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عمللخص :هدفت الدزاست إلى معسفت مدي جأجير العىامل املؤجسة على كيم املىاطىت (وعيا وممازست) لدي طلبت املسحلت الثاهىٍت بمحافظت
عمسان مً وجهت هظسهم .ولتحليم هرا الهدف استخدم الباحث املىهج الىصفي .وكد جكىن مجتمع البحث في هره الدزاست مً ()9308
ً
ً
طالبا وطالبت مً طلبت املسحلت الثاهىٍت (الثالث الثاهىي) ،وكاهت العيىت ( )978طالبا وطالبت ،جم اختيازهم بالطسٍلت العشىائيت الطبليت،
وجم بئجساء التحليل إلاحصائي للبياهاث بىاسطت ()SPSS؛ وكد كشفت هتائج الدزاست ما ًلي1 :ـ أن مدي جأجير العىامل على كيم املىاطىت،
كان عىد مستىي الفئت (متىسطت) لجميع العىامل بشكل عام ،وبمتىسط ( )0.93في جاهبي الىعي واملمازست3 .ـ جاءث (عىامل التدًً) في
ً
الترجيب ألاول بمتىسط ( ) 9.09في جأجيرها على كيم املىاطىت ،وجاهيا (العىامل التربىٍت) بمتىسط ( ،)0.70وكالهما في الفئت (عاليت)؛ وجاءث
(العىامل الاجتماعيت) بمتىسط ( )0.91و(العىامل الاكتصادًت) بمتىسط ( ،)0.33و(العىامل السياسيت) بمتىسط ( )3.89في الترجيب
الثالث والسابع والخامس على التىالي ،وكلها في الفئت (متىسطت) ،وجاءث في ألاخير (عىامل الاجصال وإلاعالم) بمتىسط ( )3.92وفي الفئت
ً
ً
(متىسطت) أًضا .وجدث فسوق دالت إحصائيا في جأجير العىامل الاكتصادًت وعىامل الاجصال وإلاعالم على كيم املىاطىت ملتغير الجيس
ً
لصالح إلاهاث في جاهبي الىعي واملمازست ،وجدث فسوق دالت إحصائيا في جأجير عىامل التدًً على كيم املىاطىت في جاهبي الىعي واملمازست
ً
حسب متغير التخصص لصالح اللسم العلمي ،ولعىامل الاجصال وإلاعالم في جاهب الىعي لصالح اللسم العلمي أًضا ،وجدث فسوق
ً
دالت إحصائيا في جأجير عىامل التدًً على كيم املىاطىت ملتغير الحالت الحضسٍت لصالح السٍف في جاهب الىعي ،في حين ال جىجد فسوق دالت
ً
إحصائيا في جأجير بليت العىامل على كيم املىاطىت حسب متغير الجيس في جاهبي الىعي واملمازستً .ىص ي الباحث بضسوزة إلافادة مً
َّ
اللائمت املحكمت لليم املىاطىت والعىامل املؤجسة عليها في وضع جصىز للتربيت على كيم املىاطىت ،بحيث ًتىافس له ملىماث الضبط العلمي
بما ٌساعد على جحدًد ما ًىاسب كل صف دزاس ي ،وما ًجب أن ًتعلمه الطلبت في مسحلت دزاسيت معيىت .وٍىص ي بضسوزة اهتمام
املؤسساث التربىٍت ،وألاحزاب السياسيت ،ومىظماث املجتمع املدوي بتىميت كيم املىاطىت وجسسيخها لدي أفساد املجتمع.
عككلمات عملفباحية :عككلمات عملفباحية :عكعوعمل عملؤثرة .مي عملوعطنة .طلبة عملرحلة عكثانوية .محافظة عمرعن.

The Factors that Effect Citizenship Values of Secondary Students
in Amran Governorate
Abstract: The aim of this study was to identify the factors that effect citizenship values of secondary schools in Amran
governorate (consciously and practically) according to their points of view. For this aim, the researcher used the descriptive
survey method as a research design. The population of the study consists of 8039 students and the sample included 507
students from secondary schools (12th grade) in Amran governorate. They were chosen according to the stratified random
sampling technique. The researcher analyzed 479 questionnaire and neglected 28 because they were not complete. The
researcher analyzed the data by using (SPSS). The findings that have a major impact on citizenship values of students are as
follows: The level of factors that effect citizenship values of secondary students in Amran governorate was a round the
average of 3.42 in consciousness and practice sides. The factors that highly effect citizenship values were (1) religious
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factors (mean= 4.34) and (2) educational factors (3.73) while the moderate factors that impact citizenship values were (1)
social factors (mean = 3.41), (2) economical factors (mean = 3.20) and (3) political factors (mean = 2.98). Finally, the least
impact refers to communication and information (2.86). The results of T-test revealed that there are no significant
differences between factors that effect citizenship values of male and female students. Whereas there are statistical
differences on the effective factors on the values of citizenship. These differences are due to sex (masculine – feminine) on
female in practice of the four values. The researcher recommends that we should get benefit from the list of judgment of
values of citizenship and the effective factors on them when forming educational concepts on citizenship values. So that
there will be a scientific control. This will help in deciding what suits every class and what students can learn in each
educational stage. Political parties and social civil organizations should pay attention for developing values of citizenship.
Their holders should emphasize these values.
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