
 

المجلد                                                               نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/2016: العدد عشر التاسع

952 

 العوامل التربوية المؤثرة في غرس وتنمية الوعي بالمواطنة  
 

 

 ضياء عبيد حسن   &ا.م .د صالح كاظم جابر                                          

 جامعة القادسية / كلية اآلداب  

 
 55/05/5105 -تاريخ قبول النشر :                    8/01/5105 -تاريخ أستالم البحث :

 خالصة :ال
ان بحثنا ىذا محاولة لأللقاء الضوء حول موضوع لو اىمية كبيرة جدا في حياة المجتمع واستمراره 
وتماسكو االجتماعي اال وىو المواطنة, فان عممية غرسيا وتنميتيا ال تترسخ في نفسيات االفراد مالم توجد 

لعوامل ىي العوامل التربوية, التي ىنالك مجموعة من العوامل التي تعمل عمى وجود ذلك, ومن اىم ىذه ا
تتجسد في دور المدرسة وما تجري فييا من عمميات تربوية واجتماعية ونفسية من اجل غرس مفيوم 
المواطنة لدى الطمبة, حتى تخرج بعد ذلك الى حيزىا االجتماعي. وىذا يجعل االفراد يشعرون دائما 

الخاصة التي ال تخدم المجتمع, فالمدرسة من  بالمصمحة االجتماعية العامة وتفضيميا عمى المصالح
خالل ىذا الدور تقود المجتمع نحو التقدم العممي واالجتماعي, فضال عن مساىمتيا في تحقيق النظام 
االجتماعي عن طريق غرس المبادئ والقيم االخالقية واالجتماعية. التي تؤدي الى تعرف االفراد عمى 

بينيا من اجل الحفاظ عمى التماسك االجتماعي, وليذا فان اىمية حقوقيم وواجباتيم والموازنة فيما 
واىداف المناىج الدراسية التي تعتبر جزء ميما من اجزاء العممية التربوية المدرسية, ليا دور كبير ايضا 
في غرس المواطنة وتنميتيا من خالل توجيييا وتوظيف محتوياتيا ليذا الغرض, فتضمين مفيوم المواطنة 

يد من محتويات المناىج الدراسية ممكن ان يكون من افضل السبل التي تعمل عمى غرسيا في العد
وتنميتيا عند االفراد , فضال عن ان من الممكن ايضا ان يقود ذلك الى تطبيقيا فعميا في االوساط 

ماعية االجتماعية بعد ان اصبحت طابعا نفسيا واجتماعية في نفوس االفراد عمى مختمف انتماءاتيم االجت
والدينية. من اجل ان يتمكن المجتمع من اعادة بناءه االجتماعي عن طريق بث دماء جديدة مفعمة 
بالحيوية والنشاط ومزودة بالروح الوطنية التي تعتبر اساسا ميما في ممارسة االدوار االجتماعية بمسؤولية 

نحو التطور واالزدىار  تامة من اجل المساىمة في تحقيق البناء االجتماعي ودفع عجمة المجتمع
 االجتماعي واالقتصادي والسياسي.
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 المقدمة 
ان غرس وتنمية الوعي بالمواطنة يحتاج الى مجموعة من العوامل , التي من شانيا ان تمعب دورا 
بارزا في تنمية ىذا الشعور بين افراد المجتمع , ومن تمك العوامل التي ليا دور كبير في تنمية قيم 

العوامل التربوية (, وبالنظر إلشكالية اليوية الوطنية في ظل تنامي فكر العولمة والتيارات المواطنة ىي) 
الداعمة ليا برزت الحاجة الى ميام تربوية جديدة بما يعزز فكرة المواطنة والتفوق العممي والفكري لدى 

ين العممية والفكرية طالب المدارس , فالمدرسة تمعب دورا كبيرا في بناء شخصيات الطمبة , من الناحيت
 واالجتماعية.

فان التربية ليا دور ال يستيان بو في اكساب مدخال لتأكيد عوامل التضامن المجتمعي في مواجية 
مشكالتو , وخصوصا ونحن اليوم نواجو اقسى واشد الموجات الفكرية االرىابية , التي يتعرض ليا وطننا 

ن اجل المواطنة ييدف الى االنفتاح الفكري الذي يمكن افراد العزيز العراق . وعمى ذلك فان دور التربية م
المجتمع من المشاركة في لعب الدور عمى المستوى الوطني , فضال عن اكسابيم الرؤية العممية الحاكمة 

 لحركة االحداث والمتغيرات في قضايا مجتمعاتيم او القضايا العالمية بصورة كمية .
تيا ومكانتيا لوجدنا انيا الطريقة التي يمكن ان يتفاعل بيا االفراد في فمو نظرنا لتاريخ المواطنة وىوي

المجتمع نحو مواجية االحداث والتطور التي تحدث في العالم الحديث والتي ربما تؤثر بشكل او باخر 
عمى وحدة وتماسك المجتمع , لذا ينبغي التركيز عمى اىمية تحديد الثقافة الوطنية بأفق انساني ديمقراطي 
وبتعزيز االنتماء الى الذات واالنفتاح عمى العصر وذلك بإعادة بناء الثقافة الوطنية من داخميا وربطيا 
بيموم الشعب واعتمادىا عمى اداة الحوار الحضاري وفي مواجية ظاىرة عولمة الثقافة , والشك ان وجود 

فكرية راسخة تبث من  تراث حضاري وطني عربي عريق تداخمت فيو الحضارات المختمفة يمثل مرجعية
خالل المؤسسة التربوية في المجتمع , والتي من شانيا ان تحدد نمط السموك االجتماعي وسمم االولويات 
القيمي لمفكر الوطني بأبعاده العممية واالجتماعية والثقافية , وىذا التراث يمثل احد العناصر المكونة لبنية 

 اء.المواطنة بما يعزز مفيوم االصالة واالنتم
 المبحث االول : عناصر البحث

 مشكمة البحث  
اصبح الشعور بالمواطنة وتطبيقو االجتماعي يمثل جانبا ميما من جوانب وحدة وتماسك المجتمع 
ودفعة نحو عجمة النمو والتطور االجتماعي والسياسي واالقتصادي والتربوي والديني, التي تعتبر من 

جتمع من المجتمعات. لذا لمس الباحث اننا اليوم بحاجة ماسة الى الركائز الميمة التي يبنى عمييا أي م
غرس الشعور بالمواطنة, في نفوس الطمبة, وخاصة ونحن نواجو اليوم ازمة حقيقية نحو تشكيل ىذا 
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الشعور وممارستو االجتماعية في المجتمع, فضال عن غيابو بصورة واضحة في اوساط افراد المجتمع 
ا البحث لكي يبين العوامل المؤثرة في غرس وتنمية الوعي بالمواطنة. فتتركز العراقي, فميذا جاء ىذ

 مشكمة بحثنا ىذا في مجموعة االسئمة االتية:
 ىل ىنالك دور لممدرسة في غرس وتنمية المواطنة. -0
 ما ىو دور المناىج الدراسية في غرس وتنمية المواطنة -5
 ا في اذىان الطمبة.كيف يمكن المدرس ان يساىم في غرس المواطنة وتنميتي -3

 اهمية البحث.
ان لمتربية دور ميم جدا في بناء االفراد وتزويدىم بالقيم والمبادئ التربوية واالجتماعية والوطنية, التي -0

 تعمل عمى تحديد ادوارىم االجتماعية في المجتمع.
وغير المباشرة التي تسيم ان المناىج الدراسية تقدم العديد من الخبرات والميارات والمعمومات المباشرة  -5

 في غرس المواطنة وتنميتيا لدى الطمبة.
ان ىذا البحث يمكن ان يفيد الكثيرين من القائمين بالتربية في اعادة صياغة افكارىم ومبادئيم  -3

وتوجيياتيم التربوية نحو التربية عمى المواطنة, التي نحن بحاجة الييا في وقتنا الحاضر. من اجل اعادة 
 لوحدة والتمساك االجتماعي في مجتمعنا المعاصر.تشكيل ا

 اهداف البحث.
 التعرف عمى دور المدرسة في غرس المواطنة وتنميتيا في نفوس الطمبة.-0
التعرف عمى دور المناىج الدراسية في غرس المواطنة وتمنيتيا في نفوس الطمبة, فضال عن دور  -5

 المدرس في ذلك.
 عمى المواطنة في المناىج الدراسية.التعرف عمى اتجاىات التربية -3

 تحديد المصطمحات.
 (citizenshipالمواطنة )

يي فالوطن او الموطن, االرتباط بين الفرد والجغرافيا التي تمثل ي المغة الى فلمواطنة تشير ا
الداء في الجسد ووطن . (اي سكنيم) مشتقة من كممة وطن, كما في موطن المبعوثين في مبنى واحد

وطنت االرض واستوطنتيا اي و واستقر. والوطن محل االقامة والجمع منو اوطان,  اي تمركز ,سكن فيو
فيو يمون قيفي المكان الذي  ةشاركممصدرىا الفعل )واطن( بمعنى )مفاعمة( مواطنة الاتخذتيا وطنا, و 

 (0).الن الفعل )واطن( عمى وزن فاعل
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( التي shipالتي تعني المواطن, و)( citizenتتكون من شقين )( Citizenshipالمواطنة)   
  (5).تشير الى العالقة العامة لمفرد بوصفة منتميا الى مجتمع

 مواطنفرد من خالليا يكون ال: ىي عالقة (citizenship) المواطنة  في المغة االنكميزيةاما   
 (3).الواجباتب يستحق الحقوق ويمتزم بالد معينةفي  اي عضوا

( ان المواطنة ال تعني اكثر او اقل من القدرة عمى المشاركة John Deweyوي )يجون ديرى 
في التجربة الحياتية اخذ وعطاء, وىي تشمل كل ما يجعل الفرد اكثر فائدة او ذا قيمة لألخرين وكل ما 

   (4).قيمةاليتيح لمفرد المشاركة بمزيد من الثراء في خبرات االخرين ذات 
طبيعي,  ين االولأو عالقة اجتماعية تقوم بين شخصمكانة ىي عمم االجتماع المواطنة في 

مجتمع سياسي )الدولة(, يقدم الطرف األول الوالء, ويتولى الطرف الثاني الحماية, معنوي تجريدي  الثاني
 (5).وتتحدد ىذه العالقة بين الفرد والدولة عن طريق القانون

بط بين المسمم كفرد وعناصر الصمة التي تر عمى االسالمي مواطنة في الفكر اليقوم مفيوم   
 . (6)االرض التي يقيمون عمييا من جية اخرى و  يمااالمة, وىم االفراد المسممون والحكام من جية وبين

اما المواطنة اصطالحا : ىي مجموعة الروابط االجتماعية والسياسية والدينية والقانونية التي تربط 
حصل عندما يالفرد باالنتماء وتحقيق اليوية الوطنية ,  الفرد بالمجتمع وباألرض ايضا, فمن خالليا يشعر

 عمى كافة حقوقو االجتماعية , 
 (7)وتقديم ما عمية من واجبات تجاه وطنة كالدفاع عنو والمساىمة في حفظ امنو واستقراره.

الفرد باالنتماء الى جماعة  عند شعور ووعي ما يتولد من : ىي ما التعريف االجرائي لممواطنةا
عية تعيش عمى ارض معينو ليا فييا تاريخ وثقافة ومصير مشترك , وينظم ىذا الوعي اجتماعيا اجتما

 وسياسيا وتربويا وقانونيا , ويساىم الفرد فيو بشكل فاعل في الحياة االجتماعية
 : دور المدرسة في غرس الوعي بالمواطنة.المبحث الثاني

ال تقل اىمية عن دور  التي يم االجتماعيةالقو  المبادئ ان لممدرسة دور كبير في غرس وتنمية
االسرة في ذلك , باعتبار المدرسة ىي المحضن الثاني لمطالب وىي التي تزرع فيو قيما جديدة من خالل 

التي , (8), كما انيا تعمل عمى تنمية بعض القيم التي اكتسبيا من المنزلدرسيناحتكاكو بالطالب والم
مجتمع, وتعمل بكل االمكانات بغية اعداد الطمبة لمتطمبات الحياة وذلك ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة وال

, والعمل عمى ايجاد اوجو التفاعل والتأثير المواد الدراسية في الشرح والتوضيح دور الطالب عطاءبإ
 . (9)المتبادل مع البيئة والمجتمع 
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حقيقية لإلنتاج المعرفة  ان المدرسة من شانيا ان تعيد بناء االنسان وتمكينو من ان يكون قوة 
مكوناتيا من مدرسين  بكلو  ياداخم في واالبداع وصيانة الحاضر, وان العممية التربوية التي تحدث

وطالب وادارة ومناىج وطرق تدريس , تعمل عمى اصالح الطالب وتأىيمو لكي يكون مواطنا صالحا في 
 . (01)المستقبل

واالنساني في نفوس الطمبة,  الدينيلوطني والقومي و فالمدرسة تعمل عمى غرس االنتماء بأنواعو ا
سواء كان ىذا في اطار المعمومات والمعارف المتوفرة في المناىج الدراسية او من خالل االنشطة العممية 

لتوسيع عالقاتو االجتماعية من  الفرصة تتيح لمطالب, ف(00)والترفييية ذات العالقة بيذا االنتماء او ذاك 
ىذا  .(05)الخارجيبالمحيط ع جماعة جديدة من الطالب والمعممين وتوسع دائرة اتصاالتو خالل تفاعمو م

من خالل تعزيز مشاركة الطمبة في االدارة المدرسية وقد تساىم المدرسة بتنمية المواطنة لدى الطمبة, 
ات والجان مثال, سواء في شكل ممثمين لمصف, او المشاركة في المجالس الطالبية او التمثيل في الييئ

  .(03) ياالمدرسية, وكذلك من خالل المشاركات في الموائح الجدارية الموجودة في
وتساعد ىذه العممية في تكوين العالقات االجتماعية والمشاركة الفعالة لمطمبة في داخل المجتمع 

 .(05)يوفضال عن رفضيم لكل المظاىر السمبية ف منح الطمبة الدور المنوط بيم,الذي ي. (04)االوسع
تحقيق االنضباط فالعممية التربوية المدرسية تقوم عمى مجموعة من البرامج التي تيدف الى 

تحقيق الكمال التي تيدف الى  فضال عن بقية البرامج التربوية االخرى النفسي, والتوازن السموكي,
طالب قدرا كبيرا من )المعرفي , والخمقي , والديني , والثقافي, والسياسي( , حيث يثير ىذا في نفس ال

 .(06)االستحسان والتقدير والمحبة , وابرزىا محبة الدين والوطن
, واالسيام في بناء المجتمع وتطورىا تيدف الى اعداد الجيل الجديد من اجل بناء االمة المدرسةف

يتضمن حيث  . (07)المستقبمية المجتمع وتطمعاتوعموم وثقافة ثم اصبحت المدرسة البوتقة التي تتبمور فييا 
تطعيميا بالدم الجديد الذي يبعث عمى الحركة والنمو, و عمل المدرسة القدرة عمى تجديد حياة المجتمع 

ليذا فيي تستجيب لمطالب التغيير االجتماعي وتحدياتو في المجتمع الذي توجد فيو, وتعمل في الوقت 
الجديد الذي تعده وتأىمو ليذا نفسو عمى ان تكون رائدة ليذا التغيير وموجية اليو عن طريق الجيل 

 . (08)الدور
 حيث يتألف المجتمع المدرسي من عدة عناصر اىما :

 المدرس او )المعمم(-0
 الطالب -5
 االدارة -3
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 وكل عنصر من ىذه العناصر لو دور ميم في عممية غرس وتنمية الوعي بالمواطنة :
 )المعمم( المدرس او-0

فيو المرشد  ,قوي لدفع الطالب الى تحقيق ما ىو افضل واىمالحافز والدافع ال )*(يعتبر المعمم
ليستقوا منو العموم والمعارف العممية واالجتماعية,  والموجو االمين الذي يأخذ بأيدي الطمبة الى بحر العمم

كل االمكانيات والحقوق  يوفر حيث انو ,واالمةالحب واالخالص لموطن  مشاعر غرس التي تعمل عمى 
أعداد خطة دراسية حاسمة لمعمل من اجل  من خالل .(09)فردا صالحا في مجتمعو  طالبال التي تجعمو
التي تساعده عمى تحقيق اىدافو,  التربوية واالجتماعية عمى مجموعة الممارساتوم قالتي تتنفيذ دورة, 

 . (51)وبالتالي سوف تساعد الطمبة عمى تكوين عقل صحيح قائم عمى اساس الفيم واالستيعاب
لممعمم او )المدرس( ان يقوم بدور كبير في غرس الوعي بالمواطنة من خالل تدريس منيج  يمكن

 التربية االسالمية , وىذا يتم من خالل :
 القدوة الحسنة :  -أ

تمثل في يالقدوة الحسنة ,  تجسيد دور المدرس في غرس الوعي بالمواطنة من خالل ان 
حترم آرائيم ا, من خالل تكوين عالقة ودية مع الطمبة و اعيةاالجتم القيمالتي تستقيم لممبادئ و شخصيتو 

, فال يكفي ان يقدم المعمومات والمعارف عن القيم وانما ينبغي ان يصاحبيا تطبيقا عمميا (50)تقبميا تو 
 . (55)وتنميتيا في نفوس الطمبة المواطنة مما يساعد عمى غرس درسيظير في سموك الم

القدوة والمثل االعمى والنموذج الصالح فيو يمكن  يعتبرالسالمية حيث ان مدرس مادة التربية ا  
ان يحقق اىداف مادة التربية االسالمية ومن ضمنيا الوعي بالمواطنة من خالل تنسيق اقوالو وافعالو وان 

لمعممية التربوية داخل  االسالمي من حيث قيادتو الصورة االجتماعية لمدين يكون سموكو وشخصيتو تعكس
, فالصدق واالخالص والسموك القويم, وقوة الشخصية قد يغير الطمبة نحو االصمح (53)خارجةالصف و 

واالفضل ألنو في سموكو ىذا يبث في الطمبة روحا طيبة, ودوافع كريمة نحو البالد والعباد واالنسانية 
 . (54)قاطبة

 ربط درس التربية االسالمية بالمواطنة . -ب
ية االسالمية ان يربط الدرس بالمواطنة, من خالل توظيف القيم يستطيع معمم او)مدرس( الترب 

التربوية توظيفا عمميا من خالل شرح الدرس حيث يدعمو بآيات قرآنية واحاديث نبوية ومواقف تربوية 
. فميمة القاء الدرس (55)تكون عمى شكل رسائل عقمية غير مباشرة في غرس وتنمية الوعي بالمواطنة

م عمى االبداع ىذا يكون بحد ذاتو ميمة وطنية, اذ ان تدريب الطمبة عمى معالجة تدريبيو عمى الطمبة 
بالمبادئ  الطمبةبتزويد يسيم  جيدة بعيدة عن التقميد اجتماعية القضايا التي يعاصرونيا بأساليب وطرق
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اوطانيم بطريقة ناجحة و  مجتمعاتيم تساعدىم عمى التكيف فيالتي المعاصرة االجتماعية  والقيم
 . (56)سميمةو 

 تتجسد من خاللتزويد طمبتو بالمعارف والميارات والفيم لالمدرس  يستخدميافان الطريقة التي 
اكثر مفيومية لممبادئ  تجعميم وربطيا بالواقع االجتماعي, بحيث التعاليم والنصوص الدينية شرح

وتأثر بو  واالحساسوطن حب الب بالشعور بحيث يبدأ الطالب .(57)االساسية التي تتكون منيا المواطنة
 .(58)واالزدىار التطور الى المساىمة في عمميةميل الو 

 وخارجة يساىم مساىمة كبيرة في المشاركة والتعاون داخل الصفان تحفيز الطمبة عمى     
 معاييرىافيذا االمر يزود الطمبة بقوة اجتماعية يستطيعون من خالليا مسايرة الجماعية, تنمية الروح 

 . (59) وقيميا االجتماعيةالجماعة 
 تستطيع ان , الالتطورفقد ظير ان أي امة او جماعة ليس فييا روح الدعوة والتعاون والتقدم و ))

موقف المدافع موقف الضعيف  ويكون موقفيا ,واستقرارىا االجتماعي والسياسي تحافظ عمى وجودىا
, فان من واجب مدرس التربية (31)((المعرض لمخطر, وكل من ال يكون داعيا يكون ىدفا لدعوة اخرى 

بيا جاء االسالمية ومن خالل المنيج المتوفر لدية يمكنو ان ينمي تمك القيم السامية والمبادئ العميا التي 
الدين االسالمي وجسدىا الرسول االعظم محمد )ص( من خالل سيرتو النبوية الشريفة , بتثبيت دعائم 

 .وتماسكيا الديني واالجتماعي ة االمة االسالميةالدين والدفاع عنو والتأكيد عمى وحد
 ةياالول , يقدم فيو وسائل دراس فأىمية دور المدرس في غرس المواطنة يقوم عمى مستويين,

 لمطمبة , يسمح يتجسد في تنظيم ىذه الوسائل تنظيم محكم ,والثانياالشتغال فييا,  تجسد المواطنة وبدء
 .(30) العامة االجتماعية باألدوار التي تنتظرىم في الحياة قةوثي ليا صمة اجتماعية اكتساب تجارب

ونحن ال نغفل جانب اخر وىو جانب شديد االىمية في دور المدرس في غرس الوعي بالمواطنة 
جانب الثواب والعقاب المذان ليما التأثير في تكوين اتجاىات الطمبة , وذلك بمعنى ان نظام  )), اال وىو

او  عمييا الطالب اه االعم الذي يشمل الحوافز والمشجعات والمكانة التي يحصلالعقاب والثواب بمعن
. فان ميمة الثواب ىي تحفيز االعمال  (35) ((التي تسيم اسياما كبيرا في تكوين اتجاىاتوو يفقدىا 

وعدم  ةيااليجابية وتعزيزىا لتزداد ترسخا في ذىن الطالب, فيما ان العقاب يكون رادعا ميما لألعمال السمب
العودة ليا, وان ىذه الجوانب ميمة جدا من خالل تثبيت الطمبة عمى موافقيم الصحيحة تجاه وطنيم 

 ومجتمعيم. 
 دور مدرس التربية االسالمية في غرس الوعي بالمواطنة من خالل عمميتي االرشاد والتوجيو. -ت
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يعد بحيث يستطيع يعتبر المدرس اىم شخصية في حياة الطالب بعد ابويو, ولذا ينبغي ان  
النيوض بدوره التربوي عمى خير نحو, فاذا كانت المدرسة اىم بيئة اجتماعية, فان المدرس اىم انسان 

 .(33)مدى الحياة الى يستطيع التأثير في حياة الطالب بعد والديو وىو يترك في نفوس طالبو اثرا يستمر 
ى طالبو ويأخذىم عمى نحو بصيره, تأخذه الشفقة عم ))ان دور المدرس كمرشد لمطالب ىو ان  

فان المدرس ىو مسؤول عن طالبو, ألنو ال مسؤولية لمن ال سمطة لو, فالمعمم صاحب سمطة وصاحب 
رعاية وارشاد الطمبة نحو السموكيات الصحيحة, فقد يدخل ىذا ضمن اطار  البد ان يتولىمسؤولية, و 

 . (34)(تو(حديث الرسول محمد )ص( ) كمكم راع وكمكم مسؤول عن رعي
زمات النفسية االمن  ىمانقاذويعمل عمى لمدرس افعال الطمبة وتصرفاتيم, ا ان يصحح يمكنف

االجتماعي الذي  في الرغبات والمشاعر المتعمقة بالواقع من تضارب تنشأصرعات الداخمية التي الو 
  .(35)موطموحاتي  ماىدافييعيشونو والتي تحول دون 

الخدمات التي تيدف الى مساعدة الطالب في فيم نفسو وفيم  يعتبر منالتوجيو واالرشاد ف
مع نفسو ومع  ومشاكمو بشكل يؤدي الى تكيف بيا االمكانيات لديو ليحل كافة غلستمشاكمو, وتدفعو لي

 . (36)ايضا مجتمعو
 دور المدرس في غرس الوعي بالمواطنة من خالل خمق جو تربوي مناسب .  -ث

ذي يعني بتفعيل حقوق االنسان وتحويميا من منظومة قانونية مجردة ان المواطنة ىي المحرك ال  
الى منظومة سموكيات وافعال تمارس طبيعيا وبشكل محسوس, فال جدوى لحقوق االنسان في غياب 

عالمية ىذه الحقوق وترابطيا, واوضحيا نيجا لترجمة قيميا  ا عمىكثر تأكيدالدينامية المواطنة ألنيا ا
.  فالمدرس او ) المعمم ( يمر بمواقف (37)ممموس يعيشو الطمبة عمى كافة المستويات ومبادئيا الى واقع

 يم مع بعضض, ويرى بعض السموكيات االيجابية والسمبية من الطمبة بعبة في اثناء الدرسكثيرة مع الطم
 سمبية , فيمكن لممدرس ان يستغل بعض المواقف لمتأكيد عمى قيمة معينة او التحذير من سموكياتاالخر
. فان دور (38)بينيمفيما مما يؤدي ذلك الى خمق مناخا مناسبا لمطالب يسوده الحب واالحترام  معينة

الطمبة اكثر تجعل منظومة قيمية  تكوينمالئم يمكن ان يؤدي الى المدرسي ال المناخ المدرس في خمق
مة في تحقيق بناءه مع ابناء مجتمعيم ومساى التفاعلفي  واكثر رغبة ,االجتماعيصمة بواقعيم 

 . (39) االجتماعي
 الطالب : -5

ان فالبد الطالب ىو وسيمة وغاية كل ما يحدث في العممية التربوية التي تشيدىا الحياة المدرسية , 
لب في التعميم الثانوي ايشارك مشاركة فعالة في كل االنشطة الصفية او لالصفيو في المدرسة, فان الط
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السيكولوجية  تينيحتاج الى من ييتم بو من الناحي التي ,االجتماعية يمر بمرحمة ىامة في حياتو
 واالجتماعية لمتعرف عمى احوالو النفسية واالجتماعية, ليتمكن من تجنب بعض االنحرافات السموكية

 . (41)واالجتماعية التي تحد من فعاليتو في الحياة المدرسية واالخالقية
تماميم باآلخرين من خالل ما تعمموه من مفاىيم ومبادئ فان الطمبة من خالل عمميم الجاد واى

في اداء ادوارىم  نشطة خاصة بالمجتمع, يؤدي الى زيادة مشاعرىم نحو تحمل المسؤوليةاجتماعية وا
انتسابيم الى المدرسة في الطمبة كونيم مواطنين احرار فان  .(40)االجتماعية بصورة ايجابية في المجتمع

يشكل مادة  سوف سم االكبر من وقتيم اليومي خالل االسبوع, فان ىذا الوقتالق االتي سيقضون فيي
وىذا بدوره يمثل اداة فاعمة في غرس الوعي  في تثقيف الطالب وبناءه االجتماعي والعممي, االىميةشديدة 

 .(45)بالمواطنة
تأثر في , في كل من عمميتي التأثير والاالجتماعيمركزيا في عالمة عنصرا فان الطالب يعتبر 

, وعمى ىذا االساس فان التربية عمى التي يكونيا في المدرسة والمجتمعالمتعددة العالقات االجتماعية 
 .(43)المدني ومع مجتمع الطالب المواطنة يمكن ان تؤدي الى تفاعل

ي واالجتماعي الذي ذاتال يمامرا مناط بالطمبة, ويتجسد من خالل اثبات ىو ان تطبيق المواطنة
 التي ,(44)الحالية االجتماعية تحقيقو في مواقفيمينبغي وىذا ما  في المجتمع, مواطنين صالحينيجعميم 

العالقات  تبادلفرص التواصل الحر و  اتكثر فييالتي  االنشطة االجتماعية والثقافيةعتمد اساسا عمى ت
 نفسياتيمالكامنة في  االجتماعيمشاعر التضامن والتعاون والتكافل لمطمبة تشكيل االجتماعية التي تتيح 

 .(45)فاضال واجتماعيا طابعا اخالقيا موتنميتيا حتى يكتسي سموكي
 االدارة المدرسية-3

مع  ايجابية عالقاتمن خالل بناء  ياالعاممين فييا, ويتولى االداري)المدير( الدور الرئيسي في
تولى االدارة المدرسية زيادة الوعي . حيث ت(46)االلفة واالحترام المتبادلو التعاون  تنم عن التي العاممين,

 اجتماعية بمفيوم التربية الحديثة, وتمارس اسموبا ديمقراطيا في قيادة المدرسة وتعمل عمى خمق بيئة
 .(47)في الوسط المدرسي فاعمة وتربوية

فيرى ) ارسطو ( ان السمة الخاصة بالمواطن ىي ))ان يشارك في ميام االدارة العدالة وتولي 
ويعتبر ارسطو ان لممواطن ايضا الحق بالمشاركة في االدارة القضائية والشورى, وفي الحقيقة الوظائف. 

. يتضح من خالل رأي ) ارسطو( ان (48)ان المواطن الجيد ىو ان يشارك في ادارة الشؤون العامة((
واطنة, وىذا الم تشكيل ىو ما يؤدي الى في اداء الميام التربوية االشتراك في العمل االداري والتعاون
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الراي اذ ينعكس عمى االدارة المدرسية يعتبر ىدف اساسي نحو تحقيق تربية الطمبة عمى المواطنة وخمق 
 المواطن الصالح الذي يساىم اسياما فعاال في بناء وطنو وامتو.

تعميق الحس خالل ان االدارة المدرسية ليا اىمية كبيرة في تربية الطمبة عمى المواطنة, من 
بالواجب تجاه المجتمع , وغرس الشعور باالنتماء لموطن واالعتزاز بو, وحب النظام واتجاىات  والشعور
ىي  فان االدارة المدرسية. (49)التي تبنى عن طريق مجموعة القيم االجتماعية ,واالجتماعية الوطنية

من تطبيق الموائح لمعممية التربوية والتعميمية داخل المدرسة, ولما تتمتع بو  الرسمي المنظم والراعي
 .  (51)والتنظيمات الكفيمة بالحفاظ عمى قيم الطمبة وسموكيم

 االجتماعي واالخالقي لمطمبة, الذي يكون عمى تطوير السموكتتركز  كميمة اجتماعيةالتعميم ف 
 ميارات سموكيو الذي يحتاج فيو الفرد الى النتقال الى حقل العملل ة واجتماعية تؤىميميو محصمة ترب

حتى يستطيع ان يحقق التوافق مع الجماعة التي  والفنون والعموم الى جانب المعارف ماعية واخالقيةواجت
بحيث يصبح ذلك جزء  يفيمون ما يتعممونوفاإلدارة المدرسية تجعل الطمبة  .(50)يتعامل ميما في المجتمع

التماسك م في تكوين التي تساى فييم بث الروح الجماعيةفضال عن , (55)ميم في حياتيم االجتماعية
جعل الطمبة يشعرون بأىمية النظم والقوانين وىذا ي, (53)والمجتمع تدعم الجماعة التي ,االجتماعي والتكافل

المدرسية في تنظيم شؤنيم وضمان تقدميم الدراسي ونموىم النفسي واالجتماعي , لذا فان عمى المدرسة 
ي في تحقيق النظام واالستقرار داخل المدرسة وىذا ان تنظر الى الطالب كمواطن مسؤول يقوم بدور اساس

 . (54)الوعي بالمواطنة لدييممن شانو ان يعزز 
 عنصرا ىاما من عناصر المواطنة وعامال ميما في تعميقيا, تمثل التيالواجبات و الحقوق ان 

بيم وتطويرىا فتعمل االدارة عمى ترسيخ ذلك من خالل السماح لمطمبة بالتعبير عن آرائيم واستخدام مواى
عن طريق تدريسيم بأفضل الطرق العممية, فضال عن تركيز االدارة المدرسية عمى اداء الواجبات من قبل 

. (55)الطمبة الذي يتم من خالل االلتزام باألنظمة والتعميمات التربوية واالجتماعية الخاصة بالنظام المدرسي
. حيث (56) الواجباتب وضمان اللتزامياوالجماعات  ضمان حقوق االفرادلضرورة يعتبر المواطنة فالشعور ب

تربوي قائم  خمق نظاميقع عمى عاتقيا  المدرسية لعممية التربويةا صمب تمثل التي ان االدارة المدرسية,
يمكن ان يعزز الروابط االجتماعية والسياسية  ىذا الجانبو وتعويد الطالب عميو  ,الحقوق الواجبات عمى
 . (57)في المستقبل لةالدو و المواطنين  بين

بين المدرسة  االجتماعية تمعب االدارة المدرسية الدور االساسي والجوىري في تقوية العالقة
, من االجتماعية والمجتمع الذي تنتمي اليو, حيث تعمل ادارة المدرسة عمى تعزيز وتشجيع المشاركة

ا يسيم بشكل كبير في اصالح خالل توفير فرص التفاعل والترابط بينيا وبين المجتمع المحمي مم
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.  فاإلدارة المدرسية من خالل ممارسة دورىا (58)بينيا فيما المجتمعات وزيادة التالحم االجتماعي
المختمفة المكونة لمبناء االجتماعي عن  االجتماعية االجتماعي, سوف تؤدي الى تحضير الطمبة لألدوار

 .(59)حة طريق التعميم النظامي والتنشئة االجتماعية الصحي
وان تكون كل طاقات المدرسة مجندة لخدمة العممية التربوية  فاإلمكانيات المادية والبشرية في 
المدرسة والعمميات التي تقوم بيا االدارة المدرسية ليست غاية ولكنيا وسائل لتحقيق الغاية الكبرى وىي 

. (61)ا وامكانياتيا لخدمة ىذه الغاية كل طاقاتي تكريستربية النشء , ويتوقف دور االدارة عمى قدرتيا في 
المدرسية في التربية عمى المواطنة , يمكن تبسيطو في كونيا تسمح لممتعمم  االدارةحيث ان دور 

باإلحاطة بكيفية االشتغال بالمدرسة , ومشاىدة سموكيات مختمف الفاعمين الذين يضطمعون بدور التربية 
بادئ والقيم العامة التي تسعى المدرسة الى ترسيخيا في نفوس والتعميم , والتي يجب ان تتناغم مع الم

 . (60)الطمبة 
الى تحقيقو في المدرسية  االساسي الذي تسعى االدارة جوىرالبمثابة  االجتماعية القيمو  المبادئ وتعد 

طالب, الدراسية بالحياة االجتماعية لم المناىجخصوصا ربط محتويات . (65)التربوية يااىداف جزء كبير من
 التوجيو والممارسة الفنية في ,العممية المختبرات والتعاون العممي في ادارة االمتحانات, والشفافية في

 الى ممارسة مياميم التدريسية والتربوية توجيو المدرسين والتعامل االخالقي في اثناء ,واالرشاد
 .(63)....الخ

 تيا بالمواطنةاىمية واىداف المناىج الدراسية وعالق: المبحث الثالث
المناىج  اىميةأتي ت اهمية المناهج الدراسية في غرس وتنمية الوعي بالمواطنة:   

 المجتمع, االجتماعي فيمحس والشعور بالواجب ل ياتعميقخالل الدراسية في التربية عمى المواطنة من 
 باإلضافة الىوطنية, الشعور باالنتماء لموطن واالعتزاز بو, وحب النظام واتجاىاتو ال فضال عن تنمية

 .(64)من اىداف التربية عمى المواطنة اتعد ىدف التي ,والقيم التربوية االجتماعية االخرى غرس مبادئ
بالخبرة التي البد ان يستغموىا في صنع مستقبميم في جو من  الطمبة تزودىم فالمناىج الدراسية

داد الوظيفي واالجتماعي من اجل افراز القيم الحرية والديمقراطية, وانو البد من التوجيو التربوي واالع
 . (65)االنسانية واالجتماعية, التي تبين صورة ذات رؤية كمية وشاممة لمحياة االجتماعية 

فالمعرفة التي تحتوييا المناىج الدراسية ماتزال في مجمل اسسيا ومضامينيا المعرفية وابعادىا  
ميدية مكرسة ومروجة لمعديد من القيم والتصورات ورؤى العالم االجتماعية , وااليديولوجية , ذات حمولة تق

والذات واالخر ...الخ , مثل صورة المرأة والطفل والسمطة والحاكم والمدينة والقرية والغني والفقير والحق 
 . (66)والواجب والمواطن الصالح والطاعة والعصيان والخير والشر......الخ 
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ة كبيرة من خالل )ايصال المعارف والمعمومات الى المتعممين ان المناىج الدراسية تشكل اىمي
بطريقة منظمة ومدروسة, بحيث تجعل الطالب عنصرا قادرا عمى المشاركة في تطوير المعرفة, وفي 

. حيث يحتل المنيج المدرسي اىمية (67)احداث مزيد من التغيير االيجابي في مختمف ميادين الحياة( 
يييئ لممدرس فرصة تخطيط الموضوعات الدراسية, وتنفيذىا وتنظيميا فيو خاصة في عممية التعميم, 

وعرض محتواىا العممي عمى الطمبة, عن طريق بعض الوسائل المعينة واالنشطة المتاحة, وىذا يساعد 
. (68)تنظيم المعمومات وعرضيا والتعبير عنيا و استخالص االفكار و عمى الميارات والقدرات  يمفي تدريب
فق خبراء التربية والمختصين في المناىج الدراسية عمى ان المناىج الدراسية وما فييا من مفاىيم فيكاد يت

 ,مكونات االساسية لممواطنةالالدراسية الضيقة, التي تدل عمى  واسعة تتجاوز االفكار المعرفية وحدوده
 . (69)تكون اساسا ميما في تكوين االتجاىات والقيم االجتماعية والوجدانية التي 

وتبرز اىمية المناىج الدراسية في ان محتوياتيا شاممة ومالئمة مع حاجات ومتطمبات الوقت 
الحاضر ومشكالتو, فتعمل عمى ترسيخ معرفة الماضي وعالقتو بالحاضر, ويتفاعل الطمبة مع ذلك لكي 

ما فييا من معمومات ن بتجديد اىدافيا و و يرسموا المستقبل وتطمعاتو, ثم ان واضعوا المناىج الدراسية يقوم
 . (71)حسب الظروف االجتماعية التي يمر بيا المجتمعوانشطة 

المنياج المدرسي ىو نواة العممية التربوية , فكل نظام تربوي يصمم  ))فالغني عن التعريف ان 
خطة لمناىجو , وفي ضوئيا تتحدد معالم سياسة تربوية متبناة , سواء بشكل صريح او ضمني , وتضم 

يندسة جوانب عديدة , لعل اىميا تحديد غايات النظام التربوي , والقيم التي يرتكز عمييا المجتمع ىذه ال
))(70) . 

 المناهج الدراسية في تنمية الوعي بالمواطنة.اهداف 
ان المناىج الدراسية كونيا عنصر ميم من عناصر العممية التربوية في المدرسة لذا فيي تجسد 

بوية والعممية والسموكية واالجتماعية وان الذي ييمنا في ىذا الموضوع ىو اىداف العديد من االىداف التر 
 -المناىج الدراسية في تنمية الوعي بالمواطنة وىي كما يأتي:

 تدعم المناىج الدراسية قيم الوالء واالنتماء وتعزيزىا لدى الطمبة. -0
 اعة القرارات الوطنية المتعمقة بحياة الفرد والمجتمع .دعم المشاركة الجماعية في صن -5
المساىمة في تشكيل الشخصية الوطنية لمطالب واليوية الجماعية لموطن )الثقافية , واالجتماعية,  -3

 والفمسفية , ودعم قدرة الطمبة لمتعامل مع االزمات(.
واطن من حقوقو والدولة من العمل عمى ضمان استمرار الدولة والمجتمع , من خالل تمكين الم -4

 . (75)حقوقيا والعمل من اجل رفعة الوطن وتقدمة ونمائو
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 تعريف الطالب بتاريخ وطنيم , ومنجزاتو وكفاح ابائيم االوائل . -5
 .(73)تنمية االعتزاز باالنتماء لالمة االسالمية والعربية والتبصير بأىمية التواصل بالعالم الخارجي -6    

 وعي بالمواطنة في المناىج الدراسية:وسائل تنمية ال
ىنالك عدة صور يمكن من خالليا تنمية الوعي بالمواطنة في المناىج الدراسية , يمكن توضيحيا من 

 : (74)خالل الشكل التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكتسب وتنمى عن طريق                                           
 
 

 
 
 
 

 
ويرى الباحث ان المحتوى الضمني لممناىج الدراسية 
يتمثل في)االمثمة الواردة في الكتاب , والصور والرسومات 

 المواطنة 

 التطبيقات العممية      ي الكتاباالمثمة الواردة ف

 عرض الموضوعات عن
 طريق القصص

 الصور والرسومات واالشكال

 اسموب دراسة الحالة

 الرحالت والزيارات الميدانية
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رحالت والزيارات الميدانية (, اما بالنسبة لممحتوى الصريح  فيتمثل في )التطبيقات العممية , وكذلك ال
 واسموب دراسة الحالة , وعرض الموضوعات عن طريق القصص(.

 وفيما يمي عرض موجز لكل عنصر من العناصر السابقة الذكر:
ة المحمية لمطالب حتى يمكن ربط االمثمة الواردة في الكتاب : التي يفضل ان تكون مرتبطة بالبيئ-0

فمثال عند تناول البيئة في العراق يضرب امثمة خاصة بالبيئة العراقية فمثال ) السيل  ,الطالب بمجتمعو
 الرسوبي, الصحراء الغربية, بحر النجف, بحيرة الرزازة وغيرىا (.

جتمع العراقي  , فمثال في الصور والرسوم واالشكال : وفييا يتم التركيز عمى مظاىر الحياة في الم -5
مناىج الجغرافية يتم االشارة الى خارطة العراق االدارية والسياسية واالقتصادية , اما في التاريخ مثال يتم 
االشارة الى اشكال ورسوم وخرائط تدل عمى ابرز المظاىر التاريخية في العراق القديم ويشار الى اماكن 

 تواجدىا .
وفيو يتم ربط الطالب بقضايا مجتمعو, وفيو يتم تناول قضايا ومشكالت يتم اسموب دراسة الحالة :  -3

 مناقشتيا من مختمف الجوانب , كما ىو الحال في اعادة بناء البنى التحتية في العراق.
التطبيقات العممية : وىنا يتم التركيز عمى التطبيقات العممية التي تتطمب التركيز فييا عمى المفاىيم  -4

العممية من البيئة التي يعيش فييا الطالب فمثال ظاىرة الزحف السكاني عمى االراضي الزراعية والظواىر 
في بعض المحافظات العراقية او ظاىرة طفو االمالح في المنخفضات التي تقع عمى جوانب الطريق 

 السريع المؤدي الى بغداد. 
لدراسية, والتي تجذب انتباه الطالب مدخل القصص : وىو من االساليب الميمة في تطبيق المناىج ا -5

وخاصة فيما يتعمق بالمواطنة, حيث يتم تناول شخصية عراقية ميمة وشرح دورىا في المجتمع العراقي, 
 كما ىو الحال في مناىج االجتماعيات او في المغة العربية او التربية االسالمية .

في غرس وتنمية الوعي بالمواطنة ىو تطبيق  الرحالت والزيارات الميدانية : ان من االساليب اليامة -6
مفردات المنيج من خالل الرحالت والزيارات الميدانية, ويتم ذلك من خالل القيام برحالت استكشافية او 

 .(75)رحالت لممواقع االثرية والتراثية والدينية
جدا في كونيا ويرى الباحث ان ىذه العناصر التي يتم تنفيذ المنيج من خالليا ليا اىمية بالغة 

تؤدي الى تنمية الوعي بالمواطنة, فان االمثمة الواردة في الكتاب المدرسي وكذلك االشكال والرسومات 
وكافة العناصر االخرى التي تم ذكرىا سابقا وكيفية ربطيا بالواقع االجتماعي والمجتمعي لمطمبة من شانيا 

 بية عمى المواطنة في المناىج الدراسية.ان تؤدي الى تحقيق االىداف المنشودة ومنيا تحقيق التر 
 اتجاىات التربية عمى المواطنة في المناىج الدراسية :
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 ىنالك اتجاىان رئيسيان نحو التربية عمى المواطنة في المناىج الدراسية .
االتجاه االول : يأخذ بضرورة وجود مقرر دراسي مستقل بيذا االسم, وىذا ما ىو جاري في 

تحت مسمى التربية الوطنية واالجتماعية وىو ال يمقي االىتمام الكافي حتى يؤدي الى مناىجنا الدراسية 
 اىدافو الحقيقية .

, وال شك ةالمواطن عمى االتجاه الثاني : ىو ان تؤسس المناىج الدراسية وتبنى عمى مفاىيم التربية
واطنة وتتحول الى سموك ان ىذا االتجاه افضل حيث يتشبع المنيج الدراسي بقيم ومفاىيم التربية الم

وممارسة من قبل الطمبة. بدال من ان تكون مادة دراسية تعود اىميتيا لمستوى درجاتيا في تحصيل 
الطالب. فان تأسيس وبناء المناىج الدراسية عمى مفاىيم وقيم المواطنة يعود بتعديل السموك والممارسة 

 .(76)الفعمية في الواقع المعاش
التجاىان ليما دور ميم في تمنية الوعي بالمواطنة من خالل صب ويرى الباحث ان ىذان ا

االىتمام عمى منيج رئيسي يتضمن كافة المفاىيم التي تدل عمى تربية المواطنة ىذا من جانب, اما من 
الجانب االخر عدم اقتصار تربية الطمبة عمى المواطنة في منيج واحد فقط وانما يتعدى ذلك ليشمل 

 كافة .المناىج الدراسية 
 نتائج البحث.

 اىتمام كافة عناصر المدرسة بغرس الشعور بالمواطنة. -0
ان احدى الميام االساسية التي تقوم بيا المدرسة ىو ان توجد فييا العديد من البرامج التربوية  -5

واالجتماعية التي تعمل عمى بناء شخصية الطالب حتى يكون مستعدا لتمثيل دوره المناط بو في 
 المجتمع.

ممية التركيز عمى مسالة الحقوق والواجبات ميمة جدا, فالبد ان تقوم االدارة المدرسية وبمساعدة ان ع -3
المدرسين عمى تنمية مفيوم الحقوق والواجبات من خالل تعميميم عمى تطبيق النظام واحترام القوانين 

 المدرسية , بمقابل منحيم كافة الحقوق الخاصة بيم.
دراسية برمتيا ىو ان يكون لمضمونيا الضمني او الصريح عالقة ان من اىم اىداف المناىج ال -4

 بالواقع االجتماعي لمطالب, وخصوصا المناىج الدراسية الخاصة بالتربية االجتماعية.
 عدم وجود منيج مدرسي ييتم بصورة مباشرة بموضوع المواطنة. -5

 التوصيات.
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لمواطنة لدى الطمبة من خالل ضرورة قيام كافة عناصر المدرسة بميمة غرس وتنمية الشعور با -0
 تعميميم المبادئ والقيم االجتماعية كالمساواة والعدالة واالحترام وغيرىا.

ضرورة وجود برامج تربوية واجتماعية تعمل عمى تنمية االدوار االجتماعية لمطمبة, والتي ليا فاعمية  -5
خ. التي تجعمو اكثر توافقا مع بيئتو كبيرة في حياة الطالب االجتماعية والسياسية والدينية والثقافية...ال

 االجتماعية التي يعيش فييا.
ضرورة قيام المدرسة بتربية الطمبة عمى االلتزام بالواجبات واحتراميا, فضال عن احترام النظام  -3

 المدرسي القائم عمى مجموعة قوانين تربوية تراعي فييا حقوق الطالب التربوية واالجتماعية.
يات المناىج الدراسية بواقع الحياة االجتماعية لمطمبة مع ضرورة االىتمام التركيز عمى ربط محتو  -4

بموضوع المواطنة فييا, واعطاءه اىمية كبيرة خاصة في المناىج التي ليا عالقة بالحياة االجتماعية 
 لمطالب.

ضرورة وجود منيج تربوي خاص بالتربية عمى المواطنة ويكون التركيز فيو عمى كافة جوانبيا  -5
 جتماعية والسياسية والدينية ..الخ. لكي يكون اكثر مفيومية لدى الطمبة. اال

 
 المصادر

ابراىيم سعيد عمي واخرون , دور المدرسة االساسية في تنمية قيم المواطنة لدى التالميذ, مركز البحوث والتطوير  (1)
 م .5115التربوي , اليمن , 

        م. 0995لحياة المعاصرة , دار الفالح, الكويت , احمد محمد مبارك الكندري , عمم النفس االجتماعي وا (2)
 http://www.ssp5.comامجد قاسم , تطوير كفاءتو المعمم ودوره في النيوض الوطني . (3)
 م.5104, 0توبي لحسن , الحجاج والمواطنة , دار رؤية لمنشر , القاىرة ,ط (4)
,  0جمة القادسية كمية اآلداب والعموم التربوية , العدثائر رحيم كاظم , العولمة والمواطنة واليوية , بحث منشور في م (5)

 م .5119, 8المجمد 
ثريا بنت احمد بن سميمان , دور االدارة المدرسية في تنمية قيم المواطنة , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة  (6)

 م.5100نزوى , عمان , 
العموم االنسانية واالجتماعية , عدد خاص بالممتقى خوني وريدة , دور المدرسة في تنمية قيم االنتماء الوطني , مجمة  (7)

 م .5115الدولي االول حول اليوية والمجاالت االجتماعية في ظل التحوالت السيوسيوثقافية في المجتمع الجزائري , 
 د. احمد خالد جيدة , المدارس ونظام التعميم في بالد الشام في العصر الممموكي, المؤسسة الجامعية لمدراسات ,. (8)

 م.5110, 0بيروت , ط
 , بدون س .0د. احمد فؤاد االىواني , التربية في االسالم , دار المعارف , القاىرة , ط (9)



 
العوامل التربوية المؤثرة في غرس                      .د صالح كاظم جابر  &   ضياء عبيد حسنا.م 

 وتنمية الوعي بالمواطنة

 

925 
 

المجلد                                                                نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/2016التاسع عشر: العدد 

 م.5117, 0د. ادونيس العكرة , التربية عمى المواطنية , دار الطميعة , بيروت , ط (10)
 م .5118, 0د. اماني غازي جرار , التربية السياسية , دار وائل , عمان ,ط (11)
ابراىيم المشرفي , فاعمية برنامج التربية عمى المواطنة وحقوق االنسان لدى الطفل اليتيم , )بحث مقدم في  د. انشراح (12)

 http://uqu.edu.sa/page/ar/103643جامعة ام القرى , مكة المكرمة , السعودية (. 
 م.5104, 0د. توبي لحسن , الحجاج والمواطنة , دار رؤية لمنشر , القاىرة , ط (13)
األول  تشرين 51حمداوي , تفعيل الحياة المدرسية وتنشيطيا في المدارس المغربية , بحث منشور في د. جميل  (14)

 http://vb.elmtba.comم. 5116
 م .0995,  0د. حامد عمار , راي اخر في تطوير القيم التربوية , دار سعاد الصباح , ط (15)
ت الدراسية في العموم االجتماعية من وجية نظر د. زياد بركات واخرون , مظاىر المواطنة المجتمعية في المقررا (16)

 م .5100المعممين ,ورقة بحثية مقدمة الى المؤتمر العممي الرابع , لجامعة جرش االىمية , طولكرم , فمسطين , 
 م.5117, 0د. سماح الكوثراني , طرق اشباع الحاجات النفسية لمطفل , دار اليوسف , بيروت ,ط (17)
ن , استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين , مركز ديبونو لتعميم التفكير, عمان د. سييمة ابو السميد واخرو  (18)

 م.5103, 3, ط
 505د. شبل بدران , التربية المدنية التعميم والمواطنة وحقوق االنسان , مصدر سابق ,ص (19)
الب التعميم الثانوي , ورقة د. عادل عايض عوض المغذوي , دور المناىج التعميمية في تعزيز الوحدة الوطنية لدى ط (20)

 .5100عمل مقدمة الى المؤتمر الدولي لموحدة الوطنية , جامعة االمام محمد بن اسعود االسالمية , الرياض , 
د. عمي عبد الحميد احمد , التحصيل الدراسي وعالقتو بالقيم االسالمية والتربوية , بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في  (21)

 م.5101, 0ن العصرية , بيروت , طالتربية , مكتبة حسي
 م.5116, 0د. فخري رشيد خضر , طرائق تدريس الدراسات االجتماعية , دار المسيرة , عمان ,ط (22)
 م.5116, 0د. فخري رشيد خضر, طرائق تدريس الدراسات االجتماعية, دار المسيرة , عمان ,ط (23)
 م.0995,  0الكتب , بيروت ,طد. ماجد عرسان الكيالني , مناىج التربية االسالمية , دار عمم  (24)
 م.5104, 0د. محسن عمي الدلفي , الشامل في التربية وعمم النفس , دار الكتب العممية , بيروت, ط (25)
 م.5119د. معيوف السبعي , تعميم التفكير في مناىج التربية االسالمية , دار اليازوري , عمان , الطبعة العربية ,  (26)
 م.5119ع التربوي , دار اليازوري العممية , عمان , االردن , الطبعة العربية , د. نبيل عبد اليادي , عمم االجتما (27)
 م.5103د. وليد طاىر محمد , المواطنة وحقوق االنسان , وزارة التربية والتعميم , مصر,  (28)
 م.5118, 0رائدة خميل سالم , المدرسة والمجتمع , مكتبة المجتمع العربي , عمان ,ط (29)
ي , بعض المالمح لإلدارة التربوية المستخمصة من غزوات الرسول )ص( , رسالة ماجستير رنا السيد ابراىيم سماو  (30)

 م .5115غير منشورة , الجامعة االسالمية , كمية التربية , غزة , 
 م .5114ريان فوث , النسوية والمواطنة , ترجمة امين بكر و سمر الشيشكمي , المجمس االعمى لمثقافة , القاىرة ,  (31)
 م .5116اد , الحياة المدرسية , ورشة التربية عمى المواطنة وتحقيق التنمية , المغرب , الزبير ميد (32)
 م.0969, 0السيد ابو الحسن عمي الحسني الندوي , نحو تربية اسالمية حرة , دار االرشاد , بيروت , ط (33)
 م.5110, 0عبد المجيد طعمة حمبي , التربية االسالمية لألوالد , دار المعرفة , بيروت , ط (34)
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عطية بن حامد بن ذياب المالكي , دور تدريس مادة التربية الوطنية في تنمية قيم المواطنة , رسالة ماجستير غير  (35)
 ه.0431منشورة , كمية التربية , جامعة ام القرى , السعودية , 

دم لندوة االنتماء عمي عبد سعد الماجد , دور المعمم في توظيف المقررات الدراسية لتنمية االنماء الوطني , بحث مق (36)
الوطني في التعميم العام , جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية , الرياض , بدون س 

Ass45@maktoob.com 
 م.0991, 5فؤاد الصادق , بحث نفسي اجتماعي بنظرة اسالمية , دار الشرق االوسط , بيروت , ط (37)
سية في تحقيق اىداف تربية المواطنة , بحث مقدم ماجد بن ناصر بن خمفان , كيف تسيم المناىج والبرامج الدرا (38)

   http://smabdalla.faculty.imamu.edu.saم. 5118لورشة عمل المواطنة في المنيج المدرسي , مسقط , 
                                                                 

ي زيادة فاعمية االدارة المدرسية , رسالة ماجستير غير مازن سميم محمود نور الدين , دور التخطيط االستراتيجي ف (39)
 م.5118منشورة , الجامعة االسالمية , كمية التربية , غزة , 

 م .5116, دار الرواد المزدىرة , بغداد  309مجمة الثقافة الجديدة , العدد  (40)
ث منشور في مجمة المنار , محمد صايل الزيود واخرون , دور معمم التربية االسالمية في التربية الوطنية , بح (41)

 م.5117, 4, العدد 03المجمد 
 م.0985, 0محمد عمي حافظ , التخطيط لمتربية والتعميم , الدار المصرية , القاىرة , ط (42)
محمود عبد المجيد عساف , واقع االدارة المدرسية في محافظة غزة في ضوء معايير االدارة االستراتيجية , رسالة  (43)

 م .5115الجامعة االسالمية , غزة , ماجستير غير منشورة , 
, سبتمبر 3النوي بالطاىر , دور المدرسة في تربية المواطنة , بحث منشور في مجمة عموم االنسان والمجتمع , العدد (44)

 م.5105
ىيام عبد اهلل فيصل الشبول , دور مديرات ومعممات المرحمة االساسية في تعزيز مفاىيم المواطنة لدى الطالبات في  (45)

 م.5104, ايار 3, المجمد 5اقميم الشمال , بحث منشور في المجمة الدولية التربوية المتخصصة , العدد مدارس
 م .5118,  0, الطبعة  0( الدكتور , احمد مختار عمر , معجم المغة العربية المعاصر , المجمد46) 
م , ص 0991بيروت , الطبعة االولى ,  (االمام محمد بن ابي بكر الرازي , مختار الصحاح , دار الكتب العممية ,47) 

313  
 . 5(ابن منظور , لسان العرب , دار الصادر , بيروت , طبعة جديدة , المجمد 48) 

 .0983مجموعة من الباحثين , المنجد في المغة العربية واالعالم , دار الشروق , بيروت , 
غيرات المعاصرة , رسالة ماجستير غير منشورة , ( وليد حميد مزىر العبادي , المواطنة وعالقتيا ببعض المت49) 

 م.5105
 م.5113( الدكتور ابراىيم ناصر , المواطنة , دار الكتب العممية , عمان , الطبعة االولى , 51)   
( د. سامر مؤيد عبد المطيف , المواطنة واشكاليتيا في ظل الدولة اإلسالمية , مجمة الفرات , العدد السابع , 50)  

 م.5100



 
العوامل التربوية المؤثرة في غرس                      .د صالح كاظم جابر  &   ضياء عبيد حسنا.م 

 وتنمية الوعي بالمواطنة

 

922 
 

المجلد                                                                نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/2016التاسع عشر: العدد 

( عطية بن حامد بن ذياب , دور تدريس مادة التربية الوطنية في تنمية قيم المواطنة , رسالة ماجستير في مناىج 55)   
 ىـ. 0459وطرق التدريس, كمية التربية, جامعة ام القرى, السعودية , 

 (1)Hornby And Parnwell , An English – Readers Dictionary. Oxford university press. Ely 

.House London, Eighteenth Impression..1967  

(2)Citizenship Education in Europe , this Document is published by the Education , 

Audiovisual and culture Executive Agency , Avenue du Bourget , Brussels , 2012  . this 

document is also available on the Internet : http://eacea.ec.europa.eu./education/eurydice.                                                              

(3)Gary Homana and others , Assessing school citizenship Education Climate , Implications 

for the social studies , circle working paper , University of Maryland , 2006 . 

(4)By Glenn Devoogd , critical comprehension of social studies texts , p7 , for. 

http://www.randomhouse.com/highschool/rhi 

(5)D. Green fled and others , Sampler improve student Behavior with family and community 

involvement , national network of partnership schools , johns Hopkins university , 2012 . 

( 6 ) Wolfrom Schulz and others , International civic and citizenship Education study , 

copyright international Association for the Evaluation of Educational Achievement , Bt 

Amsterdam , the Netherlands , 2008 . 

(7) wing yee lo Understanding and Attitudes towards moral and civic Education among 

primary school teachers in Hong Kong, faculty of Educational social work , the university of 

Sydney nsw 2006 , Research in magazine , Asian social science , vol.5 , no.7 , July 2009 . 

(8)Webber , C.F.& Mulford , school and community : studies in Educational                    

leadership.2010.              http://www.springerlink.com/content/k16566812ru06j/about/ 

 

 
 

 -اليوامش:
                                                 

, ينظر  5039م , ص 5118,  0, الطبعة  0الدكتور , احمد مختار عمر , معجم المغة العربية المعاصر , المجمد (0)
م , ص 0991االمام محمد بن ابي بكر الرازي , مختار الصحاح , دار الكتب العممية , بيروت , الطبعة االولى ,  ضااي

313  
  539, ص 5ابن منظور , لسان العرب , دار الصادر , بيروت , طبعة جديدة , المجمد 
 31, ص0983روت , مجموعة من الباحثين , المنجد في المغة العربية واالعالم , دار الشروق , بي

,  5105وليد حميد مزىر العبادي , المواطنة وعالقتيا ببعض المتغيرات المعاصرة , رسالة ماجستير غير منشورة ,  (5)
 8ص

(3)Hornby And Parnwell, ibid . p69 
 48, ص 5113الدكتور ابراىيم ناصر , المواطنة , دار الكتب العممية , عمان , الطبعة االولى ,  (4)
, 5100د. سامر مؤيد عبد المطيف , المواطنة واشكاليتيا في ظل الدولة اإلسالمية , مجمة الفرات , العدد السابع ,  (5)

 70ص
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عطية بن حامد بن ذياب , دور تدريس مادة التربية الوطنية في تنمية قيم المواطنة , رسالة ماجستير في مناىج وطرق  (6)

  8, ص0459رى, السعودية , التدريس, كمية التربية, جامعة ام الق
 المصدر نفسو (7)
د. عمي عبد الحميد احمد , التحصيل الدراسي وعالقتو بالقيم االسالمية والتربوية , بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة في  (8)

 393م, ص5101, 0التربية , مكتبة حسين العصرية , بيروت , ط
 080م, ص5104, 0ر الكتب العممية , بيروت, طد. محسن عمي الدلفي , الشامل في التربية وعمم النفس , دا (9)
 47م , ص5116, دار الرواد المزدىرة , بغداد  309مجمة الثقافة الجديدة , العدد  (01)
م , 0995احمد محمد مبارك الكندري , عمم النفس االجتماعي والحياة المعاصرة , دار الفالح, الكويت ,  (00)

 409ص
 393د. عمي عبد الحميد احمد , مصدر سابق , ص (05)

(13) Citizenship Education in Europe , this Document is published by the Education , 
Audiovisual and culture Executive Agency , Avenue du Bourget , Brussels , 2012 ,p13 . 
this document is also available on the Internet : 
http://eacea.ec.europa.eu./education/eurydice.                                                              

(14) Gary Homana and others , Assessing school citizenship Education Climate , 
Implications for the social studies , circle working paper , University of Maryland , 2006 , 
p7                                                                                                                            

, 3النوي بالطاىر , دور المدرسة في تربية المواطنة , بحث منشور في مجمة عموم االنسان والمجتمع , العدد (05)
 055م, ص5105سبتمبر 

 353ق , ص د. عمي عبد الحميد احمد , مصدر ساب (06)
 061م, ص0985, 0محمد عمي حافظ , التخطيط لمتربية والتعميم , الدار المصرية , القاىرة , ط (07)
ابراىيم سعيد عمي واخرون , دور المدرسة االساسية في تنمية قيم المواطنة لدى التالميذ, مركز البحوث والتطوير  (08)

 59م , ص5115التربوي , اليمن , 
مارس مينة التدريس او التعميم في المدرسة , ومن خاللو يتم بناء شخصيات الطمبة المدرس: ىو الشخص الذي ي )*(

ويجعميم مواطنين صالحين , ويتم اعداده في كميات التربية في كافة التخصصات العممية واالدبية ومدة الدراسة فييا اربع 
 http;//ar.wikipedia.orgسنوات يحصل بعدىا عمى شيادة البكالوريوس في احدى ىذه التخصصات.

 90م, ص5118, 0رائدة خميل سالم , المدرسة والمجتمع , مكتبة المجتمع العربي , عمان ,ط (09)
(20) By Glenn Devoogd , critical comprehension of social studies texts , p7 , for. 

http://www.randomhouse.com/highschool/rhi/                                                             
 31ابراىيم سعيد عمي واخرون , مصدر سابق , ص (50)
 378د. عمي عبد الحميد احمد , التحصيل الدراسي وعالقتو بالقيم االسالمية , مصدر سابق , ص  (55)
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د. معيوف السبعي , تعميم التفكير في مناىج التربية االسالمية , دار اليازوري , عمان , الطبعة العربية ,  (53)
 55م, ص5119

 098م, ص 5110, 0عبد المجيد طعمة حمبي , التربية االسالمية لالوالد , دار المعرفة , بيروت , ط (54)
 398د. عمي عبد الحميد احمد , التحصيل الدراسي وعالقتو بالقيم االسالمية , مصدر سابق , ص (55)
 78د. معيوف السبعي , تعميم التفكير في مناىج التربية االسالمية , مصدر سابق , ص  (56)
 http://www.ssp5.comامجد قاسم , تطوير كفاءتو المعمم ودوره في النيوض الوطني . (57)
 459د. محسن عمي الدلفي . الشامل في التربية وعمم النفس , مصدر سابق , ص (58)
 058م, ص0991, 5فؤاد الصادق , بحث نفسي اجتماعي بنظرة اسالمية , دار الشرق االوسط , بيروت , ط (59)
 09م, ص0969, 0لحسني الندوي , نحو تربية اسالمية حرة , دار االرشاد , بيروت , طالسيد ابو الحسن عمي ا (31)
 065م, ص5104, 0توبي لحسن , الحجاج والمواطنة , دار رؤية لمنشر , القاىرة ,ط (30)
 059فؤاد الصادق , العالقات العامة , مصدر سابق ,  (35)
 007م, ص5117, 0ليوسف , بيروت ,طد. سماح الكوثراني , طرق اشباع الحاجات النفسية لمطفل , دار ا (33)
 505, بدون س , ص0د. احمد فؤاد االىواني , التربية في االسالم , دار المعارف , القاىرة , ط (34)
 061فؤاد الصادق , مصدر سابق , ص (35)
د. احمد خالد جيدة , المدارس ونظام التعميم في بالد الشام في العصر الممموكي, المؤسسة الجامعية لمدراسات ,.  (36)

 339م, ص5110, 0وت , طبير 
د. انشراح ابراىيم المشرفي , فاعمية برنامج التربية عمى المواطنة وحقوق االنسان لدى الطفل اليتيم , )بحث مقدم  (37)

 http://uqu.edu.sa/page/ar/103643في جامعة ام القرى , مكة المكرمة , السعودية (. 
 399القيم االسالمية التربوية , مصدر سابق, صد. عمي عبد الحميد احمد , التحصيل الدراسي وعالقتو ب (38)
د. سييمة ابو السميد واخرون , استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين , مركز ديبونو لتعميم التفكير,  (39)

 306م, ص5103, 3عمان , ط
األول  تشرين 51د. جميل حمداوي , تفعيل الحياة المدرسية وتنشيطيا في المدارس المغربية , بحث منشور في  (41)

 http://vb.elmtba.com. 5م , ص5116
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