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 امللخص
المشرفين هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور معلمي االجتماعات في ترسيخ قيم المواطنة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر  

فين  لمشر التربويين، ولتحقيق اهداف الدراسة؛ تم استخدام المنهج المسحي وذلك لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع ا
( مشرف ومشرفة، وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة الحصر الشامل وقد أظهرت النتائج أن   26التربويين في مديرية الكرخ الثانية، البالغ عددهم )

االجتماعات هناك  دور مرتفع لمعلمي االجتماعات في ترسيخ قيم المساواة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، كما أن أن هناك  دور متوسط لمعلمي  
بعد السياسي،  في ترسيخ قيم الحرية و المشاركة و المسئولية االجتماعية والوالء واالنتماء، و القيم المتعلقة بالبعد الديني والبعد االجتماعي، وال

م المواطنة، تالميذ المرحلة  المشرفين التربويين.الكلمات المفتاحية: معلمي االجتماعات، ترسيخ قيلدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر  
 المشرفين التربوييناالبتدائية، وجهة 

Abstract 

This study aimed to identify the role of meeting teachers in establishing the values of citizenship among 

primary school students from the point of view of educational supervisors, and to achieve the objectives of 

the study; Average meeting teachers in establishing the values of freedom, participation, social responsibility, 

loyalty and belonging, values related to the religious dimension, social dimension, and political dimension, 

among primary school students from the point of view of educational supervisors.Keywords: Meeting 

teachers, establishing citizenship values, primary school students, and the destination of educational 

supervisors. 
 املقدمة:

وتالشي في ضوء االنفجار المعرفي، وتعدد الثقافات واختالط الفئات والطبقات، أدى التقدم في مجال االتصاالت إلى انصهار هوية الفرد،  
دى إلى  الحقوق المتعددة بكل جوانب حياته الصحية، والسياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والتربوية، واألخالقية، والروحية، والمهنية، كما أ

الح مؤمن  ظهور معتقدات وأفكار تفتقر إلى النسيج الوطني، األمر الذي جعلنا بحاجة ماسة إلى مؤسسات تعليمية تلعب دورها لتكوين مواطن ص
اكتساب قيم   أضحى ذاتها، بل حد في المعرفة تحصيل  العصر هذا في التعليم بربه ووطنه وعروبته، وقادرًا على العمل واإلنتاج، ولم يعد هدف

المجتمعات  المواطنة الصالحة بما يكفل للفرد من تلبية حاجاته في العيش الكريم، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل، واإلقامة. وقد اتجهت  
مع   مؤخرًا إلى وضع خطط معلوماتية وجعل الفرد يمتلك الرغبة باالنتماء الوطني باعتباره إحدى حاجاته األساسية الفطرية التي تجعله متعاون 

لوالء وازدياد  اآلخرين، يعمل على إسعادهم من خالل السلوك الوطني وااللتزام بمعايير المواطنة الصالحة، مما ينعكس ايجابيًا نحو صدق وعمق ا
 (.  2005العطاء، ليصل الفرد إلى الوالء الوطني اتجاه وطنه بما يحمل من مشاعر وأحاسيس وسلوكيات تتجسد في الحب والمسؤولية )عليمات،  

مستدامة في   وتنطلق فكرة المواطنة الصالحة من فلسفة االهتمام بالثورة البشرية التي أحرزت عبر التاريخ حضارة منيعة ونهضة منشودة وتنمية
(.فالمواطنة قادرة على تنمية القيم والمعارف، واتخاذ القرار،  2010جو ساده السالم العالمي والتعاون العربي والتالقح الحضاري )العيسوي،  

الفرد عن    (.يرى الباحث بضرورة ربط ما يتعلمه2006والتفكير الناقد اإلبداعي، مما يساهم في خلق إنسان صالح في مجتمع صالح )الرشيدي،  
دروس المواطنة بالواقع الذي يعيش فيه، سواء باألسرة أو المجتمع أو المدرسة، مما يستوجب على المعلم األكثر تأثيرا في حياة الطلبة توظيف 

ره خاليا من االجتماعيات لتلعب دورا مهما في خلق المواطن المتوسم بتنشئة اجتماعية نقية تضمن وجود كائن إنساني بإنسانيته وقيمه ومعايي 
رسيخ االضطرابات العقلية والنفسية ومن شذوذ السلوك. وُتعد المدرسة من المؤسسات التربوية المسئولة مباشرة عن تعميق اإلحساس بالمواطنة وت

لتي تستطيع  (فهي الحلقة األهم في تكوين شخصية الطلبة المستقلة ا2002االتجاهات والقيم والمواطنة الصالحة )الغتم والمرزوق والخاجة،  
إدراك وفهم ما قد يتعرض له من متغيرات تؤثر على مواقفه واتجاهاته نحو المجتمع.وبالنظر إلى دور المدرسة كونها من المؤسسات الرسمية 

بالنسبة ليوم التي توظفها السلطة السياسية في سبيل نشر القيم العليا التي تبتغيها لدى المتعلمين واحتواؤها للفرد فترة طويلة سواء كان ذلك  
ية دراسي، أم عام، أم عمر المتعلم، تؤثر فيه وتعدل من سلوكه، إضافة إلى إكسابه معلومات مختلفة تساعده في حياته، فهي تمثل بنية اجتماع

يق األهداف السياسية ووسطًا ثقافيًا له تقاليده وفلسفته وقوانينه التي تتفق وأهداف وفلسفة المجتمع باعتبار المتعلم جزء يتفاعل فيه ومعه لتحق
(.فالطفل الذي يعيش في دوائر من البيئات االجتماعية تبدأ بذاته، يجب على  2011واالجتماعية واالقتصادية )المطالقة والشريفين والحسين،  

نه، ومن ثم تبدأ  المدرسة أن تنمي فيه الشعور والتقدير لذاته كي يشب وهو فخور ومعتز بوجوده مما يجعله يشعر باالنتماء إلى أسرته ووط
ة المدرسة واألسرة بتوسيع دائرة المعارف لدى الطفل بالسلوك والتصرفات بتحميله مجموعة من المسؤوليات والواجبات والحقوق، وتنمية منظوم
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الباحثان سرور    القيم بداخله مع استمرار دور األسرة ليحتك الطفل بزمالئه في المدرسة، مما يجعله يشعر بذاته من خالل اآلخرين، حيث أوصى
بضرورة ترسيخ قيم المواطنة الصالحة والسعي لتعزيزها في نفوس المتعلمين من خالل مناهج متعددة، فشعور الفرد أنه جزء   2012)والعزام )

سالم الوطني من مجموعة يخلق توازن نفسي داخله لينتمي إلى مجتمع المدرسة كاالنتماء للرموز الوطنية المتمثلة بالعلم والوقوف عند عزف ال
(.وبناء على ما سبق قام الباحت بدراسة دور معلمي االجتماعات في ترسيخ قيم المواطنة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من 2007)الديلمي،  

 من تعتبر اسةالدر  إن هذه على أثر النوع االجتماعي والخبرة في آراء أفراد عينة الدراسة، وبخاصة   المشرفين التربويين، والتعرفوجهة نظر  
 المجال في مديرية الكرج. هذا  في الدراسات الهامة

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
حديات الحياة، ُتعتبر المرحلة االبتدائية اللِبنة األساسية في إعداد ُبناة المستقبل، التي نبتغي أن تصطبغ بالشخصية الوطنية القادرة على مواجهة ت

  المرحلة االبتدائيةواتخاذ القرارات، ومواكبة المتطلبات العصرية.حيث لمس الباحث كونه معلم أثناء انخراطها بالميدان التربوي أن فئة الطلبة في  
لكترونية،  تفتقد تدريجيا االنتماء األسري، ومهارة التواصل مع اآلخرين نتيجة للهدر الذي يتم في أوقات فراغها عبر مواقع التواصل االجتماعي اال

اقع، فقد يتعلم المراهقون أساليب التي بدورها تعزل االفراد بما ينمي لديهم حالة االنعزال عن الواقع الندماجهم بعالم لم يمت بأية صلة في الو 
مفاهيم ايجابية،    العنف والجريمة وتتشكل لديهم مفاهيم خاطئة كالتطرف والعنصرية، اذ ان هناك بعض المواقع تروج لهذه المفاهيم على أنها

لمجتمع، وذلك نظرا الختالط  مما يشكل خطر على تكوين شخصية الطلبة من حيث اكتسابهم لمفاهيم سلبية وتعزيزها، والعمل على نشرها في ا 
الوطنية، مما قد يسهم حتما في فقدان الهوية الذاتية للفرد    الهويات وفقدان الرقابة على المواقع االلكترونية، فتظهر النزعة التعصبية وتتشتت القيم

ى الذي تحتوي الطلبة فكريا وتسعى لتحقيق وظهور الشذوذ في السلوك والمشكالت النفسية.فكون التربية الحديثة تعتبر المؤسسة التعليمية االول
سالمي االهداف التربوية المنشودة لبناء شخصية متكاملة للطلبة، فيقع على عاتق المدرس ترسيخ القيم االيجابية في نفوس النشء ذات الطابع اال

سية في تنمية قيم المواطنة الصالحة لدى طلبة  والوطني بما يكفل تجسيدها في سلوكياتهم. لذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن دور اإلذاعة المدر 
 المرحلة األساسية العليا، وتسعى الدراسة إلى اإلجابة عن أسئلة الدراسة اآلتية:

 ؟ المشرفين التربوييندور معلمي االجتماعات في ترسيخ قيم المساواة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر السؤال األول: ما 
 ؟ المشرفين التربوييندور معلمي االجتماعات في ترسيخ قيم الحرية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر : ما السؤال الثاني

 ؟ المشرفين التربوييندور معلمي االجتماعات في ترسيخ قيم المشاركة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر السؤال الثالث: ما 
المشيييييييييرفين معلمي االجتماعات في ترسييييييييييخ قيم المسيييييييييئولية االجتماعية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر   دورالسؤؤؤؤؤؤؤال الرا  : ما 

 ؟  التربويين
المشيييييرفين دور معلمي االجتماعات في ترسييييييخ قيم المسيييييئولية االجتماعية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر السؤؤؤؤؤال ال:اما: ما 

 ؟  التربويين
المشيييييرفين دور معلمي االجتماعات في ترسييييييخ قيم المتعلقة بالُبعد الديني لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر السؤؤؤؤؤال السؤؤؤؤا  : ما 

 ؟  التربويين
المشيييرفين  دور معلمي االجتماعات في ترسييييخ قيم المتعلقة بالُبعد السيييياسيييي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر  السؤؤؤال السؤؤا  : ما 

 ؟  التربويين
المشيييرفين  وجهة نظر دور معلمي االجتماعات في ترسييييخ قيم المتعلقة بالُبعد االجتماعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من السؤؤؤال الثام : ما  

 ؟  التربويين
 :  أهداف الدراسة

 سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية: 
 .المشرفين التربوييندور معلمي االجتماعات في ترسيخ قيم المساواة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر   التعرف على .1
 . المشرفين التربويينة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر  دور معلمي االجتماعات في ترسيخ قيم الحري  التعرف على .2
 .المشرفين التربوييندور معلمي االجتماعات في ترسيخ قيم المشاركة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر   التعرف على .3
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على  .4 تالم  التعرف  لدى  االجتماعية  المسئولية  قيم  ترسيخ  في  االجتماعات  معلمي  نظر  دور  وجهة  من  االبتدائية  المرحلة  المشرفين يذ 
 . التربويين

على  .5 نظر    التعرف  وجهة  من  االبتدائية  المرحلة  تالميذ  لدى  االجتماعية  المسئولية  قيم  ترسيخ  في  االجتماعات  معلمي  المشرفين دور 
 . التربويين

على .6 لدى  التعرف  الديني  بالُبعد  المتعلقة  قيم  ترسيخ  في  االجتماعات  معلمي  نظر    دور  وجهة  االبتدائية من  المرحلة  المشرفين تالميذ 
 . التربويين

المشرفين دور معلمي االجتماعات في ترسيخ قيم المتعلقة بالُبعد السياسي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر    التعرف على .7
 . التربويين

المشرفين دور معلمي االجتماعات في ترسيخ قيم المتعلقة بالُبعد االجتماعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر    التعرف على .8
 . التربويين

 :  أهمية الدراسة
اجهة  تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية قيم المواطنة الصالحة في نفوس األفراد التي ينبغي أن يمتلكها كل فرد المتالك مقومات القوة ومو  

 التحديات واألزمات. كونها ستسهم في تبصير رؤية المعلمين لتعزيز هذه القيم وغرسها في نفوس الطلبة بمنهجية تربوية. 
دراسة بتدعيم دور المنظمات التربوية في تفعيل دور مدرس االجتماعية ألهميته في صقل شخصية الطلبة وزيادة ثقته بنفسه، كما ُتفيد هذه ال

ى  وإعطائه األدوار االيجابية التي قد تساعده في المستقبل لينخرط في المجتمع باعتباره فرد مسؤول عن نهضته بكافة الجوانب، باإلضافة إل
  المدارس بضرورة فاعلية دورس االجتماعيات ودورها االيجابي نحو المجتمع.تقديم التوعية إلى 
 حدو  الدراسة:  
 : حدو  موضوعية

 تم التعرف على دور اإلذاعة المدرسية في تنمية قيم المواطنة الصالحة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا.
 حدو  مكانية:

 نية.اقتصرت هذه الدراسة على مدارس مديرية الكرخ الثا
 : حدو  زمنية

 (. 2020- 2019تم تطبيق الدراسة خالل الفصل االول )
 : التعريفات اإلجرائية

  اشتملت الدراسة على المصطلحات اآلتية:
: تعبير سلوكي للطلبة يعكس حبهم ووالئهم لوطنهم وللمجتمع واألسرة يقوم على أساس إدراكهم بحقوقهم وما يترتب عليهم من  المواطنة الصالحة

 ت اتجاه مجتمعهم.واجبا
 المرحلة التعليمية في المدارس العراقية.أحدى  : هيتالميذ المرحلة االبتدائية 

خبير في عملية التعلم و التعليم، وظيفته الرئيسة مساعدة المعلمين على النمو المهني، وحل المشكالت التعليمية التي تواجههم،  المشرف التربوي:  
 الخدمات الفنية، لتحسين أساليب التدريس، وتوجيه العملية التربوية الوجهة الصحيحة".باإلضافة إلى تقديم 

 نشاط يمارسه دور معلمي االجتماعات لتنمية وترسيخ قيم المواطنة.:  ور معلمي االجتماعات
 األ ب النظري:

بحقوقه والملتزم بواجباته والمتميز بوالئه. فالفرد يكتسب صفة  المواطنة هي أساس االنتماء الذي يؤكد على الوطنية كهوية للمواطن العارف  
( "رابطة ترابية جغرافية تخضع لجملة  21:  2010المواطنة بمجرد انتسابه إلى جماعة أو لدولة معينة. حيث عرفها ناصر وشويحات وزبون )

لح العام للوطن من اجل نهضته وتقدمه للوصول إلى  من الحقوق والواجبات حول كل شيء فوق تراب الوطن تبتعد عن الفردية، وتهتم بالصا
هو مرحلة حضارية متقدمة تحرز إبداعات في ميادين الحياة تحت عنوان المدنية ".فالمواطنة مفهوم ليس مستحدث تبعا للتغيرات المعاصرة إنما  

المتبادلة بين المسلم وغير المسلم دون االعتبار  تحقيق لصالح المجتمع كما قصدته الشريعة اإلسالمية من خالل إيجاد العالقات المترابطة و 
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م لعرق أو جنس أو لون سواسية في الحقوق والواجبات القائمة على مبادئ العدل واإلنصاف والشورى التي تدعم تحقيق مبدأ المواطنة باالنضما
"مفهوم اجتماعي سياسي إنساني متنوع األبعاد يتأثر  (. فهي2004إلى امة واالنتماء إلى الجماعة وااللتزام بواجباتهم والتمسك بحقوقهم )لبيب، 

حقوق بمستوى النضج الفكري والسياسي، والتطور الحضاري والقيم المتوارثة والمتغيرات العالمية والمحلية. يتصف بثوابت ومبادئ أساسية مثل ال
والثقا واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  النواحي  مختلف  في  والقانونية  ")ناصر،  الدستورية  واإلنسانية  عرف  20:  2003فية  (.لقد 

( المواطنة بأنها " صفة المواطن بانتمائه لوطنه، وخدمته في أوقات السلم والحرب، والتعاون مع المواطنين اآلخرين في  42::(2011الجرار
ى تراب تحدده حدود جغرافية يقيم عليها ( بأنها " االنتماء إل203:  2015تحقيق األهداف القومية ". في حين يعرفها الهياجنة وأبو جلبان )

لعيسوي مواطنون تحكمهم جملة من الحقوق والواجبات تنظم بينهم العالقات المختلفة كما تنظم العالقة مع النظام السياسي واالجتماعي. ويعرفها ا
 في خدمته، والشعور بمشكالته والعمل على حلها".  بأنها "حب الفرد لوطنه وانتمائه له، والتزامه بمبادئه وقيمه وقوانينه، والتفاني 14): 2011)

( بأنها " المساواة والمطالبة بالعدل لكل من يحمل جنسية الدولة التي ينتمي إليها ". أما موسوعة كولير األمريكية 23:  2007ويعرفها ثروت )
(citizenship( المشار إليها في الدجاني)فقد عرفت المواطنة بأنها أكثر أشكال  1999 ) العضوية في جماعة سياسية اكتمالها فكل من يحمل

هي أساس    جنسية الدولة يتمتع بحقوق المواطنة كاملة في الدولة. لقد ارتبطت المواطنة بمفاهيم جديدة في التاريخ المعاصر كالتربية الوطنية التي
هتمام بوضع خطط تربوية إلعداد مقررات دراسية للتربية الوطنية  لتنمية التماسك االجتماعي والوحدة الوطنية، فقد أولت وزارة التربية والتعليم اال

اسي  وركزت على إعداد المعلمين والمعلمات المؤهلين للقيام بتعميق التربية الوطنية في نفوس الطلبة حيث يدرسها الطلبة من الصف األول األس
ا دورا فاعال في مجتمعاتهم سواء كان على المستوى المحلي أو الوطني وحتى الصف العاشر، إذ يتزودوا بها بالمعرفة والمهارات والفهم لكي يلعبو 

م بها أو العالمي، كما أنها تعمل على تنمية جوانب شخصيتهم الروحية واألخالقية والثقافية لخلق إنسان صالحا في مجتمعه يقوم بواجباته ويلتز 
.  فتعزيز المواطنة في نفوس النشء يرتبط أيضًا بمفهوم التربية 2007)دة،  بوازع داخلي قبل وجود أي شكل من أشكال المراقبة )الزيود والخوال 

نمية الروابط المدنية التي تهتم بالقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان والقيم األخالقية واالجتماعية التي تزود الطلبة بمعلومات ومهارات قادرة على ت
نهم ولدى األسرة والمجتمع والدولة، فتزود الطلبة بتقدير العمل االجتماعي، وتحمل المسؤولية، اإلنسانية، وتنمية عاطفة الوالء عند الطلبة فيما بي

. فالفرد يكتسب صفة المواطنة بمجرد انتسابه إلى جماعة أو لدولة  2008)وإدارة الوقت، والقدرة على متابعة القضايا واألحداث الجارية )المدني،  
ال بالعمل والفعل لصالح هذه الجماعة أو الدولة وتصبح المصلحة العامة لديه أهم من مصلحته الخاصة.  معينة، ولكنه ال يكتسب صفة الوطنية إ

الفرد فيختلف مفهوم المواطنة والوطنية عن االنتماء والوالء, فاالنتماء مفهوم أضيق في معناه من الوالء، فالوالء يتضمن االنتماء، فال يحب  
اجله إال إذا كان هناك ما يربطه به، أما االنتماء فقد ال يتضمن بالضرورة الوالء فقد ينتمي الفرد إلى    وطنه ويعمل على نصرته والتضحية من

وطن معين ولكنه يحجم عن العطاء والتضحية من اجله فالوالء هو صدق االنتماء، وكذلك الوطنية هي الجانب الفعلي أو الحقيقي للمواطنة،  
تسبه من مجتمعه ولذلك فهو يخضع لعملية التعلم فالفرد يكتسب الوالء الوطني من بيته أواًل ثم من مدرسته ثم والوالء ال يولد مع اإلنسان إنما يك

 . 2010)من مجتمعه بأكمله حتى يشعر الفرد بأنه جزء من كل )الحبيب، 
 أ عا  المواطنة 

المشار إليه )عبد    25):  2000يهتم علم النفس بدراسة سلوك الفرد في إطار الجماعة والمجتمع الذي ينتمي إليه، حيث يرى )هالل وآخرون،  
( المفهوم المواطنة من منظور نفسي بأنها " الشعور باالنتماء والوالء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر اإلشباع للحاجات 2011اللطيف،  

عالقته   ألساسية وحماية الذات من األخطار المصيرية". فالمواطن يتمتع بكامل الحقوق اإلنسانية والمدنية في الدولة التي ينتمي إليها إذ تتحددا
 بالوطن بثالثة أبعاد وهي:

 أوال: البعد القانوني: أي أن المواطنين يتمتعون بحق الحياة والعمل وتولي الوظائف العامة
 السياسي: المشاركة في الحياة السياسية مثل حق التصويت والترشيح لالنتخابات واالنتماءثانيا: البعد 

 . 2010)ثالثا: البعد النفسي أو العاطفي: إذ أن المواطن يشعر بالحنين إلى الوطن واإلخالص واالرتباط وواجب الدفاع عنه )المدني، 
يحمل فلتقوية شعور اإلنسان الفرد بالمواطنة الصالحة فال بد من إعداد جيل واعي، يعي مفهوم المواطنة كمشاعر ايجابية تربط المواطن بالوطن  

 الوطنية التالية: األسا
األمر   فيعد الوالء القاعدة التي تتشكل عليها قيم المواطنة فيعتبر رابطة وجدانية واستعداد إرادي للطاعة وااللتزام واإلخالص والوفاء ألولي  الوالء:

 (.  2011في الوطن واالهتمام بخير الوطن ومصلحته وتقدمه )يوسف، 
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كجزء من جماعة تحكمهم العادات والتقاليد واألعراف االجتماعية والقوانين فيتشكل لديه شعور ذاتي  يعيش الفرد على بقعة جغرافية    االنتماء:
وجدانية تتطور باالنتماء لهذه األرض واالرتباط بأهلها مما يوفر له االستقرار النفسي والطمأنينة بأنه ليس وحيدا وال ضعيفا، فاالنتماء حالة عقلية  

ته وقناعاته ومفاهيمه واتجاهاته نحو الجوانب السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية كافة إذ تتعدد االنتماءات عند اإلنسان فتتطور اعتقادا
فاالنتماء هو " االنتساب الحقيقي للدين والوطن تجسده الجوارح عمال، والرغبة    2010)كالقومية العربية واإلسالمية والقبلية والطائفية )المدني، .

ضوية ومحبة الفرد لذلك االعتزاز باالنضمام لهذا الشئ" فيتجسد حب الوطن واالنتماء إليه بالتضحية من أجله والقيام بالواجبات  في تقمص ع 
هياجنة وأبو المطلوبة في جميع المجاالت واألعمال التطوعية والخيرية لفائدة المجتمع مع المحافظة على العادات والتقاليد والتراث واللغة األم )ال 

 ( 211: 2015لبان، ج
تعتبر المساواة دعامة أساسية لتفعيل المواطنة حيث أن عدم التمييز بين أفراد المجتمع في المعاملة وفقا للعرق أو الديانة أو الطبقة    المساواة:

القانون بما يكفل لهم الحقوق والواجبات بين كافة المواطنين تضمن فعالية المشاركة اال يجابية لمصلحة المجتمع باعتبارهم سواسية في ظل 
 وتعمل على تحقيق االستقرار االجتماعي

تهيئ العدالة فرصة التواصل الجيد بين أفراد المجتمع وتجعل الترابط االجتماعي قوي متماسك لما توفره من االطمئنان لضمان حقوقهم   العدالة:
 (.  2008سات المجتمع فيشعر الفرد باالنتماء الوطني )حمدان، وممتلكاتهم، فتعمق احترام األفراد للقوانين وعالقاتهم مع بعضهم ومع مؤس

ال تقل الحرية في أهميتها ودورها بتفعيل المواطنة عن المساواة والعدل، فجميعهم ركائز أساسية ال تقوم المواطنة بدونهم فترك القدرة   الحرية:
ط إال ما فرضته القوانين العادلة وواجبات الحياة االجتماعية، على االختيار بين عدة أشياء دون اإلضرار باآلخرين ودون الخضوع ألي ضغ

 (. 2010كترك حرية العقيدة لهم وحرية الرأي، والعمل، واالنتقال، والملكية، والتجارة، والصناعة، والتفكير، والسياسية )ناصر وشويحات وزبون،  
ن من حقهم الحصول عليها من المجتمع وهي السلطة التي يعطيها  الحقوق" هي المزايا التي يشعر الفرد أو الجماعة أ  الحقوق والواجبات:

 . 214): 2015القانون لشخص ما ليتمكن من انجاز أعمال معينة تحقيقا للمصلحة فالحقوق ال يمكن إلغائها أو سلبها ")الهياجنة وأبو جلبان، 
ك األمان والتمتع به، وحقوق اقتصادية واجتماعية والرعاية  فيتوجب على المجتمع أن يوفر لكل فرد حقوق أخالقية كالحاجة إلى البقاء وامتال

(.فكما توجب على المجتمع تأمين 2011الصحية، والتأمين االجتماعي، وحقوق مدنية وسياسية كحق التعبير عن الرأي وحرية التفكير )جرار، 
انين وقواعد ضمن نواحي الحياة االجتماعية، وأفعال  الحقوق لكل فرد، فرض المجتمع على كل فرد أداء الواجبات نحوه التي تتمثل بحكم قو 

ومما  214)، ص 2015تعاونية مطلوبة من كل فرد فهناك واجبات خلقية، وقانونية، ووطنية، واجتماعية، وعائلية، وعقائدية )الهياجنة وابو جلبان،  
كير الناقد والحوار الحر وال يستخدم العنف أو القوة وذلك  سبق يتضح دور التربية في إعداد المواطن الصالح بشخصيته المستقلة القادرة على التف

فرد    من خالل إحداث التغيير في المجتمع ليندمج مع العالم الواحد، وإعداده للحياة العامة بما يخدم الدولة وتحقيق أهدافها، وبذلك يكون كل
تام بحقوقه وواجباته ويحمل   إنماء ثقافة عضوا مسئوال ومشاركا ونشطا في جماعته وعلى وعي  فالتربية تعمل على  الوالء واالنتماء لوطنه، 

فعال في  الديمقراطية، واحترام القوانين من خالل األنشطة التعليمية التي تكسب الطالب المهارات واالتجاهات والمعارف التي تدفعهم لالشتراك ال
تعددة كالتخطيط وتبادل اآلراء وتشجيع اآلخرين على المشاركة الحياة، فاألنشطة المدرسية الجماعية التي يديرها معلم كفء تنمي مهارات م

ظمة في واالندماج في شبكة العالقات المدرسية مما يدعم الثقة االجتماعية لدى الطلبة التي بدورها يصل الفرد إلى الثقة السياسية وإتباع األن
رى الباحث أن وعي الفرد باألسس الوطنية من األساسيات  ي. و 2011)إطار قانوني يستند إلى الوالء واالنتماء للوطن الذي يعيش فيه )يوسف، 

ين ضمن  الالزمة لتعميق الحس والشعور بالواجب اتجاه الوطن باالنتماء إليه واالعتزاز به، حيث أن جملة الروابط االجتماعية التي تربط المواطن
 قوق تعمل على تحقيق أهداف المواطنة.  العادات والتقاليد واألعراف والقوانين بما يكفل القيام بالواجبات وتامين الح

 أهداف المواطنة الصالحة  
 ( إلى العديد من أهداف تربية المواطنة أهمها:2008يشير براهمة)

 الحفاظ على استقرار المجتمع.   .1
 تنظيم العالقات بين سائر المواطنين وبين نظامهم السياسي واالجتماعي.   .2
 . تنمية قيم الديمقراطية والمعارف المدنية .3
 تدعم وجود الدولة الحديثة، والدستور الوطني.  .4
 تنمية المعرفة والمهارة وفهم األدوار االجتماعية.  .5
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تؤهل النشء للمسؤولية الوطنية وتعرفهم بحقوقهم وواجباتهم األخالقية والسلوكية من اجل الوصول إلى الهوية الوطنية لتحقيق االنتماء   .6
 الوطني.

(  (Glasser, 1986جة نفسية يرغب كل إنسان أن يمتلكها بغض النظر عن تعدد الثقافات، حيث حدد جالسرفالحاجة إلى الهوية الوطنية حا
 خمسة حاجات نفسية يحتاجها الفرد المتالك الهوية الوطنية وهي: 

 الحاجة إلى االنتماء: وتتضمن الحاجة إلى األهل واألصدقاء والحب أي وجود مجتمع يحبه الفرد ويعيش فيه. .1
 الحاجة إلى القوه: وتتضمن احترام الذات، وتقدير المنافسة أي يستمد الفرد قوته من احترامه لذاته ومن تقدير اآلخرين. .2
 الحاجة إلى المرح: وتتضمن المتعة واللعب والضحك، والمتعة في األكل والجنس وهي أكثر ما يجذب الفرد إلى الحياة. .3
 ي تحديد أمور تتعلق بمصيره وهذه الحاجة تتطلب االلتزام.الحاجة إلى الحرية: بان يكون الفرد حرا ف .4
 .الحاجة إلى الهوية: وهي حاجة نفسية يسعى الفرد لتحقيقها وتميزه عن غيره وتنتج من الكيفية التي يرى الفرد بها نفسه بالنسبة لآلخرين .5
جتماعية والمشاركة بفاعلية في الحياة الفردية واالجتماعية إذ رى الباحث أن إحساس الفرد بهويته الثقافية الوطنية تجعله يحمل المسؤولية االيف

 يدرك الوضع االجتماعي الذي يعيش فيه من األسرة إلى البيئة والوطن والعالم ويواجه المشكالت بالعمل على حلها كما يؤمن بالخدمات التي 
 ئص المواطنة التي يجب أن يكتسبها.  يقدمها له الوطن والواجبات التي يؤديها اتجاهه متحليا بالقيم ومراعيا لخصا

 خصائص المواطنة: 
 أن للمواطنة ثالثة خصائص رئيسية هي:  

 خصائص معرفية: تشمل الوعي بحقوق اإلنسان وفهم دور القانون لحل مشكالت المجتمع. .1
 واالنتماء والوالء إلى الوطن.  خصائص وجدانية: تقدير القيم السياسية كالحرية والديمقراطية والمساواة والسالم والتعاون بين الشعوب .2
 .  2011)خصائص مهارية: ُتعنى بإتباع قواعد السلوك الصحيح للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية االجتماعية )يوسف،  .3

 ( فقد استطاع أن يلخص أهم خصائص المواطنة التي يجب أن تتوفر لدى الفرد ومنها:(crick, 2000أما كريك 
 بالحرية والمساواة بين الجميع. اإليمان  .1
 تقبل مسؤولية المشاركة في صنع القرارات التي توجه السياسات العامة في بلده.   .2
 القدرة على اتخاذ القرارات وتشجيع العمل البناء في مجتمع متغير.  .3
 اكتساب المعارف وتطوير المهارات لحل مشكالت العصر السياسية واالجتماعية واالقتصادية.    .4
 اإللمام الواسع بالقضايا المحلية والعالمية والقدرة على التفكير الناقد والمشاركة بفاعلية في المجتمع.  .5

حمل المسؤولية، ويدفع الضرائب، ويدفع القوانين  أن المواطن الصالح هو الذي يت  westhenimer& kahne, 2006)ويؤكد ويشمر وخان )
ويقدم المساعدة لآلخرين في األزمات والمشكالت ويشارك في حمالت اإلغاثة ويعمل على حل المشكالت التي يعاني منها المجتمع من خالل  

 المشاركة الفعالة في األعمال التطوعية.
أن التربية على المواطنة عملية صعبة، تتطلب جهود وتضافر األطراف كافة من  رى الباحث  يوبناء على ما سبق ذكره عن خصائص المواطنة  

اجل إيجاد مواطن صالح يتفاعل كعضو في المجتمع يحمل روح المسؤولية الوطنية واالنتماء اإلرادي من خالل عدة أنظمة اجتماعية كالنظام  
 ألجهزة اإلعالمية والمكتبات. األسري والديني والنظام التربوي ومؤسساته من المدرسة والجامعة وا

  ور المدرسة في المواطنة:  
في هذه المرحلة باالعتماد على    المدرسةفي تكوين شخصية الطلبة وبناء معارفه ومهارته المعرفية والسلوكية، حيث يبدأ طالب    المدرسةتسهم  

م االتكالية من الوجدان، فذلك يشجع المبادرات اإلبداعية التي  نفسه، واتخاذ قراراته، واالستقاللية، وبناء الشخصية على نحو مستقل، وانتزاع قي
  المدرسة (.وتعمل  2014تعد المعيار األساسي واألكثر عدالة في إحالل األدوار الوظيفية واالجتماعية في الدولة والمجتمع )العوامرة والزبون،  

راطية على تأصيل المعرفة بالمواطنة العالمية من خالل مساقات تتناول تربية السالم، وحقوق اإلنسان، والتربية البيئية وتعميق مفاهيم الديمق
تعبير تعتبر فالبيئة التي يعيش فيها الفرد والتي تتسم بالمرونة واحترام حرية الفرد في التفكير وال  (.2011والمساواة والعمل لدى الطلبة )جرار،  

( الذي يرون أن سلوك المسؤولية االجتماعية 2008نقطة البداية اجتماعيا، فمن الواضح أن المسؤولية االجتماعية حسب أراء )شربت وبشير، 
ة في خلق جيل ال ينمو إال من خالل البيئة الثقافية الذي يتوفر فيها النظام والمرونة واالهتمام والفهم والمشاركة، ومن هنا يأتي دور المدرس
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واعي ومهتم ومشارك قادر على اإلسهام الفعال النشط في رفع عجلة التقدم والتطور لتصبح في مصاف المجتمعات المتحضرة التي تستطيع أن 
تماعية.فتعزيز تواجه مشكالتها، حيث تقوم كل من جماعة الرفاق والجماعة التربوية ودور العبادة ووسائل اإلعالم بدورها في تربية المسؤولية االج

ة  المواطنة وتنميتها لدى الطلبة مطلب أمن قومي ونوع من التربية الوقائية، وهو هدف تربوي رئيسي يعنى بإعادة صياغة المقاومة لدى الطلب
قدمه مسؤولية  فالوسيلة األساسية إلعداد النشء على حب الوطن وااللتزام بمبادئه وقيمه واالهتمام بقضاياه ومشكالته والمشاركة في رقيه وت

ففي القرن العشرين تم استخدام مدارس كثيرة من دول    2004)التربية للمواطنة إذ تغرس فكر المجتمع وثقافته بكل مواطن )حسن والوايلي، .
هلية، فقد أكد  العالم في عملية إعداد الشباب للمواطنة إلتاحة فرصة تعلم سلوك المواطنة للوصول إلى النهوض العالمي وعدم فقدان الجدارة واأل
والفعالة)عبد    التربويون أن التربية للمواطنة هدفها تحقيق الديمقراطية ونشر قيم الوالء واالنتماء بين أفراد المجتمعات لتحقيق المشاركة االيجابية

التعليمي كو 2001الملك،   النظام  الديمقراطية قضية ثقافية اجتماعية سياسية ال بد من أن يدعمها  التربية  للديمقراطية في (وتبدو  امتداد  نها 
المجتمع، فتعتبر الديمقراطية أساس من أسس التربية التي يجب أن تمارس في غرفة الصف وان يعامل جميع الطلبة بطريقة تعزز لديهم مفهوم  

الطلبة إلى التعلم الذاتي المستقل    العدالة والمساواة وإتاحة فرصة المشاركة للجميع بإضافة جو يسوده المودة واالحترام واإلصغاء والتعاون مما يقود
ن، والتدريب على حل المشكالت الخاصة والعامة، وعلى االنتماء الحقيقي للجماعة فكل ما سلك الطلبة سلوكا ديمقراطيا في التعامل مع اآلخري

فالتربية   2015)ياجنة وأبو جلبان، .يعني نجاحا في إرساء قيم الديمقراطية في المجتمع مما يخدم الوطن ويعزز الوطنية في نفوس النشء )اله
السياسية السليمة تعد مواطنين صالحين، إذ تعد طاقات بشرية مؤهلة، مثقفة، تراعي التراث الحضاري، وتعمل على تحقيق األماني الوطنية 

ر المحبة بين اإلنسان وأخيه على  والتطلعات القومية للخروج من واقع التخلف واللحاق بركب الحضارة العالمية المتقدمة، فهي قادرة على تطوي
)الجرار،   والسالم  والعدل  الحق  ومبادئ  واالجتماعية 2011)أسس  السياسية  ونظمه  وعاداته  بقيمه  واستمراره  اإلنسان  بقاء  على  وتساعد   .

أصبح الهدف التربوي    واالقتصادية لبلوغ الهدف بخلق إنسان سوي معتدل ال يتصادم مع المصالح المختلفة ويتكيف مع المجتمعات عامة، إذ 
التي   إعداد اإلنسان الصالح لكل مكان وليس للوطن فقط لديه القدرة على نقل المعرفة والحكم على األمور والحكمة الجيدة في المواقف المختلفة

الجماعة   القيم والمعتقدات ضمن  العادات والتقاليد وجملة  النابعة من  الفرد من خالل الخبرات االجتماعية  (. حيث  2011)عثمان،  يكتسبها 
اعية في أوصى تقرير)مراجعة إستراتيجية تطوير التربية العربية( بربط التعليم بالحاجات الفعلية، لتتكامل النظم السياسية واالقتصادية واالجتم

لسالم )عبود وضحاوي  معالجة المشكالت في أطر خطط تنموية شاملة لتصبح فكرة التعليم من أجل المستقبل وأداة التغيير االجتماعي نحو ا
لذا ينبغي إعداد الطلبة ليواكب التطور المتسارع من خالل تنمية قدراته ومهارته على التفكير والتحليل العلمي   2000)وسالمة وعبد الجواد، .

ا واالنفجار المعلوماتي والمنطقي والتعلم الذاتي من خالل نظام تربوي متجدد ومرن يتكيف مع األساليب الجديدة في التدريس بظهور التكنولوجي
معاصرة المتزايد الذي قد يؤدي إلى تغيير في حياة الفرد والمجتمع، ما يؤدي إلى تفاقم الغزو القفافي الفكري لتعدد الثقافات في المجتمعات ال

ة بعد تشكيل سلوكه بواسطة  . وتقوم التربية بدورها في تحديد شخصية الفرد في إطار ثقافة مجتمعه، وتكسبه صفة إنساني2003))عبد الرحمن،  
اليجابي بعض المؤسسات والوسائط التربوية كالمدرسة، واألسرة، حيث أنها تزود النشء بمعايير واتجاهات وقيم لتحقيق التنمية الشاملة والتعايش ا

على فلسفة تربوية نابعة من ثقافة  . فالتخطيط التربوي قائم 2010)مع المجتمع ومواكبة األحداث والتطورات المتسارعة في العالم أجمع )احمد، 
ث  المجتمع العربي في بناء إنسان مؤمن بعقيدته ومزود بحب العمل، متحلي باألخالق الحسنة، ومبدع بالبحث واالكتشاف ومفكر بمعالجة األحدا

البيئة يتعاون ويتسامح ذو عقلية متطلع العالم يحمل التي تواجهه، ومنتجا لوطنه ومنتمي ألرضه وحضارته، إذ يتفاعل مع  ة ومنفتحة على 
رى الباحث انه ليس من السهل صناعة إنسان يحمل الفكر الناقد للثقافات المتعددة ي. و 2011)االنتماء لمجتمعه ووطنه وقوميته وعقيدته )ناصر،  

تسبة ذو طابع اجتماعي نابع ليتفق مع بعضها ويتجاهل بعضها لتعارضها مع ثقافة المجتمع المنتمي إليه حيث أن كل السلوكيات اإلنسانية مك 
ياتها تربوية من العادات والتقاليد والعالقات اإلنسانية من حوله، لذا يقع على المجتمع وظيفة توجيه الفرد بما يناسبه وذلك من خالل أول دائرة بدا

 لصناعة إنسان منتمي اجتماعيا: يتعرض لها الطفل عند دخوله المدرسة لينمو تدريجيا من خالل العالقة بين عناصر العملية التعليمية 
تعليمي  المعلم.  1 القرار، وذلك من خالل نظام  التفكير والبحث والتعامل وصنع واتخاذ  في  الديمقراطية  القيم  التعليم حول غرس  يتمحور   :

رس في غرفة الصف  ديمقراطي يرأسه معلم يعي دوره في تشكيل شخصية الطلبة وإكسابهم السلوك اإلنساني المرغوب في المجتمع حيث يما
ي اتخاذ  وخارجها االتزان االنفعالي ويحافظ على جو من األلفة والمحبة بينه وبين الطلبة من خالل إتاحة الحرية لهم بإبداء أرائهم والمشاركة ف

ة المواقف التعليمية وجعل القرارات وحل المشكالت، فالعقل ينمو ويبدع عندما تتوفر له أجواء من الحرية والديمقراطية، فقدرة المعلم على إدار 
 (. 2011الفرد مسئوال ومشاركا في جماعته يسهم في دعم وغرس مفهوم المواطنة لدى الطلبة )يوسف، 
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تعتبر المدرسة وسط ناقل للخبرات التربوية لتحقيق النمو الشامل للطلبة من خالل المناهج والكتب واألنشطة المختلفة التي تساهم    . المنهج: 2
القيم   للطلبة معرفة كيفية تطور  في غرس  المعلومات تتيح  المناهج، حيث تقدم قدر من  التعليمية في  التي تتسق مع األهداف  واالتجاهات 

دولة،  المجتمعات والمشكالت التي تواجهه، إذ تتضمن قضايا وقيم وتوجهات فاعلة حول الشراكة مع المجتمع واالحترام المتبادل بين المواطنة وال
 (. 2002لتسامح والحوار وقبول الرأي األخر، فالمناهج المتكاملة قادرة على تنمية المواطنة من خالل القول والفعل )عايدة،  والديمقراطية، وا

ال تقل أهمية عن دور المعلم والمنهج في غرس قيم الديمقراطية لتحقيق مبدأ المواطنة في نفوس النشء حيث أنها تشكل . اإل ارة المدرسية:  3
مو فيه الطلبة بإتباع القدوة من المعلمين وكل من أفراد اإلدارة المدرسية الذين يتفاعلون بأساليب ديمقراطية قائمة على المشاركة  اإلطار الذي ين

فريق  تمائهم للالجماعية في اتخاذ القرارات والتعاون بين العاملين، والموضوعية في الرأي مما يؤدي إلى رفع روح المعنوية لألفراد فيزداد والئهم وان
 .  2011)لتزيد اإلنتاجية واإلبداع مما يسهم في تأكيد الهوية واالنتماء والوطنية في نفوس الطلبة )يوسف، 

تعتبر األنشطة الالصفية خطة مدروسة إلثراء المنهج وبرنامج يساهم في تحقيق األهداف التعليمية والتربوية  . األنشطة المدرسية الالصفية:  4
( بأنها:" أنشطة تتم خارج الفصل مخططة ومقصودة كاالشتراك في الصحافة المدرسية واإلذاعة المدرسية  2003اللقاني والجمل )إذ يعرفها  

لتي والمسابقات، وإقامة الندوات، والمناظرات بين الطالب، وإقامة المعسكرات والرحالت، وتنمي لدى الطالب عديدا من المهارات واالتجاهات ا
تكيف مع المجتمع الذين يعيشون فيه والمشاركة في حل مشكالته وقضاياه، وتتم تحت إشراف وتوجيه إدارة المدرسة والمعلمين،  تساعدهم على ال

كال في مجال تخصصه". وتعد األنشطة الطالبية دعامة أساسية في التربية الحديثة، حيث أنها تهدف إلى خدمة المتعلمين عن طريق اكتشاف 
قدراته واستعداداته، واالرتفاع بمستوى أدائه ومهاراته، حيث أن دور التربية الحديثة ال يقتصر على الصف الدراسي في    المتعلم، والتعرف على

(. وتعتبر األنشطة الالصفية اتجاه هام في تحقيق الهدف التربوي 2011إعداد الطلبة، وتنميتهم تنمية شاملة، بل يمتد إلى خارجه )عثمان،  
ال الذات وإشباع ميوله ورغباته وهواياته، وتنمية روح االنتماء والمواطنة عبر الصحافة المدرسية، واالتحادات للطالب لتمكينه من  تعبير عن 

 . 2011)الطالبية، واإلذاعة المدرسية )يوسف، 
 ثانيًا: الدراسات السا قة

 الدراسات العربية:
( التي هدفت إلى تحديد اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو المواطنة ومعرفة عالقة المواطنة ببعض المؤسسات 2005أما دراسة الصبيحي ) 

( طالبا من طلبة المستوى الثالث في ثانويات الرياض، وبينت نتائج 140االجتماعية. )المسجد، المدرسة، األسرة( وتكونت عينة الدراسة من)
لة الثانوية نحو المواطنة جاءت بدرجة مرتفعة، وأن للمسجد والمدرسة واألسرة دور كبير في تربية المواطنة  الدراسة أن اتجاهات طلبة المرح

دائهم في  وتنمية قيم الوالء واالنتماء والعدل والمساواة والحقوق والواجبات، وأن الطلبة يدركون حقوق المواطنة وواجباتها، ويظهرون رضاهم عن أ
 لهم لحقوقهم.الواجبات ورضاهم عن تحصي

دراسة هدفت التعرف إلى واقع الدور الذي تقوم به كليات التربية بمحافظة غزة في تنمية قيم المواطنة لدى    2010)كما وأجرى أبو حشيش ) 
الباحث على االستبانة لتحقيق أهداف دراسته، وطبق ع إليها. فاعتمد  لى عينة  الطلبة والمعلمين وعالقة ذلك بمتغير الجامعة التي ينتسبون 

من الطلبة والمعلمين المسجلين في كلية التربية في كل من الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى بغزة. حيث توصلت نتائج الدراسة    500)عددها)
( أي  2,1-4,8إلى أن المتوسطات الحسابية لدور كلية التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة والمعلمين كما يراها الطلبة انحصرت ما بين)

بين التقديرات القليل والعالي جدًا، كما أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة جامعة األقصى ومتوسط درجة 
 طلبة الجامعة اإلسالمية بالنسبة لدور كليات التربية في تنمية المواطنة ولصالح طلبة جامعة األقصى.  

اسة هدفت إلى التعرف على دور األنشطة الالصفية في تنمية القيم األخالقية واالجتماعية والوطنية لدى طلبة  در   2010)في حين أجرى البزم ) 
المرحلة األساسية من وجهة نظر معلميهم بمحافظات غزة كما وهدفت التعرف على مدى الفروق بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية  

ة في تنمية قيم الطلبة تعزى لمتغير الجنس، سنوات الخبرة، التخصص، المؤهل العلمي، المنطقة التعليمية. نحو درجة مساهمة األنشطة الالصفي
فقرة، وقد طبق الباحث استبانته على عينة طبقية عشوائية    57)ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث استبانه مكونة من ثالثة مجاالت تتضمن)

معلمة. حيث توصلت نتائج الدراسة أن األنشطة الالصفية لها دور فعال في تنمية القيم وتنمية المجاالت معلم و   577)من المعلمين بلغ عددها)
جنس،  االجتماعية والوطنية واألخالقية كما بينت انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجال القيم االخالقية واالجتماعية تعزى لمتغير ال

ماعية والوطنية تعزى لمتغير التخصص، وال توجد في مجال القيم األخالقية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية، كما ال توجد في مجال القيم االجت
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وكما بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت االستبانة تعزى لمتغير سنوات الخبرة والمؤهل العلمي، في حين وجود فروق  
الوطنية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، ووجود فروق في مجال القيم األخالقية تعزى لمتغير التخصص  ذات داللة إحصائية في مجال القيم  

رنة لصالح العلوم اإلنسانية، ووجود فروق في مجال القيم االجتماعية والوطنية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية. وهدفت دراسة الشديفات وبدا
في تنمية قيم االنتماء والوالء للوطن لدى طلبة المرحلة الثانوية في تربية اربد األولى من وجهة نظر ( معرفة دور المدرسة  2010وغنيمات )

(، وعينة عشوائية من مجتمع المعلمين البالغ عددهم  49المديرين والمعلمين. وتم تطبيق الدراسة على جميع المديرين والمديرات البالغ عددهم )
أظهرت النتائج إن دور المدرسة في تنمية قيم االنتماء والوالء لدى طلبة المرحلة الثانوية هو بدرجة كبيرة من (. وأعد الباحثون استبانه، و 200)

وجهة نظر المديرين، وبدرجة متوسطة من وجهة نظر المعلمين، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المديرين حول دور المدرسة  
سنوات فأكثر، 10  -  6وحسب متغير المؤهل العلمي، ولصالح فئة الدراسات العليا، والخبرة ولصالح فئة  حسب متغير الجنس، ولصالح الذكور،  

(  2010وفي دراسة الصمادي )مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المعلمين حسب متغير الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة.  
لمرحلة الثانوية في محافظة عجلون لخصائص المواطنة الصالحة وممارستهم لها من وجهة التي هدفت إلى التعرف على درجة امتالك طلبة ا

( معلم ومعلمة وتم اختيارها 296( طالبا وطالبة ومن ) 361نظر الطلبة ومعلميهم واقتراح برنامج إرشادي لتطويرها. وتكونت عينة الدراسة من ) 
ة ببناء استبانتين، وأظهرت النتائج أن درجة امتالك طلبة المرحلة الثانوية في محافظة  بطريقة عشوائية. ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحث

عجلون لخصائص المواطنة الصالحة من وجهة نظر الطلبة جاءت بدرجة عالية في حين وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة متوسطة وأن درجة  
ج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة امتالك الطلبة وممارستهم ممارسة الطلبة للخصائص جاءت بدرجة متوسطة. كما أظهرت النتائ

التعليم  ولصالح  التعليم  نوع  ولمتغير  اإلناث،  ولصالح  الجنس  لمتغير  ُتعزى  ومعلميهم  الطلبة  نظر  وجهة  من  الصالحة  المواطنة  لخصائص 
ولمتغير المؤهل العلمي لصالح البكالوريوس بينما ال    ثر(سنة فأك15األكاديمي، ولمتغير مستوى دخل األسرة، ومتغير سنوات الخبرة لصالح )

( التي هدفت إلى معرفة  2011توجد فروق دالة إحصائية في درجة ممارسة الطلبة للخصائص تعزى لمتغير دخل األسرة. وفي دراسة الشبول )
جهة نظر المعلمات. إذ تكونت عينة الدراسة من  درجة ممارسة خصائص المواطنة الصالحة لدى طالبات المدارس الثانوية في لواء الرمثا من و 

معلمة من المدارس الثانوية في لواء الرمثا عشوائيا ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة موجهة إلى المعلمات، وأظهرت   275
ائي كان أعالها في المجال الوطني بدرجة النتائج أن درجة ممارسة الطلبةات لخصائص المواطنة بدرجة متوسطة وأن نتائج التحليل اإلحص

مرتفعة، ومن ثم المجال األسري بدرجة متوسطة، وأدناها المجال الشخصي، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة 
دراسة    2012)سرور والعزام )كما وأجرى    خصائص المواطنة من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغيرات الدراسة المستقلة الخاصة بالمعلمات.

هدفت الكشف عن دور مناهج التربية اإلسالمية المطورة في تنمية قيم المواطنة الصالحة لدى طالب المرحلة األساسية العليا من وجهة نظر  
استبانة مكونة من) الباحثان  الثالثة. فاستخدم  اربد  تربية  في  بقت على عينة مكونة فقرة موزعة على أربعة مجاالت، حيث طُ   60)المعلمين 

معلمًا ومعلمة. وأظهرت النتائج أن درجة تنمية مناهج التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين بتربية اربد   55)من)
العلمي وسنوات ، كما وبينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل  3,36)الثالثة كانت متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي)

دراسة هدفت التعرف على دور مديري المدارس الحكومية في محافظة اربد في توظيف اإلعالم التربوي    2015)الخبرة. كما وأجرى القاسم )
صحافة  فقرة موزعة على خمسة مجاالت )اإلذاعة المدرسية، وال  50)لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة. فاستخدم الباحث استبانه مكونة من )

معلما   697)المدرسية، والمسرح المدرسي، والمعارض، والملصقات ولوحة اإلعالنات(، حيث طبق االستبانة على عينة طبقية عشوائية شملت )
مديرا ومديرة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات أفراد العينة لدور مديري المدارس جاءت بدرجة متوسطة،  36)ومعلمة و)معلما ومعلمة و)

حيث جاءت اإلذاعة المدرسية بدرجة كبيرة، بينما كل من الصحافة المدرسية والمسرح المدرسي والمعارض والملصقات بدرجة متوسطة، كما  
تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح المديرين مقارنة بالمعلمين ووجود فروق تعزى لمتغير الجنس أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية  

لصالح اإلناث من المديرات والمعلمات وفروق تعزى لمتغير مستوى الدراسة لصالح مديري المدارس الثانوية مقارنة باألساسية، وأظهرت عدم 
 ؤهل العلمي والخبرة.  وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الم

 الدراسات االجنبية 
( دراسة هدفت إلى "الكشف عن االختالف بين ما تقدمه المدرسة من حقوق ومسؤوليات المواطنة وبين ما  (Ormond,2004كما أجرى أرموند

ة على مجموعات من الطالب هو موجود لدى الجامعات المختلفة األجناس وكيف تؤثر المعتقدات بممارساتهم التدريسية". وقد اشتملت العين
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لمناهج  الذين لم يخرجوا بعد من والية)كاليفورنيا( األمريكية والذين كانوا يتلقون تعليم عن الحقوق اإلنسانية ومسؤوليات المواطنة من خالل ا 
طريق إجراء اختبار بأسلوب   طالبا. وتوصلت الدراسة إلى تقييم المعلومات وتحديدها عن   482)المدرسية المقررة واشتملت عينة الدراسة على) 

هي    انجذب إليه الطالب، من خالل اإلجابة في المحاورات المباشرة والحية، وأخيرا كانت نتائج الدراسة أن من أهم مسؤوليات وواجبات المواطن
 الدفاع عن الوطن والنهوض به علميا.

األمريكية، حول تصورات اإلداريين والمعلمين ومختصي اإلعالم  دراسة تحليلية في الواليات المتحدة   (O'Neal, 2004في حين أجرى أونيل )
لتربية  حول دور برامج التربية اإلعالمية المدرسية، وقد اتبعت الدراسة منهجية نوعية من خالل تحليل أعمال المدارس األمريكية من التي تدرس ا

أظهرت النتائج وجود أهمية كبيرة للتربية اإلعالمية في تعزيز القيم لدى  اإلعالمية، كما تم إجراء مقابالت مع اإلداريين والمعلمين والمختصين. ف
الطلبة رغم اختالف تصورات المعلمين واإلداريين واإلعالميين حول أساليب تدريسها ونظرتهم العامة لها ودور كل طرف من أطراف المدرسة  

 فيها. 
 التعقيب على الدراسات السا قة  

الس    الدراسات  إلى  العربية واالجنبية، وبالنظر  الدراسات  فتنوعت بين  بينها  التباين  ُيلحظ  المواطنة الصالحة  ابقة في موضوع تنمية قيم 
،  واختلفت الدراسات باستخدام المنهج والطريقة فتعددت طرق جمع البيانات، فمنهم من استخدم االستبانة، ومنهم من استخدم المقابلة وغيرها

دراسة الصمادي  ان هناك تشابها في بعض الجوانب واختالفا في بعضها االخر. فاختلفت الدراسة الحالية مع  وبالرغم من تنوع االساليب اال  
في تناول شريحة من طلبة االبتدائية وكيفية ممارستهم لخصائص المواطنة الصالحة وتحملهم المسؤولية   2011)(، ودراسة الشبول )2010)

لتتناول دور مديري المدارس في توظيف االعالم التربوي لتعزيز   2015)حين جاءت دراسة القاسم )دون تدخل الهيئات التربوية وأنشطتها. في 
( حول اتجاهات الطالب نحو المواطنة ودور المؤسسات االجتماعية وتأثيرها، في حين  2005االنتماء الوطني كما جاءت دراسة الصبيحي )

(، تتناول دور الجامعات وكليات التربية واختالف دورها عن المدرسة  2010، ودراسة أبو حشيش)Ormond, 2004)جاءت دراسة ارموند)
من   كل  دراسة  نجد  كما  الذاتية،  االستقاللية  بتنمية  وعالقتها  التربوي  اإلعالم  عبر  الوطنية  القيم  بث  في  المدرسة  عن  دورها  واختالف 

كل خاص على دور التربية اإلسالمية كمنهاج في تعزيز ركزت بش  2012)، في حين دراسة سرور والعزام )2010)، والبزم )2008)نصار)
ور  قيم المواطنة.أما هذه الدراسة تتميز بأنها ُتجرى وألول مرة )على حد علم الباحث( على شريحة هامة من المجتمع التربوي ال يزالون في ط

 اإلعداد وينتظر منهم الكثير في المستقبل. 
 تم استخدام المنهج المسحي وذلك لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة.اهداف الدراسة؛  لتحقيق:منهج الدراسة 

 تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين في مديرية الكوخ الثانية.  مجتم  الدراسة:
( استبانة على المشرفين التربويين في مديرية كوخ الثانية،  26قام الباحث بتوزيع )اختيار عينة الدراسة بطريقة الحصر الشامل ف  تمعينة الدراسة:
 ( يوضح توزيع أفراد العينة تبعًا للمتغيرات الشخصية.1( استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي، الجدول رقم )26استرجع منها )

 (26أفرا  العينة تبعًا للمتغيرات الش:صية)ن=توزي   (1جدول رقم ) 
 النسبة المئوية  التكرار  المستوى  المتغير 

 الجنا 
 53.8 14 ذكر
 46.2 12 انثى 

 100.0 26 المجموع 

 ال:برة 

 46.2 12 سنوات  5أقل من 
 7.7 2 سنوات  10أقل من  –سنوات  5من 

 38.5 10 سنة  15أقل من  –سنوات  10
 7.7 2 فأكثر سنة   15

 100.0 26 المجموع 

 المؤهل العلمي 

 3.8 1 شهادات عليا 
 73.1 19 بكالوريوس 

 7.7 2 معهد
 100.0 26 المجموع 
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 أ اة الدراسة 
بتصميم استبانة للكشف عن  كما قام الباحث  لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باالطالع على الدراسات ذات العالقة بموضوع هذه الدراسة،   

الدراسة اذ  لتغطية أبعاد    المشرفي  التربويي  ور معلمي االجتماعات في ترسيخ قيم المواطنة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية م  وجهة نظر  
  41)عددها)  عباراتتكونت االستبانة من قسمين الجزء األول تناول معلومات تتعلق بأفراد عينة الدراسة، أما القسم الثاني فتكون من مجموعة من ال

بويين.جرى اعتماد المشرفين التر تناولت دور معلمي االجتماعات في ترسيخ قيم المواطنة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر    عبارة
المشرفين  سلم ليكرت للتدرج الخماسي لقياس دور معلمي االجتماعات في ترسيخ قيم المواطنة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر  

( درجات،  3( درجات، واإلجابة بدرجة متوسطة ) 4( درجات، واإلجابة بدرجة كبيرة )5التربويين حيث تم إعطاء اإلجابة بدرجة كبيرة جدا )
التعل الدراسة عند  التي اعتمدتها هذه  أما فيما يتعلق بالحدود  قليلة جدًا درجة واحدة،  يق على  واإلجابة بدرجة قليلة درجتين، واإلجابة بدرجة 

الباحث ثالثة مستويات هي )مرتف فقد حدد  الموافقة  الدراسة فهي ولتحديد درجة  في نموذج  الواردة  للمتغيرات  الحسابي  ع، متوسط، المتوسط 
 منخفض( بناًءا على المعادلة اآلتية: 

 للبديل( / عدد المستويات المطلوبة  األدنىالحد  -طول الفترة= )الحد األعلى للبديل 
 وبذلك تكون المستويات كالتالي: 1.33=  3/ 4=   3(/5-1)
 . 2.33أقل من  -1.00درجة موافقة منخفضة من  •
 . 3.66أقل من -2.33درجة موافقة متوسطة من  •
 . 5.00  -3.66درجة موافقة كبيرة من  •

راسة مرة على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة مكونة )ثبات أ اة الدراسة:   ( مشرفين، 5جرى التحقق من ثبات التطبيق بتوزيع أداة الدِ 
درجاتهم في المرتين، بهدف استخراج معامل ( بين  Pearson Correlationبفارق زمني مدته أسبوعان، واستخراج معامل االرتباط بيرسون ) 

 ( يوضح ذلك. 2الثبات لالختبار، وكذلك جرى تطبيق معادلة )كرونباخ الفا( لالتساق الداخلي، والجدول )
 ( ومعامل الثبات األ اة  طريقة )كرونباخ الفا(Pearson Correlation(معامل ثبات التطبيق  طريقة بيرسون ) 2الجدول ) 

 معامل تطبيق  طريفة بيرسون  ثبات  طريقة )كرونباخ الفا(معامل ال األ اة 
 *0.77 0.79 المساواة 
 *0.80 0.70 الحرية 

 *0.79 0.79 المشاركة
 *0.71 0.75 المسئولية االجتماعية 

 *0.75 0.79 الوالء واالنتماء 
 *0.74 0.70 الُبعد الديني 

 *0.69 0.71 الُبعد السياسي  
 *0.70 0.72 الُبعد االجتماعي 
 *0.83 0.82 األ اة ككل  

 (.α≤ 0.05* الة إحصائية عند مستوى الداللة )
(، وهي قيمة كبيرة ومقبولة ألغراض  0.82( لألداة الدراسة ) Chronbach Alpha( بلغت قيمة معامل ثبات بطريقة )2يظهر من الجدول )

(، وبلغت قيمة معامل االرتباط 2007( )الشريفين والكيالني،  0.60الثبات )التطبيق؛ إذ أشارت معظم الدراسات إلى أنَّ نسبة قبول معامل  
راسة. =05.0( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) 0.83بيرسون لألداة ككل )  (، وهذا يدل على ثبات تطبيق أداة الدِ 
 المعالجة اإلحصائية

وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، كما تم إجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة  تم إدخال البيانات إلى ذاكرة الحاسوب،  
 لإلجابة عن أسئلة الدراسة على النحو االتي: 

 : للتحقق من ثبات أداة الدراسة. معا لة كرونباخ ألفا ومعامالت االرتباط بيرسون  -1
 اد العينة تبعًا للمتغيرات الشخصية.للتعرف على توزيع أفر  التكرارات والنسب المئوية: -2
 للتعرف على إجابات أفراد العينة عن فقرات األداة.  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: -3
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 عرض النتائج 
المرحلة  يتضمن هذا الجزء عرض نتائج الدراسة التي تهدف إلى التعرف على دور معلمي االجتماعات في ترسيخ قيم المواطنة لدى تالميذ  

 المشرفين التربويين، وسيتم ذلك من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة، وفيما يلي عرض النتائج: االبتدائية من وجهة نظر 
المشيرفين دور معلمي االجتماعات في ترسييخ قيم المسياواة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر النتائج المتعلقة  السؤؤال األول: ما  

 ؟  ويينالترب
ل  تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجا

هة نظر األول من أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف على دور معلمي االجتماعات في ترسيخ قيم المساواة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وج
 ( يوضح ذلك. 3المشرفين التربويين، الجدول رقم )

(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفرا  عينة الدراسة ع  فقرات مجال / قيم المساواة لدى  3الجدول رقم ) 
 المشرفي  التربويي تالميذ المرحلة االبتدائية م  وجهة نظر 

المتوسط   الفقرة  الرقم  الرتبة
 الحسابي 

االنحراف  
 المعيارية 

 رجة  
 التقييم

يشجع معلم االجتماعات الطلبة  علي معرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسات الوطنية   2 1
 والمجتمع.

 مرتفعة 0.70 4.38

 مرتفعة 0.69 4.35 تعلم حقوق وواجبات الوطن والمجتمع. يشجع معلم االجتماعات الطلبة علي 1 2
المصلحة الوطنية عن المصالح الشخصية.  يحث معلم االجتماعات الطلبة على تقديم   4 3

 
 مرتفعة 1.00 3.73

 مرتفعة 0.97 3.69 وواجباتهم الوطنية بعرف معلم االجتماعات الطلبة بحقوقهم  3 4
 مرتفعة 0.84 4.04 مجال قيم المساواة ككل  

( أن هناك  دور مرتفع لمعلمي االجتماعات في ترسيخ قيم المساواة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر 3يظهر من الجدول رقم )
المساواة ككل) لقيم  الحسابي  المتوسط  بلغ  التربويين، حيث  المتوسطات 4.04المشرفين  أن  الجدول  تقييم مرتفعة، كما يظهر من  ( بدرجة 

( ونصها: 2(؛ إذ جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )4.38-3.69اسة عن فقرات المجال تراوحت ما بين )الحسابية إلجابات أفراد عينة الدر 
قم يشجع معلم االجتماعات الطلبة  علي معرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسات الوطنية والمجتمع، في حين جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة ر 

وواجباتهم الوطنية، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى إدراك معلمين االجتماعية، ألهمية لبة بحقوقهم ( ونصها: بعرف معلم االجتماعات الط3)
دورهم كعنصر مكمل للمنهج الدراسي والمساهمة التي يقدمها في تكوين شخصية متكاملة ومتوازنة للطالب من خالل تنمية شخصيته وغرس  

 لمي االجتماعية يدركون أهمية دورهم واستثماره لالرتقاء بالمستوى الثقافي والعلمي للطلبة.  قيم إيجابية وتعميق والئه لمجتمعه؛ لذا فإن مع
المشيييرفين دور معلمي االجتماعات في ترسييييخ قيم الحرية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر النتائج المتعلقة  السؤؤؤال الثاني: ما  

 ؟  التربويين
خالل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال    تمت اإلجابة عن هذا السؤال من 

ظر  الثاني من أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف على دور معلمي االجتماعات في ترسيخ قيم الحرية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة ن
 ( يوضح ذلك. 4قم )المشرفين التربويين، الجدول ر 
(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفرا  عينة الدراسة ع  فقرات مجال / قيم الحرية لدى  4الجدول رقم ) 

 المشرفي  التربويي تالميذ المرحلة االبتدائية م  وجهة نظر 
المتوسط   الفقرة  الرقم  الرتبة

 الحسابي 
االنحراف  
 المعيارية 

 رجة  
 التقييم

ومقترحاتهم حول المشكالت التي  معلم االجتماعات يحث الطلبة على إبداء آرائهم   3 1
 تواجه مجتمعهم. 

3.96 1.00 
 مرتفعة

 متوسطة  0.57 3.19 بين الطلبة. يعمل معلم االجتماعات على نشر لغة الحوار  2 2
 متوسطة  0.27 2.92 آرائهم واتجاهاتهم.فرصة للتعبير عن يمنح معلم االجتماعات الطلبة  5 3



   

         

 دور معلمي االجتماعات يف ترسيخ قيم املواطنة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية   

  

  

والقواعد  4 4 التعليمات  علي  المحافظة  علي  الطلبة  جميع  االجتماعات  معلم  يشجع 
 النظامية.

2.85 0.37 
 متوسطة 

واالحترام عند  متعددة كتقبل الرأي األخر  يسعى معلم االجتماعات على غرس قيم   1 5
 الطلبة. 

1.96 1.08 
 متوسطة 

 متوسطة  0.66 2.98 مجال قيم الحرية ككل  
( أن هناك  دور متوسط لمعلمي االجتماعات في ترسيخ قيم الحرية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر 4يظهر من الجدول رقم )

يظهر من الجدول أن المتوسطات الحسابية  ( بدرجة تقييم متوسطة، كما  2.98المشرفين التربويين، حيث بلغ المتوسط الحسابي لقيم الحرية ككل)
( بين  المجال تراوحت ما  فقرات  الدراسة عن  أفراد عينة  الفقرة رقم )3.96-1.96إلجابات  األولى  بالمرتبة  إذ جاءت  ( ونصها: معلم 3(؛ 

(  1لمرتبة األخيرة الفقرة رقم )ومقترحاتهم حول المشكالت التي تواجه مجتمعهم، في حين جاءت بااالجتماعات يحث الطلبة على إبداء آرائهم  
فرصة للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم، ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن أفراد عينة الدراسة يرون أن معلمين ونصها: يمنح معلم االجتماعات الطلبة  

وإيجابية، مما يساهم في تنمية الخلق  االجتماعيات قادرين على التخطيط لتحويل الطاقات المهدرة والسلبية لدى الطلبة بل إلى طاقات فاعلة  
وتنمية الحسن والمعاملة الطيبة والسلوك المستقيم لدى الطلبة، وتعديل السلوك غير السوي، وتطبيق القيم والمفاهيم الدينية والوطنية السليمة  

 االتجاهات المرغوب فيها. 
المشرفين قيم المشاركة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر   دور معلمي االجتماعات في ترسيخالنتائج المتعلقة  السؤؤال الثالث: ما  

 ؟  التربويين
ل  تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجا

لمي االجتماعات في ترسيخ قيم المشاركة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة  الثاني من أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف على دور مع
 المشرفين التربويين، الجدول رقم )( يوضح ذلك. نظر 

الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفرا  عينة الدراسة ع  فقرات مجال / قيم المشاركة لدى   (المتوسطات 5الجدول رقم ) 
 المشرفي  التربويي تالميذ المرحلة االبتدائية م  وجهة نظر 

المتوسط   الفقرة  الرقم  الرتبة
 الحسابي 

االنحراف  
 المعيارية 

 رجة  
 التقييم

مشاركة الطلبة في المناسبات العامة واألعياد القومية  يؤكد معلم االجتماعات على   2 1
 والوطنية.

3.88 1.07 
 مرتفعة

 مرتفعة 1.07 3.77 والعمال. معلم االجتماعات يحث الطلبة على حب العمل  4 2
 متوسطة  1.27 3.62 الفعاليات والمبادرات. يشجع معلم االجتماعات الطلبة على المشاركة في  5 3
تؤكد  يشجع   3 4 التي  الجماعية  األنشطة  في  المشاركة  على  الطلبة  االجتماعات  معلم 

 أهمية التعاون والمشاركة.على 
3.23 0.71 

 متوسطة 

 منخفضة  0.99 1.77 يوضح معلم االجتماعات للطلبة أهمية برامج خاصة لألعمال التطوعية والخيرية. 1 5
 متوسطة  1.02 3.25 مجال قيم المشاركة ككل  

( أن هناك  دور متوسط لمعلمي االجتماعات في ترسيخ قيم المشاركة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر 5يظهر من الجدول رقم ) 
( بدرجة تقييم متوسطة، كما يظهر من الجدول أن المتوسطات  3.25المشرفين التربويين، حيث بلغ المتوسط الحسابي لقيم المشاركة ككل)

( ونصها: 2(؛ إذ جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )3.88-1.77اسة عن فقرات المجال تراوحت ما بين )الحسابية إلجابات أفراد عينة الدر 
(  1م )يؤكد معلم االجتماعات على مشاركة الطلبة في المناسبات العامة واألعياد القومية والوطنية ، في حين جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رق

بة أهمية برامج خاصة لألعمال التطوعية والخيرية، يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن معلمين االجتماعيات  ونصها: يوضح معلم االجتماعات للطل
ة،  يستطيع  يجعل الطلبة يهتمون بالموضوعات التي تشغل األذهان في المجتمع، والتي تدعم االتجاهات الوطنية والخلقية والسلوكية لدى الطلب

 تماء الوطني وطاعة والة األمر واحترام العلم والعلماء.  مما يساهم في تقوية الشعور واالن
دور معلمي االجتماعات في ترسيييييييخ قيم المسييييييئولية االجتماعية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة النتائج المتعلقة  السؤؤؤؤؤال الرا  : ما 

 ؟ المشرفين التربوييننظر 



   

         

 دور معلمي االجتماعات يف ترسيخ قيم املواطنة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية   

  

  

سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال  تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل استخراج المتو 
ائية  الرابع من أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف على دور معلمي االجتماعات في ترسيخ قيم المسئولية االجتماعية لدى تالميذ المرحلة االبتد

 ( يوضح ذلك. 6المشرفين التربويين، الجدول رقم )من وجهة نظر 
(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفرا  عينة الدراسة ع  فقرات مجال / قيم المسئولية  6الجدول رقم ) 

 المشرفي  التربويي االجتماعية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية م  وجهة نظر 
المتوسط   الفقرة  الرقم  الرتبة

 الحسابي 
االنحراف  
 المعيارية 

 رجة  
 التقييم

الطلبة   5 1 بتوعية  االجتماعات  معلم  العامة  يقوم  الممتلكات  على  المحافظة  بضرورة 
 والخاصة. 

4.04 1.46 
 مرتفعة

 مرتفعة 0.83 3.85 ينظم معلم االجتماعات األنشطة التي تؤكد علي أهمية األنشطة الوطنية . 3 2
االجتماعات   4 3 معلم  للمشكالت  الفرص    يتيح  منطقية  حلول  لتقديم  الطلبة  أمام 

 المجتمعية.
3.29 0.47 

 متوسطة 

 متوسطة  0.96 2.73 العلمي وتقديم ما يفيد الوطن. الطلبة على االبتكار   يحث معلم االجتماعات  6 4
 متوسطة  0.49 2.65 يكلف معلم االجتماعات الطلبة بأعمال تنمي لديهم تحمل المسئولية. 1 5
 منخفضة  0.80 1.81 ينمي معلم االجتماعات قدرة الطلبة على االشتراك في األنشطة التطوعية. 2 6

 متوسطة  0.83 2.90 مجال قيم المسئولية االجتماعية ككل  
المرحلة االبتدائية من ( أن هناك  دور متوسط لمعلمي االجتماعات في ترسيخ قيم المسئولية االجتماعية لدى تالميذ  6يظهر من الجدول رقم )

( بدرجة تقييم متوسطة، كما يظهر من 2.90المشرفين التربويين، حيث بلغ المتوسط الحسابي لقيم المسئولية االجتماعية ككل)وجهة نظر  
تبة األولى  (؛ إذ جاءت بالمر 4.04-1.81الجدول أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال تراوحت ما بين ) 

بضرورة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ، في حين جاءت بالمرتبة ( ونصها: يقوم معلم االجتماعات بتوعية الطلبة  5الفقرة رقم )
تيجة تعود  ( ونصها: ينمي معلم االجتماعات قدرة الطلبة على االشتراك في األنشطة التطوعية. ويرى الباحث أن هذه الن2األخيرة الفقرة رقم )

 إلى وعي المعلمين نحو دورهم الفعال في التكوين الثقافي للطلبة. 
دور معلمي االجتماعات في ترسييخ قيم المسيئولية االجتماعية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة  النتائج المتعلقة  السؤؤال ال:اما: ما 

 ؟ المشرفين التربوييننظر 
السؤال من خالل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال  تمت اإلجابة عن هذا  

من   الخامس من أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف على دور معلمي االجتماعات في ترسيخ قيم الوالء واالنتماء لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
 ( يوضح ذلك. 7التربويين، الجدول رقم )المشرفين وجهة نظر 
لدى تالميذ المرحلة االبتدائية م    (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفرا  عينة الدراسة ع  فقرات مجال / قيم الوالء واالنتماء7الجدول رقم ) 

 المشرفي  التربويي وجهة نظر 
المتوسط   الفقرة  الرقم  الرتبة

 الحسابي 
االنحراف  
 المعيارية 

 رجة  
 التقييم

 مرتفعة 0.58 4.58 الوطن. لمعلم االجتماعات دور في تعريف الطلبة بأمجاد  5 1
 مرتفعة 1.67 4.30 من خالل حصص االجتماعات. يعمل معلم االجتماعات على تنمية الحس الوطني  4 2
 مرتفعة 0.86 4.12 برموز الوطن وقيادتها.يغرس معلم االجتماعات أهمية االفتخار  1 3
 مرتفعة 0.99 4.11 بتاريخ العراق. يعمل معلم االجتماعات على تعريف الطلبة  6 4
 مرتفعة 0.87 4.04 يتحدث معلم االجتماعات في حصصه عن حب الوطن والوالء له. 2 5
 مرتفعة 0.99 3.88 يقدم معلم االجتماعات نموذج للقدوات الوطنية. 3 6
 متوسطة  0.58 3.42 والتضحية من أجل الوطن. يشجع معلم االجتماعات الطلبة على التفاني  12 7
 متوسطة  0.68 3.31 بالزى لعراقي واالعتزاز بالتراث. يحث معلم االجتماعات الطلبة على التقيد  10 8
 متوسطة  0.69 3.19 المجتمع األسرة ودورها في يعرف معلم االجتماعات الطلبة على مفهوم  9 9



   

         

 دور معلمي االجتماعات يف ترسيخ قيم املواطنة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية   

  

  

المتوسط   الفقرة  الرقم  الرتبة
 الحسابي 

االنحراف  
 المعيارية 

 رجة  
 التقييم

كافية   8 10 معلومات  االجتماعات  حصص  تتضمن  أن  االجتماعات  معلم  تشجع  يراعي 
 زيارة األماكن السياحية في العراق. 

2.89 1.58 
 متوسطة 

 متوسطة  0.33 2.88 والتعرف على معلومات عن الوطن. يحث معلم االجتماعات الطلبة على البحث  11 11
في نفوس الطلبة وتقديم الحب والوالء  يعمل معلم االجتماعات على بث روح الوطنية  7 12

 االنتخابات. وحرية المشاركة السياسية كالمشاركة في للوطن 
1.54 0.71 

 متوسطة 

 متوسطة  0.88 3.52 ككل   مجال  قيم الوالء واالنتماء
االجتماعات في ترسيخ قيم الوالء واالنتماء لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة  ( أن هناك  دور متوسط لمعلمي  7يظهر من الجدول رقم )

واالنتماء ككل)نظر   الوالء  لقيم  الحسابي  المتوسط  بلغ  حيث  التربويين،  أن  3.52المشرفين  الجدول  كما يظهر من  متوسطة،  تقييم  بدرجة   )
( 5(؛ إذ جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )4.58-1.54المجال تراوحت ما بين ) المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات

بأمجاد   الطلبة  تعريف  في  دور  االجتماعات  لمعلم  )ونصها:  رقم  الفقرة  األخيرة  بالمرتبة  جاءت  حين  في   ، معلم 2الوطن  يعمل  ونصها:   )
 .االنتخابات وحرية المشاركة السياسية كالمشاركة في والء للوطن  في نفوس الطلبة وتقديم الحب والاالجتماعات على بث روح الوطنية  

دور معلمي االجتماعات في ترسييييخ قيم المتعلقة بالُبعد الديني لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة النتائج المتعلقة  السؤؤؤال السؤؤا  : ما 
 ؟ المشرفين التربوييننظر 

تخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال  تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل اس
الديني لدى تالميذ المرحلة  القيم فيما يتعلق بالُبعد    السادس من أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف على دور معلمي االجتماعات في ترسيخ 

 ( يوضح ذلك. 8يين، الجدول رقم ) المشرفين التربو االبتدائية من وجهة نظر 
 (8الجدول رقم ) 

المشرفي  لدى تالميذ المرحلة االبتدائية م  وجهة نظر  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفرا  عينة الدراسة ع  فقرات مجال / الُبعد الديني
 التربويي  

المتوسط   الفقرة  الرقم  الرتبة
 الحسابي 

االنحراف  
 المعيارية 

 رجة  
 التقييم

 مرتفعة 0.80 3.92 وقيم الدين اإلسالمي. يقوم معلم االجتماعات بتعريف الطلبة على مبادئ  1 1
 مرتفعة 1.12 3.73 الطلبة وتعديله. يعمل معلم االجتماعات على تقويم سلوك  2 2
 مرتفعة 0.93 3.69 اإلرهاب على المجتمع. خطر يعمل معلم االجتماعات على تجنب الطلبة  3 3

 مرتفعة 0.95 3.78 ككل   الُبعد الديني
( أن هناك  دور متوسط لمعلمي االجتماعات في ترسيخ القيم المتعلقة بالبعد الديني لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من  8يظهر من الجدول رقم )

( بدرجة تقييم مرتفعة، كما يظهر من الجدول أن المتوسطات  3.78المتوسط الحسابي للُبعد الديني ككل)المشرفين التربويين، حيث بلغ  وجهة نظر  
( ونصها: يقوم 1(؛ إذ جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )3.92-3.69الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال تراوحت ما بين )

الطلبة على   الفقرة رقم )مبادئ  معلم االجتماعات بتعريف  بالمرتبة األخيرة  الدين اإلسالمي ، في حين جاءت  ( ونصها: يعمل معلم 3وقيم 
خطر اإلرهاب على المجتمع، ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن معلمين االجتماعيات يعملون على أن استغالل االجتماعات على تجنب الطلبة  

سة، وتوجيه السلوك الفردي والجماعي للطلبة توجيهًا سليمًا وذلك من خالل بث كلمات توجيهية أوقات الدرس في إشاعة الجو الروحي في المدر 
  للطلبة من آداب السلوك مع المدرسين، وسلوكهم مع بعضهم البعض، وفي المجتمعات وأثناء الرحالت والزيارات فضاًل عن أن المعلمين يحالون 

 جتمع والتي تدعم االتجاهات الوطنية والخلقية والسلوكية لدى الطلبة. من خالل دروس االجتماعيات تشغل األذهان في الم
دور معلمي االجتماعات في ترسيييخ قيم المتعلقة بالُبعد السييياسييي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة النتائج المتعلقة  السؤؤال السؤا  : ما 

 ؟ المشرفين التربوييننظر 
ل  تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجا 

من أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف على دور معلمي االجتماعات في ترسيخ القيم فيما يتعلق بالُبعد السياسي لدى تالميذ المرحلة    السابع
 ( يوضح ذلك. 9المشرفين التربويين، الجدول رقم ) االبتدائية من وجهة نظر 
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را  عينة الدراسة ع  فقرات مجال / الُبعد السياسي لدى تالميذ (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أف 9الجدول رقم )
 المشرفي  التربويي  المرحلة االبتدائية م  وجهة نظر 

المتوسط   الفقرة  الرقم  الرتبة
 الحسابي 

االنحراف  
 المعيارية 

 رجة  
 التقييم

 مرتفعة 1.02 4.65 في العالم. يوضح معلم االجتماعات للطلبة مكانة العراق  3 1
بضرورة االلتزام باألنظمة والقوانين المعمول  يعمل معلم االجتماعات بتوعية الطلبة   2 2

 الدولة. بها في 
4.50 0.65 

 مرتفعة

 منخفضة  0.70 1.62 مع الطلبة.  يناقش معلم االجتماعات أخر المستجدات في األخبار  1 3
 متوسطة  0.79 3.59 ككل  الُبعد السياسي 

( أن هناك  دور متوسط لمعلمي االجتماعات في ترسيخ القيم المتعلقة بالبعد السياسي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية  9الجدول رقم )يظهر من  
( بدرجة تقييم متوسطة، كما يظهر من الجدول أن  3.59المشرفين التربويين، حيث بلغ المتوسط الحسابي للُبعد السياسي ككل)من وجهة نظر  

(  3(؛ إذ جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )4.65- 1.62لحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال تراوحت ما بين )المتوسطات ا
العراق   للطلبة مكانة  االجتماعات  الفقرة رقم )ونصها: يوضح معلم  األخيرة  بالمرتبة  ، في حين جاءت  العالم  يناقش معلم  1في  ( ونصها: 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى وعي معلمين االجتماعيات حول دورهم في تعميق القيم مع الطلبة.  لمستجدات في األخبار االجتماعات أخر ا 
 الوطنية وأثرها في تغيير أسلوب حياة الطالب بما يتالءم مع التربية وسياسات واألنظمة. 

دور معلمي االجتماعات في ترسيييييييييييخ قيم المتعلقة بالُبعد االجتماعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من  النتائج المتعلقة  السؤؤؤؤؤؤؤال الثام : ما 
 ؟ المشرفين التربويينوجهة نظر 

اد عينة الدراسة عن فقرات المجال  تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفر 
حلة  الثامن من أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف على دور معلمي االجتماعات في ترسيخ القيم فيما يتعلق بالُبعد االجتماعي لدى تالميذ المر 

 ( يوضح ذلك. 10المشرفين التربويين، الجدول رقم ) االبتدائية من وجهة نظر 
 (10الجدول رقم ) 

المشرفي   وجهة نظر الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفرا  عينة الدراسة ع  فقرات مجال / الُبعد االجتماعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية م    المتوسطات 
 التربويي  

المتوسط   الفقرة  الرقم  الرتبة
 الحسابي 

االنحراف  
 المعيارية 

 رجة  
 التقييم

 مرتفعة 0.45 3.73 بأهمية الوقت وتقديره. االجتماعات الطلبة على الشعور يشجع معلم  2 1
 متوسطة  0.86 2.45 بقيم وعادات المجتمع العراقي. يركز معلم االجتماعات على تعريف الطلبة  1 2

 متوسطة  0.655 3.09 ككل  الُبعد االجتماعي 
المتعلقة بالبعد االجتماعي لدى تالميذ المرحلة  10يظهر من الجدول رقم )  القيم  ( أن هناك  دور متوسط لمعلمي االجتماعات في ترسيخ 

( بدرجة تقييم متوسطة، كما يظهر من 3.09المشرفين التربويين، حيث بلغ المتوسط الحسابي للُبعد السياسي ككل)االبتدائية من وجهة نظر  
(؛ إذ جاءت بالمرتبة األولى  3.73-2.45ابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال تراوحت ما بين ) الجدول أن المتوسطات الحسابية إلج

(  1بأهمية الوقت وتقديره ، في حين جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم ) ( ونصها: يشجع معلم االجتماعات الطلبة على الشعور  2الفقرة رقم )
تعري على  االجتماعات  معلم  يركز  الطلبة  ونصها:  خالل  ف  من  النتيجة  هذه  تفسير  ويمكن  العراقي،  المجتمع  وعادات  معلمين  بقيم  وعي 

القيم   تعكسه  ما  حول  معلمين    الوطنيةاالجتماعية  دور  أن  حيث  الخطيرة،  والمنزلقات  التحديات  من  الحد  خالل  من  الطلبة  نفوس  على 
ًا واجتماعيًا وهم في هذا اإلعداد ترتكز على أن يرتبط الفرد بوطنه، وأن يحسن  االجتماعيات يتمثل بإعداد الطلبة وبناء شخصيته عقلًيا ونفسي

 التعاون مع غيره من المواطنين لخدمة مجتمعه. 
 التوصيات  

 في ضوء ما توصلت اليه الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
 تأهيل المعلمين والمعلمات لدورات تدريبية تعقد عن محاور قيم المواطنة .  -1
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 إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث حول المواطنة وتنميتها لدى الطلبة في المدارس.  -2
 إعادة إجراء الدراسة على عينات مشابهة واستخدام المنهج التجريبي .  -3
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