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 تصور مقرتح لدور املناهج الدراسية للمواد االجتماعية
 حتقيق تربية املواطنة يف

 

 مودي إبراهيم التميميليث حأ.د.                                                         

             إبراهيم األحمدي تماضر عبد الجبارأ.م.د.                                                   

 ممخص البحث 
نمطًا من أنماط التنشئة االجتماعية التي تقوم بيا مؤسسات تربوية رسمية  تعد تربية المواطنة   

مقومات  رسمية. والتنشئة االجتماعية من العمميات األساس في حياة اإلنسان، ذلك ألن أو غير
تقوم بتحويل الفرد من  ي" أنياشخصية الفرد إنما تتبمور من خالليا. وتكمن أىمية تمك العممية ف

االجتماعي الذي يحتوييا  مخموق ضعيف عاجز إلى شخصية قادرة عمى التفاعل في المحيط
عمى االنتقال من االتكالية المطمقة واالعتماد عمى  منضبطا بضوابطيا". كما تساعد الفرد

واإليجابية واالعتماد  في المراحل األولى من عمره إلى االستقاللية اآلخرين والتمركز حول الذات
 . عمى النفس

من المواد أساسية التي استقرت في المناىج الدراسة منذ امد بعيد في  تعد الدراسات اجتماعية  
جمع المراحل الدراسية ، ولقد زاد االىتمام بمناىج الدراسات االجتماعية في التخطيط والتصميم 

بأىميتيا في شخصية المواطن المتكاممة  والبناء والتطوير نتيجة ألدراك السمطات التربوية
 .فتعد مجال خصب لمدراسة تربية المواطنة   المنتجة والمبتكرة ، 

  لذا ودف البحث الحالي 
توضيح  مفيوم  المواطنة وتطورىا ،  مكوناتيا ، اتجاىاتيا المعاصرة والتربية من اجل  -ٔ

 تحقيقيا 
 اقيةالعر  اقتراح  تصور لتربية المواطنة مالئم لمبيئة -ٕ

يعتقدا بانىما لىا عالقة بتحقيق أوداف البحث , وضع الباحثان محورين  أىدافولتحقيق 
 بحثه الحالي وكما يأتي :. 
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المواطنة لمحة تاريخية عنيا ،مفيوميا  مكوناتيا ، اتجاىاتيا المعاصرة ، والتربية من  -ٔ
 اجل تحقيقيا

 ية . تصور مقترح لتحقيق تربية المواطنة مالئم لمبيئية العراق -ٕ

ومننن خننالل  عننرض المشننكمة  وأىميتيننا ومحننوري البحننث ، قنندم الباحثننان التوصننيات     
تضنننننمين مؤشنننننرات تربينننننة المواطننننننة فننننني محتنننننو  منننننناىج الدراسنننننات وكنننننان منننننن اىمينننننا  

باإلسنتراتيجية  تنوفر أىنداف محنددة لتربينة المواطننة تنربط المنناىج الدراسنيةو االجتماعينة. 
. المواطنننة تربيننة  ىننداف إلننى محتننو  تسنناىم فنني تنميننةالتربويننة، بحيننث تننتم ترجمننة األ

 ووضع الباحثان المصادر والمراجع ذات العالقة بمحتو  البحث الحالي .
 

Abstract 

   Citizenship education is a pattern of social upbringing by formal or 

informal educational institutions. Socialization is one of the basic 

processes in human life, because the elements of the personality of the 

individual are crystallized through them. The importance of this process 

is that "it transforms the individual from a weak, helpless creature into a 

person capable of interacting in the social environment that he contains 

under his control." It also helps the individual to move from absolute 

dependence and dependence on others and self-centered in the early 

stages of his life to independence, positive and self-reliance. 

  Social studies are basic subjects that have been settled in the curriculum 

for a long time in the collection of the academic stages. The interest in 

the curricula of social studies in planning, design, construction and 

development has increased due to the awareness of the educational 

authorities of their importance in the personality of the integrated and 

productive citizen. 

So the current search goal 
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1- Explain the concept of citizenship and its development, its 

components, its contemporary trends and education in order to achieve 

them 

2 - Proposing a vision for raising citizenship suitable for the Iraqi 

environment 

To achieve the objectives of the research, the researchers put two axes 

believed to be related to achieving the objectives of his current research 

as follows.: 

1 - Citizenship history, its concept of its components, contemporary 

trends, and education to achieve them 

2 - Imagine a proposal to achieve citizenship education suitable for the 

Iraqi environment. 

    Through the presentation of the problem and its importance and the 

focus of the research, the two researchers presented the 

recommendations, the most important of which included indicators of 

citizenship education in the content of the curricula of social studies. 

And provides specific goals for citizenship education linking the 

curriculum with the educational strategy, so that the goals are translated 

into content that contributes to the development of citizenship education. 

The researchers put the sources and references related to the content of 

the current research. 

 :  مشكمة الدراسة
االنساني غير  نظر بعض الباحثين ىو عممية أساسية دائمة تصاحب الوجود ان التغيير في    

 بتعديل والتغيير الييكمي، االول يمكن معالجتو ومواجيتو انو البد من التفريق بين التغيير ألظرفي

النظام الذي قد يحتاج الى عممية  يتعمق ببنيةالسياسات القائمة ، والثاني يعتبر اخطر كونو 
بعد  القيم الذي يقوم عميو النظام، وما حصل في العراق من تغيير شاممة تؤدي الى تغيير نسق

جديدة لمنظام الجديد، قيم تنسجم مع  يعود الى النوع الثاني الذي يحتاج تأسيس قيم ٖٕٓٓعام 
العراقي التغيير الكبير الذي جر  عمى البنية   نولكن ىل يدرك اإلنسا ,ما يرسم لمنظام الجديد
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االجتماعية والسياسية ويدرك معنى المواطنة  فتغيرت العديد من المفاىيم الدالة الى الوطنية او 
, واالنطالق نحو القرية الكونية الموعودة ألمعموماتي ،ىي  العولمة  التي ناىيك عن  .  المواطنة

افكارىا االجتماعية والسياسية  ورواج صناعتيا وتداول االخر  وجدت بيئة خصبة لتناول 
يعصف  اخر في العراق ، وىذا يعني أن قيم المواطنة تشيد تحدياً  ٖٕٓٓتجارتيا بعد  تغيير 

بالمعايير السياسية واالجتماعية ، وبخاصة ان العراق اليمتمك الخبرة الكافية في التعامل مع  
 جية   العولمة بشكل تدريجي ، ولذلك يجب ان تستعينالعولمة  فاغمب الدول تعاممت  او وا

النظم االجتماعية، حيث يقوم عمى  الدولة، كغيرىا من الدول، بالنظام التربوي باعتباره من أىم
  لمواجية المستقبل لمواجية ىذه التغييرات . إعداد الفرد وتييئتو

وول التالي  السؤال الرئيسيوبناء عمى ما تقدم تكمن مشكمة الدراسة في محاولة اإلجابة عن 
يستطيع القائمون عمى مناوج التربية والتعميم وخاصة المواد االجتماعية عمى تغييرا لنظرة الى 

 :  ولإلجابة عن السؤال الرئيسي ال بد من  اإلجابة عن األسئمة الفرعية اآلتية المواطنة ، 
 اتجاىاتيا  المعاصرة ، ما ىو مفيوم المواطنة وتطورىا والتربية من اجل تحقيقيا ، و  -ٔ

 العراقية . ما ىو  التصور المقترح لتربية المواطنة والمالئم لمبيئة -ٕ
 

 :أومية موضوع الدراسة 
التي يمكن أن  تنبع أىمية أي دراسة اجتماعية من تمك القضايا التي تتناوليا واإلسيامات   

القضايا ذات  ة منتقدميا في حل قضايا ومشكالت المجتمع ، وال شك أن موضوع المواطن
ومستو  المشاركة من قبل  األبعاد االجتماعية والسياسية واألمنية التي تعبر عن معايير االنتماء

 .  األفراد في الحماية والذود عن الوطن والمجتمع
المفيوم الحديث لممواطننة يعتمند عمنى االتفناق الجمناعي القنائم عمنى أسناس التفناىم منن أجنل      

ق الفردية والجماعية ، كما أن المواطنة في األساس شعور وجداني باالرتباط تحقيق ضمان الحقو 
بننناألرض وبنننأفراد المجتمنننع اآلخنننرين السننناكنين عمنننى األرض وىننني ال تتنننناقض منننع مبنننادي جمينننع 
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األديننان السننماوية والوضننعية وال سننيما النندين اإلسننالمي الحنيننف ، ألن المواطنننة عبننارة عننن رابطننة 
مننان ومكننان معننين أي جغرافيننة محننددة، والعالقننة الدينيننة تعننزز المواطنننة بننين أفننراد يعيشننون فنني ز 

  ( =:,ص >==8عيسوي , )
ىنننناك الكثينننر منننن العوامنننل التننني تنننؤثر بشنننكل مباشنننر فننني تقبنننل المواطننننة والتفاعنننل معينننا  ،     

كالنظننام السياسنني ودوره فنني التعامننل مننع جميننع األفننراد عمننى قنندم المسنناواة، وسننعي الحكومننة مننن 
شنننباع حاجنننات المنننواطنين برتاحنننة الفنننرص المتكافئنننة لينننم لمتمتنننع بخينننرات الدولنننة، كمنننا ان اجنننل إ

الجاننننب النننديني لنننو أىمينننة كبنننر  ،فالننندين سنننواء كنننان وضنننعي او سنننماواي فينننوي يفنننرض ننننوع منننن 
الرقابننة الذاتيننة لمسننموك االنسنناني ،  وأيضننا توجنند قننو  رئيسننية مننؤثرة فنني المواطنننة مثننل االنتمنناء 

اسننني أو األينننديولوجي لمجمعينننات أو األحنننزاب السياسنننية تعننند القنننو  الرئيسنننية التننني الحزبننني أو السي
تؤثر في مد  المواطنة   ألنيا تعيد صياغتو حسب مبادئيا مما يضنعف أو يقنوي انتماءه.فيجنب 
ان تضع في حسابتيا المصمحة المجتمعة ىي اساس المواطنة الصحيحة . ومن حق كل منواطن 

مكاناتنو وظروفنو ولكنن ان يعمل في العمل السياس ي أو االقتصادي أو االجتمناعي وفقنا لرغباتنو واا
عميو ان يدرك ان ىناك قنوات شرعية لكل دولة لممارسنة أي عمنل، وان المواطننة ىني اىنم ركينزة 

  ( >:9، ص :600القباج , )في العمل السياسي وان الوالء لموطن يسمو عمى كافة الوالءات. 
من أنماط التنشئة االجتماعية التي تقوم بيا مؤسسات تربوية رسمية  نمطاً  تعد تربية المواطنة  

مقومات  رسمية. والتنشئة االجتماعية من العمميات األساس في حياة اإلنسان، ذلك ألن أو غير
تقوم بتحويل الفرد من  شخصية الفرد إنما تتبمور من خالليا. وتكمن أىمية تمك العممية في" أنيا

االجتماعي الذي يحتوييا  شخصية قادرة عمى التفاعل في المحيط مخموق ضعيف عاجز إلى
عمى االنتقال من االتكالية المطمقة واالعتماد عمى  منضبطا بضوابطيا. كما تساعد الفرد

في المراحل األولى من عمره إلى االستقاللية واإليجابية واالعتماد  اآلخرين والتمركز حول الذات
  (;=7، ص8886. )الكندري، االرتقائية من عمرهوذلك عبر المراحل  عمى النفس
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المواطنة أساسًا من أسس بناء المجتمع، تنطمنق منن احتنرام  القنيم االجتماعينة  أصبحت تربية    
الننرأي والتعبيننر. وتينندف فنني نفننس الوقننت إلننى تمكننين المننواطنين مننن فيننم  وحريننة التفكيننر وحريننة

حنس  وتنمني اآلخنرين  م ثقنافتيم واحتنرام ثقافناتوبالدىنم والعنالم النذي يعيشنون فينو، وفين أنفسنيم
واالسننتقرار، وفقنندان ىننذا الحننس يننؤثر  يضننفي عمننى نفننس الفننرد االطمئنننان والننذي االنتمنناء لمننوطن

الوطن. وبالتالي فرن التربية والتنشئة عمنى االنتمناء  عمى الواقع السياسي واالجتماعي والثقافي في
     (686:ص =>=8)فرح، .    يعد من أىم عوامل التنمية في المجتمعات

 وتشير الدراسات ان وناك أسباب تدعو إلى الى أدرجىا ضمن المناوج الدراسية منىا :.       

 ضرورة وطنية لتنمية اإلحساس باالنتماء وبالىوية  . -

ضرورة اجتماعية لتنمية المعارف والقدرات والقيم واالتجاوات، والمشاركة في خدمة  -.
 الحقوق والواجبات . المجتمع، ومعرفة

ضرورة دولية إلعداد المواطن وفًقا لمظروف والمتغيرات الدولية.مفيوم المواطنة .  -
  ( 70، ص 6008المعمري . )

بالبنينننة  وإلعنننداد الطنننالب أن الدراسنننات االجتماعينننة تعننند أفضنننل أداة لمتنشنننئة االجتماعينننة     
ما يتعممو الطالب عنن  ربطمن خالل   ،والمجتمع  االجتماعية الموجودة أو القائمة في المدرسة

الطنالب  يعيشون فيو، حيث تعد عممية ربط المننيج بواقنع المواطنة في مدارسيم بمجتمعيم الذي
وتحقيننق أىنندافيا، وحتننى يننتم تحقيننق ذلننك  وحينناتيم ، مننن العناصننر الميمننة فنني تطننوير المواطنننة

ال تقف  .والتي مباشر يم بشكلالطالب لألنشطة والخبرات في مجتمعيم وبيئت فالبد من ممارسة
 والقنيم المشنتركة، والتسنامح لمطنالب ، ولكنينا تيندف إلنى غنرس االتجاىنات عنند نقنل المعنارف

والعدالننة االجتماعيننة، احتننرام اتجاىننات اآلخننرين وعننادتيم وعنندم االسننتخفاف بيننا ، ويننتم اسننتخدام 
 إلينديولوجيات والمبنادئفني المننيج إللقناء الضنوء عمنى ا جاننب المحتنو  المعرفني أو اإلدراكني

التعميم الذي يركز عمى حقائق منعزلنة أو  الن  األساسية لممجتمع، األحكام أو القوانين األساسية
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الطالننب وتنمينة قدراتننو  فرنيننا غالبنًا منا تكننون غينر مفيندة، بننل إنينا مضنرة عمننى تحصنيل جامندة،
 6000) والالل ، .  ظاىرىناالتعميم أال وىو الحياة بكنل م الفكرية، وىناك موضوع واحد ميم في

  ( 690، ص

من المواد أساسية التي استقرت في المناىج الدراسة منذ امد بعيد في  تعد الدراسات اجتماعية   
جمع المراحل الدراسية ، ولقد زاد االىتمام بمناىج الدراسات االجتماعية في التخطيط والتصميم 

بأىميتيا في شخصية المواطن المتكاممة  والبناء والتطوير نتيجة ألدراك السمطات التربوية
 فتعد مجال خصب لمدراسة تربية المواطنة  .وذلك لألسباب اآلتية :.   المنتجة والمبتكرة ، 

األول لمجيل الذي  الدراسات االجتماعية من أجل نقل التراث أو ثقافات الجيل عند تدريس -
 ت . القرارا ية والقيم كرطار أو ىيكل التخاذالمعارف والمعمومات التقميد تيدف إلى نقل يايميو، فرن

مفاىيم وتعميمات  تيتم بتعميم ياكالعموم االجتماعية، فرن عند تدريس الدراسات االجتماعية،   -
 .يتم تعمميا فيما بعد العموم االجتماعية لبناء قاعدة معمومات

االستقصاء، تسعى إلى االجتماعية من أجل التفكير التأممي والبحث و  عندما تدرس الدراسات  -
عمى المعارف والمعمومات التي يحتاج المواطن معرفتيا  استخدام عمميات التفكير والحصول

 .القرارات وحل المشكالت التي تواجيو التخاذ

تسعى إلى تنمية قدرة  ياالدراسات االجتماعية من أجل النقد االجتماعي، فرن عند تدريس   -
خالل  تراث السابق أو التقميدي والوضع االجتماعي القائم منال الطالب الختبار ونقد وتنقيح

 .استخدام طريقة حل المشكالت

بتطوير ونمو المفيوم الذاتي  تيتم يااالجتماعيات من أجل نمو الشخصية، فرن عند تدريس -  
حساس قوي اإليجابي وتطوير شخصية الطالب   ( >7، ص >==8) فرايس ، ..بفاعمية واا

 
  : يىدف وذا البحث الى مايمى -: البحالث أوالداف
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توضيح  مفيوم  المواطنة وتطورىا ،  مكوناتيا ، اتجاىاتيا المعاصرة والتربية من اجل  -ٖ
 . تحقيقيا

 العراقية .  اقتراح  تصور لتربية المواطنة مالئم لمبيئة -ٗ

 

 مصطمحات البحث :

 بأنه: 7>=8يعرَّفه بحري وحبيب  -المناوج الدراسية :. 
الدراسنننننية والكتنننننب والمراجنننننع والوسنننننائل التعميمينننننة والنشننننناطات المختمفنننننة  يشنننننمل المقنننننررات

واالمتحاننننات واسننناليب التقنننويم وطرائنننق التننندريس والمرافنننق والمعننندات التننني تييننن  المنننناخ التربنننوي 
 (87: ص 7>=8)بحري وحبيب ، المناسب لمطمبة. 

التنني يعننيش فييننا ومننا ينننتج وىنني المننواد التنني تنندرس عالقننة اإلنسننان بالبيئننة المالالواد االجتماعيالالة :. 
. )المقالاني ،   عنيا من مشكالت مع التركيز عمنى المشنكالت االجتماعينة وتأثيرىنا عمنى اإلنسنان

 ( >;، ص 9>=8

بيا التنشئة اليادفة إلى تعزيز شعور الفرد باالنتماء إلى مجتمعو وقيمو  يقصد  :تربية المواطنة
وأن يتمثل  حد أن يتشبع ذلك الفرد بثقافة االنتماءوبيئتو وثقافتو ليرتقي ىذا الشعور إلى  ونظامو

 ( 89، ص>==8.)فيراس ،ذلك في سموكو

 
 : محاور الدراسة 

عمى محورين أساسية  انبعد االنتىاء من تحديد المشكمة وأومية دراستىا , سوف يركز الباحث
 يعتقد بان لىا عالقة بتحقيق أوداف بحثه الحالي وكما يأتي :. 

ة تاريخية عنيا ،مفيوميا  مكوناتيا ، اتجاىاتيا المعاصرة ، والتربية من اجل المواطنة لمح -ٔ
 تحقيقيا   
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 تصور مقترح لتحقيق تربية المواطنة مالئم لمبيئية العراقية .  -ٕ

 
،مفىومىا  مكوناتىا  اتجاواتىا المعاصرة والتربية من  لمحه تاريخه المحور االول /  المواطنة

 اجل تحقيقىا  :

. وتعددت أبعناد مفينوم المواطننو  ٜ٘ٗٔوفي فرنسا في عام  ٜٕٜاريخه عن المواطنة : لمحه ت
  فشممت الجوانب االقتصادية واالجتم

يرجع أصل استعمال مفيوم المواطنة الى الحضارتين اليونانية والرومانية زمن الديمقراطية 
) المواطنة ( في ىاتين  civitas) المواطن (  civisاإلغريقية المباشرة  ، فقد استعممت األلفاظ 

الحضارتين لتحديد الوضع القانوني والسياسي لمفرد اليوناني والروماني . لقد كانت مبنية عمى 
أساس أن المدينة تحكم من اجل األكثرية والحرية ىي مبدأ الحياة العامة و الحكومة اليونانية في 

محصورًا في أبناء أثينا من الرجال ولم تكن  طابعيا دولة مدنية ،. المواطنو اليونانية حقًا وراثياً 
اإلقامة مؤىاًل يعتد بو لنيل حق المواطنة فقد استثني من حق المواطنة الغرباء المقيمين واألطفال 
والنساء والعبيد المحررين وغير المحررين فقد كانوا جميعًا محرومين من الحق في المواطنة لذلك 

ألف رجل ،  ٓٓٗألف _  ٖٓٓلذين كانوا يبمغون ما بين كان عدد المواطنين من سكان اثينا ا
ألف رجل فقط كانت المواطنة في الدولة  ٓٗألف _  ٕٓكان عدد المواطنين منيم يتراوح ما بين 

االثينية اكبر من مجرد حق في االقتراع ,  إال أنيا كانت مسؤولية تتضمن حق المشاركة في 
األقل حضور االجتماع الذي كان يعقد في المدينة  حكم المدينة اليونانية بشكل فعمي ،أو عمى

الديمقراطية المباشرة التي كانت  لمتباحث في شؤون الحياة العامة ، وبالنظر إلى طبيعة عمل
سائدة في المجتمع اليوناني القديم نجد ان المواطنين تمتعوا بحقوق عديدة بشكل متساوي ، فكان 

الحق في المشاركة في عمميات الحكم و الحق في ىنالك مساواة بين المواطنين جميعًا في 
 عضوية عدد من الييئات الحاكمة عمى اإلدارة والقضاء.

تطور مفيوم المواطنو في ظل اإلمبراطورية الرومانية بعد أن كان حقًا وراثيًا البناء روما    
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 ميالدية حيث توسع حق المواطنة بحيث ٕٕٔوذلك بعد صدور مرسوم إمبراطوري  في سنة 
شمل جميع أراضي اإلمبراطورية الرومانية واقطارىا وحصل سكانيا من الذكور باستثناء العبيد 

( وبعد ذلك تراجع مفيوم المواطنة بعد سقوط اإلمبراطورية ٕعمى حق المواطنة الرومانية )
 ٖٓٓٔ_ ٖٓٓالرومانية ، وفي فترة اإلقطاع وحتى نياية العصور الوسطى التي امتدت بين 

كانت المواطنة في أوربا حقًا محصورًا لما لكي االراضي وبحسب الوضع االجتماعي  ميالدية ،
 والسياسي لمفرد . 

،  ٙٚٚٔبعد استقالل الواليات المتحدة في عام  وظىرت مبادئي المواطنة بصورتىا الحديثة    
فيوم فكانا نقطة تحول تاريخية في م ٜٛٚٔوالمبادئ التي أتت بيا الثورة الفرنسية في عام 

المواطنة من خالل ما جاء بو إعالن االستقالل من ان الناس جميعًا ولدوا متساوين وان ليم 
حقوقًا أصيمة فييم منذ خمقيم وان الشعب ىو صاحب السيادة وىو ما جاءت بو مبادئ الثورة 
الفرنسية ، فاصبح أساس مفيوم المواطنة مبني عمى فكرة الشعب صاحب السيادة ، وفكرة وجود 

بقي مفيوم المواطنة في  وق أساسية لمفرد كأنسان أوال وكمواطن من أبناء الشعب ثانيًا .حق
تطور مستمر خالل القرون السابقة منذ نياية القرن الثامن عشر الى وقتنا الحاضر ، وكان 
تطوره متزايدًا عمى اعتبار ان الشعب مصدر السمطات وصاحب السيادة ووجود حقوق أساسية 

ح مفيوم المواطنة حقًا غير منازع فيو ، وامتد ليشمل فئات مواطنين لم تكن تتمتع لإلنسان فاصب
بحق المواطنة مثل النساء ، فاصبحن يتمتعن بحق المشاركة السياسية في اتخاذ القرارات 
الجماعية إال أن ذلك لم يكن إال في القرن العشرين ففي بريطانيا لم تحصل النساء عمى حق 

 ( :7ص   6008، )ناريان االنتخاب 

 

 المواطنة : مفىومىا .. اشكالىا .. مكونتىا : 
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الننوطن و"ىنننو مولنند اإلنسنننان و البمنند النننذي ىننو فينننو. و جنناء فننني معجنننم  المواطنالالة نسالالالبة إلالالالى، 
 لمجوىري أن الوطن محل اإلنسان؛ ثم اتسع معنى المواطنة ليشمل إضافة إلى النسبة ""الصحاح

) ابالن وعاداتنو ولغتنو ر من غيره، و االنتماء إلنى تراثنو التناريخيإلى البمد، الشعور بالتعمق بو، أكث
 ( =:,ص8==8منظور،  

ويقصنند بننو غننرس   (Citizenship)تننأتي المواطنننة ترجمننة لمصننطمح وفالالي المغالالة االنجميزيالالة   
) الخالالولي، السننموك االجتمنناعي المرغننوب حسننب قننيم المجتمننع، مننن اجننل إيجنناد المننواطن الصننالح 

 ( =>, ص8>=8

تم تعريفيا عمى أنيا مكانة أو عالقة اجتماعينة تقنوم بنين فنرد طبيعني  وس عمم االجتماعقاموفي 
ومجتمنننع سياسننني )دولنننة(، ومنننن خنننالل ىنننذه العالقنننة يقننندم الطنننرف األول النننوالء، ويتنننولى الطنننرف 

م، 9==8)غيالالث، الثنناني الحمايننة، وتتحنندد ىننذه العالقننة بننين الفننرد والدولننة عننن طريننق القننانون .  
 . (:9ص 

خالصنو  الوطنيالةالمركز الوطني لموثائق التربوية عرف ت    بأنينا "تعبينر قنويم يعنني حنب الفنرد واا
لوطنننو الننذي يشننمل االنتمنناء إلننى األرض والننناس والعننادات والتقالينند والفخننر بالتنناري  والتفنناني فنني 

 (880، ص :==8)المركز الوطني خدمة الوطن. ويوحي ىذا المصطمح بالتوحد مع األمة  

رغنم الفنارق بينيمنا ، فالوطنينة شنعور وارتبناط  والمواطنة يختمط عمينا األمر بين الوطنيةولكي ال 
ووفاء وحرارة وانفعنال وجنداني ، وحنس قمبني ضنميري داخمني وال  عاطفي باألرض والمجتمع وحب

نتيجننة لواقننع وذات صننمة بالتنناري  واليويننة ، أمننا المواطنننة فينني تكيننف  تعنندد فييننا وال تبنندل ، وىننى
ليدف وسموك فعمي ظاىري وسموك وتصرفات ، وارتباط عممي تسنتوعب وجنود  ، ووسيمة ومرونة

والمننواطن ، وأنيننا تقننوم عمننى الكفنناءة االجتماعيننة والسياسننية لمفننرد كمننا تسننتمزم  عالقننة بننين الننوطن
 أساسية في المواطن تجعل منو شخصية مؤثرة في الحياة العامة ، ،وقادرة عمى المشاركة صفات

أعمنى درجنات  قرارات ، وعموما صفة الوطنية أكثر عمقا من صفة المواطنة ، أو أنينافي اتخاذ ال
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معيننة ، ولكننو ال  المواطننة ، فنالفرد يكتسنب صنفة المواطننة بمجنرد انتسنابو إلنى جماعنة أو لدولنة
، وتصننبح المصننمحة  يكتسننب صننفة الوطنيننة إال بالعمننل والفعننل لصننالح ىننذه الجماعننة أو الدولننة

 م من مصمحتو الخاصة . العامة لديو أى

 ( =>، ص 6009) سميحة ، 

  
  :وي أشكال لممواطنة

المجتمع وفق   والسمبي تجاه : وفييا يجمع المواطن بين دوره اإليجابيالمواطنة المطمقة -ٔ
  .الظروف التي يعيش فييا ووفق دوره فيو

المتمثل في   ي وواجبو: وىي التي يشعر فييا الفرد بقوة انتمائو الوطنالمواطنة اإليجابية .-ٕ
  .القيام بدور إيجابي لمواجيو السمبيات

النقد السمبي   شعور الفرد بانتمائو لموطن، ولكن يتوقف عند حدود وىي المواطنة السمبية: -ٖ
 .عمل إيجابي إلعالء شان وطنو وال يقدم عمى أي

الحقيقي ينم عن عدم   عولشعارات جوفاء بينما واق : وفييا يظير الفرد حامالالمواطنة الزائفة -ٗ
 (  ;=، ص >==8) قحطاني . إحساس واعتزاز بالوطن

 

 :  مكونات المواطنة

 لممواطنة عناصر ومكونات أساسالية ينبغالي أن تكتمالل حتالى تتحقالق المواطنالة ووالذن المكونالات  
 ىي :. 

 : االنتماء  - ٔ
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خالص لالرتقناء    بوطننو ولمندفاع عننو  االنتماء ىو شعور داخمي يجعل المواطن يعمل بحماس واا
أو ىننو "إحسنناس تجنناه أمننر معننين يبعننث عمننى الننوالء لننو واستشننعار الفضننل فنني السننابق والالحننق  

 ومن مقتضيات االنتماء أن يفتخر الفرد بالوطن والدفاع عنو والحرص عمى سالمتو. 

 :الحقالالوق   - ٕ

فننني نفنننس الوقنننت  إن مفينننوم المواطننننة يتضنننمن حقوقنننًا يتمتنننع بينننا جمينننع المنننواطنين وىننني       
واجبننات عمننى الدولننة والمجتمننع منيننا  مننثال  أن يحفننظ لننو النندين ومذىبننو وتقاليننده وعادتننو و.حفننظ 

تننوفير الحينناة  تقننديم الخنندمات األساسننية  تننوفير التعمننيم. تقننديم الرعايننة الصننحية  حقوقننو الخاصننة
، وحرينة االعتقناد، الحرية الشخصية وتشنمل حرينة التممنك، وحرينة العمنل الكريمة.العدل والمساواة.

وحرينة الرأي.الحريننات فينني مكفولننة لكننل مننواطن بغنض النظننر عننن دينننو أو عرقننو أو لونننو، بشننرط 
 أال تتعد  إلى حريات اآلخرين أو اإلساءة إلى المجتمع .

 

 :لواجبالات ا  - ٖ

تختمف الدول عنن بعضنيا النبعض فني الواجبنات المترتبنة عمنى المنواطن بناختالف الفمسنفة        
ي تقوم عمييا الدولة، فنبعض الندول تنر  أن المشناركة السياسنية فني االنتخابنات واجنب وطنني، الت

والنبعض اآلخنر ال ينر  المشنناركة السياسنية كواجنب وطنني.والبعض االخننر ينر  ان النوالء لمحنناكم 
المحافظننننة عمننننى المرافننننق  المسنننناىمة فنننني تنميننننة الننننوطن. النننندفاع عننننن الننننوطن. واجننننب وطننننني ،

ع أفنننراد المجتمع.ىنننذه الواجبنننات يجنننب أن يقنننوم بينننا كنننل منننواطن حسنننب قدرتنننو التكننناتف مننن العامنننة
مكانياتو وعميو االلتزام بيا وتأديتيا عمى أكمل وجو وبرخالص .  واا

 : المشاركة المجتمعية  - ٗ
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إن مننن أبننرز سننمات المواطنننة أن يكننون المننواطن مشنناركًا فنني األعمننال المجتمعيننة، والتنني        
تطوعيننة فكننل إسننيام يخنندم الننوطن ويترتننب عميننو مصننالح دينيننة أو دنيويننة مننن أبرزىننا األعمننال ال

كالتصندي لمشننبيات وتقويننة أواصننر المجتمع،وتقننديم النصنيحة لممننواطنين يجسنند المعنننى الحقيقنني 
 لممواطنة.

 القيم العامالة :  - ٘

، الصننندق الصنننبر التعاضننند  وتعننني أن يتخمنننق المنننواطن بننناألخالق كاألمانننة ، اإلخنننالص        
) والتناصنح : بينذه القيمننة تجعنل المجتمننع مترابطنًا ، وتتنألف القمننوب وتنزداد الرحمننة فيمنا بينننيم. 

 (  >=7، ص 6000والل ، 

 عالقة المواطنة بالديمقراطية:
تحتل المواطنة الصدارة في ترتيب قيم الديمقراطية باعتبارىا شرطيا األساس، إذ ال يمكن بأية 

وير المواطنة وتكريسيا فكرا وممارسة. ذلك أن المواطنة ىي حال ممارسة الديمقراطية دون تط
ذ  األداة الفاعمة الوحيدة لتكريس سيادة القانون والمساواة. وممارسة الحد األدنى من الحقوق. واا

ذاك، فرن غياب المواطنة يقوض من جدلية العالقة القائمة بين المواطن والمجتمع المدني والدولة 
ي غياب المواطنة ال يمكنيا تجسيد مفيوم سيادة الشعب، والرعية الديمقراطية؛ فالدولة ف

) حمداوي ،  .المحكومة في ىذه الحال ال يمكنيا تجسيد مفيوم حقوق المواطن في الواقع . 
 ( >7، ص >600

 

 : عالقة المواطنة بحقوق اإلنسان

قانونية مجردة  المواطنة ىي المحرك الذي يعنى بتفعيل حقوق اإلنسان وتحويميا من منظومة   
إلى منظومة سموكات، وأفعال تمارس طبيعيا وبشكل محسوس، فال جدو  لحقوق اإلنسان في 
غياب دينامية المواطنة ألتيا أكثر اآلليات صدقا لتأكيد عالمية ىذه الحقوق وترابطيا، وأوضحيا 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثانيأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

ٔ٘ 

المستويات.  نيجا لترجمة قيميا ومبادئيا إلى واقع ممموس يعيشو األفراد والجماعات عمى كافة
ذا كانت المواطنة عمى ىذا الجانب من األىمية لتكريس حقوق المواطن، فرن ىذه األخيرة ىي  واا
األساس الذي يبنى عميو صرح المواطنة، والمرجع العالمي الدقيق الذي يستند إليو كل فعل من 

  ( ;:، ص 6008 ن.) نارياأفعاليا، و كل سموك ينتسب إلييا في كافة مجتمعات العالم
 

 االتجاوات المعاصرة في تربية المواطنة : 

ان االتجاىات المعاصرة لمتربية المواطنة  تؤكد عمى تجسيد المبادئ اإلنسانية في المنيج 
أىم مسؤولياتو  ، من خالل  تأكيده عمى عدم وجود تعارض بين الوطنية  التربوي اذ تكون 

تمثاًل في الوالء لألسرة والمجتمع المحمي واإلنسانية، فيكسب الطالب مقومات االنتماء لموطن م
بمصالحو ومؤسساتو، والمجتمع الوطني بمنظماتو وىيئاتو، ويكمل ذلك باالنتماء العالمي، وتنمية 
مسؤولية التالميذ وتربيتيم بما يحقق البعد اإلنساني الذي يقوم عميو المجتمع الدولي . ولذلك 

لموضوعات التي عن طريقيا يمكن تحقيق أىداف ينبغي أن يتضمن المنيج التربوي عددًا من ا
تربية السالم وصنع اإلنسان الدولي عمى أن يتم تنفيذىا عن طريق التدريب والممارسة في 

 مواقف إجرائية حياتية تتم داخل المدرسة وخارجيا

 ومن أبرز الجوانب التي يجب أن يتضمنىا المالنىج التربالوي العاصالرة لمتربيالة المواطنالة والو .   
 ياتي ما 

الخبرات اإلنسنانية بمعناىنا الواسنع، منع مراعناة أن تبندأ دراسنتيا مبكنرًا فني ريناض األطفنال    - ٔ
 والسنوات األولى لممرحمة االبتدائية وتمتد لممرحمة الثانوية .

بعض المشكالت الدولية وأسبابيا، ويتطرق لممجتمعات والحضنارات والنشناطات اإلنسنانية    - ٕ
 نحو عالم اليوم والمستقبل . لألخذ بيد التمميذ
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التممينذ أىمينة  خصائص الناس من حيث تشابييم واختالفيم واىتماميم بناآلخرين، لينتعمم    - ٖ
احتننرام الننناس ميمننا كانننت تبايننناتيم المعيشننية واالقتصننادية، وميمننا كانننت الفننروق الفكريننة 

 واأليديولوجية بينيم .

 القيم اإلنسانية الدولية . تطوير فمسفة عالمية لمحياة تؤكد عمى   - ٗ

تربية المتعمم عمى التعايش السممي، لكي يستطيع التنأثير فني قنرارات السنمم والحنرب، وفني    - ٘
 تحديد األىداف السياسية .

تربية المتعمم عمى الحياة في مجتمع يقوم عمى التسامح والقيم السامية، وينرفض التعصنب    - ٙ
 العرقي والديني والعقائدي .

إكساب المتعممين ما يسيم في تحقيق األىداف التي تؤكد عمنى قنيم السنالم كأسنموب حيناة    - ٚ
 لمتعامل مع بعضيم ومع اآلخرين .

إكسننناب المننننتعمم مقومنننات التنشننننئة التننني تسننننيم فننني جعمننننو ينننؤمن يوطنننننو القنننومي وبوطنننننو    - ٛ
المشنكالت، مينارات  العالمي اإلنساني، مما يحقق في المتعمم، "سموكَا فاعاًل ومتغينرًا إزاء

حننننل المشننننكالت، اىتمننننام بالمشنننناعر والحقننننائق عمننننى قنننندم المسنننناواة، ممارسننننة النشنننناطات 
  (  :;م،: >==8)عزيز، التربوية المحمية والعالمية" . 

محيطيننا اإلقميمنني  أن كمننال ىننذه المواطنننة ومعرفننة قيمتيننا الحقيقيننة يكمنننان فنني وضننعيا فنني     
تجننارب اآلخننرين والبحنننث عننن  ل األوطننان، واإلطننالع عمننىوالنندولي عننن طريننق االنفتنناح عمننى كنن

والثقنننافي و تعزيننزه، و نقننل تجاربننننا إلننى الغيننر  الحكمنننة أينمنننا وجنندت، إلغنننناء رصننيدنا الحضنناري
التنناري ، إلننى االضننمحالل والفننناء.  فنناالنغالق الجامنند يننؤدي، عبننر .لإلفنننادة منينننا و التعريننف بيننا

واالزدىار. وغاية التربية عمى المواطنة أن تمكن اإلنسان من  طورواالندماج المتزن يؤدي إلى الت
 الذاتية واالنفتاح الموزون عمى المحيط .  آليات التنمية
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  : من أجل المواطنة ( التربية ) تربية المواطنة

لى تعزيز شعور الفرد بانتمائو إلى المجتمع يقصد بتربية المواطنة عممية التنشئة اليادفة إ    
وقيمو ونظامو وبيئتو وثقافتو بشكل يرقى إلى حد تمثّيل ىذا الشعور في سموكو وفي دفاعو عن 
قيم وطنو ومكتسباتو. أن تربية المواطنة تتضمن تنمية معرفة الفرد بمجتمعو وتفاعمو إيجابيًا مع 

متمكنين من الحكم عمى ما يعترضيم داخل  أفراده بشكل يسيم في تكوين مواطنين صالحين
مجتمعيم وخارجو.ولتحقيق أىداف تربية المواطنة، يفترض في إشراك المؤسسات الرسمية وغير 
الرسمية، وتكامميا جميعيا من أجل تشكيل ىوية المجتمع، والحفاظ عمييا إن كانت واضحة 

ض ليذه المؤسسات أن تعمل المعالم، ومن أجل توجيو أفراده في مختمف النواحي، كما يفتر 
بصورة مباشرة في المجتمع عمى إكساب القيم واألخالق والتوجيات والمعايير االجتماعية التي 
 تسيم في تربية المواطنة، وفي مقدمة ىذه المؤسسات :

باعتبارىا المؤسسة االجتماعية األولى التي تؤثر بشكل كبير ومباشر في التنشئة  األسرة،. ٔ
 فرد.االجتماعية لم

بوصفيا المؤسسة الرسمية التي تعنى بصياغة قيم الدولة وتوجيياتيا لنفوس  المدرسة،. ٕ
 الناشئة، بتعاونيا جنبا إلى جنب مع المؤسسات التربوية واالجتماعية األخر ؛

بحكم امتالكو مؤسسات دينية ومينية، ووسائل إعالمية، وأحزاب سياسية  المجتمع المدني. ٖ
)الصائغ،  فية ونقابات عمالية، ولكونو المدرسة الكبر  ومحك كل التجارب؛ونواد رياضية وثقا

    .(;9وال ،ص8868

 :  أوداف التربية عمى المواطنة

  التربويون عمى أن اليدف العام لمتربية الوطنية يتمثل في إعداد المواطن الصالح يجمع   

  من عو. وقد تعرض كثيرأو اإلنسان الصالح الذي يعرف حقوقو ويؤدي واجباتو تجاه مجتم

  تأخذ في التربويين إلى ذكر أىداف تفصيمية لمتربية الوطنية وذلك من منطمقات متعددة

http://www.mishooo.net/vb/f517
http://www.mishooo.net/vb/f517
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  التي ينطمق عين االعتبار خصوصية كل مجتمع من حيث العقيدة التي يؤمن بيا والفمسفة

العالمية  الموسوعة منيا، والظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي يمر بيا. وحسب
في كثير من الدول،  إلى حد كبير ( فرن األىداف العامة لمتربية لممواطنة تتشابوٜ٘ٛٔلمتربية )

 حيث تتفق عمى قائمة من االىداف تسعى إلى تحقيقيا تتجمى في ما ياتي :.  

  .يعيشون فيو تزويد التالميذ بفيم إيجابي وواقعي لمنظام السياسي الذي -ٔ

تؤثر في مجر  حياتيم  السياسية التي تعميم التالميذ القيم، وضرورة مشاركتيم في القرارات   -ٕ
  .في البيئة المحمية

 لحقوق األفراد و واجباتيم فيم التالميذ -ٖ

 .وتقدير القوانين التشريعية فيو، واحترام فيم التالميذ لمنظام التشريعي لمقطر الذي يعيشون . -ٗ

  .يعيش فيو التالميذ الراىنة التي يعاني منيا المجتمع الذي التعرف عمى القضايا العامة -٘

  .الدولية الدولي بين المجتمعات المختمفة والنشاطات السياسية فيم التعاون -ٙ

يمي المستو  المحمي واإلقم والقومية عمى الوطنية اشتراك التالميذ في النشاطات فيم وسائل -ٚ
  .العربي

)عمي، الخدمات  لمخدمات الحكومية واالجتماعية والعمل عمى تمك فيم الحاجة الماسة -ٛ
 (9م، ص ===8

تتمثننل غايننننة التربينننة عمنننى المواطننننة فننني تكويننننن يعتقالالد الباحثالالالان  ان تربيالالالة المواطنالالالة       
رمج منن أجنل أن العمل المبن إطار الجماعة التي ينتمي إلييا، كما تتمثل في اإلنسان المواطن

الطاقننات التنني تؤىمننو مسننتقبال لحمايننة  تَُنمننّنى لديننو، باسننتمرار، منننذ مراحمننو األولننى، القنندرات و
بكننل وعنني و مسنؤولية، حتننى يتأىننل  خصوصنياتو و ىويتننو و ممارسنة حقوقننو و أداء واجباتننو

http://www.mishooo.net/vb/f517
http://www.mishooo.net/vb/f517
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ٜٔ 

 لتمنده بالمعنارف الالزمنة عنن تناري  منن خنالل التواصنل معنو،.لمتواصل اإليجنابي منع محيطنو
 وبالمعمومات الضرورية عن حقوقو وواجباتو.  بمده وحضارتو،

 عالقة تربية المواطنة كمادة دراسية بالمواد االخرى :  

 بالرغم من اختالف اراء التربويين فيناك مدخمين لتحديد تمك العالقة :.  ىما 

لمواطنننة واحند مننن المعرفنة والنذي يركننز عمنى قضنايا ا المالدخل الالالذي يعتمالد عمالالى فالرع  -8      
وينندور محتننواه حننول موضننوعات محننددة مثننل التربيننة الوطنيننة، والتربيننة لمسننالم، وحقننوق اإلنسننان، 
والتربينننة ا لدولينننة وغيرىنننا منننن الموضنننوعات التننني تسننناعد عمنننى نمنننو النننوعي بالوظنننائف السياسنننية 
 لمنظننننام، ونمننننو االتجاىننننات الخاصننننة بالتسننننامح الننننديني والسياسنننني واالنفتنننناح الثقننننافي وتقنننندير دور
 الثقافات األخر  في الحياة والمجتمع وفي الداخل والخارج، والمشاركة في األنشطة المدرسية. 

عمى عرض الموضوعات داخنل المنواد المختمفنة، والنذي يسناعد عمنى  المدخل الذي يعتمد   - 6
تطننوير التضننامن واالسننتقالل السياسنني، ألنننو ييننتم بالمشنناركة الفعالننة مننن قبننل الطننالب سننواء فنني 

رسننة أو فنني المجتمننع حيننث يقننوم الطننالب باألنشننطة التنني ليننا فوائنند تربويننة مثننل المشنناركة فنني المد
مجنننالس الطنننالب، واألنشنننطة المصننناحبة لممننننيج ، وأنشنننطة خدمنننة المجتمنننع، واألنشنننطة الخيرينننة 

 (879م، ص >==8)أيوب، 

  

 المحور الثاني :  تصور مقترح لتحقيق تربية المواطنة : 

ة أكثننر ارتباطننًا بمنننيج الدراسننات االجتماعيننة ولقنند بينننت التجننارب العالميننة تعنند مواضننيع المواطننن  
لتربيننة المواطنننة والدراسننات العمميننة بننان االعتمنناد عمننى مننادة التربيننة الوطنيننة كمننادة مسننتقمة  غيننر 
كنننافي فننني اعنننداد المنننواطن وتحقينننق اىنننداف المواطننننة    فمنننن الضنننروري ان تشنننترك والموسسنننات 

 ) التالاللات المجتمننع فنني تشننكيل جوانننب المنننيج لتحقيننق اىننداف المواطنننة التربويننة وجميننع مؤسسنن
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لينننذا ينننر  الباحثنننان بنننان التصنننور المقتنننرح لتربينننة المواطننننة عبنننر المنننناىج   (.7==8وآخالالالرون، 
 :.     يمكن تقديمه وفق ما يأتيالدراسية لممواد االجتماعية 

 . المناىج الدراسية الرسمية -ٔ

 .المناىج غير الرسمية  -ٕ

 .ىج الخفيةالمنا  -ٖ

 :  تحقيق تربية المواطنة عن طريق المناوج الرسمية -اوال 

 يقصد بيا  المقررات المدرسية المحددة في التربية الوطنينة إضنافة لمنا يتعممنو التالمينذ منن

وتمننك  خننالل دراسننة بعننض المعننارف فنني العمننوم االجتماعيننة كالتنناري  والجغرافيننا واالجتمنناع
األساسني لمحكنم، ومؤسسنات  ظمة الدولة ومؤسساتيا والنظامالمقررات تقدم معمومات عن أن

  ( :9، ص 6008) سعيدي ، الدولة، والحقوق والواجبات الوطنية . 

 

. تعنند المدرسننة احنند  المؤسسننات التربويننة الرسننمية و المكممننة لتنشننئة األسننرة بوصننف  المدرسالالالة :
ألسننرة، وفييننا يننتم تنندعيم المدرسننة مؤسسننة مننن مؤسسننات الدولننة عننن طريقيننا يسننتكمل مننا بدأتننو ا

مبادئ السموك القويم وربط الفنرد بمجتمعنو ورفنع شنعوره بنالوالء واالنتمناء إلينو، وينتعمم فيينا النظنام 
 وحقوقو وحقوق اآلخرين وواجباتو نحو مجتمعو". من خالل ما ياتي :. 

 بث المعمومات حول الواجبات الوطنية في جميع الدروس ولجميع المراحل .  -  

ة الطمبة لمقراءة والتحميل ومناقشة حاالت وقصص حول األفراد المرتبطين بالحيناة المدنينة دعو   -
 في مجتمعاتيم في الماضي والحاضر.
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ربننط الطمبننة بالنشنناطات الوطنيننة ونشنناطات تمثننل األدوار فنني جوانننب مختمفننة مننن المسننؤوليات   -
 المدنية.

 تمع كجزء منظم لممنياج المدني.تأسيس البرامج المبنية مدرسيًا ألداء خدمة المج   -

تعزينننز الننندروس حنننول القنننيم الوطنينننة منننن خنننالل صنننياغة األدوار وتحديننند واجبنننات القنننراءة   -
 والكتابة وفتح الحوار لمقضايا العامة واألحداث العالمية.

تحديند الواجبننات التنني تتطمنب مننن الطمبننة أن يشنناركوا فني النشنناطات السياسننية واالجتماعيننة   -
 الدراسي.خارج الصف 

 تنظيم الزيارات المختمفة والمقاءات المتنوعة مع المسؤولين لمتعرف إلى واقع البمد .  -

 ;==8)ابالراويم تنظيم برنامج أعمال تطوعية واجتماعية مختمفة لخدمنة النوطن والمنواطن.     -
 ( 8;، ص 

ال يقتصننر فقننط  ويننر  الباحثننان ان تحقيننق أىننداف المواطنننة فنني المننناىج الدراسننات االجتماعيننة   
عمى منيج خاضع لموضوعات وأسابيع وأسئمة واختبنارات بحينث يتحنول إلنى مننيج تقميندي يكنون 
فيو ىم المعمم األول والطالنب سنمبي مسنتمع ،.فينذا ينؤدي النى فقندان  المحتنو  النوظيفي  لممننيج 

يؤكند   الدراسي  الذي ييدف الى  غرس الموطنة في نفنوس الطمبنة بشنكل تمقنائي لنذا يجنب  ان  
المننننيج عمنننى  تنمينننة  كفاينننات معيننننة تتنننرك بصنننمة فننني سنننموك لتكنننون المواطننننة جنننزء منننن كينننانيم 
الشخصننننني ىننننني: المعرفنننننة، والقنننننيم واالتجاىنننننات، والمينننننارات، والمشننننناركة االجتماعينننننة..وكما فننننني 

 المخطط االتي :.

 

الكفايننننننننننننننننننننة  م
 الرئيسة

 الكفايات الفرعية
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 االعتزاز باالنتماء لموطن . - الوطنية ٔ

 احترام القوانين والتشريعات في الدولة -

 تقدير أىمية المحافظة عمى الوحدة الوطنية  -

 المشاركة في أعمال الترشيح والترشح لممجالس النيابية  -

 الوعي بالواجبات تجاه الوطن واالستعداد ألدائيا. -

االجتمنننننناعي ٕ
 ة

 ط بين أفرادهإدراك طبيعة النظم االجتماعية والثقافية لممجتمع والعالقات التي ترب -

 الوعي بالعادات والتقاليد واألنظمة والقضايا والمشكالت السائدة في المجتمع -

 الوعي بضرورة االلتزام بقواعد اآلداب السميمة في التعامل مع اآلخرين -

 إدراك معنى المسؤولية االجتماعية السميمة -

 تقبل نقد اآلخرين  -

 التسامح فكرًا وسموكاً   - الشخصية ٖ

 وتحمل المسئوليةالثقة بالنفس  -

 ضبط النفس -

 الوعي بالحقوق الشخصية -

 التفكير العممي والناقد  - الميارية ٗ

 حل المشكالت -

 اتخاذ القرار -
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 الحوار البناء  -

 التعمم الذاتي -

 توظيف المعارف والميارات المكتسبة في مواقف جديدة -

 العمل الجماعي -

 حب الوطن والوالء لو  - الوجدانية ٘

 مكتسباتاالعتزاز بالمنجزات وال -

 احترام القوانين واألنظمة -

 احترام الممكية العامة والخاصة -

 تقدير جيود أجيزة الدولة في خدمة المجتمع -

 االعتزاز بالذات  -

 (                    ٖٚ، صٕٙٗٔاحترام آراء اآلخرين واتجاىاتيم وتقاليدىم  )حسن، 

 

المواطننة فني المنناىج الدراسنية  ىنناك عندة صنور يمكنن بينا تنمينة مفينوم  يرى الباحثان انكذلك 
 لممواد االجتماعية  ، يمكن توضيحيا من خالل ما ياتي :. 

 وفيما يمي عرضًا موجزًا لكل عنصر 

والتننني يفضنننل أن تكنننون مرتبطنننة بالبيئنننة المحيطنننة    األمثمالالالة الالالالواردة فالالالي الكتالالالاب المدرسالالالي:  -ٔ
الطبيعيننننة فنننني العننننراق     لمطالننننب حتننننى يمكننننن ربننننط الطالننننب بمجتمعننننو. مننننثال عننننند تننننناول االقسننننام 

يضننرب األمثمننة التاليننة : ان العننراق يتكننون مننن اربننع اقسننام اسايسننة  المرتفعننات فنني شننمال عراقنننا 
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العزينننز والمنطقنننة المتوجنننة جننننوب المنقطنننة الشنننمالية واليضنننبة الغربينننة قننني غنننرب بمننندنا والسنننيل 
الصنور وىنذا التننوع  الرسوبي في جنوب العراق ويمكن بيان ىنذه االقسنام عمنى الخارطنة وبواسنطة

 في المظاىر الطبراغرفية اعطى قوة  جمالية واقتصادية واجتماعية  لبمدنا العراق    .

وفيننو يننتم ربننط الطالننب بقضننايا مجتمعننو، وفيننو يننتم تننناول قضننايا  أسالالموب دراسالالة الحالالالة: -ٕ
ومشننكالت يننتم مناقشننتيا مننن مختمننف الجوانننب، كمننا ىننو الحننال عمننى سننبيل المثننال فنني مشننكمة 

ارد المائيننننة ، التصننننحر ، التمننننوث  ، االزدحننننام المننننروري فنننني بغننننداد ،البطالننننة وغيرىننننا مننننن المننننو 
 المشاكل  . 

: وىننا ينتم التركينز عمنى التطبيقنات العممينة التني تتطمنب التركينز فيينا التطبيقات العممية -ٖ
 عمى المفاىيم والظواىر العممية من البيئة، مثل: 

انتبنننناه الطننننالب وخاصننننة فيمننننا يتعمننننق  : وىننننو مننننن األسنننناليب التنننني تجننننذبمالالالالدخل القصالالالالص -ٗ
بالمواطنننة، حيننث يننتم تننناول شخصننيات عراقيننة واسننالمية ودول وحضننارات  كننان ليننا دور فنني 
تماسننننك المجتمننننع العراقنننني كمننننا ىننننو الحننننال فنننني الدراسننننات االجتماعيننننة والمغننننة العربيننننة والتربيننننة 

 اإلسالمية. 

س قيمنة الوطنينة، وينتم ذلنك منن : من األسناليب اليامنة فني غنر الرحالت والزيارات الميدانية -٘
 خالل القيام برحالت االستكشاف أو الرحالت لممواقع التراثية واألثرية في العراق .

 
  

 :   وىي دروس تفاعمية تتمثل في  باالنضمام المناوج الغير رسمية يتعمم الطالب -ثانيا 

ابراويم ،  والعمل ) القرارلمجمعيات المدرسية وممارسة العمميات االنتخابية والمشاركة في اتخاذ 
 (  =>، ص ;==8
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ان المننناىج الدراسنننية تتنناثر بشنننكل مباشننر بفمسنننفة الدولننة وتعننند فمسننفة الدولنننة والمجتمننع  احننند    
مكوننننننات االساسنننننية لممنننننناىج الدراسنننننية ، فننننني اغمنننننب دول العنننننالم فنننننال تسنننننمح الننننندول بنننننان تكنننننون 

إلى العالقة بين الديمقراطينة والتربينة نجند  المؤسسات التعميمية خارج اردتيا السياسية ، فاذا نظرنا
كسنننابو الصنننفات االجتماعينننة التننني تجعمنننو  أن التربينننة عممينننة اجتماعينننة تقنننوم عمنننى تشنننكيل الفنننرد واا
ذا كنان الفنرد أسنناس المجتمنع النديمقراطي، فنرن تشننكيمو  يتكينف منع ثقافنة المجتمننع وأيديولوجيتنو. واا

لننننك إال إذا اتخنننذت التربيننننة مننننن الفننننرد محننننورًا لمعمميننننة ديمقراطينننًا يكننننون ىنننندفًا لمتربيننننة، وال يتننننأتى ذ
التربوية،  ومن المبادئ والقيم الديمقراطية أسموبًا لينا، ومنن تقندم المجتمنع ىندفًا لينا. والحكنم عمنى 
التربية كقوة اجتماعية إيجابينة يتطمنب قيناس مخرجنات الننظم والحيناة االجتماعينة السنائدة، لمعرفنة 

 مصالح العامة، والحرية التي يتمتعون بيا .مد  اشتراك األفراد في ال

لقد شيدت الديمقراطية كنظام لمحكم وأسموب لمعمل خالل الفترة الماضية انتصارات متالحقة في  
%" ىننني دول ٔٙالفكنننر السياسننني واالجتمننناعي لننند  معظنننم الشنننعوب، فأغمنننب دول العنننالم الينننوم "

   (668م، ص===8، )بور%. ٕٗديمقراطية، مقارنة بكونيا كانت تمثل أقمية 

فعمينو تجسنيد مبنادي الديمقراطينة   ٖٕٓٓاتخذ منيجا ديمقراطي بعد احداث  وبما ان العراق     
بشننكل حقيقنني فنني المجتمننع مننن خننالل المؤسسننات التربويننة ،  فننال ينظننر لمديمقراطيننة كنظننام حكننم 

وغايتيننا، تننرفض  فقننط، بننل أيضننًا كطريقننة حينناة تعنند اإلنسننان قيمننة فنني حنند ذاتننو، فيننو أداة التنميننة
القيود التي تقف أمنام إطنالق طاقاتنو وتفنتح قدراتنو، لتمتقني منع العمنل التربنوي عمنى نفنس اليندف، 
وليذا كمما توفر المناخ الديمقراطي ازدىر العمل التربوي . ومن ناحية أخر  تعد العممينة التربوينة 

سنموكية يمارسنيا اإلنسنان ويندافع الوسيمة األساسية لتحويل المفناىيم الفمسنفية الديمقراطينة إلنى قنيم 
 عنيا 

لإلجابنة عنن ىنذا السنؤال نجند أن  المطالروح اآلن مالا طالرق التربيالة الديمقراطيالة  والسؤال        
 ىناك عدة طرق لمتربية الديمقراطية من أىميا :
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: يعتمند ىنذا المندخل عمنى إشنراك جمينع الطنالب والمعممنين فني صننع  المدخل المجتمعي   - ٔ
عد والسياسات الخاصة بحيناة الطنالب وبالنظنام ككنل، وينتم تأسنيس ذلنك منن وفرض القوا

خالل ديمقراطينة المشناركة المباشنرة شنخص واحند، صنوت واحند، ويمينز ىنذا المندخل أننو 
دراك  يشننرك جميننع الطننالب فنني تحمننل المسننؤولية مننن خننالل تحدينند المعننايير المشننتركة واا

 اطية من خالل ثالث مراحل :معنى الجماعة، ويتفيم الطالب النموذج الديمقر 

أن يشننعر كننل طالننب بأنننو حننر فنني التعبيننر عمننا فنني ذىنننو والنندفاع عننن مصننالحو     أ (
 الخاصة .

أن يعتننناد الطنننالب عمنننى االسنننتماع لاخنننرين، واحتنننراميم، واالىتمنننام بمنننا يقولنننون،    ب(
 والتفكير فيما ىو أصمح لألغمبية .

مننننع االىتمننننام بوجينننننة نظننننر األقمينننننات  أن يعتنننناد الطننننالب عمنننننى الحننننوار المفتنننننوح    ج(
 والجماعة ككل ..

: يقوم ىذا المدخل عمى ديمقراطية نيابية تضمن لمجموعة مختارة  مدخل مجالس الطالب   - ٕ
مننن الطننالب النندخول فنني خبننرة مننن الحننوار العمننني، ويؤخننذ عمننى ىننذا المنندخل أنننو يقصننر 

تخابننات، وىننم غالبننًا أولئننك العمميننة عمننى عنندد محنندود مننن الطننالب الننذين يفننوزون فنني االن
 الطالب الممتزمون بالمدرسة الذين نمت لدييم نسبيًا ميارات اجتماعية،

: بعض المجتمعات تتجنب  من منح السنمطة لمطنالب، وعندم  أنشطة المناوج اإلضافية   - ٖ 
قنننندرتيا عمننننى الوفنننناء باإلمكانننننات الزمانيننننة والمكانيننننة التنننني يحتنننناج إلييننننا التنننندريب عمننننى 

طية في المدخل المجتمعي ومندخل مجنالس الطنالب، ممنا يجعمينا توجنو اىتمامينا الديمقرا
إلى أنشطة المناىج اإلضافية باعتبارىا المجال المناسب لمتربية الديمقراطية، ألنيا تسمح 
بمزينننند مننننن المبننننادرات الطالبيننننة وتحمننننل المسننننئولية لنننندييم، ومننننن أكثننننر أنشننننطة المننننناىج 

نمينننة االتجاىنننات والقنننيم الديمقراطينننة ىنننو نشننناط خدمنننة اإلضنننافية داللنننة عمنننى التقننندم فننني ت
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المجتمننع، حيننث اشننارت عنندد مننن الدراسننات ، بتننأثيره االيجننابي  فنني التننزام الطننالب عمننى 
مسنناعدة اآلخننرين ومقاومننة عنندم المسنناواة االجتماعيننة . وتقنندم األنشننطة الرياضننية كننذلك 

 :7,ص :600بالاج ، )القيعطي  فرصة لمتربية الديمقراطينة منن خنالل بنناء الشخصنية 
) 

 
 :ية ف/ المناوج الخثالثا 

التني يكتسنبيا الطنالب بتفناعميم منع معممنييم  واالتجاىنات أمنا المنناىج الخفينة فيني مرتبطنة بنالقيم
المدني ) والشنك ان تمنك القنيم واالتجاىنات لينا منن التنأثيرات  ومع أسرىم ومع مؤسسات مجتمعيم

رسنمية ونظنرا إلنى أن المؤسسنات  لمدرسنة منن منناىجمنا يتعممنو الطنالب فني ا القوينة منا قند يفنوق
 متكاممننة فنني طبيعتيننا وآليننات عمميننا، كننان لزامننًا عمننى تمننك المؤسسننات أن تنظننر بعننين التربويننة

 آلينات تطبيقينة االعتبنار إلنى كيفينة التنسنيق فني عمنل مشنترك تربطنو أىنداف موحندة وتننتظم رؤاه
 .(   :8، ص 6008اريان ، . .) نمع مؤسسات المجتمع كالبيت المسجد االعالم

األخننر   المؤسسننات التعميميننة ومؤسسننات المجتمننع تحقيالالق الشالالراكة بالالينإن  ويالالرى الباحثالالان   
تضنطمع بالقينام بينا،  تنطمنق منن أسناس مينم وىنو أن التربينة والتعمنيم مسنؤولية مجتمعينة مشنتركة،

مؤسسنات التنشنئة المجتمعية سواء كانت  بشكل رئيس، مؤسسات التعميم. لكن مشاركة المؤسسات
التعمنيم ومؤسسنات  االجتماعية كاألسرة، والمسجد، ، باتت حتمية إستراتيجية لكال الطنرفين )قطناع

العممينة التعميمينة. إن منن شنأن ىنذه  المجتمع(، فضاًل عمنى أنينا أحند المسنارات األساسنية لتطنوير
مؤسسنننات التنشنننئة  عمنننى وجنننو التحديننند، إلنننى تفعينننل الشننراكة المتبادلنننة بنننين القطننناعين أن تنننؤدي،

 .وبناء المجتمع المتعمم االجتماعية نحو تحقيق المواطنة
 

 :دور األسرة في تربية المواطنة
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نفسيًا وجسميًا وعاطفيًا واجتماعيًا،  أىم مسئوليات األسرة إعداد الفرد والسيما الناشئة ان      
 يده بالميارات والمواقفلمحياة والعمل في المجتمع وتزو  وذلك بواسطة تغذيتو باألسس السميمة

لمتفاعل مع متطمبات ومحددات الثقافة المجتمعية. وبذلك يستطيع أن  األساسية التي يحتاجيا،
 في مجتمعو عن طريق كسب االحترام االجتماعي لو وإلمكاناتو. ومن ىنا يبدأ في يتعايش

لىمجتمعو ووطنو من خالل الترابط بين ما اكت في بيئتو األولى  سبواالنتماء إلى بيئتو األوسع واا
والثقافية واالجتماعية المرتبطة بوطنو.  وىي األسرة وبين المكنونات المجتمعية ليويتو الدينية

 .مع مسئولياتو الوطنية ومن ثم يبدأ في التكيف السمس والسيل

المؤسسات التربوية األخر  لتوجيو األبناء  وال يصح لألسرة االتكال عمى المدرسة أو عمى     
الصالحة. وميما يكن أفراد األسرة منغمسين في أعماليم  ويدىم عمى مقومات المواطنةوتع

ال يسقط عن كاىميم تخصيص الوقت الكافي لتنشئة األبناء التنشئة  وانشغاالتيم، إال أن ذلك
 وعندما يكون لدينا مجتمع تتكامل فيو مسئوليات األسرة مع المسئوليات التربوية .الصالحة

زمام  عميمية، وتشترك فيو األسرة مع المؤسسات االجتماعية األخر  في أخذلممؤسسات الت
بناء وطن  المسئولية في ىذا المجال نستطيع بذلك أن نضع الخطوات الصحيحة عمى درب

  .متقدم وزاىر يعيش ويسعد فيو كل مواطن

الحة في التي ينبغي لألسرة التركيز عميىا لتعزيز تربية المواطنة الص ومن أوم المجاالت
 :تشير إلى ما يمي أطفالىا

غرس روح المواطنة من خالل تقوية صمة  االنتماء لمبمد في نفوس الناشئة في وقت   -ٔ
 مبكر، والعمل من أجل رقيو وتقدمو، 

 الطيارة األخالقية وصيانة النفس واألىل من كل األمراض االجتماعية تعويد الطفل عمى -ٕ

 واألخالقية . 

فيو بتاري  و طنو  بنقل المفاىيم الوطنية لمطفل، وبث الوعي تعزيز الثقافة الوطنية -ٖ
نجازاتو، وتثقيفو باألىمية الجغرافية واالقتصادية  لبمده .  واا
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األنظمة التي تنظم شئون الوطن وتحافظ عمى حقوق  تعويد الطفل عمى احترام -ٗ
 .وتنشئة الطفل عمى حب التقيد بالنظام والعمل بو .المواطنين وتسير شؤونيم

الطفل، وتربيتو عمى حب اآلخرين واإلحسان ليم، وعمى األخوة  ريب  سموك وأخالقتد -٘
السعي من أجل قضاء حاجات المواطنين لوجو اهلل تعالى والعمل  بين المواطنين، وحب

 .مصالحيم وحل مشاكميم ما أمكن ذلك من أجل متابعة

وحب التفاىم  وحب اإلنفاق عمى المحتاجين، تعويد الطفل عمى حب العمل المشترك، -ٙ
 .المستويات االقتصادية في الوطن والتعاون والتكافل واأللفة بين كافة

 

 من خالل بناء اتجاىات ايجابية قائمة عمى المحبة والتالف تعزيز  الوحدة الوطنية    -ٚ
وحب كل فئات المجتمع بمختمف انتماءاتيم، ونبذ الطائفية والعنصرية بين فئات 

الفئوية والعرقية والطائفية الممقوتة، مع  عن كل اإلفرازات واالبتعاد المجتمع العراقي
 . ..المذىبي المحمود وبين التعصب الطائفي المذموم التأكيد عمى الفرق بين االختالف

 .الوطن ضد كل معتد عميو، والدفاع عنو بالقمم والمسان والسالح تعزيز حب الدفاع عن -ٛ

 (ٙٗم ، صٕٕٓٓ)  شكيب 

 

 :أشارت لما يمي لموالدين لتحقيق ما سبقومن الوسائل المعينة 

 ,حول مقومات المواطنة الصالحة اغتنام كل فرصة لمحديث المباشر مع األبناء  -ٔ
 واالخالق الحميدة وىي اساس المواطنة . 

 .تزويد مكتبة المنزل بكتب اجتماعية  تعزز  المفاىيم المعززة لممواطنة الصالحة -ٖ

 لموجية لشخصية الطفل باتجاه المواطنةالقصص المحفزة عن حب الوطن وا قص -ٗ

 الصالحة

 .وثرواتو الطبيعية   العالمية التعريف النشاه  بتاري  العراق وجغرافيتو وبيان أىميتو -٘
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التاريخية والتراثية  التعريف بصروح الوطن بأخذ األبناء في جوالت تشمل المواقع -ٙ
  .والمتاحف في البالد، مع سرد قصة كل موقع منيا

وأنظمة  بناء عمى العادات اإليجابية لممواطن المخمص لوطنو واحترام قواعدتنشئة األ -ٚ
إلى عقوليم بأن ىذه  األمن، والسالمة، والمرور، وأن يبينوا ليم باألمثمة والشواىد المقربة

  .ولتسيير شؤوننا الحياتية األنظمة والقوانين إنما وضعت لمحفاظ عمى مصالحنا وحقوقنا

بيا الوالدان ألفراد المجتمع بجميع فئاتو،  يارات االجتماعية التي يقومإشراك األبناء في الز  -ٛ
 .أفراحيم وأتراحيم وتعويدىم عمى مشاركة اآلخرين

مما يولد  الحديث امام ااالسرة واالطفال عن االمور الطائفية او العنصرية المقيتة تجنب -ٜ
لوساس القيري فالطائفية ىي الد  النشاه اتجاىات سمبية مبكرة  نحو المجتمع . 

 . لممواطنة
 

 المسجد اوالحسينية  
أن التوعية بالمواطنة يجب أن تمتد إلى المسجد والمحاضرة الحسينية ، فالشباب يحتاج و      

إلى تعمم موقفي وىذا واضح في اإلسالم فالعمل الفعمي ىو الذي لو اثر في السموك الجمعي 
العزيز))يا أييا الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعمون بالتطبيق وليس بالقول وقد قال اهلل في كتابو 
 كبر مقتا عند اهلل أن تقولوا ما ال تفعمون((

الفرد  المسجد مقرًا لمصالة التي ىي ركن من أركان الدين اإلسالمي. وفي المسجد يتربى يعد.
بخالقو  تربط الفرد عمى القيم وأنماط السموك السوي، فضاًل عن تعزيز المعاني الروحية التي

أرض ممتدة تشكِّل بالنسبة إلى  وتؤصل فيو حقيقة خمقو ورسالتو في الحياة. والوطن جزٌء من
وسمم كما جاء في الحديث الذي يرويو اإلمام  المسمم مسجدًا، فمقد قال المصطفى صمى اهلل عميو

  .ة فميصلوُجِعمْت لَي األرض مسجداوطيوراً ، فأيُّما رجٌل ِمْن أمتي أدركتو الصال " : مسمم

أمر مشروع  اعترفت بو جميع االدين المساوية والوضعية والسيما الدين االسالمي  وحب الوطن
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توافق  من خالل ما جاء فيو القرآن الكريم والسنة المطيرة لتؤصمو وتحدد معالمو وأسسو التي
طن الذي أعطانا الذي تحبو النفوس وتيتز القموب شوقًا لذكراه، والو  الطبيعة البشرية،   . فالوطن

استمرارية  والخير، وفيو تعممنا وعبدنا ربنا يطمب منا أن نعطيو حتى نحافظ عميو وعمى الحب
  .عطائو ألجيالنا القادمة

وينبغي لممسجد او الحسينية   باعتباره احد  المؤسسات التربوية واالجتماعية  أن يؤصل في 
عمى  والشعور العارم بفضمو، والحرص أبناء المجتمع االفتخار بوطنيم، والدفع عنو، نفوس

الوطن وأن  سالمتو واحترام مقدراتو . ولذا كان عمى خطب الجمعة مثاًل أن تؤكد عمى حقوق
خالص وتكاتف وتناصح بينيم. وأن يعمل كل  تغرس في أبنائو القيام بواجبيم تجاىو بأمانة واا

من أعمال، فكل مواطن  إليو منيم حسب مجالو وتخصصو فيما أسند إليو من ميام وما طمب
 ( ;:، ص 6009) وويدي ، ىو في الحقيقة جندي من جنود الوطن. 

 
 

من خالل  عرض المشالكمة  وأوميىالا ومحالوري البحالث ، يقالدم الباحثالان التوصاليات :. التوصيات
    اآلتية

 تضمين مؤشرات تربية المواطنة في محتو  مناىج الدراسات االجتماعية. -ٔ

باإلسنتراتيجية التربوينة، بحينث  لتربية المواطنة تربط المنناىج الدراسنية توفر أىداف محددة -ٕ 
 ..المواطنة  تربية  تتم ترجمة األىداف إلى محتو  تساىم في تنمية

 تأسيس البرامج المبنية مدرسيًا ألداء خدمة المجتمع كجزء منظم لممنياج الدراسي .  -ٖ  

تتيح لمطالب الشترتك الفعمي في الممارسنة تطوير األنشطة صفية والصفية  في المناىج  ل-ٗ
 تربية المواطنة . .
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العمل عمى تطوير محتو  التربية الوطنية بما يساعد عمى مشاركة الطنالب فني مجنتمعيم  -٘
 مشاركة فاعمة.

ضننرورة اعتمنناد األىننداف التربويننة لمتربيننة  المواطنننة فنني برنننامج إعننداد مدرسنني ومعممنني   -ٙ
 المواد االجتماعية   .

عقد الدورات والندوات والمحاضرات لممدرسين او المعممين في إثناء الخدمة  لتوضيح  -ٚ
 .مفاىيم تربية  المواطنة  بيدف إكسابيم الكفايات األزمة لتطبيقيا في المواقف الصفية 

أىمية تضمين مفردات ومواد وكتب المناىج وطرائق تدريس المواد االجتماعية في كميات  -ٛ 
د إعداد المعممين بمواصفات وأسس وأىداف تربية المواطنة    ، وتكون عمى التربية ومعاى
تكون ضمن أىداف المواد التربوية والتخصصية ويدرب الطالب المدرس او  -شكمين ىما 

 المعمم عمى ميارات التربية العالمية  او تدرس كمادة مستقمة ضمن المواد التربوية .

 

وقبول الثقافات العالمية في مجال تربية المواطنة المعاصرة  نماذج العالميةاالطالع عمى ال -ٜ 
 والتعامل مع المفيد منيا وبما يتناسب مع  سياستنا  وأىدافنا التربوية  . 

التأكيد عمى الدراسات والبحوث العممية التي تتأثر باالتجاىات العالمية المعاصر لمتربية  -ٓٔ
كالتربية الديمقراطية ، التربية المجتمعية ، التربية  المواطنة  وأثرىا عمى المناىج الدراسية  ،

 وحقوق االنسان  ، التربية من اجل خدمة المجتمع ، التربية والمجتمع المدني ... ال  . 
 

 يقترح الباحث إجراء  دراسات استكماال لدراسته الحالية وكما يأتي :. 

 المواطنة . دراسة توضح دور المناىج الدراسية في تحقيق أىداف تربية -8

 دارسة تبين أىم االتجاىات العاصرة في تربية المواطنة . -ٕ
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دراسة تحميمية لواقع  المناىج الدراسية بشكل عام والمواد االجتماعية يشكل لتحقييا اىداف :-ٖ 
 المواطنة وفق المتغيرات الحالية .  

المدني في المجتمع  السرة والمدرسة في ترسي  قيم المواطنة والسموكدراسة تكشف عن دور -ٗ
 . 

 .المواطنة  في المناىج الدراسيةالتأكد تجريبيا من برنامج مقترح في االىداف التي تسعى  -٘

 وعي طمبة المرحمة الثانوية  بقيم المواطنة . دراسة تكشف عن مد  -ٙ

 
 المصادر المراجع : 

، واستراتيجيات : اىدافيا، ومحتواىا تربية المواطنة(.ٜٜٚٔفاطمة )  ، حميدة إبراىيم -ٔ
 تدريسيا، القاىرة: مكتبة النيضة المصرية  . 

، المجمد الخامس، ٖ، ط(. لسان العربٜٜٗٔابن  منظور، ابي الفضل جمال الدين ) -ٕ
 لبنان، بيروت، دار صاد .

، الكويت، مركزا لبحوث التربوية والمناىج بوزارة تربية مواطنةم ٜٜٛٔأيوب، عيسوي   -ٖ
 التربية، مجمة التربية،.

، وزارة  المنيج والكتاب المدرسي،  ٖٜٛٔبحري ، منى يونس وعايف حبيب العاني  -ٗ
 التعميم العالي والبحث العممي ، جامعة بغداد ، 

تحقيقيا؟ مكتب  : كيف يمكن التربية من أجل الديمقراطية( ٜٜٜٔبور ، كالرك )، -٘
 التربية الدولي، القاىرة ، مستقبميات ، 

 ، األردن عمان .في مبادئ التربيةالمرجع (. ٖٜٜٔالتل وآخرون)  -ٙ
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 دور المقنننررات الدراسنننية لممرحمنننة الثانوينننة فننني تنمينننةٕٚٓٓوسنننن، فنننايزة بننننت محمننند )   -ٚ
المواطنة، دراسة مقدمة إلى المقاء الثالث عشر لقادة العمنل التربنوي )التربينة والمواطننة(، 

. 

منشنننورات  ،مسنننتجدات التربينننة الحديثنننة والمعاصنننرة  مٕٛٓٓحمنننداوي: جمينننل احمننند .   -ٛ
 . ، الطبعة األولى سنة ٖٕالزمن، سمسمة شرفات رقم:

 تجربننة مممكننة البحننرين فنني مجننال تعزيننز تربيننة، مننارس(. ٕٗٓٓالخميفننو، لولننوة خميفننة )  -ٜ
المواطنة في المنناىج الدراسنية، ورقنة عمنل مقدمنة إلنى ورشنة عمنل المواطننة فني المننيج 

 المدرسي، مسقط، وزارة التربية والتعميم  .

 ، بيروت، دار العمم لمماليين.(. قاموس التربية، لبنانٜٔٛٔلي، محمد عمي)الخو   -ٓٔ

، ورقننة تضننمين مفنناىيم المواطنننة فنني مننناىج العمننوم(. ٕٗٓٓسننعيدي، عبننداهلل بننن خمننيس ) -ٔٔ
 عمل مقدمة إلى ورشة المواطنة في المنيج المدرسي، وزارة التربية والتعميم/ مسقط 

، توظينننف التقنينننة فننني االرتقننناء بالمواطننننة:  ٕ٘ٓٓسنننميحة بننننت عبننند اهلل عبننناس القننناري   -ٕٔ
 -٘ٔ   .دراسة مقدمة إلى المقاء الثالث عشنر لقنادة العمنل التربنوي ،المنعقند فني  ، بالباحنة

لمننؤتمر التربيننة لممواطنننة،  شننكيب، شننعمة . "دور األسننرة فنني تربيننة المواطنننة،" ورقننة مقدمننة
 مٕٕٓٓأبريل، 

، العولمنة فني النوطن العربني ممواطننة وتحندياتالتربينة ل ٕٕٓٓصائغ ، عبندالرحمن أحمند،  -ٖٔ
 لمتربية والثقافة والعموم،. ورقة عمل مقدمة لممنظمة العربية

"، القناىرة، دار الفكنر وتطبينق التربينة المقارننة "مننيجم   ٜٜٚٔعبنود، عبندالغني وآخنرون،  -ٗٔ
 العربي،.
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 األنجمننو، القنناىرة ، مكتبننة  المنننيج التربننوي والننوعي السياسنني ٜٜٛٔعزيننز ، مجنندي،  -٘ٔ

 المصرية، م  

 ،ٔط رؤية سياسية لمتعميم، القاىرة، دار عالم الكتاب، . مٜٜٜٔإسماعيل، عمي، سعيد -ٙٔ

مركنننز البحنننوث التربوينننة  ، السنننيد ، الكوينننت،تربينننة لممواطننننةم ، ٜٜٛٔ عيسنننوي ، اينننوب  -ٚٔ
 . ، يناير ٕٗالتربية، ع  والمناىج بوزارة التربية، مجمة

، ترجمنة: عبند اهلل عبند الندائم، جديند فني التربينة المدرسنيةالجمنود والت، ٜٜٙٔغي افنانزيني  -ٛٔ
 بيروت، لبنان، دار العمم لمماليين، الطبعة األولى 

 ٕٗ: دار المعرفة ، ، صناإلسكندرية .البناء االجتماعي والشخصية ٜٜٛٔفرح، محمد .   -ٜٔ

، ، ترجمننننة بيجننننت عبننننده، مكتننننب  المواطنننننة والتربيننننة االجتماعيننننة ٜٜٛٔ،فيننننراس، روبيننننر  -ٕٓ
 .    ، يونية م ٕالدولي، القاىرة، مستقبميات، ع  لتربيةا

التربيننة عمننى المواطنننة والحننوار وقبننول اآلخننر محمنند مصننطفى  - م  )ٕٙٓٓالقبنناج , )     -ٕٔ
، أكتنوبر  ٕٖالثانوي: تحميالت واتجاىات(، مجمنة عمنوم التربينة، المغنرب، العندد: في التعميم

.    

"، مكتننب الوطنيننة "مفيوميننا، أىنندافيا، تدريسننيا التربيننةم سننالم عمنني ، ٜٜٛٔالقحطنناني ،   -ٕٕ
 ،  . ٙٙلدول الخميج، رسالة الخميج العربي، ع  التربية العربي

 . ٜٖٚ. الكويت: مكتبة الفالح، ، صناالجتماعي عمم النفس  ٜٜٜٔا لكندري، أحمد.   -ٖٕ

 ية ،االتجاىات العالمية في أعداد معمم المواد االجتماع(  ٜ٘ٛٔالمقاني ، احمد حسين ،)  -ٕٗ
 . ، موئسة الخميج العربي لمطباعة والنشر ، القاىرةٔط
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،  سمسنمة موعندك التربنوي   ٕٕٓٓالتربية عمنى المواطننة،المركز الوطني لموثائق التربوية   -ٕ٘
 ( ، االردن      ٕٔرقم )

ورقنننة عمنننل مقدمنننة إلنننى ورشنننة عمنننل ، منننارس(. ، ٕٗٓٓالمعمنننري، سنننيف بنننن ناصنننر )   -ٕٙ
 مسقط، وزارة التربية والتعميم  . في المنيج المدرسي، المواطنة

، ورقنة عمنل مقدمنة إلنى تعميم القيم االنسانية والمواطنة، مارس(. ٕٗٓٓناريان، موسى  )  -ٕٚ
 ورشة عمل المواطنة في المنيج المدرسي، مسقط، وزارة التربية والتعميم

 فني اإلسنالم . مقنال منشنور بجريندة الشنرق األوسنط ، . المواطننةٜٜ٘ٔىويدي ، فيمني     -ٕٛ
 الع

تنمينة المواطننة لنند  طمبنة المرحمننة الثانوينة بدولننة  ٕٓٓٓ  ىنالل ، فتحنني ، وآخنرون،    -ٜٕ
 الكوينت، مركز البحوث التربوية والمناىج بوزارة التربية، ،الكويت

  

 

 

 

       


