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Abstract: The study aimed to identify the role of school sports teachers in the
Al Dakhiliyah Governorate in the Sultanate of Oman in enhancing the values   of
citizenship among students. A paragraph, divided into three axes: the first axis
equality and justice (loyalty and belonging), the second axis (equality and
justice), the third axis (tolerance and social participation), and the tool was
applied to a sample of (41) teachers of school sports. The results showed that
there is a high role for school sports teachers in Al Dakhiliyah Governorate in
the Sultanate of Oman in enhancing the values   of citizenship among students,
where the arithmetic mean of the estimates of the study sample members for
the tool as a whole reached (4.59) with a high evaluation degree, and the
results also showed the absence of statistically significant differences due to
the variables gender, educational level and years of experience for the
research variables, as this result shows the extent of similarity between the
study sample in a group of matters related to upbringing, the environment,
and the level of training and education they receive. It is used by teachers to
enhance the values   of citizenship, with the importance of offering educational
programs and competitions dealing with the issue of citizenship and the
procedures for their practical implementation, with keenness to encourage
and support initiatives in promoting citizenship in a manner that is appropriate
to the nature of its implementation. Keywords: sports media, Jordanian sports
media, national unity.
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دور معلمي الریاضة المدرسیة في محافظة الداخلیة بسلطنة عمان في تعزیز قیم المواطنة لدى الطالب

المقدمة

بینتوازنأنینبغيالتغیراتھذهخضمفيأجیالنالتنشئةنتوخاھاالتيالحیاةفياألساسیةاللبنةالتربیةتعد

أصیلةروحیةقیممناألمةبثوابتالتمسكعلىأبنائنابتربیةإالیتمالوھذااالنتماء،وعالمیةالھویةخصوصیة

األفكارمنتحصینھمبھدفوالوالءالمواطنةقیمفیھمنغرسوأنواالنحراف،الضیاعمنبمأمنیجعلھمبشكل

المتغیراتمعللتالؤملتأھیلھمالالزمةوالمھاراتوالمعارفالعلومیكسبھمعلمیاإعداداوإعدادھمالمشبوھة،

)٢٠١١(النفیسي،التحدیات.مواكبةوبالتاليالعالمیة،والمستجدات

مواجھةسبلأھممنتعدالطالبلدىالمواطنةتنمیةأنإلى)٢٠١5(العنزيیشیراإلطارھذاوفي

إكسابھمفإنوبذلكوعقولھمالمواطنینسواعدتصنعھالحقیقيالمستقبلأنحیثالمستقبلیة،والتطوراتالتحدیات

قیم المواطنة یعد الركیزة األساسیة للمشاركة اإلیجابیة والفاعلة في التنمیة االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة.

واالقتصادیةوالثقافیةاالجتماعیةخلفیاتھمبمختلفالوطنأبناءتجمعالتيالمؤسسةبصفتھاالمدرسةوتعد

والتربويالعلميللتثقیفمعھدالیستفھيالوطنیة،قیمتنمیةمسؤولیةعاتقھاعلىیقعمحددة،فلسفیةرؤیةوفق

لصالحالوطنيوالدفاعوالخدماتاإلنتاجفيبالجامعةلاللتحاقالمستقبلشخصیاتفیھاتعدمصنعھيبلفقط،

بناءیدعمسلوكصورةفيذلكیتجسدأنعلىالطالبلدىالوطنياالنتماءویقويیعمقبدورهوھذاالمجتمع،

).٢٠٠0(البكر،وتقدمھالوطن

ولذلكمعھم،المباشروتفاعلھالطالبمنقربھبحكمالتربویةالمؤسسةفياألساسالالعبیعدالمعلمإن

أنعلى)٢٠١٤(الدوسريیؤكدوھنالدیھم،المواطنةقیموتعزیزتنمیةفيوكفاءةبفاعلیةدورهیمارسأنعلیھ

والمھاریةالمعرفیةالمجاالتفيمنسجمةعالقاتإیجادھافيیساعدهأنالبدبھایقومالتياالیجابیةالممارسات

منبعددالطالبفیھایمرالتيالمرحلةھذهفيخاصاتحدیایواجھبالذاتالمدرسیةالریاضةومعلموالوجدانیة،

األمنإلىكحاجتھالحاجاتمنمجموعةظھوریصاحبھاماعادةالتيوالعقلیةوالنفسیةالجسمیةالتغیرات

بخلقبدورهالبدنيالنشاطحصصطریقوعنالمدرسیةالریاضةمعلمقامإذاإالیتحققالوھذاواالستقاللیة،

وطنھ.بعد أن یعرف مالھ وما علیھ تجاهالتوازن النفسي للطالب

مشكلة البحث



الدرس،أجزاءكافةفيالمواطنةقیموغرسأھمیةتوضیحفيبارزادوراالمدرسةالریاضةلمعلمإن

المحببباألسلوبالطالبنفوسفيالتأثیرعلىوقدرتھالمعلمسلوكخاللمنعام،بشكلالمدرسیةوالحیاة

المواطنةوقیممفاھیمغرسفيالھامةوبرامجھاالریاضیةالتربیةلدرسالنظرةوتحسیناللعب،وھولدیھم

وبناءالنبیلة،القیمغرسطریقعنورسالتھاالریاضيالمیدانفيالمھنةاھمیةوتوضیحلھمالغیرتأییدوكسب

یقومالتياألدوارعنالكشفالضروريمنفإنھثّمومنجدیدة،حیاةعلىالمقبلةاالعمارالمختلفةاألجیالكافة

بھا معلمي الریاضة المدرسیة في غرس وتعزیز قیم المواطنة في نفوس الطلبة.

علىجداكبیرتأثیرمنلھملماالمدرسةفيالھامةالفئاتمنالمدرسیةالریاضةمعلميإنالباحثانویرى

المدرسیةالریاضیةمعلممكانةوكذلكوالحركة،والنشاطللعبالطلبةشغفمنكبیربجانبوارتباطھمالطالب،

الدورأنحیثالمدرسة،أروقةفينشاطوشعلةومنظمقائدباعتبارهالطالب،منكبیرةلمجموعةقدوةبكونھ

الطالب،لدىالوطنيالجانبعلىبآخرأوبشكلیؤثرالطالببینالمدرسیةالریاضةمعلمیلعبھالذيالوطني

المجتمععلىأثرهینعكسمماالطالب،نفوسفيواالجتماعیةالوطنیةالقیممنالكثیرغرسفيكثیرویسھم

ھویتھعلىالحفاظالىبالتاليویسھمعینیھ،نصبوطنھتجعلالتيالوطنیةالقضایاكافةفيالطالبوتفاعل

وتراثھ واالعتزاز بھا والمحافظة علیھا.

الریاضةمعلميأنمالحظةواالشرافي-والتدریسياألكادیميالمجالفيالباحثانعملخاللومن

الطلبة،نفوسفيوغرسھاالمواطنةقیمتعزیزفيأدوارھموتطویروتعزیزلمعرفةماسةبحاجةالمدرسیة

عنالصحیحبالشكلالمواطنةقیمغرسفيتساعدالتيوالمتعددةالمتنوعةاألسالیبعلىالتدریبالىوحاجتھم

األمورھذهمثلالىیلتفتونالمعلمینمنقلیلعددھناكأنحیث،الحصصفيالریاضیةالنشاطاتطریق

دراسةكدراساتالبدنيالنشاطممارسةنحوباالتجاهالعالقةذاتالسابقةالدراساتمنعددعلىوباالطالع

,)،2004Armond(أرمونددراسةدراسةوكذلك)،2010(وسمعانالصماديودراسة)،2008(الفراج

بیئاتفيأجریتوالتي)٢٠١٣(ملیباري,وHickey(2002(ھایكيبھاقامدراسةبھاقامالتيالدراسةوأیضا

فيخاصبشكلالمدرسیةالریاضةمعلمدورتناولتالتيالدراساتأناالوالفروق،االتجاهحیثمنمختلفة

منمھمةشریحةعلىالحالیةالدراسةبإجراءللقیامالباحثاندفعمماما؛نوعاقلیلةتعتبرالمواطنةقیمغرس

شرائح المجتمع المتمثلة بمعلمي الریاضة المدرسیة ، وبحث أدوارھم حول تعزیز قیم المواطنة لدى الطالب.

أھمیة البحث
أروقةفيالنشیطوالعنصرالمدرسي،المجتمعفياألساسیةالشرائحأحدالمدرسیةالریاضةمعلمیعد

معلمیعتبرحیثالطالب،وخاصةبالمدرسة،والشرائحالفئاتكافةمعیتعاملالذيالمعلموھوالمدرسة،

منمناسببقدرتزویدهمنالبدكانلذلكفعلھ،وردودتصرفاتھجمیعفيالطالبلجمیعقدوةالمدرسیةالریاضة

قیمغرسأنحیثالمدرسة،فيیوميبشكلبممارستھاالقیامعلیھالتيبالمواطنةالمتعلقةوالمعلوماتالمعارف

الوالءفیمتعزیزفيویسھموأخالقیا،اجتماعیاالفردتشكیلفيبارزادورایلعبالصغیرالنشءفيالمواطنة



الثقافيالوعيتشكلالتيالمدرسیة،الریاضةطریقعنالحمیدةالقیملكافةوغرساالوطن،وحبوواالنتماء

كثیرتغییروخبراتھمبأفكارھمیمكنھمالذینالمستقبلأبناءبتربیةیقوموامنھمالمعلمینإنإذللمجتمع،والصحي

من المفاھیم المتعلقة بالمواطنة، حیث تتمثل األھمیة للدراسة فیما یلي:

فيالمدرسیةالریاضةمعلمدورتتناولالتيالباحثان،علمحدعلىالتيالقلیلةالدراساتمنالدراسة-تعد1

تعزیز قیم المواطنة لدى الطلبة.

أدوارهمنواالستفادةالمدرسیةالریاضةمعلمبمستوىلالرتقاءالتخطیطفيالدراسةھذهنتائجتساعد-٢

الھامة في تعزیز قیم المواطنة لدى الطلبة.

بموضوعتھتمالمدرسیةالریاضةلمعلمتدریبیةبرامجلتصمیمالتخطیطعلىالدراسةھذهتسھم-٣

المواطنة وأسالیب تعزیزھا في نفوس الطلبة.

المجال.نفسفيالدراساتمنلغیرھاومرجعانطالقةالدراسةھذهتعد-4

أھداف البحث
قیمتعزیزفيعمانبسلطنةالداخلیةمحافظةفيالمدرسیةالریاضةمعلميدورالتعرفإلىالبحثیھدف

منوذلكالخبرة)سنوات-لتعلیميالمستوى(الجنس-مثلالمتغیراتبعضضوءفيالطالبلدىالمواطنة

خالل اآلتي:

قیمتعزیزفيعمانبسلطنةالداخلیةمحافظةفيالمدرسیةالریاضةمعلميدورعلىالتعرف-1

المواطنة لدى الطالب

فيعمانبسلطنةالداخلیةمحافظةفيالمدرسیةالریاضةمعلميأدوارفيالفروقعلىالتعرف-2

تعزیز قیم المواطنة لدى الطالب تبعا لمتغیرات (الجنس- المستوى لتعلیمي - سنوات الخبرة).

أسئلة البحث
لدىالمواطنةقیمتعزیزفيعمانبسلطنةالداخلیةمحافظةفيالمدرسیةالریاضةمعلميدورھوما-1

الطالب؟

بسلطنةالداخلیةمحافظةفيالمدرسیةالریاضةمعلميدورفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدھل-٢

عمان في تعزیز قیم المواطنة لدى الطالب، تعزى لمتغیرات (الجنس- المستوى لتعلیمي - سنوات الخبرة).؟

مصطلحات الدراسة
المواطنة



بقوانینالتزامھومدىالوطن،لھذاوانتمائھووالءهلوطنھاإلنسانحب)"2006(السید،عرفھاكماھي

ومبادئ وقیم الوطن، واإلحساس والشعور بمشكالتھ وھمومھ واإلسھام مع غیره في حلھا.

القیم

تعتبروھيالمجتمع،أفرادمعتفاعلھخاللمنالفردیكتسبھاالتياالجتماعیةالمعاییرمجموعةبأنھاالقیمتعرف

"الصالحةالمواطنةأساسھيالتيالمثلى،الفردلسلوكیاتوموجھھاستمراریة،ذاتنسبیاًثابتةقیم

).2011(محمود،

قیم المواطنة

مواطناًمنھوتجعلالفردیكتسبھاالتيالقیممجموعةبأنھا)Crick,2000(كریكعرفھاكماالمواطنةقیمتعرف

حلھا،فيالمساھمةعلىوقادراًلمشكالتھومدركاًومبادئھ،بقوانینھملتزماًوكذلكلوطنھ،ومنتمیاًومحباًمنتجا

ومن خالل الفكر والتعبیر عن رأیھ، وإیمانھ بالدیمقراطیة والشورى وتعاونھ مع غیره.

دور معلم الریاضة المدرسیة:

حتىالمدرسیةالریاضةمعلمویبذلھاالتيواالسالیبوالطرقالجھودمنمجموعھبانھاجرائیاالباحثانویعرفھ

التغییراحداثوفيالقیمتعزیزفيفعليبشكلیساھمممامسؤولیتھبكلبواجباتھموالقیاممھامھمتأدیةمنیتمكنوا

لما ھو أفضل

اإلطار النظري

معلم الریاضة المدرسیة
القیاديباألسلوبیتمتعفھوالتعلیمیة،البیئةفيوالھامةاألساسیةالعناصرأحدھوالمدرسیةالریاضةمعلم

بھا،والتأثیرالمدرسیةالبیئةفيالشرائحكافةمعالتواصلعلىوقدرتھالمدرسي،المجتمعفيالبارزةوالشخصیة

وخبراتأنشطةمنیحتویھمابكلللدرسواإلعدادالتخطیطعلىبقدرتھأیضاالمدرسیةالریاضةمعلمیتمتعكما

فيالمتنوعةالریاضیةالحركاتلكافةوالمھاريالعمليالتعلیمعلىوقدرتھالتعلیمیة،المستویاتجمیعتخص

كافة األلعاب

السلیمالتنفیذلضمانالجیدةوالطرقوالوسائلالمحتوىاختیاربكیفیةعمیقةمعرفةمنھیتطلبھذاأنشكوال

البیئةطبیعةتقتضیھماوفقالدرسإخراجفيالحدیثةوالمناھجالطرقمعرفةذلكمقدمةفيویأتيللدرس

لذلك.الموصلةوالوسائلالبرامجتقویمعملیةباستمراروتحسینتطویرومحاولةعناصرھابكلالتربویة

)2012(شبوكي،



تتطلبوالتيوالتربویةالتعلیمیةألھدافھاالبرامجتحقیقنحویتجھالمدرسیةالریاضةمعلمدورأنیتضحوبذلك

درایة على مستوى عال من الكفاءة ومن المھارات الفكریة والفنیة واإلنسانیة.

ومن ھنا یعتبر معلم التربیة الریاضیة الركن األساسي في العملیة التعلیمیة بالمدرسة وعن طریق

صحیحإعدادعدقدالمعلمیكونأنیجبوعلیھالمجتمعفيمفیدافردالیكوناجتماعیاالمتعلمتوجیھیتمالمعلم

للمناھجالتخطیطفيالمعلمإشراكضرورةالمھمةالنواحيومنعاتقھ،علىالملقاةالمھمةالمسؤولیةلیتحمل

وخاصة أھداف المنھج ومحتویاتھ تم تحدید الوسائل لتحقیق األھداف

).1998(الخولي،األلعاببھاونقصد

بتعلیمیقومأنالبدنیةالتربیةمدرسعلىفإنثمةومنالمنھاجتنفیذعلىاألولالمسؤولالمعلمیعدوعلیھ

طرقبأحسنالمعلمألموإذاعلیھاالمتعارفالسیكولوجیةللمبادئطبقامھنتھتتضمنھاالتيالمختلفةالنشاطأوجھ

تعلیم المھارة في مجال التربیة

دور معلم الریاضة المدرسیة في غرس القیم
المدرسیةالریاضةومادةالریاضیةالنشاطاتتعززھاالتيالقیممنالعدیدتوجدأنھ)2007(الخطیب،ویشیر

وتنمیتھاابرازھافيبارزادورایلعبالمدرسیةالریاضةمعلمأنحیثخاص،بشكلالطلبةنفوسوفيعامبشكل

القیممنالعدیدتنمیةعلىتعملالمدرسیةالریاضةأننجدحیثالصحیح،بالشكلوتعلیمھااستغاللھاأحسنإذا

نذكر منھا ما یلي:

روحفيمنافسةھناكأنإالوالفردیة،الجماعیةالنشاطاتفيتوفرھایجبالتيالشروطأحدوھيالتنافس:*

النتیجةیتقبلالفوجینإحدىفوزعندوالتيالمحمودةالمنافسةنفضللذلكوصلبة،عنیفةمنافسةوھناكالمداعبة

اآلخر بكل روح ریاضیة.

النشاطمبدأفيوسواءبینھمفیماالتالمیذبینواألخوةوالرقياأللفةعلىتدلالتيالمواقفتلكھو*التعاون:

الممارسة أو في لحظة تصرف تلقائي یدل ملمحھ على قیمة تعاونیة.

في النشاطات الریاضیة ككتلةنجد أن التالمیذ حتى لو ال یعرفون بعضھم نجد* التكیف:

واحدة منسجمون في إدارة األلعاب فیما بینھم.

للعملیةالممنھجاإلطارفيتوحدھمخاللمنوذلكالبعضبعضھممعكاملانتماءفيالفرقأننجداالنتماء:*

الریاضیة.

یمارسھاالتيالحركیةالنشاطاتمنمجموعةباعتبارالمدرسیةالریاضةفيفقطالقیمھذهعلىتقتصروال

مادةتوجدالتعلیمیةالحصةفيأنندركوكماالحصةفيبعضھممعالتالمیذتوحدالتيوھيالمدرسةفيالتالمیذ

أطرافجمیعبینوالتفاعلالتواصلعاملیتوفرالتعلیمحركةخاللمنوالبدوالمتعلمالمعلمویوجدتعلیمیة

العملیة حیث أنھا تساعد على تنمیة الكثیر من القیم.



المواطنة

مفھوم المواطنة

طبیعي،شخصبینتقوماجتماعیةعالقةأومكانةھياالجتماع:علمقاموسفياصطالحاًالمواطنة

الحمایة،مھمةالثانيویتولىالوالء،األولالطرفیقدمالعالقةھذهخاللومن(الدولة)،سیاسيمجتمعوبین

وتتحد ھذه العالقة بین الشخص والدولة عن طریق القانون.

حدودضمنتحدثالتيالتفاعالتلكلالجامعاإلطارھي)2014(الزدجاليیشیركماوالمواطنة

دائرةفيلھاوممارستھالفردبھایتمتعالتيوالواجباتالحقوقوھيالعرقي،للتجانساعتباردونالواحدالوطن

تمییزالوالواجبات،الحقوقفيمتساوونالدولةھذهفيوالمواطنونالحدیث،بالمفھوم(الدولة)محددةجغرافیة

یعبرواوعماالواحدالمجتمعأبناءأفكاروتجمعتجذببحیثالجنس...الخ،أو(الدین،فياالختالفبسبببینھم

عنھ من اھتمامات وفي ضوء حس وطني.

للوطنوالوالءباالنتماءالشعور"أنھاعلىدراستھفي)2013(الحرمليبینھاكماالمواطنةوتعرف

وللقیادة السیاسیة التي ھي مصدر اإلشباع للحاجات األساسیة وحمایة الذات من األخطار المصیریة.

Patrickعرفھاوقد یتضمنالرابطوھذاالسیاسي،والمجتمعاألفرادبینالقانونيالرابطبأنھا)1999)

النوع)،الُعرف،اللغة،(الدین،الطائفیة:االجتماعیةلالنتماءاتتجاوزھممعاألفرادبھایتمتعالتيالعضویة

ویتضمن القیام بالمسئولیات الضروریة لنجاح المواطنة الدیمقراطیة.

للحقوقالمواطن/الفردمنواعیةوممارسةللوطنانتماءھيالمواطنة)2011(البراشدیةوتعرف

مجتمعفيتمارسوالواجباتالحقوقوھذهإلیھا،ینتميالتيالجماعةوتجاهنفسھتجاھھومبادرةوالواجبات،

عادل ودیمقراطي یحرص على المساواة وتكافؤ الفرص.

والمواطن،الوطنأوالدولةبینعالقةوجودإلىیشیرالمواطنةمصطلحأنیتضحسبقماضوءفي

فيالصفاتمنمجموعةتوافرالفاعلةالمواطنةتستلزمكماللفرد،والسیاسیةاالجتماعیةالكفاءةعلىتقوموأنھا

وحلالقرار،واتخاذالتشریعفيالمشاركةعلىوقادرالعامةالحیاةفيمؤثرةشخصیةمنھتجعلالمواطن

الناحیةفمنمفاھیمعدةتحتتندرجوھياآلخرین،معالجماعيوالعملوالتعاونالمجتمعتواجھالتيالمشكالت

المواطنواجباتإغفالدونطبعاًوالملكیة،والمساواةواألمنوالحریةالحیاةفيالمواطنبحقتقترنالسیاسیة

المفھوموكذلكتقدمھا،التيالخدماتجراءالدولةتفرضھاالتيالقوانینواحترامالضرائبوأداءالوطنكحمایة



المواطنشخصیةمعطیاتوحمایةالقراراتاتخاذفيالمواطنمشاركةفيیتجلىالذيللمواطنةاإلداري

كاألصل العرقي واالجتماعي واالنتماء السیاسي وكذلك المعتقدات الدینیة واحترامھا.

قیم المواطنة

ومحباًمنتجامواطناًمنھوتجعلالفردیكتسبھاالتيالقیممجموعةبأنھاوبیناالمواطنةقیمتعریففيسابقاعرجنا
خاللومنحلھا،فيالمساھمةعلىوقادراًلمشكالتھومدركاًومبادئھ،بقوانینھملتزماًوكذلكلوطنھ،ومنتمیاً

علىویترتبالواحدالوطنفيغیرهمعوتعاونھوالشورىبالدیمقراطیةوإیمانھرأیھ،عنوالتعبیرالفكر

المواطنة عدد من الحقوق والواجبات تمثل عدد من القیم التي یجب غرسھا وتربیتھا لدى الشباب وھي:

الوالء-

أواألبأوالعشیرةأوالقبیلةأو(الحاكممالسلطةوخضعوطاعونصرتبعمناصطالحاً:الوالء

والنصرة،القربھووالوالءالمصلحة،بقصدبلالذاتيواالستقاللالمنطقیةعنبعیداًالمؤسسة)

والعملكاألسرةبالجماعةالفردتربطالتيوالعواطفالصالتعلىللداللةتستخدمكلمةوالوالء

والوطن

)2007والفاعوري،(العبادي

االنتماء-

للدینالحقیقياالنتساباصطالحوھيوالعلوواالرتفاعالزیادةأيالنماءمنمأخوذةلغةاالنتماء

الوالءأمامنھجھ،علىوالثباتبتعالیمھبااللتزامللدیناالنتماءویكونعمالً،الجوارحوتجسدهوالوطن

االنتماء:مفھومأنیتضحھناومنوشعبھ،الوطنبحبالفردشعورمنالنابعةبالتضحیةفیتجسدللوطن

وبالتاليالعامالصالحأجلمنالمجتمعأفرادمعوالتفاعلالوطنأجلمنالدؤوبالجادوالعملالسلوك

فإن العمل المخلص والتضحیة المستمرة تصبح مقیاساً لالنتماء الصادق الحقیقي.

المساواة-

أوالمولدعنالنظربصرفالقانونأمامالمجتمعفياألفرادبینالتماثلحالةبأنھاالمساواةوتعرف

التعلیمأوالمھنة،أوالفكر،أوالجنس،أوالعقار،أوالثروة،أوالدینیة،العقیدةأواالجتماعیة،الطبقة

).2010وآخرون،(ناصر

التحصیلفيیختلفونالناسألنوالقدراتباالستعداداتالناسیتساوىأنالمساواةتعینوال

إنسانیة،كمخلوقاتوالواجباتالحقوقفيیتساوونلكنھمعلیھم،الملقاةالواجباتوتقدیمواالستیعاب،

علىیكونونوالواجباتالحقوقوفيسواءحدعلىاألحكامفيالناسیكونأنالمساواةجوھرلذلك

).2007والفاعوري،(العبادياستواء

العدالة-



روحبحكماإلنصافویكوناإلنصاف،لفظالعدالةویقابلوالمواقف،القانونبحسبالحكمھوالعدل

فيالعدالةوتتمثلآخرعلىفردیفضلوالوالممارسةللعملمناسباًالحكمیكونأنبمعنىالقانون

ذيكلإعطاءأوالقانون،بحسبالمعاملةأوالقانونأمامالمساواةوھيیستحق،ماإنسانكلإعطاء

(ناصرالقوانینبمیزاناإلنصاففيوالمساواةحقھحقذيكلإعطاءكذلكوھوالظلمومنعحقھ،حق

).2010وآخرون،

الحریة-

توجیھحسبوالسلوكوالعیشالتصرفحریةأيأشیاءعدةبیناالختیارعلىالقدرةھيالحریة

العادلةالقوانینفرضتھماإالضغطأليالخضوعدونأوباآلخرین،اإلضراردونالعاقلةاإلرادة

الفردبھایضطلعالتيالمسئولیةمعالحریةتتوازنأنویجباالجتماعیة،الحیاةوواجباتالضروریة

بقدرةالتمتعنفسھالوقتوفينریدمااختیارعلىالقدرةھيفالحریةوقدرتھ،استعداداتھحدودفي

االنتقال،العمل،الرأي،العقیدة،حریةمثلمتعددةأشكالوللحریةنرید،المااختیارعلىمماثلة

).2007والفاعوري،العبادي(السیاسةوحریةالتفكیر،الصناعة،التجارة،الملكیة،

المشاركة-

فيالمساھمةعلىتشجیعھبطریقةالجماعةموقففيوانفعالیاًعقلیاًالفردتفاعلبأنھاالمشاركةوتعرف

غیرمشاركةأورسمیةالمشاركةتكونوقدالمسئولیة،تحملفيوالمشاركةالجماعةأھدافتحقیق

(ناصرالمواطنشخصیةتطویرفيوكذلكبالوطنالنھوضفيتسھمعامبشكلوالمشاركةرسمیة،

).2010وآخرون،

التسامح-

واحترامااللتزاملمعنىالعمليللتطبیقالفردقابلیةھوالتسامحأن)2010وآخرون،(ناصرأشار

أوالعرقیةأوالدینیةوانتماءاتھمألوانھمعنالنظربصرفومشاعرھموعاداتھماآلخرینمعتقدات

ھووالتسامحالسالم،بمفھوموثیقاارتباطاًیرتبطالتسامحفمفھوماالجتماعیةخلفیاتھمأوالمذھبیة

اإلنسانیتخلىأنالتسامحیعنيوالمعین،موقففيانتقاصھاحتملأيحقھفيتساھلویقالالتساھل،

اآلخرینغصبعننمتنعأنالتسامحإنمااآلخر،الرأيینتقدالأنھأوعنھا،یدافعالأومعتقداتھعن

فیھا،والقدحنظرھمبوجھةاالستھزاءأوآرائھم،عنالتخليعلىقھرھمأوآرائنا،اعتناقعلى

فالتسامح احترام آراء اآلخرین وضمان حریاتھم في التعبیر واالعتقاد واالجتماع.

منھابدالأسسعلىتبنىالھویةھذهاإلنسانیة،الھویةتنمیةعلىتؤكدالمواطنةأنیرىالباحثفإنوعلیة

أرضھ،علىیحیالوطنوانتمائھبإنسانیتھفخوروكرامتھ،بوطنھومعتزمنتميإلنسانوطنيإطارلتحدید



مناإلنسانیحتاجھاالتيالمعطیاتفيومبادئھاالمواطنةقیموتتضحظاللھ،تحتویستظلخیراتھ،منویعیش

أجل تعزیز انتمائھ ووالئھ لألمة التي ینتمي إلیھا وتمنحھ الھویة التي تعطي من إنسانیتھ كمخلوق حر ملتزم.

الدراسات السابقة
الدراسةھدفتحیثالوطني،االنتماءتعزیزفيالعامالتعلیمدوربعنوانالموسومة)2008(الفراجدراسةوفي

الوطنياالنتماءتعزیزفيالصفیةغیرواألنشطةوالمعلماتوالمعلمینالمدرسیةالمقرراتدورعلىالتعرف

باإلضافةالدراسة،عینةنظروجھةمنحالیاًتحقیقھوواقعالدورھذاأھمیةبیانخاللمنوالطالباتالطالبلدى

خاللمنالوطنياالنتماءتعزیزفيوالمعلماتالمعلمیندورمنتحدأنیمكنالتيالمعوقاتعنالكشفإلى

والطالبات،الطالبلدىالسلوكیةالمظاھرعلىالتعرفوإلىحالیاً،وجودھاودرجةالمعوقات،تأثیردرجةبیان

فيمعالجتھاأھمیةومدىحالیاً،وجودھادرجةبیانخاللمنلدیھم،الوطنياالنتماءلتعزیزمعالجتھاینبغيالتي

علىاستبانةتطبیقخاللمنالوصفيالمنھجعلىاعتمدتومیدانیةنظریةدراسةوھيالوطني،االنتماءتعزیز

بالتأكیدوالمعلمةالمعلمقیامأنالدراسةنتائجوكشفتوالمعلمات،والمعلمینالمشرفینمن)1141(بلغتعینة

فيالوطنحبأھمیةوتوضیحالدین،فيوالغلوالتكفیربأخطاروالتوعیةاإلسالم،فيالوطنحبمشروعیةعلى

السلوكیةالمظاھرومعالجةالوطن،مصلحةضدالموجھةللشائعاتوالتصديللمجتمع،واالستقراراألمنتحقیق

والطالبات،الطالبلدىالوطنياالنتماءتعزیزفيجداًمرتفعةأھمیةلھواإلقلیمیة،الطائفیةونبذالسلبیة،

والمرتفعة،المتوسطةالدرجةبینتراوحتحالیاًاألدوارلتلكوالمعلماتالمعلمینممارسةأنالنتائجوأظھرت

متوسطةبدرجةكانتاألھدافلتلكحالیاًالممارسةالصفیةغیراألنشطةتحقیقأنالدراسةنتائجكشفتوقد

باستثناء الھدف المتعلق بإبراز أھمیة الیوم الوطني، فقد كانت درجة تحقیقھ حالیاً مرتفعة.

مدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةامتالكدرجةإلىالتعرفھدفتدراسة)2010(وسمعانالصماديوأجرى

اقتراحوكذلكومعلمیھم،الطلبةنظروجھةمنلھاممارستھمومدىالصالحة،المواطنةلخصائصعجلون

ً)361(منالدراسةعینةبلغتحیثلتطویرھا،إرشاديبرنامج ً)296(ومنوطالبة،طالبا تمومعلمة،معلما

موجھةوالثانیةفقرة،)66(تضمنتللطلبةموجھةاألولىاستبانتین،ببناءالباحثةوقامتعشوائیا،اختیارھم

محافظةفيالثانویةالمرحلةطلبةامتالكدرجةأنیلي:ماالنتائجوأظھرتفقرة،)61(وتضمنتلمعلمیھم

نظروجھةمنجاءتحینفيعالیة،بدرجةجاءتالطلبةنظروجھةمنالصالحةالمواطنةلخصائصعجلون

خصائصلتطویرمقترحإرشاديبرنامجببناءالباحثةقامتالدراسةنتائجعلىوبناًءمتوسطة،بدرجةمعلمیھم

المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانویة.

كمواطنینوواجباتھمالطالبتصوراتعنالكشفإلىھدفتالتي,)2004Armond(أرمونددراسةوفي

كالیفورنیاوالیةمنبعدیخرجوالمالذینالطالبمنمجموعاتعلىالعینةاشتملتوقدالتربویة،ومعتقداتھم



المدرسیةالمناھجخاللمنالمواطنةومسؤولیاتاإلنسانیةالحقوقعنتعلیماًیتلقونكانواوالذیناألمریكیة

طریقعنوتحدیدھاالمعلوماتتقییمإلىالدراسةوتوصلتطالباً،)284(علىالدراسةعینةواشتملتالمقررة،

نتائجكانتوأخیراًوالحیة،المباشرةالمحاوراتفياإلجابةخاللمنالطالب،إلیھأنجذببأسلوباختبارإجراء

الدراسة أن من أھم مسؤولیات وواجبات المواطن ھي الدفاع عن الوطن والنھوض بھ علمیاً.

حتىالسادسللصفوفالطلبةآراءإلىالتعرفورائھامنھدف,Hickey(2002(ھایكيبھاقامدراسةوفي

حولالطلبةلھؤالءشخصیةمقابالتعنعبارةالدراسةأداةكانتوقدالصالحة،المواطنةخصائصحولالثامن

ً)46(علىالعینةاشتملتالدراسة،موضوع مدارسفيالثامنالسابع،السادس،الصفوفمنوطالبةطالبا

التعریفحیثمنوخصائصھاالمواطنةمفاھیمحولبمجملھاتدوراألسئلةمنمجموعةطرحتموقدجورجیا،

المواطنةخصائصأنعلىالطلبةإجماعإلىالدراسةھذهنتائجأشارتوقدالتربویة،والقدراتوالتفكیر،

الصالحة ھي مساعدة اآلخرین، وإطاعة القوانین واألنظمة واحترام النفس واإلخالص

فيالتربیةمدیریةفياألساسیةالمرحلةومعلماتمدیراتدورمعرفةإلىھدفتبدراسة)٢٠١4(الشبولدراسة

المؤھل،متغیراتأثرومعرفةنظرھن،وجھةمنالطالباتلدىالمواطنةمفاھیمتعزیزفيباألردنالشمالإقلیم

علىوزعتاستبانةأعدتحیثالوصفيالمنھجالباحثةواتبعتوالتخصص).والمدرسة،الخبرة،وسنوات

الطالباتلدىالمواطنةقیمتعزیزعلىیعملنوالمعلماتالمدیراتأنالنتائجأظھرتوقدومعلمة.مدیرة)334(

بدرجة متوسطة.

المشرفیستخدمھاالتياألسالیبعنوالكشفالمواطنةقیمعلىالتعرفإلىفھدفت)٢٠١٣(ملیباريدراسةأما

المنھجالباحثاستخدمالدراسةتساؤالتعنولإلجابةالمواطنة،قیمتعزیزأسالیبالمعلمینإلكسابالتربوي

تربویامشرفا)104(منھم)٣٩٩(عددھمالبالغالدراسةعینةأفرادعلىوزعھااستبانةأعدحیثالوصفي

المواطنةأھمیةتقیسالتيالعباراتالعینةاستجابةأنالنتائجوأوضحتالمتوسطة.للمرحلةمعلما)٢٣5و(

التربويالمشرفإسھامدرجةحولمتوسطةدرجةبلغتبماكبیرة،بدرجةكانتالطالبلدىتعزیزھاوینبغي

في إكساب المعلمین تعزیز قیم المواطنة لدى الطالب.

قیمتعزیزفيطیبةبجامعةالتدریسھیئةأعضاءدورعلىالتعرفإلىھدفتدراسة)٢٠١٢(الشامانيوأجرى

ثالثةعلىوزعتفقرة)٣٠(منتكونتاستبانةالغرضلھذاواعدالوصفيالباحثواتبعطالبھم،لدىالمواطنة

أعضاءجمیعمنالدراسةمجتمعوتكونالوطنیة)،الرموزقیمةالقوانین،احترامقیمةاالنتماء،(قیمةشملتأبعاد

الدراسةعینةتقدیراتأنإلىالدراسةوتوصلت).٢٠٧(عددھموالبالغوالعلومالتربیةبكلیتيالتدریسھیئة

وجودتبینكماالوطنیة،الرموزبعدعلىومتوسطةالقوانین،واحتراماالنتماءبعديعلىكبیرةبدرجةجاءت

فروق ذات داللة إحصائیة تعزي لمتغیر الجنسیة لصالح السعودیین.



المدارسطلبةلدىالوطنیةالقیمتنمیةفيالمعلمیندورتعرفإلىھدفتبدراسة)٢٠١١(العازميقامتكما

تعزيالوطنیةالقیمتنمیةبشأنالمعلمیندورفيفروقھناككانإذاعماوالتعرفالكویت،دولةفيالثانویة

حیثالمسحي،الوصفيالمنھجالباحثةانتھجتوقدالتعلیمیة،والمنطقةالخبرة،وسنواتالجنس،لمتغیرات

والقیماالجتماعیةوالقیمالسیاسیةالقیمھيللقیممجاالتثالثةعلىموزعةفقرة)40(منتكونتاستبانةطورت

تقدیراتأنإلىالدراسةتوصلتوقدمعلما.)١5٠١(منالمكونةالدراسةعینةعلىتطبیقھاوتماالقتصادیة،

فروقاالدراسةوجدتكماالمجاالت،جمیعفيكبیرةبدرجةجاءالوطنیةالقیمتنمیةفيالمعلمینلدورالعینةأفراد

ذات داللة بین متوسطات الرتب المتغیرات الجنس والسنوات الخبرة والمنطقة التعلیمیة.

والوقوفالمواطنة،قیمتنمیةتواجھالتيوالمعوقاتالتحدیاتعنالكشفإلىھـ)1431(المدخليدراسةوھدفت

األنشطةومساھمةالمواطنة،قیمتنمیةفيالسعودیةالعربیةالمملكةفيالثانویةالمرحلةمعلميمساھمةمدىعلى

منالوثائقيالوصفيالمنھجالباحثاستخدمالدراسةأھدافولتحقیقتنمیتھا،فيالمدرسةإدارةبھاتقومالتي

یحددمحكممقیاسھياألدواتمننوعینلذلكمعداالعالقةذاتوالوثائقللسجالتالدقیقالمتأنيالجمعخالل

فيقیماھناكأنإلىالدراسةوتوصلتوالمعلمین.للمدراءخاصةواستبانةالمواطنة،قیملتنمیةاألمثلالوضع

كماالمدني،المجتمعأنشطةفيوالمشاركةالكتبكاحترامأھمیتھامنالرغمعلىجدامتأخرةكانتالمدراءتقدیر

تكرر ذلك في استجابة المعلمین في قیم زیارة المتاحف واألماكن السیاحیة واآلثار.

المدارسطلبةلدىالمواطنةقیمتنمیةفيالمعلمدورتعرفإلىفھدفت):٢٠٠٩(والرمیضيالعازميدراسةأما

مھمةنتائجإلىالدراسةتوصلتوقدالوصفي،المنھجالدراسةھذهفيالباحثاتبعحیثالكویت،دولةفيالثانویة

أیضاالدراسةأظھرتكماالناشئة،نفوسفيالوطنیةروحبثفيااللتزاممنكبیرةدرجةلدیھمالمعلمینأنمنھ:

وجود فروق بین الذكور واإلناث في المجال السیاسي واالقتصادي لصالح الذكور.

األردنفيالثانویةالمدارسطلبةلدىالوطنیةالقیمواقعإلىالتعرفإلىھدفتبدراسة)٢٠٠6(مساعدةوقام

لمتغیراتتعزيالقیملھذهالطلبةتمثلدرجةفيفروقھناككانإذافیماوالتعرفتنمیتھا،فيالمعلمینودور

تنمیةبشأنالمعلمیندورفيفروقھناككانإذافیماوالتعرفالوالدین،تعلیمومستوىوالتخصص،الجنس،

الوصفيالمنھجالباحثاستخدمالخبرة.وسنواتوالمؤھل،والتخصص،الجنس،المتغیراتتعزیالوطنیةالقیم

الدراسةعینةوتكونتاألردن،فيالحكومیةالثانویةالمدارسوطلبةمعلميمنالدراسةمجتمعوتكونالتحلیلي،

خاصالوطنیةللقیممقیاسخاللمنالبیاناتجمعتموقدومعلمة،معلما)٧٨4(ووطالبة،طالبا)1568(من

ضمنجاءالوطنیةالقیمتنمیةفيالمعلمیندورأنالدراسةنتائجأظھرتبالمعلمین.خاصةواستبانةبالطلبة،

تعزيالوطنیةالقیمتنمیةفيالمعلمینلدوربالنسبةإحصائیةداللةذاتفروقتوجدأنھكماالمتوسطة،الدرجة



لصالحوذلكالخبرةسنواتولمتغیراالجتماعیات،لصالحالتخصصولمتغیرالذكور،لصالحالجنسلمتغیر

سنوات.5-1منالخبرة

فياالوائلوالمعلمینالمعلمینمنالمربیننظروجھاتمعرفةإلىھدفتفقدDoong,2002((دونجاما

فيالبدنیةالتربیةمعلماتنظروجھاتعلىالضوءتسلیطخاللمنالمواطنة.وتعلیمللمدنیةالعلیاالمدرسة

والقیمالنظر،ووجھاتوالمھاراتالسیاسیةالمعرفةماھیةالىوالتعرفالمدنیة،والتربیةالسیاسیةبالتربیةتایوان

استخداموتممعلمة،)223(منالعینةوتكونتالثانویة،للمرحلةالمدنیةالتربیةمنھاجفيتضمینھایجبالتي

لمالءمتھالوصفيالمنھجالباحثوستخدمالدراسة،واجراءاتطبیعةلمالئمتھالشخصیةوالمقابلةالوصفيالمنھج

استخدامتمإذ)،SPSS(برنامجباستخدامإحصائیاًمعالجتھاتمالبیاناتجمعوبعد،الدراسةواجراءاتطبیعة

"ت"،واختباربیرسون،ارتباطومعاملالنسبیة،واألھمیةالمعیاریة،واالنحرافاتالحسابیة،المتوسطات

مجاليفيالبدنیةالتربیةمعلماتنظروجھاتبینارتباطوجودالدراسةنتائجوأظھرتاألحاديالتباینوتحمیل

العملعلىالقدراتوتنمیةالناقد،التفكیرعلىالطالباتقدرةتطویرعلىالتركیزوجاءوالمحتوى،االھداف

الفاعل في خدمة مجتمعھن.

إجراءات البحث
منھج البحث

استخدم الباحثان المنھج الوصفي بالطریقة المسحیة لمالئمتھ طبیعة ھذه الدراسة ولتحقیق أھدافھا.

مجتمع البحث

العامخاللعمانبسلطنةالداخلیةبمحافظةالمدرسةالریاضةومعلماتمعلميمنالدراسةمجتمعیشتمل

ومعلمة.معلم)334(م)،2020/2021(الدراسي

عینة البحث

الداخلیةبمحافظةالمدرسةالریاضةومعلماتمعلميمنطبقیةعشوائیةبطریقةالدراسةعینةاختیرت

وتمومعلمة،معلم)55(منالدراسةعینةتكونتحیثم)،2020/2021(الدراسيالعامخاللعمانبسلطنة

العینةعددلتصبحصحیح،بشكلعلیھااإلجابةاكتمالأواسترجاعھالعدموذلكالعینةمناستبانة)14(استبعاد

األصلیةالدراسةمجتمعمنتقریبا٪)١٢(نسبھماالعینةھذهتمثلحیثومعلمةمعلم)41(تطبیقھاتمالتيالفعلیة

عمان.بسلطنةالداخلیةبمحافظةالمدرسیةالریاضةمعلميمن)334(عددھموالبالغ

عینة استطالعیة

المجتمعمنالمعلمینمن)10(اختیرحیثاستطالعیة،بدارسةالمیدانیةالدارسةبإجراءالمباشرةقبلالباحثقام

وكذلكالتطبیق،بعملیةالمحیطةالظروفمختلفلمعرفةاستطالعیة،عینةبمثابةعشوائیةبطریقةللبحثالكلي



المستخدمللمقیاسمتریةالسیكوالخصائصمنوالتأكدوخصائصھ،العینةلمستوىومالئمتھاالبنودوضوح

(الصدق والثبات)، والتأكد من وضوح التعلیمات، وقد استبعدت تلك العینة االستطالعیة من العینة الفعلیة.

حدود البحث
الحدود المكانیة

قام الباحثان بإجراء الدراسة في محافظة الداخلیة بسلطنة عمان.

الحدود الزمانیة

م).2020/2021(الدراسيالعامخاللالدراسةبإجراءالباحثانقام

الحدود البشریة

.م)2020/2021(الدراسيالعامخاللعمانبسلطنةالداخلیةبمحافظةالمدرسةالریاضةومعلماتمعلميمن

أداة البحث

استناداالمواطنةقیمتعزیزفيالمدرسیةالریاضةومعلماتمعلميأدوارلقیاساستبانةبتصمیمالباحثانقام

المساواةاألولالمحورھيمحاورثالثةعلىتوزعتفقر)33(منتكونتالسابقةوالدراساتالنظريباألدب

والعدالة (الوالء واالنتماء)، المحور الثاني (المساواة والعدالة)، المحور الثالث (التسامح والمشاركة االجتماعیة).

المقیاسأعدوقدتدرجات.خمسمنمدرجمیزانعلىلیكرتطریقةباستخداماالستبانةھذهصممتحیث

علىأجریتالتيالدراساتمنالعدیدفيالستخدامھوذلكوالموضوعیةوالثباتالصدقمنعالیةدرجةعلى

البیئة العربیة.

صدق المقیاس
التربیةفيالمتخصصینمنمحكمین)5(علىعرضھاطریقعنالحالیةالدراسةأداةصدقإلىالتوصلتم

الیرموكبجامعةالریاضةعلومبقسمالتدریسھیئةأعضاءمن)٢(وكذلكقابوس،السلطانبجامعةالریاضیة

بإجراءالباحثانقامالمحكمینقبلمنوالمقترحاتالمالحظاتضوءوفيالبدنیة،التربیةاألردنیةبالمملكة

التعدیالت المناسبة على االستبانة من حیث إعادة صیاغة ووضوح الفقرات وغیرھا من تعدیالت.

طریقة تطبیق األداة

للحصول على المعلومات والبیانات تم توزیع أداة الدراسة على أفراد عینة الدراسة واسترجاعھا وفقا للتالي؟

بعد اختیار العینة تم توزیع األداة من قبل الباحثان مع مساعدة أعضاء ھیئة التدریس.-

٪)97(بنسبةأي)49(أصلمناستبانة)41(استرجعت-

تم تصنیف البیانات ومعالجتھا احصائیا.-

تعدیل المقیاس:



فقراتعناإلجابةفيالخماسيلیكرتمقیاسعلىاالعتمادتمأسئلتھاعنواإلجابةالدراسةبیاناتلتحلیل

درجات،بأربعة(موافق)واإلجابةدرجات،بخمسةبشدة)(موافقاإلجابةعنالتعبیرتمحیثالدراسةأداة

واإلجابة (محاید) بثالث درجات، واإلجابة (غیر موافق) بدرجتین، واإلجابة (غیر موافق بشدة) بدرجة واحدة.

فيالواردةللمتغیراتالحسابيالمتوسطعلىالتعلیقعندالدراسةھذهاعتمدتھاالتيبالحدودیتعلقفیماأما

علىبناًءامنخفض)متوسط،(مرتفع،ھيمستویاتثالثالباحثحددفقدالموافقةدرجةلتحدیدالدراسةنموذج

المعادلة اآلتیة: طول الفترة = (الحد األعلى للبدیل- الحد األدنى للبدیل) / عدد المستویات

,sekaran(كالتاليالمستویاتتكونوبذلك1.33=4/3=3/)5-1( 2002:(

.2.33منأقل-1.00منمنخفضةموافقةدرجة-

.3.66منأقل-2.33منمتوسطةموافقةدرجة-

.5-3.66منمرتفعةموافقةدرجة-

أسالیب المعالجة اإلحصائیة:

المعالجةواستخدام)SPSS(لبرنامجالبیاناتإدخالتمتساؤالتھاعنواإلجابةالدراسةأھدافلتحقق

اإلحصائیة اآلتیة:

وثباتالدراسةأداةثباتمنللتحققبیرسون:بطریقاالرتباطومعاملألفا،كرونباخمعادلة-1

تطبیقھا.

تبعاً للعوامل الدیموغرافیة.للتعرف على توزیع المبحوثینالتكرارات والنسب المئویة:-2

عنالدراسةعینةأفرادإجاباتمستوىعلىللتعرفالمعیاریة:واالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات-3

فقرات أداة الدراسة.

Independent(اختبارتطبیقنتائج-4 Samples T-Test(تبعاًككلواالداةالدراسةمحاورعلى

لمتغیر الجنس.

لمتغیريتبعاًككلواالداةالدراسةمحاورعلى)ANOVA(األحاديالتباینتحلیلتطبیقنتائج-5

(المستوى التعلیمي، سنوات الخبرة).

ثبات األداة وثبات التطبیق:



)15(منمكونةاستطالعیةعینةعلىالدراسةأداةتوزیعتمتطبیقھا،وثباتالدراسةأداةثباتمنللتحقق

االرتباطمعاملاستخراجتمثممن(أسبوعین)مدتھزمنيبفارقمرتینالدراسةعینةخارجمنومعلمةمعلم

Pearson(بیرسون Correlation(ككل،واألداةالدراسةأداةمحاورعلىاالستطالعیةعینةأفرادتقدیراتبین

Chronbach(ألفاكرونباخمعادلةتطبیقتمكما Alpha(مبینھوكمااالستطالعیة،للعینةاألولالتطبیقعلى

).1(جدولفي

)1(رقمالجدول

االستطالعیةالعینةأفرادتقدیراتبیناألداةمحاوربینألفاكرونباخومعامالتبیرسونارتباطمعامالت
التطبیقینفي

معاملالمحور
االرتباط

معامل كرونباخ ألفا

0.943**0.85الوالء واالنتماء

0.890**0.79المساواة والعدالة

التسامح والمشاركة
االجتماعیة

0.77**0.854

0.951**0.82قیم المواطنة ككل

ً**دالة ).α≤0.05(الداللةمستوىعندإحصائیا

التطبیقینفياالستطالعیةالعینةأفرادتقدیراتبیناالرتباطمعامالتأن)1(رقمالجدولمنیظھر

بلغتوكما)،α≤0.05(الداللةمستوىعندإحصائّیًادالةقیموھي)0.85-0.77(بینتراوحتاألداةلمحاور

أداةتطبیقثباتعلىیدلمماإحصائّیًا،دالةقیمةوھي)0.82(ككلاألداةتطبیقینبیناالرتباطمعاملقیمة

بینماتراوحتاألداةلمحاورألفاكرونباخبطریقةالثباتمعامالتأن)1(رقمالجدولمنیظھركمااألداة.

نسبةأنإلىالدراساتمعظمأشارتإذأیًضا؛التطبیقألغراضومقبولةمرتفعةقیموجمعیھا)0.854-0.951(

Amir()0.60(الثباتمعاملقبول &Sonderpandian, 2002.(

عینة الدراسة:

رقمالجدولعمان،بسلطنةالداخلیةمحافظةيالمدرسیةالریاضةومعلمةمعلم)41(الدراسةعینةبلغ

الخبرة).سنواتالتعلیمي،المستوىاالجتماعي،(النوعلمتغیراتتبعاًالدراسةعینةأفرادتوزیعیوضح)2(

)2(رقمالجدول



توزیع أفراد عینة الدراسة تبعاً لمتغیرات (النوع االجتماعي، المستوى التعلیمي، سنوات الخبرة)

التكراالمستوىالمتغیر
ر

النسبة
المئویة

النوع االجتماعي

2253.7ذكر

1946.3انثى

41100.0المجموع

المستوى
التعلیمي

717.1دبلوم

2663.4بكالوریوس

819.5ماجستیر

41100.0المجموع

سنوات الخبرة

1434.1فأقلسنوات5

1229.3سنة16إلىسنوات6من

1536.6فوقفماسنة17

41100.0المجموع

یلي:ما)2(رقمالجدولمنیظھر

بنسبة)19(اإلناثعددوبلغ%)،53.7(مئویةبنسبة)22(الدراسةعینةفيالذكورعددبلغ.1

%).46.3(مئویة

%)63.4(التعلیميالمستوىلمتغیرتبعاًالدراسةعینةأفرادلتوزیعمئویةنسبةأعلىبلغت.2

التعلیميللمستوى%)17.1(مئویةنسبةأدنىبلغتبینما(بكالوریوس)،التعلیميللمستوى

(دبلوم).

لسنوات%)36.6(الخبرةسنواتلمتغیرتبعاًالدراسةعینةأفرادلتوزیعمئویةنسبةأعلىبلغت.3

سنوات6(منالخبرةلسنوات%)29.3(مئویةنسبةأدنىبلغتبینمافوق)،فماسنة17(الخبرة

سنة).16إلى

عرض النتائج ومناقشتھا

فيالمدرسیةالریاضةمعلميدورعلىللتعرفتھدفالتيالبحثنتائجعرضسیتمالجزءھذافي

محافظة الداخلیة بسلطنة عمان في تعزیز قیم المواطنة لدى الطالب، وذلك وفقاً لما تناولتھ من أسئلة:



بسلطنةالداخلیةمحافظةفيالمدرسیةالریاضةمعلميدورھومااألول:بالسؤالالمتعلقةالنتائجأوالً:-

؟عمان في تعزیز قیم المواطنة لدى الطالب

عنالعینةأفرادلتقدیراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتاستخراجتمالسؤالھذاعنلإلجابة

ذلك.یوضح)3(رقموالجدولككل،واألداةالدراسةأداةمحاور

)3(جدول

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد العینة عن محاور أداة الدراسة مرتبة
تنازلیا وفقاً للمتوسط الحسابي

المتوسطالمحورالرقمالرتبة
الحسابي

االنحراف
المعیاري

مستوى
التقییم

مرتفع4.650.40المساواة والعدالة12

مرتفع4.600.51الوالء واالنتماء21

مرتفع4.520.44التسامح والمشاركة االجتماعیة33

مرتفع4.590.40قیم المواطنة ككل

بسلطنةالداخلیةمحافظةفيالمدرسیةالریاضةلمعلميمرتفعدورھناكأن)3(رقمالجدولمنیظھر

األداةعنالدراسةعینةأفرادلتقدیراتالحسابيالمتوسطبلغحیثالطالب،لدىالمواطنةقیمتعزیزفيعمان

العینةأفرادلتقدیراتالحسابيالمتوسطاتأن)3(رقمالجدولمنیظھركمامرتفعة،تقییمبدرجة)4.59(ككل

األولىبالمرتبةجاءحیثالمحاورلجمیعمرتفعتقییمبدرجة)4.65-4.52(بینماتراوحتاألداةمحاورعن

بمتوسط"واالنتماءالوالءمحور"الثانیةبالمرتبةوجاء)،4.65(حسابيبمتوسط"والعدالةالمساواةمحور"

حسابيبمتوسط"االجتماعیةوالمشاركةالتسامح"محورواألخیرةالثالثةبالمرتبةوجاء)،4.60(حسابي

)4.52.(

لدىالمواطنةقیمتعزیزفيعمانبسلطنةالداخلیةمحافظةفيالمدرسیةالریاضةمعلميدورعلىللتعرف

الدراسةعینةأفرادلتقدیراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتاستخراجتمتفصیلي،بشكلالطالب

عن فقرات كل محور من محاور األداة بشكل منفصل، وفیما یلي عرض النتائج:

المحور األول: الوالء واالنتماء.-

)4(جدول

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد العینة عن فقرات محور الوالء واالنتماء مرتبة
تنازلیا وفقاً للمتوسط الحسابي



الرت
بة

المتوسطالفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف
المعیاري

مستوى
التقییم

مرتفع4.880.40أعزز لدى الطالب االنتماء الوطني باحترام علم بالدھم11

مرتفع4.730.45 أشجع الطالب على المشاركة في المناسبات الوطنیة23

مرتفع4.710.46أنصح الطالب على أداء الحقوق والواجبات الوطنیة35

مرتفع4.680.72أحث الطالب على االلتزام بمواعید الیوم الدراسي47

نفوسفيعنھاوالدفاعباألرضاالرتباطتنمیةعلى أعمل52
الطالب

مرتفع4.630.49

مرتفع4.610.77أغرس لدى الطالب حب الدفاع عن الوطن والذود عنھ66

مرتفع4.590.50أشجع الطالب على ضرورة التمسك بالھویة الوطنیة74

مرتفع4.540.74أنمي لدى الطالب روح التعاون واتقان العمل الجماعي810

مرتفع4.460.78أشجع الطالب على المحافظة على مرافق المدرسة ومالعبھا98

مرتفع4.390.74أعزز لدى الطالب مبدأ ترك المكان أفضل مما كان 109

المدرسةلتمثیلالمسابقاتفيالمشاركةعلىالطالبأشجع1111
والمحافظة 

مرتفع4.370.77

مرتفع4.600.51محور الوالء واالنتماء ككل

الوالءمحورفقراتعنالدراسةعینةأفرادلتقدیراتالحسابیةالمتوسطاتأن)4(رقمالجدولمنیظھر

الطالبلدىأعززونصھا:)1(رقمالفقرةاألولىبالمرتبةجاءت)4.88-4.37(بینماتراوحتواالنتماء

األخیرةبالمرتبةوجاءتمرتفعة،تقییمودرجة)4.88(حسابيبمتوسطبالدھم،علمباحترامالوطنياالنتماء

حسابيبمتوسطوالمحافظة،المدرسةلتمثیلالمسابقاتفيالمشاركةعلىالطالبأشجعونصھا:)11(رقمالفقرة

).4.60(ككلللمحورالحسابيالمتوسطوبلغمرتفعة،تقییمودرجة)4.37(

الطالبلدىأعزز"علىتنصوالتيمرتفعةتقییمدرجةعلى)1(رقمالفقرةحصولفيالسببإنالقولویمكننا

بدایةخاللیومیاالمدرسیةالریاضةمعلمبھیقومالذيالكبیرالدورإلىبالدھم"،علمباحترامالوطنياالنتماء

طالببواسطةالمدرسيالطابورفيیومیاالسلطنةعلمرفعفيالواضحةاالشرافعملیةمنالدراسيالیوم

وحرصھبالمدرسة،الموسیقیةالمھاراتجماعةمعبالتعاونالوطنيالسالملعزفأیضامتابعتھوكذلكالكشافة،

النشیدتردیدعلىاألولىالحصةمعلميمعبالتعاونفاحصةوبنظرةكاملبشكلالطالبمتابعةعلىالشدید

بشكلالواجببھذاقیامھمعلىالطالبحرصإلىیؤديمماالوطني،للجانبتعزیزاعالبصوتوالھتاف

یومي، وینعكس أثره أیضا بحرصھم على االفتخار بوطنھم، واكتساب مجموعة من القیم الوطنیة النبیلة.



دورأنأظھرتالتيالدراسة،ھذهنتائجمع)٢٠١١(والعازمي)٢٠١٢(الشامانيدراسةنتائجواتفقت

الدراسةھذهنتائجاختلفتبینماالطالب،بینكبیرةبدرجةاالنتماءقیموتعزیزالوطنيالجانبتعزیزفيالمعلمین

بصورةجاءالوطنیةالقیمتعزیزفيالمعلمیندورأنبینتالتي)2008(الفراج)٢٠١4(الشبولدراسةنتائجمع

متوسطة

المدرسةلتمثیلالمسابقاتفيالمشاركةعلىالطالبأشجع"علىتنصوالتي)11(بالفقرةیتعلقوفیما

التيالمشاركاتقلةإلىذلكالباحثانفیعزوأیضا،مرتفعةتقیمبدرجةاألخیرةبالمرتبةجاءتوالتيوالمحافظة"

تنفیذعلىأكثرمنصباالتركیزأصبححیثالمحافظات،مستوىعلىتقامالتيوتلكالمدرسة،مستوىعلىتنظم

مماعام،بشكلالمحافظةفيالمدرسیةالریاضةمعلميلدىالحصصأنصبةارتفاعوكذلكوالدروس،الحصص

المدرسةعلىكبیراضغطاالمدرسةعنغیابھویسببالمعلم،عملمنتثقلالتيالخارجیةالمشاركاتقلةأدى

وتمثیلالخارجیةبالمشاركاتالطالبلدىالدافعیةمستوىتنديالىیؤدىقدالذياألمرجدولھ،شغلفي

المدرسة أو السلطنة في المشاركات الخارجیة مستقبال.

التحدیاتبعضوجودنتائجھاأظھرتوالتي)٢٠٠6(مساعدةأجراھاالتيالدراسةمعالبحثھذانتیجةواتفقت

ھایكيمنكلدراسةعنالنتیجةھذهاختلفتبینماوتفاعلھم،الطلبةمشاركاتمنتحدوالتيتواجھھالتي

)2002)Hickey,الوطنیةالقیمتعزیزفيالكبیرةالدرجةنتائجھماأظھرتوالتي)٢٠١٣(ملیباريودراسة

بشكل كبیر من خالل المشاركات الداخلیة والخارجیة.

المحور الثاني: المساواة والعدالة.

)5(جدول

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد العینة عن فقرات محور المساواة والعدالة مرتبة
تنازلیا وفقاً للمتوسط الحسابي

الرت
بة

المتوسطالفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف
المعیاري

مستوى
التقییم

أعزز لدى الطالب الشجاعة وقول الحق111
مرتفع4.900.30

مرتفع4.880.33أوضح لدى الطالب مبدأ األخوة والمحبة لجمیع الناس23

مرتفع4.730.59أغرس في نفوس الطالب روح المنافسة الشریفة بینھم37

مرتفع4.710.56أرشد الطالب إلى تحري الصدق في القول والعمل45

مرتفع4.700.51أوجھ الطالب إلى احترام حقوق اإلنسان وتعزیزھا59

مرتفع4.640.73أحث الطالب على رفض الظلم بشتى أنواعھ61



مرتفع4.630.49أعزز لدى الطالب مبدأ الریاضة فن وذوق وأخالق 78

الوطنأفرادبینالمساواةفكرةالطالبلدىأغرس82
الواحد

مرتفع4.520.75

مرتفع4.510.68أرسخ لدى الطالب األمانة ورد الحقوق إلى أصحابھا94

مرتفع4.500.51أنصح الطالب على الوقوف بجانب األصدقاء وقت الشدة106

مرتفع4.440.78أدفع الطالب نحو الصبر وسعة الصدر1110

مرتفع4.650.40محور المساواة والعدالة ككل

المساواةمحورفقراتعنالدراسةعینةأفرادلتقدیراتالحسابیةالمتوسطاتأن)5(رقمالجدولمنیظھر

الطالبلدىأعززونصھا:)11(رقمالفقرةاألولىبالمرتبةجاءت)4.90-4.44(بینماتراوحتوالعدالة

)10(رقمالفقرةاألخیرةبالمرتبةوجاءتمرتفعة،تقییمودرجة)4.90(حسابيبمتوسطالحق،وقولالشجاعة

المتوسطوبلغمرتفعة،تقییمودرجة)4.44(حسابيبمتوسطالصدر،وسعةالصبرنحوالطالبأدفعونصھا:

).4.65(ككلللمحورالحسابي

المرتبةعلىالحق"وقولالشجاعةالطالبلدىأعزز"علىتنصوالتي)11الفقرة(حصولفيالسببیعودوقد

الذياألمرالحق،وقولالصدققیمعلىأبناءھاتربیةعلىتعملالتيالعمانیة،األسرةخصائصإلىاألولى

معلممكانةإنكماالجمیع،علیھاتعودالتيوالمبادئالقیمھذهترسیخعلىالمدرسیةالریاضةمعلممنیجعل

تعملوأنشطةأعمالمنبھیقومبماالمدرسةطالبلمعظمقدوةمنھتجعلالتيالمدرسةفيالمدرسیةالریاضة

یتعاملكونھعلیھاوالحرصتطبیقھاومتابعةمستمربشكلوتعلیمھاوغرسھاالقیمتلكلتطبیقالمعلمتبنيعلى

مع كافة الطالب ومحبب لدى كافة شرائح المجتمع المدرسي.

بھیقومالذيالكبیرالدورالىأشارتوالتيDoong,2002((دونجأجراھاالتيالدراسةمعالنتیجةھذهوتتفق

عنالنتیجةاختلفتبینماالمجتمعي،والتسامحاالخالققیمتطبیقعلىوالتشجیعالقیمبناءفيوالمربیینالمعلمون

التركیزوعدمالعامةالمفاھیمعلىالطلبةتعلمعلىأكثرركزتالتي,)2004Armond(أرمونددراسةدراسة

على الجانب التطبیقي لمفھوم القیم االجتماعیة الھامة.

ھذافياألخیرةالمرتبةعلىالصدر"وسعةالصبرنحوالطالبأدفع"الفقرةحصولفيالسببیعزىوقد

لعدمللطالب،العمریةالمرحلةھذهفيالقیممنالنوعھذامثلإلىالمعلمحاجةعدمإلىمرتفعبتقییمالمحور

والصحةبالنموتتعلقالسنھذافيأخرىقیمتعزیزإلىالمدرسیةالریاضةمعلملحاجةوكذلكلھا،إدراكھم

االجتماعیةبالنواحيالمتعلقةالمھاراتوامتالكاإلیجابیةالعالقاتتنمیةعلىكذلكوالتركیزالفاضلة،واألخالق



علىالتركیزعلىالمعلمتجبرالتيالمواقفوجودعدمإلىأیضاالسببیعزىقدأنھكمابالسلوك،المرتبطة

مواضیع تتعلق بالصبر وسعة الصدر النشغال الطالب بالتدریس وقلة المواقف التي تقود إلى ذلك.

الدورنتائجھاأظھرتوالتي)2010(وسمعانالصماديأجراھاالتيالدراسةمعمتفقھالنتیجةھذهوجاءت

دراستھفي)2006(مساعدةإلیھأشارماعنالنتیجةاختلفتبینماالتدریسھیئةأعضاءبھیقومالذيالمتوسط

والي أظھرت نتائجھ الدور الممیز الذي یقوم بھ المعلمین في غرس القیم االجتماعیة بالصورة المناسبة.

المحور الثالث: التسامح والمشاركة االجتماعیة.

)6(جدول

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد العینة عن فقرات محور التسامح والمشاركة
االجتماعیة مرتبة تنازلیا وفقاً للمتوسط الحسابي

المتوسطالفقرةالرقمالرتبة
الحسابي

االنحراف
المعیاري

مستوى
التقییم

احث الطالب على نبذ الخالفات والتعصب11
مرتفع4.980.16

مرتفع4.830.38أنصح الطالب على خفض الصوت عند مخاطبة اآلخرین 22

مرتفع4.730.50أنمي لدى الطالب احترام المعلمین وتوقیرھم35

مرتفع4.680.57أرشد الطالب إلى احترام آراء اآلخرین ولو كانت مخالفة لھم46

مرتفع4.660.69أغرس في نفوس الطالب اإلیثار وأن یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ 54

مرتفع4.610.67أشجع الطالب على إفشاء السالم بین الناس لنشر المحبة63

مرتفع4.490.55أوجھ الطالب إلى المشاركة في أسبوع النظافة بالمدرسة 78

مرتفع4.480.51أغرس عند الطالب حب الدافعیة للعمل التطوعي 811

مرتفع4.240.97أحث الطالب على التسامح مع اآلخرین97

مرتفع4.020.99أشجع الطالب على إتاحة فرص اإلصالح بین المتخاصمین109

مرتفع4.001.00أنصح الطالب على مصاحبة األخیار ومجالستھم1110

مرتفع4.520.44محور التسامح والمشاركة االجتماعیة ككل

التسامحمحورفقراتعنالدراسةعینةأفرادلتقدیراتالحسابیةالمتوسطاتأن)6(رقمالجدولمنیظھر

احثونصھا:)1(رقمالفقرةاألولىبالمرتبةجاءت)4.98-4.00(بینماتراوحتاالجتماعیةوالمشاركة

األخیرةبالمرتبةوجاءتمرتفعة،تقییمودرجة)4.98(حسابيبمتوسطوالتعصب،الخالفاتنبذعلىالطالب



تقییمودرجة)4.00(حسابيبمتوسطومجالستھم،األخیارمصاحبةعلىالطالبأنصحونصھا:)10(رقمالفقرة

).4.52(ككلللمحورالحسابيالمتوسطوبلغمرتفعة،

المرتبةعلىوالتعصب،الخالفاتنبذعلىالطالباحثونصھا:)1(الفقرةحصولفيالسببالباحثانویعزو

قیمعلىالمبنیةالعماني،الشعبطبیعةإلىمرتفعة،تقییمودرجة)4.98(حسابيبمتوسطالمحورھذافياألولى

المربینأدوارمنھاوتأتيمتعددة،سلوكیاتشكلعلىالقیمھذهتطبیقیظھرحیثاالجتماعي،والتعایشالتسامح

ونبذالسلميالتعایشقیمعلىالقائمةواألخالقالنبیلةالقیمغرسعلىالدائموحرصھمبالمدارسوالمعلمین

الخالفات في نفوس الطالب في كافة التخصصات والمراحل الدراسیة المتنوعة

أھمیةإلىنتائجھاأشارتوالتي)٢٠١4(الشبولدراسة)٢٠١١(العازميمنكلدراسةمعالنتیجةھذهواتفقت

ھذانتیجةاختلفتبینماالعامالسلوكعلىواثرهالمجتمعفيالھاماالجتماعيالجانبمستوىوارتفاعالخالفاتنبذ

كانتاألمرھذاحولالمعلمینأدوارأنالنتائجأظھرتوالتي)2008(الفراجأجراھاالتيالدراسةعنالبحث

بصورة متوسطة

الطالبأنصح"علىتنصوالتيالمحورھذافياألخیرالمركزعلىحصلتوالتي)10(بالفقرةیتعلقوفیما

المحیطالمجتمعبھایتمتعالتيالسماتإلىذلكوراءالسببالباحثانفیعزوومجالستھم"األخیارمصاحبةعلى

المعلمینمنوالتربوییناألمورأولیاءمنتجعلالذيالفاضلة،وباألخالقالنوایابحسنیتسمالذيبالطلبة،

النتشاروذلكالخاصة،المواقفبعضفيالیھاباإلشارةفقطواالكتفاءعلیھا،التركیزعدمعلىواألكادیمیین

المعیشةخاللمنأیضاالمجتمعطبیعةإلىأیضاذلكوراءالسببالباحثانویرجعالمجتمع،شرائحبینالطمأنینة

فھم أبناء قریة واحدة وصالت القرابھ تجمع الجمیع وتجعلھم أكثر تماسكا وحریصین على بعضھم البعض.

أنعلىأكدتوالتي)٢٠١٢(الشاماني,Hickey(2002(ھایكيأجراھاالتيالدراسةمعالنتیجةھذهاتفقتحیث

معالبحثھذانتیجةاختلفتبینماما،نوعاومقبولةمتوسطةبصورةكانتاالجتماعیةالعالقاتبجانباالھتمام

مرتفعةكانتاالجتماعیةللقیمالطلبةامتالكنسبةأننتائجھاأضحتوالتي)2010(وسمعانالصماديدراسة

وكبیرة

الریاضةمعلميدورفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدھلالثاني:بالسؤالالمتعلقةالنتائجثانیاً:-

(النوعلمتغیراتتعزىالطالب،لدىالمواطنةقیمتعزیزفيعمانبسلطنةالداخلیةمحافظةفيالمدرسیة

االجتماعي، المستوى التعلیمي، سنوات الخبرة)؟

أفرادلتقدیراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةاألوساطاستخراجخاللمنالسؤالھذاعنلإلجابة

التعلیمي،المستوىاالجتماعي،(النوعلمتغیراتتبعاًككلواألداةالدراسةأداةمحاورجمیععنالدراسةعینة

Independent(اختبارتطبیقتمكماالخبرة)،سنوات Samples T-Test(ككلواالداةالدراسةمحاورعلى



ً ككلواألداةالدراسةمحاورعلى)ANOVA(األحاديالتباینتحلیلتطبیقوتماالجتماعي)،(النوعلمتغیرتبعا

تبعاً لمتغیري (المستوى التعلیمي، سنوات الخبرة)، وفیما یلي عرض النتائج:

متغیر النوع االجتماعي.-

)7(جدول

Independent(اختبارتطبیقنتائج Samples T-Test(النوعلمتغیرتبعاًككلواالداةالدراسةمحاورعلى
االجتماعي

الداللة اإلحصائیةTاالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالنوع االجتماعيالمحور

الوالء واالنتماء
4.570.56ذكر

0.440.67
4.640.45أنثى

المساواة والعدالة
4.640.42ذكر

0.120.90
4.660.40أنثى

التسامح والمشاركة االجتماعیة

4.430.46ذكر

1.470.15
4.630.39أنثى

4.550.43ذكراألداة ككل
0.750.46

4.640.36أنثى

استجاباتبین)α ≥0.05( الداللةمستوىعندإحصائیةفروقوجودعدم)7(رقمالجدولمنیظھر

المواطنةقیمتعزیزفيعمانبسلطنةالداخلیةمحافظةفيالمدرسیةالریاضةمعلميدورحولالدراسةعینةأفراد

ككلواألداةالدراسةأداةمحاورلجمیع)T(قیمكانتحیثاالجتماعي،النوعمتغیرالختالفتبعاًالطالب،لدى

تبعاً لمتغیر النوع االجتماعي غیر دالة إحصائًیا.

متغیر المستوى التعلیمي.-

)8(جدول

التعلیميالمستوىلمتغیرتبعاًككلواالداةالدراسةمحاورعلى)ANOVA(األحاديالتباینتحلیلتطبیقنتائج

المحور
المستوى
التعلیمي

المتوسط
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المعیاري
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الم
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م
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ط
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F
الداللة

اإلحصائیة



بعا
ت

الوالء واالنتماء

0.85920.4301.72بین المجموعات4.840.29دبلوم

1
0.193

9.487380.250داخل المجموعات4.590.45بكالوریوس

المجموع4.360.79ماجستیر
10.34

7
40

المساواة والعدالة

0.38520.1921.19بین المجموعات4.830.26دبلوم

0
0.315

6.143380.162داخل المجموعات4.630.38بكالوریوس

6.52740المجموع4.520.57ماجستیر

التسامح
والمشاركة
االجتماعیة

0.25220.1260.65بین المجموعات4.660.45دبلوم

2
0.527

7.335380.193داخل المجموعات4.470.41بكالوریوس

7.58740المجموع4.570.54ماجستیر

األداة ككل

0.37620.1881.20بین المجموعات4.780.32دبلوم

4
0.311

5.940380.156داخل المجموعات4.560.34بكالوریوس

6.31640المجموع4.480.63ماجستیر

استجاباتبین)α ≥0.05( الداللةمستوىعندإحصائیةفروقوجودعدم)8(رقمالجدولمنیظھر

المواطنةقیمتعزیزفيعمانبسلطنةالداخلیةمحافظةفيالمدرسیةالریاضةمعلميدورحولالدراسةعینةأفراد

ككلواألداةالدراسةأداةمحاورلجمیع)F(قیمكانتحیثالتعلیمي،المستوىمتغیرالختالفتبعاًالطالب،لدى

تبعاً لمتغیر المستوى التعلیمي غیر دالة إحصائًیا.

متغیر سنوات الخبرة.-

)9(جدول

الخبرةسنواتلمتغیرتبعاًككلواالداةالدراسةمحاورعلى)ANOVA(األحاديالتباینتحلیلتطبیقنتائج

سنوات الخبرةالمحور
المتوس

ط
الحسابي

االنحرا
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الم
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ة



بعا
ت

الوالء
واالنتماء

1.20420.602بین المجموعات4.670.43فأقلسنوات5

2.50

2
0.095 9.143380.241داخل المجموعات4.790.45سنة16إلىسنوات6من

المجموع4.380.57فوقفماسنة17
10.34

7
40 

المساواة
والعدالة

0.76920.384بین المجموعات4.690.36فأقلسنوات5

2.53

7
0.092 5.758380.152داخل المجموعات4.820.30سنة16إلىسنوات6من

 6.52740المجموع4.480.47فوقفماسنة17

التسامح
والمشاركة
االجتماعیة

0.54420.272بین المجموعات4.620.38فأقلسنوات5

1.46

8
0.243 7.043380.185داخل المجموعات4.600.44سنة16إلىسنوات6من

 7.58740المجموع4.370.46فوقفماسنة17

األداة ككل

0.79120.396بین المجموعات4.660.36فأقلسنوات5

2.72

1
0.079 5.525380.145داخل المجموعات4.730.32سنة16إلىسنوات6من

 6.31640المجموع4.410.45فوقفماسنة17

استجاباتبین)α ≥0.05( الداللةمستوىعندإحصائیةفروقوجودعدم)9(رقمالجدولمنیظھر

المواطنةقیمتعزیزفيعمانبسلطنةالداخلیةمحافظةفيالمدرسیةالریاضةمعلميدورحولالدراسةعینةأفراد

لمتغیرتبعاًككلواألداةالدراسةأداةمحاورلجمیع)F(قیمكانتحیثالخبرة،متغیرالختالفتبعاًالطالب،لدى

الخبرة غیر دالة إحصائًیا.

االجتماعي(النوعلمتغیراتتعودتذكرإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمفيالسببالباحثانویعزو

المتشابھ،االجتماعيوتماسكھمالمعلمینفئاتبینالمتقاربالمستوىإلىالخبرة)،وسنواتالتعلیميوالمستوى

كماالمتشابھة،والسلوكیاتالعاداتنفستحملومكوناتھااحجامھااختلفتمھماالعمانیةالبیئاتمعظمأنحیث

وھمتقریبا،الجامعةنفسخریجوفھممشتركةالمعلمینتلقاھاالتيالتعلیممصادرالىأیضاذلكالباحثیعزو

یجعلممامستمرةوصورةجماعيوبشكلمعاالتدریبیةالبرامجكافةویتلقونالبعضبعضھمعلىجداحریصون

عدم وجود اختالف أو فروق تذكر لكافة المتغیرات التي شملتھا الدراسة



التيالتفاعالتلكلالجامعاإلطارھيالمواطنةبأن)2014(الزدجاليإلیھأشارمامعالنتیجةھذهوتتفق

ھذانتیجةاختلفتبینماواالجتماعي،العرقيواالختالفللتجانساعتباردونالواحدالوطنحدودضمنتحدث

)٢٠٠6(مساعدة)٢٠١٢(والشاماني)٢٠٠٩(والرمیضيالعازميدراسةمنكلدراساتنتائجعنالبحث

االجتماعيالنوعمثلالحالیةالدراسةمعالمتشابھةالمتغیراتبعضفيفروقوجودغالبیتھاأظھرتوالتي

والمستوى التعلیمي

االستنتاجات:

من خالل نتائج البحث تم التوصل إلى االستنتاجات التالیة:

تعزیزفيعمانبسلطنةالداخلیةمحافظةفيالمدرسیةالریاضةمعلميبھیقومومرتفعكبیردورھناك.1

قیم المواطنة لدى الطالب

والمتشابھالطالبلدىالمواطنةقیمتعزیزفيالمدرسیةالریاضةمعلميبھیقومالذيالدورمستوى.2

توجد فروق تعود لمتغیرات محددة

افرادتماسكفيكبیربشكلتسھمالمشتركةالتدریبوبرامجالتنشئة،وطرقاالجتماعیةالعاداتتشابھ.3

عینة الدراسة وعدم وجود فروق تذكر لمتغیرات البحث.

تعزیزفيالھامةألدوارھمأدراكھممدىبینالدراسةعینةافرادعندالبحثمحاورتقیمدرجاتارتفاع.4

قیم المواطنة لدى الطالب.

التوصیات:

في ضوء ھذه االستنتاجات، یوصي الباحثان بما یلي:

قیمتعزیزسبیلفيالمعلمونبھایقومالتيوالجھوداألدواركافةعلىالمستمرةالمحافظةعلىالحرص.1

المواطنة

طرح برامج ومسابقات تربویة تعنى بموضوع المواطنة وإجراءات تنفیذھا عملیا..2

تشجیع المبادرات التي یقوم بھا المعلمون بجوائز تحفیزیة ودعمھا بالشكل الذي یتالئم وطبیعة تنفیذھا..3

وسبلالمواطنةقیمتعزیزفيمعینةوفئاتأخرىتخصصاتتشملومتنوعةمتعددةدراساتتطبیق.4

تطویرھا

المراجع العربیة
،السلطةمعالعالقةجدلیةفياإلنسانعمانسلطنةفيالمواطنة).2014(هللاعبدبنسعودالزدجالي،-

بیروت: دار الفارابي.



الثالثالعربيالملتقىوأبحاثدراساتالمواطنة،علىالتربیةقضایامن).2006(محمود.السید،-
. بیروت.للتربیة والتعلیم، التعلیم والتنمیة المستدامة في الوطن العربي

عجلونمحافظةفيالثانویةالمرحلةطلبةامتالكدرجة).2010(إبراھیم.سمعان،ھند،الصمادي،-
إرشاديبرنامجواقتراحومعلمیھمالطلبةنظروجھةمنلھاوممارستھمالصالحةالمواطنةلخصائص
(أطروحة دكتوراه غیر منشورة). جامعة الیرموك.لتطویرھا

غیردكتوراه(رسالةالوطنياالنتماءتعزیزفيالعامالتعلیمدور).2008(هللا.عبدبنحسنالفراج،-
السعودیة .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض،منشورة).

واالنعكاساتالمھنیةالكفاءاتتعزیزفيمقترحتدریبيبرنامجفاعلیة).2011(محمد.نصرمحمود،-
العددالتربویة،المجلة.المواطنةقیمتعزیزفيودورھاالشبابمراكزعلىینایر25لثورةالتربویة

324-219صصالثالثون،

طلبةلدىالمواطنةقیمتنمیةفيالمدرسیةاإلدارة"دور).2011(سلیمان.بنأحمدبنتثریاالبراشدیة،-
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