
ملتقى التربية على المواطنة
االفتراضي

٢٣ - ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠م

دائرة المواطنة

عن الملتقى :
يُعد االهتمام بالتربية على المواطنة توجهًا وطنيًا وعالميًا، وقد سعت سلطنة ُعمان إلى تعزيز 

قيم  بتنمية  تعنى  والتي  التربوية،  النظم  خالل  من  سيما  ال  المجتمع  أفراد  لدى  المواطنة  قيم 

المواطن  �يجاد  الطلبة؛  لدى  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المختلفة  وأبعادها  المواطنة 

المسؤول والمعتز بقيمه الوطنية وثوابته الدينية.  

وقد أولت وزارة التربية والتعليم موضوع التربية على المواطنة عناية فائقة؛ فضمنت المواطنة 

في مبادئ وأهداف فلسفة التعليم، والمناهج الدراسية، وأنشئت دائرة المواطنة في عام ٢٠١٢ 

، لتختص بإعداد الدراسات وا¯بحاث والفعاليات والبرامج المختلفة في التربية على المواطنة، عليه 

على  "التربية  االفتراضي  الملتقى  إقامة  فكرة  المواطنة  دراسات  قسم  في  ممثلة  الدائرة  ارتأت 

المواطنة"؛ ليلقي الضوء على أهم الدراسات وا¯بحاث  والتجارب والخبرات في هذا الجانب، ساعية 

من خالله إلى تأطير العمل التربوي في مجال التربية على المواطنة واستشراف الرؤى المستقبلية 

في أبحاث ودراسات التربية على المواطنة.

مبررات إقامة الملتقى: 
١-   مواكبة المستجدات العالمية في تعزيز قيم المواطنة والقضايا المرتبطة بها.

٢- استجابة لرؤية عمان٢٠٤٠ في تحقيق أولوية المواطنة والهوية والتراث.
٣- تحقيق مبادئ وأهداف فلسفة التعليم في السلطنة والتي تدعو إلى تنمية قيم المواطنة  

       في نفوس الناشئة.
٤- تلبية لتوصيات العديد من المؤتمرات والندوات، بإقامة ملتقيات في التربية على المواطنة.

أهداف الملتقى:
١-   تبادل الخبرات والتجارب المحلية بين الباحثين والمهتمين بالتربية على المواطنة.
٢- اتاحة الفرصة للحوار والتواصل بين المهتمين والمختصين بالتربية على المواطنة.

٣- االرتقاء بالدراسات وا¯بحاث والبرامج التي تعمل عليها دائرة المواطنة بناء على نتائج 
       وتوصيات هذا الملتقى.

٤- بناء قاعدة بيانات بدراسات وأبحاث التربية على المواطنة.
٥- إعداد إصدارات سنوية في التربية على المواطنة على مستوى وزارة التربية والتعليم.

٦- نشر ثقافة التربية على المواطنة لدى أفراد المجتمع التربوي.

مسؤولية التنفيذ :
 وزارة التربية والتعليم- دائرة المواطنة 

الفئة المستهدفة :
 العاملون بديوان عام الوزارة، والمشرفون والمعلمون بالمديريات التعليمية، والقائمون 

قابوس  السلطان  بجامعة  والطلبة  التعليمية،  بالمديريات  المواطنة  دائرة  أعمال  بمتابعة 

وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

محاور الملتقى:
المحور ا¯ول : التربية على المواطنة: أهداف وأبعاد وتطلعات.

المحور الثاني : تجارب ومبادرات في التربية على المواطنة.



المغفور له
السلطان قابوس بن سعيد - طيب اÈ ثراه -

حضرة صاحب الجاللة
السلطان هيثم بن طارق المعظم

عن الملتقى :
يُعد االهتمام بالتربية على المواطنة توجهًا وطنيًا وعالميًا، وقد سعت سلطنة ُعمان إلى تعزيز 

قيم  بتنمية  تعنى  والتي  التربوية،  النظم  خالل  من  سيما  ال  المجتمع  أفراد  لدى  المواطنة  قيم 

المواطن  �يجاد  الطلبة؛  لدى  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المختلفة  وأبعادها  المواطنة 

المسؤول والمعتز بقيمه الوطنية وثوابته الدينية.  

وقد أولت وزارة التربية والتعليم موضوع التربية على المواطنة عناية فائقة؛ فضمنت المواطنة 

في مبادئ وأهداف فلسفة التعليم، والمناهج الدراسية، وأنشئت دائرة المواطنة في عام ٢٠١٢ 

، لتختص بإعداد الدراسات وا¯بحاث والفعاليات والبرامج المختلفة في التربية على المواطنة، عليه 

على  "التربية  االفتراضي  الملتقى  إقامة  فكرة  المواطنة  دراسات  قسم  في  ممثلة  الدائرة  ارتأت 

المواطنة"؛ ليلقي الضوء على أهم الدراسات وا¯بحاث  والتجارب والخبرات في هذا الجانب، ساعية 

من خالله إلى تأطير العمل التربوي في مجال التربية على المواطنة واستشراف الرؤى المستقبلية 

في أبحاث ودراسات التربية على المواطنة.

مبررات إقامة الملتقى: 
١-   مواكبة المستجدات العالمية في تعزيز قيم المواطنة والقضايا المرتبطة بها.

٢- استجابة لرؤية عمان٢٠٤٠ في تحقيق أولوية المواطنة والهوية والتراث.
٣- تحقيق مبادئ وأهداف فلسفة التعليم في السلطنة والتي تدعو إلى تنمية قيم المواطنة  

       في نفوس الناشئة.
٤- تلبية لتوصيات العديد من المؤتمرات والندوات، بإقامة ملتقيات في التربية على المواطنة.

أهداف الملتقى:
١-   تبادل الخبرات والتجارب المحلية بين الباحثين والمهتمين بالتربية على المواطنة.
٢- اتاحة الفرصة للحوار والتواصل بين المهتمين والمختصين بالتربية على المواطنة.

٣- االرتقاء بالدراسات وا¯بحاث والبرامج التي تعمل عليها دائرة المواطنة بناء على نتائج 
       وتوصيات هذا الملتقى.

٤- بناء قاعدة بيانات بدراسات وأبحاث التربية على المواطنة.
٥- إعداد إصدارات سنوية في التربية على المواطنة على مستوى وزارة التربية والتعليم.

٦- نشر ثقافة التربية على المواطنة لدى أفراد المجتمع التربوي.

مسؤولية التنفيذ :
 وزارة التربية والتعليم- دائرة المواطنة 

الفئة المستهدفة :
 العاملون بديوان عام الوزارة، والمشرفون والمعلمون بالمديريات التعليمية، والقائمون 

قابوس  السلطان  بجامعة  والطلبة  التعليمية،  بالمديريات  المواطنة  دائرة  أعمال  بمتابعة 

وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

محاور الملتقى:
المحور ا¯ول : التربية على المواطنة: أهداف وأبعاد وتطلعات.

المحور الثاني : تجارب ومبادرات في التربية على المواطنة.



ا�شراف العام

            نظيرة بنت أحمد الحارثية                   مديرة دائرة المواطنة

فريق العمل:

            بدرية بنت حمد المشرفية                رئيسة قسم دراسات المواطنة
            علي بن سليمان الشعيلي             أخصائي مواطنة
            صابحة بنت سليمان الهيملية         أخصائية مواطنة

عن الملتقى :
يُعد االهتمام بالتربية على المواطنة توجهًا وطنيًا وعالميًا، وقد سعت سلطنة ُعمان إلى تعزيز 

قيم  بتنمية  تعنى  والتي  التربوية،  النظم  خالل  من  سيما  ال  المجتمع  أفراد  لدى  المواطنة  قيم 

المواطن  �يجاد  الطلبة؛  لدى  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المختلفة  وأبعادها  المواطنة 

المسؤول والمعتز بقيمه الوطنية وثوابته الدينية.  

وقد أولت وزارة التربية والتعليم موضوع التربية على المواطنة عناية فائقة؛ فضمنت المواطنة 

في مبادئ وأهداف فلسفة التعليم، والمناهج الدراسية، وأنشئت دائرة المواطنة في عام ٢٠١٢ 

، لتختص بإعداد الدراسات وا¯بحاث والفعاليات والبرامج المختلفة في التربية على المواطنة، عليه 

على  "التربية  االفتراضي  الملتقى  إقامة  فكرة  المواطنة  دراسات  قسم  في  ممثلة  الدائرة  ارتأت 

المواطنة"؛ ليلقي الضوء على أهم الدراسات وا¯بحاث  والتجارب والخبرات في هذا الجانب، ساعية 

من خالله إلى تأطير العمل التربوي في مجال التربية على المواطنة واستشراف الرؤى المستقبلية 

في أبحاث ودراسات التربية على المواطنة.

مبررات إقامة الملتقى: 
١-   مواكبة المستجدات العالمية في تعزيز قيم المواطنة والقضايا المرتبطة بها.

٢- استجابة لرؤية عمان٢٠٤٠ في تحقيق أولوية المواطنة والهوية والتراث.
٣- تحقيق مبادئ وأهداف فلسفة التعليم في السلطنة والتي تدعو إلى تنمية قيم المواطنة  

       في نفوس الناشئة.
٤- تلبية لتوصيات العديد من المؤتمرات والندوات، بإقامة ملتقيات في التربية على المواطنة.

أهداف الملتقى:
١-   تبادل الخبرات والتجارب المحلية بين الباحثين والمهتمين بالتربية على المواطنة.
٢- اتاحة الفرصة للحوار والتواصل بين المهتمين والمختصين بالتربية على المواطنة.

٣- االرتقاء بالدراسات وا¯بحاث والبرامج التي تعمل عليها دائرة المواطنة بناء على نتائج 
       وتوصيات هذا الملتقى.

٤- بناء قاعدة بيانات بدراسات وأبحاث التربية على المواطنة.
٥- إعداد إصدارات سنوية في التربية على المواطنة على مستوى وزارة التربية والتعليم.

٦- نشر ثقافة التربية على المواطنة لدى أفراد المجتمع التربوي.

مسؤولية التنفيذ :
 وزارة التربية والتعليم- دائرة المواطنة 

الفئة المستهدفة :
 العاملون بديوان عام الوزارة، والمشرفون والمعلمون بالمديريات التعليمية، والقائمون 

قابوس  السلطان  بجامعة  والطلبة  التعليمية،  بالمديريات  المواطنة  دائرة  أعمال  بمتابعة 

وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

محاور الملتقى:
المحور ا¯ول : التربية على المواطنة: أهداف وأبعاد وتطلعات.

المحور الثاني : تجارب ومبادرات في التربية على المواطنة.



عن الملتقى :
يُعد االهتمام بالتربية على المواطنة توجهًا وطنيًا وعالميًا، وقد سعت سلطنة ُعمان إلى تعزيز 

قيم  بتنمية  تعنى  والتي  التربوية،  النظم  خالل  من  سيما  ال  المجتمع  أفراد  لدى  المواطنة  قيم 

المواطن  �يجاد  الطلبة؛  لدى  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المختلفة  وأبعادها  المواطنة 

المسؤول والمعتز بقيمه الوطنية وثوابته الدينية.  

وقد أولت وزارة التربية والتعليم موضوع التربية على المواطنة عناية فائقة؛ فضمنت المواطنة 

في مبادئ وأهداف فلسفة التعليم، والمناهج الدراسية، وأنشئت دائرة المواطنة في عام ٢٠١٢ 

، لتختص بإعداد الدراسات وا¯بحاث والفعاليات والبرامج المختلفة في التربية على المواطنة، عليه 

على  "التربية  االفتراضي  الملتقى  إقامة  فكرة  المواطنة  دراسات  قسم  في  ممثلة  الدائرة  ارتأت 

المواطنة"؛ ليلقي الضوء على أهم الدراسات وا¯بحاث  والتجارب والخبرات في هذا الجانب، ساعية 

من خالله إلى تأطير العمل التربوي في مجال التربية على المواطنة واستشراف الرؤى المستقبلية 

في أبحاث ودراسات التربية على المواطنة.

مبررات إقامة الملتقى: 
١-   مواكبة المستجدات العالمية في تعزيز قيم المواطنة والقضايا المرتبطة بها.

٢- استجابة لرؤية عمان٢٠٤٠ في تحقيق أولوية المواطنة والهوية والتراث.
٣- تحقيق مبادئ وأهداف فلسفة التعليم في السلطنة والتي تدعو إلى تنمية قيم المواطنة  

       في نفوس الناشئة.
٤- تلبية لتوصيات العديد من المؤتمرات والندوات، بإقامة ملتقيات في التربية على المواطنة.

أهداف الملتقى:
١-   تبادل الخبرات والتجارب المحلية بين الباحثين والمهتمين بالتربية على المواطنة.
٢- اتاحة الفرصة للحوار والتواصل بين المهتمين والمختصين بالتربية على المواطنة.

٣- االرتقاء بالدراسات وا¯بحاث والبرامج التي تعمل عليها دائرة المواطنة بناء على نتائج 
       وتوصيات هذا الملتقى.

٤- بناء قاعدة بيانات بدراسات وأبحاث التربية على المواطنة.
٥- إعداد إصدارات سنوية في التربية على المواطنة على مستوى وزارة التربية والتعليم.

٦- نشر ثقافة التربية على المواطنة لدى أفراد المجتمع التربوي.

مسؤولية التنفيذ :
 وزارة التربية والتعليم- دائرة المواطنة 

الفئة المستهدفة :
 العاملون بديوان عام الوزارة، والمشرفون والمعلمون بالمديريات التعليمية، والقائمون 

قابوس  السلطان  بجامعة  والطلبة  التعليمية،  بالمديريات  المواطنة  دائرة  أعمال  بمتابعة 

وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

محاور الملتقى:
المحور ا¯ول : التربية على المواطنة: أهداف وأبعاد وتطلعات.

المحور الثاني : تجارب ومبادرات في التربية على المواطنة.



عن الملتقى :
يُعد االهتمام بالتربية على المواطنة توجهًا وطنيًا وعالميًا، وقد سعت سلطنة ُعمان إلى تعزيز 

قيم  بتنمية  تعنى  والتي  التربوية،  النظم  خالل  من  سيما  ال  المجتمع  أفراد  لدى  المواطنة  قيم 

المواطن  �يجاد  الطلبة؛  لدى  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المختلفة  وأبعادها  المواطنة 

المسؤول والمعتز بقيمه الوطنية وثوابته الدينية.  

وقد أولت وزارة التربية والتعليم موضوع التربية على المواطنة عناية فائقة؛ فضمنت المواطنة 

في مبادئ وأهداف فلسفة التعليم، والمناهج الدراسية، وأنشئت دائرة المواطنة في عام ٢٠١٢ 

، لتختص بإعداد الدراسات وا¯بحاث والفعاليات والبرامج المختلفة في التربية على المواطنة، عليه 

على  "التربية  االفتراضي  الملتقى  إقامة  فكرة  المواطنة  دراسات  قسم  في  ممثلة  الدائرة  ارتأت 

المواطنة"؛ ليلقي الضوء على أهم الدراسات وا¯بحاث  والتجارب والخبرات في هذا الجانب، ساعية 

من خالله إلى تأطير العمل التربوي في مجال التربية على المواطنة واستشراف الرؤى المستقبلية 

في أبحاث ودراسات التربية على المواطنة.

مبررات إقامة الملتقى: 
١-   مواكبة المستجدات العالمية في تعزيز قيم المواطنة والقضايا المرتبطة بها.

٢- استجابة لرؤية عمان٢٠٤٠ في تحقيق أولوية المواطنة والهوية والتراث.
٣- تحقيق مبادئ وأهداف فلسفة التعليم في السلطنة والتي تدعو إلى تنمية قيم المواطنة  

       في نفوس الناشئة.
٤- تلبية لتوصيات العديد من المؤتمرات والندوات، بإقامة ملتقيات في التربية على المواطنة.

أهداف الملتقى:
١-   تبادل الخبرات والتجارب المحلية بين الباحثين والمهتمين بالتربية على المواطنة.
٢- اتاحة الفرصة للحوار والتواصل بين المهتمين والمختصين بالتربية على المواطنة.

٣- االرتقاء بالدراسات وا¯بحاث والبرامج التي تعمل عليها دائرة المواطنة بناء على نتائج 
       وتوصيات هذا الملتقى.

٤- بناء قاعدة بيانات بدراسات وأبحاث التربية على المواطنة.
٥- إعداد إصدارات سنوية في التربية على المواطنة على مستوى وزارة التربية والتعليم.

٦- نشر ثقافة التربية على المواطنة لدى أفراد المجتمع التربوي.

مسؤولية التنفيذ :
 وزارة التربية والتعليم- دائرة المواطنة 

الفئة المستهدفة :
 العاملون بديوان عام الوزارة، والمشرفون والمعلمون بالمديريات التعليمية، والقائمون 

قابوس  السلطان  بجامعة  والطلبة  التعليمية،  بالمديريات  المواطنة  دائرة  أعمال  بمتابعة 

وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

محاور الملتقى:
المحور ا¯ول : التربية على المواطنة: أهداف وأبعاد وتطلعات.

المحور الثاني : تجارب ومبادرات في التربية على المواطنة.



عن الملتقى :
يُعد االهتمام بالتربية على المواطنة توجهًا وطنيًا وعالميًا، وقد سعت سلطنة ُعمان إلى تعزيز 

قيم  بتنمية  تعنى  والتي  التربوية،  النظم  خالل  من  سيما  ال  المجتمع  أفراد  لدى  المواطنة  قيم 

المواطن  �يجاد  الطلبة؛  لدى  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المختلفة  وأبعادها  المواطنة 

المسؤول والمعتز بقيمه الوطنية وثوابته الدينية.  

وقد أولت وزارة التربية والتعليم موضوع التربية على المواطنة عناية فائقة؛ فضمنت المواطنة 

في مبادئ وأهداف فلسفة التعليم، والمناهج الدراسية، وأنشئت دائرة المواطنة في عام ٢٠١٢ 

، لتختص بإعداد الدراسات وا¯بحاث والفعاليات والبرامج المختلفة في التربية على المواطنة، عليه 

على  "التربية  االفتراضي  الملتقى  إقامة  فكرة  المواطنة  دراسات  قسم  في  ممثلة  الدائرة  ارتأت 

المواطنة"؛ ليلقي الضوء على أهم الدراسات وا¯بحاث  والتجارب والخبرات في هذا الجانب، ساعية 

من خالله إلى تأطير العمل التربوي في مجال التربية على المواطنة واستشراف الرؤى المستقبلية 

في أبحاث ودراسات التربية على المواطنة.

مبررات إقامة الملتقى: 
١-   مواكبة المستجدات العالمية في تعزيز قيم المواطنة والقضايا المرتبطة بها.

٢- استجابة لرؤية عمان٢٠٤٠ في تحقيق أولوية المواطنة والهوية والتراث.
٣- تحقيق مبادئ وأهداف فلسفة التعليم في السلطنة والتي تدعو إلى تنمية قيم المواطنة  

       في نفوس الناشئة.
٤- تلبية لتوصيات العديد من المؤتمرات والندوات، بإقامة ملتقيات في التربية على المواطنة.

أهداف الملتقى:
١-   تبادل الخبرات والتجارب المحلية بين الباحثين والمهتمين بالتربية على المواطنة.
٢- اتاحة الفرصة للحوار والتواصل بين المهتمين والمختصين بالتربية على المواطنة.

٣- االرتقاء بالدراسات وا¯بحاث والبرامج التي تعمل عليها دائرة المواطنة بناء على نتائج 
       وتوصيات هذا الملتقى.

٤- بناء قاعدة بيانات بدراسات وأبحاث التربية على المواطنة.
٥- إعداد إصدارات سنوية في التربية على المواطنة على مستوى وزارة التربية والتعليم.

٦- نشر ثقافة التربية على المواطنة لدى أفراد المجتمع التربوي.

مسؤولية التنفيذ :
 وزارة التربية والتعليم- دائرة المواطنة 

الفئة المستهدفة :
 العاملون بديوان عام الوزارة، والمشرفون والمعلمون بالمديريات التعليمية، والقائمون 

قابوس  السلطان  بجامعة  والطلبة  التعليمية،  بالمديريات  المواطنة  دائرة  أعمال  بمتابعة 

وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

محاور الملتقى:
المحور ا¯ول : التربية على المواطنة: أهداف وأبعاد وتطلعات.

المحور الثاني : تجارب ومبادرات في التربية على المواطنة.



البرنامج الزمني للملتقى

عن الملتقى :
يُعد االهتمام بالتربية على المواطنة توجهًا وطنيًا وعالميًا، وقد سعت سلطنة ُعمان إلى تعزيز 

قيم  بتنمية  تعنى  والتي  التربوية،  النظم  خالل  من  سيما  ال  المجتمع  أفراد  لدى  المواطنة  قيم 

المواطن  �يجاد  الطلبة؛  لدى  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المختلفة  وأبعادها  المواطنة 

المسؤول والمعتز بقيمه الوطنية وثوابته الدينية.  

وقد أولت وزارة التربية والتعليم موضوع التربية على المواطنة عناية فائقة؛ فضمنت المواطنة 

في مبادئ وأهداف فلسفة التعليم، والمناهج الدراسية، وأنشئت دائرة المواطنة في عام ٢٠١٢ 

، لتختص بإعداد الدراسات وا¯بحاث والفعاليات والبرامج المختلفة في التربية على المواطنة، عليه 

على  "التربية  االفتراضي  الملتقى  إقامة  فكرة  المواطنة  دراسات  قسم  في  ممثلة  الدائرة  ارتأت 

المواطنة"؛ ليلقي الضوء على أهم الدراسات وا¯بحاث  والتجارب والخبرات في هذا الجانب، ساعية 

من خالله إلى تأطير العمل التربوي في مجال التربية على المواطنة واستشراف الرؤى المستقبلية 

في أبحاث ودراسات التربية على المواطنة.

مبررات إقامة الملتقى: 
١-   مواكبة المستجدات العالمية في تعزيز قيم المواطنة والقضايا المرتبطة بها.

٢- استجابة لرؤية عمان٢٠٤٠ في تحقيق أولوية المواطنة والهوية والتراث.
٣- تحقيق مبادئ وأهداف فلسفة التعليم في السلطنة والتي تدعو إلى تنمية قيم المواطنة  

       في نفوس الناشئة.
٤- تلبية لتوصيات العديد من المؤتمرات والندوات، بإقامة ملتقيات في التربية على المواطنة.

أهداف الملتقى:
١-   تبادل الخبرات والتجارب المحلية بين الباحثين والمهتمين بالتربية على المواطنة.
٢- اتاحة الفرصة للحوار والتواصل بين المهتمين والمختصين بالتربية على المواطنة.

٣- االرتقاء بالدراسات وا¯بحاث والبرامج التي تعمل عليها دائرة المواطنة بناء على نتائج 
       وتوصيات هذا الملتقى.

٤- بناء قاعدة بيانات بدراسات وأبحاث التربية على المواطنة.
٥- إعداد إصدارات سنوية في التربية على المواطنة على مستوى وزارة التربية والتعليم.

٦- نشر ثقافة التربية على المواطنة لدى أفراد المجتمع التربوي.

مسؤولية التنفيذ :
 وزارة التربية والتعليم- دائرة المواطنة 

الفئة المستهدفة :
 العاملون بديوان عام الوزارة، والمشرفون والمعلمون بالمديريات التعليمية، والقائمون 

قابوس  السلطان  بجامعة  والطلبة  التعليمية،  بالمديريات  المواطنة  دائرة  أعمال  بمتابعة 

وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

محاور الملتقى:
المحور ا¯ول : التربية على المواطنة: أهداف وأبعاد وتطلعات.

المحور الثاني : تجارب ومبادرات في التربية على المواطنة.



عن الملتقى :
يُعد االهتمام بالتربية على المواطنة توجهًا وطنيًا وعالميًا، وقد سعت سلطنة ُعمان إلى تعزيز 

قيم  بتنمية  تعنى  والتي  التربوية،  النظم  خالل  من  سيما  ال  المجتمع  أفراد  لدى  المواطنة  قيم 

المواطن  �يجاد  الطلبة؛  لدى  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المختلفة  وأبعادها  المواطنة 

المسؤول والمعتز بقيمه الوطنية وثوابته الدينية.  

وقد أولت وزارة التربية والتعليم موضوع التربية على المواطنة عناية فائقة؛ فضمنت المواطنة 

في مبادئ وأهداف فلسفة التعليم، والمناهج الدراسية، وأنشئت دائرة المواطنة في عام ٢٠١٢ 

، لتختص بإعداد الدراسات وا¯بحاث والفعاليات والبرامج المختلفة في التربية على المواطنة، عليه 

على  "التربية  االفتراضي  الملتقى  إقامة  فكرة  المواطنة  دراسات  قسم  في  ممثلة  الدائرة  ارتأت 

المواطنة"؛ ليلقي الضوء على أهم الدراسات وا¯بحاث  والتجارب والخبرات في هذا الجانب، ساعية 

من خالله إلى تأطير العمل التربوي في مجال التربية على المواطنة واستشراف الرؤى المستقبلية 

في أبحاث ودراسات التربية على المواطنة.

مبررات إقامة الملتقى: 
١-   مواكبة المستجدات العالمية في تعزيز قيم المواطنة والقضايا المرتبطة بها.

٢- استجابة لرؤية عمان٢٠٤٠ في تحقيق أولوية المواطنة والهوية والتراث.
٣- تحقيق مبادئ وأهداف فلسفة التعليم في السلطنة والتي تدعو إلى تنمية قيم المواطنة  

       في نفوس الناشئة.
٤- تلبية لتوصيات العديد من المؤتمرات والندوات، بإقامة ملتقيات في التربية على المواطنة.

أهداف الملتقى:
١-   تبادل الخبرات والتجارب المحلية بين الباحثين والمهتمين بالتربية على المواطنة.
٢- اتاحة الفرصة للحوار والتواصل بين المهتمين والمختصين بالتربية على المواطنة.

٣- االرتقاء بالدراسات وا¯بحاث والبرامج التي تعمل عليها دائرة المواطنة بناء على نتائج 
       وتوصيات هذا الملتقى.

٤- بناء قاعدة بيانات بدراسات وأبحاث التربية على المواطنة.
٥- إعداد إصدارات سنوية في التربية على المواطنة على مستوى وزارة التربية والتعليم.

٦- نشر ثقافة التربية على المواطنة لدى أفراد المجتمع التربوي.

مسؤولية التنفيذ :
 وزارة التربية والتعليم- دائرة المواطنة 

الفئة المستهدفة :
 العاملون بديوان عام الوزارة، والمشرفون والمعلمون بالمديريات التعليمية، والقائمون 

قابوس  السلطان  بجامعة  والطلبة  التعليمية،  بالمديريات  المواطنة  دائرة  أعمال  بمتابعة 

وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

محاور الملتقى:
المحور ا¯ول : التربية على المواطنة: أهداف وأبعاد وتطلعات.

المحور الثاني : تجارب ومبادرات في التربية على المواطنة.

اليوم

ا�ثنين
٢٣ نوفمبر

٢٠٢٠م

 ٣٠ : ٨ - ٣٥ : ٨

 ٣٥ : ٨ - ٤٥ : ٨

 ٤٥ : ٨ - ٠٠ : ٩

 ٠٠ : ٩ - ٢٥ : ٩

 ٢٥ : ٩ - ٥٠ : ٩

إدارة الجلساتعنوان الورقةمسؤولية التنفيذالبرنامجالزمن

الترحيب واالفتتاح الرسمي
سعادة أ.د/ عبداÈ أمبوسعيدي

(وكيل الوزارة للتعليم)
نظيرة بنت أحمد الحارثية
(مديرة دائرة المواطنة)

كلمة االفتتاح

كلمة مديرة دائرة
المواطنة

الورقة ا¯ولى

المتحدث الرئيس
لليوم ا¯ول

الورقة الثانية

أ.د وجيهة ثابت العاني
(مساعدة عميد كلية 
التربية للدراسات العليا

والبحث العلمي وأستاذ
بكلية التربية بجامعة

السلطان قابوس)
الدكتور / راشد بن محمد
الحجري (أستاذ مساعد 

في أصول التربية 
بجامعة الشرقية)

دراسات وبحوث في
التربية على المواطنة
ورؤيتها المستقبلية

علي بن سليمان
الشعيلي

(أخصائي مواطنة
بدائرة المواطنة)

المواطنة في رؤية
عمان ٢٠٤٠

استراحــــــــــــة٥٠ : ٩ - ١٥ : ١٠ 

جلسات اليوم ا¯ول (محور التربية على المواطنة: أهداف وأبعاد وتطلعات)



عن الملتقى :
يُعد االهتمام بالتربية على المواطنة توجهًا وطنيًا وعالميًا، وقد سعت سلطنة ُعمان إلى تعزيز 

قيم  بتنمية  تعنى  والتي  التربوية،  النظم  خالل  من  سيما  ال  المجتمع  أفراد  لدى  المواطنة  قيم 

المواطن  �يجاد  الطلبة؛  لدى  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المختلفة  وأبعادها  المواطنة 

المسؤول والمعتز بقيمه الوطنية وثوابته الدينية.  

وقد أولت وزارة التربية والتعليم موضوع التربية على المواطنة عناية فائقة؛ فضمنت المواطنة 

في مبادئ وأهداف فلسفة التعليم، والمناهج الدراسية، وأنشئت دائرة المواطنة في عام ٢٠١٢ 

، لتختص بإعداد الدراسات وا¯بحاث والفعاليات والبرامج المختلفة في التربية على المواطنة، عليه 

على  "التربية  االفتراضي  الملتقى  إقامة  فكرة  المواطنة  دراسات  قسم  في  ممثلة  الدائرة  ارتأت 

المواطنة"؛ ليلقي الضوء على أهم الدراسات وا¯بحاث  والتجارب والخبرات في هذا الجانب، ساعية 

من خالله إلى تأطير العمل التربوي في مجال التربية على المواطنة واستشراف الرؤى المستقبلية 

في أبحاث ودراسات التربية على المواطنة.

مبررات إقامة الملتقى: 
١-   مواكبة المستجدات العالمية في تعزيز قيم المواطنة والقضايا المرتبطة بها.

٢- استجابة لرؤية عمان٢٠٤٠ في تحقيق أولوية المواطنة والهوية والتراث.
٣- تحقيق مبادئ وأهداف فلسفة التعليم في السلطنة والتي تدعو إلى تنمية قيم المواطنة  

       في نفوس الناشئة.
٤- تلبية لتوصيات العديد من المؤتمرات والندوات، بإقامة ملتقيات في التربية على المواطنة.

أهداف الملتقى:
١-   تبادل الخبرات والتجارب المحلية بين الباحثين والمهتمين بالتربية على المواطنة.
٢- اتاحة الفرصة للحوار والتواصل بين المهتمين والمختصين بالتربية على المواطنة.

٣- االرتقاء بالدراسات وا¯بحاث والبرامج التي تعمل عليها دائرة المواطنة بناء على نتائج 
       وتوصيات هذا الملتقى.

٤- بناء قاعدة بيانات بدراسات وأبحاث التربية على المواطنة.
٥- إعداد إصدارات سنوية في التربية على المواطنة على مستوى وزارة التربية والتعليم.

٦- نشر ثقافة التربية على المواطنة لدى أفراد المجتمع التربوي.

مسؤولية التنفيذ :
 وزارة التربية والتعليم- دائرة المواطنة 

الفئة المستهدفة :
 العاملون بديوان عام الوزارة، والمشرفون والمعلمون بالمديريات التعليمية، والقائمون 

قابوس  السلطان  بجامعة  والطلبة  التعليمية،  بالمديريات  المواطنة  دائرة  أعمال  بمتابعة 

وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

محاور الملتقى:
المحور ا¯ول : التربية على المواطنة: أهداف وأبعاد وتطلعات.

المحور الثاني : تجارب ومبادرات في التربية على المواطنة.

علي بن سليمان
الشعيلي

(أخصائي مواطنة
بدائرة المواطنة)

علي بن سليمان
الشعيلي

(أخصائي مواطنة
بدائرة المواطنة)

اليوم

ا�ثنين
٢٣ نوفمبر

٢٠٢٠م

الثالثاء
٢٤ نوفمبر

٢٠٢٠م

 ١٥ : ١٠ - ٤٠ : ١٠

 ٤٠ : ١٠ - ٥ : ١١

إدارة الجلساتعنوان الورقةمسؤولية التنفيذالبرنامجالزمن

 ٠٥ : ١١ - ٤٥ : ١١

 ٠٥ : ٩ - ٢٥ : ٩

 ٠٠ : ٩ - ٠٥ : ٩

المناقشة

الترحيب بالحضور

بدرية بنت حمد
المشرفية (رئيسة قسم

دراسات المواطنة)
عدنان بن راشد بن محمد
الشحي (معلم بمدرسة

أبو طلحة ا¯نصاري 
بمحافظة شمال الباطنة)

وثيقة التربية على
المواطنة بوزارة
التربية والتعليم

اتجاهات معلمي
الدراسات االجتماعية
نحو الهوية الوطنية

بسلطنة عمان

الورقة الثالثة

الورقة الرابعة

الدكتور/ خلف بن مرهون العبري 
(مدير المكتبة الرئيسية وأستاذ
 السياسات التعليمية المساعد 

بكلية التربية بجامعة 
السلطان قابوس )

تعزيز المواطنة 
العالمية في التعليم

 المدرسي
: تجارب وتحديات 

الورقة الخامسة

المتحدث الرئيس
لليوم الثاني

جلسات اليوم الثاني (محور  تجارب ومبادرات في التربية على المواطنة)

 ٢٥ : ٩ - ٤٥ : ٩
 Èالدكتور/ يوسف بن عبدا

الشحي(مدير مكتب ا�شراف 
التربوي بدبا)

برنامج مقترح لتنمية قيم 
المواطنة لدى الطلبة في 
مدارس محافظة مسندم 

الورقة السادسة



عن الملتقى :
يُعد االهتمام بالتربية على المواطنة توجهًا وطنيًا وعالميًا، وقد سعت سلطنة ُعمان إلى تعزيز 
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وقد أولت وزارة التربية والتعليم موضوع التربية على المواطنة عناية فائقة؛ فضمنت المواطنة 

في مبادئ وأهداف فلسفة التعليم، والمناهج الدراسية، وأنشئت دائرة المواطنة في عام ٢٠١٢ 

، لتختص بإعداد الدراسات وا¯بحاث والفعاليات والبرامج المختلفة في التربية على المواطنة، عليه 

على  "التربية  االفتراضي  الملتقى  إقامة  فكرة  المواطنة  دراسات  قسم  في  ممثلة  الدائرة  ارتأت 

المواطنة"؛ ليلقي الضوء على أهم الدراسات وا¯بحاث  والتجارب والخبرات في هذا الجانب، ساعية 

من خالله إلى تأطير العمل التربوي في مجال التربية على المواطنة واستشراف الرؤى المستقبلية 

في أبحاث ودراسات التربية على المواطنة.

مبررات إقامة الملتقى: 
١-   مواكبة المستجدات العالمية في تعزيز قيم المواطنة والقضايا المرتبطة بها.

٢- استجابة لرؤية عمان٢٠٤٠ في تحقيق أولوية المواطنة والهوية والتراث.
٣- تحقيق مبادئ وأهداف فلسفة التعليم في السلطنة والتي تدعو إلى تنمية قيم المواطنة  

       في نفوس الناشئة.
٤- تلبية لتوصيات العديد من المؤتمرات والندوات، بإقامة ملتقيات في التربية على المواطنة.

أهداف الملتقى:
١-   تبادل الخبرات والتجارب المحلية بين الباحثين والمهتمين بالتربية على المواطنة.
٢- اتاحة الفرصة للحوار والتواصل بين المهتمين والمختصين بالتربية على المواطنة.

٣- االرتقاء بالدراسات وا¯بحاث والبرامج التي تعمل عليها دائرة المواطنة بناء على نتائج 
       وتوصيات هذا الملتقى.

٤- بناء قاعدة بيانات بدراسات وأبحاث التربية على المواطنة.
٥- إعداد إصدارات سنوية في التربية على المواطنة على مستوى وزارة التربية والتعليم.

٦- نشر ثقافة التربية على المواطنة لدى أفراد المجتمع التربوي.

مسؤولية التنفيذ :
 وزارة التربية والتعليم- دائرة المواطنة 
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محاور الملتقى:
المحور ا¯ول : التربية على المواطنة: أهداف وأبعاد وتطلعات.
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ملخصات أوراق العمل

الورقة ا¯ولى : دراسات وبحوث في التربية على المواطنة
                              ورؤيتها المستقبلية 

المتحدث الرئيس لليوم ا¯ول أ.د وجيهة ثابت العاني
مساعدة عميد كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي 

وأستاذ بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس

:  تقوم المواطنة بشكل عام على ركائز أساسية محورها الفرد وأهمية غرس القيم  الملخص 
المطالب  باعتبارهما من  الوالء واالنتماء  الخلقية، وقيم  بالقيم  ا�يمانية فيه، وتأصيلها وتعزيزها 
للمجتمع  العامة  ا¯خالق  إشاعة  وإلى  جانب  من  المواطن  بناء  سلسلة  حلقات  من  ا¯ساسية 
والمحافظة عليها وتقدير الروابط ا�نسانية بين الشعوب، وفهم وجود اÕخر واحترامه من جانب آخر. 
بعد  خصوصًا  والمشكالت  التحديات  من  العديد  الحالي،  العصر  في  العالم  مجتمعات  تواجه  كما 
العالم في  الرقمي ودخول  والعالم  والتكنولوجيا  االتصال  ثورة  افرزته  العولمة وما  تأثيرات  ازدياد 
عصر الثورة الصناعية الرابعة بكل أبعادها وعناصرها حيث أصبح من الصعب االنفراد من قبل أي بلد 
كله  العالم  وأصبح  الجغرافية  الحدود  تالشت  أن  بعد  لها،  الناجعة  الحلول  وإيجاد  مواجهتها  من 

يتعرض ويواجه مشكالت متقاربة ومتشابهه بشكل كبير. 

من هنا نجد أن هناك حاجة فعلية إلى إيجاد اطر فكرية في مناهج البحث في مثل هذه المسائل 
تعد  لم  إذ  وصورها  أشكالها  بكل  المواطنة  على  التربية  مجال  في  هنا  بالذكر  ونخص  ا�نسانية 
ا¯ساليب التقليدية في البحث مجدية وكافية في دراسة الظواهر المعقدة حيث أن هناك العديد من 

المعوقات والتحديات وا�شكاليات التي تواجه المهتمين والباحثين في هذا المجال. 
في  البحث  لمناهج  االبستيمولوجي  الفكر  على  الضوء  لتسلط  البحثية  الورقة  هذه  وجاءت 
التربية على المواطنة كفضاء معرفي يبحث العوائق المعرفية والمنهجية في الدراسات البحثية 
الورقة، تم استخدام  المتضمنة في هذه  الدراسة  المواطنة. ولÚجابة عن اسئلة  المتمحورة حول 
المنهج الوصفي من خالل تحليل ا¯دب النظري المرتبط بموضوع الدراسة والدراسات السابقة التي 
تناولت موضوع المواطنة بشكل عام والتربية على المواطنة بشكل خاص. وتم استخدام أسلوب 
المراجعة المنهجية لتحليل عينة من الدراسات السابقة بلغت (١٣٠) دراسة عربية منشورة تناولت 
المواطنة  مفهوم  على  كبير  بشكل  ركزت  والتي  ٢٠٠٩-٢٠٢٠م  للفترة  المواطنة  موضوع 
ا¯كثر  هو  االستبانة  باستخدام  المسحي  ا¯سلوب  أن  التحليل  نتائج  أظهرت  وابعادها.  ومكوناتها 
وبطاقة   ،(٪٦) مقياس  واستخدام   ،(٪١٧) بنسبة  مضمون  تحليل  أداة  تليها   ،(٪٦٦) وبنسبة  شيوعا 
مقابلة (٥٪)، والمنهج المقارن (٢٪) ودراسة حالة بنسبة (١٪).  كما وأن هناك غياًبا واضًحا في تناول 

ا¯طر الفكرية للمواطنة والمرتبطة بالمفهوم ودالالته، ونظرياتها. 
كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين البحث التربوي بشكل عام 

وبين بحوث التربية على المواطنة بشكل خاص، إضافة إلى أن هناك غياب لÞطر الفكرية للبحث في 
مجال التربية على المواطنة، مما يستدعي أهمية القيام بإعداد مصفوفات للبحث العلمي والتي 
تساعد في الوقوف على الفجوات البحثية وفي تحديد موضوعاتها والتعمق في دراستها من خالل 
استخدام المنهجيات البحثية المالءمة من جانب ولتحقيق التوازن والتقليل من هدر الجهود وا¯موال 
في القيام بدراسات ال جدوى لها من جانب آخر، فضال عن أهمية التنوع في ا¯ساليب والمنهجيات 
أبعادها  بكل  وتشخيصها  الظاهرة  تحليل  من  درجة  أقصى  لتحقيق  البحوث  في  وأدواتها  البحثية 

ومجاالتها. 
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المنهج الوصفي من خالل تحليل ا¯دب النظري المرتبط بموضوع الدراسة والدراسات السابقة التي 
تناولت موضوع المواطنة بشكل عام والتربية على المواطنة بشكل خاص. وتم استخدام أسلوب 
المراجعة المنهجية لتحليل عينة من الدراسات السابقة بلغت (١٣٠) دراسة عربية منشورة تناولت 
المواطنة  مفهوم  على  كبير  بشكل  ركزت  والتي  ٢٠٠٩-٢٠٢٠م  للفترة  المواطنة  موضوع 
ا¯كثر  هو  االستبانة  باستخدام  المسحي  ا¯سلوب  أن  التحليل  نتائج  أظهرت  وابعادها.  ومكوناتها 
وبطاقة   ،(٪٦) مقياس  واستخدام   ،(٪١٧) بنسبة  مضمون  تحليل  أداة  تليها   ،(٪٦٦) وبنسبة  شيوعا 
مقابلة (٥٪)، والمنهج المقارن (٢٪) ودراسة حالة بنسبة (١٪).  كما وأن هناك غياًبا واضًحا في تناول 

ا¯طر الفكرية للمواطنة والمرتبطة بالمفهوم ودالالته، ونظرياتها. 
كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين البحث التربوي بشكل عام 

وبين بحوث التربية على المواطنة بشكل خاص، إضافة إلى أن هناك غياب لÞطر الفكرية للبحث في 
مجال التربية على المواطنة، مما يستدعي أهمية القيام بإعداد مصفوفات للبحث العلمي والتي 
تساعد في الوقوف على الفجوات البحثية وفي تحديد موضوعاتها والتعمق في دراستها من خالل 
استخدام المنهجيات البحثية المالءمة من جانب ولتحقيق التوازن والتقليل من هدر الجهود وا¯موال 
في القيام بدراسات ال جدوى لها من جانب آخر، فضال عن أهمية التنوع في ا¯ساليب والمنهجيات 
أبعادها  بكل  وتشخيصها  الظاهرة  تحليل  من  درجة  أقصى  لتحقيق  البحوث  في  وأدواتها  البحثية 

ومجاالتها. 



الورقة ا¯ولى : دراسات وبحوث في التربية على المواطنة
                              ورؤيتها المستقبلية 

المتحدث الرئيس لليوم ا¯ول أ.د وجيهة ثابت العاني
مساعدة عميد كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي 

وأستاذ بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس

:  تقوم المواطنة بشكل عام على ركائز أساسية محورها الفرد وأهمية غرس القيم  الملخص 
المطالب  باعتبارهما من  الوالء واالنتماء  الخلقية، وقيم  بالقيم  ا�يمانية فيه، وتأصيلها وتعزيزها 
للمجتمع  العامة  ا¯خالق  إشاعة  وإلى  جانب  من  المواطن  بناء  سلسلة  حلقات  من  ا¯ساسية 
والمحافظة عليها وتقدير الروابط ا�نسانية بين الشعوب، وفهم وجود اÕخر واحترامه من جانب آخر. 
بعد  خصوصًا  والمشكالت  التحديات  من  العديد  الحالي،  العصر  في  العالم  مجتمعات  تواجه  كما 
العالم في  الرقمي ودخول  والعالم  والتكنولوجيا  االتصال  ثورة  افرزته  العولمة وما  تأثيرات  ازدياد 
عصر الثورة الصناعية الرابعة بكل أبعادها وعناصرها حيث أصبح من الصعب االنفراد من قبل أي بلد 
كله  العالم  وأصبح  الجغرافية  الحدود  تالشت  أن  بعد  لها،  الناجعة  الحلول  وإيجاد  مواجهتها  من 

يتعرض ويواجه مشكالت متقاربة ومتشابهه بشكل كبير. 

من هنا نجد أن هناك حاجة فعلية إلى إيجاد اطر فكرية في مناهج البحث في مثل هذه المسائل 
تعد  لم  إذ  وصورها  أشكالها  بكل  المواطنة  على  التربية  مجال  في  هنا  بالذكر  ونخص  ا�نسانية 
ا¯ساليب التقليدية في البحث مجدية وكافية في دراسة الظواهر المعقدة حيث أن هناك العديد من 

المعوقات والتحديات وا�شكاليات التي تواجه المهتمين والباحثين في هذا المجال. 
في  البحث  لمناهج  االبستيمولوجي  الفكر  على  الضوء  لتسلط  البحثية  الورقة  هذه  وجاءت 
التربية على المواطنة كفضاء معرفي يبحث العوائق المعرفية والمنهجية في الدراسات البحثية 
الورقة، تم استخدام  المتضمنة في هذه  الدراسة  المواطنة. ولÚجابة عن اسئلة  المتمحورة حول 
المنهج الوصفي من خالل تحليل ا¯دب النظري المرتبط بموضوع الدراسة والدراسات السابقة التي 
تناولت موضوع المواطنة بشكل عام والتربية على المواطنة بشكل خاص. وتم استخدام أسلوب 
المراجعة المنهجية لتحليل عينة من الدراسات السابقة بلغت (١٣٠) دراسة عربية منشورة تناولت 
المواطنة  مفهوم  على  كبير  بشكل  ركزت  والتي  ٢٠٠٩-٢٠٢٠م  للفترة  المواطنة  موضوع 
ا¯كثر  هو  االستبانة  باستخدام  المسحي  ا¯سلوب  أن  التحليل  نتائج  أظهرت  وابعادها.  ومكوناتها 
وبطاقة   ،(٪٦) مقياس  واستخدام   ،(٪١٧) بنسبة  مضمون  تحليل  أداة  تليها   ،(٪٦٦) وبنسبة  شيوعا 
مقابلة (٥٪)، والمنهج المقارن (٢٪) ودراسة حالة بنسبة (١٪).  كما وأن هناك غياًبا واضًحا في تناول 

ا¯طر الفكرية للمواطنة والمرتبطة بالمفهوم ودالالته، ونظرياتها. 
كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين البحث التربوي بشكل عام 

وبين بحوث التربية على المواطنة بشكل خاص، إضافة إلى أن هناك غياب لÞطر الفكرية للبحث في 
مجال التربية على المواطنة، مما يستدعي أهمية القيام بإعداد مصفوفات للبحث العلمي والتي 
تساعد في الوقوف على الفجوات البحثية وفي تحديد موضوعاتها والتعمق في دراستها من خالل 
استخدام المنهجيات البحثية المالءمة من جانب ولتحقيق التوازن والتقليل من هدر الجهود وا¯موال 
في القيام بدراسات ال جدوى لها من جانب آخر، فضال عن أهمية التنوع في ا¯ساليب والمنهجيات 
أبعادها  بكل  وتشخيصها  الظاهرة  تحليل  من  درجة  أقصى  لتحقيق  البحوث  في  وأدواتها  البحثية 

ومجاالتها. 



الورقة الثانية : المواطنة في رؤية عمان ٢٠٤٠
الدكتور/ راشد بن محمد الحجري

أستاذ مساعد في أصول التربية بجامعة الشرقية

الملخص :  منذ مطلع ا¯لفية الثالثة أصبحت العولمة تلقي
 بظاللها على دول العالم المختلفة؛ نظرا للتطور الهائل الذي يشهده

العالم في شتى مجاالت الحياة السيما االتصاالت. ورغم إيجابيات العولمة في بعض الجوانب إال أن 
خطورتها تتمثل في فرض دول العالم المتقدم هيمنتها على العالم، وبالتالي أصبح الفكر الغربي 
هو السائد في تيار العولمة الجارف، وأصبحت دول العالم الثالث أو ما يسمى بالدول النامية ا¯كثر 

تأثرا بذلك.  
تحديات  لمواجهة  والمواطنة،  بالهوية  االهتمام  في  الدول  من  العديد  تسابقت  فقد  وبالتالي 
الثقافية  الهوية  على  المحافظة  بهدف  وذلك  االتصال،  تقنية  في  الهائلة  والثورة  العولمة، 

للمجتمعات، وتعزيز قيم االنتماء والمواطنة لدى مواطنيها. 
حرصت  العمانية  النهضة  فجر  بزوغ  فمنذ  القاعدة،  هذه  من  استثناًء  ليست  عمان  وسلطنة 
فلسفة التعليم على تعزيز المواطنة والجمع بين ا¯صالة والمعاصرة. ثم جاءت رؤية عمان ٢٠٤٠ 

لتجعل الهوية والمواطنة ضمن أولوياتها من خالل ترجمتها في استراتيجية التعليم ٢٠٤٠ باعتبار أن 
ا¯مل  وهم  الغد،  شباب  هم  اليوم  أطفال  ¯ن  نظرا  ذلك؛  تحقيق  في  دور  له  يكون  أن  البد  التعليم 
المسئولية. وأصبح  الوطنية، فضال عن تحمل  الوطن، والحرص على وحدته  للمحافظة على هوية 
على التعليم أن يسهم في إعداد المواطن الصالح الملتزم بقيمه ومبادئه، والقادر على الموازنة 
والتطلع  العريق،  والتراث  بالثوابت  والتمسك  الحاضر  معايشة  خالل  من  وواجباته،  حقوقه  بين 

للمستقبل المشرق بشكل متوازن.
والتراث  العمانية  الهوية  على  المحافظة  ركيزة   ٢٠٤٠ عمان  رؤية  وأولويات  ركائز  أبرز  من  إن 
التقنية،  أو  المعرفية  العالمية سواء  المستجدات  يواكب  واع  إعداد جيل  أجل  العماني، وذلك من 
ولكن في الوقت نفسه يحافظ على هويته وتراثه وقيمه، ويعتز بمواطنته وثقافته، قادرا على 
والتعايش  التفاهم  على  حريصا  بواجباته،  والتزامه  لحقوقه،  إدراكه  خالل  من  المسؤولية  تحمل 

والسالم على مختلف المستويات المحلية واالقليمية والعالمية.
وتسلط هذه الورقة الضوء على ا�جراءات التي يمكن من خاللها ترجمة هذه الروية إلى واقع 
ا¯جيال  المواطنة لدى  لتعزيز قيم  المقترحات  إلى تقديم مجموعة من  أيضا  ملموس، كما تهدف 

القادمة في ضوء رؤية عمان ٢٠٤٠.



الورقة الثانية : المواطنة في رؤية عمان ٢٠٤٠
الدكتور/ راشد بن محمد الحجري

أستاذ مساعد في أصول التربية بجامعة الشرقية

الملخص :  منذ مطلع ا¯لفية الثالثة أصبحت العولمة تلقي
 بظاللها على دول العالم المختلفة؛ نظرا للتطور الهائل الذي يشهده

العالم في شتى مجاالت الحياة السيما االتصاالت. ورغم إيجابيات العولمة في بعض الجوانب إال أن 
خطورتها تتمثل في فرض دول العالم المتقدم هيمنتها على العالم، وبالتالي أصبح الفكر الغربي 
هو السائد في تيار العولمة الجارف، وأصبحت دول العالم الثالث أو ما يسمى بالدول النامية ا¯كثر 

تأثرا بذلك.  
تحديات  لمواجهة  والمواطنة،  بالهوية  االهتمام  في  الدول  من  العديد  تسابقت  فقد  وبالتالي 
الثقافية  الهوية  على  المحافظة  بهدف  وذلك  االتصال،  تقنية  في  الهائلة  والثورة  العولمة، 

للمجتمعات، وتعزيز قيم االنتماء والمواطنة لدى مواطنيها. 
حرصت  العمانية  النهضة  فجر  بزوغ  فمنذ  القاعدة،  هذه  من  استثناًء  ليست  عمان  وسلطنة 
فلسفة التعليم على تعزيز المواطنة والجمع بين ا¯صالة والمعاصرة. ثم جاءت رؤية عمان ٢٠٤٠ 

لتجعل الهوية والمواطنة ضمن أولوياتها من خالل ترجمتها في استراتيجية التعليم ٢٠٤٠ باعتبار أن 
ا¯مل  وهم  الغد،  شباب  هم  اليوم  أطفال  ¯ن  نظرا  ذلك؛  تحقيق  في  دور  له  يكون  أن  البد  التعليم 
المسئولية. وأصبح  الوطنية، فضال عن تحمل  الوطن، والحرص على وحدته  للمحافظة على هوية 
على التعليم أن يسهم في إعداد المواطن الصالح الملتزم بقيمه ومبادئه، والقادر على الموازنة 
والتطلع  العريق،  والتراث  بالثوابت  والتمسك  الحاضر  معايشة  خالل  من  وواجباته،  حقوقه  بين 

للمستقبل المشرق بشكل متوازن.
والتراث  العمانية  الهوية  على  المحافظة  ركيزة   ٢٠٤٠ عمان  رؤية  وأولويات  ركائز  أبرز  من  إن 
التقنية،  أو  المعرفية  العالمية سواء  المستجدات  يواكب  واع  إعداد جيل  أجل  العماني، وذلك من 
ولكن في الوقت نفسه يحافظ على هويته وتراثه وقيمه، ويعتز بمواطنته وثقافته، قادرا على 
والتعايش  التفاهم  على  حريصا  بواجباته،  والتزامه  لحقوقه،  إدراكه  خالل  من  المسؤولية  تحمل 

والسالم على مختلف المستويات المحلية واالقليمية والعالمية.
وتسلط هذه الورقة الضوء على ا�جراءات التي يمكن من خاللها ترجمة هذه الروية إلى واقع 
ا¯جيال  المواطنة لدى  لتعزيز قيم  المقترحات  إلى تقديم مجموعة من  أيضا  ملموس، كما تهدف 

القادمة في ضوء رؤية عمان ٢٠٤٠.



   الورقة الثالثة : وثيقة التربية على المواطنة بوزارة التربية والتعليم
بدرية بنت حمد المشرفية

رئيسة قسم دراسات المواطنة بدائرة المواطنة

الملخص : تعّد التربية على المواطنة من الموضوعات المهمة 
التي توليها العديد من الدول اهتمامًا خاصًا في ظل التطورات المتسارعة 

في كافة مجاالت الحياة، حيث أصبحت خياراً وطنيًا استراتيجيًا؛ نظراً لما تشكله من دعامة أساسية 
في ترسيخ الُهوية الوطنية والحضارية ¯ي مجتمع، وما تسهم به من إعادة التوازن بين ما يواجه 
وبين  كافة،  واالقتصادية  والسياسية  والثقافية  االجتماعية  المستويات  على  تغيرات  من  الفرد 

المحافظة على الثوابت والقيم الدينية والوطنية.
والعربية  الوطنية  بُهويته  والمعتز  وأخالقه،  بقيمه  المتمسك  الُعماني  المواطن  ولبناء 
وا�سالمية، والمدرك لحقوقه وواجباته، والمتفاعل إيجابيًا مع الحياة المعاصرة، سعت وزارة التربية 
على  التربية  وثيقة  �عداد  المواطنة  دائرة  من  وبإشراف  قطاعاتها  مختلف  مع  بالتعاون  والتعليم 
التربوية للعاملين، في إعداد  المواطنة؛ لتكون مرجعًا رئيسيًا وإطاراً فكريًا تنطلق منه الممارسات 

الدراسات والبرامج الهادفة في التربية على المواطنة.

المواطنة  على  التربية  بوثيقة  التربوي  بالحقل  العاملين  تعريف  إلى  هذه  العمل  ورقة  وتهدف 
المواطنة، وأهدافها،  التربية على  التربية والتعليم، والتي تضمنت مصطلحات موحدة في  بوزارة 
ومجاالتها، وأبعادها. كما تضمنت الوثيقة أهم التجارب والخبرات المحلية وا�قليمية والدولية الرائدة 
ُعمان،  سلطنة  في  المواطنة  على  التربية  ووسائل  تطبيقات  بعض  إلى  إضافة  المجال،  هذا  في 
المعنية  الجهات  برامج وخطط  توحيد وتعزيز  إلى  تهدف  التي  والمخرجات  المعايير  ومجموعة من 

بالتربية على المواطنة بوزارة التربية والتعليم.
للتعليم  الوطنية  واالستراتيجية  التعليم،  فلسفة  تضمنته  ما  لتؤكد  الوثيقة  جاءت  وختامًا؛ 
الوطن  تجاه  والواجبات  الحقوق  وترسيخ  الوطنية،  للقيم  تعزيز  من   ٢٠٤٠ ُعمان  ورؤية   ،٢٠٤٠
إليها  يستند  ووافيًا  شامًال  مرجعًا  لتصبح  وجودها؛  ومبررات  أهدافها،  تحقق  أن  آملين  والمواطن، 

المختصون في إعداد الخطط والبرامج الخاصة بالتربية على المواطنة.



   الورقة الثالثة : وثيقة التربية على المواطنة بوزارة التربية والتعليم
بدرية بنت حمد المشرفية

رئيسة قسم دراسات المواطنة بدائرة المواطنة

الملخص : تعّد التربية على المواطنة من الموضوعات المهمة 
التي توليها العديد من الدول اهتمامًا خاصًا في ظل التطورات المتسارعة 

في كافة مجاالت الحياة، حيث أصبحت خياراً وطنيًا استراتيجيًا؛ نظراً لما تشكله من دعامة أساسية 
في ترسيخ الُهوية الوطنية والحضارية ¯ي مجتمع، وما تسهم به من إعادة التوازن بين ما يواجه 
وبين  كافة،  واالقتصادية  والسياسية  والثقافية  االجتماعية  المستويات  على  تغيرات  من  الفرد 

المحافظة على الثوابت والقيم الدينية والوطنية.
والعربية  الوطنية  بُهويته  والمعتز  وأخالقه،  بقيمه  المتمسك  الُعماني  المواطن  ولبناء 
وا�سالمية، والمدرك لحقوقه وواجباته، والمتفاعل إيجابيًا مع الحياة المعاصرة، سعت وزارة التربية 
على  التربية  وثيقة  �عداد  المواطنة  دائرة  من  وبإشراف  قطاعاتها  مختلف  مع  بالتعاون  والتعليم 
التربوية للعاملين، في إعداد  المواطنة؛ لتكون مرجعًا رئيسيًا وإطاراً فكريًا تنطلق منه الممارسات 

الدراسات والبرامج الهادفة في التربية على المواطنة.

المواطنة  على  التربية  بوثيقة  التربوي  بالحقل  العاملين  تعريف  إلى  هذه  العمل  ورقة  وتهدف 
المواطنة، وأهدافها،  التربية على  التربية والتعليم، والتي تضمنت مصطلحات موحدة في  بوزارة 
ومجاالتها، وأبعادها. كما تضمنت الوثيقة أهم التجارب والخبرات المحلية وا�قليمية والدولية الرائدة 
ُعمان،  سلطنة  في  المواطنة  على  التربية  ووسائل  تطبيقات  بعض  إلى  إضافة  المجال،  هذا  في 
المعنية  الجهات  برامج وخطط  توحيد وتعزيز  إلى  تهدف  التي  والمخرجات  المعايير  ومجموعة من 

بالتربية على المواطنة بوزارة التربية والتعليم.
للتعليم  الوطنية  واالستراتيجية  التعليم،  فلسفة  تضمنته  ما  لتؤكد  الوثيقة  جاءت  وختامًا؛ 
الوطن  تجاه  والواجبات  الحقوق  وترسيخ  الوطنية،  للقيم  تعزيز  من   ٢٠٤٠ ُعمان  ورؤية   ،٢٠٤٠
إليها  يستند  ووافيًا  شامًال  مرجعًا  لتصبح  وجودها؛  ومبررات  أهدافها،  تحقق  أن  آملين  والمواطن، 

المختصون في إعداد الخطط والبرامج الخاصة بالتربية على المواطنة.



الورقة الرابعة : اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية نحو 
                              الُهوية الوطنية بسلطنة عمان 

عدنان بن راشد بن محمد الشحي

معلم بمدرسة أبو طلحة ا¯نصاري بمحافظة شمال الباطنة

الملخص :  هدفت هذه الدراسة الى التعرف على اتجاهات معلمي 
من  الدراسة  عينة  تكونت  وقد  عمان،  بسلطنة  الوطنية  الهوية  مفهوم  نحو  االجتماعية  الدراسات 
(٢٣٢) معلمًا ومعلمة من محافظتي  مسقط، والباطنة شمال، وقد تم استخدام استبانة لجمع 
البيانات مكونة من (٤٤) فقرة موزعة على ستة محاور هي : التنشئة على الهوية الوطنية ، الهوية 
الهوية  العولمة في  تأثير  الفردية،  الهوية والخصوصية  الوطنية،  الهوية  نحو  االتجاهات  العمانية، 
الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية وتم التأكد من صدقها بواسطة عدد من المحكمين، كما تم حساب 
وتم  الدراسة  عينة  خارج  من  ومعلمة  معلمًا   (١٥) من  مكونة  عينة  على  بتطبيقها  ا¯داة  ثبات 
الثبات كان (٠٫٨٤٠)وهو  الثبات والذي أظهر بأن معامل  الفا كرومباخ للتأكد من  استخدام معامل 

مؤشر مرتفع .
اتجاهات  لديهم  عمان  سلطنة  في  االجتماعية  الدراسات  معلمي  أن   الدراسة  نتائج  وأظهرت 

إيجابية عالية نحو الهوية الوطنية بمتوسط حسابي بلغ (٤٫٠٧) ، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بين المعلمين، تعزى لمتغير الجنس لصالح ا�ناث والالئي أظهرن اتجاهات إيجابية 
أعلى من الذكور في المجال ا¯ول (التنشئة على الهوية الوطنية) والثاني (االتجاهات نحو الهوية 
تعزى  فروق  وجود  النتائج  تكشف  ولم  الوطنية)،  الهوية  تعزيز  وآليات  (طرق  والسادس  العمانية)، 

لمتغير المحافظة التعليمية في المستوى العام وفي جميع المجاالت الستة .
قيم  إكساب  في  االجتماعية  الدراسات  معلمي  دور  أهمية  على  بالتأكيد  الدراسة  أوصت  كما 
الهوية الوطنية العمانية لدى الطالب وعلى مستوى المجتمع العماني واالستمرار في عملية 
للحد من  الوطنية  الهوية  تعزيز  التي تسهم في  المؤسسات  الوطنية، وتفعيل دور  الهوية  تعزيز 

التداعيات الثقافية للعولمة على الهوية الوطنية.



الورقة الرابعة : اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية نحو 
                              الُهوية الوطنية بسلطنة عمان 

عدنان بن راشد بن محمد الشحي

معلم بمدرسة أبو طلحة ا¯نصاري بمحافظة شمال الباطنة

الملخص :  هدفت هذه الدراسة الى التعرف على اتجاهات معلمي 
من  الدراسة  عينة  تكونت  وقد  عمان،  بسلطنة  الوطنية  الهوية  مفهوم  نحو  االجتماعية  الدراسات 
(٢٣٢) معلمًا ومعلمة من محافظتي  مسقط، والباطنة شمال، وقد تم استخدام استبانة لجمع 
البيانات مكونة من (٤٤) فقرة موزعة على ستة محاور هي : التنشئة على الهوية الوطنية ، الهوية 
الهوية  العولمة في  تأثير  الفردية،  الهوية والخصوصية  الوطنية،  الهوية  نحو  االتجاهات  العمانية، 
الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية وتم التأكد من صدقها بواسطة عدد من المحكمين، كما تم حساب 
وتم  الدراسة  عينة  خارج  من  ومعلمة  معلمًا   (١٥) من  مكونة  عينة  على  بتطبيقها  ا¯داة  ثبات 
الثبات كان (٠٫٨٤٠)وهو  الثبات والذي أظهر بأن معامل  الفا كرومباخ للتأكد من  استخدام معامل 

مؤشر مرتفع .
اتجاهات  لديهم  عمان  سلطنة  في  االجتماعية  الدراسات  معلمي  أن   الدراسة  نتائج  وأظهرت 

إيجابية عالية نحو الهوية الوطنية بمتوسط حسابي بلغ (٤٫٠٧) ، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بين المعلمين، تعزى لمتغير الجنس لصالح ا�ناث والالئي أظهرن اتجاهات إيجابية 
أعلى من الذكور في المجال ا¯ول (التنشئة على الهوية الوطنية) والثاني (االتجاهات نحو الهوية 
تعزى  فروق  وجود  النتائج  تكشف  ولم  الوطنية)،  الهوية  تعزيز  وآليات  (طرق  والسادس  العمانية)، 

لمتغير المحافظة التعليمية في المستوى العام وفي جميع المجاالت الستة .
قيم  إكساب  في  االجتماعية  الدراسات  معلمي  دور  أهمية  على  بالتأكيد  الدراسة  أوصت  كما 
الهوية الوطنية العمانية لدى الطالب وعلى مستوى المجتمع العماني واالستمرار في عملية 
للحد من  الوطنية  الهوية  تعزيز  التي تسهم في  المؤسسات  الوطنية، وتفعيل دور  الهوية  تعزيز 

التداعيات الثقافية للعولمة على الهوية الوطنية.



الورقة الخامسة : تعزيز المواطنة العالمية في 
                                   التعليم المدرسي : تجارب وتحديات

المتحدث الرئيس لليوم الثاني الدكتور/خلف بن مرهون العبري
مدير المكتبة الرئيسية  بجامعة السلطان قابوس وأستاذ السياسات 

التعليمية المساعد بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس

الملخص :  يلعب التعليم دورا كبيرا في تقدم المجتمعات واستدامتها، 
ويعتبر ا¯ساس في الحفاظ على المكتسبات وجلب االستقرار وصنع السالم في العالم من خالل 
إيجاد جيل من المواطنين الصالحين يشعرون باالنتماء لÚنسانية جمعاء والعالم بأسره. وهذا ما حدا 
اجل  بالتربية من  بالتركيز على ما يسمى  الدولي  المجتمع  التعليمية مدعومة من  بالمؤسسات 
المواطنة العالمية، وهو مصطلح ليس بالجديد، ولكن مع ما يمر به العالم حاليا من تحديات وقضايا 
وتعزيز  لتأصيل  التعليمية  المؤسسات  تسعى  أن  ضروريا  أصبح  للبيئة  وتلويث  وحروب  وصراعات 
المناهج  في  أساسيا  مرتكزا  جعلها  على  والعمل  الدارسين،  نفوس  في  العالمية  المواطنة 

وا¯نشطة الطالبية وكل ما من أجله تحقيق تعلم الدارسين.
إلى  باالنتماء  "الشعور  بها  يقصد  اليونسكو-  منظمة  تعرفها  كما  العالمية  والمواطنة 
المجتمع ا¯وسع وا�نسانية المشتركة، من أجل بناء مجتمعات أكثر سالمًا، وتسامحًا، وشمولية 

وأمنا". 

وقد أكدت ا¯مم المتحدة في ا¯جندة العالمية ٢٠٣٠ من خالل الهدف الرابع في غايته السابعة 
للمعارف  الدارسين  جميع  اكتساب  تضمن  أن  عليها  يجب  الدول  جميع  في  التعليمية  ا¯نظمة  بأن 
وللمهارات والقيم التي تمكنهم من أن يكونوا مواطنين عالميين، يتبعون سبل العيش المستدامة 
ويروجون لثقافة السالم ونبذ العنف، ويقدرون التنوع الثقافي. ويعتبر بروز التربية من أجل المواطنة 
العالمية في أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ إشارة صريحة ¯هميتها ودورها في تحقيق التنمية 
الشاملة المستدامة، والتوعية بحقوق ا�نسان والتقارب بين الثقافات، وتكوين جيل يسعى للسالم 

والوئام. 
ومما ال شك فيه أن المدرسة - كونها ا¯ساس في تشكيل ا¯جيال- يجب أن تلعب دورا ملموسا 
في تمكين المتعلمين من فهم العالم من حولهم، وتعزيز انتمائهم لÚنسانية جمعاء، وصقلهم 
ليصبحوا مساهمين في عالم أكثر سالما وأمنا وتسامحا. ومن هذا المنطلق، نشير هنا بأن المدارس 
تستطيع تنفيذ برامج وأنشطة في المواطنة العالمية، وإدماجها في المناهج بما يناسب طبيعة 

المتعلمين، وثقافة المجتمع والسياق الذين يعيشون فيه.
أجل  من  التربية  مفهوم  على  الضوء  لتسليط  الورقة  هذه  تهدف  أعاله،  ذكر  ما  ضوء  في 
تجارب  الورقة  تستعرض  الثاني  الجزء  وفي  وأبعادها.  ومجاالتها،  وأهدافها  العالمية  المواطنة 
مدرسية في إدماج المواطنة العالمية في التعليم، وتوضيح أدوار الهيئة ا�دارية والتدريسية في 
نجاح تعزيز المواطنة العالمية. وأخيرا  تنتهي الورقة بمناقشة مجموعة من التحديات التي تواجه 

المدارس في تطبيق أبعاد المواطنة العالمية، والحلول الممكنة لتذليل هذه التحديات.



الورقة الخامسة : تعزيز المواطنة العالمية في 
                                   التعليم المدرسي : تجارب وتحديات

المتحدث الرئيس لليوم الثاني الدكتور/خلف بن مرهون العبري
مدير المكتبة الرئيسية  بجامعة السلطان قابوس وأستاذ السياسات 

التعليمية المساعد بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس

الملخص :  يلعب التعليم دورا كبيرا في تقدم المجتمعات واستدامتها، 
ويعتبر ا¯ساس في الحفاظ على المكتسبات وجلب االستقرار وصنع السالم في العالم من خالل 
إيجاد جيل من المواطنين الصالحين يشعرون باالنتماء لÚنسانية جمعاء والعالم بأسره. وهذا ما حدا 
اجل  بالتربية من  بالتركيز على ما يسمى  الدولي  المجتمع  التعليمية مدعومة من  بالمؤسسات 
المواطنة العالمية، وهو مصطلح ليس بالجديد، ولكن مع ما يمر به العالم حاليا من تحديات وقضايا 
وتعزيز  لتأصيل  التعليمية  المؤسسات  تسعى  أن  ضروريا  أصبح  للبيئة  وتلويث  وحروب  وصراعات 
المناهج  في  أساسيا  مرتكزا  جعلها  على  والعمل  الدارسين،  نفوس  في  العالمية  المواطنة 

وا¯نشطة الطالبية وكل ما من أجله تحقيق تعلم الدارسين.
إلى  باالنتماء  "الشعور  بها  يقصد  اليونسكو-  منظمة  تعرفها  كما  العالمية  والمواطنة 
المجتمع ا¯وسع وا�نسانية المشتركة، من أجل بناء مجتمعات أكثر سالمًا، وتسامحًا، وشمولية 

وأمنا". 

وقد أكدت ا¯مم المتحدة في ا¯جندة العالمية ٢٠٣٠ من خالل الهدف الرابع في غايته السابعة 
للمعارف  الدارسين  جميع  اكتساب  تضمن  أن  عليها  يجب  الدول  جميع  في  التعليمية  ا¯نظمة  بأن 
وللمهارات والقيم التي تمكنهم من أن يكونوا مواطنين عالميين، يتبعون سبل العيش المستدامة 
ويروجون لثقافة السالم ونبذ العنف، ويقدرون التنوع الثقافي. ويعتبر بروز التربية من أجل المواطنة 
العالمية في أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ إشارة صريحة ¯هميتها ودورها في تحقيق التنمية 
الشاملة المستدامة، والتوعية بحقوق ا�نسان والتقارب بين الثقافات، وتكوين جيل يسعى للسالم 

والوئام. 
ومما ال شك فيه أن المدرسة - كونها ا¯ساس في تشكيل ا¯جيال- يجب أن تلعب دورا ملموسا 
في تمكين المتعلمين من فهم العالم من حولهم، وتعزيز انتمائهم لÚنسانية جمعاء، وصقلهم 
ليصبحوا مساهمين في عالم أكثر سالما وأمنا وتسامحا. ومن هذا المنطلق، نشير هنا بأن المدارس 
تستطيع تنفيذ برامج وأنشطة في المواطنة العالمية، وإدماجها في المناهج بما يناسب طبيعة 

المتعلمين، وثقافة المجتمع والسياق الذين يعيشون فيه.
أجل  من  التربية  مفهوم  على  الضوء  لتسليط  الورقة  هذه  تهدف  أعاله،  ذكر  ما  ضوء  في 
تجارب  الورقة  تستعرض  الثاني  الجزء  وفي  وأبعادها.  ومجاالتها،  وأهدافها  العالمية  المواطنة 
مدرسية في إدماج المواطنة العالمية في التعليم، وتوضيح أدوار الهيئة ا�دارية والتدريسية في 
نجاح تعزيز المواطنة العالمية. وأخيرا  تنتهي الورقة بمناقشة مجموعة من التحديات التي تواجه 

المدارس في تطبيق أبعاد المواطنة العالمية، والحلول الممكنة لتذليل هذه التحديات.



الورقة السادسة : برنامج مقترح لتنمية قيم المواطنة لدى 
الطلبة في مدارس محافظة مسندم

د. يوسف بن عبداÈ الشحي

مدير مكتب ا�شراف التربوي بدبا

الملخص :  تحرص دول العالم على تنشئة المتعلم ليصبح مواطنًا 
للوطن، والمسؤولية  باالعتزاز واالنتماء  الطالب  مسؤوًال وعامال منتجًا في وطنه، فعندما يشعر 
قيم  على  التربية  دور  ويأتي  وأمنه،  مصالحه  عن  الدفاع  على  يحرص  فإنه  الوطنية،  قضاياه  تجاه 
والتعليم  التربية  وزارة  وتحرص  التربوي،  العمل  أولويات  من  والوفاء  واالنتماء  والوالء  المواطنة 
المدارس  التعليمية وفعاليات  والمديريات  المواطنة،  دائرة  القيم من خالل جهود  تلك  تنمية  على 

واالحتفال بالعيد الوطني.
للتربية  العامة  المديرية  أولت  فقد  مسندم  لمحافظة  المتفرد  الجغرافي  للموقع  ونظرا 
والرياضية  الثقافية  ا¯نشطة  خالل  من  المواطنة  بقيم  بارزاً  اهتمامًا  مسندم  بمحافظة  والتعليم 
هامة  كإضافة  الدراسة  هذه  وتأتي  الوطنية،  بالمناسبات  واالحتفاالت  لها  المصاحبة  والفعاليات 
لجهود المديرية، ولتبين مدى تطبيق مدارس المحافظة ¯نشطة وفعاليات المواطنة، ولتجمع تلك 
محافظة  مدارس  في  الطلبة  لدى  المواطنة  قيم  تنمية  إلى  يسعى  مقترح  برنامج  في  الجهود 

مسندم.

وهدفت الدراسة إلى: معرفة واقع تطبيق مدارس محافظة مسندم لفعاليات قيم المواطنة 
من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، وبناء برنامج مقترح لتنمية قيم المواطنة لدى الطلبة في 
مدارس المحافظة، وتوضيح مراحل تطبيق البرنامج المقترح. وتأتي أهمية الدراسة لتزيد من اهتمام 
بالوزارة  المواطنة  دائرة  جهود  في  ولتساهم  الطلبة،  لدى  المواطنة  قيم  بغرس  المدارس 
قيم  لدراسة  للباحثين  المجال  ولفتح  المختلفة،  وأنشطتهم  والمدارس  التعليمية  والمديريات 

المواطنة وأساليب غرسها في نفوس الطلبة.
المدارس  الباحث في دراسته استبانة مكونة من عشرين فقرة لقياس مدى تفعيل  واستخدم 
عليهم  عرض  كما  المحكمين  من  مجموعة  على  االستبانة  وعرض  المواطنة،  وفعاليات  ¯نشطة 
استمارة تقييم الفعاليات المدرسية، واستمارة المسابقات الطالبية. وأظهرت نتائج االستبانة ارتفاع 
مؤشر في تفعيل مدارس محافظة مسندم ¯نشطة وفعاليات المواطنة، كما أظهرت النتائج بأن 

أقل الفعاليات تطبيقا الجلسات وا¯مسيات الشعرية والحوارية.
أهمية  على  والتأكيد  المقترح،  البرنامج  تطبيق  على  المدارس  إدارات  ِبحث  الدراسة  وأوصت 
التغذية  وتقديم  المدرسية،  الزيارات  خالل  من  المدارس  ومتابعة  والحوارية،  الشعرية  الجلسات 
والطلبة  بفاعلية،  للبرنامج  المطبقة  المدارس  وتكريم  فاعليته،  وقياس  البرنامج  وتقييم  الراجعة، 
الفائزين في المسابقات، وتطوير البرنامج بناء على التغذية الراجعة من الطلبة والمعلمين وإدارات 

المدارس ولجنة التقييم، ودراسة إمكانية تعميم البرنامج على مدارس السلطنة.



الورقة السادسة : برنامج مقترح لتنمية قيم المواطنة لدى 
الطلبة في مدارس محافظة مسندم

د. يوسف بن عبداÈ الشحي

مدير مكتب ا�شراف التربوي بدبا

الملخص :  تحرص دول العالم على تنشئة المتعلم ليصبح مواطنًا 
للوطن، والمسؤولية  باالعتزاز واالنتماء  الطالب  مسؤوًال وعامال منتجًا في وطنه، فعندما يشعر 
قيم  على  التربية  دور  ويأتي  وأمنه،  مصالحه  عن  الدفاع  على  يحرص  فإنه  الوطنية،  قضاياه  تجاه 
والتعليم  التربية  وزارة  وتحرص  التربوي،  العمل  أولويات  من  والوفاء  واالنتماء  والوالء  المواطنة 
المدارس  التعليمية وفعاليات  والمديريات  المواطنة،  دائرة  القيم من خالل جهود  تلك  تنمية  على 

واالحتفال بالعيد الوطني.
للتربية  العامة  المديرية  أولت  فقد  مسندم  لمحافظة  المتفرد  الجغرافي  للموقع  ونظرا 
والرياضية  الثقافية  ا¯نشطة  خالل  من  المواطنة  بقيم  بارزاً  اهتمامًا  مسندم  بمحافظة  والتعليم 
هامة  كإضافة  الدراسة  هذه  وتأتي  الوطنية،  بالمناسبات  واالحتفاالت  لها  المصاحبة  والفعاليات 
لجهود المديرية، ولتبين مدى تطبيق مدارس المحافظة ¯نشطة وفعاليات المواطنة، ولتجمع تلك 
محافظة  مدارس  في  الطلبة  لدى  المواطنة  قيم  تنمية  إلى  يسعى  مقترح  برنامج  في  الجهود 

مسندم.

وهدفت الدراسة إلى: معرفة واقع تطبيق مدارس محافظة مسندم لفعاليات قيم المواطنة 
من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، وبناء برنامج مقترح لتنمية قيم المواطنة لدى الطلبة في 
مدارس المحافظة، وتوضيح مراحل تطبيق البرنامج المقترح. وتأتي أهمية الدراسة لتزيد من اهتمام 
بالوزارة  المواطنة  دائرة  جهود  في  ولتساهم  الطلبة،  لدى  المواطنة  قيم  بغرس  المدارس 
قيم  لدراسة  للباحثين  المجال  ولفتح  المختلفة،  وأنشطتهم  والمدارس  التعليمية  والمديريات 

المواطنة وأساليب غرسها في نفوس الطلبة.
المدارس  الباحث في دراسته استبانة مكونة من عشرين فقرة لقياس مدى تفعيل  واستخدم 
عليهم  عرض  كما  المحكمين  من  مجموعة  على  االستبانة  وعرض  المواطنة،  وفعاليات  ¯نشطة 
استمارة تقييم الفعاليات المدرسية، واستمارة المسابقات الطالبية. وأظهرت نتائج االستبانة ارتفاع 
مؤشر في تفعيل مدارس محافظة مسندم ¯نشطة وفعاليات المواطنة، كما أظهرت النتائج بأن 

أقل الفعاليات تطبيقا الجلسات وا¯مسيات الشعرية والحوارية.
أهمية  على  والتأكيد  المقترح،  البرنامج  تطبيق  على  المدارس  إدارات  ِبحث  الدراسة  وأوصت 
التغذية  وتقديم  المدرسية،  الزيارات  خالل  من  المدارس  ومتابعة  والحوارية،  الشعرية  الجلسات 
والطلبة  بفاعلية،  للبرنامج  المطبقة  المدارس  وتكريم  فاعليته،  وقياس  البرنامج  وتقييم  الراجعة، 
الفائزين في المسابقات، وتطوير البرنامج بناء على التغذية الراجعة من الطلبة والمعلمين وإدارات 

المدارس ولجنة التقييم، ودراسة إمكانية تعميم البرنامج على مدارس السلطنة.



الورقة السابعة : مداخل التربية على المواطنة في المدرسة العمانية 
حميد بن مسلم السعيدي

مشرف مادة بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين

الملخص : هدفت ورقة العمل للبحث عن مداخل التربية على المواطنة 
في المدرسة العمانية، وقد اعتمدت المنهج الوصفي االستقرائي، 

من خالل تحليل الوثائق وا�صدارات التربوية والمناهج العمانية، 
وقد توصلت إلى النتائج اÕتية:

المواطنة، وتضمنت مواد  بالتربية على  ارتباط  أهداف ذات  الدراسية، وما تضمنته من  المواد   .١
الرياضيات،  العلوم،  (اختيارية)،  ا¯لمانية  اللغة  ا�نجليزية،  اللغة  ا�سالمية،  التربية  العربية،  (اللغة 

وتقنية المعلومات).
٢. المواد المختصة بالتربية على المواطنة التي تعلقت بالمعارف والمهارات واالتجاهات الوطنية 

(مادة هذا وطني، والعالم من حولي).
٣. مواد الدراسات االجتماعية، وما تضمنته من محتوى جغرافي وتاريخي ووطني.

والفنون  الموسيقية،  والتربية  الرياضية،  (التربية  شملت  حيث  الفردية  المهارات  مواد   .٤
التشكيلية).

٥. المجالس الطالبية (مجلس الفصل، مجالس الجماعات الطالبية).
٦. المسابقات الوطنية والتي تنمي لدى الطلبة االنتماء الوطني. 

٧. تتوافق هذه المنهجية في التربية على المواطنة مع العديد من دول العالم المختلفة التي 
ركزت على المنهج المدرسي، وا¯نشطة الطالبية، والجماعات الطالبية، والمجالس الطالبية.

بالمعارف  يتعلق  ما  خاصة  المواطنة  على  التربية  مجاالت  معظم  الدراسية  الكتب  تضمنت   .٨
والمهارات واالتجاهات والقيم.

٩. هدفت ا¯نشطة الطالبية إلى غرس العديد من قيم المواطنة. 
١٠. أسهمت المجالس الطالبية في اكتساب الطلبة لفكر الشورى الُعمانية، وكيفية توظيفها 

في الحياة اليومية.
١١. ساعدت المجالس الطالبية على غرس قيمة المشاركة المجتمعية، والتفاعل مع المجالس 

البرلمانية في الوطن.
القوانين  خالل  من  المواطنة  على  التربية  توظيف  على  بقدرتها  المدرسية  البيئة  تميزت   .١٢
وا¯نظمة التي وجهت الطلبة نحو تفعيل الجانب القيمي في تفاعالتهم مع المعلمين وزمالءهم 

الطلبة.
وقد عملت هذه العناصر بصورة متكاملة، في تحقيق أهداف التربية على المواطنة المنبثقة من 
في  المواطنة  على  التربية  أبعاد  على  أهدافها  معظم  تضمنت  حيث  الُعمانية،  التعليم  فلسفة 
أساليب  وتنوعت  المجتمعية،  والمشاركة  والقيمية،  والمهارية،  المعرفية،  المجاالت  مختلف 

توظيفها لتلك المجاالت وفقا للتخصصات المختلفة لها.
ويعتبر المعلم العنصر ا¯ساسي في التربية على المواطنة لدى الطلبة، ¯نه المعني بتوظيف 
الطلبة  توجيه  خالل  من  المدرسة،  في  الوطنية  والمسابقات  الدراسية  والمواد  ا¯نشطة  هذه  كل 

وإرشادهم نحو عملية التعلم، والقيام بدورهم في المشاركة في عملية التعلم.



الورقة السابعة : مداخل التربية على المواطنة في المدرسة العمانية 
حميد بن مسلم السعيدي

مشرف مادة بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين

الملخص : هدفت ورقة العمل للبحث عن مداخل التربية على المواطنة 
في المدرسة العمانية، وقد اعتمدت المنهج الوصفي االستقرائي، 

من خالل تحليل الوثائق وا�صدارات التربوية والمناهج العمانية، 
وقد توصلت إلى النتائج اÕتية:

المواطنة، وتضمنت مواد  بالتربية على  ارتباط  أهداف ذات  الدراسية، وما تضمنته من  المواد   .١
الرياضيات،  العلوم،  (اختيارية)،  ا¯لمانية  اللغة  ا�نجليزية،  اللغة  ا�سالمية،  التربية  العربية،  (اللغة 

وتقنية المعلومات).
٢. المواد المختصة بالتربية على المواطنة التي تعلقت بالمعارف والمهارات واالتجاهات الوطنية 

(مادة هذا وطني، والعالم من حولي).
٣. مواد الدراسات االجتماعية، وما تضمنته من محتوى جغرافي وتاريخي ووطني.

والفنون  الموسيقية،  والتربية  الرياضية،  (التربية  شملت  حيث  الفردية  المهارات  مواد   .٤
التشكيلية).

٥. المجالس الطالبية (مجلس الفصل، مجالس الجماعات الطالبية).
٦. المسابقات الوطنية والتي تنمي لدى الطلبة االنتماء الوطني. 

٧. تتوافق هذه المنهجية في التربية على المواطنة مع العديد من دول العالم المختلفة التي 
ركزت على المنهج المدرسي، وا¯نشطة الطالبية، والجماعات الطالبية، والمجالس الطالبية.

بالمعارف  يتعلق  ما  خاصة  المواطنة  على  التربية  مجاالت  معظم  الدراسية  الكتب  تضمنت   .٨
والمهارات واالتجاهات والقيم.

٩. هدفت ا¯نشطة الطالبية إلى غرس العديد من قيم المواطنة. 
١٠. أسهمت المجالس الطالبية في اكتساب الطلبة لفكر الشورى الُعمانية، وكيفية توظيفها 

في الحياة اليومية.
١١. ساعدت المجالس الطالبية على غرس قيمة المشاركة المجتمعية، والتفاعل مع المجالس 

البرلمانية في الوطن.
القوانين  خالل  من  المواطنة  على  التربية  توظيف  على  بقدرتها  المدرسية  البيئة  تميزت   .١٢
وا¯نظمة التي وجهت الطلبة نحو تفعيل الجانب القيمي في تفاعالتهم مع المعلمين وزمالءهم 

الطلبة.
وقد عملت هذه العناصر بصورة متكاملة، في تحقيق أهداف التربية على المواطنة المنبثقة من 
في  المواطنة  على  التربية  أبعاد  على  أهدافها  معظم  تضمنت  حيث  الُعمانية،  التعليم  فلسفة 
أساليب  وتنوعت  المجتمعية،  والمشاركة  والقيمية،  والمهارية،  المعرفية،  المجاالت  مختلف 

توظيفها لتلك المجاالت وفقا للتخصصات المختلفة لها.
ويعتبر المعلم العنصر ا¯ساسي في التربية على المواطنة لدى الطلبة، ¯نه المعني بتوظيف 
الطلبة  توجيه  خالل  من  المدرسة،  في  الوطنية  والمسابقات  الدراسية  والمواد  ا¯نشطة  هذه  كل 

وإرشادهم نحو عملية التعلم، والقيام بدورهم في المشاركة في عملية التعلم.



الورقة الثامنة : اتجاهات طلبة الصف الحادي عشر بمدارس 
التعليم ما بعد  ا¯ساسي في سلطنة عمان نحو المواطنة 

الرقمية وكفاءتهم الذاتية في استخدام ا�نترنت
يمامة بنت راشد بن سالم المعمرية

معلمة تاريخ بمدرسة كهنات للتعليم ا¯ساسي بمحافظة الظاهرة

الملخص : هدفت هذه الدراسة التعرف على اتجاهات طلبة الصف الحادي عشر بمدارس التعليم 
استخدام  في  الذاتية  وكفاءتهم  الرقمية  المواطنة  نحو  عمان  سلطنة  في  ا¯ساسي  بعد  ما 
ا�نترنت، وتبنت الدراسة المنهج الوصفي، حيث تم بناء مقياس التجاهات المواطنة الرقمية تضمن 
ثالث محاور، هي ا¯خالقيات الرقمية، المشاركة والحقوق الرقمية، والوصول الرقمي ومحو ا¯مية 
الرقمية، ومقياس لمستوى الكفاءة الذاتية في استخدام ا�نترنت تكون من ٣٧ عبارة، وللتحقق 
الخبرة، وتم  المحكمين من ذوي  الباحثة بعرضها على مجموعة من  المقياسين قامت  من صدق 
حساب معامل ثبات االتساق الداخلي لÞداتين باستخدام معادلة ألفا كرومباخ، حيث بلغ في مقياس 
في  الذاتية  الكفاءة  مستوى  مقياس  ثبات  بلغ  بينما   ،(,٩١٨) الرقمية  المواطنة  نحو  االتجاهات 
استخدام ا�نترنت (٩٣٠,). وقد تم تطبيق المقياسين على عينة تكونت من (٧٨٥) طالبًا وطالبة من 

محافظة مسقط.
وتوصلت الدراسة الى أن مستوى االتجاه نحو المواطنة الرقمية العام لدى طلبة الصف الحادي 
عشر بالتعليم ما بعد ا¯ساسي كان إيجابيًا، حيث بلغت النسبة المئوية للمتوسط الحسابي العام 
في  الذاتية  الكفاءة  لمستوى  العام  الحسابي  للمتوسط  المئوية  النسبة  جاءت  بينما   ،(٣,٦٢)
استخدام االنترنت بمستوى مرتفع بلغ (٣,٧١)، كما كشفت النتائج وجود عالقة ارتباطية كبيرة بين 
المواطنة الرقمية لدى طلبة التعليم ما بعد التعليم ا¯ساسي من الصف الحادي عشر وكفاءتهم 
الذاتية في استخدام االنترنت، كما كشفت أن نصف أفراد العينة يمتلكون هواتف محمولة، والنسبة 
ا¯على لساعات استخدام الطلبة لÚنترنت تراوحت بين ٣-٤ ساعات في اليوم لصالح االناث، واغلبهم 
عن  االنترنت  على  حساباتهم  إخفاء  الى  ويميلون  االخرين،  مع  التواصل  لغرض  ا�نترنت  يدخلون 

الوالدين.
الدراسة الى ضرورة دمج التكنولوجيا في التعليم لتشمل تعليما رقميا أفضل لتعزيز  وأوصت 

المعرفة الرقمية المتكاملة لدى الطلبة بحيث تواكب ثورة التعليم الرقمي العالمي.
 

 



الورقة الثامنة : اتجاهات طلبة الصف الحادي عشر بمدارس 
التعليم ما بعد  ا¯ساسي في سلطنة عمان نحو المواطنة 

الرقمية وكفاءتهم الذاتية في استخدام ا�نترنت
يمامة بنت راشد بن سالم المعمرية

معلمة تاريخ بمدرسة كهنات للتعليم ا¯ساسي بمحافظة الظاهرة

الملخص : هدفت هذه الدراسة التعرف على اتجاهات طلبة الصف الحادي عشر بمدارس التعليم 
استخدام  في  الذاتية  وكفاءتهم  الرقمية  المواطنة  نحو  عمان  سلطنة  في  ا¯ساسي  بعد  ما 
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محافظة مسقط.
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في  الذاتية  الكفاءة  لمستوى  العام  الحسابي  للمتوسط  المئوية  النسبة  جاءت  بينما   ،(٣,٦٢)
استخدام االنترنت بمستوى مرتفع بلغ (٣,٧١)، كما كشفت النتائج وجود عالقة ارتباطية كبيرة بين 
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الذاتية في استخدام االنترنت، كما كشفت أن نصف أفراد العينة يمتلكون هواتف محمولة، والنسبة 
ا¯على لساعات استخدام الطلبة لÚنترنت تراوحت بين ٣-٤ ساعات في اليوم لصالح االناث، واغلبهم 
عن  االنترنت  على  حساباتهم  إخفاء  الى  ويميلون  االخرين،  مع  التواصل  لغرض  ا�نترنت  يدخلون 

الوالدين.
الدراسة الى ضرورة دمج التكنولوجيا في التعليم لتشمل تعليما رقميا أفضل لتعزيز  وأوصت 

المعرفة الرقمية المتكاملة لدى الطلبة بحيث تواكب ثورة التعليم الرقمي العالمي.
 

 



الورقة التاسعة : تطبيق كتاب من أجل الوطن " تفاعل إيجابي 
وشعور بالمسؤولية"

صابحة بنت سليمان الهيملية

أخصائية مواطنة بدائرة المواطنة

الملخص :  تهدف هذه الورقة إلى التعريف بمشروع من أجل الوطن...
تفاعل إيجابي وشعور بالمسؤولية، وتحديد آلية تنفيذه من خالل المراحل والخطوات التي يتألف منها 
العام  بداية  منذ  المشروع  طبقت  التي  المدارس  جهود  إبراز  إلى  الورقة  تهدف  كما  المشروع، 
المشاريع  لبعض  نماذج  وعرض   ،٢٠٢٠/٢٠١٩ الدراسي  العام  وحتى    ٢٠١٨/٢٠١٧ الدراسي 
والتي  السلطنة،  بمحافظات  التعليمية   المديريات  بمختلف  فعليًا  تطبيقها  تم  التي  الطالبية 
أسهمت في إيجاد حلول لبعض المشكالت والظواهر في المجتمع المحلي. ويهدف المشروع إلى 
في  الموجودة  بالقضايا  وعيهم  وتطوير  الفريق،  وروح  الجماعي  العمل  مهارات  الطلبة  اكساب 
مجتمعهم، وتنمية الحس الوطني واالعتزاز بالوطن والمساهمة في أعمال تطوعية تسهم في 
واالهتمام  للعالم  ونظرتهم  آفاقهم  وتوسيع  المجتمعية،  والظواهر  المشكالت  من  الحد 
بالمواطنة العالمية. وقد القى تطبيق المشروع نجاحًا كبيراً في المدارس التي طبق فيها وحقق 

نتائج إيجابية منها: اكساب الطلبة الثقة بالنفس وإثارة الدافعية لديهم ومثابرتهم وانخراطهم في 
العمل الجماعي ومهارة التواصل وابداء الرأي من خالل مشاركتهم مع الجهات المعنية في اقتراح 
حلول للمشكالت والظواهر المجتمعية، وجدير بالذكر أن معظم الدراسات والبحوث التربوية أكدت أن 
التربية على المواطنة وتنميتها لدى النشء ال تتم إال باالهتمام بالجانب السلوكي العملي ويتم 
بطريقة مقصودة ومنظمة وهذا ال يتأتى إال بتطبيق مشاريع هادفة تعمل على صناعة االتجاهات 

ا�يجابية واكتساب العادات السلوكية السليمة لدى الطلبة.
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