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تقييم مشروع املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع املعلم في املدارس 

اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية من وجهة نظر املعلمين واملدراء 

 بمحافظات غزة

 زكي رمزي مرتجى د.

 فلسطين -جامعة غزة

 ملخص الدراسة

هدفت الدراسة الحالية الكشف عن مدى مالئمة األهداف، 

ي اتبعت لتنفيذ وتقييم مشروع املواطنة الذي واملحتوى، واآلليات الت

ينفذه مركز إبداع املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية من 

وجهة نظر املعلمين واملدراء بمحافظات غزة، والتعرف إلى أثر مشروع 

املواطنة على تعزيز القيم املدنية لدى الطلبة، والكشف عما إذا كانت 

طبيعة -ابات أفراد عينة الدراسة تبعا ملتغير )النوعهناك فروق في استج

العمل(، والكشف عن الصعوبات التي واجهت تنفيذ مشروع املواطنة، 

وسبل التغلب عليها، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، وكانت أداتا 

 68الدراسة االستبيان واملقابلة، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( معلما

 ومديرة 
ً
ممن شاركوا في املشروع، وتم تحليل البيانات ومعلمة ومديرا

(، حيث حصل البعد األول: أهداف SPSSبواسطة البرنامج اإلحصائي )

(، والبعد الثاني املحتوى على وزن 79.01املشروع على وزن نسبي وقدره)

(، والبعد الثالث آليات تنفيذ املشروع  على وزن نسبي 72.11نسبي وقدره)
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(، 73.46لرابع التقييم على وزن نسبي وقدره)(، والبعد ا79.42وقدره)

(، وقد 80.80وحصل البعد الخامس أثر املشروع على وزن نسبي وقدره)

(، 76.96حصلت الدرجة الكلية ألبعاد االستبانة على وزن نسبي وقدره)

وكشفت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير النوع، 

 لطبي
ً
عة العمل وقد كانت الفروق لصالح بينما وجدت فروق تبعا

املعلمين، وقد كشفت الدراسة عن بعض الصعوبات التي واجهت تنفيذ 

املشروع أبرزها: عدم توفر ميزانية كافية للمشروع، وعدم مناسبة توقيت 

إجراء املشروع، وكثرة األعباء امللقاة على عاتق املعلمين، وعدم وجود 

 من  تغطية إعالمية كافية للمشروع، وقدم
ً
الباحث في نهاية الدراسة عددا

 املقترحات للتغلب على الصعوبات التي تواجه تنفيذ مشروع املواطنة.

Abstract : 

The present study aimed to reveal the range of propriety aims, 

content, mechanizes which used to execute and assessment citizenship 

project which execute by Teacher Creative Centre (TCC) in prep schools 

in united nations relive and work agency(UNRWA) from teachers and 

principals prospective in Gaza governorates, and indentified the effects 

of citizenship project in reinforcement Civic Values in students, and 

revel if there is significant differences in sample response due to 

variable(gender-job nature) and reveal obstacles faced executing 
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citizenship project and ways to get over it, the researcher used 

descriptive analytic method,  the study tools was questionnaire and 

interview, the study sample consisted from (68) teachers & principals 

male and female which participated in project, the date analyzed by 

(SPSS0 program, the first dimension project aims got  a relative 

percentage (79.01), the second dimension content got  a relative 

percentage (72.11), the third dimension mechanizes got a relative 

percentage (79.42), the force dimension assessment got a relative 

percentage (73.46), the fifth dimension project effects got a relative 

percentage (80.80), the total degree of questionnaire got a relative 

percentage (76.96), the study revealed that there is no statistical 

significant differences due to variable gender meanwhile the study 

reveal there is statistical significant differences due to variable job 

nature, it was for favor of teachers, the study revealed some obstacles 

which faced executing project like: Non  sufficient budget to execute the 

project, improper time of executing the project, a lot of administrative 

and academics loads lying on teachers, un sufficient mass media 

covering for project, in the end of the study, the researcher introduced 

a number of suggestions to get over on obstacles which facing 

executing citizenship project.    
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 مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية:

تمعات املتقدمة والنامية على حد تولي املؤسسات التربوية في املج

 بالغ األهمية 
ً
سواء، ونحن في العقد الثاني من األلفية الثالثة اهتماما

 بتربية املواطنة ألنها أحد األدوات التي تعزز انتماء ال

فرد بوطنه ومجتمعه وقيمه ونظامه، وتعمل على تعزيز املشاركة 

الصالح العام، وحل  السياسية واالجتماعية لألفراد بما يسهم في تحقيق

العديد من املشكالت التي يعاني منها املجتمع، وذلك إليجاد املواطن 

الصالح الفاعل املشارك في أموار الوطن بإيجابية مع تفعيل دوره في 

 خدمة مجتمعه املحلي والنهوض به.

ويؤكد التربويون على أن تنمية املواطنة لدى الناشئة تعد من أهم 

القرن الحادي والعشرين، إذ أن هناك دواعي قوية سبل مواجهة تحديات 

تؤكد الحاجة إلى االهتمام بتنمية املواطنة لدى الناشئة، وهوما أشارت له 

بعض الدراسات التي بينت أن عدد كبير من الطلبة فاقدين اللتزامات 

املواطنة وثقافتها ومسئولياتها، وتؤكد وجوب تبني مشروعات للمواطنة من 

ليم تساعد الطلبة على ممارسة سلوكيات املشاركة خالل برامج تع

 (70: 2010واملواطنة الفعالة.)إبراهيم،

( أبرز تلك الدواعي في: تنامي نزعة التعصب 116: 2012وتجمل )تمام، 

والتطرف السياس ي والديني، والعزوف عن املشاركة املجتمعية، واملشاركة 



 نظر وجهة من دوليةال الغوث بوكالة اإلعدادية املدارس في املعلم إبداع مركز ينفذه الذي املواطنة مشروع تقييم

ىمرتج رمزي  زكي. د                                                                              غزة بمحافظات واملدراء املعلمين  

 

 98                                             2015ديسمبر –العدد  الحادي عشر  –مجلة تنمية املوارد البشرية 

 
 

وعدم وعي العديد من  في األنشطة، والعمل العام، واملشاركة السياسية،

الطلبة بالدستور والقانون، ومن ثم عدم الوعي بالحقوق والواجبات، 

وانتشار حاالت الالمباالة والعنف البدني، وغياب العمل الجماعي، وسيادة 

القيم الفردية والحزبية على حساب املصلحة العامة، ورغبة عدد كبير من 

نقد البناء الذي يهدف الشباب للهجرة خارج الوطن، وعدم ممارسة ال

 للتطوير والحفاظ على الصالح العام.

( أن تربية 312: 2013وفي السياق ذاته يشير الكندري، والعازمي )

املواطنة تعمل على رأب االنقسامات التي قد تكون موجودة في املجتمع 

وفق معيار التسامح وتقبل اآلخر من أجل ضمان سالمة اآلخر والعيش 

 بكرامة وامان.

قد برزت االنقسامات الوطنية بشكل قوي بين شعوب الربيع العربي ول

خاصة وشعوب الوطن العربي عامة، وهوما يبرز ويؤكد الحاجة القوية إلى 

 االهتمام بتنمية املواطنة لدى األفراد عبر كافة املؤسسات املجتمعية. 

وملا كانت مؤسسات التربية على اختالفها هي املصنع الحقيقي إلعداد 

فراد وتههيلهم لالنخرا  بفاعلية في املجتمع، فإنه يجب على هذه األ 

ولياتها وقيمها ؤ املؤسسات أن تتحمل عبء إرساء حقوق املواطنة ومس

وممارستها، وتنمية تلك الحقوق والقيم املرتبطة لدى الناشئة باعتبارهم 

قادة الغد وامل املستقبل؛ وذلك باستخدام مجموعة من البرامج 
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لتي تعد لهذا الغرض مما يسهم في إيجاد مواطنين صالحين واألنشطة ا

 (388: 2011نافعين ألنفسهم ومجتمعهم.)زيدان،

وان تربية املواطنة الفعالة تتطلب تمكين املتعلمين من معرفة وفهم 

حقوقهم وواجباتهم، والقضايا السياسية واالجتماعية الراهنة في 

املشكالت التي يعاني منها مجتمعاتهم، وتنمية القدرة لديهم على تحسس 

املجتمع، وذلك من خالل لعب دور نشط في العملية الديمقراطية داخل 

بلدهم ومراقبة عمل املؤسسات السياسية واملجتمعية، وان أحد 

استراتيجيات تعليم املواطنة الفعالة في مرحلة التعليم املتوسط األنشطة 

أواملشاريع والتي املصممة خصيصا لذلك من خالل البرامج أوالدورات 

 تركز على انخرا  املتعلمين مع القضايا الحقيقية ملجتمعاتهم.

( في H.M Inspectors of education, 2006ويشير تقرير صادر عن)

اسكتلندا إن فرص التعلم التي توفرها املدارس في املراحل الدراسية 

، وان املختلفة تقدم مساهمات هامة لتربية املواطنة املسئولة والفعالة

نجاح تلك اإلسهامات تتطلب على طول الخط مساهمات من املؤسسات 

املجتمعية األخرى املؤثرة كاألسرة، ومقدمي الرعاية، ووسائل اإلعالم، 

واملؤسسات الثقافية والتربوية املختصة في التنمية البشرية، وهؤالء يجب 

عملية  إشراكهم جميعا في التخطيط لتنمية املجتمع، وذلك ألن املواطنة

 مستمرة مدى الحياة.
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وتبلغ املدرسة أقص ى درجات الفاعلية إذا كان هناك تطابق بين 

مناهجها النظرية وبرامجها التطبيقية بحيث تربط بين ما يتعلمه الطلبة 

عن املواطنة في مدارسهم بمجتمعهم الذي يعيشون فيه، وذلك بإشراكهم 

مع الحقيقية ومشكالته في مشاريع تهدف إلى االستجابة إلى حاجات املجت

 (3: 2012الراهنة.)خضر،

( على أهمية مساعدة املدارس املتوسطة Schulz & others,2008ويشير )

لطلبتها الذين هم قادة الغد على فهم معنى املواطنة املسئولة وكيفية 

ممارستها وتنمية القدرة لديهم على املسهلة وتعويدهم على تحمل 

املشكالت املجتمعية، وذلك بتهيئة املناخات  املسئولية، واملساهمة في حل

املناسبة لذلك عبر األنشطة الالمنهجية التي تدمجهم في القضايا 

 الحقيقية للمجتمع. 

( إلى أن هناك ست طرق لتعليم املواطنة في جميع Fettes,2007وتشير )

مؤسسات التعليم والتدريب بما فيها املؤسسات غير الرسمية، والتي 

هرها إلى التعلم النشط وهي: صوت املتعلم والتمثيل، تستند في جو 

املؤهالت والبرامج الشخصية، املجموعات التعليمية والبرامج اإلثرائية، 

 األنشطة التطوعية واملجتمعية، األحداث الفردية، واملشاريع البحثية.
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أن مشاركة الطالب في مشروع hennifer,2010)  (susan & وتؤكد

ومظاهر املواطنة على األبعاد الخمسة للمواطنة املواطنة أدى إلى نم

 الفعالة.

 Education, Audiovisual and Culture)ويشير التقرير الصادر عن 

Executive Agency,2012)  إلى أن معظم الدول األوربية تدعم املؤسسات

التعليمية في توفير فرص للطلبة لتعلم مهارات  املواطنة خارج املدرسة من 

ة متنوعة من البرامج واملشاريع مع املجتمع املحلي، خالل مجموع

واكتشاف وتجربة املشاركة الديمقراطية في املجتمع وذلك بمعالجة قضايا 

الساعة مثل حماية البيئة، وتوفير منتديات للنقاش تسمح للطلبة بالتعبير 

عن آرائهم حول املسائل السياسية في بلدانهم، والحياة املدرسية، وبين 

وجود عالقة ارتباطيه بين املشاركة في البرامج وزيادة مشاركة  التقرير 

 الطلبة في قضايا مجتمعاتهم في املستقبل.

( إلى أن تطوير املدرسة لبرامج تنمي مهارات املشاركة 1999) Johnويشير 

املدنية مثل "مشروع املواطن" الذي يهتم بدراسة مشكالت تهم الجمهور، 

ت صغيرة، حيث يتم طرح حلول والعمل على حلها ضمن مجموعا

والتواصل مع املسئولين املحليين، والحكوميين، وهذه املشاركة تكسب 

الطالب املهارات السياسية واملدنية الالزمة للعيش في املجتمع 

 الديمقراطي.
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( أهمية استخدام البرامج املقدمة 2008)Hawan وعلى نحومتصل يؤكد 

ة بمفهوم املواطنة وحقوقها من مؤسسات الشباب في تنمية وعي الطلب

 وواجباتها.

( أن تنمية املواطنة الفعالة 2009)Andrewوفي هذا السياق ذاته يؤكد 

 من املفردات الجديدة للمواطنة، ولذا فإنه من الضروري 
ً
أصبحت جزءا

صياغة اآلليات واألساليب الالزمة لتنميتها، وذلك بمناقشة القضايا 

 املجتمعية امللحة.

( أن املواطنة تتحقق من خالل قيام املؤسسات 2004)Tangواوضحت 

التربوية بتنمية السلوك الديمقراطي للطلبة، واملشاركة في اتخاذ القرارات 

 العامة، وتنمية املسئولية االجتماعية بالقضايا الداخلية.

ويهدف مشروع املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع املعلم في املدارس 

ابعة لوكالة الغوث الدولية إلى فهم الطلبة الحكومية، والخاصة، والت

لنظام الحكومة)السلطة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية(، وتحسين 

قدراتهم للمشاركة بكفاءة ومسئولية في النظام السياس ي الفلسطيني، 

ومراقبة ومتابعة ما تفعله الحكومة والتهثير عليها بالنسبة للقضايا التي 

تطوير سياسة عامة لحل مشكلة في املجتمع،  تهمهم، وتعليمهم كيفية

وتشجيعهم على ممارسة الحقوق األساسية بالتزام وثقة، وتطوير املهارات 
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الفكرية والتشاركية التي تعزز عملية البحث عن الحجج املنطقية والتفكير 

 (6: 2009النقدي والتواصل الفعال.)مركز إبداع املعلم،

موعة من املعلمين قادرين على ويهدف املشروع أيضا إلى تطوير مج

تطبيق تعليم مفاهيم التربية املدنية في مدارسهم ونقل خبرتهم في ذلك 

ملعلمين آخرين، ويستهدف معلمين/معلمات ومشرفين ومشرفات مادة 

االجتماعيات/التربية املدنية للصفوف األساسية والعليا، وطلبة الصف 

التابعة للحكومة والخاصة  السابع والثامن والتاسع األساس ي في املدارس

ووكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، باإلضافة إلى قيام 

مشرفي مديريات التربية في املحافظات باإلشراف أثناء العمل والتحكيم في 

 نهاية املشروع، وقام املركز بتدريب املشرفين واملعلمين ولجان التحكيم.

باملشروع إلى حيز الوجود عليهم أن ولكي يتمكن الطلبة من الخروج 

 (:5: 2005)مركز إبداع املعلم، يقوموا باملراحل األربعة التالية

  تحديد املشاكل التي يعتقد الطلبة أنها ذات أهمية واولوية

ملحيطهم، وذلك استنادا إلى إحصائيات ومعلومات واستطالعات ونقاشات 

 مشكلة واحدة. ثم التصويت الختيار 

  انين والتشريعات لفحص السياسة العامة تجاه الرجوع للقو

 املشكلة.
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  وضع البدائل لحل املشكلة واختيار أحد هذه الحلول، وما يتطلب

ذلك من إملام بسلبيات وايجابيات كل خيار، والية اختيار الحل األفضل 

 واألسباب املوجبة لذلك.

  رسم خطة تبين كيفية العمل على تطبيق الحل الذي تم اختياره

ا يتطلبه ذلك من إملام ومعرفة بما هوممكن وغير ممكن القيام به، مع م

 وبالتالي يجب أن تكون الخطة واقعية.

واملشاريع املنجزة تناولت في غالبها نظرة ناقدة للعديد من السياسات 

العامة، واملشكالت املجتمعية، وتمحورت عناوينها حول معالجة قضايا 

نظمة ، وحقوقية، وقانونية، واوصحية، واجتماعية، وتربوية بيئية،

 .قوانين، وبعضها تطرق إلى حماية اإلرث الحضاري والتراثيو 

ومن املبادرات التي نفذها الطلبة ضمن مشاريع املواطنة في العام 

( مشروع املخدرات آفة العصر، والصعوبات التي يواجهها 2008-2009)

لعملية الطالب في تعلم الرياضيات، وعدم صالحية بعض املدارس ل

التعليمية، واإلهمال في مستشفى الحسين، ومشروع إنشاء وتطوير املكتبة 

املدرسية، والحفاظ على التراث، ومكب النفايات، واثر التربية الحيوانية 

داخل التجمعات السكانية، والزحف العمراني على األراض ي الزراعية، 

الشرب،  والحفاظ على املرافق العامة وصيانتها، ومشكلة تلوث مياه
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: 2010ومشكلة الصرف الصحي، ومشكلة الفقر وغيرها.)مركز إبداع املعلم،

1-2) 

ويقوم املركز بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم بتشكيل لجان لتحكيم 

مشاريع الطلبة من باحثين واكاديميين وتربويين، حيث تستمع لجنة 

اريعهم التحكيم للعروض االلكترونية التي يقدمها الطلبة عن مش

وتناقشهم في الخطوات واملحتويات واآلليات التي اتبعوها لتنفيذ 

مشاريعهم، وتقوم بتقييم ملفات الطلبة الورقية، ويتم تقييم املشاريع 

وفق أسس ومعايير معينة، ويقام احتفال مركزي لتكريم املدارس الفائزة 

 واملعلمين والطلبة املشاركين في املشروع.

شار القائمين على املشروع في مركز إبداع املعلم وحول آثار املشروع أ

أن هناك بعض املشاريع التي أنجزها الطالب تم تبنيها من قبل مؤسسات 

 أخرى وساهمت في دعم تنفيذها بشكل عملي على أرض الواقع، كما أن

العديد من الطالب طرقوا أبواب إشكاليات كانت في أدنى درجات اهتمام 

في املجتمعات املحلية، واستطاع الطالب أن ينبهوا  صناع القرار واملسئولين

املجتمع لناقوس الخطر في العديد من القضايا التي تناولوها وجذبوا 

اهتمام املجتمع املحلي لها، وتطرقوا إلى القوانين والسياسات العامة 

وتمحصوا فيها باألخص من خلفية دستورية لهذه القوانين، واكتسبوا من 

شروع العديد من املهارات واملعارف والتقنيات، خالل العمل في امل
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واستخدموا العديد من الوسائل والطرق لتحقيق أهدافهم كلقاءات مع 

املسئولين، وزيارات للمواقع، وفعاليات ضاغطة على أصحاب القرار في 

 والتشبيك معهم، وتوجهوا إلى األهالي للتهثير  بعض املناطق لحل املشكلة،

معهم، وقام الطلبة في بعض املواقع بتقديم حلول وتجاوبوا وتعاونوا 

في بعض املواقع تم  عملية للمشكلة موضوع البحث إلى صناع القرار و

 التجاوب مع هذه الحلول.

( إلى أن أحد التحديات الرئيسة في مجال Ireland & othersويشير )

التربية للمواطنة هوتطوير عمليات التقدير والتقييم، وضمان إيجاد 

ليب تدريس مناسبة، وتوفير مجموعة من الفرص والخبرات املتاحة أسا

أمام الطلبة، وان تقييم املواطنة ومشاريعها في التعليم يمكن أن يقدم 

 .مساهمة حيوية لرفع مستوى التعليم، وتحسين تحصيل الطالب

 على ما سبق يتضح أهمية مشاريع وبرامج املواطنة التي تقوم 
ً
وتهسيسا

ملجتمعية املختلفة بهدف إحداث تغييرات وتهثيرات إيجابية بها املؤسسات ا

في شخصيات الطلبة ليكونوا قادرين على مواجهة مشكالتهم ومشكالت 

مجتمعهم مع تزويدهم باملعارف والخبرات واملهارات التي تزيد من فرص 

 يتحقق بمقتضاها مفهوم املواطنة الصالحة، وضرورة 
ً
نموهم نموا سليما

اريع والبرامج للوقوف على مدى فعاليتها، والتعرف إلى تقييم هذه املش

 نقا  القوة لتعزيزها، ونقا  الضعف لعالجها وتالفيها. 
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 مشكلة الدراسة واسئلتها:

تكتسب مشاريع املواطنة أهمية كبرى كونها تحول القيم املدنية التي 

 يكتسبها الطلبة من خالل مقررات التربية املدنية والوطنية إلى ممارسات

على أرض الواقع تؤدي إلى تكوين املواطن املسئول، ومنذ سبع سنوات 

يقوم مركز إبداع املعلم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث 

الدولية بتنفيذ املشروع في املدارس اإلعدادية، وقد الحظ الباحث من 

ملدارس خالل العديد من الزيارات امليدانية التي قام بها للكثير من ا

اإلعدادية درجة عالية من التفاعل من قبل املعلمين والطلبة مع املشروع 

من خالل الفعاليات التي ينظمونها لتحقيق أهدافه، وقد ارتئ الباحث 

تقييم هذا املشروع للوقوف على جوانب القوة والضعف فيه، ومدى 

وقد  فعاليته واثاره والصعوبات التي تواجه تنفيذه وسبل التغلب عليها،

ما واقع مشروع  تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة 

ويتفرع الغوث الدولية من وجهة نظر املعلمين واملدراء بمحافظات غزة؟، 

 عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

أهداف مشروع املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع ما مدى مالئمة  .1

املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية من وجهة نظر املعلمين 

 واملدراء بمحافظات غزة ؟
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ما مدى مالئمة محتوى مشروع املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع  .2

ملعلمين املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية من وجهة نظر ا

 واملدراء بمحافظات غزة ؟

ما مدى مالئمة اآلليات التي اتبعت لتنفيذ مشروع املواطنة الذي  .3

ينفذه مركز إبداع املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية من 

 وجهة نظر املعلمين واملدراء بمحافظات غزة ؟

ة الذي ما مدى مالئمة اآلليات التي اتبعت لتقييم مشروع املواطن .4

إبداع املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية من  ينفذه مركز 

 وجهة نظر املعلمين واملدراء بمحافظات غزة ؟

ما أثر مشروع املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع املعلم في املدارس  .5

اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية من وجهة نظر املعلمين واملدراء 

 لى تعزيز القيم املدنية لدى الطلبة؟بمحافظات غزة ع

≥  αهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) .6

( بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لواقع تقييم مشروع 0.05

املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة 

راء بمحافظات غزة تعزى الغوث الدولية من وجهة نظر املعلمين واملد

 طبيعة العمل(؟ -ملتغير)النوع
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ما الصعوبات التي واجهت تنفيذ مشروع املواطنة الذي ينفذه  .7

مركز إبداع املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات 

 غزة؟

ما سبل التغلب على الصعوبات التي واجهت تنفيذ مشروع  .8

داع املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة املواطنة الذي ينفذه مركز إب

 الغوث الدولية بمحافظات غزة ؟

 فرضيات الدراسة:

( α  ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) ال  .1

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لواقع تقييم مشروع 

ة بوكالة املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع املعلم في املدارس اإلعدادي

 ملتغير النوع )ذكر
ً
 أنثى(.-الغوث الدولية بمحافظات غزة تبعا

( α  ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) ال  .2

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لواقع تقييم مشروع 

املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة 

 ملتغير طبيعة العمل )مدير الغوث ال
ً
 معلم(. -دولية بمحافظات غزة تبعا

 أهداف الدراسة:
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الكشف عن مدى مالئمة أهداف مشروع املواطنة الذي ينفذه  .1

مركز إبداع املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية من وجهة 

 نظر املعلمين واملدراء بمحافظات غزة.

مشروع املواطنة الذي ينفذه الكشف عن مدى مالئمة محتوى  .2

مركز إبداع املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية من وجهة 

 نظر املعلمين واملدراء بمحافظات غزة.

الكشف عن مدى مالئمة اآلليات التي اتبعت لتنفيذ مشروع  .3

املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة 

 دولية من وجهة نظر املعلمين واملدراء بمحافظات غزة.الغوث ال

الكشف عن مدى مالئمة اآلليات التي اتبعت لتقييم مشروع  .4

املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة 

 الغوث الدولية من وجهة نظر املعلمين واملدراء بمحافظات غزة.

الذي ينفذه مركز إبداع املعلم في التعرف إلى أثر مشروع املواطنة  .5

املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية من وجهة نظر املعلمين واملدراء 

 بمحافظات غزة على تعزيز القيم املدنية لدى الطلبة.

الكشف عما إذا كانت هناك فروق بين متوسطات استجابات  .6

مركز إبداع  أفراد عينة الدراسة لواقع تقييم مشروع املواطنة الذي ينفذه
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املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية من وجهة نظر املعلمين 

 طبيعة العمل(.-واملدراء بمحافظات غزة تعزى ملتغير)النوع

الكشف عن الصعوبات التي واجهت تنفيذ مشروع املواطنة الذي  .7

 ينفذه مركز إبداع املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية

 بمحافظات غزة.

تحديد أهم سبل التغلب على الصعوبات التي واجهت تنفيذ  .8

مشروع املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع املعلم في املدارس اإلعدادية 

 بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة.

 أهمية الدراسة:

قد تسهم الدراسة في تعرف القائمين على مشروع املواطنة على  .1

 روع لتدعيمها، وجوانب القصور لعالجها وتالفيها.جوانب القوة في املش

قد تسهم الدراسة في لفت أنظار املسئولين في وزارة التربية  .2

والتعليم الفلسطينية وادارة التعليم بوكالة الغوث إلى الجوانب اإليجابية 

 للمشروع، وتطبيق برامج مماثلة له. 

مركز  قد تسهم الدراسة في تطوير مشروع املواطنة الذي ينفذه .3

إبداع املعلم مما يسهم في تنمية وتعزز قيم ومهارات وممارسات املواطنة 

 املسئولة لديهم.
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قد تسهم الدراسة في لفت أنظار مؤسسات املجتمع املدني إلى  .4

تنفيذ مشاريع مماثلة على غرار مشروع املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع 

 املعلم.

 حدود الدراسة:

وع املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع تقييم مشر الحد املوضوعي: 

املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية من وجهة نظر املعلمين 

 واملدراء بمحافظات غزة.

املدارس اإلعدادية التابعة لوكالة الغوث الدولية  الحد املؤسس ي:

 بمحافظات غزة.

دادية معلمي ومعلمات ومديري ومديرات املدارس اإلعالحد البشري: 

 بمحافظات غزة الذين شاركوا في املشروع.

 .2014-2013الفصل الدراس ي الثاني من العام الحد الزماني: 

 محافظات غزة.الحد املكاني: 

 مصطلحات الدراسة:

هواعطاء قيمة وتحديد مدى نجاح مشروع املواطنة الذي التقييم: 

كالة الغوث ينفذه مركز إبداع املعلم في املدارس اإلعدادية التابعة لو 

الدولية في تحقيق األهداف املرجوة، وكفاية وفاعلية املحتوى واليات 

 التنفيذ واجراءات التقييم واثر البرنامج.



 نظر وجهة من دوليةال الغوث بوكالة اإلعدادية املدارس في املعلم إبداع مركز ينفذه الذي املواطنة مشروع تقييم

ىمرتج رمزي  زكي. د                                                                              غزة بمحافظات واملدراء املعلمين  

 

 113                                             2015ديسمبر –العدد  الحادي عشر  –مجلة تنمية املوارد البشرية 

 
 

هي تمتع الفرد بالحقوق وممارسته الواجبات في بقعة املواطنة: 

جغرافية معينة لها حدود محددة تعرف في الوقت الراهن بالدولة 

حكم القانون، وتسودها  الديمقراطية في دولة الحديثة، والتي تستند إلى 

املواطنة التي فيها جميع املواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ال تمييز 

بينهم بسبب االختالف في الدين أوالنوع، أواللون، أوالعرق، أواملوقع 

 (249-248: 2013االجتماعي.)علي،

عبارة عن  ( أن املواطنة16: 2005ويرى العبد الكريم, والنصار)

مجموعة من املمارسات الحية التي تشمل املمارسات السياسية, 

واملدنية, والقانونية, والثقافية, والتربوية, والتي تكونت عبر الوقت 

 نتيجة للحركات االجتماعية, والسياسية, والقوى الفكرية.

(  بهنها عملية غرس وتنمية 104-103: 2003وعرفها اللقاني، والجمل)

ن املعارف والقيم واملبادئ واملثل لدى الطلبة لتساعدهم على ملجموعة م

أن يكونوا مواطنين صالحين قادرين على املشارك الفعالة والنشطة في 

كافة قضايا الوطن ومشكالته، وهي ليست مسئولية املدرسة فحسب بل 

 مسئولية كافة املؤسسات التربوية النظامية وغير النظامية.

بهنها مجموعة القيم واملبادئ واالتجاهات  (9: 1997وعرفها محمود)

 يدرك ما له من حقوق وما 
ً
التي تؤثر في شخصية الطالب، فتجعله إيجابيا
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 على التفكير السليم 
ً
عليه من واجبات في الوطن الذي يعيش فيه، وقادرا

 في املواقف املختلفة.

ويعرفها الباحث إجرائيا بهنها عملية غرس واكساب الطالب مجموعة 

 امل
ً
 صالحا

ً
عارف والقيم واملهارات والقدرات والسلوكيات ليكون مواطنا

 بإيجابية وفاعلية مع 
ً
 ما له من حقوق وما عليه من واجبات مشاركا

ً
مدركا

 على التهثير في السياسات العامة 
ً
قضايا الوطن ومشكالته، وقادرا

 .للحكومة، وهي مسئولية كافة املؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية

هومنهاج متعدد االختصاصات يستخدم وسائل مشروع املواطنة: 

تعليمية تفاعلية، واستراتيجيات تعليمية تعاونية، ويركز على تنمية مهارات 

التفكير الناقد واإلبداعي، وحل املشكالت، وصنع القرارات، ويركز التعليم 

 به على عمليات الدولة والحكومة املحلية، وعلى القضايا واملشكالت

الحقيقية للمجتمع، ويعلم املشاركين أن يراقبوا السياسة العامة، ويؤثروا 

 (3: 2009فيها.)مركز إبداع املعلم،

مؤسسة فلسطينية أهلية تربوية غير ربحية مركز إبداع املعلم: 

( من قبل مجموعة من مدرس ي ومدرسات 1995( أيار )15تهسست في )

الخاصة بهدف تطوير كفايات املدارس الحكومية ووكالة الغوث الدولية و 

كادر تعليمي في مجاالت حقوق اإلنسان والتربية املدنية، وزيادة وتحسين 

فرص وصول األطفال لتعليم نوعي يدمج معايير حقوق اإلنسان وقيم 
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التربية املدنية وفق أهداف التعليم  للجميع، وتفعيل مشاركة املجتمعات 

فزة ومعززة لحقوق اإلنسان وقيم املحلية في توفير بيئة تعليمية آمنه ومح

التربية املدنية، وتطوير حالة تضامن دولي ضاغطة لدعم حق 

الفلسطينيين في التعليم وتوثيق ومناهضة االنتهاكات اإلسرائيلية للحق في 

التعليم، وتنفذ العديد من البرامج واملشاريع لتحقيق تلك األهداف ومنها 

ة، وتمكين مجالس أولياء األمور، مشروع املواطنة، واملسائلة االجتماعي

وبرنامج الراصد التربوي، وبرنامج حملة التعليم للجميع، وبرنامج التربية 

املدنية، وبرنامج حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي، وبرنامج املسئولية 

 (2014، االجتماعية.)املوقع االلكتروني ملركز إبداع املعلم

نية من مراحل التعليم العام في هي املرحلة الثااملدارس اإلعدادية: 

مدارس وكالة الغوث الدولية، تكون بعد الصف السادس االبتدائي، 

 ومدتها ثالث سنوات، وهي قاعدة للمرحلة الثانوية.

هييي مؤسسيية دولييية تهسسييت فييي أعقيياب وكالةةة الغةةوث الدوليةةة)األنروا(: 

مية لألميم ( بموجب قرار الجمعية العا1948الصراع العربي اإلسرائيلي  عام )

 فيييييييي )302املتحيييييييدة رقيييييييم )
ً
( لغيييييييرض تقيييييييديم 1949( كيييييييانون أول عيييييييام )8( رابعيييييييا

اإلغاثة وبرامج التشغيل لالجئين الفلسطينيين، وقد بيدأت الوكالية عملياتهيا 

(، وتقيييييييدم خيييييييدمات لالجئيييييييين 1950امليدانيييييييية فيييييييي األول مييييييين مايو/أييييييييار عيييييييام )

اع غييييزة، والضييييفة الفلسييييطينيين فييييي املنيييياطق الخمييييس: األردن، ولبنييييان، وقطيييي
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الغربية بما فيهيا القيدس الشيرقية، والجمهوريية العربيية السيورية مين حييث 

 (1: 2013، موقع وكالة الغوث الدولية التعليم والصحة واإلغاثة.)

 

 

 الدراسات السابقة:

هدفت الدراسة إلى تقويم مشروع : Brady & others (2012)دراسة  .1

وتغيير  رلندا بهدف إحداث تهثير املواطنة الذي تنفذه مؤسسة فورك في اي

إيجابي في اتجاهات الشباب نحوقضايا مجتمعاتهم، والكشف عن أنما  

األنشطة والتسهيالت املتبعة في البرنامج، وتقييم نواتجه، وسبل تطويره 

من وجهة نظر القائمين عليه، واستخدم الباحثون املنهج الوصفي الكمي 

ابالت ومجموعات التركيز، وتكونت والكيفي، وكانت أدوات الدراسة املق

 عن املشروع، وتوصلت الدراسة إلى 16عينة الدراسة من )
ً
 واداريا

ً
( موظفا

أن هناك مبررات قوية لتعزيز املواطنة النشطة للشباب عبر الجهود 

املنظمة للمؤسسات املجتمعية، وان املشروع الذي تنفذه مؤسسة فورك 

بحث احتياجات مجتمعاتهم، وان من أكبر مشاريع تنمية الشباب كونه ي

املشاريع التي نفذت زادت من املشاركة املدنية للشباب، وان الشباب 

 مع قضايا 
ً
الذين شاركوا في مشروعات املؤسسة كانوا أكثر تفاعال

مجتمعاتهم من أولئك الذين لم يشاركوا، وان املشاركين في املشاريع 
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حديات، وزادت من مهارات أشاروا إلى أنها إيجابية وممتعة ومليئة بالت

تواصلهم  مع أقرانهم، واكسبتهم الثقة بالنفس ومخاطبة املسئولين دون 

خوف أوخجل، وزادت وعيهم بالحاجات املجتمعية، وعززت العمل 

 الفريقي، وقوت الترابط املجتمعي. 

هدفت الدراسة التعرف إلى  :Abdulraheem & others(2011)دراسة  .2

بية للمواطنة على محواألمية املدنية لطالب املدارس أثر مكونات برنامج التر 

األساسية العليا في ايلورين متروبوليس بنيجيريا والذي نظم في العطلة 

الصيفية، واستخدم الباحثون املنهج شبه التجريبي، وكانت أداة الدراسة 

، و)67االختبار، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبة، وتعرض 46( طالبا

لبرنامج مدنه أربعة أسابيع، واظهرت نتائج الدراسة أن برنامج املشاركون 

تربية املواطنة ساهم بشكل كبير في محواألمية املدنية لدى الطلبة، 

واكدت الدراسة أن تربية املواطنة يجب أنة تعلم بطرق تؤدي إلى إيجاد 

 مواطنين فاعلين في املجتمع.

 عن الكشف الدراسة (: هدفت2011)دراسة الرشدان, والقاعود .3

 مفاهيم واملدنية لتنمية الوطنية التربية في مقترح تعليمي برنامج فاعلية

 قائمة إعداد تم ذلك ولتحقيق األطفال، رياض أطفال لدى املواطنة

 واملدنية الوطنية التربية في مقترح تعليمي برنامج املواطنة وبناء بمفاهيم

 على قائم تحصيلي راختبا تحديدها واعداد تم التي املفاهيم على بناء
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 باستخدام قائمة األداء على يمعتمد تشخيص وملونواختبار الصور 

  (22)من الدراسة عينة الشطب، وتكونت
ً
 هم اختيار وطفلة تم طفال

 مستوى  في ضعف وجود النتائج واظهرت العشوائية البسيطة، بالطريقة

 التطبيق على كافة بمجاالتها ملفاهيم املواطنة األطفال رياض أطفال معرفة

 مفاهيم في تنمية إحصائية داللة ذات فروق ووجود لالختبارين القبلي

 ذلك ويعزى  البعدي التطبيق لصالح األطفال رياض أطفال لدى املواطنة

 .املقترح التعليمي فاعلية البرنامج إلى

هدفت الدراسة التعرف إلى كيفية Kerr& others(2009 :)دراسة  .4

طنة بفعالية، والتعرف إلى أنواع هذا التقييم، تقييم الطلبة في تربية املوا

وتسليط الضوء على املمارسات واالستراتيجيات الفعالة لتقييم تعلم 

الطلبة في مجال التربية للمواطنة في ثمان بلدان أوربية، واستخدم 

( من 19الباحثون املنهج الوصفي، وكانت أداة الدراسة املقابلة مع )

، 16لك البلدان، ومتابعة تقويم )االستشاريين والخبراء في ت
ً
( طالبا

واستخدمت مراسالت البريد االلكتروني وتبادل الوثائق والبحث على 

شبكة االنترنت لجمع البيانات،  وقد أكدت الدراسة على أهمية التقييم 

في تربية املواطنة وضرورياته، وانه يمكن تقييم الطلبة إذا كانت هناك 

وبينت أن أهم النقا  التي يجب  ملواطنة،إستراتيجية واضحة لتربية ا

التركيز عليها في تقييم تربية املواطنة هي: العمر واملرحلة التعليمية، أهداف 
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قوم، 
ُ
التقييم، عناصر تقييم املواطنة، السياقات واملواقع التي يجب أن ت

أشكال التقييم، الجهات الفاعلة في التقييم، فعالية إجراءات التقييم، 

ءات التقييم، واالعتراف واالحتفال بإنجازات الطالب، وبينت كفاءة إجرا

الدراسة أن تقييم تربية املواطنة ال يجب أن يرتكز على البعد املعرفي 

فقط بل يجب أن يتجاوزها إلى البعد النشط)املهارات والسلوكيات، 

 )القيم واملوقف(.)والبعد العاطفي

ى فعالية برنامج هدفت الدراسة التعرف إل (:2008دراسة عاشور ) .5

مقترح لتعزيز املواطنة لدى أطفال مرحلة الروضة في اململكة العربية 

التاريخي(، -الديني-السعودية في األبعاد الثالثة )االجتماعي واألخالقي

واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجريبي، وكانت أداة الدراسة االختبار، 

 وطفلة، وتوصلت ال41وتكونت عينة من )
ً
دراسة إلى وجود فروق في ( طفال

االختبار البعدي لصالح املجموعة التجريبية مما يعني وجود أثر إيجابي 

 للبرنامج على تعزيز املواطنة.

هدفت الدراسة إلى تقويم مشروع  Curve & Others (2005:)دراسة  .6

( في ثالث مدارس ابتدائية 5-3املواطنة من خالل الفن للطلبة من الصف )

ي ديد لتطوير مهارات القراءة والكتابة البصرية، وتنمية في مقاطعة ميام

ر على شخصية الطفل واحداث  مهارات التفكير الناقد من أجل التهثي

فذ بدعم من وزارة 
ُ
التنمية االجتماعية وبالتالي تحسين التحصيل، والذي ن
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( غير الربحية، وكانت VUEالتربية والتعليم األمريكية بالتعاون مع مؤسسة)

الدراسة االستبيانات والزيارات امليدانية واملقابالت مع املعلمين  أدوات

والهيئات اإلدارية في املدارس، وتوصلت الدراسة إلى أن الطلبة الذين 

شاركوا في البرنامج حققوا نتائج نموعالية وذات مغزى في مجال محواألمية 

ناك البصرية أكثر من نظائرهم الذين لم يشاركوا في املشروع، وكان ه

عالقة قوية بين محواألمية البصرية وتحسين التحصيل العلمي للطالب، 

وادى املشروع إلى تنمية مهارات التفكير الناقد، وعزز مهارات املواطنة 

الصالحة، والتعاون، واالحترام، والثقة بالنفس، واحترام الذات، والتسامح 

ر املعلمون إلى مع وجهات نظر اآلخرين، وفهم أقوى للمجتمع وثقافته، واشا

صعوبات واجهتهم في تنفيذ البرنامج مثل قلة الوقت كان أكبر تحدي في 

تنفيذ املشروع، وتباعد وتسلسل الدروس، وزيادة الضغط على املدرسين 

 لتحسين أداء الطلبة.

(: هدفت الدراسة الكشف عن تهثير 2005)Iyamu& Judeدراسة  .7

ي املدني لدى الشباب النيجيري برامج تعليم تربية املواطنة على تنمية الوع

خالل العطلة الصيفية، واستخدام الباحثان املنهج الوصفي، إضافة إلى 

املنهج التجريبي، وقام الباحثان بإعداد برنامج للكشف عن أثره في تنمية 

املواطنة لدى الطلبة، ويدور البرنامج حول املسئولية املدنية، التسامح، 

صبر، اإلخالص، العمل الجاد، الوالء، األمانة، الطاعة، النظام، ال
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الوطنية، التعاطف، العدل، االحترام، الحشمة، وتكونت عينة الدراسة 

 أعمارهم ما بين) 100من )
ً
(سنة، وقام بتطبيق اختبار قبلي  16-11( طالبا

للوقوف على مستواهم، وقد توصلت الدراسة إلى أن القيم االجتماعية 

ى تربية املواطنة من خالل برامج التعليم التي واملدنية لها تهثير إيجابي عل

نظمت خالل العطلة، وان تحسين الوعي املدني للطالب يمكن أن يعزى 

إلى حد ما إلى الدورة التعليمية، واألنشطة التي تعرضوا لها، وانه يمكن 

تعزيز املواطنة من خالل تشجيع املنظمات الطوعية، والهيئات الدينية، 

ط وتنظيم برامج لتنمية املواطنة خالل العطالت واملهنيين على تخطي

املدرسية، وان اإلعداد الجيد للبرامج، وتقديم التسهيالت، واإلمكانيات، 

والتقييم املستمر لها يسهم في نجاحها، واكدت ضرورة تتبنى وتشجيع 

السلطات الحكومية برامج التربية املدنية من أجل نجاحها في تحقيق 

 أهدافها.

(: هدفت الدراسة إلى تقويم مشاريع تنمية 2004) Nelsonدراسة  .8

املواطنة في بريطانيا من حيث مدى التقدم في تنفيذها، والتعرف إلى 

الشرو  الالزمة لنجاحها لدى طلبة ما بعد السادسة عشر، والتعرف إلى 

أكثر أشكال املواطنة فعالية، واستندت الدراسة في منهجيتها على إجراء 

من االستشاريين، وطاقم العمليات في املنظمات،  (228املقابالت مع)

في البرامج، والشباب، والشركاء   ومنسقيها ومديريها وطواقم التسهيالت
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الخارجيين املعنيين، وتوصلت الدراسة إلى نجاح املشاريع يتوقف على 

دعم اإلدارة العليا، والتنظيم الجيد، والتمويل الكافي لإلدارة املحلية، 

طوير برامج تربية املواطنة وطرقها واساليبها، والوقت الكافي واملرونة في ت

للموظفين لتطوير أهداف وغايات التدريس واستراتيجيات التعلم وطرق 

التقييم والنتائج املرجوة، واملوظفين املخلصين واملتحمسين، ومشاركة 

 تلك التي اعتمدت 
ً
الشباب في اتخاذ القرارات، وان أكثر املشاريع نجاحا

التعلم التجريبي والقائمة على املشروع بناء على احتياجات وخبرات على 

الشباب، والتركيز على األحداث الجارية على املستوى املحلي والوطني، 

والتركيز على مشاركة الشباب أكثر من تدريس املعارف واملهارات، وربطهم 

باملجتمع من خالل الزيارات للمواقع واملؤسسات والشخصيات، واكدت 

لدراسة على أهمية الشراكة بين املدرسة واملجتمع املحلي، وتوفيرها ا

للبيانات األساسية ملقدمي برامج املواطنة، وتطوير موظفي املشاريع 

 وتدريبهم.

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع برنامج (: 2004دراسة نعمة هللا ) .9

لوان في التربية الوطنية لطالب الجامعات املصرية بمعهد إعداد القادة بح

 ضوء املعايير العاملية، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي،

وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانتين، وتكونت عينة الدراسة من 

 وطالبة، وبلغ عدد املشرفين من أساتذة الجامعة وموظفي 100)
ً
( طالبا
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، وتوصلت الدراسة إلى توافر املعايي26رعاية الشباب )
ً
ر العاملية في ( مشرفا

برنامج التربية الوطنية بمعهد إعداد القادة بحلوان في ضوء املعيار بنسبة 

%(، واتفاق آراء الطالب ومشرفيهم مع نتائج املعيار حول تقويم 92.21)

البرنامج، ووجود فروق دالة بين آراء الطالب واملشرفين حول البرنامج 

في البرنامج كالخلط لصالح املشرفين، وتبين وجود بعض أوجه الضعف 

بين أهداف البرنامج واملعهد، وعدم استخدام أساليب تقويم قبلية قبل 

البدء في البرنامج، عدم كفاية الوقت املخصص للبرنامج، وممارسة نوع 

 من التسلط من قبل املشرفين على الطالب.

(: هدفت الدراسة إلى تحديد مبادئ لتقييم 2002) Kerrدراسة  .10

لمواطنة في املدارس، ومكانة التقييم في تربية املواطنة، مشاريع التربية ل

واملشاركين في التقييم، واليات توثيق التقييم،  واستخدم الباحث املنهج 

الوصفي وذلك بالرجوع لألدب التربوي واملعايير الوطنية لتقييم برامج 

املواطنة في انجلترا، واشارت نتائج الدراسة إلى عدد من مبادئ التقييم 

تي يجب مراعاتها وابرزها: التخطيط منذ البداية، واشراك التالميذ في ال

مناقشة األهداف التعليمية والنتائج املرجوة، وان يكون الطلبة نشطين 

ومشاركين، وقياس املعرفة والفهم واملهارات واملواقف والقيم والتصرفات 

والقدرات واإلجراءات، وتوفير فرص أمام الطلبة لجمع األدلة من 

إنجازاتهم، واملرونة التي اتبعتها املدارس لتطوير تعليم التربية للمواطنة، 
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ومهارات االستقصاء واالتصال واملشاركة الفعالة، وتحسين مستوى 

التعليم والتحصيل العلمي، ومشاركة الطلبة في صنع القرار، واألنشطة 

ع املتبعة كتقديم محاضرة أوعرض تقديمي، أوالتقاء ممثلين عن املجتم

املحلي لعالج قضية أومشكلة ملحة، وتصميم موقع على شبكة االنترنت، 

وانتاج مذكرات، وادلة، ومسابقات، ولوحة إعالنات لشرح املشكلة، 

وكتابة رسائل إلى أعضاء املجالس املحلية أواعضاء البرملان، ومقاالت في 

الصحافة املدرسية أواملحلية، وزيارات كجزء من مشروع املواطنة، 

ساهمة في مناقشات داخل الصفوف حول قضايا الساعة واملشاكل وامل

واألحداث التي اختارها الطلبة، واألساليب مثل لعب األدوار أواملحاكاة، 

واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ونوعية القضايا البحثية 

 سياسية، اجتماعية، أخالقية وروحية.

الدراسة إلى تقويم برنامج هدفت : Blozis & others(2002)دراسة  .11

تنمية املواطنة الوعي الثقافي، والشخصية اإليجابية، ووضع مقترحات 

لتنمية املواطنة، وتكون مجتمع الدراسة من طلبة املدارس املتوسطة 

، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك Illinois) والثانوية في شميال والييية )

بة في خدمة املجتمع، ضعف في الوعي الوطني، وفي مشاركة الطل

ومسئوليات املواطنة، واكدت الدراسة الحاجة إلى تنمية كفاية التنوع 

الثقافي، واقترحت الدراسة لتنمية مهارات بناء املواطنة لدى الطلبة ثالث 



 نظر وجهة من دوليةال الغوث بوكالة اإلعدادية املدارس في املعلم إبداع مركز ينفذه الذي املواطنة مشروع تقييم

ىمرتج رمزي  زكي. د                                                                              غزة بمحافظات واملدراء املعلمين  

 

 125                                             2015ديسمبر –العدد  الحادي عشر  –مجلة تنمية املوارد البشرية 

 
 

مداخل وهي خدمة التعلم، والنموالشخص ي، وكفايات التنوع الثقافي، 

طلبة في خدمة املجتمع، وادت املقترحات السابقة إلى زيادة مشاركة ال

واألنشطة املدرسية، وزيادة في فهم دورهم ومسئولياتهم كمواطنين، 

 وتنمية الشعور نحوالتنوع الثقافي.

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر Morgan & streb (2001 :)دراسة  .12

مشروع خدمة املجتمع على تعزيز مفهوم الذات، واملشاركة السياسية، 

واستخدم الباحثان املنهج املسحي، وكانت أداة واالتجاه نحواآلخرين، 

 من طالب 200الدراسة االستبيان، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

( مدارس مختلفة، وتوصلت الدراسة إلى أن الطلبة 10املدارس الثانوية في )

املشاركين في مشاريع خدمة املجتمع كان لهم صوت عالي، وتحسن لديهم 

 تجاه مفهوم الذات، والرغب
ً
ة في املشاركة السياسية، وكانوا أكثر تسامحا

الجماعات األخرى، واكدت الدراسة على أهمية مشاركة الطلبة في 

التخطيط للمشروع، واملشاركة في اتخاذ القرارات الهامة، وكشفت 

الدراسة أن برامج خدمة املجتمع تعمل على بناء املواطنة املسئولة 

 ة لدى الطلبة.والفعالة، وتنمي القيم املدني

 التعقيب على الدراسات السابقة:

  أكدت الدراسات السابقة على أهمية التربية للمواطنة في تعزيز

القيم املدنية وبناء شخصيات الطلبة، واهمية تقويم برامجها ومشاريعها 
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Abdulraheem & others(2011 ،)(، و2012) Brady & othersكدراسة 

Iyamu& Jude(2005 ،)Nelson (2004 ،)سة (، درا2011والرشدان، والقاعود)

 Blozis & others(2002 ،)Kerr (2002 .)(، و2004ونعمة هللا)

  استخدمت غالبية الدراسات املنهج الوصفي، واستخدم بعضها

 املنهج املسحي، والبعض اآلخر املنهج شبه التجريبي.

 تباينت أدوات الدراسات ما بين االستبانة، واملقابلة، واملجموعات 

 البؤرية، واالختبارات كهدوات لجمع البيانات.

  استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء أداة

 الدراسة، وتفسير النتائج، ووسعت من فهم وادراك الباحث للموضوع.

  ،اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في موضوعها

تناولتها، والبيئات التي طبقت واختلفت عنها في متغيراتها واملحاور التي 

فيها، والخصوصية التي تميز البناء السياس ي واالجتماعي للشعب 

الفلسطيني كونه في مرحلة تحرر وطني، ويالحظ أيضا عدم وجود أية 

دراسة تناولت تقييم مشاريع املواطنة في فلسطين، وذلك في حدود علم 

 الباحث بحكم تواصله مع الجهة املنفذة للمشروع.

 لطريقة واإلجراءاتا

استخدم الباحث املنهج الوصفي ملالءمته  أوال: منهج الدراسة:

 ملوضوع واهداف الدراسة.
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: مجتمةةةةة الدراسةةةةة:
ج
تكييييون مجتمييييع الدراسيييية ميييين معلمييييي ومعلمييييات  ثانيةةةةا

ومديري ومدراء املدارس اإلعدادية بوكالية الغيوث الدوليية بمحافظيات غيزة، 

 الذي ينفذه مركز إبداع املعلم.والذين شاركوا في مشروع املواطنة 

: عينةةةةة الدراسةةةةة:
ج
عينيييية الدراسيييية بطريقيييية قصييييدية ميييين  مَّ اختيييييار تييييثالثةةةةا

معلميي ومعلمييات ومييديري ومييدراء املييدارس اإلعدادييية بوكاليية الغييوث الدولييية 

بمحافظييييات غييييزة، والييييذين شيييياركوا فييييي مشييييروع املواطنيييية الييييذي ينفييييذه مركييييز 

ينييييييية الدراسييييييية تبعيييييييا للمتغيييييييييرات إبيييييييداع املعليييييييم، والجيييييييدول التيييييييالي يوضييييييييح ع

 املستقلة.

 يوضح عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة (1جدول رقم )

 النوع

 

 املجموع أنثى ذكر

35 33 68 

 68 معلم مدير الكلية

34 34 

: أداة الدراسةةةة:
ج
بعيييد اإلطيييالع عليييى األدب التربيييوي، واسيييتطالع رأي  رابعةةةا

لشخصييييييية ذات الطييييييابع غييييييير عينيييييية ميييييين املختصييييييين عيييييين طريييييييق املقييييييابالت ا

الرسيييييمي؛ قيييييام الباحيييييث بإعيييييداد اسييييييتبيان لتقيييييييم مشيييييروع املواطنييييية الييييييذي 

ينفييييذه مركييييز إبييييداع املعلييييم فييييي املييييدارس اإلعدادييييية بوكاليييية الغييييوث الدولييييية، 

وهييييييييومن إعييييييييداد الباحييييييييث ميييييييين حيييييييييث خطييييييييوات إعييييييييداده وهدفييييييييه وغرضييييييييه 

 واجراءاته التي قام بها لتقنينه والتهكد من ثباته وصدقه.
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تكييييون االسييييتبيان ميييين مجموعيييية ميييين البنييييود موزعيييية تكةةةةوين االسةةةةتبيان: 

( فقييييرة، 14( أبعيييياد األول: املتعلييييق ب: أهييييداف املشييييروع وتكييييون ميييين )5علييييى )

( فقييييييرة والثالييييييث: اآلليييييييات التييييييي 16والثيييييياني: محتييييييوى املشييييييروع وتكييييييون ميييييين )

( فقييييييييرة، والرابييييييييع: أدوات تقييييييييييم 22اتبعييييييييت لتنفيييييييييذ املشييييييييروع وتكييييييييون ميييييييين )

( فقيييرة، والخيييامس: أثييير املشيييروع عليييى تعزييييز القييييم 22ع وتكيييون مييين )املشيييرو 

 ( فقرة.27املدنية لدى الطلبة وتكون من )

تييم تصييحيح االسييتبيان علييى نمييط مقييياس ليكييرت،  تصةةحيا االسةةتبيان:

 خميييييس درجيييييات
ً
كبييييييرة أربيييييع  –وهوينيييييدرج إليييييى خميييييس فئيييييات هيييييي: كبييييييرة جيييييدا

 درجييية ضيييع –ضيييعيفة درجتيييان –متوسيييطة ثيييالث درجيييات –درجيييات
ً
يفة جيييدا

 واحدة.

ويقصيييييد بصيييييدق االسيييييتبيان قدرتيييييه عليييييى قيييييياس ميييييا صةةةةةدت االسةةةةةتبيان: 

 وضع لقياسه، وقد تهكد الباحث من صدق االستبيان بالطرق اآلتية.

تييم التهكييد ميين صييدق االسييتبيان عيين طريييق عرضييه صةةدت املحكمةةين: -أ

علييييى مجموعييييية مييييين املحكميييييين مييييين أسييييياتذة الجامعيييييات الفلسيييييطينية إلبيييييداء 

م ومالحظييييياتهم ومقترحييييياتهم علييييييه مييييين حييييييث صيييييياغته اللغويييييية وميييييدى آرائهييييي

انتميييياء فقراتييييه للمجيييياالت، ووضييييوحها، والتعييييديل املناسييييب، واييييية مالحظييييات 

أخيييييرى يرونهيييييا ضيييييرورية، وقيييييد اجميييييع غيييييالبيتهم عليييييى أن الفقيييييرات تنتميييييي إليييييى 
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( أبعييييياد، واصيييييبح 5أبعادهيييييا بصيييييورة جييييييدة، وبهيييييذا اسيييييتقر االسيييييتبيان عليييييى )

 من)
ً
 ( فقرة.101مكونا

ويقصييييد بصييييدق االتسيييياق الييييداخلي قييييوة صةةةةدت االتسةةةةات الةةةةداخلي: -ب

ارتبا  كل فقيرة مين فقيرات البعيد بالدرجية الكليية للبعيد؛ حييث تيم تطبييق 

 20االسييييتبيان علييييى عينيييية اسييييتطالعية مكونيييية ميييين )
ً
 ومعلميييية ومييييديرا

ً
( معلمييييا

عياد ومديرة، وتمَّ حسياب معاميل ارتبيا  بيرسيون بيين درجيات كيل بعيد مين أب

االسييييتبيان والدرجيييية الكلييييية لالسييييتبيان وكييييذلك تييييمَّ حسيييياب معامييييل ارتبييييا  

بيرسيييون بيييين كيييل فقيييرة مييين فقيييرات االسيييتبيان والدرجييية الكليييية للبعيييد اليييذي 

(، وقيييييد تراوحيييييت SPSSينتميييييي إلييييييه، وذليييييك باسيييييتخدام البرنيييييامج اإلحصيييييائي )

دالييية ( وكانيييت جمييييع فقيييرات االسيييتبيان 887( و)429معيييامالت االرتبيييا  بيييين )

 عند مستوى داللية )
ً
( وهيذا يؤكيد أن االسيتبيان يتمتيع بدرجية 0.01إحصائيا

 عالية من الثبات واالتساق الداخلي.

ويقصد بثبات االستبيان أن يعطي النتائج نفسها إذا ثبات االستبيان: 

أعيد تطبيقه مرة ثانية، ولقد قام الباحث بحساب معامل الثبات 

 بطريقتين:

تيييم اسيييتخدام :  Split-Half Coefficientفيطريقةةةة التجزئةةةة النصةةة -1

درجيييييات العينيييييية االسيييييتطالعية لحسيييييياب ثبييييييات االسيييييتبيان بطريقيييييية التجزئيييييية 

النصييييييفية حيييييييث احتسييييييبت درجيييييية النصييييييف األول لكييييييل عامييييييل ميييييين عوامييييييل 
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االسيييييتبيان وكيييييذلك درجييييية النصيييييف الثييييياني مييييين اليييييدرجات، وذليييييك بحسييييياب 

باسييتخدام معادليية  معامييل االرتبييا  بييين النصييفين، ثييم جييرى تعييديل الطييول 

( وبعييد 0.885فوجييد أنييه )  (Spearman-Brown Coefficient)سييبيرمان بييروان

تصييحيح معامييل االرتبييا  بمعادليية سييبيرمان بييروان، وقييد بلييغ معامييل الثبييات 

(، وهومعامييييل ثبييييات عييييال يؤكييييد ثبييييات االسييييتبيان؛ ممييييا طميييي ن 0.938حييييوالي )

 الباحث من استبيان الدراسة.

اسيييييتخدم الباحيييييث طريقييييية أخيييييرى مييييين طيييييرق  خ:طريقةةةةةة ألفةةةةةا كرونبةةةةةا-2

حسيياب الثبييات وهييي طريقيية ألفييا كرونبيياا لالتسيياق الييداخلي، وذلييك إليجيياد 

( وهومعامييل عييال 0.96)معامييل ثبييات االسييتبيان، وكييان معامييل ألفييا كرونبيياا

يدل على ثبات االسيتبيان، وفيي ضيوء ميا سيبق نجيد أن الصيدق والثبيات قيد 

لباحييث إليييى تطبييييق االسييتبيان عليييى عينييية تحققييا بدرجييية عالييية؛ مميييا طمييي ن ا

 الدراسة.

 تفسيرها نتائج الدراسة و

ما مدى مالئمة  ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على :  .1

أهداف مشروع املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع املعلم في املدارس 

اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية من وجهة نظر املعلمين واملدراء 

؟ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث بحساب  ةبمحافظات غز 
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املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والنسب املئوية، والجدول 

 التالي يوضح ذلك:

(املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان 2الجدول )

 "النسبية والترتيب لكل فقرة من فقرات البعد األول" أهداف املشروع 

املتوسط  أهداف املشروع الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

 الترتيب

 12 75.00 0.69 3.75 أهداف املشروع واضحة للطلبة  .1

 11 75.59 0.74 3.78 أهداف املشروع تنمي معارف الطلبة بالسلطات الثالث  .2

 8 80.59 0.75 4.03 أهداف املشروع تعزز مهارات التفكير الناقد واإلبداعي  .3

 2 85.29 0.68 4.26 أهداف املشروع تنمي مهارات التواصل االجتماعي الفعال  .4

 9 79.41 0.79 3.97 أهداف املشروع تعزز املمارسة الديمقراطية  .5

أهداف املشروع تشجة الطلبة على ممارسة الحقوت األساسية   .6

 10 76.18 0.65 3.81 بمسئولية 

 7 80.88 0.90 4.04 املسئولية لدى الطلبةأهداف املشروع تنمي قيم   .7

 1 87.06 0.61 4.35 أهداف املشروع تنمي قيم العمل الجماعي والفريقي  .8

 5 83.24 0.74 4.16 أهداف املشروع تنمي مهارات البحث العلمي للمشكالت املجتمعية  .9

أهداف املشروع تعزز قدرات الطلبة على اقتراح حلول للمشكالت   .10

 4 84.12 0.72 4.21 املجتمعية

أهداف املشروع تعرف الطلبة بكيفية مراقبة العملية السياسية   .11

 14 65.88 0.81 3.29 داخل املجتمة

أهداف املشروع تعرف الطلبة كيفية التأثير على عمل الحكومة   .12

 13 66.76 0.78 3.34 واملؤسسات املجتمعية

 3 84.71 0.69 4.24 أهداف املشروع تعزز قيم العمل التطوعي لدى الطلبة  .13

أهداف املشروع تعرف الطلبة بكيفية عمل املواطن الفاعل في   .14

 6 81.47 0.67 4.07 مجتمعه

  79.01 0.07 3.95 الدرجة الكلية

 يتضح من الجدول السابق أن أعلى الفقرات رتبة:
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" أهداف املشروع تنمي قيم العمل ( والتي تنص على 8الفقرة رقم )

( ويعزوالباحث ذلك إلى 87.06نسبي وقدره ) بوزن الجماعي والفريقي "

إدراك املعلمين واملدراء والقائمين على املشروع أهمية تنمية قيم العمل 

الجماعي والفريقي لدى الطلبة باعتباره فرصة لتطوير قدرات الفرد، 

واكسابه املهارات والخبرات، وتشعره باألمن وتشبع حاجاته إلى االنتماء 

أن له أهمية في تعزيز الوحدة الوطنية والتآخي بين  والتقدير والحب، كما

الطلبة خاصة في ظل الظروف السياسية واالجتماعية التي عاشها الشعب 

(، والتي أدت إلى حدوث شرا في البناء 2007الفلسطيني بعد أحداث يونيو)

االجتماعي، ولم تزل أثاره حتى اللحظة في عدم تحقق الوحدة الوطنية بين 

وقد يعزى إلى تمثل عينة الدراسة لقيم العمل الجماعي  شطري الوطن،

وحرصها على عليه، فقد جاء في الحديث الشريف " يد هللا مع الجماعة"، 

ِم وقوله تعالى " 
ْ
ث ِ

ْ
ى اإل

َ
وا َعل

ُ
َعاَون

َ
 ت

َ
ْقَوى َوال ِ والتَّ

ِبر 
ْ
ى ال

َ
وا َعل

ُ
َعاَون

َ
َوت

 (.2")املائدة :والُعْدواِن 

أهداف املشروع تنمي مهارات على " ( والتي تنص 4الفقرة رقم )

( ويعزوالباحث 85.29" بوزن نسبي وقدره ) التواصل االجتماعي الفعال

ذلك إلى إدراك عينة الدراسة أهمية مهارات التواصل االجتماعي في بناء 

الشخصية االجتماعية للطالب، واكسابه أساليب التعامل، والتفاهم مع 

، وهي وسيلة لتحقيق التوافق الناس والتعاون معهم وحل املشكالت
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والتكيف االجتماعي، ومساعدة الطلبة على تبادل املشاعر مع اآلخرين، 

كما أن فيها فرصة النخرا  الطلبة في سلوكيات مشجعة على التعلم 

بالود والحب والحرية، وتطوير األحكام األخالقية والقيم االجتماعية 

 وتدعيم الحاجات الوجدانية.

أهداف املشروع تعزز قيم العمل والتي تنص على "  (13الفقرة رقم )

( ويعزوالباحث ذلك إلى 84.71" بوزن نسبي وقدره ) التطوعي لدى الطلبة

املواطنة ترمي ضمن أهدافها الرئيسة إلى تعزيز قيم العمل التطوعي 

باعتباره ركيزة من ركائز املجتمع املدني وقيمه، وهواسمى الغايات 

 لها، وهويشمل كل ميادين الحياة، وهواإلنسانية التي ال تنت
ً
 ظر مقابال

وسيلة لتهذيب الشخصية، كما أن العمل التطوعي قيمة حث عليها 

اإلسالم وفيه جزاء أخروي وعده هللا سبحانه وتعالى  لفاعليه، قال تعالى" 

ُه" 
َ
ْيٌر ل

َ
ُهوخ

َ
ْيًرا ف

َ
َع خ وَّ

َ
ط

َ
َمْن ت

َ
(،ويسهم في جعل املجتمع أكثر 184)البقرة:ف

 اسكا وتضمانا.تم

 وان أدنى الفقرات:

أهداف املشروع تعرف الطلبة ( والتي تنص على " 11الفقرة رقم )

" بوزن نسبي وقدره  بكيفية مراقبة العملية السياسية داخل املجتمة

" أهداف املشروع تعرف ( والتي تنص على 12( والفقرة رقم )65.88)

" بوزن ات املجتمعية الطلبة كيفية التأثير على عمل الحكومة واملؤسس
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( ويعزوالباحث ذلك إلى تعطل الحياة السياسية داخل 66.76نسبي وقدره )

املجتمع الفلسطيني، وعدم فعالية املجلس التشريعي، وعدم إجراء 

انتخابات رئاسية وتشريعية، واستمرار حالة االنقسام الفلسطيني بين 

أفراد العينة  مكونات النسيج الوطني الفلسطيني، وقد يعزى إلى عزوف

عن السياسة والسياسيين لتغليبهم املصالح الحزبية الضيقة على 

 املصلحة العامة.

"  أهداف املشروع واضحة للطلبة( والتي تنص على " 1الفقرة رقم )

( ويعزوالباحث ذلك إلى قصر مدة املشروع، 75.00بوزن نسبي وقدره )

إال أنها حصلت  وحداثته، وبرغم حصول هذه الفقرة على مرتبة متهخرة

على وزن نسبي كبير مما يدل على حجم الجهد املبذول من املعلمين 

والقائمين على املشروع في مركز إبداع املعلم، والذين حرصوا على توضيح  

أهداف املشروع للمنفذين املعلمين ومدراء املدارس، والفئة املستهدفة من 

 شروع في كل عام دراس ي.طلبة املدارس، وهواجراء يتم في بداية تنفيذ امل

ويالحظ بشكل عام أن أهداف املشروع كانت مالئمة بشكل كبير  

من وجهة نظر املعلمين واملدراء حيث حصل بعد األهداف على درجة كلية 

جيدة مما يدلل على أن أهداف املشروع (، وهي نسبة 79.01وقدرها )

واطنة واضحة ومالئمة وشاملة وتحقق ما وضعت له من تنمية لقيم امل

 Bradyومسئولياتها وممارساتها وسلوكياتها. وتتفق هذه النتائج مع دراسة 
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& others (2012و)Abdulraheem (2011،) ( 2008وعاشور ،)Curve & Others 

 (. 2004(، ونعمة هللا )2004) Nelson(، و2005)

ما مدى مالئمة  ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على : .2

اطنة الذي ينفذه مركز إبداع املعلم في املدارس محتوى مشروع املو 

اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية من وجهة نظر املعلمين واملدراء 

الباحث بحساب  التساؤل قامولإلجابة عن هذا بمحافظات غزة ؟ 

املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والنسب املئوية، والجدول 

  التالي يوضح ذلك:

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان  (3الجدول )

 النسبية والترتيب لكل فقرة من فقرات البعد الثاني" محتوى املشروع" 

املتوسط  محتوى املشروع الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

 الترتيب

 3 77.91 0.74 3.90 ارتبط املحتوى بمقررات التربية املدنية  .1

 11 69.85 1.03 3.49 ط املحتوى بمقررات التربية الوطنيةارتب  .2

 1 80.90 0.63 4.04 عزز املحتوى مهارات القيادة واإلدارة  .3

 13 68.66 0.83 3.43 ركز املحتوى على مشاركة الطلبة في مسألة الحكومة  .4

 10 71.34 0.80 3.57 وثق املحتوى العالقة بين الطلبة واملؤسسات الحكومية  .5

 16 58.21 0.97 2.91 ملحتوى بمعالجة القضايا السياسيةاهتم ا  .6

 5 77.31 0.83 3.87 اهتم املحتوى بمعالجة القضايا االجتماعية  .7

 14 66.87 0.92 3.34 اهتم املحتوى بمعالجة القضايا االقتصادية  .8

 6 75.22 0.98 3.76 اهتم املحتوى بمعالجة القضايا البيئية  .9

 7 73.73 0.83 3.69 ايا الصحيةاهتم املحتوى بمعالجة القض  .10

 9 72.24 0.85 3.61 اهتم املحتوى بمعالجة القضايا التعليمية  .11

 15 62.39 0.89 3.12 اهتم املحتوى بمعالجة القضايا القانونية  .12

 8 72.84 0.94 3.64 اهتم املحتوى بمعالجة قضايا الحقوت األساسية لألفراد  .13



 نظر وجهة من دوليةال الغوث بوكالة اإلعدادية املدارس في املعلم إبداع مركز ينفذه الذي املواطنة مشروع تقييم

ىمرتج رمزي  زكي. د                                                                              غزة بمحافظات واملدراء املعلمين  

 

 136                                             2015ديسمبر –العدد  الحادي عشر  –مجلة تنمية املوارد البشرية 

 
 

 12 68.96 0.80 3.45 لبي املحتوى حاجات الطلبة الشخصية  .14

 4 77.61 0.76 3.88 نمي املحتوى مهارات التفكير العلمي  .15

 2 79.70 0.76 3.99 نمي املحتوى طرح بدائل للمشكلة  .16

  72.11 0.10 3.61 الدرجة الكلية 

 يتضح من الجدول السابق أن أعلى الفقرات رتبة:

 عزز املحتوى مهارات القيادة( والتي تنص على " 3الفقرة رقم )

( ويعزوالباحث ذلك إلى إدراك أفراد 80.90" بوزن نسبي وقدره ) واإلدارة

عينة الدراسة والقائمين على املشروع أهمية تنمية مهارات القيادة ملا لها 

من دور في تعويد الطلبة على تحمل املسئولية، واالعتماد على النفس، 

القوانين، وتعزيز وااللتزام باللوائح املدرسية، وغرس قيمة النظام واحترام 

القيم الديمقراطية، إذ يقوم املعلمون بتقسيم الطلبة إلى مجموعات 

ويوكلون إلى كل مجموعة تنفيذ مجموعة من املهام، وهذا يعزز مهارات 

 القيادة لدى الطلبة.

 " نمي املحتوى طرح بدائل للمشكلة( والتي تنص على 16الفقرة رقم )

لباحث ذلك إلى أن املعلمين والطلبة ( ويعزوا79.70" بوزن نسبي وقدره )

عندما يختارون املشكلة فإنهم يبدءون في جمع املعلومات عنها، والرجوع 

إلى القوانين والتشريعات لفحص السياسة العامة تجاه املشكلة، ومن ثم 

يقومون بطرح البدائل املناسبة لحل املشكلة في ضوء اإلمكانيات املتاحة 

 يجاد حلول لتلك املشكلة.مستخدمين العصف الذهني إل 
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" ارتبط املحتوى بمقررات التربية ( والتي تنص على 1الفقرة رقم )

( ويعزوالباحث ذلك إلى أن مفاهيم 77.91" بوزن نسبي وقدره ) املدنية

املواطنة وقيمها ترتبط ارتباطا وثيقا بمادة التربية املدنية، فكثير من 

لحقوق والواجبات وكيفية املوضوعات املطروحة في مشروع املواطنة كا

 نيل الحقوق وممارستها من صميم كتب التربية املدنية.

 ان أدنى الفقرات: و

اهتم املحتوى بمعالجة القضايا ( والتي تنص على " 6الفقرة رقم )

( ويعزوالباحث ذلك إلى تعطل 58.21" بوزن نسبي وقدره ) السياسية

ثير من أفراد املجتمع الحياة السياسية في املجتمع الفلسطيني، وسهم ك

الفلسطيني من السياسيين، ووعودهم الكاذبة في كثير من األحيان 

وتغليبهم ملصالحهم الشخصية والحزبية على مصلحة الوطن، وقد يعزى 

إلى خوف كثير من املعلمين التطرق إلى معالجة املوضوعات السياسية 

حاكمة خوفا من املضايقات أواالعتقال، فهناك رفض من السلطات ال

للتطرق ملثل هذه القضايا ألنها تفضح مساوئهم وعيوبهم، كما أن وكالة 

الغوث الدولية تحظر أية فعاليات ذات صبغة سياسية داخل مدارسها، 

مما جعل أفراد عينة الدراسة يعزفون عن تناول قضايا ذات صبغة 

سياسية، كما أن الديمقراطية وممارساتها لم تتعزز  داخل املجتمع 

 طيني مسئولين وافراد بشكل كاف.الفلس



 نظر وجهة من دوليةال الغوث بوكالة اإلعدادية املدارس في املعلم إبداع مركز ينفذه الذي املواطنة مشروع تقييم

ىمرتج رمزي  زكي. د                                                                              غزة بمحافظات واملدراء املعلمين  

 

 138                                             2015ديسمبر –العدد  الحادي عشر  –مجلة تنمية املوارد البشرية 

 
 

" اهتم املحتوى بمعالجة القضايا ( والتي تنص على 12الفقرة رقم )

( ويعزوالباحث ذلك إلى تعطل 62.39" بوزن نسبي وقدره ) القانونية

الحياة الدستورية خاصة فيما يخص سن القوانين والتشريعات، 

غير فاعلة بدرجة فاملجلس التشريعي معطل، كما أن قيم املجتمع املدني 

كبيرة، إذ يلجه كثير من الناس إلى العرف والعادات والتقاليد في حل 

 مشكالتهم بدال من االحتكام إلى القوانين والتشريعات.

" اهتم املحتوى بمعالجة القضايا ( والتي تنص على 8الفقرة رقم )

( ويعزوالباحث ذلك إلى توقف 66.87" بوزن نسبي وقدره ) االقتصادية

ة االقتصاد نتيجة الحصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة منذ عجل

ما يزيد عن ست سنوات، األمر الذي عطل غالبية أوجه االقتصاد، وافقد 

ثقة األفراد في قدرة الحكومة واملسئولين على معالجة تبعات هذا 

الحصار، فهويفوق قدراتها. وقد يعزى إلى إدراك أفراد عينة الدراسة أن 

القضايا السياسية والقانونية واالقتصادية يحتاج إلى وقت  معالجة

 طويل، وقوة ضغط تفوق قدراتهم وقدرات طالبهم.

(، وهونسبة 72.11وقد حصل بعد املحتوى على وزن نسبي وقدره ) 

جيدة، خاصة إذا ما علمنا أنه ليس هناك محتوى للمشروع بصورة 

تي يمكن طرقها. وتتفق مكتوبة، إنما هناك دليل به موجهات للمشاريع ال
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 & Blozis(، و2004) Nelson(،  و2005)Iyamu& Judeهذه النتائج مع دراسة 

others(2002) 

ما مدى مالئمة  ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على : .3

اآلليات التي اتبعت لتنفيذ مشروع املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع 

غوث الدولية من وجهة نظر املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة ال

ولإلجابة عن هذا التساؤل  قام  املعلمين واملدراء بمحافظات غزة ؟

الباحث بحساب املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والنسب 

 املئوية، والجدول التالي يوضح ذلك:

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان  (4لجدول )ا

 رتيب لكل فقرة من فقرات البعد الثالث" تنفيذ املشروع "النسبية والت

املتوسط  تنفيذ املشروع الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

 الترتيب

حددت املشاكل ذات األهمية واألولوية في املحيط   .1

 11 81.79 0.62 4.09 املجتمعي

 8 82.99 0.70 4.15 اختيرت املشكلة بطريقة ديمقراطية  .2

جمعت البيانات واملعلومات عن املشكلة بطريقة   .3

 6 84.18 0.61 4.21 علمية

ُرِجة للقوانين والتشريعات لفحص السياسة العامة   .4

 12 81.49 0.68 4.07  تجاه املشكلة

طرحت البدائل املناسبة لحل املشكلة في ضوء   .5

 7 83.28 0.64 4.16 اإلمكانيات املتاحة

 4 85.67 0.66 4.28 عاونيدرب الطلبة على التعلم الت  .6

سم الطلبة إلى مجموعات مناسبة  .7
ُ
 1 87.46 0.69 4.37 ق

 9 82.69 0.86 4.13 ُوظف أسلوب لعب األدوار   .8

ِطب املسئولين في الدوائر الحكومية والجهات   .9
ُ
 13 81.19 0.73 4.06خ
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 التشريعية واملؤسسات ذات العالقة

جريت مقابالت مة ذوي العالقة باملشكلة  .10
ُ
 5 85.37 0.68 4.27 أ

نفذت زيارات للمسئولين واملواقة واألماكن ذات   .11

 2 86.57 0.78 4.33 العالقة

دمت للمسئولين  .12
ُ
 21 71.64 0.96 3.58 ُوِقعت عرائض احتجاجية وق

قيمت فعاليات احتجاجية كاالعتصام, رفة   .13
ُ
أ

 22 54.93 1.25 2.75 يافطات.....

فذت بوسترات ومنشورات ولوحات ج  .14
ُ
داريه ورسوم ن

 15 77.31 1.01 3.87 كاريكاتورية حول املشكلة 

 3 85.97 0.62 4.30 التِقطت صور حية ومادة فلمية حول املشكلة  .15

 10 82.39 0.74 4.12 نظمت ندوات ولقاءات للتعريف باملشكلة  .16

 18 73.73 0.90 3.69 استخدمت املكتبة لزيادة الخلفية النظرية للمشكلة  .17

نترنت للتعرف على جوانب املشكلة وظفت شبكة اال   .18

 14 78.21 1.05 3.91 وطرح البدائل

 16 77.01 0.83 3.85 وظفت اإلذاعة املدرسية للتعريف باملشكلة  .19

 20 73.13 0.89 3.66 وزعت استمارات الستطالع آراء أفراد املجتمة املحلي  .20

جريت أعمال تطوعية مساهمة في حل املشكلة  .21
ُ
 17 76.72 0.80 3.84 أ

 19 73.43 1.16 3.67 نظمت رحالت مدرسية للتعريف باملشكلة  .22

  79.42 0.18 3.97 الدرجة الكلية 

 يتضح من الجدول السابق أن أعلى الفقرات رتبة:

سم الطلبة إلى مجموعات ( والتي تنص على 7الفقرة رقم )
ُ
" ق

( ويعزوالباحث ذلك إلى أن تقسيم 87.46" بوزن نسبي وقدره ) مناسبة

إلى مجموعات من أهم خطوات التنفيذ، حيث توزع املهام ويعين  الطلبة

قائد لكل مجموعة، ويوكل إلى املجموعة القيام بمجموعة من األعمال، 

وفي تقسيم الطلبة إلى مجموعات تعزيز للتعاون، وتخفيف لألعباء، وتنمية 

 ملهارات القيادة.
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ن واملواقة " نفذت زيارات للمسئولي( والتي تنص على 11الفقرة رقم )

( 15(، والفقرة رقم )86.57" بوزن نسبي وقدره ) واألماكن ذات العالقة

" بوزن  التِقطت صور حية ومادة فلمية حول املشكلةوالتي تنص على " 

(  ويعزوالباحث ذلك إلى الطلبة عندما يختارون 85.97نسبي وقدره )

وذلك املشكلة فإن املعلمين يوجهونهم نحوجمع معلومات عن املشكلة 

بالتقا  صور حية أومادة مسجلة، وتنفيذ زيارات للمسئولين الذين لهم 

عالقة باملشكلة من أجل التعرف على آرائهم عن أسباب عدم حل 

 املشكلة، وحثهم على اتخاذ خطوات عملية للمساهمة في حلها.

 وان أدنى الفقرات:

قيمت فعاليات احتجاجية ( والتي تنص على " 13الفقرة رقم )
ُ
أ

( ويعزوالباحث 54.93" بوزن نسبي وقدره ) العتصام, رفة يافطات.....كا

ذلك إلى كثرة األعباء اإلدارية واألكاديمية املوكلة على كاهل املعلمين 

واملدراء، كما أن إقامة مثل تلك الفعاليات يحتاج إلى تصريح مسبق من 

د يعزى وزارة الداخلية، إذ أن التظاهرات محظورة في األماكن العامة، وق

إلى خوف املعلمين على حياة الطلبة، كل ذلك أدى إلى عزوف غالبية 

املعلمين عن تنفيذ مثل تلك الفعاليات ألنها تحتاج إلى كثير من اإلجراءات 

 اإلدارية.
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" ُوِقعت عرائض احتجاجية ( والتي تنص على 12الفقرة رقم )

دمت للمسئولين "
ُ
( والتي 20) ( والفقرة رقم71.64بوزن نسبي وقدره ) وق

"  وزعت استمارات الستطالع آراء أفراد املجتمة املحليتنص على " 

( ويعزوالباحث ذلك إلى كثرة األعباء املوكلة على 73.13بوزن نسبي وقدره )

املعلمين واملدراء فغالبية فعاليات املشروع تتم أثناء الدوام، وتوقيع 

زى إلى تكلفة عرائض وايصالها للمسئولين يحتاج وقت وجهد، وقد يع

إعداد االستمارات وحاجتها إلى التحليل اإلحصائي، وهي تحتاج إلى شخص 

مختص متفرغ ملثل ذلك العمل، وبرغم حصول هاتين الفقرتين على 

مراتب متهخرة أال أنهما حصلتا على وزن نسبي كبير مما يدلل على الجهد 

 املبذول من قبل املعلمين في تنفيذ املشروع.

رجة الكلية لبعد تنفيذ املشروع على وزن نسبي وقد حصلت الد 

وهي نسبة كبيرة مما يدلل على تفاعل املعلمين والطلبة في (، 79.42وقدره )

تنفيذ املشروع، وان هناك جهد ومتابعة من القائمين على املشروع في 

مركز إبداع املعلم الجهة املنفذة ملشروع املواطنة. وتتفق هذه النتائج مع 

(، 2008عاشور ) و Abdulraheem (2011،)و Brady & others (2012)دراسة 

Curve & Others (2005) 

ما مدى مالئمة  ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على : .4

اآلليات التي اتبعت لتقييم مشروع املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع 
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املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية من وجهة نظر 

ولإلجابة عن هذا التساؤل  قام  ملعلمين واملدراء بمحافظات غزة ؟ا

الباحث بحساب املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والنسب 

 املئوية، والجدول التالي يوضح ذلك:

 

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان ( 5الجدول )

 أدوات تقييمالبعد الرابع" النسبية والترتيب لكل فقرة من فقرات 

 " املشروع

املتوسط  أدوات تقييم املشروع الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

 الترتيب

 18 70.75 1.04 3.54 ُحكمت املشارية وفق أسس ومعايير واضحة ومعلنة للجمية  .1

 5 76.12 0.92 3.81 ُحكمت املشارية من قبل مختصين من ذوي الخبرة  .2

 1 80.00 0.90 4.00 تمعت لجنة التحكيم إلى املشارية بإصغاءاس  .3

 14 72.84 1.00 3.64 اتسمت أدوات التقييم باملوضوعية  .4

 19 70.45 0.98 3.52 اتسمت أدوات التقييم بالشمول   .5

 21 68.06 0.93 3.40 استخدمت مقاييس مقننة في عملية تقييم املشارية  .6

 10 74.03 0.88 3.70 فعلية للطلبةقاست أدوات التقييم املمارسات ال  .7

قاست أدوات التقييم املعارف السياسية, االجتماعية,   .8

 20 68.66 0.93 3.43 الصحية, البيئية...

ركزت أدوات التقييم على إدراك الطلبة للموضوعات   .9

 13 73.13 0.87 3.66 املطروحة

 9 74.33 0.84 3.72 قاست أدوات التقييم مهارات القيادة واإلدارة   .10

 15 72.24 0.88 3.61 قاست أدوات التقييم مهارات التفكير الناقد واإلبداعي  .11

 8 74.93 0.97 3.75 قاست أدوات التقييم مهارات التواصل الفعال  .12

 17 71.04 1.01 3.55 قاست أدوات التقييم مهارات القراءة واإلطالع  .13

 22 63.88 1.07 3.19 قاست أدوات التقييم املهارات التكنولوجية  .14

 3 78.81 0.93 3.94 ركزت أدوات التقييم على قيم العمل الجماعي والفريقي  .15
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ركزت أدوات التقييم على كثافة األنشطة املتبعة في دراسة   .16

 16 71.34 0.81 3.57 املشكلة

 12 73.43 0.98 3.67 ركزت أدوات التقييم على نتائج املشارية  .17

ملتبة في دراسة قاست أدوات التقييم األسلوب العلمي ا  .18

 7 75.22 0.99 3.76 املشكلة

 11 73.73 0.87 3.69 ركزت أدوات التقييم على سلوكيات االلتزام واحترام الوقت  .19

 6 75.82 0.89 3.79 ركزت أدوات التقييم على الطالقة في عرض املشروع  .20

 2 79.40 0.88 3.97 ركزت أدوات التقييم على طرح البدائل والحلول اإلبداعية  .21

 4 77.91 0.87 3.90 ركزت أدوات التقييم على اللباقة في الرد على لجنة التحكيم  .22

  73.46 0.07 3.67 الدرجة الكلية 

 يتضح من الجدول السابق أن أعلى الفقرات رتبة:

استمعت لجنة التحكيم إلى ( والتي تنص على " 3الفقرة رقم )

لباحث ذلك إلى أن ( ويعزوا80.00" بوزن نسبي وقدره )املشارية بإصغاء 

االستماع إلى املشروع أولى الخطوات التي تقوم بها لجنة التحكيم حيث 

يطلب من الطلبة عرض مشاريعهم، وتقوم اللجنة باالستماع بإصغاء 

وتؤده للطلبة لتتبين الخطوات واإلجراءات التي اتبعوها في تنفيذ 

 مشروعهم، وحل املشكلة.

ركزت أدوات التقييم على طرح ( والتي تنص على " 20الفقرة رقم )

(، والفقرة رقم 79.40" بوزن نسبي وقدره ) البدائل والحلول اإلبداعية

" ركزت أدوات التقييم على قيم العمل الجماعي ( والتي تنص على 15)

( ويعزوالباحث ذلك إلى أن لجنة 78.81" بوزن نسبي وقدره ) والفريقي

لبة، والتي أهمها طرح البدائل التقييم تضع معايير للحكم على مشاريع الط

 والحلول اإلبداعية للمشكلة، ومدى تعاون فريق املشروع في إنجازه.



 نظر وجهة من دوليةال الغوث بوكالة اإلعدادية املدارس في املعلم إبداع مركز ينفذه الذي املواطنة مشروع تقييم

ىمرتج رمزي  زكي. د                                                                              غزة بمحافظات واملدراء املعلمين  

 

 145                                             2015ديسمبر –العدد  الحادي عشر  –مجلة تنمية املوارد البشرية 

 
 

 وان أدنى الفقرات:

" قاست أدوات التقييم املهارات ( والتي تنص على 14الفقرة رقم )

( ويعزوالباحث ذلك إلى أن تنمية 63.88بوزن نسبي وقدره ) التكنولوجية "

يحتاج إلى وقت، وهوليس جزء أصيل من املشروع،  املهارات التكنولوجية

فهناك أمور ذات أولوية أكثر تنظر لها لجان التحكيم، وقد يعزى إلى 

حداثة هذا املعيار الذي اتخذ لتقييم املشاريع، حيث كان ُيعتمد سابقا 

 على العرض الشفوي، وامللفات الورقية للمشروع.

مقاييس مقننة في استخدمت ( والتي تنص على " 6الفقرة رقم )

( ويعزوالباحث ذلك إلى 68.06بوزن نسبي وقدره )عملية تقييم املشارية " 

أن إعداد املقاييس يحتاج إلى مختصين ذوي خبرة، وهي تهخذ وقتا، وهذا 

األمر برمته يحتاج إلى إعداد اختبار وتطبيقه على الطلبة، واملشروع على 

وهوليس ضمن منهاج دراس ي  اإلجمال عمل تطوعي ينفذه الطلبة واملعلمين

 يستوجب اختبار الطلبة فيه. 

" قاست أدوات التقييم املعارف ( والتي تنص على 8الفقرة رقم )

( 68.66بوزن نسبي وقدره ) السياسية, االجتماعية, الصحية, البيئية..."

ويعزوالباحث ذلك إلى أن قياس املعارف يحتاج إلى اختبار، والوقت الذي 

ستماع للمشاريع محدد، بحيث ال تستطيع تقييم معارف تحدده اللجنة لال 
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 &Kerrالطلبة في كل هذه املجاالت. وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

others(2009 دراسة ،)Kerr (2002) 

ما أثر مشروع  ينص السؤال الخامس من أسئلة الدراسة على : -5

كالة املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع املعلم في املدارس اإلعدادية بو 

الغوث الدولية من وجهة نظر املعلمين واملدراء بمحافظات غزة على 

الباحث  التساؤل قامولإلجابة عن هذا  تعزيز القيم املدنية لدى الطلبة؟

بحساب املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والنسب املئوية، 

 والجدول التالي يوضح ذلك:

نحرافات املعيارية واألوزان اال  (املتوسطات الحسابية و6الجدول )

أثر مشروع " النسبية والترتيب لكل فقرة من فقرات البعد الخامس

 " املواطنة

املتوسط  أثر مشروع املواطنة الرقم 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

 الترتيب

 6 84.78 0.60 4.24 نمى املشروع الحس الوطني لدى الطلبة  .1

 5 85.07 0.65 4.25 اد الطلبة على أنفسهم وتحملهم للمسئوليةساهم املشروع في اعتم  .2

اكسب املشروع الطلبة الجرأة والثقة بالنفس والقدرة على مخاطبة   .3

 1 86.27 0.58 4.31 املسئولين دون خوف

 2 85.97 0.65 4.30 نمى املشروع مهارات القيادة واإلدارة لدى الطلبة  .4

 20 78.51 0.78 3.93 يط لألنشطة والفعالياتاكسب املشروع الطلبة مهارات التخط  .5

 18 79.40 0.67 3.97 زاد املشروع من رغبة الطلبة للمساهمة في صنة القرار  .6

 10 82.39 0.68 4.12 عزز املشروع من قدرة الطلبة على إيجاد الحلول  البديلة  .7

 11 82.09 0.78 4.10 .درب الطلبة على كيفية البحث عن املشكلة وتحليلها والتعرف على أسبابها..  .8

ساهم املشروع في زيادة معرفة الطلبة بالعديد من املؤسسات املجتمعية   .9

 13 81.49 0.87 4.07 الحكومية والخاصة

 27 73.13 0.92 3.66 نمى املشروع معارف الطلبة السياسية خاصة مواد الدستور الفلسطيني  .10

 24 76.12 0.89 3.81 لفئات املهمشةساهم املشروع في زيادة معارف الطلبة بالكثير من ا  .11
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 14 81.19 0.73 4.06 نمى املشروع وعي الطلبة بمفاهيم حقوت اإلنسان  .12

 19 79.10 0.85 3.96 عزز املشروع املمارسة الديمقراطية داخل الفصل  .13

 3 85.67 0.64 4.28 عزز املشروع قيم العمل الجماعي والفريقي لدى الطلبة  .14

 4 85.37 0.78 4.27 ماء للمدرسة واملجتمةعزز املشروع قيم االنت  .15

 9 82.69 0.71 4.13 ساهم املشروع في زيادة تقدير أهمية الوقت وااللتزام باملواعيد لدى الطلبة  .16

 8 82.99 0.65 4.15 أتاح املشروع الفرصة للطلبة للتعلم بالعمل من خالل الزيارات واللقاءات  .17

 16 80.30 0.70 4.01 الطلبةعزز املشروع مهارات البحث العلمي لدى   .18

 23 77.61 0.70 3.88 عزز املشروع مهارات القراءة واإلطالع لدى الطلبة  .19

 21 78.21 0.66 3.91 نمى املشروع مهارات التفكير الناقد واإلبداعي لدى الطلبة  .20

 17 80.00 0.79 4.00 عزز املشروع مهارة اإلصغاء لدى الطلبة  .21

 15 80.90 0.84 4.04 وار واإلقناع بالطرت السلمية لدى الطلبةنمى املشروع القدرة على الح  .22

 7 83.88 0.60 4.19 عزز املشروع مهارة التواصل الفعال مة املجتمة املحلي  .23

 26 73.43 0.82 3.67 نمى املشروع املهارات التكنولوجية للطلبة  .24

 12 81.79 0.73 4.09 ساهم املشروع في الكشف عن إبداعات ومواهب الطلبة  .25

 22 77.91 0.81 3.90 عزز املشروع اإلرادة لدى أفراد املجتمة للمساهمة في حل كثير من املشاكل  .26

 25 75.22 0.79 3.76 بين املشروع أهمية التنمية البشرية لألفراد  .27

  80.80 0.09 4.04 الدرجة الكلية

 يتضح من الجدول السابق أن أعلى الفقرات رتبة:

" اكسب املشروع الطلبة الجرأة على  ( والتي تنص3الفقرة رقم )

" بوزن  والثقة بالنفس والقدرة على مخاطبة املسئولين دون خوف

نمى املشروع ( والتي تنص على " 4( والفقرة رقم )86.27نسبي وقدره )

( 85.97بوزن نسبي وقدره ) مهارات القيادة واإلدارة لدى الطلبة "

ذهم للمشروع يقومون ويعزوالباحث ذلك إلى أن الطلبة أثناء تنفي

بمخاطبة مسئولين واشخاص ممن هم أكبر منهم سنا ومكانة، وهذا يكسر 

حاجز الخوف لديهم، ويكسبهم الجرأة والثقة بالنفس، وينمي مهارات 

القيادة لديهم إذ يقسم الطلبة إلى مجموعات على رأس كل مجموعة 

 قائد، ويتبعه فريق من املساعدين.
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عزز املشروع قيم العمل الجماعي نص على " ( والتي ت14الفقرة رقم )

( ويعزوالباحث ذلك إلى 85.67" بوزن نسبي وقدره ) والفريقي لدى الطلبة

أن الطلبة عندما يقوم املعلم بتقسيمهم إلى مجموعات فإنه يخص كل 

مجموعة بتنفيذ مجموعة من األعمال يتعاونون في إنجازها، وفي هذا 

وفرصة لجميع الطلبة للمشاركة في اتخاذ  تخفيف لألعباء وتوزيع لألدوار،

 القرار، واالستفادة من مواهبهم. 

 وان أدنى الفقرات:

نمى املشروع معارف الطلبة ( والتي تنص على " 10الفقرة رقم )

" بوزن نسبي وقدره  السياسية خاصة مواد الدستور الفلسطيني

هارات نمى املشروع امل( والتي تنص على " 24(، والفقرة رقم )73.13)

( ويعزوالباحث ذلك إلى 73.43" بوزن نسبي وقدره ) التكنولوجية للطلبة

أن تنمية املعارف السياسية واملهارات التكنولوجية يحتاج إلى وقت، 

وبرغم حصول هاتين الفقرتين على مراتب أخيرة إال أنهما حصلتا على وزن 

رف الطلبة فيما نسبي كبير مما دلل على األثر الكبير للمشروع في تنمية معا

يخص الدستور الفلسطيني حيث رجع الطلبة للقوانين لفحص السياسة 

العامة تجاه املشكلة، كما أن الطلبة وظفوا التكنولوجيا في الحصول على 

 معلومات حول املشكلة.
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بين املشروع أهمية التنمية ( والتي تنص على "27الفقرة رقم )

( ويعزوالباحث ذلك إلى أن 75.22" بوزن نسبي وقدره )البشرية لألفراد

عملية التنمية البشرية عملية تحتاج إلى جهد ووقت، وهي ليست لحظية 

بل تحتاج إلى سنوات وتضافر جهود كافة املؤسسات واألفراد، وبرغم 

حصول هذه الفقرة على مرتبة متهخرة إال أنها حصلت على وزن نسبي 

عينة الدراسة أهمية كبير، وان دل ذلك على ش يء فإنما يدل على إدراك 

 مشروع املواطنة في تنمية شخصيات الطلبة.

ويالحظ أن بعد أثر مشروع املواطنة قد حصل على درجة كلية بوزن 

، حيث حصلت جميع فقرات 80.80نسبي وقدره )
ً
( وهي نسبة كبيرة جدا

 مما يدلل على شعور أفراد 
ً
البعد على درجات ما بين كبيرة وكبيرة جدا

، همية مشروع املواطنة في التنمية البشرية للطلبةعينة الدراسة أ

وتعريف الطلبة بخصائص عمل املواطن الفاعل في مجتمعه. وتتفق هذه 

(،وعاشور 2011) Abdulraheem(و2012) Brady & othersالنتائج مع دراسة 

(2008 ،)Curve & Others (2005و ،)Iyamu& Jude(2005و  ،)Nelson  

 Morgan & streb (2001)(، و2004(، ونعمة هللا )2004)

وإلجمالي النتائج قام الباحث بحساب املتوسطات الحسابية 

 واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية والجدول اآلتي يوضح ذلك:
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يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان  (7جدول )

 النسبية والترتيب لكل بعد من أبعاد الدراسة

املتوسط  بعاداأل الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

 الترتيب

 3 79.01 0.07 3.95 أهداف املشروع  .1

 5 72.11 0.10 3.61 محتوى املشروع  .2

 2 79.42 0.18 3.97 آليات تنفيذ املشروع  .3

 4 73.46 0.07 3.67 آليات تقييم املشروع  .4

أثر املشروع على تعزيز القيم املدنية لدى   .5

 1 80.80 0.09 4.04 ةالطلب

  76.96 0.05 3.85 الدرجة الكلية 

"أثر البعد الخامس  يتضح من الجدول السابق أن أعلى الةأبعاد:

 " بوزن نسبي وقدرهاملشروع على تعزيز القيم املدنية لدى الطلبة

ويعزوالباحث ذلك إلى األثر الذي تركه مشروع املواطنة وشعره ( 80.80)

لى معارف وسلوكيات واتجاهات وتعامالت الطلبة املعلمون واملدراء ع

نتيجة التحاقهم باملشروع، وانخراطهم في أنشطته وممارستهم لها، إذ 

ساهم في الرقي بمستوى الطالب التعليمي والثقافي، وعزز قيم املواطنة 

الصالحة، واكسب الطلبة مهارات القيادة والتواصل االجتماعي، وزاد من 

ي يعاني منها املجتمع الفلسطيني، وضرورة إدراكهم  للمشاكل الت

مساهمتهم في طرح الحلول املناسبة لها، واملشاركة الفعلية في حلها، ونمى 

املرتبة " محتوى املشروع "  املسئولية املجتمعية لديهم، بينما احتل بعد

( وبرغم أنها مرتبة أخيرة إال أن البعد 72.11األخيرة بوزن نسبي وقدره)
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سبي كبير، ويعزوالباحث ذلك إلى حداثة املشروع، كونه حصل على وزن ن

يعتمد على دليل موجه لنشاطات يقوم بها الطلبة وليس مادة دراسية 

ومعارف يحفظونها فاملواطنة ممارسة وسلوك يمارسه الفرد، وقد حصلت 

(، وهذا دليل 76.96الدرجة الكلية ألبعاد االستبانة على وزن نسبي وقدره )

وع، ومالئمة أهدافه ومحتواه. وتتفق هذه النتائج مع على نجاح املشر 

(، 2008عاشور ) و Abdulraheem (2011،)(و2012) Brady & othersدراسة 

Curve & Others (2005) 

 هييل توجييد فييروق علييى:ييينص السييؤال السييادس ميين أسييئلة الدراسيية  .6

( بيييييييييين متوسيييييييييطات α  ≤0.05ذات داللييييييييية إحصيييييييييائية عنيييييييييد مسيييييييييتوى داللييييييييية)

اد عينية الدراسية لواقيع تقيييم مشيروع املواطنية اليذي ينفيذه استجابات أفير 

مركييز إبييداع املعلييم فييي املييدارس اإلعدادييية بوكاليية الغييوث الدولييية ميين وجهيية 

؟ طبيعيية العمييل(-نظيير املعلمييين واملييدراء بمحافظييات غييزة تعييزى ملتغييير )النييوع

 ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرضيات التالية:

( α  ≤0.05فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى دالليية) توجيد ال  . أ

بييييييين متوسييييييطات اسييييييتجابات أفييييييراد عينيييييية الدراسيييييية لواقييييييع تقييييييييم مشييييييروع 

املواطنيييييية الييييييذي ينفييييييذه مركييييييز إبييييييداع املعلييييييم فييييييي املييييييدارس اإلعدادييييييية بوكاليييييية 

 ملتغيرالنييوع )ذكيير
ً
أنثييى(؟ ولإلجابيية عيين -الغييوث الدولييية بمحافظييات غييزة تبعييا
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ام الباحث بحساب املتوسط الحسيابي واالنحيراف املعيياري هذه الفرضية ق

 اختبار )
ً
 ( والجدول التالي يوضح ذلك:T. Testوقيمة )ت( مستخدما

املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري وقيمة )ت ( ومستوى  (8جدول )

 أنثى(-داللتها تبعا ملتغير النوع)ذكر

املتوسط  العدد النوع املجال

 الحسابي

االنحراف 

 عياري امل

 قيمة ت
 مستوى الداللة

املجموع الكلي 

 للفقرات

 0.46746 3.9829 35 ذكر

0.309 
 غير دالة

 0.52920 3.9455 33 أنثى

يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

استجابات أفراد عينة الدراسة لواقع تقييم مشروع املواطنة الذي ينفذه 

في املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات  مركز إبداع املعلم

 ملتغير النوع )ذكر
ً
أنثى(، ويعزوالباحث ذلك إلى تشابه الظروف -غزة تبعا

التي يمر بها كال الجنسيين من حيث تلقيهم لنفس الدورات التدريبية من 

قبل مركز إبداع املعلم، كما أن التعليمات اإلدارية في مدارس وكالة الغوث 

 موحدة، والظروف املعيشية تكاد تكون متشابهة.

( α  ≤0.05توجيد فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى دالليية) ال  . ب

بييييييين متوسييييييطات اسييييييتجابات أفييييييراد عينيييييية الدراسيييييية لواقييييييع تقييييييييم مشييييييروع 

املواطنيييييية الييييييذي ينفييييييذه مركييييييز إبييييييداع املعلييييييم فييييييي املييييييدارس اإلعدادييييييية بوكاليييييية 

 
ً
؟ مييييدير(-ملتغيرطبيعيييية العمييييل )معلييييم الغييييوث الدولييييية بمحافظييييات غييييزة تبعييييا

 ولإلجابيييية عييييين هيييييذه الفرضيييييية قييييام الباحيييييث بحسييييياب املتوسيييييط الحسيييييابي و
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 اختبيييار )
ً
( والجيييدول التيييالي T.Testاالنحيييراف املعيييياري وقيمييية )ت( مسيييتخدما

 يوضح ذلك:

املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري وقيمة )ت (  (9جدول )

 معلم(-العمل)مدير ومستوى داللتها تبعا ملتغير طبيعة

املتوسط  العدد طبيعة العمل املجال

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 قيمة ت

 مستوى الداللة

املجموع الكلي 

 للفقرات

 0.56635 3.8529 34 مدير

1.898 
 0.05دالة عند 

 0.38852 4.0765 34 معلم

يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

ت أفراد عينة الدراسة لواقع تقييم مشروع املواطنة الذي ينفذه استجابا

مركز إبداع املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات 

 ملتغير طبيعة العمل )معلم
ً
مدير( وقد كانت الفروق لصالح  -غزة تبعا

م املعلمين ويعزوالباحث ذلك إلى أن املعلمين هم املنفذين للمشروع، وه

األكثر قدرة في الحكم على بعض األمور بحكم الخبرة واملعايشة، ومقدرتهم 

على مالحظة التغيير الواضح في معارف وسلوكيات الطلبة نتيجة التحاقهم 

 (.2004باملشروع، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة نعمة هللا )

ما الصعوبات التي : ينص السؤال السابع من أسئلة الدراسة على .7

فيذ مشروع املواطنة الذي ينفذه مركز إبداع املعلم في املدارس واجهت تن

اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة؟ ولإلجابة عن هذا 
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السؤال قام الباحث بمقابلة عدد من املعلمين واملدراء واملسئولين عن 

املشروع من مركز إبداع املعلم الجهة الراعية للمشروع، وقد كانت 

 لى النحوالتالي:إجاباتهم ع

عدم توفر ميزانية كافية إلجراء املشروع وتنفيذه، فغالبية  

الخطوات التنفيذية تتم بالجهد الشخص ي من املعلمين واملدراء والطلبة، 

 فاملبلغ املرصود من قبل مركز إبداع املعلم غير كافي.

عدم وجود برنامج من قبل وزارة التربية والتعليم أوالجهات  

ية املواطنة لدى الطلبة حيث أن الجهة املنفذة للمشروع الحكومية لتنم

منظمة غير حكومية تستند في تنفيذ مشاريعها على جهد ذاتي وتمويل من 

 بعض الجهات املانحة.

عدم وجود فترة زمنية كافية للطلبة ملمارسة األنشطة واجراء  

 املقابالت مع املسئولين. 

ع خالل الفصل توقيت املشروع غير مناسب حيث ينفذ املشرو  

 الدراس ي الثاني.

عدم تفهم بعض أولياء األمور ألهمية مشاركة الطالب في مشروع  

 املواطنة.

كثرة األعباء اإلدارية واألكاديمية امللقاة على عاتق املعلم، والتي  

 ( حصة أسبوعيا إضافة إلى كثير من األعمال الورقية.25تصل إلى )
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العبء األكبر من املعلم كبر حجم املنهاج الدراس ي والذي يهخذ  

إلنجازه ضمن قترة زمنية محددة مما يجعله ال يلقي األهمية املطلوبة 

 للمشروع.

 عدم تفهم وتعاون بعض مدراء املدارس ألهمية املشروع. 

رفض وتهرب بعض الجهات املعنية من إجراء املقابالت لإلدالء  

 باملعلومات املطلوبة حول املشكلة.

 تشجيع الطلبة للمشاركة في املشروع.قلة الحوافز املقدمة ل 

 قلة الحوافز املقدمة للمعلمين املشاركين في املشروع. 

رفض بعض الطلبة املشاركة في املشروع خوفا من التهثير السلبي  

 على تحصيلهم الدراس ي.

جهل املجتمع املحلي بمشروع املواطنة، وعدم ممارسة املواطنة  

 الواقع الفلسطيني. فهوم فياملعلى أرض الواقع، ولتعقيدات وغربة 

عدم وجود تغطية إعالمية كافية للتوعية بمشروع املواطنة من  

 قبل وسائل اإلعالم املحلية من إذاعة وتلفاز وصحافة مكتوبة.

رفض بعض املعلمين التعاون مع مدرس االجتماعيات عند تنفيذ  

 املشروع.

 قلة الدافعية لدى بعض املعلمين لتنفيذ املشروع. 

 ة تدريب املعلمين املشاركين في املشروع.قلة فتر  
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ما سبل التغلب  ينص السؤال الثامن من أسئلة الدراسة على : .8

على الصعوبات التي واجهت تنفيذ مشروع املواطنة الذي ينفذه مركز 

إبداع املعلم في املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات 

ة امليدانية واألدب التربوي حاول الباحث في ضوء نتائج الدراسغزة ؟ 

واملقابالت التي أجراها مع عدد من املعلمين واملدراء واملسئولين عن 

املشروع من مركز إبداع املعلم الجهة الراعية للمشروع تلمس بعض 

السبل للتغلب على الصعوبات التي تواجه مشروع املواطنة على 

 النحوالتالي:

 توفير امليزانيات الكافية للمشروع. 

 من قبل وزارة التربية والتعليم و  
ً
 وفنيا

ً
جود تبني رسمي داعم ماديا

( أنه ال 1988)O,Connor, Paulaالفلسطينية، وهوما توصلت إليه دراسة 

يمكن تعليم املواطنة بدون برنامج حكومي يتبنى تعليمها قبل املدرسة 

 وبعدها.

اختيار توقيت مناسب لتنفيذ املشروع والقيام بهنشطته على  

جه املطلوب، ويرى الباحث من خالل إطالعه على األدب التربوي الو 

وتجارب عدد من الدول تنفيذ مشروع املواطنة في عطلة منتصف العام 

 الدراس ي أوفي العطلة الصيفية. 

 توفير حوافز للمعلمين والطلبة املشاركين في املشروع. 



 نظر وجهة من دوليةال الغوث بوكالة اإلعدادية املدارس في املعلم إبداع مركز ينفذه الذي املواطنة مشروع تقييم

ىمرتج رمزي  زكي. د                                                                              غزة بمحافظات واملدراء املعلمين  

 

 157                                             2015ديسمبر –العدد  الحادي عشر  –مجلة تنمية املوارد البشرية 

 
 

تخفيض نصاب معلمي الدراسات االجتماعية املشاركين في  

 لكي يتسنى لهم املشاركة بفعالية في املشروع. املشروع

توعية معلمي ومدراء املدارس بههمية مشروع املواطنة وتناول  

 األمر على محمل الجدية.

توعية أولياء أمور الطلبة بههمية مشروع املواطنة من خالل  

 تنظيم الندوات واملحاضرات للتعريف باملشروع واهدافه.

اصة الرسمية على وجه الخصوص حث وسائل اإلعالم املحلية وخ 

 للتوعية بمشروع املواطنة واهميته في إعداد املواطن الصالح الفاعل.

 اختيار املعلمين األكفاء واملتميزين لتنفيذ املشروع. 

تنفيذ ورشات عمل للطاقم املشارك بهدف زيادة وعيهم بمشروع  

 املواطنة.

م حث جميع معلمي املدرسة على التفاعل والتعاون مع معل 

 الدراسات االجتماعية في تنفيذ مشروع املواطنة.

حث املسئولين في الدوائر الحكومية على التعاون مع الطلبة  

واملعلمين املنفذين ملشروع املواطنة، وذلك بإيعاز ممن هم في دوائر القرار 

 ومراكز السلطة.

 املراجة:

 القرآن الكريم
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