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 دور المعلم في تعزيز االنتماء والوالء الوطنيين

 دراسة استقرائية نظرية

 *خديجة علي عمر

 امللخص:

 هـــدف هـــذا البحـــث إلـــى إبـــراز دور املعلـــم فـــي غـــرس االنتمـــاء والـــوالء الـــوطنيين وتنميتهمـــا لـــدى 

عـوَّ  ل عليـه فـي تربيـة أبنائنـا وتعلـيمهم، وإبـراز تالميذه، وإبراز خصائص وسمات املعلـم الكـفء الـذي ي 

مفهـــــومي االنتمـــــاء والـــــوالء الـــــوطنيين وتعريفهمـــــا تعريًفـــــا علمًيـــــا واقعًيـــــا. وإبـــــراز أهميـــــة تقـــــويم املعلـــــم 

ـــة  بلي 
َ
باعتبــاره أهــم عنصـــر مــن عناصــر العمليـــة التعليميــة. وتتمثـــل مشــكلة البحــث فـــي أن مفهــوم الق

م علــى مفهـــوم املواطنــة فـــي الــيمن ويســـبق االنتمــاء إليهـــا جميـــع والطائفيــة والحزبيـــة واملناطقيــة يتقـــد

عــد هــذا البحــث  االنتمــاءات األخــرى بمــا فيهــا مفهــوم الــوطن الــذي مــا زال يقــع فــي دائــرة الغمــوض. وي 

محاولة أولية إليضاح أهمية إعداد املعلم الكفء ليؤدي دوره كمـا يجـب  باعتبـاره  جـر الزاويـة فـي 

اســتعملت الباحثــة املــنهج االســتقراملي التحليلــي فــي هــذه الدراســة النظريــة، العمليــة التعليميــة، وقــد 

وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى أن ضـــعف دور املعلـــم فـــي بالدنـــا مـــن ناحيـــة تنميـــة وتعزيـــز مفهـــوم الـــوالء 

يعــود إلــى وجــود قصــور لديــه فــي هــذا الجانــب، وإلــى شــعوره بعــدم حصــوله علــى  ينواالنتمــاء الــوطني

فــــي الجوانــــب املاليــــة واملعنويــــة والتــــدريب والتأهيــــل والحصــــول علــــى درجــــة التقــــدير الــــذي يســــتحقه 
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أن الوسـط املدرسـ ي ال يسـهم فـي غـرس قـيم االنتمـاء الـوطني فـي نفـوس تالميـذ املراحـل علمية أعلـى. و 

كلهـــا، فـــاإلدارة املدرســـية واملعلـــم والكتـــاب املدرســـ ي ال يعملـــون فـــي تكامـــل وتســـاند وظيفـــي مـــن أجـــل 

كمـــا أن املعلـــم اليمنـــي يتميـــز، لألســـف، ي ترمـــي التربيـــة فـــي بالدنـــا إلـــى تحقيقهـــا، تحقيـــق األهـــداف التـــ

بفقــــدان االنتمــــاء والــــوالء الــــوطنيين، ولــــو بشــــكل جزملــــي  نتيجــــة شــــعوره بعــــدم الرضــــا عــــن وضــــعه، 

خاصــة فــي ظــل ضــعف تعلمــه هــو لهــذه املفــاهيم، التــي جعلتــه يتــأثر بــالظروف التــي يعيشــها أك ــر مــن 

ومـــــن ثـــــم سجــــزه عـــــن غـــــرس هـــــذه القـــــيم واملبــــاد  لـــــدى أبنائـــــه الطلبـــــة، وهـــــذا تــــأثره وحبـــــه لوطنـــــه، 

ا بالعملية التعليمية في املدارس والجامعات.  القصور مرتبط كليًّ

Teacher’s Role in Promoting National Affiliation and Loyalty 

Khadija Ali Omar 

Abstract: 

This study aimed to highlight the role of teachers in instilling and developing loyalty to 

the homeland in their students, and to highlight the characteristics and traits of competent 

teachers, who are reliable nurture and educate our children. In Yemen, the concept of tribe and 

sectarianism continues to advance on the concept of citizenship, the affiliation, factionalism 

and Regions to the homeland, where this concept is still in the circle of ambiguity. This 

research is an initial attempt in the way of preparing the competent teacher to perform his role 

dully, and as he considered the cornerstone of the educational process. The researcher used 

the analytical inductive method in this theoretical study. The study reached that the role of the 

teacher in our country is weak, and the national belonging to the existence of shortcomings in 

this aspect and this is due to the feeling of not receiving the appreciation it deserves in all 

aspects of the financial and moral training and qualification to obtain a higher degree. In 

addition, the school environment does not contribute to instilling the values of national 
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belonging in the hearts of students of all stages. School administration, teacher and textbook 

do not work in the integration and support of the job in order to achieve the objectives aimed 

at the education in our country. The Yemeni teacher is characterized by a negative loss of 

national belonging and loyalty Partially because of the lack of satisfaction about the situation 

he lives in, especially in the light of the weakness of understanding to these concepts, which 

made him influenced by the conditions not by the sense of belonging to the homeland, and 

thus instilling these values and principles among his students. In fact, this deficiency is linked 

entirely to the educational process in schools and universities. 

 مقدمة البح :

أصــــبحت املواطنــــة مــــن القضــــايا التــــي تفــــرض نفســــها بقــــوة عنــــد معالجــــة أي بعــــد مــــن أبعــــاد 

اريع اإلصالح والتطوير الشاملة بصـفة عامـة. واملواطنـة بمفهومهـا التنمية الاشرية أو اإلنسانية ومش

ــا  ــا وتاريخيًّ الواســع تعنــي الصــلة بــين الفــرد والدولــة التــي يقــيم فيهــا بشــكل ثابــت، ويــرتبط اهــا جغرافيًّ

ـــا. ويعـــد ازديـــاد الشـــعور باملواطنـــة مـــن التوجهـــات املدنيـــة األساســـية، التـــي مـــن أهـــم مؤشـــراتها  وثقافيًّ

حتــرام القــانون والنظــام العــام، واملوقــف مــن ضــمان الحريــات الفرديــة واحتــرام حقــوق املوقــف مــن ا

اإلنســان، والتســـامح وقبـــول اآلخــر وحريـــة التعبيـــر وغيرهــا مـــن املؤشـــرات التــي تمثـــل القـــيم األساســـية 

للمواطنـــــة، مهمـــــا اختلفـــــت املنطلقـــــات الفكريـــــة واملرجعيـــــات الفلســـــفية لهـــــذا املجتمـــــع أو ذاك. )أبـــــو 

 (.251، ص2010حشيش، 

وتتكون املدرسة من عناصـر أساسـية، أهمهـا املعلـم الـذي يعـد أهـم عنصـر فـي عمليـة التربيـة  

بمــا لديـــه مـــن قــدرة علـــى التكيـــف مــع بقيـــة العناصـــر املاديــة، ومـــع الظـــروف والتطــورات، وهـــو الـــذي 

 (.198، ص2013يحول بقية العناصر من جامدة ساكنة إلى مؤثرة مفيدة. )الحازمي، 

( أن املعلـــــم صـــــاحب رأي وموقـــــف مـــــن قضـــــايا املجتمـــــع، ومشـــــكالته 2008لعـــــامري )ويـــــذكر ا

بأنواعهـــــا كافـــــة، ويفـــــرض ذلـــــك عليـــــه توســـــيع نطـــــاق ثقافتـــــه وتنويـــــع مصـــــادرها، واملتابعـــــة الدائمــــــة 
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للمتغيــــرات االقتصــــادية واالجتماعيــــة والسياســــية  ليكــــون قــــادًرا علــــى تكــــوين رأي ناضــــج مبنــــي علــــى 

الواســــــعة، فيعــــــزز مكانتــــــه االجتماعيــــــة، ويؤكــــــد دوره الرائــــــد فــــــي املدرســــــة العلــــــم واملعرفــــــة والخبــــــرة 

 (.55، ص2008وخارجها. )العامري، 

ـــا مـــن الـــدور املحـــوري الـــذي يضـــطلع بـــه املعلـــم فـــي أي نظـــام تربـــوي، وإيماًنـــا بمركزيـــة 
ً
وانطالق

ف فلسـفاتها التأثير الذي يحدثـه املعلـم املؤهـل علـى نوعيـة التعلـيم ومسـتواه، فـلن الـدول علـى اخـتال 

وأهــــــدافها ونظمهــــــا االجتماعيــــــة واالقتصــــــادية تــــــولي مهنــــــة التعلــــــيم واالرتقــــــاء بــــــاملعلم كــــــل اهتمامهــــــا 

وعنايتهـــا، وتتـــيح لـــه فـــرص النمـــو امل ـــي املســـتمر وتيســـر لـــه الظـــروف لتحســـين أوضـــاعه االقتصـــادية 

األســـاس إلـــى واالجتماعيـــة مـــن منظـــور أن تحســـين أدائـــه ومـــدى تحقيقـــه لألهـــداف التربويـــة يرجـــع فـــي 

 .(1، ص2009. )العنزي، اهامقدار العناية واالهتمام التي يحظ، 

فالبــــد للفــــرد فــــي تربيتــــه مــــن قــــدوة ومثــــل يجــــدهما فــــي والديــــه وأســــاتذته واملحيطــــين بــــه  لكــــي 

يتشــرب قــيم مجتمعــه و دابــه عــن طريــق هــذه القــدوة، ولعلنــا مــن خــالل تجربتنــا فــي مجــال التعلــيم 

ن أســلوب القــدوة هـو األســلوب األمثــل فـي العمليــة التعليميــة، فاألســتاذ نالحـ، هــذه الحقيقــة، وهـو أ

صـــاحب الرســـالة الســـامية يعـــي هـــذه الحقيقـــة، ويتمثلهـــا مـــن خـــالل قيامـــه بـــأداء واجبـــه املقـــدس فـــي 

توجيه النشء وغرس بذور الخيـر وقيمـه فـي نفوسـهم، فكـم مـن الطلبـة الـذين أبـدعوا، وتبـوموا سـدة 

وا بالبنان إلى أساتذتهم ومربيهم بأنهم هـم الـذين غرسـوا فـيهم قـيم الخيـر القيادة في مجتمعهم، أشار 

 (.61، ص2001والنجاح، وساعدوهم في الوصول إلى أهدافهم وتحقيق طموحاتهم. )الهندي، 

وقــد أشــارت دراســة شــعبان حامــد وناديــة حســن إلــى أن قــيم املواطنــة مــن بــين ســبل مواجهــة 

ن التقــدم الحقيقــي للــوطن فــي ظــل تحــديات القــرن الجديــد تحــديات القــرن الحــادي والعشــرين، إذ إ

ومستجداته تصنعه عقـول املـواطنين وسـواعدهم، فـلن إكسـااهم قـيم املواطنـة والـوالء الـوطني يعـد 

الركيـــزة األساســـية للمشـــاركة اإليجابيـــة والفعالـــة فـــي التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية والسياســـية 

 (.2، ص2000، لكل من الفرد واملجتمع. )حامد وحسن
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وعليــه وتأسيًســا علــى مــا ســبق فــلن األحــداث والتطــورات التــي تشــهدها بالدنــا فــي الفتــرة األخيــرة 

مـــن صـــراع وحـــروب تلقـــي بظاللهـــا علـــى املعلـــم وثقافتـــه ودوره فـــي تعزيـــز وتنميـــة الـــوالء الـــوطني لـــدى 

 تالميذه بوجه خاص، وأفراد املجتمع بوجه عام.

 ابقة:الخلفية النظرية والدراسات الس

ســـــنتناول فـــــي هـــــذا الجـــــزء مـــــن البحـــــث ثالثـــــة محـــــاور: األول املعلـــــم، والثـــــاني االنتمـــــاء والـــــوالء 

 الوطنيين، والثالث الدراسات السابقة ومناقشة نتائجها.

 املحور األول: املعلم باعتباره حجر الزاوية

كــــوين يحتــــل املــــدرس الصــــدارة فــــي املنظومــــة التربويــــة ويلعــــب الــــدور الرئيســــ ي واألساســــ ي فــــي ت

األجيـــال الصـــاعدة، فـــاملعلم الـــذي يســـهم فـــي صـــنع األجيـــال يجـــب أن يحظـــ، بعرفـــان املجتمـــع، وكـــل 

ذلـــك تقتضـــيه مهمتـــه الصـــعبة فـــي ســـايل تربيـــة الشـــباب وتكـــوينهم. فهـــو الـــذي يقـــوم بعمليـــة التربيـــة 

والتعلـــــيم، ويوجـــــه نشـــــاة تالميـــــذه، ويبعـــــث فـــــي نفوســـــهم الرغبـــــة فـــــي الدراســـــة، وينمـــــي االتجاهــــــات 

غوبة لتشكيل نموذج املـواطن الصـالح فـي نفـوس التالميـذ، وخاصـة معلـم الدراسـات االجتماعيـة املر 

الـــــذي يعمـــــل علـــــى تعـــــديل الســـــلوك ومســـــاعدة الطـــــالب علـــــى تحقيـــــق األهـــــداف النايلـــــة التـــــي تعمـــــل 

الدراســات االجتماعيــة علــى تحقيقهــا، تلــك األهــداف التــي يمكــن تلخيصــها بعبــارة املــواطن الصــالح، 

التطــورات الســريعة واملذهلــة التــي مســت املجــاالت كلهــا، والتناقضــات الحاصــلة فــي الواقــع ونظـرا إلــى 

املعــــا  أصــــبح العــــبء الكبيــــر علــــى املعلــــم، فــــازدادت مســــؤولياته وتنوعــــت أدواتــــه كتعلــــيم األخــــالق 

والقـــيم الروحيـــة وتعلـــيم الـــدين، كمـــا ازدادت أعبـــامه نحـــو الناشـــئة والشـــباب فأصـــبح مســـئوال عــــن 

ل املســــتقبل بمشــــكالت مجــــتمعهم ومناقشــــتها واقتـــراح الحلــــول لهــــا، مــــع تعلــــيم أصــــول تعريـــف أجيــــا

 (.37، ص1994)حسن، املواطنة وتنمية قيمها االجتماعية والقومية. 

ويعتبــر املعلــم النمــوذج الــذي يــتعلم منــه التالميــذ، فهــو يعمــل علــى نقــل املعــارف إلــى التالميــذ 

اها، أي أن املعلـم ممثـل للمجتمـع الـذي ينتمـي إليـه، فهـو وإكسااهم القيم التـي يقبلهـا املجتمـع ويرضـ

 (.19 -17، ص1987يعمل على تحقيق أهداف املجتمع وتطلعاته في أبنائه. )محمد، 
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عــد املــدرس )أو املعلــم( مــن حيــث اختيــاره وتأهيلــه واالرتقــاء بمســتواه هــو املــدخل الحقيقــي  وي 

قاعـدة التـي يرتكـز عليهـا النظـام التعليمـي، وعليـه لحركة اإلصـالح والتغييـر التربـوي  كـون املعلـم هـو ال

يقـــع العـــبء األكبـــر فـــي تحقيـــق أهدافـــه املنشـــودة، وهنـــا يجـــب اإلشـــارة إلـــى أنـــه قـــد يحـــدث قصـــور فـــي 

اإلدارة التعليميــــة أو فــــي املنــــاهج أو فــــي بــــاتي عناصــــر العمليــــة التعليميــــة، إال أن املــــدرس الكــــفء هــــو 

وب تواجهـه فـي تلـك الجوانـب أو غيرهـا، وفـي املقابـل حتـى لـو القادر على التغلـب علـى أي قصـور أو عيـ

ور املنهج وتغيرت اإلدارة التعليمية ووفرت الوسائل التعليميـة فلـن يحـدث التغييـر املنشـود إذا لـم 
 
ط

 يوجد املعلم/ املدرس الكفء.

ـــــل اهتمامهـــــا، وتضـــــعه فــــــي مقدمـــــة أي إصـــــالح وتطــــــوير،  وال غرابـــــة أن تـــــولي الـــــدول  املعلــــــَم ج 

رص على انتقائه وتأهيله الشامل وإحاطتـه بالرعايـة الدائمـة وتضـمن لـه النمـو امل ـي واالسـتقرار وتح

النفســ ي والرضــا الــوظيفي وفــتح املجــال أمامــه لعبــداع واالبتكــار فــي أدائــه ملهامــه. فاملــدرس أو )املعلــم( 

املعــــارف إلــــى لـــيس أســــفل النظـــام التعليمــــي كمـــا يعتقــــد الـــبعض، وأن أدواره ال تعــــدو أك ـــر مــــن نقـــل 

الطــــالب أو )التالميــــذ(، وقيــــاس مــــا حصــــلوا عليــــه منهــــا، وينتهــــي األمــــر عنــــد هــــذا الحــــد، وإنمــــا هــــو فــــي 

  ألن النظــام التعليمــي 
ً

 وتفصــيال
ً
الواقــع يحتــل  جــر الزاويــة فــي النظــام التعليمــي ويرتكــز عليــه جملــة

ي وإدارة، يتفـــاعلون هــو فـــي جــوهره رغـــم تضــخم هيكلـــه ال يعـــدو أك ــر مـــن معلــم وتلميـــذ ومــنهج تعليمـــ

 مًعا في بيئة تحدد طبيعة ذلك التفاعل.

وعلى ذلك فنظام التعليم بوزارة التربية والتعليم بكـل أجهزتـه ووحداتـه العاملـة وبمسـتوياته 

اإلداريــــة )مــــن الــــوزير وجميــــع وكالئــــه واألجهــــزة التابعــــة لــــه( هــــو فــــي الواقــــع مهــــام تحضــــيرية مســــاعدة 

واجباته حتى يؤدي رسالة التربية على أكمل وجه. وينسحب هـذا علـى وميسرة لقيام املعلم بمهامه و 

 لخدمــة األســتاذ 
ً

الجامعــات ورئاســة الجامعــة وعمــداء الكليــات ورمســاء األقســام الــذين وجــدوا أصــال

 ومساعدته في أداء مهامه والقيام بأدواره وتوفير سبل وإمكانات العمل له.
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 أدوار املعلم:

ســـواء كـــان ذلـــك فـــي املـــدارس أم فـــي الجامعـــات، فهـــو يقـــوم بـــدور تتعـــدد أدوار املعلـــم/ املـــدرس 

الباحــث، والخبيــر، واملستشــار فيمــا يقدمــه مــن إنتــاج علمــي مبتكــر لحــل مشــكالت املجتمــع واإلســهام 

فـــــي عمليـــــات التنميـــــة االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة والثقافيـــــة، كمـــــا تتعـــــدد أدواره ومســـــؤولياته داخـــــل 

القــــــرارات واملنــــــاهج الدراســــــية، ومــــــنح الــــــدرجات العلميــــــة،  املؤسســــــة التعليميــــــة ليشــــــارك فــــــي وضــــــع

 عـن ذلـك كلـه، 
ً

واإلشراف على األنشطة الطالبيـة، وأعمـال االمتحانـات، والعمليـات اإلداريـة، وفضـال

فهـــو يقـــوم بـــدور املـــدرس واملركـــي والقـــدوة الحســـنة واملثـــل األعلـــى لطالبـــه  لـــذا يمكـــن القـــول: إن مـــن 

األثــر فــي تحســين نوعيــة وجــودة أداء مخرجــات التــدريس بصــورة عامــة  األمــور الرئيســة التــي لهــا بــالغ

 هي نوعية وجودة أداء املدرس/ املعلم لدوره.

 (، في اآلتي:2001ويمكن إجمال بعض هذه األدوار، كما أوردها الحاج )

فهـو يـدرس )التالميذ/الطلبـة(، وينقـل إلـيهم املعلومـات واملعـارف حسـب ميـولهم،  أنه معلم: -1

بطريقــة تســمح بتوظيفهـــا واإلضــافة إليهــا، وينمــي قـــدراتهم ومهــاراتهم فــي تحصـــيل وقــدراتهم، 

املعــارف ونقـــدها، واســتعمالها، وتنميتهـــا بالبحــث العلمـــي مــن مصـــادرها املختلفــة، وفـــي نقـــل 

املعرفـــة، فهـــو خبيـــر فـــي مهـــارات التـــدريس، يةـــ  البيئـــة التعليميـــة، ويـــوفر الشـــروة العمليـــة 

ات التربويــة، بمــا تتضــمنه مــن أســاليب وأنشــطة، ومــا تشــتمل التعليميــة، ويســتعمل التقنيــ

 عليه من أجهزة ووسائل تعليمية متطورة. 

2- : يتفهم احتياجات تالميذه/طالبه، واستعداداتهم وقـدراتهم ومشـاكلهم، ويحـيطهم  أنه مرّبٍ

بــأنواع الرعايــة، واالهتمــام بالتنســيق والتعــاون مــع املدرســة واألســرة وغيرهــا، ويحــرص علــى 

ــا بعمــق تنميــ ا، واجتماعيًّ ا، ونفســيًّ ــا، وجســميًّ ة  خصــيات التالميذ/الطلبــة املتفــردين عقليًّ

 وشمول، وأن يكون قدوة ونموذًجا للسلوك القويم الذي تتطابق فيه أقواله مع أفعاله. 
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يشارك املعلمـين وإدارة املدرسـة فـي توجيـه التالميذ/الطلبـة فـي املدرسـة،  أنه مشرف إداري: -3

مشــــــــاكلهم وحفــــــــ، النظــــــــام، واإلشــــــــراف علــــــــى أنشــــــــطة التالميذ/الطلبــــــــة ورعــــــــايتهم وحــــــــل 

املختلفة، الثقافية، والرياضية، واالجتماعية، والفنيـة وغيرهـا، ويشـارك فـي عمليـات اإلدارة 

ا، ومتابعة وتقويًما.
ً
 املدرسية، تنظيًما وتخطيط

ية والفصـــــلية حيـــــث يقـــــوم بلعـــــداد االختبـــــارات املختلفـــــة الشـــــهر  أنـــــه يقـــــّوم التالميـــــذ  الطلبـــــة:

والســـــــنوية، واالختبــــــــارات املقننـــــــة، واالســــــــتايانات، وقـــــــوائم الترتيــــــــب، وبطاقـــــــات املالحظــــــــة، وكتابــــــــة 

م التالميذ/الطلبـــة بموضـــوعية وحيـــاد، وإصـــدار  التقـــارير، وغيرهـــا مـــن الوســـائل واألســـاليب التـــي تقـــو 

 تعليمهم.  األحكام التي تلعب دوًرا خطيًرا في تعليم التالميذ ورفع مستواهم، ومواصلة

يقــــوم بدراســــة وبحــــث املشــــكالت والقضــــايا التــــي تواجهــــه وتواجــــه مدرســــته، أو  أنــــه باحــــ : -4

تالميــذه/ طلبتــه وغيــر ذلــك، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن متابعــة األبحــاث والتجــارب الجديــدة التــي 

 تمكنه من إجراء البحوث التي يريدها، والتغلب على املشكالت التي تعيق أداءه ألدواره. 

يتـولى مسـئولية رفـع مسـتواه الثقـافي والعلمـي، بـاالطالع علـى األفكـار والنظريــات  :أنـه مثقـف -5

الجديــدة فــي مجــال تخصصــه، وفــي أداء مهنتــه، لتجديــد معارفــه، وتنميــة مهاراتــه وقدراتــه، 

وكذا االطالع على الكتـب الجديـدة فـي املجـاالت السياسـية واالجتماعيـة والتاريخيـة، وغيرهـا 

علـــم، بمـــا يمكنـــه مـــن التفاعـــل مـــع القضـــايا واألحـــداث الحاصـــلة فـــي تبًعـــا الهتمامـــات كـــل م

 املجتمع والعالم.

تقـــع علـــى املعلـــم مســـؤوليات تجـــاه رفـــع كفـــاءة املعلمــــين،  مســـئوليته تجـــاه مهنـــة التعلـــيم: -6

 فــي نقابــة املهــن التعليميــة، ويشــارك فــي تشــخيص قضــايا ومشــكالت 
ً

فيجــب أن يكــون فعــاال

ول لهـــا، وحمـــايتهم مـــن أي تعســـف أو اضـــطهاد، وكـــذا املعلمـــين، والبحـــث عـــن مخـــارج وحلـــ

املشــاركة فــي رفــع مســتوى املهنــة، عــن طريــق النــدوات أو اللقــاءات التــي تقــوم اهــا النقابــة أو 

 أي جهة أخرى، إلى غير ذلك من أنشطة. 



 
 
 

 

101 
 
 

 

فبحكم كونه عضًوا، وكونه يتمتع بسـلطة منحـه إياهـا املجتمـع، وكونـه  أنه قائد اجتماعي: -7

بـــرمى فكريـــة، ومهـــارات يمارســـها فـــي املدرســـة، فهـــو يســـهم فـــي حـــل مشـــكالت  يتمتـــع -أيًضـــا–

املجتمــــــع، وتطــــــوير بيئتــــــه املحليــــــة مــــــن خــــــالل املشــــــاركة فــــــي املجــــــالس املحليــــــة، واملنظمــــــات 

الشعبية غير الحكومية، وإقامة املحاضرات والندوات الثقافية العامة، وقيـادة املهرجانـات 

كــار والتجــارب الجديــدة واإلســهام فــي نشــر االتجاهــات السياســية واالجتماعيــة، وتقــديم األف

 (.52، ص2001والقيم، بل إن نموذجه السلوكي القويم يكون قدوة لآلخرين. )الحاج، 

على أن ما يلزم ذكره أن أدوار املعلـم السـالف ذكرهـا ليسـت نهائيـة، وال قاطعـة، فهـي فـي تغيـر 

ومــا يجلبــه التقــدم والعوملــة،  ة واالجتماعية، دائم، تبًعا للتغيرات املتسارعة في البنى االقتصادي

والثــورة املعلوماتيــة واالتصــاالت مــن مطالــب وتحــديات، تفــرض علــى املعلــم أدواًرا وأنشــطة جديــدة، 

 إلى جانب تطوير األدوار التقليدية في محتواها، وأساليب القيام اها.

عليمـــي، وتتضـــح مكانتــــه ويتضـــح مـــن تلـــك األدوار موقــــع املعلـــم املهـــم والرئيســـ ي فــــي النظـــام الت

الرفيعــــة، بـــــالنظر إلـــــى جســـــامة أدواره ومســـــؤولياته، ومـــــا ينـــــتج عنهـــــا. وهنـــــا لـــــيس مســـــتغرًبا إن أولـــــت 

الدول، وخصوًصـا املتقدمـة، املعلـم أهميـة بالغـة مـن حيـث اختيـارهم لهـذه املهنـة، وسـبل إعـدادهم 

ا، وتهيئة ظروف العمل املناس ا وتربويًّ ا ومهنيًّ  بة ومتطلبات العيش الكريم. وتأهيلهم أكاديميًّ

 خصائص يجب توافرها في املعلم )املدرس(:

تزخر األدبيات املتعلقة بسلوكيات املعلم /املـدرس بقـوائم عديـدة وطويلـة تتضـمن خصـائص 

كثيــــرة مــــن قبيــــل )الــــذكاء، الشــــجاعة، الصــــبر، الكــــرم، الحلــــم... إلــــخ(، وهــــي مــــن الخصــــائص العامــــة 

في املعلم/ املدرس أولى. وسنقدم فيما يأتي شرًحا لكل واحـدة مـن املحببة في  خصية أي فرد، وهي 

 هذه الخصائص واملهارات:
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يعـــــد الـــــذكاء القـــــدرة العقليـــــة العامـــــة لعنســـــان، وهـــــو علـــــى درجـــــات متفاوتـــــة لـــــدى الـــــذكاء:  -أ 

الاشر، وهو موجود لدى أفراد أي مجموعة مهما كـان  جمهـا، إذ إن التخلـف العقلـي ألي 

ميع سلوكياته وأسـاليب تعاملـه، كمـا يـنعكس سـلًبا علـى أدائـه  خص إنما ينعكس على ج

 وإنجازاته في أي مجال.

يــرتبط بصــفة الــذكاء مســتوى خبــرات املعلم/املــدرس التــي تصــنف إلــى نــوعين، همــا:  الخبــرة: -ب 

ــــــا، بمعنــــــى أن يعــــــرف املعلــــــم/ املــــــدرس  ، ثــــــم الثقافــــــة املتخصصــــــة ثانيًّ
ً

الثقافــــــة العامــــــة أوال

ء، وأن يعـــرف كـــل شـــ يء عـــن شـــ يء، وإذا كـــان املطلـــب األول هـــو النـــاجح شـــيًئا عـــن كـــل شـــ ي

أرضــية ثقافــة املعلــم، فــلن املطلــب الثــاني هــو الخبــرات املتخصصــة فــي املجــال الــذي يمــارس 

ا.  فيه نشاطاته باعتباره أستاذا أو معلمًّ

قــــد ال يكتــــرث كثيــــرون بأهميــــة الصــــحة الجســــمية مقارنــــة  الصــــحة الجســــمية والنفســــية: -ج 

، ولكـــن نـــذكر هنـــا باملقولـــة املـــأثورة: العقـــل الســـليم فـــي الجســـم الســـليم، بالصـــحة النفســـية

فعلـــى الـــرغم مـــن ضـــرورة تغلـــب الصـــحة النفســـية لشخصـــية املعلـــم/ املـــدرس علـــى اـــحته 

الجســـمية والخصـــائص البدنيـــة عموًمـــا، إال أننـــا ال يمكننـــا أن ننكـــر أن معانـــاة أي معلـــم أو 

يـــة وبخاصـــة املزمنـــة واملعوقـــة والحـــادة مـــدرس مـــن بعـــض األمـــراض الجســـمية والعلـــل البدن

 وعائًقـــا كبيـــًرا يحـــول دون قيامـــه بواجباتـــه ومهامـــه التدريســـية، إلـــى الحـــد 
ً

منهـــا تشـــكل عـــامال

الــــــذي يمكـــــــن أن نقـــــــرر فيـــــــه أن األمـــــــراض الجســــــمية والعلـــــــل البدنيـــــــة لـــــــدى أي  ـــــــخص، 

لقلبيــة وبخاصــة املــدرس، تجعلــه غيــر مؤهــل ملمارســة أي دور. فالــذي يعــاني مــن الجلطــات ا

والدماغيـــة الحـــادة ومــــا شـــااهها معلـــم عــــاجز ال يصـــلح لهـــذا الــــدور مهمـــا كانـــت الخصــــائص 

األخــــرى لشخصــــيته. ونعنــــي بالصــــحة النفســــية أال يعــــاني املعلــــم/ املــــدرس مــــن اضــــطرابات 

نفســــية تــــنعكس علــــى ســــلوكياته ونشــــاطاته وعالقاتــــه ومهامــــه، حيــــث ينبغــــي أال يعــــاني مــــن 

، والوســاوس، واالضــطرابات االنفعاليـة والعاطفيــة، وصــعوبة املخـاوف، والقلــق، واالكتئـاب

ـــــا مـــــن  أو ســـــوء التكيـــــف النفســـــ ي، واألســـــري واالجتمـــــاعي، أي بعبـــــارة أخـــــرى أن يكـــــون خالًي

العقـــــد النفســـــية واملشـــــاعر الدونيـــــة واملشـــــاعر املضـــــادة للمجتمـــــع، إذ يفتـــــرض باملـــــدرس أن 
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، وإخالًصـــا ألهـــدافها وحرًصـــا علـــى يكـــون أك ـــر أفـــراد الجماعـــة التـــي يتـــولى تدريســـها حًبـــا لهـــا

 مصالحها واندفاًعا لخدمتها بعقلية راقية ونفسية سوية.

ال يمكـــــــن أن تحقـــــــق مهـــــــارة أي  ـــــــخص التـــــــأثير فـــــــي اآلخـــــــرين مهمـــــــا تـــــــوفرت فيـــــــه  اإلقنـــــــاع: -د 

الخصـائص األخــرى املطلوبـة فــي األســتاذ، مـا لــم تتـوافر فيــه القــدرة علـى إقنــاع اآلخــرين، أي 

جماعــة مـا فــي )قبـول أو تعــديل أو إلغـاء أفكــار أو  راء أو معتقــدات أو  قابليـة تــأثير  ـخص أو 

اتجاهــــات أو مشــــاعر( متعلقــــة بـــــ)ش يء أو موضــــوع أو  ــــخص أو جماعــــة مــــا( بأدلــــة مــــؤثرة 

 فيهم، ومقبولة لد هم تقوم على الرضا، وال تقوم على التهديد أو اإلكراه.

، وبــدرجات تـــأثير متفاوتـــة، وقــد تكـــون هــذه القـــدرة متــوفرة لـــدى أي فــرد أو أي جماعـــة

مـا كانـت كـذلك كـان قـادًرا 
 
لكنها يجب أن تكون متوفرة في املعلم/األستاذ بدرجة عاليـة، وكل

 على إدارة تالميذه أو طلبته وقيادتهم.

 فـــي عـــدم التحيـــز والتعصـــب:  -ه 
ً

يعنـــي أن يكـــون أي  ـــخص، وبخاصـــة املعلـــم/ املـــدرس عـــادال

تعصــب لــرأي أو مصــلحة زمــرة أو عصــبة مــن جماعتــه أفكـاره و رائــه ومواقفــه، وال يتحيــز أو ي

ضــــد أخــــرى إال بــــالحق، فأســــوأ مــــا تعــــاني ومــــا عانــــت منــــه الاشــــرية منــــذ األزل، ومنــــذ بــــدء 

الخليقــــة تحيزاتهــــا وتعصــــباتها التــــي تفضــــ ي إلــــى مجانبتهــــا للحــــق واملوضــــوعية، واســــتخفافها 

 ر من القضايا.واستهانتها واضطهادها وتصفيتها لوجهات نظر املخالفين لها في كثي

إن عالقة املعلم/ املدرس مع طلبتـه تعنـي تسـيير إثارة دافعية وحماسة التالميذ  الطلبة:  -و 

وتيســير أعمــالهم وشــئونهم بمشــاركتهم والتعــاون معهــم، وهــي فــي مجملهــا عالقــة أبويــة، فمــن 

املعلــوم أن دوافــع مختلــف الطلبــة/ التالميــذ ليســت بــنفس الدرجــة مــن القــوة والحماســة، 

الفــروق الفرديــة الطبيعيــة الحتميــة القائمــة بــين الطلبــة فــي أي صــفة أو خاصــية أو بســاب 

مهـــارة أو قـــدرة أو أداء أو دافعيـــة، وملـــا كانـــت الدافعيـــة نحـــو اإلنجـــاز مســـألة مطلوبـــة والزمـــة 

لحيــــــاة أي فــــــرد أو جماعــــــة أو شــــــعب أو أمــــــة، فــــــلن تقــــــدم كــــــل واحــــــدة منهــــــا يقــــــاس بمــــــدى 

التــــــــي ال تتحقــــــــق إال بحماســــــــتها ودافعيتهــــــــا للعطــــــــاء واألداء عطاءاتهــــــــا وأعمالهــــــــا وإنجازاتهــــــــا 

 واإلنجاز.
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ال بــد أن تتــوفر فــي املعلــم/ املــدرس خاصــية الصــبر التــي تعنــي  الصــبر والقــدرة علــى التحمــل: -ز 

، ومـا يترتـب عليهـا مـن مشـقات وصـعوبات ومعانـاة 
ً

قدرته على تحمل املسئولية وتبعاتها أوال

أو فقد اتزانه االنفعالي والعاطفي ملـا قـد يتعـرض لـه مـن  ثانًيا، فلذا غضب ألتفه األسباب،

ضغوة وطلبـات، أو أبـدى اسـتياءه وعـدم رضـاه فـي أمـور ومظـاهر وسـلوكيات غيـر مهمـة، أو 

جعل كـل طالـب نـًدا لـه يجادلـه ويخاصـمه ألتفـه األسـباب، أو لـم يترفـع عـن صـغائر األمـور، 

 لشخصه ووالءهم له. فلنه سيفقد احترامهم ومهابتهم له، بل سيفقد محبتهم

وهـي مـن الخصـائص املهمـة املطلوبـة فـي  خصـية املعلـم/ املـدرس النـاجح،  الثقة بـالنفس: -ح 

وتعنـــي احتـــرام الشـــخص لنفســـه وعـــدم شـــكه أو اســـتهانته بخصـــائص  خصـــيته الجســـمية 

والعقليــة واملعرفيــة واالنفعاليــة والوجدانيــة والســلوكية، كمــا تعنــي تقــديرا واقعيــا لقدراتــه 

تــــــه دونمــــــا تهويــــــل أو تضــــــخيم أو تعظــــــيم، فقــــــدرات اإلنســــــان محــــــدودة وإمكانياتــــــه وإمكانيا

 ليست خارقة مهما كانت، فالنقص صفة الاشر، وما الكمال إال هلل وحده.

ال يمكــــن ألي  ــــخص، معلًمــــا كــــان أو مدرًســــا، أن  تحســــس مشــــاعر التالميــــذ وحاجــــاتهم: -ة 

مــن وجهــة نظــرهم، ولــيس  يكــون ناجحــا مــا لــم يتحســس مشــاعر تالميــذه لكــي يــدرك األمــور 

مـــــن جهـــــة نظـــــره هـــــو فحســـــب، وبـــــدون تحســـــس مشـــــاعرهم واحتياجـــــاتهم لـــــن تكـــــون مهـــــارة 

معاملتــه لهــم بصــورة مــؤثرة، وإذا مــا اســتطاع ذلــك فهــذا ســيعينه علــى تغييــر وجهــات نظــره 

، ولـــيس 
ً

ومواقفـــه وقراراتـــه، بحيـــث تســـتجيب ملشـــاعرهم واحتياجـــاتهم ويكـــون بـــذلك ممـــثال

 معلًما لهم فحسب.

تعــد هــذه الصــفة مــن الخصــائص الالزمــة لقيــام مهــارة التعامــل املــؤثرة للمعلــم/  التســامح: -ي 

ـــا ألي مـــن طلبتـــه، 
ً
ا أو طرف األســـتاذ مـــع تالميـــذه، وتعنـــي أال يضـــع املعلـــم/ األســـتاذ نفســـه نـــدًّ

فالنديـــة تعنـــي فيمـــا تعنـــي التنـــافس الـــذي يـــؤدي غالًبـــا إلـــى التعـــارض، والتعـــارض غالًبـــا مـــا 

حر، والتنـــــاحر يـــــؤدي بـــــدوره إلـــــى العـــــداوة والنفـــــور والبغضـــــاء، وهـــــذه كلهـــــا يـــــؤدي إلـــــى التنـــــا

عوامـــــل ســـــلبية تـــــؤدي إلـــــى ضـــــعف أو انعـــــدام عالقـــــة األســـــتاذ بطلبتـــــه، وضـــــعف املـــــودة أو 

 انعدامها فيما بينهما، وسيحول مهنة التدريس إلى تسلط وتعسف واضطهاد.
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ة ملجموعــــة مــــن القـــــدرات وتعـــــد هــــذه املهــــارة محصـــــل مهــــارة إدارة الحــــوارات واملناقشــــات: -ك 

املركبــــــة الناتجــــــة عــــــن اســــــتعداد الفــــــرد ودوافعــــــه واتجاهاتــــــه وخبراتــــــه فــــــي مواقــــــف حياتــــــه 

املختلفــة، فمهــارة أي  ــخص، مــديًرا كــان أو معلًمــا/ أســتاذا، فــي إدارة حــوارات ومناقشــات 

، إ
ً

ذ املؤسســة التعليميـــة التــي يـــديرها ويرأســها، ال تـــأتي مــن فـــراغ، وال تنشــأ مـــن فــراغ أصـــال

إنهــا ال تتــوفر إال لــدى األ ــخاص الــذين لــد هم مجموعــة مــن خصــائص الشخصــية املتميــزة 

املتمثلــة فــي جــودة الخبــرة، والتفكيــر، والتصــور، والتــذكر، واالســتنتاج، والتعبيــر، واللباقــة، 

والبد هة، واإلنصاف، واإلقناع، والدقة، واملوضوعية، والتركيز، واملرونـة، والعـدل، والوقـار 

 ن الخصائص التي تؤهله ألن يكون قديًرا ومتميًزا في إدارة الحوارات واملناقشات.وغيرها م

 أبعاد شخصية املعلم:

وهنــا نبــين أن  خصــية املعلــم لهــا أبعــاد متعــددة تختلــف مــن معلــم إلــى  خــر، ويختلــف تبعــا 

 :لذلك مفهوم املواطنة وروح االنتماء عند املعلمين أنفسهم، ويمكن أن نوردها في اآلتي

 لبعد املعرفي )الثقافي( للمعلم وتعزيز االنتماء الوطنيا .أ 

البعــــد املعرفــــي: ويقصــــد بــــه القــــدرات الفكريــــة والثقافيــــة، مثــــل: التفكيــــر الناقــــد، والتحليــــل، 

واتخـــاذ القـــرارات، وحـــل املشـــكالت وغيرهـــا، إذ إن املعلـــم الـــذي يتمتـــع بقـــدرات كهـــذه يســـتطيع تمييـــز 

فيمــا يقــول ويفعــل، ويقتضــ ي ذلــك: تدريبــه علــى كيفيــة بلــورة األمــور ويكــون أك ــر عقالنيــة ومنطقيــة 

املفـــــــاهيم املجـــــــردة واالتجاهـــــــات اإليجابيـــــــة، وربطهـــــــا باملوضـــــــوعات املتاحـــــــة، ســـــــواء مـــــــن املقـــــــررات 

الدراســـية أممـــن القضـــايا واملشـــكالت املجتمعيـــة، وتمكينـــه الطـــالب مـــن ممارســـة حقـــوقهم وااللتـــزام 

 بمسئولياتهم.

رجمـة خبراتـه اإليجابيـة إلـى ممارسـة فعليـة فـي املواقـف التعليميـة كما أن حرص املعلـم علـى ت

املختلفة يعتبر من املهارات املعبرة عن البعد املعرفي للمعلم، وأن يكـون سـلوكه مطابًقـا ألفكـاره التـي 

 (.10، ص2005يبثها في عقول التالميذ )العامر، 
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 البعد )املهاري( للمعلم وتعزيز االنتماء الوطني .ب 

ليات ومهـــــارات واتجاهـــــات وأنمـــــاة ئو بـــــه مهنـــــة املعلـــــم مـــــن كفايــــات ومســـــإن مــــا تتطل

ســــلوكية متباينــــة فــــي التربيــــة مــــن أجــــل املواطنــــة يجعلنــــا نتفــــق علــــى أن املعلــــم وراء مفهــــوم 

املواطنة الواعيـة، وكـان مـن الطبيعـي أن يكـون الطالـب نتيجـة تربويـة متميـزة نحـو املواطنـة، 

كيد مفهوم املواطنة ببعدها املهاري من خـالل املمارسـات السيما أن للمعلم دوًرا كبيًرا في تأ

اليوميـــة لطالبـــه، لـــذلك نقتـــرح التأكيـــد علـــى  ليـــات ترتقـــي بمســـتوى أداء املعلـــم، مـــن خـــالل 

تنميـة مهاراتــه وقدراتـه وأســلوبه التعليمـي حتــى يســتطيع اسـتثمار املواقــف اليوميـة فــي تنميــة 

 املواطنة لدى التالميذ.

 معلم وتعزيز االنتماء الوطنيالبعد )الوجداني( لل .ج 

مـــن املفـــاهيم العامـــة للـــوطن البعـــد الوجـــداني أو حـــب الـــوطن، والوطنيـــة الوجدانيـــة 

تعنــــي حــــب املعلــــم وإخالصــــه لوطنــــه والتفــــاني مــــن أجــــل خدمتــــه، وهــــو يشــــتمل االنتمــــاء إلــــى 

األرض والنــــاس والعــــادات والتقاليــــد والفخــــر باملقـــــدرات التاريخيــــة. ولعــــل مــــن أهــــم ســـــمات 

 (:17 -16، ص2003لم املعزز لالنتماء الوطني ما يلي )النصار، املع

أن يعمـــل علــــى إشـــراك التالميــــذ جميعـــا فــــي عمليـــة الــــتعلم، وعلـــى إعــــادة الحيويـــة للصــــف  -1

وتصليح الخطأ الناجم عن التركيبة الهرمية له، والتخلص من النماذج السـلبية فـي النظـر 

 إلى السلطة الرأسية أو األفقية.

وطنية موضوع التقاء لكل التوجهات واألفكار واآلراء التـي تعكـس نوًعـا مـن أن يجعل من ال -2

التعدديــة الثقافيــة والفكريــة فــي املجتمــع، وتنميــة الســلوك االجتمــاعي واألخالتــي املســئول، 

وإيجـــاد جـــذور لهـــا فـــي ســـلوكيات التالميـــذ، ويتعامـــل مـــع تالميـــذه بموضـــوعية بغـــض النظـــر 

 (.85، ص2005أو طائفية. )الجزائري،  عن أي أبعاد عشائرية أو اجتماعية
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وأن يكــــون لديــــه ســــعة ثقافيــــة فــــي الفنــــون والعلــــوم واللغــــات، ويقــــود التجديــــد وصــــناعة  -3

املجتمــــع وفًقــــا ملقتضــــيات العصــــر، والقــــدرة علــــى التعامــــل مــــع تجديــــد الثقافــــة املحليــــة 

 من التلقين أو االن هار والتوقف عند كل
ً

 جديد. والتفاعل مع الثقافة العاملية، بدال

كمــا يســتطيع التــدريس بأســاليب منطلقــة مــن منهجيــة املســتقبل، ويمتلــك أك ــر مــن لغــة  -4

 ويعمل على التوفيق بين اآلراء وبناء وجهة نظر متطورة ومتغيرة.

وهــو املعلـــم الـــذي  هـــتم بالتفاعـــل مـــع الخصوصـــيات األخـــرى، ويراعـــي التعدديـــة الثقافيـــة  -5

لــــــــوعي الكامــــــــل بالعوامــــــــل السياســــــــية فـــــــي تدريســــــــه وتقويمــــــــه، وأن يكــــــــون لــــــــدى املعلـــــــم ا

 والثقافية واالجتماعية التي تؤثر على عمله.

وهــــو الـــــذي يكــــون لـــــه دور فــــي نشـــــر ثقافــــة الســـــالم، وااللتــــزام بمبـــــاد  العــــدل والتســـــامح  -6

والحــــوار واالحتــــرام بــــين أفــــراد املجتمــــع والجماعــــات والشــــعوب املختلفــــة بتنوعهــــا العرتــــي 

 (.45ص ،2007والديني والثقافي. )العنزي، 

وخالصــــة القــــول، ونظــــًرا إلــــى جســــامة مهنــــة املعلــــم وتعقــــد أدواره، فــــال تكتفــــي الــــدول بتأهيــــل 

املعلم قبل الخدمة في كليات التربية، وإنما أيًضا أثناء الخدمـة، ومثلمـا تحـرص الـدول علـى اسـتمرار 

الغـد، فلنهــا  تطـوير نظـام التعلـيم بكليــات التربيـة، وتحـديث محتــواه مـن أجـل التنميـة الشــاملة ملعلـم

تحـــرص علـــى رفـــع كفـــاءة املعلمـــين فـــي أثنـــاء الخدمـــة بتـــدري هم، وإعـــادة تـــأهيلهم ومـــدهم بكـــل جديـــد 

ومســـــتحدث، ومشـــــاركتهم فـــــي املـــــؤتمرات والنـــــدوات التربويـــــة، وتحـــــديث محتواهـــــا مـــــن أجـــــل التنميـــــة 

نجاحـــه فـــي الشـــاملة ملعلـــم الغـــد. وال يقـــف األمـــر عنـــد هـــذه الحـــد، بـــل يمتـــد فـــي أداء أدواره، وضـــمان 

 مهنته.

ويمكــن ذكــر أمثلـــه لتوضــيح خصـــائص وســمات وشـــروة اختيــار املعلـــم فــي بعـــض الــدول علـــى 

ســــايل املثــــال: فــــي اليابــــان يــــتم اختيــــار املعلمــــين طبًقــــا ملعــــايير صــــارمة، بــــدًءا مــــن ســــيرة حيــــاة الفــــرد، 

ا، وعلمًيـا، ومـا والوسط الذي أت، منـه، والقـدرات الخاصـة التـي يتمتـع اهـا خلقًيـا وسـلوكًيا، ووجـدانيً 
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أثاتــه مــن تفــوق دراســ ي ملحــوظ، ومــا يتصــف بــه مــن جــد ومثــابرة، فهــذه وغيرهــا تجعــل منــه معلًمــا، 

ـــا. وهنـــا يكمـــن ســـر قـــوة اليابـــان. أمـــا فـــي الواليـــات  يجـــب إعـــداده ورعايتـــه وظيفًيـــا، ورفـــع كفايتـــه مهنيًّ

جدد ترخيصه كل عـامين، وال املتحدة األمريكية فيشترة الستمرار مزاولة املعلم ملهنة التدريس أن ي

يجدد الترخيص إال بعد حضـوره دورات تدريايـة وتأهيليـة تثاـت تجديـد معلوماتـه ومهاراتـه وكفاءتـه 

 التربوية. 

 املحور الثاني: االنتماء والوالء الوطنيان

يعـــد االنتمـــاء ظـــاهرة إنســـانية فطريـــة، تـــربط بـــين مجموعـــة مـــن النـــاس املتقـــاربين واملحـــددين 

 بعالقات تشعرهم بوحدتهم، وبتمايزهم تمايزا يمنحهم حقوقا، ويحتم عليهم واجبات. زمانا ومكانا

 أبعاد االنتماء:  - أ

 اتساع مفهوم االنتماء أدى إلى اتساع أبعاده أيضا، ولكننا سنركز على أهم هذه األبعاد وهي:

علـــــى : هنـــــاك عالقـــــة وطيـــــدة بـــــين الهويـــــة واالنتمـــــاء  حيـــــث يعمـــــل االنتمـــــاء (Identityالهويـــــة )-

توطيــدها، وهــي األخــرى دليــل علــى وجــوده، وتبــرز ســلوكيات األفــراد باعتبارهــا مؤشــرات للتعبيــر عـــن 

 الهوية ومن ثم فهي تجسيد لالنتماء.

إن العالقــات التــي تــربط األفــراد ببعضــهم تؤكــد علــى امليــل نحــو  (:Collectivismالجماعيــة ) -

ي تتحــــد لتحقيــــق الهــــدف العــــام للجماعــــة  الجماعيــــة  ويعبــــر عنهــــا بمــــا يعــــرف بــــالروح الجماعيــــة التــــ

وتؤكـــــد علـــــى التماســـــك والتكافـــــل والرغبـــــة الوجدانيـــــة، وتـــــدعم الجماعيـــــة وتنمـــــي امليـــــل إلـــــى املحبـــــة 

 والتفاعل االجتماعي وكل هذا يؤدي في األخير إلى تقوية االنتماء.

وتقويـة الـروح  يعتبر الوالء لـب االلتـزام ومركـزه  ويعمـل علـى تـدعيم الهويـة (:Loyaltyالوالء ) -

الجماعية، ويؤكد على املسايرة وتأييد الفرد لجماعته، ويشير إلى مدى االنتماء إليها، وكلـه فـي النهايـة 

 يعزز ويقوي الهوية واالنتماء للجماعة.
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يســــــــــتدعي مــــــــــن األفــــــــــراد والجماعــــــــــات التمســــــــــك بــــــــــالنظم واملعــــــــــايير  (:Obigationااللتــــــــــزام ) -

واالنســــــجام بـــــين أفــــــراد الجماعــــــة، فتصــــــبح بمثابــــــة محكــــــات  االجتماعيـــــة  ممــــــا يــــــؤدي إلــــــى التنــــــاغم

)خضـــر، ومحـــددات فاعلـــة نحـــو االلتـــزام بمعـــايير الجماعـــة لتجنـــب الصـــراعات والنزاعـــات الداخليـــة. 

 (.86 -85، )وريدة، د.ت، ص(30، ص2000

ويتضـــح أن أبعـــاد االنتمـــاء كلهـــا تعمـــل فـــي تكامـــل وانســـجام وتفاعـــل  وكـــل بعـــد منهـــا عبـــارة عـــن 

لبعـــد اآلخـــر  هـــي وفـــي النهايـــة تعمـــل علـــى توليـــد االنتمـــاء وتعزيـــزه وتقويتـــه بـــين أفـــراد املجتمـــع تكملـــة ل

 الواحد.

 ضعف الدولة ومظاهر ضعف االنتماء والوالء الوطنيين - ب

إن طـــــرح مشـــــكلة ضـــــعف أداء املعلـــــم اليمنـــــي ودوره، الـــــذي أدى بـــــدوره إلـــــى ضـــــعف االنتمـــــاء 

عـــــن اإلحســـــاس عـــــن ضـــــعف االنتمـــــاء والـــــوالء  الـــــوطني، قـــــد دلـــــت عليـــــه عـــــدة مظـــــاهر ســـــلوكية تـــــنم

 الوطنيين لدى عامة الناس والشباب على وجه الخصوص.

لعـــل أبـــرز هـــذه املظـــاهر ضـــعف الدولـــة عـــن أداء دورهـــا باعتبارهـــا مؤسســـة تليـــي احتياجـــات 

األفراد، وتخفف من ضغوة وأعباء الحياة وتشكل بحد ذاتها قوة تدفع األفراد إلـى االنجـذاب إليهـا، 

واء تحت رايتها، فهي ال بد أن تخلق لدى الفرد شعوًرا باالنتماء والتماثـل لهـا، فـالفرد عنـدما واالنض

َيكــنَّ للدولــة االنتمــاء البــد أن يـــدافع عنهــا ويســعى إلــى تحقيــق مصـــالحها، بغــض النظــر عــن مصـــلحة 

نتمــاء التجمعـات األخـرى، لـذلك فمــن املنتظـر أن يتكـون لــدى الفـرد وبمـرور الــزمن شـعور بـالوالء واال 

، 1985الــــــوطني بــــــل والعاطفــــــة نحــــــو الدولــــــة التــــــي تقــــــوم أسســــــها علــــــى أســــــاس املواطنــــــة. )حمــــــادي، 

(  لـــــذا ففشـــــل الدولـــــة فـــــي عـــــدم إشـــــباع الحاجـــــات األساســـــية ملواطنيهـــــا أدى إلـــــى بـــــروز أزمـــــة 144ص

املواطنــة. كــذلك مــن املظــاهر الســلوكية التغيــرات الســريعة بمــا تحملــه مــن أشــكال العوملــة )الثقافيــة 

والسياســــية واالقتصــــادية واالجتماعيــــة( التــــي تحمــــل انعكاســــات كبيــــرة علــــى القــــيم وتعمــــل جاهــــدة 

للنيــل مــن الهويــة وإلغــاء الخصوصــيات، وتكــرس طاقاتهــا مــن أجــل التحــول مــن الثقافــة املحليــة إلــى 
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م. بعنـــوان: العوملـــة االقتصـــادية 2000الثقافـــة العامليـــة، وهـــذا مـــا أشـــارت إليـــه دراســـة الفالحـــي عـــام

لـــــى الهويـــــة الثقافيـــــة وأســـــفرت النتـــــائج عـــــن أن العوملـــــة االقتصـــــادية بمعطياتهـــــا املتعـــــددة خلقـــــت ع

ــــــا مهيئــــــة لتكــــــريس الهويــــــة الفرديــــــة وطمــــــس الهويــــــة الجماعيــــــة والقوميــــــة. )الــــــدعيج، 
ً
، 2007ظروف

 (.20ص

ومـن هــذه املظـاهر الســلوكية حالــة التجويـع الفكــري الـداخلي الــذي نــوه إليـه الباحــث معمــار، 

أن أحــــد األســــباب املســــهمة فــــي إضــــعاف االنتمــــاء الــــوطني هــــي املؤسســــات التربويــــة »شــــار إلــــى حيــــث أ

والتعليمية التي تسهم في تكريس الفقـر الثقـافي لـدى األفـراد ممـا جعـل الشـباب يفتقـرون إلـى معرفـة 

واقعهـــم االجتمـــاعي والسياســـ ي واالقتصـــادي وعرضـــه لالســـتيعاب والتوظيـــف لصـــالح قـــوى سياســـية 

 (.199، ص2004مار، )مع«. أخرى 

كــذلك مــن هــذه املظــاهر الســلوكية عــدم تضــمين هــذه املفــاهيم فــي كتــب املنــاهج التربويــة فــي 

املعاهد واملدارس والجامعات، وإن وجدت فهي معروضـة ضـمن سـياق املوضـوعات العامـة، وهنـا ال 

ذه املنـاهج، بد من إفراد صفحات وعناوين بارزة لها، وتدخل بصفتها أحد املوضوعات املقررة فـي هـ

وعليــه فــال بــد مــن تضــمين هــذه املفــاهيم فـــي مناهجنــا التربويــة، وال ننســ ى فشــل األســرة ومــن بعـــدها 

املدرسـة فــي غــرس روح االنتمــاء الـوطني فــي الناشــئة. ومــن هــذه املظـاهر الســلوكية أيًضــا، عــدم وجــود 

اديميـة التـي يعتبـر املعلــم اإلعـداد النفسـ ي والتربـوي والثقـافي للمعلــم فـي هـذه املؤسسـات التربويــة واألك

فيها هو الناقل لهذه املعلومات واملفاهيم إلى طالبه وتالميـذه. ومـن هـذه املظـاهر السـلوكية التـي تـدل 

على ضعف االنتماء والوالء الوطنيين مـا نشـاهده مـن ارتيـاح تـام لـبعض مـن شـرائح املجتمـع اليمنـي 

دميًرا ممنهًجـــا فـــي ظـــل الحـــرب، فالدراســـات عنــدما يـــتم تـــدمير ممتلكـــات هـــذا البلـــد وبنيتـــه التحتيــة تـــ

تشـــير فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى أن األفـــراد الـــذين يقومـــون بتـــدمير ممتلكـــات دولـــتهم أو االعتـــداء عليهـــا، أو 

يؤيـــــدون هـــــذا التـــــدمير واالعتـــــداء يعـــــانون مـــــن افتقـــــار فـــــي أســـــاليب التنشـــــئة الوطنيـــــة فـــــي منـــــاهجهم. 

 (.113، ص2004)الصلوي، 
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 لحة الخاصة على املصلحة العامة.تغليب بعض األفراد املص -1

انتشــــار عــــدد مــــن الجــــرائم االقتصــــادية واالجتماعيــــة مثــــل اخــــتالس املــــال العــــام والرشــــوة  -2

 والتزوير. 

 ازدياد معدالت الهجرة إلى الخارج وال سيما املثقفون والعلماء.  -3

 (.142،ص2010تفاخر الشباب بحصولهم على الجنسية األجناية. )درويش و حاته، -4

% مـــن عينـــة بحثـــه يؤيـــدون قيـــامهم بـــأي عمـــل 18.4م أن: 2003راســـة العبـــدلي عـــام وأفـــادت د

 (.212، 2003يحقق لهم مصلحة خاصة على حساب مصلحة الوطن. )العبدلي، 

م بعنـوان التنشـئة السياسـية وأثرهـا علـى 2005ونذكر في هذا الصدد أن دراسـة املقبلـي عـام 

أشــارت إلــى أن: أهــداف ومحتــوى مقــرر املجتمــع  الــوعي السياســ ي لــدى تالميــذ الصــف األول الثــانوي 

اليمنــي الحــالي غيــر متضــمنة لقضــايا التنشــئة السياســية وال تســاعد علــى إعــداد مــواطن واعن ملجتمــع 

 (.193،ص2005ديمقراطي، )املقبلي، 

 إلـى االسـتهالك وضـعف اإلحسـاس بـالقيم 
ً

وفي واقعنا اليمني أصـبح اإلنسـان بشـكل عـام ميـاال

ة واالجتماعيـــــة، وحريًصـــــا علـــــى تـــــأمين حاجاتـــــه دون النظـــــر إلـــــى شـــــرعية األســـــلوب الوطنيـــــة والقوميـــــ

وأخالقياتــه، رافًضــا مجتمعــه وراغًبــا فــي الهجــرة منــه وهــذا كــان عائــدا إلــى غمــوض وعــدم وضــوح فــي 

 (.88، ص2006فلسفة التربية والتعليم وكذلك إلى ضعف أداء دور املعلم. )الزيود، 

عد من أخطر ما  هدد حياة أي مجتمـع، ومـا الجـرائم التـي إن فقدان االنتماء والوالء ال وطنيين ي 

ــــا عبــــر صــــفحات الجرائــــد، وكــــذلك األنانيــــة والالمبــــاالة وتــــدمير املمتلكــــات العامــــة  نتعــــرف عليهــــا يوميًّ

والخاصــة، إال ترجمــة لتخــبط الواقــع املــزري لشــباب عــاجز عــن نيــل أبســط حقوقــه عكــس التنشــئة 

 (.7، ص2006. )عزة، غير السليمة في هذا املجتمع

 تقويم املعلم ) املدرس(:

يــــــؤدي التقــــــويم دوًرا أساســــــًيا ومهًمــــــا فــــــي توجيــــــه العمليــــــة التربويــــــة، وإغنائهــــــا، ورفــــــع نوعيــــــة 

مخرجاتهــا، ومــن يتــابع تطــور عمليــة التقــويم، يجــد أن مهامــه بــدأت تتشــعب لتشــمل جميــع جوانــب 

والكتــاب املدرســ ي، وطــرق التــدريس، والبرنــامج  العمليــة التربويــة ذات العالقــة بــالتعلم مثــل: املنهــاج،
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اإلشرافي، واملرافق املدرسية، وبرنامج التلفزيون التربوي، وبرنامج اإلذاعة املدرسية، ومجـالس اآلبـاء 

 واألمهات، وبرامج تفريد التعليم، وكل هذه األمثلة تبين شمولية التقويم التربوي وأهميته. 

العمـــل ولــيس علــى األ ـــخاص، فــلن هنــاك ممارســـات  ورغــم أن عمليــة التقـــويم تنصــب  علــى

لخاطئةل في التقويم التربوي. فالغرض األساسـ ي الـذي يفتـرض أن تسـعى عمليـة التقـويم التربـوي إلـى 

تحقيقــــه هــــو لتقــــويم العمليــــة التعليميــــةل، إال أنهــــا غالًبــــا مــــا تســــتعمل للحــــديث عــــن تعلــــم التلميــــذ/ 

ـــا مـــن قراءتنـــا لألغـــراض التـــي يتحـــدث الطالـــب ولـــيس عـــن تـــدريس املـــدرس وأدائـــه، ويت ضـــح هـــذا جليًّ

عنهــــا كثيــــر مــــن كتــــب القيــــاس والتقــــويم. فنجــــد هــــذه األغــــراض منصــــبة فــــي معظمهــــا علــــى التلميــــذ/ 

الطالـــــب، ونجـــــد غرًضـــــا أو اثنـــــين فقـــــط يتعلقـــــان بالعمليـــــة التعليميـــــة. كمـــــا يالحـــــ، مـــــن ممارســـــات 

تبـــارات إلصـــدار األحكـــام علـــى الطلبـــة واتخـــاذ املدرســين اليوميـــة أنهـــم غالًبـــا مـــا يســـتعملون نتـــائج االخ

قرارات بشأنهم، ونادًرا ما نجد مدرًسا يستعمل نتائج عملية التقويم في تحسين تدريسـه. ولعـل هـذا 

، حينمـــا أشـــار إلـــى أن املـــدرس كالطبيـــب ال يجمـــع املعلومـــات أثنـــاء عمليــــة 1993مـــا رمـــ، إليـــه عـــودة 

ا بحـــــد ذاتهـــــا، وإنمـــــا التخـــــاذ ال
ً
قـــــرارات املناســـــبة التـــــي مـــــن شـــــأنها أن تعـــــالج الضـــــعف التقـــــويم هـــــدف

واالحتفاظ بالنمو السليم املرغوب فيه. ومـع أن التقـويم التربـوي أصـبح ممارسـة شـاملعة فـي املـدارس 

لـــدى بعـــض الـــدول املتقدمـــة، إال أنـــه مـــا زال فـــي خطواتـــه األولـــى فـــي الـــوطن العركـــي بشـــكل عـــام، وفـــي 

يؤســـف لـــه، كمـــا أن املؤسســـة التعليميـــة والتربويـــة هـــي  الجمهوريـــة اليمنيـــة بوجـــه خـــاص. وهـــذا أمـــر 

ــــا، لغــــرس وتعميــــق القــــيم، واملفــــاهيم، واالتجاهــــات  التــــي تتعهــــد بتربيــــة الشــــباب وتطبــــيعهم اجتماعيًّ

اإليجابيــــــة فــــــي نفوســــــهم، والحفــــــاظ علــــــى التــــــراث الثقــــــافي وتنقيتــــــه مــــــن شــــــوائبه، ونقلــــــه إلــــــى أجيــــــال 

ســتمرار بقائــه وســط املتغيــرات السياســية واالقتصــادية املســتقبل، والحفــاظ علــى ثقافــة املجتمــع وا

 والثقافية سريعة التغير.

 أساليب ومصادر تقويم املعلم  املدرس:

هنــاك مصــادر متعــددة يمكــن مــن خاللهــا الحصــول علــى معلومــات تقويميــة عــن أداء املــدرس 

 في املدرسة أو املعهد أو الجامعة. 



 
 
 

 

113 
 
 

 

ي يمكـــــن أن يطورهـــــا املدرســـــون لهـــــذا الغـــــرض، االختبـــــارات التحصـــــيلية التـــــ األســـــلوب األول:

 ولعل هذا األسلوب هو أك ر األساليب شيوًعا.

م املـدرس أو )املعلـم( فعاليـة  األسلوب الثاني: قو  التقويم الذاتي. وهناك طريقتان: األولى أن ي 

تدريســـه باســـتعمال أداة تطـــور هـــذا الغـــرض، قـــد تكـــون شـــبيهة بنمـــاذج التقـــويم التـــي يســـتجيب لهـــا 

ميــذ/ الطلبـــة. وفـــي الثانيــة يقـــوم املـــدرس بتســجيل جميـــع فعالياتـــه ونشــاطاته وســـلوكياته خـــالل التال 

املحاضرة على شـريط فيـديو، بعـد ذلـك يشـاهد عـرض الشـريط ويحللـه ملعرفـة إيجابياتـه وسـلبياته. 

ا على مدى كفاءته في التدريس.  ومن ثم يصدر حكًما ذاتيًّ

 الزمالء. وهناك طريقتان لذلك: تقويم املدرس من قبل  األسلوب الثال :

  قيـام زمــالء املــدرس بمراجعــة وفحــص املــواد التدريسـية التــي أعــدها زمــيلهم. وذلــك مــن حيــث

مخطــــــط املقــــــرر، وأهدافــــــه، والقــــــراءات املطلوبــــــة، وطريقــــــة التــــــدريس، وتحصــــــيل التالميــــــذ/ 

 الطلبة، ومدى انسجام تلك املواد مع أهداف البرنامج. 

 ارات صفية لـه أثنـاء إعطائـه ملحاضـراته، وتـدوين مالحظـات عـن أدائـه قيام زمالء املدرس بزي

فــي قاعــة املحاضــرات مــن حيــث حماســه، وإثــارة اهتمــام التالميــذ/ الطلبــة، وإملامــه باملوضــوع 

 وعرضه له. 

عــد تقــويم مــدير املدرســة ألداء األســلوب الرابــع:  تقــويم رئــيس القســم )مــدير املدرســة( حيــث ي 

ي األهميـــة. فهـــو الـــرئيس املباشـــر واملســـئول األول عـــن أعضـــاء املدرســـة، يعـــرف املعلمـــين أمـــًرا غايـــة فـــ

نصااهم التدريس ي، ومجلـس املدرسـة، ويـدرك مـدى تفانيـه فـي خدمـة املدرسـة أو الجامعـة واملجتمـع، 

 فضال عن تعاونه وتفاعله مع الزمالء في املدرسة.

ن، إذ يــدرب مجموعــة املشــاهدات الســلوكية بوســاطة مالحظــين خــارجيي األســلوب الخــامس:

من األ خاص علـى مالحظـة ورصـد بعـض أنمـاة السـلوك التدريسـ ي ومـدى تكرارهـا فـي أثنـاء إعطـاء 

 املدرس ملحاضراته، ثم يحكم من خالل هذا على فعالية تدريسه.
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وهــــو تقــــويم الطلبــــة )أو التالميــــذ(: غالًبــــا مــــا يــــتم تقــــويم  األســــلوب الســــادس واألخيــــر واألهــــم

م فــــي املدرســــة عــــن طريــــق توزيــــع نمــــاذج خاصــــة مــــن االســــتبانات علــــى التالميــــذ/ الطلبــــة ألداء املعلــــ

الطلبـــة فـــي نهايـــة كـــل فصـــل دراســـ ي، وتهـــدف هـــذه االســـتبانات إلـــى التعـــرف علـــى وجهـــات نظـــر الطلبـــة 

حول جوانب محددة من األداء التعليمي للمدرس. وتتضمن االسـتبانات فقـرات حـول: مـدى حمـاس 

وإعـــداده للمحاضـــرة، وطريقتـــه فـــي التـــدريس، وعالقتـــه مـــع التالميـــذ/ املـــدرس، ودافعيتـــه للتـــدريس، 

الطلبـــة، وأســـلوب تعاملـــه معهـــم، وطريقتـــه فـــي تنظـــيم املـــادة وعرضـــها، وعدالتـــه فـــي تقـــويم الطلبـــة، 

ِّس علــــى إثــــارة حمــــاس التالميــــذ/ الطلبــــة واهتمــــامهم 
ومعقوليــــة متطلبــــات املقــــرر، ومــــدى قــــدرة املــــدر 

 (.16، ص1994على النمو الفكري واملعرفي للتالميذ. )الطارق،  باملادة، ومدى تأثير املادة

يتضح مما تقـدم أن أسـاليب تقـويم عمـل املـدرس )املعلـم( فـي املدرسـة أو املعهـد أو الجامعـة، 

مهمـا تنوعــت أسـالي ها، ومهمــا تعـددت مجاالتهــا مـا زالــت بحاجـة إلــى املزيـد مــن البحـوث والدراســات، 

ا املجــــال، هــــو أن العمليــــة التدريســــية فــــي مجملهــــا عمليــــة حيويــــة ولــــذلك أســــباب لعــــل أهمهــــا فــــي هــــذ

 تطورية وتطويرية في  ن مًعا. 

 املحور الثال : أدبيات سابقة

قامت الباحثة بعرض مجموعة من الدراسات والبحـوث التـي تناولـت مفهـوم الـوالء واالنتمـاء 

دراســـــات، وتبـــــع العـــــرض ( 9الـــــوطني، ســـــواًء كانـــــت دراســـــات يمنيـــــة أم عربيـــــة أم أجنايـــــة، وعـــــددها )

 خالصة للنتائج التي توصلت إليها.مناقشة لهذه الدراسات، و 

( بعنــوان: مصــادر الضــغوط وعالقتهــا باالنتمــاء الــوطني لــدى 2014دراســة نجــاة الــدروبي )

هـــدفت الدراســـة إلـــى إيجـــاد العالقـــة بـــين مصـــادر  املـــوظفين املتعاقـــدين بأمانـــة العاصـــمة صـــنعاء،

اء الــوطني لــدى املــوظفين املتعاقــدين بأمانــة العاصــمة صــنعاء، ولتحقيــق الضــغوة النفســية واالنتمــ

ذلـــــك قامـــــت الباحثـــــة بلعـــــداد مقيـــــاس لالنتمـــــاء الـــــوطني، وتبنـــــي األداة األخـــــرى مقيـــــاس الضـــــغوة، 

 واستعملت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، وقد توصلت الدراسة إلى اآلتي:
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ن كـان منخفًضــا، وأن االنتمـاء األك ـر لــدى أن االنتمـاء الـوطني لـدى املــوظفين املتعاقـدي -أ

املــــوظفين املتعاقــــدين كــــان للحــــزب، يليــــه القبيلــــة، ممــــا يشــــير إلــــى وجــــود ازدواجيــــة فــــي 

 انتماء املوظف املتعاقد.

ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية فـي االنتمـاء الـوطني تبًعـا للمتغيـرات الديموغرافيـة  -ب

 (.2014اعية، نوع التعاقد(. )الدروكي، )الجنس، املستوى التعليمي، الحالة االجتم

( بعنــــوان: دور معلــــم املرحلــــة الثانويــــة فــــي تعزيــــز قــــيم املواطنــــة لــــدى 2017دراســــة الع)ــــزي ) -1

هــــدفت الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى دور معلــــم الطــــالب مــــن وجهــــة نظــــر املشــــرفين التربــــويين، 

ة مــن وجهـــة نظــر املشـــرفين املرحلــة الثانويــة فـــي تعزيــز قـــيم املواطنــة لـــدى طــالب املرحلــة الثانويـــ

التربـويين، والتعــرف علــى وجـود فــروق فــي اسـتجابات عينــة الدراســة تعـزى ملتغيــر ســنوات الخبــرة 

والتخصــص. واســتعمل الباحــث املــنهج الوصــفي فــي هــذه الدراســة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 

ا وطبقـت علـيهم اسـتبانة مـن إعـداد الباحـث شـ80كامل مجتمع البحث وعـددهم )
ً
ملت ( مشـرف

ثالثــة مجــاالت: )الــوالء، االنتمــاء، املشــاركة االجتماعيــة(، وتوصــلت الدراســة إلــى النتــائج اآلتيــة: 

أن درجـــة دور معلـــم املرحلـــة الثانويـــة فـــي تنميـــة قـــيم املواطنـــة لـــدى الطـــالب كانـــت عاليـــة. كمـــا 

أظهــــرت وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين اســــتجابات أفــــراد العينــــة تبًعــــا ملتغيــــر ســــنوات 

الخبــــرة فــــي جميــــع املجــــاالت واملقيــــاس ككــــل لصــــالح أاــــحاب الخبــــرة )أك ــــر مــــن عشــــر ســــنوات( 

ســــنوات( فــــي مجــــالي )قــــيم 5ســــنوات( علــــى أاــــحاب الخبــــرة )أقــــل مــــن  10-5وأاــــحاب الخبــــرة )

االنتمــــاء( و)الــــوالء( واملقيــــاس ككــــل، ولصــــالح أاـــــحاب الخبــــرة )أك ــــر مــــن عشــــر ســــنوات( علـــــى 

فـي مجـال )قـيم املشـاركة االجتماعيـة(. كمـا أظهـرت النتـائج  سـنوات(5أاحاب الخبرة )أقل مـن 

 (.2017عدم وجود فروق في استجابات أفراد العينة تعزى إلى متغير التخصص. )العنزي، 

(: دور املعلمين في تنمية القيم الوطنيـة لـدى طلبـة املـدارس الثانويـة 2011دراسة العازمي ) -2

ور املعلمـين فـي تنميـة القـيم الوطنيـة لـدى طلبـة هدفت الدراسة إلى التعرف على دفي الكويت، 

املـــدارس الثانويـــة فـــي دولـــة الكويـــت، والتعـــرف علـــى مـــا إذا كانـــت هنـــاك فـــروق فـــي دور املعلمـــين 

بشأن تنمية القـيم الوطنيـة تعـزى إلـى متغيـرات الجـنس، وسـنوات الخبـرة، واملنطقـة التعليميـة، 

( 40ت اســتبانة مــن إعــدادها تكونــت مــن )وانتهجــت الباحثــة املــنهج الوصــفي املســحي، واســتعمل

فقــرة موزعـــة علـــى ثالثــة مجـــاالت للقـــيم )السياســـية، االجتماعيــة، االقتصـــادية(، وطبقـــت علـــى 
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( مـــــن املعلمـــــين، وقـــــد توصـــــلت إلـــــى أن تقـــــديرات أفـــــراد العينـــــة لـــــدور 1501عينـــــة مكونـــــة مـــــن )

ت، كمـا وجـدت الدراسـة املعلمين في تنمية القيم الوطنية جـاءت بدرجـة كبيـرة فـي جميـع املجـاال 

ا ذات داللة بين متوسطات تعزى للجنس وسـنوات الخبـرة واملنطقـة التعليميـة. )العـازمي، 
ً
فروق

2011.) 

هــــ( بعنـــوان: دور تـــدريس مـــادة التربيـــة الوطنيـــة فـــي تنميـــة قـــيم 1430دراســـة عطيـــة املـــالكي ) -3

لتربيــــة الوطنيــــة دراســــة مــــن وجهــــة نظــــر معلمــــي ا -املواطنــــة لــــدى تالميــــذ املرحلــــة االبتدائيــــة

هـــــدفت الدراســـــة إلـــــى تحقيـــــق األهـــــداف اآلتيـــــة: التعـــــرف علـــــى دور التربيـــــة بمحافظـــــة الليـــــ ، 

الوطنيـــــة فـــــي تنميـــــة قــــــيم املواطنـــــة لـــــدى تالميـــــذ املرحلـــــة االبتدائيـــــة، وتحقيـــــق أهـــــداف التربيـــــة 

الوطنيــــة مــــن خــــالل التــــدريس، والتعــــرف علــــى مـــــدى تــــوفر القــــيم الوطنيــــة فــــي تلــــك املقــــررات، 

تعـــــرف علـــــى دور املعلـــــم فـــــي غـــــرس القـــــيم الوطنيــــــة لــــــدى التالميــــــذ وتنميتهـــــا، والتعـــــرف علـــــى وال

إســـهامات تلـــك املقـــررات فـــي تعـــديل ســـلوك التالميـــذ. وقـــد اســـتعمل الباحـــث املـــنهج الوصــــفي، 

وصــــمم اســـتبانة لهـــذا الغـــرض، وتـــم توزيعهـــا علـــى مجتمـــع الدراســـة املكـــون مـــن جميـــع املعلمـــين 

س مـــادة التربيــــة الوطنيـــة باملرحلـــة االبتدائيـــة بمحافظـــة الليـــث وعـــددهم الـــذين يقومـــون بتـــدري

( معلًمــــــــا، واســــــــتعمل الباحــــــــث مجموعــــــــة مــــــــن األســــــــاليب اإلحصــــــــائية املناســــــــبة ملتغيــــــــرات ٨٥)

الدراسة، وقد خلصت الدراسة للنتائج اآلتية: املوافقـة علـى مـدى تحقيـق أهـداف مـادة التربيـة 

االبتدائيــــة الــــواردة فــــي أداة هــــذه الدراســـــة كانــــت بدرجــــة  الوطنيــــة مــــن خــــالل تدريســــها باملرحــــة

)متوســــطة(. واملوافقــــة علــــى مــــدى تــــوفر القــــيم الوطنيـــــة فــــي مقـــــررات التربيــــة الوطنيــــة باملرحلــــة 

االبتدائيــة الــواردة فــي أداة هــذه الدراســة كانــت بدرجــة )كبيــرة(. واملوافقــة علــى دور معلــم التربيــة 

تنميتهــا لــدى تالميــذ املرحلـــة االبتدائيـــة الــواردة فــي أداة هــذه الوطنيــة فــي غــرس القــيم الوطنيــة و 

الدراســة كانــت بدرجــة )كبيــرة(. واملوافقــة علــى مــدى إســهام مقــررات التربيــة الوطنيــة فــي تعــديل 

ا الواردة في أداة هذه الدراسة كانـت بدرجـة )متوسـطة(.  سلوك تالميذ املرحلة االبتدائية إيجابيًّ

وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات اسـتجابات أفـراد كما أظهرت الدراسـة عـدم 

عينـــة الدراســـة بالنســــبة إلـــى مــــدى تحقــــق أهـــداف التربيـــة الوطنيـــة مـــن خـــالل تدريســـها، ومـــدى 



 
 
 

 

117 
 
 

 

تـــوفر القـــيم الوطنيـــة فـــي مقـــررات مـــادة التربيــــة، ودور معلـــم التربيـــة الوطنيـــة فـــي غـــرس وتنميــــة 

ة فــــــي التــــــدريس. وعــــــدم وجـــــــود فـــــــروق ذات داللــــــة القــــــيم الوطنيــــــة لــــــدى التالميــــــذ تعــــــزى للخبــــــر 

إحصـــــائية بـــــين متوســـــطات اســـــتجابات أفـــــراد عينـــــة الدراســـــة بالنســـــبة إلـــــى دور معلـــــم التربيــــــة 

الوطنيـة في غـرس القـيم الوطنيـة وتنميتهـا، وكـذلك مـدى تحقـق أهـداف التربيـة الوطنيـة ومـدى 

زى إلـى املؤهـل العلمـي والتخصـص إسهام مقررات التربيـة الوطنية في تعديل سلوك التالميذ تع

فـــي البكـــالوريوس. كمــــا أظهـــرت وجـــود فــــروق ذات داللـــة إحصـــائية بــــين متوســـطات اســــتجابات 

أفــراد عينــة الدراســة بالنســبة إلــى مـــدى تـــوفر القـــيم الوطنيــة فــي مقــررات مــادة التربيــة الوطنيــة 

االجتماعيـــة. تعـــزى إلـــى التخصـــص فـــي البكـــالوريوس، وكانـــت الفـــروق لصـــالح تخصــــص العلـــوم 

 هـ(.1430)املالكي، 

( بعنــــوان: مســــتوى ممارســــة معلمــــي اللغــــة العربيــــة ألدوارهــــم فــــي 2014دراســــة ريــــا املنــــذري ) -4

تنميـــة قيمــــة املواطنـــة فــــي نفـــوس الطلبــــة مـــن وجهــــة نظـــر الطلبــــة أنفســـهم بســــلطنة عمــــان، 

دوارهـم فـي هدفت الدراسة إلى التعـرف علـى مسـتوى ممارسـة معلمـي اللغـة العربيـة ومعلماتهـا أل 

غــــرس قــــيم املواطنــــة فــــي نفــــوس طلبــــتهم مــــن وجهــــة نظــــر الطلبــــة أنفســــهم، وللتحقــــق مــــن هــــذا 

الهــــدف تــــم تصــــميم اســــتبانة اســــتهدفت طلبــــة الصــــفين الحــــادي عشــــر والثــــاني عشــــر بســــلطنة 

( طالًبـــا وطالبـــة تـــم اختيـــارهم مـــن محافظـــة مســـقط، ومحافظـــة 387عمـــان  إذ بلغـــت العينـــة )

ا عنــد مســتوى داللــة شــمال الباطنــة. وقــد أوضــح ت نتــائج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصــائيًّ

( بـــــين املعلمـــــين الـــــذكور واملعلمـــــات اإلنـــــاث فـــــي مســـــتوى غـــــرس قـــــيم املواطنـــــة فـــــي نفـــــوس 0.05)

الطلبــة. وكانــت الفــروق لصــالح املعلمــات اإلنــاث، وهــذا يعنــي أن املعلمــات اإلنــاث أك ــر اهتماًمــا 

 (.2014ن املعلمين الذكور. )املنذري، بغرس قيم املواطنة في نفوس الطلبة م

( بعنـــــوان: االنتمـــــاء والـــــوالء الـــــوطنيين فـــــي الكتـــــاب والســـــنة 2010دراســـــة الزعخـــــي و خـــــرين ) -5

هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إلـــــى تأصـــــيل االنتمـــــاء والـــــوالء الـــــوطنيين مـــــن القـــــر ن والســـــنة. النبويـــــة، 

أصــيلي  لــذلك فــلن هــذه ولتحقيــق ذلــك فــلن البــاحثين عمــدوا إلــى اســتعمال املــنهج التحليلــي الت

الدراســة محاولــة للبحــث فــي مســألة االنتمــاء والــوالء الــوطنيين فــي القــر ن والســنة. لقــد احتــوت 
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الدراســة علــى مقدمــة وثالثــة مباحــث )االنتمــاء والــوالء، االنتمــاء فــي القــر ن والســنة، والــوالء فــي 

 ة مفادها اآلتي:القر ن والسنة(، وبناء على املنهج التحليلي فلن الدراسة خرجت بنتيج

االنتمــــاء فــــي الفكــــر السياســــ ي الحــــديث واملعاصــــر ال يعتــــرف بمــــن هــــو خــــارج حــــدود أرض  -1

الوطن، فهو يقوم على رابطة االنتماء السياسـ ي. أمـا فـي اإلسـالم فـاألمر مختلـف، ففضـال 

عــــن االنتمــــاء السياســــ ي، فــــلن اإلســــالم جعــــل الرابطــــة بــــين املســــلم داخــــل حــــدود وطنــــه 

 رابطة عقدية. واملسلم خارج حدوده

تربيـة االنتمـاء والـوالء فـي العصــر الحـديث تربيـة إقليميـة  ألنهــا تقـوم علـى نظـرة حدوديــة  -2

فــــلن رســــالته رســــالة -فقــــط، فهــــي تنظــــر إلــــى الــــذات دون االهتمــــام بــــاآلخر، أمــــا اإلســــالم 

ى أنحـــــاء العـــــالم إذا حـــــافظوا علـــــى حالـــــة الســـــالم فهـــــم -عامليـــــة ، فغيـــــر املســـــلمين فـــــي شـــــت 

خــوان فــي اإلنســانية، فحــب الــوطن فــي اإلســالم ال يعنــي بالضــرورة كــره غيــره واملســلمون إ

 من األوطان.

ينظــــــر إلـــــى أن الـــــوالء للـــــوطن فـــــي الفكـــــر السياســـــ ي الحـــــديث واملعاصـــــر هـــــو الـــــوالء األول،  -3

وتناثق عنه سائر الوالءات. أما في اإلسالم فلن الـوالء األول هـو الـوالء هلل ورسـوله، وهـو 

 عنه سائر الوالءات. الوالء الذي تناثق 

فـــــي غيـــــر اإلســـــالم الـــــوالء للنظـــــام السياســـــ ي بصـــــورة مطلقـــــة، فـــــأي قـــــرار يحـــــوز علـــــى رأي  -4

بــل املـواطنين، وكــذلك مــن مظــاهر الــوالء  األغلبيــة فــي مجلــس النــواب يجـب طاعتــه مــن قِّ

للشـــعب املحافظـــة علـــى عـــادات وتقاليـــد املجتمـــع التـــي يرض عنهــــا مواطنـــو الدولـــة، ســـواء 

للقـيم واألخـالق أم ال. أمــا فـي اإلسـالم فـالوالء للنظـام السياسـ ي اإلسـالمي  أكانـت موافقـة

مقيــد بـــأن تكـــون مرجعيـــة الحكـــم فـــي الدولـــة هـــي الشـــريعة اإلســـالمية. )الزعيـــي و خـــرون، 

2008.) 

هـــدفت الدراســـة إلـــى ( بعنـــوان: دور التعلـــيم فـــي تعزيـــز االنتمـــاء، 2000دراســـة لطيفـــة خضـــر ) -6

ي تعزيــــــز مفهــــــوم االنتمــــــاء فــــــي مرحلــــــة التعلــــــيم األساســــــ ي بمصــــــر، التعــــــرف علــــــى دور التعلــــــيم فــــــ

والتعـــرف علـــى عوامـــل ضـــعفه، ووضـــع رميـــة حـــول كيفيـــة تعزيـــز االنتمـــاء للـــوطن، وتنميتـــه مـــن 
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خــالل املنــاهج واألنشــطة املدرســية املرتبطــة بتنميــة القــيم عامــة واالنتمــاء خاصــة لــدى تالميــذ 

لباحثـة بانـاء أداتـين للدراسـة، إحـداهما تقـيس مرحلة التعليم األساس ي  ولهـذا الغـرض قامـت ا

االتجــــاه نحـــــو االنتمـــــاء، واألخـــــرى تقــــيس املوقـــــف مـــــن االنتمـــــاء، وشــــملت عينـــــة الدراســـــة عشـــــر 

ا وتلميـــــذة، واســـــتعملت الباحثـــــة املـــــنهج الوصـــــفي  615مـــــدارس، وبلغـــــت عينـــــة الدراســـــة 
ً
تلميـــــذ

 التحليلي وأسلوب التحليل الفلسفي.

ن غالبيـة العينـة تميـل نحـو االلتـزام بـالنظم والقـوانين واللـوائح، وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة أ

ا 
ً
خاصــــة فــــي حالــــة التعامــــل معــــه كســــلوك، وأن لــــد ها اتجاهــــا نحــــو الجماعيــــة فــــي حــــال كونهــــا ســــلوك

وممارســة، كمــا أشــارت الدراســة إلــى أن غالبيــة أفــراد العينــة يتســمون بــالوالء علــى مســتوى الســلوك 

% مـــن العينـــة تـــرى أن االنتمـــاء  80يـــة، وأظهـــرت الدراســـة أيًضـــا أن واملمارســـة علـــى بعـــد الديمقراط

% لـد هم موقـف ســليي منـه، وعــن االتجـاه نحــو 20واجـب وطنـي علــى مقيـاس املوقــف مـن االنتمــاء، و

% لــد هم تـــردد فــي تحديـــد مشــاعرهم، فيمـــا 29% علــى االتجـــاه اإليجــاكي نحـــوه، و60االنتمــاء، وافـــق 

 (.2000خضر، % االتجاه نحو االنتماء.)10رفض 

هـدفت الدراســة إلـى تعريــف التربيــة ( بعنـوان: التربيــة املدنيـة )املواطنــة(،1993دراسـة ناصــر ) -7

 إلــــى أهــــم العوامــــل التــــي تقــــوم عليهــــا 
ً

السياســــية والحقــــوق والواجبــــات والــــوالء واالنتمــــاء وصــــوال

عمليــــــة التنشــــــئة السياســــــية، وقــــــد اســــــتعمل الباحــــــث فــــــي دراســــــته املــــــنهج الوصــــــفي التحليلــــــي 

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:و 

  ــا أو هوايــة اجتماعيــة تقتصــر علــى فئــة ــا فكريًّ
ً
أنــه لــم تعــد السياســة والعمــل السياســ ي ترف

 دون غيرها.

  التركيــز علــى إدراك املــواطن فــي الحيــاة السياســية، مــن خــالل ممارســة حقوقــه السياســية

 وغيرها.

  خــــالل املشــــاركة العامــــة فــــي صــــنع أن عمليــــة اســــتمرار أو نجــــاح أي ســــلطة ال تــــتم إال مــــن

 القرار.

  ،(.1993ترسيخ مباد  الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية للجميع. )ناصر 
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( بعنـــــــوان: االنتمـــــــاء وعالقتـــــــه بـــــــالعمر والجـــــــنس والهويـــــــة، والحالـــــــة 1990دراســـــــة ميوســـــــر ) -8

جنس والهويــة هـدفت الدراسـة إلـى البحـث فـي عالقـة االنتمـاء بـبعض املتغيـرات كـال االجتماعيـة،

والحالة الزوجية، وقد اسـتعمل الباحـث فيهـا املـنهج الوصـفي وطبـق الدراسـة علـى عينـة مكونـة 

(، والفئـــة العمريـــة املســـتهدفة midwesternمـــن اإلنـــاث مـــن طـــالب ) 136مـــن الـــذكور، و 69مـــن 

ســنة، وقــد توصــلت الدراســة إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة  54 -21مــن الدراســة أعمــارهم مــا بــين 

كــل مــن الجــنس والعمــر مــن جهــة وقــوة االنتمــاء مــن جهــة أخــرى، وأن انتمــاء النســاء ثابــت  بــين

تقريًبــا فــي شــتى مراحــل حيــاتهن، أمــا الرجــال فيــزداد انتمــامهم كلمــا زادت أعمــارهم، أمــا النســاء 

 (.Musser, 1990غير املتزوجات فانتمائهن أعلى وأقوى من انتماء املتزوجات. )

 سابقة:تعقيب على الدراسات ال

نجد أن الدراسات السابقة املعروضة في هذا البحث قد هـدفت فـي مجملهـا إلـى التعـرف علـى 

دور املعلــــم فــــي تنميــــة وتعزيــــز قــــيم الــــوالء الــــوطني أو املواطنــــة لــــدى الطلبــــة كمــــا فــــي دراســــة العــــازمي 

قـــــد هــــــ( ف1430(، أمـــــا دراســـــة املـــــالكي )2017(، ودراســـــة العنـــــزي )2014(، ودراســـــة املنـــــذري )2011)

هــــدفت إلــــى التعــــرف علــــى دور املــــنهج الدراســــ ي فــــي تنميــــة مفهــــوم املواطنــــة، أو الــــوالء الــــوطني، بينمــــا 

( إلــى التعــرف علــى عالقــة االنتمــاء بمتغيــرات ديمغرافيــة وكانــت أيًضـــا 1990هــدفت دراســة ميســور )

ي ( إلـــى التعـــرف علـــى دور التعلـــيم فـــ2000مطبقـــة علـــى الطلبـــة، بينمـــا هـــدفت دراســـة لطيفـــة خضـــر )

تعزيز مفهوم االنتماء في مرحلة التعليم األساس ي بمصر، والتعرف على عوامل ضعفه، ووضـع رميـة 

( إلـــى التعـــرف علـــى 2014حـــول كيفيـــة تعزيـــز االنتمـــاء للـــوطن، فيمـــا هـــدفت دراســـة نجـــاة الـــدروكي )

االنتمـــاء وعالقتـــه بالضـــغوة النفســـية لـــدى املـــوظفين املتعاقـــدين، وهـــدفت دراســـة الزعيـــي و خـــرين 

م( إلــــــى تأصـــــــيل مفهـــــــوم االنتمـــــــاء فــــــي الكتـــــــاب والســـــــنة النبويـــــــة. كمــــــا نجـــــــد أن غالبيـــــــة هـــــــذه 2010)

الدراســـات كانـــت دراســـات ميدانيـــة طبقـــت علـــى عينـــات، إمـــا مـــن الطلبـــة كدراســـة املنـــذري ودراســـة 

ميســور ودراســة لطيفــة خضـــر، وإمــا مــن املعلمــين كمـــا فــي دراســة العــازمي، وإمـــا مــن املشــرفين علـــى 

ا فـــي دراســـة العنـــزي، وإمـــا مـــن املـــوظفين الحكـــوميين كمـــا فـــي دراســـة نجـــاة الـــدروكي. أمـــا املعلمـــين كمـــ

( فقــد كانتــا دراســتين وصــفيتين تحليليتــين للواقــع مــن الجانـــب 1993دراســة املــالكي ودراســة ناصــر )
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النظــري كمــا فــي الدراســة الحاليــة، حيــث تناولــت موضــوع الدراســة مــن جانــب تحليــل الواقــع إال أنهــا 

اســـة تطبيقيـــة. وقـــد توصـــلت جميعهــا إلـــى الـــدور الكبيـــر الـــذي يلعبــه املعلـــم فـــي تنميـــة وتعزيـــز كانــت در 

الــوالء واالنتمـــاء الــوطني، وتنميـــة قــيم املواطنـــة لـــدى التالميــذ فـــي كافــة مراحـــل التعلــيم، وإلـــى أهميـــة 

هــــو مــــا املنــــاهج التعليميــــة، واملنظومــــة التعليميــــة ودورهــــا فــــي تعزيــــز هــــذه املفــــاهيم لــــدى التالميــــذ، و 

توصــلت إليــه الدراســة الحاليــة فــي نتائجهــا، كمــا توصــلت إلــى ضــعف مفهــوم االنتمــاء لــدى عينــاتهم، 

 وذلك في الدراسات امليدانية.

 مناقشة نتائج الدراسات السابقة:

بعد أن اطلعت الباحثة على األطـر النظريـة والبحـوث والدراسـات السـابقة املعروضـة فـي هـذا 

النتــائج حــول دور املعلــم فــي تعزيــز االنتمــاء والــوالء الــوطنيين وهــي  البحــث توصــلت إلــى مجموعــة مــن

 على النحو اآلتي:

حاجــــة الفــــرد إلــــى تنميــــة مفهــــوم االنتمــــاء والــــوالء الــــوطنيين، فــــي جميــــع مراحــــل التعلــــيم،  -

الســـيما فـــي ظـــل تحـــديات العوملـــة وأخطارهـــا االجتماعيـــة والثقافيـــة وأثـــر ذلـــك علـــى تكـــوين 

 جتمع. خصية املواطن وهوية امل

تعزيــز االنتمــاء والــوالء الــوطنيين لــيس أمــًرا يتعــارض مــع اإلســالم كمــا يتصــوره الــبعض بــل  -

 بالعكس، هو أمر يمكن التعاطي معه وفق فلسفة املجتمع املسلم.

االنتمـــاء الـــوطني فـــي حقيقتـــه، يقـــوم علـــى أســـاس نظـــام متكامـــل مـــن الحقـــوق والواجبـــات،  -

 عه الذي يعيش فيه.التي تقوم على العالقة بين الفرد ومجتم

أكــد معظــم الدراســات علــى ضــرورة اســتعمال املعلمــين لألســاليب والتطبيقــات العمليــة فــي  -

 تنمية مفاهيم االنتماء والوالء الوطنيين واملواطنة وعدم االكتفاء بأسلوب التنظير.

يتــأثر انتمــاء الفــرد بالعديــد مــن املــؤثرات الخارجيــة التــي تقــوم بتقويتــه أو إضــعافه، وحتــى  -

ــا يجــب القيــام بانــاء الفــرد بصــورة إيجابيــة، ممــا يــؤدي إلــى ن ســتطيع أن نبنــي انتمــاًء إيجابيًّ

بنـــاء مجتمـــع متوافـــق، وهنـــاك الكثيـــر مـــن املـــؤثرات التـــي تـــؤدي إلـــى إضـــعاف االنتمـــاء، منهـــا 
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عـــــدم حصـــــول الفــــــرد علـــــى حقوقــــــه مـــــن التعلــــــيم والصـــــحة والعمــــــل والتأهيـــــل والتــــــدريب 

 والخدمات العامة األخرى.

واقع الذي نعيشه جاء ساًبا واضـًحا للضـعف الكبيـر الـذي تعـاني منـه املنـاهج الدراسـية ال -

فــي احتوائهــا علــى مواضــيع تنمــي مفهــوم االنتمــاء والــوالء الــوطنيين لــدى الطالــب وفــي نفــس 

الوقــــت يوجــــد هــــذا الضــــعف فــــي  خصــــية املعلــــم الــــذي ال يســــتطيع تالفــــي هــــذا الضــــعف 

 لحقيقي له.بجهود  خصية لعدم وجود التأهيل ا

 وقــــادًرا علــــى القيــــام بواجبــــه فــــي تعزيــــز االنتمــــاء  -
ً

أن دور املعلــــم فــــي حــــال مــــا إذا كــــان مــــؤهال

الــوطني وتعزيــز الــوالء وتنميتــه، ال يمكــن أن يتحقــق علــى الوجــه األكمــل إال بوجــود تعــاون 

وثيــق بينــه وبــين األســرة، والتنســيق والتكامــل مــع املؤسســات األخــرى ذات الصــلة التربويــة 

ي يتعـــــــرض لهــــــا التلميـــــــذ كوســــــائل اإلعـــــــالم، والصــــــحف واملجـــــــالت، ووســــــائل الترفيـــــــه، التــــــ

 والتفاعل مع اآلخرين. 

واملالحــــ، أن مســــتوى االنتمــــاء والــــوالء الــــوطنيين بصــــورة عامــــة فــــي مجتمعنــــا اليمنــــي وفــــي  -

املجتمعـــــات العربيـــــة يعـــــاني مـــــن الضـــــعف لـــــدى مختلـــــف الشـــــرائح ســـــواء أكـــــانوا طلبـــــة أم 

أممن الطبقة املثقفة بصورة عامة، وأن هذا الضعف سـابه ضـعف معلمين أم موظفين 

املنــاهج التعليميــة، وعــدم وجــود القــدوة التــي يمكــن أن تصــوغ ســلوك هــؤالء. ففــي العــادة 

نجـــد أن املصـــالح والخـــدمات التـــي يحصـــل عليهـــا الفـــرد هـــي مـــن تحـــتم عليـــه الـــوالء، ســـواء 

ورة عامـــة، فنجـــد أن الـــبعض كـــان هـــذا الـــوالء لفـــرد، أم لجماعـــة معينـــة، أم للـــوطن بصـــ

وجــد ضــالته فــي األحــزاب السياســية التــي يجنــي منهــا مــا يشــبع رغباتــه أو بعضــا منهــا، فنجــد 

 أن والءه له يغلب على والئه للوطن، وكذلك بالنسبة إلى الجماعة أو القبيلة.

 :مشكلة البح 

بليــة والطائفيــة والحزبيــة واملناطقيــة يتقــدم علــ
َ
ى مفهــوم املواطنــة فــي الــيمن مــازال مفهــوم الق

ويســـبق االنتمـــاء إليهـــا جميـــع االنتمـــاءات األخـــرى بمـــا فيهـــا مفهـــوم الـــوطن الـــذي مـــا زال يقـــع فـــي دائـــرة 

(، فالعالقــــة مــــا بــــين الــــوطن واملــــواطن عالقــــة مشــــوبة بالحــــذر 125، ص2014الغمــــوض )الــــدروكي، 

يـة واملناطقيـة( هـذا لـم والخوف والقلق في حضور االنتماءات االجتماعية )الطائفية والقبلية والحزب



 
 
 

 

123 
 
 

 

ــــا بــــل يعبــــر عــــن وضــــعية تاريخيــــة، حيــــث تليــــي هــــذه البنــــى )الطائفيــــة والقبليــــة والحزبيــــة 
ً
يــــأتِّ اعتباط

واملناطقيــة( وظــائف اجتماعيــة وسياســية مهمــة تتمثــل فــي تــأمين الحمايــة والهويــة ألفرادهــا، فــي ظــل 

صــر علـــى نحــو متكامـــل، ويتضـــح مجتمــع لـــم يتبلــور فيـــه البنــاء املؤسســـ ي والسياســ ي واالجتمـــاعي املعا

م، التـي أوضــحت أن االنتمــاء األك ـر انتشــاًرا لــدى 2014ذلـك مــن خـالل دراســة أجرتهــا نجـاة الــدروكي 

، ومــــن ثــــم للقبيلــــة ثانًيـــــا، 
ً

عينــــة مــــن املــــوظفين فــــي الجهـــــاز اإلداري للدولــــة كــــان االنتمــــاء للحـــــزب أوال

 واالنتماء إلى الوطن في املرتبة األخيرة.

ا الحــــــــرب الخارجيــــــــة علــــــــى الــــــــيمن والصــــــــراعات الداخليــــــــة )وتحديــــــــًدا فــــــــي ولقــــــــد كشــــــــفت لنــــــــ

بدايتها(بعض شرائح املجتمع اليمني وبخاصة الشريحة املثقفة والواعية )املفترضـة( حيـث كانـت هـي 

عقلنـة لهـذه 
 
ر والهـادم لالنتمـاء والـوالء الـوطنيين لعنسـان اليمنـي، مـن خـالل تبريـراتهم امل املعول املدم 

ل ظهـورهم فـي وسـائل اإلعـالم، وكـذلك كتابـاتهم الصـحفية، وعلـى شـبكات التواصـل الحـرب مـن خـال

االجتماعي، وعليه فالبد من وضع فلسفة ومفهوم لهذين املصـطلحين ذوي األهميـة القصـوى، وهمـا 

الــوالء الــوطني واالنتمــاء الــوطني، وفًقــا لفلســفة التربيــة والتعلــيم علــى أســاس املــنهج العلمــي الجديــد 

اه وتســلكه كــل دول العــالم فــي تربيــة وتعلــيم مجتمعــاتهم  لــذا فــال بــد مــن اســتجابة فوريــة الــذي تتانــ

م حتى اللحظة، وليتوافق وضع هـذه الفلسـفة مـع 62وعاجلة ألهداف الثورات املتتالية من ساتمبر 

هدف ونهج تلك الثورات  ليحدث توافًقـا مـا بـين ثقافـة اإلنسـان وتربيتـه وتعليمـه كمبـاد  أساسـية 

عــــات  مــــن اهــــا، وســــلوك تطبيقــــي علــــى أرض الواقــــع ليحــــدث بعــــدها االنســــجام والتنــــاغم لهــــذه وقنا

 -أي املثقـف–الشخصية التي ما زالت الصراعات الفكرية والسلوكية تنخر فيهـا  لـذا فقـد وصـل بـه 

سوء التقدير إلـى أن يسـاوي مـا بـين الحـرب علـى بلـده )مـن انتهـاك سـيادته واغتصـاب أجوائـه وتـدمير 

 لتحتية( وبين ما يحدث من صراعات داخلية.بنيته ا

ولهــــذا البــــد مــــن إصـــــالح هــــذين املســــارين )التربيــــة والتعلـــــيم والــــوالء واالنتمــــاء الــــوطني( وفًقـــــا 

ملنهجية علمية تستهدف تعزيز هذين املفهومين وتطوير محتـوى التربيـة والتعلـيم ووظائفهـا ووسـائلها 

الــوطنيين وفًقــا للمنهجيــة العلميــة املســتمرة املتواصــلة وأسـاليب تقويمهــا وبمــا يعــزز االنتمــاء والــوالء 
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اســــــتناًدا إلــــــى إصــــــالح وتطــــــوير جميــــــع عناصــــــر العمليــــــة التعليميــــــة والتربويــــــة، التــــــيمن أهمهــــــا املعلــــــم 

 ولطلبتـــه وتالميـــذه ثانيـــا، فـــي 
ً

)املـــدرس(، الـــذي يعتبـــر امللهـــم والنمـــوذج الحقيقـــي لعنســـان الـــوطني أوال

ا.  تعزيز مفهومي الوالء الوطني
ً
 واالنتماء الوطني، وما أكدته معظم الدراسات السابقة ثالث

ويمكــن تلخــيص مشــكلة البحــث بأنهــا محاولــة للعثــور علــى أوجــه القصــور فــي الــوالء واالنتمــاء 

الــوطني، وســاب هــذا الضــعف أو القصــور، مــن خــالل البحــث حــول دور املعلــم والعمليــة التعليميــة 

عنيـــة فـــي تنميـــة وغـــرس مفهـــومي الـــوالء واالنتمـــاء الـــوطنيين بشـــكل عـــام، والدولـــة ممثلـــة بالجهـــات امل

 لدى التالميذ، وهو ما انعكس على ضعف هذه املفاهيم في واقعنا الحالي.

 :أسئلة البح 

 ما هو دور املعلم في غرس االنتماء والوالء الوطنيين وتنميتهما لدى طلبته)تالميذه(؟ -1

ل  -2 عوَّ  عليه في تربية وتعليم أبنائنا؟ ماهي خصائص وسمات املعلم الكفء، الذي ي 

 ماذا نعني بمفهومي )االنتماء(، و)الوالء الوطني(؟ -3

 ما أهمية تقويم املعلم باعتباره أهم عنصر من عناصر العملية التعليمية؟ -4

 إلى ماذا توصلت الدراسات السابقة التي تناولت مفهومي االنتماء والوالء الوطنيين؟ -5

 :أهداف البح 

 : هدف هذا البحث إلى

 التعرف على دور املعلم في غرس وتنمية االنتماء والوالء الوطنيين لدى تالميذه. -1

ل عليه في تربية وتعليم أبنائنا.  -2 عوَّ  التعرف على خصائص وسمات املعلم الكفء الذي ي 

ا. -3 ا واقعيًّ  التعرف على مفهومي االنتماء والوالء الوطنيين وتعريفهما تعريًفا علميًّ

 علم وتقويمه باعتباره أهم عنصر من عناصر العملية التعليمية.التعرف على أهمية امل -4

 التعرف على ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة ملفهومي االنتماء والوالء الوطنيين. -5
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 أهمية البح :

 يمكن توضيح أهمية البحث الحالي باآلتي:

عــد هــذا البحــث محاولــة أوليــة لبحــث أهميــة إعــداد املعلــم الكــفء ليــؤدي -1 دوره فــي تنميــة  ي 

وتعزيـز وغـرس االنتمــاء والـوالء الـوطنيين فــي تالميـذه، ســواء كـان كـذلك فــي املـدارس، أم فــي 

 املعاهد، أم في الجامعات.

عـــد  هـــذا البحـــث محاولـــة أوليـــة  -2 لبحـــث موضـــوع املعلـــم باعتبـــاره  -علـــى حـــد علـــم الباحثـــة-ي 

ـــا مـــن عناصـــر العمليـــة التعليميـــة إلـــى جانـــب اإلدارة واملنـــاهج والطلبـــة والبيئـــة  عنصـــًرا مهمًّ

 التربوية العامة والخاصة بتنمية وتعزيز وغرس االنتماء والوالء الوطنيين للتالميذ.

عــد  هــذا البحــث ومــا يحتويــه مــن توصــيات ومقترحــات واســتنتاجات محاولــة مــن الباحثــة  -3 ي 

 إلـــــى التغييـــــر 
ً

لفـــــتح البـــــاب أمـــــام بـــــاحثين  خـــــرين  ليتنـــــاولوا موضـــــوعات ذات صـــــلة وصـــــوال

لشــامل وإحــداث ثــورة تربويــة تعليميــة تعيــد إلــى اإلنســان اليمنــي مكانتــه، وموقعــه، ودوره ا

 التاريخي.

 يوضـــح خصـــائص وســـمات املعلـــم الكـــفء، وفًقـــا ملعـــايير عامليـــة فـــي  -4
ً

عـــد هـــذا البحـــث دلـــيال ي 

 اختيار وإعداد وتأهيل املعلمين.

ولـت مفهـوم االنتمـاء يعد هذا البحث وما يحتويه من عرض لنتائج الدراسات السابقة تنا -5

 والوالء الوطنيين فاتحة لباحثين  خرين ملواصلة البحث في هذا املجال.

 حدود البح :

 يتحدد هذا البحث باآلتي:

 يتحدد بدراسة موضوع دور املعلم في تعزيز االنتماء والوالء الوطنيين. الحدود املوضوعية:

ا بالعام  الحدود الزمانية:  م.2019 -م2018يتحدد هذا البحث زمانيًّ
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 مصطلحات البح  )التعريفات اإلجرائية(:

 احتوى هذا البحث على عدد من املصطلحات وهي:

( بأنـــه وصـــف ملكونـــات ثقافيـــة مدركـــة al et Gleave،2009يعرفـــه جليـــف و خـــرون ) الـــدور: -1

ا مجتمعيــــة، 
ً
ســــتعمل مــــن أجــــل إنجــــاز تفاعــــل موضــــوعي يحقــــق أهــــداف

 
ــــا، ت ومقبولــــة اجتماعيًّ

تــه باعتبــاره وســيلة للحكـم علــى أداء العمــل. ويعبــر الـدور فــي هــذه الدراســة عــن ويمكـن مالحظ

لتلـــــك اإلجـــــراءات اإلداريـــــة )الواقعيـــــة(، التـــــي تـــــتم عـــــن قصـــــد ويـــــدركها الطلبـــــة ممـــــا يـــــنعكس 

ا على قيم املواطنة.)الثايتي وحسين،   .(353 -352، ص2016إيجابيًّ

ــم »املعلــم فــي اللغــة مشــتق مــن قــولهم:  املعلــم: -2
 
مــه( الاــ يء )تعليًمــا فــتعلم(، ولــيس عل

 
مــن )عل

التشــــديد هنــــا للتكثيــــر بــــل للتعديــــة، ويقــــال أيًضــــا )تعلــــم( بمعنــــى أعلــــم، قــــال ابــــن الســــكيت 

تعلمــــت أن فالًنــــا خــــارج أي علمــــت و)تعاملــــه( الجميــــع أي )علمــــوه( ومنــــه يــــأتي معلــــم وهــــومن 

 (.٢٢٤هـ،ص1423)الرازي، «. يقوم بالتعليم

ناصـــــر العمليـــــة التعليميـــــة، وهـــــو  ـــــخص يقـــــوم بتعلـــــيم التالميـــــذ هـــــو ع»واملعلـــــم اصـــــطالحا: 

واملتعلمين من خالل عمليات التدريس، ويمثل املعلم أهم عناصر منظومة التعليم، وهـو أيًضـا أهـم 

عناصر االتصال التعليمي، حيث يقوم بدور املرسل التعليمي الذي يتفاعل مع املستقبل )التالميـذ( 

 (.509، ص2002سف، حول الرسالة التعليمية. )يو 

مــدرب يحــاول بســلوكه، ومثالــه و خصــيته أن يتحقــق مــن أن »بأنــه: ويعرفــه محمــد ســالمة 

الميــذ يكتســبون العــادات واالتجاهــات والشــكل العــام للســلوك املنشــود، عــن طريــق تحفيــزهم إلــى الت

القيــام باملهــام املســندة إلــيهم، ومــن ثــم يعلمهــم، مــن خــالل ذلــك، كيــف يتصــرفون فــي املواقــف التــي 

)الحيلــــة، «. يتعرضــــون لهــــا، وكيــــف يحــــرزون النجــــاح والتقــــدم فــــي ســــلوكياتهم االجتماعيــــة واليوميــــة

 (.26، ص2000
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)نمـــى(، ويقــال، انتمـــى  -انتمــاء–يعنــي الزيـــادة وانتمــى  االنتمــاء لغـــة: :Belongingnessاالنتمــاء -3

فــالن إلـــى أبيـــه، وانتمـــى فـــالن إلـــى فـــالن إذا ارتفـــع إليـــه فـــي النســـب، بمعنـــى انتســـب واعتـــز. وقيـــل 

 (.155، ص1988ارتفع من موضعه إلى موضوع  خر. )املنجد، 

كثيـــر مـــن التعريفـــات لالنتمـــاء الـــوطني، وكـــل باحـــث يأخـــذه مـــن زاويـــة  ورد االنتمـــاء اصـــطالًحا:

معينـــــة ليتناســــــب مــــــع بحثــــــه أو دراســــــته، إال أن مجملهــــــا ال يخــــــرج عــــــن هــــــذا التعريــــــف الــــــذي أورده 

هو اتجاه إيجـاكي، مـدعم بالحـب، يستشـعره الفـرد تجـاه وطنـه »م(، الذي يقول فيه: 2000)خضر، 

ــًدا وجــود ارتباطــه وانتســابه نحــ
 
و هــذا الــوطن، باعتبــاره عضــوا فيــه ويشــعر نحــوه بــالفخر والــوالء مؤك

 ومهموًمــا بقضــاياه، وعلــى وعــي وإدراك بمشــكالته وملتزًمــا 
ً

ويعتــز اهويتــه وتوحــده معــه ويكــون منشــغال

ـا علـى مصـالحه وثرواتـه ومسـهًما 
ً
بالقوانين والقـيم املوجبـة التـي تعلـي مـن شـأنه، وتـنهض بـه، محافظ

 مـــع األغلبيـــة، وأن ال يتخلـــى عنـــه، حتـــى وإن اشـــتدت بـــه األزمـــات فـــي األعمـــال الجماعيـــة،
ً

«. ومتفـــاعال

 (.33، ص2000)خضر، 

بأنـــه شـــعور الفـــرد بالحـــب نحـــو وطنـــه، يـــزداد نمـــوا كلمـــا شـــعر الفـــرد أن »ويعرفـــه العيســـوي: 

الـــــــوطن يقــــــــدم لـــــــه الرعايــــــــة بمختلـــــــف أشــــــــكالها الصـــــــحية، والنفســــــــية، االجتماعيـــــــة، والتعليميــــــــة، 

ويــوفر لــه فرصــة الحيــاة الكريمــة، والتعبيــر عــن الــذات، وفرصــة الحمايــة مــن الضــياع  واالقتصــادية،

 «.والتشرد

شـــعور يتضـــمن الحـــب املتبـــادل، والقبـــول والتقبـــل، واالرتبـــاة الوثيـــق »بأنـــه:  وتعرفـــه زهـــران:

بـــــاآلخرين، وتوحـــــده معهــــم  ليحظـــــ، بـــــالقبول،  بالجماعــــة وهـــــو يشـــــبع حاجــــة اإلنســـــان إلـــــى االرتبــــاة

نـــه فـــرًدا يســـتحوذ علـــى مكانـــة متميـــزة فـــي الوســـط االجتمـــاعي، وتتمثـــل أوجـــه االنتمـــاء فـــي ويشـــعر بكو 

ارتباة الفرد بوطنه الذي يحيا فيه، وبمن يقيمـون فـي هـذا الـوطن، ويظهـر فـي تبنـي مجموعـة األفكـار 

 (.137، ص2004)زهران، «. والقيم واملعايير التي تميز هذا املجتمع عن غيره
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( لشموله كل ما يعنيه مفهـوم االنتمـاء الـوطني، وهـو 2000خضر )وتبنت الباحثة تعريف 

اتجاه إيجاكي مدعم بالحـب يستشـعره الفـرد تجـاه » التعريف الذي ينص على أن االنتماء الوطني:

ويشـعر نحـوه بـالفخر  –باعتبـاره عضـًوا فيـه–وطنه، مؤكًدا وجود ارتباة وانتساب نحو هـذا الـوطن 

 ومهموًمــــــــا بقضــــــــاياه، وعلــــــــى وعــــــــي وإدراك  والــــــــوالء، ويعتــــــــز اهويتــــــــه وتوحــــــــده
ً

معــــــــه، ويكــــــــون منشــــــــغال

ـا علـى 
ً
بمشكالته، وملتزًما باملعايير والقوانين والقـيم املوجبـة التـي تعلـي مـن شـأنه وتـنهض بـه، محافظ

 مـــع 
ً

مصـــالحه وثرواتـــه، مراعًيـــا الصـــالح العـــام، ومشـــجًعا ومســـهًما فـــي األعمـــال الجماعيـــة، ومتفـــاعال

 «.  عنه حتى وإن اشتدت به األزماتاألغلبية، وال يتخلى 

(: أن 1983ورد فــي كتــاب )مفــاهيم مــن امليثــاق الــوطني عــام  :National Loyaltyالــوالء الــوطني -4

ـــا كـــان شـــكلها أو  الـــوالء الـــوطني: مبـــدأ شـــريف ال ينســـجم بـــأي حـــال مـــن األحـــوال مـــع التبعيـــة أيًّ

 (.25، ص1983نوعها. )أمانة سر اللجنة الدائمة، 

 لتعريف أن:ويرى هذا ا

 الوالء الوطني يعني الوالء هلل والعقيدة اإلسالمية. -1

الـــــــوالء الـــــــوطني شـــــــعور باالنتمـــــــاء إلـــــــى وحـــــــدة اجتماعيـــــــة متماســـــــكة متميـــــــزة بالعقيـــــــدة  -2

 من ساتمبر )املرجع السابق(. 26اإلسالمية، ومتمسكة بأهداف الـ

إذ يركـز االنتمـاء  وهناك ال بد من توضيح الفرق ما بين االنتمـاء الـوطني والـوالء الـوطني: -3

علــى عضــوية الفــرد فــي جماعــة مــا، واالنــدماج فيهــا، والتوحــد معهــا، بينمــا يتجــاوز الــوالء 

 ليشمل فكرة ما، أو قضية ما، فيمكن الوالء لجماعة ال ينتمي الفرد إليها.

بأنـه االنتسـاب للـوطن واملجتمـع والقيـادة، بحيـث يكـون هـذا  (:2003ويعرفه إبراهيم ناصر )

ا، والــــوالء حالــــة وجدانيــــة يجبــــأن االنتســــاب 
ً
 وســــلوك

ً
ــــد عمــــال جسَّ مبنــــي علــــى مــــنهج فكــــري ووجــــداني ي 

 (.22، ص2016تترجم إلى سلوكيات تنم عن املواطنة. )األمير، 
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 منهجية البح :

يعــــد هــــذا البحــــث نوًعــــا مــــن البحــــوث الوصــــفية القائمــــة علــــى االســــتقراء النظــــري والتحليــــل 

املعلــم وخصائصــه وتقويمــه وكــذا مفهــومي الــوالء واالنتمــاء  واالســتنباة  وذلــك لبيــان ووصــف أدوار 

الوطني، من خالل جمع  راء وأفكار حول هـذه املفـاهيم مـن مصـادر ومراجـع ودراسـات سـابقة يمنيـة 

أو عربية وما توصـلت إليـه مـن نتـائج، ومـن ثـم تحليـل واقـع قطـاع التعلـيم فـي الـيمن مـن خـالل خبـرة 

اريــة فـي مكتــب التربيـة والتعلــيم بأمانـة العاصــمة صـنعاء، أومــن الباحثـة فــي مجـال عملهــا كموجهـة وز 

خـالل دراسـات يمنيـة تناولتـه، وعليـه فـلن هـذا البحــث هـو عبـارة عـن بحـث نظـري تحليلـي اســتقراملي 

ال يشمل استعمال أي من أدوات البحث العلمي كـ)االستايان، أو املقابلة، أو املالحظة(، وإنمـا يقـوم 

لســابقة التــي تناولــت متغيــرات البحــث، وهمــا )املعلــم، االنتمــاء والــوالء علــى عــرض بعــض الدراســات ا

 الوطنيين(، ومناقشة النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات. 

 :نتائج البح 

 ما هو دور املعلم في غرس وتنمية االنتماء والوالء الوطنيين لدى طلبته )تالميذه(؟ -1

نظــري والدراســات الســابقة، وتحليــل واقــع مــن خــالل استعراضــنا للبحــث بمشــكلته وإطــاره ال

التعلـــيم فـــي بالدنـــا، فقـــد توصـــلت الباحثـــة إلـــى مجموعـــة مـــن األدوار التـــي يجـــب أن يقـــوم اهـــا املعلـــم، 

 وكذلك القصور في دور املعلم في بالدنا في غرس وتنمية االنتماء والوالء الوطنيين، كما يأتي:

لعقليــــــة والعلميــــــة للطالــــــب، وبدرجــــــة يقــــــوم املعلــــــم بــــــدوره فــــــي تنميــــــة الفكــــــر، والقــــــدرات ا .أ 

بســـيطة، وهـــو مـــا نشـــهده مـــن ضـــعف فـــي املســـتوى التعليمـــي للطلبـــة، وذلـــك يعـــود إلـــى عـــدة 

أســـباب، منهـــا ضـــعف عمليـــة التـــدريب والتأهيـــل للمعلـــم أثنـــاء الخدمـــة أو قبـــل أداء مهامـــه 

 التعليمية.

الء واالنتمــــاء ضــــعف الــــدور الــــذي يقــــوم بــــه املعلــــم فــــي بالدنــــا مــــن ناحيــــة تنميــــة مفهــــوم الــــو  .ب 

الــوطنيين وتعزيزهمــا  لوجــود قصــور لديــه فــي هــذا الجانــب، ويعــود ذلــك إلــى شــعوره بعــدم 

حصوله على التقدير الذي يستحقه في كافة الجوانب املاليـة واملعنويـة والتـدريب والتأهيـل 

 والحصول على درجة علمية أعلى.
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تواصـــــل مـــــع أســـــر الطلبـــــة، ضـــــعف ارتبـــــاة املعلـــــم بالبيئـــــة االجتماعيـــــة للطلبـــــة، وانعـــــدام ال -2

 والعمل املشترك في تنمية مهارات وقدرات الطلبة من الناحية العلمية.

ل عليه في تربية وتعليم أبنائنا؟ -3  ماهي خصائص وسمات املعلم الكفء الذي ُيعوَّ

لقد استعرضنا فـي اإلطـار النظـري للدراسـة السـمات والخصـائص الواجـب توفرهـا فـي 

بعــض منهــا، واختفـــاء أخــرى فــي املعلـــم اليمنــي، ومــن الســـمات املعلــم الكــفء، ونالحــ، تـــوفر 

 التي يتميز اها املعلم في املدارس اليمنية، سواء السلبية أم اإليجابية، ما يأتي:ـ

يتميـز املعلـم اليمنــي بوجـود الرغبـة فــي إعطـاء كـل مــا يمتلـك مـن قــدرات علميـة وعمليــة  .أ 

الحقيقــي والخــالق مــع للطلبــة وفــي الوقــت نفســه نلحــ، ضــعف قدرتــه علــى التواصــل 

 الطلبة.

إن الظروف التي يعيشها املعلم اليمني في الوقت الحاضر جعلت منـه  خصـية قلقـة   .ب 

ومكتئبــة تبحــث عمــا يــوفر لهــا لقمــة العــيش، مقابــل إهمــال العمليــة التعليميــة بشــكل 

 يؤثر على مخرجات التعليم.

الء الــــوطنيين، ولــــو كمــــا أن املعلــــم اليمنــــي يتميــــز وكشــــكل ســــليي بفقــــدان االنتمــــاء والــــو  .ج 

بشكل جزملي نتيجة شعوره بعدم الرضا عن وضعه، خاصة في ظـل ضـعف تعلمـه هـو 

لهـذه املفـاهيم، التـي جعلتــه يتـأثر بـالظروف التــي يعيشـها أك ـر مــن تـأثره بوالئـه لوطنــه، 

ـــا  ومـــن ثـــم غـــرس هـــذه القـــيم واملبـــاد  لـــدى أبنائـــه الطلبـــة، وهـــذا القصـــور مـــرتبط كليًّ

 في املدارس والجامعات. بالعملية التعليمية

 ما أهمية تقويم املعلم باعتباره أهم عنصر من عناصر العملية التعليمية؟ -4

إن عمليــــة تقــــويم املعلــــم ال تعتمــــد علــــى عمليــــة التقيــــيم بحــــد ذاتهــــا فقــــط، إذ البــــد لهــــا مــــن 

ط أســاس، وهــو القيــام بالتأهيــل والتــدريب للمعلــم علــى كافــة الجوانــب، أهمهــا الجانــب العلمــي املــرتب

بمعرفته باملنهج وتوسيع مداركـه الثقافيـة، ومـن ثـم يـأتي الجانـب الروحـي والعقائـدي وهـو خلـق روح 

االنتمـــاء والـــوالء الـــوطنيين لديـــه، وإشـــعاره بأهميـــة الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه فـــي خدمـــة وتنميـــة وتقـــدم 
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التــي يجــب الــوطن فــي كافــة املجــاالت، فهــذه األمــور كلهــا يجــب توفرهــا ومــن ثــم نقــوم بعمليــة التقيــيم 

 فيها التركيز على الجوانب اآلتية:

متابعـــة ودراســـة املســـتوى العلمـــي والثقـــافي الـــذي يحصـــل عليـــه الطلبـــة مـــن املعلـــم املؤهـــل،  .أ 

 وليس كما هو حاصل في بالدنا، حيث ال تأهيل للمعلم.

مراقبــــــة الســــــلوكيات واألفعــــــال التــــــي يقــــــوم اهــــــا الطلبــــــة تجــــــاه اآلخــــــرين وتجــــــاه الفعاليــــــات   .ب 

 لوطنية لقياس مدى ارتباطهم بوطنهم، وح هم له، والعمل من أجله، والرتي به.واألعياد ا

ــا  .ج  القيــام باملتابعــة املســتمرة للمعلــم وقيامــه بتطــويره لذاتــه مــن خــالل متابعــة الجديــد علميًّ

في مجال تخصصه بوساطة شبكة املعلومات املتوفرة في أنحاء الوطن، وكذا بـاالطالع علـى 

 ل ضمن املكتبات الثقافية في مختلف املحافظات.الكتب الجديدة التي تدخ

 :استنتاجات البح 

إن املعلـــم هـــو  جـــر الزاويـــة فـــي العمليـــة التعليميـــة بـــل هـــو القلـــب النـــابض فـــي جســـد الحيـــاة  -1

املدرسية وما حولها، وإذ سلمنا بأن التربية في جوهرها هندسة بشرية فـلن املعلـم بنـاء علـى 

نــي العقــول الاشــرية وعلــى كتفيــه تقــع املســؤوليات ذلــك يصــبح أهــم مهنــدس بشــري  ألنــه يب

 الكبرى في بناء أفراد األمة.

يعاني املجتمع بصفة عامـة، واملثقفـين بصـفة خاصـة مـن ضـعف االنتمـاء والـوالء الـوطنيين  -2

واتضــــح ذلـــــك مـــــن خـــــالل مواقـــــف بعـــــض املثقفـــــين والسياســـــيين مـــــن الحـــــرب الحاليـــــة التـــــي 

علـــى ضـــعف االنتمـــاء والـــوالء الـــوطنيين، وهـــذا  يتعـــرض لهـــا الـــوطن، ممـــا يـــدل داللـــة كاملـــة

بسـاب انعـدام التنشــئة الصـحيحة لهـؤالء فــي املراحـل األولـى مــن التعلـيم ومـا يلحــق اهـا، ممــا 

 خلق حب الذات أك ر مما يخلق لد هم حب الوطن.

أن الوســــــط املدرســــــ ي ال يســــــاهم فــــــي غــــــرس قــــــيم االنتمــــــاء الــــــوطني فــــــي نفــــــوس تالميــــــذ كافــــــة  -3

املدرسية واملعلـم والكتـاب املدرسـ ي ال يعملـون فـي تكامـل وتسـاند وظيفيـين  املراحل، فاإلدارة
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مـــن أجـــل تحقيـــق األهـــداف التـــي ترمـــي التربيـــة فـــي بالدنـــا إلـــى تحقيقهـــا، وغيـــاب هـــذا التـــرابط 

يعـــود إلـــى وجـــود فجـــوة عميقـــة بـــين املـــنهج والســـلوكيات التـــي تنمـــي مبـــدأي االنتمـــاء والـــوالء 

ة أخــرى فــلن الفجــوة أكبــر بــين املعلــم وإدارة املدرســة مــن الــوطنيين، مــن ناحيــة، ومــن ناحيــ

 جهة، وبينه وبين التالميذ من جهة أخرى.

يعاني املعلم من نقص حاد في عملية إشباع الحاجات األساسية فـي الحيـاة مـن خـالل عـدم  -4

حصــوله علــى حقوقــه ســـواء املاديــة املتمثلــة فــي الرواتـــب والحــوافز واملكافــآت أم فــي الجانـــب 

مـــــن التـــــدريب والتأهيـــــل والتطـــــوير األكـــــاديمي  مـــــا يـــــنعكس بالســـــلب علـــــى العمليـــــة  املعنـــــوي 

التعليميـــة وقيامـــه بـــدوره األساســـ ي فـــي تربيـــة وتعلـــيم الـــنشء، ومـــن ثـــم يـــؤدي إلـــى ضـــعف فـــي 

 تنمية االنتماء والوالء الوطنيين لدى التالميذ.

تأهيــــل ضــــرورية عــــدم وجــــود تــــدريب للمعلــــم أثنــــاء الخدمــــة فــــي بالدنــــا، فعمليــــة التــــدريب وال -5

ومهمــــة، إذ توجــــد دوًمــــا ثغــــرة بــــين اآلمــــال والواقـــــع، وبــــين النظريــــة والتطبيــــق العملــــي، وبــــين 

 األهداف والسلوك، وعملية التدريب والتأهيل املستمر تعمل على سد تلك الثغرات.

ال يوجد إعداد جيد للمعلـم مـن أجـل تطبيــق أفضـل املنـاهج، فهـو يعطـي هـذا املـنهج أهميـة  -6

، فهـــو مـــن يشـــجع ويحمـــي ويةـــ  كبيـــرة، ف
ً

يجعلـــه أك ـــر حيويــــة ويجعــــل املتعلمــــين أكثــــر تفـــاعال

األجـــواء أمــــام املتعلمـــين، ويــــوفر لهــــم الحريـــة الكاملــــة فـــي التعبيـــــر وفــــق القـــوانين حتــــى تســــود 

العدالة واملساواة وتتحقق كرامة األفراد، وهـو مــن يتــابع كافــة الجوانــب التعليميـة املتعلقـة 

انـــت فـــي تطـــوير الــــدروس أم تثقيـــف نفســـه، أم تــــدري ها، أم التخطــــيط، أم خلـــــق بـــه ســـواء ك

املنـــــــاه املناســـــــب لتعلـــــــيم الطـــــــالب  اهـــــــدف زيـــــــادة معـــــــارفهم وتشـــــــجيعهم وتعزيـــــــز عالقــــــــاتهم 

 اإلنـسانية من أجل الوصول لألفضل.
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 :التوصيات واملقترحات

 أ. التوصيات

بـــــل أداء الخدمـــــة وأثناءهــــــا مــــــن أجـــــل ضــــرورة اإلعـــــداد الجيــــــد ملعلمـــــي ومعلمـــــات املــــدارس، ق -1

تعميــــــق مفــــــاهيم االنتمــــــاء والــــــوالء الــــــوطنيين لــــــدى الطلبــــــة وتقبــــــل النقــــــد، والنقــــــد الــــــذاتي، 

وتشــجيع الطلبـــة وفـــتح الفــرص أمــامهم لتوظيــف املعــارف واملعلومــات بشــكل عملــي تطبيقــي 

 يخدم مجتمعهم. 

ة، وخاصــــــة كتـــــــب التربيـــــــة توجيــــــه القــــــائمين علــــــى وضــــــع ومتابعــــــة املنــــــاهج والكتــــــب املدرســــــي -2

الوطنيـــــة بتضــــمينها أنشــــطة تربويــــة تنمــــي مفــــاهيم االنتمــــاء والــــوالء الــــوطنيين لــــدى الطــــالب 

وتعـــــزز ممارســـــتها لـــــد هم. وتطـــــوير كتـــــب التـــــاريخ والتربيـــــة الوطنيـــــة باالســـــتفادة مـــــن االنتمـــــاء 

 والوالء الوطنيين املتضمنة في هذه الكتب.

لـت مـن التعلـيم الوسـيلة األساسـية والهادفـة إلـى تعزيـز األخذ بتجارب بعض األقطار التـي جع -3

ودعــــم الشــــعور باالنتمــــاء والــــوالء الــــوطنيين، كمــــا هــــو حاصــــل فــــي: )مصــــر، ماليزيــــا، واألردن، 

 الواليات املتحدة األمريكية، بريطانيا، اليابان(.

 زيــــادة البـــــرامج والــــدورات التدريايـــــة التــــي تتضـــــمن مفـــــاهيم وطــــرق تســـــهم فــــي تعزيـــــز االنتمـــــاء -4

والــوالء الــوطنيين، وبمــدة كافيــة لنقــل وتبــادل الخبــرات بــين املعلمــين فــي مختلــف محافظــات 

 الجمهورية.

ضرورة اهتمام وزارة التربية والتعلـيم بصـفة عامـة واملدرسـة واملعلـم بصـفة خاصـة بتعريـف  -5

الطالــــب بــــالتراث عــــن طريــــق البحــــث أو االطــــالع أو زيــــارة املواقــــع األثريــــة، وكــــذا املشــــاركة فــــي 

لفعاليـــات الوطنيـــة واالحتفـــاالت وزيـــارة املنـــاطق الســـياحية لخلـــق نـــوع مـــن االرتبـــاة والحـــب ا

 بين الطالب والوطن  مما يعزز قيم االنتماء والوالء الوطنيين.

مشـــاركة املجتمـــع املحلـــي واألخـــذ بـــآراء املعلمـــين مـــن أاـــحاب الخبـــرة عنـــد وضـــع املنـــاهج التـــي  -6

م واالتجاهـــات اإليجابيـــة فـــي نفـــوس أبنائنـــا تناســـب كـــل مرحلـــة  وذلـــك مـــن أجـــل غـــرس القـــي
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الطلبــة، وترســيخ مبــاد  االنتمــاء والــوالء الــوطنيين، وحــب هــذا الــوطن باعتبــاره املــالذ األول 

 واألخير، وغرس مباد  املشاركة واالحترام مع كل أفراد املجتمع.

افــة تخصــيص مــادة بمســمى الثقافــة الوطنيــة وتكــون مــادة أساســية لمتطلــبل مثلهــا مثــل الثق -7

 اإلسالمية واللغة العربية واللغة اإلنجليزية في الدراسة الجامعية.

علــى اإلعــالم الرســمي بمختلــف أشــكاله وصــوره أن يخصــص فــي خارطتــه البرامجيــة مســاحات  -8

إلقامــــــة بــــــرامج ونــــــدوات وور  عمــــــل تركــــــز وتســــــلط الضــــــوء علــــــى مفهــــــومي االنتمــــــاء والــــــوالء 

 الوطنيين.

مبتعثيهـــا إلـــى الخـــارج عنـــد اختيـــار عنـــاوين للدراســـات العليـــا  علـــى وزارة التعلـــيم العـــالي توجيـــه -9

دكتـوراهل بـأن تتركـز رسـائلهم فـي مجـال االنتمـاء والـوالء الـوطنيين وإجـراء األبحـاث  -لماجستير 

 امليدانية في اليمن لربط املعلومة النظرية بالتطبيق.

 ب. املقترحات

س والجامعـــات ومـــدى احتوائهـــا علــــى إجـــراء دراســـة تحليليـــة علميـــة لتحليـــل املنــــاهج فـــي املـــدار  -1

 مواضيع تعمل على غرس وتنمية مفهومي االنتماء والوالء الوطنيين.

إجراء اختبارات شفوية وتحريرية لكل من يتقدم لشغل وظيفة مـدرس فـي التربيـة والتعلـيم أو  -2

 في الجامعة  كون هذه االختبارات تكشف إلى حد كبير ميول واتجاهات وثقافة املعلم.

بحـوث ودراسـات ميدانيـة تخـتص أو تركــز علـى اآليـات القر نيـة واألحاديـث النبويـة وســير إجـراء  -3

 العظماء اليمنيين قبل وكعد الفتوحات اإلسالمية لتوضيح تاريخ اليمن أرًضا وإنساًنا.

 املراجع:قائمة املصادر و 

لبــــــة املعلمــــــين (: دور كليــــــات التربيــــــة فــــــي تنميــــــة قــــــيم املواطنــــــة لــــــدى الط2010أبــــــو حشــــــيش، بســــــام محمــــــد ) (1)

بمحافظــــات غــــزة، مجلــــة جامعــــة األقمــــ ى )سلســــلة العلــــوم اإلنســــانية( املجلــــد الرابــــع عشــــر، العــــدد األول، 

 .279-250ص

 ( القياس النفس ي. بيروت: دار العلم للماليين.1982أبو حطب، فؤاد وعثمان، سيد أحمد ) (2)
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اذ الجـامعي مـن وجهـة نظـر طالبـه، (. املقومات الشخصـية واملهنيـة لألسـت1994أدييي، عباس وعبدربه، علي ) (3)

 . 135-97-49رسالة الخليج العركي، العدد 

 ، صنعاء: دار الفكر املعاصر.1(. التعليم الفني والتدريب امل ي، ة2001األغبري، بدر سعيد، ) (4)

 –صـنعاء  –(. النظـام التعليمـي فـي الجمهوريـة اليمنيـة 1998األغبري، بدر سعيد، سعد عبـدالجبار عبـدهللا ) (5)

 من.الي

 ( مفاهيم من امليثاق الوطني.1983أمانة سر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعيي العام ) (6)

(: دور إدارة الجامعـة فـي تنميـة قـيم املواطنــة 2016الثايتـي، حمـد عثمـان وحسـين، محمـد فتحـي عبـدالفتاح ) (7)

 .365 -349، ص3، ع11لدى طلبة جامعة تبوك، مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية، مج

(. طـــرق وأســــاليب تقــــويم أداء أعضـــاء هيئــــة التـــدريس فــــي الجامعــــات 1993تـــي، مليحــــان والقرنـــي، علــــي )الثاي (8)

( العلــوم 5الســعودية مــن وجهــة نظــر عمــداء الكليــات ورمســاء األقســام. مجلــة جامعــة امللــك ســعود، مجلــد )

 . 462-427(، 2التربوية والدراسات اإلسالمية)

 عالية التدريس واملمارسات التربوية في جامعة اليرموك. (. استبانة تقويم ف1994جامعة اليرموك ) (9)

 ، لبنان، بيروت، املكتبة العصرية.1(، أيسر التفاسير لكالم العلي  الكبير، ة2005الجزائري، أبو بكر، ) (10)

 (. دليل املعلم اليمني، صنعاء، اليمن: دار الشوكاني للطباعة والنشر.2001الحاج، أحمد علي ) (11)

(: دور مقومـات  خصـية املعلـم فـي تعزيـز مبـدأ الوسـطية بـين 2013دهللا بـن حسـين )الحازمي، محمد بن عبـ (12)

 ، مصر.240-196، ص١، ج٣٧التالميذ، لدراسة ميدانيةل، مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس، ع

(: بحـــث فـــي تطـــوير منـــاهج التعلـــيم لتنميـــة املواطنـــة فـــي األلفيـــة الثالثـــة 2000حامــد، شـــعبان وحســـن، ناديـــة ) (13)

، القـــــاهرة، مصــــر: املركـــــز القــــومي للبحـــــوث التربويـــــة 1لطـــــالب باملرحلــــة الثانويـــــة لدراســــة تجريايـــــةل، جلــــدى ا

 والتنمية.

(: رســالة املعلــم فــي اإلســالم ومــدى فهــم املعلمــين لهــا فــي العصــر الحــديث، أبحــاث 1994حســن، أمينــة أحمــد ) (14)

فة الحديثـــة، املعهـــد العـــالمي للفكـــر مـــؤتمر املنـــاهج التربويـــة والتعليميـــة فـــي ظـــل الفلســـفة اإلســـالمية والفلســـ

 اإلسالمي، القاهرة.

، بيـــــروت: مركـــــز دراســـــات 1( تحديـــــد الحـــــديث عـــــن القوميـــــة العربيـــــة الواحـــــدة، ة1986حمـــــادي، ســـــعدون) (15)

 الوحدة العربية. 

 (. تقويم التعليم وتطبيقاته التربوية، بيروت: دار العلم للماليين.1980حمدان، محمد ) (16)

 (: مهارات التدريس الصفي، عمان، األردن: دار املسيرة للنشر والتوزيع.2000الحيلة، محمد محمود ) (17)
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 ، القاهرة، عالم الكتب.1(. دور التعليم في تعزيز االنتماء، ة2000خضر، لطيفه إبراهيم ) (18)

(. تصـــور الطلبـــة لخصـــائص األســـتاذ الجـــامعي الكـــفء فـــي 1992خليفـــة، عبـــداللطيف ومحمـــود، عبـــداملنعم ) (19)

(، 2املجلــة العربيــة للتربيــة، تصــدر عــن املنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، العــدد )العمليــة التربويــة. 

215-242 . 

 (. علم النفس التعليمي، القاهرة: مكتبة األنجلو املصرية.1988خيرهللا، سيد) (20)

اقـدين (: مصادر الضغوة وعالقتها باالنتماء الوطني لدى املـوظفين املتع2014الدروكي، نجاة محمد مرشد ) (21)

 بأمانة العاصمة صنعاء، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة صنعاء.

(. االنتمـــاء واألمـــن النفســـ ي لـــدى الطـــالب، مجلـــة 2010درويـــش، زينـــب عبدالحميـــد،  ـــحاتة، ســـامية ســـمير) (22)

 رابطة األخصائيين النفسيين، املؤتمر اإلقليمي الثاني لعلم النفس. 

ر العوملــة فــي القــيم مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــة األردنيــة، مجلــة (. أثــ2007الــدعيج، أحمــد صــالح و خــرون ) (23)

 الكويت، العدد الثالث، مجلس النشر العلمي، الكويت.

(: دور املعلــــم فـــي تنميــــة االنتمــــاء الـــوطني، مجلــــة املعرفــــة اإللكترونيـــة، ملــــف العــــدد 2014الدوســـري، خالــــد ) (24)

7/9/2014. 

مختـــار الصـــحاح، تحقيـــق: أحمـــد إبـــراهيم زهـــوة، الطبعـــة  هــــ(:1423الـــرازي، زيـــن الـــدين محمـــد بـــن أكـــي بكـــر ) (25)

 األولى، بيروت، لبنان: دار الكتاب العركي.

(: االنتمـــــاء والــــوالء الـــــوطنيين فـــــي الكتــــاب والســـــنة النبويـــــة، 2010الزعيــــي و خـــــرون، ود وليـــــد وجبــــران، علـــــي ) (26)

 .72 -49، ص3، ع6املجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية، مج

(: إرشــــاد الصـــــحة النفســـــية لتصـــــحيح مشــــاعر ومعتقـــــدات االغتـــــراب، القـــــاهرة، 2004د )زهــــران، ســـــناء حامـــــ (27)

 مصر: عالم الكتب.

 ، األردن: دار الشرق.1(. الشباب والقيم في عالم متغير، ة2006الزيود، ماجد) (28)

(. التركيـــــــب االجتمـــــــاعي لألســـــــرة املعيشـــــــية فـــــــي املجتمـــــــع اليمنـــــــي، رســـــــالة 2004الصـــــــلوي، منصـــــــور عبـــــــدهللا ) (29)

 ، كلية اآلداب، جامعة صنعاء. ماجستير

(. تقــويم الطلبــة ألداء أعضــاء هيئــة التــدريس فــي جامعــة صــنعاء وعالقتــه 1994الطــارق، علــي ســعيد أحمــد ) (30)

 ببعض املتغيرات، دراسة ميدانية، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، األردن. 

نــــــوان: اإلصــــــالح اإلداري (. تقــــــويم القيــــــادات اإلداريــــــة، ورشــــــة عمــــــل بع2002الطــــــارق، علــــــي ســــــعيد أحمــــــد ) (31)

 بالجمهورية اليمنية، رئاسة الوزراء. 
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(: دور املعلمين في تنمية القيم الوطنية لـدى طلبـة املـدارس الثانويـة فـي الكويـت، 2011العازمي، مزنة سعد ) (32)

 ، الكويت.9، ع25املجلة التربوية، مج

ــــ(، أثــــر االنفتــــاح الثقــــافي علــــى مفهــــوم امل2005العــــامر، عثمــــان بــــن صــــالح ) (33) واطنــــة لــــدى الشــــباب الســــعودي، ـ

 .دراسة مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل التربوي بالباحة

 (: املعلم الناجح، عمان، األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع.٢٠٠٨العامري، عبدهللا محمد ) (34)

روحــة دكتــوراه، (. الثقافــة السياســية الديمقراطيــة للقبائــل اليمنيــة، أط2003العبــدلي، ســمير محمــد أحمــد) (35)

 معهد البحوث والدراسات، جامعة الدول العربية. 

(: دور معلــم املرحلــة الثانويــة فــي تعزيــز قــيم املواطنــة لــدى الطــالب مــن 2017العنــزي، محمــد ســماح مســند ) (36)

وجهة نظر املشرفين التربويين، كلية التربية، جامعة أسيوة، املجلة العلمية إلدارة البحـوث والنشـر العلمـي، 

 .185 -150، ص2، ج1، ع33مج

(: إعـــداد املعلـــم فـــي دول الخلـــيج نمـــاذج مقترحـــة، عمـــان، األردن: عـــالم الكتـــب ٢٠٠٩العنـــزي، بتلـــة صـــفوق ) (37)

 الحديثة للنشر والتوزيع.

(، تطـوير كفايـات املعلـم فـي ضـوء معـايير الجـودة فـي التعلـيم العـام، دراسـة 2007العنزي، بشرى بنـت خلـف،) (38)

 عشر )جستن(،اململكة العربية السعودية، القصيم. مقدمة للقاء السنوي الرابع

(. اتجاهــــــــات أعضــــــــاء هيئــــــــة التــــــــدريس نحــــــــو تقيــــــــيم الطلبــــــــة للممارســــــــات التدريســــــــية 1988عــــــــودة، أحمــــــــد ) (39)

الجامعيـــــــة. املجلــــــــة العربيــــــــة للبحــــــــوث التربويــــــــة. تصــــــــدر عـــــــن املنظمــــــــة العربيــــــــة للتربيــــــــة والثقافــــــــة والعلــــــــوم، 

 . 132-111: 1(،العد 8املجلد)

 (. القياس والتقويم في العملية التدريسية، األردن، دار األمل.1993حمد )عودة، أ (40)

(. تطـــــــوير ومعـــــــايرة فقـــــــرات أداة لتقيـــــــيم املمارســـــــات التدريســـــــية 1990عـــــــودة، أحمـــــــد والصـــــــباريني، محمـــــــد ) (41)

 . 50-28: 25باملستوى الجامعي. مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد 

ط التعليمـــــي، أسســـــه وأســـــاليبه ومشـــــكالته، القـــــاهرة: مكتبـــــة ( التخطـــــي1987فهمـــــي، محمـــــد ســـــيف الـــــدين ) (42)

 األنجلو املصرية.

هـــ(: دور تـــدريس مــادة التربيـــة الوطنيــة فـــي تنميــة قـــيم املواطنــة لـــدى تالميـــذ 1430املــالكي، عطيـــة بــن حامـــد ) (43)

ة املرحلــة االبتدائيـــة دراســة مـــن وجهــة نظـــر معلمــي التربيـــة الوطنيــة بمحافظـــة الليــث، رســـالة ماجســتير، كليـــ

 التربية، جامعة أم القرى بمكة املكرمة، اململكة العربية السعودية.

 ، مؤسسة الخليج العركي.2( املعلم وإدارة الفصل، معالم تربوية، ة 1987محمد، قارعة حسن ) (44)
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(. الــوعي الــوطني لــدى طــالب معاهــد التعلــيم الفنــي التجــاري والصــناعي فــي 2004معمــار، صــالح بــن درويــش ) (45)

 القاهرة. -، تصدرها الجمعية املصرية97السعودية، مجلة التربية العدد  اململكة العربية

(. تطــوير مقــرر املجتمــع اليمنــي فــي ضــوء بعــض قضــايا التنشــئة السياســية 2005املقبلــي، أمينــة جبــران علــي ) (46)

وأثـــــره علـــــى الـــــوعي السياســـــ ي لـــــدى تالميـــــذ الصـــــف األول الثـــــانوي بالجمهوريـــــة اليمنيـــــة، أطروحـــــة دكتـــــوراه، 

 مصر.  -عين شمس، قسم املناهج وطرق التدريسجامعة 

(: مســــتوى ممارســــة معلمــــي اللغــــة العربيــــة ألدوارهــــم فــــي تنميــــة قيمــــة املواطنــــة فــــي 2014املنــــذري، ريــــا ســــلم ) (47)

، 15نفـــوس الطلبـــة مـــن وجهـــة نظـــر الطلبـــة أنفســـهم بســـلطنة عمـــان، مجلـــة العلـــوم التربويـــة والنفســـية، مـــج

 .248 -219، ص4ع

 (: التربية املدنية )املواطنة(، مكتبة الرائد العلمية، عمان، األردن.1993ناصر، إبراهيم ) (48)

(: دور املنـــــــاهج املدرســـــــية فـــــــي لجنـــــــوب أفريقيـــــــال فـــــــي التحـــــــول مـــــــن 2003النصــــــــار، صـــــــالح بـــــــن عبـــــــدالعزيز، ) (49)

العنصــــرية إلــــى الديمقراطيــــة، دراســــة مقدمــــة إلــــى نــــدوة: لبنــــاء املنــــاهج: األســــس واملنطلقــــاتل، جامعــــة امللــــك 

 .ململكة العربية السعودية، الرياضسعود، ا

(: دور املعلم في تنمية بعض القيم االجتماعية لدى الطلبـة، رسـالة ماجسـتير، 2001الهندي، سهيل أحمد ) (50)

 كلية التربية، قسم أصول التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.

لتقـــ، الـــدولي األول حـــول امل -وريــدة، خـــوني )د.ت(: دور املدرســـة فـــي تنميـــة قـــيم االنتمـــاء الـــوطني، عـــدد خـــاص (51)

الهويــــــة واملجــــــاالت االجتماعيــــــة فــــــي ظــــــل التحــــــوالت السوســــــيوثقافية فــــــي املجتمــــــع الجزائــــــري، مجلــــــة العلــــــوم 

 .129 -72اإلنسانية واالجتماعية، ص

، 1(، املوســوعة العربيــة ملصــطلحات التربيــة وتكنولوجيــا التعلــيم، ة2002يوســف، مــاهر إســماعيل صــبري ) (52)

 الرياض: مكتبة الرشد.

(53) Musser ,Carolen Sue ( 1990) Affiliation Related to Age, Gender, Identitly, and Marital Status: 

Confirmatory study of C. Gilligan's Postulate. Eric no. Ed 339927. 

   
  


