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ُ
دور املدرسة يف تنمية قيم املىاطنة لدي طالبات
املرحلة الثانىية من وجهة نظر املعلمات يف اململكة العربية
السعىدية
الممخص _ ىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف دكر المدرسة في تنمية

تتحكؿ إلى فكضى،
المجتمعات قدرتيا عمى البقاء كاالستقرار ،ك ّ
أىـ أُسس تنمية الشعكب
كتقدميا سياسيان كاقتصاديان
ّ
كالتربية ّ

قيـ المكاطنة لدل طالبات المرحمة الثانكية في المممكة العربية
السعكدية مف كجية نظر المعممات ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ بناء

كاجتماعيان [.[2

أداة تككنت بصكرتيا النيائية مف ( )30فقرة تقيس مدل مُساىمة
المدرسة في تنمية ِقيـْ المكاطنة لدل الطالبات ،كقد تـ تطبيؽ أداة

كتحرص فمسفة التربية كالتعميـ عمى تأكيد مكانة اإلنساف،
مف خالؿ تنمية شخصيتو بصكرة متكازنة كمتناسقة كىك ما

مككنة مف ( )190معممة مف معممات المكاد
الدراسة عمى عينة ّ
االجتماعية مف منطقة مكة المكرمة التعميمية ،تـ اختيارىا بالطريقة

يستدعي تبصير الطمبة بحقكقيـ ككاجباتيـ االجتماعية ،حيث
تدعـ فمسفة كمناىج التعميـ؛ الطابع الكطني ،إلعداد جيؿ ُمحب

العشكائية؛ كقد دلت النتائج عمى أف المدرسة تقكـ بتنمية ِقيـْ المُكاطنة

ألمتو؛ كمف ىنا
لكطنوُ ،معتز بتُرابو فخكر بحضارتوُ ،مخمص ُ

لدل الطالبات بدكر مُتكسِّط؛ كما تبيّف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية تُعزل لمخبرة التعميمية لممعممات .كأكصت الدراسة بتعزيز

يتجو النظاـ التعميمي إلعداد الطمبة إعدادان اجتماعيان ُيحبِّب إلييـ

دكر المدرسة في تنمية القيـ الكطنية لدل الطالبات ،كالتي أظيرت

التعاكف كالتكافؿ ،كتستند فمسفة النظاـ التعميمي في ذلؾ إلى أف

النتائج ضعفان في دكرىا لدل الطالبات مف كجية نظر المعممات لمعينة

التربية كظيفة اجتماعية تتفاعؿ مع الخصائص الحضارية

المفحكصة ،كاجراء دراسات مُماثمة في مناطؽ تعميمية أخرل
في المممكة العربية السعكدية لتقييـ دكر المدرسة في غرس قيـ

الكطنية في المجتمع ،كتعمؿ عمى تنمية أُسس كطنية لمتُراث

الثقافي الذم ُيضفي الطابِع الكطني لمنظاـ التعميمي [.[3
ِّ
المجتمع
يأتي دكر المدرسة كمؤسسة اجتماعيو تُمثؿ أداة ُ

المكاطنة.
الكممات المفتاحية :دكر المدرسة ،قيـ المكاطنة ،المرحمة الثانكية،

السعكدية.

في تحقيؽ فمسفة التربية بأبعادىا (التربكية كالتعميمية،

ِ
المجتمع في نفكس
كمعتقدات ُ
كاالجتماعية) ،كذلؾ بغرس ق ْيـ ُ

 .1المقدمة

الطمبة ،كتككيف اتجاىات إيجابية تجاىيا ،كتنمية مكاىب كقدرات

يعتبر التعميـ العامؿ المحرؾ كالم ِّ
نشط لحركة التطكير
ُ
ُ

كمدارؾ الطمبة اإلدراكية ،كاالنفعالية ،كالكجدانية ،كالجسمية،

محة
المطمكب في أم مجتمع مف المجتمعات ،كالتعميـ ضركرة ُم ّ

كنقؿ التراث الثقافي كتجديده ،كغرس االنتماء لمكطف ،كاألمة

بالنسبة لممجتمعات النامية ،إذا ما أرادت المحاؽ بركب الحضارة

العربية كاإلسالمية في نفكسيـ [ .]4حيث تتبكأ المدرسة منزلة

اإلنسانية ،كما أف التعميـ لـ يعد ييدؼ أساسان لمحك األمية كما

ميمة في غرس القيـ الكطنية ،مف خالؿ األساليب ،كالنماذج

كاف سابقان؛ بؿ أصبح نكعان مف االستثمار االجتماعي لإلنساف،

المتعددة ،التي يمر بيا الطمبة ،فالمدرسة امتدادان كظيفيان لألسرة،

لإلفادة منو في تحقيؽ أىداؼ التطكير كالنمك التي يرنك إلييا

في تنظيميا لمخبرات ،كتزكيد األفراد بالميارات ك ِ
الق ْيـ التي تيدؼ

المجتمع [ ]1كالتربية عممية يحتاج إلييا الفرد كما يحتاجيا

تمر ُسيا ،كاذا ما امتمكيا الفرد تصبح جزءان مف بنائو المعرفي
إلى ّ

المجتمع ،ألنيا أساس بناء المجتمع كتككينو ،كبدكنيا تفقد
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ِّ
كتشكؿ مرجعان لسمككياتو كطمكحاتو [.[5

ِ
المجتمع في ُمختمؼ
الطمبة سمككان مقبكالن يتفؽ مع مفاىيـ كق ْيـ ُ
المجاالت ].[10

كما كتُعد المدرسة كسطان ُميمان مف بيف الكسائط التي
يعتمد عمييا في مجاؿ التربية الكطنية لكصكؿ إلى مك ِ
اطنة
ُ

كمف خالؿ األنشطة المدرسية يتعمّـ الطمبة الكثير مف

صالِحة؛ كتزداد األىمية لككف المرحمة الثانكية ،مرحمة ُنضج،

االتجاىات اإليجابية كالميارات االجتماعية خاصة أف النشاط

تتككف فييا االتجاىات كالقناعات الكطنية ،فيي ِّ
تقدـ القدر
ّ
المثؿ الكطنية
المعرفي الالزـ كالكافي ّ
ليتعرؼ الطمبة عمى ُ

المدرسي لو عدة مجاالت مثؿ (الصحافة المدرسية التي يمكف
مف خالليا تعميـ ممارسة التعبير عف الرأم ،كاتجاىات كِق ْيـ
الديمقراطية ،كالمشاركة السياسية ،كاحتراـ الرأم اآلخر؛ كما أف

السائدة في المجتمع [.[6

التطكعية في المدرسة يساعد عمى تعزيز ِ
الق ْيـ
ممارسة األعماؿ
ّ
ُ
الكطنية ،كما أف ممارسة النشاطات الرياضية تُ ِ
كسب الطمبة

كلممدرسة أىمية كبرل في التنشئة الكطنية ،كذلؾ أف
المعمميف ،الذيف
معظـ المعارؼ الكطنية تنقؿ إلى الطمبة عبر ُ
يقكمكا بتحكيؿ تمؾ المعارؼ إلى ِق ْيـ كاتجاىات ،كسمكؾ ،إذ

قدرات اآلخريف ،كىذه
اتجاىات نحك التعاكف كالصبر كاحتراـ ُ
االتجاىات تؤدم إلعداد شخصية ِ
تتسـ بسمات قيادية كطنية

يتطمب مف المعمميف العمؿ عمى تنمية المشاعر الكطنية ،ككقاية

الطمبة مف الجريمة ،كحثّيـ عمى ِفعؿ الخير كالتعاكف ].[7

[.[11

كما تُ ُّ
عد المدرسة ،مف أىـ كسائؿ ترسيخ التربية الكطنية،

ُ .2مشكمة الدراسة

كال يقتصر دكرىا عمى تنمية االتجاىات اإليجابية كالقناعات

نتيجة ما يجرم مف أحداث كصراعات متباينة في

الكطنية عند الطمبة؛ بؿ يتعدل ذلؾ لتزكيدىـ بالمعارؼ

المنطقة العربية عامة ،كمحاكالت عدة لزعزعة قيـ المكاطنة لدل

كالمفاىيـ الثقافية كالسياسية كاالجتماعية ،المرتبطة بالمؤسسات

مكاطني الدكؿ العربية مف ٍقبؿ التيارات الغربية التي أحكمت

المجتمع ،كال ُبد مف التركيز عمى ُمرتكزات المدرسة
الكطنية في ُ
الرئيسية كىي (المعمـ ،كاإلدارة المدرسية ،ك ِ
المنياج) فدكر المعمـ
ُ
المرّبي الفاضؿ
يتجسد عف طريؽ القُدكة
ّ
َ
الحسنة لمطمبة ،فيك ُ

سيطرتيا عمى الثقافات كالمفاىيـ التعميمية ،مف خالؿ أدكات
العكلمة المتعددة ،كانتشار المعمكماتية بطرؽ فائقة السرعة ،كالتي
بمجمميا أثرت عمى قيـ المكاطنة لدل الطمبة بشكؿ عاـ ،كحيث

الذم تتمثّؿ في شخصيتو تمؾ ِ
الق ْيـ ،السيما كمما كاف لو عالقة

أف المجتمع مبني عمى غرس قيـ المكاطنة لدل أبنائو منذ نعكمة

كدّية مع الطمبة ،كيحترـ كيتقبؿ آرائيـ ،كي ُيساىـ في غرس
ُ

اضفارىـ ،ذكك انر كاناثان ،كمف خالؿ تجربة الباحثة في الميداف

القيـ الكطنية سمككيان في نفكسيـ ].[8

التعميمي ،في مدارس اإلناث ،كقد الحظت ضعؼ نكازع
المكاطنة لدل الطالبات كالمتمثمة بتنامي المشاكؿ السمككية،

المشاركة الفعالة في المدرسة،
كيكمف دكر المعمـ في ُ
ُ
كالتقيد ُبنظميا كلكائحيا ،كأف يككف القُدكة الحسنة في تنفيذ ذلؾ،

كضعؼ االنتماء لممؤسسة التعميمية بعدـ المحافظة عمى

ك ِ
الحفاظ عمى ُممتمكات المدرسة ،كأف ِّ
يكجو الطمبة إلى ذلؾ []9؛

األدكات كالمكجكدات المدرسية ،مما دعا الباحثة لتجربة تقييـ
دكر المدرسة في تنمية قيـ المكاطنة لدل الطالبات.

المجتمع
كلما كانت الفمسفة التربكية لممدرسة تُشتؽ مف فمسفة ُ
الكائنة فيو ،كالتي تعمؿ عمى تحقيؽ أىدافو؛ فإف َمنيج المدرسة

كتتحدد ُمشكمة الدراسة بالسؤاليف التالييف:
ّ

يجب أف ُيساعد عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ ،فالمنيج بمعناه
ِ
المجتمع تعبي انر جيدان ،كأف يككف
الشامؿ يجب أف ُيعبِّر عف فمسفة ُ

أ .أسئمة الدراسة

السؤاؿ األكؿ :ما دكر المدرسة في تنمية قيـ المكاطنة لدل

كمنسجمان مع قُدراتيـ
كمنبعثان مف أنفسيـ ُ
ُممبيان حاجة الطمبةُ ،

طالبات المرحمة الثانكية مف كجية نظر المعممات؟

المجتمع حتى يسمُؾ
كمتم ّشيان مع حاجات ُ
الذىنية كالمغكية؛ ُ

السؤاؿ الثاني :ىؿ يختمؼ دكر المدرسة في تنمية قيـ المكاطنػ ػ ػ ػ ػة
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لدل طالبات المرحمة الثانكية مف كجية نظر المعممات باختالؼ

لدف الباحثة.
التي تـ تصميميا مف ُ

الخبرة التعميمية.

هُ .محدِّدات الدراسة

 .1اقتصرت الدراسة عمى ُمعممات المدارس الثانكية الحككمية
لمنطقة مكة التعميمية ،خالؿ العاـ الدراسي (1438 /1437ق)

ب .أهداف الدراسة
ىدفت الدراسة الحالية إلى:
 .1معرفة ِق ْيـ المكاطنة التي تسعى المدرسة لتنميتيا لدل

المكافؽ (2016 /2015ـ).
عينة الدراسة عمى ُمعممات مكاد (التاريخ،
 .2اقتصرت ّ

طالبات المرحمة الثانكية بمدارس المممكة.

 .2معرفة تقديرات معممات المرحمة الثانكية لدكر المدرسة في

الجغرافيا ،كعمـ االجتماع) في تمؾ المدارس.

تنمية ِق ْيـ المكاطنة لدل الطالبات.

 .3تتحدد نتائج الدراسة بمدل تكافر دالالت صدؽ كثبات
االستبانة المستخدمة في الدراسة.

ج .أهمية الدراسة

ِ
أىمية
المجتمع ذك
ّ
المكاطنة في ُ
يعتبر مكضكع تنمية ق ْيـ ُ

 .3اإلطار النظري
القيـ:
ْ

لألكساط التربكية ،كالسياسية بمختمؼ أنحاء دكؿ العالـ ،فقد
المكاطنة مف
اىتمت المؤسسات التربكية اىتمامان كبي انر بفكرة ُ

تعريؼ القيمة لغةن :أكضح ُمعجـ لساف العرب البف منظكر أف

ِ
لمق ْيـ الكطنية ،كانعكاس تمؾ القيـ الكطنية عمى سمكؾ الطمبة،

كـ قامت ناقتؾ؟ أم كـ بمغت؟ ،كيقاؿ ىؿ استقمت المتاع أم

القيمة ىي ثمف الشيء ،كاستقامت طريقتو فأستقاـ لكجيو ،كيقاؿ

خالؿ اىتماميا بالتربية الكطنية كالمعرفية ،عبر تضميف المناىج
كىك ما يؤكد دكر المدرسة في تنمية قيـ المكاطنة لدل الطمبة،

قكمتُو ،كالجمع قَ َكْـ كِق ْيـ ،قكـ السمطة كاستقامتيا؛ كيقاؿ فالف
ّ
(أقكـ) كالمان مف فالف أم أعدؿ كأحسف كأصكب ].[12

المجتمع إلييـ ،كتأتي أىمية ىذه الدراسة مف ككنيا تتكخى
ُ

المجتمع
كتُ ّ
عرؼ القيمة اصطالحان :بأنيا صفات ُمكتسبة مف ُ

المكاطنة لدل الطالبات ،ككذلؾ تساعد األىداؼ المقترحة مف

خاصة نحك السمكؾ المقصكد ،كتؤثر في تصرفاتو ،كالصدؽ،

خالؿ ىذه الدراسة في تنمية قيـ المكاطنة لدل طالبات المرحمة

كتحمؿ المسؤكلية [.[13
كاألمانة ،كالكالء ،كالشجاعة األدبية،
ُّ

باعتبارىا مؤسسة التنشئة االجتماعية التي تتكلّى نقؿ ِق ْيـ

حرؾ الفرد نحك العمؿ ،كتدفعو بطريقة
الذم يعيش فيو الفرد ،كتُ ِّ

تحقيؽ إضافة عممية جديدة لكاقع دكر المدرسة في تنمية قيـ

الثانكية بشكؿ عاـ ،كأف تثير نتائج الدراسة اىتماـ الباحثيف

كلمقيـ أىمية كبرل ،كليا دكرىا في بناء الفرد كالمجتمع،

لدراسة جكانب أخرل في باب قيـ المكاطنة لدل طالبات التعميـ
د .التعريفات اإلجرائية

فيي تُحقِّؽ لمفرد اإلحساس بالطُمأنينة كالراحة النفسية مف خالؿ
ِ
ِ
الصالحة كمطمب
طنة
المكا َ
فيمو لمعالـ الخارجي ،كتُكسُبو ُ
لالرتقاء بالحياة اإلنسانية لممجتمعات ،كتمعب دك انر ميمان في

دكر المدرسة :ميمة المدرسة في تنمية الجانب المعرفي

تشكيؿ شخصيتو ،كمف خالليا يمكف التنبؤ بسمكؾ صاحبيا ،كما

ِ
المكاطنة.
كالكجداني كالميارم ذكات العالقة بق ْيـ ُ
ِقيـ المكاطنة :مجمكعة مف ِ
الق ْيـ االنتمائية بأبعادىا (الكطنية،
ْ ُ

تمنحو القدرة عمى التكيؼ كالرضا ،كتحقيؽ التكافؽ مع ذاتو كمع

العاـ.

كالقكمية،

كاإلسالمية،

كاإلنسانية،

كالحقكقية،

اآلخريف ،كما تعمؿ عمى كبح جماع عكاطؼ الفرد كي ال تتغمب
عمى عقمو ،فالعقؿ ىك رباط السمكؾ كىاديو [.[14

كالمشاركة

المجتمعية) كالتي تسعى المدرسة لتنميتيا لدل الطمبة ،كىي ما

تقع أىمية القيـ في جميع مياديف الحياة االقتصادية

عرؼ إجرائيان
تضمنتو أداة القياس المككنة مف ( )30فقرة؛ كتُ ّ
ّ

كتمس العالقات اإلنسانية بكافة صكرىا،
كاالجتماعية كالثقافية،
ّ
كىي ضركرة اجتماعية ،كما إنيا معايير تُ ِّ
حدد سمككيات

عينة الدراسة عمى االستبان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة
بالدرجة التي
يحصؿ عمييا أفراد ّ
ُ
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المجتمع ،كتظير في سمكؾ أفراده ،كمكاقفيـ الفردية كالجماعية،

تنمية القيـ الكطنية يجب عمى المؤسسة التعميمية عمؿ ما يمي:

سكاء اجتماعية أك سياسية [.[15

 .1أف تككف المؤسسة التعميمية المثؿ األعمى ،كالقدكة الحسنة،

كما أنيا تحفظ المجتمع ،كتُ ِّ
العميا،
كمثموُ ُ
حدد أىدافوُ ُ
كتُساعده عمى مكاجية ُّ
يتعرض ليا ،مف خالؿ
التغيرات التي قد ّ

في تعزيز العالقات اإلنسانية كاالحتراـ المتبادؿ بيف الطمبة.
 .2إثراء قيـ المكاطنة النظرية باألنشطة التي تُ ِّ
عزز القيـ النظرية

تحديد اختياراتو كتفضيالتو الصحيحة ،التي تحفظ استق ارره

عمميان.

ككيانو ،كما أنيا تعمؿ عمى تنظيـ كتكحيد ثقافات المجتمع

المعمـ لمتكيُّؼ مع
 .3تكفير البرامج الكقائية كالعالجية التي ّ
تكجو ُ
أم سمكؾ سمبي ،كسبؿ معالجتو.

[.[16
كتعد ِ
الق ْيـ الكطنية مف المفاىيـ التي القت كال تزاؿ تمقى

 .4ربط المؤسسة التعميمية بالمجتمع المحمي كتحفيز الطمبة

اىتمامان متزايدان في المجتمعات االنسانية باختالؼ ايدكلكجياتيا

عمى تقديـ الخدمات االجتماعية [.[19

الفكرية ،كتعكد بنفعيا عمى المجتمعات ،فالقيـ الكطنية تُشير إلى

المكاطنة:
عرفيا طو ]20[ ،بأنيا :تعبير في العالقة بيف الدكلة
ّ

تربية تؤىؿ الفرد ليككف إنسانان صالحان في مجتمعو أك المجتمع
الذم يحيا أك يعيش فيو ،بحيث يقكـ بكاجباتو كيمتزـ بيا تجاه

كالمكاطف ،كتتضمف مجمكعو مف الحقكؽ كالكاجبات التي تجمع

نفسو ،كتجاه ُمجتمعو ،بكازع داخمي قبؿ كجكد أم شكؿ مف

كعرفيا الكندرم،
كيمتزـ بيا كؿ طرؼ مف أطراؼ ىذه العالقةّ ،

كمف مزايا قيـ المكاطنة التي تسعى المؤسسات التعميمية لتحقيقيا

الكاممة في دكلة ليا حدكد إقميمية.

[ ]21بأنيا :صفة يتعمميا الفرد مف الناس ليتمتع بالمشاركة

أشكاؿ المراقبة أك السمطة [.[17

كقد ذكر (المعمرم) بعض خصائص المكاطنة منيا :أنيا

لدل الطمبة [:[18

سمكؾ عممي ُيعبِّر بو الفرد عف اتجاىاتو ،كمشاعره كمحبتو

 .1بناء شخصية الفرد.
 .2تعتبر كسيمة لتكجيو سمكؾ (أفعاؿ ،كأقكاؿ) األفراد في

لمكطف الذم يعيش فيو؛ كتتطمب حقكقان مف قبؿ الدكلة ،ككاجبات

المكاقؼ المختمفة.

مف قبؿ المكاطف؛ كىي جانب عاطفي ككجداني تزيد مف حب

 .3تساىـ في تنظيـ المجتمع كضبطو كاستم ارره.

الكطف كالكالء لو كالمحافظة عميو مف كؿ األخطار؛ كيرتبط ُحب
الفرد لكطنو مف خالؿ ُحبو لتاريخو كتراثو كثقافتو كعاداتو

 .4تساعد عبى المحافظة عمى تراث األمة كثقافتيا.

كتقاليده [.[22

التكيؼ مع مختمؼ التغيرات كالتطكرات
 .5تساعد الفرد عمى
ّ

مقكمات المكاطنة الصالحة:

الحديثة.

 .6مساعدة أفراد المجتمع في اتخاذ الق اررات كحؿ النزاعات

قسمت أكىابيو ]23[ ،مقكمات المكاطنة إلى أربعة عناصر

كالصراعات في المكاقؼ التي تكاجييـ.

أساسية مترابطة مع بعضيا البعض تتمثؿ في:

 .7إيجاد مجتمع متكامؿ مترابط حيث أف القيمة تعطي شرعية

 .1االنتماء لمكطف :كيشكؿ أحد الحاجات االساسية الفطرية

لمصالح الجماعة كتحدد المسؤكليات.

لإلنساف كيككف االنتماء الكطني مف خالؿ السمكؾ الكطني

دكر المؤسسات التعميمية في ٍ
الق ْيـ:

باالعتزاز بالكطف كرمكزه كتاريخو ،كااللتزاـ بقكانينو ،كالحفاظ
عمى مقدراتو.

العنصر األساسي في تككيف نسيج
تُعد المؤسسات التعميمية ُ

المجتمع كتطكيره ،لذلؾ يقع عمى عاتقيا تعديؿ سمكؾ أبنائيا

 .2الكالء الكطني :مشاعر كأحاسيس الفرد كسمككياتو اإليجابية،

الطمبة ،كاعدادىـ كمكاطنيف صالحيف لمجتمعيـ .كفي مج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؿ

تجاه كطنو تتج ّسد بالتضحية ألجمو.
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سف
األُسرة ،حيث تبدأ مرحمة الدراسة في معظـ دكؿ العالـ في ّ
( 6-5سنكات) ،كتنتيي في ِس ّف ( 18 - 17سنة) كىي فترة

التي ينتمي إلييا الفرد (أسرة ،كمجتمع).

ميمة جدان في تنمية الذات اإلنسانية لدل الفرد؛ كما تعمؿ

المكاطنة ،كتؤخذ
 .4المحافظة عمى المغة القكمية :أىـ ُم ِّ
قكمات ُ

بعيف االعتبار عند كضع برامج كمناىج تنمية المكاطنة ككنيا

المدرسة عمى تعميؽ شعكر االنتماء لممجتمع؛ كتساىـ في بناء

تنقؿ اإلرث الكطني ،كالتاريخي ،كالفكرم ،الذم ُي ِّ
شكؿ كجداف

نمي قُدراتو لفيـ العادات كالتقاليد التي تجعمو
شخصية الفرد ،كتُ ّ

عناصر المكاطنة:

ِ
كيحافظ عمى
في تدعيـ القيـ السياسية كاالجتماعية في المجتمعُ ،

عضكان فاعالن في المجتمع ،كيمعب القطاع التربكم دك انر أساسيان

الفرد.

تُراثو الكطني كالشعبي [.[28

 .1الكالء كاالنتماء :كيقصد بو االنتساب لمكطف كالمجتمع
كالقيادة ،بحيث يككف ىذا االنتساب مبني عمى منيج فكرم

كتعد المدرسة األساس في تشكيؿ المكاطنة لدل الطمبة،

ككجداني ُيجسَّد عمالن كسمككان ،فاالنتماء شعكر داخمي يدفع

حيث يتمقى الطمبة قيـ المكاطنة مف خالؿ الحصص اليكمية

الشخص لمعمؿ بكؿ طاقاتو لالرتقاء بكطنو ،كتعزيز مكانتو

[]29؛ كتعد المدرسة مؤسسة كنظاـ اجتماعي ،أكجدىا المجتمع

الدكلية بعقمية ُمنفتحة دكف تعصُّب ،كالكالء حالة كجدانية يجب

لتنشئة األجياؿ ،إذ يعيش الطمبة في بيئة مدرسية تتضمف العديد
مف المؤثرات التي تؤثر بشكؿ مباشر كغير مباشر في سمكؾ

أف تترجـ إلى سمككيات تنـ عف المكاطنة [.[24

الطمبة ،كفي ىذه البيئة يتكاجد العديد مف الطمبة الذيف يمثمكف

الحرية،
يتعرؼ الشخص عمى حقكقو؛ كحقو في ُ
 .2الحقكؽ :أف ّ

كالسالمة الشخصية ،كالتعبير الفكرم ،دكف اإلساءة لمكطف،

بيئات أسرية مختمفة كيحممكف سمككيات قد تككف مقبكلة أك غير

ِ
شخصية يشمؿ حقو في (التممُّؾ ،كاالعتقاد،
الحرية ال
ّ
كحقِّو في ُ
كالرأم ،كاألمف كاالحتراـ ،ك ِ
العمؿ ،كالمشاركة في
الع ْمـ ،ك ْ

مقبكلة اجتماعيان ،كبالتالي فإف التداخؿ كالترابط بيف البيئة
األسرية بما تحممو مف ُمعطيات تتفاعؿ بصكرة ُمباشرة مع البيئة
المدرسية [.[30

االنتخابات ..الخ) [.[25

كقد ذكر كارد كبكركي [ ]31أف ثقافة المدرسة تُعبِّر عف

ب عمى الفرد مجمكعة كاجبات كمسؤكليات،
 .3الكاجبات :يترتّ ْ
كمكاطف يحمؿ المكاطنة ِفك انر كك ِجدانان كسمككان [.[24

ُمعتقدات كتقاليد كعادات المجتمع المحيط بالمدرسة ،كيككف
المدير مسؤكالن عف إرساء ثقافة التربية بالمدرسة؛ كما أكد كاجنر

المدرسة:

ِ
المعتقدات كاألعراؼ،
تتككف مف الق ْيـ ك ُ
[ ]32أف ثقافة المدرسة ّ
التي تتراكـ مع الزمف عندما يعمؿ األفراد مع بعضيـ البعض

المجتمع لتحقيؽ
تعتبر المدرسة ّ
مؤسسة اجتماعية ،أكجدىا ُ

صغر
الم ّ
أىدافُو كأغر ُ
اضو ،كىي المنزؿ الثاني أك المجتمع ُ

لمطمبة ،كتعتبر األداة الرسمية لمتربية كالتعميـ ،أكجدتيا

المشكالت؛ كترتكز عممية التربية
لمكاجية
ّ
التحديات كح ّؿ ُ

االنسانية [.[26

ك ِ
المدرسية [.[33
المناىج كاإلدارة
ّ

المعمـ
الكطنية في المدارس عمى ثالثة ُمرتكزات أساسية ىيُ :

المجتمعات حينما تعقدت ثقافتيا كتكسعت دائرة المعارؼ
صغر،
عرؼ بأنياُ :مؤسسة اجتماعية كنظاـ اجتماعي ُم ّ
كتُ ّ

 .4الدراسات السابقة

تعكس الثقافة كتنقميا لألفراد ،يتعمّـ فييا الفرد قكاعد األخالؽ،

أجرل بكندم [ ]34دراسة حكؿ المكاطنة كالشعكر الكطني

كالعادات االجتماعية ،كاالتجاىات ،كطرؽ بناء العالقات مع

عند الطمبة مف أصكؿ التينية ،كتـ استخداـ البيانات التي تـ

اآلخريف [.[27

جمعيا مف مقابالت طمبة المدارس الثانكية بمقاطعو بركارد

كلممدرسة دكر كبير ،إذ يتشابو دكرىا إلى ٍّ
حد كبير م ػع دكر

بكالية فمكريدا ككشفت الدراسة عف غمكض يكتنؼ كضع
22

كالبذؿ كالتضحية.

كمقيميف كمكاطنيف ،ككجكد قصكر في المكاطنة
الالتينييف ُ

كما كىدفت دراسة ياسيف ]39[ ،لمتعرؼ عمى مضاميف

كالشعكر الكطني عند الطمبة ،كىناؾ ُمطالبة إلعادة النظر في

التنشئة السياسية لمطفؿ داخؿ المدارس الفمسطينية ،كتكصمت

المكاطنة ،كالشعكر الكطني.

أما سانديف ،كراسككؼ [ ]35فقد أجريا دراسة ىدفت

الدراسة لنتائج مف أىما :أف الطفؿ الفمسطيني ينشأ عمى أسس

لمتعرؼ عمى دكر المدارس الثانكية في تعزيز خدمة المجتمع

سياسية متفرقة تشمؿ التكحيد بيف الحككمة كالدكلة ،كالكقكؼ

بجنكب كاليفكرنيا ،كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد تقصير مف

بجانب السمطة القانكنية كالشرعية ،كالثقة بسيادة القانكف ،كأف

المدارس الثانكية تجاه تعزيز ثقافة المجتمع لدل الطمبة ،كعدـ

المدرسة تييئ النشء عقميان كنفسيان عمى التسامح كالتعايش مع

بالمشاركة
المجتمع ُ
قياـ المدارس الثانكية بدكرىا بشكؿ جيد تجاه ُ

األدبيات األخرل ،كتمجيد دكر القانكف كالمؤسسات الشرعية
كالديمقراطية.

في األنشطة المختمفة.

كتتشابو دراسة شديفات ،كبدرانة ،كغنيمات ]36[ ،مع

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

الدراستيف السابقتيف ،كالتي ىدفت لمكشؼ عف دكر المدرسة في

تناكلت الدراسات السابقة مجمكعة جكانب تربكية ركزت

تنمية قيـ االنتماء كالكالء لمكطف لدل طمبة المرحمة الثانكية في

عمى بعض القيـ االجتماعية ،كالكطنية ،كالمكاطنة كالشعكر

األردف بمدارس مديرية التربية كالتعميـ لعماف األكلى ،كبمغ عدد

الكطني ،كتعزيز خدمة المجتمع ،كتنمية قيـ العمؿ التطكعي مف

أفراد العينة ( )45مدي انر كمديره ،ك( )200معممة كمعمـ ،كأظيرت

جانب المدارس ،كتعزيز اليكية الثقافية لدل الطمبة ،كتنمية قيـ

نتائج الدراسة أف دكر المدرسة في تنمية قيـ الكالء كاالنتماء

االنتماء كالكالء لمكطف ،كتعزيز التنشئة السياسية في نفكس

لطمبة المرحمة الثانكية ،كاف بدرجة كبيرة مف كجية نظر

الطمبة ،كقد اكصت معظـ تمؾ الدراسات ،باالىتماـ بتضميف

المديريف؛ بينما كانت بدرجة متكسطة مف كجية نظر المعمميف.

طت الدراسات
القيـ الكطنية ضمف المناىج التربكية ،كقد غ ّ

كما أجرل الجكابرة [ ]37دراسة ىدفت لمكشؼ عف دكر

المحمية المختمفة منياج التربة الكطنية ،كالقيـ االجتماعية

مدير المدرسة الثانكية في تعزيز اليكية الثقافية لدل طمبة

كالتطكعية؛ كتأتي ىذه الدراسة لمتناكؿ أحد جكانب القيـ التربكية؛

المرحمة الثانكية في األردف في ظؿ تحديات العصر ،كقد

كأحد أىداؼ التعميـ العاـ المتعمؽ بتعديؿ السمكؾ كتكجيو الفرد

أكصت الدراسة بتعزيز دكر مدير المدرسة في بناء اليكية

ليككف مكاطنان صالحان يكلي كطنو المكانة التي تجعمو ينتمي اليو

الثقافية ،كتقديـ برامج إرشادية لمدراء المدارس تعمؿ عمى تأىيؿ

كيحافظ عميو ،كيقكـ باألدكار كالكاجبات الكطنية المطمكب منو

اليكية الثقافية ،كتساعدىـ باالرتقاء بمستكل أساليب تربية

أداءىا ،مقابؿ ما يتكفر لو مف حقكؽ يقدميا لو الكطف عبر

النشء ،مع ميارة مكاجية تحديات العصر.

الحككمة كالنظـ كالقكانيف السائدة في كطنو ،كىي غاية التربية،

كتتشابو دراسة الجبالي [ ]38مع دراسة الجكابرة ،حيث

كىدؼ مف اىداؼ المرحمة الثانكية ،تمؾ المرحمة التي يتـ فييا

ىدفت لمعرفة الدكر التربكم لممدرسة الثانكية الحككمية لمبنات،

صقؿ مفاىيـ المكاطنة كاالنتماء الكطني لمطمبة الذيف بمغكا

في تعزيز العمؿ التطكعي لدل الفتاة السعكدية ،كتككنت عينة

مرحمة ُنضج عمرم كعقمي ،السيما أنيـ عمى كشؾ كلكج التعميـ

الدراسة مف ( )630طالبة مف طالبات المدارس الثانكية لمنطقة

الجامعي الذم يحتاج ألرضية ناضجة مف القيـ الكطنية كي

الرياض التعميمية ،كقد تكصمت الدراسة إلى أف المدرسة تقكـ

يتفرغ الطالب الجامعي لنيؿ العمكـ المختمفة ،كفؽ التخصصات

بدكرىا بدرجة قميمو في تعزيز قيـ العمؿ التطكعي ،كفي تكضيح

الجامعية المتعددة ،بما يناسب مستكاه التحصيمي كرغبتو في

مفيكمو ،كالتكعية بأىميتو ،كتعزيز قيـ التعاكف كالتكافؿ كاإليث ػ ػ ػار

التعمـ لمتخصص الذم يسعى اليو ،محافظا عمى مقدرات الكطف.
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ب .عينة الدراسة
تككنت عينة الدراسة مف ( )190معممة مف ُمجتمع
ّ
الدراسة المككف مف ( )377معممة لمكاد (عمـ االجتماع،

أُ .مجتمع الدراسة

تككف ُمجتمع الدراسة مف معممات العمكـ االجتماعية (عمـ
ّ

اجتماع ،تاريخ ،كالجغرافيا) في المدارس الحككمية لمنطقة مكة

التاريخ ،كالجغرافيا) تـ اختيارىف بالطريقة العشكائية البسيطة

المكرمة التعميمية ،خالؿ الفصؿ األكؿ لمعاـ الدراسي

بنسبة ( )%50.40شاممة كافة المدارس الثانكية الحككمية

مكزعات عمى
 2016/2015كالبالغ عددىف ( )377معممةّ ،

بمنطقة مكة التعميمية.

( )152مدرسة حككمية في المنطقة.
جدول 1
يبين توزيع المعممات عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخيرة والتخصص
ت

تخصص المعممة والمادة التي تدرسها

خبرة المعممة عشرة سنوات فأقل

خبرة المعممة أكثر من عشرة سنوات

1

التاريخ

30

35

2

الجغرافيا

36

29

3

عمـ االجتماع

35

25

101

89

المجمكع

صدؽ األداة:

ج .أداة الدراسة
اشتممت الدراسة عمى أداة ،كىي عبارة عف استبانة مككنة

لمتأكد مف ِ
صدؽ أداة الدراسة تـ عرضيا عمى مجمكعو مف

كتككنت االستبانة مف
كجيت إلى المعممات
مف ( )30فقرةّ ،
ّ

أساتذة الجامعات كالمكجييف التربكييف مف ذكم الخبرة؛ ككاف

مقياس ثالثي (أكافؽ بدرجة كبيرة ،أكافؽ بدرجة متكسطة ،أكافؽ

الغرض مف التحكيـ تحديد رأم المختصيف في االستبانة مف

بدرجة قميمة) تقيس دكر المدرسة في تنمية قيـ المكاطنة لدل

حيث:

طالبات المرحمة الثانكية في منطقة مكة التعميمية مف كجية نظر

 .1مدل مناسبة الفقرات لدكر المدرسة في تنمية قيـ المكاطنة

المعممات ؛حيث اتبعت الباحثة الخطكات اآلتية لبناء األداة:

لمطالبات.

 .1كضع األداة في صكرتيا األكلية في ضكء خبرة الباحثة

 .2صحة الفقرات مف الناحية المغكية ككضكحيا كشمكليا

كمراجعة األدب النظرم كالدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع

لمكضكع الدراسة ،كبناء عمى رأم المحكميف تـ حذؼ ()6

الدراسة ،بحيث تضمنت عدد مف الفقرات التي يعتقد أنيا تشير
إلى دكر المدرسة في تنمية قيـ المكاطنة لدل الطالبات.

المح ّكميف ،كما تـ تعديؿ الصياغة
فقرات أجمع عمييا  %80مف ُ
المغكية لبعض الفقرات ،كبذلؾ تككنت األداة بصكرتيا النيائية

عينة استطالعية مككنة مف ( )15عضك
 .2تكزيع األداة عمى ّ

مف ( )30فقرة فقط.
ثبات األداة:

ىيئة تدريس في الجامعات السعكدية كالطمب إلييـ إجراء

لمتأكد مف ثبات األداة قامت الباحثة بحساب معامالت

المناسب مف التعديالت أك الحذؼ لبعض الفقرات.
ُ

 .3تعديؿ األداة في ضكء ما كرد مف ممحكظات كأفكار ،حيث

الثبات ليا بتطبيقيا عمى عينة مككنو مف ( )40معممة مف

تـ اختيار ما نسبة ( )%80مف إجماع المحكميف عمى الفقرات

ُمجتمع الدراسة؛ عف طريؽ االختبار كاعادة االختبار ،كبفارؽ

التي بحاجة إلى حذؼ ،أك تعديؿ ،حتى خرجت بصكرتيا
النيائية.

أسبكعيف بيف التطبيقيف األكؿ كالثاني ،بيدؼ استخراج ُمعامؿ

االرتباط بيف أداء العينة في التطبيؽ االكؿ كأدائيا في التطبيؽ

 .4كضع األداة بصكرتيا النيائية بحيث تككنت مف ( )30فقرة.

الثاني ،كما تـ احتساب ُمعامؿ االرتباط (بيرسكف) ،كقد بمغ
24

معامؿ االستقرار ( )0.90لالستبانة ككؿ؛ كما تـ استخراج

المستقمة :الخبرة كليا مستكيات ( 10سنكات فما
المتغيرات ُ
ُ -

آلفا) ،كقد بمغ معامؿ االتساؽ الداخمي لالستبانة ككؿ ()0.92؛

المتغير التابِع :كىك دكر المدرسة في تنمية القيـ الكطنية لدل
ُ -

دكف ،أكثر مف  10سنكات).

ُمعامؿ الثبات ليذه االستبانة بطريقة االتساؽ الداخمي (كركنباخ
ِ
كثبات
كمما سبؽ يمكف القكؿ أف االستبانة تتمتّع بدالالت صدؽ َ

الطالبات.

مقبكلة ،يمكف استخداميا ألغراض ىذه الدراسة.

 .6النتائج

إجراءات الدارسة:

النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األكؿ:

 .1اختيار عينة الدراسة بطريقة عشكائية بحيث تُمثِّؿ الدراسة

ما دكر المدرسة في تنمية قيـ المكاطنة لدل طالبات المرحمة

تمثيالن صادقان.

الثانكية مف كجية نظر المعممات؟

 .2إعداد أدكات الدراسة كالتأكد مف ِ
صدقيا كثَباتيا.

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية

العينة عف طريؽ الباحثة.
 .3تكزيع األداة عمى ّ

كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى

 .4جمع المعمكمات كتحميميا كصكالن إلى النتائج كمناقشتيا.
تصميـ الدراسة

الفقرات جميعيا؛ ىذا كقد ُحسبت المتكسطات الحسابية

كاالنحرافات المعيارية الستجابات المعممات عمى كؿ فقرة،

المتغيرات التالية:
عد ىذه الدراسة ،دراسة
تُ ّ
ّ
كصفية تناكلت ُ

كالجدكؿ رقـ ( )2التالي يكضح ذلؾ.
جدول 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدور المدرسة في تنمية القيم الوطنية عند الطالبات موزعا حسب
المتوسط الحسابي ،ومرتبة تنازليا بحسب الرتبة

المتوسط الحسابي

اال نحراف المعياري

الرتبة

الدرجة

الفقرات

ت
1

تعظيـ دكر آؿ سعكد في بناء السعكدية

2.90

0.90

1

كبيرة

12

إرشاد الطالبات إلى احتراـ كحب العمـ السعكدم

2.90

0.90

2

كبيرة

2

تعزيز قيـ الكالء لمقيادة السعكدية

2.85

0.85

3

كبيرة

8

إرشاد الطالبات إلى أداء العبادات

2.85

0.91

4

كبيرة

6

إرشاد الطالبات التحمي بالصدؽ كاألمانة في التعامؿ

2.80

0.86

5

كبيره

3

تعريؼ الطالبات بتاريخ كجغرافيا السعكدية

2.70

0.88

6

كبيرة

21

غرس االتجاىات االيجابية عند الطالبات

2.70

0.84

7

كبيرة

13

تكجيو الطالبات إلى إتقاف النشيد الكطني السعكدم

2.60

0.84

8

كبيرة

7

إرشاد الطالبات إلى طاعو الكالديف كبرىما

2.50

0.92

9

كبيرة

4

تقدير كتعظيـ شيداء الكطف

2.40

0.84

10

متكسطة

9

تكجيو الطالبات إلى حفظ المساف مف الغمط

2.40

0.81

11

متكسطة

27

تعميـ الطالبات اآلداب العامة

2.40

0.91

12

متكسطة

15

إرشاد الطالبات إلى حب الكطف

2.30

0.86

13

متكسطة

22

إرشاد الطالبات لالىتماـ بنظافة البيئة السعكدية

2.30

0.88

14

متكسطة

30

التكعية بدكر المرأة السعكدية في خدمة الكطف

2.30

0.85

15

متكسطة

5

تعريؼ الطالبات بدكر الجيش السعكدم في الدفاع عف الكطف

2.25

0.80

16

متكسطة

23

تشجيع الطالبات إلى االىتماـ بالنظافة الصحية كالشخصية

2.25

2.25

17

متكسطة

18

تكجيو الطالبات إلى مساعدة اآلخريف

2.10

0.82

18

متكسطة

26

تعميـ الطالبات التعاكف كالتكافؿ فيما بينيـ

2.08

0.90

19

متكسطة

17

تنمية قيمة االعتذار مف اآلخريف

2.00

0.84

20

متكسطة

25

تعريؼ الطالبات بالمكاقع السياحية في السعكدية

2.00

0.86

21

متكسطة

25

5

2016

2

11

حث الطالبات عمى المحافظة عمى المرافؽ العامة

1.95

0.86

22

قميمة

24

تنمية ميارة الحكار مع اآلخريف عند الطالبات

1.95

0.84

23

قميمة

16

تكجيو الطالبات لمخاطر إدماف التكنكلكجيا

1.85

0.90

24

قميمة

14

تكفير األفالـ الكثائقية الكطنية لمطالبات

1.80

0.80

25

قميمة

19

تكجيو الطالبات لممحافظة عمى الممتمكات الخاصة

1.80

0.85

26

قميمة

20

تعميـ الطالبات عمى ترشيد االستيالؾ

1.50

0.79

27

قميمة

28

تشجيع الطالبات عمى االدخار

1.45

0.88

28

قميمة

10

تكجيو الطالبات لمعمؿ التطكعي

1.20

0.83

29

قميمة

29

تشجيع الطالبات عمى زيارة المؤسسات الكطنية كالتعرؼ عمى أدائيا

1.20

0.88

30

قميمة

2.21

0.84

-

متكسطة

المجمكع

يالحظ مف الجدكؿ رقـ ( )2حيث بمغ المتكسط الحسابي

تعظيـ دكر آؿ سعكد في بناء السعكدية ،كارشاد الطالبات

لألداة ككؿ حسب تقديرات المعممات ( )2.21كىذا المتكسط

الحتراـ كحب العمـ السعكدم كجاءت الفقرات ذات األرقاـ (،2

يشير لدرجة متكسطة ،كيالحظ مف الجدكؿ أف الفقرة ذات الرقـ

 )6 ،8بالمراتب ( )5 ،3 ،3أما أقؿ دكر تقكـ بو المدرسة في

( )2كالتي تشير لتعظيـ دكر آؿ سعكد في بناء المممكة العربية

تنمية قيـ المكاطنة عند الطالبات جاء في الفقرتيف ذكاتي الرقـ

السعكدية جاءت في المرتبة األكلى ،كبمتكسط حسابي بمغ

( )29 ،1كىما تكجيو الطالبات إلى العمؿ التطكعي إذ حصمت

( )2.90بدرجة كبيرة ،كقد حصمت تسعة فقرات ذكات األرقاـ

عمى متكسط حسابي مقداره ( )1.20كالفقرة ذات الرقـ ()29

( )7/13/21/3/6/8/2/12/1عمى مرتبة كبيرة.

تشجيع الطالبات عمى زيارة المؤسسات الكطنية كالتعرؼ عمى

أما أقؿ الفقرات فقد جاءت الفقرتيف ذكات األرقاـ

أدكارىا حصمت عمى متكسط حسابي مقداره ( )1.20كبمرتبة

([ ،)29/10تكجيو الطالبات لمعمؿ التطكعي ،كتشجيع الطالبات

( )29كجاءت الفقرات ذكات األرقاـ ()19 ،14 ،20 ،28

عمى زيارة المؤسسات الكطنية كالتعرؼ عمى أدائيا عمى التكالي

بالمراتب (.)25 ،25 ،27 ،28
كلإلجابة عف السؤاؿ الثاني :ىؿ يختمؼ دكر المدرسة في

كالمتيف حصمتا عمى متكسط حسابي قيمتو ( )1.20ىما في

تنمية قيـ المكاطنة لدل طالبات المرحمة الثانكية مف كجية نظر

المرتبة األخيرة.
بينما حصمت اثني عشرة فقرة ،ذكات األرقاـ (27/9/4

المعممات باختالؼ الخبرة التعميمية .فقد تـ حساب المتكسطيف

 )25/17/26/18/23/5/30/22/15/عمى درجة متكسطة،

الحسابييف كاالنحرافيف المعيارييف لدكر المدرسة في تنمية قيـ

كىي النسبة األعمى بيف الدرجات.

المكاطنة لدل الطالبات مف كجية نظر المعممات كفقان لمتغير
الخبرة ،كمف ثـ اتبعت بإجراء اختبار ) (Tكما ىك مبيف في

كما كيالحظ مف الجدكؿ ( )2أف الفقرتيف الرقـ ( )1ك()2

الجدكؿ رقـ ( )3التالي:

جاءت بالمرتبة األكلى كبمتكسط حسابي مقداره ( )2.90كىما

جدول 3
نتائج اختبار ( )tلدور المدرسة في تنمية قيم المواطنة لمطالبات من وجهة نظر المعممات وفقاً لمتغير الخبرة
الخبرة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

 10سنكات فما دكف

110

2.18

0.82

أكثر مف  10سنكات

80

2.24

0.86

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد داللة إحصائية

قيمة (ت) المحسوبة
3.485

درجة الحرية
188

الداللة اإلحصائية
0.090

 .7مناقشة النتائج
مناقشة نتائج السؤاؿ األكؿ:

بيف المتكسطيف الحسابييف حسب تقديرات المعممات يعزل
لمتغير الخبرة.

أظيرت نتائج السؤاؿ األكؿ أف دكر المدرسة في المممكة
26

العربية السعكدية في تنمية قيـ المكاطنة لدل الطالبات مف كجية

متكسطات حسابية عمى التكالي (،1.45 ،1.20 ،1.20

نظر المعممات جاء بدرجة متكسطة مقدارىا ( )2.21كجاءت

 )1.80 ،1.80 ،1.50كيعزل ذلؾ لعدة أسباب منيا عدـ

ىذه النتيجة متكافقة مع دراسة شديفات كآخركف [ ]36كالتي

تركيز المدرسة ممثمة (االدارة ،كالمعمـ ،كالمنياج) عمى العمؿ

أظيرت أف لممدرسة دكر متكسط في تنمية قيـ الكالء كاالنتماء

التطكعي كما ىك كاضح في الفقرة ذات الرقـ ( )10كىذه النتيجة

مف كجية نظر المعمميف ،أما بخصكص الفقرات التي نالت

تتفؽ مع نتائج دراسة الحيارم [ ]25كالتي جاء فييا أف المدرسة

أعمى متكسطات حسابية الستجابات المعممات عمى مقياس دكر

تقكـ بدكر قميؿ عمى ممارسة العمؿ التطكعي ،كدراسة ][35

المدرسة في تنمية قيـ المكاطنة عند الطالبات كىي الفقرات ذكات

 faskoff and sandmenكالتي جاء فييا تقصير دكر المدرسة

األرقاـ ( )6 ،8 ،2 ،12 ،1فقد حصمت الفقرات عمى

الثانكية تجاه تعزيز ثقافة المجتمع لدل الطمبة .كدراسة ][34

المتكسطات الحسابية عمى التكالي كىي (،2.90 ،2.90

 bondyكالتي أشارت نتائجيا إلى كجكد قصكر في المكاطنة

 )2.80 ،2.85 ،2.85كيعزل ذلؾ لعدة أسباب:

كالشعكر الكطني عند الطمبة ،كىناؾ نقص في دكر المدرسة في

تكامؿ المرتكزات الرئيسة في عممية التربية الكطنية في

التشجيع عمى زيارة المؤسسات الكطنية كربما يعكد ذلؾ لطبيعة

المدرسة كىذه المرتكزات ىي المعمـ ،كالمدير ،كالمنياج ،حيث

المجتمع الشعكرم الذم يمنع االختالط ،كىناؾ قصكر في دكر

يقكـ المعمـ في المدرسة عمى بناء شخصية الطالب في المدرسة

المدرسة عمى تشجيع الطالبات االدخار كترشيد االستيالؾ كربما

كتنمية مياراتو كقدراتو كاتجاىاتو بالشكؿ الذم يجعؿ منو مكاطنان

يعكد ذلؾ لعدـ تركز المناىج عمى ىذه االدكار كربما يعزل ذلؾ

صالحان يسيـ في بناء كطنو كدعـ مسيراتو.

لزيارة عنصر الرفاىية عند بعض المجتمعات السعكدية.

أما المناىج فيي تركز عمى جميع جكانب النمك عند الفرد

مناقشة السؤاؿ الثاني :ىؿ يختمؼ دكر المدرسة في تنمية قيـ

كتقكـ تنمية إمكانات الطمبة المعرفية كالكجدانية كمياراتو العممية

المكاطنة لدل طالبات المرحمة الثانكية مف كجية نظر المعممات

بشكؿ يجعمو مكاطنان صالحان يمتمؾ شخصية متكازنة ،أما اإلدارة

باختالؼ الخبرة التعميمية؟

المدرسية فيي تقكـ بدكر مزدكج ككقائي كعالجي بنفس الكقت

أظيرت نتائج السؤاؿ عدـ كجكد فركؽ ذات داللو

كتمثؿ الدكر الكقائي في التأكيد المستمر عمى ركح المحبة

إحصائية ( )α = 0.05بيف المتكسطيف الحسابييف حسب

كالتسامح كالتعاكف بيف الطمبة كصيرىـ في إطار نسيج اجتماعي

تقديرات المعممات يعزل لمخبرة ،كيعزل ذلؾ إلى أف جميع

كاحد متماسؾ كابعاد كؿ المؤثرات التي مف شأنيا إثارة

المعممات يعممف في ظركؼ سياسية كاجتماعية كاقتصادية

الصراعات بينيـ.

كاحدة ،كيخضعف لفمسفة تربكية كاحدة تقكـ عمى الكالء كاالنتماء

كجاءت ىذه القيمة متكافقة مف دراسة الجكابرة [ ]37التي

لمممكة العربية السعكدية ،كىناؾ اتفاؽ بيف المعممات عمى دكر

أظيرت أف لممدرسة دكر في تعزيز اليكية الثقافية ،كدراسة

المدرسة في تنمية القيـ الكطنية بغض النظر عف الخبرة

الياسيف [ ]39كالتي جاء فييا أف لممدرسة دكر في التنشئة

التعميمية لممعممة.

السياسية لمطفؿ الفمسطيني.

 .8التوصيات
 .1تعزيز دكر المدرسة في تنمية القيـ الكطنية لدل الطالبات.

أما الفقرات التي نالت أقؿ المتكسطات الحسابية
الستجابات المعممات عمى مقياس دكر المدرسة في تنمية قيـ

 .2تكامؿ دكر المدرسة مع األسرة كالمؤسسات االعالمية لتنمية

المكاطنة عند الطالبات فقد جاءت لمفقرات ذكات االرقاـ (،10

القيـ الكطنية عند الطالبات كاعادة النظر بدكر المدرسة في

 )19 ،14 ،20 ،28 ،29حيث حصمت الفقرات عمى

المياـ التالية:
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] [7الجكارنة ،أحمد ككرادشة ،لؤم كاليعقكب ،محمد كأبك دلبكح،

ب .تشجيع الطالبات عمى زيارة المؤسسات الكطنية كالتعرؼ

مكسى .)2007( .التربية الكطنية ،ط ( ،)1إربد ،مؤسسة

عمى أدكارىا.

حمادة لمدراسات الجامعية كالنشر.

ت .تشجيع الطالبات عمى ترشيد االستيالؾ كاالدخار،

] [8العناقرة ،محمد ،كلؤم البكاعنة ،كمحمد الدمنيكرم (،)2008

كالمحافظة عمى الممتمكات الخاصة.

التربية الكطنية ط ،1الككيت ،دار الفالح.

ث .تكفير االفالـ الكثائقية التاريخية كالثقافية الكطنية لمطالبات.

] [9طاىر ،عمكم عبداهلل ( .)1988قضايا معاصرة ،الجيكرية

 .3إجراء دراسات بشأف دكر الجامعات في تنمية القيـ الكطنية

اليمنية.

عند الطمبة.
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] [12ابف منظكر ،محمد بف مكرـ بف عمى (1414ق) لساف
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العرب ،دار صادر ،بيركت.
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ضكء خبرة الياباف ،أطركحة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة

النصار (الباحة 1426ىػ) دراسة  -التربية الكطنية في

عيف شمس ،مصر.
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شخصية التعمـ في ضكء تحديات العصر ،مجمة البحكث
التربكية ،المركز القكمي لمبحكث التربية كالتنمية ،مصر.
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اإلسكندرية ،دار المعارؼ الجامعية.

] [5يالجف ،مقداد ( )1989منابع مشكالت األمة اإلسالمية
كالعالـ المعاصر كدكر التربية االسالمية كقيمتيا في

] [17الزيكد ،محمد كالخكالدة ،محمد .)2005( .دكر معممي

معالجتيا ط ( ،)2الرياض ،دار عالـ الكتب لمنشر

التربية االسالمية كمعممي التربية االجتماعية كالكطنية في

كالتكزيع.

التربية الكطنية لطمبتيـ مف كجية نظر المعمميف أنفسيـ في
األردف ،مجمة المنارة .165 -131 ،)4( 13

] [6الغنـ ،احمد ،نكرة المرؤكؼ ،كخالد الخاجة ( ،)2002نحك

آفاؽ مستقبمية لمتربية الكطنية ،كرقة عمؿ مقدمة في مؤتمر
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تعمـ القيـ في التعميـ
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أداء المعمـ) ،كمية التربية ،جامعة الككيت ،الككيت.

] [27عامر ،مصباح ( ،)2003التنشئة االجتماعية كالسمكؾ
االنحرافيف لتمميذ المدرسة الثانكية ،دار األمة ،الجزائر.

] [19الصايغ ،نجاة محمد ( ،)2011الشراكة بيف المدارس
كالجامعات ،كتطكير االدارة المدرسية في المممكة العربية

] [28أبك سؿ ،مكسى عبد الكريـ كالعمايرة ،محمد نايؼ ككشاح،

السعكدية ،مجمة العمكـ التربكية ،العدد  ،4ج .20112 ،1

ىاني كالركاحنة ،صالح .)2001( .التربية الكطنية كالمدنية
في األردف ،مطابع الدستكر لمنشر كالتكزيع ،عماف.

] [20طو ،أشرؼ ( .)2013دكر الجامعة في تنمية كعي الطمبة
بمفيكـ المكاطنة ،مجمة مستقبؿ التربية العربية ،مصر 20

] [30ديرانية ،عبير .)2003( .ظاىرة الغضب كمظاىرىا لدل

( )84ص .288-283

طمبة الجامعات االردنية كعالقتيا بالعكامؿ االقتصادية
كاالجتماعية كاالكاديمية ،أطركحة دكتكراه غير منشكرة،

] [21الكندرم ،كمثكـ .)2013( .قيـ المكاطنة المتضمنة في

األردف.

كتب التربية االسالمية لممرحمة الثانكية في دكلة الككيت،
مجمة جامعة أـ القرل لمعمكـ التربكية كالنفسية ،السعكدية 5

] [33ناصر إبراىيـ ( ،)1998التربية المدنية كالكطنية ،عماف،

(.372 -309 ،)1
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] [23أكىابية ،فتحية ( .)2012في مفيكـ المكاطنة ،مجمة

] [37الجكابرة ،فاطمة محمد ( .)2010دكر مدير المدرسة في
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تعزيز اليكية الثقافية لدل طمبة المرحمة الثانكية في ظؿ

كالتحكالت الديمقراطية) بحكث المؤتمرات.17-7 ،

تحديات العصر ،بحث منشكر ،مجمة كمية التربية جامعة
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الجامعات ،مجمة مستقبؿ التربية ،مصر ،)13( 47
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THE SCHOOL'S ROLE IN THE
DEVELOPMENT OF CITIZENSHIP
VALUES AMONG HIGH SCHOOL
STUDENTS FROM THE VIEWPOINT
OF THE PARAMETERS IN THE
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
EAMAN HUSSAIN AL HASSAN ALAMIR
UM Alqura University
ABSTRACT_ This study aimed at detecting the school's role in the development of citizenship
values among high school students in Saudi Arabia from the viewpoint of the parameters, and to
achieve the goal of the study was built consisted final form of (30) items measure the extent of the
contribution of the school in the development of citizenship values among the students tool, It has
been applied to the study tool on a sample of (190) Teachers of the parameters of materials
(History, Geography, Sociology) from Mecca educational Mecca region, have been selected
randomly.
The results showed that the school is the development of citizenship values among the students
the role of the average; as it turns out that there were no statistically significant differences
attributable to the educational experience for teachers differences. Researcher recommends
strengthening the role of the school in national values the development of the students, and that the
results showed weakness in its role with the students from the viewpoint of the parameters of the
sample tested, and conduct similar studies in other educational areas in the Kingdom of Saudi
Arabia to assess the school's role in instilling the values of citizenship.
KEYWORD: the role of the school, the values of citizenship, the secondary stage, Saudi Arabia.
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