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الملخص

رغم اىتماـ كزارة الًتبية كالتعليم يف موضوع تربية ادلواطنة؛ لوحظ أف الوزارة مل ترسم خطة لدكر اإلدارة ادلدرسية يف
تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة .قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية على عينة عشوائية من ( )30مديران كمساعدان

دبحافظات مسقط ،كجنوب الباطنة؛ للتعرؼ إىل دكر اإلدارة يف تنمية قيم ادلواطنة؛ ككشفت تلك الدراسة عن كجود
بعض أكجو القصور يف إدراؾ مفهوـ قيم ادلواطنة ،إذ ترَّكز يف عنصر االنتماء الوطٍت كأُغفلت جوانب؛ احلقوؽ،
كالواجبات ،كادلشاركة اجملتمعية ،كالقيم العامة .ىدفت الدراسة التعرؼ إىل كاقع دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم
ادلواطنة لدل الطلبة .استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي ،كصممت استبانتُت ،األكىل :للطلبة تكونت من ستة
زلاكر ،ىي؛ دكر اإلدارة ادلدرسية يف توفَت مناخ مدرسي يساعد على تنمية قيم ادلواطنة .كسبثلت بقية احملاكر يف دكر
اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة من خالؿ (االنتماء -احلقوؽ -الواجبات -ادلشاركة اجملتمعية -القيم العامة).
االستبانة الثانية :دلديرم ادلدارس كمساعديهم ،مشلت ثالثة زلاكر ىي :التخطيط كتنظيم العمل اإلدارم -اإلشراؼ
كالتقومي لعملييت التعليم كالتعلم -توثيق العالقة بُت الطلبة كأكلياء األمور كاجملتمع احمللي .مشلت عينة الدراسة
( )1004من الطلبة ،ك( )55من مديرم ادلدارس ،ك( )51من مساعدم مديرم ادلدارس ،أختَتكا بطريقة عشوائية
طبقية ،يف أربع زلافظات تعليمية ،ىي :مسقط ،كالداخلية ،كالباطنة جنوب ،كظفار .أسفرت النتائج :أ ّف درجة
شلارسة اإلدارة ادلدرسية لدكرىا يف تنمية قيم ادلواطنة كانت ضعيفة.
كلمات مفتاحية :اإلدارة ادلدرسيَّة ،تنميَة ،قيَم ادلواطَنة ،الطلبَة
ُ
َ
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Abstract
Despite the Ministry of Education's efforts, it did not draw up a clear plan for the role of the
school in developing the citizenship values among students. A survey on a random sample of
(30) principals at te Governorates of Muscat and Al Batinah South was conducted to investigate
the role of the schools’ administration in developing the citizenship values; found some
shortcomings in the concept of citizenship values. Therefore, the current study aimed to identify
the role of the school administration in developing these values. The descriptive approach used,
and two questionnaires; the first for the students, included six main aspects. The second
questionnaire was designed for school principals and their assistants, which included three
aspects. The study sample included (1004) students, (55) school principals and (51) assistant
who were randomly selected from four governorates of education: Muscat, Al- Dakhiliyah, AlBatinah South and Dhofar. The findings revealed that the degree to which the examined school
administrations practiced their role in developing citizenship values; was weak.
Keywords: school administration, development, citizenship values, citizenship values, postbasic students.

التمهيد

ادلدرسة جبميع عناصرىا التعليمية ،لديها كاجبات سامية ضلو الوطن ،فهي ملزمة بإعداد سلرجات كاعية دلسؤكليات
ادلواطنة على ادلستول الوطٍت .كسبثل اإلدارة ادلدرسية الركن األساس الذم يقوـ عليو كياف ادلدرسة كاحملرؾ لطاقاهتا
كإمكاناهتا البشرية كادلادية ،كادلوجو كادلنسق ذلا لبلوغ األىداؼ الًتبوية اليت تسعى ادلدرسة إىل ربقيقها (البدرم،
.)107 :2001
فمن أبرز مهاـ اإلدارة ادلدرسية اليت حددهتا كزارة الًتبية كالتعليم بسلطنة عماف ضمن لوائحها التنظيمية  -ذات
الصلة دبوضوع الدراسة احلالية -ىي أف يتحلى مدير ادلدرسة بأخالقيات ادلهنة ،كيتصف باالنتماء كالوالء الوطٍت
كالوظيفي كأف يغرس ذلك لدل مجيع العاملُت بادلدرسة ،كأف يليب احتياجات الطلبة التعليمية كاالجتماعية كالصحية
كيفعل دكر
كالنفسية بالتنسيق مع ادلعنيُت بادلدرسة كيشرؼ على تفعيل األنشطة الًتبوية داخل ادلدرسة كخارجها ّ
رلالس اآلباء/األمهات دبا يوثق الصلة بُت ادلدرسة كاجملتمع (كزارة الًتبية كالتعليم.)11 :2009 ،

كتعرؼ ادلوسوعة العربية العادلية ( ) 311 :1996ادلواطنة بأهنا" :اصطالح يشَت إىل االنتماء إىل أمة أك كطن".
كادلواطنة بصفتها مصطلحان معاصران تعريب للفظة ( )Citizenshipتعٍت كما تقوؿ دائرة ادلعارؼ الربيطانية "عالقة بُت
فرد كدكلة كما ػلددىا قانوف تلك الدكلة ،كدبا تتضمنو تلك العالقة من كاجبات ،كحقوؽ يف تلك الدكلة"
(الكوارم .)118 :2001 ،فهي انتماء للوطن كشلارسة كاعية من الفرد (الطالب /ادلواطن) للحقوؽ كالواجبات،
كمبادرة ذباه نفسو كذباه اجلماعة اليت ينتمي إليها .كىذه احلقوؽ كالواجبات ال سبارس إال يف رلتمع مدرسي عادؿ
كدميقراطي ػلرص على ادلساكاة كتكافؤ الفرص .كإدراكو جملموعة من القيم كادلبادئ ،اليت هتدؼ إىل تعزيز شخصيتو؛
فتجعلو إغلابيا يف رلتمعو احمللي كالوطٍت كمنفتحا على اجملتمع العادلي.
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أما قِيَم ادلواطنَة ( :)Citizenship Valuesفهي اإلطار الفكرم جملموعة من ادلبادئ احلاكمة لعالقات الفرد بالنظاـ
الدميقراطي يف اجملتمع ،كاليت ذبعل لإلصلاز الوطٍت ركحان يف تكوين احلس االجتماعي كاالنتماء ،دبا يسمو بإرادة الفرد

للعمل الوطٍت فوؽ حدكد الواجب ،مع الشعور بادلسئولية لتحقيق رموز الكفاءة كادلكانة جملتمعو يف عامل الغد
(مكركـ .)314 :2004 ،كتعرؼ الباحثة قيم ادلواطنة إجرائيان بأهنا :رلموع القيم اإلنسانية كادلعايَت السياسية
كالقانونية كادلمارسات االجتماعية اليت سبكن الطالب/ادلواطن من االطلراط يف رلتمعو كالتفاعل معو اغلابيا كادلشاركة يف
تدبَت شؤكنو.
من ىنا غلب أف ننظر اليوـ إىل مدارسنا العمانية نظرة جديدة مغايرة ،نظرة تدفعها إىل االنفتاح على ادلستجدات
قادرة على زبريج فوج يتمتع بدرجات قصول من حب ىذا الوطن ،قادر على العطاء ،يف ظل التمتع باحلقوؽ
ادلشركعة ،كالقياـ بالواجبات ادلناطة.
كلكي تضطلع اإلدارة ادلدرسية بدكرىا الفاعل يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة البُ ّد كأف تعمل على غرس قيم
ادلواطنة كتعزيزىا لديهم ،كذلك من خالؿ مخسة رلاالت سبثل مكونات أساسية للمواطنة بينها احلبيب (،)2005
ىي:
أ -االنتماء :كىو شعور داخلي غلعل ادلواطن يعمل حبماس كإخالص لالرتقاء بوطنو كللدفاع عنو.
ب -احلقوؽ :كتشَت إىل االمتيازات اليت غلب أف تقدمها أك توفرىا الدكلة دلواطنيها حبيث يتمتعوا هبا كميارسوهنا
كىي :احلريات الشخصية كتشمل :حرية التملك ،كحرية العمل ،كحرية االعتقاد ،كحرية الرأم ،كصيانة ادللكية
كاحلقوؽ اخلاصة ،التعليم ،كالرعاية الصحية ،كتوفَت احلياة الكرمية ،كادلساكاة أماـ القانوف.

ج -الواجبات :كمنها احًتاـ النظاـ ،كالتصدم للشائعات ادلغرضة ،كعدـ خيانة الوطن ،كاألمر بادلعركؼ كالنهي عن
ادلنكر ،كاحلفاظ على ادلمتلكات ،كالدفاع عن الوطن ،كادلساعلة يف تنمية الوطن ،كاحملافظة على ادلرافق
العامة ،كالتكاتف مع أفراد اجملتمع.
د -ادلشاركة اجملتمعية :كتعٍت اإلسهاـ يف األعماؿ اجملتمعية ،بشىت أبعادىا.

ق  -القيم العامة :كسبثل رلموعة ادلبادئ كاألخالقيات اليت يفًتض أف يتحلّى هبا ادلواطن كتشمل :األمانة،
كاإلخالص ،كالصدؽ ،كالصرب ،كالتعاضد كالتناصح.
إ ف دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة؛ ليس فقط تكوين الطالب /ادلواطن الواعي ادلمارس حلقوقو
ككاجباتو يف إطار اجلماعة اليت ينتمي إليها ،بل ىي باألساس تربية على ادلبادرة كادلسؤكلية كاالستقاللية ،كىي ال تعِ ّد
فقط اجليل الصاعد دلمارسة مواطنة نشطة دبراحل دراستو قبل اجلامعية (التعليم ما بعد األساسي) ،بل تنمي لديو
القدرة إذا ما عبئت الوسائل ادلناسبة- ،أسلوب القيادة الدميقراطي ،كطبيعة ادلناىج ،كاألنشطة الًتبوية،
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كاالسًتاتيجيات التعلمية كغَتىا -على أف يكوف يف كل مرحلة تعليمية كيف كل سن كيف كل حلظة مواطنا بكل
ادلقاييس.
مشكلة ِّ
الدراسة:

رغم اىتماـ كزارة الًتبية كالتعليم كاجلهود اليت تبذلتها ،يف موضوع تربية ادلواطنة؛ فقد لوحظ أف الوزارة مل ترسم خطة
كاضحة لدكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة .كمل يُستهدؼ الكادر اإلدارم بادلدارس يف كرش
العمل كالندكات كالربامج التدريبية اليت أقامتها الوزارة يف رلاؿ تربية ادلواطنة.

كمن أجل رب ديد أبعاد ادلشكلة ،قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية على عينة عشوائية من مديرم ادلدارس
كمساعديهم ،بلغ عددىم ( )30مديران كمساعدان من زلافظات مسقط كجنوب الباطنة ،هبدؼ التعرؼ إىل كاقع دكر
اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة .كقد كشفت تلك الدراسة عن كجود بعض أكجو القصور يف
مفهوـ قيم ادلواطنة لدل أفراد العينة االستطالعية؛ حيث حصركا ذلك يف حب الوطن كاالنتماء إليو كالوالء للسلطة،
يتطرقوا لعناصر ادلواطنة األخرل كاحلقوؽ ،كالواجبات ،كادلشاركة اجملتمعية ،كالقيم العامة .ىذا من جانب ،كمن
كمل ّ

جانب آخر ف قد تركزت استجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بدكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل
الطلبة؛ بالتأكيد على دكر كل من ادلعلم كادلناىج الدراسية كخباصة مناىج الدراسات االجتماعية من خالؿ األنشطة
التطرؽ ألية أدكار مباشرة لإلد ارة ادلدرسية ،سواء من خالؿ دكرىا يف هتيئة مناخ مدرسي
الصفية كالالصفيَّة ،دكف ُّ
يساعد على تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة ،كتفعيل عناصر كأبعاد ادلواطنة ،أك دكرىا يف توظيف بعض ادلمارسات
اإلدارية؛ كالتخطيط ادلدرسي كتنظيم العمل اإلدارم ،كاإلشراؼ كالتقومي لعملييت التعليم كالتعلم .إىل جانب توثيق
العالقة مع أكلياء األمور كمؤسسات اجملتمع احمللي يف رلاؿ تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة.
هدف الدراسة :اذلدؼ الرئيسي ،يتمثل يف :تشخيص كمناقشة كاقع دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة،
لدل طلبة التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عماف.
تسهم ىذه الدراسة يف اآليت:
تكوين صورة كاضحة عن عالقة اإلدارة ادلدرسية بادلواطنة ،كىي بذلك تضيف بُعدان آخر ألبعاد دراسة ادلواطنة على
ادلستول الوطٍت ،حيث رلمل الدراسات احلالية تركز على دراسة مدل تضمُت مواد ادلنهج لقيم ادلواطنة أك على
استطالع تصورات ادلعلمُت عنها.
تطوير أداء اإلدارة ادلدرسية كتفعيل دكرىا يف رلاؿ تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة كالتعرؼ على مسئولياهتا كمهامها
اإلدارية كالفنية يف ىذا اجملاؿ.
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تعزيز إدراؾ ادلسؤكلُت كمتخذم القرارات الًتبوية لواقع دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة،
كالوقوؼ على أىم ادلشكالت اليت تواجهها يف ىذا اجملاؿ؛ من أجل احل ّد من تلك ادلشكالت كتعزيز دكرىا يف غرس
كتنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة.
الدراسات السابقة:

ناقشت عدد من الدراسات ،قيم ادلواطنة اليت غلب تنميتها لدل طلبة التعليم قبل اجلامعي (الغامدم2003 ،؛
القماطي1985 ،؛ الغتم2005،؛ ادلعمرم )2005،حيث ميثل مدير ادلدرسة احملور الرئيسي لتنظيم سَت مجيع
العمليات الًتبوية كتوجيهها ،يف تربية ادلواطنة على أهنا حقوؽ كمسؤكليات ،كبناء األمة ،كأهنا السلوؾ احلسن،
كمساعدة اآلخرين.
أما دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل طلبة التعليم قبل اجلامعي ،فنجد دراسات عدة مثل (احلريب،
2008؛ ادلعمرم2010 ،؛ رستم2004 ،؛ القارم )2005 ،اليت أكدت ضركرة كجود إدارة تعليمية قوية ،تغرس
يف الطلبة احلقوؽ كالواجبات ذباه نفسو كادلدرسة كاجملتمع كالوطن ،كالًتكيز على ادلهارات األساسية ،كتوفر مناخ
مد رسي آمن ،االىتماـ بالثقافة القانونية للطلبة ،كتقييم مستمر ألداء الطلبة ،كاالحتفاؿ بادلناسبات الوطنية يف
ادلدرسة ،كتعزيز االنتماء .إذ تعترب األنشطة ادلدرسية ذات فائدة كربل يف دعم مشاعر الوطنية كاالنتماء كاإلحساس
باذلوية القومية.
كناقشت دراسات (فرح1989 ،؛ Webber & Mulford, 2007,؛ غبارل2009 ،؛ رستم2004 ،؛ أبو
السندس ) 2002 ،دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة يف رلاؿ ادلشاركة اجملتمعية .من خالؿ
توفَت فرص للتفاعل كالًتابط بينها كاجملتمع احمللي شلا يسهم بشكل كبَت يف إصالح اجملتمعات كبقائها كزيادة التالحم
االجتماعي بينها .كما أف اإلدارة الفعالة ىي إدارة تشاركية مبنية على طبيعة العالقات داخل اجملتمع كخارجو،
كيتوجب على مدير ادلدرسة أف تكوف لديو عالقات متعددة داخل اجملتمع كخربة كاسعة يف استخداـ موارده ،كرؤية
منهجية يف ربط ادلدرسة باجملتمع اخلارجي دبختلف الربامج كاألنشطة.
كحوؿ دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة من خالؿ التخطيط ادلدرسي كتنظيم العمل اإلدارم،
ناقشت دراسات (منصور2009،؛ الصَتيف2009 ،؛ مساد2005 ،؛ برنت ديفيز كآخركف2009،؛ نبيو،
 )2008أف تكوف ضمن خطة ادلدرسة قائمة بالقيم ادلرغوب إكساهبا للطلبة ،يكوف ذلا فاعليتها يف عالقات
االتصاؿ الفعاؿ داخل ادلناخ ادلدرسي ،كبالتايل ذلا انعكاساهتا على اجملتمع الكبَت .كتستهدؼ ىذه القائمة ربقيق
عقد ندكات مدرسية يدعى فيها كبار ادلسؤكلُت من قطاعات سلتلفة كيف مسارب متعددة (دين -اجتماع -فكر)
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كيس مح ألكلياء األمور باحلضور جنبا إىل جنب مع الطلبة ،كتناقش ىذه الندكات ما يلزـ الفرد للنهوض دبجتمعو
كذاتو معا ،ألجل تعريف أكلياء األمور كمؤسسات اجملتمع بربامج ادلدرسة كأكجو نشاطها.
كعن جهود كزارة الًتبية كالتعليم بسلطنة عماف ،يف رلاؿ تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة كرست دراسات:
(البوسعيدم2007 ،؛ ادلعمرم2006 ،؛ ادلعمرم2008،؛ احملركقي2008 ،؛ السليمي )2009 ،حيث سعت
الوزارة إىل تعزيز مبدأ الًتبية كبناء شخصية ادلتعلم ادلتكاملة باالعتماد على تكامل دكر األسرة كادلدرسة يف عملية
التنشئة االجتماعية للمتعلمُت ،كبناء الشخصية الفاعلة ادلنتجة ادلساعلة يف بناء الوطن كاحملافظة على ىويتها ،كتعزيز
قيم ادلواطنة .من ذلك توفَت برامج للرعاية االجتماعية يف ادلدارس ،توفَت خدمات صحية منتظمة جلميع مدارس
السلطنة ،كمراجعة الدكر الذم تقوـ بو رلالس اآلباء كاألمهات كإعادة ربديده على ادلستول الوطٍت.
منهج ِّ
الدراسة
ُ

اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي لفهم كربليل اجلوانب ادلختلفة للظاىرة؛ باعتباره أكثر ادلناىج مالءم نة لطبيعة
ادلوضوع ،حيث أف ىدفو ال يتوقف عند كصف الظاىرة أك ادلشكلة ،كلكن يتجاكز إىل تفسَت الظاىرة كربليلها ،كما
يعتمد ادلنهج الوصفي على مجع ادلعلومات كالبيانات كاحلقائق كربليلها ربليالن دقيقان الستخالص داللتها كالوصوؿ إىل
نتائج أك تعميمات من الظاىرة أك ادلوضوع زلل البحث من خالؿ استقراء الواقع الفعلي لدكر اإلدارة ادلدرسية يف
تنمية قيم ادلواطنة لدل طالب التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عماف.

الدراسة تكوف رلتمع الدراسة من ثالث فئات كما يوضحها اجلدكؿ ( )1على النحو اآليت:
رلتمع ِّ
 مديرك كمديرات مدارس التعليم ما بعد األساسي احلكومية دبحافظات( :مسقط ،الداخلية ،الباطنة جنوب ،ظفار)بسلطنة عماف ،الذين بلغ عددىم ( )524مديرا كمديرة ( 213ذكور ك  311إناث).
 مساعدك مديرك مدارس التعليم ما بعد األساسي احلكومية دبحافظات( :مسقط ،الداخلية ،الباطنة جنوب ،ظفار)بسلطنة عماف ،البالغ عددىم ( )509مساعدا كمساعدة ( 200ذكور ك  309إناث).
 ا لطلبة دبدارس التعليم ما بعد األساسي احلكومية دبحافظات( :مسقط ،الداخلية ،الباطنة جنوب ،ظفار) بسلطنةعماف ،ادلقيدين بالصفوؼ 11ك 12خالؿ العاـ الدراسي 2010 /2009ـ ،البالغ عددىم ( )50218طالبا
كطالبة ( 25548ذكور ك 24670إناث).
عينة ِّ
اسة :قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية طبقية؛ كذلك لضماف سبثيلها للمجتمع األصلي للدراسة نظران
الدر َ
لطبيعة أفراد رلتمع الدراسة كىم من :مديرم ادلدارس كمساعديهم كالطلبة دبدارس التعليم ما بعد األساسي يف أربع
زلافظات تعليمية كىي( :مسقط ،الداخلية ،الباطنة جنوب ،ظفار) كالتابعُت لوزارة الًتبية كالتعليم يف سلطنة عماف.
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جدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمتغيرات (النوع ،الوظيفة ،المنطقة التعليمية)
المنطقة
التعليمية

النوع
ذك ػػر

مسقط
جنوب
الباطنة

الداخلية

5

11

%3993

166

8

17

%6.97

16.

%1991

13

88

%1..

386

%1..

1

9

%3795

189

%5.91

8

15

%62.5

127

%49.6

18

81

%1..

856

%1..

5

11

%3993

11.

%5195

8

17

%6.97

138

%1895

13

88

%1..

878

%1..

7

13

%18

76

%5.97

6

13

%58

71

%1993

18

86

%1..

15.

%1..

81

11

%4.04

511

%5.99

أنثػى

32

30

62

%59.6

493

%49.1

اجملموع

55

51

1.6

%1..

1..1

%1..

أنثػى

المجموع
الكلي

6

اجملموع

9
15

ذك ػػر

5

أنثػى

7

اجملموع

18

ذك ػػر

6

أنثػى
اجملموع
ذك ػػر

ظفار

مديرو مساعدو المجموع
المدارس المديرون

النسبة
المئوية

طلبة ما
بعد
األساسي

النسبة
المئوية

أنثػى

9
15
6

اجملموع

7
13

ذك ػػر

83

%5.99

يوضح جدكؿ ( )1أف إمجايل عينة الدراسة من مديرم ادلدارس كمساعديهم بلغ ( )106فردان ،من رلتمع الدراسة
البالغ عددىم ( )1033فردا ،أم بنسبة ( .)% 10.3حيث بلغت عينة الدراسة من مديرم ادلدارس يف ادلناطق
األربع ( )55مديران كمديرة بنسبة ( )%10.5من رلتمع الدراسة البالغ ( )524مديران .يف حُت بلغ عدد مساعدم
ادلديرين ( )51مساعدان كمساعدة ،بنسبة ( .)% 10أما فيما يتعلق بطلبة التعليم ما بعد األساسي (الصفوؼ ،11
)12؛ فقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة ( )1004طالبان كطالبة بنسبة ( ،)%2كىذه النسبة تعترب جيدة؛ كشلثلة
جملتمع الدراسة من الطلبة كالبالغ عددىم ( )50218طالبان كطالبة ،كاجلدكؿ ( )3يبُت نسبة أفراد عينة الدراسة من
رلتمع الدراسة.
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تتمثل أداة الدراسة ادليدانية يف استبانتُت ( )2 ،1أعدهتما الباحثة من أجل ربقيق أىداؼ الدراسة ،كلبناء
االستبا نتُت اعتمدت الباحثة رلموعة من ادلصادر كادلراجع العربية كاألجنبية (الدراسات كالبحوث كالكتب كادلقاالت)
يف رلاؿ قيم ادلواطنة كادلمارسات اإلدارية لإلدارة ادلدرسية اليت تساعد على تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة .كما
عمدت الباحثة إىل دراسة دليل عمل اإلدارة ادلدرسية الصادر عن كزارة الًتبية كالتعليم ( )2009من أجل
استخالص ما يتعلق بتنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة .ككاف آلراء ادلختصُت يف رلاؿ تربية ادلواطنة كمن ذكم اخلربة
الطويلة يف ىذا اجملاؿ دكر يف إعداد الباحثة ألداة الدراسة من خالؿ إجراء الباحثة لبعض ادلقابالت الشخصية مع
رلموعة من األساتذة كادلختصُت بوزارة الًتبية كالتعليم كجامعة السلطاف قابوس قبل إعداد أداة الدراسة.
االستبانة األكىل :مت إعدادىا لطلبة التعليم ما بعد األساسي للتعرؼ إىل كاقع دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم
ادلواطنة لدل الطلبة ،كذلك ضمن ستة ( )6زلاكر ميثل احملور األكؿ دكر اإلدارة ادلدرسية يف توفَت مناخ مدرسي

يساعد على تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة فيما سبثل باقي احملاكر دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة من
خالؿ عناصر كأبعاد قيم ادلواطنة.
أما االستبانة الثانية؛ فهي تعطي مساحة إلبداء كجهة نظر إدارة مدرسة التعليم ما بعد األساسي شلثلة بػ (مدير
ادلدرسة كمساعده) حوؿ كاقع دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل طلبة التعليم ما بعد األساسي ،كذلك
ضمن ثالثة زلاكر زبتص ببعض ادلمارسات اإلدارية كأثرىا يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة.
بعد االطالع على الدراسات السابقة كاألدبيات الًتبوية ادلتعلقة دبوضوع الدراسة احلالية كدليل عمل اإلدارة ادلدرسية
الصادر من كزارة الًتبية كالتعليم بالسلطنة ،كنظران  -على حد علم الباحثة -لعدـ توفر دراسات تربوية
(َّ )2009
سابقة تُعٌت بدكر اإلدارة ادلدرسية يف رلاؿ تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة؛ فإف الباحثة ارتأت بناء أداة الدراسة على
شكل استبانتُت منفصلتُت كدبحاكر سلتلفة كمت توزيع تلك احملاكر دبا يضمن مصداقية استجابة أفراد العينة سواء تلك
اخلاصة باإلدارة ادلدرسية (مدير ادلدرسة كمساعده) أك دبا يتعلق بالطلبة من أجل الوصوؿ إىل اذلدؼ ادلنشود الذم
رمست من أجلو ،كميكن توضيح ذلك على النحو اآليت:
االستبانة ( :)1تبحث كجهة نظر طلبة التعليم ما بعد األساسي،

حوؿ كاقع دكر إدارات مدارسهم يف تنمية قيم ادلواطنة لديهم ،كذلك ضمن ستة زلاكر ميثل احملور األكؿ دكر اإلدارة
ادلدرسية يف توفَت مناخ مدرسي يساعد على تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة فيما سبثل باقي احملاكر دكر اإلدارة ادلدرسية
يف تنمية قيم ادلواطنة من خالؿ عناصر كأبعاد قيم ادلواطنة .كتكونت االستبانة ( )1اخلاصة باستجابات الطلبة من
ثالثة أقساـ كما يلي:
24

ِ
األساسي بسلطنَ ِة ُع َماف
كر اإلدارة ادلَدرسيَّة يف تنميَة قيَم ادلُواطَنة َلدل طلبَة التَّعليم َما ْبع َد َ
َد ُ

القسم األكؿ :إرشادات االستجابة عن االستبانة.
القسم الثاين :خاص بالبيانات األساسية (متغَتات الدراسة) من حيث :النوع( :ذكر  -أنثى) .ادلنطقة التعليمية.
القسم الثالث :تضمن ( )46عبارة حوؿ دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة ،موزعة على ستة زلاكر ىي:
احملور األكؿ :توفَت مناخ مدرسي يساعد على تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة ،يتكوف من ( )6عبارات.
احملور الثاين :تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة يف رلاؿ تعزيز االنتماء ،كيتكوف من ( )9عبارات.
احملور الثالث :تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة يف رلاؿ احلقوؽ ،كيتكوف من ( )10عبارات.
احملور الرابع :تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة يف رلاؿ الواجبات ،كيتكوف من ( )7عبارات.
احملور اخلامس :تنمية قيم ادلواطنة يف ادلشاركة اجملتمعية ،كيتكوف من ( )7عبارات.
احملور السادس :تنمية قيم ادلواطنة يف رلاؿ القيم العامة ،كيتكوف من ( )7عبارات.

كقد تبنت الباحثة يف ىذا االستبياف -اخلاص باستجابات الطلبة -مقياس التدرج الثالثي حلساب استجابات أفراد
عينة الدراسة على النحو اآليت:
جدول ( )2التدرج الثالثي الستجابات عينة الدراسة (بالنسبة للطلبة)
درجة

متوسطة

كبيرة

ضعيفة

المالءمة/الممارسة
التدرج الثالثي

2

3

1

االستبانة ( )2فهي تبحث كجهة نظر إدارة مدرسة التعليم ما بعد األساسي شلثلة بػ (مدير ادلدرسة كمساعده)،
كذلك ضمن ثالثة زلاكر زبتص ببعض ادلمارسات اإلدارية كأثرىا يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة ،كقد تكونت
االستبانة ( )2اخلاصة باستجابات اإلدارة ادلدرسية  -مدير ادلدرسة ،كمساعد مدير ادلدرسة ( -عينة الدراسة) من
ثالثة أقساـ كما يلي:
القسم األكؿ :إرشادات االستجابة عن االستبانة.
القسم الثاين :خاص بالبيانات األساسية (متغَتات الدراسة):

 النوع :ذكر ،أنثى الوظيفة احلالية :مدير مدرسة  -مساعد مدير مدرسة دلؤىل العلمي :دبلوـ دكف اجلامعي ،جامعي (بكالوريوس) ،جامعي (دراسات عليا)25
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 عدد سنوات اخلربة يف الوظيفة احلالية :أقل من مخس سنوات ،مخس سنوات إىل أقل من عشر سنوات ،عشرسنوات فأكثر.
 ادلنطقة التعليمية :مسقط ،الداخلية ،الباطنة جنوب ،ظفار.القسم الثالث :تضمن دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة كعددىا ( )25عبارة؛ موزعة على
ثالثة زلاكر ىي:

احملور األكؿ :التخطيط ادلدرسي كتنظيم العمل اإلدارم ،كيتكوف من ( )10عبارات.
احملور الثاين :اإلشراؼ كالتقومي لعملييت التعليم كالتعلم ،كيتكوف من ( )11عبارة.
احملور الثالث :خالؿ توثيق العالقة مع أكلياء األمور كمؤسسات اجملتمع احمللي ،كيتكوف من ( )4عبارات.
كقد تبنت الباحثة يف االستبياف ( - )2اخلاص باستجابات اإلدارة ادلدرسية -مقياس التدرج اخلماسي حسب نظاـ
(ليكرت )Likert-حلساب استجابات أفراد عينة الدراسة كذلك على النحو اآليت:
جدول( )3التدرج الخماسي الستجابات عينة اإلدارة المدرسية
درجة

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة جدا

المالءمة/الممارسة

صدؽ االستبانتاف  :2 ، 1للتحقق من صدؽ األداة استخدمت الباحثة الصدؽ ادلنطقي ()Logical Validity
كىو صدؽ ِّ
احملكمُت ،كذلك بعرض االستبانتُت يف صورهتما األكلية* على رلموعة من احملكمُت ادلتخصصُت الذين
ميثلوف الفئات اليت يوضحها اجلدكؿ ( )4اآليت:

26

ِ
األساسي بسلطنَ ِة ُع َماف
كر اإلدارة ادلَدرسيَّة يف تنميَة قيَم ادلُواطَنة َلدل طلبَة التَّعليم َما ْبع َد َ
َد ُ

جدول ( )4فئات المحكمين ألداة الدراسة (االستبانتان)
م

فئات التحكيم

العدد

1

أساتذة متخصصُت يف تربية ادلواطنة على ادلستول اإلقليمي كالدكيل.

2

2

أساتذة متخصصُت يف أصوؿ الًتبية كاإلدارة الًتبوية.

5

3

أساتذة متخصصُت يف مناىج الدراسات االجتماعية كتربية ادلواطنة.

4

4

أساتذة متخصصُت يف اللغة العربية.

2

5

أساتذة بتخصصات تربوية سلتلفة.

4

6

فئػػات تربويػػة أخػػرل مػػن العػػاملُت يف ادليػػداف الًتبػػوم ،مػػن ذكم اخلػػربة يف
تربية ادلواطنة.
إمجايل عدد ِّ
احملكمُت

2
19

كقد قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة (االستبانتاف) على الفئات ادلوضحة يف اجلدكؿ ( ،)4كالبالغ عددىم تسعة
عشر ِّ
زلكما ،كذلك إلبداء الرأم يف مدل كضوح عبارات االستبانتاف ،كاحلكم على مدل مالءمة كل عبارة من
حيث صياغتها اللغوية كارتباطها باجملاؿ الذم تندرج ربتو .كيف ضوء مالحظات كآراء ِّ
احملكمُت على عبارات
االستبانتُت يف صورهتما األكلية مت إجراء التعديالت اليت أمجع عليها أغلب احملكمُت ،حيث عُدِّلت العبارات اليت
اقًتحوا تعديلها أك إعادة صياغتها ،كما مت حذؼ بعض العبارات كدمج بعضها يف عبارة كاحدة ذبنبا للتكرار،
كإضافة عبارات جديدة مل يرد ذكرىا مسبقا؛ لتطوير أداة الدراسة.
كيف ضوء تلك التوجيهات اليت أبداىا األفاضل ِّ
احملكموف قامت الباحثة بإجراء التعديالت اليت اتفقوا عليها ،حيث
أصبح االستبياف ( )1يتضمن ( )46عبارة من أصل ( ،)61كأصبح االستبياف ( )2يتضمن ( )25عبارة من أصل
( ،)28كأصبحا يف صورهتما النهائية.
ثبات االستبانة (:)1
للتأكد من ثبات االستبياف قامت الباحثة حبساب قيم الثبات ألداة الدراسة (االستبياف  )1عن طريق توزيعها  -بعد
تعديلها يف ضوء آراء احملكمُت -على عينة من طلبة التعليم ما بعد األساسي دبحافظة مسقط مكونة من ()30
طالبا كطالبة ،كمت حساب قيم معامل الثبات بطريقة (ألفا كركنباخ) جلميع زلاكر الدراسة اليت تضمنتها االستبانة
( ،)1حيث تراكحت قيم معامل ثبات االستبياف للمحاكر بُت ( )%0.89ك( ،)%0.69أما بالنسبة لالستبياف
ككل فقد بلغ ( ،)%0.93كاجلدكؿ ( )5يبُت ذلك.
27

Vol. 14 (Special Edition), 2018

رللة العبقرم

Journal al-‘Abqari

جدول ( )5ثبات محاور االستبانة ( )1حسب معامل ألفا كرونباخ
ـ

محاور االستبانة ()1

عدد

معامل ألفا

العبارات

كرونباخ

 1دكر اإلدارة ادلدرسية يف توفَت مناخ مدرسي يساعد على
تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة.

6

%0.80

 2دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة يف
رلاؿ تعزيز االنتماء.

9

%0.89

 3دكر اإلدارة ادلدرسػػية يف تنميػػة ق ػػيم ادلواطنػػة لػػدل الطلب ػػة يف
رلاؿ احلقوؽ.

10

%0.79

 4دكر اإلدارة ادلدرسػػية يف تنميػػة ق ػػيم ادلواطنػػة لػػدل الطلب ػػة يف
رلاؿ الواجبات.

7

%0.80

 5دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة يف
رلاؿ ادلشاركة اجملتمعية.

7

%0.75

 6دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة يف
رلاؿ القيم العامة.

7

%0.69

46

%0.93

الثبات الكلي حملاكر االستبانة

يتضح من اجلدكؿ ( )5أف االستبياف ( )1دبحاكره ادلختلفة قد مت فهمو من قبل الطلبة ،كأف معامل الثبات مرتفع
ك ٍ
كاؼ العتبار األداة ثابتة ،شلا غلعلها صاحلة ألغراض الدراسة ،كىذا يؤكد كأنو يقيس ما كضع من أجلو كيشَت إىل
سبتع األداة بدرجة عالية من الثبات.
ثبات االستبانة (:)2
للتأكد من ثبات االستبياف قامت الباحثة حبساب قيم الثبات ألداة الدراسة (االستبياف  )2عن طريق توزيعها على
عينة من مديرم كمديرات مدارس التعليم ما بعد األساسي كمساعديهم دبنطقة الباطنة جنوب ،مكونة من ()20
فردا ،منهم ( )10من مديرم ادلدارس كادلساعدين من الذكور ،ك( )10من مديرات ادلدارس كادلساعدات من
اإلناث ،كمت حساب قيم معامل الثبات بطريقة (ألفا كركنباخ) جلميع احملاكر اليت تضمنتها االستبانة ( ،)2حيث
تراكحت قيم معامل ثبات االستبياف بُت ( )%0.90ك ( ،)%0.87أما بالنسبة لالستبياف ككل فقد بلغ
( ،)%0.84كيوضح جدكؿ ( )6ذلك.
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جدول( )6ثبات محاور االستبانة ( )2حسب معامل ألفا كرونباخ
عدد
العبارات

معامل ألفا
كركنباخ

ـ

 1دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة من خالؿ
التخطيط كتنظيم العمل اإلدارم.

10

%0.89

 2دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة من خالؿ
اإلشراؼ كالتقومي لعملييت التعليم كالتعلم.

11

%0.90

 3دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة من خالؿ
توثيق العالقة مع أكلياء األمور كمؤسسات اجملتمع احمللي.

4

%0.87

25

%0.84

4

زلاكر االستبانة ()2

الثبات الكلي جملاالت الدراسة

يتضح من اجلدكؿ ( )6أف معامل الثبات مرتفع ككاؼ العتبار األداة ثابتة ،شلا غلعلها صاحلة ألغراض الدراسة ،كأف
االستبياف ( )2يقيس ما كضع من أجلو كيتمتع بدرجة عالية من الثبات.
بالنسبة لالستبانة ( )1اخلاصة بالطلبة ،بلغ عدد االستبانات اليت مت توزيعها على ادلناطق التعليمية األربع ()1080
استبانة .كمت استبعاد ( )26استبانة لعدـ اكتماؿ االستجابة على مجيع عباراهتا ،أك لوجود أكثر من استجابة للعبارة
الواحدة؛ كتعتقد الباحثة أف سبب ذلك قد يعود إىل كجود بعض احلاالت اخلاصة "فئة صعوبات التعلم" ضمن عينة
الدراسة .يف حُت بلغ فاقد االستبانة ( )50استبانة؛ لذا فقد مت ربليل عدد ( )1004استبانة.
أما بالنسبة لالستبانة ( )2اخلاصة باإلدارة ادلدرسية (مديرك ادلدارس كمساعديهم) فقد بلغ عدد االستبانات اليت مت
توزيعها على ادلناطق التعليمية األربع ( )130استبانة ،كبلغ الفاقد ( )24استبانة؛ لذا مت ربليل عدد ()106
استبانة.
المعالجة اإلحصائية:
عمدت الباحثة إىل التحقق من صدؽ كثبات أداة الدراسة (االستبانتاف) ،كحساب النتائج النهائية للدراسة عن
طريق تفريغ البيانات كربليلها باستخداـ برنامج احلزـ اإلحصائية للعلوـ االجتماعية ادلعركفة باسم ( )SPSSعن طريق
احلاسب اآليل كإتباع األساليب اإلحصائية اآلتية:
أ -رصد التكرارات كالنسب ادلئوية كادلتوسطات احلسابية كاالضلرافات ادلعيارية لكل زلور من زلاكر االستبانتُت ،كلكل
عبارة من عباراهتما؛ دلعرفة مستول الداللة جملاالت الدراسة.
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ب -استخداـ معامل (ألفا كركنباخ) حلساب معامل الثبات ألداة الدراسة.
ج -استخداـ اختبار(ت) ( )T-Testللتعرؼ على داللة الفركؽ بُت متوسطات اجملاالت بُت متغَتين يف متغَتات
الدراسة مثل( :النوع ،كادلسمى الوظيفي).
نتائج الدراسة:

أكالن :نتائج استجابات الطلبة
ينص على" :ما كاقع دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل
أ -النتائج ادلتعلقة باإلجابة عن السؤاؿ الذم ُّ
طلبة التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عماف؟"

لإلجابة عن ىذا السؤاؿ قامت الباحثة برصد التكرارات كالنسب ادلئوية كادلتوسطات احلسابية كاالضلرافات ادلعيارية
كاألعلية النسبية (الرتبة) لكل زلور من زلاكر االستبانة كلكل عبارة من عباراهتا،الستجابات أفراد عينة الدراسة من
طلبة التعليم ما بعد األساسي عن زلاكر االستبانة الستة ( )6اليت تدكر حوؿ دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم
ادلواطنة لدل الطلبة من خالؿ :توفَت مناخ مدرسي يساعد على تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة ،كتعزيز االنتماء،
كاحلقوؽ ،كالواجبات ،كادلشاركة اجملتمعية ،كالقيم العامة .كلتوفَت مقارنات بُت االستجابات ،اعتمدت الباحثة يف
تصنيفها لدرجة شلارسة اإلدارة ادلدرسية لدكرىا يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة على التصنيف الذم يوضحو
اجلدكؿ (.)7
جدول ( )7معيار لتفسير متوسطات استجابات الطلبة لدرجة ممارسة اإلدارة المدرسية دورها في تنمية قيم
المواطنة لدى الطلبة
مدل ادلتوسط احلسايب

درجة ادلالءمة/ادلمارسة

3.00 – 2.30

كبَتة

2.29 – 1.70

متوسطة

1.69 –1.00

ضعيفة

كيبُت اجلدكؿ ( )8ادلتوسطات احلسابية ،كاالضلرافات ادلعيارية ،كاألعلية النسبية (الرتبة) كفقا الستجابات أفراد عينة
الدراسة لدكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة مرتبة ترتيبان تنازليان كفق قيمة الوسط احلسايب لكل
زلور؛ كذلك للتعرؼ على كاقع دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة.
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جدول( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية (الرتبة) الستجابات أفراد عينة
الدراسة على المحاور الستة مرتبة تنازلياً
الرتبة

المحاور

المتوسط
الحسابي

االنحرا
ف

المعياري

1

دكر اإلدارة ادلدرس ػػية يف تنمي ػػة ق ػػيم ادلواطن ػػة
لدل الطلبة يف رلاؿ تعزيز االنتماء.

1.70

0.43

2

دكر اإلدارة ادلدرسػية يف تػوفَت منػاخ مدرسػي
يساعد على تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة.

1.67

0.38

3

دكر اإلدارة ادلدرس ػػية يف تنمي ػػة ق ػػيم ادلواطن ػػة
لدل الطلبة يف رلاؿ الواجبات.

1.64

0.37

4

دكر اإلدارة ادلدرس ػػية يف تنمي ػػة ق ػػيم ادلواطن ػػة
لدل الطلبة يف رلاؿ ادلشاركة اجملتمعية.

1.61

0.37

5

دكر اإلدارة ادلدرس ػػية يف تنمي ػػة ق ػػيم ادلواطن ػػة
لدل الطلبة يف رلاؿ القيم العامة.

1.60

0.35

6

دكر اإلدارة ادلدرس ػػية يف تنمي ػػة ق ػػيم ادلواطن ػػة
لدل الطلبة يف رلاؿ احلقوؽ.

1.59

0.36

1.64

0.32

رلموع احملاكر

درجة

التحقق
متوسطة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة

يتضح من اجلدكؿ ( ) 8بأف ادلتوسطات احلسابية للمحاكر الستة ادلتعلقة بواقع شلارسة اإلدارة ادلدرسية لدكرىا يف
تنمية قيم ادلواطنة لدل طلبة التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عماف قد تراكحت بُت ( )1.59 -1.70كما أف
زلور "دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة يف رلاؿ تعزيز االنتماء" ىو أكرب احملاكر من حيث درجة
ربققها بادلدارس (عينة الدراسة) دبتوسط حسايب ( )1.70بدرجة متوسطة ،مث جاءت باقي احملاكر اخلمسة بدرجة
ضعيفة ،حيث بلغ ادلتوسط احلسايب حملور" توفَت مناخ مدرسي يساعد على تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة"
( ،)1.67يليو زلور " الواجبات" دبتوسط حسايب ( ،)1.64مث زلور " ادلشاركة اجملتمعية" دبتوسط حسايب
( ،)1.61مث يأيت زلور" رلاؿ القيم العامة" دبتوسط حسايب ( ،)1.60كأقل احملاكر زلور"دكر اإلدارة ادلدرسية يف
تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة يف رلاؿ احلقوؽ" دبتوسط حسايب (.)1.59
كقد يعزل ذلك إىل ما كشفت عنو الدراسة االستطالعية ،كاليت كاف من أبرز نتائجها -الذم ميثل مشكلة الدراسة-
كجود بعض جوانب القصور يف مفهوـ قيم ادلواطنة لدل بعض مديرم ادلدارس؛ حيث حصرىا أغلب أفراد العينة -
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عينة الدراسة االستطالعية -يف حب الوطن كاالنتماء إليو كالوالء للسلطة؛ كىذا ما نلحظو من نتائج الدراسة
ادليدانية حينما تص ّدر احملور الذم يتضمن رلاؿ االنتماء باقي احملاكر .كلعل ذلك يتفق مع ما جاء يف نتائج دراسة
الزدجايل ( )2002حُت تصدرت قيم االنتماء كحب الوطن قائمة القيم األكثر تضمنان يف كتب الًتبية الوطنية
بادلرحلة اإلعدادية  .كرغم أف اجملاؿ ىنا يبحث دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة إال أف عناصر
العملية التعليمية مًتابطة كمتداخلة فيما بينها كيؤثر كيتأثر كل منها باآلخر .يف حُت زبتلف مع ما جاء يف دراسة
عبداحلميد ( )2007اليت أكضحت يف نتائجها قصور دكر ادلدرسة يف تنمية قيم ادلواطنة لدل طالهبا فيما يتعلق
باذلوية الوطنية الثقافية كاالنتماء الوطٍت.
مث جاءت باقي احملاكر اخلمسة بدرجة ضعيفة ،إال أف أقل تلك احملاكر من حيث درجة ربققها بادلدارس ىو احملور
الذم ينص على" :دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة يف رلاؿ احلقوؽ" دبتوسط حسايب
()1.59؛ كتعتقد الباحثة أف السبب يف ذلك قد يعزل إىل تداخل ادلفاىيم لدل بعض مديرم ادلدارس بُت مفاىيم
حقوؽ اإلنساف اليت تعترب حقوقان عادلية ،كحقوؽ اجملتمع احمللية ،كحقوؽ الطالب يف البيئة ادلدرسية ،كما قد يُعزل
السبب يف ذلك أيضان إىل عدـ اعتبار رلاؿ احلقوؽ كالًتبية عليو ضمن ادلكونات الرئيسية دلفهوـ ادلواطنة ،كحصره
على عنصر االنتماء كما سبقت اإلشارة إىل ذلك .كما أف اخلصائص القانونية مل تنل القدر ادلناسب من االىتماـ
مقارنة باخلصائص االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالثقافية اليت حازت على االىتماـ األكرب كذلك ما جاء يف
دراسة الشندكدم ( )2007لتقومي مناىج الدراسات االجتماعية بالصفوؼ ( )10-5بسلطنة عماف يف ضوء
خصائص ادلواطنة يف عصر العودلة.
كيف ادلستول العاـ فإف درجة شلارسة اإلدارة ادلدرسية لدكرىا يف تنمية قيم ادلواطنة لدل طلبة التعليم ما بعد األساسي
بسلطنة عماف من خالؿ عناصر كأبعاد ادلواطنة من كجهة نظر الطلبة تعترب ضعيفة؛ حيث بلغ ادلتوسط احلسايب
إلمجايل احملاكر ()1.64؛ كقد يرجع ذلك إىل أسباب عدة -من كجهة نظر الباحثة -أعلها إغفاؿ اإلدارة ادلدرسية
لدكرىا يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة كتركيزىا على دكر ادلعلم كادلناىج الدراسية كباألخص مناىج الدراسات
االجتماعية يف ىذا اجملاؿ .أيضان قلة الربامج التدريبية كالتنمية ادلهنية  -بشكل عاـ -اليت تنفذىا كزارة الًتبية كالتعليم
(ادلشاغل كالورش التدريبية ،كالندكات كاحملاضرات ،النشرات كادلطبوعات )....،يف رلاؿ تنمية قيم ادلواطنة كاليت
يستهدؼ فيها الكادر اإلدارم بادلدارس؛ حيث أف اغلب الربامج كالفعاليات اليت نفذهتا الوزارة يف ىذا اجملاؿ
استهدفت ادلعلمُت كباألخص معلمي الدراسات االجتماعية كادلشرفُت الًتبويُت كادلعنيُت بتطوير ادلناىج الدراسية.
كىذا يتفق مع دراسة الشهرم ( ) 2009اليت أشارت إىل أف ىناؾ فجوة بُت أىداؼ تربية ادلواطنة كبُت الواقع
الفعلي ذلا يف ادلدرسة كأف ادلدرسة مل تعد قادرة على تقدمي ادلواطنة دبفردىا.
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ثانياً :نتائج استجابات اإلدارة المدرسية

ينص على" :ما كاقع دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل طلبة
النتائج ادلتعلقة باإلجابة عن السؤاؿ الذم ُّ
التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عماف؟"
لإلجابة عن ىذا السؤاؿ قامت الباحثة برصد التكرارات ،كالنسب ادلئوية ،كادلتوسطات احلسابية ،كاالضلرافات
ادلعيارية ،كاألعلية النسبية (الرتبة) لكل زلور من زلاكر االستبانة كلكل عبارة من عباراهتا،الستجابات أفراد عينة
الدراسة من مديرم ادلدارس كمساعدم مديرم ادلدارس للتعليم ما بعد األساسي عن زلاكر االستبانة الثالثة اليت

تدكر حوؿ دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة من خالؿ بعض ادلمارسات اإلدارية.
كلتوفَت مقا رنات بُت االستجابات ،اعتمدت الباحثة يف تصنيف درجة شلارسة اإلدارة ادلدرسية لدكرىا يف تنمية قيم
ادلواطنة لدل الطلبة على التصنيف يف اجلدكؿ اآليت.
جدول( )9معيار لتفسير متوسطات تقدير درجة ممارسة اإلدارة المدرسية دورها في تنمية قيم المواطنة لدى
الطلبة.
مدى المتوسط الحسابي

درجة المالءمة  /الممارسة

5.0-4.20

كبَتة جدا

4.19-3.40

كبَتة

3.39-2.60

متوسطة

2.59-1.80

ضعيفة

1.79-1.00

ضعيفة جدا

كيبُت اجلدكؿ ( )10اآليت ادلتوسطات احلسابية كاالضلرافات ادلعيارية كاألعلية النسبية (الرتبة) كفقا الستجابات أفراد
عينة الدراسة لدكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة مرتبة ترتيبان تنازليان كفق قيمة الوسط احلسايب
لكل زلور؛ كذلك للتعرؼ على كاقع دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة.
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جدول( )10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية (الرتبة) الستجابات أفراد عينة
الدراسة على المحاور الثالثة مرتبة تنازلياً وفق قيمة الوسط الحسابي
المتوس

الرتبة

ط

المحاور

الحسا
بي

االنحرا
ف

التحقق

المعياري

1

دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لػدل الطلبػة
من خالؿ توثيق العالقة مػع أكليػاء األمػور كمؤسسػات 2.80
اجملتمع احمللي.

0.47

2

دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لػدل الطلبػة 2.00
0
من خالؿ اإلشراؼ كالتقومي لعملييت التعليم كالتعلم.

0.34

3

دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لػدل الطلبػة
من خالؿ التخطيط ادلدرسي كتنظيم العمل اإلدارم.

1.88

0.63

2.23

0.37

مجموع المحاور

درجة

متوسطة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة

يتضح من اجلدكؿ ( )10آنفان؛ بأف ادلتوسطات احلسابية للمحاكر الثالثة ادلتعلقة بواقع شلارسة اإلدارة ادلدرسية لدكرىا
يف تنمية قيم ادلواطنة لدل طلبة التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عماف قد تراكحت بُت ( )2.80 -1.88كما أف
زلور "دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة من خالؿ توثيق العالقة مع أكلياء األمور كمؤسسات
اجملتمع احمللي" ىو أكرب احملاكر من حيث درجة ربققها بادلدارس (عينة الدراسة) دبتوسط حسايب ( )2.80بدرجة
متوسطة ،يليو زلور"دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة من خالؿ اإلشراؼ كالتقومي لعملييت
التعليم كالتعلم" دبتوسط حسايب ( ) 2.000كبدرجة ضعيفة ،كأقل زلور "دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة
لدل الطلبة من خالؿ التخطيط ادلدرسي كتنظيم العمل اإلدارم" دبتوسط حسايب( )1.88كبدرجة ضعيفة أيضا،
كيف ادلستول العاـ فإف درجة شلارسة اإلدارة ادلدرسية لدكرىا يف تنمية قيم ادلواطنة لدل طلبة التعليم ما بعد األساسي
بسلطنة عماف من كجهة نظر اإلدارة ادلدرسية (عينة الدراسة) متوسطة يف زلور كاحد كضعيفة يف زلورين ،كبلغ
ادلتوسط احلسايب جلميع احملاكر (.)2.23
يعزل ذلك إىل إمياف اإلدارة ادلدرسية بأف توثيق العالقة مع أكلياء األمور مي ّكن ادلدرسة من تقومي ادلستول التحصيلي
لألىداؼ التعليمية كػلقق أفضل النتائج العلمية فذلك يساعد ادلدرسة على تقومي السلوكيات الطالبية كيعينها على
تاليف بعض السلوكيات غَت ادلرغوبة اليت ردبا تظهر لدل بعض الطلبة ،ككذلك فإف تواصل أكلياء األمور مع ادلدرسة
يساعد على توفر الفرص للحوار ادلوضوعي حوؿ ادلسائل اليت زبص مستقبل األبناء ،كيسهم أيضان يف حل ادلشاكل
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اليت يعاين منها الطلبة سواء على مستول البيت أك ادلدرسة كإغلاد احللوؿ ادلناسبة ذلا ،كما أف توثيق العالقة مع
مؤسسات اجملتمع احمللي يسهم بشكل كبَت يف دعم األنشطة كادلشركعات اليت تنفذىا ادلدرسة.
مث جاءت باقي احملاكر -األكؿ كالثاين -بدرجة ضعيفة ،إال أف أقل تلك احملاكر من حيث درجة ربققها بادلدارس
(عينة الدراسة) ىو احملور الذم ينص على" :دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة من خالؿ
التخطيط ادلدرسي كتنظيم العمل اإلدارم" دبتوسط حسايب ()1.88؛ كقد يعزل السبب يف ذلك إىل أف الكثَت من
إدارات ادلدارس ليس لديها أىداؼ زلددة لتنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة إال باجتهادات بسيطة ،كترل الباحثة
ضركرة كجود رلاؿ يُعٌت بتنمية قيم ادلواطنة ضمن دليل عمل اإلدارة ادلدرسية الصادر عن كزارة الًتبية كالتعليم يف
اجلزء اخلاص بالتخطيط ادلدرسي كرلاالت اخلطة ادلدرسية ،كتعتقد أف ذلك لو أثر كبَت يف حصر األنشطة كالربامج
ادلدرسية اليت تعزز رلاؿ تنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة كالتخطيط لتفعيلها بصورة أكرب.
كيف ادلستول العاـ فإف درجة شلارسة اإلدارة ادلدرسية لدكرىا يف تنمية قيم ادلواطنة لدل طلبة التعليم ما بعد األساسي
بسلطنة عماف من خالؿ بعض ادلمارسات اإلدارية (زلاكر الدراسة) من كجهة نظر اإلدارة ادلدرسية (عينة الدراسة)
تعترب ضعيفة؛ حيث بلغ ادلتوسط احلسايب إلمجايل احملاكر ()2.23؛ كقد يعزل ذلك إىل قلة برامج اإلظلاء ادلهٍت يف
رلاالت التخطيط ادلدرسي كتنظيم العمل اإلدارم كاإلشراؼ كالتقومي لعملييت التعليم كالتعلم خاصة فيما يتعلق
بالتطبيق العملي لتلك ادلمارسات كعالقتها بتنمية قيم ادلواطنة لدل الطلبة.
الخاتمة
كّرس ىذا البحث دلناقشة كاقع دكر اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة ،لدل طلبة التعليم ما بعد األساسي
بسلطنة عماف .كخلصت الباحثة إىل أىم نتائجو اليت تتمثل يف ضعف درجة شلارسة اإلدارة ادلدرسية لدكرىا يف تنمية
قيم ادلواطنة ،من كجهة نظر الطلبة ،كذلك من كجهة نظر مديرم ادلدارس كمساعديهم .كيعترب البحث بداية
لدراسات قادمة يف ىذا اجملاؿ كميكن للباحثُت دراسة كاقع عناصر العملية التعليمية ادلختلفة كدكرىا يف تنمية قيم
ادلواطنة.
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