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أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان :

مفاهيم املواطنة املتضمنة يف مناهج التنشئة االجتماعية
يف املرحلة األساسية الدنيا يف فلسطني ومقرتحات التطوير
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stage in Palestine and development proposals
أقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدي الخاص ،باستثناء ما تمت اإلشارة

إليو حيثما ورد ،وان ىذه الرسالة ككل ،أو أي جزء منيا لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب عممي أو
بحث لدى أية مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.

وأنييييييل ألمسييييييا قاسوييييييكوايم قاكانونيييييييم قماا يسيييييييم ااس ييييييم ميييييياا ييييييو سييييييا
يخااف ذاك.
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ّ

وقل رب زدني علما
صدق اهلل العظيم
[طه]114 :


ت

اإلهداء
إىل معلم البشرية األول ومنبع العلم نبينا حممد (صلى اهلل عليه وسلم) .......إىل الشهداء األكرم منا مجيعاً
إىل من أفنى حياته من أجلي...إىل روح والدي الطاهرة رمحه اهلل
إىل من أرضعتين احلب واحلنان ...إىل ينبوع الصرب والتفاؤل واألمل ...والدتي احلبيبة أطال اهلل يف عمرها
إىل رفيق دربي وشريك حياتي ..إىل من وقف جبانيب وساندني وحتمل معي الكثري يف سبيل إمتام هذه الدراسة . .
زوجي الغايل  ..له مين عظيم الشكر والتقدير
إىل قرة عيين ..وأنس حياتي ..ومثرة فؤادي ..وأملي يف احلياة...أبنائي وبناتي عالء ،دعاء ،النا ،مرح ،حممد ..
أسأل اهلل أن يبارك فيهم ،وجيعلهم من عباده الصاحلني
إىل سندي وعوني يف احلياة...إىل الورود اليت تفيض حباً ونقاءً ..إخوتي وأخواتي
إىل األهل واألصدقاء واألحباب كافة ....إىل من مهدوا الطريق أمامي
إىل هذا الصرح العلمي الكبري جامعة األزهر بغزة
إليهم مجيعاً أهدي هذا اجلهد املتواضع سائلة املوىل عز وجل التوفيق والسداد
الباحثة :غادة إبراهيم إدغيش


ث

الشكرُ هللِ سُبْحَانَهُ وَتعاىل الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْال أَنْ هَدَانَا اللَّهُ.

إلـــــــــ هـــــــــاا اليـــــــــرل ال امـــــــــا ومنحـــــــــر ال امـــــــــا المتميـــــــــ ي وا روال الن ـــــــــ وال ـــــــــو
النيرة التا لم تتـوا فـا ت ـد م ـا مـا هـو متيـد وتتسـ ل وتـاليا ـا مـا هـو قسـير فـا ريـ ال اـم
المديد (جام

ا هر-غ ة).

ــدير و سـ و
ــدم حاـــال و القـــ ور والت ـ و
ــاتاتا الكـــ ارمو ت ا ـــ و التر ـــ فـــا جام ـــ و ا هـــر ت ـــ ة
مـــا أت ـ ص
ج ى هللا ت ال الجم ع اير الج ا و وأوفاه.
وأتقدم بالشكر كذلك لعمادة كلية التربية ممثلة بعميد الكلية ،على تعاونهم ودعمهم المستمر لي.

ِ
المشرر َعَلرى الرسرالة ،الردكتور/قحـد الكـريم محمـد لحـد .لروال
ُ
التقدير كل التقدير لألستاذ الجليلَ الكريم ُ
سعة أفقه و رحابة صدره وثاقبة فكره وغزارة علمه لما وصلت هذه الدراسة إلى هذه الصورة.
ما أت دم حاال

الق روالت دير سـتااَّ الكـريمي الاـاي تتالـب ت حـو مناققـ الرسـال الـد تور

علرري نصررار (مناقشااااداخلياااا) ،والـــد تور خليررل حمرراد (مناقشااااخارجياااا) وذلررك علررى تكرمهمررا م ر وقتهمررا
والمشاركة في مناقشة هذه الدراسة.
وأت ــدم تالقــ ر ال ميــ لمــديرة مدرســتا التاالــا وال ال ــ أ .سررعاد محمررود التلررولي قاــ دقمهــا،
والق ر مويو إل مديرَّ من تا جتال ا و يت حانو الت ا م ـ أ .عيسرى أورو سرلمية ،ود .توفير
شحادة المحترمي .
وأخي اًر أتقدم وجزيل الشكر والعرفا لكل م ساهم في إتمام هذا العمل؛ ليخرج إلى الوجود وهذه الصورة
وبعد ،فهذا جهد بشر ال يخلو م زالت وهفوات ،وحسوي أني قد اجتهدت وما توفيقي إال باهلل ،فإ
أصوت فبفضل م هللا ..وا أخطأت فم نفسي.
وآار دقوانا أ الحمد هلل رب ال المي
الباحثة:غادةإبراهيمإدغيش


ج

ماا

الدراس

هدفت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لسول تطوير واثراء مفاهيم المواطنة الالزمة لطلبة المرحلة

األساسية الدنيا في منهاج التنشئة االجتماعية ،وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقي

أهدا

الدراسة قامت الباحثة وإعداد قائمة مفاهيم لتحليل محتوى منهاج التنشئة االجتماعية للصفي

(الثالث والرابع) األساسيي في ضوء مفاهيم المواطنة ،وتشكلت عينة الدراسة على منهاج التنشئة

االجتماعية المقررة حديثاً في فلسطي للصفي (الثالث والرابع) األساسيي وجزأيهما.

وم خالل استخدام المعالجات اإلحصائية توصلت الدراسة إلى مجموعة م النتائج ،فيما يلي أهمها:

إ

قائمة مفاهيم المواطنة الواجب تضمنها في محتوى كتب التنشئة االجتماعية للصفي

والرابع) تضم ( )29مفهوماً ،وا

(الثالث

المفاهيم المرتبطة بالمواطنة في كتاب التنشئة االجتماعية تمثلت

ونسبة ( )100%م إجمالي المفاهيم الواجب توافرها في محتوى منهاج التنشئة االجتماعية للصف

وجزيه ،وبنسبة ( )93.1% ،96.6للصف الرابع وج أزيه ،لك شاوها قصور في التوزيع وكثافته.
الثالث أ
وقامت الباحثة ووضع تصور مقترح تضم :

 .1تحديد األهدا

فهي نقطة تحرك وانطالق صحيح ألي مسار ،وهي الدليل والنوراس الذي يحدد

المسار التربوي في جميع مجاالت العملية التربوية.

 .2إثراء المحتوى وفقاً لمفاهيم المواطنة المقترحة في صناعة واعداد المنهاج.
 .3اقتراح بعض الدروس التي ارتأت الباحثة أنها ضرورية.

فا الو النتائج التا تويات إليها الدراس  ،فإ التاحث تويا تما ياا:

 .1ضرورة وجود فلسفة واضحة لدى القائمي على تصميم المناهج لتوزيع وتغذية المنهاج بقيم مفاهيم
المواطنة الواجب غرسها في النشء.

 .2محاولة الحد _في المناهج _ م المفردات والتعاوير واإليحاءات التي تهبط العزائم الوطنية وتؤثر
عليها سلباً.

 .3عقد اجتماعات دورية للمختصي

والخوراء لتحديد قيم ومفاهيم المواطنة الواجب تضمنها في

المناهج ،وتوزيعها وفقاً لعمر الطلبة.
 .4ضرورة ارتباط محتوى وأنشطة وأساليب تقويم منهاج التنشئة االجتماعية ،بأهدا

المنهاج.

 .5االستفادة م التصور المقترح الذي أعدته الباحثة ،واعداد مواد إثرائية أخرى يمك االستفادة منها
والرجوع إليها لتعزيز قيم ومفاهيم المواطنة في المناهج عامة.


ح

Abstract
The study aimed at presenting a proposed conception of ways to develop and
enrich the curriculum of socialization. The study followed the analytical
descriptive approach. To achieve the objectives of the study, the researcher
prepared a list of concepts to analyze the content of the socialization
curriculum of the basic grades (3 and 4). The sample of the study was based
on the newly developed curriculum of socialization in Palestine for the basic
grades (3 and 4).
The study revealed a number of results, the most important of which are:
The list of concepts of citizenship to be included in the content of the books
of socialization of grades (III and IV) includes (29) concepts, and that the
concepts associated with citizenship in these books accounted for (100%) of
the concepts to be available in the content of the curriculum of socialization
of the third grade, (96.6, 93.1%) for the fourth grade in its two parts, but it is
deficient in distribution and density.
The researcher developed a proposed vision that includes:
1. Setting goals is the focal point that determines the educational track in all
areas of the educational process.
2. Enriching the content according to the proposed concepts of citizenship in
the preparation and designing of the curriculum.
3. Proposing some lessons that the researcher deems necessary.
In the light of the findings of the study, the researcher recommends the
following:
1. Curriculum designers should have a clear philosophy for distributing and
nurturing the curriculum with the values of citizenship concepts that must be
instilled in young people.
2. Attempting to eliminate - in the curriculum - the vocabulary, expressions
and implications that decline the national determination which affect it
negatively.
3. Holding periodic meetings of specialists and experts to determine the
values and concepts of citizenship to be included in the curricula and
distributing them according to the age of students.
5. The content, activities and methods of evaluating the curriculum of
socialization should be associated with the objectives of the curriculum.
8. Making use of the proposed scenario prepared by the researcher and
preparing other enrichment materials that can be used as a reference to
promote the values and concepts of citizenship in the curriculum in general.
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مفاهيم المواطنة الواجب تضمنها في محتوى كتب التنشئة
االجتماعية للصفي الثالث والرابع حسب اتفاق المحكمي ونسبة ( )% 80وما فوق
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الرابع (الجزء الثاني)
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة

م دم :
يعيش اإلنسا في عصرنا هذا تطو اًر متسارعاً في جميع المجاالت ،وكا مجال التربية والتعليم
واحداً م أهم المجاالت التي تأثرت وهذا التطور ،وعلى كل أمة تطمح باالرتقاء االهتمام بالعملية
التربوية لوناء جيل واع بأخالقه وثقافته ودينه وقيمه  ،ونجد أ االهتمام األسمى لألمم يتجه نحو
التربية والتعليم للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في هذا المجال .
كما أ الناظر في قضية التعليم يجدها قضية أم قومي ،واستثمار في البشر ترتبط به تنمية
قدرات الشعب اإلنتاجية ،واالقتصادية ،والعسكرية حتى أصبحت هذه القضية قضية إعداد وتأهيل
شباب قادر مسلح بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا؛ وأل أهمية التعليم مسألة لم تعد اليوم محل جدل في
أي منطقة م العالم .والتحول الذي ودا واضحاً عالمياً م االستثمار المادي إلى االستثمار الفكري
الذي صاحبه تغيرات هائلة ومتواصلة في مطالب المجتمعات وتنافسها الشديد وي المؤسسات اإلنتاجية
حتى أضحت الجودة الشاملة  Total Qualityم

المفاهيم الحديثة التي ظهرت نتيجة المنافسة

العالمية خاصة وي المؤسسات اليابانية واألمريكية وذلك على يد العالم (ادوارد ديمنج Edward
 )demingالذي لقب بأوي الجودة الشاملة (نشوا .)4 :2007 ،
تمتد العملية التربوية خالل فترة التعليم اإللزامي وأهمها مرحلة التعليم األساسية حيث إنها القاعدة
األساسية لبقية المراحل التعليمية ،لذا يجب االهتمام وهذه المرحلة ،ألنه كلما كانت القاعدة قوية ومتينة
انعكست إيجاوياً على المراحل التالية والعكس صحيح ،ويعد المنهاج المدرسي أداة المجتمع لتحقي
أهدافه ،وهو المرآة التي تعكس اتجاهات المجتمع وطموحاته وتطلعاته و رؤيته المستقولية.
ويحتل الكتاب المدرسي مكانة متميزة في مجال التعليم ،ويعد أحد الركائز األساسية للعملية
التعليمية ،باعتباره المرجع األساس للطالب ،وباعتباره الوسيلة الرئيسة التي يتم م

خاللها تزويد

الطالب بالمعلومات والمعرفة ،فهو أحد طرق تحقي غايات المنهاج .وهنا يورز دور المنهاج باعتباره
وسيلة ووسيطاً لنقل خورات متنوعة لألجيال وتطويرها ،فالمنهاج هو أحد الضمانات التي يستطيع وها
اإلنسا

أ

يبقي على حياته مزوداً بالمعار

والمهارات والخورات التي تؤهله للتعامل مع عصر

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( .عثما و الجندي )46 :2005،
وأل الكتاب المدرسي ذو أهمية قصوى في "العملية التعليمية" جاء في الحلقة العربية حول
تخطيط المناهج الدراسية وتطويرها أ الكتاب المدرسي في األقطار العربية يعاني م ضعف المحتوى
العلمي ،وقلة االهتمام وتحليل المعلومات التي يقدمها ،وضعف عنصر التشوي
2

واإلثارة ،وأسلوب

العرض ،والتركيز على جانب المعرفة والمعلومات ،وقلة مراعاة المستوى اللغوي للمتعلمي  ،وضعف
اإلخراج الفني ،وقلة التنسي

وي واضعي المناهج ومؤلفي الكتب والمنفذي لها في الميدا وغياب

التغذية الراجعة بعد التنفيذ (الووهي وآخرو .)76 :2018 ،
لقد عانى الفلسطينيو في فلسطي المحتلة كثي اًر م

غربة المناهج الدراسية التي تمثلت في

ازدواجيته األردنية في الضفة الغربية ،والمصرية في قطاع غزة لفترة زادت ع خمسة وثالثي عاماً.
ويقوم وناء المناهج الفلسطينية على مجموعة م األسس الفكرية والوطنية متمثلة في اإليما باهلل،
واالنتماء لفلسطي وتعزيز الثقافة اإلسالمية والعربية والوطنية المحلية ،واالجتماعية ،واألسس المعرفية،
واألسس النفسية في تشكيل المواط المعتز وهويته الوطنية وعروبته واسالمه (و ازرة التربية والتعليم،
.)6 :1998
وتأسيسا على ما تقدم أضحى التعليم أحد المجاالت المهمة في ترسيخ القيم ،فهو يتعامل مع
الناشئة في مراحل تشكيل شخصياتهم ،لذا كا التعليم موضع اهتمام كل م يسعى إلى غرس أو
ترسيخ قيمة ما في المجتمع ،واذا كانت التربية على المواطنة تتم م خالل العملية التعليمية بمدخالتها
وعملياتها وعناصرها المختلفة ،خاصة في مجال تشكيل وانماء قيم المواطنة لدى الطالب ،باعتباره
قدوة ونموذجاً يحتذى به ،والمنوط به القيام بأداء األدوار التربوية م تدريس وتوجيه واش ار

على

ممارسة األنشطة وغيرها م الفعاليات التعليمية (صقر..)13 :2010 ،
فالكتاب المدرسي م أكثر الوسائل التعليمية فاعلية وكفاءة في مساعدة المدرس والطالب في
أداء مهمتهما في المدرسة ،ولذلك ال ينبغي إهماله في أي ورنامج تربوي فهو دليل أساسي لمحتوى
الورنامج ولطرق التدريس ولعملية التقويم ،وهو موجه نحو أهدا

التربية ويرسم الحدود العامة والمفاهيم

والقيم التي يحتاج إليها الطلبة والمجتمع معا في أي مرحلة م

مراحل تطوره (الووهي وآخرو ،

)54 :2018
وهنا سو

تتناول الباحثة مفاهيم المواطنة المتضمنة في مناهج التنشئة االجتماعية في المرحلة

األساسية الدنيا ،وعلى حد علم الباحثة فإ هذا الموضوع يطرق ألول مرة أل مادة التنشئة االجتماعية
تنفذ ألول مرة في فلسطي

خالل العام الدراسي 2018/2017م طبقاً للمنهاج الفلسطيني الجديد

وتتناول هذه المادة موضوعات تتعل بالتربية الوطنية والمدنية ،مما دفع الباحثة لتناول هذا الموضوع
في محاولة لمعرفة توافر مفاهيم المواطنة في هذه المناهج.

3

مق ا الدراس :
إ عملية تحليل الكتب المدرسية تقود إلى تطوير المناهج وتحسي محتوى الكتب م خالل
الحذ

واإلضافة والتعديل ،وقد تفيد في فهم محتوى الكتب ،وتحسي عملية التدريس ،وتوضيح ما في

الكتب م وسائل وأنشطة مما يزيد م فاعلية استخدامها (أوو حلو ،)127 :1986 ،حيث إ عملية
تحليل الكتب المدرسية م حي آلخر تفيد في الكشف ع نقاط الضعف للعمل على إزالتها ونقاط
القوة لإلبقاء عليها ،ول ودعمها  .كما أ عملية تحليل الكتب المدرسية تعتور م أهم مناشط العملية
التعليمية ،وأكثرها ارتباطاً بالتطور التربوي ؛ ألنها الوسيلة التي تمكننا م الحكم على فاعلية التعليم
بعناصرها ومقوماتها المختلفة ،إلى جانب أنها تلعب دو اًر أساسياً في تقديم معلومات دقيقة إلى القيادات
التربوية ع

مدى فعالية العملية ككل ،حتى تتمك

القيادات التربوية م

إصدار ق ارراتها وتحديد

استراتيجيتها الخاصة بالتحسي والتجديد والتطوير في النظام التعليمي ،كما تتمك م رسم الخطوط
العلمية لمنفذي هذه الق اررات ولم توجه العملية التعليمية لخدمتهم م المتعلمي (سالم)8 :2005 ،
وبناء على ذلك فإ مهمة هذه الدراسة هي تحليل محتوى كتاب التنشئة االجتماعية المقر حديثاً
ً
للصفي الثالث والرابع األساسيي وتحديد مفاهيم المواطنة المتضمنة فيهما – وسول تطويرها -ويمك
تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما ها متاه م الموا ن المتالمن فا مناهج التنقئ االجتماق فا المرحا ا ساس
الدن ا فا فاس ي وم ترحات ت ويرها؟
ويتفرع م السؤال الرئيس السؤاال اآلتيا :
 .1ما مفاهيم المواطنة الواجب تضمنها في محتوى كتب التنشئة االجتماعية للصفي

الثالث

والرابع األساسيي م المنهاج الفلسطيني الجديد؟
 .2ما مدى توافر مفاهيم المواطنة في محتوى مناهج التنشئة االجتماعية للصفي الثالث والرابع
األساسيي م المنهاج الفلسطيني؟
 .3ما مالمح التطوير المقترح لتعزيز قيم المواطنة في منهاج التنشئة االجتماعية؟
أهداف الدراس  :تهدف الدراس إل تح ي اآلتا:
 .1الكشف ع

مفاهيم المواطنة الواجب تضمنها في مناهج التنشئة االجتماعية في المرحلة

األساسية الدنيا في فلسطي .
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 .2التحق م مدى توافر مفاهيم المواطنة المتضمنة في مناهج التنشئة االجتماعية في المرحلة
األساسية الدنيا في فلسطي .
 .3الوصول لمقترحات تطوير مفاهيم المواطنة المتضمنة في مناهج التنشئة االجتماعية في
المرحلة األساسية الدنيا في فلسطي .
أهم

الدراس :
 .1تكم أهمية الدراسة في أهمية موضوعها الذي يبحث ويستكشف حقيقة القيم المتضمنة في
مناهج التنشئة االجتماعية ،ومساهمتها في وناء مواط إيجاوي صالح.
 .2تكم أهمية الدراسة في أ المنهاج موضوع الدراسة جديد ويتم تدريسه ألول مرة.
 .3تفيد القائمي على المنهاج الفلسطيني في معرفة مواط القوة والضعف في منهاج التنشئة
االجتماعية.
 .4قد تفيد هذه الدراسة المعلمي والمعلمات ،م خالل ما توضحه م أساليب ووسائل ،وم
خالل التصور المقترح للتطوير.
 .5كما أنها قد تفيد المشرفي

التربويي

وتزودهم بصورة واضحة ع

واقع ممارسة المعلمي

ألساليب التدريس الداعمة للقيم وسول تطويرها.
حدود الدراس :
 .1الحد ال مانا :الفصل الدراسي الثاني م العام الدراسي 2018 / 2017م.
 .2الحد الم انا :دولة فلسطي  ،محافظة شمال غزة ،مدارس وكالة الغوث.
 .3الحد التقرَّ :معلمو منهاج التنشئة االجتماعية للصفي الثالث والرابع األساسيي .
 .4الحد الموالوقا :مفاهيم المواطنة المتضمنة في مناهج التنشئة االجتماعية في المرحلة
األساسية الدنيا في فلسطي ومقترحات التطوير.
مي احات الدراس :
الموا ن :
ل ً :المواطنة والمواط مأخوذة في العربية م الوط  :المنزل تقيم فيه وهو " موط اإلنسا ومحله "
وط ر يط ر وطن راً :أقررام برره  ،وط ر الولررد :اتخررذه وطن راً  ،ترروط الولررد :اتخررذه وطن راً  ،وجمررع الرروط ،
أوطا  .و الوط  :مكا إقامة اإلنسا ومقره  ،ولد بره أم لرم يولرد( .اور منظرور :1968 ،مرادة ( و ط
)
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اصررطالحاً :الموسرروعة العربيررة العالميررة؛ تعررر المواطنررة علررى أنهررا :اصررطالح يشررير إلررى االنتمرراء إلررى
أمة أو وط ( .مؤسسة أعمال الموسوعة العربية العالمية)311 :1996 ،
وفرري قرراموس علررم االجتمرراع تررم تعريفهررا علررى أنهررا :مكانررة أو عالقررة اجتماعيررة تقرروم ورري فرررد طويعرري
ومجتمررع سياسرري (دولررة) ،وم ر خررالل هررذه العالقررة يقرردم الطررر األول ال روالء ،ويتررولى الطررر الثرراني
الحماية  ،وتتحدد هذه العالقة ع طري القانو ( .غيث)56 :1995 ،
وت ــرف التاحثـ المواطنررة إجرائيراً :بأنهررا شررعور الفرررد باالنتمرراء إلررى جماعررة اجتماعيررة لهررا ثقافررة وتراريخ
وي َنظم هذا الشعور اجتماعياً وقانونياً وسياسياً  ،ويساهم الفرد م خالل هذا االنتماء
ومصير مشترك ُ ،
بشكل فاعل في الحياة االجتماعية .

التنقئ االجتماق :
يرى الفنيش ( )35 :2004أ التنشئة االجتماعيرة هري العمليرة التري يرتم وهرا إدمراج الطفرل فري اإلطرار
الثقافي للمجتمع ع طريقة توريثه أساليب التفكير و المعتقدات ،والعادات والتقاليد السائدة في المجتمرع
و ما يرتبط وها م أنماط سلوكية حتى تصير م مكونات شخصيته.
وت رف التاحث التنشئة االجتماعية أنها عبارة ع عملية تربية وتعليم هدفها تشكيل شخصرية الفررد مر
جميع الجوانب سواء الروحية العقلية الجسمية أو المعرفية أو السلوكية؛ ونحوها وفقاً لمعتقدات المجتمرع
وعاداته وتقاليده وأعرافه ونظم تفكيره.
المنهاج:
هنالك اتجاها رئيسا لتعريف المنهاج:
وناء عليه-
(سعادة )32 :2004 ،المنهاج وصف المحتوى (المادة الدراسية) ،يمك تعريف المنهاجً -
على أنه مجموعة المواد الدراسية ،وهي التي يتولى المتخصصو إعدادها ،والمعلمو تنفيذها
وتدريسها ،وهذا ما نجده في  ،Dictionary of Educatuionالذي يعر

المنهاج بأنه" :مجموعة

المواد الدراسية أو المقررات الالزمة للتأهيل في مجال دراسي معي  ،مثل :منهج الرياضيات ،ومنهج
اللغة ،وغيرها".
يرى (سعادة )39 :2004 ،أ المنهاج تركيز على وصف الموقف التعليمي م خالل اعتبار المنهاج
خورة تربوية متنوعة المجاالت ،ويلتص

بحاجات المتعلمي  ،ويشبع رغباتهم وأحاسيسهم ،وهو هنا

جميع الوسائل التي يتم تنفيذها في المدرسة م أجل تزويد الطالب بالفرص المناسبة للمرور بالخورات
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المرغوب فيها ،كما أ

المنهاج قد تغير تعريفه م مجموعة المواد الدراسية وم

الدراسي إلى جميع الخورات التي يتم تقديمها للمتعلمي تحت إش ار
يعر

محتوى المقرر

المدرسة أو رعايتها أو توجيهها.

"اللقاني" المنهاج التربوي على أنه "جميع الخورات (النشاطات أو الممارسات) المخططة التي

توفرها المدرسة لمساعدة الطلبة على تحقي النتائج التعليمية المنشودة إلى أفضل ما تستطيعه قدراتهم
(اللقاني.)4 :1995 ،
وتتحن التاحث تعريف اللقاني.
المرحا ا ساس

الدن ا:

هي الحلقة األولى م السلم التعليمي الرسمي ،وتمثل المرحلة األولى م التعليم األساسي الذي
تتكفل به الدولة تجاه مواطنيها ،والتزام م أولياء األمور وإرسال أونائهم في الس المحددة للقوول،
وتشمل هذه المرحلة م

التعليم تنمية قد ارت التالميذ واستعداداتهم وميولهم وتزويدهم بالقدر

الضروري م القيم والسلوك ،وتكو عادة م س ( )6-10سنوات (موقع و ازرة التربية والتعليم
العالي الفلسطينية).
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الفصل الثاني
اإلطـــــار النظــــــــــري
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التيا الثانا
اإل ار النـــــظرَّ
يتن ر رراول ه ر ررذا الفص ر ررل عرضر ر راً لإلط ر ررار النظ ر ررري ال ر ررذي ُيع ر ررد األرضر ر رية الص ر ررلبة الت ر رري تنطلر ر ر
منهر ر را الباحثر ر رة معتم ر رردة عل ر ررى الد ارس ر ررات واألدوي ر ررات الت ر رري تح ر رردثت ف ر رري مج ر ررال الد ارس ر ررة؛ والت ر رري تس ر ررهم

ف ر رري إثر ر رراء موض ر رروع الد ارس ر ررة مر ر ر منظ ر ررور ترب ر رروي ،حي ر ررث ُقس ر ررم ه ر ررذا الفص ر ررل إل ر ررى مح ر رروري رئيس ر رري
هما:

المحور ا و  :الموا ن :
م دم :
يمثل وناء اإلنسا الصالح غاية يسعى إليها المجتمع لتحقي التقدم واالزدهار ،وبما أ هذا الوناء

يحتاج إلى تربية تنمي م خاللها شخصية اإلنسا م جميع النواحي الجسمية ،والعقلية ،واالنفعالية،
واالجتماعية ،والثقافية ،فالود أ تكو هذه التربية مصدرها القيم والمبادئ والمعتقدات الصحيحة ليتم

الوصول بالشخصية اإلنسانية إلى األهدا

المنشودة في ضوء التحديات التي يشهدها العالم في الوقت

الراه  ،تحديات ذات طابع علمي اخترقت الحدود ،وبدأت تفرض نفسها وبقوة في مختلف المجاالت

السياسية واالقتصادية والتعليمية والثقافية والويئية ،أدت إلى االتجاه نحو العالمية في شتى المجاالت،
وبالتالي وروز ظواهر ذات أبعاد مختلفة تركت بصماتها في مختلف مجاالت الحياة.
فاإلنسا بطويعته كائ اجتماعي ،وهو بحاجة إلى اآلخري في مختلف جوانب الحياة ،وهذه الحاجة
تأتي م

خالل ارتباطه باألسرة ،واألصدقاء ،والقويلة ،والمجتمع ،والدولة ،والقومية ،والمجتمع هو

جماعة متفاعلة م الناس قد تكو كويرة وقد تكو صغيرة ،يعيشو في بقعة واحدة م األرض ولهم
ثقافة واحدة ،ومصالح مشتركة ،وأهدا

مشتركة ،مما يجعلهم يشعرو بأنهم جزء م بعضهم البعض،

فالمجتمع يتكو م أربعة مقومات رئيسة هي :الشعب ،واألرض ،والتاريخ ،والثقافة.
م هذا المنطل أدركت المجتمعات المختلفة أهمية نشر ثقافة المواطنة لدورها في وناء المجتمعات،
واستقرارها واحتفاظها وهويتها بما تتضمنه م ثقافة وعادات وتقاليد ونظم مؤسساتية وحياتية ،وفي
تنمية شعور أفراد المجتمع بالوالء واالنتماء والرغبة في المشاركة في شئو المجتمع والحرص على

الصالح العام ،ومقاومة الجمود والسلوية التي انتشرت وي الشباب ،والحفاظ على الروح االجتماعية،
واحترام القانو وااللتزام بالقيم (فريحة.)18 :2002 ،
إ قيم االنتماء الوطني هي شعور يتضم الحب المتبادل ،والقوول والتقول واالرتباط الوثي بالجماعة،
وهو يشبع حاجة اإلنسا إلى االرتباط باآلخري وتوحده معهم ليحظى بالقوول ويشعر بكونه فرداً
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يستحوذ على مكانة متميزة في الوسط االجتماعي؛ واالنتماء الوطني هو االرتباط الوثي

وجماعة

وتقولها أكثر م غيرها م الجماعات ،والشعور بالمسؤولية تجاهها والدفاع عنها (زه ار :2004 ،
.)137
إ مفهوم المواطنة يكتسب اهتماماً متزايداً في اآلونة األخيرة ،وتظهر األهمية الكويرة لتربية المواطنة
في المجتمعات العربية في ظل العولمة أو الغزو الثقافي والفكري أو ما يسمى بالربيع العربي الذي قد
يستفحل إلى درجة أنه سيؤثر سلوياً في الثقافة العربية ،وفي اإلنسا العربي ،ع طري

المتغيرات

التي تتسلل إلى القيم ،والمفهومات الثقافية ،واألخالقية ،واالجتماعية األصيلة ،ما قد يؤدي إلى
المساس باألم الثقافي ومكونات الهوية واألخالقيات في المجتمع العربي ،األمر الذي يوجب على
التربويي

وعلى األسرة وعلى الجهات ذات العالقة العمل على تزويد الناشئة بمفهومات المواطنة

وغرس المفهومات واالتجاهات اإليجاوية وتوظيف النشاطات المختلفة لذلك (زيود.)208 :2011 ،
وترى التاحث أ التربية للمواطنة تعمل على تأكيد واحترام القانو  ،ونشر ثقافة الحوار ،و التعايش

المشترك واحترام الرأي اآلخر ،وتعمي مفهوم المساواة وي المواطني في الحقوق والواجبات ،وتعمي
احترام الملكية الخاصة ،وتعريف مفهوم المجتمع المدني.

وفي ضوء ذلك يعد التعليم أحد المجاالت المهمة في ترسيخ المواطنة ،فهو يتعامل مع الناشئة في

مراحل تشكيل شخصياتهم ،لذا كا التعليم موضع اهتمام كل م يسعى إلى غرس أو ترسيخ قيمة ما

في المجتمع ،واذا كانت التربية على المواطنة تتم م خالل العملية التعليمية بمدخالتها وعملياتها
المختلفة ،غير أ المعلم هو الذي يعطى الفاعلية لكافة عناصر العملية التعليمية ،خاصة في مجال
تشكيل وانماء قيم المواطنة لدى الطالب ،باعتباره قدوة ونموذجاً يحتذى به ،والمنوط به القيام بأداء

األدوار التربوية م تدريس وتوجيه واش ار

على ممارسة األنشطة وغيرها م الفعاليات التعليمية.

كما أصبح تحديد ماهية المواطنة ودور التعليم الرسمي في وناء ثقافة المواطنة والتربية م أجلها مسألة
مهمة ليس فقط لدى الحكومات وصناع القرار ،ولك أيضا للمجتمع بصفة عامة ،وأصبحت التربية

للمواطنة م العناصر األساسية التي تستخدمها النظم التربوية لمساعدة أونائها على تطوير طاقاتهم
ألقصى مدى ممك ليكونوا مواطني صالحي في المجتمع ،منتجي ومساهمي ومسئولي ومهتمي

بشئو مجتمعهم وقضاياه وحاجاته وهمومه وأولوياته ،ومحافظي على نسيجه وهويته (و صعب،
.)2 :2007

الموا ن حي المتهوم والتاريخ:
يرتبط مفهوم المواطنة وتمتع اإلنسا بحقوقه كجزء أصيل وأساسي م حياته ،وما يسهم في تعزيز

المواطنة الهتمام ونشر قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسا  ،فعندما ينال الفرد حقوقه ينتمي لوطنه ويؤدي
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واجباته ،ويوتعد ع االنتماءات الحزبية وسواها م االنتماءات التي قد تشكل مصد اًر لحدوث أزمات

وصراعات يمتد تأثيرها السلوي على حياة المجتمع وتعي

حركته باتجاه النهوض واالزدهار وتقضي

على تطلعاته وآماله في تأمي حياة حرة وآمنة ومستقول زاهر ألفراده.
إ مفهوم المواطنة ليس ثاوتًا عور العصور وذلك نتيجة للمتغيرات و األحداث الكثيرة ،فقد شهد مفهوم
المواطنة كغيره م المفاهيم األخرى تغيرات واختالفات واضحة في مضمونه واستخداماته ودالالته وفي
طريقة وعي األفراد لمبادئه ،وكذلك القيم والسلوكيات المرتبطة به ،األمر الذي يصعب معه وجود
تعريف محدد وشامل لمفهوم المواطنة.
يعد مفهوم المواطنة م المفاهيم التي يدور حولها جدل كوير ،لذا يصعب أ نجد لها تعريفاً يرضى به

كل المختصي في هذا المجال ،فمفهوم المواطنة يختلف تبعا للزاوية التي يتم تناوله منها ،وتبعاً لهوية
م يتحدث ،وتبعاً لما يراد وها ،كما يختلف مفهوم المواطنة بحسب طويعة المجتمع .فالمجتمعات

الديمقراطية تهتم وتنمية مهارات اتخاذ القرار في القضايا العامة والمشاركة في الموضوعات القومية
والتحرر م أحادية الفكر ،أما المجتمعات االستودادية فتتيح قد اًر ضئيالً م الحرية أو الفرص أمام
المعلمي للعمل المستقل وتدعيم أحادية التفكير ،كما أ بعض المجتمعات تؤكد أكثر على الحقوق

الفردية في التربية للمواطنة في حي تضع مجتمعات أخرى تأكيداً أكثر على التقاليد الجمعية (عسا ،
.)12 :2011

وعليه يحدد مفهوم المواطنة طويعة األفراد أو القيم التي تميز الشعور بالوالء واالنتماء للمجتمع،
وطويعة العالقات بالمواطني اآلخري  ،وتحقي المجتمع المثالي المنشود.
الت ور التارياا لاموا ن :
إ

مفهوم المواطنة قد شهد تطو اًر عور العصور عند اليونا

والروما

والعرب المسلمي  ،وعور

العصور الوسطى مرو اًر بالنهضة األوروبية الحديثة والثورة الفرنسية وصوالً إلى الوقت الحاضر ،فقد
مرت المواطنة بالعديد م التطورات وتولورت حولها رؤى واتجاهات متباينة ،تمحورت جميعها حول
التأكيد على أ

المواطنة هي التعاقد وي

المواط

والحكم ،والتداول السلمي للسلطة ،والمشاركة

الجماهيرية في صنع الق اررات ،استناداً على قواعد العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ،وبذلك يمك تكوي
مجتمع مواطني وليس رعايا محكومي (المدهو .)80 :2012 ،
وترى الباحثة أ المواطنة مرت بعدة مراحل:
المرحا ا ول  :تمثلت في صورة سطحية ومحدودة للمواطنة ،حيث كا
بالمكا

الذي عاش فيه ،مفضالً إياه ع

اإلنسا

الودائي يرتبط

أي ويئة أخرى ،تلتها مرحلة شملت اإلطاري

المكاني

واالجتماعي ،وقد تمثل ذلك بظهور المدنية اليونانية والرومانية القديمة ،حيث تمتعت شرائح معينة في
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المجتمع وبعض الحقوق واالمتيازات المرتبطة بمعايير معينة ،كمقدار الثروة للرجال دو النساء ،ويقاول
ذلك حرما الطر اآلخر الذي ال توجد لديه هذه االمتيازات ،مما نتج عنه نشوء ارتباط وانتماء لدى
أصحاب االمتيازات ،مقاول الشعور باالغتراب واإلحباط لدى الطر اآلخر (لية.)74 :2007 ،
وذكر الشهراني ( )4 :2008أ هذه المرحلة اشتملت على ظاهرة اإلصالح الديني وتخفيف قبضة
الكنيسة على شؤو الحياة ،وانتهاء عصر الحروب األوروبية وتوقيع معاهدة وستفاليا بألمانيا عام
1648م ،حيث تم بموجوها قيام الدول األوروبية على أسس وروابط قومية ودالً م األساس وال اربط
الديني واستمرت هذه المرحلة على هذا النحو حتى نهاية القر الثام عشر.
المرحا الثان  :مع ظهور الثورة الفكرية والعلمية ،وترسيخ مفهوم الدولة القومية الذي قاد صراعاً ضد
الكنيسة تارة ،ومع أمراء اإلقطاع تارة أخرى ،حتى تولور مفهوم المجتمع العام على أنقاض المجتمعات
المحلية ذات االنتماءات الضيقة ،عندما قامت الدولة القومية وتحرير الناس م

كافة األطر

واالنتماءات الفئوية واألثنية التي كانوا ينتمو لها ،وظهرت حقوق وواجبات متساوية لجميع أفراد
المجتمع على اعتبار أ المشاركة والمساواة رك أساسي م أركا المواطنة (الكواري.)29 :2004 ،
فالمشاركة السياسية أصبحت تودأ م

ح

المواط في أ

القررات السياسية التي تصدرها
يراقب ا

الحكومة سواء بالتقويم أو النقد والضبط ،وتنتهي بحقه في أ يؤدي دو اًر معيناً في صنع الق اررات ،كما
تصبح العالقات وي

أط ار

المواطنة عالقات تبادلية بصورة تسهم في صياغة مصالح ومستقول

وطنهم (درويش.)231 :2009،
وهنا أضا

لية ( )2007بعداً آخر في هذه المرحلة ،وهو تحويل األفراد م مجرد رعايا لهم حقوق

فقط ،إلى مواطني لهم حقوق وعليهم واجبات ،مما أدى إلى نشأة رابطة عضوية قوية ،تؤكد أهمية
االرتباط والتعاو القوي ،والمشاركة وي

أركا

المواطنة الكاملة (المواط

والمجتمع والدولة) على

أساس التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وي هذه األركا الثالثة (لية.)73:2007،
المرحا الثالث  :تطورت فكرة المواطنة منذ القر السابع عشر قول الميالد عند اإلغري والروما  ،إذ
كانوا ينظرو إلى المد بأنها مجتمعات ذات تنظيم مشترك أكثر م كونها وحدات جغرافية ترتبط
بعالقات اجتماعية تكتنفها الصداقة والعالقات العائلية ،وحرم العويد م حقوق المواطنة وتمثلت حقوق
المواط اإلغريقي بح ملكية األراضي والمشاركة في الحكومة ،أما واجباته فقد تمثلت في التصويت
وحضور االجتماعات الحكومية وشغل الوظائف وح التقاضي والوصاية (المدهو .)67 :2012 ،
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ولم يعد مفهوم المواطنة :بصورته البسيطة الذي يعني "صفة المواط الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم
بالواجبات في إطار الدولة القومية التي يحمل جنسيتها" يستجيب للتحوالت المهمة التي تمر وها
المجتمعات األوروبية حاليا وم أهمها :وروز ظاهرة التعددية الثقافية نتيجة للهجرة العالمية المت ازيدة
مع قدوم العولمة ،فضالً ع

تعرض دعائم الدولة القومية لالهتزاز بسوب تنامي النزعات العرقية

والقومية ،وكذلك ظهور التكتالت السياسية اإلقليمية الكويرة كاالتحاد األوروبي ،والتي وفرت فرصاً
لالنتماء إلى كيانات وجماعات سياسية أكور وطرح أسئلة ع مصير المواطنة القطرية في ظل هذه
الكيانات الجديدة ،باإلضافة إلى النمو المتسارع للمجتمع المدني العالمي وتجلياته المختلفة ،والذي أخذ
يعيد لألذها مفهوم المواطنة العالمية التي كانت وال تزال حلم الفالسفة والمفكري  ،وأخي اًر وليس آخ اًر
دخول الفردية كتصور مثالي لتجسيد حرية وكرامة الفرد ،في أزمة حادة نتيجة للتطر في ممارستها
إلى حد تهديد نس

القيم الذي يحكم العقد االجتماعي ،مما أثر على التضام الذي يمثل أساساً

وقاعدة في أي مجتمع سياسي (إوراهيم.)273 :2009 ،
وترى التاحث أ مفهوم المواطنة نشأ مع وداية نشوء الحضارات اإلنسانية إال أنه ظل متجدداً مع
تطور الحضارة والنظم االجتماعية المختلفة ،وال غرابة إذ عد اإلعال العالمي لحقوق اإلنسا الصادر
في العام  1948جوهره هو المساواة ،والمواطنة هي العدل والمساواة في الحقوق والواجبات وي كافة
المواطني  ،وكرامة اإلنسا هي أولى حقوقه .ومصطلح المواطنة يؤسس لعالقة وي الوط والمواط
تقوم على الكفاءة االجتماعية والسياسية للفرد.
الموا ن فا الا

ومدلوالتها:

لقد جاء التعريف اللغوي للفظة "المواطنة" ليتحدث ع الوط باعتباره محل وجود اإلنسا والمواط ،
ولك دو اإلشارة لمفهوم المواطنة بالمعنى االجتماعي أو السياسي للكلمة.
ورد لفظ الوط ليقصد به محل إقامة اإلنسا  ،وم فعل واط اشتقت كلمة مواطنة بمعنى المعايشة
أو المشاركة والمفاعلة وي اثني أو أكثر في وط واحد (عويد.)8 :2006 ،
فالو  :هو المنزل الذي تقيم فيه وهو وط اإلنسا ومحله (او منظور ،د.ت.)451 :
أما الموا

 :فهو الذي نشأ في الوط وما أقام فيه.
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ومولدا ،أل الفعل على وز فاعل.
موا ن  :مصدر الفعل واط بمعنى شارك في المكا إقامة
ً
لذا فتعريف المواطنة في أصلها اللغوي العربي يختلف ع

كل م

اللغات الفرنسية واليونانية

والفارسية ،فوينما يرجع األصل في اللغة العربية إلى الوط ومحل اإلقامة ،نجده في اللغات األخرى
ينحصر بمعنى سكا المدينة (كسبة .)76 :2013 :فالمواطنة ( )Citizenshipكما تشير اللغات
األخرى هي صفة المواط التي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية ويعر الفرد حقوقه ع طري التربية
الوطنية ،وتتميز المواطنة ونوع خاص م والء وانتماء المواط  ،وتتميز المواطنة ونوع خاص م
الوالء واالنتماء في أوقات السلم والحرب والتعاو مع المواطني اآلخري ع طري العمل المؤسساتي
والفردي الرسمي والتطوعي في تحقي

األهدا

التي يصوو إليها الجميع وتوحد م أجلها الجهود

وترسم الخطط والموازنات (العامر.)62 :2011 ،
الموا ن فا االي بل:
الموا ن م منظور اجتماقا :بأنها مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم وي فرد طويعي ومجتمع سياسي
(دولة) وم خالل هذه العالقة يقدم الطر

األول (المواط ) الوالء ،ويتولى الطر

الثاني الحماية،

وتتحدد هذه العالقة وي الفرد والدولة ع طري أنظمة الحكم القائمة (صقر.)102 :2010 ،
كما يعر

بعض المتخصصي

في العلوم االجتماعية "المواطنة" على أنها مجموعة االلتزامات

المتبادلة وي األشخاص والدولة ،فالشخص لديه بعض الحقوق السياسية والمدنية نتيجة انتمائه إلى
مجتمع سياسي معي  ،عليه في الوقت نفسه أ يؤدي بعض الواجبات .وم ثم فإنها تشتمل على
العالقة وي

األفراد والدولة مع امتثال للحقوق والواجبات وهي تشتمل كذلك على صفات المواط

ومسئوليته .وتتميز المواطنة ووجه خاص ووالء المواط للبالد وخدمتها والتعاو مع اآلخري م أجل
تحقي

األهدا

القومية للدولة ،وتتضم

المواطنة مستوى عالياً م

الحرية مصحوباً بالعديد م

المسئوليات .وفي ذات اإلطار يحدد  Borganجانوي للمواطنة هما :الحقوق السياسية التي تمنحها
الدولة للشخص حي تستعي بآرائه في وضع وتنفيذ السياسة .والتزامه باإلسهام الفعال في مجتمعه،
وخضوعه لما يترتب على ذلك م نتائج (مكروم.)314 :2004 ،
الموا ن م منظور نتسا :فالمواطنة هي الشعور باالنتماء والوالء للوط وللقيادة السياسية التي هي
مصدر اإلشباع للحاجات األساسية وحماية الذات م األخطار المصيرية ،وبذلك فالمواطنة تشير إلى
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معاصر هي تعريب للفظ ) (Citizenshipالتي
اً
العالقة مع األرض والولد والمواطنة بصفتها مصطلحاً
تعني كما عرفتها دائرة المعار الوريطانية "عالقة وي فرد ودولة كما يحددها قانو تلك الدولة ،وبما
تتضمنه تلك العالقة م واجبات وحقوق متبادلة في تلك الدولة ،متضمنة هذه المواطنة مرتبة م
الحرية مع ما يصاحوها م مسؤوليات(" (دائرة المعار

الوريطانية .)2004،وفي القانو السياسي

تستخدم لإلشارة إلى كو الفرد عضواً في مجتمع سياسي معي أو دولة ،والمواطنة في هذا المعنى
تحمل بعض الحقوق والمسؤوليات التي هي محددة في القانو  ،ويشار إليها أحيانا الجنسية (الكوري،
.)31 :2004
وتدل كلمة المواطنة على طويعة العالقة العضوية التي تربط ي الفرد والوط الذي يكتسب جنسيته،
وما تفرضه هذه العالقة أو الجنسية م حقوق وواجبات تنص عليها قواني وأع ار  ،وتتحق

وها

مقاصد حياة مشتركة يتقاسم خيراتها المجتمع (قمور.)9 :2005 ،
ويعتور مفهوم المواطنة مفهوماً معقداً ،ولذلك ال توجد رؤية أحادية لمعناه ،فالمعنى يرتبط بالسياق الذي
يستخدم فيه مفهوم المواطنة ،ولذلك هناك ثالث أطروحات لتفسير المواطنة م وجهة نظر أوسلر
وستاركي (.)Osler& Starkry
وتعررر التاحثـ المواطنررة إجرائيراً :بأنهررا شررعور الفرررد باالنتمرراء إلررى جماعررة اجتماعيررة لهررا ثقافررة وترراريخ
وي َنظم هذا الشعور اجتماعياً وقانونياً وسياسياً  ،ويساهم الفرد م خالل هذا االنتماء
ومصير مشترك ُ ،
بشكل فاعل في الحياة االجتماعية.

الموا ن م منظور قانونا :المواطنة ارتباط ودولة معينة ،وهذا االرتباط يقتضي حقوقاً معينة للذي
يعيشو فيه هذه الدولة تحمي مواطنيها بالقواني

التي تشرعها ،وعضوية المواطنة تشمل حقوقاً

وواجبات لكل م الدولة والمواطني  ،فالمواطنو مطالوو ودفع الضرائب مقاول أ تقوم الدولة وتوفير
الخدمات األساسية لهم مثل التربية ،والصحة ،والونية التحتية للموصالت (المعمري.)5 :2006 ،
الموا ن

وجدا وانتما :

المواطنة شعور باالنتماء إلى دولة ،أو أمة معينة ،فالمكانة القانونية ال تعني بالضرورة أ

كل

المواطني يحملو نفس الدرجة م االنتماء لوطنهم ،أو دولتهم ،وهذا الجانب مهم جداً في ترسيخ
المواطنة ،ويقوى دائماً بالمساواة ،وتكافؤ الفرص لكل المواطني  ،أل غياب تلك القاعدة يؤدي إلى
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شعور بعض المواطني باإلقصاء مما يقود إلى غياب الشعور باالنتماء وهو متطلب أساسي للمواطنة
النشطة والتشاركية والمنتجة.
الموا ن

ممارس :

يركز هذا المدخل على أهمية ممارسة المواطنة وقيمها داخل الدولة الواحدة وخارجها م خالل التآزر
مع المنكوبي بالزالزل مثالً ،ومع المنتهكة حقوقهم ،ومع ضحايا قهر األنظمة المستودة ،وينطل هذا
المدخل م أ المواط لكي يكو انتماؤه صادقاً وايجاوياً الود أ يظهر ذلك ويفي بالتزامات تلك
المكانة القانونية م خالل العمل م أجل خير المجتمع (المعمري.)6 :2006 ،
ويشير بانكس ( )Banks, 2008: 136إلى أ
سطحية على اإلطالق حيث تنطو

المواطنة القانونية تمثل أكثر مستويات المواطنة

على المواطني الذي يعدو أعضاء م المنظور القانوني في

الدولة القومية ،ويتمتعو بمجموعة محددة م الحقوق والواجبات تجاه دولتهم ،ولكنهم مع ذلك ال
يشاركو بأية طريقة هادفة وذات معنى.
لذلك ترى التاحث أ المقصود بالمواطنة العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع ،بما يترتب عليها
ترب الوط سواسية،
م حقوق وواجبات ،وهو ما يعني أ كافة أوناء الشعب الذي يعيشو فوق ا
ودو أي تمييز قائم على أي معايير تحكمية مثل :الدي  ،أو اللو  ،أو المستوى االقتصادي ،أو
االنتماء السياسي ،والموقف الفكري ،ويترتب على التمتع بالمواطنة سلسلة م

الحقوق والواجبات

كالمساواة ،والحرية ،والمشاركة ،والمسئولية.
متهوم التر

لاموا ن :

يعرفها اللقاني والجمل ( )37 :1999بأنها "عملية غرس مجموعة م القيم والمبادئ لدى األفراد
لتساعدهم على أ يكونوا صالحي قادري على المشاركة النشطة في كافة قضايا الوط ومشكالته".
كما يعرفها الجوهري ( )38 :2001بأنها "نوع م
المعار

التربية يستهد

تزويد الناشئة بمجموعة م

والقيم والتوجيهات السلوكية التي تمثل مقومات ضرورية لحياته وتواجده وعضويته في

المجتمع ،وتحرص على إكساوهم الثقافة السياسية والمدنية للدولة م
التعليمية التي تتناول الجانب المعرفي والوجداني والمهاري للمتعلم.
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خالل احتكاكهم باألنشطة

و الك م

ال و تأ :

أ -التربية للمواطنة تشمل تنمية كل م الجانب المعرفي والوجداني والمهاري والسلوكي م خالل
إكساب النشء المعار واالتجاهات الضرورية للمواطنة الصالحة.
ب -أهمية دور التعليم م خالل عملية التدريس والتعلم والخورات في التربية للمواطنة.
ت -الهد

الرئيس للمواطنة هو إعداد مواطني صالحي مسئولي ومنتمي لمجتمعهم ،قادري على

المشاركة الفعالة والنشطة في قضاياه وحل مشكالته.
أهم

الموا ن :

تعتور المواطنة فكرة اجتماعية وقانونية وسياسية ساهمت في تطور المجتمع اإلنساني بشكل كوير
شركة وضما
الديمقرطية والشفافية ،والى ال ا
ا
وجانب الرقي بالدولة إلى المساواة والعدل واإلنصا  ،والى
الحقوق والواجبات .وعليه؛ فهي ذات أهمية لألسباب اآلتية:
أ -تعمل على رفع الخالفات واالختالفات الواقعة وي

مكونات المجتمع والدولة في سياق التدافع

الحضاري ،وتذهب إلى تدويرها في إطار الحوار بما يسمح م تقوية ترابط المجتمع وتعل المواط
ووطنه ودولته ،وتدفعه إلى تطوير مجتمعه عامة ووطنه خاصة والدفاع عنه ،فتفعيل ح المواطنة في
المجتمع هو اآللية الناجعة للحد م الفت والصراعات الطائفية والعرقية والجنسية في أي مجتمع على
قاعدة المساواة وعدم التمييز(جمعة.)10 :2006 ،
ب -تحفظ للمواط حقوقه المختلفة وتوجب عليه واجبات تجاه دولته ،بمعنى أنها تحفظ على الدولة حقوقها
تجاه المواطني  .وتؤدي إلى الرفع م الثقة لدى المواط والدولة تجاه أحدهما لآلخر ،بما يحق لحمة
النسيج االجتماعي للمجتمع ،ويؤدي إلى شراكة في تنمية المجتمع م خالل المواط والدولة في نفس
الوقت.
ت -تضم

المساواة والعدل واإلنصا

وي

المواطني أمام القانو وخدمات المؤسسات ،وأمام الوظيفة

العمومية والمناصب في الدولة ،وأمام المشاركة في المسؤوليات على قدم ومساواة ،وأمام توزيع الثروات
الضرئب والخدمة العسكرية والمحافظة على الوط والدفاع
ا
العامة ،وكذلك أمام الواجبات م دفع
عنه.
ث -تعتر

بالتنوع والتعدد العرقي واللغوي واأليديولوجي والسياسي والثقافي والطائفي واالقتصادي

واالجتماعي وترتفع عنه في العالقة وي

المواط
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والدولة ،وتعمل على صو هذا التنوع والتعدد

إثرء المضامي والمفردات
وممرت للمشاركة والتعاو والتكامل م أجل ا
ا
واحترامه مع توفير قنوات
المدنية والحضارية للمواط والوط معاً .وبذلك تقع الدولة في نفس المسافة وي مكونات المجتمع في
احترم الجميع وتفعيلهم (ووزكري.)22 :2014 ،
إطار م الحياد و ا
ج -تُمك المواط م تدوير الشأ العام م خالل النظام االنتخاوي ناخباً ومنتخباً للمؤسسات المنتخبة
التي تعور ع دولة القانو والمؤسسات .وم خالل العضوية في منظمات وهيئات المجتمع المدني،
مما يعني أ المواط يساهم في الوناء الدستوري والسياسي والمدني للدولة م حيث ضما الدولة لهذا
الح  .وبذلك فالدولة تساهم في خل ويئة لإلوداع واالوتكار ،تسود فيها الكفاءة معيا اًر ألي تدوير.
ح -تحدد منظومة القيم والسلوك األساس الكتساب المواطنة والتربية عليها ،كما تحدد اإلطار االجتماعي
المرجعي لممارسة الحقوق والواجبات والعالقات وي األفراد والجماعات والدولة .وبالتالي فهي نظام
سياسي ومجتمعي وأخالقي وثقافي لفضاء الوط وتجلياته المختلفة .يعطي الثقة للمواط للمشاركة
الحية والنشيطة في الحياة السياسية والثقافية واالجتماعية.
خ -تضم حقوق اإلنسا في المجتمع والوط والدولة؛ لكونها تنقل الح اإلنساني إلى ح للمواطنة عور
استمرر المجتمع في اإلطار السياسي الذي يعور عنه وهو الدولة .فالمواطنة
ا
تشريعه وتقنينه .وتضم
أرقى م أ تكو مفهوماً ،هي في الحقيقة مودأ الدولة الحديثة ومرتكزها ول عمودها الفقري في النشوء
االستمررية ،في التكوي والبقاء ،وم ثم فإ المواطنة تحفز المواط على المطالبة بالحقوق مع أداء
ا
و
الواجبات؛ مما يجعل المواط َيرقى ونفسه إلى الوعي بمكانة المواطنة في حياته الفردية والمجتمعية؛

فهي قيمة أخالقية واجتماعية وسياسية وسلوك ممارس قول أ تكو معرفة وثقافة (السهلي:2007 ،
.)105
د -تؤدي إلى وناء نظام سياسي مدني تعددي متنوع في العرق والمؤسسات "األسرة ،العائلة ،القويلة،
الحزب ،النقابة ،والثقافة واأليديولوجيا والدي  ،مرتفع ع تعدديته نحو تكاملها وتفاعلها م باب احترام
المشاركة الشعوية للمواطني وتووئها صدارة السلطة على مؤسسات الدولة؛ ألنها هي المصدر للسلطة
والممارسة السياسية عور المؤسسات التمثيلية (فوزي.)100 :2007 ،
وترى التاحث أ أهمية المواطنة تنبع م كونها ركيزة أساسية لتنظيم العالقة وي المواط والدولة،
وتحفظ للمواط حقوقه المختلفة وتوجب عليه واجبات تجاه دولته ،وتضم المساواة والعدل واإلنصا
وي المواطني أمام القانو وخدمات المؤسسات ،فالمواطنة هي الح
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الفردي لكل أوناء الوط في

تقرير مصير الوط  ،والتمتع بكل خيراته ،وتعتر

بالتنوع والتعدد العقدي والعرقي واللغوي

واأليديولوجيا والسياسي والثقافي والطائفي واالقتصادي واالجتماعي ،تؤدي إلى وناء نظام سياسي مدني
تعددي متنوع في العرق والمؤسسات ( األسرة ،العائلة ،القويلة ،الحزب ،النقابة )… ،والثقافة
واأليديولوجيا والدي .
مجاالت الموا ن  :مفهوم المواطنة له مجاالت متعددة وتختلف تبعاً للزاوية التي يتم تناوله منها،
فالمواطنة لها أربعة مجاالت رئيسة هي :المدني ،والسياسي ،واالجتماعي االقتصادي ،والثقافي ،حيث
تتمتع المجاالت األربعة ودرجة كويرة م الدينامية والترابط الوثي

في ظل عالقة قائمة على دعائم

التفاعالت المعقدة في إطار السياق الراه للتجاذبات السياسية والثورات الشعوية.
أ -المجا المدنا :ويشير إلى أسلوب الحياة الذي يمك
مجموعة م

األهدا

للمواطني

م

خالله السعي نحو تحقي

المشتركة الوثيقة الصلة بالمبادئ واألسس الديمقراطية للمجتمع وتتضم

مجموعة القيم األساسية للمجتمع والقيود المفروضة على قدرة الحكومة على صنع واتخاذ الق اررات
المتعلقة بالمواطني
يتضم

األفراد وحقوق الجماعات والهيئات ذات المصالح الخاصة في المجتمع ،كما

حرية التعوير ع

الرأي والمساواة أمام القانو  ،باإلضافة إلى حرية االجتماع وتكوي

الجمعيات والوصول إلى المعلومات المطلوبة ()Hebert,Y., & Sears, 2011: 73
ب -المجا الس اسا :ويتضم تمتع الفرد بالح في التصويت في االنتخابات والمشاركة السياسية ،وفي
هذا اإلطار يمك اإلشارة إلى أ االنتخابات الحرة والنزيهة تعد بمثابة الركيزة األساسية لهذا الحالي
للمواطنة ،كما هو الحال في حقوق األفراد في التمتع بالحرية في السعي نحو تولي المناصب السياسية
في المجتمع ،وبمعنى آخر ،فإ المواطنة السياسية تشير في جوهرها إلى مجموعة الحقوق والواجبات
السياسية الوثيقة الصلة بالنظام السياسي القائم في المجتمع (الكندري.)55 :2007 ،
ت -المجا االجتماقا االقتيادَّ :يشير إلى تلك العالقة التي تربط وي أفراد المجتمع في سياق مجتمعي
معي باإلضافة إلى حقوقهم في المشاركة في جوانبه ومجاالته السياسية المختلفة ،ويتضم تعريف
الحقوق االجتماعية واالقتصادية لألفراد تمتعهم بحقوق الرفاهية والكفاية االقتصادية م قويل :تمتعهم
بالح في الشعور باألم االجتماعي ،والحصول على العمل ،وعلى الحد األدنى م وسائل المعيشة
وكسب الرزق  ،والعيش في ويئة آمنة ،ويشير مفهوم المواطنة االجتماعية ودوره إلى مجموعة العالقات
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التي تربط ما وي األفراد في المجتمع ،وتتطلب ضرورة تمتعهم بالوالء واالنتماء والتضام االجتماعي
(المعمري.)78 :2006 ،
ث -المجال الث افا :يشير إلى الطريقة التي تأخذ المجتمعات م خاللها في االعتبار جوانب وأبعاد التنوع
الثقافي المتزايد وها ،والتي تعود باألساس إلى تمتعها ودرجات أكور م االنفتاح على الثقافات األخرى،
وبروز الهجرة الدولية ،وزيادة قدرة األفراد على السفر واالنتقال إلى الخارج ،ويشير مفهوم المواطنة
الثقافية إلى مدى الوعي بالتراث الثقافي المشترك للمجتمع ،ويتضم سعي األفراد إلى الحصول على
اعت ار

المجتمعات بالحقوق الجماعية ألفراد األقليات وها ،وترتكز العالقة التي تربط ما وي الثقافة

والدولة باألساس على دعائم حقوق اإلنسا التي تقر باألبعاد اإلنسانية للفرد ،والتي تتضم توافر
تصور مفاهيمي محدد ع البشر ،وشعورهم بالعزة والكرامة ،وتأكيد مودأ المساواة القانونية وحماية الفرد
م كافة صور وأشكال التمييز التي تظهر بسوب عضويته في مجموعة أو فئة أو شريحة معينة م
المجتمع (.)Hebert,Y., & Sears, 2011:77
وتؤ د التاحث أ مجاالت المواطنة هي جميع مجاالت الحياة ،فالمواطنة هي حياة الفرد في وطنه
بكل مكوناتها ومنطلقاتها ،وتصل حتى للشعور البشري اإلنساني لدى المواط .
م ونات الموا ن :
يذكر الحويب ( )19 :2005أ للمواطنة عناصر ومكونات أساسية ينبغي أ تكتمل حتى تتحق
المواطنة ،وهذه المكونات هي:
 .1االنتما والوال  :وهما قيمتا األولى تؤدي إلى الثانية ،يعر االنتماء بأنه الحالة التي يشكل فيها
الفرد جزءاً م ونية اجتماعية معينة أو جماعة محددة ،ويعني إحساس الفرد أو المواط بأنه جزء
األعر
م كل ،ويؤكد االنتماء حضور مجموعة م األفكار والقيم و ا

والتقاليد التي تتغلغل في

أعماق الفرد فيحيا وها وتحيا به حتى تتحول إلى وجود محسوس ،فهو يشكل جذر الهوية
كثير ع اآللية التي تتحكم
محور مفصلياً يكشف
االجتماعية وعصب الكينونة االجتماعية ويعد
اً
اً
بأفرده (الحويب.)19 :2005 ،
في عالقة المجتمع ا
أما الوالء فهو م النصرة والطاعة وخضوع لسلطة ما ،بعيداً ع المنطقية واالستقالل الذاتي
بقصد المصلحة ،فوالء الفرد في المجتمع األووي يتجه نحو العائلة أو العشيرة أو المذهب أو
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االلتزم ،يدعم الهوية الذاتية ويقوي الجماعية ،وتأييد الفرد لجماعته يشير إلى
ا
الطائفة ،وهو جوهر
مدى االنتماء إليها (الشرقاوي.)125 :2005 ،
 .2الح وق :إ مفهوم المواطنة يتضم حقوًقا يتمتع وها جميع المواطني وهي في نفس الوقت
واجبات على الدولة والمجتمع منها :أ يحفظ له الدي  ،حفظ حقوقه الخاصة ،توفير التعليم ،تقديم
الرعاية الصحية ،تقديم الخدمات األساسية ،العدل والمساواة ،الحرية الشخصية .لذلك فإ

معظم

الدساتير في تحديدها لحقوق المواط ترجع إلى مواثي حقوق االنسا وأهمها االعال العالمي لحقوق
االنسا الصادر عام  1948والتفصيل الوارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية
والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادري ع هيئة االمم المتحدة
عام ( 1966عود اللطيف.)448 :2014 ،
كما أ

للمواط

حقوقاً مختلفة تشمل كل المجاالت :المجال المدني والمجال السياسي والمجال

االقتصادي واالجتماعي والثقافي والفكري وغيرها ،لذلك هناك م يرى بأ حقوق اإلنسا هي حقوق
المواطنة ،وهناك م يميز وينها .و انطالقاً م كو الدول تترجم في قوانينها حقوق اإلنسا وتحاول
تطويقها ،يمك القول أ حقوق اإلنسا هي حقوق مواطنة وينما حقوق المواطنة ليست حقوق إنسا
عامة ألنها تتعل وإنسا بعينه وهو الذي يحمل جنسية الولد المتواجد فيه.
الترب
إ حقوق المواطنة تختلف م ولد آلخر ،وينما حقوق اإلنسا حقوق عامة ،مستحقة داخل ا
الوطني وخارجه وعليه فكل منحى للدولة في تشريع وتطوي

حقوق اإلنسا تنحو نحو تأصيل تلك

الحقوق حقوقا للمواطنة.
 .3الواجتات :تختلف الدول بعضها ع بعض في الواجبات المترتبة على المواط باختال

الفلسفة

التي تقوم عليها الدولة ،ويمك إيراد بعض واجبات المواط بشكل عام كاحترام النظام العام والحفاظ
على الممتلكات العمومية والدفاع ع الوط والتكافل والوحدة الوطنية والمساهمة في وناء و ازدهار
الوط و أي تقصير م أي مواط في أداء واجباته تعني التأثير على حقوق مواطني آخري وذلك
الرتباط حقوق المواط وواجباته بحقوق آخري وواجباتهم (المدهو .)74 :2012 ،
ديمقرطي
ا
وتعتور واجبات المواط نتيجة طويعية ومنطقية وضرورية في ظل نظام المواطنة ،وهو نظام
يتساوى فيه الجميع أمام الحقوق والواجبات والخدمات دو تمييز.
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وترى التاحث أ مكونات المواطنة مع أنها ثالثة مكونات رئيسة إال أنها متكاملة فيما وينها ،حيث إنه
ال يمك التفريط أو االنتقاص م

مكو  ،أل ذلك يؤثر على مجمل الشعور بالمواطنة ،كما أ

المكونات نفسها يجب أ تكو متساوية وي جميع أوناء الوط الواحد ،دو تمييز أو تحيز لفئة على
حساب فئة.
ق م الموا ن  :وتشمل قيم المواطنة ما يلي:
 .1حب الو  :يمثل حب الوط قيمة جوهرية ،حيث يشير الحب إلى البعد الوجداني للقيمة ،فهو
داللة للتمسك والتوحد وهو م أهم مظاهر المواطنة وم عوامل قوتها ،فحب الوط هو حب عطاء ال
التربط ،والقوة والعمل المثمر م
تلقي ،حب وفاء ال جحود ،حب تسامح وايثار م أجل التماسك و ا
أجل الحياة الكريمة لكل م الفرد والمجتمع (الشرقاوي.)124 :2005 ،
 .2الحري  :تعني تهيئة الظرو

المواتية لكل فرد ليعور ع طويعته وع كيانه وع وجوده في نوع

العمل الذي يؤديه ،وهي القدرة على اختيار ما نريد وفي الوقت نفسه التمتع بقدرة مماثلة على عدم
اختيار ما ال نريد (الشرقاوي.)128 :2005 ،
إ واقع الحرية يتسم بالنسوية ،فحرية شخص تختلف ع حرية آخر ،فحرية الطالب تختلف ع حرية
المرة تختلف ع حرية الرجل.
المعلم ،وحرية أ
إ الحرية هي القدرة على االختيار وي عدة أشياء ،أي حرية التصر والعيش والسلوك حسب توجيه
اإلدارة العاقلة دو اإلضرار باآلخري  ،أو دو الخضوع ألي ضغط إال ما فرضته القواني العادلة
الضرورية وواجبات الحياة االجتماعية ،ويجب أ تتواز الحرية مع المسئولية التي يضطلع وها الفرد
في حدود استعداده وقد ارته ،وللحرية أشكال منها (حرية العقيدة ،وال أري ،والعمل ،واالنتقال ،والملكية،
والتفكير ،والحرية السياسية...الخ) (صقر.)116 :2010 ،
دور أساسياُ في استكمال تشكيل الدولة الحديثة ،وانعكس
ا
 .3المقار  :تعد أهم
المتغيرت التي لعوت اً
ذلك على مزيد م التأكيد أو التولور لمفهوم المواطنة ،فقد شغلت المشاركة السياسية مكانة بارزة في
الدولة الحديثة وذلك عندما أصبحت عالقة الحاكم مباشرة مع الشعب ،والمشاركة السياسية تعني
القرر السياسي أو القيام ودور ما في العملية السياسية سواء اقتصر
االضطالع ودور ما في صنع ا
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التأثير أو امتد إلى الممارسة الفعلية .وتعد المشاركة أحد أساليب الممارسة اليوم في الغرب ،وهي
قربة قرني (الشرقاوي.)130 :2005 ،
صرع وتطور استمر ا
حصيلة ا
 .4الجماق  :تعد الفردية والجماعية م الخطوط المزدوجة في كيا اإلنسا  ،ويعكسا إحساس
اإلنسا بفرديته والميل إلى االجتماع باآلخري والحياة معهم كواحد منهم ،وتعور قيم الجماعية على
توحد الفرد مع الهد

العام للجماعة وتؤكد على مجموعة م القيم الفرعية كقيمة التعاو  ،وقيمة

التكافل والتماسك ،وقيمة التواز وي إحساس الفرد بفرديته واحساسه بمسئوليته تجاه الجماعة ،وبي
احترمهم ،والتأكيد على الشعور بالمسئولية
المصالح الذاتية والمصالح العامة ،وقيمة الشعور باآلخري و ا
(صقر.)117 :2010 ،
المهارت والقيم
ا
لألفرد هو منحهم المعرفة و
ا
ويشير كي ( )Ken, 2000: 7إلى إ ما ينبغي تعريفه
الديمقرطية في ظل قيم المواطنة ومبادئها ،ويمك تحديد ما يجب
ا
والتصرفات الالزمة والممارسات
لألفرد في النقاط التالية:
ا
تعليمه
 .1اإلحساس بالهوية.
 .2وعي الفرد لحقوقه واحترام حقوق اآلخري .
 .3تحقي الواجبات :أي قيام الفرد بما عليه م واجبات أو التزامات سواء أكانت إلزامية ،أم طوعية.
 .4القوول الحاسم للقيم االجتماعية :أي قوول الفرد للقيم االجتماعية السائدة في المجتمع بشكل حاسم.
 .5محو األمية السياسية.
 .6توفر قدر واسع م المعرفة والقيادة والمهارات األكاديمية األساسية.
وفي ضوء ما سو ترى التاحث أ قيم ومبادئ المواطنة يجب أ تكو محددة و واضحة و مفهومة
أفرد الشعب على علم تام وها ،ويمنحها لهم الدستور بما فيها م
ا
أفرد الشعب ،ويجب أ يكو
لكل ا
التزمات ،حتى تستطيع الدول التقليل م تأثير العديد م العوامل التي
حقوق ،وما عليهم م واجبات و ا
النزعات الداخلية سواء أكانت
األفرد ،مثل العولمة في أشكالها المتعددة ،و ا
ا
تؤثر على المواطنة لدى
مسلحة أم أيديولوجية.
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م ومات الموا ن :
تطوي قيم المواطنة الكاملة ليس باألمر السهل ،فهناك أعداد كثر ،وأصحاب مصالح سيفقدونها ولذلك
سيسعو بكل ما لديهم م وسائل محاربتها للمحافظة على مصالحهم الخاصة على حساب اآلخري ،
سيما في الدول النامية التي ينتشر فيها الفساد والتخلف والديكتاتورية والتفرد وعدم قوول اآلخر (فوزي،
.)69 :2007
الخورء والباحثي إلى أ أسباب الخلل في التكو االجتماعي إنما يعود إلى
ا
كما يشير الكثير م
انحدار القيم وانعدام التربية السليمة ،وظهور العديد م التحوالت االجتماعية غير السوية (الخطيب،
 .)178 :2006وم مقومات المواطنة ما يلي:
 .1أهمية توفر األم واالستقرار وحماية الضرورات الخمس للمواط المستند إلى مي از العدل وسيادة
القانو (حافظ.)13 :2007 ،
 .2م

أهم مقومات المواطنة اكتمال نمو الدولة م

خالل قدرتها وامتالكها للثقافة القائمة على

المشاركة المجتمعية والمساواة أمام القانو (لية. )89 :2007 ،
 .3أهمية وجود قناعة فكرية وقوول نفسي والتزام سياسي وذلك ضم

تواف

مجتمعي على عقد

اجتماعي يتم بمقتضاه اعتبار المواطنة مصدر الحقوق ومناط الواجبات بالنسبة ألط ار

المواطنة

دو تمييز ديني أو عرقي أو مذهوي أو خالفه على أ تضبط الموازنة وي إحقاق الحقوق ،وتحديد
المسئوليات م خالل قانو عام يتم الرجوع إليه في جميع األحوال (الكواري. )38: 2004 ،
 .4تطوير نظام القيم في المجتمع بما يحق الفهم الصحيح لألمور ويصنع التماسك والوئام والتالحم
االجتماعي مع نوذ كافة أساليب وممارسات التمايز االجتماعي المخالف لألع ار

المحلية والدولية

فضالً ع مخالفته للنظم الشرعية والدينية (الخطيب.)145 :2006 ،
 .5ضرورة توفر المعلومات المتعلقة بالخطط والمشاريع الوطنية والميزانيات المعدة لذلك بكل شفافية
وحياد وعلنية لكافة المواطني لتتم المحاسبة والمراقبة وتحمل المسئولية االجتماعية واإلقبال على
المشاركة الجماعية؛ لخدمة الوط في جميع الظرو

واألوقات وصوالً إلى المواطنة المفتوحة التي

ال تستثني أحداً ،وعند ذلك نصل إلى قمة التطور الذي يمك أ تولغه المواطنة.
(لية)90 :2007 ،
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 .6أهمية تكاتف جميع مكونات المجتمع :كاألجهزة والمؤسسات الحكومية والخاصة وكافة فئات
وشرائح المجتمع ،األفراد والجماعات؛ لكي تشكل منظومة واحدة تتكامل وتتعاو مع بعضها
البعض لتعمي وتربية معنى المواطنة لدى الجميع.
 .7واالهتمام بمحتوى ما يقدم للشباب عور نظام التربية والتعليم الرسمي بأنواعه المختلفة السياسية
نظر لما يترتب
واالقتصادية واالجتماعية بصورة تتكامل مع جهود بقية مؤسسات المجتمع األخرى اً
عليه م نتائج هامة في مجال تحقي ثقافة مجتمعية تؤدي إلى ممارسة قيم المواطنة على أرض
(الشريدة)76 :2005 ،

الواقع.
المدرسة والمواطنة:

وتلعب المدرسة الحجر األساس في إكساب النشء قيم المواطنة وواجبات المواط وحقوقه في إطار
التربية على المواطنة م خالل المواقف التعليمية التعلمية والتربوية .وبما " أ المواطنة تدخل في
اإلجرئية الخاصة وها سو
ا
إطار النس القيمي للمجتمع فإ عملية التعليم والتعلم

تنوث م نظريات

التعلم والتعلم المذكورة وحيث إ القيمة لها مكو معرفي فيجب أ تسعى المدرسة لتنمية المعرفة
النظرية بمفهوم المواطنة فتوي جملة الحقوق والواجبات التي أقرتها كل األديا السماوية.
احترم اآلخر وقووله ،وفي إطار المكو الوجداني لقيم
ا
كما يجب أ تغرس المدرسة في نفوس التالميذ
المواطنة يجب أ تسعى المدرسة إلى مجموعة م المواقف التعليمية سواء تلك التي تشمل األنشطة
الصفية أو الالصفية في تكوي اتجاه إيجاوي في نفوس التالميذ نحو هذه القيم بحيث تصبح جزء م
تكوينهم الوجداني وم سلوكهم مع أنفسهم ومع زمالئهم ،وحيث إ المواطنة كقيمة لها مكو اجتماعي
يتمثل في كو اإلنسا كائناً ذا صبغة إنسانية اجتماعية ال يستطيع العيش بمفرده ول هو في حاجة
ماسة أل يعيش وسط مجتمع يحق

فيه الشعور واألساس باالنتماء ،وعلى المدرسة أ تنمي هذا

االنتماء في نفوس التالميذ وأ تخل لهم جملة م األنشطة التي تمك التالميذ م معرفة قضايا
مجتمعه واالهتمام وها والمساهمة المتواضعة في األنشطة المجتمعية م خالل االتصال مع منظمات
المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية (ووزكري.)30 :2014 ،
ويتحدد دور المدرسة أيضاً في تنمية قيم المواطنة م خالل وجود إدارة تربوية تعي مفهوم التربية
ديمقرطياً في قيادة المدرسة ،وتعمل على خل ويئة تعليمية فاعلة م خالل
ا
الحديثة ،وتمارس أسلوباً
نسج عالقات تواصل إنسانية وتربية مع المعلمي والمتعلمي على حد سواء وبخصوص دور المعلم في
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تنمية قيم المواطنة فإنه يتجسد ع طري القدوة الحسنة أمام التالميذ وقيامه ودور المربي الفاضل الذي
تتجسد في شخصية تلك القيم فيه أبعد ما يكو ع الديكتاتورية ول يكو عالقة ودية مع تالميذه
آرءهم ويتقولها حتى يستطيع أ يساهم في
ويحترم ذواتهم ويعطف عليهم ويتلمس مشكالتهم ويحترم ا
تنمية االنتماء في نفوس التالميذ نحو المدرسة والذي ودوره يشكل أساس االنتماء الوطني؛ كما يقتضي
ذلك تطوير قدراته ومعارفه خاصة في مجال طرق التدريس الحديثة (فوزي.)139 :2007 ،
كما تعمل المدرسة على ترسيخ قيم المجتمع وعاداته ورموزه في نفوس الناشئة ،وتكوي اتجاهات
إيجاوية تجاهها ،كما أنها تساهم في نقل التراث الثقافي وتجديده ،وكذا تعزيز االنتماء إلى األمة
والوط واإلنسانية؛ وحيث إ المواطنة هي جزء أساسي م النس القيمي للمجتمع ،وانها "ليست مجرد
قيمة ،وانما هي ممارسة حية يمارسها المواط على أرض الواقع عملياً في شتى المجاالت االقتصادية
واالجتماعية والسياسية والثقافية ،فكل مواط له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات ،ولكل مواط الح
في إدارة الدولة وهذه المواطنة ليست عشوائية ولكنها تتم وف

الدستور" (عيوري .)2005 ،لذا فإ

الدور الحيوي المنوط بالمدرسة هو الوناء النظري والتطويقي للمواطنة كقيمة اجتماعية في نفوس
المتعلمي  ،فواجوها أ تعلمهم المواطنة فكرًة ومفهوماً ،سلوكاً وممارس ًة .كما أشارت دراسة (ووطبال
وياحي)99 :2016 ،إلى أ

المدرسة تؤدي دو اًر في اكتساب المتعلمي

لقيم المواطنة في شتى

المجاالت القانونية والسياسية إال أنه يالحظ وجود نقص في االهتمام بالجانب النفسي السلوكي لقيم
المواطنة.
إ تنمية المواطنة الصحيحة لدى التلميذ في المدرسة تفترض توجه التعليم نحو خل شعور بالنظام
والتنظيم لديه ،فهي تهد

إلى مساعدة التالميذ على النمو السوي جسمياً وعقلياً واجتماعياً حتى

يصبحوا مواطني مسؤولي ع أنفسهم ووطنهم وحتى يفهموا ويئاتهم الطويعية واالجتماعية والثقافية،
بكافة مستوياتها ،وتحقي ذلك كله يتطلب إحداث تغيرات جذرية في سلوك المتعلمي م خالل التعليم
المرتبط بالعمل وهذا يأتي ع طري

ممارسة أنشطة متنوعة ومورمجة داخل المدرسة ،فالنشاط هو

جزء م المنهاج الدراسي " فهو يساعد في تكوي عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير الزمة لمواصلة
التعليم" ،وهو جزء م المنهاج الدراسي لتحقي النمو الشامل المتكامل والتربية المتوازنة ،ويقصد به كل
ما يقوم به المعلم والتالميذ م أجل التعليم ويكو تحت إش ار
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المعلم (مهدي.)51 :2015 ،

المتاه م المرتت

حتر

الموا ن :
المفاهيم التي كثر الحديث عنها ،و تشتمل العديد م

ترتبط تربية المواطنة كمفهوم بالعديد م

الجغرفية ،والثقافية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،و لذلك فعالقة تربية المواطنة
الجوانب :التاريخية ،و ا
الديمقرطية،
ا
بمفاهيم تربية السالم ،وتعليم حقوق االنسا  ،والتربية الويئية ،والتربية المستدامة ،والتربية
لذا يقتضي التطرق لمجمل العناصر التالية:
 .1التر

الكون  :وغايتها تنمية الوعى عند مدخالت المدرسة ،بعالمية المشاكل التي تواجه كوكب

بالدرسات
ا
االرض ،كمشكالت الويئة ،والطاقة ،والمصادر ،ويرتبط محتوى التربية الكونية
االجتماعية التي تهد
 .2التر

الى تنمية المواطنة.

م أجا السبم :يعتور السالم مطلباً اجتماعياً ،يسعى كل مجتمع الى تحقي الوئام وي

جماعاته العرقية ،والدينية ،واللغوية ،واالجتماعية ،وكذلك وي اإلنسا وبيئته الطويعية ،وتهد
التربية م أجل السالم إلى :تحسي الفهم واالحترام وي الثقافات المتنوعة ،وتحسي العالقة وي
المجموعات العرقية وبي األمم المختلفة ،وازالة كافة أشكال التميز الثقافي والعرقي والعنصري،
وتشجع الحوار ،والتعاو والديمقراطية ،والتعدد الثقافي ،والحوار والفهم ،لذا يركز المنهاج على
الجوانب التالية م أجل تربية السالم:
أ .معرفة حقوق اإلنسا  ،والويئة ،ونوذ العنف ،والعدالة ،والحرية ،والمشاركة ،ورفاهية اإلنسا .
ب .االتجاهات :التسامح و احترام النفس ،و احترام الويئة ،والوقاية ،واإلدراك.
ت .المهارات :القدرة على التفاوض ،و القدرة على تحمل الضغوط ،و تقيم المشاعر الشخصية ،وتقيم
مشاعر اآلخري  ،وحل الصراعات ،واالستماع واالتصال (البشري.)112 :2004 ،
 .3التر

م أجا الد م ار

 :تدعم التربية م أجل الديمقراطية تحقي أهدا

تربية المواطنة و ذلك

م خالل تنمية قيم التسامح ،والحوار ،وتقول وجهات نظر االخري وتقول ق اررات األغلوية ،وغيرها
م القيم والمهارات التي الود أ يكتسوها الفرد لكي يستطيع التفاعل مع اآلخري في ويئته.
 .4التر

الاا

 :م

المواضيع المهمة في حقول التربية وعلم النفس ،ويقصد وها تدريس القيم

واالتجاهات في المدرسة ،ويودو أ

الجانب األخالقي م

التفاعالت التي تتم في المدرسة.
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تربية المواطنة يكتسب م

خالل

الس اس  :تركز التربية السياسية على جانب واحد م جوانب تربية المواطنة وهو الجانب

 .5التر

السياسي ،حيث مساعدة التلميذ على فهم طويعة العالم سياسياً ،واالهتمام بالتربية السياسية يدعم
فرد على أهمية المشاركة في اختيار م يمثلهم في تسيير أمور
تربية المواطنة م خالل تنشئة األ ا
البالد.
 .6تر

ح وق اإلنسا  :وفي تدريسها يتم التركيز على تنمية احترام وتقدير حقوق أي إنسا وتدريس

المهارت االجتماعية لديه (هويدي
ا
المهارت الشخصية و
ا
التالميذ ع حقوق المواط وسلوكه وتنمية
وحوامدي.)56 :2016 ،
 .7التر

م أجا التنم

المستدام  :يعتور م المفاهيم كثيرة التردد وفيه يتم ربط التربية بالتنمية،

وذلك م خالل تربية النشء على المشاركة في عملية التنمية م خالل تزويده بالمعرفة ،والقيم
القضايا المؤثرة في التنمية مثل الفقر والحروب،

واالتجاهات ،واشراكه في دراسة كثير م

والصراعات ،والمواطنة ،وهي وذلك تؤكد على مفاهيم تشكل عمود التربية م أجل التنمية المستدامة
وهي (التنوع ،حاجات أجيال المستقول وحقوقهم ،المواطنة والتنظيم ،التغير المستمر ،جودة الحياة،
االعتماد المتبادل ،التردد والحيطة) (محمد.)51 :2012 ،
 .8التر

المرتت

تال انو  :حيث تسعى إلى تربية التالميذ م

الديمقراطي ،حيث تمكنهم م

أجل المواطنة في المجتمع

المعرفة بالقواني  ،وطويعة نظام الحكم ،ونظام العدالة والمواطنة

المسئولة ،والوقاية م الجنوح ،والممارسة التطويقية التي تعور ع فهم النظام القانوني في مواقف
الحياة اليومية.
 .9تر

الث افات المت ددة :وهي عبارة ع

مدخل تقدمي يهد

إلى إحداث تحوالت في ثالثة

مجاالت في النفس ،وتحول في المدارس والتعليم ،وتحول في المجتمع نحو تقول الثقافات والعرقيات
والجنسيات المختلفة.
.10

التر

إلى إعداد عقول واعية للويئة ،ومدركي

الحيئ  :وهي التربية التي تهد

المساعدة في حل المشكالت المحدقة بالويئة ،ويمتلكو دافعية العمل نحو تطوي
(هويدي وحوامدي.)56 :2016 ،
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لكيفية

تلك الحلول

أهم تر
تحي

الموا ن وأهدافها:

التاحث بأ التربية تقع على عاتقها مسؤولية إعداد الفرد للحياة االجتماعية الناجحة ليصبح

عضواً فاعالً في المجتمع ،فهي تعمل على غرس وتنمية قيم العمل والخير والسلوك االجتماعي والعدل
والديمقراطية والحرية وجميع القيم اإليجاوية التي تعمل على تكوي الفرد وتربيته تربية سليمة لتحوله إلى
كائ بشري اجتماعي يتحلى بسلوكيات المواطنة الصالحة التي تستند في جوهرها على مجموعة م
القيم اإلنسانية ،كالتسامح والتعايش ،واحترام اآلخر ،والحوار ،والحل السلمي للخالفات والتناقضات
السياسية والمجتمعية ،والتفاهم وقوول اآلخر مع احترام حقوق اإلنسا

واالضطالع وها كأرضية

للممارسة الفاعلة في كافة مجاالت الحياة.
لذا تأتي أهمية تربية المواطنة م حيث إنها عملية متواصلة لتعمي
المجتمع ،وتنمية الشعور باالنتماء للوط

الحس والشعر بالواجب تجاه

واالعت ازز به ،وغرس حب النظام واالتجاهات الوطنية،

احترم النظم والتعليمات ،وتعر الناشئة بمؤسسات ولدهم،
واألخوة والتفاهم والتعاو وي المواطني  ،و ا
ومنظماته الحضارية ،وانها لم ِ
تأت مصادفة ول ثمرة عمل دؤوب وكفاح مرير؛ ولذا م

ومرعاتها .كما أ
احترمها ا
ا
الرسمية ،ول إ

تحقي

أهدا

األهدا

تربية المواطنة ال تتحق

واجوهم

بمجرد تسطيرها ودرجها في الوثائ

يتطلب ترجمتها إلى إجراءات عملية وتضمينها المناهج والكتب

الد ارسية (غليو .)144 :2004 ،
ويشير (عطية )389 :2008 ،إلى أ التربية للمواطنة تهد
 .1تثويت وترسيخ قيم اجتماعية تتمثل في مجموعة م

إلى:
المبادئ مثل اإلحساس بالهوية والتسامح

والحوار الموني على االحترام واإلنسانية.
 .2دعم االحتياجات الفردية للمواط م خالل:
أ -احترام مقدسات الوط والتفاعل مع قضاياه وإيجاوية ومسئولية.
ب -التحلي بالسلوك الديمقراطي وقوول التعددية.
ت -االندماج مع الجماعة وروح التضام .
ث -حب العمل والتفاني فيه ،وتكوي مواقف إيجاوية تخدم المواط .
ويذكر عسا

( )14 :2011إضافة ما يلي كأهدا

التربية للمواطنة الصالحة في فلسطي :

أ -التدريب على المشاركة في الق اررات التي تؤثر في الويئة المحيطة.
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ب -تزويد الفرد بفهم لواقع النظام السياسي الذي يعيشو فيه.
ت -معرفة وسائل التعوير ع الرأي مع تكوي اتجاهات إيجاوية نحو الحوار وضد العنف والتطر .
ث -تنمية القدرات على اكتساب ومعالجة المعلومات المتصلة بشئو الجماعات واألحزاب.
ج -تنمية القدرة على التفكير الناقد والعمل الجماعي.
كما يذكر عود اللطيف ( )74 :2014أهمية تربية المواطنة في أنها:
أ -تدعم وجود الدولة الحديثة ،والدستور الوطني.
ب -تنمي القيم الديمقراطية ،والمعار المدنية.
ت -تسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع.
ث -تنمي مهارات اتخاذ القرار والحوار واحترم الحقوق والواجبات لدى الطالب.
ويمك القول بأ هد

تعليم المواطنة كما ي اره (عود المنعم )93 :2002 ،هو تقديم ورنامج يساعد

التالميذ على:
أ -أ يكونوا مواطني مطلعي وعميقي التفكير يتحلو بالمسؤولية ،ومدركي لحقوقهم واجباتهم.
ب -تطوير مهارات االستقصاء واالتصال.
ت -تطوير مهارات المواطنة والقيام بأنشطة إيجاوية ومسؤولية.
ث -تعزيز نموهم الروحي ،واألخالقي ،والثقافي ،وأ يكونوا أكثر ثقة بأنفسهم.
ج -تشجيعهم على لعب دور إيجاوي في مدرستهم وفي مجتمعهم وفي العالم.
وترى التاحث بأنه إذا شعر الفرد بالمواطنة الصحيحة وتمتع بحقوقها في حرية وعدل ومساواة ،فأنه
سيحافظ على وطنه وسيمتنع ع العوث بمقدراته ،وسيعمل على حماية المصلحة الوطنية ،فالتربية
عنصر أساسياً في ونية
تتحمل المسؤولية في تنمية قدرة ومهارة اإلنسا على فعل ذلك وتقويته؛ ليكو
اً
المجتمع.
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ت يب قام قا محور الموا ن :
تؤكد الباحثة أ ممارسة المواطنة ليست مرهونة بالجانب القانوني فقط والذي يمنح المشاركة في الحياة
السياسية وخاصة العمليات االنتخاوية ول إ مصطلح المواطنة شامل وواسع وله أشكال وصيغ تأخذ
لتتركم لديه وتصبح فكرة
طابعاً سلوكياً يتصف به الفرد فيظهر في تصرفاته خالل كل مراحله العمرية ا
وجدانية تتمثل في قيم المواطنة وبذلك يتخذها تفاعالً وتواصالً واضحاً في تعامالته االجتماعية وينه
وبي غيره م األفراد.
وم وي قيم المواطنة في بعديها االجتماعي والقيمي نجد :التسامح ،التطوع ،التكافل االجتماعي،
االنتماء ،التعاو  ،الشورى ،نوذ العنف ،نوذ التعصب ،الحوار ... ،وغيرها م القيم التي تعزز في
الفرد م خالل تعايشه في وسطه االجتماعي والذي يجعل منه فرداً فاعالً .لك في دراسة (شوية،
 .)2009وجدت الدراسة فجوة وي قيمة الحقوق والواجبات في المناهج الدراسية مما قد يوحي بأ
المواط له حقوق أكثر بكثير م واجباته ،وهذا يرسخ فكرة أ المواط خل م أجل الحقوق فقط
فيحدث تبعاً لذلك الخلل االجتماعي مما يفسح المجال النتشار األنانية والالمباالة .كما وجد دراسة
(ووطبال وياحي )2016 ،أ قيم المواطنة في المناهج الدراسية بحاجة أل تصاغ بشكل مباشر بقصد
ترسيخها في التفاعالت االجتماعية لألفراد والجماعات بشكل يجعلها تساهم في التنمية الشاملة
بمختلف أبعادها ،والمحافظة على األم واالستقرار االجتماعي.
لذا فاألهدا

التربوية التي اتضحت خالل الدراسة في غرس االتجاه والسلوك الذي يحق مواطنة الفرد

مستقبالً في خدمة دينه ووطنه على أساس أنه سلوك ينطبع على جميع ما يقوم به الفرد مستقبالً م
أعمال وأقوال وأفعال وانتماء لهذا الوط .
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المحور الثانا
مناهج التنقئ االجتماق
م دم :
تساعد التربية الفرد على التكيف والتفاعل مع ويئته ،وذلك يتطلب مساعدته على تنمية جسمه وعقله
ومواهبه واكسابه عادات حسنة ومهارات نافعة ،واصالح سيرته وكذا تكييف ذاته مع ويئته ،وفي
المقاول فإ التربية تعمل على إصالح ويئته االجتماعية ،كما إنها تسعى إلى تحقي تكييف واخضاع
الويئة الطويعة إلرادة الفرد ،وكذلك تنمية مواردها حسب حاجاته وأهدافه ،فأهدا

التربية في أي مرحلة

تعليمية تستند إلى دعامتي  :األولى هي الفلسفة العامة التي يقوم عليها المجتمع ،والثانية هي
خصائص المتعلمي ونموهم (إوراهيم.)3 :2003 ،
فالمنهاج المدرسي األداة الرئيسة التي تقوم عليها التربية لتحقي أهدافها في أية عملية تربوية ،فغني
ع القول أ العملية التعليمية تقوم على عدة محاور أساسية منها التلميذ والمعلم والمنهاج الدراسي،
فم المسلم به أنه عندما يناط بالمعلمي تربية أونائنا ،وذلك ليتولوا عنا إعدادهم للحياة المستقولية
ويكو المنهاج المدرسي حجر الزاوية لهذا اإلعداد ،األمر الذي يدلل ع األهمية القصوى للمنهج
المدرسي ولتحديد مفهومه.
وبما أ المناهج التي تقدمها المدرسة هي الوسيلة الرئيسة لتحقي أهدا
أي مادة دراسية ال تختلف ع األهدا
أهدا

التربية وها ،فأهدا

تدريس

العامة للتربية ،فالمناهج تخدم العملية التعليمية ،إذ إنها توحد

التعليم وتؤم حس توجيهه ،وبذلك يتقارب مستوى الصفو

في مختلف المؤسسات التعليمية،

وذلك ما يوفر على المعلم مشقة اختيار المواد والموضوعات التي ينبغي تقديمها للتالميذ ،لك هذا ال
يعني أ المناهج ال تقول المناقشة أو النقد ول هي ككل عمل إنساني ،يودو نقصه وتظهر فجواته،
وذلك ما يدعو أرقى الولدا إلى العمل على تطوير مناهجها وتعديلها بما يواكب مقتضيات العصر
والويئة ،وكذا بما يتناسب وتقدم العلوم وفنو التربية (أيوب.)19 :2007 ،
لقد أدركت المجتمعات المتقدمة والنامية أ

االنبعاث الحضاري والتطور االجتماعي والنمو

االقتصادي ،مرتبط بما تحققه قطاعات التربية والتعليم م أهدا

وبما تكسب األجيال م قدرات

وكفاءات وخورات تستخدمها في النهوض بالمجتمعات وتواجه وها التغيرات الحضارية الكورى  .وأمام
تزايد هذه التغيرات وسرعة التطور العلمي والتكنولوجي ،وتغير احتياجات الفرد والمجتمع ،وتغير
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األفكار واالتجاهات واأليديولوجيات أصبحت األهدا
المتعددة األوجه والتراكم الهائل للمعار

التربوية ملزمة بالتكيف مع هذه الحركية

والمتطلبات واالهتمامات واألفكار والضغوطات ،وأصبحت

النظم التربوية تخطط إلصالح مشاريعها التعليمية وتغير أو تعدل أو تحس م أهدافها التربوية حتى
ال يفوتها ركب التطور وحتى ال تتأخر ع مسار النمو ،فاألهدا

التربوية تحدد للمجتمع وللفرد أهم

النتائج التي يريد تحقيقها وتوضح أهم الحاالت التي يكو عليها انطالقاً م فلسفة المجتمع (قرايرية،
.)96 :2009
ومما ال شك فيه أ وناء المنهاج يختلف ع تطويره في نقطة أساسية وجوهرية أال وهي نقطة الوداية
واالنطالق ،فالوناء يودأ م الصفر ،أما التطوير فهو يودأ م شيء قائم وموجود فعالً ،ولك يراد
الوصول به إلى أحس وأسمى صورة ممكنة ،ويشترك الوناء والتطوير في أ لكل منهما مجموعة م
األسس التي يرتكز عليها ،وتتشابه إلى حد كوير أسس الوناء بأسس التطوير وهما معاً ينصبا على
التلميذ ،الويئة ،المجتمع والمعرفة ،أما ع تطوير المناهج فم الواجب معرفة ما ط أر على التالميذ م
تغيير في ميولهم واتجاهاتهم وحاجاتهم ومشكالتهم وقدراتهم واستعداداتهم (الوكيل.)7 :2008 ،
متاه م المنهاج التر وَّ:
من

ام المنهاج:

كلمة "المنهج "أو" المنهاج "في اللغة مشتقة م "النهج" ومعناه :الطري أو المسار ،وعليه فالمنهاج
لغة يعني" :وسيلة محدودة توصل إلى غاية معينة" (الوكيل والمفتي.)5 :2017 ،
ويعر او منظور "المنهج" بأنه" :الطري الوي الواضح" (او منظور ،د.ت.)4554 :
والكلمة الدالة على المنهاج هي  Curriculumوهي كلمة مشتقة م جذر التيني ومعناها سباق
الخيل .وهناك كذلك كلمة "المقرر" التي تقاولها باإلنجليزية  Syllabusويقصد وهذه الكلمة بالعربية
واإلنجليزية المعرفة التي يطلب م الطلبة تعلمها في كل موضوع خالل سنة دراسية (مرعي والحيلة،
.)21 :2004
أما "المنهاج التربوي" فيرى الكثير م المختصي في المناهج وطرق التدريس أمثال محمد عزت عود
الموجود أ المنهاج التربوي هو "مجموع الخورات واألنشطة التي تقدمها المدرسة للتالميذ بقصد تعديل
سلوكهم وتحقي األهدا

المنشودة" (أيوب.)21 :2007 ،
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وإللقاء المزيد م الضوء فالمنهاج بمفهومه الواسع وفقاً لهذا التعريف يعني:
أ -أ المنهاج يتضم خورات تربوية أو خورات مربية وهي خورات مفيدة تعمم تحت إش ار

المدرسة

الكتساب التالميذ مجموعة م المعلومات والمهارات واالتجاهات المرغوب فيها.
ب -أ هذه الخورات تتنوع وتنوع الجوانب التي ترغب المدرسة في إحداث النمو فيها ،وال تركز على
جانب واحد م جوانب النمو.
ت -أ التعلم هنا يحدث م خالل مرور المتعلم بالخورات المختلفة ومعايشته ومشاركته في مواقف
تعليمية متنوعة.
ث -أ

الهد

الذي يسعى إليه المنهاج ع

طري

مختلف الخورات التعليمية هو النمو الشامل

والمتكامل للمتعلم والذي يؤدي إلى تعديل سلوكه ...أي إلى تعلمه.
ج -أ تفاعل المتعلم ونجاح مع الويئة والمجتمع يعني أنه يتأثر بما يحدث فيهما أيضاً ،ونعني وذلك
إعمال المتعلم لعقله في مواجهة التحديات والمشكالت ومحاولة التغلب عليها وحلها ،لذا أصبح
تنمية قدرة المتعلم على حل المشكالت هدفاً م أهدا

المنهاج (الوكيل والمفتي.)7 :2017 ،

لم يعد اإلشكال قائماً وخصوص تحديد مفهوم المناهج التربوية ،إذ يجمع كل الخوراء األخصائيي أنها
يجب أ تكو شاملة لجميع جوانب الخورة وجمع جوانب الشخصية وجميع جوانب المجتمع ،لك هذه
الشمولية ليست دائماً واقعية أو عملية ،حيث ينبغي تحديد األولويات واالهتمام باألهم فاألقل أهمية
ويكو ذلك أثناء التخطيط الفعلي للمناهج وبالتحديد أثناء تحديد األهدا
 ،)18 :2004وهنا تظهر اإلشكالية الكورى ،ويرجع الخال

والمحتويات (الخوالدة،

إلى الواجهة ،حيث يركز علماء النفس

والتربية على ضرورة جعل المتعلم محو اًر للعملية التعليمية وهدفاً لها ،في الوقت الذي يذهب فيه علماء
االجتماع إلى أ التطويع االجتماعي وبناء الجماعة والمحافظة على ثقافة المجتمع وتطوير النظام
االجتماعي هي األولوية بما كا في عملية تخطيط المناهج وتحديد أهدافها .وبعيدا تماماً ع كل ذلك
يأتي السياسيو واالقتصاديو وتحديد األولويات التي تناسوهم والتي ينبغي أ تكو فيها األهدا
لم نقل مطووعة باألهدا

السياسية واأليديولوجية ،التي تعتور بمثابة الخطوط

التربوية مكيفة إ

الحمراء التي ال تسمح باالقتراب منها .فأهدا

المناهج في ظاهرها عملية تربوية تعليمية ال تحكمها

إال القواعد العلمية للتخطيط التربوي وبناء األهدا  ،لكنها في الواقع تصطدم وتلك الخطوط الحمراء
التي أصبحت م المركبات األساسية في وناء المناهج التربوية (قرايرة.)97 :2009 ،
43

المتهوم الحديث لامنهاج التر وَّ:
مع وداية القر العشري عالج كثير م المربي والتربويي مفهوم المنهاج التربوي ،حيث ظهرت الكتب
المتخصصة والمجالت الدورية والنشرات العلمية ذات االختصاص العالمي خاص ًة بعد ظهور كتاب
المناهج لمؤلفه "ووبيت  "Bobbittعام  1918م ،وبتغير طويعة المعرفة وتغير مفاهيم التعليم والتعلم،
وتغير متطلبات الحياة االجتماعية ،كانت الحاجة إلى تغيير مفهوم المنهاج ،فلقد الحظ "ديوي
 "Deweyأ

أحد المشاكل الرئيسة التي تُواجه التربية وبشدة هي "انفصال المناهج ع

الخورة

الحياتية" (أيوب.)22 :2007 ،
كما اختلف علماء المناهج والتربويو المعاصرو في تعريفهم للمنهاج التربوي بمفهومه الحديث ،فيرى
"جالتهور " أ تعريف المنهاج م أصعب التعاريف جميعها ،أل مصطلح المنهاج استخدم بمعا
مختلفة منذ وداية تكوي المجال(جالتهور .)3 :1995 ،
يعر

"اللقاني" المنهاج التربوي على أنه "جميع الخورات (النشاطات أو الممارسات) المخططة التي

توفرها المدرسة لمساعدة الطلبة على تحقي

النتاجات التعليمية المنشودة إلى أفضل ما تستطيعه

قدراتهم (اللقاني.)4 :1995 ،
ويعرفه "الخوالدة" على أنه "مجموعة م المعلومات والحقائ والمفاهيم والمبادئ والقيم والنظريات التي
تقدم إلى المتعلمي في مرحلة تعليمية بعينها ،وتحت إش ار

المدرسة الرسمية وادارتها ،إال أ المنهاج

التربوي في الواقع قد يتجاوز هذا التعريف ويصبح" :مجموعة منظمة م النوايا التربوية الرسمية أو
التدريسية أو كليهما معاً (الخوالدة.)18 :2004 ،
"ويرى كل م "كازول وكمول" أ المنهاج "يتكو م جميع الخورات التي يحققها األطفال تحت توجيه
المدرسي  ،وينما "تايلور" فيعرفه بأنه جميع الخورات التعليمية المخططة والموجهة م المدرسة لتحقي
األهدا

التعليمية ،وأما "ويكر" فيعرفه على أنه جميع النتائج المخططة للتعليم التي تكو المدرسة

مسؤولة عنها ،وأما "سايلو ولويس" فيعرفا

المنهاج التربوي على أنه خطة لتحقي

مجموعة م

الفرص التعليمية ألشخاص يجب أ يتعلموا" (الحارثي.)12 :2005 ،
كما يعر

المنهاج بمفهومه المعاصر على أنه "مخطط تربوي يتضم عناصر مكونة م أهدا

ومحتوى وخورات تعليمية وتدريس وتقويم ،وهي مشتقة م أسس فلسفية واجتماعية ونفسية ومعرفية،
ويكو مرتبطاً بالمتعلم ومجتمعه ،ومطبقاً في مواقف تعليمية داخل المدرسة وخارجها وتحت إش ار
53

منها ،بقصد اإلسهام في تحقي النمو المتكامل شخصية المتعلم .وجوانوها العقلية والوجدانية والجسمية،
وتقويم مدى تحق ذلك كله لدى المتعلم (سعادة وعود هللا.)64 :2004 ،
ويعرفه حين ه :هو ويا مفصل ع العلوم التي تلقى في المدرسة ،وهو الذي يشغل اآلراء
بالدرجة األولى تضعه السلطة العامة ،ولك كلما كانت هناك أسباب سياسية واقتصادية أو غير ذلك
اتجهت إليه األنظار وارتفعت األصوات وتعديله" (عاشور وأوو الهيجا)36 :2004 ،
وتتحن التاحث تعريف اللقاني (.)1995
المناهج فا مجا التر :
تعتور المناهج أحد المركبات األساسية للعملية التربوية ،فهي تعكس فلسفة المجتمع وثقافته
التي تنوث منها نظرته إلى الفرد والى الدور المنتظر منه داخل مجتمعه للمحافظة على كيانه وضما
تماسكه وتحقي

آماله وطموحاته ،كما أ المناهج تترجم مختلف النشاطات التعليمية-التعلمية التي

تسهم في التغيير المنشود للمجتمع وفي تطويره.
باإلضافة إلى ذلك نجد أ

المناهج تكتسب مزيداً م

األهمية نظ اًر "لعم

تأثير الكلمة

المكتوبة والنص التعليمي في نفوس النشء وبخاصة أنهما تالزما التالميذ لفترة طويلة ويطالوو وها
انتشار
في االمتحانات كما أ اإللمام وها يؤثر على مستقولهم ككل وأ الكتب المدرسية مازالت أوسع
اً
تأثير م وي وسائل تشكيل الثقافة السياسية والمدنية واالجتماعية" (عامر.)200 :2012 ،
أو
اً
وأخذ مفهوم المناهج في التوسع التدريجي حتى أصبح يشمل المكونات للخورة المدرسية التي
يكتسوها التلميذ ،سواء كانت معرفية ،وجدانية ،عقلية ،اجتماعية أو مهارية ،والتي تتناول بشكل واسع
التوجيهات الرسمية والورامج المحددة والمفصلة .ويشمل المنهاج باإلضافة إلى المعار كل الكفاءات
والمهارات واالتجاهات والقيم والتصورات التي ينبغي أ يكتسوها المتعلم يومياً ،ويشمل أيضاً السلوكات
اليومية للمعلمي ونوعية عالقاتهم بالتالميذ وطرائ التدريس وأساليب التقويم التي يستخدمونها ،وكذلك
الجو العام للمؤسسة التعليمية في محيطها االجتماعي والثقافي ،ول واالقتصادي والسياسي أيضاً
(قرايرة.)96 :2009 ،
لقد ظهرت حديثاً عدة أنماط مختلفة للمنهاج وذلك ونا ًء على تعدد الهد
استخدامها ،وم أنواع المنهاج المتعددة التي تم اعتمادها في نظم التعليم ما يلي:
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المرد منها وكيفية
ا

 .1المنهاج ا ساسا :وهو المنهاج الرسمي الذي تضعه وتتوناه الدولة أو الحكومة ممثلة في الجهة
وزرة التربية والتعليم هو بمثابة المنهاج المثالي الذي يتم تطويقه على كافة
التربوية المسئولة ك ا
المتعلمي في مؤسسات التعليمية على اختال

ويئاتهم وشرائحهم في المجتمع.

 .2المنهاج اإلثرائا :وهو المنهاج المصاحب للمنهاج الرسمي العام للدولة ،وهو يعتمد ويرتكز في
وناء على ما اكتسبه المتعلم في المنهاج األساسي (أوو
تحقي أهدافه على إثارء عملية التعلم ً
حويج.)28 :2004 ،
 .3المنهاج الاتا :وهو ما يطل عليه المنهاج الموازي أو المستتر وغير المقصود حيث يتحق م
خالله العديد م األنشطة داخل المدرسة وخارجها٠
الدرسية وفي كافة أنشطتها وذلك
 .4المنهاج الحينا :وهو نوع م المناهج المتداخلة مع كل المواد ا
مثل المناهج التي تتعل

بالقضايا والمفاهيم العالمية ،وذلك كقضايا الويئة ،والوعي الصحي،

وحقوق اإلنسا  ،والوعي المجتمعي ،وحقوق القانو  ،والمواطنة للفرد ،حيث تعد مناهج التنشئة
االجتماعية مناهج وينية (بطاينة.)34 :2006 ،
 .5المنهاج التكاماا :وهو المنهاج الذي يسعى للتكامل وي المواد الدراسية؛ وذلك لما يجمعه م
التربط وي الظواهر
عالقات إيجاوية ومتواصلة حيث يسعى هذا المنهاج لدراسة أوجه التشابه و ا
المختلفة ودالً م التركيز على أوجه االختال

فيما وينها.

 .6المنهاج المحنا قا ا نق  :وهو المنهاج الذي يعتمد على األنشطة التعليمية؛ وذلك مدخالً
لعملية التعليم والتعلم حيث يركز على االهتمام بالمتعلم وبميوله وحاجاته ،ويسعى لتنمية قدراته
واستعداداته م خالل القيام باألنشطة المختلفة (عود اللطيف.)31 :2014 ،
مرحل النمو
وناء على ا
ا
 .7المنهاج المحورَّ :وهو المنهاج الذي يعنى وتنظيم
الخورت التعليمية ً
المتكامل للتعلم أثناء المدرسة كما يركز على مشكالت المتعلمي وحاجاتهم المشتركة كأعضاء
في المجتمع.
 .8المنهاج الحيئا :وهو المنهاج الذي يعنى ويركز على إدخال مبادئ وأسس التعليم الويئي في
خورت الحياة ،التي تلعب دو اًر
المراحل التعليمية المختلفة وهذا التعليم يكو قائماً ومونياً على ا
مهماً في تشكيل اتجاهات وقيم وسلوك المتعلم (قرايرة.)91 :2009 ،
وفي ضوء ما سو يتضح أ هناك مناهج أخرى مثل مناهج المواد المنفصلة ،والمتصلة ،والمترابطة،
والواسعة ،وتصنف حسب الحاجة ،وموضع االهتمام.
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وترى التاحث أ المنهاج الفلسطيني هو منهاج أساسي بصورة مباشرة ،لكنه ال يخلو م مداخالت
م أنواع أخرى كالتكاملي والموني على األنشطة والويئي ،لما يحويه م إضافات وأنشطة ومهارات،
وأل القائمي على إعداده حاولوا إيجاد ترابط جيد وي موضوعاته ،كأ تجد لمحات تاريخية في
دروس الرياضيات وغيرها الكثير م النماذج.
المناهج التاس ين

حي اإلقداد والت وير:

بعد التحرك السياسي في المنطقة في عام  1993وما نتج عنه م قيام السلطة الفلسطينية في عام
 1994وتشكيل مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ،فقد تم نقل الصالحيات المدنية إلى
هذه المؤسسات ومنها التربية والتعليم العالي ،وفي عام  1996تم استحداث و ازرة متخصصة في
التربية والتعليم العالي ،ومنذ هذه المرحلة اتجهت أنظار التربويي الفلسطينيي إلى وناء مناهج دراسية
وطنية ودالً م المناهج األردنية والمصرية التي كانت مطبقة في فلسطي  ،وذلك لكي تؤدي هذه
المناهج الوطنية دورها التربوي والتنموي في صقل الشخصية الفلسطينية م جميع جوانوها ومظاهرها،
وتحق تطلعات الشعب الفلسطيني وأمنياته نحو مستقول مشرق.
وبناء على هذه التطلعات ودأ فري م الخوراء والمتخصصي الفلسطينيي يعمل بالتعاو والتنسي مع
ً
اليونسكو على وضع استراتيجية وطنية لوناء مناهج فلسطينية جديدة ،ولك توي لهذا الفري أ هذا
المشروع الوطني سيستغرق وقتاً وجهداً كويري م أجل إعداده وتصميمه وتطويقه ،وقد تم االتفاق على
أ يتم تنفيذ المشروع على مراحل تأخذ كل مرحلة صفاً دراسياً .وبدأ العمل في المرحلة األولى في
العام الدراسي ( .)2001/2000لتصميم مناهج الصف األول األساسي .واستكملت في العام الدراسي
( )2007/2006بشكل نهائي بمناهج الصف الثاني عشر.
ولقد قام مركز تطوير المناهج الفلسطينية وو ازرة التربية والتعليم ووضع خطة شاملة للمنهاج الفلسطيني
األول للتعليم العام ،وقد ظهرت في هذه الخطوة االتجاه نحو وضع مقرر خاص للتربية المدنية  ،وذلك
في المرحلة األساسية الدنيا ،وهى مرحلة التهيئة للصفو
وهى مرحلة التمكي للصفو

م  4-1ثم في المرحلة األساسية العليا

م  10-5وبواقع حصة أسووعياً ،حيث يشتمل هذا المقرر على كيفية

تعامل الفرد مع اآلخري  ،والويئة المحيطة به ،وعملية إرشاد في األمور االقتصادية ،وكذلك حقوق
المواط  ،وواجباته ،كما أنها اتجهت نحو عقد دورات تدريوية للمعلمي حول كيفية تدريس مفاهيم
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التربية المدنية للعديد م المعلمي بكافة التخصصات ،مما يدلل على االتجاه نحو دمج مفاهيمها في
مقرر مستقالً (و ازرة التربية والتعليم.)76 :1997 ،
كافة الدروس إلى جانب كونها
اً
إ هذه المناهج في مجملها أخذت على عاتقها التخلي ع األسلوب التقليدي والعناية بالنمو المتكامل
للطالب وبناء أف

جديد للتعليم في فلسطي (عود الرحم  )96 :2004 ،وذلك م خالل التركيز

على:
أ -إدخال الطريقة الكلية في التعليم ،أي الودء وتعليم الجملة كوحدة ودالً م الحر والكلمة.
ب -الودء ودراسة الويئة المحلية والتعر على اإلمكانيات السائدة وفهمها واستثمارها.
ت -الودء في الجمع وي المواد الدراسية المتشاوهة في المناهج الموحدة واتباع طريقة الوحدات.
ث -االهتمام بالنشاط الخارجي للطلبة كالرحالت واأللعاب الرياضية.
كما تم إدخال إجراءات على المناهج الدراسية لتحقي أهدا

وطنية (إوراهيم )165 :2003 ،والتي

ظهرت في:
أ -تعديل مناهج المواد االجتماعية كالتاريخ والجغرافيا م أجل تعريف الطالب الفلسطيني وتاريخ ولده
وموقعه م البالد العربية واإلسالمية ،كما أدخلت مقررات دراسية تعنى بالتربية الوطنية والمدنية
لتعريف الطالب بحقوقه وواجباته.
ب -االهتمام باللغة العربية التي تعتور م أهم مظاهر الرابطة القومية والدينية في المجتمعات العربية.
ت -االهتمام بالعلوم الدينية بحيث أصبحت إحدى المواد األساسية م أجل تهذيب الفرد الفلسطيني
وترسيخ المبادئ األخالقية واالجتماعية لديه.
ث -االهتمام بمناهج الصحة العامة بحيث تكسب الطالب العادات الصحية الحسنة وتعرفهم باألمراض
وكيفية الوقاية منها (وركات.)5 :2009 ،
أهم

ت وير المناهج:

إ عملية تطوير المنهاج التربوية عملية مهمة ال تقل في أهميتها ع عملية ونائه ،إذ ال يمك أ
منهجا ونتركه مد ًة طويلة ،كو المناهج تتأثر بصفة كويرة بالتلميذ والويئة والمجتمع والثقافة
َنوني
ً

والنظريات التربوية ،فال التلميذ ثاوت على حاله وال الويئة ساكنة دو حراك وال المجتمع جامد في
مكانه وال الثقافة صلبة متحجرة وال نظريات التعليم باقية على حالها ،فينتج م ذلك أ تطوير المنهاج
أمر ال غنى عنه وال مفر منه (أيوب.)49 :2007 ،
يصبح اً
ً
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وهناك أسباب عديدة تؤدي إلى تطوير المناهج منها ما هو متصل بالحاضر والماضي ومنها ما هو
متصل بالمستقول ،مما يؤكد أهمية تطوير المناهج التربوية ،وم وي هذه األسباب ما يلي:
أ -سو وقيور المناهج :والتي يمك الوصول إليها ع طري نتائج االمتحانات العامة أو تقارير
الموجهي والخوراء والفنيي وهووط مستوى الخريجي  ،وكذلك نتائج البحوث المختلفة التي تنصب
على تقويم المنهاج وجوانبه المختلفة واجماع الرأي العام ووقوفه ضد هذه المناهج.
ب -الت يرات التا أرت قا التاميا والحيئ والمجتمع واالتجاهات ال الم

وال اوم التر و  :فالتلميذ

يتغير ولم يعد تلميذ اليوم كتلميذ األمس ،والتغير الذي ط أر له انصب على ميوله وقدراته
واستعداداته وحاجاته ومشكالت ،والويئة تتغير هي األخرى ،وينصب هذا التغيير على ما وها م
مصادر طويعية وما يحدثه اإلنسا م آثار فيها ،والمجتمع هو اآلخر يتغير ،كما يتغير في الفرد
المعرفة تتغير وتتزايد بسرعة ،فالنظريات تتغير

عاداته واتجاهاته ُوتراثه الثقافي ...كما أ
والمعلومات تت ازيد ..كل ذلك يؤدي إلى تطوير المناهج ،ذلك ؛أل المعرفة تمثل ركناً مهماً م
أركا المنهاج.

ت -التنحؤ تحاجات واتجاهات الترد والمجتمع والمست حا :والتطوير في هذه الحالة ال يكو نتيجة سوب
م

األسباب المرتبطة بالماضي وانما يرتبط بالمستقول ،فع

طري

التقدم العلمي يمك

التنوؤ

الحتياجات ومطالب الغد.
تغيير في
ًا
ث -الم ارن تأنظم أكثر ت دماً :ويكو ذلك بمثابة الدافع والحافز للدول النامية؛ لكي تُحدث
حياتها ونظمها ،وبالتالي فإ

ذلك يؤدي إلى تطوير منهاجها كوسيلة لتحقي

أهدافها (الوكيل،

.)47-44 :2008
وأوصت دراسة (الحميدي ،)2012 ،و(القحطاني )2012 ،بأهمية تطوير محتوى المناهج الدراسية
بشكل يعمل على تعزيز قيم المواطنة ،وتنميتها لدى الطالب بشكل مخطط ومنظم ،بحيث يكو في
كل مرحلة ما يكمل المرحلة التي قولها ،وتكو القيم في النهاية متكاملة ترتقي بالطالب أل يصبح
مواطناً له قيمته في المجتمع والوط .
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المتادئ ال ام لحنا المناهج التر و وت ويرها:
أسس ت وير المناهج التر و ُ :يونى تطوير المناهج التربوية على مجموعة م األسس ،حيث إ هذه
األسس إذا تم االلتزام وها في عملية التطوير فإنها تؤدي به إلى الوقو

في تحقي األهدا

على أرضية صلبةُ ،وتساهم

المنشودة منه .عند وناء المنهاج يجب مراعاة ميول وحاجات ومشكالت وقدرات

واستعدادات ومدى نمو التلميذ ،أما عند تطوير المنهاج فإنه م الواجب تحديد التغيرات التي طرأت
على هذه الجوانب كماً وكيفاً ،وتتحدد أبعاده وفقاً لحجم هذه التغيرات ،وينوني تطوير المناهج التربوية
على مجموعة م األسس ُنلخصها فيما يلي:

أ -التا ل :فالتطوير الناجح مثله مثل أية عملية يقوم وها الفرد أو الجماعة ،هو الذي يونى على
تخطيط سليم ،وهذا يستدعي وضع خطة شاملة تتعرض لجميع الجوانب ،على أ تتوفر لهذه العملية
اإلحصائية الدقيقة والويانات الوافية ،وم الضروري وضع هذه الخطة في صورة مراحل متتابعة على
أ تحدد لكل مرحلة أهدافها والطرق واألساليب والوسائل الالزمة لتحقيقها والزم المحدد لها ،بحيث
يمك تقويم كل مرحلة أوالً بأول:
• مراعاة مودأ ترتيب األولويات.
• مراعاة الواقع واإلمكانات المتاحة.
• األخذ بمفهوم الشمول والتكامل.
• المرونة.
(الوكيل والمفتي)370 :2017 ،
ب -التاست التر و  :يرتبط تطوير المناهج التربوية بمجموعة م القيم التي يلتزم وها المجتمع م قيم
فلسفية واجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية..الخ ،وفلسفة التربية التي هي انعكاس للفلسفة
االجتماعية تُساعد على تحديد وجهة النظر حول طويعة اإلنسا  ،ومفهوم المنهاج ،وأهدا

التربية

(أيوب.)58 :2007 ،
ت -مراج

ا هداف التر و واقادة ي اغتها :وذلك ع طري :

• وضع أهدا

جديدة تتناسب مع ما يط أر على المجتمع والويئة واألفراد م تغييرات.

• تجميع كل األهدا
• مراجعة أهدا

في إطار عام ثم توزيعها على المراحل التعليمية المختلفة.

المناهج المراد تطويرها ويكو التعديل وفقاً لما تتطلبه الظرو .
(الوكيل)117 :2008 ،
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ث -استناد الت وير قا الدراس ال ام

لاتاميا والحيئ والمجتمع واال تجاهات ال الم  :حيث تستدعي

الدراسة العلمية تحديد التغيرات التي طرأت على ميول وقدرات وحاجات التلميذ ،كما تستدعي دراسة
نمو العوامل المؤثرة فيه ،والعوامل التي تؤدي إلى زيادة تكيفه مع ويئته المدرسية ،ومصادر الويئة
المختلفة ،بحيث يعمل المنهاج الحديث على مراعاة كل هذه العوامل أما بالنسبة لالتجاهات العالمية
وروح العصر ،فم الضروري أ يعمل التطوير على مسايرتها(.الوكيل والمفتي.)371 :2017 ،
ج -التجريب :يلعب التجريب دو اًر أساسياً في تطوير المناهج التربوية على أساس علمي ،وم أهدافه:
• إثبات صحة أو خطأ الموضوعات أو المشروعات أو الطرق التي تخضع للتجريب.
• إتاحة الفرصة للتعر على بعض المشكالت الالتي تواجه عند تطوي المنهاج المقترح.
• إتاحة الفرصة للتعر على مدى تأثير أحد جوانب المنهاج في الجوانب األخرى.
• معرفة جوانب القوة والضعف في المنهاج المقترح إلجراء التعديالت (أيوب)59 :2007 ،
ح -القمول

واالستمرار :فعملية تطوير المناهج ال تتم في زم معي ولكنها عملية تتصل بكافة مظاهر

التطور في جوانب الحياة المختلفة ،فينبغي أ تكو المناهج على قدر كوير م الحساسية لمجرى
التطور في مجاالت المعرفة المختلفة ونتائجها ،كما يجب أ يكو التطوير شامالً ومتكامالً ومستم اًر.
خ -الت او

والمقار  :يجب أ

تتضافر الجهود والقدرات م

أجل تطوير المناهج التربوية ،فعملية

تطوير المناهج لم تعد عمالً متخصصاً ضيقاً يقوم به المعلمو أو الخوراء ،إنما أضحى عمالً يتطلب
الفئات المتعاونة م

جهود مجموعة م

وموجهي

معلمي

وخوراء وعلماء نفس واجتماع وتربية،

وتالميذ ورجال مجتمع م ساسة ،وغيرهم م ذوي التخصصات األخرى (الوكيل.)122 :2008 ،
والمبحظ مما ا ر أ للمناهج التربوية أسساً متينة عند تطويرها واحدة تلو األخرى ،وذلك حسب ما
تحتاجه العملية التعليمية فيما يخص التالميذ حيث تكو هذه األسس موافقة لما يحتاجونه م رعاية
نفسية واجتماعية وبدنية ،تدفعهم لمزاولة أنشطتهم بكل حرية وفي جو م النشاط التربوي الهاد .
ا وات ت وير المناهج التر و  :تمر عملية تطوير المناهج بعدد م الخطوات التي تُشكل فيما وينها
نسقاً يساعد في تحديد معالم التطوير وتيسير إج ارئه وتوجيه عمله وترشيد المعلمي في مجاله ،ويمك
تلخيص الخطوات األساسية التي تسير عليها عملية تطوير المناهج التربوية في الخطوات التالية:
 .1تحديد استراتيج
حصر األهدا

الت ا م :ويتطلب ذلك تشكيل مجلس قومي للتعليم (مجلس علمي) ،يتولى

التربوية وتحديد السلم التعليمي ،ويرسم خطط التطوير ،والعمل على تعوئة كافة
24

الجهود لتنفيذ هذه الخطط .ثم القيام بالعديد م الدراسات المسحية ومتابعة تنفيذ الخطط بعمليات
تقويم مستمرة (الوكيل والمفتي.)373 :2017 ،
 .2دراس الواقع الحالا والت رف قا مجا الت وير :أي القيام بعملية تقويم شاملة لجميع جوانب
العملية التعليمية ،وال ود أ تنتهي هذه الدراسات وتحديد واضح لمكا التعليم الحالي م الصورة
المرغوبة التي تضعه في إطار االستراتيجية المرسومة .وعليه يتطلب التطوير جمع المعلومات الكافية
ع مجاله ،وع القوى االجتماعية واالقتصادية والتقدم الثقافي ،وكذلك ع متطلبات الويئة والمجتمع
والحياة المعاصرة ،وأيضاً ع المتعلمي ونموهم ومستوى نضجهم( .أيوب)62 :2007 ،
 .3والع ا

لات وير :ويجب أ تكو هذه الخطة شاملة وتتضم ما يلي:
وترجمتها إلى مواقف تعليمية.

أ -ولورة األهدا

ب -تحديد الطرق والوسائل واألساليب على أ تكو في صورة مقترحات.
ت -وضع خطة عامة لتجريب هذه المقترحات وتوفير الظرو

الالزمة لوضعها مع التالميذ

ث -تحديد الجوانب والمجاالت التي ينصب عليها التطوير.
 .4تحديد ا هداف :ويتم تحديد األهدا

(أيوب)62 :2007 ،

في ضوء فلسفة التربية ،واحتياجات المجتمع ،وحاجات

المتعلم وطويعة المعرفة العلمية ،والمحيط الكوني (العصر) ،فتحديد األهدا
تطوير ،فاألهدا

الزمة لتحقي

أمر ضروري لكل عملية

تقييم المجاالت المعرفية والخورات التعليمية ،والخطط التدريسية

واالختبارات التحصيلية والكفايات المهنية ...وغيرها (الوكيل.)162 :2008 ،
 .5التا ل والتنسي

لجوانب المنهاج الماتات  :يتناول تحديد نوع التنظيم المنهاجي ،وتحديد

محتواه المعرفي ،وتنظيم خوراته التعليمية ،واختيار طرقه التدريسية ووسائله اإليضاحية ويمر هذا
التخطيط بالمراحل التالية:
أ -تحديد نوع التنظيم المنهاجي.
ب -تحديد المقررات الدراسية.
ت -تحديد طرق التدريس.
ث -تحديد الوسائل التعليمية المالئمة.
ج -اختيار الكتب المدرسية المناسبة.
(الوكيل والمفتي)374 :2017 ،
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يتم تخطيط جوانب المنهاج المختلفة ،يجب أ

 .6تجريب المنهاج واالست داد لتنتياه :بعد أ
يخضع المنهاج المقترح للتجريب ويتطلب:

أ -وضع خطة عامة للتجريب وتحديد المجاالت التي يتم فيها التجريب.
ب -توفير مجموعة م االختبارات والمقاييس لالستعانة وها للحكم على النتائج المتوصل إليها.
ت -اختيار عينة إلجراء التجريب وتوفير كافة المتطلبات الالزمة لذلك.
ث -تحليل النتائج التي يتم التوصل إليها مع عقد ندوات وجلسات لمناقشة هذه النتائج.
ج -إعادة التجريب لوصول االقتراحات إلى أحس صورة (عاشور وأوو الهيجاء.)160 :2004 ،
وبعد االنتهاء م التجريب فإنه م الضروري االستعداد لتنفيذ المنهاج ،ويتطلب ذلك ما يلي:
أ -رصد وتوفير المبالغ المالية الالزمة واعداد الكتب الجديدة (كتب ،نشرات ،مجالت.)...
ب -إعداد المؤسسات التعليمية (المدارس) وتجهيزها بمختلف الوسائل واألدوات.
ت -إعداد المعلمي وتدريوهم على استخدام الطرق الحديثة وتدريوهم على اإلرشاد والتوجيه.
ث -إعداد طرق وأساليب ووسائل التقويم وتهيئة الجميع للمنهج المطور

(أيوب.)64 :2007 ،

 .7تنتيا المنهاج وت و مه ومتات ته :م الضروري اختيار الوقت المناسب للودء في تنفيذ المنهاج
المطور ،حيث يحتاج المنهاج باستمرار إلى مراجعة وتعديل وتحسي مستديم (تقويم) ،وهذا يستدعي
وناء لتقييم المنهاج ومتابعته يكو مالزماً لجميع مراحل ومكونات المنهاج ،فالغرض م تقييم المنهاج
هو الوقو

على نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لتجنوها (عاشور وأوو الهيجاء.)162 :2004 ،

منهاج التنقئ االجتماق فا و ارة التر

والت ا م:

يتصف اإلصالح التربوي بأنه المدخل العقالني العلمي النابع م ضرورات الحالة ،المستند
إلى واقعية النشأة ،األمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في
محاكاة الخصوصية الفلسطينية واالحتياجات االجتماعية ،والعمل على إرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة
والمشاركة في وناء دولة القانو  ،م

خالل عقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات ،يتفاعل

المواط معها ،ويعي تراكيوها وأدواتها ،ويسهم في صياغة ورنامج إصالح يحق
األماني ،ويرنو لتحقي الغايات واألهدا

اآلمال ،ويالمس

(و ازرة التربية والتعليم.)1 :2016 ،

ولما كانت المناهج أداة التربية في تطوير المشهد التربوي ،ووصفها علماً له قواعده ومفاهيمه،
فقد جاءت ضم خطة متكاملة عالجت أركا العملية التعليمية التعلمية وجميع جوانوها ،بما يسهم في
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تجاوز تحديات النوعية بكل اقتدار ،واإلعداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة ،دو
التورط وإشكالية التشتت وي العولمة والبحث ع األصالة واالنتماء ،واالنتقال إلى المشاركة الفاعلة في
عالم يكو العيش فيه أكثر إنسانية وعدالة ،وينعم بالرفاهية في وط نحمله ونعظمه (الوكيل والمفتي،
.)152 :2017
وم منطل الحرص على تجاوز نمطية تلقي المعرفة ،وصوالً لما يجب أ يكو م إنتاجها،
وباستحضار واع لعديد المنطلقات التي تحكم رؤية و ازرة التربية والتعليم للطالب الذي نريد ،وللونية
المعرفية والفكرية المتوخاة ،جاء تطوير المناهج الفلسطينية وف رؤية محكومة وإطار قوامه الوصول
إلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم ،والعلم ،والثقافة ،والتكنولوجيا ،وتلوية المتطلبات الكفيلة وجعل تحقي
هذه الرؤية حقيقة واقعة ،وهو ما كا

له ليكو لوال التناغم وي

األهدا

والغايات والمنطلقات

والمرجعيات ،فقد تآلفت وتكاملت؛ ليكو النتاج تعوي اًر ع توليفة تحق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً
(و ازرة التربية والتعليم.)1 :2016 ،
كتاب التنشئة الوطنية واالجتماعية الذي عكس الجهود الحثيثة التي توذلها و ازرة التربية والتعليم العالي؛
لتطوير نظام التعليم في فلسطي وتحسي نواتج التعلم وتطوير المناهج الدراسية كونها أحد أركا
النظام التعليمي انطالقاً م رؤية الو ازرة ورسالتها التربوية وخططها االستراتيجية التي أولت اهتماماً
وتنشئة الفرد الفاعل المتسلح بقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسا بما ينسجم مع الموروث الثقافي
والديني والحضاري للشعب الفلسطيني.
إ منهاج التنشئة االجتماعية ُعد لوناء المنظومة القيمية والوطنية وتعزيزها لدى الناشئة م أونائنا
الطلبة لتواكب المتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية ،وتواجه التحديات

المختلفة التي يفرضها االحتالل الجاثم على أرضنا ،باستخدامه وسائل مختلفة تهد

إلى استمرار

هيمنته وسيطرته على مقدراتنا وثرواتنا ،وتقويض كل المحاوالت الوطنية واإلقليمية والدولية الرامية إلى
التحرر والوناء واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس (و ازرة التربية والتعليم.)1 :2016 ،
إ منهاج التنشئة االجتماعية يساعد على تكوي إنسا مسئول له دور مشارك وفاعل في الحياة
االجتماعية والسياسية م
السلوكيات التي تهد

حيث الحقوق والواجبات ،وعليه فإنها تودي إلى تعزيز مجموعة م

في المحصلة النهائية إلى رسم عالقة المواط ووطنه وباآلخري وتشمل عالقة

الفرد بالمجتمع ،وعالقة الفرد مع الجماعة ،والجماعة مع الجماعة (عاود.)34 :2010 ،
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التنقئ االجتماق

والموا ن :

كوير لدرجة أ الهد
ترتبط تربية المواطنة بمنهج ا
الدرسات االجتماعية ارتباطاً اً

األول لهذه المادة هو

الجغرفية
الدرسات االجتماعية في طويعتها تتضم األبعاد التالية :التاريخية و ا
إعداد المواط الصالح ،و ا
واالقتصادية والثقافية ،وهي وذلك تمثل ويئة مالئمة لتكوي
ومهارتها .فالهد
ا
ومعارفها

شخصية الفرد المشبعة بقيم المواطنة،

للدرسات االجتماعية هو تنمية المواطني المتأملي  ،واألكفاء،
المستمر ا

والمهتمي  .فالمواط دوره ليس داخل ويته فقط ول له أدوار اجتماعية منوطه به يقوم وها على أحس
وجه خدمة لمجتمعه.
لذا ال تكو دراسة تحديد العالقة فرد -مجتمع بالنظر إلى تعويرها العملي فحسب ،ول أيضا وتعويرها
الرمزي وأشكاله المختلفة في عالم معقد .تخضع العالقات وي الفرد والمجتمع لقواعد خاصة بأنساق
وصيغ تعوير ،ولكنها تساهم بصفة خاصة في مسار وناء الواقع االجتماعي م خالل مخيالت تخص
مجموعات رمزية.
ففي كتابه حول التنشئة وبناء الهويات االجتماعية والمهنية يذكرنا كلود دوبار  Claude Dubarفي
الخاتمة بأ العالقة فرد-مجتمع توجد في قلب الهوية الفردية واالجتماعية في حركة وناء اجتماعية
مشتركة .وا طفل اليوم هو مواط المستقول فما نزرعه اليوم نجنيه غداً ،فالمدرسة تهد

م خالل

تعليم مادة التربية المدنية والوطنية إلى وناء وضعيات للتعلم تجعل طفل اليوم يملك كامل االستعدادات
ليكو مواطناً كامل المواطنة في الغد؛ إذ فالمدرسة توني اليوم وهي تضع نصب عينيها منتوجها
االجتماعي الذي يكو صورة طو األصل لما هو كائ اليوم.
إ التربية المدنية والوطنية ،مواد تعليمية استراتيجية ،تقوم على تكوي الفرد تكويناً اجتماعياً وحضارياً،
وتنمية الجوانب السلوكية فيه ،فهي تعمل على إعداد الفرد للحياة المدنية إعداداً يؤهله للعيش كمواط
صالح ،يشعر بمسؤوليته ،واعياً بالتزاماته كعضو كامل الحقوق في المجتمع الذي يساهم في ونائه.
يدرك ما له م حقوق وما عليه م واجبات ،متشبعاً بشخصيته الوطنية ،ومتفتحاً على القيم العالمية.
قاد اًر على التكيف مع الوضعيات ومجاوهة المشاكل التي تواجهه في حياته اليومية.
وبعبارة أخرى ،فإ التربية المدنية والوطنية تهد

إلى إعداد الفرد إعداداً يؤهله للعيش كمواط يدرك

ما عليه م واجبات وماله م حقوق م جهة .وليصبح م جهة أخرى مواط األلفية الثالثة .متشبعاً
بشخصيته الوطنية ،متفتحاً على القيم والمستجدات العالمية.
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وتقتضي التربية المدنية والوطنية لمعرفة قواعد الحياة الديموقراطية ،ومبادئها األساسية ،ومعرفة
المؤسسات وجذورها التاريخية وأساليب سيرها وتنظيمها ودورها .وكذا أهمية احترام الذات والغير وحقوق
اإلنسا في الحياة اليومية ،وتعلم التسامح والتضام ونوذ التمييز بمختلف أشكاله.
ففي فلسطي هدفت دراسة (عود اللطيف )2013 ،إلى تحديد قيم المواطنة الواجب تضمنها في محتوى
منهاج المواد االجتماعية الفلسطيني للصف التاسع ،فتوصلت الدراسة إلى أ

التوزيع الكمي لقيم

المواطنة في كتب المواد االجتماعية األربعة للصف التاسع كانت كما يلي :توفرت قيم المواطنة في
كتاب الجغرافيا للصف التاسع ونسبة  ،%36وينما توفرت في كتاب التاريخ ونسبة  ،%60وفي كتاب
التربية الوطنية ونسبة  ،%70وتوفرت في كتاب التربية المدنية للصف التاسع ونسبة .%64
الدرس :
وسائا تنم ق م الموا ن فا المناهج ا
يقصد وتنمية قيم المواطنة التربية الهادفة إلى تعزيز شعور الفرد باالنتماء إلى مجتمعه وقيمه ونظامه
وبيئته وثقافته ليرتقي هذا الشعور إلى حد تتشبع الفرد وثقافة االنتماء وأ يتمثل ذلك في سلوكه وفي
دفاعه ع قيم وطنه ومكتسباته .إ تربية المواطنة تتضم تنمية معرفة الفرد بمجتمعه وتفاعله إيجاوياً
مع أفراده بشكل يسهم في تكوي

مواطني

صالحي

متمكني

م

الحكم على ما يعترضهم داخل

مجتمعهم وخارجه .وهي وهذا تبحث حقوق وواجبات المواط  ،عندما يدخل في عالقة مع مواطني
آخري خارج نطاق الوط (أوو حشيش.)260 :2010 ،
كما أنها تربية المواطنة تهد

إلى تطوير معار

الناشئ العامة المتعلقة باألمور االجتماعية

والسياسية وتنمية اإلحساس بالواجب نحو المجتمع المحلي والدولي ومعرفة أمور الدولة والوط
والشعب والحقوق والواجبات اإلنسانية العامة.
وم المؤكد أ تربية المواطنة هي حصيلة مجموعة م الجهود التي تقوم وها مؤسسات المجتمع
الرسمية وغير الرسمية ،التعليمية وغير التعليمية ،وأنه ال يمك تعلمها بشكل كلي في الكتب والمقررات
الدراسية ،ول تعتمد بالدرجة األولى على الممارسات والتطويقات التي تتم داخل المؤسسة التربوية أو
خارجها .وتربية المواطنة عملية مستمرة ،بحيث ينبغي العمل بشكل دائم على تكوي المواط وتنمية
وعيه ونظام حقوقه وواجباته ،وترسيخ سلوكه وتطوير مستوى مشاركته في دينامية المجتمع الذي ينتمي
إليه .فالتربية على المواطنة في جوهرها تربية على المسؤولية ،إذ م المفترض أ تجعل المواط
مسئوالً كامل المسؤولية ،ومشاركاً بشكل فعال في مجتمعه.
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الدرسة االجتماعية ،ول أضحت مسئولية كافة المواد
إ مسئولية تربية المواطنة لم تعد تخص مادة ا
الدرسية ،كما جاء في األدويات التربوية الحديثة أ موضوع تربية المواطنة يتم في ضوء مداخل
ا
متعددة و متنوعه ،ومنها:
أ -التعلم االجتماعي و يعني التعلم في المجتمع ،وعنه وألجله.
ب -التعليم بالخورة والتطوي  ،ويتم هذا التعليم م خالل العمل ،واالكتشا  ،والتعاو .
ت -تضمي

ديمقراطية التعليم :م

خالل التركيز على المتعلم ،وتقدير موقفه وخورته ،وتعزيز

مسئوليته في عملية التعليم.
ث -المداخل المتعددة والمترابطة :ويتم هذا التعلم م خالل تربية المواطنة ،وتعليم حقوق اإلنسا ،
والتربية م

خالل الثقافات المتعددة والتربية م

أجل السالم ،والتربية الكونية ،والتربية

المعلوماتية.
إال أ هذه المداخل ال تعد في كونها إال تدريسية أكثر منها لعرض محتوى تربية المواطنة،
فالتركيز على الخورة ،والتعاو  ،واالجتماعية ،والديمقراطية في الصف الدراسي هي ممارسات لتنمية
المواطنة وعليه فمداخل تربية المواطنة في المنهاج الدراسي ،يعر

مفهوم عور المنهاج بأنه" وضع

المحتوى التربوي في ضوء أفكار أساسية تقود النشاط التربوي بحيث ال يتم التركيز على مادة بعينها
(سائوي.)84 :2017 ،
وباعتبار المنهاج الدراسي األداة التي تستوعب فلسفة المجتمع ومرجعته ،وتعكس اتجاهاته
واستراتيجياته ،وتحمل قيمه ومبادئه .بات م

الضروري تحديد المقررات المدرسية للتربية على

المواطنة ،فهي تعمل على تقديم ما يلزم م

بأنظمة الدولة ومؤسساتها ،والويئة

تعليمات تتعل

ومركباتها والحقوق والواجبات الوطنية ،فضالً عما يتلقاه التلميذ م معار

عور القنوات التعليمية

الداعمة األخرى في العلوم االجتماعية والتربية اإلسالمية وغيرها (سائوي.)79 :2017 ،
لذلك أكدت العديد م

الدراسات كدراسة (و

 )2010على ضرورة تضمي

عم ار ( ،)2014 ،وسيلة( ،)2013 ،الغامدي،

المناهج في جميع المراحل التعليمية مفهوم المواطنة والمفهومات

المرتبطة وها وتدريجيها في المناهج بما يناسب أعمار الطالب وتكو

مواكبة للتغيرات العالمية

المعاصرة وتكو مترابطة بموضوعات المنهاج بحيث تنتج قيم وطنية متكاملة.
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وفي جميع الحاالت هناك حاجة إلى التكامل والتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع األخرى.
فأشارت دراسة (وركات وأوو علي )2011 ،أ

أهدا

وادراجها في الوثائ الرسمية ،ول إ تحقي األهدا

تربية المواطنة ال تتحق

بمجرد تسطيرها

يتطلب ترجمتها إلى إجراءات عملية وسلوكية

وتضمينها المناهج والكتب الدراسية ،ومناهج إعداد رجال التربية وتهيئة المجتمع المدرسي إلدراك تلك
األهدا .
فهناك عدة صور يمك وها تنمية مفهوم المواطنة في مناهج التنشئة االجتماعية ومناهج التربية
المدنية والوطنية ،حيث ذكرها اموو سعيدي ( ،)2004والشكل التالي يوضحها:

ق ا رقم ( :)1وسائا تنم

ق م الموا ن فا مناهج التنقئ االجتماق
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وف ما ياا قرض موج لكا قنير م ال ناير السات

الا ر:

ا مثا الواردة فا تاب التنقئ االجتماق  :والتي يفضل أ تكو مرتبطة بالويئة المحلية للطالب
حتى يمك ربط الطالب بمجتمعه .مثالً عند تناول الويئة الفلسطينية يضرب األمثلة التالية( :الويئة
اليابسة :صحراء النقب ،غور األرد  ،الجبال ،السهول الساحلية والداخلية.)...
اليور والرسوم وا ق ا  :وفيها يتم التركيز على مظاهر الحياة في المجتمع الفلسطيني ،كما هو وارد
في الصور المدعمة في كتب التنشئة االجتماعية للمرحلة األساسية الدنيا وا كانت تحتاج إلى إثارء .
أساوب دراس الحال  :وفيه يتم ربط الطالب بقضايا مجتمعه ،وفيه يتم تناول قضايا ومشكالت يتم
مناقشتها م مختلف الجوانب ،كما هو الحال على سويل المثال قضية نقص الموارد الطويعية ،تلوث
الويئة.
الت ح ات ال ام  :وهنا يتم التركيز على التطويقات العلمية التي تتطلب التركيز فيها على المفاهيم
والظواهر العلمية م الويئة ،متل :ظاهره تملح التربة والمياه في بعض المناط .
مداا ال ي

 :وهو م األساليب التي تجذب انتباه الطالب وخاصة فيما يتعل بالمواطنة ،حيث

يتم تناول شخصية فلسطينية ودورها في المجتمع الفلسطيني.
الرحبت وال يارات الميدان  :م األساليب الهامة في غرس قيمة الوطنية ،ويتم ذلك م خالل القيام
ورحالت االستكشا

أو الرحالت للمواقع التراثية واألثرية (عود اللطيف.)75 :2013 ،

05

ت يب قام قا محور مناهج التنقئ االجتماق :
في ضوء ما سو

تعقب الباحثة على المناهج ذات العالقة بالتنشئة االجتماعية حيث إ

المدرسة تكسب التالميذ المهارات والكفاءات التي تُعده ليكو مواطناً صالحاً ،وف قيم ومعايير خاصة
حددها المجتمع الذي يعكس المنهاج الدراسي التربوي أهدافه وطموحه م تكوي المواط المتعلم أو
تربية المتعلم على المواطنة ،م خالل سعيها جاهدة إلى تنمية المعرفة النظرية بمفهوم المواطنة ،فتوي
احترم
ا
جملة الحقوق والواجبات وأهمية إدراك التالميذ لهذه الحقوق والواجبات ،وغرس في نفوسهم
اآلخر وقووله وحب النظام والحفاظ على الوقت واستغالله فيما يفيد ،والسعي إلى تكوي اتجاهات
ايجاوية في نفوسهم نحو قيم المواطنة سواء في األنشطة الصفية أو الالصفية ،بحيث تصبح جزءاً م
تكوينهم الوجداني وم سلوكهم مع أنفسهم ومع اآلخري .
فالقيم الوطنية في المناهج الدراسية عامة ومناهج التنشئة االجتماعية خاصة ،مهمة في حياة
الطفل والمجتمع فلها غايات سامية ،إنها تحفظ المجتمع م ذوبا ثقافاته المتنوعة ،وخصوصياته
المؤسسة ع األجداد واألجيال السابقة ،لذا فمناهج التنشئة االجتماعية تساهم بقوة في الحفاظ على
ُ
هذه القيم وتنميتها في نفوس الناشئة ،فيتربى األوناء تربية إيجاوية اتجاه الوط والجماعات ،كما تؤكد
القيم الوطنية والمواطنة على العالقة القائمة والدائمة وي اإلنسا واألرض ،وبي الحاكم والمواط ،
للحفاظ على األمة المجيدة وتمجيد التاريخ وتعاضد وتساند الجميع في سويل الحفاظ على التاريخ
المجيد ،ووحدة التراب ،والعقيدة اإلسالمية والمكتسبات الحضارية.
وختاماً إذا أردنا أ نجعل م هذا الوط الطيب قوة حقيقية تخشاها الكثير م الولدا  ،وجب
تغليب مصلحة الوط وحبه ع حب الذات ،والعمل جاهدي على جعل المناهج التعليمية أول اهتمام
المسؤولي والغيوري على هذا الوط ؛ أل المناهج التعليمية الصالحة تمهد لوناء الدولة الوطنية ،ذات
البعد التاريخي والحضاري ومنه تأسيس القيم الوطنية التي تتفرع منها الحقوق والواجبات ،والعيش بحب
وسالم ال بغض واغتراب.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

احملور األول :دراسات تناولت مفاهيم وقيم املواطنة وعالقتها ببعض املتغريات.
احملور الثاني :دراسات تناولت مفاهيم وقيم املواطنة خاصة يف املناهج الدراسية.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
تمهيد :تناولت الباحثة في هذا الفصل الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية في
محوري رئيسي هي :المحور األول دراسات تناولت مفاهيم وقيم المواطنة وعالقته وبعض المتغيرات،
والمحور الثاني دراسات تناولت مفاهيم وقيم المواطنة في المناهج الدراسية .م حيث هد

الدراسة

ومجتمعها وعينتها وأدواتها وأساليوها اإلحصائية ونتائجها وبعض التوصيات ،وسيتم عرض الدراسات
مرتبة زمنياً م األحدث إلى األقدم وذلك كما يلي:
المحور ا و  :دراسات تناولت متاه م وق م الموا ن قام :
هدفت دراس

هاج ومياودَّ (2017م) :إلى الكشف ع دور المعلم في تنمية قيم المواطنة

لدى تالميذ التعليم المتوسط ،والتعر إلى دور المناخ المدرسي في تنمية قيم المواطنة ومدى انعكاس
ذلك على التالميذ .واستخدمت الباحثتا المنهج الوصفي التحليلي ،ولجمع الويانات تم إعداد استبانة
اشتملت على ( )27سؤاالً موزعة على ( )3محاور( :األول :ويانات شخصية؛ والثاني :معاملة المعلم
وطريقة تدريسه في تنمية قيم المواطنة؛ والثالث :أساليب تنمية المواطنة لدى التالميذ) ،وتم توزيع أداة
الدراسة على عينة أداة المسح الشامل قوامها ( )50معلماً م أساتذة المرحلة المتوسطة بمدرستي
متوسطة الحرية ومتوسطة الشهيد قاسم سالم بمدينة دار الشيخ والية الجلفة السنة الدارسية
 ،2017/2016واستخدم في المعالجة اإلحصائية التك اررات والنسب المئوية والنسب المئوية التراكمية،
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
 -إ المعلم يساهم في تنمية قيم المواطنة لدى التالميذ ،حيث نجد المعلم يعمل على زرع الثقة وي

التالميذ كانت ونسبة ()80%؛ وقيمة توليد مشاعر الفخر واالعتزاز بالوط نسوته  %96وهذا

راجع لدور المعلم الفعال في تنمية قيم المواطنة لدى التالميذ.

 وجدت الدراسة أ المعلم يعمل على معالجة بعض المشكالت الشخصية لدى التالميذ ونسبة( ،)%62ويعمل على تجسيد مبادئ العمل التعاوني ونسبة ( ،)56%ويقيم تالميذه بطريقة
موضوعية ونسبة ( )90%وهذه م وي األساليب التي ينتهجها المعلم لينمي قيم المواطنة في
نفوس التالميذ.
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وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام ودور المعلم في غرس قيم المواطنة في نفوس طالبه ،كما أوصت
وإجراء الدراسة على مراحل دراسية مختلفة.
ما س ت دراس يترار ( :)2017إلى التعر
ترسيخ قيم المواطنة م

على دور شبكات التواصل االجتماعي في

العماني .واستخدم الباحث المنهج الوصفي
وجهة نظر الشباب الجامعي ُ

التحليلي ،كما قام الباحث وتصميم استبانة للوصول ألهدا

الدراسة ،وتكو مجتمع الدراسة م طلبة

جامعة السلطا قاووس؛ ألنها تضم العدد األكور م الطلبة الجامعيي حيث ولغ عددهم (،)15500
وهم يمثلو مختلف أطيا

المجتمع العماني وشرائحه ،وتم استخدام طريقة العينة العشوائية البسيطة،

حيث تم توزيع االستبانات على مجتمع الدراسة ( )500طالب وطالبة ،وبعد جمع االستبانات تم
استبعاد ( )23استبانة ،إما لعدم صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي أو عدم استكمالها أو عدم
استرجاعها نهائياً لظرو

خارجة ع إرادة الباحث ،فتمثلت العينة ور ( )477استبانة والتي تمثل ما

نسوته ( )4% .95م العينة الرئيسة ،وتم إخضاع إجابات المبحوثي للتحليل اإلحصائي باستعمال
الدرسة:
الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( .)SPSSوم أورز ما توصلت إليه ا
 إ شبكات التواصل االجتماعي وم خالل ما تنشره عور تطويقاتها وبمختلف أنماطها قد عززتالعماني.
قيمة األخوة وي المواطني  ،وأكدت على اللحمة الوطنية وي أفرد المجتمع ُ

 إ معظم المجموعات على شبكات التواصل االجتماعي تحث على التكافل والتعاو ومعاونة-

المحتاج.

وينت الدراسة أ م أورز شبكات وتطويقات التواصل االجتماعي التي تعمل على ترسيخ قيم

العماني هي )تويتر  (Twitterو )الفيس ووك
المواطنة م وجهة نظر الشباب الجامعي ُ
 (Facebookيليهما ال)واتس أب  )Whatsappوأ شبكات وتطويقات التواصل االجتماعي
تعمل على تعزيز وترسيخ معظم قيم المواطنة وفي مقدمتها الوالء للوط

والدفاع عنه وح

المشاركة السياسية واالنتخاب.
الدرسة ذات أهمية هي الحفاظ على دور شبكات التواصل االجتماعي
وم التوصيات التي تجدها ا
وتعزيزه في ترسيخ قيم المواطنة م وجهة نظر الشباب الجامعي العماني م خالل استحداث فرق
وزرة اإلعالم تتخصص في دعم هذا الدور وتوسيعه.
شباوية في ا
وقامت قحد الا يف ( :)2014ودراسة هدفت إلى تحديد دور العولمة في تشكيل االتجاهات
نحو قيم المواطنة والنزاهة م وجهة نظر مدرسي المرحلة الثانوية .وقد استخدمت الباحثة المنهج
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الوصفي التحليلي ،وقد أجريت الدراسة على عينة ولغ قوامها ( )114مدرساً ومدرسة ،وواقع ()54
مدرساً و( )60مدرسة ،موزعي

على عدد م

المدارس التابعة للمديريات العامة للتعليم الثانوي

الحكومي بمحافظة بغداد ،للعام الدراسي ( ،)2013 -2012واستخدمت الباحثة ثالث أدوات لجمع
الويانات؛ مثلت األولى استبانة أبعاد العولمة (التربوية ،والنفسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية) ،والثانية
عورت ع

االتجاهات نحو قيم المواطنة بأبعادها( :القانونية ،والسياسية ،واالجتماعية ،والوطنية)،

والثالثة لتحديد اتجاهات المدرسي نحو النزاهة ،تم إعدادها ع طري

مراجعة األدويات والدراسات

السابقة ،وللتأكد م صدق أدوات الدراسة تم عرضها على لجنة م الخوراء ،إذ اعتمدت نسبة االتفاق
( )%85فأكثر م آراء الخوراء لقوول فقرات كل أداة ،واستخدام معامل االرتباط إليجاد الثبات ،حيث
ولغ نسبة عالية .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
 -إ

مستوى وعي مدرسي المرحلة الثانوية بالعولمة وأبعادها( ،التربوية ،والنفسية ،واالجتماعية،

واالقتصادية) واالتجاهات نحو قيم المواطنة بأبعادها( :القانونية ،والسياسية ،واالجتماعية،
والوطنية) والنزاهة ونسب متفاوتة ،وهناك عالقة ارتباطية وي العولمة وقيم المواطنة والنزاهة.

 ال يوجد فرق في مستوى الوعي بالعولمة وأبعادها والمواطنة وي المدرسي خريجي كليات التربيةاو العلوم واآلداب.

 مستوى وعي المدرسي ذوي الخورة التدريسية أكثر م ( )10سنوات بالعولمة وأبعادها والمواطنةأكور م مستوى وعي المدرسي ذوي الخورة التدريسية أقل م ( )10سنوات.

وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور و ازرة التربية في التأكيد على أهمية غرس قيم المواطنة والنزاهة في
نفوس طالب المرحلة الثانوية .والتأكيد على أ تربية المواطنة والنزاهة تعد عنص اًر مهماً في مواجهة
تحديات العولمة واالستفادة م إيجاوياتها واستثمارها في المجال التربوي .
ما أجرى قا ا ( :)2014دراسة هدفت إلى معرفة درجة تمثل طلبة جامعة األقصى لقيم
المواطنة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،كما طور الباحث استبانة اشتملت على ()30
فقرة تقيس درجة تمثل الطلبة لقيم المواطنة ،وطبقها على عينة مكونة م ( )776طالباً وطالبة ،منهم
( )224طالباً ،و ( )542طالبة ،في الفصل الدراسي األول م العام الجامعي 2014/2013م ،وكانت
أورز نتائج الدراسة:
 إ درجة تمثل طلبة جامعة األقصى لقيم المواطنة كانت مرتفعة ،وفي جميع أبعادها ،حيث جاءُبعد الوالء أوالً ثم ُبعد االنتماء؛ ثم ُبعد الديمقراطية.
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 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في درجة تمثل الطلبة لقيم المواطنةتعزى لمتغيرات (الجنس ،السنة الدراسية ،المواطنة).

 أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في درجة تمثل الطلبةلقيم المواطنة تعزى لمتغير الكليات ،ولصالح طلبة الكليات اإلنسانية.

وأوصت الدراسة بأهمية تفعيل دور جامعة األقصى في تنمية االنتماء لدى طلوتها ،باإلضافة إلى
إغناء الخطط الدراسية لطلبة جامعة األقصى والجامعات الفلسطينية األخرى ،بمساقات تعزز القيم
الوطنية لدى طلوتها ،وتورز دور أفراد المجتمع الفلسطيني في المراحل السابقة في ترسيخ الديمقراطية
والمحبة واإلخاء.
وس ت دراس ح

قم ار

( :)2014للكشف ع

دور األسرة في تعزيز االنتماء الوطني

وانعكاسه على قيم المواطنة لدى الشباب ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،كما قامت
باستخدام االستبانة كأداة للبحث ،حيث قامت الباحثة وإعدادها والتأكد م صدقها وثباتها ،وطبقتها
على عينة ولغ قوامها ( )330طالباً وطالبة في جامعة أم القرى ،وكانت أهم نتائج الدراسة:
 توجد عالقة ارتباطية وي محاور استويا دور األسرة في تعزيز االنتماء الوطني لدى األوناءومحاور استويا قيم المواطنة ومتغيرات الدراسة.

 تختلف نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على دور األسرة في تعزيز االنتماء الوطني لدى أونائهالصالح تعليم األب.

 -تختلف نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على قيم المواطنة لصالح عمر الشباب.

 تختلف األو از النسوية ألولوية أدوار األسرة في تعزيز االنتماء الوطني لدى أونائها لصالح الدورالتربوي.

 تختلف األو از النسوية ألولوية أبعاد قيم المواطنة لدى الشباب لصالح االعتزاز بمنجزات الوط .وأوصت الباحثة بضرورة وضع استراتيجية لتأسيس االنتماء الوطني في المفاهيم التربوية لألسرة ،م
خالل تعاضد وسائل اإلعالم مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات الخدمة االجتماعية وغيرها م
المؤسسات المعنية بالتربية في المجتمع كالمدارس والجامعات ،باإلضافة إلعادة صياغة دور األسرة
م خالل مناهج التربية والتعليم ،والتعاو المشترك وينها وبي مؤسسات المجتمع األخرى ،بما يعزز
دورها في تحقي االنتماء الوطني ألونائها.

65

ما أجرى القحو والاوالدة ( :)2014دراس هدفت للتعر

مديرت ومعلمات
ا
إلى دور

المرحلة األساسية في تعزيز مفاهيم المواطنة لدى الطالبات في المدارس األساسية في إقليم الشمال
الدرسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقي
باألرد  ،وقد استخدمت ا

أهدا

الدرسة ،وطورت الباحثة
ا

ألفرد عينة
ا
أجزء؛ الجزء األول :اشتمل على المعلومات الشخصية
استبانة اشتملت على خمسة ا
الدرسة ،والجزء الثاني فاشتمل على ( )72فقرة وزعت على أربعة مجاالت وهي :المجال الشخصي
ا
ويتضم ( )20فقرة ،والمجال الوطني ويتضم ( )20فقرة ،والمجال العالمي ويتضم ( )19فقرة،
ومجال الحقوق والواجبات يتضم ( )13فقرة ،وبعد التحق م صدق األداة وثباتها ،طبقت الدراسة
على عينة عشوائية قوامها ( )383مديرة ومعلمة ،منها ( )83مديرة و ( )333معلمة ،مع األخذ بعي
االعتبار المؤهل العلمي ،الخورة ،نوع المدرسة (مدارس حكومية ،مدارس خاصة( ،التخصص)تخصص
علمي ،تخصص إنساني( ،حيث أجريت هذه الد ارسة في سنة  2014/2013م

الفصل الثاني،

وكانت أهم النتائج على النحو اآلتي:
 -إ مفاهيم المواطنة لدى الطالبات قدرت ودرجة متوسطة ،على جميع فقرات مجاالت األداة.

لمتغيرت الد ارسة التابع والمستقلة ،باستثناء متغير
ا
 كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاًفقرت مجال التخصص ولصالح التخصصات العلمية.
التخصص على ا

الدرسة قدمت بعض التوصيات واإلرشادات للطالبات لرفع مستوى ممارسته لمفاهيم
وبناء على نتائج ا
مرفقة والمحافظة على نظافة المدرسة وصيانة حدائقها.
المواطنة وتعزيزها م خالل القيام بأنشطة ا
وم جه أارى قام ال يا والح ارَّ ( :)2014ودراسة هدفت للتعر
األردنية في تدعيم قيم المواطنة م

إلى دور الجامعات

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،واستخدم الباحثا

المنهج

الوصفي التحليلي المسحي النسجامه مع طويعة هذه الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة م ( )371عضو
هيئة تدريس في الكليات العلمية واإلنسانية ،في الجامعات األردنية (جامعة اليرموك ،جامعة آل الويت،
جامعة جدارا ،وجامعة إربد األهلية) ،تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية .ولتحقي أهدا

الدراسة،

أعد الباحثا استبانة تكونت بصورتها النهائية م ( )28فقرة .وقد كانت أورز نتائج الدراسة ما يلي:
 إ أورز قيم المواطنة التي تسعى الجامعات إلى ترسيخها لدى منتسويها م وجهة نظر أعضاءهيئة التدريس هي :الوالء واالنتماء للوط  ،وحب الوط والحرص على أمنه واستق ارره.

 إ درجة إمكانية قيام الجامعات األردنية في تدعيم قيم المواطنة م وجهة نظر أعضاء هيئةالتدريس جاء ودرجة متوسطة على األداة ككل.
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مدى إمكانية الجامعات األردنية في تدعيم قيم المواطنةتعزى ألثر نوع الجامعة ونوع الكلية ،وجاءت الفروق لصالح الجامعات الخاصة.

 -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الكلية.

وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحثا عدداً م التوصيات منها :توني الجامعات في فلسفاتها التربوية
لقيم المواطنة وتفعيلها نظرياً وتطويقياً داخل مؤسساتها ،وأ

يكو للجامعات دور في تفعيل نظام

المساءلة والرقابة للقضاء على الفساد داخل الجامعات ،وتطوي

األنظمة والقواني

والقضاء على

الواسطة والمحسوبية.
حينما س ت دراس وسيا ( :)2013للتوصل إلى الطريقة التي يقوم م خاللها المعلم وتنمية
قيم المواطنة لدى تلميذ التعليم المتوسط .ومعرفة مستوى قيم المواطنة لدى معلم التعليم المتوسط ومدى
تعزيزها لدى التلميذ ،وذلك لكو المعلم قدوة للتلميذ .واستخدم المنهج الوصفي التحليلي في معالجة
الويانات ،كما تم اعتماد االستويا

مع كال العينتي

كأداة لجمع الويانات م

الميدا  ،حيث ضم

االستويا المخصص للمعلمي ( )37ونداً ،في حي ضم االستويا المطو على التالميذ ( )28ونداً،
مطبقي على عينتي قدرتا على التوالي ب ) )60أستاذاً وأستاذة و) (71تلميذاً ،كما اعتمدت على
ورنامج  SPSSورنامج اإلحصاء في العلوم االجتماعية واستخلصت النتائج والتي م وينها:
ٌو ِج َد أ
والواجبات ،ومعرفة رموز ومقومات الهوية الوطنية ،كما يساهم بشكل كوير في تنمية قيم المواطنة م
المعلم يقوم وتنمية البعد المعرفي الثقافي م

أبعاد المواطنة ،والذي يحتوي على الحقوق

خالل تنمية البعد المعرفي الثقافي لدى التلميذ وكذلك البعد المهاري لدى التلميذ.
وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث التوصيات أهمها :تعزيز الجامعات في ورامجها التربوية إلعداد
المعلمي لقيم المواطنة وتفعيلها لزيادتها لدى المعلمي  ،زيادة الندوات والدورات لتعزيز قيم المواطنة
لدى المعلمي .
وأجرى مايتارَّ ( :)2013دراسة هدفت للتعر

على قيم المواطنة ،والكشف ع األساليب

التي يستخدمها المشر التربوي إلكساب المعلم أساليب تعزيز قيم المواطنة .واستخدم الباحث المنهج
الوصفي التحليلي ،حيث قام الباحث وإعداد استبانة قام وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم
( )339منهم ( )104مشر

تربوي و( )235معلماً للمرحلة المتوسطة ،وتم التأكد م

صدق

االستبانة ،والتأكد م ثباتها باستخدام معامل (الفا كرونباخ) و(طريقة التجزئة النصفية) لعينة الدراسة
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االستطالعية ،وبعد جمع الويانات تم تحليلها عور ورنامج ( )SPSSباستخدام التك اررات ،والنسب
المئوية ،والمتوسطات الحساوية واالنحرافات المعيارية ،واختبار " ."T-Testوتوصلت الدراسة إلى
نتائج أهمها:
 ولغت درجة استجابات أفراد عينة الدراسة للعبارات الي تقيس أهمية قيم المواطنة والتي ينبغيتعزيزها لدى الطالب في المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة ودرجة (كويرة) ،كما ولغت

استجابات أفراد عينة الدراسة للعبارات الي تقيس درجة إسهام المشر التربوي في إكساب معلمي
المرحلة المتوسطة أساليب تعزيز قيم المواطنة لدى الطالب ،م وجهة نظر المشر

التربوي

 -يوجد فروق ذات داللة إحصائية وي تبعاً لمتغير طويعة العمل ،وذلك لصالح المشر

التربوي

ومعلمي المرحلة المتوسطة في مدينة مكة المكرمة درجة (متوسطة).

لعبارات المحور األول والتي تقيس درجة أهمية قيم المواطنة التي ينبغي تعزيزها لدى طالب

المرحلة المتوسطة ،في حي

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغيرات مجال

التخصص ،المؤهل العلمي ،وفئات سنوات الخدمة.

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية وي استجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير طويعة العمل ،وذلكلصالح المشر التربوي لعبارات المحور الثاني ،وتوجد فروق ذات داللة إحصائية وي استجابات
أفراد عينة الدراسة لنفس المحور ،تبعاً لمتغير مجال التخصص ،وذلك لصالح التخصصات
العلمية ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية وي استجابات عينة الدراسة للمحور نفسه ،تبعاً

لمتغير المؤهل العلمي ،وتبعاً لمتغير فئات سنوات الخدمة.

وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث عدداً م التوصيات منها :إكساب معلمي المرحلة المتوسطة
أساليب تعزيز قيم المواطنة لدى الطلبة ،وضع الخطط التدريوية التربوية لتدريب وتوعية المعلمي في
مجال تعزيز قيم المواطنة لدى الطلبة وذلك أثناء اليوم الدراسي.
وس ت دراس

سته ( :)2013إلى إوراز دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في تعزيز

مفهوم المواطنة في فلسطي  ،وذلك م أجل التعر إلى الدور الذي تقوم به هذه المنظمات في سويل
تعزيز هذا المفهوم ،وم أجل تحقي أهدا

الدراسة قام الباحث ودراسة جذور ونشأة المجتمع المدني،

م خالل دراسة مسيرته التاريخية ،والمراحل التي مر وها ،وأهم التفاعالت الفكرية التي أثرت فيه
وساهمت في ولورته .أما فيما يتعل

بالمنهج فقد اتبع الباحث م

خالل دراسته المنهج الوصفي

اقعيا .وقد كا
بعدا
التحليلي ،إضافة إلى المقابالت الشخصية التي أضافت على الدراسة ً
علميا وو ً
ً
أورز نتائج الدراسة:
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دور في تعزيز مفهوم المواطنة في فلسطي  ،إال أ هذا الدور
 إ منظمات المجتمع المدني لعوت ًالم يرت إلى المستوى المطلوب؛ بسوب العديد م المعيقات وجوانب القصور في عملها م أهمها:
عدم مقدرتها على وضع استراتيجية وطنية شاملة لما تقوم به م أنشطة وبرامج ،وتعور ع

حاجات المجتمع الفعلية ،إضافة إلى غياب عنصر االستدامة واالستم اررية في عملها ،وتعتور
قضية التمويل وخاصة المشروط م أهم المعيقات أمامها في سويل تعزيز مفهوم المواطنة.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة م التوصيات أهمها :على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني
البحث ع مصادر تمويل ذاتية في تمويل أنشطتها حتى ال تقع فريسة التمويل المشروط ،وأ تقوم
ووضع استراتيجية وطنية شاملة نابعة م خصوصية الشعب الفلسطيني وتعور ع قضاياه الوطنية،
وتعالج مشاكله الفعلية.
وحاولت دراس جارس ا وآارو (From traditional to cosmopolitan views ( )2012
 )on citizenship educationالكشف ع أفكار وتوجهات طالب المدارس الثانوية األسبانية
حول المواطنة ،حيث طبقت استبانة على عينة ولغت ( )2424م طالب المرحلة الثانوية م مختلف
الصفو

الدراسية في خمس مناط

الكناري ،واألندلس.

ذاتية الحكم هى :مدريد ،بالد الباسك ،إكستريمادورا ،وجزر

Madrid, the Basque Country, Extremadura, the Canary

 Islands and Andalusia.وهدفت االستبانة إلى تقييم وعى الطالب بالمفاهيم العالمية للمواطنة فى
عدة أبعاد مختلفة ،مثل :الديمقراطية ،والتنوع ،والعولمة ،والتنمية المستدامة ،اإلموراطورية واإلموريالية،
والطاقة ،والتحامل والتمييز والعنصرية والهجرة وحقوق اإلنسا  .وأشارت نتائج الدراسة إلى أ الطالب
يحملو اتجاها تقليديا نحو المواطنة العالمية ،وأشارت النتائج أيضاً إلى وجود فروق دالة احصائيا فى
إدراك مفاهيم المواطنة وحقوق اإلنسا

وي

أفراد العينة حسب الرتبة والس  ،وكانت هناك أيضا

اختالفات حسب الجنس ،ونوع المدرسة والخلفية االجتماعية والثقافية للطالب ،كما وجدت فروق دالة
إحصائياً في مفهوم المواطنة وي الطالب المهاجري وغير المهاجري  ،وأوصت الدراسة بأهمية تطوير
وجهة نظر عالمية للمواطنة أكثر توجها إلى تعزيز العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسا .
ما هدفت دراس الت تا ( :)2012إلى التعر

على أهم قيم المواطنة الواجب توافرها لدى

طالب الجامعات السعودية والكشف ع واقع توني طالب الجامعة بالملكة العربية السعودية لتلك القيم
في سلوكهم .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وأداة االستبانة التي تم تطويقها للكشف ع
مدى توني طالب الجامعة بالمملكة العربية السعودية لقيم المواطنة في سلوكهم ،ومدى اختال
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النس

القيمي لطالب المرحلة الجامعية باختال

بعض المتغيرات؛ حيث طبقها على عينة عشوائية طبقية

قوامها ( )624طالباً م خمس جامعات سعودية .وكانت أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسة:
 -إ قيم المواطنة لدى طالب الجامعات السعودية كانت متحققة ودرجة مرتفعة.

 وجود ضعف في الممارسة السلوكية لقيم المواطنة عند الطلبة في جامعات المملكة العربيةالسعودية مع االنتشار المعرفي والوجداني العام.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحق قيم المواطنة وي طلبة الجامعات باختالسكنهم األصلي (قرية ،مدينة) ،وذلك لصالح القرية.

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحق

مقر

قيم المواطنة وي طلبة الجامعات باختال

الربع.
الدرسية ،وذلك لصالح طالب المستوى ا
مستوياتهم ا

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحق

قيم المواطنة وي طلبة الجامعات باختال

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحق

قيم المواطنة و طلبة الجامعات باختال

تخصصاتهم ،وذلك لصالح طالب التخصصات النظرية.

مستوى تعليم األسرة ،وذلك لصالح الطالب الذي ينتمو ألسرة متعلمة.

وأوصت الدراسة إلى ضرورة تدعيم المنظومة القيمية في المجتمع السعودي م

خالل غرس قيم

المواطنة وتفعيل دور الجامعات السعودية في تنمية االنتماء لدى طلوتها والتركيز على األنشطة التي
تسهم في ذلك.
وأجرى لحو

( :)2012د ارسة هدفت إلى معرفة المستوى الذي يحمله مدرسو المواد

االجتماعية بمرحلة التعليم المتوسط م

قيم المواطنة المعور عنها ،وكذلك طويعة اتجاهاتهم نحو

المنهاج الدراسي ومستوى دافعيتهم للتدريس ،كما تهد

إلى معرفة العالقة وي هذه المتغيرات الثالثة

أيضا ،وللوصول إلى النتائج استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتم إجراء الدراسة على
المجتمع األصل بطريقة الحصر الشامل م مؤسسات التعليم المتوسط ووالية ورقلة بالجزائر ،البالغ
عددهم وهذه الوالية ( 168مدرساً) .وتمثلت أدوات القياس المستخدمة في الدراسة مقياس قيم المواطنة
المعور عنها ،ومقياس االتجاه نحو المنهاج الدراسي (إعداد الباحث) ،ومقياس دافعية اإلنجاز للمعلم
(إعداد األزرق .)2000 ،ولتحليل الويانات استخدم الباحث ورنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( )SPSS 13واستخدم اختبار كا 2للداللة اإلحصائية ،ومعامل االرتباط الجزئي ،ومعامل االرتباط
ويرسو ؛ وكانت أهم نتائج الدراسة:
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 إ المدرسي يحملو مستوى متوسطاً م قيم المواطنة ،كما يتميزو باتجاهاتهم اإليجاوية للمنهاجالدراسي للمواد االجتماعية وبمستوى متوسط م الدافعية للتدريس.
 ويَّنت النتائج أنه كلما كا مستوى قيم المعور عنها مرتفعاً عند المدرس الجزائري للمواد االجتماعيةبمرحلة التعليم المتوسط كا لديه اتجاه إيجاوي نحو المنهاج الدراسي ومستوى أعلى م الدافعية
للتدريس.

وأوصت الدراسة بضرورة تضمي مناهج المواد االجتماعية بمرحلة التعليم المتوسط مفهوم المواطنة
والمفهومات المرتبطة به والقضايا المصاحبة للتغيرات العالمية المعاصرة ومعالجتها بصورة وظيفية
ومترابطة بموضوعات المنهاج.
وهدفت دراس المدهو ( :)2012إلى التعر على دور الصحافة اإللكترونية الفلسطينية في
تدعيم قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات بمحافظات غزة م

وجهة نظرهم .واتبع الباحث المنهج

الوصفي التحليلي ،وقد تم تطوي أداة الدراسة على عينة عشوائية قوامها ( )980طالباً وطالبة م طلبة
جامعة األزهر ،والجامعة اإلسالمية ،وجامعة األقصى المسجلي في الفصل الدراسي األول م العام
الجامعي ( ،)2012 /2011والبالغ عددهم ( )46399طالباً وطالبة ،واستخدم الباحث ورنامج الرزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( .)SPSSوقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 وجدت الدراسة أ قيم المواطنة تم تدعيمها م خالل الصحافة اإللكترونية الفلسطينية ودرجة جيدةووز نسوي ( )%65.5م تقدير أفراد العينة .وترتوت مجاالت قيم المواطنة وفقا لتقدير أفراد العينة

حول إسهام الصحافة اإللكترونية في تدعيم قيم المواطنة كالتالي "مجال االنتماء الوطني حصل على

الترتيب األول ووز نسوي ( ،)71.8 %أما مجال ممارسة الديمقراطية حصل على الترتيب الثاني ووز

نسوي ( ،)64. 2 %يليه مجال المشاركة المجتمعية الذي حصل على الترتيب األخير ووز نسوي

(.)61%

وأوصت الدراسة بضرورة العمل على مشاركة خوراء في مجال اإلعالم والتربية لتنسي جهودهم وتوحيد
رؤاهم في إعداد مواد إعالمية إيجاوية يحق

نشرها وعرضها عور مواقع الصحافة اإللكترونية آثا اًر

إيجاوية على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع م خالل تدعيم قيم المواطنة.
وقام آ قحود ( :)2011ودراسة هدفت إلى معرفة مستوى قيم المواطنة لدى الشباب في
جامعات المملكة العربية السعودية ومدى إسهامها في تعزيز السالمة واألم الوقائي والكشف ع
المعوقات التي تحد م ممارسة الشباب أو الجامعات لقيم المواطنة إضافة إلى معرفة مقومات تفعيل
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ممارسة قيم المواطنة في الواقع لهؤالء الشباب ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ع طري
المدخل الوثائقي والمدخل المسحي بالعينة ،وتكو مجتمع الدراسة م كافة الطالب السعوديي في
جميع جامعات المملكة العربية السعودية .أما عينة الد ارسة فتكونت م ( )384طالباً م الطلبة
الذكور السعوديي

الذي

تتراوح أعمارهم م

 25-18سنة في جامعات (اإلمام محمد و

سعود

اإلسالمية ،الملك عود العزيز ،الملك فهد للوترول والمعاد  ،الملك خالد ،وتووك) ،حيث تم اختيارهم
بالطريقة العشوائية ،وأعد استبانة كأداة للدراسة ،وكانت أورز نتائج الدراسة:
 ارتفاع قيمة المشاركة وأ غالوية المبحوثي أجمعوا على أ قيمة المشاركة م قيم المواطنة التيتسهم في تعزيز األم الوقائي ،وأما في الجانب السلوكي فقد كانت ذات مستوى متد ِ وأ غالوية

المبحوثي يميل إلى تقديم المساعدة لآلخري إضافة إلى أ غالوية المبحوثي يتقيدو باألنظمة
والتعليمات خارج الوط بصورة أفضل.

 إ هناك اثني عشر معوًقا تعوق م إمكانية ممارسة قيم المواطنة على الوضع المطلوب منها:عدم تناسب الدخل مع غالء المعيشة ،ارتفاع األسعار ،البطالة ،انتشار الواسطة.
وفي ضوء النتائج أوصى الباحث وتوصيات أهمها :ضرورة إنشاء هيئة وطنية لمعالجة هموم الشباب
ومعالجة مسوبات انحرافهم ،حث المؤسسات التعليمية وجميع مراحلها ومستوياتها على تعزيز مكانة
الوط في صفو

طلوتها.

وس ت دراس قساف ( :)2011إلى الكشف ع مدى احتياج طلبة الجامعات للتربية م
أجل المواطنة وموررات هذا االحتياج ،وكذلك التعر إلى دور التربية للمواطنة في تعزيز الحوار وي
طلبة الجامعات الفلسطينية م وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها في ضوء بعض المتغيرات ،وم
ثم وضع آليات لتفعيل دور الجامعة في التربية للمواطنة لتعزيز أدب الحوار .وقد استخدم الباحث
المنهج الوصفي التحليلي ،وتطوي أداتي إحداهما باستخدام المجموعة الوؤرية المكونة م ( )25طالباً
وطالبة م جامعة األقصى كدراسة حالة ،واألخرى استبانة مكونة م ( )40فقرة موزعة على ()3
مجاالت على ( )88عضو هيئة تدريس م الجامعات الفلسطينية (األقصى -األزهر -اإلسالمية)
وم الكليات (العلوم -التربية -اآلداب) وكا م أهم النتائج:
 إ درجة االحتياج الكلية إلى التربية للمواطنة عند الطلبة الجامعيي كانت عالية ونسبة (،)82%حيث احتلت درجة االحتياج للتربية م

أجل المواطنة االجتماعية المركز األول ،والمواطنة

السياسية المركز الثاني ،والمواطنة االقتصادية المركز الثالث ،والمواطنة الثقافية المركز األخير.
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 -إ

أهم موررات احتياج الطلبة للتربية م

الخاصة على حساب المصلحة الوطنية.

أجل المواطنة كا

تنامي الذات الفردية والمصالح

 -الوز النسوي لدور التربية للمواطنة في تعزيز أدب الحوار لدى طلبة الجامعات الفلسطينية كا

( )70.5%حيث كا الوز األعلى ( )%77.45لدورها في مجال االتجاهات ،أما الوز النسوي
األدنى فكا ) (%65.6في مجال الممارسة ،وهي تعتور نسبة ضعيفة نوعاً ما.

وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة إعطاء حرية أكثر للجامعات واألساتذة في تحديد محتوى
وأنشطة التربية للمواطنة التي تتناسب وطويعة المرحلة التي يعيشها الشباب الجامعي.
ما هدفت دراس

يدا ( :)2010للتعر

إلى درجة إسهام مراكز الشباب في تدعيم قيم

المواطنة لدى الشباب بمصر ،اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ع طري مدخل المسح
االجتماعي ،واستخدمت الدراسة أداتي هما مقياس إسهام مراكز الشباب في تعزيز قيم المواطنة م
وجهة نظر الشباب ،ومقياس إسهام مراكز الشباب في تعزيز قيم المواطنة م وجهة نظر القائمي
على خدمات رعاية الشباب ،وطبقت الدراسة على المراكز اآلتية" :مركز شباب محافظة الفيوم ،النادي
االجتماعي ونادي الشبا المسلمي " .وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 هناك بعض القصور النسوي إلسهام مراكز الشباب في تنمية قيم المواطنة لدى الشباب ،والذييتمثل هذا القصور في إسهام مراكز الشباب في تنمية قيم االنتماء والوالء للمجتمع ،وكذلك إسهام

مراكز الشباب في تنمية المسئولية االجتماعية ،وأيضاً إسهام مراكز الشباب في تنمية حقوق
وواجبات المحافظة على الويئة ،الحقوق المدنية والسياسية كانت األكثر اهتماماً في معالجة المواقع
اإلخبارية لقضايا حقوق اإلنسا .

 أهمية إيجاد دور فعال لمؤسسات رعاية الشباب سواء مراكز وأندية أو إدارات رعاية الشباببالجامعات والمعاهد التعليمية في تنمية وتعزيز وتدعيم قيم وثقافة وسلوك المواطنة ،وذلك م

خالل جهود فري العمل والذي يساهمو م خالل األنشطة والورامج والمشروعات في تحقي هذه
األهدا

وبالتالي تحقي رسالة هذه المؤسسات في إعداد هذه الفئة المهمة والفاعلة في المجتمع

لتحقي تقدم ونمو للمجتمع الذي تعيش فيه.
وفي ضوء النتائج أوصت بضرورة تعزيز دور مراكز الشباب في الشعور بالمواطنة واالنتماء والوالء.
وقام أحو حق ش ( :)2010ودراسة هدفت إلى التعر

على واقع الدور الذي تقوم به كليات

التربية بمحافظات غزة في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلمي  ،وكذلك الوقو
استجابات الطلبة المعلمي باختال

على الفروق وي

متغير الجامعة التي ينتسوو إليها .وقد استخدمت الدراسة المنهج
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الوصفي التحليلي ،كما اعتمدت على االستويا الذي أعده الباحث ،وطبقه على عينة قوامها ()500
م الطلبة المعلمي المسجلي في كليات التربية في كل م الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى بغزة
وتحديدا في المستويي الثالث والرابع م الفصل األول في العام الدراسي  2008/2007وقد كانت
ً

أورز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،هي:

 إ المتوسطات الحساوية لعبارات دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلميجدا.
كما يراها الطالب انحصرت ما وي ( )8 .1-4 .2أي وي التقديري القليل والعالي ً

 -توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية وي

متوسط درجات طلبة جامعة األقصى ومتوسط

درجات طلبة الجامعة اإلسالمية بالنسبة لدور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة والفروق كانت
لصالح طلبة جامعة األقصى.

وفي ضوء النتائج أوصى الباحث بضرورة أ تقوم الجامعات تعزيز مكانة الوط في صفو

طلوتها،

وتعزيز قيم المواطنة في مناهجها.
وس ت دراس أحو سنين ( :)2010إلى الكشف ع درجة تمثل طلبة كلية العلوم التربوية
(األونروا) للمفاهيم الوطنية وتعزيزها في المملكة األردنية الهاشمية .وبلغت عينة البحث ( )227طالباً
وطالبة ،وبلغ عدد الذكور ( )35طالباً ونسبة ( )15%وعدد اإلناث ( )163طالبة ونسبة ( ،)85%وتم
اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية ،ولتحقي هد

الدرسة قام الباحث وتطوير أداة تكونت ()79
ا

فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي المجال األول :عالقة المواط بالدولة ،والمجال الثاني :عالقة
المواط بالوط  ،والمجال الثالث :عالقة المواط بالمواط وخلص البحث إلى نتائج أورزها:
أفرد العينة على جميع مجاالت البحث جاءت ودرجة تمثل كويرة جداً ،وعلى مجال عالقة
 إ آ ارء االمواط بالدولة ودرجة تمثل كويرة وعلى مجال عالقة المواط بالوط وعالقة المواط بالمواط

ودرجة تمثل كويرة جداً.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى آارء عينة البحث في درجة تمثل العينة للمفاهيمأفرد األسرة
ودرسة مساق التربية الوطنية ،ومكا السك  ،وعدد ا
الوطنية تعزى إلى متغير الجنس ا
والدخل الشهري.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى آارء عينة البحث في درجة تمثل العينة للمفاهيمالتركمي ولصالح فئة الطلبة م ذوي المعدل  82وأعلى.
الوطنية وتعزيزها تعزى إلى المعدل ا
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وأوصى الباحث بالتالي :ضرورة عقد ندوات وورش عمل حول الترراث الروطني والمرشاركة فري
االحتفراالت والمناسبات الوطنية والقومية والدينية واالعتزاز باالنتماء إلى الوط األرد ألنها م أوررز
السمات الوطنية ،حث المؤسسات التعليمية على زيادة إقامة المعارض الوطنية في مختلف المناسبات
الوطنية.
أما فا دراس ال امدَّ ( :)2010هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم المواطنة ،والقيم المرتبطة
وها في اإلسالم ،وتحديد مفهوم األم الفكري ،وأهميته في اإلسالم .باإلضافة للوقو

على العالقة وي

قيم المواطنة واألم الفكري .واستخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،كما أعد استبانة استطاع م
خالالها تحقي أهدا

الدراسة بعد التحق م صدقها وثباتها ،وقام وتوزيعها على عينة تم اختيارهم

بطريقة عشوائية م تالميذ الصف الثالث الثانوي بمدارس التعليم العام واألهلي بمدينة مكة المكرمة
حيث ولغت عينة الدراسة ( )803طالب ،وباستخدام ورنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( ،)SPSSواستخدام التك اررات ،النسب المئوية ،المتوسطات الحساوية ،توصلت الدراسة إلى:
 وجود عالقة ارتباطية لقيم المواطنة واألممرتفعة).

الفكري لدى طالب الصف الثالث الثانوي (ودرجة

 -وجود فروق ذات داللة معنوية لقيم المواطنة واألم

الفكري فيما يتعل

بقيم تعظيم الحرمي

الشريفي وي طالب التخصص الشرعي وطالب التخصص العلمي لصالح طالب التخصص

الشرعي.

 ظهور فروق ذات داللة معنوية لقيم المواطنة واألم الفكري لجميع محاور البحث ويعزى ذلك إلىالتركيبة الديموغرافية للسكا المختلفة في المناط السكنية األربعة.

وأوصت الدراسة إلى ضرورة تطوير مادة التربية الوطنية في المرحلة الثانوية وبالذات الصف
الثالث الثانوي م خالل زيادة المفاهيم الدالة على الحقوق والواجبات لتحقي

مفهوم المواطنة لدى

الطالب .وتفعيل مودأ الحوار والمناقشة داخل المدرسة باعتبارها المحض الفصلي الهام لدى الطالب.
وادخال مادة التربية األمنية كمادة أساسية ضم المقررات الدراسية في المرحلة الثانوية.
وقامت تاح م ( :)2009ودراسة هدفت إلى معرفة مدى إسهام ورامج التوعية اإلسالمية في
تنمية قيم المواطنة الصالحة لطالبات المرحلة الثانوية واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،
حيث قامت الباحثة ووناء أداتي ألغراض الدراسة وهما :معيار قيمي للمواطنة الصالحة ومجاالتها ذات
األولوية لطالوت المرحلة الثانوية ،واستبانة لمعرفة مدى إسهام ورامج التوعية اإلسالمية في تنمية قيم
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المواطنة الصالحة لطالبات المرحلة الثانوية ،وتكونت عينة الدراسة م جميع رائدات نشاط التوعية
اإلسالمية بالمدارس الثانوية للونات بالعاصمة المقدسة والبالغ عدده ( )104رائدة نشاط ،وقد تم
استخدام مجموعة م األساليب االحصائية لتحليل الويانات .وكانت أهم نتائج الدراسة:
 -إ

ورامج التوعية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية للونات بالعاصمة المقدسة تسهم في تنمية قيم

المواطنة لدى الطالبات ودرجة عالية ومتوسطة ولم تسجل درجة ضعيفة.

 جاء ترتيب مجاالت قيم المواطنة الصالحة وفقاً إلسهام ورامج التوعية اإلسالمية في تنميتها مكالتالي( :المجال اإليماني ،االجتماعي ،السياسي ،االقتصادي ،الثقافي).

 -إ

أساليب تنمية قيم المواطنة م

خالل نشاط التوعية اإلسالمية للمرحلة الثانوية بالعاصمة

المقدسة ،تنمي قيم المواطنة ودرجة عالية ومتوسطة ولم تسجل درجة ضعيفة.

 أشارت الدراسة إلى أ ورامج التوعية اإلسالمية في مدارس المرحلة الثانوية للونات بالعاصمةالمقدسة تعاني م بعض المعوقات التي تعيقها ع تنمية قيم المواطنة لدى الطالبات ،وأشد هذه
المعوقات هي كثرة األعباء ،وتسوب بعض الوسائل اإلعالمية في غرس القيم السلوية.
وأوصت الباحثة بضرورة تذليل المعوقات التي تعاني منها رائدات نشاط التوعية االسالمية التي تؤثر
على قيامه في تنمية وتعزيز قيم المواطنة لدى الطالبات.
الت يب قا الدراسات التا تناولت متاه م وق م الموا ن وقبقته حت ض المت يرات.
يشير العرض الساو للدراسات إلى أهمية المواطنة في التربية وفي جميع مراحل التعليم على
حد سواء؛ فطالب المراحل الدنيا بحاجة لغرس قيم المواطنة لديهم حتى يصبحوا مواطني لهم قيمتهم
وي مجتمعهم؛ وطالب المراحل العليا وطالب الجامعات بحاجة ماسة للتذكير المستمر لقيم المواطنة،
ليعرفوا دائما قيمة وطنهم وما يجب عليهم تجاهه ،لذا م هنا يورز أهمية دراسة الباحثي لمفاهيم وقيم
المواطنة.
وف ما ياا قرض لادراسات السات :
❖ م حيث الهدف :تنوعت أهدا
التعر

الدراسات والبحوث السابقة ،حيث هدفت بعض الدراسات إلى

على دور المعلم في تنمية قيم المواطنة لدى الطالب ،وم هذه الدراسات دراسة (زهاج

وميلودي( ،)2017 ،الشوول والخوالدة( ،)2014 ،وسيلة( ،)2013 ،مليباري( ،)2013 ،لووز،

 .)2012أما دراسات أخرى فهدفت إلى التعر

على دور الجامعات في تنمية وتعزيز المواطنة

لدى طلوتها ومعرفة تمثل طلبة الجامعات لقيم المواطنة كدراسة (عليا ( ،)2014 ،العقيل
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والحياري)2014 ،؛ (الفيفي( ،)2012 ،آل عوود( ،)2011 ،عسا ( ،)2011 ،أوو حشيش،
( ،)2010أوو سنينة.)2010 ،
أما في دراسات أخرى فقد هدفت التعر إلى دور اإلنترنت سواء مواقع التواصل االجتماعي
أو الصحافة االلكتروني في تنمية وترسيخ قيم المواطنة كدراسة (صفرار( ،)2017 ،المدهو ،
 .)2012أما دراسة (كسبة( ،)2013 ،زيدا  )2010 ،فهدفت إلى معرفة دور منظمات المجتمع
المدني في تعزيز مفهوم المواطنة .وفي دراسة (عود اللطيف )2014 ،هدفت لمعرفة دور العولمة في
تشكيل االتجاهات نحو قيم المواطنة .ودراسة (و عم ار  )2014 ،هدفت لمعرفة دور األسرة في تنمية
وتعزيز قيم المواطنة.
❖ م حيث المنهج :تفاوتت مناهج الدراسة التي اعتمدت في الدراسات السابقة ،لك معظم الدراسات
استخدمت المنهج الوصفي التحليلي .غير أنه وجدت دراسات اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي
كدراسة (زهاج وميلودي( ،)2017 ،عود اللطيف)2014 ،؛ (و

عم ار ( ،)2014 ،الشوول

والخوالدة( ،)2014 ،وسيلة( ،)2013 ،مليباري( ،)2013 ،باحكيم( ،)2009 ،الغامدي.)2010 ،
لك

في دراسة (آل عوود )2011 ،فقد جمع الباحث وي

المنهج الوصفي التحليلي والمنهج

المسحي .ودراسة (العقيل والحياري )2014 ،استخدم الباحثا المنهج الوصفي التحليلي المسحي.
❖ م

حيث ال ين  :تنوعت عينات الدراسات فيما سو

المعلمي

تبعاً الختال

أهدافها ،فقد كانت م

كدراسة (زهاج وميلودي( ،)2017 ،مليباري( ،)2013 ،لووز( ،)2012 ،باحكيم،

 .)2009أما دراسات أخرى فكانت م طالب مدارس في مختلف مراحلها الدراسية كدراسة (عود
اللطيف( ،)2014 ،الشوول والخوالدة( ،)2014 ،وسيلة( ،)2013 ،الغامدي .)2010 ،أما في
دراسات (صفرار( ،)2017 ،عليا ( ،)2014 ،و عم ار ( ،)2014 ،العقيل والحياري،)2014 ،
(الفيفي( ،)2012 ،المدهو ( ،)2012 ،آل عوود( ،)2011 ،أوو حشيش( ،)2010 ،أوو سنينة،
 )2010فتألفت عينة الدراسة م طلبة الجامعات.
وتفاوتت الدراسات فيما وينها م حيث مكا الدراسة ،فكانت دراسات محلية كدراسة (عليا ،
( ،)2014المدهو ( ،)2012 ،أوو حشيش .)2010 ،أما في دراسات (و عم ار ( ،)2014 ،مليباري،
( ،)2013الفيفي( ،)2012 ،آل عوود( ،)2011 ،الغامدي( ،)2010 ،باحكيم )2009 ،فطبقت على
المجتمع السعودي .وفي دراسات (زهاج وميلودي( ،)2017 ،وسيلة( ،)2013 ،لووز )2012 ،كا
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مجتمع الدراسة م الجزائر .وفي دراسة (الشوول والخوالدة( ،)2014 ،العقيل والحياري( ،)2014 ،أوو
سنينة )2010 ،فطبقت أدوات الدراسة على المجتمع األردني .وكانت عينة الدراسة م

المجتمع

العراقي في دراسة (عود اللطيف ،)2014 ،وم ُعما في دراسة (صفرار ،)2017 ،وم المجتمع

المصري في دراسة (زيدا .)2010 ،

❖ م حيث النتائج :أشارت بعض الدراسات إلى أ المعلمي يساهمو في تنمية قيم المواطنة لدى
التالميذ م خالل زرع الثقة وينهم وتوليد مشاعر الفخر واالعتزاز بالوط وم هذه الدراسات
دراسة (زهاج وميلودي( ،)2017 ،وسيلة( )2013 ،لووز( ،)2012 ،باحكيم.)2009 ،
أشارت بعض الدراسات أ قيم المواطنة وي طلبة الجامعات جاءت ما وي متوسطة ومرتفعة،
وأ الجامعة تلعب دو اًر مهماً في تعزيز قيم المواطنة لدى الطالب ،باإلضافة إلى أ الحياة داخل
الحرم الجامعي له دور بارز في غرس القيم الوطنية لدى طلبة الجامعات وم هذه الدراسات (عليا ،
( ،)2014العقيل والحياري( ،)2014 ،الفيفي( ،)2012 ،عسا .)2011 ،
أكدت بعض الدراسات على أهمية الدرور الذي تؤديه التنشئة االجتماعية في تدعيم وتعزيز
قيم المواطنة لدى األوناء ،كما أ مؤسسات التنشئة االجتماعية كاألسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم لها
الدور البارز في تحويل قيم المواطنة إلى أفعال تمارس وي أفراد المجتمع وم هذه الدراسات (صفرار،
( )2017و عم ار ( ،)2014 ،كسبة( ،)2013 ،زيدا .)2010 ،
❖ م حيث التوي ات :أوصت د ارسة (عود اللطيف( ،)2014 ،لووز )2012 ،بأهمية تفعيل دور
و ازرة التربية والتعليم في تحسي أداء المعلمي داخل الغرفة الصفية أوالً وداخل الحرم المدرسي ثانياً
لتطوي قيم المواطنة في التدريس وجعله يكو م أساسيات المناهج.
أوصت دراسات (عليا ( ،)2014 ،العقيل والحياري( ،)2014 ،الفيفي( ،)2012 ،عسا ،
 )2011بضرورة إضافة مساقات جامعية تهد

إلى تعزيز القيم الوطنية ،باإلضافة إلى إعطاء حرية

للجامعات في تحديد محتوى وأنشطة التربية للمواطنة.
أوصت دراسة كل م (و عم ار ( ،)2014 ،وسيلة( ،)2013 ،الغامدي )2010 ،بضرورة
تضمي المناهج في جميع المراحل التعليمية مفهوم المواطنة والمفهومات المرتبطة وها وتدريجيها في
المناهج بما يناسب أعمار الطالب وتكو

مواكبة للتغيرات العالمية المعاصرة وتكو

بموضوعات المنهاج بحيث تنتج قيم وطنية متكاملة.
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مترابطة

المحور الثانا :دراسات تناولت متاه م وق م الموا ن ااي فا المناهج الدراس :
هدفت دراس ح هد

( :)2017إلى معرفة أهم القيم المتعلقة بالقيم الوطنية ،التي احتواها

كتاب التربية المدنية الخاص بالسنة األولى لمرحلة التعليم المتوسط ،كما هدفت الدراسة إلى معرفة
مدى مساهمة منهاج التربية المدنية خاصة ،والمناهج التعليمية الجزائرية عموماً ،في ترسيخ و غرس
القيم الوطنية و المواطنة ،في نفوس التالميذ ،واستخدم الباحث منهج تحليل المضمو  ،كما كانت
العينة قصدية لكتاب التربية المدنية للسنة األولى متوسط بصفة مباشرة وقصدية الستخراج القيم.
ويشتمل الكتاب على ثالثة مجاالت أساسية و تتمثل في المجال األول :الحياة الجماعية في المؤسسة
التعليمية م ص ،37-3المجال الثاني :المواطنة م ص ،66-44المجال الثالث :الويئة و التراث
م ص .125-80كما اعتمد الباحث فئة التحليل المعتمدة في هذه الدراسة وهي "القيم" ،ويقصد بفئة
التحليل التقسيمات والتوزيعات التي يعتمدها الباحث في توزيع وحدة السياق؛ كما تم استخدام "النص"
كوحدة سياق إذ يمك أ يتضم النص أكثر م قيمة أو مجموعة م القيم؛ كما تم استخدام "التكرار
كوحدة لتعداد ظهور أي قيمة م خالل تصنيفها في المجاالت التي شملتها الدراسة .وأورز النتائج:
 إ كتاب التربية المدنية يورز قيماً وطنية تتعل باحترام رموز السيادة الوطنية .كما أ هذه الرموزتحوي قيما أخري لتمكي التلميذ م معرفتها معرفة جيدة ع طري النشاطات المدرسية
والمواضيع المقررة ،واألشكال والصور المعورة ع ذلك ،وهي كلها وسائل مستعملة في منهاج

التربية المدنية إلعطاء التلميذ نظرة تمحصيه معمقة أكثر في محتوي المنهاج.

 إ كتاب التربية المدنية اشتمل على قيم تؤسس لفكرة المواطنة ،وما احتوت عليه م مواصفاتومؤشرات تخدمها.
وأوصى الباحث وتغلي ررب مص ررلحة ال رروط وحو رره عر ر ح ررب ال ررذات ،والعم ررل عل ر ررى جع ر ررل
المن ر رراهج التعليمي ر ررة أول اهتم ر ررام المسر ررؤولي والغير رروري ع ر ر هر ررذا الر رروط .
أما فا دراس سائحا ( :)2017فقد سعى الباحث إلى معرفة عالقة مناهج التربية الودنية
وتنمية قيم المواطنة لدى تالميذ الثالثة ثانوي؛ وكذلك معرفة أهم قيم المواطنة الموجودة في مناهج
التربية الودنية في مرحلة التعليم الثانوي)مرحلة المراهقة( ،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي
التحليلي ،وتمثلت عينة البحث في ) )120تلميذاً وتلميذة تم اختيارهم بطريقة مقصودة وهذا على
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مستوى ولدية قصر الشاللة ،كما اعتمدت الدراسة على االستويا

لجمع المعلومات وبعد الدراسة

والتحليل توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أورزها ما يلي:
 إ مناهج التربية الودنية تساهم في تعزيز قيم االنتماء لدى تالميذ ثالثة ثانوي وكذلك تساهم مناهجالتربية الودنية في تحديد الحقوق والواجبات لدى تالميذ ثالثة ثانوي.

 -تساهم مناهج التربية الودنية في اوراز قيم الديمقراطية وي تالميذ ثالثة ثانوي.

وأوصت الدراسة بضرورة تعريف التالميذ بمختلف الحقوق والواجبات المطلوبة منه وكذلك إشراك
التلميذ في الدراسات إلوداء رأيه واعطاء فرص متكافئة وي التالميذ.
وس ت دراس حو تا و احا ( :)2016إلى تقصي دور المدرسة م خالل المقررات الدراسية
في مرحلة التعليم المتوسط والثانوي في تنمية وتفعيل قيم المواطنة وجعلها راسخة في شخصية األفراد،
لتظهر بعد ذلك جلياً في الحياة االجتماعية م خالل ممارسات حقيقية ،حيت تم االعتماد على المنهج
الوصفي التحليلي ،حيث تم االعتماد على الرصد للتراث العلمي المتعل بالظاهرة المدروسة (المنهاج
الدراسي وتنمية قيم المواطنة) ،كما تم االستناد إلى تقنية تحليل المحتوى لمادتي التربية اإلسالمية
والتربية المدنية م خالل التركيز على المعاني الكورى للمواطنة كفئات تحليل ،والكلمات الدالة على
المواطنة كوحدات التحليل ،واعتمدت هذه الدراسة على مجموعة الكتب المدرسية لمادة التربية المدنية
ومادة التربية اإلسالمية لجميع السنوات التعليمة للمرحلة المتوسطة والثانوية الخاصة بالنظام التربوي
الجزائري ،وذلك بغية حصر قيم المواطنة المدرجة في مناهج ومقررات هذه المواد الدراسية ،أما التركيز
على المرحلة المتوسطة والثانوية فهو نابع م كو هذه المرحلة تمثل وداية تشكيل هوية الفرد بمختلف
أبعادها .وتوصلت الدراسة إلى ما يلي:
 إ المدرسة تؤدي دو اًر في اكتساب المتعلمي لقيم المواطنة في شتى المجاالت القانونية والسياسيةإال أنه يالحظ وجود نقص في االهتمام بالجانب النفسي السلوكي لقيم المواطنة.

 قيم المواطنة في المناهج الدراسية بحاجة أل تصاغ بشكل مباشر بقصد ترسيخها في التفاعالتاالجتماعية لألفراد والجماعات بشكل يجعلها تساهم في التنمية الشاملة بمختلف أبعادها،
والمحافظة على األم واالستقرار االجتماعي.
وأوصت الدراسة بأهمية ربط المقررات الدراسية بالمجتمع المحلي وخصوصياته ومشكالته ،حتى يحدث
هناك تناس

وي

أهدا

المدرسة والتي تستمد م

لمتطلبات العولمة ورهاناتها م جهة أخرى.
17

األهدا

العامة للمجتمع م

جهة ،واستجابة

وأجرى ا حمرَّ ( :)2013دراسة هدفت إلى إعداد قائمة بأهم قيم المواطنة الالزمة لطالب
الصف الخامس االوتدائي ،والتعر

على مدى تضم محتوى مقرر لغتي الجميلة للصف الخامس

االوتدائي لقيم المواطنة الالزمة ،وتقديم تصور مقترح لمقرر لغتي الجميلة لتدريس قيم المواطنة ،وقد
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،القائم على تحليل المحتوى ،وصمم استمارة تحليل لهذا
الغرض ،واستخدم ورنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSواستخدم األساليب
اإلحصائية التالية التك اررات واستخدم كوحدة لتعداد ظهور كل قيمة م

القيم ،والنسبة المئوية،

والمتوسط الحساوي .وقد كا م أورز النتائج ما يلي:
 وناء مصفوفة قيم مواطنة مكونة م أربع مجاالت ،تحتوي هذه المجاالت على اثنني عشرة قيمة. توفر بعض القيم ودرجة كويرة مثل :قيمة االعتزاز باللغة العربية ،وقيمة العوودية هلل. وينما كانت هناك قيم متوفرة ودرجة قليلة ،مثل :قيمة الكسب بالطرق المشروعة ،وقيمة إتقاالعمل.
وأوصى الباحث بضرورة توزيع قيم المواطنة بصورة مالئمة لمستوى الطلبة ،وتعزيز القيم التي يجب أ
يتفهمها الطلبة في هذه المرحلة العمرية.
حينما أجرى قحد الا يف ( :)2013دراسة هدفت إلى تحديد قيم المواطنة الواجب تضمنها في
محتوى منهاج المواد االجتماعية الفلسطيني للصف التاسع .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي
التحليلي ،واستخدمت الباحثة م األدوات أداة تحليل المحتوى ،واختبار التحصيل المعرفي ،وتم اختيار
عينة عنقودية عشوائية اشتملت على ( )500طالب وطالبة م طلبة الصف التاسع بمدارس وكالة
الدرسي (2013/2012م) ،كما اشتملت العينة على منهاج
الغوث الدولية منطقة غرب غزة للعام ا
الدرسي (2013/2012م) والذي يتكو م كتب (التاريخ-
المواد االجتماعية للصف التاسع للعام ا
الجغرافيا-التربية الوطنية -التربية المدنية) .وكانت أهم النتائج ما يلي:
 إ قائمة قيم المواطنة التي يجب توافرها في منهاج المواد االجتماعية للصف التاسع احتوت فيصورتها النهائية على ( 50قيمة) ،وهي تضم ثالثة أبعاد (البعد االجتماعي الحضاري-البعد

السياسي القانوني  -البعد االقتصادي).

 إ التوزيع الكمي لقيم المواطنة في كتب المواد االجتماعية األربعة للصف التاسع كانت كما يلي:توفرت قيم المواطنة في كتاب الجغرافيا للصف التاسع ونسبة  ،%36وينما توفرت في كتاب التاريخ
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ونسبة  ،%60وفي كتاب التربية الوطنية ونسبة  ،%70وتوفرت في كتاب التربية المدنية للصف

التاسع ونسبة .%64

الدرسة هو التركيز على ترسيخ قيم العقيدة اإلسالمية ،وقيم المواطنة واالنتماء
وأهم ما أوصت به ا
الوطني في نفوس الطالب وذلك م خالل موضوعات المناهج الدراسية ،باإلضافة لتضمي بعض
موضوعات المناهج التعليمية مشكالت المجتمع وقضاياه وأ

تناقش هذه القضايا وف

المعايير

اإلسالمية والوطنية التي تعطي الحقوق ألصحاوها وتلزمهم بالواجبات المنوطة وهم.
وهدفت دراس س د الدي ( :)2013إلى معرفة مدى توافر القيم الوطنية في محتوى مناهج
الدراسات االجتماعية لمرحلة التعليم األساسي ،وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي باستخدام
أسلوب تحليل المحتوى لمنهج الدراسات االجتماعية للصفي

الرابع والخامس م

مرحلة التعليم

االساسي في سوريا م العام الدراسي  ،2013/2012أما أدوات البحث فكانت عبارة ع قائمة بالقيم
الوطنية وقد تألفت القائمة م  25قيمة مقسمة في أربعة أبعاد ،واستمارة تحليل المحتوى ،أما العينة
فقد اقتصرت على محتوى منهج الدراسات االجتماعية للصفي

الرابع والخامس م

مرحلة التعليم

األساسي .أما أورز النتائج التي تم التوصل إليها هي:
 -وجود تفاوت في مدى توافر القيم في محتوى منهج الدراسات االجتماعية للصفي الرابع والخامس.

 وجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية وي التوزيع الداخلي للقيم في محتوى منهج الدراساتاالجتماعية للصفي الرابع والخامس.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية وي دور كل م معلمي الدراسات االجتماعية للصفي الخامسوالرابع تبعا لمتغير الجنس ،وبالتالي ال يختلف دور معلمي الدراسات االجتماعية في الصفي

الخامس(حلقة ثانية) والرابع(حلقة أولى) في تدعيم القيم الوطنية لدى تالميذهم تبعاً لمتغير الجنس.
وأوصت الباحثة بضرورة وضع معايير للقيم الوطنية تساعد المؤسسات التربوية على ترجمتها إلى
كفايات قيمية تربوية ،تفعيل تدريس منظمة القيم لرفع نسبة اكتساب الطلبة لها.
وس ت دراس الحميدَّ ( :)2012إلى تحديد قيم المواطنة الواجب تضمينها في محتوى منهج
القرءة في كتاب اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة في دولة الكويت (الصفو
ا

السادس والسابع والثام

والتاسع) وتحليل تلك الكتب .واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،تمثلت أداة الدراسة في
القرءة في
(استمارة تحليل المحتوى) وتم إعدادها في ضوء استبانة القيم ،وتم وها تحليل محتوى منهج ا
كتب اللغة العربية في المرحلة المتوسطة ودولة الكويت .وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
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 إيجاد قائمة بقيم المواطنة الواجب تضمينها في محتوى منهج القراءة بالمرحلة المتوسطة في دولةالكويت واحتوت على أربع شعب قيمة.

 اتسام محتوى منهج القراءة في كتب اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة بالكويت إجماالً بالتقصير فيتضمي قيم المواطنة.

تكرارت م قيم المواطنة حيث تكررت
القرءة في الصف السابع بأعلى ا
 تضم محتوى منهج ا( )190مرة وفي كتاب الصف الثام

( )165مرة ،وفي كتاب الصف السادس ( )122مرة

تكرر.
التكررات ضعيفة ولغت ( )70ا
ا
ومحتوى منهج الصف التاسع الذي جاءت به

وأوصت الدراسة بأهمية تطوير محتوى منهج القراءة بالمرحلة المتوسطة بشكل يعمل على تعزز قيم
المواطنة ،وتنميتها لدى الطالب بشكل مخطط ومنظم .والتأكيد على مستوى التكامل وي كتاوي اللغة
جهة ،ومستوى التكامل وي

العربية في الصف الواحد بالمرحلة المتوسطة م
للصفو

كتب اللغة العربية

المتتابعة .باإلضافة إلى االعتماد على مدخل الدمج (المتعدد الفرع) عند تضمي المفاهيم

المتعلقة بقيم المواطنة في المناهج التعليمية.
أما دراس ال ح انا ( :)2012سعت الدراسة إلى وناء قائمة بقيم المواطنة الني ينبغي تنميتها
لدى تالميذ الصفو

العليا بالمرحلة االوتدائية ،ثم التعر

االجتماعية والوطنية في الصفو

على مدى تضم

مقررت التربية
ا

العليا م المرحلة االوتدائية لقيم المواطنة ،ثم وناء ورنامج مقترح

لتنمية هذه القيم وقياس فاعليته .وقد استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي
(المسحي) ،والمنهج الوصفي التحليلي(تحليل المحتوى) ،والمنهج التجريوي ،ووضح الباحث مجتمع
البحث المستهد  ،والمكو م تالميذ الصفو
االجتماعية والوطنية للصفو

مقررت التربية
األولية بمنطقة الرياض التعليمية و ا

العليا بالمرحلة االوتدائية للفصلي

درسيي
ال ا

األول والثاني(كتاب

الدرسة مقرات التربية االجتماعية والوطنية للصفو
الطالب ،وكتاب النشاط) ،وعينة ا

العليا بالمرحلة

الدرسيي األول والثاني(كتاب الطالب ،كتاب النشاط ومجموعة عشوائية م تالميذ
ا
االوتدائية للفصلي
الربع والخامس .وم أورز نتائج الد ارسة ما يلي:
الصف ا
 -تحديد قيم المواطنة الني يلزم تنميتها لدى تالميذ الصفو

العليا بالمرحلة االوتدائية (احترام النظام،

ترشيد االستهالك ،المحافظة على ممتلكات الوط  ،المحافظة على الويئة ،حب الوط  ،االنتماء

إلى الوط  ،طاعة ولي األمر ،الدعاء لولي األمر ،الحفاظ على أم الوط  ،المساهمة في اإلنتاج
الوطني ،المشاركة في المناسبات الوطنية ،احترام الوافدي ).
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 تم تحليل مقرات التربية االجتماعية والوطنية في ضوء هذه القيم؛ فوجد درجة توافرها عالية جداً فيمقرات الصف الخامس ،ومتوسطة في مقرات الصف السادس ،وقليلة جدا في مقرات الصف

الربع .ثم قياس فاعلية الورنامج في تنمية هذه القيم وكا داال إحصائياً ،حيث كا مستوى الداللة
ا
اإلحصائية لقيمة (ت) لصالح القياس البعدي داالً عند مستوى(.)001 .0
الدرسة بضرورة تضمي قيم المواطنة في المقررات الدراسية في المراحل
وفي ضوء هذه النتائج أوصت ا
الدراسية المختلفة على شكل وحدات دراسية ،نظ اًر ألهميتها في تهذيب سلوك الفرد والمجتمع ،ومراعاة
العليا بالمرحلة االوتدائية بقيم المواطنة الني كانت

تزويد مقررات التربية االجتماعية والوطنية للصفو

درجة توافرها وي قليلة جداً إلى متوسطة .وتدريب المعلمي على تدريس قيم المواطنة وبناء مقاييسها.
أما دراس المدااا ( :)2011هدفت الدراسة إلى الوقو

المنطلقات التأصيلية اإلسالمية لقيم

المواطنة ،ومفهوم المواطنة في الفكر المعاصر ،والكشف ع التحديات والمعوقات التي تواجه تنمية
قيم المواطنة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة التي تسهم فيها ،م خالل التعر
المنوط بالمدرسة الثانوية بالمملكة العربية السعودية في تحقي
واقع المدرسة الثانوية في تنمية قيم المواطنة ،والوقو

على الدور األمثل

وتنمية قيم المواطنة للطالب ،ورصد

على مساهمة معلمي المدرسة الثانوية بالمملكة

العربية السعودية في تنمية قيم المواطنة وها ،ومساهمة األنشطة الصفية وغير الصفية إلدارة المدرسة
الثانوية في تنمية قيم المواطنة .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الوثائقي والمسحي ،كما قام
الباحث باستخدام أداتي

هما مقياس لتحديد الوضع األمثل الذي يجب أ

يكو عليه تنمية قيم

المواطنة بالمدرسة الثانوية ،واستبانة قسمت لجزئيي  ،جزء خاص بمدراء المدارس والثاني بالمعلمي ،
وتألف مجتمع الدراسة م أعضاء هيئة التدريس وجامعات المملكة العربية السعودية ،ومجتمع مدراء
مدارس المرحلة الثانوية ومعلمي المرحلة الثانوية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .وللوصول
للنتائج استخدم الباحث ورنامج ( ،)SPSSوبعد تحليل النتائج توصل الباحث إلى ما يلي:
 توصلت نتائج الدراسة أ هناك قيماً في ترتيب اهتمامات مدراء المدارس الثانوية كانت متأخرة جداًبالرغم م أهميتها (كتنمية الشعور بالهوية اإلسالمية ،الحرص على التعريف بالوط وخيراته،

احترام الكتب المدرسية وتقديرها والحفاظ عليها ،التواصل مع المجتمع المحلي والمشاركة فيه).
 وجدت الدراسة أ هناك قيماً مهمة ولكنها كانت في المرتبة األخيرة في ترتيب اهتمامات معلميالمدارس الثانوية لتنمية قيم المواطنة (تشجيع الطالب على زيارة المتاحف واآلثار واألماك
السياحية ،مساعدة األنشطة في تصميم العبارات واللوحات الفنية).
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 أوضحت نتائج الدراسة أ هناك قيماً ضعيفة االهتمام وها في تنمية قيم المواطنة في ممارساتمدير المدرسة منها( :دعوة مشرفي األنشطة غير الصفية للتعريف بقيم المواطنة وحثهم على
االلتزام وها ،حث مشرفي األنشطة غير الصفية على عرض األفالم الوثائقية والتاريخية ع الوط
والمواطنة).
 وكانت أهم توصيات الدراسة بضرورة اهتمام المعلمي بمنظومة متكاملة م القيم الوطنية التيتساعدهم على توصيل وتعزيز قيم المواطنة لدى الطلبة.
وس ت دراس مرتج والرنت سا ( :)2011إلى إعداد قائمة بقيم المواطنة المناسبة لمناهج
التربية المدنية للصفو

السابع والثام والتاسع األساسي في ضوء الخصوصية الفلسطينية ،وتحديد

مدى توافر قيم المواطنة بمحتوى تلك المناهج ،واستخدم الباحثا المنهج الوصفي التحليلي ،إضافة إلى
تحليل محتوى مناهج التربية المدنية للصفو

الساو ذكرها للتعر على دورها في تنمية قيم المواطنة،

وبناء قائمة معيارية بقيم المواطنة المناسبة في ضوء الخصوصية الفلسطينية .واقتصرت الدراسة على
تقويم محتوى مناهج كتب التربية المدنية للصفو

السابع والثام والتاسع األساسي المقررة م قول

و ازرة التربية والتعليم العالي بفلسطي للعام الدراسي  ،2010 / 2009وتوصلت الدراسة إلى ما يلي:
 -تدني مراعاة محتوى مناهج التربية المدنية للصف السابع والثام

والتاسع لقيم المواطنة وعدم

التواز في توزيعها حيث كانت حقوق اإلنسا والقيم السياسية والمسؤولية االجتماعية أعلى القيم.
وينما كا الوعي الويئي والوحدة الوطنية واالنفتاح على الثقافات األخرى أقل القيم تضمناً على

الرغم م أهميتها.

وأوصت الدراسة بضرورة تضمي

محتوى مناهج التربية المدنية للصفو

السابع والثام

والتاسع

األساسي بقيم المواطنة ،والتواز في تضمينها ،وتدريب معلمي التربية المدنية على إثراء مناهج التربية
المدنية بقيم المواطنة وترجمتها إلى سلوكيات وقيم في نفوس التالميذ.
وأجرى حر ات وأحو قاا ( :)2011دراسة هدفت إلى التعر على مظاهر المواطنة المجتمعية
في المجاالت االجتماعية والقانونية واالقتصادية والسياسية في المقررات الدراسية الفلسطينية المتعلقة
بالعلوم االجتماعية (التاريخ والجغرافية والتربية المدنية والتربية الوطنية) م وجهة نظر المعلمي لهذه
المقررات ،واستخدم الباحثا المنهج الوصفي التحليلي ،وطبقت استبانة مكونة م ) (40فقرة لقياس
مظاهر المواطنة المجتمعية في المظاهر المختلفة على عينة م المعلمي في المدارس الحكومية في
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محافظة طولكرم يدرسو هذه المقررات قوامها ) (134معلماً ومعلمة .ولدى تحليل الويانات اإلحصائية
الالزمة أظهرت الدراسة النتائج اآلتية:
 إ مظاهر المواطنة المجتمعية الخمسة األكثر شيوعاً في مقررات المجال االجتماعي كانت هي:(حل المشكالت بالحوار والمناقشة وليس بالعنف ،وناء عالقة طيبة مع الجي ار واألقارب ،تقول
النقد اإليجاوي ،تجنب اللجوء لغيبة اآلخري في المجالس والدواوي  ،احترام كبار الس والمرأة).
شيوعا في مقررات المجال القانوني( :التوليغ ع أي تجاوزات
 أما مظاهر المواطنة الخمسة األكثرً
قانونية ،التعاو مع الشرطة واألجهزة األمنية لحل المشكالت ،احترام النظام وعدم انتهاكه ،تقديم
إرشادات ونصائح حول النظام وأهمية االلتزام به ،عدم اللجوء للواسطة لحل المشكالت الخاصة).
 كا الترتيب النسوي لمجاالت المواطنة المجتمعية تبعاً لشيوعه في المقررات الدراسية وف تقديراتالمعلمي ( :االجتماعي ،السياسي ،االقتصادي ،القانوني).

في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها اقترح الباحثا التوصيات التالية :تعزيز مفهوم المواطنة م خالل
تطوير ورامج تعليمية هادفة ،تدعيم المقررات في المواد االجتماعية على وجه الخصوص بمظراهر

المواطنرة المجتمعيرة فري المجاالت المختلفة ،تعزيز ورامج تربية المواطنة في المناهج والمقررات
المختلفة لتدعيم مفهوم المواطنة الرواردة فري مقررات المواد االجتماعية.
أما دراس

يود ( :)2011فهدفت إلى التعر

على درجة تركيز التربية القومية االشتراكية

للمرحلة الثانوية في سوريا على مكونات المواطنة ،وذلك م خالل إجراء دراسة تحليلية تستهد
تحليل هذه الكتب للوقو

على ما تحويه م مكونات المواطنة ومفهوماتها الفرعية ،واظهار مواط

االهتمام أو التقصير في معاير الكتب لهذه المكونات ،وذلك اعتماداً على الخطوات المنهجية ألسلوب
تحليل المضمو .
ولتحقي الهد

م البحث تم إعداد أداة تألفت م سبعة مفهومات رئيسية للمواطنة و( )60مفهوم

فرعي ،وفي ضوء هذه األداة تم تحليل محتوى كتب التربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانوية .وكا
االشتركية للمرحلة الثانوية ،أما عينة الدراسة
ا
مجتمع الدراسة عبارة ع محتوى منهج التربية القومية
هي نفسها مجتمع الدراسة.
وتوصلت الد ارسة إلى العديد م النتائج منها:
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 -إنه لم يتم رصد أي تواف

التكررات على المفهومات الرئيسة للمواطنة وال على
ا
في توزيع

المفهومات الفرعية ،فقد أظهرت النتائج أ نسبة ( )%100م نتائج التواف وي درجات توافر
االشتركية للمرحلة الثانوية في سوريا،
ا
مفهومات المواطنة الرئيسة والفرعية في مقرر التربية القومية

أشارت الى غياب التوزيع المتواز لهذه التك ار ارت على مفهومات المواطنة الواردة في المقرر.
وأوصت الدراسة بأهمية اعتماد مفهومات المواطنة كأحد األسس المعتمدة في وضع المقررات الد ارسية
بشكل عام ومقرر التربية القومية االشتاركية للمرحلة الثانوية بشكل خاص .باإلضافة إلى ربط
مفهومات المواطنة للمعار والمهارات المتضمنة في مقرر التربية القومية االشت اركية ،مما يحافظ على
وترثه اإلنساني.
السمة المميز للمجتمع العربي ا
على دور مناهج التعليم في تنمية القيم

وس ت دراس المابفا ( :)2009إلى التعر

إلى أهم قضايا المواطنة والويئة التي

وقضايا المواطنة والويئية في ضوء تحديات العولمة ،والتعر

ينبغي لمحتويات مناهج التعليم تنميتها لدى الطالب ،واستخدم الباحث لذلك المنهج الوصفي التحليلي
م خالل العودة إلى عدد م البحوث والد ارسات العلمية والندوات وورش العمل والمراجع المتعلقة
بالبحث؛ الستخالص القيم وقضايا المواطنة والويئة التي ينبغي تضمينها محتويات مناهج التعليم،
وتكونت عينة البحث م تسعة أساتذة جامعيي متخصصي بعلم االجتماع وجامعة صنعاء ،واحد
وثالثي معلماً م معلمي التربية الوطنية واالجتماعية وبعض مدارس مدينة إب .وتوصلت الدراسة الى
العديد م النتائج منها :وجود عدد م القيم المتشاوهة في عدد م الدول العربية واألجنوية وعدد م
القيم التي تختلف م دولة ألخرى.
وأوصى الباحث بالعديد م التوصيات أهمها :تجديد الثقافة الوطنية والقومية بأف انساني وديمقراطي،
رفع مستوى الجامعات الوطنية وشدها وإمكانات البحث العلمي.
وأوصى الباحث بضرورة تعزيز قيم المواطنة في المناهج التعليمية اليمنية بمختلف المراحل ،وضرورة
تعزيز شعور الطلبة باالنتماء ،و تمكينهم م قيم المواطنة في زم العولمة.
أما دراس المالكا ( :)2009فهدفت إلى التعر
المواطنة لدى تالميذ المرحلة االوتدائية ،وتحقي أهدا

على دور التربية الوطنية في تنمية قيم

التربية الوطنية م خالل التدريس ،والتعر

على مدى توفر القيم الوطنية وتلك المقررات ،ودور المعلم في غرس وتنمية القيم الوطنية لدى
التالميذ ،واسهامات تلك المقررات في تعديل سلوك التالميذ .وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي
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التحليلي حيث استخدمت استبانة لهذا الغرض تم توزيعها على مجتمع الدراسة المكو م

جميع

المعلمي الذي يقومو وتدريس مادة التربية الوطنية بالمرحلة االوتدائية بمحافظة الليث وعددهم ()85
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -الموافقة على مدى تحقي أهدا

مادة التربية الوطنية م خالل تدريسها بالمرحة االوتدائية الواردة

في أداة الدراسة كانت ودرجة (متوسطة) ،والموافقة على مدى توفر القيم الوطنية في مقررات
التربية الوطنية بالمرحلة االوتدائية الواردة في أداة هذه الدراسة كانت ودرجة (كويرة) ،والموافقة على

دور معلم التربية الوطنية في غرس وتنمية القيم الوطنية لدى تالميذ المرحلة االوتدائية الواردة في
أداة هذه الدراسة كانت ودرجة (كويرة) والموافقة على مدى إسهام مقررات التربية الوطنية في تعديل

سلوك تالميذ المرحلة االوتدائية إيجاوياً الواردة في أداة هذه الدراسة كانت ودرجة (متوسطة).
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وي متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة لمدىتحق

أهدا

التربية الوطنية م

خالل تدريسها ،ولمدى توفر القيم الوطنية في مقررات مادة

التربية ،ولدور معلم التربية الوطنية في غرس وتنمية القيم الوطنية لدى التالميذ تعزى للخورة في

التدريس.

وأوصى الباحث بضرورة تعزيز أهدا

مادة التربية الوطنية م خالل تدريسها بالمرحة االوتدائية،

وتعزيز مقررات التربية الوطنية في مجال تعديل سلوك تالميذ المرحلة االوتدائية إيجاوياً.
وأجرى قو ( :)2009دراسة هدفت إلى التعر على قيم المواطنة في المناهج المدرسية
الجزائرية في كل م كتاب التربية المدنية وكتاب المطالعة وكتاب التربية اإلسالمية للسنة األخيرة م
المرحلة اإلعدادية ،والتعر إلى اتجاهات هيئة التدريس نحو دور تلك الكتب في ترسيخ قيم المواطنة
لدى تالميذ السنة األخيرة م المرحلة اإلعدادية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واستمارة
تحليل المضمو  ،وقام وإعداد استبانة تحتوي على ( )30سؤاالً لقياس اتجاه هيئة التدريس نحو دور
الكتب في ترسيخ قيم المواطنة ،وتوصلت الدراسة إلى ما يلي:
 إ مفهوم المواطنة غير وارد نهائياً في كتاب التربية المدنية. هناك فجوة وي قيمة الحقوق والواجبات مما قد يوحي بأ المواط له حقوق أكثر بكثير مواجباته ،وهذا يرسخ فكرة أ

المواط

م

خل

أجل الحقوق فقط فيحدث تبعاً لذلك الخلل

االجتماعي مما يفسح المجال النتشار األنانية والالمباالة.

 أ مودأ االنتخابات كقاعدة لترسيخ الديمقراطية كانت تك ارراتها ضعيفة في كتاب التربية المدنيةمما يعطي انطباعاً سيئاً ع الجانب العملي للديمقراطية ويجعلها ال تخرج ع نطاق الشعارات
97

 -حصلت قيمتا الوطنية واالنتماء على نسبة ضعيفة جداً لترسيخ مودأ المواطنة.

 إ كيفية التفتح على العالم لم يتم توضيحها ودقة مما قد يمهد النزالقات خطيرة تمس مستقولالمواطنة والهوية الوطنية واالنتماء.

 اتجاه هيئة التدريس باإليجاب نحو أ الكتاب يرسخ في التلميذ قيماً متنوع ًة للمواطنة منها القيمالسياسية بالدرجة األولى تليها القيم االجتماعية ثم قيم الوالء للوط .
وأوصى الباحث بضرورة تعزيز قيم المواطنة في جميع المناهج خاصة في منهاج التربية المدنية،

وكذلك تدريب المعلمي والمشرفي على تعزيز قيم المواطنة لدى الطلبة.

لك دراس أحو غريب ( :)2008فهدفت إلى تحديد أوجه القصور بالمناهج الدراسية بالمرحلة
الثانوية في تنمية قيم المواطنة لدى الطالب ،وبناء معيار يتضم أبعاد المواطنة الصالحة الواجب
توافرها في مناهج المرحلة الثانوية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،إضافة إلى المنهج
التجريوي ،وقام وإعداد استبانة الستطالع رأي المعلمي  ،والموجهي  ،وعينة م أولياء األمور حول
مدى توافر مقومات المواطنة في المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية ،وتكونت عينة الدراسة م ()150
مستجيباً ،وتوصلت الدراسة إلى ما يلي:
 -أ

المناهج الدراسية ال تتضم

سوى القليل م

المعار

التي تنمي المواطنة ،وتخلو م

المواقف التعليمية ،واألنشطة التي يمارسها التالميذ م خاللها سلوكيات ومهارات المواطنة.

 أغفلت المقررات الدراسية بالمرحلة الثانوية معالجة المشكالت المجتمعية ،وال يظهر بالمقرراتالدراسية اهتمام وتقديم أنشطة يكتسب التالميذ م
تستلزمه م واجبات وحقوق،

خالل ممارستها سلوكيات المواطنة ،وما

 لم تورز معظم المقررات الدراسية بالمرحلة الثانوية القضايا العالمية المعاصرة.وهدفت دراس حسي
الديمقراطية في صفو

( :)2007إلى استقصاء دور التربية المدنية الفلسطينية في التنشئة

مرحلة التعليم األساسي ،وتكونت عينة الدراسة م مدرسي التربية المدنية

بمدارس محافظة ناولس والبالغ عددهم ( )35مدرساً ،وم خالل ،حصر جميع أجزاء منهاج التربية
المدنية للمرحلة األساسية م

الصف األول األساسي حتى التاسع األساسي للعام 2006-2005

وتحليل محتوى كل كتاب منها ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم الباحث
المالحظة المحددة ،والمقاولة كأدوات لجمع الويانات ،وتكو مجتمع الدراسة م

مدارس المرحلة

األساسية بمناط السلطة الفلسطينية ،حيث يطو فيها المنهاج ،وتم استخدام حساب التك اررات والنسب
المئوية ،وحساب معامل ثبات التحليل ،والوز النسوي ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج م أهمها:
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 تعتور التربية المدنية م حيث إنها أحد مكونات العملية التعليمية رافداً م روافد التنمية السياسيةالتي تعتور م أهم مدارات التنمية الشاملة.

 يركز منهاج التربية المدنية الفلسطيني للمرحلة األساسية على ثالث قضايا أساسية هي علىالتوالي :العالقات مع اآلخري  ،وحقوق اإلنسا  ،والهوية ومعرفة الذات.

وقد أوصت الدراسة بضرورة انوثاق منهاج التربية المدنية الفلسطيني م فلسفة تربوية فلسطينية ،وأ
يتم فصلها ع مادة االجتماعيات.
وس ت دراس حنا ي ب ( :)2007إلى التعر على قيم المواطنة التي تقدمها مناهج التربية الوطنية
المعتمدة للتدريس في المدارس للعام الدراسي  1428 /1427في المملكة العربية السعودية ،والكشف
ع قيم المواطنة التي تنميها مناهج التربية الودنية المعتمدة للتدريس في مدارس و ازرة التربية والتعليم
للعام الدراسي  1428/1427في المملكة العربية السعودية ،وتحديد درجة التواف

وي قيم المواطنة

التي تقدمها مناهج التربية الودنية ،وقيم المواطنة التي تقدمها مناهج التربية الوطنية ،والكشف ع
اآلليات المتبعة في تنمية المواطنة م خالل مناهج التربية الودنية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي ،إضافة إلى تحليل مضمو كتب التربية الوطنية وكتب التربية الودنية م الصف الرابع
االوتدائي حتى الثالث الثانوي الستخالص القيم التي يسعى المنهاج لتنميتها لدى الطلبة ،وتوصلت
الدراسة إلى ما يلي:
 تواف قيم تنمية المواطنة التي يقدمها منهج التربية الودنية في التعليم العام مع قيم تنمية المواطنةالتي تقدمها كتب التربية الوطنية المعتمدة في التعليم العام.

 يدعم منهج التربية الودنية تنمية قيم تنمية المواطنة التي تقدمها كتب التربية الوطنية المعتمدة فيالتعليم العام للصفو

م

رابع إلى الثالث الثانوي ،وتباعد الصفو

التي تقدم قيم التكافل

والترابط االجتماعي ونظام الحكم ومؤسسات الوط  ،الحوار والمناقشة ،تقنيات االتصال بشكل ال

يحق استم اررية تقديم القيمة.
وأوصى الباحث بضرورة دراسة التواز في قيم المواطنة ،والتسلسل والتوزيع المنطقي العمري السليم
للمفاهيم على جميع المراحل الدراسية.
وهدفت دراس إحراه م ( :)2006إلى التعر

على قيم المواطنة التي يجب تضمينها في

مناهج اللغة العربية بالمرحلة الثانوية ،والى أي مدى تتوفر هذه القيم في مناهج اللغة العربية للمرحلة
الثانوية ،ولتحقي

أهدا

الد ارسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت عينة الد ارسة
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الخورء والمختصي في مجال تعليم اللغة العربية وأساتذة أصول التربية لتحديد قيم
ا
عبارة ع عدد م
المواطنة ،وثالث كتب للغة العربية المقررة على تالميذ المرحلة الثانوية ،واستخدم الباحث لذلك استمارة
تحليل المحتوى لكتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية ،وبطاقة مالحظة لقيم المواطنة في أداء معلمي
اللغة العربية وتوصلت الد ارسة الى العديد م النتائج أهمها:
القرءة والنصوص بالصفو
 إ محتوى اقيم المواطنة في جميع مجاالتها.

الثالثة بالمرحلة الثانوية ال يعطي االهتمام الكافي لتنمية

 -وجود قصور في أداء معلمي اللغة العربية لسلوكيات قيم المواطنة.

وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام وتضمي قيم المواطنة بمجاالتها المختلفة في محتوى كتب اللغة
ورمج إعداد معلمي اللغة العربية
العربية بالمرحلة الثانوية ،وضرورة االهتمام بمجاالت المواطنة في ا
بمرحل التعليم العام في أثناء
خاصة والمعلمي بصفة عامة ،وعقد دو ارت تدريوية لمعلمي اللغة العربية ا
الخدمة حول قيم المواطنة وكيفية تنميتها لدى تالميذهم وذلك م خالل مناهج اللغة العربية.
وأجرت أاالر ( :)2005دراسة هدفت إلى التعوير ع واقع أسس تنمية المواطنة ومبادئها في
المقررات الدراسية لتعليم الونات م خالل مقررات المواد التالية تحديداً :العلوم الدينية ،واالجتماعية،
واللغة العربية ،واللغة االنجليزية ،وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي .وأما حدود الدراسة:
فقد اشتملت على حدود موضوعية وبشرية وجغرافية .وأما الحدود الموضوعية فقد اقتصرت على
التعر

على مدى تحقي

أهدا

تنمية المواطنة في مقررات تعليم الونات م خالل المواد التالية:

(العلوم الدينية ،واالجتماعيات ،واللغة العربية ،واللغة االنجليزية) .أما الحدود البشرية فقد اشتملت على
معلمات المرحلة الثانوية المتخصصات في تدريس موضوع الدراسة .أما الحدود الجغرافية فقد طبقت
الدراسة في مدينة مكة المكرمة ،والرياض ،والمنطقة الشرقية .أما أداة الدراسة فقد استخدمت الباحثة
االستبانة ،والمقاولة الشخصية كأداة لجمع المعلومات ،أما عينة الدراسة فقد اشتملت على عينة
عشوائية م المعلمات الحاصالت على تقدير ممتاز في تقدير األداء الوظيفي ونسبة ممثلة تختلف
باختال

مجتمع الدراسة في المناط  ،وكا عدده ( )295معلمة ،كما تم اختيار عينة عشوائية م

طالبات الصف الثالث ثانوي في المدارس التي تدرس فيها عينة المعلمات وكا
طالبة .وقد أسفرت الدراسة ع النتائج التالية:
 احتواء وثيقة السياسة التعليمية في المملكة على أهدا28

واضحة لمفهوم المواطنة.

عدده ()426

 -عدد أهدا

مفهوم المواطنة ونسوته إلى األهدا

في الوثيقة للمرحلة الثانوية .وقد حددت الوثيقة

( )14هدفاً خاصاً للمرحلة الثانوية منها ( )11هدفاً وطنياً وتمثل نسبة  %79تقريباً م األهدا

كلها.

 -تحق

أهدا

تنمية المواطنة في مقررات المواد التالية :العلوم الدينية ،واالجتماعيات ،واللغة

العربية ،واللغة االنجليزية) للمرحلة الثانوية ونسب مختلفة.

 إ أغلب معلمات العلوم الدينية يؤيد إجراء تحقيالمقررات الدراسية.

 أغلب معلمات المواد االجتماعية يؤيدخاصة للتربية الوطنية ،وتحقي أهدا

تحقي

أهدا

أهدا

التربية الوطنية في أثناء تدريس

التربية الوطنية م خالل وضع مادة

التربية الوطنية أثناء تدريس المقررات الدراسية.

وأوصت الباحثة بضرورة تعزيز مفاهيم المواطنة الواردة في وثيقة السياسة التعليمية في المناهج
الدراسية ،إمكانية توحيد المفاهيم في مادة مستقلة للتربية الوطنية وتكو لجميع المراحل الدراسية.
الت يب قا الدراسات التا تناولت متاه م وق م الموا ن فا المناهج الدراس :
يشير العرض الساو

للدراسات إلى أهمية المناهج المدرسية ودورها األساسي في تنمية قيم

المواطنة لدى الطالب ،فالكتاب المدرسي ُيعد م أساسيات التعليم ،واحتواءه على قيم تنمي المواطنة
لدى الطالب يعتور م أساسيات أهدا

التعليم ،وذلك لوناء جيل يستطيع وناء وط  ،ووط يستطيع

المحافظة على أونائه ،لذا م هنا يورز أهمية دراسة الباحثي حول المناهج الدراسة وما تحتويه م قيم
المواطنة.
وف ما ياا قرض لادراسات السات :
❖ م حيث الهدف :تنوعت أهدا

الدراسات والبحوث السابقة ،حيث هدفت بعض الدراسات إلى

التعر على أهم القيم الوطنية في كتب التنشئة االجتماعية (التربية المدنية والتربية الوطنية) واعداد

قائمة بأهم قيم المواطنة لهذه المناهج وم هذه الدراسات دراسة (و هدية( ،)2017 ،مرتجى
والرنتيسي( ،)2011 ،زيود( ،)2011 ،المالكي( ،)2009 ،حسي ( ،)2007 ،وني صعب،

 .)2007أما د ارسات أخرى فهدفت إلى إعداد قائمة بأهم قيم المواطنة الالزمة توافرها بالمناهج

الد ارسية كدراسة (األحمري( ،)2013 ،الحميدي)2012 ،؛ (إوراهيم.)2006 ،
أما في دراسات أخرى هدفت إلى التعر

على دور المدرسة في تنمية وترسيخ قيم المواطنة

كدراسة (ووطبال وياحي( ،)2016 ،المدخلي .)2011 ،أما دراسات أخرى فهدفت إلى تحديد قيم
المواطنة الواجب توافرها في مناهج المواد االجتماعية بشكل عام وم هذه الدراسات (عود اللطيف،
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( ،)2013سعد الدي ( ،)2013 ،القحطاني( ،)2012 ،وركات وأوو علي .)2011 ،ودراسة
(المخالفي )2009 ،هدفت لمعرفة دور المناهج في تنمية القيم وقضايا المواطنة في ضوء تحديات
العولمة .اما في دراسة (أوو غريب )2008 ،فهدفت إلى تحديد أوجه القصور بالمناهج الدراسية في
تنمية قيم المواطنة .وهدفت دراسة (شوية( ،)2009 ،أخضر )2005 ،إلى التعر

على واقع قيم

المواطنة في المناهج الدراسية.
❖ م

حيث المنهج :تفاوتت مناهج الدراسة التي اعتمدت في الدراسات السابقة ،فهناك دراسات

استخدمت المنهج الوصفي التحليلي كدراسة (سائوي( ،)2017 ،ووطبال ،وياحي،)2016 ،
(مرتجى ،والرنتيسي( ،)2011 ،المخالفي( ،)2009 ،المالكي( ،)2009 ،شوية .)2009 ،غير
أنه وجدت دراسات اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي كدراسة (األحمري( ،)2013 ،عود اللطيف،
( ،)2013سعد الدي ( ،)2013 ،الحميدي( ،)2012 ،وركات وأوو علي( ،)2011 ،وني صعب،
( ،)2007إوراهيم( ،)2006 ،أخضر .)2005 ،لك في دراسة (القحطاني )2012 ،جمع الباحث
وي المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المسحي ،والمنهج التجريوي .ودراسة (المدخلي)2011 ،
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المسحي ،والمنهج الوثائقي .ودراسة (أوو غريب)2008 ،
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،والمنهج التجريوي .وفي دراسة (حسي  )2007 ،استخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي المسحي ،ومنهج تحليل المحتوى .وفي دراسة (و

هدية،

( ،)2017زيود )2011 ،استخدم الباحث منهج تحليل المضمو .
❖ م حيث ال ين  :تنوعت عينات الدراسات فيما سو

تبعاً الختال

أهدافها ،فقد تناولت بعض

الدراسات مناهج التربية االجتماعية كالتاريخ والجغرافية والتربية المدنية والتربية الوطنية كدراسة
(عود اللطيف( ،)2013 ،سعد الدي ( ،)2013 ،القحطاني( ،)2012 ،وركات وأوو علي.)2011 ،
أما دراسات أخرى فتناولت مناهج اللغة العربية كمنهج لغتي الجميلة ومنهج القراءة الدراسية كدراسة
(األحمري( ،)2013 ،الحميدي( ،)2012 ،إوراهيم .)2006 ،أما في دراسات (شوية،)2009 ،
(أوو غريب( ،)2008 ،أخضر )2005 ،فتناولت عدة مناهج كاللغة العربية ،اإلنجليزية ،التربية
اإلسالمية ،والتربية االجتماعية .ودراسات أخرى تناولت التربية الوطنية والمدنية فقط كدراسات (و
هدية( ،)2017 ،مرتجى والرنتيسي( ،)2011 ،زيود( ،)2011 ،المالكي( ،)2009 ،حسي ،
( ،)2007وني صعب.)2007 ،
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وتفاوتت الدراسات فيما وينها م حيث مكا الدراسة ،فدراسات تناولت المناهج الفلسطينية
كدراسة (عود اللطيف( ،)2013 ،مرتجى والرنتيسي( ،)2011 ،حسي  .)2007 ،اما في دراسات
(األحمري( ،)2013 ،القحطاني( ،)2012 ،المدخلي( ،)2011 ،المالكي( ،)2009 ،وني صعب،
( ،)2007أخضر )2005 ،فطبقت على المناهج السعودية .وفي دراسات (و

هدية،)2017 ،

(سائوي( ،)2017 ،ووطبال وياحي( ،)2016 ،شوية )2009 ،تناولت المناهج الجزائرية .وفي دراسة
(سعد الدي ( ،)2013 ،زيود )2011 ،فطبقت أدوات الدراسة على المناهج السورية .وكانت عينة
الدراسة م الكويتي في دراسة (الحميدي ،)2012 ،وم المنهاج المصري في دراسة (أوو غريب،
.)2008
❖ م حيث النتائج :أشارت بعض الدراسات إلى أ قيم المواطنة في المناهج الدراسية بحاجة أل
تصاغ بشكل مباشر بقصد ترسيخها في العالقات االجتماعية لألفراد والجماعات بشكل يجعلها
تساهم في التنمية الشاملة بمختلف أبعادها وم هذه الدراسات دراسة (ووطبال وياحي،)2016 ،
(عود اللطيف( ،)2013 ،زيود( ،)2011 ،وني صعب.)2007 ،
أشارت بعض دراسات أ المناهج الدراسية ال تتضم قيم المواطنة بشكل كافي ومترابط ،كما
تخلو م المواقف التعليمية ،واألنشطة التي يمارسها التالميذ وم خاللها يطو سلوكيات ومهارات
المواطنة وم هذه الدراسات (الحميدي( ،)2012 ،مرتجى والرنتيسي( ،)2011 ،شوية( ،)2009 ،أوو
غريب( ،)2008 ،إوراهيم.)2006 ،
أكدت بعض الدراسات على أهمية تضمي المناهج الدراسية لقيم المواطنة له أثر بارز في
غرس وتنمية هذه القيم لدى الطالب كما يكو لها دور رئيس في تعديل سلوك الطالب ،وتعريفه
بحقوقه وواجباته وم هذه الدراسات (سائوي( )2017 ،المالكي( ،)2009 ،أخضر.)2005 ،
❖ م حيث التوي ات :أوصت دراسة (سائوي( ،)2017 ،ووطبال وياحي( ،)2016 ،عود اللطيف،
 )2013على ضرورة ربط المقررات الدراسية بالمجتمع المحلي وخصوصياته ومشكالته ،حتى
يحدث هناك تناس

وي

أهدا

المدرسة والتي تستمد م

األهدا

العامة للمجتمع م جهة،

واستجابة لمتطلبات المواطنة وحاجات الوط م جهة أخرى.
أوصت دراسة (الحميدي( ،)2012 ،القحطاني( ،)2012 ،إوراهيم )2006 ،بأهمية تطوير محتوى
المناهج الدراسية بشكل يعمل على تعزيز قيم المواطنة ،وتنميتها لدى الطالب بشكل مخطط ومنظم،
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بحيث يكو في كل مرحلة ما يكمل المرحلة التي قولها ،وتكو القيم في النهاية متكاملة ترتقي
بالطالب أل يصبح مواطناً له قيمته في المجتمع والوط .
أوجه االستتادة م الدراسات السات :
 .1تحديد اإلطار النظري للدراسة.
 .2اختيار منهج الدراسة؛ وهو المنهج الوصفي التحليلي.
 .3تحديد أداة الدراسة المناسبة .
 .4عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها ،وتقديم التوصيات والمقترحات.
 .5تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة.
 .6التعر على نوع المعالجات اإلحصائية المناسبة للدراسة.
 .7التعر على بعض التطويقات ،الميدانية واالستفادة منها.
تمي ت الدراس الحال

ق الدراسات السات

:

• تتميررز الد ارس ررة الحالي ررة ع ر الد ارس ررات الس ررابقة فرري تناوله ررا للمف رراهيم الواجررب تض ررمنها ف رري منه رراج
التنشئة االجتماعية الجديد ،وهذا لم يتم تناوله في دراسات أخرى حيرث ترم تطوير معظرم الد ارسرات
السابقة على مناهج أخرى أو مجتمعات مختلفة ما وي عربية وأجنوية.
ِ
تكتف فقط وتحليل المنهاج.
• ركزت هذه الدراسة على إضافة تصور مقترح للتطوير ،ولم
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
 .1منهج الدراسة
 .2عينة الدراسة
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 .5األساليب اإلحصائية
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
يتضم هذا الفصل الخطوات واإلجراءات التي تمت في الجانب الميداني م هرذه الد ارسرة مر
حيررث المررنهج ومجتمررع الد ارسررة ،والعينررة الترري طبقررت عليهررا الد ارسررة ،واألدوات الترري اسررتخدمتها الد ارسررة
والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل الويانات الختبار صدق وثبات األدوات وفي التوصل
إلى النتائج النهائية للدراسة ،وذلك على النحو التالي:
أوالً -منهج الدراس :
اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف المشكلة وصفاً دقيقراً ويحلرل ويقرار ويقريم
أمالً في التوصل إلى حقائ ع مشكلة الدراسة يزيد وها رصيد العلم والمعرفة م خالل دراسة ماضي
هذه المشكلة دو استغراق فيره بأخرذ العظرة والعوررة ،ود ارسرة حاضررها لتشرخيص جوانرب القروة والقصرور
لترردعيم جوانررب القرروة ومواجهررة وعررالج جوانررب القصررور ،ثررم التنوررؤ بمررا سررتؤول اليرره هررذه المشرركلة فرري
المسر ررتقول ،إذ تحر رردد الد ارسر ررة الوصر ررفية الوضر ررع الحر ررالي للظر رراهرة الم ر رراد د ارسر ررتها وهر ررو مر ررنهج يسر ررتخدم
االستويانات في جمع الويانات على أ تكرو علرى درجرة مر الموضروعية والثبرات (أورو عرالم:2011 ،
.)50
وتر ررم اسر ررتخدام المر ررنهج الوصر ررفي التحليلر رري فر رري هر ررذه الد ارسر ررة لتحلير ررل محتر رروى كتر رراب التنشر ررئة
االجتماعيرة للصرفي الثالرث وال اربرع األساسريي  ،وذلررك السرتخراج قائمرة بمفراهيم المواطنرة المتضرمنة فرري
محتوى كتاب التنشئة االجتماعية للصفي الثالث والرابع.
ثان اً -مجتمع الدراس :
يتك ررو مجتم ررع الد ارس ررة مر ر من رراهج التنش ررئة االجتماعي ررة المق ررررة عل ررى طلب ررة الص ررفي الثالر رث وال ارب ررع
األساسيي في فلسطي للعام الدراسي (2017-2018م).
ثالثاً -قين الدراس :
تتكو عينة الدراسة م مناهج التنشئة االجتماعية المقررة على طلبة الصرفي الثالرث وال اربرع األساسري
في فلسطي للعام الدراسي (2017-2018م).
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رات اً -أداة تحايا المحتوى (ماح رقم :)3
بعد االطالع على األطر النظريرة ذات العالقرة بموضروع الد ارسرة وعلرى عردد مر الد ارسرات السرابقة
ومنهررا د ارسررة و ر هديررة ( ،)2017ود ارسررة عليررا ( ،)2014ود ارسررة األحمررري ( )2013قامررت الباحثررة
وإعداد أداة تحليرل المحتروى فري صرورتها األوليرة بحيرث اشرتملت علرى ( )27مفهروم مواطنرة مقسرمة إلرى
( )5أبعاد رئيسية ،تتناول الجوانب التي يمك أ يتم التطرق لها في المقررات الدراسية.
ه رردفت الد ارس ررة التع ررر إل ررى م رردى تض ررم محت رروى من رراهج الص ررفو

الثال ررث وال ارب ررع لمف رراهيم

المواطنررة ،ولررذلك فقررد قامررت الباحثررة وتحليررل محترروى منهرراج التنشررئة االجتماعيررة للصررف الثالررث وال اربررع
األساسي.
ويقص ررد بمفه رروم تحلي ررل المحت رروى :التع ررر إل ررى العناص ررر األساس ررية الت رري تتك ررو منه ررا الم ررادة
العلمية التي يتم تحليلها.
ويعر تحليل المحتوى بأنره أحرد أسراليب البحرث العلمري التري تهرد

إلرى الوصرف الموضروعي

والمنظم والكمي للمضمو الظاهر لمادة م مواد االتصال.
وقد قامت التاحث حتحايا المحتوى وف اً لاا وات التال :
 -1هدف التحايا:
الهد

م التحليل في هذه الدراسة تحديد مدى تناول محتوى كتب التنشرئة االجتماعيرة للصرف

الثالث والرابع األساسيي لمفاهيم المواطنة.
 -2قين التحايا:
تمثلررت عينررة التحليررل بمنهرراج التنشررئة االجتماعيررة للصررفي الثالررث وال اربررع فرري فلسررطي للعررام الد ارسرري
(2018/2017م).
 -3وحدة التحايا:
تم اتخاذ الفقرة كوحدة لتحليل المحتوى وتحديد المفاهيم المتوافرة في كل فقرة ،وذلك لكو التحليل بالفقرة
أكثر سهولة ويس اًر بالنسبة للباحثة.
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 -4فئ التحايا:
هي تلك العناصر التي يتم تحليل منهاج التنشئة االجتماعية على أساسها ،وقد وضعت الباحثة
أمام فئات التحليل مقياساً مردرجاً يحردد مردى تنراول موضروعات الكتراب للونرود الرئيسرة والفرعيرة لمفراهيم
المواطنة (طعيمة.)177 :1985 ،
 -5تحديد وحدة التسجيا:
هي أصغر جزء في المحتروى وتختراره الباحثرة للعرد والقيراس ،ويعتورر ظهروره أو غيابره أو تكر ارره
داللررة معينررة فرري رسررم نتررائج التحليررل مثررل الكلمررة أو الجملررة أو الفق ررة ،والفق ررة هرري العبررارات المترابطررة
المعنى التي قد تمتد إلى صفحة ،وفي هذه الدراسة تم اعتماد الفقرة كوحدة للتسجيل.
 -6الواتل قما

التحايا:

للوص ررول إل ررى تحلي ررل دقير ر للعب ررارات والفئ ررات المس ررتهدفة مر ر التحلي ررل ،ك ررا ال و ررد مر ر وض ررع
ضوابط لعملية التحليل لنحصل على نسبة ثبات عالية للتحليل ،ولذلك فقد تم التحليل فري ضروء مفراهيم
المواطنة المتوافرة في محتوى كتب التنشئة االجتماعية للصفي الثالث والرابع األساسي.
 -7يدق أداة التحايا:
يعر صدق أداة التحليل بمدى تحقي األداة للغرض الذي أعدت م أجله ،فتقيس مرا وضرعت
لقياسه ويعتمد مدى تمثيل ونود األداة تمثيالً سليماً للمجال الذي يراد قياسه.
وقررد اشررتملت أداة التحليررل فرري صررورتها األوليررة علررى ( )27مفهرروم مواطنررة ،وقررد تررم الكشررف عر
صدق األداة باالعتماد على صدق المحكمي  ،وعرضت األداة على مجموعة م المحكمي المختصري
في االجتماعيات والمناهج وطرق التدريس وبعض موجهي ومعلمي التنشئة االجتماعية كما هو موضح
في (ملحر رقرم  )2وذلرك إلورداء آرائهرم فري إمكانيرة تحليرل محتروى منهراج التنشرئة االجتماعيرة والتعرر
على مدى توافر مفاهيم المواطنة في المنهراج باسرتخدام هرذه األداة ،وقرد أشرار المحكمرو إلرى صرالحية
األداة لالسررتخدام فرري عمليررة التحليررل مر حيررث الونررود واألداة مررع إضررافة وحررذ

بعررض التعررديالت علررى

القائمة وقد تم إجراء التعديالت التي أشار إليها المحكمو لتستوفي أداة التحليل شرط الصدق.
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وقد اعتمدت الباحثة في القائمة النهائية المفهوم الذي اتف ( )80%م المحكمي علرى أهميتره
و أنه مناسب للتدريس لطلبة هذه الصفو  ،وبناء على ذلك فقرد ترم التوصرل إلرى الصرورة النهائيرة ألداة
التحليل والتي اشتملت على ( )29مفهوماً مقسمة إلى خمسة أبعاد رئيسة (ملح رقم .)4
-8ثتات أداة التحايا:
الثتات قحر ال م :
يعر ثبات أداة التحليل بأ تعطي األداة نفس النتائج إذا ما أعيد تطويقها مرة ثانية على العينة نفسها،
وقد قامت الباحثة وإعادة عملية التحليل بعد ثالثة أساويع م التحليرل األول ،وترم حسراب نسربة االتفراق
وي التحليلي لحساب ثبات األداة باستخدام معادلة هولستي:
نست االتتاق =

عدد مرات االتفاق
عدد مرات االتفاق  +عدد مرات االختال

X %100
)(Holsti , 1969: 61

والجدول ( )1يوضح ذلك:
جدو رقم ()1
يحي ن اط االتتاق واالاتبف وم اما االتتاق فا تحايا المحتوى

البيان

المحلل

المحلل

األول

الثاني-
الباحث

نقاط

نقاط

االتفاق االختالف

نقاط االتفاق
+

معامل
االتفاق

نقاط االختالف

مفاهيمكتابالصفالثالثج 1/

152

157

152

5

157

96.8

مفاهيمكتابالصفالثالثج2/

321

337

321

16

337

 95.3

مفاهيمكتابالصفالرابعج1/

241

287

241

46

287

84.0

مفاهيمكتابالصفالرابعج2/

 202

 201

 201

1

 202

 99.5

التحليلككل 

916

1007

915

124

1008

 90.8
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يوي الجدول الساو أ معامالت االتفاق الكلي وواقع  % 90.8وهذا معامل جيد ويطل علرى
هذا النوع م الثبات باالتساق عور األفراد ويقصد به وصول المحلل نفسه مرع شرخص آخرر إلرى درجرة
عاليررة م ر نقرراط االتفرراق عنررد تطوي ر إج رراءات عمليررة التحليررل نفسررها ،ممررا يؤكررد ثبررات األداة (عفانررة،
.)134 :1999
وبذلك تكو أداة التحليل المستخدمة في هذه الدراسة في صورتها النهائية وصالحة للتطوي .
اامساً -إج ار ات الدراس  :لتحقي أهدا

الدراسة قامت الباحثة بالخطوات واإلجراءات التالية:

 قامت الباحثة في ضوء األطر النظرية والدراسات السرابقة وبعرد االسرتعانة برآراء الخورراء والمحكمريوإعررداد أداة تحليررل المحترروى والترري تتكررو مر ( 29ونررداً) تمثررل المفرراهيم الواجررب أ تتضررمنها كتررب
التنشئة االجتماعية للصف الثالث والرابع م التعليم األساسي.
 وقامت الباحثة بعرض األداة التي تم إعدادها على مجموعة م األساتذة المتخصصي لتحكيمها. وتم جمع الويانات ،وقد لجأت الباحثة الستخدام ورنامج الرزم اإلحصرائية للعلروم االجتماعيرة SPSSلتفريغ الويانات وتصفيتها وتحليلها للتوصل لنتائج الدراسة.
 كما قامت الباحثة وتفسير النتائج ومناقشتها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة.سادساً -الم الج اإلحيائ :
تمت معالجة الويانات باستخدام ورنامج الررزم اإلحصرائية للعلروم االجتماعيرة " "SPSSباسرتخدام
الحاسوب ،وهد

اإلجابة ع أسئلة الدراسة وذلك بالطرق اإلحصائية التالية:

أ -ا ساليب اإلحيائ

المستادم فا التح

م يبح

ا دوات:

 الوز النسوي.ب -ا ساليب اإلحيائ

المستادم فا اإلجات ق أسئا الدراس :

 التك اررات والنسب المئوية. -الوز النسوي.
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الفصل اخلامس

نتائـج الدراسـة ومناقشتها

39

الفصل اخلامس
نتائج الدراسة ومناقشتها

تقوم الباحثة في هذا الفصل بعرض نتائج الدراسة ،وذلك بعد اإلجابرة عر التسراؤالت باسرتخدام
األسراليب اإلحصرائية المناسرربة ،كمرا سرتقوم الباحثرة وتفسررير ومناقشرة النترائج الترري ترم التوصررل إليهرا فرري
ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة:

اإلجات ق السؤا ا و م أسئا الدراس :
ن

السؤا ا و قا  :ما متاه م الموا ن الواجب تالمنها فـا محتـوى تـب التنقـئ االجتماق ـ

لايتي الثالث والراتع م المنهاج التاس ينا الجديد؟
لإلجابة ع

هذا السؤال تم االطالع على األدب التربوي في مجال التنشئة االجتماعية،

والدراسات السابقة ،واألخذ بآراء الخوراء في هذا المجال ع طري

إجراء استطالع رأي حول تلك

المفاهيم الواجب توافرها ،واعتمد الباحث المفاهيم التي حظيت باتفاق ( )80%فما فوق م السادة
المحكمي  ،وقد توصلت الباحثة لما يلي:
توي م نتائج هذا السؤال أ قائمة مفاهيم المواطنة احتوت في صيغتها النهائية على (29
مفهوماً) وتم اإلضافة والتعديل حسب ما اتف عليه السادة المحكمو  ،والجدول رقم ( )2يوي ذلك:

49

جدو ()2

متاه م الموا ن الواجب تالمنها فا محتوى تب التنقئ

االجتماق
البعد

لايتي الثالث والراتع حسب اتتاق المح مي حنست ( )% 80وما فوق
المفهوم

المفهوم

البعد

الحق في اإلبداع الفني

المشاركة المجتمعية
تحمل المسؤولية
.1

العضوية في جماعة

االنتماء

التقدير االجتماعي

.3
الحقوق والواجبات
(الجيل الثاني)

الشعور باألمان

.2

الحق في التعاون
الحق في التعليم
الحق في المسكن الالئق
الحق في حماية السمعة

االعتزاز بالهوية الثقافية

الحق في الخصوصية

الحق في سيادة القانون

تكافؤ الفرص

الحق في الحماية من التعذيب

.4

المساواة بين األسوياء وذوي اإلعاقة

الحق في الحماية من التعسف

المساواة

المساواة بين الجنسين

الحق في حرية التنقل

المساواة بين المواطنين

الحقوق
والواجبات

الحق في حرية الرأي والتعبير

المساءلة والمحاسبة

(الجيل االول)

الحق في الكرامة

الترشح واالنتخاب

الحق في الرعاية الصحية

حماية المجتمع والوطن

.5

الحق في اللعب

المشاركة

المشاركة في األنشطة االجتماعية
المشاركة في األعمال التطوعية

يتوي

م

الجدول رقم ( )2أ

قائمة المفاهيم الواجب تضمنها في محتوى كتب التنشئة

االجتماعية للصفي الثالث والرابع تضم ( )28مفهوم.
وقد وجدت الباحثة أ نتيجة هذه الدراسة تتف

مع معظم الدراسات السابقة مثل دراسة و

هدية ( )2017ودراسة الشوول والخوالدة ()2014
وترى الباحثة أ مفاهيم المواطنة الواجب توافرها في المنهاج الفلسطيني قوية وكافية ،لما لها
م دور في تعزيز روح االنتماء والوالء للوط والقضية الفلسطينية بصفة عامة ،وال يجب أ تقتصر
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هذه المفاهيم على كتب التنشئة االجتماعية؛ ول ال ود أ يتعدى ذلك إلى أغلب المقررات؛ لما للمواطنة
واالنتماء م أهمية.
اإلجات ق السؤا الثانا:
نص السؤال الثاني علرى" :" :ما مدى توفر متاه م الموا ن فـا محتـوى منهـاج التنقـئ االجتماق ـ
لايتي الثالث والراتع م المنهاج التاس ينا؟"
ولإلجابة ع هذا السؤال قامت الباحثة وتحليل محتوى منهاج التنشئة االجتماعية للصفي
الثالث والرابع م المنهاج الفلسطيني ،والجدول ( )3يوي نسب مفاهيم المواطنة المتضمنة في كتاب
التنشئة االجتماعية إلى المفاهيم الواجب توافرها في منهاج التنشئة االجتماعية ككل:
جدو ()3
يحي نست متاه م الموا ن المتالمن فا تاب التنقئ

االجتماق

لايتي الثالث والراتع إل المتاه م الواجب تالمنها
الموا ن

م.

المتاه م

المحاور

الواجب

تالمنها
1
2
3
4

المف رراهيم المتعلق ررة بالمواطن ررة ف رري كت رراب التنش ررئة االجتماعي ررة للص ررف الثال ررث

(الجزء األول)

المف رراهيم المتعلق ررة بالمواطن ررة ف رري كت رراب التنش ررئة االجتماعي ررة للص ررف الثال ررث

(الجزء الثاني)

المف رراهيم المتعلق ررة بالمواطن ررة ف رري كت رراب التنش ررئة االجتماعي ررة للص ررف ال ارب ررع

(الجزء األول)

المف رراهيم المتعلق ررة بالمواطن ررة ف رري كت رراب التنش ررئة االجتماعي ررة للص ررف ال ارب ررع

(الجزء الثاني)

المتاه م

المتالمن

%

29

29

100

29

29

100

29

28

96.6

29

27

93.1

يتوي م الجدول رقم ( )3أ المفاهيم المرتبطة بالمواطنة في كتاب التنشئة االجتماعية تمثلت
ونسرربة ( )100%م ر إجمررالي المفرراهيم الواجررب توافرهررا فرري محترروى منهرراج التنشررئة االجتماعيررة للصررف
وجزيرره ،وترررى الباحثررة أ نسررب تروافر مفرراهيم
وجزيرره ،وبنسرربة ( )93.1% ،96.6للصررف ال اربررع أ
الثالررث أ
المواطنة في منهاج التنشئة االجتماعية عاليرة ،وهري نسرب تؤكرد حررص مخططري المنراهج علرى غررس
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قيم المواطنة في الطلبة منذ الصغر .وتتف هرذه النتيجرة تقريبراً مرع د ارسرة األحمرري ( ،)2013وتختلرف
مع د ارسرة عورد اللطيرف ( )2013ويعرود االخرتال

إمرا ألنره طور علرى مرنهج آخرر أو ألنره طور علرى

منهج قديم لم تجري عليه أي تعديالت تتواف مع التطور.
وفيما يلي عرض لدرجات توزيع المفاهيم المتعلقة بالمواطنة مر خرالل تحليرل المحتروى لكتراب التنشرئة
االجتماعية للصف الثالث والرابع م التعليم األساسي:

أوالً -التكــــ اررات والنســــب المئو ــــ لامتــــاه م التاســــ ين
االجتماق

المت ا ــــ تالموا نــــ فــــا تــــاب التنقــــئ

لايف الثالث (الج ا و ):

الجدول رقم ( )4يوي درجرة توزيرع المفراهيم المتعلقرة بالمواطنرة مر خرالل تحليرل محتواهرا ،وقرد
ولغ إجمالي تك اررات المفاهيم في كتاب التنشئة االجتماعية للصف الثالث (الجزء األول) ( 157تك ار اًر):
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التك اررات والنسب المئو
الت د

لامتاه م المت ا

جدو ()4

تالموا ن فا تاب التنقئ االجتماق

المؤقر

التكرار

النست المئو %

المشاركة المجتمعية

2

1.3

تحمل المسؤولية

13

8.3

.1

العضوية في جماعة

15

9.6

الح وق

االنتما

التقدير االجتماعي

5

3.2

والواجتات

الشعور باألما

4

2.5

االعتزاز بالهوية الثقافية

10

6.4

الح في الخصوصية

الح في سيادة القانو

1

0.6

تكافؤ الفرص

4

الح في الحماية م التعذيب

1

0.6

.4

المساواة وي األسوياء وذوي اإلعاقة

2

1.3

الح في الحماية م التعسف

4

2.5

المساواة

المساواة وي الجنسي

6

3.8

الح وق

الح في حرية التنقل

4

2.5

المساواة وي المواطني

3

1.9

والواجتات

الح في حرية الرأي والتعوير

8

5.1

المساءلة والمحاسبة

1

0.6

الح في الكرامة

6

3.8

الترشح واالنتخاب

1

0.6

الح في الرعاية الصحية

3

1.9

حماية المجتمع والوط

4

2.5

الح في اللعب

13

8.3

المشاركة في األنشطة االجتماعية

3

1.9

المشاركة في األعمال التطوعية

1

0.6

.2

(الجيا
االو )

الت د

لايف الثالث (الج ا و )

.3

(الجيا الثانا)

.5

المقار

المؤقر

التكرار

النست المئو %

الح في اإلوداع الفني

13

8.3

الح في التعاو

17

10.8

الح في التعليم

3

1.9

الح في المسك الالئ

3

1.9

الح في حماية السمعة

1

0.6

6

3.8
2.5

يالحر ررظ م ر ر خرررالل الجر رردول ( )4أ المفررراهيم المتعلقرررة بالمواطنرررة ال ر رواردة فررري كتررراب التنشر ررئة
االجتماعية للصف الثالث (الجزء األول) ولغ عددها ( )29مفهوماً.
ويتوي م الجدول أ المفاهيم التي حظيت باهتمام كوير في كتاب التنشئة االجتماعية للصف

الثالث (الجزء األول) هي (تحمل المسئولية ،العضوية في جماعة ،االعتزاز بالهوية الثقافيرة ،الحر فري

حرية الرأي والتعويرر ،الحر فري اللعرب ،الحر فري اإلورداع الفنري ،الحر فري التعراو ) ،وتررى الباحثرة أ

السرروب فرري ذلررك يعررود إلررى أ هررذه المفرراهيم يلمسررها الطالررب يومي راً فرري العمليررة التعليميررة التربويررة ،م ر

خررالل ممارسررات المعلمرري والطلبررة فيمررا ويررنهم ،كمررا أ لهررا أهميررة خاصررة كونهررا تلمررس حيرراتهم اليوميررة
تقريب راً ،كمررا أنرره يوجرره الطلبررة للتعررر والتمسررك بررالحقوق والمفرراهيم الوطنيررة الترري تعررزز لررديهم االنتمرراء
ال رروطني؛ ف رري م ارح ررل عمري ررة مبكر ررة ،وت رررى الباحث ررة أ ذل ررك مؤش ررر جي ررد مر ر الق ررائمي عل ررى المن رراهج
الفلسررطينية ،لكنهررا ترررى أنرره يجررب تعزيررز بعررض المفرراهيم وذكرهررا بشرركل أكوررر مثررل (الح ر فرري التعلرريم،
والتنقل ،والرعاية الصحية) حيث انها حقوق أساسية لإلنسا .

ولررم تحررظ برراقي المفرراهيم باهتمررام فرري كترراب التنشررئة االجتماعيررة للصررف الثالررث (الجررزء األول) ،وهرري

(المش رراركة المجتمعي ررة  ،التق رردير االجتمر راعي ،الش ررعور باألم ررا  ،الحر ر ف رري س رريادة الق ررانو  ،الحر ر ف رري
الحماية م التعسف ،الح في حرية التنقرل ،الحر فري الك ارمرة ،الحر فري الرعايرة الصرحية ،الحر فري
التعلرريم ،الح ر فرري المسررك الالئ ر  ،الح ر فرري حمايررة السررمعة ،الح ر فرري الخصوصررية ،وجميررع حقرروق
بعرردي المسرراواة والمشرراركة) ،وتــرى التاحث ـ أ السرروب فرري ذلررك يعررود إلررى أنهررذه المفرراهيم ربمررا لررم تك ر

مررذكورة عر قصررد أل بعضررها أكوررر مر المرحلررة العمريررة لطلبررة الصررف الثالررث ،وتحترراج لنضررج عقلرري
نفسي أكور ،كما أنه يحسب للقائمي على المناهج أنهم ذكروا هذه المفاهيم حتى وا كا وتكرار بسيط

إال أنرره تررم ذكرهررا لحررث الطلبررة علررى التسرراؤل والتفكيررر وتشرركيل صررور ذهنيررة عقليررة عنهررا .وتتف ر هررذه
النتيجة مع دراسة و هدية (.)2017
ثان ـــاً -التكـــ اررات والنســـب المئو ـــ لامتـــاه م التاســـ ين

االجتماق لايف الثالث (الج الثانا):

المت ا ـــ تالموا نـــ فـــا تـــاب التنقـــئ

الجدول رقم ( )5يوي درجرة توزيرع المفراهيم المتعلقرة بالمواطنرة مر خرالل تحليرل محتواهرا ،وقرد

ول ررغ إجم ررالي تكر ر اررات المف رراهيم ف رري كت رراب التنش ررئة االجتماعي ررة للص ررف الثال ررث (الج ررزء الث رراني) (337
تك ار اًر):

التك اررات والنسب المئو
الت د

.1

االنتما

.2

الح وق

والواجتات
(الجيا
االو )

لامتاه م المت ا

جدو ()5

تالموا ن فا تاب التنقئ االجتماق
الت د

لايف الثالث (الج الثانا)

المؤقر

التكرار

النست المئو %

المشاركة المجتمعية

17

5.0

تحمل المسؤولية

25

7.4

العضوية في جماعة

30

8.9

التقدير االجتماعي

18

5.3

الشعور باألما

21

6.2

االعتزاز بالهوية الثقافية

9

2.7

الح في الخصوصية

الح في سيادة القانو

22

6.5

تكافؤ الفرص

11

الح في الحماية م التعذيب

10

3.0

المساواة وي األسوياء وذوي اإلعاقة

2

0.6

الح في الحماية م التعسف

11

3.3

المساواة وي الجنسي

11

3.3

الح في حرية التنقل

10

3.0

المساواة وي المواطني

14

4.2

الح في حرية الرأي والتعوير

12

3.6

المساءلة والمحاسبة

6

1.8

الح في الكرامة

9

2.7

الترشح واالنتخاب

1

0.3

الح في الرعاية الصحية

18

5.3

حماية المجتمع والوط

3

0.9

الح في اللعب

18

5.3

المشاركة في األنشطة االجتماعية

5

1.5

المشاركة في األعمال التطوعية

3

0.9

.3

الح وق

والواجتات
(الجيا الثانا)

.4

المساواة

.5

المقار

المؤقر

التكرار

النست المئو %

الح في اإلوداع الفني

16

4.7

الح في التعاو

10

3.0

الح في التعليم

8

2.4

الح في المسك الالئ

6

1.8

الح في حماية السمعة

4

1.2

7

2.1
3.3

يالحظ م خالل الجدول ( )5أ المفاهيم الفلسطينية المتعلقة بالمواطنة الواردة في كتاب التنشئة
االجتماعية للصف الثالث (الجزء الثاني) ولغ عددها ( )29مفهوماً.
ويتوي م الجدول أ المفاهيم التي حظيت باهتمام كوير في كتاب التنشرئة االجتماعيرة للصرف الثالرث
(الجزء الثاني) هي (المشاركة المجتمعية ،تحمل المسؤولية ،العضوية في جماعرة ،التقردير االجتمراعي،
الشعور باألما  ،الح في سيادة القانو  ،الح في الرعاية الصحية ،الح في اللعرب) ،وتـرى التاحثـ
السوب في ذلك إلى إيجاويرة تعراطي مخططري المنهراج فري التركيرز علرى المفراهيم ،حيرث إنهرم لرم يغفلروا
أي مفهوم ،وهو ما يساعد في تشكيل قيم المواطنة واالنتماء لدى الطلبة في مرحلرة عمريرة مبكررة ،وأل
لها حاجة مهمة في صقل انتماء الطلبة نحو مجتمعهم و وطنهم.
ولررم تحررظ برراقي المفرراهيم باهتمررام فرري كترراب التنشررئة االجتماعيررة للصررف الثالررث (الجررزء الثرراني) وه ري
(االعتزاز بالهويرة الثقافيرة ،الحر فري الحمايرة مر التعرذيب ،الحر فري الحمايرة مر التعسرف ،الحر فري
حرية التنقل ،الح في حريرة الررأي والتعويرر ،الحر فري الك ارمرة ،وجميرع مفراهيم بعرد الحقروق والواجبرات
الجيل الثاني ،وبعد المساواة ،وبعرد المشراركة) ،وتـرى التاحثـ أ السروب فري ذلرك قرد يكرو بسروب خلرل
غيررر مقصررود مر مخططرري المنرراهج ،أو ربمررا لررديهم رؤيررة فرري توزيررع المفرراهيم علررى مختلررف الصررفو ،
ومحاولة التنويع والتوزيع للمفاهيم والقيم على مختلف المراحل العمرية.
كما يحسب للقائمي على تصميم المناهج أنهم لم يغفلوا أي مفهوم ،حتى وا كا قد ذكر بصورة قليلة
إال أنه تم ذكره .وتتف هذه النتيجة مع دراسة سائوي (.)2017

ثالثـــاً -التكـــ اررات والنســـب المئو ـــ لامتـــاه م التاســـ ين

المت ا ـــ تالموا نـــ فـــا تـــاب التنقـــئ

االجتماق لايف الراتع (الج ا و ):
الجدول رقم ( )6يوي درجرة توزيرع المفراهيم المتعلقرة بالمواطنرة مر خرالل تحليرل محتواهرا ،وقرد
ولغ إجمالي تك اررات المفاهيم في كتاب التنشئة االجتماعية للصف الرابع (الجزء األول) ( 287تك ار اًر):

التك اررات والنسب المئو
الت د

.1

االنتما

.2

الح وق

والواجتات
(الجيا
االو )

لامتاه م المت ا

جدو ()6

تالموا ن فا تاب التنقئ االجتماق
الت د

لايف الراتع (الج ا و )

المؤقر

التكرار

النست المئو %

المشاركة المجتمعية

12

4.2

تحمل المسؤولية

23

8.0

العضوية في جماعة

16

5.6

التقدير االجتماعي

9

3.1

الشعور باألما

6

2.1

االعتزاز بالهوية الثقافية

21

7.3

الح في الخصوصية

الح في سيادة القانو

4

1.4

تكافؤ الفرص

5

الح في الحماية م التعذيب

4

1.4

المساواة وي األسوياء وذوي اإلعاقة

4

1.4

الح في الحماية م التعسف

6

2.1

المساواة وي الجنسي

11

3.8

الح في حرية التنقل

5

1.7

المساواة وي المواطني

8

2.8

الح في حرية الرأي والتعوير

17

5.9

المساءلة والمحاسبة

3

1.0

الح في الكرامة

11

3.8

الترشح واالنتخاب

0

0.0

الح في الرعاية الصحية

22

7.7

حماية المجتمع والوط

6

2.1

الح في اللعب

30

10.5

المشاركة في األنشطة االجتماعية

5

1.7

المشاركة في األعمال التطوعية

3

1.0

.3

الح وق

والواجتات
(الجيا الثانا)

.4

المساواة

.5

المقار

المؤقر

التكرار

النست المئو %

الح في اإلوداع الفني

9

3.1

الح في التعاو

20

7.0

الح في التعليم

14

4.9

الح في المسك الالئ

7

2.4

الح في حماية السمعة

1

0.3

5

1.7
1.7

يالحر ررظ م ر ر خرررالل الجر رردول ( )6أ المفررراهيم المتعلقرررة بالمواطنرررة ال ر رواردة فررري كتررراب التنشر ررئة

االجتماعية للصف الرابع (الجزء األول) ولغ عددها ( )28مفهوماً.

ويتوي م الجدول أ المفاهيم التي حظيت باهتمرام كويرر فري كتراب التنشرئة االجتماعيرة للصرف ال اربرع

(الجررزء األول) هرري (تحمررل المسررؤولية ،العضرروية فرري جماع رة ،التقرردير االجتمرراعي ،االعت رزاز بالهويررة
الثقافي ررة ،الحر ر ف رري حري ررة الر ررأي والتعوي ررر ،الحر ر ف رري الرعاي ررة الص ررحية ،الحر ر ف رري اللع ررب ،الحر ر ف رري
التعاو  ،الح فري التعلريم) ،وتـرى التاحثـ السروب فري ذلرك إلرى تعراطي مخططري المنهراج فري التركيرز
علررى مفرراهيم واغفررال أخرررى ،حيررث إنهررم لررم يغفلروا أي مفهرروم ،وهررو مررا يسرراعد فرري تشرركيل قرريم المواطنررة
واالنتمرراء لرردى الطلبررة فرري مرحلررة عمريررة مبك ررة ،وأل لهررا حاجررة مهمررة فرري صررقل انتمرراء الطلبررة نحررو

مج ررتمعهم و وط ررنهم .وال ررى تركي ررز م ررؤلفي المن رراهج عل ررى ه ررذه المف رراهيم كونن ررا ش ررعباً ي رررزح تح ررت قي ررود
االحتالل الذي يهد

إلى طمس الهوية واخفاء تراثنا الوطني الفلسطيني .وتتف هذه الجزئية مع د ارسرة

وركات وأوو علي (.)2011

ول ررم تح ررظ ب رراقي المف رراهيم باهتم ررام ف رري كت رراب التنش ررئة االجتماعي ررة للص ررف ال ارب ررع (الج ررزء األول) وه رري

(المشرراركة المجتمعيررة  ،التقرردير االجتمرراعي  ،الشررعور باألمررا  ،الح ر فرري سرريادة القررانو  ،الح ر فرري
الحماية م التعذيب ،الح في الحماية م التعسف ،الح فري حريرة التنقرل ،الحر فري الك ارمرة ،الحر

في اإلوداع الفني ،الح في المسك الالئ  ،الح في حماية السمعة  ،الحر فري الخصوصرية ،وجميرع
مفاهيم بعد المساواة ،وبعرد المشراركة) ،وتـرى التاحثـ السروب فري ذلرك قرد يكرو بسروب تخطريط مقصرود

م ر مخططرري المنرراهج ،أو رؤيررة لهررم فرري توزيررع المفرراهيم علررى مختلررف الصررفو  ،و محاولررة التنويررع
والتوزيع للمفاهيم والقيم على مختلف المراحل العمرية .وقد يرجع ذلرك إلرى عشروائية هرذه المفراهيم ،وقلرة

تخطرريط الرردروس بشرركل سررليم مرردروس ،وتحترراج إلررى إث رراء ،ألهميتهررا ،لررذا يجررب أ نغرسررها فرري نفرروس
الطلبة .وتتف هذه النتيجة بصورة كويرة مع دراسة و هدية (.)2017

فرري حرري لررم يرذكر مفهرروم (الترشررح واالنتخرراب) ،وترررى الباحثررة أ هررذا المفهرروم لررم يحر أوانرره بعررد– مر

وجهة نظر المؤلفي  -أو أنه تم ذكره في كتب التنشئة األخرى حيث إ المناهج تتصف بالتكامل ،وتتم

معايشته لدى الطلبة في المدارس عملياً م خالل ورلمانات الطلبة.
رات ـــاً -التكـــ اررات والنســـب المئو ـــ لامتـــاه م التاســـ ين

االجتماق لايف الراتع (الج الثانا):

المت ا ـــ تالموا نـــ فـــا تـــاب التنقـــئ

الجدول رقم ( )7يوي درجرة توزيرع المفراهيم المتعلقرة بالمواطنرة مر خرالل تحليرل محتواهرا ،وقرد

ولغ إجمالي تك اررات المفاهيم في كتاب التنشئة االجتماعية للصف الرابع (الجزء الثاني) ( 201تكرار):

التك اررات والنسب المئو
الت د

.1

االنتما

.2

الح وق

والواجتات
(الجيا
االو )

لامتاه م المت ا

جدو ()7

تالموا ن فا تاب التنقئ االجتماق
الت د

لايف الراتع (الج الثانا)

المؤقر

التكرار

النست المئو %

المشاركة المجتمعية

3

1.5

تحمل المسؤولية

23

11.4

العضوية في جماعة

14

7.0

التقدير االجتماعي

10

5.0

الشعور باألما

8

4.0

االعتزاز بالهوية الثقافية

9

4.5

الح في الخصوصية

الح في سيادة القانو

3

1.5

تكافؤ الفرص

10

الح في الحماية م التعذيب

0

0.0

المساواة وي األسوياء وذوي اإلعاقة

1

0.5

الح في الحماية م التعسف

1

0.5

المساواة وي الجنسي

7

3.5

الح في حرية التنقل

2

1.0

المساواة وي المواطني

7

3.5

الح في حرية الرأي والتعوير

6

3.0

المساءلة والمحاسبة

4

2.0

الح في الكرامة

0

0.0

الترشح واالنتخاب

1

0.5

الح في الرعاية الصحية

8

4.0

حماية المجتمع والوط

5

2.5

الح في اللعب

12

6.0

المشاركة في األنشطة االجتماعية

8

4.0

المشاركة في األعمال التطوعية

5

2.5

.3

الح وق

والواجتات
(الجيا الثانا)

.4

المساواة

.5

المقار

المؤقر

التكرار

النست المئو %

الح في اإلوداع الفني

18

9.0

الح في التعاو

19

9.5

الح في التعليم

11

5.5

الح في المسك الالئ

3

1.5

الح في حماية السمعة

1

0.5

2

1.0
5.0

يالحررظ مر خررالل الجرردول ( )7أ المفرراهيم المتعلقررة بالمواطنررة الرواردة فرري كترراب التنشررئة
االجتماعية للصف الرابع (الجزء الثاني) ولغ عددها ( )27مفهوماً.
ويتوي م الجدول أ المفراهيم التري حظيرت باهتمرام كويرر فري كتراب التنشرئة االجتماعيرة للصرف
الرابع (الجزء الثاني) هي (تحمل المسؤولية ،العضوية في جماعة ،التقدير االجتمراعي ،الحر فري
اللعررب ،الح ر فرري اإلوررداع الفنرري ،الح ر فرري التعرراو  ،الح ر فرري التعلرريم ،تكررافؤ الفرررص) ،وتـــرى
التاحث السوب في ذلك إلى أ هذه المفاهيم م الوديهيات التي ال تغيرب عر عقرل و وجردا أي
إنسا  ،وهي م المحركات األساسية في الحياة ،لذا نجدها تتكررر معظمهرا فري كرل كترب التنشرئة
المقررة ،كما أنها تتكرر في المناهج المختلفة كمنهاج اللغة العربية أو التربية اإلسالمية وغيرهما.
كما أ هذه المفاهيم ذات أهميرة وترأثير كويرر و ذلرك؛ لحاجرة الطلبرة الماسرة لهرذه المفراهيم لتونيهرا
وممارستها وتطويقها.
ولم تحظ باقي المفاهيم باهتمرام فري كتراب التنشرئة االجتماعيرة للصرف ال اربرع (الجرزء الثراني) وهري
(المشاركة المجتمعية ،الشعور باألما  ،االعتزاز بالهوية الثقافية ،الحر فري سريادة القرانو  ،الحر
في الحماية م التعسف ،الح في حرية التنقل ،الح في حرية الرأي والتعوير ،الح في الرعاية
الصررحية ،الحر فرري المسررك الالئر  ،الحر فرري حمايررة السررمعة ،الحر فرري الخصوصررية ،المسرراواة
وي األسوياء وذوي اإلعاقرة ،المسراواة وري الجنسري  ،المسراواة وري المرواطني  ،وجميرع مفراهيم بعرد
المشاركة) ،وترى التاحث أ السوب في ذلك إلى أنههرا ذكررت فري كترب الصرف السراو  ،أو غفرل
عنهررا المخططررو  ،أو أ فلسررفة المررؤلفي غيررر واضررحة – فيمررا يخررص مررا يرغوررو فرري غرسرره فرري
النشء وما يرغوو في تركره لم ارحرل عمريرة أكورر -إال أنره يبعرد اللروم عرنهم أنره ترم ذكرر المفراهيم
حتى إ كا بصورة قليلة؛ م باب الحث على التساؤل والتفكير لدى الطلبة .وتتف هذه النتيجرة
تقريباً مع دراسة األحمري ( ،)2013الحميدي (.)2012
في حي لم تذكر المفاهيم التالية (الح

في الحماية م التعذيب ،الح

في الكرامة)  ،وترى

التاحث السوب في عشوائية هذه المفاهيم ،وقلة تخطيط الدروس بشكل سليم مدروس ،وتحتاج
إلى إثراء ،ألهميتها ،لذا يجب أ نغرسها في نفوس الطلبة ،ذلك إلى أنه قد يكو هنالك خلل ،أو

قلة تواز وعشوائية ،في توزيع المفاهيم ،كما أنه يجب االهتمام أكثر بمفاهيم المواطنة ،خاصة
وأننا دولة ناشئة و تحت احتالل.
وت رررى الباحث ررة أ المنه رراج الفلسر رطيني يج ررب أ يتض ررم مف رراهيم المواطن ررة بش رركل أكث ررر
وض رروحاً وعمقر راً وبش رركل متسلس ررل ،فالمف رراهيم المتعلقر ررة بالمواطن ررة تع ررد أمر ر اًر رئيسر راً ف رري تشررركيل
المواط  ،إال أ المنهاج الفلسطيني فرضت عليه العديرد مر القيرود والوصرايا مر قورل االحرتالل
الصررهيوني بحيررث لررم يسررمح وإيجرراد حتررى كلمررات يعتورهررا تحريضررية تخررص الحقرروق الفلسررطينية
المسلوبة ،وآلية استردادها بالسول والوسائل المشروعة.
مما سو ترى التاحث ضرورة إعادة النظر في أهدا

المنهاج الفلسرطيني وأسسره الفكريرة

والوطنيررة بشرركل خرراص ،مررع إورراز القضررية الفلسررطينية بأبعادهررا المتعررددة والتركيررز علررى المواطنررة،
واثراء المحتوى الدراسي لكتب المنهاج الفلسطيني ككل وخاصة كتب التنشئة االجتماعية.
إجات السؤا الثالث :ما مبمح الت وير الم ترل لت ي ق م الموا ن فا منهاج التنقئ
االجتماق ؟
في ضوء األدب النظري والدراسات السابقة وما توصلت إليه الدراسة م تحليالت نظرية ونتائج
ميدانية ،وذلك لإلجابة ع السؤال األخير للدراسة ،ويشتمل التصور المقترح على فلسفة وأهدا
وأبعاد واجراءات ومتطلبات تنفيذ ،وذلك فيما يلى:
أوالً -فاست التيور الم ترل:
يتكو أي تصور م أسس معرفية ،ونفسية ،وثقافية ،وسلوكية ،وم هذه األسس تشت أهدا
المنهاج ومحتواه ،وطرائ تدريسه ،وأنشطته وتقويمه ،أساليب تطويره ،كما تنطل فلسفة التصور
المقترح م

االيما بالمسئولية التربوية واألخالقية للمنهاج الفلسطينية في مواجهة التحديات

المفروضة م الواقع والمؤسسات التي تشارك بصورة أو بأخرى في عملية التربية للطلبة ،ول إ
تأثيرها أصبح يفوق تأثير المنهاج والمدرسة.
وتعتمد حركات إلصالح التعليم في اآلونة األخيرة على تحديد مستويات معيارية تهد
إلى تقديم رؤية واضحة لمدخالت العملية التعليمية ،ومخرجاتها ،بما يضم تحقي
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األهدا

المنشودة ،وتقوم فلسفة التصور المقترح على أ التعليم أضحى أحد المجاالت المهمة في ترسيخ
القيم ،وأ مستوى أداء المعلم يشكل عامالً حاسماً في تحقي هذا الهد

إذا ما اقتر بمنهاج

جيد تم إعداده وتصميمه واخراجه بعناية ،م خالل تفعيل العناصر المكونة لمنظومة اإلعداد،
مثل المقررات الدراسية التي يمك م خالل موضوعاتها وأنشطتها الصفية المختلفة تنمية وعي
الطلبة بقضايا المواطنة ،كذلك أداء المدرس باعتباره القدوة والنموذج واألداة الرئيسية المؤثرة في
صياغة توجهات الطلبة نحو المواطنة السليمة ،كذلك دور األنشطة وما تتيحه للطلبة م
ممارسات واقعية للمهارات والسلوكيات الداعمة للمواطنة ،ويقود هذا كله إدارة مدرسية واعية قادرة
على إثراء الويئة المدرسية بمبادئ وقيم ومفاهيم المواطنة.
ثان اً -من ا ات التيور الم ترل:
يتأسس التصور المقترح على عدد م المبادئ هي:
 ثمة بعض المتغيرات المعاصرة التي تؤثر على قيم المواطنة لدى النشء ،وتلعب مؤسساتالتعليم دو اًر أساسياً في إعداد األفراد للتعامل مع هذه المتغيرات ومجاوهة تحدياتها.
 إ غرس وانماء قيم المواطنة لدى األفراد م شأنه دعم وتقوية االنتماء والوالء للمجتمع،وتأصيل الهوية الثقافية ،م

ثم تحقي

التآلف واللحمة الوطنية ،والحفاظ على استقرار

وتماسك المجتمع.
 التربية على المواطنة ليست مسئولية المؤسسات التعليمية فحسب ول مسئولية مشتركة لجميعمؤسسات التنشئة االجتماعية ،ويتوقف نجاح المؤسسات التعليمية في تربية النشء على
المواطنة إلى حد كوير على مقدار ما تسهم به باقي مؤسسات المجتمع في هذا الشأ .
 ال تقتصر التربية على المواطنة على ما يشتمل عليه محتوى المناهج الدراسية م مفاهيموقيم فحسب ،ول هي عملية يسهم في تحقيقها جميع مدخالت العملية التعليمية.
 يعد المعلم م أكثر المدخالت التعليمية تأثي اًر في غرس وتنمية قيم المواطنة ،فم خاللإعداده وتكوينه المهني الجيد يعطى الفاعلية لكافة المدخالت في تحقي أهدا
المواطنة.
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التربية على

 ما أشارت إليه نتائج الدراسات السابقة بأ ثمة خلالً في أداء المدارس في مجال التربية علىالمواطنة ،يرجع في جانب كوير منه إلى الضعف في أداء المعلم المتمثل في نقص وعى
المعلم بأبعاد ومبادئ وقيم المواطنة.
 تجنب تقديم المعلومات للطلبة بصورة مباشرة نهائية. ما أشارت اليه نتائج الدراسة الحالية بأنه يوجد قصور في ذكر و توزيع مفاهيم المواطنة،وعدم وجود رؤية شاملة للتربية الوطنية الشاملة م خالل المناهج.
ثالثاً -أهداف التيور الم ترل:
يسعى التصور المقترح إلى تحقي

هد

رئيس هو معالجة الفجوة القائمة وي ما ينبغي أ

يكو عليه مفاهيم المواطنة والتربية على المواطنة في المنهاج الفلسطيني ،وبي الواقع الحالي
الذي كشفت عنه نتائج الدراسة ،ويتطلب تحقي

هذا الهد

الرئيس تطوير عملية إعداد

المنهاج ،م خالل تفعيل األساليب والممارسات واألنشطة واإلمكانات الفنية والمادية التي يتعي
توافرها في منظومة إعداد المناهج ،بغية الحصول على مخرجات أفضل م المعار والمهارات
والقيم ما يمكنها  -المناهج -م القيام بأدوارهم المتوقعة في مجال التربية على المواطنة.
ا هداف الااي لاتيور الم ترل:
• معرفة التربية بالمواطنة وأهدافها.
• تنمية القيم الوطنية ودعم الهوية الوطنية.
• تنمية مهارات التفكير والتأمل واصدار األحكام وخاصة التفكير الناقد واإلوداعي.
• تعريف الطلبة بالقضايا الوطنية المدنية المعاصرة م خالل المنهاج الفلسطيني.
• ترسيخ مفهوم التربية الوطنية وجميع جوانوها ،فهي عملية مهمة الود م تضافر الجهود
لتحقيقها ،فالكل مسئول عنها :الويت ،األسرة ،المسجد ،المدرسة ،الجامعة ،والمجتمع ككل.
رات اً -مرتك ات التيور الم ترل:
تتحدد أبعاد واجراءات التصور المقترح على ضوء ما أسفرت عنه الدراسة م

نتائج ،حيث

أظهرت نتائج الدراسة األهمية الكويرة لألساليب والممارسات واألنشطة التربوية المقترحة لتفعيل
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قيم المواطنة في إعداد الطلبة ،كما كشفت النتائج ع وجود قصور في توزيع واثراء مفاهيم
المواطنة ،خاصة قيم :المساواة ،والمشاركة ،لذا تتمثل أبعاد التصور المقترح في تنميتها ،م
خالل تفعيل محتوى أدلة المعلمي  ،واألنشطة الطالوية ،وذلك فيما يلى:
الت د ا و  -ت وير محتوى م ررات التنقئ االجتماق :
ويتضم المحتوى المهارات والحقائ والمفاهيم والنظريات التي تم وضعها في التصور المقترح،
ولما كانت الدراسة الحالية تهتم وإثراء منهج التنشئة االجتماعية في ضور متطلبات ومفاهيم
المواطنة ،والخروج بمتطلبات تنمية وتطوير مفاهيم المواطنة في منهاج التنشئة االجتماعية،
واستخراج نظرية وطنية على ضوء المتطلبات ،واستخراج أسس النظرية المدنية والوطنية ،وم ثم
وناء األدوات واجراء التطوي لتحليل محتوى التنشئة االجتماعية ،كا لزاماً على الباحثة أ تقدم
تصو اًر مقترحاً إلثراء منهاج التنشئة االجتماعية للصفي الثالث والرابع في فلسطي .
أ .المرحلة األولى :بعد الدراسة المستفيضة والمعمقة التي قامت وها الباحثة ،لمنهج التنشئة
االجتماعية الجديد في فلسطي  ،المتمثل في الصفي (الثالث والرابع) ،وبعد التحليل والكشف
الشامل للكتب المذكورة آنفاً ،خرجت الباحثة ورؤية واضحة ،وتصور مقترح إلثراء المنهاج،
وتتمثل في التالي:
• ضرورة دراسة النقص والقصور الحاصل في منهاج التنشئة االجتماعية وخصوصاً في جانب
قيم المواطنة.
• ضرورة تطوير مقررات التنشئة االجتماعية بشكل مستمر تماشياً مع التطور التكنولوجي
الهائل السريع.
• تخطيط وتطوير المناهج وتوني مثل هذه المفاهيم وتضمينها في المناهج مع شرحها
وتوضيحها أو االشارة إليها كمفهوم ضم السياق.
• استم اررية ومتابعة هذه المفاهيم بما يتالءم مع التغيرات التي تحدث م حي آلخر بما يحق
التواز والتكامل األفقي والرأسي في المحتوى.
• إثراء المكتبات المدرسية والجامعية بالكتب والدراسات الحديثة المرتبطة بالمواطنة والتربية
بالمواطنة.
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• زيادة المخزو المعرفي عند الطلبة ع مفهوم المواطنة وقيم المواطنة.
• زيادة اهتمام المعلمي  ،والمتعلمي وهذا المجال المهم خاصة في ظروفنا الخاصة في دولة
فلسطي الفتية.
• زيادة الوسائل واألساليب والنظم واآلليات المستخدمة.
• نشر الوعي والثقافة المتعلقة بالمواطنة و التأكيد عليها.
• سد ثغرات النقص والقصور في بعض محتوى منهاج التنشئة االجتماعية في فلسطي .
• إكساب الطلبة المعار والمفاهيم والمهرات والحقائ المتعلقة بالمواطنة.
• تهيئة الطلبة لعالم الغد ،وللمستقول القادم ،والتعليم المفتوح.
ويمك

دمج التربية بالمواطنة م

خالل الرسائل والرموز وتحليل صورة القدوة والبطولة في

المنهاج ،والتعوير الحر ع األفكار واآلراء وتدريب الطلبة على الشعور باالنتماء ،وكذلك يمك
تناول قضايا مثل التمييز التاريخي ضد القضية الفلسطينية ،و عدم المساواة وي قضية فلسطي ،
وباقي قضايا التحرر في العالم ،محاولة مواكبة القضايا الوطنية في وسائل االعالم ،والتحدث
عنها واعطائها مساحة م الحوار الصفي لتنمية الحس بالمواطنة لدى الطلبة.
بعد الوقو

على كتب الصفي (الثالث والرابع) للمرحلة األساسية الدنيا في فلسطي  ،ارتأت

الباحثة أنه يمك
والهد

إثراء بعض الدروس وذلك لتشابه محتواها و مضمونها ،وتحقي

التكامل

المنشود م الدرس ،رأت الباحثة بعد أخذ كل المعطيات السابقة ،أنه يمك إضافة بعض

الدروس التي تقوي منهاج التنشئة االجتماعية ،وتوضيح أفضل لمفاهيم المواطنة ،وم

تاك

الدروس الم ترل إالافتها:
 .1إضافة درس في الصف الثالث (الجزء الثاني) بعنوا "المشاركة والتعاو وأثره على
المجتمع".
 .2إضافة درس في الصف الرابع (الجزء األول) بعنوا "الحقوق والواجبات ،في المجتمع
الفلسطيني".
 .3إضافة درس في الصف الرابع (الجزء الثاني) بعنوا "المساواة ،والحياة".
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ويتم مناقشة هذه الدروس م خالل منظور التربية بالمواطنة ،مع ربط ذلك كله ،بالتطورات
الحاصلة في المجتمع ،وربط ذلك كله بفلسطي .
كما يجب مراعاة احتياجات الطلبة وميولهم وقدراتهم وتكيفهم مع الويئة المدرسية ،واهتمام القائمي
على تطوير المناهج واالرتقاء وها ،آخذي بعي االعتبار أ أعباء التعليم كثيرة وثقيلة على
الطلبة ،ويجب االستفادة م

التقدم العلمي ،واالنفجار المعرفي ،وتوظيفها في خدمة حوسبة

المناهج ،وهي عملية يشترك فيها جميع أط ار

العملية التعليمية التعلمية ،ولكل طر دوره في

حوسبة وتطوير المناهج م خالل األمور التالية:
• توفير الحواسيب في المدارس.
• تأهيل معلمي التنشئة االجتماعية واعدادهم وتزويدهم بالدورات الخاصة باستخدام الحواسيب
في التعليم.
• االهتمام بمبحث تكنولوجيا التعليم م جانب الجامعات.
• تأهيل الطالب وتزويدهم بالخورات الضرورية الالزمة لالنطالق في عالم التكنولوجيا.
• توفير الوسائل الحديثة بالمدراس كالسوورة الذكية وأجهزة العرض.
• عرض نماذج لبعض الدروس المحوسبة ،لمنهاج التنشئة االجتماعية أمام المعلمي والطلبة.
الت د الثانا -ا نق :
إ األنشطة تمثل جانباً م المجاالت التي تحظى باهتمام كوير في التعلم ،وذلك للدور الذي
تلعبه في تكوي شخصية الطلبة وتنميتها في مختلف جوانوها العقلية والنفسية واالجتماعية ،حيث
أ هذه األنشطة تعمل على كسر الحواجز والعالقات التقليدية وي األستاذ وطلوته في القاعات
الدراسية م خالل المواقف المتنوعة التي يشارك فيها الطلبة م خالل هذه األنشطة التي تعمل
على تنمية مهاراتهم وقدراتهم وحل المشكالت التي تواجههم.
ويالحظ أ

الطلبة المشاركي

في األنشطة يتمتعو وثقة أكور ،كما أنهم إيجاويو بالنسبة

لزمالئهم ،ويتمتعو وروح القيادة والثبات االنفعالي ،والقدرة على التفاعل مع اآلخري ويمتلكو
القدرة على اتخاذ القرار والمثاورة عند القيام بأعمالهم.
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وبعد تحديد األهدا

والمحتوى ،تعتور األنشطة وطرائ

وأساليب التدريس ،م

العناصر

األساسية والرئيسة م عناصر المنهاج ،م أجل تحقي األفضل في األنشطة يجب االعتماد
على األسس والمنطلقات اآلتية لعملية التدريس وهي وإيجاز:
 .1التأكيد والتر ي قا أهم

دور ال الب فا ال ما

الت ا م

 ،وتفاعله وإيجاوية وتنمية

مهارات التفكير واالوتكار ،واإلوداع  ،وتحفيز الفاعلية الفردية في طريقة البحث واالستفسار،
والتقصي ،واستخدام الطرق العلمية العملية للبحث العلمي؛ م خالل األسئلة كالعصف الذهني،
والتي تنمي التفكير ،وبربط النتائج بالمسوبات ،أل التعلم يودأ م األسئلة التي تنمي وتشجع
التفكير؛ تجعل العقل موضع العمل ،م األسس العلمية المهمة للتعليم ،ولتطوير مهارات التفكير
القدرة على اتخاذ القرار ،والتمك م حل المشكالت،

العليا ،التأملية واإليجاوية ،والتي تخل

ومعرفة كيفية التعلم ،وتحمل المسؤولية ،وتعديل السلوك للمتعلم ،نحو الجودة وحس التصر
اإليجاوي في المواقف التعليمية المختلفة.
 .2إ استادام ري

المناقق والحوار ،م الطرائ الجيدة للعملية التعليمية التعلمية ؛ بحيث

يسير الدرس بشكل حوار وي المعلم والمتعلم ،ويقوم فيه المعلم بالدور األساسي؛ حيث يقوم
بسؤال المتعلمي بسؤال يوجههم الكتشا

الحقائ

والمعلومات بأنفسهم ،ويشركهم في الحوار،

ويكو المعلم منظماً وميس اًر للحوار وللعملية التعليمية داخل غرفة الصف ،وينتقل فيها أحياناً م
الحوار إلى العرض؛ ثم يعود لمتابعة الحوار حسب الموقف التعليمي.
وتعتور طريقة التعلم بالحوار م الوسائل الفعالة لتنمية مهارات التفكير اإليجاوي ،والواقعي ،وذلك
حينما يندمج الطالب ويشتركو في الحوار مع المعلم في المناقشة بالحوار ،ممايجعلهم يحتاجو
إلى االستقراء واالستنباط معاً ،حيث ينتقل العقل م الجزء إلى الكل ،وم الكل إلى الجزء ،كما
يقومو باستنباط األسئلة ،واوداء األسباب وتقييمها ،والشرح وضرب األمثلة ،وايجاد العالقة
والترابط وي األفكار ،وعملية التقويم وتقديم األدلة واألسباب.
وتعتور طريقة المناقشة م

الطرائ

التدريسية الجيدة ،لما فيها م

تفاعل فكري ووجداني،

واجتماعي وي المعلم والمتعلم ،وبي المتعلمي أنفسهم ،كما أنها تعتمد على قيام حوار شفهي
وي المعلم والطالب ،لتبادل األفكار واآلراء خالل الموقف التعليمي ،يكو فيها المعلم منظماً
112

الوصول إلى معلومات جديدة ،وتبادل المعار

وميس اًر ومشاركاً في العملية التدريسية؛ وهد

والخورات والمعلومات ،واستنباط أفكار مفيدة وخالقة.
 .3استادام الت ا م الت اونا ،وهو عالقة وي مجموعة م الطلبة تتطلب منهم اإلحساس بأنهم
إما أ يتفوقوا سوياً أو يفشلوا معاً ،وعلى كل طالب أ يتعلم ،ويساهم في تعلم المجموعة ،وعلى
أفراد المجموعة أ يتواصلوا ،ويتخذوا الق اررات المناسبة ،ويوفقوا وي وجهات النظر المتبادلة،
والتأمل في مستوى أداء الفري  ،ويتطلب التعليم التعاوني ويئة تعليمية مناسبة ،تسمح وتقسيم
الطلبة وتشجعهم على جمع الويانات ،وتنشيط المعرفة والخورات السابقة واالستقصاء واالكتشا .
وم

لألنق

أ تسهم تق ا حير فا تح ي أهداف التنقئ االجتماق

م اب :

• توجيه الجهود نحو رفع مستوى مشاركة الطلبة في جميع األنشطة الطالوية على اختالفها
وتنوعها ،نظ اًر ألهميتها في نمو شخصياتهم.
• ضرورة االهتمام وإزالة المعوقات التي تؤدي إلى عدم مشاركة الطلبة في األنشطة ،وم ذلك
العمل على تجديد وتطوير األنشطة ،بحيث تواكب التطورات والتغيرات المستمرة في إقبال
الطلبة على ممارستها بشكل فعال.
• العمل على توفير أماك

مخصصة لممارسة األنشطة وتقديم الحوافز المادية والمعنوية

والدرجات للطلبة المشاركي .
• ضرورة تذليل الصعوبات للقائمي على األنشطة وم ذلك تقليل العبء على المدرس مع
مراعاة نصابه التدريسي ليستطيع تقديم قصارى جهده في التدريس م جهة ،واإلش ار

على

األنشطة م جهة أخرى.
• توفير الموارد واإلمكانات لألنشطة الطالوية.
• توفير ورش عمل متكاملة ومجهزة وجميع ما يلزم خاصة باألنشطة الطالوية.
• االهتمام وإقامة المعارض والمهرجانات والمسابقات التي يعرض فيها الطلبة إنتاجهم.
• االهتمام باالحتفاالت الخاصة بالمناسبات الدينية والوطنية التي تنمي الحس الوطني
واالنتماء ،وتعززه لدى الطلبة.
• االهتمام باألنشطة الثقافية المتنوعة (أدوية ،ويئية ،تنموية )... ،التي تدعم الهوية الوطنية
الثقافية.
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• تفعيل دور االتحادات والورلمانات الطالوية للممارسات الديمقراطية ،والتعوير ع

وجهات

نظر الطلبة ،واحترام وجهات النظر األخرى.
الت د الثالث -الت و م:
إ تعليم منهج التنشئة االجتماعية يتطلب تنمية المهارات المتعلقة بمتطلبات المواطنة ،وللنهوض
بعملية تقويم مستمرة وشاملة لمعرفة مدى نمو تلك المهارات لدى المتعلمي  ،للوقو

على جوانب

القوة ومواقع الضعف ،والقصور لتطويرها وتحسينها.
إ التقويم في هذا التصور مرجعي المحك ،والمحك هنا هو األهدا  ،فالتقويم يقيس مدى ما
اء أكانت أهدافاً عامة أم خاصة ،كالتي تودأ وها الوحدات والدروس
تحق م األهدا  ،سو ً
والتقويم ونوعيه ونائي وختامي ،وهو ونائي في معالجته للنصوص ،وفي أثناء المناقشة والحوار
الذي يحدث وي

المتعلمي

بعضهم البعض ،أو وينهم وبي

المعلم ،والتقويم ونائي في تقويم

المتعلم الذاتي ألدائه ،وفي تقويم المعلم ألدائه ،وهو ختامي في نهاية كل شهر ،وفي نهاية كل
فصل دراسي ،وكذلك في نهاية العام الدراسي.
لذلك تقترح الباحثة مراعاة خصائص التقويم الجيد ،في تطوير المنهاج بشكل عام ،ومقررات
التنشئة االجتماعية بشكل خاص ،بحيث ينبغي مراعاة مثل هذه الخصائص عند تصميم وتطوير
المقررات التربوية ،وهي كالتالي:
• أ يرتبط التقويم باألهدا .
• أ يكو التقويم مستم اًر وغير محدد بفترة زمنية معينة.
• أ يكو التقويم عملياً فال ود م توافر شروط معينة مثل الصدق والثبات والموضوعية.
• أ يكو التقويم بطريقة تعاونية يشارك فيه الطالب والمعلم ،واألسرة ،والمجتمع... ،إلخ.
• أ يكو التقويم مثي اًر الهتمام الطلبة نحو الدراسة.
• أ يكو التقويم مناسباً لنضج الطلبة.
• أ يكو التقويم مناسباً للمحتوى ،ويراعي الفروق الفردية وي الطلبة.
• أ يكو مناسباً للموقف التعليمي.
• أ يساعد على تنمية التفكير ،ويسمح للطلبة بالحوار والمناقشة.
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• أ يسمح للطلبة بالعمل فرادى وجماعات.
وم ا ساليب التا تستادم فا قما

الت و م ما ياا:

• عملية المالحظة والمراقبة ،والمتابعة المنظمة والمستمرة.
• بعض النشاطات المخططة والذاتية ،التي يقوم بعملها الطلبة.
• كتابة التقارير والواجبات.
• المشروعات الفردية والجماعية الموجهة والذاتية.
• االمتحانات بأشكالها وأنواعها المختلفة ،تحريرية وشفوية وعملية.
م اب متات

نتائج التيور الم ترل م

تح ي أهدافه م اب اآلتا:

• تطوي اختبارات حول المفاهيم والمعار والمهارات الخاصة بالمواطنة.
• تطوي

إزاء مفاهيم المواطنة والتنشئة

مقاييس االتجاهات الخاصة بآراء المختصي

االجتماعية.
• إجراء اختبارات ومقاييس للطلبة حول المعار

والمهارات واالتجاهات الخاصة

بالمواطنة.
• تقويم اتجاهات وأداء المعلمي .
• تحديد إيجاويات وسلويات التصور المقترح ووضع الخطط العالجية،
• تحديد نقاط القوة وتعزيزها ،والضعف ومعالجتها.
• عقد اجتماعات لفري م المختصي يشمل خوراء م التعليم ،وعلماء النفس واالجتماع،
والمعنيي لتحديد أهدا

التنشئة االجتماعية ،وذلك في إطار ثقافة المجتمع واالستفادة

م خورات الدول التي قطعت شوطاً في مجال المواطنة.
• إدماج المواطنة داخل مناهج التنشئة االجتماعية ،و جميع المناهج قدر المستطاع.
• توفير ورامج إعداد وتدريب المعلمي وخصوص التنشئة االجتماعية ،بعد إثراء المناهج
بمفاهيم المواطنة.
توفير المصادر التعليمية واإلرشادية للمعلم ،سواء المطووعة أو المسموعة ،أو التكنولوجية.
• تحديد مصادر التمويل الالزمة للتنفيذ والتطوير.
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التوصيات:
بعد استخالص نتائج الدراسة ،توصي الباحثة بما يلي:
 .6على القائمي على تصميم وتخطيط المناهج ،أ تكو لديهم فلسفة واضحة لتوزيع وتغذية
المنهاج بقيم مفاهيم المواطنة الواجب غرسها في النشء.
 .7محاولة الحد –في المناهج -م المفردات والتعاوير واإليحاءات التي تهبط العزائم الوطنية
وتؤثر عليها سلباً.

 .8عقد اجتماعات دورية للمختصي والخوراء لتحديد قيم ومفاهيم المواطنة الواجب تضمنها في
المناهج ،وتوزيعها وفقاً لعمر الطلبة.
 .9ضرورة االهتمام بأ
مرتبطاً بأهدا

يكو

محتوى وأنشطة وأساليب تقويم منهاج التنشئة االجتماعية،

المنهاج.

.10

ضرورة أ يواكب المنهاج األساليب والطرق والوسائل الحديثة في التعليم والتعلم.

.11

ضرورة االهتمام بأ يكو محتوى وأنشطة وأساليب تقويم منهاج التنشئة االجتماعية،

مرتبطاً بأهدا

.12

االستفادة م

المنهاج.

التصور المقترح الذي أعدته الباحثة ،واعداد مواد إثرائية أخرى يمك

االستفادة منها والرجوع إليها لتعزيز قيم ومفاهيم المواطنة في المناهج عامة.
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المقترحات:
تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية:
 .1مفاهيم المواطنة الواجب توافرها في مناهج أخرى مثل اللغة العربية.
 .2التعر إلى مدى تمثل المعلمي لقيم ومفاهيم المواطنة.
 .3التعر إلى مدى تمثل الطلبة لقيم ومفاهيم المواطنة المتضمنة في المنهاج.
 .4أهم المشاكل التي تواجه المعلمي في التعامل مع المناهج الجديدة.
 .5أفضل الوسائل والطرق العلمية في تدريس منهاج التنشئة االجتماعية.
 .6مدى مالءمة المفاهيم الوطنية المضمنة في منهاج التنشئة االجتماعية مع الظرو

اإلقليمية

والدولية.
 .7مدى مالءمة المفاهيم الوطنية المضمنة في منهاج التنشئة االجتماعية مع ُعمر الطلبة.
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املصادر واملراجع

ً
أوال – املصادر:
ال رآ الكريم :تن يا ال ي الكريم
ً
ثانيا -املراجع العربية:

 .1إوراهيم ،وجدي عزيز ( )2003تنظ مات حديث لامناهج التر و  ،مكتبة األنجلو المصرية،
القاهرة.

 .2إوراهيم ،إوراهيم أحمد ( )2009متهوم الموا ن حي

المحا

وال ولم  :مير نمواجاً،

عرض لرسالة دكتوراه ونفس العنوا للباحث قايد دياب ،كلية اآلداب ،جامعة ونها،2006 ،

شؤو اجتماعية ،العدد .101

 .3األحمري ،علي ( )2013تحليل محتوى مقرر لغتي الجميلة للصف الخامس االوتدائي في
ضوء قيم المواطنة ،رسال ماجستير ،جامعة اإلمام محمد و سعود اإلسالمية ،السعودية.

 .4أخضر ،فايزة ( )2005دور المقر ارت الدراسية للمرحلة الثانوية في تنميرة المواطنرة ،بحث
مقدم للقاء قادة ال ما فا و ارة التر

والت ا م ،الباحة.

 .5او منظور ( )1968لسا ال رب ،ط  ،1دار صادر للطبع والنشر ويروت.

 .6أوو حشيش ،بسام ( )2010دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلمي
في محافظات غزة ،مجا جام

ا قي  ،المجلد  ،14العدد األول ،ص .279-250

 .7أوو حلو ،يعقوب ( )1986دراسة تحليلية لمحتوى كتب التربية االجتماعية المقررة على
تالميذ الصفو

الرابع والخامس والسادس الحكومية في األرد  ،أتحاث اليرموك ،مجلد (،)2

العدد ( ،)1ص .164-125

 .8أوو حويج ،مروا ( )2004المناهج التر و

الم ايرة ،ا ساس ات ،مق بت المناهج،

ت وير وتحديث ،ط ،1الدار العلمية الدولية ،عما .

 .9محمد ،أماني وفراج ،محس

( )2006جودة منهج أم منهج م

أجا جودة

\http: ll science educator. Jeeran. Com \ nafeza\ archive 2006
9\99862

.10

أموو سعيدي ،عود هللا و خميس ( )2004تضمي مفاهيم المواطنة في مناهج العلوم،

ورقة عمل مقدمة إلى ورق الموا ن فا المنهج الدراسا ،و ازرة التربية والتعليم ،مسقط.
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.11

أيوب ،عياش ( )2007تطوير المناهج التربوية وعالقتها ودافعية الميول لممارسة

األنشطة الودنية والرياضية لدى تالميذ الطور الثالث م التعليم الثانوي ،رسال ماجستير،

معهد التربية الودنية والرياضية ،سيدي عود هللا ،جامعة الجزائر.
.12

وركات ،زياد ( )2009مدى تحقي

المناهج الدراسية الفلسطينية لألهدا

التربوية م

وجهة نظر المعلمي في محافظة طولكرم ،ورقة علمية مقدمة لامؤتمر التر وَّ ا و الاَّ

قد تا

ال اوم التر و

النجال الو ن

حجام

"ال ما

ت نوا

الحادَّ وال قري  :واقع وتحد ات" وذلك وتاريخ  17-18أكتوبر.

.13

التر و

فا ال ر

وركات ،زياد وأوو علي ،ليلى ( )2011مظاهر المواطنة المجتمعية في المقررات

الدراسية في العلوم االجتماعية م
المؤتمر ال اما الراتع لجام
والمست حا”.

وجهة نظر المعلمي  ،ورقة بحث علمية مقدمة إلى

جرش ا ها

ت نوا

“التر

والمجتمع :الحاالر

.14

البشري ،طارق ( )2004في المواطنة واالنتماء والدولة ،منهج النظر فا تق يا

.15

بطاينة ،رزق ( )2006المناهج التر و

.16

وني صعب ،وجيه ( )2007دور المناهج في تنمية قيم المواطنة الصالحة – منهج

الجماق الس اس  ،العدد  ،70القاهرة.
عالم الكتب الحديث ،عما  ،األرد .

المتهوم ال ناير ا سس أنواقها الت وير،

التربية الودنية مثاالً ،بحث مقدم إلى ندوة التر

الرياض.

الحدن

فا ت ي الموا ن اليالح .

.17

الوند رقم ( )30م التوجيه  48لسنة 1959م لامؤتمر الدولا ا و لات ا م ال ام ترجمة

.18

و عم ار  ،هديل ( )2014دور األسرة في تعزيز االنتماء الوطني وانعكاسه على قيم

محمد الغزاوي الهيئة العامة لشؤو المطابع األميرية القاهرة 1960م.

المواطنة لدى الشباب ،رسال ماجستير ،جامعة أم القرى ،السعودية.

.19

ووطبال ،سعد الدي وياحي ،سامية ( )2016دور المدرسة في تنمية قيم المواطنة لدى

المتعلمي  ،مجا ال اوم اإلنسان

.20

واالجتماق  ،العدد  ،23ص .103-91

ووزكري ،رشدي ( ،)2014المواطنة و دورها في وناء الدولة القوية "الكويت نموذجا"،

رسال ماجستير ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة  ،الجزائر.

.21

الووهي ،رأفت والمصري ،إوراهيم وماجد ،أحمد وعودالرحيم ،منى ( )2018الجودة

.22

( )1995ق ادة المنهج ،ترجمة :سالم سالم وآخرو  ،جامعة الملك

القاما فا الت ا م ،دار العلم واإليما للنشر والتوزيع ،مصر.
جالتهور  ،أل

سعود ،الرياض.
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.23

جمعة ،حسي ( )2006الوط والمواطنة ،مجا الت ر الس اسا ،اتحاد الكتاب العرب،

.24

نشوا  ،جميل ( )2007تطوير كفايات المشرفي األكاديميي في التعليم الجامعي في

دمش  ،سوريا ،العدد  ،25ص .17-8

ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة في فلسطي  -مؤتمر النوق

التاس ينا -جامعة القدس المفتوحة – رام هللا م 2007\7\5- 3:

فا الت ا م الجام ا

.25

الجوهري ،عود الهادي ( )2001دراسات فا ال اوم الس اس

.26

الحارثي ،إوراهيم أحمد مسلم ( )2005تا ل المناهج وت ويرها م منظور واق ا،

.27

حافظ ،سعيد ( )2007الموا ن ح وق وواجتات ،مركز ماع

.28

الحويب ،فهد إوراهيم ( )2005تربية المواطنة :االتجاهات المعاصرة في تربية المواطنة،

.29

حسي  ،نذير ( )2007منهاج التربية المدنية الفلسطيني ودوره في التنشئة الديمقراطية

ط ،1اإلسكندرية :المكتبة الجامعية.

وقام االجتماع الس اسا،

ط ،2مكتبة الشقري ،الرياض.
والدستورية ،الجيزة ،مصر.

للدراسات القانونية

بحث مقدم للقاء الثالث عشر لقادة العمل ،تربية المواطنة ،الرياض :جامعة الملك سعود.

لدى طالب المرحلة األساسية في فلسطي -دراسة حالة :محافظة ناولس ،2006-1994
رسال ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،ناولس فلسطي .

.30

باحكيم ،تهاني ( )2009دور ورامج التوعية اإلسالمية وو ازرة التربية والتعليم في تنمية قيم

المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية ،رسال ماجستير ،جامعة ام القرى ،السعودية.

.31

الخطيب ،محمد و شحات ( )2006االنحراف الت رَّ وقبقته تا م الو نا والدولا،

.32

الحميدي ،حامد ( )2012دراسة تحليلية لمحتوى منهج القراءة في كتب اللغة العربية

الرياض ،مكتبة الملك فهد الوطنية.
بالصفو

األربعة بالمرحلة المتوسطة في دولة الكويت في ضوء قيم المواطنة ،المجا

التر و  -جام

.33

الكويت ،مج  ،26ع .102

الخوالدة ،محمد محمود ( )2004أسس حنا

المدرسا ،ط ،1دار المسيرة ،عما .

المناهج التر و

وتيم م الكتاب

الث اف .
م احا الموا ن
الوريطانية ( )2004الموا ن
 .34دائرة المعار
/citizenship118828http://www.britannica.com/EBchecked/topic/
 .35درويش ،محمد أحمد ( )2009ال ولم والموا ن واالنتما الو نا ،ط  ،1مكتبة عالم
الكتب القاهرة.
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.36

زهاج ،حورية وميلودي ،خضرة ( )2017دور األستاذ في تنمية قيم المواطنة لدى تالميذ

التعليم المتوسط ،رسال ماجستير ،جامعة زيا عاشور الجلفة ،الجزائر.

.37

زه ار  ،سناء حامد ( )2004إرقاد اليح

.38

زيدا  ،مصطفى ( )2010إسهام مراك القتاب فا تدق م ق م الموا ن لدى القتاب،

.39

زيود ،زينب ( ،)2011مفهومات المواطنة في كتب التربية القومية االشتراكية للمرحلة

االغتراب ،عالم الكتب ،القاهرة ،مصر.

النتس

لتيح ح مقاقر وم ت دات

الموسوعة العربية العالمية ط 1السعودية.

الثانوية في سوريا (دراسة تحليلية) ،مجا اتحاد الجام ات ال ر

المجلد التاسع -العدد الرابع.

لاتر

وقام النتس،

.40

سائوي ،عود القادر ( )2017عالقة مناهج التربية الودنية والرياضية وتنمية قيم المواطنة

.41

سالم ،محمد ( )2005بعنوا "تحليل محتوى كتاب لغتنا العربية للصف الس ررادس في

لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي ،رسال ماجستير ،جامعة زيا عاشور الجلفة ،الجزائر.

المملكة األردنية الهاشمية" قدم ضم ندوة ت وير المناهج ،جامعة الملك سعود.

.42

سعادة ،جودت وعود هللا ،إوراهيم ( )2004المنهج المدرسا الم اير ،دار الفكر،

.43

سعد الدي  ،هبة ( )2013القيم الوطنية في محتوى مناهج الدراسات االجتماعية لمرحلة

عما .

التعليم األساسي في سورية "دراسة تحليلية" ،مجا اآلداب جام

762-739

.44

ت داد ،العدد  ،106ص

أوو سنينة ،عودة ( )2010درجة تمثل طلبة كلية العلوم التربوية (األونروا) للمفاهيم

الوطنية في المملكة األردنية الهاشمية ،مجا الجام
المجلد  ،18عدد  ،1ص .379-337

االسبم

لا اوم اإل نسان -غ ة،

.45

السهلي ،محمد و عود هللا ( )2007دور القانو في تكريس المواطنة ،جريدة الرياض،

.46

الشوول ،هيام والخوالدة ،محمد ( )2014دور مديرات ومعلمات المرحلة األساسية في

المملكة العربية السعودية ،العدد .141

تعزيز مفاهيم المواطنة لدى الطالبات في مدارس إقليم الشمال-األرد  ،المجا التر و

الدول

.47

المتايي  .مج ،3 .ع ،5 .آيار  ،2014ص.88-59

الشرقاوي ،موسى ( )2005وعي طالب الجامعة وبعض قيم المواطنة – دراسة ميدانية،

مجا دراسات فا الت ا م الجام ا ،العدد  ،9القاهرة.
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الشريدة ،خالد عود العزيز ( )2005صناعة المواطنة في عالم متغير ،رؤية في السياسة

.48

االجتماعية ،ورقة بحث مقدمة لا ا قادة ال ما التر وَّ فا و ارة التر

جامعة القصيم.

والت ا م .الباحة:

.49

الشهراني ،سعد و علي ( ،)2008محاالرات ق ا م الو نا وم وماته ،الرياض:

.50

( )2009قيم المواطنة في المناهج المدرسية الجزائرية،

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.
شوية ،سيف اإلسالم حس

دراسة مقدمة إلرى مؤتمر نحو استثمار أفالا لا اوم التر و
ال ير ،كلية التربية ،جامعة دمش .

والنتس

فا الو تحد ات

.51

صفرار ،عود هللا ( )2017دور شبكات التواصل االجتماعي في ترسيخ قيم المواطنة م

.52

صقر ،وسام محمد ( )2010الثقافة السياسية وانعكاسها على مفهوم المواطنة لدى

وجهة نظر الشباب الجامعي العماني ،رسال ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،األرد .

الشباب الجامعي في قطاع غزة  ،2009 -2005رسال ماجستير ،جامعة األزهر -غزة.

طعيمة ،رشدي ( )1985تحايا المحتوى فا ال اوم اإلنسان  ،القاهرة ،مكتبة اآلنجلو.

.53

عاود ،هناء ( )2010التنشئة االجتماعية ودورها في نمو التفكير اإلوداعي لدى الشباب

.54

السوري ،رسال د توراه ،جامعة  St. Clementsالعالمية ،الشارقة.

.55

عاشور ،راتب وأوو الهيجاء ،عود الرحيم ( )2004المنهج حي النظري والت حي  ،دار

.56

عامر ،طارق عود الرؤو

المسيرة ،ط ،1عما .

( )2012الموا ن والتر

وقر  ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.

الو ن  :اتجاهات قالم

عود الرحم  ،توفي ( )2004المناهج التدريح المتكاما  ،عما  :دار المشرق.

.57

عود اللطيف ،ميادة طارق ( )2014دور العولمة في تشكيل االتجاهات نحو قيم

.58

المواطنة والنزاهة م وجهة نظر مدرسي المرحلة الثانوية في ضوء بعض المتغيرات ،مجا
.59

ا

التر

ا ساس  ،المجلد  -20العدد .86

عود اللطيف ،إيما

( )2013القيم المرتبطة بمفاهيم المواطنة في منهاج المواد

االجتماعية للصف التاسع األساسي ومدى اكتساب الطلبة لها ،رسال ماجستير ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة .فلسطي .

.60

عود المنعم ،فؤاد ( )2002محدأ المساواة فا االسبم ،مطبعة المكتب العربي الحديث،

.61

آل عوود ،عود هللا ( )2011ق م الموا ن لدى القتاب واسهاماتها فا ت ي ا م

االسكندرية.

الوقائا ،مطووعات جامعة نايف للعلوم األمنية ،السعودية.
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.62

عويد ،منى مكرم ( )2006المواطنة مفاهيم األسس العلمية وللمعرفية ،القاهرة ،المر

.63

عسا  ،محمود عود المجيد ( ،)2011دور التربية للمواطنة في تعزيز الحوار وي طلبة

واالستراتيج  ،عدد .15

الدولا لادراسات المست حا

الجامعات الفلسطينية وسول تفعيله ،المؤتمر التر وَّ الراتع ت نوا " :التوايا والحوار
التر وَّ -نحو مجتمع فاس ينا أفالا" ،والاَّ ق د فا الجام
 31أكتوبر .

.64
ا و

االسبم

ت ة في -30

عطية ،علي حسي ( )2008مدى وعي كلية التربية لمفهوم المواطنة ،المؤتمر ال اما
(تر

الموا ن

ومناهج الدراسات االجتماق ) ،الجمعية التربوية للدراسات

االجتماعية 20-19 ،يوليو.

.65

عفانة ،عزو ( )1999أثر استخدام ثالث استراتيجيات لمخططات المفاهيم في تعليم

الرياضيات على تحصيل طالب الصف الثام األساسي واتجاهاتهم نحو كل م الرياضيات
واالستراتيجيات المستخدمة ،مجا الجم

.66

العقيل ،عصمت والحياري ،حس

الميري لامناهج و رق التدريس ،العدد .61

( )2014دور الجامعات األردنية في تدعيم قيم

المواطنة ،المجا ا ردن فا ال اوم التر و  ،مجلد  ،10عدد  ،4ص .529-517

.67

والتر و  ،ط،6

أوو عالم ،رجاء محمود ( :)2011مناهج التحث فا ال اوم النتس

دار النشر للجامعات ،القاهرة.

.68

عليا  ،عم ار

العولمة ،مجا جام

.69

( )2014درجة تمثل طلبة جامعة األقصى لقيم المواطنة في ظل
ا قي  .غزة ،المجلد  ،18العدد ،2ص .34-1

عيوري ،فرج عمر ( )2008دور المدرسة األساسية في تنمية قيم المواطنة لدى التالميذ

الصفو

( )7-9نموذجاً ،ورق

م دم

فا ندوة الس اس

الد م ار ا والموا ن المتساو  ،عد  11يوليو ،اليم .

.70

الت ا م

نحو التحو

أوو غريب ،عايدة ( )2008تطوير مناهج التعليم لتنمية المواطنة في األلفية الثالثرة لردى

الطرالب بالمرحلة الثانوية ،بحث مقدم إلى المؤتمر ال اما تر يـ

الدراسـات االجتماق  ،جامعة عي شمس 20-19،يونيو ،المجلد األول.

الموا نـ

ومنـاهج

.71

غليو  ،ورها ( )2004ن د الس اس  ،الدول  ،مطبعة المركز الثقافي العربي ،ط،3

.72

غيث ،محمد ( )1995قاموس قام االجتماع ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية،

.73

لاموا ن – دراس ميدان  ،شركة

الدار الويضاء ،المغرب.

ص56

فريحة ،نمر ( )2002ف ال

المطووعات للتوزيع والنشر ،لونا .

المدرس فا التر
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.74
.75

الفنيش ،أحمد( :)2004أيو التر

 ،ط  ،3دار الكتاب الجديد المتحدة ،ويروت.

فوزي ،سامح ( )2007الموا ن  ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسا  ،ط ،1القاهرة،

مصر.

.76

الفيفي ،منير( )2012قيم المواطنة لدى طالب الجامعات السعودية ،رسال ماجستير،

.77

القحطاني ،علي ( )2012فاعلية ورنامج مقترح لتنمية قيم المواطنة لدى تالميذ الصفو

جامعة أم القرى ،السعودية.

العليا في المرحلة االوتدائية بالمملكة العربية السعودية ،رسال د توراه ،جامعة اإلمام محمد
و سعود اإلسالمية ،السعودية.

.78

قرايرية ،وسيلة ( )2009تقييم مدى تحقي المقاربة بالكفاءات ألهدا

المناهج الجديدة

في إطار اإلصالحات التربوية حسب معلمي و مفتشي المرحلة االوتدائية :دراسة ميدانية
بالمقاطعات التربوية ووالية ڤالمة ،رسال د توراه ،جامعة منتوري -قسنطينة ،الجزائر.

.79

قمور ،محمود ( )2005التعليم وترسيخ قيم المواطنة ،القاهرة ،رسائا الندا الجديد،

.80

كسبه ،قدري ( )2013منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ودورها في تعزيز مفهوم

العدد .71

المواطنة في فلسطي  ،رسال ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،ناولس  .فلسطي .

.81

الكندري ،لطيفة حسي

.82

الكواري ،علي خليفة ) (2004متهوم الموا ن

.83

لووز ،عود هللا ( )2012قيم المواطنة المعور عنها عند مدرسي المواد االجتماعية ووالية

اإلقليمي للطفولة واألمومة.

و ن

( )2007نحو حنا هو

المركز
لاناقئ  ،الكويت:
ُ

فا الدو

الد م ار

والديمقراطية في الدول العربية  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ويروت.

ورقلة  -الجزائر ،مجا اتحاد الجام ات ال ر

ص .104-91
.84

لاتر

 ،المواطنة

وقام النتس ،المجلد  ،10العدد ،3

اللقاني ،أحمد حسي ( )1995ت وير مناهج الت ا م ،ط ،1عالم الكتب ،القاهرة.

.85

اللقاني ،أحمد والجمل ،علي ( )1999م جم المي احات التر و

.86

لية ،علي ( )2007المجتمع المدنا :قالا ا الموا ن وح وق اإلنسا  ،ط ،1مكتبة

.87

المالكي ،عطية ( )2009دور تدريس مادة التربية الوطنية في تنمية قيم المواطنة لدى

و رق التدريس ،عالم الكتب ،القاهرة.

الم رف فا المناهج

األنجلو المصرية ،مصر.

تالميذ المرحلة االوتدائية دراسة م

وجهة نظر معلمي التربية الوطنية بمحافظة الليث،

رسال ماجستير ،كلية التربية ،جامعة أم القرى .السعودية.
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.88

محمد ،طاهر محمد الهادي ( )2012أسس المناهج الم ايرة ،ط ،1دار المسيرة

.89

المخالفي ،محمﺩ عوﺩه خالﺩ ( )2008مناهج ﺍلتعليﻡ في ﺍليمﻥ ﻭﺩﻭﺭها في تنميرة ﺍلقريﻡ

للنشر والتوزيع والطباعة.

ﻭﺍلمﻭﺍﻁنرة ﻭﺍلويئة في ضوء تحﺩياﺕ ﺍلعﻭلمة ،ﺍلمﺅتمﺭ ﺍل اما ﺍل قﺭﻭﻥ لامناهج ﻭﻁﺭﻕ

ﺍلتﺩﺭيﺱ ،منراهج ﺍلتعلريﻡ ﻭﺍلهﻭية ﺍلثقافية ،ﺍلمجلﺩ( ،)3ﺹ.872-841

.90

المدخلي ،محمد ( )2011دور المدرسة الثانوية في تنمية قيم المواطنة لطالوها بالمملكة

العربية السعودية ،رسال ماجستير ،جامعة اإلمام محمد و سعود ،السعودية.

.91

المدهو  ،يحيى إوراهيم ( )2012دور الصحافة اإللكترونية الفلسطينية في تدعيم قيم

المواطنة لدى طلبة الجامعات بمحافظات غزة ،رسال ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة.

.92

مرتجى ،زكي والرنتيسي ،محمود ( )2011تقييم محتوى مناهج التربية المدنية للصفو

السابع والثام والتاسع األساسي في ضوء قيم المواطنة ،مجا الجام

اإلسبم

الدراسات اإلنسان ) المجلد التاسع عشر ،العدد الثاني ،ص .195-161

.93

مرعي ،توفي والحيلة ،محمد ( )2004المناهج التر و

(ساسا

الحديث متاه مها ،قنايرها،

أسسها ،قما اتها ،ط  ،1دار المسيرة للنشر والتوزيع ، ،عما .

.94

المعمري ،سيف و علي ( )2006تر

.95

مليباري ،جميل ( )2013درجة اسهام المشر

فا إقداد الموا

الموا ن اليالح  :توجهات وتجارب قالم

اليالح ،مكتبة الجيل الواعد ،سلطنة عما .

التربوي في اكساب معلمي المرحلة

المتوسطة اساليب تعزيز قيم المواطنة لدى الطالب ،رسال ماجستير ،جامعة أم القرى،
السعودية.

.96

مكروم ،عود الودود ( )2004ال م ومسئول ات الموا ن – رؤ

.97

مهدي ،قصير ( )2015مفهوم المواطنة في المدرسة الجزائرية وي التصور والممارسة،

العربي ،القاهرة.

تر و  ،دار الفكر

دراسة سوسيولوجية تحليلية بمفاهيم علم االجتماع السياسي ،رسال د توراه ،جامعة وه ار
 -2محمد و أحمد ،الجزائر.

.98

مؤسسة أعمال الموسوعة العربية العالمية ( )1996الموسوق

.99

و هدية ،مفتاح ( )2017القيم الوطنية في المناهج التعليمية الجزائرية ،المجا ال ر

الرياض .السعودية.

لألتحاث فا ال اوم االنسان

ال ر

ال الم ،

واالجتماق  ،جامعة زيا عاشور بالجلفة ،السنة التاسعة،

العدد  -27الجزء األول ،ص.162-143
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 .100هويدي ،عود الباسط وحوامدي ،الساسي ( ،)2016المناهج التربوية ودورها في تنمية قيم
المواطنة ،مجا الدراسات والتحوث االجتماق  -جام

العدد  ،15ص.60-52

المدن  ،مر

 .101و ازرة التربية والتعليم ( )1997التر
فلسطي .

 .102و ازرة التربية والتعليم ( )2016التنقئ الو ن
رام هللا ،فلسطي .

القهيد حم لاالر -الوادَّ،
المناهج التاس ين  ،رام هللا،

واالجتماق  ،مركز المناهج الفلسطينية،

 .103و ازرة التربية والتعليم فلسطي  -اإلدارة العامة للمناهج التربوية ( )1998ا
التاس ينا ا و ()UNESCO

المنهاج

 .104وسيلة ،وويعلي ( )2013الصراع في األسرة الجزائرية حول القيم-دراسة استطالعية على
عينة م المراهقي بالثانوية ،المات

أحريا ،جام

ورقا تس رة ،الجزائر.

الو نا الثانا حو االتيا وجودة الح اة 10-9

 .105الوكيل ،حلمي أحمد ( )2008ت وير المناهج :أستاته ،أسسه ،أساليته ،ا واته
وم وقاته ،ط  ،1دار الفكر العربي ،القاهرة.

 .106الوكيل ،حلمي أحمد والمفتي ،محمد أمي ( )2017أسس حنا المناهج وتنظ ماتها،
ط ،10دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عما .

ً
ثالثا -املراجع األجنبية:
1.Banks J. Diversity, (2008): Group Identity, and Citizenship Education
in a Global Age. Educational Researcher. Washington.
2.Garcia & et. al (2012). From traditional to cosmopolitan views on
citizenship education: A new instrument for evaluation, Conference of
the Children’s Identity and Citizenship in Europe ,Academic
Network, published by CiCe, Institute for Policy Studies in Education,
London Metropolitan University, pp 528 – 537.
3.Hebert,Y., & Sears, A. (2011) Citizenship Education, The Canadian
Education Association, Retrieved from: <http://www.ceae.ca/media/en/
Citizenship.Education. PDF.> (15/8/2017).
4.Holsti , c.r. (1969) content analysis for social science and hummanities
, new york , addison , Wesley.
5.Ken, O. (2000): "Education for Citizenship", Issue Fourteen, University
of ManitobaPress, Canada.
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ملحق رقم ()1
رسالة تسهيل مهمة الباحثة
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ملحق رقم ()2

جدول بأمساء السادة احملكمني
م

أسماء المحكمين

 .1

أ.د.عطادرويش 

 .2

د.فايزاألسود 

أصولتربية 

 .3

د.محمدهاشمأغا 

أصولتربية 

الرتبة
األكاديمية

التخصص

مجال العمل

مناهجوطرقتدريس  أستاذدكتور  أستاذجامعي 

مكان العمل
جامعةاألزهر 

أستاذمشارك  أستاذجامعي  جامعةاألزهر-غزة 
أستاذمشارك  أستاذجامعي 

جامعةاألزهر–
غزة 

  .4د.راشدأبوصواوين  مناهجوطرقتدريس  أستاذمساعد  أستاذجامعي  جامعةاألزهر-غزة 
الجامعةاإلسالمية-
أستاذجامعي 
غزة 
منسقوحدة
التطوير
وكالةالغوثالدولية 
المهني
والمنهاج 
وزارةالتربية
مشرف
والتعليم 
تربوي 
جامعةالقدس
أستاذجامعي 
المفتوحة 

 .5

د.حسناألشقر 

أصولتربية 

أستاذمساعد 

 .6

د.إبراهيموشاح

مناهجواساليب
تدريس

أستاذمساعد 

 .7

د.بسامعيطة

مناهجوطرقتدريس
العلوم

أستاذمساعد 

 .8

د.حازمعيسى

مناهجوطرقتدريس

أستاذمساعد 

 .9

د.حامدالحلبي

مناهجوطرقتدريس

أستاذمساعد  أستاذجامعي 

جامعةغزة 

  .10د.عبدالنبيأبوسلطان مناهجوطرقتدريس

أستاذمساعد  مديرمدرسة 

وكالةالغوث 

 .11

د.فريدالنيرب

أستاذمساعد 

اإلدارةالتربوية
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مدرس 

وزارةالتربية
والتعليم 

ملحق رقم ()3

جامـــــــ

القائمة بصورتها األولية (قبل التحكيم)

ا هــر – غ ة

قمـادة الدراسات ال ا ا
ايــــــــــــــ التر يـــــــــــــ
قسم المناهج و رق
التدريس
ا ستاا الد تور ...........................................................المحترم
السبم قا م ورحم هللا و ر اته

الموالوع :تح م قائم متاه م فا يورتها ا ول
تقوم الباحثة وإعداد دراسة بعنوا
االجتماق

فا المرحا ا ساس

" متاه م الموا ن

الدن ا فا فاس ي

المتالمن

فا مناهج التنقئ

وم ترحات الت وير" وذلك استكماالً

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس ،ولهذا الغرض أعدت
الباحثة قائمة تشتمل على مفاهيم المواطنة التي يجب أ

يتحلى وها الطفل الفلسطيني في

المرحلة األساسية الدنيا.
ونظ اًر ألهمية آرائكم واقتراحاتكم وخوراتكم في هذا المجال ،أرجو م سيادتكم التكرم وتحكيم
االستبانتي م حيث انتماء الفقرات م عدمه للمجال ،أو مناسبة الفقرات أو عدم مناسوتها ،م
حيث الصياغة اللغوية والوضوح ،كما أرجو منكم اقتراح ما هو مناسب م وجهة نظركم م
إضافة أو تعديل أو تغيير أو توديل ما ترونه مناسباً.
وتفضلوا بقوول فائ االحترام والتقدير.
التاحث  :غادة إحراه م دغ ش
131

االسم

ح انات السادة

الدرج ال ام

التاي

م ا ال ما

المح مي

قائم المتاه م:
متاه م
الموا ن

مؤقرات متاه م الموا ن

مدى انتما المؤقر لمتهوم الموا ن
منتم

االقت ا تالهو الث اف

.1االنـتـما

الق ور تا ما

الت دير االجتماقا

ال الو فا جماق
تحما المسؤؤل

المقار المجتم
الح فا الح اة.

.2الح وق والواجـتات

والس اس

(الجيا ا و )

الح وق المدن

الح فا الكرام .
الح فا حري ال أرَّ والت حير.
الح فا حري التن ا.
الح فا الحما

م الت سف.

الح فا الحما

م الت ايب.

الح فا س ادة ال انو .

.2الح وق والواجـتات

والث اف

واالجتماق

(الجيا الثانا)

الح وق االقتياد

اليح .

الح فا الرقا

الح فا الايوي .
الح فا حما

السم

الح فا المس

البئ .

الح فا الت ا م.
الح فا الت او .
الح فا اإلحداع التنا.
132

غير منتم

غير متأكد

مبحظات

المساواة حي الموا ني .

المساواة

المساواة حي الجنسي .
المساواة حي ا سو ا واوَّ اإلقاق .
تكافؤ التر .
المقار فا ا قما الت وق .

المقار

المقار فا ا نق
حما

االجتماق .

المجتمع والو .

الترقح واالنتااب.
المسا ل والمحاست .

وتتالاوا ت حو

ا االحترام والت دير
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جامــ

القائمة بصورتها النهائية (بعد التحكيم)

ا هر – غ ة

قمـادة الدراسات ال ا ا
ايـــــــــــــ التر يــــــــــــــ
قسم المناهج و رق
التدريس
أخي المعلم الفاضل ،أختي المعلمة الفاضلة :تحية طيبة وبعد،
السبم قا م ورحم هللا و ر اته....
تقوم الباحثة وإعداد دراسة بعنوا
االجتماق

فا المرحا ا ساس

" متاه م الموا ن

الدن ا فا فاس ي

المتالمن

فا مناهج التنقئ

وم ترحات الت وير" وذلك استكماالً

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس ،ولهذا الغرض أعدت
الباحثة قائمة تشتمل على مفاهيم المواطنة التي يجب أ

يتحلى وها الطفل الفلسطيني في

المرحلة األساسية الدنيا.
وتفضلوا بقوول فائ االحترام والتقدير.
التاحث  :غادة إحراه م دغ ش
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قائم المتاه م:
الت د

الوحدة ا ول

المتهوم

المقار المجتم
تحما المسؤول
.1
االنتما

ال الو

فا جماق

الت دير االجتماقا
الق ور تا ما
الث اف

االقت ا تالهو

الح فا س ادة ال انو
الح

فا

الحما

م

الت ايب
.2
الح وق
والواجتات
الجيا
االو

الح

فا

الحما

م

الت سف
الح فا حري التن ا
الح

فا

حري

الرأَّ

والت حير
الح فا الرقا

اليح

الح فا الا ب

.3

الح فا اإلحداع التنا
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الوحدة الثان

الح وق
والواجتات
الجيا
الثانا

الح فا الت او
الح فا الت ا م
الح فا المس
الح فا حما

البئ
السم

الح فا الايوي
تكافؤ التر
.4
المساواة

المساواة

حي

ا سو ا

واوَّ اإلقاق
المساواة حي الجنسي
المساواة حي الموا ني
المسا ل والمحاست
الترقح واالنتااب

.5
المقار

حما

المجتمع والو

المقار

فا

ا نق

االجتماق
المقار

فا

ا قما

الت وق
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ملحق رقم ()5
كشوف املشاركني يف ورشات التحليل والتطوير
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ملحق رقم ()6
صور ورشة التحليل والتطوير
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