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دور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة

د .سهام عريبي زايد
جامعة بغداد  /كمية اآلداب

الممخص

ُيعد بناء الفرد من أىم األىداف التي يعيعع ىميع تقهيهييا كيل متتمي  ، ،بييدف مهاتيي

مشكالت االنقراف هالعنف هالتفكك ف العالقات ،هصراع المصالح،

كمييا ان بييياب قهاف ي قيييم المهاطن ي تُوييعف ميين ىاطف ي ال يهالء هاالنتميياء ممييا يتعييل األف يراد
يش ييعرهن بقالي ي م يين ا قب يياط ،ل ييذا ته ييهم الماعع ييات العمميي ي هالتربهيي ي هالتعميميي ي  ،ب ى ييداد
الكيهادر هالطاقيات هالهيها البشيري الماىمي هالعمميي  ،ه بيرس قييم المواطنةةة في نفيهس الطمبي
هتكهين اتتاىات إيتابي تتاىيا استهدفت الدراسة
 -1تعرف مفيهم قيم المهاطن
 -2تعرف الدهر الذي تههم بو التامع ف تنمي قيم المهاطن لدا الطمب ،
 -3التعرف ىمع االطر النظري هاالدبيات العابه ،
ههو ييعت الباققي ي ى ييدد م يين التهص يييات مني ييا ت ييدريب الطمبي ي ىم ييع المي ييارات لتنميي ي اله يييم
االيتابي لدييم ،هتعزيز قيم المهاطن ف نفهس الطمب .
Summary
Building the individual is one of the most important goals that
every society seeks to achieve, in order to face problems of deviation,
violence, disintegration of relations, conflict of interests,
Moreover, the absence of a culture of values of citizenship weakens
loyalty and belonging, which makes individuals feel frustrated.
Therefore, the scientific, educational and educational institutions
prepare competent and scientific cadres, manpower and manpower,
instill values of citizenship among the students and develop positive
attitudes toward them.
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-1Understand the concept of citizenship values
- 2know the role played by the university in the development of the
values of citizenship among students,
- 3identify the theoretical frameworks and previous literature,
The researcher made a number of recommendations, including
training students on skills to develop their positive values, and
enhancing the values of citizenship in students
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الفصل األول
مشكمة البحث :
ُيعد بناء الفرد من أىم األىداف الت

يععع ىمع تقهيهيا كل متتم  ،فال بد من قيام

الماععات التعميمي بدهرىا الصقيح ،الذي يمكنيا من تقمل معاهلياتيا . ،الن اختالل قيم
قهيهيا ييدد معتهبل أتياليا ،لذا
المهاطن يمقل مشكم كبرا تهاتو المتتمعات القديق  ،هخط ار
ً
فهد زاد اىتمام المتتمعات المتطهرة ىمع تعميم قيم المهاطن ألبنائيا  ،هترعيخ مفاىيميا ،بيدف
مهاتي مشكالت االنقراف هالعنف هالتفكك ف

العالقات ،هصراع المصالح ،هقد تقععت

الباقق بمشكم الدراع من خالل المالقظ لعمهك الطمب  ،إذ تبين أن العديد من الطمب يتيل
بعض المعان من القههق هالهاتبات لممهاطن  ،ىمع الربم من أىمي ىذه المرقم ف تقديد
عمهكيات الطمب  ،كما أن مهوهع المهاطن ال يعط

اىتماماً كافياً لتعزيز مفيهم المهاطن

لمطمب ،
كما ان بياب قهاف قيم المهاطن تُوعف من ىاطف الهالء هاالنتماء مما يتعل األفراد
يشعرهن بقال من ا قباط ،مما يقبط من ىزيمتيم ف النيهض بهدرات متتمعيم ،هتنتشر
بينيم الظهاىر العمبي  ،هلهد فروت العهلم تقديات متعددة ،هخصهصا ف
القهاف

المتالين

هاالقتصادي ،هألهت بظالليا ىمع الشباب التامع  ،هانعكعت ىمع منظهم الهيم

لدييم .،فهد ظيرت ممارعات هعمهكيات هصراىات ال تتناعب م هاق المتتم  .همن ىذه
الممارعات التهميد االىمع لممظاىر القهافي  ،هتغميب المصمق الشخصي ىمع المصمق
العام  ،با واف إلع العنف هالتعصب ،هما نتج ىنيما من تخريب هتدمير لممتتم ،
هبياب لغ القهار ،هرهح الفريق الهاقد ،هبير ذلك من األمهر المتعمه باالنتماء هالتعامح،
هاقترام الر أ ي اآلخر ،هالهى العياع هالعمل التماى  .هاكدت نتائج بعض الدراعات ان
ىذا يعهد إلع قصهر الماععات التعميمي ف

اداء دهرىا ،ف

تنمي قيم المهاطن لدا

الطمب  ،مقل د ار ع الشرقاهي (  )2005هدراع الهطب ( ،) 2006
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اهمية البحث:
تههم الماععات العممي هالتربهي هالتعميمي  ،ب ىيداد الكيهادر هالطاقيات هالهيها البشيري
الماىم هالعممي  ،ه برس قيم المتتم ف نفهس الطمب هتكيهين اتتاىيات إيتابيي تتاىييا .
كييل ذلييك يقييدث ىمييع اىتبييار أن ىياالء الطمبي قييرهة الييهطن ههعيييم التنميي الشييامم هبايتيييا.
هيتقييدد دهر الكميييات ف ي تنمي ي قيييم المهاطن ي ميين خييالل خمييق منيياخ أه بيئ ي تعميمي ي مناعييب
تشت الطمب ىمع اكتعاب ىذه الهيم ،كذلك يتقدد ىذا الدهر من خيالل أعيتاذ التامعي اليذي
يت ييب أن يك ييهن ق ييدهة قع يين أم ييام الطمبي ي هقيام ييو ب ييدهر المربي ي الفاو ييل ال ييذي تتتع ييد في ي
شخصيتو تمك
ه تعد الهيم بمقاب مبادئ هقناىات اخالقي معتمدة مين اليدين بشيكل ىيام همين ىيادات
هتهاليد المتتم القهاف لتشكيل معايير عيمهكي ألقيهال أفيراد المتتمي هاتتاىياتيم هعيمهكياتيم
هىي ي قابمي ي لمتط ييهير مي ي تط ييهير المتتمي ي  ،ه تعتب يير ق يييم المهاطني ي المبني ي األهل ييع في ي بن يياء
شخصي الفرد هتأكيد ذاتو هىهيتو القهافي هالعياعي هتكيفو االيتاب م ظرهف القياة ألداء
دهره القويياري المنشييهد  ،هتشييكل قيييم المهاطني األعيياس الصييمب لمبنيي االتتماىيي هالقهافيي
هالعياع ييي لممتتمي ي  ،هالتي ي تش ييكل خ ييط ال ييدفاع األهل في ي مهاتيي ي التفك ييك هى ييدم االنو ييباط
االتتميياى  ،هى ي أداة تقص ييين اتتميياى ههطني ي لمفييرد داخييل المتتمي ي  ،همعييزز لممهاطني ي
الصيالق هاالمتقيال لمبيادئ القريي هالمعياهاة هالمشيارك هالديمهراطيي  ،هتعزييز ىيذه الهييم يهييهد
إلع اندماج األفراد هتكامميم االتتماى (الكهاري،) 2004 ،
دهر فيياىالً ف ي تكييهين الم يهاطن الصييالح المعييتنير ،الييذي ميين المفتييرض أن
هتمعييب التامع ي ًا
تتمي ييز شخص يييتو بالع ييمهك األخالقي ي ال ييذي تهتي ييو اله يييم ،هالمب ييادئ األخالقيي ي  ،م يين أماني ي ،

هصدق ،همعاهلي  ،ههالء .هتُعد التامع قم اليرم التعميم هتوم بين تنباتيا ،صفهة أبناء
المتتمي الييذين تعييدىم قتييع يتبييهاا المناصييب ،هالمييين العميييا التي تعيياىد في قركي النيوي
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هالتنمي  ،هى مصان الرتال ،قيث توي الطيالب ىميع ىتبيات المعيتهبل ،فعميييا أن تعميه،
هتعييمه فييهق مناىتيييا هأنشييطتيا التهميديي لتغييرس أعييس رعييالتيا التي تتالقييع فييييا الييراا مي
الهيم( (.الشرقاهي)113 : 2005 ،
ان تنمي ي ق يييم المهاطن ي ت ييادي إلييع تعزي ييز ش ييعهر الفييرد باالنتم يياء إلييع متتمع ييو هقيم ييو
هنظام ييو هبيئت ييو هقهافت ييو ،هيتمق ييل ذل ييك في ي ع ييمهكو هفي ي دفاى ييو ى يين ق يييم هطن ييو همكتع ييباتو.
هتتويمن التربيي ميين أتيل المهاطني تنميي معرفي الفييرد بمتتمعيو ،هتفاىميو إيتابيياً مي أفي ار ده
بشييكل يعيييم ف ي تكييهين مي يهاطنين صييالقين متمكنييين ميين القك ييم ىمييع مييا يعترويييم داخ ييل
مت ييتمعيم هخارت ييو .هتي ييدف تنميي ي المهاطني ي إل ييع تط ييهير مع ييارف الناشي ي العامي ي

المتعمهي ي

بيياألمهر االتتماىي ي هالعياعييي  ،هتنمي ي ا قعيياس بالهاتييب نقييه المتتم ي المقم ي هالييدهل
(ابه قشيش)2010 ،
هتيدف المهاطن كذلك إلع تهفير االعتهرار هالرفاىي ألفيراد المتتمي  ،بتقهييق األمين
ال ييهطن هاالتتم يياى  ،االم يير ال ييذي ي ييهفر لي ييم الطمأنيني ي  ،ىم ييع اىتب ييار أن األم يين ال ييهطن
هاالتتميياى ال يتقهييق مييا لييم يييأمن الفييرد ىمييع نفعييو همالييو .هيتطمييب ذلييك أن يكييهن ىنيياك
تماعك بين أفر اد المتتم  ،هتهافق ىمع عمهك أخالق هاقيد ،هتعياطف فيميا بيينيم ،هاقتيرام
العهيدة الديني  ،هانتشار االعتهرار العياعي  ،هتقهييق االمين المعيشي

هاالقتصيادي هالقييات

(العهت ) 1983 ،
ه تع ييتمد ى ييذه الد ارعي ي أىميتي ييا م يين أىميي ي المهو ييهع ال ييذي تناهلت ييو هالمتعم ييق به يييم
المهاطني ي  ،بهص ييفو مفيهمي ياً يت ييأقر ب ييالظرهف االتتماىيي ي هاالقتص ييادي هالقهافيي ي الع ييائدة في ي
المتتمي الع ارقي هكييذلك ميين ويرهريات بنيياء الميهاطن هانميياء عيمهكو ا يتيياب  .هتتنيياهل ىييذه
الد ارع ي ي مهوي ييهىا ي ي يرتبط ببني يياء الطمب ي ي هاىي ييدادىم لممعي يياىم ف ي ي تقهيي ييق التنمي ي ي هالعي ييالم
االتتماى داخل المتتم الذا يعيشهن فيو .هخاص هنقين نعييش بعيالم التغييرات العيريع ،
211

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد العاشر
هالتدفق اليائل لألفكار هالمعمهمات هالهييم ،هميا يترتيب ىميييا مين تغيي ار ت فكريي هماديي ليدا
شريق الشباب
هتتتمييع أىمي ي الهيييم ميين خييالل هظائفيييا ،إذ تعييد الدىام ي األعاعييي لممتتم ي  ،في ي
تقي ييافظ ىمي ييع البني يياء االتتمي يياى هتماعيييكو هانتظاميييو داخي ييل الدهل ي ي  ،ه تهتيييو عي ييمهك االف ي يراد
هته ييهدىم إل ييع أخ ييذ مهاق ييف معيني ي م يين الهو ييايا الهطنيي ي  ،هتع يياىدىم في ي اختي ييار هتفو يييل
ير الهيييم تعييتمر خييالل التيياريخ هميين قييم تعمييل هتقييافظ
أيديهلهتيي عياعييي ىمييع األخييرا ،هأخيي ًا
ىمع ىهي األفراد ف الدهل

أهداف البحث :استهدفت الدراسة
 -4تعرف مفيهم قيم المهاطن
 -5تعرف الدهر الذي تههم بو التامع ف تنمي قيم المهاطن لدا الطمب ،
 -6التعرف ىمع االطر النظري هاالدبيات
حدود البحث:
يتقدد البقث باألدبيات العابه هاالطر النظري الت تتناهل مفيهم الهيم هالمهاطن
تحديد المصطمحات :
قيم المهاطن  :ى متمهى من المعايير الخاص ب ىداد المهاطن الصالح الذي يامن
بالديمهراطي  ،هالشهرا ،هاقترام الرأي ي اآلخر هااللتزام باالنتماء لمهطن هالدفاع ىنو (الفر ا
 ،هأبا) 25 : 1996،
الفصل القان
االطار النظري والدراسات السابقة
اوال -نبذة تاريخية
يعييد كييل ميين ا بريييق هالرهمييان ،أهل ميين اعييتعمل مفيييهم المهاطن ي  ،فهييد اعييتعمل(
 ) Civitasلمدالل ىمع المهاطن ،هاعتعمل الرهمان المصطمح (  )Civisا بريق مصطمح
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لمداللي ىمييع المهاطني  ،هكييان لمتمتي بمهييب الميهاطن أه المهاطني في تميك القوييارات العديييد
م يين القه ييهق هاالمتي ييازات ،مق ييل الق ييق في ي تهم ييد الهظ ييائف العامي ي هالعو ييهي في ي التمعي ييات
هالتنظيمات هقق االنتخاب ف الماععات الرعمي هالمشارك ف اليدفاع ىين اليهطن .إال أن
يهر ىمي ييع الطبهي ييات العميي ييا مي يين األرعي ييتهراطيين
ير همقصي ي ًا
مفيي ييهم المهاطن ي ي ىني ييدىم كي ييان قاصي ي ًا

هالنبالء ،ف قين قرم ( منيا العبيد هالنعاء هاألطفال ( هطن)15 :2002 ،

هان اىم ما يميز الهييم في ا طيار ا عيالم ىين الهييم في ا طيار المتتمعي ىيه أن
األهلع إليي المصدر هقابت ال تتغير هىدفيا مقدد ،بينما ى إنعاني ف القيان هبيير قابتي
نعبيا هأىدافيا تتغير قعب المكان هالزمان .هالهيم في ا طيار ا عيالم كبهيي الهييم مكيهن
نفع ي معرف ي ههتييدان هأدائ ي  ،يهتييو العييمهك هيدفعييو ،هلكنييو إلي ي المصييدر ،هييييدف إلييع
إرويياء اع تعييالع دائمييا هف ي اله ير"ن الك يريم تييأت

الهيييم بمعنييع االعييتهام هاالىتييدال يهييهل

تعالع إن ىذا الهر"ن ييدي لمت ىي أقيهم (عيهرة ا عيراء" :يي  )9أي يييدي لألميهر األكقير
قيمي أي لألكقيير اعييتهام هاىتييداالً .هقييد هرد في
ىرييرة ىيين النبي

صييقيح البخيياري همعييمم  :ميين قييديث أبي

صييمع اع ىميييو هعييمم أنييو قييال :ا يمييان بوي هعييتهن أه بوي هعييبعهن

ش ييعب أىالى ييا ق ييهل :ال إل ييو إال اع ،هأدناى ييا إماطي ي األذا ى يين الطري ييق ،هالقي يياء ش ييعب م يين
شعب ا يمان (ببان)2009 ،
ثانياً  :المفهوم:
أ-القيم :
ى ي ي متمهى ي ي العي ييمهكيات هالتفوي يييالت الفطري ي ي هالمكتعي ييب  ،المبني ي ي ىمي ييع أعي ييس تربهي ي ي
هاتتماىي ي هعياعييي  ،تشييكل لييدا األف يراد قناى ي هاد اركييا بأىميتيييا بصييهرة تتعييل منيييا مرتعييا
لييدييم ،تق يدد تفيياىميم هعييمهكيم م ي المقيييط المكييان الييذي يعيشييهن فيييو ،هى ي ميين الهعييائل
اليام ف التمييز بين أنماط األفراد هالتماىات ،.هىمع الربم من االختالف الكبير ف الهييم
هأهلهياتيييا بييين المتتمعييات المعاص يرة ،نتييد أن لكييل متتم ي قهافتييو الخاص ي الت ي تمي يزه ىيين
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المتتمعات األخرا ،هالهيم إقدا مكهنات القهاف  ،في ن ىنياك قيميا تمقيل الهاعيم المشيترك بيين
مختمف المتتمعات هأبمب القهافات ،همنيا( :قب الهطن ،المعاهاة ،العدل ،النظيام ،االلتيزام،
القريي  ،المشيارك  ،االنتميياء هاليهالء ،هالمعياهلي ) فيييذه الهييم تمقيل التانييب ا نعيان هالعييالم
لمفيهم المهاطن  ،الت ف النياي تييدف إليع االعيتهرار هالرقي هالرفاىيي ىميع معيتها الدهلي
هالشييعهب الهيييم :ىرفييت بأنيييا :المبييادئ الت ي يييدين بيييا المتتم ي هيقييرص ىمييع برع يييا اه
يتقمع بيا النشء كاألمان  .هالفويم (هطف هزقمهق. )64 :1994،
ب-المواطنة:
ىي في المغي كمييا تيياء في لعييان العييرب البيين منظييهر مييأخهذة ميين الييهطن ،هالييهطن المنييزل
الييذي يهيييم بييو ا نعييان ،هالتمي أهطييان ،هيهييال :هطيين بالمكييان هأهطيين بييو أقييام هأهطنييو اتخييذه
هطن ياً ،هأهطيين فييالن ارض كييذا هكييذا اي اتخييذىا مقييال همعييكنا يهيييم فييييا ،امييا المييهطن فكييل
مهام قام بو االنعان  (.ألمر ما فيه مهطن لو (ابن منظهر)451 : 1994 ،
ج -قيم المواطنة:
ا طييار الفكييري لمتمهى ي ميين المبييادئ القاكم ي لعالقييات الفييرد بالنظييام الييديمهراط ف ي
المتتم ي هالت ي تتعييل لانتيياز الييهطن رهق ياٌ ف ي تكييهين القييس االتتميياى

هاالنتميياء ،بمييا

يعييمه بي دارة الفييرد لمعمييل الييهطن فييهق قييدهد الهاتييب ،مي الشييعهر بالمعييئهلي لتقهيييق رمييهز
الكفاءة هالمكان لمتتمعو ف ىالم الغد (مكرهم)314 :2004 ،
هتمتاز الهيم بعدد من الخصائص لعل من أىميا ا نعاني كهنيا مرتبط با نعيان ،هاليرميي
فبعض الهيم تييمن ىمع بيرىيا هتخويعيا لييا ،فكيل فيرد يقياهل أن يخوي الهييم األقيل قبيهال
ىنييد النيياس لمهيييم األكقيير قب يهال (ناصيير .) 2002 ،هالهيييم بمتمميييا متعمم ي همكتعييب يتعمميييا
الفرد ىن طريق ماععات التنشئ االتتماىي  ،هنعبي بقييث تختميف مين متتمي آلخير تبعيا
الختالف المكان هالزمان هالقهاف هىهامل أخرا ىدة .لذلك في قابم لمتغيير بتغير الظرهف
االتتماىي ي ألنيييا انعكيياس لطبيع ي العالقييات االتتماىي ي هالعياعييي هاالقتصييادي هنتيياج ليييا.
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هتتوييمن الهيييم نهىييا ميين اليرأي أه القكييم ىمييع الفييرد في المتتمي  ،هالهيييم قنائيي فميييا تانبييان
أقدىما إيتاب هاآلخر عمب (مكرهم)2004 ،
ثالثا :السمات التي تحدد اهمية القيم لإلفراد
 -1تعاىد ف بناء قياة الفرد هتشكيل شخصيتو ،هتقديد باياتو هأىدافو ههعائل
تقهيق ىذه الغايات.
مرتعيا يقكم تصرفات األفراد ف قياتيم العام
 -2معيار تفويم يمقل إطار
ً
هالخاص  ،بقيث يمكن التعرف ىمع ما يمتمكو الفرد من الهيم من خالل ما

يصدر ىنو من أقهال أه أفعال ف كل مهقف.
 -3تمقل الهيم أقكاما معياري  ،في معايير يعتمدىا الفرد ف تهييم عمهكياتو
هعمهكيات اآلخرين ،هف القكم ىم األفكار هاألشخاص هاألىمال هالمهاقف
من قيث أنيا مربهب إيتابي أه بير مربهب عمبي .
 -4تعمل الهيم ىم هقاي الفرد من االنقراف ،فالهيم القميدة الت يتبناه الفرد
تقميو من الهقهع ف الخطأ ،في تعمل كعامل ردع لالنقراف العمهك .
ئيعا ف قل الصراىات هاتخاذ اله اررات ىند األفراد ،ىمع
 - 6تمعب الهيم ًا
دهر ر ً
اىتبار أن النظام الهيم متمهى من المبادئ المتعمم تعاىد الفرد ىمع اتخاذ

ق ارراتو هانياء صراىاتو بما يقهق بعض قيمو.
رابعا  :اتجاهات تفسير طبيعة القيم:
 -1االتجةةاا الةةذاتي :هيمقمييو أميييل دهركيييايم الييذي ينظير إلييع الهيييم نظيرة ذاتيي  ،أي أن قيمي
الش ء ال تهتيد في المهويهع نفعيو بيل في ميا يقههيو ىيذا الشي ء مين أقيار تنشيأ ىنيو قعيب
تهدير الذات ،هىذه الذات ليعت الذات الفردي بل الذات التماىي .
 -2االتجاا الموضوعي :هقعب ىذا االتتاه ،ف ن قيم الش ء كامن هكائنو فيو فعال هتعبر
ىيين طبيعتييو ،بمعنييع "خيير إن قيم ي الش ي ء مهوييهىي معييتهم ىيين ذات ا نعييان همشيياىره،
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هتقدد بمعيزل ىين خب ارتيو في القيياة الهاقعيي هلييذا في ن الهييم قابتي ال تتغيير .هيعيد أفالطيهن
هأعتاذه عهراط من أنصار ىذا االتتاه ،بل
ىما من قدداه ،هقد تقيدث أفالطيهن بالمقيل العمييا القالقي  :القيق هالخيير هالتميال ،هقيد تعيل
أفالطهن القق ف تانب العمم هالمعرف  ،هالخير ف تانيب األخيالق هالعيمهك ،هالتميال في
تانب الفن هالتناعب.
 -3النظريةة العامةةة لمقيمةةة :هميين أشيير منظييري ىييذا االتتياه الفيمعييهف هيتخيذ ىييذا االتتيياه
مفيييهم االىتمييام مقييه ار  Ralf Perry ،االتتميياى

ارلييف بييري لتفعييير الهيييم ،همييادا ىييذا

االتتيياه أن أي اىتمييام بييأي ش ي ء يتعييل ليييذا الشي ء قيم ي  ،أي أن الهيمي تنبي ميين االىتمييام
هالربب  ،هال ينب االىتمام هالربب من الهيم  ،ان قيم المهاطني ىييو االطيار الفكيري لمتمهىي
المبادئ القاكم لعالقات الفرد بالنظام الديمهراط ف المتتمي بميا يعيمه بي رادة الفيرد لمعميل
الهطن فهق قدهد الهاتب م الشعهر بالمعاهلي لتقهيق رمهز الكفاءة هالمتاني لمتتمي في
ىالم الغد ( مكرهم ) 55 : 2004 ،
خامسا  :خصائص المواطنة:
 - 1خصائص معرفي هتشتمل ىمع الهى بقههق االنعان همعيئهلياتو هفييم الدعيتهر هدهر
الهييانهن هاىميتييو  ،هفيييم نظييام القكييم هكاف ي المعمهمييات العياعييي هاالتتماىي ي هاالقتصييادي
لمهقهف ىمع مشكالت المتتم هقواياه.
 - 2خصائص مهارية  :هتشتمل امتالك الفيرد العدييد مين المييارات مقيل (المشيارك  ،اتخياذ
الهرار  ،اصدار االقكام ،التفكير الناقد ) هبيرىا قيث ان المهطن الذي يتمت بيذه الميارات
يعتطي تمييز االمهر هيكهن اكقر ىهالني همنطهي فيما يههل هيفعل
 - 3خصائص اجتماعية  :هيهصد بيا الكفاءة االتتماىي ف التعيايش مي االخيرين هالعميل
معيييم هتشييمل الخصييائص االتتماىي ي ( العييدل  ،المعيياهاة  ،العييالم  ،التعييامح  ،القري ي ،
الديمهراطي ) ( معبد هزراع : ) 373 : 2008،
216

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد العاشر
سادسا :دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة
هيتمقل دهر التامعي في العيع لتيدريب الطمبي ىميع قييم ايتابييو في تقميل معياهليتيم
داخييل القييرم التييامع هذلييك ميين خييالل المشيياركات الفاىم ي ها يتابي ي ف ي مناقش ي االىييداف
هقريي التعبييير لكي يعييتطي الطمبي العمييل بشييكل فعييال في هوي االهليييات هاتخيياذ ا قي اررات
ف شاهن قياتيم (مكرهم )84 : 2004،
هتمعب ده ار بار از ف تنمي قيم المهاطن ليدا الطمبي هذليك مين خيالل االدارة هاالنشيط
هالمناىج الدراعي هاالعتاذ التامع فا دارة التامعي تعيد الهعيط المينظم اليذي يعياىد ىميع
تنمي ي ي شخصي ييي الطالي ييب مي يين تمي ي ي التهاني ييب بشي ييكل متكامي ييل هتعمي ييل ىمي ييع اكعي ييابو الهي يييم
هاالتتاىييات هانميياط العييمهك ا يتيياب با ويياف الييع قمايتييو ميين االنقيراف الييذي يعييبب ىييدم
المتتم ( العاتز )399 : 2006،
هتمعييب االنشييط الطالبيي ده ار كبيي ار في تنميي التهانييب المتعمهي بتنميي قيييم القريي
هالتعيياهن هالعمييل التميياى هاقام ي العالقييات االيتابي ي بييين الطييالب هبييين أعيياتذتيم  ،هتعييد
االنشيط متيال اعاعي لزييادة معمهميات الطالييب هخب ارتيو العمميي هالقياتيي هتشيكيل اتتاىاتييو
ا يتابي ي هاكعييابو الميييارات هالخب يرات العممي ي هتقهيييق التهاصييل بينييو هبييين زمالئييو هأعيياتذتو
هتعميل ىمييع تههيي رهح المشييارك التييادة هالعمييل بييرهح الفريييق ممييا يقهييق تنميي قيييم المهاطني
( الهطب )344 :2006،

لدا الطمب

هىذا ميا يييدف اليع تيهفير النميه المتكاميل بشخصيي الطاليب هتكيهين العيمهكيات هاالتتاىيات
االيتابي هدىم العالقات االنعاني هالتعاهن بين الطمب هبالتال يادي الع تنمي قييم التعياهن
الص ييدق االماني ي قريي ي الي يرأي تقم ييل المع يياهلي هاى ييداد الطمبي ي لممهاطني ي الع ييميم م يين خ ييالل
تعريفيم بهاتباتيم همعاهليتيم
اميا بالنعيب لممنيياىج هالمهيررات الد ارعييي في مختميف الم ارقييل التعميميي ال بييد ان تتويمن قيييم
المهاطن هالهيم ا يتابي الت تعيم ف تنمي قيم االنتماء لدا الطمب
217

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد العاشر
هلك تعيم المنياىج هالمهيررات الد ارعيي في اكعياب قييم المهاطني

البيد مين م ارىياة ىيدد مين

الشرهط  ،همنيا
-1اىتماد التعميم التعاهن لما يهفر من تفاىل اتتماى يادي الع اكتعاب الهيم
 -2المهاءم بين الخبرات العممي همراقم النمه االخالق لمشباب التامع
 -3ان ترتبط بقياة الطالب همشكالت المتتم هالبيئ
 -4ان تنمع االقكام الهيمي االنعاني لدا الطالب
 -5ان تركز ىمع رهح المهاطن هاالنتماء هقري التفكير هاالبداع
 -6ان تعييتيدف اىييداد الطالييب لممعييتهبل اكاديميييا همينيييا هقهافيييا هقيميييا (كنعييان :2004،
)138
الدراسات السابقة
اوال :الدراسات العربية
 -1دراسةةةة مكةةةروم  : )4002ىييدفت الد ارع ي الييع مقاهل ي التعييرف ىمييع االطيير النظري ي
القاكمي لييدهر التامعي في تنميي قييم المييهطن  ،كميا عييعت الييع التعيرف ىمييع دالالت عييمهك
المهاطن النشط  ،هدلك ف مقاهل لفيم لوهابط القاكمي لتمقييل قييم المهاطني ليدا طمبتييا
هى مشكالت تعيق دهر التامعي في تنميي قييم المهاطني ليدا طمبتييا هىي مشيكالت تتعميق
بأىييداف الييتعمم التييامع  ،هالمنيياىج الد ارعييي همعييئهليات اىويياء ىيئي التييدريس  ،هاالنشييط
الطالبي )( .مكرهم)2004 ،
 -2دراسةةة الهةةاجري  : ) 4002اعييتيدفت تعييرف درت ي تمقييل طمب ي تامع ي الكهيييت لهيييم
المهاطن هدهر التامع ف تنمي قيم المهاطن لدا طمبتيا ،تكهنيت ىيني الد ارعي مين (711
) طالب ياو هطالب ي ميينيم (  ) 251طالب ياً ه (  ) 460طالب ي  ،هاعييتخدم الباقييث اعييتبان كييأداة
لمد ارع ي  ،هتهصييمت الد ارع ي إلييع أن درت ي تمقييل طمب ي تامع ي الكهيييت لهيييم المهاطن ي كانييت
مرتفع هف تمي أبعادىا ( الياتري)2007 ،
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ثانياً :الدراسات االجنبية:
 -1دراسة :كيمفرت روبرت Calvert Robert )4002
اعييتيدفت الد ارع ي دهر التامع ي ف ي تعميييم الطمب ي األم يريكيين العياع ي هالديمهراطي ي
هالقهي ي ب ييالنفس هتك ييهين العالق ييات الطيبي ي هالمش ييارك ا يتابيي ي في ي قو ييايا المتتمي ي هتنميي ي
إقعاعيييم بالمهاطني هتقمييل المعييئهلي  ،هقييد تهصييمت الد ارعي إلييع متمهىي ميين النتييائج منيييا
أن التامع من خالل أنشطتيا همشرهىاتيا الت تتيقيا لمطمب من خيالل د ارعيتيم تعياىدىم
ف تنمي الهدرة ىمع التعبيير هابيداء اآلراء هتعياىم في ارتبياطيم بالتامعي هتشيعرىم باألىميي
هالتهدير لدييم)Calvert Robert 2006( .
 -2دراسة همفريس )Humphreys, 2011
العنهان الهيم هاالتتاىات من أتل مهاطن فاىم  ،هتألفت ىين الدراع من ( )421طالباً
هطالبي ي م يين طمبي ي تامعي ي ليتهاني ييا الدهليي ي  ،)ICC(.هاع ييتخدامات اداة مكهني ي م يين ( ) 68
فهيرة ،تمقيل مهييياس التغييير االتتميياى لتنميي الهيييادة  )HERI(،هأظييرت نتييائج اليد ار عي ان
طمب ي التامع ي لييدييم قيييم هاتتاىييات تهييهد إلييع مهاطن ي  ،فعال ي  ،هأن الطمب ي الييذين لييدييم قيييم
االنتماء هالتكافل ىم األكقر ،مشارك ف ايتاد تغيييرات ايتابيي تتياه اآلخيرين ،هبينيت أيويا
ان برنامج تنمي الهيادة يعيم ف هى الطمب

)) Humphreys, 2011

التوصيات
 -7تدريب الطمب ىمع الميارات لتنمي الهيم االيتابي لدييم
 -8تعزيز قيم المهاطن ف نفهس الطمب ،
 -9اقراء المعاقات التامعي بهيم المهاطن
 -10اتراء دراعات ميداني ىمع ىينات متنهى مقل طمب الدراعات
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العميا هطمب المدارس
المصادر العربية
سورة اإلسراء :آية 9
أبه قشيش ،بعام مقمد :) 2010( ،دور كميات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى
الطمبة المعممين بمحافظات غزة ،متم تامع األقصع عمعم العمهم ا نعاني  ،المتمد الر
ا ب ىشر ،العدد االهل() 279 -250
الشرقاهي ،مهعع :) 2005 ( .وعي طالب الجامعة ببعض قيم المواطنة -دراسة ميدانية-
 ،متم دراعات ف التعميم .التامع  ،العدد (  ،)9ص 113
العاتز ،فااد ( :)2006دهر التامع االعالمي ف تنمي بعض الهيم من هتي نظر
طمبتيا ،متم التامع ا عالمي  ،المتمد( -)15العدد االهل
الع ييهت  ،مص ييطفع : )1983( ،األمةةةةن االجتمةةةةاعي مقوماتةةةة تقنياتةةةة ارتباطةةةة بالتربيةةةةة
المدنية ،ماعع نهفل ،بيرهت.
ببان ،مقرهس اقمد (  ) 2009التنمية الشاممة لممجتمعات اإلسالمية ودور التربية
اإلسالمية في تحقيقها ،ط  ،2مكتب ا يمان ،المدين المنهرة ،المممك العربي الععهدي ..
الف ي ار  ،فييارهق قمييدي ،هأبييا ،إقعييان خميييل :)1996 (،القةةيم المتضةةمنة فةةي كتةةب التربيةةة
الوطنيةةة الفمسةةطينية فةةي صةةفوف السةةنة األول مةةن التعمةةيم ،متم ي معييتهبل التربيي العربي ي ،
المتمد  ،2العدد ()8
الهطييب ،عييمير ىبييد القميييد( :)2006الجامعةةة وتعميةةق قةةيم االنتمةةاء فةةي ضةةوء معطيةةات
القرن الحادي والعشرين ،دراع ميداني  ،متم كمي التربي  ،تامع المنصهرة ،العدد ()60
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كنعييان ،اقمييد ىمي ( : )2004دور التربيةةة فةةي مواجهةةة العولمةةة وتحةةديات القةةرن الحةةادي
والعشرين وتعزيز الهوية الحضارية واالنتماء لالمةة – نيدهة العهلمي هاهلييات التربيي – كميي
التربي – تامع الممك ععهد
الكهاري ،ىم خميف (  :) 2004مفيهم المواطنة في الدول الديمقراطية  ،ف ناف
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