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 امللخص : 

فكر التربوي الدور املتعاظم لألنظمة السياسية في توجيه ال أضحى

تحت و ، مؤكدا نماذج األخالقية للمشاركة االجتماعيةالو ترسيخ القيم و نح

جماعي الو عار  املشكلة للسلو  الفردي املو ضغط املد املتزايد لألفكار 

تحيز للققافة الغربية املحضاري النمط الالناجمة عن العوملة املحملة ب

ة األهمية تحتل تصبح التربية على املواطنة مشكلة بالغ ، السائدة

السبيل لالعتقاد بأنها املتخلفة، الصدارة في جهود أنظمة الدول التابعة 

 .ندماج في املجتمع انإسساس  املعاصراال و األنجع ملسايرة التحوالت املعاصرة 

هاجسا جزائر كبلدان املغرب العرب  تمقل فيها التربية على املواطنة الو 

العناية املتزايدة بموضوعها عبر للنظام التربوي، يتضح من خالل  جديا

إصالحاته املختلفة متجاوزة في أهميتها الكقير من املوضوعات القيمية 

بغض النظر و  ، تعليمالو خاصة في املراحل األساسية من التربية و األخرى 

ختالالت في تناول النظام التربوياالتعليي  ملفهوم انإ  وعن انإشكاالت 
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منذ نهاية و النظام التربوي الجزائري من منطلق أن و  ،تربية املواطنة

فإن الورقة التالية تحاول أن  ،القمانينيات يضعها على رأس أولوياته

املعتمدة في تربية املواطنة  املوجهات الفلسفيةتسلط الضوء على أهم 

ليتضح من خاللها  مقارنة بالنماذج الدولية،دول املغرب العرب  و بالجزائر 

، مهتمة بتحليل اختالفاتها بعاد املنهج في ذلكوا الدور املرسوم للمدرسة

في ضوء النماذج   التصورات املستقبلية لهاترسم أفضل لاملرصودة، و 

 .املدروسة

 املواطنة.املوجهات ـ املواطنة ـ الوطنية ـ التربية على  :دالةكلمات 

Abstract: 

Nowadays, it has become clear that political systems have a great 

influence and a growing role in directing the educational thought in 

order to consolidate the different values and ethical models for mass 

social participation. Under the pressure of the growing tide of ideas and 

knowledge that constitute and make up the behavior of both the 

individual and community and which have resulted from globalization 

filled/ or loaded with cultural pattern that is purely of Western culture, 

education for citizenship; thus, becomes extremely an important 

problem that is set as a priority and at the forefront of regulations and 

efforts of the developing countries- believing that it is the most effective 
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way to keep abreast of contemporary transformations and integration 

into contemporary human society. 

In Algeria, like the Arab Maghreb countries, education for 

citizenship is seen as a serious concern the educational system. This is 

thoroughly reflected by the growing attention to the aforementioned 

subject through the various reforms which surpassed, in spite of their 

importance, several valuable topics, especially in basic stages of 

education, and regardless of the problems and disequilibrium in 

handling the concept of citizenship education within the educational. In 

the light the fact that he educational system in Algeria set the said topic 

on top of its priorities since the end of the 1980s, the present paper 

sheds light on the most important philosophical approaches adopted in 

upbringing of the education of citizenship in Algeria and Arab Maghreb 

countries compared to international models/ and standards. Also, this 

paper seeks (1) to show the role of the school and the dimensions of the 

curriculum through analyzing their differences, and (2) to design the 

best future scenarios in regard to the selected models. 
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 مقدمة :

 بالتغيير في  انإسساس تغيير في أنماط السلو  البات ارتباط 
ً
وثيقا

 صبح وا، املسندة لهالقيم  منظومات
ً
 أساسيا

ً
الحياة  ملسايرةمطلبا

قيم املواطنة تمدن كالو عوملة الو قيم الحداثة  إلىاملرتكزة  املعاصرة

املجتمعات تفح  لواقع املو  انإسسان،...حقوق و حرية الو ديمقراطية الو 

تحقيق  الفشل الذي يسم النظم التربوية في ه اكتشا ال يعجز العربية 

املعقودة على تربية املواطنة  ضمن سياق التحوالت السياسية  األهدا 

بسبب ، قتصادية الي  تميز الحياة من حولهااالو ققافية الو جتماعية اال و 

درسة املو تنشئة االجتماعية كاألسرة الو الفشل الذي يطبع وسائل التربية 

أسساق تغيير، مع جمود الو غيرها، في مسايرة التحول و الم....وسائل انإعو 

عملها و تغيير و مقاومتها أحيانا لكل تحول أو  األفراد،القيم الناظمة لسلو  

  .االستبدادو قصور الو الي  تكرس التخلف القيم القائمة  إنتاج إعادة على

األخيرة مقاال خالل العقود  العربية الحديقة ةتجربة الدول مقلت 

قيم املواطنة بشكل خاص و في ترسيخ قيم الحداثة بشكل عام  لفشلل

 انإسسانيةتقارير التنمية  أن، حيى سمة املجتمعات الحديقةبوصفهما 

 "األسودعلى الدولة العربية الحديقة اسم "دولة الققب  أطلقتالعربية 

الفشل  حالةإلى منها  تلميحفي  ( 120 ، 2004 ، تقرير التنمية انإسسانية العربية)

أسباب  إلىالتقارير ذلك أرجعت قد و ، املدنية املعاصرةفي بناء الدولة 



 املتاحة الخيارات والوطنية، املواطنة املعاصرة بين التحوالت ظل في باملدرسة املواطنة تربية تموجها

 صحراوي  هللا عبد  .د

 

 270                                             2015ديسمبر –العدد  الحادي عشر  –مجلة تنمية املوارد البشرية 

 
 

 " ارتباط النظام العرب  بالسياسات متنوعة، كان في مقدمتها 

، التامفقدان االستقالل و ستمرار حالة التبعية الخارجية او االستعمارية، 

 اعلةاملشاركة الفتهميش فكرة و إلى غياب العقد االجتماعي  بانإضافة

 انإسسانيةتقرير التنمية )"  بالسلطة النخب الحاكمةستئقار او  للمجتمع املدس 

  .( 78، 2005  ، العربية

العربية الحديقة حدة  الظواهر  ةاملواطنة في الدول أزمة لقد فاقمت

 عدمو ثقافيا، فكان من أبرزها القورات و جتماعيا او السلبية سياسيا 

نزوع الو ، عنصريةالو تمييز الو ر  تطالو نتشار العنف وااالستقرار 

غياب و فقر الو جهل الو فشل في خفض معدالت البطالة الو ، هجرةالو نح

تعمل على الي   انتشار ظاهرة العوملة أنكما " ، ....غيرهاو سيادة القانون 

له، ضاعف من حجم مشكلة  ال وطنتكوين املواطن العالي  الذي 

 العوملة حملته إلى جانب ما ، ( 38-37 ،  2008  ، )الجنحاس " بنائهاو املواطنة 

جتماعية اتداعيات فرزت وا ،األزمة عقدت تقنيةو من متغيرات علمية 

  متطلباتها.و وسائلها و ثقافية أثرت على أنماط الحياة و 

دولية الخاصة بالوضع الو انإقليمية  انإسسانيةتقارير التنمية  أشارت

ارتباط أزمة املواطنة بأساليب "  : إلى العرب  للعقد األول من القرن الحالي

القيم  تكرسالي   بالنظم التربويةو  درسةاملو في األسرة  تنشئة األفراد

بناء املواطنة بمفهومها املعاصر، ل املعيقة القائمة جتماعيةاال و السياسية 
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مؤثرة  ،حماية الزائدة بصورة سلبيةالو التسلط  أساليب  باستنادها إلى 

معيقة للتفكير الحر الناقد و  ققة بالنفسالو ستقاللية اال و على نمبذلك 

كبح مبادرات التساؤل و  ترسيخ مبدأ انإقصاء، عالوة على بداعانإ و 

إذ ال تزال . ( 53-51، 2003، العربية )تقرير التنمية انإسسانية" فعلالو كتشا  االو 

ال تشجع الفكر و تبعية الو طاعة الو الخضوع  تني املناهج التعليمية 

  تغييره.عمل على الو الواقع على نقد  املتعلمينلذي يحفز ا املنطلقالنقدي 

 لن يتحقق بالصورة املطلوبة ذلك أن التغيير املنشود في الحياة العامة

املعطل قيم االستبداد  يفكك تغيير في النظام التعليي  يستند إلىما لم 

 بأن ،قيم املواطنةل غيباملو  ممارسة الديمقراطيةو للحرية 
ً
 " كلعلما

عمليات إصالح سياس   خالل و العربية الي  شهدت ثورات شعبية أ الدول 

 بإصالح النظم التعليمية فيها  العقد األخير 
ً
 قويا

ً
تعزيز و لم تبد اهتماما

حترام وجهات واتعدد الو القائمة على قبول التنّوع  انإسسانثقافة حقوق 

 (. 3، 2011عشر، املو )قاعور "  النظر املختلفة

تربية املواطنة في النظام  ح الدراسة قضية أبعاد، تطر من هذا املنطلق

عملية ل عرب  على وجه العموم في مسايرتهالو التربوي الجزائري خاصة 

الدولة الحديقة  جتماعي املطلوب نإنجاح بناءاال و التغيير السياس   

التخلف  تكريسعادة ملنع إ ، الضامناملواطنة واطن املشبع بسلو املو 

على تفعيل عملية التنمية قادر الو ققافي الو جتماعي اال و االقتصادي 
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تحقق رسم منهجا تربويا إلى وقفة تأمل  نحن بحاجةو  ةصا، خالشاملة

 التربية السليمة عبر باالستناد إلى املواطننإعادة بناء شخصية  سليما

 ،شاركةاملو حقوق انإسسان و املناهج التعليمية املبنية على قواعد الحرية 

قيم املستقبلية الي  تسعى إلى تحقيقها الو ير نحقاعدة التغي الي  تشكل

 عشرين.  الو شعوب العالم في القرن الحادي 

 الدراسة:مشكلة 

قتصادية او سياسية  سلوكياتمن  يرتبط بهاما و املواطنة  تشكل

جزائر على وجه الو أبرز هموم الوطن العرب  عامة  ثقافيةو جتماعية او 

 سياسيةالو الصعد االجتماعية  األخيرة علىوقد أدت التغيرات  ،التحديد

لتماسك  الضامنباعتبارها  بمنظور الجديةقيم املواطنة ل إلى النظر

وقف إعادة و  التنميةلنجاح عمليات و النسيج املجتمعي في هذه الدول، 

سياسية الو ذلك أن التغيرات االجتماعية ، ستبداداال و التخلف قيم  إنتاج

طاملا أن  ،ي املشروع التنموي ف ملموسة األخيرة قد ال تسفر عن نتائج 

للقيم املدنية  ال يبتعد عن ممارساته القديمة املغيبةالنظام التعليي  

متجاهال و ، للتنمية البشريةالي  تشكل القاعدة الفكرية  بمفهومها املعاصر 

حرية الفكر و املشاركة في إدارة الشأن العام ثقافة  العمل على ترسيخ

 . قبول اآلخر....الخو تسامح الو تعددية لاو تنّوع الو ساواة املو رأي الو 
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األفراد  باتجاه تزويدترسيخ قيم املواطنة إصالح التعليم  يتطلب

في بناء للمشاركة  استعدادهمهارات الي  تؤثر في املو قيم الو باملعار  

مواجهة التحديات، علما و تساعدهم على التكيف مع املتغيرات و  الوطن،

إال في ظل ثقافة تعلم املواطن  تترسخن لشاركة املو الديمقراطية " بأن 

يسعى إلى و يحترم وجهات النظر املختلفة، و يقبل التنوع و كيف يفكر بحرية 

 انإسسانحقوق  بعد أن أضحتيشجعها، و يتحّمل املعارضة و املشاركة 

  .(104، 2001 ، )الكواري،"  شروطا موضوعية لترسيخ قيم املواطنة

الدراسات  برامجو ، وطنيةالو ملدنية مقررات التربية ا لقد أضحى إسهام

أمرا ال  املختلفة في تنمية قيم املواطنةفي املستويات التعليمية االجتماعية 

 نظام الحكمقيم عن و معلومات و اتجاهات ملا تتضمنه من  لبس فيه

والء الو نتماء اال و واجبات الوطنية، الو حقوق الو مؤسسات الدولة، و 

انإضافة إلى مفاهيم املساواة في الحقوق تعزيز الوحدة الوطنية، بو للوطن، 

تقبل االختال  و تسامح، الو تعاون الو ، عدالة االجتماعيةالو واجبات، الو 

 هاواقعماض   األمة و  متضمنة مع ذلك شاركة.املو تعددية الو في اآلراء 

 .امستقبلهالي  ترسم  اوتطلعاته اوآماله

بالدول و ئر النظام التعليي  بالجزا املشكالت الي  تواجه أبرز  إن

، املواطنة بمفهومها املعاصر ترسيخ سلو  تتمحور حول  العربية عموما

في إكساب ة التعليمي النظم فلسفاتمما يتطلب إلقاء الضوء على 
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يعبر ما و ، ألو  املواطنة وموجهاتها املختارةاملرسخة لسقيم املتعلمين ال

ئل بناء أهم وسا ثقافيا وهيو سيا اسي " االجتماعية "التنشئة  عنه ب

  .التنمية املنشودةإنجاح عملية و املواطنة 

إعداد املواطن  ضرورة على الجزائر سياسة التعليم في  لقد أكدت 

 لقيم هذا املجتمع الي  تنبع من تعاليم الدين انإسالم 
ً
 الصالح وفقا

القانون التوجيه  ) نتماء العرب  أملغارب  األمازييياال و  وقيمه الحميدة

 وطنية بمعالم مزود تكوين مواطن ، بانإضافة إلى "(10 ،2008 ، للتربية

 العالم باستطاعته فهمو  الجزائري  املجتمع بقيم بعمق، متمسكو  أكيدة،

 على عقدة بدون  تفتحالو  فيه تأثيرالو  معه   تكيفالو به  يحيط  الذي

 .(9، 2008، ) القانون التوجيه  للتربية العالم الخارجي " 

انإصالح األخير ملنظومة التربية منذ التأكيد  املوضوع فقد تمألهمية و 

ة وطنية في املراحل القالثالو املدنية لتربية اتدريس مادة على  تعليمالو 

ضرورة و  ضرورة وطنية لتنمية انإحساس باالنتماء وبالهوية.كونها ، لتعليمل

شاركة في املو  تجاهاتاالو قيم الو قدرات الو اجتماعية لتنمية املعار  

ضرورة  ، بانإضافة لكونهاواجباتالو ومعرفة الحقوق  ع،خدمة املجتم

 للظرو  
ً
 ذلكتغيرات الدولية. في ضوء املو دولية نإعداد املواطن وفقا

 :السؤال اآلت  حول مشكلة الدراسة  تتمحور 
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 ما أبرز و ـ ما املعالم الفكرية الكبرى لتربية املواطنة في املفهوم الدولي ؟ 

النظام التربوي الجزائري مقارنة ببعض  فيلها  الفلسفية املوجهةقيم ال

 .؟ وكيف تسهم املدرسة في التربية عليها  التجارب الدولية ؟

 :أهمية الدراسة  

 ، بالنظام التربوي  السائدة املواطنة تحليل مضمون ثقافةيمقل 

  ،ثقافة املواطنة ترسيخ إلىالهادفة  التربيةعملية  ودراسة
ً
 أساسيا

ً
شرطا

باتجاه انإنخراط في الحياة املعاصرة سياسيا ل لنجاح أي عملية تحو 

وسائل إعادة إنتاج  أهمتعليم الو عملية التربية  كون . وثقافيا واقتصاديا

ر  تستهد  اومعمبادئ من  ترسخهتغييرها عبر ما و أ القيم الققافية

املعاصرة ووسائل ممارستها الناشئة من متطلبات الحياة  األجيالتمكين 

 .باقتدار املوكلة إليهم  باألدوار املجتمعيةقيام لاو ، بالشكل املطلوب

  تستهد  الدراسة :  : الدراسةأهـداف 

وطنية الو املرتبطة باملواطنة، كالوطن  املفاهيمإلقاء الضوء على  ـ

 .ومكانتها في فلسفة التعليم املواطنةتربية تربية الوطنية و الو 

ة، من خالل بعض الوقو  على االتجاهات املعاصرة في تربية املواطنـ 

  .ومقارنتها بالتجربة الجزائرية ، عامليةالو حلية املو العربية  التجارب

  .الجزائريةبيئة الو يتالءم تصور مقترح لتربية املواطنة  إلىالتوصل ـ 

 :املفاهيم املرتبطة بالدراسة 
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 الذي املنزل " في لسان العرب بأن الوطن لغة يشير إلى  ذكر  :الوطن

 (239، 2000)ابن منظور،  " وطنه ومحلهو ن، فهيقيم فيه انإسسا
ً
. أما اصطالحا

قطعة األرض الي  تعمرها األمة، وبشكل " فتعرفه آمنة حجازي بأنه 

عالم كلها أوطان لكونها الو دولة الو دينة املو فاملنزل  سكن،املو خاص ه

يقيم  ذي"البلد ال بكونه. وينظر الحقيل للوطن (80، 2000)حجازي، " مساكن 

 له. فيه ا
ً
شبيه باملنزل، فاملنزل و لذلك فهو نإسسان ويتخذه مستقرا

نزل الكبير املو وطن هالو كان الصغير الذي يسكن فيه فرد مع أسرته، املو ه

 من األفراد 
ً
 كبيرا

ً
 .(19، 1990)الحقيل، سر األ و الذي يضم عددا

"عالقة بين فرد ودولة كما يحددها  بكونها: عّرفت املواطنة  املواطنة

 ، وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق  ، لك الدولةقانون ت

 على مرتبة من الحرية مع ما يصاحهها من املو 
ً
واطنة تدل ضمنا

 سياسية ، مسؤوليات
ً
  ." وهي على وجه العموم تسبغ على املواطن حقوقا

االجتماعي  كما أشارت بعض التعاريف إلى كونها تمقل الرباط

  ، دولةالو  قانوس  بين األفرادالو 
ً
الذي يلتزم بموجبه الفرد اجتماعيا

 
ً
انإسهام في نهضة املجتمع املحلي وتحسين نوعية الحياة بوقانونيا

"   : كما تعر  على أنها ، للمجتمع الذي ينتي  لهدنية املو السياسية 

 و وضعية أ
ً
وبما يتبع ذلك من  ، مكانة الفرد في املجتمع باعتباره مواطنا
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هويات الي  تربط املواطنين الو  ، واجباتالو  ، وق تمتعه بمجموعة من الحق

 (. Diversity, 2008, 129)"  بالدولة القومية التابعين لها

 ةمجموعيتمحور حول لمواطنة ل مفهوماو اليوسسك اعتمدت منظمة

جماعات داخل الو األفراد  الي  تعلمالحياة االجتماعّية  اتعملي

خصّية دولية أن ينّموا بو الو مجتمعاتهم الوطنّية 
ّ

ة قدراتهم الش
ّ
عي كاف

جاهاتهم و 
ّ
املوسوعة العربية  كما عرفتها.معارفهم... استعداداتهم وو ات

املوسوعة العربية )"  وطنو "اصطالح يشير إلى االنتماء إلى أمة أ بكونهاالعاملية 

مكانة  بكونها "في قاموس علم االجتماع تم تعريفها و  .(311، 1996، العاملية

ومن  )دولة(،تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياس    عالقة اجتماعيةو أ

خالل هذه العالقة يقدم الطر  األول الوالء، ويتولى الطر  القاس  

  القانون".دولة عن طريق الو الحماية، وتتحدد هذه العالقة بين الفرد 

واطن املو الوطن  كما تحدد مفهومها في املنظور انإسالم  وفق ثنائية

تعبير عن الصلة الي  تربط بين املسلم  في املواطنة " يرى انإسالم وبالتالي 

توج هذه  ، مامانإ و حاكم الو األفراد املسلمين،  همو  أمتهكفرد وعناصر 
ُ
وت

 الصلة الي  تجمع بين املسلمين وحكامهم من جهة، 
ً
بين و الصالت جميعا

وضمن هذا . (13، 1995)هويدي،  "مون عليها من جهة أخرى. ياألرض الي  يق

روابط الو املواطنة هي "مجموعة العالقات بأن القحطاس   يرى  السياق

صالت الي  تنشأ بين دار انإسالم وكل من يقطن هذه الدار سواء أكانوا الو 
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هنا  مستويات و   (.1999،63)القحطاس ، مسلمين أم ذميين أم مستأمنين" 

 في النقاط التاليـة : تتمقل للشعور باملواطنة 

في  املشتركة بينه وبين بقية أفراد الجماعةشعور الفرد بالروابط  ـ

 مجتمعه.

 شعور الفرد باستمرار هذه الجماعة على مر العصور. ـ

 للجماعة.باالنتماء  وشعور الفرد باالرتباط بالوطن ـ 

 حركة واحدة. و هذا الشعور في فكر واحد واتجاه واحد  ـ اندماج

فال  األولى،ركيزتها  لتكون  ارتباطا وثيقا املواطنة بالديمقراطية ترتبط و

 أفراده.يعتمد في بنيانه على كل  ديمقراط  ال يوجد مجتمع 

حب  " بكونهااملوسوعة العربية العاملية  عرفت الوطنية في :الوطنيـة

عادات الو ناس الو الفرد وإخالصه لوطنه الذي يشمل االنتماء إلى األرض 

وحي هذا املصطلح تفاس  في خدمة الوطن. ويالو فخر بالتاريخ الو تقاليد الو 

لذلك فه  تعبر عن و . (110، 1996 العاملية،املوسوعة العربية  )"  بالتوحد مع األمة

قلوبهم بحب الوطن ل العامربين أبناء الجماعة  الرابطالشعور الجمعي 

ستعداد لبذل أقى ى الجهد في سبيل اال و ، الي  ينتمون إليها جماعةالو 

 اال و بنائهما، 
ً
  هما.عنستعداد للموت دفاعا

 :لتربية على املواطنةمدلول معاصر ل
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السياسية  التنشئة عن دائرة التربـية على املواطنة  لم يبتعد مفهوم

توازن في جوانب املو جتماعية الي  تستهد  بناء الفرد املتكامل اال و 

 
ً
 وإسسانيا

ً
 واجتماعيا

ً
 وروحيا

ً
لتزم املو واعي لحقوقه الو  ، شخصيته فكريا

ساواة للناس املو حقوق انإسسان ومبادئ العدالة ؤمن باملو  ، بواجباته

عتز بانتمائه إلى املو  ، بادرة املبدعةاملو تنمية الو قادر على انإنتاج الو  ، كافة

تسامح الو تسم بالوسطية املو  ، السلو  الديمقراط بتحلي املو  ، وطنه

 عتدال.اال و 

  شيرلي بكونها عرفها إذالتربية على املواطنة  لذلك تعددت تعريفات

جيمس وآخرون  أشار بينما  ، ،(Sherley Engle ،1960) عملية صنع القرار""

 James)  "الديمقراط  إلى أنها " إعداد املواطن لالشترا  الفعال في املجتمع 

P. Shaver ,1967) ،  سؤوليات املو الحقوق " إلى أنها تتمقل في وأشار  البعض

ة ينتي  إليها الفرد واجبات املصاحبة لحكم مجموعات بشرية مختلفالو 

 . (Richard C. Remeg ,1979)  نفسه

الدولة يجب أن تضمن من خالل التربية " فيرى أن و فيليب ماريأما  

جتمع املو على املواطنة لكل من يغادر املدرسة القدرة على فهم العالم 

اللذين سيكون مطالبا بأداء أدواره فيهما سواء أكان ذلك على املستوى 

 .(Philippe, Meirieu 2005)" سياس  الو ينه  أالفردي أم امل

من منظور حقوق  املدلول الحديث للمواطنة" أن  ويرى الباحث عمارة 
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يحيلنا على ثالثة مفاهيم هي : املفهوم الّسياس ّ  ويقترن بحقوق  انإسسان

الحقوق بم تفهوم القانوسّ  وههاملو  ، املواطن في املشاركة في الحياة العاّمة

ساواة املو من األ و حّرّية الو قتصادية للمواطن كالحّق في الحياة االو املدنية 

لكّية دون إغفال واجبات املواطن كحماية الوطن وأداء الّضرائب املو 

واحترام القوانين. أما املفهوم انإداري للمواطنة فيفيد أمرين أساسّيين 

خص
ّ

خاذ القرارات انإدارية وحماية املعطيات الش
ّ
ّية هما: املشاركة في ات

عتقدات املو نتماء الّسياس ّ  اال و جتماعّي اال و للمواطن كاألصل العرقّي 

 .(160، 2007  ، )عمارة واحترامها الّدينية

باالنتماء لوطن  اشعور  تمقلن املواطنة فإ اعتمادا على ما سبق

كفضاء مشتر ، يوحد بين أفراد ينتمون إلى مجموعة بشرية واحدة، 

ومدنية واقتصادية واجتماعية وسياسية  يمكنهم من التمتع بحقوق فردية

ويلتزمون بواجبات تتلخ  في خدمة وطنهم بما يضمن  ، متساوية وثقافية

مما يجعلهم  تسيير شأنه العام، ويشاركون في األممنماءه ورقيه بين 

أما التربية على املواطنة فه  التنشئة الي   ، طنينواامليكتسبون صفة 

 .تحقيق ذلك كلهتستهد  

تتحقق لللمواطنة مكونات أساسية ينبيي أن تكتمل  :املواطنةمكونات 

 في:تتمقل 

http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
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شعور داخلي يجعل املواطن يعمل بحماس وإخالص  وهو  االنتماء:  -1

يبعث على "إحساس تجاه أمر معين وهو دفاع عنه. أالو لالرتقاء بوطنه 

 .الحق"الو الوالء له واستشعار الفضل في السابق 

دفاع عنه الو ومن مقتضيات االنتماء أن يفتخر الفرد بالوطن  

 حرص على سالمته. الو 

هي في نفس الوقت بحقوق الحقــوق : يتمتع بها جميع املواطنين   - 2

حقوق ال وحفظ ، حرية العقيدة جتمع منها :املو واجبات على الدولة 

خدمات الو  ، تقديم الرعاية الصحيةو  ، التعليم حق فيالو  خاصةال

الحرية  وحفظ ، ساواةاملو عدل الو  ، توفير الحياة الكريمةو  ، األساسية

 ، وحرية االعتقاد ، وحرية العمل ، تشمل حرية التملكالي  الشخصية 

  .وحرية الرأي

ت تشتر  غالبية الدول في مجموعة من الواجبا الواجبـات :  - 3

 تصدي للشائعات املغرضةالو  ، احترام النظام  املترتبة على مواطنيها منها

 ، عدم خيانة الوطنو  ، الذي تنال من استقراره وعدم االسسياق ورائها

العامة  حفاظ على املمتلكاتالو  ، املنكرنه  عن الو مر باملعرو  األ و 

 ، ارخطاأل و إبان األزمات  لدفاع عن الوطنل ستعداد اال و  ، خاصةالو 

 و  ، رافق العامةاملو املمتلكات  حافظة علىاملو تنميته، ساهمة في املو 

  .أفراد املجتمع بقية التكاتف مع
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املواطنة أن يكون املواطن  أهم سلوكياتمن  املشاركة املجتمعية :  - 4

 في األعمال املجتمعية
ً
فكل  ، ي  من أبرزها األعمال التطوعيةالو  ، مشاركا

دنيوية كالتصدي و يترتب عليه مصالح دينية أإسهام يخدم الوطن و 

 وللمسئولينللشههات وتقوية أواصر املجتمع،وتقديم النصيحة للمواطنين 

 يجسد املعنى الحقيق  للمواطنة. 

 املمقلة في التخلق بالقيم السامية  وذلك يعن  القيم العامـة :  - 5

ألي غرض نصب املو عدم استغالل الوظيفة أو  وحفظ املال العام األمانة

تعلق الو  حب الوطنفي  تفاس الو ، وإتقانهانإخالص في العمل  ثم شخى  .

تزوير، فبالصدق يكون الو خداع أالو الغش أ عن بعدالو صدق الو  ، به

 لوطنه 
ً
 نافعا

ً
 بشكل جماعي يجعل تناصح الو تعاضد الو املواطن عضوا

  .املجتمع مترابطا

 :من املواطنة إلى الوطنية 

صفة املواطنة  يحققالذي  إلى املفهوم األخالقينية التربية الوط تشير  

سعادة الفرد " ذلك أن  ، إلى أن تتحول إلى صفة الوطنية ينميهاو  ، بالفرد

عاطفة إذا لم الو وتقدم الجماعة ورقيها ال يأت  من الشعور  ، ونجاحه

فكر الناقد الو على املعرفة بحقائق األمور  القائميقترن بالعمل انإيجاب  

ومعنى ذلك أن  .(43، 1998)إسماعيل،  "ة املواقف ومعالجة املشكالتملواجه

 من صفة املواطنة أ
ً
نها أعلى درجات املواطنة، واصفة الوطنية أكثر عمقا
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 ، لدولة معينةو فالفرد يكتسب صفة املواطنة بمجرد انتسابه إلى جماعة أ

ولة دالو ولكنه ال يكتسب صفة الوطنية إال بالعمل لصالح هذه الجماعة أ

 وتصبح املصلحة العامة لديه أهم من مصلحته الخاصة. 

وطنية يختلف عن الو الحديث عن املواطنة  إلى أن سبقت انإشارة

فاالنتماء مفهوم أضيق في معناه من  " والء، الو الحديث عن االنتماء 

والء في مفهومه الواسع يتضمن االنتماء، فلن يحب الفرد وطنه الو الوالء، 

تضحية من أجله إال إذا كان هنا  ما يربطه به، أما الو ه ويعمل على نصرت

االنتماء فقد ال يتضمن بالضرورة الوالء، فقد ينتي  الفرد إلى وطن معين 

. (108، 1993التواب،  )عبد " تضحية من أجلهالو ولكنه يحجم عن العطاء 

والء ال يولد الو حقيق  للمواطنة. الو أالعملي وطنية هي الجانب الفعلي الو 

 " يخضع لعملية التعلمو ع انإسسان وإنما يكتسبه من مجتمعه ولذلك فهم

 ثم من مدرسته ثم من 
ً
فالفرد يكتسب الوالء الوطن " من بيته أوال

 . (196، 1998)السليمان، مجتمعه بأكمله حيى يشعر الفرد بأنه جزء من كل 

 : ديمقراطيةال و املواطنةبين 

يم الديمقراطية باعتبارها في ترتيب ق قمة الهرماملواطنة  اعتلت

شرطها األساس، ذلك أن املواطنة هي األداة الفاعلة الوحيدة لتكريس 

ممارسة الحد األدسى من الحقوق. فالدولة في  وساواة. املو سيادة القانون 

واطنون ال املو غياب املواطنة ال يمكنها تجسيد مفهوم سيادة الشعب، 
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. ومن هنا يمكن ديمقراطيةبعيدا عن ال همتجسيد مفهوم حقوق يمكنهم

، العالقة بحقوق انإسسان ضمنتوضيح عالقة املواطنة بالديمقراطية 

بتفعيل حقوق انإسسان وتحويلها  ههتماملحر  الذي حيث تمقل املواطنة 

وأفعال تمارس طبيعيا  كية من منظومة قانونية مجردة إلى منظومة سلو 

أكثر  آلتهانة حقوق في غياب املواطمن وبشكل محسوس، فال جدوى 

وترابطها، وأوضحها نهجا لترجمة قيمها ومبادئها  هااآلليات صدقا لتأكيد

وإذ   .جماعات على كافة املستوياتالو إلى واقع ملموس يعيشه األفراد 

، فإن الديمقراطيةكانت املواطنة على هذا الجانب من األهمية لتكريس 

  .طنةاملوا في بيئتها سلو وينم  يال البيئةاألخيرة هي 

 :الوضع الدولي لتربية املواطنة من خالل الدراسات

ال يتسع املجال الي  الدراسات جملة من ب تزخر أدبيات املوضوع

املواطنة في أمريكا دراسة  وضعالي  تناولت  لبحوثومن ا ، الستعراضها

Segnatelli  Levick هدفت إلى معرفة ما إذا كان للمنهج  ي  الو  ، م1997  سنة

وتوصلت  زيادة فعالية مواقف وآراء الطالبعلى  اإيجابي اتأثير  حليام املقرر 

 الدراسة لعدد من النتائج أبرزها :

في  اأن الطالب يفتقرون للمعلومات السياسية، ولدههم ضعف  - 1

 .قبل تلقيهم املنهج املقرر الفعالية السياسية 
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هم وتوفر لده ، لعمل السياس   وفهمهم لهبازادت معرفة الطالب  - 2

 مادة.للدراستهم مستوى أعلى من قوة التأثير بعد 

اختلفت نظرة الطالب لألمور السياسية بشكل كبير مما يؤكد  - 3

 أهمية املادة وأثرها عليهم.

تقير الدراسة تساؤالت حول املشاركة السياسية من خالل التربية  - 4

الية وقوة الوطنية، ودور مواقف وتوجهات اآلباء في التأثير على تطور الفع

 التأثير لدى الشباب.

 1997سنة  Kubow, Patriciaدراسة من الدراسات الدولية املقارنة تبرز و 

نجلترا، كندا، ا:  هي في ثالث دول الي  استخدمت منهج التربية املقارنة 

تحددت بفعلها  توصلت لعدد من النتائجو  ، الواليات املتحدة األمريكية

 :اد كبرى ضمت معالم املواطنة ضمن أربعة أبع

تقل   –الفجوة االقتصادية  ي  تمقلت في :الو :  التحديات ـ أ

 –التدهور البيئ   –عدم تكافؤ فرص تكنولوجيا انإعالم  –الخصوصية 

 .زيادة الفقر في الدول النامية

 –التعاون مع اآلخرين  –تقبل التباين الققافي : ومنها  الخصائ ـ  ب

عادات االستهالكية الو تغيير نمط الحياة  –تحمل املسؤولية حيال املجتمع 

احترام حقوق  –حل النزاعات بطريقة سلمية  –الحفاظ على البيئة  –

 .التفكير النقدي املنظم –انإسسان 
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غرس  –غرس البعد العالي  في املنهج : ممقلة في  االستراتيجيات ـ ج

اوس  تعليم التعالو التفكير النقدي من خالل طرق التدريس الديمقراطية 

تحمل املدرسة  –جزء من برنامج إعداد املعلمين كاملشاركة االجتماعية  –

 ". ؤسسات األخرى مسؤولية التربية الوطنيةاملو 

األولوية لتعليم وكان من أهم ما أوردته الدراسة  :  انإصالحات ـ د

وضوح تعليم املواطنة في برامج إعداد  –تطبيق الو املواطنة في الخطة 

ويد املعلمين بالقضايا الي  تساعد على تنمية فكرهم مقل تز  –املعلمين 

التدهور  –عدم املساواة االجتماعية ك النقاش حول القضايا العاملية 

تطبيق بزيادة االرتباط بين الو تقلي  الفجوة بين النظرية  –البيئ  

تزويد املعلمين باملصادر العلمية للتربية  –علمين املو أساتذة الجامعات 

 .أساس   في املرحلة القانويةكموضوعي تعليم املواطنة  –الوطنية 

املواطنة بموضوع الدراسات الي  اهتمت في الصين كان من أهم و

هدفت إلى معرفة مدى استيعاب وإدرا  و  مWang, Pi-Lang (1996)دراسة 

طالب املدارس املتوسطة للمنهج املدرس   الرسي  وغير الرسي  للتربية 

خالقية وتأثيره على مواقفهم وتوجهاتهم الوطنية، بادئ األ املو ، الوطنية

 ملعرفة محتوى القيم املتوفرة في الكتب الدراسية الخاصة بمادة 
ً
وأيضا

وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج  بادئ األخالقية.املو التربية الوطنية 

  :أبرزهـا
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م قيالو على الصلة الوثيقة بين املبادئ األخالقية التقليدية  التأكيد -1

 الوطنية.

الفصول الدراسية للبيئة التربوية الحرة املرتبطة بانإجراءات  افتقار  -2

 الديمقراطية.

استيعاب الطالب ملفهوم املواطنة في القيم األخالقية  ظهور  -3

 التقليدية أكثر من القيم الوطنية.

في تغذية املواقف انإيجابية  دورا هاماالتربية الوطنية  برنامج يؤدي -4

 .نظامالو ب نحللطال 

في  وقلة املشاركةسياسية، الو باملوضوعات الوطنية  ضعف االهتمام -5

في النقاشات الوطنية مع  املشاركة رغبةوضعف األسشطة الوطنية، 

 .علميناملو الزمالء 

زيادة و التربية الوطنية في تعزيز القيم الديمقراطية أ ال يؤثر منهج -6

 املشاركة الوطنية.

من من النتائج  الدراسات في جملةصة تلك ويمكن استعراض خال  

 أهمها:

تخطيط املقررات  لالهتمام باملواطنة و االتجاه العالي  الحقيث

شباب بجوانب التعلم الالزمة نإعداد الو ناهج الدراسية لتزويد الناشئة املو 

 في املستقبل. املسئولةاملواطنة 
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جتماعية اال و ة مقررات التربية الوطنيو ضرورة االهتمام بتطوير مناهج 

لتقوم بالدور املنوط بها في التربية السياسية للناشئة، وإعدادهم 

 في املستقبل. املسئولةللمواطنة 

  : املواطنةعلى تربية الاتجاهات معاصرة في 

 بين املختصين على أن  من املفيد انإشارة إلى أن
ً
 عاما

ً
" هنا  اتفاقا

للنظام التربوي في كل تحقيق املواطنة الصالحة يمقل الهد  الرئيس 

، ولكن هذا من طر  الجميع الهتمام بالتربية الوطنيةا أوجبالدول، مما 

وجب وعلى ذلك  .(8، 1999)املجادي،  " االهتمام يتفاوت من دولة إلى أخرى 

فعالة ويتمقل الو التأكيد على دور املدرسة في تنمية املواطنة الصالحة 

تأكيد على طرق التدريس الو لتربية ذلك في تنمية الديمقراطية باستخدام ا

 مرتكزات ومن أهم ، املختلفة داخل الحياة املدرسية لتنمية املواطنة

 يلي: املواطنة مالتربية  االتجاهات املعاصرة

  املدرسة في تربية املواطنة ـ محورية

تجاهات السياسية الي  االو غرس القيم بمهمة " تضطلع املدرسة

كتب الو ورة مقصودة من خالل املناهج يبتغيها النظام السياس   بص

، وليس بصورة للمتعلمين املوجهةسشطة املختلفة الي  األو الدراسية 

ؤسسات األخرى. كما أن املدرسة تؤثر املو حال في األسرة أالو تلقائية كما ه

قيم السياسية الي  يؤمن بها الفرد، وذلك من خالل الو في نوع االتجاهات 
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ن خالل أداء املعلم لعمله، ومن خالل عالقة املعلم بالطالب، وم

وقد  أوضحت االتجاهات  ، (5، 1999)علي،  املدرسية " التنظيمات انإدارية

 :املعاصرة أن  ذلك يتم من خالل 

 من مادته الدراسية  املعلم : تكوين. 1
ً
عندما يكون املعلم متمكنا

 من احترام الطالب، وبال
ً
 كبيرا

ً
 فيها، فإنه يكتسب قدرا

ً
تالي يسهل متعمقا

، فإذا أضا  إلى ذلك معاملة يظهر فيها إيمانه 
ً
عليه التأثير عليهم فكريا

 
ً
 له، فإن طريقه يصبح سهال

ً
بتوجهات النظام السياس   القائم وتحمسا

 عكس صحيح. الو لغرس قيم هذا النظام في قلوب الطالب 

تختلف العالقة في الفصل الدراس   بين  : العالقات البيداغوجية. 2

طالب من معلم إلى آخر ومن بيئة مدرسية إلى أخرى، فقد تكون الو لم املع

فكار األ و العالقة ذات طبيعة سلطوية ال تسمح للطالب أن يناقش اآلراء 

الي  يطرحها املعلم وقد يتجاوز ذلك إلى استخدام أساليب االستبداد 

يكون املعلم ذا طبيعة ديمقراطية يتعامل مع الطالب بنوع من و قهر، أالو 

شخصياتهم و نم فييساعد و تركهم يعبرون عن آرائهم وأفكارهم يالحرية 

ذا  تأثيره املؤكد على اتجاهات و وزيادة ثقتهم بأنفسهم، ولهذا األسلوب أ

 يجاب. انإ و الطالب سواء بالسلب أ
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ويتوقف  ، وتنظيمات معينة الكل مدرسة أسلوب : انإدارة املدرسية. 3

نتماء االجتماعي على اال و الذات  حساس لدى الطالب باالقتدار انإ و نم

  .ساهمة في شؤون املدرسةاملو إمكانية انضمامه إلى هذه التنظيمات 

فف  نظام يعتمد على  ، يتضح تأثير النظام املدرس   على الطالب هكذا

، ويعد نتائج االمتحانات املؤشر الوحيد لتقويم الطالب، تبرز التلقين

نافسة السلبية، بينما تختف  املو  الفردية وتتفش ى ظاهرة الغش التجاذبات

الحر ويغرس قيم  طالعانإ و  النقد يشجع تعليي مقل هذه النزعات في نظام 

  .تعاون ال و شاركةاملو االبتكار 

 في التربية الوطنية  و
ً
يمكن ذكر من املبررات الي  تجعل للمدرسة دورا

 يلي:ما 

 له تق تمقل   - 1
ً
 ثقافيا

ً
اليده وأهدافه املدرسة بنية اجتماعية ووسطا

وفلسفته وقوانينه الي  وضعت لتتماش ى وتتفق مع ثقافة وأهدا  

 وفلسفة املجتمع الكبير. 

يدرسها كافة التالميذ، ولذلك  الي املقررات الدراسية الزامية    - 2

تماسك االجتماعي في الو تعتبر أداة هامة لتحقيق التواصل الفكري 

 .املجتمع

ات الرسمية الي  توظفها السلطة تعد املدرسة من املؤسس   - 3

  .السياسية في سبيل سشر القيم العليا الي  تبتغيها لدى الطالب



 املتاحة الخيارات والوطنية، املواطنة املعاصرة بين التحوالت ظل في باملدرسة املواطنة تربية تموجها

 صحراوي  هللا عبد  .د

 

 291                                             2015ديسمبر –العدد  الحادي عشر  –مجلة تنمية املوارد البشرية 

 
 

 .فتؤثر فيه وتعدل من سلوكه ، فترة زمنية طويلةل بها لفردا بقاء   - 4

  .(172، 1999)علي، 

وتبلغ املدرسة أقى ى درجات الفاعلية في التربية الوطنية إذا كان  

 وحيقما وجدهجها النظرية وبرامجها التطبيقية، هنا  تطابق بين منا

 ال
ً
أن مقال ذلك  و .تناقض يصبح تأثير املدرسة في هذا املجال ضعيفا

 مقل الكرامة  جتماعياتاال و تتضمن مقررات التربية الوطنية 
ً
قيما

معاملة املعلمين للطالب على  تقومساواة بين البشر، بينما املو انإسسانية 

أن تتحول املدرسة إلى  لذلك وجب .ساواةاملو كل ش  ء عدا الكرامة 

مجتمع حقيق  يمارس فيه النشء الحياة االجتماعية الصحيحة، ويمارس 

تعاون وإنكار الذات، وأن يجد في ممارسة الو ستقالل اال و فيها املسئولية 

 هذه الصفات ما يشجعه على التمسك بها في املستقبل.

 املدرس ي:في املنهج الوطنية  موقع التربية

في ميدان التربية على أن إيجاد وتنشئة املواطن  يتفق املختصون  

الصالح يمقل الهد  األسيى للنظم التربوية في مختلف الدول. ولذلك 

تحديد أهدا  تربية املواطنة تعد الخطوة األولى في بناء املناهج،  "فإن

بأهدا  كل ميدان  ، بحيث ترتبط هذه األهدا ، كأهدا  عامة للتربية

 اختلفت آراء التربويين لكن ، (8، 1999 ، )املجادي "يادين املنهج الدراس  من م

منهج تربية املواطنة، أهها أفضل : املدخل الذي يعتمد  إستراتيجيةحول 
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على فرع واحد من املعرفة الذي يركز على قضايا املواطنة ويدور محتواه 

، وحقوق تربية للسالمالو حول موضوعات محددة مقل التربية الوطنية، 

تربية الدولية وغيرها من املوضوعات الي  تساعد على الو انإسسان، 

تجاهات الخاصة بالتسامح االو وعي بالوظائف السياسية للنظام، ونمالو نم

نفتاح الققافي وتقدير دور الققافات األخرى في الحياة اال و سياس   الو الدين  

دخل املو أ .ملدرسيةشاركة في األسشطة ااملو خارج، الو جتمع وفي الداخل املو 

ذي ههتم الو الذي يعتمد على عرض املوضوعات داخل املواد املختلفة، 

في املجتمع حيث وباملشاركة الفعالة من قبل الطالب سواء في املدرسة أ

يقوم الطالب باألسشطة الي  لها فوائد تربوية مقل املشاركة في مجالس 

املجتمع،  وأسشطة خدمة ، سشطة املصاحبة للمنهجاألو الطالب، 

 .(135، 1998)أيوب، سشطة الخيرية األو 

لذلك البد من توفر أهدا  محددة لتربية املواطنة تربط املناهج 

التربوية، بحيث تتم ترجمة األهدا  إلى محتوى  بانإستراتيجيةالدراسية 

سياسات الو وسشاط وخبرات متعددة تكون لها صلة وثيقة بالخطط 

قضايا الو إدارة املناهج، وتهتم باملشكالت املقررة، ويتم تنفيذها من قبل 

املعاصرة الي  تساهم في تنمية املواطنة، فوجود هذه األهدا  يساعد 

على تحديد مساهمة كل ميدان من ميادين املنهج الدراس   كالدراسات 

تربية الفنية وغيرها من الو رياضيات، الو علوم، الو لغات، الو االجتماعية، 



 املتاحة الخيارات والوطنية، املواطنة املعاصرة بين التحوالت ظل في باملدرسة املواطنة تربية تموجها

 صحراوي  هللا عبد  .د

 

 293                                             2015ديسمبر –العدد  الحادي عشر  –مجلة تنمية املوارد البشرية 

 
 

ال يمكن ملادة دراسية واحدة أن تحقق " ألنه املواد الدراسية األخرى، 

أهدا  تربية املواطنة كطريقة حياة وسلو  دون مساعدة املواد 

 . (25، 1999)املجادي، نا  املجتمعي بمؤسساته املختلفة املو الدراسية األخرى 

 .تعليمال واملواطنة  سلوك العالقة بين

رجة كبيرة من أمكن تحديد أربعة أبعاد رئيسية للمواطنة تتمتع بد

الوثيق في إطار السياق الراهن للعوملة وما تحمله من متغيرات  الترابط

 : تمقلت في   متنوعة

البعد املدس  الذي يشير إلى أسلوب حياة املواطنين في املجتمع ـ 1 

الديمقراط ، ويتضمن مجموعة القيم الي  تشمل حرية التعبير عن الرأي 

وصول إلى الو االجتماع وتكوين الجمعيات ساواة أمام القانون، وحرية املو 

  .املعلومات

واجبات الو البعد السياس   الذي يشير إلى مجموعة الحقوق ـ  2

نتخاب اال و السياسية الي  تضمن تمتع الفرد بالحق في التصويت 

 شاركة السياسية وتقلد املناصب العامة. املو 

العالقات البعد االجتماعي االقتصادي الذي يشير إلى مجموعة ـ 3  

الي  تربط مابين أفراد املجتمع في سياق اجتماعي معين، وتتطلب ضرورة 

تضامن االجتماعي بانإضافة إلى حقوقهم في الو  نتماءاال و تمتعهم بالوالء 

  .كفاية االقتصاديةالو التمتع بالرفاهية 
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البعد الققافي للمواطنة الذي يشير إلى مدى الوعي بالتراث الققافي ـ 4 

عترا  بأبعاد التنوع الققافي وحقوق األقليات، اال و لمجتمع، املشتر  ل

وتأكيد مبدأ املساواة القانونية وحماية الفرد من كافة أشكال التمييز الي  

 .فئة معينة في املجتمعو تظهر بسبب عضويته في مجموعة أ

أما على صعيد الجهود العلمية النظرية الي  قدمت لتحديد طبيعة 

تغير االجتماعي في املجتمع، فقد تمقلت الو واطنة املو  العالقة بين التعليم

باألساس في مجال نظرية "التربية النقدية"، الي  تقدم رؤية مختلفة 

جتمع، حيث تقوم هذه الرؤية على املو لطبيعة العالقة بين التعليم 

 :  ( 108، 2010 ، منبرو ) ب األسس التالية 

 التعليم.ـ عدم حيادية 

 .خالقاأل  والسياسة ـ ارتباط التعليم ب

 .ـ خضوع التعليم للرؤية السياسية للمجتمع

نظرية التربية النقدية على أن التعليم هد  ووسيلة و يؤكد مفكر  لذا

للتغيير في الوقت ذاته لخلق مجتمع جديد، وهنا يبرز التزام املناهج 

عمل النقدي في إطار مشروع سياس   للتغيير الو توظيف الوعي باملدرسية 

 .( Rimmington, et al, 2008. 17) رس رؤية وعالقات السلطة القائمةن تكواأ

 : املواطنة  تربية أساليب واستراتيجيات تدريس



 املتاحة الخيارات والوطنية، املواطنة املعاصرة بين التحوالت ظل في باملدرسة املواطنة تربية تموجها

 صحراوي  هللا عبد  .د

 

 295                                             2015ديسمبر –العدد  الحادي عشر  –مجلة تنمية املوارد البشرية 

 
 

واطنة بالغايات التربوية الي  تقوم املو يتأثر تدريس التربية الوطنية 

متضمنة في الدراسات االجتماعية، و عليها، سواًء كمادة دراسية مستقلة أ

تدريس التربية الوطنية خمسة مجاالت يمكن  (Martorella, 1991)وقد أورد 

 :من خاللها

ثقافات و االجتماعية من أجل نقل التراث أ برامج املوادتدريس   .1

ن التربية الوطنية تهد  إلى نقل املعار  نإ الجيل األول للجيل الذي يليه، 

 هيكل التخاذ القرارات.و قيم كإطار أالو علومات التقليدية املو 

ن التربية نإ جتماعية، اكعلوم   ريس الدراسات االجتماعيةتد  .2

الوطنية تهتم بتعليم مفاهيم وتعميمات العلوم االجتماعية لبناء قاعدة 

 معلومات يتم تعلمها فيما بعد.

التربية  ألن ،االجتماعية من أجل التفكير التأملي املوادس يتدر   .3

صول على املعار  حالو الوطنية تسعى إلى استخدام عمليات التفكير 

معرفتها التخاذ القرارات وحل إلى علومات الي  يحتاج املواطن املو 

 املشكالت الي  تواجهه.

التربية  ألن االجتماعياالجتماعية من أجل النقد  املوادتدريس   .4

الوطنية تسعى إلى تنمية قدرة الطالب الختبار ونقد وتنقيح التراث السابق 

اعي القائم من خالل استخدام طريقة حل وضع االجتمالو تقليدي الو أ

 املشكالت.
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التربية الوطنية  ألنشخصية، الو تدريس االجتماعيات من أجل نم .5

فهوم الذات  انإيجاب  وتطوير شخصية الطالب املو تهتم بتطوير ونم

 بفاعلية وإحساس قوي.

بّين أن الدراسات االجتماعية تعد أفضل أداة نإبراز التآلف لقد ت

الطالب بالبنية االجتماعية املوجودة لربط و  ، االجتماعية تنشئةالو أ

جتمع، حيث إن نقطة القوة الوحيدة في طريقة املو قائمة في املدرسة الو أ

بدور بارز في جعل الدراسات االجتماعية  اسهامهاالتنشئة التقليدية، 

 .تقوم بدور فعال في مهمة التربية الوطنية في املجتمع

أن التربية الوطنية يتم تعلمها داخل  (Martorella, 1991 )مارتوريال بين 

 نظام ويقوم ، نهج الخف املو املدرسة من خالل املنهج الرسي  للمدرسة 

املدرسة وأعرافها وعاداتها وأسشطتها وأحكامها ونماذجها بدور بارز في 

علومات الي  لها عالقة بالتربية الوطنية، وهنا يبرز املو اكتساب االتجاهات 

 ، فإن )مادة( التربية الوطنية ، ملنهج الخف . أما داخل حجرة الصفدور ا

ال تقف عند نقل املعار    ، (Oppenhiem & Tomey, 1974)الباحقان  يذكركما 

مقل مبدأ  ، قيم املشتركةالو ولكنها تهد  إلى غرس االتجاهات  ، للطالب

 املسئولينعدالة االجتماعية، واحترام الو تسامح الو املسؤولية السياسية 

دراك  في انإ و ويتم استخدام جانب املحتوى املعرفي أ ، املسئولةسلطات الو أ
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في و ، بادئ األساسية للمجتمعاملو املنهج نإلقاء الضوء على انإيديولوجيات 

 توجد طريقتان أساسيتان لتعليم املواطنة هما :هذا االتجاه 

 : إعداد املواطن الصالح : 
ً
ت واسعة االنتشار كانالي  الطريقة  وهيأوال

 لومازالت سائدة في املناطق الي  تولي 
ً
لتقاليد أهمية كبيرة، وتعط  تركيزا

لسيطرة املعرفة من أجل خلق الوالء للقيم التقليدية، وال تشجع التحليل 

      .النقدي وال تحتاج إلى إيضاح القيم

 : املسؤولية النقدية : تعتمد هذه الطريقة على تركيز الترب
ً
ية ثانيا

وحل املشكالت، وتضع الكقير من االعتبار  انإستقصاءاالجتماعية على 

للتحليل التركيب  وتحليل القيم، وتتضمن تعليمات عن العملية 

في نوعية وختال  بين الطريقتين هاال و  " الدستورية وقيم النظام السياس  

 بالتغيير  ، االفتراضات الي  تضعها
ً
 وإذا كان تعليم السالم يخت  أساسا

 مع أهدافه
ً
  .(146، 1995، معال و أب) " فإن الطريقة القانية تكون أكثر اتساقا

  عاملية:نماذج 

النموذج الغربي في التربية على املواطنة ) أمريكا ـ اليابان ـ الصين ـ 

  بريطانيا..(

 للنظام التربوي في الواليات املتحدة تشكل تربية املواطنة 
ً
 رئيسا

ً
هدفا

لواليات املتحدة من خالل عدد من البرامج إلى تحقيق تسعى او  ،منذ سشأته

 األهدا  التاليـة : 
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 فيدرالية.الو وظيفية للحكومة املحلية الو فهم البنية األساسية  1

 لتحسين الوطنية الديمقراطية. 2
ً
 وديمقراطيا

ً
 االرتقاء باملجتمع سياسيا

 ساواة.املو عدالة الو فهم مبادئ حقوق األفراد مع مراعاة مبادئ الحرية  3

وأهمية االعتماد املتبادل  ، دوليةالو قضايا املحلية الو فهم املشكالت  4

 بين املجتمعات.

معرفة وسائل املشاركة السياسية على املستويات املختلفة، واكتساب  5

 مهاراتها.

 . تحسين حقوق انإسسان. 6

يصعب التعميم بالنسبة لبرامج ومناهج التربية الوطنية حيث و 

والية عن األخرى، إال أنَّ هذه البرامج تحظى باالهتمام تختلف كل 

عناية من قبل السلطات التربوية في كل الواليات بصور وأشكال الو 

قومية "التاريخ، الو فغالبية الواليات تكتف  باملواد االجتماعية أ ، مختلفة

 
ً
 مستقال

ً
وبعضها اآلخر يضعها  ، الجغرافيا"، وبعض الواليات تضع منهجا

الدراسات وتتم من خالل مقررات   ، ( 141، 1990)العريان، إجبارية كمادة 

يتمقل في  الذي املنهج الخف  وعبر تربية الوطنية الو  االجتماعية 

مارسات الي  تتضح من خالل التفاعل الصف  املو السياسات املدرسية 

دارة، وبين انإ و طالب الو علمين، املو املدارس بين الطالب، وبين الطالب في و

 ملعلمين أنفسهم.ا
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املدارس  هاتنظم الي نظمات الطالبية املو املعسكرات "  كما تستخدم

خلق نوع  ي  تهد  إلىالو عطلة الصيفية الو خالل فترات العام الدراس   

توافق بين العرقيات املختلفة في داخل املجتمع، وكذلك الو من التعاون 

تزرع في  ي الو منظمات الكشافة الي  تحاول أن تحقق الهد  نفسه، 

 .(337، 1997)عبود وآخرون،  " الطالب عنصر االعتماد على النفس

أشكاال وأساليب متعددة تربية املواطنة في الواليات املتحدة  وتتخذ

  منها: 

من أقدم أساليب تعليم املواطنة في  الذي يعد األسلوب التقليدي :   .1

 مح
ً
 من األسشطة الواليات املتحدة، وههد  إلى تعليم الطالب قدرا

ً
دودا

 يعتمد املنهج املستخدم على الحفظ  السياسية، مقل التصويت. و

 .ستظهاراال  و

 من املفترض أن  الذي يعكس األسلوب التقنـ  :   .2
ً
 سياسيا

ً
توجها

 .يدعم التغيير ولكنه ال يحاول تغيير الوضع القائم

مارسة يشجع الطالب على مالذي  ( "التجريب " :البنائ األسلوب )   .3

 
ً
اهتماماتهم من خالل منهج وأسشطة معدة بشكل متكامل ويعكس توجها

 يشجع على البحث الناقد للنظام السياس   
ً
شاركة الفعالة في املو سياسيا

 .(137، 1998)أيوب،   الشؤون العامة
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 قومات السياسيةامل بها أهم يعد النظام التعليي في اليابان الي  أما  

 من الققافة السياسية  يذالو املعاصرة،  تهالنهض
ً
كرس لتلقين األفراد نوعا

أدت إلى اكتساب معظمهم توجهات سياسية متماثلة بحيث لم يعد هنا  

خالفات الحادة بينهم مما مهد السبيل لتعبئة الو مجال لقيام الصراعات 

سائر املوارد البشرية ألهدا  التنمية االقتصادية ومواجهة مشاكل التغير 

 من فقد وضعت  تصادي.قاالو االجتماعي 
ً
وزارة التربية اليابانية عددا

 من األهدا  الي  تسعى لتحقيقها من خالل موضوعات التربية الوطنية

 أهمها :

 سسانية كافة.انإو خرين، اآل و احترام الذات    .1

 ققافات املختلفة.الو فهم الشعوب    .2

، تنمية استعداد الطالب على تحمل املسؤولية تجاه أنفسهم   .3

 ومجتمعهم.

 عاملية.الو قضايا املحلية الو زيادة الوعي باملشكالت    .4

 تكوين االتجاهات الخاصة بعملية السالم الدولي.   .5

وال تضع وزارة التربية اليابانية مادة دراسية مستقلة تحت مسيى 

تربية الدولية في مراحل التعليم العام، وإنما تضمن الو التربية الوطنية أ

في معظم املواد الدراسية، وبشكل خاص في مقررات موضوعاتها 

ويتم اللجوء لعدد من األساليب  ، تربية األخالقيةالو الدراسات االجتماعية 
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وسائل لتنفيذ برامج التربية الدولية منهـا: املواد الدراسية مقل الو 

موضوعات أبرزها : "التكافل الي  تتضمن "الدراسات االجتماعية" 

العالقات الدولية، املشكالت الدولية، األوضاع الدولية تعاون الدولي، الو 

املنظمات   سياسة اليابانية، ثقافات وشعوب العالم،الو 

املعاهدات الدولية، مصادر الققافة اليابانية، التأثير املتبادل بين   الدولية،

، 1979)هو ، غد" الو ققافات األخرى، دور اليابان في عالم اليوم الو اليابان 

األسشطة الخاصة باملواد  من أبرز اآلليات املستخدمة في ذلك ، و (123

  .ققافيةالو سشطة التطوعية األو 

عمل الو التعليم  تقوم على الربط بين طبيعة التربية  في الصين فإنو

انإنتاجي لتنمية وتكامل الشخصية، وإدرا  أهمية التعليم في التنمية 

 و االقتصادية على املستوى القوم . يبد
ً
تعليم و ه بهاأن التعليم واضحا

تسعى برامج التربية السياسية لتحقيق حيث  ،سياس   بالدرجة األولى

 :  األهدا  التاليــة

 عن وعى اشتراك  ـ 
ً
تنمية الشخصية املتكاملة للفرد ليكون عامال

 اجتماعي ثقافي.

 قبولها كمواطنين.و  غرس روح املسؤولية لدى األفراد،ـ 

 للسلطات.و  بار للكو احترام الفرد لذاته ـ 

 لتزام به.االو احترام القانون  ـ
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 حترامه.وارفع مستوى الوعي بأهمية العمل اليدوي  ـ

منهج مستقل للتربية الوطنية في جميع مراحل التعليم  يتم األمر عبر و  

تكتف  بذلك بل تضمن  الو تحت مسيى التربية السياسية، العام 

توجه هذه املواد لخدمة و ، في معظم املواد الدراسية األخرى   موضوعاتها

  تتمقل أساليب تنفيذ ذلك في ما يلي: و  .أهدافها

. رياض األطفال : حيث يبدأ في هذه املرحلة غرس روح العمل 1

لتزام بالنظام من خالل أداء بعض األعمال االو حترام السلطة واالجماعي 

 البس وتعلم األناشيداملو ترتيب األدوات و البسيطة مقل مسح األرضيات 

 الوطنية.

تعد مادة التربية  حيثاملواد الدراسيـة  من خالل  التعليم العام :ـ  2

السياسية من أهم املواد الدراسية في مناهج التعليم العام بمراحله 

عقيدة الشيوعية، الحزب الو القالث، وأبرز موضوعاتها : "األخالق 

مة، املشاركة عاالو الشيوعي، احترام السلطة، االشتراكية، امللكية الخاصة 

 ." التعاون، املسؤولية ، السياسية، النظام

علم املنتج : يعد هذا األسلوب من الجوانب الو الربط بين التعليم ـ  3 

طالب الو نظرية بالتطبيق أال  ذلك لربطو األساسية للتربية السياسية، 

يبدأ في املرحلة االبتدائية من خالل قيام الطالب ببعض األعمال و ، بالعمل
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شاركة في بعض أعمال املصاسع املو ماعية لتطوير الحقول املدرسية الج

 شركات.الو 

تعلم مهارات  تعميقسعى إلى أما في بريطانيا فإن املنهج التربوي بها ي

دماج االعتبارات املتعلقة باملواطنة ضمن التعليم في كل واالوطنية 

تعليم الكبار و ر التعليم املستمبنتهاء واابتداء من السنوات األولى  مستوياته

(Evans,2000 ) ،  وهنا  عدة نماذج للتربية الوطنية في التعليم األساس   في

 اململكة املتحدة منها:

 باملشاريع التربوية البيئية.  القيامـ 

 .بموضوعات التربية الوطنية ن جميع املواد الدراسيةيضمـ ت

 األسابيع العامة.ـ  تنظيم 

 جماعات النشاطـ تشكيل 

 شات وتمقيل األدوار.النقاـ 

النموذج العربي في التربية على املواطنة ) األردن ـ مصر ـ لبنان ـ 

 :السعودية (

ليكونوا أعضاء  هاالحاجة إلى إعداد مواطنيتشعر األنظمة العربية ب

. وتبدأ عملية نفتاحاال و مجتمعاتهم الي  تباشر التعددية مساهمين في 

من قبل مراكز سات الي  أجريت انإعداد تلك بالتعليم. بيد أن الدرا

مركز كارنييي للشرق األوسط حول برامج التربية البحث العاملية ك
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عن وجود فجوة واسعة  ترئيسة كشفال بعض الدول العربيةاملواطنية في 

 وبين تنفيذها الفعلي. على املواطنة بين األهدا  املعلنة لبرامج التربية 

قانون الو  انإسسانات حقوق راؤول ولينبرغ لدراسفف  دراسة ملعهد 

من خالل تحليل مضمون  حول تربية املواطنة في العالم العرب   انإسساس 

تم التوصل إلى نان، باألردن ومصر ول كل منمقررات التربية الوطنية في 

 : النتائج التالية 

البرامج الدراسية في الدول قيم املواطنة الي  تضمنتها  ضعف

ناسهها مع الدور الذي يمكن أن تقوم به في وضعف ت املشمولة بالدراسة

وأخرى شبه غائبة على  ، وغياب بعض القيم ،القيم للطلبة إكساب

الرغم من أهميتها النسبية للمواطنة سواء على صعيد تكامل قيم املواطنة 

التطورات  ومراعاةعلى صعيد ضرورتها في حل مشكالت املجتمع و أ

 إلىتسعى  فيهادنية املو بية الوطنية أن مقررات التر  كمااملستقبلية فيه. 

 انإسسانثقافية قائمة يضعف فيها البعد املبن  على حقوق  أنماطتكريس 

 إنطاعة، مما يعن  الو عليها  فكرة الوالء  تطيىقيم الديمقراطية و الو 

تحوالت  تفتقر إلى ترافق التحوالت السياسيةالي   االجتماعيةالتحوالت 

 وت ، واقفاملو واطف عالو ثقافية تستهد  امليول 
ً
جعل املدارس أطرافا

 .في بعدها الققافي عملية التحول الديمقراط  في تؤثرفاعلة  أساسية
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التوازن في درجة التركيز على قيم املواطنة من منظور حقوق  غياب

ويعود بين القيم الي  تضمنتها املواطنة، و سواء بين الدول نفسها أ انإسسان

قررات الدراسية ال يتم في ضوء معايير محتوى امل تحديد أنإلى  ذلك

عضاء لجان تأليف املناهج، أ يتم بناء على رغبة، وإنما واضحةموضوعية 

في عملية تأليف املنهج،  أساسياال تشكل بعدا  قدقيم املواطنة  فإنوهنا 

 .غياب مساهمات مؤسسات املجتمع املدس  في هذه العملية إلى جانب

املواطنة  تمقلال يساعد الطلبة على  اأسلوب تقديم القيم ومضامينه

أحد  الي  تمقل انإشكالية وهيدولة، الو في بناء املجتمع  إدرا  دورهاو 

 كما أنها ، الوطنية من تحقيق هدفها برامج التربيةعدم تمكن  أسباب

ووضوح مفاهيم املواطنة  بروز ضعف املناهج الوطنية وعدم  أسباباحد 

 .املتعلمينفي سلو  

التربية الوطنية  موضوعات طلحات املشحونة عاطفيا فيتغليب املص

هيمنة الدولة على املواطنين واعتمادهم عليها. كما أوضح ب إلى يش  ما و وه

 .التحليل تباين ورود هذه املصطلحات واستخدامها في سياقات مختلفة

 متصلةبقيم عاطفية  مرتبطةأن املواطنة  على كشفت التحليالت كما

 بإعدادوالء لقيادته أكثر مما هي مرتبطة الو السياس   باالنتماء للنظام 

 .املواطن وتوعيته بحقوقه وواجباته وتفعيل دوره السياس  
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 ومحدوديةوطنية، الو التربية املدنية  برامجفي  املهشمةالفئات  إغفال

لحداثته  االجتماعيصعيد العلى  االجتماعية الشرائحاالهتمام بهذه 

 . النسبية

البلدان وطنية في الو املدنية  الخاصة بالتربيةناهج املاختال  تدريس 

 .العربية

إلى  أساس  الدراسية في تناولها لقيم املواطنة بشكل  البرامج اتجاه

وإن كان هنا  تناول لبعض قيم املواطنة في  ، املدخل االندماجي

إلى ضرورة  النتائجوقد أشارت  .بشكل باهت موضوعات مستقلة لوحدها

 إطار وطنية مبنية على الو لة ومستقلة للتربية املدنية تخصي  مادة منفص

منهج يمتد على مدار ضمن  انإسسانحقوق  مبادئمرجعي يقوم على 

مدخال مناسبا لتعزيز  ذلك يمقل، على اعتبار أن مراحل التعليم القالثة

 املواطنة. 

مكنت دراسة برامج التربية الوطنية في بعض البلدان العربية من 

جتماعية اال و تكريس األنماط السياسية و قيقة ميلها نحالوقو  على ح

ققافية القائمة في هذه الدول، كما أنها غيبت الكقير من املواضيع الي  الو 

املتغيرات  بانإضافة إلى تجاوز  ، األساسيةتخاطب احتياجات املجتمع 

ضعف و أ في البرامجتغييب بعض الحقوق  أنكما  ، عاملية الو املحلية 
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كالطفل  األضعفوخصوصا للفئات  لالنتها  عرضةجعلها  ا التأكيد عليه

 عمالة املهاجرة وغيرها.الو عاقين املو رأة املو 

من الوظائف  تعد التربية الوطنية بالنظر في التجربة السعودية فإن و

 األساسية للتعليم، فقد نصت سياسة التعليم على:

 بمسؤوليته تربية املواطن ليكون لبنة صالحة في بناء أمته ويشعر  -

 دفاع عنها.الو لخدمة بالده 

خبرات الي  تجعل منه الو تزويد الطالب بالقدر املناسب من املعلومات   -

 عضوا عامال.

 عدادهم لإلسهام في حلها.واتنمية إحساس الطالب بمشكالت املجتمع   -

توفير الفرص لتنمية قدراته حيى يستطيع و تأكيد كرامة الفرد  -

 ألمة.املساهمة في نهضة ا

في  قد أوردت خطة مادة التربية الوطنية األسباب املوجبة لتدريسهاو  

جتماعية واضرورة وطنية  هافي كون ممقلة ، املختلفةمراحل التعليم 

عند مقارنة ما تضمنته هذه األسباب القالثة مع ما تقدم عرضه و دولية، و 

 التاليـة :من دوافع مهمة للتربية الوطنية يمكن التوصل إلى االستنتاجات 

 السبب القاس  يوحيكما  هوية.الو بحس االنتماء  السبب األول  يوحي -

شاركة في خدمة املو تجاهات االو قيم الو بحس املعرفة وتنمية القدرات 
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واجبات. أما السبب القالث فيوحي بحس الو املجتمع ومعرفة الحقوق 

 تغيرات العاملية.املو طبيعة إعداد املواطن وفق الظرو  

دور وأهمية التربية الوطنية في إعداد املواطن الصالح، فإن  ونإبراز 

األسس القالثة الي  كانت من أسباب تدريس التربية الوطنية يمكن 

 : تمقلة فياملو الي  يتوجب تحقيقها  األهدا تفسيرها في ظل 

تجاهات الي  تني  معنى االنتماء االو قيم الو تزويد الطالب باملعار   -

 نية(.هوية )ضرورة وطالو 

خدمة دينه ووطنه  منعلومات الي  تمكنه املو اكتساب الطالب املعرفة  -

 وشؤونه الخاصة )ضرورة وطنية(.

يتمكن من القيام بدوره تجاه لهارات املو تزويد الطالب بالقدرات  -

شكالت الي  تواجه مجتمعه ووطنه وأداء الدور املطلوب منه املو القضايا 

 )ضرورة اجتماعية(.

طالب املهارات االجتماعية الي  تساعده في التعامل مع ال إكساب -

بناء الشخصية انإسالمية  ، هتمام بشؤون اآلخريناال و اآلخرين، املساهمة 

 احترام شعور اآلخرين ووجهات نظرهم )ضرورة اجتماعية(. ، املتكاملة

املشاركة في الظرو  املحيطة بالطالب من بيته إلى مدرسته ثم  -

يقابلها و القدرة على مواجهة األحداث الي  يقابلها أ بهيكس وذلكمجتمعه، 

 مجتمعه )ضرورة اجتماعية(.
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معرفة األنظمة الحكومية )السياسية( الي  يعيش في ظلها الطالب،  -

 ققافية )ضرورة اجتماعية(.الو جتماعية اال و نظمة االقتصادية األ و 

-  
ً
 جتمواإعداد الطالب وفق الظرو  العاملية املتغيرة سياسيا

ً
اعيا

 حيى يدر  دوره وموقفه تجاهوا
ً
ومساندة مجتمعه في ظل هذه  هاقتصاديا

 عاملية(.و تغيرات )ضرورة دولية أاملو الظرو  

  :تربية املواطنة في دول املغرب العربي

ربية املدنّية في توسس إلى املساهمة في إنتاج   :التجربة التونسية
ّ
تطمح الت

وكّل ما تشير إليه تلك القيم ممارستها، و وعي يكّرس قيم املواطنة 

ّديمقراطّية وحقوق انإسسان كما هي الو فاهيم من معان تّتصل بالحّرية املو 

شريعات الوطنّية 
ّ
مين الو معتر  بها في الت

ّ
ن املتعل

ّ
ّدولّية، األمر الذي يمك

من توظيف الّتواصل للعيش مع اآلخرين ومن فهم أفضل للعالم الذي 

ع العصر الذي يعيشون فيه. لذلك فإّن القيم ينتمون إليه، وتفاعل أرقى م

اس  من القانون الّتوجيه  الو بادئ الواردة خاّصة في العنوانين األّول املو 
ّ
قـ

ربية 
ّ
ربية املدنّية إلى بلورته و ّتعليم املدرس   هالو للت

ّ
ما تسعى ماّدة الت

 (:2002 للتربية،)امليقاق التوجيه  وإنجازه من خالل أهدافها العاّمة الّتالية 

م بذاته تجسيدا النتماءاته الحضارّية في أبعادها العربّية 
ّ
ـ اعتزاز املتعل

 .سسانّيةانإ وسالمّية انإ  و
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دنّية وحقوق انإسسان استعدادا للمشاركة في املو ـ تبّن  قيم املواطنة 

 العاّمة.الحياة 

 الّنقدي.ـ بناء موقف إيجابّ  مستقّل في ضوء ممارسة الفكر 

رب
ّ
وتنظيمات املجتمع  كاألسرة،ية املدنّية عبر قنوات متعّددة ـ تمّر الت

 أّن املدرسة يبقى دورها أساسّيا الو املدس  ووسائل انإعالم 
ّ
قافة، إال

ّ
قـ

م أدوات الّتفكير 
ّ
شاط الي  تسمح بنقل الو ومتمّيزا في إكساب املتعل

ّ
ن

 املعرفة وتحويلها إلى خصال وممارسات نافعة.

ربية املدنّية تنتي  الو إّن املنظومة الفكرّية 
ّ
قيمية الي  تتأّسس عليها الت

إلى مصادر عديدة ومتداخلة تستقى مضامينها من مجاالت معرفّية 

ف املعار  القانونّية 
ّ
فكار األ و جتماعّية اال و ّتاريخّية الو متنّوعة، فه  توظ

نتجات األدبّية وكّل ما ينّي  انإدرا  وههذب املو ذات الّصبغة الفلسفّية 

ّنقد وبناء املواقف الو ّسلو  ويمنح العقل القدرة على الفهم الو  الذوق 

ة.املو انإيجابّية 
ّ
 ستقل

ل هذه التوّجهات القيمية 
ّ
ربوّية املوّجه املحوري ألسشطة الو تشك

ّ
ت

مين ومساعدتهم على :
ّ
ربية املدنّية الذين يتولون توجيه املتعل

ّ
 مدّرس   الت

ك املعار  ذات املرجعّية الوطنّية
ّ
 قدرة على توظيفها.الو سسانّية انإو  ـ تمل

ة.امل وـ تبّن  القيم وبناء املواقف املوضوعّية 
ّ
 ستقل
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مارسات املدنّية املتفاعلة مع املحيط املو ـ اكتساب السلوكيات 

 االجتماعي.

واهر االجتماعّية ودراسة 
ّ
مون في القسم بتحليل الظ

ّ
ويقوم املتعل

ّدفاع عنه، الو ّية إبداء الّرأي كيفو ّتدّرب على قواعد الحوار،الو الحاالت 

سامح الو وتفّهم الّرأي املخالف، 
ّ
عتدال، وسسبّية اال و وعي بفضائل الت

ّنقاش الحّر وآداب الّتواصل كما يكتسبون الحّس املدس  الو الحقائق 

زون ملمارسة تلك الحقوق وتحّمل 
ّ
ويعون حقوقهم ومسؤولّياتهم ويتحفـ

في نطاق عالم جديد وفي فضاء  املسؤولّيات ليكونوا مواطنين فاعلين

ل هذا املسار ألتعلي  سندا ملسار املجتمع الّديمقراط ، و ثقافة كونّية. 
ّ
يمقـ

بادرة املو يمده بمضامين الحداثة، ويدعم مسيرته بقيم املشاركة 

ربوّية ويجعلها الو 
ّ
ّتجديد، ويساهم في رفع أداء املدرسة ويفّعل وظيفتها الت

 التالية:. ولذلك فه  تسعى لتحقيق األهدا  مركز إشعاع ثقافّي وتربوّي 

قافّية 
ّ
م بذاته تجسيدا النتماءاته القـ

ّ
حضارّية في أبعادها الو ـ اعتزاز املتعل

 .املختلفة

دنّية وحقوق انإسسان استعدادا للمشاركة في املو ـ تبّن  قيم املواطنة 

  العاّمة.الحياة 

  ي.الّنقدـ بناء موقف إيجاب  في ضوء ممارسة الفكر 
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كما تطمح إلى  ترسيخ الوعي بالهوّية الوطنّية الّتوسسّية وتقوية القدرة 

به ذلك من مواقف وسلوكيا
ّ
ترعى  تعلى االندماج في املجتمع بما يتطل

م نح
ّ
وطنه و الحّق وتتقّبل الواجب طوعا  وتؤدي إلى إذكاء عواطف املتعل

قافّية.ال وتوسس ومعرفة قيمه الفكرّية 
ّ
 ق

 ية:بة املغربالتجر 

تنمية الوعي بالحقوق  باملغرب  تتوخى التربية على املواطنة

تدرب على ممارستها، وتستمد الو جماعية، الو سؤوليات الفردية املو 

وظيفتها املجتمعية من مساهمتها في تكوين انإسسانااملواطن القادر على 

 توقعاتلبالده إلى األمام، في وقت تزايدت فيه  التنموي السير باملجهود 

 وامليقاق الوطن  للتربية ) .مستلزمات العالم الذي سعيش فيه واطنين، وامل

 ( 10-9، 2000تكوين، ال

حددت مالمح شخصية املواطن املرغوب في تكوينه في الغايات لقد ت

 :  قل العليا التاليةاملو 

  .تسامحال وعتدال اال  وصالح ال والتحلي باالستقامة ـ 

  .بداعانإ  و لإلطالعتوقد لاو عرفة امل والشغف بطلب العلم ـ 

 الفعال.نتاج انإ  والتطبع بروح املبادرة انإيجابية ـ 

التمسك بقوابت وبمقدسات البالد )انإيمان باهلل، حب الوطن، التمسك  ـ 

  .بامللكية الدستورية(
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 خاص.الو التشبع بالرغبة في املشاركة انإيجابية في الشأن العام ـ 

  الديمقراطية.ن  املمارسة حقوق وتبالو الوعي بالواجبات ـ 

 االختال .قبول و تشبع بروح الحوار الو االنفتاح على اآلخر ـ 

ققافي للبالد بتنوع روافده وحمولته من الو التشبث بالتراث الحضاري ـ 

 ققافية.الو القيم الخلقية 

تطلع الدائم للمعاصرة، في الو التوفيق انإيجاب  بين الوفاء لألصالة ـ 

لهوية الوطنية وفي انفتاح على الحضارة انإسسانية تفاعل مع مقومات ا

 العصرية.

نفتاح اال و جتماعي اال و قتصادي االو املساهمة في رقي البالد وتقدمها العلي  ـ 

  العالم.على 

في املجهود الذي تساهم  وبذلك تحددت غايات التربية على املواطنة 

قوقه وواجباته مارس لحاملو به املدرسة لتكوين املواطن اانإسسان الواعي 

منهاج مادة التربية على  (تجاه ذاته وتجاه الجماعة الي  ينتي  إليها

 .(املواطنة

ممارسة املواطنة ليست مرهونة "بالرشد القانوس " الذي يخول و 

بل إن لكل مرحلة بدءا بالسنوات األولى  ، املشاركة في الحياة السياسية

سة ميى تم تحسيس األطفال وتعابير وصيغ لتلك املمار  من الحياة، أشكاال 

من  املنظور بها. وبناء على ذلك، فإن تصور التربية على املواطنة من هذا 
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ذلك  – مع مرور الزمن وتضافر جهود قنوات أخرى  –شأنه أن يحدث 

وجدان ويجعل من بلورتها الو التراكم الذي يغرس قيم املواطنة في الفكر 

منهاج مادة التربية على  (مومةوتفعيلها أمرا طبيعيا، إراديا متسما بالدي

 (.املواطنة

 باملغرب فيما يلي : أهدا  التربية على املواطنةوهكذا تحددت 

طابع وظيف  في مجال و على املستوى املعرفي: اكتساب رصيد معرفي ذـ 

املواطنة ومعرفة أساليب وتقنيات وأشكال تواصل تساعد على االشتغال 

 .بطريقة منهجية

داس : التشبع بقيم املواطنة بشقيها املتمقالن في على املستوى الوجـ 

 .النشيطةواجبات ثم تكوين مواقف إيجابية تخدم املواطنة الو الحقوق 

على املستوى العملي: القيام بأعمال ملموسة، مهما كانت بسيطة، تعبيرا ـ 

 .عن بلوغ الهد  من التعلم في مجال التربية على املواطنة

 املواطنة وفلسفة التربية على  النظام التعليمي الجزائري 

نالت التربية على املواطنة في انإصالحات األخيرة ملنظومة التربية 

تعليم اهتماما بالغا جعلها مادة دراسية ضمن مناهج التعليم بمراحله الو 

يدعم القانون التوجيه  للتربية و ، القالث بالرغم من بقائها كمادة ثانوية

 انإعالن العالي  لحقوق  وجه املبن  على هذا الت 2008 الوطنية للعام 

 لهذا القانون، يجب على املدرسة "تنمية معرفة واحترام 
ً
انإسسان. وفقا
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باملقل و   .(2008 ، ) القانون األساس   للتربية طفل"الو حقوق انإسسان وحقوق املرأة 

ل بإرساء أسس 
ّ
فإن أحد األهدا  الرئيسة املعلنة للتعليم في الجزائر يتمق

يضمن "ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة، على الخصوص،  مجتمع

مارسة املو  عدالة االجتماعيةالو ساواة املو مبادئ حقوق انإسسان ب

  الديمقراطية.

 للقانون 
ً
فإن الهد  الرئيس  الجزائر،للتربية الوطنية في األساس   وفقا

هو"إثبات الشخصية في مجال تربية املواطنة  للمدارس الجزائرية

عروبة الو ائرية" من خالل تعزيز "القيم ذات العالقة بانإسالم الجز 

ل  مازيغيةاأل و 
ّ
 إلى كونها تمق

ً
املؤّسسة  املبادئ" )الققافة البربرية(، نظرا

 عن ذلك، يجب   .الي  ين  عليها الدستور  القالثة لألمة الجزائرية
ً
فضال

لبعد تم التأكيد على اكما أن تسهم املدرسة في إبراز صورة الجزائر 

ل في "تكوين جيل متشبع املو انإسالم  في أحد أهدا  التعليم، 
ّ
 بمبادئتمق

  ." حضاريةالو ققافية الو خالقية األ و انإسالم وقيمه الروحية 

املوضوعات املتعلقة باملشاركة املدنية في الكتب وبرغم ذلك ال تزال 

العمل املدرسية الخاصة بالتربية الوطنية محدودة. فاملوضوعات املتعلقة ب

وارد الطبيعية ورعاية املرافق املو خدمة املجتمع ورعاية البيئة و التطوعي 

 ماو عمال الخيرية تبداأل و العامة 
ً
قدم  مشتركة بين الدول العربية. وغالبا

ُ
ت

 أكثر من كونها مسؤولية املو مساعدة املحتاجين 
ً
 دينيا

ً
رض ى بوصفها واجبا
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 من تقتصر فكرة املشاركة املدنية على جو و مدنية. 
ً
انهها االجتماعية بدال

الحياة السياسية. وتعّد قضايا املشاركة في االنتخابات الختيار ممقلي 

شاركة في األسشطة املجتمعية الي  تهد  إلى التأثير على املو الشعب أ

 بين الدول العربية
ً
فف  الجزائر  ،السياسات من بين القضايا األقل شيوعا

كتب التربية الوطنية صريحة و تبدسلطة الفلسطينية وتوسس الو ولبنان 

تجاه أهمية املشاركة في التصويت وبصورة أعم في الحياة املدنية كما في 

، بالرغم من اعتبار التربية املدنية مادة قليميةانإو املنظمات الوطنية 

تعليمية إستراتيجية بين املواد املدرجة في املناهج التعليمية بالجزائر، 

نإحساس باملصلحة العامة واحترام القانون وتهد  أساسا إلى تنمية ا

وحقوق انإسسان، وتقوم على فكرة تكوين الفرد تكوينا اجتماعيا 

وحضاريا، يؤهله للعيش كمواطن صالح، يشعر بمسؤوليته، واع 

كامل الحقوق في املجتمع الذي يساهم في بنائه، يدر  ما و بالتزاماته، كعض

بشخصيته الوطنية، متفتح له من حقوق وما عليه من واجبات، متشبع 

على القيم العاملية، قادر على التكيف مع الوضعيات، ومجابهة املشاكل 

 الي  تواجهه في حياته اليومية. 

هي بذلك تهد  إلى تدعيم وتعميق املكتسبات القبلية املتعلقة  و

تواصل الو سلو  الديمقراط ، وحسن االتصال الو بواجبات املواطنة 

 عاملية. الو ؤسسات الوطنية واكتشا  العالقة بامل
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لذلك فإن برامجها املسطرة تستهد  مجموعة من الكفاءات من  و

 بينها:

سلوكية في الو أن يكون املتعلم قادرا على توظيف مكتسباته املعرفية 

 املجاالت التالية :

 خدماتية.الو ـ العالقة باملؤسسات العمومية 

هيئات ال والجمعيات  نتماء إلىاال و السلو  الديمقراط  في الحوار  -

 املنتخبة.

 تواصل.ال وتصال االو انإعالم  -

 تأمين على حياته.الو العالقة القانونية للمواطن مع غيره  -

 ترشيد االستهال . -

 وعالقة الجزائر باملجتمع الدولي من خالل املؤسسات الوطنية  -

 دولية.ال

 ية،.خدماتالو إبراز عالقة املواطن ببعض املؤسسات العمومية  -

 احترام امللكيات الخاصة.  املحافظة على األمال  العمومية و -

تقبل  املوضوعي في قضايا الحياة، و دنقالو ممارسة الحوار البناء  -

 الرأي املخالف. 

 تحمل املسؤولية في إطار االنخراط في الجمعيات. -
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تعامل الو تققيف، الو تصال في التوعية االو تحديد دور وسائل انإعالم  -

 نإيجاب  معها.ا

لجوء الو لتزام باحترامه االو قانون، الو تحديد العالقة بين املواطن  -

 إليه لفض النزاعات.

 .ةإبراز آثار التغذية الناقصة وتخطيط الرواتب الغذائية السليم -

 توظيف قواعد استخدام الطاقة وترشيد االستهال . -

ض املنظمات إبراز عالقة الجزائر باملجتمع الدولي، من خالل بع -

 عاملية، وحسن تمقيلها في الخارج.ال والوطنية 

 وتستخدم لذلك مجموعة من املجاالت املفاهيمية من بينها : 

خدماتية ـ  الحياة الديمقراطية ـ انإعالم الو ـ املؤسسات العمومية  

جتمع املو ستهال  ـ  الجزائر اال و قانون ـ  املواطن الو تصال ـ املواطن االو 

 .الدولي

تعتمد في ذلك على مجموعة من التوجهات املنهجية الي  تدور كما 

 حول:

القائمة على أساس إستراتيجية التفاعل  تعلمالو التعليم  إستراتيجية -

 وحوار الو الصف  املستندة إلى أسلوب طرح األسئلة، واستقبال انإجابات. 

كزة إلى خبرة العملية املرتالو ستراتيجية االكتشا  واستنتاج. اال  وناقشة امل

ستراتيجية العرض الي   تشمل عدة وا ، سشاط املتعلم بصورة رئيسية
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عروض و تلفزة( املو العروض التوضيحية )الحية  -أساليب منها : الشروح 

به املعلم،  مشكال، ويرتكز النشاط فيه على ما يقو األ و صور الو األفالم 

 بوصفه منظما للخبرات التعليمية. 

 و  التربوي في مجمل أهدا املسعىفإن  ،التحوالتضوء هذه  في

من النواحي العقلية  املتعلملى بناء شخصية إ يرم  غايات املنهاج

 عتمادباال  كفاءات اكتسابهمن خالل ، سلوكيةال وهارية امل و وجدانية الو 

 .عالي الو حلي املو محيطه الوطن  تؤهله للتفاعل مع  ،على سشاطه الذات 

 املواطنةأن الجانب العملي من تربية الدراسات الي  أجريت إلى  تشيرو 

تطور خبرات ذلك تشجيعه إلى حّد كبير. ويعيق يغفل و يتم إهماله أ

ومهارات املواطنة الحقيقية لدى الطلبة. إضافة إلى ذلك فإن البيئة 

وبالتالي من  ،تفض   إلى تعزيز تلك املهارات استبدادية والال تزال املدرسية 

قيم االجتماعية الي  الو ة التصرفاٍت السلوكية غير املرّجح أن ينّي  الطلب

 تعّددية. الو من شأنها أن تدعم الديمقراطية 

 نتائج وخالصات 

 الجزائر :في  آفاق التربية على املواطنة

 املبينة في الدستور،على األصول القابتة  يقوم املجتمع الجزائري 

 علىي  تساعده هارات الاملو قيم الو تنوير باملعرفة اليحتاج املواطن إلى و 

أداء دوره تجاه مجتمعه وعالقة املجتمع باملجتمعات األخرى وتأثيره وتأثره 
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 ذلك إلى  تحويل تستطيع مادة التربية الوطنية كيفهم من ذلك األ و بها، 

ليس من املمكن أن تقوم  إذ  ، جتمعاملو عام يشمل حياة املواطن  سلو 

ير في إعداد املواطن بكل مادة التربية الوطنية وحدها بهذا الدور الكب

دور سياسة التعليم وأهدافها و تتحدد  ما لممقومات املواطنة الجيدة، 

بانإضافة إلى دور ، ة األخرى ياملدرساألسشطة املنهج ككل وجوانب 

ينبيي  ةاملدس ، ولذلك فإن مستقبل التربية على املواطنمؤسسات املجتمع 

قانون األساس   للتربية تصوره وفقا للسياسة التعليمية املرسومة بال

على إعداد املواطن  الي  أكدت ، املوجه لفلسفة انإصالحات األخيرة

: األول أن يكون عضوا عامال مؤديا وفق شرطين أساسيين الصالح 

قاس  أن يكون مدركا لواجباته الو متمسكا بحقوقه في املجتمع.  هلواجب

وقد  .القيام بهاوحقوقه، عارفا باألثر االجتماعي الذي يترتب على حسن 

 :األبعاد التالية  أهدا  سياسة التعليم نإعداد املواطن الصالح تضمنت

 كمواطن.فهم وقبول املسؤولية  ـ 1

 قلييى.انإو  يفهم الهيكل التنظيي  للدولة على املستوى املحل  .2

 السياسية.في عمليات اتخاذ القرارات  ؤسسات املو  فهم دور األفراد .3

مراعاة و وتنمية القدرة على االختيار  انإسسانق فهم مبادئ حقو  .4

  بادئ الي  تحكم املجتمعامل

 .به لتزام االو تقدير القانون واحترامه  .5
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قضايا األمة وتنميه مهارات التميز بين البدائل املختلفة ب الوعي .6

 القضايا.بخصوص هذه 

 في تصور حلول  شاركةاملو ، . معرفة التحديات الي  تواجه املجتمع7

 لها.

وأهميه  البعض،فهم أهمية اعتماد املجتمعات على بعضها   .8

 العالقات فيما بينها.

وإكساب الطلبة  السياس  فهم وسائل املشاركة في اتخاذ القرار   .9

  لذلك.املهارات الالزمة 

 وجهودهم رموزه بكفاح  تعريفالو للوطن تنمية روح الوالء  .10

 شأنه. ءوإعال الوطن الستقالل

مع العمل من أجل تقدمه وإعالء  ، نفوسالغرس حب الوطن في  .11

 .دفاع عنهالو شأنه 

 جهاد.الو أرض البطوالت وطنهم شباب أن الو تعريف الناشئة . 12

 كان نوعه في  املنتج  غرس حب العمل .13
ً
نفوس ألهميته في الأيا

 .األمةنهضة 

المة سالو تنشئة الطالب على العادات الصحيحة وقواعد األمان  .14

 لعاب البدنية املناسبة.األو العامة وحب الرياضة 
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حافظة على كيان املو دين في واحترام األقارب، الو تأصيل بر ال  .15

 األسرة بوصفها النواة األساسية في بناء املجتمع السليم.

يمكن أن تتحقق هذه األهدا  بوجود تعاون وثيق بين األسرة 

ق الكامل مع املؤسسات األخرى جتمع ويتطلب ذلك التنسياملو درسة املو 

صحف الو الي  يتعرض لها املواطن كوسائل انإعالم  ،التربوية التذات الص

 وفضاءات الرياضية الو جالت ودور العبادة ووسائل الترفيه كاألندية املو 

 مع اآلخرين. الي  تحقق التفاعل ققافيةال

 األو دان بمقابة املعلم األول للطفل الو يعتبر ال األسـرة:  
ً
 فيه كثر تأثيرا

دين مساعدة الو ويمكن لل  ،عادات الوطنيةالو يقومون بتعليم القيم 

الواجبات الوطنية كونهم املقل األعلى الذي يحتذي به  على تعلمأطفالهم 

 من خالل : األبناء

إبداء االهتمام بالشؤون الوطنية من خالل التحادث حول القضايا  .1

 العامة.

شاركة في مشاريع خدمة املجتمع مقل ملعلى اتشجيع الطفل   .2

 نطقة.املو الحي  تنظيف

صحف الو جالت املو الكتب  مقلتعلم الوطنية  مكتبة منزليةتوفير  .3 

 .الستعانة بها في تعليم األطفالل
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ينبيي للمدرسة من رياض األطفال إلى املرحلة القانوية أن   :املدرسـة

م النظام ومعرفة قضايا فهم مبادئ حقوق األفراد وتقدير واحترا" تحقق 

األمة املعاصرة وفهم أهمية اعتماد املجتمعات على بعضها البعض، وفهم 

. وتستطيع (9، 1999)املجادي،  " وسائل املشاركة في اتخاذ القرار السياسية

 واجبات الوطنية من خالل النشاطات التالية :الو املدارس تعزيز القيم 

ية في جميع الدروس ولجميع بث املعلومات حول الواجبات الوطن .1

 .دبيةاأل و في الدراسات االجتماعية  عليهاتركيز الو املراحل 

تحليل ومناقشة حاالت وقص  حول الو للقراءة  تالميذدعوة ال .2

 حاضر.الو األفراد املرتبطين بالحياة املدنية في مجتمعاتهم في املاض   

ار في جوانب بالنشاطات الوطنية وسشاطات تمقل األدو  التالميذربط . 3

 من املسؤوليات املدنية.

ملنهاج ا منخدمة املجتمع كجزء ب الخاصة املدرسيةالبرامج  بناء .4

 .املدرس  

القيم الوطنية من خالل صياغة األدوار ـ تعزيز الدروس الخاصة ب5 

 حداث الحالية.األ و لقضايا العامة اوفتح الحوار 

في النشاطات  للمشاركة البالط تدفعتحديد الواجبات الي  ـ 6 

 جتماعية.اال و السياسية 
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املسئولين لقاءات املتنوعة مع الو تنظيم الزيارات املختلفة ـ 7

 .ؤسساتاملو 

تنظيم برنامج أعمال تطوعية واجتماعية مختلفة لخدمة الوطن ـ  8

 واطن.املو 

مسؤولياتهم الفردية بفي توعية األفراد  اكبير  الإلعالم دور "  اإلعــالم :

قيم وإيجاد الو ناء روابط بين أبنائه وغرس العادات جماعية وبالو 

ويمكن لإلعالم أن يقوم بدوره عن طريق  ، .(135)عبدهللا،  " اتجاهات موحدة

البرامج الهادفة الي  تعمق املواطنة، وعن طريق الصحف الي  توضح 

إنجازات الوطن وتزيد من روح املواطنة وغيرها من الوسائل الي  من شأنها 

عتزاز باالنتساب إليه وبيان حقوق اال و نتماء إليه اال و الوطن ترسيخ حب 

 املواطن وواجباته.

عبادة الو رسالة املسجد مهمة لبث العقيدة الصحيحة  :املسجـد 

عن طريق الدعاة سغالق، االو تزمت الو بعيدا عن التطر   خالقاأل و 

 الواعين لدورهم ولرسالة املسجد وأثره في سشر  خطباء وأئمة املساجدالو 

بعد عن التشدد بمقتض ى الفهم الو تسامح وتقبل اآلخر الو ثقافة السلم 

 .وعي الصحيح بمقتضياتهالو السليم لرسالة الدين 

: تقوم هذه املؤسسات بدور مهم في تنشئة مؤسسات املجتمع املدني

ودفعهم ملمارسة  ، أوقات الفراغ بما يعود بالنفع عليهم بملءالشباب 
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جتماعية، وتعزيز القيم الحسنة من اال و فية ققاالو هواياتهم الرياضية 

من قبل الدولة  هاالبد من االهتمام ب ولذلكتعاون وتكاتف وتناصح 

 .واطن على حد سواءاملو 

 توصيات:

 في هذا املجال توص   الدراسة بما يلي:

منذ املراحل األولى وطنية الو التأكيد على أهمية تدريس التربية املدنية ـ 

جتمع الديمقراط  املو في بناء املواطنة  األساسيةافها تحقيقا ألهد للتعليم

 . انإسسانالذي يحترم حقوق 

مراجعة الكتب الدراسية بصورة دورية بهد  تحقيق التوازن في ـ 

بما يتفق مع املستويات  ذلكومراعاة التدرج في  ، قيم املواطنة عرض

املواطنة بصورة  موضوعات عرضو التعليمية وأولويات املجتمع، 

 ضوعية ومحايدة. مو 

تعامل ال والدراسية  البرامجزيادة حجم املادة الخاصة باملواطنة ضمن ـ 

وبصورة  ومتوازن واضح  بشكل صريح و انإسسانمع مفاهيم حقوق 

 .شمولية

طفل ال ورأة املو  انإسساناملؤسسات املدنية املعنية بحقوق  ـ إشرا 

تقديم  ن الدراسية وضامياملو في مراجعة الكتب  ومنظمات املجتمع املدس 

 .انإقتراحات 
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مدى انإملام باملواطنة من منظور حقوق  بحوث حول الو دراسات الإجراء ـ 

 إملامهماملدرسية للنظر في مدى  دارةانإ و علمين املو  املتعلمينانإسسان على 

 باملواطنة وممارستها.

مضامين حقوق على وطنية الو واضعي مناهج التربية املدنية  ـ تدريب

 للفهم الدولي بشكل دوري نانإسسا
ً
تباع وسائل التدريس الحديقة وا ، وفقا

 في تعليم مناهج التربية الوطنية. 

رأة املو كالطفل  –االهتمام بحقوق الفئات األكثر عرضة لالنتها  ـ 

 وطنية.الو في مناهج التربية املدنية   -عمال املهاجرين وغيرهمالو عاقين املو 

وطنية من اجل وقف الو هج التربية املدنية في منا انإسسانحقوق  ـ إدماج

 بناء الدولة املدنية الحديقة. وإعاقةانتشار الققافات املناقضة لها 

شاركة فيهما وضرورة تقديسهما ضمن املو نتاج اال و ـ تعليم أهمية العمل 

 .دروس التربية املدنية بطريقة تخدم املواطنة الحقة

 املراجع:

، ج 1نشر، طالو ب، دار صادر للطبع (: لسان العر 2000ابن منظور) -1

 بيروت.، 15

تسامح لدى الو (: تنمية الوعي ملفهوم السالم 1995عالم، رجاء)و أب -2

األطفال، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، الكتاب السنوي 

 الكويت.العاشر، 
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(: التعليم على أبواب القرن الحادي 1998إسماعيل، علي سعيد) -3

   القاهرة.، 1ر عالم الكتاب، طعشرين، داالو 

 ، 25(: أي تربية وأي مواطنة، مجلة التربية، ع 1998أيوب، عيسوي) -4

 الكويت.ناهج بوزارة التربية، املو مركز البحوث التربوية 

حرية، ورقة مقدمة إلى الندوة الو (: املواطنة 2008الحبيب الجنحاس ) -5

نيسان  22-21الفكر العرب ، الفكرية "املواطنة في الوطن العرب "، منتدى 

 الرباط. ، 2008

وء (: الوطنية ومتطلباتها في ض1990الحقيل، سليمان عبد الرحمن) -6

 الرياض.، 1، طتعاليم انإسالم، مطابع الشريف

دراسات الو (: اتجاهات بعض املربين نح1998)السليمان سليمان سعد -7

دول الخليج، رسالة االجتماعية في مدينة الرياض، مكتب التربية العرب  ل

 الرياض. ، 38الخليج العرب ، ع

(: مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر 1996املوسوعة العربية العاملية ) -8 

 توزيع، الرياض.الو 

(: مفهوم املواطنة في الدولة الديمقراطية، 2001ـ الكواري علي خليفة ) 9

 روت.بي، 264املستقبل العرب ، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 

( : وزارة التربية الجزائرية، 2008القانون التوجيه  للتربية الوطنية )ـ  10

 الجزائر.
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( : التجربة األمريكية في تطوير املواد 1990العريان، جعفر يعقوب )ـ  11

ناهج بوزارة التربية، مجلة التربية، املو االجتماعية، مركز البحوث التربوية 

 م.1990، مارس 4ع 

تربية البيئية، مركز البحوث الو (: املواطنة 1999)فتوح ـ املجادي، 12

 ، الكويت.31ناهج بوزارة التربية، مجلة التربية، ع املو التربوية 

(: التربية الوطنية "مفهومها، أهدافها، 1999سالم علي ) ، القحطاس ـ 13

تدريسها"، مكتب التربية العرب  لدول الخليج، رسالة الخليج العرب ، ع 

66. 

حرية في الوطن الو (: نح2004تقرير التنمية انإسسانية العربية )ـ  14

 العرب ، املكتب انإقليي  لألمم املتحدة، عمان.

قامة مجتمع املعرفة، وا: نح(2003ـ تقرير التنمية انإسسانية العربية )15

 برنامج األمم املتحدة انإنمائ ، عمان.

أ املواطنة في املنظومة (: املقاربات القانونية ملبد2011عيد الحسبان)ـ 16

 عمان.املركز الوطن  لحقوق انإسسان،  ، التشريعية األردنية

(: النظرية النقدية ملدرسة فرانكفورت، دار األمان، 2010كمال بومنير)ـ 17

 الرباط.
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