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Abstract 

This paper deals with the subject of harmony in the dimensions of 

citizenship: Cognitive, behavioral and emotional among university students, and 

the citizenship time orientation within each of these dimensions about past, present 

and future of their society. We used the descriptive analytical method; the 

researcher constructs a citizenship questionnaire to measure the mentioned 

dimensions. The researchers developed two versions of the questionnaire; self-

report and a peer description version. After having the study tool validated and 

having its reliability calculated, the researchers applied it on a randomly chosen 

sample constituted 199 students at the Collage of Applied Sciences in Nizwa 

(Oman). The results indicated that the highest mean of scores was the past oriented 

subscale, then the present oriented subscale and in the last place the future oriented 

subscale.  The differences are statistically significant at the 0.000 significance 

planed by using the coefficient Wilks' Lambda. Multivariate test showed no 

significant effect of the students’ progress in their years studies neither on the 

averages of the dimensions (cognitive, emotional, and behavioral) nor on the 

dimensions of the citizenship time-orientation. On the other hand, the results 

indicated statistically significant differences between the two copies of the scale 

(self-report versus description colleagues) on the emotional and behavioral 

dimensions in favor of self-report. These results indicate that the use of self-report 

scales to measure the citizenship among groups is less reliable than measures of 

peer description scales.  

       

Key words: citizenship Dimensions, Cognitive, Behavioral, Emotional, Citizenship 

Time Affiliation, Harmony of citizenship Dimensions 

 

 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received  1/11/2015 
Received in revised form 15/11/2015 

Accepted 1/1/2016 

Available online 15/7/2016 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 3, 2016 

           

 
 3 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 لخصامل

يتناول البحث موضوع التناسق يف أبعاد املواطنة فكراً وسلوكاً ووجداانً لدى فئة الشباب اجلامعي، ضمن توجه كل من 
الوصفي التحليلي، هذه األبعاد حنو ماضي وحاضر ومستقبل جمتمعه الذي ينتمي إليه. اعتمد البحث املنهج 

واستخدم الباحثان مقياساً صمماه انطالقاً من األبعاد املذكورة. اعتمد الباحثان نسختني للمقياس، تقوم األوىل منهما 
على سؤال املفحوص عن مدى انطباق العبارات عليه نفسه )التقرير الذايت(، بينما قامت النسخة الثانية بتوجيه 

وك زمالئه من الطلبة )وصف الزمالء(. مت التأكد من صدق املقياسني وثباهتما.  السؤال للمفحوص ليقوم بوصف سل
طالبًا وطالبة من سنوات الدراسة األربعة يف الكلية التطبيقية يف مدينة نزوى مت اختيارهم  199ضمت عينة البحث 

لدرجة األوىل، تاله احلاضر، وحل ابلطريقة العشوائية. وقد دلت النتائج على وجود ميل يف التوجه الزمين حنو املاضي اب
 0.000التوجه حنو املستقبل ابلدرجة الثالثة، وكانت الفروق بني املتوسطات دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

. مل تظهر فروق دالة يف املتوسطات العامة ألبعاد  املقياس )املكون املعريف، Wilks' Lambdaابستخدام معامل 
 يف توزعها على األبعاد  الزمنية تبعًا لسنوات الدراسة. من جهة أخرى، دلت النتائج على الوجداين، والسلوكي( وال

وجود فروق دالة إحصائيًا بني نسخيت املقياس )التقرير الذايت مقابل وصف الزمالء( على البعدين االنفعايل والسلوكي 
الذايت مقابل وصف الزمالء فروقاً  ملرصودة بني التقريرلصاحل التقرير الذايت. أما ابلنسبة للبعد املعريف فلم تكن الفروق ا

التقرير الذايت يف قياس املواطنة لدى األفراد هي أقل النتائج على أن استخدام مقاييس  ذات داللة إحصائية. تدل هذه
 موثوقية من مقاييس وصف املفحوصني لزمالئهم الطلبة. 

 

السلوكي، الوجداين، االنتماء الزمين يف املواطنة، تناسق مفاهيم   أبعاد املواطنة، املعريف،الكلمات املفتاحية: 
 .املواطنة
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 : املقدمة
ميكن القول أن االهتمام مبوضوع املواطنة قدمي قدم التاريخ. وتعود  احلوارات املكتوبة حول املوضوع إىل القرن السابع 

وا مواطنني ومن ال يرتقون إىل ذلك يكون قبل امليالد حيث تناوله اإلغريق مث الرومان ابلنقاش لتحديد من يستحقون أن
وتغريت طريقة  نقاش موضوع املواطنة بتغري أساليب احلياة االجتماعية وتعقد نظم احلكم وادارة فيها، إىل درجة أن كل 

والعاملي قد أثر يف تناول مسائل املواطنة ومفاهيمها أو املفاهيم  تغري أساسي يف احلياة السياسية على املستوى اإلنساين
 ، كتحديد  احلقوق والواجبات أو العقد االجتماعي أو حقوق اإلنسان أو النظام العاملي وغري ذلك.  1ملرادفة هلاا

من هنا يكون من الطبيعي أن تظهر مفاهيم كثرية تتعلق ابملواطنة، كمفاهيم املواطنة العاملية، واملواطنة االلكرتونية، 
 Organizational)  اهيم املواطنة جلهة العمل أو للشركة العملواملواطنة الفاعلة أو املسؤولة، بل وحىت مف

Citizenship)  .اليت ترتجم إىل العربية أحياانً ابلوالء التنظيمي 
ولئن كانت الدراسات كثرية حول املواطنة، إال أن غالبية البحوث املهتمة مبسالة املواطنة تنتمي عادة إىل علم 

، واندراً  5أو العلوم السياسية 4، أو علم الرتبية، وخاصة دراسات تربية املواطنة3سي، أو علم االجتماع السيا2االجتماع
ما وجدت دراسات عربية تسلط الضوء على مسائل اجلوانب النفسية املتعلقة ابملواطنة من وجهة نظر علم  النفس. 

سان، فإهنا حني يتم حبثها يف علم النفس ورغم أن كثرياً من مفاهيم املواطنة وجذورها تتعلق أساساً ابحلياة النفسية لإلن
تسمى مبسميات غري املواطنة. من هنا، جند أحبااثً تتناول التكيف االجتماعي، وأخرى تتعلق ابهلوية ومراحل تشكلها، 
ا أو ابلعالقة ابآلخر أو حبماية احلدود الفردية يف العالقة مع اآلخرين )توكيد الذات( أو ما شابه ذلك، مما دفعنا يف هذ

البحث إىل حماولة دراسة املواطنة من وجهة نظر نفسية، بغية ربطها مستقباًل ابلصفات النفسية للفرد وقدرته على 
 . املواءمة بني املكوانت املعرفية واالنفعالية والسلوكية املرتبطة ابملواطنة

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
تكاد أن تكون يف جمملها تصنيفات اجتماعية جملاالت ممارسة املواطنة يف األدبيات أبعادًا  يتناول احلديث عن أبعاد

احلقوق والواجبات، وحناول املواطنة، كاهلوية الوطنية، واالنتماء، واملسؤولية االجتماعية، واملشاركة السياسية واملدنية، و 
افرتاضي،  البحث أن ندرس املواطنة من خالل منظور نفسي وعلى هذا األساس مت تشكيل موديل نظري يف هذا

                                                           
 .2014بوزاين،  ؛2010حسني،  ؛2006املعمري،    1
 .2014بوزاين،    2
 .2003وطفة، علي    3

 .2006املعمري،    4

 .2010حسني،   5
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يعطي للمواطنة من املنظور النفسي أبعادًا خمتلفة عن تلك  اآلتية من جماالت علم االجتماع وعلم السياسة. وأييت 
تصوران هذا نتيجة لتحليل أدبيات علم النفس املتعلقة حباجات اإلنسان إىل التكيف مع البيئة االجتماعية احمليطة به، 

، ثقته هبذا  اآلخر واليت ال تنفصل عن 6ته ولآلخر، مث تعلقه ابآلخر يف صورة األموالذي يتوسع ابتداء من إدراكه لذا
ثقته بنفسه وابلبيئة من حوله، مث تطور هذا التعلق إىل إحساس اإلنسان الفرد منذ الطفولة ابالنتماء إىل منظومات 

قران أو احلي، فالتنظيمات االجتماعية اجتماعية عدة تبدأ ابألسرةالنووية فاألسرة املمتدة، مث املدرسة، فمجموعات األ
اآلتية عن اهلواايت، كالنوادي الرايضية أو الفرق املوسيقية أو الفرق الكشفية وغري ذلك، مث االنتماء االجتماعي إىل 

 . هذا النمو التدرجيي لعالقات اإلنسان ابلبيئة  االجتماعية يرتافق يف العادة مع تشكيل7اجملتمع العام، كدولة وهوية
مشاعر وعواطف ومعارف وأمناط سلوك حنو هذه البيئة. ومن هنا اخرتان أن حنلل مفهوم املواطنة إىل إىل ثالثة أبعاد 

 أساسية، وهي البعد املعريف، فالبعد السلوكي مث البعد الوجداين. 
اترخيهم وحاضرهم  يشمل البعد املعريف ما ميتلكه املواطن الفرد من بنية فكرية ومعارف عن وطنه وأهل وطنه، تشمل

ومستقبلهم. يف حني يشمل البعد الوجداين مشاعره اليت يعيشها جتاه هويته احمللية والوطنية وما ميثلها، أما البعد 
السلوكي فيعلق مبمارسات املواطن الفرد ضمن بيئته االجتماعية وتفاعله ومشاركته ومدى أدائه ألدواره املختلفة اليت 

 أتى اهتمام البحث يف سؤاله  األول: تتعلق هبذا كله. ومن هنا 
كيف تتوزع درجات أفراد عينة البحث على مقياس يقيس املواطنة انطالقًا من أبعادها الفكري  -

 والوجداين والسلوكي؟
ما يشري إىل أن العالقة بني املواطن والوطن هي أيضًا يف جوهرها عالقة  8من جهة أخرى، وجدان يف أدبيات كثرية

ن، وحاضره ومستقبله، وهي مسألة جديرة أيضًا ابلبحث. ميكننا إذا أن نربط كل بعد من أبعاد مباضي هذا الوط
املواطنة )أفكاراً ووجداانً وسلوكاً( مبوقف وانتماء الفرد حنو كل من ماضي الوطن وحاضره ومستقبله، مبا حيويه كل من 

األبعاد  الزمين ألحد هذه األبعاد أقوى منتماء هذه األزمنة من عناصر إجيابية أو سلبية. ماذا حيصل إذا كان االن
 األخرى؟ من هنا يهتم هذا البحث ابلسؤال الثاين: 

 يف عينة البحث.  مين للمواطنة لدى الشباب اجلامعيما هو شكل االنتماء الز  -
اطنة، وإمكانية تنوع وفيما نقدم يف هذا البحث إجابة عن السؤالني السابقني، فإننا أيضًا انتبهنا إىل مسألة تقييم املو 

طرق هذا التقييم. وكما هو معروف ميكن أن يكون التقييم للمواطنة من خالل تقييم الفرد نفسه بنفسه، أو أن يقوم 

                                                           
 2003قنطار،     6
 2010كونسن،     7
 .2004، مكروم، 2006، املعمري، 2009، درويش، 2014بوزاين،    8
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على تقييم الفرد لسلوك اآلخرين. اخرتان يف حبثنا هذا أيضًا أن نقارن بني هذين الشكلني من أشكال التقييم )التقييم 
السؤال  (، وابلتايل يكون Description colleagues ، أو تقييم الفرد لزمالئهSelf Repportالذايت للفرد 

 الثالث يف هذا البحث: 
الذايت،   -)نوعي التقييم   نتماء الزمين للمواطنة، تعزى إىلهل توجد فروق يف أبعاد املواطنة ويف اال -

 ني؟وتقييم املفحوص لزمالئه من حوله(، أو إىل السنة الدراسية للمفحوص

 أهداف الدراسة
يتمثل اهلدف الرئيس هلذا البحث يف التعرف توزع أبعاد املواطنة لدى عينة البحث من الشباب اجلامعي، من خالل 
إىل مدى التوازن بني أبعاد املواطنة لدى أفراد عينة البحث من حيث قوة كل من املكوانت املعرفية، والسلوكية، 

الوجدانية والسلوك  ين )املاضي فاحلاضر مث املستقبل( هلذه املعارف واملشاعروالوجدانية، ومن حيث االنتماء الزم
 املمارس. 

كما يهدف البحث إىل التعرف إىل الفروق اليت ميكن أن جندها بني وصف املفحوص لنفسه )من حيث أبعاد 
ا أن  االعتماد على املواطنة( ووصفه لزمالئه من حوله. إن مراجعة عدد من مقاييس  املواطنة )شاهد( قد بني لن

التقرير الذايت هو الشائع عادة يف قياس املواطنة، مما طرح أمامنا السؤال عن مدى تدخل العوامل النفسية اليت ميكن هلا 
أن هتدف أحياانً إىل حتسني الصورة الذاتية بشكل شعوري أو ال شعوري، مبعىن إعطاء اإلجاابت اليت يتصور الفرد أهنا 

تنسجم مع ما هو مرغوب اجتماعياً، يف حني قد خيتلف متامًا وصفه لغريه من حوله نظراً لتضاؤل هي اإلجاابت اليت 
 حجم هذه الدفاعات النفسية أثناء احلديث عن اآلخرين. 

 أمهية الدراسة
نطقة تنبع أمهية الدراسة أساسًا موضوعها الذي يتزايد االهتمام به يف األعوام األخرية على مستوى اخلليج العريب وامل

العربية على العموم. فموضوع  املواطنة، ودور املواطن القادر على املوازنة بني حقوقه وواجباته، وبني سلوكه وقيمه 
املعرفية اليت يؤمن هبا هو أمر يتزايد أمهية يف ضوء التغريات السياسية الكبرية اليت تعصف ابملنطقة، الظواهر الشاذة اليت 

، من حروب واقتتاالت وظهور التطرف الديين وشيوع اخلوف من العنف املتفشي واملرتبط تعاين منها املنطقة والعامل
هبذا التطرف بشكل أساسي. هنا يبدو أن أمهية التوازن يف بنية املواطنة تصبح هدفًا أكثر أمهية لتحصني اجملتمعات 

 والبالد من األخطار احملدقة هبا.
راسة حني أنخذ بعني االعتبار دور املواطنة املتوازنة يف حتصني اجملتمعات من كما تزداد أمهية املوضوع الذي تتناوله الد

انتشار امليل الزائد حنو املاضي كما نراه يف افكار وممارسات يكاد أصحاهبا يعيشون املاضي البعيد، يعيشون آالمه 
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يد. هذا امليل الزائد حنو املاضي واجنازاته ويتوحدون مع أحداثه كأمنا هي أحداث متر ابألمة اليوم وليس ابألمس البع
لدى فئات من الناس، يرتافق لألسف مع ضعف الصلة ابلواقع احلاضر الذي تعيشه األمة، كما ويتناقض مع 

 متطلبات املستقبل وآفاقه. 
 ومما يرفع من أمهية البحث أنه ميكن أن يسلط الضوء على البنية املتوازنة للمواطنة من الناحية السيكولوجية، وهي

 انحية ندرت الدراسات حوهلا يف دراسات املواطنة ابللغة العربية على األقل، يف حدود علم فريق البحث. 
ولعلنا نزيد على كل ما سبق أن للبحث أمهية يف البدء بدراسة موضوع املواطنة من وجهة نظر متعددة االختصاصات، 

استعماهلا مجيعًا ميكن أن يغين موضوع املواطنة  فلكل اختصاص مسلماته وأدواته وجماالته، وحماولة العمل على 
 كموضوع للبحث العلمي بشكل كبري. 

 مصطلحات الدراسة
 تناول البحث عدداً من املتغريت  اليت شكلت مصطلحاته األساسية ومت بناء مقياس البحث على أساسها. 

 أبعاد متثل مفاهيم املواطنة:  -
 البعد املعريف للمواطنة:  -
 لمواطنة: البعد الوجداين ل -
 البعد السلوكي للمواطنة -
 االنتماء الزمين يف  املواطنة -
 االنتماء  الزمين املتوازن -
 االنتماء الزمين غري املتوازن يف املواطنة -

 :اإلطار النظري للبحث
لقد انطلق البحث يف حماولة التعرف إىل بنية مفاهيم املواطنة انطالقًا من منظور نفسي، يتم خالله تصنيف هذه 

عاد مبا يسهل التعامل معها ابالعتماد على التقدم الكبري الذي تشهده العلوم النفسية يف هذه األايم. وزاد من األب
قناعتنا يف البحث عن هذا النموج املقرتح أن راينا ندرة شديدة يف تناول مفاهيم املواطنة يف البحوث العربية من زاوية 

ولت املواطنة هو النظر إليها كمتحولة يهتم هبا علم االجتماع وعلم نفسية، فالسائد واملعتاد يف البحوث اليت تنا
االجتماع السياسي، أو كموضوع من موضوعات علم الرتبية وخاصة الرتبية الوطنية، يف حني أن املفاهيم اليت يشيع 

إن املواطنة عالقة حبثها عند احلديث يف أمور املواطنة هي بطبيعتها مواضيع مت حبثها كثريًا يف علم النفس وفروعه. 
ابلبيئة احمليطة، وابلطبع فهي ال تقتصر على عالقة الفرد ابلدولة، بل هي أيضًا إسهام ومشاركة للفرد يف حياة جمتمعه، 
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، وهي هبذا املعىن واحد من جماالت دراسة التكيف االجتماعي، كذلك  9وموقف أيخذه الفرد من هذا اجملتمع أيضاً 
ها وانتماء الفرد إليها، وعن أثر اجلماعات الصغرية مث الكبرية يف إكساب الفرد هويته فاحلديث عن اجلماعات وتشكل

االجتماعية، وكذلك احلديث عن صراعات األدوار واالنتماءات، وعن نشأة القيم مث تطورها، وعن طبيعة إدراك الفرد 
لها موضوعات شائعة يف علم للجماعة وتشكيل الصور الذهنية السلبية أو االجيابية حول تلك اجلماعات هي ك

ومن هنا اخرتان كمدخل لبناء   10النفس االجتماعي، وابألخص يف ذلك الفرع املنبثق عنه ابسم علم النفس السياسي
هذا املوديل النظري لدراسة املواطنة أن ندرس بنيتها انطالقًا من أبعاد معروفة يف الدراسات النفسية، ومفيدة يف فهم 

جية والبيداغوجية يف نفس الوقت. من هنا قسمنا مفهوم املواطنة إىل أبعاد ثالثة:  املعريف التداخالت السوسيولو 
واالنفعايل، والسلوكي.  هذه األبعاد متكاملة فيما بينها، وال ميكن فهم أحدها بعيداً عن اآلخر، فهي يف عالقة تفاعل 

فسية حول أمهية العامل املعريف يف تفسري السلوك متبادل كل منها يؤثر ابآلخر ويتأثر به. لقد تكاثفت الدراسات الن
اإلنساين وظهرت  النظرايت املعرفية يف علم النفس لتفسري الظواهر املتعلقة ابلسلوك اإلنساين انطالقًا من طريقته يف 

ناها، فتفسري التفكري والتعامل مع الوقائع، تلك املعارف اليت قد تصبح مبثابة الفيلرت الذي متر عربه الوقائع لتكتسب مع
وعزو الوقائع هو الذي يعطيها معىن ضمن السياق االجتماعي وضمن السياق الفردي النفسي على السواء. أما 
الناحية الوجدانية االنفعالية فهي تشكل الطاقة الدافعة للسلوك، اليت تعطيه االستمرارية واملثابرة، يف حني أن البعد 

ى شكل أفعال وردود أفعال تبدأ ابلبسيط منها، كردود الفعل املشروطة اليت ال السلوكي يتعلق مبا يظهر من اإلنسان عل
تتطلب تفكريًا عميقاً، بل ورمبا تتجاوز التفكري أحيااًن لتأيت على شكل ردود أفعال غري حمسوبة. تتضمن أشكال 

رغم أهنا قد ال تبدو  السلوك أيضًا عادات، تكتسب قوهتا من تكرارها، لتصبح أمناطًا راسخة يصعب التغلب عليها
مفيدة للفرد. وتتعقد السلوكيات لتصل إىل أفعال حمسوبة مرتكزة بشكل أكرب إىل البىن األخرى )املعرفية أو 

 الوجدانية(.

 

                                                           

 . orgida et.al. 2009B؛  1420بوزاين،    9 

10   Borgida et.al. 2009 
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 (: موديل مقرتح ألبعاد املواطنة1الشكل )

ت شديدة، تطال بناها وال شك أن ما متر به املنطقة من حتدايت ملفاهيم املواطنة، من حيث تعرض اجملتمعات هلزا
الفكرية أواًل، وهتز الوجدان بكثرة اآلالم واملخاوف النامجة عن اخلسارات الكبرية يف الصراعات اليت يشهدها العامل  
ككل، قد أدت مجيعها يف الفرتة األخري إىل أن تنشأ اصطفافات جديدة ويعاد إحياء اصطفافات قدمية، يعيش 

وسلوكيات أتت من املاضي، يف حني حياول البعض االبتعاد عن مكوانت املاضي البعض يف انتماء ملفاهيم ومشاعر 
والتنكر هلا والبحث عن هوايت جديدة ال صلة هلا جبذور اجملتمع الذي يعيش فيه، يف حني يطمح البعض إىل حتقيق 

هذا الواقع  رؤى مستقبلية وأحالم قد أتيت من واقع آخر غري واقع احلاضر املعاش، بل ورمبا يف انفصال عن
واالمكانيات اليت يتيحها. قد كان هلذا كله أثر يف اختياران ملسألة االنتماء الزمين، كوجه إضايف لألبعاد املعرفية 
والوجدانية والسلوكية، كيف ينظر املواطن املعاصر إىل ماضي أمته؟ كيف يتعامل مع اإلجيايب ومع السليب يف هذا 

وكيف يتعامل مع احلاضر؟ ليس لدينا افرتاضات مسبقة، غري أننا نريد فحص هذا املاضي؟ كيف يتعامل مع املستقبل؟ 
وقياسه يف عينات متنوعة من املواطنني الشباب الذين يعيشون احلاضر ويقتبسون من املاضي ويتطلعون للمستقبل.  

ذا االنتماء كيف سيكون اي ترى شكل انتماء الشباب اجلامعي لكل من املاضي واحلاضر واملستقبل؟ هل قوة ه
متوازية؟ منسجمة؟ هل هنالك ميل ألحد هذه األزمنة على حساب الزمن اآلخر؟ نقوم بقياس هذا امليل طبعًأ يف 
أبعاد بعضها معريف، وبعضها وجداين، وبعضها سلوكي. قمنا بتمثيل هذه األبعاد يف املخطط البياين املبني يف الشكل 

(1   .) 
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 منهج الدراسة وإجراءاهتا

 دراسة: منهج ال
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، حيث أن هذه الدراسة مهتمة أواًل برصد الوقائع كما هي دون أي 

يف توزعها على جمتمع البحث، مث معرفة الفروق بني عدد من األبعاد الفرعية اليت  اتدخل فيها، وذلك بتتبع متغرياهت
 . ائص اليت تتوزع عليها عينة البحثذه النتائج انطالقاً من اخلصتتوزع عليها هذه املتغريات، واملقارنة بني ه

 جمتمع الدراسة وعينتها
قامت هذه الدراسة ابستهداف طلبة الكلية التطبيقية يف نزوى، حبكم طبيعة ختصصهم التطبيقي من جهة، وحبكم 

افظة تتوسط سلطنة عمان وميكن فئتهم العمرية من جهة أخرى، وحبكم كون الكلية تقع يف حمافظة الداخلية، وهي حم
توزع طلبة الكلية التطبيقية تبعاً  1أن يفد إليها الطلبة من أحناء سلطنة عمان بسهولة ويسر. ونوضح يف اجلدول رقم 

 للجنس والسنة الدراسية. 
 

 توزع طلبة الكلية التطبيقية يف مدينة نزوى حسب اجلنس والسنة الدراسية -(: جمتمع البحث 1اجلدول )

 اجملموع عدد اإلانث عدد الذكور سنة الدراسيةال
 343 291 52 التحضريية

 197 183 14 السنة األوىل
 269 247 22 السنة الثانية
 266 261 5 السنة الثالثة
 277 209 68 السنة الرابعة

 1352 1191 161 اجملموع
 

ه إىل الطالب الذين حيضرون يف املساقات اليت أما عن عينة البحث فقد مت مجعها ابلطريقة العرضية، حيث قمنا ابلتوج
تعترب متطلبات عامة يف الكلية، للحصول على طلبة من اجلنسني ومن كل السنوات، حبظوظ متثيل متساوية للجميع. 

طالبًا وطالبة، أتى العدد األكرب منهم من اإلانث، مقابل عدد أقل من الذكور  199وقد تشكلت عينة البحث من 
إانث(، يف حني توزعت النسبة األكرب منهم على السنوات الدراسية الثالثة والرابعة. اجلدول  26قابل إانث، م 173)
 يعرض توزع أفراد العينة من حيث السنة الدراسية واجلنس.  2
 
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 3, 2016 

           

 
 11 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

(: عينة البحث وتوزعها حسب السنة الدراسية واجلنس2اجلدول )  

Year Females Males Sum 

1 56 6 62 

2 36 7 43 

3 44 2 46 

4 29 4 33 

5 8 7 15 

sum 173 26 199 
 

( 3%، موزعني حسب السنوات واجلنس، ويبني اجلدول )14.7وهكذا فقد بلغت نسبة العينة إىل اجملتمع األصلي 
 النسب املئوية للعينة بشكل تفصيلي مقارنة مبجتمع البحث تبعاً للسنة واجلنس. 

 
 ارنة ابجملمع األصلي تبعاً للسنة الدراسية واجلنس(: النسبة املئوية للعينة مق3اجلدول )

السنة 
 الدراسية

 اجملموع عدد اإلانث عدد الذكور

 العينة اجملتمع العينة اجملتمع العينة اجملتمع  
 62 343 56 291 6 52 التحضريية

% 11.5 19.2 18.1 
 43 197 36 183 7 14 السنة األوىل

% 50.0 19.7 21.8 
 46 269 44 247 2 22 السنة الثانية

% 9.1 17.8 17.1 
 33 266 29 261 4 5 السنة الثالثة

% 80.0 11.1 12.4 
 15 277 8 209 7 68 السنة الرابعة

% 10.3 3.8 5.4 
 199 1352 173 1191 26 161 اجملموع

% 16.1 14.5 14.7 
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 أداة البحث وخصائصها السيكومرتية
قام فريق البحث بتصميم  استبيان خاص ابلبحث ابسم مقياس مستوى متثل مفاهيم املواطنة. وقد تضمن املقياس  

 األبعاد التالية: 

متت صياغة األسئلة حبيث تتناول عالقة املفحوصني مباضي عمان وحباضره وكذلك  الزمين للمواطنة:البعد  .1
 مبستقبله. 
o  :بنداً.  18املاضي 

 ع كتب التاريخ العماين بني فرتة وأخرى ليكون لدي إملام جيد بتارخينا.أطالومثاهلا: 

o :بنداً. ومثاهلا:  38 احلاضر 
 يهتم الطلبة جبمع املعلومات املتعلقة ابملشكالت االجتماعية يف اجملتمع العماين.

o  :بنود، مثاهلا: 10املستقبل 
  ف حيتاج إليها يف املستقبل. أختار يف دراسيت تعلم موضوعات أعتقد أن اجملتمع العماين سو 

 البعد الثاين: مستوايت متثل مفاهيم املوطنة:  .2
o  :بنداً. مثال:  21املستوى املعريف 

 .حيفظ الطلبة أمساء أجدادهم متسلسلة خلامس جد أو أكثر 
o  :بنداً. مثال: 15املستوى الوجداين 

 .أشعر ابلفخر حينما أشرح لشخص غري عماين بعض عاداتنا وتقاليدان 
o بنداً. مثال:  30ستوى السلوكي: امل 

 .يبتعد الطلبة عن تداول األخبار غري املؤكدة 
ابإلضافة إىل ذلك، مت تصميم . (4وهكذا أصبحت بنود املقياس موزعة على األبعاد السابقة كما يبينه اجلدول )

ن التقرير الذايت نسختني من املقياس، حبيث تقيس النسخة األوىل مسستوى متثل مفاهيم املواطنة انطالقًا م
(، يف حني تتضمن الصورة الثانية أسئلة مكافئة تقيس مستوى متثل أبعاد SRللمفحوص )اختصارًا دعوانها 

 (. FRاملواطنة كما يراها املفحوص عند زمالء دراسته )
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 (: توزيع بنود املقياس على األبعاد الزمنية ومستوايت متثل مفاهيم املواطنة4اجلدول )
 اجملموع سلوكي وجداين معريف 

 18 6 6 6 االنتماء للماضي
 38 21 6 11 االنتماء للحاضر

 10 3 3 4 االنتماء للمستقبل
 66 30 15 21 اجملموع
 

 البند التايل يف النسختني بطريقتني خمتلفتني: متت صياغة مثالً 

 كطالب، أان أعرف حقوقي املنصوص عليها يف القانون اجلامعي. )التقرير الذايت( -
 عرف الطلبة حقوقهم املنصوص عليها يف القانون اجلامعي. )وصف الزمالء(.ي -

مت توزيع املقياس بنسختيه على جمموعة من الباحثني يف جمال العلوم االجتماعية وخاصة يف جمال املواطنة، ومت 
ومت حذف بعض األخذ ابلتعديالت اليت اتفق عدد منهم عليها، وكان معظم التعديالت يتعلق ابلصياغة اللغوية، 

البنود اليت ارأتى احملكمون عدم إدراجها ليتناسب املقياس مع الثقافة السائدة يف السلطنة، أما من حيث أبعاد 
 االستبيان فلم جير احملكمون عليها أي تعديل. 

كرونباخ ألفا، حيث أن أداة البحث حتتوي على مستوايت متعددة   –مت احتساب معامل االتساق الداخلي 
 (. FR)نسخة  0.94(، مقابل SR)نسخة  0.88ة، وقد بلغت قيمة كرونباخ ألفا لالستبيان  ككل لإلجاب

وهي نتيجة  0.83مت التحقق من الثبات بطريقة التجزئة النصفية، فبلغت قيمة معامل ارتباط سبريمان وبراون 
املرة األوىل والثانية درجة مقدارها مقبولة، أما اختبار اإلعادة فقد بلغت نسبة االرتباط بني درجات املستجيبني يف 

 ، وهي نتيجة مرضية أيضاً. 0.89

 نتائج الدراسة
للبحث حول كيفية توزع درجات أفراد عينة البحث على مقياس  اإلجابة عن السؤال األولفيما خيص 

ت عينة يقيس املواطنة انطالقًا من أبعادها الفكري والوجداين والسلوكي فقد قمنا ابحتساب متوسطات إجااب
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(، ومن 5البحث بشقيها )التقرير الذايت، مث وصف الزمالء، مث كامل العينة( فأتت النتائج كما يبينها اجلدول )
(، وقد بلغت قيمة 5إىل  1الواضح أن متوسطات الدرجات قد أتت كلها فوق وسيط التوزيع اخلماسي )من 

وهي تعترب قيمة عالية ( 3.4354) د مقداراملتوسط العام للمتوسطات لكامل عينة البحث على مجيع األبعا
تدل على أن الشباب اجلامعي يتحلى بدرجة أميل إىل االرتفاع يف أبعاد املواطنة املقاسة لديه، وقد كانت 
متوسطات البعد الوجداين هي األعلى، تلتها متوسطات البعد السلوكي، لتحل متوسطات البعد املعريف يف الرتتيب 

تيب اثبتًا سواء يف جمموعيت التقرير الذايت أو وصف الزمالء، وكذلك يف حساابت اجملموع األخري. كان هذا الرت 
 الكلي لكامل أفراد عينة البحث.  

ويبدو لنا أن ارتفاع متوسطات البعد الوجداين، يشري إىل طبيعة العالقة يف هذه املرحلة العمرية )فرتة الدراسة 
من فيها وجداين بطبيعته، فالعاطفة جتاه الوطن واجملتمع الذي يعيش فيه اجلامعية( مبفاهيم املواطنة، وأن املهي

الشاب االجتماعي تكون هنا أعلى من مقدار املعلومات واملعارف املتشكلة لديه حول هذا الوطن، وال غرو 
دوائر معارف  فاالحتكاك مع احلياة اجلامعية واخلروج من الدائرة األضيق حلياة املدرسة يرافقه يف العادة اتساع يف

الطالب اجلامعي عن اإلطار األضيق قلياًل يف املرحلة املدرسية، مما ميكن أن يعزز لديه أكثر العواطف والوجداانت 
 املرتبطة جبدة اخلربة يف االنتماء ومعايشة مكوانت جمتمع أمشل وأوسع. 

 

 ملعريف، الوجداين والسلوكي((: املتوسطات واالحنرافات املعيارية ألبعاد مفاهيم املواطنة )ا5اجلدول )
    COGN EMOTION BEHAV 

SR 

Self-Report 

 

 

Mean 3.3074 3.7508 3.6364 

N 99 99 99 

Std. Deviation 
.41626 .39654 .43985 

FR 

Friends 

Description 

 

Mean 3.2686 3.4487 3.2790 

N 100 100 100 

Std. Deviation 
.36889 .40500 .36811 

Total 

 

 

Mean 3.2879 3.5990 3.4568 

N 199 199 199 

Std. Deviation .39266 .42753 .44226 

 

ولدى التحقق من شكل توزيع متوسطات الدرجات يف األبعاد الثالثة وجدانها أقرب ما تكون إىل التوزيع الطبيعي، 
 .لدرجات( لتوزيع ا3و  2بدون التواء ظاهر يف شكل التوزيع، وهو ما بينه الشكالن )
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 (: التمثيل البياين لتوزع متوسطات درجات األبعاد املعريف والوجداين والسلوكي2الشكل )

 
 

 

 السلوكي فالوجداين –(: منحىن تكراري لتوزع درجات عينة البحث على أبعاد املواطنة: املعريف 3الشكل )
 

ى بنية أبعاد املواطنة بني أفراد العينة من يرى الباحثان يف هذا التوزع القريب من االعتدايل عالمة مطمئنة عل
الشباب اجلامعي، فمعظم املفحوصني يظهرون درجات معتدلة ابملقارنة مع جمتمع البحث، وقلة هي أعداد 
املفحوصني الذين أحرزوا درجات مبالغ فيها زايدة أو نقصاانً على كل أبعاد املقياس املذكورة. يعزز هذا يف الواقع 

بيات سابقة حول متيز اجملتمع العماين فيما يتعلق ابنتمائه الوطين البعيد عن الغلواء أوامليل املبالغ ما تشري إليه أد
 فيه يف املسائل املتعلقة ابلوطن واملواطنة.  

املتعلق بتوزع االنتماء الزمين للمواطنة لدى الشباب اجلامعي  يف عينة  ابلسؤال الثاين النتائج املتعلقةأما عن 
د أظهرت النتائج تقارابً بني املتوسطات اليت حصلت عليها العينة املدروسة ككل، يف كل من االنتماء البحث، فق

الزمين للماضي واحلاضر واملستقبل. ولو أردان ترتيب املتوسطات اليت حصلنا عليها لوجدان أن البعد التابع للزمن 
( وبفارق ضئيل أتى املاضي مبتوسط 3.387قبل )( يليه املست3.47احلاضر قد احتل املرتبة األوىل يف ارتفاعه )

(. ينطبق هذا الرتتيب على كلتا جمموعيت اإلجاابت )التقرير الذايت ووصف الزمالء(. ويدل هذا 3.388مقداره )
التوزيع على توازن جيد بني التوجه حنو املاضي وبني التوجه حنو املستقبل، يف حني احتل متوسط التوجه حنو 

 بني التوجهني السابقني. احلاضر الصدارة 
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 (FR-SR) (: املتوسطات واالحنرافات املعيارية لتوزع االنتماء الزمين تبعاً لشكلي االختبار6اجلدول )

    PAST PRESENT FUTURE 

SR Mean 3.5758 3.5787 3.4455 

Self-Report N 99 99 99 

  Std. Deviation .54931 .35167 .58646 

FR Mean 3.2000 3.3639 3.3310 

 Friend Discription N 100 100 100 

  Std. Deviation .45278 .31769 .46291 

Total Mean 3.3869 3.4708  3.3879 

  N 199 199 199 

  Std. Deviation .53603 .35108 .52978 

 
 
 

 
 (: متوسطات االنتماء الزمني لعينة البحث4الشكل )

 

سؤال الثالث، فيما خيص داللة الفروق يف االنتماء الزمين للمواطنة، تعزى إىل  ولإلجابة عن الشق األول من ال
(، قمنا ابختبار 6الذايت،  وتقييم الفحوص لزمالئه من حوله، واليت أوردانها سابقًا يف اجلدول ) -نوعي التقييم  

لنسبة لبعدي املاضي ( اب0.000لتلك النتائج، وتبني لنا أن الفروق دالة مبستوى داللة  )أثر اجملموعات 
(. 7( فيما خيص املستقبل )اجلدول 0.128غري دال )(FR-SR)واملستقبل، يف حني تبني أن أثر نوعي التقييم 

وكما أوضحنا سابقاً، أتى الفرق لصاحل التقييم الذايت، أي أن املفحوص الذي يصف نفسه، قد قيم ارتباطه 
 صف زمالءه. ابملاضي وابحلاضر بشكل أعلى من املفحوص الذي ي

من حيث أبعاد املواطنة )املعريف والوجداين والسلوكي(، فقد  (SR – FR)أما الشق الثاين واملتعلق بـداللة الفرق بني 
اي أن التقرير الذايت  SR( أن هذه الفروق موجودة وهي فروق لصاحل 8تبني من اإلحصاء الوصفي املبني يف اجلدول )

املعريف، فالوجداين، فالسلوكي( أعلى من متوسطات إجاابت وصف املفحوص  قد كان يف مجيع املتوسطات )البعد
 لزمالئه. 
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 Tests of Between-Subjects Effects     (6اجلدول )

Source 

Dependent 

Variable 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial 

Eta 

Squared 

Corrected 

Model 

PAST 7.024(a) 1 7.024 27.749 .000 .123 

PRESENT 2.294(b) 1 2.294 20.438 .000 .094 

FUTURE .652(c) 1 .652 2.338 .128 .012 

Intercept PAST 2284.009 1 2284.009 9022.997 .000 .979 

PRESENT 2397.894 1 2397.894 21363.715 .000 .991 

FUTURE 2284.479 1 2284.479 8194.604 .000 .977 

Type PAST 7.024 1 7.024 27.749 .000 .123 

PRESENT 2.294 1 2.294 20.438 .000 .094 

FUTURE .652 1 .652 2.338 .128 .012 

Error PAST 49.867 197 .253       

PRESENT 22.112 197 .112       

FUTURE 54.919 197 .279       

Total PAST 2339.685 199         

PRESENT 2421.615 199         

FUTURE 2339.720 199         

Corrected 

Total 

PAST 56.891 198         

PRESENT 24.406 198         

FUTURE 55.571 198         

 
 

Descriptive Statistics (:7اجلدول )  

 األبعاد املعرفية والوجدانية  والسلوكية. حسب  SR-FRاملتوسطات واالحنرافات ا ملعيارية لتوزع درجات 

   Mean 

Std. 

Deviation N 

COGN SR 3.3074 .41626 99 

FR 3.2686 .36889 100 

Total 3.2879 .39266 199 

EMOTI

ON 

SR 3.7508 .39654 99 

FR 3.4487 .40500 100 

Total 3.5990 .42753 199 

BEHA

V 

SR 3.6364 .43985 99 

FR 3.2790 .36811 100 

Total 3.4568 .44226 199 
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( ان 9وملعرفة داللة هذه الفروق، قمنا ابستخدام حتليل التباين املتعدد العوامل، فتبني كما يظهر يف اجلدول )
يف .  يف حني مل تكن الفروق (Sig.  .000)هذه الفروق هي يف البعدين االنفعايل والسلوكي فروق اساسية ودالة 

( فروقاً دالة. تعين هذه النتيجة أن مسألة االعتماد على مقاييس التقرير الذايت يف SR)وإن كانت لصاحل  املعريف البعد
قياس مفاهيم املواطنة هي مسألة ذات أتثري أساسي على النتائج، وميكن رد هذا التأثري إىل العامل النفسي ابلدرجة 

وصني السعي للظهور بصورة حسنة فيما خيص سلوكهم وانفعاالهتم األوىل، حيث أن التقييم الذايت ينشط لدى املفح
وأفكارهم حول املواطنة، ولعل الصورة اليت يعطيها الفرد عن تقييمه ملفاهيم املواطنة لدى الزمالء تفسح اجملال بشكل 

أقل موثوقية  أكرب لظهور صورة بعيدة عن )املقاومة أو حتسني الصورة الذاتية(، مما جيعل استخدام الوصف الذايت
 للحصول على صورة أقرب للموضوعية والواقعية. 

 Multivariate Tests (:8اجلدول )
 

Effect  Value F Hypoth
esis df 

Error df Sig. Partial Eta 
Squared 

Intercept Pillai's Trace .990 6581.546 3.000 195.00 .000 .990 

  Wilks' Lambda .010 6581.546 3.000 195.00 .000 .990 

  Hotelling's 
Trace 

101.255 6581.546 3.000 195.00 .000 .990 

  Roy's Largest 
Root 

101.255 6581.546 3.000 195.00 .000 .990 

Type Pillai's Trace .258 22.602 3.000 195.00 .000 .258 

  Wilks' Lambda .742 22.602 3.000 195.00 .000 .258 

  Hotelling's 
Trace 

.348 22.602 3.000 195.00 .000 .258 

  Roy's Largest 
Root 

.348 22.602 3.000 195.00 .000 .258 

an Exact statistic 

b Design: Intercept+Type 

أما فيما يتعلق ابلفروق تبعًا للسنة الدراسية بني متوسطات درجات املفحوصني على أبعاد املقياس )معريف، وجداين، 
(، وفيه نالحظ أن متوسط البعد الوجداين كان 9فقد أتت على النحو املبني يف اجلدول ) كي( تبعاً للسنة الدراسيةسلو 

هو األعلى يف مجيع السنوات الدراسية، يتلوه البعد السلوكي، وحيل البعد املعريف أخرياً، وهذا متكرر يف كل السنوات. 
يف صوريت االستبيان بقي هو نفسه يف سنوات الدراسة توسطات اإلجابة يعين هذا أن ترتيب أبعاد املواطنة من حيث م

مجيعها، ومل يتأثر عرب سنوات الدراسة. وللتأكد من داللة التغريات الظاهرة يف متوسطات أبعاد املقياس تبعاً للسنوات، 
 (.  10ما هو مبني يف اجلدول )احملتسبة كلها دون داللة إحصائية ك Fقمنا ابستخدام حتليل التباين الثنائي، وأتت قيم 
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(: متوسطات املفحوصني موزعني على السنة الدراسية،واألبعاد املعريف، والوجداين والسلوكي.9اجلدول )  
Year   COGN EMOTION BEHAV 

first year Mean 3.2488 3.6000 3.4720 

 N=62 Std. Deviation .38342 .42198 .43303 

Second year Mean 3.1573 3.5349 3.4473 

 N=43 Std. Deviation .39794 .45646 .45520 

third year Mean 3.3188 3.5899 3.4196 

 N=46 Std. Deviation .38840 .44754 .49793 

fourth year Mean 3.4026 3.6646 3.4929 

 N=33 Std. Deviation .31768 .42573 .38593 

fifth year Mean 3.4762 3.6622 3.4556 

 N=15 Std. Deviation .46692 .31418 .42588 

Total Mean 3.2879 3.5990 3.4568 

 N=199 Std. Deviation .39266 .42753 .44226 

 

 (: داللة الفروق بني متوسطات أبعاد املقياس تبعاً للسنوات الدراسية اخلمسة يف الكلية التطبيقية10اجلدول )

Source 

Dependent 

Variable 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Year COGN 1.838 4 .460 3.108 .017 .060 

EMOTION .383 4 .096 .519 .722 .011 

BEHAV .125 4 .031 .157 .960 .003 

EMOTION 2613.791 199         

BEHAV 2416.650 199         

Corrected 

Total 

COGN 30.527 198         

EMOTION 36.191 198         

BEHAV 38.728 198         

نفهم من هذه النتيجة أن البنية األساسية ملفاهيم املواطنة مل تتغري بتأثري السنوات الدراسية اليت أمضاها الطالب يف 
حلة ما قبل الدراسة اجلامعية مل تتأثر ابخلربة اجلديدة دراسته اجلامعية، وهذا يعين أن هذه األبعاد اليت مت تشكيلها يف مر 

املكتسبة يف سنوات الدراسة أتثراً يعدل بنيتها. يفسح هذا اجملال للتفكري بشأن دور التعليم العايل يف ترسيخ أو تعديل 
طنة من الناحية النفسية بنية مفاهيم املواطنة، وهو حيتاج إىل مزيد من البحث يف دوره يف إغناء بنية وأبعاد مفاهيم املوا

 لدى الطلبة يف مؤسسات التعليم العايل على العموم. 
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 املقرتحات
 اعتماداً على نتائج هذا البحث إىل يقدم الباحثان املقرتحات البحثية التالية: 

التوسع يف عينة البحث ليضم طلبة مؤسسات تعليم عال ذات اختصاصات أخرى ملقارنتها مع نتائج هذه  -1
 والتحقق من أثر االختصاص على  بنية أبعاد املواطنة.  الدراسة

نظرًا لطبيعة االختصاص يف الكلية التطبيقية، فإن عدد الذكور كان قلياًل نسبيًا ابملقارنة مع أعداد اإلانث،  -2
وهلذا مل يقم الباحثان يف هذا البحث بعمل مقارنة بني الذكور واإلانث يف متحوالت البحث. من هنا نوصي 

بحوث القادمة إدخال متغرية اجلنس ملزيد من الدقة يف وصف أبعاد املواطنة لدى طلبة مؤسسات التعليم يف ال
 العايل.

إيالء مزيد من االهتمام مسألة دور الربامج املقدمة يف التعليم العايل يف تعديل أو إغناء بنية أبعاد املواطنة  -3
ة لدى تالميذ املراحل الدراسية املدرسية املختلفة مع لدى الطلبة اجلامعيني، من خالل مقارنة أبعاد املواطن

  طلبة مؤسسات التعليم العايل.   
وقد يكون من املفيد متابعة للمقرتح السابق أن يتم تبيان التأثري النوعي لألنشطة أو املساقات التعليمية على   -4

 كل من أبعاد املواطنة لدى طلبة التعليم العايل. 
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