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 :المستخلص

لث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنةة جاةا    هدف البحث: معرفة مدى قيام طالب ثا

وجاةةا  الةةوطل    وجاةةا  المنيمةةيل ايةةر المسةة ميل   وجاةةا  المةةواطنيل والمنيمةةيل المسةة ميل   أنفسةة،  

واستخدم المن،ج الوصفي المسحي  وجكون ماتمع البحث مل جميع الطةالب السةعويييل فةي ال ة      

الحكومية في مدينةة الريةاض التابعةة لةو ار        الن،ارية   مة الثالث الثانوي في المدارس الثانوية العا

 )%10(واختيرت العينة بالطرينة الطبنية العشوائية بنسبة  ( طالبًا 8381التربية والتع ي  وعديه  )

والةيي    ( طالبًا  واسةتخدم منيةاس المواقة  أياً  ل بحةث     864مل الماتمع األص ي أي ما ماموعه )

 وكانت أبر  النتائج هي: ج  بناؤ  ل،يا الغرض 

 /طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ينومون بواجبات المواطنة ب ور  عامة.1

وجاةا     /طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ينومون بواجبات المواطنة التف ي ية جاةا  أنفسة،    2

 وجاا  الوطل.  وجاا  المواطنيل والمنيميل المس ميل   المنيميل اير المس ميل 

/جاء جرجيب محاور الواجبات حسب قيام طالب ثالث ثانوي ب،ا كالتالي: األول: واجبات المواطنة 3

جاا  النفس  الثاني: واجبات المواطنة جاا  المنيميل اير المس ميل  الثالث: واجبةات المواطنةة جاةا     

 المواطنيل والمنيميل المس ميل  الرابع: واجبات المواطنة جاا  الوطل.

   التوصيات ما ي ي: وكانت أبر

إعاي  صيااة ماي  التربية الوطنية بحيث جركز موضوعاج،ا ع ى إكساب الطالب م،ارات النيام  -1

 بواجبات المواطنة في جوانب،ا المخت فة.

 والعمل ع ى إ الت،ا.  البحث عل األسباب التي أيت إلى جن ير الطالب في بعض الواجبات  -2

  وجشخيص الخ ل لدي،    اب لمعرفة موقف،  مل واجبات المواطنة فتح قنوات الحوار مع الشب -3

 والعمل ع ى عالجه.

ع ى العام يل في المؤسسة التع يمية أن يعو يوره  في إكساب الطالب م،ارات النيام بواجبات  -4

 وخاصة ما يتع ق بالندو  ال الحة.  المواطنة 

ب ل نيام بواجبات المواطنة في جوانب،ا اجحاي مؤسسات الماتمع في العمل ع ى جحفيز الطال -5

 المخت فة.

 المقدمة:

 في جنمو أن ينبغي  وليا وماتمعه وبيئته بدولته الفري جربط اجتماعية قضية المواطنة إن

 ذلك يبر  ع ى وبناًء   كيانه  جزءا مل ج بح حتى وجدانه في وجتعمق س وكه في وجتاسد  معارفه

 يبر  كما  الماتمع  أفراي إلى بكل مكوناجه الثنافي التراث لننل الماتمع أيا  باعتبارها التربية يور

)عيوري   المواطنة قي  ع ى النشء جربية جتولى م،مة االجتماعية ل تنشئة كمؤسسة المدرسة يور

2005 :3.) 

ة وحرية   وجنط ق المواطنة في الماتمع المس   مل احترام المبايئ اإلسالمية والني  األخالقية 

وف،  ثنافات اآلخريل فةي    إلى جانب جمكيل المواطنيل مل ف،  أنفس،  وباليه    التعبير عل الرأي 

(   كما ج،دف المواطنة إلى جحنيق انتماء المةواطل  22: 2005  الماتمع اليي يعيشون فيه )الحامد 

الشةةعور بالعةةدل وجفاع ةةه إياابيةةًا مةةع مواطنيةةه والنةةدر  ع ةةى المشةةاركة الفاع ةةة و     ووالئةةه لموطنةةه 

 (.1: 2010  وارجفاع الروح الوطنية لديه )قرواني   واإلن اف 

 الناشةئة  قةدرات  جحسةل  أن التربويةة ومن،ةا المةدارس الثانويةة     المؤسسةات  وبالتةالي فة ن ع ةى   

 الفرييةة  فالفاع يةة   اليأس  جعرف ال التي والعزيمة والعطاء الوالء أساس،ا قي  قويمة جربية بتربيت، 

 واليوي والعطاء بني  العمل وثينا ارجباطا مرجبطة المسئولة والمواطنة  جربوية مستدامة  ةسياس نتاج
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 وال  الحياجيةة   الوقائع حيز إلى ويننل النول الشعار يترج  فعل بال ل،ا معنى وال الوطل حياض عل

 وهةي   جةه  ذا بتحنيق وينوم االنتماء في يشبع حاجاجه حتى المواطنة م،ارات يكتسب منا الفري يزال

 .(3: 2008  معيل)الشري   حد عند جتوق  ال اير مستنر  مستمر  نامية جراكمية عم ية

حيةث إن،ة  يمث ةون أهة  قطاعةات        ويعد الشباب الثرو  الحنينية ل ماتمةع إذا أحسةل اسةتثمار     

 وع ةى قةدر مةا     الماتمع إلى جانب كون،  شريحة اجتماعية جشغل وضعًا متميةزًا فةي بنيةة الماتمةع     

يتاح ل شباب مل فرص لتنمية مع وماج،  وخبراج،  وقدراج،  جتةاح الفرصةة ل ماتمةع لتحنيةق التنميةة      

 المرجو  في مخت   المااالت. 

 وهي مل  السعويية  العربية بالمم كة التع يمي الس   في الثالثة الح نة الثانوية المرح ة وجمثل

المرح ةة والتي جحةت  أهميةة     هةي   في ل،  حدثج التي التغيرات بسبب النشء حيا  في المراحل أخطر

  جنمية المواطنة لطالب المرح ة الثانوية خ وصًا في ظل جعرض ال،وية الثنافية لتداعيات العولمةة  

(2004  وهو ما أشارت إليه يراسة )المحروقي 
 

والتي جؤكد ع ي يور التربية في مواج،ة جداعيات 

 ت إلي رؤيةة جربويةة لمواج،ةة التةداعيات السة بية ل عولمةة       حيث جوص   العولمة ع ي ال،وية الثنافية 

أيضةا   ((20062006  جؤكةد يراسةة )خضةر      كمةا  التي جس،  في جطوير ال،وية الثنافيةة العربيةة اإلسةالمية   

ع ي أهمية جدعي  قدر  التربيةة العربيةة فةي سةعي،ا لتةرمي  الت ةدع الةيي أصةاب عم يةة بنةاء ال،ويةة            

 ة ل عولمة وخاصة الثنافية من،ا. النومية إ اء الضغوط المتراكب

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

  إن ماتمعنا العربي واإلسالمي أحوج ما يكون لدع  الني  التي جدعو إلةى التماسةك والةوالء    

خاصة في ظةل ج ةك المرح ةة مةل الفوضةى فةي الن ةام          والتفاني مل أجل وحدجه   واالنتماء ل وطل 

الفتةر  الحاليةة والتةي أيت إلةى حةدوث جغيةرات سياسةية واقت ةايية         العالمي والتي يعيش،ا العةال  فةي   

كبير  جمث ت في ظ،ور ن ام عالمي جديد ج اغ قواعد  عةل طريةق بعةض الةدول مةل منط ةق النةو         

وجوج،ه نحو جحنيق م الح،ا الشخ ةية ضةاربًة عةرض الحةائط بكةل األعةراف والنةوانيل مسةتغ ة         

ع جديد مل شأنه أن يعيةد صةيااة الخريطةة العالميةة وفةق      النو  العسكرية واالقت ايية في فرض واق

: 2005  أهوائ،ا وم الح،ا بغةض الن ةر عةل م ةالح الةدول األخةرى أو حنةوا شةعوب،ا )حسةيل          

3.) 

يامةع بةيل     األمر اليي يتط ب أن ج،يئ المدرسةة لطالب،ةا محتةوى ثنافيةا ومعرفيةا متكةامال       

بحيةث يةةؤيي كةل ذلةك فةي الن،ايةة إلةى أن ي ةةبح         وبةيل األصةالة والمعاصةر       الن ريةة والتطبيةق   

 الطالب أشد ما يكون ارجباط،  وجع ن،  بثنافت،  العربية اإلسالمية وقيم،  الوطنية.

وهنا ن ل إلى مشك ة الدراسة الحالية والتي جدور حول السؤال التالي: ما واقع قيةام طةالب   

 ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة. 

 مل هيا السؤال األسئ ة التالية:ويتفرع 

 /ما واقع قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة جاا  أنفس، .1س

/ما واقع قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة جاا  المواطنيل 2س

 والمنيميل المس ميل

بواجبات المواطنة جاا  المنيميل اير /ما واقع قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض 3س

 المس ميل.

 /ما واقع قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة جاا  الوطل. 4س
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 أهداف الدراسة:

  ج،دف إلى التعرف ع ى واقع قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة 

 وذلك مل خالل:

 ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة جاا  أنفس، . /معرفة واقع قيام طالب 1

/معرفة واقع قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة جاا  المواطنيل 2

 والمنيميل المس ميل

/معرفة واقع قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة جاا  المنيميل اير 3

 المس ميل.

 معرفة واقع قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة جاا  الوطل./4

 أهمية الدراسة:

/جت خص أهمية هيا الدراسة أن قضية واجبات المواطنة جعتبر مل أه  النضايا الم حة والتي ينبغي 1

 خاصة في ع ر العولمة.  التطرا ل،ا ومناقشت،ا وجأصي ،ا جأصياًل شرعيًا 

قد جفيد نتائج هي  الدراسة المسؤوليل في المم كة العربية السعويية عند الشروع في جطوير /كما 2

 أو اإلعداي ل حمالت التوعوية.  مناهج التع ي  

/كما جنط ق أهمية الدراسة مل أهمية المرح ة الثانوية التي جعد ننطة انطالا وإس،ام في الماتمع 3

ء األمة وجطورها مل ج،ة أخرى ويائمًا ما جسعى التحديات مل ج،ة وفتر  شباب يعتمد ع ي،  في بنا

 المخت فة إلى است،داف جوانب الوالء والمواطنة لدي، .

لما جتمتع به مل طبيعة خاصة مل حيث سل الطالب   /أيضًا جنبع أهمية المرح ة الثانوية 4

 وخ ائص نموه  التي مل أهم،ا جطور النمو المعرفي والعن ي.

سةةة مةةدراء المةةدارس والمع مةةيل وأوليةةاء أمةةور الطةةالب لتعزيةةز قةةي  المواطنةةة لةةدى    /قةةد جفيةةد الدرا5

 الطالب.

 منهج الدراسة:

اليي عرفه   استخدم الباحث المن،ج الوصفي   لتحنيق أهداف البحث ولإلجابة عل أسئ ته 

 وي،ت  بوصف،ًا وصفًا  ( بأنه "يراسة ال اهر  كما جوجد في الواقع 247هـ: 1424  )عبيدات 

 ويعبر عن،ا جعبيرًا كيفيًا أو جعبيرًا كميًا.   يقينًا 

 مصطلحات الدراسة:

المواطنة مأخوذ  في ال غة العربية مل الوطل وهو"المنزل جني  به وهو موطل اإلنسان 

جوطل الب د: اجخي  وطنا وجمع الوطل   وطل الب د: اجخي  وطنا   وطل يطل وطنا: أقام به   ومح ه 

والَمَواِطل   وجوطنت نفسه ع ى األمر: حم ت ع يه   مة اإلنسان ولد فيه أو ل  يولد أوطان: منزل إقا

( المواطنة 165م: 2006  (  وقد عرف )قاس  342:  9ج   2003  جمع موطل" )ابل من ور 

وماموعة الم،ارات والعايات والس وكيات الال مة ل مواطنة   بأن،ا: "من ومة الني  واالجااهات 

القة حنوقية بيل الفري والماتمع والدولة. وباعتبارها العضوية الديمنراطية الواعية باعتبارها ع

 الفعالة والمسئولة في حيا  الماتمع" . 

وهي عالقة بيل فري ويولة كما يحديها قانون ج ك الدولة وبما جتضمنه ج ك العالقة مل 

  ي احب،ا مل مسؤوليات  والمواطنة جدل ضمنًا ع ى مرجبة مل الحرية مع ما  واجبات وحنوا 

 (.27: 2011  وهي ع ى وجه العموم جسبغ ع ى المواطنة حنوقًا سياسية" )الحسبان 
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 الدراسات السابقة:

هـ( والتي هدفت إلى التعرف ع ى واقع الشعور باالنتماء إلى 1420  يراسة )العيسى 

المدارس الحكومية  الوطل والماتمع لدى طالب ال   الثالث مل المرح ة الثانوية العامة في

والفروا في يرجات الشعور باالنتماء ل وطل والماتمع بيل الط بة وفق  بمدينة الرياض 

والمستوى االقت ايي   والمستوى التع يمي لألم   والمستوى التع يمي لألب   متغيرات)التخ ص 

ى إس،ام كما است،دفت التعرف ع ى مد  والتعرض لبعض وسائط االحتكاك الثنافي(   لألسر  

المدرسة في جعميق الشعور بانتماء الطالب لوطن،  وماتمع،  مل وج،ة ن ر مع مي المدارس 

والتعرف ع ى الفروا في وج،ات ن ر هؤالء المع ميل   الثانوية العامة الحكومة بمدينة الرياض 

)نوع نحو مدى إس،ام المدرسة في جعميق الشعور بانتماء الطالب لوطن،  وماتمع،  وفق متغيرات

والتعرف ع ى أه  المعوقات التي قد جحد مل   ويرجة المؤهل(   والانسية   والخبر    المؤهل 

واستخدم المن،ج الوصفي   قيام المدرسة بدورها في هيا الخ وص مل وج،ة ن ر هؤالء المع ميل 

ل الطالب كما قام ب عداي منياس لالنتماء الوطني والماتمعي طبق ع ى عينة الدراسة م  التح ي ي 

كيلك قام الباحث ب عداي استبانة طبنت ع ى عينة الدراسة مل المع ميل ب غ   طالبًا( 746ب غ عديه )

وكانت أبر  النتائج هي: ب غت النسبة المئوية التي ح ل ع ي،ا الطالب في   مع مًا( 172عديه )

طالب في منياس ب غت النسبة المئوية التي ح ل ع ي،ا ال  %( 83.32منياس االنتماء ل وطل)

عدم وجوي فروا ذات ياللة إح ائية بيل الطالب في االنتماء   %( 77.20االنتماء ل ماتمع)

ب غت النسبة المئوية إلس،ام المدرسة في جعميق الشعور باالنتماء   ل وطل باختالف التخ ص 

 %(.70ل وطل والماتمع لدى الطالب مل وج،ة ن ر المع ميل)

(2003يراسة جون )
 

Gwon ست،دفت الدراسة التعرف ع ى سياسة وج،يئة الحكومة ا

الكورية لمواج،ة جحديات عال  معول  وكيفية الترويج إلحساس ال،وية الوطنية الكورية واست،دفت 

واستخدمت الدراسة المن،ج الوصفي   التعرف ع ى مدى جأثير العولمة ع ى ال،وية الوطنية 

وجوص ت الدراسة إلى عد  نتائج   ب ال غة اإلنا يزية التح ي ي وذلك لتح يل المحتوى الثنافي لكت

من،ا: أن حركة عولمة كوريا والتي ظ،رت في كتب لغة الدراسة )اإلنا يزية( يمكل أن جؤيى إلى 

م اإلنا يزية جمكل مل ف،  الثنافة 1995إصالحات جع ي    ظ،ور هوية وطنية كورية جديد  

وا العالمية أيت إلى الحماس نحو جع ي  ال غة اإلنا يزية ظ،ور ال غة اإلنا يزية في الس  العالمية 

جوجد بعض االقتراحات لمخططي ال غة والُكتاب المن،اييل في كوريا ج،دف إلى  ياي    في كوريا 

 وعى الثنافة ضمل سياا جع ي  ال غة األجنبية.

Joel Westheimer & Joseph   (2004 )وجو ي  كاهل   يراسة جويل ويستمر 

نة ال الحة واالختيار السياسي ومعرفة األهداف وقد هدفت ج ك الدراسة إلى: التعرف ع ى المواط

وكيفية قيام المواطل بعم يات االختيار السياسي. وقد جوص ت   كيفية إعداي وجربية المواطل ال الح 

المسئولية جنمية   الدراسة إلى نتائج ومن،ا: ضرور  جحديد الني  الديمنراطية وجنميت،ا لدى الطالب 

  ياي  المشاركة في األعمال الوطنية في الماتمع المح ي.  لدى المواطنيل 

إلى جعرف األبعاي المخت فة لتع ي  المواطنة مل خالل  (Sim 2005)كما سعت يراسة سي  

منرر الدراسات االجتماعية بالمدارس الثانوية في سنغافور  ع ى اعتبار أن الدراسات االجتماعية 

وجحديد أيوار المع ميل فى جنمية قي    أساسية لتع ي  المواطنة في سياا التربية الوطنية هي وسي ة 

وجوص ت نتائج الدراسة أن أيوار المع     المواطنة لدى الطالب مل خالل جدريس هيا المنرر 

ى لي بحوا مواطنيل مستنيريل لدي،  الندر  ع   جتمثل في التأكيد ع ى جنمية التفكير لدى الطالب 

وأن   واالنتماء والثنافة المشتركة وايرها مل قي  المواطنة   جحمل المسئولية والتعاون والمشاركة 

 يكون المع   قاير ع ى جوعية الطالب ب،ي  الني  خاصة ع ى المستوييل المعرفي والوجداني.

هـ( جحديد اجااهات طالب المرح ة الثانوية نحو 1426  يراسة)ال بيح است،دفت و
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وقد طبنت   واألسر (   والمدرسة   وعالقة ذلك ببعض المؤسسات االجتماعية)المساد   نة المواط

طالب( 104وب غ حا  العينة)  الدراسة ع ى طالب المستوى الثالث في إحدى ثانويات الرياض 

وقد أعد الباحث استبانة اشتم ت ع ى عدي   في النس  الشرعي  37و  في النس  الطبيعي  67من، 

ومنياس عل مدى   ومنياس واجبات المواطل   اييس واألسئ ة هي:منياس حنوا المواطل مل المن

وماموعة أسئ ة عل الحنوا   جناول حنوا المواطل وواجباجه في األسر  والمدرسة والمساد 

% يدركون حنوا المواطنة 80والواجبات والرضا عل النيام ب،ا  وكانت أبر  النتائج هي: أن

أن نسبة رضا أفراي   مل أفراي العينة راضيل عل أيائ،  في الواجبات   %89.8أن   وواجباج،ا 

أن لدى الطالب مواطنة عالية وال سيما في   %( 55‚3العينة عمَّا ح  وا ع يه مل حنوا كانت)

 الشعور بالواجب وإيراكه.

بينما سعت يراسة وارويك
 

(Warwick 2007)  إلى التعرف ع ى مستوى التزام المدارس

مل خالل التعرف ع ى الممارسات   تدائية في انا ترا بتحنيق المباير  الوطنية لتربية المواطنة االب

وفى كافة الخدمات المندمة   وفى ممارسة األنشطة الطالبية   المتبعة في جنفيي المناهج الدراسية 

اصة قي  حب وأسفرت نتائج الدراسة عل امتالك التالميي قي  المواطنة خ  لدع  جنفيي المباير  

وأوصت الدراسة   والماتمع األكبر الييل يعيشون فيه   واالنتماء ل بيئة المح ية   مساعد  اآلخريل 

واالستماع   بتوفير أيلة المباير  الوطنية كمدخل استشاري لتحنيق جربية المواطنة في المدارس 

مع ميل ول نيايات المدرسية ع ى وجوفير األعداي والتدريب المناسب ل   آلراء التالميي في هيا الشأن 

 آليات جنفيي المباير  الوطنية لتربية المواطنة في المدارس االبتدائية.

 المدرسية اإليار  ممارسة م( يراسة هدفت إلى معرفة يرجة2008نفيت ري  الشري  )

المع مات  و الطالبات مل وج،ة ن ر الثانوية المرح ة لدى طالبات الوطنية جنمية لدورها في

 لامع كأيا  استبانة ج مي  ج  كما  التح ي ي  المسحي الوصفي المن،ج استخدام المندسة ج  بالعاصمة

 المرح ة وطالبات مع مات ع ى طبنت  فنر   وثالثون خمس مل جكونت  والمع ومات  البيانات

 (104المع مات ) عدي وب غ ( عينة500األص ي ) الدراسة ماتمع وب غ المندسة بالعاصمة الثانوية

  – الرسول الدينية )محبة الاوانب بعض ( وجوص ت إلى النتائج التالية: أن39والطالبات )

 جحنن،ا التي نواجج أفضل والس وكيات( مل – الشرعية المخالفات عل والبعد – اإلسالمية واآلياب

 نةالمواط إلى ل وصول الماتمع مؤسسات جميع بيل ارجباطيه عالقة وجوي  اإليار  المدرسية 

 الايد الف،  الن واألمني الديني الاانب ع ى ركزت التي الدراسات بعض مع اجفنت كما .المط وبة

 .جيد  مواطنة سيخ ق الحني  اإلسالمي ل ديل

 م( يراسة هدفت إلى جحديد األيوار التي يمكل أن يمارس،ا مع  2008وأجرى باو ير )

  جد   بمحاف ة الثانوية المرح ة طالب لبناء لدىا الوطني الحوار قدرات جنمية في اإلسالمية التربية

 وأثناء  الدرس جنفيي قبل المع   لدور التالية بالنسبة والتوصيات النتائج أه  عل الدراسة أسفرت وقد

 الدرس جنفيي بعد األيوار العينة ع ى موافنة جاءت بينما كبير  بدرجة الدراسة عينة موافنة جاءت

  .الوطني الحوار قدرات لتنمية بأيوار  اإلسالمية التربية مع   قيام متوسطة إمكانية بدرجة

 هـ(بدراسة هدفت إلى جحديد األيوار التي يمكل أن يمارس،ا مع  1430وقام الش،ري )

وقد جوص ت إلى عد  نتائج أبر ها أن   الثانوية في مواج،ة التحديات الثنافية ل عولمة  المرح ة

جيويب الشخ ية المس مة وضياع معالم،ا مل خالل إشاعة العولمة جست،دف بالدرجة األولى 

وجعمي  النموذج الغربي. أن المع   يعد ركل فاعل مل أركان العم ية التربوية والتع يمية في مواج،ة 

 والتعامل مع،ا بكل كفاء  واقتدار.  التحديات المستنب ية 

(Peterson & Knawels 2009) وهدفت يراسة بيترسون وكنوي ز
 

التعرف ع ى إلى 

ومدى مساهمة   إيراك الطالب المع ميل المتخ  يل في جربية المواطنة لمف،وم المواطنة النشطة 

وطبنت أيا  االستبانة   واستخدمت الدراسة المن،ج الوصفي   مؤسسات إعداي المع   في جحنيق ذلك 
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طالب مع    149ب غت   ع ى عينة مل الطالب المع ميل في مؤسسات إعداي المع   في انا ترا 

وجوص ت الدراسة إلى ماموعة مل النتائج مل أهم،ا أن   مؤسسة إلعداي المع    12يدرسون في 

وأن األنشطة المت  ة بالمواطنة   الطالب المع ميل ال يدركون مف،وم المواطنة النشطة أو الفعالة 

وأوصت   اتمع المدرسي النشطة ل،ا يورًا هامًا في جوفير العديد مل األنشطة التربوية ياخل الم

الدراسة بتطوير المناهج الدراسية بحيث جشتمل ع ى الحوار ومناقشة النضايا المرجبطة بالمواطنة 

 وجحنيق اإلعداي الفعال ل مع   في هيا الماال.  النشطة 

بتنيي  جربية المواطنة في التع ي  الثانوي في انا ترا مل  (Son 2010)وقامت يراسة سون 

واستخدمت أياجيل هما:   واستعانت الدراسة بالمن،ج الوصفي   مع ميل والطالب وج،ة ن ر ال

وجوص ت الدراسة   مدرسة  18االستبانة والمناب ة التي طبنتا ع ى عينة مل المع ميل والطالب في 

إلى ماموعة مل النتائج مل أبر ها أن الطرينة التي يكتسب الطالب مل خالل،ا قي  المواطنة جؤثر 

حيث جريي الطالب في استخدام طرا   يار األساليب المناسبة لتني  المواطنة لدى الطالب في اخت

كما أشارت النتائج   مخت فة لتنيي  المواطنة لدي،  ألن هي  الطرا ليس ل،ا ص ة بالمحتوى الدراسي 

إلى إلى أن اجااهات الطالب نحو المواطنة جتوق  ع ى نوعية المع   ألنه هو اليي يوجه الطالب 

وفى ضوء النتائج أوصت الدراسة بماموعة مل   المفاهي  والني  التي جس،  في جربية المواطنة 

 المنترحات ل ن،وض بواقع جربية المواطنة في المدارس الثانوية.

هـ(بدراسة هدفت إلى التعرف ع ى يور مع   التربية الوطنية في 1431وقام النحطاني )

واستخدم الباحث المن،ج الوصفي   مرح ة الثانوية بمنطنة ناران جعزيز األمل الفكري لدى طالب ال

( مل مع مي المرح ة الثانوية والمشرفيل التربوييل 174وقد جكونت عينة الدراسة مل )  التح ي ي 

يتيح   وقد جوص ت إلى أن المع   يوظ  محتوى المنرر بما يعز  األمل الفكري   بمنطنة ناران 

 ويحاول جعديل المنحرف من،ا.   اوية ل نناش وطرح األفكار المع   ل طالب فرصا متس

( الكش  عل إيراك مع مي الدراسات Mhlauli 2011وحاولت يراسة )م، ي ى

خاصة بعد ظ،ور العولمة والتحديات العالمية التي   االجتماعية لمفاهي  المواطنة في بوجسوانا 

رئيسية ل دولة النومية مثل السياي  جواجه مف،وم المواطنة والتي ج،دي بتنويض الخ ائص ال

واالستناللية والديمنراطية. ليا كان الغرض الرئيسي مل هي  الدراسة استكشاف ج ورات وجاارب 

مع مي الدراسات االجتماعية في ماال المواطنة مل خالل جدريس الدراسات االجتماعية في 

البيانات. وكشفت الدراسة أن مع مي واستخدمت الدراسة أساليب نوعية لامع   المدارس االبتدائية 

الدراسات االجتماعية لدي،  ج ورات حول المواطنة بطرا متعدي . وأن النتائج جؤيي إلى استنتاج 

وال جوجد خطة   مفاي  أن التربية ع ى المواطنة في بوجسوانا جعتمد ع ى وج،ات ن ر متعدي  

احل التع يمية. ليا أوصت الدراسة بأهمية ليا ف ن جع يم،ا متفاوت ما بيل المر  واضحة لتع يم،ا 

إعداي المع   في ماال التربية ع ى المواطنة حتى يتمكل مل النيام بتحنيق التط عات الوطنية مل 

 الوئام االجتماعي والوحد  وبناء األمة.

(:2012يراسة الشاماني )
 

هدفت إلى التعرف ع ى يور أعضاء هيئة التدريس باامعة 

  واستخدم الباحث استبانة ل ح ول ع ى البيانات   المواطنة لدى طالب،   طيبة في جعزيز قي 

وجكون ماتمع الدراسة مل جميع أعضاء هيئة التدريس في ك يتي التربية والع وم وب غ عديه  

( وقد جوص ت الدراسة إلى أن جنديرات 139استااب من،  )  ( عضوًا وعضو  هيئة جدريس 207(

مارسة يوه  في جعزيز قي  المواطنة لدى طالب،  جاءت بدرجة كبير  أعضاء هيئة التدريس في م

وجبيل   ع ى بعدي قيمة االنتماء واحترام النوانيل بينما جاءت متوسطة ع ى بعد الرمو  الوطنية 

عدم وجوي فروا ذات ياللة إح ائية جعزى لمتغير الانس ومتغير االخت اص العم ي في حيل 

 ة جعزى إلى متغير الانسية ل الح السعويييل.وجدت فروا ذات ياللة إح ائي
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(: هدفت إلى التعرف ع ى يور أعضاء هيئة التدريس باامعة 2012يراسة جيدوري )

واستخدم الباحث االستبانة في   طيبة في جنمية قي  المواطنة العالمية لدى ط بة المرح ة الاامعية 

وأظ،رت نتائج الدراسة وجوي فروا   ( عضوا 163وقد جكونت عينة البحث مل )  جمع البيانات 

ذات ياللة إح ائية بيل أعضاء هيئة التدريس فيما يت ل بدوره  في جنمية قي  المواطنة العالمية 

كما أظ،رت النتائج وجوي فروا ذات ياللة   لدى طالب،  جعزى لمتغير التخ ص ل الح التربية 

جنمية قي  المواطنة العالمية ل الح  إح ائية بيل أعضاء هيئة التدريس فيما يتع ق بدوره  في

فيما أظ،رت النتائج عدم وجوي فروا ذات ياللة إح ائية بيل أعضاء هيئة التدريس في   اليكور 

 ممارست،  لدوره  في جنمية قي  المواطنة العالمية جعزى لمتغير الدرجة الع مية.

ب وقي  المواطنة التي م(. هدفت هي  الدراسة إلى: جحديد أه  جوان2012أما يراسة أحمد )

والكش  عل الفرا بيل األطفال   ياب جنميت،ا لدى األطفال الموهوبيل واير الموهوبيل 

الموهوبيل واير الموهوبيل في قي  المواطنة وفنًا لمتغير المناخ األسري وجندير اليات وال حة 

ومنياس   ات األساسية النفسية. واستخدمت الدراسة ماموعة مل األيوات مل أهم،ا: استمار  البيان

( قيمة مل قي  المواطنة ياب 40قي  المواطنة ومنياس ال حة النفسية. أشارت النتائج إلى وجوي )

كما وجدت فروا بيل األطفال الموهوبيل واير   جنميت،ا لدى األطفال الموهوبيل واير الموهوبيل 

 الموهوبيل حال هي  الفروا. 

الكش  عل أفكار  (Garcia & et. al 2012)وحاولت يراسة جراسيا وآخرون 

حيث طبنت استبانة ع ى عينة ب غت   وجوج،ات طالب المدارس الثانوية االسبانية حول المواطنة 

مل طالب المرح ة الثانوية مل مخت   ال فوف الدراسية في خمس مناطق ذاجية الحك   2424

 Madrid   the Basqueاألندلس. و  وجزر الكناري   إكستريمايورا   بالي الباسك   هي: مدريد 

Country   Extremadura   the Canary Islands and Andalusia.  وهدفت االستبانة إلى

  والتنوع   مثل: الديمنراطية   جنيي  وعى الطالب بالمفاهي  العالمية ل مواطنة في عد  أبعاي مخت فة 

والتحامل والتمييز   والطاقة   الية اإلمبراطورية واإلمبري  والتنمية المستدامة   والعولمة 

والعن رية وال،ار  وحنوا اإلنسان. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الطالب يحم ون اجااها 

وأشارت النتائج إلى وجوي فروا يالة إح ائيا في إيراك مفاهي    جن يديا نحو المواطنة العالمية 

وكانت هناك أيضا اختالفات حسب   ة والسل المواطنة وحنوا اإلنسان بيل أفراي العينة حسب الرجب

كما وجدت فروا يالة إح ائيا في   ونوع المدرسة والخ فية االجتماعية والثنافية ل طالب   الانس 

وأوصت الدراسة بأهمية جطوير وج،ة   مف،وم المواطنة بيل الطالب الم،اجريل واير الم،اجريل 

 لعدالة االجتماعية وحنوا اإلنسان.ن ر عالمية ل مواطنة أكثر جوج،ا إلى جعزيز ا

هدف البحث إلى التعرف ع ى يور مع مات رياض األطفال (: 2015يراسة الرفاعي )

)واقع الممارسة وإمكانية التطبيق( في جنمية قي  المواطنة لدى األطفال. ولتحنيق هيا ال،دف 

حوريل )واقع الممارسة وجكونت أيا  البحث مل استبانة ذات م  استخدمت الباحثة المن،ج الوصفي 

(عبار . وجكون ماتمع البحث مل جميع مع مات رياض األطفال 54وإمكانية التطبيق( ع ى واقع )

( 220( مع مة. أما عينة الدراسة فشم ت )291الحكومية في مدينة مكة المكرمة والبالغ عديهل )

لك مل خالل: معامل وذ   SPSSمع مة  وج  جح يل اإلح اء الوصفي لالستبانة بواسطة برنامج 

معامل ارجباط بيرسون لحساب ال دا  -ألفا كرونباخ والتازئة الن فية لنياس ثبات أيا  البحث 

واختبار )ت( لدراسة فروض  -ومناييس التغير –مناييس النزعة المركزية  -واالجساا الداخ ي

ند مستوى الداللة وقد أظ،رت نتائج البحث ما ي ي: وجوي فروا ذات ياللة إح ائية ع  الدراسة 

( بيل متوسطات الفئات العمرية موضع البحث جعزى لمتغير العمر ل الح الفئات العمرية 05. 0)

( بيل متوسطات الفئات 05. 0وجوي فروا ذات ياللة إح ائية عند مستوى الداللة )  األع ى 

  الخبر  األع ى الخبر  موضع البحث جعزى لمتغير عدي سنوات الخبر  األع ى ل الح الفئات ذوات 
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( بيل متوسطات الفئات المؤهل الع مي 05. 0وجوي فروا ذات ياللة إح ائية عند مستوى الداللة )

 موضع البحث جعزى لمتغير المؤهل الع مي ل الح الفئات األع ى ع ميًا. 

 اإلطار النظري:

 مفهوم المواطنة:

  في ال غة اليونانية  Politeiaك مة المواطنة في ال غة العربية جاء ب،ا المعرِّبون ل تعبير عل 

في ال غة  Citizenshipوك مة   ( 5م:1997  في ال غة الفرنسية)مناع  'Citoyenneteوك مة 

كما جعرف المواطنة بأن،ا: مساكنة وجعايش   ( Hornby . Fifth edition. P 201اإلنا يزية )

االصطالح عرفت  (  وفي9ص    1425  في وطل واحد يترجب ع ي،ا حنوا)الزنيدي 

  بأن،ا:عالقة بيل الفري والماتمع أو الدولة وأن طبيعة هي  العالقة حنوا وواجبات)فيرجوفيك 

(  ومل وج،ة الن ر اإلسالمية عرفت المواطنة بأن،ا: عالقة بيل األرض اإلسالمية 43م:1998

ض،  البعض مل وبيل هؤالء بع  ومل يني  في،ا حكامًا ومحكوميل مل مس ميل وايره  مل ناحية 

( ويالحظ هنا التركيز ع ى البعد الديني حيث أشار إلى أن هي  66 :1416  ناحية أخرى)الحسان 

بمعنى أن المحدي لت ك   العالقة "المواطنة" ينبغي أن جكون في األرض التي يحكم،ا اإلسالم 

أنه ليس هناك  الحنوا والواجبات هو اإلسالم  في حيل يالحظ في المف،وم الديمنراطي ل مواطنة

 وبالتالي ف ن م درها قد يكون يينيًا أو ف سفيًا.  جحديدًا لمل يضع ج ك الحنوا والواجبات 

فالوطنية هي شعور المواطل بحبه لوطنه واعتزا     وفرا بيل المواطنة والوطنية 

ييه باالنتماء إليه األمر اليي يدفعه لإلخالص له بينما المواطنة هي:الس وك ال اهر اليي يؤ

( ويمكل النول بأن المواطنة ج ك 69 : 1426  المواطل ع ى هيئة حنوا وواجبات )العامر 

بينما   الس وكيات التي يمارس،ا المواطل في أخي حنوقه وأياء واجباجه جاا  وطنه ومل يني  ع يه 

  صة مندمًا الم  حة العامة ع ى م  حته الخا  الوطنية هي أن يؤيي ج ك الس وكيات بحب ورابة 

 مندفعًا اير مدفوع.

ين   شؤون،ا ويحدي واجبات الحاك  في،ا   ولكل يولة يستور ينط ق مل ف سفت،ا في الحيا  

( الدستور بأنه " ماموعة النواعد واألن مة التي 18هـ: 1418  وقد عرف)نيا  مال   والمحكوم 

لماي  األولى مل الن ام جحدي ن ام الحك  في الدولة "  والمم كة العربية السعويية كما ن ت ا

يين،ا   ذات سياي  جامة   هـ "يولة عربية إسالمية 1412-8-27األساسي ل حك  ال اير بتاريخ 

وعاصمت،ا مدينة   ولغت،ا هي ال غة العربية    ويستورها كتاب اهلل جعالى وسنة رسوله   اإلسالم 

الم مل واجبات الحاك  والمحكوم  الرياض"  وهيا يعني أن المواطنة في،ا ال جخرج عما أقر  اإلس

وارس العنيد    وااية التع ي  في المم كة العربية السعويية ف،  اإلسالم ف،مًا صحيحًا متكاماًل 

وإكساب،  المعارف والم،ارات   وجزويده  بالني  والتعالي  اإلسالمية   اإلسالمية في نفوس الطالب 

لكون ال   الثالث ثانوي يمثل ن،اية التع ي  العام في  ل نيام بالمواطنة ال الحة ون رًا  المخت فة 

وبالتالي يمكل االستش،اي بمستوى الط بة فيه عل أثر التع ي  اليي ج نو    المم كة العربية السعويية 

 في مراحل التع ي  السابنة. 

 كما جنول يائر  المعارف البريطانية عالقة بيل فري -والمواطنة في الفكر المعاصرـ جعني 

ويوله كما يحديها قانون ج ك الدولة وبما جتضمنه ج ك العالقة مل واجبات وحنوا متبايلة في ج ك 

  متضمنة هي  المواطنة مرجبة مل الحرية مع ما ي احب،ا مل مسئوليات" )الكواري   الدولة 

أو  كما جعني انتماء الاميع ل وطل يون الن ر ألي اعتبارات أخرى عرقية أو يينية  ( 66:م2001

وخرجت ع ينا مفاهي    ولند جعديت في أيبيات التربية المفاهي  ذات ال  ة بالمواطنة   سواها 

 الوطنية.  الوطل   والمواطل ال الح   مرجبطة ب،يا المف،وم مثل مف،وم المواطل 
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وفي الغرب يمكل النول بأن ل مواطنة باعتبارها ظاهر  اجتماعية نمائية ذات طابع ارجنائي 

فالاوانب واألبعاي المدنية ل مواطنة التي   ناصر بر ت ع ى مدى عد  قرون مل الزمل ثالثة ع

مثل:   بر ت ع ى السطح في إنا ترا خالل النرن الثامل عشر جزوي المواطنيل بالحنوا الفريية 

والعدالة والمساوا  أمام النانون. أما البعد السياسي   وحق الم كية   حرية التعبير عل الرأي 

واطنة اليي بر  ل مر  األولى خالل النرن التاسع عشر فيمنح المواطنيل كافة الفرص ل م

مل خالل المشاركة في العم ية   واإلمكانيات الال مة لممارسة الس طة السياسية المتاحة ل،  

السياسية في الماتمع. وأما البعد االجتماعي ل مواطنة اليي ظ،ر ل مر  األولى خالل النرن العشريل 

ل مشاركة   يزوي المواطنيل بكافة الخدمات ال حية والتع يمية وخدمات الرفاهية الال مة ل،  ف

فضاًل عل المشاركة في ثنافاج،  المدنية الوطنية   بشكل كامل في ماتمعاج،  الثنافية 

(GRÁINNEMcKeever 2007    p42.) 

 المواطنة في اإلسالم:

ولكل   ويشعرون بالحنيل إلي،ا إذا ااتربوا عن،ا  كان العرب قبل اإلسالم يعتزون بباليه   

مواطنت،  كانت مرجبطة بالنبي ة أكثر مل ارجباط،ا بالمكان ويبدو أن السبب وراء ذلك هو طبيعة 

وحتى مع وجوي بعض   الترحال وعدم االستنرار حيث كانت أكثر النبائل العربية مل البدو الرحل 

مكان واحد كما هو الحال بالنسبة لنبي تي األوس والخزرج فند النبائل المستنر  بل والمتااور  في 

( أي أن الوالء كان ل نبي ة وليس 19 :1425  كان والء كل من،ما مستنل عل األخرى)الزنيدي 

برسالة اإلسالم فأخرج اهلل ب،ا  ل مكان ع ى الرا  مل استنرارهما في يثرب ث  أرسل اهلل محمدًا 

ور ومع يخول أول امرأ  في اإلسالم حدث جحول كبير في مف،وم الناس مل ال  مات إلى الن

المواطنة أو الوالء لدى العرب المس ميل إذ أصبح والؤه  بالدرجة األولى ل،يا الديل وأصبحت 

في مكة والتي يامت  وطوال فتر  مكوث النبي   رابطة الديل لدي،  أقوى مل أي رابطة أخرى 

ميل األول لإلسالم واليي ل  يكل إلى ذلك الوقت قد جشكل ع ى هيئة ثالثة عشر عامًا كان والء المس 

ل مس ميل بال،ار  إلى يثرب كخطو   ث  َأِذن الرسول   قو  سياسية جسيطر ع ى جزء مل األرض 

إلى المدينة جتوياًا  ث  كانت هارجه   أولى ع ى طريق جأسيس الكيان السياسي ل دولة اإلسالمية 

 وات ع ى طريق جكويل الكيان السياسي اإلسالمي.لكل ما سبن،ا مل خط

ولكل هي  الدولة الناشئة كانت بحاجة إلى جن ي    إذن فند جكونت الدولة اإلسالمية في المدينة 

(  فكان 57هـ:1407  وبه يعرف مواطنوها حنوق،  وواجباج، )العوا   جدار شؤون،ا وفنا له 

والتي   سسي واضح مل أشكال الحك  في العال  صدور صحيفة المدينة والتي جعتبر أول شكل مؤ

م أي مابيل أول ال،ار  ون،اية 624م ويونيو 622يمكل جحديد جاريخ كتابت،ا مابيل أاسطس عام 

( وبموجب بنوي هي  ال حيفة فند جحديت حنوا وواجبات 25م:1997  سنت،ا الثانية)مناع 

لمس ميل مل سكان المدينة مل ي،وي المواطنة بيل المس ميل بعض،  البعض وبين،  وبيل اير ا

  كما ن ت هي  ال حيفة ع ى كون اإلسالم أساسًا ل مواطنة في هي  الدولة )العوا   ومشركيل 

 (.64هـ: 1407

وفي ذلك الماتمع ل  يكل هناك وجوي لم ط ح"مواطل"بل كان يوجد م ط ح آخر وبنفس 

متع بعضوية فورية وكام ة في المعنى وهو م ط ح"مس  "حيث كان الفري وبماري إسالمه يت

(  وقد يرى البعض أن جعل م ط ح "مس  " مرايف 56م:2001  الماتمع المس  )األفندي 

لم ط ح "مواطل" في الماتمع اإلسالمي األول يخرج اير المس ميل مل جحت م  ة المواطنة في 

ف،وم اإلسالمي الماتمع اإلسالمي وهيا مخال  لما ن ت ع يه صحيفة المدينة والحنينة أن الم

  حيث ياب أن يكون الفري مس مًا لكي يتمتع بالمواطنة الكام ة   ل اماعة السياسية يستند ع ى الديل 

 -الماموعة األص ية  -بينما جعتمد مواطنة اير المس ميل ع ى ص ت،  التعاقدية مع الدولة اإلسالمية 

  م 1948ناها الن ام العالمي بعد عام وهيا ال يخت   عل اإلطار الفكري لمفاهي  المواطنة التي جب
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حيث جعتمد التامعات السياسية   والفرا الوحيد هو في نوعية األساس اليي جبنى ع يه المواطنة 

  الحديثة ع ى الترابط التاريخي بيل الفري ووجوٌي إق يمي معيل كأساس ل عضوية الكام ة في،ا 

وجادر اإلشار  هنا إلى أن آليات   نة الكام ة واستثناء مل ال ينطبق ع ي،  هيا الشرط مل المواط

حنوا اإلنسان العالمية ومن،ا ميثاا الحنوا المدنية والسياسية جأخي هي  االفتراضات كحنائق مس   

 (.57م:2001  ب،ا)األفندي 

( أن ن ر  اإلسالم ل مواطنة جنوم ع ى ماموعة مل األسس 67هـ:1416  ويرى)الحسان 

 أهم،ا: 

 اطنة في اإلسالم هو إقامة الماتمع ال الح طبنًا ل رؤية اإلسالمية.أن هدف المو-1

إذ ال ياو  مثاًل   أن التطبينات العامة لفكر  المواطنة ياب أن جنط ق مل منط نات شرعية -2

 الحديث عل إطار عام لحرية الرأي خارج الت ور اإلسالمي لفكر  الحرية.

ت المتبايلة بيل األرض اإلسالمية وبيل مل يني  أن المواطنة عبار  عل ماموعة مل العالقا-3

 وبيل هؤالء بعض،  البعض.  ع ي،ا مل حكام ومحكوميل مس ميل وايره  

كما هو حال م الح أطراف المواطنة في   أن م الح أطراف المواطنة في اإلسالم ال جتعارض -4

إقامة الماتمع اإلسالمي  الفكر الغربي فم الح أفراي الماتمع اإلسالمي جدور حول هدف واحد وهو

 ال الح المطبق لشرع اهلل.

( أن المواطنة في اإلسالم مرجكزها األساسي الواجبات 27 :1426  و اي )الزنيدي 

وأن ذلك مري  إلى أن   بخالف المواطنة في الفكر الغربي والتي جرجكز ع ى حنوا وواجبات 

،  عل طريق جنا ع الم الح فيما بين،  المواطنة في الفكر الغربي ين م،ا أطراف المواطنة أنفس

وأما المواطنة في اإلسالم فاليي   بحسبان،ا حنوقًا ل،  إما بأصل وجويه  أو بالعند الرابط بين،  

حيث أوجب اهلل   ين م،ا هو اهلل عز وجل ف،و اليي أوجد أطراف المواطنة وهو أع   بم الح،ا 

جبات الشرعية هي بالنسبة ل طرف اآلخر ع ى كل طرف مل أطراف المواطنة ماموعة مل الوا

وليلك يسعى كل طرف مل أطراف المواطنة ل نيام ب،ي  الواجبات رابة في األجر مل اهلل   حنوًا 

 وليلك كان لفظ "واجبات" أصدا وأقوى مل لفظ " حنوا ".  وخشية مل عنابه 

 ( أساسيل آخريل هما: 11م:2003  وذكرت )الشويحات 

بمعنى أن أي مواطل كامل العضوية في الماتمع   لحك  لاميع المواطنيل حق المشاركة في ا-1

اإلسالمي وجتوفر فيه الشروط الواجب جوفرها في الحاك  له الحق في أن يرشح نفسه ل حك  عندما 

 يكون من ب الحاك  شاارًا.

فئة التي وذلك حسب ال  المساوا  بيل جميع المواطنيل فيما يتع ق بحنوا المواطنة وواجباج،ا -2

ينتمون إلي،ا بمعنى أن جميع مل جنطبق ع ي،  صفات معينة ه  سواسية أمام المواطنة فيما يتع ق 

 بالحنوا والواجبات بغض الن ر عل أي اعتبارات أخرى.

 دور المدرسة في تربية المواطنة:

حيث   إن الحديث عل جربية الموطنة يحت  مناقشة يور المدرسة في جربية األفراي ل مواطنة 

وإعةةدايه  ل حيةةا  بةةالتكي  مع،ةةا   ج عةةب المدرسةةة الةةدور األبةةر  فةةي إعةةداي الةةنشء أليوار المواطنةةة 

ومل ث  يعد يورها التربوي أكثر أهمية مل المؤسسات األخرى   اجتماعيًا وسياسيًا وعن يًا ووجدانيًا 

بالممارسةة العم يةة   حيةث يت نةى الطالةب أول يروسةه التةي جنةدمج         السيما في ماال جربية المواطنةة  

: 2002وجحثه ع ى أن يكون مواطنًا مشاركًا فةي صةنع وحاضةر ومسةتنبل وطنةه )عبةد اهلل وصةيام        

( فالمدرسةةة وحةةد  اجتماعيةةة جسةةاعد ع ةةى جشةةكيل إحسةةاس الطالةةب بالفاع يةةة الشخ ةةية أو جمثةةل   15
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ااهةات السياسةية   ف،ي جتولى ارس الني  واالج  الخبر  األولى المباشر  ل طالب خارج نطاا األسر  

التي يبتغي،ا الن ةام السياسةي ب ةور  من ةوي  مةل خةالل المنةاهج والمنةررات الدراسةية واألنشةطة           

وليس ب ور  ج نائية كما هةو الحةال فةي األسةر  أو المؤسسةات        المخت فة التي ينايب إلي،ا الطالب 

مل خالل   يؤمل ب،ا الفري كما أن المدرسة جؤثر في نوع االجااهات والني  السياسية التي   األخرى 

( وجب ةغ المدرسةة أق ةى يرجاج،ةا إذا كةان هنةاك جطةابق        45م: 1999  عالقة المع   بالطالب )ع ي 

ولكل حينما يوجد جناقض ي بح جةأثير المدرسةة فةي هةيا       بيل مناها،ا الن رية وبراما،ا التطبينية 

  يمةةًا مثةةل المسةةاوا  بةةيل البشةةر   الماةةال ضةةعيفًا كةةأن يتضةةمل منةةررات التةةاريخ والتربيةةة الوطنيةةة ق    

  بينما جنطوي معام ة المع ميل ل طالب ع ى كل شيء عدا المساوا  والكرامةة    والكرامة واير ذلك 

وياةد    فياب أن جتحول المدرسة إلى ماتمع حنيني يمارس فيه النشء الحيا  االجتماعية ال حيحة 

تنبل. وإذا جحنق ذلك ف نةه سةيؤيي إلةى جنميةة     ما يشاعه ع ى ممارسة هي  الني  والتمسك ب،ا في المس

( وهناك عةدي مةل المبةررات التةي جاعةل ل مدرسةة يورًا هامةًا        14م: 2005  مواطنه فعالة )الحبيب 

 (:17م: 2005  في جربية المواطنة أهم،ا )الحبيب 

والتي هةي    إن المدرسة جمثل بنية اجتماعية ووسطًا ثنافيًا له جناليد  وأهدافه وف سفته وقوانينه  -

وجتةةةأثر بةةةه ب،ةةةدف جحنيةةةق أهدافةةةه السياسةةةية    جةةةزء كبيةةةر مةةةل الماتمةةةع التةةةي جتفاعةةةل معةةةه  

 واالقت ايية واالجتماعية.

وليلك جعتبر أيا  هامة لتحنيق التواصل   أن المنررات الدراسية إلزامية يدرس،ا كافة التالميي  -

 الفكري والتماسك االجتماعي والسياسي في الماتمع.

إضافة إلى إكسةابه    فتؤثر فيه وجعدل مل س وكه   رسة ل طالب فتر   منية طوي ة احتواء المد -

كةةل ذلةةك كفيةةل بتحنيةةق   المع ومةةات التةةي جسةةاعد  ع ةةى أن يكةةون مواطنةةًا فعةةااًل فةةي ماتمعةةه   

 التواصل الفكري والسياسي بيل أبناء الماتمع.

لنيمي وال ةراع الثنةافي بةيل    جنوم المدرسة مل خالل وظيفت،ا الثنافية بالنضاء ع ى التناقض ا -

وذلةك مةل خةالل العمةل ع ةى جحنيةق التواصةل والتاةانس بةيل الثنافةات             أفراي األمةة الواحةد    

والتغ ةةب ع ةةى التناقضةةات االجتماعيةةة والعرقيةةة   الفرعيةةة النائمةةة فةةي إطةةار الماتمةةع الواحةةد 

 (.408: 2007  والاغرافية )س طان 

ع ةى األمةل النةومي ل ةوطل مةل خةالل جربيةة المةواطل         قيام المدرسة بدور أساسي فةي الحفةا     -

  الناير ع ى التعايش مةع اآلخةر     المؤمل بعمل الفريق   المشارك لغير    المتحمل ل مسئولية 

  والةيي يمت ةك م،ةارات الحةوار ال،ةايف        والناير ع ى التفكير والتح يل واالسةتنباط واإلبةداع   

 (.90: 2000  عي )ب،اء الديل فالتع ي  بيلك يعد ركيز  السالم االجتما

 إجراءات الدراسة:

استخدم المن،ج الوصفي المسحي  وجكون ماتمع البحث مةل جميةع الطةالب السةعويييل فةي      

الحكومية فةي مدينةة الريةاض التابعةة       الن،ارية   ال   الثالث الثانوي في المدارس الثانوية العامة 

حسب إح ائية صاير  عل مركةز المع ومةات فةي    – ( طالبًا8381لو ار  التربية والتع ي  وعديه )

ومركةز    مةو عيل ع ةى جسةعة مراكةز هةي: مركةز الشةمال         -إيار  التربية والتع ي  بمنطنة الريةاض 

  ومركز الدرعيةة    و مركز الروضة   ومركز الوسط   ومركز الغرب   ومركز الشرا   الانوب 

%( مةل  10لماتمع الدراسة جزيةد ع ةى )  ومركز السويدي  وج  سحب عينة ممث ة   ومركز الحرس 

الماتمع األساسي وذلةك بالطرينةة الطبنيةة العشةوائية  كمةا اسةتخدم الباحةث منيةاس المواقة  والةيي           

 وروعي فيه الخ وصية اإلسالمية والعربية ل مم كة العربية السعويية.  أعد  ل،يا الغرض 
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 صدق أداة الدراسة:

جةة    لدراسةةة فةةي قيةةاس مةةا وضةةعت لنياسةةه     ل تعةةرف ع ةةى مةةدى ال ةةدا ال ةةاهري أليا  ا   

  ( محكمةًا  18ب ةغ عةديه  )    عرض،ا ع ى عدي مل المحكميل مل أعضاء هيئة التدريس بالاامعةات  

وفةةي ضةةوء آرائ،ةة  قةةام الباحةةث بحةةيف بعةةض العبةةارات وإعةةاي  صةةيااة بعضةة،ا وإضةةافة عبةةارات   

طبين،ةا ع ةى عينةة اسةتطالعية     أخرى  وبعد التأكد مل ال ةدا ال ةاهري أليا  البحةث قةام الباحةث بت     

وع ةى بيانةات     وذلك مةل أجةل جعةرف مةدى االجسةاا الةداخ ي لةأليا           ( طالبًا 60عشوائية قوام،ا )

العينة االستطالعية قام الباحث بحساب معامل االرجبةاط "بيرسةون" لمعرفةة ال ةدا الةداخ ي لةأليا        

بالدرجةة الك يةة ل محةور الةيي      حيث ج  حساب معامل االرجباط بةيل يرجةة كةل واجةب مةل الواجبةات      

( 2والاةةدول )  ( لواجبةةات المواطنةةة جاةةا  الةةنفس 1ينتمةةي إليةةه الواجةةب كمةةا يوضةةح ذلةةك الاةةدول )

( لواجبةةات المواطنةةة جاةةا   3والاةةدول )  لواجبةةات المواطنةةة جاةةا  المةةواطنيل والمنيمةةيل المسةة ميل  

وقد ج  جنريةب األرقةام إلةي      الوطل  ( لواجبات المواطنة جاا 4والادول )  المنيميل اير المس ميل 

 رقميل عشرييل لالخت ار.

 ( معامالت ارجباط " بيرسون " لواجبات المواطنة جاا  النفس بالدرجة الك ية ل محور1الادول )

 معامل االرجباط بالمحور رق  العبار  معامل االرجباط بالمحور رق  العبار 

1 0.77** 4 0.67** 

2 0.63** 5 0.73** 

3 0.45** - - 

 فأقل 0.01يالحظ ** يال عند مستوى الداللة 

( معامالت ارجباط "بيرسون" لواجبات المواطنة جاا  المواطنيل والمنيميل المس ميل 2الادول )

 بالدرجة الك ية ل محور

 معامل االرجباط بالمحور رق  العبار  معامل االرجباط بالمحور رق  العبار 

1 0.62** 4 0.53** 

2 0.70** 5 0.54** 

3 0.73** - - 

 فأقل 0.01يالحظ ** يال عند مستوى الداللة 

( معامالت ارجباط " بيرسون " لواجبات المواطنة جاا  المنيميل اير المس ميل بالدرجة 3الادول )

 الك ية ل محور

 معامل االرجباط بالمحور رق  العبار  معامل االرجباط بالمحور رق  العبار 

1 0.64** 4 0.48** 

2 0.67** 5 0.74** 

3 0.64** - - 

 فأقل 0.01يالحظ ** يال عند مستوى الداللة 

 ( معامالت ارجباط " بيرسون " لواجبات المواطنة جاا  الوطل بالدرجة الك ية ل محور4الادول )
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 معامل االرجباط بالمحور رق  العبار  معامل االرجباط بالمحور رق  العبار 

1 0.55** 4 0.65** 

2 0.67** 5 0.45** 

3 0.50** - - 

 فأقل 0.01يالحظ ** يال عند مستوى الداللة 

يتضح مل الاداول السابنة أن قي  معامل ارجباط كل واجب مل الواجبات مع محور  موجب 

مما يشير إلى أن جميع واجبات األيا  جتمتع   ( فأقل 0.01ويال إح ائيًا عند مستوى الداللة )

وع يه ف ن   ويؤكد قو  االرجباط الداخ ي بيل جميع واجبات أيا  الدراسة   بدرجة صدا مرجفعة 

 هي  النتياة جوضح صدا واجبات ومحاور أيا  الدراسة وصالحيت،ا ل تطبيق الميداني.

 ثبات أداة الدراسة:

( Cronbach's Alpha (α)لنياس مدى ثبات األيا  استخدم الباحث معايلة"ألفا كرونباخ")

عايلة ع ى العينة االستطالعية المسحوبة سابنًا لنياس ال دا البنائي والتي جكونت حيث طبنت الم

 ( يوضح معامل ثبات األيا .5والادول )  ( طالبًا 60مل )

 معامل " ألفا كرونباخ " لنياس ثبات أيا  البحث (5جدول )

 الثبات عدي الواجبات األيا 

 0.83 20 معامل الثبات العام

( وهيا يدل ع ى 0.83( أن معامل الثبات العام لأليا  عاٍل حيث ب غ )5يتضح مل الادول )

أن األيا  جتمتع بدرجة عالية مل الثبات يمكل االعتماي ع ي،ا في التطبيق الميداني ل بحث ب ذن اهلل 

 جعالى.

 :أساليب المعالجة اإلحصائية

 Statistical Package for Socialاستخدمت الحزم اإلح ائية ل ع وم االجتماعية

Sciences    :وفيما ي ي ماموعة األساليب اإلح ائية التي قام الباحث باستخدام،ا 

ولتحديد طول خاليا منياس ليكرت   حيث ج  جرميز وإيخال البيانات إلى الحاسب اآللي    

( ث  جنسيمه ع ى عدي 2=1-3الثالثي)الحدوي الدنيا والع يا( المستخدم في البحث ج  حساب المدى )

( بعد ذلك ج  إضافة هي  النيمة 0.67= 2/3خاليا المنياس ل ح ول ع ى طول الخ ية ال حيح أي:)

إلى أقل قيمة في المنياس) أو بداية المنياس وهي الواحد ال حيح( وذلك لتحديد الحد األع ى ل،ي  

 وهكيا أصبح طول الخاليا كما ي ي:  الخ ية 

  حو كل موق  باختالف المحور المراي قياسه.يمثل عدم النيام بالواجب ن 1.67إلى  1مل 

  يمثل النيام بالواجب إلى حد ما نحو كل موق  باختالف المحور  2.34وحتى  1.68مل

 المراي قياسه.

  يمثل النيام بالواجب نحو كل موق  باختالف المحور المراي  3.00وحتى  2.35مل

 قياسه.

ابات الطالب جاا  المواق  التي كما ج  حساب التكرارات والنسب المئوية لتحديد استا

" وذلك لمعرفة مدى ارجفاع أو  Meanجتضمن،ا أيا  البحث  كما ج  حساب المتوسط الحسابي " 
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مع   انخفاض يرجة أياء أفراي عينة البحث مل الطالب ع ى كل موق  مل مواق  البحث األساسية 

 اء.الع   بأنه يفيد في جرجيب المواق  حسب أع ى متوسط حسابي لألي

" وذلك لمعرفة  Weighted Meanوج  حساب المتوسط الحسابي المو ون )المرجح("  

مدى ارجفاع أو انخفاض استاابات أفراي عينة البحث عل المحاور الرئيسة )متوسط متوسطات 

مع الع   بأنه يفيد في جرجيب المحاور حسب أع ى متوسط مو ون مرجح  كما ج    العبارات( 

لتعرف مدى انحراف استاابات أفراي  "Standard Deviation"المعياري استخدام االنحراف 

ويالحظ أن االنحراف   عينة البحث لكل محور مل المحاور الرئيسة عل متوسط،ا الحسابي 

إلى   المعياري يوضح التشتت في استاابات أفراي عينة البحث حول كل موق  مل مواق  البحث 

فك ما اقتربت قيمته مل ال فر جركزت االستاابات وانخفض جشتت،ا بيل   جانب المحاور الرئيسة 

المنياس)إذا كان االنحراف المعياري أقل مل الواحد ال حيح فيعني جركز االستاابات وعدم 

أو أع ى فيعني عدم جركز االستاابات   أما إذا كان االنحراف المعياري واحد صحيح   جشتت،ا 

في جرجيب العبارات حسب المتوسط الحسابي ل الح أقل جشتت عند  ع مًا بأنه يفيد  وجشتت،ا( 

 جساوي المتوسط المرجح.

 تحليل النتائج وتفسيرها:

ل تعرف ع ى مدى قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة ج  حساب 

ث ع ى محاور والرجب الستاابات أفراي عينة البح  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 (:6والنتائج يوضح،ا الادول )  الواجبات 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرجب الستاابات أفراي عينة البحث ع ى 6جدول )

 محاور واجبات المواطنة مرجبة جنا ليًا حسب المتوسطات الحسابية

 المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرجبة

 1 0.37 2.58 لمواطنة جاا  النفسواجبات ا

 2 0.35 2.54 واجبات المواطنة جاا  المنيميل اير المس ميل

 3 0.35 2.51 واجبات المواطنة جاا  المواطنيل والمنيميل المس ميل

 4 0.43 2.39 واجبات المواطنة جاا  الوطل

 - 0.28 2.51 واجبات المواطنة ب ور  عامة

عال  يتضح أن طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ينومون مل خالل النتائج الموضحة أ

بواجبات المواطنة ب ور  عامة حيث ب غ المتوسط الحسابي الك ي لمدى قيام،  بواجبات المواطنة 

إلى  2.35( وهو متوسط ينع ضمل الفئة الثالثة مل فئات منياس ليكرت الثالثي)مل 3مل  2.51)

 ر النيام بالواجب ع ى أيا  الدراسة.( وهي الفئة التي جشير إلى خيا3.00

ويمكل عزو هي  النتياة لكون المناهج الدراسية واألنشطة الطالبية جس،  في يع  المواطنة 

باانب حرص المع ميل وأعضاء البيئة المدرسية ع ى االلتزام بني  المواطنة   لدى الطالب 

التالي يس،  ذلك في جنمية الشعور وب  ويشعرون الطالب بأهميت،ا وأبر  جحدياج،ا   وجطبيناج،ا 

% مل الطالب جنريبًا( 80بالمواطنة لدي،   وجتفق هي  النتياة مع يراسة )ال بيح( والتي بينت أن )

يدركون حنوا المواطنة وواجباج،ا  كما جتفق نتائج الدراسة أيضا مع الدراسة التي قام ب،ا باو ير 

 جنمية في اإلسالمية التربية يمكل أن يمارس،ا مع  م( والتي هدفت إلى جحديد األيوار التي 2008)

نتائج  أسفرت حيث  جد   بمحاف ة الثانوية المرح ة طالب البناء لدى الوطني الحوار قدرات
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 وأثناء  الدرس جنفيي قبل أن يور المع   في جنمية قدرات الحوار الوطني لدى الطالب الدراسة

متوسطة   وجتفق النتياة مع جوص ت إليه  بدرجة الدرسبينما وكانت بعد جنفيي  كبير  بدرجة جاءت

 لدورها في المدرسية اإليار  ممارسة التي هدفت إلى معرفة يرجة  م( 2008يراسة ري  الشري  )

المندسة  المع مات بالعاصمة و الطالبات مل وج،ة ن ر الثانوية المرح ة لدى طالبات الوطنية جنمية

 عل والبعد – اإلسالمية واآلياب - – الرسول الدينية )محبة الاوانب بعض والتي جوص ت إلى أن

 اإليار  المدرسية.  جحنن،ا التي نواجج أفضل والس وكيات( مل – الشرعية المخالفات

كما اجضح مل النتائج أن طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ينومون بواجبات المواطنة 

  وجاا  المواطنيل والمنيميل المس ميل   المس ميل وجاا  المنيميل اير   التف ي ية جاا  أنفس،  

حيث جراوحت المتوسطات الحسابية الك ية لكل محور مل المحاور األربعة ما بيل   وجاا  الوطل 

( وهي متوسطات جنع جميع،ا ضمل الفئة الثالثة مل فئات منياس ليكرت 3مل  2.58إلى  2.39)

 ي جشير إلى خيار النيام بالواجب ع ى أيا  الدراسة.( وهي الفئة الت3.00إلى  2.35الثالثي )مل 

ويمكل جفسير هي  النتياة في كون ارجفاع نسبة الوعي لدى الطالب بحنوا اآلخريل 

ومتط باج،  وكيفية التعامل مع،  وفق الرؤية اإلسالمية وذلك في ضوء المناهج الدراسية التي جدع  

ره  قدو  ل،  في ذلك  وجتفق هي  النتياة مع يراسة إلى جانب اجخاذه  لمع مي،  وأس  ذلك لدي،   

 % مل الطالب جنريبًا( يدركون حنوا المواطنة وواجباج،ا.80)ال بيح( والتي بينت أن )

كما اجضح أيضا مل النتائج أن أبر  واجبات المواطنة التف ي ية التي ينوم ب،ا طالب ثالث 

  ( 3مل  2.58جاا  النفس بمتوسط حسابي) ثانوي في مدينة الرياض جتمثل في واجبات المواطنة

ج ي،ا واجبات   ( 3مل  2.54ج ي،ا واجبات المواطنة جاا  المنيميل اير المس ميل بمتوسط حسابي)

وأخيرًا يأجي قيام،    ( 3مل  2.51المواطنة جاا  المواطنيل والمنيميل المس ميل بمتوسط حسابي)

( وهي  النتائج موضحة في الشكل 3مل  2.39بواجبات المواطنة جاا  الوطل بمتوسط حسابي)

 (.1البياني )

2.25

2.3

2.35

2.4

2.45

2.5

2.55

2.6

تجاه النفس تجاه المقيمين غير

المسلمين

تجاه المواطنين والمقيمين

المسلمين

تجاه الوطن

 

 ( مدى قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة1الشكل البياني )

ول تعرف ع ى مدى قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة جاا  

والمتوسطات الحسابية   والنسب المئوية   ج  حساب التكرارات  -السؤال الفرعي األول  -أنفس،  
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الستاابات أفراي عينة البحث ع ى مواق  محور الواجبات جاا    والرجب   واالنحرافات المعيارية 

   (.7والنتائج يوضح،ا الادول )  النفس 

( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرجب 7جدول )

أفراي عينة البحث ع ى مواق  محور الواجبات جاا  النفس مرجبة جنا ليًا حسب  الستاابات

 المتوسطات الحسابية

رق  

 الواجب
 الواجب

 يرجة النيام بالواجب التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرج

النسبة  بة

% 

النيام 

 بالواجب

النيام 

إلى 

 حد ما

عدم 

النيام 

 بالواجب

4 
ري  اليي العمل الش

 يغني عل السؤال

 28 110 623 ك
2.78 0.49 1 

% 81.9 14.5 3.7 

 ط ب الع   النافع 3
 75 128 558 ك

2.63 0.66 2 
% 73.3 16.8 9.9 

5 
المحاف ة ع ى السمعة 

 والشرف

 40 201 520 ك
2.63 0.58 3 

% 68.3 26.4 5.3 

 المحاف ة ع ى ال حة 2
 51 309 401 ك

2.46 0.62 4 
% 52.7 40.6 6.7 

 المحاف ة ع ى الحيا  1
 87 277 396 ك

2.41 0.69 5 
% 52.1 36.4 11.4 

 0.37 2.58 المتوسط الحسابي الك ي واالنحراف المعياري 

( الموضحة أعال  يتضح أن طالب ثالث ثانوي في مدينة 7مل خالل نتائج الادول )

حيث ب غ المتوسط الحسابي الك ي ل،يا المحور   جاا  أنفس،  الرياض ينومون بواجبات المواطنة 

إلى  2.35( وهو متوسط ينع ضمل الفئة الثالثة مل فئات منياس ليكرت الثالثي )مل 3مل  2.58)

وجتفق هي  النتياة مع   ( وهي الفئة التي جشير إلى خيار النيام بالواجب ع ى أيا  الدراسة 3.00

 % مل الطالب جنريبًا( يدركون حنوا المواطنة وواجباج،ا.80أن ) يراسة )ال بيح( والتي بينت

كما يتضح مل النتائج أن هنالك اجساقًا في قيام طالب ثالث ثانوي بواجبات المواطنة 

حيث جراوحت متوسطات قيام،  بواجباج،  التف ي ية ل مواطنة جاا  أنفس،    التف ي ية جاا  أنفس،  

وهي متوسطات جنع جميع،ا في الفئة الثالثة مل فئات منياس  (3مل  2.78إلى  2.41ما بيل )

مما يبيل أن طالب ثالث   ليكرت الثالثي والتي جشير إلى خيار النيام بالواجب ع ى أيا  الدراسة 

وجتمثل هي  الواجبات في المواق    ثانوي ينومون باميع واجباج،  التف ي ية ل مواطنة جاا  أنفس،  

( والتي ج  جرجيب،ا جنا ليًا حسب قيام طالب ثالث ثانوي ب،ا 1   2   5   2   4ذات األرقام )

 كالتالي: 
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( "العمل الشري  اليي يغني عل السؤال" 4/جاء الواجب جاا  النفس واليي يمث ه الموق  )1

( وربما يعوي ذلك 3مل2.78بالمرجبة األولى مل حيث قيام طالب ثالث ثانوي به بمتوسط حسابي )

 ج الطالب جحثه ع ى العمل الشري  اليي يغني عل السؤال.إلى أن مناه

( " ط ب الع   النافع " بالمرجبة الثانية مل حيث 3/جاء الواجب جاا  النفس واليي يمث ه الموق  )2

( وربما يعوي ذلك إلى أن المناهج التي 3مل2.63قيام طالب ثالث ثانوي به بمتوسط حسابي )

كما أن طالب ثالث ثانوي في الوقت الحاضر قد أيرك     النافع يرس،ا الطالب جحثه ع ى ط ب الع 

أنه ال سبيل إلى الح ول ع ى المناصب الع يا في الدولة إال بتح يل الع   النافع اليي يوص ه إلى 

 الوظائ  المرموقة.

( " المحاف ة ع ى السمعة والشرف " بالمرجبة 5/جاء الواجب جاا  النفس واليي يمث ه الموق  )3

( وربما يعوي ذلك إلى أن 3مل2.63ثالثة مل حيث قيام طالب ثالث ثانوي به بمتوسط حسابي )ال

والبعد عل كل ما يدنس،ما   المناهج التي يدرس،ا الطالب جحثه ع ى المحاف ة ع ى سمعته وشرفه 

ما م  جرجفع فيه قي  الشرف والسمة الطيبة   كما أن الطالب ينتمون إلى ماتمع محافظ   مل أعمال 

 ياع ،  يحرصون ع ى المحاف ة ع ى سمعت،  وشرف، .

( " المحاف ة ع ى ال حة " بالمرجبة 2/جاء الواجب جاا  النفس واليي يمث ه الموق  رق  )4

( وربما يعوي ذلك إلى أن 3مل2.46الرابعة مل حيث قيام طالب ثالث ثانوي به بمتوسط حسابي )

باإلضافة إلى أن   اف ة ع ى صحته واالهتمام ب،ا المناهج التي يدرس،ا الطالب جحثه ع ى المح

انتشار الثنافة ال حية بيل الطالب مل خالل برامج الت فا  قد أيت إلى معرفة الطالب باألمراض 

 .  مما  اي في حرص،  و حفاظ،  ع ى صحت،    وكيفية جانب،ا   وأخطارها 

محاف ة ع ى الحيا  " بالمرجبة ( " ال1/جاء الواجب جاا  النفس واليي يمث ه الموق  رق  )5

( وربما يعوي ذلك إلى أن 3مل2.41الخامسة مل حيث قيام طالب ثالث ثانوي به بمتوسط حسابي )

باإلضافة إلى أن الطالب في هي    المناهج التي يدرس،ا الطالب جحثه ع ى المحاف ة ع ى حياجه 

واالبتعاي   قب األمور وجبعاج،ا المرحة قد وصل إلى يرجة مل النضج جدفعه إلى التفكير في عوا

 واهلل أع  .  عل األعمال التي ربما جؤيي إلى هالكه 

ول تعرف ع ى مدى قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة جاا  

  والنسب المئوية   ج  حساب التكرارات  -السؤال الفرعي الثاني  –المواطنيل والمنيميل المس ميل 

الستاابات أفراي عينة الدراسة ع ى   والرجب   ت الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطا

 (.8والنتائج يوضح،ا الادول )  مواق  محور الواجبات جاا  المواطنيل والمنيميل المس ميل 

( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرجب 8جدول )

راي عينة البحث ع ى مواق  محور الواجبات جاا  المواطنيل والمنيميل المس ميل الستاابات أف

 مرجبة جنا ليًا حسب المتوسطات الحسابية

رق  

 الواجب
 الواجب

 يرجة النيام بالواجب التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرج

النسبة  بة

% 

النيام 

 بالواجب

النيام 

إلى 

 حد ما

عدم 

النيام 

 واجببال

 مساعد  المحتاج من،  5
 25 66 670 ك

2.85 0.44 1 
% 88.0 8.7 3.3 

 2 0.74 2.54 112 123 526 كالن ح ل،  في كل  2
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 14.7 16.2 69.1 % شيء

1 
عدم أذيت،  في يمائ،  

 وأعراض،  وأموال، 

 54 241 466 ك
2.54 0.63 3 

% 61.2 31.7 7.1 

3 
البر  التعاون مع،  ع ى

 والتنوى

 89 234 436 ك
2.46 0.70 4 

% 57.4 30.8 11.7 

4 
عدم الفاور عند 

 الخ ام مع، 

 91 467 203 ك
2.15 0.60 5 

% 26.7 61.4 12.0 

 0.35 2.51 المتوسط الحسابي الك ي واالنحراف المعياري الك ي 

ثانوي في مدينة  ( الموضحة أعال  يتضح أن طالب ثالث8مل خالل نتائج الادول )

الرياض ينومون بواجبات المواطنة جاا  المواطنيل والمنيميل المس ميل حيث ب غ المتوسط الحسابي 

( وهو متوسط ينع ضمل الفئة الثالثة مل فئات منياس ليكرت الثالثي 3مل2.51الك ي ل،يا المحور )

وجتفق هي    أيا  الدراسة  ( وهي الفئة التي جشير إلى خيار النيام بالواجب ع ى3.00إلى2.35)مل

% مل الطالب جنريبًا( يدركون حنوا المواطنة 80النتياة مع يراسة )ال بيح( والتي بينت أن )

 وواجباج،ا.

م( والتي هدفت إلى 2008واجفنت نتائج الدراسة أيضا مع الدراسة التي قام ب،ا باو ير )

البناء  الوطني الحوار قدرات جنمية في ميةاإلسال التربية جحديد األيوار التي يمكل أن يمارس،ا مع  

أن يور المع   في جنمية  نتائج الدراسة أسفرت حيث  جد   بمحاف ة الثانوية المرح ة طالب لدى

بينما وكانت بعد  كبير  بدرجة جاءت وأثناء  الدرس جنفيي قبل قدرات الحوار الوطني لدى الطالب

  م( 2008ة مع ما جوص ت إليه يراسة ري  الشري  )متوسطة  كما جتفق النتيا بدرجة جنفيي الدرس

 لدى طالبات الوطنية جنمية لدورها في المدرسية اإليار  ممارسة التي هدفت إلى معرفة يرجة

 المندسة والتي جوص ت إلى أن المع مات بالعاصمة و الطالبات مل وج،ة ن ر الثانوية المرح ة

 – الشرعية المخالفات عل والبعد – اإلسالمية يابواآل - – الرسول الدينية )محبة الاوانب بعض

 اإليار  المدرسية.  جحنن،ا التي نواجج أفضل والس وكيات( مل

كما يتضح مل النتائج أن هنالك جفاوجًا في قيام طالب ثالث ثانوي بواجبات المواطنة 

وقيام،  بواجبات   ما بيل قيام،  ببعض الواجبات   التف ي ية جاا  المواطنيل والمنيميل المس ميل 

حيث جراوحت متوسطات قيام،  بواجباج،  التف ي ية ل مواطنة جاا  المواطنيل   أخرى إلى حد ما 

( وهي متوسطات جتراوح ما بيل الفئتيل الثانية 3مل2.85إلى2.15والمنيميل المس ميل ما بيل )

ام إلى حد ما بالواجب/النيام والثالثة مل فئات منياس ليكرت الثالثي وال تيل جشيران إلى خياري الني

بالواجب ع ى التوالي ع ى أيا  الدراسة مما يبيل بأن قيام طالب ثالث ثانوي بواجباج،  التف ي ية 

وقيام،    ل مواطنة جاا  المواطنيل والمنيميل المس ميل يتراوح ما بيل قيام،  ببعض واجباج،  

ينومون بأربعة واجبات جاا  المواطنيل  حيث يتضح مل النتائج أن،   بواجبات أخرى إلى حد ما 

( والتي ج  3   1   2   5وجتمثل هي  الواجبات في المواق  ذات األرقام )  والمنيميل المس ميل 

 جرجيب،ا جنا ليًا حسب قيام طالب ثالث ثانوي ب،ا كالتالي: 

" مساعد  ( 5/جاء الواجب جاا  المواطنيل والمنيميل المس ميل واليي يمث ه الموق  رق  )1

( 3مل2.85بمتوسط حسابي )  المحتاج من،  " بالمرجبة األولى مل حيث قيام طالب ثالث ثانوي به 

  وربما يعوي ذلك إلى أن مناهج التي يدرس،ا الطالب جحثه ع ى مساعد  المحتاج وجندي  العون له 
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افة إلى أن باإلض  كما أن خطب الامعة والدروس التي ج نى في المساجد جحث ع ى ذلك أيضا 

طبيعة الماتمع قائمة ع ى التعاون والتعاضد ويتضح ذلك ج يًا في بعض األعراف النب ية لدى 

 بعض النبائل.

( " الن ح ل،  في 2/جاء الواجب جاا  المواطنيل والمنيميل المس ميل واليي يمث ه الموق  رق  )2

( وربما 3مل2.54توسط حسابي )كل شيء " بالمرجبة الثانية مل حيث قيام طالب ثالث ثانوي به بم

  يعوي ذلك إلى أن المناهج التربية التي يدرس،ا الطالب جحثه ع ى الن ح ل مس ميل في كل شيء 

كما أن خطب الامعة والدروس التي ج نى في المساجد جحثه ع ى األمر بالمعروف والن،ي عل 

 المنكر.

( " عدم أذيت،  في 1يمث ه الموق  رق  )/جاء الواجب جاا  المواطنيل والمنيميل المس ميل واليي 3

يمائ،  وأعراض،  وأموال،  " بالمرجبة الثالثة مل حيث قيام طالب ثالث ثانوي به بمتوسط حسابي 

( وربما يعوي ذلك إلى أن مناهج التي يدرس،ا الطالب قد بينت له حرمة أذية المس ميل 3مل2.54)

معة والدروس التي ج نى في المساجد جبيل ذلك كما أن خطب الا  في يمائ،  وأعراض،  وأموال،  

 وجحث ع ى اإلحسان إلي، .

( " التعاون مع،  3/جاء الواجب جاا  المواطنيل والمنيميل المس ميل واليي يمث ه الموق  رق  )4

ع ي البر والتنوى " بالمرجبة الرابعة مل حيث قيام طالب ثالث ثانوي به بمتوسط حسابي 

ذلك إلى أن المناهج التي بدرس،ا الطالب جحثه ع ى التعاون مع المس ميل ( وربما يعوي 3مل2.46)

كما أن جعالي  اإلسالم والتي يت ناها الطالب مل خالل خطب الامعة والدروس   ع ى البر والتنوى 

 واهلل أع  .  التي ج نى في المساجد جحث ع ى ذلك وجشاع ع يه 

مون إلى حد ما بواجب واحد جاا  كما يتضح مل النتائج أن طالب ثالث ثانوي ينو

( " عدم الفاور عند 4ويتمثل هيا الواجب في الموق  رق  )  المواطنيل والمنيميل المس ميل 

( وربما يعوي ذلك إلى جن ير المناهج الدراسية في 3مل2.15الخ ام مع،  " بمتوسط حسابي )

تي يمر ب،ا الطالب والتي مل أبر  كما أن طبيعة المرح ة العمرية ال  التركيز ع ى مثل هي  النضية 

جاع ه يعتند أن ماري الشاار أو   واالستعاال في اجخاذ النرارات   سماج،ا االنفعاالت العنيفة 

 االختالف مع بعض األشخاص يعني ن،اية العالقة.

ول تعرف ع ى مدى قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة جاا  

  والنسب المئوية   ج  حساب التكرارات  -السؤال الفرعي الثالث–س ميل المنيميل اير الم

الستاابات أفراي عينة الدراسة ع ى   والرجب   والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  (. 9والنتائج يوضح،ا الادول )  مواق  محور الواجبات جاا  المنيميل اير المس ميل 

المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرجب  ( التكرارات والنسب9جدول )

الستاابات أفراي عينة البحث ع ى مواق  محور الواجبات جاا  المنيميل اير المس ميل مرجبة 

 جنا ليًا حسب المتوسطات الحسابية

رق  

 الواجب
 الواجب

 يرجة النيام بالواجب التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رجال

النسبة  بة

% 

النيام 

 بالواجب

النيام 

إلى 

 حد ما

عدم 

النيام 

 بالواجب

1 
عدم أذيت،  في يمائ،  

 وأعراض،  وأموال، 

 41 67 652 ك
2.80 0.52 1 

% 85.8 8.8 5.4 
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 اإلحسان إلي،  4
 21 180 560 ك

2.71 0.51 2 
% 73.6 23.7 2.8 

5 

يعوج،  إلى اإلسالم 

وع ة بالحكمة والم

 الحسنة

 24 222 515 ك

2.65 0.54 3 
% 67.7 29.2 3.2 

 العدل مع،  2
 40 307 414 ك

2.49 0.60 4 
% 54.4 40.3 5.3 

 ن ر  الم  وم من،  3
 172 366 222 ك

2.07 0.72 5 
% 29.2 48.2 22.6 

 المتوسط الحسابي الك ي واالنحراف المعياري الك ي 

 
2.54 0.35 

( الموضحة أعال  يتضح أن طالب ثالث ثانوي في مدينة 9ل نتائج الادول )مل خال

الرياض ينومون بواجبات المواطنة جاا  المنيميل اير المس ميل حيث ب غ المتوسط الحسابي الك ي 

( وهو متوسط ينع ضمل الفئة الثالثة مل فئات منياس ليكرت الثالثي 3مل2.54ل،يا المحور )

وجتفق هي    الفئة التي جشير إلى خيار النيام بالواجب ع ى أيا  البحث  ( وهي3.00إلى2.35)مل

% مل الطالب جنريبًا( يدركون حنوا المواطنة 80النتياة مع يراسة )ال بيح( والتي بينت أن )

 وواجباجه. 

كما يتضح مل النتائج أن هنالك جفاوجًا في قيام طالب ثالث ثانوي بواجبات المواطنة 

وقيام،  بواجبات أخرى   ما بيل قيام،  ببعض الواجبات   المنيميل اير المس ميل  التف ي ية جاا 

حيث جراوحت متوسطات قيام،  بواجباج،  التف ي ية ل مواطنة جاا  المنيميل اير   إلى حد ما 

( وهي متوسطات جتراوح ما بيل الفئتيل الثانية والثالثة مل 3مل2.80إلى 2.07المس ميل ما بيل )

ياس ليكرت الثالثي وال تيل جشيران إلى خياري النيام إلى حد ما بالواجب/النيام بالواجب فئات من

مما يبيل أن قيام طالب ثالث ثانوي بواجباج،  التف ي ية ل مواطنة   ع ى التوالي ع ى أيا  الدراسة 

أخرى إلى وقيام،  بواجبات   جاا  المنيميل اير المس ميل يتراوح ما بيل قيام،  ببعض واجباج،  

وجتمثل   حيث يتضح مل النتائج أن،  ينومون بأربعة واجبات جاا  المنيميل اير المس ميل   حد ما 

( والتي ج  جرجيب،ا جنا ليًا حسب قيام طالب 2   5   4   1هي  الواجبات في المواق  ذات األرقام )

 ثالث ثانوي ب،ا كالتالي: 

( " عدم أذيت،  في يمائ،  1واليي يمث ه الموق  رق  )/جاء الواجب جاا  المنيميل اير المس ميل 1

وأعراض،  وأموال،  " بالمرجبة األولى مل حيث قيام طالب ثالث ثانوي به بمتوسط حسابي 

( وربما يعوي ذلك إلى أن المناهج التي يدرس،ا الطالب قد بينت له حرمة أذية اير 3مل2.80)

أن خطب الامعة والدروس التي ج نى في المساجد  كما  المس ميل في يمائ،  وأعراض،  وأموال،  

وهيا ك ه   إضافة إلى جركيز وسائل اإلعالم ع ى هي  الننطة   ربما جكون قد بينت له ذلك أيضا 

 أيى بدور  إلى معرفة الطالب لحرمة أذية اير المس ميل في يمائ،  وأعراض،  وأموال، .

( " اإلحسان إلي،  " 4ي يمث ه الموق  رق  )/جاء الواجب جاا  المنيميل اير المس ميل والي2

( وربما يعوي ذلك 3مل2.71بالمرجبة الثانية مل حيث قيام طالب ثالث ثانوي به بمتوسط حسابي )

  إلى أن مناهج التي يدرس،ا الطالب جحثه ع ى اإلحسان لبني البشرية جمعا بما في،  اير المس ميل 

 المساجد جحث ع ى ذلك أيضا. كما أن خطب الامعة والدروس التي ج نى في
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( " يعوج،  إلى اإلسالم 5/جاء الواجب جاا  المنيميل اير المس ميل واليي يمث ه الموق  رق  )3

بالحكمة والموع ة الحسنة " بالمرجبة الثالثة مل حيث قيام طالب ثالث ثانوي به بمتوسط حسابي 

ة التي يرس،ا الطالب جحثه ع ى ( وربما يعوي ذلك إلى أن مناهج التربية اإلسالمي3مل2.65)

كما أن خطب الامعة والدروس التي ج نى في المساجد   الدعو  إلى اهلل بالحكمة والموع ة الحسنة 

 واهلل أع  .  جحثه ع ى ذلك أيضا 

( " العدل مع،  " بالمرجبة 2/جاء الواجب جاا  المنيميل اير المس ميل واليي يمث ه الموق  رق  )4

( وربما يعوي ذلك إلى أن 3مل2.49قيام طالب ثالث ثانوي به بمتوسط حسابي )الرابعة مل حيث 

سواًء أكانوا مس ميل أم اير   المناهج التي يدرس،ا الطالب جحثه ع ى العدل مع الناس كافة 

 كما أن خطب الامعة والدروس التي ج نى في المساجد جحثه ع ى ذلك أيضا.  مس ميل 

ثالث ثانوي ينومون إلى حد ما بواجب واحد جاا  المنيميل  كما يتضح مل النتائج أن طالب

( " ن ر  الم  وم من،  " بمتوسط حسابي 3ويتمثل هيا الواجب في الموق  )  اير المس ميل 

  ( وهيا يمثل أقل متوسط حسابي في جميع المواق  العشريل التي اشتمل ع ي،ا المنياس 3مل2.07)

كما أن ال    اليي   الدراسية في التركيز ع ى مثل هي  النضية وربما يعوي ذلك إلى جن ير المناهج 

يالقيه المس مون في أنحاء العال  ع ى أيدي اير المس ميل ربما ياعل الطالب يترييون في جندي  

 واهلل أع  .  الن ر  لغير المس ميل 

 ول تعرف ع ى مدى قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة جاا 

  والمتوسطات الحسابية   والنسب المئوية   ج  حساب التكرارات  -السؤال الفرعي الرابع  –الوطل 

الستاابات أفراي عينة الدراسة ع ى مواق  محور الواجبات   والرجب   واالنحرافات المعيارية 

 (.10والنتائج يوضح،ا الادول )  جاا  الوطل 

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرجب ( التكرارات والنسب المئوية وا10جدول )

الستاابات أفراي عينة البحث ع ى مواق  محور الواجبات جاا  الوطل مرجبة جنا ليًا حسب 

 المتوسطات الحسابية

رق  

 الواجب
 الواجب

 يرجة النيام بالواجب التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرج

النسبة  بة

% 

النيام 

 واجببال

النيام 

إلى 

 حد ما

عدم 

النيام 

 بالواجب

5 
جمثيل الوطل في 

 الخارج التمثيل الحسل

 33 188 540 ك
2.67 0.56 1 

% 71.0 24.7 4.3 

4 
اإلس،ام في كل ما 

 يحنق أمنه

 45 260 454 ك
2.54 0.61 2 

% 59.8 34.3 5.9 

3 
المحاف ة ع ى 

 الممت كات العامة

 122 223 415 ك
2.39 0.75 3 

% 54.6 29.3 16.1 

 الوالء له ومحبته 1
 183 252 324 ك

2.19 0.80 4 
% 42.7 33.2 24.1 

 5 0.94 2.16 282 72 406 ك االستعداي ل دفاع عنه 2
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% 53.4 9.5 37.1 

 0.43 2.39 المتوسط الحسابي الك ي واالنحراف المعياري الك ي 

( الموضحة أعال  يتضح أن طالب ثالث ثانوي في مدينة 10  )مل خالل نتائج الادول رق

حيث ب غ المتوسط الحسابي الك ي ل،يا المحور   الرياض ينومون بواجبات المواطنة جاا  الوطل 

( وهو متوسط ينع ضمل الفئة الثالثة مل فئات منياس ليكرت الثالثي 3مل2.39)

وجتفق هي    لنيام بالواجب ع ى أيا  الدراسة ( وهي الفئة التي جشير إلى خيار ا3.00إلى2.35)مل

النتياة مع يراسة )العيسى( والتي بينت أن النسبة المئوية التي ح ل ع ي،ا الطالب في منياس 

% 80كما جتفق هي  النتياة مع يراسة )ال بيح( والتي بينت أن )  %( 83.32االنتماء ل وطل )

 جباج،ا.مل الطالب جنريبًا( يدركون حنوا المواطنة ووا

كما يتضح مل النتائج أن هنالك جفاوجًا في قيام طالب ثالث ثانوي بواجبات المواطنة 

حيث   وقيام،  بواجبات أخرى إلى حد ما   ما بيل قيام،  ببعض الواجبات   التف ي ية جاا  الوطل 

( 3مل2.67إلى2.16جراوحت متوسطات قيام،  بواجباج،  التف ي ية ل مواطنة جاا  الوطل ما بيل )

وهي متوسطات جتراوح ما بيل الفئتيل الثانية والثالثة مل فئات منياس ليكرت الثالثي وال تيل 

مما   جشيران إلى خياري النيام إلى حد ما بالواجب/النيام بالواجب ع ى التوالي ع ى أيا  الدراسة 

راوح ما بيل قيام،  يبيل أن قيام طالب ثالث ثانوي بواجباج،  التف ي ية ل مواطنة جاا  الوطل يت

حيث يتضح مل النتائج أن،  ينومون بثالثة   وقيام،  بواجبات أخرى إلى حد ما   ببعض واجباج،  

( والتي ج  جرجيب،ا 3   4   5وجتمثل هي  الواجبات في المواق  ذات األرقام )  واجبات جاا  الوطل 

 جنا ليًا حسب قيام طالب ثالث ثانوي ب،ا كالتالي: 

( " جمثيل الوطل في الخارج التمثيل الحسل 5اجب جاا  الوطل واليي يمث ه الموق  رق  )/جاء الو1

( وربما يكون 3مل2.67" بالمرجبة األولى مل حيث قيام طالب ثالث ثانوي به بمتوسط حسابي )

ل،ي  النتياة ارجباط بنتياة الواجب الخامس مل الواجبات جاا  النفس وهو )المحاف ة ع ى السمعة 

( وهيا يعني أن الطالب 3مل2.63رف( حيث ح ل ع ى الترجيب الثالث بمتوسط حسابي )والش

حيث يلت النتائج ع ى جمسك،  بكل ما فيه   في إجابت،  عل المنياس أبدوا ثباجًا في هييل الموقفيل 

 –كما ذكرنا سابنًا  -وربما يعوي هيا   رفعت،  ورفعة وطن،  سواًء أكانوا ياخل الوطل أم خارجه 

  إلى أن مناهج التربية اإلسالمية التي يرس،ا الطالب جحثه ع ى المحاف ة ع ى سمعته وشرفه 

جرجفع   كما أن طالب ثالث ثانوي ينتمون إلى ماتمع محافظ   والبعد عل كل ما يدنس،ما مل أعمال 

  مما ياع ،  يحرصون ع ى المحاف ة ع ى سمعت،  وشرف،    فيه قي  الشرف والسمة الطيبة 

 واهلل أع  .  والحرص ع ى جمثي ه التمثيل الحسل   بالتالي المحاف ة ع ى سمعة وطن،  و

( " اإلس،ام في كل ما يحنق أمنه " بالمرجبة 4/جاء الواجب جاا  الوطل واليي يمث ه الموق  رق  )2

( وربما يعوي ذلك إلى أن 3مل2.54الثانية مل حيث قيام طالب ثالث ثانوي به بمتوسط حسابي )

التي يرس،ا الطالب جحثه ع ى اإلس،ام في كل ما   والتربية الوطنية   ناهج التربية اإلسالمية م

 واهلل اع  .  يحنق أمل ماتمعه ووطنه 

( " المحاف ة ع ى الممت كات العامة " 3/جاء الواجب جاا  الوطل واليي يمث ه الموق  رق  )3

( وربما يعوي ذلك 3مل2.39بمتوسط حسابي ) بالمرجبة الثالثة مل حيث قيام طالب ثالث ثانوي به

والتربية الوطنية التي يرس،ا الطالب جحثه ع ى المحاف ة ع ى   إلى أن مناهج التربية اإلسالمية 

  كما أن خطب الامعة والدروس التي ج نى في المساجد جحثه ع ى ذلك أيضا   الممت كات العامة 

 واهلل أع  .
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  طالب ثالث ثانوي ينومون إلى حد ما بواجبيل جاا  الوطل كما يتضح مل النتائج أيضًا أن 

( وال ييل ج  جرجيب،ما جنا ليًا حسب قيام طالب ثالث 2   1ويتمثل هيان الواجبان في الموقفيل رق  )

 ثانوي ب،ما إلى حد ما كالتالي: 

بة األولى مل ( " الوالء له ومحبته " بالمرج1/جاء الواجب جاا  الوطل واليي يمث ه الموق  رق  )1

( وربما يعوي ذلك إلى أن 3مل2.19حيث قيام طالب ثالث ثانوي به إلى حد ما بمتوسط حسابي )

مما ياع ،  يبدون إلى حد ما   المناهج الدراسية ال جركز كثيرًا ع ى إكساب الطالب الوالء لوطن،  

وطن،  فربما يعوي إلى أن أما بالنسبة ل سبب اليي جعل الطالب يبدون إلى حد ما حب،  ل  والءه  له 

وبالتالي ف،  ال يدركون ك  يحبون هيا   مع   هؤالء الطالب ل  ياربوا االاتراب عل وطن،  

 الوطل.

( " االستعداي ل دفاع عنه " بالمرجبة الثانية 2/جاء الواجب جاا  الوطل واليي يمث ه الموق  رق  )2

( وربما يعوي ذلك إلى 3مل2.16حسابي )مل حيث قيام طالب ثالث ثانوي به إلى حد ما بمتوسط 

كما أن حيا    أن المناهج الدراسية التي ج ناها الطالب ال جركز ع ى إعداي الطالب ل دفاع عل الوطل 

جع ه   الرفاهية التي يعيش،ا الطالب واعتناي  بأن الدفاع عل الوطل هو مل مسؤوليات رجال األمل 

 ينوم ب،يا الواجب إلى حد ما.

 ج الدراسة: ملخص نتائ

فيما يتع ق بمدى قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة بينت النتائج أواًل: 

 التالية: 

 /طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ينومون بواجبات المواطنة ب ور  عامة.1

وجاا    نفس،  /طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ينومون بواجبات المواطنة التف ي ية جاا  أ2

 وجاا  الوطل.  وجاا  المواطنيل والمنيميل المس ميل   المنيميل اير المس ميل 

 /جاء جرجيب محاور الواجبات حسب قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ب،ا كالتالي: 3

 واجبات المواطنة جاا  النفس. األول:

 واجبات المواطنة جاا  المنيميل اير المس ميل. الثاني:

 : واجبات المواطنة جاا  المواطنيل والمنيميل المس ميل.الثالث

 واجبات المواطنة جاا  الوطل. الرابع:

فيما يتع ق بمدى قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة جاا  أنفس،  ثانيًا: 

 -بينت النتائج التالية: 

 ات المواطنة جاا  أنفس، ./طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ينومون بواجب1

/هنالك اجساا في قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة التف ي ية جاا  2

 أنفس،  حيث ينومون باميع واجباج،  جاا  أنفس، .

/جاء جرجيب واجبات المواطنة جاا  النفس حسب قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ب،ا 3

 كالتالي: 

 العمل الشري  اليي يغني عل السؤال. :األول

 ط ب الع   النافع.الثاني: 

 : المحاف ة ع ى السمعة والشرف.الثالث
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 المحاف ة ع ى ال حة.الرابع: 

 المحاف ة ع ى الحيا .الخامس: 

فيما يتع ق بمدى قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة جاا  المواطنيل ثالثًا: 

 ل المس ميل بينت النتائج التالية: والمنيمي

/طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ينومون بواجبات المواطنة جاا  المواطنيل والمنيميل 1

 المس ميل.

/هنالك جفاوت في قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة التف ي ية جاا  2

 ببعض الواجبات وقيام،  بواجبات أخرى إلى حد ما.المواطنيل والمنيميل المس ميل ما بيل قيام،  

/طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ينومون بأربعة واجبات جاا  المواطنيل والمنيميل 3

وعدم أذيت،  في   والن ح ل،  في كل شيء   وهي  الواجبات هي:مساعد  المحتاج من،    المس ميل 

  ى البر والتنوى.والتعاون مع،  ع  يمائ،  وأعراض،  وأموال،  

/طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ينومون إلى حد ما بواجب واحد جاا  المواطنيل والمنيميل 4

 المس ميل وهيا الواجب هو: عدم الفاور عند الخ ام مع، .

/جاء جرجيب واجبات المواطنة جاا  المواطنيل والمنيميل المس ميل حسب قيام طالب ثالث ثانوي 5

 ياض ب،ا كالتالي: في مدينة الر

 مساعد  المحتاج من، . األول:

 الن ح ل،  في كل شيء.الثاني: 

 : عدم أذيت،  في يمائ،  وأعراض،  وأموال، .الثالث

 التعاون مع،  ع ى البر والتنوى. الرابع:

 عدم الفاور عند الخ ام مع، . الخامس:

اض بواجبات المواطنة جاا  المنيميل فيما يتع ق بمدى قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الريرابعًا: 

 اير المس ميل بينت النتائج التالية: 

 /طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ينومون بواجبات المواطنة جاا  المنيميل اير المس ميل.1

/هنالك جفاوت في قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة التف ي ية جاا  2

 لمس ميل ما بيل قيام،  ببعض الواجبات وقيام،  بواجبات أخرى إلى حد ما.المنيميل اير ا

  /طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ينومون بأربعة واجبات جاا  المنيميل اير المس ميل 3

ويعوج،  إلى   واإلحسان إلي،    وهي  الواجبات هي: عدم أذيت،  في يمائ،  وأعراض،  وأموال،  

 والعدل مع، .  والموع ة الحسنة اإلسالم بالحكمة 

/طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ينومون إلى حد ما بواجب واحد جاا  المنيميل اير 4

 وهيا الواجب هو: ن ر  الم  وم من، .  المس ميل 

/جاء جرجيب واجبات المواطنة جاا  المنيميل اير المس ميل حسب قيام طالب ثالث ثانوي في 5

 كالتالي:  مدينة الرياض ب،ا

 عدم أذيت،  في يمائ،  وأعراض،  وأموال، . األول:

 اإلحسان إلي، . الثاني:
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 : يعوج،  إلى اإلسالم بالحكمة والموع ة الحسنة.الثالث

 العدل مع، . الرابع:

 ن ر  الم  وم من، . الخامس:

ة جاا  الوطل فيما يتع ق بمدى قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنخامسًا: 

 بينت النتائج التالية: 

 /طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ينومون بواجبات المواطنة جاا  الوطل.1

/هنالك جفاوت في قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض بواجبات المواطنة التف ي ية جاا  2

 .الوطل ما بيل قيام،  ببعض الواجبات وقيام،  بواجبات أخرى إلى حد ما

وهي  الواجبات هي:   /طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ينومون بثالثة واجبات جاا  الوطل 3

والمحاف ة ع ي   واإلس،ام في كل ما يحنق أمنه   جمثيل الوطل في الخارج التمثيل الحسل 

 الممت كات العامة.

وهما: الوالء له   ل /طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ينومون إلى حد ما بواجبيل جاا  الوط4

 واالستعداي ل دفاع عنه.  ومحبته 

/جاء جرجيب واجبات المواطنة جاا  الوطل حسب قيام طالب ثالث ثانوي في مدينة الرياض ب،ا 5

 كالتالي: 

 جمثيل الوطل في الخارج التمثيل الحسل. األول:

 اإلس،ام في كل ما يحنق أمنه. الثاني:

 العامة. : المحاف ة ع ى الممت كاتالثالث

 الوالء له ومحبته. الرابع:

 االستعداي ل دفاع عنه. الخامس:

 التوصيات المقترحة:

 في ضوء النتائج التي ج  التوصل إلي،ا ف ن الباحث يوصي بما ي ي: 

/ إعاي  صيااة ماي  التربية الوطنية بحيث جركز موضوعاج،ا ع ى إكساب الطالب م،ارات النيام 1

 نب،ا المخت فة.بواجبات المواطنة في جوا

 والعمل ع ى إ الت،ا.  / البحث عل األسباب التي أيت إلى جن ير الطالب في بعض الواجبات 2

والعمل   وجشخيص الخ ل   /فتح قنوات الحوار مع الشباب لمعرفة موقف،  مل واجبات المواطنة 3

 ع ى عالجه.

لطالب م،ارات النيام بواجبات / ع ى العام يل في المؤسسة التع يمية أن يعو يوره  في إكساب ا4

 وخاصة ما يتع ق بالندو  ال الحة.  المواطنة 

/  اجحاي مؤسسات الماتمع في العمل ع ى جحفيز الطالب ل نيام بواجبات المواطنة في جوانب،ا 5

 المخت فة وخاصة المؤسسة التع يمية والمؤسسة اإلعالمية واألسر  والمساد.

 ومل بيل البحوث التي يوصى ب،ا:   المواطنة ب فة عامة  /إجراء مزيد مل البحوث في ماال6

 .إجراء بحث مماثل مع إيخال بعض المتغيرات لمعرفة أثرها في النتياة / 



 2018عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                     مجلة البحث العلمى فى التربية

 

319 

 .إجراء بحث مماثل لطالب المرح ة الاامعية / 

 .إجراء بحث مماثل لطالبات المرح ة الثانوية / 

 .إجراء بحث مماثل لطالبات المرح ة الاامعية / 

 

 مراجع ال

 الناهر : يار الحديث.   ما دات  9م(. لسان العرب. 2003محمد بل مكرم )  ابل من ور  .1

دى طالب ـفي جنمية الوعي السياسي لويورها ( األنشطة الطالبية 2005أحمد  صفاء محمد ع ي) .2

 )يراسة ميدانية(  رسالة ماجستير اير منشور   ك ية البنات  جامعة عيل شمس. الاامعة

(.إس،ام بعض المتغيرات في جنمية قي  المواطنة لدى األطفال الموهوبيل 2012أحمد  ناهد فتحي) .3

 . 224 – 181ص ص.    2ع    22مج   م ر  -واير الموهوبيل.يراسات نفسية 
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