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ملخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور مديري المدارس في التربية عمى المواطنة
بمدارس التعميم األساسي بسمطنة ُعمان من وجية نظرىم ،باإلضافة إلى معرفة أثر متغيرات
النوع والمؤىل العممي والمرحمة الدراسية.
ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي حيث قام بإعداد استبانة
مكون من ( )14فقرة موزعة عمى ستة أبعاد ىي :االنتماء الوطني ،اليوية الوطنية،
الحقوق ،الواجبات ،المشاركة ،المواطنة العالمية والرقمية ،وبعد التأكد من صدق أداة الدراسة
وثباتيا تم تطبيقيا عمى عينة الدراسة المكونة من ( )444مدير ومديرة من مديري المدارس
التعميم األساسي وما بعد التعميم األساسي ،اختيارىم بالطريقة العشوائية البسيطة.
وأظيرت نتائج الدراسة أن دور مديري المدارس في التربية عمى المواطنة بمدارس
التعميم األساسي بسمطنة ُعمان من وجية نظرىم ،بمغ بمتوسط حسابي ( )49,1بمستوى
غالباً ،كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الداللة( ) ...0=αبين الذكور واإلناث ،كما أنيا أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )...0=αبين المراحل التدريسية ،كما أظيرت النتائج عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )...0=αفي متغير المؤىل العممي.
وأوصى الباحث بضرورة تنفيذ الورش والبرامج التدريبية المناسبة لمدراء المدراس عمى
التربية من أجل المواطنة ،كما قدم مجموعة من المقترحات لمدراسات المستقبمية.

مكدمة الدراسة ومشكلتَا:
تُعتبر المدرسة المؤسسة التربوية األكثر تأثير عمى المتعمم ،واألكثر مقدرة عمى تحقيق
التربية عمى المواطنة ،لما ليا من مقدرة متنوعة من خالل خمق مواقف تعميمية تسيم في
تكريس الواقع الحقيقي والمثالي لممواطنة ،مما يسيم بدرجة كبيرة في تربية المتعممين عمى
الغايات األساسية لممواطنة.
ويرى فريحة ( ) 2.42أن التربية عمى المواطنة في المدرسة تبدأ من اليوم األول
لدخو ل الطفل لممدرسة ،حيث أنو يتعمم العديد من الحقوق والواجبات بطريقة غير مباشرة،
فعميو أن يحافظ عمى أثاث المدرسة ،وااللتزام بالقوانين المدرسية ،وفتح مجال لمحوار والنقاش
مع زمالءه في الصف ،والتعبير عن احتياجاتو الشخصية .ويؤكد شعبان ( )2.42عمى أن
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المدرسة ىي البي ئة المثالية التي يجب أن يتعمم فييا الطمبة الواجبات والحقوق ،كواجبات
احترام اآلخرين ،كما أنيا تعمل عمى تنظيم العالقة بين المعمم والطالب ،مما يخمق جو من
التعايش بين األفراد.
حيث يكتسب الطمبة من خالل ذلك التفاعل كل القيم واالتجاىات والواجبات الوطنية من
خالل م ا يشاىده من مواقف تربوية .إذ تبمغ المدرسة أقصى درجات الفاعمية في التربية عمى
المواطنة عندما تتطابق منياجيا النظرية مع برامجيا التطبيقية (الحبيب.)2..0 ،
ويرى وراد وبوركي ( )Word, 2004أن ثقافة المدرسة تُعبر عن معتقدات وتقاليد
وعادات المجتمع المحيط بالمدرسة ،ويكون المدير مسؤوالً عن إرساء ثقافة التربية بالمدرسة،

كما أكد واجنر ( )Wagner, 2004أن ثقافة المدرسة تتكون من القيم والمعتقدات
واألعراف ،التي تتراكم مع الزمن عندما يعمل األفراد مع بعضيم البعض في معالجة المشكالت
والعمل عمى اكتساب العديد من القيم واالتجاىات من خالل الممارسات الحقيقية لمسموكيات
اإليجابية.
لذا تعتبر القيادة المدرسية الحديثة األكثر مقدرة عمى تحقيق أىداف التعمم ،فمم يعد
دورىا مقصو ارً عمى الجانب اإلداري والفني ومتابعة أداء المعممين والتحقق من مجريات

معني باالىتمام بتطوير قدرات الطمبة،
العممية التربوية ،وانما تعدى ىذا الدور ليصبح ّ
واإلشراف عمى العديد من المناشط التعميمية التي تحقق األىداف والغايات التربوية ،لذا
أصبحت التربية عمى المواطنة من الميام األساسية لمقيادات المدرسية ،بحيث تسعى من
خالليا إلى إيجاد المواطن المسؤول.
واذ أن دور القيادة المدرسية في تحقيق األىداف الوطنية يرتبط بما يقوم بو من أدوار
في متابعة أداء المعممين ،والتحقق من التعمم لدى الطمبة ،وتنفيذ العديد من األنشطة التربوية
التي تيدف إلى تحقيق التربية عمى المواطنة وغرس القيم والمبادئ واالتجاىات الوطنية من
خالل مشاركة الطمبة في العديد من ا لفعاليات التربوية التي تغرس ىذه القيم من خالل
السموكيات اإليجابية المكتسبة (الخضير)2..2،
وىذا الدور لمديري المدراس يتعدى إلى اإلسيام في تحقيق التنمية الشاممة في
المجاالت االجتماعية ،والسياسية ،واالقتصادية ،والفكرية ،بما يسيم في تنمية قدرات الطمبة
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ومياراتيم وميوليم واتجاىاتيم ليصبحوا مواطنين قادرين عمى القيام بواجباتيم الوطنية
(رضوان ،والحمد.)2.42 ،
وفي ضوء ذلك فإن ميام اإلدارة المدرسية أصبحت تركز عمى خمق روح الود واالنتماء
لممؤسسة التربوية ،من خالل العمل عمى إشراك الطمبة في العمل المدرسي وانتسابو ليا ،وأن
ي تم التعامل مع الجميع وفق لألنظمة والقوانين ،بما يحقق المساواة بين الطمبة ،لذا تقع عمى
مدير المدرسة مسؤولية توجيو سموك األفراد نحو أىداف المدرسة (راغب.)2.44 ،
ويتضح من ذلك اإلدارة المدرسية في العصر الحديث اتجيت إلى تحقيق التربية عمى
المواطنة من خالل االىتما م بالتنمية الجسمية والعاطفية والروحية واالجتماعية والسموكية
لمطمبة( ،الحقيل .)4,,. ،فأصبح دور اإلدارة المدرسية أكثر فعالية في تحقيق المواطنة لدى
الطمبة ،وأشعارىم بأنو جزء ميم في الوطن ،وأن أدوارىم قائمة عمى مجموعة من الحقوق
والواجبات ،فأصبحت المنيجية الحديثة في القيادة المدرسية ىو التركيز عمى التربية عمى
المواطنة ،من خالل تبني الخطط والرؤى التربوية التي يعتد بيا في رسم سياسة التعميم.
وتمقى المواطنة أىمية في األنظمة التعميمية ألنيا أداةً تسيم في تقدم المجتمعات

وتطورىا ،فيي تعكس العادات والتقاليد والقيم واال تجاىات اإليجابية ،ويحظى موضوع
المواطنة بأىمية بالغة في مسيرة الحضارة اإلنسانية( ،المعمري ،الغريبية ،)2012 ،وتركز
المواطنة عمى مخاطبة ذات الفرد ،لتمده بالمعارف الالزمة عن تاريخ بمده وحضارتو،
وبالمعمومات الضرورية عن حقوقو وواجباتو ،وتخاطب وجدانو لتشكل لديو منظومة من القيم
واألخالق واالتجاىات اإليجابية ،والتي تضم البعد السياسي ،والبعد االجتماعي ،والبعد
العالمي ،والبعد الثقافي ،البعد الرقمي (جورج ،وشيالء ،)1973 ،ويرى الدسوقي()4,40
أن القيم ىي موجيات السموك وضوابطو ،وىي حراس األنظمة وحامية البناء االجتماعي،
فخطرىا في حياة المجتمعات كبير.
فالمواطنة ىي وضع قانوني وارتباط وجداني ينطبق عمى أي فرد في أي دولة ،فمن
الناحية القانونية ىي انتساب االنسان لوطنو ضمن قوانين ترعى ذلك ،وخصوصاً حممو ىوية

تعريفية تنسبو إلى وطنو ،وىناك وجو آخر لممواطنة يكمل الوجو القانوني وىو االرتباط
الوجداني الذي يشعر بو الفرد نحو وطنو بمكوناتو كافة من أرض وشعب وسمطة سياسية

وتاريخ مشترك ،ويتجسد ذلك في سموك المواطن (فريحة.)2.42 ،
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وجاءت الدعوة من أنظمة التعميم بالعالم ومفكرييا إلى ضرورة تبني التربية عمى
المواطنة قيما وأبعاداً ومحاورا ،والعمل عمى تدريسيا ألسباب متعددة منيا :الضرورة الوطنية
المتمثمة في تنمية اإلحساس باالنتماء باليوية ،والضورة االجتماعية المتمثمة في تنمية

المعارف والقيم واالتجاىات والعادات والتقاليد والواجبات المواطنة وحقوقيا ،والضرورة الدولية
المتمثمة في إعداد مواطن يمتمك القدرة عمى التعامل مع الظروف والمتغيرات الدولية ،وىو ما
يجعميا في أولوية االحتياجات التربوية لمناشئة (رجاء ،وآخرون.)2008 ،
ويعرف فريحة ( )444 92.42التربية عمى المواطنة بأنيا "ىي عممية تربوية ىادفة
وغير ممثل بمادة دراسية واحدة كونو ييتم بتنشئة الطالب-المواطن ،وتشكيل شخصيتو
المعرفية واألخالقية واالجتماعية والوطنية".
لذا فإن تنمية المواطنة لدى األفراد من أنماط التنشئة االجتماعية يجب أن يأتي في
أولويات المؤسسات التربوية ،باعتبار أن التنشئة االجتماعية من العمميات األساسية في حياة
اإلنسان ،فمن خالليا تتبمور شخصية الفرد(الحامد.)2004،
وتُعد التربية عمى المواطنة من أىم سبل مواجية تحديات القرن الحادي والعشرين،
سيما في ظل التغيرات التي تشيدىا المجتمعات في مختمف المجاالت االقتصادية واالجتماعية
والتكنولوجية ،والتي أفرزت أنماطا من التفكير وسموكيات واتجاىات أثرت سمباً عمى تماسك

المجتمع ،والوالء لموطن واالعتزاز بثقافتو ،وموروثو الحضاري ،وىو ما يتطمب االعتماد عمى

المؤسسات التربوية في القيام بواجبيا في تربية النشء عمى المواطنة ،وايجاد المواطن
المسؤول المرتبط بوطنو (السعيدي.)2013 ،
لذا نجد أن ىناك اىتمام كبير من الباحثين باالىتمام بأدوار إدارات المدارس في التربية
عمى المواطنة ،حيث أكدت ىذ الدراسات عمى أىمية ىذا الدور ،حيث ىدفت دراسة رضوان،
ويوسف ( )2.40إلى الكشف عن تصورات مديري المدراس الحكومية لممعيقات التي تواجو
تطبيق خطة النيوض الوطني لتعزيز االنتماء لدى الطمبة في قصبة إربد ،وكشفت نتائج
الدراسة أن ترتيب المعيقات التي تواجو تطبيق خطة النيوض الوطني لتعزيز االنتماء جاءت
كاآلتي :المعيقات المادية ،ثم المعيقات االجتماعية ،قم العيقات الفنية ،أما المعيقات اإلدارية
فاحتمت المرتبة الرابعة.
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وأجرى القاسم ،وعاشور ( )2.40دراسة ىدفت إلى معرفة دور مديري المدارس
الحكومية في محافظة إربد ،في توظيف اإلعالم التربوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطمبة،
وأظيرت نتائج الد ارسة أن دور مديري المدارس في توظيف برامج اإلعالم التربوي لتعزيز
االنتماء الوطني كان كبي ارً في مجال اإلذاعة المدرسية ،ومتوسطا في الصحافة المدرسية،

والمسرح المدرسي ،والمعارض ،كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى

لمتغير الجنس والمسمى الوظيفي.
وأجرت الشبول ،والخالدة ( )2.41دراسة ىدفت عمى التعرف عمى دور مديرات
ومعممات المرحمة األساسية في تعزيز مفاىيم المواطنة لدى الطالبات في المدارس األساسية،
وكشفت نتائج الدراسة أن مفاىيم المواطنة لدى الطالبات قدرت بدرجة متوسطة عمى جميع
فقرات مجاالت األداة ،كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغيرات

الدراسة التابعة والمستقمة.

وىدفت دراسة الوىيبية ( ،)2.41إلى الكشف عن تصورات معممي الدراسات
اطنية الرقمية ،وأظيرت
االجتماعية بمرحمة التعميم ما بعد األساسي في سمطنة عمان عن المو ّ
اطنية الرقمية كانت بدرجة عالية؛ إذ
نتائج االستبانة أن تصو ارت أفراد عينة الدراسة عن المو ّ

بمغ المتوسط الحسابي الكمي لمحاور االستبانة ( )1914وبانحراف معياري ( ،).91,بينما
أظيرت نتائج المقابمة عكس ذلك؛ حيث كشفت أن تصورات أفراد الدراسة كانت غير واضحة

اطنية الرقمية.
عن المو ّ
وأجرى السعيدي ( )2.41دراسة ىدفت إلى الكشف عن دور شبكات التواصل
االجتماعي في تعزيز أبعاد المواطنة لدى الشباب بسمطنة ُعمان ،وأظيرت نتائج الدراسة أن
فإن مستوى دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز أبعاد المواطنة لدى الشباب جاءت
بمستوى موافق في إجمالي محاور الدراسة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ( ،)4.,4كما
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )...0=αبين
الذكور واإلناث في المتوسط العام.
وىدفت دراسة المعمري ،المسروري ( )2.44إلى الكشف عن دور معممي الدراسات
االجتماعية في تعزيز أبعاد المواطنة من وجية نظر طمبتيم في محافظة جنوب الشرقية
بسمطنة ُعمان ،وأظيرت نتائج الدراسة أن تقديرات الطمبة لمجاالت الدراسة نحو دور معممي
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الدراسات االجتماعية في تعزي ز أبعاد المواطنة لدى طمبتيم في محافظة جنوب الشرقية
بسمطنة ُعمان بمغت ( ) 4911أي بدرجة متوسطة ،كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )...0=αبين الذكور واإلناث في جميع المجاالت لصالح
اإلناث.
ويتضح من ىذا الدراسات مدى االىتمام بدور القيادات المدرسية في التربية عمى
المواطنة إال أنيا كشفت الحاجة إلى مزيد من العمل من أجل القيام بواجبيم في تحقيق
األىداف التربوية ،كما يتضح أن معظم الدراسات العمانية اتجيت نحو االىتمام بقياس دور
المعممين في التربية عمى المواطنة ،وتحميل المناىج الدراسية ،وشبكات التواصل االجتماعي،
ولم يجد الباحث أي دراسة عمانية تطرقت عمى أدوار مديري المدرسة في التربية عمى
المواطنة األمر الذي دفعة نحو إجراء ىذه الدراسة.
ومن أجل مواجية تحديات القرن الحادي والعشرون ،ومعالجة القضايا السائدة في
المجتمع بأسموب تربوي وعالجي ،أصبحت عممية التربية عمى المواطنة وغرسيا في نفوس
النشء من العناصر األساسية التي يجب أن نقوم بيا المؤسسات التربوية ،والمجتمعية،
والدينية ،ألنيا ال تتم من خالل المناىج الدراسية ،والكتب فقط ،وانما ىي عممية تكتسب من
خالل الممارسات االيجابية التي تتم داخل المؤسسة التربوية ،والحياة االجتماعية التي يتواجد
بيا الفرد.
سيما في ظل التحديات التي تواجو المجتمعات العربية نتيجة العولمة والتطور
المتسارع في مختمف المجالت االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والسياسية ،مما يجعل
االىتمام بالتربية عمى المواطنة في الوقت الراىن أم ارً ممحاًن األمر الذي يوجينا نحو ضرورة

إجراء مزيد من الدراسات البحثية خاصة ما يتعمق بأدوار مديري المدارس في التربية عمى

المواطنة ،لذا جاءت ىذه الدراسة من أجل البحث والتقصي عن مدى فاعمية أدائيم.

مشكلة الدراسة وأسئلتَا:
تمثل التربية عمى المواطنة أحد أىم األىداف األساسية التي تقوم عمييا فمسفة
التعميم العمانية ،خاصة ما يتعمق بغرس وتنمية الشعور باالنتماء واالعتزاز بالوطن ،وتعريفيم
بالحقوق والواجبات الوطنية ،من أجل خمق المواطن المسؤول ،وىذا األمر يأتي من أولويات
اإلدارة المدرسية ،ألنيا المؤسسة التربوية القادرة عمى تحقيق األىداف التربوية ،إال أن
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المجال البحثي ما يتعمق بدراسة ىذا الدور فأنو قميل جداً ونادر وال توجد دراسات عمانية
تخصصت في البحث عن أدوار مديري المدارس في التربية عمى المواطنة عمى حد عمم

الباحث ،إذ أن معظم الدراسات العمانية ركزت عمى أدوار المعممين وعمى قياس مدى تضمين
المناىج العمانية لمضامين المواطنة ،كدراسة (المعمري ،والمسروري ،)2.42 ،ودارسة
(السعيدي ،الغافري ،والحامدي ،)2.41،ودارسة(المعمري ،)2.42 ،أضف أن ما تعانيو
مخرجات التعميم من إشكاليات متعمقة بمعرفتيم بحقوقيم وواجباتيم الوطنية ،ومدى مقدرتيم
عمى المشاركة المجتمعية والسياسية وىذا ما كشفتو دراسة التوبي ،والفواعير ( ،)2.44كما
أثبت بعض الدراسات وجود مشكالت طالبية كان ليا أثر في تخريب الممتمكات العامة،
وظا ىرة العنف والتنمر المدرسي ،وظاىرة الغش ،والتسرب من المدرسة ،وانتشار سموكيات
خاطئة بين الطمبة (البراشدي .)2.44 ،وتأتي ىذه الدراسة لتقصي واقع التربية عمى
المواطنة في البيئة المدرسية من خالل البحث عن أدوار مديري المدراس الحكومية .وفي
ضوء ذلك تسعى ىذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
 .1ما دور مديري المدارس في التربية عمى المواطنة بمدارس التعميم األساسي في
سمطنة عمان من وجية نظرىم؟

 .2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين دور مديري المدارس في التربية عمى
المواطنة بمدارس التعميم األساسي في سمطنة عمان يمكن أن تعزى لمتغيرات النوع،

والمؤىل العممي؟

أٍداف الدراسة:
تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:
 .1التعرف عمى دور مديري المدارس في التربية عمى المواطنة بمدارس التعميم األساسي
في سمطنة عمان.

 .2الكشف ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين دور مديري المدارس في
التربية عمى المواطنة بمدارس التعميم األساسي في سمطنة عمان يمكن أن تعزى

لمتغيرات النوع ،والمؤىل العممي.
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أٍنية الدراسة:
تكمن أىمية ىذه الدراسة في أنيا:
 .1تُسيم في تقديم معمومات عن واقع ممارسة مدراء المدارس ألدوارىم في التربية عمى
المواطنة.
 .2تُزود القائمين عمى عممية التربية عن واقع تنمية المواطنة في المؤسسات التربوية.
 .3فتح الطريق أمام باحثين آخرين إلجراء بحوث ودراسات مماثمة في مراحل تعميمية
أخرى.

حدود الدراسة:
 الحدود الزمانية :طبقت الدراسة في العام الدراسي (.)2.4,/2.44
 الحدود المكانية :اقتصرت ا لدراسة عمى عينة من مدارس الحمقة الثانية لمتعميم
األساسي ( ،)4.-0ومدارس التعميم ما بعد األساسي ( ،)42-44التابعة لممديرية
العامة لمتربية والتعميم بمحافظة شمال الباطنة ،ومحافظة مسقط ،ومحافظة الداخمية.
 الحدود البشرية :طبقت الدراسة عمى مديري المدارس بالتعميم األساسي.
 الحدود الموضوعية :ركزت الدراسة عمى التربية عمى المواطنة.

مصطلحات الدراسة:
مديرو المدارس :موظفين إداريين يعممون عمى إدارة المدارس من أجل تحقيق أىدافيا ،من
خالل القيام بمياميم الوظيفية باالعتماد عمى التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
التربية عمى المواطنة :نشاط تربوي ىادف إلى تربية النشء عمى قيم المواطنة ومبادئيا
وتعريفيم بالحقوق والواجبات وغرس فييم االنتماء الوطنية.

الطريكة واإلجراءات:
جمتنع الدراسة:
يتألف مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس في المحافظات التعميمية لمعام الدراسي
( )2.4,/2.44والبالغ عددىم ( )12.مدير ومديرة ،في مدارس التعميم األساسي الحمقة
الثانية ،وما بعد التعميم األساسي في المدراس الحكومية بسمطنة عمان.
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عيية الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ( )444مدير ومديرة ،ويشكمون ما نسبتو ( )%41.2من
المجتمع األصمي ،وتم اختيارىم بالطريقة العشوائية البسيطة ،وىي الطريقة المناسبة نظ ار
لحجم المجتمع.

ميَج الدراسة:
اعتمد الباحث في الدراسة المنيج الوصفي ،والذي يعتبر مناسباً ليذا النوع من

الدراسات ،وذلك عن طريق وصف الظاىرة من خالل جمع البيانات ميدانية حوليا بواسطة
أداة االستبانة.

أداة الدراسة (االستباىة)
لتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بإعداد أداة االستبانة وذلك بيدف الكشف عمى دور مديري
مدارس التعميم األساسي في التربية عمى المواطنة بسمطنة عمان من وجية نظرىم ،وتكونت
أداة الدراسة في صورتيا النيائية من ( )14عبارة ،موزعة عمى ستة أبعاد ىي اإلنتماء
الوطني ،اليوي ة الوطنية ،حقوق المواطنة ،الواجبات والمسئوليات ،المشاركة ،المواطنة
العالمية والرقمية.

املكياس املعتند يف األداة:
تم استخدام مقياس التدرج الخماسي حسب نظام ليكرت ( )Likertالستجابات أفراد
العينة في لألبعاد المواطنة عمى النحو المبين في الجدول ()4
جدول ()4
درجات المقياس المعتمد لتقديرات درجة التوظيف الستجابات أفراد العينة في أداة االستبانة.
درجات مقياس ليكرت ()Likert

درجة التوظيف

4

أحيانا

0
1
2

دائما
غالباً
ناد ارً
أبداً

4
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صدم األداة:
لمتحقق من صدق أداة االستبانة استخدم الباحث صدق المحكمين من خالل عرض
االستبانة عمى مجموعة من المحكمين المختصين في التربية عمى المواطنة ،وفي ضوء
آرائيم ومالحظاتيم ،قام الباحث بإجراء التعديالت المناسبة ،من حذف وتعديل واضافة ،واخراج
األداة في صورتيا النيائية.

ثبات األداة:
لمتأكد من ثبات األداة ،قام الباحث بتطبيق االستبانة عمى عينة تجريبية بمغت ( )0مدير
ومديرة ،وكانت العينة التجريبية المختارة خارج عن العينة األصمية لمدراسة ،وبعد االنتياء من
التطبيق عمى العينة التجريبية تم حساب معامل ثبات األداة عن طريق معادلة ألفا كرونباخ
( )Cronbachk,s Alphaلكل ُبعد في األداة ،والمعامل الكمي لألداة ،حيث وصمت ..,2.
وىي معدل ممتاز ومناسب لمتطبيق.

إجراءات تطبيل الدراسة:
بعد تحديد مشكمة الدراسة ،وأسئمتيا ومتغيراتيا ،وبعد االنتياء من إعداد أداة الدراسة،
والتأكد من صدقيا وثباتيا ،طبق الباحث األداة عمى عينة الدراسة في الفصل الدراسي األول
( )2.4,/2.44عن طريق توزيع الرابط في البريد اإللكتروني وبواسطة برنامج "الواتس اب"
لعينة الدراسة.

املعاجلة اإلحصائية:
لتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث األساليب اإلحصائية ( )SPSSفي تحميل
البيانات التي تم جمعيا بعد تطبيق أداة الدراسة وىي :معامل الثبات ألفا كرونباخ،
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية (الرتبية) ،واختبار(ت)(t-
 ،)testوتم توظيف المعيار اإلحصائي الموضح في الجدول ( )2لتفسير تقديرات أفراد العينة.
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جدول ()2
المعيار اإلحصائي لتفسير تقديرات أفراد العينة
الدرجة

درجة التوظيف

مدى الدرجات

0

09.-190.

دائما

1

191,-490.

4

491,-290.

غالباً

أحيانا

2

291,-490.

4

491,-49..

ناد ارً

أبداً

ىتائج الدراسة ومياقشتَا:
ىتائج السؤال األول ومياقشتَا:
لإلجابة عن ىذا السؤال ونصو :ما دور مديري المدارس في التربية عمى المواطنة بمدارس
التعميم األساسي بسمطنة ُعمان من وجية نظرىم؟
البعد
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع أبعاد أداة االستبانة و ُ
العام حيث تم ترتيبيا ترتيبا تنازلياً كما ىو واضح في الجدول ()4
جدول ()4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أبعاد أداة االستبانة لممتوسط العام لمدراسة
أبعاد التربية عمى

المتوسط

االنحراف

درجة

المواطنة

الحسابي

المعياري

التوظيف

4

اليوية الوطنية

1.04

..1.

دائما

2

الحقوق

1.12

..44

4

الواجبات

1.21

..42

غالباً

1

اإلنتماء الوطني

4.42

..42

غالباً

0

المشاركة

4.12

..10

غالباً

أحيانا

2

المواطنة العالمية والرقمية

4.4.

4.4.

أحيانا

4.,1

..21

غالباً

م

المتوسط العام
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يتضح من الجدول ( )4أنو عمى المستوى العام فإن دور مديري المدارس في التربية
عمى المواطنة بمدارس التعميم األساسي بسمطنة ُعمان من وجية نظرىم ،جاء بدرجة غالباً
في إجمالي بأبعاد الدراسة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي (.)4.,1
وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لكل ُبعد من أبعاد أداة الدراسة بين(-1.04
 ،)4.4.أي بين بدرجة دائماً وأحيانا ،حيث جاء أحتل ُبعد " اليوية الوطنية" الرتبة األولى
من حيث درجة التوظيف ،وذلك بمتوسط حسابي ( ،)1.04وبدرجة دائماً ،يميو ُبعد " الحقوق
" بمتوسط حسابي ( )1.12وبدرجة غالباً ،وجاء ثالثاً ُبعد " الواجبات" بمتوسط حسابي

( ،)1.21وبدرجة غالباً؛ ورابعاً ُبعد " اإلنتماء الوطني " بمتوسط حسابي ( )4.42بدرجة
غالباً؛ وخامساً جاء ُبعد "المشاركة" ،بمتوسط حسابي ( )4.12بدرجة أحيانا ،في حين جاء
أخر األبعاد " المواطنة العالمية والرقمية " بمتوسط حسابي ( )4.4.بدرجة أحياناً.

ويمكن أن يعزى إلى أن مديري يمتمكون الوعي بأىمية التربية عمى المواطنة ،أضف أن

البرامج التدريبية التي تقدم ليم كان ليا دور في التربية عمى المواطنة ،إلى جانب أن
األ نشطة والجماعات الطالبية التي كانت ليا الدور الكبير في اكساب الطمبة لمعديد من
الميارات والقيم واالتجاىات ألنيا جاءت نتيجة لمممارسة في المبنى المدرسي ،كما أن
المديرين كان ليم دور في تربية الطمبة عمى القيم واالتجاىات الوطنية نتيجة النعكاس ذلك
عمى شخصيتيم الوطنية واخالصيم في واجبيم الوطني .كما أن المسابقات الوطنية التي
تقاوم بين المدراس كانت تسيم في اثراء االنتماء الوطني وتغرسو في نفوس النشء ،كما أن
البعد.
اإلعالم المدرسي المسموع والمقروء كان من بين العوامل التي ساىمت في ىذا ُ

تتفق ىذه النتيجة مع دراسة القاسم ،وعاشور ( )2.40دراسة ىدفت إلى معرفة دور

مديري المدارس الحكومية في محافظة إربد ،في توظيف اإلعالم التربوي لتعزيز االنتماء
الوطني لدى الطمبة .ودراسة العسيري ( )2.42التعرف إلى واقع التدير اإلداري والتربوية
بالمدرسة من خالل تقويم الدور القيادي لمدير المدرسة في تنمية المواطنة والسموك المدني
داخل المجتمع المدرسي.
وتختمف مع دراسة الشبول ،والخالدة ( )2.41دراسة ىدفت عمى التعرف عمى دور
مديرات ومعممات المرحمة األساسية في تعزيز مفاىيم المواطنة لدى الطالبات في المدارس
األساسية.
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أما عما أظيرتو نتائج الدراسة حول كل ُبعد من أبعاد الدراسة فقد جاءت المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية (الرتبة) لمعبارات المكونة لكل ُبعد كما يمي:

حيث جاء ُبعد االنتماء الوطني في المرتبة الرابعة حيث بمغ المتوسط الحسابي
( ،)4.42حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لكل عبارة من عبارات ال ُبعد بين (-1.41
 ،)1.24بين درجة غالباً وأحيانا ،وكانت االكثر توظيفاً عبارة " أعزز التمسك بالمغة العربية
وبالتاريخ وبالجغرافيا ".بمتوسط حسابي ( ،)1.41بدرجة غالباً ،يمييا عبارة " أحثيم عمى
المحافظة عمى الممتمكات العامة بالمدرسة "..بمتوسط حسابي ( )1.24بدرجة غالباً ،وجاءت

أقل العبارات عبارة " أشجع الطمبة عمى القراءة التاريخية واالفتخار بالمنجزات الوطنية".

بمتوسط حسابي ( )4.22بدرجة أحيانا.
ويعزى ذلك إلى إدراك مديري المدراس أن الوحدة الوطنية ىي أساس االرتقاء ،والحفاظ
عمييا من الواجبات التي يفترض أن يمتمكيا الطالب ،كما أن األنشطة الجماعات الطالبية
التي يشرف عمييا المديرين أسيمت في تنمية الوالء واالنتماء الوطني.
في حين جاء ُبعد اليوية الوطنية في المرتبة األولى حيث بمغ المتوسط الحسابي
( ،)1.04وتراوحت المتوسطات الحسابية لكل عبارة من عبارات البعد بين (،)4.,0 -1.4,
بين درجة دائما وغالباً ،وكانت االكثر توظيفاً عبارة " أحرص أن أكون القدوة الحسنة في
ممارسة السموكيات التي تتسم بروح المواطنة ".بمتوسط حسابي ( ،)1.4,بدرجة دائما ،يمييا

عبارة " أوجو الطمبة نحو االلتزام بالزي الرسمي ".بمتوسط حسابي ( )1.42بدرجة دائما،
وجاءت أقل العبارات عبارة "أسمح لمطمبة لمتعبير عن الثقافة الوطنية" بمتوسط حسابي
( )4.,0بدرجة غالباً.

ويعزى ذلك إلى أن األنظمة المدرسية قائمة عمى مجموعة من القوانين أن تركز عمى

اليوية الوطنية والتي يجب االلتزام بالعديد من رموزىا ومن بينيا الزي المدرسي ،أضف أن
جميع المديرين يمتزمون بذلك مما انعكس إيجابا عمى الطالب ،إلى جانب أن ىناك العديد من
األنشطة التي أسيمت في تعبير الطالب عن الثقافة الوطنية من خالل الممارسة في األنشطة
الطالبية.
وجاء في المرتبة الثانية ُبعد الحقوق حيث بمغ المتوسط الحسابي ( ،)1.42في حين
تراوحت المتوسطات الحسابية لكل عبارة من عبارات البعد بين ( ،)4.42 -1.42بين درجة
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غالباً وأحياناً ،وكانت االكثر توظيفاً عبارة " أعمل عمى إقامة المناسبات الوطنية والدينية".

بمتوسط حسابي ( ،)1.42بدرجة دائما ،يمييا عبارة أطبق الالئحة الطالبية بالمساواة بين

الطمبة ".بمتوسط حسابي ( )1.42بدرجة دائماً ،وجاءت أقل العبارات عبارة " أتيح لمطمبة
الفرصة لمتعبير عن آرائيم وتقديم مالحظات عن سير العمل بالمدرسة ".بمتوسط حسابي

( )4.42بدرجة أحياناً.

ويعزى ذلك إلى إدراك المديرين أن حقوق المواطنة كانت من بين اىتماماتيم في توفير

كل االحتي اجات الطالبية بما يشعر أن الطالب حصل عمى حقوقو ،فتجد أن المساواة في
األنشطة الطالبية جاءت بالمرتبة األولى ،أضف إلى أن الطالب يمارس حريتو في اختيار ما
يناسبو من األنشطة والمواد ،كما أن المديرين يعممون عمى إعطاء الطمبة حق المشاركة
وابداء الرأي في المناشط الم درسية وىذا يسيم في التعرف الطمبة عمى الممارسات الواضحة
ليم.
وجاء في المرتبة الثالثة ُبعد الواجبات حيث بمغ المتوسط الحسابي ( ،)1.21أما
البعد المتعمقة فقد تراوحت بين (-1.,4
المتوسطات الحسابية لكل عبارة من عبارات ُ
 ،)4.4.بين درجة دائما ،وأحياناً ،وكانت االكثر توظيفاً عبارة "أحث الطمبة عمى إلقاء النشيد

الوطني بحماس" بمتوسط حسابي ( ،)1.,4بدرجة كبيرة جداً ،يمييا عبارة " أحث الطمبة عمى
االستغالل الجيد لموقت ".بمتوسط حسابي ( )1.14بدرجة دائما ،وجاءت أقل العبارات عبارة
"أعمل عمى مشاركة الطمبة في اصالح أثاث المدرسة ".بمتوسط حسابي ( )4.4.بدرجة
أحيانا.
ويعزى ذلك الن المديرين يدركون أىمية غرس القيم المجتمعية التي تقوم عمى احترام
اآلخرين وتقديم يد العون والمساعدة وىذه نتيجة لمتوجييات اإليجابية لدى المعممين ،ودورىم
في القيام بواجباتيم مما يسيم في غرسيا لدى الطمبة ،أضف أن عممية التعمم قائمة عمى
مجموعة منا لواجبات التي ينبغي أن يؤدييا الطمبة بعممية التعمم ،وىي جزء من عممية
التقييم ،إال أن تواجد عمال مختصين بالنظافة جعل أمر اصالح األثاث يعود إلى مياميم،
أكثر من أن يقوم بو الطمبة.
في حين جاء ُبعد المشاركة في المرتبة الخامسة حيث بمغ المتوسط الحسابي (،)4.12
البعد المتعمقة بدور المديرين في تنمية
أما المتوسطات الحسابية لكل عبارة من عبارات ُ
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المشاركة لدى الطمبة فقد تراوحت بين ( ،)2.14 -1.0,بين درجة دائماً ،وأحياناً ،وكانت

االكثر توظيفاً عبارة "أشجع عمى معالجة المشكالت بين الجميع الحوار اإليجابي" بمتوسط

حسابي ( ،)1.0,بدرجة دائما ،يمييا عبارة " أشجع الطمبة عمى الترشح في المجالس

الطالبية بالمدرسة" بمتوسط حسابي ( )1.10بدرجة دائما ،وجاءت أقل العبارات عبارة " أعمل
عمى مشاركة الطمبة في الجمعيات المدنية والفرق األىمية الخيرية ".بمتوسط حسابي ()2.14
بدرجة أحيانا.
وتعزى ىذه النتيجة إلى أن المدرسة تعتبر جزء من المجتمع ،لذا يعمل المديرين إلى
تحقيق الشراكة بين المدرسة والمجتمع م ن خالل تبني دو ار اجتماعيا يساعد عمى الطمبة عمى
القيام بدورىم ،أضف أن عممية غرس قيمة الشراكة لدى الطمبة يعمل المديرين عمييا من
خالل القيام بمجموعة من الميارات األساسية داخل المجتمع واستغالل بعض المناسبات
ليشعروا بأىميتيم.
وتعزى ىذه النتيجة إلى أن المدرسة تعتبر جزء من المجتمع ،لذا يعمل المديرين إلى
تحقيق الشراكة بين المدرسة والمجتمع من خالل تبني دو ار اجتماعيا يساعد عمى الطمبة عمى
القيام بدورىم ،أضف أن عممية غرس قيمة الشراكة لدى الطمبة يعمل المديرين عمييا من
خالل القيام بمجموعة من الميارات األساسية داخل المجتمع واستغالل بعض المناسبات
ليشعروا بأىميتيم.
وأحتل بالمرتبة السادسة واألخير ُبعد المواطنة العالمية والرقمية حيث بمغ المتوسط
البعد فقد تراوحت بين
الحسابي ( )4.4.أما المتوسطات الحسابية لكل عبارة من عبارات ُ

( ،)2.4. -4.,1بين درجة دائماً ،وأحياناً ،وكانت االكثر توظيفاً عبارة " أعمل عمى تشجيع
الطمبة عمى إدارة الحوار مع مختمف الجنسيات بالبمد ".بمتوسط حسابي ( ،)4.,1بدرجة

غالباً ،يمييا ع بارة " أقيم المسابقات التي تركز عمى قيم التسامح الديني والفكري بالمدرسة"
بمتوسط حسابي ( )4..4بدرجة أحياناً ،وجاءت أقل العبارات عبارة " أشجع المسابقات

الرقمية التي تيدف إلكساب الطمبة طرق الوقاية من اإلبتزاز اإللكتروني" بمتوسط حسابي

( )2.4.بدرجة أحيانا.
وتعزى ىذه النتيجة إلى الدور الذي يقوم بو المديرين في المدرسة من خالل توجيو
الطمبة نحو التربية عمى المواطنة العالمية والرقمية ،خاصة أن المنيج المدرسي يشجع عمى
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تبني العديد من قيم السالم والتسامح واالتصال بالعالم والحوار مع الطرف الخر ،إال أن
اإلشكاليات المتعمقة بالتربية عمى المواطنة الرقمية تظير أن ىناك فجوة في توضيح القوانين
واألنظمة المتعمقة بالتعامل مع شبكات التواصل االجتماعي.

ىتائج السؤال الجاىي ومياقشتَا:
لإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصو :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين دور مديري

المدارس في التربية عمى المواطنة بسمطنة عمان يمكن أن تعزى لمتغيرات النوع ،والمؤىل العممي؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )،)T-Test

ويوضح الجدول ( )4.ذلك.
أوالً :النوع

جدول ()4.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ) )T-Testتبعاً لمتغير النوع
أبعاد التربية

نوع

اإلنتماء الوطني

ذكر

04

أنثى

04

4.44

ذكر

04

1.01

..11

أنثى

04

1.0,

..44

ذكر

04

1.4,

..12

أنثى

04

4.12

..42

ذكر

04

1.24

..42

أنثى

04

1.21

..21

ذكر

04

4.12

..1,

أنثى

04

4.04

..10

المواطنة العالمية ذكر

04

4..,

...2

أنثى

04

4.44

...2

04

4.,2

..42

04

4.,2

..24

عمى المواطنة

اليوية الوطنية
الحقوق
الواجبات
المشاركة

والرقمية

المدرسة

الكمي
ذكر

االنحراف

قيمة ت

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

..244

4.42

..42
..21
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..42,
..,1
..4,
..,,
..42
..101

درجة

اتجاه

الداللة

الداللة

..444

غير دالو

..114
..442
..414
..424
..414
..102

غير دالو
غير دالو
غير دالو
غير دالو
غير دالو
غير دالو
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تشير نتائج الجدول ( )4.إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة
الداللة( )...0=αبين الذكور واإلناث في أبعاد التربية عمى المواطنة الستة ،ويعزى ذلك إلى
إعداد مديري المدراس وتدريبيم ال تختمف بين الذكور واإلناث.

ثاىياً :املؤٍل العلني.
تم استخراج تحميل التباين األحادي لمتوسطات أبعاد التربية عمى المواطنة ،ويوضح الجدول ()44

جدول ( )44تحميل التباين األحادي لمتوسطات أبعاد التربية عمى المواطنة تبعاً لمتغير
المؤىل العممي

مجموع

درجات

متوسط

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

42.

2

...4.

بين

قيمة ف
4..42

مستوى الداللة
..404

المجموعات
4.442

داخل

4.4

...11

المجموعات
المجموع الكمي

4.112

44.

تشير نتائج الجدول ( )44إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة
الداللة( )...0=αلدور مديري المدراس في التربية عمى المواطنة بسمطنة عمان تعزى
لمتغير المؤىل العممي ،ويعزى ذلك إلى األدوار التي ينبغي أن يقوم بيا مديرو المدراس ال
تتأثر بالمؤىل العممي ،أضف أن المعارف لدييم كانت واضحة وىذا يعود إلى التدريب الذي
يحصل عمييا المديرين ما يتعمق بالتربية عمى المواطنة.

توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،يوصي الباحث باآلتي:
 .4بناء محتوى تربوي متعمق بمبادئ المواطنة وقيميا.
 .2تدريب مديري المدراس لفيم ماىية المواطنة وأبعادىا ومبادئيا ،وكيفية اكسابيا لمطمبة.
 .4تضمين برامج مديري المدراس عمى التربية عمى المواطنة.
 .1تضمين برامج مديري المدراس التربية عمى المواطنة العالمية والرقمية.
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 .0تطوير األنشطة والجماعات الطالبية من أجل غرس القيم المواطنة من خالل الممارسات
المدرسية والمجتمعية.
 .2تشجيع مديري المدراس الطمبة عمى التعامل عبر شبكات التواصل االجتماعي من أجل
تدريبيم عمى القوانين واألنظمة المتعمقة بالتواصل االجتماعي.

مكرتحات الدراسة:
يوصي الباحث إجراء مجموعة من الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية ،وىي
كاآلتي:
 .4تحميل محتوى المناىج الدراسية ومدى تضمينيا لفكر المواطنة وأبعادىا ومبادئيا.
 .2دراسة البرامج التدريبية التي تقدم لمديري المدراس ومدى تأثيرىا عمى أداء المعمم في
تنمية المواطنة.
 .3دراسة فاعمية اإلدارة المدرسية في تنمية قيم المواطنة.

املراجع
أوالً :املراجع العربية

البراشدي ،ثريا أحمد .)2.44( .دور اإلدارة المدرسية في تنمية قيم المواطنة لدى طمبة
التعميم ما بعد األساسي بسمطنة عمان( ،رسالة ماجستير غير منشور) .كمية العموم
واآلداب ،جامعة نزوى ،سمطنة عمان.

التوبي ،عبداهلل سيف ،والفواعير ،أحمد محمد .)2.44( .تربية المواطنة في مؤسسات

التعميم العالي بسمطنة ُعمان .ورقة مقدمة في ممتقى الباحثين العمانيين في مجال
التربية عمى المواطنة1 ،مارس2.44 ،م ،كمية التربية ،جامعة السمطان قابوس،
سمطنة عمان.

الحامد ،محمد بن معجب( .)2004الشراكة والتنسيق في تربية المواطنة ،ورقة مقدمة لمقاء
الثالث عشر لقادة العمل التربوي في وزارة التربية والتعميم ،الباحة ،المممكة العربية

السعودية .في الفترة من 4.-1مارس.

الحبيب ،فيد ( .)2..0تربية المواطنة :االتجاىات المعاصرة في تربية المواطنة .المقاء
الثالث عشر لقادة العمل التربوي ،الباحة بالمممكة العربية السعودية ،في الفترة من

4.-1مارس.
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الحقيل ،سميمات عبدالرحمن ( .)4,,.الوطنية ،ومتطمباتيا في ضوء تعاليم اإلسالم،
الرياض :مطابع الشريف.

الخضير ،فادي ( .)2..2دليل المعمم لمنشاط الطالبي .األردن :دار يافا العممية لمنشر
والتوزيع.

الدسوقي ،فاروق أحمد . )4,40( ،مدى تأثير القيم العربية اإلسالمية عمى برامج األطفال في

دول الخميج العربي ،ندوة ماذا يريد التربويون من اإلعالميين .مكتب التربية العربي

لدول الخميج ،السعودية.2.-4 ،)2( ،

راغب ،أحمد ( .)2.44اإلدارة التربوية في القطاع المدرسي ،عمان :دار البداية ناشرون
وموزعون.

رجاء أحمد عيد ،وآخرون( .)2008ثقافة المواطنة الحمقة األضعف في تدريس الدراسات

االجتماعية بالتعميم العام .المؤتمر األول لمجمعية المصرية لمدراسات االجتماعية،
تربية المواطنة ومناىج الدراسات االجتماعية20-19 ،يوليو.

رضوان ،أحمد؛ ويوسف ،نياية ( .)2.40تصورات مديري المدراس الحكومية في قصبة إربد

لمعيقات تطبيق خطة النيوض الوطني لتعزيز االنتماء لدى الطمبة .مجمة جامعة

النجاح لألبحاث (العموم اإلنسانية)42,2 -4224 ،),( 2, .

رضوان؛ والحمد ( .)2.42مساىمة المدرسة المديرين والمعممين في تنمية الوعي السياسي
لطمبة المرحمة الثانوية بمحافظة جرش من وجية نظر الطالب أنفسيم .كمية التربية،
مجمة جامعة أسيوط421-,1 ،)4( 24 ،

السعيدي ،حميد بن مسمم ( ،)2.44المواطنة المسؤولة ،مقال بجريدة الرؤية ،تاريخ النشر
 ،2013/10/20مسقط.

السعيدي ،حميد بن مسمم ( .)2.41دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز أبعاد

المواطنة لدى الشباب بسمطنة عمان ،ورقة مقدمة في مؤتمر الدولي الرابع "دعم
التربية بالتقنيات :ما وراء الحداثة واستدامة االبتكار .كمية الشرق األوسط ،الجمعية

العمانية لتقنيات التعميم ،2.41/42/44-42 ،مسقط.
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الشبول ،ىيام عبداهلل؛ والخوالده ،محمد محمود ( .)2.41دور مديرات ومعممات المرحمة

أألساسية في تعزيز مفاىيم المواطنة لدى الطالبات في مدارس إقميم الشمال ،المجمة

الدولية التربوية المتخصصة.,. -0, ،)0( 4 ،

شعبان ،وفاء ( .)2.42التربية المواطنية .بيروت :دار النيضة العربية.

الغافري ،ىاشل بن سعد ،والسعيدي ،حميد بن مسمم ،والحامدي؛ ماجد بن عمي.)2.40( .
درجة ممارسة معممي التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية قيم المواطنة في

التفاعل الصفي من وجية نظر المشرفين التربويين في سمطنة ُعمان .مجمة التربية،
جامعة كفر الشيخ ،مصر.

فريحة ،نمر ( .)2.42من المواطنة إلى التربية المواطنية :سيرورة وتحديات .جبيل :المركز
الوطني الدولي لعموم اإلنسان بيبموس.

القاسم ،محمد محمود ،وعاشور ،محمد عمي ( .)2.40دور مديري المدارس الحكومية في

محافظة إربد في توظيف اإلعالم التربوي لتعزيز اإل نتماء الوطني لدى الطمبة .مجمة

جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات الترربوية والنفسية-4,. ،)41( 1 ،

.121

المعمري ،سيف بن ناصر .)2.42( .تربية المواطنة في الدراسات االجتماعية :نحو توزان

بين تربية "أنا" وتربية "نحن" .ورقة قدمت في مشغل معممي الدراسات االجتماعية

والميارات الحياتية ،في المدراس الخاصة في سمطنة عُمان ،األربعاء 44نوفمبر

المعمري ،سيف بن ناصر؛ المسروري ،فيد بن سالم ( .)2.42دور معممي الدراسات
االجتماعية في تعزيز أبعاد المواطنة من وجية نظر طمبتيم في محافظة جنوب

الشرقية بسمطنة ُعمان .المجمة التربوية ،الكويت244-411 ،)44,( 4. ،
المعمري ،سيف بن ناصر؛ والغريبية ،زينب بنت محمد( .)2.42التربية من أجل المواطنة
المسؤولة (التطبيق والنظرية) ،مسقط.

موسى ،سميمان؛ والخوالدة ،عايد( .)2..1درجة التزام المعممين بالقيم االجتماعية في

ممارسة التعميم باألردن .مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية واالجتماعية

واإلنسانية.222-41, :)4(4, ،
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 تصورات معممي الدراسات االجتماعية.)2.41( . شيخة بنت حمود بن سميم،الوىيبية
،بمرحمة التعميم ما بعد التعميم األساسي في سمطنة عمان عن المواطنة الرقمية

 سمطنة، جامعة السمطان قابوس، كمية التربية.)(رسالة ماجستير غير منشورة
.عمان
. المراجع األجنبية:ًثانيا
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