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 التطلعات الوحدوية لدى طالب جامعة الكويت. 

 
 أ.د. علي أسعد وطفة 

 
 الملخص

 
تثناول الدررلةاماألا دمالدثات اووالديةرلطاماداااة الوأ امالدديطاةاوودررلةاماللدثفت ا  الت اار ا

وأ م.القراألرطاةاها االدررلةاما ا اعنراطة الدجاهولةرلدإدىالكثشو اأو ودالدمشوعرالديةرلطما
طودبوًالطودبماأناأخثتفالددت اوواا999عتىاع نماوتغةاا90000-9009أجرىالد ومالدررلة ا

لد تم ااما اا الوأ اامالدديطااة.القااراتنولدااةالدم ااي الديةرلطااماداارىالداااة ا فاايالديةاار الدخت ج اام ا
لطااما فاايادل الدختاا  اللديةاار الد رو اام.القااراعمتااةاعتااىالةااثلرلتاةااتباأ واات ووالداااة الديةر

الد رو .ا
القراو نةالدررلةما ثوئ اأن و:ا

أنالدمشوعرالديةرلطماأوازلدةا  األجاقيت اوال شاوط والأنالدةارللالدجلاومالدثا اأار واو اواا-
الدمنالمازلدوا  الدزخبالدم نييادةتجوهووالديةرلطما  اأخثتفالدملثيطوو.ا

لتوااأاأنالداااة الدباارلااإذ الإدااىاأثغ اارلوالو نااةالدررلةااماأطوااوًاللاايداتاا ل رادااب  الد يلأااا-
أكثااراأ اايًلاإدااىالديةاار الد رو ااماأاانالداااة الدفواار الأنالدمفو كااووالدقاا اتماار واأكثااراأاا ًةاإدااىا

 .لديةر الد رو م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * كلية الرتبية، جبامعة الكويت، الكويت.
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 ؼمةة:ادل -1

 إبػاف الوػاو العياوػي ومػا بعػدل  سػاؤ ت كػ   لقد أثارت األحداث اجلساـ اليت شهدها اجملتمػ  الكػوييت
احة الكويتيػة عػددا  حوؿ مستقبل التعاوف اخلليجي والتضامن العييب يف ميحلة ما بعد األزمة، وشهدت السػ

ؼ اذباهات اليأي العاـ ضلو مفاهيم التعاوف اخلليجي والوحدة العيبية فيما بعػد التحييػي، لتعي  من الدراسات 
سػػات و دة اذبػػال سػػلم دلفهػػـو التضػػامن العػػييب أو الوحػػدة العيبيػػة ربػػت ووػػ  ادل ػػاعي ووػػد بي ػػت هػػرل الدرا

أث ػػاا الوػػػاو، وكثػػػشا  مػػا أشػػػارت هػػػرل الدراسػػات إ   يا ػػػ   فكػػػية يف ادلؤدلػػة الػػػيت أدلػػت بػػػادلواط   الكػػػويتي  
 (.9555ية، الوحدة العيبية وفقداهنا لل يق الري عيفته كأولوية سياسية لد  شعوب ادل طقة )صاغ

أمػػا اليػػـو وبعػػد مػػيور سػػبعة ع ػػي عامػػا  علػػو أحػػداث األزمػػة األو  )الوػػاو العياوػػي(، وبعػػد مػػيور سػػت 
س وات  قييبا  علو األزمة الثانية )ا حتالؿ األمييكي للعػياؽ( مػا زاؿ التسػاؤؿ م ػيوعا  حػوؿ طبيعػة التػأثش 

ن الضػػػيورة دبكػػػاف التسػػػاؤؿ عػػػن طبيعػػػة الػػػري  يكتػػػه هػػػرل األحػػػداث يف الػػػوعي القػػػومي العػػػييب ، وأصػػػب  مػػػ
التحو ت يف ادلواوف والتطلعات ضلو القيم الوحدوية والقوميػة ع ػد شػياا  اجملتمػ  الكػوييت ادلعاصػي. فسػبعة 
ع ي س ة بيأي ا كافيػة لعػودة التػوازف إ  ادل ػاعي القوميػة ادل ػدومة واسػتقيارها، وإنػه دلػن ادلفػرتض أ  يكػوف 

أف يوػش التكوي ػات التارؼليػة للره يػة  -كبشا  ومهما كانت آثارل مؤدلة وفاضػحة   مهما كاف -حلدث  ارؼلي 
 العيبية اليت   كلت يف بو قة من التجارب واخل ات اليت عاشها ال عب العييب الكوييت م ر مئات الس  . 

 يف  امعػػة لقػػد  حا ػػا ومػػن يػػالؿ احليػػاة اجلامعيػػة وي   ػػا التدريسػػية الػػيت صبعت ػػا بػػالطالب اجلػػامعي 
الكويػػت عػػ  سػػ وات يلػػت مؤشػػيات عفويػػة  ػػدؿ علػػو  و هػػات ووميػػة عيبيػػة كبػػشة عػػ  مقػػو ت الطػػالب 
ومواوفهم وأحاديثهم يف سلتلف م احي احلياة السياسية وا  تماعية، و  سيما ما يتعلق بال أف الفلسطيين 

ة. ووػد  حا ػا بػأف الطػالب كثػشا  مػا ومعاهدات السالـ والتطبي  م  إسياايل واألحػداث العيبيػة واالسػالمي
ه إ  العيب والعيوبة. وود بي  ت مالحاا  ا ب ورة مستمية و ود    ألي نقد أو مالحاة نقدية  و  يوضبوف

حالػػة مػػن ا عتػػااز القػػومي واالسػػالمي لػػد  الطػػالب الكػػويتي  يف رحػػاب  ػػامعتهم.  ووػػد أهنضػػت هػػرل 
وسػػيولو ية الػػيت  ت ػػل باذباهػػات الػػوعي القػػومي العػػييب ع ػػد ادلالحاػػات لػػدي ا م اومػػة مػػن التسػػاؤ ت الس

طػػػالب اجلامعػػػة، كمػػػا أهنػػػا أثػػػارت بواعػػػث البحػػػث العلمػػػي لتق ػػػي  وانػػػب هػػػرل ادلسػػػألة ودراسػػػة عواملهػػػا 
 ومتوشاهتا. 

فإفَّ  -كما بي ا أعالل-وإذا كانت ادل طقة العيبية ود شهدت و  هد ربو ت سياسية وا تماعية عميقة 
وسػػػيولو ي الػػػري يطػػػيح نفسػػػه هػػػو كيػػػف  ػػػ عكة هػػػرل التوػػػشات يف م اومػػػة القػػػيم السياسػػػية السػػػؤاؿ الس

وا  تماعيػػة السػػػاادةس والسػػػؤاؿ األهػػػم هػػػل  بػػػددت ادل ػػػاعي القوميػػػة و الشػػػت فعليػػػا  ربػػػت صػػػدمة ادلعانػػػاة 
ااب الو وديػػة لل ػػعب الكػػوييت كمػػا يلػػ  بعػػع ادلفكػػيين العػػيبس أـ أهنػػا مػػا زالػػت وويػػة رغػػم ال ػػوازؿ وادل ػػ

ما طبيعة وحدود ادل اعي الوحدويػة والت دعات التارؼليةس ومن هرا السؤاؿ إ  نسق آيي من التساؤ ت: 
ع د الطلبة اجلامعي س هل ما زالت ه اؾ بقية للم اعي القومية العيبيةس وما البداال الوحدوية ادلمك ةس هل 

 اال الوحدوية والتضام ية. هي يليجيةس أـ وومية عيبيةس وما وشااج العالوة ب  هرل البد
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 ةشؽؾة المراسة:  -2

لقػد سػبق ل ػا إ ػياا دراسػػة ميدانيػة حػوؿ مواوػف طػالب  امعػػة الكويػت ضلػو الوحػدة العيبيػة والتضػػامن 
، أي بعػػد مػػيور حػػواس ع ػػي سػػ وات 0222اخلليجػػي ربػػت ع ػػواف ب يػػة الػػوعي الوحػػدوي واذباها ػػه يف عػػاـ 

فسش ما ظ  ال حي ها  يا عػا  يف ال ػعور القػومي بػيدود فعػل إزاا الوػاو علو الواو العياوي للكويت، وود مت   
، 0229العياوػػػي حيػػػث كػػػاف االحسػػػاس بػػػالو  واألً وادلعانػػػاة كبػػػشا  ووتهػػػا لػػػد  طػػػالب اجلامعػػػة )وطفػػػة، 

(. واآلف وبعد الواو األمييكي للعياؽ وبعد مضي س وات سب  عجاؼ فػإف شبػة  وػشات كبػشة يف ب يػة 042
يف نسق ادل ػاعي القوميػة، فاألحػداث الداميػة يف العػياؽ ربػيؾ يف األعمػاؽ وادل ػاعي  ػأثشا  كبػشا  يثػش الوعي و 

وود   امو هػرا القلػق الو ػودي بعػد مػيور حػواس سػب  سػ وات علػو سػقوط  ،ولق اذلوية والو ود يف ادل طقة
أهليػػة واوتتػػاؿ وفػػي طاافيػػة.  العاصػػمة العياويػػة واألحػػداث اجلسػػاـ الػػيت مػػي  رػػا ال ػػعب العياوػػي مػػن حػػيوب

والسػػؤاؿ ادليكػػاي ذلػػػرل الدراسػػة يتمثػػل يف البحػػػث عػػن اذباهػػػات الطػػالب اجلػػامعي  ضلػػػو الوحػػدة العيبيػػػة أو 
 اخلليجية يف ظل األحداث ادلييعة اليت سبي  را ادل طقة العيبية يف اخلليج العييب. 

 أسىؾة المراسة؟  -3 

 اومػػة مػػن األسػػئلة ادل هجيػػة اال ياايػػة الػػيت ربػػدد االطػػار العػػاـ  أسيسػػا  علػػو مػػا  قػػدـ ؽلكػػن أف نطػػيح م
 لتو هات الدراسة وهي: 

 كيف ي اي طالب  امعة الكويت إ  الوحدة اخلليجيةس ا-0
 ما  طلعات طالب  امعة الكويت ضلو الوحدة العيبيةس  -9
طقػػػػة و  سػػػػيما هػػػػل ه ػػػػاؾ شبػػػػة  وػػػػشات يف هػػػػرل التطلعػػػػات ربػػػػت  ػػػػأثش األحػػػػداث اجلديػػػػدة يف ادل  -3

 س 0222ا حتالؿ األمييكي للعياؽ يف عاـ 
 ما الدوؿ اخلليجية ادلفضلة الوامة الوحدة معها وما نسق هرل األفضليةس  -9
وهل زبتلف  لك التطلعات وفقا  إ  متوشات اجل ة، والتخ ص األكادؽلي، واحملافاات، ومتوػش  -5

ؽ دالػػة إح ػػاايا  بػػػ  اذباهػػات أفػػياد العي ػػة وفقػػا  ذلػػػرل هػػػل  و ػػد فػػيو بػػدو واحلضػػي، والكليػػات العلميػػةس و ال
 ادلتوشاتس 

 أهماف المراسة وأهؿقًفا:  - 4

هتػػػدؼ الدراسػػػة إ  رصػػػد اذباهػػػات طلبػػػة  امعػػػة الكويػػػت ضلػػػو ال ػػػي  ادلختلفػػػة للوحػػػدة والتكامػػػل يف 
يف ب ية اذبال الطالب  توشات ادلؤثيةادلإ  كما هتدؼ إ  الك ف عن العوامل و مستويا ه العيبية واخلليجية.  

متوػػػػػػشات: اجلػػػػػػ ة، وا نتمػػػػػػاا اجلوػػػػػػيايف اجلػػػػػػامعي  ضلػػػػػػو ال ػػػػػػي  الوحدويػػػػػػة اخلليجيػػػػػػة والعيبيػػػػػػة و  سػػػػػػيما 
)احملافاات(، والكليات العلمية، وادلستو  التعليمي لألبوين وغش ذلك من إ  متوشات ادلطيوحة يف سياؽ 

 هرل الدراسة. 
 والقيم الوحدوية اليـو كما هو احلاؿ أعلية سياسية وفكيية كبشة  دا .  و أير مسألة التطلعات القومية 
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فاجملتمعػػات العيبيػػة  عػػاين مػػن عوامػػل التجااػػة والتفكػػك الػػيت  عيػػق وػػدرة هػػرل األمػػة علػػو ادل ػػاركة احلضػػارية 
ة طاغيػة وعلو ربقيق ال هضة والتقدـ يف سلتلػف مسػتويا ه وذبليا ػه. لقػد أصػبحت ال اعػات العادليػة الفيدراليػ

يف هرا الع ي وذلك دلوا هة طوفاف التويش والتثػويي الػري ربملػه العودلػة ا وت ػادية والثقافيػة. وشلػا   شػك 
 فيه أف أي عمل فيدراس أو وحدوي سيع  ردبا عن م اعي ادلواط   العيب يف سلتلف أر اا الوطن الكبش. 

فكػػيي اليػػااة والكبػػش الػػري يػػي  بػػأف ادل ػػاعي مػػن أعليػػة هػػرل الدراسػػة يػػأا حػػوؿ اليهػػاف ال إف  انبػػا   
القوميػػة وػػد انػػدثيت و يا عػػت و فككػػت ربػػت  ػػأثش ا نتكاسػػات وا يفاوػػات ادلسػػتمية لل اػػاـ السياسػػي 
العييب. وعلو هرا األساس  أا هرل الدراسػة ادليدانيػة حػوؿ التطلعػات الوحدويػة  يتبػار هػرل ال اييػة الػيت 

 يف ساحة الفكي العييب ادلعاصي. ما انفكت  سجل حضورها ادلكثف 
وإنه دلن األعلية دبكاف أيضا  دراسة نسػق ادليػوؿ القوميػة يف اجملتمػ  مػن أ ػل الك ػف عػن إرادة اجملتمػ   

وناي ػػػه إ  نفسػػػه ومكانتػػػه ودورل احلضػػػاري. وهػػػرا بالتػػػاس يعطػػػي لدراسػػػت ا أعليػػػة كبػػػشة بوصػػػفها يطػػػوة إ  
تمػػػ  يتجػػػه إ  شلارسػػػة فعاليػػػة حضػػػارية وإنسػػػانية. فػػػاخلليج العػػػييب أو األمػػػاـ  يسػػػم معػػػاً ال ػػػورة الواعيػػػة جمل

باألحي  دوؿ اخلليج العييب  وا ه سلاطي  ارؼلية كبػشة بوصػفها م طقػة أطمػاع سياسػية دلػا ربويػه مػن ثػيوات 
 طبيعية، وهرل األوطار  تعيض لعملية ربديث و وييب هتدؼ إ  إسقاط اذلويػة العيبيػة والقوميػة واالسػالمية
يف ادل طقة ليسهل ابتالعها ويستساغ هضمها، وهرا ما ي عي به مواط و هرل البلداف ويعملػوف ب ػورة حػية 

 علو مقاومته ودفعه بكل ما ؽلتلكوف من ووة وودرة واوتدار. 
ػػػػػن اليػػػػػـو مػػػػػن فهػػػػػم أعمػػػػػق دلتطلبػػػػػات الت ميػػػػػة  فالدراسػػػػػات السوسػػػػػيولو ية دلختلػػػػػف م ػػػػػاحي احليػػػػػاة سبك 

ل دلتطلبػػػػات وحا ػػػػات أب ػػػػاا ادل طقػػػػة حيػػػػث ؽلكػػػػن للسياسػػػػات واخلطػػػػ  الت مويػػػػة ا  تماعيػػػػة، وإدراؾ أ ػػػػ
ال املة أف  عمل بطييقة  تجاوب م  متطلبات ادلواطن واالنسػاف يف هػرل ادل طقػة، وهػرا أيضػا  يعطػي ذلػرل 

 الدراسة أعلية وي وصية. 
يػة الػيت  وػص بالتحػديات وبايت ار ؽلكن القوؿ بػأف دراسػة التطلعػات الوحدويػة يف هػرل ادليحلػة التارؼل

وسبػػور بادلوا هػػات ي ػػكل ضػػيورة معيفيػػة واوت ػػادية وا تماعيػػة وثقافيػػة ألف معيفػػة اذباهػػات ال ػػاس وميػػوذلم 
  كل م طلقا  لتكثيف طاوتهم يف اذبال الت ويي وادل اركة احلضارية اليت     قط . وؽلكن ب اا علو ما  قدـ 

  مويػػػػة. وذلػػػػك ألف معيفػػػػة و سياسػػػػية، و : معيفيػػػػة، ثالثػػػػة انػػػػبوصػػػػف األعليػػػػة الكبػػػػشة ذلػػػػرل الدراسػػػػة يف  و 
التطلعات الوحدوية  تجاوب م  حيكة الواو  ومتطلبا ه كما  قدـ إ ابات حيوية عن  ساؤ ت وافرتاضات 

 ومتطلبات  ارؼلية واوت ادية وفكيية. 
 حمود المراسة:  -5

 لعلمية واالنسانية يف العاـ الدراسي أ ييت الدراسة علو عي ة من طلبة  امعة الكويت يف الكليات ا-
0225-0292 . 
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 :اإلطار الـظري -6 

 ةػفوم الشعور الؼوةي:  -6-1

القومي عن ناعة فكيية ثقافية  ع  عن اذلوية القومية الثقافية ألب اا الوطن الواحػد أو األمػة  يع  ال عور
كل البعػد القػػومي لو ػػداف األمػػة. وؽلكػػن الواحػدة. وؽلكػػن القػػوؿ بػػأف العيوبػة وال ػػعور با نتسػػاب إليهػػا ي ػػ

 عييػػف ال ػػعور القػػومي ب ػػعور االنسػػاف العػػييب با نتمػػاا إ  ثقافػػة العيوبػػة، فػػالعييب هػػو كػػل مػػن يتحػػدث 
العيبية لسانا  ويتب اها ثقافة، ويست عيها و دانا ، وبالتاس، ػلة با نتماا إ  كيػاف ب ػيي متميػا هػو األمػة 

 هػػرا السػػياؽ إ  أف ادلفهػػـو القػػومي العػػييب ً يكػػن مفهومػػا  شػػوفي يا  أو عيويػػا  أو العيبيػػة. وذبػػدر االشػػارة يف
العقيػدة االسػالمية ،حيػث عػي ؼ ال ػم عليػه ال ػالة   ع بيا  بػل كػاف داامػا  مفهومػا  ثقافيػا  وحضػاريا  رسػخته

لسػاف، فمػػن  كلػػم والسػالـ العيوبػػة بقولػه )ص( " ليسػػت العيبيػػة ألحػد مػػ كم بػػأب و  بػأـ ولكػػن العيبيػػة ال
العيبية فهو عييب". وهرا القوؿ العايم يقط  يف أف العيوبة ثقافة ولساف وييار وحضػارة. وبايت ػار ؽلكػن 
القػػوؿ بػػأف ال ػػعور القػػومي حالػػة و دانيػػة ثقافيػػة  عػػاز يف الفػػيد شػػعورا  عميقػػا  با نتسػػاب والػػو ا والتفاعػػل 

 كانت وكيفما امتدت. احلضاري م  اآلييين العيب يف أرض العيوبة أي ما  
  الشعور الؼوةي العربي: - 6-2

مػػن ي اػػي يف صػػفحات ال ػػورة ادلأسػػاوية لوضػػعية التخلػػف والتجااػػة والتبعيػػة يف العػػاً العػػييب، سػػيجد  
بالتأكيػػد عػػددا  مػػن ا نتكاسػػات التارؼليػػة والثقافيػػة الػػيت أثػػيت يف مسػػشة الوحػػدة وكسػػيت وواعػػد التضػػامن 

ويات وا ذباهػػات. فػػالواو  ادل  ػػطي الػػري يعي ػػه العػػيب، والػػري يتمثػػل يف غيػػاب والتقػػدـ يف سلتلػػف ادلسػػت
الػيت  ،واخلار يػةتوشات الدايلية ادلإ  لعيبية، يعكة نسقا  من العوامل و احلدود الدنيا للتضامن ب  الدوؿ ا

و ػػػود و وييػػػب االرادة ادل ػػػرتكة وإضػػػعاؼ مقومػػػات ال ،ا تمعػػػت لتفعػػػل فعلهػػػا يف  فكيػػػك اجلسػػػد الواحػػػد
و ػػدت هػػرل الوضػػعية ادلأسػػاوية صػػداها لػػد  عػػدد كبػػش مػػن ادلثقفػػ  االنسػػاين للمجتمعػػات العيبيػػة. ووػػد 

و آكػػػل ضباسػػػة اجلمػػػاهش العيبيػػػة ادلعهػػػودة للقػػػيم  ،العػػػيب الػػػرين راه ػػػوا بقػػػوة علػػػو   ػػػدع ادل ػػػاعي القوميػػػة
القضايا القومية والوط ية يف سلتلػف والطموحات القومية، و سيما يف ظل زباذؿ األنامة العيبية الداام إزاا 

 (. 0222األصعدة واألزم ة )وطفة، 
ست ادا  إ  معطيػات هػرا الواوػ  ادل كسػي بػأف ادل ػاعي القوميػة ارتض عدد كبش من ادلثقف  العيب لقد اف

العيبية ود  داعت و يا عت، وأف احللم الوحدوي ود سق  علو أعتاب احلطػاـ القػومي و ػداعو علػو ووػ  
 فاوات ادلييية للتجارب الوحدوية والتضام ية العيبية اليت م يت بااليفاؽ والف ل صبلة و ف يال . االي

 -كمػػػا يعتقػػػد كثػػػش مػػػن ادلفكػػػيين العػػػيب -لقػػػد  ػػػاا  يا ػػػ  ادلػػػد  القػػػومي وال ػػػعور با نتمػػػاا العػػػيويب 
سلتلػف ذبلياهتػا ومالبسػاهتا.  انعكاسػا  للاػيوؼ التارؼليػة وا  تماعيػة الرتا يديػة للحيػاة السياسػية العيبيػة يف

واضلسػػارها، وذلػػك  فػػالوعي العػػييب ادلعاصػػي )كمػػا  فيػػد الكتابػػات اجلاريػػة( يعػػاين مػػن اهتػػااز ادل ػػاعي القوميػػة
اسػػػت ادا  إ  م اومػػػة مػػػن األحػػػداث السياسػػػية وا  تماعيػػػة، الػػػيت شػػػهدهتا ادل طقػػػة العيبيػػػة، والػػػيت  تمثػػػل يف 

 ات اجملتمعات العيبية يف الوحدة والت مية والتحييي والتقدـ ػػػػػػػػػػػػػػػة يف ربقيق طموحػػػػػػػػالعيبية ػػػػػػػػػػػاؽ األنامػػػػػػػػإيف
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 (.9555)صاغية، 
فعػػدد كبػػش مػػن ادلثقفػػ  العػػيب مػػا زاؿ يػػياهن حػػ  اليػػـو بقػػوة علػػو   ػػدع ادل ػػاعي القوميػػة واهنيارهػػا،  

ة و يا   طموحاهتا الوحدويػة  و ي كػا هػرل الفيضػية إ  ويؤكد علو  آكل احلماسة القومية للجماهش العيبي
يلفيػػة االيفػػاؽ الكبػػش الػػري م يػػت بػػه القػػو  السياسػػية القوميػػة يف الػػوطن العػػييب، وذلػػك بعػػد وصػػوذلا إ  
السػػلطة م ػػر بدايػػة ال  ػػف الثػػاين للقػػيف الع ػػيين. فمعاػػم األنامػػة العيبيػػة القاامػػة الػػيت رفعػػت ال ػػعارات 

 السػػلطة علػػو عجػػالت الػػدف  القػػومي، عملػػت وعلػػو يػػالؼ مػػا هػػو مطلػػوب م هػػا، القوميػػة، ووصػػلت إ 
السياسػي القػومي  علو  عايا واو  التجااة والقطيية ب  البلداف العيبية فأيفقت يف سلتلػف رلػا ت ال  ػاط

(. وكػػاف لػرلك ووػ  مأسػاوي يف نفػػوس اجلمػاهش العيبيػة الػيت بػػدأت 9553)وطفػة، وا  تمػاعي واالنسػاين
ث عن وػو  سياسػية  ديػدة ؽلك هػا أف  كػوف أكثػي م ػداوية يف ال ضػاؿ مػن أ ػل ربقيػق الطموحػات  بح

ا  تماعية والقومية، وبدأت  تو ة ييفة من دعاة الفكي القومي العييب ومن ووال السياسية القاامة علػو 
 ة القومية. أو هرل اليت   اضل من أ ل احلقيقسدة احلكم 

علػػو  يا ػ  ادل ػاعي القوميػػة الكبػش ع ػػد  وفكثػش مػن ادلفكػػيين والكتػاب يؤكػدوإزاا هػرل احلقػااق بػػدأ ال 
ال اشػػئة العيبيػػة الػػيت عاشػػت يف أ ػػواا ال اعػػات االوليميػػة الضػػيقة ورضػػعت حليػػب االحسػػاس القطػػيي ولػػ  

 (. 9554الو اات الضيقة احملدودة )بيواوي، 
حػػوؿ  ميػػة لأل يػػاؿ العيبيػػة يف دراسػػة لػػهي ػػف يلػػدوف ال قيػػب هػػرل احلالػػة مػػن الرتا ػػ  يف ادل ػػاعي القو 

أف اجليل الري يعيش يف ظل هرل الثورة ال ػامتة فقػد الثقػة يف الدولػة القوميػة الثورة ال امتة حيث يقوؿ: "
ادلب يػػػة علػػػي فكػػػية األمػػػة ذات اخل ػػػااص ادل ػػػرتكة، ولػػػرلك فهػػػو يوظػػػف  عليمػػػه يف إذكػػػاا ال عػػػيات القبليػػػة 

يت ػلة يف ك فها باألمانة بعالواهتا الوشااجية )حيػث أف الوشػيجة هػي  لك هي اجلماعات ال –والطاافية 
 (. 92، 91، 9552صلة اليحم العميقة اجلرور يف الالوعي اجلمعي( )ال قيب، 

وشلػػا   شػػك فيػػه أف   أحػػد يسػػتطي  أف ي كػػػي ووػػ  هػػرل التحػػو ت وا نتكاسػػات و أثشهػػا الكبػػػش يف 
د حػػ  يف ظػػل لػػت بالفعػػل علػػو إضػػعاؼ أحػػالـ الوحػػدة أو ا ربػػاعم إذهتػػااز م ػػاعي ا نتمػػاا القػػومي، ا

 ة القطيية ال وي  و  سيما يف  وانب احلياة الثقافية وا  تماعية. ين  امي ال اعات الكيا
قوميػة و يا ػ  و  نعيؼ إذا كاف ه اؾ مبالوة يف   ورات بعع الكتاب العيب حوؿ سقوط ادل اعي ال

م: "يف هػػرل الاػػيوؼ الػػيت سبػػي  رػػا ادل طقػػة العيبيػػة،  ػػاداد م ػػاعي اليػػأس بػػ  يقػػوؿ أحػػده إذالقػػيم العيوبيػػة، 
العيب و  ل ببعضهم إ  حد  ال ااة من إعالف انتمااهم العييب، وربميل العيوبة مسؤولية  يد ي أوضػاعهم 

 القػومي (. ويف هرا السياؽ يقوؿ آيػي: " بعػد ال كسػات ادلتتاليػة الػيت عيفهػا ادلػد  العػيويب0225")غ دور، 
ال هشة وصو   إ  نكسة العياؽ الدموية، أصب  الوعي االنساين باذلوية وا نتماا  23ميورا  دبا يعيؼ راؽلة 

يف الػدوؿ غػش العيبيػة يتجػػرر ويتجػدد بقػوة مػػن يػالؿ رلموعػة مػن ادلبػػادرات الفيديػة واجلماعيػة الداعيػػة إ  
لريػػر  ؽلػػتهن ويػػؤمن بالوصػػاية واذليم ػػة وا سػػتعمار ضلػػي التخلػػي عػػن العيوبػػة باعتبارهػػا فكػػيا  هػػداما  وديػػيال  

عيبيػػة والػيت ً ذبػن م ػه ال ػعوب الػػيت مارسػته سػو  الػويالت واخلػػياب، الغػش ومسػتمي للهويػات والقوميػات 
 و تجلو هرل ادلبادرات من يالؿ الدعوة إ   أسية إطارات ثقافية وسياسية وحقووية واالطلياط ال يي  
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 (.0223  األصل واذلويات احلقيقية ذلرل ال عوب")بلعييب، الداعي للعودة إ
و أيػػػر ذلجػػػة اخلطػػػاب الياديكػػػاس ادلفػػػارؽ للعيوبػػػة رني ػػػا  أكػػػ  ودوي ػػػا  أعمػػػق يف   ػػػور بعػػػع  آيػػػي مػػػن  

ر عكاشة يف هرا ال ػدد: "م ػي م ػيية وليسػت عيبيػة، وإف يقوؿ أسامة أنو  إذفكيين العيب، الكتاب وادل
)بلعػػػػييب،  موعػػػػة الب ػػػػيية الػػػػيت و ػػػػدت يف هػػػػرا ادلكػػػػاف مػػػػن وبػػػػل الع ػػػػور التارؼليػػػػة"األمػػػػة ادل ػػػػيية هػػػػي اجمل

(. ويف هرا ادلسار نفسه يقوؿ سػامي حػيؾ يف مقالػة لػه ربػت ع ػواف )ردا  علػو ال كسػاوي : نعػم.. 0223
حػػالـ م ػػي ليسػػت عيبيػػة(: العػػيب إيوان ػػا وأيوا  ػػا،  شان ػػا و ارا  ػػا، أصػػدواؤنا وصػػديقا  ا، علػػـو كثػػشة وأ

نييػػػػدهم أف يقولػػػػوا عػػػػن أنفسػػػػهم  عديػػػػدة وم ػػػػاٌف سلتلفػػػػة بي  ػػػػا م ػػػػرتكة، لك  ػػػػا م ػػػػييوف، وهػػػػم عػػػػيب،  
 (. 0223م يي ، و  نقبل أف يقاؿ ع ا أن ا عيب !!!" )بلعييب، 
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وهػػا، حيػػث يفػػرتض أف  كػػوف العيوبػػة ي ػػكل اخللػػيج العػػييب مػػوطن العيوبػػة ومهػػدها ودرهتػػا ومعقػػل انطال
 أصيلة وفاعلة يف هرل ادل طقة و  ريب يف ذلك فهي مهب  القيآف الكيًن وم طلق الو ود العييب االسالمي. 

إف احلديث عن ثػورة يف ادلفػاهيم والت ػورات، وعػن  يا ػ  يف ادل ػاعي القوميػة يف م طقػة اخللػيج العػييب  
اث الػيت مػي ت رػا ادل طقػة العيبيػة، و  سػيما يف ميحلػة مػا يسػمو بأزمػة حقيقة ود    ت اىف مػ  أعليػة األحػد

اخللػػيج األو  )احلػػيب العياويػػة االييانيػػة( وأزمػػة اخللػػيج الثانيػػة )الوػػاو العياوػػي للكويػػت( وأزمػػة اخللػػيج الثالثػػة 
ييب والعػاً، )ا حتالؿ األمييكي للعػياؽ( الػيت شػكلت أحػد أهػم األحػداث التارؼليػة ادلعاصػية يف الػوطن العػ

حيػػػث أدت هػػػرل األزمػػػة إ  إحػػػداث ربػػػو ت  رريػػػة يف العديػػػد مػػػن ادلفػػػاهيم والقػػػيم السػػػاادة يف الثقافػػػة 
السياسية العيبية  لت البعد القومي، وال ااـ األمين العييب، ومفهـو أمن اخلليج، و دو  التضامن العييب، 

 يا ػػ  ادلػػد القػػومي واضلسػػارل، ويف اهتػػااز وػػيم وم ػػداوية التحالفػػات االوليميػػة. و ي سػػم هػػرل التحػػو ت يف 
)السػويدي، "صػلة يف الثقافػة السياسػية العيبيػةالعيوبة ومعاين الوحدة العيبيػة، وغشهػا مػن ادلفػاهيم والقػيم ادلتأ

 (. 9559العيسو، و 
فالواو العياوي للكويت، كما يي  عدد من ادلفكيين العيب، ود أضعف الايم اليوحي وادلع وي للقومية 
العيبية وبدد ودرهتا اذلاالة علو ربييك الو داف العييب وال ارع العييب و سيما يف الكويت. وهرا ما يرهب 
إليه يف حي ه ادلفكي الكوييت يلدوف ال قيب وادلفكي العياوي زلمد  واد رضا الري وصف هرل احلالة بقوله 

ت  وفيل فكية القومية العيبية ويلق فياغػا  إف " الواو العياوي للكويت ألوو ذلك ا كتفاا اليوحي الري كان
ا.ا(44، 9554روحيا )رضا، 

فادلعاناة التارؼلية اليت ي ها شعب الكويت ربت  أثش ا  تياح العياوي كبشة  دا ، و  ؽلكن ألي كاف 
 غلػبأف ي كي ادلد  الكبش لتأثش هرل األزمة يف الوعي القومي يف الكويت واخلليج العػييب. ومػ  ذلػك كلػه 

أ  ن سو بأف اهتااز الوعي القومي   يعين سقوطه أبدا  ألف هبوب عواصف ووية    عين موت ال ساام إ  
األبد. فالوعي القومي الري و د يف االنساف الكوييت حاضػ ا   ارؼليػا  عػ  مئػات السػ     ؽلك ػه أف يتبػدد 

لكويػت ي تمػي إ  احملػي  الثقػايف العػييب  ارؼليػا  . فايف حلاة  ارؼلية واحدة مية واحدة دفعة واحدة إ  األبد
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وإنسػػػانيا  و  ؽلكػػػن ليفنسػػػاف يف الكويػػػت أف غلهػػػل أعليػػػة هػػػرل احلقيقػػػة ودورهػػػا التػػػارؼلي. فا نتمػػػاا الػػػوطين 
والقػومي، كمػػا يقػوؿ أحػػد الكتػاب العػػيب، "ليسػت ثيابػػا  نلبسػها وطللعهػػا مػ  ن ػػاا، بػل هػػو  لػد  سػػم ا 

مهما استخدم ا من أدوات م ط عة. وسواا رضي ا برلك أـ ً نيَضه، فتلك طبيعة الري   نستطي   ويشل 
وػػػانوف التطػػػو ر ا  تمػػػاعي االنسػػػاين الػػػري ي تقػػػل بال ػػػاس مػػػن مياحػػػل األسػػػي والع ػػػااي والقبااػػػل إ  ميحلػػػة 

 .(0225األوطاف وال عوب واألمم")غ دور، 
ب اخلليجيػػة الثانيػػة، والػػيت أدت كمػػا يفػػرتض فمػػ  شػػدة ال ػػدمة الػػيت  عػػيض ذلػػا اجملتمػػ  الكػػوييت يف احلػػي 

ادل اي وف، إ   يا   الفكػي القػومي وادل ػاعي الوحدويػة يف اجملتمػ  الكػوييت، فػإف هػرا   يوػش مػن واوػ  غلػأر 
أمػػاـ العػػ  وهػػو أف الكيػػاف القػػومي ي ػػكل طاوػػة حيويػػة دلوا هػػة التحػػديات احلضػػارية الػػيت  فيضػػها ادلو ػػة 

ادية والثقافية. فا ذباهات الوحدوية أو التضام ية ب  أب اا األمة الواحدة ليست  يفا  الطاغية للعودلة ا وت 
فكييا  أو ثقافيا  بل هي إرهاصات سياسية وا تماعية واوت ادية  ع  عػن واوػ  ا تمػاعي وسياسػي  فيضػها 

يوة  طػػيح هػػي ربػػديات سياسػػية واوت ػػادية كبػػشة، وهػػرا يعػػين بالضػػيورة أف التو هػػات الوحدويػػة يف أي صػػ
  عبش عن احتيا ات إسرتا يجية ملحة  فيضها ووان  الضيورة يف رلاؿ احلياة السياسية وا وت ادية. 

القوؿ بأف الوعي الوحدوي يف اجملتمػ  الكػوييت   ؽلك ػه أف ي ف ػل عػن التحػديات ؽلكن ووفقا  دلا سبق 
فا ذباهػػػات الوحدويػػػة يف الكويػػػت  فيضػػػها  التارؼليػػػة وا  تماعيػػػة الػػػيت يعي ػػػها االنسػػػاف يف هػػػرا اجملتمػػػ ،

عوامػػل  ارؼليػػة وإسػػرتا يجية و و وديػػة وهػػي ليسػػت بػػأي حػػاؿ مػػن األحػػواؿ رلػػيد و اعػػات  يفيهيػػة  قتضػػيها 
 مااهي احلياة ا  تماعية وكمالياهتا. 

فاالنسػػػاف يف اجملتمػػػ  الكػػػوييت   ؽلك ػػػه أف ي ف ػػػل عػػػن الواوػػػ  الػػػري يعي ػػػه أو يػػػارج الػػػوعي ادلتكامػػػل 
بأبعػاد هػرا الواوػػ  ومتطلبا ػه وربديا ػػه، وبالتػاس فػػإف األزمػات السياسػية مهمػػا بلوػت شػػدهتا لػن  سػػتطي  أف 
 بدد أم يات وآماؿ وطموحات ال عب الكوييت يف الوحدة العيبية أو يف التضامن العييب من أي نوع كػاف. 

   فيضػػه حيكػػة التػػاريي واأل يػػاؿ وه ػػا غلػػب علي ػػا أف نأيػػر بعػػ  ا عتبػػار أف الػػوعي ا  تمػػاعي يف اجملتمػػ
وبالتاس فإف عمق هرا الوعي يرتسب يف العقل الباطن لألمة وال عب، فما  يسي يف أعماؽ األمم و أصػل 

ية أو سػيف و داهنا ورسػي يف  شػعورها عػ  دورات الػامن واحلضػارة   ؽلك ػه أف يتبػدد ربػت  ػأثش أزمػة سيا
 ة ويطورهتا. عسكيية عابية مهما  كن أعلية هرل األزم
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شهدت الساحة العيبية رلموعػة مػن الدراسػات العلميػة اجلػادة الػيت   اولػت وضػية الوحػدة العيبيػة وؽلكػن 
 مة. هستعيض بعضا  من هرل الدراسات ادلل ا يف هرا السياؽ أف ن

حػػوؿ  (.9535)لػػيت وػػاـ رػػا سػػعد الػػدين إبػػياهيم عػػاـ ي ػػار يف البدايػػة إ  الدراسػػة الواسػػعة الفييػػدة ا -
اذباهات اليأي العاـ ضلو مسألة الوحدة. وود أ ييت علػو عي ػات مػن ع ػية أوطػار عيبيػة لقيػاس اذباهػات 

مػػن ادلبحػػوث   346 تػػااج اذلامػػة ذلػػرل الدراسػػة أف الػػيأي العػػاـ العػػييب، ضلػػو القوميػػة العيبيػػة والوحػػدة. ومػػن ال
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الوطن العييب يكونوف أمة واحدة كما يؤم ػوف بو ػود كيػاف حضػاري ب ػيي متميػا هػو يعتقدوف بأف سكاف 
من عي ة الكويت عن رغبتهم بو ود  32,26ع الوطن العييب. أما فيما يتعلق بأشكاؿ التعاوف العييب فقد 

سػيق مػن يػالؿ الت  ييغبػوف بالتعػاوف 3,26ييغبوف بوحػدة اندما يػة و 95,26يقابلها  ارباد فيدراس عييب
 . الكويت ه ا أ ت يف ادلي بة الثالثة من حيث التأكيد علو الطاب  القوميب  الدوؿ العيبية. و 

حػػػػػػوؿ: "اذباهػػػػػػات الت  ػػػػػػئة السياسػػػػػػية ( 9542)ظػػػػػػاهي  در االشػػػػػػارة إ  دراسػػػػػػة أضبػػػػػػد صبػػػػػػاؿوذبػػػػػػ -
م طقة  اؿ  . وهي دراسة ميدانية أ ييت علو عي ة واسعة من طلبة مدارسماعية يف اجملتم  األردينوا  ت

األردف، بي ػػت هػػرل الدراسػػة أف القػػيم السػػاادة هػػي: الػػو ا للعاالػػة أو  ، ف للػػدين ثانيػػا ، فالقوميػػة يف ادلي بػػة 
الثالثة، و أا الدولة يف ادلي بة اليابعة. وود أصب  أفياد العي ة أف األمة العيبية   كل أمػة واحػدة بسػبب اللوػة 

قييبػػا  علػػو  فضػػيل العاالػػة علػػو األرض وإف فقػػداف األرض يػػش مػػن فقػػداف العيبيػػة، ووػػد أصبػػ  أفػػياد العي ػػة  
 . أحد أعضاا اجلسد، ولك هم يفضلوف فقداف الوالدين علو فقداف األرض

حػػػوؿ: ( 9544)مػػػة أيضػػػا  الػػػيت أ ياهػػػا ميخاايػػػل وديػػػ  سػػػليماف هويف  ػػػونة ي ػػػار إ  الدراسػػػة ادل -
مػػن أفػػياد العي ػػة أعل ػػوا بػػأف 6 41,2ووػػد بي ػػت الدراسػػة أف  ،لتونسػػيياسػػية لػػد  ال ػػباب ا"التو هػػات الس

(. 9552)سػليماف:  6 92,0إسياايل هي البلػد الػري   ػلبونػه  ليهػا الو يػات ادلتحػدة ا مييكيػة ب سػبة 
 44,2أعل وا حبهم للبلداف ادلسلمة وبادلقابل أعلن  إذمن أفياد العي ة أعلية القيمة الدي ية  6 32وود أبد  

مػ هم عػن كػياهيتهم للػدوؿ ادلعاديػة  6 23,5من أفياد العي ة أهنم يكيهوف البلداف غش ادلسلمة، وأعػيب  6
 للعيب وفلسط . 

( حػوؿ اذباهػات طلبػة  امعػة االمػارات 9559وذبدر االشارة إ  دراسة واـ را السويدي والعيسػو) -
لػة الكويػت مػن الوػاو العياوػي، ويي ػت ب تػااج العيبية ادلتحػدة ضلػو أزمػة اخللػيج، ووػد أ ييػت بعػد ربييػي دو 

هامػة أبيزهػا  يا ػ  واضلسػار ادلػد القػومي واهتػااز وػيم ومعػاين العيوبػة والتضػامن العػييب والوحػدة العيبيػة. لقػػد 
مػن أفػياد  426ين هو احملدد للهوية حيث أعلػن بي ت هرل الدراسة يف ادلستو  االح ااي أف ا نتماا الدي

 لالنتماا إ  الدولة.  6926 لالنتماا العييب و99لديين يف ربديد هويتهم مقابل  نتماا االعي ة أف أولوية ا
ويف دراسػػة أيػػي  مت  طبيقهػػا علػػو ال طػػاؽ احمللػػي الكػػوييت وهػػي دراسػػة إبػػياهيم كػػـي حػػوؿ اذباهػػات  -

 ، أكػدت ووػد  (.9552طالب ادليحلة الثانوية يف دولة الكويت ضلو الوحػدة العيبيػة والتعػاوف اخلليجي)كػـي
هػػرل الدراسػػة علػػو ا ذبػػال ادلو ػػب لػػد  عي ػػة البحػػث ضلػػو مفهػػـو التعػػاوف اخلليجػػي وكػػرلك ار فػػاع ال سػػبة 

وهو دليػل علػو  ويػش يف اذباهػات العي ػة نتيجػة الوػاو ادلع ة عن ا ذبال السالب ضلو مفهـو الوحدة العيبية، 
والوحدويػػػة لػػػد  الطػػػالب ربػػػت  ػػػأثش مػػػن الوػػػاو  العياوػػػي. وهػػػرل الدراسػػػة  ؤكػػػد  يا عػػػا  يف ادل ػػػاعي القوميػػػة

 العياوي للكويت وبل عام  من إ ياا الدراسة. 
إ  أف العمػاؿ ي اػيوف إ  الوحػػدة العيبيػة بوصػػفها  (9550) احل اشػػي  ػػش دراسػةويف  ػونة أيضػا    -

التحػديات اخلار يػة ادلتمثلػة يف من أفياد العي ػة أف  24,906يي   إذلفوف يف ادل رات. ضيورية ولك هم ؼلت
مػػن أفػػياد  01,156الكيػػاف ال ػػهيوين واالم ياليػػة هػػي العامػػل األساسػػي للمطلػػب الوحػػدوي. بي مػػا يعتقػػد 

العي ة أف م رات الوحدة  تعلق بالتحديات الدايلية مثل التخلف ا وت ادي وادلديونية والبطالة. ومن أهم 
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أف  09,016، بي مػا يػي  للوحدة طابعػا  عيبيػا   14,316أعطو ست حوؿ ماهية الوحدة، القضايا اليت در 
 . أف   هوية للوحدة غش االسالـ 916لو أساس علماين، يف ح  اعت  الوحدة غلب أف  كوف ع

( نسػػقا  مػػن القػػيم أعلهػػا التضػػامن العػػييب فالعدالػػة 9553وبي ػػت دراسػػة حديثػػة وػػاـ رػػا علػػي وطفػػة ) -
كيامػػػػة االنسػػػػاف وحقووػػػػه ومػػػػن ف الوحػػػػدة العيبيػػػػة وإعػػػػادة األرض ادلوت ػػػػبة وربسػػػػ  ال ػػػػيوط ا  تماعيػػػػة ف

 وأيػػػشا  ربقيػػػق السػػػالـ العػػػادؿ يف ادل طقػػػة ،وبالتػػػاس ربقيػػػق التقػػػدـ ا  تمػػػاعي ،ا  تماعيػػػة حليػػػاة ادلػػػواط  
 (.0222)وطفة، 
 33,46 امعػػة الكويػػت" بػػأف  ية لطلبػػةوبي ػػت دراسػػة ادل ػػابقة والعيسػػو وغيايبػػة "التطلعػػات السياسػػ -

من أفياد العي ة يػيوف بػأف الوحػدة العيبيػة ضػيورة مػن ضػيورات موا هػة التحػديات ادل ػشية للدولػة واجملتمػ ، 
مػػػ هم علػػػو ربقيػػػق الوحػػػدة  25,16مػػػ هم  أييػػػدهم للوحػػػدة العيبيػػػة يف ادلسػػػتقبل، ووافػػػق  24,46وأعلػػػن 

هم بػػػأف القبليػػة   ػػػكل عقبػػة أمػػػاـ الدؽلقياطيػػػة يف مػػػ  22,46، ومػػػن ف أبػػد  ا ندما يػػة مػػػ  دوؿ اخللػػيج
 (. 0221الكويت )ادل ابقة وآييوف، 

وؽلكن االشارة أيضا  إ  دراسة علي وطفة حوؿ ب يػة الػوعي الوحػدوي لػد  طػالب  امعػة الكويػت  -
من الطالب يؤيدوف وياـ وحدة اندما ية  326(. وود بي ت الدراسة: أف 0222 )وطفة، 0222يف عاـ 
بػ  دوؿ اخللػيج وؿ رللة التعاوف. وود بي ت الدراسة أيضا  أف أفياد العي ة يقػدموف ا ربػاد الفيػدراس ب  د

علو ما عدال من أشكاؿ الوحدة والتكامل ادلمك  ، ويلي ذلك الوحدة ا ندما ية، وعلو التواس التعػاوف 
ايب ضلػو ب ػود ة و ػود اذبػال إغلػومن  هػة أيػي  بي ػت الدراسػوالتكامل ربت مالة رللة التعاوف اخلليجي. 

 رغبتهم يف وياـ وحدة عيبية يف ادلستقبل القييب.  30,06أعلن  إذالوحدة العيبية 
وبايت ػػار هػػرل الدراسػػات  ػػدؿ علػػو ثبػػات ادل ػػاعي القوميػػة وعلػػو   اميهػػا كمػػا  ػػدؿ علػػو أف ال ػػعور 

 القومي ً يرتا   بل  عيض ردبا لبعع ا هتاازات ادلؤوتة العابية. 
  تعؼقب عؾى المراسات السابؼة: -7-2

شلا   شك فيه أف ا يتالؼ يف معطيات الدراسات السابقة ونتااجها يعػود إ  عوامػل سلتلفػة ومتباي ػه 
أعلها ايتالؼ ادلياحل الام ية اليت أ ييت فيها وايتالؼ ادل اهج العلمية ادلوظفة يف ب ااها، فالدراسات اليت 

ويػػت  لػػ   علػػو القػػوؿ برتا ػػ  ملمػػوس يف ادل ػػاعي القوميػػة لػػد  األفػػياد يف أ ييػػت بعػػد الوػػاو العياوػػي للك
 اجملتم  الكوييت ولك ها  ؤكد حضور ادل اعي الوحدوية العيبية واخلليجية . 

وشلا   شك فيه أف بعع معطيات الدراسات زبتلف بايتالؼ ادل هجيات ادلستخدمة فيها كما زبتلف 
 حث . فبعع الباحث  الرين   اولوا البعد القومي ً يستطيعوا ا نف اؿ ايتالؼ التكوي ات الره ية للباػػب

 عن يلفياهتم األيديولو ية والسياسية. 
 ا   شك فيه أف أغلب الدراسات اليت أ ييت   ش إ  حضور البعد الوحدوي العييب واخلليجي ػػػػػػػػػػػػػػوشل

الوحػدوي غاابػا  يف هػرل الدراسػات اجلاريػة. و  سػيما  دبستويات سلتلفة ومتعددة. ًو يكن البعد القػومي أو
 يف الدراسات اليت أ ييت يف الكويت. 
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وؽلك  ا ع دما نستعيض األطػي الام يػة و تػاب  األحػداث أف نالحػ  بػأف البعػد القػومي كػاف حاضػيا  رغػم  
احلقيقيػة مػن يػالؿ كل الايوؼ واحملن والتحػديات الػيت مػي ت رػا األمػة العيبيػة، وؽلك  ػا ال هػاف علػو هػرل 

 الدراسات ادليدانية اجلارية يف الكويت. 
مػػن عي ػػة الكويػػت أعل ػػت رغبتهػػا  32,26( أف 9535لقػػد بػػ  سػػعد الػػدين إبػػياهيم يف دراسػػته عػػاـ )

مػػن يػػالؿ  ييغبػػوف بالتعػػاوف 3,26ييغبػػوف بوحػػدة اندما يػػة و 95,26يقابلهػػا  بو ػػود اربػػاد فيػػدراس عػػييب
وهػرل  ن حيث التأكيد علو الطاب  القوميالكويت ه ا أ ت يف ادلي بة الثالثة م. و الت سيق ب  الدوؿ العيبية

 ال تيجة كانت وبل الواو العياوي للكويت. 
  ػامي اذباهػػات طػالب ادليحلػػة يف لوػػاو العياوػي علػػو أثػي اووػد بي ػت دراسػػة كػـي ودراسػػة إبػياهيم كػـي  -

وهػرل الدراسػة   ػش إ   يا ػ  ضلػو التعػاوف اخلليجػي والتضػامن العػييب، الثانوية الوحدويػة يف دولػة الكويػت 
مػػن أفػػياد العي ػػة يوافقػػوف علػػو  326الدراسػػة أف التطلعػػات الوحدويػػة العيبيػػة ولػػية إ  غيارػػا، لقػػد بي ػػت 

مػػ هم يوافقػػوف علػػو  وحيػػد اجليػػوش  416وأف إوامػػة وحػػدة سياسػػية كونفودراليػػة بػػ  دوؿ رللػػة التعػػاوف، 
 21,16علو إوامة وحدة عيبية و 20,56وفيما يتعلق بالوحدة العيبية وافق ية ربت ويادة م رتكة. اخلليج

ولػو  أمل ػا ملي ػا  يف ال تػااج ؽلكػن أف نقػوؿ بػأف ه ػاؾ  قػدما  يف ادل ػاعي القوميػة  علو زيادة التضامن العػييب.
 ووميػة وبالتػاس فػإف ال سػب الػػيت ألف ادليػوؿ الوحدويػة اخلليجيػة )دوؿ رللػة التعػاوف( هػي يف  وهيهػا ميػو   

وهػرا شػيا  يػد يف ظػيوؼ الوػاو  226العييب ليست متدنيػة وهػي ويابػة  دؿ علو حضور ال عور القومي 
 العياوي للكويت. 

وهرا مػا  ؤكػدل  ،وشلا   شك فيه أف الدراسات الالحقة أكدت  عاظم ال عور القومي العييب يف اخلليج
يبة حوؿ التطلعات السياسية لطلبة  امعة الكويت ضلو وضايا سياسػية سلتلفػة دراسة ادل ابقة والعيسو وغيا

و سيما حوؿ الوحدة العيبية وال اعات القبلية وادلستقبل العػييب. ووػد أ ييػت هػرل الدراسػة كمػا بي ػا سػابقا  
مػػن أفػػياد العي ػػة بػػأف الوحػػدة العيبيػػة ضػػيورة مػػن ضػػيورات  33,46وبي ػػت أف  0222-0220بػػ  عػػامي 

مػػػ هم  أييػػػدهم للوحػػػدة العيبيػػػة وهػػػرا  طػػػور  24,46ا هػػػة التحػػػديات ادل ػػػشية للدولػػػة واجملتمػػػ ، وأعلػػػن مو 
 ملحوظ يف   امي ادل اعي القومية وياسا  إ  الدراسات السابقة. 

وهػػػرا التعػػػاظم يف ادل ػػػاعي القوميػػػة صلػػػدل  حقػػػا  يف دراسػػػة علػػػي وطفػػػة وسػػػعاد شػػػبو حػػػوؿ ب يػػػة الػػػوعي 
مػػػن الطػػػالب  326بي  ػػػت هػػػرل الدراسػػػة أف  إذ، 0222امعػػػة الكويػػػت يف عػػػاـ الوحػػػدوي لػػػد  طػػػالب  

رغبػػتهم يف ويػػاـ وحػػدة عيبيػػة يف  30,06أعلػػن يؤيػػدوف ويػػاـ وحػػدة اندما يػػة بػػ  دوؿ رللػػة التعػػاوف ووػػد 
 ادلستقبل القييب. 

 ةـفجقة المراسة:  -8

 ضية معي ة من يالؿ  قدًن وصف   هرل الدراسة ادل هج الوصفي ادلسحي، وهو يهدؼ لوصف وػػػػػػػػػػ تب
شامل و  خيص دويق لتلك القضية، ومن ف ؽلكن الباحث من  قدًن أدلػة وبػياه  علػو سػلوكيات واوعيػة 

 (.9551وأوضاع أو صعوبات راه ة)العساؼ، 
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فػإف ادلػ هج الوصػفي ادلسػحي سػوؼ يكػوف أنسػب ادل ػاهج البحثيػة إذ أنػه وهدفها الدراسة  ووفقا  لطبيعة
األوصاؼ الدويقة للقضية ادلياد دراستها يف ظل الاػيوؼ القاامػة، ويقػدـ  فسػشا  دلعػي البيانػات،  يبحث يف 

كما يقدـ معلومات عملية وسييعة  ساعد يف شيح القضية الرتبوية لعامػة ال ػاس بطييقػة أكثػي  ػأثشا ، وؽلػدنا 
البحوث الوصفية ادلسحية غيضا   باحلقااق اليت ؽلكن أف  بي عليها مستويات من الفهم العلمي. هرا و قدـ

نافعػػػا  يتطلػػػب صبػػػ  احلقػػػااق ادلتعلقػػػة بالقضػػػية دلعيفػػػة األمػػػور ادلهمػػػة وزلاولػػػة  ي يبهػػػا دايػػػل أطػػػي معقػػػدة مػػػن 
العالوات  ك ف عن ناييات وووان  علمية هامة. وأهم ما ؽليا الدراسات الوصفية هو أهنا  قـو بتجمي  

إ ياا   بؤات  كوف أكثي دوة شلا  سم  به ال دفة وحدها )ديل  و  ادلعيفة اليت سبكن الباحث من  وو  أو
 (.9552ديوبولد، 

 أداة المراسة:  – 9

مت   ميم أداة الدراسة بعد ا طالع علو عدد من الدراسػات والبحػوث الػيت أ ييػت يف هػرا ادليػداف،  
 ػػباب اجلػػامعي ضلػػو ادلفػػاهيم ووػػد  ضػػم ت ا سػػتبانة عػػددا  مػػن األسػػئلة ادلولقػػة القابلػػة لقيػػاس اذباهػػات ال

الوحدوية ادلطيوحة. و ضػم ت ا سػتبانة ب ػودا  أساسػية صػممت وفقػا  دلبػدأ ادلقيػاس اخلماسػي )موافػق كثػشا ، 
موافػق، موافػق إ  حػد مػا، معػارض، معػارض كثػشا (. وهػرل األسػئلة م ػممة لقيػاس  طلعػات الطػالب ضلػو 

ا ستبانة إضػافة إ  ذلػك رلموعػة مػن األسػئلة الػيت  بحػث الوحدة العيبية والوحدة اخلليجية. وود  ضم ت 
 يف ربديد األنساؽ الوحدوية العيبية واخلليجية وربديد مستويات الوحدة ادلطلوبة. 

  صمق األداة: -9-1

ُحكمػػت األداة مػػن عػػدد مػػن أسػػا رة كليػػة الرتبيػػة الػػرين أبػػدوا رأيهػػم يف مػػد  وػػدرة األداة علػػو ويػػاس 
 وياسها ومن ف يف مد  وضوح الب ود والعبارات. ومن ف مت  طبيق ا سػتبانة علػو األغياض اليت هتدؼ إ 

عي ة استطالعية من الطالب بلوت ثالث  طالبا  وطالبة وذلك لقياس مد  وضوح الب ػود وال ػعوبات الػيت 
ة ؽلكػػػػن للمسػػػػتجوب  أف يوا هوهنػػػػا. ووػػػػد مت  عػػػػديل ب ػػػػود ا سػػػػتبانة وفقػػػػا  دلالحاػػػػات احملكمػػػػ  مػػػػن  هػػػػ

 ودلالحاات العي ة ا ستطالعية من  هة أيي . 
 ثيات األداة:  -9-2

حلسػػاب الثبػػات، و عػػد  Gronbach Alphaمت حسػػاب معامػػل الثبػػات وفقػػا  دلعادلػػة كيونبػػاخ ألفػػا  -
، 9550( )احلػػػػػارثي، Nunnaly 1978هػػػػرل الطييقػػػػة هػػػػي األفضػػػػل واألكثػػػػي شػػػػيوعا  حلسػػػػاب الثبػػػػات )

ف( ووػد بلػ  معامػل الثبػات لػألداة 0ر/ع0رلػ -9( )9-= ف/)ف  = لفػا(. ويعيؼ معامل الثبات: أ001
 وهرل ال تيجة من أعلو ال تااج اليت   ش إ  معامل ثبات عاؿ م اسب.  2,4324

 عقـة المراسة:  -11

 طالبا  وطالبة وود سحبت بطييقة طبقية عمدية حبيث روعي فيها أف  455وف عي ة الدراسة من ػػػػػػػػػػػ تك
با  متكافئػػة مػػن الػػركور واالنػػاث ومػػن طػػالب الكليػػات العلميػػة والكليػػات ال اييػػة. بلوػػت نسػػبة   ػػمل نسػػ

. وبلوػػػػػػػت نسػػػػػػػبة طػػػػػػػالب 6 14,2بي مػػػػػػػا بلوػػػػػػػت نسػػػػػػػبة االنػػػػػػػاث  41,36الػػػػػػػركور يف العي ػػػػػػػة ادلسػػػػػػػحوبة 
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للكليػات ال اييػة  6 30,1مقابػل   6 03,1العلميػة )مػن كليػيت الطػب والعلػـو واذل دسػة(  ا يت اصػات
 ( يقدـ صورة إح ااية واضحة خل ااص العي ة. 9) عة(. واجلدوؿاب والرتبية وال يي)اآلد

ا(0جرل ا)لد
الللخثصوصاللددت ماللدمفو كمتيزعاأ رلدالد  نمال لوًاإدىاأثغ رلوالدجنسا

 : عدداإدىاأثغ رالدفرع الدرئ سإدىاأثغ را
 41,3 002 ذكور اجل ة
 14,2 025 إناث 
 922,2 451 رلموع 
 30,1 220 علـو إنسانية ت اصا ي
 03,1 923 علـو  طبيقية 
 922,2 455 رلموع 

 13,4 035 بدو ا نتماا
 40,0 024 حضي 
 922,2 442 رلموع 

 02,9 922 العاصمة احملافاة
 92,1 23 حوس 
 02,2 929 الفيوانية 
 94,9 32 اجلهياا 
 94,9 52 األضبدي 
 92,5 25 مبارؾ الكبش 
 922,2 453 رلموع 

 12,5 014 الرتبية الكلية
 91,2 31 اآلداب 
 2,2 22 ال ييعة 
 90,4 20 علـو 
 91,2 31 طب وه دسة 
 922,2 455 رلموع 

 نًائج المراسة:  - 11

 الًطؾعات الوحمووة:  -11-1

 و ه ا سؤال  أساسي  إ  الطالب أفياد العي ة: 
 ا يةس هل  تمي أف  تحقق الوحدة اخلليجية ا ندم -9
 هل  تمي أف  تحقق الوحدة العيبية ا ندما يةس  -0
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 إذ بػػ  شػػدة اذباهػػه ضلػػو الوحػػدة،  اال ابػػةوكمػػا سػػبق وأشػػينا ؽلكػػن للطالػػب  قػػدًن سػػتة مسػػتويات مػػن 
ؽلكن له أف غليب: موافق  ػدا ، أو موافػق، أو موافػق إ  حػد  مػا، أو معػارض، أو معػارض إ  حػد  مػا، أو 

دلقياس يتدرج من أعلو در ات ادلوافقػة إ  أدناهػا. وهػرل اال ابػات كمػا أشػينا أيضػا  معارض  دا . وهرا ا
ا مػػن سبك  ػػا مػػن معيفػػة آراا الطػػالب و سػػيما مػػن حيػػث ادلوافقػػة أو الػػيفع وفقػػا  للطييقػػة ال وعيػػة كمػػا سبك ػػ

إ  متوشات ب  ياس د لة الفيوؽ االح ااية ؼ إ  شدة ا ذبال وضعفه وو عي  ربليل ادلعطيات الكمية أي 
 ادلستقلة ب ورة إح ااية مت اهية الدوة. 

( الري يقدـ رؤية  ف يلية كيفية آلراا الطالب 0وبعد  فيي  األسئلة وربليلها إح اايا  مت  ب اا اجلدوؿ )
 إزاا الوحدة دبستوياهتا الثالثية. 

ا(9)لدجرل ا
اتات وواأ رلدالد  نما فيالديةر االد رو ماللدخت ج ما

موافػػػػػػػػػػػػػػق  ب دنص ال 
 كثشا  

 موافق 
 6وليال  

موافػػػػػػػق إ  
 6حدما

معػػػػارض 
 6 وليال  

معػػػػػػػػػارض إ  
 6حد ما 

معػػػػػػػػارض 
 رلموع 6 كثشا  

أسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أف  تحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  9
الوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة العيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ا ندما ية
24,4 92,0 99,1 4,3 9,2 4,5 922 

أسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أف  تحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  0
الوحػػػػػػػػػػػػػػػػػدة اخلليجيػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ا ندما ية
22,4 92,5 90,1 1,9 ،4 2,4 922 

و ود اذباهات إغلابية نسبيا  ضلو الوحدة وربتل الوحدة العيبيػة ادلي بػة األو  وفقػا  ذلػرل  (0) اجلدوؿ يب 
( مقابػػل 24,46بلوػػت نسػػبة ادلوافقػػة األو  )ال ػػورة التف ػػيلية حيػػث  قػػدمت علػػو الوحػػدة اخلليجيػػة إذ 

وهػو  2وؿ روػم  ب ػاا اجلػدللوحدة اخلليجية ومػن أ ػل  قػدًن صػورة أكثػي وضػوحا  ذلػرل ادلعطيػات مت  22,46
 ادلعطيات االح ااية ربت ب دي موافق ومعارض.  تصبع وود (0) صب  لتفاصيل اجلدوؿ

ا(ا3لدجرل ا)
التجوهوواأ رلدالد  نما فيالديةر 

اأجميعا6ااأ ورضا6اأيل قاا صالدبنر

 451 44 443 عدد أسبي أف  تحقق الوحدة اخلليجية
6 52,2 5,3 922 

 الوحدة العيبية  أسبي أف  تحقق
 454 10 440 عدد
6 45,1 92,1 922 

بلوػػت  إذ ،( أف الوحػػدة  اخلليجيػػة ادلي بػػة األو  يف سػػلم التطلعػػات الوحدويػػة للطػػالب2) يبػػ  اجلػػدوؿ
6، وهػرل 45,1يبية ادلي بػة الثانيػة ب سػبة . وربتل الوحدة الع52,26نسبة الطالب الرين أيدوا هرل األم ية 
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  الوحدة يف أية صيوة كانت حلما   تأصبح إذ ،وحدوية كبشة  دا ع د الطالب اذباهات ااج  دؿ علوال ت
 كبشا  لد  الطالب يف اجلامعة. 

 إىل ةًغريات ادلسًؼؾة: تأثري  -11-2 

وفقػػػػا  إ  متوػػػػشات ادلسػػػػتقلة: اجلػػػػ ة، البػػػػدو واحلضػػػػي،  ف هػػػػل ه ػػػػاؾ فػػػػيوؽ دالػػػػة إح ػػػػاايا  والسػػػػؤاؿ اآل
 ة. احملافاة، الفيوع العلمي

ات ل راأثغ رالدجنس:اا-0
أنػػه    و ػػد فػػيوؽ دالػػة إح ػػاايا  إ ابػػات أفػػياد العي ػػة وفقػػا  إ  متوػػش اجلػػ ة. ووػػد  0يبػػ  ايتبػػار كػػا

 (. 4) ضعت نتااج ا يتبار يف اجلدوؿو 
ا(9)لدجرل ا

اتجوهوواأ رلدالد  نما فيالديةر ال لوًاإدىاأثغ رالدجنسل Chi Squar 9 ثوئ الخثووراكوا
 اذبال الد لة د لة در ة احليية احملسوبة 0ويمة كا لب دنص ا 
 غش دالة 552 1 432 أسبي أف  تحقق الوحدة اخلليجية  9
 غش دالة 023 1 2.422 أسبي أف  تحقق الوحدة العيبية  2

( أف اجل سػػػػ    ؼلتلفػػػػاف  وهييػػػػا  يف مػػػػووفهم واذبػػػػاههم ضلػػػػو الوحػػػػدة يف 4) و ػػػػدؿ معطيػػػػات اجلػػػػدوؿ
 ادلب  أعالل.  0اهتا ادلختلفة حيث    و د فيوؽ دالة إح اايا  وفقا   يتبار كامستوي

 تأثري ةًغري اليماوة واحلضر:  -11-3

  0يؤثي متوش ا نتماا إ  القبيلة أو إ  ادلدي ة يف إ ابات أفياد العي ة ب كل واض . ويب  ايتبار كا
إ  متوش يف ثالثة مستويات كمػا هػو مبػ  يف وفقا  ذلرا ي ة و ود فيوؽ دالة إح اايا  ب  إ ابات أفياد الع

 (. 1اجلدوؿ روم )
اا(5)لدجرل ا

اتجوهوواأ رلدالد  نما فيالديةر ال لوًاإدىاأثغ رالدبرلاللدفورلاChi Squarا9 ثوئ الخثبوراكو

 0ويمة كا معارض6 6 موافق نص الب د 
 احملسوبة

در ة 
 احليية

د لة يف 
 اذبال واحد

اذبال 
 الد لة

أسبػػػػػػػػػػػػػي أف  تحقػػػػػػػػػػػػػق  9
 الوحدة اخلليجية

 92,2 43,2 حضي دالة 224 9 4,443 2,4 52,0 بدو
أسبػػػػػػػػػػػػػي أف  تحقػػػػػػػػػػػػػق  2

 الوحدة العيبية
 91,9 44,5 حضي دالة 222 9 4,112 2,1 52,1 بدو
ياهتا أكثػي ( أف اذباهات الطالب البدو الوحدوية ضلو الوحدة يف كل مسػتو 1) يتض  من يالؿ اجلدوؿ

 شدة وووة من اذباهات الطالب احلضي. 
من الطالب احلضي  436م يف إوامة وحدة يليجية مقابل من الطالب البدو رغبته 52,06لقد أعلن 

. وهػػػرا يعػػػين أف الفػػػيوؽ بػػػ  اجملمػػػوعت   وهييػػػة ل ػػػاٌف 224وكانػػػت ه ػػػاؾ فػػػيوؽ إح ػػػااية يف مسػػػتو  
 يوؽ ػػػػػػػػػػػعدـ و ود ف 0ق الوحدة العيبية. وبي ت نتااج كا ػػػػػػػرغبة أك  يف ربقي دو الرين أبدوػػػػػػػػػالب البػػػػػػػالط
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 .إح ااية ب  اجملموعت 
وفيما يتعلػق بالوحػدة العيبيػة يبػدي الطػالب البػدو رغبػة أكػ  واذباهػا  واضػحا  كبػشا  مػن الطػالب احلضػي 

وهي  44,56ب اا الوحدة العيبية مقابل رغبتهم بمن الطالب البدو  52,16و الوحدة العيبية: لقد أعلن ضل
 222ميبػػ  يبػػ  و ػػود فػػيوؽ دالػػة إح ػػاايا  يف مسػػتو . 0نسػػب عاليػػة لػػد  اجملمػػوعت  ومػػ  ذلػػك فػػإف كػػا

وذلك ل اٌف الطالب البدو. وهرا يعين أف الفيوؽ يف ال سب  وهيية وأف الطالب البدو أكثي إؽلانا  ووبو   
 مالاهم الطالب احلضي. دلبدأ الوحدة العيبية من ز 

وبايت ار الطالب البدو أب اا البادية أي هؤ ا الرين أعل وا انتمااهم للقبيلة أكثي إؽلانا  بأعلية الوحػدة 
أف  إذوهػػرا لػية غييبػػا   ،(1  ػػدرت إ ابػاهتم االغلابيػػة اجلػدوؿ روػم ) ووػدسػواا أكانػت عيبيػػة أـ يليجيػة 

العيوبػػة عيويػػا  وثقافيػػا  ولوويػػا  وهػػرل العوامػػل  علػػتهم أكثػػي إؽلانػػا  الطػػالب البػػدو ي تسػػبوف مباشػػية إ  أرومػػة 
ووبو   بالوحدة العيبية أو اخلليجية. وؽلكػن أيضػا  القػوؿ بػأف أب ػاا احلضػي يتميػاوف باذبػال إغلػايب ضلػو الوحػدة 

 وإف كاف مووفهم أول شدة من زمالاهم الطالب البدو. 
 تأثري ةًغري الؽؾقات العؾؿقة:  -11-4

مة يف   كيل عقلية الطالب وب اا   وراهتم الفكيية يف هالكليات العلمية أحد العوامل ادلكل متوش ي 
رلػػػاؿ القضػػػايا السياسػػػية وا  تماعيػػػة. وإنػػػه دلػػػن األعليػػػة دبكػػػاف الك ػػػف عػػػن  ػػػأثش العامػػػل األكػػػادؽلي يف 

سػػة هػػو أيهمػػا أكثػػي مػػيال  إ  اذباهػػات الطػػالب ضلػػو الوحػػدة العيبيػػة واخلليجيػػة. والتسػػاؤؿ األوس ذلػػرل الدرا
ربقيػػػق الوحػػػدة ب ػػػيوها األربػػػ  هػػػل هػػػم طػػػالب الكليػػػات االنسػػػانية )الرتبيػػػة واآلداب وال ػػػييعة( أـ طػػػالب 
الكليات العلمية )العلـو والطب واذل دسة( والسؤاؿ االح ااي هل ه ػاؾ فػيوؽ  وهييػة دالػة إح ػاايا  بػ  

 اجملموعت  إزاا الوحدة من أي نوع كانتس 
( الػري يتضػمن بيانػا  إح ػاايا  دبختلػف ذبليػات 2اجلػدوؿ روػم ) ينل اال ابة عػن هػرا السػؤاؿ بُػأ من 

 هرل الااهية يف وعي الطالب ادلع ي  من الكليات العلمية والكليات االنسانية. 
ا(6)لدجرل ا

الد تم ماللإل لو  متجوهوواأ رلدالد  نما فيالديةر ال لوًاإدىاأثغ رالددت ووالاChi Squarا9 ثوئ الخثبراكو

 موافق نص الب د 
 

 معارض
6 

 0ويمػػػة كػػػا
 احملسوبة

در ػػػػػػػػػػػػة 
 احليية

د لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف 
 اذبال واحد 

اذبػػػػػػػػػػػػػػػال 
 الد لة

أسبػػػػػػػػػػػػػي أف  تحقػػػػػػػػػػػػػق  9
 الوحدة اخلليجية 

كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 إنسانية 

غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش  493 9 .222 4,5 59,9
 99,5 44,9 كليات علمية  دالة

أسبػػػػػػػػػػػػػي أف  تحقػػػػػػػػػػػػػق  2
 الوحدة العيبية 

ت كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 إنسانية

 93,4 40,0 كليات علمية  دالة  220 9 5,030 3,4 50,0
( أف طػالب الكليػات االنسػانية أكثػي مػيال  إ  الوحػدة اخلليجيػة والعيبيػة بادلقارنػة 2) يتض  من اجلدوؿ

 م  طالب الكليات العلمية.
   و ػػد فػػيوؽ إح ػػااية يف  ووػػد بػػيزت الفػػيوؽ االح ػػااية بػػ  اجملمػػوعت  يف ب ػػد الوحػػدة العيبيػػة بي مػػا

وهي أعلو من ويمتهػا اجلدوليػة  5,030يف ب د الوحدة العيبية  0الب ود الثالثة األيي . لقد بلوت ويمة كا
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( أف الفيوؽ االح ااية دالة يف مستو  2للد لة االح ااية، ويب  ا يتبار االح ااي ادلعلن يف اجلدوؿ )
هػػرا يعػػين أف  بػػاين التطلعػػات يف مسػػتو  الوحػػدة العيبيػػة  باي ػػا  وهػػي د لػػة  وهييػػة كبػػشة  ػػدا . و  2,220

 وهييا  ب  اجملموعت  )االنسانية والتطبيقية( ل ػاٌف اذبػال أشػد وأكػ  لػد  الطلبػة يف العلػـو االنسػانية ضلػو 
اط بلوػػت الفػيوؽ ع ػي نقػػ إذيػات العلميػػة )اذل دسػة والطػب(، الوحػدة العيبيػة بادلقارنػة مػػ  زمالاهػم يف الكل

العيبيػػة مقابػػل  مػػن طػػالب الكليػػات االنسػػانية رغبػػتهم بالوحػػدة 50,06مئويػػة بػػ  اجملمػػوعت : لقػػد أعلػػن 
لػػد  الطػػالب مػػن الكليػػات العلميػػة. ووػػد يبػػدو ل ػػا أف طػػالب العلػػـو االنسػػانية ردبػػا أكثػػي إدراكػػا   40,06

 كياهنا.ألعلية الوحدة العيبية وضيورهتا يف موا هة التحديات اليت  ع ف باألمة و 
 تأثري السـوات المراسقة:  -11-5

هػل  ػؤثي السػػ وات الدراسػية يف مواوػػف الطػالب ضلػػو الوحػدة ب ػػيوها ادلطيوحػة يف دراسػػت اس وهػل ه ػػاؾ 
( الػػري 3اجلػػدوؿ ) ينفػيوؽ إح ػػااية بػػ  الطػػالب يف هػػرا ادلسػػتو س مػػن أ ػل اال ابػػة عػػن هػػرا السػػؤاؿ بُػػ

 ب يف ادلستويات الثالثية. حوؿ إ ابات الطال 0يتضمن نتااج ايتبار كا
ا(7)الدجرل 

اتجوهوواأ رلدالد  نما فيالديةر ال لوًاإدىاأثغ رالدلنيلوالدررلةملاChi Squarا9 ثوئ الخثووراكو
 اذبال الد لة د لة در ة احليية احملسوبة 0ويمة كا نص الب دا
 غش دالة 332 2 9,994 أسبي أف  تحقق الوحدة اخلليجية ا0
 غش دالة 113 2 0,232 ف  تحقق الوحدة العيبية أسبي أا3
( أنػػه    و ػػد فػػيوؽ دالػػة إح ػػاايا  بػػ  أفػػياد العي ػػة فيمػػا يتعلػػق دبػػووفهم 3ويتضػػ  عػػ  اجلػػدوؿ روػػم ) 

 وناعتم إ  ربقيق الوحدة العيبية واخلليجية علو حد  سواا. 
 تأثري ةًغري احملافظات:   -11-6

اسػػػية: العاصػػػمة، وحػػػوس، والفيوانيػػػة، واجلهػػػياا، واألضبػػػدي،   طػػػوي الكويػػػت علػػػو سػػػت زلافاػػػات أس
ومبػػارؾ الكبػػش. وؽلكػػن   ػػ يف هػػرل احملافاػػات وفقػػا  إ  معيػػار البػػداوة واحلضػػارة حيػػث صلػػد بػػأف سػػكاف 
احلضي يتكاثفوف يف احملافاات الثالثة األو  )العاصمة، حوس، الفيوانيػة( بي مػا يتكػاثف سػكاف القبااػل يف 

(. وضلػػن م ػػر البدايػػة نفػػرتض أف يػػؤثي ع  ػػي دي، ومبػػارؾ الكبػػشثالثػػة األيػػشة )اجلهػػياا، واألضبػػاحملافاػػات ال
 ا نتساب إ  هرل احملافاات فيما يتعلق دبسألة الوحدة العيبية وغشها. 

حػػوؿ  0يتضػػمن صػػورة إح ػػااية  يتبػػارات كػػاو ( 4) هػػرل ال ػػورة وم ػػا بب ػػاا اجلػػدوؿومػػن أ ػػل ربليػػل 
 ة وفقا  إ  متوش احملافاات اخلمة. التطلعات الوحدوي

ا(8)الدجرل 
اتجوهوواأ رلدالد  نما فيالديةر ال لوًاإدىاأثغ رالدلنيلوالدررلةملاChi Squarا9 ثوئ الخثووراكوا

ا9ق مماكوا صالدبنر 
 لدمفليوم

درلما
 لتجواالدرلدم دلدم لدفرطم

 غش دالة 2942 1 4,222 أسبي أف  تحقق الوحدة اخلليجية 9
 دالة 293 1 92,353 أسبي أف  تحقق الوحدة العيبية 2
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( و ػػود ذبػػػانة كبػػش يف إ ابػػات الطػػػالب ومػػواوفهم مػػػن الوحػػدة باسػػػتث اا 4)  بػػ  معطيػػات اجلػػػدوؿ 
ومػن أ ػل  فسػش هػػرل  293و ػود فػػيوؽ دالػة إح ػاايا  يف مسػتو . 0الوحػدة العيبيػة حيػث  بػ  نتػااج كػا

 ( لتوضي  اذباهات ويلفيات هرا التباين االح ااي. 5ال تيجة مت  ب اا اجلدوؿ روم )
ا(9)لدجرل ا

اتجوهوواأ رلدالد  نما فيالديةر الد رو مال لوًاإدىاأثغ رالدمفو كملا
 رلموع معارض موافق  احملافاة 
 922,26 0,56 53,96 اجلهياا  9
 922,26 1,46 54,06 مبارؾ الكبش  0
 922,26 3,46 50,06 األضبدي  2
 922,26 92,26 42,36 وانية الفي  4
 922,26 91,06 44,46 حوس  1
 922,26 92,26 42,36 العاصمة  2

ربتل اجلهياا  ليها مبارؾ الكبش  إذ ،أف زلافاات البادية أكثي ميال  إ  الوحدة العيبية (5)يب  اجلدوؿ 
تيػػػػة ووػػػػد ح ػػػػدت هػػػػرل ف األضبػػػػدي وهػػػػي احملافاػػػػات الػػػػيت سبثػػػػل ميكػػػػا التجمعػػػػات الكػػػػ   للقبااػػػػل الكوي

للجهياا،  536بوؿ الوحدة العيبية وسب يها: احملافاات أك  نسبة من موافقة الطالب ادلتحدرين م ها علو و
 حملافاة األضبدي.  40,0مبارؾ الكبش،  546

ىن ويف ادلقابل فإف أب اا احملافاات األكثي سبدنا  وحداثة )العاصمة، حػوس، الفيوانيػة( وػد أعل ػوا اذباهػا  أد
يليهػا يف هنايػػة السػلم زلافاػػة العاصػػمة  44,46ف حػػوس 42,36مػن زمالاهػػم يف زلافاػة الباديػػة: الفيوانيػة 

 . 42,36حيث بلوت نسبة موافقة الطالب علو الوحدة العيبية 
وهرل ال تااج  فسي ل ا إ  حػد  كبػش طبيعػة الفػيوؽ االح ػااية بػ  أفػياد العي ػة وفقػا  إ  متوػش انتسػارم 

احملافاات. لقد ب  اجلدوؿ وبوضوح كبش أنه كلما  در  ا يف سػلم التطلعػات الوحدويػة مػن احملافاػات  إ 
األكثي سبدنا باذبال احملافاات األكثي بداوة )التعبش رلازي( كلما   اعد اذبال ال باب اجلامعي ضلػو الوحػدة 

ف ويػت سبػدنا  وحداثػة ومدنيػة صلػد بػأالعيبية، والعكة صحي  سباما . ففي العاصمة وهي أكثػي زلافاػات الك
أي يف وػاع السػلم وبالتػاس فػإف أكثػي التطلعػات وػوة صلػدها يف اجلهػػياا  42,36التطلعػات الوحدويػة متدنيػة 

وهػي ردبػا 53,96وهي سبثل أو و در ة حلضور القباال فيها حيث بلوت نسبة ا ذبال ضلو الوحػدة العيبيػة 
ي ة كلها. ومن الطبيعي القوؿ بأف القباال ؽلثلوف  رر العيوبة و روهتا أعلو نسبة ضلو الوحدة العيبية يف الع

هرا الو ا الكبش للعيوبة وا نتماا إ  الوطن الكبش أمػي طبيعػي  ػدا . ومػن الطبيعػي أيضػا  أف ادلدي ػة  ضػم 
 كل األحواؿ أعياوا  وإث يات ود  كوف غش عيبية األصوؿ وهرا يضعف اذبال أب ااها ضلو الوحدة العيبية. ويف

 فإف ناعة الوحدة العيبية ووية يف اذباهات ال باب صبيعهم بدو وحضي. 
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 أولووات الوحمة اخلؾقجقة:  -11-7

 52,26لقد أبد  أفياد العي ة اذباهات إغلابية كبشة ضلو الوحدة و  سيما الوحدة اخلليجية. لقد أعلػن 
(. والسػؤاؿ الػري يطػيح 4اجلػدوؿ روػم  يج العػييب )اناػيمن افياد العي ة رغبتهم وسب ياهتم بتحقيق وحدة اخللػ

نفسه اآلف هو: ما موو  الدوؿ العيبية اخلليجية يف سلم التفضيالت الوحدوية أفياد العي ةس وهل ه اؾ فيوؽ 
دالػػة إح ػػاايا  بػػ  أفػػياد العي ػػة وفقػػا  إ  ادلتوػػشات ادلسػػتقلة )ادلدي ػػة والباديػػة، ا يت ػػاص اجلػػامعي، السػػ ة 

عية، اجل ة( يف اذبػاههم ضلػو الوحػدةس وكيػف ي ػ ف الطػالب الػدوؿ العيبيػة وفقػا  ألفضػلياهتم يف ب ػاا اجلام
 الوحدة اخلليجية. 

من أ ػل الك ػف عػن سػلم التفضػيل الوحػدوي لػدوؿ اخللػيج  ضػم ت اسػتبانة الدراسػة سػؤا    فاضػليا  
مارات العيبية، سلط ة عماف. وطلب من ب  الدوؿ العيبية اخلليجية اخلمسة: السعودية، وطي، البحيين، اال

الطػػالب وضػػ  ويمػػة  فاضػػلية ذلػػرل الػػدوؿ ادليغوبػػة وفقػػا  إ  متواليػػة عدديػػة  بػػدأ بػػاليوم واحػػد ألكثيهػػا أعليػػة 
وبػػػاليوم سػػػتة ألولهػػػا أعليػػػة. ووػػػد مت   فييػػػ  نتػػػااج الدراسػػػة ادلتعلقػػػة رػػػرل ادلفاضػػػلة الوحدويػػػة يف اجلػػػدوؿ روػػػم 

(92 .) 
ا(00)لدجرل ا

اجوهوواأ رلدالد  نمالديةرلطما فيادل الدخت  الد رو اةتبالدثفو  اللدلديطووالديةرلطمتل
  ا ضلياؼ ادلعياري  ادلتوس  التكيارت  نص الب د 
 9,43920 2,4992 442 السعودية  9
 9,04202 2,1312 442 االمارات العيبية ادلتحدة  0
 9,02120 2,2149 440 البحيين  2
 9,90492 0,4203 440 وطي  4
 9,92042 0,9235 440 سلط ة عماف  1

( أف السػػعودية  ت ػػدر سػػلم  فضػػيل الطػػالب الوحػػدوي حيػػث بلػػ  متوسػػطها 92) يتضػػ  مػػن اجلػػدوؿ
 . 0,9، وأيشا سلط ة عماف 0,4، فقطي 0,4ف البحيين  2,1يليها االمارات العيبية ادلتحدة  2,4

افيػا  كمػا أهنػا سبثػل األرض ادلقدسػة ومػوطن ال بػوة فيهػا وؽلكن  فسش ذلك أف السعودية هػي األوػيب  وي 
ويضػػاؼ إ  ذلػػك أف القبااػػل  ،ادلدي ػػة ادل ػػورة ومكػػة ادلكيمػػة، وهػػي   ػػكل الكتلػػة العيبيػػة األكػػ  يف ادل طقػػة

العيبيػة يف الكويػت  و ػد ذلػا امتػػدادات كبػشة يف السػعودية، وهػرا يفسػي كػػوف السػعودية  ػأا يف أعلػو سػػلم 
ال باب أفياد العي ة. أما سلط ة عماف فهي ادلكاف األبعد  ويافيػا  وهػرا أحػد عوامػل التفسػش  التفضيل ع د

 لكوهنا  اات يف أدىن سلم التفضيالت الوحدوية. 
و ػػود فػػيوؽ دالػػة إح ػػاايا  يف سػػلم التفضػػيل بػػ   (T-Testلقػػد بي ػػت ا يتبػػارات االح ػػااية التاايػػة )

اجلػدوؿ  ينبُػأ ل الك ف عن طبيعة هرا التبػاين  البدو واحلضي ومن الطالب وفقا  إ  متوش اجل ة ومتوش
(99 .) 

ا
ا
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ا(00)لدجرل ا
ةتبالدثفو  اللدلديطووالديةرلطمال لوًاإدىاأثغ رالدجنسااتجوهوواأ رلدالد  نمالديةرلطما فيادل الدخت  الد رو ال

الأثغ را)لدبرلاللدفور(
 ي يب 
احضيابدو إناث ذكور الدولة عاـ

 مي بة متوس  مي بة متوس  مي بة متوس  مي بة متوس 
 2 2,9239 9 4,2923 9 2,5122 9 2,2202 السعودية  9
 9 2,2525 0 2,4524 0 2,3020 0 2,4222 إمارات عيبية  0
 0 2,1222 2 0,3423 2 0,5504 2 2,9204 البحيين 2
 1 0,20021 4 0,1195 4 0,2432 4 0,2243 وطي  4
 4 0,2505 1 9,5944 1 9,5504 1 0,0022 سلط ة عماف 1

(  بػاين كبػػش يف متوسػطات الػػركور واالنػاث ولكػػن هػرا التبػػاين الكبػػش   99ويتضػ  مػػن اجلػدوؿ روػػم )
 ،يؤدي إ  الت اوع م  الت  يف العاـ لسلم األفضلية ، ولكن هرا األمي سلتلػف سبامػا  فيمػا يتعلػق باحلضػي

بعد أف كانت األو  يف الت ػ يف العػاـ. وهػرا يػدؿ علػو ايتالفػات  يا عت السعودية إ  ادلي بة الثالثة  إذ
  وهيية  فيضها ردبا معايش ثقافية وا تماعية  تعلق بطبيعة التكوين الثقايف للطالب احلضي. 

 إىل ةًغريات ادلسًؼؾة يف تطؾعات الطالب الوحمووة: تأثري  -11-8-1

ة  ف يلية دلواوف الطالب من ال ي  الوحدوية كػل عمل ا يف اجلانب األوؿ من التحليل علو  قدًن وياا
م هػػا علػػو حػػدة. وؽلك  ػػا يف هػػرا ادلقطػػ  أف نعػػاًف ال اعػػة الوحدويػػة علػػو ضلػػو كلػػي و تمثػػل هػػرل ال اعػػة يف 

  ادلعطيػػات االح ػػااية صبػػلوحػػدة أيػػا كػػاف شػػكلها م طلقػػ  مػػن االصبػػاع الكلػػي  ذباهػػات الطػػالب ضلػػو ا
سابقة للوحدة حيث ي كل ذلك ما ؽلكن  سميته باحلة الوحػدوي العػاـ  ذباهات الطالب ضلو ال ي  ال

أي ميوؿ الطالب ضلو الوحدة يف أية صيوة كانت عيبية أو يليجية. و عتمد معاجلت ا يف هرا ادلستو  علو 
ربويػػل ادلعطيػػات االح ػػااية إ  معطيػػات كميػػة لكػػل ب ػػد مػػن ب ػػود الدراسػػة ومػػن ف صبعهػػا يف نسػػق واحػػد 

 ربت ب د ا ذبال الوحدوي العاـ الري ي مل سلتلف فالتو هات الوحدوية. ومعاجلتها 
وؽلكن القوؿ بعبارة أيي  بأن ػا سػ قدـ عػ  هػرل اليؤيػة االصباليػة   ػورا  شػامال   ذباهػات الطػالب ضلػو 

ات ادلستقلة إ  متوش ـ   ورا  إصباليا  لتأثش سلتلف الوحدة االصبالية اخلليجية والعيبية يف نبضة واحدة وس قد
 يف مواوف الطالب ب كل عاـ من الوحدة. 

ومن أ ل البداية ؽلكن أف نقدـ صورة كمية  ذباهات الوحدة ب ورة عامة لل ي  األربعة اليت طيح اها 
 (. 90مي بة وفق نسق أعلية متوسطاهتا وشدهتا يف اجلدوؿ )

ا(09)لدجرل ا
الطمتجوهوواأ رلدالد  نما فيالدص غالديةرةتباأثيةاووال

 شدة ا ذبال عدد ال قاط ادلتوس  نص الب د 
 6 42.4 0159,22 1,9402 أسبي أف  تحقق الوحدة اخلليجية 0
 41.56 0132,22 1,9102 أسبي أف  تحقق الوحدة العيبية 2
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ل ضلػػو بلوػػت شػػدة ا ذبػػا إذ ،( أف الوحػػدة اخلليجيػػة  تقػػدـ علػػو الوحػػدة العيبيػػة90يتضػػ  مػػن اجلػػدوؿ )
 . 41,56تواس  أا الوحدة العيبية  وعلو ال 42,46هرل الوحدة 

توػػشات ادلسػػتقلة يف اذبػػال الطػػالب العػػاـ ضلػػو الوحػػدة  ي ػػب علي ػػا إ ػػياا دلا مػػن أ ػػل الك ػػف عػػن  ػػأثش
متوػشات الث اايػة احلػدين )اجلػ ة، البػدو لل (T-Test)نوع  من ا يتبارات حيػث اعتمػد ا يتبػار التػااي 

كادؽلي: علـو إنسانية وعلـو  طبيقية( ومن ف اعتمد ايتبار ربليل التبيػاين الث ػااي واحلضي، ا يت اص األ
( 92ووػد بػين اجلػدوؿ روػم )البسػي  إ  متوػشات ادلسػتقلة متعػددة األبعػاد )احملافاػات الكليػات العلميػة (. 

ؽلي ومتوش البػداوة وُضمن ادلعطيات االح ااية لاليتبار التااي ادلتعلق دبتوشات اجل ة وا يت اص األكاد
 واحلضارة. 

ا(03)لدجرل ا
 للخثبورالدثوئ التجوهوواأ رلدالد  نما فيالديةر اوصير اعوأم

 الد لة االح ااية ((Sig, 2-tailed در ات احليية القيمة التااية ويمة )ت( إ  متوش
 غش دالة  934 452 9,229 اجل ة 

 دالة  222 449 4,222 متوش البدو واحلضي 
ا يت ػػػػػػػػاص العلمػػػػػػػػي 

 دالة  225 453 0,221 ))إنسانية و طبيقية 

( غياب الفيوؽ االح ااية بػ  اذباهػات الطػالب ضلػو الوحػدة وفقػا  إ  متوػش 92) ؿويتض  من اجلدو 
اجل ة. وعلو يػالؼ ذلػك صلػد فيووػا  دالػة إح ػاايا  يف متوػش )البػدو واحلضػي( حيػث بلوػت القيمػة التاايػة 

ومػن أ ػل  فسػش كمػا هػو مبػ  يف اجلػدوؿ.   222يف مستو  د لػة  بلػ . بادلطلق أي وهي دالة  4,222
هرا ا يتالؼ واذباهه مت  حساب ادلتوسطات العامة  ذباهات الطالب ضلو الوحدة و ب  أف هرل الفيوؽ 

امة اجلوهيية ل اٌف اذبال وحدوي أك  لد  الطالب البدو حيث بل  متوس  اذباههم ضلو الوحدة ب ورة ع
لد  الطالب احلضي. وهرا يعين أف الطالب البدو أكثي ميال  إ   95,4240مقابل متوس   09,1434

 الوحدة من الطالب احلضي. 
ووػػد بي ػػت ادلتوسػػطات االح ػػااية إ  متوػػش ا يت ػػاص األكػػادؽلي )علػػـو  طبيقيػػة وعلػػـو إنسػػانية( أف 

الب العلـو االنسانية بادلقارنة مػ  طػالب العلػـو الفيوؽ االح ااية  عود ل اٌف اذبال وحدوي أك  لد  ط
 لطالب العلـو التطبيقية.  02,9539مقابل  09,2224التطبيقية: بل  متوس  العلـو االنسانية 

وعلو اليغم من غياب الفيوؽ االح ااية ب  اجل س  فإف البيانات  دؿ علو اذبال وحدوي أك  لد  
 لد  الركور.  09,2225مقابل  02,1129االناث  االناث م ه لد  الركور وود بل  متوس 

( ادلتضمن ل تااج ايتبػار 94وفيما يتعلق دبتوش احملافاة والكلية والس وات اجلامعية مت ب اا اجلدوؿ روم )
( للك ف عن الفيوؽ االح ااية ب  اذباهات الطالب الوحدوية وفقا  ذلرل إ  ANOVAربليل التباين )

 متوشات.
ا
ا



 ..........د. وطفةالتطمعات الوحدوية لدى طالب جامعة الكويت .......................................................
 
 

 53 

ا(09لدجرل ا)
(التجوهوواأ رلدالد  نما فيالديةر الدخت ج مال لوًاإدىاأثغ رلوالددت ماللدمفو كماANOVAتفت  الدثبوطنا)

 للدلنيلوالدجوأ  م

رلموع  اذبال التباين 
 ادليبعات

در ات 
 احليية

متوس  
الد لة  Fويمة  ادليبعات

 االح ااية
 222، 1,912 42,940 1 422,599 ب  اجملموعات متوش احملافاات

   92,394 459 4022,214 دايل اجملموعات 
 299 2,291 12,545 4 003,354 ب  اجملموعات متوش الكليات

   93,942 454 4442,242 دايل اجملموعات 
 212، 9,252 94,592 2 12,305 ب  اجملموعات متوش الس وات اجلامعية

   93,042 452 4412,291 دايل اجملموعات 
( و ود فيوؽ دالة إح اايا  ب  التطلعات الوحدوية لد  أفياد العي ة وفقا  94اجلدوؿ ) يتب  من يالؿ

بلوػػت القيمػػة الفاايػػة حػػد التبػػاين للد لػػة االح ػػااية كمػػا هػػو  إذ ،إ  متوػػشي الكليػػات العلميػػة واحملافاػػات
ي ػة وفقػا  إ  متوػش مب  يف اجلدوؿ وعلػو يػالؼ ذلػك يتبػ  عػدـ و ػود فػيوؽ دالػة إح ػاايا  بػ  أفػياد الع

 الس وات اجلامعية. 
 :تػسري الًياون بني احملافظات -11-9

 وؿومػػػن أ ػػػل  فسػػػش د لػػػة التبػػػاين االح ػػػااي بػػػ  أفػػػياد العي ػػػة وفقػػػا  إ  متوػػػش احملافاػػػة مت ب ػػػاا اجلػػػد 
 اة. يتضمن ادلتوسطات االح ااية لالذباهات الوحدوية ع د الطالب وفقا  إ  متوش احملاف إذ ،(91)

ا(05)لدجرل ا
اتجوهوواأ رلدالد  نما فيالديةر ال لوًاإدىاأثغ رالدمفو كملأثيةطاا

 6شدة ا ذبال  عدد ال قاط ادلتوس  العي ة-ف احملافاة 
 54,02 9140 00,22 32 الفيوانية  9
 52,22 9541 09,29 52 حوس  0
 42,52 9425 02,41 25 العاصمة  0
 41,33 0235 02,14 929 األضبدي  4
 40,51 9559 95,59 922 اجلهياا  1
 40,21 9205 95,42 23 مبارؾ الكبش  2
 42,52 92221 02,41 453 اجملموع  

( ويتضػػ  مػػن يػػالؿ 91مت  ي يػب احملافاػػات يف سػػلم   ػػازس وفقػػا  إ  متوسػػطاهتا احلسػػابية يف اجلػػدوؿ )
كبػػش حيػػث بلوػػت شػػدة الفيوانيػػة ومبػػارؾ ال ادلقارنػػة و ػػود فػػيوؽ كبػػشة بػػ  رأس السػػلم وواعد ػػه أي مػػا بػػ 

لكبػش حيػث بلوػت شػدة ا ذبػال لطالب الفيوانية مقابل نسبة أول بكثش لطالب مبارؾ ا 54,026ا ذبال 
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. وؽلكن ادلالحاة ع  اجلدوؿ بأف احملافاات اليت وصف اها باحملافاػات األكثػي حداثػة وهػي حػوس 42,56
علػػػو مػػػن السػػػلم وأف احملافاػػػات األوػػػل مدنيػػػة وحداثػػػة وهػػػي اجلهػػػياا والعاصػػػمة والفيوانيػػػة ربتػػػل ال  ػػػف األ

واألضبػػػدي ومبػػػارؾ الكبػػػش وػػػد احتلػػػت واعػػػدة السػػػلم وأدنػػػال. وهػػػرا يعػػػين أف ا ذبػػػال العػػػاـ للوحػػػدة )عيبيػػػة 
 يليجية( هو أك  يف احملافاات ادلدنية وأول يف احملافاات األول سبدنا  وحداثة. 

 ؽؾقات اجلاةعقة: تػسري الًياون بني ال -11-11

اجلػدوؿ  ين( بُػ91)من أ ػل  فسػش الفػيوؽ االح ػااية وفقػا  إ  ا يتبػار الفػااي ادلعلػن ع ػه يف اجلػدوؿ 
 ( الري يستعيض ادلتوسطات وشدة ا ذبال ضلو الوحدة. 92)

ا(06)الدجرل 
اتجوهوواأ رلدالد  نما فيالديةر ال لوًاإدىاأثغ رالددت ملأثيةطا

 6شدة ا ذبال  عدد ال قاط ادلتوس  العي ة-ف احملافاة 
 52,46 342 00,40 22 ال ييعة  9
 44,226 1241 09,02 014 الرتبية  0
 44,446 9102 02,02 31 طب وه دسة  2
 42,426 9043 02,99 20 العلـو  4
 42,036 9455 95,54 31 اآلداب  1
 42,326 92259 02,40 455 اجملموع  

اجلػدوؿ الػري  ضػمن   ػ يفا للكليػات وفقػا  إ  متوسػ  كػل م هػا يتبػ  أف  ومن مقارنة ادلتوسطات يف 
كلييت ال ييعة والرتبية  ت دراف السلم من حيث األعلية وال دة وبادلقابل فإف كلييت الطب واذل دسة والعلـو 

يجيػػػة  توسػػطاف السػػلم بي مػػػا ربتػػل كليػػة اآلداب ادلي بػػػة الػػدنيا يف سػػػلم التطلعػػات ضلػػو الوحػػػدة ال ػػاملة )يل
عيبيػػػة(. ويعػػػين أف الفػػػيوؽ االح ػػػااية ؽلكػػػن أف  فسػػػي عمليػػػا  يف  بػػػاين متوسػػػطات الطػػػالب مػػػا بػػػ  كليػػػيت 

لد  طالب كلية  42,03لطالب ال ييعة إ   52,46ال ييعة واآلداب حيث  تباين شدة التطلعات من 
وحػدوي أكػ  لػد  طػالب  اآلداب. وهرا يعين أف الفيوؽ ب  اآلداب وال ييعة فيووا   وهييػة ل ػاٌف اذبػال

 الكلية األيشة. 
 الـًائج ورؤوة إمجالقة:  -12

لقد بي ت دراست ا احلالية و ػود اذباهػات وحدويػة إغلابيػة كبػشة ضلػو الوحػدة بأشػكاذلا ادلختلفػة اخلليجيػة 
، ويف التفاصػػػيل   ػػػدرت 42.46والعيبيػػة. لقػػػد بلوػػت شػػػدة ا ذبػػال العػػػاـ ضلػػػو الوحػػدة )عيبيػػػة ويليجيػػة( 

 . ((90) الوحدة العيبية  )اناي اجلدوؿحدة اخلليجية نسق األم يات الوحدوية  لتها الو 
الفاربػػة  وػػيأواوهػػرل ال تيجػػة الوحدويػػة  تعػػارض مػػ  الت ػػورات الفكييػػة لكثػػش مػػن ادلفكػػيين العػػيب الػػرين 

 االهنيار ربت  أثش الايوؼ واألحداث دوا أهنا آيلة إ  السقوط و ػػػػػػػػػػػػػػػوحدوية فأكػػػػػػػػات الػػػػػػػعلو نعش التطلع
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 وادلستجدات السياسية وا وت ادية احلادثة يف ادل طقة. 
و   كتمل هرل ال ورة إ  بيؤية زم ية لت امي ادل اعي القومية والوحدويػة ع ػد الطػالب. والسػؤاؿ الػري 

أـ أهنػػا سبيػػل إ  الرتا ػػ   ؽلكػػن طيحػػه يف هػػرا ادلقػػاـ هػػو هػػل  أيػػر هػػرل التطلعػػات الوحدويػػة طابعػػا  مت اميػػا  
وا ضلسػػػارس ومػػػن أ ػػػل اال ابػػػة عػػػن هػػػرا السػػػؤاؿ احليػػػوي يرت ػػػب علي ػػػا أف نقػػػارف بػػػ  اذباهػػػات الطػػػالب 
اجلػػامعي  يف  امعػػة الكويػػت بػػ  مػػيحلت  سلتلفتػػ ، حيػػث وم ػػا بػػإ ياا دراسػػة ميدانيػػة حػػوؿ التطلعػػات 

، ووػػد أ ييػػت هػػرل 0222-9555راسػػي الوحدويػػة لػػد  عي ػػة مػػن طػػالب  امعػػة الكويػػت يف العػػاـ الد
الدراسة حي ها للك ف عػن اذباهػات الوحػدة العيبيػة بعػد مضػي حػواس عقػد مػن الػامن علػو الوػاو العياوػي 

(. وود بي ت دراسػت ا حي هػا أف ادل ػاعي القوميػة لػد  طػالب  امعػة الكويػت مػا 0229للكويت )وطفة، 
ضػػعية التطلعػػات الوحدويػػة بعػػد مضػػي ويابػػة عقػػد مػػن زالػػت خبػػش. واآلف ؽلكػػن أف نلقػػي ناػػية مقارنػػة علػػو و 

الػػػامن علػػػو الدراسػػػة األو  أي وفقػػػا  إ  دراسػػػت ا احلاليػػػة حيػػػث شػػػهدت هػػػرل ادليحلػػػة سػػػقوط بوػػػداد ربػػػت 
 . 0222مطارؽ ا حتالؿ األمييكي ال يطاين يف عاـ 

( حيػث  ػتم 93دلقػارف )ومن أ ل  قدًن صورة لتطور ادل اعي القومية ب  ادلػيحلت  وم ػا بب ػاا اجلػدوؿ ا
 ادلقارنة ب  التطلعات الوحدوية لطالب  امعة الكويت ب  الفرت   الام يت . 

ا(07)الدجرل 
ا فيالدص غالديةرلطماأواو نالد وأ نااأ رلدالد  نماالرل األورنادشر التجوهوو

ا9008/9009-0999/9000لدررلة  نا

يف العاـ  شدة ا ذبال ضلو الوحدة نص الب دا
 9555/0222 اسيالدر 

يف العاـ  شدة ا ذبال ضلو الوحدة
 0225/0292 الدراسي

 42,46 446 أسبي أف  تحقق الوحدة اخلليجية 0
 41,56 426 أسبي أف  تحقق الوحدة العيبية 2

فيمػػا  0225و  0222يبػػ  اجلػػدوؿ ادلقػػارف أف التطلعػػات الوحدويػػة متقاربػػة يف شػػدهتا مػػا بػػ  عػػامي 
 ليجية والوحدة العيبية. يتعلق بالوحدة اخل

ومهما يكن األمي فإف ه اؾ استميارا  كبشا  يف ظلو التطلعات الوحدوية واحملافاة عليها من أي نوع كانت 
فه اؾ اذباهات وحدوية كبشة ع د الطالب اجلامعي  مستمية ومت امية ع  الاماف، ويتض  ع  ادلماحكات 

 ل التطلعات الوحدوية اخلليجية والعيبية يف نسق واحد. االح ااية ادلختلفة يف هرل الدراسة  كام
إ  متوشات ادلستقلة  ب  الدراستاف أف طالب الكليات العلمية أول  و ها  ضلو الوحدة يف ويف مستو  

أي صيوة كانت بادلقارنة م  طالب كلييت الرتبية وال ييعة حيث  ب  الدراستاف و ود فيوؽ  وهييػة )دالػة 
التطلعات الوحدويػة ذلػا   اجملمػوعت  األكػادؽليت  مػن الطػالب ل ػاٌف الطػالب و سػيما يف  إح اايا ( ب 

 الكليات االنسانية. 
ويف اخلتػػاـ ؽلكػػن القػػوؿ بػػأف ادلطلػػب الوحػػدوي أصػػب  ضػػيوريا  وحيويػػا  متأصػػال  يف م ػػاعي الطػػالب ويف 

 إ  متوشات يا  م  الايوؼ واألحداث و ي  درغلو اعاهتم الفكيية وال فسية، ويبدو ل ا أف هرا ادلطلب يرتس
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 العادلية اليت  دف  ادل اعي إ  ادلايد من ا ستقيار والت امي يف ادلطلب الوحدوي مهما كاف نوعه. 
لقػػد أعلػػن طالب ػػا مطلبػػا  سياسػػيا  للوحػػدة وهػػو مطلػػب كمػػا يبػػدو ل ػػا ميتافيايئػػا    ؽلكػػن ربقيقػػه أو حػػ  

ب الوحػدة العيبيػة وػد يبػدو م ػيوعا  اليػـو إ  أف الاػيوؼ التارؼليػة  علتػه التفكش به عقالنيا ، ومػ  أف مطلػ
أشبه بادلستحيل. ورغم ا ستحالة الواوعية للوحدة العيبية فإف اذباهات الطالب ضلو الوحد    عبش مكثف 

 عبػشا  عػن هػرل  عن حلم كبش ذباوزل ردبا الواو  ادلأساوي لألوضاع العيبية. وؽلك  ا يف ال هاية أف نيدد القػوؿ
، وطػػػن  ت ػػػوؽ ا نف ػػػاؿا سػػتحالة بػػػأف الػػػوطن "وطػػن  تحػػػيؽ شػػػعوبه إ  الوحػػدة ولكػػػن أنامتػػػه  كػػيس 

(. 9550شػػعوبه إ  الدؽلقياطيػػة ولكػػن أنامتػػه  كػػيس ا سػػتبداد ")ادلعهػػد العػػييب للتخطػػي  يف الكويػػت، 
يب دويػالت وأشلػػا  وشػعوبا  مسػػلوبة والوحػدة العيبيػػة كمػا  بػػدو اليػـو أمػػي يػارج م طػػق الواوػ  الػػري  عػل العػػ

لقد م هوبة ويبقو التفكش فيها يف الوحدة حلم واوعي شلكن أف يأير صورة ارباد فيدراس أو  ضامن عييب. 
أذلبػػت احلػػيب االييانيػػة العياويػػة ادل ػػاعي القوميػػة اخلليجيػػة يف التسػػعي ات، ووػػد  يا عػػت هػػرل ادل ػػاعي علػػو 

، ف عػػاودت ال ػػعود بعػػد سػػقوط بوػػداد حيػػث كػػاف سػػقوطها  عبػػشا  عػػن الفػػور بعػػد الوػػاو العياوػػي للكويػػت
سػػقوط رمػػاي للحضػػارة العيبيػػة القدؽلػػة. نعػػم لقػػد سػػق  صػػداـ وسػػقطت معػػه ميحلػػة مػػن مياحػػل ا سػػتبداد 
السياسي ولكن سقوط بوداد كاف مؤدلا  وزلانا  ومأساويا  بأبعادل التارؼلية واالنسانية. فأحااف ال عب العياوي 

الػػري عانػػال أسػػق  م ػػاعي األسػػو والوضػػب واحلسػػية يف الكويػػت وعػػاد ال ػػاس إ  طبيعػػتهم فعػػادت والػػرؿ 
م ػػاعيهم القوميػػة إ  سػػاحة الػػوعي مػػن  ديػػد بقػػوة كمػػا  بػػدي الووػػاا  وكمػػا  علػػن الدراسػػات ا  تماعيػػة 

 اجلارية. 
ه احليوية ب  طالب اجلامعة  وؽلك  ا أف نقوؿ يف ال هاية بأف األمل يف الوحدة العيبية ما زاؿ ؽلتلك طاوت 

كمػػا هػػو احلػػاؿ بػػ  سلتلػػف ال ػػياا  ا  تماعيػػة يف العػػػاً العػػييب. كمػػا ؽلكػػن القػػوؿ بػػأف طػػالب اجلامعػػػة 
يػػدركوف ال ػػػعوبات والتحػػديات الػػػيت  وا ػػه هػػػرا ادلطلػػب التػػػارؼلي، ويعلػػق اليػػػـو هػػؤ ا الطػػػالب األمػػػل يف 

لكيػاف عػييب موحػد أكثػي حضػورا  ووػوة. فاليؤيػة إ  الوحػدة  ربقيق اربادات فيدرالية  ااية سبهد يف ادلستقبل
العيبية  كتسب م  دورة الامن رني ا  واوعيا  و تخلو  درغليا  عن إيقاعاهتا اليومانتيكية والعاطفية يف اذبال ب اا 
  ػػور وحػػدوي يقػػـو علػػو معػػايش ومقتضػػيات ادل ػػاٌف ومطالػػب احليػػاة ا وت ػػادية يف ع ػػي العودلػػة وادليػػديا 
وا   اؿ وال ػيكات ادلتعػددة اجل سػية. فال ػعوب العيبيػة  ػدرؾ اليػـو أكثػي مػن أي ووػت مضػو أف الوحػدة 
العيبيػػة ليسػػت مرتاسػػا للقػػوة وادل عػػة فحسػػب بػػل هػػي كيػػاف يتجػػدد يف ودر ػػه علػػو موا هػػة اذليم ػػة والتسػػل  

 ووض  األمة العيبية يف مسار ادلوا هة احلضارية ادلأمولة. 



 ..........د. وطفةالتطمعات الوحدوية لدى طالب جامعة الكويت .......................................................
 
 

 44 

 ادلراجع

 العربقة: ادلراجع

يف كامل لػوية مليكػه، وػيااات يف علػم التطلعات ال فسية لل باب ضلو ميكا ادليأة، (. 9521ف  .) -
 ال فة ا  تماعي، يف البالد العيبية. القاهية: دار القومية للطباعة وال  ي، القاهية. 

 (، ديسم . 25، )حدةالو (. البي ا عتقادية يف الره ية ال بابية ادلثقفة، 9543ابياهيم، ناار. ) -
 (، نوفم .99، )إبداع(. ادل يوع القومي وإشكالية الدولة القطيية. 9554بيواوي، أضبد. ) -
ديسػم ، مووػ   24. م ييوف: ضلن لس ا عيبا، والعيبية ليسػت لوت ػا األـ(. 0223بلوييب، سعيد. ) -

 http: //www.doroob.com/?p=23717دروب االليكرتوين، 
 .دااػػػية الرتبيػػػة التطلعػػػات وطيااػػػق  كوي هػػػا و عػػػديلها يف التعلػػػيم ادلدرسػػػي(. 9542) بلقػػػية، أضبػػػد .

والتعليمػػػػ األونػػػيوا/ اليونيسػػػكو، وسػػػم  يبيػػػة ادلعلمػػػ  والتعلػػػيم العػػػاس، معهػػػد الرتبيػػػة، وكالػػػة الوػػػوث الدوليػػػة، 
 عماف، كانوف الثاين، ي ايي. 

 ( .مووف األوساط العمالية9550احل اشي، عبد اللطيف .)  .ادلستقبل العييبيف  ونة من الوحدة،  
 (، حايياف)يونيو(.922، )91
  زلمػػد نبيػػل نوفػػل  .م ػػاهج البحػػث يف الرتبيػػة وعلػػم الػػ فة(. 9552ديوبولػػد، ؼ. ) وديلػػ ، فػػاف(

 وآييوف: مرت م(، القاهية: مكتبة األصللو م يية. 
 ( .9542ديػػػػ كن، ميت ػػػػيل .)بػػػػػشوت: دار )إحسػػػػاف احلسػػػػن: مػػػػرت م( .معجػػػػم علػػػػم ا  تمػػػػػاع ،

 الطليعة. 
 ( .9532را  ، أضبد عات .)القاهية: ادلكتب ادل يي احلديث.  .أصوؿ علم ال فة 
 ( .العيب يف القيف احلادي والع ػيين:  يبيػة 9554رضا، زلمد  واد .) ماضػوية وربػديات غػش وابلػة
 (، نيساف /إبييل.022) 01، ادلستقبل العييب .للت بؤ
 ( .9550زايد احلارثي .)دة: دار الف وف للطباعة وال  ي.ا ا ستفتااات ووياس ا ذباهاتب ا  . 
 ( .9530زهياف، حامد عبد السالـ .)(عاً الكتب: )(، القاهية2)ط .علم ال فة ا  تماعي . 
 ( .9549سػػػعد الػػػدين إبػػػياهيم .)ميكػػػا  :. بػػػشوتاذباهػػػات الػػػيأي العػػػاـ العػػػييب ضلػػػو مسػػػألة الوحػػػدة

 دراسات الوحدة العيبية.
 (. اذباهػػػات طلبػػػة  امعػػػة االمػػػارات العيبيػػػة ادلتحػػػدة 9559العيسػػػو،  ػػػالف. )و  ويدي، صبػػػاؿالسػػػ

 (. 4()2،)95 امعة الكويت، رللة العلـو ا  تماعية، حوؿ أزمة اخلليج. 
 بشوت: دار الساوي. وداع العيوبة (.9555) .صاغية، حاـز . 
 ( .اذباهػػات الت  ػػئة السياسػػية وا 9542ظػػاهي، أضبػػد صبػػاؿ .)راسػػة  تماعيػػة يف اجملتمػػ  األردين: د

 (. 2، )94، رللة العلـو ا  تماعية .ميدانية دل امة  اؿ األردف
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 ( .ال ػػباب العػػييب مالمػػ  يطػػشة يف شخ ػػيته. 9523عاوػػل، فػػايي .)19(، 45. )رللػػة العػػييب- 
11 . 
 ( .9551العساؼ، صاٌف .)عبيكاف.اليياض: مكتبة ال .ادلديل إ  البحث يف العلـو السلوكية 
 ( .0225غ دور، صبحي غ دور .) شباط/ ف ايي.  02. أيبار ال يؽ، إ  متوشات القادـو العيوبة 
 ( .ابياهيم ، (. اذباهات طالب ادليحلة الثانوية )ال ػف اليابػ  الثػانوي( يف دولػة الكويػت 9552كـي

،  4، اجمللػة الرتبويػةلكويػت. ضلو مفاهيم التعاوف اخلليجي، الوحػدة العيبيػة والتضػامن ا سػالمي بعػد ربييػي ا
(02.) 

 ( .التطلعات السياسية لطلبػة 0221ادل ابقة، أم  عواد  والعيسو،  الف يوسف وغيايبة، مازف .)
 (.994، )29، رللة دراسات اخلليج واجلايية العيبية .ت امعة الكوي

  (. الكارثة 9550يين. )ادلعهد العييب للتخطي  يف الكويت، وثيقة  عليم األمة العيبية يف القيف الع
 94واألمل، التقييي التلخي ي دل يوع مستقبل التعليم يف الوطن العييب. ربييي سعد الدين ابياهيم، القاهية، 

 إبييل /نيساف. 22
 ( .ادل ػػػػكل الرتبػػػػوي والثػػػػورة ال ػػػػامتة. 9552ال قيػػػػب، يلػػػػدوف حسػػػػن .) اجلمعيػػػػة الكويتيػػػػة لتقػػػػدـ

 .(، يوليو/حايياف95، )الطفولة العيبية
 ( .التو هات ا9552ودي ، سليماف ميخاايل .)ادلسػتقبل العػييب .لسياسية لد  ال ػباب التونسػي. 
91(،925.) 
 ( .9551وطفة، علي أسعد .)ا رباد. دم ق.  .ال باب ويم واذباهات ومواوف 
 ( .9553وطفػػػة، علػػػي أسػػػعد .) السياسػػػات الرتبويػػػة يف الػػػوطن العػػػييب: شػػػعارات ووميػػػة وشلارسػػػات
 (.5) .كي العييب ادلعاصيالف .وطيية
 ( .األبعػػاد القوميػػة وا  تماعيػػة للطموحػػات السيا0222وطفػػة، علػػي أسػػعد .) سػػية ع ػػد عي ػػة مػػن

 ، ، أكتوبي /ديسم .05، رللة عاً الفكي الكويتية .طالب  امعة دم ق
 ( .ب ية الوعي الوحدوي واذباها 0229وطفة، علي أسعد .)ه: دراسة حالة طالب  امعة الكويت. 

 (، ف ايي.042، )دلستقبل العييبا
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