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دور موجهي التربية الفنية في تعزيز قيم المواطنة من وجهة نظر
المعلمين.

الملخص

أ .د .تيسَت زلمد اخلوالده *
أ .حصة ناصر العتييب **

هدفت الدراسة إلى تعرف دور موجهي التربية الفنية في تعزيز قيم المواطنة من وجهة نظر

المعلمين في المرحلة االبتدائية في دولة الكويت ،ودور موجهي التربية الفنية في تعزيز قيم المواطنة

تبعاً لمتغيرات :الجنس ،المؤهل العلمي ،والخبرة ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد
استبانة؛ وذلك من خالل االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ،وتم التأكد من صدق

وثبات أداة الدراسة من خالل اختيار عينة مكونة من ( )555بالطريقة الطبقية العشوائية شملت
( )%55من مجتمع الدراسة الكلي البالغ (.)5555

وتوصلت الدراسة إلى :أن دور موجهي التربية الفنية في تعزيز قيم المواطنة من وجهة نظر

المعلمين في المرحلة االبتدائية في دولة الكويت كانت بتقدير "متوسط" ،كما بينت نتائج الدراسة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05تعزى لمتغير الجنس،
التخصص ،والخبرة في جميع المجاالت ،وفي الدرجة الكلية.

وأوصت الدراسة بأهمية تفعيل دور موجهي التربية الفنية في مجال نشر وترسيخ القيم

الوطنية في المدارس في دولة الكويت من خالل برامج إثرائية تعمل على زيادة المعرفة في مجال

القيم الوطنية ،باإلضافة إلى تبني المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة برامج إضافية ومواد

ووحدات دراسية ترسخ القيم الوطنية.

الكلمات المفتاحية :موجهو التربية الفنية ،القيم الوطنية ،دولة الكويت.
* أستاذ يف قسم أصول الًتبية  -جامعة آل البيت  -األردن.
** باحثة  -وزارة الًتبية والتعليم  -الكويت.
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The Role of Art Educational Supervisors in Reinforcing the
Values of Citizenship from Teachers' point of View
Prof. Dr. Taiseer Mohamed al khawaldeh
Hessa Naser Al Otaibi

Abstract
The Study aimed to investigate the role of art educational
supervisors in reinforcing citizenship values from the teachers'
point of view in the primary stage in Kuwait, and their role in
reinforcing citizenship values according to the variables of
gender, educational qualification and experience. In order to
achieve the study aims, the researcher developed a questionnaire,
throughout the literature review and previous studies. To confirm
the validity and reliability of the study tool a random sample was
selected totaling 35.7% of the study population.
The findings of the study were;
The role of art educational supervisors in reinforcing
citizenship values from the teachers point of view in the primary
stage in Kuwait were moderate, as the Study showed that there
were no statistically significant differences at (≤ 0.05) due to
gender, education and experience in all fields and in the total
score.
Keywords: the role of art educational supervisors, citizenship
values, Kuwait.
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 .1مقدمة الدراسة:
تُعد القيم الوطنية جزءاً من ثقافة الشعوب ذباه أوطاهنا نظراً دلا ذلا من أولوية مهمة يف تقدم الدول
يف اجملاالت اجملتمعية واإلنسانية واالقتصادية؛ لذا علينا االىتمام بًتسيخ قيم ادلواطنة بطريقة العمل اجلماعي
وبتعاون أركان العملية التعليمية كافة.
وتتوىل ادلؤسسة التعليمية نقل ثقافة اجملتمع للطلبة من جيل إىل جيل ألن ىؤالء الطلبة يعكسون يف
سلوكهم وتصرفاهتم اليومية مسات ادلواطن الصاحل اليت تستلزم توافر صفات معينة يف الفرد ذبعل منو
شخصية مؤثرة يف احلياة االجتماعية والسياسية كي يكون قادراً على ادلشاركة يف وضع القوانُت وازباذ
القرارات واحًتامها (راضية.)9009 ،
وأصبحت قيم ادلواطنة زلط اىتمام ادلؤسسات التعليمية نظراً ألمهية ترسيخ تلك القيم يف تربية
الشباب ،وتركز الًتبية على تعلم القيم وتعليمها دلا ذلا من أمهية يف تنظيم سلوك الفرد واجلماعة ،وتوجيهها
دلا ىو مقبول اجتماعياً ودينياً.
ويواجو الطلبة يف الوقت احلاضر ربديات كبَتة هتدد منظومة القيم لديهم من خالل ما تعرضو
وسائط التواصل االجتماعي من أفكار ومعتقدات وقيم وغَتىا ،ذبعلهم أمام ربد كبَت بُت احملافظة على
ثقافتهم وقيمهم اليت جاء هبا اإلسالم عرب رسالة سيدنا زلمد عليو الصالة والسالم ،وبُت ما يتعارض مع
ىذه القيم أحيانا من شلارسات وأفعال وأقوال تدعو إىل الرذيلة والكذب واخلداع والنفاق وغَتىا.
وأصبحت الًتبية مطالبة يف الوقت احلاضر أكثر من أي وقت مضى باالىتمام دبنظومة القيم
وتعزيزىا يف نفوس الطلبة ،كوهنا ادلتطلب األساسي للمواطنة الصاحلة ،حىت ربافظ على توازن مصاحل الفرد
ومصاحل اجملتمع ،وتعمل على شعور الفرد باالنتماء للوطن الذي يعيش فيو ،واالعتزاز بو ،واحًتام اآلخرين
وتعريفهم بأمهية مؤسسات الوطن ،ودورىم يف احلفاظ عليها وعلى منجزاهتا ،وإعداد ادلواطن ادلؤمن باهلل عز
وجل رباً ،ودبحمد عليو الصالة والسالم نبياً ،وتعزز صلتو بوطنو ،ومشاعره مع اآلخرين وشلارساتو حلرياتو.
ويأيت دور مشريف الًتبية الفنية يف دولة الكويت من خالل عملهم ،وتواصلهم مع ادلعلمُت والطلبة
بالًتكيز على اجلوانب الفنية يف حياة األفراد واجملتمعات ،وإحساسهم بادلسؤولية ادللقاة عليهم بتنمية اإلبداع
لدى ادلتعلمُت ،وتذوق اجلوانب الفنية من خالل رسم اللوحات اجلميلة اليت تعرب عن حب الوطن،
والتعاون ،والتكافل ،ورسم االبتسامة على شفاه الطلبة ،وتنمية ما لديهم من مواىب زبدم تطوير اجملتمع
والنهوض بو من خالل ما يقدمو ادلشرفون للطلبة وادلعلمُت باالنتماء احلقيقي ،والشعور بالوطن وعزتو،
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وأمهية االنتساب إليو ،والتعامل مع الطلبة بعدل ومساواة ،وفتح قنوات احلوار معهم ،وربطهم دبوروثهم
احلضاري والثقايف.
وأشارت (فرحية )9006 ،إىل أن تنمية ادلواطنة يعد ىدفاً أساسياً تسعى إليو صبيع احلكومات
والنظم السياسية يف دول العامل ادلختلفة ،وبوجو عام؛ سبثل القيم إطاراً مرجعياً حيكم تصرفات الفرد،
وبالنتيجة "فإن دورىا رئيس يف تكوين شخصية الفرد ونسقو ادلعريف ،وتشكل الطابع القومي أو الشخصية
القومية" (.)Patrick & Poris, 2003, 32
وتُعد ادلواطنة أيضاً يف حقيقتها ،ومن خالل منظومة قيمها ادلتعددة سلوكاً حضارياً يقوم بو الفرد
لصاحل وطنو أو ادلكان الذي يعيش فيو أو حىت ادلنظمة اليت يعمل فيها ،ومعٌت ىذا أهنا التزام عقدي
وأخالقي وحضاري ،فادلواطنة مبنية على قيم ومبادئ اإلنسان السوي ذباه وطنو ورلتمعو ،حيث تصبح
ادلواطنة لديو سلوكاً شخصياً وشلارسة يومية يف حياتو ،إن منظومة قيم ادلواطنة ىي الوسيلة الوحيدة وادلالئمة
لقيام الروابط ادلتعددة بُت الناس ،كما أهنا احملرك للحياة اإلنسانية ،فتتأرجح حياهتم يف ضوء القيم اإلجيابية
والسلبية ،فإذا تغلبت القيم االجيابية استمرت حياة األمم والشعوب يف تقدم وعطاء ،ولقد شكلت القيم
على مر العصور ادلرجع واحملور الذي ينظم سلوك األفراد واجملتمع والدولة على حد سواء ،كما أهنا العامل
ادلهم الذي يسهم يف سباسك اجملتمع واحملافظة على ىويتو واستقراره وتقدمة (آل عبود.)9022 ،
ويُعد دور موجهي الًتبية الفنية أساسياً يف تعزيز قيم ادلواطنة يف أركان العملية التعليمية ،ولكن تبقى
درجة التأثَت ومستوياهتا حسب اجلهود ادلبذولة والصالحيات ادلمنوحة ذلم من خالل خطة عمل واضحة
اذلدف للمسامهة يف تعزيز قيم ادلواطنة يف ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت ،ويرى الباحثان أن الًتبية الفنية
يف ىذه ادلرحلة وسيلة اتصال بُت الطالب واجملتمع ،األمر الذي يتطلب أن يكون ىؤالء ادلوجهون قادرين
على اإلبداع وادلقدرة على الرؤية واإلدراك ألمهية الًتبية الفنية يف ترسيخ ثقافة ادلعلمُت والطلبة على حد
سواء بقيم ادلواطنة بالطريقة الصحيحة ،السيما أن دور ادلوجهُت الًتبويُت يف نشر وترسيخ القيم الوطنية
يعد فعاالً إذا مت وفق خطط إسًتاتيجية تتناسب مع أركان العملية الًتبوية ،لتفعيل دورىا البارز يف خدمة
ادلعلم والطالب.
وهتتم دولة الكويت من خالل اجلهات الرمسية بقيم ادلواطنة باعتبارىا جزءاً أساسياً من األىداف
الًتبوية للدولة ،فتعمل على تنمية االنتماء والوالء للدولة ،فتم تنظيم بعض ادلؤسبرات عن قيم ادلواطنة لدراسة
واقع ادلناىج الدراسية من حيث النمو ادلعريف من خالل احلقائق والقوانُت اليت تساعد ادلعلم على ربقيق
مفهوم ادلواطنة وتعزيزه ،والنمو الوجداين من حيث االعتقادات والقيم واالذباىات اليت ربقق ادلواطنة
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وادلهارات األدائية اليت يكتسبها ادلعلم وتركز على سلوكو ما يدل على أنو أصبح مواطناً مثالياً ،من خالل
مراجعة واقع ادلناىج ادلدرسية ودراسة ودراستو وربديد ادلطلوب لتعزيز ادلواطنة وإعداد ادلعلم القادر على
غرس الوالء واالنتماء لدى الطلبة (األضبد.)9022 ،
وتكتسب ادلواطنة قيمتها من خالل الرأي العام جلماعة تتوىل من خالل ظروف حياتية ذلذه
اجلماعة وتكون مقبولة ومعًتفاً هبا ،حيث تكون ىناك قيم أخالقية و ثقافية يشًتك فيها صبيع ادلواطنُت،
وبذلك فإن قيم ادلواطنة ال تأيت من اخلارج ،فادلواطنة تتمثل يف األفكار اليت يعرب هبا أعضاء اجملتمع عن
اىتماماهتم يف أسلوب اإجيايب يف ضوء ضمَت وطٍت يتم تكوينو من خالل مؤسسات التنشئة الًتبوية اليت
هتدف إىل تنشئة ادلواطن من خالل األسرة وادلدرسة وادلسجد واجلامعة واألندية ومراكز الشباب واجلمعيات
األىلية وشبة ترابط قوى بُت ادلواطنة جبناحيها احلقوق والواجبات ،وبُت فكرة الوالء واالنتماء اليت ربرص
كافة اجملتمعات دبختلف أمناطها على غرسها لدى أبنائها ،ويف كل األحوال يصعب احلديث عن مواطنة
صاحلة وإجيابية إال إذا كان ىناك حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية يكفلها الدستور ويتم
شلارستها على أرض الواقع (زيدان.)9020 ،
ونظراً دلا سبق حول العديد من وجهات النظر بأمهية ترسيخ القيم الوطنية يف نفوس الطلبة منذ
الصغر ،اليت تنعكس إجيابياً على السلوكات اللفظية والفعلية ذباه تقدًن ما ىو أفضل لألوطان ،جاءت ىذه
الدراسة لتكشف دور موجهي الًتبية الفنية يف التأثَت يف أركان العملية التعليمية من معلمُت وطلبة ومديرين،
للوصول إىل بناء معريف يسهم بشكل مؤثر يف تعزيز القيم الوطنية.

 .2مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة يف ادلتغَتات احلاصلة يف ىذا العصر من حيث العودلة واقتصاد ادلعرفة،
إضافة إىل ظهور العديد من وسائل االتصال كالفضائيات ،والشبكة العنكبوتية (اإلنًتنت)؛ ونتيجة لذلك
أصبح من الضروري احلفاظ على القيم األساسية يف اجملتمع الكوييت؛ ومنها :قيم ادلواطنة اليت يتميز هبا
اجملتمع الكوييت بأطيافو كافة ،وضباية اذلوية الوطنية من الضياع والوقوف ضد التيارات اليت هتدد وتنادي
بًتك العادات والتقاليد ما يستوجب احلفاظ على ىذا ادلوروث يف صبيع اجملاالت مثل :اللباس التقليدي
والزراعة والبناء والتعليم وكل ما يرتبط هبذا ادلوروث ،لذلك زادت مسؤولية الشرائح كافة؛ ومنهم موجهو
الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة وحفظها يف دولة الكويت.
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وقد جاءت ىذه الدراسة لتسليط الضوء على دور شلارسة موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة
دلوجهي الًتبية الفنية من دور كبَت يف توجيو
من وجهة نظر معلمي ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت ،دلا ّ
الًتبية الفنية دبكوناهتا البشرية وادلادية؛ لذا من ادلهم أن ديتلكوا ثقافة قيم ادلواطنة اليت تدعم ىذه األعمال
اليت يقومون هبا لينعكس أثرىا على الطلبة وادلعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية ،وتراعي التحفيز ،وتساعد على
تعزيز تنمية القدرات اإلبداعية ،ودعم ربقيق األىداف اليت تسعى إليها العملية التعليمية من خالل نشر
ثقافة ادلواطنة يف اجملتمع الكوييت.

 .3أسئلة الدراسة:

أجابت الدراسة عن األسئلة اآلتية:
 .2 .2ما دور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة نظر ادلعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية يف
دولة الكويت؟
 .9 .2ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05يف استجابات أفراد عينة
الدراسة لدور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة نظر ادلعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية يف دولة
الكويت تعزى إىل اجلنس وادلؤىل العلمي واخلربة؟

 .4أهداف الدراسة:

هتدف ىذه الدراسة إىل تعرف دور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة نظر
ادلعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت ،وأثر كل من متغَتات :اجلنس ،سنوات اخلربة وادلؤىل
العلمي.

 .5أهمية الدراسة:

ديكن إبراز أمهية ىذه الدراسة بالنقاط اآلتية:
 .2 .5تنبع أمهية الدراسة من دور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة نظر ادلعلمُت يف
ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت ،دلا للموجهُت من دور رئيسي ومهم يف العملية التعليمية.
 .9 .5سبكُت ادلوجهُت وادلعلمُت من معرفة مفهوم قيم ادلواطنة وأمهيتها يساىم بشكل رئيسي يف تعزيز
تلك القيم وزرعها يف نفوس الطلبة والطالبات من خالل شلارسة العمل األكادديي يف دولة الكويت.
 .2 .5تساعد قيم ادلواطنة موجهي الًتبية الفنية وادلعلمُت على إنضاج تطلعاهتم للمستقبل وما يصبون إليو
من رغبات وميول خلدمة دولة الكويت ،وتعمل على إثراء األفراد بادلعرفة اخلاصة بالقيم الوطنية وفق أسس
واضحة زبدم ادلصلحة العامة للدولة.
45

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .…......................المجلد السابع عشر  -العدد األول -
9102

 .4 .5ندرة األحباث ادلتعلقة بدور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة نظر ادلعلمُت يف
ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت يربز أمهية إجراء مثل ىذه الدراسة على اجملتمع الكوييت.
 .5 .5انبثاق فكرة ىذه الدراسة من احلاجة ادلستمرة إلثراء العملية التعليمية يف رلال قيم ادلواطنة يف دولة
الكويت اليت ترتبط غالباً بدراسة العوامل اليت تساعد على ترسيخ قيم ادلواطنة يف نفوس ادلوجهُت وادلعلمُت
والطلبة.
كما آمل أيضاً أن يفيد ادلديرون وأعضاء اذليئة التدريسية يف ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت،
وصبيع العاملُت فيها من تعرف قيم ادلواطنة ونتائج دراستها ،إضافة إىل إفادة الباحثُت من أدوات ىذه
الدراسة يف دراسات الحقة.

 .6التعريفات االصطالحية واإلجرائية:

استخدم الباحثان يف ىذه الدراسة مصطلحات من ادلهم تعريفها؛ وىي:
 .2 .6القيم :ىي رلموعة العادات واألعراف ومعايَت السلوك وادلبادئ ادلرغوبة اليت سبثل ثقافة رلموعة من
الناس أو صباعة أو فرد (زيدان.)9020 ،
 .9 .6ادلواطنة :ىي شعور وجداين باالرتباط باألرض وأفراد اجملتمع اآلخرين الساكنُت على تلك األرض،
وىذا االرتباط تًتصبو رلموعة من القيم االجتماعية والًتاث التارخيي ادلشًتك ،ومن مث فإن ادلواطنة ىي جذر
اذلوية االجتماعية وعصب الكينونة االجتماعية (زيدان.)9020 ،
 .2 .6قيم ادلواطنة؛ يعرفها (القباج )9006 ،بأهنا :عالقة األفراد يف اجملتمع ادلتحدين ربت لواء دولة ذات
سيادة ،يسمى وطن يتبٌت االختيار الدديقراطي ،فهي وضعية تسمو على اجلنسية وذبعل العالقة مع الدولة
عالقة شراكة يف الوطن ،عالقة تشاركية غَت تبعية كما ىو الشأن يف األنظمة االستبدادية واالقتصادية اليت
يعد فيها األفراد رعايا ال مواطنُت.
ويعرفها (الفرا وآغا )2996 ،بأهنا :رلموعة من ادلعايَت اخلاصة بإعداد ادلواطن الصاحل الذي يؤمن
بالدديقراطية والشورى واحًتام الرأي اآلخر وااللتزام باالنتماء للوطن والدفاع عنو.
ويعرفها الباحثان إجرائياً بأهنا :رلموعة ادلوجهات السلوكية ادلؤثرة يف ادلعلمُت وادلتمثلة بالوالء
واالنتماء والوعي السياسي والتسامح واحًتام الرأي اآلخر والعمل اجلماعي ،وما يندرج ربتها من قيم
فرعية ،وتقاس بالدرجة اليت حيصل عليها ادلعلمون يف صبيع فقرات األداة اليت أعدت ذلذه الدراسة.

 .7حدود الدراسة:
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 .2 .7احلدود ادلوضوعية :اقتصرت الدراسة على دراسة دور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من
وجهة نظر ادلعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت.
 .9 .7احلدود ادلكانية :دولة الكويت.
 .2 .7احلدود الزمنية :اقتصر تطبيق الدراسة يف العام الدراسي .9026/9025
 .4 .7احلدود البشرية :اقتصرت الدراسة على اختيار عينة من معلمي ومعلمات الًتبية الفنية يف دولة
الكويت ألربعة مناطق؛ وىي :احلويل ،والفروانية ،واألضبدي ،ومبارك الكبَت.
 .8دراسات سابقة:

تناول ىذا اجلزء عرضاً للدراسات السابقة ادلتشاهبة وادلرتبطة بقيم ادلواطنة ،وجرى عرضها وفقاً
لتسلسلها الزمٍت من األقدم إىل األحدث:
أشارت دراسة ( )woyach, 1992اليت تناولت اىتمام القائمُت على الدراسات االجتماعية
بادلواطنة وربسُت ثقافة ادلواطنة يف الواليات ادلتحدة األمريكية إىل أن ىناك ما يزيد على نصف مليون
طالب يف ادلدارس الثانوية يشاركون يف برامج معدة خصيصاً لتشجيع ثقافة القيادة ادلواطنية وتطوير
مهاراهتا ،اليت أوصت بضرورة قيام مدارس التعليم العام بدورىا يف تطوير روح القيادة وادلواطنة.
وأجرى (رشوان وحسن )9004 ،دراسة للتعرف على منظومة القيم لدى الشباب اجلامعي يف
ضوء التحدي التكنولوجي ،وأثر متغَتات التخصص واجلنس يف رلاالت ىذه ادلنظومة ،أعدت استبانة
جرى التحقق من صدقها وثباهتا ،وطبقا الدراسة على عينة مكونة من ( )288طالباً وطالبة من طلبة
جامعة أسيوط الفرقة الثانية يف كليات اذلندسة واآلداب والًتبية ،وأشارت الدراسة إىل :أن ترتيب منظومة
القيم جاءت تنازلياً كما يأيت :القيم الدينية فاخللقية فاالقتصادية فالثقافية فاالجتماعية وأخَتاً القيم
السياسية ،وأن التحدي التكنولوجي مل يتعارض مع القيم لدى الشباب ،وبينت أن ( )%92من عينة
الدراسة اتفقت على عدم تقليد اجلديد من ثقافة الفضائيات اليت زبالف العادات والتقاليد.
وأجرى (الصبيح )9005 ،دراسة بعنوان ادلواطنة كما يتصورىا طلبة ادلرحلة الثانوية يف ادلملكة
العربية السعودية ،بلغ عدد أفرادىا ( )204طالب تراوحت أعمارىم ما بُت  29 – 27سنة ،استخدمت
الدراسة عدة مقاييس؛ منها :مقياس حقوق ادلواطن ،ومقياس واجبات ادلواطن ،وتوصلت الدراسة إىل :أن
( )%80من الطلبة يدركون حقوق ادلواطنة وواجباهتا ،وأن ( )%8998أظهروا مستوى مرتفعاً من الرضا
عن أدائهم يف الواجبات ،و( )%55 ،2فقط أبدو رضاىم عن ربصيل حقوقهم ،أما ما يتعلق بوعي
الطلبة حبقوقهم يف االنتخابات فإن ( )%9،44استجابوا لذلك ،وفيما يتعلق بالًتشيح لالنتخابات فإن
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( )%2،46أكدوا ذلك ،وبالنسبة حلرية التعبَت وإبداء الرأي فإن ( )%2،92أكدوىا ،وىذه النتائج
تعكس ضعف الوعي باحلقوق السياسية وادلشاركة ادلدنية ،وأوصت الدراسة بضرورة العناية دبفهوم ادلواطنة
ودراسة العوامل اليت سامهت يف ضعف وعي الطلبة هبا.
وىدفت دراسة (العامر )9005 ،إىل معرفة أثر االنفتاح الثقايف يف مفهوم ادلواطنة لدى الشباب
السعودي ،وأجريت على ( )544من طلبة اجلامعة باستخدام استبانة مكونة من ( )56فقرة ،وأظهرت
فروقاً ذات داللة إحصائية بُت الذكور واإلناث على بعد االنتماء للوطن ،وكانت الفروق لصاحل اإلناث ،ومل
تظهر فروق يف بقية أبعاد ادلواطنة.
وكشف (النبهاين )9007 ،يف دراستو اليت استهدفت معرفة أىم التحديات ادلعاصرة اليت تواجو
تنمية ادلواطنة يف اجملتمع العماين ،باستخدام استبانة مكونة من ( )94فقرة موزعة على أربعة زلاور أساسية
سبثل التحديات اليت تواجو ادلواطنة؛ وىي( :الًتبوية ،والسياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية) طبقت على
عينة مكونة من ( )294طالباً وطالبة من طلبة الدراسات االجتماعية أن التحديات السياسية احتلت
ادلرتبة األوىل ،يليها التحديات االقتصادية ،فالتحديات الًتبوية ،وأخَتا التحديات االجتماعية.
وأجرى "ىو ومارتن وياب" ( )Ho., Martin & Yap, 2011دراسة بعنوان االختالفات
ادلدنية :استكشاف تصورات الطلبة للمواطنة يف ادلسارات األكادديية يف سنغافورة ،ىدفت إىل تعرف كيف
يفهم الطلبة يف سنغافورة دورىم كمواطنُت من مسارات تعليمية سلتلفة ،حيث مت مقابالت فردية مع ()69
طالباً وطالبة من ( )27مدرسة ثانوية ،وتكونت أسئلة ادلقابلة من :مفهوم الدديقراطية وادلواطنة ،وتصوراهتم
للمناخ ادلدرسي ،ومناىج الدراسات أالجتماعية ،ودور احلكومة السنغافورية يف ادلواطنة ،وأظهرت نتائج
الدراسة :أن ىناك تبايناً يف فهم الطلبة لدورىم كمواطنُت بُت طلبة ادلسار االكادديي وادلهٍت ،وأن غالبية
الطلبة لديهم نقص يف معرفة حقوقهم السياسية وادلبادئ الدديقراطية ،وأن طلبة ادلسار األكادديي لديهم
فهم أفضل للعملية السياسية وقيمة حرية التعبَت ،ووعي أكثر يف عملية صنع السياسات ،وأن صبيع الطلبة
وصفوا ادلواطنة من حيث مسؤولياهتم اخلاصة ضلو الدولة مثل طاعة القوانُت ،وادلشاركة يف التصويت ،حيث
ّبُت ( )98طالباً وطالبة أن ادلواطن الصاحل ىو الذي حيافظ على سنغافورة نظيفة ،و( )99طالباً وطالبة
يعتقدون أن ادلواطن الصاحل ىو الذي يطيع القوانُت يف بلده ،وأظهروا مستوى عالياً من الثقة باحلكومة
ومؤسساهتا ودورىا ادلركزي يف تأمُت الرفاه االجتماعي للمواطنُت من خالل توفَت السكن والعمل والتعليم
والصحة.
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وأجرى (الصالل )9029 ،دراسة بعنوان دور الفضائيات الكويتية الرمسية واخلاصة يف تعزيز ادلواطنة
لدى الشباب الكوييت ،واستخدم الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي ،ومت اختيار عينة الدراسة بطريقة طبقية
عشوائية بلغت ( )270من الذكور واإلناث ،وتكونت األداة من ( )99فقرة رباول قياس مستويات
مشاىدة القنوات والفضائيات الكويتية الرمسية واخلاصة ،ورباول قياس أبعاد مفهوم ادلواطنة اليت حددت
بسبعة أبعاد ،وأظهرت النتائج :أن نسب مشاىدة القنوات التلفزيونية الرمسية واخلاصة بلغ حوايل ()%78
من أفراد العينة ،كما تبُت أن ادلتوسطات احلسابية العامة لتقييم أفراد العينة لدور الفضائيات الرمسية
واخلاصة كانت متوسطة للنوعُت من القنوات التلفزيونية.
وأجرى "سويغر" (ٍ )Swigger, 2013دراسة ىدفت تعرف ادلواطنة الرقمية ودور وسائط
التواصل االجتماعي يف تغَت معتقدات ادلواطنُت عن القيم الدديقراطية ،وتكونت عينة الدراسة من ()922
فرداً يف الواليات ادلتحدة األمريكية ،واستخدم ادلنهج الوصفي التحليلي ،وبينت النتائج :وجود عالقة
ارتباطية بُت استخدام اإلنًتنت ووسائل التواصل االجتماعي وبُت تعزيز ادلواقف ذباه القيم الدديقراطية
األساسية ،ودور وسائط التواصل االجتماعي يف تعزيز ادلواقف السياسية واحلريات ادلدنية وتنميتها بدرجة
كبَتة.
 .2 .8ملخص الدراسات السابقة:
من خالل ادلطالعة وادلتابعة واالطالع على الدوريات وادلراجع العربية واألجنبية وقواعد البيانات
ادلختلفة مل جيد الباحثان يف حدود اطالعهما على أي دراسة قد تناولت دور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز
قيم ادلواطنة من وجهة نظر ادلعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت ،فقد كانت أغلبية الدراسات
العربية واألجنبية تركز على ادلواطنة يف بلداهنم ،لذلك جاءت ىذه الدراسة يف زلاولة للتعرف على قيم
ادلواطنة يف دولة الكويت.
 .2 .2 .8يتضح من استعراض الدراسات السابقة؛ اىتمام الباحثُت بدراسة ما يلي:
 .2 .2 .2 .8دراسة احلصيلة ادلعرفية للقيم الوطنية اجملتمعية والوطنية واالقتصادية والسياسية.
 .9 .2 .2 .8توضيح أمهية القيم الوطنية يف اجملتمعات.
 .2 .2 .2 .8إبراز دور القيم الوطنية يف تنمية اجملتمعات البشرية سلوكياً وتربوياً.
 .4 .2 .2 .8تقييم مستوى ادلعرفة يف اجملاالت الوطنية لفئات اجملتمع ادلختلفة ،من طلبة ومعلمُت
وأعضاء ىيئة تدريس يف اجلامعات ،وكذلك للموجهُت واإلداريُت والعاملُت يف القطاع التعليمي العام
واخلاص.
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 .5 .2 .2 .8دراسة الوسائل يف تنمية القيم الوطنية للفئات ادلستهدفة.
 .6 .2 .2 .8توضيح الدور واألمهية للقيادات الًتبوية وادلوجهُت وأعضاء ىيئة التدريس يف نشر القيم
الوطنية وترسيخها يف نفوس الطلبة والعاملُت يف اجملال التعليمي.
 .9 .2 .8يتضح من استعراض أىداف الدراسات السابقة:
الًتكيز على دراسة واقع تعزيز القيم الوطنية ،على الرغم من أن بعض الدراسات قد مت تطبيقها على
مستوى اجلامعات إال أهنا تشاهبت أىدافها مع ىدف الدراسة احلالية؛ وىو :االىتمام بتعزيز قيم ادلواطنة،
والوقوف على إجياد وسائل وطرق تعزيز القيم يف ادلنظومة اجملتمعية ادلدرسية واجلامعية ،ومها وجهان لعملة
واحدة تعزيز القيم الوطنية دلصلحة دولة الكويت ،ويف بلدان أصحاب الدراسات األخرى،
 .2 .2 .8تربز نتائج الدراسات السابقة أن تقدير استجابة عينات الدراسات قد قيمت وأظهرت تقدير
"متوسط" دلستوى ادلعرفة يف القيم الوطنية يف رلاالت سلتلفة؛ ومن أبرزىا :اجملال الشخصي ،واجملال الوطٍت،
واجملال العادلي ،ورلال احلقوق والواجبات ،ورلال دور اإلعالم ،ودور ادلؤسسات التعليمية.
 .9 .8سبيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بدراسة دور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة
من وجهة نظر معلمي ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت.
 .2 .8أفاد الباحثان يف الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف تعرف عناصر األدب النظري ادلتعلق
بقيم ادلواطنة ومعرفة اجملاالت اليت ديكن أن تتضمنها أداة الدراسة من قيم ادلواطنة وتصنيفاهتا الرئيسية مع
ادلؤشرات الدالة عليها.

 .9الطريقة واإلجراءات:

تناول ىذا اجلزء وصفاً دلنهجية الدراسة ،ورلتمع الدراسة وعينتها وأدوات الدراسة اليت مت
استخدامها واإلجراءات الالزمة للتحقق من صدق وثبات أداة الدراسة واإلجراءات والطرق اإلحصائية
اليت مت استخدامها يف ربليل البيانات للوصول إىل معرفة نتائج الدراسة.

 .10منهجية الدراسة:

استخدم الباحثان ادلنهج الوصفي ادلسحي دلالءمتو لطبيعة الدراسة وذلك باستخدام أداة جلمع
البيانات من عينة الدراسة.
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 .2 .20رلتمع الدراسة :يتكون رلتمع الدراسة من صبيع معلمي ومعلمات الًتبية الفنية للمرحلة االبتدائية
يف دولة الكويت (احلويل ،والفروانية ،واألضبدي ،ومبارك الكبَت) ،البالغ عددىم ( )979معلمة ،و()76
معلماً ،ودبجموع عام جملتمع الدراسة ( )2055معلماً ومعلمة حسب إحصائية العام الدراسي
9026\9025؛ كما ىو موضح يف اجلدول رقم (.)2

جدول 2
توضح أفراد رلتمع الدراسة حسب اجلنس وادلؤىل العلمي واخلربة
م

ادلنطقة

ذكور

إناث

بكالوريوس

ماجستَت

2
9
2
4

احلويل
الفروانية
االضبدي
مبارك الكبَت
اجملموع

29
25
22
22
76

902
229
996
268
979

908
222
208
262
990

24
26
27
28
65

خربة أقل من
 5سنوات
54
97
101
61
222

خربة من -5
 20سنوات
83
121
119
73
296

خربة أكثر من
 20سنوات
85
109
107
45
246

اجملموع
العام
999
297
297
279
2055

 .9 .20عينة الدراسة :مت اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية ،من أربع مناطق يف دولة
الكويت؛ وىي :احلويل ،والفروانية ،واألضبدي ،ومبارك الكبَت ،وبلغت عينة الدراسة بالنسبة للمعلمات
( )478معلمة؛ وما نسبتوُ ( )%48.8من رلتمع الدراسة للمعلمات ،و( )%86.6نسبة ادلعلمات من
عينة الدراسة الكلية ،وبلغت عينة الدراسة للمعلمُت ( )74معلماً؛ وما نسبتوُ ( )%97.2من رلتمع
الدراسة للمعلمُت ،و( )%22.4نسبة ادلعلمُت من عينة الدراسة الكلية ،أما عينة الدراسة الكلية
للمعلمات وادلعلمُت بلغت ( )559من أصل ( )2055معلماً ومعلمة؛ وما نسبتوُ ( )%59.2من رلتمع
الدراسة ،وذلك بتقسيم عينة الدراسة وفقاً للمتغَتات ادلستقلة؛ وىي :اجلنس ،وادلؤىل العلمي ،واخلربة؛
واجلدول رقم ( )9يوضح ذلك.
جدول 9
توزع أفراد العينة حسب متغَتات اجلنس وادلؤىل العلمي وسنوات اخلربة
م

ادلتغَتات

2

اجلنس

9

ادلؤىل العلمي

2

اخلربة

ذكر
انثى
بكالوريوس
ماجستَت
أقل من  5سنوات

44

العدد
74
478
487
65
229

النسبو ادلئوية %
22.4
86.6
88.2
22.7
94.78
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اجملموع

20-5
أكثر من  20سنوات

990
292
559

28.84
26.27
100

 .2 .20أداة الدراسة :تتكون أداة الدراسة من جزأين؛ اجلزء األول :يشتمل على معلومات شخصية عن
ادلستجيب ،واجلزء الثاين :يشتمل مقياس دور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة نظر
ادلعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت ،واعتمد الباحثان يف بناء أداة الدراسة على األدب الًتبوي
والدراسات السابقة ذات الصلة ادلتشاهبة وادلرتبطة دبتغَتات الدراسة ،وأداة الدراسة ىي عبارة عن استبانة مت
تطويرىا الستطالع رأي ادلعلمُت وادلعلمات يف دولة الكويت للتعرف على دور موجهي الًتبية الفنية يف
تعزيز قيم ادلواطنة ،وقد مت االستعانة بدراسة (الصبيح )9005 ،باإلضافة إىل االستعانة باألدب النظري
وادلراجع اليت تتعلق بقيم ادلواطنة.
وأثناء إعداد االستبانة مت إتباع اخلطوات اآلتية:
 .2 .2 .20إعداد استبانة أولية تتالءم مع تعزيز قيم ادلواطنة من قبل الباحثُت باالستعانة بالدراسات
واالستبانات السابقة ومراجع قيم ادلواطنة.
 .9 .2 .20تكونت االستبانة بصورهتا األولية من ( )49فقرة -ادللحق رقم ( -)2ومت عرض االستبانة
على جلنة من احملكمُت (- )24دللحق رقم ( -)9من ضبلة شهادة الدكتوراه حيث أبدوا مالحظاهتم ،ومت
األخذ هبا وتعديل وشطب وإضافة بعض فقرات االستبانة بناء عليها.
 .2 .2 .20تكونت أداة الدراسة بصورهتا النهائية من ( )29مؤشراً موزعُت على أربعة رلاالت؛ وىي:
اجملال الشخصي ( )20مؤشرات ،واجملال الوطٍت ( )20مؤشرات ،واجملال العادلي ( )20مؤشرات ،ورلال
احلقوق والواجبات ( )9مؤشرات.
 .4 .2 .20اعتمد الباحثان مقياس ليكرت اخلماسي لتحديد درجة تقدير كل فقرة من فقرات االستبانة،
وكان التقدير كالتايل :بدرجة مرتفعة جداً ( ،)5بدرجة مرتفعة ( ،)4بدرجة متوسطـة ( ،)2بدرجة
منخفضة ( ،)9بدرجة منخفضة جداً (.)2
 .4 .20صدق األداة :مت التأكد من صدق أداة الدراسة باستخدام الصدق الظاىري ،من خالل عرضها
على رلموعة من اخلرباء واحملكمُت ذوي اخلربة واالختصاص ،حيث بلغ عدد اخلرباء وادلختصُت ( ،)24ومت
تثبيت ادلؤشرات الدالة على ادلعايَت اليت حصلت على نسبة ( )%80من موافقة رأي اخلرباء وادلختصُت
عليها حسب تفصيالت ربكيم األداة األولية من حيث مناسبة الفقرات للمجال مع إبداء الرأي وتقدًن
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ادلقًتح إلضافة أو حذف ما يراه احملكم مناسباً ،ومت تعديل بعض ادلؤشرات بناء على رأي اخلرباء ،وحذف
ادلؤشرات اليت حصلت على معارضة اخلرباء لوجودىا ،وقد تكونت أداة الدراسة األولية من ( )49فقرة
موزعة على أربعة رلاالت ،وبعد إجراء عملية صدق األداة الظاىري ،أصبح العدد النهائي ألداة الدراسة
( )29فقرة موزعة على أربعة رلاالت.
 .5 .20ثبات أداة الدراسة :للتأكد من ثبات األداة استخدم الباحثان معامل االتساق الداخلي كرونباخ
الفا ( ،)Chronbach Alphaوقد بلغ معامل الثبـات ( ،)0.93وىذا مناسب يفي بأغراض ىذه
الدراسة؛ واجلدول رقم ( )2يبُت ىذه ادلعامالت:
جدول 2
معامل االتساق الداخلي كرونباخ الفا للتأكد من ثبات أداة الدراسة
م

اجملاالت

معامل الثبات

2

اجملال الشخصي

0.86

9

اجملال الوطٍت

0.82

2
4

اجملال العادلي
رلال احلقوق والواجبات

0.80
0.78

معامل الثبات الكلي

0.93

 .11إجراءات الدراسة:
من أجل إسبام الدراسة وبغرض احلصول على البيانات ادلطلوبة قام الباحثان دبا يلي:
 .2 .22احلصول على إذن من ادلناطق التعليمية يف دولة الكويت للسماح بإجراء الدراسة وتوزيع االستبانة
على ادلعلمُت وادلعلمات يف ادلناطق التعليمية يف دولة الكويت.
 .9 .22توزيع االستبانة على عينة الدراسة إذ مت توزيع ( )650استبانة ،من خالل التنسيق مع أربعة
مناطق تعليمية دلدارس ادلناطق؛ وىي :احلويل ،والفروانية ،واألضبدي ،ومبارك الكبَت ،يف دولة الكويت.
 .2 .22مت إعادة ( )559استبانة؛ وىي االستبانات اليت جرى ربليلها إحصائياً.
 .12المعالجة اإلحصائية:
دلعاجلة البيانات واإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحثان برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية ( )SPSSحيث مت ما يلي:
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 .2 .29حساب ادلتوسطات احلسابية والضلرافات ادلعيارية ومستوى تقدير ادلعلمُت وادلعلمات لدور مشريف
الًتبية الفنية يف تدعيم قيم ادلواطنة يف دولة الكويت ،لكل فقرة من فقرات االستبانة ،ولكل رلال من
اجملاالت لإلجابة عن السؤال األول.
 .9 .29استخدم الباحثان اختبار "ت" ( )t-testلإلجابة عن السؤال الثاين؛ للمتغَتات :اجلنس،
وادلؤىل العلمي.
 .13المعيار اإلحصائي:
مت اعتماد سلم ليكرت اخلماسي لتصحيح أدوات الدراسة ،بإعطاء كل فقرة من فقراتو درجة
واحدة من بُت درجاتو اخلمس (بدرجة مرتفعة جداً ،بدرجة مرتفعة ،بدرجة متوسطة ،بدرجة منخفضة،
بدرجة منخفضة جداً) ،وىي سبثل رقمياً ( )2 ،9 ،2 ،4 ،5على الًتتيب ،وقد مت اعتماد ادلقياس ادلبُت يف
اجلدول رقم ( )4ألغراض ربليل النتائج:
جدول 4
مقياس ربليل النتائج
درجات التقدير

فئات قيم ادلتوسط احلسايب لكل درجة

منخفض جداً
منخفض

من 2.8 - 2
من 9.60 - 2.82

متوسطة
مرتفع

من 2.40 - 9.62
من 4.90 - 2.42

مرتفع جداً

من 5.0 - 4.92

وقد مت احتساب ادلقياس من خالل استخدام ادلعادلة التالية:
احلد العلى للمقياس  -احلد األدىن للمقياس
 .14نتائج الدراسة:

عدد الفئات ادلطلوبة

يتناول ىذا اجلزء عرضاً للنتائج اليت مت التوصل إليها من خالل الدراسة وفقاً لتسلسل أسئلتها،
وذلك على النحو اآليت:
ونصو :ما دور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من
 .2 .24النتائج ادلتعلقة بالسؤال األول؛ ّ
وجهة نظر ادلعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت؟
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لإلجابة عن ىذا السؤال مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لدور موجهي الًتبية
الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة؛ واجلدول رقم ( )5يوضح ذلك.
جدول 5
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لدور موجهي الًتبية الفنية مرتبة تنازلياً حسب ادلتوسطات
احلسابية
الرتبة

الرقم

اجملال

ادلتوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

ادلستوى

2
9

4
2

احلقوق والوجبات
الوطٍت

3.66
2.97

0.60
0.74

مرتفع
متوسط

2

3

العادلي

2.93

0.72

متوسط

4

1

الشخصي

2.74

0.82

متوسط

3.06

0.64

متوسط

قيم ادلوطنة ككل

يبُت اجلدول ( )5أن دور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة نظر ادلعلمُت يف
ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت جاء دبستوى متوسط حيث بلغ ادلتوسط احلسايب لألداة ككل
( ،)2.06واضلراف إحصائي مقداره ( ،)0.62وادلتوسطات احلسابية تراوحت بُت (،)2.66 - 9.74
وجاء رلال "احلقوق والواجبات" يف ادلرتبة األوىل بأعلى متوسط حسايب بلغ ( ،)2.66بينما جاء اجملال
الشخصي يف ادلرتبة األخَتة ودبتوسط حسايب بلغ ( ،)9.74وقد مت حساب ادلتوسطات احلسابية
واالضلرافات ادلعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل رلال على حدة ،حيث كانت على
النحو التايل:
 .2 .2 .24رلال احلقوق والواجبات :لبيان درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لفقرات رلال احلقوق
والواجبات مت استخدام ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتبة؛ واجلدول رقم ( )6يوضح ذلك.
جدول 6
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لفقرات رلال احلقوق والواجبات مرتبة تنازلياً
ادلتوسط

االضلراف

احلسايب

ادلعياري
0.95

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

الرتبة

الرقم

الفقرات

2

25

يشجع ادلوجو ادلعلمُت والطلبة على ادلشاركة يف ادلناسبات الوطنية لتعزيز قيم الوالء
واالنتماء للوطن

3.82

9

22

يبُت ادلوجو للمعلمُت أمهية ادلشاركة يف الفعاليات الوطنية اليت تسهم يف تطوير ادلؤسسات
العامة واخلاصة يف دولة الكويت

3.72

1.03

2
4

29
29

يبُت ادلوجو للمعلمُت أمهية ادلسامهة بادلبادرات واألعمال اخلَتية يف ادلدرسة.
يشجع ادلوجو ادلعلمُت على تعديل السلوك اخلاطئ ليكون مواطنا صاحلا يف اجملتمع

3.71
3.68

0.92
1.03
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الرتبة

الرقم

ادلتوسط
احلسايب

الفقرات

االضلراف
ادلعياري

ادلستوى

الكوييت
5

26

يبُت ادلوجو للمعلمُت وللطلبة أمهية تشجيع ادلواطن على أن يدافع عن الوطن بكل قوة
وضباس

3.64

1.19

مرتفع

6

28

يشجع ادلوجو ادلعلمُت على االفتخار بادلدرسة واحملافظة عليها لينمي شعور االنتماء
للوطن

3.61

0.99

مرتفع

7

24

3.60

1.05

مرتفع

8

22

3.59

0.96

مرتفع

8

27

3.59

1.20

مرتفع

3.66

0.60

مرتفع

يدعو ادلوجو ادلعلمُت على العمل االنساين ليعم اخلَت على اجلميع يف دولة الكويت
يشجع ادلوجو ادلعلمُت على القيام باألعمال والنشاطات للمحافظة على مكتسبات
الوطن ألهنا سبثل حق لكل مواطن.
يبُت ادلوجو للمعلمُت أمهية الوحدة الوطنية بُت أبناء الشعب الكوييت على اختالف
منابتهم وآرائهم.
ادلتوسط احلسايب الكلي جملال احلقوق والوجبات

يبُت اجلدول ( )6أن الدرجة الكلية لدور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة نظر
ادلعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت يف اجملال احلقوق والواجبات ككل بلغ ( ،)2.66واالضلراف
ادلعياري بلغ ( ،)0.598ودبستوى مرتفع ،وادلتوسطات احلسابية قد تراوحت مابُت (،)2.89–2.59
وجاءت الفقرة رقم ( )25اليت تنص على "يشجع ادلوجو ادلعلمُت والطلبة على ادلشاركة يف ادلناسبات
الوطنية لتعزيز قيم الوالء واالنتماء للوطن" يف ادلرتبة األوىل ،ودبتوسط حسايب بلغ ( ،)2.89بينما جاءت
الفقرة رقم ()27؛ ونصها "يبُت ادلوجو للمعلمُت أمهية الوحدة الوطنية بُت أبناء الشعب الكوييت على
اختالف منابتهم وآرائهم" بادلرتبة األخَتة ،ودبتوسط حسايب بلغ (.)2.59
 .9 .2 .24اجملال الوطٍت :لبيان درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لفقرات اجملال الوطٍت مت استخدام
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتبة؛ واجلدول رقم ( )7يوضح ذلك.
جدول 7
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لفقرات رلال الوطٍت مرتبة تنازلياً
الرتبة

الرقم

الفقرات

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

ادلستوى

2

26

يبُت ادلوجو للمعلمُت مكانة الدولة واالفتخاربعلم الكويت والنشيد الوطٍت

3.52

1.12

مرتفع

9
2

25
24

يشجع ادلوجو ادلعلمُت على االفتخار باصلازات القيادة الكويتية يف بناء الوطن
حيفز ادلوجو ادلعلمُت على احملافظة على شلتلكات ادلدرسة

3.39
3.33

1.11
1.11

متوسط
متوسط

4
5

29
27

يشجع ادلوجو ادلعلمُت على ادلشاركة يف ادلناسبات الوطنية والدينية اإلسالمية.
يشجع ادلوجو ادلعلمُت على شراء واقتناء ادلنتجات الكويتية

3.31
2.89

1.00
1.19

متوسط
متوسط
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ادلتوسط

االضلراف

احلسايب

ادلعياري
1.29
1.25

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

الرتبة

الرقم

الفقرات

6
7

22
90

يعرف ادلوجو ادلعلمُت دبواد الدستور الكوييت واحًتامو
حيث ادلوجو ادلعلمُت على االلتزام باللوائح والنظم.

2.88
2.85

8
9

28
29

يشجع ادلوجو ادلعلمُت على حث بأمهية احملافظة على ادلرافق العامة يف الكويت
حيث ادلوجو ادلعلمُت على القيام باألعمال التطوعية داخل ادلدرسة وخارجها

2.81
2.63

1.24
1.40

20

22

يبُت ادلوجو للمعلمُت والطلبة أمهية زيارة األماكن السياحية واألثرية يف دولة الكويت

2.07

1.011

منخفض

2.97

0.736

متوسط

ادلتوسط احلسايب الكلي للمجال الوطٍت

ادلستوى

يبُت اجلدول ( )7أن الدرجة الكلية لدور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة نظر
ادلعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت يف اجملال الوطٍت ككل بلغ ( ،)9.97واالضلراف ادلعياري بلغ
( ،)7260.وأن ادلتوسطات احلسابية قد تراوحت بُت ( ،)2.59 – 9.07وجاءت الفقرة رقم ()26
واليت تنص على "يبُت ادلوجو للمعلمُت مكانة الدولة واالفتخار بعلم الكويت والنشيد الوطٍت" يف ادلرتبة
األوىل ،ودبتوسط حسايب بلغ ( ،)2.59بينما جاءت الفقرة رقم ( )22ونصها "يبُت ادلوجو للمعلمُت
والطلبة أمهية زيارة األماكن السياحية واألثرية يف دولة الكويت" بادلرتبة األخَتة ،ودبتوسط حسايب بلغ
(.)9.07
 .2 .2 .24اجملال العادلي :لبيان درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لفقرات اجملال العادلي مت استخدام
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتبة؛ واجلدول رقم ( )8يوضح ذلك.
جدول 8
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لفقرات رلال العادلي مرتبة تنازلياً
ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

ادلستوى

3.60

1.08

مرتفع

دول اجلوار
يبُت ادلوجو للمعلمُت بأن الكويت حيظى بالثقة واالحًتام العادلي

3.44

1.04

مرتفع

3.39

1.00

متوسط

3.13

1.28

متوسط

2.94

1.29

متوسط

2.60

1.21

متوسط

2.57

1.37

منخفض

2.57

1.19

منخفض

الرتبة

الرقم

الفقرات

2

20

9

98

يبُت ادلوجو للمعلمُت أمهية األحداث العادلية اليت تؤثر على وطٍت باعتباره جزءاً من العامل
يبُت ادلوجو للمعلمُت وللطلبة دور ومكانة الكويت التارخيية واحلضارية وكيفية التعاون مع

2

99

4

97

يشجع ادلوجو ادلعلمُت على ادلشاركة يف ضبالت اإلغاثة الدولية تأكيدا لألخوة اإلنسانية

5

95

6

92

يبُت ادلوجو للمعلمُت وللطلبة بأن اإلرىاب يسهم يف القضاء على األمن والسالم العادلي
حيث ادلوجو ادلعلمُت والطلبة على االىتمام دبتابعة الندوات وادلؤسبرات العادلية ادلختلفة

7

99

7

94

لالستفادة منها
حيث ادلوجو ادلعلمُت على عدم االعتداء اللفظي واجلسدي ضد اآلخرين
يدعو ادلوجو ادلعلمُت إىل االطالع على ثقافة اآلخرين والتعامل معها بانفتاح دبا يتوافق
مع اإلسالم
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الرتبة

الرقم

8

92

9

96

الفقرات
يشجع ادلوجو ادلعلمُت على إتقان اللغات األخرى من أجل الوصول إىل الثقافات
األخرى والتعرف عليها
يشجع ادلوجو ادلعلمُت والطلبة على االىتمام بالقضايا العادلية مثل اجلفاف واجلوع
ومكافحة األمراض واحلروب
ادلتوسط احلسايب الكلي للمجال العادلي

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

ادلستوى

2.52

1.06

منخفض

2.50

1.20

منخفض

2.93

0.72

متوسط

يبُت اجلدول ( )8أن الدرجة الكلية لدور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة نظر
ادلعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت يف اجملال العادلي ككل بلغ ( ،)9.92واضلراف معياري بلغ
( ،)0.725وأن ادلتوسطات احلسابية قد تراوحت بُت ( ،)9.50-2.60وجاءت الفقرة رقم ( )20اليت
تنص على "يبُت ادلوجو للمعلمُت أمهية األحداث العادلية اليت تؤثر يف وطٍت باعتباره جزءاً من العامل" يف
ادلرتبة األوىل ،ودبتوسط حسايب بلغ ( ،)2.60بينما جاءت الفقرة رقم ()96؛ ونصها "يشجع ادلوجو
ادلعلمُت والطلبة على االىتمام بالقضايا العادلية مثل اجلفاف واجلوع ومكافحة األمراض واحلروب" بادلرتبة
األخَتة ،ودبتوسط حسايب بلغ (.)9.50
 .4 .2 .24اجملال الشخصي :لبيان درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لفقرات اجملال الشخصي مت استخدام
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتبة؛ واجلدول رقم ( )9يوضح ذلك.
جدول 9
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لفقرات اجملال الشخصي مرتبة تنازلياً
الرتبة

الرقم

الفقرات

2
9
2
4
5
5
6
7
8
9

5
2
8
6
4
20
2
7
9
9

يشجع ادلوجو ادلعلمُت على القيام بواجباهتم بكل إخالص شلا يسهم يف صلاح ادلدرسة
يشجع ادلعلمُت والطلبة على ادلشاركة يف النشاطات ادلدرسية التعليمية
يشجع ادلعلمُت والطلبة على احًتام قوانُت الدولة الكويتية
ينبذ ادلوجو التعصب والتمييز والنزاعات العشائرية بُت ادلعلمُت.
يشجع ادلوجو على احلوار البناء بُت اإلدارة وادلعلمُت والطلبة وأولياء األمور
يشجع ادلعلمُت على ادلشاركة يف النشاطات العامة واالحتفاالت الوطنية الكويتية
حيث ادلعلمُت والطلبة على ادلسامهة يف األعمال التطوعية.
يشجع ادلوجو ادلعلمُت على احًتام التعليمات واألنظمة.
يشجع ادلعلمُت والطلبة على معرفة حقوقهم وواجباهتم االجتماعية والسياسية
يشجع ادلوجو ادلعلمُت على احًتام ملكية اآلخرين وتقدير خصوصياهتم
ادلتوسط احلسايب لقيم اجملال الشخصي الكلية
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ادلتوسط
احلسايب
3.32
3.30
2.82
2.68
2.64
2.64
2.54
2.52
2.50
2.48
2.74

االضلراف
ادلعياري
1.13
1.09
1.21
1.12
1.23
1.30
1.12
1.35
1.21
1.35
0.82

ادلستوى
متوسط
متوسط
منوسط
متوسط
متوسط
متوسط
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض
متوسط
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يبُت اجلدول ( )9أن الدرجة الكلية لدور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة نظر
ادلعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت يف اجملال الشخصي دبستوى متوسط ،بلغ ( ،)9.74واضلراف
معياري بلغ ( ،)0.820وأن ادلتوسطات احلسابية قد تراوحت بُت ( ،)2.29–9.48وجاءت الفقرة رقم
( )5اليت تنص على "يشجع ادلوجو ادلعلمُت على القيام بواجباهتم بكل إخالص شلا يسهم يف صلاح
ادلدرسة" يف ادلرتبة األوىل ،ودبتوسط حسايب بلغ ( ،)2.29بينما جاءت الفقرة رقم ()9؛ ونصها "يشجع
ادلوجو ادلعلمُت على احًتام ملكية اآلخرين وتقدير خصوصياهتم" بادلرتبة األخَتة ،ودبتوسط حسايب بلغ
(.)9.48
 .9 .24السؤال الثاين؛ ونصو :ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05يف
مستوى دور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة نظر ادلعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية يف دولة
الكويت وفقاً لتغَت اجلنس وادلؤىل العلمي واخلربة؟
لإلجابة عن ىذا السؤال مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعياريةحسب متغَت اجلنس،
ادلؤىل العلمي ،واخلربة ولبيان الفروق اإلحصائية بُت ادلتوسطات احلسابية مت استخدام اختبار "،"T-test
واجلداول رقم ( )29 ،22 ،20توضح ذلك.
 .2 .9 .24متغَت اجلنس:
جدول 20
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واختبار "ت" ( )T-testألثر اجلنس على درجة دور موجهي
الًتبية الفنية
اجملال

الشخصي
الوطٍت
العادلي
احلقوق والوجبات
قيم ادلوطنة ككل

العدد
74
ذكر
أنثى 478
74
ذكر
أنثى 478
74
ذكر
أنثى 478
74
ذكر
أنثى 478
74
ذكر
أنثى 478

ادلتوسط احلسايب
2.85
2.73
2.99
2.97
2.96
2.92
3.61
3.67
3.09
3.06

االضلراف ادلعياري
0.85
0.81
0.83
0.72
0.80
0.70
0.67
0.59
0.73
0.63

قيمة"ت"

درجات احلرية

الداللة اإلحصائية

1.20

550

0.23

0.29

550

0.77

0.51

550

0.61

0.84

550

0.40

0.45

550

0.66

يتبُت من اجلدول ( )20عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α≤0.05تعزى ألثر اجلنس
يف صبيع اجملاالت يف الدرجة الكلية.
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 .9 .9 .24متغَت ادلؤىل العلمي:
جدول 22
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واختبار "ت" ( )T-Testألثر ادلؤىل العلمي على درجة دور
موجهي الًتبية الفنية
اجملال

الشخصي
الوطٍت
العادلي
احلقوق
والوجبات
قيم ادلوطنة
ككل

ادلؤىل العلمي
بكالوريوس
ماجستَت فما فوق
بكالوريوس
ماجستَت فما فوق
بكالوريوس
ماجستَت فما فوق
بكالوريوس
ماجستَت فما فوق
بكالوريوس
ماجستَت فما فوق

العدد
487
65
487
65
487
65
487
65
487
65

ادلتوسط احلسايب
2.74
2.75
2.98
2.91
2.93
2.91
3.67
3.61
3.06
3.03

االضلراف ادلعياري
0.83
0.77
0.74
0.68
0.72
0.66
0.61
0.55
0.65
0.59

قيمة "ت"

درجات احلرية

الداللة اإلحصائية

0.05

550

0.96

0.68

550

0.50

0.16

550

0.87

0.82

550

0.41

0.41

550

0.68

يتبُت من اجلدول ( )22عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α≤0.05تعزى ألثر ادلؤىل
العلمي يف صبيع اجملاالت ،ويف الدرجة الكلية.
 .2 .9 .24متغَت اخلربة:
جدول 29
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لدور مشريف الًتبية الفنية حسب متغَت اخلربة
اجملال

الشخصي

الوطٍت

العادلي

الفئات

العدد

ادلتوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

أقل من  5سنوات
من 20-5

139
220

2.66
2.76

0.8
0.9

أكثر من  20سنوات
اجملموع

193
552

2.78
2.74

0.8
0.8

أقل من  5سنوات

139

2.90

0.7

من 20-5
أكثر من  20سنوات

220
193

3.00
2.98

0.7
0.7

اجملموع
أقل من  5سنوات

552
139

2.97
2.84

0.7
0.7

من 20-5
أكثر من  20سنوات

220
193

2.97
2.94

0.8
0.7
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احلقوق والوجبات

قيم ادلوطنة ككل

اجملموع

552

2.93

0.7

أقل من  5سنوات
من 20-5

139
220

3.63
3.70

0.6
0.6

أكثر من  20سنوات

193

3.64

0.6

اجملموع

552

3.66

0.6

أقل من  5سنوات

139

2.99

0.6

من 20-5
أكثر من  20سنوات

220
193

3.09
3.07

0.7
0.6

اجملموع

552

3.06

0.6

يبُت اجلدول ( )29تبايناً ظاىرياً يف ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية بسبب اختالف
فئات متغَت اخلربة ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بُت ادلتوسطات احلسابية مت استخدام ربليل التباين
األحادي ( )one-way anovaحسب اجلدول (.)22

جدول 22
ربليل التباين األحادي ( )one-way anovaألثر اخلربة على دور موجهي الًتبية الفنية يف تدعيم قيم
ادلواطنة
اجملال
الشخصي

الوطٍت

العادلي

احلقوق والوجبات
قيم ادلوطنة ككل

ادلصدر

رلموع ادلربعات

درجات احلرية

متوسط ادلربعات

بُت اجملموعات

1.4

2

0.69

داخل اجملوعات
الكلي

368.8
370.1

549
551

0.67

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

1.02

0.36

بُت اجملموعات

1.1

2

0.53

داخل اجملوعات
الكلي

297.1
298.2

549
551

0.54

0.98

0.38

بُت اجملموعات
داخل اجملوعات

1.6
280.0

2
549

0.78
0.51

1.52

0.22

الكلي
بُت اجملموعات

281.6
0.5

551
2

0.23

داخل اجملوعات
الكلي

196.8
197.2

549
551

0.36

بُت اجملموعات

1.0

2

0.48

داخل اجملوعات

224.3

549

0.41
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0.53

1.17

0.31
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الكلي

225.3

551

يتبُت من اجلدول ( )22عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≤0.05
تعزى لسنوات اخلربة يف صبيع اجملاالت ،ويف األداة ككل.

 .55مناقشة النتائج:
يتضمن ىذا اجلزء مناقشة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وعرضاً للتوصيات اليت خرجت هبا
ذات الصلة بدور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة نظر ادلعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية يف
دولة الكويت ،كما يتضمن التوصيات ادلقًتحة يف ضوء النتائج اليت أظهرهتا الدراسة.
 .2 .25مناقشة النتائج ادلتعلقة بالسؤال األول؛ ونصو :ما دور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة
من وجهة نظر ادلعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت؟
أظهرت النتائج ادلتعلقة بالسؤال األول أن دور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة
نظر ادلعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت كانت بتقدير "متوسطة".
يتضح من نتائج السؤال األول واستجابة أفراد عينة الدراسة أن درجة التقدير "متوسط" تعرب عن
وجهة نظر ادلعلمُت يف دولة الكويت ،ويرى الباحثان أن سبب ذلك ىو عدم تواجد موجهي الًتبية الفنية
يف ادلدارس يومياً مثل ادلعلمُت ،وتكون زياراهتم للمدارس والطلبة وفق برامج متفاوتة التوقيت ،قد تصل إىل
ثالثة أو أربعة زيارات يف الفصل الدراسي الواحد فقط ،لذا تندرج آراؤىم واقًتاحاهتم والتوجيو ادلعريف حول
القيم الوطنية بصورة سريعة من خالل مالحظات وتوصيات قصَتة ادلعرفة والوقت ،وىذا مؤشر على حاجة
ادلعلمُت وادلعلمات للمزيد من ادلعرفة واإلثراء الثقايف حول القيم الوطنية وطرق تعزيزىا لدى األفراد من
خالل برامج تعليمية منظمة بطريقة شلنهجة جلميع مناطق دولة الكويت التعليمية.
ويظهر أيضاً من خالل نتائج الدراسة حاجة معلمي ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت إىل برامج
إثرائية حول القيم الوطنية كحب الوطن والعمل التعاوين واالجتماعي ،إضافة إىل حاجة ادلعلمُت إىل ادلزيد
من الدورات وورش العمل والندوات حول اسًتاتيجيات تنمية وترسيخ القيم الوطنية يف نفوس الطلبة لكي
يتحقق اذلدف الًتبوي حول االنتماء وحب الوطن ،وديكن اإلفادة من ذبارب الدول األخرى ادلتقدمة يف
رلال تعزيز القيم الوطنية والًتبية الوطنية ،وتطبيق ذلك بالصيغة واآللية ادلناسبة مع قوانُت دولة الكويت.
وقد حققت أغلب الفقرات درجة تقدير "متوسط" ،وىي موزعة على اجملاالت الثالثة األوىل،
اجملال األول (الشخصي) حيث حقق درجة تقدير "متوسط" ،ودبتوسط حسايب كلي ( ،)9.74وىي ست
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فقرات من أصل عشرة ،أما الفقرات اليت حققت درجة تقدير "منخفضة" يف اجملال األول فهي أربع
فقرات ،ويُعزى ذلك إىل اتفاق أفراد عينة الدراسة وإصباعهم على النظرة العامة خبصوص اجملال الشخصي،
وعالقة ذلك بقيم ادلواطنة ،إن ادلعلمُت حباجة إىل وقت وكم معريف أكثر حول القيم الوطنية وكيفية
ترسيخها يف أنفس الطلبة والعاملُت يف اجملال الًتبوي ،إضافة إىل أمهية األخذ بنتائج الدراسة وحاجة ادلناطق
التعليمية يف دولة الكويت لوضع برامج شلنهجة لرفع مستوى التقدير الكلي حول استجابة أفراد العينة
للمجال الشخصي فيما خيص قيم ادلواطنة.
فيما حقق اجملال الثاين (الوطٍت) متوسطاً حسابياً كلياً ( ،)9.97ودرجة تقدير كلية الستجابة
أفراد عينة الدراسة بتقدير "متوسط" حيث حققت شبانية من عشرة فقرات استجابة متوسطة لتقدير دور
موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة نظر ادلعلمُت للمرحلة االبتدائية يف دولة الكويت ،فيما
حققت فقرة واحدة درجة تقدير "مرتفع" ،وفقرة واحدة درجة تقدير منخفض ،ويرى الباحثان أن سبب
ذلك ىو احلاجة لربامج أكثر فعالية لًتسيخ ونشر قيم ادلواطنة بُت أفراد العملية التعليمية التعلمية يف دولة
الكويت هبدف االرتقاء دبستوى تقدير قيم ادلواطنة يف البيئة الًتبوية الكويتية.
أما اجملال الثالث (العادلي) فقد حقق متوسطاً حسابياً كلياً بلغ ( ،)9.92ودرجة تقدير كلية
الستجابة أفراد عينة الدراسة بتقدير "متوسط" حيث حققت أربعة فقرات درجة تقدير متوسط ،وحققت
أربع فقرات أخرى درجة تقدير "منخفض" ،فيما حققت فقرتان درجة تقدير "مرتفع" ،ويرى الباحثان أن
ىناك تشاهباً يف استجابة أفراد عينة الدراسة حول تقدير مستوى دور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم
ادلواطنة من وجهة نظر ادلعلمُت للمرحلة االبتدائية يف دولة الكويت ،ويعزى ذلك إىل احلاجة الفعلية لتغيَت
منط ومستوى ادلعرفة يف رلال قيم ادلواطنة يف ادلدارس الكويتية لتعزيز النوع والكم ادلعريف يف رلال القيم
كل حسب مستواه ،ووفقاً
الوطنية ،وتدعيم ادلناىج الرمسية بوحدات معرفية تتناسب مع الفئات العمرية ٌ
لألىداف الًتبوية يف دولة الكويت.
فيما حقق اجملال الرابع "احلقوق والواجبات" متوسط حسايب كلي بلغ ( ،)2.66ودرجة تقدير
"مرتفع" الستجابة أفراد عينة الدراسة لدور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة نظر
ادلعلمُت للمرحلة االبتدائية يف دولة الكويت.
يُالحظ أن درجة التقدير الكلية للمجال الرابع قد جاءت سلتلفة عن اجملاالت الثالثة األوىل،
وبدرجة تقدير كلية "مرتفع" ،ويعزو الباحثان ذلك إىل وجود ثقافة مرتفعة يف اجملتمع الكوييت ادلدرسي
حول "احلقوق والواجبات" نظراً لوجود أكثر من جهة غَت موجهي الًتبية الفنية ،شلن ذلم دور رئيسي يف
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تعزيز قيم ادلواطنة يف رلال "احلقوق والواجبات" كاألسرة ومؤسسات الدولة الكويتية ادلختلفة ووسائل
اإلعالم ادلرئية وادلسموعة ،اليت تتحدث حول ىذا اجملال وخصوصا يف احلديث داخل أروقة رللس النواب
وما يشاىده ادلواطن الكوييت من جلسات اجمللس النيايب العلنية أحياناً ،اليت تتحدث عن حقوق ادلواطنُت،
وقد يكون سبباً لرفد اجملتمع الكوييت بأطيافو ادلختلفة الًتبوي وغَتة ،يف رفع مستوى ادلعرفة يف رلال احلقوق
والواجبات ،لذا جاءت استجابة أفراد العينة بتقدير "مرتفع ".
وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسيت (الصبيح9005 ،؛ الصالل )9029 ،بأغلب اجملاالت
باستثناء اجملال الرابع "احلقوق والواجبات" ،واتفقت معها أيضاً بوجود حاجة واضحة وملحة بشكل عام
إلعادة النظر يف آلية تنفيذ الوعي اجملتمعي وخاصة ادلدرسي يف رلال تعزيز القيم الوطنية.
وسبيزت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة بوجود درجة تقدير "مرتفع" يف رلال احلقوق
والواجبات.
 .9 .25مناقشة النتائج ادلتعلقة بالسؤال الثاين؛ ونصو :ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )a=0.05دبستوى دور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة نظر ادلعلمُت يف
ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت باختالف اجلنس وادلؤىل العلمي واخلربة؟
أظهرت النتائج ادلتعلقة بالسؤال الثاين أن ىناك تبايناً ظاىرياً يف ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات
ادلعيارية لدور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة نظر ادلعلمُت للمرحلة االبتدائية يف دولة
الكويت باختالف اجلنس وادلؤىل العلمي واخلربة.
أما فيما يتعلق دبتغَت اجلنس ،فقد تبُت :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر اجلنس
يف صبيع اجملاالت ويف الدرجة الكلية ،ويفسر الباحثان ذلك إىل تشابو وجهات النظر بُت ادلعلمُت
وادلعلمات حول دور موجهي الًتبية الفنية يف تعزيز قيم ادلواطنة من وجهة نظر ادلعلمُت للمرحلة االبتدائية
يف دولة الكويت باختالف اجلنس ،إىل تشابو نوعية ادلعرفة واحلصيلة ادلعرفية يف رلال القيم الوطنية يف
سلتلف اجملاالت ،ويُعزى ذلك أيضا إىل التشابو يف الفرص ادلتاحة للجنسُت حول القيم ادلعرفية الوطنية،
إضافة إىل تقدم اجملتمع الكوييت يف رلال احلصول على ادلعرفة يف رلاالت الدراسة (الشخصي ،والوطٍت،
والعادلي ،واحلقوق والواجبات) وخصوصاً يف اجملال الرابع "احلقوق والواجبات".
أما فيما يتعلق دبتغَت ادلؤىل العلمي فقد تبُت :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر
ادلؤىل العلمي يف صبيع اجملاالت ويف الدرجة الكلية ،ويعزى ذلك إىل أن فرص احلصول على ادلعرفة يف رلال
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القيم الوطنية متساوية ومتشابو دلستويات البكالوريوس وماجستَت فأكثر ،وقد تشاهبت نتائج الدراسة يف
رلال ادلؤىل العلمي مع نتائج دراسة (العامر.)9005 ،
أما فيما يتعلق دبتغَت اخلربة فقد تبُت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر اخلربة يف
صبيع اجملاالت ويف الدرجة الكلية ،ويرى الباحثان أن سبب ذلك يعود إىل ضعف الًتاكم ادلعريف يف تعزيز
القيم الوطنية وتباين الفروقات الظاىرية نتيجة عدم وجود خطة واضحة إلعداد وزيادة احلصيلة ادلعرفية يف
رلال القيم الوطنية يف دولة الكويت ،لذا جاءت النتائج بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية دلتغَت
اخلربة ،ما يستدعي أمهية توفَت خطط ووحدات دراسية يف سلتلف مناطق التعليم ادلدرسي واجلامعي بأطيافو
ادلختلفة لزيادة مستوى التحصيل ادلعريف يف القيم الوطنية اليت هتم اجملتمع الكوييت وبكافة زلاور الدراسة،
وقد تشاهبت نتائج الدراسة مع دراسة (العامر.)9005 ،
ويتضح من نتائج ادلتغَتات الثالثة (اجلنس ،وادلؤىل العلمي ،واخلربة) عدم فروق ذات داللة
إحصائية تعزى ألثر (اجلنس ،وادلؤىل العلمي ،واخلربة) نتيجة تشابو الظروف التعليمية بُت أفراد اجملتمع
الكوييت يف البيئة ادلدرسية واجلامعية ،ما عزز االتفاق يف النتائج بُت الفئات ادلختلفة نتيجة توحيد مصدر
ادلعرفة يف حقل القيم الوطنية ،وىذا مؤشر واضح على احلاجة إلعادة النظر بأمهية تدعيم ادلناىج الدراسية
وتزويد العاملُت يف قطاع التعليم من موجهُت ومعلمُت ومشرفُت وأعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعات بالقيم
الوطنية ،وكيفية ترسيخها يف أنفس الطلبة والعاملُت يف اجملال التعليمي.

 .51التوصيات:

يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يوصي الباحثان دبا يلي:
 .2 .26تفعيل دور موجهي الًتبية الفنية يف رلال نشر القيم الوطنية وترسيخها يف ادلدارس يف دولة
الكويت من خالل برامج إثرائية تعمل على زيادة ادلعرفة يف رلال القيم الوطنية وطرق تعزيزىا.
 .9 .26تبٍت ادلؤسسات التعليمية احلكومية واخلاصة سياسة تعزيز القيم الوطنية وتنفيذ الًتبية الوطنية من
خالل وضع مواد ووحدات دراسية إضافية يف ادلقررات الدراسية اليت تشرف عليها ادلؤسسة الًتبوية الرمسية
يف دولة الكويت.
 .2 .26تنظيم احملاضرات وورش العمل والندوات دلشريف الًتبية الفنية والتخصصات األخرى لتزويدىم
بادلعرفة وادلعلومات حول أسس وأمهية تعزيز القيم الوطنية ،وكيفية تنميتها وغرسها يف األجيال الصاعدة
لطلبة ادلدارس والعاملُت يف القطاع الًتبوي.
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 .4 .26عمل دراسات بشكل دوري لتعرف مستوى تقدير القيم الوطنية دلراقبة األداء ومستوى ادلعرفة
للمشرفُت والعاملُت يف اجملاالت الًتبوية ،وتعرف نسبة تأثَتىم بالطلبة حول غرس القيم الوطنية ،وإجراء
ادلزيد من الدراسات حول القيم الوطنية يف رلاالت سلتلفة.

المراجع العربية

األضبد ،عبد الرضبن .)9022( .تشخيص للواقع ورؤية للمستقبل .مؤسبر ادلواطنة يف اجملتمع الكوييت،
خالل الفًتة من  6-4مارس ،كلية الًتبية ،جامعة الكويت.
آل عبود ،عبد اهلل بن سعيد .)9022( .قيم ادلواطنة لدى الشباب وإسهامها يف تعزيز األمن الوقائي.
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.
راضية ،بوزان .)9009( .التعليم وادلواطنة يف ظل العودلة .رللة علوم إنسانية.29-2 ،)7(42 ،
رشوان ،أشرف؛ وحسن ،صالح .)9004( .منظومة القيم لدى الشباب اجلامعي يف ضوء التحدي
التكنولوجي .حبث مقدم يف مؤسبر الشباب اجلامعي :ثقافتو وقيمو يف عامل متغَت ،خالل الفًتة -97
 99سبوز ،جامعة الزرقاء األىلية ،عمان ،األردن.
رضوان ،أبو الفتوح .)2960( .الًتبية الوطنية :طبيعتها ،فلسفتها ،أىدافها ،برارلها .الثقايف العريب الرابع،
جامعة الدول العربية ،القاىرة.
زيدان ،مصطفى زلمد قاسم .)9020( .إسهام مراكز الشباب يف تدعيم قيم ادلواطنة .كلية العلوم
االجتماعية ،جامعة زلمد بن سعود اإلسالمية ،السعودية.
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الصبيح ،عبد اهلل بن ناصر .)9005( .ادلواطنة كما يتصورىا طالب ادلرحلة الثانوية يف ادلملكة العربية
السعودية وعالقة ذلك ببعض ادلؤسسات االجتماعية .ورقة مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لقادة

العمل الًتبوي ،الباحة ،السعودية.
الصالل ،بدر ضبد .)9029( .دور الفضائيات الكويتية الرمسية واخلاصة يف تعزيز ادلواطنة لدى الشباب
الكوييت .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
العامر ،عثمان بن صاحل .)9005( .أثر االنفتاح الثقايف على مفهوم ادلواطنة لدى الشباب السعودي.
دراسة مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل الًتبوي ،الباحة ،السعودية.
غيث ،زلمد عاطف .)2995( .قاموس علم االجتماع .اإلسكندرية ،مصر :دار ادلعرفة اجلامعية.
الفرا ،فاروق ضبدي؛ وأغا ،إحسان خليل .)2996( .القيم ادلتضمنة يف كتب الًتبية الوطنية الفلسطينية
يف صفوف السنة األوىل من التعليم .رللة مستقبل الًتبية العربية.)8(9 ،
فرحية ،منر .)9006( .الًتبية الوطنية مناىجها وطرق تدريسو .وزارة الًتبية والتعليم ،مسقطُ ،عمان.
القباج ،زلمد مصطفى .)9006( .مدارات ادلواطنة ادلعاصرة :ضلو مفهوم جديد للمواطنة يف عهد
التكتالت الكربى والنظام العودلي يف الشباب والتنشئة على قيم ادلواطنة .ادلؤسبر الدويل لاليسيسكو،
تونس.
النبهاين ،سعود بن سليمان بن مطر .)9007( .ادلواطنة والتحديات ادلعاصرة يف اجملتمع العماين.
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