
1 
 

 

 



 

لمواطنة لدى ة على مفهوم ايدور التربية اإلسالمية في معالجة أثر المتغيرات الثقاف
 الشباب

 0,2طالل بن علي مثنى أحمد .د

 المملكة العربية السعودية ،جامعة أم القرى ،التربيةكلية  ،والمقارنةقسم التربية اإلسالمية 1

  theeb_mr@yahoo.com :البريد اإللكتروني ،المسؤول    الباحث2

 
صالملخ    

ة أثر المتغيرات الثقافية على مفهوم المواطنة توضيح دور التربية اإلسالمية في معالج هدف الدراسة إلى
طالب من طالب المرحلة ( 111)لدى الشباب في المرحلة الثانوية، ولقد طبق الباحث بحثه على عينة قوامها 

: النتائج من أهمهاالثانوية في مكة المكرمة باستخدام استبانة أعدها لذلك ولقد توصل الباحث إلى عدد من 
يم المواطنة لدي الشباب كمعلومات مع ممارسة عدد كبير من الشباب لعدد من وضوح بعض مفاهيم وق

السلوكيات الصحية للمواطنة ووضوح أثر المتغيرات الثقافية على مفاهيم الوطنية لديهم، وجود عدد من الشباب 
  .األفكار الخاطئةعدد من لموطنة لديهم مما أدى لتبنيهم متأثر بالمتغيرات الدخيلة على المجتمع فتأثر مفهوم ال

 :وفي ضوء النتائج أوصى الباحث بـ
التأكيد على أهمية التنشئة االجتماعية منذ الصغر وغرس حب الوطن مع تحويل شعور الوطنية الموجود 
لدى الشباب إلى سلوك ممارس يظهر أثر على المجتمع  و تعزيز الجانب القيمي لدى الطالب، بالثناء واإلشادة 

وعادات وتقاليد المجتمع اإلسالمي، وتطوير المناهج والمقررات الدراسية، مع عدم التركيز على على التمسك بقيم 
دماج الجانب السلوكي العملي والممارسة المباشرة  الكم الهائل من المعلومات في ظل الثورة المعلوماتية، وا 

   .للسلوك
 الشباب, ةيفالمتغيرات الثقا, المواطنة, التربية اإلسالمية: الكلمات الدالة
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The Role of Islamic Education In the Treatment of the Effect of Culture 

Variables on the Concept of Citizenship Among Young People   
 

Abstract 
Objective of the study to Clarify The role of Islamic Education In the treatment 

of The effect of culture variables  On  the concept of citizenship Among young people  

in secondary school, and have applied researcher examined a sample of (500) students 

from the high school students in Mecca using the questionnaire prepared for that and 

Reach a number of results from including :Clarity of some of the concepts and values 

of citizenship among young people as information  With the exercise of a large 

number of young people for a number of health  behaviors of citizenship  And 

Presence The effect of cultural variables On the concept of citizenship among young 

people by extraneous variables on society  Affected have a national concept Which 

led to the adoption of a number of misconceptions 

The most important recommendations: 

Emphasize the importance of socialization from an early age and instill 

patriotism with the conversion of a sense of national existing youth behavior 

practitioner shows the impact on the community and enhance the value system among 

students , commendable and praise to adhere to the values and customs and traditions 

of the Muslim community, and the development of curricula and courses , with no 

focus on the vast amount of information in the light of the information revolution , 

and the integration of behavioral side practical and direct practice of behavior  

Keywords: Islamic Education,  Citizenship, Culture Variables, Young People. 

_____________________________________________________ 

 الدراسة ومشكلتها خلفية .0
فطر اهلل االنسان على حب وطنه الذي ولد فيه ونشأ وترعرع، وقد اقترن حب األرض في القرآن الكريم 

ا َفَعُلوُه ِإالَّ َقلِ : )بحب النفس قال تعالى  ْنُهمْ َوَلْو َأنَّا َكَتْبَنا َعَلْيِهْم َأِن اْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوْا ِمن ِدَياِرُكم مَّ ( يٌل مِّ
اَل َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي : )وفي آية أخرى اقترن حب األرض بالدين، قال تعالى( 66النساء، )

وُهْم َوتُْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمقْ  ، وقد خاطب (8الممتحة، ( )ِسِطينَ الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم َأن َتَبرُّ
ما أطيَبِك : )مكة المكرمة عندما خرج منها مهاجًرا إلى المدينة المنورة بقوله -صلى اهلل عليه وسلم -المصطفى 

، وللوطن (3706 :حديث رقم – الترمذي( )من بلٍد وأحبَِّك إليَّ ولواَل أنَّ قوِمي أخرُجوني ِمنِك ما َسَكْنُت غيَركِ 
حقوق وواجبات على الفرد مراعاتها وله مكتسبات يجب المحافظة عليها، كما أن للوطن عقيدة وقيم ومبادئ 

 . وأخالق على جميع من ينتمي إليه أن يتحلى بها وأن يحافظ عليها

ه وتنميته والمحافظة على مكتسباته وللشباب دور بارز في تشكيل مستقبل الوطن، ولهم أثر في تقدم
المادية، وقيمه المعنوية، وعليهم واجب كبير تجاه مجتمعهم وأمتهم، ولهم حقوق على المجتمع تحقيها ، وللوطن 
دور في تنمية قدرات الشباب وتنمية مواهبهم والمحافظة على أفكارهم من االنحراف بسبب دخول المتغيرات غير 

 ،أهم واجبات الوطن على الشباب، التحلي بالمواطنة الصالحة والشعور بروح الوطنية الجيدة إلى المجتمع، ومن
وألهميتها  فقد احتلت  مساحة كبيرة في الدراسات السياسية واالجتماعية والتربوية، وتعددت أبعاد المواطنة في 

http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1
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ر قانونية منظمة للحقوق عالقاتها الممتدة عبر قضايا تتمحور في عالقة الفرد بالمجتمع والدولة من خالل أط
والواجبات، ومبينة مواصفات المواطن وأبعاد المواطنة حسب المنابع الفكرية للدولة ومرجعية نظرياتها السياسية 

    .(0226العامر،  )

لكل مجتمع ُهويته التي تميزه عن المجتمعات األخرى والمستقاة من خلفيته االعتقادية فهي من أهم و 
نجازاتهم في السمات المميزة للمج تمع، التي تجسد طموحاته المستقبلية، وتبرز معالم التطور في سلوك األفراد وا 

ضوء ذلك  ىالمبادئ والقيم التي تدفع اإلنسان إلي تحقيق غايات ُمعينة، وعل ىالمجاالت المختلفة، وتنطوي عل
ل ىفالهوية الثقافية لمجتمع ما البد وأن تستند إل ي معايير قيمية ومبادئ أخالقية أصول تستمد منها قوتها، وا 

  .(0228م، و مكر )وضوابط اجتماعية وغايات سامية تجعلها مركزا لالستقطاب العالمي واإلنساني

ومن أبرز الدوافع نحو تأكيد الهوية الوطنية للمجتمع، ما يشهده العالم من متغيرات، والممثلة في النمو 
الهوية  ىال ونقل المعلومات، الذي ربما له تأثيراته الكبير علوالتقدم التقني والتطور الكبير في وسائل االتص

ا إلى عقيدته التي ينتمي إليها حيث ا وقيميً ال بد أن يستند بناء الشباب أخالقيً و ، (0228 الحربي،)الثقافية للمجتمع
أوامر  ىأساس ديني وعقائدي، من أجل بناء ذاتية تصغي إل ىصياغة الشخصية السوية البد أن يستند إل إن

  .(0222، يعل)بارئها وتطيع أحكامه

وفي ظل العولمة الثقافية فقد تأثر الشباب من أبناء المجتمع، وسرت لديهم مفاهيم جديدة ومفردات 
لغتنا العربية، وصار الشباب العربي يرددها ويدافع عنها، بل صار مكمن الخطورة يتمثل فيما يمكن  ىغربية عل

مؤسسات  ىاالعتزاز بالوطن والعروبة واإلسالم من تهديد، وصار من الواجب علأن تتعرض له  قيم االنتماء و 
 .(0228 الدوسري،)التربية والتعليم أن تتحمل مسئولياتها الستعادة التوازن المفقود والدفاع عن هويتنا وثقافتنا

 مشكلة الدراسة .2
ن هذه السلوكيات ، مخالفة انتشرت في هذه الفترة كثير من السلوكيات غير المرغوبة في مجتمعنا ، وم

أنظمة المرور وقطع اإلشارات ، والعبث بالممتلكات العامة وتخريبها ، والكتابة على الحيطان وتشويه المظهر ، 
المالبس غير الالئقة ،  ضالتشجيع غير المنضبط الخارج عن المألوف للمنافسات الرياضية وغيرها ، وبع

..... وكل هذه التصرفات المذكورة وغيرها . األسواق أو داخلها  وتصرفات بعض الشباب غير المسؤولة أمام
والتي هي أثر من آثار المتغيرات الثقافية الداخلة على مجتمعنا  ، وتؤثر قطعًا على صدق والء الفرد لوطنه ، 

د األمة ن الشباب في أي مجتمع والسيما المسلم هم عماإتنميه ، وال جدال حيث و وحبه لمجتمعة ، والسعي لبنائه 
وقوة المجتمع ، والمؤمل منهم كبير ، في مسك الزمام السير بالوطن إلى مصاف الرقي والحضارة ، مع المحافظة 
على القيم واألخالق النابعة من العقيدة اإلسالمية السمحة ، ومن هذا المنطلق تتمحور مشكلة هذه الدارسة في 

ات الثقافية في تشكيل أفكارهم تجاهها ، مع توضيح دور التربية تبيان مفهوم المواطنة لدى الشباب ، وأثر  المتغير 
  .اإلسالمية في ذلك

 الدراسة أسئلة .3
  ؟ما هو مفهوم المواطنة

   ؟ما هو التغيير الثقافي في المجتمع .0
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   ؟ما هو وضوح مفهوم المواطنة لدى الشباب .0
   ؟بابما هي السلوكيات الدالة وغير الدالة على المواطنة والتي يمارسها الش .3
   ؟ما هو تأثير المتغيرات الثقافية  على مفهوم المواطنة  لدى الشباب .2
   ؟ما هو دور التربية اإلسالمية في التعامل مع تأثير االنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة .2

 
 أهداف الدراسة  .4

 :  تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية 

  .توضيح مفهوم المواطنة .0
 .الثقافي في  المجتمع توضيح  التغيير .0

   .معرفة وضوح مفهوم المواطنة لدى الشباب .3
   .معرفة السلوكيات الدالة وغير الدالة على المواطنة والتي يمارسها الشباب .2
   .معرفة تأثير  المتغيرات الثقافية  على مفهوم المواطنة  لدى الشباب .2
   .ات الثقافية  على مفهوم المواطنةتوضيح دور التربية اإلسالمية في التعامل مع تأثير المتغير  .6

 
 أهمية الدراسة   .5

كثير من المتغيرات الثقافية على  ول دخ مما أدى إلى  امتاز هذا العصر بانفتاحه الثقافي والتقني، 
التي تحولت مع مرور الوقت إلى خصوصيات أو عموميات ثقافية في المجتمع، ومن المالحظ و مجتمعاتنا 

ة مثل مفهوم الوطنية والوطن، مبعض المفاهيم لدى الشباب تجاه بعض الثوابت المه والجدير بالدارسة تغير
ووجود بعض السلوكيات السلبية التي تعكس ما يحمل الشباب من مفاهيم قد يكون تم اكتسابها من دخول كثير 

ذي جعل الموضوع االنفتاح والتداخل بين الثقافات وتأثير  بعضها لبعض األمر ال بسببمن المتغيرات الثقافية 
 .جديرا بالدارسة لمعرفة مدى تأثير هذه المتغيرات على مفهوم الوطنية لدى الشباب

 حدود الدراسة  .2
على طالب المرحلة الثانوية في مركز الجنوب بمكة المكرمة خالل العام  دراستهاقتصر الباحث في 

 .ـه 0232/  ـه 0232

 مصطلحات الدراسة   .7
ائمة بين الفرد ووطنه الذي ينتمي إليه، وما له حياله من حقوق وواجبات عالقة إيجابية ق :طنةاالمـو 

والقيم السامية التي تحكم جميع القوانين واألنظمة المؤطرة  ئمبنية على العالقة المتينة القائمة على العقيدة والمباد
 .لهذه العالقة

عن طريق االحتكاك بالثقافات  العناصر الثقافية الجديدة على المجتمع والتي دخلت: متغيرات الثقافة
األخرى الناتجة عن وسائل التقنية الحديثة واالنتشار المعلوماتي ووسائل االتصال المفتوح و السفر، وغيرها من 

   .بوابات االحتكاك بالمجتمعات األخرى
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 الدراسات السابقة .8
ان في مناهج التربية المواطنة من منظور حقوق االنس: " دراسة بعنوان( 0200) يعقوب وآخرونأجرى 

تحليل مضمون الثقافة السائدة وتحليل أطر   إلىهدفت   ،"دراسة حالة لكل من األردن ومصر ولبنان  ،الوطنية
استخدم ، و عملية التغيير الهادفة الى ايجاد ثقافة المواطنة بوصفها شرطًا أساسيًا لنجاح أي عملية تحول ديمقراطي

كي يتمكن من الكشف عن أبرز قيم المواطنة ( Content Analysis)فريق البحث منهج تحليل المحتوى 
المتضمنة في مقررات التربية المدنية والوطنية آلخر صف من صفوف المرحلة الثانوية في دول مجتمع الدراسة 

 لزوم القيام  بخطوات عملية عديدة نحو اصالح نظام التعليم:  أهم نتائج الدراسة ، ومن (األردن ومصر ولبنان)
في الدول مجتمع الدراسة، بما يجعل هذا النظام مرتكزا الى قيم المواطنة بمفهومها الحداثي ، وبإمكان كل دولة 

 أن تضيف الى ذلك ما تراه مناسبًا ومفيدًا في حالتها الخاصة، من شاكلة مفهوم التعددية الثقافية 

نمية قيم المواطنة لدى الطلبة كليات التربية في ت دور" :دراسة بعنوان( م0202) أبو حشيشوأجرى 
هـدفت إلى التعرف على واقع الدور الذي تقوم به كليات التربية في غزة في تنمية قيم ، "المعلمين بمحافظة غزة

د و وج:  أهم نتائج الدراسة ومن استخدم الباحث  المنهج الوصفي  التحليلي، و المواطنة لدى الطلبة المعلمين، 
ومتوسط درجات  ( طلبة جامعة األقصى( )درجات ٠,،,)صائية عند مستوى داللة فروق جوهرية ذات داللة إح

 . بالنسبة لدور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة  (طلبة الجامعة اإلسالمية)

منهج التربية )دور المناهج في تنمية قيم المواطنة الصالحة  : "دراسة بعنوان( م0228)القاسم وأجرى 
هدفت إلى معرفة قيم الموطنة وطرق التي تقدمها تنميتها مناهج التربية الوطنية المعتمدة في  ،"(البدنية مثاال

كما هدفت إلى معرفة درجة التوافق بين قيم المواطنة التي تقدمها مناهج ( 0209/0208المدارس للعام الدراسي 
 ،المواطنة في مناهج التربية البدنية التربية البدنية ومناهج التربية الوطنية ومعرفة اآلليات المتبعة في تنمية

استخدم الباحث منهج تحليل المحتوى مناهج التربية الوطنية المعتمدة في المدارس للعام الدراسي و 
التربية )أهم نتائج الدراسة توافق قيم تنمية المواطنة في مناهج ، ومن ومنهج التربية البدنية( 0209/0208
ية البدنية و دعم منهج التربية البدنية ، لقيم تنمية المواطنة التي تقدمها كتب التي يقدمها منهج الترب( الوطنية

التربية الوطنية ، كما أن منهج التربية البدنية يستخدم آليات وأساليب متنوعة لدعم قيم تنمية المواطنة ، و يعمل 
 .منهج التربية البدنية منسجمًا مع منهج التربية الوطنية

هـدفت إلى معرفة   ،"االتجاهات المعاصرة في تربية المواطنة" :دراسة بعنوان (0226)الحبيب وأجرى 
أفكار المعلمين الذين يتم إعدادهم لتدريس المواد االجتماعية في المرحلة الثانوية، ومقارنتها بأفكار خبراء 

مناهج تدريب المعلمين التخطيط لتحديد نقاط االلتقاء واالختالف في طبيعة المواطنة المتغيرة ، و عمل توصيات ل
واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج (. الوطنية)وأصول التدريس للعب دور أفضل في تدريس المواطنة 

يوجد اتفاق بين الطالب وخبراء التخطيط حول الجوانب المتعلقة : أهم نتائج الدراسة ، ومن الوصفي التحليلي
تقع مسؤولية التربية الوطنية في الماضي والحاضر على معلم و  ،بالمواطنة خالل الخمس والعشرين سنة القادمة

الربط بين القضايا العالمية والوطنية أساسي لزيادة إحساس الطالب بأهمية التربية ، و الدراسات االجتماعية
يصور تعليم ، و يجب أن يدرس تعليم المواطنة من خالل منهج مستقل، ومضمن في المواد الدراسية، و الوطنية
طنة بأنها إضافة للمنهج المتراكم بينما المعلومات المستقاة من هذه الدراسة تشير له بالنقطة األساسية في الموا

 .التعليم وأهم جزء في برنامج تدريب المعلمين
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أثر االنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب  : "دراسة بعنوان( م0226) العامروأجرى 
هـدفت إلى التأصيل النظري لمفهوم المواطنة واالنتماء ، و استخالص أهم أبعاد   ،" دراسة استكشافية" السعودي 

المواطنة بمفهومها العصري من خالل أدبيات الفكر السياسي واالجتماعي ، وتحديد أهم المتغيرات العالمية 
المواطنة ودور المعاصرة التي انعكست على مفهوم المواطنة مع تقديم رؤية مقترحة حول آفاق تفعيل مبدأ 

: أهم نتائج الدراسةومن استخدم الباحث  المنهج الوصفي  التحليلي، و  .مؤسسات المجتمع ذات العالقة في ذلك
 ، يشهد المجتمع السعودي مجموعة من المتغيرات والمستجدات التي تحدث على مسرح األحداث اإلقليمية والدولية

، ة من خالل االنتخابات التي تقررت ، وسلسلة الحوارات الوطنيةهناك توجه نحو زيادة مساحة المشاركة السياسيو 
، وجود قصور واضح في دور العديد من مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية في تشكيل ودعم وتنمية الوعيو 
وجود نوع من االختالل واالضطراب فيما يعتقده الشباب من قيم وما يؤمن به من مفاهيم وقناعات ، اثر و 

 .(االنترنت) ح  غير المسبوق ألبواب اإلعالم واالتصال وشبكة المعلومات االنفتا

هدفت إلى تحديد  ، "تربية المواطنة من منظور إسالمي : "بدراسة بعنوان( م0222)أبو دف وقام 
مفهوم تربية المواطنة في اإلسالم وبيان أهدافها ، و الكشف عن سمات المواطن الفاعل في اإلسالم ، و الكشف 

أهم المبادئ التي توجه عالقة المواطن المسلم بمن حوله ، وتوضيح أهم واجبات المواطن التي أقرها اإلسالم  عن
استخدم الباحث أسلوب التحليل كأحد مداخل وتقنيات المنهج الوصفي وذلك بتناول ودراسة و . تجاه اآلخرين

ة ومن ثم إدراجها تحت الجانب الخاص بها اآليات القرآنية وبعض األحاديث الشريفة المتعلقة بتربية المواطن
توجيه المتعلمين نحو االقتداء بالرسول : أهم نتائج وتوصيات الدراسة ومن  .والمعبر عنه في أسئلة الدراسة 

صلى اهلل عيه وسلم والرسل الكرام  ومن التقليد األعمى ، مع مراعاة توافر عنصر القدوة الحسنة في المعلمين ، 
كساب المتعلمي ن معايير الصحبة الصالحة وحثهم على االلتزام بها ، و إتاحة الفرص الكافية للمتعلمين للتعبير وا 

صالحها ، وتشجيع وتحفيز أنماط السلوك  ثبات ذواتهم ، وتدريب المتعلمين على محاسبة الذات وا  عن آرائهم وا 
 .اإليجابي و نقد أنماط السلوك السلبي نحو الوطن والمواطنين

 ى الدراسات السابقة التعليق عل-7

الدراسات الثانية و  ، من المالحظ أن الدارسة األولى والثالثة والسادسة قد استخدمت منهج تحليل المحتوى
 .والرابعة والخامسة استخدمت المنهج الوصفي التحليلي وهو نفس منهج المستخدم في هذه الدراسة

ألردن ولبنان ومصر وفي غزة وأما الدراسة الثالثة كما أن الدراستين األولى والثانية تم تطبقها على في ا
فقد طبقت في المملكة العربية السعودية وتم فيها تحليل محتوى منهج التربية الوطنية ومنهج التربية 

، وكذلك الدراسة الرابعة طبقت في المملكة العربية السعودية  وقاست اتجاه  0209/0208البدنية عام 
تجاه تربية الموطنة في المواد االجتماعية وأما الدراسة األخيرة  فقد تناولت المعلمين وخبراء التربية 
الجانبدراسة اآليات القرآنية تحت إدراجها ثم ومن المواطنة بتربية المتعلقة الشريفة وبعضاألحاديث

 .الخاصبهاوالمعبرعنهفيأسئلةالدراسة

  رست أثر االنفتاح الثقافي على وهي مقاربة لهذه فقد د(  م0226، العامر)أما دراسة
لقطاع الشباب بصورة عامة في " دراسة استكشافية " مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي 

 .أي قبل سبعة أعوام 0226المملكة العربية  وقد أجريت عام 
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  فقد قام الباحث فيها بتتبع مفهوم المواطنة ودارسة أثر  الحاليةوأما في هذه الدراسة
لثقافة على مفهوم المواطنة لدى الشباب مطبقًا أداة الدراسة على طالب المرحلة المتغيرات ا

الثانوية  في مكة المكرمة مع وجود اختالف ملحوظ في محاور أداة هذه الدراسة ودراسة 
العامر ، ولقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة حيث شكلت له مراجع مهمة للبحث 

 .وتسهيل إجراءاته
 
 واإلجراءاتالطريقة  .9

a.  منهجية الدراسة 

لوصفي  الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم ااتبع  الباحث المنهج 
و الذي يعتني : كما اتبع المنهج االستداللي  .بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها تعبيرًا  كيفيًا أو تعبيرًا  كميًا 

احث من أفكار وشواهد وقد عرف هذه الطريقة أنها هي الطريقة التي يقوم فيها بالتدليل على كل ما يطرحه الب
الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج  مبادئ تربوية مدعمة باألدلة 

   .الواضحة 

b.  مجتمع الدراسة وعينتها 

لمكرمة في المدارس الحكومية في في مكة االذكور يتكون مجتمع الدراسة من طالب المرحلة الثانوية 
طالب ( 2222)هـ وعدد يصل إلى  0232/0232جنوب شرق مكة المكرمة في الفصل الدراسي األول عام 

وألغراض هذه الدراسة، فقد تمَّ اختيار عينة عشوائية ، مدارس حكومية وثالث مدارس أهلية 6تقريبا موزعين على 
  .%02بنسبة طالب ( 222)من طالب هذه المرحلة وعددهم 

c.  أداة الدراسة 

عبارة موزع ( 22)قام الباحث ببناء استبانة مكونة من ثالثة محاور وابتداء كان عدد عبارات االستبانة 
وضوح مفهوم الشباب عن المواطنة وعدد عبارات المحور قبل : المحور األول : على المحاور الثالثة التالية 

سلوكيات المواطنة عند : المحور الثاني ، و يجابية وعبارات سلبيةعبارة موزعة على عبارات إ( 02)التعديل 
المحور و  ،عبارة موزعة على عبارات إيجابية وعبارات سلبية( 02)الشباب وعدد عبارات المحور قبل التعديل 

وزعة عبارة م( 02)أثر المتغيرات الثقافية على المواطنة لدى الشباب وعدد عبارات المحور قبل التعديل : الثالث 
  .على عبارات إيجابية وعبارات سلبية

المحكمين والمختصين في التربية    تمَّ عرضها على عدد منفقد للتأكد من الصدق الظاهري لألداة، 
واللغة و علم النفس ممن لهم إطالع واهتمام بمواضيع الدراسات التربوية  من أعضاء هيئة التدريس في 

اء الرأي حول مدى مالءمة فقرات االستبانة من حيث المحتوى والمضمون الجامعات السعودية ، وطلب منهم إبد
وارتباطها مع البعد الذي تقيسه مع قابلية الحذف أو اإلضافة أو التعديل ، ومن ثمَّ أخذ اقتراحاتهم وموافقاتهم على 

، وتم تعديل األداة  األسئلة بعين االعتبار، وتم تعديل  األسئلة التي اتفق محكمان اثنان فأكثر على تعديلها 
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وعدد العبارت اإليجابية ( 02)المحور االول عدد عباراته : عبارة( 62)وأصبح عدد عباراتها في المحاور الثالث 
وعدد ( 7)ت اإليجابية اوعدد العبار ( 06)المحور الثاني عدد عبارته ،  (00)وعدد العبارات السلبية ( 03)

وعدد العبارات السلبية ( 02)ت اإليجابية اوعدد العبار ( 02)عدد عباراته المحور الثالث ، و (9)العبارات السلبية 
(02). 

d. صدق وثبات االستبانة 

لحساب صدق وثبات االستبانة فقد تمَّ استخدام الطريقة المكافئة ووزعت األداة على خمسين  طالبًا 
م ثم أعيد توزيعها بعد عشرة أيام من عينة الدراسة التي تم تطبيق االستبانة عليه% 02بطريقة عشوائية ، بنسبة 

من تاريخ التوزيع األول على نفس المجموعة ، ثم تم حساب معامل االرتباط بيرسون لكامل االستبانة ، كما تم 
 .باخ  الفاونحساب معامل كر 

  :معامل االرتباط .0

هناك وهي نسبة ثبات عالية ، كما أن  2.980=تم حساب معامل االرتباط لالستبانة وكانت قيمته 
 .يين ذلك( 0)ارتباط ذو داللة احصائية والجدول رقم 

(1)جدول   
 معامل ارتباط بيرسون

التطبيق 

 الثاني 

التطبيق 

 األول  
Pearson Correlation  التطبيق 

781** 1 Pearson Correlation   التطبيق األول 

1 .781** Pearson Correlation  التطبيق الثاني 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

  :معامل الثبات .2

باخ ألفا لمحاور االستبانة ولكامل االستبانة  وكان مقداره للمحور األول ونكما تم  حساب معامل كر 
وهي قيم ( 2.7262)وكامل االستبانة (  2.8788) والمحور الثالث (  2.7096)والمحور الثاني ( 2.7032)

  .يوضح ذلك( 0) ستبانة والجدول رقم عالية لثبات اال
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(2)جدول   
 معامل كرونباخ ألفا

Cronbach's Alpha 
ألفا كرونباخ معامل   

 المحور  عدد العبارات 

 المحور األول  24 9235.

 المحور األول 16 9176.

 المحور األول 20 8988.

 كامل االستانة  60 9465.

، وقد تم تطبيقها على عينة الدراسة التي  اً ة مقبولة صدقا وثباتومن الجداول السابقة نجد أن االستبان
  .سبق وصفها

 :االساليب االحصائية .01
 حساب معامل االرتباط بيرسون.  
  ألفا باخونحساب معامل الثبات كر.  
  حساب نسب التكرارات ألسئلة االستبانة. 
  حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات االستبانة. 
 ب المتوسط الحسابي لمحاور االستبانة والمتوسط العام لكامل االستبانةحسا. 
 :المعيار االحصائي .00

لمعرفة دالالت متوسطات محاور وعبارات االستبانة وحسب مقياس ليكارت الثالثي فإن الباحت عند 
: تعليقه على محاور االستبانة وضع في اعتباره التقديرات التالية   

 .(لة ضعيفة دال 3.99إلى  3.11من ) -
 .(داللة متوسطة  2.11إلى  3.97من )  -
 ( داللة قوية 1.11إلى  2.19من ) -

 
 تحليل النتائج و مناقشتها  .02

ما هو مفهوم المواطنة؟ :نتائج السؤال األول ومناقشتها   

و الذي يعتني بالتدليل على كل ما يطرحه الباحث من : اتبع المنهج االستدالليلإلجابة عن هذا السؤال 
ر وشواهد وقد عرف هذه الطريقة أنها هي الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند أفكا

 .دراسة النصوص بهدف استخراج  مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة

عالقة إيجابية قائمة بين الفرد ووطنه الذي ينتمي إليه ، وما له حياله من حقوق )أنها بالمواطنة  تعرف
والقيم السامية التي تحكم جميع القوانين  ئواجبات مبنية على العالقة المتينة القائمة على العقيدة والمبادو 
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والكتمال المواطنة هناك مكونات اساسية يلزم أن تكتمل لتحقق المواطنة وهذه  ،(واألنظمة المؤطرة لهذه العالقة
 : العناصر هي 

التي تدفع الفرد للدخول في إطار اجتماعي فكري معين بما يقتضيه هذا من النزعة "يعرف االنتماء بأنه : االنتـماء
" ) م بمعايير وقواعد هذا اإلطار وبنصرته والدفاع عنه في مقابل غيره من األطر االجتماعية والفكرية األخرىالتزا

لفرد بجماعة؛ ارتباط ا" و في معجم العلوم االجتماعية عرف بدوي االنتماء بأنه (    17ص  3999راتب، ، 
حد نفسه بها مثل األسرة أو النادي أو حيث يرغب الفرد في االنتماء إلى جماعة قوية يتقمص شخصيتها ويو

الفكري والنفسي والوجداني بكيان معين مع  االرتباطويمكن تعريفه بأنه (.  39ص  3978بدوي، ) " الشركة
تبرز و  تضحية من أجله وبذل الغالي والرخيص فداء له ، االلتزام بمبادئ وقيم وقوانين ذلك الكيان واالستعداد لل

استحالة حياة " أهمية االنتماء للوطنى من حيث إن االنتماء من الحاجات الضرورية لإلنسان ويتأكد ذلك من 
الفرد بال انتماء ذلك االنتماء الذي يبدأ صغيرا بهدف اشباع حاجه االنسان الضرورية منذ ميالده ، وينمو هذا 

وال يمكن ان .ع الكبير الذي عليه ان يشبع حاجات افراده ماء بنمو ونضج الفرد، الى ان يصبح انتماء للمجتماالنت
لجماعة ، فالسلوك االنساني ال يكتسب معناه ان والحب والصداقة إال من خالل امحقق لالنسان الشعور باألتي

ان يظهر فيها مهاراته وقدراته ويتوقف شعور  إال في موقف اجتماعي، وتقدم الجماعة للفرد مواقف عديدة يستطيع
الفرد بالرضا الذى يستمده من انتمائه للجماعة من الفرص المتاحة له كي يلعب دوره بوصفه عضوا من 

  .(9ص  2132: نادي، وليد" )أعضائها ، كما أن توحد الفرد بالجماعة يحقق له المكانة واألمن والقوة 
نسان ووجدانه وكيانه بموطنه ، بينهما حقوق متبادلة ، مما يدفع الفرد فاالنتماء للوطن ارتباط روح اإل

لبذل كل ما يملك فداء لوطنه  ، وشعور األفراد باالنتماء الوطني من أهم دعائم الوطن ، والتي تحافظ عل 
في تنمية الوطن  ويمكننا االستدالل على قوة االنتماء  من خالل المشاركة اإليجابية. استقراره وأمنه ونموه وتقدمه 

، الدفاع عن مصالحه ، الشعور بالفخر واالعتزاز  باالنتماء إليه ، والمحافظة على ممتلكاته ،  فأساس االنتماء 
 ن ووضع البرامج المناسبة لحلها هو المشاركة الفاعلة وحث اآلخرين واإلسهام معهم على مواجهة مشكالت الوط

تماء وفي المواطنة فإنها  تتضمن حقوقا يتمتع بها الفرد في وطنه ، كما ذكرنا في االن :حقوق الفرد في وطنه
وواجبات على الدولة والمجتمع تحقيقها للفرد في موطنه ، ومن هذه الحقوق حفظ الحقوق الخمسة األساسية 

ويمكن إن نفصل في هذه  .حفظ عرضه، و حفظ عقله، و حفظ ماله، و حفظ نفسه، و حفظ دينه: لإلنسان وهي 
توفير الرعاية ، و توفير التعليم المناسب والالئق، و حفظ حقوقه وممتلكاته الخاصة : توضيح بما يليالحقوق لل

، توفير الخدمات األساسية، و العدل والمساواة بين جميع أفراد الوطن، و توفير الحياة الكريمة، و الصحية الكاملة
  .عتقادكفالة حرية العمل والتعبير والتملك واال، و كفالة الحريات الخاصة و 

هذه الحقوق يجب أن يتم تحقيقها لكل مواطن في وطنه سواء كان مسلماً  أو غير مسلم ، وأن يتمتع بها و 
كافة أفراد الوطن وعلى سبيل المثال فإن حفظ الدين يعني عدم إكراه المواطنين غير المسلمين على اإلسالم  

قية وكذلك جميع الحقوق البا( 219: البقرة ..( )ي ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغ) حيث قال تعالى 
فيجب تكفلها لجميع المواطنين بغض النظر عن دين الفرد منهم أو عرقه أو لونه ، على أال يتم التعدي على 

 .حقوق اآلخرين وحرياتهم أو اإلساءة إلى الدين اإلسالمي أو التعدي على الحقوق العام للمجتمع
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تلف كل دولة في الواجبات المترتبة على مواطنيها بحسب عقيدتها ودستورها الذي يحكم يخ: واجبات الفرد لوطنه
العالقة بين الفرد ووطنه، وبين الفرد والمجتمع ، وبين األفراد فيما بينهم ، هذه الوجبات يلزم الفرد بذل أقصى 

، الواجب تجاه النفس: ور هي ويمكن تقسيمها إلى ثالثة محا الجهد للقيام بها وأدائها حسب قدرته واستطاعته 
  .الواجب تجاه الوطن، و الواجب تجاه اآلخرينو 
 

  :الواجبات تجاه النفس

  أداء الواجبات الدينية كما أمر بها الشرع وعدم المجاهرة بالذنب 
  لصحة والحياة  بعدم إلقاء النفس في لتهلكة  والمحافظة على الصحة البدنية االمحافظة على

   والعقلية والنفسية
  احترام النفس باالبتعاد عن كل ما يسيء للشخص 
  االعتدال وضبط النفس باتخاذ المنهج اإلسالمي الوسطي 
 ( بتصرف  062ص:الحقيل)قه وقيمه اإلخالص للنفس بالمحافظة على سمعة الشخص وأخال 

 : الوجبات تجاه اآلخرين 

  االسهام في التكافل االجتماعي 
 كر بحسب التوجيه اإلسالمي األمر بالمعروف والنهي عن المن 
  المحافظة على مصالح اآلخرين بما ال يضر مصالحة المستحقة أو المصلحة العامة 
 مساعدة المحتاجين قدر االستطاعة والجهد 
  الحفاظ على حقوق الوالدين واألسرة واألهل واألبناء حسب ما تقرره الشريعة السمحة 
  الجار حسب ما تقرره الشريعة السمحةالحفاظ على حقوق األقارب والعشيرة واألهل و 

 : الوجبات تجاه الوطن 

  احترام وتطبق األنظمة والقوانين 
   الحفاظ على أسرار الوطن وعدم خيانته 
   الحفاظ على أمن الوطن والعمل لذلك 
  حماية الوطن والتضحية من أجله 
  التصدي للشائعات واألكاذيب 
  اإلسهام في رقي وتحضر المجتمع 
  على الممتلكات العامة والخاصة المحافظة 
  المحافظة على المرافق العامة 

ويدخل تحت الواجبات المستحقة على الفرد  لنفس ومجتمع ووطن التحلي باألخالق والقيم اإلسالمية ، 
الصدق ، واألمانة ، والصبر ، واإلخالص ، والعدل، والبعد عن  الغش :  ومنها على سبيل المثال ال الحصر 

 الظلم والكذب والخيانة  والخداع و 
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 ما هو التغيير الثقافي في المجتمع؟ :نتائج السؤال الثاني ومناقشتها

والذي يعتني بالتدليل على كل ما يطرحه الباحث من : اتبع المنهج االستدالليلإلجابة عن هذا السؤال 
ذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند وشواهد وقد عرف هذه الطريقة أنها هي الطريقة التي يقوم فيها الباحث بب أفكار

 .دراسة النصوص بهدف استخراج  مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة
لقد بدأت الثقافة في حياة اإلنسان مع بداية خلقه وبدأ أول عمل جوهري للعقل اإلنساني ، وتكفل المولى 

رأنا وصف الحق تبارك وتعالى للمشهد إننا ق: " عز وجل بتعليم اإلنسان ابتداء وقد ويبن ذلك مالك بن نبي بقوله 
َماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهمأ َعَلى : )لى تسمية األشياء بأسمائها في قوله الذي يدعو فيه عز وجل آدم إ َسأ َوَعلََّم آَدَم األأ

ُؤاَلِء ِإنأ ُكنأُتمأ َصاِدِقيَن  َماِء هََٰ َتَنا َقاُلوا ُسب  * الأَماَلِئَكِة َفَقاَل َأنأِبُئوِني ِبَأسأ ِإنََّك َأنأَت  ۖ  َحاَنَك ََل ِعل َم َلَنا ِإَلا َما َعلام 
فربما أخطأنا فلم ندرك معنى اآلية إال على أنه يصف لنا مشهدًا بسيطًا ؛ ( 12، 13: البقرة( ) الأَعِليُم الأَحِكيمُ 

للعقل اإلنساني واألمر على عكس ذلك تماما، فينبغي أن نرى هنا في تلك الصورة الرمزية أول عمل جوهري 
( 22ص: بن نبي، مالك" )حين يسيطر على األشياء وهو يخلع عليها أسماءها ، األمر الذي لم تستطعه المالئكة

فكان ذلك العمل الجوهري في حياة اإلنسان ، أول تثقيف له وتعليم بمسميات األشياء ، وعند إدراك أسمائها 
 تتضح له كثير من معالمها

ا ان الثقافة تشكل إطارًا وحدويًا للمجتمع يجمع مختلف طبقات المجتمع حيث ويبين مالك بن نبي أيض
الثقافة تشتمل في معناها العام على إطار حياة واحدة ،  يجمع بين طبقات المجتمع جمعًا ، توحد معه : "يقول 

بها ، وما لهذه  بينهما مقتضيات مشتركة ، وهي تهتم بكل طبقة من طبقات المجتمع فيما يناسبها من وظيفة تقوم
ن الثقافة تتدخل في شؤون الفرد وفي بناء المجتمع ، وتعالج القيادة كما الوظيفة من شروط خاصة ؛ وعلى ذلك فإ

 ( . 78، 77ص:  بن نبي ، مالك ") تعالج مشكلة الجماهير 
ن امتالك أفراد المجتمع لثقافة واحدة مهما كان اتساعها ، يساعد على وحدة المجتمع، وتما سكه ، وا 

ويسهل سبل العيش المشترك فيه ، والتفاعل بين أفراده ، مما يحقق المصالح العامة والوظائف الحيوية التي تمكن 
 . االستقرار ومن تحقيق أهدافه من المجتمع 

كما أن الحراك الثقافي في المجتمع له دور بارز في نمو أفراده وسعة أفقهم؛ فاهتمام أبناء المجتمع 
دراكًا لدى بالثقافة يتأث ر بالنشاط الثقافي والحركة العلمية في المجتمع ، فالتفاعل والنشاط الثقافي يخلق وعيًا وا 

أفراد المجتمع ، وهو معيار لمدى ثقافة أفراده وعلى المجتمع أن يوفر وسائل تنشيط الحراك الثقافي في المجتمع ، 
 : ومن هذه الوسائل  ويسعى لنشر الوعي العام والثقافة في أكبر عدد من أفراده ،

 قيام وسائل اإلعالم المختلفة والمؤسسات التربوية بتشجيع الثقافة وزيادة الوعي الثقافي  .0
 تشجيع القادة العلماء والتربويين ألفراد المجتمع على زيادة الوعي الثقافي وتفعيل الحركة الثقافية   .0
 التربوية والمنابر اإلعالمية إتاحة المجال للشباب إلبراز قدراتهم الثقافية عبر المؤسسات .3
 تشجيع أفراد المجتمع على القراءة واإلطالع إذ هي مفتاح العلم والثقافة والتقدم والرقي   .2
  .التشجيع على الكتابة والتأليف والطباعة والنشر .5

التجديدات والتحوالت المخطط لها والتي تحدث في مجموع " ومن يتضح لنا التغيير الثقافي في بأنه   
يم الدينية والروحية واألخالقية واألعراف ، والعادات والتقاليد ، والنظم االجتماعية ، والمعارف العلمية الق

: أحمد " ) بصورها المختلفة المادية والمعنوية واالبتكارات والمخترعات العلمية للمجتمع تواألدبية واإلبداعا
 (.    08طالل ، ص 
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 :عناصر  الثقافة 

( R.Linton)تصنيف رالف لينتون " والتصنيفات وأفضلها وأوسعها انتشارًا هو   ومن أشهر التقسيمات
على مدى اشتراك أفراد المجتمع في السمات الثقافية التي تتضمنها كل الذي قسم الثقافة إلى ثالثة عناصر تعتمد 

 :فئة منها ، وهي 
مع وتمثل المالمح العامة التي وتشمل جميع العناصر التي يشترك فيها أفراد المجت: عموميات الثقافة  .1

تميز شخصية المجتمع مثل الدين والقيم اللغة ، والعادات والتقاليد واألعراف، واألزياء ، والمنازل ، واألنماط 
والعموميات في أي ثقافة هي مصدر وحدة المجتمع وسر قوته ومبعث قدراته . األساسية للعالقات االجتماعية 
هة الصعوبات والتحديات التي تعترضه كما أنها ثمرة للتاريخ المشترك والخبرات على االحتفاظ بشخصيته ومواج

العامة التي اكتسبها أبناء المجتمع أثناء تفاعلهم مع الظروف الجغرافية واالقتصادية والسياسية والدينية المحيطة 
 .(07ص 0220: الحاج ، أحمد")بها 

ليها تتجه جهودهم لنقلها من جيل إلى جيل وعموميات الثقافة في أي مجتمع هي مركز اهتمام ا لتربويين وا 
لى تبسيطها وتجديدها إن لزم األمر   :                                           وتتمثل فائدتها في .، وا 

  تكوين االهتمامات والروابط المشتركة بين أفراد المجتمع. 
  توحيد النمط الثقافي في المجتمع. 
 اليب تفكير أفراد المجتمع تؤدي إلى تقارب أس. 
  توحد اتجاهات أفراد المجتمع  في الحياة. 
   تؤدي إلى التماسك االجتماعي ، بإكسابهم الروح الجماعية. 

وهي العناصر الثقافية التي تشترك فيها مجموعة معينة أو قطاع معين من : خصوصيات الثقافة  .2
راد معينين دون غيرهم في المجتمع مثل مجموعة المهنيين أفراد المجتمع ، أي أنها العناصر التي تحكم سلوك أف

، أو األطباء ، أو العسكريين ، أو المهندسين أو غيرهم ، فهي بذلك تشكل العادات والتقاليد واألدوار المختلفة 
وقد ترتبط الخصوصيات بالطبقة . المختصة بمناشط اجتماعية حددها المجتمع في تقسيمه للعمل بين أفراده

 . اعية ألفراد المجتمع ، فالطبقة الراقية لها عاداتها وسلوكياتها التي تميزها عن ما دونها من الطبقات االجتم
ومثلما تستمد العموميات مقاوماتها من ظروف التاريخ المشترك للمجتمع  تستمد الخصوصيات مقوماتها 

مجموعة أو طبقة أو المهنة بخصائص  من ظروف التاريخ المشترك للمجموعة أو الطبقة ، وال ينفى اشتراك أفراد
معينة عدم اشتراكهم مع باقي أفراد المجتمع في العموميات ، فجميع أفراد المجموعات أو المهن أو الطبقات 

 .يشتركون في عموميات الثقافة
وهي العناصر الثقافية الطارئة على المجتمع و التي التنتمي إلي العموميات فال : البدائل والمتغيرات  .3

ون مشتركة بين جميع األفراد وال تنتمي إلي الخصوصيات فال تكون مشتركة  بين أفراد طبقة أو مهنة أو تك
عناصر دخيلة أو جديدة على " مجموعة ، ولكنها عناصر تطرأ على المجتمع حديثًا ، حيث يعرفها الدخيل بأنها 

سفر واالتصال الثقافي بالثقافات األخرى المجتمع نتيجة االقتباس من ثقافات أخرى وذلك عن طريق االحتكاك وال
، وهذه المتغيرات أو البدائل تكون قليلة في المجتمعات ( 77ص: وعبد الهادي ، نبيل -الدخيل ، محمد "  )

البسيطة غير المعقدة وتكثر كلما تعقدت الحياة في المجتمعات وتقدمت وتحضرت ، وسهل احتكاكها بثقافات 
 .المجتمعات األخرى 
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لمتغيرات والبدائل بالقلق واالضطراب ، كما تواجه بالمقاومة من أفراد المجتمع إلى أن تتالشى وتتسم ا
وتموت ، أو تتمكن من البقاء وتصبح إما ضمن العموميات إذا تبناها جميع أفراد المجتمع أو ضمن 

. " ر النامية في الثقافةالخصوصيات إذا تبناها أفراد مجموعة معينة أو مهنة أو طبقة ،  وبذلك فهي تمثل العناص
الثقافية ويتوقف ازدياد البدائل الثقافية في ثقافة معينة  -المتغيرات-فة الحديثة تمتاز بكثرة البدائل وعمومًا فإن الثقا

 . على مدى احتكاكها الثقافي بغيرها من الثقافات
قال عناصر ثقافية من ثقافة ولكن يجب أن نعي أن انت. وازدياد عدد البدائل يشير عادة إلى حيوية الثقافة

ي بالضرورة إلى التقدم ، بل على العكس   قد تؤدي إلى تفسخ ثقافة المجتمع وتحللها ، لذلك إلى أخرى ال تؤد
 311ص: الخطيب ، محمد شحاته ) "يجب أن يكون النقل وفق معايير وشروط تحددها طبيعة المجتمع وحاجاته

. ) 

حساب المتوسط الحسابي لعبارات محاور  تم  فقد (  رابع والخامسالثالث وال)وإلجابة أسئلة الدراسة 
 : االستبانة والمتوسط العام لكل محور والمتوسط العام لكامل االستبانة وكانت النتائج كما يلي 

 2.218= متوسط المحور األول  
 3.819= متوسط المحور الثاني 
  2,111= متوسط المحور الثالث 
 2.11211= ستبانة المتوسط العام للكامل اال

 لك يوضح ذ( 1)والجدول رقم  
 (3)جدول رقم 

 المتوسط الحسابي لعبارات محاور االستبانة والمتوسط العام لكل محور والمتوسط العام لكامل االستبانة
 المحور األول المحور الثاني المحور الثالث

 االنحراف 
 المعياري

 رقم العبارة المتوسط
 االنحراف 
 المعياري

توسطالم  
رقم 
 العبارة

 االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
رقم 
 العبارة

1.172 2.979 93 1.818 2.198 21 1.199 2.892 3 
1.177 2.918 92 1.921 3.919 29 1.927 2.879 2 
1.998 2.919 91 1.991 2.922 27 1.182 2.879 1 
1.133 2.18 99 1.891 3.89 28 1.199 2.918 9 
1.913 2.189 91 1.199 2.999 29 1.993 2.99 1 
1.911 2.179 99 1.993 2.789 11 1.711 2.188 9 
1.922 2.189 97 1.932 2.919 13 1.193 2.732 7 
1.997 2.192 98 1.911 2.112 12 1.113 2.819 8 
1.917 2.192 99 1.191 2.732 11 1.929 2.821 9 
1.993 2.118 11 1.819 3.7 19 1.993 2.812 31 
1.991 3.178 13 1.879 3.779 11 1.289 2.93 33 
1.721 3.19 12 1.881.  3.789 19 1.127 2.789 32 
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 المحور األول المحور الثاني المحور الثالث
 االنحراف 
 المعياري

 رقم العبارة المتوسط
 االنحراف 
 المعياري

توسطالم  
رقم 
 العبارة

 االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
رقم 
 العبارة

1.971 3.192 11 1.781 3.91 17 1.198 2.818 31 
1.721 3.939 19 1.811 3.728 18 1.899 3.792 39 
1.719 3.912 11 1.791 3.19 19 1.889 3.999 31 
1.721 3.119 19 1.812 3.992 91 1.911 2.732 39 
1.799 3.19 17 === === === 1.973 3.988 37 
1.739 3.199 18 === === === 1.813 3.93 38 
1.722 3.192 19 === === === 1.719 3.939 39 
1.811 3.91 91 === === === 1.892 3.799 21 
=== === === === === === 1.899 3.889 23 
=== === === === === === 1.722 3.97 22 
=== === === === === === 1.881 3.919 21 
=== === === === === === 1.818 3.81 29 

2.111 === 3.819 === 2.218 
 المتوسط
العام 
 للمحور

 المتوسط العام   23332333
 

نجد أنه ذو داللة متوسطة حيث تتراوح قيمته ما بين  0.23033= ومن المتوسط العام لالستبانة و قيمته 
وهذ يدل على هناك داللة متوسطة القيمة على المواطنة لدى الشباب ، وسيناقش ( 2.11إلى  3.97من ) 

   .مة محاور االستبانة ودالالتهاالباحث في األسطر القاد

ما هو وضوح مفهوم المواطنة لدى الشباب؟: نتائج السؤال الثالث ومناقشتها  

مواطنة لدى إجابات أفراد العينة على المحور األول الخاص بمفهوم ال( 9)تظهر بيانات الجدول رقم 
 .الشباب  

 
 (                           4)جدول رقم 

جابات أفراد العينة على المحور األول الخاص بمفهوم المواطنة ابية واالنحرافات المعيارية إلالمتوسطات الحس

 (033=ن) لدى الشباب
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 م
 العــبارة

 المتوسط % ال % محايد % نعم
 الحسابي 

االنحراف 
مفهوم المواطنة لدى : المحور األول  ترتيب المعياري 

 الشباب

لدينه و وطنه  يجب أن يتجه والء الفرد 1
 1 1.199 2.892 2 9 7 36 91 455 .و مجتمعه 

يجب أن يكون الفرد أحد دعائم األمن  2
 9 1.927 2.879 4 18 5 27 91 455 .واألمان 

يجب نبذ أي دعوى تؤدي إلى اإلخالل  3
 1 1.182 2.879 2 9 9 45 89 446 .بالوطن 

من أهم مبادئ الوطنية خدمة الوطن و  4
 2 1.199 2.918 2 9 5 27 93 464 .رقيه اإلسهام في 

يهدد االتجاه إلى العنف واإلخالل  5
 31 1.993 2.99 9 45 18 90 73 365 .باألمن مصالح الوطن واستقراره 

يشعر الفرد بالغضب عند توجيه االنتقاد  6
 39 1.711 2.188 13 63 16 80 71 357 .إلى المبادئ والمسلمات الوطنية 

7 
ي الدفاع عن الوطن في يسهم الفرد ف

مواجهة االعتداء الخارجي كمبدأ من 
 .مبادئ الوطنية 

392 78 72 14 36 7 2.732 1.193 33 

التقييد باألنظمة والتشريعات الوطنية  8
 9 1.113 2.819 0 0 14 72 86 428 .دليل على حسن المواطنة  

يؤكد ابتعاد الفرد عن مواطن الشبهات  9
 8 1.929 2.812 2 9 14 72 84 419 .مواطنة واإلشاعات على حسن ال

10 
يؤكد إعالء المصلحة العامَّة وتقديم 

مصلحة الوطن على المواطنة الصالحة 
. 

410 82 81 16 9 2 2.812 1.993 9 

المحافظة على الممتلكات والمكتسبات  11
 3 1.289 2.93 0 0 9 45 91 455 .العامَّة دليل على حسن المواطنة 

12 
الجهات األمنية في الكشف عن مساعدة 

التستر والفساد دليل على المواطنة 
 .الصالحة 

419 84 54 11 27 5 2.789 1.127 31 

يجب طاعة والة األمر في كل أمر غير  13
 7 1.198 2.818 0 0 16 81 84 419 .مخالف للثابت من التشريع اإلسالمي 

تعتبر الوطنية شعور يصعب تصديقه  14
 21 1.899 3.792 30 140 20 99 50 261 .العالميةفي ظل الثقافة 

زيادة االنتماء للوطن تعني التعصب  15
 31 1.889 3.999 38 194 22 108 40 198 والتقوقع 

 32 1.911 2.732 31 158 29 144 40 198زيادة االنتماء للوطن تتنافى مع الثقافة  16


