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 وتم جمع، هدفت الدراسة إلى تحديد اتجاهات طلبة التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان نحو الهوية الوطنية:ملخص
 وقد طبقت. وتم التأكد من صدقها وثباتها، فقرة موزعة على خمسة محاور36 البيانات بواسطة استبانة مكونة من
 وأظهرت النتائج اعتزاز الطلبة. طالبا وطالبة من طلبة التعليم ما بعد األساسي في خمس محافظات1928 الدراسة على
 كما أظهروا رفضهم بشدة لكافة السلوكات التي تتنافى مع. وحرصهم على تمثلها بدرجة عالية جدا،بالهوية الوطنية
 وتوصلت الدراسة كذلك، وإلى تخوفهم بدرجة كبيرة من بعض المصادر المهددة للهوية الوطنية،الهوية الوطنية
 واعتبروا الفعاليات والمناشط الوطنية واالجتماعية المصدر،إلى أن الطلبة يؤيدون بدرجة عالية تعزيز الهوية الوطنية
 وأظهرت النتائج أيضا وجود اختبلفات بين الذكور واإلناث؛ إذ أظهرت اإلناث.األكثر قدرة على تعزيزها لدى الناشئة
درجة أعلى من االعتزاز بالهوية الوطنية بينما أظهر الذكور درجة أعلى من التخوف من تأثير بعض مهددات الهوية
 وأوصت الدراسة بضرورة االستمرار في تعزيز الهوية من خبلل توظيف الفعاليات والمناشط المختلفة.الوطنية
. سلطنة عمان، طلبة التعليم ما بعد األساسي، الهوية الوطنية، اتجاهات:كلمات مفتاحية
_____________________________________________
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Abstract: The study aimed at investigating Omani post basic education students' attitudes towards
national identity. Data was collected by using a questionnaire consisting of -36- items which fall under
five domains. The questionnaire was checked for both validity and reliability. The study sample
consisted of -1928- male and female students from five provinces in Oman. The results showed that
Omani post basic education students were highly proud of their national identity and showed concern
for the embodiment and representation of their national identity in their behavior. They also showed a
high level of rejection of all types of behavior that are contrary to national identity. Moreover, they
showed great fear of the threat to national identity. In addition, they strongly supported the
enhancement of national identity through national and social events. The results also revealed that there
were significant differences between males and females where females showed a higher level of pride in
their national identity than their male counterparts, whereas males showed a high level of fear of the
threat sources to national identity. The study recommended continuously promoting national identity
through national and social events.
Keywords: Attitudes, national identity, post basic education, Oman.
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لكلل مجتمللع هويللة تميللزه عللن يللره مللن
المجتمعات اكتسبها عبر التاريخ وشلكلت نملط
حياة ،ولغة تفاهم مشتركة ،وتنا مًا فلي النظلر
لؤلشياء واألمور ،والمتغيرات ،ونمط التعام ملع
البيئة المحيطة .وقلد عمللت المجتمعلات عللى
المحافظة على هويتها عبلر األجيلال المتعاقبلة،
وحرصت على الحفلا عليهلا حتلى فلي أقسلى
الظللروف عنللدما وقعللت أوطانهللا تحللت نيللر
االستعمار؛ فمثللت الهويلة الوطنيلة دافعلاً قويلا
للنضال ضد المستعمرين الذين سعوا إلى تشجيع
الشعوب فلي اللدول المسلتعمرة لبلنسلبلخ ملن
هويتهم .وفي عصرنا الحاضر أصبح الحفا على
الهوية أكثلر صلعوبة وتعقيلداً نتيجلة لوجلود
العديد من العوام المهددة لهلا؛ كالتكنولوجيلا
التي تمث سبلحاً ذا حدين ،وانفتاح شعوب العلالم
بعضها على بعض؛ مما جع الغلبة للدول االكثر
نفوذاً كالدول المتقدمة التلي تصلدر منتجاتهلا
الصللناعية ،والثقافيللة التللي تعبللر عللن هويتهللا
الوطنيللة ،وكللذلك تللأثير األنشللطة السللياحية
والعلمية والفعاليات الدولية باإلضافة إلى تزايلد
الهجرة عبر الحدود ،وما يترتب عليها ملن نقل
هويات إلى الدول المستقبلة.
وقللد شللاعت فكللرة الهويللة منللذ القللدم لللدى
المجتمعات نتيجة الختبلف ما أنتجته ملن فكلر،
وطورته من أدوات ،وشرعته من قوانين ومبلادئ
إلدارة أمورها ،إال أن مفهلوم الهويلة يعلد ملن
المفللاهيم الحديثللة التللي ظهللرت عقللب الثللورة
الفرنسية وارتبط نشأته بنظريات علم االجتملا
التي ربطت الهوية باالنتملاء للجماعلة .وتحفل
األدبيات بعدد من التعريفات لمفهوم الهوية فهلي
من حيث الدالللة اللغويلة كلملة مركبلة ملن
ضمير الغائب "هو" مضاف إليه ياء النسبة ،لتدل
الكلمة على ماهية الشخص أو الشيء المعني كما
هو في الواقع بخصائصه ومميزاته التلي يعلرف
بها" (عمارة ،)1999 ،وعرفها ليت جلون و فلوس
( )Littlejohn & Foss, 2008, 89بأنهلا "تللك
الرموز التي تحدد عضوية الفرد فلي مجموعلات
معينة وتشم المبلبلس ،والممتلكلات ،والكلملات
التي تمكن الفلرد ملن وصلف نفسله أو األشلياء
األخرى ،والمفاهيم المستخدمة من أفلراد تللك

المجموعة للتعبيلر علن تللك األشلياء" .بينملا
عرفها اسسمانن (" )Assmann, 1992, 130بأنها
الرموز التي يعبر بها اإلنسان علن نفسله عنلدما
يتعام مع اآلخرين ممن يختلفون عنه" .وعرفها
هلوج وأبراملز()Hogg & Abrams, 1988, 2
بأنها "المفهوم الذي يعرف بله األفلراد أنفسلهم،
وطبيعتهم ،وعبلقلتهم بلاآلخرين" عرفهلا ديلنج
( )Deng, 1995, 1أيضًا بأنهلا "الطريقلة التلي
يعرف بها األفراد والمجموعات أنفسهم ،ويعرفون
من قب اآلخرين من أصولهم العرقيلة ،واإلثنيلة
والدينيلة واللغويللة والثقافيللة" وعرفهللا الناقللة
والسعيد (2008؛  )128بأنها "مجموعة الخصلائص
والمميللزات العقديللة واللغويللة والمفاهيميللة
واألخبلقيللة والثقافيللة والعرقيللة والتاريخيللة
والجغرافيللة والسياسللية  ،والعللادات والتقاليللد
والسلوكيات التي تطبع شخصية الفرد والجماعة
واألمة بطبع معين ينفرد به عن باقي األمم ،حيث
تشللك مرجعيتلله المعبللرة عللن ثقافتلله ودينلله
وحضارته".
ومما يميز الهوية االرتباط النفسي للفلرد بهلا؛
ألنها تشلك نملط تفكيلره وعبلقتله بلاآلخرين
( ،(Straub, 2002وتحللدد طبيعللة العبلقللات
وقوتهلا ،واألملان ،والمسلاواة ( Wodak et al.
 .)2009, 11وهذه المميزات تنبثق من مكونلات
الهوية التي يراها كوثراني ( )2010بانها تتكلون
من عدة عناصر ،وهي القرابة ،والوالء ،واالنتملاء
للمعتقد الديني ،واالنتماء للؤلر ..إال أن هلذه
العناصر المكونة للهوية تعكلس الصلفة الفرديلة
لمجتمعات محددة داخ اللوطن الواحلد ،للذلك
ظهرت الحاجة إللى مفهلوم جلامع ليمثل أبنلاء
الوطن الواحد بغض النظر عن هويتهم المرتبطة
بجماعاتهم الصغيرة أطلق عليه الهويلة الوطنيلة
التي يراها الرفاعي ( )2005بأنها ترتبط ارتباطلاً
وثيقا باألشياء المشتركة التي تجمع بين كافلة
أبناء اللوطن الواحلد ،وهلي االرتبلاط بلاألر،.
والتراث الروحلي والملادي اللذي يجعل الفلرد
يتوحد معه ،ويشعر بالحرية في أجوائه ،ويشارك
في الحفلا عليله .وتتضلمن الهويلة الوطنيلة
مجموعة من العناصر كمكان اللوالدة ،وروابلط
األسللبلف واألجلللداد ،واالنتمللاء للمجموعلللات،

وااللتلللزام بالعلللادات والتقاليلللد واألعلللراف،
وبالقوانين ،وبالزي التقليدي ،واألسماء واأللقاب،
واللهجللة ،والشللك والمظهللر الخللارجي (منيللر،
 ،)2002فهذه العناصر تعلد وسليلة للتعبيلر علن
الهوية الوطنية عندما يتعام أفراد بللد ملا ملع
أفراد من هويات أخرى (الطراح.)2002 ،
فالهوية الوطنية تعم على تحقيق التوحلد بلين
أفراد المجتمع على اللغة والقيم والمبادئ؛ ألج
تحقيق مصلالح مشلتركة ،بملا يعلزز االنتملاء
ويحقللق الضللمير الجمعللي الللذي يعبللر عنلله
بالمعتقدات والعواطف المشتركة التلي يحملهلا
األفراد لتشك نسيجًا واحدًا متكامبل (الجلوهري،
1998؛ الشللماس .)2004 ،كمللا أنهللا تمللنح الفللرد
إحساس بالذات واألمان بوجلوده ضلمن مجتملع
يحرص على سبلمته ،ويرعلى مصلالحه ،ويلدافع
عنه ،لذا عملت الدول على تعزيز الهوية الوطنية
لدى األجيال المتعاقبلة ،فلأي تغيلر فلي الهويلة
الوطنية يؤدي بلالفرد إللى تغيلر نظرتله حتلى
لذاتلللهن ملللن هلللو ،وملللاذا يريلللد أن يكلللون
(.)Burke, 2006
ونظراً ألهمية الهوية الوطنية على مستوى الفرد
والمجتمللع ،تسللعى الللدول إلللى تعزيزهللا عبللر
األجيللال إلدراكهللا لقللوة تللأثير العديللد مللن
المللؤثرات الخارجيللة التللي تللؤدي إلللى تغريللب
الشباب عن هويتهم من خبلل االسلتخدام السللبي
للتكنولوجيا الحديثة ،واالنفتلاح عللى الثقافلات
األخرى ،والفضاء االعبلمي المفتوح ،والتغير فلي
التركيبة السلكانية لللدول المسلتقبلة للعماللة
الوافدة أو المهاجرين .ويلرى يلن ()Yin, 2004
أن تلك المهددات دفعت الدول إللى تبنلي بعلض
النظريات للحفا على هويتهلا الوطنيلة مثلملا
فعلت بعض الدول اآلسيوية التلي تبنلت نظريلة
الشجرة التي تقوم على مبدأ الحفا على الهوية
الوطنية ملن خلبلل ابرزاهلا بشلك مكثلف فلي
المناهج الدراسية مع عر .نملاذج لهويلات لهلا
صلة بالهويلة الوطنيلة؛ بهلدف ترسليخ الهويلة
الوطنية لدى الطلبة ،وتعزيز إيمانهم بأن هويتهم
لها صفة المحليلة واإلقليميلة والعالميلة .بينملا
اتجهت دول آخرى إللى اعتملاد نظريلة البللور
التللي تقللوم علللى مبللدأ ربللط الهويللة الوطنيللة

بالهويات العالمية من خبلل إبراز مميزات الهوية
الوطنية ،وجوانب الشبه واالختبلف ملع الهويلات
األخرى بما يلؤدي إللى إعلداد فلرد قلادر عللى
التعام مع العالم بهويتله الوطنيلة دون اإلسلاءة
إلى هويات اآلخرين ،ودون التأثر بتلك الهويات.
ولبلهتمام بتعزيز الهوية الوطنية ما يبرره فلي
األدبيات ،والسيما فلي مجتمعلات اللدول الناميلة
التي تستقب المنتجلات المختلفلة ملن الخلارج
سواء أكانت منتجات مادية أو ثقافية ،فهلي فلي
حد ذاتها تعبر عن هوية بلد اإلنتاج وعام مؤثر
على الهويلة الوطنيلة .ويلرى وهبلان ( )2011أن
المخاطر على الهوية تأتي من عدة مصلادر منهلا
تأثر بعض الشلباب بلبعض األفكلار التلي تلدعو
لبلنسبلخ ملن المبلادئ الرئيسلية لبلنتملاء إللى
األر .والتراث والدماء التي ضحت ألجلها ،ومن
بين مظاهر ذلك التأثر مطالبة بعض المثقفلين
فللي مصللر فللي العللام  1998باالحتفللال بللذكرى
احتبلل فرنسا لمصر معتبرين ذلك أمرا عظيماً،
واستخدام المبلبس الغربيلة بلدال ملن المبلبلس
التقليدية ،والتفاخر باللغات األجنبية ،واالحتفلال
بمناسبات ال تمت بصللة للمجتملع اإلسلبلمي أو
العربي.
ومن العوام المهددة للهوية الوطنيلة كلذلك
بعض وسائ االعبلم التي تمث معول هدم للهوية
الوطنية عبر نشرها لؤلفكلار التلي تشلجع عللى
االنسبلخ من الهوية الوطنية من منظور التحضر
من خبلل تمث السلوكات التي تتنافى مع الهوية
الوطنية ،وإظهار مقومات الهوية الوطنية بصورة
سللاخرة لللدفع الشللباب إلللى التخلللي عنهللا ،أو
التشللجيع علللى األفكللار المتطرفللة التللي تغللذي
الكراهيللة ،وعللدم احتللرام األخللر داخ ل الللوطن
الواحد .ويشير (القاسلم )2004 ،إللى أن الخطلر
القادم من اإلعبلم ينطلق مملا تظهلره إحصلاءات
اليونسكو التي تبين أن شلبكات التلفلزة العربيلة
تستورد ما بين ثلث إلى نصف برامجها ملن دول
اجنبية ,و أن ( )%88من المعلوملات فلي شلبكة
اإلنترنلللت هلللي باللغلللة اإلنجليزيلللة ،و ()%9
باأللمانية ،و ( )%2بالفرنسلية ،و ( )%1لبلاقي
لغات العالم .وهذه اإلحصاءات تظهلر لنلا حجلم
الخطر على الهوية الوطنيلة للشلعوب العربيلة.
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فللاإلعبلم للله دور كبيللر فللي تعزيللز الهويللة
وتشكيلها وفي المقاب له دور أيضُلا فلي هلدمها
كما أشارت نتائج بعض الدراسات ( الفراج2008 ،؛
أبو وردة2008 ،؛ ابو فودة.)2006 ،
وباإلضللافة إلللى تللأثير اإلعللبلم تشللك العمالللة
الوافدة في بعض الدول كدول الخلليج العربلي
مصللدر تهديللد مباشللر و يللر مباشللر للهويللة
الوطنية؛ فتزايد أعدادها التي فاقلت فلي بعضلها
أكثر من نصف عدد السكان وبعضها دون النصف
بقلي  -كما هو الحال في سلطنة عملان  -التلي
بلغت فيها نسبة العمالة الوافدة حسلب إحصلاءات
أ سطس  )%46.3( 2015من مجم السكان .وهذه
النسب الخطيرة تكشف لنا حقيقة وجود مصدر ال
يق خطورة عن اإلعبلم ،والتجارب العالميلة فلي
هذا الشأن ليست ببعيدة كما حدث في قيام دولة
سنغافورة .وقد كشفت نتائج بعض الدراسات عن
دور تلك العمالة في نشر بعض السلوكات التي
تتنللافى مللع الهويللة الوطنيللة (معطللي2012 ،؛
الشهراني.)1998 ،
وأدى تزايد تلك العمالة في دول الخليج العربي
كذلك إلى ظهور هويات متعددة باتلت تفلر.
نفسها على أر .الواقع؛ مما جع بعض الباحثين
يشعرون بلالخوف ملن طغيلان هويلات العماللة
الوافللدة علللى الهويللة الوطنيللة (النجللار2013 ،؛
العلوي2009 ،؛ مطر .)2008 ،وقد أسهمت الطفلرة
االقتصادية في دول الخليج العربي إللى تعزيلز
انتشللار الهويللات األخللرى علللى حسللاب الهويللة
الوطنية؛ فقد سيطرت العمالة عللى العديلد ملن
الحرف والمهن التقليدية التلي تمثل أحلد أهلم
مقومات الهوية الوطنية إلى جانب سيطرتها على
العديد من األنشطة االقتصادية التي أخذت تعكس
الهويات األخرى على حساب الهوية الوطنية.
ويشللير كيتللنج ( )Keating, 1996إلللى أن
التخوف من تهديد األقليات على الهوية الوطنيلة
دفع بعض الدول كأسبانيا وكنلدا التخلاذ علدد
من التدابير لمواجهلة ذللك الخطلر  .كلذلك
علمت بعض الدول على وضلع سياسلات صلارمة
على المستوى الوطني ملن أجل حمايلة الهويلة
الوطنيللة ( .)Gellner & Smith, 1996وقللد

أثمرت هذه السياسات وحمبلت تعزيز الهوية لدى
تلك الدول ،وبرزت في بعض القرارات السياسية
على المسلتوى المجتمعلي؛ إذ أظهلرت الشلعوب
األوربيللة رفضللها التخل لي عللن بعللض مقومللات
هوياتها لصالح قيام االتحاد األوربلي كلالرموز
الوطنيللة ،واالسللتقبلل الللوطني و يرهللا مللن
Heath, Jowell
المقومللات ( & Curtice,
.)2001

وألج مواجهة تلك التهديدات سعت الدول إللى
رسم السياسات ،وتوظيف كافة األنظمة كالنظام
التربوي ،واألسرة وكذلك الفعاليلات المحليلة
والوطنية ،وتشجيع المبادرات الشلبابية و يرهلا؛
لتعزيللز الهويللة الوطنيللة .ويللرى أندرسللون
( )Anderson,1983أن التربيللة تمثلل العمللود
الرئيسي في تعزيز الهوية الوطنية ،فهي القلادرة
على إنتاج أجيلال متمسلكة بهوياتهلا ملن خلبلل
تشللكي الفكللر األيللدلوجي للمجتمللع ،وصللورة
المجتمع في ذهن الطلبة ،وتوجيه طاقاتهم نحلو
خدمة هويتهم .فالتربية تمتللك قلوة المعرفلة
التي من خبللها يلدرك الطلبلة أهميلة هلويتهم،
ومكانتهللا ،والتحللديات التللي تواجههللا وكيفيللة
مواجهة تلك التحديات (.)Lindvall, 2003
وتحرص الدول كذلك على توظيف الفعاليلات
الوطنية والمحلية في تعزيز الهوية الوطنية من
خبلل إبراز التلراث الثقلافي واإلرث الحضلاري،
وضرورة المحافظلة عليله عبلر األجيلال؛ ففلي
سلطنة عمان تعم االحتفلاالت بالعيلد اللوطني،
ومهرجان مسقط ،ومهرجان خريف صبللة عللى
تعزيز الهوية الوطنية من خبلل تركيز فعاليتها
علللى العللادات والتقاليللد والحللرف والمهللن
والمنتجات التقليدية التي يشلارك فلي تقلديمها
األفراد من جميلع األعملار؛ مملا يتليح الفرصلة
النتقال الخبرات من جي إلى أخلر .وتسلتقطب
هذه المهرجانات عددًا كبيرًا ملن الزائلرين ملن
العمانيين و يلر العملانيين؛ مملا يجعلهلا تمثل
مصدر اعتزاز عندما يرى األبناء إعجاب الزائرين
من الخارج بتراث بلدهم ،فوفقا لملا أشلارت لله
بعض الصحف الخليجية أن المهرجانات فلي دول
الخليج تستهدف بالدرجة األولى تعزيلز الهويلة

الوطنية (جريلدة االتحلاد2012 ،؛ جريلدة عملان،
)2015
ونظراً ألهمية الهوية الوطنية حرص المهتملون
بها على استكشاف اتجاهات أفراد المجتمع نحوها؛
بهدف معرفة مدى التغيرات اإليجابية أو السلبية
في ظ وجود العديد من العوام المعززة للهوية
والهادمة لها .ويبرز االهتملام باالتجاهلات نحلو
الهوية؛ لكونها قابلة للتغير ،فاألدبيات تشير إللى
أن االتجاهات مكتسبة وتتشك من خبلل الخبرات
المباشرة للفرد ملع مجتمعله بعاداتله وتقاليلده
وقيمه وتراثه ،وكذلك مع بيئته (عباس.)1980 ،
وأن هللذه االتجاهللات قللد تتغيللر إذا مللا تغيللرت
الظروف كالتغير في خصائص الفرد ،واالتصلال
المباشللر بالعاملل الللذي يقللود الفللرد إلللى
التغير(الكندري.) 1992 ،وتشير مليكة ( )1989إلى
أن االتجاهات قد تتغيلر كلذلك نتيجلة وجلود
بعض المتغيرات الدخيلة التي تفر .نفسها بقوة
على هوية المجتملع نتيجلة االحتكلاك المباشلر
معها .وبالنظر إلى الواقع في دول الخليج العربي
ومن بينها سلطنة عمان نجد أن هناك علددًا ملن
المتغيرات التي باتت تفر .نفسها عللى الهويلة
الوطنية؛ كوسائ اإلعلبلم ،وشلبكة المعلوملات،
وشبكات التواص  ،والعمالة الوافدة وخاصة تللك
التي ال تنتمي إلى الثقافلة العربيلة واإلسلبلمية،
واعتماد دول الخليج عللى اسلتيراد السللع التلي
تعبر عن هوية بلد االنتاج.
ونظراً لوجود هذه المتغيرات المؤثرة سلباً عللى
الهوية الوطنية حلرص المهتملون بشلأنها عللى
إجراء الدراسات؛ للوقوف عللى اتجاهلات األفلراد
نحو الهوية الوطنية ،وقد أظهلرت نتلائج بعلض
الدراسات امتبلك الطلبة التجاهات إيجابية عاليلة
نحللو الهويللة الوطنيللة؛ نتيجللة لوجللود عوام ل
تعزيزهلللا (شلللويحات 2009 ،؛ Christopher
 ,2006؛ Rebekka & Maaja, 2008؛أبو رحمة،
2011؛  .)Kowitsthiencha,2014وأشارت نتلائج
دراسة مبارك ( )1999إلى وجلود اهتملام مرتفلع
من الطلبة بالهوية الكويتية ووجود اختبلفات بين
الذكور واالناث ،ونو المدرسة ،والبيئة (بدوية،
حضرية) ،وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات
السابقة في االهتملام بموضلو الهويلة ،إال أنهلا

تختلف عنها من حيث المجلاالت المسلتهدفة فلي
موضللو الهويللة الوطنيللة ،والفئللة المسللتهدفة،
والبيئة؛ إذ إن هذه الدراسلة تسلتهدف المجتملع
العمللاني الللذي تعللاني األدبيللات فيلله مللن قلللة
الدراسات على مستوى السلطنة.
مشكلة الدراسة
تمث الهوية الوطنية أحد المرتكزات الرئيسية
التي تشك العمود الفقري لكيان المجتمع وتعم
الدول على تعزيزها لدى األفراد لتجنيبهم خطر
ما يسمى بأزمة الهوية أو ا تراب الهوية نتيجة
التأثيرات المباشرة و ير المباشرة للعديد من
العوام التكنولوجية ،والسياسية ،واالقتصادية
واالجتماعية سواء أكانت داخلية أو خارجية.
ومما يبلحظ أن المجتمع العماني كغيره من
المجتمعات الخليجية أو العالمية ليس في منأى
عن تلك التاثيرات؛ فأفراد المجتمع بكافة فئاتهم
العمرية والثقافية يتعرضون لتأثير اإلعبلم،
وشبكة اإلنترنت ،وشبكات التواص االجتماعي،
والعمالة الوافدة التي بلغت نسبتها ( )%46.3من
مجم السكان ،وأصبح تأثيرها واضحا في
سلوكات بعض األفراد وخاصة الشباب الذين
يتأثرون أكثر ،ويميلون إلى التقليد لك ما هو
جديد؛ فتجد عزوف البعض منهم عن ارتداء الزي
العماني ،وإدخال بعض العادات الدخيلة على
المجتمع العماني من قب البعض متأثرين
بالثقافات األخرى سواء من خبلل اإلعبلم أو
االحتكاك المباشر بالعمالة الوافدة ،مما يستدعي
الوقوف على حجم هذا التأثير .وقد نبه بعض
المهتمين بمخاطر انتشار مث هذه السلوكات
على الهوية الوطنية على المدى البعيد (النجار،
2013؛ العلوي2009 ،؛ مطر)2008 ،؛ وهذا التحذير
جاء على مستوى صنا القرار في دول الخليج
العربي ،فقد حذر الشيخ زايد بن سلطان من
خطر العمالة الوافدة على الهوية الوطنية
(.)BBC, 2002

وعلى المستوى الخليجي كذلك أشار وزير
الثقافة القطري إلى خطر تاثير العمالة الوافدة
على اللغة العربية لدى األطفال في دول مجلس
التعاون الخليجي (جريدة عكا  ،)2013 ،وأشار
تقرير قناة الجزيرة إلى المخاطر التي تتعر.
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لها الهوية الوطنية في دول الخليج بسبب العمالة
اآلسيوية (قناة الجزيرة)2000 ،
وإبرزت كذلك الحلقة النقاشية لنتائج الدراسة
التي قامت بها وزارة التنمية االجتماعية مخاطر
العمالة الوافدة على الهوية الوطنية بسلطنة
عمان (جريدة عمان .)2015 ،وتؤكد هذه
التقارير والدراسات أن الهوية الوطنية في دول
الخليج العربي ومن بينها سلطنة عمان تتعر.
لضغوط تتطلب العم على مواجهتها من خبلل
التنشئة السليمة لؤلجيال .ومن هنا جاءت هذه
الدراسة الستكشاف اتجاهات طلبة التعليم ما بعد
األساسي في سلطنة عمان نحو الهوية الوطنية
في ظ هذه الضغوط على هذه الهوية؛ للوقوف
على مدى تأثيرها على الطلبة ،ومدى فاعلية
أساليب التنشئة في مواجهة تلك الضغوط.
وعليه تسعى هذه الدراسة لئلجابة عن األسئلة
اآلتيةن

-

التعرف على مدى تمث الطلبة للهوية
الوطنية واتجاهاتهم نحو السلوكات التي
تتعار .مع الهوية الوطنية.

-

التعرف على اتجاهات الطلبة نحو مهددات
الهوية الوطنية واألساليب التي يمكن
استخدامها لتعزيزها.

-

التعرف على األساليب األكثر فعالية في
تعزيز الهوية الوطنية من وجهة نظر
الطلبة.

أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة الحالية منن
-

أهمية موضو الهوية الوطنية الذي
يحظى باهتمام دولي.

-

الكشف عن اتجاهات طلبة التعليم ما بعد
األساسي نحو الهوية الوطنية في ظ
المؤثرات المختلفة.

-

تقدم تقييما لواقع الهوية الوطنية لدى
جي من المجتمع العماني ومدى نجاح
أساليب التنشئة على الهوية الوطنية في
السلطنة.
تقدم معلومات حول مصادر تهديد الهوية
الوطنية ،واألساليب التي يعتقد الطلبة أنها
االفض في تعزيز الهوية الوطنية.
إثراء األدب التربوي في مجال الهوية
الوطنية في سلطنة عمان.

-

ما مدى افتخار طلبة التعليم ما بعد
األساسي بسلطنة عمان بهويتهم الوطنية؟

-

ما مدى تمث طلبة التعليم ما بعد األساسي
للهوية الوطنية؟

-

ما اتجاهات طلبة التعليم ما بعد األساسي
نحو السلوكات التي تتنافى مع الهوية
الوطنية؟

-

-

ما اتجاهات طلبة التعليم ما بعد األساسي
نحو المخاطر التي تهدد الهوية الوطنية؟

-

-

ما اتجاهات طلبة التعليم ما بعد األساسي
نحو أساليب تعزيز الهوية الوطنية؟

-

ه تختلف اتجاهات طلبة التعليم ما بعد
األساسي نحو الهوية الوطنية باختبلف
متغير النو ؟

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلىن
-

تحديد اتجاهات طلبة ما بعد األساسي نحو
الهوية الوطنية في سلطنة عمان.

حدود الدراسة
تتحدد الدراسة بالحدود االتيةن
-

الحدود الزمانيةن العام .2015/2014

-

الحدود الموضوعيةن االستبانة التي تم
استخدامها لجمع المعلومات.

-

الحدود البشرية طلبة التعليم ما بعد
األساسي للعام .2015/2014

التعريفات اإلجرائية
-

الهوية الوطنيةن هي الخصائص الجامعة
ألفراد الوطن الواحد من انتماء لؤلر،.

والتراث المادي ،والمعنوي ،والفخر بها،
وتمثلهم لها ،والدفا عنها ،والحفا عليها
عبر نقلها من جي إلى آخر.
-

طلبة التعليم ما بعد األساسين هم طلبة
الصفين الحادي عشر والثاني عشر وفقا
للنظام التعليمي في سلطنة عمان.

الطريقة واالجراءات
منهجية الدراسة
استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي
يعنى بدراسة الظاهرة في الطبيعة ،وجمع
المعلومات عنها وتحليلها وتقديم تفسيرات لها
في ضوء األدبيات ،والمبلحظات ،والخروج
باستنتاجات ،وتوصيات حولها.
عينة الدراسة
تم تطبيق الدراسة على مدارس التعليم ما بعد
األساسي بسلطنة عمان في  5محافظات في سلطنة
عمان وهين مسقط ،والداخلية ،والشرقية،
والباطنة ،والظاهرة والبالغ عددهم ( )75108طالبا
وطالبة كما يوضح جدول .1
جدول 1
توزيع مجتمع الدراسة
إناث

ذكور

المجموع

مسقط

1477

7147

41741

الباطنة

45977

41549

79697

الداخمية

5969

5866

44876

الشرقية

6879

6577

44497

الظاهرة

7897

7717

5519

المجموع

48976

47987

75498

قد سعت الدراسة إلى تغطية أكبر عدد ممكن من
الطلبة؛ من أج تحقيق تمثي أفض للمجتمع
قدر المستطا  .وقد بلغت مجمو العينة ()1928
شكلت ( )%2.5من مجتمع الدراسة كما يوضح
جدول .2
جدول 2
توزيع عينة الدراسة
النوع

ذكور

العدد

%

208

5814

إناث

8811

4214

المجموع

8312

%800

أداة الدراسة؛ صدقها وثباتها
لتحقيق هدف الدراسة تم بناء استبانة خماسية
التدريج في ضوء األدب التربوي حول الهوية
الوطنية (شويحات2009 ،؛ Christopher, 2006
؛Rebekka & Maaja, 2008؛ أبو رحمة2011 ،؛
 ،)Kowitsthiencha, 2014وقد تكونت في
صورتها األولية من  40فقرة موزعة على خمسة
مجاالت ،وهين الفخر بالهوية الوطنية ويهدف
إلى معرفة مدى اعتزاز الطلبة بالرموز الوطنية
المرتبطة باألر .والتراث والحضارة والدين ،أما
المجال الثاني فيسعى لمعرفة مدى تمث الطلبة
للهوية الوطنية في حياتهم اليومية .والمجال
الثالث يهدف إلى معرفة مدى تقب أو رفض
الطلبة لبعض السلوكات المنافية للهوية العمانية
التي أصبحت مبلحظة لدى فئة من الشباب
العماني المتأثرين بالثقافات الغربية و يرها من
الثقافات .أما المجال الرابع فهو االتجاه نحو
المخاطر التي تهدد الهوية العمانية ،ويهدف إلى
معرفة موقف الطلبة مما يتهدد الهوية الوطنية
العمانية من مخاطر مرتبطة بشبكة اإلنترنت،
والعمالة الوافدة واإلعبلم .أما المجال الخامس
فهو االتجاه نحو أساليب تعزيز الهوية العمانية،
ويهدف إلى معرفة األساليب األكثر تفضيبل لدى
الطلبة في تعزيز الهوية الوطنية.
وتم التأكد من صدق األداة من خبلل مجموعة
من المحكمين من المتخصصين في الدراسات
االجتماعية والتربية اإلسبلمية بكلية التربية
بجامعة السلطان قابوس ،ووزارة التربية
االستبانة في ضوء
والتعليم .وتم تعدي
مبلحظاتهم؛ إذ تم حذف أربع فقرات ،وتعدي
صيا ة بعض الفقرات ،وبذلك أصبح عدد فقرات
االستبانة ( )36فقرة .وللتأكد من ثباتها تم
تطبيقها على عينة مكونه من ( )49طالبا وطالبة
من خارج عينة الدراسة وباستخدام معام
كرونباخ ألفا تبين أن الثبات العام قد بلغ ().924
وهو معدل ثبات عال ،أما بالنسبة إلى ك مجال
من المجاالت فقد بلغ ( ).945للمجال األول،
و( ).931للمجال الثاني ،و( ).902للمجال الثالث،
و( ).911للمجال الرابع ،و( ).923للمجال
الخامس.

مجلد  11عدد  1يناير2017 ،

اتجاهات طلبة التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان نحو الهوية الوطنية
أحمد الربعاني

المعالجات االحصائية
استخدمت رزمة من اإلحصائيات لتحلي نتائج
الدراسة من خبلل برنامج ( )SPSSوهي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لئلجابة عن السؤال األول والثاني والثالث
والرابع والخامس ،واستخدم اختبار (ت) لئلجابة
عن السؤال السادس.

نتائج الدراسة
السؤال األولن لئلجابة عن السؤال األول الذي
نصه "ما مدى افتخار طلبة التعليم ما بعد
األساسي بسلطنة عمان بهويتهم الوطنية؟
تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية كما يوضح جدول .3
جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال االفتخار بالهوية
الوطنية

العبارات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

تمث لهم مصدر افتخار واعتزاز عالميا ،وأن
هويتهم قادرة على مواكبة التطور دون أن
تذوب نتيجة العولمة أو المتغيرات األخرى.
السؤال الثانين لئلجابة عن السؤال الثاني الذي
نصه "ما مدى تمث طلبة التعليم ما بعد األساسي
للهوية الوطنية؟
تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية كما يوضح جدول 4ن
جدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال تمثل الهوية الوطنية
العبارات
أحب ارتداء الزي العماني الذي يبرز هويتي الوطنية
أحرص عمى التحدث بالمغة العربية التي تمثل هويتي
أحرص عمى شراء المنتجات العمانية التي تعكس

أحب زيارة األماكن التراثية والحضارية في بمدي؛

أحب أن يكون سموكي معب ار عن هويتي الوطنية

أفخر بأنني عماني
أفخر بديني اإلسالمي

1895

98764

أفخر بمغتي العربية

تعكس هوية بمدي

1885

98149

أفخر بتاريخ بمدي عمان

188

98574

أفخر بعمم بمدي

1865

98678

أفخر بالزي الوطني العماني

1868

الصناعات التقميدية ،األكالت العمانية الخ)

أفخر بعادات بمدي وتقاليده

1851
1869

9867

أفخر بمنجزات بمدي السياسية واالقتصادية
والثقافية واالجتماعية

1857

98688

أفخر بجذور هويتنا الوطنية الراسخة

1861

9869

هويتنا الوطنية تمثل فخ ار لكل عماني

1865

98694

تمثل لي هويتي الوطنية مصدر فخر واعتزاز

أمام باقي شعوب العالم

184

98916

أؤمن أن هويتنا الوطنية قادرة عمى مواكبة
التطور دون أن تذوب نتيجة العولمة

184

9814

المتوسط العام

1866

98115

تشير النتائج في جدول  3إلى افتخار طلبة
التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان بهويتهم
الوطنية بدرجة عالية جدا ،فقد أظهروا افتخارا
عاليا بأنهم مسلمون ،وبأنهم عمانيون ،وبلغتهم
العربية ،وبتاريخ ببلدهم وبعلم ببلدهم ،وبالزي
الوطني ،وأظهروا قناعتهم بأن هويتهم الوطنية

4884

4899

1844

98855

ألنها تعكس هويتنا الوطنية

1888

98768

1844
1815

9889
98767

هوية بمدي

98155

أفخر بتراث بمدي (القالع ،الحصون،

الحسابي

المعياري

الوطنية

أحرص عمى المحافظة عمى كل اإلنجازات التي

98677

المتوسط

االنحراف

1866
185

98696
98778

أحب المشاركة في األنشطة الثقافية واالجتماعية
والسياسية التي تعزز هويتي الوطنية

1845

98961

أحب التعبير عن هويتي الوطنية (بالرسم ،وبالشعر،

والكتابة الخ)

1

48954

أدافع عمى هويتي الوطنية ضد من يحاول التقميل

من شأنها أو يسيء إليها

1864

98754

المتوسط العام

1847

98587

تشير النتائج في جدول  4إلى تمث طلبة
التعليم ما بعد األساسي بدرجة عالية هويتهم
الوطنية ،فقد أظهروا حرصهم على أن يكون
سلوكهم متوافقا مع هويتهم الوطنية ،وحرصهم
على الدفا عنها ،والمحافظة على المنجزات التي
تعكسها بدرجة عالية جدا ،وعلى التحدث باللغة
العربية ،وارتداء الزي الوطني ،كما أظهروا
اهتماما بشراء المنتجات العمانية بدرجة عالية.
السؤال الثالثن لئلجابة عن السؤال الثالث الذي
نصه "ما اتجاهات طلبة التعليم ما بعد األساسي
نحو السلوكات التي تتنافى مع الهوية الوطنية؟"
تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية كما يوضح جدول 5ن

جدول 5

جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال االتجاه نحو

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال االتجاه نحو

السموكات التي تتنافى مع الهوية الوطنية

العبارات
يزعجني منظر الشباب الذين يرتدون

المتوسط

الحسابي
4896

أزياء تتنافى مع هويتنا الوطنية

يزعجني من ينتقد هويتنا الوطنية

يزعجني من ال يحافظ عمى تراث

1848

تاثي ار سمبيا عمى هويتنا الوطنية

01030

أشعر بان تزايد العمالة الوافدة

4874

0131

أشعر بالقمق من انبهار البعض

1844

0150

1844

98881

الوطنية ،ويمجد هويات دول أخرى
المتوسط العام

01020

آرى أن بعض وسائل اإلعالم

184

المغة العربية في األماكن العامة

يزعجني من يقمل من شأن هويتنا

01350

أشعر بأن لمثقافات اآلخرى

184

أخرى تتنافى مع وهويتنا الوطنية

يزعجني قيام البعض بالتحدث بغير

االنحراف

العبارات

المعياري

المتوسط

0103

هويتنا الوطنية

يزعجني من يقمد سموكات ثقافات

المخاطر التي تهدد الهوية الوطنية

لها دور سمبي عمى هويتنا

وتقميدهم لها

السؤال الرابعن لئلجابة عن السؤال الرابع الذي
نصه "ما اتجاهات طلبة التعليم ما بعد األساسي
نحو المخاطر التي تهدد الهوية الوطنية؟"
تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية كما يوضح جدول .6
تبين النتائج في جدول  6أن طلبة التعليم ما بعد
األساسي يعتقدون بدرجة كبيرة بأن الثقافات
اآلخرى ،وانبهار البعض بها ،والعمالة الوافدة
ووسائ اإلعبلم تمث أكبر مصدر لتهديد الهوية
الوطنية.

01141

اآلخرى

01502

0131

المتوسط العام

تشير النتائج في جدول  5إلى أن طلبة التعليم ما
بعد األساسي يرفضون بدرجة مرتفعة السلوكات
التي تتنافى مع الهوية الوطنية كانتقاد الهوية
الوطنية ،وعدم الحفا على التراث ،والتقلي من
شأن الهوية الوطنية ،وارتداء المبلبس التي
تتنافى مع الهوية الوطنية ،والتحدث بغير اللغة
العربية.

012

01308

0120

تؤث ار سمبا عمى هويتنا الوطنية
بثقافات

الحسابي

المعياري

0105

الوطنية

الشعوب

االنحراف

01408
01314

0128

السؤال الخامس لئلجابة عن السؤال الخامس
الذي نصه "ما اتجاهات طلبة التعليم ما بعد
األساسي نحو أساليب تعزيز الهوية الوطنية؟"
تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية كما يوضح جدول 7ن
جدول 7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال االتجاه نحو أساليب
تعزيز الهوية الوطنية

المتوسط

العبارات

الحسابي

أؤيد تعزيز الهوية الوطنية من خالل المناهج

الدراسية

1847

االنحراف

المعياري

9898
9

أؤيد تعزيز الهوية الوطنية من خالل

األنشطة الثقافية التي تقام في ( المساجد،
النوادي الرياضية،

المسارح ،المدارس،

المهرجانات الترفهية والسياحية)

185

أؤيد تعزيز الهوية الوطنية من خالل حمالت

التوعية عبر وسائل اإلعالم المختمفة

1845

9887
9889
7

أؤيد تعزيز الهوية الوطنية عالميا من خالل

الفعاليات الدولية (المؤتمرات ،والمهرجانات

والمعارض الدولية)
المتوسط العام

1817
1814

9895
9875
5

تشير النتائج إلى اهتمام طلبة التعليم ما بعد
األساسي بدرجة مرتفعة بموضو تعزيز الهوية
الوطنية لدى الناشئة ،واعتبروا أن األنشطة
الثقافية المتمثلة في محاضرات المساجد،

مجلد  11عدد  1يناير2017 ،

اتجاهات طلبة التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان نحو الهوية الوطنية
أحمد الربعاني

واألنشطة المقامة في النوادي الرياضية،
والمسارح ،والمدارس والمهرجانات الترفيهية
والسياحية تعد الوسيلة األكثر مبلءمة
لتعزيزها ،كما أظهروا اهتماما كبيرا بمسألة
نشر الهوية الوطنية العمانية عبر الفعاليات
الدولية ،وحمبلت التوعية واخيرا المناهج
الدراسية.
السؤال السادسن لئلجابة عن السؤال السادس الذي
نصه "ه تختلف اتجاهات طلبة التعليم ما بعد
األساسي نحو الهوية الوطنية باختبلف متغير
النو ؟"
تم استخدام اختبار (ت) لمعرفة أثر متغير النو
على اتجاهات الطلبة نحو الهوية الوطنية كما
يوضح جدول 8ن
جدول 8

نتائج اختبار (ت) لمتغير النوع

الفخر
بالهوية

الوطنية

تمثل

الهوية

الوطنية

االتجاه

نحو

بعض

ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

5143

01481

5118

01012

5100

01425

5108

0143

5185

01205

قيمة ت

درجة الحرية

مستوى
الداللة

58784

4976
9099

58191

44848994

98771

4976

98775
9841

01503

47418944
4976

إناث

السموكات

التي

5181

تتنافى

01105

01301

مع

الهوية

الوطنية

المخاطر

التي

تهدد

98418
ذكور

0135

01233

0111

الهوية

تعزيز

الهوية

الوطنية

المتوسط

4976

إناث

ذكور
إناث

ذكور

5101

9099

01300

الوطنية

أساليب

58444

48588955

01102

5155

01104

5110

01401

58464

4769855

48819

4976
01004

48864

47698944

98671

4976

العام
014
5115
98666
 يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى (≥1)041α
إناث

46168475

01408

تشير النتائج إلى عدم وجود فرق دال إحصائيا
يعزى لمتغير النو االجتماعي ،ما عدا في مجالي
المخاطر التي تهدد الهوية الوطنية ،والفخر
بالهوية الوطنية؛ فقد أظهرت اإلناث درجة أعلى
من الفخر بالهوية الوطنية مقارنة بالذكور
بينما أظهر الذكور درجة أعلى من الخوف من
المخاطر التي تهدد الهوية الوطنية مقارنة
باإلناث.

مناقشة النتائج
تشير النتائج إلى امتبلك طلبة التعليم ما بعد
األساسي التجاهات إيجابية مرتفعة نحو الهوية
الوطنية العمانية ،فقد أظهر الطلبة درجة عالية
من الفخر بالهوية الوطنية ومكتسباتها؛ إذ عبروا
عن فخرهم بدينهم اإلسبلمي ،ولغتهم العربية،
وتاريخيهم ،وعاداتهم وتقاليدهم ،وجذور هويتهم
الوطنية الراسخة .وتتفق نتائج هذه الدراسة مع
نتائج الدراسات السابقة التي أشارت إلى االفتخار
بدرجة عالية بالهوية الوطنية (شويحات2009 ،؛
 Christopher, 2006؛ Rebekka & Maaja,

2008؛ أبو رحمة2011 ،؛
2014؛ مبارك.)1999 ،

Kowitsthiencha,

وقد يعزى افتخار الطلبة بدرجة عالية بهويتهم
الوطنية إلى مجموعة من العوام  ،منهان التنشئة
والفعاليات
والتعليم،
والدينية،
األسرية،
والمناشط الوطنية التي تصب جميعها في بوتقة
واحدة وهي تعزيز الهوية الوطنية لدى الناشئة.
فاألسرة العمانية تحرص بشك كبير على
ترسيخ الهوية الوطنية لدى أبنائها من خبلل
االلتزام بالعادات والتقاليد داخ المنزل وخارجه،
وفي المناسبات االجتماعية ،وتعريفهم بتراث
أجدادهم من خبلل زيارة األماكن التراثية
والمناطق األثرية ،باإلضافة إلى دور التعليم في
تعزيز الهوية الوطنية من خبلل طرح
موضوعاتها في المناهج الدراسية وخاصة مناهج
الدراسات االجتماعية.
وأسهمت أيضا الفعاليات واألنشطة المنفذة على
مستوى المدارس ،والمحافظات ،والمؤسسات
الحكومية ومؤسسات القطا الخاص وجمعيات
المجتمع المدني بدور بارز في تعزيز الهوية

الوطنية من خبلل تركيزها على موضوعات
الهوية الوطنية ،وضرورة تمثلها ،والحرص على
الفخر بها .وباإلضافة إلى ذلك تسهم
المهرجانات واالحتفاالت الوطنية بما تمتلكة من
إمكانات فنية ،وقدرات إعبلمية ،وتسويقية في
تعزيز الهوية الوطنية؛ فهي تحف بالعديد من
الفعاليات التي تبرز التراث العماني ،والمنجزات
الحضارية ،والعادات والتقاليد ،والحرف والمهن
التقليدية .ويشارك في هذه االحتفاالت أفراد من
جميع الفئات العمرية مما يجعلها فرصة النتقال
اإلرث الحضاري من اآلباء إلى األبناء ،كما تمث
فرصة عملية لؤلسر العمانية و ير العمانية
لبلطبل بشك مباشر على ذلك التراث والتعرف
عليه عن قرب ،مما يجع األبناء يشعرون
بإنجازات اآلباء واألجداد ويعتزون بما حققوه.
كما أن حضور الزائرين من الجاليات داخ
السلطنة ،والسياح من خارج السلطنة ،وإعجابهم
بذلك التراث يلعب دورا كبيرا في تعزيز
الشعور لدى األبناء بالفخر بمنجزات األجداد.
وساهمت السياسة الخارجية والداخلية للسلطنة
كذلك بشك كبير في تعزيز االفتخار بالهوية
الوطنية العمانية؛ فمن خبلل مواقف السلطنة
السياسية المعتدلة والر بة في نشر السلم
العالمي ،والعم على ح الخبلفات بطريقة
سلمية جع العالم ينظر إليها بعين االحترام
والتقدير ،فعزز ذلك من افتخار الطلبة بهويتهم
الوطنية ،ومن ثقتهم بها محليا وعالميا؛ فسياسة
التقارب والسبلم والتسامح تعكس جزءا راسخا
من التراث العماني ،فقد نتج عن سياسية التسامح
الديني والثقافي التي اتصف بها الشعب العماني
تحقيق االستقرار وتعزيز روح اإلخاء ،واحترام
التنو الثقافي واستيعابه ،واعتباره ثروة وطنية
تسهم في تعزيز التنمية ،مما جع الجميع
يشعرون بالمسؤولية الوطنية ،ويفخرون
بمنجزات الوطن وإرثه وتاريخه مما جنبهم
الفتن ،وعزز من اللحمه الوطنية.
وأظهرت النتائج كذلك حرص طلبة التعليم ما
بعد األساسي على تمث الهوية الوطنية بدرجة
عالية في سلوكهم اليومي كارتداء الزي
العماني ،والتحدث باللغة العربية والمشاركة في

الفعاليات المرتبطة بالهوية الوطنية .وقد يكون
لهذا الحرص ما يبرره في مجتمع محافظ يعد
التقيد فيه بالهوية الوطنية صفة مبلزمة لتربية
النشء ،ومعيارا اجتماعيا يقيم فيه الفرد من
أسرته ومجتمعه ،كذلك تفر .القوانين
الرسمية في السلطنة تمث الهوية الوطنية في
جميع المناسبات الرسمية سواء أكانت على
مستوى الرعاية السامية لجبللته لبلحتفاالت
والفعاليات األخرى ،أو على مستوى االجتماعات
أو االحتفاالت ،أو المؤتمرات وكذلك على
مستوى التقيد بالزي العماني من جميع
الموظفين العاملين في القطا الحكومي.
وتفر .العادات والتقاليد كذلك تمث الهوية
الوطنية ،وتعد معيارا لتقييم الفرد مجتمعيا ،مما
يدفع بالفرد إلى تمثلها في المناسبات االجتماعية
على مستوى المجتمع أو العائلة ،وكذلك في
المناسبات الدينية وحتى في األماكن العامة
كاألسواق إذ يعد مخالفة تمثلها ير مقبول
اجتماعيا .وتسعى األسر إلى تعزيز الهوية عند
أبنائها من خبلل الحرص على تعويد الطف منذ
السنوات األولى على إرتداء الزي الوطني في
األعياد ،وفي المناسبات األسرية واالجتماعية،
وتشجيعهم على الفخر به .كذلك يرسخون
لديهم القيم المرتبطة بالهوية الوطنية
كاستقبال الضيف ،واحترامه ،وتقديم المأكوالت
العمانية ،وارتداء المبلبس العمانية عند استقبال
الضيوف إذ يعد من العيب عدم ارتدائها.
كذلك ساهم التعليم والفعاليات المختلفة في
تعزيز تمث الهوية الوطنية؛ فالطلبة ملزمون
بتمث الهوية الوطنية داخ المدرسة ،وفي
األنشطة المدرسية داخلها وخارجها ،وكذلك في
الفعاليات والمهرجانات الوطنية التي يشارك
الطلبة فيها كاالحتفاالت باألعياد الوطنية
والمناسبات االجتماعية التي تركز على إبراز
العادات والتقاليد ،والمورث الشعبي ،والحرف
والمنتجات التقليدية ،ويتعزز ذلك الشعور
كذلك بالفخر عندما يدركون إعجاب الزائرين
من خارج السلطنة ،أو من الجاليات التي تعيش
على أر .السلطنة بالهوية العمانية.
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وأشارت النتائج إلى رفض الطلبة لبعض
السلوكات التي تتنافى مع الهوية الوطنية من
قب بعض األفراد الذين تأثروا بالثقافات
االخرى .وهذا الرفض له ما يبرره في مجتمع
محافظ على هويته الوطنية ،فبالر م من أن
القوانين تمنح الفرد الحرية في إرتداء المبلبس
شريطة أال تتعار .مع قيم المجتمع والتعاليم
الدينية ،إال انه من ير المقبول اجتماعيا أن
يقوم عماني بارتداء األزياء ير العمانية في
التجارية،
كالمجمعات
العامة
األماكن
والمساجد ،وفي االحتفاالت العامة كالمهرجانات
و يرها .وقد يعزى ذلك الرفض إلى إدراك
الطلبة لخطورة االنبهار بثقافات اآلخرين؛ ألنها
قد تؤدي إلى االنسبلخ التدريجي من الهوية
الوطنية ،إضافة إلى أن هذا الرفض ربما يعزى
إلى رسوخ مبدأ الهوية لدى الطلبة ،وهذا ما تبين
في نتائج المجال األول حول االعتزاز بهويتهم،
وبالتالي فأن أي سلوك يخالف تلك الهوية
يقابله رفض مطلق.
وأظهر الطلبة أيضا رفضهم للسلوكات التي
تسيء إلى التراث ،أو التفاخر من قب البعض
بالهويات األخرى على حساب هويته ،وهذا
الرفض مبرر في مجتمع نشأ أبناؤه على الحفا
على هويتهم ،والفخر بها وتمثلها ،وبالتالي فأن
أي سلوك مغاير لذلك يعد من باب تأثير
العولمة ،وينظر له اجتماعيا بأنه خروج عن
القاعدة العريضة ،وعلى الذين يمارسون تلك
السلوكات مراجعة أنفسهم فهي لن تؤدي إال إلى
اإلساءة لهم قب اإلساءة إلى هويتهم .وقد يعزى
ذلك الرفض كذلك إلى دور المؤسسات
المختلفة التي تحرص على إبراز تلك
السلوكات المنافية للهوية من خبلل المناهج
الدراسية  ،والمحاضرات في المساجد ،والفعاليات
والمناشط العامة التي تهدف جميعها إلى توعية
األفراد بخطورة تلك السلوكات ،وشحذ همم
الطلبة وأولياء األمور على محاربتها ومساعدة
من تأثروا بها لئلقبل عنها.
وتوصلت الدراسة كذلك إلى تخوف طلبة
التعليم ما بعد األساسي بدرجة مرتفعة من تأثير

اإلعبلم وشبكة اإلنترنت .وهذا التخوف قد يعزى
إلى ما يطرح في البرامج اإلعبلمية ،وعبر شبكات
االجتماعي والمنتديات ،والحلقات
التواص
النقاشية والفعاليات التي أصبحت تبين خطورة
تأثير اإلعبلم والفضاء المفتوح على الجي
الحالي واألجيال القادمة .وربما يعزى ذلك إلى
ما تحف به بعض وسائ اإلعبلم من برامج
تشجع على االنسبلخ عن الهوية ،أو نشر بعض
األفكار الهدامة كتلك التي تدعو إلى العنف
والكراهية .وهذا التخوف الذي أبداه الطلبة
يتوافق مع ما أشارت إليه بعض الدراسات من
تأثير األعبلم (الفراج2008 ،؛ أبو وردة2008 ،؛ ابو
فودة2006 ،؛ القاسم.)2004 ،
وأظهر الطلبة كذلك تخوفهم من تأثير العمالة
الوافدة على الهوية الوطنية ،وقد يكون ذلك
اإلحساس بالخطر ناجما من تزايدها بصورة
سريعة ووجودها في جميع المجاالت ،فأصبح
خطرها واضحا للعيان .وقد ساهم الكشف عن
عدد من الممارسات المنافية للهوية الوطنية التي
تمارسها بعض العمالة الوافدة التي نشرتها وسائ
اإلعبلم ومواقع التواص االجتماعي في توعية
األفراد بالخطر الكامن من تلك العمالة ،وهذا
التخوف يتوافق مع ما أشارت إليه بعض وسائ
اإلعبلم (جريدة عمان2015 ،؛ جريدة عكا 2013 ،؛
قناة الجزيرة2000 ،؛  .)BBC, 2002وكذلك ما
كشفت عنه اإلحصاءات الوطنية في سلطنة عمان
من ارتفا نسبة العمالة إلى  %46.3من نسبة
عدد السكان وهي نسبة مقلقة على الوضع
الديمو رافي ،والهوية الوطنية ،و يرها من
األبعاد .كما يتوافق التخوف مع ما أشارت له
نتائج بعض الدراسات حول خطورة العمالة
الوافدة (معطي2012 ،؛ الشهراني .)1998 ،وقد
يكون ذلك التخوف من مبلحظات الطلبة أنفسهم
لسلوكات تلك العمالة ،وتأثر البعض بها
كالمخدرات ،وتدخين بعض أنوا التبغ ،وسيطرة
تلك العمالة على المهن والحرف التقليدية ،مما
قد يؤدي إلى ضيا الهوية الوطنية ،و لبة هويات
العمالة الوافدة (النجار2013 ،؛ العلوي2009 ،؛
مطر.)2008 ،

وتظهر النتائج كذلك امتبلك الطلبة التجاهات
إيجابية عالية نحو العم على ترسيخ الهوية
الوطنية لدى الناشئة عبر الوسائ المختلفة،
واعتبروا أن الفعاليات الثقافية والوطنية هي
األكثر قدرة على ترسيخ الهوية الوطنية
كاالحتفاالت الوطنية ،والمهرجانات السياحية
والترفيهية .وقد يعزى ذلك إلى ما تملكه هذه
الفعاليات من إمكانات مالية وبشرية وإعداد
متكام  ،وتوظيف التكنولوجيا الحديثة .وهذه
الفعاليات تستقطب جمهورا واسعا ،ويتم نقلها
عبر وسائ اإلعبلم المختلفة ما يعزز من صداها
داخ المجتمع .ومما يعزز من قدرة هذه
الفعاليات مشاركة األفراد من مختلف األعمار،
مما يمكن من نق الموروث من جي إلى أخر.
كما تلقى هذه الفعاليات اهتماما إعبلميا ،وزخما
كبيرا ،ومشاركة واسعة من كافة شرائح
المجتمع ،ومن الجاليات في السلطنة والزائرين
من خارج السلطنة ،مما يعزز من شعور الطلبة
والجمهور بقيمة التراث الذي يعكس الهوية
الوطنية .فعلى سبي المثال يحف مهرجان
مسقط ومهرجان خريف صبللة بالفعاليات
التراتية التي تعكس الهوية الوطنية ،وتحظى
باهتمام كبير من الجماهير ،وكذلك
االحتفاالت الوطنية التي يشارك الطلبة في جميع
عروضها المقدمة فيها.
كما اعتبر الطلبة المعار .والفعاليات الدولية
وسيلة مهمة في تعزيز الهوية الوطنية ،وذلك
لكونها تشعر األفراد بقيمة هويتهم عالميا مما
يعززها محليا ،فعلى سبي المثال مشاركة
السلطنة في معار .السياحة العالمية ،ومبادرة
السلطنة في فكرة معر .التسامح الديني الذي
تقيمه سنويا ك عام في دولة من دول العالم،
وقد بلغ عدد تلك المعار 47 .معرضا .وهذه
المعار .تهدف إلى التعريف بتجربة السلطنة
في التسامح الديني ،وتحظى باهتمام دولي مما
جعلها مح افتخار الطلبة بهويتهم.
وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة
إحصائيا بين الذكور واإلناث في ثبلث مجاالت،
وهي تمث الهوية الوطنية ،واالتجاه نحو
السلوكات المنافية للهوية للوطنية ،وأساليب

التنشئة على الهوية ،بينما وجدت اختبلفات
لصالح اإلناث في مجال االعتزاز بالهوية الوطنية،
بينما كانت لصالح الذكور في مجال المخاطر
التي تهدد الهوية الوطنية .ويعزى االتفاق بين
الذكور واإلناث في المجاالت الثبلثة إلى أن
تمث الهوية الوطنية ورفض السلوكات المنافية
للهوية الوطنية مترسخة لديهم نتيجة التنشئة
األسرية ،ودور التربية والفعاليات والمناشط التي
تعم على ترسيخ قيم الهوية الوطنية لدى
الناشئة ،والحرص على تمثلها ورفض ك ما
يخالفها من سلوكات .أما فيما يتعلق بوجود
افتخار بدرجة أعلى لدى اإلناث فربما يكون ذلك
عائدا إلى تأثير المدرسة بدرجة كبيرة؛ إذ
تحرص مدارس اإلناث على إقامة العديد من
المناشط التي تعزز الهوية الوطنية ،كذلك
طبيعة العاطفة لدى اإلناث قد تجعلهن أكثر
ميبل نحو االفتخار بالهوية الوطنية لكونهن
يتحملن مسؤولية تربية األبناء ،ويدرسن مناهج
بالمهارات الحياتية التي تحف بموضوعات الهوية
الوطنية والمحافظة على العادات والتقاليد ،وعلى
المهن والحرف التقليدية.
أما بالنسبة لتخوف الذكور بشك أكبر من
المخاطر التي تهدد الهوية الوطنية فقد يعزى
إلى أن الذكور أكثر احساسا بتلك المخاطر؛
ألنهم أكثر عرضه لها بسبب إتاحة المجال لهم
للخروج بحرية تامة من المنزل ،ولفترات
طويلة؛ فهم بهذا أكثر احتكاكا بالعمالة الوافدة
والجاليات ،مما يجعلهم أكثر إدراكا لخطورتها.
كذلك قد يعزى ذلك إلى إحساس الذكور
بدرجة أعلى لما يبلحظونه من تغير في نمط
السلوك ير المقبول مجتمعيا لدى بعض الشباب
والشابات في األماكن العامة والتوجه نحو
النمط االستهبلكي ،والتباهي باقتناء ما هو جديد
ومتابعة الماركات ،ودخول بعض العادات الدخيلة
في المناسبات االجتماعية كالزواج ،والتقليد
لآلخرين سواء بسبب وسائ اإلعبلم أو االحتكاك
مع الثقافات االخرى.
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التوصيات
-

العم على توجيه أفراد المجتمع حول
مخاطر بعض مهددات الهوية الوطنية
كبعض وسائ اإلعبلم ،وشبكة االنترنت
والعمالة الوافدة.

-

العم على تفعي دور بعض أساليب تعزيز
الهوية الوطنية كالمساجد ،والتربية
والمهرجانات
الرياضية،
والنوادي
والمهرجانات
والمؤتمرات
الترفيهية
والمعار .الدولية؛ باعتبارها األساليب
األكثر تفضيبل لدى الطلبة.

-

العم على نشر الوعي لدى الناشئة حول
تجنب تقليد الثقافات األخرى التي تتنافى
مع الهوية الوطنية.

مقترحات
-

اتجاهات المجتمع العماني نحو الهوية
الوطنية

-

مدى تضمين مهددات الهوية الوطنية في
المناهج الدراسية بسلطنة عمان.
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