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تجربة دولة الهند في تحقيق المواطنة وسبل االستفادة منها في معالجة معوقات تحقيق المواطنة في التعليم
بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
India's experience in ensuring equal access to education for individuals, and ways to
benefit from this experience in addressing the obstacles of achieving such goal in Saudi
Arabia from the perspective of the faculty members of Imam Muhammad ibn Saud
Islamic University
الباحثة /صيته بنت بدر الحنتوشي
طالبة دكتوراه بقسم أصول التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية
Email: seeta.b.otaibi@gmail.com

المستخلص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن المعوقات التي يواجها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السعودية ،وسبل االستفادة
من تجربة دولة الهند في تحقيق المواطنة في التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ،والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات تقدير عينة الدراسة تعزى لمتغير(الكلية) .اعتمدت
الدراسة على المنهج الوصفي المسحي ،واتخذت االستبانة أداة لها في جمع البيانات والمعلومات .طُبقت الدراسة على جميع
أعضاء هيئة التدريس (الذكور ،واإلناث)،من هم برتبة (أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد) في كلية الشريعة والعلوم
االجتماعية واللغة العربية واإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وأخذت عينة طبقية بلغت ()872
عضواً .وأظهرت النتائج أن هناك موافقة من أفراد مجتمع الدراسة بدرجة كبيرة على المعوقات التي يواجها التعليم في تحقيق
المواطنة بالمملكة العربية السعودية و أبرزها يتمثل في بُعد :المعوقات التعليمية وأبرز بنودها "تتسم اإلدارة العليا
بالمركزية" ،يليه المعوقات اإليديولوجية وأبرز بنودها "التركيز على ثقافة محددة عبر التاريخ" ،يليه المعوقات الثقافية
وأبرز بنودها "تصادم الثقافات المختلفة في كثير من األحيان" ،يليه المعوقات النفسية وأبرز بنودها "تغول فئة دون غيرها
في المشاركة االقتصادية" -8.هناك موافقة أفراد الدراسة بدرجة كبيرة على سبل استفادة المملكة العربية السعودية من تجربة
الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم في مجال :اإلدارة المدرسية وأبرز بنودها" :تعمل المدرسة على نبذ أسباب العنصرية"،
المعلم وأبرز بنودها "يعزز المعلم السلوك المرغوب فيه لدى الطالب" -3وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات عينة
الدراسة باختالف متغير الكلية.
الكلمات المفتاحية :المواطنة ،التعليم ،المواطنة التنظيمية.
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India's experience in ensuring equal access to education for individuals, and ways to
benefit from this experience in addressing the obstacles of achieving such goal in Saudi
Arabia from the perspective of the faculty members of Imam Muhammad ibn Saud
Islamic University.
SEETA BADR MUBARAK ALHNTOSHI
PhD student Principles of Education Department, Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic
University, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

Abstract:
Objectives: This present study aims at identifying the obstacles that the education sector in the
Kingdom of Saudi Arabia faces in ensuring equal access to education for individuals, and the
means to benefit from India's experience in achieving this goal from the perspective of the
faculty Members of Imam Muhammad ibn Saud Islamic University. Furthermore, it aims to
statistically identify the differences in the samples' average GPA according to the following
variables: gender, college, academic level, and work experience.Methodology: The method
used to conduct the study is the descriptive survey method, and the tool used for collecting data
and information is surveys.Study Sample and Population:The study population is the faculty
members of Imam Muhammed ibn Saud Islamic University (males and females), (lecturers,
associate lecturers, assistant lecturers) from the departments of Shari'ah, social sciences, Arabic
language, and media and communication. Using a stratified sampling methodology, a sample of
278 member was taken. The most significant findings:1– Broad consensus exists among the
members of the study population on the obstacles that the education sector in Saudi Arabia
faces in ensuring equal access to education for individuals, the most prominent of which
revolve around the following dimensions: the educational obstacles and their most prominent
item is "the top management is centralized," followed by the ideological obstacles and their
most prominent item is " the focus on a specific culture throughout history", and then there
is the cultural obstacles and their most prominent item is "the collision of different cultures in
many instances," followed by the psychological obstacles and their most prominent item is,
"the encroachment of one class over the others in economic participation." 2- There is
much agreement among the members of the study population on the ways that Saudi Arabia can
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benefit from the experience of India in ensuring equal access to education for individuals in the
fields of: school administration and the most prominent item of it is: "The school is working to
reject the causes of racism," the teacher and its most prominent item is "The teacher
promotes the desired behavior of students" 3- There are no statistically significant
differences in the trends of the study sample according to the gender variable, except for the
educational obstacles in favor of the males study sample, as well as differences due to the
college variable.

Key words: Citizenship, Education, organizational citizenship.

مقدمة الدراسة:
يشككككككككل التعليم رافكدا مهمكا في التقكدم العلمي والمعرفي

بلكد ،حي يختلف نظام التعليم من بلد خر باختالف ثقافة هذا

البلد ،والدول الناجحة هي دول اسككككتطاعت ان تسككككتفيد من التجار الناجحة في التعليم لدول أخرى أكثر منها خبره وتطور في
مجكال التعليم .ومن منطلق الخبرة يقول مؤسككككككس علم االجتمكا أوسسككككككت كونكت بك نه "ال سككككككبيل الى المعرفة إال بالمالحظة
والخبرة"(مريزيق8002،م ،ص )70حي تسككككتطيع البالد التي تعاني من مشكككككالت في نظامها التعليمي ان تتبنى هذه التجربة
الناجحة وتكيفها في الوسط الذ تعيش فيه من اجل تحقيق نظام تعليمي متكامل يحقق اهدافه التي يسعى الى تحقيقها.
كما ان التعليم يجب ان يراعي ثقافة المجتمع الذ يسككككتمد اصككككوله من قيم هذا المجتمع وال يسككككتطيع الخروه عنها ،وكذلك
يراعي المسكككككاواة بين الجنسكككككين في التعليم واحقيتهما في التعليم .ولنا نماذه في بعض اعالم الفكر اليوناني(افالطون)الذ دعا
الى أن تؤسككس تربية النسككاء على نفس االسككس التي تقوم عليها تربية الرجال ،وهو بذلك سككاوى بين الرجال والنسككاء في التعليم
ويعتبر بذلك مجددا وسككككابقا في هذه الدعوة على خالف رأ تلميذه أرسككككطو الذ ينتق

من قدرة المرأة وحقها المشككككرو في

التعليم بعكس اسككككككتكاذه افالطون ،كمكا يرى أفالطون الى انكه يجب أن تتا لططفال فرص متكافئة من التعليم بغض النظر عن
الطبقة االجتماعية التي ينتمون اليها ؛الن النبوغ والعبقرية سير مقصككورين على طبقة معينة (يككريف8000،م،ص030م) ليس
افالطون فحسككب من نادى بالمسككاواة في التعليم بل دعا لها ايضككا العالم العربي ابو حامد الغزالي فكانت اهم اراءه التربوية عدم
اقتصار التربية والتعليم على الذكور فقط(،العربي، ،ص.)82إن تكافؤ الفرص التعليمية يساعد
على خلق جو من االسككتقرار للبلدان التي تتخذ كنماذه رائده في التعليم وهذا االسككتقرار يتعدى التعليم ويتجه للقطاعات االخرى
في الدولة التي هي امتداد للتعليم فيحقق لها االسككككتقرار نظير عدلها ومسككككاواتها بين افراد المجتمع وبناء على ما سككككبق ظهرت
العديد من الدراسكككات التي توصكككي ب همية العدل بين الطبقات وتحقيق فرص تعليم متسكككاوية بهدف يكككعور افراد المجتمع باتجاه
ايجابي نحو وطنهم ومنها دراسككككككة  LEENALUKOSEالتي توصككككككي بامتداد فرص التعليم للجميع في الهند بوالية كيرال،
بككغككض الككنككظككر عككن الككعككرق أو الككلككون أو الككعككقككيكككدة أو الككجككنككس أو الككقكككدرة(8000م،ص)70ودراسكككككككككة نكككاهكككد سكككككككككابكككا
)2011(NaheedSabaوتعزيز قيم مثل التراث الثقافي المشكككترك للهند ،والمسكككاواة ،والديمقراطية والعلمانية ،والمسكككاواة بين
الجنسين ،وحماية والبيئة ،وإزالة الحواجز االجتماعية ،وسرس من المزاه العلمي.
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وذكر أيضكككا أن "السكككياسكككة الجديدة سكككتركز على إزالة الفوارق ،وتحقيق المسكككاواة في التعليم(8000م،ص )011كما أن هناك
دراسككات تناولت معوقات تحقيق المواطنة في التعليم ،ودراسككات تناولت سككبل تحقيق المواطنة في التعليم .ومن الدراسككات التي
تناولت المعوقات :دراسككة وطفه (8003م) ،هدفت إلى تحديد نسككق المخاطر والتحديات التي تواجه الهوية الوطنية في الكويت،
وبلغت عينة الدراسكككة ( )82081طالبا وطالبة في جامعة الكويت ،ومن أبرز نتائج الدراسكككة تصكككدر بند الكككعاف اللغة العربية
يهكدد الوحكدة الوطنية ويلي العربية من حي الخطورة العامل الطائفي في المرتبة الثالثة ،البند ا ول "الوالء للدين يعزز الهوية
الوطنية" ،وفي المرتبة الرابعة ي تي دور الديمقراطية .ودراسة مبارك (8001م) ،هدفت الدراسة الى معرفة تصورات الشبا
التونسككي نحو مس ك لة المجتمع المدني ومس ك لة المواطنة ،طبقت على مختلف يككرائم المجتمع التونسككي بحسككا الفئات العمرية،
وأبرز نتائج الدراسكككككة أن اسلبية الشكككككبا يحددون تدعيم المشكككككاركة المجتمعية من خالل المشكككككاركة االقتصكككككادية ،ودراسكككككة
،)2014( Pradyumanbhai. Dهككدفككت الككدراسكككككككة إلى فهم الطال

مفهوم المواطنككة للمككدارس الثككانويككة العليككا في واليككة

سوجارات فيما يتعلق بالمنطقة و فيما يتعلق بمجال الفنون والتجارة ،على عينة من طال الريف والحضككر في جنو  ،يكككرق،
سر  ،يكككمال ووسكككط سوجارات ،وأبرز نتائج الدراسكككة أن الطال من المناطق الحضكككرية تمتلك أكثر في فهم المواطنة من
الطال في المناطق الريفية ،وأن طال العلوم لديهم فهم افضل للمواطنة من طال التجارة ،ودراسة ( Lubna Selaibeek
 ،)2017هدفت الدراسككة إلى التحقق من مفاهيم المواطنة وتعليم المواطنة من منظور التالميذ والمعلمين ووالككعي السككياسككات
وتحديد أ توترات تكمن وراءها ،تم إجراء مقابالت مع ثمانية عشككر معلما من المدارس الثانوية لتعليم المواطنة باإللككافة إلى
أربعين تلميذا من عشر مدارس تمثل مناطق ديموسرافية مختلفة وأيضا ً االستبيانات ،كان التركيز على االنتماء والوالء والحًا
في كل من المعلمين والطال وكان يُنظر إليه على أنه مترادف مع المواطنة ،ومع ذلك يجب مالحظة أن الطال يبنون فهمهم
للمواطنة من جميع الوسكككائط المختلفة التي يتفاعلون معها ،مثل العائلة وا صكككدقاء والمؤسكككسكككات الدينية واإلعالم والمدرسكككة.
ودراسكككات تناولت سكككبل تحقيق المواطنة في التعليم منها :دراسكككة  )2014( Nicola Samanthaهدفت الدراسكككة إلى معرفة
مدى فاعلية تفهم التالميذ والمعلمين للمواطنة و أيكككككال المعرفة التي تتعامل معها لبناء مفاهيم المواطنة النشككككطة في المدارس،
طبقت المقابالت مع التالميذ والمعلمين مدارس ثانوية إنجلترا ،وأبرز النتائج سكككككعي المعلمون إلى رفع مسكككككتوى المواطنة من
خالل تفسككير المولككو من خالل طرق تدريس م لوفة .دراسككة ،)2015( etal. Orla Kellyهدفت الدراسككة إلى الكشككف عن
العوامل الفردية(الشكككخصكككية)واالجتماعية وعوامل البنية التحتية التي تؤثر على التعليم،واسكككتخدمت الباحثان المنهج الوصكككفي
المسككحي ،وطُبقت اسككتبانة على جميع طال السككنة الثانية من عشككرين كلية حكومية في عشككر مقاطعات في والية ماهارايككترا،
وأبرز النتائج أن الطال يدينون نجاحهم في المقام ا ول للمعلمين في تحسكككككين المسكككككاواة بين الجنسكككككين في التعليم ،كما ظهر
المعلمون كمحفز حاسككم للنجا في المدرسككة .وقدم المعلمون اإلريككاد وتشككجيعهم على المشككاركة في الصككف .ودراسككة سككهام
كعكي(8007م ) ،هدفت الدراسككككككة الى اقترا تطوير اداء مؤسككككككسككككككات التعليم العالي في تعزيز الوحدة الوطنية على لككككككوء
التوجهات العالمية ،طبق اسكككتبيان على عينة طالبات كلية التربية ()031طالبة وأبرز نتائج الدراسكككة ولكككع أنشكككطة تهدف إلى
تعزيز الهوية الوطنية وتحديد المهارات االسكاسكية التي يحتاجها الطالب الجامعي ،واسكتغالل الببيئة الجامعية في عقد يراكات
تمكن من تنفيذ انشكطة لتعزيز الوحدة الوطنية.ودراسكة  ،)2018( UKEssaysهدفت الدراسة إلى معرفة أ عالقة بين سلوك
المواطنكة التنظيميكة وفعكاليكة معلمي الجامعة طُبقت االسككككككتبانة والمالحظة على جميع المعلمين العاملين في جامعة بيشككككككاور،
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وأبرز النتكائج المكدرسككككككين في الجكامعكات ذات المواطنكة العكاليكة يك خذون أنفسككككككهم على عاتقهم تقديم أفكار ابتكارية والتعاون،
ويرعون ا نشطة الالصفية ،ويستغلون وقتهم.

مشكلة الدراسة:
تعككككددت الثقافككككات فككككي المجتمككككع الواحككككد وأصككككبم لككككزام عليهككككا التكيككككف والتككككرابط بككككين بعضككككها الككككبعض مككككن اجككككل تحقيككككق
االزدهككار والنمكككو االيجكككابي لوطنهكككا ومكككع تعكككدد الثقافكككات ظهكككر مصكككطلم (المواطنكككة) والكككذ يجشكككع علكككى التكيكككف االيجكككابي
للفكككرد وتككك ثيره االيجكككابي بالوسكككط المحكككيط بكككه وتقبكككل المجتمكككع للعكككيش الككككريم فيكككه،وإن تعلكككم مفهكككوم المواطنكككة وتحقيقهكككا
لكككيس محصكككوراً فقكككط علكككى الكككدول التكككي تتميكككز بتنكككو فكككي الثقافكككات بكككل تسكككتفيد منهكككا الكككدول التكككي تقكككل فيهكككا تنكككو الثقافكككات
؛ويرجكككع السكككبب الكككى االولكككا القادمكككة التكككي ال يعلكككم كيكككف تسكككير مكككع تغيكككرات وتقلبكككات االولكككا االجتماعيكككة،كما يسكككتفيد
منهكككا المبتعثُكككون الكككى الخكككاره الكككذين نشككك وا فكككي بيئكككات ينكككدر فيهكككا تنكككو الثقافكككات ممكككا يسكككهل علكككيهم العكككيش الككككريم وتقبكككل
االخككر مهمكككا كككان معتقكككده وثقافتككه ولونكككه ،كمككا انهكككا تربكككي نككشء صكككالم مخلكك

لوطنكككه متقبككل جميكككع اطيافككه .كمكككا تعكككددت

الكككبالد التكككي تحظكككى بتنكككو ثقكككافي متعكككدد المجكككاالت ورككككزت الدراسكككة الحاليكككة علكككى دولكككة واحكككد هكككي الهنكككد حيككك تميكككزت
بتنكككو ثقكككافي متعكككدد المجكككاالت (الكككدين ،اللغكككة ،ال ِعكككرق ،اللكككون ،الفككككر ،اللكككبس) وتميكككزت ازاء ذلكككك بتحقيكككق المواطنكككة حيككك
قسكككم الحسكككيني (8001م ،ص )218التنكككو بكككين البشكككر الكككى التنكككو اللسكككاني-اللغكككو والكككذ يقصكككد بكككه اللغكككات المختلفكككة
وفكككي الهنكككد وحكككده ثمكككة  220لغكككة ولهجكككة محليكككة مسكككتعملة .كمكككا تميكككزت الهنكككد بسلسكككلة تعرلكككت لهكككا حتكككى تحقكككق المواطنكككة
علكككى الصكككعيد التكككاريخي .ومكككع انتشكككار هكككذا المفهكككوم سكككعت الدراسكككة الحاليكككة للكشكككف عكككن معوقكككات تحقيكككق المواطنكككة فكككي
التعلككككيم وسككككبل التغلككككب عليهككككا حيكككك تشككككير معظككككم الدراسككككات فككككي المملكككككة إلككككى أن تحقيككككق المواطنككككة متذبككككذ ويختلككككف
بككاختالف المنككاطق فككي المملكككة،واظهرت العديككد مككن الدراسككات بكك ن هنككاك قصككور فككي التعلككيم بالككدول العربيككة فككي تحقيككق
المواطنكككة ومنهكككا دراسكككة( يحكككي8001،م،ص ) 812التكككي بينكككت بُعكككد مسكككاهمة المؤسسكككات التعليميكككة فكككي المملككككة العربيكككة
السككعودية عككن السككعودية وسككبل االسككتفادة مككن تجربككة دولككة الهنككد القيككام بككا دوار المتوقعككة منهككا فككي تعزيككز قككيم المواطنككة.
وكككككذلك دراسككككة المعمككككر (8002م،ص )011التككككي أكككككدت علككككى ان هنككككاك إيكككككالية فككككي معالجككككة المواطنككككة وعالقتهككككا
بالتربيككة فككي الفكككر التربككو العربككي نبعككت مككن لككيق فهككم مفهككوم المواطنككة .لككذا جككاءت هككذه الدراسككة كككي تبح ك معوقككات
تحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السعودية.

اهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى الكشف عن المعوقات التي يواجها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السعودية والتعرف سبل
استفادة المملكة العربية السعودية من تجربة دولة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في
جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ،وكذلك الكشف عن الفروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقدير عينة الدراسة
حول دور التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السعودية واالستفادة من تجربة دولة الهند تعزى لمتغيرات (الكلية).
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أهمية الدراسة:
ا هميكة النظريكة-0:بناء ت طير نظر علمي حول مفهوم المواطنة في التعليم-8.االهتمام الكبير الذ يلقاه مولككككككو المواطنة
في التعليم؛ ليصككبم مولككوعا ً ملحا ً وقضككية هامة تتطلب تضككافر جهود كل دولة لتحقيق المواطنة في نظامها التعليمي من أجل
اسككككككتقرارهكا مكدى الحيكاة .االهميكة التطبيقيكة-3:سرس المواطنكة وتقبل ثقافة وأفكار بعضككككككنا البعض مهما اختلفت،عن طريق
المؤسكسات الرسمية في الدولة وأهمها التعليم من خالل التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة -1.تعزيز مساهمة وزارة التعليم في
تحسككككككين الكفاءة الخارجية لنظام التعليم من خالل سرس مفهوم المواطنة في نفوس النشء-2.توجيه نظر اصككككككحا القرار في
وزارة التعليم لالسكككككتفادة من تجربة الهند في تحقيق المواطنة-1.اسكككككتفادة أداراه التعليم في المملكة العربية السكككككعودية من ت ثير
المواطنكة على الفكر التبكادلي االجتمكاعي بكدولكة الهنكد .وإعطكاء الفكر التبكادلي اهميكة بكالغكة لتك ثير القيم االجتمكاعية على اهمية
التبادل االجتماعي.

اسئلة الدراسة:
-0ما المعوقات التي يواجها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السككككككعودية من وجهة نظر أعضككككككاء هيئة التدريس في
جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.؟
-8ما سكككبل اسكككتفادة المملكة العربية السكككعودية من تجربة دولة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم من وجهة نظر أعضكككاء هيئة
التدريس في جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ؟
 -3هل يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقدير عينة الدراسة حول دور التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة
العربية
السعودية االستفادة من تجربة دولة الهند تعزى لمتغيرات (الكلية)؟

حدود الدراسة:
الحدود المولكككوعية :التعرف على معوقات تحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السكككعودية واالسكككتفادة من تجربة الهند
المعوقات كما يراها أعضكككاء هيئة التدريس في جامعة اإلمام محمد بن سكككعود اإلسكككالمية والحدود الزمانية :تطبق الدراسكككة في
الفصكل الدراسكي ا ول من العام الجامعي0110ه ،والحدود المكانية  :تطبق الدراسكة على أعضاء هيئة التدريس بجامعة االمام
محمد بن سعود االسالمية.

مصطلحات الدراسة:
المواطنكة اصككككككطالحكا  :عالقكة بين فرد ودولكة كمكا يحكددهكا قكانون تلكك الكدولكة،ومكا تتضككككككمنهكا العالقكة من مسككككككاواة وتكافؤ
الكككفكككرص،وحكككقكككوق وواجكككبكككات االفكككراد الكككمكككنكككتكككمكككيكككن الكككى دولكككة مكككا،يكككنككك

عكككلكككيكككهكككا الكككدسككككككككتكككور،وتصككككككككبكككم عكككنكككوان

الهويكة(.عبكاس8002،م،ص)821؛(الشككككككاهر 8002،م،ص)07مفهوم المواطنكة اجرائيا :تعرفها الباحثة ب نها الجهود والخطط
التي تقوم بهكا وزارة التعليم في المملككة العربيكة السككككككعوديكة التي لتحقيق االسككككككتقرار والتنميكة بشككككككتى مجاالتها االقتصككككككادية
واالجتماعية والسياسية وسيرها،
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لبناء مجتمع صكككككالم مترابط البُنية يتمتع بوجود عالقة ايجابية بين االفراد بعضكككككهم ببعض وبين الفرد والدولة من خالل تحقيق
الفرص المتسكككاوية لهم .التعليم :اجراء تكنولوجي يسكككتخدم سكككيكولوجيا التعلم باإللكككافة الى علوم اخرى لتحقيق اهداف تربوية
معينة .كما يشككككككمل التعليم تحديد السككككككلوك الذ يجب تعلمه وتحديد الشككككككروط او الظروف التي يتم فيها هذا التعلم والتي تالءم
مولكككو التعلم ،وكذلك التحكم في الظروف التي تؤثر في سكككلوك المتعلم بحي يصكككبم هذا السكككلوك تحت سكككيطرتها من اجل
تحسينه كما وكيفا( .الخاف8001،م،ص)80

منهجية الدراسة:
منهج الدراسةةة :اسككتخدمت الدراسككة المنهج الوصككفي واختارت" المسككحي" أحد أنوا هذا المنهج لمناسككبته لطبيعة الدراسككة
وتحقيقا
هدافها .ويُعرف (حسككن8007،م،ص )838المنهج الوصككفي المسككحي ب نه المنهج الذ يتم من خالله الحصككول على بيانات
ومعلومات وافيه ودقيقه
تسهم في تحليل الظواهر ،وتصور الواقع االجتماعي والحياتي ،ويؤثر في االنشطة العلمية والتربوية.
مجتمع الدراسةةةةة :بلغ عددهم ( )0001عضككككو هيئة تدريس بجامعة االمام محمد بن سككككعود االسككككالمية في رتبة أسككككتاذ
وأسكككتاذ مشكككارك ،واسكككتاذ مسكككاعد .وذلك في (كلية العلوم االجتماعية ،كلية الشكككريعة ،كلية اللغة العربية ،كلية االعالم واالتصكككال).
(عمادة تقنية المعلومات بجامعة اإلمام ،م)8002

عينة الدراسة :تم أخذ عينة بطريقة طبقية عددها  872عضو.
أداة الدراسةة :وتم بناء اداة الدراسكة بعد مراجعة أدبيات الدراسكة الفلسفية والتطبيقية و الموقع الرسمي للسفارة الهندية ومكتبات
الجامعات الهندية تحديداً  UNIVERSITY OF DELHI & UNIVERSITY OF KERALAوموقع وزارة التعليم
بالسكككعودية لالطال على برامج ر ية التعليم  8030وخططها وأهدافها.تم تقسكككيم أداة الدراسكككة الى جزأين هما :الجزء االول:
يتضكككمن البيانات االولية عن أفراد الدراسككككة وهي( :الجنس ،المسككككتوى االكاديمي ،الرتبة العلمية ،الخبرة الوظيفية) والككككافت
الباحثة جدول قبل بدأ تعبئة االسككككتبانة يتضككككمن المقارنة بين دولة الهند والمملكة العربية السككككعودية في عدة مجاالت والعوامل
المؤثرة ليسهل على المجيبين االجابة ودعمهم باالطال على
الجديد في هذا المولكككو البحثي .الجزء الثاني :يتضكككمن محورين للدراسكككة ،ولكككم كل محور عدداً من العبارات جاءت على
النحو التالي :المحور االول :المعوقات التي يواجها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السكككعودية وسكككبل االسكككتفادة من
تجربة دولة الهند ،ويتكون من ()01عباره .والمحور الثاني :السكككبل التي يمكن اتباعها في المملكة العربية السكككعودية لالسكككتفادة
من تجربة الهند
في تحقيق المواطنة بالتعليم ،ويتكون من( )02عباره .وبلغ مجمو العبارات التي تتضككمنها المحاور السككابقة( ،)31إلككافة الى
التعليمات التي تولم فراد مجتمع الدارسة كيفية االجابة على العبارات وذلك
باختيار استجابة واحدة من بين خمس استجابات متدرجة .والجدول ( )1-3يولم
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عدد عبارات االستبانة ،وكيفية توزيعها على المحاور.
جدول ( )6-3محاور االستبانة وعباراتها
المحور

البعد

 -0المعوقات التي يواجها التعليم في تحقيق المواطنة

المعوقات التعليمية

بالمملكة العربية السعودية وسبل االستفادة من تجربة دولة

عدد
العبارات
1

المجموع

 01عبارة

الهند

المعوقات االيديولوجية

8

المعوقات الثقافية

2

المعوقات النفسية

3

 -8السبل التي يمكن اتباعها في المملكة العربية السعودية

المجال ا ول :اإلدارة المدرسية

2

لالستفادة من تجربة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم

المجال الثاني :دور المعلم

2

محورين

 02عبارة
 31عبارة

تم اسكتخدام مقياس ليكرت الخماسكي للحصول على استجابات أفراد عينة الدراسة ،وفق درجات الموافقة التالية( :موافق بدرجة
كبيرة جداً – موافق بدرجة كبيرة – موافق بدرجة متوسكككككطة  -موافق بدرجة لكككككعيفة  -موافق بدرجة لكككككعيفة جداً) .ومن ثم
التعبير عن هكذا المقيكاس كميكاً ،بكءعطكاء ككل عبكارة من العبكارات السككككككابقكة درجكة ،وفقكا ً للتالي ،:موافق بدرجة كبيرة جداً ()2
درجات ،موافق بدرجة كبيرة ( )1درجات ،موافق بدرجة متوسككككطة ( )3درجات ،موافق بدرجة لككككعيفة ( )8درجتان ،موافق
بدرجة لعيفة جداً ( )0درجة واحدة.
الصدق الظاهري ألداة الدراسة (صدق المح ِّكمين) :تم عرض االستبانة ،على مجموعة من المحكمين وعددهم( )7محكمين في
تخصصات مختلفة.
صدق االتساق الداخلي لألداة:
للتحقق من صككككككدق االتسككككككاق الداخلي لالسككككككتبانة ،تم حسككككككا معامل ارتباط بيرسككككككون Pearson's Correlation
Coefficien؛ للتعرف على درجة ارتباط كل عبارة من
عبارات االسككككتبانة بالدرجة الكلية للمحور أو البعد الذ تنتمي إليه العبارة ،وتولككككم الجداول التالية معامالت االرتباط
لكل محور من المحاور بما فيها من عبارات.
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الجدول رقم ( )8-3معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول مع الدرجة الكلية للبعد
المحور األول
(المعوقات التي يواجهها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السعودية وسبل االستفادة من تجربة دولة
الهند)
البعد

المعوقات التعليمية

المعوقات االيديولوجية

المعوقات الثقافية

المعوقات النفسية

رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد
0

**0.720

1

**0.232

8

**0.710

2

**0.708

3

**0.111

1

**0.733

7

**0.283

2

**0.218

2

**0.711

08

**0.283

00

**0.231

03

**0.720

00

**0.721

-

-

01

**0.202

01

**0.283

02

**0.217

-

-

** دال عند مستوى الداللة  0.00ف قل
يتضم من الجدول ( )2–3أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع بُعدها موجبة ،ودالة إحصائيا ً عند مستوى
الداللة ( )0.00ف قل؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي بين عبارات المحور ا ول ،ومناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسه.

الجدول رقم ( )9-3معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني مع الدرجة الكلية للبعد
المحور الثاني
(السبل التي يمكن اتباعها في المملكة العربية السعودية لالستفادة من تجربة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم)
البعد

اإلدارة المدرسية

دور المعلم

351

رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد
07

**0.772

88

**0.220

02

**0.771

83

**0.720

02

**0.237

81

**0.722

80

**0.271

82

**0.271

80

**0.771

-

-

81

**0.200

30

**0.220

87

**0.201

38

**0.218
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المحور الثاني
(السبل التي يمكن اتباعها في المملكة العربية السعودية لالستفادة من تجربة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم)
رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد

البعد

82

**0.280

33

**0.217

82

**0.222

31

**0.223

30

**0.222

-

-

** دال عند مستوى الداللة  0.00ف قل
يتضككم من الجدول ( )2-3أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصكككائيا ً عند مسككتوى الداللة ( )0.00ف قل؛ مما يشكككير إلى صكككدق
االتساق الداخلي بين عبارات المحور الثاني ،والدرجة الكلية للمحور ،ومناسبتها لقياس ما أُعدت من أجله.
أ) ثبات أداة الدراسة:
تم الت كد من ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معامل الثبات ألفاكرونباخ
(معادلة ألفا كرونباخ) () ،)Cronbach's Alpha (αويولككككم الجدول رقم ( )00-3قيم معامالت الثبات ألفاكرونباخ
لكل محور من محاور االستبانة.
جدول رقم ( )01-3معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
البعد

محاور االستبانة

عدد
العبارات

ثبات المحور

المعوقات التعليمية

1

0.7702

المعوقات االيديولوجية

8

0.2113

المعوقات الثقافية

2

0.2172

المعوقات النفسية

3

0.2232

 -8السبل التي يمكن اتباعها في المملكة العربية

اإلدارة المدرسية

2

0.2323

السعودية لالستفادة من تجربة الهند في تحقيق المواطنة

دور المعلم

2

0.2281

31

0.2811

 -0المعوقات التي يواجهها التعليم في تحقيق المواطنة
بالمملكة العربية السعودية وسبل االستفادة من تجربة
دولة الهند

بالتعليم
الثبات العام

عال حي بلغ ( ،)0.2811وهذا يدل على أن االسكككككتبانة تتمتع بدرجة
يتضكككككم من الجدول رقم ( )00-3أن معامل الثبات العام ٍ
ثبكات مرتفعكة يمكن االعتمكاد عليهكا في التطبيق الميداني للدراسككككككة ،كما يُعد مؤيككككككراً مهما ً على أن العبارات المكونة لمحاور
االسكككتبانة تعطي نتائج مسكككتقرة وثابتة في حال إعادة تطبيقها على أفراد عينة الدراسكككة مرة أخرى؛ وبالتالي توجد طم نينة تجاه
تحليل بيانات االستبانة.
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 -6-3إجراءات تطبيق الدراسة:
بعد الت كد من صكدق (االستبانة) وثباتها ،وصالحيتها للتطبيق ،قامت الباحثة بتطبيقها ميدانيا ً باتبا الخطوات التالية-0 :
توزيع االسكتبانة-8.جمع االسكتبانات بعد تعبئتها ،وقد بلغ عددها ( )872استبانة-3 .مراجعة االستبانات ،والت كد من صالحيتها،
ومالءمتها للتحليل.

 -7-3أساليب المعالجة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسككككة ،وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،فقد تم اسككككتخدام العديد من ا سككككاليب اإلحصككككائية المناسككككبة
باسكككتخدام الحزم اإلحصكككائية للعلوم االجتماعية  Statistical Package for Social Sciencesوالتي يرمز لها اختصكككاراً
بالرمز ( .)SPSSوبعد ذلك تم حسا المقاييس اإلحصائية التالية:
التكرارات ،والنسككب المئوية؛ للتعرف على خصككائ

أفراد عينة الدراسككة ،وتحديد اسككتجاباتهن تجاه عبارات المحاور الرئيسككة

التي تتضكككمنها أداة الدراسكككة-8.المتوسكككط الحسكككابي الموزون (المرجم) ""Weighted Mean؛ وذلك للتعرف على متوسكككط
اسككككتجابات أفراد عينة الدراسككككة على كل عبارة من عبارات المحاور ،كما أنه يفيد في ترتيب العبارات حسككككب أعلى متوسككككط
حسككابي موزون-3 .المتوسككط الحسككابي ""Mean؛ وذلك لمعرفة مدى ارتفا  ،أو انخفاض اسككتجابات أفراد عينة الدراسككة عن
المحاور الرئيسككككة ،مع العلم ب نه يفيد في ترتيب المحاور حسككككب أعلى متوسككككط حسككككابي-1.االنحراف المعيار

"Standard

"Deviation؛ للتعرف على مدى انحراف اسكتجابات أفراد عينة الدراسكة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ،ولكل محور
من المحاور الرئيسككة عن متوسككطها الحسككابي .ويالحال أن االنحراف المعيار يولككم التشككتت في اسككتجابات أفراد عينة الدراس كة
لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسككككة ،إلى جانب المحاور الرئيسككككة ،فكلما اقتربت قيمته من الصككككفر تركزت االسككككتجابات،
وانخفض تشكككككتتها-2.معامل ارتباط بيرسكككككون لقياس صكككككدق االتسكككككاق الداخلي-1 .معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات ا داة-7 .تم
اسكتخدام أختبار ت لعينتين مسكتقلتين للتحقق من الفروق بين اتجاهات عينة الدراسة باختالف متغيراتهم التي تنقسم إلى فئتين-2 .تم
اسككتخدام أختبار تحليل التباين االحاد للتحقق من الفروق بين اتجاهات عينة الدراسككة باختالف متغيراتهم التي تنقسككم إلى أكثر من
فئتين-2 .تم استخدام أختبار ييفيه للتحقق من أتجاه الفروق بين اتجاهات عينة الدراسة التي بينها أختبار تحليل التباين االحاد .

نتائج الدراسة:
أوالً :إجابة السؤال ا ول :ما المعوقات التي يواجهها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السعودية من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية؟
جدول رقم ( )5-4استجابات أفراد
عينة الدراسة على المحور األول :أبعاد المعوقات التي يواجهها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السعودية من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية
البعد

م
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المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعيار

الترتيب
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0

المعوقات التعليمية

3.78

0.117

0

8

المعوقات االيديولوجية

3.21

0.070

8

3

المعوقات الثقافية

3.12

0.221

3

1

المعوقات النفسية

8.21

0.021

1

3.17

0.782

المعوقات التي يواجهها التعليم في تحقيق

-

المواطنة بالمملكة العربية السعودية من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة االمام
محمد بن سعود االسالمية
يتضكككم من خالل النتائج المولكككحة أعاله أن أفراد عينة الدراسكككة موافقون بدرجة كبيرة على المعوقات التي يواجها التعليم في
تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السككعودية من وجهة نظر أعضككاء هيئة التدريس في جامعة االمام محمد بن سككعود االسككالمية
بمتوسككككككط (  3.17من  ،) 2وأتضككككككم من النتكائج أن أبرز المعوقكات التي يواجهكا التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية
السكككككعودية كما يراها أعضكككككاء هيئة التدريس في جامعة االمام محمد بن سكككككعود االسكككككالمية تمثلت في بُعد المعوقات التعليمية
بمتوسكط (  3.78من  ،) 2يليه بُعد المعوقات االيديولوجية بمتوسكط ( 3.21من  ،) 2يليه بُعد المعوقات الثقافية بمتوسط (3.12
من  ،) 2وأخيراً جاء بُعد المعوقات النفسية بمتوسط (  8.21من .)2
البُعد األول :المعوقات التعليمية:
جدول رقم ( )0-4استجابات أفراد عينة الدراسة حول المعوقات التي يواجها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية
السعودية فيما يتعلق ببُعد المعوقات التعليمية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
م

العبـارة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

تتسم االدارة العليا بالمركزية
1.00

0.221

0

1

3.22

0.282

8

3.28

0.228

3

1

3.12

0.282

1

2

3.18

0.212

2

0
8
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لككككعف تشككككجيع التالميذ على اسككككتخدام
التفكير الناقد
لعف تشجيع التالميذ على إبداء آراءهم
المختلفة
المحدودية في تقبل أفكار االخرين
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م

العبـارة

لككعف تبني االدارة العليا مراعاة التنو
في ثقافات
المجتمع عند رسم السياسات التعليمية
لككككككعف توجيكه التالميذ للمشككككككاركة مع
3
بعضهم البعض داخل الفصل
المتوسط العام

المتوسط
الحسابي

3.10
3.78

االنحراف
المعياري

الرتبة

0.020

1

0.117

ويتضم من النتائج في الجدول ( )0-1أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة كبيرة على ستة من المعوقات التي يواجها
التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السعودية فيما
يتعلق ببُعد المعوقات التعليمية تتمثل في العبارات رقم ()3 ،2 ،1 ، 8 ،0 ،1
التي تم ترتيبها تنازليا ً حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة كبيرة.
 يتضكم موافقة أفراد الدراسة بدرجة كبيره على "تتسم اإلدارة العليا بالمركزية "بالمرتبة ا ولى وتتفق هذه النتيجة مع
رجع الباحثة هذه
دراسكة (العز 8007،م) والتي تؤكد أن المواطنة في التعليم هي طاعة قواعد المدرسة وأنظمتها ،وتُ ِ
النتيجكة إلى أن المواطنكة في التعليم تتحقق من خالل ابتعكاد اإلدارة العليكا عن المركزيكة في اتخاذ قراراتها وأن يكون
هناك مشاركة بين أفراد المنظمة وطاعة قوانين نظام المنظمة .كما تتفق هذه النتيجة مع نظرية التبادل االجتماعي
والتي تؤكد على لرورة تبادل العالقات بين ا فراد وأن التفاعل يحقق الفائدة على جميع العاملين في ادارة المنظمة.
 -0المعوقات التعليمية:
 يتضم موافقة أفراد الدراسة بدرجة كبيره على "ضعف تشجيع التالميذ على استخدام التفكير الناقد " ،وتتفق
 هذه النتيجة مع دراسة (بول د.ييرمان8007،م) والتي تؤكد على أن هوية المواطنة العالمية للطال
 تت ثر بشكككككككل كبير بالبيئة العادية التي تدعم المواطنة العالمية في تعزيز ممارسككككككة الوعي العالمي من خالل الجامعة،
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن تبني المعلم اسكككككتخدام التفكير الناقد يؤد إلى خلق بيئة تتسكككككم باإليجابية والرفاهية
وتُ ِ
لكدى الطال  .كمكا تتفق هذه النتيجة مع نظرية التضككككككامن االجتماعي والتي تؤكد على أن التباين بين طبقات المجتمع
يحتككاه تككد خككل الككدولككة وكككذلككك التبككاين في دور المعلم و الطال

في حككدوث فجوه يحتككاه من المعلم التككدخككل وتغيير

استراتيجياته.
 يتضم موافقة أفراد الدراسة بدرجة كبيره على"ضعف تشجيع التالميذ على إبداء أراءهم المختلفة "تتفق هذه النتيجة
مع دراسككككككة (إيان تريفبليان هوسككككككاك8002،م)والتي تؤكد على أن تعليم المواطنة في التعليم يكون من خالل تطوير
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى لككككرورة قيام المعلم وتشككككجيعه
مهارات تالميذ المدارس الثانوية اليابانية في الحوار ،وتُ ِ
على استخدام استراتيجية الحوار بين الطال لتبادل آرائهم المختلفة مما يسهم في تحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة
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 العربية السعودية .كما تختلف مع دراسة (العقيل والحيار 8001،م)والتي تؤكد على أن أبرز قيم المواطنة في التعليم
التي تسكككعى الجامعات ا ردنية في ترسكككيخها لدى منتسكككبيها هي "الحرية في إبداء الرأ وتبني ثقافة الحوار اإليجابي
رجع الباحثة السكككبب إلى أن البيئة في
بين منتسكككبيها" وحصكككلت على نسكككبه مقدارها %13تعتبر متوسكككطة النسكككبة،.وتُ ِ
الجامعات ا ردنية تختلف عن البيئة في الجامعات السكككعودية مما جعل وجهات نظر أفراد العينة في الدراسكككتين تكون
مختلفة .كما تتفق
 هذه النتيجة مع نظرية العق االجتماعي والتي تؤكد على مبدأ الحرية وتكافؤ الفرص بين ا فراد.
 يتضككككم موافقة أفراد الدراسككككة بدرجة كبيره على"ضةةةةعف تبني اإلدارة العليا مراعاة التنوع في ثقافات المجتمع عند
رسم السياسات التعليمية "وتتفق هذه النتيجة مع دراسة( -0:براديومانبها ديف8001،م)والتي
 تؤكد على أن هناك فرق كبير في تحقيق المواطنة بالتعليم بين طال الثانوية في والية سوجارات المناطق الحضكككرية
والريفية لصالم الحضرية
 لديهم فهم للمواطنة وكذلك بين طال العلوم الذين لديهم فهم أفضل
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن لككعف تبني اإلدارة العليا في التعليم التنو في رسككم
 للمواطنة من طال التجارة ،وتُ ِ
السكياسات التعليمية سوف يحدث فجوه بين الطال والعاملين ويصبم مفهومهم للمواطنة متذبذ  -8.تتفق هذه النتيجة
مع دراسكككة (8008،Katzarska,Reyser,Nandiniم) التي تؤكد أن الت ثير الثقافي عامل مهم في تحسكككين أسكككاليب
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى العالقة القوية الوالحة
القيادة .وتُ ِ
 بين العامل الثقافي واإلدارة العليا في تحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السككككككعودية-3.تتفق نتيجة الدراسككككككة
الحالية مع دراسة(8001،James.Rم) والتي تؤكد أن هناك ارتباط بين سلوك المواطنة التنظيمية بمفاهيم اإلدارة
رجع الباحثة هذه النتيجة بضكككرورة ا هتمام
 العليا وأن الثقافة لم تؤثر بشككككل كبير على سكككلوك المواطنة التنظيمية ،وتُ ِ
بعنصر الثقافة من قبل اإلدارة العليا في التعليم بالمملكة العربية السعودية.

البُعد الثاني :المعوقات االيديولوجية:
جدول رقم ( )2-4استجابات أفراد عينة الدراسة حول المعوقات التي يواجهها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية
السعودية فيما يتعلق ببُعد المعوقات االيديولوجية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
م

العبـارة

المتوسةةط االنحراف
الحسابي المعياري

الرتبة

التركيز على ثقافات محددة عبر التاريخ
7
االقتصار على تنمية اتجاهات ايديولوجيه
2
محددة تسود البالد
المتوسط العام
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3.22

0.070

0

3.12

0.882

8

3.21

0.070
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 يتضككككككم موافقكة أفراد الكدراسككككككة بكدرجكة كبيره على "التركيز على ثقةافةات عبر التاريخ"بالمرتبة ا ولى وتتفق هذه
النتيجة مع دراسة(درير8002،م)و التي تؤكد على أن المواطنة تتحقق
رجع الباحثة
 من خالل تبني عدد من الثقافات المختلفة من خالل إبراز أبطال الجزائر ورموز الوطن .وتُ ِ


هكذه النتيجكة إلى أن تقكدير أصككككككحكا القرار في وزارة التعليم لرموز الوطن الكذين جكاءوا من ثقكافكات مختلفة وإبراز
اسهاماتهم العلمية سوف يحقق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السعودية.

البعد الثالث :المعوقات الثقافية:
جدول رقم ( )3-4استجابات أفراد عينة الدراسة حول المعوقات التي يواجها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية
السعودية فيما يتعلق ببُعد المعوقات الثقافية مرتبة تنازليا ً حسب متوسطات الموافقة
م

03

العبـارة
تصادم الثقافات المختلفة في كثير من
ا حيان

المتوسط
الحسابي
3.23

االنحراف
المعيار
0.023

الرتبة

0

اقصاء الرأ المخالف لرأيه وتوجهه
3.20

08

0.077

8

التمسك بثقافة واحدة فقط
00

3.20

0.800

3

3.32

0.020

1

3.38

0.023

2

رفض الحوار مع الطرف ا خر.
00
2

الجهل بالثقافات المختلفة في المجتمع.

المتوسط العام

3.12

0.221

 يتضككككم موافقة أفراد الدراسككككة بدرجة كبيره على "تصةةةةادم الثقافات المختلفة في كثير من األحيان" بالمرتبة ا ولى
وتتفق هذه النتيجة مع دراسككككككة(وطفه 8003م) والتي تؤكد على أن إلككككككعاف اللغة العربية يهدد تحقيق المواطنة في
رجع البكاحثكة هكذه النتيجة إلى أن محاولة اختالل التوازن بين الثقافات المختلفة من حي اللغة والدين وذلك
التعليم .وتُ ِ
برفع ثقافه وإلعاف أخرى له
 دور في عكدم تحقيق المواطنكة في التعليم بكالمملككة العربيكة السككككككعودية وبذلك احترام كافة الثقافات المختلفة في مجال
التعليم .كما تختلف نتيجة الدراسككككككة الحالية مع نتيجة دراسككككككة (صككككككليبيخ8007،م) والتي تؤكد على أن اللغة والدين
والطائفة نادراً ما تستخدم في تحقيق المواطنة في التعليم وأن تحقيق المواطنة يكون في االنتماء والوالء فقط.
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البُعد الرابع :المعوقات النفسية:
جدول رقم ( )4-4استجابات أفراد عينة الدراسة حول المعوقات التي يواجها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية
السعودية فيما يتعلق ببُعد المعوقات النفسية مرتبة تنازليا ً حسب متوسطات الموافقة
م

02

01

العبـارة
ت ُغول فئة دون سيرها في المشاركة
االقتصادية
يككعور الفرد بصككعوبة االسككتقرار النفسككي
في وطنه

 01يعور الفرد بالدونية في وطنه
المتوسط العام

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.30

0.822

0

8.72

0.381

8

8.73

0.330

3

8.21

الرتبة

0.021

 يتضم موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة على "تغول فئة دون غيرها في المشاركة االقتصادية" بالمرتبة ا ولى
وتختلف هذه النتيجة مع( دراسكككة مبارك 8001،م) والتي تؤكد أن المشككككاركة االقتصككككادية تُسككككهم في تحقيق المواطنة
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن مشككككاركة بعض ا فراد دون
بالتعليم وذلك من خالل تدعيم المشككككاركة االجتماعية .وتُ ِ
سيرهم في الجانب االقتصككككاد يؤثر على الجانب النفسككككي لطفراد يشككككعرهم بالتهميش مما يعوق تحقيق المواطنة في
رجع الباحثة سبب
التعليم بالمملكة العربية السكعودية وخاصه في عقد الشراكات بين الجامعات والقطا الخاص ،كما تُ ِ
اختيار أفراد الدراسة درجة متوسطة لعدم فهمهم لعقود الشراكات بين الجامعات
 وابتعادهم عن الجانب اإلدار ا على .وتتفق هذه النتيجة مع نظرية الحرية التي تؤكد عدم وجود قيود في المشككككاركة
االقتصادية بين االفراد وكشف الجوانب السلبية في المشاركة من خالل تحقيق مبدأ الحرية.
ثانياً :إجابة السةاال الثاني :ما سةبل استفادة المملكة العربية السعودية من تجربة دولة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية؟
جدول رقم ( )8-4استجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الثاني :مجاالت سبل استفادة المملكة العربية السعودية من
تجربة دولة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة االمام محمد بن سعود
االسالمية
م

المجال

0

اإلدارة المدرسية
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المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعيار

3.22

0.282

الترتيب
8
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دور المعلم

8

سبل استفادة المملكة العربية السعودية من

1.01

0.232

0

3.27

0.710

-

تجربة دولة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في
جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية
يتضككككم من خالل النتائج المولككككحة أعاله أن أفراد عينة الدراسككككة موافقون بدرجة كبيرة على سككككبل اسككككتفادة المملكة العربية
السكككككعودية من تجربة دولة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم من وجهة نظر أعضكككككاء هيئة التدريس في جامعة االمام محمد بن
سعود االسالمية بمتوسط (  3.27من  ،) 2وأتضم من النتائج أن أبرز سبل استفادة المملكة
العربية السككعودية من تجربة دولة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم كما يراها أعضككاء هيئة التدريس في جامعة االمام محمد بن
سككعود االسككالمية تمثلت في مجال دور المعلم بمتوسككط (  1.01من  ،) 2وأخيراً جاء مجال اإلدارة المدرسككية بمتوسككط ( 3.22
من .)2
المجال األول :اإلدارة المدرسية:
جدول رقم ( )6-4استجابات أفراد عينة الدراسة حول سبل استفادة المملكة العربية السعودية من تجربة دولة الهند في
تحقيق المواطنة بالتعليم فيما يتعلق بمجال اإلدارة المدرسية مرتبة تنازليا ً حسب متوسطات الموافقة
م

العبـارة

تعمكل المكدرسككككككة على نبذ أسككككككبا
 83العنصرية

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
1.02

0.010

الرتبة

0

تُشكجع إدارة المدرسة المعلمين على
 81المشكككاركة في المناسكككبات المجتمعية
لتعميق سلوك المواطنة لديهم
تعمككل المككدرسكككككككة على سرس ثقككافككة
 82المساواة بين الجميع

1.00

0.232

8

3.27

0.002

3

إيككراك منسككوبي المدرسككة في اتخاذ
 07القرارات المتعلقة بتحقيق المواطنة

3.27

0.020

1

تنفكككذ االدارة المكككدرسككككككيكككة الخطط
 80المرسومة لها

3.21

0.223

2

88

3.21

0.220

1

www.ajrsp.com
359

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

م

العبـارة

تعتمكككد إدارة المكككدرسككككككككة تمثكككل قيم
المواطنكة أحد مؤيككككككرات تقييم اداء
المعلم
تعمل على توفير المناخ المدرسككككككي
 80لتعزيز المواطنة لدى الطلبة
تحرص اإلدارة المكككدرسككككككيكككة على
 02التعكككامكككل بكككديمقراطيكككة مع الطلبكككة
والعاملين في المدرسة
يجيد قائد المدرسككككككة التواصككككككل مع
02
المجتمع المحلي لترسيخ المواطنة
المتوسط العام

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

3.28

الرتبة

0.002

7

3.12

0.022

2

3.12

0.018

2

3.22

0.282

 يتضككم موافقة أفراد الدراسككة بدرجة كبيره على "تعمل المدرسككة على نبذ أسككبا العنصككرية "بالمرتبة ا ولى ،وتتفق
هذه النتيجة مع دراسككككة (اورال كيلي ،وجاكلين بهابها ،وأديتي كريشككككنا8002 ،م) والتي تؤكد أن تحقيق المواطنة في
رجع الباحثة
التعليم بكالهنكد يكون من خالل معالجة العنف الطبقي والتمييز على أسككككككاس الطبقة أو االنتماء العرقي .وتُ ِ
هذه النتيجة إلى أن تحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السكعودية يكون من خالل المدرسة حي لها دور كبير
وفعال في هذا الجانب من خالل إلغاء العنصرية المذهبية أو الجنسية أو القبلية وسيرها.
 يتضكككم موافقة أفراد الدراسكككة بدرجة كبيره على "تُشةةةجع إدارة المدرسةةةة المعلمين على المشةةةاركة في المناسةةةبات
المجتمعية لتعميق سةةةلوك المواطنة "بالمرتبة الثانية وتتفق مع نتيجة دراسككككة (8002،Ukessysم) والتي تؤكد على
رجع الباحثة هذه النتيجة
أن قيام اإلدارة بسكلوك المواطنة التنظيمية يؤثر إيجابا ً في كفاءة ا داء للمؤسكسكة التعليمية ،وتُ ِ
إلى أن كفكاءة ا داء لددارة المكدرسككككككيكة يتحقق من خالل مشككككككارككة معلميهكا في المنكاسككككككبكات المجتمعية من ندوات
ومؤتمرات وتجمعات علمية في وسائل التواصل االجتماعي،
يتضككككم موافقة أفراد الدراسككككة بدرجة كبيره على "تعمل المدرسةةةةة على غرس ثقافة المسةةةةاواة بين الجميع "بالمرتبة الثالثة.
وتتفق مع نتيجككة دراسكككككككة( 8002،Ukessysم) في أن المواطنككة في التعليم تتحقق من خالل اتخككاذ اإلدارة لسككككككلوك المواطنككة
التنظيمية والذ يؤد إلى مسكككاعدة الطال بعضكككهم لبعض ومسكككاعدة المعلم الطال في وقتهم الخاص والبقاء في الجامعة إذا
لزم ا مر .كما تتفق مع نتيجة دراسة (دانييال مار
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هوالند8001،م) والتي تؤكد أن المسككؤولين في الجمعية التعليمية بويلز يعترفون ب ن معوقات تحقيق المواطنة في التعليم سككببها
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن المسككاواة في التعليم بين المعلم وطالبه وبين
عدم المسككاواة في الهياكل السككياسككية في التعليم ،وتُ ِ
المعلمين بعضهم لبعض يحقق لددارة مسؤوليتها أتجاه تفعيل المواطنة بالتعليم في المملكة العربية السعودية.
المجال الثاني :المعلم
جدول رقم ( )7-4استجابات أفراد عينة الدراسة حول سبل استفادة المملكة العربية السعودية من تجربة دولة الهند في
تحقيق المواطنة بالتعليم فيما يتعلق بمجال دور المعلم مرتبة تنازليا ً حسب متوسطات الموافقة

م

العبـارة
يعزز المعلم السلوك المرسو
فيه لدى الطال
يكوجكككه الكمكعكلكم الكطكلكبكككة نحو
ا نشككطة التي تكرس المواطنة
لديهم
يعمل المعلم على تعزيز مفهوم
المواطنة لدى الطلبة من خالل
المواقف التعليمية
يكون المعلم قكككدوة للطلبكككة في
احترام الثقافات المختلفة

1.82

0.122

0

1.02

0.280

8

1.01

0.230

3

1.01

0.277

1

ينمي المعلم مهكككارات العمككككل
 82التعاوني عند الطال

1.02

0.227

2

81
87

31

33
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المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

الرتبة

على

يشككككككجكع الكمعلم الطال
 82الحوار

3.22

يعمككل المعلم على سرس ثقككافككة
 30االبتكار

3.22

يشجع المعلم من خالل أساليب
 30تدريسه النقد البناء لدى الطلبة

3.22

يُشككككككجكع الكمعلم الطال على
 38اسككتخدام اسككتراتيجيات مختلفة
لحل المشكالت االجتماعية

3.72

المتوسط العام

1.01

0.008

0.003

0.082

0.033

1

7

2

2

0.232
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 يتضكككم موافقة أفراد الدراسككككة بدرجة كبيره جدا على "يعزز المعلم السةةةةلوك المرغوب فيه لدى الطالب" وتتفق هذه
النتيجة مع دراسة(المعمر 8002،م) والتي تؤكد أن معالجة المواطنة في الفكر التربو العربي التركيز على الجانب
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن سكككبب أسككككبا تحقيق
العملي السكككلوكي وليس على حسككككا المحتوى المعرفي لها .وتُ ِ
المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السككعودية هو أن يقوم المعلم بالسككلوك العملي الجيد ويكون قدوة لطالبه في اتبا
السكلوك الجيد .كما تتفق مع نتيجة دراسة (8002،Ukessaysم) والتي تؤكد على أن سلوك المواطنة التنظيمية يؤد
رجع الباحثة هذه
إلى فعالية المعلمين وتحفيزهم للقيام بمهام تتجاوز مهامهم الرسككمية في تحسككين المؤسككسككة التعليمية .تُ ِ
النتيجكة إلى التزام المعلم بكالمواطنكة التنظيميكة لكه أثر فعكال في إحكداث سككككككلوك مرسو فيكه للطال وبكالتكالي تتحقق
المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السعودية.
 يتضككككككم موافقككة أفراد الككدراسكككككككة بككدرجككة كبيره على"يوجةةه المعلم الطلبةةه نحو األنشةةةةةةطةةه التي تكرس المواطنةةة
لةديهم"و"يعمةل المعلم على غرس ثقةافة األبتكار" وتتفق هاتان النتيجتان مع دراسككككككة(8002،Ukessaysم) والتي
تؤكد على أن التزام المعلمين بالمواطنة التنظيم
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى
 يجعلهم ي خذون على أنفسككهم عاتق تقديم أفكار ابتكارية ويراعون ا نشككطة الالصككفية .وتُ ِ
أن هنكاك عالقة بين سككككككلوك المواطنة التنظيمية للمعلم وبين تحقيقه للمواطنة في التعليم بالمملكة العربية السككككككعودية،
وكذلك تناسكب طرد فكلما زادت سلوك المواطنة التنظيمية زادت فعالية المواطنة في التعليم بشكل ملحوظ من خالل
ا نشكطة الالصككفية التي يقدمها المعلم وتشككجيعه على االبتكار .كما تتفق مع نتيجة دراسككة (كعكي8007،م)والتي تؤكد
على أن المواطنة تتحقق في التعليم من خالل ولكككع خطه اسكككتراتيجية لطنشكككطة الطالبية الالمنهجية وتنو ا نشكككطة
وأن هذه ا نشطة تعزز الوحدة الوطنية.
 يتضككككككم موافقكة أفراد الكدراسككككككة بدرجة كبيره على "يعمل المعلم على تعزيز مفهوم المواطنة لدى الطلبة من خالل
المواقف التعليمية" وتتفق هذه النتيجة مع دراسكككة ( -0:أوالكيلي،وجاكلين بهابها،وأديتي كريشكككا8002م)والتي تؤكد
على أن ظهور المعلمين كمحفز حاسم للنجا في المدرسة هو أحد أدوات نجا وتحقيق المواطنة في التعليم في الهند.
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى أهمية دور المعلم في تحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السكككككعودية من خالل
 وتُ ِ
تبنيككه المواقف التعليميككة وتقككديمهككا للطال
الدراسكككة السكككابقة :سكككلوك المعلمين في فح

لتنميككة مفهوم المواطنككة عنككد الطال  .ومن هككذه المواقف التي أظهرتهككا
الواجبات المنزلية تشكككجيع الطال على المشكككاركة في الصكككف معالجة

قضككككككايكا العنف الطبقي والتمييز( -8.نيكوال سككككككامكانثكا هورسككككككلي8001،م)والتي تؤككد أن تطبيق تعليم المواطنة في
المدارس الثانوية اإلنجليزية ال تمثل فقط تغي ًرا في التعليم بل تطو ًرا في السكككككياسكككككات التي تهدف إلى إعادة ت كيد دور
المواطنة الفعالة في المجتمع البريطاني والتي تحقق من خالل قيام المعلم بمسكككككاعدة التالميذ على "لعب دور فعال في
المجتمع".
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 يتضم موافقة أفراد الدراسة بدرجة كبيره "يشجع المعلم الطالب على استخدام استراتيجيات مختلفة
 لحل المشةةةةكالت االجتماعية "تتفق هذه النتيجة مع دراسككككة (نيكوال سككككامانثا هورسككككيلي8001،م) والتي تؤكد على أن
تحقيق المواطنة في التعليم في المدارس اإلنجليزية الثانوية يكون من خالل تشكككككككيل فهم التالميذ نفسككككككهم كمواطنين
عامالُ رئيسيًا في معالجة مجموعة من القضايا االجتماعية ،حي
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن
 يقوم معلم التربيكة البدنية في المدارس الثانوية الحكومية اإلنجليزية بدوره في ذلك .وتُ ِ
تحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السككككككعودية يكمن في أدوار أهمها دور المعلم في طر قضككككككايا اجتماعية
يتعين على الطال مناقشتها جماعيًا وتحقق اواصر الترابط بين أفراد المجتمع.
ثالثاً :إجابة السةةةاال الثالث :هل يوجد فروق ات داللة احصةةةةائية بين متوسةةةةطات تقدير عينة الدراسةةةةة حول دور التعليم في
تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السعودية االستفادة من تجربة دولة الهند تعزى لمتغيرات (الكلية)؟
 )0الفروق باختالف متغير الكلية:
 )2جدول رقم ( )00-4يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بين فئات الكلية
المحور

المتوسط

الكلية

العدد

كلية العلوم االجتماعية

022

3.22

كلية الشريعة

12

3.81

كلية اللغة العربية

11

3.32

كلية االعالم واالتصال

2

1.80

سبل استفادة المملكة العربية

كلية العلوم االجتماعية

022

3.22

السعودية من تجربة دولة

كلية الشريعة

12

3.20

الهند في تحقيق المواطنة

كلية اللغة العربية

11

3.72

بالتعليم

كلية االعالم واالتصال

2

1.72

المعوقات التي يواجها التعليم
في تحقيق المواطنة بالمملكة
العربية السعودية

 ** )3دالة عند مستوى  1010فأقل

الحسابي

* دالة عند مستوى  1015فأقل

توصيات الدراسة:
توصيات الدراسة :في لوء النتائج السابقة خرجت الدراسة بتوصيات عدة أهمها ما يلي:
أ-توصيات تتعلق باإلدارة المدرسية:
-0قيام إدارات المدارس في العمل على نبذ أسككككككبا العنصككككككرية وذلك من خالل الخطة التشككككككغيلية للمدارس ومن خالل
المتابعة والمراقبة لتحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السككعودية-8 .لككرورة تشككجيع إدارات المدارس المعلمين
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على المشككاركة في المناسككبات المجتمعية لتعميق سككلوك المواطنة لديهم من خالل الحوافز مادية ومعنوية لتحقيق المواطنة
في التعليم بالمملكة العربية السعودية-3 .لرورة وجود ر ية والحة لدى إدارات المدارس على العمل على سرس ثقافة
المسكككككككاواة بين الجميع من خالل العمككل على ا نشككككككطككة والبرامج العلميككة لتحقيق المواطنككة في التعليم بككالمملكككة العربيككة
السكككعودية-1 .محاولة اسكككتفادة إدارة المدرسكككة من كافة منسكككوبيها وذلك من خالل إيكككراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة
بتحقيق المواطنكة في التعليم بكالمملككة العربيكة السككككككعوديكة-2 .قيكام إدارات المدارس على اعتماد تمثل قيم المواطنة ك حد
مؤيكككرات تقييم اداء المعلم وذلك من خالل تنسكككيق الجهود بين اإلدارة وبين المعلمين لتحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة
العربية السعودية.
ب-توصيات تتعلق بالمعلم:
-0لككككككر ورة قيكام المعلم بتوجيه الطلبة نحو ا نشككككككطة التي تكرس المواطنة لديهم في المواقف التعليمية وذلك من خالل
حسككن إدارته للصككف واإلعداد الجيد في التخطيط للدرس-8.العمل على التقويم المسككتمر من قبل قائد المدرسككة لسككلوكيات
المعلمين المتعلقة بجانب القدوة عند الطال ولبط سلوكياتهم
لتحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السككككعودية-3.لككككرورة إعداد إدارة التدريب واالبتعاث بوزارة التعليم برامج
علمية موجهه للمعلمين في كيفية اسكككتخدام اسكككتراتيجيات التدريس وأهمها التعلم التعاوني والتفكير الناقد وحل المشككككالت
واسكلو الحوار مع الطال كونها أسكاليب حديثه وفعاله وذلك بشكل مستمر لتحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية
السعودية.

المراجع:
أوالً :المراجع العربية:
ايككككككوين ،ومكاريكانا ،و رويسككككككن ،و البارثنون8001 .م .ادارة النمو :كيف يزيد رأس المال الخاص في التعليم فرص
الوصول
لدلهام واالبتكار وتحسين النتائج .مجلة الراصد الدولي.11 .1،
الجعافرة ،عبدالسككالم والموالككية ،رلككا والهويد  ،زيد والمواجده ،بكر (8001م ) .مدخل الى علم التربية .االمارات
العربية المتحدة :دار الكتا الجامعي.
حسكككككن ،عباس فؤاد8007( .م) .األسةةةةةاليب الحديثة في البحث العلمي :مفاهيم وتطبيقات .المملكة العربية السكككككعودية:
مكتبة المتنبي.
الحسككيني ،احمد عبدالرلككا8001( .م) .التنو الثقافي والتعايش السككلمي :ر ية اسككالمية .مجلة اآلداب بجامعة بغداد –
العراق.281.)002( .
الخاف ،ايمان عباس8001 ( .م ).نظريات التعليم والتعلم .دار المناهج :عمان.
الدخيل ،عبد العزيز عبد هللا8001( .م) .معجم مصطلحات الخدمة االجتماعية .عمان :دار المناهج.
الدليمي ،عبد الرزاق محمد8008( .م) .مدخل الى وسائل االعالم الجديد .ع ٌمان :دار المسيرة.
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درير ،جمال8002( .م) .دور اإلعالم الريالكككي في تنمية رو المواطنة لدى الشكككبا الجزائر دراسكككة ميدانية على
الطلبة الجامعيين .مجلة تنمية الموارد البشرية.223.)00( .
الشاهر،ياهر اسماعيل8002(.م).المواطنة مابين الدولة الدينية والدولة المدنية (قراءة في العالقة بين السلطة والمجتمع).مجلة نقد
وتنوير –مقاربات نقدية في التربية والمجتمع.02-07.
العنز  ،محمككد سككككككمككا 8007( .م) .دور معلم المرحلككة الثككانويككة في تعزيز قيم المواطنككة لككدى الطال من وجهككة نظر
المشرفين التربويين .مجلة كلية التربية بأسيوط-مصر.078 .)0(33،
فره ،عبد اللطيف حسين8002( .م) .نظام التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية .دار وائل :االردن.
أبو فرحة،جمال الحسيني8001(.م).التعايش مع االخر :مفهومه-اهميته-معوقاته .المدينة المنورة :مكتبة دار الزمان.
مبارك8001 ،م.الشكككككبا العربي :ولكككككعيات اجتماعية جديدة وسكككككلوكيات مهيمنه قراءة في تمثالت الشكككككبا التونسكككككي للمواطنة
والمجتمع المدني .مجلة جيل العلوم االنسانية واالجتماعية.)3( ،
راتانسي ،علي8003( .م) .التعددية الثقافية مقدمة قصيرة جدا .مصر :كلمات عربية للترجمة والنشر( .العمل ا صلي
نشر في عام  8000م)
السبيعي ،نوره سعود8001( .م ) .المواطنة تعلم وتعليم .دار افاق :الكويت.
سفارة الهند بالقاهرة8001( .م) .دستور الهند (ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات) ،دمشق.
الشكاهر ،يكاهر اسكماعيل8002( .م) .المواطنة :ما بين الدولة الدينية والدولة المدنية (قراءة في العالقة بين السلطة والمجتمع).
مجلة نقد وتنوير –مقاربات نقدية في التربية والمجتمع .دمشق.
يريف ،السيد عبدالقادر8000،م ،تطور الفكر التربو  ،دار الزهراء :الرياض.
يكككككعبان ،عبد الحسكككككين8007( .م) .الهوية والمواطنة البدائل الملتبسةةةةةة والحداثة المتعثرة .بيروت :مركز دراسكككككات الوحدة
العربية.
الشككهراني ،عبد هللا فال (8007م-أ يككهر) .إسككهام مؤسككسككات إعداد المعلم في تعزيز قيم االنتماء والمواطنة "دراسككة ميدانية
على كلية التربية بجامعة بيشكككككة" .الماتمر الدولي-المعلم وعصةةةةةر المعرفة :الفرص والتحديات تحت شةةةةةعار (معلم متجدد
لعالم متغير).800 ،3
صككحراو  ،عبدهللا8002(.م).موجهات تربية المواطنة بالمدرسككة في ظل التحوالت المعاصككرة بين المواطنة والوطنية،
الخيارات المتاحة .مجلة تنمية الموارد البشرية.)00( .
رجع على الرابط:
صككككككحيفكككة الريكككاض الكترونيكككة 2 ،مكككارس  .8002الجمعكككة  80جمكككاد االخرة 01132هـكككككككككككك اسككككككتُ ِ
http://www.alriyadh.com/1102699
صكحيفة الشكرق االوسكط 8002،2 ( .مارس –اذار) .لقاء ولي العهد السكعود ورئيس ا سكاقفة أكد أهمية تعزيز التسككامم ونبذ
رجع على الرابطhttps://m.aawsat.com :
العنف والتطرف ،السنة االربعون ،العدد ،01311صفحة .82استُ ِ
طككه ،امككاني محمككد وعبككد الحكيم ،فككاروق جعفر8003( .م) .تربيةةة المواطنةةة بين النظريةةة والتطبيق .مصككككككر :مكتبككة االنجلو
المصرية.
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عباس ،سكحر قدور 8002( .م).المواطنة بين سكطوة العنف ودور المؤسكسات المجتمعية الواقع والم مول .مجلة المستنصرية
للدراسات العربية والدولية.)28(.
العربي،محمد خالد8002 (.م ).أصول التربية وعلم النفس.عمان:دار امجد.
عمر ،معن بن خليل8003( .م).النظرية االجتماعية المعاصرة دراسة تحليلية ونقدية .الرياض :دار الزهراء.
الغامد  ،حمدان احمد وعبد الجواد ،نور الدين محمد(8000م) ط .3الرياض :مكتبة الريد.
الغريبيكة ،زينكب محمد8002( .م) .اسككككككتراتيجية لتعزيز التربية من أجل المواطنة في المدرسككككككة الحديثة .مجلة تنمية الموارد
البشرية.02-88،)00( .
فوز  ،سامم8007( .م) .المواطنة .مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان :القاهرة.
الكسكر ،يكريفه عوض8002( ،م) .تصكور مقتر للتغلب على معوقات تولي المرأة السعودية للمناصب القيادية العليا وأساليب
مواجهتها .مجلة جامعة الباحة للعلوم االنسانية.)3( ،
كعكي ،سككككهام محمد8007( .م) .تطوير أداء الجامعات في تعزيز الوحدة الوطنية على لككككوء التوجهات العالمية .ورقة مقدمه
إلى الماتمر الثاني للوحدة الوطنية :دور الماسةةسةةات التعليمية في تعزيز الوحدة الوطنية ،جامعة الجوف01-08،ديسككمبر
8007م.
المجلس البريطاني8001 ( .م).فهم الهند :مستقبل التعليم العالي وفرص التعاون الدولي .مجلة الراصد الدولي شهرية يصدرها
مرصد التعليم ،المملكة العربية السعودية.)10( .
مريزيق ،هشام يعقو 8002 ،م ،المدخل الى علم االجتماع دار الراية :عمان
المعمر  ،سيف ناصر8002( .م) .المواطنة والتربية مقاربة منهجية .مجلة تنمية الموارد البشرية.)00( .
مجموعة باحثين8001( .م) .ال وقت لنضككككككيعه :كيفية بناء نظام تعليم عالمي من الدرجة االولى في كل والية .مجلة الراصةةةةةةد
الدولي شهرية يصدرها مرصد التعليم ،المملكة العربية السعودية.)78(1.
ُ
اسككككككتكرجكع عكلكى الكرابط:
وزارة الكتكعكلكيكم8002،م ،الةتةعةلةيةم ورؤيةةةة السةةةةةةعةوديةةةة  .2131بكتكككاريكخ -8ابكريكككل8002-م.
https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx
وطفة ،علي أسككعد8003( .م) .تحديات الهوية الوطنية والشككعور باالنتماء الوطني لدى عينة من طال جامعة الكويت .سككلسككلة
علمية محكمة .العدد ،31مارس .الكويت ،مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية .بجامعة الكويت.
ويل كيمليكا8000( .م) .أوديسا التعددية الثقافية :سبر السياسة الدولية الجديدة في التنو  .ترجمة :إمام
يحيي ،حسككككككن عايل8001( .م) .تقويم ادوار مؤسككككككسككككككات المجتمع السككككككعود في تعزيز المواطنة لمواجهة التطرف الفكر
واالرها  .مجلة عجمان للدراسات والبحوث دورية محكمة.812.)0(02،
يوسف ،سناء علي8000( .م) .تربية المواطنة في ضوء التحديات المعاصرة (المواطنة في
الفلسفات المختلفة) .دار العلم وااليمان :مصر.
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