلت (49ا درملة فلَّ انلتمابة ،فلراد العي لة عللى
مميع فقرات العوامل الملؤ رة عللى ملدى الممارنلة لقيملة(اإلخهالص للهوطن وحبه وووهوا الهع عن وه
والة ن أ لن ول من ومهة ظرهوو وهَّ ،على من الدرمة ال ظرية اءد ى والبالغة(12ادرمة وقريبة
من ،على درمة ظرية والبالغة (63ا درمة وفه ،و ان الدرمة للمقياى المنتخدو .
وللحكو على مدى تو ير العوام النتة ممتمعة على ممارنة الطلبة للقيمة ال ا ية من قيو المواط ة فقد
بلغ متونط مدى ال قة الفعلَّ فَّ ما ب الممارنة(3442ا وهَّ ع د منلتوى ،عللى ملن المتونلط ال ظلري
والبالغ (3ا.
 8ـ القيمددة الثالثددة مددن قدديم المواطنددة( :احتللراو الملكيللات الخاصللة والعامللة والمحافظللة عليهللاا
(ما ب الممارنةا:
يوضح المدو التالَّ ملدى تلو ير العوامل عللى الممارنلة لقيملة (احتلراو الملكيلات الخاصلة والعاملة
والمحافظة عليهاا.
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جدول رقم ( )97
يوضح التكرارات والنست والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على
فقرات العوامل المؤثرة على ممارسة قيمة(احترام الملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها)
العوامل
عوامل التدين
العوامل االجتماعية
العوامل التربوية
العوامل االقتصادية
واإلعالم

عوامل االتصال

العوامل السياسية

عالية جدا

عالية

متوسطة

ضعيفة

غير مؤثرة

العرف والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعي تزيد من احترامي للملكيات الخاصة

ت

94

141

133

64

47

والعامة والمحافظة عليها.

%

19.6

29.4

27.8

13.4

9.8

ت

117

132

131

64

35

%

24.4

27.6

27.3

13.4

7.3

ت

175

109

117

42

36

%

36.5

22.8

24.4

8.8

7.5

ما أتعلمه في المدرسة يزيد من احترامي للملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها

ت

146

135

122

32

44

.

%

30.5

28.2

25.5

6.7

9.2

تطبيق الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص يزيد من احترامي للملكيات الخاصة والعامة

ت

85

99

136

73

86

والمحافظة عليها.

%

17.7

20.7

28.4

15.2

18.0

تحسُّن مستوى معيشتي يزيد من احترامي للملكيات الخاصة والعامة والمحافظة

ت

126

111

99

63

80

عليها.

%

26.3

23.2

20.7

13.2

16.7

الصحف والمجالت واإلذاعات والقنوات اليمنية( مرئية ومسموعة ومقروءة ) تزيد

ت

83

90

128

92

86

من احترامي للملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها.

%

17.3

18.8

26.7

19.2

18.0

القنوات الفضائية غير اليمنية تزيد من احترامي للملكيات الخاصة والعامة

ت

66

82

104

93

134

والمحافظة عليها.

%

13.8

17.1

21.7

19.4

28.0

ت

68

75

119

106

111

%

14.2

15.7

24.8

22.1

23.2

ت

96

92

131

71

89

%

20.0

19.2

27.3

14.8

18.6

عشيرتي وقبيلتي تزيد من احترامي للملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها.

كالم معلمي وسلوكه يزيد من احترامي للملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها.

األحزاب السياسية تزيد من احترامي للملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها.

االنتخابات العامة تزيد من احترامي للملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها.

الحسابي

والمحافظة عليها.

%

59.3

28.8

6.5

2.9

2.5

المتوسط

القدوة الحسنة للعلماء المسلمين تزيد من احترامي للملكيات الخاصة والعامة

ت

284

138

31

14

12
4.39

3.36

3.48

3.72

3.64

3.05

3.29

2.98

2.69

2.76

3.07

إجمالي العوامل

19612.00

40.9436

مدى الدرجة

48.00

متوسط مدى الثقة

3.4120

تشير البيا ات الموضحة بالمدو رقو ( 17ا إلى ،ن ،فراد العي ة يرون ،ن تو ير ب د ( تحنن منلتوى
المعيشة ا بمتونط (  3428ا ،على من تو ير ب د ( تطبيله الدوللة لمبلد ،تكلافؤ الفلرص ا بمتونلط (3435ا
علللى منللتوى العوام ل ايقتصللادية و ويللرون ،ن تللو ير ب للد (الصللح

والممللالت واإلثاعللات والق للوات

اليم يلةا بمتونلط (2489ا ،عللى ملن تلو ير ب للد (الق لوات الفضلافية كيلر اليم يلةا بمتونلط (2468ا علللى
منتوى عوام ايتصا واإلعالو فَّ ما ب الممارنة و ويرون ،يضلا ً ،ن تلو ير ب لد (اي تخابلات العاملةا
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المعياري

يؤثر في إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها.

%

69.1

18.2

7.9

3.1

1.7

4.50

االنحراف

الخطاب اإلسالمي داخل المسجد ( خطبة الجمعة ،المحاضرات ،الدروس ،وغيرها )

ت

331

87

38

15

8

البنود

.894

.920

1.217

1.203

1.250

1.236

1.337

1.415

1.340

1.395

1.348

1.373
8.16635

بمتونللط(3437ا ،علللى مللن تللو ير ب للد (اءحلل اب النيانلليةا بمتونللط (2476ا علللى منللتوى العواملل
النيانية و وهثا يع ى إلى ما نبه توضيحه فَّ الب ود والعوام النابقة و فَّ حين ظهرت فروه طفيفلة
إلى حد ما بين ب ود العوام ( عوام التدين و العوام التربوية و العوام ايمتماعيلة ا كملا هلو واضلح
من المدو .
وبال ظر إلى مدى الدرمة فَّ المدو (17ا فقد بلغت (49ادرملة فلَّ ما لب الممارنلة لقيملة(احتراو
الملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليهاا من ومهة ظرهوو وهلَّ ،عللى ملن الدرملة ال ظريلة اءد لى
والبالغة(12ادرمة وقريبلة ملن ،عللى درملة ظريلة والبالغلة (63ا درملة وفله ،و ان الدرملة للمقيلاى
المنتخدو .
وللحكو على مدى تو ير العوام النتة ممتمعة على ممارنة الطلبة للقيمة ال ال ة من قيو المواط ة فقد
بلغ متونط مدى ال قة الفعلَّ فَّ ما ب الممارنة(3441ا وهَّ ع د منتوى ،على من المتونلط ال ظلري
والبالغ (3ا.
 2ـ القيمة الرابعة من قيم المواطنة ( :احتراو حرية التعبير وإبدال الر،يا (ما ب الممارنةا:
يوضح المدو التالَّ مدى تو ير العوام على الممارنة لقيمة احتراو حرية التعبير وإبدال الر،ي.
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جدول رقم ( )92
يوضح التكرارات والنست المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد
العينة على فقرات العوامل المؤثرة على ممارسة قيمة (احترام حرية التعبير وإبداء الرأي)
العوامل
عوامل التدين
العوامل
االجتماعية
العوامل
التربوية
العوامل
االقتصادية

تطبيق الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص يزيد من احترمي لحرية التعبير و إبداء الرأي.
تحسُّن مستوى معيشتي يزيد من احترمي لحرية التعبير و إبداء الرأي.

عوامل
االتصال
واإلعالم

الصحف والمجالت واإلذاعات والقنوات اليمنية( مرئية ومسموعة ومقروءة)تزيد من
احترامي لحرية التعبير و إبداء الرأي
القنوات الفضائية غير اليمنية تزيد من احترمي لحرية التعبير و إبداء الرأي.

العوامل
السياسية

األحزاب السياسية تزيد من احترامي لحرية التعبير و إبداء الرأي.
االنتخابات العامة تزيد من احترامي لحرية التعبير و إبداء الرأي.

إجمالي العوامل
مدى الدرجة
متوسط مدى الثقة

عالية جدا

ما أتعلمه في المدرسة يزيد من احترمي لحرية التعبير و إبداء الرأي.

عالية

كالم معلمي وسلوكه يزيد من احترمي لحرية التعبير و إبداء الرأي.

متوسطة

عشيرتي وقبيلتي تزيد من احترمي لحرية التعبير و إبداء الرأي من خالل.

ضعيفة

العرف والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعي تزيد من احترمي لحرية التعبير وإبداء
الرأي.

غير مؤثرة

القدوة الحسنة للعلماء المسلمين تزيد من احترمي لحرية التعبير و إبداء الرأي.

19080.00

المتوسط
الحسابي

الخطاب اإلسالمي داخل المسجد ( خطبة الجمعة ،المحاضرات ،الدروس ،وغيرها ) يؤثر
في إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها.

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

265
55.3
238
49.7
100
20.9
113
23.6
130
27.7
164
35.0
104
22.2
117
24.9
81
17.3
58
12.4
85
18.1
117
24.9

111
23.2
131
27.3
112
23.4
125
26.1
131
27.9
118
25.2
86
18.3
107
22.8
80
17.1
83
17.7
81
17.3
90
19.2

63
13.2
77
16.1
168
35.1
135
28.2
108
23.0
99
21.1
125
26.7
119
25.4
113
24.1
118
25.2
111
23.7
88
18.8

23
4.8
13
2.7
60
12.5
64
13.4
55
11.7
40
8.5
81
17.3
52
11.1
91
19.4
73
15.6
82
17.5
77
16.4

17
3.5
20
4.2
39
8.1
42
8.8
45
9.6
48
10.2
73
15.6
74
15.8
104
22.2
137
29.2
110
23.5
97
20.7

االنحراف
المعياري

البنود

4.22

1.073

4.16

1.058

3.36

1.179

3.42

1.230

3.52

1.272

3.66

1.308

3.14

1.360

3.30

1.372

2.88

1.390

2.68

1.378

2.89

1.415

3.11

1.474

39.8330

9.43826

53.00
3.3751

تشللير البيا للات الموضللحة بالمللدو رقللو (  19ا إلللى ،ن ،فللراد العي للة يللرون ،ن تللو ير ب للد (الصللح
والممالت واإلثاعات والق لوات اليم يلةا بمتونلط (2499ا ،عللى ملن تلو ير ب لد (الق لوات الفضلافية كيلر
اليم يةا بمتونط (2469ا على منتوى عوام ايتصا واإلعالو فَّ ما ب الممارنة و ويرون ،يضلا ً ،ن
تو ير ب د (اي تخابات العامةا بمتونط(3411ا ،على من تو ير ب د (اءح اب النيانليةا بمتونلط (2498ا
على منتوى العوام النيانيةو وهثا يع ى إلى ما نبه توضيحه فَّ الب ود والعوام النابقة و فلَّ حلين
ظهللرت فللروه طفيفللة إلللى حللد مللا بللين ب للود العوام ل ( عوام ل التللدين و العوام ل التربويللة و العوام ل
ايمتماعية والعوام ايقتصاديةا كما هو واضح من المدو .
وبال ظر إلى مدى الدرمة فَّ المدو (19ا فقد بلغلت (53ا فلَّ ما لب الممارنلة لقيملة(احتراو حريلة
التعبيللر وإبللدال الللر،يامن ومهللة ظللرهوو وهللَّ ،علللى مللن الدرمللة ال ظريللة اءد للى والبالغللة(12ادرمللة
وقريبة من ،على درمة ظرية والبالغة (63ا درمة وفه ،و ان الدرمة للمقياى المنتخدو .
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وللحكو على مدى تو ير العوام النتة ممتمعة على ممارنة الطلبة للقيمة ال ا ية من قيو المواط ة فقد
بلغ متونط مدى ال قة الفعلَّ فَّ ما ب الممارنة(3439ا وهَّ ع د منتوى ،على من المتونلط ال ظلري
والبالغ (3ا.

إجابة السدؤال السدادس مدن اسدئلة الدراسدة :هدل توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية فدي مددى
تأثير العوامل على ممارسة طلبة المرحلة الثانوية لقيم المواطنة تعزى لنوع الجدنس ( ذكدور
إناث ) ونوع التخصص ( علمي أدبي ) والحالة الحصرية ( حضر ريف ) ؟
 1ـ ولإلمابلللة عللللى هلللثا التنلللاؤ لمتغير لللوع المللل ى فلللَّ ما لللب الممارنلللة فقلللد تلللو انلللتخداو
اختبار( T.Testا لديلة الفروه بين متونط درمة العوامل الملؤ رة عللى ممارنلة قليو المواط لة لعي تلين
منتقلتين والمدو التالَّ يوضح ثلا:
جدول رقم ()91
يوضح اختبار( )T.Testلداللة الفروق بين متوسط درجة العوامل المؤثرة على ممارسة قيم
المواطنة حست الجنس(ذكور ـ إناث )
العوامل
عوامل التدين
العوامل االجتماعية
العوامل التربوية
العوامل االقتصادية
عوامل االتصال واإلعالم
العوامل السياسية

النوع العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
ذكر

349

4.3001

.67673

أنثى

130

4.3471

.56059

ذكر

349

3.3836

.82711

أنثى

130

3.4587

.86692

ذكر

349

3.6175

.91669

أنثى

130

3.7923

.85682

ذكر

349

3.1242

.99014

أنثى

130

3.4260

.88507

ذكر

349

2.7468

.91693

أنثى

130

2.9538

.91169

ذكر

349

2.8943

1.05169

أنثى

130

3.0808

.96170

درجة

قيمة

مستوى

الحرية

()T

الداللة

477

-.769

.442

477

477

477

477

477

-.872

-1.889

-3.211

-2.201

-1.765

.384

.060

.001

.028

.078

تشللير البيا للات الموضللحة بالمللدو رقللو (18ا إلللى ومللود فللروه ثات ديلللة إحصللافية فللَّ تللو ير
العوام ايقتصادية على ممارنة قيو المواط لة للدى طلبلة المرحللة ال ا ويلة بمحافظلة عملران حنلب
متغيللر للوع الم ل ى بمتونللط (3412ا للللثكور ومتونللط (3443ا لإل للاثو ع للد درمللة حريللة (477ا
ولصالح اإل اثوويعود ثلا إلى مي اإل اث لال دماج فلَّ الممتملع واإلحنلاى بمشلكالته و وركبلتهن
فللَّ العطللال ومنللاعدة اآلخللرين و كمللا تومللد فللروه ثات ديلللة إحصللافية فللَّ تللو ير عوامل ايتصللا
واإلعالو بمتونط (2475ا لللثكور ومتونلط (2485ا لإل لاث و ع لد درملة حريلة (477ا و ولصلالح
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اإل اث ،يضا ً وويمكن ،ن يع ى هثا إلى المبررات فنها التَّ تو توضيحها فَّ ما ب الوعَّ وفَّ حين
لو تظهر فروه ثات ديلة إحصافية فَّ تو ير بقية العوام على ممارنة الطلبلة لقليو المواط لة تعل ى
لمتغير وع الم ى كما هو واضح من المدو و وهثا يشير إلى تقارب تو ير العوامل عللى ممارنلة
قيو المواط ة بين الثكور واإل اث لتلقيهو ل فى المؤ رات وتو رهو بها بصورة متناوية إلى حد ما.
2ـللل ولإلمابلللة عللللى هلللثا التنلللاؤ لمتغير لللوع التخصلللص فلللَّ ما لللب الممارنلللة فقلللد تلللو انلللتخداو
اختبار( T.Testا لديلة الفروه بين متونط درمة العوامل الملؤ رة عللى ممارنلة قليو المواط لة لعي تلين
منتقلتين والمدو التالَّ يوضح ثلا:
جدول رقم ()40
يوضح اختبار( )T.Testلداللة الفروق بين متوسط درجة العوامل المؤثرة على ممارسة قيم
المواطنة حست التخصص(علمي ـ أدبي)
العوامل
عوامل التدين
العوامل االجتماعية
العوامل التربوية
العوامل االقتصادية
عوامل االتصال واإلعالم
العوامل السياسية

التخصص العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
علمي

381

4.3432

.66064

أدبي

98

4.1952

.57941

علمي

381

3.4085

.86832

أدبي

98

3.3865

.71076

علمي

381

3.6791

.92622

أدبي

98

3.6097

.81015

علمي

381

3.1767

1.00499

أدبي

98

3.3202

.82136

علمي

381

2.8307

.94185

أدبي

98

2.6952

.82077

علمي

381

2.9623

1.03314

أدبي

98

2.8776

1.02214

درجة

قيمة

مستوى

الحرية

()T

الداللة

477

2.026

.043

477

477

477

477

477

.260

.734

-1.469

1.303

.726

.795

.464

.144

.193

.468

تشللير البيا للات الموضللحة بالمللدو رقللو (23ا إلللى ومللود فللروه ثات ديلللة إحصللافية فللَّ تللو ير
عوام التدين على ممارنة قيو المواط ة ـ إلى حد ما ـ لدى طلبة المرحلة ال ا وية بمحافظلة عملران
حنب متغير وع التخصص بمتونط (4434ا للعلملَّ ومتونلط (4423ا لألدبلَّ و ع لد درملة حريلة
( 477ا و ولصالح العلمَّ و ويع ى ثلا إلى المبررات فنها فَّ ما ب الوعَّ و فَّ حلين للو تظهلر
فروه ثات ديلة إحصافية فَّ تو ير بقية العوام على ممارنة الطلبة لقيو المواط ة تع ى لمتغير وع
التخصص كما هو واضح من المدو ووللمبررات فنها فَّ ما ب الوعَّ .
 3ـلل ولإلمابللة علللى هللثا التنللاؤ لمتغيللر الحالللة الحضللرية فللَّ ما للب الممارنللة فقللد تللو انللتخداو
اختبار( T.Testا لديلة الفروه بين متونط درمة العوامل الملؤ رة عللى ممارنلة قليو المواط لة لعي تلين
منتقلتين والمدو التالَّ يوضح ثلا:

161

جدول رقم ()49
يوضح اختبار( )T.Testلداللة الفروق بين متوسط درجة العوامل المؤثرة على ممارسة قيم
المواطنة حست الحالة الحضرية(حضر ـ ريف)
العوامل
عوامل التدين
العوامل االجتماعية
العوامل التربوية
العوامل االقتصادية
عوامل االتصال واإلعالم
العوامل السياسية

المتوسط

االنحراف

درجة

قيمة

مستوى

الحالة

الحسابي

المعياري

الحرية

()T

الداللة

حضر

205

4.2896

.70365

ريف

477

-.665

.506

274

4.3303

.60195

حضر

205

3.4152

.88841

ريف

274

3.3955

.79948

حضر

205

3.5835

.97288

ريف

274

3.7258

.84423

حضر

205

3.2547

.99628

ريف

274

3.1697

.95218

حضر

205

2.8195

.92980

ريف

274

2.7906

.91269

حضر

205

3.0140

1.07339

ريف

274

2.8932

.99588

الحضرية

العدد

477

477

477

477

477

.255

-1.675

.947

.340

1.270

.799

.095

.344

.734

.205

تشير البيا لات الموضلحة بالملدو رقلو (21ا إللى علدو وملود فلروه ثات ديللة إحصلافية فلَّ تلو ير
العوامل علللى ممارنللة الطلبللة لقلليو المواط للة تعل ى لمتغيللر الحال لة الحضللرية( حضللروري ا فللَّ مميللع
العوام كما هو واضح من المدو و وهَّ ال تيمة فنها فَّ ما ب الوعَّ ـ عدا عوام التلدين ـ و وهلثا
يشير إلى تقارب تو ير الع وام على وعَّ وممارنلة طلبلة الحضلر والريل

لقليو المواط لة و ويعلود ثللا

إضافة إلى ما ثكر فَّ ما ب الوعَّ إلى تقارب عقلية طلبة الحضر والري

لكون الفواره بين ما ينلمى

حضر وما ينمى ري

صغيرة ومحدودة.

ويمكن للباحث فَّ هاية اإلمابة على تناؤيت الدرانة ،ن يحدد المدى الكلَّ لمتونط تو ير كل
عام على القيو اءربع ممتمعة فَّ التناؤلين ( ال الث و والخامىا و من خلال تمميلع متونلطات تلو ير
العوام على القيو اءربع بشك عاو فَّ ما بَّ الوعَّ والممارنةو والمدو التالَّ يوضح ثلا:
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جدول رقم ()44
يوضح المدى الكلي لمتوسط تأثير العوامل على قيم المواطنة األربع مجتمعة
جانب الوعي
رقم

ترتيب

جانب الممارسة
المتوسط

رقم

ترتيب

العوامل

ن

1

1

عوامل التدين

479

4.35

3

2

العوامل التربوية

479

3.80

3

2

3

العوامل االجتماعية

479

3.42

2

3

4

4

العوامل االقتصادية

479

3.20

4

4

6

5

العوامل السياسية

479

3.02

6

5

العوامل السياسية

5

6

عوامل االتصال واإلعالم

479

2.91

5

6

عوامل االتصال واإلعالم

العوامل العوامل

إجمالي متوسط درجة الوعي

العوامل

ن

1

1

عوامل التدين

479

4.32

2

العوامل التربوية

469

3.66

العوامل االجتماعية

479

3.40

العوامل االقتصادية

469

3.20

469

2.94

469

2.80

الحسابي العوامل العوامل

3.45

المتوسط

إجمالي متوسط درجة الممارسة

الحسابي

3.39

اإلجمالي العام لمتوسط درجة الوعي والممارسة = 3.42

تشللير البيا للات الموضللحة فللَّ المللدو رقللو (22ا إلللى تقللارب متونللط درمللة التللو ير للعوام ل
المللؤ رة علللى قلليو المواط للة بشللك عللاو فللَّ مللا بَّ الللوعَّ والممارنللة و و إن كللان متونللط درمللة تللو ير
العوام ل علللى ما للب الللوعَّ ،علللى م هللا إلللى حللد مللا فللَّ ما للب الممارنللة بشللك عللاو و عللدا العوام ل
ايقتصادية التَّ تناوى فيها متونط درمة التو ير (3423ا فَّ ما بَّ الوعَّ والممارنلة و وكلان إمملالَّ
متونط درمة اللوعَّ (3445ا قريلب إللى حلد ملا ملع إمملالَّ متونلط درملة الممارنلة (3438ا و إيَّ ،ن
المالحظ من المدو هلو، :ن عوامل التلدين بمتونلط (4445ا لللوعَّ و(4432ا للممارنلة حصللت عللى
الترتيب اءو فَّ التو ير عللى مميلع قليو المواط لة و ووقعلت فلَّ الففلة ( عاليلةا ،ي ،ن منلتوى تو يرهلا
علالَّ و ومللال فللَّ الترت يلب ال للا َّ مللن حيللث التلو ير علللى مللا بَّ اللوعَّ والممارنللة العوامل التربويللة و
بمتونط( 3493ا للوعَّ و(3466ا للممارنة و ووقعت فَّ الففة ( عالية ا ،ي ،ن منتوى تو يرها عالَّ.
ويمكن تفنير حصو عوام التدين على المرتبة اءولى و وفَّ الففة (عاليةا و إلى ،ن ثلا يعود
إل ى مكا ة الدين فَّ فوى الطلبة و ومدى الت امهو بتوميهاته و إث التدين فَّ حياة المنلو الحلقة الونيطة
بين الت امات القيو وقدرة الثات المنلمة على التفاع مع مواق

الحياة المختلفة فَّ إطار م هج هللا تعالى

و إ ه التعبير عن العالقة بين القيو اإلنالمية العظيمة ومظاهر النللوا المعبلرة ع هلا والغايلات الموموللةو
كمللا يمكللن تفنللير حصللو العوام ل التربويللة علللى المرتبللة ال ا يللة و وفللَّ الففللة ( عاليللة ا و إلللى التللو ير
وايتصا المباشر الثي يتلقاه الطلبة فَّ المدرنة و ولع التوميله المنلتمر اللثي يقلوو بله القلافمون عللى
عوام التدين و والعوام ال تربوية من ( خطبال ومعلمين وكيرهو ا و ،دى إلى احتراو هلثه القليو وتم لهلا
فَّ ما بَّ الوعَّ والممارنة و ومعل لهلثين العلاملين المكا لة اءوللى وال ا يلة فلَّ التلو يرعلى مميلع قليو
المواط ة (وعيا ً وممارنة ا و فَّ حين كان ترامع بقيلة العوامل و بملا فيهلا عوامل كلان يتوقلع ،ن يكلون
تو يرها عاليا ً كعوامل ايتصلا واإلعلالو ( مل الًا التلَّ ملالت فلَّ رخلر ترتيلب العوامل الملؤ رة وإي ،ن
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تو يرها ـ مع بقية العوام ـ ( متونطاًا و مما يد على هامشية تو ير بعض هثه العوام فَّ حياة الطلبة و
وعدو اهتماو القافمين عللى إدارة هلثه العوامل لتفعيل دورهلا فلَّ التلو ير اإليملابَّ عللى وعلَّ وممارنلة
الطلبة لهثه القيو .
والمالحظة المديرة بالتوق

ع دها هَّ ترتيب هثه العوام فَّ تو يرها على قيو المواط ة ( وعيا ً

وممارنة ا و إث مالت مع قليو المواط لة اءربلع بالترتيلب فنله وإن اختلفلت متونلطات هلثا التلو ير ملن
عام إلى رخر و وهثا يعد إمماعلا ً فلَّ حلد ثاتله ملن قبل عي لة الدرانلة فلَّ ترتيلب تلو ير هلثه العوامل و
ويالحظ ،يضا ً تفرد عوام التدين بصورة واضحة حيث ارتفع متونط تو يرها عن بقية العوام اءخلرى
و فوعلى تو ير لها كان بمتونط (4446ا فَّ ما ب الوعَّ بقيمة ( اإلخالص للوطن وحبه ووموب الدفاع
ع ه والتضحية من ،مله ا مدو رقو (8ا(تممع درمة الب دين وتقنو على 2ا و وهثا المتونط قريب من
الففة( عالية مداًا فَّ التلو ير وفقلا ً لنللو اإلمابلة و،و ان اللدرمات المعتملد فلَّ هلثه الدرانلة و وكلان ،قل
متونط تو ير لها هو (4418ا ع د الففة (عاليةا على ما ب الممارنة لقيمة ( احتراو حرية التعبير وإبدال
اللر،ي ا ملدو رقللو ( 19او بي ملا ،علللى متونلط تلو ير حصلللت عليله بقيللة العوامل فلَّ تو يرهللا عللى قلليو
المواط ة كان من صيب العوام التربويلة بمتونلط (3497ا فلَّ ما لب اللوعَّ بقيملة ( احتلراو الدنلتور
والقوا ين ووموب ت فيثها ا مدو رقو (9او و،د ى متونط تو ير حصلت عليه هثه العوام كان لعوامل
ايتصللا واإلعللالو فللَّ ما للب الممارنللة بمتونللط (2472ا لقيمللة (احتللراو الدنللتور والقللوا ين وومللوب
ت فيثهاا مدو رقو (15او وهثه الفواره فَّ متونطات التو ير مديرة ،ن تؤخث بعين اإلعتبار.
وما نبه من م اقشة وتفنير يؤكد بما ي يلدع مملايً للشلا ،ن اللدين يحظلى بمكا لة مرموقلة فلَّ
حياة الطلبة و ويؤكد ،يضا ً ،ن ،ي عملية تغيير ،وتو ير يراد لهلا ال ملاح ،ن تلوتَّ ملن الملدخ اللدي َّ اللثي
يلقى قبويً وترحيبا ً لت اكمه مع ضمير اإل نان المنلو و ووإن ،ي عملية تغيير ،و تو ير ي تنت د إلى الدين
فقد كتبت على تمربتها الفش نلفا ً خاصة فَّ ممتمع النمة الغالبة عليه هَّ حبه للتدين .
وقد اتفقت هثه ال تيمة مع درانة( الصبيح و 2335وا فَّ تو ير ،حد عوامل التلدين( خطبلة الممعلة ا
على وعَّ الطلبة بقيو المواط ة حقوقا ً ووامبات و وإن كان التو ير اءكبر للوعَّ بقيو المواط ة فَّ ما لب
( الوام بات ا و وترامع هثا التلو ير فلَّ ما لب ( الحقلوها و وهلثا التفصلي فلَّ تقنليو قليو المواط لة إللى
حقوه ووامبات للو تتطلره لله هلثه الدرانلة و وإ ملا الشلاهد ه لا فلَّ اتفلاه تلافج هلثه الدرانلة ملع تللا
الدرانة فَّ ومود هثا التو ير وملداه و وهلو ما ،بتلت هلثه الدرانلة وملوده و وبصلورة عاليلة و متفقلة ملع
الدرانة المثكورة ر فا ً .
واختلفت تافج هثه الدرانة ملع ال تلافج التلَّ توصللت إليهلا درانلة ( مكلرووو 2334وا فلَّ ،ن تلو ير
عوام ايتصا واإلعالو مال فَّ المرتبة النادنةو بمتونط (2481ا للوعَّ و(2493ا للممارنلةو وملال
وقوعها فَّ الففة ( متونطة ا ،ي ،ن منتوى تو يرها متونطو بي ما كان فَّ درانة ( مكروو و 2334وا
فَّ الترتيب ال ا َّ و وبدرمة عالية و وب نبة (96496ا و وهثا يعود فَّ ظر الباحلث إللى اخلتال
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مكلان

الدرانللتين و إث ي وملله للمقار للة بللين مللا يتلقللاه طالللب فللَّ ممهوريللة مصللرالعربية ( القللاهرة ا مللن خللو
إعالمَّ مت وع و وما يتل قاه طالب فَّ الممهورية اليم ية ( عملران ا التلَّ ي اللت ،كللب ملديرياتها شلبه
ريفية و وتفتقر ،كلب المديريات فيها إلى ،بنط وناف اإلعالو .
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تمهيددد  :يتضللمن هللثا الفصل خالصللة للدرانللة وو،هللو ال تللافج التللَّ توصلللت إليهللا و و،بللر التوصليات
المهمة التَّ توصلت إليها و و،هو المقترحات التَّ ترشد إليها .

أوالً  :خالصة الدراسة :

مشكلة الدراسة:
يمكن تحديد المشكلة فَّ التناؤ الرفيى اآلتَّ:
ماالعوامل المؤثرة على قيم المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة عمران ؟
ويتفرع عن النؤا الرفيى اءنفلة الفرعية اآلتية:
1ـ ل مللا قلليو المواط لة التللَّ ،وردتهللا الدرانللات النللابقة واءدب ال ظللري المتعلقللة بطلبللة المرحلللة ال ا ويللة
بمحافظة عمران ؟
2ـ ما ،هو العوام المؤ رة على قيو المواط ة التَّ ،وردتها الدرانات النابقةو واءدب ال ظريو وملا ر،ي
،ه ايختصاص فَّ التربية وعلو ال فى فَّ مدى تو يرها ؟
3ـ ما مدى تو ير العوام على وعَّ طلبة المرحلة ال ا وية بقيو المواط ة من ومهة ظرهو؟
4ـ ه تومد فروه ثات ديلة إحصافية فلَّ ملدى تلو ير العوامل عللى وعلَّ طلبلة المرحللة ال ا ويلة بقليو
المواط ة تع ى لمتغيرات الدرانة المتم لة فَّ  :وع الم ى ( ثكلور و إ لاث ا و و لوع التخصلص

(

علمَّ و ،دبَّ ا و والحالة الحضرية ( حضر وري ا ؟
5ـ ما مدى تو ير العوام على ممارنة طلبة المرحلة ال ا وية لقيو المواط ة من ومهة ظرهو؟
6ـ ه تومد فروه ثات ديلة إحصافية فَّ مدى تو ير العوام على ممارنة طلبة المرحلة ال ا ويلة لقليو
المواط للة تعل ى لمتغيللرات الدرانل ة المتم لللة فللَّ  :للوع المل ى ( ثكللور و إ للاث ا و و للوع التخصللص (
علمَّ و ،دبَّ ا و والحالة الحضرية ( حضر وري ا ؟

أهداف الدراسة :
 1ـ التعر

على قيو المواط لة التلَّ ،وردتهلا الدرانلات النلابقة واءدب ال ظلري المتعلقلة بطلبلة المرحللة

ال ا وية بمحافظة عمران ووإعداد قافمة بها .
2ـ الكش

عن ،هو العوام المؤ رة على قيو المواط ة التَّ ،وردتها الدرانات النلابقةو واءدب ال ظلريو

ور،ي ،ه ايختصاص فَّ التربية وعلو ال فى فَّ مدى تو يرها ووإعداد قافمة بها .
3ـ بيان مدى تو ير العوام على وعَّ طلبة المرحلة ال ا وية بقيو المواط ة من ومهة ظرهو.
4ـ التعر

على اختال

تو ير العوام على وعَّ طلبة المرحلة ال ا وية بقيو المواط ة من ومهة ظرهو.

5ـ بيان مدى تو ير العوام على ممارنة طلبة المرحلة ال ا وية لقيو المواط ة من ومهة ظرهو.
6ـ التعر

عللى اخلتال

تلو ير العوامل عللى ممارنلة طلبلة المرحللة ال ا ويلة لقليو المواط لة ملن ومهلة

ظرهو.
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ثانيا ً  :نتائج الدراسة :
توصلت الدرانة إلى العديد من ال تافج وفيما يلَّ عرض موم بهثه ال تافج :
1ـ ،ن مدى تو ير العوام على قيو المواط ةو كان ع د منلتوى الففلة ( متونلطة ا لمميلع العوامل
بشك عاوو وبمتونط ( 3442ا فَّ ما بَّ الوعَّ والممارنة.1
 2ـللل ،ن تلللو ير (عوامللل التلللدين ا عللللى قللليو المواط لللة ملللال فلللَّ الترتيلللب اءو و بمتونلللط ( 4435ا
للوعَّوومتونلللط ( 4432ا للممارنلللةو ومال فلللَّ الترتيلللب ال ا َّ(العوامللل التربويلللة ا بمتونلللط (3493ا
للوعَّوومتونللط (  3466ا للممارنللة و ووقللع هللثان العللامالن فللَّ الففللة ( عاليللة ا حنللب نلللو و،و ان
الدرمات المتعمد فَّ هثه الدرانة. 2
 3ـ ،ن مدى تو ير العوام ( ايمتماعيةو وايقتصاديةو والنيانيةو وعوام ايتصا واإلعالو ا على
قلليو المواط للة مللالت فللَّ الترتيللب ال الللث والرابللع والخللامى والنللادى علللى التللوالَّ و بمتونللط

(

3442ا لللللوعَّو ومتونلللط ( 3443ا للممارنلللة فلللَّ العوامللل ايمتماعيلللةو وبمتونلللط (3423ا لللللوعَّ
والممارنة فَّ العوام ايقتصاديةو ومتونط ( 3432ا للوعَّوومتونط ( 2484ا للممارنة فَّ العوامل
النيانيةو ومتونط (2481ا للوعَّو ومتونط (2493ا للممارنة فَّ عوام ايتصا واإلعالو

3

4ـ ،ن ،على تو ير حص عليه ب د على منتوى مميع العوام و كان لب لد ( الخطلاب اإلنلالمَّ داخل
المنمد ا فَّ عوام التدينو بمتونط ( 4451ا وويقع فَّ الففة (عالية مداً ا حنب نلو و،و ان الدرمات
المعتم لد فللَّ هللثه الدرانللةو وثلللا فللَّ تللو يره علللى قيمللة (اإلخللالص للللوطن وحبلله وومللوب الللدفاع ع لله
والتضحية من ،مله ا فَّ ما ب الوعَّ.4
 5ـلللللل ،ن ،د للللللى تللللللو ير حصلللللل عليلللللله ب للللللد علللللللى منللللللتوى مميللللللع العواملللللل و كللللللان لب للللللد
( الق للوات الفضللافية كيللر اليم يللة ا فللَّ عوامل ايتصللا واإلعللالوو بمتونللط ( 2461ا وويقللع فللَّ الففللة
( متونللطة ا حنللب نلللو و،و ان الللدرمات المعتمللد فللَّ هللثه الدرانللةو وثلللا فللَّ تللو يره علللى قيمللة
(احتراو الدنتور والقوا ين ووموب ت فيثها ا فَّ ما ب الممارنة. 5
 6ـ ومدت فروه ثات ديلة إحصافية بين متونط درمة العوام الملؤ رة عللى اللوعَّ بقليو المواط لة
حنب متغير وع الم ى ( ثكلورو إ لاثاو ولصلالح اإل لاث فلَّ العوامل ايقتصلاديةو وعوامل ايتصلا
واإلعالوو بي ما لو تظهر ،ي ديلة إحصافية فَّ بقية العوام .6
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 7ـ ومدت فروه ثات ديلة إحصافية بين متونط درمة العوام المؤ رة على ممارنلة قليو المواط لة
حنب متغير لوع المل ى ( ثكلورو إ لاثاو ولصلالح اإل لاث فلَّ العوامل ايقتصلاديةو وعوامل ايتصلا
واإلعالوو بي ما لو تظهر ،ي ديلة إحصافية فَّ بقية العوام .1
 9ـ ومدت فروه ثات ديلة إحصافية بين متونط درمة العوام الملؤ رة عللى اللوعَّ بقليو المواط لة
حنللب متغيللر للوع التخصللص (علمللَّو ،دبللَّاو ولصللالح العلمللَّ فللَّ عوام ل التللدينو وعوام ل ايتصللا
واإلعالوو بي ما لو تظهر ،ي ديلة إحصافية فَّ بقية العوام .2
8ـ ومدت فروه ثات ديلة إحصافية بين متونط درمة العوام المؤ رة على ممارنلة قليو المواط لة
حنب متغير وع التخصص (علمَّ و ،دبَّا و ولصالح العلمَّ فَّ عوام التدين و بي ما لو تظهر ،ي ديلة
إحصافية فَّ بقية العوام .3
13ـ ومدت فروه ثات ديلة إحصافية بين متونط درمة العوام المؤ رة على الوعَّ بقيو المواط لة
حنب متغير الحالة الحضرية ( حضر و ري ا و ولصالح الري

فَّ عوام التدين و بي ملا للو تظهلر ،ي

ديلة إحصافية فَّ بقية العوام .4
11ـ يتومد فروه ثات ديلة إحصافية بين متونط درمة العوام المؤ رة على ممارنة قيو المواط ة
حنب متغير الحالةالحضرية ( حضر و ري ا فَّ مميع العوام المؤ رة. 5

ثالثاً :توصيات الدراسة:
فَّ ضول مشكلة الدرانة وما توصلت إليه من تافج يوصَّ الباحث بما يلَّ :
 -1اإلفادة من القافمة المح َّكمة فلَّ وضلع تصلور للتربيلة عللى قليو المواط لة و بحيلث يتلوافر لله
مقومات الضبط العلمَّ بما يناعد عللى تحديلد ملا ي انلب كل صل

درانلَّ و وملا يملب ،ن

يتعلمه الطلبة فَّ مرحلة درانية معي ة .
 2ـ توميه النيانة اإلعالمية الرنمية بحيث تخدو ت ميلة قليو المواط لة للدى ،فلراد الممتملع ملن خلال
الرنالة اإلعالمية التَّ تب ها ( مرفية ومنموعة ومقرولة ا.
3ـ ضرورة اهتماو اءح اب النيانية وم ظمات الممتمع المد َّ بت مية قيو المواط لة وترنليخها للدى
،عضافها وم تنبيها.
 4ـ ل ضللرورة قيللاو الدولللة بإيمللاد إنللتراتيمية عامللة تضللع فيهللا الخطللوط العريضللة للتربيللة علللى قلليو
المواط ة و وإل او ك المهات ثات العالقة ( التربيلة والتعلليو و وونلاف اإلعلالو و واءحل اب النيانليةو
1
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وم ظمات الممتمع المد َّو … ا بإدرامها ضمن براممها فَّ تربيتها لألفراد وتلوعيتهو و حتلى تتكامل
مهود المميع وي تتعارض .
 5ـ التوكيد على كافة المؤننات والم ظمات التَّ تعم فَّ مما الشباب وال اشلفة بالت نليه والتعلاون
فَّ وضع برامج ت قيفية تعتمد على اء شطة الالصفية للطلبة فَّ المراح التعليمية المختلفة .
 6ـ تعويد الطلبة على ممارنة مهارات المواط لة فلَّ نلن مبكلرة و داخل المدرنلة وخارمهلا و حيلث
تعتبر ممايً لممارنة ،دوار المواط ة و وباءخص لدى طلبة المرحلة ال ا وية ء هو فَّ مرحلة عمرية لها
،هميتهللا ظللراً لقللرب ممارنللتهو لحقللوه ووامبللات ال مواط للة الكاملللة و بعللد اقتللرابهو مللن ال ضللج البللد َّ
وال فنَّ وايمتماعَّ والنيانَّ .

رابعاً :مقترحات الدراسة:
شعر الباحث فَّ  ،ال إمرال هثه الدرانة ،ن ه اا مشكالت ي تل ا فلَّ حاملة إللى الدرانلة و وهلَّ
و يقة الصلة بموضوع الدرانة الحالية ووثلا انتكمايً لما بد،تله هلثه الدرانلة ويمكلن إملرال الم يلد ملن
الدرانات والبحوث وم ها :
 1ـ درانة تقويمية لدور عوام ايتصا واإلعالو فَّ ت مية قيو المواط ة لدى طلبة المرحلة ال ا وية.
 2ـ العوام المؤ رة على قيو المواط ة لدى طلبة المامعة من ومهة ظرهو .
 3ـ مدى وعَّ طلبة المرحلة اءنانية بقيو المواط ة .
4ـ العوام المؤ رة على وعَّ طلبة المرحلة ال ا وية لقيو المواط ة وممارنتهو لها ( درانة مقار ةا.
5ـ العوام المؤ رة على قيو المواط ة لدى طلبة المرحلة اءنانية ( درانة تتبعية ا .
 6ـ مدى توفر قيو المواط ة فَّ الم اهج التعليمية بالممهورية اليم ية(درانة تحليليةا .
 7ـ عالقة قيو المواط ة بال احية الدنتورية والقا و ية دنتور الممهورية اليم ية( موثما ً ا.
 9ـ التونع فَّ درانة العوام الملؤ رة عللى قليو المواط لة ع لد الطلبلة درانلة تطبيقيلة فلَّ علدد ملن
المراح التعليمية وي نيما المرحلتين ال ا وية والمامعية .

قائمة المراجع
1

القرآن الكريم
إبراهيو وإبراهيوو شعبان حامد علَّو اديه حنن (2333ا :تطوير منداهج التعلديم لتنميدة المواطندة فدي األلفيدة

2

الثالثة لدى الطالت بالمرحلة الثانوية ( دراسة تجريبية ا و المرك القومَّ للبحلوث التربويلة والت ميلة و شلعبة
بحوث تطوير الم اهج و الم ل اءو و القاهرةو مصر .
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3
4
5
6
7

إبراهيو و ممدي ع ي

(  2333ا  :دراسات في المنهج التربوي و مكتبة اي ملو المصرية .

ابللن م ظللور و ،بللو الفضل ممللا الللدين محمللد بللن مكللَّ ( 1884ا  :لسددان العددرت و المملللد ال الللث عشللر و دار
صادر و بيروت .
،بو العي ين و علَّ خلي (  1889ا  :القيم اإلسالمية والتربية و ط  2و مكتبة إبراهيو الحلبَّ و المدي ة الم لورة
و النعودية .
،بو ال ي و محمود النيد ( 1878ا :دراسة عن القيم االجتماعية والذكاء والشخصية لدى الطالت والطالبدات
بجامعة اإلمارات العربية المتحدة الحلقة الرابعة ومراك درانات الخليج والم يرة العربية و ،بو ظبَّ .
،بللو خلي ل و محمللد إبللراهيو (1883ا  :التنشددئة السياسددية لطددالت المرحلددة الثانويددة الفنيددة بمحافظددة البحيددرة
"دراسة تقويمية" رنالة مامنتير كير م شورة و كلية التربية و مامعة اإلنك درية .

9
8
13

،بللو نللليمان و عبللد الحميللد ،حمللد (  1884ا  :أزمددة العقددل المسددلم و ط  3و المعهللد العللالمَّ للفكللر اإلنللالمَّ و
فرمي يا ـ الوييات المتحدة اءمريكية .
،بو كا و و فض علَّ(  1883ا  :القبيلة والدولة في اليمن و ط  1و دار الم ار للطباعة وال شر والتو يعو القاهرة .

ابللود

و محمللود خليل (  : ) 2334تربيددة المواطنددة مددن منظددور إسددالميو بحللث م شللور علللى اي تر للت تللو

الدخو على الموقع فَّ ،كنطى 2335وو والموقع هو http // www . vob , org / Arabic
ابوعامود و محمد نعيد ( 2335ا :المواطنة المصرية والعروبدة حصداد هجدرة العمالدة المصدرية و ملن ،وراه

11

،عمللا المللؤتمر النل وي النللابع عشللر للبحللوث النيانللية و خللال الفتللرة مللن  21ـ 23دينللمبر و تحللت ع للوان
( المواط ة المصرية ومنتقب الديمقراطية رؤى مديدة االمملد ال ا َّ و ط1ومكتبة الشروه الدولية و القاهرة.
احمللد و ،يمللن ممللدي عبللد الللدايو (  2336ا  :أسدداليت الضددبط االجتمدداعي بتنميددة مفهددوم المواطنددة ( دراسددة حالددة

12

مؤسسات التعليم غير النظامي في منطقة البساتين بمصر ) و رنالة مامنتير كير م شورة و مامعة اللدو العربيلة
ـ الم ظمة العربية للتربية وال قافة ـ معهد البحوث والدرانات العربية ـ قنو الدرانات التربوية .

13
14
15

إنحاه و مورج (2333ا:قضية التعليم المصري و اءما ة العامة للمدارى الكا وليكية و القاهرة .
إنماعي و قباري محمد (1878ا :قضدايا علدم األخدالق دراسدة نقديدة مدن زاويدة علدم االجتمداع وط 2و الهيفلة
المصرية العامة للكتاب والقاهرة.
إنماعي و محمد عماد الدين (  1896ا  :األطفدال مدرآة المجتمدع و الكويلت و نلنللة علالو المعرفلة و الممللى
الوط َّ لل قافة والف ون واآلداب و العدد . 88
إنماعي ني

الدين عبد الفتاح(2335ا:الزحف غير المقدس ..تأميم الدولة للدين قراءة في دفاتر المواطنة

المصددرية و مللن ،وراه  ،عمللا المللؤتمر الن ل وي النللابع عشللر للبحللوث النيانللية و خللال الفتللرة مللن  21ـ23
16

دينللمبر و تحللت ع للوان( المواط للة المصللرية ومنللتقب الديمقراطيللة رؤى مديللدة االمملللد ال للا َّ و ط1ومكتبللة
الشروه الدولية و القاهرة.
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17
19
18

إنماعي ورخرون و محمد عملاد اللدين ( 1862ا  :قيمندا االجتماعيدة وأثرهدا فدي تكدوين الشخصدية العربيدة و
القاهرة و دار ال هضة العربية .
اءنمرو ،حمد رمب (  1887ا  :فلسفة التربية في اإلسالم ( انتماء وارتقاء ) و ط  1و دار الفرقان و عملان
ـ اءردن .
اإلمللاو البخللاري ( 2333ا :صددحيح اإلمددام البخدداري و مكتبللة المعللار

لل شللر والتو يللع و لصللاحبها نللعد عبللد

الرحمن الراشد و الرياض و ط . 2
البشري و عماد ( 2335ا  :فكدرة النظدام العدام فدي القدانون المصدري و و ملن ،وراه ،عملا الملؤتمر النل وي

23
21
22
23

النابع عشر للبحوث النيانية و خال الفترة من  21ـ 23دينمبر و تحت ع وان ( المواط ة المصرية ومنتقب
الديمقراطية رؤى مديدة االمملد ال ا َّ و ط1ومكتبة الشروه الدولية و القاهرة.
اإلماو الترمثي ( 2333ا  :صحيح سنن الترمذي و تحقيه  :محمد اصر الدين اءلبا َّ و المملد ال ا َّ و مكتبة
المعار

لل شر والتو يع و لصاحبها نعد عبد الرحمن الراشد و الرياض و ط . 1

اإلمللاو منلللو ( 1884ا :صددحيح مسددلم بشددرح اإلمددام النددووي و تو يللع مكتبللة خالللد ومكتبللة مللده و طبعللة دار
المعرفة و بيروت لب ان و ط . 1
البوهَّ و فلاروه شلوقَّ (  1883ا  :التعلديم بدين تزييدف وتنميدة الدوعي السياسدي لددى المتعلمدين و التربيلة
المعاصرة و العدد  23الن ة التانعة .
البلليالوي وحنللن (2335ا  :تعقيددت ألحددد محدداورأ عمددال المددؤتمر السددنوي السددابع عشددر للبحددوث السياسددية و

24

خال الفترة من  21ـ 23دينمبر و تحت ع وان( المواط ة المصرية ومنتقب الديمقراطية رؤى مديدة االممللد
اءو و ط1ومكتبة الشروه الدولية و القاهرة.
التكريتَّ و حنين رحيو (  1888ا  :التخطيط التربوي في تغيير القيم وبحث مقدو لمؤتمر( القيو والتربيلة فلَّ علالو

25

متغير امن 27ـ 28يوليو1888و و الم ل اءو و كلية التربية والف ونو مامعة اليرمواو اربد ـ اءردن .

26

الموهري و إنماعي (  1894ا  :الصحاح و ج  5و دار العلو و بيروت ـ لب ان .

27
29
28
33

الحبيب و فهد إبراهيو  2335 ( :ا  :تربية المواطنة  ...االتجاهدات المعاصدرة لتربيدة المواطندة و بحلث مقلدو
إلى اللقال ال الث عشر لقادة العم التربوي و الباحة و الرياض و المملكة العربية النعودية .
الحيارى و محمود ( 1888ا  :القيم اإلسالمية المطلقة والنسبية و بحث مقدو لمؤتمر ( القيو والتربية فَّ علالو
متغير ا من 27ـ 28يوليو 1888و و الم ل اءو و كلية التربية والف ونو مامعة اليرموا و اربد ـ اءردن .
الخشاب و ،حمد (  1869ا  :الضبط االجتماعي ـ أسسه النظرية وتطبيقاته العملية و ط2

و القداهرة القداهرة الحديثدة

.

الخشاب و ،حمد ( 1871ا  :االجتماع التربوي واإلرشاد االجتماعي و القاهرة و القاهرة الحدي ة .
الخمينَّ والشيي و مها عبد النالو و ها َّ عبد المميد ( 2333ا  :فعالية موديوالت قائمدة علدى بعد

31

مفداهيم

المشاركة المجتمعية في تنمية اتجاه تالميذ الصف الثاني اإلعدادي نحو المواطنة و ممللة علالو التربيلة و العلدد
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العاشر و الن ة الرابعة و تصدرها لم ة منتقبليات التربية برابطة التربية الحدي ة و القاهرة ومصر .

32
33
34

الدكشَّ و ،حمد محمد  2333 ( :ا  :فلسفة األهداف في التربية اإلسالمية ( دراسة نقدية تأصيلية) و مملة
الدرانات ايمتماعية و العدد (15او المملد ال امن و تصدر عن مامعة العلوو والتك ولوميا اليم ية .
الرخاوي و يحيى ( 2333ا  :جدلية االستبداد واالستضعاف و مملة العربَّ و المملى اللوط َّ لل قافلة والف لون
واآلداب و الكويت و العدد، 545بري .
الرشيد ومحمد ،حمد ( 2335ا  :التربية والمواطنة و مملة المعرفة النعودية و العدد  123و ،بري . 2335
الرفللاعَّ و يحيللى ( 2335ا  :المواطنددة المصددرية وأزمددة الديمقراطيددة نظددرات فددي المسددتقبل و مللن ،وراه ،عمللا

35

المللؤتمر الن ل وي النللابع عشللر للبحللوث النيانللية و خللال الفتللرة مللن  21ـ 23دينللمبر و تحللت ع للوان ( المواط للة
المصرية ومنتقب الديمقراطية رؤى مديدة االمملد ال ا َّ و ط1ومكتبة الشروه الدولية و القاهرة.

36
37
39

الدكروري و ،حمد عبد هللا (  1883ا  :القيم التربوية الموجهة للطفل المصري من خدالل الراديدو والتلفزيدون
و رنالة مامنتير كير م شورة و مامعة عين شمى ـ مصر .
ال يدي و عبد الرحمن (  2335ا  :مبدأ المواطنة في المجتمع السعودي و ممللة المعرفلة النلعودية و العلدد
 123و تصدر عن و ارة التربية والتعليو و المملكة العربية النعودية .
النبكَّ و محمد محيَّ الدين (  1831ا  :المختار من صحاح اللغة و د  .ط و المكتبة التمارية الكبرى و مصلر
.
النل با َّ وصللالح و ال يبللاري و صللابر (  2332ا  :قيدداس اتجاهددات الطلبددة نحددو القدديم االجتماعيددة اإلسددالمية

38

وعالقتها بمتغيري الجنس والمستوى الدراسي في جامعتي صنعاء والموصل و مملة العلوو التربوية وال فنية
و العدد اءو والمملد اءو ومامعة ص عال و كلية التربية و اليمن .
الشللر مب لَّ و عبللد الحكلليو ،حمللد نللالو ( 1886ا  :التحددوالت االجتماعيددة واالقتصددادية علددى أنسدداق القدديم فددي

43

المجتمع اليمني ( تحليل بنائي مقارن او رنالة دكتوراه كير م شورة و مامعة عين شمى ـ كلية اآلداب ـ قنو
ايمتماع.
الشلرقاوي ومونلى علللَّ (  2335ا  :وعدي طددالت الجامعدة بدبع

41

قدديم المواطندة ( دراسددة ميدانيدة ) و مملللة

درانات فَّ التعليو المامعَّ و مامعة عين شمى و مرك تطوير التعليو المامعَّ العدد التانع و القاهرةو مصر
.

42
43
44

الشللريدة و خالللد (2334ا :الشددبات والمواطنددة افتقدداد االنتمدداء يدددفع إلددى بدددائل خطددرة و مملللة المعرفللة و
العدد 116وتصدر عن و ارة التربية والتعليو بالمملكة العربية النعودية .
الشللعيبَّ و ،حمللد قافللد (  2335ا  :وثيقددة المدينددة ( المضددمون والداللددة ) وط  1وكتللاب اءمللة رقللو (113ا و
الدوحة و و ارة اءوقا

والشؤون اإلنالمية و قطر .

الشللميري و نللمير عبللد الللرحمن (  2331ا  :المواطنددة المتسدداوية ( الدديمن نموذجدا ً ا وضللمن كتللاب المواط للة
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والديمقراطية فَّ البلدان العربية
45

ط  1و مرك درانات الوحدة العربية و بيروت و لب ان .

الشيبا َّ و عمر محمد التو مَّ( 1873ا  :األسس النفسية التربوية لرعاية الشبات و دار ال قافة و بيروت .
الصللالح وعبللد هللا محمللد (  1888ا  :دور القدديم اإلسددالمية فددي توجيدده السددلوك و بحللث مقللدو لمللؤتمر ( القلليو

46

والتربية فَّ عالو متغير ا من 27ـ 28يوليو1888و و المل ل اءو و كليلة التربيلة والف لونو مامعلة اليرملوا و
اربد ـ اءردن .
الصبيح و عبد هللا اصر (  2335ا  :المواطندة كمدا يتصدورها طدالت المرحلدة الثانويدة فدي المملكدة العربيدة السدعودية

47

وعالقدة ذلدك بدبع

المؤسسددات االجتماعيدة و بحلث مقللدو إللى اللقلال ال الللث عشلر لقلادة العمل التربلوي و الباحللة و

الرياض و المملكة العربية النعودية .
49
48
53
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52
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54

الصمدي و خالد (  2333ا  :القيم اإلسالمية في المناهج الدراسية ـ مشروع برنامج إلدماج القديم فدي التعلديم
األساسي و م شورات الم ظمة اإلنالمية للتربية والعلوو وال قافة و اينينكو .
الطحان و خالد (1896ا :مشكالت الشبات النفسية ومطالت تكديفهم وممللة اءملة و علدد 73و الدوحلة و و ارة
اءوقا

والشؤون اإلنالمية وقطر .

العد ا َّ و محمد (1889ا :معجم األغالط اللغوية المعاصرةو ط 1ودار الم ار للطباعة وال شر والتو يعوالقاهرة .

العقابَّ و هاشلو اصلر (  1893ا  :القديم السدائدة فدي أحاديدث الدرئيس صددام حسدين و رنلالة مامنلتير كيلر
م شورة و مامعة بغداد و كلية التربية ـ العراه .
الغ وشللَّ و راشللد ( 1883ا  :حقددوق المواطنددة حقددوق غيددر المسددلم فددي المجتمددع اإلسددالمي و ط  2والمعهللد
العالمَّ للفكر اإلنالمَّ و فرمي يا ـ الوييات المتحدة اءمريكية .
القحطا َّ و نالو علَّ  1889 ( :ا  :التربية الوطنيدة مفهومهدا أهددافها تدريسدها ومكتلب التربيلة العربلَّ
لدو الخليجو رنالة الخليج العربَّ و عدد .66
الكواري و علَّ خليفة (2334ا :مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية وضمن كتاب المواط لة والديمقراطيلة
فَّ البلدان العربية ومرك درانات الوحدة العربية و بيروت و لب ان .

55

الكواري وعلَّ (2331ا  :مفهوم المواطنة في الدولة القومية مملة المنتقب العربَّوالعدد ال ا َّو بيروت .

56

الكيال َّ و مامد عرنان (  1889ا  :أهداف التربية اإلسالمية و ط  1ومؤننة الريان و بيروت و لب ان .

57
59

الكيال للَّ و مامللد عرنللان (  1882ا  :اتجاهددات معاصددرة فددي التربي دة األخالقيددة و ط  1و دار البشللير لل شللر
والتو يع و عمان ـ اءردن .
اللقا َّ ورضوان و ،حمد حنين و بر ى ،حمد (  1878ا تدريس المواد االجتماعية و ط 3وعالو الكتب القاهرة .

المميللد و عبللد هللا  2331 ( :ا  :التربيددة المدنيددة :مدددخل لالرتقدداء ببنيددة العالقددة بددين األسددرة والمدرسددة و
58

المملة التربوية و تصدر عن مملى ال شر العلمَّ – مامعة الكويت المملد الخامى عشر و العدد(58ا و مملى
ال شر العلمَّ و مامعة الكويت .
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63
61

المرك القومَّ للبحوث ايمتماعية والم افية ( 1893ا  :الشبات المصري وقضاياه مدن وجهدة نظدر المثقفدين
المصريين و القاهرة .
المعجم الوسيط (  1893ا و المملد ال ا َّ وط  2و دار الدعوة و انط بو ـ تركيا .
المقبللَّ و ،ميللة مبللران علللَّ (  2335ا  :تطددوير مقددرر ـ المجتمدع اليمنددي ـ فددي ضددوء بعد

62

قضددايا التنشددئة

السياسية وأثره على الوعي السياسي لدى تالميذ الصف األول الثانوي بالجمهورية اليمنية و رنلالة دكتلوراه
كير م شورة و مامعة عين شمى ـ كلية التربية .
الم للوفَّ و كمللا (  1899ا  :التنشددئة السياسددية ومنظومددة القدديم فددي الددوطن العربددي ـ دراسددة حالددة للتنشددئة

63
64

المدرسية االبتدائية ـ مصر والكويت و دوة التغيرات النيانية الحدي ة فَّ الوطن العربلَّ و القلاهرة للفتلرة ملن
 15ـ  19ي اير  1899و كلية ايقتصاد والعلوو النيانية و مرك البحوث والدرانات النيانية و القاهرة.
الم وفَّ و كما (1878ا  :التنشئة السياسية في األدت السياسي المعاصدر و ممللة العللوو ايمتماعيلة و العلدد
الرابع عشر و الن ة النادنة .
الم وفَّ و كما (2335ا :تقديم ألحد محاور عمال المؤتمر السنوي السابع عشدر للبحدوث السياسدية و خلال

65

الفترة من  21ـ 23دينمبر و تحت ع وان( المواط ة المصرية ومنتقب الديمقراطية رؤى مديدة االمملد اءو
و ط1ومكتبة الشروه الدولية و القاهرة.

66

الم وفَّو كما ( 1897ا :أصول النظم السياسية المقارنة و الكويتو شركة الربيعان لل شروالتو يع و ط. 1

67

الموسوعة العربية العالمية ( 1886ا  :ط  1و الرياض و مؤننة ،عما المونوعة لل شر والتو يع.
ال َّ صللار والعبللد الكللريو و صللالح و راشللد ( 2335ا  :التربيددة الوطنيددة فددي مدددارس المملكددة العربيددة السددعودية

69

دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التوجهات التربوية الحديثة و ممللة المعرفلة النلعودية و العلدد  123و ،بريل
. 2335

68
73
71
72
73
74

ايفل ى و كللار ( 2333ا  :تشددكيل المسددتقبليات  :التعلدديم مددن أجددل الكفايددة والمواطنددة و ترممللة  :خملليى بللن
حميدة و الم ظمة العربية للتربية وال قافة والعلوو و إدارة التربية و المرك العربَّ للتعريب والترممة بدمشه .
باهَّ و ،نامة حنين إبراهيو (  1893ا :االختالف واالتفاق القيمدي بدين طدالت المرحلدة الثانويدة ومعلمديهم و
رنالة مامنتير كير م شورة و مامعة اء هر ـ كلية التربية ـ قنو ،صو التربية .
بدوي و ي ب عبد العليو (  1888ا  :القيم وعالقتها ببع

المتغيرات الشخصية واالجتماعيدة ( دراسدة تنبؤيدة )

و مملة كلية التربية ( التربية وعلو ال فى ا ومامعة عين شمى و العدد  23وج 1و القاهرة و مصر.

بكار و عبد الكريو (  2333ا  :تشكيل عقلية إسالمية معاصرة و ط 1و دار اإلعالو و اءردن .
بكرة و عبد الرحيو (  1895ا  :القيم األخالقية لدى طلبة جامعة طنطا و رنالة دكتوراه كيلر م شلورة و كليلة
التربية و مامعة ط طا .
بن خلدونو عبد الرحمن بن محمد ( 1823ا :المقدمة و طبعة المطبعة اء هرية و القاهرة .
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75
76
77
79
78
93
91
92
93
94

بن منعود و عبد المميلد (  1889ا  :القديم اإلسدالمية التربويدة والمجتمدع المعاصدر و ط  1وكتلاب اءملة رقلو
(  67ا و الدوحة و و ارة اءوقا

بن هادية والبليشلَّ و عللَّ وبالحنلن ( 1878ا  :القداموس الجديدد و ط  1والشلركة التو نلية للتو يلع والشلركة
الوط ية لل شر والتو يع و الم افر .
بهال الدين و حنين كام ( 1887ا  :التعليم والمستقبل و دار المعار
بيوتشكويتَّ (  1882ا  :التربية األخالقية في ريا

و القاهرة .

األطفال و ترممة فو ي عينى و د.ط ودار الفكر العربَّ

و القاهرة .
حاتو و محمد عبد القادر (  1883ا  :اإلدارة في اليابان و الهيفة المصرية العامة للكتاب و القاهرة .
حامد و محمد رؤو
دار المعار

(1888ا :الوطنية في مواجهة العولمدة و ملن نلنللة كتلاب اقلر ،و علدد 647و القلاهرة و

.

حنين و محيَّ الدين ،حمد ( 1891ا  :القيم الخاصة لددى المبددعين و رنلالة دكتلوراه م شلورة و ط  1و دار
المعار

و القاهرة و مصر .

حميد هللا و محمد (1893ا :مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشددة و ط 4و دار ال فلافى و
بيروت .
َّ
خطابو محمود شيت ( 1895ا  :عمر بن الخطات الفاروق القائد و م شورات دار مكتبة الحياة و بيروتو ط2
.
خليفة و عبد اللطي

محمد (  1882ا  :ارتقاء القيم ( دراسدة نفسدية ) و نلنللة علالو المعرفلة و العلدد  163و

المملى الوط َّ لل قافة والف ون واآلداب و الكويت .
خليفلللة و عبلللد اللطيللل

95

والشؤون اإلنالمية و قطر .

محملللد (  1888ا  :المفارقدددة القيميدددة لددددى عيندددات مختلفدددة مدددن المجتمدددع المصدددري

( نظرة تكاملية ) و بحلث مقلدو لملؤتمر ( القليو والتربيلة فلَّ علالو متغيلر ا ملن 27ـل 28يوليلو1888و و المل ل
اءو و كلية التربية والف ونو مامعة اليرموا و اربد ـ اءردن .

96

خلي و ظمَّ ( بدون ا  :مفهوم التربية و الدار القومية لل شر والتو يع و القاهرة .
خميى و محمد عبد اللرؤو

97

(  1885ا  :فعاليدة مدنهج مطدور فدي التربيدة الوطنيدة فدي تنميدة بعد

جواندت

الددتعلم الالزمددة لخصددائص المواطنددة لدددى طددالت المرحلددة الثانويددة و رنللالة دكتللوراه كيللر م شللورة و مامعللة
اإلنك درية ـ كلية التربية و قنو الم اهج وطره التدريى .
خميى و محمد عبد الرؤو

99
98

محمد (1898ا  :مدى فاعلية أنشطة القيم في تدريس مادة التربية الوطنيدة فدي تنميدة

القيم لدى طالت الصف الثاني الثانوي العام و رسالة ماجستير غير منشورة جامعة اإلسكندرية كلية التربية.

درا و محمللد عبللد هللا (  1873ا  :دسددتور األخددالق فددي القددرآن دراسددة مقارنددة ل خددالق النظريددة فددي القددرآن
وترممة  :عبد الصبور شاهين و ط  1و مؤننة الرنالة و بيروت ـ لب ان .

176

83
81
82
83
84
85
86
87

دستور الجمهورية اليمنية (  1885ا  :مملة ال وابت اليم ية و يصدرها المؤتمر الشعبَّ العلاو و العلدد الخلامى
و،بري ـ يو يو 1885و و ص عال و الممهورية اليم ية .
ديلاب و فو يلة ( 1893ا  :القديم والعدادات االجتماعيدة مدع بحدث ميدداني لدبع

العدادات االجتماعيدة و رنلالة

دكتوراه م شورة و ط  2و دار ال هضة العربية للطباعة وال شر و بيروت .
ديوي و مون (  1866ا  :المبادئ األخالقية في التربية و ترممة  :عبد الفتاح هال و القاهرة و الدار المصرية
والترممة .

للتولي

ثياب و عبد الحَّ (  1869ا  :اإلقطاع الفكري وآثاره و مطبوعات دار الشعب و القاهرة .
راتب و مالل ،حمد (1883ا :االنتماء االجتماعي والشخصية المصرية و رنالة مامنتير كير م شورة و كلية
اإلعالو ومامعة القاهرة .
رالل

و ميلل ( 1876ا  :مقدمددة فدي االنثروبولوجيددا العامدة و ترمملة  :محمللد الملوهري ورخللرون وج 1ودار

ال هضة المصرية و القاهرة .
ريان وفكلري حنلن (1883ا :التددريس وأهدافده ـ أسسده ـ أسداليبه ـ تقدويم نتائجده ـ تطبيقاتدهوعلالو الكتلبو
القاهرة.
ريشاور و ،دوين (1898ا  :اليابانيون وترمملة :ليللى المبلالَّ و نلنللة علالو المعرفلة و العلدد 136و الممللى
الوط َّ لل قافة والف ون واآلداب و الكويت .

89

اهر و ضيال (1896ا  :القيم في العملية التربوية و ال اشر و مؤننة الخليج والقاهرة ومصر.

88

كريا و فؤاد (1899ا  :التفكير العلمي وط 3و نلنلة عالو المعرفة و المملى الوط َّ لل قافة والف ون واآلداب و الكويت .

133

هران و حامد عبد النالو (  1877ا  :علم النفس االجتماعي و ط 4و مطبعة دار العلو العربَّو القاهرة.

 131نابه و النيد ( 1879ا  :عناصر القوة في اإلسالم و ط  2و دار الكتاب العربَّ و بيروت ـ لب ان .
132

نللعادة ورخللرون و مللودت ،حمللد ( 1895ا  :أسدداليت تعلدديم الدراسددات االجتماعيددة و و ارة التربيللة والتعللليو
وشؤون الشباب و نلط ة عمان .

 133نعد و إنماعي علَّ (1898ا  :علم السياسة دراسات نظرية وميدانية و دار المعار
134

نعد و عبد الخاله يون

136

(  2334ا  :المواطنة وتنميتها لدى طدالت التعلديم قبدل الجدامعي( رؤيدة مقارندة ) و

المرك القومَّ للبحوث التربوية والت مية ـ شعبة بحوث المعلومات التربوية ـ القاهرة .
نللعد و،حمللد يون ل

135

اإلنك درية .

(  2332ا  :مفهددوم وقضددايا المواطنددة فددي النصددوص التعليميددة بددين منهجيددات التمكددين

ومحتويددات التعبئددة ( دراسددة تحليليددة ) و مملللة عللالو التربيللة و العللدد ال للامن والن ل ة ال ال للة و تصللدرها لم للة
منتقبليات التربية الحدي ة و القاهرةو مصر .
نكران و محمد (1887ا :دور التنشئة السياسية في تشكيل وتطوير الثقافة السياسية للمجتمدع و ملؤتمر حلو
مشروع حضاري لمصر الم عقد عاو 1897و و رابطة التربية الحدي ة و القاهرة .

177

 137نليو ونلوى علَّ ( 1895ا  :اإلسالم والضبط االجتماعي و القاهرة ومكتبة وهبه .
139

نورث و رومر هولد (2333ا :المدارس التي تخلق أدواراً حقيقية ذات قيمة للشدبات و ترمملة ،:حملد عطيلة
،حمد و مملة منتقبليات و المملد  33و العدد 3و القاهرة و مرك مطبوعات اليو نكو .
شاهين و عماد الدين (2335ا :المواطنة موضوعا ً للفكر والبحث الخطدات اإلسدالمي فدي مصدر و ملن ،وراه

138

،عمللا المللؤتمر النل وي النللابع عشللر للبحللوث النيانللية و خللال الفتللرة مللن  21ـ 23دينللمبر و تحللت ع للوان
( المواط ة المصرية ومنتقب الديمقراطية رؤى مديدة االمملد اءو و ط1ومكتبة الشروه الدولية و القاهرة.

 113شلتوت و محمود (1885ا  :اإلسالم عقيدة وشريعة و الطبعة النادنة عشرة و دار الشروه و القاهرة .
111

صالح و نامية خضر (  1897ا  :التنشئة السياسية للنشء دراسة تطبيقيدة علدى عينده مدن تالميدذ الصدف
الثاني اإلعدادي بمحافظة القاهرة و مملة التربية و كلية التربية و العدد 11مامعة عين شمى .

 112صالح و،حمد كَّ (1871ا :األسس النفسية للتعليم الثانوي و مكتبة اء ملو المصرية و القاهرة .
 113طهطاوي ونيد ،حمد (  1886ا  :القيم التربوية في القصص القرآني و دار الفكر العربَّ و مصر .
114
115
116
117
119
118
123
121
122

ظللاهر و ،حمللد ممللا (  1895ا  :التنشددئة السياسددية فددي العددالم العربددي ( مددع دراسددة ميدانيددة لمنطقددة شددمال
األردن ) و دار الكتب العلمية و اءردن .
عبد الحليو و ،حمد مهدي (  1882ا  :تعلم القيم الفريضدة الغائبدة و ممللة المنللو المعاصلرو العلدد  65د  66و
القاهرة .
عبد الغفار و ،حالو رمب (  1884ا  :التطور القيمي لطالت كلية التربية النوعية بالقداهرة و درانلة طوليلة و
التربية المعاصرة الن ة  11و العدد  33ـ  31و . 1884
عبد الم عو و ادية محمد (  1889ا  :اتجاهات السياسة التعليمية في انجلتدرا وويلدز خدالل عقددي الثمانينيدات
والتسعينيات و مملة التربية والتعليو و المملد  5و العدد . 12
ع مان و خالد محمد (  2333ا  :منظومة قيمية مقترحة لدعم الوحدة الوطنية لدى تالميذ التعلديم اإلعددادي و
رنالة مامنتير كير م شورة و مامعة ط طا ـ كلية التربية ـ قنو ،صو التربية .
ع مان و نيد ،حمد (  1896ا  :المسؤولية االجتماعية والشخصية المسلمة دراسدة نفسدية و مكتبلة اي مللو
المصرية و ط  3والقاهرة ومصر .
ع مان و نيد ،حمد (  1896ا  :علم النفس االجتماعي التربوي ( الجدزء األول ) التطبيدع االجتمداعي و مكتبلة
اي ملو المصرية و القاهرة ومصر .
ع مان و نيد ،حمد ( 1897ا  :علم النفس االجتماعي التربوي ( الجزء الثاني ) المسدايرة والمغدايرة و مكتبلة
اي ملو المصرية و القاهرة و مصر .
ع مان و محمد عبد النميع ( 1891ا  :الفوارق القيمية بين الريدف والحضدر ودور التربيدة فدي معالجتهدا مدن
أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية في مصر و رنالة دكتوراه كير م شورة و مامعة اء هر و كلية التربية .

179

123
124

ع العلرب و إيملان محملد عبلد الفتلاح (  1881ا  :دور التلفزيدون فدي تغييدر بعد

القديم فدي منطقدة متخلفدة

بمدينة طنطا و رنالة مامنتير كير م شورة و مامعة ط طا ـ كلية اآلداب ـ قنو ايمتماع .
عطية و فتحَّ النيد محمد (  1883ا  :دور المدرسة الثانوية في تحقيق الضبط االجتماعي و رنالة مامنتير
م شورة و كلية التربية و مامعة ،نيوط .
عق ل و محمللود عطللا حنللين (  2336ا  :القدديم الس دلوكية لدددى طلبددة المددرحلتين المتوسددطة والثانويددة فددي الدددول

125

األعضاء بمكتت التربية العربي لدول الخليج دراسة نظرية وميدانية و ط  2و ال اشر مكتب التربيلة العربلَّ للدو
الخليج و الرياض .

 126عالو ورخرون و عبد الخاله (1862ا رعاية الشبات مهنة وفن و مكتبة القاهرة الحدي ة .
 127علَّ و نعيد إنماعي ( 1872ا  :تدريس المواد الفلسفية و القاهرة و عالو الكتب .
 129عليوه و النيد (  2334ا  :الديمقراطية المدرسية  3مرك القرار لالنتشارات النيانية و القاهرة.
128
133

عمارو حامد (  1886ا  :الجامعة واضطرات القديم و فلَّ كتابله المامعلة بلين الرنلالة والمؤننلة و ملن نلنللة
درانات فَّ التربية وال قافة و ط  1و الدار العربية للكتاب و القاهرة .
عمارة و محمد (  2336ا:حوار ضمن ملف عن المواطنة ومملة الرنالة النل ة الخامنلة و،بريل و العلدد 18و
القاهرة ومصر .

 131عمارة و محمد (  2336ا  :اإلسالم وحقوق اإلنسان ضرورات  ..ال حقوق وط  2ودار الشروه و القاهرة ومصر .

132
133
134
135
136
137

عينوي و عبد الرحمن (1878ا:اآلثار النفسية االجتماعية للتلفزيدون العربدي و القلاهرة و الهيفلة المصلرية العاملة
للكتاب .

عينى و محمد رفقَّ (  1894ا  :توضيح القيم أم تصحيح القيم نحو إستراتيجية حديثدة فدي اإلرشداد النفسدي
وعن المملة التربوية و المملد ال ا َّ و الكويت .
كليللون و برهللان (1889ا :العولمددة وحددوار الثقافددات و فللَّ مملللد منللتقب ال قافللات العربيللة فللَّ القللرن الحللادي
والعشرين و تو ى و الم ظمة العربية للتربية وال قافة والعلوو .
ةنفخرو و علَّ (  2335ا نحن وطنيون ......لكن لسنا مواطنون و مملة المعرفلة و العلدد  123و تصلدر علن
و ارة التربية والتعليو النعودية .
فرج و إلهاو عبد الحميد (2334ا  :التنشئة السياسية في العملية التربوية و مرك المحرونة لل شر والخدمات
و ط 1و القاهرة .
فرج و إلهاو عبد الحميد (2331ا :المناهج الدراسية والوعي االجتماعي والسياسي للمرأة فدي مصدر و التعلليو
ومنتقب الممتمع المد َّ و مرك الم ويت ال قافَّ و اإلنك درية .
فرج و ها َّ عبد النتار (2334ا  :التربية والمواطنة ( دراسة تحليلية ) و مملة منلتقب التربيلة العربيلة و الممللد

139

العاشر و العدد  35و تصدر علن المركل العربلَّ للتعلليو والت ميلة و ال اشلر المكتلب الملامعَّ الحلديث و اإلنلك درية
ومصر .

178

138

فرج ومحمد (1895ا :الدولة وتشكيل الوعي االجتماعي دراسدة فدي الددور األيدديولوجي للدولدة و القلاهرة و
نلنلة قضايا فكرية و الكتاب اءو .
فايللد ونونللن (  2334ا  :حددول أزمددة القدديم فددي المجتمددع المصددري بددين الددنمط المثددالي والممارسددة الفعليددة

 143دراسة على عينة عمديه من العاملين بالشركة الشرقية للدخان و المملة ايمتماعية القومية و المملد  41العدد
ال ا َّ و المرك القومَّ للبحوث ايمتماعية والم افية و القاهرةو مصر .
141

في كى و فيليب (  1892ا  :فلسفة التربية و ترممة وتقديو محمد لبيب ال ميحَّ و ال اشر دار ال هضة العربية
و القاهرة ـ مصر

 142قطب و محمد (1893ا :منهج التربية اإلسالمية و ج 1و دار الشروه ط7وبيروت .
143
144
145

قظاو و محمود نعود (  1898ا :دور التربية في مواجهة مظاهر صراع القيم لدى طلبدة الجامعدة األردنيدة و
رنالة دكتوراه كير م شورة و مامعة عين شمى ـ كلية التربية ـ قنو ،صو التربية .
كام وعبد الرحيو و ماهر و عبد المميد (  1859ا :مبادئ األخالق و ط 1و القاهرة و مكتبة اي مللو المصلرية
.
كردي وفوا عبد اللطي

(2334ا :الشدبات والوطنيدة مؤشدر المواطندة ضدعيف و ممللة المعرفلة و العلدد116

وتصدر عن و ارة التربية والتعليو بالمملكة العربية النعودية .

 146كشيا وم ى (2333ا  :القيم الغائبة في اإلعالم و نلنلة الدرانات التربوية و دار فرحة و القاهرة.
147
149
148

لبيب و نعد (  1894ا  :دراسات في العمل التلفزيوني العربي و مرك التو يه اإلعالمَّ لدو الخليج العربلَّ
و النلنلة اإلعالمية (4ا و بغداد ـ العراه .
لبيب وها َّ (  2334ا  :المواطنة آمال وآفاق جديدة و مملة الم ار المديلد و العلدد (  25او تصلدر علن دار
الم ار لل شر والتو يع – القاهرة – بالتعاون مع التممع اإلنالمَّ فَّ ،مريكا الشمالية .
لطفَّ و يحَّ(1898ا  :تقويم منهج التاريخ في المرحلة الثانوية في ضوء المواطندة والقوميدة وفكدرة التفداهم
العالمي و رنالة دكتوراه كير م شورة و كلية التربية ومامعة اء هر .
ليلة و علَّ (2335ا  :المواطنة على خلفية اإلطار االجتماعي والحضاري بع

153
151
152

القضايا النظريدة و ملن ،وراه

،عما المؤتمر الن وي النابع عشر للبحوث النيانية و خال الفترة من  21ـ 23دينمبر و تحلت ع لوان
المصرية ومنتقب الديمقراطية رؤى مديدة االمملد اءو و ط1ومكتبة الشروه الدولية و القاهرة.

( المواط لة

مؤتمر القاهرة اللثي عقلد خلال الفتلرة ملن  25إللى  27يو يلو 2333بع لوان "األلفيدة الثالثدة والتعلديم وتنميدة
المواطنة" .
محافظددة عمددران الحضددارة والعمددران (2336ا  :إعللداد فريلله برفانللة محللافظ المحافظللة و ط 1و دار الممللد
للطباعة وال شر و ص عال .
محموب و عباى ( 1895ا  :مشكالت الشبات الحلول المطروحة والحل اإلسالمي وكتاب اءمة رقو و11

 153والدوحة وو ارة اءوقا

بدولة قطر .
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محمد و كريا عبد الع ي ( 2333ا  :أثر مشاهدة برامج اإلذاعة المرئيدة علدى القديم االجتماعيدة لددى طدالت
154

المرحلتين الثانوية والجامعية و رنالة دكتوراه ك ير م شلورة و مامعلة اإلنلك درية ـ كليلة التربيلة ـ قنلو عللو
ال فى التعليمَّ .

 155محمود و كَّ ميب (  1897ا  :هذا العصر وثقافته و ط 3و القاهرة و دار الشروه .
 156مدكور و إبراهيو (  1875ا :معجم العلوم االجتماعية و الهيفة المصرية العامة للكتاب و القاهرة .
157

مرقى و نمير (  1889ا  :المواطنة تاريخيدا ً ـ دسدتوريا ـ فقهيدا ً ـ و المركل القبطلَّ للدرانلات ايمتماعيلة
والقاهرة و مصر .

 159مرقى و نمير (1889ا :المواطنةوالمرك القبطَّ للدرانات ايمتماعية و مكتبة ال شر للطباعة ومصر .
مصللطفى و ،مللا َّ محمللد طلله (  2336ا  :فعاليددة برنددامج أنشددطة لتدددعيم التربيددة للمواطنددة فددي الدراسددات
158
163

االجتماعية في المرحلة اإلعدادية و رنلالة دكتلوراه كيلر م شلورة و مامعلة علين شلمى ـ كليلة التربيلة ـ قنلو
م اهج وطره تدريى .
مصطفى و باح ون برفانة ادية محمود (  1888ا  :مدخل القديم إطدار مرجعدي لدراسدة العالقدات الدوليدة فدي
اإلسالم و ط  1و المعهد العالمَّ للفكر اإلنالمَّ و فرمي يا ـ الوييات المتحدة اءمريكية.

 161مصيقر و عبد الرحمن (  1895ا  :الشبات والمخدرات في دول الخليج العربي و ط 1و الكويت .
 162مطاوع و إبراهيو عصمت ( 1885ا  :أصول التربية و ط 7و دار الفكر العربَّ و القاهرة .
163
164

مكروو و عبد الودود محمود علَّ (  1897ا  :األحكام القيمية اإلسالمية ودور التربية في تنميتها لدى شدبات
الجامعات في مصر و رنالة دكتوراه كير م شورة ومامعة الم صورة ـ كلية التربية ـ قنو ،صو التربية .
مكروو و عبد الودود محمود علَّ ( 2335ا  :القيم في الفكدر الغربدي ( رؤيدة وتحليدل ) و دار الفكلر العربلَّ و
القاهرة .

 165مكروو وعبد الودود محمود علَّ (  2334ا :القيم ومسؤوليات المواطنة (رؤية تربوية ) و دار الفكر العربَّ.
 166مكيفر و بيج (بدون ا :المجتمع وترممة  :علَّ ،حمد عينى و القاهرة و مكتبة ال هضة المصرية .
167
169

ملحوو نامَّ محمد (2333ا  :مناهج البحث في التربية وعلم النفسو دار المنيرة لل شر والتو يع والطباعة و
ط 1و عمَّان .
مهدار و ال بير (  2335ا  :ثقافة المواطنة في إثارة الطموح و مملة المعرفة النعودية و العلدد  126و و ارة
التربية والتعليو و المملكة العربية النعودية .

168

اصرو إبراهيو (  2333ا  :المواطنة و ط  1و اءردن و مكتبة الرافد العلمية.

173

اصرو إبراهيو  1884 ( :ا  :التربية المدنية ( المواطنة ) و ط  1و اءردن و مكتبة الرافد العلمية.
مادات و ،حمد محمد (  1888ا أسداليت القدرآن الكدريم والسدنة النبويدة فدي تعلديم وتعلدم القديم و بحلث مقلدو

 171لمؤتمر ( القيو والتربية فلَّ علالو متغيلر ا ملن  27ـ  28يوليلو1888و و المل ل اءو و كليلة التربيلة والف لون

191

مامعة اليرموا و اربد ـ اءردن .
172

عيمة و ميخافي ( 1883ا  :قيمة اإلنسان و مملة درانات تربوية و المملد ال امن و العدد  59و القاهرة .
للوير عبللد النللالو (  2335ا  :التعلدديم كبوتقددة للمواطنددة و مللن ،وراه ،عمللا المللؤتمر الن ل وي النللابع عشللر

 173للبحوث النيانية و خال الفترة من  21ـ 23دينمبر و تحت ع وان ( المواط ة المصرية ومنتقب الديمقراطيلة
رؤى مديدة االمملد ال ا َّ و ط1ومكتبة الشروه الدولية و القاهرة.
174
175
176
177
179

هاشو و هله عبد القادر(  2335ا آليات تفعيل المواطنة التنظيميدة بالمدرسدة المصدرية و ممللة التربيلة و قنلو
التربية المقار ة واإلدارة التعليمية و كلية التربية عين شمىو الن ة ال ام ة و العدد الرابع عشرو فبراير 2335و .

هال و عصاو الدين علَّ حنن (  1893ا  :دور المدرسة الثانويدة فدي إكسدات الطدالت القديم الالزمدة لعمليدة
التنمية و رنالة دكتوراه كير م شورة و مامعة عين شمى ـ كلية التربية ـ قنو ،صو التربية .
هويدي و فهمَّ (1885ا  :المواطنة في اإلسالم و مقا

شلر بمريلدة الشلره اءونلط و العلدد5832و اءربعلال

و25د1د1885و .
وفافَّ و محمد (  1888ا  :دور الروضة في إكسات القيم و بحث مقدو لمؤتمر( القيو والتربية فَّ عالو متغير ا
من27ـ 28يوليو1888و و الم ل ال ا َّ و كلية التربية والف ونو مامعة اليرمواو اربد ـ اءردن .
وهبَّ و لطيفة محمد كامل (1884ا  :تدأثير جماعدة األقدران ومكاندة المددرس علدى سدلوك المسدايرة و رنلالة
مامنتير كير م شورة و مامعة عين شمى ـ كلية التربية ـ قنو علو ال فى التربوي .

 178يانين و النيد (2333ا :المواطنة في زمن العولمة و المرك القبطَّ للدرانات ايمتماعية والقاهرة .
يون

ونالمة و م ى و حنن ( 2334ا  :استطالع رأي عينة من شبات المدارس والجامعات حدول المواطندة

 193و الممللللة ايمتماعيلللةو يصلللدرها المركللل القلللومَّ للبحلللوث ايمتماعيلللة والم افيلللة بالقلللاهرة و الممللللد الحلللادي
واءربعون و العدد اءو و ي اير . 2334

قائمة المالحق

192

ملحق رقم ()9
،نمال اءناتثة ،ه ايختصاص فَّ التربية وعلو ال فى الثين تو انتشلارتهو فلَّ القلافمتين اءوليتلين لقليو
المواط ةو والعوام المؤ رة عليها وهو النادة :

9ـ أ  .د  /داود عبد الملدك الحددابي

مامعلة صل عال وقنلو م لاهج وطلره تلدريى العللوو و

كلية التربية و ص عال و رفيى مامعة العلوو والتك ولوميا.
 4ـ د  /صدالح الددين أحمدد الجمداعي

عللو الل فى التربلوي و قنلو العللوو التربويلة و كليلة التربيللة

واءلنن عمران و مامعة عمران .
8ـ د  /عبد الحميدد أحمدد داود م لاهج وطلره تلدريى و مركل التلدريب والدرانلات النلكا ية و مامعلة
ص عال.
2ـ أ  .د  /عبد الحميد حسن حاج أمين
5ـ أ  .د  /ماهر إسماعيل الجعفري

علو ال فى و كلية التربية و مامعة إب .
فلنفة تربية و كلية التربية واءلنن عمران و قنو ،صلو

التربيةو مامعة عمران.
5ـ أ .د  /هناء حسين الفلفلي

علو ال فى التربوي و كلية التربية ص عال و قنو علو ال فى .

ملحق رقم ( )4
القائمة األولية لقيم المواطنة التي تم إنزالها للتحكيم (أ)
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مهمة بدرجة

أوالً  :قيم المواطنة المدنية

عالية جداً عالية

متوسطة

قليلة

غير مهمة

مالحظة

9ـ احـترام الدستور والقانون .
4ـ احترام النظام العام .
83ـ حت النظـام .
2ـ التعايش مع الخالف .
5ـ النزول عند رأي األغلبية .
5ـ احترام رأي األقلية .
7ـ ممارسة الحقوق.
2ـ تأدية الواجبات .

القائمة األولية لقيم المواطنة التي تم إنزالها للتحكيم (ت)
مهمة بدرجة

ثانيا  :قيم المواطنة السياسية

عالية جدا عالية متوسطة

194

قليلة

غير مهمة

مالحظة

 9ـ االعتزاز بالهُويَّة الوطنية.
 4ـ االعتزاز بالهُويَّة القومية.
8ـ حب الوطن.
2ـ الدفاع عن الوطن والتضحية من أجله .
5ـ االنتماء للوطن .
5ـ الوالء للوطن .
7ـ االعتزاز باالنتماء إلى األمة العربية.
2ـ االعتزاز باالنتماء إلى األمة واإلسالمية .
1ـ المشاركة الكاملة في الحياة السياسية .
90ـ احترام ثوابت النظام السياسي .
99ـ التداول السلمي للسلطة .
94ـ نبذ التعصب.
98ـ التعددية السياسية .
92ـ المشاركة اإليجابية في العمل الوطني.
95ـ الج رأة ف ي ق ول الح

أم ر بمع رو

ونهي عن منكر ) .

القائمة األولية لقيم المواطنة التي تم إنزالها للتحكيم (ج)
مهمة بدرجة
ثالثا  :قيم المواطنة االجتماعية واالقتصادية

عالية جدا عالية

195

متوسطة

قليلة

غير مهمة

مالحظة

9ـ العدالة االجتماعية.
4ـ روح الخدمة التطوعية والمبادرة .
8ـ التسامح .
2ـ السالم .
5ـ التعاون وتنمية الروح الجماعية .
5ـ اإليمان بواجب العمل .
7ـ الشعور بالمسؤولية الفردية.
2ـ الشعور بالمسؤولية الجماعية .
1ـ صيانة الملكيات المتعددة .
90ـ احترام الملكيات المتعددة .
99ـ احترام المناسبات الوطنية .
94ـ احترام المناسبات الدينية.
98ـ التماسك االجتماعي .
92ـ إزالة الفوارق بين الطبقات .
95ـ المساواة بين جميع المواطنين .

القائمة األولية لقيم المواطنة التي تم إنزالها للتحكيم (د)
مهمة بدرجة

196

رابعا  :قيم المواطنة الثقافية

عالية جدا عالية

متوسطة

قليلة

غير مهمة

9ـ احترام الحضارات اإلنسانية.
4ـ احترام الثقافات المتعددة .
8ـ احترام وجهات النظر األخرى .
2ـ حرية الرأي والتعبير.
5ـ القدرة على التفكير الناقد .
 5ـ ممارسة الحوار .
7ـ االنفتاح على اآلخرين .

ملحق رقم ( )8
القائمة األولية للعوامل المؤثرة على قيم المواطنة التي تم إنزالها للتحكيم

197

مالحظة

مؤثرة بدرجة

العوام المؤ رة على قيو المواط ة

عالية جداً عالية

9ـ العوامل الدينية :
(القدوة المسجد خطبة الجمعة ) .

4ـ العوامل التربوية والتعليمية:
(األسرة جماعة األقران المعلم المدرسة
المنهج ) .

8ـ العوامل االجتماعية والثقافية:
(المجتمع األعراف والعادات والتقاليد
القبيلة والعشيرة ) .

 2ـ العوامل السياسية :
(شكل النظام السياسي طبيعة العالقة بين
الحاكم والمحكوم األحزات السياسية ) .

5ـ العوامل االقتصادية:
(مستوى دخل الفرد عدم تكافؤ الفرص
البطالة غالء المعيشة ) .

5ـ أدوات االتصال الجماهيري
واإلعالمي:
(وسائل اإلعالم المحلية مقروءة ومسموعة
ومرئية القنوات الفضائية شبكة االنترنت).

ملحق رقم ()2

199

متوسطة

قليلة

غير مؤثرة

مالحظة

أسما األساتذة المحكمين لقيم المواطنة والعوامل المؤثرة عليها :
9ـ د  /أحمد أحمد صالح العرامي:
4ـ د  /أحمد حسان غالت:

م اهج اللغة العربية وطرافه تدرينها و كلية التربية و مامعة ص عال .

8ـ أ  .د  /أحمد علي الحاج:
2ـ د  /اسكندر محمد

تاريي عرب معاصر و كلية التربية واءلنن عمران و مامعة عمران.

إدارة وتخطيطو كلية التربيةو مامعة ص عال.

النيسي:تاريي العالقات الدولية والنيانة الخارميةو كلية التربية واءلنن و مامعة عمران .

5ـ أ  .د  /داود عبد الملك الحدابي:
5ـ د  /صالح الدين أحمد

م اهج علوو و كلية التربية ومامعة ص عال و رفيى مامعة العلوو والتك ولوميا.

الجماعي:علو ال فى التربوي و قنو العلوو التربوية و كلية التربية واءلنن مامعة عمران .

7ـ د  /عبد الحميد أحمد داود :م اهج وطره تدريى ومرك التدريب والدرانات النكا ية و مامع ص عال.

 2ـ أ  .د  /فاروق أحمد حيدر:

قنو ،صو التربية و كلية التربية و مامعة ص عال .

1ـ أ  .د  /قصي عبد المجيد السامرائي:
90ـ د  /محمد لطف السقاف:
 99ـ أ  .د  /ماهرإسماعيل

إرشاد تربوي و فنَّ و كلية التربية واءلنن عمرانو مامعة عمران .

الجعفري :فلنفة تربية و كلية التربية واءلنن عمران و قنو ،صو التربيةو مامعة عمران.

 94ـ د  /محمد محسن الظاهري:
98ـ أ .د  /هناء حسين

قنو المغرافيا و كلية التربية واءلنن عمران و مامعة عمران.

الفلفلي:

علوو نيانية و كلية التمارة و مامعة ص عال .
علو ال فى التربوي و كلية التربية ص عال و قنو علو ال فى .
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القائمة النهائية لقيم المواطنة بعد التحكيم هي :

 9ـ المواطنة المدنية  :وتشتم على( 3ا قيو للمواط ة هَّ  :احتراو الدنتور والقوا ين ووموب ت فيثها
و احتراو ال ظاو العاو و ،دال الوامبات وممارنة الحقوه .
4ـ المواطندة السياسدية  :وتشلتم عللى (18ا قيملة للمواط لة هلَّ:اإلخالص لللوطن وحبله واللدفاع ع له
والتضللحية مللن ،مللله و ايعت ل ا بالهويللة الوط يللة واي تمللال للللوطن والللويل لللهو ايعت ل ا بالهويللة
القومية و ايعت ا باي تمال إلى اءمة العربية و ايعتل ا باي تملال إللى اءملة اإلنلالميةو المشلاركة
الكاملة فَّ الحياة النيانية و احتراو وابت ال ظاو النيانَّ و اإليمان بمبلد ،التلداو النللمَّ للنللطة و
اإليمان بمبد ،التعددية النيانلية و المشلاركة اإليمابيلة فلَّ العمل النيانلَّ و الملر،ة فلَّ قلو الحله
(،مر بمعرو

و هَّ عن م كر او التعايش مع ايختال

فَّ الر،ي و احتلراو ر،ي اءكلبيلة وال ل و

ع ده و احتراو ر،ي اءقلية و احتراو حه ك مواطن فَّ اي تمال إلى حل ب معلين و احتلراو تومهلات
وق اعات اءح اب وايلت او بال قد الموضوعَّو ايعترا

باآلخر .

8ـ المواطنة االجتماعية واالقتصادية  :وتشتم على (14ا قيمة للمواط ة هَّ :احتراو الملكيات الخاصة
والعامة والمحافظة عليها التعاون و ت مية الروح المماعيةو العدالة ايمتماعية و روح الخدمة التطوعية
والمبللادرة و التنللامح بللين ،فللراد الممتمللع واإليمللان بالنللالو كملل هج و اإليمللان بقيمللة العملل و الشللعور
بالمنلللؤولية الفرديلللة والمماعيلللة واحتلللراو الم انلللبات الوط يلللةو احتلللراو الم انلللبات الدي يلللة و التمانلللا
ايمتماعَّ و إلغال الفواره الطبقية و المناواة بين المواط ين .
2ـ المواطنة الثقافية :وتشتم على (9ا قيو للمواط ة هَّ :احتراو حرية التعبير وإبدال اللر،ي و ممارنلة
الحللوار و احتللراو الحضللارات اإل نللا يةو احتللراو ال قافللات المتعللددة و احتللراو ومهللات ال ظللر اءخللرىو
القدرة على التفكير ال اقد و اي فتاح على اآلخرينو الحوار بين الحضارات .
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1ـ عوامل التدين :وتشتم على ال ة ب ود هَّ (الخطاب اإلنالمَّ داخ المنلمدو القلدوة الحنل ة للعلملال
المنلمينو دور الحركات واءح اب الدي ية ا.
2ـ العوامل االجتماعية :وتشتم على ال ة ب ود هَّ ( العلر

والعلادات والتقاليلد والعشليرة والقبيللة و

الممتمع ا .
3ـ ل العوامددل التربويددة :وتشللتم علللى خمنللة ب للود هللَّ (كللالو معلمللَّ ونلللوكهو مللا ،تعلملله فللَّ المدرنللةو
اءنرةو مماعة اءقرانو الم هج الدرانَّ ا.
4ـ ل العوامددل االقتصددادية:وتشللتم علللى ب للدين همللا (تطبيلله الدولللة لمبللد ،تكللافؤ الفللرصو تحنللن منللتوى
المعيشة ا.
5ـ عوامل االتصدال واإلعدالم :وتشلتم عللى ال لة ب لود هلَّ ( الصلح

والمملالت واإلثاعلات والق لوات

اليم ية (مرفية ومنموعة ومقرولةاو الق وات الفضافية كير اليم ية و شبكة اي تر ت ا .
6ـ العوامل السياسية :وتشتم على ،ربعة ب ود هَّ (اءح اب النيانيةو اي تخابات العامةو طبيعة ال ظاو
النيانَّو م ظمات الممتمع المد َّ ا.
4
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أسماء األساتذة أهل االختصاص في التربية وعلم النفس الذين تم استشارتهم في إعداد االستبانةوهم:
 9ـ أ .د  /صباح العجيلي

قياى وتقويو و كلية التربية و مامعة ص عال .

4ـ أ  .د  /عبد الحميد حاج أمين
8ـ أ  .د  /عبد العلي الجسماني
 2ـ أ  .د  /ماهر إسماعيل الجعفري

علو ال فى و كلية التربية و مامعة إب .

علو ال فى و كلية اآلداب و قنو علو ال فى و مامعة ص عال .

،صو تربيةو كلية التربية واءلنن عمرانو مامعة عمران.

 5ـ أ  .د  /محمد سرحان خالد المخالفي

إدارة تعليمية و كلية التربية و مامعة ص عال 4

ملحق رقم ( ) 2
الصورة األولية لالستبانة ( جدول ) التي تم إنزالها للتحكيم
( جانت الوعي ) جدول 9
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العوامل المؤثرة

بنود العوامل
المؤثرة

عوامل التدين

9

احترام النظام العام

احترام الدستور والقوانين ووجوت تنفيذها
الوضوح
ودقة
الصياغة

مناسبة
المقياس
الخماسي
للبحث

مدى انتماء
كل عامل
إلى المجال

يمكن اإلضافة أو الحذف
أو التعديل

الوضوح ودقة
الصياغة

مناسبة
المقياس
الخماسي
للبحث

مدى انتماء
كل عامل
إلى المجال

يمكن اإلضافة أو الحذف
أو التعديل

يؤدي المسجد دوراً
مؤثراً في وعيي
بقيمة

العوامل االجتماعية

4

المسلم القدوة يؤثر
بسلوكه في وعيي
بقيمة

9

األعراف والعادات
والتقاليد تعمل على
التأثير في وعيي
بقيمة

4

القبيلة والعشيرة لها
تأثير في وعيي
بقيمة

التربوية

العوامل

9
4

كالم معلمي وسلوكه
يؤثر في وعيي
بقيمة
تلعت المدرسة دوراً
مؤثرا ًفي وعيي
بقيمة

االقتصادية

العوامل

واإلعالم

عوامل االتصال

السياسية

العوامل

المؤثرة

العوامل

9

تكافؤ الفرص
للجميع يؤثر في
وعيي بقيمة

4

يؤثر غالء المعيشة
بشكل كبير في
وعيي بقيمة

9

تؤثر الصحف
والمجالت والقنوات
المحلية (مقروءة
ومسموعة ومرئية )
في وعيي بقيمة

4

القنوات الفضائية
تؤثر بشكل كبير في
وعيي بقيمة

9

األحزات السياسية
تؤثر في وعيي
بقيمة

4

االنتخابات العامة
تؤثر في وعيي
بقيمة

( جانت الوعي ) جدول 4
بنود العوامل
المؤثرة

االعتزاز بالهوية الوطنية

اإلخالص للوطن وحبه والدفاع عنه والتضحية من أجله
الوضوح

مناسبة

مدى انتماء

يمكن اإلضافة أو الحذف
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الوضوح ودقة

مناسبة

مدى انتماء

يمكن اإلضافة أو الحذف

ودقة

المقياس

كل عامل

الصياغة

الخماسي

إلى المجال

أو التعديل

الصياغة

للبحث

المقياس

كل عامل إلى

الخماسي

المجال

أو التعديل

للبحث

يؤدي المسجد دوراً

عوامل التدين

9

مؤثراً في وعيي
بقيمة
المسلم القدوة يؤثر

4

بسلوكه في وعيي
بقيمة
األعراف والعادات

العوامل االجتماعية

9

والتقاليد تعمل على
التأثير في وعيي
بقيمة
القبيلة والعشيرة لها

4

تأثير في وعيي
بقيمة
كالم معلمي وسلوكه

العوامل التربوية

9

يؤثر في وعيي
بقيمة
تلعت المدرسة دوراً

4

مؤثرا ًفي وعيي
بقيمة

العوامل االقتصادية

تكافؤ الفرص

9

للجميع يؤثر في
وعيي بقيمة
يؤثر غالء المعيشة

4

بشكل كبير في
وعيي بقيمة
تؤثر الصحف

عوامل االتصال واإلعالم

والمجالت والقنوات

9

المحلية (مقروءة
ومسموعة ومرئية )
في وعيي بقيمة
القنوات الفضائية

4

تؤثر بشكل كبير في
وعيي بقيمة

العوامل السياسية

األحزات السياسية

9

تؤثر في وعيي
بقيمة
االنتخابات العامة

4

تؤثر في وعيي
بقيمة

( جانت الوعي ) جدول 8
المؤثرة

العوامل

بنود العوامل
المؤثرة

التعاون

احترام الملكيات الخاصة والعامة والمحفظة عليها
الوضوح

مناسبة

مدى انتماء

يمكن اإلضافة أو الحذف
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الوضوح ودقة

مناسبة

مدى انتماء

يمكن اإلضافة أو الحذف

ودقة

المقياس

كل عامل

الصياغة

الخماسي

إلى المجال

أو التعديل

الصياغة

للبحث

المقياس

كل عامل

الخماسي

إلى المجال

أو التعديل

للبحث

يؤدي المسجد دوراً

عوامل التدين

9

مؤثراً في وعيي
بقيمة
المسلم القدوة يؤثر

4

بسلوكه في وعيي
بقيمة
األعراف والعادات

العوامل االجتماعية

9

والتقاليد تعمل على
التأثير في وعيي
بقيمة
القبيلة والعشيرة لها

4

تأثير في وعيي
بقيمة
كالم معلمي وسلوكه

العوامل التربوية

9

يؤثر في وعيي
بقيمة
تلعت المدرسة دوراً

4

مؤثرا ًفي وعيي
بقيمة
تكافؤ الفرص

العوامل االقتصادية

9

للجميع يؤثر في
وعيي بقيمة
يؤثر غالء المعيشة

4

بشكل كبير في
وعيي بقيمة
تؤثر الصحف

عوامل االتصال واإلعالم

والمجالت والقنوات

9

المحلية (مقروءة
ومسموعة ومرئية )
في وعيي بقيمة
القنوات الفضائية

4

تؤثر بشكل كبير في
وعيي بقيمة

العوامل السياسية

األحزات السياسية

9

تؤثر في وعيي
بقيمة
االنتخابات العامة

4

تؤثر في وعيي
بقيمة

( جانت الوعي ) جدول 2
العوامل المؤثرة

احترام حرية التعبير وإبداء الرأي

بنود العوامل
المؤثرة

ممارسة الحوار

الوضوح

مناسبة

مدى انتماء

ودقة

المقياس

كل عامل

الصياغة

الخماسي

إلى المجال

يمكن اإلضافة أو الحذف

الوضوح ودقة

أو التعديل

الصياغة
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مناسبة

مدى انتماء

المقياس

كل عامل إلى

الخماسي

المجال

يمكن اإلضافة أو الحذف
أو التعديل

للبحث

للبحث
يؤدي المسجد دوراً

عوامل التدين

9

مؤثراً في وعيي
بقيمة
المسلم القدوة يؤثر

4

بسلوكه في وعيي
بقيمة
األعراف والعادات

العوامل االجتماعية

9

والتقاليد تعمل على
التأثير في وعيي
بقيمة
القبيلة والعشيرة لها

4

تأثير في وعيي
بقيمة
كالم معلمي وسلوكه

العوامل التربوية

9

يؤثر في وعيي
بقيمة
تلعت المدرسة دوراً

4

مؤثرا ًفي وعيي
بقيمة

العوامل االقتصادية

تكافؤ الفرص

9

للجميع يؤثر في
وعيي بقيمة
يؤثر غالء المعيشة

4

بشكل كبير في
وعيي بقيمة
تؤثر الصحف

عوامل االتصال واإلعالم

والمجالت والقنوات

9

المحلية (مقروءة
ومسموعة ومرئية )
في وعيي بقيمة
القنوات الفضائية

4

تؤثر بشكل كبير في
وعيي بقيمة

العوامل السياسية

األحزات السياسية

9

تؤثر في وعيي
بقيمة
االنتخابات العامة

4

تؤثر في وعيي
بقيمة

تابع الصورة األولية لالستبانة ( جدول ) التي تم إنزالها للتحكيم ملحق رقم ( : ) 2
( جانت الممارسة ) جدول 9
المؤثرة

العوامل

بنود العوامل
المؤثرة

احترام النظام العام

احترام الدستور والقوانين ووجوت تنفيذها
الوضوح

مناسبة

مدى انتماء

يمكن اإلضافة أو الحذف
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الوضوح ودقة

مناسبة

مدى انتماء

يمكن اإلضافة أو الحذف

ودقة

المقياس

كل عامل

الصياغة

الخماسي

إلى المجال

أو التعديل

الصياغة

للبحث

المقياس

كل عامل إلى

الخماسي

المجال

أو التعديل

للبحث

يؤدي المسجد دوراً

عوامل التدين

9

مؤثراً في ممارستي
لقيمة
المسلم القدوة يؤثر

4

بسلوكه في
ممارستي لقيمة
األعراف والعادات

العوامل االجتماعية

9

والتقاليد تعمل على
التأثير في ممارستي
لقيمة
القبيلة والعشيرة لها

4

تأثير في ممارستي
لقيمة
كالم معلمي وسلوكه

العوامل التربوية

9

يؤثر في ممارستي
لقيمة
تلعت المدرسة دوراً

4

مؤثرا ًفي ممارستي
لقيمة

العوامل االقتصادية

تكافؤ الفرص

9

للجميع يؤثر في
ممارستي لقيمة
يؤثر غالء المعيشة

4

بشكل كبير في
ممارستي لقيمة
تؤثر الصحف

عوامل االتصال واإلعالم

والمجالت والقنوات

9

المحلية (مقروءة
ومسموعة ومرئية )
في ممارستي لقيمة
القنوات الفضائية

4

تؤثر بشكل كبير في
ممارستي لقيمة
األحزات السياسية

العوامل السياسية

9

تؤثر في ممارستي
لقيمة
االنتخابات العامة

4

تؤثر في ممارستي
لقيمة

( جانت الممارسة ) جدول 4

المؤثرة

العوامل

بنود العوامل
المؤثرة

االعتزاز بالهوية الوطنية

اإلخالص للوطن وحبه والدفاع عنه والتضحية من أجله
الوضوح

مناسبة

مدى انتماء

يمكن اإلضافة أو الحذف
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الوضوح

مناسبة

مدى انتماء

يمكن اإلضافة أو الحذف

ودقة

المقياس

كل عامل

الصياغة

الخماسي

إلى المجال

أو التعديل

للبحث

ودقة

المقياس

كل عامل إلى

الصياغة

الخماسي

المجال

للبحث

يؤدي المسجد دوراً

عوامل التدين

9

مؤثراً في ممارستي
لقيمة
المسلم القدوة يؤثر

4

بسلوكه في
ممارستي لقيمة
األعراف والعادات

العوامل االجتماعية

9

والتقاليد تعمل على
التأثير في ممارستي
لقيمة
القبيلة والعشيرة لها

4

تأثير في ممارستي
لقيمة
كالم معلمي وسلوكه

العوامل التربوية

9

يؤثر في ممارستي
لقيمة
تلعت المدرسة دوراً

4

مؤثرا ًفي ممارستي
لقيمة

العوامل االقتصادية

تكافؤ الفرص

9

للجميع يؤثر في
ممارستي لقيمة
يؤثر غالء المعيشة

4

بشكل كبير في
ممارستي لقيمة
تؤثر الصحف

عوامل االتصال واإلعالم

والمجالت والقنوات

9

المحلية (مقروءة
ومسموعة ومرئية )
في ممارستي لقيمة
القنوات الفضائية

4

تؤثر بشكل كبير في
ممارستي لقيمة

العوامل السياسية

األحزات السياسية

9

تؤثر في ممارستي
لقيمة
االنتخابات العامة

4

تؤثر في ممارستي
لقيمة

( جانت الممارسة ) جدول 8

رة

المؤث

ل

العوام

بنود العوامل

احترام الملكيات الخاصة والعامة والمحفظة عليها

189

التعاون

أو التعديل

المؤثرة

الوضوح
ودقة
الصياغة

مناسبة
المقياس
الخماسي
للبحث

مدى انتماء
كل عامل

يمكن اإلضافة أو الحذف
أو التعديل

إلى المجال

الوضوح
ودقة
الصياغة

مناسبة
المقياس
الخماسي
للبحث

مدى انتماء
كل عامل إلى
المجال

يؤدي المسجد دوراً

عوامل التدين

9

مؤثراً في ممارستي
لقيمة
المسلم القدوة يؤثر

4

بسلوكه في
ممارستي لقيمة
األعراف والعادات

العوامل االجتماعية

9

والتقاليد تعمل على
التأثير في ممارستي
لقيمة
القبيلة والعشيرة لها

4

تأثير في ممارستي
لقيمة
كالم معلمي وسلوكه

العوامل التربوية

9

يؤثر في ممارستي
لقيمة
تلعت المدرسة دوراً

4

مؤثرا ًفي ممارستي
لقيمة

العوامل االقتصادية

تكافؤ الفرص

9

للجميع يؤثر في
ممارستي لقيمة
يؤثر غالء المعيشة

4

بشكل كبير في
ممارستي لقيمة
تؤثر الصحف

عوامل االتصال واإلعالم

والمجالت والقنوات

9

المحلية (مقروءة
ومسموعة ومرئية )
في ممارستي لقيمة
القنوات الفضائية

4

تؤثر بشكل كبير في
ممارستي لقيمة

العوامل السياسية

األحزات السياسية

9

تؤثر في ممارستي
لقيمة
االنتخابات العامة

4

تؤثر في ممارستي
لقيمة

( جانت الممارسة ) جدول 2
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ل
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ا

و
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ا

بنود العوامل

ممارسة الحوار
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يمكن اإلضافة أو الحذف
أو التعديل

احترام حرية التعبير وإبداء الرأي

المؤثرة
الوضوح
ودقة
الصياغة

مناسبة
المقياس
الخماسي
للبحث

مدى انتماء
كل عامل

يمكن اإلضافة أو الحذف
أو التعديل

إلى المجال

الوضوح
ودقة
الصياغة

مناسبة
المقياس
الخماسي
للبحث

مدى انتماء
كل عامل إلى

يمكن اإلضافة أو الحذف

المجال

يؤدي المسجد دوراً

عوامل التدين

9

مؤثراً في ممارستي
لقيمة
المسلم القدوة يؤثر

4

بسلوكه في
ممارستي لقيمة
األعراف والعادات

العوامل االجتماعية

9

والتقاليد تعمل على
التأثير في ممارستي
لقيمة
القبيلة والعشيرة لها

4

تأثير في ممارستي
لقيمة
كالم معلمي وسلوكه

العوامل التربوية

9

يؤثر في ممارستي
لقيمة
تلعت المدرسة دوراً

4

مؤثرا ًفي ممارستي
لقيمة

العوامل االقتصادية

تكافؤ الفرص

9

للجميع يؤثر في
ممارستي لقيمة
يؤثر غالء المعيشة

4

بشكل كبير في
ممارستي لقيمة
تؤثر الصحف

عوامل االتصال واإلعالم

والمجالت والقنوات

9

المحلية (مقروءة
ومسموعة ومرئية )
في ممارستي لقيمة
القنوات الفضائية

4

تؤثر بشكل كبير في
ممارستي لقيمة

العوامل السياسية

األحزات السياسية

9

تؤثر في ممارستي
لقيمة
االنتخابات العامة

4

تؤثر في ممارستي
لقيمة

ملحق رقم ()1
أسماء األخوة أهل االختصاص في التربية وعلم النفس المحكمين في استبانة الطلبة وهم :
233

أو التعديل

9ـ أ  .د  /أحمد أحمد اآلنسي

،صو تربية و كلية التربية و مامعة ص عال .

4ـ د  /أحمد أحمد العرامي

تاريي عرب معاصر و كلية التربية واءلنن عمران و مامعة عمران .

8ـ أ  .د  /داود عبد الملك الحدابي

مناهج علوم كلية التربية و مامعة ص عال و رفيى مامعة العلوو والتك ولوميا .

2ـ أ .د  /صباح العجيلي

قياى وتقويو و كلية التربية و مامعة ص عال .

5ـ د  /صالح الدين الجماعي
5ـ د  /عبد الحميد أحمد داود

علو فى و كلية التربية واءلنن عمران و مامعة عمران .
م اهج وطره تدريى و مرك التدريب والدرانات النكا ية و مامعة ص عال .

7ـ أ  .د  /عبد الحميد حاج امين

علو ال فى و كلية التربية و مامعة إب .

2ـ أ  .د  /عبد العلي الجسماني

علو ال فى و كلية اآلداب و قنو علو ال فى و مامعة ص عال .

1ـ د  /عبدهللا الفقيه

علوو نيانية و كلية التمارة و مامعة ص عال .

90ـ د  /قايد حسين المنتصر

قياى وتقويو ومامعة حضرموت .

99ـ أ  .د  /قصي عبد المجيد السامرائي

مغرافيا و كلية التربية واءلنن عمران و مامعة عمران.

94ـ أ  .د  /ماهر إسماعيل الجعفري

،صو تربية و كلية التربية واءلنن عمران و مامعة عمران.

98ـ أ  .د  /محمد سرحان خالد المخالفي
92ـ د  /محمد صالح مسعود

إدارة تعليمية و كلية التربية و مامعة ص عال .
إحصال تطبيقَّ و كلية التربية واءلنن عمران و مامعة عمران .

ملحق رقم ( ) 90
الصورة النهائية الستبانة الطلبة ()9
قيمتا 9:ـ احترام الدستور والقوانين ووجوت تنفيذها 4.ـ اإلخالص للوطن وحبه ووجوت الدفاع عنه والتضحية من أجله.
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درجة التأثير
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عوامل
التدين
العوامل
االجتماع
ية
العوامل
التربوية

2
5

الخطاب اإلسالمي داخل المسجد خطبة الجمعة ،المحاضرات ،الدروس ،وغيرها ) يؤثر في
إدراكي ألهمية احترام الدستور والقوانين ووجوب تنفيذها.
القدوة الحسنة للعلماء المسلمين تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الدستور والقوانين ووجوب
تنفيذها .
العر والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعي تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الدستور والقوانين
ووجوب تنفيذها.
عشيرتي وقبيلتي تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الدستور والقوانين ووجوب تنفيذها.
كالم معلمي وسلوكه يؤثر في إدراكي ألهمية احترام الدستور والقوانين ووجوب تنفيذها.

العوامل
االقتصادية

5

ما أتعلمه في المدرسة يؤثر في إدراكي ألهمية احترام الدستور والقوانين ووجوب تنفيذها .

7

تطبي الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص يؤثر في إدراكي ألهمية االحترام للدستور والقوانين ووجوب
تنفيذها .

2

سن مستوى المعيشة يؤثر في إدراكي ألهمية االحترام للدستور والقوانين ووجوب تنفيذها .
تح ُّ

وسائل
االتصال
وإلعالم

1
90

العو
امل
الس
ياس
ية

99
94

عوامل
التدين

98
92

العوامل
االجتماعية

95
95

العوامل
التربوية

97
92

العوامل
االقتصادية

91
40

وسائل
االتصال
وإلعالم

49
44

العوامل
السياسية

48
42

عالية
جدا

8

عالية

4

متوسطة

9

ضعيفة

م

الصحف والمجالت واإلذاعات والقنوات اليمنية مرئية ومسموعة ومقروءة)ترفع من مستوى
إدراكي ألهمية االحترام للدستور والقوانين ووجوب تنفيذها .
القنوات الفضائية غير اليمنية ترفع من مستوى إدراكي ألهمية االحترام للدستور والقوانين
ووجوب تنفيذها .
األحزاب السياسية تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الدستور والقوانين ووجوب تنفيذها .
االنتخابات العامة تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الدستور والقوانين ووجوب تنفيذها .
الخطاب اإلسالمي داخل المسجد خطبة الجمعة ،المحاضرات ،الدروس ،وغيرها ) يؤثر في
إدراكي ألهمية اإلخالص للوطن وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية من أجله.
القدوة الحسنة للعلماء المسلمين تؤثر في إدراكي ألهمية اإلخالص للوطن وحبه ووجوب الدفاع
عنه والتضحية من أجله.
العر والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعي تؤثر في إدراكي ألهمية اإلخالص للوطن وحبه
ووجوب الدفاع عنه والتضحية من أجله.
عشيرتي وقبيلتي تؤثر في إدراكي ألهمية اإلخالص للوطن وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية
من أجله.
كالم معلمي وسلوكه يؤثر في إدراكي ألهمية اإلخالص للوطن وحبه ووجوب الدفاع عنه
والتضحية من أجله.
ما أتعلمه في المدرسة يؤثر في إدراكي ألهمية اإلخالص للوطن وحبه ووجوب الدفاع عنه
والتضحية من أجله.
تطبي الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص يؤثر في إدراكي ألهمية اإلخالص للوطن وحبه ووجوب الدفاع
عنه والتضحية من أجله.
سن مستوى المعيشة يؤثر في إدراكي ألهمية اإلخالص للوطن وحبه ووجوب الدفاع عنه
تح ُّ
والتضحية من أجله
الصحف والمجالت واإلذاعات والقنوات اليمنية مرئية ومسموعة ومقروءة) ترفع من مستوى
إدراكي ألهمية اإلخالص للوطن وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية من أجله.
القنوات الفضائية غير اليمنية ترفع من مستوى إدراكي ألهمية اإلخالص للوطن وحبه ووجوب
الدفاع عنه والتضحية من أجله.
األحزاب السياسية تؤثر في إدراكي ألهمية اإلخالص للوطن وحبه ووجوب الدفاع عنه
والتضحية من أجله.
االنتخابات العامة تؤثر في إدراكي ألهمية اإلخالص للوطن وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية
من أجله.

الصورة النهائية الستبانة الطلبة ()4

قيمتا 9:ـ احترام الملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها .
4ـ احترام حرية التعبير وإبداء الرأي .
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غير
مؤثرة

بنود العوامل المؤثرة على قيم المواطنة
جانب الوعي)

عوامل
التدين
العوامل
االجتماعية

العوامل
التربوية

41
80

العوامل
االقتصادية

89
84

وسائل
االتصال
وإلعالم

88
82

عشيرتي وقبيلتي تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها .
كالم معلمي وسلوكه يؤثر في إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها
.
ما أتعلمه في المدرسة يؤثر في إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها
.
تطبي الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص يؤثر في إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة والعامة
والمحافظة عليها .
سن مستوى المعيشة يؤثر في إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة والعامة والمحافظة
تح ُّ
عليها .
الصحف والمج الت واإلذاعات والقنوات اليمنية مرئية ومسموعة ومقروءة)ترفع من مستوى
إدراكي ألهمية احترام الملكيات للملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها .
القنوات الفضائية غير اليمنية ترفع من مستوى إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة والعامة
والمحافظة عليها .

العوامل
السياسية
عوامل
التدين
العوامل
االجتماعية

85

األحزاب السياسية تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها .

85

االنتخابات العامة تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها .

87

الخطاب اإلسالمي داخل المسجد خطبة الجمعة ،المحاضرات ،الدروس ،وغيرها ) يؤثر في
إدراكي ألهمية احترام حرية التعبير وإبداء الرأي .

82

القدوة الحسنة للعلماء المسلمين تؤثر في إدراكي ألهمية احترام حرية التعبير وإبداء الرأي.

81

والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعي تؤثر في إدراكي ألهمية احترام حرية التعبير
وإبداء الرأي .

20

العوامل
التربوية

29
24

العوامل
االقتصادية

28
22

وسائل
االتصال
وإلعالم

25

العوامل
السياسية

25
27
22

عالية جدا

42

عالية

47

متوسطة

45

العر

عشيرتي وقبيلتي تؤثر في إدراكي ألهمية احترام حرية التعبير وإبداء الرأي .
كالم معلمي وسلوكه يؤثر في إدراكي ألهمية احترام حرية التعبير وإبداء الرأي .
ما أتعلمه في المدرسة يؤثر في إدراكي ألهمية احترام حرية التعبير وإبداء الرأي .
تطبي الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص يؤثر في إدراكي ألهمية احترام حرية التعبير وإبداء الرأي .
سن مستوى المعيشة تؤثر في إدراكي ألهمية احترام حرية التعبير وإبداء الرأي .
تح ُّ
الصحف والمجالت واإلذاعات والقنوات اليمنية مرئية ومسموعة ومقروءة)ترفع من مستوى
إدراكي ألهمية احترام حرية التعبير وإبداء الرأي .
القنوات الفضائية غير اليمنية ترفع من مستوى إدراكي ألهمية احترام حرية التعبير وإبداءالرأي.
األحزاب السياسية تؤثر في إدراكي ألهمية احترام حرية التعبير وإبداء الرأي .
االنتخابات العامة تؤثر في إدراكي ألهمية احترام حرية التعبير وإبداء الرأي .

الصورة النهائية الستبانة الطلبة ()8

قيمتا 9 :ـ احترام الدستور والقوانين ووجوت تنفيذها
4.ـ اإلخالص للوطن وحبه ووجوت الدفاع عنه والتضحية من أجله.
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مؤثرة

45

الخطاب اإلسالمي داخل المسجد خطبة الجمعة،المحاضرات ،الدروس ،وغيرها ) يؤثر في
إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها .
القدوة الحسنة للعلماء المسلمين تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة والعامة
والمحافظة عليها .
العر والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعي تؤثر في إدراكي ألهمية احترام الملكيات الخاصة
والعامة والمحافظة عليها .

ضعيفة

م

بنود العوامل المؤثرة على قيم المواطنة
جانب الوعي)

م

عوامل
التدين
العوامل
االجتماع
ية
العو
امل
التر
بوية
العوامل
االقتصاد
ية

55
55

وسائل
االتصال
وإلعالم

57

العر والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعي ترفع من مستوى احترامي للدستور والقوانين
ووجوب تنفيذها.
عشيرتي وقبيلتي ترفع من مستوى احترامي للدستور والقوانين ووجوب تنفيذها.
كالم معلمي وسلوكه يرفع من مستوى احترامي للدستور والقوانين ووجوب تنفيذها.
ما أتعلمه في المدرسة يرفع من مستوى احترامي للدستور والقوانين ووجوب تنفيذها.
تطبي الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص يرفع من مستوى احترامي للدستور والقوانين ووجوب
تنفيذها.
سن مستوى معيشتي يرفع من مستوى احترامي للدستور والقوانين ووجوب تنفيذها.
تح ُّ
الصحف والمجالت واإلذاعات والقنوات اليمنية مرئية ومسموعة ومقروءة ) ترفع من مستوى
احترامي للدستور والقوانين ووجوب تنفيذها.

العو
امل
الس
ياس
ية

51
50

األحزاب السياسية ترفع من مستوى احترامي للدستور والقوانين ووجوب تنفيذها .
االنتخابات العامة ترفع من مستوى احترامي للدستور والقوانين ووجوب تنفيذها .
الخطاب اإلسالمي داخل المسجد خطبة الجمعة  ،المحاضرات  ،الدروس  ،وغيرها ) يرفع من
مستوى إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية من أجله .
القدوة الحسنة للعلماء المسلمين ترفع من مستوى إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه
والتضحية من أجله.
العر والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعي ترفع من مستوى إخالصي لوطني وحبه ووجوب
الدفاع عنه والتضحية من أجله.
عشيرتي وقبيلتي ترفع من مستوى إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية من
أجله.
كالم معلمي وسلوكه يرفع من مستوى إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية من
أجله.
ما أتعلمه في المدرسة يرفع من مستوى إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية
من أجله.
تطبي الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص يرفع من مستوى إخالصي لوطني وحبي له ووجوب الدفاع
عنه والتضحية من أجله.
سن مستوى معيشتي يرفع من مستوى إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية
تح ُّ
من أجله.
الصحف والمجالت واإلذ اعات والقنوات اليمنية مرئية ومسموعة ومقروءة) ترفع من مستوى
إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية من أجله .
القنوات الفضائية غير اليمنية ترفع من مستوى إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه
والتضحية من أجله.
األحزاب السياسية ترفع من مستوى إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية من
أجله.
االنتخابات العامة ترفع من مستوى إخالصي لوطني وحبه ووجوب الدفاع عنه والتضحية من
أجله.

عوامل
التدين

54

العوامل
االجتماعية

58
52

العوامل
التربوية

55
55

العوامل
االقتصادية

57
52

وسائل
االتصال
وإلعالم
العوامل
السياسية

52

القنوات الفضائية غير اليمنية ترفع من مستوى احترامي للدستور والقوانين ووجوب تنفيذها .

59

51
70
79
74

عالية جدا

54
58
52

عالية

59

متوسطة

50

القدوة الحسنة للعلماء المسلمين ترفع من مستوى احترامي للدستور والقوانين ووجوب تنفيذها.

الصورة النهائية الستبانة الطلبة ()2

قيمتا 9 :ـ احترام الملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها .
4ـ احترام حرية التعبير وإبداء الرأي .
ع
ل
ى

ا
ل
م
ؤ
ث
ر
ة

ا
ل
ع
و
ا
م
ل

درجة التأثير
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ضعيفة

21

الخطاب اإلسالمي داخل المسجد خطبة الجمعة  ،المحاضرات  ،الدروس ،وغيرها) يرفع من
مستوى احترامي للدستور والقوانين ووجوب تنفيذها .

غير مؤثرة

بنود العوامل المؤثرة على قيم المواطنة
جانب الممارسة)

عوامل التدين
العوامل
االجتماعية
العوامل
التربوية
العوامل
االقتصادية

75
77

كالم معلمي وسلوكه ترفع من مستوى احترامي للملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها.

72

ما أتعلمه في المدرسة يرفع من مستوى احترامي للملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها .

71

تطبي الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص يرفع من مستوى احترامي للملكيات الخاصة والعامة
والمحافظة عليها .

وسائل
االتصال
وإلعالم

29
24

سن مستوى معيشتي يرفع من مستوى احترامي للملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها
تح ُّ
.
الصحف والمجالت واإلذاعات والقنوات اليمنية مرئية ومسموعة ومقروءة ) ترفع من مستوى
احترامي للملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها .
القنوات الفضائية غير اليمنية ترفع من مستوى احترامي للملكيات الخاصة والعامة والمحافظة
عليها .

العوامل
السياسية
عوامل
التدين

28

األحزاب السياسية ترفع من مستوى احترامي للملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها .

22

االنتخابات العامة ترفع من مستوى احترامي للملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها .

25

الخطاب اإلسالمي داخل المسجد خطبة الجمعة  ،المحاضرات ،الدروس  ،وغيرها) يرفع من
مستوى احترمي لحرية التعبير و إبداء الرأي .

25

القدوة الحسنة للعلماء المسلمين ترفع من مستوى احترمي لحرية التعبير و إبداء الرأي.

العوامل
االجتماع
ية

27

العو
امل
التر
بوية

22
21
10

العر والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعي ترفع من مستوى احترمي لحرية التعبير
وإبداء الرأي.
عشيرتي وقبيلتي ترفع من مستوى احترمي لحرية التعبير و إبداء الرأي من خالل.
كالم معلمي وسلوكه يرفع من مستوى احترمي لحرية التعبير و إبداء الرأي.
ما أتعلمه في المدرسة يرفع من مستوى احترمي لحرية التعبير و إبداء الرأي.

العوامل
االقتصاد
ية
وسائل
االتصال
وإلعالم
العو
امل
الس
ياس
ية

19

تطبي الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص يرفع من مستوى احترمي لحرية التعبير و إبداء الرأي.

14

سن مستوى معيشتي يرفع من مستوى احترمي لحرية التعبير و إبداء الرأي.
تح ُّ
الصحف والمجالت واإلذاعات والقنوات اليمنية مرئية ومسموعة ومقروءة) ترفع من مستوى
احترامي لحرية التعبير و إبداء الرأي
القنوات الفضائية غير اليمنية ترفع من مستوى احترمي لحرية التعبير و إبداء الرأي.
األحزاب السياسية ترفع من مستوى احترامي لحرية التعبير و إبداء الرأي.
االنتخابات العامة ترفع من مستوى احترامي لحرية التعبير و إبداء الرأي.

18
12
15
15

عالية جدا

والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعي ترفع من مستوى احترامي للملكيات الخاصة
والعامة والمحافظة عليها .

عشيرتي وقبيلتي ترفع من مستوى احترامي للملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها .

20

عالية

75

العر

متوسطة

72

القدوة الحسنة للعلماء المسلمين ترفع من مستوى احترامي للملكيات الخاصة والعامة
والمحافظة عليها .

غير
مؤثرة

78

الخطاب اإلسالمي داخل ا لمسجد خطبة الجمعة  ،المحاضرات  ،الدروس  ،وغيرها ) يرفع من
مستوى احترامي للملكيات الخاصة والعامة والمحافظة عليها .

ضعيفة

م

بنود العوامل المؤثرة على قيم المواطنة
جانب الممارسة)

ملحق رقم ()99
أسماء أهل االختصاص في التربية وعلم النفس الذين أشاروا بصالحية االستبانة بعد إجراء التعديل
عليها وفقا ً آلراء المحكمين :
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9ـ أ  .د  /داود عبد الملك الحدابي
4ـ أ .د  /صباح العجيلي
8ـ د  /صالح الدين الجماعي
2ـ د  /عبد الحميد أحمد داود

5ـ أ  .د  /عبد الحميد حاج أمين

م اهج علوو ـ كلية التربية و مامعة ص عال و رفيى مامعة العلوو والتك ولوميا .

قياى وتقويو و كلية التربية و مامعة ص عال .

علو فى و كلية التربية واءلنن عمران و مامعة عمران .

م اهج وطره تدريى و مرك التدريب والدرانات النكا ية و مامعة ص عال .

علو ال فى و كلية التربية و مامعة إب .

5ـ أ  .د  /عبد العلي الجسماني

علو ال فى و كلية اآلداب و قنو علو ال فى و مامعة ص عال .

7ـ د  /عبدا هلل الفقيه

علوو نيانية و كلية التمارة و مامعة ص عال 4
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