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 أمنىذج مقرتح لدور كلياث الرتبيت األساسيت يف تنميت قيم
 علً ضىء التحدياث املعاصرة بتهااملىاطنت لدي طل

 

 م.د.ميثم عبد الكاظم هاشم الساعدي                                     
 / كمية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية                                    

 صالمستخم
ىناك العديد من المتغيرات المعاصرة التي نجم عنيا بعض التداعيات السمبية، والتي 
تعانى منيا الكثير من المجتمعات، وما حممتو في طياتيا من قيم وأنماط تفكير تتنافى مع 

  مبادئ المواطنة الصالحة، والتي ال تتفق وطبيعة المجتمع
عمى المواطنة، يرجع في جانب كبير منو إلى ثمة خمل في أداء المدارس في مجال التربية و 

الضعف في أداء المعمم المتمثل في نقص وعى المعمم بأبعاد ومبادئ وقيم المواطنة، مما 
في القيام بدورىا في ىذا المجال، األمر الذي يدعو األساسية يشكك في قدرة كميات التربية 

في تنمية قيم المواطنة لدى  إلى مساىمة البحوث العممية في تفعيل دور كميات التربية
 .المستقبل ومدرسي طبلبيا معممي

 يمعمم األساسية تأتى الدراسة الحالية بغية إنماء قيم المواطنة لدى طبلب كمية التربية
المستقبل، بما يفي وتحمل مسئولياتيم المستقبمية في تربية األجيال الصاعدة عمى الوطنية 

 .واالنتماء والوالء لموطن
Abstract 

There are many contemporary variables that have resulted in some 

negative repercussions, which suffer from many societies, and the 

values and thought patterns that are contrary to the principles of good 

citizenship, which do not agree with the nature of society 

There is an imbalance in the performance of schools in the field of 

citizenship education, due in large part to the weakness of the 

teacher's performance of the teacher's lack of awareness of the 

dimensions, principles and values of citizenship, which raises doubts 

about the ability of the faculties of basic education to play their role 
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in this area, Scientific research in activating the role of the faculties of 

education in developing the values of citizenship among its students, 

teachers and future teachers. 
The present study aims to develop the values of citizenship among the 

students of the College of Basic Education, teachers of the future, in 

order to meet and assume their future responsibilities in educating the 

younger generation on patriotism, belonging and loyalty to the 

homeland. 
 

 قدمةالم
يشيد العصر الراىن العديد من المتغيرات السريعة والمتبلحقة الناجمة عن الثورة العممية 
والمعرفية، والتقدم في وسائل تكنولوجيا المعمومات واالتصال، وما واكب ذلك من ظيور 

يا من تحديات معاصرة ليا بعض التداعيات العولمة بمظاىرىا المختمفة، وما نجم عن
السمبية، والتي تعانى منيا كثير من المجتمعات، مثل انتشار العنف والتطرف، واإلخبلل 
بالحقوق والواجبات، وضعف التمسك بالقيم الوطنية األصيمة وانتشار القيم الوافدة، وغيرىا 

ت العالمية التي أوجدت واقعًا وأمام ىذه المتغيرا، من المظاىر التي أضعفت قيم المواطنة
اجتماعيًا لو معاييره وقيمو الجديدة لجأت المجتمعات إلى التربية واعتبرتيا طوق نجاة 

لمقيم دورًا أساسيا في حياة و ووسيمة أساسية في الحفاظ عمى قيميا الوطنية وىويتيا الثقافية، 
ة التربية، ذلك أن التربية األفراد والجماعات والمجتمعات إلى درجة أصبحت فييا القيم قضي

في حد ذاتيا عممية قيمية، فالقيم تحدد الفمسفات واألىداف والعمميات التربوية، وتحكم 
مؤسسات التربية ومناىجيا، فيي موجودة في كل خطوة وكل مرحمة وكل عممية تربوية 

 (. 00-83: 6002،عقل )وبدونيا تتحول التربية إلى فوضى 
الصالح المتمسك بقيمو وىويتو الثقافية اليدف األسمى التي لذا أضحى إعداد المواطن 

أن التربية تسعى الى إعداد كما تسعى إليو التربية بكافة مؤسساتيا وأنظمتيا إلى تحقيقو، 
متعمم يمتمك السموكيات والممارسات والميارة التى تجعمو مواطنًا متفتح الذىن يعتز بوطنو، 
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 يالجديد، بما يؤدى إلى تكوين شخصية تع العالميوالنظام ويفيم النظم السياسية والقانونية 
 (.95: 6006محمود ) األخر والرأي الرأيالصالح العام وتدرك حقوقيا وواجباتيا، وتتقبل 

وتأسيسا عمى ما تقدم أضحى التعميم أحد المجاالت الميمة في ترسيخ القيم، فيو يتعامل مع 
ن التعميم موضع اىتمام كل من يسعى إلى الناشئة في مراحل تشكيل شخصياتيم، لذا كا

ذا كانت التربية عمى المواطنة تتم من خبلل العممية  غرس أو ترسيخ قيمة ما في المجتمع، وا 
أن المعمم ىو الذي يعطى الفاعمية لكافة عناصر فوعممياتيا المختمفة،  ابمداخبلتيالتعميمية 

نماء قيم  المواطنة لدى الطبلب، باعتباره قدوة العممية التعميمية، خاصة في مجال تشكيل وا 
شراف عمى  يحتذيونموذجًا  بو، والمنوط بو القيام بأداء األدوار التربوية من تدريس وتوجيو وا 

وانطبلقا من ىذه األدوار التربوية المحورية ، ممارسة األنشطة وغيرىا من الفعاليات التعميمية
يمان ا بمركزية التأثير الذي يحدثو المعمم التى يضطمع بيا المعمم في أي نظام تربوي، وا 

المؤىل عمى نوعية التعميم ومستواه، فإن األمر يتطمب تحسين مستوى أداء المعمم، وتطوير 
أن الدول عمى اختبلف فمسفاتيا وأىدافيا تولى مينة التعميم واالرتقاء  حيثنوعية إعداده، 

م وتحقيق األىداف التربوية بالمعمم كل اىتماميا وعنايتيا، من منظور أن نوعية التعمي
ومستويات األداء عند الطبلب يقررىا مستوى المعمم ومقدار الفعالية والكفاية التي يتصف 

 (  9-6: 6003، الخطيب )بيا أثناء تأديتو رسالتو التربوية
أن مستوى أداء المعمم يشكل عامبًل حاسمًا في نجاح العممية التعميمية، ويتوقف مستوى 

الحال عمى نوعية اإلعداد قبل الخدمة، ومدى قدرة كميات التربية عمى إكساب  األداء بطبيعة
طبلبيا المعارف والميارات والمعتقدات البلزمة لمقيام بأدوارىم التربوية عمى خير وجو، 
ويمكن أن تقوم كميات التربية بتحمل مسئولياتيا في ترسيخ وتنمية قيم المواطنة لدى معممي 

عناصر المكونة لمنظومة اإلعداد مثل المناىج الدراسية التي يمكن من المستقبل من خبلل ال
خبلل موضوعاتيا وأنشطتيا الصفية المختمفة تنمية وعي الطبلب بقضايا المواطنة، كذلك 
أداء األستاذ الجامعي باعتباره القدوة والنموذج واألداة الرئيسية المؤثرة في صياغة توجيات 
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ة، كذلك دور األنشطة الطبلبية غير الصفية وما تتيحو الطبلب نحو المواطنة السميم
لمطبلب من ممارسات واقعية لمميارات والسموكيات الداعمة لممواطنة، ويقود ىذا كمو قيادة 

من ىذا المنطمق تأتى و جامعية واعية قادرة عمى إثراء البيئة الجامعية بمبادئ وقيم المواطنة، 
المستقبل،  يمعمم األساسية اطنة لدى طبلب كمية التربيةالدراسة الحالية بغية إنماء قيم المو 

بما يفي وتحمل مسئولياتيم المستقبمية في تربية األجيال الصاعدة عمى الوطنية واالنتماء 
 (.28-26: 6006محمود )والوالء لموطن

ىناك العديد من المتغيرات المعاصرة التي نجم عنيا بعض التداعيات السمبية، والتي تعانى 
الكثير من المجتمعات، وما حممتو في طياتيا من قيم وأنماط تفكير تتنافى مع مبادئ  منيا

  المواطنة الصالحة، والتي ال تتفق وطبيعة المجتمع
ثمة خمل في أداء المدارس في مجال التربية عمى المواطنة، يرجع في جانب كبير منو إلى و 

بعاد ومبادئ وقيم المواطنة، مما الضعف في أداء المعمم المتمثل في نقص وعى المعمم بأ
في القيام بدورىا في ىذا المجال، األمر الذي يدعو األساسية يشكك في قدرة كميات التربية 

إلى مساىمة البحوث العممية في تفعيل دور كميات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى 
 (00-00: 6005)عيدان ،المستقبل ومدرسي طبلبيا معممي

 -:الحالي التعرف عمى  ويستيدف البحث
 المحور األول: المواطنة مفهومها وأبعادها ومقوماتها 

 المحور الثاني: قيم المواطنة الواجب تنميتها لدى المعمم 
 المحور الثالث: المتغيرات المعاصرة وخصائصها وتحدياتها التي تواجه قيم المواطنة

إعووداد المعمووم بكميووات التربيووة  فووي المحووور الرابووأل: األنموووقج المقتوورح لتفعيوول قوويم المواطنووة
  األساسية

لكاال ظاااىرة  إناذ  ،وتحقيقااا لااذلك تاام اسااتخدام الماانيج الوصاافي القااائم عمااى التحمياال والتفسااير
وصفا وتفسيرا  ويعمل المنيج الوصفي عمى وصف ظواىر أو أحداث أو أشياء معينة وجمع 
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بيااا وتقرياار حالتيااا كمااا الحقااائق والمعمومااات والمبلحظااات عنيااا ووصااف الظااروف الخاصااة 
   ( 083:  0535)سمارة ، توجد عميو في الواقع

تنبع أىمية الدراسة من أىمية الموضوع الذي تتناولو، عمى اعتبار أن قيم المواطنة تمعب و 
دورا محوريًا في تشكيل شخصية الفرد، وتوجيو سموكو وممارساتو نحو تحقيق المواطنة 

 . الصالحة
 في إعداد المعمم، األساسية الدور التي تضطمع بو كميات التربيةتنيض الدراسة بتفعيل و 
من خبلل ما تطرحو من تصور عممي لتفعيل قيم المواطنة لدى معممي المستقبل، مما يفيد و 

في دعم جيودىم الرامية إلى  األساسية القيادات الجامعية والقائمين عمى أمر كميات التربية
 ا الشأن.كميات في ىذالإصبلح وتطوير أداء 

 المحور األول: المواطنة: مفهومها وأبعادها ومقوماتها
يتناول ىذا المحور مفيوم المواطنة وأبعادىا، وخصائصيا، ومقوماتيا المختمفة، وذلك فيما 

 يمي:
 مفهوم المواطنة -1

من دولة إلى أخرى باختبلف الخمفية   Citizenshipتختمف معنى كممة المواطنة  
بدالالت  -المواطنة  -ىذا المصطمح  يأتياالجتماعية لكل منيا، حيث السياسية والثقافية و 
العبلقة بين  أيمرادفًا لموطنية  يأتيبعض الدول  ففييستخدم فيو،  الذيمختمفة وفقًا لمسياق 

يمكن أن  الذيالمواطن والدولة، وفى دول أخرى يشير ىذا المصطمح إلى الدور االجتماعي 
عايش مع اآلخرين، وقد يشير إلى ممارسة الحقوق وتحمل يقوم بو المواطن لتحقيق الت

، التى تتضمن: احترام حقوق اإلنسان والتسامح والمساواة واحترام القانون والوالء تالمسؤوليا
 ( European Commission, 2005:11لموطن والتعاون والمشاركة )

العام ومعناىا  يتطمب الوقوف عمى مدلول كممة المواطنة التعرف عمى معناىا المغويو 
االصطبلحي الخاص، وفيما يتعمق بمعناىا المغوي ورد في لسان العرب أن الوطن ىو 
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المنزل تقيم بو وىو موطن اإلنسان ومحمو، والجمع أوطان. وَوَطَن بالمكان أقام، وأْوَطَنُو: 
اتخذه وطنًا. يقال: أوطن فبلن أرض كذا أي اتخذىا محبًل ومسكنًا يقيم فييا. وأوطنت 

ألرض ووطنتيا توطينًا واستوطنتيا، أي اتخذتيا وطنًا. أما اَلموَاِطُن كل مقام أقام بو ا
( وورد في المعجم الوسيط أن 606ت:0اإلنسان ألمر فيو موطن لو.) ابن منظور، د

اَلموِطُن كل مكان أقام بو اإلنسان، أما الوطن ورد بمعنى مكان إقامة اإلنسان ومقره، واليو 
( ويتضح مما تقدم أن المواطنة لم 0006ت: 0أم لم يولد ) أنيس وآخرون، د انتماؤه ولد بو

تأتى لفظ صريح في المغة العربية، بل جاءت في صياغة مفاعمو، ومن ثم فيي كممة مشتقة 
 من وطن.

والمعنى االصطبلحي لكممة مواطنة ال يبتعد عن معناىا المغوي، حيث وردت كممة المواطنة 
ماعية بمعنى أنيا وضع لعبلقة قائمة بين شخص طبيعي ومجتمع في معجم العموم االجت

سياسي يعرف بالدولة، وبيا يدين األول بالوالء والثاني بالحماية، وأن ىذه العبلقة بين الفرد 
والمواطنة وفق ىذا   (689: 0599والدولة تتقرر بواسطة القانون ) مدكور وآخرون، 

ا القانون في إطار الحقوق والواجبات، فالمواطن لو المفيوم عبلقة بين الوطن والمواطن يكفمي
حقوق تمتزم الدولة بالوفاء بيا، وعمى المواطن واجبات تجاه الدولة يتعين عميو القيام بيا، 
وفى كل األحوال يجب عمى المؤسسات التربوية توعية األفراد بيذه الحقوق والواجبات حتى 

 تتحقق المواطنة الصالحة.
المواطنة بأنيا عبلقة بين الفرد والدولة يحددىا  (6000أبوالمجد ) وبيذا المعنى يعرف

الدستور والقوانين المنبثقة عنو، والتي تتضمن بالضرورة المساواة في الواجبات والحقوق بين 
المواطنين، وتتطمب المواطنة باعتبارىا مفيوم قانوني شرطين أساسيين ىما: الدولة الوطنية، 

ة مجتمع عصري، يقوم عمى إرادة العيش المشترك بين مواطنيو، وما يستتبع ذلك من إقام
والشرط الثاني توفر نظام ديمقراطي ركائزه األساسية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات 

وجاء مصطمح المواطنة في الموسوعة العربية العالمية  . (08: 6000أبوالمجد )العامة 
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المواطنة تسبغ حقوقًا وواجبات عمى المواطنين،  بمعنى االنتماء إلى امة أو وطن، وترى أن
وتختمف حقوق المواطنة من دولة إلى أخرى، وتكفل دساتير دول كثيرة الحقوق األساسية 
التي يطمق عمييا الحقوق المدنية لممواطنين، وكذلك تختمف واجبات المواطنة من دولة إلى 

، والدفاع عن الوطن، أخرى إذ تفرض معظم الحكومات عمى مواطنييا دفع الضرائب
واالمتثال لمقانون، ويعتقد كثير من الناس أن عمييم واجبات اختيارية لم ينص عمييا القانون 
مثل اإللمام بالمشكبلت العامة، وحماية البيئة، وترتبط ىذه الواجبات بحقوق المواطنة ارتباطًا 

 (.800: 0552وثيقًا ) الشويخان وآخرون، 
ة لممواطنة أنيا تمثل مجموعة من القيم والمبادئ واالتجاىات التى السابق المعانييتضح  من 

شخصية المتعمم فتجعمو إيجابيًا يدرك ما لو من حقوق، ويؤدى ما عميو من واجبات  فيتؤثر 
يعيش فيو، كما يتضح أن مفيوم المواطنة كما ورد في المغة واالصطبلح  الذيالمجتمع  في

ق امتو في وطن ما، كما يعبر عن المشاركة الفعالة يعبر عن المواطن من حيث نشأتو وا 
لمفرد في محيط مجتمعو ووطنو، وتتحدد مبلمح ىذا المفيوم في ضوء العبلقة بين سمطة 
الدولة واألفراد من خبلل تقرير الحقوق والواجبات التي يحددىا دستور الدولة وقوانينيا، حيث 

 الئو لممجتمع.يتوقف عمى طبيعة ىذه العبلقة مدى انتماء الفرد وو 
 وخصائصها أبعاد المواطنة -2

مجمميا  فييتضح من عرض مفيوم المواطنة، أن ليا أبعاد متعددة ومتنوعة، توضح 
اإلحساس باليوية القومية وحب الوطن، وتمتع المواطن بالمنافع  فيمحتوى المواطنة، تتمثل 
ما، مع االلتزام جماعة أو مجتمع  فيوتمنحو اياىا عضويتو  إليياوالحقوق التى تؤىمو 

بواجبات معينة، مثل إتباع القانون ودفع الضرائب واحترام حقوق اآلخرين والدفاع عن 
 ،نافع) الشئون العامة، وقبول القيم االجتماعية األساسية فيالوطن، واالىتمام والمشاركة 

6009 :630.) 
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سماعيل )  فييتجمى  لذيا السياسي: البعد ىيعدة أبعاد لممواطنة  (6000ويحدد السيد وا 
ما يوفره الوطن من حقوق  فيويتجمى  الثقافيالفرد باالنتماء إلى الوطن، والبعد  أحساس

الحاجات المادية  إشباعتحافظ عمى اليوية الوطنية وتدعميا، والبعد االقتصادي ويستيدف 
فية وما يشممو من احترام لخصوصية اليوية الثقا الحضاري المعرفياألساسية لؤلفراد، والبعد 

ويقصد بو الميارات الفكرية مثل القدرة عمى التفكير الناقد  الميارةوالحضارية، والبعد 
التعايش مع  فيويقصد بو الكفاءة االجتماعية  االجتماعيوالتحميل وحل المشكبلت، والبعد 

 ويعنى إشاعة قيم العدالة والمساواة والتسامح القيمأو  األخبلقياآلخرين والعمل معيم، والبعد 
سماعيل )والحرية والشورى   (. 80: 6000،السيد وا 

األبعاد السابقة لممواطنة عمى مجموعة من الخصائص أو الصفات التى يتعين أن  وتنطوي
وعى المواطن بثوابت  في (6000الشين والجمال )تتصف بيا سموك المواطنة، يحددىا 

اعيات المرتبطة بيا، وأن يكون ومتغيرات الثقافة السياسية، واالىتمام بمجريات األحداث والتد
مدركا لممشكبلت التى تواجييا ببلده، وأن يظير تفيمو لآلخرين، ويبدى  نقديذا حس 

احتراما لمسمطة بما يعنى الثقة بالذات والقدرة عمى ضبط النفس، وتفعيل الحقوق والواجبات 
 اإلنسانت حقوق سموكو، واالىتمام بقضايا خدمة المجتمع والبيئة، واالىتمام بأخبلقيا في

دراكوواجباتو،   الدوليالتفاىم  فيالعبلقات بين األفراد، ومعنى السبلم  فيمعنى التسامح  وا 
 .  (039: 6000 ،الشين والجمال)
 مقومات المواطنة -3

يتبين من تحميل مفيوم المواطنة وأبعادىا وخصائصيا المختمفة أن ليا مجموعة من 
قومات متطمبات يتعين توافرىا لمتمسك بسموك المواطنة، المقومات األساسية المحققة ليا، والم

بعضيا، يؤثر بطبيعة الحال عمى تمسك األفراد  فيوغياب ىذه المقومات أو وجود قصور 
: الضبط االجتماعي، ىيخمسة مقومات أساسية  فيبقيم ومبادئ المواطنة، ويمكن تحديدىا 

والديمقراطية، حيث تمثل ىذه المفاىيم  والحقوق، والواجبات، والمشاركة االجتماعية، والشورى
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في مجمميا عناصر أو مقومات أساسية لممواطنة، ال تستقيم بدونيا، ويمكن توضيحيا 
 بإيجاز فيما يمي: 

 الضبط االجتماعي -أ
يعرف الضبط االجتماعي بأنو سيطرة اجتماعية مقصودة وىادفة، لتربية األفراد عمى 

وقيمو، وىذه العممية موجودة منذ القدم في كافة المجتمعات  االمتثال لقواعد المجتمع ومعاييره
البشرية ألنيا عممية مبلزمة ليذه المجتمعات واستقرارىا واستمرارىا، ويقع عمى عاتق الدولة 
أو السمطة القائمة ىذا الضبط االجتماعي لتحقيق تماسك أفراد المجتمع من خبلل التوازن 

كما يتحقق الضبط االجتماعي بقبول األفراد طواعية  ،بين ممارسة السمطة وتحقيق العدالة 
لمقيم والمعايير االجتماعية السائدة، والحرص عمى التمسك بيا لتكوين ىوية مميزة لممجتمع، 

: 6005، يحيث يعد اإلحساس بيذه اليوية متطمب أساسي من متطمبات المواطنة) جعنين
639-633) . 

 التمتأل بالحقوق  -ب
ام يقع عمى عاتق شخص أو عدة أشخاص أو يكون عام يمتزم بموجبو كل حق يقابمو التز 

سائر الناس باحترام الحق وعدم التعرض لصاحبو، وتتنوع الحقوق، فيي نوعان: سياسية 
يشارك المواطن بمقتضاىا في السمطات العامة، ومنيا حق االنتخاب والعضوية النيابية 

مدنية سواء أكانت عامة تقرر  والتوظيف وفق شروط خاصة، وحقوق غير سياسية أو
لئلنسان كإنسان ولو كان أجنبيا كحق الحياة مثبًل، أم خاصة ليا أسباب قانونية وتشمل 

وتوفير التعميم، وتقديم الرعاية الصحية، والخدمات العامة، ،حقوق األسرة والحقوق المالية 
 (689: 0599وكفالة الحرية الشخصية وغيرىا) مدكور وآخرون، 

 تزام بالواجباتاالل -ج 
االلتزام بالواجبات ىو التزام اجتماعي وضرورة أخبلقية، تعبر عن القبول بنظام يخضع 
اإلرادة، ويفرض عمى الفرد القيام بعمل ما أو االمتناع عن عمل أخر، بغية التوافق بين 
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لقانون، سموك الفرد وبين القيم والمعايير االجتماعية المقبولة والواجبات متعددة مثل احترام ا
ودفع الضرائب، وأداء الخدمة العسكرية، والوالء لموطن والدفاع عنو، وااللتزام بالمعايير 
االجتماعية والثقافية لممجتمع، وتتحقق المواطنة الفعالة لمفرد من خبلل تحقيق العدالة 

 .   (090: 0550ذبيان وآخرون،  والتوازن بين ما يتقرر من حقوق وواجبات)
 جتماعية المشاركة اال -د

فالمشاركة عمى الصعيد االجتماعي تكون إما مجرد االنتماء إلى الجماعة أو العمل الفعال 
داخميا في إطار الممارسة االجتماعية الشاممة، وتتنوع أشكال ودرجات المشاركة مثل 
التعاون، والمساعدة، والتضامن، والتكيف، والتصحيح المتبادل، والقبول، والخضوع ، كذلك 

التمييز بين مستويات مختمفة من المشاركة مثل المشاركة في جماعة واحدة أو عدة يمكن 
جماعات، وقد تتضح المشاركة في عبلقة الفرد بالمجتمع ككل ومع مختمف قطاعاتو، 
وتكون المشاركة االجتماعية في مثل ىذه الحالة مشاركة في الحياة االقتصادية والثقافية 

قبال الفرد طواع ية عمى المشاركة االجتماعية الفعالة يعبر عن صدق انتمائو والسياسية وا 
 . (009: 0550)ذبيان وآخرون،  الذي ىو أساس المواطنة

 : قيم المواطنة الواجب تنميتها لدى المعممالثانيالمحور 
تعرف القيم بأنيا عبارة عن األحكام التي يصدرىا الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل 

وذلك في ضوء تقييمو أو تقديره ليذه الموضوعات واألشياء، وتتم  لمموضوعات أو األشياء،
ىذه العممية من خبلل التفاعل بين الفرد بمعارفو وخبراتو وبين ممثمي اإلطار الحضاري 

 .(90: 0556الذي يعيش فيو، ويكتسب من خبللو ىذه الخبرات والمعارف ) خميفة، 
ة المتصمة بمضامين واقعية، يتشربيا الفرد تعرف القيم بأنيا مجموعة من األحكام المعياريو 

من خبلل انفعالو وتفاعمو مع المواقف والخبرات المختمفة، ويشترط أن تنال ىذه األحكام قبواًل 
من جماعة اجتماعية معينة حتى تتجسد في سياقات الفرد السموكية أو المفظية أو اتجاىاتو 

 . (60: 0530واىتماماتو) زاىر، 
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حددات لمسموك اإلنساني، فيي تشكل إطارًا مرجعيًا يحكم سموك الفرد عند أنيا مكما تعرف ب
ممارسة نشاطو وأفعالو المختمفة، وتمثل في الوقت ذاتو أحكامًا معيارية يستند إلييا الفرد في 
إصدار حكم عمى الموضوعات واألشياء وسموك وأفعال اآلخرين، ومن ثم تمعب القيم دورًا 

فراد، عمى اعتبار أنيا توجو سموكيات وممارسات األفراد نحو محوريًا في ضبط سموك األ
المرغوب فيو اجتماعيًا، لذلك تعد القيم أداة معنوية لتحقيق المواطنة الصالحة لؤلفراد داخل 

  (628: 0550المجتمع)ذبيان وآخرون، 
أنيا  والعشرين مجموعة من القيم يرى الحاديحدد تقرير المجنة الدولية لمتربية لمقرن وقد 

بالحقوق  الوعيتشكل مكونات المواطنة، ويدعو التقرير إلى تيسير اكتسابيا وىى: 
اإلنسانية، والمسئولية االجتماعية، وقيم اإلنصاف االجتماعي، والمشاركة السياسية، ومراعاة 
الفروق الثقافية والتعددية، والتسامح، وروح التطوع، وتقديم الرعاية والتعاون، والميل إلى 

 :0553ديمور،  ، وااللتزام بحماية البيئة)الرأيامرة المحسوبة، واالبتكارية، والتعبير عن المغ
تنميتيا لدى  ينبغيعددا من قيم المواطنة التى  األوربيوحدد تقرير لبلتحاد  ، (802

المجاالت اآلتية:  فيالطبلب، من خبلل إكسابيم المعارف أو المواقف أو تطوير الميارات 
سات االجتماعية والسياسية والمدنية، واحترام وصون البيئة، وحل النزاعات، بالمؤس الوعي

وحقوق ومسؤوليات المواطنين، والمشاركة في تطوير المجتمع المحمي، واكتساب ميارات 
التفكير النقدي والمستقل، المشاركة االيجابية في الحياة المدرسية، ومكافحة العنصرية 

 European)المشاركة السياسية في المستقبل وكراىية األجانب، والقدرة عمى
Commission, 2012 :34). 

أربع قيم رئيسة لممواطنة، يرتبط بيا كثير من القيم الفرعية المتداخمة معيا، ُيْرَى أنيا وىناك 
تنميتيا لدى  األساسية يتعين عمى كميات التربية والتيأبعادىا المختمفة،  فيمحققة لممواطنة 
، وىى قيم االنتماء، والحوار، والمشاركة السياسية، والحفاظ عمى البيئة، الطبلب المعممين

 :يونتناول كل قيمة منيا فيما يم
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 قيمة االنتماء  -أ
يتولد الشعور باالنتماء لدى الفرد نتيجة ارتباطو بجماعة أو كيان أكبر مثل: األسرة والقبيمة 

وًا في ىذه الجماعة، ينتمي والقرية والحي والحزب واألمة وغيرىا، حيث يصبح الفرد عض
إلييا ويستمد منيا قيمو ومعاييره االجتماعية، لذا يعرف االنتماء بأنو شعور أو إحساس 

د الفرد االرتباط ِّداخمي لدى الفرد يتركز عمى الحاجات والدوافع االجتماعية والنفسية، ويعو
من ىذا المجتمع وعميو  بمغة المجتمع وثقافتو ونظمو ومؤسساتو المختمفة باعتبار الفرد جزءاً 

االلتزام بمعاييره وقوانينو عن اقتناع وحب مع االستعداد لمتضحية من أجل نصرتو والدفاع 
 ( 90: 6000عنو والمساىمة في حل مشكبلتو ) الرشيدي وآخرون، 

التربية البارزين أىمية و جتماع الأحد عمماء اEmil Durkheim ويؤكد إميل دوركايم 
ية لمفرد، واعتبرىا مطمب أساسي من مطالب تحقيق االنتماء، حيث يرى المشاركة االجتماع

أن وجود قيم وأفكار ومعتقدات ومعايير اجتماعية مشتركة بين أفراد المجتمع الواحد، ال 
تساعد الفرد في ىذا المجتمع عمى فيم متطمبات مجتمعو فحسب، بل تزيد أيضًا من شعوره 

يضع ىذه المتطمبات في مرتبة أعمى من حاجاتو  باالنتماء ليذا المجتمع، مما يجعمو
الشخصية ويحاول جاىدًا تحقيقيا، والتربية تعمل عمى مساعدة الفرد عمى إدراك ذاتو 
االجتماعية لتفادى الصراع مع حاجاتو الشخصية، وىذا يتحقق عن طريق التربية الخمقية 

ممية التنشئة االجتماعية ) الفرد لمقيم والمعتقدات األساسية لمجتمعو من خبلل ع كتساببا
 (69: 0558السيد، 

ويعد االنتماء أساس الوطنية، فجوىر الوطنية  مشاعر الحب والتضحية والوفاء التي تتولد 
تتضح العبلقة بين المواطنة واالنتماء، و  لدى الفرد، وتجعمو أكثر ارتباطا وانتماء إلى وطنو
واطنة، والمواطنة ىي التعبير االجتماعي حيث يعد االنتماء الفعال مطمب أساسي لتحقيق الم
أحد قيم المواطنة التي ليا دوافع نفسية  لعممية انتماء وعطاء الفرد لمجتمعو، وأن االنتماء

وحاجات اجتماعية، فطر اهلل اإلنسان عمييا، لذا يميل بطبعو إلى التجمع أو االنتماء إلى 
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صية الفرد من خبلل التنشئة جماعة، ويتم دعم االنتماء خبلل مراحل نمو وتشكيل شخ
 .  (208: 0599االجتماعية عبر المؤسسات التربوية المختمفة) مدكور وآخرون، 

 قيمة الحوار -ب
يتعين عمى األفراد والمجتمعات  والتييعد الحوار من القيم الحضارية واإلنسانية الضرورية، 

المحمية واإلقميمية  ممارستيا، لمتعامل االيجابي مع المتغيرات المعاصرة عمى المستويات
 تحقيق المواطنة الفعالة لمفرد داخل المجتمع. فيوالعالمية، واإلفادة من ايجابيات الحوار 

ويعرف الحوار بأنو نظام لغوى لمتخاطب بين المتحاورين يتضمن خطابًا إعبلميا ورسالة 
نساني رسالة مشتركة لتمقى المكونات الثقافية والحضا وقومي وطنيذات مضمون  رية، وا 

 فيتبتعد عن التقويل والتحريف والتمفيق والصنعة والتردد، لذا فالحوار ىو مراجعة الكبلم 
شأن ما، أو رأى ما، لتعزيزه أو تصويبو أو تطويره، والوصول فيو إلى التماثل أو التفاىم، أو 

عممية تتضمن تبادل الحديث بين األطراف المتحاورة  وىي (00: 6003التكامل ) جمعة، 
قضية معينة من أجل تبادل المعرفة واألفكار، ويغمب عمى ىذه العممية اليدوء والبعد  حول

عن التعصب والخصومة، بإتباع أساليب تربوية وعممية واجتماعيو مع استعداد كل طرف 
( وينظر إلى الحوار عمى أنو أحد القيم 06 :6005، بقبول رأى الطرف األخر ) العبيد

يصعب بدونو إقامة عبلقات اجتماعية  الذي االجتماعيق التفيم االجتماعية البلزمة لتحقي
 الحديديناجحة بين األفراد، من خبلل احترام آراء اآلخرين، واالستماع الجيد ليم )

 (06: 6009والخطيب، 
وبذلك يكون الحوار أحد قيم المواطنة التي تشبع حاجة إنسانية يتطمبيا االجتماع اإلنساني،  

أىم أسس الحياة االجتماعية، فيو وسيمة األفراد والجماعات لمتفاعل  حيث يعد الحوار من
االجتماعي، من خبلل االتصال بشكميو المفظي وغير المفظي، وكذلك من خبلل التواصل 

 الجماعيؤدى الحوار إلى تنمية روح التعاون والعمل وي بالحوار خبلل فترات زمنية محددة.
اتجاىاتيا وأرائيا الفكرية، بما  فيفراد التى تتفاوت يجمع كافة الطاقات والقدرات لؤل الذي
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نحو الوسطية والبعد عن التطرف، فالحوار من الوسائل التى تعين  الرأياتجاه  فييسيم 
 (050، 6006عمى بناء الروح الجماعية ) الدويش، 

أن االلتزام بيذه اآلداب يتطمب من مؤسسات التربية تطوير لغة الحوار لدى األفراد من 
خبلل تربيتيم عمييا وعمى التمسك بيا، وتزويدىم بالمعارف واالتجاىات والسموكيات المحققة 

المخالف وتقريب  الرأيليا، ليألفوا لغة الحوار ويكتسبوا القدرة عمى إدارتو وكيفية التعامل مع 
وجيات النظر وغيرىا من متطمبات الحوار، وبذلك يعد الحوار متطمب ضروري لتحقيق 

التي عمادىا التفاعل والتآلف بين أفراد المجتمع، السيما الحوار اليادف البناء الذي  المواطنة
يؤدى إلى التعاون والتماسك االجتماعي، وتصحيح األفكار الخاطئة والمتطرفة، بما يحقق 
 األمن الفكري، وكميا متطمبات الزمة لبلستقرار ودعم الوالء واالنتماء لممجتمع) العبيد

،6005: 09.) 
 قيمة المشاركة السياسية  -ج

تعتبر المشاركة السياسية أبسط حقوق المواطنة عندما تتاح لمفرد الفرصة لمقيام بأدواره 
الفعمية أو السموكية تجاه مجتمعو عبر الحياة السياسية، عن طريق التأثير في القرارات 

ا تمنحو الحكومية التي تخص مشكبلتو وىمومو وتطمعاتو عبر الزمن، إضافة إلى كوني
يجاد أفضل الوسائل  الفرصة لممشاركة في وضع وصياغة األىداف العامة لممجتمع وا 

نجاز ىذه األىداف، ويؤكد ) معوض،  ( عمى خاصية ميمة في 02: 0538لتحقيق وا 
المشاركة السياسية، وىي مراقبة القرارات الصادرة من الجيات العميا وذلك " بالتقويم والضبط 

الحاكم" ، فيي إذا عممية تفاعمية بين طرفين بين الحاكم والمحكوم عقب صدورىا من جانب 
كما تتمثل ىذه القيمة بكونيا   رغبة في التأثير اإليجابي في الواقع السياسي لممجتمع.

سموكا تطوعيا غير ممزم لمفرد، فالمشاركة السياسية ىي عممية تطوعية واختيارية يسعى الفرد 
السياسي من خبلل بعض األنشطة كالتصويت في االنتخابات من خبلليا لمتأثير في القرار 

الختيار ممثميو والمشاركة في الميرجانات ذات الطابع السياسي، ومتابعة كل ما يدور حولو 
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: 6002من قضايا وشؤون عامة تؤثر في المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر )الحداد،
لمحيطة بالفرد ابتداء من ثقافة األسرة كما أنيا عممية مكتسبة تتأثر كثيرا بالبيئة ا (.68

وميوليا السياسي، وكذلك زمبلء الدراسة وزمبلء المينة والعمل إضافة إلى المناخ العام 
السائد في المجتمع، وتتباين دوافع المشاركة السياسية لمفرد أو لممؤسسات في الشعور بواجب 

ير المجتمع وتنميتو، والرغبة في المشاركة الوطنية، والتعبير عن األفكار والطموحات، وتطو 
لعب دور محوري في شؤون الحياة العامة وصوال إلى التعبير عن درجة الرضا أو عدمو من 

وتعتبر قيمة المشاركة السياسية أحد األبعاد الميمة في  تعزيز  سياسات النظام السياسي.
ف داخل النظام ثقافة المواطنة التي تسعى المؤسسات التربوية إلى إدماجيا وبشكل مكث

التربوي، فمن خبلل المشاركة السياسية يتمكن الفرد من المشاركة في تحقيق أىداف التنمية 
في مجتمعو، وال يمكن تصور تنمية حقيقة فاعمة في المجتمع بدون مشاركة سياسية من قبل 

لسياسية  األفراد، كونيم ىم المحرك الحقيقي لجوىر التنمية، كما أن من لوازم قيمة المشاركة ا
لمفرد في المجتمع أنيا تعمل عمى ترسيخ قواعد العيش المشترك داخل الوطن بين كافة 
أطيافو، ونبذ التعصب والعنف بينيم، وتعمق قيم الحوار والمساواة بين أفراد المجتمع، وتعمل 

: 6002) عروب،  عمى  االنتقال بيم من ثقافة " الرعية " إلى ثقافة " المواطنة " الحقة
039) 

 المحافظة عمى البيئة -د
المجاالت السياسية  فيأضحى االىتمام بالبيئة وقضاياىا من الموضوعات الرئيسة واليامة 

والتربوية، يعكس ذلك زخم ما يعقد من مؤتمرات كونية، ومعاىدات واتفاقيات دولية تعنى 
من قيم  Environmental Citizenship بالحفاظ عمى البيئة، وأصبحت المواطنة البيئية 

كثير من التقارير الدولية والعربية، مثل: تقرير المجنة  فيالمواطنة المستحدثة التى وردت 
( حيث أورد التقرير 802: 0553والعشرين ) ديمور وآخرون،  الحاديالدولية لمتربية لمقرن 

دد االلتزام بحماية البيئة ضمن مجموعة القيم التى يرى أنيا تشكل مكونات المواطنة، كما ح
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( صيغا جديدة لممواطنة، منيا المواطنة البيئية التي تعزز 6009التقرير االستراتيجي العربي)
 األوربيتقرير لبلتحاد  فيوكذلك وردت قيم المواطنة البيئية االىتمام بقضايا وشؤون البيئة. 

، حيث يرى التقرير أن الحفاظ (European Commission, 2012 :34)  6006لعام 
الشأن العام من خبلل ارتباطو  فيمن القيم التى تعكس اىتمام الفرد بالمشاركة  عمى البيئة

مستقبل بيئتو ومجتمعو، أن أىمية التربية عمى المواطنة  فيبالبيئة، ومن ثم دمج الفرد 
حماية البيئة والمحافظة عمييا، ومواجية  فياستعدادات الفرد لممشاركة  فيالبيئية تكمن 

المشكبلت والقضايا البيئة، واتخاذ القرارات المناسبة لحميا. عمى اعتبار أن المواطنة الفعالة 
اتخاذ القرارات ذات الصمة بالحفاظ عمى البيئة  فيتتضمن قدرة الفرد عمى المشاركة 

 (.605: 6009، يالرفاع)
لمبيئة عمى المصادر الداخمية لممتغيرات وكل ما يثير سموك يركز عمماء النفس في تعريفيم و 

الفرد والجماعة، بينما تتناول الدراسات االجتماعية في دراستيا لمبيئة عمى الظروف الخارجة 
 (.89: 0550عن الفرد والتي تتمثل في العوامل االجتماعية والثقافية والمادية ) غيث، 

ة لموعي اإليجابي، كما أنيا مسألة تربوية بالدرجة فالمحافظة عمى البيئة ىي نتيجة طبيعي
األولى، فالقوانين ال تستطيع وحدىا أن تحقق الغرض المطموب منيا، السيما وأن برامج 
إعداد المعممين قبل الخدمة مازالت ضعيفة في تعزيز الخبرات التعميمية تجاه قضايا 

معممين عن المضامين البيئية في المحافظة عمى البيئة، وأنو ال يوجد رضا من قبميم أي ال
المقررات الدراسية مما يؤكد عمى أىمية إعادة النظر فييا ، كما أن برامج إعداد المعممين 
يتطمب تعزيزىا بقدر كاف من المعمومات الوظيفية في العموم البيئية ، والعمل عمى إعداد 

ة التي تساعد طبلبيم عمى ىؤالء المعممين ليكونوا قادرين عمى تطبيق وتنفيذ الطرق التربوي
تفيم البيئة والتعامل اإليجابي معيا حيث تتأكد العبلقة القوية بين خبرات وتجارب المعمم 

 ( .69: 6006وبين ما يكتسبو طبلبو من قيم بيئية ) بابطين، 
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يمكنو من غرس ىذه القيم  الذيولتحقيق ىذه القيم البيئية البد من اإلعداد الفعال لممعمم 
 فيلدى طبلبو، من خبلل القيام بأدوار أكثر فاعمية، مثل: أن يكون قدوة لطبلبو  وتنميتيا

مجال الحفاظ عمى البيئة، ويساعدىم في توضيح واستكشاف قيميم البيئية، ويقدم ليم 
المعارف والميارات البيئية، ويدرب طبلبو عمى الخطوات العممية في اتخاذ القرارات تجاه 

 ية، ويعزز قيمة التعاون بين طبلبو في حل المشكبلت البيئية.القضايا والمشكبلت البيئ
 المحور الثالث: المتغيرات المعاصرة وخصائصها وتحدياتها التي تواجهها قيم المواطنة 

نستعرض في ىذا الجزء أىم المتغيرات العالمية المعاصرة، وخصائصيا وتحدياتيا عمى قيم 
 :يالمواطنة فيما يم

 خصائصها المتغيرات المعاصرة و  -1
شيدت العقود األخيرة عددا من المتغيرات العالمية التي طالت مختمف جوانب الحياة 
المعاصرة، وأثرت بشكل كبير عمى كافة المؤسسات االقتصادية والسياسية والثقافية 
واالجتماعية، وأىم ىذه المتغيرات ىي: المتغيرات المعرفية، والمعموماتية، واالقتصادية، 

يحفل بيذه المتغيرات، يمكن  التربويلمتغيرات الثقافية، ونظرا ألن األدب والسياسية، وا
أىم ىذه المتغيرات، وبعضا من خصائصيا المرتبطة بموضوع التربية عمى  تمخيص

  :التاليالجدول  فيالمواطنة، 
 خصائصها المتغيرات م

 

 
 
1 

 
 

المتغيرات 
 المعرفية

 
 

 سرعة إنتاج المعرفة 
 تراكم المعرفة 

 معرفةتخميق ال 

 تخصصات وعموم جديدة 

 تداخل العموم أو ما يعرف بالدراسات البينية 
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2 

 
 
 

المتغيرات 
 المعموماتية

 سرعة تبادل المعمومات 
 انفجار المعمومات 

 تنوع مصادر المعمومات وتعدد أشكالها 

 زيادة أهمية المعمومات كمحور حيوي واستراتيجي 

 موماتنمو المجتمعات والمنظمات المعتمدة عمى المع 

 تنامي النشر اإللكتروني 

 فوضى االتصال وتهديد السيادة الوطنية 

 تعدد فئات المستفيدين 

 
3 

 
المتغيرات 
 االقتصادية

 تحرير األسواق ودمجها في سوق واحدة 
 الهيمنة عمى اقتصاديات العالم 

 ظهور الشركات عابرة القارات 

 تدفق االستثمارات األجنبية 

 
 
4 

 
 

المتغيرات 
 السياسية

 ديد نطاق الدول وتحجيم أدوراها السياديةتح 
 توسيأل المشاركة الشعبية 

 بروز مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان وحقوق األقميات 

  تغير كبير في مفهوم المواطنة وبروز مفهوم المواطنة
 العالمية

 
5 

 
المتغيرات 
 الثقافية

 الثقافة الكونية 
 افية قوبان الهويات المحمية عمى حساب الهويات الثق

 العالمية

 طغيان النموقج الثقافي األمريكي في كافة المجتمعات 

 عولمة اإلعالم 
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 العولمة  -2
ارتبطت العولمة ارتباطا وظيفيا بالمتغيرات المعاصرة التي تشيدىا مجتمعاتنا اليوم، وبدأت 
وكأنيا تقود العالم بالفعل إلى فصل جديد في تاريخ البشرية وشؤون الحياة، وسواء كانت 

ولمة امتداد لمرحمة تاريخية سابقة أو تجميات اقتصادية قائمة أو انتصارا لمقيم الغربية الع
واألمريكية منيا خاصة أو ثورة اجتماعية وتقنية فيي اليوم واقعا مشاىدا تأثرت بو كافة 
المجتمعات والحكومات فضبل عن األفراد. والعولمة رغم كونيا مصطمح غامض ىش حتى 

لتي تشكل فييا ، فإنو ال يمكن اختزاليا في تعريف واحد حيث تتباين في بيئتو وحقولو ا
( من يرى بأن العولمة " تداخل 0555اجتيادات الباحثين في توصيفيا فمنيم ) حماد، 

الشأن الوطني بالشأن العالمي سياسيا واقتصاديا وعمميا وثقافيا، وأسموب حياة تتبلشى معو 
 اليوية الثقافية والوطنية". 

عولمة تعمل عمى نقل سمطات الدولة السياسية واالقتصادية إلى مؤسسات عالمية ) مثل أن ال
منظمة التجارة العالمية ، البنك الدولي ، صندوق النقد الدولي ( والتي ىدفت الى فرض 

خضاعنماذج وفمسفات تربوية تعميمية عبر تطويع   ،الدول األضعف لشروطيا وىيمنتيا وا 
بأنيا  -ىو الجانب األكثر تأثيرا لمعولمة عمى الموطنة  - ثقافيالإطارىا  فيويقصد بيا 

ظاىرة تشير إلى بروز الثقافة بوصفيا سمعة عالمية تسوق كأية سمعة تجارية أخرى مما 
يؤدى إلى ظيور وعى ومفاىيم وقناعات ورموز ووسائط ثقافية عالمية الطابع،  تؤثر عمى 

فالعولمة عممية متعددة الجوانب،  . (005: 6008 العجمي) خصوصية الثقافية الوطنية
تطرح العديد من التحديات التى تمس السيادة الوطنية واليوية الثقافية، وتؤثر بطبيعة الحال 

ظل العولمة مجزأ إلى عالمين غير متكافئين،  فيعمى قيم المواطنة، حيث أصبح العالم 
وعالم آخر عاجز نامي مستيمك  عالم قوي يممك المعرفة والمال واإلعبلم والتأثير السياسي،

لمثقافة والمعرفة وكافة أنماط وأشكال الحياة، وأصبح المواطن ال يتأثر كثيرا بالقيم الوطنية 
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والقومية واالجتماعية، يحرص فقط عمى تأمين احتياجاتو الفردية دون اكتراث في شرعية 
 وسائل وطرق كسبو وأخبلقياتو ، متمردا عمى مجتمعو وقيمو.

 لمتغيرات المعاصرة عمى قيم المواطنةتأثير ا -3
تحت وطأة تيار العولمة والمتغيرات المصاحبة لو تعرضت المواطنة شأنيا شأن كثير من 

ويجمل ، القيم المتحان ثقافي وسياسي واقتصادي من نوع عسير، نال من بنيتيا ووظيفتيا 
رة الكفاءات : ىج مثل في عدة مخاطر ( تأثيرات تمك المتغيرات60: 6000)األغبري، 

البشرية المؤىمة الى خارج الوطن، وزيادة حجم الفساد، وضعف النسق القيمي واألخبلقي، 
ونمو الثقافات الفرعية واأليديولوجيات، وعدم استقرار السياسات التربوية والتعميمية، وضعف 
التخطيط التربوي،  وىروب رؤوس األموال. ولعل من أشد تأثيرات ومخاطر المتغيرات 

عادة صيرىا وتشكيميا الم عاصرة عمى قيم المواطنة ىو اىتزاز اليوية والشخصية الوطنية وا 
وفق ىوية وشخصية عالمية سماىا بعضيم بالمواطنة العالمية أو بالمواطنة عديدة األبعاد 
والتي من أىم سماتيا: االعتراف بوجود ثقافات وديانات مختمفة واحترام حقوقيا وحرياتيا، 

شؤون الدولية وفيم اقتصاديات العالم، والمشاركة في دعم مبادرات السبلم واالىتمام بال
تكونت لدينا صيغ جديدة لممواطنة، حددىا  التقرير  وقدالعالمية وتشجيع ثقافة البلعنف. 

: المواطنة البيئية التي تعزز االىتمام بقضايا وشؤون في( 6009االستراتيجي العربي )
ث تكفل ليم حقوقيم في البقاء في مجتمعاتيم، والمواطنة البيئة، ومواطنة األقميات حي

العالمية التي ال يشعر فييا اإلنسان بالغربة، والمواطنة المتحركة التي تضمن حقوق 
 ومسئوليات زوار الثقافات األخرى.

ظل ثورة المعمومات، والتقدم السريع  فيعمى المواطنة  ويتعاظم تأثير ىذه التحديات
جيا المعمومات واالتصال، التى حولت الكثير من المجتمعات التقميدية والمتبلحق لتكنولو 

األكثر قدرة عمى الحفاظ عمى ىويتيا الوطنية وخصوصيتيا الثقافية الى مجتمعات مفتوحة 
 ,Yves)يرى يفيس تعرف بمسميات عديدة منيا مجتمع المعمومات ومجتمع المعرفة، لذا 
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 والتيلتكنولوجيا مكنيا من لعب ىذا الدور، ىذه ا فيأن التطور السريع  (187 :2007
أتاحت المعمومات والمعرفة وأصبحت المدونات عمى شبكة االنترنت مصدرا لممعمومات وما 

إلى تشكيل ثقافة جديدة تعرف بالثقافة العالمية والتحول  والسعييصاحبو من آثار واضحة ، 
 الذياألمر  الثقافة الوطنية.إلى مواطنة جديدة تعرف بالمواطنة العالمية مقابل تقويض 

يجعل الحفاظ عمى الخصوصية الثقافية والتماسك بمبادئ وقيم المواطنة القومية في ظل ىذه 
المتغيرات المعاصرة، أمرًا في غاية األىمية، ويدعو ىذا إلى ضرورة تربية األفراد عمى 

ي المفاىيم الضوابط واألخبلقيات التي تحمييم من األخطار الثقافية، التى تتمثل ف
والسموكيات التي تدعو إلييا بعض المواقع كالرذيمة والخروج عمى العادات والتقاليد، ونبذ 

كميات ومن ىنا يتعين عمى  القيم والدين .. وغيرىا من الممارسات التى تيدد المواطنة.
المستقبل ضد ىذا  معمميالتربية أن تضطمع بالدور المنوط بيا في إعداد وتحصين 

 الثقافي المؤثر عمى قيم المواطنة. االختراق
 

المقترح لتفعيل قيم المواطنة في إعداد المعمم بكميات التربية  األنموقج :المحور الرابأل 
 األساسية

 فيمقترح يمكن من خبللو تفعيل قيم المواطنة  انموذجيشتمل ىذا الجزء من الدراسة عمى 
جراءات عممية إعداد المعمم، ويشتمل التصور المقترح عمى فم سفة وأىداف وأبعاد وا 

 :يميومتطمبات تنفيذ، وذلك فيما 
 المقترح األنموقجفمسفة 

أن التعميم أضحى أحد المجاالت الميمة في ترسيخ القيم، وأن مستوى أداء المعمم يشكل 
عامبًل حاسمًا في تحقيق ىذا اليدف، ويتوقف مستوى األداء بطبيعة الحال عمى نوعية إعداد 

خدمة، ومدى قدرة كميات التربية عمى إكساب طبلبيا المعارف والميارات المعمم قبل ال
والمعتقدات البلزمة لمقيام بأدوارىم التربوية عمى خير وجو، ويمكن أن تقوم كميات التربية 



العاشر.. العــدد أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة .  
 

 

195 

 

بتحمل مسئولياتيا في ترسيخ وتنمية قيم المواطنة لدى معممي المستقبل، من خبلل تفعيل 
عداد، مثل المقررات الدراسية التي يمكن من خبلل العناصر المكونة لمنظومة اإل

موضوعاتيا وأنشطتيا الصفية المختمفة تنمية وعي الطبلب بقضايا المواطنة، كذلك أداء 
األستاذ الجامعي باعتباره القدوة والنموذج واألداة الرئيسية المؤثرة في صياغة توجيات 

ا تتيحو لمطبلب من ممارسات واقعية الطبلب نحو المواطنة السميمة، كذلك دور األنشطة وم
لمميارات والسموكيات الداعمة لممواطنة، ويقود ىذا كمو إدارة جامعية واعية قادرة عمى إثراء 

 البيئة الجامعية بمبادئ وقيم المواطنة.
 المقترح األنموقجمنطمقات 

 يتأسس التصور المقترح عمى عدد من المبادئ ىي:
تي تؤثر عمى قيم المواطنة لدى النشء والشباب، ثمة بعض المتغيرات المعاصرة ال .1

إعداد األفراد لمتعامل مع ىذه المتغيرات ومجابية  فيوتمعب مؤسسات التعميم دورا أساسيا 
 تحدياتيا.

نماء قيم المواطنة لدى األفراد من شأنو دعم وتقوية االنتماء والوالء لممجتمع،  .2 إن غرس وا 
التآلف والمحمة الوطنية، والحفاظ عمى استقرار  وتأصيل اليوية الثقافية، من ثم تحقيق

 وتماسك المجتمع.
التربية عمى المواطنة ليست مسئولية المؤسسات التعميمية فحسب بل مسئولية مشتركة  .3

لجميع مؤسسات التنشئة االجتماعية، ويتوقف نجاح المؤسسات التعميمية في تربية النشء 
ار ما تسيم بو باقي مؤسسات المجتمع في والشباب عمى المواطنة إلى حد كبير عمى مقد

 ىذا الشأن.
ال تقصر التربية عمى المواطنة عمى ما يشتمل عميو محتوى المناىج الدراسية من  .4

 مفاىيم وقيم فحسب، بل ىي عممية يسيم في تحقيقيا جميع مدخبلت العممية التعميمية.
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ة قيم المواطنة، فمن خبلل يعد المعمم من أكثر المدخبلت التعميمية تأثيرًا في غرس وتنمي .5
إعداده وتكوينو الميني الجيد يعطى الفاعمية لكافة المدخبلت في تحقيق أىداف التربية عمى 

 المواطنة. 
نماء قيم المواطنة لدى أفراد المجتمع  أساسيدور  األساسية لكميات التربية .6 في تفعيل وا 

بأداء أدواره المستقبمية في ىذا من خبلل إعداد المعمم إعدادا فعااًل يفي بمتطمبات القيام 
 المجال.

ما أشارت إليو نتائج الدراسات السابقة بأن ثمة خمل في أداء المدارس في مجال التربية  .7
، يرجع في جانب كبير منو إلى الضعف في أداء المعمم المتمثل في نقص  عمى المواطنة

يات التربية في القيام بدورىا وعى المعمم بأبعاد ومبادئ وقيم المواطنة، مما يشكك في قدرة كم
 في ىذا المجال.

 المقترح  األنموقجهدف 
تطوير عممية اإلعداد، من خبلل تفعيل ىو المقترح الى تحقيق ىدف رئيس  األنموذجيسعى 

منظومة  فياألساليب والممارسات واألنشطة واإلمكانات الفنية والمادية التى يتعين توافرىا 
، بغية الحصول عمى مخرجات من المعممين يمتمكون األساسية  ةإعداد المعمم بكميات التربي

مجال التربية عمى  فيمن المعارف والميارات والقيم ما يمكنيم من القيام بأدوارىم المتوقعة 
 المواطنة.

جراءات   المقترح األنموقجأبعاد وا 
 البعد األول: تطوير محتوى مقررات اإلعداد

إعداد الطبلب المعممين ألداء  فيتسيم  التيمدخبلت تعد المقررات الدراسية من أبرز ال
مجال التربية عمى  فيأدوارىم التربوية المتوقعة، ويمكن تفعيل دور مقررات اإلعداد 

 المواطنة، من خبلل اإلجراءات اآلتية:
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 فيالتجديد والتطوير المستمر لمحتوى مقررات إعداد المعمم وفق التوجيات العالمية  -0
امة والتربية عمى المواطنة بصفة خاصة، لمواجية المتغيرات المعاصرة، وما إعداد المعمم ع

 ينجم عنيا من تحديات، وبما يتفق والخصوصية الثقافية لممجتمع.
تضمين مقررات اإلعداد موضوعات تنمى قيم المواطنة لدى الطالب المعمم، مثل:  -6

، والواجبات السياسي والوعيشئة مبادئ الحوار وآدابو، والمبادئ والمفاىيم المرتبطة بالتن
والحقوق السياسية، ومنظمات المجتمع المدني ودورىا في المشاركة الوطنية، والحرية 
الشخصية واستقبلل الذات، والرموز الوطنية ودورىا في استقرار المجتمع، ومبادئ ومفاىيم 

معاصرة، والتسامح البيئة، والحقوق والواجبات نحو البيئة، والقضايا والمشكبلت البيئية ال
وقبول اآلخر، والمشاركة والتعاون والعمل التطوعي وغيرىا من المفاىيم والقيم المرتبطة 

 بالمواطنة.
تضمين مقررات اإلعداد ميارات وأنشطة صفية تطبيقية ترسخ قيم المواطنة، لتحقيق  -8

قيميا من خبلل  الربط بين الموضوعات النظرية وتطبيقاتيا العممية، فالمواطنة تتحقق وترسخ
يشمميا محتوى مقررات اإلعداد  التيالممارسة، لذلك من الضروري  تحويل المعارف النظرية 

إلى ممارسات وسموكيات تربوية تدعم المواطنة، مثل أنشطة وتطبيقات تنمى الحوار مع 
صدار األحكام، وميارات التحميل النقدي  األخر، والتعبير عن الرأي، والقدرة عمى النقد وا 
لمسياسة التعميمية، وتطبيقات وممارسات عممية لتنمية الوعي السياسي، وميارات حياتية 

 تسيم في الحفاظ عمى البيئة، وتطبيقات عممية عمى مواجية مشكبلت البيئة.
مقرر دراسي مستقل يعنى  فيتضمين موضوعات المواطنة والميارات المتصمة بيا  -0

ا معاصرة أو التربية المدنية، يدرسو جميع طبلب بالمواطنة، تحت مسمى المواطنة وقضاي
 فيبعض ىذا الموضوعات  إدماجالكمية من كافة التخصصات كمتطمب إجباري، كما يمكن 

المقررات النظرية عمى مستوى جميع األقسام التربوية، بحيث تسعى مقررات  باقيمحتوى 
 الوطنية لدى الطبلب.إعداد المعمم إلى تحقيق ونشر ثقافة المواطنة، وتنمية اليوية 
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 : تفعيل أداء أعضاء هيئة التدريسالثانيالبعد 
منظومة إعداد المعمم، لقدرتو عمى إكساب باقي  فييمثل عضو ىيئة التدريس مفتاح التجديد 

ويؤثر عضو  تحقيق األىداف المنشودة، فيمدخبلت منظومة اإلعداد الفاعمية المطموبة 
ويمكن تفعيل تكوين قيمو واتجاىاتو،  فيب، ويسيم تشكيل شخصية الطال فيىيئة التدريس 

 ، من خبلل اإلجراءات اآلتية:مجال التربية عمى المواطنة في أداء أعضاء ىيئة التدريس
مجال التربية  فيالعناية بإعداد عضو ىيئة التدريس وتدريبو ليكون مؤىبل تأىيبل مناسبا  -0

إعداد المعمم القادر عمى أداء  فية عمى المواطنة، ليصبح عمى مستوى الكفاءة المطموب
 مجال غرس وتنمية قيم المواطنة. يأدواره التربوية ف

مجال التربية، ذلك أن المعمم يعد المثل  فيتعد القدوة من أىم الطرق التربوية المؤثرة  -6
أن يكون عضو ىيئة  ينبغيأخبلقو وسموكو، لذا  فينظر المتعمم، فيتأثر بو  فياألعمى 

وة لطبلبو في االلتزام بواجباتو األكاديمية، وفى تفعيل اإلرشاد األكاديمي مما يتيح التدريس قد
 المستقبل. لمعمميمواقف تربوية ايجابية تدعم اليوية الوطنية واالنتماء 

يعد التدريس أحد العمميات األساسية لمنظومة إعداد المعمم، باعتباره وسيمة رئيسة  -8
برز أىمية انتقاء عضو ىيئة التدريس ألساليب تدريس قائمة لتحقيق أىداف المنظومة، لذا ت

تحقق ربط محتوى مقررات اإلعداد بواقع الممارسة المينية، مما  والتيعمى التعمم النشط، 
 . تنمية قيم المواطنة فييسيم 

كميات التربية، سواء من  فيانتقاء أفضل العناصر لشغل وظائف ىيئة التدريس لمعمل  -0
المتعاقدين، وفق معايير عممية محددة واختبارات مقننة، تحدد مدى تكامل  المواطنين أو

كسابيم القيم  شخصية عضو ىيئة التدريس، وقدرتو عمى التواصل مع الطبلب، وا 
 . مجال المواطنة فيواالتجاىات المرغوبة 



العاشر.. العــدد أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة .  
 

 

199 

 

 البعد الثالث: تفعيل األنشطة الطالبية
شخصية المتكاممة لمطالب القادرة عمى تحمل تشكيل ال فيتؤدى األنشطة الطبلبية دورا ميما 

المسؤولية، والقيادة، والتعاون والعمل بروح الفريق، ومن ثم القدرة عمى التفكير السميم، لذا 
إكساب الطبلب السمات واألنماط السموكية  فيتكتسب األنشطة الطبلبية أىمية خاصة 

مجال التربية عمى المواطنة ،  في األنشطة الطبلبيةويمكن تفعيل والقيم المتصمة بالمواطنة،
 من خبلل اإلجراءات اآلتية:

تنمية قيم المواطنة لدى أن يكون من بين األىداف األساسية لؤلنشطة الطبلبية  -0
بداء اآلراء القائمة دعم والء الطبلب لمكمية، و الطبلب ، واإلسيام في تنمية ثقافة الحوار وا 

 ، وتعزز قيم المشاركة السياسية لدى الطبلب.اسيالسي الوعيعمى الحمول العقبلنية، ونشر 
وتتحقق ىذه األىداف األساسية لؤلنشطة الطبلبية من خبلل تنظيم ندوات ولقاءات  -6

تعزز االنتماء الوطني لدى الطبلب، والسماح  لمطبلب بالتواصل مع مؤسسات المجتمع، 
 فية والدين، لمناقشتيم ودعوة بعض الشخصيات الوطنية البارزة خاصة رجال الفكر والسياس

براز القيم االيجابية التى تسيم   التربية عمى المواطنة.  فيقضايا ومشكبلت المجتمع، وا 
ربط الطبلب ببيئتيم، من خبلل إكسابيم المبادئ  فيتفعيل دور األنشطة الطبلبية  -8

بقضايا تبصير الطبلب والمفاىيم والميارات واالتجاىات المرتبطة بالحفاظ عمى البيئة، و 
البيئية المختمفة، وأن تتضمن  نشاطاتلمشاركة في ال، وتشجيعيم عمى االبيئة المحمية

 .األنشطة الطبلبية مسابقات لمطبلب في مجال حماية البيئة
تطوير األنشطة الطبلبية بالعمل عمى تعديل لوائحيا وكل ما من شأنو المساىمة في  -0

لدى الطبلب، وتوعية القائمين عمى ىذه فتح فضاءات جديدة في تربية قيم المواطنة 
مجال التربية عمى  فيتشكيل شخصية الطبلب، وما يمكن أن تقوم بو  فياألنشطة بأىميتيا 

الكاف ليا، واالىتمام بتشكيل األسر  الماليالمواطنة، وذلك من خبلل توفير الدعم 
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عداد المطويات والجماعات الطبلبية الثقافية واالجتماعية، وتنظيم المقاءات والندوا ت، وا 
 والمطبوعات التى من شأنيا تنمية قيم المواطنة لدى الطبلب المعممين.

 البعد الربأل: تفعيل أداء اإلدارة الجامعية
يعد تنمية قيم المواطنة من مسئولية كافة العاممين والقيادات عمى مستوى الجامعة والكمية، 

الطبلب، عمى اعتبار أن اإلدارة  يدعم قيم المواطنة لدى جامعيمن خبلل توفير مناخ 
المسئولة عن قيادة وتوجيو العمل الجامعي نحو تحقيق أداء أفضل، ويمكن  ىيالجامعية 

 مجال التربية عمى المواطنة، من خبلل اإلجراءات اآلتية: فيتفعيل أداء اإلدارة الجامعية 
أن تتطابق األقوال اتجاىات وسموكيات تنمى قيم المواطنة، ب الجامعيأن يسود المناخ  -0

 مع األفعال، وأن تقوم العبلقات عمى الشفافية والعدالة وااليجابية.
االختيار الجيد لكافة العاممين من إداريين وقيادات جامعية كعمادات الكميات ،  -6

خضاعيم لئلعداد والتنمية المينية المستمرة، التى من شأنيا توفير مناخ  وتنظيمات  جامعيوا 
 يم المواطنة لدى الطبلب المعممين. إدارية تدعم ق

اإلدارة الجامعية، والتأكيد عمى اإلدارة الذاتية، مما يتيح حرية  فيالتوجو نحو البلمركزية  -8
صدار القرار  الوقت المناسب، وتطوير نظم المعمومات اإلدارية،  فيالتصرف وأخذ المبادرة وا 

ىيئة التدريس والعاممين، إضافة إلى  بإنشاء قواعد بيانات متكاممة لكل من الطبلب وأعضاء
قواعد بيانات لؤلنشطة الطبلبية، وذلك لدعم اتخاذ القرار وتسييل الحصول عمى المعمومات، 

 ومن ثم توفير المناخ المناسب لتفعيل التربية عمى المواطنة. 
ت تفعيل قيم االنتماء لدى الطبلب، من خبلل: حرص اإلدارا فيإسيام اإلدارة الجامعية  -0

المختصة في الكمية عمى إيجاد حمول لمشكبلت الطبلب، وترسيخ مبدأ العدل والمساواة بين 
الطبلب، والعمل عمى إشاعة العبلقات اإلنسانية في الكمية، مما يؤدى إلى إيجاد المناخ 

 المناسب لدعم انتماء الطبلب لمكمية والمجتمع.
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   االستنتاجات
سك بقيمو وىويتو الثقافية اليدف األسمى التي أضحى إعداد المواطن الصالح المتم -0

أن التربية تسعى الى إعداد كما تسعى إليو التربية بكافة مؤسساتيا وأنظمتيا إلى تحقيقو، 
 متعمم يمتمك السموكيات والممارسات والميارة التى تجعمو مواطنًا متفتح الذىن يعتز بوطنو،

صر العممية التعميمية، خاصة في مجال أن المعمم ىو الذي يعطى الفاعمية لكافة عنا -6
نماء قيم المواطنة لدى الطبلب، باعتباره قدوة ونموذجًا يحتذى بو  تشكيل وا 

ثمة خمل في أداء المدارس في مجال التربية عمى المواطنة، يرجع في جانب كبير منو  -8
 مواطنةإلى الضعف في أداء المعمم المتمثل في نقص وعى المعمم بأبعاد ومبادئ وقيم ال

شخصية المتعمم  فيلمواطنة تمثل مجموعة من القيم والمبادئ واالتجاىات التى تؤثر ا -0
يعيش  الذيالمجتمع  فيفتجعمو إيجابيًا يدرك ما لو من حقوق، ويؤدى ما عميو من واجبات 

  فيو
ْرَى أربع قيم رئيسة لممواطنة، يرتبط بيا كثير من القيم الفرعية المتداخمة معيا، يُ ىناك  -9

تنميتيا  األساسية يتعين عمى كميات التربية والتيأبعادىا المختمفة،  فيأنيا محققة لممواطنة 
   لدى الطبلب المعممين، وىى قيم االنتماء، والحوار، والمشاركة السياسية، والحفاظ عمى البيئة

ىي طنة أىم المتغيرات العالمية المعاصرة، وخصائصيا وتحدياتيا عمى قيم المواأن من  -2
المتغيرات المعرفية والمعموماتية واالقتصادية والسياسية والثقافية والمتغيرات التي تحدثيا 

ظل ثورة المعمومات، والتقدم  فيعمى المواطنة  يتعاظم تأثير ىذه التحدياتاذ العولمة 
 السريع والمتبلحق لتكنولوجيا المعمومات واالتصال
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 توصيات ال
 -ي يوصي الباحث بما يمي :في ضوء نتائج البحث الحال

مراجعة رؤية ورسالة الكمية وأىدافيا اإلستراتيجية لتشمل تربية الطبلب المعممين عمى  -1
قيم المواطنة ، وأن تكون ىذه األىداف متجددة، أي يتم تطويرىا بصفة مستمرة بحيث تواكب 

 التطورات والمتغيرات المعاصرة.
مجال  فيمية البلزمة فإن تفعيل عممية إعداد المعمم توفير اإلمكانات والتسييبلت التعمي -6

 التربية عمى المواطنة يتطمب بالدرجة األولى توفير اإلمكانات التعميمية المحققة ليذا اليدف.
إنشاء وحدة ، تتبنى مشروعات عممية حول التربية من أجل المواطنة، تعنى بنشر ثقافة  -8

ومسئولياتيا بين العاممين وأعضاء ىيئة التدريس بحقوق المواطنة  الوعيالمواطنة، وتنمية 
 . األساسيةكميات التربية  فيوالطبلب 

إعداد دليل ارشادى لمطبلب يتضمن معمومات واضحة عن اليوية الوطنية والخصوصية  -0
 الثقافية، وحقوق المواطنة وما تتطمبو من مسئوليات والتزام. 

المواطنة منذ الصف األول االبتدائي تحقيقا التأكيد عمى أىمية البدء في تدريس قيم   -9
 . اإلنسانفي بناء المواطن والمجتمع الديمقراطي الذي يحترم حقوق  األساسيةألىدافيا 

االحتفاء بالمناسبات الوطنية وفي مقدمتيا اليوم الوطني بشكل يشعر الشباب بقيمتيا  -2
 .ودالالتيا

جاىات الوطنية، واألخوة والتفاىم يعمل التدريسي عمى غرس حب النظام واالت أن -9
والتعاون بين طبلبو،واحترام النظم والتعميمات، وواجبات الوحدة الوطنية،بتنمية الحس 

 . والشعور بالواجب تجاه المجتمع
زيادة حجم المادة الخاصة بالمواطنة ضمن المقررات الدراسية والتعامل مع مفاىيم حقوق -3

التوازن وعدم حصر االىتمام بحقوق دون  اسأسبشكل صريح وواضح وعمى  األنسان
 األخرى وبصورة شمولية ضمن مصفوفة متكاممة.
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 المصادر العربية واألجنبية
، المغرب: اإلسالميمفهوم المواطنة في الفكر العربي  (6000أبو المجد، عبد الجميل ) -1

 أفريقيا الشرق لمنشر.
،  مجمة التربيةتربوية في العالم العربي، ( العولمة والتحديات ال6000أألغبري ، بدر )  -2

 وزارة التربية والتعميم ، البحرين ، العدد األول ، السنة األولى ، أكتوبر 
، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، بيروت : المعجم الوسيطت(0أنيس،إبراىيم وآخرون )د -3

 دار إحياء التراث العربي .
اطر البيئية لدى طالبات كمية مستوى الوعي ببعض المخ( 6006بابطين، ىدى ) -4

، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية لألقسام العممية بمدينتي مكة المكرمة وجدة
 التربية بمكة المكرمة .

، عمم اجتماع التربية المعاصر بين النظرية والتطبيق( 6005، نعيم حبيب )جنيني -5
 عمان: دار وائل لمنشر.

، 60، المجمد مجمة جامعة دمشقار مع األخر،(: ثقافة الحو 6003جمعة، حسين ) -6
 00العددان الثالث والرابع، ص 

دراسة نفسية مقارنة بين عينات من الفمسطينيين (  6002الحداد، شعبان كمال )  -7
 ، رسالة دكتوراه غير منشورة، غزة.المشاركين وغير المشاركين سياسًيا

ة الوجدانية واالجتماعية (التربي6009، والخطيب، جمال محمد )صبحي، منى الحديدي -8
 لدول الخميج. العربي،الرياض: مكتب التربية دليل المعمملطمبة التعميم العام، 

، األردن: عالم إعداد المعمم العربي نماقج واستراتيجيات(6003الخطيب، احمد ) -9
 الكتب الحديث وجدار لمكتاب الجامعي لمنشر.

سمسمة عالم اسة نفسية، ( ارتقاء القيم در 0556خميفة، عبد المطيف محمد ) -11
 ، الكويت: المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب.020،العددالمعرفة
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، الرياض: دار تربية الشباب، األهداف والوسائل( 6006الدويش، محمد بن عبداهلل )  -11
 الوطن لمنشر.

تقرير المجنة الدولية ( التعمم ذلك الكنز الكامن،  0553ديمور، جاك وآخرون )  -12
، ترجمة جابر عبد الحميد جابر، القاىرة: دار النيضة والعشرين الحاديلمقرن  لمتربية
 العربية.

قاموس المصطمحات السياسية واالقتصادية ( 0550ذبيان، سامي وآخرون ) -13
 ، لندن: رياض الريس لمكتب والنشر.واالجتماعية

سمسمة (: الموسوعة العممية لمتربية، 6000الرشيدي،بشير صبلح وآخرون ) -14
 ، الكويت.وسوعات العممية، مؤسسة الكويت لمتقدم العمميالم
المؤتمر ( التربية العممية وتحقيق المواطنة البيئية، 6009، عبدالممك طو )الرفاعي -15

كمية التربية جامعة طنطا، مايو، المجمد  (،األنسانعشر ) التربية وحقوق  الحادي العممي
 األول.
، القاىرة: مؤسسة ، سمسة معالم تربويةبوية(القيم في العممية التر 0530زاىر، ضياء ) -16

 الخميج العربي.
، دار الفكر لنشر  مبادئ القياس والتقويم في التربية( : 0535سمارة ، عزيز) -17

 األردنوالتوزيع ، عمان ، 
 ، القاىرة: دار الفكر العربي.عمم اجتماع التربية(0558السيد، سميرة احمد ) -18
سماعيل،ط -19 توعية  في( دور الجامعة 6000) حسينيمعت السيد، عبد الفتاح جودة، وا 

مجمة الدراسات الطبلب بمبادئ المواطنة كمدخل تحتمو التحديات العالمية المعاصرة، 
 ، الجزء الثاني، يناير.22، كمية التربية جامعة الزقازيق، العدد التربوية والنفسية

، 60مد ، مجالموسوعة العربية العالمية(0552الشويخان، أحمد ميدي وآخرون ) -21
 الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة لمنشر والتوزيع.
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تعزيز ثقافة الحوار ومهاراته لدى طالب المرحمة (6005العبيد، ابراىيم عبداهلل )  -21
، رسالة دكتوراه منشورة، كمية التربية جامعة الممك والمبررات واألسباب الدواعيالثانوية 

 ، الرياض.طنيالو سعود، الناشر مركز الممك عبدالعزيز لمحوار 
واإلعداد لممينة األكاديمية  األكاديمي( التطور 6008، محمد حسنين )العجمي -22

، مجمة كمية التربية بالمنصورةبالجامعات المصرية بين تحديات العولمة ومتطمبات التدويل، 
 .0، الجزء 96العدد 
حدة ، بيروت: مركز دراسات الو ثقافة المواطنة في بالد الرعية( 6002عروب، ىند ) -23

 العربية.
القيم السموكية لدى طمبة المرحمتين المتوسطة ( : 6002عقل، محمود عطا ) -24

والثانوية في الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخميج دراسة نظرية وميدانية، 
 الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخميج.

فة الجامعية، القاىرة ، دار المعر  قاموس عمم االجتماع( 0550غيث، محمد عاطف )  -25
. 

( رؤية عالمية لمعايير 6000الشين، محمد عبدالحميد؛ والجمال، رانيا عبدالمعز ) -26
الثامن عشر لمجمعية المصرية  العمميالمؤتمر ، األوربيالتعميم، النموذج  فيالمواطنة 

 سويف. بني، كمية التربية جامعة (العربيالوطن  فيلمتربية المقارنة )تطوير التعميم 
ضوء  في الجامعي( نظرة مستقبمية لخريج التعميم قبل 6006محمود، حسين بشير ) -27

، يناير، تصدر عن الييئة األول،العدد مجمة بحوث ودراسات جودة التعميممعايير الجودة، 
 القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد بالقاىرة.

عمى إخراجو  ، اشرفمعجم العموم االجتماعية( 0599مدكور، إبراىيم وآخرون ) -28
مجمع المغة العربية باالشتراك مع مركز تبادل القيم الثقافية ومنظمة اليونسكو، القاىرة: 

 الييئة المصرية العامة لمكتاب.
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، التقرير االستراتيجي العربي(6009مركز األىرام لمدراسات السياسية و اإلستراتيجية ) -29
 القاىرة: مؤسسة األىرام.

مجمة المستقبل شاركة السياسية في الوطن العربي،( أزمة الم0538معوض، جبلل ) -31
 ، سبتمبر.99، السنة السادسة، العدد العربي
بمبادئ المواطنة، دراسة  األساسي( وعى طبلب التعميم 6009نافع، عبدالمنعم ) -31
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