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Abstract:
The study aimed to reveal the degree of the school’s contribution
to the development of citizenship values among students in the
Sultanate of Oman from the teachers’ point of view and its
relationship to some variables. The researcher prepared a
questionnaire tool to achieve the objectives of the study, which in
its final form consisted of (43) phrases, divided into five areas:
national affiliation, citizenship rights, national identity, duties and
responsibilities, community and political participation. After
verifying its validity and reliability, it was applied to a
sample consisting of (115) senior teachers(male and female), and
from (225) male and female teachers.
The results of the study showed that the degree of the
school’s contribution to the development of citizenship values
among students in the Sultanate of Oman from the teachers’ point
of view came to a medium degree, as the arithmetic mean
reached(3.26). Moreover, the results indicated that there were no
statistically significant differences between the degree of the
school's contribution to the development of students' citizenship
values due to the variable of the type of school and the variable of
the job.
The researcher recommended the necessity of building
educational content related to the principles and values of
citizenship, training teachers to understand what citizenship is,
its dimensions and principles, how to provide it to students, and
urging teachers to adopt citizenship as a thought and practice in
the school.

Key words: School, Citizenship Values, Teachers, Basic Education.

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.16.17
1

Dr. , The Ministry of Education, Sultanate of Oman, Hm.alsaidi@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-6251-3571
Copyright © Published by Rimak Journal, www.rimakjournal.com

Rimar Academy, Fatih, Istanbul, 34093 Turkey
All rights reserved

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

Volume: 4

محيد بن مسلم بن سعيد السعيدي

2

امللخص:
هدفت الدراسة إىل الكشف عن درجة إساهم املدرسة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بسلطنة عمان من وجهة
نظر املعلمني وعالقتها ببعض املتغريات ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث إبعداد أداة االستبانة واليت تكونت
يف صورهتا النهائية من ( )43عبارة ،موزعة على مخسة جماالت هي االنتماء الوطين ،حقوق املواطنة ،اهلوية
الوطنية ،الواجبات واملسئوليات ،املشاركة اجملتمعية والسياسية .وبعد التحقق من صدقها وثباهتا طبقت على عينة
تكونت من ( )115معلم أول ومعلمة أوىل ،ومن ( )225معلماً ومعلمة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة إساهم املدرسة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بسلطنة عمان من وجهة نظر
املعلمني بلغت ( )3.26أي بدرجة متوسطة ،كما أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
درجة إسهام املدرسة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة تعود ملتغري نوع املدرسة ،ومتغري الوظيفة.
وقد أوصى الباحث بضرورة بناء حمتوى تربوي متعلق مببادئ املواطنة وقيمها ،وتدريب املعلمني لفهم ماهية املواطنة
وأبعادها ومبادئها ،وكيفية اكساهبا للطلبة ،وحث املعلمني على تبين املواطنة كفكر وممارسة يف املدرسة.
الكلمات املفتاحية :املدرسة ،قيم املواطنة ،املعلمني ،التعليم األساسي.

املقدمة:
املواطنة من القضااي اليت شغلت العامل لفرتة طويلة من الزمن؛ ويعود اتريخ االهتمام هبا لعهد اإلغريق والرومان ،وذلك
تطورا يف مفهوم املواطنة ،وقيمها ،إذ
الرتباطها ابلتنمية البشرية واإلنسانية ،ومع مرور الزمن كان ذلك االهتمام أيخذ ابعاد أكثر ً
تتجسد املواطنة يف العالقة والصلة القائمة بني الفرد واملكان اليت ينتمي إليها.
وحتتل املواطنة مكانة مهمة يف العملية الرتبوية ملا هلا دور ابرز يف إعداد املواطنني املخلصني ،لذا جند أن العديد من
األهداف الرتبوية تركز على غرس قيم املواطنة لدى نفوس النشء من خالل املناهج الدراسية واملعلمني وكل ما يتم إجنازه من
مناشط تربوية ابملدرسة تنطلق من هذا النهج.
ويف ظل التغريات اليت شهدها العامل يف خمتلف اجملاالت وخاصة يف اجملال التكنولوجي وما تبعه من ظهور لشبكات التواصل
وحماورا ،والعمل على تدريسها ألسباب
االجتماعي ،جاءت الدعوة من دول العامل ومفكريها إىل ضرورة تبين املواطنة قيما وأبعاداً ً
متعددة منها :الضرورة الوطنية ،تنمية اإلحساس ابالنتماء ابهلوية ،والضرورة االجتماعية؛ لتنمية معارف والقيم واالجتاهات والعادات
والتقاليد والواجبات املواطنة وحقوقها ،والضرورة الدولية؛ إلعداد املواطن القادر من التعامل مع الظروف واملتغريات الدولية (رجاء،
وآخرون.)2008 ،
لذا تعترب تنمية قيم املواطنة من أهم أهداف الرتبية احلديثة ملا هلا من دور فاعل يف بناء املواطنة املسؤولة لدى املتعلمني،
فالقيم هي املعيار الذي يضبط سلوك الفرد وينعكس على شخصيته ،وما ميارسه من سلوكيات تنطلق من املبادئ االجتماعية
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والدينية والوطنية ،وهذه القيم من حيدد مسار الفرد ،مما يدفعه ذلك إىل ممارسة السلوكيات اليت تعكس القيم اإلجيابية (السعيدي،
.)2014
وتتعدد تعريفات القيم يف األدب الرتبوي حيث عرفها ليموس ( )Limos,1995أن القيم مفاهيم جمردة مرسخة يف
تفكري الناس كالتعاون والعدل واإليثار واإلخالص .ويشري اخلميسي ( )1996يف تعريفه للقيم أبهنا معيار للحكم على كل ما
يؤمن به اجملتمع ويؤثر يف سلوك األفراد.
ومن خالل ذلك ميكن أن نستنبط أبن القيم عبارة عن معاير اجتماعية يتم يف ضوئها احلكم على السلوك اإلجيايب أو
السلوك الغري املرغوب فيه .واكتساب هذه القيم لدى أفراد اجملتمع ،يساهم يف بناء جمتمعات متقدمة حضارايً وفكرايً واجتماعياً،
لذا فإن االهتمام ابلرتبية على قيم املواطنة تُعد من أساسيات أي نظام تعليمي؛ ألهنا هتدف يف األساس إلجياد املواطن القادر على
حتمل املسؤولية جتاه وطنه واملبادر يف املشاركة االجتماعية (السعيدي.)2014 ،
ويرى سعادة ( )1990أن الرتبية على املواطنة هتدف إىل حتقيق العديد من األهداف ،منها ما يركز على تزويد الطلبة
ابملعارف واملعلومات عن النظام السياسي للدولة ،وما يتعلق أيضأ ابلقيم الوطنية ،وتزويدهم ابملعارف اليت تساعدهم على معرفة
احلقوق والواجبات الوطنية ،وفهم القضااي الراهنة ،والعالقات بني الدول مبا يساعد على غرس البعد الوطين ،ومن أجل حتقيق ذلك
البد من اجياد آليات تتعلق بدور املدرسة يف القيام ابلرتبية على املواطنة بصورة أكثر مشولية.
إذ أن الدور اجلديد للرتبية أصبح يركز على حفاظ املواطنني على قيمهم وعاداهتم وتقاليدهم ،ومتسكهم بروح املواطنة،
وتعزيز انتمائهم له ،مما يسهم يف إعداد املواطن الصاحل الذي يستطيع املشاركة الفاعلة يف اجملتمع (الصبيح.)2005 ،
ويكشف كريي استعراض املعهد الوطين لإلحصاء واألدبيات املتعلقة ابلتثقيف يف جمال املواطنة عن قلق يف العديد من
البلدان بشأن كيفية االستجابة لفرتة تغري عاملي مل يسبق له مثيل ،ويتمثل هذا القلق من خالل السياسات االقتصادية واالجتماعية
والسياسية احلالية وعلى املدى الطويل كيفية حتسني إعداد األجيال احلالية واملقبلة ألدوارها ومسؤولياهتا كمواطنني ومستهلكني
وعمال والقوى البشرية ( ،) Kerr, 2002األمر الذي يدفع حنو االهتمام ابلرتبية على املواطنة من أجل حتقيق املواطنة املسؤولة
لدى الشباب.
ومن أجل معاجلة القضااي السائدة يف اجملتمع أبسلوب تربوي وعالجي ،لذا فقد أصبحت الرتبية على قيم املواطنة من
العناصر األساسية اليت جيب أن نقوم هبا املؤسسات الرتبوية ،واجملتمعية ،والدينية ،ألهنا ال تتم من خالل املناهج الدراسية ،والكتب
فقط ،وإمنا هي عملية تكتسب من خالل املمارسات االجيابية اليت تتم داخل املؤسسة الرتبوية ،واحلياة االجتماعية اليت يتواجد هبا
الفرد.
فقد أكد الكثريي ( ) 2006على أنه ال ميكن النهوض ابملواطنة دون الرتكيز على التنشئة السليمة يف األسرة واملدرسة
وتوفري الفضاء النقي خارجهما ليتسىن للناشئة على الدوام اكتساب املعىن احلقيقي للمواطنة ،ويف ذات السياق يرى القادري
( ) 2006على املواطنة ال تكتسب ابلوراثة ،ولكنها تكتسب ابلرتبية والتعليم والتكوين والتأهيل ،يف األسرة ،واملدرسة ،ومن خالل
وسائل اإلعالم.
ويبدأ العمل على اكتساب املتعلم القيم من خالل عملية تسمى "التنشئة االجتماعية" لينسجم يف سلوكه مع اجملموعة اليت
يعيش ضمنها ،وتعتمد عملية غرس القيم على فرتة زمنية طويلة (فرحية ،)2012 ،ويف هذا اإلطار تلعب املدرسة دور هام يف
تدريس الطلبة وإكساهبم للقيم ،واملمارسات السلوكية اليت تسهم يف إجياد املواطن املسؤول القادر على املشاركة واملسامهة يف اجملتمع،
وذلك من خالل التنشئة االجتماعية الوطنية ،فيتعلم الطلبة يف احلياة املدرسية العمل االجتماعي واحلفاظ على املمتلكات وحب
الوطن واالنتماء له.
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وهذا الدور الذي تقوم به املدرسة يتكامل مع املعلم الذي حيظى أبمهية يف تنمية قيم املواطنة عن طريق القدوة احلسنة أمام
الطلبة ،وقيامه بدور املريب الفاضل الذي ينعكس على شخصية كل القيم واملثل العليا يف املواطن الصاحل ،فهو القادر على اإليالج
ُ
إىل نفوس الطلبة وبناء عالقات وطيدة ينعكس من خالل سيادة االحرتام املتبادل بينه وبني الطلبة( ،علوي ،وآخرون)2005 ،
وتشري العديد من الدراسات على أن املعرفة ابملواطنية مازال حباجة إىل مزيد من الدراسات إلثراء امليدان الرتبوي ،والتمكن
من إصدار األحكام اليت تساعد على عملية تطوير دور املدرسة يف الرتبية على قيم املواطنة ،ومنها :دراسة شيلي وشور
( )Shelly, & Shorr,n.d2006هدفت إىل التعرف على مدى فهم معلمي املرحلة الثانوية خلصائص املواطنة اجليدة
األكثر أمهية من وجهة نظرهم ،ومدى اختالف خصائص املواطنة اجليدة ابختالف نوع املعلمني ،وأظهرت نتائج الدارسة اختيار
املعلمني حمور السلوك األخالقي كأهم خصائص املواطنة فقد حصل على متوسط ( ،)6.67وكشفت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني الذكور واإلانث يف مدى أمهية خصائص املواطنة ،لصاحل اإلانث.
وأجرت الشريف ( )2008دراسة هدفت إىل التعرف على درجة ممارسة اإلدارة املدرسية لدورها يف تنمية املواطنة لدى
طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر الطالبات واملعلمات ابلعاصمة املقدسة ،وقد استخدمت املنهج الوصفي املسحي التحليلي،
كما صممت استبانة كأداة جلمع البياانت واملعلومات ،وكشفت نتائج الدراسة أن اجلوانب الدينية (حمبة الرسول صلى هللا عليه
وسلم ،واآلداب اإلسالمية ،والسلوكيات) من أفضل نواتج اليت حتققها اإلدارة املدرسية ،كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة
ارتباطية بني يميع مؤسسات اجملتمع للوصول إىل املواطنة املطلوبة.
كما أجرى العازمي والرميضي ( )2011دراسة هدفت إىل التعرف على دور املعلمني يف تنمية القيم لدى طلبة املدراس
الثانوية يف دولة الكويت ،والكشف عما إذا كانت هناك فروق يف دور املعلمني بشأن تنمية القيم الوطنية تعزى ملتغريات اجلنس،
وسنوات اخلربة واملنطقة التعليمية ،واعتمد الباحثني على املنهج الوصفي ،وكشفت نتائج الدراسة أن تقديرات أفراد العينة لدور
املعلمني يف تنمية القيم الوطنية جاءت بدرجة كبرية يف يميع اجملاالت ،وكان أعلى تقدير لدور املعلمني يف تنمية القيم الوطنية يف
جمال االجتماعي ،أما أدىن تقدير لدور املعلمني يف تنمية القيم الوطنية كان يف اجملال السياسي ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق
ذات داللة إحصائية بني متوسطات الرتب تعزى ملتغري اجلنس ،وسنوات اخلربة ،واملنطقة التعليمية.
وأجرى علي ( )2013اليت هدفت إىل قياس فاعلية اسرتاتيجية التعلم القائم على املشكلة يف تنمية بعض مفاهيم املواطنة
لدى طفل الروضة ،واعتمدت املنهج التجرييب ،حيث أظهرت النتائج وجود فروق داله إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.01يف
مستوى مفاهيم املواطنة لطفل الروضة ،مما يشري إىل فاعلية الربانمج املقرتح يف تنمية مفاهيم املواطنة لدى طفل الروضة.
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وتُعد تنمية قيم املواطنة لدى املتعلمني من أهم سبل مواجهة حتدايت العوملة املعاصرة ،سيما يف ظل التغريات اليت تشهدها
اجملتمعات يف خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية ،ونظراً النتشار ظاهرة العوملة يف كافة اجملاالت ،حبيث متكنت
من حتويل العامل إىل قرية صغرية ،مما أسهم يف تسرب العديد من القيم واالجتاهات والعادات والسلوكيات إىل اجملتمعات املختلفة،
فلم يُعد للحدود السياسية واجلغرافية واالجتماعية أتثري على هذه أثر هذه الظاهرة ،واليت أفرزت أمناط من التفكري والسلوكيات
واالجتاهات اليت أثرت سلباً على متاسك اجملتمع ،والوالء للوطن واالعتزاز بثقافته ،وموروثه احلضاري ،وهو ما يتطلب االعتماد على
املؤسسات الرتبوية يف القيام بواجبها يف تربية النشء على املواطنة (السعيدي.)2013 ،
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لذا فإن تنمية قيم املواطنة لدى األفراد من أمناط التنشئة االجتماعية جيب أن أييت يف أولوايت املدرسة ،ابعتبار أن التنشئة
االجتماعية من العمليات األساسية يف حياة اإلنسان ،فمن خالهلا تتبلور شخصية الفرد ،وتكمن أمهية تلك العمليات يف أهنا تقوم
ببناء شخصية الفرد ليكون قادراً على املشاركة يف البناء والتفاعل مع اجملتمع (احلامد.)2005 ،
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وقام زقاوة ( )2015بدراسة هدفت إىل التعرف على دور املدرسة يف تنمية قيم املواطنة من وجهة نظر أستاذة التعليم
املتوسط ،على ضوء متغري اجلنس ،واخلربة املهنية ،واملادة التدريسية ،ولتحقيق ذلك صمم الباحث أداة االستبانة ،وقد كشفت
نتائج الدراسة أن مستوى املدرسة كان متوسطاً يف تنمية قيم املواطنة ،وجاء جمال دور املعلم يف املرتبة األوىل مبستوى مرتفع ،أما
اجملاالت األخرى فقد كان ترتيبها على التوايل :دور املناخ املدرسي ،دور الربانمج التعليمي ،دور األنشطة املدرسية ،وكلها جاءت
مبستوى متوسط .كما أظهرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري اجلنس واخلربة املهنية ومادة
التدريس.
الغافري ،والسعيدي ،واحلامدي ( )2015هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية
والدراسات االجتماعية قيم املواطنة يف التفاعل الصفي من وجهة نظر املشرفني الرتبويني ،ابإلضافة إىل معرفة أثر متغريي النوع
والتخصص .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون املنهج الوصفي ،وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معلمي الرتبية
اإلسالمية والدراسات االجتماعية قيم املواطنة يف التفاعل الصفي جاءت متوسطة يف إيمايل عبارات الدراسة ،وتوصلت الدراسة
أيضاً إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املشرفني واملشرفات تعزى ملتغري اجلنس ،ومتغري التخصص.
وهدفت دراسة بو طبال ( )2016إىل إىل تقصي دور املدرسة من خالل املقررات الدراسية يف مرحلة التعليم املتوسط
والثانوي يف تنمية وتفعيل قيم املواطنة ،حيت مت االعتماد على منهج حتليل احملتوى ملاديت الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية من خالل
الرتكيز على املعاين الكربى للمواطنة كفئات حتليل ،ومت الوصول إىل أن املدرسة تؤدي دورا يف اكتساب املتعلمني لقيم املواطنة يف
شىت اجملاالت القانونية والسياسية إال انه يالحظ وجود نقص يف االهتمام ابجلانب النفسي السلوكي لقيم املواطنة.
وأجرت العجمي ( )2017دراسة هدف إىل التعرف على دور اإلدارة املدرسية يف تنمية قيم املواطنة لدى طالبات املرحلة
الثانوية ،من خالل املمارسات األساسية ملدير املدرسة وهي التخطيط والتوجيه واملتابعة ،وأوضحت النتائج أن نسبة ال تقل عن
 % 60من عينة الدراسة توافق على أن اإلدارة املدرسية هلا دور يف تنمية قيم املواطنة لدى طالبات املرحلة الثانوية .وأنه توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01بني وجهات نظر املعلمات والطالبات حول أدوار اإلدارة املدرسية يف تنمية قيم املواطنة
لدى الطالبات ابملرحلة الثانوية ،وذلك لصاحل وجهات نظر املعلمات.
وهدفت دراسة حممد ( )2020إىل التعرف على مستوى ممارسة معلمي املرحلة الثانوية ألدوارهم يف تنمية قيم املواطنة لدى
طلبتهم من وجهة نظرهم وكان من أهم نتائج البحث :وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد العينة ومتوسط
اجملتمع لصاحل العينة .كما كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف ممارسة معلمي املرحلة الثانوية ألدوارهم يف تنمية
تبعا ملتغري اجلنس (ذكور ،إانث) يف الدرجة الكلية للمقياس وللمجاالت :االنتماء ،املشاركة ،احلقوق،
قيم املواطنة لدى الطلبة ً
والواجبات وكانت الفروق لصاحل اإلانث.
وأشارت نتائج هذه الدراسات إىل أمهية تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة ،وعلى املدرسة أن تتبىن هذا الدور ألهنا املؤسسة
الرتبوية األوىل املناط اليها تربية الطلبة ليصبحوا مواطنني مسؤولني وفاعلني يف اجملتمع ،بكل ما يتعلق هبذه الرتبية من متطلبات
ومضامني ومبادئ تغرس يف نفوسهم ،إال أن هذه الدراسات قد ركزت علي قياس دور املعلمني فقط ،واليت أظهرت معظمها
مستوى متوسط يف األداء ،مما يدفعنا إىل التساؤل :إىل أي مدى املدرسة يف سلطنة ُعمان قامت هبذه األدوار يف تنمية قيم املواطنة
العماين.
لدى الطالب ُ
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وقد كشف العديد من الدراسات العمانية عن وجود إشكاليات يف الرتبية على املواطنة يف املدرسة العمانية فقد أشارت
دراسة الغافري ،والسعيدي ،واحلامدي ( )2015إىل اخنفاض يف دور املعلمني يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة ،واتفقت هذه
النتيجة مع دراسة املعمري ،املسروري ( ،)2018ودراسة الزدجالية ( ،)2018مما يؤكد على وجود إشكالية تتعلق بتنمية قيم
املواطنة يف املدرسة.
كما الحظ الباحث من خالل خربته اإلشرافية تغييب لدور املدرسة يف تنمية قيم املواطنة من خالل األنشطة املدرسية
والفعاليات الرتبوي ،األمر الذي يستدعي إجراء دراسة حبثية لتقصي إسهام املدرسة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة ،وهذا ما
هتدف إليه الدراسة احلالية من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية:
 ما درجة إساهم املدرسة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بسلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني؟ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0.05=αبني درجة إساهم املدرسة يف تنمية قيم املواطنة لدىالطلبة بسلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني ميكن أن تعزى ملتغري اجلنس؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0.05=αبني درجة إساهم املدرسة يف تنمية قيم املواطنة لدىالطلبة بسلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني ميكن أن تعزى ملتغري الوظيفة؟
أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
 .1التعرف إىل درجة إساهم املدرسة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بسلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني.
 .2الكشف عن الفروق ذات داللة إحصائية بني درجة إساهم املدرسة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بسلطنة عمان من وجهة
نظر املعلمني ميكن أن تعزى ملتغري اجلنس.
 .3الكشف عن فروق ذات داللة إحصائية بني درجة إساهم املدرسة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بسلطنة عمان من وجهة
نظر املعلمني ميكن أن تعزى ملتغري الوظيفة.
أمهية الدراسة
تكمن أمهية هذه الدراسة يف أهنا:
 تُسهم يف تقدمي معلومات عن واقع أدوار املدرسة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة. تُزود القائمني على عملية الرتبية عن واقع تنمية قيم املواطنة يف املؤسسات الرتبوية. -تَفتح الطريق أمام ابحثني آخرين إلجراء حبوث ودراسات مماثلة يف مراحل تعليمية أخرى.
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خالهلا (جملس التعليم.)2017 ،
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مشكلة الدراسة وأسئلتها

Humaid Muslem ALSAIDI

حدود الدراسة
احلدود الزمانية :طبقت الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي (.)2022/2021

احلدود املكانية :طبقت الدراسة على حمافظتني :مشال الباطنة ،جنوب الباطنة بسلطنة عمان.
احلدود البشرية :طبقت الدراسة على املعلمني األوائل واملعلمني.

احلدود املوضوعية :ركزت الدراسة على إسهام املدرسة يف تنمية قيم املواطنة.

مصطلحات الدراسة
قيم املواطنة :عرفها صواحل (" ) 16 ،2015أبهنا جمموعة القيم اليت تعكس انتماء املتعلم لوطنه ،والوعي ابحلقوق والواجبات
ومشاركته يف أمور ختص جمتمعه ،وحتمل املسؤولية ،والوعي ابلبيئة ومحايتها".
ويعرفها الباحث أبهنا "جمموعة من القيم اإلنسانية واملعايري االجتماعية واملمارسات اليت تسهم يف متكني الطلبة من االندماج يف
جمتمعهم والتفاعل معه واملشاركة اإلجيابية يف إدارته:
املدرسة :هي املؤسسة الرتبوية املعنية بعملية التعليم والتعلم ،وحتقيق األهداف الرتبوية والغاايت الوطنية ،وتغرس القيم وتريب الطلبة
على مبادئ املواطنة املسؤولة.
جمتمع الدراسة
يتألف جمتمع الدراسة من املعلمني األوائل واملعلمني يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان يف احملافظات التعليمية للعام
الدراسي ( ) 2021/2021يف مدارس التعليم األساسي مبحافظة مشال الباطنة ،وحمافظة جنوب الباطنة والبالغ عددهم ()1000
معلم أول ،ومعلمة أوىل ،و( )17574معلم ومعلمة.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ( )115معلم أول ومعلمة أوىل ،ومن ( )225معلماً ومعلمة ،ومت اختيارهم ابلطريقة العشوائية
البسيطة.
منهج الدراسة
اعتمد الباحث يف الدراسة املنهج الوصفي ،والذي يعترب مناسباً هلذا النوع من الدراسات ،وذلك عن طريق وصف الظاهرة
من خالل يمع البياانت ميدانية حوهلا بواسطة أداة االستبانة.
أداة الدراسة (االستبانة)
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث إبعداد أداة االستبانة وذلك هبدف الكشف درجة إساهم املدرسة يف تنمية قيم

املواطنة لدى الطلبة بسلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني ،وتكونت أداة الدراسة يف صورهتا النهائية من ( )43عبارة ،موزعة على
مخسة جماالت هي االنتماء الوطين ،حقوق املواطنة ،اهلوية الوطنية ،الواجبات واملسئوليات ،املشاركة اجملتمعية والسياسية.
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ثبات األداة
للتأكد من ثبات األداة ،قام الباحث بتطبيق االستبانة على عينة جتريبية بلغت ( )10معلم ومعلمة أوىل ،و( )10معلم
ومعلمة ،وكانت العينة التجريبية املختارة خارج عن العينة األصلية للدراسة ،وبعد االنتهاء من التطبيق على العينة التجريبية مت
حساب معامل ثبات األداة عن طريق معادلة ألفا كرونباخ ( )Cronbachk,s Alphaلكل جمال يف األداة ،واملعامل الكلي
لألداة ،حيث وصلت  0.909وهي معدل ممتاز ومناسب للتطبيق.
إجراءات تطبيق الدراسة
بعد حتديد مشكلة الدراسة ،وأسئلتها ومتغرياهتا ،وبعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة ،والتأكد من صدقها وثباهتا ،طبق
الباحث األداة على عينة الدراسة يف الفصل الدراسي األول ( )2022/2021عن طريق توزيع الرابط يف الربيد اإللكرتوين
وبواسطة برانمج "الواتس اب" لعينة الدراسة.
املعاجلة اإلحصائية
لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث األساليب اإلحصائية ( )SPSSيف حتليل البياانت اليت مت يمعها بعد تطبيق
أداة الدراسة وهي :معامل الثبات ألفا كرونباخ ،واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية (الرتبية) ،واختبار(ت)
( ،)t-testومت توظيف املعيار اإلحصائي املوضح يف اجلدول (.)1
جدول ( )1احلدود الفعلية للفئات بناء على التدرج اخلماسي املستخدم يف أداة الدراسة
الدرجة

مدى الدرجات

درجة اإلسهام

5

5,00 – 4,20

كبيرة جدا

4

4,19 – 3,40

كبيرة

3

3,39 – 2,60

متوسطة

2

2,59 – 1,80

قليلة

1

1,79 - 1

قليلة جدا

نتائج السؤال األول ومناقشتها
لإلجابة عن هذا السؤال ونصه :ما درجة إساهم املدرسة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بسلطنة عمان من وجهة نظر
املعلمني.
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للتحقق من صدق أداة االستبانة استخدم الباحث صدق احملكمني من خالل عرض االستبانة على جمموعة من احملكمني
املختصني يف جمال املواطنة ،ويف ضوء آرائهم ومالحظاهتم ،قام الباحث إبجراء التعديالت املناسبة ،من حذف وتعديل وإضافة،
وإخراج األداة يف صورهتا النهائية.

Issue: 2

صدق األداة

Humaid Muslem ALSAIDI

مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع جماالت أداة االستبانة واجملال العام حيث مت ترتيبها ترتيبا
تنازلياً كما هو واضح يف اجلدول ()2
جدول ( )2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملاالت أداة االستبانة للمتوسط العام للدراسة
يتضح من اجلدول ( ) 2أنه على املستوى العام فإن درجة إساهم املدرسة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بسلطنة عمان من
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة اإلسهام

م

المجال

0.75

كبيرة

1

االنتماء الوطني

3.63

3

الواجبات والمسئوليات

3.45

0.65

كبيرة

2

حقوق المواطنة

3.22

0.65

متوسطة

4

الهوية الوطنية

3.05

0.66

متوسطة

5

المشاركة المجتمعية والسياسية

2.95

0.56

متوسطة

3.26

0.63

متوسطة

المتوسط العام

وجهة نظر املعلمني جاء بدرجة متوسطة يف إيمايل جماالت الدراسة ،حيث بلغ املتوسط احلسايب (.)3.26
وقد تراوحت املتوسطات احلسابية لكل جمال من جماالت أداة الدراسة بني( ،)2.95 -3.63بني الدرجة الكبرية
واملتوسطة ،حيث جاء أحتل جمال "االنتماء الوطين" املرتبة األوىل من حيث درجة اإلسهام ،وذلك مبتوسط حسايب (،)3.63
وبدرجة كبرية ،يليه جمال "الواجبات واملسئوليات" مبتوسط حسايب ( )3.45وبدرجة متوسطة ،وجاء اثلثاً جمال "حقوق املواطنة"
مبتوسط حسايب ( ،)3.22وبدرجة متوسطة؛ ورابعاً جمال "اهلوية الوطنية " مبتوسط حسايب ( )3.05بدرجة متوسطة؛ وأقل
اجملاالت "املشاركة اجملتمعية والسياسية" مبتوسط حسايب ( )2.95بدرجة متوسطة.
وميكن أن يعزى إىل أن إىل أن املدرسة متثل املؤسسة الرتبوية واليت يناط هبا حتقيق األهداف الوطنية يف تربية النشء على
املواطنة احلقيقية ،حبيث تتمكن من بناء مواطنني قادرين على املشاركة اإلجيابية يف مسرية البناء ،وهذا الدور أصبح واضح يف العديد
من الرؤى واألهداف.
أضف أن املناهج الدراسية كانت مسانده لدور املدرسة ،واألنشطة واجلماعات الطالبية اليت كانت هلا الدور الكبري يف
اكساب الطلبة للعديد من املهارات والقيم واالجتاهات ألهنا جاءت نتيجة للممارسة يف املبىن املدرسي ،كما أن املعلمني كان هلم
دور يف تربية الطلبة على القيم واالجتاهات الوطنية نتيجة النعكاس ذلك على شخصيتهم الوطنية واخالصهم يف واجبهم الوطين.
أضف أن املسابقات الوطنية اليت تقاوم بني املدراس كانت تسهم يف اثراء االنتماء الوطين وتغرسه يف نفوس النشء ،كما أن اإلعالم
املدرسي املسموع واملقروء كان من بني العوامل اليت سامهت يف هذا اجملال.
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة زقاوة ( )2015بدراسة هدفت إىل التعرف على دور املدرسة يف تنمية قيم املواطنة،
ودراسة بوطبال ( )2016إىل تقصي دور املدرسة من خالل املقررات الدراسية يف مرحلة التعليم املتوسط والثانوي يف تنمية وتفعيل
قيم املواطنة ،ودراسة العجمي ( )2017دراسة هدف إىل التعرف على دور اإلدارة املدرسية يف تنمية قيم املواطنة لدى طالبات
املرحلة الثانوية.
أما عما أظهرته نتائج الدراسة حول كل جمال من جماالت الدراسة فقد جاءت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
واألمهية النسبية (املرتبة) للعبارات املكونة لكل جمال كما يلي:
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أما املتوسطات احلسابية لكل عبارة من عبارات اجملال املتعلقة بدرجة إسهام املدرسة يف تنمية قيم االنتماء لوطين لدى
الطلبة فقد تراوحت بني ( ،)2.84 -4.05بني الكبرية واملتوسطة ،وكانت االكثر إسهاماً قيمة "تشجيع الطلبة على قيمة الوحدة
الوطنية واحلفاظ عليها" مبتوسط حسايب ( ،)4.05بدرجة كبرية ،وجاءت أقل القيم قيمة "نشر ثقافة احلوار احلضاري مع
الشعوب" مبتوسط حسايب ( )2.84بدرجة متوسطة.
ويعزى ذلك إىل إدراك املدرسة أن الوحدة الوطنية هي أساس االرتقاء ،واحلفاظ عليها من الواجبات اليت يفرتض أن
ميتلكها الطالب ،لذا فقد أسهمت الربامج واألنشطة الطالبية على قيمة الوحدة ،ونظراً لغياب التواصل احلضاري داخل املبىن
املدرسي جند أن نشر ثقافة احلوار كانت أقل العبارات.
اجملال الثاين :حقوق املواطنة
يتضح من خالل النتائج اإلحصائية أبنه على املستوى العام فإن درجة إساهم املدرسة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة
بسلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني لقيم حقوق املواطنة جاءت بدرجة متوسطة من أيمايل حماور الدراسة حيث بلغ املتوسط
احلسايب ( )3.22وأحتل بذلك املرتبة الثالثة ابلنسبة جملاالت الدراسة اخلمسة.
أما املتوسطات احلسابية لكل عبارة من عبارات اجملال املتعلقة بدرجة إسهام املدرسة يف تنمية حقوق املواطنة لدى الطلبة
فقد تراوحت بني ( ،)3.10 -4.22بني الدرجة الكبرية واملتوسطة ،وكانت االكثر إسهاماً عبارة "توفري احتياجات الطالب
األساسية يف املدرسة كالرعاية الصحية ".مبتوسط حسايب ( ،)4.22بدرجة كبرية ،وجاءت أقل القيم قيمة " اختيار جملس الصف
ابلنمط الدميقراطي" مبتوسط حسايب ( )3.10بدرجة متوسطة.
ويعزى ذلك إىل إدراك املدرسة أن حقوق املواطنة كانت من بني اهتمامات املدرسة يف توفري كل االحتياجات الطالبية مبا
يشعر أن الطالب حصل على حقوقه ،فتجد أن الرعاية الصحية جاءت يف املرتبة األوىل ،أضف إىل أن الطالب ميارس حريته يف
اختيار ما يناسبه من األنشطة واملواد الدراسية ،لذا فإن املنظومة املدرسية سامهت يف حتقق كل احلقوق للطالب.
اجملال الثالث :الواجبات واملسئوليات
يتضح من خالل النتائج اإلحصائية أبنه على املستوى العام فإن درجة إساهم املدرسة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة
بسلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني لقيم الواجبات واملسئوليات جاءت بدرجة كبرية من أيمايل حماور الدراسة حيث بلغ املتوسط
احلسايب ( )3.95وأحتل بذلك املرتبة الثانية ابلنسبة جملاالت الدراسة اخلمسة.
أما املتوسطات احلسابية لكل عبارة من عبارات اجملال املتعلقة بدرجة إسهام املدرسة يف تنمية قيم الواجبات واملسئوليات
لدى الطلبة فقد تراوحت بني ( ،)3.30 -4.44بني الدرجة الكبرية واملتوسطة ،وكانت االكثر إسهاماً عبارة "حث الطلبة على
إلقاء النشيد الوطين حبماس" مبتوسط حسايب ( ،)4.44بدرجة كبرية ،وجاءت أقل القيم قيمة " تشجيع الطلبة على احلفاظ على
ممتلكات املدرسة " مبتوسط حسايب ( )3.30بدرجة متوسطة.
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اجملال األول :االنتماء الوطين

Humaid Muslem ALSAIDI

ويعزى ذلك إىل أن األدوار الصباحية للمدرسة هو السالم السلطاين الذي يعزف كل صباح ويشجع الطلبة على االنشاد،
ألنه من أساسيات اليوم املدرسي ،أضف إىل أن املدرسة تتضمن العديد من القوانني اليت تنمي لدى الطالب الواجب الوطين
للحفاظ عليها كممتلكات عامه.
اجملال الرابع :اهلوية الوطنية
يتضح من خالل النتائج اإلحصائية أبنه على املستوى العام فإن درجة إساهم املدرسة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة
بسلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني لقيم اهلوية الوطنية جاءت بدرجة متوسطة من أيمايل حماور الدراسة حيث بلغ املتوسط
احلسايب ( )3.05وأحتل بذلك املرتبة الرابعة ابلنسبة جملاالت الدراسة اخلمسة.
أما املتوسطات احلسابية لكل عبارة من عبارات اجملال املتعلقة بدرجة إسهام املدرسة يف تنمية قيم اهلوية الوطنية لدى الطلبة
فقد تراوحت بني ( ،)3.25 -4.33بني الدرجة الكبرية واملتوسطة ،وكانت االكثر إسهاماً عبارة "االلتزام ابلزي الرمسي" مبتوسط
حسايب ( ،)4.33بدرجة كبرية ،وجاءت أقل القيم قيمة "تشجيع الطلبة على قراءة اترخيه واالفتخار ابملنجزات الوطنية" مبتوسط
حسايب ( )3.25بدرجة متوسطة.
ويعزى ذلك إىل أن األنظمة املدرسية قائمة على جمموعة من القوانني أن تركز على اهلوية الوطنية واليت جيب االلتزام ابلعديد
إجيااب على الطالب ،إىل جانب أن هناك
من رموزها ومن بينها الزي املدرسي ،أضف أن يميع موظفيها يلتزمون بذلك مما انعكس ً
العديد من األنشطة اليت أسهمت يف تعبري الطالب عن الثقافة الوطنية من خالل املمارسة يف األنشطة الطالبية.
اجملال اخلامس :املشاركة اجملتمعية والسياسية
يتضح من خالل النتائج اإلحصائية أبنه على املستوى فإن درجة إساهم املدرسة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بسلطنة
عمان من وجهة نظر املعلمني لقيم اهلوية املشاركة اجملتمعية والسياسية جاءت بدرجة متوسطة من أيمايل حماور الدراسة حيث بلغ
املتوسط احلسايب ( )2.95وأحتل بذلك املرتبة اخلامسة ابلنسبة جملاالت الدراسة اخلمسة.
أما املتوسطات احلسابية لكل عبارة من عبارات اجملال املتعلقة بدرجة إسهام املدرسة يف تنمية املشاركة اجملتمعية والسياسية
لدى الطلبة فقد تراوحت بني ( ،)2.55 -3.96بني الدرجة الكبرية واملتوسطة ،وكانت االكثر إسهاماً عبارة "اشرتاك الطلبة يف
اجلمعيات املدنية والفرق األهلية اخلريية" مبتوسط حسايب ( ،)3.96بدرجة كبرية ،وجاءت أقل القيم عبارة "تقدمي خدمات
اجتماعية للمجتمع ومساندته" مبتوسط حسايب ( )2.50بدرجة متوسطة.
ويعزى ذلك إىل أن املدرسة تعترب جزء من اجملتمع وتشارك يف العديد من احملافل واملناسبات ،مما يشجع الطلبة على
املشاركة اجملتمعية ،أضف أن الفرق األهلية اليت تشكل يف اجملتمع ومنها الفرق الرايضية والثقافية الطلبة يكون جزء رئيسياً منها ،كما
أن هناك العديد من املناشط تعتمد على الطلبة يف تنفيذها.
نتائج السؤال الثاين ومناقشتها
لإلجابة عن السؤال الثاين الذي نصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجة إساهم املدرسة يف تنمية قيم املواطنة
لدى الطلبة بسلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني تعزى لنوع املدرسة؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار ) ،)T-Testويوضح اجلدول
( )3ذلك.
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المتوسط
العام

مدرسة الذكور
مدرسة اإلناث

140
200

1.350

اتجاه الداللة
غير داله

تشري نتائج اجلدول ( )3إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة( )0.05=αبني مدارس الذكور
واإلانث يف جماالت الدراسة اخلمسة ،ويعزى ذلك إىل األنظمة املدرسية اليت ال ختتلف مدارس الذكور ومدارس اإلانث.
نتائج السؤال الثالث ومناقشتها
لإلجابة عن السؤال الثاين الذي نصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجة إساهم املدرسة يف تنمية قيم املواطنة
لدى الطلبة بسلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري الوظيفية؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار ) ،)T-Testويوضح اجلدول
( )4ذلك.
جدول ( )4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار ) )T-Testتبعاً ملتغري الوظيفة
قيم المواطنة

الوظيفة

العدد

المتوسط العام

معلم أول
معلم

115
225

المتوسط
الحسابي
3.91
3.98

االنحراف
المعياري
0.64
0.62

قيمة ت
0.628

درجة
الداللة
0.531

اتجاه الداللة
غير داله

تشري نتائج اجلدول ( )4إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة( )0.05=αبني الوظيفة يف يميع
جماالت الدراسة ،ويعزى عدم وجود يف فروق إىل أن الوظيفة مل تغري النظرة التقييم للمعلمني يف احلكم على املدرسة.
توصيات الدراسة
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،يوصي الباحث ابآليت:
 بناء حمتوى تربوي متعلق مببادئ املواطنة وقيمها. تدريب املعلمني لفهم ماهية املواطنة وأبعادها ومبادئها ،وكيفية اكساهبا للطلبة. حث املعلمني على تبين املواطنة كفكر وممارسة يف املدرسة. تفعيل أدوار الطلبة وربط املدرسة ابجملتمع.مقرتحات الدراسة
يوصي الباحث إجراء جمموعة من الدراسات املرتبطة مبوضوع الدراسة احلالية ،وهي كاآليت:
 حتليل حمتوى املناهج الدراسية ومدى تضمينها لفكر املواطنة وأبعادها ومبادئها. دراسة الربامج التدريبية اليت تقدم للمعلمني ومدى أتثريها على أداء املعلم يف تنمية املواطنة. -دراسة فاعلية اإلدارة املدرسية يف تنمية قيم املواطنة.
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المبدأ

نوع المدرسة

العدد

المتوسط
الحسابي
3.34
3.50

االنحراف
المعياري
0.67
0.57

قيمة ت

درجة
الداللة
0.179
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