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 دور المدرسة في ترسيخ القيم الوطنية والقومية في ظل العولمة لدى طلبة المرحلة الثانوية

 
 * ابراهيم القاعود، قمره القاضي

 
 صـلخم

هدفت الدراسة التعرف إلى دور المدرسة في ترسيخ القيم الوطنية والقومية في ظل العولمة لدى طلبة المرحلة الثانوية. وتكونت 
م(. اختيرت بالطريقة العشوائية. 2015/2016( معلم ومعلمة للعام الدراسي )105( مديًرا ومديرة، و)21)عينة الدراسة من 

( فقرة، وتّم التحقق من ثباتها وصدقها، حيث بلغ 30ولتحقيق أهداف الدراسة أعّد الباحثان استبانة تكونت بصورتها النهائية من )
( 0.93ألفا للمدراء )-(. وبلغ حسب معامل كرونباخ0.92) (، وللمعلمين0.94الثبات وفق معامل ارتباط بيرسون للمدراء )

(  وقد أظهرت نتائج الدراسة أّن دور المدرسة في ترسيخ القيم الوطنية والقومية للطلبة في ظل العولمة، جاء 0.91) وللمعلمين.
ء والمعلمين على أهم األدوار للمدرسة ( وبدرجة متوسطة، وكان هناك إجماع بين المدرا3.11بمتوسط حسابي موزون مقداره )

حيث جاءت على النحو اآلتي: تفعيل اإلذاعة المدرسية لتنمية حب القائد وخدمة الوطن، وترشيد االستهالك في المياه باعتبارها 
بمضار الغزو  ثروة وطنية، وأجمعوا على أقل األدوار للمدرسة وتمثلت في: تحقيق االنفتاح على الثقافات األخرى، وتعريف الطلبة

( بين تقديرات المدراء والمعلمين لدور المدرسة في a=0.05الفكري. وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )
ترسيخ القيم الوطنية والقومية في ظل العولمة لدى الطلبة. وأوصى الباحثان بإعادة النظر بدور المدرسة في ترسيخ القيم الوطنية 

 في تحقيق اإلنفتاح على الثقافات األخرى، والتعرف بمضار الغزو الفكري الذي ال يتالءم مع ثقافتنا. والقومية، خاصة
 القيم الوطنية والقومية، العولمة، دور المدرسة، المرحلة الثانوية. :الدالة الكلمات

 
 المقدمة

 ،وتتحول إلى فوضى ،قدرتها في البقاء واالستقرار، وبدونها تفقد اها أساس بناء المجتمعات وتكوينهألنّ  ،للتربية المجتمعيحتاج 
 واجتماعيًّا.  ااقتصاديً و كما أّنها كانت وما زالت سبًبا أساسيًّا في تنمية الشعوب وتقدمها سياسيًّا 

ذه على ه ألجله حقق الهدف الذي وجد اإلنسانت هاألنّ  ؛له ةوهي صفة مميز  وتعالى اإلنسان، سبحانه اهلل به خص   أمر والتربية
أي كلما تطورت حياة اإلنسان وتغيرت،  ،وأساليب وطرق تتغير وتتطور مع اإلنسان ،وبما تشتمل عليه من أفكار ومفاهيم ،األرض

 (.2006 ،التبدل )ربيعو لتواكب هذا التغير  ؛تغيرت معها أساليب التربية وطرقها
وتسير به نحو كمال  ،نمو الفرد في جميع جوانب شخصيتهوالتأثيرات المختلفة التي تستهدف  ،عملية تضم األفعال التربية وُتعد

 (.2002 ،ما تحتاجه من أنماط سلوك وقدرات )الرشدان وجعنينيو  ،وظائفه عن طريق التكيف مع ما يحيط به
ي وتبدو أهميتها على المستوى الوطني في األردن باعتبارها البوتقة الت ،أهمية كبرى في جميع المجاالت اإلنسانية وللتربية

المجتمع وتعد أداة  ،وفي قيمهم واتجاهاتهم ،والئهم وانتمائهم للوطنو وتجعل منهم نسيًجا واحًدا في اعتزازهم  ،تصهر أبناء الوطن
وألجل ذلك فإّنها تستعين بوسائل عديدة لتحقيق أهداف المجتمع  ها التطبيق العلمي لفلسفة المجتمعألنّ  ؛لتحقيق أهدافه وغاياته

كاحترام  ،تختص به التربية في األردن هو إكساب الطلبة مفاهيم واتجاهات وقيم ومهارات المواطنة الصالحة وأهم ما .وغاياته
طاعة القانون وتنفيذه ،سيادة الدستور واالعتزاز بالوطن أرًضا وشعًبا  ،واإلنتماء والوالء ،وااللتزام بالواجبات ،والوعي بالحقوق ،وا 

 (.2003 ،)الشويحات ةونظاًما والتمسك بالقيم ااإلجتماعي
نظًرا لما يترتب  ،ن تحرص على تنميتها لدى الطلبةأمن أهم القيم التي يجب على المؤسسات التربوية  ويعد اإلنتماء الوطنيّ 
وترسيخ القيم الوطنية ليس شعاًرا براًقا بل ممارسة  ينبغي ترسيخها في نفوس الناشئة، واإلنتماء للوطن ،عليه من سلوكات إيجابية

والوالء واإلخالص له  ،واالهتمام بخيره ورفاهيته ،ويمكن إّن نتمثلها في حب الوطن ،عن سلف اطبيًقا لمبادئ وقيم ورثناها خلفً وت
 (.2008 ،)البكر
ها مسؤولة عن عملية التنشئة ااإلجتماعية السليمة ألنّ  ؛يقع على المدرسةوالقومية ّن تحقيق الوالء وترسيخ القيم الوطنية أ كما
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وتعمقه ليتحول إلى سلوك  ،تنمي الوالءو  ،على اعتبار إّن المناهج هي الوسيلة التي تحقق أهداف التربية ،الل مناهجهامن خ
 (.2001 ،يتحصن من خالله الفرد ضد الظواهر اإلجتماعية السلبية )الغبيسي

تأتي في أهم السنوات التي تتكون ّنها أل عتمد عليها في مجال التربية الوطنية الصالحةيمن أهم الوسائط التي المدرسة تعد و 
تنقل و  ،المفاهيم والمؤسسات السياسية على ليتعرف الشباب ؛فهي تقدم القدر المعرفي الالزم ،فيها اإلتجاهات والقناعات الوطنية

 (.2002 ،والخاجة ،والمرزوق ،القيم والمثل الوطنية السائدة في المجتمع إلى المتعلم )الغتم
فال يقتصر دورها على  ،ّن المدرسة من أهم وسائل ترسيخ التربية الوطنيةأ( إلى 2008 ،والدمنهوري ،والبواعنةوأشار )العناقرة 

والسياسية  والمفاهيم الثقافية ،بل يتعدى ذلك إلى تزويدهم بالمعارف ،األفراد لدىوالقناعات الوطنية  ،تنمية اإلتجاهات اإليجابية
المعلم، واإلدارة المدرسية،  :وهي ،مرتكزاتها الرئيسةمن االهتمام ب والبدّ  ،لوطنية في المجتمعوااإلجتماعية المرتبطة بالمؤسسات ا
ألّن معظم المعارف الوطنية تنقل إلى الطلبة  ،ولها أهمية كبرى في عملية التنشئة الوطنية .والطالب، والمنهاج، والبيئة المدرسية

إذ يتطلب من المعلمين العمل على تنمية المشاعر الوطنية  ،يم واتجاهات وسلوكعبر المعلم الذي يقوم بتحويل تلك المعارف إلى ق
 (.2008 ،وحثهم على فعل الخير والتعاون )الطاهات ،ووقايتهم من الجريمة ،لدى الطلبة

بعد عن واأل ،تتمثل في شخصه تلك القيم الذيفهو المربي الفاضل  ؛القدوة الحسنة أمام الطلبة من خالليتجسد دور المعلم و 
شراكهم ترسيخها في نفوس الطلبة لبتمكن من آراءهم وتقبلها تقوم على احتراميكّون عالقة ودية مع الطلبة و  التسلط، بفعالية في ، وا 

بتعاملها مع  فيتجسد اإلدارة المدرسيةأّما دور إلى ذلك،  مهيهوجوت وقوانينها،ها تنظمأوالتقيد ب ،نشاطات المدرسة والعناية بممتلكاتها
فاإلدارة الديمقراطية الواعية وغير المتسلطة توثر بشكل كبير على  ؛تساعد على تهيئة الجو العام بالوحدة حيث لطلبة والمعلمينا

وقد يساعد النظام المدرسي على تهيئة الطالب لمعرفة  ،والتساوي في الحقوق تدعم القيم اإليجابية ،المدرسة ألّن العدالة في التعامل
 (.2000، ات والشعور بالمواطنة )الحربيوالواجب ،الحقوق

ها مجموعة من المبادئ واألهداف والمعايير المقبولة الطلبة حيث تعرف القيم على أنّ  لدىويقع على عاتق المدرسة تنمية القيم 
 (2007، في: )الدعليج القيم تتمثل ،يجب تربية األجيال عليها من خالل التعليم المنظمو  سك بها المجتمعمن الفرد ويتم  

 ويعتاد عليها منذ تميزه  ،الخلقية: مجموع المبادئ الخلقية والفضائل السلوكية والوجدانية التي يجب إّن يتلقاها الفرد ويكتسبها
 وتعقله إلى إّن يصبح مكلًفا.

 وتتجه إلى تكوين الفرد الصالح. ،سلوك وواقع حياة بل فقط الدينية: ليست مبادئ نظرية 
 أو التوافق  ،له إلى ما هو جميل من ناحية الشكلو ر عنها اهتمام الفرد وميويعب   ،حي الشكل والتناسقالجمالية: تهتّم بنوا

 والتنسيق.

 ويعبر عنها اهتمام الفرد بما هو نافع.  ،االقتصادية: تهتّم بالنواحي المادية 

 الفرد بالنشاط أو العمل السياسي.ر عنها من خالل اهتمام ويعب   ،السياسية: تهتّم بنواحي السلطة والمركز ااإلجتماعي 

على القيم  والتعليم حيث تقوم عملية التربية ،عالقة كبيرة بينهما وجودوبناًء على ما تّم ذكره فيما يخص القيم والمدرسة يالحظ 
ختيار مناهج وا ،تنطلق من أعماق فلسفة تربوية منبثقة من ثقافة األمة ،التعليم التربية وترسيخها في شخصية المتعلم عن طريق

من  ال بدّ ، فالتي تحفظ لألمة خصوصيتها الثقافية ،المضامين المتسمة بالغنى القيمي واختيار ،تربوية تعكس روح تلك الفلسفة
الوطنية  ومن أهم المشكالت التي تواجه رسالة المدرسة في تنمية القيم .تضمينها في المناهج التعليمية بأبعادها وأشكالها المختلفة

وأشد هذه  .والتهديدات والمخاطر ،إذ تشكل تحدًيا مصيريًّا يحمل بين جنباته الفرص اإليجابية ؛الطلبة ظاهرة العولمة لدى ةوالقومي
 ا يستلزم تربية األبناء تربية سليمة.ممّ  ،األخطار ما يتصل بثقافة أبنائنا وسلوكاتهم وقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم

وتذويب الثقافات المحلية للشعوب  ،ستعمار جديد يقوم على الهيمنة الثقافية واالقتصاديةا" :عرف ظاهرة العولمة على أَنهاوتُ 
لغاء الفروق الدينية والقومية من أجل الهيمنة الكاملة ،جميعها في ثقافة واحدة  (.23، ص2003 )أبو جاللة، "وا 

وقيام  ،افات الجغرافية والفتوحاتالتي شهدت عصر االكتش ،مرحلة التكوين :ت العولمة بمراحل متعددة منهاوقد مرّ 
ونشوء المؤسسات  ،وجوائز نوبل ،ولمبيةمثل األلعاب األ جديدة، مصطلحات خاللها تالتي نشأ ومرحلة الميالد .اإلمبراطوريات

وشيوع  ،وانهيار جدار برلين ،المرحلة التي شهدت نهاية الحرب الباردة :مرحلة النمو والتمدد وهي. و وتطوير اإلتصاالت ،المالية
 (.2010، )المواج وثورة اإلتصاالت ،األسلحة الذرية والحركات العالمية

يجابية والدينية والوطنية والقومية، في تذويب شخصية اإلنسان خاصة العربي ودورها في محاربة القيم اإلالعولمة ومن خالل دور 
في ظل  وطنية والقومية لدى طلبة المرحلة الثانويةالكشف عن دور المدرسة في ترسيخ القيم ال هدفتقام الباحثان بدراسة حيث 
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 من وجهة نظر المدراء والمعلمين. العولمة
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

 إليه آلت ما نرى أنفسنا، نحو قلياًل  نظرنا فإذا القيم تغير عن الناجمة المشكالت من الكثير يعاني المجتمع األردني أصبح لقد
 ومن المعاصرة. والتكنولوجيا الماديات عالم مع تتناسب وال الزمن، عليها عفا وقد لمجتمعنا، سمة كانت التي األصيلة قيمنا بعض
 أكثر المجتمع أصبح حيث والمعلم، والمدرسة الوالدين لحقوق والتنكر القوانين، احترام عدم الناشئ: الجيل في القيم تضاؤل مظاهر
 .انضباًطا وأقل عنًفا،

 الروابط وتفككت ااإلجتماعي، التكامل وغاب والتعاون، التنافس محل الصراع وحل الروحية، قيمال على المادية القيم وطغت
 دور ثم األبناء، نفوس في القيم ترسيخ في مهم دور األسرية وللتنشئة والمنافع، المصالح روابط حيث سادت األصيلة، ااإلجتماعية

 والعولمة، والتكنولوجي العلمي للتطور ونتيجة لمصلحتهم. السلبية فيها ييروتغ الطلبة، نفوس في اإليجابية القيم ترسيخ في المدرسة
مجتمعنا، ومّما يدل على ضعف التنمية الوطنية والقومية ما يجري على الساحة العربية من  في القيم بعض على تغيير حدث

جامعي إال دليل واضح على غياب القيم أحداث شغب، وقتل وخروج عن قيمنا العربية األصيلة وما النزاعات العربية والعنف ال
(، ودراسة 2009وعثمان،  وبدارنه شديفات)الوطنية حيث سيطرت نزعات فردية، تدعو للعننف واثارة الخالف، ويؤكد ذلك دراسة 

حاولت الدراسة الكشف عن دور المدرسة في ترسيخ القيم الوطنية والقومية في ظل العولمة لدى طلبة  الذ (،2005)عيوري، 
 المرحلة الثانوية من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

والقومية في ظل العولمة لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر المدراء  ،ما دور المدرسة في ترسيخ القيم الوطنية -1
 والمعلمين؟

لمرحلة الثانوية باختالف المسمى والقومية في ظل العولمة لدى طلبة ا ،هل يختلف دور المدرسة في ترسيخ القيم الوطنية -2
 الوظيفي )مدير، معلم(؟.

 أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى:

 التعرف إلى دور المدرسة في ترسيخ القيم الوطنية والقومية في ظل العولمة لدى طلبة المرحلة الثانوية. -1
القيم الوطنية والقومية في ظل العولمة لدى  دور المدرسة في ترسيخل بالنسبةالتعرف إلى وجهة نظر المدراء والمعلمين  -2
 ، والوقوف على مدى اختالف هذا الدور باختالف المسمى الوظيفي.الطلبة
 تجويد وتحسين دور المدرسة في ترسيخ القيم الوطنية، والقومية في ظل العولمة من خالل ما ستكشف عنه الدراسة. -3

 أهمية الدراسة:
 رئيسين هما: تبرز أهمية الدراسة ضمن محورين

 األهمية النظرية: -أولً 
 العولمة، ظل في الطلبة لدى والقومية القيم الوطنية ترسيخ في المدرسة دور وهو موضوعها،أهمية  من الدراسةأهمية  تأتي
القيم الوطنية  ترسيخ في المدرسة تربويًّا، وبالتالي فإّن أهمبتها النظرية تبرز فيما ستوفره من معلومات حول دور مواجهتها وكيفية

 وتصميم تخطيط على القائمون والتعليم التربية وزارة في والقومية لدى الطلبة التي يمكن إّن يستفيد منها الباحثون والطلبة والمسؤولون

توصلت الدراسية، وقد تكون انطالقة لدراسات أخرى لتعزيز ما  المقررات في القيم الوطنية والقومية مفاهيم بتضمين المناهج، وتطوير
 إليه هذه الدراسة من نتائج، واالستفادة من األدوات التي استخدمت.

 ثانًيا: األهمية العملية:
تبرز أهميتها العملية من خالل ما ستتوصل إليه من نتائج يمكن أن تقدم للمسؤولين في وزارة التربية والتعليم لتقوبم وتعليم 

طنية والقومية. كما يمكن أن تسهم النتائج في عملية التوجيه واإلرشاد من خالل السلوك لدى الطلبة، فيما يختص بمنطومة القيم الو 
معرفة ممارسة الطلبة للقيم، ودور المدرسة في تعزيزها، واذا تّم األخذ بنتائجها فسوف ُتسهم في بناء البرامج التربوية التي تعمل 

 على ترسيخ القيم الوطنية والقومية لدى الطلبة. 
 اإلجرائية:و  طالحيةالص التعريفات

 :يمكن تعريفها كاآلتياشتملت الدراسة على مجموعة من المفاهيم 
 (. 37ص ،1981 )مطاوع، " ومناهج من أنشطة يقدم ما ":صطالًحااالدور  يعرف
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في سهم : مجموعة الممارسات والمهام التي يقوم بها مديرو المدارس والمعلمون داخل المدرسة التي تُ جرائًياإالدور ويعرف 
على أدة  بالدرجة التي يحققها مديرو المدارس ومعلموها التي تقاس ،ترسيخ القيم الوطنية والقومية لدى طلبة المرحلة الثانوية

 الدراسة.
 اإلجتماعي الحس بداخله فتنّمي بالمجتمع، عالقة الفرد تحكم التي للمبادئ الفكري اإلطارهي " :اصطالًحا الوطنية القيم
 قيم مشتقة من القيم وهذه ووطنه، بمجتمعه للرقي عاتقه على المسؤولية الملقاة مستشعًرا الواجب، حدود فوق بإرادته افيسمو  واإلنتماء،

 واستشراقه النسيج اإلجتماعي، هذا في ومكانته مجتمعه، داخل اإلنسان حقيقة وجود فهم في قيالعم للمستوى تندرج عليا، إنسانية

 (.113ص ،2005 )الشرقاوي، "وطنه لمستقبل

هي منظومة القيم الوطنية والقومية السائدة والمتمثلة بالوالء واإلنتماء لألردن، وللعالم العربي : جرائًياإالقيم الوطنية وتعرف 
بالدرجة التي يحققها  التي تقاسواالسالمي، إضافة إلى نبذ العنف والتعصب والبعد عن التطرف، وهو ما ُتمثله أداة الدراسة، 

 ة.اداأل هذه على رس ومعلموهامديرو المدا
 التي تقوم على اإلخاء والمودة وذلك من منطلق تعاوني ،: عالقة الفرد مع الدول العربية األخرىالقيم القومية اجرائًياوتعرف 

سالمي. عربي  وا 
 العولمة اصطالًحا:

فها  أي في المال كسب على مستثمر أي تعين ةثور  هاأنّ  أكبر وبتحديد ،القتصاد عالمي خلق هاأنّ ب (Worth, 1998,p22) وورث عر 

 ال هاأنّ  مستهلكون. والواضح فيه يوجد أي مكان في والعمالة واإلدارة واالتصال، التكنولوجيا استخدام يمكنه المال وبهذا في العالم، مكان
 .منها نقترب لم الثورة لهذه فهناك جوانب بعد، إليها نصل وأ تتضح ولم بداياتها في زالت

حركة تهدف إلى تعميم تطبيق أمر ما على العالم كله فمثاًل عولمة اقتصادية تعني جعل هي : لعولمة اجرائًيااوتعرف 
 في جميع أنحاء العالم يتبع النظام نفسه وتطبيق األساليب ذاتها، ويطبق ذلك على العولمة الثقافية واإلعالمية والسياسية. اإلقتصاد

الثاني الثانوي )الثاني عشر( بكافة الفروع و لبة الصف األول الثانوي )الحادي عشر( : ويقصد بهم ططلبة المرحلة الثانوية
 .في األردنسنة  (17-18) والبالغ أعمارهم م(،2015/2016للعام الدراسي ) التعليمية

 محددات الدراسة:
 تتمثل محددات البحث في اآلتي:

 .اء الرمثامديرية التربية والتعليم في لو اقتصرت الدراسة على  :مكانية -

 .(م2015/2016للعام الدراسي ) تّم تطبيق الدراسة في الفصل الثاني :زمانية -

 .مديري ومعلمي المدارس الثانوية الحكوميةاقتصرت الدراسة على  :بشرية -

 .اقتصار إجابة أفراد العينة على الفقرات المحددة في أداة الدراسة :موضوعية -
 

 اإلطار النظري
 ي إلى ثالثة أقسام: المدرسة، القيم، العولمة.اإلطار النظر جرى تقسيم 

 المدرسة:
للسعادة واألمان،  اومكانً  للحياةمكان للتعليم والتلقين منعزلة عن المجتمع، بل صارت مدرسة  في الوقت الحاليلم تعد المدرسة 

جميع بين  والتفاعل البناء واإليجابي ،والمشاركة والتنشيط ،يشعر فيها المتعلم بالدفء واإلنتماء، وهي مدرسة المواطنة واإلبداع
 وكل فعاليات المجتمع. ومعلمين، وطالب، من تربويين فاعلين،مدخالت العملية التعليمية، 

يتعلم به  ،فهي نظام اجتماعي مصغر ؛نقلها إلى األطفالتمؤسسة اجتماعية تعكس الثقافة و " :هاتعّرف المدرسة: على أنّ و 
 (.36، ص2003 ،)عامر "واإلتجاهات وطرق بناء العالقات مع اآلخرين ،عادات اإلجتماعيةوال ،األطفال القواعد األخالقية

 ما العالم دول معظم في الدراسة مرحلة فتبدأ األسرة دور مع كبير حدإلى  دورها يتشابه حيث كبير في ترسيخ القيم دور وللمدرسة
 لدى السياسية الذات تنمية في جدًّا مهمة السنوات هذه وتعد ،الثامن عشر أو عشر السابع سن في وتنتهي والسادسة، الخامسة بين

 التي والتقاليد العادات لفهم قدراته وتنمية الفرد، شخصية بناء في للمجتمع وُتسهم اإلنتماء شعور تعميق على المدرسة تعمل كما األفراد.
 ،أّنها تؤدي دورها بصورة مقصودة وهادفة ،لتربية للمواطنةيميز دورها عن الوسائط األخرى في ا ومّما المجتمع، في فاعاًل  عضًوا تجعله

 .(2001)ابوسل والمعابرة ووشاح والرواحنة،   مبينة على أهداف تربوية محددة في ضوء منهاج تربوي مخطط
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متنوعة األنشطة ال األساس في تشكيل المواطنة لدى الطلبة حيث يستطيعون إّن يتلقوا رسائل المواطنة من خالل المدرسة وتعد
 (.Careau, 2003الحصص اليومية )و  والهادفة،
ويستطيع المعلم تعزيز القيم والحقوق  .وفهم القضايا المعاصرة ،إّن تحقق فهم مبادئ حقوق واحترام النظام للمدرسة ينبغي كما

وربط الطلبة  ،مراحلومنها بث المعلومات حول الواجبات الوطنية في جميع الدروس ولجميع ال ،والواجبات من خالل النشاطات
وتعزيز الدروس حول القيم الوطنية  ،بالنشاطات الوطنية، ونشاطات تمثل األدوار في جوانب مختلفة من المسؤوليات البيئية

 (.2013 ،)الحبيب وتنظيم برنامج لألعمال التطوعية وااإلجتماعية لخدمة الوطن والمواطن ،ةيوالقوم
 الموجودة والسياسة والعادات، والتقاليد المعتقدات عن تعبر المدرسة ثقافة( إّن Ward & Burke, 2004) وبورك وورد وذكر

 تتكون التي والتقاليد واألعراف والمعتقدات، القيم من تتكونتها ثقاف وأنّ  المدرسة، ثقافة عن مسؤواًل  المدير ويكون، المدرسة ضمن
 من الالرسمية المجموعة هذه وتساعد المشكالت، وحل تحدياتال لمواجهة بعًضا بعضهم مع األفراد يعمل عندما الزمن مرور مع
 .المدرسة في وتصرفاتهم وتفكيرهم، األفراد شعور تشكيل في والتوقعات، القيم

 والمعلم والطالب، واالدارة المنهاج) المدرسة مكونات تفاعل وتقييم تحليل خالل من إيجابيًّا المدرسية الثقافة تطوير ويمكن
 .(Wagner, 2004) .تحقيقها المراد األهداف لتناسب المكونات تعديل ثم( المادية والبيئة

 واإلسالمي، العربي عالمنا تواجه والمشكالت التي ،التحديات مواجهة الفاعلة في المؤسسات أهم المدرسة من ويرى الباحثان بأنّ 

وتعد  األمة، ومركز التفكير في حاضرها ومستقبلها المستقبل، وبرسالتها الخالدة تمثل عقل الجيل وجيل العولمة لهذا تحديات خاصة
ها صانعة األجيال، والحصن المنيع لتراثها الحضاري واإلنساني، فينظر إليها على أنّ  ودليل شخصيتها الثقافية ،معيار مجد األمة

، وبأبعادها التربوية والعلمية وعنوان يقظتها وحضارتها، ومحورها الجوهري الذي تدور حوله الحياة الثقافية بمعناها العام الشامل
 وااإلجتماعية.

 :القيم
تمثل القيم دوًرا أساسيًّا في حياة األفراد والمجتمعات إلى درجة أصبحت فيها القيم قضية التربية إذ إّن التربية في حد ذاتها 

فهي موجودة في  ،لتربية ومناهجهاعملية قيمية؛ فالقيم هي التي تحدد الفلسفات واألهداف والعمليات التعليمية، وتحكم مؤسسات ا
 (. 2001وبدونها تتحول التربية إلى فوضى )عقل،  ،وكل عملية تربوية ،مرحلةو كل خطوة 
ومازال هذا االهتمام يتعاظم يوًما  ،أهمية كبرى في دراسات الباحثين والعلماء على اختالف انتماءاتهم العلمية واأليدلوجية وللقيم
جة إلى الكشف عن طبيعتها ومالمحها ودورها، كمتغير له أهميته في كل مناحي الحياة االقتصادية كلما اشتدت الحا ،بعد يوم

ضمن  ،فالقيم ما هي إال االنعكاس لألسلوب الذي يفكر به األشخاص ينبغي تحليله في كل مجاالت الحياة ،واإلجتماعية والثقافية
فيما يتصل بما هو مرغوب فيه من أشكال  ،األفراد وأحكامهم واتجاهاتهم ها توجه سلوكنّ أثقافة معينة في فترة زمنية معينة، كما 

في ضوء ما يضعه المجتمع من قواعد ومعايير، وقد تتجاوز األهداف المباشرة للسلوك إلى تحديد الغايات المثلى في  ،السلوك
 .(Frazier, 2009)ةالحيا

ومثله العليا، وتساعده على مواجهة التغيرات التي قد يتعرض لها د أهدافه يوتحد هحفظ كيانبفي المجتمع  القيموتتعلق أهمية 
كما تعمل على تنظيم وتوحيد ثقافات المجتمع وتنقيته من  من خالل اختياراته وتفضيالته الصحيحة التي تحفظ استقراره وكيانه

(، ولها دور في بناء ثقافة كل 2012 ،)بيومي شرور األنانية المفرطة والنزعات المحتملة، وتجعل أعمال أفراد المجتمع ذات قيمة
شعارهوتوضح أهميته  ،فرد كسابهبالطمأنينة والراحة النفسية من خالل فهمه للعالم المحيط به،  وا  المواطنة الصالحة لإلرتقاء  وا 

 (.2011 تلعب دوًرا مهًما في تشكيل شخصيته )الجمل،حيث بالحياة اإلنسانية داخل المجتمعات 
على وقايتهم من  ألّنها تعملفلها أهمية بالنسبة للشباب  ؛همة فى حياة الفرد والمجتمعمالقيم تحتل مكانة  ويرى الباحثان بأنّ 

تهم فى مجاالت راياخوقدرتهم على التكيف مع الحياة ومشكالتها، كما تعمل كموجهات ل سهم فى بناء شخصيتهموتُ  اإلنحراف
نهاء صراعاتهمفتجعلهم أكثر قدرة على اتخاذ قر  ؛الحياة المختلفة  هم.اتوتنمية مجتمع ،ومواجهة أزماتهم وتحدياتهم ،اراتهم وا 

 العولمة:
ومعرفة ما تفرضه من تحديات ومخاطر، وما قد تجلبه من  ،نتباه والبحث واالستعداد لهالقد باتت العولمة قضية تستدعي اإل

اتها واالستفادة من إيجابياتها أمر يقع في جانب كبير منه منافع ومزايا في مرحلة مليئة باألحداث والمتغيرات، حيث إّن تالفي سلبي
وتالفي مخاطرها وسلبياتها  ،على عاتق التربية، لذا فإّن هناك العديد من المتطلبات التربوية الالزمة للتعامل معها ومواجهتها

 (.2007 )حامد،
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العربي، والهيمنة على اقتصاد العالم )ابو  السيطرة على رأس المال التي تعنيقتصادية اإل :أهداف كثيرة منها وللعولمة
ضعاف سلطة  (.1999الفتوح، والسياسية وهي فرض السيطرة السياسية الغربية على بعض األنظمة الحاكمة والشعوب التابعة لها، وا 

 (.2009 وقتل روح اإلنتماء في نفوس أبنائها )الجابري، ،وتقليل فاعليتها ،الدولة الوطنية أو إلغاء دورها
تقوم على انتشار المعلومات وسهولة حركتها وزيادة معدالت التشابه بين الجماعات والمجتمعات؛ ف للعولمة الثقافية األهداف اأمّ 

أي تقوم على إيجاد ثقافة عالمية، وعولمة اإلتصاالت عن طريق البث التلفزيوني من خالل األقمار الصناعية وشبكة اإلنترنت 
 (.2001 )الفاوي،
وهيمنة القيم المادية  ،ها تعمل على تعميق الفروق الطبقية داخل المجتمعات اإلنسانيةالسياسية والثقافية أنّ  لعولمةا مخاطر ومن

على القيم الروحية واإلنسانية، واندماج الثقافات المحلية المتنوعة في ثقافة عالمية واحدة محورها الثقافة الغربية، وفقدان قيمة 
والهيمنة  ،السعي الحثيث نحو التطبيع وكذلكلمصلحة الفردية على المصلحة العامة الوطنية، السيادة الوطنية، وتغليب ا

وتفريغ الهوية الثقافية من كل محتوى ومن  ،لفقد الشعور باإلنتماء للوطن واألمة والدولة ،واالستسالم لعملية االستتباع الحضاري
 (.2005 )الجابري، ةقيم

 من ة،مباشر  غير مباشرة أو بصورة اإلنسانية المجتمعات في لألفراد والمحلي الوطني اإلنتماء على رتؤث ويرى الباحثان بأّن العولمة

 التي اإلجتماعية بالنظم وعالقتها ،الثقافية والدينية بالهوية التمسك بأهمية ،للفرد العام والوعي ااإلجتماعي اإلدراك في تأثيرها خالل

 هنالك دون إّن تكون له الخارج يخضع من أو اتلقائيً  االتغير تدريجيً  هذا كان سواء المجتمعات في اإلجتماعي يفرزها التغير أنّ يمكن 

 .رفضه أو مقاومته على قدرة
 الدراسات السابقة:

 تتاول الدراسات السابقة الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة ومن هذه الدراسات:
صالحة لتجيب عن األسئلة التالية: هل يهتّم المعلمون بشرح وتوضيح دراسة حول المواطنة ال ,Sunchi) (2002أجرى سنشاي 

 ؟معنى المواطنة الصالحة في المدارس؟ وكيف يعرف المعلمون والطلبة المواطن الصالح؟ وشكل المواطنة الصالحة في المدارس
( معلًما من 20و) طالب( 704)هل لخدمه التعليم أثر في مفهوم الطلبة لخصائص المواطنة الصالحة؟ حيث أجرى مقابالت مع و 

مدارس كاليفورنيا، ومن أهم نتائج الدراسة: إّن المعلمين ليس لديهم منهجية تدريسية لتعليم المواطنة الصالحة بوضوح، ووجود 
 المواطنة الصالحة في المدارس بدرجة متوسطة.

لتأثير على الهوية وأزمة القيم لدى الشباب التعرف على دور القنوات الفضائية في اإلى  ( دراسة هدفت2004وأجرى الكحكي )
( شاب وشابة من الوطن العربي وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: يشاهد القنوات 200العربي، وتكونت عينة الدراسة من )

اب العربي إلى ، وارتفاع معدل تشتت الهوية العربية بين عينة الشب%35.5، وأحياًنا يشاهدون بنسبة %65األجنبية غالًبا بنسبة 
 من العينة من أزمة القيم. %60(، ومعاناة 49.5)

( بدراسة هدفت إلى معرفة دور المدرسة األساسية في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة في اليمن. 2005وقامت عيـوري )
 عليهم استبانة لجمع توزعّ حيث ( معلًما ومعلمة، 214( موجًها و)37( مديًرا و)36ت بين )( توزعّ 287وتكونت عينة الدراسة من )

ت الدراسة إلى الواجبات والمشاركة المجتمعية( وتوصلّ و الحقوق، و وهي: )اإلنتماء،  ،مجاالت لقيم المواطنةأربعة تضمنت  ،البيانات
ء دور وجا واإلنساني ،واإلسالمي ،والقومي ،: للمدرسة دور فعال في تنمية وتعزيز اإلنتماء بأنواعه الوطنياآلتيةاالستنتاجات 

في تنمية قيم المواطنة  هادور  أّما(، %80المدرسة في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة في مجال الحقوق بدرجة عالية )أكثر من 
في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة في مجال و (، %79إلى  %67بدرجة فوق المتوسط )بين  فجاء لدى الطلبة في مجال الواجبات

 (.%66قل من أرجة دون المتوسط )المشاركة المجتمعية، بد
 القرن في المدرسة ثقافة بين العالقة إلى تعرف (Knutson, Miranda@Washell, 2005)وواشيل  وميراندا كنتسون دراسة وهدفت

يًرا مد (70حيث تّم مقابلة أسلوب المقابالت الدراسة استخدمت وقد المدرسة لمدير االهتمامات ااإلجتماعية وبين والعشرين الحادي
كان  فكلما ؛المدرسية الثقافة تجديدو  ،ااإلجتماعية االهتماماتو  المدير بين وثيقة عالقة وجود المقابالت نتائج وأظهرت ،( معلًما219و)

 أساليب تطبيقو  الفريق بروح العمل ثقافة على اآلخرين أدى إلى نشر واالنفتاح ،العقلية والمرونة ،الجماعي بالحس يتميز المدير

 المهام، إنجاز في تساعد اإلنسانية التي والعالقات والثقة بالصداقة مفعم مناخ تاحةا  و  ،المدرسي األداء تحسين في سهمتُ  متنوعة وآليات

 .والعشرين الحادي القرن متطلبات نحو والتحول عمليات التنفيذ ودعم تعزيز ثم ومن
ات الثقافية للعولمة في السعودية، واعتمدت على ( دراسة بعنوان دور المدرسة في مواجهة التحدي2006وأجرى الحسني )
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وقد توصلت الدراسة إلى النتائج  معلًما. (290)واستخدم االستبانة كأداة للدراسة، حيث تكونت عينة الدراسة من  المنهج الوصفي،
عربي واإلسالمي، خاصة اآلتية: تعد المدرسة من أهم المؤسسات الفاعلة في مواجهة التحديات والمشكالت التي تواجه عالمنا ال

تحديات العمولة لهذا الجيل وجيل المستقبل، ويتوقف مستقبل العولمة الثقافية ونوعية الحياة على دور المدرسة فهي تقوم بنقل 
عادة فحصها إضافة إلى تحصين الطلبة ضد التيارات الهدامة بثقافة أصلية  وتنقية التراث الثقافي من الشوائب. ،التراث وا 

 المدرسة في القرن تواجه التي التحديات مواجهة في الثانوية مدير المدرسة دور هدفت إلى تعرف( بدراسة 2008) ورعاش وقام

تصوراتهم،  الخبرة في وسنوات العلمي، المؤهل وتعّرف أثر متغيرات المدارس والمشرفين، مديري نظر وجهة من والعشرين الحادي
 أشارت وقد البيانات، عليهم استبانة لجمع إربد، وزعت محافظة في مدرسة تربوًيا ومدير ( مشرًفا193على ) راسةالد عينة واشتملت

 كما كبيرة بدرجة كان والعشرين الحادي القرن المدرسة في تواجه التي التحديات مواجهة في الثانوية المدرسة ّن دور مديرأالنتائج إلى 

 الثانوية المدرسة مدير دور داللة إحصائية في ذات فروق ووجود التربويون، ونالمشرف يراها كما متوسطه وبدرجة مديرو المدارس، يراها

المؤهل  ُتعزى إلى متغير ،راسة الد عينة أفراد نظر وجهة من ،والعشرين الحادي القرن في المدرسة تواجه التي التحديات في مواجهة
 فأكثر. ( سنة11) الخبرة ذوي الخبرة لصالح سنوات ومتغير البكالوريوس، درجة حملة ولصالح ،العلمي
مدى إسهام معلم المرحلة الثانوية في مواجهة التحديات الثقافية للعولمة في السعودية،  :( دراسة بعنوان2009أجرى الشهري )و 
( 68من )فتكونت عينة الدراسة  . أّما( فقرة45وتكون من ) ،االستبيان كأداة للدراسةو  ،استخدم المنهج الوصفي المسحيحيث 

 ،ضيع معالمهاتّن العولمة تستهدف بالدرجة األولى تذويب الشخصية المسلمة و أوقد توصلت الدراسة إلى ( معلًما. 349رًفا و)مش
عد المعلم ركًنا في سلوك واتجاهات الناس، ويُ  كبيًراوأّن اإلعالم بكل وسائله يؤثر تأثيًرا  من خالل إشاعة وتعميم النموذج الغربي

 .واقتدارلية التربوية والتعليمة في مواجهة التحديات المستقبلية والتعامل معها بكل كفاءة فاعاًل من أركان العم
( دراسة هدفت الكشف عن دور المدرسة في تنمية قيم اإلنتماء والوالء للوطن لدى طلبة 2009أجرى شديفات وبدارنه وعثمان )

( مديًرا ومديرة 49مديرين والمعلمين، وقد بلغ عدد أفراد العينة )المرحلة الثانوية في مديرية تربية إربد األولى من وجهة نظر ال
ّن دور المدرسة في تنمية قيم اإلنتماء والوالء لدى الطلبة من وجهة نظر المديرين أ( معلم ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى 200و)

( في a=0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) من وجهة نظر المعلمين بدرجة متوسطة، ووجود فروق ذات داللةو هو بدرجة كبيرة 
 حول دور المدرسة في تنمية قيم اإلنتماء لدى الطلبة وفق متغير الجنس لصالح الذكور. ،استجابات المديرين

دور المدارس الثانوية في تعزيز خدمة  علىالتعرف إلى  دراسة هدفت (Raskoff & Sandeen, 2012)ندين اوف وسكوأجرى راس
: ما مدى انتشار ثقافة العمل التطوعي بين الطلبة في اآلتيةوحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة  ،جنوب كاليفورنياالمجتمع في 

ه المدارس الثانوية في جنوب كاليفورنيا؟ وكيف تقوم المدارس بتعزيز ودعم العمل التطوعي بين الطلبة؟ وقد توصلت الدراسة إلى أنّ 
ارس الثانوية تجاه تعزيز ثقافة المجتمع لدى الطلبة، وال تقوم بدورها بشكل جيد تجاه المجتمع من المد في واضًحا تقصيرالزال  ما

 خالل المشاركة في األنشطة المختلفة.
دارة مدرسة المرحلة األساسية العليا ألدوارهم 2013أجرت بدرخان )و  ( دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة ممارسة معلمي وا 

معلًما ومعلمة في المدارس األساسية بمحافظة  (673)مة من وجهة نظر المعلمين، وشملت العينة في مواجهة تحديات العول
ّن أظهرت النتائج أللكشف عن درجة ممارسة تلك األدوار، و  باستخدام االستبانة ،العاصمة واتبعت المنهجية الوصفية المسحية

دارة المدرسة ألدوارهم في مواجهة تحديا وجود أثر لمتغير المدرسة لصالح و ت العولمة كانت بدرجة مرتفعة، درجة ممارسة معلمي وا 
معلمي و دارة إفي تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة  ى،ماجستير فأعلاللمتغير المؤهل العلمي لصالح مؤهل و المدارس الخاصة، 

  المرحلة األساسية العليا ألدوارهم في مواجهة تحديات العولمة. مدرسة
 & Raskoffم المواطنة كدراسة )هرضه من الدراسات السابقة التي تناولت دور المدرسة قي ترسيخ وتعزيز فا تّم عن ممّ يتبيّ و 

Sandeen, 2012 ،2002، و2005 ، وعيوري،2006 ، والحسني،2009، والشهري، 2009، ودراسة شديفات وبدارنه وعثمان Sunchi,.)  
 (.2006 ، والحسني،2009سة )الشهري، اتبعت بعض الدراسات المنهج الوصفي التحليلي مثل درا

 براز دور المدرسة في تعزيز المواطنة لدى الطلبة.إأوصت غالبية الدراسات بالتركيز على 
وتمّيزت هذه دور المدرسة في ترسيخ المواطنة بصورها المختلفة،  بحثت فيها أنّ بتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 

في ظل وهو دور المدرسة في ترسيخ القيم الوطنية والقومية  ،في غاية األهمية اموضوعً  تها تناولبأنّ  قةالدراسة عن الدراسات الساب
 .كوننا بأمس الحاجة لتناوله، مّما يعطيه القيمة واألهمية لدى الطلبةالعولمة 
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 الطريقة واإلجراءات
لجمع البيانات والمعلومات  ،طبيعة هذه الدراسة النسجامه مع التحليلياستخدم الباحثان المنهج الوصفي  منهجية الدراسة:

 .تهاعن أسئل واإلجابةالمطلوبة 
ون من جميع مديري ومعلمي المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في لواء الرمثا، وقد بلغ تكّ  مجتمع الدراسة:

 ( مدرسة للذكور واإلناث.21موزعين على ) انوية فقطيدرسون المرحلة الث ( معلًما ومعلمة213( مديًرا ومديرة، و)21عددهم )
( مديرة، وتكونت عينة المعلمين من 11( مدراء و)10ونت من جميع مديري المدارس الثانوية والبالغ عددهم )تك  عينة الدراسة: 

( معلمات من كل 5)( معلمين و5أخذ )و تّم اختيار العينة بالطريقة العشوائية و من مجتمع الدراسة  اتومعلم ين( معلم105)
 مدرسة.

هداف الدراسة قام الباحثان بتطوير أداة الدراسة وذلك بالرجوع إلى األدب النظري وبعض الدراسات ألتحقيق أداة الدراسة: 
 ( فقرة بصورتها األولية.40ونت األداة من )المتعلقة بموضوع الدراسة، وتك  

عضاء هيئة التدريس في أضها على مجموعة من المحكمين من د من صدق األداة عن طريق عر : جرى التأك  األداة صدق
أصبحت و عليه وتّم تعديلها  و، حيث تّم األخذ بما أجمعالفقراتعض لبحذف ال وأدمج، ال وألتعديل لآراءهم وا جامعة اليرموك، وقدم

 الثالثياستخدم الباحثان المقياس ، و مشتملة على الفقرات الوطنية القومية ذات العالقة ( فقرة بصورتها النهائية30مكونة من )
 .()كبيرة، متوسطة، قليلة

( 20و) ،( مدراء5د من ثبات األداة قام الباحثان بحساب معامل الثبات لها بتطبيقها على عينة مكونة من )للتأك   ثبات األداة:
عادة ا عن طريق اإلختبارمن مديرية التربية والتعليم في لواء الرمثا، معلًما ومعلمة  سبوعين بين أبفارق  (Test-Retest)ختبارإلوا 

تّم و  وأدائها في التطبيق الثاني ،بهدف استخراج معامل ارتباط بيرسون بين أداء العينة في التطبيق األول ،التطبيق األول والثاني
 (.1) تساق الداخلي للألداة كما هو مبين في الجدولالفا( لإل –احتساب معامل )كرونباخ 

 
 (1جدول )ال

 معامل االرتباط لألداة ككل قيم

 المعلمون المدراء

0.94 0.92 

 الفا –معامل كرونباخ 
 المعلمون المدراء

0.93 0.91 

 
 متغيرات الدراسة:

 :اآلتيةاشتملت الدراسة على المتغيرات 
 : المسمى الوظيفي )مدير، معلم(.المتغير المستقل

 ظل العولمة لطلبة المرحلة الثانوية.القيم الوطنية والقومية في ترسيخ : المتغير التابع

 إجراءات الدراسة:
ترسيخ القيم الوطنية والقومية في ظل العولمة لدى طلبة المرحلة في تحديد مشكلة الدراسة والمتمثلة في دور المدرسة  -

 الثانوية.

 . ة للمعلمين والمعلماتبالطريقة العشوائية البسيط تحديد عينة الدراسة في مديرية التربية والتعليم في لواء الرمثا -

طار النظري والدراسات تّم بناؤها اعتماًدا على اإل حيثوتّم التأكد من صدقها وثباتها،  ،ببناء أداة الدراسة ينقام الباحث -
 السابقة ذات الصلة.

 .فيهاعلى أفراد عينة الدراسة وتوضيح المطلوب  ين،توزيع االستبانات مباشرة من قبل الباحث -

 .واستالمها باليد عطائهم الوقت الكافي لإلجابة عليهاإبعد  جمع االستبانات -

 حصائية المناسبة لموضوع الدراسة.تّم إجراء المعالجة اإل -
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 :حصائي اآلتي لتفسير استجابات أفراد عينة الدراسةطريقة تصحيح األداة: اعتمد الباحثان المعيار اإل

 قليلة. بدرجة 2.33 من أقل - 1.00-
 متوسطة. درجةب 3.66 أقل - 2.33 

 كبيرة. بدرجة - 3.66- 5.00
 المعالجة اإلحصائية:

 جابات أفراد عينة الدراسة.لإلجابة عن السؤال األول: تّم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إل

 .(t)ر لإلجابة عن السؤال الثاني: تّم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل اختبا
 عرض النتائج ومناقشتها:

 وفًقا ألسئلة الدراسة. ،ليهاإفيما يلي عرًضا للنتائج التي تّم التوصل 

ما دور المدرسة في ترسيخ القيم الوطنية والقومية في ظل  :لإلجابة عن سؤال الدراسة األو لنتائج السؤال األول ومناقشته: 
واالنحرافات المعيارية  ،فقد تّم حساب المتوسطات الحسابيةظر المدراء والمعلمين؟ العولمة لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة ن

 .المعلمين وفق تقديرات لفقرات االستبانة ذلكيوضح  (3)والجدول  وفق تقديرات المدراء لفقرات االستبانة ذلكيوضح ، (2) والجدول
 

 (2جدول )ال
 مدرسةدور النحرافات المعيارية لالمتوسطات الحسابية واإل

 وفق تقديرات المدراء في ترسيخ القيم الوطنية والقومية في ظل العولمة لدى طلبة المرحلة الثانوية
 الدرجة ع -س الفقرات الرقم الرتبة

 كبيرة 0.90 4.80 تفعيل اإلذاعة المدرسية لتنمية حب القائد وخدمة الوطن. 3 1
 كبيرة 0.94 4.70 ة.ستهالك في المياه باعتبارها ثروة وطنيترشيد اإل 20 2

 كبيرة 0.94 4.60 ردني.احترام النشيد الوطني والعلم األ 4 3

 كبيرة 0.84 4.60 االعتزاز بمبادئ الثورة العربية الكبرى. 13 3

 كبيرة 0.92 4.50 االحتفال باألعياد الوطنية والقومية. 2 5

 كبيرة 0.88 4.25 االعتزاز بالمقدسات اإلسالمية األردنية والعربية. 24 6

 كبيرة 0.90 4.20 االلتزام بالقوانين واألنظمة. 5 7

 كبيرة 0.88 4.07 احترام الممتلكات العامة والخاصة. 12 8

 كبيرة 0.88 4.00 االعتزاز بالهوية األردنية. 10 9

 كبيرة 0.96 4.10 الشعور بالنازح العربي. 22 9

 بيرةك 0.87 3.90 تشجيع البعد عن العنف والتعصب. 27 11

 كبيرة 0.85 3.85 االعتزاز بالوطن ورموزه. 1 12

13 28 
توفير بيئة تربوية مشوقة وثرية وسليمة وآمنة لضمان حقيقي في مواجهة 

 كبيرة 0.84 3.80 العولمة.

 متوسطة 0.83 3.25 االعتزاز بالقيم اإليجابية. 16 14
 متوسطة 0.84 3.25 م السلبية.يمحاربة الق 17 14

 متوسطة 0.90 3.20 .ل على زيادة الوعي بالمشكالت والقضايا المحلية والعربية والعالميةالعم 30 16

 متوسطة 0.86 3.10 االعتزاز بالقومية العربية. 11 17

 متوسطة 0.88 3.10 االعتزاز بالتكامل اإلقتصادي وااإلجتماعي العربي. 21 17

 توسطةم 0.85 3.08 االعتزاز بالتراث األردني والعربي. 9 19

 متوسطة 0.90 3.00 تدريب الطلبة على الحد من التلوث ومكافحته. 29 20

 متوسطة 0.90 2.44 المحافظة على النسيج ااإلجتماعي. 18 21

 متوسطة 0.85 2.55 االعتزاز باللغة العربية والدين اإلسالمي. 8 22

 متوسطة 0.84 2.55 الشعور بالقضايا العربية واإلسالمية. 23 22

 قليلة 0.85 2.10 تعريف الطلبة بتاريخ وجغرافية األردن. 15 24
 قليلة 0.85 2.00 تقدير شهداء األردن والعرب والمسلمين. 6 25
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 قليلة 0.82 2.00 توجيه الطلبة إلى كيفية التعامل مع التقنية الحديثة وطرق استخدامها. 25 25

 قليلة 0.90 1.85 المشاركة باألنشطة التطوعية لخدمة الوطن. 7 27
 قليلة 0.80 1.70 بالدستور األردنيتعريف الطلبة  14 28
 قليلة 0.84 1.97 تعريف الطلبة بمضار الغزو الفكري الذي ال يتالءم مع ثقافتنا. 19 29

 قليلة 0.86 1.56 تحقيق االنفتاح على الثقافات االخرى. 26 30

 متوسطة 0.86 3.10  الدرجة الكلية
 

 (3جدول )ال
 دور المدرسة في ترسيخ نحرافات المعيارية لطات الحسابية واإلالمتوس

 وفق تقديرات المعلمين القيم الوطنية والقومية في ظل العولمة لدى طلبة المرحلة الثانوية
 الدرجة ع -س الفقرات الرقم الرتبة

 كبيرة 0.94 4.65 تفعيل اإلذاعة المدرسية لتنمية حب القائد وخدمة الوطن. 3 1
 كبيرة 0.92 4.65 ردنيترام النشيد الوطني والعلم األاح 4 1

 كبيرة 0.90 4.50 االعتزاز بمبادئ الثورة العربية الكبرى. 13 3

 كبيرة 0.90 4.45 ترشيد االستهالك في المياه باعتبارها ثروة وطنية. 20 4

 كبيرة 0.90 4.44 االحتفال باألعياد الوطنية والقومية. 2 5

 كبيرة 0.90 4.12 هوية األردنيةاالعتزاز بال 10 6

 كبيرة 0.90 4.12 احترام الممتلكات العامة والخاصة. 12 6

 كبيرة 0.92 4.12 االعتزاز بالمقدسات اإلسالمية األردنية والعربية. 24 6

 كبيرة 0.93 4.10 الشعور بالنازح العربي. 22 9

 كبيرة 0.90 3.90 االعتزاز بالوطن ورموزه. 1 10

 كبيرة 0.83 3.85 تزام بالقوانين واألنظمةاالل 5 11

 كبيرة 0.93 3.70 . تشجيع البعد عن العنف والتعصب. 27 12

توفير بيئة تربوية مشوقة وثرية وسليمة وآمنة لضمان حقيقي في مواجهة  28 13
 متوسطة 0.90 3.60 العولمة

 متوسطة 0.80 3.25 م السلبية.يمحاربة الق . 17 14

 متوسطة 0.88 3.12 بالقيم اإليجابيةاالعتزاز  16 15

 متوسطة 0.84 3.10 االعتزاز بالتكامل اإلقتصادي وااإلجتماعي العربي. 21 16

 متوسطة 0.88 3.00 االعتزاز بالتراث األردني والعربي. 9 17

 متوسطة 0.85 3.00 االعتزاز بالقومية العربية. 11 17

 متوسطة 0.84 3.00 مكافحته.. تدريب الطلبة على الحد من التلوث و  29 17

 متوسطة 0.84 3.00 .العمل على زيادة الوعي بالمشكالت والقضايا المحلية والعربية والعالمية . 30 17

 متوسطة 0.84 2.65 االعتزاز باللغة العربية والدين اإلسالمي. 8 21

 متوسطة 0.84 2.50 المحافظة على النسيج ااإلجتماعي 18 22

 متوسطة 0.90 2.40 لقضايا العربية واإلسالمية.الشعور با 23 23

 قليلة 0.84 2.10 المشاركة باألنشطة التطوعية لخدمة الوطن. 7 24

 قليلة 0.80 2.00 توجيه الطلبة إلى كيفية التعامل مع التقنية الحديثة وطرق استخدامها. 25 25

 قليلة 0.87 1.95 تعريف الطلبة بالدستور األردني 14 26

 قليلة 0.87 1.95 تعريف الطلبة بتاريخ وجغرافية األردن. . 15 26

 قليلة 0.80 1.85 تقدير شهداء األردن والعرب والمسلمين. 6 28

 قليلة 0.84 1.40 تحقيق االنفتاح على الثقافات االخرى. 26 30

 متوسطة 0.88 3.18  الدرجة الكلية
*الوسط الحسابي 

  0.87 3.11  الموزون
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 عددهم  x عددهم+ المتوسط الحسابي للمدراء xالمتوسط الحسابي للمعلمين =الموزون *الوسط الحسابي
 العدد الكلي للمدراء والمعلمين                                              

 
اري ( وانحراف معي3.11مقداره ) موزون حصلت على متوسط حسابي قد ّن أداة الدراسة ككلأ (3)و (2)ين يتبين من الجدول

( وجاءت تقديرات المعلمين 0.86( وانحراف معياري مقداره )3.10(، حيث جاءت تقديرات المدراء بمتوسط حسابي مقداره )0.87)
ّن دور المدرسة جاء بدرجة متوسطة من وجهة نظر كل أ(، حيث يالحظ 0.86( وانحراف معياري )3.18بمتوسط حسابي مقداره )
 على تركز بدورها والمدرسة بالقومية، تتعلق فقرات على الدراسةأداة  ذه النتيجة إلى شمولهُتعزى  وقدمن المدراء والمعلمين 

 وتفعيل الوطنية، باألعياد واالحتفال العلم، وتحية الوطني، النشيد احترام على تركيزها خالل من القومية، من أكثر الوطنية النواحي
رصها على تعزيز الوحدة بين جميع الطلبة باعتبار أّن هذه القيم من الوطن، وح وخدمة القائد حب لترسيخ المدرسية اإلذاعة

التي جاء فيها ( 2009) وعثمان وبدارنه أساسيات بناء المجتمع الصالح، وجاءت هذه النتيجة متشابهة مع نتيجة دراسة شديفات
دراسة  نتيجة مع المعلمين، ومتشابهة رنظ وجهة من متوسطة بدرجة الطلبة لدى والوالء اإلنتماء قيم تنمية في المدرسة أّن دور
دون  بدرجة المجتمعية، المشاركة مجال في الطلبة لدى المواطنة قيم تنمية في المدرسة دورّن أ التي جاء فيها( 2005) عيـوري

 متوسطة. ةبدرج توجد بالمدراس الصالحة المواطنةّن أ فيها جاء التي (Sunchi, 2002)دراسة  نتيجة تشابهت أيضًا مع المتوسط،
جاء دور المدرسة ضعيًفا في االنفتاح على الثقافات األخرى والتعرف بمضار الغزو الفكري الذي ال يتالءم مع ثقافتنا، إذ و 

وقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم، مما  ،ما يتصل بثقافة أبنائنا وسلوكاتهم هاالمخاطر والتهديدات، وأشد خالل ل تحدًيا مصيريًّا منشك  تُ 
ترسيخ القيم الوطنية  المنهاج( فيو المعلم، و )المدير،  دورعزى ذلك إلى عدم تفاعل بية األبناء تربية سليمة، وقد يُ يستلزم تر 
ويمكن تفسير هذا القصور في دور المدرسة إلى اعتقاد المدراء والمعلمين بأّن دورهم الرئيس هو القيام بعملية التعلم  .والقومية

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كيز على اتقان المادة دون إيالء هذا الجانب األهمية الكبرى. والتعليم، وقطع المنهاج، والتر 
Raskoff, Sally and Sundeen, Riehand.(2012).  ّن المدرسة ال تقوم بدورها بشكل جيد في تعزيز ثقافة المجتمع أالتي جاء فيها

ت إذ دلّ  ،( من وجهة نظر المعلمين2009راسة شديفات، وبدارنة، وعثمان )لدى الطلبة، وجاءت هذه النتيجة متشابهة مع نتيجة د
تقديراتهم إلى ضعف دور المدرسة في تنمية قيم اإلنتماء والوالء لدى الطلبة، بينما جاءت مختلفة من وجهة نظر المدراء لنفس 

على دور المعلم، إذ تعمل على تذويب الشخصية  اللعولمة تأثيرً بي نت أّن ( التي 2009مع نتيجة دراسة الشهري )وتوافقت الدراسة، 
ّن المواطنة أالتي جاء فيها  (Sunchi, 2002) دراسة ووافقتهامعالمها من خالل إشاعة وتعميم النموذج الغربي،  وتضيعالمسلمة 

 الصالحة بالمدراس توجد بدرجة متوسطة. 
دوار للمدرسة من وجهة نظر المدراء والمعلمين ّن أهم األأ (3) (2) ينحظ من الجدولفلو  ،ا بخصوص فقرات أداة الدراسةأمّ 
تقديرات  كانتحيث وخدمة الوطن بالمرتبة األولى  ،( وهي تفعيل اإلذاعة المدرسية لتنمية حب القائد3الفقرة ذات الرقم ) في جاءت

عزى ذلك إلى وبدرجة كبيرة، ويُ  (3.65تقديرات المعلمين بمتوسط حسابي )و  ( وبدرجة كبيرة،4.80) المدراء بمتوسط حسابي مقداره
حيث يتّم تركيزهم على  ،من قبل المدير والمعلم والطالب ،في مدارس وزارة التربية والتعليم يًّاهذا الدور يتّم ممارسته يوم ممارسة

ألعمال والنشاطات والواجبات ويعد ذلك واجًبا وطنًيا، وجزًءا رئيًسا من ا تفعيل االذاعة المدرسية لتنمية الوالء واإلنتماء لدى الطلبة،
( من 20وجاء في المرتبة الثانية الفقرة ذات الرقم ) الوطنية، وال يجوز التهاون أو التنازل عنه، ويعاقب كل من يتهاون في أدائه.

الفقرة و . ة( وبدرجة كبير 4.70) بمتوسط حسابي مقداره ستهالك في المياه باعتبارها ثروة وطنيةوهي ترشيد اإل ،وجهة نظر المدراء
عزى ذلك إلى تركيز يُ و ( وبدرجة كبيرة، 4.45) بمتوسط حسابي مقداره المعلميننظر في المرتبة الرابعة من وجهة  (20)ذات الرقم 

ب توفيرها مبالغ ويتطل   ،إذ تواجه المدارس مشاكل في توفير المياه بشكل مستمر ،المدرسية والمعلمين على هذا الجانب داراتاإل
بمتوسط  ،بالمرتبة الثالثة من وجهة نظر المدراء فجاءت ( وهي احترام النشيد الوطني والعلم األردني4الفقرة ) أّما. مالية عالية

 بمتوسط حسابي مقداره ،في المرتبة األولى من وجهة نظر المعلمين (4)( وبدرجة كبيرة، وجاءت الفقرة 4.60حسابي مقداره )
من الممارسات  دذ تعإ ،هذه الفقرة من قبل المدير والمعلم والطالببيجة لالهتمام الكبير عزى هذه النت( وبدرجة كبيرة، وتُ 4.65)

، وفق الثالثين( وهي تحقيق االنفتاح على الثقافات األخرى بالمرتبة 26بينما جاءت الفقرة ) ،اليومية من خالل الطابور الصباحي
( وتقديرات المعلمين بمتوسط حسابي مقداره 1.56وسط حسابي مقداره )إذ جاءت بتقديرات المدراء بمت ،تقديرات المدراء والمعلمين

وقطع المنهاج أكثر من االنفتاح على  ،عزى ذلك إلى انشغال أطراف العملية التعليمية التعليمة بالعملية التعليميةيُ و (، 1.40)
بمضار الغزو الفكري الذي ال يتالءم مع  ( وهي تعريف الطلبة19( الفقرة ذات الرقم )29في المرتبة ) تالثقافات األخرى. وجاء
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(، ويعزو الباحثين 1.48( وتقديرات المعلمين بمتوسط حسابي )1.57بمتوسط حسابي مقداره ) ،ثقافتنا، إذ جاءت بتقديرات المدراء
اختصاصه،  عطاء الحصص اليومية كل وفقا  الطابور الصباحي، و و ذلك إلى انشغال المدراء والمعلمين بالروتين اليومي للمدرسة 

 بها. وتبصير الطلبة ،ركز على مضار العولمة الثقافية والفكريةدون الت
هل يختلف دور المدرسة في ترسيخ القيم الوطنية والقومية في ظل العولمة لدى طلبة المرحلة نتائج السؤال الثاني ومناقشته: 
نحرافات واإل ،تّم استخراج المتوسطات الحسابية ،للإلجابة عن هذا السؤا )مدير، معلم(؟ الثانوية باختالف المسمى الوظيفي

جراء اختبار ،المعيارية إلجابات عينة الدراسة  .(4كما هو في الجدول ) (t)وا 
 

 (4جدول )ال
 لمتغير المسمى الوظيفي امن وجهة نظر المدراء والمعلمين وفقً  (t)نتائج اختبار

 اإلحصائية الدللة درجة الحرية قيمة ت ع -س العدد المسمى الوظيفي

    0.86 3.10 21 مدراءال

 0.512 124 0.546 0.88 3.18 105 معلمونال

 
بين المتوسطين ( a=0.05)ه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنّ (t) أظهرت نتائج تحليل اختبار 

 (0.546) (t)قيمة  إذ بلغت ،ى طلبة المرحلة الثانويةفي ظل العولمة لد ،المدرسة في ترسيخ القيم الوطنية والقومية الحسابيين لدور
ّن المدراء والمعلمين يعملون ضمن أعزى ذلك إلى وقد يُ  ( ُتعزى لصالح المسمى الوظيفي.0.512قيمة الداللة اإلحصائية ) وبلغت

ية واقتصادية تحت ظروف سياس، مؤسسة تخضع لمبادئ وأسس وقوانين تربوية واحدة، ويعيشون في بيئة اجتماعية واحدة
 .المسمى الوظيفي طبيعة عن النظر بغض ،وجوانبها مجاالتها بجميع ،العمل بيئة وتطوير هم على تحسيناهتماممتشابهة، وينص ب 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية أشارت إلى ( التي 2009جاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة شديفات، وبدارنة، وعثمان )ف
بينما جاءت النتيجة وفق تقديرات المدراء بوجود فروق ُتعزى  ،وفق جنسهم ،( في استجابات المعلمينa=0.05) عند مستوى الداللة

 لصالح الذكور.
 التوصيات:

 :اآلتيب يوصي الباحثانلنتائج الدراسة  ااستنادً 
تحقيق االنفتاح على  فيتفعيل دورها و  ،إعادة النظر بدور المدرسة في ترسيخ القيم الوطنية والقومية في ظل العولمة -

وتعريف الطلبة بالدستور األردني، والمشاركة باألنشطة  الثقافات األخرى، والتعرف بمضار الغزو الفكري الذي ال يتالءم مع ثقافتنا
 التطوعية لخدمة الوطن، وتوجيه الطلبة إلى كيفية التعامل مع التقنية الحديثة وطرق استخدامها.

 للتأك د من تشابه األدوار ألّنها كشفت عن عدم وجود فرق ُيعزى للمسمى الوظيفي. لدراسةلهذه ا إجراء دراسات مشابهة
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School's Role in Consolidating Nationalism and National 

Values in Light of Globalization among Secondary School Students 

 

Qamra M. Al-Qadey, Ibrahim Al-Qaoud * 

 

ABSTRACT 

This study aimed to reveal the school's role in consolidating nationalism and national values in light of 

globalization among secondary school students. The study tool was applied on (21) male and female 

principals and (105) male and female teachers. To achieve the objectives of the study, the researchers 

prepared a questionnaire which consisted of (30) items. Based on the Pearson correlation coefficient, 

the stability for principals and teachers was (0.94) and (0.92), respectively. based on Cronbach’s alpha 

it was (0.93) and (0.91), respectively. The results of the study showed that the school's role in 

consolidating nationalism and national values among students in light of globalization scored a mean 

of (3.11), moderate degree.  The principals and teachers unanimously agreed that the school role fields 

are at least  as follows: Achievement of openness to other cultures, informing the students about the 

harms of ideological invasion, clarifying Jordanian Constitution to the students and participating in 

voluntary activities to serve the homeland. There were no statistically significant differences (α = 0.05) 

between principals’ and teachers’ estimates of the school's role in consolidating nationalism and 

national values in light of globalization among secondary school students due to position (principal; 

teacher). The researchers recommended to activate the school's role in consolidating nationalism and 

national values in light of globalization. 

Keywords: The Nationalism, National values, Globalization, School's Role, Secondary stage. 
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