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ABSTRACT 

 

This quantitative study discusses the role of civic education in developing the 

belonging and responsibilities of citizenship values among students in grades 10-12 

in the governorate of North Batinah in the Sultanate of Oman. Studies have indicated 

that achieving the concept of proper citizenship is linked to achieving comprehensive 

security for citizens at all levels and problems, and that belonging is an important 

requirement to build good citizenship and achieve intellectual security among high 

school students. The Internet affects the cognitive structure of children and the 

formation of their positive and negative attitudes towards individuals and society. 

The lack of parents’ awareness in the immunization of children intellectually and 

building the right citizenship, affects the lives of students and raise them in the 

mental, intellectual and social aspects. The study aims at identifying the reality of 

educational practices to develop the values of belonging and responsibilities of 

citizenship, the extent to which students are aware of the values of belonging and 

responsibilities of citizenship, and the recognition of the reality of educational 

practices to develop the values of belonging and responsibilities of citizenship. The 

study was conducted on a random sample of (162) principals and teachers, and also 

(355) students. The study used a questionnaire for principals and teachers, and a test-

oriented position for students. The findings revealed that the values of belonging and 

loyalty are high among the students, and that the family has a great role in developing 

the values of belonging and responsibilities of citizenship.  

Keywords: values of belonging, responsibilities of citizenship, family, school role. 
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 ملخص ال

 

-10الدراسة الكمية دور الرتبية املدنية يف تنمية قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة لدى طالب الصفوف )تناقش هذه 
( مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عمان. فقد أشارت الدراسات أن حتقيق مفهوم املواطنة الصحيح مرتبط بتحقيق 12

االنتماء مطلب مهم لبناء املواطنة الصاحلة وحتقيق األمن الفكري أن  األمن الشامل للمواطن بكل مستوياته، ومشكالته، و 
لدى طالب املرحلة الثانوية. فاإلنرتنت رغم بساطته؛ يؤثر يف البناء املعريف لألطفال ويف تكوين اجتاهاهتم اإلجيابية والسلبية 

املواطنة الصحيحة لديهم، يؤثر يف حياة   جتاه األفراد واجملتمع. كما أن قصور وعي الوالدين يف حتصني األبناء فكريا وبناء
واقع املمارسات الرتبوية لتنمية   الطالب وتنشئتهم يف اجلوانب العقلية والفكرية واالجتماعية. لذا هتدف الدراسة تشخيص

ات قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، ومدى وعي الطالب بقيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، والتعرف على واقع املمارس
الرتبوية لتنمية قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، واملتطلبات الرتبوية الالزمة لتنمية قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة. 

. استخدمت الدراسة استبانة  ا  ( طالب355( معلم ومدير مدرسة، و)162أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها )
جه لطالب. وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن قيم االنتماء والوالء مشبعة لدى للمديرين واملعلمني، واختبار موقف مو 

 الطالب بدرجة كبرية، وأن لألسرة دور كبري يف تنمية قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة.

 قيم االنتماء، مسؤوليات املواطنة، األسرة، دور املدرسة. كلمات مفتاحية :  
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 المقدمة
مجلة من القيم اإلنسانية الراقية اليت تسمو هبا قيمة اإلنسان، وتتجسد مبادئ الوطنية يف كل مناحي احلياة تعد املواطنة 

اإلنسانية، وتعد احلقوق والواجبات واالنتماء من أهم دعائم املواطنة فاحلقوق جيب أن يلمسها املواطن ماثلة أمام عينيه  
، 2015) الغامدي،  .يؤديها حنو جمتمعه الذي حييا فيه قوال وسلوكا ينعم فيها ويؤمن هبا؛ وأما الواجبات، فعليه أن 

784 .) 

إال أن التقدم التقين يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أدى إىل زعزعة قيم االنتماء واملواطنة من خالل إحداث 
ورة وقت حدوثه؛ وصار يف بيوت ثورة جديدة يف حياة اجملتمعات، فقد أمكن للناس أن يروا ما حيدث يف أطراف املعم

كثريا من الناس عشرات النوافذ اليت يطلون منها على العامل، فاحملطات الفضائية والشبكة العنكبوتية تبث على مدار 
 الساعة والصحف واجملالت املتنوعة تغطى كل جماالت احلياة 

، فأصبح اإلنسان ابن عامله ومل يعد ابن بيئته  كما أدى هذا التطور التكنولوجي إىل نقلة نوعية يف كل مناحي احلياة    
اليت ولدته وربته، يعرف كل ما جيرى يف أركان الدنيا ويتأثر فكر ا وسلوكا  مبا يسمعه ويشاهده. ويعد هذا الغزو الفكري 

وتشرتك من الظواهر االجتماعية اليت تنشأ وترتعرع يف ظل عوامل نفسية واجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية معينة 
مجيع هذه العوامل والظروف بشكل أو بأخر يف هتيئة البيئة الالزمة للغزو الفكري لنفث مسومه يف اجملتمع وخباصة بني 

( أن العوملة وضعت دول جملس التعاون 41، 2014(. ويرى )املعمري، ٥٨، 2015الشباب والنشء. )بكار، 
ة اليت أصبحت هوية كونية هلا أدواهتا ومتطلباهتا اليت تضعف اهلوية اخلليجي أمام حتديا يتعلق بالتأثري يف اهلوية الوطني

الوطنية، وأن مصري اهلويات الثقافية يف دول اخلليج العريب مرهون بالقدرة على بناء هويات وطنية قادرة على استنهاض 
 التنمية االجتماعية.قيم املواطنة اليت تشكل الطاقة احلقيقية الستنفار القوى االجتماعية لالشرتاك يف عملية  

وهنا يربز دور الرتبية بوصفها أداة اجملتمع لنقل الرتاث الثقايف بكل مكوناته إىل أفراد اجملتمع، ويربز أيضا دور املدرسة 
كمؤسسة تربوية للتنشئة االجتماعية تتوىل مهمة تربية النشء على قيم املواطنة وخباصة يف ظل التحوالت االجتماعية 

يت تواجهها اجملتمعات املعاصرة وما تفرضه من العوامل أمهها العوملة وما صاحبها من تأثري عميق يف قيم واالقتصادية ال
املواطنة واحنرافات فكرية وأخالقية تنتشر بسرعة الربق مع تقدم وسائل االتصال وتكنولوجيا املعلومات مما ساهم بشكل 

  ليوم يف الوطن العريب بوجه عام وسلطنة عمان بوجه خاص.كبري يف تغيري بنية الوعي الوطين والقومي لدى شباب ا
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فبدون الرتبية تفقد اجملتمعات قدرهتا على البقاء واالستقرار، وتتحول حياهتا إىل فوضى، فالرتبية سببا  أساسيا  يف تنمية 
الشعوب وتقدمها سياسيا  واقتصاديا  واجتماعيا ، ومحاية معتقداهتا وموروثاهتا الثقافية والفكرية من التأثريات واألفكار 

 املنحرفة واهلدامة. 

قطار العربية يف الوقت احلاضر يف أمس احلاجة إىل تعزيز قيم مسؤوليات املواطنة لدى مواطنيها وخباصة النشء، ولعل األ
وذلك بالرتكيز على غرس قيم االنتماء والوالء واالعتزاز بالوطن لتحقيق استقرار اجملتمع، ولنا يف األحداث األخرية اليت 

وما صاحبها من حتوالت وتوترات وظهور أفكار متطرفة منحرفة مازالت تعرضت هلا بعض األقطار العربية من حتديات 
توابعها مستمرة حىت يومنا هذا، حتتم علينا االهتمام بالرتبية يف مدارسنا لتعزيز قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة لدى 

 الطالب. 
  مشكلة البحث:

قبل اجلامعي بسلطنة عمان، وهي من أخطر املراحل   ( احللقة األخرية يف سلم التعليم ما12-10متثل مرحلة الصفوف )
املستقبلة  الشخصيةيف حياة النشء بسبب التغريات اليت حتدث هلم يف هذه املرحلة، وكذلك هي مرحلة نضج وتكوين 

 تربية واالنتقال من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الشباب واليت يرتتب عليها التواصل مع البيئة احمليطة واالستعداد ملهمتها يف
(، ومن هنا تتضح أمهية هذه املرحلة وأمهية غرس املعلمني واملناهج 4، ص2008األبناء تربية صحيحة. )الشريف، 

( إىل الدور اهلام ملؤسسات 2015ولقد أشار املالكي ) الدراسية لقيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة لدى الطالب.
واملسجد ووسائل اإلعالم( يف جمال تنمية قيم املواطنة لدى الطالب، وأن من أهم التنشئة االجتماعية )األسرة واملدرسة 

األدوار اليت ينبغي للمؤسسات التعليمية القيام هبا لتحقيق أمن اجملتمع هي العمل على تعزيز وتنمية قيم االنتماء 
 ومسؤوليات املواطنة لدى الطالب.

وم املواطنة الصحيح مرتبط بتحقيق األمن الشامل للمواطن بكل كما تؤكد العديد من الدراسات على أن حتقيق مفه
مستوياته، ومشكالته كاألمن االقتصادي، واألمن االجتماعي، واألمن السياسي، واألمن الفكري، وغري ذلك، مثل 

 (. 2016(. ودراسة )الرحيلي،  2017(، ودراسة )عبداهلل،  2015(، ودراسة )الوشاحي،  2011دراسة )األتريب،  
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( أن االنتماء مطلب مهم لبناء املواطنة الصاحلة وحتقيق األمن الفكري لدى طالب 320، 2015يشري )اليوسف، و 
 املرحلة الثانوية، خاصة يف ظل التضخم املعريف وانتشار الوسائل املختلفة للتواصل ونقل املعرفة وإنتاجها فاإلنرتنت رغم 

ل ويف تكوين اجتاهاهتم اإلجيابية والسلبية جتاه األفراد واجملتمع ، كما أشار إىل بساطته إال أنه يؤثر يف البناء املعريف لألطفا
أن قصور وعي الوالدين يف حتصني األبناء فكريا وبناء املواطنة لديهم، يؤثر يف حياة الطالب وتنشئتهم يف اجلوانب العقلية 

 والفكرية واالجتماعية.

ارتباط بني قيم املواطنة واالنتماء، حيث إن توافق الفرد نفسيا  على وجود (Whiteley, 2003: 447) يؤكد ويتليو 
املدرسة ، كما أن  واجتماعيا ميثل أحد أهداف املواطنة احلقيقية، ويف ذات الوقت فإنه من مقوماته االنتماء لدى الطالب

لتفكري والتعبري عن أراءهم جيب أن تكون مسرحا ملمارسة طالهبا للمواطنة بصورة فعالة خالل بناء مراكز لتنمية مهارات ا
 .حبرية تامة، يف قضايا اجملتمع وخباصة ما يرتبط بالتعليم أو البيئة وغريها

على أمهية قيم املواطنة لتحصني األجيال من االحنراف ومن االستالب ( 133-7، 2018وأكدت دراسة )العلوي،
الثقايف وسلبيات العوملة والتطرف املؤدي للعنف واإلرهاب، كما أشارت الدراسة إىل أمهية دور األسرة يف غرس قيم 

املراحل التعليمية، ومل  املواطنة، والدور الذي تلعبه املؤسسات التعليمية من خالل إعداد وتدريس مناهج املواطنة يف كل
تغفل هذه الدراسة دور منظمات اجملتمع املدين يف غرس وتنمية قيم املواطنة من خالل وسائل اإلعالم ومواقع التواصل  

 االجتماعي واملساجد وكل األنشطة اجملتمعية األخرى. 

ما تبثه الفضائيات من برامج تؤثر سلبا لوقاية من أخطار العوملة الثقافية، و gلذا تأيت هذه الدراسة كمحاولة من الباحث  
على وطنية ومواطنة األجيال ومن مث ضعف قيم الوالء واالنتماء للوطن، وذلك من خالل الدور الرتبوي الذي تقوم به 
املؤسسات الرتبوية، فاملدرسة تعد من أكثر األماكن اليت يتم فيه التنشئة الوطنية وغرس قيم الوالء ويف نفوس الطالب 

عومة أظافرهم من أجل احلفاظ على ثقافة اجملتمع ومحاية أبنائه من االحنرافات الفكرية، وإعداد أجيال مهها األول منذ ن
الوطن الذي تعيش فيه، ومن هنا كانت هذه الدراسة اليت حتاول اإلجابة عن هذا السؤال: ما دور الرتبية يف تنمية قيم 

 ( مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عمان. 12-10ف )االنتماء ومسؤوليات املواطنة لدى طالب الصفو 
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 أهداف البحث:

يتمثل اهلدف الرئيسي للدراسة يف تشخيص دور الرتبية املدنية يف تنمية قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة لدى طالب 
 : سلطنة عمان، وذلك من خالل  –( مبحافظة مشال الباطنة  12-10الصفوف )

 املمارسات الرتبوية لتنمية قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة.تشخيص واقع   .أ
 مناقشة املتطلبات الرتبوية لتنمية قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة. .ب

 األدب النظري والدراسات السابقة:
 : أوالً: األدب النظري

خاصة بني النشء والشباب، لذا كان  تعد قيم االنتماء من القضايا اليت متثل حتديا للرتبية يف ضوء املشكالت اجملتمعية
هذه القضية األولوية للبحث والدراسة للوقوق على أسباب اخللل يف املنظومة القيمية لدى طالب املدارس   اعطاءالبد من  

 وخباصة من الشباب، وكيف ميكن تفعيل دور املؤسسات الرتبوية يف غرس هذه القيم.
ومما ال شك فيه أن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العامل، أدى إىل زعزعة القيم لدى طالب املدارس ومن   

مث غرس األفكار الشاذة واهلدامة للمجتمع وقيمه، فالصراع بني الدول مل يعد صراعا  عسكريا  مسلحا  بقدر ما أصبح 
واالستقطاب الفكري يف مقدمة ذلك الصراع، ومن مث هتتم الدول بالعمل صراعا  حضاريا  وثقافيا ، ويأيت الغزو الثقايف 

على حتصني النشء من طالهبا، ضد حماوالت الغزو واالستقطاب اخلارجي، تأكيدا  للهوية الوطنية وتعميقا  لالنتماء 
 . (113:  2005والوالء للوطن. )الشرقاوي،  

 
 أوال: قيم االنتماء: 

تباينت اآلراء يف تقسيم االنتماء فقد قسم البعض االنتماء إىل أربعة أقسام هي االنتماء القومي، االنتماء السياسي، 
، االنتماء االجتماعي، يف حني أضاف آخرون االنتماء الفكري، واالنتماء البيئي، االنتماء العرقي، األسرياالنتماء 

(. استفاد الباحث من هذه التصنيفات يف حتديد أبعاد قيم 21-20:  2009االنتماء الديين، االنتماء الثقايف )حتمو،
 االنتماء واملواطنة يف الدراسة احلالية وهي:

 فاالنتماء يسعى لتوطيد اهلوية حيث تربز يف سلوكيات الطالب.   الهوية: -
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 164 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

فالروابط االنتمائية تؤكد على امليل حنو اجلماعة، ويتفق هدف الفرد مع أهداف اجلماعة حيث تؤكد   الجماعة: -
 اجلماعة على التعاون والتكافل والتماسك وتعزز امليل إىل احملبة والتفاعل مما يسهم يف تقوية االنتماء. 

 وي الذي يدعم اهلوية الوطنية. يشري الوالء للوطن إىل مدى االنتماء إليه كما أته األساس الق  الوالء: -

يظهر من خالل متسك الطالب بالنظم واملعايري االجتماعية لذا يظهر تناسق وانسجام اجملتمع مما يولد   االلتزام: -
 الرغبة والشعور بااللتزام باملعايري اجلماعة. 

ف التوحد مع اجلماعة مما وهو يعرب عن التعاطف الوجداين بني الطالب وامليل إىل العطاء واإليثار هبد التواد: -
 يساعد على تقدير الطالب لذاته ومكانته يف اجملتمع ومن مث العمل على احلفاظ على اجلماعة. 

هي تقدير الفرد وامكانياته مع مراعاة الفروق الفردية، واحلرية يف التعبري وتنمية القدرات من خالل   الديمقراطية: -
 يمية واالقتصادية. توافر الرعاية الصحية واالجتماعية والتعل

ال بّد أن نشري إىل أن هناك عدة صور تعرب عن قيم االنتماء للوطن حيث أن قيم االنتماء ليست التضحية   
واالستشهاد يف سبيل الوطن فقط، وإمنا تبدأ من السلوك اإلجيايب، مهما صغر حجمه لتصل إىل األعمال التطوعية، 

 (: 71-69،  2007وقسم الباحثني قيم االنتماء إىل صورتني )العناين وطربيه،  
وتتمثل يف أبسط األعمال اليت يقوم هبا الفرد كالقيام بواجباته، وإماطة األذى عن الطريق انتماء،  صور االنتماء الصغرى:

فكل من يقوم بواجباته جيسد انتماء، فاملعلم حينما يقوم بواجبه فهو حيارب اجلهل واألمية ويقدم العلم واملعرفة ألبناء 
والطالب حينما حيافظ على ممتلكات مدرسته لتكون ملن بعده من أبناء وطنه، والتاجر والعامل كذلك يسهم يف وطنه، 

تنمية اجملتمع اقتصاديا، والطبيب الذي حيارب املرض فهو بذلك حيافظ على صحة أبناء وطنه، ومن يهتم باملمتلكات 
 العامة، وحيافظ عليها فهو حيافظ على الثروات الطبيعية.

ور االنتماء الكربى: تتجسد هذه الصور يف بذل الروح رخيصة يف سبيل الوطن، ورفعته فالتضحية من أجل الوطن ص
هي ضريبة يدفعها كل فرد صادق يف انتمائه، وتتجلى هذه التضحية حينما يتعرض الوطن لكيد األعداء وغطرستهم، 

 ي قمة االنتماء للوطن.فال بد أن ينهض كل قادر للدفاع عنه والتضحية بالنفس حينئذ ه
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 ثانيا: مسؤوليات المواطنة:
لكل جمتمع ثقافته اليت متيزه عن غريه من اجملتمعات، والقيم أحد مكونات الثقافة، فقد أكدت الدراسات وجود اختالف 

تمعات من جمتمع آلخر، ورغم هذا االختالف فإن هناك قيم متثل القسم املشرتك بني خمتلف اجمل وأولوياهتايف القيم 
والشعوب على مر العصور ومنها: حب الوطن، املساواة، العدل، النظام، االلتزام، التوازن واحلرية، املشاركة، االنتماء 
والوالء، واملسؤولية، وهذه القيم متثل اجلانب اإلنساين والعاملي ملفهوم املواطنة، وقد يضاف إليها أو حيذف منها كما قد 

 (254:  2016جمتمع آلخر. ) لفوقى،  ختتلف ترمجة هذه القيم من

إن مسؤوليات املواطنة من أهم سبل مواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين، وحيث إن التقدم احلقيقي للوطن يف ظل 
 للمشاركةحتديات القرن اجلديد تصنعه عقول وسواعد املواطنني، ومن مث فإن إكساهبم قيم املواطنة يعد الركيزة األساسية  

 (286:  2007واالقتصادية والسياسية لكل من الفرد واجملتمع. )مشرف،  اإلجيابية والفعالة يف التنمية االجتماعية  

إىل أن مسؤوليات املواطنة وقيمها تساعد الفرد يف التعرف على وطنه وتراثه    Crick  (2000: 99-100)ويشري كريك  
وتنتهى تلك املعرفة الثقايف والديين واالجتماعي واالقتصادي والسياسي، ومن مث الشعور واإلحساس اإلجيايب حنو الوطن،  

وذلك بسلوك وأداء إجيايب على كافة املستويات من أجل حتقيق التالحم االجتماعي والعمل على ما من شأنه أن حيقق 
 أمامرفعة الوطن وتقدمه. وميكن حصر أهم مسؤوليات املواطنة كما يلي: االنتماء للوطن، التعاون والتضامن، املساواة )

بالتعليمات، املشاركة، التسامح، العدل، املسؤولية  والتقيد  النظام احرتام(، و الوظائف تويل يف،  عامةال املرافق القانون، أمام
 (.16، 2006االجتماعية )عبيد،  

 التعليم ما قبل الجامعي:   أهداف تنمية قيم االنتماء ومسؤوليات المواطنة لدى طالب
إن أحد األهداف الرئيسة ملدارس التعليم ما قبل اجلامعي هو تنمية قيم االنتماء واملواطنة لدى الطالب إلدماجهم داخل 

اليت استهدفت تقييم قيم  (Johnson, 2011, 31- 32)اجملتمع ومشاركتهم بصورة إجيابية، ويف دراسة جونسون 
ملوهوبني، أشارت إىل مستويات الغايات الرتبوية وعالقتها بقيم االنتماء واملواطنة لدى الطالب املتفوقني والطالب ا

 :االنتماء والرتبية املواطنة وهي كما يلي
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املستوى األول: ويرتبط بالغايات اليت تتبناها الدولة وتنميها املؤسسات التعليمية، ويف هذا فإن الغاية الرئيسة  •

 اجملتمع بقيمه وثقافاتهللنظام التعليمي بناء مواطن يستطيع احلياة داخل  
املستوى الثاين: ويرتبط بالتخطيط االسرتاتيجي لتحديد خصائص املواطن، وكيفية إعداده ليكون مواطنا قادرا  •

على التفكري العلمي وحل املشكالت بطريقة علمية، والتعامل مع قضايا اجملتمع بدرجة من املسؤولية واملشاركة 
 .جمتمعهاإلجيابية الفعالة يف بناء وتنمية 

املستوى الثالث: وينتقل إىل الربامج املقدمة ومدى إسهام كل منها يف تنمية قيم املواطنة، وصقل املواطن باملعارف  •
 .واملهارات االجتاهات الضرورية

 .املستوى الرابع: وحيدد دور املعلمني يف املعاجلات التدريسية وأساليب التقومي خالل الربامج الدراسية •

( أن هناك جمموعة من قيم االنتماء واملواطنة اليت جيب أن تعمل عليها 262 -261، 2009ش، ويوضح )أبو حشي
حتديد وممارسة احلقوق والواجبات واحرتام حقوق اآلخرين، وتنمية  :املؤسسات الرتبوية لتحقيقها لدى طالهبا، ومن أمهها

مية مهارات حل املشكالت والتفكري الناقد واختاذ مهارات املشاركة والتواصل والتعبري عن الرأي وتربيره لآلخرين، وتن
( إىل جمموعة من القيم اليت جيب تأكيدها خالل املمارسات التعليمية داخل 3، 2008كما أشار )آل سعد،  .القرار

وحل  املدرسة منها الرتكيز على معاجلة املفاهيم التالية: االنتماء، وتعزيز األمن الفكري، وتعزيز مفهوم التفكري العلمي
املشكالت، وتعزيز مفهوم احلوار الوطين واملشاركة اجملتمعية، باعتبارها مطلبا مهما للمجتمع تؤكد عليه رؤية ورسالة 

 .املؤسسات الرتبوية

 :الدراسات السابقة
األصليني يف ( بعنوان "تصورات معلمي ومديري املدارس الثانوية لتنمية املواطنة لدى الطالب (Deer,2010دراسة دير

( من املعلمني ومديري املدارس الثانوية يف 106مقاطعة "مانيتوبا": دراسة استكشافية"، وطبقت على عينة قوامها )
كندا، وأظهرت نتائج الدراسة أن الطالب من السكان األصليني يف املدارس الثانوية يتصرفون بطريقة منسجمة مع تنمية 

هذه الدراسة حاجة إىل تطوير املناهج الدراسية التقليدية يف التعليم من أجل تنمية قيم قيم املواطنة، وأظهر املشاركون يف  
 املواطنة.
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يف الواليات املتحدة األمريكية، هدفت إىل   (Allen, Kern & Vella- Brodrick, 2016)أجرى ألني وكرين وفيالبرودك  
املنهج التحليلي من   الدراسةومن ضمنها املعلم، واستخدمت  التعرف على العوامل املؤثرة يف تنمية قيم االنتماء للمدرسة  

خالل حتليل الدراسات اليت تناولت قيمة االنتماء للمدرسة كمتغري مستقل يف كل من اململكة املتحدة والواليات املتحدة 
وصلت نتائج ( دراسة، وقد ت51م، واليت بلغت )2013األمريكية واسرتاليا ونيوزلندا خالل العشرين سنة اليت سبقت 

الدراسة إىل أن وجود التمثل املرتفع لقيم االنتماء للمدرسة كان عامله األساسي املعلم ودوره يف تنمية قيم االنتماء 
 للمدرسة. 

( دراسة بعنوان " إسهام املدرسة الثانوية بدولة الكويت يف تعزيز 2017وأجرى ) الكندري، جاسم و الكندري يوسف،  
لدى طالهبا: دراسة حتليلية"، وهدفت إىل التعرف على مدى إسهام املدرسة كمؤسسة تربوية مبكوناهتا قيم الوالء واالنتماء  

املختلفة، ودرجة فاعليتها يف تعزيز قيم الوالء واالنتماء وغرسها عند الطالب، وتعرف مدى وعي الطالب هبذه القيم، 
وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وطبقت   وتعرف الفروق ذات الدالالت اإلحصائية تبعا ملتغريات الدراسة،

(. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 2608الدراسة على عينة من طالب التعليم الثانوي يف دولة الكويت بلغ قوامها )
 (. أما مستوى قيم الوالء2.24إسهام املدرسة يف تعزيز قيم الوالء واالنتماء ككل جاء منخفضا مبتوسط حسايب قدره )

واالنتماء عند الطالب ككل فقد جاء مرتفع، كما أظهرت النتائج أن اهتمام الطالب بالقيم مل يكن على درجة واحدة، 
فقد أولوا بعض القيم اهتماما أكثر من البعض اآلخر، وكان هذا التفاضل وفق األولويات اآلتية: جاءت قيمة الوالء 

لوالء الوطين، مث قيم الوالء واالنتماء األسري، مث الوالء القبلي، وأخريا قيمة واالنتماء الديين باملرتبة األوىل، تلتها قيم ا
الوالء واالنتماء املذهيب باملرتبة اخلامسة، وأسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغريي )اجلنس، 

ملنطقة التعليمية، واملرحلة الدراسية، املعدل الدراسي(، يف حني أشارت إىل وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغري )ا
 والتخصص(.

 منهجية البحث: 
 أدوات الدراسة:

واقع املمارسات   تشخيص( يف حمافظة مشال الباطنة، هبدف  12-10استبانة ملديري ومعلمي مدارس الصفوف ) .أ
 قرتحات حلوهلا.املها، و اجهالرتبوية لتعزيز قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، واملعوقات اليت تو 
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لطالب، للكشف عن مدى وعيهم بقيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة يف تقديراهتم لاختبار موقف موجه  .ب

 القيم املؤثرة يف هذه االختبارات.للمواقف، واألحداث يف اجملتمع والتعريف بالوزن النسيب هلذه  
 املتخصصني( موقف مت عرضه على جلنة من 28وبعد إعداد الصورة النهائية الختبار املواقف، الذي تضمن )

يف جمال الرتبية، وذلك هبدف: احلكم على مدى صحة املفردات من الناحية العلمية. مدى انتماء كل مفردة للبعد الذي 
-10وردت ضمنه من أبعاد االختبار. احلكم على مدى صالحية االختبار، كأداة تقيس مدى تشبع طالب الصفوف )

 حياهتم االجتماعية. ( بقيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة وااللتزام هبا يف12
 عينة الدراسة:

 (، على النحو التايل:12-10حتددت عينة الدراسة امليدانية "بالطريقة العشوائية" من طالب الصفوف )
 ( العينة العشوائية الختبار املواقف1جدول )

 األدوات والعينة 
 المدارس 

 اختبار المواقف 
مجموعة  
 االستمارات 

 الصحيحة  غير المستوفاة 

 65 5 70 صحم   

 75 5 80 صحار  

 60 6 66 اخلابورة   
 60 14 74 السويق 
 52 8 60 لوى 

 43 7 50 شناص 
 355 400 العينة اإلجمالية للبحث 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 األسلوب اإلحصائي المقدم:
لألسئلة اليت تتطلب اإلجابة أوال : حساب التكرارات املقابلة لكل عبارة، مث حساب النسبة املئوية هلذا التكرار بالنسبة 

 بوضع عالمة أما املربع الذي يعرب عن درجة املوافقة.
 )أوافق+ أوافق بشدة(= نعم أو درجة املوافقة.

 )ال أوافق+ ال أوافق بشدة(= ال أو درجة عدم املوافقة.
 ونستبعد التكرارات الغري مؤكدة.



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 169 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 (:1الدالة )ثانيا : نستخدم املعادلة اآلتية للتعرف على مستوى  

= مج  2كا
تج −ت م

ت م
 

 حيث )مج( = اجملموع.
 )تج( = التكرار التجرييب.

 

عدد أفراد العينة)ت م( = التكرار املتوقع = 
 عدد االختيارات 

 تحليل النتائج: 
اليت يتضمنها نتائج تطبيق اختبار املواقف لقيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، يف ضوء توضيح الوزن النسيب للقيم األربع  

 االختبار يف توجيه سلوك أفراد العينة حيددها بروفيل القيم األربع للعينة.
السلبية والالمباالة( يف  –األنا واألثرة  –قيم الضغوط االجتماعية  –أما بالنسبة لرتتيب القيم )قيم املواطنة 

 وضح باجلدول التايل:( مبحافظة مشال الباطنة، جاء كما هو م12-10ضوء استجابات طالب الصفوف )
 ( ترتيب القيم يف ضوء استجابات الطالب 2جدول )

 الترتيب  االستجابة  المتوسط القيم 
 1 أوافق بشدة  4.23 قيم املواطنة 

 2 غري متأكد  3.06 الضغوط االجتماعية 

 3 غري متأكد  2.67 األنا واألثرة

 4 ال أوافق 2.49 السلبية والالمباالة 

 طالب مبحافظة مشال الباطنة، جاء كما يلي:الن ترتيب القيم يف ضوء استجابات  كا  (2)من اجلدول  
 قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة يف املرتبة األوىل. -
 الضغوط االجتماعية يف املرتبة الثانية. -
 األنا واألثرة يف املرتبة الثالثة. -
 السلبية والالمباالة يف املرتبة الرابعة. -
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(، 4.23أعلى قيم ملتوسط استجابات الفرد على قيم االختبار تشري إىل قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة )وبذلك جند أن  

وهذا يشري إىل أن الوجدان الوطين لدى الطالب وقيم االنتماء مشبعة لدى الطالب بدرجة كبرية، وهذا يدل على أن 
لية وقت األزمات وهذا يتفق مع دور مدارس الصفوف هناك مستوى أمان وطين لدى شباب األمة والشعور بتحمل املسئو 

( ودورها الفاعل يف تعزيز قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، ومع وجود أعلى درجة لقيم االنتماء ومسؤوليات 10-12)
وطين ( وهذا يدل على أن هناك درجة عالية من االنضباط ال2.49املواطنة تكون أقل درجة لدوافع السلبية والالمباالة )

 واليت ترفض السلبية والالمباالة خاصة حني يرتجم املشروع الوطين إىل حقيقة وطنية.
حول مفهوم تعزيز قيم االنتماء  ،دارساملصممت أداة البحث يف صورة استبيان خاص مبديري ومدرسي  االستبانة:

وحيتوي  ،تعزيز قيم االنتماء لدى طالهبادارس عن القيام بدورها يف تلك املودالالهتا السلوكية، واملشكالت اليت تعوق 
 :على

 9-3: األسئلة  ( الرتبية املدنية يف تعزيز قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة12-10واقع دور )مدارس الصفوف  
  11:  الرتبية املدنية يف تعزيز قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة  (12-10متطلبات تفعيل دور )مدارس الصفوف  

 حصائية:المعالجة اإل
 –أوافق    –حلساب التكرارات لكل عبارة حسب استجابات )أوافق بشدة  (SPSS) متت املعاجلة اإلحصائية باستخدام  

ال حيدث( بالنسبة للمحور الثاين  –نادرا   –أحيانا   –غالبا   –ال أوافق بشدة(، )دائما   –ال أوافق  –غري متأكد 
 ومستوى داللتها واألوزان النسبية والرتتيب.  2والنسب املئوية هلذه التكرارات وقيمة كا

 حساب الوزن النسيب لعبارات االستبانة: أعطيت موازين رقمية ملستوى االستجابة ملا يلي:
 ومت حساب الوزن النسيب، أي درجة املوافقة على كل عبارة من املعادلة التالية:

 x1 5+ ك  x  2  4+ ك  x  3  3+ ك  x  4  2+ ك  1x  5التقدير الرقمي = ك

التقدير الرقمي×100حساب الوزن النسبي =
 ك

ال أوافق   –ال أوافق   –تتوفر غري متأكد    –أوافق    –: تكرارات االستجابات )أوافق بشدة  5، ك4، ك3، ك2، ك1ك
 بشدة( على الرتتيب.

 ك: جمموع التكرارات هلذه االستجابات )حجم العينة(.
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حلسن املطابقة لكل مفردة، وذلك للكشف عن الفروق يف اختيارات أفراد العينة لبدائل   2مت حساب قيمة كا

 ال أوافق بشدة(.  –ال أوافق   –غري متأكد    –أوافق   –االستجابة اخلمسة )أوافق بشدة  

(ت −ت  م)2= مج  2كا

 ت  م

 حيث إن ت = التكرار املالحظ، ت م = التكرار املتوقع.
 نتائج الدراسة الميدانية: 

( حول واقع املمارسات 162( البالغ عددها )12-10ملعرفة رؤية أفراد العينة الكلية )مديري ومعلمي مدارس الصفوف  
الرتبوية يف تعزيز قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، واملعوقات اليت تعوقها عن ذلك، ومقرتحات حلها، جاءت استجابات 

 توضحها اجلداول اآلتية:  أفراد العينة كما
 واقع دور التربية في تعزيز قيم االنتماء ومسؤوليات المواطنة لدى طالبها   نتائج المحور األول:
 ( استجابات العينة حول دور املدارس يف تعزيز مفهوم قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة 3جدول )

 162ن =                                     
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 من خالل نتائج الجدول السابق يتضح أن:

االنتماء ( يف تعزيز مفهوم قيم 12-10جاءت استجابات العينة الكلية للدراسة حول واقع دور مدارس الصفوف )
( وذلك 7(، و)6(، و)5(، و)4ومسؤوليات املواطنة، على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف العبارات رقم )

( لصاحل البديل )دائما ( حيث جاءت 9( لصاحل البديل )غالبا (، والعبارة رقم )5لصاحل البديل )أحيانا (، العبارة رقم )
 .4، ودرجات حرية = 0.05ة  دالة إحصائيا  عند مستوى دالل  2قيمة كا

 
 

 

 162ن =                                     

4 = 1 –*   ات       =             

العبارة 
الوزن 
النسبي 

 2قيمة  ا
مستوى 
الداللة 

الترتيب 

تقوم املدرسة بعقد ندوات فكرية وتثقيفية مع طالهبا حول مسؤوليات 
املواطنة واألحداث اجلارية يف اجملتمع ومهوم الوطن ومتطلبات تنميته. 

317 12.5 0.05 4 

تقوم املدرسة باالحتفال باملناسبات الوطنية واألعياد القومية والفعاليات 
اهلامة من خالل مشاركة الطالب يف أنشطة داعمة لذلك. 

354 45 0.001 4 

تقوم املدرسة بتشجيع الطالب على املشاركة يف إعداد وتنفيذ املشروعات 
اليت ختدم اجملتمع احمللي كمحو األمية وتعليم الكبار. 

276 11.27 0.05 5 

هتتم املدرسة بإعداد الرحالت والزيارات إىل األماكن السياحية واملتاحف 
اهلامة واملناطق األثرية ذات البعد التار ي واليت تربز أصالة الوطن. 

325 37.7 0.001 2 

يهتم مكتب الرتبية االجتماعية /األخصائي االجتماعي بدعوة رجال 
الدين وذوي اخلربة السياسية لتنمية وعي الطالب بأهم الشخصيات 

الوطنية وأهم أحداث التار ية اهلامة اليت تنمي الوالء واالنتماء للوطن. 
27224.1 19 0.001 6 

هتتم املدرسة باإلذاعة املدرسية وما يصاحبها من حتية العلم وترديد النشيد 
الوطين من أجل تنمية احلس الوطين والوالء. 

455.62 321.9 0.001 1 
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 أما بالنسبة لترتيب العبارات حسب الوزن النسبي لها جاء  ما يلي:

( "هتتم املدرسة باإلذاعة املدرسية وما يصاحبها من حتية العلم وترديد النشيد الوطين من 6جاءت العبارة رقم ) -
( يف تعزيز 12-10دور مدارس الصفوف )واقع  أجل تنمية احلس الوطين والوالء" يف املرتبة األوىل يف ترتيب

 (.452مفهوم قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، حيث بلغ الوزن النسيب هلا )
( "تقوم املدرسة باالحتفال باملناسبات الوطنية واألعياد القومية والفعاليات اهلامة من 2جاءت العبارة رقم ) -

-10واقع دور مدارس الصفوف ) املرتبة الثانية يف ترتيبخالل مشاركة الطالب يف أنشطة داعمة لذلك" يف 
 (.354( يف تعزيز مفهوم قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، حيث بلغ الوزن النسيب هلا )12

( "هتتم املدرسة بإعداد الرحالت والزيارات إىل األماكن السياحية واملتاحف اهلامة واملناطق 4جاءت العبارة رقم ) -
-10واقع دور مدارس الصفوف )  البعد التار ي واليت تربز أصالة الوطن" يف املرتبة الثالثة يف ترتيباألثرية ذات  

 (.325( يف تعزيز مفهوم قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، حيث بلغ الوزن النسيب هلا )12
ليات املواطنة ( "تقوم املدرسة بعقد ندوات فكرية وتثقيفية مع طالهبا حول مسؤو 1جاءت العبارة رقم ) -

واقع دور مدارس الصفوف   واألحداث اجلارية يف اجملتمع ومهوم الوطن ومتطلبات تنميته" يف املرتبة الرابعة يف ترتيب
 (.317( يف تعزيز مفهوم قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، حيث بلغ الوزن النسيب هلا )10-12)

ب على املشاركة يف إعداد وتنفيذ املشروعات اليت ختدم ( "تقوم املدرسة بتشجيع الطال3جاءت العبارة رقم ) -
( 12-10واقع دور مدارس الصفوف )  اجملتمع احمللي كمحو األمية وتعليم الكبار" يف املرتبة اخلامسة يف ترتيب

 (.276يف تعزيز مفهوم قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة، حيث بلغ الوزن النسيب هلا )
م مكتب الرتبية االجتماعية /األخصائي االجتماعي بدعوة رجال الدين وذوي ( "يهت5جاءت العبارة رقم ) -

اخلربة السياسية لتنمية وعي الطالب بأهم الشخصيات الوطنية وأهم أحداث التار ية اهلامة اليت تنمي الوالء 
وم قيم ( يف تعزيز مفه12-10واقع دور مدارس الصفوف ) واالنتماء للوطن" يف املرتبة السادسة يف ترتيب

 (.276االنتماء ومسؤوليات املواطنة، حيث بلغ الوزن النسيب هلا )
 مدارس في تعزيز االنتماء الوطني:النتائج المحور الثاني: المتطلبات التربوية الالزمة لتفعيل دور  

( حول املتطلبات الرتبوية املفرتضة لتفعيل 12-10مدارس الصفوف  وومعلم  وتتضح رؤية عينة الدراسة الكلية )مدير 
 دور املدرسة يف تعزيز االنتماء الوطين من اجلدول التايل:
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 ( استجابات أفراد العينة حول املتطلبات الرتبوية املفرتضة لتفعيل دور املدارس يف تعزيز االنتماء الوطين4جدول )

 162ن = 

الوزن   العبارة 
 النسبي 

مستوى   2قيمة  ا
 الداللة 

 الترتيب 

 1 0.001 335.3 465 تطوير األنشطة املدرسية ذات الصبغة التمثيلية والثقافية مثل احتاد الطالب. 
تشجيع مشاركة الطالب يف برامج خدمة اجملتمع وتطوير البيئة احمللية واالهتمام  

 باملرافق العامة. 
449 145.9 0.001 2 

هتيئة البيئة التعليمية كلها احتفاء واالحتفال باملناسبات الوطنية واألعياد الوطنية  
 طوال العام الدراسة. 

436 175.8 0.001 4 

 3 0.001 194.7 439 عقد الندوات الفكرية والثقافية ملناقشة املشكالت الثقافية واالجتماعية والقومية. 

 4=  1 –*   ات       =             
ت استجابات العينة الكلية للدراسة حول املشكالت املتعلقة املتطلبات الرتبوية أشار ( 4من خالل نتائج السابق رقم )

( يف تعزيز االنتماء الوطين، على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 12-10مدارس الصفوف ) دوراملفرتضة لتفعيل  
، 0.05دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  2يف مجيع العبارات لصاحل البديل )أوافق بشدة(، حيث جاءت قيمة كا

 .4ودرجات حرية = 
 يلي:أما بالنسبة لترتيب العبارات حسب الوزن النسبي لها جاء  ما  

( "تطوير األنشطة املدرسية ذات الصبغة التمثيلية والثقافية مثل احتاد الطالب" يف املرتبة 1جاءت العبارة رقم ) -
( يف تعزيز االنتماء الوطين، 12-10املتطلبات الرتبوية املفرتضة لتفعيل دور مدارس الصفوف )  األوىل يف ترتيب

 (.465حيث بلغ الوزن النسيب هلا )
( "تشجيع مشاركة الطالب يف برامج خدمة اجملتمع وتطوير البيئة احمللية واالهتمام باملرافق 2رقم )  جاءت العبارة -

( يف تعزيز 12-10املتطلبات الرتبوية املفرتضة لتفعيل دور مدارس الصفوف )  العامة" يف املرتبة الثانية يف ترتيب
 (.449االنتماء الوطين، حيث بلغ الوزن النسيب هلا )
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( "عقد الندوات الفكرية والثقافية ملناقشة املشكالت الثقافية واالجتماعية والقومية" يف 4جاءت العبارة رقم ) -

( يف تعزيز االنتماء 12-10املتطلبات الرتبوية املفرتضة لتفعيل دور مدارس الصفوف ) املرتبة الثالثة يف ترتيب
 (.439الوطين، حيث بلغ الوزن النسيب هلا )

( "هتيئة البيئة التعليمية كلها احتفاء واالحتفال باملناسبات الوطنية واألعياد الوطنية طوال 3رة رقم )جاءت العبا -
( 12-10املتطلبات الرتبوية املفرتضة لتفعيل دور مدارس الصفوف ) العام الدراسة" يف املرتبة الرابعة يف ترتيب

 (.436يف تعزيز االنتماء الوطين، حيث بلغ الوزن النسيب هلا )
 وقد حتددت أبعاد الدراسة يف هذا احملور فيما يلي:

 (.12-10الوسائل اليت ميكن من خالهلا تعزيز قيم االنتماء لدى طالب مدارس الصفوف ) -
 وقد تبين من واقع استجابات أفراد العينة على االستبيان في هذا المحور:

o الوعي السياسي ومهارات املشاركة وقيادة ( إىل برامج موجهة لتنمية  12-10ن حاجة مدارس الصفوف )إ
العمل اجلماعي، ال ميكن أن تنفصل بشكل أو بآخر عن االعتبارات اخلاصة بتشكيل فكر الطالب  

 ومدركاهتم حول مسؤوليات املواطنة، ومن جانب آخر فأن تأكيد احلاجة هلذه الربامج جيمع بني:
عام طاليب جتاه القضايا القومية، ومن مث تنمو الرؤية الوطنية يف إصدار األحكام وتشكيل رأي  ✓

 مسؤوليات املواطنة من خالل التفكري املبين على تقدير النتائج.
مهارات املشاركة الواعية يف جمال العمل السياسي والوطين، وذلك يعين احتواء اإلرادة الطالبية يف سياق  ✓

ة، ومن مث تنمو لدى الطالب إرادة العمل اإلرادة اجملتمعية وفق املسارات اآلمنة لدعم قضايا التنمي
 الوطين ويف تعاون من آخرين للوفاء حبق الوطن.

o  ،الوسائل واملتطلبات الضرورية لتعزيز قيم االنتماء حتتاج إىل تكامل بني عناصر التنظيم املدرسي )املعلم
الب على التدريب املنهج، األنشطة( من اجل تفعيل دور املدرسة يف أداء واجبها الوطين ومساعدة الط

 على كيفية الوفاء باملسؤوليات املدنية داخل األسرة واملدرسة والشارع والعمل.
o  أن عملية التحسني والتطوير ألداء املدرسة يف جمال االنتماء يتطلب تعاون بني املدرسة واجملتمع املدين

سياق خاصة دور املدرسة والعامل اخلارجي واالستفادة واالضطالع على خربات الدول األخرى يف هذا ال
 يف تعزيز قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة يف مرحلة التحول الدميوقراطي.
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 مناقشة نتائج الدراسة:
حاجة نفسية اجتماعية تقوم على قاعدتني  :هناك حتديد ملفهوم االنتماء من قبل عينة البحث يف ضوء أنه -

بتوحده مع جمتمعه ووطنه ونظمه املعيشية سياسيا  واقتصاديا   ثابتتني مها األخذ والعطاء يشعر من خالهلا الفرد 
وهذا يدل على أن قيم االنتماء من القيم املدنية الالزمة لعملية البناء والتحول الدميوقراطي، والسعي  .وثقافيا  

األسرة أو يف احلثيث لبناء مواطن ملتزم بالثوابت الوطنية، فاعل يف احمليط املدين العام سواء يف املدرسة أو يف 
 الشارع، وهذا يؤدي أيضا  لبناء عالقات سوية بني الفرد ومؤسسات الدولة الوطنية يف ضوء قيم املواطنة.

الدالالت السلوكية املرتبطة بقيم االنتماء تقوم على تفعيل قدرة الفرد على العمل يف إطار اجلماعة الوطنية،    -
م باالجتاهات واألبعاد االسرتاتيجية اليت حتملها مفاهيم األمن وأداء املهمات الوطنية على أكمل وجه، واالهتما

 القومي ومصاحل الوطن العليا.
تعد األسرة من أهم القوى والعوامل املؤثرة على االنتماء ملا هلا من دور كبري يف ترسيخ ثقافة االنتماء يف نفوس  -

التخاطب داخل األسرة، وهناك قوى أخرى الناشئني منذ الصغر من خالل العمليات اللفظية وأساليب 
 )كاملدرسة، واألحزاب، واإلعالم، ومجاعة الرفاق( هلا دور يف التأثري على قيم االنتماء.

( يف تعزيز االنتماء، أن املدرسة هلا دور 12-10جند أيضا  من مؤشرات الواقع الفعلي لدور مدارس الصفوف ) -
دنية للطالب من خالل ما توفره من برامج وأنشطة تدعم بناء الثقافة كبري يف تعزيز االنتماء وبناء الثقافة امل

 الوطنية الداعمة لألمن االجتماعي والسلم األهلي والوفاق اجملتمعي.
 هناك العديد من املشكالت اليت تعوق دور املدرسة يف جمال تعزيز االنتماء وهي متنوعة ومتعددة. -

 توصيات الدراسة : 
جيب على احلكومة العمانية من خالل مؤسساهتا الرتبوية الرمسية والغري رمسية تذليل هذه املشكالت والصعوبات،    -

وحماولة إجياد مناخ تربوي ينمي ثقافة االنتماء يف نفوس الطالب وجيعل منهم أشخاص شرفاء مرتبطني بوطنهم 
 وجدانيا  وسلوكيا .

خالل تعزيز دورها يف جمال تعزيز االنتماء لتنمية الوعي والتعرف على حجم بناء املدرسة الفعالة يف املستقبل من   -
 املخاطر الداخلية واخلارجية اليت تواجهها السلطنة واألمة العربية.  
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