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 ةاملنهج الدراسية واهلىية الىطني
      أ.م.د.عذراء أسماعيل زيدان                                                    

 د. زيد سالم سميمان                                                 
 المرأةجامعة بغداد /مركز دراسات                                                 

 المستخمص
 التي الدراسية المقررات من مجموعة باعتباره المواطنة، تربية في اساسيا دوار  المنياجيمعب 
 المواطن ذلك بمجتمعو نيضتا لمحياة الفرد اعداد تحقيق الى تسعى تربوي انشطة تتضمن
 حماية مىع يسير مشروط، اال الوالء و مجتمعو اتجاه االلتزام و بالوعي يتسم الذي الصالح،
 تنقيحيا، و اكثر الدراسية بالمناىج االعتناء يجب لكن تقدمو، و تطوره ضمان في مكتسباتو

 لممواد الساعي الحجم ان لالنتباه المؤلفة من و المتسارعة، العصر مقتضيات و تماشيا
 تمعلممج الوالء و المدني الحس تنمية في ميما دوار تمعب لم اىميتيا امام جدا قميل االجتماعية

يجب .الدراسي  لمبرنامج المخصص الوقت من حقيا توفى ان يجب لذا المواطنة، قيم إكساب و
 الحس الوطني الطوعي اتجاه الوطن. وضع مناىج تنمي

الجيات المعنية االىتمام بوضع منياج اي كتيب  وفي ضوء نتائج البحث اوصى الباحثان
تفعيل دور ادارات  المرحمة االبتدائية  خاص عن تنمية  روح الوطنية والمواطنة  لدى تالميذ

عمل ورشات وندوات و  ،المدارس من خالل اقامة نشاطات تفعل المواطنة لدى المتعممين
 لممؤسسات التربوية في تنمية المواطنة وحب االوطان بمختمف المجاالت  لدى المتعممين 

Abstract 

The curriculum plays a central role in the education of citizenship, as a 

set of courses that include educational activities that seek to achieve the 

individual's preparation for life. The citizen, who is conscious and 

committed to his society and unconditional loyalty, is keen to protect his 

achievements in ensuring his development and advancement. It is 

interesting to note that the size of the social materials is very low in 

importance because it did not play an important role in the development 

of civic sense and loyalty to the society and to the values of citizenship, 

so it must die right from US Allocated to the program of the school 



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

 

 

455 

curricula develop a code of time develop a sense of national voluntary 

direction of the nation. 

In the light of the results of the research, the researchers recommended 

that the concerned authorities be interested in developing the curriculum 

of any special booklet on the development of the spirit of patriotism and 

citizenship among primary school pupils, activating the role of the 

school administrations through establishing activities for the citizenship 

of learners and workshops and seminars for educational institutions in 

the development of citizenship and patriotism in various fields among 

learners 

 المقدمة:
  التربية اعمدة من انطالقا الفرد، شخصية مممح تشكيل في ىاما، دوار التربوي يمثل المنياج

 و ليكون، ويتعمم االخرين، مع لمعيش ويتعمم ليعمل، ويتعمم ليعرف، الفرد يتعمم ان وىي الرئيسية
 التي  ريةالعص التحوالت مع و منو، المتوقعة المجتمعية الممارسات كل لمعب حاجاتو يمبي

 استنساخ في بدلوىا، ادلت عوامل كميا المحيطة، االقميمية واالحداث العولمة، نظم افرزتيا
 منيج ألي والمتدبر. المجتمعية القيم فييا تتالشى تكاد متسارعة، اجتماعية تغايرت  وبمورات
 أو دائرتيا اتسعت وغياتو، أىدافو عمى يقف ان فالبد المجتمعات من مجتمع أي في تربوي

 فيي والغايات األىداف تمك استترت او ظيرت تصارعت، او تكاممت اخري، مناىج مع اختمفت
 خالل (من المواطنة قيم أبرزىا) ولعل والكامنة، المطمقة، المبادئ وتعميق إرساء أجل من تعمل

 التربوي، المنياج ما رمي اىم تعتبر لمفاىيم اكسابو خالل من الفرد ذات في عناصرىا تأصيل
 في المشاركة وكذا والواجبات والمسؤوليات والحقوق، باليوية واإلحساس الشعور:  وىي الا

 العموم في المتخصصين بعض يعرفيا لذا األساسية، المجتمع قيم وتقبل المدنية، الشؤون
 فالشخص والدولة، األشخاص بين المتبادلة االلتزامات مجموعة ىي" المواطنة" بأن االجتماعية

 في وعميو معين سياسي مجتمع إلى انتمائو نتيجة والمدنية السياسية الحقوق ضبع عمى يحصل
 مع والدولة األفراد بين العالقة عمى تشتمل أنيا بمعنى الواجبات، بعض يؤدي أن نفسو الوقت
 وتتميز.  ومسؤولياتو المواطن صفات عمى كذلك تشتمل وىي والواجبات، لمحقوق امتثال

 تحقيق أجل من اآلخرين مع والتعاون وخدمتيا لمبالد المواطن بوالء خاص بوجو المواطنة
 المسؤوليات من بالعديد مصحوبا الحرية من عاليا مستوى وتتضمن لمدولة القومية األىداف
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 ولذلك لصالحو، بكفاءة العمل عمى وقدرتو المجتمع بشؤون واىتماماتو الفرد وعي في وتتجمى
 القبول وتتضمن ،"المجتمع في األفراد بيا يتمتع التي العضوية" أنيا عمى المواطنة فيم يمكن

 بدوره يقوم الذي المواطن شخصية بناء دونما وتخصصية أكاديمية بكفاءات بتبادل والتسميم
 باالىتمام واإلحساس األفراد جميع بين االىتمامات مينتو حدود من ابعد الى يمتد االجتماعي

 واستقراره المجتمع تطور من مزيد لتحقيق العطاء عمى والقدرة المجتمع رفاىية أجل من المشترك
 المواطنة تربية اتضحت ىنا من ا الحديثة التربوية المناىج بناء في الفمسفية األطر حدى ،

 أخطار تيديدات ضل في بالمجتمع الخاصة اليوية عمى الحفاظ أجل من و ممحة ضرورة
 . مؤسساتيا و العولمة

 التطبيع بعممية يقوم الفرد كان الزمان، قديم منذ: المواطنة طمباتومت التربوي المنهج أوآلـ    
 االدب في اليوم عمييا يطمق ما وىي بيا، يؤمن التي االجتماعية القيم خالل من االجتماعي

  اجل من صالحا، مواطنا ليكون فرد إعداد إلى تيدف والتي المواطنة، تربية الحديث التربوي
 ونظم وتقاليد، وعادات، ثقافة، من تتضمنو بما بيويتو، حتفاظواال واستقراره المجتمع بقاء

 واالزدىار التقدم نحو المجتمع يتجو سميمة المواطنة كانت كمما حيث وحياتية، مؤسسية
 ىشا كيانا اضحى المجتمع، افارد بين االضعف االتجاه في تسير كانت وكمما واالستقرار،

 وتنتشر العامة، المصمحة حساب عمى لألفراد ةالضيق المصالح وتطغى الدىر، نوائب تزعزعو
 من وتربيتيا، المواطنة أىمية تبرز ىنا من اطيافو، بشتى التطرف تتيح مما بعمق الرداءة صورة
 شأنيا من التي التحديات اقصى مجابية في مجتمع، بكل الخاصة اليوية عمى الحفاظ أجل
 التربوية المناىج وتطوير تجديد بضرورة الميتمين اصوات تعالت ىنا من وتماسكو، بكيانو الفتك

  طبيبا أو ميندسا تعد أن معنى ال إذ المواطنة، لمتربية االولوية اعطى اجل من تدريسيا وأساليب
 الى يمتد االجتماعي بدوره يقوم الذي المواطن شخصية بناء دونما وتخصصية أكاديمية بكفاءات

 .       مينتو حدود من ابعد
 : هومهاومف المواطنة--  

 العربية الدول عديد في  التربية فمسفة في تعددت
 تعززىا، التي المفاىيم كذا و المواطنة الوطنية، الصالح، المواطن المواطن، كالوطن، ، مفاىيم
 معظم اتفق وقد مناىج المغة العربية ، اإلسالمية كالتربية المناىج االجتماعية، في خاصتا
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 الفعال المواطن تحقق التي وىي الصالحة، المواطنة. "تحقيق مىع يقوم التربية جوىر ان المربين
 ، )سعادة جودة". إليو ينتمي الذي اإلنساني مجتمع و وطنو و المحمية بيئتو و نفسو   خدمة في
 ( 2984ص

 طبيعي فرد بين تقوم اجتماعية عالقة أو مكانة" أنيا عمى تعريفيا: تم االجتماع عمم قاموس أما 
 الطرف ويتولى الوالء، األول الطرف يقدم العالقة ىذه خالل ومن ،(دولة) سياسي ومجتمع

 (.  بين العالقة ىذه وتتحدد الحماية، الثاني
 " القانون طريق عن والدولة نفسي الفرد منظور من وآخرون ىالل فتحي إلييا وينظر

 اإلشباع رمصد ىي التي السياسية ولمقيادة لموطن والوالء باالنتماء الشعور بأنيا غيث،)
  (4222 ص ، 44 من االخطار المصيرية )ىالل ،واخرون الذات وحماية األساسية لمحاجات

 فمسفية رؤية من انطالقا المواطنة تنمية في محوريا دور المدرسة تمعب: المواطنة عناصر    
 تشتق واضحة،

 نعى ان بدال لنجاحيا و أىدافو، تحقيق عمى تعمل والتي فيو الكائنة المجتمع فمسفة من--
:                                                                                                      االساسية المواطنة عناصر

 او واحدة تكون قد فيي المواطنة، عناصر من األول العنصر تعتبر:   باليوية االحساس ـ أ
 فيي متعددة اليوية ومصادر الثقافات، متعدد مجتمعب المجتمع يعرف الحالة ىذه في و متعددة

 االساسي المقوم تعتبر الوطنية اليوية و عرقية، أو دينية، أو ثقافية، أو لغوية، أو محمية، إما
 و رفضيا، يجب التي القديمة االفكار من الوطنية اليوية بأن يرى من ىناك حين في. لممواطنة
 أجل من المواطن لتربية قويا اساسا تكون سوف والتي ة،العالمي بالمواطنة يسمى لما التأسيس
. متعددة لتكون العالمية، و الوطنية بين سطية و رؤية يقدم من وىناك ككل، االرضي الكوكب

  (ـ 4224ص ،54عيد: إبراىيم)
 العضوية ىذه المجتمع، في معينة جماعة في عضوا يكون أن يجب فرد كل:  الحقوق-ب  

 في تتمثل و المدنية كالحقوق الجماعة، عضوية تمنحيا التي الفوائد من االستفادة في تساعده
 لو فالمواطن السياسية الحقوق اما الخاصة، والممكية األمان في حقو و الحياة من الفرد حق

 في العامة الوظائف تقمد في الحق لو او التشريعية الييئات في يمثمو عمن التصويت في الحق
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 في  الفرد حق خالل من تبرز والتي واالجتماعية والثقافية االقتصادية قالحقو  جانب الى الدولة،
    إطار وفق والسمطة الفرد بين العالقة وتكون الرفاىية

 القيام األفراد عمييا يحصل التي والحقوق المواطنة تقتضي :الواجبات و المسؤوليات ـ ج  
 اآلخرين، حقوق واحترام المستحقات، عودف الدولة، لمقوانين كاالمتثال المسؤوليات، من بمجموعة

 أن بالضرورة ليس لكن والواجبات، الحقوق بين الموازنة ضرورة البعض يرى الدولة، عن والدفاع
 منيج يعالجيا أن ينبغي اساسيا مرتكز تعتبر النقطة  وىذه دائما، النظرية مع الممارسة تتطابق

   المواطنة تربية
 تحقيق عمى ويحرص مجتمعو، شؤون في بالمشاركة الفرد يقوم  : المدنية الشؤن في المشاركة ـ 

 قيم يحممون ال لمن المجال يفسح المشاركة عن والتخمي العزوف الن وطموحاتو، آمالو،
 .                            لمدولة العامة االمور بتيسير العبث في المواطنة

 دولة ومن أخر إلى مجتمع من وتطبيقو وفيم في يختمف:   االساسية المجتمع قيم تقبل ـ ه   
 وجيات اختالف الى فيو الجدل يعود والجدل، لممناقشة موضوعا يكون ما غالبا وىو أخرى، إلى

 الحقوق ضوء في غالبا القيم ىذه وتحديد لممجتمع، األساسية القيم طبيعة الى الفردية النظر
 ثقافة في تاريخيا متجذرة تكون قد قيمال ىذه ولكن الدولة، قوانين عمييا تنص التي والواجبات
 تحديد في ليست فالمشكمة ولذلك المجتمع، افارد بو يؤمن الذي الدين ضمنيا من التي المجتمع

. القيم ىذه تطبيق كيفية في تكمن المشكمة لكن تحديدىا، في الحق لو من في او القيم،
 ( 444،4229)شحاتو،

  ـ2:المواطنة بتربية المرتبطة المفاهيم 
 العديد تشتمل و عنيا، الحديث كثر التي المفاىيم من بالعديد كمفيوم المواطنة تربية ترتبط      

 فعالقة لذلك و االجتماعية، و االقتصادية، و الثقافية، و الجغرافية، و التاريخية،:  الجوانب من
 التربية و ئية،البي التربية و االنسان، حقوق تعميم و السالم، تربية بمفاىيم المواطنة تربية

 :التالية العناصر لمجمل التطرق يقتضي البس ولفك الديمقراطية، والتربية المستدامة،
 تواجو التي المشاكل بعالمية المدرسة، مدخالت عند الوعى تنمية وغايتيا: الكونية التربية  

 بالدارسات الكونية التربية محتوى ويرتبط والمصادر، والطاقة، البيئة، االرض ،كمشكالت كوكب
 .المواطنة تنمية الى تيدف التي االجتماعية
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 الوئام تحقيق الى مجتمع كل يسعى اجتماعيا، مطمبا السالم يعتبر: السالم اجل من التربية  
 الطبيعية، وبيئتو اإلنسان بين وكذلك واالجتماعية، والمغوية، والدينية، العرقية، جماعاتو بين

 وتحسين ، المتنوعة الثقافات بين واالحترام الفيم تحسين:  الى السالم أجل من التربية وتيدف
 ، الحوار تشجع و ، الديمقراطية و التعاون و ،  األمم بين و العرقية المجموعات بين العالقة

 والحوار الثقافي، والتعدد المختمفة ، و ا العنصري و والعرقي الثقافي التميز أشكال كافة إزالة
 :السالم تربية اجل من التالية الجوانب عمى جالمنيا يركز لذا والفيم،

 .                     اإلنسان ورفاىية والمشاركة، والحرية، والعدالة، العنف، ونبذ والبيئة، اإلنسان، حقوق معرفة ـ أ 
 .  األدراك و الوقاية، و البيئة، احترام و النفس، احترام و التسامح: االتجاىات ـ ب
 المشاعر تقيم و الضغوط، تحمل عمى القدرة و التفاوض، عمى درةالق: الميارات ـ ج  

 بيئتو و نفسو. واالتصال واالستماع الصراعات، وحل  اآلخرين، مشاعر وتقيم الشخصية،
 مجتمع و وطنو و المحمية بيئتو و نفسو إليو ينتمي الذي اإلنساني مجتمع و وطنو و المحمية

 ".إليو ينتمي الذي اإلنساني
 (40،4222بشريال طارق) 
 و المواطنة تربية أىداف تحقيق الديمقراطية أجل من التربية تدعم: الديمقراطية أجل من التربية 

قرارت  تقبل و االخرين نظر وجيات تقبل و الحوار، و التسامح، قيم تنمية  خالل من ذلك
 مع التفاعل عيستطي لكي الفرد يكتسبيا ان البد التي الميارات و القيم من غيرىا و ألغمبية،
 .  بيئتو في االخرين

 وىو المواطنة تربية جوانب من واحد جانب عمى السياسية التربية تركز: السياسية التربية 
 بالتربية واالىتمام سياسيا، العالم طبيعة فيم عمى التمميذ مساعدة حيث  السياسي، الجانب

 من اختيار في المشاركة ىميةأ عمى األفراد تنشئة خالل من المواطنة تربية يدعم السياسية
 . البالد امور تسير في يمثميم

 إنسان أي حقوق تقدير و احترام تنمية عمى التركيز يتم تدريسيا وفي: اإلنسان حقوق تربية 
 االجتماعية والميارات الشخصية الميارات وتنمية وسموكو المواطن حقوق عن  التالميذ وتدريس

 . لديو
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 التربية ربط يتم فيو و التردد كثيرة المفاىيم من يعتبر: المستدامة التنمية أجل من التربية 
 في المشاركة عمى النشء تربية خالل ، واالتجاىات والقيم و، ا في شراكو  من وذلك بالتنمية،

 الفقر مثل التنمية في المؤثرة القضايا من كثير دارسة بالمعرفة تزويده خالل من التنمية عممية
 أجل من التربية عمود تشكل مفاىيم عمى تأكد بذلك وىي والمواطنة، والصراعات، والحروب،

 التغير والتنظيم،.( المواطنة وحقوقيم، المستقبل أجيال حاجات التنوع،) وىي المستدامة التنمية
  (42،4244 محمد، طاىر(. )والحيطة التردد المتبادل، االعتماد الحياة، جودة المستمر،

 المجتمع في المواطنة أجل من التالميذ تربية الى تسعى حيث: بالقانون ةالمرتبط التربية
 والمواطنة العدالة ونظام الحكم، نظام وطبيعة بالقوانين، المعرفة من تمكنيم  حيث الديمقراطي،

 في القانوني النظام فيم عن تعبر التي التطبيقية والممارسة الجنوح، من والوقاية المسئولة،
 إحداث الى ييدف تقدمي مدخل عن عبارة وىي: المتعددة الثقافات تربية.  ليوميةا الحياة مواقف
.  المجتمع في وتحول والتعميم، المدارس في وتحول النفس،  في مجاالت ثالث في تحوالت
 المساعدة لكيفية ومدركون لمبيئة، واعية عقول إعداد الى تيدف التي التربية وىي: البيئية التربية

 . الحمول تمك تطبيق نحو العمل دافعية ويمتمكون بالبيئة، المحدقة تالمشكال حل في
 :المواطنة تربية في المعاصرة االتجاهات ـ 
 حول المجتمعات بين اتفاق يوجد ال أنو عمي المواطنة لتربية الحديثة االتجاىات تؤكد - 2

 لألىداف ولويةاأل تكون ىل التعميمي، النظام أىداف من ألي تعطي أن يجب التي األولوية
 تكون أو والمعارف؟ الميارات ، ن و مواطن يجاد  األفراد بتعميم تعنى التي" المعرفية" اإلداركية
 لممشاركة صحيحة بقيم يحتفظ المواطنة يكتسبوا لكي األفراد بإعداد تعنى التي القيمية لألىداف

                                                                 األفراد تجعل نأ تحاول التي االجتماعية التنشئة ألىداف تكون أو المجتمع؟ حياة في
   (  22،4882اآلخرين)أحمد: مع متبادلة شخصية عالقات في لمدخول توافقا أكثر

 درجة تحقيق أجل من بأخر أو بشكل تسعى أنيا نجد السياسية النظم جميع إلى نظرنا ولو  
 الو روح عمى وتربيتيم دور المواطنة تربية تدريس يمعب حيث. طنيملو  الء ا أساسيا  من قصوى

 فكان االشتراكية، المجتمعات في االشتراكية الروح بث في مواطنييا بين السياسي االنسجام ،
 الثانية العالمية الحرب اعقاب في و ،  أخالقيات في التأثير ىو رومانيا  في تدريسيا من اليدف

 االىتمام تزايد و الشباب ا االشتراكي المجتمع مستقبل في لالشتراك إيجابي بشكل عدادىم ،
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 تجديد الى الماسة بالحاجة االحساس نتيجة االمريكية، المتحد الواليات في المواطنة بتربية
 في الشباب فئة بين انتشرت التي السياسية السمبية و العام الجمود مقاومة و الوطني، الشعور

 مواجية في القيم و بالمعارف المتعمم تزويد تعميميا من اليدف صبحا ثما من و الفترة، تمك
 في لعضويتو ضرورية خصائص عاما ا بين  تكسبو و لحياتو، مقوما تعد التي السموكيات

 اليدف تمثل الصالحة المواطنة تحقيق أن عمى لمختصين اتفاقا ىناك أن يتضح ىنا من. الدولة
                                                                   ولكن الوطنية، بالتربية    لالىتمام بيا أدى مما ،الدول كل في التربوي لمنظام الرئيس

 (  8،4888المجادي:. )أخرى إلى دولة من يتفاوت االىتمام ىذا
                                                    

 ويتمثل والفعالة الصالحة المواطنة تنمية في المدرسة دور عمى التأكيد يجب ذلك ضوء وعمى
 الحياة داخل المختمفة التدريس طرق عمى والتأكيد التربية باستخدام الديمقراطية تنمية في ذلك

 . المواطنة لتنمية المدرسية
 :  المواطنة تربية أهداف   
 الثقافية، والخمفية الوطني، السياق باختالف تختمف المواطنة، تربية اىداف بأن سالفا ذكرنا كما

 أىداف تتوزع عامة وبصفة ألخرى، تعميمية مرحمة من تختمف األىداف وىذه والتقاليد، والعادات
 من الطالب عند السياسية المعرفة بتنمية تيتم أىداف: . وىي فئات ثالث إلى المواطنة تربية
 التنوع االجتماعية، و اسيةالسي المؤسسات  االنسان، حقوق و  الديمقراطية عن التعمم خالل

 ليكون الموطن يحتاجيا التي االتجاىات و القيم بتنمية تيتم أىداف. تقديره و التاريخي و الثقافي
 و االنصات، و االخرين، و الذات احترام الفرد إكساب  خالل من ىذا يتم و صالحا، و مسئوال

 عند الفاعمة المشاركة بميارات متعمقة أىداف. . المجتمعية القيم من غيرىا و الصراعات، حل
 تزويدىم خالل ومن والمجتمع،  المدرسية الحياة في المشاركة ميارات إكسابيم خالل من الطمبة
           ( 425،4228 شحاتو، حسن.  )الديمقراطية مبادئ تطبيق بفرص

                                                                                                           
 الحديث عند دائما تطرح ما غالبا التي الميمة األسئمة من المواطنة: تحقيق في المنيج دوار ـ

  مسئولية المواطنة تنمية ىل وتنميتيا، المواطنة تحقيق في المنيج بدور يتعمق الذي المواطنة عن
 لمتربية عام كيدف المواطنة أن أم شائع وى كما الوطنية التربية او االجتماعية الدارسات نيج
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 المناىج تعالج وكيف المواطنة؟، لتربية المالئم المحتوى وما الدراسية، المناىج خالل من تتحقق
            طبيعتو حسب كل ذلك المختمفة
 مادة تخص المواطنة تربية مسئولية تعد لم:  المدرسي المنيج في المواطنة تنمية مداخل ـ      

 ان الحديثة التربوية االدبيات في جاء كما الدراسية، المواد كافة مسئولية اضحت بل ، دارسةال
 :                                                             ومنيا  متنوعو، و متعددة مداخل ضوء في يتم المواطنة تربية موضوع

 .وألجمو وعنو ، المجتمع في التعمم يعني و االجتماعي التعمم.  أ
 . والتعاون واالكتشاف، العمل، خالل من التعميم ىذا ويتم والتطبيق، بالخبرة التعميم.  ب  
 وتعزيز وخبرتو، موقفو وتقدير المتعمم، عمى التركيز خالل من: التعميم ديمقراطية تضمين.  ت

 . التعميم عممية في مسئوليتو
 حقوق تعميم و المواطنة، تربية خالل من التعمم اىذ ويتم: والمترابطة المتعددة المداخل.   ث

 والتربية الكونية، والتربية السالم، أجل من والتربية المتعددة الثقافات خالل من والتربية اإلنسان،
 تربية محتوى لعرض منيا أكثر تدريسية اال كونيا في تعد ال المداخل ىذه ان اال.  المعموماتية
 ىي الدراسي الصف في والديمقراطية واالجتماعية، والتعاون، رة،الخب عمى فالتركيز المواطنة،
 عبر مفيوم يعرف الدراسي، المنيج في المواطنة تربية فمداخل وعميو المواطنة لتنمية ممارسات

                                                                  أفكار ضوء في التربوي المحتوى وضع" بأنو المنيج
 "بعينيا مادة عمى التركيز يتم ال بحيث التربوي النشاط تقود أساسية. 
 الدارسات بمنيج المواطنة تربية ترتبط: المواطنة تنمية و االجتماعية الدارسات مدخل ـ

 الصالح، المواطن إعداد ىو المادة  ليذه االول اليدف أن لدرجة كبيار ارتباطا االجتماعية
 واالقتصادية والجغرافية التاريخية: التالية األبعاد تتضمن بيعتياط في االجتماعية والدارسات
 ومعارفيا المواطنة، بقيم المشبعة الفرد شخصية لتكوين مالئمة بيئة تمثل بذلك وىي والثقافية،
           فاليدف. ومياراتيا
 فالمواطن. _ والميتمين واألكفاء، المتأممين، المواطنين تنمية ىو االجتماعية لمدارسات المستمر

 خدمة وجو احسن عمى بيا يقوم بو منوطو اجتماعية ادوار لو بل فقط بيتو داخل ليس دوره
 الفردية المبادرة -.واحدة لعممة وجيان والواجب فالحق مسئولية، إلى يتحول الحق. _لمجتمعو
_  تالمشكال لحل ضروريان العميق والتفكير الوثيقة المعمومات  -. الفعال لمتغيير ضرورية
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.                                                                                                         المجتمع تخدم ميمة نتائج يحقق فيو االخرين، مع لمعمل مستعدا الفرد يكون ان يجب
 ونواتج  طويال اوقت يتطمب وىذا المدنية، الكفايات ىو االجتماعية الدارسات جوىر فان وبذلك

 كثيار مختمفة تكون بحيث االجتماعية الدارسات صفوف في تغييرا يتطمب وذلك الممارسات، من
 المدخل ىذا أصحاب يرفض: المدنية التربية مادة مدخل ـ  الماضي في عميو كانت عما

 في اليدف وىذا  التالميذ تعرف خاصة مادة الى بحاجة أننا اعتبار عمى السابقين، المدخمين
 وواجباتيم مسئولياتيم خالليا من ، و ا المعرفة ىذه بتوزيع قمنا ما إذا ننا ، الدراسية المواد

 وذلك الغايات، تمك تحقيق الصعب من فانو االجتماعية، الدارسات مدخل يرى كما كمواطنين
 ان اعتبار عمى المدخل ىذا رفض في طرفا يدخل المعمم ان كما عميو، الفعمي التركيز لغياب

 باقي من غيرىم ينجح ولن متخصصين، معممين إلى بحاجة المواطنة تربية موضوع
  المنيج عبر مدخل عمى اعتمدنا لو كما تحقيقيا، في التخصصات

 : المواطنة لتنمية الشامل المدخل-
 تنمية في واحد مدخل عمى االعتماد من االنتقال من البد المواطنة، تربية أىداف لتحقيق    

 من ذلك و الشامل بالمدخل يسمى ان يمكن ما ىذا و مداخل، عدة عمى االعتماد لىا المواطنة
 في المواطنة قيم بث في التركيز – غير بالمنيج االىتمام  مادة بوجود االىتمام -:  خالل

 المناىج بأنشطة االىتمام –. المجتمع المدرسة وربط بالمشاركة االىتمام. الدراسية المواد مختمف
 2 الخفي بالمنيج و الرسمي– .االثارئية
 -: وىي اساسية، عناصر ثالث التمميذ إكساب الى يسعى منيج اي إن: المواطنة تربية محتوى
 من المعرفي– التعميمية العممية في ميما عنصار تمثل فيي: القيم  الجانب ييدف حيث: المعرفة

 باألبعاد التمميذ توعية دريسيات ففي التعممية،.  المدنية بالمعرفة تزويدىم الى المواطنة تربية
 مطمع في: الميارات  الفرد، وحقوق الديمقراطية، بقيم تنويرىم خالل من ذلك و االخالقية،
. والتضامن– والمشاركة المدنية ميارة نمو بين العالقة مناقشة عمى الباحثون ركز الثمانينيات
 االتصال،)  الميارات عمى واطنةالم تربية في التركيز من البد ذلك تحقيق اجل ومن السياسية،
-40يونس:..( المستدامة التنمية التفكير، خالل من الذاتي التعمم المعمومات، تقنية  التطبيقات

4222) 
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 مجموعة باعتباره المواطنة، تربية في اساسيا دوار يمعب المنياج فان سبق مما   االستنتاجات:
 نيضتا لمحياة الفرد اعداد تحقيق الى سعىت تربوي انشطة تتضمن التي الدراسية المقررات من

 اال الوالء و مجتمعو اتجاه االلتزام و بالوعي يتسم الذي الصالح، المواطن ذلك بمجتمعو
 بالمناىج االعتناء يجب لكن تقدمو، و تطوره ضمان في مكتسباتو حماية عمى يسير مشروط،
 ان لالنتباه المؤلفة من و عة،المتسار  العصر مقتضيات و تماشيا تنقيحيا، و اكثر الدراسية
 الحس تنمية في ميما دوار تمعب لم اىميتيا امام جدا قميل االجتماعية لممواد الساعي الحجم
 المخصص الوقت من حقيا توفى ان يجب لذا المواطنة، قيم إكساب و لممجتمع الوالء و المدني

 2اه الوطن يجب وضع مناىج تنمي الحس الوطني الطوعي اتج.الدراسي  لمبرنامج
عمى الجيات المعنية االىتمام بوضع منياج اي كتيب خاص عن تنمية  روح -التوصيات:

 الوطنية والمواطنة  لدى تالميذ المرحمة االبتدائية 
 تفعيل دور ادارات المدارس من خالل اقامة نشاطات تفعل المواطنة لدى المتعممين 

لمواطنة وحب االوطان بمختمف المجاالت  عمل ورشات وندوات لممؤسسات التربوية في تنمية ا
 لدى المتعممين 

 
 المصادر
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 و والتوزيع لمنشر الميسرة دار المعاصرة، المناىج أسس محمد، اليادي محمد طاىر. -2
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