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 مفهوم املواطنة لدى طلبة االقسام الداخلية يف اجلامعة التكنولوجية 
 عمي حميد حمود  الباحثأ.م.د. كريم عبد ساجر الشمري           

 الجامعة التكنولوجية           الجامعة التقنية الوسطى       
   

 الممخص: 
حثاحخليدددط  ددد   وفهددد ل حثو حطلدددط ثدددا  طل دددط ح  ىددد لعلدددس وىددد    يهدددال حث ادددر حث  ددد ل 

ط قددع علددس    وفهدد ل حثو حطلددط   دد ل حث  اندد ب    لدد  حىدد   لط خ  ددط حثج و ددط حث ول ث جيددط   
( ط ثد   ط ث دط    525عيلط وب طل ط ح  ى ل حثاحخليدط حث    دط ثلج و دط حث ول ث جيدط  ل دع  

 ل دط  وىد  ي ع ع ثيدط حيج  يدط  وفهد ل حثو حطلدط ثدا  حثطحثدس حب نلد    وشفع ل  ئج حثا حىدط 
 حثضددد ل علدددس وفهددد ل حثو حطلدددط  وىددد  ي  ه  ح ى ىددديط  اق  هددد    حج   هددد ( ووددد  ىدددلط حث ادددر 
 خد   حث ادر   داا ودب   طل  هد  ط ثدا  و حطلدحثشد    حثج و دط  د   لويدط  حثا   حثدي   ل  د  

 حث    لويط ش    حثو حطلط ثا  حثطل ط. وق  ا عحث      ي عحث
Abstract: 

The research aims to identify the level of the concept of 

citizenship among the students of the internal departments at the 

University of Technology. The researchers adopted a special 

questionnaire on the concept of citizenship Applied to a sample of 

students of the internal sections of the University of Technology 

amounted to (125) students. The results of the study revealed that 

there are high positive levels the study also highlighted the concept 

of citizenship (its basic levels, rights and duties) and the role played 

by the university in developing the sense of citizenship with its 

students. The research came out with a number of recommendations 

and suggestions that develop the sense of citizenship among 

students. 
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 مشكمة البحث: 
  أب وط ث ط  ن  حثوج وع     طحث    ي حثوؤىى ع  وط حثج و  ع   ا              

 ن  ع ل  شول حثج و  ع  ظيفط إب   حثوج وع      ى ث ه   ع   وىؤ ثي  ه  علس  و ب
 ث لويط أى ى     جاع حألناحل  حثوج وع   نيه  خاوط حث لو    حث ار حثج و    حث  ليل

   لى بحإل  ي غط إع اة وب خالل   ط  ن    ل   ه      حث طليط حإللى ليط  حثشخ يط
   ل ي نل  خ ص   شول ع ل   حثش     شول حثوج وع أ  حا    عيط حث طل   ش   ه    ويق
ش عط  حثفو يط  حث  اايط ث و يس علويط  ى س وف نيل   و يب حث لو    حثولهج حث لل    ح  ح 

  .]5[  وط حث  حثا ي ع ح ج و ع    حث ال  حثايوق حطيط 
( حثس  ج ا 2005 ايا وب حثا حى ع حثى  قط   وا حىط حثش      ع ل  ثقا حش  ع حث

   ا حىط حثقط   ]2[      ض ل    ا   حثج و ط      عيط حثطل ط    ض  يل حثو حطلط 
( اير    لع حثس حب نل    ال     ا   حثج و ط      ويق  يل ح ل و ل 2006ع ل  

ه ض  حثو حو ط  ط ي ط وق  ح ه  حثا حىيط ثا  طل ط حثج و ط  ى   ض ل  ا  ه  علس حثل
  وو     لع ا حىط حثىيا  حىو عيل  ]3[حض  ط حثس حاى س حثطل ط    غ  ح   ح ا  ط

( حثس حب حثج و ط    ى نل     ة    ثط      عيط حثطل ط  و  ا ل حثو حطلط 2050ع ل   
ي حثج و       لويط (    لع حثس ض ل ا   ح ى  2055  ويث  ا حىط اح ا ع ل    ]2[

( حثس 2053   نيح و  أوا   ا حىط حثخ حثاة ع ل  ]4[ يل حثو حطلط ثا  طل ط حثج و ط 
حثوى    حثو  ىط  حثض يل ثا   عض  نيئط حث ا يس     لويط  يل حثو حطلط ثا  حثطل ط 

 وا   غي  يزحل   حثو حطلط وفه ل حش  ع حثس حب( 2054  حو  ا حىط حث زح   ع ل  ]2[
 إ   اه   ض إا ح      و ييز نل   حب عب  ضال     حث  ح   حثش    حغل  ثا  و ل  شول
 . ]5[ حألخ  حث  ض  غي  
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  طلهل  وب حجل حش    حثطل ط حثج و ط   حج   هل  ج ه  يئ هل حث  ليويط              
ثس  هال حثس  ى س حثج و ط حثس  اقيق أوله  حث طل   حوب حث لويط ح  ا حب   وىؤ ثي  هل 

و  زيز  يل  طل  ه   يث  وب خالل ا  ن  حثو ونل   لويط   اعيل  يل حثو حطلط ثا    اقيقه  
علس    ا ة حإللى با يط حث   ي  عب حث أ   حثوج وع   لويطأ  حا   حث    ب  يبحث ى وح 

حثس   زيز حثنقط     ثلفس.حث وى   اق      زيز ح ل و ل  حث  ل حث طل   حض  ط  
 يددد س وىددد    وفهددد ل حثو حطلددد  ثدددا  طل دددط حأل ىددد ل  حثا جدددط حثدددس  نلددد    ددد ز           

حثاحخليددط ودد ب ندد  ل حثطل ددط يقضدد ب حو دد    دد ة  دد  حث  دد يش وددع   ضدد ل  دد  ندديه حأل ىدد ل   
 أويددا حثدددا   حثدددي     ث دد ث  ىدددي    ب  وددد ح فهل عددب ودددا   طليددد هل    ودديث  نلددد   ضددد   ة ث

حعدداحا حثطل ددط ثلوىدد ق ل وددب خددالل  أنويددط  دد لظدد ح  ثودد  ثهدد  وددب  يل  دد  أب  قدد ل  دد  حثج و ددط
حثا د ل عليهد   د  و الدط ودب حث د حع ع ل يجدط  ي غ  ب  د    ي  حثا ج ع ح ى ىيط حث   

 ددال  ددا وددب حب    ىدد ئل ح   دد ل   حث ال دد ع ح لىدد ليطححث ادداي ع حثو يدد ة  دد  حىددل   حثايدد ة 
    ضددح وشددولط ح جدد حل.ثل ويددل ضددوب ندديه   زوددال  دد    ثددا  طل ددط حثج و ددط اعدد ئل حثقدد ة حث

 حث  ثيط:حث ار حثا ث  وب ح ىئلط 
 المواطنة لدى طمبة االقسام الداخمية؟مفيوم مستوى ما  .1
 الطمبة؟ة لدى مواطنالشعور ماىو دور الجامعة في تنمية  .2
 الطمبة؟لدى  شعور المواطنةكيف يمكن تفعيل دور الجامعة في تنمية  .3

 البحث:اىمية 
ث لويدط حثقديل ثدا  حثطل دط ودب   حثا ضدب حثلشدطي ا وج وع حثج و ط  ون  ط حث يئط حثوالئودط 

 حث احثددددط  حثوىدددد  حة خددددالل ودددد  يدددد   ه وددددب نق  ددددط  حعيددددط   دددداياط ادددد ل وفدددد نيل حثايوق حطيددددط 
 . ]6[ حثىي ى  ج    حألول حث    ط ع ش ط      حث قال ح ج و ع    ح طالع علس
 دد  حثولدد ع حث لودد      ددايالع ج ن يددط  دديب علددس ج و   لدد  حادداحر   ييدد حع ي          

حثج و دددط نددد   ح اح ة  ددد وددد ب لودددط   ]3[  حثفوددد    ح اح    ح ج وددد ع   حثددد ظيف  ثلج و دددط
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حثددي  وددب شددأل  حب ي  ددع وددب وو لددط   ح ج ودد ع   حثولدد ع ح لىدد ل حثوىددؤ ل عددب  دد  ي  ندديح 
وودد    ح خال يددط  ح ج و عيددط ثج و ددط حثقدديل ح لىدد ليط طل ددط ح  يشدديع ثددا  حثجدد و   حثط ثدد  

   حث  جيدد     دد ل ح خدد نق  ددط  ق ددل حثلقددا   يلشدد   يددلهل  حثنقدد    ي دديح ثهددل حث  ح ددل حثفودد   
  ح خ يب.  حا  حل ح و  
 دد  حنويددط حثو حطلدد   أنويددط  لدد ل شخ دديط حثط ثدد    ووددب حنويددط حث اددر حثادد ث          

 ىدددليط حثضددد ل علدددس وفهددد ل ل حثىدددل وي ع ح يج  يدددط ثايددد   وددديث   حثجددد و   ودددب خدددالل حلوددد 
  لوي ه .ا   حثج و ط      ف يل ويفيط  حثطل ط ثا    ه حثج و ط     لوي ا  علس    ثو حطلطح

وفهددد ل حثو حطلدددط ثدددا  طل دددط ح  ىددد ل حثاحخليدددط  ددد  علدددس وىددد    حث  ددد ل  البحدددث:ىددددف 
 .حثطل طثا   ش    حثو حطلطا   حثج و ط     لويط  حثج و ط حث ول ث جيط 

طل ط ح  ى ل حثاحخليط حث    ط ثلج و ط ي ااا حث ار حثا ث    يلط وب  البحث:حدود 
 .2056/2057حث ول ث جيط ثل  ل حثا حى  

 المصطمحات:تحديد 

 أله  ش    حثف ا    ل و ل إثس جو عط حج و عيط ثه  نق  ط  :Citizenship المواطنة *
 يى نل حثف ا وب   ىي ىي    ُيَلظل نيح حثش    حج و عي      ل لي     وش       يخ  و ي  

 .]7[خالل نيح ح ل و ل  شول   عل    حثاي ة ح ج و عيط 

 :النظري اإلطار
  طب  أ  أوط حثس ح ل و ل حثس يشي  وفه ل  أله  حثو حطلط    لاواًل. مفيوم المواطنة: 

  وج وع ط ي     ا  يب  ق ل حج و عيط عال ط أ  لطوو   أله  ح ج و ع علل   و س  ي ّ  ه 
    ي  عليه  ي     حث   ثلا ثط حث  ل  قايل  حثف ا( حأل ل حثط ل علس ي      ا ثط( ىي ى 
    ل و ل حثش     أله  حثلفس علو ل  ي ّ  ه  ل  ي.   ل ب يااان  عال ط    ثلف ا  حثاو يط
 ثلف ا ح ى ىيط حثا ج ع حش  ع عب حثوىؤ ثط ه    ف حثىي ىيط  ثلقي اة ثل طب  حث  ل

 .]8[ح خط   وب  او ي  
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  ه  ي و ع حب يل    اق      حثو حطلط   ضوب :وواجباتيا المواطنة ثانيًا. حقوق
  حثايب حثق ويط عب حثلظ    ض ح   حا ثجويع   أويله   ق ل حب حثا ثط  علس حثو حطل ب 

 المدنية،  السياسية  ثاق ق    ح     ايط  حثو ونلط ح ج و عيط  حثوو لط  حثل ب  حثجلس
 .]8[(واالجتماعية والثقافية االقتصادية

من دولة الى اخرى  اما الواجبات المترتبة عمى المواطن فانيا تختمف            
ثلا ثط   حثض حئ  حثلظ ل  ا ع  حا  حل حثق حليب  حث طب  أط عط حثا ثط عب وىي: )الدفاع

  حث  وط(.  حثو ح ق حثوو لو ع علس حثاف ظ
 حثو حطلط  يل   لويط يق ا لدى الطمبة: المواطنةشعور  تنمية في الجامعة دورثالثًا. 

  نق       يئ    لظ و    يو  وج و   إثس    ل و ل حثف ا ش      زيز إثس حثه ا ط حث   يط
 ا  ع      ىل و     يث  نلي و  أب ح ل و ل  نق  ط حثف ا  ش عي اا إثس حثش    نيح ثي  ق 
   . وو ى      طل   يل عب

 :خالل من المواطنة قيم تنمية في الجامعة دورويتحدد         
 .حثقيل نيه حو ى   علس حثطل ط  شجع ول ى ط   لويط   ليويط  يئط أ  ول ع خلق .5
   شخ ي      جىا حثي  حثطل ط أو ل اىلط  ا ة  حثج و  ى  ييج  حب يو ب حأل .2
 ثهل  يىوح يا  وهل حثطل ط  وع  ايطحث  ال  عحث حثايوق حطيط إثس أ     يو ب حثقيل  ل 

  . ا يط  أيهل عب   ث   ي 
ثا  حثطل ط  حثو حطلط  يل  لويط    حثوهل  حث   ز ن ا   ث حثطال يط حأللشطط ف يل   .3

   جىيا خالل بو
   . حثوش  وط ثوى  حة ح  حث ال  حث ى وح حث ط ع   حث ول حث    ب   ح    
    إىه و  ىهل حث   و ح لحث   و     وا     ث حثا حىيط  حثخطط حثوق  حع .  ضويب4

    يل  لويط     ح  و ي
 .]9 [حثو حطلط   
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حال ه حنل حثا حى ع حث    ل  ثع ا   حثج و ط     لويط ش    حثو حطلط الدراسات السابقة: رابعًا: 

 ثا  حثطل ط:
اسم  ت

 الباحث
وان عن

 البحث
 المصدر النتائج

 ابوسميمة 1
2009 

 المواطنة
 ودور كميات

 بغزة التربية
  تدعيميا في

المواطنة،  تدعيم التربية في لكميات بارز ىناك دور أن
 والتي بقيم المواطنة المواطن تحمي بضرورة وأوصت
 تقديم اإليثار، األمانة، بخمق التحمي العمل، حب منيا،

 الخير حب الخاصة، لمصمحةا عمى المصمحة العامة
 .الوطن ألبناء

]10[ 

السيد  2
 واسماعيل
2010 

 دور الجامعة
 في توعية
الطالب 
 بمبادئ
  المواطنة

 الطالب في توعية فعالة بصورة تساىم ال الجامعة أن
 في العممية النظر إعادة يتطمب وىذا المواطنة بمبادئ

وتحديد  كافة، جوانبيا من الجامعات في التعميمية
 وتفعيل الجامعة في كافة لمعاممين واألىداف ألدوارا

 تعزيزاً  فييا االكاديمية وغير النشاطات االكاديمية
 .عمييا المواطنة والمحافظة لمبادئ

]2[ 

 أبو 3
 حشيش
2010 
 

 كميات دور
 في التربية
 قيم تنمية

 المواطنة
  الطمبة لدى

 في كميات التربية دور لعبارات الحسابية المتوسطات أن
 كانت بين التقديرين الطمبة لدى المواطنة قيم نميةت

 جدًا، وقد اقترحت الدراسة جممة امور والعالي القميل
طمبة لتفعيل دور الكميات لتنمية قيم المواطنة لدى ال

ىي )المناخ المؤسسي، المقررات الدراسية، االستاذ 
 الجامعي، االنشطة الطالبية(.

]9 [ 
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 داود 4
2011 

 الجامعة دور
 تنميةفي 
 المواطنة قيم
   " الطمبة لدى

 جاءت المواطنة قيم تنمية في الجامعي االستاذ ان دور
وضعيفة، واقترحت تفعيل )االدارة  بدرجة متوسطة

الجامعية، االنشطة الطالبية، المناىج الدراسية، االستاذ 
 الطمبة. لدى المواطنة قيم الجامعي( من اجل تنمية

]4[ 

العوامرة  5
 والزبون
2014 

 دور
 الجامعات

 تعزيز في
 تربية

المواطنةوعال 
 قتيا بتنمية
 االستقاللية

لدى  الذاتية
  الطمبة

 تعزيز في الرسمية األردنية لمجامعات دور وجود
 التربوية العموم طمبة كميات لدى المواطنة تربية يمھمفا
 واحترام والمشاركة والواجبات الحقوق، محور في

 جاءت الموافقة جاتدر  وأن أعمى والعدالة، القانون
 احترام الواجبات ومجال مجال العدالة ثم مجال عمى

 األخيرة في المرتبة وجاء الحقوق مجال القانون ثم
 الكمية. لألداة المشاركة مجال

]11[ 

 االستنتاجات: 
ي ضح وب حى   حض حثا حى ع حثى  قط حب حغل ه  حجوع علس  ال    ض ل ا      

و حطلط ثا  طل  ه    اير ثل   ث  حثج و ط ح ن و ل حثو ي  حثج و ط     لويط ش    حث
   زيز   ح حثو حطلط    لف س حثطل ط علس حث غل و   و لو  وب حوو لي ع  ؤنله  علس يث  
وب   يل   ح اح ة حثج و يط   حثو ا  حث ا يى    حثول نج حثا حىيط   ح لشطط حثطال يط (   

ا  ن  وب خالل حع اة حثلظ     حث وليط حث    يط     ث  ث  ي طل  وب حثج و ط  ف يل
 حث  ليويط ثايه    اايا ح ا ح   ح ناحل ثول ى يه  و  ط   ويث   ف يل ح لشطط حثطال يط 
حث فيط  حثال فيط وب حجل   زيز ش    حثو حطل  ثا  حثطل ط   حثوا  ظط عليه    حض  ط  
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نجه  حثا حىيط  و حو ط حث ط  حع وب ا ثه    حثس  اىيب  ا ح ه  حثيح يط ثلله ض   ح ع ول 
 حثس ج ل  حن و وه  حثف عل    لشطط حثطال يط .

حع ودددا وددلهج حث ادددر علددس حثودددلهج حث  ددف  حث اليلددد    ث اقيددق حنددداحل  مددنيج البحدددث:
 حث ار  قا ح   ع حإلج حلحع حآل يط:

 ددددط ثلج و ددددط ادددداا وج وددددع حث اددددر  طل ددددط ح  ىدددد ل حثاحخليددددط حث    البحددددث:مجتمدددد   أوال:
( 5600ايدددر وددد ب وجوددد ع حثطل دددط حثىددد ولييب   2056/2057حث ول ث جيدددط ثل ددد ل حثا حىددد  

  . ط ث ط ط ث 
 ل حخ ي  نل     ة عشد حئيط   ط ث ط ط ث  (525  أثفع عيلط حث ار وب  البحث:عينة 

ثلج و دددددط حث ول ث جيدددددط   ددددداحا ثل ددددد ل حثا حىددددد   ودددددب و  دددددط غددددد ل ح  ىددددد ل حثاحخليدددددط حث    دددددط
2056/2057. 

 ثانيا: أداة البحث: 
( حثخ  ددددط  قيدددد س وىدددد    وفهدددد ل 2054 ددددل   لدددد  وقيدددد س حث ددددزح   حثو ددددال عدددد ل   اواًل.

 قدددديس أ   ددددط إ  دددد ا ثوفهدددد ل حثو حطلددددط  حثه يددددط  ح ل ودددد ل  (  قدددد ة 45حثو حطلددددط ي ددددأثل وددددب  
 قد ة  وع  ضع  داحئل ثالج  دط علدس ودل حث  اايط     ل ح خ   حثا يط  حثوش  وط حثىي ىيط(.

 ن :
غير  موافق إلى حد ما موافق

 موافق
3 2 1 

ثا  طل ط ح  ى ل  حثفق ة ثوفه ل حثو حطلط اير  شي  حثا جط حثو  ف ط حثس ح ث يط 
 حثاحخليط. 
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 دد  وجدد ل  قددا  ددل عدد ض حثوقيدد س علددس   ددض حثخ دد حل  حثواوودديبث الظدداىري:* الصدددق 
     ددددل ح  فدددد ق علددددس  ددددالايط  ددددالاي   دددداحل أ حئهددددل ادددد ل  علددددل ح ج ودددد ع  علددددل حثددددلفس
 .(5حثولاق حثوقي س 
 دل حخ يد   عيلدط عشد حئيط ودب غيد  عيلدط  :Test – Retestإعادة االختبدار  :الثبات* 

ايدددر حجددد    ط يدددق ح ىددد   لط   حثاحخليدددطح  ىدد ل ط ث ددد   ودددب طل دددط ( 55حث اددر وؤثفدددط ودددب  
اة  ط يددق ح ىدد   لط علددس  ددل إعدد  حأل ل.علدديهل    ددا ودد      دد ة نالنددط أىدد  يع وددب حث ط يددق 

ط ددق  د ل ب و  وددل ح   د ط  ي ىدد ب   ح لاد حل حثو يد    حث ىددط     ددا اىد   حث يلدط.لفدس 
Pearson) 0.84  و ب و  ول حثن  ع  حإلا  ئيط ( علس حث ي ل ع). 

  ومناقشتيا:نتائج البحث 
 انيب حث د  يثد   جهد ا  حثوقيد س  ا  ط يق حث ار ودب خدالل حج  دط حثطل دط علدس        

 ىدد    عود حب  وضدد ب/ واودا ج ىددل ع دد ا/ يب ودل وددب  حثلفىددي يبحث   د ي يب   د  ب حثو شددا
حإلا دد ئيط    اليلهدد    ألىدد ثي (   ددل جوددع حثو ل ودد ع حىدد حل اويددا ودد ظل شدد  واىددب ج   /

  ل  فىي  ل  ئج حث ار وو  يل : حثو  ثجط 
   ل ود ل ثلد طب  حثاد ص ي جىا حثش     أواًل: مستوىات مفيوم المواطنة لدى الطالب:

ح  زحب ودددب خدددالل   حئهدددل حثو ونلدددط  ددد  حىددد ج    هل يحع  حثطدددال علدددس و ددد ثا  ودددب   دددل 
 ل حى خ ح  حث ىط حثود جح  حثد زب حثوئد   ث اايدا وىد  ي ع حثفقد حع ثوفهد ل   حث  ثيط حثوئ يط

 ( ي يب يث . 5حثو حطلط ثا  طال  حأل ى ل حثاحخليط  حثجا ل  
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 (1جدول )
 لوسط المرجح والوزن المئوي لتحديد مستويات الفقرات لمفيوم المواطنةيبين ا

 لدى طالب األقسام الداخمية 
 رقم ت

 الفقرة
 مجموع الفقرة

 الدرجات 
وسط 
 مرجح

الوزن 
 المئوي

المواطنة ىي مسؤولية المواطن في المشاركة بدور ما في الشؤون  1 1
 العامة.

204 2.87 95 

 93 2.80 202 باألمان ضرورة لالنطالق والعمل الجاد.واإلحساس  االستقرار 2 2
الحياة تحقيق مستوى عال من األداء والعطاء  من أىم مبادئي في 6 3

 لخدمة الوطن.
197 2.73 91 

 يتسم اإلنسان المتحضر بقبول األفكار السياسية المعمول بيا في 22 4
 المتقدمة. الدول

191 2.65 88.33 

انتشر بين أبنائيا الشعور  قق الكثير إذا ماتستطي  األمم أن تح 3 5
 بالمسؤولية.

190 2.63 87.66 

تكون ىناك رقابة واسعة عمى كل ما ينشر في وسائل  يجب أن 12 6
 االعالم.

188 2.61 87 

 86 2.58 186 يمكن أن نتعداىا. في اعتقادي أن لحرية التعبير حدودًا ال 32 7
يا السياسية في المجتمعات إعطاء المرأة حقوق أعتقد بوجوب 5 8

 العربية.
185 2.56 85.33 

 85 2.55 184 االنفتاح الثقافي واإلعالمي يزيد من وعي المواطن السياسي. 14 9
 84.66 2.54 183 من الضروري الحوار م  أصحاب األفكار المعارضة. 19 10
 84 2.52 182 منا تقدمًا. البد أن نأخذ عن دول الغرب كل شيء ألنيا أكثر 23 11
 ستؤدي تقنية المعمومات إلى تغييرات في الثقافة السياسية لدى 34 12

 الشباب.
182 2.52 84 
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 83.66 2.51 181 والنقد. جمي  األفكار واآلراء قابمة لمنقاش 15 13

 83.66 2.51 181 من األفكار السياسية. يشترط لتحقيق التقدم المنشود تغيير العديد 27 14

 82.66 2.48 179 إيجابيا عمى الوعي السياسي لممواطن ح اإلعالمي أثراالنفتا 18 15

سياسية  تحتم سمات العصر الحاضر فيم وتفعيل أيديولوجيات 13 16
 متنوعة / مختمفة.

178 2.47 82.33 

 82.33 2.47 178 يجب أن تتاح الفرصة كاممة لألفراد لمتعبير عن آرائيم بحرية. 29 17

 82.33 2.47 178 .القوة وفق قوانين الحداثة من مقتضيات التقدماألخذ بأسباب  35 18

 81.33 2.44 176 يثير المستقبل كثيرًا من المخاوف في نفوس الشباب. 8 19

 81.33 2.44 176 يتضمن التراث الديني اإلسالمي حمواًل لكل مشكالتنا المعاصرة. 36 20

صيرية لذا فميس مسألة صعبة وم صن  القرار السياسي في رأيي 31 21
 االشتراك فييا. كل فرد قادر عمى

175 2.43 81 

 81 2.43 175 أدنى اىتمام. أفضل أن أكون إنسانًا عاديًا فالحياة ال تستحق 26 22

طبيعي أن تكون معتقداتي الدينية ىي معياري في الحكم عمى  33 23
 السياسية. األفكار

174 2.41 80.33 

 في طياتيا كافة االختالفات المؤثرة عمى قيم الديمقراطية تذوب 20 24
 المجتم . استقرار

172 2.38 79.33 

 77.66 2.33 168 .طبيعي أن يشعر الشخص بالغضب عند توجيو نقد ألفكاره ومبادئو 38 25
اإلنسان لمتاعب ىو في  المشاركة في تحمل المسؤولية تعرض 25 26

 غنى عنيا.
166 2.30 76.66 

يبتعد الفرد بنفسو عن الحياة السياسية فتمك من األفضل أن  28 27
 والحكومات فقط. القادة مسؤولية

166 2.30 76.66 
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 76.33 2.30 166 وسائل قضاء المصالح. الواسطة والرشوة من أىم 7 28
 ال أمل في إصالح وتقدم مجتم  ما إال باالنغالق عمى نفسو 17 29

 واستغالل طاقاتو المادية والبشرية.
165 2.29 76.33 

لموطن  طبيعة الحياة وظروف العصر قممت من الشعور باالنتماء 10 30
 لدى الكثير.

162 2.25 75 

انتشار األفكار والقيم السياسية الغربية يؤدي إلى انتشار الفساد  16 31
 بالدنا. في

161 2.23 74.33 

 74.33 2.23 161 الوافدة. صراع الحضارات يحتم عمينا مقاومة كل األفكار 21 32
 أسموبًا مناسبًا لمواجية بعض أعتقد أن العنف والقوة قد يكون 24 33

 األمور.
160 2.22 74 

 74 2.22 160 االنفتاح عمى العالم يؤدي إلى افتقاد المجتم  ليويتو. 37 34
 معظم األفكار السياسية الوافدة من الغرب ىدامة وال تناسب 39 35

 مجتمعنا.
160 2.22 74 

يي يستوي النجاح والفشل في ىذه األيام فال أىمية لمعمل رأ في 30 36
 والعطاء.

159 2.20 73.33 

المستقرة ال أشعر بأىمية ما يسمى  في ظل الظروف العالمية غير 4 37
 باألمن.

159 2.20 73.33 

أقاطعو  المألوف فإنني لو أن كتابًا سياسيًا نشر شيئًا خارجًا عن 40 38
 .وال أقرؤه

156 2.16 72 

 زيادة االنتماء لموطن تعني التعصب وتتنافى م  فكرة التفاىم 9 39
 . العالمي

150 2.08 69.33 

 68.33 2.05 148 البمدان النامية ضرورة وطنية. تعدد األحزاب في 11 40
 66 1.98 143 التغيير في السياسة. أشعر بالضيق من أولئك المطالبين بأىمية 41 41
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ي جىدا حثشد       ل ود ل ثلد طب  حثاد ص علدس  لمواطنة لدى الطالبات:ثانيًا: مستوىات مفيوم ا
 حث  ثيدط ح  زحب حثوئ يطيحع  بحثو ونلط    حى ج    ه بوب خالل   حئه حثط ث  عو  ثا  وب   ل 

 دددل حىددد خ ح  حث ىدددط حثوددد جح  حثددد زب حثوئددد   ث اايدددا وىددد  ي ع حثفقددد حع ثوفهددد ل حثو حطلدددط ثدددا    
 ( ي يب يث . 2ط  حثجا ل  ط ث  ع حأل ى ل حثاحخلي

 (2جدول )
 يبين الوسط المرجح والوزن المئوي لتحديد مستويات الفقرات لمفيوم المواطنة

 لدى طالبات األقسام الداخمية 
 رقم ت

 الفقرة
 مجموع الفقرة

 الدرجات 
وسط 
 مرجح

الوزن 
 المئوي

انتشر بين  تستطي  األمم أن تحقق الكثير إذا ما 3 1
 بالمسؤولية.أبنائيا الشعور 

152 2.86 95.33 

 94.33 2.83 150 والنقد. جمي  األفكار واآلراء قابمة لمنقاش 15 2
واإلحساس باألمان ضرورة لالنطالق والعمل  االستقرار 2 3

 الجاد.
148 2.79 93 

المواطنة ىي مسؤولية المواطن في المشاركة بدور ما  1 4
 في الشؤون العامة.

146 2.75 91.66 

إعطاء المرأة حقوقيا السياسية في  تقد بوجوبأع 5 5
 المجتمعات العربية.

145 2.73 91 

الحياة تحقيق مستوى عال من  من أىم مبادئي في 6 6
 األداء والعطاء لخدمة الوطن.

136 2.56 85.33 

مسألة صعبة ومصيرية  صن  القرار السياسي في رأيي 31 7
 االشتراك فييا. لذا فميس كل فرد قادر عمى

136 2.56 85.33 

 84 2.52 134تكون ىناك رقابة واسعة عمى كل ما ينشر  يجب أن 12 8
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 في وسائل االعالم.
منا  البد أن نأخذ عن دول الغرب كل شيء ألنيا أكثر 23 9

 تقدمًا.
134 2.52 84 

يتضمن التراث الديني اإلسالمي حمواًل لكل مشكالتنا  36 10
 المعاصرة.

133 2.50 83.33 

ستؤدي تقنية المعمومات إلى تغييرات في الثقافة  34 11
 الشباب. السياسية لدى

132 2.49 83 

 82.33 2.47 131 يثير المستقبل كثيرًا من المخاوف في نفوس الشباب. 8 12
االنفتاح الثقافي واإلعالمي يزيد من وعي المواطن  14 13

 السياسي.
130 2.45 81.66 

يجابيا عمى الوعي السياسي إ االنفتاح اإلعالمي أثر 18 14
 لممواطن

129 2.43 81 

يتسم اإلنسان المتحضر بقبول األفكار السياسية  22 15
 المتقدمة. الدول المعمول بيا في

128 2.41 80.33 

يمكن أن  في اعتقادي أن لحرية التعبير حدودًا ال 32 16
 نتعداىا.

128 2.41 80.33 

قرة ال أشعر المست في ظل الظروف العالمية غير 4 17
 بأىمية ما يسمى باألمن.

127 2.39 79.66 

يجب أن تتاح الفرصة كاممة لألفراد لمتعبير عن آرائيم  29 18
 بحرية.

127 2.39 79.66 

من األفكار  يشترط لتحقيق التقدم المنشود تغيير العديد 27 19
 السياسية.

123 2.32 77.33 

 يديولوجياتتحتم سمات العصر الحاضر فيم وتفعيل أ 13 20
 سياسية متنوعة / مختمفة.

122 2.30 76.66 
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انتشار األفكار والقيم السياسية الغربية يؤدي إلى  16 21
 بالدنا. انتشار الفساد في

122 2.30 76.66 

قيم الديمقراطية تذوب في طياتيا كافة االختالفات  20 22
 المجتم . استقرار المؤثرة عمى

122 2.30 76.66 

الحياة وظروف العصر قممت من الشعور طبيعة  10 23
 لموطن لدى الكثير. باالنتماء

120 2.26 75.33 

األخذ بأسباب القوة وفق قوانين الحداثة من مقتضيات  35 24
 .التقدم

120 2.26 75.33 

 74 2.22 118 من الضروري الحوار م  أصحاب األفكار المعارضة. 19 25

من الغرب ىدامة وال  معظم األفكار السياسية الوافدة 39 26
 مجتمعنا. تناسب

118 2.22 74 

من األفضل أن يبتعد الفرد بنفسو عن الحياة  28 27
 والحكومات فقط. القادة السياسية فتمك مسؤولية

117 2.20 73.33 

طبيعي أن يشعر الشخص بالغضب عند توجيو نقد  38 28
 .ألفكاره ومبادئو

117 2.20 73.33 

 72 2.16 115 وسائل قضاء المصالح من أىمالواسطة والرشوة  7 29
ال أمل في إصالح وتقدم مجتم  ما إال باالنغالق عمى  17 30

 واستغالل طاقاتو المادية والبشرية. نفسو
111 2.09 69.66 

أسموبًا مناسبًا  أعتقد أن العنف والقوة قد يكون 24 31
 األمور. لمواجية بعض

111 2.09 69.66 

النجاح والفشل في ىذه األيام فال  رأيي يستوي في 30 32
 أىمية لمعمل والعطاء.

111 2.09 69.66 

 69.66 2.09 111أدنى  أفضل أن أكون إنسانًا عاديًا فالحياة ال تستحق 26 33
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 اىتمام.
طبيعي أن تكون معتقداتي الدينية ىي معياري في  33 34

 السياسية. الحكم عمى األفكار
110 2.07 69 

 ارات يحتم عمينا مقاومة كل األفكارصراع الحض 21 35
 الوافدة.

100 1.88 62.66 

المألوف  لو أن كتابًا سياسيًا نشر شيئًا خارجًا عن 40 36
 .أقاطعو وال أقرؤه فإنني

98 1.84 61.33 

 61 1.83 97 االنفتاح عمى العالم يؤدي إلى افتقاد المجتم  ليويتو. 37 37
التغيير في  بين بأىميةأشعر بالضيق من أولئك المطال 41 38

 السياسة.
97 1.83 61 

اإلنسان  المشاركة في تحمل المسؤولية تعرض 25 39
 لمتاعب ىو في غنى عنيا.

96 1.81 60.33 

زيادة االنتماء لموطن تعني التعصب وتتنافى م  فكرة  9 40
 . العالمي التفاىم

89 1.67 55.66 

 54 1.62 86 ة وطنية.البمدان النامية ضرور  تعدد األحزاب في 11 41
 

حثد زب حثوئد   ثوىد    حثفقد حع ثوفهد ل حثو حطلدط ثدا  طدال  حب ( 1الجددول )ي ضح ودب 
ثدددا  حثط ث ددد ع  (2الجددددول )    (%.95( الدددى)%66)  دددا   ح ادددع  ددديبحأل ىددد ل حثاحخليدددط  
 نيه حثل يجدط    ن  لى  ع ثيط  (%95.33( الى)%54) ا   ح اع  يب حأل ى ل حثاحخليط  

.  يوودددب إ جددد ع نددديه  تتميدددز بارتفددداع مسدددتوى المواطندددة لدددديياحثدددس حب عيلدددط حث ادددر  شدددي  
حثل يجط حثس إب عيلط حث ار ودب طل دط حثج و دط   ندل  ديث  أوند   اىىد    شد   ح    ثو حطلدط   
إض  ط  حثس حثا   حث حضح ثلج و ط حث ول ث جيط   د   لويدط    زيدز   ح حثو حطلدط ثدا  طل  هد  

حثف  ل    حى نو   و  ط حأللشطط حث     زز يث    حثس ج لد  ا   واي يدط وب وو  ىط ا  ن  
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حأل ىدددد ل حثاحخليددددط  دددد  حثج و ددددط حث ول ث جيددددط حث دددد   دددد    احئودددد   حثولدددد ع ح ج و عيددددط  حثلفىدددد  
 حثا حىدد  احخددل حأل ىدد ل حثاحخليددط     إلضدد  ط حثددس  دد  ي  ح ا ي جدد ع حألى ىدديط و  ددط   حث دد  

أل ىددد ل   ووددد   ثدددا حاىددد س عددد ث  ثدددا  حثطل دددط ح جددد ه حثووددد ب حثدددي  يا  جهددد  نددد  ل حثطل دددط ح
ي يشدد ب  يدد   حثج و ددط حث دد  يا ىدد ب  يهدد      حل وددس يثدد  علددس شدد   نل   ثوىددؤ ثيط ح جدد ه 

  طلهل حثي      ثهل ى ل حثا حىط  حث يش حثو يل .
 التوصيات:

 نوصي بما يمي: طمبتيا تنمية شعور المواطنة لدى فيمعة الجا دورمن اجل تعفيل 
أب يو ب حثول ع حثج و   إيج  ي   يىوح  ا جط وب حث ف عل ح ج و ع   يث  وب خالل  أويدا  .5

حثنقط  يب ح ى  ية  حثطل ط  حثوش  يب    ح  ى ل حثاحخليط  حثطل دط  ا دس  لود  وشد ع  حثاد  
ندددل حثوج ودددع  ووج ودددع  ددد ي   ودددب ج و دددط  لوددد  وشددد ع  حثفخددد   ح ع دددزحز   ث حثجويدددع  ددديب 

 حثو ي .

 ح ثفددددط   حب يددددا   وددددل  دددد ا  دددد  حثادددد ل حثجدددد و     ح حث  دددد  ب جدددد و   أب يىدددد ا حثولدددد ع حث .2
 طفد ل و  دط حثقديل حثىدل يط  وهيداح   حثج و دطأب ث  ا  ح    عال  علس اخل نديه  ح  ى ل حثاحخليط 

  حثف ايط. 

يويددط  حثلفىدديط  ح ج و عيددط  حث    يددط  حث  ل (وددب جويددع حثج حلدد  حثوىدد و    ثطل ددط ح ن ودد ل .3
 حوىد  هل  دف ع حثو حطلدط    حثقيل حثوه  حع  وب حث ايا ثايهل  لو  حث   حثنق  يط  حث ي ضيط( 

 حثوج وع     عليب  لأعض   ألهل  ش  نلحث    حثف ايط   ا ي هلحث  ثاط حث    اقق ي ح هل 
 . حج   هل عليهل  اق  هل ثهل

ود حو هل   لثهد ود   حا حا د حوهل  حآلخد يب ودعثدايهل   الحثو  د  حثد ا حثاد  وشد ع   لويدط  .4
ش   نل  أ ود    در   حثول ىد ط حثقد ح حع ح خد ي علدس  دا  هل  لويدط   أو هل ث طلهل    ل و ل  ح 
 .حثىب و     حثوا  جيب وى عاانهل علس    يلهل  حث ى وح
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لدداحل  ودد ث ط ع ثلددا  ع عددب حثدد طب  خيدد   ج  ددط علددس يثدد  حث طدد ع  حث وددل ل علددس شددجي  .5
حثو ج يددط حثشدد يفط  ج  ددط  حثاشددا حثشدد   (  حث دد  عددززع   ح حثو حطلددط  حث طليددط ثددا  ح لدد ل 

 حثش   حث  ح   ثلي ا عب حث طب  حثا  ع عل .

 ف يدددل وق وددد ع حثج و دددط ح ى ىددديط  ح اح ة حثج و يدددط  ح ىددد  ي حثجددد و    حثولددد نج حثا حىددديط   .6
 ج   ه   شول و ول  ج اة ع ثيط.وب خالل  ي ل حثج و ط   حح لشطط حثطال يط(  

  يق  ح حث  ان ب حثقي ل   ثا حى ع حث  ثيط: المقترحات:
 طل ط. حث ى ل  ف يل ح لشطط حثطال يط     لويط ش    حثو حطلط ثا  .5
 وفه ل حثو حطلط ثا  حى  ية حثج و ط. .2
 طل ط. ا   حثول نج حثا حىيط حثج و يط     لويط ش    حثو حطلط ثا  .3
 حثج و       لويط   ح حثو حطلط ثا  حثطل ط. ا   ح عالل  .4

 المصادر:

 القدس جامعة دور (:2050حثاويا  ع ا ى و     يىي  أ    ى ثل ع طل ل و ب عو   .5
   ج و ططمبتيا نظر وجية من محافظةالخميل في المدني المجتم  قيم تنمية في المفتوحة

 .56ص حثوف  اط  حثقاس
 في األردنية الجامعات في التدريس ىيئة عضو دور(: 2053 يىي  واوا   حثخ حثاة  .2

  40 حثوجّلا) حث    يط حث ل ل ا حى ع  وجلط  الطمبة نظر وجية من المواطنة قيم تنمية
 .5560(  ص3ولاق 

االنتماء في ضوء معطيات  الجامعة وتعميق قيم"  :)2006 حثوجيا حثقط   ىوي  ع ا  .3
 حثول   ة  حث اا   ج و طحث   يطوجلط وليط   "انية دراسة ميد والعشرين،القرن الحادي 

  .342ص ( 60 
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الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة "  دور (:2055حاوا   ع ا حث زيز.اح ا  4
حث   يط    ح و  حعحث    يطحثا ثيط ثال ا ر  حثوجلط  "دراسة ميدانية بجامعة كفر الشيخ

 .252(  ص30 حثو ااة  حث اا
أ ا ر    و وزالعراقيالمواطنة لدى الشباب  مفيوم (:2054ى و  وها    زح   . حث 5

http://www.shabab- .ش    حث  حق حثط يق لا  حثوى ق ل   و  ع حألو وطحثطف ثط 

iraq.com. 
ت ي مصر والكوي"مصادر التطرف كما يدركيا الشباب ف(: 5998. عيىس  واوا   ق  6

 .        77(  ص53    حث اا ط وجلط و وز حث ا ر حث    يط  ج و ط  دراسة مقارنة"،
مفيوم المواطنة لدى طمبة الجامعة دراسة  (:2050ظ ن  واىب ن ل    حثج      .7

 ( 5  حث اا 58 احثوجل  ح لى ليطحث ل ل     ل وجلط ج و ط   بابلميدانية لطمبة جامعة 
 .3ص
والتعصب واذكاء الشعور بالمواطنة )مدخل  الكراىية (:2008 اىيب  ثح    ىل .   8

 (.2220 حثو واب  حث اا حثا ح   حثن ثر حثقىل   (لثقافة المصالحة
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=128014 

 دىل المواطنة قيم تنمية في التربية كميات دور: (2050  ى ل واوا  اشيش . ح   9
   حثوجلا) حإللى ليط حث ل ل  ىلىلطحأل  س  ج و ط وجلط  غزة بمحافظات المعممين الطمبة
 .258حأل ل  ص حث اا عش   حث ح ع
 ودور اإلسالمي التربوي الفكر في المواطنة (:2009واوا ىليل   ي ىل  ىلويط . أ  50

    ح  ل حث   يط  و جى ي  ى ثط  طمبتيا نظر وجية من تدعيميا في بغزة التربية كميات
 .503حإلىالويط  غزة  ص حثج و ط  حث   يط وليط  غي ولش  ة

 في الرسمية األردنية الجامعات دور (:2054واوا    حثز  ب  ع ا حثىالل .حث  حو ة 55
 التربوية العموم كميات طمبة الذاتية لدى االستقاللية بتنمية وعالقتيا المواطنة تربية تعزيز
  28 ( حثوجلا5حث اا    ح لى ل  حث ل ل ثأل ا ر حثلج ح ج و ط لطوج  نظرىم وجية من
 .596-594ص

 

http://www.shabab-iraq.com/
http://www.shabab-iraq.com/
http://www.shabab-iraq.com/
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 (1ممحق )
 مقياس مفيوم الوطنية
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 )التعميمات(
 عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة: 

إلى التعرف عمى وجية نظرك الشخصية حول بعض  تيدف ىذه االستبانةتحية طيبة:    
التزامك الدقة في التعبير عن وجية نظرك الشخصية إزاء  أن وال شكيا التي تتضمنيا، القضا

، نرجو االجابة عمييا كثيرًا في الوصول إلى النتائج العممية الدقيقة الباحث كل فقرة سيساعد
ذلك بوض  )/( تحت البديل الذي ينطبق عميك، وال داعي لذكر االسم. مدددد  وافر الشكر 

  عاونكم الصادق.والتقدير لت
          ناالباحث                                                                      

 االجابة:        يوضح طريقة  والمثال التالي
موافق  موافق الفقرة ت

إلى حد 
 ما

غير 
 موافق

 .يثير المستقبل كثيرًا من المخاوف في نفوس الشباب 8
/   
 /  
  / 

 (.موافق( علس وا    حثفق ة  ضع حش  ة  /(  اع  موافقإيح و لع  جهط لظ     .1
علددس وا دد   حثفقدد ة  ضددع حشدد  ة  /(  اددع  موافددق الددى حددد مددا(إيح و لددع  جهددط لظدد     .2

 (.موافق الى حد ما 
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غيددر ( علددس وا دد   حثفقدد ة  ضددع حشدد  ة  /(  اددع  غيددر موافددقإيح و لددع  جهددط لظدد     .3
 (.موافق

موافق  قمواف الفقرة ت
إلى حد 

 ما

غير 
 موافق

المواطنة ىي مسؤولية المواطن في المشاركة بدور ما في الشؤون  1
 العامة.

   

    واإلحساس باألمان ضرورة لالنطالق والعمل الجاد. االستقرار 2
انتشر بين أبنائيا الشعور  تستطي  األمم أن تحقق الكثير إذا ما 3

 بالمسؤولية.
   

المستقرة ال أشعر بأىمية ما يسمى  العالمية غيرفي ظل الظروف  4
 باألمن.

   

إعطاء المرأة حقوقيا السياسية في المجتمعات  أعتقد بوجوب 5
 العربية.

   

الحياة تحقيق مستوى عال من األداء والعطاء  من أىم مبادئي في 6
 لخدمة الوطن.

   

    وسائل قضاء المصالح. الواسطة والرشوة من أىم 7
    ير المستقبل كثيرًا من المخاوف في نفوس الشباب.يث 8
 زيادة االنتماء لموطن تعني التعصب وتتنافى م  فكرة التفاىم 9

 . العالمي
   

لموطن  طبيعة الحياة وظروف العصر قممت من الشعور باالنتماء 10
 لدى الكثير.

   

    البمدان النامية ضرورة وطنية. تعدد األحزاب في 11
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تكون ىناك رقابة واسعة عمى كل ما ينشر في وسائل  أن يجب 12
 االعالم.

   

سياسية  تحتم سمات العصر الحاضر فيم وتفعيل أيديولوجيات 13
 متنوعة / مختمفة.

   

    االنفتاح الثقافي واإلعالمي يزيد من وعي المواطن السياسي. 14
    والنقد. جمي  األفكار واآلراء قابمة لمنقاش 15
 نتشار األفكار والقيم السياسية الغربية يؤدي إلى انتشار الفساد فيا 16

 بالدنا.
   

 ال أمل في إصالح وتقدم مجتم  ما إال باالنغالق عمى نفسو 17
 واستغالل طاقاتو المادية والبشرية.

   

    إيجابيا عمى الوعي السياسي لممواطن. االنفتاح اإلعالمي أثر 18
    م  أصحاب األفكار المعارضة.من الضروري الحوار  19
 قيم الديمقراطية تذوب في طياتيا كافة االختالفات المؤثرة عمى 20

 المجتم . استقرار
   

    الوافدة. صراع الحضارات يحتم عمينا مقاومة كل األفكار 21
 يتسم اإلنسان المتحضر بقبول األفكار السياسية المعمول بيا في 22

 المتقدمة. الدول
   

    منا تقدمًا. البد أن نأخذ عن دول الغرب كل شيء ألنيا أكثر 23
 أسموبًا مناسبًا لمواجية بعض أعتقد أن العنف والقوة قد يكون 24

 األمور.
   

اإلنسان لمتاعب ىو في غنى  المشاركة في تحمل المسؤولية تعرض 25
 عنيا.

   

    ى اىتمام.أدن أفضل أن أكون إنسانًا عاديًا فالحياة ال تستحق 26
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    من األفكار السياسية. يشترط لتحقيق التقدم المنشود تغيير العديد 27
من األفضل أن يبتعد الفرد بنفسو عن الحياة السياسية فتمك  28

 والحكومات فقط. القادة مسؤولية
   

    يجب أن تتاح الفرصة كاممة لألفراد لمتعبير عن آرائيم بحرية. 29
النجاح والفشل في ىذه األيام فال أىمية لمعمل  رأيي يستوي في 30

 والعطاء.
   

مسألة صعبة ومصيرية لذا فميس كل  صن  القرار السياسي في رأيي 31
 االشتراك فييا. فرد قادر عمى

   

    يمكن أن نتعداىا. في اعتقادي أن لحرية التعبير حدودًا ال 32
في الحكم عمى  طبيعي أن تكون معتقداتي الدينية ىي معياري 33

 السياسية. األفكار
   

 ستؤدي تقنية المعمومات إلى تغييرات في الثقافة السياسية لدى 34
 الشباب.

   

    .األخذ بأسباب القوة وفق قوانين الحداثة من مقتضيات التقدم 35
    يتضمن التراث الديني اإلسالمي حمواًل لكل مشكالتنا المعاصرة. 36
    لعالم يؤدي إلى افتقاد المجتم  ليويتو.االنفتاح عمى ا 37
    .طبيعي أن يشعر الشخص بالغضب عند توجيو نقد ألفكاره ومبادئو 38
 معظم األفكار السياسية الوافدة من الغرب ىدامة وال تناسب 39

 مجتمعنا.
   

أقاطعو وال  المألوف فإنني لو أن كتابًا سياسيًا نشر شيئًا خارجًا عن 40
 .أقرؤه

   

    التغيير في السياسة. أشعر بالضيق من أولئك المطالبين بأىمية 41
 


