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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت من
ً
الدراسة من ( )546طالبا وطالبة ،تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية .ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير
وجهة نظر الطلبة .وتكونت عينة ِّ
استبانة تكونت من ( )38فقرة توزعت على أربعة مجاالت هي( :االنتماء والوالء ،والوعي السياس ي ،والعمل االجتماعي ،والتسامح واحترام اآلخر) .وتوصلت
الدراسة إلى أن درجة املوافقة على دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة املذكورين من وجهة نظر هم أنفسهم جاءت مرتفعة،
ً
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) )α =0.05في استجابات الطلبة نحو دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى
الطلبة تعزى لكل من متغير ات :الجنس ولصالح الناث ،والصف ولصالح الصف األعلى ،والجنسية ولصالح الكويتيين ،بينما لم تظهر فروق تعزى ملتغير
التخصص .وفي ضوء النتائج يوص ي الباحثان بعدة توصيات منها :ضرورة قيام املعلمون بتدريب الطلبة على تحمل املسؤولية من خالل تكليفهم
بالواجبات ،وإشراك جميع الطلبة الكويتين وغيرهم في جميع األنشطة والفعاليات التي تعزز قيم املواطنة.
الكلمات املفتاحية :معلم االجتماعيات؛ قيم املواطنة؛ الطلبة؛ دولة الكويت.

املقدمة:

ً
ً
يشهد العالم منذ منتصف القرن املنصرم تقدما سريعا في مجاالت العلوم والتكنولوجيا وما رافقه من تطور متسارع في وسائل األعالم،
ً
ً
والفضائيات ،والنترنت ،ووسائل التواصل االجتماعي تجاوزت الحدود السياسية للدول .وقد نتج عن ذلك كله تغيرا سريعا في جميع مجاالت الحياة
االقتصادية واالجتماعية ،رافقه سهولة احتكاك الثقافات بعضها ببعض؛ مما أدى إلى ظهور اتجاهات وقيم وسلوكيات وأنماط معيشية مختلفة ،كان
لها تاثير سلبي على الوحدة الوطنية للمجتمعات ،وهويتها الثقافية الوطنية وقيمها الجوهرية ،وفي هذا الشأن أشار فرج (  )2001إلى أن جميع الدول
تحاول أن تهتم بإعداد أفرادها لتجعل منهم مواطنين قادرين على تحمل املسؤوليات ،واملشاركة في تطوير مجتمعهم في ظل هذه التغيرات وذلك ملواجهة
الحساس باألغتراب ،وضعف األحساس بالهوية واألنتماء ،وقلة املشاركة السياسية.
ً
ً
ً
ويؤكد السليم ) ( 2015واملالكي ( )2018أن موضوع القيم يعد موضوعا حيويا مرتبطا باألفراد؛ حيث إن القيم من العناصر األساسية التي تؤثر في
سلوكهم ،واتجاهاتهم ،وعالقاتهم مع مجتمعهم؛ فالقيم تلعب دورًا ً
مهما في تدعيم األنظمة االجتماعية في املجتمع ،وهي التي تؤدي إلى التماسك االجتماعي
بين أفراده ،وتحافظ على املثل العليا واملباديء املستقرة ،من خالل ما تمد به من منظومة قيمية تضمن له شخصية تميزه وتجعله ً
قادرا على مواجهة
التحديات ،خاصة في ظل اختراق املجتمعات الحديثة بأفكار وقيم العوملة؛ لهذا ازدادت أهمية القيم لدى النسان املعاصر بسبب حاجته إلى الحساس
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بثقافته وهويته وانتمائه لوطنه ،كما تنوعت القيم ،ومنها :الدينية ،واالجتماعية ،واألخالقية ،والوطنية ،واملهنية ،والعلمية.
وتعد املواطنة صفة للمواطن؛ حيث انه اليحمل صفة املواطن أو املواطنة إال من يتمتع بالحقوق املدنية ،ويخضع للواجبات التي عليه؛ فاملواطن
في الدولة هو الذي يشارك في مسيرة الحكم في بالده ،ويعمل للرقي بمجتمعه في حدود ماله وما عليه ،إذ أن املواطن له ثالثة أركان يجب أن تتوفر وهي:
االنتماء إلى االرض ،واملشاركة في بنائها ،واملساواة مع غيره من املواطنين والحكام في اتخاذ القرارات للمصلحة العامة ( الحفظي .)28 :2005 ،وبناء على
ذلك يمكن القول أن املواطنة هي فكرة جامعة تضم جميع املكونات الدينية والعرقية والقبلية والطائفية التي يشملها ذلك املجتمع ،وهي بمثابة الرابط
املشترك الذي يحقق الترابط واالئتالف الوطني بين هذه املكونات في إطار الدولة ( عبد الحميد.) 2008 ،
وقد أصبحت قيم املواطنة من املواضيع املهمة في تنمية البشرية وتطويرها ،وهي من األبعاد األساسية لهذا األمر .ويعد ازدياد الشعور باملواطنة من
التوجهات األساسية التي من أهم مؤشراتها املوقف من احترام القانون والنظام العام ،واملوقف من ضمان الحريات الفردية واحترام حقوق النسان،
والتسامح وقبول اآلخر ،وحرية التعبير التي تعد من أهم القيم األساسية للمواطنة (أبوحشيش.)253 :2010 ،
واملتابع لقيم املواطنة يجد أن مفاهيمها تعددت وتنوعت؛ فقد عرفها زهاج(  )19 :2017بأنها "مجموعة األخالقيات والعادات والسلوكيات التي
يمتاز بها الفرد من خالل التفاعل مع املواقف والخبرات ،ويكون لها التأثير على آرائه ومعتقداته ،ويتعدد بها سلوكه لبناء رؤية صحيحة حول الحقوق
والواجبات التي يتضمنها انتماؤه ووالؤه للوطن" ،فيما يعرفها سرور والعزام ( )489 :2012بأنها "مجموعة معايير وأحكام وسلوكيات منبثقة من الشريعة
السالمية تعمل كموجهات للسلوك وضوابط للتفكير الناجم عن التفاعل بين النسان واألرض التي يسكنها ،وما ينشأ عن هذا التفاعل من االلتزام
ً
بالحقوق والواجبات في شتى مناحي الحياة وترجمة ذلك إلى سلوكيات وصوال إلى تكوين النسان الصالح وإقامة املجتمع املسلم.
وتعد تربية قيم املواطنة عملية دائمة ومتواصلة ،هدفها تكوين املواطن الصالح ،وتعريفه بحقوقه وواجباته ،وترسيخ سلوكه وتطوير مستوى
ً
ً
مشاركته في املجتمع الذي ينتمي إليه ،فالتربية على املواطنة في جوهرها تهدف إلى جعل املواطن مسؤوال كامل املسؤولية ،ومشاركا بشكل فعال في
مجتمعه (العقيل والحياري .)521 :2014،كما تكمن أهميتها في كونها عملية دائمة وشاملة هدفها األسمى هو تنمية الشعور باالنتماء للوطن واالعتزاز
به ،وغرس االتجاهات الوطنية ،والتفاهم والتعاون بين املواطنين ،واحترام النظم والتعليمات.
ويرى كل من :خضر( ،)2011والعوامرة ،والزبون )2014(20وهمفريس ) (Humphreys,2011أن تحقيق ألهداف يتطلب ترجمتها إلى إجراءات
عملية وتضمينها في برامج إعداد املعلمين واملناهج والكتب الدراسية ووسائل االعالم .وبالتالي تحول املواطنة من مجرد شعارات يتم تلقينها للطلبة إلى وعي
وإيمان بالدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه هؤالء الطلبة في مستقبل بلدانهم في تحقيق التقدم والرخاء (الغريبية.)12 :2015 ،
وهناك مجموعة من القيم األساسية التي تمثل املواطنة أشار إليها (املدهون2012 ،؛ البدارنة واملومني ولبابنة والعقيل،)Bassel, 2012 :2017 ،
 .1االنتماء والوالء الوطني :حاجة أساسية في أعماق الفرد ،ينبغي التأكيد عليها واالهتمام بغرسها وترسيخها في نفوسهم لتأكيد وفائهم ووالئهم
ً
لوطنهم ،وليزدادوا اعتزازا به والعمل من أجل تقدمه وإعالء شأنه ،والحفاظ على مكتسباته ،وتعظيم إنجازاته ،والدفاع عنه والحفاظ على أمنه
واستقراره.
 .2الوعي السياس ي :معرفة الطلبة للواقع السياس ي واالجتماعي والتنظيمات السياسية واألحداث الجارية على املستوى املحلي والعاملي ،وإدراكهم
لحقوقهم وواجباتهم السياسية؛ بما يدفعهم للتأثير واملشاركة الفعالة في الحياة السياسية ملجتمعهم.
 .3املشاركة املجتمعية  :تعمل على تنظيم جهود األفراد والجماعات واألجهزة الرسمية وغير الرسمية في املجتمع؛ عبر التنسيق والتكامل فيما بينها
بشكل تطوعي لخدمة األهداف واملصالح املشتركة؛ بهدف تحقيق مستوى أفضل من العالقات والتفاعل البناء بين مكونات املجتمع ،وضمان حياة
ً
أفضل ألبنائه ،ومن أبرز سمات املواطنة أن يكون املواطن مشاركا في األنشطة املجتمعية ،وفي مقدمتها األعمال التطوعية ،فكل عمل يقوم به
املواطن من أجل وطنه بجسد روح املواطنة الحقيقة.
 .4الديمقراطية :ركيزة أساسية في بنية املواطنة ،ويرى باسيل ( )Bassel, 2012أن املواطنة مفتاح لفهم الديمقراطية؛ وهذا يعني ضرورة احترام كل
ً
مواطن لحقوق املواطن اآلخر ،والدفاع عن حقوق اآلخرين مثلما يدافع عن حقوقه ،فضال عن ممارسة هذه الحقوق بحرية.
 .5قيم التسامح واحترام اآلخر :ضرورة وجودية ،ال يمكن أن تستمر الحياة البشرية بدونها ،لتنوع الطبائع وامليول والطموحات ،وتعدد أشكال
املمارسات العقائدية ،وتمايز املنطلقات الفكرية؛ وهذا التنوع إيجابي يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة وفتح الخيارات أمام النسان ،وهو ما
يستوجب املساواة بين جميع الناس في الحقوق الثقافية والدينية والنسانية ،و يشكل التسامح البيئة املالئمة لقامة املجتمع املدني وإرساء قواعد
التعددية وقبول االختالف في الرأي والفكر واحترام سيادة القانون.
تتمثل أهمية تنمية قيم املواطنة بأنها األسلوب األمثل للتصدي ملخاطر النتائج السلبية للغزو الفكري والثقافي والسياس ي واالجتماعي .ويشير
براهمة ( )2008إلى أنها :تدعم وجود الدولة الحديثة ،والدستور الوطني ،وتنمي القيم الديمقراطية ،والحفاظ على استقرار املجتمع ،وتنظيم العالقات
بين املواطنين ،وتعرفهم بحقوقهم وواجباتهم األخالقية والسلوكية .كما يؤكد إبراهيم وإبراهيم ( )2001على أهمية تنمية قيم املواطنة للمجتمعات حيث
إنها مسألة أمن قومي ونوع من أنواع التربية الوقائية التي يجب إتباعها وتعزيزها لدى الطلبة.
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وفي هذا املجال يرى طه وعبد الحكيم ( ) 2013بأن تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة هي األساس في مواجهة التحديات الحاضرة واملستقبلية التي
ً
تحيط باملجتمع؛ فعقول املواطنين هي األسلوب األكثر أهمية للتصدي لهذه التحديات ،وهذه العقول هي التي يبنيها ويشحذها املعلم عموما ،ومعلم
الدراسات االجتماعية على وجه الخصوص.
وعلى الرغم من إرتباط قيم املواطنة بعدد من املواد الدراسية ،فإن مادة االجتماعيات من أكثر املواد املدرسية أهمية فيما يتعلق بتنشئة املواطن
الصالح ،وهذا ما أكدته نتائج بعض الدراسات (;، Yusuf.,Jekayinfa; & Saliu, 2011; Rapoprt, 2009; Iftikhar, 2006العدوان وبني مصطفى،
ً
 )2015والتي أوضحت أن دور معلم الدراسات االجتماعية يقوم أساسا على تزويد الطلبة باملهارات واملعرفة القائمين على قيم املواطنة الصحيحة
بالشكل الذي يمكنهم من التصدي ومواجهة كافة التحديات املستقبلية التي قد يتعرض لها مجتمعهم ،نتيجة للتغيرات العاملية الناتجة عن العوملة.
ً
ًّ
أساسيا في غرس مفاهيم قيم املواطنة لدى الطلبة وتكوين
فتنمية هذه القيم هي من املهام الرئيسية التي يقوم بها معلم االجتماعيات ،فهو يلعب دورا
وبناء شخصياتهم وتوجيه سلوكهم وتعديل مواقفهم واتجاهاتهم ،وحقوقهم وواجباتهم( .أبوسنينة وغانم ،)2011 ،وكذلك أشارت دراسة وليامز
( )Williams, 2002إنه على املعلم أن يتحمل املسؤولية في تنمية املواطنة لدى الطلبة من خالل املمارسات الديمقراطية التي يقوم بها داخل غرفة
الصف ،ليكون قدوتهم في سلوكه.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يعد بناء النسان املواطن الصالح من أهم األهداف التي يجب أن تعمل على تحقيقها كل املؤسسات التربوية وخاصة املدرسة .وقد أكدت بعض
الدراسات كدراسة الغافر والسعيدي والحامدي ( ،)2015ودراسة املنذري ( ،)2014ودراسة رمضان ويوسف ( )2014على ضرورة تنمية قيم املواطنة
ً
ً
لدى الطلبة .وأشارت دراسة بو طبال وياحي ( )2016إلى أن املدرسة تؤدي دورا مهما في اكتساب الطلبة لقيم املواطنة في شتى املجاالت القانونية
والسياسية ،وأهمية صياغة قيم املواطنة بشكل مباشر في جميع املناهج الدراسية .أما دراسة يوسف ،والقصبي ،وجورج ،ومرجان ( )2014فقد أظهرت
ضعف دور املدرسة في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة في ضوء التحوالت السياسية التي شهدتها جمهورية مصر العربية خالل السنوات القليلة املاضية.
كما أوصت دراسة العتيبي ( )2016بأهمية تفعيل دور املوجهين في مجال نشر القيم الوطنية في املدارس في دولة الكويت وترسيخها؛ لذلك أصبحت قيم
املواطنة محل اهتمام متزايد من وزارة التربية الكويتية بنشر وحدات دراسية خاصة باملواطنة وقيمها في املناهج املدرسية ،وخاصة مناهج التربية
االجتماعية .كما أكدت على غرس قيم املواطنة وتنميتها في شخصية الطالب من خالل معلم االجتماعيات ،الذي يقوم بتوجيه سلوك الطلبة ،والعدل
في معاملتهم ،والعمل على تلبية احتياجاتهم ،ومراعاة ظروفهم وإمكاناتهم ،األمر الذي يمكن أن يعزز قيم املواطنة لديهم .كما إن الطالب في هذه املرحلة
تكون لديه قابلية أكثر الكتساب هذه القيم .وقد الحظ الباحثان أن ممارسة قيم املواطنة في املدارس الثانوية ليست فعالة بالشكل املطلوب .ومن هذا
املنطلق جاءت هذه الدراسة لتوضيح دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية بدولة الكويت من وجهة نظر الطلبة.
وقد سعت هذه الدراسة لالجابة عن االسئلة التالية:
السؤال األول :ما دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت من وجهة نظر الطلبة؟
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) )α =0.05في متوسطات استجابات الطلبة نحو دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم
املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت من وجهة نظر الطلبة تعزى ملتغير الجنس؟
السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) )α =0.05في متوسطات استجابات الطلبة نحو دور معلمي االجتماعيات في تنمية
قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت من وجهة نظر الطلبة تعزى ملتغير الصف؟
السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) )α =0.05في متوسطات استجابات الطلبة نحو دور معلمي االجتماعيات في تنمية
قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت من وجهة نظر الطلبة تعزى ملتغير الجنسية ؟
السؤال الخامس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) )α =0.05في متوسطات استجابات الطلبة نحو دور معلمي االجتماعيات في تنمية
قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت من وجهة نظر الطلبة تعزى ملتغير التخصص) ؟
أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 .1التعرف على دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت من وجهة نظر الطلبة.
 .2بيان اثر متغيرات الدراسة ( الجنس ،والصف ،والجنسية ،والتخصص) على دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة
الثانوية.
 .3تقديم توصيات قد تسهم في رفع الوعي لدى معلمي االجتماعيات بدورهم في غرس وتنمية قيم املواطنة لدى الطلبة
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أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية هذه الدراسة النظرية والعملية من خالل اآلتي:
 .1تكمن األهمية النظرية لهذه الدراسة في حداثة موضوعها ،والحاجة للبحث فيه.
ً
 .2تعد هذه الدراسة امتدادا للدراسات السابقة التي تناولت موضوع قيم املواطنة.
 .3قد تثير هذه الدراسة الرغبة لدى الباحثين لجراء دراسات وأبحاث تتعلق بموضوع قيم املواطنة في مراحل دراسية أخرى وفي مناطق مختلفة،
واستخدام أساليب وأدوات بحثية غير التي استخدمت في هذه الدراسة.
 .4يأمل الباحثان من هذه الدراسة توجيه أنظار معلمي االجتماعيات إلى االهتمام بدورهم في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية.
 .5كما يمكن أن تكمن الفائدة في نتائجها التي قد تعود على معلمي املرحلة الثانوية ومديري املدارس الثانوية ،وأصحاب القرار بوزارة التربية بدولة
الكويت وهي إمكانية تعزيز قيم املواطنة في املدارس.
 .6قد يستفيد من النتائج القائمين على تطوير املناهج والبرامج التدريبية التي تزيد من مهارات املعلمين في مجال تنمية قيم املواطنة.
 .7لفت انتباه القائمين على النظام التعليمي واملعلمين إلى أهمية منظومة القيم وتأثيرها على سلوكات الطلبة ،وأهمية قيم املواطنة بشكل خاص في
بناء شخصية طالب املرحلة الثانوية ليكون قادرا على مواجهة التحديات السياسية واالجتماعية الناتجة عن العوملة.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
تناولت الدراسة بعض التعريفات وذلك على النحو اآلتي:
الدور :يعرف الدور بانه مجموعة االنشطة املقصودة الهادفة املحددة في ضوء معايير عملية يمكن مالحظتها وقياسها ،وهو مجموعة من األنشطة
ً
السلوكية التي يتوقع أن يقوم بها الفرد الذي يشغل مكانة اجتماعية معينة في املجتمع ( حسام ومعبد .) 288 :2003 ،ويعرف الدور إجرائيا :بأنه
مجموعة من املهام والواجبات واالنشطة التي يقوم بها معلم االجتماعيات في محافظة األحمدي بدولة الكويت من أجل غرس قيم املواطنة وتنميتها لدى
الطلبة ،ويقاس في من خالل استجابة افراد العينة على فقرات االداة التي قام الباحث بتطويرها.
معلم االجتماعيات :جميع املعلمين الذين يحملون مؤﻫالت علمية في تخصصات ( تاريخ ،أو جغرافيا ،ودراسات اجتماعية) ويدرسون هذه التخصصات
في املدارس ،ويقصد بهم في هذه الدراسة املعلمون الذين يدرسون هذه املباحث في املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت
القيم :تعرف على انها مجموعة من املعايير واالحكام تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع املواقف والخبرات الفردية واالجتماعية ،بحيث تمكنه من
اختيار أهداف وتوجهات لحياته يراها جيدة بتوظيف امكانياته ،وتتجسد خالل االهتمامات او االتجاهات او السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة
ً
ً
ً
وغير مباشرة ( أبو العينين واخرون .) 236 : 2003 ،وتعرف إجرائيا :بأنها مجموعة من املفاهيم واملبادء االساسية واملثل العليا التي ترتبط ارتباطا وثيقا
باملواطنة التي يحاول املعلمون في محافظة األحمدي بدولة الكويت غرسها وتنميتها لدى الطلبة.
املواطنة :هي أن يعرف الفرد حقوقه ويؤدي واجباته عن طريق التربية الوطنية ،وتتميز املواطنةبنوع خاص من والء املواطن لوطنه وخدمته في اوقات
السلم والحرب ،والتعاون مع املواطنين االخرين عن طريق العمل املؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق االهداف التي يصبو لها املجتمع،
وتوحد من أجلها الجهود وترسم الخطط وتوضع املوازنات ( بدوي.)62 :1982 ،
قيم املواطنة :وهي مجموعة معايير وأحكام وسلوكيات منبثقة من الشريعة السالمية تعمل كموجهات للسلوك وضوابط للتفكير الناجم عن التفاعل
ً
بين النسان واألرض التي يسكنها ،وما ينشأ عن هذا التفاعل من االلتزام بالحقوق والواجبات في شتى مناحي الحياة وترجمة ذلك إلى سلوكيات وصوال إلى
ً
تكوين النسان الصالح (سرور والعزام .)489 ،2012 ،وتعرف إجرائيا بالدرجة الكلية الستجابة أفراد العينة على فقرات أداة الدراسة .املحددة
حدود ومحددات الدراسة:
اشتملت الدراسة على الحدود واملحددات اآلتية:
الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على موضوع تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية في الصفي الحادي عشر والثاني عشر.
الدراسة على مدارس املرحلة الثانوية الحكومية في محافظة األحمدي.
الحدود املكانية :طبقت هذه ِّ
الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي .2020/2019
الحدود الزمنية :طبقت ِّ
الدراسة على طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت.
الحدود البشرية :طبقت هذه ِّ
تتحدد نتائج الدراسة بمدى تمثيل عينة الدراسة ملجتمعها ومدى صدق وثبات االداة التي قام الباحثان بتطويرها.
الدراسات السابقة:
يستعرض الباحثان مجموعة من الدارسات السابقة العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية ،وسيتم عرضها حسب تسلسلها
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التاريخي من األحدث إلى األقدم على النحو التالي:
• أجرى الخزاعلة ( )2018دراسة هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة الطلبة الدارسين ملادة التربية الوطنية في جامعة آل البيت للقيم الوطنية
من وجهه نظرهم .تكونت عينة الدراسة من ( )400طالب وطالبة .ولجمع معلومات الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من ( )30فقرة موزعة على
ثالثة مجاالت ،وهي :القيم السياسية ،والقيم االجتماعية ،والقيم االقتصادية .وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة ممارسة الطلبة الدارسين
ً
ملقرر التربية الوطنية للقيم الوطنية كانت متوسطة ،وتوصلت النتائج أيضا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة بالنسبة ملدى تحقق القيم السياسية ،والقيم االجتماعية في مقرر التربية الوطنية تعزى ملتغير الجنس ،بينما وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة ملدى تحقق القيم االقتصادية في مقرر التربية الوطنية تعزى ملتغير
الجنس ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة ملدى تحقق القيم السياسية والقيم
االجتماعية والقيم االقتصادية في مقرر التربية الوطنية تعزى ملتغير الكلية.
• أما دراسة املالكي ( )2018فقد هدفت إلى الكشف عن القيم التربوية املتضمنة في كتاب اللغة العربية األول الكفايات اللغوية للصف األول
الثانوي باململكة العربية السعودية .واستخدمت تحليل املحتوى كأداة للدراسة .وكان من أبرز النتائج :بلغ مجموع القيم التي تم التوصل إليها ()61
قيمة ،بتكرار بلغ ( )210تكرارات ،توزعت على ستة مجاالت رئيسة ،وهي :الديني ،واالجتماعي ،واألخالقي ،والوطني ،واملنهي ،والعلمي؛ حيث جاء
مجال القيم الدينية في املرتبة األولى ،ثم مجال القيم االجتماعية في املرتبة الثانية ،ومجال القيم العلمية في املرتبة الثالثة ،ومجال القيم األخالقية
ً
وأخيرا مجال القيم الوطنية في املرتبة السادسة.
في املرتبة الرابعة ،ومجال القيم املهنية في املرتبة الخامسة،
• بينما هدفت دراسة الحربي وسويلم ) )2017إلى توضيح األطر النظرية لقضية املواطنة وآليات تنميتها لدى طلبة جامعة جيزان في السعودية،
ورصد جهود الجامعة في تنمية املواطنة لدى طلبتها من خالل ممارسة األنشطة الطالبية ،كما هدفت إلى الكشف عن وجهات نظر طلبة الجامعة
ً
فيما يتعلق بدور األنشطة الطالبية في تنمية املواطنة لديهم ،وبيان مدى اختالف وجهة نظرهم تبعا للتخصص والسنة الدراسية .تكونت عينة
ً
الدراسة من ( )305طالبا من طلبة الجامعة .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان ببناء أستبانة تكونت من ( )31فقرة توزعت في ( )5محاور
رئيسة( الثقافي ،واالجتماعي ،والرياض ي ،واملسرحي ،والبداعي) .وأظهرت نتائج الدراسة أن وجهة نظر الطلبة من حيث مساهمة النشاط الثقافي
واالجتماعي في تنمية املواطنة لديهم جاءت بدرجة كبيرة ً
جدا ،وبالنسبة للنشاط الرياض ي واملسرحي والبداعي قد جاءت بدرجة كبيرة ،أما النشاط
الكشفي فقد جاءت بدرجة متوسطة ،كما َّبينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات الدراسة .أما على مستوى القيم
الفرعية فقد أظهرت النتائج تكرار بعض القيم على حساب البعض اآلخر.
• وقام العتيبي ( )2016بدراسة هدفت إلى التعرف إلى دور موجهي التربية الفنية في تعزيز قيم املواطنة من وجهة نظر املعلمين في املرحلة االبتدائية
ً
في دولة الكويت .وتكونت عينة الدراسة من ( )525معلما ومعلمة ،وتوصلت الدراسة إلى أن دور موجهي التربية الفنية في تعزيز قيم املواطنة من
وجهة نظر املعلمين في املرحلة االبتدائية كانت بدرجة تقدير متوسط ،كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير
الجنس ،والتخصص ،والخبرة.
• أما دراسة الغافر والسعيدي والحامدي ( )2015فقد حاولت الكشف عن درجة ممارسة معلمي التربية السالمية والعلوم االجتماعية لقيم
ً
املواطنة في التفاعل الصفي من وجهة نظر املشرفين التربويين بسلطنة عمان .تكونت عينة الدراسة من ( )75مشرفا ومشرفة من مشرفي ولتربية
السالمية والدراسات االجتماعية .وتم إعداد استبانة مكونة من ( )30عبارة .وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة املعلمين لقيم املواطنة في
ً
التفاعل الصفي جاءت متوسطة ،وتوصلت الدراسة أيضا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املشرفين واملشرفات تعزى ملتغير الجنس.
كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مشرفي التربية السالمية والدراسات االجتماعية تعزى ملتغير التخصص.
• وكذلك أجرت املنذري( )2014دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى ممارسة معلمي اللغة العربية ومعلماتها ألدوارهم في غرس قيم املواطنة في
ً
ً
نفوس طلبتهم من وجهة نظر الطلبة أنفسهم .بلغ حجم العينة  783طالبا وطالبة تم اختيارهم عشوائيا .ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم استبانة
استهدفت طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في سلطنة عمان من محافظة مسقط ،ومحافظة شمال الباطنة .وقد أوضحت نتائج الدراسة
ً
وجود فروق دالة إحصائيا بين املعلمين الذكور واملعلمات الناث في مستوى غرس قيم املواطنة في نفوس الطلبة وكانت الفروق لصالح املعلمات
الناث،
• بينما قام رمضان ويوسف ( )2014بدراسة هدفت إلى قياس مفاهيم املواطنة في كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس األساس ي ودرجة
ً
إسهام املعلمين في تنميتها لدى الطلبة .تكونت عينة الدراسة من ( )70معلما ومعلمة ملادة الدراسات االجتماعية في محافظة الالذقية في سوريا.
ً
وأظهرت نتائج الدراسة أن مفاهيم البعد الوطني كانت من أكثر املفاهيم تكرارا في املنهج ،أما مفاهيم البعد املدني فقد جاءت في املرتبة األخيرة ،كما
أشارت النتائج أن املعلمين يسهمون في تنمية مفاهيم املواطنة لدى الطلبة ال سيما في البعد املتعلق بالبيئة ،والبعد الوطني ،كما أظهرت النتائج
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إسهام املعلمين حسب متغيرات الجنس واملؤهل ،في حين وجدت فروق حسب متغير الخبرة لصالح
املعلمين الذي تجاوزت خبرتهم أكثر من ( )6سنوات.
• كما أجرى أودوكبونج وأوكون ( )Udoukpong & Okon, 2012دراسة هدفت إلى قياس مدى استعداد وجاهزية املعلمين لتعزيز قيم املواطنة
وأهدافها في مادة الدراسات االجتماعية ،حيث تم تطبيق الدراسة على معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها في مدارس العاصمة النيجيرية .وأظهرت
نتائج الدراسة أن أغلب املعلمين في نيجيريا ينظرون إلى مادة الدراسات االجتماعية كوسيلة لتعزيز االنخراط االجتماعي ،وإعداد الطلبة للتكيف
والتالؤم مع التركيب االجتماعي في املدرسة واملجتمع من خالل نموذج نقل املواطنة .كما أكدت الدراسة على أن مادة الدراسات االجتماعية هي
املادة األكثر قدرة على تعزيز قيم املواطنة لدى طلبة املدارس.
• بينما هدفت دراسة مارتن وياب( )Martin and Yap, 2011إلى التعرف إلى فهم الطلبة في سنغافورة للمواطنة من خالل املسارات التعليمية.
ً
ً
وتكونت عينة الدراسة من ( )62طالبا وطالبة موزعين على ( )16مدرسة ثانوية .وأظهرت نتائج الدراسة تباينا في فهم الطلبة لدورهم كمواطنين،
وبينت أن الطلبة لديهم نقص في معرفة حقوقهم السياسية والديمقراطية ،كذلك أظهرت النتائج إن جميع الطلبة وصفوا املواطنة من حيث
مسؤولياتهم الخاصة نحو الدولة ،مثل إطاعة القوانين واملشاركة في التصويت ،وبين بعضهم إن مفهوم املواطنة لديه هو املحافظة على بيئة
نظيفة ،أما البعض اآلخر فقد بين أن املواطن الصالح هو الذي يطيع قوانين بالده وله مستوى عال من الثقة في الحكومة ومؤسساتها ودورها في
تأمين الرفاه االجتماعي للمواطنين.
• وأجرى فورد( )Ford, 2011دراسة هدفت إلى التعرف على أسس التنشئة السياسية وتعليم املواطنة للشباب القاصرين ،حيث تم إستعراض
أسمى القيم السياسية التي تحتوي عليها املناهج املدرسية في مدارس والية جورجيا األمريكية ،والهادفة إلى إنشاء جيل يتمتع بالقدر املناسب من
ً
قيم املواطنة والوالء واالنتماء .وقد تم تطبيق الدراسة على ( )151فردا من الفئة العمرية ( )24-13سنة من الطلبة في مدارس والية جورجيا،
وبواقع ( )%56من الذكور و ( ) %39من الناث ،وتوزعت العينة على األمريكيين من أصل أفريقي بواقع ( )%58من إجمالي العينة ،و( )%38من
البيض القوقازيين ،و( )%3من ذوي األصول الالتينية ،بالضافة إلى ( )%1من فئات أخرى .وتوصلت نتائج الدراسة إلى إن تشجيع الطلبة على
املشاركة في األنشطة داخل املدرسة يطور من تفكيرهم ومدى قدرتهم على تحمل املسئولية ما يؤهلهم للمشاركة في الحياة املجتمعية واتخاذ
القرارات السليمة.
• وأجرى يلماز وتسدان( )Yilmaz & Tasdan,2009دراسة هدفت إلى استطالع وجهات نظر معلمي املدارس االبتدائية في تركيا وتصوراتهم حول
املواطنة ،والعدالة التنظيمية ،كما هدفت إلى تحديد ما إذا كانت هذه التصورات تختلف ً
تبعا ملتغيرات الجنس ،وتخصص املعلم في الجامعة،
واألقدمية في الخدمة .واستخدمت الدراسة استبانة مكونة من جزأين سلوك املواطنة للمدارس والعدالة التنظيمية وطبقت على عينة مكونة من
ً
( )238معلما ومعلمة .وأظهرت نتائج الدراسة أن لدى املعلمين اتجاهات إيجابية نحو املواطنة ،كما أظهرت النتائج أن تصورات املعلمين ال تختلف
ً
تبعا ملتغيرات الجنس ،وتخصص املعلم في الجامعة ،واألقدمية.
• وقام كوتسلني ( )Koutselini,2008بدراسة هدفت إلى الكشف عن تصورات الطلبة املعلمين نحو املواطنة في قبرص .وقد تكونت عينة الدراسة
ً
ً
من ( )143طالبا وطالبة من طلبة قسم التربية في جامعة قبرص .واستخدمت الباحثة استبانة لتحقيق أهداف الدراسة ،وأظهرت النتائج تقدما في
االتجاهات نحو املواطنة بشكل إيجابي ،كذلك أظهرت سلسلة متصلة من املفاهيم حول املواطنة والتي تتماش ى مع الخطاب حول حقوق النسان.
• كما قام جوين ( )Gwen, 2008بدراسة حاولت توضيح مفهوم املواطنة من وجهة نظر الشباب في جمهورية التشيك تجاه مفهوم املواطنة عقب
ً
حقبة الحكم الشيوعي للبالد .وتبنت الدراسة أسلوب جمع البيانات القائم على املقابالت الشخصية املعمقة .وتكونت عينة الدراسة من ( )90فردا
من طلبة جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية .وأظهرت النتائج أن تصورات الطلبة تجاه مفهوم املواطنة تمثلت في التحلي بالنزعة الوطنية
واالنتماء للوطن ،والتمتع بالحريات والحقوق واملساواة.
يتضح من استعراض الدراسات السابقة ما يلي:
الدراسات ما سعى إلى الكشف عن التصورات حول املواطنة كدراسات
الدراسات في األهداف التي سعت إلى تحقيقها؛ فمن هذه ِّ
اختلفت بعض ِّ
كل من :كوتسليني ( ،)Koutselini,2008ويلماز وتسدان ( ،)Yilmaz& Tasdan,2009ومارتن وياب ( ،)Martin and Yap, 2011ومنها ما هدف إلى
الكشف عن موضوعات أخرى  ،كدراسة املالكي ( )2018التي هدفت إلى الكشف عن القيم التربوية املتضمنة في كتاب اللغة العربية األول ،ودراسة
العتيبي ( )2016التي سعت إلى التعرف إلى دور موجهي التربية الفنية في تعزيز قيم املواطنة ،ودراسة املنذري ( )2014التي هدفت إلى التعرف إلى مستوى
ممارسة معلمي اللغة العربية ومعلماتها ألدوارهم في غرس قيم املواطنة ،ودراسة الخزاعلة ( )2018التي هدفت التعرف إلى درجة ممارسة الطلبة
الدارسين ملادة التربية الوطنية في جامعة آل البيت للقيم الوطنية ،ودراسة الحربي وسويلم ( )2017التي سعت إلى التعرف إلى بيان األطر النظرية لقضية
املواطنة وآليات تنميتها لدى طلبة الجامعة ،ودراسة الغافر والسعيدي والحامدي ( )2015التي هدفت إلى الكشف عن درجة ممارسة معلمي التربية
السالمية والدراسات االجتماعية لقيم املواطنة في التفاعل الصفي ،ودراسة رمضان ويوسف ( ،)2014ودراسة أودوكبونج وأوكون
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( )Udoukpong&Okon, 2012التي هدفت إلى قياس مفاهيم املواطنة في كتاب الدراسات االجتماعية ودرجة إسهام املعلمين في تنميتها لدى الطلبة،
ودراسة فورد ( )Ford, 2011التي هدفت إلى تعرف أسس التنشئة السياسية وتعليم املواطنة للشباب القاصرين ،ودراسة جوين ( )Gwen, 2008التي
هدفت إلى توضيح مفهوم املواطنة من وجهة نظر الشباب.
اشتركت هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في استخدامها لالستبانة كأداة للدراسة ،واتباع املنهج الوصفي ،واختلفت مع دراسة مارتن
وياب ( )Martin and Yap, 2011التي استخدمت أسلوب املقابلة ،ودراسة املالكي ( ،)2018ودراسة العدوان وبني مصطفى ( )2015في بناء برنامج
تدريبي.
كذلك تباينت املجتمعات التي تم اختيارها في الدراسات السابقة حيث تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث الفئة املستجيبة اذ
الدراسة الحالية من طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت.
أن مجتمع ِّ
الدراسة
الدراسات السابقة في إثراء الجانب النظري للدراسة ،وأختيار املتغيرات ،وتطوير األداة ،وأختيار منهج ِّ
وقد استفاد الباحثان من ِّ
الدراسات السابقة بأنها تبحث في دور معلمي
الدراسة عن غيرها من ِّ
واألساليب الحصائية املتبعة ،ومناقشة النتائج وتفسيرها .وأمتازت هذه ِّ
االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لد ى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت من وجهة نظر الطلبة وهو موضوع لم تتناوله أي من
الدراسات السابقة .

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة :اتبعت الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته لطبيعة الدراسة .وأهدافها
مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة املرحلة الثانوية في املدارس الحكومية في محافظة األحمدي بدولة الكويت والبالغ عددهم
ً
ً
( )11773طالبا وطالبة ،منهم ( )5900طالبا و( )5873طالبة حسب احصاءات قسم التخطيط في املديرية للعام الدراس ي .2020/2019
ً
عينة الدراسة :تم اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية ،وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة ( )546طالبا وطالبة ،شكلت ما نسبته ( )%4.64من
مجتمع الدراسة والجدول( )1يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة:
جدول( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والصف والجنسية والتخصص
املتغير
الجنس

فئة املتغير
ذكر
أنثى

الصف

.1ث
.2ث

الجنسية

كويتي
غير كويتي

الفرع

علمي
أدبي

املجموع

املجموع

املجموع

املجموع

العدد
271
275
546
268
278
546
502
44
546
270
276
546

أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتطوير استبانة بعد االطالع على األدب التربوي املتعلق بموضوع الدراسة ومراجعة الدراسات السابقة
مثل دراسات( :العتيبي )2016،و(العقيل والحياري )2014 ،و(العوامرة والزبون )2014 ،و(املنذري ،)2014 ،حيث تكونت بصورتها النهائية من ()38
فقرة توزعت في أربعة مجاالت هي :االنتماء والوالء ,والوعي السياس ي  ,والعمل الجماعي  ,والتسامح واحترام الغير.
صدق املحتوى:
ً
تم التحقق من دالالت الصدق باستخدام صدق املحكمين من خالل توزيع االستبانة بصورتها األولية على ( )18محكما من أساتذة الجامعات
األردنية والكويتية(جامعة الكويت-الجامعة األردنية -الجامعة الهاشمية-وجامعة مؤتة) ،وتم األخذ بآرائهم واقتراحاتهم وتعديالتهم ،حيث لم يتم حذف
أي من فقرات االستبانة ،في ضوء تعديالتهم ،وذلك بنسبة اتفاق (.)%80
كما تم التحقق من صدق االستبانة باستخدام صدق االتساق الداخلي بحساب االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة على املجال الذي تنتمي إليه
ً
ً
الفقرة على عينة استطالعية بلغت( )47طالبا وطالبة تم اختيارهم عشوائيا من داخل املجتمع ولم يتم إدخالهم في عينة الدراسة ،والجدول( )2يبين
معامالت االرتباط:
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جدول( :)2صدق البناء الداخلي للداة بحساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة على الفقرة والدرجة الفرعية على املجال الذي تنتمي له الفقرة.
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

معامل االرتباط
االنتماء والوالء
**0.623
*0.416
**0.521
**0.517
**0.527
**0.481
**0.568
**0.413
**0.409
**0.592
**0.757

معامل االرتباط
الفقرة
الوعي السياس ي
*0.342
12
**0.422
13
**0.716
14
**0.539
15
**0.790
16
**0.456
17
*0.383
18
*0.365
19
*0.619
20

الفقرة
21
22
23
24
25
26
27
28

معامل االرتباط
العمل االجتماعي
*0.379
**0.502
**0.567
**0.620
**0.552
**0.466
**0.414
**0.515

الفقرة
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

معامل االرتباط
التسامح واحترام اآلخر
*0.348
**0.514
*0.381
*0.618
*0.376
**0.457
**0.478
**0.572
**0.444
*0.392

(*) دالة عند مستوى الداللة ( )**( , )0.05≤αدالة عند مستوى الداللة ()0.01≤α

يتبين من الجدول( )2بأنه تحقق لالستبانة مؤشرات صدق بناء داخلي جيدة ،حيث تراوحت معامالت االرتباط بين ( .)0.757-0.342كما تم
حساب معامل االرتباط بين الدرجة على املجال والدرجة الكلية على االستبانة كما في الجدول(:)3
جدول( :)3معامل االرتباط بين الدرجة على املجال والدرجة الكلية على االستبانة
معامل الثبات
**0.762
**0.765
**0.637
**0.748

املجال
االنتماء والوالء
الوعي السياس ي
العمل االجتماعي
التسامح واحترام اآلخر

(**) دالة عند مستوى الداللة ()0.01≤α

ثبات االستبانة:
تم التحقق من دالالت ثبات االستبانة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي على ذات العينة االستطالعية (ن= ،)47والجدول( )4يبين
معامالت ثبات االستبانة:
جدول( :)4معامالت ثبات االستبانة
كرونباخ ألفا
0.88
0.86
0.83
0.87
0.90

املجال
االنتماء والوالء
الوعي السياس ي
العمل االجتماعي
التسامح واحترام اآلخر
الكلي

يتبين من الجدول( )4أن معامل ثبات كرونباخ ألفا لالستبانة ككل بلغ ( )0.90وللمجاالت تراوح بين (.)0.88-0.83
تصحيح االستبانة:
ً
تتم االستجابة على االستبانة بحسب تدريج  Likertالخماس ي بدرجات موافقة  :كبيرة جدا ،وكبيرة ،ومتوسطة ،ودرجة غير موافق كبيرة ،وغير
ً
موافق بدرجة كبيرة جدا) ،وتعطى الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الترتيب ،ويتم الحكم على درجة املوافقة باالعتماد على املعيار التالي:
املتوسط الحسابي
2.33- 1
3.66- 2.34
5- 3.67

املستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي
منخفض
متوسط
مرتفع

نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائـج املتعلقة بالسـؤال األول ومناقشتـه ونصه :ما دورمعلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية؟ لإلجابة عن السؤال
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،والجدول ( )5يبين ذلك:
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جدول( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملجاالت دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية مرتبة تنازليا حسب املتوسط
الحسابي
املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

املستوى

االنتماء والوالء
الوعي السياس ي
العمل االجتماعي

4.07
4.02
3.89

0.79
0.81
0.85

1
2
3

مرتفع
مرتفع
مرتفع

التسامح واحترام اآلخر
الكلي

3.74
3.94

0.91
0.73

4
-

مرتفع
مرتفع

املجال

يالحظ من خالل الجدول ( )5أن دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية جاء بمستوى مرتفع وبمتوسط حسابي
( )3.94وانحراف معياري ( ،)0.73حيث جاء مجال (االنتماء والوالء) في املرتبة األولى وبمستوى مرتفع وبمتوسط حسابي ( )4.07وانحراف معياري
( ،)0.79بينما جاء مجال التسامح واحترام اآلخر في املرتبة األخيرة بمستوى مرتفع وبمتوسط حسابي ( )3.74وانحراف معياري ( .)0.91وهذا ما أشارت
إليه دراسة أودوكبونج وأكون ( .)Ydoukpong&Okon, 2012وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الحربي وسويلم )2017 ،والتي أظهرت إن دور األنشطة
الطالبية في تنمية املواطنة لدى الطلبة جاءت بمستوى مرتفع .بينما تختلف هذه النتيجة مع دراسة (الخزاعلة )2018 ،والتي أشارت إلى أن ممارسة
الطلبة لقيم املواطنة جاءت متوسطة ،وتختلف مع دراسة (العتيبي )2016 ،التي أظهرت ان دور موجهي التربية الفنية في تعزيز قيم املواطنة جاء بدرجة
ً
متوسطة .وتختلف أيضا مع دراسة (الغافر والسعدي والحامدي )2015 ،والتي أشارت إلى إن درجة ممارسة معلمي التربية السالمية لقيم املواطنة
جاءت متوسطة .كما وتختلف مع دراسة (يوسف ،والقصبي ،وجورج ،ومرجان ( 2014 ،التي كشفت عن وجود ضعف في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة
بجمهورية مصر العربية .وقد يرجع السبب في أن دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية جاء بمستوى مرتفع ،إلى أن
معلمي االجتماعيات في الكويت متفتحون بما فيه الكفاية على قيم املواطنة ،كمؤشر على حداثة املدرسة وانسجامها مع متطلبات العصر ،كما يمكن
ً
ً
ً
إرجاع هذه النتيجة إلى أن املعلم يشكل محورا أساسيا في العملية التعليمية ،ويتوفر لديه الوعي الكافي في أهمية تعزيز قيم املواطنة لدى الطلبة ،نظرا
لتأثيرهم االيجابي والفعال على الطالب ،وال يقتصر دوره على تلقين املعارف والقيم لطلبته ،وإنما يتعداها إلى كونه قدوة يمارس هذه القيم مع طالبه
ً
داخل املدرسة .وقد يعزى ذلك أيضا الى أن أغلب معلمي االجتماعيات في الكويت ينظرون ملادة الدراسات االجتماعية كوسيلة لالنخراط وإعداد الطلبة
للتكيف مع املجتمع واملدرسة ،من خالل نقل نموذج املواطنة ،على اعتبار أن مادة التربية االجتماعية من أكثر املواد قدرة على تعزيز املواطنة .وقد يعزى
السبب في حلول مجال (االنتماء والوالء) في املرتبة األولى وبمستوى مرتفع إلى وعي املعلمين في تعزيز االنتماء الوطني لدى طلبتهم ،وذلك من خالل توظيف
الفعاليات املدرسية املختلفة سواء عن طريق الذاعة املدرسية واالنشطة الالمنهجية أو من خالل عملية التدريس للتأكيد على التمسك باملبادئ
والثوابت الدينية والقومية والوطنية ،واحترام األنظمة والقوانين واملحافظة على حقوق املواطنين ،وتقديم الرموز الوطنية والبطوالت املحلية
والعربية.وفيما يتعلق بحلول مجال التسامح واحترام اآلخر في املرتبة االخيرة على الرغم بأنه جاء بمستوى متوسط ،فبالنسبة لحلوله في املرتبة األخير
فقط يعزى إلى أن مناهج االجتماعيات والتربية الوطنية تفتقر إلى التركيز على هذا الجانب بشكل عام ،والتأكيد على نبذ العنف والتعصب بين الطلبة،
وتشجيعهم تقديم فعاليات وأبحاث تحث على نبذ العنف والتطرف من منطلق الثقافة العربية السالمية .وأما بالنسبة إلى كون هذا املجال جاء
بمستوى مرتفع إلى أن املعلم يبذل جهدا في تدريب الطلبة على استخدام الحجة والبرهان أثناء الحوار ،والذي تؤكد عليه مناهج التربية الوطنية،
بالضافة إلى أن املعلمين يسعون إلى توفير بيئة مناسبة تعزز لدى الطلبة العدالة والتسامح بينهم.
النتائـج املتعلقة بالسـؤال الثاني ومناقشتـه ونصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في متوسطات استجابات
الطلبة نحو دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى ملتغير الجنس من وجهة نظر الطلبة؟ لإلجابة عن
السؤال ,تم استخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية
تعزى ملتغير الجنس ,والجدول ( )6يوضح ذلك:
جدول( :)6نتائج اختبار(ت) للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق في دورمعلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية ملتغير الجنس
املجال
الوالء واالنتماء
الوعي السياس ي
العمل االجتماعي
التسامح واحترام اآلخر
الكلي

الجنس
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

العدد
271
275
271
275
271
275
271
275
271
275

املتوسطات الحسابية
3.93
4.21
3.90
4.14
3.79
3.98
3.68
3.88
3.83
4.06

االنحرافات املعيارية
0.86
0.68
0.86
0.72
0.91
0.77
0.94
0.88
0.79
0.65
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درجة الحرية
544

قيمة(ت)
4.184-

مستوى الداللة
0.000

3.518-

0.000

2.643-

0.008

2.521-

0.012

3.701-

0.000
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ً
يتبين من النتائج الواردة في الجدول( )6وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αفي دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم
املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى ملتغير الجنس حيث كانت قيمة (ت) املحسوبة للكلي=( ،)3.701-وللمجاالت األربعة (االنتماء والوالء ،الوعي
السياس ي ،العمل االجتماعي ،التسامح واحترام اآلخر) كانت قيم (ت)= ( )2.521- ،2.643- ،3.518- ،4.184-على الترتيب ولصالح الناث  .وتتفق هذه
النتيجة مع دراسة (املنذري )2014 ،التي أشارت إلى أن الفروق في مستوى ممارسة معلمي اللغة العربية ألدوارهم في غرس القيم الوطنية كانت لصالح
املعلمات ،بينما تختلف مع دراسة (الخزاعلة )2018 ،التي أشارت إلى عدم وجود فروق في ممارسة الطلبة لقيم املواطنة تعزى ملتغير الجنس.كما تختلف
مع دراسة (الحربي وسويلم )2017 ،التي أظهرت عدم وجود فروق في دور األنشطة الطالبية في تنمية املواطنة لدى الطلبة تعزى للجنس .وتختلف مع
دراسة (العتيبي )2016 ،التي أظهرت عدم وجود فروق في دور موجهي التربية الفنية في تعزيز قيم املواطنة تعزى ملتغير الجنس .وتختلف كذلك مع
دراسة (الغافر والسعدي والحامدي )2015 ،والتي أشارت الى عدم وجود فروق في درجة ممارسة معلمي التربية السالمية لقيم املواطنة تعزى للجنس.
ً
ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى طبيعة األنثى وميلها الى إجادة املمارسات املتعلقة بتنمية قيم املواطنه فهي أكثر تنظيما وفعالية في العالقات
االجتماعية ،كما قد يعزى إلى التغيرات الجذرية والتي حدثت في الكويت من تطور في املمارسات الديمقراطية ،حيث حظيت املرأة الكويتية إلى توفر
ً
الفرصة في التعليم والعمل واملشاركة السياسية ،وإمكانية وصولها ألعلى املراكز الوظيفية ،مما شجعها بالتالي على التنافس والنشاط تحقيقا لذاتها
وخدمة لوطنها.
النتائـج املتعلقة بالسـؤال الثالث ومناقشتـه ونصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05في متوسطات استجابات الطلبة
نحو دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى ملتغير الصف من وجهة نظر الطلبة؟ لإلجابة عن السؤال ,تم
استخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى ملتغير
الصف والجدول( )7يبين ذلك:
ً
جدول( :)7نتائج اختبار(ت) للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق في دورمعلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تبعا ملتغير
الصف
املجال
الوالء واالنتماء
الوعي السياس ي
العمل االجتماعي
التسامح واحترام اآلخر
الكلي

الصف
.1ث
.2ث
.1ث
.2ث
.1ث
.2ث
.1ث
.2ث
.1ث
.2ث

العدد
268
278
268
278
268
278
268
278
268
278

املتوسطات الحسابية
3.91
4.21
3.90
4.14
3.76
4.00
3.68
3.86
3.82
4.06

والنحرافات املعيارية
0.80
0.78
0.79
0.80
0.84
0.83
0.92
0.91
0.75
0.69

درجة الحرية
544

قيمة(ت)
4.441-

مستوى الداللة
0.000

3.511-

0.000

3.321-

0.001

2.236-

0.026

3.830-

0.000

ً
يتبين من النتائج الواردة في الجدول( )7وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم
املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى ملتغير الصف حيث كانت قيمة (ت) املحسوبة للكلي=( ،)3.830-وللمجاالت األربعة (االنتماء والوالء ،الوعي
السياس ي ،العمل االجتماعي ،التسامح واحترام اآلخر) كانت قيم (ت)= ( )2.236- ،2.231- ،3.511- ،4.441-على الترتيب ولصالح الصف األعلى .ويمكن
ً
ً
ً
أن تعزى هذه النتيجة إلى أن طلبة الثانوية العامة ،ونظرا لكبر سنهم واعتقاهم بأنهم بالسنة األخيرة من التعليم املدرس ي ،فهم بذلك أكثر وعيا ونضوجا،
كما قد يعزى ذلك إلى أن املعلمين يركزون على هؤالء الطلبة كونهم سيكونون صورتهم في الحياة الجامعية والعملية بعد الثانوية العامة.
النتائـج املتعلقة بالسـؤال الرابع ومناقشتـه ونصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05في متوسطات استجابات الطلبة
نحو دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى ملتغير الجنسية من وجهة نظر الطلبة؟ لإلجابة عن السؤال ,تم
استخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى ملتغير
الجنسية ,والجدول ( )8يوضح ذلك:
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ً
جدول( :)8نتائج اختبار(ت) للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق في دورمعلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تبعا ملتغير
الجنسية
املجال
الوالء واالنتماء
الوعي السياس ي
العمل االجتماعي
التسامح واحترام اآلخر
الكلي

الجنسية
كويتي
غير كويتي
كويتي
غير كويتي
كويتي
غير كويتي
كويتي
غير كويتي
كويتي
غير كويتي

العدد
502
44
502
44
502
44
502
44
502
44

املتوسطات الحسابية
4.10
3.61
4.05
3,58
3.92
3.36
3.80
3.41
3.97
3.50

والنحرافات املعيارية
0.76
1.02
0.79
0.90
0.82
1.02
0.91
1.04
0.71
0.92

درجة الحرية
544

قيمة(ت)
3.493

مستوى الداللة
0.001

3.247

0.001

3.697

0.000

2.362

0.019

3.621

0.000

ً
يتبين من النتائج الواردة في الجدول( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم
املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى ملتغير الجنسية حيث كانت قيمة (ت) املحسوبة للكلي=( ،)3.621وللمجاالت األربعة (االنتماء والوالء ،الوعي
السياس ي ،العمل االجتماعي ،التسامح واحترام اآلخر) ( )2.362 ،3.697 ،3.274 ،3.493على الترتيب ولصالح الكويتيين .وقد تكون هذه النتيجة
منطقية ،كون الفرد على األغلب يبقى انتماءه ووالءه لوطنه األصلي الذي عاش فيه ،وسيعيش بقية حياته فيه .كما قد تعزى هذه النتيجة إلى أن هؤالء
الطلبة يمكن أن يكونوا درسوا سنوات أقل من الطلبة الكويتيين ،حيث إنهم موجودون بسبب عمل أهلهم أو تواجدهم في دولة الكويت ،ومدة إقامتهم
ودراستهم أقل من أقرانهم من الطلبة الكويتيين ،فطالب درس سنة أو سنتين ليس كطالب درس طوال سنوات دراسته ومراحلها.
النتائـج املتعلقة بالسـؤال التخصص ومناقشتـه ونصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05في متوسطات استجابات
الطلبة نحو دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى ملتغير التخصص من وجهة نظر الطلبة؟ لإلجابة عن
السؤال ,تم استخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية
تعزى ملتغير التخصص ,والجدول ( )9يوضح ذلك:
ً
جدول( :)9نتائج اختبار(ت) للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق في دورمعلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تبعا ملتغير
التخصص
الوالء واالنتماء
الوعي السياس ي
العمل االجتماعي
التسامح واحترام اآلخر
الكلي

التخصص
علمي
أدبي
علمي
أدبي
علمي
أدبي
علمي
أدبي
علمي
أدبي

العدد
270
276
270
276
270
276
270
276
270
276

املتوسطات الحسابية
4.12
4.01
4.04
4.00
3.92
3.85
3.82
3.73
3.98
3.90

والنحرافات املعيارية
0.74
0.83
0.75
0.86
0.80
0.89
0.89
0.95
0.67
0.79

درجة الحرية
544

قيمة(ت)
1.652

مستوى الداللة
0.099

0.613

0.540

0.940

0.348

1.206

0.228

1.300

0.194

ً
يتبين من النتائج الواردة في الجدول( )9عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم
املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى ملتغير التخصص حيث كانت قيمة (ت) املحسوبة للكلي=( ،)1.300وللمجاالت األربعة (االنتماء والوالء ،الوعي
السياس ي ،العمل االجتماعي ،التسامح واحترام اآلخر) كانت قيم (ت)= ( )1.206 ،0.940 ،0.613 ،1.652على الترتيب .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
(الخزاعلة )2018 ،والتي أشارت إلى عدم وجود فروق في ممارسة الطلبة لقيم املواطنة تعزى للتخصص .كما وتتفق مع دراسة (الحربي وسويلم)2017 ،
والتي أظهرت عدم وجود فروق في دور األنشطة الطالبية في تنمية املواطنة لدى الطلبة تعزى للتخصص .وتتفق كذلك مع دراسة (الغافر والسعدي
والحامدي )2015 ،والتي أشارت إلى عدم وجود فروق في درجة ممارسة معلمي التربية السالمية لقيم املواطنة تعزى التخصص .ويمكن إرجاع السبب
ً
في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αفي دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية
تعزى ملتغير التخصص إلى أن مضمون املناهج والكتب املدرسية في املراحل السابقة قبل التصنيف إلى تخصصات علمية وإنسانية والتي درسها الطالب
وعلى مدار ( )10سنوات هي ذاتها ،وهي املرحلة التي يكتسب بها الطالب املواطنة وقيمها ،كما أنهم يدرسون مادة التربية الوطنية ذاتها في املرحلة الثانوية،
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عالوة على إنهم يعيشون في بيئة واحدة من حيث إنهم في نفس املدرسة ،ولذا فهم يمارسون نفس الفعاليات واألنشطة الوطنية واالحتفاالت الوطنية
والذاعة املدرسية.
التوصيات:
ً
بناء على نتائج الدراسة يمكن التوصية بما يلي:
• ضرورة أن يقوم املعلمين بتدريب الطلبة على تحمل املسؤولية من خالل تكليفهم بالواجبات.
• أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتطوير مناهج التربية االجتماعية وبشكل مستمر وفي ضوء التطورات واملستجدات.
• ضرورة تضمين مناهج التربية االجتماعية بيان أخطار التقليد األعمى للثقافات األخرى ،ونبذ العنف والتعصب بين الطلبة.
• ضرورة أن يتم تعزيز قيم املواطنة في نفوس الطلبة وبشكل خاص لدى الطلبة الذكور ،وذلك من خالل تفعيل مدارس الذكور لألنشطة
والفعاليات التي تعزز قيم املواطنة لديهم.
• ضرورة أن تقوم وزارة التربية بإثراء املواد الدراسية للصف األول الثانوي بقيم املواطنة.
• التركيز على إشراك جميع الطلبة وخاصة الطلبة من الجنسيات غير الكويتية في جميع األنشطة والفعاليات التي تعزز قيم املواطنة.
• إجراء دراسة مماثلة على عينات وفئات أخرى مثل طلبة الجامعات وطلبة املرحلة األساسية.
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Abstract: The study aimed at identifying the role of social studies teachers in developing values of citizenship
among secondary school students in Ahmadi governorate in the State of Kuwait from the view point of the
students. The sample of the study was consisted of (546) male and female Students whom were selected in a
random stratified procedure. To achieve the objectives of the study, a questionnaire consisted of (38) items was
developed and divided into four dimensions: (belonging and loyalty, political awareness, social work, tolerance
and respect for the other).The study found that the degree of approval of the role of social studies teachers in the
development of citizenship values among secondary school students in Ahmadi Governorate at Kuwait from the
point of view of students was high. The results indicated that there were statistically significant differences at
(α≤0.05) in Students' responses on the role of social studies teachers in the development of citizenship values
among secondary school students attributed the variable of gender in favor of females, grade in favor of higher
grade, and nationality in favor of Kuwaitis. Also, there were no significant statistical differences that were
attributed to specialization variable. In light of the results, the researchers recommended: The need for teachers to
train students to take responsibility through assigning duties, and involve them, especially students from nonKuwaiti nationalities in all activities and events that promote the values of citizenship.
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