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 إستراتيجية لتعزيز التربية من أجل املواطنة في املدرسة الحديثة

 

 زينب بنت محمد الغريبية د. 
 سلطنة عمان -تعليمالو وزارة التربية 

 ملخص:

نب املهمة في حياة أي مجتمع، فبدون او أحد الج املواطنةتعد 

طنين يدركون حقيقة دورهم في تنمية مجتمعهم ال يمكن ألي مجتمع او م

تبر التعليم أفضل الوسائل في تنمية يعو يتطور ويتقدم لألمام.  و وأن ينم

طلق على عملية تنشئة الطلبة على واالصالحة،  املواطنةالشعور ب

بدأ بتلمس  املواطنةتعليم من أجل الو "، املواطنةمصطلح "تربية  املواطنة

طريقه في أنظمتنا التربوية الخليجية إيمانا بدور األجيال املتعاقبة في 

 نشطة في املجتمع.الو يجابية ال و الصحيحة  املواطنةر او ممارسة أد

في  املواطنةتعزيز تربية  استراتيجيةتلقي هذه الورقة الضوء على 

 ئلة التالية:املدرسة الحديثة، وبصفة عامة تسعى الورقة لإلجابة عن األس

 ؟املواطنةما املفهوم الحديث للتربية من أجل  -

في املدرسة  املواطنةما مبررات االهتمام بالتربية من أجل  -

 الحديثة؟

 في املدرسة؟ املواطنةت تعزيز التربية من أجل واما خط -
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جهها مشروع تعزيز التربية او ما التحديات التي يمكن أن ي -

 في املدرسة الحديثة؟ املواطنةمن أجل 

 املواطنةما املوديول املطور في سلطنة عمان لتعزيز تعلم  -

 في النظام التربوي؟

في النظام التربوي موضحة  املواطنةوستعرض الباحثة ملوديول تربية  

سوف يتم خالله إعطاء بعض األمثلة  مداخل تطبيقها. وو  املواطنةأبعاد 

مناهجها الدراسية و التطبيقية على التطبيقات املوجود في سلطنة عمان 

عربية الو الخليجية  د تكون مشابهة للكثير من البلدانقو من باب التمثيل 

 املسلمة.

Abstract: 

Citizenship is regarded as an important aspect in the life of 

community. With the lack of citizens who do not realize their role in 

the development of their community, no society/ or community will be 

able to progress, grow, and develop. Since education is the best means 

to develop good citizenship, the process of bringing up students into 

citizenchip is called 'citizenship education', and because of its 

importance, education for citizenship has begun to be integrated within 

the educational systems of Gulf countries ; for the fact of the role of our 

successive generations in exercising the different roles of citizenship 

and positive activities in society.  
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The present paper highlights the strategy to strengthen and promote 

citizenship education in the modern school; It seeks to answer the 

following questions: 

  ?What the modern concept of education for citizenship ـ 

 What is the justifications for giving much concern to education for ـ

citizenship in the modern school?  

 What steps that should be used to strengthen education for citizenshipـ

at school?  

 What challenges that confront the project of promoting education forـ

citizenship in the modern school?  

 What is the model developped that can be used in the Sultanate ofـ

Oman to enhance learning for citizenship in the educational system?  

The author shows a model for citizenship education in the educational 

system with purpose of explaining the aforementioned education and its 

dimensions of application. In addition, the researcher reviews some 

examples which are implemented, together with its curricula, in the 

Sultanate of Oman. The model is largely similar to the models of 

Muslim, Arab, and Gulf countries. 
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 مقدمة

ما وصل و في ظل التحوالت التي تشهدها الدول العربية بشكل عام 

تفعيل مشاركة و حراك نحفثمة   إلينا في بعض دول الخليج العربية،

عقالنية املتزنة الو  الواعيةالفاعلة في شؤون وطنهم، باملشاركة  املواطنين

ممارستها، و طالبة باستكمال حقوقهم املو  من خالل املؤسسات البرملانية،

مشاركة و فإن هذا بال شك يعني بأن بالدنا الخليجية تمر بمرحلة تحول نح

، حتى يكون املواطنةتعزيز التربية من أجل و غير مسبوقة تقتض ي تدعيم 

على الحفاظ و فاعليته على عملية التنمية املستدامة، و لهذا التحول أثره 

 مشاركتهم. و املواطنينعلى إيجابية و وحدته الوطنية، و على هوية البلد 

، إال أن االهتمام بها املواطنةفي مجال تربية  واضحثمة حراك عالمي 

كان ضعيفا في الوطن العربي، لم يتعدى إجراء دراسات متناثرة هنا 

مؤتمر بين الفينة و قامة ندوة أواهناك للحصول على درجة علمية، أو 

خرى، ناهيك عن ضيق النظرة ملفهومها الذي ال يتعدى تطبيق مادة األ و 

ور فطري يولد مع شع املواطنةربما اعتقد البعض أن و التربية الوطنية، 

 ال يمكن تعليمه في املدرسة.و النسان 

يظهر وبقوة في ظل األحداث  واطنةاملو  املواطنإال أن النقاش حول 

حاديث األ و التي شهدها الوطن العربي في اآلونة األخيرة، فتدور النقشات  
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عن أهمية و دوره في املساهمة في بناء مجتمعه، و ، املواطنحقوق  حول 

 مسؤولين.و طنين فاعلين او بدورها في إعداد مقيام املدرسة 

على الرغم من املسؤوليات الكبيرة امللقاة على عاتق املدرسة،كونها 

عدادهم وااملسؤول األول عن إعداد الطلبة لتلبية حاجات سوق العمل، 

عدادهم للتفاعل مع وافي إطار هويتهم الخليجية العربية السالمية، 

تعدد  تلك الوظائف و في ضوء هذه التحديات وتغيرات العالم املختلفة، 

سة في حالة عدم املطلوب من املدرسة تأديتها في ظل العوملة، يضع املدر 

هذه الوظائف املطلوبة فهل األولى إعداد الطلبة لتلبية يقين يتمحور حول 

طنة في عالم وامتطلبات سوق العمل؟ أم إعدادهم لتلبية متطلبات امل

ر بعض املهتمين بشأن التعليم بشكل و المي؟ تداخل فيه املحلي بالع عبَّ

قيم أفرداه، فيما و غير صريح عن مخاوفهم من تأثر ُهوية املجتمع و صريح أ

يرى آخرون أن ما يحدد قوة املجتمعات في املجتمع العالمي املعاصر ليس 

خصوصيتها بل قدرتها على املنافسة االقتصادية من خالل تزويد خريجيها 

لقدرة او يتطلبها العمل في بيئة اقتصادية تتميز بالتنافس،  بالكفايات التي

 صل باستخدام أكثر من لغة.  والتاو على البداع، 

ر كال االتجاهين عن نفسيهما في فترة الصالح التعليمي الذي شهدته  عبَّ

كثير من نظم التعليم في املجتمعات النامية في العقدين األخيرين، فاالتجاه 

ملتخصصين في العلوم ذات او سنة بعض أفراد املجتمع األول ظهر على أل
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لغة الوطنية، الو جغرافيا، الو تاريخ، الو ضيع الُهوية، واالصلة املباشرة بم

من خلفهم الحكومات و في حين قاد االتجاه الثاني متخذي القرار التربوي 

التي ترى أن التعليم ينبغي أن يضمن فرص عمل لكل خريج، ألنها في ذلك 

تدرك أن املنافسة االقتصادية الشديدة تطلب توجيه التعليم وجهة 

 رياضيات. الو علوم الو لغات، الو عملية تطبيقية تركز على التكنولوجيا، 

أداة للتنمية الرئيسية، وهي  املواطنةتعد التربية حق من حقوق و 

سياسية، الو ثقافية الو جتماعية اال و ليست االقتصادية فحسب بل 

فالدولة التي تسعى من خالل نظامها التربوي إلى إحداث تحول بنيوي في 

الفرد وفي املجتمع الذي يعيش فيه، وفق رؤية متزنة ومعتدلة في كل ش يء، 

جهة وامطن متزن إذا ما وضعت في واهي تسعى بذلك إلى بناء شخصية م

حاضر، وبين التراث الو زنة بين املاض ي واالثنائية الصعبة، وهي: امل

عالمي، وبين الفرد الو عاصرة، وبين الوطني املو تقدم، وبين األصالة الو 

ءمة بين واامل و. املواطنةجتمع، وبين متطلبات سوق العمل ومتطلبات املو 

ى بناء فرد الو  ، هذه الثنائيات تقود إلى تحقيق تنمية متدرجة ومثمرة

في نفس وطن متمسك بخصوصيته التي تعبر عن هوية متميزة، وهوام

الوقت عالمي في تفاعله مع العالم من حوله في وقت تتالش ى فيه 

 شعوب. الو صل بين الدول واالف
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املسؤولة، أي عن  املواطنةيدور الحديث في الساحة األكاديمية عن 

أداة  املواطنةون لتصبح املواطنالتي ينبغي أن يقوم بها  املواطنةجبات وا

 عن كونها تلقي سلبي للحقوق، 
ً
ذا اكتسب واتنمية وبناء ومشاركة عوضا

اء الجغرافي ملكان ما، فإنه لن يكتسب من خالل االنتم املواطنةالفرد 

املسؤول إال باملشاركة الفعلية في مجريات وطنه وشؤونه،  املواطنصفة 

إلى اكتساب  (Given)من كونها منحة  املواطنةوبالتالي تتحول 

(Achievement)ذلك التحول ال يحدث بالفطرة بل بالتربية على  ، و

 . املواطنة

 املواطنةوبسبل تحقيق  املواطنةولذا يؤكد املفكرون املختصون بتربية 

، ألنها املواطنةالفّعالة على إعطاء أهمية خاصة لتربية الطلبة من أجل 

 املواطنةسياسية وبالتالي تحول ال وتهم املجتمعية السبيل لزيادة مشارك

يمان بالدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه وامن مجرد شعارات إلى وعي 

لذا يرجع و رخاء، الو ون في أي بلد في تحقيق التقدم املواطن

ظاهرة "العجز و مشكلة أ (Schugurensky, 2004)سكوجورنسكاي 

تي تشير إلى تدني مشاركة الشباب في الو - (Democratic deficit)الديمقراطي 

إلى ضعف اهتمام النظام التعليمي من املدرسة  -بعض الدول الغربية

عمل الذي الو تفاعل، الو االبتدائية حتى الجامعة بتربية روح املشاركة، 

 النشطة.  املواطنةيعكس 
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 املواطنةأن االهتمام بالتربية من أجل (Putnam, 2000)ويرى بوتنام 

ضروري  من أجل تفعيل املشاركة املجتمعية، ألن املعرفة بالشؤون 

عالم، وممارسة املهارات املدنية بشكل يومي تعتبر الو العامة للبلد 

متطلبات أساسية للمشاركة الفعالة، ويؤكد بوتنام  على أهمية تبني منهج 

ال يركز على املعلومات فقط، بل يساعد الطلبة على تعرف كيفية 

 (Service learning)ة الفعالة في مجتمعهم، وعلى التعلم بالخدمة املشارك

إن ذلك يزيد من فرص فمتى ما شارك الطلبة في أنشطة لخدمة املجتمع ف

قيادة الو بالشؤون املدنية ويصقل مهارات تحمل املسؤولية معرفتهم و نم

 تعاون وتقدير الذات لديهم. الو 

 املواطنةمفهوم 

، وقدمت العديد من التصورات املواطنةكتب الكثير في استجالء معنى 

حول معناها من عدة اتجاهات فكرية: ليبرالية، وجمهورية، ومجتمعية، 

جتمع املدني، إال أن ما املو ومن قبل اتجاهات ارتكزت على حقوق املرأة، 

زن بين حقوق وان قدم بلغات مختلفة يتمحور حول تحقيق توا -كتب

تقتض ي  (Status)كمكانة قانونية  املواطنةومسؤولياتها، أي بين  نةاملواط

كممارسة تقتض ي من  املواطنةمنح األفراد مجموعة من الحقوق، وبين 

يجمع و  (.2011القيام بمجموعة من املسؤوليات. املعمري) املواطنين

وتربيتها على أنها مفهوم معقد، وقابل للجدل وممكن  املواطنةاملهتمون ب
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جع ذلك االختالف إلى مكان وزمان نشأة ذلك املفهوم، ومن أبرز أن ير 

 التعريفات التي وردت في األدبيات التربوية: 

طنة، واذي يرى أنه ثمة مفهومان للمالو  (Dustin, 1999)تعريف دستين 

طنين، بينما يتعلق واجبات كمالواو فرص، الو تمتع بالحقوق، الو األول ه

املجتمع وما تتطلبه من ضرورة السلوك تبعا املعنى الثاني بالعضوية في 

. املعنى األول استمر املواطنحقوق التي يتمتع بها الو تعهدات الو جبات، والل

عنى الثاني ال زال قائما منذ ذلك املو من زمن الغريق حتى الثورة الفرنسية 

 التاريخ حتى اآلن. 

ه الشهيرة" في محاضرت (Marshall)أما عالم االجتماع البريطاني مارشال 

عام  (Citizenship and Social Class)طبقة االجتماعية الو  املواطنة

فيعرفها بأنها " املكانة املمنوحة  (Segal, 1999)تي يشير إليها سيجال الو 1950

جميع من يتمتعون بهذه و للذين يتمتعون بالعضوية الكاملة في الجماعة. 

 جبات".الواو املكانة هم متساوون في الحقوق 

 ,Owen 2004; Osler, Starkey)وسلر واعرف كل من أون وستاركي يو 

هوية و أ (Lega Statues)بأنها حالة قانونية  املواطنة (2002

كمكانة قانونية  هي االرتباط الرسمي  واطنةاملو (،  CoreIdentityأساسية)

دولة معينة مع ما يصاحب هذا االرتباط من التمتع بحقوق وفرص و بأمة أ

حدود التي تقتضيها تلك املكانة. أما الو جبات ومسئوليات واوحماية و 
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جماعة و كهوية فيقصد بها الحساس باالنتماء لدولة معينة أ املواطنة

قيم الو ذي يطوره األفراد وهم مدركين الدور الذي تلعبه املعايير الو معينة 

 التي تشكل ثقافتهم في تقوية ذلك االنتماء. 

 املواطنةمفهوم تربية 

من األدبيات التربوية على  املواطنةيمكن تلخيص معنى تربية 

 تالي:الو النح

  د، واسع تندرج ضمنه موابصفة عامة مصطلح  املواطنةتربية

الصالح.كيندي  املواطنسلوكيات متعددة لتكوين و فضائل، و قيم، و 

(Kennedy,1997) املشار إليه في دونج(Doong,2002)  . 

 نتجة، من خالل املو سؤولة املو طنة النشطة واإعداد الطالب للم

هارات، هذا املو قيم، الو الثالثة: املعارف،  املواطنةتزويدهم بعناصر 

ضرورة التفاعل و املدخل يتميز بجعل الطالب مركزا للعملية التعليمة، 

تفعيل األنشطة التعاونية داخل املدرسة و طالب، الو بين املعلم 

حدة في تقويم تعلم الطالب وااة عتبار االختبارات أداو خارجها، و 

 .(Kerr, 1999)ليست األداة الوحيدة. كيرو 

 خارجه، من و طنة الصالحة داخل بلده وا"إعداد الفرد للم

هارات املرتبطة باملجاالت املو قيم، الو خالل تزويده باملعارف، 

ثقافية، الو سياسية، الو تاريخية، الو قتصادية، االو القانونية، 
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 املواطنةغيرها من مهارات و تفكير الناقد، الو بمهارات حل املشكلة، و 

د. [خارجها"و تزويده بفرص املشاركة النشطة داخل املدرسة و الهامة، 

 ] م2011/يناير/2سيف املعمري، مقابلة، 

 املواطنةمبررات االهتمام بالتربية من أجل 

   من كونها مكانة قانونية لتصبح مكانة مكتسبة  املواطنةتطوير 

 املواطنةال ينبغي التسرع في االستنتاج من أن الهدف من تربية 

للمجتمع و مؤسساتها، و تقوية الحساس الضعيف باالنتماء للدولة و ه

حاضر، ألنه من الخطأ إقران التربية من أجل الو للماض ي و رض، األ و 

في أبسط معانيها هي محاولة  املواطنة، ألن تربية املواطنةبضعف  املواطنة

من حالة كونه  املواطنخاليي باأل و منهجية مدروسة لالنتقال العقالني 

طن "مشارك"، و"مطيع واطن بنص القانون، إلى حالة كونه موام

مارسة، املو "إيجابي في مجتمع" بالفعل وجبات"، واللقانون"، و"مؤدي لل

من  املواطنةبأن االنتقال ب (,1990Oldfield)أولدفيلد تحول عبر عنه و هو 

 املكتسبة. املواطنةاملكانة القانونية، إلى 

  في املجال التربوي ليس حاجة وطنية فحسب،  املواطنةموضوع

 عاملية أيضاو بل 

ال يمكن تجاهل أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه جميع الشعوب في 

 ، تأثيراتهاو الحد من تأثيرات قضايا العالم نتيجة تداخلها وتعدد أسبابها 
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 املواطنةمفاهيم مثل " -أكثر من أي وقت مض ى–لذا تتردد اليوم و 

الحاجة  بالتالي فإنو العالمي"،  واطناملو "املسؤولية العاملية"، " والعاملية"، 

ستقبلية على الحساس باملسؤولية املو ماسة إلى تربية األجيال الحالية و تبد

تعبر اليوم بعض الشعارات عن ذلك التحول مثل شعار "فكر و العاملية، 

عمل محليا"، فهل من املعقول أن تنكفئ التربية على ذاتها في ظل او عامليا 

 هذا التحول العالمي؟

 في الساحة التربوية،  املواطنة إشارة مهمة عند مناقشة .ثمة

 ؟املواطنةيمكن التعبير عنها في السؤال التالي: هل يمكن تعليم 

أجاب بعض التربويين ب "ال" في مناقشة موضوع رسالة ماجستير  

ذهب و إحدى الباحثات في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، 

 املواطنةربما يكون مصطلح خاطئ، ف املواطنةأحدهم إلى القول بأن تربية 

ممارسة  املواطنةرأى آخر أن و صفة فطرية ال يمكن أن تربى في املدرسة، 

ربما تكون و عملية، لذا ما الذي يمكن تدريسه عن املوطنة في املدرسة؟ 

جهات نظر املختصين خارج حقل الدراسات االجتماعية، ألن و هذي 

عداد واف مادتهم الرئيس ي هاملختصين في هذا الحقل يؤمنون بأن هد

الصالح، بغض النظر عن اختالف معايير صالحه من مجتمع إلى  املواطن

 آخر. 
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 املواطنةجليا أنه ثمة جدل حول موضوع التربية من أجل و يبد

يتمحور حول كونها وطنية أم عاملية؟ ممكنة التربية في املدرسة أم ال؟  

د واهل هي مسؤولية النظام التعليمي؟ أم هي مسؤولية إحدى امل

لذا فإن أي محاولة و قررات الدراسية )الدراسات االجتماعية مثال(؟ املو أ

إلى في النظام التربوي ال يمكن أن تؤدي  املواطنةتحليلية ملوضوع تربية 

ما لم تأخذ في حسبانها ذلك الجدل حول تلك النقاط. كما  واضحفهم 

أنها ينبغي أال تسعى إلى حسم ذلك الجدل بقدر ما تسعى إلى استقراء 

ة عن واضحقع التربوي في ضوء تلك النقاط بغية تكوين رؤية واال

 .املواطنةمارسات امليدانية في مجال تربية املو التوجهات املنهجية، 

 :املواطنةت تربية منطلقا

 املواطنةيوضح الشكل التالي رسما توضيحيا ملنطلقات تربية 
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  في البالد املواطنةتحديد طبيعة 

لدى الطلبة من تحديد طبيعة  املواطنةتبدأ نقطة االنطالق في تنمية 

ذلك بالجابة على و ، املواطنتحديد صفات و تعريفها، و في البالد  املواطنة

الصالح؟  املواطنما صفات و في البالد؟  املواطنةسؤالين، هما: ما طبيعة 

تحديد محتوى 

 املواطنةتربية 

تقييم الوضع 

القائم في تربية 

تحديد طبيعة 

طنة في واامل

تحديد مصادر تربية 

ستراتجيات واطنة واامل

ربط تطبيقات 

طنة باملجتمع واامل

تحديد مداخل تنمية 

 طنةواامل

تدريب 

املعلمين 

تقييم تربية 

طنةواامل  

دراسات 

  طنةواامل

منطلقات 

تربية 

 (122،ص:2012)املعمري؛ الغريبية،طنة وامنطلقات تربية امل
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طنة عند واإن إنجاز هذه الخطوة ضروري لتحديد ما نريد تنميته من م

نتيجة لذلك سيضيع الجهد و ا، واضح فإن الهدف لن يكون اال و الطلبة، 

تكون الجابة من خالل و لتحقيق أهدافا أخرى غير تلك املراد تحقيقها. 

سياسات العامة املنتهجة في البالد، الو دستور البلد، و النظام األساس ي 

 سياسات التربوية.الو خاصة، الو دور املؤسسات الحكومية و 

 املواطنةيم الوضع القائم في تربية تقي 

سياسات في تعرف و قائم  من تطبيقات  ويساعد االنطالق مما ه 

نقاط الضعف من أجل و بناء عليها، الو نقاط القوة من أجل تدعيمها 

نب مختلفة واتتطلب هذه املرحلة دراسة جو سعي في تطويرها، ال وتالفيها أ

، املواطنةده املختلفة في تنمية وادور مو من النظام التعليمي: مثل املنهج 

 ومدى تحفيزها لنمو بيئة املدرسية الو ، املواطنةتصوراتهم عن و طلبة الو 

بعادها، ستساعد وا املواطنة، كل هذا في ضوء مداخل تربية واطنةامل

نب في النظام واالبيانات التي يتم الحصول عليها من خالل دراسة هذه الج

داخل التي ينبغي أن توظف لتربية املو التعليمي في تحديد ما ينبغي تنميته، 

 .املواطنة

  املواطنةتحديد مداخل تنمية 

حد، بل البد من وامن خالل مدخل  املواطنةال يمكن أن تنمى 

د وامن هذه املداخل، املو توظيف عدة مداخل حتى نحقق أهدافها، 
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دراسات االجتماعية، الو الدراسية وبشكل أخص التربية الوطنية، 

موجود في مناهج سلطنة  وهارات الحياتية)كما هاملو جغرافيا، الو تاريخ، الو 

مدخل البيئة و مدخل األنشطة الثرائية، و مدخل عبر املنهج، و عمان(، 

صحة الو مسابقة املحافظة على النظافة و املحلية )الجماعات الطالبية، 

في سلطنة عمان(، إن توظيف  هي أنشطة معمول بهاو في البيئة املدرسية، 

من مجرد  املواطنة، يحول تربية املواطنةهذه املداخل مجتمعة في تنمية 

 مادة دراسية إلى هدف للنظام التعليمي ككل.

  املواطنةتحديد محتوى تربية 

الذي يجب تقديمها  املواطنةتركز هذه الخطوة على تحديد محتوى 

من  املواطنةللطلبة، يتكون هذا املحتوى بإجماع املشتغلين في حقل تربية 

مهارات، وهذه العناصر ينبغي أن تشمل محتوى ينتمي و قيم، و معارف، 

يمكن في هذا الطار و العاملية(،  املواطنةبعد عالمي )و لبعدين: بعد وطني، 

ذي ال و Multidimensionalcitizenshipمتعددة األبعاد  املواطنةتبني مدخل 

 فرعية.الو الرئيسية  املواطنةيوضح أبعاد 

  تنميتها تواستراتيجيا املواطنةتحديد مصادر تربية 

علمين املو فر مصادر مختلفة تكون مرجعية لكل من الطلبة واالبد من ت

، املواطنةعاملين في امليدان التربوي إذا ما رغبنا في تحقق أهداف تربية الو 

جالت، املو دوريات، الو كتب، الو هذه املصادر تشمل: األفالم الوثائقية، 
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مع شؤون و ، املواطنةتربية و  املواطنةجرائد، التي تتعاطى مع فكرة الو 

يتطلب تبني  املواطنةحاضره، كما أن نجاح تربية و الوطن ماضيه 

تربط  تاستراتيجيا وتدريسية يكون محورها الطلبة،  تاستراتيجيا

خرى تركز على النشاط بدال من وااس ي باملجتمع الخارجي، الصف الدر 

 التلقي السلبي.

  املواطنةتقييم تربية 

قيمهم، و تعرف معارفهم،  املواطنةيقتض ي تقييم الطلبة في تربية 

ت خاصة وامن أجل تحقيق هذه الغاية البد من بناء أدو تجاهاتهم، وا

 .املواطنةلتقييم تعلم الطلبة في تربية 

  تأهيلهم:و تدريب املعلمين 

مدخالتها و منطلقاتها  وبعادها وا املواطنةيعتبر فهم املعلمين ملاهية  

تطبيقها ضروري جدا كونهم من أهم املوصلين ألهداف و يات تفعيلها الو 

ال يكفي و من العملية التعليمية التعلمية. و التربية بحكم قربهم من الطلبة 

فية عن واإعداد املعلمين في الجانب املنهي، بل البد أن تكون لديهم خلفية 

عن طبيعة بلدهم، ولذلك البد من تقديم و تطورها، و تربيتها، و  املواطنة

 تاستراتيجيافي وطنة، واورش تدريبية لهم في الناحية املفاهيمية للم

 في طرق تقييمها.وتنميتها، 
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  املواطنةدراسات: 

، املواطنةت املهمة في تنمية واتبني دراسات مسحية من الخطيعد 

تصورات كافة العاملين في و ، املواطنةتكون في مجاالت تطبيقات تربية و 

 .املواطنةمدى تضمينه ألبعاد و عن املنهج و امليدان التربوي، 

  عامليالو باملجتمع املحلي  املواطنةربط تطبيقات. 

ل دور الطالب كم طن صالح منذ كونه طالب لتأكيد حدوث واُيفعَّ

كذلك تفعيل دور و توجيهه بشكل عملي مباشر، و قياسه و التعليم، 

في خدمة العملية وطن وااملجتمع للمساهمة في بناء شخصية الطالب كم

سابقات املو من أمثلة التطبيقات تلك األنشطة و التربوية لتحقيق أهدافها. 

ت طالبية، واندو عمل مؤتمرات و ، عارضاملو املطبقة في مختلف املجاالت، 

زيارات تبادلية خارجية بين و زيارات التبادلية ملؤسسات املجتمع املحلي الو 

راكز املو عربية الو نضمام إلى املنظمات الدولية اال و  دول مختلفة،

خدمية و تعليمية و جتماعية واضيع مدنية واؤسسات املحلية املعنية بماملو 

موجودة على كثير من النظم التعليمية كثير من هذه الصور و متنوعة، 

 على مستويات مختلفة وبأشكال متنوعة.

 ت السابقة.وايلخص الجدول التالي أمثلة مساعدة في تنفيذ الخطو 
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)املعمري؛ مثلة عليهاوا املواطنةجدول منطلقات تفعيل تربية 

 (126،ص:2012الغريبية،

 آلية التعامل معها التنفيذ املجال 

1.   

ة 
يع

طب
نة

ط
وا

امل
 

*تحدد في ضوء النظام األساس ي، وهوية املجتمع، 

خارجية، وفي السياق تحدد الو وتوجهات الدولة الداخلية 

جتماعية، كما اال و دنية، املو السياسية،  املواطنحقوق 

طرق التي يمكن من الو تحدد مسؤولياته تجاه املجتمع، 

طنته الحقة، وتصبح هذه الرؤية واخاللها أن يعبر عن م

املرجعية التي تنطلق منها التطبيقات التربوية لتنمية 

 .املواطنة

تعامل كجزء رئيس ي في السياسة التربوية، وتوزع -

 على املديريات املختصة، وعلى املجتمع التربوي.

2.  

ع 
ض

لو
م ا

يي
تق

ة 
ربي

 لت
ئم

قا
ال

نة
ط

وا
امل

 

نب مختلفة من النظام التعليمي في ضوء واتحليل ج

ده وابعاد تربية املوطنة: مثل املنهج ودور موامدخالت 

طلبة وتصوراتهم عن الو ، املواطنةاملختلفة في تنمية 

 .واطنةاملو بيئة املدرسية ومدى تحفيزها لنمالو ، املواطنة

تستخدم النتائج املتوصل إليها جنب إلى جنب مع 

في الدولة  املواطنةما تم التوصل إليه من طبيعة 

ليكونان أرضية تبنى عليها احتياجات البالد من 

 هدافها الرئيسية التي تركز عليها.وا املواطنةتربية 

ت    .3
سا

ا در
نة

ط
وا

امل
 

 

شرفين املو علمين املو * دراسة تصورات معدي املناهج، 

 ستراتيجيات تربيتها.وا املواطنةولياء األمور عن واطلبة الو 

 املواطنةد املنهج الحالية مع وا*دراسة تعاطي م

في مجموعة من  املواطنة*دراسات حالة عن تطبيق 

املدارس العمانية مما يساعد على تصنيف املدارس إلى 

 املواطنةدرجات تبعا للمداخل املتعددة في تطبيق 

بة ومعلمي املدارس املنتسبة *استطالع تصورات طل

 وقيمها العاملية. املواطنةعن بعض مفاهيم و لليونسك

تستخدم نتائج هذه الدراسات في بناء تصور  -

 في ضوء املمارسات القائمة. املواطنةلتطوير 

تنشر هذه الدراسات في دورية وفي دوريات عاملية -

حتى تكون في متناول يد املجتمع التربوي املحلي، 

 عاملي، وكذلك في كتب مستقلة.الو ي، عربالو 

 املواطنةة ملصادر واتشكل هذه الدراسات ن-

مما يساعد  ، وتربيتها، في مكتبات املدارس

العاملين في امليدان التربوي على إدراك طبيعة 

 وطبيعتها، وتطبيقاتها.          املواطنة

4.  

ل 
خ

دا
 م

يد
حد

ت

ة 
مي

تن
نة

ط
وا

امل
 

تحديد مكوناته املعنية *املنهج املدرس ي بشكل عام) 

 حاضنة للتطبيقات(الو أ

 مقرر دراس ي محدد.و *مادة أ

تكون بمثابة الوعاء الذي تقدم فيه تربية 

 .املواطنة

ومن املمكن متابعة تطبيقها سنويا ملراقبة الوضع 

 بحاجة للدعم.و ومن ه

5.   

م 
عل

م ت
يي

تق

نة
ط

وا
امل

 

 *تعرف أساليب التقييم الحالية

، وتدريب املواطنةت تقييم خاصة لقياس تعلم وا*بناء أد

 دارات املدارس على توظيفها.وااملعلمين 

ت على املستوى وايمكن اإلفادة من هذه األد

 عربي.الو الخليجي 
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في املناهج التعليمية  املواطنةتطوير موديول خليجي عربي لتربية 

 (2012)املعمري؛ الغريبية،
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*تنفيذ ورش تدريبية للعاملين في امليدان التربوي من 

مطوري مناهج، ومشرفين، ومعلمين، لتحقيق هدفين 

بعادها، وا، املواطنةرئيسيين: تنمية إدراكهم ملفهوم 

ولتنمية قدرتهم في توظيف استراتجيات متعددة في تنمية 

 .املواطنة

توزع على  املواطنة*إعداد أدلة وكتب خاصة في تربية 

مكتبات املدارس بحيث يمكن و اكز مصادر التعلم أمر 

 اإلفادة منها.

*تكون الورش مستمرة لتقديم دعم مستمر 

 للعاملين في امليدان التربوي 

 .دلة في كتباأل و كتب الو ت وا*نشر الند

*تصوير كل الورش بحيث يمكن توزيعها في 

مكتبات املدارس، مما يشكل رافد آخر لتكوين 

 في املدارس. املواطنةقائمة مصادر لتربية 
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 مثل: املواطنةتطبيق كثير من ممارسات 

 أنشطة ومسابقات في مختلف املجاالت 

 .معارض طالبية 

 ت طالبية.واعمل مؤتمرات وند 

  زيارات ملؤسسات املجتمع املحلي 

 .زيارات تبادلية خارجية بين دول مختلفة 

  عربية. الو االنضمام إلى املنظمات الدولية 

  ضيع وااالنضمام ملراكز ومؤسسات محلية معنية بم

 جتماعية وتعليمية وخدمية متنوعة.وامدنية 

*يمكن أن ينفذ مؤتمر في كل منطقة تعليمية ثم 

 مؤتمر مركزي في عاصمة الدولة.و تقييم التجربة أ

رات جلسات املؤتمرات وا*يمكن أن تنشر ح

ت في كتب تساعد العاملين في امليدان واندالو 

 .املواطنةالتربوي على تعرف رؤى الطلبة عن 

*رصد املستفاد من الزيارات وتجارب االنضمام 

 لنشرها وتعميم الفائدة
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د وااملو ؤتمرات املو ورش الو *نشر وتوثيق كل الدراسات 

التدريبية وتزويد كل مدرسة بنسخة منها مما يوفر مصادر 

وتربيتها يستفاد منها  املواطنةمتعددة ومتنوعة في مجال 

 عاملية.الو عربية، الو على املستويات الخليجية، 

املتميزة في كتاب سنوي، ويوزع  املواطنة*تطبع تطبيقات 

هذا الكتاب على املؤسسات الرسمية في الداخل، وعلى 

املؤسسات التربوية في الخارج لتوضيح دور النظام 

 .املواطنةالتربوي في تنمية 

وتربية  املواطنة*إعداد قائمة ببعض املصادر املفيدة في 

وتجارب الدول في هذا املجال وتوفيرها ملراكز  املواطنة

 كتبات في املدارس.املو التعلم أمصادر 

ستوفر كل هذه املنشورات أدلة منهجية على 

الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في تنمية 

 .املواطنة

*يمكن التنسيق مع الجهة املختصة بشراء 

الكتب، تخصيص حصة سنوية من امليزانية 

 وتربيتها. املواطنةاملمنوحة لها لشراء كتب 
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بعاد وافال بد من تحديد مداخل  املواطنةحتى يتم تطبيق تربية  

ذلك ليكون التطبيق وفق نظريات مدروسة مقننة و املنشودة،  املواطنة

قد قام الدكتور سيف و تابعة، املو تقييم الو ترسم خط سير التطبيق 

املسؤولة:  املواطنة.زينب الغريبي في كتابهم" التربية من أجل وااملعمري، 

في  املواطنة" بتطوير موديول يحدد خط سير تربية 2012تطبيق،الو النظرية 

وضعه و دراسات عاملية في هذا املجال و أي نظام تربوي كخالصة لنظريات 

قد و عربية املسلمة، الو الخليجية نا  العام ملجتمعاتنا املو بما يتناسب 

 قاما بتطبيقه على النظام التربوي العماني. 

 املواطنةتوضيح أبعاد و سيتم إلقاء الضوء على هذا املوديول و 

عطاء بعض األمثلة التطبيقية على التطبيقات او مداخل تطبيقها. و 

مناهجها الدراسية على سبيل التمثيل و املوجود في سلطنة عمان 

عربية الو  البلدان الخليجيةقد تكون مشابهة للكثير من و توضيح الو 

 املسلمة.

 تتخلص فكرة املوديول في اآلتي:

أدى تنامي العوملة التي يشهدها العالم منذ بداية تسعينيات القرن 

 املواطنة، فقد كانت مسؤوليات املواطنةاملاض ي إلى تحول في النظر إلى 

حقوقها تمارس داخل الحدود الجغرافية للدولة باعتبارها املجال الوحيد و 

لكن مع تزايد اندماج العالم و مسؤولياتها، و  املواطنةملمارسة حقوق 
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ت تنادي بإعادة النظر في وابفضل التطور التكنولوجي املتنامي ظهرت دع

التي عاملية الو ، نتيجة للمسؤولية املجتمعية املحلية املواطنةمفهوم 

طن محلي وعالمي، ومن واأصبحت منوطة بالفرد نتيجة موقعه الحالي كم

 ، هما:املواطنةثم أصبح لدينا بعدين لتربية 

 .املواطنةالبعد  الوطني)املحلي( لتربية  .1

 .املواطنةالبعد العالمي لتربية  .2

" من أكثر املفاهيم شيوعا في األدبيات املواطنةأصبح مفهوم "تربية 

داية العقد األخير من القرن العشرين، حيث تجددت كثير التربوية منذ ب

من األنظمة التربوية على مستوى العالم إيمانا منها بدور املدرسة في إعداد 

املعالم لكيفية  واضحطنة املسؤولة، ومن أجل إيجاد تصور واالطلبة للم

ذلك العداد. تباينت رؤى التربويون املتخصصون في هذا الحقل حول 

 ، حيث ظهر فريقان يمثالن مدخلين هما:املواطنةية معنى ترب

 الفريق األول: املنهج املدرس ي بشكل عام. -

 الفريق الثاني: مادة دراسية )مقرر دراس ي(. -

ر املوديول ليتكون من أربعة مداخل تنفذ في بعدين) الوطني،  ّوِّ
ُ
وبذا ط

 العالمي(، وتتلخص املداخل األربعة في اآلتي: 

  عن الوطن وعن العالم.مقررات دراسية خاصة 
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 املحلي  املواطناملتعلقة بسلوكيات  قضاياالو ضيع واامل تضمين

 في املالو 
ً
د الدراسية املختلفة مثل الدراسات واعالمي الصالح معا

تربية السالمية، الو لغة العربية، الو هارات الحياتية، املو االجتماعية، 

 غيرها.و علوم الو 

 التي تمكنه من إثبات  ته:وادواصل واتزويد الطلبة بمهارات الت

 نفسه في مكانه ومن التعامل مع العالم من حوله.

  تمثل هذه األنشطة جزًء سابقات اإلثرائيةاملو األنشطة :

 من املنهج 
ً
تسعى إلى تنمية و تسهم في تحقيق أهدافه، و أساسيا

متفاعل  وجعله شخص منتج فّعال في مجتمعه و شخصية الطالب 

 منجزاته التقنية.فادة من ال و مع العالم، 

 يوضح الشكل التالي الفكرة العامة التي يقوم عليها املوديول:و 
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 األسس النظرية التي يقوم عليها املوديول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في النظام التربوي  املواطنةموديول تربية 

  تربية متزنة متكاملة شاملة املواطنةتربية 

 الرئيسية، وهي أداة للتنمية املواطنةوتعد التربية حق من حقوق 

سياسية أيضا، الو ثقافية الو جتماعية اال و ليست االقتصادية فحسب بل 

فالدولة التي تسعى من خالل نظامها التربوي إلى إحداث تحول بنيوي في 

معتدلة في كل ش يء، و الفرد وفي املجتمع الذي يعيش فيه، وفق رؤية متزنة 

جهة واطن متزن إذا ما وضعت في مواهي تسعى بذلك إلى بناء شخصية م

بين التراث و حاضر، الو زنة بين املاض ي واهي: املو الثنائيات الصعبة، 

 

موديول تربية املواطنة في النظام 

و  أنشطة

 مسابقات إثرائية

 

أدوات ومهارات 

 مساندة

مقررات 

 تضمين مواضيع

 وقضايا املواطنة في

 املقررات الدراسية

البعد 

 الوطني

البعد 

 العالمي
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بين الفرد و عالمي، الو بين الوطني و عاصرة، املو بين األصالة و تقدم، الو 

ءمة بين وااملو .  املواطنةمتطلبات و بين متطلبات سوق العمل و جتمع، املو 

بناء فرد  ىالو  ، مثمرةو هذه الثنائيات تقود إلى تحقيق تنمية متدرجة 

في نفس وهو طن متمسك بخصوصيته التي تعبر عن هوية متميزة، وام

الوقت عالمي في تفاعله مع العالم من حوله في وقت تتالش ى فيه 

 شعوب. الو صل بين الدول واالف

 من املكانة القانونية لتصبح مكانة مكتسبة  املواطنةاالنتقال ب 

رض، األ و للمجتمع و مؤسساتها، و ال يعتبر تقوية ضعف االنتماء للدولة 

، فال يمكن القول بأن املواطنةهدف من تربية الو حاضر هالو للماض ي و 

 املواطنةمن أجل وجود ضعف ما في  املواطنةالحاجة للتربية من أجل 

ببساطة تعد محاولة منهجية مدروسة  املواطنة، فتربية املواطنينلدى 

بنص القانون، إلى  املواطنمن حالة  املواطنخاليي باأل و لالنتقال العقالني 

جبات"، وانظام"، و"مؤدي للالو "املشارك"، و"ملتزم للقانون  املواطنحالة 

 باملمارسة أيضا. و و"إيجابي في مجتمع" ليس بشكله النظري بل 

 في املجال التربوي ليس حاجة وطنية فحسب، بل حاجة  املواطنة

 عاملية أيضا

في الحد  -ال يمكن تجاهل أهميته-بجهد كبير  تقوم جميع الشعوب 

لذا و تأثيراتها، و من تأثيرات قضايا العالم نتيجة تداخلها وتعدد أسبابها 
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العاملية"،  املواطنةمفاهيم مثل " -أكثر من أي وقت مض ى–تتردد اليوم 

 وبالتالي فإن الحاجة تبدو العالمي"،  واطناملو و"املسؤولية العاملية"، " 

ستقبلية على الحساس باملسؤولية املو ية األجيال الحالية ماسة إلى ترب

تعبر اليوم بعض الشعارات عن ذلك التحول مثل شعار "فكر و العاملية، 

عمل محليا"، فهل من املعقول أن تنكفئ التربية على ذاتها في ظل او عامليا 

 هذا التحول العالمي؟

 متعلمة وليست فطرية املواطنة 

صفة فطرية ال يمكن أن تربى في املدرسة،  املواطنةيرى البعض أن 

ممارسة عملية،  املواطنةأن  املواطنةبينما يرى املختصون في حقل تربية 

عدالة، الو حرية، الو هوية، الو عها، واناو جبات الواو حدودها، و فالحقوق 

عمليات تتطلب و ترشح هي قيم الو نتخاب، اال و عمل املدني، الو ة، واسااملو 

 املواطنةمرور الفرد بخبرات تعليمية تساعده على إدراك كيفية ممارسة 

 بشكل مثمر وفعال. 

 مكونات املوديول:

ر املوديول ليتكون من أربعة  بناء على ما تقدم من أسس نظرية، طّوِّ

 عالمي(. الو مداخل تنفذ في بعدين)الوطني، 
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اال على كيفية تطبيقها مثو فيما يلي عرضا مفصال ملكونات املوديول، 

على النظام التربوي العماني، حيث يمثل التطبيق عرضا على سبيل املثال 

 يمكن تطبيقه على أنظمة تربوية مختلفة خليجيا وعربيا وعامليا.

 :املواطنةأوال: أبعاد تربية 

العوملة التي يشهدها العالم منذ بداية تسعينيات القرن نظرا لتنامي 

؛ حيث كانت مسؤوليات واطنةاملو إلى تحول في النظر نحاملاض ي  فقد أدى 

حدة واوحقوقها تمارس داخل الحدود الجغرافية للدولة ال املواطنة

ومسؤولياتها، إال أنه مع  املواطنةباعتبارها املجال الوحيد ملمارسة حقوق 

ت واتزايد اندماج العالم بفضل التطور التكنولوجي املتنامي ظهرت دع

 املواطن، ورسم صورة ملا يسمى "باملواطنةتنادي بإعادة النظر في مفهوم 

ت في إطار الحديث عن مفاهيم جديدة واالعالمي"، وقد جاءت هذه الدع

جتمع املو مثل "التنوع"، و"السالم"، و"املسؤولية العاملية املشتركة"، "

اهيم دعمت "التسامح"، وكل هذه املفور بين الثقافات"، واحالو العالمي"، "

ببرامج أشرفت عليها منظمات دولية في مقدمتها منظمة اليونسكو، ونتيجة 

 يةدولالو أ (Global citizenship)العاملية  املواطنةلذلك ظهر ما يسمى ب

(International citizenship) ،املواطنةنعكس هذا على مفهوم تربية وا 

 Global) املواطنةبالبعد العالمي لتربية ومضمونها، فظهر ما يعرف 

dimension)العاملية   املواطنةتربية و ، أ(Global citizenship 
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education) هذا مع االهتمام بالبعد املحلي)الوطني( للحفاظ على الهوية ،

عالمي، فال يتقوقع الفرد الو زن بين محلي واالوطنية، وبالتالي إحداث الت

هويته. ومن ثم أصبح  على نفسه، وال يتأثر بالعوملة لحد فقدان معالم

 ، هما:املواطنة املوديول يتكون من  بعدين لتربية

 .املواطنةالبعد  الوطني)املحلي( لتربية  .1

 .املواطنةالبعد العالمي لتربية  .2

 البعد الوطني  .1

يعطي هذا البعد أولية خاصة للهوية الوطنية للطلبة ويسعى إلى بناء 

د املنهج مثل واالهوية في موعيهم بها من خالل دراستهم ملكونات هذه 

تربية السالمية، وكذلك من الو لغة العربية، الو الدراسات االجتماعية، 

خالل ممارستهم لها في البيئة املدرسية من خالل تقيدهم بالزي الوطني، 

وبعادات مجتمعهم وتقاليده، ومن خالل تنفيذ العديد من األنشطة 

فرص املشاركة للطلبة في شؤون الالصفية الثرائية التي تهدف إلى توفير 

 مجتمعهم.

 البعد العاملي  .2

سمات املشتركة التي الو يهدف هذا البعد إلى بناء وعي الطلبة بعاملهم، 

تجمع بين مختلف شعوبه ودوله، ومظاهر التفاعل بين أجزاء هذا العالم، 
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قضايا التي يعاني منها، ودور األفراد في مختلف البلدان في معالجة هذه الو 

 صل اليجابي البناء مع عاملهم. واضايا، مما ينمي عند الطلبة قيمة التالق

على أهمية التركيز على البعد العالمي في إعداد  (Hill, 2002)هيل يؤكد 

الطلبة للحياة في عالم اليوم، فالطلبة بحاجة إلى تنمية اتجاهات وقيم 

حترام التنوع الثقافي داخل البلد وخارجه، واالتعاطف مع اآلخرين، 

حترام البيئة وضرورة التعاون من أجل التقليل من الضرار بها. كما أن او 

الطلبة بحاجة إلى خلفية معرفية عن كثير من القضايا العاملية مثل: 

سالم، الو تنوع الثقافي، الو تنمية املستدامة، الو االعتماد املتبادل، 

 لغات، وغيرها.الو 

ال ينبغي أن تعد الطلبة وفق  املواطنةأن تربية  (2009املعمري ) يرى 

طنة، تشعر واسعة للمواإطار ضيق، بل ينبغي أن تعد الطلبة وفق رؤية 

الطلبة بأهمية تحمل مسؤولية تصرفاتهم وقراراتهم التي ال تؤثر أحيانا في 

فالعالم  ، محيطهم الجغرافي فحسب، بل وعلى بقية دول العالم أيضا

تعاطف اللتين متى ما وجدتها الو يوم بحاجة إلى تنمية قيم مثل التآزر ال

فإنها ستسهمان في توسيع إطار مفهوم الجماعة لدى الطلبة من مفهوم 

يرى فيها األسرة الخاصة بالفرد، إلى مفهوم يرى أنها تمتد من األسرة إلى 

جماعة العاملية، وهذا من شأنه أن يعزز من املشاركة في فهم الو األسرة أ
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شاركة اليجابية في شؤونه، يمر بذلك في حلقات كما يوضحها املو العالم 

 (.2012الشكل التالي. )املعمري،الغريبية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعبر الشكل السابق عن كيفية االنتقال بالطالب أثناء إعداده 

طن صالح كهدف رئيس ي للنظام التربوي، انطالقا من خصوصية لها واكم

ة، إلى فضاء عالمي له متطلباته ومهاراته وخصائصه، واضحمعاملها ال

ومرورا بمراحل بديهية بين العاملين، سعيا من النظام التعليمي إلى بناء 

شخصية متفاعلة مع محيطها الطبيعي، فذلك التفاعل ينطلق من ترسيخ 

 مستويات الجماعة املتعددة

 نحن العالمية

 نحن اإلقليمية

 ينحن المجتمع المحل

 األسرةنحن 
 نحن
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ت التفاعل ومهاراته، وابت الوطنية، وتزويد املتعلم بأدواثالو للخصوصية 

 طن خليجي وطني. واعامليا له ميزته خاصة كم طناواليصبح م

 في النظام التربوي  املواطنةمداخل تربية  ثانيا:

" من أكثر املفاهيم شيوعا في األدبيات املواطنةأصبح مفهوم "تربية 

التربوية منذ بداية العقد األخير من القرن العشرين، حيث تجددت كثير 

أيمانا منها بدور املدرسة في إعداد من األنظمة التربوية على مستوى العالم 

املعالم لكيفية  واضحطنة املسؤولة، ومن أجل إيجاد تصور واالطلبة للم

ذلك العداد. تباينت رؤى التربويون املتخصصون في هذا الحقل حول 

 ، حيث ظهر فريقان يمثالن مدخلين هما:املواطنةمعنى تربية 

 الفريق األول: املنهج املدرس ي بشكل عام -

بأنها الهدف الرئيس ي للمدرسة، فوظيفة  املواطنةنظر إلى تربية 

املسؤول  املواطنالصفية هي بناء الو نشطتها الصفية وااملدرسة بمنهجها 

مسؤولية املدرسة بجميع و في شخصية الطلبة، وتحقيق هذا الهدف ه

الصفية، وبمختلف التفاعالت بين الو نشطتها الصفية وادها الدراسية، وام

 أعضائها، وبينها وبين املجتمع الخارجي.

 الفريق الثاني: مادة دراسية )مقرر دراس ي( -

د املنهج، تختلف واهي مادة من ضمن م املواطنةيرى أن تربية 

تسميتها من بلد آلخر، ولكنها بشكل عام ال تخرج عن خمس تسميات 
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، (National education)تربية الوطنية الو ، (Civic education)"التربية املدنية  

 Social)دراسات االجتماعية الو ، (Patriotic education)تربية القومية الو 

studies) املواطنة، وتربية (Citizenship education). يرى كير و(Kerr, 1999) 

 Maximum citizenship) املواطنةسعة لتربية واأن الفريق األول له نظرة 

education)املواطنةني عن نظرة ضيقة لتربية ، في حين يعبر الفريق الثا 

(Minimum citizenship education) .أي أنها تقتصر على مقرر دراس ي فقط 

إلى أن (Starkey, 2002)ينظر املتخصصون في املجال أمثال ستاركي

سعة بدال من التركيز واال املواطنةمدرسة اليوم ينبغي أن تركز على تربية 

الضيقة املتمثلة في تقديم مادة دراسية منفصلة تكون  املواطنةعلى تربية 

، ألن هذه املادة تركز على تزويد الطلبة بمجموعة املواطنةمهمتها تنمية 

قتصادية، االو نظمتها السياسية، وامن املعارف عن تاريخ بلدهم وحكومتها 

، وال تركز على املهارات الضرورية للمشاركة، بينما تربية سياسيةالو 

د دراسية، وقيم، وفضائل، واسع تشمل موابمفهومها ال ةاملواطن

الصالح، كما تؤكد على تقديم فرص  املواطنوسلوكيات متعددة لتكوين 

مختلفة للطلبة للتعلم بالعمل من خالل املشاركة النشطة في أنشطة 

 تعليمية داخل املدرسة وخارجها. 

ضعه وا، إيمانا من املواطنةسعة لتربية واوقد تبنى املوديول النظرة ال

الصالح، وبذا على كافة  املواطنهي الهدف األهم لتربية  املواطنةبأن 
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خدمة هذا الهدف، و التطبيقات التربوية في النظام التعليمي أن توجه نح

 قتصادية من خالله. االو وتحقيق بقية غايات النظام التربوي االجتماعية 

من خاللها تقديم تربية وبذا فقد توصل املوديول ألربعة مداخل يمكن 

املوطنة نتيجة مسح لألبيات التربوية ومسح ملكونات األنظمة التربوية 

توصل في النهاية لحلقة تقاطع تشمل مكونات الدراسات الو القائمة، 

 نظمة القائمة وهي:األ و 

 :مقررات دراسية خاصة عن الوطن وعن العالم .1

تسعى مثل هذه املقررات الدراسية إلى تنمية إدراك الطلبة بتاريخهم 

تأكيد على أن الحضارة هي نتاج بشري مشترك، الو وجغرافية وطنهم، 

ولذلك فاملشكالت التي تعيشها البشرية هي نتاج بشري مشترك وبالتالي 

 ينبغي أن تحل بطريقة مشتركة.

ررات الدراسية ضيع وقضايا وطنية وعاملية في املقواتضمين م .2

 :املختلفة

ضيع املتعلقة بسلوكيات وااملو تضمين املقررات ببعض القضايا  

 في املالو املحلي  املواطن
ً
د الدراسية املختلفة مثل واعالمي الصالح معا

تربية الو لغة العربية، الو هارات الحياتية، املو الدراسات االجتماعية، 

د من عدة واالقضايا في هذه املعلوم وغيرها، وتطرح هذه الو السالمية، 

 يا وثيقة الصلة بالبنية املفهومية للمادة.واز 
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 ته:وادواصل واتزويد الطلبة بمهارات الت .3

ته حتى يتمكن من إثبات نفسه وادواصل واتزويد الطالب بمهارات الت

فادة من منجزاته التقنية،  ال و في مكانه ومن التعامل مع العالم من حوله، 

صل بوعي مع املجتمع من حوله، ويدرك متطلباته واالتليكتسب مهارات 

وعيه بالعالم، وكيفية و طن في هذا املجتمع، كما وينمواكطالب مو ودوره ه

متالك وااالستفادة من التقنية دون التأثر السلبي بمعطيات العوملة، 

 صل.وامهارات اللغة ليتسنى له هذا الت

 :سابقات اإلثرائيةاملو األنشطة  .4

 من املنهج وتسهم في تحقيق  
ً
تمثل هذه األنشطة جزًء أساسيا

أهدافه، وتسعى إلى تنمية شخصية الطالب وجعله شخص منتج فّعال في 

ن ارتباط بعض املدارس املحلية وامجتمعه ومتفاعل مع العالم، 

تي تطرق الو ، املواطنةبمجموعة  متنوعة من املشاريع العاملية في مجال 

ر الثقافات واسالم، وحالو لفة، ومتنوعة من البيئة، قضايا عاملية مخت

تراث، ودور الشباب في بناء العالم، الو تنمية املستدامة، الو صلها، واوت

ليساهم حقا في بناء شخصية وطنية مساهمة من مكانها في خدمة قضايا 

 البشرية.

 تطبيق املوديويل على النظام التربوي العماني
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تم تحليل النظام التربوي العماني من قبل مقدمة الورقة وفقا 

توصل إلى النتائج التالية املوضحة في الجدول الو للموديول 

 (.2012التالي.)املعمري،الغريبية،

في النظام التربوي العماني طبقا ملوديول تربية  املواطنةجدول تربية 

 املوطنة في النظام التربوي 

 

 

 االبعاد              

 املداخل   

 

 البعد الوطني

 

 البعد العاملي

 العالم من حولي هذا وطني د خاصةواكتب وم

ضيع وقضايا في واتضمين م

 د الدراسيةواامل

 تاريخ عمان وجغرافيتها-

 السياحة-

 املباعدة بين الوالدات-

 جتمعاملو صحة الفرد -

 التصحر  -العوملة           -

 البراكين -أوروبا     تاريخ -

 السالم -ر الثقافات   واح-

 ت ومهارات مساندةواأد
 مادة البحث العلمي-

 أنشطةاملقررات الدراسية-

 اللغة اإلنجليزية-

 تقنية املعلومات-

 أنشطة ومسابقات إثرائية

مسابقة املحافظة على النظافة -

 البيئة املدرسية. في صحةالو 

 رشدات.املو الكشافة -

 املعرفية. التنمية-

 املدارس املنتسبة لليونسكو -

 الصحفي املحترف. -

برنامج جلوب  -

(Glob) 

 صل الثقافات.وات -

االحتفال باأليام  -

 العاملية

 العاملي. املواطن -
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 خاتمة

في النظام التربوي تبني خطة  املواطنةيتطلب تطوير التربية من أجل 

منهجية متعددة األبعاد، وقد حاولت الباحثة تقديم تصور لهذه الخطة، 

في البلد نفسه حتى يتم  املواطنةحيث تكون البداية مع تحديد طبيعة 

طنة مما يساعد على تحديد دور واللم واضحاالنطالق من مفهوم محدد و 

املفهوم، ومن ثم القيام  املدرسة في مساعدة الطلبة على الوعي بهذا

ببعض الدراسات املسحية التي توفر البيانات املختلفة عن التطبيقات 

، ومن ثم القيام بعمليات التطوير في املواطنةفاهيم الحالية عن تربية املو 

املنهج، وكذلك تقديم التدريب لدى العاملين في امليدان التربوي 

بعاده املتعددة، والبد أيضا من وبأ املواطنةومساعدتهم على الوعي بمفهوم 

االهتمام بالشراكة مع مختلف الجهات، وتقديم املصادر املختلفة 

 تربيتها.و  املواطنةللمدارس التي تساعدها في بناء 

ن وا، املواطنةسعة ملفهوم التربية من أجل واكما حاول تقديم رؤية 

لدى طلبتنا، الصالحة  املواطنةمل الرئيسية لبناء واتبنيها يعتبر أحد الع

مال املعقودة اآل و ألن الرؤية الضيقة التي وضحت في هذا الكتاب ال تتفق 

على املدرسة الحديثة في إعداد جيل قادر املشاركة البناءة في بناء 

 تفاعل اليجابي مع عامله.الو مجتمعه، 
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وما إن يطبق هذا املوديول، ويتم تفريغ محتوى ما يقدم في النظام 

في البيئة املدرسية في الظهور  املواطنةالتربوي للطالب، تبدأ سمات تربية 

ويتحدد  ، وتنميتها املواطنةتلقائيا إثر تحديد وتصنيف مداخل لتربية 

ات في عملية بالتالي موقع تنميتها في البيئة املدرسية كونها  من أهم املؤسس

فر األبعاد املطلوبة لتمكين الطالب واتعليم، ويظهر مدى تالو التربية 

طنة مقصودة، وما بقي علينا العمل واطن صالح في حدود تربية مواكم

على التطبيق الفعلي املؤطر إن لم يتم تفعيله بالشكل الصحيح في 

سابقات، مناهجنا وبيئاتنا املدرسية بما تتناوله من أنشطة وفعاليات وم

طن مسؤول. وقد توصل وابناء مو وتوجيهها إلى تحقيق الهدف املنشود وه

ضعي املوديول إلى تجربة ثرية عن النظام التربوي العماني، ولكنها غير وا

توجيه الو مؤطرة مسبقا بطريقة علمية، وقد تفتقر أجزاء منه للتفعيل 

ة في أنظمة السليمين، وهي ال تشكل سوى مثاال قد توجد له حاالت مشابه

صديقة. إذا ما طبقت الو عربية الشقيقة الو التعليم في البلدان الخليجية 

 هذا املوديول.
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 املراجع:

املسؤولة، ورقة عمل  واطنةاملو (. طرق العبور نح2011املعمري، سيف )

 مقدمة في مؤتمر جامعة نزوى، سلطنة عمان.

زن واتـو فـي الدراسـات االجتماعيـة: نح املواطنة(. تربية 2009املعمري، سيف.)

تربيـــــــة "نحـــــــن"، ورقـــــــة عمـــــــل قـــــــدمت فـــــــي مشـــــــغل معلمـــــــي و بـــــــين تربيـــــــة "أنـــــــا" 

هـــــارات الحياتيـــــة للمـــــدارس الخاصـــــة فـــــي ســـــلطنة املو الدراســـــات االجتماعيـــــة 
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