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 القرآنية اآلية

ُ َعَملَُكْم ) َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّوَن إِلَى 
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 المشرف  إقرار

 

آلية إرساء قيم المواطنة في المناهج )هذه الرسالة الموسومة إعداد أشهد أن 

هاشم مد احالتي تقدم بها الطالب  (دراسة ميدانية لطلبة المرحلة الثانوية–التعليمية 

. و هي جزء من متطةبات القادسرر ةجرت تحت إشرررا ي  ي ية ة ااداب جام ة لفته 

  ي عةم االجتماع, وأوصي بمناقشتها.نم ل درجة الماجست ر 
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 إقرار الخبير اللغوي

 

)آلية إرساء قيم المواطنة في المناهج  اشهد أن  الرسالة الموسومة بـــــ 

المقدمة من قبل دراسة ميدانية لطلبة المرحلة الثانوية( –التعليمية 

قد جرى تقو مها لغو ا  من قبةي, وهي سة مة )احمد هاشم لفته(  الطالب

 من الناح ة الةغو ة.
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 إقرار المقوم العلمي 

 

م المواطنة في آلية إرساء قيأشهد أن هذه الرسالة الموسومة بــــــــ )   

المقدمة من ( دراسة ميدانية لطلبة المرحلة الثانوية–المناهج التعليمية 

قبل الطالب )احمد هاشم لفته( في قسم علم االجتماع قد جرى تقويمها 

 علمياً من قبلي وقد اصبحت سليمة من الناحية العلمية.

 

 

 

 

 

 

 التوقيع                                                             

 

 2021 \   \التأريخ   

 

 

 

 

 



 ج  
 

 
 إقرار المقوم العلمي 

 

آلية إرساء قيم المواطنة في أشهد أن هذه الرسالة الموسومة بــــــــ )   

المقدمة من ( دراسة ميدانية لطلبة المرحلة الثانوية–المناهج التعليمية 

ى تقويمها قبل الطالب )احمد هاشم لفته( في قسم علم االجتماع قد جر

 علمياً من قبلي وقد اصبحت سليمة من الناحية العلمية.
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 اإلهداء

إلى الذين سقوا األرض بدمائهم وضحوا بأرواحهم دفاعاً 

 عن دينهم وأوطانهم.

 .ووالدتي الحنون الدي العزيز،والى و

 .في سعة رحمة هللا موهأخواني رياض وعقيل الى و 

 .........والى اخواني واخواتي.
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 الشكـر والتقديـر

ال يسعني وأنا انتهي من هذا الجهد المتواضع وبعد توكلي على هللا العلي القدير ، 

 والمعرفة.اصية العلم إال أن نشكره عز وجل ، الذي اخذ بيدي إلى ن

، (مؤيد فاهم محسن)أقدم جزيل شكري وتقديري وامتناني إلى أستاذي الدكتور    

المشرف على هذه الرسالة لما بذله من جهود كبيرة في تقديم التوجيهات العلمية 

 غبالالمكثفة والقيمة طوال مدة دراستي وعلى النصائح واإلرشادات التي كان لها 

كما أتقدم بالشكر والتقدير الى رئيس قسم االجتماع ، ذه الرسالةنجاز هإاألثر في 

والى جميع  علم االجتماع في جامعة القادسية والى اساتذتي األفاضل في القسم

 األولية في جامعة المثنى.في الدراسات  أساتيذي

 سولر صديقي عليواغتنم الفرصة ألقدم أسمى آيات الشكر والعرفان والوفاء الى 

زينب احمد طاهر كاظم وعدنان خلف نصر هللا ومن  كالً  واخص منهم بالذكرزمالئي و

 . الماجستير مرحلة الى جميع زمالئي فيو علي

وختاما الى كل هؤالء وكل من قدم لي يد العون أدعو هللا عز وجل ان يوفقهم ليسدد 

  .لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهعلى طريق الخير خطاهم وا
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 خالصة الدراسة

بناء لهم الجوانب التي تعمل على اصالالالالالالالالار اامجهاع المجتمعا  ا ل  التربوي أ ن الجانب أ       
لية آعمل على خدمة اطنه، امن هذا المنطلق فان جعاستنا  )االجيل يمتل  الوعي االقيم الصالحة 

لى الوقوف عا ، قيم هذه ال( امعرفة كيفية إعسالالالالالالالالالالالالالالالاء اء قيم المواطنة في المناهج التعليميةإعسالالالالالالالالالالالالالالال
 ،اعدم الشالالالعوع مالم الالال الية  ،ة التي أج  الى ضالالالعل الحل الوطني في المجتم األسالالال ال الر ي الالال

اما  عا  اا تها الفرعية االصالالالالالر   اسالالالالالبب اسالالالالالتفحا  الو ءا ،اعدم الحفاظ على الممتلكا  العامة
ن تكون المنطلق الالالذي يسر  أن المنالالاهج التعليميالالة يجالالب إفالال ،الى جا  ااجنالالدا  أخر   ،مالالالعمالالالالالة

األهداف مهما  ا الاغرسها اتوجيهها عند الطل ة من بها إن ا ايعزم قيم المواطنة عند المتعلمين، 
 لخلق جيل اطني يهتم مالوطن اقضالالالاياه، االعمل على غر  الالالة للتربية االتنشالالالتة ا جتماعية الر ي
ي االدافعية العالية للم الالالاهمة ف، االعمل على تنمية المهاعا  الاممة ، لمواطنة عند الشالالال ال قيم ا

اا بتكاع اتنمية القدعا ، اغر  عار  ،تشالالالالالالالالالالالالالالجي  النشالالالالالالالالالالالالالال  على ا بدا ا اتقدمه،  ،بناء مجتمعهم
االمواطنة االمشالالالالالالالالالالالالالالاعكة في المجموعا  الواسالالالالالالالالالالالالالالعة من األنشالالالالالالالالالالالالالالطة التعليمية، اال قا ية، ، ا نتماء 

، فرجية االحريا  ال، العدالة ااحترام القانون االنظام العام الحرية، ا الم الالالالااا  ا مالرياضالالالالية، االعمل ا 
ه، انبذ التعصب االطا فية، احرية التعبير اغير ،  ا ن ان ، االت امح اقبو  اآلخرااحترام حقوق 

في  قي الالالالالالالالكامل االتنمن خا  التعاان االت اان الشالالالالالالالالعوع مالمواطنة نحو الوطن الواحد   يسون إ 
 .الم س ا  التربوية اا جتماعية

ن مجتم  الدعاسالالالالالة من الكاجع تكو  في الدعاسالالالالالة ، ا الم الالالالالح ا جتماعي منهج ال احث اسالالالالالل        
 الكاجع التدعي الالالالالالالالالالي الدعاسالالالالالالالالالالة التي  الالالالالالالالالالمل  ة(، اتم اختياع عين1524عدجهم )اال الغ التدعي الالالالالالالالالالي 

العينالة ط قية نو  ( م حوثالا،، اكالان 307دجهم )اال الالغ عال ال الالالالالالالالالالالالالالمالاا ،في مالدينالة  ال الانويالة لمالداع ل
عشوا ية، اتوصل  الدعاسة الى مجموعة من ا ستنتاجا  أهمها عدم اجوج موضوعا  كا ية في 

 يالمناهج التعليمية تعزم إعساء قيم المواطنة عند الطل ة ، اعدم ا هتمام مالنشاطا  المدعسية الت
ي )الف الالالاج المالي اا جاع  وعسالالالاء قيم المواطنة ه عوقا  هم المأ ن أترسالالالل الو ء اا نتماء للوطن، 

 االصراعا  الحزبية(.
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 المقدمة 

لى إدي تصلل ةد المبذولو هم الجهأ مواطنة في المناهج التعليمية من لية إرساء قيم الآتعد        
ن تكون المنطلق الذي يكرس أفان المناهج يجب  ،راقيالحاصل داخل المجتمع الع القيمتعدد 

لبة قيم المواطنة وغرسها وتوجيهها عند الطهذه الويعزز قيم المواطنة عند المتعلمين، إن االهتمام ب
ن وقضاياه، جيل وطني يهتم بالوطوإبراز سة للتربية والتنشئة االجتماعية مهمات واألهداف الرئيالمن 
امة ال واالستقواالعتدولعلها عنصر فعال االستقرار لمجتمع، ابناء عماد قيم المواطنة هي بمثابة  فان

من أهم اللبنات األساسية في بناء المجتمعات، لذا أصبحت  دتع ولعل قيم المواطنة ،في المجتمع
شاريع ملتنمية البشرية أو اإلنسانية، و التي تطرح عند معالجة أي بعد من أبعاد االقيم المواطنة من 

الالزمة  اراتـنمية المهـتو عند الشباب  هااإلصالح والتطوير الشاملة بصفة عامة والعمل على غرس
وتنمية  تشجيع النشئ على اإلبداع واإلبتكارو ، مساهمة في بناء مجتمعهم وتقدمهـللوالدافعية العالية 

مشاركة في المجموعات الواسعة من األنشطة ـوالـ ،والمواطنة، القدرات، وغرس روح االنتماء
واحترام  ،ريةوالح ،والعدالة ،اة التعليمية، والثقافية، والرياضية، وان أهم مؤشرات المواطنة هي المساو 

ونبذ  ،وقبول اآلخر ،، والتسامحواحترام حقوق اإلنسان ،والحريات الفردية ،والنظام العام ،القانون 
والطائفية، وحرية التعبير وغيرها من المؤشرات التي تمثل القيم األساسية للمواطنة، و  ،التعصب

الل ـن خـون إال مـلمواطنة نحو الوطن الواحد ال يكمهما اختلفت المنطلقات الفكرية، فان الشعور با
لشعور عيم اتربوية واالجتماعية لتدـمؤسسات الـي الـوالتناسق ف والشعور باالنتماء، ،والتكامل ،التعاون 

، فيهمقيم ذه اله لتي تقدم الى الطلبة في مرحلة التعليم الثانوية، وترسخإمن خالل البرامج واألنشطة 
صفها حقًا دون تمييز بو  على المساواة التامة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرصوتعليم الطلبة 
ن قيم المواطنة ما تواجها من معوقات منها السياسية إي مواطن في البلد، وبذلك فأمن حقوق 

، يستوجب ند المتعلمينعها التي تفرض بعض العوامل، ومن أجل ترسيخ ، والثقافية ،واالجتماعية،
دى شريحة ل هاالمدرسة الشيء الكثير في بناءويقع على عاتق ، المؤسسات التربوية جهودتعاون 

، جتمعاتـالمور ـيهم تطـتي يبنى علـة الـاسيـتعد من أهم شرائح المجتمع وهم الطلبة، ألنهم اللبنة األس
مناهج مواطنة في الـال مـلية إرساء قيآلى اختيار موضوع إهم األسباب التي دفعت الباحث أ ن من إو 

شعور تدني في ال كون هناكالحاضر  تي تحدث في وقتناـبسبب المشكالت ال ،ذلكالتعليمية 
الوحدة ب الشعور وضعف في والخاصة، وعدم الحفاظ على الممتلكات العامة ،الوطنية بالمسؤولية
 وبروز االنتماءات الفرعية بشكل كبير سواء، كثير من المشاكل في المجتمع الظهور  و الوطنية،

وكذلك  نتماءاإلليها إنتماء اإلو فئوية  والتفاخر في أو طائفية أهبية االنتماءات مذكانت هذه 
لية آ التعرف علىالدراسة ن الغرض من إو  ،جهرًا وعلناً نتماء اإلخر في هذا وتفاللخارج البعض 
 .لدى الطلبةوتنميتها ة ـيمناهج التعليمـة في الـم المواطنـإرساء قي
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 تناول الباحث في الذي :الباب األول الجانب النظري  :الدراســـــــــــــــة جانبين هذه قد تناولتل      
عناصر :مباحث المبحث األول مبحثان طار المنهجي للدراسة والذي تناولت فيه الفصل األول اإل

الثاني  ، اما المبحثالدراسةهداف أ و الدراسة همية أ و الدراسة موضوع الدراسة الرئيسية المتمثلة في 
 نماذج من:  تناولت في المبحث األول :. اما الفصـــــــــــــــل الثانيتناولت فيه مفاهيم الدراســـــــــــــــة : 

ظريات الن مناقشـــــة الدراســـــات الســـــابقة ،اما المبحث الثالث: :الدراســـــات الســـــابقة ، والمبحث الثاني
تناولت  : ما الفصل الثالثأ،  للدراسة ، وتضمن المبحث الرابع: المرجعية النظريةللدراسة المفسرة

 : مبحث الثانييتضــــــــــــــمن عناصــــــــــــــر المواطنة في المناهج التعليمية، اما ال: فيه المبحث األول 
اء قيم تناول الباحث فيه معوقات إرســ :ما الفصــل الرابعأ، في المناهج التعليميةالمواطنة متطلبات 

ثاني ث الألول المعوقات الســــياســــية ، والمبحالمواطنة  والذي يتكون من ثالث مباحث ، المبحث ا
فيه  فجســــدت المعوقات الثقافية. اما الفصــــل الخام  :ما المبحث الثالثأالمعوقات االجتماعية ، 

ول األالمبحث  آليات إرســـــــــــــــاء قيم المواطنة في المناهج التعليمية موزعة في ثالث مباحث هي:
 ليمية.األنشطة التع :الثالثالمقررات الدراسية ، والمبحث  :الثانيما المبحث أاإلدارة المدرسية ، :

 فصول أساسية ، الفصل السادسثالث ما الباب الثاني الجانب الميداني والذي يتكون من أ       
نوع ومناهج وفرضــــيات  :مباحث ، المبحث األول  ةاالطار المنهجي للدراســــة والذي تضــــمن اربع

 الوســــائل جمع:ما المبحث الثالث أت ومجتمع وعينة الدراســــة، مجاال: يما المبحث الثانأالدراســــة 
 :ابعما الفصــــل الســــأحصــــائية المســــتخدمة في الدراســــة ، الوســــائل اإل: البيانات ، والمبحث الرابع 
تحليل  :يالثانالمبحث  في، الدراســــــــــــــةلعينة  وليةتحليل البيانات األ :األولتناول الباحث المبحث 
 :يتكون من ثالث مباحث ، المبحث األول: الثامنما الفصـــل  أ.الدراســـة البيانات األســـاســـية لعينة

 :لثالثما المبحث اأالنتائج واســـتنتاجات الدراســـة ، : ي مناقشـــة الفرضـــيات الدراســـة، المبحث الثان
 تضمن التوصيات والمقترحات.

 

 

 
 



 
 

 ولالباب ال 
 
 
 

 



 الفصل الول 
 توطئة

 المبحث الول :عناصر الدراسة الرئيسة
 اواًل: موضوع الدراسة 
 ثانيًا: أهمية الدراسة 
 ثالثًا: أهداف الدراسة 

 المبحث الثاني: المصطلحات والمفاهيم العلمية
 اآللية-1
 إرساء-2
 القيم-3
 المواطنة-4
 قيم المواطنة-5
 المناهج-6
 التعليم-7



 .......................................... االطار العام للدراسة.........................الفصل األول 

5 
 

 الفصل األول : االطار العام للدراسة  

 وطئة ت

ة التي تتم بمثابجتماعية أ دراسة محددات األساسية أليالهم العام للدراسة من أ  اإلطاريعد       
مًا يبين ًا عاالعلوم االجتماعية تحتاج طريقي للدراسة الن العديد من الدراسات في المدخل األساس

كل ، وعلى الباحث تحديد عناصر الدراسة بشفيه مسار الدراسة لتنفيذ الرسالة او البحوث العلمية
وتوضيح األفكار التي يريد التعبير عنها، ألنها تعد من المرتكزات األساسية التي  واضح ودقيق

 ، وسنتناول في هذا الفصل مايلي: من خاللها يتم رسم صورة عن موضوع الدراسة

 للدراسةالعناصر األساسية المبحث األول: 

 المصطلحات والمفاهيم العلمية الثاني:المبحث 
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 للدراسةالعناصر األساسية  :األولالمبحث 

 Study subjectالدراسة موضوع اواًل_ 

 رابات الداخلية في الوقتاالضط ن التغيرات التي حدثت في العراق لها اثر واضح علىأ      
عي السلوك االجتمانعكست على وأ، هذه الظروف التي مر بها المجتمع جنتاإالا ما هي و الحاضر 

وانتشار الفساد المالي واإلداري، وتقديم المصلحة  غياب العدالة، وعدم المساواة،منها  هألبناء
عدم و وانتشار المحسوبية والمنسوبية،  وغياب الشعور بالمسؤولية، الخاصة على المصلحة العامة،

دافع لاى بلدان أخرى سوء بلوالء بعض أبناء البلد ال، واالحفاظ على الممتلكات العامة، والخاصة
اء ، التي يطلقها أبنفي اطالق الوصمات االجتماعيةستفحال اوما لحقها من  و القوميالمذهبي أ

لدان لى بإارة الى انتماءاتهم و والءاتهم في االشالبعض االخر المجتمع العراقي على بعضهم 
ن إف وبناء شخصية المتعلمين بناء صحيحمكونات هذا البلد لالتنوع االجتماعي ونتيجة  ،األخرى 

لى تمزق إ ييؤدشرخاً خطيراً  في المستقبل لقيم المواطنة في المجتمع سوف يحدثغياب خلل و ي أ
 .اثنيةقومية و  وأت طائفية صراعالى إويؤدي  ،النسيج االجتماعي

خالل  لك منوذ، قيم في المجتمع هذه ن المؤسسة التربوية لها الدور الكبير في إرساءإو        
من بناء  مهمةمرحلة ة المتعلمين مهم جدًا وخاصة في في شخصي هان غرسإالمخرجات التعليمية ف

لنضج مرحلة في االوما تمثل هذه ، ر بمرحلة حرجة وهي فترة المراهقةيم كونهشخصية االنسان 
هج ضرورية قيم المواطنة في المنا وترسيخ ن طريقة إرساءإ، قلي والمعرفي في شخصية المتعلمينالع

ن إلمجتمع فاداخل القيم  تنميهي التي ية و ن المؤسسات الترببما ا المجتمع العراقي، وعي جدًا في
ه التركيز تحاول دراستنا هذ لذلك، مؤسسة التربوية الجزء األكبر منهل الي خلل في المجتمع تتحمأ

 .لية إرساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية للمرحلة الثانويةآ على ماهي

 Importance Of The Studyثانيًا_أهمية الدراسة 

من القضايا ذات األبعاد آلنها  (قيم المواطنة رساءإلية آ) همية الدراسةوأ  طبيعةن أ          
واالجتماعية التي تعبر عن معايير االنتماء و مستوى المشاركة من  ،والتربوية ،واألمنية ،السياسية

، و الحرص على المصلحة الوطنية ، كما  عن وعي الفرد بالحقوق والواجبات قبل األفراد ، تعبر
احد مع و الدولة في آن و المواطن لدوره في مجابهة التحديات التي تواجه المجتدراك إتعكس مدى 

واطنة والتطورات التي حدثت عبر المقيم ألهمية النظرية لهذه الدراسة هي التعرف على ان إ، 
تطورات المواطنة في الحضارات اإلنسانية الى يومنا هذا باإلضافة تاريخ هذا المفهوم إضافة الى 

 ،معوقات  رفةمع التعليمية باإلضافة الىومتطلباتها في المناهج  ومرتكزاتها الى معرفة عناصرها
اسية  ثقافة والمؤسسة السيالومعرفة دور  يات إرساء قيم المواطنة في المناهج،آلو  هاإرساءومقومات 
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الدراسة  حيث تسعىاألهمية الميدانية ما أ .للمجتمع في إرساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية
طنة عند الطلبة اقيم المو لية إرساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية لتكريس ثقافة آالى استكشاف 

ة بهذه ب، ومدى تأثر الطلم المواطنة في المناهج التعليميةلية إرساء قيآن دراسة إالمرحلة الثانوية، 
في  الكادر التدريسي الذي يقوم بتطبيق المناهج العلميةالى  ةضافاالبالقيم في بناء شخصيتهم ، 

،  سوية صالحة تقدم نفع للمجتمعية بناء شخصو عملية ارساء هذه القيم في شخصية الطلبة، 
طرحه من مقترحات لتفعيل مبدأ المواطنة في المناهج تأهمية خاصة من خالل ما الدراسة سب كتتو 

تكريس جهود لالوتوجيه  ،التعليمية ، و على هذا األساس جاءت رغبتنا في معالجة هذه المشكلة 
 .لياً حا ثقافة خاصة في هذه الظروف التي يعيشها البلدهذه ال

 Objectives Of The Studyالدراسة  هدافثالثًا_ أ

 لية إرساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية.آتحديد  -1
 .المواطنة توضيح ماهي -2
 ومتطلبات المواطنة. توضيح عناصر -3
 التعليمية.المناهج المواطنة في  ارساء قيمومقومات معوقات توضيح  -4
 مية.في إرساء قيم المواطنة في المناهج التعلي واألنشطة المدرسية توضيح دور الكادر التدريسي -5
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 المصطلحات والمفاهيم العلمية الثاني:المبحث 
 توطئة

الدقة ة في تصميم البحوث فمهمللدراسة أحد الطرق المنهجية ال ان تحديد المفاهيم العلمية          
دقة ومن مستلزمات ال المعرفة،والموضوعية من خصائص العلم الذي تميزه عن غيره من ضروب 
في  العلماء والباحثون يستعمله في العلم وضع تعريفات واضحة محددة لكل مفهوم أو مصطلح 

 .(1)كتاباتهم ودراساتهم 

 اواًل : مفاهيم الدراسة

 Mechanism لية :اآل -1
لة أو ما شابهها ، أو طريقة يدار بها آتعني طبيعة تركيب األجزاء من  : لية في اللغةآ       
ما اصطالحًا :  تعرف اآلليات بأنها الوسائل والتكنيكات التي نستخدمها في تحقيق أ. (2)الشيء

المعرفة أو قاعدة المهارات  ):أهداف محددة وفق أختصاصات محددة ، و يعرفها " روبرت " بأنها 
 .(3)أو الطرق والنظريات أو اإلجراءات التي تستخدم التحقيق أهداف واضحة ( 

: وهي تلك األنظمة و الطرق والوسائل والتقنيات والعمليات المستخدمة في علمية  تعرف اجرائياً 
 إرساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية .

 Layingإرساء  -2
 :رسى،  والتي تعنيإدرها إرسى ، وإرساء اسم ، ومصدر رساء ومصإاللغة: إرساء في       

رسو ثبت اصلة في األرض ، أرسى قواعد ،حجر األساس، و أناء ، رسى البأأقامها وثبتها أي 
قال تعالى  . ولقد وردت في القران الكريم ، (4)ورست قدمه ثبتت في الحرب ، ورست السفينة

ِن ُيْغِشي يْ )َوُهَو الَِّذي َمدَّ اأَلْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوَأْنَهاًرا َوِمن ُكلِا الثََّمَراِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجْيِن اْثنَ 
 .(5)اللَّْيَل النََّهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت لِاَقْوٍم َيَتَفكَُّرون(

                                                           
مؤسسة حسن راس الجبل للنشر : منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية ،  نادية  سعيد عيشور (1)

 71،ص2017والتوزيع، الجزائر ،
إبراهيم عبد الفتاح عبد العزيز : اليات المنظمات االجتماعية الحكومية واألهلية في مواجهة مشكلة االتجار  (2)

 61، ص 2014باألطفال ، المكتب الجامعي الحديث ، 
 62مصدر نفسة ، صال (3)
 345،  ص1998،،باب الهمزة ، 3معجم الوسيط ، اصدار مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ط (4)
 3القران الكريم، سورة الرعد ، اآلية  (5)
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 .لثانويةالتعليم ا مناهجسس العلمية للقيم المواطنة في األ : هو تثبيت تعريف االجرائي إرساء

 : Valueالقيم  -3
القيم في اللغة : القيمة الشيء قدره ، واالستقامة واالعتدال ، وقومت شيء فهو قويم أي        

. وقد جاء في القران  (1)مستقيم ، وقيمة المتاع ثمنه، وفيها معاني الرعاية واإلصالح واالستقامة،
ِ ٱلَِّتى َفَطَر ٱلنَّاَس َعَلْيَها ۚ اَل َتْبِديَل ِلَخْلِق ٱَّللَِّ  يِن َحِنيًفا ۚ ِفْطَرَت ٱَّللَّ يُن الكريم )َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِا ِلَك ٱلدِا  ۚ ذ ََ

 .(2)(ٱْلَقيِاُم َول ََِكنَّ َأْكَثَر ٱلنَّاِس اَل َيْعَلُمونَ 

يتخذون و  مجموعة من القوانين والمقاييس تنشأ في جماعه ما،بانها  لقد عرفت القيم اصطالحًا:
فعال المادية والمعنوية ، وتكون لها من القوة والتأثير على واألعمال للحكم على األمنها معايير 

لى و انحراف عااللزام والضرورة والعمومية ، وأي خروج عليها أ الجماعة بحيث يصبح لها صفة
 :هي ماركس فيبرويعرفها .(3)ًا عن مبادئ الجماعة وأهدافها  ومثلها العليااتجاهاتها يصبح خروج

حكم تو اشكال السلوك وتتضمن هذه القيم بعض األوامر التي المواجهات التي تفرضها أنماط أ
ض المطالب التي قد يضطر االنسان و قد تخضع هذه القيم بعسلوك االنسان بطريقة ضاغطة أ

نه ظاهرة اجتماعية ثقافية مصدرها البناء بارسونز على أيعرفها تالكوت كذلك و .(4)لى القيام بهاإ
نها عبارة عن حكم ألقد عرفت القيم بو  .(5)نساق الرموزافي الذي يتكون من نسق األفكار وأالثق

اته وفق تنظيم اختيارات االنسان واعتقاد وتعني أيضايصدره االنسان على األشياء سلبًا او ايجابًا، 
تعبر عن تفضيل أنماط سلوكية ورفض  أخالقية،ن القيم عبارة عن احكام أأي  معينة،مرجعية 

  السلوك التي تحددالمعايير واالحكام مجموعه من  :نهاأ.ويعرفها آلبرت على  (6)أنماط أخرى 
 .(7)يةصريحة او ضمن االفراد قد تكون والغايات الوسائل و األفعال من  به والغير مرغوبالمرغوب 

والتي تتكون لدى االفراد من خالل تعاملهم مع المواقف،  ،حكاماألالمعايير و والقيم مجموعة 
                                                           

ب، ت )، القاهرة ، 2ابن منظور ، جمال الدين بن مكرم : لسان العرب ، طبعة مصورة عن طبعة بوالق ،ج (1)
 384، ص(
 30الكريم ، سورة الروم ،اآلية القران  (2)
عدنان بن سلمان الدرويوش : بناء القيم في األنشطة االسرية ، الجمعية التنمية االسرية في االحساء  (3)

 6،السعودية ،)ب، ت(، ص
الجموعي مومن بكوش: القيم االجتماعية ، مقاربة نفسية _اجتماعية ،جامعة الوادي ، مجلة الدراسات  (4)

 76ص،2014( 08تماعية ، العدد)وث االجوالبح
 76المصدر نفسة،ص(5)
 9، ص2002( ، 14387مجدى محمد هالل: فن غرس القيم ، رقم اإليداع ) (6)
القيم الجمالية األشكال الهندسية في المخطوطات القرآنية ، جامعة بابل ،  شوقي مصطفي علي الموسوي : (7)

 164، ص2013كلية الفنون الجميلة ،مجلة فصلة محكمة ،  العدد الخامس ،
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جسد خالل توالخبرات الفردية واالجتماعية، بحيث تمكنهم من اختيار أهدافهم وتوجهاتهم الحياتية وت
 .(1)فظي بطريقة مباشرة وغير مباشرةلو الالعلمي أاالهتمامات أو االتجاهات أو السلوك 

: وهي مجموعة من الصفات والخصائص المرغوب فيها في المجتمع  تعريف االجرائي للقيمال
 والتي من خاللها تحدد السلوك الجيد والسيء في المجتمع.

 Citizenshipالمواطنة: -4
ال توجد في معجم اللغة العربية التقليدية أي ذكر لكلمة )المواطنة( ، لكن   لغة :الالمواطنة في 

توجد الكلمات )وطن ، توطن ، واطن ، الوطن ، موطن .....(  لقد جاءت كلمة وطن في اللغة 
طان  كنا يقيم فيها  ، وجمع أو العربية : المنزل تقيم به ، وهو موطن االنسان أي اتخذها محاًل ومس

َوِطُن هو كل مقام به االنسان ألمر فهو َمْوِطُن له ، وأوطنت األرض ووطنُتهًا توطينا ما المَ أ، 
 .(2)واستوطنتها أي اتخذها وطناً 

و طائفة دينية أو جماعة مصالح ألى طبقة اجتماعية إ: وهي االنتماء اً المواطنة اصطالح         
لمساهمة المشاركة السياسية ، وحق اهم في فكرة أي مجتمع سياسي مستقل ، التي تسو عضوية في أ

.ويقصد بالمواطنة ما يتمتع به المواطنون من الحقوق والواجبات نتاج (3)في تشكيل اإلرادة العامة
 .(4)حركتهم المستمرة والديناميكية والتراكمية على األرض الواقع

نه الذي يشمل صه لوطخال) تعبير قويم يعني حب الفرد وا :نهاأوتعرفها الموسوعة العربية  ب       
طن ، ويوحي مة الو لى األرض والناس والعادات والتقاليد والفخر بالتاريخ والتفاني في خدإاالنتماء 

ن المواطنة هي إ):ص و تعرف الموسوعة االمريكية للمواطنة ين .(5)توحد االمة(هذه المصطلح ب
 .(6)عالقة بين فرد ودولة تتضمن العضوية السياسية الكاملة للفرد في الدولة ووالءه التام لها ( 

دولة و الجماعية  تتكفل الأ عبارة عن مجموعة من الحقوق المادية والمعنوية  الفردية:نها أوتعرف ب
لمواطنين ت التي تقع على عاتق ابابصيانتها ، وتمكين المواطنين منها في المقابل مجموعة من الواج

                                                           
تعليم القيم وتعليمها)تصور نظري وتطبيقي لطرائق واستراتيجيات تدريس القيم(، دار ، ماجد زكي الجالد  (1)

 .22، ص2010، األردن ، عمان ،  الميسرة للنشر والتوزيع
 451ص ،  مصدر سابق ،ابن منظور (2)
  47، ص 2010سيف محمد ولد يب : الدولة واشكالية المواطنة  ، دار المعرفة ، عمان ،األردن ،  (3)
 6، ص 2009سامح فوزى  حنين : المواطنة واالعالم التنموي  لألمام در ، دار الثقافة ، مصر ،    (4)
 35، ص2016محمود داود الربيعي : المناهج التربوية المعاصرة ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،  (5)
مجموعة المؤلفين : المواطنة والهوية العراقية  عصف احتالل ومسارات تحكم ، الموتمر الثالث لمركز  (6)

، 2011، بيروت ، لبنان،   1،بيسان للنشر والتوزيع واالعالم ، ط حمورابي  للبحوث والدراسات الستراتيجية
 133ص
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. ويمكن  (1)تجاه الدولة في تشكيل الخدمات ، وتحت اشراف ومراقبة األجهزة اإلدارية للدولة ا
تعريفها بانها المكانة  التي تسير الحصول على الحقوق والقوى المرتبطة بها ، وتتكون الحقوق  

حق مام القانون والحقوق السياسية التي تشمل الأحرية التعبير ، والمساواة من  المدنية التي تتكون 
في االنتخاب ، واالختيار الممثلين عنهم ، والحق في االنتماء الى تنظيمات سياسية مشروعة 

. وتعد (2)واالجتماعية  ، والحقوق االجتماعية واالقتصادية التي تحتوى على الرفاهية االقتصادية
تجاهات ، التي تؤثر في شخصية الفرد وتجعله إيجابيا المواطنة مجموعة من القيم والمبادئ واال

 هداف المجتمع والحرصأ ي المجتمع على التعاون في تحقيق وصالحا ، وكذلك  تحث االفراد  ف
على االنتماء ، وتحمل المسئولية االعمال التي يقوم بها، والقيام بالمهارات التي تجعله قادرًا على 

خصصين في . وقد تم تعريف المواطنة من قبل بعض المت(3)ين اتخاذ  القرارات واالتصال باألخر 
نها مجموعة االلتزامات المتبادلة بين األفراد والدولة ،  فالفرد يحصل على أالعلوم االجتماعية على 

ؤدي بعض ن يأ هلى مجتمع سياسي معين عليإمدنية نتيجة  انتمائه بعض الحقوق السياسية وال
و أنها مكانة أاطنة في قاموس علم االجتماع على ولقد عرفت المو  .(4)ن يؤديهاأالواجبات يجب 

عالقة اجتماعية تقوم الشخص الطبيعي والمجتمع السياسي ومن خالل هذه العالقة الطرف األول 
. (5)الوالء ويتولى الطرف الثاني الحماية وتتحدد هذه العالقة بين الفرد والدولة عن طريق القانون 

معهم لمجتًا في الحياة السياسية العامة ، عملية  مشاركة المواطنين  جميعن المواطنة هي إذن فا
قض بودولتهم ،  وتشكل  بالتالي البنية األساسية في النسيج االجتماعي )المجتمعي( المتكامل ، 

النظر عن االختالفات بين المواطنين )الطبقية والثقافية والسياسية والعقائدية ( ، حيث يكون تماسك 
)الوطن( ،  جتمعاالجتماعي في المجتمع ،عن طريق  التقيد التام في األنظمة والقوانين الم النسيج

وتجاهه ، وبما يسهم في استمرار وتقدم وازدهار هذا الوطن ، وتضمن  المواطنة  وتحمل المسؤوليات
والعيش المشترك اآلمن، في اطار التأخي والتعاون،  لي الحقوق كل االفراد في العمل ،في التا

 .       (6)والمساواة في الحقوق االجتماعية والسياسية والجنسية 

                                                           
 47، صسابق مصدر،مجموعة المؤلفين : المواطنة والهوية العراقية  عصف احتالل ومسارات تحكم (1)
  10، ص 2011طارق عبد الرؤوف عامر : المواطنة والتربية الوطنية ، طيبة للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  (2)
 10، صنفسةالمصدر  (3)
يوسف محمد سليم أبو سليمة ، المواطنة في الفكر التربوي اإلسالمي ودور كليات التربية بغزة في تدعيمها  (4)

، 2009من وجهة نظر طلبتها ، رسالة ماجستير في أصول التربية ، كلية التربية ، جامعة اإلسالمية ، غزة، 
 17ص

 56، ص 1995االجتماع  اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ،محمد عاطف غيث قاموس: علم   (5)
 43، ص2008ِعيسى الشماس : المجتمع المدني المواطنة والديمقراطية، اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، (6)
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دراك الفرد مكانته وقيمته داخل الوطن وشعورة بالرضا واالعتزاز إوهي  : التعريف االجرائي للمواطنة
وما عليه من الحقوق والواجبات  ،من مجتمعه الذي يعيش فيهمهم زء بالوطن واالحساس بانة ج

 .تجاه قضايا مجتمع

 Citizenship valuesقيم المواطنة: -5
وتعرف .(1)هي مجموعة من المعتقدات التي تحدد سلوك االفراد نحو الدولة التي يعيش فيها     
 ،اإلطار الفكري للمبادئ التي تحكم عالقة الفرد بالمجتمع فتنمي بداخله الحس االجتماعي بانها 

واالنتماء ، فيسمو بإرادته فوق حدود الواجب ، مستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقه للرقي 
بمجتمعه ووطنه ، وهذه القيم مشتقة من قيم إنسانية عليا ، تتدرج للمستوى األعمق في فهم حقيقة 

 (2)نهطوجود اإلنسان داخل مجتمعه ، ومكانته في هذا النسيج االجتماعي ، واستشرافه لمستقبل و 
العالم من و  نها مجموعة القيم التي تعكس مدى ارتباط الفرد بوطنه وأمته ،أ. وتعرف كذلك على 

حوله ، وتسهم في إعداده وتكوينه ليكون مواطن يسلك السلوك الذي يرتقي بالمجتمع ومنها المسؤولية 
، والمشاركة ، والتعايش مع اآلخرين ، والحرية ، وتعد مرجعة أساسية للحكم على سلوكه تجاه 

 . (3)ر مفيد المجتمع الذي يعيش فيه بأنه سلوك حسن أم سيئ صحيح أم خطأ ، مفيدة أو غي

هي مجموعة القيم التي تعكس انتماء الطلبة لوطنهم ، والوعي باألمور السياسية  التعريف االجرائي:
واالجتماعية واالقتصادية والصحية والبيئية وحقوق اإلنسان، واالنفتاح على الثقافات األخرى، 

يم آلخرين ، واتصافه بالقوضرورة االحتكام للقانون، واإليمان بالوحدة الوطنية ، والتسامح مع ا
 األخالقية الحميدة ، والمسئولية االجتماعية تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه.

 

 

 

                                                           
سامي رجعان عايض اوقيان : قيم المواطنة ودورها في تفعيل المشاركة السياسية للمراة الكويتية دراسة ميدانية  (1)

ى طالبات جامعة الكويت ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، الجامعة األردنية ،  كلية الدراسات، قسم االجتماع عل
 5،  ص2008، 

موسى علي الشرقاوي : وعي الطالب الجامعة ببعض قيم المواطنة دراسة ميدانية ، مجلة دراسات في التعليم  (2)
 124، ص2005الجامعي ، 

فاعلية وحدة مقترحة بمنهج التاريخ اإلسالمي بالمرحلة اإلعدادية قائمة على قيم المواطنة  علي احمد الجميل : (3)
في تنمية الوعي بالمسئولية االجتماعية والتعايش مع االخر لدى تالميذ الصف الثاني االعدادي ، مجلة الجمعية 

 109، ص2007التربوية للدراسات االجتماعية ، مصر، 
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  Curriculumالمناهج: -6
وردت مفردة المناهج في اللغة بمعنى الطريق الواضح ، وقال تعالى : )ِلُكلٍا َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة      

و المسار ، وأنهج الطريق: واضح ، وأستبان  أواضحًا ،ومعناه الطريق  طريقاً   . وتعني(1)َوِمْنَهاًجا (
 .(2)وصار نهجًا بينًا 

والمحددة في كل ، مجموعة من المعلومات المختلفة  انهأ: على  اً صطالحاعرف المناهج ت     
مجاالت لامادة من المواد التي تكسبها المدرسة للمتعلمين والتي تضمن مجموعة من المعلومات في 

.لقد  (3)خر خوفًا علية من الضياعآلى إي يتم نقل اإلرث الثقافي من جيل العلمية المختلفة والت
مجموعة من المعلومات والحقائق واألفكار هي و التقليدي أالقديم   االمناهج في مفهومه تعرف

اة ، وتنمية للحيعداداهم إ بهدف للطلبة لتي تعمل المؤسسة التعليمية على اكسابها وإوالمفاهيم ، 
قد كانت خبرات االخرين واالستفادة منها ، و القدراتهم ومهاراتهم  الفكرية والعقلية عن طريق االلمام ب

عرف جون ديوي . ولقد (4)هذه المعلومات والحقائق والمفاهيم  تمثل المعرفة بجوانبها المختلفة 
ادره ، كما تعقد تركيب المجتمع ومصية تتم من خالل االتصالنه عملية التربأ( المنهج على 1916)
وكذلك عرف رالف تايلور  .(5)لى تعليم قصدي ورسمي إازدادت الحاجة الى وجود تدريس و  ،
( التعليم  يحدث خالل الخبرات  التي يمر بها المتعلم ، وخبرات التعليم ليست نفسها 1949)
ه وتواجهه ، والذي تخطط لبةمه الطلهج من كل ما يتعلاتكون المنتلمحتوى الذي يتناوله المقرر... و ا

(  ان المنهج المدرسي  Johnson.ويرى موريتنز جونسون ) (6)المدرسة حتى تحقق أهدافها التربوية 
ن األهداف أالنهاية على في فيها ، وتم االتفاق يتألف من سلسلة من النواتج التعليمية المرغوب 

ناتج نه أ. ويعرف ايضًا ب(7)لمخرجات النهائية السلوكية ، هي حجر الزاوية في قياس النتاجات وا
هداف الموضوعية ليتم  تدريسها في المدارس من جهة ، وبين تفاعل وتجانس بين الخطط واأل

ي بيئة ن يكون التفاعل  فأة وإمكاناته من جهة أخرى ،  على شخصيالالخلفية الثقافية للطالب و 
ن يتم إو  ،كثرأكل بشالطلبة  ةاستفادالطلبة لغرض قوم بتخليقها وتهيئتها المعلم ، حيوية وفعالة ي

                                                           
 48رة المائدة ، اآلية القران الكريم ، سو  (1)
 1456صمصدر سابق، جمال الدين ابن منظور ،  (2)
أسما جريس ، سلوى محمد علي مرتضى ، اتجاهات حديثة  في تصميم وتطوير المناهج في رياض األطفال  (3)

 17،ص2015، دار االعصار العلمي  ،عمان ،
 22شوقي حسانى محمود ، مصدر سابق ،ص (4)
 45، ص2012لمنهج التربوي ، دار صفاء ، عمان ، منى يونس بحري : ا (5)
 14، ص 2000مجدى عزيز إبراهيم ،موسوعة المناهج التربوية ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة ،  (6)
التربية والتعليم بين الماضي والحاضر ،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،  عبد السالم يوسف الجعافرة : (7)

 429، ص 2013عمان ، 
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ن تعريف المناهج الحديثة هو مجموعة من الخبرات التربوية إ. و (1)تطبيق الخطة بصورة افضل 
التي تهيؤها المدرسة للطلبة سواء من الداخل او من الخارج بقصد مساعدتهم على النمو الشامل 

ي ) العقلية ، الثقافية ، الدينية ، االجتماعية ، الجسمية ، النفسية ، الفنية ( نموًا يؤدي في النواح
هي هج الدراسي ان المنإ.و (2)الى تعديل سلوكهم  ويعمل على تحقيق األهداف التربوية المنشودة 

فيًا ومتكاملة وظي منظومة فرعية من منظومة التعليم ، تتضمن مجموعة عناصر مرتبطة تبادلياً 
بمجموعة من الفرص التعليمية  ةباملة ، يتم عن طريقها تزويد الطلوتسير وفق خطة عامة ش

ى والغاية سمدف األهلم الذي هو الالتعلمية ، التي من شأنها تحقيق النمو الشامل المتكامل للمتع
تلفة ق غايات التربية المخي تحقيهج وسيلة التي تستخدم فاالمن . وتعد(3)عم للمنظومة التعليميةاأل

ذا العالم إدارة حياته داخل هعلى تعديل السلوك تنمية قدرة  الفرد ، جوانب الشخصيةتطوير جميع 
 .(4)التكنلوجي المعقد

واطنة تأخذ على عاتقها إرساء قيم المالمواد الدراسية التي هي : التعليم التعريف االجرائي للمناهج
 . الثانوية لتنمية الشعور بالمواطنة للتعليم الثانوي في العراقفي بعض التخصصات االساسية او 

 Education التعليم-7
ل العليم عز وج  ية من فعل "علم" وهو من صفات هللاجاءت كلمة التعليمية في اللغة العرب        

ماواِت :، ولقد جاء ذكرها في القران الكريم ، قال تعالى َض ِبقاِدٍر َعلى َواأْلَرْ }َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ
. ويقال: العلم نقيض الجهل ، وعلم علمًا ، فهو (5)({81َأْن َيْخُلَق ِمْثَلُهْم َبلى َوُهَو اْلَخالَُّق اْلَعِليُم )

 .(6)أعلم علمته وعلمه تعلمه ويعلمه علما وسمة

االنشطة المتعلم الخبرات عن طريق مروره بمجموعة من عني اكتساب ت ما اصطالحاً أ       
طور مر الذي يجوانب المعرفة والمهارات  األباستخدام الخبرات واإلجراءات و  التعليمية المتنوعة

. يعرف التعليم هو النشاط (7)جراء العديد من العمليات العقلية والرياضيةاقدرة المتعلم على التخيل و 
خر بشكل منظم وهادف وواضح  آلى إحويل األفكار والمعلومات من شخص الذي يتم بموجبه ت

                                                           
 15، ص سابق مصدر، عبد السالم يوسف الجعافرة : التربية والتعليم بين الماضي والحاضر (1)
 41، ص 2008محمد حسن حمادات : المناهج التربوية ، دار حامد، عمان  ، األردن ،   (2)
، 2011محمد السيد علي : اتجاهات وتطبيقات حديثة  في المناهج وطرق التدريس ، دار المسيرة ، عمان ،  (3)

 20ص
 13، ص2013عالم الكتب ، القاهرة ، رفعت بهجات : المناهج الدراسية ،  الناشر (4)

 81القران الكريم ،سورة يس ، االية  (5)
 362،ص ، مصدر سابقابن منظور(6)
 47-46رفعت بهجات : المناهج الدراسية ، مصدر سابق ، ص (7)
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عرف وت.  (1)ةفي المؤسسات التعليمي كثر تنظيماً أدية واالجتماعية والمدرسة ويكون في مستوياته الفر 
 تلك العملية التي يتم بها تزويد الدارسين بالمعارف األساسية والمهارات :نهاأالعملية التعليمية على 

ت في االفرد بالمعلومات والخبرات والمهار  ، وتزويدمواطنالتي ال غنى عنها ألي  ،يةالعلمية والفن
د في لكي يتكامل تكوين الفر جية، واالجتماعية، والعلمية، ، والتكنلو عديد من المجاالت الثقافية

منها اإلنتاجية  جتمعط في مجاالت المندماج النشالبعدين الفكري والعلمي والتطبيقي ، ليستطيع اال
لى إرساء التعليم وتحفيزه إ ىعس. يعد نشاط  تواصلي ي(2)ة بصفه عامةميادين التنميوالخدمية و 

وتسهيل حصوله ، وهو جهد يقوم به المعلم لكي يعين المتعلم على اكتساب الخبرة و المعرفة والقيم 
 "عملية عقلية تسهم فيه وظائف :نهأومن خالل ذلك عرف التعليم على  اإلنسانية والوجدانية ،

 .(3)عقلية مهمة كاألدراك والتذكر والتفكير، ويؤثر بدوره فيها"

إلى  دفهيداخل الصف الدراسي قوم به المعلم او المدرس نشاط  و: وه تعريف االجرائي التعليم
هم لتي تسإوإرساء قيم المواطنة  جملة من المعارف والمهارات العلمية والتطبيقية يناكتساب المتعلم

 الشخصية وتحقيق التنمية البشرية . وبناء  المجتمع في بناء

                                                           
 35عبد السالم يوسف الجعافرة : التربية والتعليم بين الماضي والحاضر ، مصدر سابق ، ص (1)
لدنيا  دار الوفاء ، واصطالحاً  عبده فلية ، احمد عبد الفتاح الزكي : معجم مصطلحات التربية لفظاً  فاروق  (2)

 .107، ص 2004، الطباعة والنشر، مصر 
 .17، ص2001حمد محمد عبد الخالق : مبادئ التعليم ، دار الجامعية ،اإلسكندرية ، مصر ،ا (3)



 الفصل الثاني
 المرجعية النظريات للدراسة

 المبحث األول : دراسات السابقة 
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 ثانيًا: دراسات عربية
 ثالثًا: دراسات أجنبية

 المبحث الثاني: مناقشة دراسات السابقة
 المبحث الثالث: النظريات المفسرة للدراسة

 هوبهاوساواًل: نظرية التطور االجتماعي عند ليونارد 
 ثانيًا: نظرية الدور االجتماعي

 المبحث الرابع: ماهية المواطنة )مدخل تاريخي(
 اواًل: المواطنة في الحضارات الفرعونية
 ثانيًا: المواطنة في الحضارات الرومانية
 ثالثًا: المواطنة في الحضارات الصينية

 رابعًا: المواطنة في العراق
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 الفصل الثاني: المرجعية النظرية للدراسة

 وطئة ت

ة ، وذلك ألهميتها في كتابالدراسات السابقةأن من ضروريات البحث العلمي التطرق الى       
الرسالة في تجنب األخطاء السابقة التي وقع بها الباحثين، وكذلك تكملة ما توصل له الباحثين 

حالية التي تهدف إلى تفسير الدراسة الالنظريات المفسرة الذين كتب في نفس المجال الدراسة، اما 
ن األسئلة التي تخص الدراسة من أجل الوصول إلى الحلول ععلى ضوء النظريات االجتماعية 
 ،وسنتناول في هذا الفصل مايلي:

 دراسات السابقة المبحث األول : نماذج من 

 دراسات السابقةالمبحث الثاني : مناقشة 

 المبحث الثالث: النظريات المفسرة للدراسة 

 )مدخل تاريخي( مواطنةماهية ال :الرابع المبحث
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 السابقةدراسات  :االول  المبحث
 عراقية : دراساتأوالا 

دراسة صباح مهدي حلواص جاسم بعنوان )المواطنة في المجتمع العراقي بين الواقع والمفهوم -1
 .(1)2009 دراسة ميدانية في جامعة بغداد (

عراقي المجتمع ال يعيشها زمة التياألفي ضوء على الواقع اللقاء هي إمشكلة الدراسة ن إ       
مثل) القومية، طائفية ، المذهبية....الخ(، وذلك في سبيل النهوض في الواقع مجتمع العراقي 

تعايش السلمي في بوتقة الوالء للوطن ، وكذلك وجود اللى مرحلة االندماج المجتمعي و إوالوصول 
دامة في مستالتنمية الوتكبح  ،مجتمع الاخل دمن واالستقرار مشكالت التي تهدد األالكثير من 

هداف أ هم أ ن إثقافية ..الخ .الو ، والتربوية ، ياسية والس، قتصادية الوا، جتماعية الجميع ابعادها ا
 توصلتو مواطنة في المجتمع العراقي ، التعرف على واقع المواطنة الالدراسة هي تحديد مفهوم 

 والجانب الميداني ، موضوعية للجانب النظري المقارنة الالى نتائج متوخاة عن طريق  الدراسة
مواطنة الناء والتي تسهم في ب ،توصيات النتائج  و العلى مواطنة الذي ينعكس التعرف على واقع الو 

نهج مما أ مجتمع كافة .المواطنة ودورها في جوانب المختصين بأهمية ال، توجيه الباحثين و 
تخدمة في مسالن العينة وأريخي والمنهج المسح االجتماعي ، المستخدم في الدراسة هو المنهج التا

نها أن اهم نتائج الدراسة هي إ( ، 508في جامعة بغداد والبالغ عددهم ) الدراسة هي عدد من طلبة
 من خالل بناء مفهوم المواطنة والذي يقوم علىعراقية الدولة الطائفية في بناء المحاصصة المسالة 
لفساد ، ا مظاهرسياسي وتطهير أجهزة الدولة من جميع الفساد المحاربة الة و نزاهالكفاءة و المعيار 

راقية عالوطنية المصلحة الخارجية مع جميع الدول على أساس العراقية البناء سياسات الدولة  و
العمل على خلق أجواء اقتصادية و داخلي، التدخل في الشأن العراقي الجوار وعدم الومبادئ وحسن 

بحاث ا مراكز نشاء أ هو هم توصيات الدراسةأ نهوض بواقع االسرة العراقية ، الو  لمستثمرين ،ل
يف بأهمية تعر و مؤسسات المعنية ، الوطنية تعمل على تطوير مفهوم المواطنة  ومراقبة وتقيم عمل 

عقد ندوات ومؤتمرات بمشاركة الباحثين والمختصين واألساتذة  واإلفادة من و وطني ، المشروع ال
 افة .مجتمع العراقي كالمكونات القافة بناء نموذج المواطنة المتكامل يلبي خصوصية ث في ةدول

 

 

                                                           
المواطنة في المجتمع العراقي بين الواقع والمفهوم ، رسالة ماجستير غير  صباح مهدي حلواص جاسم  ، (1)

 2009منشورة، جامعة بغداد ، كلية اآلداب ، قسم االجتماع ، 
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) مفهوم المواطنة لدى طلبة الجامعة دراسة  بعنوان ظاهر محسن هاني الجبوري دراسة -2
 .(1) (2010) ميدانية لطلبة جامعة بابل(

 ،التمييز بين مفهوم الحقوق والواجبات على، في إمكانية الفرد العراقين مشكلة الدراسة إ        
وتشكيل الواقع العراقي الجديد في ظل ظهور  ،هم في تحديدتسالتي فعالة المواطنة الفي إطار 

ان، اإلنسلمواطنة  ، والديمقراطية ، وحقوق كلمات جديدة بدأت تطرق مسامع العراقيين من نوع ا
الدراسة  ن أهميةإ... الخ . ...السياسية والفكريةو  االجتماعية.. وغيرها . في الساحة ...والمساواة ..

 تكون من ناحيتين هما:

محاولة لفهم طبيعة الشعور بالمواطنة لدى اإلنسان فمن الناحية النظرية : تمثل هذه الدراسة -1
 خاصة .الدرجة الوالطالب الجامعي ب ،العراقي بشكل عام

كون هذه الدراسة ذات فائدة على المدى المنظور أما من الناحية التطبيقية : فيأمل الباحث أن ت -2
والمستقبلي ألصحاب القرار في مجال إعداد المناهج الدراسية من اجل الوصول إلى رؤية متكاملة 

 هي:الدراسة اهداف ان وان  للتربية وغرس روح المواطنة لدى الفرد العراقي .

 استقراء طبيعة مفهوم المواطنة لدى طلبة الجامعة .-3

لفية الخو  يتعلق بالمواطنة ومتغير الجنس ، الوقوف على الفروق بين طلبة الجامعة فيما-4
 المستوى االقتصادي ، ومستوى تعليم الوالدين .و االجتماعية ، 

الدراسة والتي  عينة ن إو ، المسح االجتماعيمنهج المستخدم في الدراسة هو منهج ن الإ       
ذ بلغ إ عة بابل وللمراحل الدراسية كافة ،واإلناث من طلبة جام ،تشكل مجتمع البحث من الذكور

( ، ونظرًا لتجانس مجتمع البحث فقد تم سحب عينة عشوائية طبقية تمثل  )  13150عددهم ) 
( طالب وطالبة من الدراسة  394( من مجتمع البحث الكلي . وبالتالي بلغ مجموع العينة )  3%

 الصباحية فقط .

 : لدراسة هيان اهم نتائج ا

 %15تجاه وطنهم ، مقابل بحوثين يؤيدون بان عليهم واجبات من الم %85لقد تبين بدايًة إن  -1
 انقسموا بين نكران الواجبات ، وبين عدم الدراية بوجود هذه الواجبات أصاًل .

                                                           
) مفهوم المواطنة لدى طلبة الجامعة دراسة ميدانية لطلبة جامعة بابل( ،  ظاهر محسن هاني الجبوري : (1)

(، 1(، العدد ) 18جامعة بابل ، كلية اآلداب، قسم علم االجتماع ، مجلة جامعة بابل العلوم اإلنسانية ، المجلد )
2010 . 
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قد حصلوا على حقوقهم جميعًا ، مقابل  %0.3لقد تبين بان أقلية من المبحوثين لم تتجاوز  -2
حصلوا على كثير منها ، أما الذين أكدوا على إنهم حصلوا على الكثير من الحقوق فكانت  1%

على إنهم حصلوا على قدر قليل  %41، في حين أكدت نسبة كبيرة نسبيًا بلغت  %17نسبتهم 
  كانوا قد أشاروا إلى إنهم لم يحصلوا على أي حق يذكر . %39من الحقوق، مقابل 

حول وجود القوات األجنبية المتواجدة في العراق أكد غالبية المبحوثين بأنها قوات محتلة  أما -3
على إنها  %3ينظرون إليها على إنها قوة دولية ، في حين يرى  %12، مقابل  %85وبنسبة 

 قوات محررة .

 بية تؤدييرون بان الفدرالية تشكل حالة سل %50بينت النتائج بان غالبية المبحوثين وبنسبة  -4
بان الفدرالية ليست بضرورة ، ولم يشر إلى ضرورة الفدرالية  %27.7إلى تقسيم البلد ، بينما يرى 

 من المبحوثين . %22.3إال 

 لدراسة هي:االتوصيات ان 

ضرورة أن تعمل األسرة والمدرسة والمسجد والجامعة ووسائل اإلعالم على غرس قيم االنتماء  -1
 لعمل واإلنتاج لدى الطلبة الشباب.والمشاركة والمواطنة وا

ن تعمل مؤسسات الدولة على تمكين الطلبة والشباب من إدراك أدوارهم أمن الضروري  -2
 كمواطنين يتمتعون بحقوق وطاقات متميزة للتأثير الفاعل على مسار حياتهم ومستقبل مجتمعهم .

ته ، وطن : تاريخه ، جغرافيتطوير المناهج الدراسية لترفع ثقافة الطلبة والشباب حول ال -3
 مؤسساته ، مبادئه ، وأنظمته ...... الخ .

فتح حوار معمق مع الشباب وبين الشباب أنفسهم ، وتمكينهم للتعبير عن رؤيتهم كشركاء ،  -4
 ثقافة المشاركة والحوار والتسامح والتعايش مع االختالف .الوتعزيز 

االجتماعية للمواطنة في الفكر الديني دراسة في دراسة ضياء عبيد حسن بعنوان )المضامين -3
 .(1)(2015) مناهج التربية اإلسالمية المرحلة اإلعدادية(

دراسة وتحليل المواطنة في الفكر الديني في منهاج التربية اإلسالمية في هذه الن مشكلة إ        
مرحلة في تغيرات  وازمات محلية ودولية والتي ساهمت في تشتيت روح المواطنة الحقيقية ، ولقد 

رسي طائفية عند بعض  مدالمدرسين عن روح السبل في ابعاد الطرح الباحث تساؤالت هي ما اهم 

                                                           
ة ناهج التربية اإلسالميضياء عبيد حسن ، المضامين االجتماعية للمواطنة في الفكر الديني دراسة في م (1)

 2015للمرحلة اإلعدادية ، رسالة ماجستير منشورة ، جامعة القادسية ، كلية االداب ، قسم االجتماع ،



 المرجعية النظرية للدراسة... ..........................................الفصل الثاني ................

21 
 

مواطنة لامبادئ والقيم االجتماعية التي تنتج الالدراسة أهمية تؤكد الدراسة على مية ، تربية اإلسالال
تكمن حاجة ضرورية  في فهم المواطنة كون الشباب يعيشون كسلوك تلقائي في تماسك المجتمع ، 

تهدف الدراسة الى تركيز على عناصر مفهوم  هداف والمبادئ وقيم االجتماعيةفي عدم وضوح األ
ية اإلسالمية تربالمناهج  مواطنة في منهاج التربية اإلسالمية ، التعرف على المضمون والمحتوياتال

ول تي تحتربية اإلسالمية والالمتوفرة في منهج العوائق التعرف على اهم والوعالقتها بالمواطنة ، 
ن و منهج ضمو ن المنهج المستخدم في الدراسة هو منهج تحليل المإدون تحقيق الوعي بالمواطنة ، 

 من مرحلة االعدادية المسح االجتماعي ، ان العينة الدراسة هي عدد من المدرسين والمدرسات
ن اهم نتائج الدراسة عدم وجود نصوص دينية إ ،اعدادية( 41ى )موزعين عل (95البالغ عددهم )

في منهج التربية اإلسالمية تحث على االلتزام الديني وإمكانية البناء التنمية مواطنة ، عدم ورود 
مفهوم مواطنة بشكل صريح في مناهج التربية اإلسالمية ، لم تكن  مواطنة احد االهداف منهج 

يات الدراسة ن توصإو ديني ، ال تسامحاللكون ثقافة تدريسين ال يمتالبعض و تربية اإلسالمية، ال
ة اإلسالمية تربيالالتزام مدرسي تشديد على المواطنة مع التوجيهات التربوية على غرس الضرورة 
دينية التي تشكل قطع سلسلة أفكار التي تدعو الى النصوص الاستبدال البعض من و بذلك ، 

تربية اإلسالمية وتكون موضوعاتها حول عالقة المواطنة ، عقد ندوات تثقيفية شهرية لمدرسي ال
 الدين بالحياة االجتماعية بشكل عام وبالمواطنة بشكل خاص.

 دراسات عربية: ثانياا 

االسمري بعنوان )قيم المواطنة وعالقتها بالنشاط االجتماعي المدرسي دراسة خالد بن عبد هللا  -1
    (1).(2012)المرحلة الثانوية بشرق الرياض( البميدانية على طدراسة  _
 انت على شكل تساؤالت طرحها الباحث  وهي كاالتي :ن مشكلة الدراسة والتي كإ

ياض ر مدينة الشرق من في نوية ثاالمرحلة المدرسي لطالب النشاط االجتماعي الهل يتميز  -أ
 ؟باالرتفاع

شاط نالثانوية بالشرق من الرياض و المرحلة القيم المواطنة لدى طالب عالقة بين الماهي  -ب
 االجتماعي المدرسي لديهم ؟ 

                                                           
االسمري : قيم المواطنة وعالقتها بالنشاط االجتماعي المدرسي _دراسة ميدانية على طالب  خالد بن عبد هللا (1)

اجستير غير منشورة ، قسم العلوم االجتماعية ،كلية الدراسات العليا المرحلة الثانوية بشرق الرياض، رساله م
 .2012،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،
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ي فثانوية _ المرحلة الطالب روق ذات الدالالت اإلحصائية في قيم المواطنة لهل هناك ف -ت
عليم مرحلة الدراسية ،التخصص نوع التال لمتغيرات شخصية )العمر ،الرياض تبعا مدينة شرق 

 ،مبنى المدرسة ،الوالدين وعملهما(؟ .  

لفرد يها الوعي والعقل افالتي تشكل  عمريةالمرحلة اللهذه  أهمية الدراسة العلمية هذه نإ        

ية المادة اإلحصائية العملية لوزارة الترب راسةالد وكذلك تقدم ويكون البنية األساسية أبناء وطن ،

تربية على حد سواء حيث تكون مرجع الوزارة ال، وكذلك المشرفين والتربويين والمعلمين ، والتعليم 

والتعليم ، تساعد هذه الدراسة على وضع لتصورات المستقبلية والتطويرية على مستوى المناهج، 

لرياض، ثانوية بشرق االمرحلة طلبة المواطنة لدى القيم تعرف على ال في حين تهدف الدراسة الى

صائية حفروق ذات الدالالت اإلإ التعرف على والمدرسي ، الجتماعي النشاط االتعرف على نوع ال

ثانوية _ بالشرق من الرياض تبعا للمتغيرات التالية )العمر المرحلة القيم المواطنة للطالب في 

لمستخدم ان المنهج إو  مبنى المدرسة ،الوالدين وعملهما(.م ،،مرحلة الدراسية ،التخصص نوع التعلي

ثر ، في عالقة بين متغيرين او اكمنهج الوصفي االرتباطي ، والذي يبحث الفي هذه الدراسة هو 

دراسة هم نتائج الأ ن إو  ثانوية بالشرق من الرياض .المرحلة طلبة الالدراسة المستخدمة  عينةن وأ

 )الذين كانت أجابتهم بنعم على مفردات القيم المواطنة بينالطلبة نسب بين هي تراوحت 

 رياضالشرق من الب ثانويةالمرحلة ال ةبطلز يتم وهي النسبة المرتفعة والعالية ، (46%()97%

مدرسي ال جتماعيالنشاط االب الرياضبشرق الدرجة مرتفعة، حيث تتميز منطقة مواطنة بال بالقيم

في  ةاإلحصائي التدالالفروق ذات توجد هناك  تبين من خالل نتائج الالمرتفعة،حيث درجة الب

ھي و  من الرياض والتي تعزى المتغيرات شخصيةشرق الب ثانويةالمرحلة ال ةبطلمواطنة لدى ال قيمال

لدراسة هم توصيات اأ ن إ (. وعملهماالوالدين ، تعليمالمدرسة ، مبنى ،التخصص:) العمر ، الصف ،

ھم في بناء تسو مدرسة واألسرة والحي حتى بدورها تكمل بعضھا البعض الصلة بين الهي توثيق 

رجھا بطرق خامدرسة وفي الثانوية داخل المرحلة ال بةمواطنة لدى الطلالقيم المواطنة، تكريس القيم 
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االجتماعي  سلوكالمواطنة واالنتماء و القيم تمام باألنشطة المتنوعة لتعزيز ھواالعملية التربوية ، 

 صة ،خاالعامة و الالحفاظ المصلحة  جل أ الدين، ولما في ذلك من تاإليجابي، تماشاً  مع تعليما

  .ة واالنتماءمواطنال قيمال والترسيخنشر الفي  األحياءمراكز الجد واألسرة و امسوإبراز دور ال تفعيل

دور منهاج التربية الوطنية في جامعة البقاء في تعزيز  هيام عقله سالم المومني واخرون ، -2
 .(1) (2013)قيم المواطنة لدى الطلبة من وجهة نظر المتعلمين

ي تحقيق واضح فال هأثر  هحيث ل ، تفعيل قيم المواطنة لدى المواطنهل مشكلة الدراسية ن إ        
بتهم الذين تزداد نس، زداد خطورة اذا كنا نتحدث عن الشباب االمر يوالتطور ، و  ،األمن واالستقرار

ل المؤثرة على تبعا للعوام ، ويزداد تأثيرهم على المجتمع وقدرتهم على التغيير المطلوب ، باستمرار
ألنهم هم األساس األول الذي فيه يتحقق سبل تفعيل دور المواطنة الصالحة داخل  ، المواطنة
الحياة  في شتى مجاالت، من أهم المصادر األساسية لتطوير الشباب   مالتعلي وقد أصبح وطنهم ،

متميز في التنمية الشاملة في الجوانب الفاعل و المهم و الدور المن ، لما تملكه هذه المؤسسات 
الثقافية و غيرها ، ومن أهم المناخات المالئمة للحفاظ على  ، والسياسية واالجتماعية واالقتصادية 

افظته وتربية األجيال المتالحقة عليها لغرض مح ،التي يسعى المجتمع إلى تعزيزها ،ارالقيم واألفك
والتي يعتز بها ويعتبرها أحد مقومات السيادة  ،على هويته التي تميزه عن المجتمعات األخرى 

الوطنية ، والمناهج التي تقدمها لها دور كبير في صياغة وتشكيل تلك القيم ، لذلك تقوم هذه 
ة بتحديد دور منهاج التربية الوطنية في جامعة البلقاء التطبيقية في تعزيز قيم المواطنة لدى الدراس

الطلبة ، والوقوف على األدوار التي ينبغي على الطلبة أن يقوموا بها اتجاه المواطنة الفعالة من 
 :أسئلة الدراسة فكانت وجهة نظر الطلبة

 طنية في تعزيز قيم المواطنة في جامعة البلقاء التطبيقيةالسؤال األول : ما دور منهاج التربية الو  
 من وجهة نظر الطلبة ؟ 

السؤال الثاني : هل يختلف دور منهاج التربية الوطنية في تعزيز قيم المواطنة من وجهة نظر 
 الطلبة باختالف المتغيرات الشخصية ) الجنس ، الكلية ، المؤهل العلمي ، المستوى الدراسي ( ؟

وأهمها  ،أهمية الدراسة من أهمية الجامعات حيث تعد من أبرز المؤسسات االجتماعيةن إ       
ولة من المؤسسات التربوية األخرى المسئ، وخصائص تجعلها تتميز عن غيرها، والتي لها مميزات 

                                                           
هيام عقله سالم المومني واخرون ، دور منهاج التربية الوطنية في جامعة البقاء في تعزيز قيم المواطنة لدى  (1)

 . 2013، 158بحوث التربوية والنفسية واالجتماعية ، العددالطلبة من وجهة نظر المتعلمين ، مجلة التربية لل
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عن إعداد أفراد المجتمع ، والتي أنشأت من قبل المجتمع لتقوم بإعداد وتربية وتعليم أبناءه في 
 ،ء ما يمتلكه هذا المجتمع من إرث حضاري وثقافي و علمي تجعلهم يحترمون فلسفة المجتمعضو 

 ويستجيبون إلى إفرازات التطور العلمي والتكنولوجي في العالم ،و ينسجمون معها ،وعاداته ومبادئه
ويستفيدون منها في ضوء حاجة المجتمع وتطلعاته  ،حضارات الشعوب األخرى ال، ويتفاعلون مع 

إن مناهج التربية الوطنية عملية تشخيصية عالجية تقود إلى تطوير وتعزيز قيم المواطنة وتفعيل  ،
 قيم داخل مجتمعهم ، وللجامعات دور كبيرهذه الدورها لدى الطلبة ليكونوا القدوة الفعالة إلبراز 

 واطنةفي ذلك . وقد جاءت هذه الدراسة في محاولة إلبراز دور الجامعات في تعزيز قيم الم
ية أهداف الدراسة تهدف الدراسة الحالن إالصالحة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة .

م هإلى التعرف إلى دور منهاج التربية الوطنية في تعزيز قيم المواطنة لدى الطلبة من وجهة نظر 
صفي المنهج الو : تم استخدام ن المنهج المستخدم في الدراسةإو  في جامعة البلقاء التطبيقية .

طالب وطالبة (  ۱۱۱۹عينة الدراسة من ) تتكون المسحي نظرا لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة . 
، كلية (  ۳۷۳من جامعة البلقاء التطبيقية ، موزعين على ثالث كليات ، كلية عجلون الجامعية ) 

طريقة عشوائية من ، تم اختيارهم ب(  ۳۷۳، كلية إربد الجامعية ) (  ۳۷۳الحصن الجامعية ) 
من نتائج الدراسة وجود فروق ذات دالالت إحصائية في مفاهيم المعلمين مع  مجتمع الدراسة .

مراعاة العمر والخبرة والشخصية وان الوعي في المسائل االجتماعية والسياسي يزيدهم في مفهوم 
 :ن توصيات الدراسةأالمواطنة والمواطنة الصالحة. و 

اج التربية الوطنية إلتاحة الفرصة للطلبة إلشباع حاجاتهم المعرفية ضرورة التوسع في منه  -1
 والمهارية والوجدانية والسلوكية . 

ضرورة عمل دراسات تتناول قيم المواطنة والتنشئة الوطنية واالنتماء وطني وربطها مع  -2
 .ات الطلبةيسلوك

الح وما طور واإلصضرورة نشر الوعي السياسي والوعي بالتنمية البشرية واإلنسانية والت -3
 يترتب عليه من مكتسبات للوطن والمواطن . 

ضرورة التوصل إلى فكرة أن الوطن وحدة واحدة ومتماسكة مهما اختلف العرق والدين   -4
 والرأي ، ويجب قبول رأي اآلخر وحرية التعبير مصونة لدى جميع افراد المجتمع .
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ايمان عز الدين إبراهيم عبد اللطيف بعنوان )القيم المرتبطة بمفهوم المواطنة في  دراسة -3
 .(1)2013منهاج المواد االجتماعية للصف التاسع األساسي ومدى اكتساب الطلبة لها(

 :وهي ان مشكلة الدراسة والتي كانت على شكل األسئلة
 مواد االجتماعية للصف التاسع؟ الواجب توافرها في المناهج المواطنة الماهي قيم  -1
مواد االجتماعية للصف التاسع للقيم ذات صلة المنهج على الما مدى تضمن محتوى  -2

 بمفهوم المواطنة؟ 
 ؟ ة بمفهوم مواطنة في محافظة غزةتاسع أساسي للقيم المتعلقالطلبة ما مقدار االكتساب  -3

دراسة بمفاهيم المواطنة وترسيخها في المناهج الدراسية ، تساهم هذه الولقد اهتمت         
قوق و حاليعرف ما علية من وعي الالمواطنة عند الطالب وبناء جيل الدراسة في ترسيخ قيم 

حين  ، فيةبمواطنة عند الطللقيم اسة تعطي مؤشرات عن مستوى توفير ،ان الدراواجبات ال
يم في المنهاج الصف التاسع ، وكذلك تهدف الى معرفة قهذه التهدف الدراسة الى توضيح 

لفروق بين امدى اكتساب القيم متعلقة بمفهوم المواطنة للصف التاسع االساسي، وكذلك معرفة 
اسة الذي ن منهج الدر إ لقيم المتعلقة بالمفهوم المواطنة.طالبات لالطالب و المعرفة المتوسطات 

ن العينة إهداف الدراسة ، و أ ج الوصفي التحليلي وذلك مالءمته منهالاستخدمته الباحثة هو 
طالبًا وطالبة  (500عينة عنقودية عشوائية والتي كان عددها )التي استخدمتها الباحثة هي 

( 2012/2013تاسع بمحافظة باتجاه الغرب من غزة في العام الدراسي )البة الصف لطالمن 
ن أو  اعية للصف التاسع . كتب دراسات  االجتم دد من محتوى وكذلك اشتملت العينة على ع

تربية الي عي فحضاري واالجتماالن نسبة القيم للبعد إالدراسة  التي توصلت لها نتائجالهم أ 
لتي تكررت وهي الوعي بالعادات وتقاليد االمة بعد الحضاري القيم ن أو . (%17مدنية بلغت) ال

ة هي تربية الوطنيالاهتماما في كتاب  تحظ ن القيم التي لمإ، الخرين أوتسامح والعفو عن 
 ،نقد االخرين التقبل التجريح و التقاليد المجتمع وكذلك ابداء الراي بعيدا عن وعي بالعادات و ال
والوطنية ، يةمدنوملموسة في مناهج ال ،قانوني تتواجد بصورة واضحةالو ، بعد السياسيالن قيم إ
التالي سة كالدراتوصيات  همأ ن . إواالجتماعي  ،الحضاري بعد الن القيم التاريخ بصورة اكبر مو 

خالل  وذلك من  ةبطلالوطني في نفوس النتماء القيم المواطنة واتركيز على ترسيخ  :أوالً 
منهاج لادراسات المتعلقة بالمواطنة ، واستخراج القيم منها ، وتضمينها في الاالطالع على 

تكامل والشمول بين المنهاج الدراسي مع مراعاة المواطنة في القيم تضمين و الدراسي، 

                                                           
ايمان عز الدين إبراهيم عبد اللطيف : القيم المرتبطة بمفهوم المواطنة في منهاج المواد االجتماعية للصف  (1)

التاسع األساسي ومدى اكتساب الطلبة لها، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم المناهج وطرق التدريس ،كلية 
 .2013تربية، جامعة إسالمية غزة ،ال
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اسات مناهج الدر تضمينها ، رد النظر في تقديم قيم المواطنة في موضوعات في منهاج عند 
وبشرط التناسب القيم مع مستوى النضج  االجتماعية بمضمون يحقق المزيد من االستمرار،

 )ذكر او انثى (. تناسب مع جنسهمالمستهدفة و العمرية المرحلة الالطلبة في 

 أجنبية ثالثا: دراسات 

 .(1)(  1999، بعنوان  التربية على المواطنة في المناهج  David Kerدراسة ) -1

( ، والمؤسسة  IRCAFتعتبر هذه الدراسة المشتركة بين المجلة الدولية للمناهج والتقييم )        
( ، والتي تستند إلى التحليل المقارن النوعي  NFERالوطنية للبحوث التربوية في انجلترا وويلز ) 

من أجل إثراء برنامج األهداف التربوية وهيكل تنظيم المناهج في إطار تقييم لكل بلد ، شملت 
 -اليابان  -ا ايطالي-ألمانيا المجر  -كندا فرنسا  -الدراسة ستة عشر بلدا هي ) بريطانيا استراليا 

ية ( . الواليات المتحدة األمريك -اسبانيا السويد سويسرا  -ة سنغافور  -كوريا هولندا نيوزيلندا 
 وشملت الدراسة الجوانب التالية : 

 المناهج الدراسية من حيث البناء والتنظيم . -1

 مقاربات التدريس والمناهج المدرسية .  -2

 ترتيبات التقييم والتطورات المستقبلية .-4

 وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية : 

يتميز موضوع التربية على المواطنة بالعمق واالتساع والتعقيد أحيانا ، فهو في حالة إلى التنقيح -1
 باستمرار في معظم البلدان كجزء من اإلصالح الشامل

وجود فجوة كبيرة ومستمرة بين الخطاب السياسي وواقع الممارسة في سياقات عديدة من المستوى -3
 الوطني إلى المدارس الخاصة والفصول الدراسية . 

االتفاق على الدور المركزي للمعلم في التربية على المواطنة ، والحاجة إلى تدريب أفضل -4
 ة على المواطنة.للمعلمين وتحفيزهم على العمل لتعزيز التربي

 كما أوصت الدراسة :

 إنشاء قاعدة بيانات حول التربية على المواطنة في كل بلد وبين البلدان المختلفة . -1

                                                           
)1(Duvid Kerr , CITIZENSHIP EDUCATION IN THE CURRICULUM AN 
INTERNATIONAL REVIEW Nati Foundation for Educational Researchuk , 1999 
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القواسم المشتركة هي المفتاح لتطور آليات وأساليب التربية على المواطنة لذلك فالبحث عن -2
 . القواسم المشتركة والعمل في إطارها أمر في غاية األهمية 

ضرورة إشراك كل األطراف المعنية بموضوع التربية على المواطنة ) الباحث المعلم السياسي  -3
 يين اآلباء التالميذ . مصمم المناهج المسؤولين الحكوم

 (1)( 2006( (التربية والمواطنة في أوروبا)بعنوان  ،Cesar Birzea( دراسة -2

جاءت الدراسة في إطار السنة األوروبية للمواطنة ، هذا المشروع الذي تم االتفاق بشأنه وقد     
(  1997أكتوبر  11-10من طرف رؤساء االتحاد األوروبي في قمتهم الثانية بستراسبورغ من ) 

( من األولويات الكبرى للمجلس ، يحمل هذا المشروع  EDC، منذ هذا التاريخ صار مشروع ) 
 نوجزها فيما يلي : عدة أهداف

 ثقافة الديمقراطية في المجتمع األوروبي . التعزيز  -1

 خلق الشعور باالنتماء لمجتمع ديمقراطي وضرورة االلتزام بهذا التوجه . -2

في المجتمع  وتسامحاً  رفع مستوى الوعي بالقيم األساسية المشتركة لبناء عالم أكثر حرية وعدالً -3
 األوروبي .

ة بية في مواجههو ما هو دور التر  ساسيألاسؤال الراسة الباحث حول اإلجابة عن تمحورت د     
حيث خلص الباحث إلى جملة من المشكالت التي تواجه التربية على مشاكل المجتمع ؟  . 

واطنة قات للتربية على المو على المجتمع ، حدد هذه المع المواطنة في المدرسة مما ينعكس سلبياً 
 في النقاط التالية : 

ي غير عية المدنية فقط ، وكذا الحجم الساقتصار برامج التربية على المواطنة على مناهج الترب• 
 الكافي ) ساعة أو ساعتين في األسبوع ( .

  تدريب المعلمين على آليات التدريس من أجل المواطنة في أغلب دول االتحاد األوروبي .•  

 .الخاص بتنظيم الحياة المدرسية اإلدارة المدرسية ال تهتم بمبادئ المواطنة إال في شقها• 

 ضعف االهتمام بتدريس القيم في المناهج التربوية . • 

                                                           

(1)César Birzéa , Education and citizenship in Europe, Proceedings of the national 
seminar "Citizenship through education eduscol.france  ,2006  
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سابقة الذكر مركزا على أهمية تدريس قيم ضرورة االهتمام أكثر بالعناصر  ليخلص إلى     
ة مواطنلامشتركة بين الجميع ال يمكن تحقيق تربية الألنه بدون قيم  المواطنة وحقوق اإلنسان ،

  .فعالة

للمسامات  ب بعنوان)تصورات الطالب للمواطنة داخل المسارات االكاديميةدراسة مارتن وي-3
 (1)2011( نظرية بحث في التربية االجتماعية

تعليمية ، المسارات الطلبة في سنغافورة للمواطنة من خالل اللى تعرف فهم إتهدف الدراسة       
مجتمع لااستخدم الباحث في الدراسة  المنهج الوصفي في باستخدام أسلوب مقابلة ، حيث كان 

( طالبا 62مكونة من )العينة المستخدمة في الدراسة الالمدراس والتي كانت  ةبطلالدراسة هو 
 مدرسة من مدارس الثانوية . 17وطالبة حيث كانوا موزعين على 

نتائج الدراسة والتي توضح في فهم الطلبة لدورهم في كونهم مواطنين وبينت حيث ظهرت         
طلبة الن جميع نتائج االواظهرت ، سياسية والديمقراطية المعرفة حقوقهم الطلبة لديهم نقص في الان 

 مثل االلتزام بالقوانين والمشاركة فيخاصة نحو الدولة ، المواطنة من حيث مسؤوليتهم الوصفوا 
 مواطنة لديهم هو المحافظة على البيئة النظيفة ، فيالمفهوم  ، وبين بعض منهم انالتصويت 

ه مستوى قوانين بالده ولصالح هو الذي يلتزم بالمواطن الن أبعض االخر منهم فقد بين الحين ان 
 رفاة االجتماعي للمواطنين.المين أحكومة ومؤسساتها ودورها في تالثقة في العال من 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
)1(Martin and Yep , Student's Perceptions of citizenship within sing a pore's 
Academic Tracks , Theory and resarchin Social Educatoin ,2011 
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 المبحث الثاني 

 دراسات السابقةمناقشة 

هناك العديد من الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع  المواطنة في المجتمع سواء على مستوى 
 اتوضوعالمحيث تناولت ،  بشكل خاص لى مستوى المؤسسات التربويةالمجتمع بشكل عام او ع

من زوايا مختلفة ، وقد تنوعت هذه الدراسات بين العراقية و العربية واألجنبية . وسوف تستعرض 
هذه الدراسة جملة من الدراسات التي تم االستفادة منها مع اإلشارة إلى أبرز مالمحها . مع تقديم 

دراسة الحالية ال اتعليقًا عليها يتضمن جوانب االتفاق واالختالف وبيان الفجوة العلمية التي تعالجه
شير إلى أن الدراسات التي سوف يتم استعراضها جاءت في الفترة الزمنية بين ي، ويود الباحث أن 

 ( ، وشملت جملة من األقطار و البلدان مما يشير إلى تنوعها الزمني والمكاني.2017 -1999)

قية يسية للدراسة وحسب كونها عراهذا وقد تم تصنيف هذه الدراسات حسب المتغيرات الرئ      
هي : الدراسات  العراقية والتي تناولت الدراسة األولى والثانية  كاالتي و عربية أو أجنبية إلى أ

احث ما الدراسة الثالثة للبأض من الطلبة الجامعات العراقية ،بععلى كانت تلك الدراسات ميدانية 
بية لمواطنة في الفكر الديني دراسة في مناهج التر عبيد حسن بعنوان )المضامين االجتماعية ل ضياء

اهج الدراسية للمرحلة اإلسالمية المرحلة اإلعدادية( وهي دراسة لتحليل مضمون بعض المن
 .اإلعدادية

و أة طلبة الثانويفي المناهج عند دراسات العربية فقد تناولت جميعها محور المواطنة ما أ       
ما الدراسات األجنبية فقد تناولت الدراسة األولى تصورات أميدانية ، لجامعات وكانت دراسات ا

الطالب للمواطنة داخل المسارات االكاديمية، اما الدراسة الثانية التربية والمواطنة في أوربا والدراسة 
فيما يلي نقدم و الثالثة التربية في المواطنة وكانت جميعها في حقل المؤسسات التربوية والتعليمية. 

 .ينهااألهداف والمنهج والعينة ب عرضة لهذه الدراسات ، ثم  نناقشها جوانب هذه الدراسات من حيث

 :فاألهدامن حيث -1

 دراسة االولى  للباحث صباحالن هدف إراقية كانت أهدافها كاالتي: حيث ن الدراسات العإ       
اسة هداف در أ ما أ. المجتمع العراقيمواطنة في الواقع و ، مواطنةالهي تحديد مفهوم مهدي حلواص 

هي استقراء طبيعة مفهوم المواطنة لدى طلبة الجامعة ، والوقوف على الباحث ظاهر محسن 
الفروق بين طلبة الجامعة فيما يتعلق بالمواطنة ومتغير الجنس ، الخلفية االجتماعية ، المستوى 

 اء عبيد حسن حيث تهدف الدراسةضيما دراسة الباحث أتصادي ، ومستوى تعليم الوالدين. االق
مون مضى التعرف علو نة في منهاج التربية اإلسالمية ،لى تركيز على عناصر مفهوم مواطإ
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متوفرة في العوائق الهم أ تعرف على والوعالقتها بالمواطنة ،  تربية اإلسالميةالمحتويات مناهج و 
 بالمواطنة.تربية اإلسالمية والتي تحول دون تحقيق الوعي المنهج 

رف على لى تعإخالد بن عبد هللا  تهدف الدراسة ما الدراسات العربية فان دراسة الباحث أ         
الجتماعي نوع النشاط اتعرف على الطالب المرحلة الثانوية بالشرق من الرياض، و قيم المواطنة لدى 

ي منهاج التربية الوطنية ففأنها تهدف الى معرفة الدور  (هيام عقله سالم)ما دراسة أالمدرسي ، 
ات األجنبية ما الدراسأهم في جامعة البلقاء التطبيقية. تعزيز قيم المواطنة لدى الطلبة من وجهة نظر 

 طلبة في سنغافورة للمواطنة منالتعرف الى فهم التهدف الدراسة الى  (بمارتن وي)دراسة فان 
لى تعزيز ثقافة الديمقراطية إنها  تهدف أف Cesar Birzeaمسارات التعليمية. اما دراسة الخالل 

في المجتمع األوروبي ، وخلق الشعور باالنتماء لمجتمع ديمقراطي وضرورة االلتزام بهذا التوجه ، 
ورفع مستوى الوعي بالقيم األساسية المشتركة لبناء عالم أكثر حرية وعدال وتسامحا في المجتمع 

 األوروبي .

ا هي تحديد آلية إرساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية، وتوضيح هداف دراستنأما أهم أ          
معوقات ومقومات المواطنة في المناهج التعليمية، وتهدف الى بيان دور الكادر التدريسي واألنشطة 

 المدرسية في إرساء قيم المواطنة.

 من حيث المنهج :-2

ن المنهج المستخدم في الدراسات العراقية هو كاالتي: حيث استخدم الباحث صباح مهدي إ       
ن إ (ظاهر محسن )ما الباحثأمنهج المسح االجتماعي . ريخي و حلواص استخدم المنهج التا

ما الباحث ضياء عبيد محسن فقد أمنهج المسح االجتماعي، ة هو سالمنهج المستخدم في الدرا
 .المضمون و منهج المسح االجتماعييل استخدم المنهج تحل

ن دراسة الباحث خالد بن عبد هللا  والتي تم استخدام فيها المنهج إما الدراسات العربية فأ        
 ما دراسة هيام عقله سالمأو اكثر. أالذي يبحث في عالقة بين متغيرين ، و 1 *الوصفي االرتباطي

الدين  يمان عزإن دراسة أالمسحي . في حين الوصفي  ن المنهج المستخدم في الدراسة  المنهجإف
متعلقة بمفهوم المواطنة للصف التاسع االساسي، اللى معرفة مدى اكتساب القيم إإبراهيم تهدف 

لمواطنة . م المتعلقة بالمفهوم اوكذلك معرفة الفروق بين متوسطات المعرفة الطالب والطالبات للقي
ن المنهج الدراسة الذي استخدمته الباحثة هو منهج الوصفي التحليلي إف (هيام عقله سالم)ما دراسة أ

 منهج المسح االجتماعي.ما دراستنا فقد استخدم الباحث أوذلك مالءمته اهداف الدراسة. 

                                                           
* المنهج الوصفي االرتباطي : منهج يهتم ببيان العالقة بين متغيرين أو أكثر ، ويهتم بمعرفة نوع العالقة سواء كانت سالبه أم موجبه 

 ، ويهتم ببيان حجم ونوع العالقة بين البيانات.
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 من حيث العينة:-3

في الدراسة هي عدد من طلبة في ن العينة التي استخدمها الباحث صباح مهدي حلواص إ      
 والتي تشكل فقد اخذ العينة  الدراسةما الباحث ظاهر محسن أ (.508لبالغ عددهم )جامعة بغداد وا

مجتمع البحث من الذكور واإلناث من طلبة جامعة بابل وللمراحل الدراسية كافة ، إذ بلغ عددهم 
(  %3( ، ونظرًا لتجانس مجتمع البحث فقد تم سحب عينة عشوائية طبقية تمثل  )  13150) 

اسة الصباحية البة من الدر ( طالب وط 394من مجتمع البحث الكلي . وبالتالي بلغ مجموع العينة ) 
فان العينة الدراسة التي تناولها في دراستة هي عدد من  (ضياء عبيد محسن)ما الباحث أفقط . 

ما أ. ( اعدادية41( موزعين على )95هم )المدرسين والمدرسات من مرحلة االعدادية البالغ عدد
مستخدمة الدراسة الالدراسات العربية فان األولى للباحث خالد بن عبد هللا والتي اعتمدت العينة 

ما دراسة هيام عقله سالم فان العينة الدراسة من ) أة  الثانوية بالشرق من الرياض . للطلبة المرحل
طالب وطالبة من جامعة البلقاء التطبيقية ، موزعين على ثالث كليات ، كلية عجلون (  ۱۱۱۹

، تم (  ۳۷۳امعية ) ، كلية إربد الج(  ۳۷۳، كلية الحصن الجامعية ) (  ۳۷۳الجامعية ) 
  طريقة عشوائية من مجتمع الدراسة.اختيارهم ب

ن العينة التي استخدمتها الباحثة هي عينة عنقودية عشوائية إو  (هيام عقله سالم)ما دراسة أ     
(طالبًا وطالبة من الطلبة الصف التاسع وكذلك اشتملت العينة على عدد 500والتي كان عددها )
مارتن )ما الدراسات األجنبية فان الدراسة أراسات  االجتماعية للصف التاسع. من محتوى الكتب د

على ( طالبا وطالبة حيث كانوا موزعين 62فأنها  العينة المستخدمة في الدراسة مكونة من ) (وياب
ما دراستنا فقد استخدم الباحث فيها عينتين: العينة األولى هي أ. مدرسة من مدارس الثانوية 17

ها العينة وتم اختيار  (،307(، والعينة الثانية المدرسين والبالغ عددهم )379والبالغ عددها )الطلبة 
 كانت هذه الدراسة في المدارس الثانوية لمدينة السماوة.بطريقة عشوائية طبقية و 

تي وكذلك العينة ال دراستنا مع الدراسات السابقة من حيث المنهج ،ن أوجه الشبه بين إ       
 دارساتهم كانت حول في كون  الختالف مع الدراسات السابقةن اوأ .كانت في المدارس الثانوية

هل و إرساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية الية  المواطنة بشكل عام في المجتمع اما دراستنا هي
مية اطنة في المناهج التعليهل هناك قيم للمو و  ،في المناهج التعليمية صحيحة  هاطريقة إرساء

تنمي حب الوطن والشعور بالمسؤولية وتحقيق العدالة وااللتزام بالحقوق والواجبات وتنمي شخصيات 
 المجتمع في المستقبل.بالطلبة شخصية صالحة 
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 نظريات المفسرة الدراسة الثالث:المبحث 

 *وسا: نظرية التطور االجتماعي عند ليونارد هوبهأوالا 

مفكرين البارزين والقالئل في القرن التاسع عشر ومن الحد أيعد عالم االجتماع هوبهوس        
قد ت ، و ثقافة االوربية في ذلك الوقال يتأثروا في األفكار التي سيطرت على الأن أذين استطاعوا ال

تمى ني في القرن العشرين ، حيث االفكري االجتماع قدم بعض األسس التي قام عليها  التطور
 لكي 1907وترك جامعة اوكسفورد ، ولكنة عاد ، يبرالي من حزب العمال البريطانيللاجناح اللى إ

. لقد طرح نظريته في كتابه (1)لعلم االجتماع في جامعة لندن حيث ظل حتى وفاته والً أيكون استاذًا 
 ما أواًل:ه دراسته التنمية والتطور االجتماعي من زاويتين في الموسوم "التنمية االجتماعية " وعالج

ن المجتمعات إ :ر المهني والتكنلوجي ، حيث يعتقدزاوية درجة التطو : اوية الرابط االجتماعية وثانياً ز 
تتطور، و من المجتمعات التي تحكمها الروابط القرابية الى مجتمعات تتحكم بروابط السلطة ثم  

ويكون  ىمجتمع يرتبط بالنسب القرب ابيالقر الى روابط المواطنة ، فالمجتمع الى مجتمعات تحتكم 
ن إواحدة ، فاللة او العائلة الممتدة لتي يستمدها من أبناء الحمو وإلية عاقوة وفبمتماسك ومتضامن و 

. (2)رئيس سوف يحكم هذه العشيرة بعد اتحاد عائلتين ممتدتين مع بعضهما الو أقائد الو أالشيخ 
، ويحظى بالطاعة واالحترام ألنه يقوم لقربي مجتمع المحلي الذي يكون اكبر من المجتمع االن إو 

يخدم غرضين رئيسين وهما، اواًل: مصالح العامة والخاصة ، ومجتمع روابط السلطة البخدمه 
مع ألفراد المجتمع، ثانيًا: حماية افراد المجتاتقوم بتنظيم الحياة االجتماعية  صدار القوانين التيإ

غزوات والحروب التي يتعرضون لها ، ويتحول المجتمع القائم على روابط الخارجية و المن االخطار 
 ،تضامنالو  ،تعاقدالحضري مبني على الجتمع قائم على روابط المواطنة وهو مجتمع الملى إسلطة ال
 ،جتماعية تكون من نوع مختلف ، تكون هذه العالقات معقدة، وان العالقات االمصلحةالو  ،منفعةالو 

ن إوغيرها، و ، يةوالتربو  ،والسياسية ،والصناعية ،االقتصادية والعالقات ،ومتفرعة كالعالقات العائلية
 (.3)ن واحدآنتمي الى عدة جماعات في لى جماعة واحدة بل يإالفرد ال ينتمي 

 

                                                           

( 1929_1864يبراليه( ولد )*هو منظر سياسي ليبرالي ، بريطاني وعالم اجتماع من اشهر اعماله كتابة )الل
 بفرنسا

 910، ص2001سامي خشبة : مفكرون من عصرنا ، المكتبة االكاديمية للنشر ، القاهرة ، مصر،  (1)
، األردن ،عمان ،  3احسان محمد الحسن : النظريات االجتماعية المتقدمة، دار وائل للنشر ،ط (2)

 120،ص2015
 121، صسابقالمصدر ،النظريات االجتماعية المتقدمة  احسان محمد الحسن : (3) 
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و روابط أن يكون ذات عالقات ألى صناعي حضري إان تطور المجتمع من زراعي قطاعي و  
ان حكم جباتهم و تسمى روابط المواطنة تعتمد على عدة مقاييس هي التي تحدد الحقوق االفراد ووا

 .(1)صالح العام الجل تحقيق أالقانون يكون من 

أللماني الفيلسوف ا ن الواقع االجتماعي انعكاسًا لحقيقة روحية وهي نظرة اتباعأحيث يرى        
 ع من السعي نحوتماسك بدافالن المجتمع يتحرك صوب المزيد من التناغم و أ))هيجل ، وقال 

ن هذا السعي ال تدفعه عوامل حتمية وانما يدفعه التوجه العقالني الواعي إ، و األهداف المشتركة
مبدأ ان  وسا، واعتبرها هوبهاء" الذي قامت عليه نظرية التطورجل البقأرفض مبدأ "الصراع من و 

دور ال لدولةلن يكون ألم على اعال، ولقد اصر جتماعي من حيث يزعم انه يستهدفهاإلصالح اال
 .(2) ((اإليجابي في تحقيق التناغم االجتماعي من خالل سيطرة العقالنية على البيئة

يم تأثير واضح على قن تطور التكنلوجي وتطور العالقات االجتماعية في المجتمع لها إ       
قيم ال هالخصبة الستقبال هذ المواطنة في المجتمع وخاصة في فئة الناشئة التي تعتبر البيئة

التطوير  ان حقوق االفراد وواجباتهم تتأثر بهذإياس قيم المواطنة تختلف وتتطور ف، فان مقصالحةال
طنة عند قيم الموا إرساء ، وكذلك التغيرات في المجتمع لها تأثير علىالمجتمع الذي يحصل في

، وعلى المؤسسة التعليمية مواكبة التطور في المجتمع في وضع الخطط المستقبلية التي  ئالنش
ما علية من الحقوق والواجبات اتجاة وطنة يعي تواكب الحياة العصرية في تربية جيل الواعي 

 وتكوين شخصية صالحة وإيجابية تفيد المجتمع وتنهض به.

 اا: نظرية الدور االجتماعي نيثا

طن لية إعداد المواؤو مسالي الذي تعترف به الدولة وتحمله المدرسة هي الوعاء الشرعن إ         
كما أنها . (3)مجتمعهلوالقادر على تأدية رسالة  المتكامل الشخصية المتوائم مع نفسه ومجتمعه

له  والمهارات االجتماعية المالئمة التي تسمحالمؤسسة التي أعدها المجتمع لتزويد الفرد بالخبرات 
بالتفاعل اإليجابي مع البيئة التي يعيش فيها وهي جزء أساسي وضروري للمجتمع الحديث ولها 
تركيبها وكيانها الوظيفي وكالهما نابع من ظروف المجتمع وتخضع للدوافع والمواقف السائدة 

 .(4)فيه

                                                           
 121، صسابقالمصدر ،احسان محمد الحسن : النظريات االجتماعية المتقدمة (1)

 910مفكرون من عصرنا ، مصدر سابق ، ص سامي الخشبة : (2)
سمير حسن : الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في المجتمع المدرسي ، دار المعرفة  سلوى عثمان ،(3)

 45، ص2005الجامعية ، اإلسكندرية ،
 80،ص1983احمد كمال احمد ، عدلي سليمان : المدرسة والمجتمع ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة ، (4)
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العمل واإلنتاج والمشاركة في العالقات االجتماعية ن إيجاد المواطن القادر على التفكير و إ
والمساهمة في بناء المجتمع وتقدمه ، والمدرسة الثانوية بمثابة أحدي المؤسسات التي تمثل دورا 

وتزويدهم بالمعارف والخبرات والمهارات الالزمة التي تمكنهم من مواجهة  ةبفي إعداد الطل حيوياً 
.  (1)التحديات المختلفة وتمكنهم من القدرة على االختيار بين البدائل المتاحة والقدرة على التمييز 

من  بةلها الطلتقل من خالومرحلة التعليم الثانوي العام تتوسط مرحلتي التعليم األساسي والعالي وين
 ،وميولهم المختلفة ،وذلك من خالل محاولة إشباع رغباتهم ،مرحلة المراهقة إلى مرحلة النضج

في هذه ة بقي المراحل العمرية األخرى والطلوالتعرف على سماتهم وخصائصهم التي تميزهم عن با
 خصائصلاالمرحلة يمثلون الثقل الرئيسي في قوة اإلنتاج في أي مجتمع بفضل ما يتميزون به من 

ما أنهم تهلك في آن واحد كوهم العنصر المنتج والمس، جتماعيةالوا ،نفسيةالو  ،عقليةالو  ،جسميةال
العامل الفعال في أي تخطيط اقتصادي سواء كان من ناحية الكم أو الكيف وهذا يؤكد أنهم  ن يعتبر 

مستقبل ف وهم في نفس الوقت هدف رئيسي من أهداف التنمية، الوسيلة الرئيسية لعملية التنمية 
دهم واهتمام بهم األعدا، ت ورعاية ، المجتمع يتوقف على مقدار ما تبذله األجيال الحالية من خدما

في هذه المرحلة من وعي وخبرات وقيم بقدر ما الطلبة كطاقة خالقة منتجة وبقدر ما يتمتع به 
يبذلونه من جهد في تقييم هذه الثقافة لينتقي الصالح منها ويضيف من إبداعه و ابتكاره الجديد 

 .(2)عليها ويعدل ما يستطيع أن يعدله بالمجتمع نحو حياة أفضل 

 الوظائفوعة من ن النسق المدرسي مثله مثل أي نسق اجتماعي أخر توجد فيه مجمإو          
فهناك مدرسين مختلف االختصاصات ، المتداخلة مع بعضها في أداء األدوار المطلوبة 

واألخصائيين االجتماعيين والنفسيين والمرشد التعليمي واإلداريين و غيرهم ولكل منهم أدواره وأدائها 
جب أهدافه يهو الموجه إلى إعداد وتشكيل شخصية الطالب ومن أجل أن يحقق النسق المدرسي 

 متبادلة وهي أولي المتطلبات األساسية للتكامل والعالقات نسانيةإلاعالقات الأن تسود بين أفراده 
اإلنسانية في مجال العمل تعني أنها مجال من مجاالت اإلدارة يهتم بإدماج األفراد في موقف العمل 

اجاتهم مل بينهم وإشباع حبأكبر إنتاجية مع تحقيق التعاون والتكا بطريقة تحفزهم للعمل معاً 
 .  (3)االقتصادية والنفسية واالجتماعية 

                                                           
(1)( Pinkus  Lyndsaym : Meaningful Measurement The Role Of Assessment In 
Improving High School . Education In The Twenty . First Century Alliance For 
Excellent Education 2009. P 23  .  

جمال شحاتة حبيب واخرون : الممارسات العامة للخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب والمجال  (2)
 .361،ص2003لمدرسي ، مركز وتوزيع الكتاب الجامعي ،جامعة حوان ،ا
 .7،ص،)ب،ت(عبد الرحمن عبد الباقي عمر : العالقات اإلنسانية ،مكتبة عين الشمس ، القاهرة  (3)
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افر جهود فريق العمل بها والمدرسة بها عدة وظائف ضتحقق المدرسة وظيفتها البد من ت ولكي
ولكل وظيفة عدد من األدوار والمسئوليات فهناك المعلم واألخصائي االجتماعي والمدير األخصائي 
النفسي واإلداري ولكل وظيفة عدد من األدوار والبد من القيام بها وعلميا وعمليا البد من فهم شبكة 

الدور هو جملة ن  إ. و (1)ث ال يحدث تضارب أو تداخل فيما بينها العالقات بين هذه األدوار بحي
األفعال والواجبات التي يتوقعها المجتمع ان تصدر من هيئاته وأفراده من يشغلون أوضاعا اجتماعية 

ن التكامل الوظيفي احترام كل عضو من العاملين في نسق إو . (2)محددة في البناء االجتماعي 
اجتماعي معين لعمل وتخصص األعضاء اآلخرين وأن يسود بين أعضاء الفريق عالقة تعاون 
وتفاهم واحترام متبادل وأن حياة كل فرد عضو في المجتمع تتأثر بأفعال اآلخرين وأن سلوك كل 

كما أنه هو النشاط المنتظم المتخصص الذي . (3)ركة فرد يتأثر إلى حد ما بالمصلحة العامة المشت
يحقق متطلبات الجماعة من حيث تحقيق أهدافها وتنظيم العالقات الداخلية فيها والعالقات الخارجية 

 . (4)بينها وبين الجماعات األخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
افة قحسان محمد حسان : األصولإ االجتماعية في التربية ، ضمن دراسات في المدرسة والمجتمع ، دار الث (1) 

 .28ص،،)ب،ت(للطباعة والنشر ، القاهرة 
 .91، ص1994احمد جمال واخرون :دراسات في علم االجتماع ، دار الجبل للطباعة ، القاهرة ،  (2)
 86، ص2007إبراهيم بيومي مرعي : الخدمة االجتماعية في مجال المدرسي ، مكتبة المهندس ، القاهرة ،  (3)
االجتماع  النظرية ،الموضوع ،المنهج ،دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،  محمد محمود الجواهري : علم (4)

 158، ص1992
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 ماهية المواطنة)مدخل تاريخي( :الرابع المبحث
 توطئة

حراك اجتماعي معقد والذي تتحكم فيه السيرورة التاريخية لذا تتخذ ة نتاج المواطنيعد مفهوم        
انتاجاته الثقافية والقانونية ، ابعادًا متشابكة من القيم والعادات والعقائد والمتغيرات السوسيوثقافية 

تشاف اكمفهوم المواطنة يدور حول الحقوق والواجبات منذ الوهلة األولى في .و (1)والمتغيرات العالمية 
اكتشاف مبدأ المواطنة ، حيث كانت الحكومات البدائية في وادي الرافدين والكنعانيين وفارس 

نسان  إلجل استقالل اأدور حول مبدأ الكفاح والنضال من رومان ، حيث يالوالفينيقيين واالغريق و 
ره ض، واالعتراف في حقوقه ، وكذلك معرفة الواجبات والمشاركة في القرارات التي تؤثر على حا

يعد من  انه الألتي اكتشف فيها مبدأ المواطنة ، ومستقبله ، وعلى الرغم من قدم الفترة التاريخية ا
رغم من بعض المالحظات فهو من ذلك الحين يؤكد الالمبادئ المتطورة في الدولة المدنية ، وعلى 

جل أمن  لفعالة ،المشاركة السياسية اعلى تحقيق المساواة بين االفراد في الحقوق والواجبات و 
الوصول الى السلطة عن طريق هذه المشاركة ، بوصف الشعب هو مصدر السلطات وأساس 

مع حياة االنسان بما فيها من الوسائل تطور ن التطور التاريخي لهذا المفهوم أ. و (2)شرعيتها
رة قيم المواطنة و لها تأثيراً واضح على سير التي واألساليب واألدوات والتكنلوجيا وكذلك األيديولوجيات 

لى إلفة ومتباينة من العصور القديمة في المجتمع حيث أرست المواطنة مبادئها في أشكال مخت
ي المبحث سوف سنتناول ف في هذا ،د من الحرية والمساواة والكرامةعصرنا هذا سعيًا وراء المزي

 الحضارات:

 : المواطنة في الحضارات الفرعونية اوالً 

 الرومانية: المواطنة في الحضارات ثانياً 

 الصينية: المواطنة في الحضارات اً لثثا

 عراق: المواطنة في الاً رابع

 

                                                           
عالء الدين الرزاق جنكو : المواطنة بين السياسة الشرعية والتحديات المعاصرة ، كلية القانون والعلوم السياسية (1)

 34، ص، جامعة التنمية البشرية في السليمانية ، كوردستان العراق ، )ب،ت( 
سعد عبد الحسين نعمة : دور المواطنة في تعزيز المشاركة السياسية في العراق، قسم القانون، كلية دراسات  (2)

 134، ص 2013، 3اإلنسانية الجامعة ،مجلة كلية الدراسات اإلنسانية والجامعية، العدد
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 : المواطنة في الحضارات الفرعونية اوالا 

ليعة ط عرفت مصر الزراعة منذ عصور سحيقة فارتبط شعبها بأرضها وكان فالحها         
البشرية في تطوير تكنولوجيا الزراعة ، وباختفاء الرعي کنشاط أساسي ، اندثرت معه معالم المجتمع 
القبلي واندمج المصري القديم في وحدات إقليمية أكثر تقدما : القرية اإلقليم فمجموعة األقاليم 

بلية ، والنقوش روابط القفمصر كلها بحدودها التاريخية ومهما صعدنا في تاريخ مصر فال نجد أثرا لل
من عهد مينا تنسب الشخص دائما إلى وظيفة أو إلى إقليم ، ومصر التي تعتمد على الزراعة 
المتقدمة تعتمد بالضرورة على الري من مياه النيل ، ومن ثم ظهرت الحاجة مبكرًا إلى تنظيم أعمال 

كزية ة هو ظهور الدولة المر الري على مستوى مصر كلها ، وكان التعبير السياسي عن تلك الحاج
الموحدة في أواخر القرن الرابع قبل الميالد حيث لم تنشأ الدولة تعبيرا عن سيطرة ملك أو أسرة 

والت ت ، ولذلك لم تزل بزوال حاكم أو أسرة بل استمرت أكثر من اثنين وخمسين قرناً ، حاكمة 
وعلى  . (1)سر الحاكمة األجنبيةعليها خاللها ثالثون أسرة حاكمة مصرية وعشرات كثيرة من األ

خالف كل الحضارات القديمة لم تقم الحضارة المصرية على الرق ، ذلك أن الزراعة الكثيفة ذات 
التكنولوجيا المتقدمة ال تستقيم مع سخرة الرقيق ، و لم تكن األرض ملكا للفالح بمفهوم الملكية 

تتجسد فيه سلطة الدولة ، الفرعون أو الفردية المعاصر ، بل كانت في معظم األحوال ملكا لن 
اإلمبراطور ، المعبد أو الكنيسة ، لهذا ففي الوقت الذي كان المنتجون في بالد اليونان من زراع 
وصناع عبيدا ال وجود لهم كمواطنين في المدينة ، كان الفالح المصري إنسانا يفتخر الملك بأنه 

 .(2)وفر له األمن والعدل 

في الحضارة الفرعونية حيث يرى البعض أن مفهوم المواطنة لصيق باإلنسان ن المواطنة إ      
ألن اإلنسان بطبعه يميل إلى بني جنسه وحب الجماعة ، ومن هذا المنطلق تكون المواطنة قد 
عرفت منذ أن أنشأ اإلنسان أولى تجمعاته أو ما يعرف بالحضارات ، التي عرفت أشكااًل مختلفة 

أشكال الديكتاتورية في أحيان كثيرة ، وفي أحيان أخرى سعت هذه  من أنظمة الحكم اتخذت
التجمعات إلى إيجاد مكان لإلنسان داخلها يضمن له نوعًا من الحرية والكرامة ، ففي الحضارة 

لهة حسب يوية في يد الفرعون بتفويض من اآلالفرعونية كان تركيز جميع السلطات الدينية والدن
تسويق ت خاصة لعلى مزارعيها سداد الضريبة وكان للكهنة امتيازا زعمه فامتلك األرض واشترط

 (.3)أفكاره لدى الشعب 

                                                           

 23،ص2006والنشر ،مصر ،  عصام صيام : المواطنة ، الموسوعة السياسية للشباب، نهضة مصر للطباعة (1)
 24-23المصدر نفسة ، ص (2)
 199عبد الحليم الحفناوي : تاريخ النظم االجتماعية والقانونية ، دار الفكر العربي . )ب، ت( ص  (3)
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ضع أفراد الشعب فال تخ على طبقة تعلوالوأسندت المناصب العامة لألشراف الذين مثلوا         
ل ضلألوامر الفرعونية التي يخضع لها أفراد الشعب وساد االعتقاد لدى المصريين القدامى بأنهم أف

الشعوب فأعطوا ألنفسهم الحق في استعباد غيرهم من الشعوب واسترقاقهم ولم يكن لألجنبي أي 
. وقد ساعد نظام الدولة المركزي ، واندثار (1)حق وال يباح له حق التقاضي أو أي حق سياسي 

لتي االنعرات القبلية واإلقليمية وسهولة االنتقال عن طريق النيل على امتزاج العناصر البشرية 
ها ندر أن نصادف ل، حتى انصهرت في وحدة قومية واحدة  ، كونت الشعب المصري عبر القرون 

مثيال في العالم القديم ، وكان أصدق تعبير عن تلك الوحدة الشعبية خالل القرون الخمسة والثالثين 
ويغير  ةكلها وحدة الدين ووحدة اللغة ، وكان أول تغيير جذري يعترض الحضارة المصرية القديم

من معالمها الرئيسية هو اعتناق المصريين المسيحية وكان التغيير الجذري الثاني هو تبنيهم للغة 
العربية ، هذه الحقائق األساسية في التاريخ المصري على امتداده تشير إلى حالة من االنفصال 

اك ول إن هنبحيث يمكن الق، القاطع بين الحكام والمحكومين استمر على مدى  آالف السنين 
يقسم المجتمع المصري إلى شريحتين : أعلى الخط الفاصل يجثم الحكام الذين  حاسماً  خطا أفقياً 

يتمسكون بأسانيد يمارسون على أسسها إخضاع المحكومين ويبررون بها استخدام سلطتهم في 
ما بينهم يبما يضمن بقاء هذه السلطة في أيديهم واستمرار تداولها ف، مواجهة هؤالء المحكومين 

لنظم التي أقاموها لتأييد مراكزهم ، هذه النظم واألسانيد التي يقيمون شرعية الحكم طبقا لها ا طبقاً 
هي مضمون فقه الحكام، ويمكن إيجاز التاريخ السياسي المصري في مجال تأكيد وانتزاع حقوق 
 المواطنة في عبارة واحدة هي أنه عبارة عن مسار اختراق المحكومين لحاجز السلطة وجلوسهم في

 .(2)مراكز الحكام 

 : المواطنة في الحضارات الرومانية ثانياا 

رادة والمساواة تجاوزت إسياسية في وضع أسس للحرية القد انبثقت عنها إيديولوجيات         
سعي اإلنسان لتأكيد فطرته وإثبات ذاته وحقه في المشاركة الفعالة في جميع مجاالت الحكام و 

م المواطنة المعاصرة في التاريخ القديم هو ما توصلت إليه دولة الحياة ويعد أقرب معنى لمفهو 
المدينة عند اإلغريق حيث تعتبر مدينة أثينا النموذج األقرب لمفهوم المواطنة المعاصرة في التاريخ 

 . (3)القديم

                                                           
 199عبد الحليم الحفناوي : تاريخ النظم االجتماعية والقانونية ، دار الفكر العربي . )ب، ت( ص  (1)

 24-24المواطنة  ، مصدر سابق،  ص عصام صيام : (2)
على خليفة الكواري ، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،  (3)

 17، ص  2001بيروت،
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من خالل ما نشأ من األنظمة والقوانين كنتيجة توصل إليها المجتمع اإلغريقي فنظام         
م من طرف نظالمدينة الذي شهدته الديمقراطية األثينية كان مبني على أساس أن المدينة تحكم وت

مبدأ الحياة العامة والحكومة ذات الطابع المدني في العالقة المنظمة بين الشعب ، والحرية هي 
العالقة  تالمواطن اليوناني وحكومته وفق القوانين التي تحدد وتضبط طبيعة هذه العالقة ، كما عرف

المترابطة بين مواطنيها تمثلت في إشراكهم في الحياة العامة اليومية ، وبحكم أنه كانت تجمعهم 
اللغة الواحدة والدين الواحد ، حيث كان الوالء المواطن إلى الدولة  وليس لعشيرة أو القبيلة إال أنه 

 ري لهذه الحقبة نجد أنكانت هناك بعض التباينات االجتماعية ، ولو نرجع إلى المناخ الفك
م قد تأثر تأثرًا مباشرًا بهذا الواقع اليوناني في تحديد صفة المواطن حيث يرى 322-384أرسطو

أن المواطن هو الذي يشارك في العمل السياسي العام في حين يتولى غير المواطنين النساء و 
ة ، شرط  الذكورة والجنسيالعبيد واألجانب العمل اليدوي المنتج فنجد أن أرسطو وضع للمواطنة 

. فالمواطن األصيل هو من يمارس (1)وترتبط المواطنة عند أرسطو بالمشاركة في الشؤون العامة 
وظيفة العامة سواء في الحكم أو في القضاء أو في مجالس الشعب وتعتبر أهم سمات المواطنة 

وحسب  ، ساكن المدينة عند أرسطو التي ال تجد أرضيتها إال في الديمقراطية ، فالمواطن ليس
وإنما المواطن هو الذي يشارك في الوظائف العامة التي ال تحق لغير الرجال األحرار ذوي األصل 

للفكر اليوناني اهتم الرومان بالنزعة العملية فبقدر ما كانت أثينا ترمز للفكر  اليوناني ، وخالفاً 
 43_106فعلية للمواطن ، ويعد شيشرون والمشاركة ال، والحرية كانت روما ترمز للقانون والنظام 

م أحد أبرز مفكري هذه الحقبة ، حيث يرى أن المواطنين الرومان يشتركون في مواطنة واحدة ال 
بفضل رابطة العنصر أو اإلقامة في بقعة جغرافية معينة ولكن ألنهم يخضعون للقانون ، ويرى 

ط امات األفراد وأن هذه االلتزامات هي الرابلتز  تقوم إال إذا اعترفت بحقوق واشيشرون أن الدولة ال
. ويرى الكثير أن المواطنة في جذورها تعود إلى الحضارة اليونانية (2)األساسي بين الفرد والدولة 

أن المواطنة األثينية لم تكن بشكل مكتمل فقد  ،واطنة في مفهومها المعاصرالتي رسمت معالم الم
ن ن كان هذا ال يمنع أن يكو أفقط وفي إطار النخبة ، و  السياسياقتصرت المواطنة على الجانب 

للمفهوم الطابع األخالقي بالمعنى أن تتم المساواة بين البشر وذلك من الناحية األخالقية دون أن 
يكون لذلك التجسيد الفعلي على أرض الواقع ، فإنه وإن تحققت المساواة السياسية تكون في إطار 

ود المرتبطين بالسلطة ، وهذا يجعل المواطنة في بعدها السياسي أالشخاص بعينهم وذلك على حد
 .(3)في حدود األقلية الصغيرة فهي لم تعني بالنساء والعبيد واألجانب

                                                           
 . 22، ص  2010عبد الجليل أبو المجد : مفهوم ىالمواطنة في الفكر العربي  اإلسالمي ، المغرب ،  (1)

 .25ص، نفسةمصدر ال(2)
 148-147( ، صجان جاك روسو : العقد االجتماعي ، ترجمة ذوقان قرقوط ، بيروت : دار القلم ، ) ب، ت (3)
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ويرى البعض أنه على الرغم من قصور مفهوم المواطنة الذي تم تطبيقه في أثينا من حيث         
مواطنة ، إال المفهوم المعاصر للالتي يتضمنها الفئات التي يشملها وعدم تغطيته البعض الجوانب 

نه قد نجح بتحقيق المساواة على قاعدة المواطنة بين األفراد المتساوين ، وذلك من حيث إقرار إ
مراحل ان  .(1)حقهم في المشاركة السياسية الفعالة وصوال إلى تداول السلطة وتولي المناصب العامة

 تبرنس مارشال: عند مواطنة التطور 

قرن السابع عشر، كانت متضمنه االعتراف الالمرحلة األولى : ظهور المواطنة المدنية في 
بحقوق المواطنين والمساواة في المعاملة امام القانون وحق أـمن الفرد ، وحرية الراي ، والتملك 

 .(2)، والدين ، وحق الدفاع عن النفس عن أمتيازات قانونية مهددة

المواطنة السياسية وتحقق هذه بعد تكريس االنتخابات العامة والعمل على رفع  المرحلة الثانية :
الموانع عنه والتي تقتصر على بعض األقليات ، والقيام بمنع بعض الجماعات من المشاركة 
في الوظائف العامة ، والتي تتمثل في حق مرجعتيها القانونية والجنسية يترتب عليها الحق 

يمثلهم في سن القوانين والحصول على بعض الوظائف العمومية  الشخصي للمواطنين ومن
وعدم مضايقتهم بسبب آرائهم الدينية مادام ال تخل بالنظام العام ولهم الحرية التحدث والكتابة 

. وفي هذه المرحلة تم االعتراف بالحقوق السياسية كحق التصويت (3)آرائهم وطباعتها ونشرها
 .(4)والمشاركة في االنتخابات

بحقوق االجتماعية  1945مواطنة االجتماعية والتي جاءت بعد االعتراف عام الالمرحلة الثالثة : 
واالقتصادية  وحق العمل والضمان االجتماعي ، وانشاء المؤسسات لهذه الحاجة وشكلت 
القضايا االجتماعية بعدًا أساسيًا  للمواطنة ومساواة مدنية تمثل شرط ضروري لالنتقال الى 

 .(5)مام المساواة االجتماعية والحريات المكتسبةأفتح طريق  واة السياسية وهي تمثل ضرورةالمسا

 

                                                           
 . 15، ص  2000، دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ، 1غزوي محمد سليم : نظرات حول الديمقراطية ، ط  (1)
مستويات المواطنة واالنحراف لدى الشباب الجامعي األردني ، أطروحة دكتوراه ،  وفاء مصطفى الطراونه ، (2)

 18، ص2015جامعة مؤته ، عمادة دراسات العليا ، قسم االجتماع ، 
 18، صسابقمصدر ،وفاء مصطفى الطراونه ، مستويات المواطنة واالنحراف لدى الشباب الجامعي األردني (3)
علي خليفان النقبي : المواطنة كما يراها معلمو الدراسات االجتماعية والعلوم في  سيف ناصر المعمري ، (4)

(، 3(، العدد )8سلطنة عمان ودولة االمارات المتحدة ، مجلة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ، المجلد)
 .160، ص2011

 18وفاء مصطفى الطراونه: مصدر سابق ، ص  (5)
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 ثالثاا :المواطنة في الحضارة الصينية 

درجة تؤكدها الصينية ، ل الفكر الشرقي للفيلسوف كونفوشيوس أثر بارز في  الثقافةكان        
يني قد يعتنق ، "ألن الص العبارة التالية : كل مولود يولد في الصين يكون بالضرورة كنفوشيوسياً 

. وحضور (1)" البوذية أو الطاوية أو اإلسالم أو المسيحية ، لكن يظل في جوهره كونفوشيوسياً 
ستوى الفكر ي تركه في أمته على مكونفوشيوس في الفكر الصيني ، كان نتيجة التأثير الواسع الذ

والسلوك ، والمشروع السياسي الذي قدمه ، يؤكد معايشته ومشاركته آلمال وآالم عامة الناس ، 
فبعض النصوص تعكس مدى تذمر الفيلسوف كونفوشيوس من طبقة النبالء ، فهو يقر بتفاهتها ، 

)من ):  بالنسبة ألنفسهم ، يقولوعبثية الغايات التي يسعون إليها ، فهم ال يقدمون شيئا حتى 
الصعب أن تتوقع أي شيء من أناس يمتلئون من الطعام طوال اليوم ، في حين أنهم ال يستعملون 

هم  ، وفي هذه المرتبة ، علون شيئاً اعقولهم في أي سبيل على اإلطالق ، بل إن المقامرين ، ف
ترة يشها كونفوشيوس ، والمعروفة بف، كما أن الفترة أو الظروف التي عا(خير من هؤالء الكسالى(

( تمثل مرحلة االضطرابات السياسية وتراجع القيم األخالقية ، حيث  481-722الربيع والخريف ) 
عه سياسية، وقد أسس کونفوشيوس مشرو الدفعت الكثير من مفكري الصين إلى البحث عن حلول 

ي ة الطيبة ، بالمشاركة الجادة فالسياسي على التراث القيمي  للمجتمع ، وعلى األخالق الفاضل
الحياة االجتماعية ، بموجب المبادئ واألخالق والتقاليد الحميدة ، فهو يقر ويسلم بضرورة االجتماع 
البشري ، وحاجة اإلنسان إلى غيره ، إذ ال تتحقق الغاية األخالقية من وجود الدولة إال إذا كانت 

. وطبيعة البشر األنانية تدفع الفرد إلى تحقيق (2)مجتمعهناك سلطة عليا تنظم العالقات بين أفراد ال
المصالح واألهواء الشخصية ، وتقف عائقا أمام األداء السليم لمهام الدولة ، وعليه فالقضاء على 

ة )وفي هذا تكمن ضرور )الفوضى هو الغاية التي من أجلها وجدت الدولة ، يقول كونفوشيوس 
 . (3)((الحكومة وفي هذا يكمن شرط وجودها 

 

 

 

                                                           
 63ة الصين ، الجزء األول ،دار المعارف ، مصر ، )ب،ت(، صفؤاد محمد شبل : حكم (1)
شريف الدين بن دوبة : المواطنة ، مفهوما ، جذورها التاريخية وفلسفتها السياسية ، دار المخطوطات العتبة  (2)

 103-103، ص2019العباسية المقدسة، مركز اإلسالمي للدراسات اإلسالمية ، لبنان ، بيروت ، 
، 2000بو الفتوح : فلسفة االخالق والسياسة ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر،هالة احمد أ (3)

 136ص
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ان الوالء أو الطاعة كفضيلة أخالقية ليست صفة واجبة على المحكوم بل أيضا على الحاكم        
، فالتحلي بالقيم واجب على الحاكم ، إذ ال يعقل مطالبة المواطنين بالفضيلة وغيابها عند الحكام 

لحسنة ، والسنة الكن إذا استعان الحاكم ، في قيادة الشعب ، بالفضيلة ، ))، يقول كونفوشيوس 
عتمد على العرف والعادات الصالحة التي يوفرها الشعب وينزلها منزلة التقديس ، ،وأ  والقدوة الطيبة

، وقد وضع ((متين لتقويم أنفسهم وصالح حالهم فهاهنا يرتبط الناس برباط قوي وهو رباط أخالقي
الح الذي فة ، فهو الفرد الصمقاييس المواطن النموذجي أو اإلنسان األعلى بلغة الفالس كونفوشيوس

القاعدة  المواطنة الضرورية ولبنة المجتمع النموذجي والمثالي ، وهو المواطن الذي يسعى إلى  ديع
ليل ق اكتساب المعرفة الصحيحة ، ال المعرفة التلقينية التي تفتقر إلى النجاعة ، فالصقل العقلي

التربية  طريقعن القيمة ما لم يكن مصحوبة بالتوازن العاطفي ، وللوصول إلى هذه الغاية يكون 
 قة ، وهو ال يخشى أن، فالرجل األعلى ، كما يقول كونفوشيوس  "يخشى أال يصل إلى الحقي

ه غير لوهو واسع الفكر غير متشيع إلى فئة  وهو يحرص على أال يكون ما يقو   يصيبه الفقر
هي المطلب الذي يجد المواطن الصالح في الوصول إليها ،  إذا صحيح ، فالمعرفة الصحيحة

فالمستوى االقتصادي ليس هو الغاية الرئيسة من الحياة بل هي الصدق في األفكار واإلتقان في 
. يقول کونوفوشيوس  (1)األفعال ، فالكذب من الصفات المذمومة التي ينبغي على المواطن اجتنابها

ذا ما تجاوزت صفات اإلنسان الطبيعية صفاته المكتسبة غلبت عليه الجالفة ، فإن تجاوزت إ
صفاته المكتسبة صفاته األصلية تحول إلى مجرد إنسان تتحكم فيه العادة ، فإذا ما اقترنت الصفات 
 األصلية بالمكتسبة نحصل على اإلنسان الماجد الذي يستمسك بكرم األخالق في أفعاله وتصرفاته

وفي جميع الظروف والمالبسات ، فإن انحرف عن المسعى الخلقي الكريم لم يعد جديرة بهذا اللقب 
 .(2)الرفيع ، ويجعل الماجد السبيل القويم نصب عينيه وال يكرس جهوده لكسب معاشه 

 عراقالفي رابعاا: المواطنة 

ميالد حوالي األلف الرابع قبل ال ان العراق القديم مركزًا حضاريًا أصياًل في الشرق األدنى ،       
حيث ابتكر اإلنسان أولى الكتابات التي عرفت بالكتابة المسمارية ، ومع تطور الحياة االجتماعية 
نشأت أولى المدن السومرية في جنوب العراق استجابة لمتطلبات التطور ، وفي الواقع إن السومريين 

ستقرار السياسي واالجتماعي دوره في بعث من الشعوب المبدعة في الشرق األدنى حيث كان لال
 .(3)شكل متميز من الحضارات البشرية 

                                                           
 106شريف الدين بن دوبة : المواطنة ، مفهوما ، جذورها التاريخية وفلسفتها السياسية  ، مصدر سابق ، ص (1)
 108،ص2011مبادئ كونفوشيوس الخمسة ، الدار العلمية للكتب العالمية والنشر ، مصر ، ساهر رافع : (2)
العيهار محمد : ارهاصات التشريع في العراق القديم  األسباب _ النتائج _ االنعكاسات ، رسالة ماجستير في  (3)

 12، ص2014الجزائر ، التاريخ القديم ، دامعة وهران ، كلية العلوم اإلسالمية والحضارة اإلسالمية ، 
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وأن من اقدم القوانين في الحضارات العراقية المتعاقبة هو ) قانون اور نامو، قانون آشنونا،         
قانون لبت عشتار(، في حين يأتي من بعدها  قانون حمورابي الذي يعد اكثر تنظمًا وتنسيقًا من 
تلك القوانين، وكان الهدف من وضعه توحيد البالد التي كان يحكمها الملك حمورابي عن طريق 
توحيد قوانينها، ولقد تضمن قانون حمورابي بعض التقاليد واألعراف التي قرر تطبيقها في كل البالد 

صادية تكما عدل بعض هذه األعراف السائدة وفق ما أقرته التطورات االجتماعية والسياسية واالق
وقد أمتاز التشريع العراقي القديم بالمواد القانونية مازالت قائمة في القوانين الحالية .(1)في عصره 

مثل : مبدأ التعويض ، مبدأ القصاص ، مبدأ القوة القاهرة والحوادث الطارئة ، مبدأ عدم جواز 
ه ادة القانون والمراد منالتعسف واستعمال القوة ، مبدأ القصد الجنائي ، واألهم من ذلك مبدأ سي

.وكانت (2)خضوع السلطة الحاكمة إلى جانب األفراد من أجل تثمين حكم القانون الذي تصدره الدولة
هناك إجراءات واصالحات فورية  استثنائية ومن هذه اإلجراءات الفورية جاءت لمعالجة الوضع 

ل ومنع والقضاء على االستغال االقتصادية واالجتماعية المتردية مثل تخفيض الضرائب المتراكمة
المتعاقبة في بالد  ات. وهذه الحضار (3)األثرياء من شراء الحيوانات والبيوت إال برضى البائع

سومر  تافي وادي الرافدين مرورا بالحضار  الرافدين على مر التاريخ منذ قيام التجمعات الزراعية
في حين ان المواطنة في العهد اإلسالمي قد أكدت على  .(4)وآشور وبابل  والحضارة الكنعانيين 

كثير من المبادئ مثل العدالة والمساواة والقسط واالنصاف وكذلك مبدا الشورى واالمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ، ويوكد الدين اإلسالمي على المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات ، 

ف ، ويحث على التكافل االجتماعي بين جميع المسلمين وكذلك الحكم بالعدل والقسط واالنصا
باعتبارهم اخوة ، حيث حقق اإلسالم كثير من أسس المواطنة ليس المسلمين فقط بل وحتى غير 

 . (5)المسلمين

 

 

                                                           
 ،منى عز على البكر: تشريعات حمورابي وحورمحب دراسة مقارنة، جامعة المنصورة ،كلية السياحة والفنادق (1)

 29،ص2019(، 8قسم االرشاد السياحي ،مجلة المنيا ألبحاث السياحة والضيافة المجلد )

 109، ص1998لنشر والتوزيع ،عباس العبودي : تاريخ القانون ، عمان مكتبة دار الثقافة ل (2)
 124المصدر نفسة ، ص (3)

،  1عبد هللا بن سعيد بن محمد آل عبود : قيم المواطنة لدى الشباب وإسهامها في تعزيز األمن الوقائي . ط  (4)
 65، ص  2011الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، 

 3ص مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية ، مصدر سابق ، علي خليفة الكواري : (5)
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ن نظام الشورى في عهد الخالفة الراشدة  في اختيار الحكم ، ولقد بين القران الكريم أهمية إ       
هذا المبدأ في الشؤون العامة المجتمع اإلسالمي ، ويقول تعالى )َوَأْمُرُهْم ُشوَرٰى َبْيَنُهْم َومإمَّا َرَزْقَناُهْم 

: المبدأ األول يقتضي مشاورة الرعية او ن مبدى التشاور يكون على على مبدئين هماأو .(1)ُيْنفإُقوَن(
وصا ما ، خصالمعنى السياسي و قانوني الحديث، حول الواقع االجتماعي والسياسي المواطنين في

ي ما المبدأ الثاني ينبثق المبدأ األخير أأالتكيف والمصلحة العامة لالمة،  يتعلق في المسؤوليات
س الشورى يتشكل من الرئيس وأعضاء ينتخب داخل ، وان مجلمةان العملية تشاورية  اجتماعية عا

ن النظريات واآلراء أ .(2)المجلس على أساس االهلية وكفاءة بطريقة تشاورية مع قضايا المجتمع 
اإلسالمية التي تدور على المحورين هما محور المواطن الصالح والحاكم الصالح حيث يمتلك 

محالة ة فان ال، فاذا تغلب العقل على الشهو ن هما العقل والشهوةهذين عنصرين مهمين واساسي
ت ويشكل اخر من الحيوانآلى شخص شرير وشرس و إنه يتحول إال فإسيتصف بصفة الصالح، و 
هي تحمل المسؤولية واالحساس  ، من هذه صفات المواطن الصالحخطر على سائر المواطنين

، المساواة بين جميع االفراد في االستفادة من بيت المال، وذلك ينظر الدين اإلسالمي الى جميع بها
 ربادى كذلك طاعة القانون واحترامه، عنصاالفراد بانهم بشر ويعترف بحقوقهم جميعًا، ومن الم

، ةكشار االخالق والم ىحترام المبادوالشمولية وا ،التقدم ،االهتمام بمصلحة العامة الطموح وحب
ليات ال ، وان هذه المسؤو وامورهم وتقبل وتحمل المسؤولية اهتمام االفراد بشؤنهموتجنب الكسل ،و 

مجتمع جميع االفراد في ال اد دون غيرهم فهي تقع على عاتقتقتصر على مجموعة معينة من االفر 
(3) . 

ة عدالكاإليمان باهلل والن يتصف بمعايير األخالقية سامية أما صفات الحاكم الصالح يجب أ      
طنين مشاركة جميع الموادئ والمعايير الخاصة بالحاكم هي ن المباأوالفضائل األخالقية األخرى ، و 
ن التي تمثل حالة من الثقة بيطريق مؤسسات معينة ، والشفافية في القرار بشكل مباشر عن 

لقانون ل المسؤولية، وسيادة امححصول عليها، وتالضمان الالحكومة والشعب في توفير المعلومات و 
الذي يعد اكبر عامل يشيع االمل في قلوب الناس ويدفعهم الى والمساواة، والشورى  ، والعدالة

 . (4)مشاركة الفعالة في األنشطة السياسية 

                                                           
 .38القران الكريم ، سورة الشورى ، اآلية (1)
سيدي محمد ولديب ،الدولة واشكالية المواطنة قراءة في مفهوم المواطنة العربية ، دار الكنوز المعرفة ،األردن  (2)

 37،ص 2011، عمان ، 
اد : المواطنة في الجمهورية اإلسالمية في ايران المبادئ واالسس، مصدر رضا عيسى نيا ، ترجمة عباس جو  (3)

 202_199سابق، ص
 210_204المصدر نفسة، ص  (4)
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شرعية اإلسالمية وظيفة الحاكم حيث جعلتها تكليف وليست تشريفية السياسة الحيث حددت         
رئيس دولة  ةة في ذمة الوالي وسلطامان دحيات التنفيذية ، فالوالية تععلى الصال، وكادت تقتصر 

ن الواجبات تفرض العدالة االجتماعية والنظام والعدالة االقتصادية في إالواجبات والحقوق ، ف
المجتمع ألنها واجبات تستمد منها على جهة االلزام وجوب الشرعي ،وجعل الشريعة اإلسالمية 

ة في الحقوق والواجبات سوء كانت امة في قيام سلطة الدولة ، ويجب على الحاكم العدالالغاية الع
و قضائية  وغيرها ، حيث تكتسب حقوق وواجبات واالجتماعية والسياسية أقتصادية أو أجتماعية أ

التي ات ن هذه الحقوق والواجبإتب أدائها على الحاكم المسلم ، و واالقتصادية والثقافية والدينية مر 
ن أمي وتعد أساس مفهوم المواطنة ، و تحدد طبيعة العالقة بين الحاكم والمحكوم في العهد اإلسال

عجمي ، وكانوا الناس سواسية كأسنان أ و ألمواطنة حيث ال فرق بين عربي اإلسالم وطن والدعوة ل
ع مالمشط ، حيث كان في ذلك الوقت يكفي ان االنسان مسلما حتى يضمن حقة في المساواة 

االفراد الغير مسلمين وكانت هذه الحقوق تشمل كافة ابعاد حياته االجتماعية والسياسية والمعرفية 
ن نصوص القرآن العظيم والتي وردت مثل "ميثاق المدينة" وما بني علية من إ. (1)واالقتصادية 

كلها بوضوح  رتصرفات خلفاء الراشدين والقيادات والصحابة والتابعين في ميادين مختلفة كانت تشي
الى حرص الدين اإلسالمي على مساعدة االفراد الذين لم يقتنعوا بعد بدخول اإلسالم وحماية 

 . (2)خصوصياتهم الدينية والعرقية والمحافظة عليهم 

،  1914للدولة العثمانية حتى االحتالل البريطاني عام  العراق تابعاً كان العهد العثماني في      
، وكان المعيار الديني اإلسالمي هو الذي يحدد صفة المواطنة في  1918والذي استكمل عام 

الدولة العثمانية ، لكنه أخذ يتأثر بالمدرسة األوروبية ، مثلما ورد في القانون الذي صدر أواخر 
دة األولى " يكون عثمانيًا كل شخص ولد من أبوين عثمانيين القرن التاسع عشر ، حيث نصت الما

 1918أو كان أبوه عثمانياً ، وهكذا كان العراقيون بحكم كونهم من رعايا الدولة العثمانية حتى العام 
من معاهدة لوزان مصير رعايا  36/ 30رسميا يتمتعون بالتابعية العثمانية ، وقد بحثت المواد من 

، ودخل العراق قبل ذلك  1923تموز ) يوليو (  24، التي انتهت تابعيتها في الدولة العثمانية 
التاريخ في فترة انتقالية بعد احتالله من قبل بريطانيا ثم بمرحلة انتداب بقرار من مجلس عصبة 

المقيمين عادة في إقليم منسلخ من تركيا  اة لوزان أن الرعاي( من معاهد30األمم، ونصت المادة)
المعاهدة يصبحون من رعايا الدولة التي تنتقل إليها تلك األرض ، وفق الشروط التي  بموجب هذه

يصفها قانونها المحلي ، وإن هذا التغيير منطقي وفقا لقاعدة قانونية نافذة تقوم على أساس تبدل 

                                                           
 93سيدي محمد ولد يب : الدولة واشكالية المواطنة قراءة في مفهوم المواطنة العربية ، مصدر سابق، ص (1)
، 1981ي المجتمع اإلسالمي ،المعهد اإلسالمي ، راشد الغنوشي : حقوق المواطنة حقوق غير المسلم ف (2)

 13ص
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 في القرن لقد كان تراجع الدولة العثمانية و . (1)السيادة ، وبموجبها يتم استبدال الجنسية أو المواطنة 
وطنية، في حين اتجهت هذه الدول الناشئة بتدرج نحو الدولة العنها  الثامن عشر لتكون بديالً 

كن هناك عدة أسباب حاولت دون رسوخ مفهوم المواطنة لمفهوم المواطنة لترسمه في دساتيرها، 
ع ديد  مفي الممارسات والوعي الجمعي و الواقع اليومي للناس ، لقد برز مفهوم المواطن من ج

ينية، احد سواء كانت عرقية او دمتعددة في المجتمع الو المكونات الالثورات العربية ، والتعايش مع 
ن الحرب القوات التحالف على العراق إ. (2)فردية مثل حرية التعبيرالبالحرية  ةمطالباللى إباإلضافة 

ية واضطرار العراق للتوقيع التي انتهت بهزيمة القوات العراق 1991كانون الثاني ) يناير (  17
 3الصادر عن مجلس األمن الدولي في  687على القرارات المجحفة والمذلة ، وخصوصا القرار 

قرارا ) كلها صدرت بعد غزو الكويت  60حيث وصلت فيما بعد إلى نحو  1991نيسان ) أبريل ( 
عاما ، رسمت فيه صورة  13( والتي فرضت نظامًا قاسيًا للعقوبات وحصارًا دوليًا جائرًا أستمر 

العراق على أنه : مجموعة أالثنيات والطوائف والمذاهب ، بل إنه مجموعة أقليات ال يوجد فيها 
مكون غالب يطبع الهوية العراقية ، وذلك بالتعكز على نظرة تجزيئية ، تقسيمية ، تفتيتية ، عند 

مولية فية الوثنية ، وليس الهوية الشتناول الهوية العراقية التي يتم اختزالها إلى الهويات الطائ
للمواطنة العراقية في دولة موحدة ذات التنوع الثقافي والديني والقومي بالهويات الفرعية في إطار 

.وان التشظي في رسم صورة العراق وتكويناته ال يشمل الشيعة والسنة والكرد ، (3)الهوية الكبرى 
رى مثل التركمان والكلدو أشوريين وغيرهم إضافة بل أخذ الحديث يكثر عن تكوينات وأقليات أخ

إلى أديان صغيرة كاليزيدية والصابئة ، ليس من باب حقوق المواطنة والمساواة وعدم التمييز ، بل 
طنة الى ضريبة دم فقط النظام السابق تحولت هذه الموافي .(4)من باب التباعد والتناقض والتناحر

ء للوطن إلى الوالءات األولية المذهبية ، العرقية ، الدينية والتي له األثر في تراجع الوال، مما کان 
ثانوية استفحال الوالءات المؤسسات الدولة ، إذ أن للكامل  كانت مكبوتة وتزامن ذلك مع انهيار شبه

والفرعية على حساب الوالءات األساسية ، فما زالت السيادة الوالءات المذهبية و الطائفية أقوى من 
للمواطنة وللدولة ،إلى جانب ارتباط مسالة األمن واألمان ، باالرتباط وااللتصاق بهذه الوالءات الوالء 

 (.5)الفرعية وأنساقها االجتماعية أكثر من ارتباطها بوجود السلطة والدولة

                                                           
 50عبد الحسين شعبان : جدل الهويات في العراق الدولة والمواطنة ، مصدر سابق ، ص (1)
ألردن ، امحمد عبد اللة الخوالدة ، ريم تيسير الزعبي : التربية الوطنية ، دار الخليج للصحافة والنشر، ، (2)

 90_88، ص2012عمان ،
 40سابق، صالعراق الدولة والمواطنة ، مصدر عبد الحسين شعبان : جدل الهويات في  (3)

 41، صنفسه صدر الم(4)
 9ص )ب، ت(، ،ها ،جامعة تكريت ، كلية القانون كمال حسين ادهم : مفهوم المواطنة واليات تعزيز  (5)
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مكانية توظيفها من أطراف أخرى كأدوات لتصفية إما في تعد الوالءات الفرعية هو  لعل أسوأ و    
محلية أو إقليمية أو حتى دولية ، وتعدد الوالءات الفرعية هذه من أهم األسباب التي تعرقل حسابات 

ض ما يذهب إليه البعهذا  نجاح الديمقراطية في العراق ، وذلك لعدم وجود مجتمع متجانس اصالً 
وهنا ال يمكننا تغافل إن ضعف المواطنة ما هو إال جزء من أزمة الهوية ، والذي هو باألساس 
منحدر من عجز الدولة عن تحقيق وحدة وطنية فاعلة ، جراء استشراء الوالءات القومية الفرعية 
وعدم التمكن من تحقيق وظيفة الدولة األساس بخلق دولة امة وإعطاء معنى كامل لمفهوم بحسب 

 .   (1)المواطنة 

ب ذهنية الشعبضبابية كانت هناك مجتمع العراقي منذ خمس عقود لقد ن المواطنة في الإ     
العراقي ورسم عالقة بين االفراد بالوطن والمواطنة ، بسبب االحداث التاريخية وتقادم الزمن ومرارته 

لمفاهيم ليه من ضياع وتشتت في اإلتي مر بها العراقيون وما وصلنا االحداث التاريخية الكبيرة او 
والبطش  ةم العسكري والذي يستخدم القو به الشعب الحك الحرب العراقية اإليرانية وما مر  ومنها 

ي شخصية معارضة ضد النظام السياسي، وكذلك دخول العراق في أوالحبس واالعدامات على 
لقمة العيش الكريم والحياة بأمس ( وعاد المواطن الى جبهات القتال 1991دولة الكويت سنه )

ى الغذاء عليفتقر لعراقي وعقبها دخول العراق في حصار اقتصادي واصبح الشعب ا، المدنية 
وقد دفع المواطن ثمن غاليًا من كرامته ووطنيته ، وكثرة الفقراء واالرامل وااليتام ، الدواء والكرامة 

تدني و لى االسرى بعدة هذين الحربين ، فكانت نتيجة هذه الحروب إاضافة ومعاقي الحروب و 
عام وسرقة دوائر الدولة، حتى سنه والمواطنة فكانت النتيجة نهب المال الالشعور بالمسؤولية 

ح نظام صدام حسين التحالف العسكري الدولي الذي از ( عند دخول االحتالل وا2003)
زهق األرواح الطاهرة من جديد ة ضيفًا على العراقيين وحل معها ،وحلت الديمقراطي9/4/2003

لهوية والقتل على اية حيث دخلنا دوامة العنف واإلرهاب والمليشيات والتهجير ومفخخات وطائف
 . (2).......الخ

 

 

 

                                                           
 9ص )ب، ت(، ،ها ،جامعة تكريت ، كلية القانون كمال حسين ادهم : مفهوم المواطنة واليات تعزيز  (1)

، 2016علي صبيح التميمي : القهر ومشروعية سلطة الدولة ،دار امجد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،  (2)
 177ص
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الحاكم المدني للعراق و الذي جاء ليؤسس الصورة العراق  (بول بريمر)وجاء  2003ما بعد أ       
بحلول نعيم الديمقراطية وربيع الحرية ، حاول تكريس  (بوش)المستقبلية ، واعدًا مثل الرئيس 

ريب ، وذلك بتوزيع غجلس الحكم االنتقاليعبر تركيبة ماالحتقان الطائفي والتوتر اإلثني 
للمحاصصات والنسب على الفئات المختلفة ، األمر الذي أثار تداعيات وإشكاالت قديمة و جديدة 
بخصوص الطائفية السياسية وتبعاتها في الماضي والحاضر ، وانعكاسها على الهوية الوطنية 

الحكم في العراق من نظام حكم  . وتغير نظام(1)الجامعة ، خصوصا التشبث بهويات مصغرة
الديمقراطي ،فقد ضمن الدستور حقوق المواطنين في االنتخابات م الحكم انظالدكتاتوري الى 

ترشيح والحكم في العراق يتواله ممثلين عن الشعب  يتم اختيارهم عن طريق انتخابات ، حرة الو 
(على 2005ديمقراطية، وان المواطن له حق الترشيح والتصويت ، حيث اكد دستور العراقي لعام )

 أهمية تقديم خدمات األساسية للفرد العراقي وهو جانب حق المواطن على الدولة  وان ترعاه وتقوم
بتقديم الخدمات األساسية ومنها الرعاية الصحية والتعليم والضمان االجتماعي وكذلك النشاطات 

. وان التعددية في العراق  منذ إنشاء الدولة (2)األخرى مثل الثقافية والرياضية وتوفير مستلزماتها 
زء منه وألي ي جلم تكن سببا في إلغاء الهوية الوطنية ، أو حتى محاولة التفكير في االنفصال أل

) لدكتورا سبب كان ، على الرغم من أن التراث االجتماعي السائد في العراق ، كما وضحها أستاذنا
علي الوردي ( تميز بحدة التعصب الطائفي والمد البدوي وعلى الخالف من ذلك نجد إن مرحلة 

ضروري قيد تجعل من البناء الدولة العراقية في الوقت الراهن دخلت في أزمات مركبة بالغة ، التع
 .(3)إعادة النظر الجدي في تشكل هوية المواطن العراقي ، كإطار سياسي واجتماعي وثقافي

ال بل األسوأ من هذا أن روح المواطنة والهوية الوطنية لم تكن قادرة على الظهور او         
عملية السياسية راط في الالبروز في اغلب مراحل العملية السياسية ، فبالنسبة لجميع الساعين لالنخ

، كان اإلعالن عن الهوية العراقية غير كاف على مستوى األفراد والنخب للتأهيل واالشتراك في 
ئفية او و الطاأحالة اإلعالن عن الهوية العرقية العملية السياسية الجارية ، إذ يتعين في هذه ال

نة مع أي سعي لتحقيق المواط حتى القبلية لسلوك المعترك السياسي وهذا بحد ذاته يتعارض
 .(4)المتكاملة في النظام الديمقراطي

                                                           
 42عبد الحسين شعبان : جدل الهويات في العراق الدولة والمواطنة ، مصدر سابق ، ص (1)
دراسة في األسباب  2003ظاهرة العنف السياسي في العراق بعد عام  عبد المطلب عبد المهدي موسى :(2)

 145ص،  2017وسبل المواجهة، دارغيداء للنشر والتوزيع ،األردن، 
 7، مصدر سابق ، ص كمال حسين ادهم : مفهوم المواطنة واليات تعزيزها  (3)

 12-11، صدر سابق عبد الحسين شعبان : جدل الهويات في العراق الدولة والمواطنة ، مص (4)
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ن استشراء العنف واإلرهاب الطائفي والمذهبي وانتشار ظاهرة القتل على الهوية ، إو         
ناهيكم عن التدخل الخارجي ، وتفشي ظاهرة الفساد والرشوة ،  استفحال دور الميليشيات الفئوية و 

وتشظي المجتمع وتعاظم التطهير المذهبي والطائفي الذي أسهم في زيادة نسبة الهجرة والتهجير ، 
التي بلغت أكثر من أربعة ماليين وستمائة ألف عراقي حسب إحصاءات األمم المتحدة ، أصبح 

و وتجريم القائمين عليها أو الداعين لها أل على تحريم الطائفية نيين العملزامًا على جميع الوط
المتسترين عليها بغية استعادة الوحدة الوطنية والهوية العراقية الجامعة على أساس مبادئ الدولة 
الديمقراطية العصرية واحترام حقوق اإلنسان وحقوق المواطنة وواجباتها الكاملة بعيدا عن التقسيمات 

 .(1)الطائفية والمذهبية والهويات التجزيئية التقسيمية والمحاصصات 
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 الفصل الثالث 

 طنة في مناهج التعليم الثانوي قيم الموا

 (متطلباتها)عناصرها و

 

 توطئة 
ان للمواطنة عناصر ومتطلبات يجب توفرها في المناهج التعليمية لترسيخ قيم المواطنة لدى       

ة اتجاه بلده االجتماعيالمتعلمين وبناء جيل يهتم بالوطن وقضاياه ويحمل روح المواطنة والمسؤولية 
 :الثالث ماياتي سنتناول في الفصل

 التعليميةفي المناهج  عناصر المواطنة: المبحث األول
 : متطلبات المواطنة في المناهج التعليميةالمبحث الثاني
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 في المناهج التعليمية عناصر المواطنة: المبحث األول
 االنتماء-1

خر بوطنه والدفاع عنه ويحرص على سالمته ، ن مقتضيات االنتماء : المواطن يففم       
االنتماء بالنسبة للفرد الواحد على الصعيد اإلنتماء الديني أو األسري أو الوطني ال يعني  تفتعدد

االنتماء شعور جيد الذي عاش و .(1)تعارضها كونها منسجمة لبعضها مع البعض ويعزز الوحدة 
ن إو  ،ليه ويحافظ على سالمته وممتلكاتهإعنه ويجلب الخير  فيه االنسان ويحب وطنه ويدافع

عمار نمية واالتالألخالق و االمواطن بالقضايا المهمة انطلق في وطنة ويعمره باإلصالح و شعور 
جانب لاوتقوية هذا ، والمربين  باء والمعلمين، وهذا أيضًا يجب على األواالزدهار الكي والنهضة

لدى الصغار الكي ينشأ على محبه أوطانهم ومعرفة حقها وقدرها عليهم وتنمية هذا الجانب في 
 .(2)لهم والى مجتمعهمومن اجل الخير صيتهم وفق المنهج الصحيح شخ
سألة من موضوع االنتماء الوطني يعد من الموضوعات الهامة لما يبديه العالم من اهتمام بإ      

من  لفةمخت ة العنف والصراعات الدموية التي اجتاحت بقاعهجا، ومو نشر الديمقراطية في العالم
الح ، وتارة بين دول على مصأو الدين بين أبناء الوطن الواحدالعالم والقائمة على العرق أو المذهب 

حترام وا ، والى تعزيزعاقالً  نماء شخصية اإلنسان إنماءً التربية تهدف إلى إو  ،امعتقدات أو غيرهأو 
ات العنصرية والجماعشعوب ، وتنمية التسامح والتفاهم والصداقة بين الاإلنسان والحريات السياسية

 اة، وعدم التمييز، ...، المساو لة من المواد األخرى تضمنت العدل، باإلضافة إلى جمأو الدينية (
، ال بد أن يتم من خالل التربية التي تعزز شعور الفرد تعزيز قيم االنتماء الوطني، وان الخ (

د يتشبع الفرد ح يرتقي هذا الشعور إلىوثقافته ل ،وبيئته ،ونظامه، وقيمه ،باالنتماء إلى مجتمعه
فاعله االيجابي مع ، وتوفي دفاعه عن قيم وطنه ومكتسباتهيتمثل ذلك في سلوكه ، و بثقافة االنتماء

صالحين متمكنين من الحكم على ما يعترضهم المواطنين الأفراد الوطن بشكل يسهم في تكوين 
  .(3)داخل مجتمعهم وخارجه 

                                                 
 30صريم تيسير الزعبي: التربية الوطنية ) المواطنة واالنتماء(، مصدر سابق،  محمد عبد هللا الخوالدة ، (1)
 149، ص2013سناء محمد سلمان : سيكولوجيه الحب واالنتماء ،دار النشر عالم الكتب ، القاهرة ،  (2)
كلية التربية األساسية في تعزيز قيم االنتماء الوطني لدى طلبتها ،جامعة  ديالى،  سناء حسين خلف:  دور (3)

 212، ص 2015كلية التربية األساسية ، مجلة ديالى ، العدد الثامن والستون ( ، 
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افها في ى أهدشتى لتصل إل اً متعددة وصور  االنتماء الوطني أن تأخذ أشكاالً ويمكن لبرامج        
وتتطور  ،سية تغطي المراحل التعليمية كافةمناهج دراال، فمنها ما يصبح برامج و تعزيز ذلك االنتماء

ء لتصل إلى عمق مشاعر الشباب وتداعب خيالهم وتصاحب تطلعاتهم بتطور النضج العقلي للنشى
حيث تسعى المؤسسات التربوية من خالل المناهج  .(1)ومنها ما يكون برامج توعية وإرشاد ،

وية من التي من بينها قيم اله، التعليمية إلى إيصال وإدماج القيم المتعلقة باالختيارات الوطنية 
 اريخت وتثمين اإلرث الحضاري الذي تحمله من خالل معرفة، خالل التحكم في اللغات الوطنية 

ي التربية إذا أحسن توجيهها تصبح األداة الفعالة التو ، ، واالرتباط برموزه، والوعي بالهويةالوطن
عن طريق التعليم المنتظم يمكن لها نقل تراث المجتمع وهويته وغرسهما في حياة المواطنين عن 

ق على عاتيقع . وفي سبيل  تعزيز مفهوم وقيمة االنتماء للوطن (2)طريق المؤسسات التعليمية
، أن يبذلوا قصاری جهدهم في تنمية وتعزيز قيمة االنتماء للوطن من خالل المؤسسات التعليمية

 : (3)عدة أساليب 
   .في حبهم وانتمائهم للوطن ،ينية، والدتداء بالعظماء من الرموز الوطنيةعليم االق_ت1
 ، واألحاديث الشريفة التي تظهر وتبين قداسة الوطن واالنتماء له . االسترشاد باآليات القرآنية-2
 وطن .، والتأكد من أن الثقافة األجنبية ال تزعزع انتماءهم للالثقافة الوطنية في أبناء الجيل تعزيز-3
 ، وزرع حب التحدي لديهم .الصعوبات التي تواجه أبناء الوطنتذليل كافة -4
ء والحرص على متابعة ما يتفاعل معه هؤال ،ت والفعاليات المجتمعيةالمجاال دمج الشباب بكافة-5

 الشباب في مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم .
م وجذورهم تزاز بتراثه، وحثهم على االعثية والتاريخية داخل أبناء الجيلتعزيز المفاهيم الترا-6

 وتاريخهم .
 

                                                 
فرج عمر عيوري  واخرون : دور المدرسة األساسية في تنمية قيم المواطنة لدى التالميذ ، مركز البحوث  (1)

 22، ص2005ر التربوي ، فرع عدن الجمهورية اليمنية ، والتطو 

سعيد إسماعيل علي : أصول التربية العامة ، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، األردن ،  (2)
 36، ص 2007

صادق عبيس الشافعي ، احمد مهدي العجيلي : دور التدريسيي قسم التاريخ في كليات التربية في تعزيز  (3)
االمن الفكري من وجهة نظر الطلبة ،جامعة كربالء، كلية التربية للعلوم اإلنسانية وقسم العلوم التربوية والنفسية ، 

 8،ص2020العدد الخامس والعشرون ، السنه السابعة ، –مجلة دواة ، المجلد السادس 
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 :الحقوق -2
ة مجاالت االجتماعية والسياسية والثقافية والفكريالن حقوق المواطنة مختلفة ومتعددة سواء في إ    

ان بعض ، فق المواطنة وهناك من يميز بينهماوغيرها ،حيث هناك من يرى حقوق االنسان هي حقو 
سان ، ويمكن القول ان حقوق االنفي حقوق االنسان وتحاول تطبيقها الدول تقوم بترجمة قوانينها

، هنسان ألنها تتعلق باإلنسان نفسمواطنة ليست حقوق االالعامة هي حقوق مواطنة وان حقوق ال
ل حق وتشم وان من اهم الحقوق المواطنة هي الحقوق المدنية والسياسية وهي مرتبطة بالحريات

ن المشاركة إ.(1)عنف والتعذيب دية وعدم التعرض لل، والتحرر من العبو الحياة والحرية واالمن
حق المواطن و  ،ضمير وحرية االشتراك في الجمعياتالسياسية وحرية الراي والتعبير والتفكير وال

و توقيفه وكذلك حرية اختيار مكان اقامته داخل الحدود أ، وعدم اعتقاله في األمان على شخصيته
قه المواطن حو ، ام القانون مساواة امالالدولة وله الحق مغادرتها والعودة اليها وحق كل مواطن في 

اسرته او  و في شؤون أمواطن ال ةيتدخل في خصوصالفي ان يعترف في شخصيته القانونية وعدم 
اطن في حق كل مو و سمعته و أير قانونية التي تمس شرفه مالت غو مرسالته وال ألي حابيئته 

رية التعبير حو في التفكير والوجدان والدين واعتناق اآلراء  ةحريالحق كل مواطن و ، حماية القانون له
تمع في المجالمؤسسات التعليمية و  دورالن إو  .(2)وقانون وحق كل في اكتساب جنسيته وفق نظام

والمشاركة  ،لتحاق بالتعليم وعدم التسرب منهمن خالل االلتزام باال، ضمان حق التعليم األبنائه
 المادية والمعنوية في توفير الفرص التعليمية ، ويتحقق هذا المعيار من خالل المؤشرين التاليين : 

مراحل  يف الواجب الوطني بااللتحاق بالتعليم التزاماإللزام التعليمي : أن يلتزم افراد المجتمع -1
 أية مهنة ، وبالتعليم والتدريب الالزمين للعمل فيالهوية الوطنيةيات لو ألو التعليم األساسي تأسيسًا 

(3)  . 
المشاركة المجتمعية : أن يشارك المجتمع أفراده ومؤسساته المجتمعية وقطاعاته األهلية  -2

ليمية المساهمة في توفير ودعم الخدمات التعو  أو معنوياً  والخاصة في تحقيق العدالة التعليمية مادياً 

                                                 
 .44سابق ،ص محمد عبد هللا الخوالدة ، التربية الوطنية _ المواطنة واالنتماء ، مصدر (1)
 .44المصدر نفسة ، ص (2)

أسماء الهادي إبراهيم عبد الحي ، التشريعات الدستورية المصرية على ضوء معايير العدالة االجتماعية في  (3)
 624، ص2016( الجزء الرابع ، 170التعليم : دراسة تحليلة مجلة كلية التربية ، جامعة االزهر ، العدد )
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وقد جاء في الدستور  .(1)في إطار ال يجافي العدالة التعليمية كل حسب قدرته على المشاركة
قييدها قوق أو ت، وال يجوز الحرمان من هذه الحد الحق في الحياة واألمن والحريةالعراقي  )لكل فر 
 .(2)جهة قضائية مختصة ( ، وبناء على قرار صادر منإال وفقا للقانون 

 الواجبات :-3
يمون وطن الذي يقالوليات التي يلتزم بأدائها المواطنين نحو ؤ ن الواجبات هي تلك المسإ       

، عدم أدائها لاطن قانونياً في حاواجبات يلتزم بها الفرد اتجاه وطنه ، ويتعرض المو الفيه ، وان هذه 
دستور الخاص بالوطن، واحترام ال، واحترام اسرار الوطنمحافظة على ال: بات هيومن هذه الواج

خدمة الاء ، وأد هن وسالمة وطنه، والدفاع عن، والمحافظة على أمالقوانين وتطبيقها وعدم مخالفتها
كذلك و  ،متلكات الوطن، والحفاظ على وحدته، وحفاظ على بيئته، والمحافظة على مالعسكرية

لتستر ، وعدم انوية، ومحاربة الفساد بكل انواعهالمادية والمعالحفاظ على أموال االخرين وحقوقهم 
دفع الضرائب ويعرف هذه بالمواطنة ب التزام المواطن نإو .  (3)مواالبالغ عنه ،ى مرتكبين الجريمةعل

هم ومصادر ع ممتلكاتالضريبية والتي تعني ان األفراد يتسمون بالشفافية في اإلفصاح عن جمي
سؤول ميمتلكونها، في المقابل على التي ول الضرائب من خالل األوراق الرسمية ؤ دخلهم الى مس

والشفافية على جميع المواطنين في حساب نسبة الضرائب  ،والعدالة ،الضرائب تطبيق المساواة 
هم أسبابه أ ، والذي يكون من رب الضريبي من قبل بعض المواطنينتهالالمستحقة عليهم تجنبًا من 

، يةما ذكر هي من الواجبات اإللزامفي للضرائب من جانب المسئولين، وتعتبر كل التقدير الجزا
ما الواجبات التطوعية وهي واجبات التي يؤديها المواطنين اتجاه الوطن دون اجبار ويؤديها أ

حاسب الفرد ، وال يخرين ويتم تأديتها بإخالص واتقانالمواطنين بإرادتهم وحريتهم دون ضغط من اال
 تبرع، وال: المشاركة في حل مشكالت المجتمععلى عدم تأديتها ومن هذه الواجبات هي قانونياً 

 و مساهمة في تشجيرأو مسجد، أو المساهمة في بناء مدرسة أ، و األجهزة لمستشفى ماأباالموال 
ب التي تص لى االفراد المحتاجين وغيرها من االعمال الخيريةإو تقديم مساعدات أأماكن عامة، 

 .(4)لمجتمعلصالح العام الفي 

                                                 
 624مصدر سابق، ص، أسماء الهادي إبراهيم عبد الحي  (1)
 6ص ، 14، الباب الثاني ، الفصل األول ، المادة  2005الدستور العراقي لعام  (2)
 .40حسنى هاشم محمد الهاشمي : المواطنة ...العالمية... البيئية ...الرقمية ، مصدر سابق، ص (3)
 41،  صنفسة مصدر ال(4)
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ولة ، وذلك في محام بها وتكوين التالميذ في اطارهاى جميع الدول الى االهتماعستوحيث       
نة السليمة ومحاولة تطبيقها بقدر جادة في تنمية مجموعة من المبادئ الديمقراطية كأسس للمواط

 .(1)فعاليات الديمقراطية في المجتمع الشتراك بالبعداد المواطنين إاإلمكان في الحياة اليومية ب
 المشاركة المجتمعية :-4

وذلك  ،قائمة على تعزيز مفهوم المواطنة إن المشاركة المجتمعية التي ينشدها هي شراكة       
بات يتساوى والواج ، باعتباره مجموعة من الحقوق  ، عند التصور التقليدي المفهوم الذي يقف ثابت

 ، وإنما توسع ليشمل الحقوق ق في المشاركة السياسية والمدنيةمجرد الحوهو ،  فيه المواطنون 
ن المشاركة إو .(2)ومظاهر األمن الضرورية للناس، ارد وضمان المو ،  واالجتماعية، االقتصادية 
 التي منأبرز سمات المواطنة أن يكون المواطن مشاركة في األعمال المجتمعية و من المجتمعية 

، كون مصطلح المواطنة ينطلق من مفهوم " المواطن الفعال أو النشط " التطوعيةأبرزها األعمال 
وهو الفرد الذي يقوم بالمشاركة في رفع مستوى مجتمعه الحضاري عن طريق العمل الرسمي الذي 

 ، والمشاركة في الحياة العامةاعي التطوعي ضمن فعاليات المجتمعينتمي إليه أو العمل االجتم
ة المشاركة في تدبير الشأن العام بشكل مباشر كتولي المناصب العامة وولوج مواقع تعني أن إمكاني

السياسات  بداء الرأي حول، وإنخراط بحرية في األحزاب السياسيةاال، أو بكيفية غير مباشرة كالقرار
ة و التعاون ركألن توسيع أطر المشا،، والمشاركة في انتخاب أعضاء المؤسسات التمثيلية المتبعة

القات العاحترام الحياة المشتركة والعالقة مع اآلخرين تعتبر إحدى ركائز في العمل المحلي و 
، والمشاركة المجتمعية هي مدخل إلى الثقافية المواطنية و زيادة الوعي لدى االجتماعية بين األفراد

بمثابة  لتصبح المواطنين بأهمية العمل الديمقراطي واالجتماعي و إلى إعادة تأهيل الحياة المدنية
 .(3) خدمة عامة أي لخدمة المواطنين في المجتمع

 
 

                                                 
 195التربية المواطنة الواقع والمشكالت ،مصدر سابق ، ص راضية بوزيان ، (1)
ياسر قنصوه : إشكالية التسيس والتدين رؤية نقدية في الفكر العربي المعاصر ، وزارة األوقاف والشئون  (2)

 298-297ص ، 2014الدينية ، سلطنة عمان ، 
دراسة حول مفهوم المواطنة في الدولة  الديمقراطية ، سلسلة  كتب المستقبل العربي  علي خليفة الكوراي : (3)

 93، ص2004حول الديمقراطية والتنمية الديمقراطية  في الوطن العربي ، بيروت ،
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 التعليمية: متطلبات المواطنة في المناهج المبحث الثاني
 حب الوطن واالعتزاز به-1

إشارة واضحة إلى مشاعر الحب واالرتباط بالوطن وما هو واالعتزاز به ن حب الوطن، إ         
ينبثق عنها من استجابات عاطفية ، أما المواطنة  فهي صفة المواطن والتي تحدد حقوقه وواجباته 

نة بنوع خاص ، وتتميز المواطواجباته عن طريق التربية الوطنيةالوطنية ويعرف الفرد حقوقه ويؤدي 
رين اآلخوالتعاون مع المواطنين  ، والحرب ، في أوقات السلم والء المواطن لوطنه وخدمتهالمن 

والتطوعي في تحقيق األهداف التي يصبو لها ، والفردي الرسمي ،  عن طريق العمل المؤسساتي
ه شعور الفرد بحبه لمجتمع، و هود وترسم الخطط وتوضع الموازناتالجميع وتوحد من أجلها الج

 الطوعية كةالمشار  والقيام في و استعداده للتضحية من أجله ، ، ووطنه ، واعتزازه باالنتماء إليه
. فالهوية هي حب الوطن، والقومية (1)وأعمال تستهدف المصلحة العامة ات،جراءإلوا ،نشطةألافي 

جغرافية معينة ويرتبطون مع بعضهم  ، واألمة هي جماعة من البشر يشغلون حدوداً هي حب األمة
ية وفق إطار سياسي معين هو الدولة التي تتحمل مسئول، ومفاهيم مشتركة ، بروابط وقيم ، البعض 

تعرف  بقطعة من األرض فالهوية هي ارتباط الفرد ، ولذاوالمفاهيم المشتركة، نة هذه القيم صيا
ضمن ، وحب الوطن يتبجماعة من البشر تعرف باسم األمة، والقومية هي ارتباط الفرد باسم الوطن

، كما أن حب األمة يقتضي حب األرض التي تعيش ن ينتمون إلى ذلك الوطنطنين الذيحب الموا
ن في المناهج التعليمية ومنها حب الوط بعض العبارات التي تحث علىهناك  .(2)عليها تلك األمة

ن يعمل على بناءه وتقدمه وازدهاره إ. يستحق منا كل الحب واالعتزاز و ن وطننا العراق.......إ))
 .(3)ثروته وممتلكاته العامة((وان نحافظ على 

 

                                                 
 يحازم احمد الشعراوي : اثر برنامج بالوسائل المتعددة على تعزيز قيم المواطنة االنتماء الوطني والوعي البيئ (1)

غزة ،عمادة الدراسات العليا،  كلية –لدى طلبة الصف التاسع ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اإلسالمية 
 60،ص2008التربية ،قسم المناهج وتكنولوجيا التعليم ،

 "السيد عبد العزيز البهو اشي: التعليم وإشكالية الهوية الثقافية في ظل العولمة ، المؤتمر السنوي الثامن  (2)
كر العربي ، ة ، دار الفالتربية والتعددية الثقافية مع مطلع األلفية الثالثة ، الجمعية المصرية واإلدارة التعليمي

 98ص ،)ب، ت(،القاهرة 
قيس النوري ، واخرون ، منهج التربية الوطنية واالجتماعية للصف الثالث ، المديرية المناهج العامة ، وزارة (3)

 43التربية ، ص
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 ولية االجتماعية ؤ حمل المست-2
مة التي تعبر عنها قيم إن أهمية المسؤولية االجتماعية تكمن في الضروريات الالز         
، ها الواسعةة االجتماعية ومتغيرات، بحيث يصبح الفرد في المجتمع أكثر استيعاب للبيئالمواطنية

 ماعي لديه يكون رقيب على، ويوجد ضمير اجتالعالقات االجتماعيةرتقاء بمجمل وقادر على اال
رد قدر ، ويكون لدى الفا يسميه البعض باألنا االجتماعية، وعلى المصلحة العامة وهو متصرفاته

 قانوني حول كل فعلالمحدد من المسؤولية في أداء واجبه قبل أن يكون هناك محاسبة أو سؤال 
 ، ومن داخله أيضاً ن حالة االجتماع تنبع من داخلهأو ، فالفرد كائن اجتماعي وأخالقي .(1)يسلكه

، فإذا التزم اإلنسان بهذه األخالق للمساهمة في بناء ة االجتماعألخالق التي تنظم حالتتشكل ا
.أي المسؤولية االجتماعية تمثل (2)عن مسؤوليته االجتماعية حالة االجتماع فإن ذلك يعد تعبيراً 
ديد ، ومن خاللها يمكن تحاالجتماعي واإلنساني على حد سواءصيغة عملية تتعلق بأنماط الفعل 

 نالمجتمع فهي تحقق العديد م االفراد في سلوكياتمن الكثير من القيم المجردة وتضمينها 
، قضاياهمو ية اتجاه أفراد المجتمع ، من خالل إرساء المبادرة التطوعاإليجابيات للفرد والمجتمع معاً 

 واعياً و  ، كما أنها تجعل الفرد متقبالً بط بين مختلف األطراف االجتماعيةوبث روح التعاون والترا
لى ، ومن جهة أخرى تعمل عنمية والتقدم في النظم والمؤسساتللتغيرات التي تحدث من أجل الت

راد والفئات من قبل األف زيادة التكافل االجتماعي بين شرائح المجتمع وإيجاد شعور باالنتماء والوالء
لناحية الدوار االجتماعية أو االتحتية وا، بما يحفظ ويحقق االستقرار االجتماعي للمبنى المختلفة
، ارفات تستند إلى المعلمسؤولياته ، يتحلى عادة بإمكاني . فالمواطن المثقف والواعي (3)الثقافية

 .(4)ةتوقع أن يكتسب الكثير منها في المدرسولكنها تتجاوزها إلى المهارة والمواقف والقيم التي ي
 
 

                                                 
 . 23 -22يد بن عجير الحارثي ، مرجع سابق ، ص زا (1)
علي ليلة ، المسؤولية اإلجتماعية تعريف المفهوم وتعيين بنية المتغير ، المؤتمر السنوي الحادي بعنوان  (2)

 81، ص 2010المسؤولية االجتماعية والمواطنة، المركز القومي للبحوث الجنائية ،القاهرة ،
التربية المدنية دراسة في ازمة االنتماء والمواطنة في التربية العربية ، منشورات جامعة  عبد هللا مجيدل : (3)

 165، ص2008دمشق ، سوريا ،
فعاليات المدرسة في التربية المواطنية :شركة المطبوعات للنشر والتوزيع ، لبنان ، بيروت ،  نمر فريحة : (4)

 9،ص2002
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 إشاعة ثقافة الحوار -3
إشاعة ثقافة الحوار يعد ركيزة أساسية في تكريس التعايش السلمي عن طريق االعتراف         

عية اهرة طبيمنطلقا من الواقع الملموس الذي ينص أن االختالف يعد ظ ، بحق األخر في الوجود
المعتقدات لكن و ، والتصورات  ،تباين البشر في األفكار كما انه ليس غريباً ، في الحياة اإلنسانية

الحوار كمبدأ ف ، واحدالمعتقد الو  األحاديةثقافية الفكرية و المنظومة الالغريب أن يكون األفراد ضمن 
 تداول األداء والمواقعتعزز من إمكانية و سياسية الجتماعية و الحرية االمهم ينبغي أن تسنده 

ن هذه إو  .(1) وار، كذلك القوانين واألعراف والمؤسسات التي تسهم في تشكيل مسالك الحوالقناعات
، ولهذا ال بد من االعتماد على أسلوب الحوار بين كل ناصر تمثل ركائز مهمة في المجتمعالع

حة تتسم بمقومات المصداقية والمصل ةيجب أن يبني الحوار على أسس متينالطوائف والقوميات و 
المشتركة دون تغليب مصلحة طرف على األخر ، لذا تعد فكرة تعزيز لغة الحوار من المدخالت 

والحضاري ،  ،الحقيقة لتشكيل أسس التفاهم بين أبناء المجتمع العراقي واحترام التنوع الثقافي 
 ، كل هذه المفردات تسهم فيهميشهفادها أقصاء الطرف األخر وتوكذلك رفض المعادلة التي م

تحقيق و تكريس استراتيجية التعايش السلمي بين مكونات المجتمع العراقي بكل أطيافه وقومياته 
قافة كما أن ث ،ن واألمانمن اجل بناء عراق حر موحد تعيش فيه كل أطيافه وقومياته في ظل األم

إشاعة  ي ينبغي أن تسهم بشكل فاعل فيالحوار التي ينبغي أشاعتها في ظل الوضع العراقي الحال
سسات التعليمية المؤ ثقافة سياسية تكون نتاج الخطط التنشئة االجتماعية السياسية التي يجب على 

لى اختالف عن هذه الثقافة ينبغي أن تستوعب كل أبناء المجتمع العراقي إو  ،العراقية أن تتبناها
 .(2)لغلبة لالنتماء للوطن والوالء لهحد تكون فيه السيطرة واأانتماءاتهم في إطار و 

 

                                                 
وقاتها وسبل تحقيقها في ي : العدالة االجتماعية معنسن هاظاهر مح ديانا عبد الحسين عبد هللا محمد ، (1)

المجتمع العراقي ، جامعة بابل ، كلية االداب ، قسم االجتماع ، مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية ، المجلد 
 443، ص2019( ، 5( ، العدد )27)
 443، صالمصدر نفسه (2)
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 معوقات ارساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية 
 وطئةت

ليها سلبًا تؤثر عو المواطنة معوقات عدة تؤثر على عملية ارساها في المناهج التعليمية تواجه       
مات وعدم تقديم الخد او ممارسات السلطة على المجتمع، فان اي خلل في التشريعات السياسية 

اة والعدالة حيح وانعدام المساو م تطبيقها بالشكل الصافراد وعدم احترام القوانين وانعدألالمختفلة ال
ؤدي الى عدم يالطائفية غيرها  الفساد والصراعات الحزبيةو والمحسوبية ظاهرة المنسوبية وانتشار 

 سنتناول في هذا الفصل التالي: .ثقة المواطنين في المنظومة السياسية
  المبحث االول : المعوقات السياسية 
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 : المعوقات السياسيةالمبحث االول  
، ظام الحكمن سياسية تمثل  ،اي انها سياسيةتربوي لها وجه النظام المعتمدة في الان المواد         

كتابة والحساب من األمور التي تبدو اليوم حقًا بديهيا لكل االفراد وواجبًا بديهيًا وال قراءةالتعلم و 
الت ليه لحل مشكإسياسي ، ترى الدولة نفسها مضطرة على كل دولة، ولكنه في األساس قرار 

هل بقاء المحكومين في حالة جا، ولو استطاع الحكام أصال لدولتنافس مع بقية االتقدم و النمو و ال
تربية ولكن  ربيتهم على العبودية ،تعليمهم وتو والتربية عنهم ، لما ترددوا في منع كل التعليم  ،تام

لدولة عندما ل سياسيةالمواطنة  اكثر التصاقًا بالسياسة من غيرها ، ألنها من أولها الى اخرها تربية 
ن نفسها صورة ع مواطنة في نظامها التربوي ، المدرسي وغير المدرسي ، تطرحالتربية تطرح مادة 

ن التعليم كغيره وجه من أوجه األنشطة إ. و (1)أعضائهاعالقات بينهما وبين الب هوتصورًا لما تعني
عن  أىات الحاصلة فيه لذلك فهو ليس بمنالعديدة التي يمارسها المجتمع ، والتي ترتبط بالتغير 

في المجتمع كاألزمات السياسية ) مثل الشغب  قضايا واألزمات التي تحدثالمشكالت و المواجهة 
 .(2)االغتياالت السياسية ( و  والفوضى ومختلف اشكال العنف واإلرهاب والمظاهرات

بيعة طرحلة االنتقالية ، في تفسير مدى مالمجتمعات التي تمر في الغالبًا ما تطالب        
سلبية التي الاالثار مواجهة يتوجب على الدولة اذ ، و العنف ، التي وقعت فيها سابقاً أاالنتهاكات 

، سواء كانت  السياسية أم االجتماعية أم االقتصادية، ومن ناحية  األفعال في الماضي نتجت عن
مرحلة  برز المتطلبات  تلكأمن و ستقبلية في سبيل بناء السالم ، أخرى عليها مواجهة تحديات م

مصالحة الوطنية، حيث تستدعي المصالحة التفكير العميق من قبل كافة األطراف ، وذلك الهي 
عية للمشاكل العميقة ، لذا فان حلول اإلبدا الوإيجاد مرغوبة فيها، الغير هاء األشياء من اجل إن

 ،األسباب ،التغير، والتي تنظر إلى القضية كفرصة سانحة ، الستكشاف وفهم مصالحةالعملية 
كل هذا  يتطلب بشن إ، و الواحد  مجتمعالفتيل النزاعات داخل إشعال تعمل على التي ، اطنمواأل

ي اعلة ففالمن المشكالت والخالفات بالهياكل  وما يصاحبهامعينة مضمون قضية أو بآخر ربط 
  .(3)شكل جذري المجتمع وبالتالي يتم حلها وب

                                                 
 12، ص2000نصيف نصار: التربية على المواطنة، دروس ومحاضرات في التربية القومية، بيروت ، (1)
اليازوري  دارعلي عبد الرحيم صالح ، ديمقراطية التعليم واشكالية التسلط واألزمات في المؤسسة الجامعية ، (2)

 154ص،2013العلمية ،األردن ،عمان ، 
John Paul Leaderach, Building Peace, Sustainable Reconciliation In (3 

Divided Societies, United States Institute Of Peace Press, Washington , 
1997.pp.23-24 ، 
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ززة تداعيات التنوع االثني المع هومواطنة في المناهج التعليمية معوقات إرساء قيم الن من إو      
ـا ، وقيامها جماعـات فيهالتنـوع المجتمعات التـي تتميـز بي مـن المجتمع العـراقن وألألعمال العدائية: 

تجاه امـن  أن يكون دافعًا قويًا في  ينية، وان هذا التنوع بـدالً دالو  ،قوميةالطائفية و العلى األسس 
تطـور في العـراق، فقد أصـبح هذا التنوع يشكل تهديدًا صـارخًا للوحـدة الوطنيـة التحقيق التقـدم و 

وكذلك أثر  ،في العالقات القائمة في المجتمع ، حيـث تـرك التنـوع  االثني، شرخًا كبيراً العراقيـة 
شكل خاص و  ،عنيفةالنزاعات الد، وعلى نشوب عملية السياسية في البلال ير عـلى مسـاربشكل كب

 ،يـةوما يحتويه من اختالفات دين يواقع العراقالنظر إلى المن خالل  النزاعات القومية والطائفية،
شروع مضمن  ،والتعاون مشـاركة الغيـاب لللعيـان  أصـبح واضـحاً  قدو  مذهبيـة، ،طائفيـة ،ميـةقو 

صـية خارب الشتجالواسع إلى شكل تند وبلقد بقيـت العالقـات الهشـة والتي تس، التعـايش الحقيقـي
عيدة بمشـاعر الوطنيـة المواقـف و ال، كـذلك بقيـت تعميماتالعدد قليل من مـع وجـود  ،غـير السـليمة

مؤثر الو  ملموسالتغير ال عملياتدون أن تشـهد  ، بداًل من الوالء االثني نفسها ،عن الوالء الوطني
 .(1)على عملية تحقيق التعايش السلمي

ول السلمي التداغياب وبسبب  ، مراكز السلطةالصراع على و ، ن فقدان االستقرار السياسيإ        
ا في لمعارف وترسيخهنمو امام أحاجز  بناءالى  ، أدىملكيالدكتاتوري او الحكم الوجود لو  للسلطة

لعلمي جانب البحث اما في أ، في مسائل االمن يزدادة في الوقت الذي كان االهتمام البيئة العراقي
ر لى غياب الديمقراطية ،وتمحو إسبب يرجع ال، وان حاد   يعاني من قصور  كان تطوير التقني الو 

 ،ثقافيلاسياسي و ال، وغياب الدور الفاعل للجماهير في العمل السلطة المركزية في الفرد الحاكم
ة ئ، والذي استغلته السلطة السياسية في تعبماضوي والخطاب التقليديالن سيادة الفكر أوكذلك 

ي عيدًا عن الطريق العلمطموحاتها ب، وان األخيرة كثير ما علقت عليه جماهير بالوعي الزائف
، االمر يسياسالالثقة بينه وبين نظام  انعدام جماهير على هذا الواقع هوالردة فعل و ، العقالني

ت حجر ، حيث كانغياب االنتخابات النزيهة والحرة ، فانحولهما الى طرفي الصراع المستمر الذي
 .(2)الى سدة الحكم العثرة امام القيادات التي يمثلها الشعب في الوصول

                                                 
فهيل جبار الجلبي :المصالحة الوطنية في العراق ، مركز الدراسات السالم وحل النزاعات ، جامعة دهوك ،  (1)

 19ص،  2014العراق ، دهك ، 
مها سامي فؤاد المصري: دور النظام السياسي العربي في إعاقة بناء مجتمع معرفة عربي، رسالة ماجستير  (2)

-47،ص 2005غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا، قسم التخطيط والتنمية السياسية ، 
48 
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ن إ، و هاوتسهم في بلورتها وحلا مستويات التي تتصل بهالمشكلة المواطنة على مختلف ان و       
نها مشكلة سياسية  ترجع الى منظومة المشكالت المتداخلة ، أهذا يعني ان تربية المواطنة على 

 .(1)لرهان عليهاومستلزمات حقيقية لحقيقة الوينبغي تحليلها على ترتيب معين حتى تنكشف االبعاد 
 على النحو التالي:  المواطنة سياسيا  معوقات ال ومن ممكن لنا ترتيب

 تعلق به من نظامي الحكم واإلدارة:مشكلة تحدي دستوري وما ي.1
 (اآلونة األخير طرحت ) مبادرة التسوية الوطنية الخاصة بإصالح الوضع العام في العراق في      

اهج والتعليمية بما يضمن إزالة من ، وتضمنت التسوية االلتزام  بإعادة صياغة المناهج التربوية
 رموزهم ، والتزام العملية التعليمية بتعرف العراقيين على والكراهية بحق اإلنسان، واإلقصاء  التكفير

غاء أو وصاية دونما إلكجزء من خصوصيتهم  ، والثقافي والتاريخي ، وتراثهم الديني ، ومعتقداتهم ،
بما ال يضر بوحدة التعليم الوطني وبما يرسخ التآخي  ،عدوانية أو مصادرة لآلخر أو ،أو تحيز

ما القوانين كتشريع  وره فين البرلمان لم يؤدي دإو . (2)والتعايش وقبول اآلخر وإشاعة القيم المدنية
ن إ، لوحظ ممريره مؤخرًا وعند شرح التقييي قانون تم تأالكثير منهم لم يتمكن من تسمية و ، ينبغي
، ومن ثم فقد تحصلوا على درجة ضعيفة على هذا الدور ن يقوم في الواقع بسن عدة قوانينالبرلما

ية عالقوانين التي يتم تمريرها هي اواًل : تلك القوانين التي ال تعالج االحتياجات االجتمان إو ، 
رلمانين فقط الطبقة العليا والب القوانين  التي لها فائدة على ، وثانيًا :واالقتصادية الفورية العاجلة

نخب الحاكمة سياسي للالن الفساد إو . (3)تب أجور النواب ومنحهم امتيازات اثال قانون زيادة رو م
سياسي لمصالح ضيقة وروابط االنتهازية او العصبية ال، واحتكام العمل معارضة على حد سواءالو 

 .(4) *وذلك يسمى بالزبائنية السياسية ،، والجهويةةواالسرية، واإلقليميقبلية، التقليدية وال
 

                                                 
 13مصدر سابق، ص مها سامي فؤاد المصري:   (1)
النور : دور المعارضة البرلمانية في مجال اقتراح التشريعات وتطويرها : التجربة الجزائرية ناجي عبد  (2)

( 2نموذجًا، جامعة باجي مختار ، عنابة ، الجزائر ، ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الرابع ، الجزء األول ، العدد)
 .5، ص2017، 
 

في تونس ، المعهد الديمقراطي الوطني ،  تونس ،  ريك نادو ، واصيل كديسي :  الوضع الراهن للديمقراطية (3)
 .19، ص 2018

)*( تعني كل نظام سياسي  او اجتماعي مرتكز على العالقات المحسوبية والفساد بين الراعي وصاحب المال او 
النفوذ السياسي  وتبادل المنافع من المراكز والمناصب واالمتيازات واألجور وتضمين المصالح الخاصة على 

 صالح العامة.الم
فضيل دليو : الزبائنية السياسية واالجتماعية في عصر الديمقراطية ، المجلة العربية للعلوم والسياسية ، مركز  (4)

 .174-172، ص2008، بيروت ،  17دراسات الوحدة العربية ، العدد
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 الصراعات الحزبية.2
لى ع بعد االحتالل خطير على المجتمع داعياتواقع المجتمع العراقي وما صاحبه من تان        

التي و  السياسية واالجتماعية واالقتصادية الصورة إلنقاذ األوضاع  حيث ال توجد، جميع األصعدة 
ن أه ، و نماط تفكير أفي تعامل مع المجتمع العراقي و وممارساته لمحتل لة يسياسالخطأ األها تدمر 

مجتمع الزبية في حالصراعات الوبسببها انتجت ، والعرقية ،والطائفية، سياسة الفوضىمبدأ ليؤسس 
نها أوصف  على توالتي  2003عام االحتالل ب ظهرت بعد وجود عدد كثير من األحزاو العراقي، 

التجمعات ومنظمات )الحالة باالنفجار( فمن النظام ذات حزب واحد الى مئات من األحزاب و 
دة موجو الوالقوى من عدد األحزاب  دود المتوقعساحة العراقية حالقد تجاوزت ، و المجتمع المدني

ة العراق السياسية حتى يبدو لمام في خارطوصار من الصعب اإل، هداف النوع واألمن حيث 
صراع األحزاب في الساحة السياسية العراقية و  .(1)نظامال ةلى الفوضى منه الى حالإ أقرب حالال
الوزارة الى حزب معين في وانتماء هذه  حكومةالعتماد على نظام المحاصصة في تشكيل ألوا

ية سوء التعليمية و على المؤسسات التربثر سلبي ألها الفساد الكبير في عقود وزارة التربية و  ،الحكومة
المناهج  ةناحي للطلبة من ةدمات المتوفر بسط الخألى إفان كثير من المدارس تفتقر ، ارية او اإلد

لعدد اف اعداد الطلبة ثالث اضعإ عدد الكادر التدريسي و  للخدمات قلةأو من ية و الخدمات األساسأ
بنية و المقاعد فان الأو الماء أاألساسية من الكهرباء م الخدمات نعداإوشبة المثالي للصف الواحد، 

حتى يصل الى ثالث مدارس في مدرسة واحدة الوكذلك ازدواجية الدوام في ، جداً  رةالتحتية فقي
يم تسهم في إعاقة ق ،ى ، كل هذه العوامل التي تم ذكرها وغيرها من العوامل االخر البناية الواحدة

 هة بعدم المسؤولية والواجبات اتجاولد شعور لدى الطلبالعدالة  يغياب المساواة و ألن ، المواطنة
 وطنهم .

 الصراعات الطائفية .3
وية والفئ، ن الصراعات الطائفية في وصف الباحثين مظهر من مظاهر التشرذم أيبدو       

الوحدة قض مع والء يتناالسلوك و الالطائفية ان ، و رمز إلى غياب رؤية توحيدية أصيلةت التي الضيقة
قوق وتتنافى مع الح ،الوحدة الوطنية وتتعارض مع المساواة والعدالة اً ، وتبتعد كثير اإلسالمية

مشكلة الن أساس إ. و (2)في الجزء وتهمش الجماعات االخرى  المتساوية في المواطنة وتختزل الكل
االفراد  بعض، وإنما هناك عية البنية أو األساسجتماأليست هي ، طائفية في المجتمع العراقيال

هم ، ولديين لهذا النوع من األفكار الضيقة، ومن ذوي المصالح اإلقليميةالمؤمنين لها والداعم

                                                 
اقي ، يقها في المجتمع العر ديانا عبد الحسن عبد هللا محمد وأخرون: العدلة االجتماعية ومعوقاتها وسبل تحق (1)

 428ص، 2019جامعة بابل ، كلية اآلداب ، قسم االجتماع ، 

 147ص مصدر سابق، ،المواطنة والهوية العراقية ،تأليف: مجموعة من المؤلفين (2)
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 ،ها للمجتمعتبث رسائل التي ي يؤسس لدعاية السياسية الطائفيةإمكانياتهم اإلعالمية وخطابهم الذ
كونات ه إلى المع وتحولوبالتالي تتمي هذه األفكار العقيمة والتي تعمل على تفتت المجتم

ديها التي ليس ل ،مجتمعات واألنظمةالفي و ، االنعكاسات األمنيةفي تظهر الطائفية و .(1)المتناحرة
، على المستوى الداخليالستقرار وا ، واإلخالل باألمننشوب نزاعات طائفية ومذهبية من مناعةال

سيما تلك  ، الوفشل الدولةتقسيم المؤشرات العنف وزيادة  وسيلة مجموعات التي تستخدموانتشار 
تشددة ارات سياسية ودينية متيوالتي تتمثل في ظهور  ،خذ من الدين والطائفة غطاء لهاالتي تت

 سبيالً  تأخذهم، و خراآل إقصاءو تهجير األساليب التي ترتكز على القتل و ، والتي تنتهج متطرفةو 
، تتمثل ةسلبية للطائفياثار هناك ، ذاته، وفي اإلطار األهداف التي يسعون اليهالها في تحقيق 

ماعي سياسي أو االجتالأشكال التنافس عبر ربط أي شكل من  ،ثقافيكذلك في جانبين ديني و 
، تاريخيةالاسية و سيالخطاب الديني في تأطير بعض األحداث ، وتوظيف الطائفيةالدينية و الصبغة الب

تداخل كثير  نوأ.(2)والمصالح الذاتية ختالفات المجتمع في تحقيق بعض األهدافالواالستفادة من ا
يه سالمية تؤدي أدوار مهمة في توجاحركات وجود ، ثقافيةالدينية و السياسية مع تلك المن اآلثار 

كبير ل يصبح هناك تداخ، فالسياسية النخبجماعات سياسي لقطاعات كبيرة من الوميول السلوك 
جهات التي تتبنى ال، والذي تقوم بها بعض طائفيتنوع الال، عبر تسييس ظاهرة ياسة والدينسالبين 

لك ، أو حتى تفاعلة من خارجهاالمجموعات ال، سواء تلك التي تمثل الدولة أو سياسيالاإلسالم 
تناحر ال ويحول التنوع المفيد إلى، مجتمعسلبي على ال، مما يؤثر بشكل خارجيةالقوى الالتي تمثل 

وإعادة ، يةوطنالفي انهيار الدولة حتمالية ال، وااالجتماعي والنسيج الوطن يهدد وحدةالذي طائفي ال
إرساء التسامح في  وعند .(3)فرعيةالهويات القائمة على الو  ،بحتةالطائفية ال سسألابنائها على 

أحد األدوات التي ينبغي أن تكون حاضرة بقوة هي تجديد المناهج الدراسية  تتوافر ، فالبد أنالمجتمع
 لديني ا الشباب في إطار الحواروتشجيع الطوائف ال الصراع بينها في ضوء الحوار بين األديان و 

 خرن يتم التحدث عن اآلإدور الحوار الديني في أذهانهم و ، وترسيخ وإشراكهم في منصة الحوار، 
، وما إلى ذلك من مفاهيم يجب أن ينسق لها وعن المواطنة وليس عن أهل الذمة، هر يفوليس الك

 .(4)في تجديد الخطاب الديني قبل أن يستهلك هذا المفهوم وينفر الناس منه
                                                 

محمد رشيد صبار ، امجد زين العابدين طعمة : الدعاية الطائفية : دراسة تحليليه في واقع ومستقبل الظاهرة  (1)
 504،ص 2020، 2، العدد  47)العراق نموجًا( ،دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، المجلد 

،رسالة ماجستير  2003راق بعد زينب كريم محيسن : الطائفية السياسية وعدم االستقرار السياسي في الع (2)
 25-24،ص2017غير منشورة ،جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية ، العراق ، بغداد ، 

 23-22، صنفسةمصدر ال (3)
فراس جاسم موسى : المناهج الدراسية ومجتمع التنوع )دراسة مقارنة(، مجلس النواب  العراقي، دائرة البحوث   (4)

 4،ص2017، الفصل التشريعي الثاني ،  دورة االنتخابية الثالثة
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 المبحث الثاني: المعوقات االجتماعية
الناحية  ومن ،النخبةن تردي األوضاع االجتماعية واالقتصادية تؤثر على روح المبادرة عند إ        

 ، الكمي جانبالاج النخبة من تأنى التعليم في المجتمع يؤثر على مستو ن انحطاط أالثقافية ف
ل بعض الي تشك، وبالتالوعي الثقافي عند غالبية الشعب ، وكذلك يؤثر على مستوى والنوعي

قبلية او لاالجتماعية التي تنتشر في المجتمع كتفشي المحسوبية والعصبية ا السلوكيات والعادات
 .(1)على حساب الشعور باالنتماء الوطني اخرى  جهة

االسرة الوالء بين  في ةمتداخل ها تكون فأن، عية القبلية في المجتمعواالجتماان البيئة الثقافية         
وان ، سلوكالر و تصو الينعكس على المواطن في والذي  لدولة، فان النسيج القبلي مترابطاو  ،والقبيلة
يط  االنتماء على تنش ، أما القبيلة فأنها تحرصمواطن بين أفرادهااللم تتدخل لتثمن قيمة االسرة 

 ،واالقتصادية ،العتبارات المختلفة الرمزيةلوذلك  ، النسيج القبلي  هاستقالليمن خالل ، القبلي لها
هذه و ، لقبليةاهوية لقبلية ولالتغليب الوالء للمجموعة ب ةمرتبطال أن تحيي النزعة القبلية، و السياسية و 

الفرد وتجعل  ،ى األيديولوجيا الوطنية والقوميةعل ،إلى تبجيل األيديولوجيا القبلية النزعة والتي تسعى
ي ، وهذا قد يؤدي الى تعطيل أو فالقبلي على حساب االنتماء الوطنييذوب في الوالء العشائري و 

غالبا تكون معلومة مسبقة  حسب القوة التي ، االنتخاباتنتائج لحد  من االنتماء الوطني ، فان ا
ائري قد يتحكم لقبلي او العشتضامن االالمرشح، هذا يعني أن  ها القبيلة أو العشيرة التي تسندتمتلك
 .(2)سياسيالميادين العمل في 

ية تهدف الى تحقيق مكاسب وظيفجتماعية، أالواسطة والمحسوبية هي سلوكيات  ان تقاليد        
مجموعة اللى إفراد المنتمين ن من غير األقارب، التي تالزم األلألقارب على حساب االخريومادية 

كل فرد لالمعايير  ترسيخ لىإأدى مما  ،بعض في مواقف الشدةالنصرة بعضهم لالقرابية الواحدة 
ية وكتمارس هذه جماعة انماطًا سلو ، خرينالعون، والمساعدات من األقارب اآلمنهم بانه سيجد 

ة عن الغريب في اغلب األحيان ، مساعدة والنصر ال، وحجب هذه معقدة لمساعدة ونصرة القريب
ر العدالة ، كما يعيق نشالذي يشكل ركيزة الدولة الحديثة ن مثل هذه التقاليد تهدد مبدأ المواطنةإو 

لمهنية ااالجتماعية وتحقيق الكفاءة المهنية التي تستدعي توزيع الوظائف والمناصب حسب الكفاءة 
 ن من معوقات االجتماعية للمواطنة هي:إو  .(3)وليس حسب الرابطة القرابية

                                                 
بوروني زكرياء : النخبة السياسية واشكالية االنتقال الديمقراطي دراسة حالة الجزائر ، رسالة ماجستير غير  (1)

 148،  ص  2010منشورة ،  جامعة منتوري ، كلية الحقوق ، قسم العلوم السياسية ، قسنطينة، 
لمجلة ا الخليج مثااًل،  –المواطنة واالسرة والقبيلة في السياق العربي عبد الناصر صالح اليافعي: جدل  (2)

 255ص، 2018، 42 -41العددان  العربية لعلم االجتماع ،

مجدى الدين خمش : المواطنة والهوية الوطنية في األردن والوطن العربي ،المكتبة الوطنية األردنية ،  األردن  (3)
  24،  ص2019، عمان ،
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 األبناء لدىفشل االسرة في غرس روح االنتماء -1
 الحين،مواطنين صكوتنشئتهم تربية األجيال همية كبيرة في أ ا مكانة عظيمة و ن االسرة لهإ       

مترابطة و ، فاذا كانت حصينة ومتينة مجتمعالبصالح االسرة يصلح المجتمع وبفسادها يفسد و 
اخل دالكلة من متأالو  ،متخلخلةالمنهارة و السر المفككة و ، بالمقابل فان األومتماسكة يصعب اختراقها

سببًا تكون و منتمين اليها وسوء تربيتهم الفساد اخالق األشخاص أكبير في  بشكل وتكون هم تس
ساهمت العولمة الثقافية بأدواتها ووسائلها ومؤسساتها ، كثيرةالألمراض االجتماعية واألخالقية ل

حت تلك ، فقد أصبالشاشةعالم ، من خالل تفكيك االسر وتأكل مستقبل وحدتهابشكل او باخر ب
غبات ، وتقوم بإشباع الر تربوي ال ةالنترنيت وغيرها تمارس دور االسر الوسائل من فضائيات وا

ن بذور االنتماء إ. و (1)اقعهمالثقافية والمبادئ البعيدة عن و من القيم والعادات والتقاليد المختلفة 
البيئة و سرة ، وكلما استطاعت االاالسرية ثم في التربية التعليميةالوطني تبدأ وتبذر في التربية 

 .(2)ح االنتماء الوطني لدى الناشئةالمحلية والمدرسة في تهيئة المناخ المناسب لنمو رو 
 االزمات االجتماعية:-2

هم المؤسسات الرائدة في المجتمع بوصفها مركز االشعاع لكل جديد أ تعد المؤسسات التربوية       
، تؤثر في المحيط االجتماعيو ، راء المفكرينآان الذي تنطلق منه والمك ،واألفكار، من المعرفة 

 باألسبا، انما هي وليدة مجموعة من حدث في المجتمع ليست وليدة ذاتهان االزمات التي تإ
لمجتمع مباشرًا في ا ، وتؤثر هذه االزمات تأثيراً الزمات بالتالي هي وليدة مجتمعها، واوالبواعث

ن أ، الزماتإثر بالدرجة الكبيرة بهذه ن المؤسسة التربوية كغيرها من المؤسسات تتأأومؤسساته، و 
ت شيئًا انها ليس، و كيان االجتماعي ألي عصر بل داخلهالمؤسسة التربوية ليست مؤسسة خارج ال

ن االضطرابات التي تؤدي الى حدوث وأ. (3)قوى والمؤثرات والمشكالت الجديدةمنعزاًل، بل تتأثر بال
، داء أعمالهمأه العاملين فيها، عن انتبا، وتعمل على إعاقة نظام المؤسسة التعليمية اليوميخلل في 

ول دون إجراءات فورية تحألهداف التعليمية وتتطلب اتخاذ ويهدد استمرارها القدرة على تحقيق ا
يمر  ن الحروب والثورات األخيرة التيإ. و (4)تفاقمها وتعمل على إعادة األمور الى وضعها الطبيعي

ن الظروف التي يتعرض لها ن وما تالها من مظاهرات العنف واإلرهاب ، فضاًل عو بها العراقي
ظواهر السلوكية العنيفة والمدمرة )كاغتياالت األساتذة ، حيث نالحظ ظهور بعض الالمجتمع

                                                 
 137ص ،هللا محمد وأخرون : مصدر سابق عبد الحسن عبدديانا  (1)
 198سناء محمد سليمان : سيكولوجيه الحب واالنتماء ، مصدر سابق ، ص (2)
علي عد الرحيم صالح : ديمقراطية التعليم واشكالية التسلط واألزمات في المؤسسة الجامعية، مصدر سابق،  (3)

 154ص
رهف مروان غنيمة : متطلبات إدارة االزمات التعليمية في المدراس الثانوية في مدينة دمشق ،رسالة ماجستير  (4)

 37، ص2013غير منشورة ، جامعة دمشق ،كلية التربية ، قسم التربية المقارنة، 
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عامل ضغط على الطلبة والمؤسسات التعليمية وتخلق  شكلوالطلبة، والتفجيرات ....الخ(، مما ت
قد وقع  ،سياسي واألمنيالستقرار والعدم وجود  والتوتر في المجتمع، ان، نوعًا من عدم االستقرار 

 بها كثير من الخسائر المتمثلة بالخسائر البشرية ) كاستشهاد مئاتضغوط ولحق العليها كثير من 
ات ، وان الكثير منهم أصيبوا بإعاقوإصابة اآلالف بالجروح المختلفة عن األساتذة الطلبة فضالً 

 .(1)دائمة (
، ةعرضت لها بعض المؤسسات التعليميتفجيرات التي تالخسائر المادية الناتجة عن الن إو        

لطلبة المتغيبين ا ، وارتفاع نسبةثلة بتدني مستوى التحصيل الدراسيالخسائر األكاديمية المتموكذلك 
ير من ث، و فقدان الطلبة للكم ألكثر من مرة بسبب حظر التجوال، و تعطيل الدواعن االمتحانات

ه اب، باإلضافة إلى الخسائر النفسية التي تمثلت بالقلق وعدم االنتالمحاضرات المقرر دراستها
، وفقدان الطلبة واألعضاء الهيئة التدريسية لإلحساس باألمن وانخفاض مستوى التركيز والتذكر

الذاتي، إلى غير ذلك من المظاهر غير الطبيعية وغير الصحية، وعلى أية حال أن الحديث عن 
ء شعبنا ااألزمات التي تعاني منها المؤسسات التعليمية، هو جزء من الحديث العام الذي يتداوله أبن

اد ، وهي أزمات تمتد تفرعاتها في السياسة واالقتصلالزمات العامة على صعيد المجتمعفي تناولهم 
 .(2)والثقافة والتعليم 

 العامل االقتصادي:-3
 ،مهاموال،ن من عوامل تقوية روح االنتماء الوطني في المجتمع هو توفير الوظائف إ       

ن أ، فنين في بناء الوطين ومشاركين حقيقعلى انهم ايجابيفراد واألنشطة التي يحس فيها  األ
نقم على ذلك نه يأوبالتالي ف، ئضين عن حاجة المجتمع فراد العاطلين يحسون انفسهم بانهم فااأل

وده يرتزق عن طريقة ويحس بوج نالوطن الذي يسمح بوجوده بغير ان يكون قد جهز له عماًل الذي
ه في د الذي يحس بان الدولة قد الحقتشاعر نفسها تنتاب الفر ه، فان تلك موكيانه وبممارسته ل

انما هو  هن المرتب الذي يتقاضاأفي الحاجة الى خدماته وانه يحس بمؤسسة ال تريده او ليست ال
وفير الدولة لمواطنيها وعدم ت همالوإن أ ، منًا لجهد يبذله في العملثوليس ، في الواقع اعانة بطالة

ر والشعو  ،، وحماية يضعف االنتماء بالمواطنةحاجاتهم األساسية من التعليم، ومسكن، ومأكل
 .(3)بالمسؤولية

                                                 
ر سابق ، معية ،مصدعلي عبد الرحيم صالح : ديمقراطية التعليم واشكالية التسلط واألزمات في المؤسسة الجا (1)

 155ص
 

 155، ص نفسةمصدر ال(2)
 198سناء محمد سليمان : سيكولوجيه الحب واالنتماء ، مصدر سابق  ، ص (3)
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من  رادفتعني حرمان األو البطالة تمثل تهديدًا واضحًا لالستقرار االجتماعي والسياسي و       
قي ني واالجتماعي واألخالاألداء واجبه اإلنسا ةفرص لهوقد ال تتاح ، مصدر المعاشي وحق العملال

العمل و ، ويكون هامشيًا في الحياة ، وتسبب في انتشار المشكالت األمنية واالنحرافات والوطني
ماعي الصراع االجتمما سبب فرص العمل بسبب تضاؤل  ،والوساطةوالمنسوبة المحسوبية وفق 

 .(1)سوء بين االفراد او بين الفئات األخرى 
ى ضعف لكريمة ألبناء المجتمع تؤدي إالحياة الوالحرمان وعدم القدرة على توفير  ن الفقرإ        

ن أجله فأ ، وتفانيهم منال يستحق في انظارهم حبهم له ةءبناأن الوطن الذي يجوع أ، فلوالء للوطنا
له جهد يبذل في مقاب امفهو يرغب في حصول على لية آاالحسان  ةاالنسان ينفر من العطف وفكر 

ل قد بحسان ال يكفل لهم الوالء من جانب الدولة الى الفقراء على سبيل اإل مال الذي تقدمه، وإن ال
 .(2)ول الناقمين عليها وغير الموالين لها أحسنت اليهم الدولة ايكون أولئك الذين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
: البطالة وعالقتهما بالجريمة واالنحراف في الوطن العربي ، اكاديمية نايف العربية احمد حويتي، واخرون  (1)

 124،ص1998للعلوم  األمنية ، الرياض ، 
 198سناء محمد سليمان : سيكولوجيه الحب واالنتماء ، مصدر سابق ، ص (2)
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 الثالث: المعوقات الثقافيةالمبحث 
 

ة، والتي مثر سلبي على العملية التعليألعقوبات التي مر بها العراق لها والعنف وان الحروب إ      
مؤشر التعليم من بين الدول، حيث ارتفعت نسبة االمية بين الشباب التي أدى ذلك الى تراجع في 

لى عأ بين الشابات وهو  %20ين الشبان ومن ب %15( الى عاماً  29-15تتراوح اعماراهم من )
الذي تسعى اليه ن المعرفة تمثل عنصرًا جوهريًا في نوعية المواطن إ.(1)قليميةمتوسطات اإل

للوطن،  ءمي ليس مواطنًا يتحمل المسؤوليات ويدين بالوالن األأوهذا ال يعني  ،مؤسسات المجتمع
ن أ، حتاجهايوسائل التي توفر للمواطن بناء مهاراته وكفاءته التي ال نم ةلكن المعرفة تعتبر وسيل

وال يمكن معرفة  ،مجتمعالثقافة مع االخذ باالعتبار خصوصيات ثقافة الوطنية تنطلق من الالتربية ف
 ،تلزماتها وشروطها وماهي مقوماتهاوما هي مس لمام المعرفي بماهية المواطنةاإلمواطنة دون ال
لتمكن ل ة، والبد من معرفتها معرفة دقيقضوعًا في الحقول المعرفية متعددةن المواطنة غدت مو إف

ا وترسيخها ني في بلورته، وان مشاركة المجتمع اإلنسانشر المواطنة كفكر انساني وثقافيمنها، وان 
، وان المعرفة هي شرط جوهري في اإلمساك بأساسيات المواطنة وتسويقها وترويجها في وعلمنتها

قع المعيشي ي الوادولة بتحقيقها فالدفاع عنها ومطالبة ال، وفي وحث الناس في تبنيها ،مجتمعال
 . (2)للمواطنين

كاره، وهناك مهاراته واف فة والثقافة والتي تمكنه من بناءمعر المواطن قدرًا من للوالبد ان يكون       
 معارف منها المؤسسة االسريةالكسب المواطن في يالمؤسسات التي تقوم بالدور الذي عديد من 

مجالت( والمسموعة اللصحف و االعالم المقروءة )اوالمؤسسة التعليمية ودور العبادة، ووسائل 
في  طلعاً رئا ومالتلفاز والسينما( وهذا يتطلب من المواطن ان يكون قا)الراديو، واإلذاعة( والمرئية )

 .(3)، الن القراءة هي واحة العقل وملهمته لألبداعكافة فروع المعرفة
ف ، وهي اختالالحقيقة و ندرك أبعادها جيداً درك ، يجب ان ناع الثقافات والمذاهبصر ان        

 نامرا حتميا، فأ بح الصراع بينهما، حيث أصوجهات والمذاهب الدينية والفكريةتالوتعدد الثقافات و 
يث اصبح ح ف والتقاليد والنظم المختلفة،ومجتمعات ذات الديانات والثقافات واألعراكثير من األمم 

ت قد أسفر و  ،رات أو صدام الحضارات فيما بينهاصراع حضاية شكالمطروح وبقوة إالصراع الثقافات 
، عن  صياغة العناصر الجديدة للمواطنة، وصك وتأسيس مصطلح غربية فكرية معاصرةأجتهادات 

                                                 
غير، في المنطقة العربية افاق التنمية اإلنسانية في واقع مت -تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  الشباب  (1)

 118ص، 2016تقرير صادر من برامج األمم المتحدة االنمائي  ، المكتب اإلقليمي للدول العربية ،
 27محمد عبد هللا الخوالدة ، ريم تيسير الزعبي:  التربية الوطنية ) المواطنة واالنتماء(، مصدر سابق، ص (2)
 21حسنى هاشم محمد الهاشمي : المواطنة ...العالمية... البيئية ...الرقمية ، مصدر سابق، ص (3)
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، المواطنة عديدة األبعاد  التي قامت على (*)جديد في الخطاب المعاصر هو المواطنة العالمية
البعد و : البعد الشخصي، والبعد االجتماعي، والبعد المكاني، أساس متعدد األبعاد، والذي يتمثل في

وبان فوارق درجة ذ ن العولمة الثقافية تحقيق تقارب بين الثقافات الشعوب والعالم الىأ. و (1)الزماني
الى  ، وهو ما يؤديتركة، وصهرها جميعًا في بوتقة واحدة ذات الخصائص المشحضارية بينهما

والسيطرة هي صورة مختلفة من صور ن هذه الهيمنة أكثير من الثقافات ومن ثم  مسخ ذوبان و 
ت ابالغ الخطورة في قنو  أداوت العولمة حققت تغيراً و ، االستعماري التي بدأت منذ قرون  لغزوأ

لشباب وشك األى إزالة المسافات بين العالم، و ، حيث اوشكت عالتواصل والتداول بين األشخاص
مع البرامج  لاثاره في القنوات المفتوحة والتعام ئ، ومما تتبدل الزمني والمكانيالفاصعلى فقدان 

 ن العولمة تعمل على تبني أيديولوجيات معينة وتعملأ، واذا كان البعض يرى الحاسوب واالنترنيت
 ،الوعي واالنتماء الوطني والقومي على نشرها من عناصرها األساسية ومحاربة ذاكرة والتاريخ

 ، وان العولمة التي تعلن عن مولود ثقافة جديدة هدفها توحيد االفرادن الوعي األيديولوجيإتالي فوبال
 الثقافية هي: ن معوقات إرساء قيم المواطنةإ. (2)اال انها في حقيقة االمر تفقدهم هويتهم الثقافية و
 نحراف الفكري:اإل -1

يعد ا من إالحديثة وهو مفهوم نسبي متغير ف مصطلحاتالنحراف الفكري من مصطلح اإل       
انحرافاً فكرياً في المجتمع ال يعد كذلك في المجتمع اخر، وذلك الختالف القيم والمعايير االجتماعية 

لمجتمع، لحضارية النه يخالف القيم األخالقية والروحية و أو  ،والدينية السائدة في ذلك المجتمع
يعتبر الفكر  ، حيثلفكر يخالف المنطق وتفكير السليمالنوع من اهذا و ، ويخالف الضمير المجتمعي

بت ، وناقض ثواة المجتمعلعقيدن االنحراف الفكري يخالف أطنة، فالمنحرف من المهددات للموا
، مواألخالق وروح المجتمع في الصمين الفكر المنحرف يستهدف القيم أوظهر الفساد ف ،المجتمع

 ،قدية، والثوابت العيهدف الى زعزعه القناعات الفكريةو  ،ام العامنظالويعتبر من مهددات االمن و 
نه يضر بالمجتمع بما يحمله من أفكار مخالفة ويشكك في أ، و مقومات األخالقية واالجتماعيةالو 

                                                 
ان مصطلح المواطنة العالمية: يقصد به االنفتاح الفكري والثقافي واالنتماء الى المجتمع الدولي، وانشاء جيل  (*)

متمكن علمياً وفكرياً يسهم بفعالية في قضايا العالم ومواجهة تحدياته. وانتشر هذا المصطلح في الفضاء التعليمي 

 (.2030_2015ظمة اليونسكو وثيقة اهداف التنمية المستدامة)منذ اكثر من ثالثين عاماً وتكرس رسمياً اثر نشر من
صر، مخيري فرجاني ، سلسلة إصدارات مركز الدراسات والبحوث االستراتيجية ، مطابع االهرام المصرية ،   (1)

 83،ص2020القاهرة ، 
حمدي احمد عمر علي : دور الجامعة في تنمية المواطنة وتمثيلها لدى الطالب في ظل تحديات العولمة   (2)

دراسة ميدانية لعينة من طلبة جامعتي أسيوط وسوهاج، كلية اآلداب ،جامعة سوهاج ، مجلة  جامعة الشارقة 
 78-77ص2017، 1، العدد  14للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ، المجلد 
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التي آل ليها االنحراف الفكري نتائج بيان الن أ. و (1)ثوابت المجتمع ويهز قناعات االفراد في عقيدتهم
حيح األمن واالستقرار، لقد غاب الوعي الصتحقيق  على الفهم السوي للدين وأثر ذلك، تغييب هي

ذا الغياب لقائمة ، وكان لهتحريفات االلفهم الدين وتمثل قيمه، وذلك بسبب االنحرافات الواقعة و 
 ،، والتصرف المنتج للخلق، والرحمة، والتعاون سلوك القويمالواضح في العمل الصالح و ال األثر

خطأ لكثيرة، وذلك بسبب ما حصل من الفهم اد ظهرت ممارسات خاطئة ومعاصي ، فقواصلوالت
م ، وبسبب غياب العلاالنحراف الفكري والسلوكي في المجتمع ذلك إلى  ىأدالذي و المنحرف 

من يسهم في ترسيخ األ ، والفضائل وغياب الرادع، والحافز التربوي وغير ذلك ممابالواجبات
بالرشوة  ة واالبتزازوطنيالتقسيمات الجاهلية و النعرات المنظمة و الجريمة ال، أن تنشأ واالستقرار

 .(2)عمليات الفساد بأنواعه محسوبية و الو 
 الغزو الثقافي:-2

لمجتمع ى مواجهة ثقافة الإيهدف الغزو الثقافي  ذإ ،مصطلحات الحديثةالالغزو الثقافي من         
وتكمن  ،لة على المجتمع لتكون بديلة عنهاوفرض ثقافة اجنبية دخي، وزعزعتها، والعمل على طمسها

ستشري في حتى ين االفراد ال يشعرون به أ، حتى نه يحدث بشكل تدريجيأهذا الغزو  الخطورة في
يث يسعى ح، االخطار التي تواجه االمن الفكري الغزو الثقافي احد ذ يمثل أ، جسد المجتمع وفكره

طمس ، و شخصية الوطنيةال، والعمل على مسخ وتغريب أبناء الوطنالى طمس الهوية الوطنية، 
رادة وغير إلنه مسلوب اأ، وتصوير المجتمع على خصوصية المجتمعالثقافية و الحضارية و المعالم ال

 .(3)بداع، وخلوه من القدرات على اإلقادر على تطوير ذاته
 الثقافة التقليدية) الهامشية(-3

ضة وهذا قالتقليدية وبخاصة العشائرية والقبلية يخلق هويات مختلفة ومتناالتمسك باألطر        
المجتمعات القديمة يسود بها و .(4)نها تخلق التعصب وتقصي اآلخرينمبدأ المواطنة ألمع يتعارض 

ال وفي هذا النمط  ،فرادها بضيق األفق والتفكيرأتسم نمط الثقافة التقليدية ضئيلة التطور، والتي ي
وتكون  ،ليس عندهم المعلومات الكافية عنه، و عالقة بينها وبين النسق السياسي يأيجد االفراد 

متاز ن هذه المجتمعات تأو  ،تقترب من الصفر ن لمأ، هم  نحو األغراض السياسية محدودةتوجيهات
                                                 

قاسم بن عائل الحربي، محمد محمد غنيم سويلم : تنمية المواطنة لدى طلبة الجامعات السعودية جامعة   (1)
 24،  ص2017الجزء األول ،  176جازان نموذجًا ، مجلة كلية التربية ، جامعة االزهر ، العدد 

ها مواجهتها ، مؤتمر د. نور الدين بن مختار بن عمار الخادمي ، االنحرافات الفكرية : سياقها واثار  (2)
 17-15ص ،( ب، ت)االنحرافات الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات الشريعة ، 

قاسم بن عائل الحربي، محمد محمد غنيم سويلم : تنمية المواطنة لدى طلبة الجامعات السعودية جامعة  (3)
 25جازان ، مصدر سابق ، ص

 147ص والهوية العراقية ،مصدر سابق،تأليف : مجموعة من المؤلفين ،المواطنة  (4)
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 مثل نأ، و أخرى بضعف العالقات بين االفراد من جهة وبين مؤسسات النظام السياسي من جهة 
ن ، أللتشكلحديثة االمجتمعات العقبة في أداء التحوالت السياسية التي تشهدها  دهذه الثقافة تع

سون اي ، وذلك الن االفراد ال يمار تصبح تابعةتكون سلبية ثم  اً فراد هذا النسق سياسيأاستجابة 
خاصة هذا ، وعلى هذا فان النخب السياسية و سياسية وانهم يتأثرون بها فحسبالقضايا التأثير في 

وظيفي الو و التخصصي أال يعرفون عادة التمايز البنائي النوع من مجتمعات )النامية او المتخلفة( 
ياسي سالنظام ال، بحيث يقتصر دور االفراد في هذه المجتمعات الضيقة على تلقي مخرجات 

 .(1)ي بدائل أال يعرفون  همالن، الوامر ( واالمتثال لها وهو صاغر)االقرارات وا
 العولمة -5

يش ن الجميع يعإو  ،لجميع االقوام واحدة وهي صبغة شاملة ،هي اصطباغ العالم في صبغة       
ختالف لإلبار دون اعت، رية والسياسية والفك، واالقتصادية ، فيها في ظل توحد األنشطة االجتماعية 

العولمة وخاصة في بعدها الثقافي ن التعليم في ظل إ. (2)و العرقيأو الجنسي أو الثقافي أالديني 
لوطنية افراغ الهوية أ، بهدف ول الغربية وخاصة االمريكيةلى هجمة شرسة من قبل الدإيتعرض 

تدخل الالل ، من خلكل ما يستقبله من الدول الغربيةلى مجرد مستهلك إوتحويله ، والقومية للفرد 
تي ال سياسيات والنظريات الفلسفية والتعليمية الغربية الالرض مناهج التعليمية العربية وفالفي 

فهو يعاني من ضغوط  ،فان التعليم يواجه وضعاً مركباً  ،فية العربيةثقاالبيئة التعليمية و التتناسب مع 
ركز على قيم ن العولمة تإ، واالقتصادية والتقنية في العالم سياسية والثقافيةالعولمة والتغيرات ال

حقوق و مشاركة ، الو الحوار، و مساواة ، ال، و حريات الفرديةال، و لألعنفاالتحررية الليبرالية، مثل 
 . (3)المرأة، والديمقراطية 

والتي  يرو ثقافة عالمية تحوي منظومة من القيم ومعايأن فكرة إيجاد ثقافة كونية واحدة إ        
ثقافية لاحداث الشروخ في األبنية تفكك واالنقسام و الى االحيث تؤدي ب، تفرضها على العالم اجمع

حيث  ،ي المظهر العاجزو اظهارها فأة طمس المعالم الثقافية الوطنية ، فضاًل عن محاولللشعوب
ضوع للشعوب ، لذلك فهي تعتبر خالثورة المعلوماتية والتكنولوجياجه نتتفرض فكرًا يعتمد على ما 

لى المعايير إ ، وخضوع الثقافة هذه الشعوب أيضاً ثقافتها الغربيةمن خالل ا سيطرة عليهالر عب
ضد  والباحثينهناك فئات من العلماء  ت، حيث ظهر ة في سوق السلع وغياب دور الدولةالسائد

                                                 
عبد الرحم حمدي عبد المجيد: األحزاب السياسية ودورها في تعزيز الثقافة السياسية والديمقراطية ، المركز  (1)

 95ص ،2019للنشر والتوزيع ،  العربي
،  2009 ، عمان ،: العولمة واثارها في الوطن العربي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع سهيل حسين الفتالوي  (2)

 40ص

ديانا ايمن راشد حاج حمد: اثر العولمة الثقافية على مواطني الضفة الغربية ، رسالة ماجستير غير منشورة ،   (3)
 110،ص2012،جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا ، قسم التخطيط والتنمية السياسية ، فلسطين، نابلس
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. و (1)"ي وعدوان رمزي على سائر الثقافاتنها "فعل اغتصاب ثقافأذ تعرف على إمسوقي العولمة 
اتجاه  معرفية والقيمية وتكنولوجيا والتي يتعاظم فيهالمعاصر وبجميع تجلياتها العولمة الن تحدي أ

ة و دولأوطن محدد ء الى و االنتماأ سياسيةالحدود الاعتداد يذكر بتعامل مع العالم دون النحو 
نة من جديد وتضع  مواطالنتاج مشكلة أ. تعيد (2)، دون الحاجة الى اإلجراءات الحكومية بعينها

التي تحركها  ،قديمة في خضم ديناميكية العالميةالوتجريب الياته  همام مواجهة نفسأفكر السياسي 
يجية محددة تلتاريخ تبعًا لتوجهات االسترال، والقوى الصانعة تكنولوجيا المعلوماتالتصاالت و ثورة ا

ستطاع تحقيق نه اأ، و الفكر الغربيته حاليًا هو تمظهر ن ما يمكن صياغإ، فمستقبليةالبالمصالح 
 وعلى ،نتماء الديني والمذهبي والثقافيمعادلة المواطنة مع ضمان الحريات العامة والفردية واال

النتماءات ، والتي تتجاوز اصفات الغربيةاالمواطنة حسب المو  الفكر السياسي ان يستسلم لمفهوم
 .(3)معاصرةالالقبلية ما قبل المدنية 

يم نها تعمل على تعمإأذ ، والهيمنة على العالمـعكس اإلرادة يدولوجية تأن العولمة عملية إ        
لعالم بلدان  ا وبالذات على ،وهو الواليات المتحدة االمريكيةـ لحضاري والذي يخص بلد بعينهأ
لعولمة لن الهدف النهائي إ، فاء على خصوصية الثقافية بشكل عاملى القضإ ىحيث تسع ،جمعأ

ل العقل ي تعمل على تعطيأخضاع النفوس، ـوبهذا الهدف يتم اـ، هو السيطرة على االدراك الثقافية
، وقولبة السلوك ،وتنميط الذوق ، وتوجيه خيال ل على تكييف المنطق وتشويش القيم، وتعموفاعليتهـ

تطبيع الى لوتهدف العولمة اـ، من المعارف ومن السلع والبضائع تكريسًا لنوع معين من االستهالك
صرية ، وبـ ،وهذه الثقافة هي ثقافة إعالمية ، سمعيةـ، استتباع حضاري وتكريس و مع الهيمنة 

والمجتمع ـن وتشيد الرؤية الخاصة لإلنساـ، والراي العام سياسياً ـاقتصايًا،  والتصنع الذوق االستهالكي
 .(4)والتاريخ

للعولمة  ةً وثقافيـجتماعية أ اً ثار أن هناك أسات اإلنسانية يرى ن بعض المختصين في الدراإ        
 ، وتفشي البطالة وزيادة عدد المحرومينحدث تغيرات موضوعيةتموضوع حيث الخطر ما في أوهي 

ضعاف التماسك االجتماعي على مستوى االسرة إوتعمل على  ،همال البعد االجتماعي واإلنسانيإ و 

                                                 
 32مصدر نفسة،صال(1)
الرؤى العالمية اإلسالمية والعربية ، مركز الدراسات الوحدة العربية  –برهان غليون وآخرؤون : حقوق االنسان  (2)

 67ص ، 2000، بيروت ،
نعمون مسعود : التأسيس الفلسفي في فكرة حقوق االنسان عند روسو ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة  (3)

ية والعلوم االجتماعية ، قسم الفلسفة ، جمهورية الجزائرية الديمقراطية االخوة منتوري ن كلية العلوم اإلنسان
 127، ص 2008الشعبية ، 

محمد عابد الجابري واخرون : العولمة وأزمة الليبرالية الجديدة  ، الشبكة العربية لألبحاث والنشر ، بيروت ،  (4)
 34-32، ص2009
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 ، وبالتالي قيم أخالقية وانماطاالجتماعية الجديدةواألعراف ، ليد والمجتمع، وخلق العادات والتقا
لية ؤ و ، وضعف المستقلص الخدمات التي تقدمها الدولة، و كية متناقضة مع الواقع االجتماعيسلو 

، وكذلك خلق حاالت من التوتر االجتماعي والعمل فرص العمل الشريف للمواطنيناد الدولة في ايج
ن العولمة إ. ف(1)اط قد تؤثر على الجانب االجتماعيوهذه جميها نق، على زرع روح االغتراب 

كثر أ ثقافيةلاالعقول المستقبلية للمادة لى إزالة الحدود الدينية والعادات والتقاليد، حيث تكون إتهدف 
وابات بطمت كل ، دون التفكير او إعادة النظر بعد ان حخارج الحدودلما يأتي من  انفتاحًا وتقبالً 
ثقافات الق رايقوم النظام العالمي الجديد في مشروعه المعلوم لكل شيء على اختو ، المراقبة والنقد

األنظار  بحيث تجلب ،بدائل الهجينة والمنمقة والمزوقة، من خالل طرح الذاتيةالثوابت الالوطنية و 
مع  ،لهيمنة وتكريس االستتباع الحضاري ، وتعمل على التطبيع مع ان ثمة القلوب والعقولوم

راغ التالي اف، وبو الدولةأمة الى األنتماء إلو اأي نتماء الوطنلعملية االستتباع وفقدان اإلتسالم االس
قد ، فالمية واحدةالى خلق ثقافة ع . حيث تسعى العولمة الثقافية(2)الهوية الثقافية من كل محتوى 

 الدولحدود ذابة جميع إجل ألتقني في القيام بهذه المهمة من تطور العلمي واالعمدت على 
نمط  فراد في مختلف الشعوب، حيث تسعى الىابه بين األوالفواصل الثقافية وزيادة معدالت التش

ناحية الالعالم من  ، والسيطرة علىاقصاء الثقافات المتنوعة األخرى  عمل علىت، و حضاري واحد
ئل منها اوتقوم بنشر ثقافتها عبر العديد من الوس ،والعسكرية واالقتصادية والتقنية ،السياسية

جنسيات عبر وسائل التقنية الحديثة في مجال الحكومية وشركات متعددة الالمنظمات غير 
في وقتنا الحاضر لم  .(3)جديدة على العالميطرة غربية لذا تعد العولمة الثقافية انها س تاالتصاال

 حاسوبالاستخدام  يجيب مي هو الذي الذ األإ، مية من ال يحسن القراءة والكتابةأ ميةتعد األـ
، شؤها االفرادعالقات التي سينالو  ؤى مفاهيم والر الوهنا تتجدد ، أجهزة االتصال الحديثة واالنترنيت و 

تمي او حتى الدولة التي ين قبيلةالعائلة او السائدة مع العالقات الطار أتجاوز بها ميمع االخرين 
اعل مع وتف ،وتقارب، رتقاءواال، ، فاالتصال بهذا  يعني توافر اإلمكانيات وحياة النماء اليها

تصال، ، وما اإلخفاق في االعيش معهم بالتفاهم واالنسجام، والمشاركة باألفكار واآلمالالخرين، و اآل
ودنياهم  ميعني القهر والقلق والكبت واالنعزال واالنفصال عن االخرين واالبتعاد عن عوالمهااّل 

 .(4)نابضة بالحياة والنموال
                                                 

  36-35، ص 2001القزاز : العولمة والتربية ، دار الثقافة العامة ،العراق،  بغداد ،  حكمت عبد اللة (1)

د. صالح حسين سليمان الرقب ، العولمة الثقافية واثارها وأساليب مواجهتها ، جامعة اإلسالمية ، كلية  (2)
 9، ص(ب، ت)األصول الدين ، قسم العقيدة ، فلسطين ،غزة ، 

 38صديانا ايمن راشد حاج حمد: اثر العولمة الثقافية على مواطني الضفة الغربية  ،مصدر سابق،  (3)
بدر الدين اجمد إبراهيم : تطور أساليب ووسائل الغزو الثقافي الفكري الغربي وتأثيره على االسرة ، دراسات  (4)

 4، ص2009،  19دعوية ، العدد



 الفصل الخامس 
 إرساء قيم المواطنة في المناهج 

 وآليات تطبيقها
 )إدارة ، مقررات ، أنشطة(

 المبحث األول : اإلدارة المدرسية
 المبحث الثاني: المقررات الدراسية
 المبحث الثالث: األنشطة التعليمية
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 الفصل الخامس 
 ليات تطبيقهاالمواطنة في المناهج التعلمية وآ إرساء قيم

 )إدارة ، مقررات ، أنشطة (
 وطئةت

يم  ق تقوم بها وتعززها فإن ن عملية إرساء قيم المواطنة لدى الطلبة ال بد من مقوماتإ        
المواطنة هي احدى الركائز الهامة التي ال يمكن أن نغفل عنها عند تعليم صغارنا وكبارنا على 

 والتي تعزز وتعلم الطلبة على القيم المواطنة الصالحة .وسنتناول في هذا الفصل مايلي:سواء، حد 
 اإلدارة المدرسية االول المبحث : 
 المقررات الدراسية الثاني المبحث : 
 نشطة التعليمية: األلثالثا المبحث 
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 : اإلدارة المدرسيةاالول المبحث
قت والو ـتعرف بأنها عملية منظمة تسعى إلى تحقيق أهداف المدرسة بأقل قدر من الجهد       

. وتعرف (1)ضمن اإلمكانات المتاحة من خالل تنسيق جهود العاملين وتوجيهها نحو هذه األهداف 
خرى عن بواسطة أمهام المدرسية الرس بغرض تنفيذ ، تماوظيفيةـمجموعة عمليات على أنها أيضا 

سلوك األفراد ـ، وتؤدي هذه الوظيفة من خالل رقابة وتقويمهاالو ـ تنسيقالتنظيم و الو ـط تخطيالطريق 
 .(2)وتحقيق أهداف المدرسةـ

 اواًل: اهداف اإلدارة المدرسية 
 :(3)ومن اهم تلك األهداف ما يأتيـهداف عدة أ تحقيق ـتهدف الى ـناجحة الان اإلدارة السليمة و 

نفسيًا ـو ربوياً وتـوجسمياً ـوعلمياً ـعقلياً و بناء شخصية الطالب بناًء متكامالً ـهداف اإلدارة هي أ هم أ -1
 واجتماعيًا . ـ

عالقات الين القصد منه تحسمنهجيًا مدرسة تنظيمًا العمال الفنية واإلدارية في تنسيق األو تنظيم -2
 وتنسيقها.ـعمال وسرعة إنجاز األـعاملين في المدرسة البين 

 والنمو الالزم للمدرسة في المستقبل.ـخطط التطور قيام بوضع ال -3
 من اإلدارات العليا المسؤولة عنالصادرة  ومراقبتهاوالقوانين ـاألنظمة ومراعة مراعاة تطبيق و  -4

 التعليم في الدولة.
مدرسية والمواد الدراسية والنشاطات ووسائل تعليمها ومكتبتها وبرامجها المناهج الإعادة النظر في -5

 الدراسية.
 ومستقباًل.ـتام على تنفيذ المشاريع المدرسية حاضرًا الشراف اإل-6
باء خارجية عن طريق مجالس اآلالبيئة الو ، مدرسةالحسنة بين العالقات ال العمل على إيجاد-7

 بيئة.الوالمؤسسات الثقافية الموجودة في 
مدرسة لانموًا اجتماعيًا وثقافيًا داخل  تهطالب على نمو شخصيالمدرسية تساعد توفير نشاطات -8

 وخارجها.
هداف أ إدارة المدرسة يمكن اشتقاقها من ليها إن األهداف التي تسعى أهداف و أ ن لكل إدارة أ        

متغير المكان من هداف النوع من اإلدارة متغير) مرحلة الى أخرى( و أ وقد تختلف ـاإلدارة عمومًا 
هم فاعلين ومؤهالتالونوعية ـمرحلة التعليمية الن حجم المدرسة ونوعية أ، كما لى أخرى إمحافظة 

                                                 
 39، ص2010تيسير عبد المطلب: إدارة المدرسة الفعالة ، المكتبة الوطنية ، األردن ، (1)
 45، ص  2006مريم محمد إبراهيم شرقاوي: اإلدارة المدرسية ،مكتبة النهضة المصرية ،  (2)
 2004 سالمة عبد العظيم حسن : اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية الفعالة ،دار الفكر العربي ، عمان ، (3)

 20،ص
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ن تؤثر على طبيعة األهداف التي تسعى أ قيادة مجسدة فيها يمكنالوسماتهم ونوعية اإلدارة و 
 :(1)أهداف اإلدارة الى أربعة تصنيفات وهيوكما هو مشاع فانه يمكن تصنيف ـلتحقيقها 

 األهداف الثقافية والتربوية :-1
ومهاراتهم من خالل تزويدهم بالمعلومات ـوتمثل هذه األهداف االهتمام بقدرات الطلبة ـ       

تربوية لاتنمية دراستهم في الظواهر بو وقدراتهم كذلك االهتمام ـواألفكار المناسبة لسنهم ـوالخبرات ـ
 ،عند الطلبة تكارواالبـواالبداع ـتفكير التأمل و الوالتي تتطلب ، ختلفة باألساليب العلمية السليمةمال

ريق سائدة في المجتمع عن طالالحميدة  جانب الثقافي والقيماللى تنمية قدراتهم في إباإلضافة 
وسائل التعليمية المناسبة، وكذلك تهدف الى تعويد الطلبة على االعتماد على النفس، التمريرها في 

واكتساب الخبرات  ،سابيةالحوالعلمية لى البيئة المدرسية، وصقل مواهبهم في إالشعور بالوالء وتقوية 
 .  (2)وتأكيد الواعز الديني للطلبة في الحفاظ على األمانة ـالعلمية ،

 األهداف الدينية: -2
وتركز األهداف الدينية في فهم الطلبة للعقيدة اإلسالمية فهما صحيحًا مع االهتمام بغرس        

لنفسه  ب عضوًا نافعاً ، ومن ثم يصبح الطلالطالب واآلداب اإلسالمية في شخصية القيم واألخالق 
 .(3)وألسرته ومجتمعه

 األهداف االجتماعية : -3
تهم فراد عائلأيف الطلبة بدورهم نحو مجتمعهم و األهداف االجتماعية تكمن في تعر ن إ         
والواجبات، وتشجيعهم على إقامة ، ز ما يترتب على الطلبة من الحقوق براإمن خالل  ،ومدرستهم

تعاون  يجادا مدرسة التي ينتمي اليها بهدفالجميع الفاعلين في لعالقات االجتماعية السلمية مع ا
. (4)جتمعمالمناسب لتحقيق أهداف المناخ االجتماعي الومن ثمة تجسيد ـومتواصل للمدرسة ـمستمر 

هم ، وتدريبوالتعاون الجماعيـوكذلك من األهداف االجتماعية تدريب الطلبة على العمل األمثل ـ
ز وتعزيـعية التعاونية، اوغرس روح التطوع للقيام بالخدمة الجمـ، على أسلوب القيادة االجتماعية

 .(5)المعسرين مادياً  ةبمساعدات االجتماعية للطلالتقديم و سوي لديهم ، السلوك ال
                                                 

عادل بن احمد المعشري : دور اإلدارة المدرسية في تنمية أنشطة الوحدة الكشفية واالرشادية، رقم اإليداع  (1)
 24،ص2020، 2531

محمد فيصل عثمان : المدرسة المعاصرة )قضايا ونظريات حديثة(، دار خالد اللحياني للنشر والتوزيع ،عمان  (2)
 190، ص 2015، األردن ، 

 44احمد عبد الغفار ، اإلدارة المدرسية الحديثة الفاعلة ، مصدر سابق،  ص (3)
عادل بن احمد المعشري : دور اإلدارة المدرسية في تنمية أنشطة الوحدة الكشفية واالرشادية، مصدر  (4)

  24سابق،ص
 190محمد فيصل عثمان: المدرسة المعاصرة)قضايا ونظريات حديثة(،مصدر سابق،ص (5)
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 األهداف االقتصادية: -4
وكيفية  مهعبمصادر الثروة الطبيعية في مجتمالطلبة وتمثل األهداف االقتصادية في تعريف      

، متاحةلا اإلمكاناتتقدمه وازدهاره في ضوء جل تطوير المجتمع و أ، من ظ عليها وتنميتهاافالح
 .(1)سلوك االقتصادي السليم لدى التلميذالن تعمل المدرسة على تنمية أومن ثم البد 

 ثانيًا : وظائف اإلدارة المدرسية 
ية مجرد عمل تعد   لمجعلها ، حاضرالوقت الع مجالها في ان تغير وظيفة المدرسة واتسإ       

ظام يرًا روتينيًا وفق قواعد وتعليمات معينة كالمحافظة على نيستتسيير المدرسة لروتينية تهدف 
، جهيزاتهاوصيانة األبنية وت ، راسيةوحفظهم للمقررات الد، وحضورهم الطلبة المدرسة وحصر غياب 

 ظروف واالمكانياتالصبح محور العمل في هذه اإلدارة يدور حول الطالب وحول توفير كل أبل 
حياته الحاضر  يه لتولي مسئولياته فعدادأ والبدني والروحي و ، العقلي التي تساعد على توجيه نموه 

ن العملية جل تحسيأموضوعة من المناهج الن ارتفاع مستوى أداء المعلمين لتنفيذ أ، و  والمستقبل
ن اإلدارة أصبحت تهتم بتحقيق األهداف أتحقيق األهداف الموضوعة، في حين و ، التربوية

ناية بدراسة عاللمدرسة وهي ضرورة المجتمع، ولقد ظهرت وظيفة جديدة ل ااالجتماعية التي يدين به
كة بين مشار التقارب واالتصال و الزيادة و ، همة في حل مشكالته وتحقيق أهدافهمساالالمجتمع و 

مجتمع ومحاولة تحسين الحياة المشكالت الدراسة المدرسة يضع على عاتق المدرسة والمجتمع ، 
 المواهب  برازأتوفير كل الظروف التي تساعد على و ، بجانب عنايتها بنقل التراث الثقافي ، فيه 

ي تحقيق التي تسهم ف ،واإلمكانات، بتكييف ام المجتمع بتقديم المساعداتي، وقلطلبتهاالفردية 
ركة بينها المشاو ساليبها والعمل لتحقيق المدرسة هذا التقارب أتربوية ورفع مستواها، بتكيف العملية ال

خدمات الم ظروف وتقديالتهيئة ة هي القيام بيمدرسالإلدارة لوظيفة الرئيسية االن إ .(2)وبين المجتمع
صب في نفع وهذا ي، وذلك لتحقيق النمو المتكامل لهم،  التي تساعد على تربية الطلبة، وتعليمهم

ة والتي تعمل على نمو الخبرات يخر ان وظائف اإلدارة المدرسآمن جانب و ، نفسهم ومجتمعهمأ
، وذلك خرويخدم كل منهما اآل ،ة والفنيةدارياإلحديثة تتضمن جوانب المدرسة الللصالح العام ،وان 

إلدارة ا هنأن مالحظ في مدراسنا العربية إ وبدوي ،ليها المدرسةإاألهداف التي تسعى لتحقيق 

                                                 
 45احمد عبد الغفار ، اإلدارة المدرسية الحديثة الفاعلة ، مصدر سابق، ص (1)
دار الثقافة للنشر  ، 8جودت عزت عطوي: اإلدارة المدرسية الحديثة _مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية، ط (2)

 20، ص2014والتوزيع ،عمان،
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يتها أهم الرغم منبلجوانب اإلدارية وتغفل الجوانب الفنية لالمدرسية تعطي كل اهتمامها ووقتها 
 .(1)لى اإلدارة المدرسيةإوضروريتها 

 :(2)تتميز اإلدارة المدرسية بخصائص متعددة منها :ثالثًا : خصائص اإلدارة المدرسية
 ،ارة المدرسية هادفة وغير عشوائية، وتمتاز بالموضوعية في قراراتهان تكون اإلدأيجب -1

 على التخطيط بعيد المدى. عملها المعتمد تمارس
وده لعمل وتوجيهه في جو تس، وتسير افي حل مشكالتها ومواجهتهان تكون اإلدارة إيجابية أ-2

 لقدرات وامكانيات الفرد. عامل تشجيع ويكون  ،المحبة
وف تهيئة الظر و  عالقات اإلنسانية الطيبةالن تكون قادرة على ممارسة أيجب المدرسية إدارة -3

جل تحقيق هدف واحد وهو أفالكل ال بد ان يعمل من ، بيئة العمل مناسبة في الاالجتماعية 
 المشاركة الفعالة في الفكر والرأي.

قيق ن تعمل على تحأ، وتتصف بالمرونة بشرط اإلدارة المدرسية إدارة إنسانية ن تكون أيجب -4
 شى وتساير االتجاهاتا، وان تتمالموجود بها مع البشري تجمالحاجات و ، التوازن بين األهداف 

 التربوية والتعليمية.
 إدارة المدرسة في تنمية قيم المواطنةدور رابعًا : 
ن العملية التربوية تعني في تكوين شخصية األبناء وتشكيلهم وفق اطار وروابط وجدانية أ        
يمثل ، هالوطن الذي يعيش فيانتماء االفراد الى على بدورها تؤكد و ، قليةوع، وتاريخية  ،وثقافية

نتج ت يةن االنتماء ظاهرة اجتماعأ، و لتي تقهر عزلتهإالحاجات االنسان هم أ االنتماء حاجة من 
 مفهوم فلسفي وحضاري، وقضية اجتماعية نفسية تتأثر في الظروفهي ، وكذلك بالفطرة اإلنسانية

دارك إ ىوتستمد أهمية هذه القضية وتعمق جذورها وفقًا لمد، مختلفة التي تسود المجتمعاللعوامل وا
المهمة  حد الدعائمأاالنتماء  ، ويعدوالمصالح العليا التي تخصهمشكالت الوطن فراد لقضايا و األ

ن دور إ.(3)مة تنهض وتتقدم بدونهأيمكن ألي  وال، مجتمعالساسية في شخصية كل فرد في واأل
تربية التي تدرك مفهوم ال، عبر إدارة التربوية نفوس الطلبة مواطنة فيالقيم المدرسة في غرس 

ة الفعالة وتعمل على إيجاد البيئة التعليمي ،سلوب الديمقراطي في القيادة المدرسةواوتمارس  ،حديثةال
                                                 

ودورهما في بلوغ اهداف المرحلة الثانوية دراسة  ثريا أبو بكر محمد ادريس ، اإلدارة التعليمية والمدرسية (1)
ميداني من وجهة نظر مديري إدارات التعليم ومديري المدراس بوالية غرب دارفور ، أطروحة دكتوراه غير منشورة 

 23، ص2017،الدراسات العليا ،كلية التربية  ، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ، كلية
 54محمد صبري حافظ، إدارة المؤسسات التربوية، مصدر السابق ، ص حافظ فرج احمد ، (2)

ماجدة مصطفى السيد : فعالية نموذج تدريس مقترح لتنمية االنتماء لدى تالميذ المرحلة الثانوية من خالل  (3)
ن يالتربية الفنية ، دراسات في المناهج وطرق التدريس ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،جامعة ع

 71ص ، 2001الشمس ، 
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. (1)تواصل اإلنساني والتربوي مع المدرسين والمتعلمين على حد سواءوالمن خالل نسج العالقات 
رحلة يمر ن الطالب في هذه المأر فرحلة الثانوية اكثر استعدادًا في تقبل التغيمالن الطلبة في إو 

عرفية وتنمية قدراته الم ،مجتمعالبفترة االعداد المواطنة الصالحة واالستعداد للقيام بدوره في 
 ةقوثورة المعلوماتية المتدف ، ن ما يحدث من التغيرات المحلية والعالمية المتالحقةأو  ، والمهارية

ن يحول دون تعرض أبنائه لها، حيث يؤكد أي مجتمع أستطيع ، لن ينالتي اجتاحت العالم اآل
الواجب تجاه شعور بالنها عملية متواصلة في تعميق الحس و أو  تعليم المواطنتربويون على أهمية ال
االتجاه و نظام ال، وتعمل على غرس حب االنتماء للوطن واالعتزاز بهشعور بال، وتنمية مجتمعال

بل  ةً فنها لم تأت مصادإ، و ؤسسات وطنهممتعليمات وتعريف الناشئة بال، واحترام النظم و الوطني
رسمية لامجتمع المحلي المؤسسات ويقع على عاتق جميع ، والكفاح المرير كانت ثمرة العمل الدؤوب

ولتفعيل دور اإلدارة المدرسة في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة البد من تحديث  .(2)رسميةالوغير 
وتقديم الخبرات  ،ة للطلبة واآلباء وهيئات التدريسدورها في ذلك من خالل االهتمام بالثقافة القانوني

ظيمات نالديمقراطية للطلبة والمعلمين و اآلباء،  كما أن عليها تعديل إطار العمل التنظيمي في الت
المدرسية، واقتراح األساليب الناجحة من أجل تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة ووضع الخطوات 

ارة المدرسية والشك أن لإلد ،الطالب لتنمية قيم المواطنة لديهاإلجرائية والطرق التي يجب أن يسلكها 
جل تحقيق واطنة الحقة من أيقوم على بلورة قيم الم الذي صالحالقيمي النظام الفي بناء  اً كبير  اً دور 

، ل المكثف ، من خالل العمزارة التربيةاألهداف االستراتيجية التربوية التي تسعى إلى تحقيقها و 
ي ، كما تظهر فعاون والتضامن والمشاركة الفاعلةوالجهود المتواصلة من أجل ترسيخ قيم الت

والتعليم  ، بحيث تجعل من المدرسةوبين الطلبة أنفسهم ،المعلمين والطلبةالعالقات التربوية بين 
 .(3)فرصة توفر للطبة جوا من مشاعر التعاون والتضامن والتكامل

 
 
 

                                                 
متطلبات تفعيل دور اإلدارة المدرسية لتنمية قيم  ميادة محمد فوزي الباسل ، وائل وفيق رضوان واخرون : (1)

المواطنة بالمدراس الخاصة ، مقدم الى مؤتمر العلمي العربي  الثامن عشر )الدولي التاسع( ، جامعة دمياط، ، 
 4ص ،2018التربية،قسم أصول  كلية التربية ،

عدلي داود الشاعر ، محمد فؤاد أبو عسكر : دور المدرسة الثانوية بمحافظة غزة في تدعيم جوانب المواطنة  (2)
، 2017لطالبها من جهة نظر معلمي العلوم اإلنسانية ، مجلة البحث العلمي في التربية ، العدد الثامن عشر، 

 539ص

اإلدارة المدرسية في تنمية المواطنة لدى الطالبات المرحلة الثانوية ،مجلة  نوف بنت عبد العالي العجمي: دور (3)
 23، صه 1438العلوم التربوية، العدد الحادي عشر،
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 : المقررات الدراسيةالمبحث الثاني
مين ض المعلوبعـالمناهج  اعداد هي عبارة عن مواد دراسية خطط لها مسبقًا من قبل خبراء       

ي والتـفي صورة سلسلة من األنشطة التعليمية المتنوعة، الطلبة وم بها ـوالمتخصصين، يقـالمتميزين 
 موضوعات اوالوتنصب هذه الدراسة على موضوع من ـ، تكون تحت اشراف المدرس وتوجيهه

ائيًا بين حيث تذوب الفواصل نه والتي تواجههم في حياتهمـالطلبة  التي تهم مشكالتاللة من مشك
فهي تعمل  ،من خالل األنشطة التي يقومون بهالطلبة نوعية المعلومات المختلفة والتي يكتسبها ا

والحقائق والمفاهيم في بعض جوانب المعرفة، وتعمل أيضا على  ، على اكتساب الطلبة المعلومات
هم في تنمية بعض القدرات واكتساب بعض المهارات عادات واالتجاهات النافعة كما تستكوين ال

،  لدى جميع الطلبة واألكثر من غيره األكثر توفراً  التي تعدالمنهج الدراسي أهمية ان . (1)الالزمة
ث ن حيمالمجتمعات بالمناهج باعتباره مصدر رئيسي للمعلومات لهذا السبب تهتم اغلب الدول 

تغطية  الخبرة المتنوعة فيديهم لن اهتمام المختصين الذين تتوفر إسلوب و االعداد واإلخراج، و اإل
مدرس كتاب بالالمجتمع ،وكذلك عالقة الوبارتباطه في المنهج و  جوانب الكتاب المدرسيجميع 
 .(2)والطلبة

لى والمحافظة ع، العمياء  ن المؤسسات التعليمية العربية تسعى الى احراز مبدأ الطاعةإ       
، فجزء كبير مما يكتسبه الطالب له عالقة ووضعية القهر االجتماعي، المجتمع ر القيم ومعايي

ًا سلبيًا كستهلك استهالتوجعل الطلبة ، بمحتويات مناهجه ، وانما يقصد به طلب الطاعة المطلقة 
اهجنا التربوية ن منإ، وبهذا فلتي يزخر بها المجتمعوااليدلوجية ا ،والقيمية، لكل المتحيزات الدينية

ات لي، وستبقى تخترق حقوق االنسان واألقوالعداوة والبغضاء والظلمالدمار مشبعة بمفاهيم الحرب و 
 .(3)فة المتبادلةلعلى روح التسامح والمودة واأل ى، مالم يتغير جذرياً لتبنوااليمان بالعدالة االجتماعية

لسلوكية والذي متثمل في الخبرات امحتوى الدراسي، الالوعاء الذي يتضمن يعتبر الكتاب المدرسي و 
ي ويمكن حصر أهمية الكتاب المدرس ، أفكار الطلبةالتي تحدث التطوير والتغير في  معارفالو 

 :(4)من خالل المميزات التي يتصف بها وهي
 خطوط العريضة التي يتكون منها المحتوى التربوي عند تغير المناهج.التوضيح  -1

                                                 
دار  تقويمها، -تخطيطها -عناصرها -أسسها-مفهومها -نظريتها–محمد حسن حمادات ، المناهج التربوية  (1)

  185،ص2009حامد للنشر والتوزيع  ، عمان ،
 129،ص 2009السعدني : طرق تدريس العلوم ، مكتبة الرشد ، الرياض ، محمد امين  (2)
علي عبد الرحيم صالح ، ديمقراطية التعليم واشكالية التسلط واألزمات في المؤسسة الجامعية ، مصدر سابق،  (3)

 146ص
لة االبتدائية من وجهة نظر كاظم عبد السادة جودة الفريجي : دراسة تقويم لدمج المواد االجتماعية للمرح (4)

 861، ص2019،  25، المجلد 104المعلمين والمعلمات ، مجلة كلية التربية األساسية ، العدد
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 ج.إمكانية المدرسين وتعرف على الوسائل اإلصالح التربوي عند تغير المنه -2
 مرغوب بها.الصفات االجتماعية والتوجيهية الاكتساب الطلبة  -3
 والمعلومات في المنهج. مفاهيم األساسية واألفكارالتقديم  -4
 توضيحية التي يستفاد منها.الصور الشكال و ألاحتواء المناهج على وسائل وا -5
 مهارات لدى الطلبة بصورة متطورة وجديدة.التنمية قيم  -6

 على عدة معايير في عملية التأليف ومن هذه المعايير وهي: ان الكتاب المدرسي يقوم
 المعيار االجتماعي والثقافي:-1

ظروف د و اثقافة واتجاهاته والقيم واالبعالمدرسي يتأثر في طبيعة الكتاب الطبيعي المن      
ان واالجتماعي للمجتمع و ، طابع الثقافيالمدرسي يحمل الكتاب الن يكون أالمجتمع ، فان ال بد 

صفات االجتماعية ويحمل األفكار التي يتقدم بها المؤلفون القيم و المبادى و التجاهات و االيخدم 
دة مثل مجتمع من ثقافة سائالكتاب بما يوجد في ال، وربط محتوى مشرفون على تأليف الكتابالو 

لى وظيفة االمقرر الدراسي ذا يتحول ديمقراطية .......الخ ، وبهالو  ،حريةالو  ،والوطن،اللغة والدين 
ثقافية ،وعلى هذا االساس يجب مراعاة بعض الوطنية والفردية و الشخصية الفي تنمية تنفع 

يخدم االتجاهات ي أكتاب ذات صيغة اجتماعية الن يكون أومنها المناهج  االعتبارات في 
ن يراعي أ ،مجتمعال، مراعاة مركز الثقل الثقافي في ة وينمي صفة المواطنة في المجتمعاالجتماعي

ضرورة و  ،ظيفتها وتفسيرها للواقع واالحداثمعرفة من عصر الى اخر من حيث و القيمة وصحة 
 . (1)طورات في المجتمع والعالم ومواكبة الت ،حرص على حداثة المادةال
 ي:فالمعيار التربوي والفلس-2

 تقوم علية الفلسفة التربوية والتي تنبثق من فلسفة المجتمع ، والتين معيار التربوي الذي إ       
وذلك عن طريق صياغة ، خدمة المجتمع على مدرسة ال، حيث تعمل  تتصل به اتصااًل وثيقاً 

ذلك  ةفالفلسبوفلسفة المجتمع معًا ، ويقصد فة التربية في ضوء فلس، مناهج وطرق التدريس ال
شاط كل نمعتقدات التي توجه الهداف و مبادئ واألالالمجتمع والذي يتعلق ب جانب الثقافي منال

ية و تربال فلسفةالما ألسلوك االفراد في الحياة، ن يتخذها كمرشد أقيم التي ينبغي االفراد وتمدهم بال
يمها في منهاج تربية وتنظالمتصلة بالحياة في ميدان الفهي تطبيق النظريات واألفكار الفلسفية 

ة على جتمع المحافظ، وحتى يستطيع الممرغوب فيهاالتربوية الهداف الجل تحقيق اأ، من ةخاص
كار فلسفة خاصة بها تكون بمثابة الوسيلة في تحقيق األفال، ال بد االعتماد على فلسفته ونشرها
عالقة لامعتقدات التي يؤمن بها المجتمع ويحرص على تطبيقها، ومن هنا كانت الوالمثل والقيم و 

                                                 
 201حسان الجياللي: أهمية الكتاب المدرسي في العملية التربوية، مصدر سابق ، ص (1)
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فة تقرر غاية بين الغاية التربية وغاية الحياة فان الفلسترابط القائم بينهما الفلسفة والتربية و الن بي
 .(1)الحياة والتربية تقترح الوسائل الكيلة في تحقيق هذه الغاية 

 المعيار النفسي: -3
و ـ، فهمدرسينوالـمتعلمين الن تراعى نفسية أيجب حيوية ـصفته الدراسي ـمقرر الـالحتى ال يفقد      

متعلمين الاجات حوبين  ،وأهدافهـ ،وتراثهـ ،مجتمعالو ، ـفةصر الوسيط الذي يجمع ما بين الثقاـعنال ديع
كائن نشط المتعلم  كو ـ، ومضمونه، ـكتاب بشكلهاللتي تتجسد في إمخاطبة الن مراعاة إو ، ورغباتهمـ
ي تثير ن تكون األداة التأمحتويات التي تقدم له، اليب لجميع وليس مجرد الة خاضعة فهو يستجـ

وق ـخذ الفرويجب ان تؤ ـوالقيم، ـتجاهات الن يكون معينًا على تكوين اأويجب ـ، وتنميتهمـ تفكيرهم
ض االخر، صعب على البعيكون ميسورًا للبعض منهم ويكون  ال الفردية بين المتعلمين ، يمكن ان

وى الطلبة وتفكيرهم ، وكذلك مع المدرس يحدث االمر ذاته محتوى الدراسي ومستال ةويجب مراعا
قدراته ن ال يتجاوز حدود امكانياته و إني الذي يستعمل الكتاب المدرسي و ، فانه يعتبر الطرف الثا

ا ،حتى بكل تنوعاتهكونات وحاجات متعلمين وميوالتهم ،وان الكتاب الجيد هو الذي يشمل جميع م
راء دراسة معيار بإجالثناء القراءة وغيرها ويحقق أاثر إيجابي  ومن ثم يقبلون عليه يكون فيهم 

 .(2)ميدانية نفسية في عينة المتعلمين
 المعيار العملي:-4

ي موجودة ف، واألسئلة والتمارين، مهارات الخبرات و الو ، حقائق العلمية المعلومات و الن إ        
وواقع  ،خبرات حياتهم، وأن تكون مرتبطة بحاجات وميول الطلبةن تراعي أ المقرر الدراسي يجب

 لتفكيرية لديهم،ا، وان يكون فيها مجال واسع في تنمية القدرات العقلية و مجتمع الذي يعيشون فيهال
الموضوعات، واألمثلة، والنصوص، والحقائق العلمية، ن يحتوي على أجب وأن الكتاب الدراسي ي

والقيم، والمهارات، والتجارب العلمية، واألسئلة واألمثلة  والتعاريف، والمصطلحات،و المفاهيم، 
واألخطاء اللغوية او  ،ملة، وتخلى من الغموض أو التعقيدوالنصوص فيه ان تكون منوعة وشا

إليضاحية ، و يجب أن تكون الوسائل افوائد المبتغاة منهااليل أو تحديد العلمية بما يؤدي ذلك الى تقل
خرائط، لاسي على اختالف أنواعها مثل الصور، والرسوم، و دراالواألدوات التي تستخدم في الكتاب 

حتويات ميط منها تبس ةكون األهداف المنشودططات متنوعة وكثيرة وحديثة، وأن تمخال، و والنماذج
محتويات  ،  وأن تتصلإلى الواقع الحسي للطلبةردة فيه الكتاب وترجمة المفاهيم والمعلومات المج

خبرات ات و علومملئال يهمل الطلبة ما تعلمه من  مادةالسابقة والالحقة في نفس الكتاب بالكتب ال

                                                 
ويمها تق –تخطيطها  –عناصرها  –أسسها  –مفهومها  -المناهج التربوية ، نظريتها  محمد حسن حمادات ، (1)

 67، مصدر سابق ، ص

 349ص، (ب ، ت ): الكتاب المدرسي بين الواقع والطموح ، جامعة تيزي وزو ،جميلة راجا (2)
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مد عليه خبرات أساسًا يعت، وإنما يجعل هذه المعلومات والمرحلة الدراسية السابقةفي السنوات أو ال
ها تكاملتسلسل والتماسك في المادة و الكتاب الترابط و اليراعي  ، ويجب أنمراحل دراسته الالحقةفي 

جغرافية وارتباط اللغة التاريخ في العالقة كارتباط ال، ذات مع المواد و الموضوعات األخرى 
 .(1)العربية... وغيرها

 : تطوير المنهج التربوي :ثانياً 
ال مع تقدم واستمرار الحياه، و  ج التربوية عملية ضرورية ومستمرة،ن عملية تطوير المناهإ      

لذلك  ،لتطلعات التي ينظر اليها المجتمعمواكبة امن ن بتوقفها قصور للمنهاج أل يجب ان تتوقف
عناصر  ن تشملأ، على ضوء المعايير وطبقًا لمراحلفي تتم  نأتطوير المناهج يجب عملية فان 

يها تدعيم الهندسية التي يتم ف لعملياتهي عملية من ا ن عملية التطويرإالمناهج واسسه وعملياته، و 
جوانب الضعف، في كل عنصر من عناصر المنهاج، تصميمًا و تصحيح أومعالجة  جوانب القوة

سسه وفي أ، وفي كل أساس من لة به، وكل عامل من العوامل المؤثرة فيه والمتصوتقويمًا وتنفيذاً 
التطوير تقوم على مبادئ أهمها وضع ن عملية إ، و مراحل معينةير المحددة وطبقًا لضوء المعاي
 ، يفضل ان تكون عملية تطوير شاملة لجميع عناصرأسس المناهج األربعةير في ضوء عملية تطو 

ي البيئة ية والبشرية فمادالاستخدام في عملية التطوير كل اإلمكانيات و سسه وعملياته أالمنهج و 
تطورات الكن المنهج من مسايرة التغيرات و تطوير باالستمرارية حتى يتمالتتسم عملية ، و التعليمية

لتي بنيت نفسية االو ـ تربويةالمبادئ التنطلق عملية تطوير و  ،ي مجاالت العلم والمعرفة والحياةف
 .(2)عليها عملية تصميم هذا المنهج

 :(3)دواعي لتطوير المنهج هيالن من األسباب و أ
ي تقويم معرفة اإلنسانية كماً وكيفياً مما يستدعالتطور في الم العلمي والتقني ، و طبيعة التقد -1

 معرفي.اللتطور التكنولوجي و لالمناهج ومواكبتها 
 تغير االجتماعي.الفعال في ال محالية في االسهاالمناهج العدم قدرة  -2
 فكر التربوي والنفسي.التطور في الحالية عن مواكبة المناهج العجز  -3
 مشكلة الغزو الثقافي. -4

                                                 
م ة الدنيا ، بحث مقدداود درويش حلس : معايير جودة الكتاب المدرسي وموصفاته تالميذ المرحلة األساسي (1)

 12، ص 2007لمؤتمر جودة التعليم العام ، جامعة اإلسالمية ، كلية التربية ، غزة ،  

ويمها تق –تخطيطها  –عناصرها  –أسسها  –مفهومها  -محمد حسن حمادات ، المناهج التربوية ، نظريتها  (2)
 239ص ، مصدر سابق ،

محمد سرحان علي قاسم ، مقدمة في علم المناهج التربوية ، دار الكتب ،  محمد عبد اللة الحاوري ، (3)
 142، ص2016الجمهورية اليمنية ، صنعاء، 
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السياسي،  قطاعالوالعربي والعالمي، في  ،محليالمستوى التغيرات على لاتطورات و الحدوث  -5
مع  مناهج لما يتناسبالحاجة ملحة لتطوير ال، مما يترتب علية ، واالجتماعيواالقتصادي

 مستجدات.الهذه 
، ودراسة فراددراسة الواقع المجتمع واألن إف ،فراد والمجتمع المستقبليةجات األحتياالتنبؤ با -6

ياجاتهم هم احتأ هم في استنتاج واتجاهاتهم دراسة علمية دقيقة، يمكن ان تس، هم اهتمامات
 البد من تطوير المنهج ليلبي هذه المطالب واالحتياجات.فلذلك واتجاهاتهم، 
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 : األنشطة التعليميةالثالث  المبحث
عقلي  من جهد بما يبذله ىتعن، والتي بالمتعلمطة التعليمية التي تهتم برامج واألنشالهي تلك     

ة تماماتهم داخل المدرسنشاط الذي يناسب مع قدراتهم وميولهم واهالمن نوع ممارسة و بدني في أ
اب المهارات المتعددة بما يخدم ثراء الخبرات واكتسإ، حيث يساعد هذا النشاط على و خارجهاأ

. األنشطة هي (1)تقدم المجتمع وتطورهطلبات ومت نمو البدني والذهني لدى الطلبةالمطالب 
، عليميةبهدف تنشيط العملية التالطلبة و أ الهيئة التدريسيةممارسات واالفعال التي تقوم بها ال
. وتعد األنشطة التعليمية من عناصر المنهج الحديث (2)بهدف رفد كفاءة وفاعلية الموقف التدريسيو 

لمتعلمون ، اجهود العقلية والبدنية التي يقوم بها المعلمون و الوأساليب التدريس ، فهي تشمل على 
ن هذه إالمتكامل للمتعلم ، و و نمو الشامل هداف المنهج ، وتحقيق الأ جل تحقيق أو االثنين معًا من أ

 ، وهذا يعنيمدرسةولكن يكون االشراف عن طريق ال، و خارجها أمدرسة الاألنشطة تمارس داخل 
ي تمارس األنشطة ف التي موضوعةالخطة المضمونهًا و في ن األنشطة التي يتضمنها المنهج أ

مية في المنهاج ل، وان أهمية األنشطة التعليمية والتعيتم السعي الى تحقيقهاهداف التي واأل ،ضوئها
ت ن نشاطاإن وتعديل سلوكهم وتربيتهم لذلك فمتعلميالثرها في تشكيل خبرات أتكمن في دورها و 

ن تكون أد ح البجاالني تؤدي دورها الفعال و ، ولكتعلم تعد القلب النابض في المنهجالتعليم وال
 .(3)مرتبطة بأهداف المنهج و طرائق التدريس 

هم من لاد الطلبة بما تقدمه عدإهم المؤسسات التربوية التي تقوم بأ ن المدرسة تعد من أ         
 ،طالبيةمدرسية، وكذلك األنشطة الالمناهج البدنية والترويحية خالل مقومات العقلية والنفسية والال
هم ها تس، كما انخالل جميع جوانبه متزن للطلبة منفي تحقيق نمو متكامل و تتمثل  تهان أهميإو 

و أد من المهارات عديالن الطالب يكتسب أذ إ، وقت فراغهمايجابيًا في كيفية تعليم الطلبة واستثمار 
عزيز االمن ت هم النشاط المدرسي فيتناسب رغباته وميوله واستعداداته، وبالتالي يساألنشطة التي 

 :(4)تيالفكري ومن خالل اآل

                                                 
ائية ، دى تالميذ المرحلة االبتدحنان عزيز عبد الحسين : دور األنشطة التربوية في ترسيخ المواد الدراسية ل (1)

 النفسية ، مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثامن والعشرون امعة بغداد ، مركز الدراسات التربوية واألبحاث ج
 158، ص(ب، ت  )،
 949، مصدر سابق ،صمجدى عزيز إبراهيم ، موسوعة المناهج التربوية  (2)
 79ص2013محسن علي عطية ، المناهج الحديثة وطرائق التدريس ، دار المناهج للنشر والتوزيع ، عمان ، (3)
حامد ، نبيلة علي عبد اللة طاهر، دور اإلدارة المدرسية في تعزيز االمن الفكري بمدراس التعليم سامي سليمان  (4)

العام ببلدية بنغازي، جامعة بنغازي،  كلية التربية ،المجلة لليبية العالمية العدد الثامن واالربعون ،يوليو 
 11،ص2020،



 ليات تطبيقهاالمواطنة في المناهج التعلمية وآ إرساء قيم.  ...................... الفصل الخامس 
 

   

  90 

 

نوعية لانشطة األ، وتوفير حب الوطن للطلبة لتي بدورها تعززدعم األنشطة المدرسية ا -أ
 بة المختلفة.لحاجات الطتشبع التي 

معرض الإقامة و  ،معتدل لدى الطلبةالفي تأصيل الفكر مناسبات الدينية والوطنية التوظيف  -ب
 من الفكري.مهتم بتعزيز األالتربوي ال

تنظيم قيام بال، و تي تعزز مفهوم المحبة بين الطالبطالبية الالتأكيد على األنشطة ال  -ت
 .سسات والمنتديات الفكريةزيارات ميدانية الى المؤ 

لتيارات فكرية التي تتبناها االنحرافات ناجمة عن اإلالثار ضارة توضيح وإبراز المخاطر واآل -ث
 من الفكري.تهدد منظومة األالتي معاصرة الالفكرية و 

مدرسية، الصحافة الو  ،مدرسيةالمتاحة، كاإلذاعة المدرسة ووسائل االعالم التوظيف  -ج
 من الفكري عند الطلبة.األلتعزيز وذلك  ،والنشرات التربوية، تملصقاالو 

 الطالبية تنقسم الى قسمين هما:ان األنشطة 
 أوال: النشاط الصفي

ارسه م، وهو ما يالدراسية ومصاحب للمقرر الدراسي ويكون هذا النشاط مرتبط في المادة       
هدف الى تعميق مفهوم الخبرات يو خارج المدرسة و أو خارجه أالطالب علميًا داخل الفصل 

علم مترك هذا النشاط في تحقيق كل من ، ويشالدراسيةحقيق التكامل مع المادة التعليمية وكذلك ت
 .(1)المادة والمشرفين التربويين في االشراف والنشاط

خبرات يمر ل ، ليست مجاالً ن المواد الدراسية المقررةأنها شأن األنشطة التعليمية الصفية شأ        
ولها أهمية  ، اهداف التربية ؤدي المرور بها الى تحقيقياها الطالب و ، بل هي خبرات يتلقبها الفرد

 نإذ إ، ة فقطالدراسي ثر التعليم في الصف الذي يعتمد باألساس على الموادأحيانًا أثرها أقد تفوق 
لمية تعلمه زيد من عتو المعلم في التعليم بدون شك سأو المتعلم أالمشاركة التي يقوم بها الطالب 

خطة  النشاط ووضع ختيار نوعإ، من حيث ابياً كة في العملية النشاطية ايجمشار الوال سيما عند 
يها والذي الختالف اآلراء فة الصفية من قبل المدرسين نتيجة تالف األنشطاإلخن إ العمل وتنفيذها

 ول االمر حتىأد كان االتجاه األول هو تجاهلها ، فقراءآاتجاهات ثالث تعبر عن ثالث اتخذ 
لمدرس ا دون توجيه اهتمام المدرسة دون اتصال بأهدافها، وسارات بدون تدخل صبح عملها محدوداً أ

شطة تجاه الثاني من األنما اإلأ، و بدون قصدأي نشاط بقصد أوقلما تجده ينفذ ، الى المادة فقط 
ا تتطلب بالمعارضة الشديدة ألنه ولكنها جوبهت ،التدريس فزادها عدداً  سلوباً أتتزامن مع الصفية 

                                                 
لصفية في تنمية حب النبي لدى تلميذات المرحلة فوزية بنت مناحي بن ماجد البقمي، دور األنشطة غير ا (1)

االبتدائية ، رسالة ماجستير في التربية ،رسالة غير منشورة ، جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن ، كلية التربية 
 30ص، 1431، قسم التربية، 
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ثل تمما االتجاه الثالث والذي يأنظام الجو المدرسي، الت التالميذ وتهدد وقتًا وجهدًا وربما تهدر وق
ظائف و  و مصاحبة له ويعد احدأ نشطة خارج المنهجقبول هذه األفي االتجاه اإليجابي ويتسم ب

المدرسة لكونه ينسجم مع االتجاهات الحديثة في التدريس والمنهج بمعناه الواسع الذي يؤكد على 
 .(1)جوانب الشخصية واالجتماعية للمتعلمالذاتية المتعلم وعلى نمو المهارات واالتجاهات و 

وى التعليم محت ، واثراءهداف المنهجأ لتعليمية في تحقيق دور الذي تقوم به األنشطة االن إو        
هداف أ ، وترتبط هدافأ لى معايير محددة، وتوضع لها إن تخضع أبدقة و  يتم اختيارهاأن البد 

ي أهداف التعلم التي يتم السعفي  هابحيث تصب نواتج، ذ بموجب خطة مدروسة المنهج، وتنف
 : (2)ومن المعايير التي يجب مراعاتها عند اختيار األنشطة التعليمية ما يأتي ،اليها
 ن تكون صلتها بالمادة التعليمية.أ -أ

 الموضوع. اد تعليمة واحتواؤها على ما يثري موضوع المر التكون صلتها بن أ -ب
 ومراحل نموهم وعاداتهم وقيمهم. العقلية،مراعاتها خصائص المتعلمين وقدراتهم  -ت
 تكون األنشطة تستند الى الفلسفة التربوية التي يستند اليها المنهج.ن أ -ث
 مستوى المعلم وتأهيله.مراعاتها  -ج
 وقت المتاح لتنفيذها.التكون األنشطة مناسبة الى ن أ -ح
 هداف الموضوع.أ أهداف المنهج و تكون صلتها بن أ -خ
 مكانيات الالزمة لتنفيذها.واإل التعليم،مراعاتها نظم  -د
 و الممارسة.ألسالمة في التنفيذ اتكون األنشطة تراعي عنصر األمان و ن أ -ذ
 نواع األنشطة الصفية ا -1

مي في اليو تخطيط الوالتي يقوم المعلم بمراعاتها عند  الصفية،هناك أنواع من األنشطة         
مين حاجات المتعلو نماطها بما يتالئم أان تنويع جانب الخبرات و بالحسخذ عملية التدريس واأل

 :(3)هم أنواع هذه الخبرات واألنشطة في االتيأ حيث تمثل الفردية وظروفهم 
 
 
 

                                                 
 65-64،ص2013ع ،علي ربيع الهاشمي : األنشطة الصفية والمفاهيم العلمية، دار غيداء للنشر والتوزي (1)
 79ص2013محسن علي عطية ، المناهج الحديثة وطرائق التدريس ، مصدر سابق ، (2)
النشاطات الصفية وعالقتهما بالمهارات الحياتية من وجهة نظر معلمي المرحلة االبتدائية  بن شعبان خضرة : (3)

، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، قسم علم 
 25ص، 2015النفس وعلوم التربية ، 
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 : األنشطة التعليمية األولية-أ
المناقشة  بابو فتح أهتمام المتعلم إ الى اثارة التي تؤدي هي الخبرات التعليمية األولية         

الشرائح  وأصور الو عرض أكتاب الو أن هذه األنشطة القراءة في القصص ، ومن بيوطرح األسئلة
 ي وسيلة تعليمية لها عالقة بالدرس.أو االستخدام أ

 التطويرية:-ب
 أهداف الوحدة التدريسية فيالى تحقيق  و البنائيةأ ن الهدف من الخبرات التطويريةإ         

و أ و عرضأو تقديم أو االلقاء أ، ات والقيم ومن هذه األنشطة البحثمهارات واالتجاهالمعرفة و ال
 التجريب العلمي.و أتعاون مجموعة  وأو االصغاء أية وتقدير ومالحظة الخبرات اإلبداع

 خبرات المناقشة و أاألنشطة -ت
د الحاجات لتقويم وتحديللطلبة  ةعطائها وإتاحة الفرصإ معلومات و خذ الأن الخبرات تساهم في إ      

عمليات قيام بلا: ومن األمثلة على ذلك ،ام بالتقويمحتمال وتوفير الوقت للمدرس للقيكتشاف واإللوا
 .  (1)مقارنة والموازنةال
 األنشطة الختامية-ث
نا؟ وما صبحأين أنا؟ أين بدأات مجموعة من األسئلة مثاًل: من ن األنشطة الختامية تثير خبر إ     

شكال أارير و عداد تقإ و دم في التقويم وتعد منافسة صفية ن هذه األنشطة تستخأالخطوات التالية ؟ و 
 .(2)توضيحية من بين األنشطة ختامية

 الصفيثانياً : النشاط غير 
 وأتكوين جمعيات  ن هذا نشاط يقومون به الطلبة خارج الصف وداخل المدرسة مثلإ

ية مختلفة أنشطة ثقافو أ، و تربية فنيةأو تربية رياضية، أو الموسيقى، أجماعات كالمسرح، 
اركة مشالزمني محدد، وكذلك وبرنامج وتقدم أنشطتها وبرامجها داخل المدرسة وفق الخطة 

و الخدمة أحمالت التوعية ، الجتماعية ، و خارج المدرسة مثل األنشطة انشاطات الفي 
عناصر أساس من  وهي عنصر.(3)عامة المشاركة في الفعاليات واالحتفاالت الالعامة و 

هي عناصر ثالث األخرى للمنهج المنهج التعليمي مع األهداف ،والمحتوى ، والتقويم ، و 
نهج متعلم ، والتي تحتل مكان القلب من الاللتعليم و و األنشطة اأن األنشطة التعليمية أ، و 

ن المهم من ألم ، ومن ثم التغير في سلوكه ، و خبرات المتع، وتأثيرها كبير في تشكيل 

                                                 
ية مة في العملية التعليمية والتعلمية ودورها في تحقيق األهداف التربو عبد الحفيظ تحريشي : األنشطة المستخد (1)

 17، ص (ب، ت)األنشطة اللغوية للسنة الثانية ابتدائي انموذجا ، جامعة بشار ،
 17مصدر نفسة ، ص (2)

 29االء عبد الحميد : األنشطة المدرسية ، مصدر سابق ، ص (3)
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يكون  ال  او الوحدة ، و أموضوع الو أأهداف المنهج ، كثر من أو أًا ن يخدم هدفأالنشاط 
ر االختيار حيث يكون عنصيثريه ويتكامل معه ، وأن ي  بتعليم المقررات الدراسية ،مقيدًا ف
ن أعليم الصفي ، تالنفيذ اكبر مما في لطلبة ، ويتحملون المسئوليات في تخطيط وتلمتوفرًا 

م وادراكها مفاهيالدور النشاط في المنهج واضح وجلي ، حيث يسهم في كثير من تثبيت 
ج هناك ترابط وتكامل في المنهن يكون ألتعليم لدى الطلبة ، للذلك يجدر عملية ااثناء 

الهادفة تنمية قيم المواطنة للتربية ن أ. و (1)المدرسي ، وتعامل على أساس تحقيق أهدافه 
ه ليرتقي هذا افتإلى تعزيز شعور الفرد باالنتماء إلى مجتمعه وقيمه ونظامه وبيئته وثق

شبع الفرد بثقافة االنتماء وأن يتمثل ذلك في سلوكه وفي دفاعه عن قيم يالشعور إلى حد 
 وتفاعله إيجابياً  ،وطنه ومكتسباته فإن تربية المواطنة تتضمن تنمية معرفة الفرد بمجتمعه 

مع أفراده بشكل يسهم في تكوين مواطنين صالحين متمكنين من الحكم على ما يعترضهم 
د دور المدرسة في تنمية قيم المواطنة من خالل خلق . ويتحد(2)داخل مجتمعهم وخارجه

مناخ أو بيئة تعليمية مناسبة تشجع الطلبة على اكتساب هذه القيم ، يتحدد هذا الدور من 
خالل  المدرس الذي يجب أن يكون قدوة حسنة أمام الطلبة وقيامه بدور المربي الفاضل 

القات ودية ع ديمقراطية ويكون  الذي تتجسد في شخصيته تلك القيم ويكون أقرب إلى ال
بينه وبين الطلبة ، يحترمهم ويسمح لهم بالتعبير عن رأيهم بحرية بجانب ذلك تلعب 

في تنمية قيم المواطنة في  المدارس الثانوية من خالل  مهما وبارزاً  األنشطة الطالبية دوراً 
لك، و ذ وفي والمشاركةسامح والعدل والمساواة تجسيد روح التعاون والعمل التطوعي والت

يأتي دور المقررات والخطط الدراسية في تنمية قيم المواطنة بما تتضمنه من محتوى معرفي 
ن الوعي بقيم المواطنة لدي الطلبة ينعكس أ.و (3)ومواقف تسهم إسهاما كبيرا في هذا الجانب

لمدرسي ا إلى تحمل مسئولياتهم داخل المناخ  ةبسعي الطلشكل أو بآخر ، كما يتمثل في 
ة بير ، والتخطيط لألنشطاألهداف وحرية التع ةمناقشفي  يجابيةإلامشاركات المن خالل 

العمل بشكل تعاوني في وضع األولويات واتخاذ القرارات مع  ةبالطالبية، وأن يستطيع الطل
من يهتمون بشئون حياتهم ، ومن ثم يمكن أن تلعب  المدرسة دورًا بارزا في تنمية قيم 

دارس ات طلبة الميمكانوافرت لها سبل االستثمار الواعي الالمواطنة لدي طالبها ، إذا ما ت
                                                 

 158ص حنان عزيز عبد الحسين ، مصدر سابق ، (1) 
حمدي احمد عمر علي ، دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة وتمثلها لدى الطالب في ظل تحديات  (2)

العولمة : دراسة لعينة من طبة جامعتي أسيوط وسوهاج ، كلية االداب ، جامعة سوهاج ، مصر ، مجلة جامعة 
 76، ص 2017(، 1( ، العدد)14الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ، المجلد )

بسام محمد أبو حشيش دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلمين بمحافظات غزة ،  (3)
 276-250، ص2010(، 1( ، العدد )14مجلة جامعة األقصى ) سلسلة العلوم االجتماعية (،المجلد )
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ور واعية ، ويمكن دراسة دال يةتدريسالهيئة الو  طالبيةال نشطةألوادراسية المناهج الومن 
طالبها من خالل المقومات األساسية للمدرسة وهي :  ىلمدرسة في تنمية قيم المواطنة لدا

 .(1)اإلدارة المدرسة ، األنشطة الطالبية ، المناهج الدراسية ، األستاذ
 غير الصفيهداف النشاط أ-1

ب فرصة للعملية التعليمية داخل الصف فهي تتيح للطالامتداد صفية هي الالن األنشطة إ         
إشباع رغباته وكذلك تنمية مهارته ، وهذا ما يدفع الى االقبال على التعليم بتحقيق ذاته ، والقيام 

سية ونف ،واجتماعية، هداف عدة منها تربويةأ ن هذا النشاط يسعى الى إمدرسة ،فواالنتظام بال
 :(2)هذه األهداف ما يأتيومن ، واقتصادية وجسمية

 بناء شخصية متكاملة للطلبة ليصبحوا مواطنين صالحين يرتبطون بوطنهم ويعتزون به. -أ
ويؤدي  ون خبراتهم وينوعونهامعلومات الطالب وينمتثمار أوقات الطلبة فيما يجدون القيام باس -ب

 .ةم الثقافي وينشط قدراتهم العقليثرائهإالى 
 معرفة.الي وطاعة ف،وتعود القيادة ، نفسهم وتحمل المسؤولية أتربية الطلبة على االعتماد على  -ت
 احترام العاملين وتقدير العمل اليدوي.العمل و  حب  طلبة على التدريب  -ث
 طلبة.ال حياة لدىالاتزان عمل على تتنمي القدرات العقلية والبدنية و ن األنشطة غير صفية إ -ج
 أنواع األنشطة ورعايتهم.مل على كشف الموهوبين في مختلف صفية تع الالن األنشطة أ -ح
روح تعاون والالسليمة ومنها السلوكية النماط سلوك االجتماعي القويم واإلالكساب الطلبة أ -خ

 قيادة.الرياضية و ال
 تنمية قيم التضحية وااليثار. -د
 تنمية قيم الشعور بالمسؤولية وروح المواطنة. -ذ

 صفية:الالأنواع االنشطة 
 األنشطة العلمية :-1

لى جمعيات المواد العلمية مثل جماعة الكيمياء إانضمام الطلبة نشطة في هذه األتمثل          
خ من الجماعة التاريخ وجماعة الجغرافية وجماعة الرياضيات.... و و ، واالحياء ، وجماعة الفيزياء 

حت اشراف كون ت، وتكوين الجماعات حسب ميولهم واهتماماتهم العلمية ، وتالمواد الدراسية المختلفة
هكذا نشاطات علمية ، وتهتم بأنشطة المادة  مثل المدير المدرسة ، وتشجيع المدرسين المختصين

                                                 
 76: مصدر سابق ، ص حمدي احمد عمر علي (1)
ناصر بن محمد بن صالح البطاشي : األنشطة التربوية ودورها في بناء شخصية الطالب ،وزارة التربية ،  (2)

 298،ص2019سلطنة عمان ، مجلة الفتح، العدد السابع والسبعون ، 
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لى وإة مجالت المدرسيالو في أمنهجية الثقافية و المسابقات المشاركة في العمل صحف حائطية او 
 .(1)غير ذلك

 األنشطة الثقافية :-2
نها ا مدرسة االهتمام بها ،الثقافية  من األنشطة المهمة التي يتعين على الن األنشطة إ         

يات د على إمكاني إمكانيات مادية ، فهي تعتمأالتي ال تكلف المؤسسة التعليمية من األنشطة 
الفكرية  داعاتواطالعهم وإظهار اإلبتفكير والتصور والثقافة القدراتهم على التخيل و الطلبة العقلية و 

ما دور المدرسة فانه يتمثل في اكتشاف هذه االبداعات والمواهب وتنميتها أ، التي يتمتعون بها
يمها في داخلها بتنظ مختلفة ، والتي تقوم المدرسةالوتشجيعهم وتقديمهم للمشاركة في المسابقات 

وسائل  الراي العام ، ووسيلة مهمة من كوينن األنشطة الثقافية أداة من أدوات تإوخارجها ، و 
قافية من مارسات الثمالنمو الشخصية ، واالندماج في والتعبير عن النفس ، و  ةوالمعرف التثقيف

مية تنو على الدفاع عن وجهات النظر ، لم محاضرات، تثير الفكر وتعمناقشات ، وندوات ، و 
المنهجية  مسابقاتالمسابقات القراءة الحرة ، و ومن هذه المسابقات هي  ،االتجاهات الفكرية السلمية

 .(2)ن الكريم ، وغيرهاآالقر دبية ،وحفظ تجويد ، واأل
 األنشطة االجتماعية -3

ي ، فحديثةالمدرسة اللذا فقد وضعت  لطلبة،ة مهمًا جدًا يعتبر هذا النوع من األنشط        
يصبح  كي، االندماج في مجتمعهمة الطلبة في لنشاط االجتماعي، وذلك لتهيئاتصميم برامجها 

ميق نشاط هي تعالليها هذا إمجتمعه، ومن األهداف التي يسعى  عضوًا فاعاًل يؤدي الواجب نحو
ليصبح  ب، و تكوين شخصية الطالوالسلوك الى أفعال ومواقف القيم االجتماعية السليمة وترجمتها 

سهام في الاو  ،نمية مهاراتهم وقدراتهمفراغ في ت، و استثمار أوقات اليعمل لوطنه اً مواطنًا صالح
ن األنشطة االجتماعية وأ. (3)تعاون لخدمه المجتمعالرغبة في العامة، و الخدمات المشروعات و ال

نتخب ، ويكون مجلس اإلدارة م ةمنوعالنشاط والبرامج النادي المدرسي والتي تعمل على البمسؤولية 
 واالجتماعات وتنفيذ برامجهم ، والتي تعمل على بث الروحتسجيل اليتولى فيه الطلبة مسؤولية 

التعاون بين الطلبة وغرس القيم والعادات الحسنة فيهم ، وتدربهم هؤالء الطلبة  على خبرات 
ومهارات المفيدة االصلية ، بهدف اعدادهم مواطنين صالحين منتمين يفتخر بهم المجتمع ، وتعمل 

مبادئ رسخاً المدرسة مو ستمرارها والتواصل بين اللجنة والطلبة اله المجموعة على توثيق الروابط هذ

                                                 
 138،  ص2017فرج المبرك  عمر عامر : مدير المدرسة واإلدارة المدرسية ، دار حميثرا للنشر والتوزيع ،  (1)
 136المصدر نفسة،  ص (2)

،  1437سالم بن عيد اللة الطويرقي : توجيه الطالب وارشادهم ، دار اليازوري العلمية  للنشر والتوزيع ، (3)
 2000ص
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امة  ما خدمات العأتعاونية واالبداعية الخالقة ، الو  جماعيةالتعاون والمبادأة )المبادرة( الفردية و ال
ولين ؤ مات داخل وخارج المدرسة ، فهم مسلى خدإحياة المدرسية والتي تؤدي الفلها دور هام في 

متداعية منها ، ويهتمون في بيئة المدرسة ،وتقوم النظافة وتجميل المدرسة وترميم األجزاء عن 
رها، وغي بو مكافحة الذباأالنظافة ، ومكافحة الحشرات ضارة بحمالت خارج المدرسة ومنها حملة 

سته ، وينمي و مدر ألطالب وتجعله يشعر في المسئولية تجاه فصله و تسعى الى صقل شخصية ا
بصدق الشعور اإليجابي والروح الجماعية و  ةالنفس وتنمي ىفي االبتكار والخلق واالعتماد علته قدرا

وية وان سمذموم ويتحلى بشخصية التعصب والتعميم الاالنتماء الى مجتمعه ووطنه ،واالبتعاد عن 
ن يراعي أخر و ت على القانون واحترام اآلافتلحة وطنه على مصلحته ، وعدم االيقدم مصل

 .(1)تقاليد والقيم السائدة في مجتمعهالصية العادات و خصو 
 األنشطة الفنية -3

 رب ظروفها وامكانياتها ، ومدى توفحس ةن هذا النوع من النشاط يمارس في المدرسإ        
الكوادر البشرية القادرة على االشراف على هذا النوع من األنشطة ، وان النشاط الفني يكون عن 

 وتعد ،ة الفنيةجماعة بالتربيالطريق الجماعات ومنها جماعة الرسم واالشغال حيث ترتبط هذه 
ذلك وك ،تعمل على صقل مواهبهم في الرسمو األنشطة التي تقام فيها من ضمن المنهج الدراسي ، 

ت هم هذه األنشطة في اشباع هواياابع ، وهواة التصوير وتسجماعة الهوايات ومنها هواة جمع الطو 
األعضاء، وجماعة الحفالت المدرسية والتي تهتم باألعداد وتنفيذ  الحفالت واستكمالها ،وتعتبر 

تهم في اهم في تنمية مهاراتهم ومعارفهم وخبر مدرسة الحديثة ، والتي تسالالحفالت من سمات 
التعبير وااللقاء ومواجهة الجمهور وتمثل الحفالت المدرسية جانبًا نفسيًا ، واجتماعيًا، وعالجيًا ، 

لطلبة ل ، وان الفن التشكيلي مهمةتي تقدم فقرات فنية ومشاهد مسرحيويرتبط بجماعة المسرح وال
يف الطاقات فكارهم على شكل من اشكال الرموز ، وتوظأسقاط مخاوفهم و إعلى  فهو يعمل

ئة ي.ويكتسب المتعلمين عن طريق الخبرة ، نتيجة تفاعلهم مع الب(2)الالشعورية توظيفًا ابداعياً 
خبرة لها كيان كلي يتضمن مجموعة مترابطة من العادات ،  أيو المدرسية والمحيط الخارجي ، 

في هذه الحالة لة فويمكن أن تتميز أي خبرة عن غيرها بطابعها الجمالي، كان ذلك بمثابة تربية شام
يخرج من محيطه الضيق المتخصص إلى كيانه العام ، الذي يتغلغل في قيم األشياء مهما اختلفت 

. وأن األنشطة الفنية تسهم في عملية توجيه وإعداد الطلبة  إعدادا تربويا واجتماعيا ، (3)مظاهرها

                                                 
فهمي توفيق مجمد مقبل : النشاط المدرسي مفهوم وتنظيمه وعالقته بالمنهج ، جامعة البتراء،  كلية اآلداب  (1)

 66-64ص، 2011والعلوم ،عمان ، 

 204-202سالم بن عيد اللة الطويرقي : توجيه الطالب وارشادهم ،مصدر سابق، ص (2)
 56ص، عالم الكتب ، القاهرة ،)ب، ت(، 6فنية ،طمحمد البسيوني : أسس التربية ال (3)
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العملية التربوية هو توجيه وهي جزء ال يتجزأ من العملية التربوية ، وإن الهدف األسمى من 
طلب لخدمة المجتمع الذي يعيشون فيه ، فالتربية عن طريق الفن تت المتعلمين تربويًا وعلميًا وفنياً 
على التعبير  لقدرة الدقيقة، وتشجيع المالحظة والتأملالي وتقوية ملكة تزويد المتعلمين بالحس الجما

ة والخلقية يم على اكتساب الكثير من الخبرات العلمعندهم مما يساعده، لخيالاالفني، وإثراء ملكة 
، كما ينمي في نفوسهم روح المثالية والحس الجمالي وينمي لديهم قيم المواطنة واالجتماعية والفنية

الصالحة في شخصيتهم ليصبحوا اشخاص مؤثرين في مجتمعهم في تحقيق مزيد من التطور 
 .(1)واالزدهار للمجتمع بشكل عام

 الرياضية األنشطة -4
تلعب دورًا بارزًا وفعااًل في بناء الشخصية االفراد من خالل  من األنشطة الطالبية والتي        

حتياجات اسلوكهم بما يتناسب مع وتغير  لى تعديلإتهم ومواهبهم الرياضية باإلضافة تنمية قدرا
 ،ألفرادلتكوين شخصية متكاملة  ساسيًا فيأأصبحت األنشطة الرياضية عاماًل  المجتمع ، ولذلك

ت ممارساتأهيل واالعداد وعالج الطلبة عن طريق المن خالل البرامج الهادفة التي تعمل على 
لى ما إويات الرياضية العالية باإلضافة لى مستإوذلك للوصول ، الرياضية الصحيحة  األنشطة

بطوالت ان الو ،لنفسية للطلبةالصحية والجسدية وايحققه من ممارسات في النشاط من المردودات 
تفاعل اللطلبة فرصة االلتقاء و لو خارج فهي تتيح ألتي تقام وتمارس سوء كانت داخل أالمباريات و 

عمل على ، وكما ترياضيةالقرانهم وفرصة للتطوير واالرتقاء بمواهبهم وقدراتهم أاالجتماعي مع 
ة داخل رياضيلارياضة المدرسية واالهتمام بالفرق البذل الجهود في تفعيل المدرسين على تحفيز 

وتعمل  ،بالصحة والعناية والقوام السليم هذه األنشطة من االهتمام هالمدرسة وذلك ما تهدف الي
لي العمل على نشر ثقافة رياضية  والتحو رياضية مختلفة ، العلى صقل مهارات وحركات األنشطة 

شر الوعي نمختلفة ، و الرياضية المواهب السي ، واكتشاف منهاج الدراالبالروح الرياضية ، وخدمة 
مدرس . ويتضح أن دور (2)تحلي باألخالق الرياضيةالجل الصحة و أفي ممارسة الرياضة من 

على  ساً اتجاه تحقيق البرامج ألهدافها التعليمية والتربوية والتي تتطلب مر التربية البدنية والرياضية 
مدرس التربية  ومن هنا يعد .(3)ارات الفكرية والفنية واإلنسانيةالمه و من ،من الكفاءة مستوى عال  

تعلم وعن طريق المعلم يتم توجيه الم ،الرياضية الركن األساسي في العملية التعليمية بالمدرسة

                                                 
عمروني حورية : األنشطة الفنية _مفهومها، أهدافها ، النظريات المفسرة لها  عبد الحليم مروز ، ترزولت (1)

 190،  ،ص2016(، 26ودوافع الفنية للمتعلمين ، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، العدد)

 53-52، ص2013االء عبد الحميد : األنشطة المدرسية ، دار اليازوري العلمية ، (2)
،  1990محمد الحماحمى : أسس بناء البرامج الرياضية ، دار الفكر العربي  القاهرة ، أمين أنور الخولى ، (3)

  197-196ص 
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ليتحمل  اً حيحص اً إعداد د  وعليه يجب أن يكون المعلم قد ع   ،ليكون فردا مفيدا في المجتمع اجتماعياً 
، ومن النواحي المهمة ضرورة إشراك المعلم في التخطيط لمهمة الملقاة على عاتقهة االمسؤولي

، بتحقيق األهداف ونقصد بها األلعاتحديد الوسائل لو للمناهج وخاصة أهداف المنهج ومحتوياته 
. ومن ثمة فإن على مدرس التربية البدنية (1)المسؤول األول على تنفيذ المنهاجالتدريسي وعليه يعد 

جية المتعارف للمبادئ السيكولو  أن يقوم بتعليم أوجه النشاط المختلفة التي تتضمنها مهنته طبقا  
عليها وإذا ألم المعلم بأحسن طرق تعليم المهارة في مجال التربية البدنية فإن هذا يؤدي إلى االقتصاد 

ان القيم التي  .(2)تحقيق نتائج أحسن وسيحصل المعلم على خبرة تعليمية شاملةو في الجهد والوقت 
 :(3)تعززها النشاطات الرياضية هي

حد الشروط التي يجب توفرها في النشاطات الجماعية والفردية ، إال أن هناك أالتنافس : وهي -1
وهناك منافسة عنيفة وصلبة ، لذلك تفضل المنافسة المحمودة والتي  بداعيةإلا روح المنافسة في 

 الفوجين يتقبل النتيجة األخر بكل روح رياضية .  حدأفوز عند 
التعاون : هو تلك المواقف التي تدل على األلفة والرقي واألخوة بين التالميذ فيما بينهم وسواء -2

 ة . تعاونيالقيمة الالممارسة أو في لحظة تصرف تلقائي بدل ملمحه على و في مبدأ النشاط 
حتى لو ال يعرفون بعضهم نجد في النشاطات الرياضية ككتلة واحدة الطلبة التكيف : نجد أن -3

 منسجمون في إدارة األلعاب فيما بينهم . 
االنتماء : نجد أن الفرق في انتماء كامل مع بعضهم البعض و ذلك من خالل توحدهم في -4

للعملية الرياضية ، وال تقتصر على هذه القيم فقط فالتربية البدنية باعتبار مجموعة  االطار الممنهج
من النشاطات الحركية التي يمارسها الطلبة في المدرسة وهي التي توحد الطلبة مع بعضهم في 
الحصة وكما ندرك أن في الحصة التعليمية توجد مادة تعليمية ويوجد المعلم والمتعلم والبد من 

نها ا نجد أتعلم وهنالعملية تواصل والتفاعل بين جميع أطراف حركة التعليم يتوفر عامل الخالل 
 .(4)قيم المواطنة الصالحة تساعد على تنمية الكثير من 

                                                 
منتر هاشم الخطيب : المناهج التربوية ومناهج التربية الرياضية ، بدعم من األكاديمية الرياضية العراقية ،  (1)

  3 8، ص  2007جامعة بغداد ، 
الشاطي ، نظريات وطرق التربية البدنية ،ديوان المطبوعات الجامعية  محمود عوض بسيوني ، فيصل ياسين (2)

 30، ص1992،اإلسكندرية ، 

دور مادة التربية البدنية في تعزيز قيم المواطنة في بعديها االجتماعي والقيمي لدى  اميمة كير، خديجة كشيدة : (3)
الوادي  -تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي دراسة ميدانية على عينة من تالميذ السنة ثالثة ثانوية بثانويتي قمار

سم ، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ، ق، رسالة ماجستير في علم اجتماع التربية ، جامعة الشهيد حمه لخضر 
 54، ص2015العلوم اجتماعية ، 

 .55اميمة كير، خديجة كشيدة :  مصدر سابق ، ص (4)
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 دور األنشطة التعليمية في تنمية شخصية الطلبة 
وذلك من خالل ممارستهم لهذه ، لها فوائد إيجابية التي تقدم لهم نشطة الطلبة إن إ          

وذلك  مجتمع  الذي يعيش فيه ،الاألنشطة، وتعتبر األنشطة مهمة جدا لجميع االفراد والشباب في 
و أية خصياتهم وتنمية قدراتهم الذهنالن األنشطة الشبابية حق من حقوق المواطنة ووسيلة لبناء ش

ربوية انها تحقق األهداف االجتماعية والت حاجاتهم النفسية ورفع معنوياتهم ، كمالاشباع البدينة و 
اكتشاف هم للقيم وخبرات و وفي األحيان كثيرة األمنية واألخالقية، وكذلك تساعد الطلبة في اكساب

د الطلبة على ي تساعلى النتائج التربوية التإنفسية واالجتماعية تؤدي السمات ال، وتطور مواهبهم
وتر العصبي ، تالمقبولة وتخفيف حدة النية الياقة الجسمالفاظ بالجسم في حالة واالحت ،نمو السليم

ل كتخلص من ما يعانيه من مشاالتنمي األنشطة المدرسية قدرات الطلبة وتساعدهم في وكذلك 
. (1)العمليةخلقية والعلمية و ال، وتزيد مهاراتهم وخبراتهم االجتماعية و كالقلق واالضطرابات واالنطواء

ة المتنوعة وما يثمر به من الفوائد اإليجابيالمختلفة التي تقدمها للطلبة، ان األهمية الكبرى لألنشطة 
ل وذلك من خال ،طالب على مجتمعهالمن  كذلك المرجوةوتعود الفائدة المواهب، للجسم والعقل و 

يفًا ايجابيًا توظ وظيفها، وتالقدرات والمواهبموارد و ال، واإلمكانات و لوقت والجهداالستثمار األمثل ل
نفسي والعقلي الو  جسميالتوازن التحقيق النضج و لسالمية متكاملة ، تربية الطلبة تربية ا، فان وجيداً 

 صحيحة التي اتسمت في صقل النفسالتربية الواالنفعالي المطلوب ، وقد كان من نتيجة هذه 
جتمع اإلسالمي مالثاره في بناء أن ظهرت أو  ،تقوية العضالتربية البدنية و والت يوالتهذيب الخلق

 .(2)مة وتقدمهاضارة اإلسالمية واسهمت في رقي األوتقدم الح
 
 
 
 

                                                 
ق،  مصدر سابناصر بن محمد بن صالح البطاشي : األنشطة التربوية ودورها في بناء شخصية الطالب ، (1)

 .304ص
 59، ص2001، دار الثقافية للنشر ، القاهرة ، منصور عبيد: رعاية اإلسالمية  للشباب (2)
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 الفصل السادس  

 اإلجراءات المنهجية للدراسة 
 توطئة 

ات لم يتحقق اال بفضل اإلنجاز  التقدم والتطور الكبير في العالم في جميع المجاالت ،ان        
العلمية التي تم تحقيقها في مجال البحث العلمي ، حيث اعتمدت جميع العلوم على منهجية علمية 
خاصة بها ، حيث استند الباحث على المنهجية العلمية للعلم االجتماع في جمع الحقائق والبيانات 

ن تحديد عها بالطريقة العلمية فضاًل  الخاصة بالدراسة ، وكذلك تحديد العينة المستعملة وسحب
الوسائل جمع البيانات فيما يتعلق باستمارة االستبيان خاصة بالدراسة واستخدام المقايس اإلحصائية 

 سنتناول في هذا الفصل ماياتي: في الدراسة،

 الدراسةمناهج وفرضيات  :المبحث األول 

 الدراسةمجاالت ومجتمع وعينة :المبحث الثاني 

 وسائل جمع البيانات :الثالثالمبحث 

 الوسائل اإلحصائية المستعملة في الدراسة : المبحث الرابع 
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 الدراسةهج وفرضيات من: المبحث األول 

 هج الدراسةاواًل:  من

 الطريقة الحديثة التي يسححتعملها العالمهي ن طريقة المسححا الميداني إ  : منهج المسح االجتماعي
وبياناته الميدانية التي تسححححححاعدب على بناا فرضححححححياته وتكوين نحرياته وتوضححححححيا في جمع معلوماته 

هر شحححححححححححأالب و أ لية ، وهي الطريقة المسحححححححححححتعملة في حقائقه وصحححححححححححيااة توانينه االجتما ية ال حححححححححححمو 
يل التي تتميز بالطابع العلمي والموضو ية المتناهية في الطرح والتحلالدراسات الوصفية التحليلية 

البحوث التي تدور حول البيئة االجتما ية وما فيها من منبهات ون حححاطات وعوامل واالسحححتنتا  ، و 
ين آراا ومواتف وانطبحححاعحححات وميول واتجحححاهحححات موتخثحححابتحححة ومت يرة ، والبحوث الراميحححة إلى  يحححام 

األفراد والجماعات تستعمل طريقة المسا الميداني ، هذب الطريقة التي تساعد الباحث على ضبط 
التفاعالت و  ،والعالتات ،د من صححة ما يحصحل عليه من البيانات التي تفسحر الحواهرو يام والتأك

التجريححب والتحليححل  أا وذلححك من خالل اعتمححادهححا على مبححداالجتمححا يححة تفسححححححححححححححيرا منطقيححا وعقالنيحح
االحصائي واالستنتا  الموضوعي للحقائق والمت يرات التي يهتم بها البحث الميداني ، وأن طريقة 

على اسححححاليب العينات اإلحصححححائية ، واالسححححتمارات االسححححتبيانية ، المقابالت تعتمد داني المسححححا المي
يقة اسحححتعمالها واعتمادها في ك حححف الحقيتم الرسحححمية ، والتحليل االحصحححائي ، هذب األسحححاليب التي 

والواتع الذي يروم الباحث حصحححرب وتجريدب ودراسحححته دراسحححة ال نعتمد على الخيال والجزر الفلسحححفي 
 .(1)العقالنية والواتعية والموضو ية عتمد على المبادىا بل ت

 research assumes :الدراسة اً _ فرضياتثاني

غير سب متحإرساا  يم المواطنة وآلية المناهج داللة إحصائية بين فرض معنوي ذو وجد ي -1

 .الجنس
ة في المواطنوآلية إرساا  يم الحالة االجتما ية  داللة إحصائية بينيوجد فرض معنوي ذو  -2

 المناهج التعليمية.
نة وآلية إرساا  يم المواط التخصص التدريسيداللة إحصائية بين فرض معنوي ذو وجد ي -3

 في المناهج التعليمية.
يم وآلية إرساا   مستوى التعليمي للمدرسينداللة إحصائية بين فرض معنوي ذو وجد ي -4

 المواطنة في المناهج التعليمية.

                                                           
، دار الطليعة للطباعة والن ر ، 3األسس العلمية لمناهج البحث االجتماعي ، ط احسان محمد الحسن : (1)

 18-17،ص1994بيروت ، 
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 تعليميةفي المناهج ال مبدأ الحقوق والواجبات بينداللة إحصائية  وذهناك فرض معنوي وجد ي -5
 وآلية إرساا  يم المواطنة.

وعات موض احتواا المناهج التعليمية على بينداللة إحصائية  وذهناك فرض معنوي وجد ي -6
 وآلية إرساا  يم المواطنة.ين البلد والمواطن في التوزيع العادل لثروة

ة بين روح المحبالتي تعزز إحصائية بين األن طة التعليمية  داللةفرض معنوي ذو وجد ي -7
 وآلية إرساا  يم المواطنة.الطلبة 
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 الدراسةوعينة مجتمع مجاالت و :  لمبحث الثانيا

 ن الدراسة تتضمن المجاالت التالية:إأوال: مجاالت الدراسة: 

 المجال المكاني -1
ي الدراسحححة فأجريت مجال المكاني هو المكان الذي أجريت فيه الدراسحححة ، حيث اليقصحححد ب

 .مدينة السماوة ، والتي شملت المدراس الثانوية في هذب المدينة 
 المجال البشري  -2

في  لى المدراس الثانويةإالمنتمين الكادر التدريسحححححححي يمثل المجال الب حححححححري لهذب الدراسحححححححة 
 مدرسًا .( 307) السماوة والتي تمثلمدينة 

 المجال الزماني:  -3
 15/5/2021/ الى  15/2/2021للدراسة من  متد المجال الزماني أ 

 ونوعها العينةو جتمع الدراسة م ًا :ثاني

تم ث يهفراد  أو الوثائق  محددة تحديدًا واضحًا ، حين مجتمع العينة هو مجموعة من األإ        
حدد ن المجتمع األصححححححححلي يتأوفي ضححححححححوا ذلك ، فج البحث عليها ، نتائالباحث بدراسححححححححتها وتعميم 

نه جميع المفردات التي يهتم بها الباحث في إلبحث وأاراضحححححححححححححححه ،  ويعر  كذلك على بطبيعة ا
دراسححتها سححواا كانت هذب مفردات ب ححرية أو مادية ب ححرط اشححتراكها في مجموعة من الخصححائص ، 

ع الدراسة  يتكون ن مجتمإ .(1)لبحث ، بهد  تعميم النتائج عليها وتتحدد حسب طبيعة وأاراض ا
( حيث بلغ  2021-2020) المدارس الثانوية في مدينة السححححححماوة  للعام الدراسححححححيمن المدرسححححححين 
(مبحوثًا 307وتم اختيار عينة )  (1524عدد الهيئة التدريسححححححححححححححية )و  ،( ثانوية 31عدد المدارس )

ارس مدلاالمدرسححين ، وتم اختيار عينة طبقية ع ححوائية شححملت ( من مجتمع الدراسححة%20وبنسححبة )
 .(2) ( 2021-2020)للعام الدراسي مديرية تربية المثنى الثانوية وفق اإلحصائية الصادرة عن 

 

 

 

                                                           
نادية سعيد  ي ور : منهجية البحث العلمي في العلوم االجتما ية ، مؤسسة حسين راس الجبل للن ر   (1)

 265، ص2017والتوزيع ،  الجزائر ، 

 2021م اواالحصاا ، للعمديرية تربية المثنى تسم التنمية  (2)



 ....... اإلجراءات المنهجية للدراسة...............................الفصل السادس.................

  106 
   

 وسائل جمع البيانات :المبحث الثالث 

  جمع المعلومات  أدوات أوال:

  Questionaire :االستبيان  -1

 و تعطىأفراد لى مجموعة من األإترسل  هي مجموعة من األسئلة متسلسلة ب كل نحامي ،     
مفتوح  :لهم ال رض معرفة آرائهم وتصوراتهم ب أن موضوعات التي تقدم لهم  وتكون على نمطين

 يدهاير  اإلجابة التيختيار إيترك للفرد الحرية الكاملة في مطروحة و الويتضححححمن عددا من األسححححئلة 
 تما األسححححئلة الم لقة  والتي تتضححححمن عدد من األسححححئلة وتوجد لكل سححححؤال عدة إجاباأدون تيود ، 

على الرام من أن االسححححححححححححححتبيان كأداة لجمع البيانات يمكن و  . (1)هامحتملة يقوم الفرد باختيار إحد
ًا ماسححححححححححتخداأكثر  نإإال  السححححححححححتطال ية والوصححححححححححفية والتجريبية ،اسححححححححححتخدامه في كل من البحوث ا

للبحوث الوصححححححفية وبخاصححححححة فيما يطلق عليه المسححححححوح االجتما ية ، وذلك ألن المسححححححا  ومالامةً 
 نسبيا من األشخاص ال انات عن وتائع محددة من عدد كبيراالجتماعي يتطلب الحصول على بي

يسححححححححححححححتطيع الباحث مقابلتهم أو االنتقال إليهم ، لما يتطلبه ذلك من جهد ووتت وتكالي  كثيرة ، 
ووفقا لطبيعة الم حححححكلة موضحححححوع الدراسحححححة ، فتن الباحث تد يسحححححتخدم االسحححححتبيان كأداة وحيدة لجمع 

و المقابلة ألمالححة أو البيانات ، وتد يسححححححتخدمه كأداة مسححححححاعدة إلى جانب أدوات بحثية أخرى كا
على  ة، وتام الباحث بتوزيع االسحححتمار تنادراسحححاالسحححتبانة في تم اسحححتخدم  .(2) التحليالت اإلحصحححائية

 المبحوثين بطريقة المقابلة في المدارس الثانوية .

 :استمارة االستبيان اعداد -1
اعتمد الباحث في تصميم االستبيان على عدة أمور منها االطالع على ما توفر من      

كبير عتماد ب كل الالو االخرى ، وكذلك اأطريقة حرية التي تمس الموضوع بالدراسات الن
في صححححيااة مفردات األسححححئلة االسححححتبيان ،وتم صححححيااة الدراسححححة على الجانب النحري من 
. راسححتنا د بصححورة كبيرة والتي تخدم أاراض دراسححةت طية موضححوع الاألسححئلة التي بأمكانها 

تحقيق لألسححئلة االسححتبيان تم عرضححها على عدد من الخبراا لوعند وضححع الصححي ة النهائية 
 من صدق االستبيان .

 

                                                           
 144طاهر حسو الزيباري : أساليب البحث العلمي في علم االجتماع، مصدر سابق ، ص (1)
سعيد ناصي : طرق البحث االجتماعي نماذ  لبحوث ودراسات ميدانية، االفاق الم رتة ناشرون، عجمان،  (2)

 97، ص2014االمارات ،
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 :صدق االستمارة االستبيانية -2

احث حيث يطرح عليهم الب عرض االستمارة على مجموعة من المختصين والخبراا ،يقصد بها      
أسئلة إلبداا آرائهم  بصراحة حول أسئلة االستمارة ، إذا كانت صادتة شكال ) الصدق الحاهري ( 
ومضمونا ) صدق المحتوى ( ، ومدى تدرتها على ت طية جميع جوانب الحاهرة المدروسة ، 

في الوتوع في  ك تفادياً ... الخ ( ، وذل 7أو  5أو  3ويفضل يكون عدد الخبراا المحكمين فرديا ) 
  .(1)راا المحكمين في أسئلة معينة آاحتمال تساوي 

 اراء الخبراء في االستمارة االستبيان ( يوضح 1جدول رقم)

 

                                                           
 .363-362منهجية البحث االجتماعي في العلوم االجتما ية ، مصدر سابق ، ص نادية سعيد  ي ور : (1)

عدد األسئئئلة  مكان العمل أسم الخبير ت
التي قبلهئئئئئا 

 المختصين

عدد األسئئئئئئلة 
التي رفضئئئئئئها 

 المختصين 

عدد األسئئئئئئلة التي 
طلب المختصئئئئئئئئئين 

 تعديلها

الئئئئئدرجئئئئئات التي منحهئئئئئا 
 المختص الالستبيان

أ.د فررررعبا  رررر رررر ا   1

 ف ضل بل ي تي

ج معة بلموصرررررررل 

 كلية بآلدبب
 
44 

 
4 

 
2 

 
92% 

أ.د  مرر س يرررررررلي    رر   3

 بل ليمي 

 

ية  بل كل ب  ج معة 

 بآلدبب
 
42 

 
2 

 
6 

 
94% 

أ.د  ررر  ررر ن  ررر يررررررري   4

 مصطفى 

ج معة بغ بد كلية 

 بلتعبية لل ن ت
 
43 

 
1 

 
6 

 
91% 

ج معة وبيط كلية  أ.م.د  زبس بلنص س  5

 بآلدبب
 
42 

 
 ــــــــ

 
8 

 
95% 

أ.د حميررر  كعدب   ررر   6

 بلعز ز

جرررر معررررة ب   رررر س 

 كلية بآلدبب
 
42 

 
4 

 
4 

 
93% 

جرررر معررررة ب   رررر س  أ.د سب ح مجي  محم  7

 كلية بآلدبب
 
45 

 
 ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ

 
5 

 
88% 

ج معة بلق ديررررررية  أ.د. بسمة  ودة 8

 بآلدببكلية 
 
44 

 
 ئئئئئئئئئئئئئئئئئ

 
6 

 
90% 

ج معة بلق ديررررررية  أ.م.د فالح ج بع ج ي  9

 كلية بآلدبب
 
43 

 
 ئئئئئئئئئئئئئئئ

 
7 

 
92% 

ج معة بلق ديررررررية  أ.م ب يس شهي  محم  10

 كلية بآلدبب
 
46 

 
 ئئئئئئئئئئئئئئئئئ

 
4 

 
91% 

ج معة بلق ديررررررية  أ.م هن ء حس  ي خ ن 11

 كلية بآلدبب
 
45 

 
 ئئئئئئئئئئئئئئ

 
5 

 
90% 
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 :ثبات االستمارة االستبيانية -3
يقصححد بثبات القياس ودتته واتسححاته فيما يقيسححه من معلومات عن سححلوك واتجاهات       

المسحححتقصحححي ، ويمكن التحقق من ثبات واتسحححاق المقياس من خالل تكرار تطبيق المقياس 
ن هذا التوزيع المتكرر يحهر مدى خلو إلى نفس عدد المسحححتقصحححي منهم ، حيث نفسحححه ع

إجابات المسححححتقصححححي منهم من تأثير الع ححححوائية بما يعني اسححححتقرار نتائج المقياس ، وهناك 
العديد من االختبارات يمكن اسححححححححححححتخدام أي منهما لمعرفة درجة ثبات نتائج االسححححححححححححتمارة ) 

 : (1)األداة ( ومن أكثرها شيوعا 
 ختبار کرونباخ ألفاا.ا 
 کودر . ختبار صيغا 
 ختبار ريت اردسون.ا 

 ختبار کرونباخ ألفا وسنوضا ذلك فيما يلي : هذا البحث أتناول وسي 

إن حسححححححححححاا معامل ثبات االسححححححححححتمارة كرونباخ ألفا  بارة عن معادلة تعتمد على متوسححححححححححط        
(  Coefficient Alphaمعحححامالت االرتبحححاط بين مفردات المقيحححاس أطلق عليهحححا معحححامحححل ألفحححا ) 

أي لمعرفة ثبات فقرات  ) االسححححححححححححححتمارة ( واتسحححححححححححححححاته الداخلي ، الختبار ثبات أو تجانس المقياس
ساق ( أو أكثر دل ذلك على توة الثبات واالت 0.7االسحتمارة ، حيث إذا كان هذا العامل يسحاوي ) 

 س ثبات األسحححححححححئلةتد اسحححححححححتخدم الباحث هذب الطريقة في  يا . (2)الداخلي لالسحححححححححتمارة المسحححححححححتخدمة
سحححححححححححبوعين من إ( حاالت ، وبعد المضحححححححححححي 10ها على )وذلك من خالل تطبيق هاالسحححححححححححتبيانية لبحث

عليهم ، وتد حسحححححححب معامل االرتباط بيرسحححححححون  pre-testأعيد االختبار ثابتة المقابلة األولى لهم 
( 0،9ليبين نتائج التطبيقين للحصححححححححححححححول على معامل الثبات االختبار ، فكانت  يمة هذا العامل )

وهذا يعني ترابطًا ايجابيًا عاليًا بين المقابلة األولى والثانية ، مما يدل على التناسححق واالنسححجام في 
 األسئلة االستبيانية. 

 The Interview :المقابلة-2

المقابلة أداة بحثية ت ابه إلى حد كبير االستبانة في خطواتها ومواصفاتها مع فارق  دتع      
ن الباحث وصححححححححححححححاحب الحالة المراد الحصححححححححححححححول على معلومات منه أو واحد هو أنها حوار بي

جمع لقابلة أشحححخاص مدربون تدريبا خاصحححا تعبيراته عن آرائه واتجاهاته وم حححاعرب ، ويقوم بالم

                                                           
محمد عبد الفتاح الصيني ، البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثين ، دار وائل للن ر ،عمان األردن ،  (1) 

 144- 141، ص 2002
 .364صدر سابق ، صنادية سعيد  ي ور : منهجية البحث االجتماعي في العلوم االجتما ية ، م (2)
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البيانات من األفراد ب حححكل مباشحححر من خالل طرح أسحححئلة محددة وتفسحححير ال ام  منها ويقوم 
تام الباحث  بمقابلة المدرسححححححححححححححين في  .(1)من ينوا عنه بتسححححححححححححححجيل ما دار فيها الباحث أو 

المدارس الثانوية وتم توزيع عليهم اسحححححححححتمارة االسحححححححححتبيان وتم طرح عليهم بع  األسحححححححححئلة التي 
 تخص الدراسة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 55، ص2003سهيل رزق دياا : مناهج البحث العلمي ، فلسطين، ازة،  (1)
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 المبحث الرابع 

     The statistical Meansالوسائل اإلحصائية المستعملة في الدراسة  

 تد تم استخدام الوسائل اإلحصائية التالية :

 :النسبة المئوية : لمعرفة القيمة النسبية إلجابة المبحوثين .وتانونها هو  -1

                          

 الجزء                           

     100% ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ =المئوية النسبة 

 الكل                       

 (1):تانون استخرا  وتحديد حجم العينة من مجتمع إحصائي معلوم -2

معرو ) يعني أننا نعر  عدد األفراد الذين يتكون  لمعرفة  )حجم العينة( من مجتمع احصحححححححححححححائى
 منهم ذلك المجتمع( يتوجب علينا القيام باإلجرااات ادناب :

اير معلوم من خالل  اإلحصائي)أ( نحسب الحجم الخاص بالعينة على أساس أن حجم المجتمع 
 القانون ادناب :

                         Z2 

 ف (" – 1ف ) × ( =   ئئئئئئئئئئئئئئئئ 1حجم العينة ")ن
2خ                         

 م
 

 معرفة نسبة الخطأ فى حجم العينة:
"تد يقرر الباحث إجراا دراسححححححححححححححته على عدد معين من األفراد وفى هذب الحالة التى يحدد فيها     

دب يميل إلى راسحححة نجالباحث حجم العينة بطريقة تخمينية أو يفرض عليه من الجهة المسحححتفيدة بالد
محاولة تحديد نسححبة الخطأ فى حجم العينة حتى يطمئن إلى أن البيانات سححيحصححل عليها والى أن 

 من الثقة" . ى سيتوصل إليها تتمتع بمستوى عال  النتائج الت
 
 
 

                                                           
 .71-68،ص2007مهدي محمد القصاص ، مبادئ االحصاا والقياس االجتماعي ، المنصورة ،مصر ، (1)
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 ولمعرفة هذب النسبة فى العينة يستعمل القانون التالي :
 
 

 ف ( – 1 ف )                                   
 ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ"×         Zخطأ العينة = "

 ن                                      
    

 %5"نسبة الخطا المعياري المتوتع = 

                                   
 قانون الوسط الحسابي:-3

 تكرارها × مجموع حاصل ضرا مركز كل فئة                     
 حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح=  الوسط الحسابي 

 مجموع التكرارات                                  
 
وية لفروق المعنختبار فرضيات الدراسة:استخدم الباحث هذا القانون آليجاد ا"، آل2قانون "كا -4

ين، للتأكد فيما اذا كانت فرضيات الدراسة مقبولة او مرفوضة، وهو بالصي ة بين ردود المبحوث
 التالية:

 2)i E –i (O  
 n∑ =2 Xحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح 

Ei       
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 الفصل السابع 

 بيانات الدراسة الميدانية تحليل 

 توطئة 
تشكل عينة الدراسة المحددات األولى لردود أفعال وحدات العينة اتجاة الظروف االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية التي تؤثر على عملية إرساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية سنتناول 

 في هذا الفصل مايلي:

األولية لوحدات العينةبيانات األول : تحليل المبحث   

  لوحدات العينةبيانات األساسية : تحليل الثاني المبحث
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65%

35%

ذكور 

اناث 

 االولالمبحث 

  تحليل الخصائص األولية لوحدات العينة

 : الجنس ـ1

 إجابة المبحوثين حسب الجنسيبين ( 2الجدول )

الف الوضع االجتماعي للجنسين ، وأن هذا ناث تختلف باختأن آراء وتوجهات الذكور واإل        
عدد ن أ ىفي طبيعة اجابتهم ، حيث تشير نتائج الدراسة الميدانية عل فاعال   ا  ثر االختالف يشكل أ

( 82ناث والبالغ عددهن )(. أما عدد اإل%73( مبحوثا  وبنسبة )225الذكور في العينة هو )
 ة.ي( من عينة الدراسة، وهذا يدل على ان ال)ذكور( األكثر نسبة في العينة الدراس%27وبنسبة )

عند  من القيمة الجدولية،أكبر ( 66.609( هي )2)كانالحظ من الجدول أعاله ان قيمة      
 الفرضية الصفرية.قبول و مرفوضة ( لذا فرضية الدراسة 2( ودرجة حرية )0,05مستوى داللة )

  يوضح جنس المبحوثين (1) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

النسبة  العدد الجنس
 المئوية

درجة  2كا
 الحرية

درجة 
 المعنوية

  %73 225 ذكر
66.609 

 
2 

 
0,05 

 
 %27 82 انثى

 %100 307 المجموع
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 ـ العمر :2

 التوزيع العمري للمبحوثينيبين ( 3ول )الجد

 النسبة المئوية العدد الفئة العمرية
24-29 65 21% 
30-35 100 33 % 
36-41 80 26 % 
42-47 37 12 % 
48- 53 15 5 % 
 %3 10 فأكثر -54

 %100 307 المجموع

شباب الن لمدى والمرونة واالدراك الواسع فإبعيد االعمر يدل على الخبرة والتفكير ن إ         
  من كبار العمر الذين يتميز معظم تفكيرهم بالصالبة والتشديد في اآلراءيكون تفكيرهم اكثر مرونة 

لى اخر ( إ29-24عمرية ابتداء من الفئة األولى )خمس فئات واألفكار ، قد توزعت العينة بين 
( مبحوثُا اي 65ن )الحالي أ ةالميدانيالدراسة ت البيانات األولية في ( ، حيث إشار فأكثر 54)فئة 

( مبحوثا  وبنسبة 100ن )( سنة ، وأ29-24تتراوح أعمارهم بين )الدراسة من عينة  ( %21بنسبة )
( تتراوح  %26( مبحوثا  وبنسبة )80( سنة ، بينما )35-30( تتراوح أعمارهم بين ) 33%)

تتراوح الدراسة ( من عينة  %12( مبحوثا  و بنسبة )37ن )( سنة ، وأ41-36اعمارهم بين )
( تتراوح اعمارهم  %5( مبحوثا  وبنسبة )15فان ) سنة ، اما الفئة الخامسة( 47-42اعمارهم بين )

، ( سنة59-54( تتراوح اعمارهم بين ) %3( مبحوثا  وبنسبة )10( سنة ، بينما )53-48بين )
(سنة هي األعلى 35-30( سنة،  وهذا يدل ان الفئة العمرية )9,51عياري لألعمار )واالنحراف الم

 .نسبة من ضمن العينة
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 يوضح الفئات العمرية (2)شكل

 
 ـ الحالة االجتماعية:3

 إجابة المبحوثين حسب الحالة االجتماعيةيبين ( 4الجدول )

الحالة 
 االجتماعية

درجة  2كا النسبة المئوية العدد
 الحرية

درجة 
 المعنوية

  % 13 40 اعزب
 
 

550.394 
 
 

 
 
 
3 

 
 
 
0,05 
 

 %82 253 متزوج
 %5 14 أرمل
 %0 0 مطلق
 %100 307 المجموع

ات ن إجابالميدانية ، حيث إالدراسة ن الحالة االجتماعية لها تأثير  واضح على نتائج إ       
ين ، و المطلقات المتزوجين وعن إجابات االرمل أالمبحوثين العزب  قد تختلف نوعا  ما عن إجاب

ما المتزوجين (.أ%13( مبحوثا  وبنسبة )40هم ) بعز  أن عدد المبحوثين الالدراسة حيث تشير نتائج 
( من مجموع العينة %82( مبحوثا  وبنسبة )253وهم النسبة األكبر من المبحوثين والبالغ عددهم )

( من مجموع العينة ، أما %5( ويشكلون نسبة )14ن عددهم )د المبحوثين من أرمل فإما عد، أ
 تزوجين( هي األكثر في عينة الدراسة .ن فئة ) الموهذا يدل أ ( .0ن عدد)المطلق فأ

3%
5%

12%

26%

33%

21%

فأكثر54 53-48 47-42 41-36 35-30 29-24

الفئات العمرية
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( أكبر من القيمة الجدولية، عند مستوى 550.394( هي )2)كانالحظ من الجدول ان قيمة      
 ( لذا فرضية الدراسة مرفوضة وقبول الفرضية الصفرية.3( ودرجة حرية )0,05داللة )

 ( يوضح الحالة االجتماعية3) شكل

 
 المستوى التعليمي:-4

 المستوى التعليمي. إجابة المبحوثين حسبيبين ( 5الجدول )

النسبة  العدد المستوى التعليمي
 المئوية

درجة  2كا
 الحرية

درجة 
 المعنوية

  %89 272 بكالوريوس
 

281.324 

 
 
2 

 
 
0.05 
 

 %8 23 ماجستير
 %3 10 دكتوراه
 %100 307 المجموع

يقصد بالمستوى التعليمي التأهيل العلمي ألفراد العينة المبحوثة ، حيث ان عدد المبحوثين       
( من مجموع العينة الكلي وهم %89( وبنسبة )272الذين لديهم شهادة البكالوريوس عددهم )

( 23ون شهادة الماجستير فان عددهم )يشكلون النسبة األكبر من عدد المبحوثين ، اما الذين يحمل
( من مجموع %3وبنسبة )( 10اما الحاصلين على شهادة الدكتوراه فان عددهم ) (،%8وبنسبة )

، وهذا يدل ان نسبة المبحوثين من حملة شهادة )البكالوريوس( هم اعلى نسبة في العينة المبحوثة 
 عينة الدراسة.

0%
5%

82%

13%

مطلق أرمل متزوج أعزب

الحالة االجتماعية
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الجدولية، عند مستوى ( أكبر من القيمة 281.324( هي )2)كانالحظ من الجدول ان قيمة      
 ( لذا فرضية الدراسة مرفوضة وقبول الفرضية الصفرية.2( ودرجة حرية )0,05داللة )

 ( يوضح المستوى التعليمي للتدريسين4)  شكل

 
 التخصص التدريسي:-5

 التخصص التدريسي. إجابة المبحوثين حسبيبين ( 6الجدول )

النسبة  العدد التخصص التدريسي
 المئوية

 درجة 2كا
 الحرية

درجة 
 المعنوية

  %33 100 االختصاصات العلمية
37.313 

 
1 

 
 %67 207 العلوم اإلنسانية 0,05

 %100 307 المجموع

ان التخصص التدريسي له اثر واضح على إجابة المبحوثين وعلى الموضوعات التي تخص      
االختصاص التدريسي فان اغلب قيم المواطنة تتوفر في المناهج العلوم اإلنسانية ، ومن خالل 

( مبحوثا  وبنسبة 100إجابات المبحوثين تبين لنا ان عدد المبحوثين ذات اختصاص العلمي هم )
( 207من مجموع العينة المبحوثة .اما المبحوثين ذات اختصاص انساني فان عددهم)( 33%)

وهذا يدل على ان نسبة االختصاصات ) اإلنسانية  ( من العينة المبحوثة .%67مبحوث وبنسبة )
 ( هي األكثر نسبة في عينة الدراسة.

3%
8%

82%

دكتوراه ماجستير بكلوريوس

المستوى التعليمي 
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، عند (2,920) دولية( أكبر من القيمة الج37.313( هي )2)كانالحظ من الجدول ان قيمة      
 ( لذا فرضية الدراسة مرفوضة وقبول الفرضية الصفرية.1( ودرجة حرية )0,05مستوى داللة )

 ( يوضح اختصاصات التدريسين5) شكل

 
 عدد سنوات الخدمة:-6

 عدد سنوات الخدمة. إجابة المبحوثين حسبيبين ( 7الجدول )

 النسبة المئوية العدد عدد سنوات الخدمة
1-3 100 33% 
4-6 64 20% 
7-9 98 32% 
 %15 45 فأكثر 10

 %100 307 المجموع
لى راءهم التي تنعكس عمة جدا  في طرح آن عدد سنوات الخبرة لدى المدرسين تعتبر مهإ         
شكل ابم بهوكيفية التعامل مع الطلبة وتوجيهكبيرة في التعليم الكونهم يمتلكون الخبرة اجاباتهم 
 لنتائجخدمة قليلة في مجال التدريس ، ومن خالل اذوي على العكس من المدرسين الصحيح 

( 100( يبلغ عددهم )3-1ن عدد المبحوثين الذين لديهم خدمة من )اإلحصائية التي ظهرت لنا أ
( 64( يبلغ عددهم )6-4( من حجم العينة ، وان عدد المبحوثين الذين خدمتهم )%33وبنسبة )

( ، أما %32( وبنسبة )98( عددهم )9-7( ،  وان الذين تبلغ خدمتهم )%20مبحوثا  وبنسبة )

67%

33%

العلوم اإلنسانية االختصاصات العلمية



 السابع..................................................... تحليل بيانات الدراسة الميدانية الفصل

119 
 

( من مجموع العينة %15( وبنسبة )45ن عددهم)فأكثر( فأ 10عدد المبحوثين إلذين تبلغ خدمتهم )
 ( سنة هم األعلى نسبة في عينة الدراسة.3-1ن المبحوثين الذين كانت خدمتهم من ). وإالمبحوثة

 الخدمة للتدريسين( يوضح  سنوات 6)شكل

 
 ـ محل اإلقامة :7

 محل االقامة يبين( 8الجدول )

 النسبة المئوية العدد محل اإلقامة
 %36 109 ريف

 %64 198 حضر

 %100 307 المجموع
ا ن البيئة التي يعيش فيهله تأثير على إجابة المبحوثين فإ ن محل اإلقامة الشخصإ        

 حيث لكل منطقة لها نمط خاص وثقافة مختلفة ،تفكيرهالشخص تؤثر على شخصيته وطريقة 
بين تراء المبحوثين. حيث آ، وهذا بدورة يؤثر على إجابات و  بعض الشيء عن المناطق األخرى 

ن عدد المبحوثين الذين يسكنون في المناطق الريفية يبلغ عددهم من خالل النتائج اإلحصائية إ
ما الذين يسكنون في المناطق الحضرية المطلوبة، أ( من حجم العينة %36)( ويشكلون نسبة 109)

ن المبحوثين وهذا يدل على أ .( من حجم العينة المبحوثة %64( وبنسبة )198يبلغ عددهم حوالي )
 الذين يسكنون في المناطق الحضرية هم النسبة األكبر في عينة الدراسة.

15%

32%

20%

33%

شكل توضيحي للسنوات الخدمة للتدريسسين
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 ( يوضح محل االقامة7)شكل

 
 ـ الدخل الشهري لألسرة :8

 الدخل الشهري االسرة. إجابة المبحوثين حسبيبين ( 9) الجدول

 النسبة المئوية العدد سرةلألالدخل الشهري 
 %18 55 يقل الحاجة
 %75 230 يسد الحاجة

 %7 22 يفيض عن الحاجة
 %100 307 المجموع

د التي تؤثر على الفر هم المتغيرات والخصائص االقتصادية يعد دخل الشهري من أ            
فراد في المجتمع ، فقد تم الألالذي يحدد المكانة االجتماعية  ن الدخل الشهري هوواالسرة ، فإ

ي ( مبحوثا  أ55ن )الحاجة ، يفيض عن الحاجة(، حيث أ م الدخل الى ) يقل الحاجة ، يسديتقس
حاجة( الجابوا ب)يسد ن عينة البحث يقل عن الحاجة ، وأن عدد المبحوثين الذين أ( م%18بنسبة )

ابوا يفيض ج( من حجم العينة المبحوثة، أما الذين أ%75( مبحوثا  وبنسبة )230كان عددهم )
ن وهذا يدل على أ حوثة ،( من حجم العينة المب%7( مبحوثا  وبنسبة )22عن الحاجة كان عددهم)

 المبحوثين ذوات الدخل المتوسط هم األكثر نسبة في عينة الدراسة.

 

 

64%

36%

حضر ريف
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 الدخل الشهري لألسرة( يوضح 8) شكل

 
 ـ عائدية السكن االسرة : 9

 عائدية السكن. إجابة المبحوثين حسبيبين ( 10الجدول )

 النسبة المئوية العدد عائدية السكن االسرة
 %49 149 ملك
 %32 100 زراعي
 %16 48 أيجار
 % 3 10 تجاوز
 %100 307 المجموع

و االسرة هل هو)ملك، زراعي، ايجار السكن البيت الذي يسكنة الفرد أ ةنقصد بعائدي            
ين إلى مجتمع ، وتشير إجابات المبحوثو االسرة في الفالسكن يساعد على استقرار الفرد أ، تجاوز( 

( 100ن )( من حجم العينة إن عائدية السكن هي ملك لهم ، وإ%49ثا  وبنسبة )( مبحو 149ن )إ
من سكنة ( مبحوثا  هم 48ن )ن سكنة الصنف األرض الزراعية ، وإ( هم م%32مبحوثا  وبنسبة )

( 10ن عددهم)الذين يسكنون في األرض التجاوز فأما المبحوثين ( ، أ%16االيجار وبنسبة )
كثر المبحوثين في عينة الدراسة  هم وهذا يدل أن أ ( من حجم العينة الدراسة.%3مبحوثا  وبنسبة )

  (.ملكف )من أصحاب السكن ذات صن
 

7%

75%

18%

يفيض عن الحاجة يسد الحاجة يقل عن الحاجة

الدخل الشهري لالسرة
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 المبحث الثاني

 تحليل البيانات االساسية لوحدات العينة 
 واجبات المواطنةألساسية حول المساواة والحقوق و أواًل : البيانات ا

 تنمية مبدأ الحقوق والواجبات والمسؤولية االجتماعية:-1

بات والواجإجابة المبحوثين حول تنمية المناهج التعليمية لمبدأ الحقوق يبين ( 11الجدول )
 .والمسؤولية االجتماعية

 
عند سؤالنا للمبحوثين عن تنمية المناهج التعليمية للحقوق والواجبات والمسؤولية االجتماعية       

( مبحوثا  222، وان ) الكلي( من عدد المبحوثين %28( مبحوثا  ب)نعم ( وبنسبه )85وقد اجابوا )
 .(%72اجابوا ب)ال( وبنسبة )

 ة ال تحتوي على موضوعات تنمي مبدأ الحقوق تشير معطيات الجدول أعاله المناهج التعليمي       
من أهم عناصر المواطنة هي الحقوق والواجبات  والواجبات والمسؤولية االجتماعية لدى الطلبة أن

جاة وواجبات يجب ان يقوموا بها ت حقوق  التي يجب على الطلبة ان يتعلموها ومعرفة ما عليهم من 
المناهج التعليمية على هكذا موضوعات يمثل إعاقة امام إرساء قيم المواطنة  اءوطنهم وان عدم احتو 

 لدى المتعلمين.

( أكبر من القيمة الجدولية، عند مستوى 268.469( هي )2)كانالحظ من الجدول ان قيمة      
ي تقول الت ( لذا فرضية الدراسة مرفوضة وقبول الفرضية الصفرية2( ودرجة حرية )0,05داللة )

 مناهج التنمي مبادئ حقوق االنسان والواجبات والمسؤوليات االجتماعية.ال

 

 

 

النسبة  العدد اإلجابات
 المئوية

درجة  2كا
 الحرية

درجة 
 المعنوية

  %28 85 نعم
469.268 

 
2 

 
0,05 

 
 %72 222 ال

 %100 307 المجموع
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 .تنمية المناهج التعليمية لمبدأ الحقوق والواجبات والمسؤولية االجتماعية( يوضح 9)  شكل

 
 لثروة بين المواطنين:لعلى موضوعات في التوزيع العادل  المناهج التعليمية احتواء –2

المناهج التعليمية على موضوعات  اءاحتو  إجابة المبحوثين حوليبين ( 12الجدول )      
 في التوزيع العادل الثروة البلد بين المواطنين.

درجة  2كا النسبة المئوية العدد اإلجابات
 الحرية

درجة 
 المعنوية

  %31 95 نعم
44.588 

 
2 

 
 %69 212 ال 0,05

 %100 307 المجموع

( مبحوثا  اجابوا 95، نجد أن ) عاله( أ 12لمبحوثين في الجدول رقم )عند النظر إلجابات ا        
( %69( مبحوثا   اجابوا ب)ال( وبنسبة )212( من مجموع العينة ، وان )%31ب)نعم( و بنسبة )

 من عدد العينة المبحوثة .

إن المناهج التعليمية ال تحتوي   ،تبين لنا ومن خالل معطيات الدراسة في الجدول أعاله       
روة البلد المواطنين ، أن التوزيع العادل لث على موضوعات تهتم في التوزيع العادل للثروة البلد على

هم مقومات المواطنة التي تدل على وجود العدالة والمساواة بين فئات المجتمع أ على المواطنين من 
مواضيع في المناهج التعليمية يمثل إعاقة  الهذه ن عدم وجود إلى بعض الفئات، و وليس حكرا  ع

 لتنمية قيم المواطنة لدى المتعلمين في المدراس الثانوية .

28%

72%

نعم ال
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(، عند 920.2ر من القيمة الجدولية )أكب( 44.588( هي )2)كاأن قيمة نالحظ من الجدول      
تي الصفرية ال نرفض فرضية الدراسة ونقبل الفرضية( لذا 2ودرجة حرية ) (0,05مستوى داللة )

 تقول ال تحتوي المناهج على موضوعات حول التوزيع العادل للثروات بين المواطنين.

احتواء المناهج التعليمية على موضوعات في التوزيع العادل الثروة البلد ( يوضح 10)شكل 
 بين المواطنين.

 
 المناهج التعليمية على موضوعات تحث على دفع الضرائب والرسوم : احتواء-3

المناهج التعليمية  تحتوي موضوعات تحث على دفع فيما اذا كانت يبين ( 13الجدول )
 الضرائب.

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %14 43 نعم
 %86 264 ال

 %100 307 المجموع
المناهج التعليمية على موضوعات تحث على دفع  اءعند سؤالنا المبحوثين حول احتو         

( ، %14( مبحوثا   أجابوا ب)نعم( وبنسبة )43الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة ، حيث ان)
 (، من مجموع العينة المبحوثة.%86( مبحوثا  أجابوا ب)ال( وبنسبة )264وان )

ة ال تحتوي على موضوعات تحث على تبين من نتائج الجدول أعاله ان المناهج التعليمي        
القوانين التزام المواطنين بولة، ، وأن من واجبات المواطنة دفع الضرائب والرسوم التي تفرضها الد

31%

69%

نعم ال



 السابع..................................................... تحليل بيانات الدراسة الميدانية الفصل

125 
 

والشرائع التي تصدرها الدولة ومنها القوانين الخاصة بالضرائب والرسوم الواجب االلتزام بها من قبل 
جود ثقافة دفع الضرائب والرسوم وعدم االلتزام بها من فأن ما نراه في مجتمعنا عدم و ، مواطنينال

عديد من مهام الدولة ، وعدم وجود هكذا مواضيع  يمثل إعاقة الفان ذلك يعرقل  ،قبل المواطنين
 امام إرساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية.

المناهج التعليمية  تحتوي موضوعات تحث على دفع يوضح فيما اذا كانت ( 11)شكل
 الضرائب.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

86%

نعم ال
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 تقان العمل واإلخالص :أحث على الالمناهج التعليمية  اءحتو أ -4

فيما اذا كانت محتوى المناهج التعليمية يحث على اتقان العمل  يبين( 14الجدول )
 .واإلخالص به

 النسبة المئوية          العدد               اإلجابات        

 %33 100 نعم          
 %67 207 ال           
 %100 307 المجموع        

عند سؤالنا للمبحوثين حول محتوى المناهج التعليمية واحتواها على موضوعات في الحث      
( ، وان %33( مبحوثا  اجابوا ب)نعم( وبنسبة )100على اتقان العمل واإلخالص ، حيث ان )

 .( من مجموع العينة %67( مبحوثا  اجابوا ب)ال( وبنسبة )207)

وتبين لنا ومن خالل نتائج الجدول أن المناهج التعليمية ال تحتوي على موضوعات تحث         
تجاه وطنهم هو اتقان العمل اجبات المواطنين وأن من و  ،على اتقان العمل واإلخالص به 

مجتمعاتهم وأن عدم وذلك من أجل تطور وازدهار اوطانهم والعمل على خدمة ، واإلخالص به 
عاقة إ المناهج التعليمية على موضوعات تحث على اتقان العمل واإلخالص به وهذا يمثل اء احتو 

  طلبة الثانوية.إلرساء قيم المواطنة لدى 

اذا كانت محتوى المناهج التعليمية يحث على اتقان العمل واإلخالص  فيما ( يوضح12)شكل
 .به

 

 

33%

67%

نعم ال
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 بمبادئ الحرية والعدالة والمساواة في المجتمع: ارتباط المناهج التعليمية-5

ن بما يوجد في المجتمع مارتباط المناهج التعليمية  إجابة المبحوثين حوليبين ( 15الجدول )
 مساواة.و  ةلعداحرية و 

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %15 47 نعم
 %85 260 ال

 %100 307 المجموع
المناهج التعليمية على صور من التكافل االجتماعي  اءعند سؤالنا للمبحوثين حول احتو       

( مبحوثا  اجابوا ب)ال( وبنسبة 260( ، وان )%15( مبحوثا  ب)نعم( وبنسبة )47كانت إجابات )
 من مجموع العينة المبحوثة . ( 85%)

تبين لنا من نتائج الجدول أعاله أن المناهج التعليمية ليست مرتبطة بما  يوجد في المجتمع          
ويجب أن ، أن من قيم المواطنة هي الحرية والعدالة والمساواة و من الحرية والعدالة والمساواة ، 

ة مطابقة بما مين تكون المناهج التعليأ تتوفر هذه القيم في اي وطن يعيش فيه االفراد ، ويجب
نتائج  كما ظهرت لدينا في ،يوجد في المجتمع من وقائع وأن ال تكون مختلفة عن الواقع االجتماعي

وأن هذا يسبب في إعاقة إرساء قيم المواطنة لكونها تصور للطلبة ان المجتمع تسوده  ، الدراسة
 عدم االهتمام بالمحتوى  الحرية والعدالة والمساواة وتظهر على انه مجتمع مثالي وهذا يؤدي الى

 وسيلة للنجاح فقط. همن الطلبة وعدم التعلم منه وجعل التعليمية المناهج

 بما يوجد في المجتمع منارتباط المناهج التعليمية  ( يوضح إجابة المبحوثين حول13) شكل
 مساواة.حرية وعدالة و 

 

15%

85%

نعم ال
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 راهم والتعبير عنها :آحرية الطلبة في طرح -6

 .حرية التعبير للطلبة إجابة المبحوثين حوليبين ( 16الجدول )

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %28 85 نعم
 %72 222 ال

 %100 307 المجموع
( من %28جابوا ب)نعم(  وبنسبة )( مبحوثا  أ85تشير إلى أن )الجدول أعاله ن نتائج إ       

 ( . %72( مبحوثا  اجابوا ب)ال( وبنسبة )222ن )حجم العينة المطلوبة ، وأ

ن ، وإ في المدرسة آرائهم ة للطلبة في طراحعدم حريالجدول نتائج يتبين لنا من خالل           
ى لائلة في الصف الدراسي واالفتقار إعداد الهوهو وجود األ، حرية للطلبة الدم وجود من أسباب ع

 نذا تم إعطاء لهم فرصة لتعبير عن آراهم فإوا ، ت الكافيوعدم وجود  الوق ،الصفوف النموذجية
 وقت الدرس ال يسمح بذلك ، واقتصار التدريسين على إعطاء المادة الدراسية .

 حرية التعبير للطلبة. ( يوضح إجابة المبحوثين حول14) شكل

 
 

 

 

28%

72%

نعم ال
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 اإليجابي:ي والثقافة الحوار أليمية لمبدأ حرية التعبير عن الر تنمية المناهج التع -7

تنمية المناهج التعليمية لمبدأ حرية التعبير عن  إجابة المبحوثين حوليبين ( 17الجدول )
 الراي وثقافة الحوار اإليجابي.

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %16 49 نعم
 %84 258 ال

 %100 307 المجموع
ي والثقافة أالتعبير عن الر  عند سؤالنا للمبحوثين حول تنمية المناهج التعلمية لمبدأ حرية      

( من حجم العينة، وان %16جابوا ب)نعم ( وبنسبة )أ ( مبحوثا  49ن )الحوار اإليجابي حيث إ
 ( .%84( مبحوثا  وبنسبة )258)

ر عن حرية التعبيويتضح لنا من خالل هذه النسب ان المناهج التعليمية ال تنمي مبدأ        
مية المناهج التعلي لى ذلك عدم احتواءسباب التي أدت إاألالراي وثقافة الحوار اإليجابي ، ومن 

ثل مي وثقافة الحوار اإليجابي للمتعلمين وهذا يات تهتم بجانب حرية التعبير والرأعلى موضوع
إعاقة لقيم المواطنة لدى شخصية المتعلمين وعدم تعليمهم على قيم الحوار وحرية التعبير والحوار 

 اإليجابي.

تنمية المناهج التعليمية لمبدأ حرية التعبير عن الراي  ( يوضح إجابة المبحوثين حول15)شكل
 وثقافة الحوار اإليجابي.

 

16%

84%

نعم ال
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 معوقات قيم المواطنة في المناهج التعليمية بيانات األساسية حول ال-ثانيًا 

  الدراسية:الثقافة التقليدية و تكرس إرساء قيم المواطنة في المناهج  -1

الثقافة التقليدية و تكرس إرساء قيم المواطنة  إجابة المبحوثين حوليبين ( 81) الجدول
 في المناهج الدراسية.

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %30 92 نعم
 %70 215 ال

 %100 307 المجموع
عند سؤالنا المبحوثين حول الثقافة التقليدية و تكرس إرساء قيم المواطنة في المناهج الدراسية        

( مبحوثا  ب)ال( وبنسبة 215( ، وان )%30)( مبحوثا  ب)نعم( وبنسبة 92فكانت اإلجابة )
 . مجموع العينة المطلوبة من (70%)

لى ؤدي إفي المناهج التعليمية وهذا يليدية ال تكرس قيم المواطنة الثقافة التقن وتبين لنا إ      
مين ، فان كثير من الثقافات عدم إرساء قيم المواطنة في المناهج وال ينمي شخصية المتعل

 تدعم التمسك بالثقافات الفرعية وعدم االهتمام بقيم المواطنة . ةليديالتق

نة م المواطالثقافة التقليدية و تكرس إرساء قي حول( يوضح إجابة المبحوثين 16)شكل
 في المناهج الدراسية.

 

 

30%

70%

نعم ال
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 فكار االجتماعية سبب في عدم إرساء قيم المواطنة :األاالنحراف الفكري و _ 2

نحراف الفكري في المجتمع وههور اال  إجابة المبحوثين حوليبين ( 19الجدول )
 االجتماعية سبب في عدم إرساء قيم المواطنة فكارل

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %65 200 نعم
 %35 107 ال

 %100 307 المجموع 

ية فكار االجتماعاألعند سؤالنا للمبحوثين حول االنحراف الفكري في المجتمع وظهور          
( %65( مبحوثا   اجابوا ب)نعم( وبنسبة )200، حيث إن ) سبب في عدم إرساء قيم المواطنةال

من مجموع العينة  ( %35( مبحوثا   اجابوا ب)ال( وبنسبة )107من مجموع العينة المبحوثة، وإن )
 المبحوثة .

ي سبب فالفكار االجتماعية األنحراف الفكري في المجتمع وظهور اإلن أوهذا يدل على        
أسباب ظهور األفكار المنحرفة في المجتمع هو الغزو الثقافي ن من ، وأالمواطنةعدم إرساء قيم 

عالم ولت الت الدخيلة على المجتمع من خالل مواقع التواصل االجتماعي والتي حودخول الثقافا
ن أف و القنوات الفضائيةأمن قبل الدولة على بعض المواقع  الى قرية صغيرة وعدم وجود مراقبة

لمجتمع أو تي ال تتالئم مع الواقع االعمرية الناشئة تتأثر وبشكل كبير في هذه الثقافات الالفئة 
 ؤدي الىهذا يمن المشاكل االجتماعية واكتساب  وهذا يسبب في كثير هو دينعاداته وتقاليده أ

  . طلبة الثانويةإعاقة إرساء قيم المواطنة لدى 
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االنحراف الفكري في المجتمع وههور أفكار  ( يوضح إجابة المبحوثين حول17)شكل
 االجتماعية سبب في عدم إرساء قيم المواطنة

 
 التطور التكنولوجي و إرساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية :-3

التطور التكنولوجي ومساهمته في إرساء قيم  إجابة المبحوثين حوليبين ( 02الجدول )
 المواطنة في المناهج التعليمية

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %45 139 نعم
 %55 168 ال

 %100 307 المجموع
عند النظر الى الجدول أعاله فان إجابة المبحوثين حول التطور التكنولوجي ومساهمته في      

ن ( ، وأ%45( مبحوثا  أجابوا ب)نعم( وبنسبة)139فان) إرساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية
 من مجموع العينة المطلوبة .( من حجم العينة %55( ونسبة )مبحوثا  اجابوا ب)ال( 168)

التطور التكنولوجي ال يسهم في إرساء قيم المواطنة ن ومن خالل إجابات المبحوثين تبين أ       
في المناهج التعليمية وذلك لسبب ان التطور التكنولوجي وتطور وسائل التواصل االجتماعي 

وطنية والقيم تفتيت الهوية ال لىإ وخاصة األفكار والقيم التي تؤدي ى لى الثقافات االخر واالنفتاح ع
والثوابت في المجتمع وإرساء قيم ال تمت للواقع االجتماعي والوطني بصلة وهذا يؤدي الى إعاقة 

  إرساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية .

65%

35%

نعم ال
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التكنولوجي ومساهمته في إرساء قيم التطور  إجابة المبحوثين حوليبين ( 18) شكل 
 المواطنة في المناهج التعليمية

 
 مواطنة في المناهج التعليمية:الالعوامل التي تؤدي الى إعاقة إرساء قيم -4

واطنة مالالعوامل التي تؤدي الى إعاقة إرساء قيم  إجابة المبحوثين حوليبين ( 21الجدول )
 في المناهج التعليمية

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %99 304 الفساد المالي واإلداري 
 %96 295 الصراعات الحزبية
 %68 210 التبعية الخارجية

 %68 210 البطالة
 %60 185 الصراعات الطائفية

 %52 159 اخطاء السياسة التنموية
 %52 159 العادات والتقاليد االجتماعية
السياسات االقتصادية 

 الخاطئة
150 49% 

 %39 120 التعصب القومي
 %33 100 غياب المشاركة السياسية

45%

55%

نعم ال
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لى إعاقة إرساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية هناك عدة عوامل عديدة تؤدي إ        
منها االجتماعية والسياسية واالقتصادية ، وعند النظر الى الجدول أعاله نالحظ إجابة 

تعليمية، لتؤدي الى إعاقة إرساء قيم المواطنة في المناهج االمبحوثين حول العوامل العديدة التي 
( مبحوثا  295أن )، و ( %99( مبحوثا  أجابوا حول )الفساد المالي واإلداري(  )304ن )أحيث 

( مبحوثا  أجابوا حول ) التعبية 210( ، وأن )%96حول )الصراعات الحزبية ( وبنسبة)
( من %68ا  اجابوا حول )البطالة( وبنسبة )( مبحوث210( ، وأن )%68الخارجية( وبنسبة)

 (%60( مبحوثا  أجابوا حول )الصراعات الطائفية( وبنسبة )185، وأن )مجموع العينة المبحوثة
، في حين (%52( مبحوثا  أجابوا حول )أخطاء السياسة التنموية( وبنسبة حوالي)159وأن )

( 150إن )، و لتقاليد االجتماعية(( حول)العادات وا%52( مبحوثا وبنسبة )159كانت إجابة )
في حين كانت  ،(%49لخاطئة ( وبنسبة حوالي )جابوا حول ) السياسات االقتصادية امبحوثا  أ
جابوا حول أ(مبحوثا  100ن )وأ، (لتعصب القومي( حول)ا%39( مبحوثا وبنسبة )120إجابة )

مواطنة في المناهج إعاقة إرساء قيم ال،وان ( %33اركة السياسية( وبنسبة )) غياب المش
طنة تأثيرا  في إعاقة إرساء قيم الموا ملكثر العواالفساد المالي واإلداري من أان عامل التعليمية 

 في المناهج التعليمية.

 على المجتمع ا  كبير  ا  لها اثر  2003ن التغيرات التي حدث في العملية السياسية بعد أ        
األسباب إعاقة إرساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية  و منالعراقي وعلى سياسة الدولة ، 

)  وعديدة لكن ان اهم هذه األسباب والتي كانت لها النسبة األكبر هي) الصراعات الحزبية ( 
ئم ان السببين مرتبطان مع بعضهما ان تشكيل حكومة قذين هالفساد المالي واإلداري (  فإ

ية فان لكل حزب وزارة او عدة وزارات حسب و الحزبعلى أساس المحاصصة الطائفية أ
ستحقاق االنتخابي او شراء الوزارة بالمال مع االتفاق مع بعض األحزاب لكسب ثقة هذا اال

الوزير التابع لها وليس حسب الكفاءة او المؤهالت الشخصية  ، وحتى وصل االمر الى ان 
محاسبة  السلطة فاسدين دون  البعض منهم يخرج في التلفاز ويتفاخر بانة فاسد والجميع في

من القضاء ، وان اي حزب يستلم الوزارة ينظر لها على انها ذات مردود مادي الذي يمول 
 و العقود التي تبرمها معالوزارة أ هل من خالل مشاريع هذالحزب وكيفية الحصول على أموا

بع الكتب األخيرة من طالشركات فان الفساد المالي واإلداري في وزارة التربية وخاصة في اآلونة 
 ،ي همال الجانب التعليمي والتربو إ صبح يشكل كارثة حقيقية في أرها وترميم المدارس  وغي

ناحية الخدمات والبنى التحتية وافتقار المدارس الى بير وعدم االهتمام بالمدارس من بشكل ك
ي م البطالة فن السبب  االخر وهو المهالتي تساعد الطالب على التعلم ، إابسط المقومات 

المجتمع وتكوين جيوش من الخريجين دون وجود قطاع خاص او قطاع حكومي الستيعابهم 
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وقتل روح المسؤولية لدى الطلبة ،فعندما ينظر الطالب الى  ا  كبير  ا  فان هذا العامل يشكل خطر 
 الجيوش من الخريجين الذين يتظاهرون في الشوارع وعند أبواب المؤسسات الدولة او عند ما

امل كاني للدولة وعدم اعطاءه الحقوق يرى ان المدرس الذي يقوم بتعليمة متطوع وبشكل مج
وعدم توفير الدولة فرص التعين لهم او تشغيلهم  او عدم توفير ابسط الخدمات في حقوقه 

منافسة في االبداع وال المؤسسات التعليمية، فان هذا سابقة خطيرة يمر بها المجتمع وقتل لروح
 . التعليم

 

 ( معوقات إرساء قيم المواطنة للمناهج التعليمية19)  شكل

 
 

 

 

33%

39%

49%
52% 52%
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 البيانات األساسية حول المناهج التعليمية -ثالثًا 

 األسئلة وتمارين في المنهج الدراسي ومراعاة حاجات وميول الطلبة: -1

 المنهج الدراسي في مراعاة حاجات وميول الطلبة.طبيعة يبين ( 22الجدول )

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %80 246 نعم
 %20 61 ال

 %100 307 المجموع
( %80جابوا ب) نعم( وبنسبة )( مبحوثا   أ246تشير معطيات الجدول أعاله إلى أن)          

من مجموع العينة  ( %20( مبحوثا  اجابوا ب)ال( وبنسبة )61من مجموع العينة المطلوبة ، وأن )
 المبحوثة .

تبين لنا من خالل نتائج الجدول المناهج التعليمية تراعي ميول وحاجات الطلبة عند وضع       
األسئلة وتمارين في المنهج الدراسي، يجب أن يراعي المنهج التعليمي مستويات الطلبة في وضع 

ة فأن ذلك ياألسئلة والتمارين ، وأن ال تكون هذا األسئلة والتمارين تفوق قدراتهم اإلدراكية والعقل
يؤدي إلى صعوبات تواجهه الطلبة وبالتالي يتعرضون إلى فشل في الدراسة أو يعتمدون على مبدأ 

والمنافسة  ق الحفظ دون فهم المادة العلمية ، وبالتالي يكون ذلك إعاقة امام تنمية قيم االبداع والتفو 
، وان مراعاه المناهج التعليمية لحاجات ، وميول الطلبة يؤدي ذلك الى بناء  لدى الطلبة الثانوية

قدراتهم العقلية ، والذهنية تؤدي الى خدمة الوطن في كثير من مفاصل الدولة وينمي االبداع 
 واالبتكار لديهم وهذا يعزز وينمي قيم المواطنة لدى طلبة التعليم الثانوي.

 الدراسي في مراعاة حاجات وميول الطلبة.المنهج ( يوضح طبيعة 20) شكل

 

80%

20%

نعم ال
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 :2003بعد المناهج التعليمية على بطوالت ومالحم الجيش العراقي  اءأحتو  -2

المناهج التعليمية على بطوالت ومالحم الجيش العراقي فيما اذا كانت يبين ( 23) الجدول   
    .اتفاخر بهالو 

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %25 77 نعم
 %75 230 ال

 %100 307 المجموع
عند النظر الى الجدول أعاله نالحظ إجابة المبحوثين حول أحتوْاء المناهج التعليمية على        

( %25( مبحوثا  أجابوا ب)نعم( وبنسبة )77بطوالت ومالحم الجيش العراقي وتفاخر به ، حيث أن )
 . العينة المطلوبةمن مجموع ( %75( أجابوا ب)ال(  وبنسبة )230، وان )

ت ومالحم على بطوالوتبين لنا من خالل نتائج الجدول أعاله المناهج التعليمية ال تحتوي          
،  فالتغيرات األخيرة في المواد الدراسية ودمج بعض المواد تحت مسمى 2003بعد  الجيش العراقي

 لتركيز على الموضوعات)االجتماعيات ( واالختصار في محتواها على بعض الموضوعات وعدم ا
ه بطوالت الجيش العراقي والتفاخر واالعتزاز بيم المواطنة لدى المتعلمين فأن المهمة التي تنمي ق

موضوعات التي تنمي قيم الوالء واالنتماء لدى النشئ ويجب على أصحاب القرار في المن أهم 
عليمية اقي في المناهج التبأدراج بطوالت وتضحيات الجيش العر  واالمؤسسات التعليمية أن تقوم

قصص لواالعتزاز والتفاخر بها واختيار بعض ا ،وخاصة البطوالت األخيرة  للمؤسسة األمنية العراقية
 بطال القوات األمنية وذلك لتنمية روح الدفاع عن الوطن لدى الطلبة .أالبطولية  التي سطرها 

بطوالت ومالحم  موضوعات تخص علىواحتواءها  المناهج التعليمية( يوضح  21)شكل   
    .2003بعد الجيش العراقي 

 

25%

75%

نعم ال
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 المناهج التعليمية والغموض والتعقيد: -3

المناهج التعليمية على الغموض والتعقد في  اءاحتو  إجابة المبحوثين حوليبين ( 24الجدول )
 موضوعاتها.

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %80 246 نعم
 %20 61 ال

 %100 307 المجموع
( مبحوثا   اجابوا ب) نعم( وبنسبة 246تشير إجابات المبحوثين في الجدول أعاله إلى أن)          

من مجموع ( %20( مبحوثا  اجابوا ب)ال( وبنسبة )61( من مجموع العينة المطلوبة ، وان )80%)
 العينة المبحوثة .

د يوالتعق الغموضعلى المناهج التعليمية تحتوي تبين لنا من خالل نتائج الجدول أعاله أن        
ؤثر وبشكل تفي موضوعاتها ، ان التغيرات التي تحدث في المناهج التعليمية في كل سنة أو سنتين 

المناهج التعليمية على بعض التعقيد والغموض يؤثر على الطلبة  وعلى  اءكبير عليها، فأن احتو 
الطلبة بغض النظر عن استعداهم وحاجاتهم، وكذلك وتفرض المناهج على مستواهم التعليمي ، 

الكتب  متكاد المناهج تنحصر في المعارف التي تغلب عليها الطابع النظري ، وقد تتضمن استخدا
همال للخبرات واألنشطة بصورة ال تتغير وال تتحدد منذ عشرات السنين، أ فقط، مع ما يترتب عليها 

ال وال تمت للواقع بصلة لذا اليز  ،قررة عفا عليها الزمنفضال عن ذلك ان هناك كتبا  ومناهجا  م
حون الى االعتماد الكبير على الذاكرة في دراستهم ،ويتقبلون ما يتلقون أو جنمن الطلبة ي كثيرا  

ة وبالتالي يشكل احباط لديهم وهذا يمثل إعاقيقرؤونه في الكتب دون نقد أو تمحيص أو مناقشة، 
 الطلبة.إلرساء قيم المواطنة لدى 
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المناهج التعليمية على الغموض والتعقد في  اءاحتو  ( يوضح إجابة المبحوثين حول22)  شكل
 موضوعاتها.

 
 يضاحية )الصور والخرائ  والمخططات( في المناهج التعليمية :اإلالوسائل  -4

ية إيضاحوسائل المناهج التعليمية على  اءاحتو  إجابة المبحوثين حوليبين ( 25الجدول ) 
 )خاصة بديمغرافية العراق(.

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %65 200 نعم
 %35 107 ال

 %100 307 المجموع
المناهج التعليمية على  اءاحتو ( أعاله فأن إجابة المبحوثين حول 27عند النظر إلى الجدول )     

( %65( مبحوثا  أجابوا ب)نعم( وبنسبة)200فأن)وسائل إيضاحية )الصور والخرائط والمخططات( 
 .العينة المطلوبة ( من حجم العينة %35( مبحوثا  اجابوا ب)ال( ونسبة )107، وأن )

الصور وسائل إيضاحية )تبين لنا من معطيات الجدول أعاله أن المناهج التعليمية تحتوي على     
أن احتواء المناهج التعليمية على الصور  والخرائط والمخططات( كافية في المناهج التعليمية ،

ايصال بة في توضيح و مهمة لدى الطلالوالخرائط والمخططات كافي لتغطية المواضيع التعليمية 
 اطنة.، ويؤدي إلى تنمية قيم المو  سهل وكذلك لتنمية قدراتهم التعليمية للطلبةأالفكرة بشكل 

80%

20%

نعم ال
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ة وسائل إيضاحية )خاصالمناهج التعليمية على  اءاحتو  ( يوضح إجابة المبحوثين حول23)شكل
 بديمغرافية العراق(.

 
 األساليب الحديثة في المناهج التعليمية في تعزيز قيم المواطنة لدى الطالب:-5

تعزيز  ياألساليب الحديثة في المناهج التعليمية ف إجابة المبحوثين حوليبين ( 26الجدول )
 قيم المواطنة لدى الطالب.

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %28 85 نعم
 %72 222 ال

 %100 307 المجموع
( مبحوثا   أجابوا ب)نعم( 85تشير إلى أن )الجدول نتائج ن يتضح من الجدول أعاله أ        
حجم العينة المبحوثة. ( من %72جابوا ب)ال( وبنسبة )أ ( مبحوثا  222ن )( ، وأ%28وبنسبة )

التي ظهرت لدينا ال توجد األساليب الحديثة في المناهج التعليمية في الجدول نتائج ومن خالل 
م واالعتماد التعزيز قيم المواطنة لدى الطالب ، ومن أسباب ذلك عدم مواكبة التطور الذي يشهده الع

ائل التكنولوجيا وسبسط ألعليمية وكذلك افتقاد المدارس من ليدية في المناهج التعلى األساليب التق
 والوسائل الحديثة في التعليم واالعتماد عليها في إيصال المعلومات الى الطلبة.

  

35%

65%

ال نعم
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األساليب الحديثة في المناهج التعليمية في تعزيز قيم  ( يوضح إجابة المبحوثين حول24)شكل
 المواطنة لدى الطالب.

 
 المناهج التعليمية على موضوعات تحث الطلبة على التعاون والمشاركة الجماعية:  احتواء-6

المناهج التعليمية على موضوعات تحث  احتواء إجابة المبحوثين حوليبين ( 27) الجدول
 .الطلبة على التعاون والمشاركة الجماعية

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %28 85 نعم
 %72 222 ال

 %100 307 المجموع
 ج التعليمية على موضوعات تحث الطلبة علىاهالمن عند سؤالنا للمبحوثين حول احتواء        

ج ئجل تعزيز وتنمية قيم المواطنة لدى الطلبة، حيث تشير نتاالتعاون والمشاركة الجماعية من أ
المطلوبة ، وإن ( من حجم العينة %28جابوا ب)نعم(  وبنسبة )( مبحوثا  أ85الدراسة الى ان )

( من حجم العينة ، واتضح لنا ان المناهج التعليمية %72جابوا ب)ال( وبنسبة )( مبحوثا  أ222)
ال تحتوي على موضوعات تحث الطلبة على التعاون والمشاركة الجماعية بينهم وهذا يمثل إعاقة 

 قيم المواطنة.  لترسيخ 

 

28%

72%

نعم ال



 السابع..................................................... تحليل بيانات الدراسة الميدانية الفصل

142 
 

المناهج التعليمية على موضوعات تحث احتواء   ( يوضح إجابة المبحوثين حول25)شكل
 .الطلبة على التعاون والمشاركة الجماعية

 
 أبناء المجتمع المستقبلية :تطلعات تناغم المنهج المدرسي  مع -7

أبناء المجتمع تطلعات مع  تناغم المنهج المدرسي إجابة المبحوثين حوليبين ( 28)الجدول
 .المستقبلية

 المئويةالنسبة  العدد اإلجابات
 %30 93 نعم
 %70 214 ال

 %100 307 المجموع
تمع ن تتناغم وتنسجم مع ثقافة المجعليمية هي على المناهج التعليمة أهم الخطط التإن من أ         

المستقبلية وتواكب التطور االجتماعي وذلك لتفادي الصراع االجتماعي الذي يحدث في المستقبل 
من  ا  ب  نوعالمتعلم ما يسب ه، والقيم والتعليم الذي حصل علي المجتمعبسبب التطور الحاصل في 

االضطرابات في حياة االفراد، وان إجابات المبحوثين حول تناغم المنهج المدرسي مع ثقافة أبناء 
( من العينة المطلوبة ، %30( مبحوثا  اجابوا ب)نعم( وبنسبة )93المجتمع المستقبلية تبين لنا ان)

 ( من مجموع العينة المبحوثة. %70مبحوثا  اجابوا ب)ال( وبنسبة )( 214وان )

اء األبنتطلعات ن المنهج المدرسي ال يتناغم مع أالجدول يتبين لنا من خالل النتائج       
ل ، شاكل االجتماعية في المستقبويسبب حدوث الم ، وهذا يؤدي على عدم االنسجام، المستقبلية 

28%

72%

نعم ال
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ف المناهج وعدم وجود االبعاد الثقافية للمستقبل لهذه المناهج التعليمية ن عدم وجود خطط في تأليوإ
 .و سنتين تغير المناهج التعليمية لكل سنة أ، ونالحظ التخبط في 

أبناء المجتمع تطلعات مع تناغم المنهج المدرسي  ( يوضح إجابة المبحوثين حول26) شكل
 .المستقبلية

 
 :هاافشاءحفظ  االسرار ليمية في إرساء تسهم المناهج التع -8

 رار حفظ االس ليمية في إرساءمساهمة المناهج التع إجابة المبحوثين حوليبين ( 29الجدول )
 .هاعدم افشاء

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %19 57 نعم
 %81 250 ال

 %100 307 المجموع
شيء خطير جدا  حيث من نراه اليوم من سرار في المجتمع أصبحت ن قيم افشاء األإ         

لدولة سرار اأو العامة لألفراد داخل المجتمع أو أصة سوء في الحياة الخاسرار ألتسرب كثير من ا
و مواعيد زيارة ت أو الخطط األمنية أام والتواصل االجتماعي من لقاءالمواقع وسائل االعالفي 

إجابات المبحوثين حول سؤالنا لهم عن مساهمة المسؤولين بعض الدول ..... وغيرها ، ومن خالل 
( مبحوثا  57ن )اء األسرار، تشير نتائج الدراسة إلى إالمناهج التعليمية في إرساء قيم عدم افش

( من مجموع العينة. %81جابوا ب)ال( وبنسبة )( مبحوثا  أ250( ، وان )%19نسبة )ب)نعم( وب

30%
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ى موضوعات تحتوي عل ن المناهج التعليمية الينا إالل االحصائيات التي ظهرت لدوتبين لنا ومن خ
، وهذا يمثل إعاقة في عدم إرساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية  هاعدم افشاء حفظ االسرار

تكتم على سرار والحفاظ والالتعليمية على قيم عدم افشاء األ لدى الطلبة، ويجب ان تتضمن المناهج
 بنشرها واالفصاح بها .عدم القيام المعلومات المهمة و 

ليمية في إرساء قيم عدم افشاء مساهمة المناهج التع ( يوضح إجابة المبحوثين حول27)شكل
 .سراراأل
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81%
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 :المتطرفتنمية المناهج التعليمية قيم الشعور بالمسؤولية ومحاربة الفكر المنحرف و  -9

تنمية المناهج التعليمية قيم الشعور بالمسؤولية  إجابة المبحوثين حوليبين ( 30الجدل )
 .والمتطرف ومحاربة الفكر المنحرف

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %35 107 نعم
 %65 200 ال

 %100 307 المجموع
عند سؤالنا للمبحوثين حول تنمية المناهج التعليمية قيم الشعور بالمسؤولية ومحاربة الفكر     

( من مجموع العينة %35( مبحوثا  اجابوا ب)نعم( وبنسبة )107المنحرف والمتطرفة ، حيث ان )
 ( .%65( مبحوثا  اجابوا ب)ال( وبنسبة )200المبحوثة ، ان )

يم قتتضمن موضوعات تنمي ن المناهج التعليمية ال تائج الدراسة إا من خالل نويتبين لن       
اطنة ة امام إرساء قيم المو ، وهذا يمثل إعاقومحاربة الفكر المنحرف والمتطرف الشعور بالمسؤولية

ؤدي تماعية ، ومن األسباب التي تطلبة الثانوية وال يعزز قيم الشعور لتحمل المسؤولية االجلدى 
 التغيرات ةضوعات التي تحارب الفكر المنحرف والمتطرف هو عدم مواكبمو اللى عدم وجود إ

واضافتها للمناهج التعليمية  والتي تمثل الغزو الثقافي من خالل الوسائل  المجتمع الثقافية في
لفئة اخالقية في المجتمع، وتأثر إ الالوالقيم  ، التواصل االجتماعي التي تبث األفكار المنحرفة 

بشكل كبير ويجب التصدي لها عن طريق المؤسسات التربوية و على األشخاص الناشئة فيها 
القائمين على تأليف المناهج التعليمية وضع هكذا مواضيع فيها ووضع نشاطات صفية وال صفية 
في المناهج التعليمية يقوم بها الكادر التدريسي مثل الندوات التوعوية او النشاطات الهادفة لتصدي 

 دخيلة على المجتمع.لهذا القيم ال
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 تنمية المناهج التعليمية قيم الشعور بالمسؤولية ( يوضح إجابة المبحوثين حول28)شكل
 .ومحاربة الفكر المنحرف والمتطرف

 
ن وليؤ أهيلهم ألداء أدوار مجتمعية كمسمساهمة المناهج التعليمية في اعداد الطلبة وت-01

 قرار: وصانعي

ليمية في اعداد الطلبة مساهمة المناهج التع المبحوثين حول إجابةيبين ( 31الجدول ) 
 .قرار ومواطنين يرعون مصالح وطنهم ولين وصانعيؤ مجتمعية كمسألداء أدوار وتأهيلهم 

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %40 122 نعم
 %60  185 ال

 %100 307 المجموع
( من مجموع %40اجابوا ب) نعم( وبنسبة )( مبحوثا   122الى ان)الجدول تشير نتائج        

 من مجموع العينة المبحوثة . (%60اجابوا ب)ال( وبنسبة ) ( مبحوثا  185ن )العينة المطلوبة ، وأ

تمعية ألداء أدوار مجن المناهج التعليمية ال تسهم في اعداد الطلبة وتأهيلهم وتبين لنا أ        
صالح وطنهم ، وهذا  ال يعزز إرساء قيم المواطنة ولين وصانعين قرار ومواطنين يرعون مؤ كمس

رار ولهم قشخصية المتعلمين وتأهيلهم كصانعي ن تعد يجب أمين، إن المناهج التعليمية لدى المتعل
 وممارسات بعض المدرسين أوالمساهمة في بناء بلدهم ، إن  ،اركةرأي في مجتمعهم لغرض المش

35%

65%
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عة ى صنالواستخدام القوة مع الطلبة يؤدي إ معهم بالقسوةتعامل الاإلدارات المدرسية على التسلط و 
 .و المشاركة في المجتمعستطيع أن يكون شخص صانع للقرار أيشخصية ضعيفة خاضعة ال 

مية في اعداد الطلبة وتأهيلهم مساهمة المناهج التعلي ( يوضح إجابة المبحوثين حول29)شكل
 .قرار ومواطنين يرعون مصالح وطنهم ولين وصانعيؤ مجتمعية كمس ألداء أدوار ما

 
 محتوى المناهج التعليمية والتصدي الى القيم والسلوكيات التي تفرضها العولمة: -11

محتوى المناهج التعليمية والتصدي الى القيم  إجابة المبحوثين حوليبين ( 32الجدول )
 والسلوكيات التي تفرضها العولمة.

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %44 135 نعم
 %56 172 ال

 %100 307 المجموع
لى الجدول أعاله والذي يوضح إجابة المبحوثين حول محتوى المناهج التعليمية عند النظر إ        

جابوا ب)نعم(  (  مبحوثا  أ135حيث أن ) والتصدي الى القيم والسلوكيات التي تفرضها العولمة ،
 .( %56ا  اجابوا ب)ال(  وبنسبة )(  مبحوث172( ، وان )%44وبنسبة )

يم لى القتوى المناهج التعليمية ال تتصدى إن محتبين لنا أالجدول نتائج ومن خالل       
األفكار  ىج التعليمية في مواجهة والتصدي اإن فشل المناهالعولمة ، وإ والسلوكيات التي تفرضها

اج طنة العالمية وذلك من خالل االندموتحديات التي تفرضها العولمة والتي تعمل على فرض الموا
زاتها العولمة ، وتفتيت الهوية الوطنية التي بدأت تفقد مرتك اليهالمجتمعات اإلنسانية التي تسعى ا

ومقوماتها في الفضاء المفتوح على جميع األصعدة وتسعى الى عملية االندماج الثقافي بين الشعوب 
 العالم .

40%
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محتوى المناهج التعليمية والتصدي الى القيم  حول( يوضح إجابة المبحوثين 30)شكل
 والسلوكيات التي تفرضها العولمة.

 
 وتدين خيانة الوطن:البلد المناهج التعليمية واحتواها على موضوعات تحفظ وحدة  -12

المناهج التعليمية واحتواها على موضوعات تحفظ  إجابة المبحوثين حوليبين ( 33الجدول )
 خيانة الوطن.وتدين البلد وحدة 

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %41 127 نعم
 %59 180 ال

 %100 307 المجموع
عند النظر الى الجدول أعاله نالحظ إجابة المبحوثين حول المناهج التعليمية واحتواها على       

اجابوا ب)نعم(  ( مبحوثا  127األرض وتدين خيانة الوطن ، حيث ان )البلد موضوعات تحفظ وحدة 
 .( من مجموع العينة%59( مبحوثا  اجابوا ب)ال( وبنسبة )180ن )( ، وأ%41وبنسبة )

ان المناهج التعليمية ال تحتوي على موضوعات تحفظ وحدة الجدول وتبين لنا من نتائج        
ة طلبة الثانوية، ان من الموضوعات المهموهذا ال يعزز قيم المواطنة لدى وتدين خيانة الوطن البلد 

تدين و  هطن أرضموضوعات التي تدل على وحدة الو الالتي تعزز قيم المواطنة في المناهج هي 
اقة لى إعإ ن عدم وجود هكذا مواضيع يثير القلق ويؤديالدول الخارجية وإالخيانة والعمالة إلى 

 إرساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية.
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اها على موضوعات تحفظ المناهج التعليمية واحتو  ( يوضح إجابة المبحوثين حول31)شكل
 األرض وتدين خيانة الوطن. بلدوحدة ال

 
 المناهج التعليمية على صور من التكافل االجتماعي : احتواء -13

احتوى المناهج التعليمية على صور من التكافل  إجابة المبحوثين حوليبين ( 34)الجدول
 .االجتماعي

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %31 98 نعم
 %69 261 ال

 %100 307 المجموع
المناهج التعليمية على صور من التكافل االجتماعي  عند سؤالنا للمبحوثين حول احتواء      

وبنسبة ( مبحوثا  اجابوا ب)ال( 261( ، وان )%31( مبحوثا  ب)نعم( وبنسبة )98كانت إجابات )
 من مجموع العينة المبحوثة .( 69%)

ان المناهج التعليمية ال تحتوي على صور من التكافل االجتماعي وان بين لنا الجدول ي        
م وان عد، عدم احتواها على هكذا مواضيع يمثل إعاقة امام إرساء قيم المواطنة عند المتعلمين 

تكاتف العية و الجما روحالال ينمي فيما بينهم وهذا  وجود هكذا مواضيع تؤثر على التكاتف والتعاون 
 االجتماعي بين الطلبة .

41%
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احتوى المناهج التعليمية على صور من التكافل  ( يوضح إجابة المبحوثين حول32)شكل 
 .االجتماعي

 
 لتطور في المجتمع والعالم:ا ةهج التعليمية ومواكبامنلا ى محتو  -14

جتمع لتطور في المة االمنهج التعليمي ومواكب ى محتو  المبحوثين حولإجابة يبين ( 35الجدول )
 .والعالم

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %38 117 نعم
 %62 190 ال

 %100 307 المجموع
عالم ، لتطور في المجتمع والا ةالمنهج التعليمي ومواكب ى عند سؤالنا للمبحوثين حول محتو        

 (%62( مبحوثا  ب)نعم( وبنسبة )190( ، وان )%38ب)نعم( وبنسبة )( مبحوثا  117حيث ان )
 .من مجموع العينة المبحوثة

المجتمع  لتطور فيا واكبيالمنهج التعليمي ال  ى تبين لنا أن محتو الجدول نتائج من خالل         
نلوجي والتكوالعالم وهذا يؤدي الى عدم بناء شخصية المتعلم بشكل يواكب التطور االجتماعي 

وعدم تنمية االبداع واالبتكار لدى المتعلم وذلك بسبب افتقار المدارس الى المختبرات  ،والعلمي
ر في وعدم مواكبة التطو  ةمعتماد على التعليم من خالل الوسائل القديالوالوسائل التكنولوجيا وا

 العالم.
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المنهج التعليمي ومواكب للتطور في المجتمع  ى محتو  ( يوضح إجابة المبحوثين حول33) شكل 
 .والعالم

 
 التمسك بالعادات والتقاليد االجتماعية : موضوعات المناهج علىاحتواء  -15

تشجع المناهج على التمسك بالعادات والتقاليد  إجابة المبحوثين حوليبين ( 36الجدول )
 االجتماعية.

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %54 167 نعم
 %46 140 ال

 %100 307 المجموع
المبحوثين حول تشجع المناهج على التمسك  ظر الى الجدول أعاله نالحظ إجابةعند الن         

( ، وأن %54مبحوثا  اجابوا ب)نعم( وبنسبة )( 167)ن ، حيث إ بالعادات والتقاليد االجتماعية
 العينة المبحوثة .من مجموع ( %46( مبحوثا  اجابوا ب)ال(  وبنسبة )140)

لتمسك اموضوعات بعلى تحتوي ن المناهج التعليمية أالجدول وتبين لنا من خالل نتائج         
 ن العادات والتقاليد الحسنة والحميدة في المجتمع يجب التمسك بهاوالتقاليد االجتماعية، إبالعادات 

عزز على هذه الموضوعات التي تن تحتوي المناهج التعليمية ويجب أ، وتعليمها األجيال الالحقة
 قيم المواطنة لدى المتعلمين وتكوين شخصية صالحة في المجتمع.
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التمسك حول  موضوعات المناهج علىاحتواء  ( يوضح إجابة المبحوثين حول34)شكل 
 بالعادات والتقاليد االجتماعية.

 
 المناهج التعليمية الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين: اءأحتو  -16

المناهج التعليمية الحفاظ على الممتلكات  اءأحتو  إجابة المبحوثين حوليبين ( 37)الجدول
 العامة والخاصة للمواطنين.

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %35 107 نعم
 %65 200 ال

 %100 307 المجموع
المناهج التعليمية الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة  اءعند سؤالنا للمبحوثين حول أحتو        

ثا  أجابوا ( مبحو 200( ، وأن )%35أجابوا ب)نعم( وبنسبة ) ( مبحوثا  107للمواطنين ، حيث ان )
 من مجموع العينة المبحوثة.( %65ب)ال( وبنسبة )

( ر من اإلجابة ب)الالنسبة األكبالتي ظهرت لدينا على إن اإلجابات وتبين لنا من خالل        
ضرورة وب والخاصة للمواطنينالمناهج التعليمية الحفاظ على الممتلكات العامة  اءعلى عدم أحتو 

و نشاطات تحث على الحفاظ على الممتلكات ناهج التعلمية على هكذا موضوعات أالم اءاحتو 
ة على لتعليميالمناهج ا اءن عدم احتو قيم المواطنة لدى الطلبة ، وأ يزالعامة والخاصة لغرض تعز 

مام أالحة عند المتعلمين ويمثل إعاقة لى عدم  تنمية قيم المواطنة الصهكذا مواضيع  يؤدي إ
 في المناهج التعليمية. هاإرساء

54%

46%

نعم ال
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المناهج التعليمية الحفاظ على الممتلكات  اءأحتو  ( يوضح إجابة المبحوثين حول35)شكل
 العامة والخاصة للمواطنين.

 
 البيانات األساسية حول الفعاليات واألنشطة: -ث

 األنشطة في المناهج التعليمية وتعزيز روح المحبة بين الطلبة -1

لمحبة ااألنشطة في المناهج التعليمية وتعزيز روح  إجابة المبحوثين حوليبين ( 38الجدول )
 .بين الطلبة

درجة  2كا النسبة المئوية العدد اإلجابات
 الحرية

درجة 
 المعنوية

  %46 140 نعم
 

2.0374 

 
 
2 

 
 

0,05 
 %54 167 ال

 %100 307 المجموع

نالحظ إجابات المبحوثين حول األنشطة في المناهج التعليمية أعاله عند النظر الى الجدول       
( ، وان %46جابوا ب)نعم( وبنسبة )( مبحوثا  أ140، حيث إن ) بين الطلبةوتعزيز روح المحبة 

 .  من مجموع العينة المبحوثة( %54( مبحوثا  اجابوا  ب)ال( وبنسبة )167)

 المناهج التعليمية ال تحتوي على األنشطة التي انمعطيات الجدول تبين لنا من خالل         
 لى عدم زرعؤدي إالمناهج على هكذا أنشطة ي اءدم احتو ن عتعزز روح المحبة بين الطلبة ، وإ

ة والتعاون قيم المحبمهمة وضرورية لكونها تنمي فيهم الروح المحبة والتألف بينهم فان األنشطة 

5%

65%

30%

نعم  ال حد ما
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والمنافسة  والروح الجماعية والتكاتف بينهم وعدم وجود موضوعات حول األنشطة التعليمية التي 
    امام إرساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية.تنمي روح المحبة يمثل إعاقة 

ر من القيمة الجدولية صغأ( 374.2( هي )2)كانالحظ من الجدول أعاله نالحظ ان قيمة        
 الفرضيةمقبولة ورفض لذا فرضية الدراسة ( 2(ودرجة حرية )0,05(، عند مستوى داللة )2,920)

 لتي تعزز روح المحبة بين الطلبة.األنشطة التعليمية االصفرية ، التي تقول ال توجد هناك 

األنشطة في المناهج التعليمية وتعزيز روح المحبة  ( يوضح إجابة المبحوثين حول36)شكل 
 .بين الطلبة

 
 إلقاء قصائد وطنية في مراسيم رفع العلم:-2

 العلم.القاء قصائد وطنية في مراسيم رفع  إجابة المبحوثين حوليبين ( 39) الجدول

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %28 87 نعم
 %72 220 ال

 %100 307 المجموع
عند النظر إلى الجدول أعاله والذي يوضح إجابة المبحوثين حول القاء قصائد وطنية في         

(  مبحوثا  220( ، وأن )%28(  مبحوثا  أجابوا ب)نعم(  وبنسبة )87مراسيم رفع العلم ، حيث إن )
 .(%72اجابوا ب)ال(  وبنسبة )

وجد اي إلقاء قصائد وطنية في مراسيم رفع يه ال تبين لنا من خالل إجابات المبحوثين ان       
العلم في المدارس الثانوية ، إن عدم تحفيز وإتاحة الفرصة للطلبة على األنشطة والمشاركة بها من 

46%

54%

نعم ال
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وطنية وإلقاء القصائد ال، نشطة األدم وجود قبل الكادر التدريسي هي أحد األسباب التي أدت إلى ع
 في مراسيم رفع العلم، وقراءة النشيد الوطني.

 لقاء قصائد وطنية في مراسيم رفع العلم.إ ( يوضح إجابة المبحوثين حول37)شكل

 
 تشجيع الكادر التعليمي في المشاركة باألعمال الخيرية والتكافل االجتماعي:-3

 .الكادر التعليمي في المشاركة باألعمال الخيرية والتكافل االجتماعيقبل من يبين ( 40الجدول )

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %78 240 نعم
 %22 67 ال

 %100 307 المجموع
حث من قبل الكادر التعليمي في العند النظر إلى الجدول أعاله نالحظ إجابة المبحوثين حول    

(  مبحوثا  أجابوا ب)نعم(  وبنسبة 240ن )إلخيرية والتكافل االجتماعي، حيث المشاركة باألعمال ا
 (.%22(  مبحوثا  أجابوا ب)ال(  وبنسبة )67وأن ) ( ،78%)

حث من قبل الكادر التعليمي في المشاركة باألعمال هناك تبين لنا من نتائج الدراسة          
المشاركة و  ،تكاتف االجتماعي بين الطلبةالالتكافل و الخيرية والتكافل االجتماعي، إن تعزيز روح 

في االعمال الخيرية من أهم القيم الواجب تعليمها للطلبة ، ويجب على الكادر التدريسي حث 
كادر تشجيع الإن  تكاتف االجتماعي ،المساعدة و الالطلبة على ذلك لغرس فيهم حب التعاون و 

 .التعليم الثانوي  مواطنة لدى الطلبةقيم التنمية حد وسائل أالتعليمي لذلك يعد 

 

28%

72%

نعم ال حد ما
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قبل الكادر التعليمي في المشاركة باألعمال الخيرية والتكافل ( يوضح تشجيع 38)شكل
 .االجتماعي

 
المناهج التعليمية على نشاطات أجتماعية تعمل على غرس القيم والعادات الحسنة  اءأحتو  -4

 لديهم:

المناهج التعليمية على نشاطات أجتماعية  اءأحتو  إجابة المبحوثين حوليبين ( 41الجدول )
 .تعمل على غرس القيم والعادات الحسنة لديهم

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %45 137 نعم
 %55 170 ال

 %100 307 المجموع
المناهج التعليمية على نشاطات أجتماعية تعمل على  اءعند سؤالنا للمبحوثين حول أحتو       

( ، %45( مبحوثا  أجابوا ب)نعم( وبنسبة )137والعادات الحسنة لديهم ، حيث إن )يم غرس الق
 من مجموع العينة المبحوثة.( %55ثا  اجابوا ب)ال( وبنسبة )( مبحو 170ن )وإ

ن المناهج التعليمية  ال تحتوي على نشاطات أجتماعية تعمل على إلى إتشير معطيات          
ن االهتمام بالجانب العلمي في المناهج وعدم االهتمام إو ، لديهمعادات الحسنة الغرس القيم و 

بالنشاطات االجتماعية المهمة التي تعمل على غرس القيم والعادات الحسنة لدى الطلبة وهذا الخلل 
قيم  لى إعاقة إرساءها على هكذا مواضيع وهذا يؤدي إءوافي تأليف المناهج التعليمية وعدم احت

 التعليمية. المواطنة في المناهج

78%

22%

نعم ال حد ما
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المناهج التعليمية على نشاطات أجتماعية  اءتو أح ( يوضح إجابة المبحوثين حول39رسم )
 .تعمل على غرس القيم والعادات الحسنة لديهم

 
 تقام خارج المدرسة : التي صفيةالالة على النشاطات االجتماعية يالمناهج التعليم اءأحتو -5

 ة على النشاطات االجتماعيةيالمناهج التعليم اءأحتو  إجابة المبحوثين حوليبين ( 42)الجدول
 تقام خارج المدرسة. التي صفيةالال

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %75 286 السفرات المدرسية

 %3 12 اعمال تنظيف الشوارع
التكافل االجتماعي ومساعدة 

 االخرين
40 10% 

 المناهج التعليمة اءنالحظ إجابة المبحوثين حول أحتو  لى الجدول أعالهعند النظر إ            
( مبحوثا  اجابوا 286تقام خارج المدرسة ، حيث ان ) التي صفيةالالعلى النشاطات االجتماعية 

( مبحوثا  اجابوا حول) اعمال تنظيف الشوارع( 12( ، وان )%75حول )السفرات المدرسية( وبنسبة )
حول )التكافل االجتماعي ومساعدة االخرين ( كان عددهم  ( اجابوا  40( ، وان )%3وبنسبة )
 ( .%10وبنسبة )

النشاطات الصفية األكثر تواجد في المناهج التعليمية هي  إنتشير معطيات الجدول          
س بها فهي تعزز وتنمي قيم المواطنة لدى الطلبة أصفية وهذا نسبة ال بالالالسفرات المدرسية 

ن الجغرافية  ماكو القيام بزيارة بعض األافية للبلد أو الثقالمعالم الحضارية أ ن خالل زياراتوذلك م
نشاطات ا ملوطنهم ، أغرس االنتماء والوالء لى كل ذلك يؤدي إ ،اعتزاز وفخر للبلد التي تمثل محط

نظيف عمال تأ بة وهي قليلة جدا  اما التكافل االجتماعي جاءت في المرتبة الثانية من حيث النس

45%

55%

نعم ال
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اطات جدا   ونستنتج من عدم توفر نش ينتبتين قليلن هاتين النسإالمعدومة،  هالشوارع وهي شب
يمثل إعاقة امام إرساء قيم المواطنة وعدم تنمية التكافل االجتماعي وحمالت تنظيف الشوارع 

ل ة ومشاركة في التكافشخصية المتعلم وغرس في نفوسهم الوعي والحرص وتحمل المسؤولي
 .خرينآلومساعدة ا

 

 ( يوضح النشاطات الالصفية التي تقام خارج المدرسة40) رسم

 
لكشف عن المواهب لتقوم بها المدرسة  التي المناهج التعليمية على النشاطات اءحتو إ -6
 بداعات الطلبة:وا

يمية على نشاطات تقوم بها المناهج التعل اءأحتو  إجابة المبحوثين حوليبين ( 43الجدول )
 ابداعات الطلبة.لكشف عن المواهب و لالمدرسة 

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %6 20 تنمية الشعر
 %19 59 التمثيل والغناء
 %85 260 الرياضة

ى المناهج التعليمية عل اءنالحظ إجابة المبحوثين حول أحتو  لى الجدول أعالهعند النظر إ       
جابوا ( مبحوثا  ا20ابداعات الطلبة ، حيث إن )لمواهب و نشاطات تقوم بها المدرسة الكشف عن ا

( %16( مبحوثا  حول )التمثيل والغناء( وبنسبة )59ن )( ، وإ%5) تنمية الشعر( وبنسبة ) حول

75%

3%

10%

السفرات المدرسية اعمال تنظيف الشوارع التكافل االجتماعي ومساعدة االخرين
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( من مجموع %69( مبحوثا  وبنسبة)260جابوا حول )الرياضة( وعددهم )( مبحوثا   أ260، وان )
 العينة المبحوثة .

قليلة جدا    فان نسبةائج اإلحصائية ان تنمية الشعر والتمثيل والغناء نستنتج من خالل النت      
ناهج الم و الغناء ، وان أحتواءلى إعاقة تنمية المواهب في مجال الشعر او التمثيل اوهذا يؤدي إ

يمية وهذا في المناهج التعل ا  نشاطات واكتشاف المواهب الرياضية هي األكثر تواجدالتعليمية على 
وتنمية المواهب لديهم في خدمة البلد في المحافل الرياضية الدولية وينمي  ،ة المتعلمينينمي شخصي

 .طلبة الثانويةالمنافسة والتحدي واإلصرار لدى قيم المواطنة الصالحة مثل 

( يوضح احتواء المناهج التعليمية على نشاطات تقوم بها المدرسة لكشف عن 41) شكل
 المواهب واالبداعات الطلبة.

 
 بيانات األساسية حول الكادر التعليمي ال -رابعًا 

 عمل المدرس على تنمية الروح الوطنية و الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة اتجاة الوطن:-1

و الشعور عمل المدرس على تنمية الروح الوطنية  إجابة المبحوثين حوليبين ( 44)الجدول
 الوطن. هبالمسؤولية لدى الطلبة تجا

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %77 238 نعم
 %23 69 ال

 %100 307 المجموع
عند النظر الى الجدول أعاله حيث نرى إجابة المبحوثين حول عمل المدرس على تنمية        

( مبحوثا  اجابوا 238حيث ان ) ،الروح الوطنية و الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة اتجاة الوطن
 من مجموع العينة. (%23( مبحوثا  اجابوا ب)ال( وبنسبة )69وان )( ، %77ب)نعم( وبنسبة )

75%

16%

40%

الرياضة التمثيل والغناء تنمية الشعر
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المدرس يعمل  على  تنمية الروح الوطنية و الشعور بالمسؤولية  نإالجدول وتبين لنا من نتائج  
وأن هذا يعمل على تنمية قيم المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية حيث الوطن ،  هبة تجالدى الطل

 له .يعمل المدرس على أهمية الدفاع عن الوطن واإلخالص 

عمل المدرس على تنمية الروح الوطنية و الشعور  إجابة المبحوثين حوليبين ( 42) شكل
 بالمسؤولية لدى الطلبة اتجاة الوطن.

 

 
 الفروق الفردية بين الطلبة:المدرس ومراعاة  -2

 .عمل المدرس في مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة إجابة المبحوثين حوليبين ( 45الجدول )

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %72 220 نعم
 %28 87 ال

 %100 307 المجموع
عند سؤالنا للمبحوثين حول عمل المدرس في مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ، حيث          

( مبحوثا  أجابوا ب)ال( وبنسبة 87( ، وأن )%72( مبحوثا  ب)نعم( وبنسبة )220كانت إجابات )
 ة( ، من مجموع العينة المبحوثة.  وتبين لنا أن المدرس  يعمل في مراعاة الفروق الفردي28%)

بين   في الحصول على التفوق الدراسي ،بين الطلبة وهذا يشجع الطلبة على روح المنافسة بينهم
 قيم الصالحة في شخصيتهم وهذا يؤدي إلى تعزيز قيمالالطلبة وينمي شخصيتهم وكذلك تنمية 

 .المواطنة لدى المتعلمين

 

 

77%

23%

نعم ال حد ما
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 .الفروق الفردية بين الطلبةعمل المدرس في مراعاة  ( يوضح إجابة المبحوثين حول43) شكل

 
 لطلبة حسب ميولهم واهتماماتهم.ا مع تعامل المدرس-3

 معاملة المدرس للطلبة حسب ميولهم واهتماماتهم إجابة المبحوثين حوليبين ( 46)الجدول

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %32 100 نعم
 %68 207 ال

 %100 307 المجموع
عند النظر الى الجدول أعاله نالحظ إجابة المبحوثين حول تعامل المدرس للطلبة حسب         

( 207ن )( ، وإ%32حوثا  ب)نعم( وبنسبة )( مب100ميولهم واهتماماتهم ، حيث كانت إجابة )
 من مجموع العينة المطلوبة.( %68مبحوثا  ب)ال(  وبنسبة )

ن المدرس ال يعامل الطلبة حسب ميولهم واهتماماتهم أمعطيات الجدول أعاله وتبين لنا من         
روح االبداع عدم االهتمام به وكذلك على قتل وان ذلك ال يؤدي اإلحساس بالظلم واإلهمال و 

 واالجتهاد والمنافسة عند الطلبة ، ويمثل إعاقة امام إرساء قيم المواطنة لدى المتعلمين.

 

 

 

72%

28%

نعم ال حد ما
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 معاملة المدرس للطلبة حسب ميولهم واهتماماتهم إجابة المبحوثين حول( يوضح 44) شكل

 
 الخوض في المواضيع التي تنمي التفرقة والعنصرية والطائفية:و المدرس  -4

عمل المدرس على الخوض في المواضيع التي تنمي  إجابة المبحوثين حوليبين ( 47الجدول )
 التفرقة والعنصرية والطائفية.

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %15 47 نعم
 %85 260 ال

 %100 307 المجموع
عمل المدرس على الخوض في المواضيع  نرى إجابة المبحوثين حولأعاله عند النظر الى الجدول 

( %15( مبحوثا  أجابوا  ب)نعم( وبنسبة )47، حيث ان ) التي تنمي التفرقة والعنصرية والطائفية
 من مجموع عينة الدراسة .( %85أجابوا ب)ال(  وبنسبة )( مبحوثا  260، وأن)

المدرس ال يعمل في الخوض في المواضيع التي  نإومن خالل نتائج الجدول تبين لنا         
دا  وإن هذا يؤدي إلى بناء شخصية صالحة  لدى المتعلمين بعي،  تنمي التفرقة والعنصرية والطائفية
دة ،إضافة الى تنمية قيم المواطنة الصالحة في تشجيعهم على الوحعن التفرقة والعنصرية والطائفية 

 وعدم التفرقة بين أبناء البلد الواحد بعيدا  عن الوالءات الفرعية والعنصرية والطائفية.

 

32%

68%

نعم ال حد ما
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عمل المدرس على الخوض في المواضيع التي تنمي  ( يوضح إجابة المبحوثين حول45) شكل
 التفرقة والعنصرية والطائفية.

 
 مطابقة المادة الختصاص التدريسي: -5

 مطابقة المادة الختصاص التدريسي إجابة المبحوثين حوليبين ( 48الجدول )

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %81 250 نعم
 %19 57 ال

 %100 307 المجموع
لمدرسين اربوية على تكليف بعض ان نقص الكوادر التعليمية اضطرت بعض المديريات الت        

مختلفة في سد النقص الحاصل في التدريس وخاصة بعض االختصاصات مثل  اتاختصاص وي ذ
د لقيام بأخذ حصص في بعض المواوامدرسين الفنية او الرياضة او بعض االختصاصات األخرى 

 قومي العلمية او اإلنسانية. ومن خالل إجابة المبحوثين حول مطابقة التدريسي االختصاص الذي
جابوا ب)ال( فان عددهم ( ، اما الذين أ%81)نعم( وبنسبة )( مبحوثا  ب250، فان إجابة ) هسيدر بت
 ( من مجموع العينة المبحوثة . %19( مبحوثا  وبنسبة )57)

ن اغلب التدريسين يدرسون من ضمن اختصاصهم أخالل إجابات المبحوثين تبين لنا ومن         
 صحيح للمتعلمين ، لكن تبقى نسبة ال يستهان بها في ، وهذا جيد في وتوصيل المعلومة بشكل

خصية األساسي ويعتبر هذا إعاقة ش همان هناك تدريسين يدرسون في تخصص يختلف عن تخصص
إضافة الى اهمال بعض الدروس وعدم كاف  وعدم توضيح المعلومات العلمية بشكل ، المتعلم

15%

85%

نعم ال حد ما
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دى ، وبهذا يؤثر على إرساء قيم المواطنة ل اعطاءها أهمية في التعليم مثل دروس الرياضة والفنية
 الطلبة .

 مطابقة المادة الختصاص التدريسي ( يوضح إجابة المبحوثين حول46)رسم

 
 األسلوب التدريسي في التعليم :  -6

 .األسلوب المتبع عند التدريس في التعليم إجابة المبحوثين حوليبين ( 49الجدول )

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %6 18 في التعامل ةالتشد

 %26 80 هناك مرونة في التعامل
 %68 209 االثنين معاً 
 %100 307 المجموع

عند النظر الى إجابة المبحوثين في الجدول أعاله حول األسلوب المتبع عند التدريسي في       
( ، وان %6وبنسبة )جابوا في )تشديد ي التعامل ( ( مبحوثا  أ18مع الطلبة ، حيث إن)التعامل 

جابوا )االثنين (  مبحوثا  أ209( ، وإن )%26سبة )جابوا في )مرونة في التعامل( وبن( مبحوثا  أ80)
 ( من مجموع العينة المطلوبة في الدراسة .%68معا ( مبحوثا  وبنسبة)

ومن خالل إجابة المبحوثين تبين لنا ان اغلب المرسين يستخدمون أسلوب التشديد ومرونة         
في التعامل معا  ، ان المرونة في التعليم تخلق شخصية متزنة لديها ثقة في نفسها ، اما التشدد في 

اون في هبعض األحيان يؤدي الى تحفيز الطالب على التعليم وكذلك التشديد عندما يرى هناك ت
ى لهم من قبل والتي تعطعلى عاتقه  ىقلالواجبات التي ت هبعة واجباتهم والشعور المسؤولية تجامتا

طلبة اطنة لدى ينمي قيم المو  هضل في تنمية شخصية المتعلم وبدور ين ، وهذا األسلوب االفيالتدريس
 الثانوية.

81%

19%

نعم ال
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 ( يوضح أسلوب التدريسين المتبع عند التعليم47) شكل

 
 _المحاضرة االرشادية في بداية الدرس وتعزيز قيم المواطنة:7

محاضرة االرشادية في بداية الدرس وتعزيز قيم  إجابة المبحوثين حوليبين ( 50)الجدول
 المواطنة.

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %81 250 نعم
 %19 57 ال

 %100 307 المجموع
عند النظر الى الجدول أعاله نالحظ إجابة المبحوثين حول محاضرة االرشادية في بداية        

(  مبحوثا  أجابوا ب)نعم(  وبنسبة 250ثانوية، حيث  أن )الدرس وتعزيز قيم المواطنة لدى الطلبة ال
 .(%19( مبحوثا  أجابوا ب)ال(  وبنسبة )57( ، وإن )81%)

محاضرة االرشادية في بداية الدرس تعزيز قيم المواطنة لدى المتعلمين الان وهذا يدل على         
ل جعداد الطلبة للعمل من أإلاالنتماء افي المدارس الثانوية، وذلك من اجل تعزيز الشعور في 

عي و قيم المواطنة لهم وبث الز الثقافة الوطنية من خالل نقل وتعزي هالدفاع عنالوطن وخدمته و 
مية  هوتوضيح لهم  من الثروات االقتصادية التي يمتلكها وكذلك األ،  جازاتهنبتاريخ وطنهم وا

حترام القوانين واألنظمة في المجتمع ، وكذلك تعليمهم على حب االخرين الجغرافية ، وتعليمهم على أ
 لقيم المواطنة .قهم  وان كل ما ذكر يمثل تعزيز و تهذيب سلوكهم واخال

68%

26%

6%

االثنين معا   المرونة في التعامل التشديد في التعامل
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محاضرة االرشادية في بداية الدرس وتعزيز قيم  المبحوثين حولإجابة يبين ( 48) شكل
 المواطنة.

 
 الوطنية له دور في إرساء قيم المواطنة لدى الطلبة: التربية  منهجإضافة  -8

م الوطنية و دوره في إرساء قي التربية إضافة منهج إجابة المبحوثين حوليبين ( 51الجدول )
 .المواطنة لدى الطلبة

 النسبة المئوية العدد اإلجابات
 %89 272 نعم
 %11 35 ال

 %100 307 المجموع
وطنية ال التربية  عند النظر الى الجدول أعاله نالحظ إجابة المبحوثين حول إضافة منهج       

( مبحوثا  اجابوا ب)نعم( وبنسبة 272و دوره في إرساء قيم المواطنة لدى الطلبة ، حيث ان )
 من العينة المبحوثة.                               ( %11مبحوثا  اجابوا  ب)ال( وبنسبة )( 35( ، وان )89%)

طنة لدى االوطنية له دور في إرساء قيم المو التربية الدراسي  المنهج وتبين لنا ان إضافة         
عدالة، الوالحريات و  ،على  قيم المواطنة وتوضيح الحقوق والواجبات اءالطلبة ، ومن خالل احتو 

 ،ةواالعتزاز بمعالم البلد الحضارية والثقافي ،وتوعية الطلبة على القوانين واألنظمة في المجتمع
من  هيا علمن حقوق وم هعي ما علييلخلق جيل وطني  ،وتوضيح العالقة بين السلطة والِشعب

 .هواجبات تجاه  وطن

 

81%

19%

نعم ال
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 المبحث األول 

 مناقشة الفرضيات الدراسة 

تغير حسب موآلية إرساء قيم المواطنة المناهج داللة إحصائية بين فرض معنوي ذو وجد ي -1

 .الجنس

من مجموع  (%73)من وحدات عينة الدراسة وبنسبة  مبحوثا  ( 225ن )أبينت الدراسة       
، عند تطبيق ( هم من االناث%27( مبحوثا  وبنسبة )82اإلجابات هم من الجنس)ذكر( ، وان )

التي حصل  اتاالجاب)اختبار مربع كاي( لمعرفة قبول الفرضية او رفضها، والفروق المعنوية بين 
ية الفروق المعنوية وبداللة احصائ وجدنا ،جاباتهذه اال، وبحسب عليها الباحث من عينة الدراسة

وهي ( 66.609هي ) (2، الن القيمة التي حصلنا عليها من اختبار )كااالجاباتبين مجموعات 
ودرجة  (0,05) د درجة داللةن(، ع2.920من القيمة الجدولية وهي )أكبر ’ القيمة )المحسوبة(

 ة.ضية الصفريالفر مرفوضة وقبول ( لذا فرضية الدراسة 2حرية )

وآلية إرساء قيم المواطنة الحالة االجتماعية  داللة إحصائية بينيوجد فرض معنوي ذو  -2
 في المناهج التعليمية.

 (.أما%13( مبحوثا  وبنسبة )40تشير نتائج الدراسة أن عدد المبحوثين األعزب هم )     
( من %82( مبحوثا  وبنسبة )253المتزوجين وهم النسبة األكبر من المبحوثين والبالغ عددهم )

( من %5( مبحوثا  ويشكلون نسبة )14مجموع العينة ، أما عدد المبحوثين من أرمل فإن عددهم )
 ( . وهذا يدل أن فئة ) المتزوجين( هي األكثر في عينة0مجموع العينة ، أما المطلق فأن عدد)

الدراسة .عند تطبيق )اختبار مربع كاي( لمعرفة قبول الفرضية او رفضها، والفروق المعنوية بين 
االجابات التي حصل عليها الباحث من عينة الدراسة، وبحسب هذه االجابات، وجدنا الفروق 
المعنوية وبداللة احصائية بين مجموعات االجابات، الن القيمة التي حصلنا عليها من اختبار 

عند درجة داللة  من القيمة الجدوليةأكبر ’ ( وهي القيمة )المحسوبة(550.394هي )(2كا)
 ( لذا فرضية الدراسة مرفوضة وقبول الفرضية الصفرية.3( ودرجة حرية )0,05)

نة وآلية إرساء قيم المواط داللة إحصائية بين التخصص التدريسيفرض معنوي ذو وجد ي -3
 في المناهج التعليمية.

( من مجموع %33( مبحوثا  وبنسبة )100)هم ختصاص العلمي الاتشير نتائج الدراسة ان عدد 
نسبة ( مبحوث وب207العينة المبحوثة .اما المبحوثين ذات اختصاص انساني فان عددهم)

ثر هي األك وهذا يدل على ان نسبة االختصاصات ) اإلنسانية (، ( من العينة المبحوثة67%)
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جد الفرضية او رفضها، و لتحقق من قبول ( ل2كاعند تطبيق )اختبار و  ،راسةنسبة في عينة الد
هي ( 2من اختبار )كا المحسوبةالن القيمة ذات داللة احصائية الفروق المعنوية الباحث بان 

لذا فرضية ( 1ودرجة حرية )( 0,05) داللةمستوى د نع ،من القيمة الجدوليةأكبر ( 37.313)
 .فرضية الصفريةالمرفوضة وقبول الدراسة 

يم وآلية إرساء ق داللة إحصائية بين مستوى التعليمي للمدرسينفرض معنوي ذو وجد ي -4
 المواطنة في المناهج التعليمية.

( وبنسبة 272ان عدد المبحوثين الذين لديهم شهادة البكالوريوس عددهم )تشير نتائج الدراسة 
 األكبر من عدد المبحوثين ، اما الذين يحملون ( من مجموع العينة الكلي وهم يشكلون النسبة 89%)

(، اما الحاصلين على شهادة الدكتوراه فان عددهم %8( وبنسبة )23شهادة الماجستير فان عددهم )
( من مجموع العينة المبحوثة ، وهذا يدل ان نسبة المبحوثين من حملة شهادة %3( وبنسبة )10)

الفرضية لتحقق من قبول ( ل2كاعند تطبيق )اختبار  ،ةس( هم اعلى نسبة في عينة الدراس)البكالوريو 
ن اختبار م المحسوبةالن القيمة ذات داللة احصائية الفروق المعنوية جد الباحث بان او رفضها، و 

( لذا 2( ودرجة حرية )0,05( أكبر من القيمة الجدولية، عند مستوى داللة )281.324) هي
 الصفرية.فرضية الدراسة مرفوضة وقبول الفرضية 

في المناهج  مبدأ الحقوق والواجبات بينداللة إحصائية  وذهناك فرض معنوي وجد ي -5
 وآلية إرساء قيم المواطنة. التعليمية

من مجموع  (%72)من وحدات عينة الدراسة وبنسبة  مبحوثا  ( 222ن )أالدراسة بينت         
ة مبدا الحقوق والواجبات والمسؤوليثر في تنامي للمناهج التعليمية أرفضوا بأن ، قد االجابات

عند تطبيق )اختبار مربع كاي( لمعرفة قبول الفرضية او رفضها، والفروق المعنوية  ،االجتماعية
لفروق ا وجدنا ،هذه االجابات، وبحسب التي حصل عليها الباحث من عينة الدراسة االجاباتبين 

القيمة التي حصلنا عليها من اختبار ، الن االجاباتالمعنوية وبداللة احصائية بين مجموعات 
د ن(، ع20.92من القيمة الجدولية وهي )أكبر ’ وهي القيمة )المحسوبة(( 268،469هي ) (2)كا

 .لةمقبو  ةالفرضية الصفريمرفوضة، و ( لذا فرضية الدراسة 2ودرجة حرية ) (0,05) درجة داللة

احتواء المناهج التعليمية على موضوعات  بينداللة إحصائية  وذهناك فرض معنوي وجد ي -6
 وآلية إرساء قيم المواطنة.في التوزيع العادل لثروة البلد والمواطنين 

اإلجابات وبنسبة ع من وحدات عينة الدراسة من مجمو  مبحوثا  ( 212ن )أالدراسة  كدتأ
المناهج التعليمية على موضوعات في التوزيع العادل للثروة يسهم في  احتواءبأن رفضوا ،  (69%)
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عند تطبيق  .( %31( وبنسبة )اجابوا ب)نعم مبحوثا   (95)في حين ان ترسيخ قيم المواطنة، 
داللة  ذاتالفروق المعنوية جد الباحث بان الفرضية او رفضها، و لتحقق من قبول ( ل2كا)اختبار 

من القيمة الجدولية أكبر ( 44.588هي )( 2من اختبار )كا المحسوبةالن القيمة احصائية 
ية ونقبل الفرضالدراسة وعليه نرفض فرضية ( 2ودرجة حرية )(0,05) داللةمستوى د ن(، ع2,920)

 .تنمي مبادئ حقوق االنسان والواجبات والمسؤوليات الصفرية التي تقول المناهج ال

داللة إحصائية بين األنشطة التعليمية التي تعزز روح المحبة بين فرض معنوي ذو وجد ي -7
 وآلية إرساء قيم المواطنة.الطلبة 

اإلجابات  من وحدات عينة الدراسة من مجموع مبحوثا   (140ن )أ كدت علىأ الدراسةن إ    
روح المحبة بين الطلبة وترسيخ قيم تعزز  األنشطة التعليمية يرفضون ان  المبحوثين،

لتحقق من ( ل2كاعند تطبيق )اختبار  ،.جابوا ب)نعم(أ مبحوثا   (167)في حين ان ، المواطنة
القيمة  النذات داللة احصائية الفروق المعنوية جد الباحث بان و رفضها، و أالفرضية قبول 

د ن(، ع2.920من القيمة الجدولية ) صغرأ (7432،0هي )( 2من اختبار )كا المحسوبة
 .ةالفرضية الصفريمقبولة ،ورفض ( لذا فرضية الدراسة 2ودرجة حرية )( 0,05) داللةمستوى 
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 الدراسة واستنتاجات نتائج :لمبحث الثاني ا

 اوالً: النتائج الدراسة

 الدراسة: نتائج البيانات األولية لعينة - 1

  ( مبحوثاً من مدرسي التعليم 307تكونت من )والتي الدراسة ن عينة أأشارت البيانات األولية

( مبحوثاً وبنسمممممبة 225ى ان عدد الذ ور في العينة هو )ثانوية في مدينة السمممممماوؤ ، تل د عل

 ( من حجم العينة .%27( وبنسبة )82(. اما عدد االناث والبالغ عددهن )73%)

 وس الورين ا ثر عدد المبحوثين الذين لديهم شمممهادؤ البكأنتائج الدراسمممة األولية على رت اشممما

( من مجموع العينة الكلي، اما الذين يحملون شممممهادؤ المارسممممتير في المرتبة %89وبنسممممبة )

سبة ) شهادؤ الد توراه فان عددهم )%8الثانية وبن سبة )10( . اما الحاصلين على  ( %3( وبن

 من مجموع العينة المبحوثة.

 .الدراسة نتائج البيانات األساسية لوحدات عينة -2

  ان المناهج التعليمية التي تدرس ( من المبحوثين ارابوا على %72الدراسممممممة ان )تل د نتائج

تنمي مبدأ الحقوق والواربات والمسمممممملولية االرتماعية  لدب الطلبة  ال في الوقت الحاضممممممر

 .الثانوية

 تحتوي  علىال ان المناهج التعليمية ( من الطلبة ارابوا %69ن )أتل د ن نتائج الدراسمممممممة إ 

 موضوعات تهتم في التوزيع العادل للثروؤ البلد على المواطنين.

 ( من المبحوثين ارممابوا %86تل ممد نتممائج الممدراسمممممممة أن ) ال تحتوي على المنمماهج التعليميممة

 .تحث على دفع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولةموضوعات 

 ( الفسممماد المالي وارداري والعمممراعات الطائفية األ ثر %99تل د نتائج الدراسمممة ان نسمممبة )

األ ثر  فيوالتبعية الخاررية والبطالة العممممممراعات الحزبية  تأثيراً من بقية العوامل، وتأتي 

 بين العوامل األ ثر إعاقة لقيم المواطنة.من  تأثيراً 

  على بطوالت حتوي تال ( من المبحوثين ان المناهج %77ان نسممممممبة )الدراسممممممة تل د النتائج

 .2003بعد  الجيش العراقي

  هم تسممال ( من العينة المبحوثة اتفقوا ان المناهج التعليمية %75ان نسممبة )الدراسممة تل د نتائج

قرار ومواطنين يرعون  ولين وصممانعيلأدوار مجتمعية  مسممألداء في اعداد الطلبة وتأهيلهم 

 معالح وطنهم.
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 ( م%65تبين لنمما ان ) المنمماهج التعليميممة الحفمما  على  أرممابوا على عممدم أحتواءن المبحوثين

 الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.

 ( من المبحوثين %77تل د نتائج الدراسممممممة ان نسممممممبة )رابوا ان المدرس يعمل على تنمية أ

 الوطن. هوالشعور بالمسلولية لدب الطلبة تجا الروح الوطنية

  تعزيز قيم ب تقوم محاضرؤ االرشادية في بداية الدرس ( ان%81ان نسبة )الدراسة تل د نتائج

 المواطنة لدب المتعلمين.

  ( ان إضافة منهج الدراسي الوطنية له دور في إرساء قيم %89ان نسبة )الدراسة تل د نتائج

 المواطنة لدب الطلبة.

 :الدراسة  استنتاجاتثانياً : 

تنمي مبممدأ الحقوق والواربممات  ال ان المنمماهج التعليميممة التي تممدرس في الوقممت الحمماضممممممر-1

 .والمسلولية االرتماعية  لدب الطلبة الثانوية

لد على ال ان المناهج التعليمية -2 عادل للثروؤ الب تحتوي  على موضمممممموعات تهتم في التوزيع ال

 المواطنين.

تحث على دفع الضرائب والرسوم التي تفرضها ال تحتوي على موضوعات المناهج التعليمية -3

 .لةالدو

الفسمممممماد المالي وارداري هم العوامل التي تعمل على إعاقة إرسمممممماء قيم المواطنة هي ان من أ-7

 .والبطالة و العراعات الحزبية والعراعات الطائفية 

المناهج التعليمية على موضمممممموعات تحث على الحفا  على الممتلكات العامة  عدم أحتواء-10

 والخاصة للمواطنين.

 ن.الوط هوالشعور بالمسلولية لدب الطلبة تجا على تنمية الروح الوطنيةان المدرس يعمل -11
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 المبحث الثالث : التوصيات والمقترحات

  التوصياتاوالً: 

يوصممممممي الباحث الجهات المعنية في وزارؤ التربية والمديريات التابعة لها باالط ع على -1

 هذه التوصيات خدمة للعالح العام.

 المدرسين من خ ل استخدام وسائل حديثة في التعليم.تطوير قدرات ومهارات -2

 رياضية.الفنية او الالعمل على إقامة المسابقات المدرسية سواء العلمية او -3

 دروس في المواد الفنية والرياضة.إعطاء -4

 إقامة مسابقات دورية تعليمية تمتع من خ لها روائز مالية وعينية.-5

 مع األوضاع السياسية واالرتماعية للمجتمع.تطوير المناهج التعليمية بما يت ئم -6

  صممممممفية مثل التكافل االرتماعي او قيام بعال الحم ت الالعمل على زيادؤ األنشممممممطة -7

 خارج المدرسة.التطوعية 

 .2003إضافة موضوعات تخص بطوالت الجيش العراقي ما بعد -8

 الثقافي عن طريقوالغزو  المدرسممممممية  بندوات تثقيفية حول مخاطر العولمة تارداراقيام -9

 .مواقع التواصل االرتماعي

لم الحضمممممممارية والثقافية واالرتماعية للبلد عاالمبالتعريف التعليمية  المناهجتضمممممممين -10

 واالعتزاز بها للتقوية الوالء واالنتماء للبلد من خ ل تنمية قيم المواطنة .

 المقترحاتثانياً : 

استحداث مادؤ تخص التربية الوطنية او التربية المدنية في  ل صف و يدرسها مختعين  -1

 في القانون او العلوم السياسية مع تطوير قدراتهم التربوية في التدريس.

شمممكل العمممريح او الالمواطنة بقيم في وضمممع الخطت وتعمممميم وتطوير  الدراسمممةأهمية  -2

المواطنمة وتعزيزهما مسممممممتقب ً في المنماهج ضمممممممني للمنماهج التعليميمة واالهتممام بقيم ال

 التعليمية. 

 تعزيز قيم المواطنة لدب المتعلمين.لفي بداية الدرس ه محاضرؤ االرشادي لقاءإ -3
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 والمراجع المصادر  

 القران الكريمـــ 

 : المعجم والقواميسأولا 

ا:  الكتب ثانيا

ا:  الرسائل والطاريح  ثالثا

ا   المجالت والبحوث :رابعا

ا:  النترنيت  خامسا

ا:  مصادر الجنبية سادسا
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 القران الكريمــــ 

 : المعجم والقواميسأولا 

،  2طبعة بوالق ،جابن منظور ، جمال الدين بن مكرم : لسان العرب ، طبعة مصورة عن  .1
 .القاهرة ،ب، ت 

 .2000، بيروت،1،ط15لسان العرب ،دار صادر للطبع والنشر ، جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .2
،  14ابي الفضل جمال محمد بن مكرم ، دار صادر للطباعة والنشر، المجلد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 .2000، بيروت ، 14الجزء 
 .9ج 2006لسان العرب ،حرف العين ، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4
، منشورات دار الكتب العلمية ، مؤسسة محمد بيضون ، 2، لسان العرب ،جــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ .5

 .2005بيروت ، 
فاروق عبده فلية ، احمد عبد الفتاح الزكي : معجم مصطلحات التربية لفظا واصطالحا ،  .6

 .2004دار الوفاة الدنيا ، اإلسكندرية ، مصر ، 
 . 1995ماع  اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ،محمد عاطف غيث قاموس: علم االجت .7
 .1998،،باب الهمزة ، 3معجم الوسيط ، اصدار مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ط .8
 

ا:انيث  الكتب  ا

إبراهيم بيومي مرعي : الخدمة االجتماعية في مجال المدرسي ، مكتبة المهندس ، القاهرة ،  .1
2007. 

، دار الطليعة 3العلمية لمناهج البحث االجتماعي ، طاحسان محمد الحسن : األسس  .2
 .1994للطباعة والنشر ، بيروت ، 

 -تخطيطها -عناصرها -أسسها-مفهومها -نظريتها–المناهج التربوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .3
 .2009تقويمها، دار حامد للنشر والتوزيع  ، عمان ،

، األردن ،عمان ،  3النظريات االجتماعية المتقدمة، دار وائل للنشر ،طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .4
2015. 

 1994احمد جمال واخرون :دراسات في علم االجتماع ، دار الجبل للطباعة ، القاهرة ،  .5
هما بالجريمة واالنحراف في الوطن العربي ، احمد حويتي ، واخرون : البطالة وعالقت .6

 .1998اكاديمية نايف العربية للعلوم  األمنية ، الرياض ، 
 .2014احمد عبد الغفار ، اإلدارة المدرسية الحديثة الفاعلة ،دار النشر للجامعات،  .7
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احمد عبد المجيد الكواملة ، محمود روحي علي ، واخرون : المدرسة المعاصرة ، أمواج  .8
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 2015في رياض األطفال ، دار االعصار العلمي  ،عمان ،
 2013االء عبد الحميد : األنشطة المدرسية ، دار اليازوري العلمية ، .12
أمين أنور الخولى ، محمد الحماحمى : أسس بناء البرامج الرياضية ، دار الفكر العربي   .13

  1990القاهرة ،

الرؤى العالمية اإلسالمية والعربية ، مركز  –برهان غليون وآخرؤون : حقوق االنسان  .14
  2000الدراسات الوحدة العربية ، بيروت ،

 2010تيسير عبد المطلب: إدارة المدرسة الفعالة ، المكتبة الوطنية ، األردن ، .15
 جان جاك روسو : العقد االجتماعي ، ترجمة ذوقان قرقوط ، بيروت : دار القلم ، ) ب، ت(  .16
رون : الممارسات العامة للخدمة االجتماعية في مجال رعاية جمال شحاتة حبيب واخ .17

 2003الشباب والمجال المدرسي ، مركز وتوزيع الكتاب الجامعي ،جامعة حوان ،
 جميلة راجا : الكتاب المدرسي بين الواقع والطموح ، جامعة تيزي وزو ، ب ، ت،  .18
 8وتطبيقاتها العملية، ط جودت عزت عطوي: اإلدارة المدرسية الحديثة _مفاهيمها النظرية .19

 2014،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،
حافظ فرج احمد ، محمد صبري حافظ، إدارة المؤسسات التربوية ،عالم الكتاب للنشر ،  .20

  2003القاهرة 
حسان محمد حسان : األصوِل االجتماعية في التربية ، ضمن دراسات في المدرسة  .21

 والنشر ، القاهرة ،ب،توالمجتمع ، دار الثقافة للطباعة 
حسنى هاشم محمد الهاشمي : المواطنة ...العالمية... البيئية ...الرقمية ، دار العربية   .22

  2020للكتاب ،
  2001حكمت عبد اللة القزاز : العولمة والتربية ، دار الثقافة العامة ،العراق،  بغداد ،  .23
 1418والتوزيع ،حمدي محمود : النشاط المدرسي ، دار االندلس للنشر  .24
خيري فرجاني ، سلسلة إصدارات مركز الدراسات والبحوث االستراتيجية ، مطابع االهرام  .25

 2020مصر، القاهرة ، المصرية ،  



 References...........................................المصادر.....................................

 
178 
 

راشد الغنوشي : حقوق المواطنة حقوق غير المسلم في المجتمع اإلسالمي ،المعهد  .26
 1981اإلسالمي ، 

في الجمهورية اإلسالمية في ايران رضا عيسى نيا ، ترجمة عباس جواد : المواطنة  .27
  2018المبادئ واالسس ، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ، بيروت ،

 2013رفعت بهجات : المناهج الدراسية ،  الناشرعالم الكتب ، القاهرة ، .28
ريك نادو ، واصيل كديسي :  الوضع الراهن للديمقراطية في تونس ، المعهد الديمقراطي  .29

  2018نس ، الوطني ،  تو 
سالم بن عيد اللة الطويرقي : توجيه الطالب وارشادهم ، دار اليازوري العلمية  للنشر  .30

 143والتوزيع ،
سامح فوزى  حنين : المواطنة واالعالم التنموي  لألمام در ، دار الثقافة ، مصر ،   .31

2009  
ة ، مصر ،  سامح فوزى  حنين : المواطنة واالعالم التنموي  لألمام در ، دار الثقاف .32

2009. 
 2001سامي خشبة : مفكرون من عصرنا ، المكتبة االكاديمية للنشر ، القاهرة ، مصر،  .33
ساهر رافع : مبادئ كونفوشيوس الخمسة ، الدار العلمية للكتب العالمية والنشر ، مصر  .34

،2011 
سعيد ناصيف: طرق البحث االجتماعي نماذج لبحوث ودراسات ميدانية، االفاق المشرقة  .35

 2014اشرون، عجمان، االمارات ،ن
سالمة عبد العظيم حسن : اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية الفعالة ،دار الفكر العربي  .36

 2004، عمان ، 
سلوى عثمان ، سمير حسن : الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في المجتمع المدرسي ،  .37

 2005دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،
سلوى عثمان الصديق وآخرون: منهاج الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي ورعاية  .38

  ۲۰۰۲الشباب ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، 
 2013سناء محمد سلمان : سيكولوجيه الحب واالنتماء ،دار النشر عالم الكتب ، القاهرة ،  .39
ع ، لعربي ، دار الثقافة للنشر والتوزيسهيل حسين الفتالوي : العولمة واثارها في الوطن ا .40

  2009عمان ، 
 ، 2003سهيل رزق دياب : مناهج البحث العلمي ، فلسطين، غزة،  .41



 References...........................................المصادر.....................................

 
179 
 

سيدي محمد ولديب ،الدولة واشكالية المواطنة قراءة في مفهوم المواطنة العربية ، دار  .42
  2011الكنوز المعرفة ،األردن ، عمان ، 

  2010ية المواطنة  ، دار المعرفة ، عمان ،األردن ، سيف محمد ولد يب : الدولة واشكال .43
شريف الدين بن دوبة : المواطنة ، مفهوما ، جذورها التاريخية وفلسفتها السياسية ، دار  .44

المخطوطات العتبة العباسية المقدسة، مركز اإلسالمي للدراسات اإلسالمية ، لبنان ، بيروت 
 ،2019 

رؤية معاصرة ، العربية للتدريب والنشر ، القاهرة شوقي حسانى محمود : تطوير المناهج  .45
،2009 
طارق عبد الرؤوف عامر : المواطنة والتربية الوطنية ، طيبة للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  .46

2011 
طاهر حسو الزيباري : أساليب البحث العلمي في علم االجتماع ، مج المؤسسة الجامعية  .47

 2011،بيروت ، للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان 
عادل بن احمد المعشري : دور اإلدارة المدرسية في تنمية أنشطة الوحدة الكشفية  .48

 2020، 2531واالرشادية، رقم اإليداع 
 1998عباس العبودي : تاريخ القانون ، عمان مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، .49
 ( دار الفكر العربي . )ب، تعبد الحليم الحفناوي : تاريخ النظم االجتماعية والقانونية ،  .50
عبد الرحم حمدي عبد المجيد: األحزاب السياسية ودورها في تعزيز الثقافة السياسية  .51

 2019والديمقراطية ، المركز العربي ،للنشر والتوزيع ، 
 عبد الرحمن عبد الباقي عمر : العالقات اإلنسانية ،مكتبة عين الشمس ، القاهرة  .52
: التربية والتعليم بين الماضي والحاضر ،مكتبة المجتمع عبد السالم يوسف الجعافرة  .53

 ، 2013العربي للنشر والتوزيع ، عمان ، 
عبد هللا بن سعيد بن محمد آل عبود : قيم المواطنة لدى الشباب وإسهامها في تعزيز األمن  .54

  2011، الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،  1الوقائي . ط 
: التربية المدنية دراسة في ازمة االنتماء والمواطنة في التربية العربية ، عبد هللا مجيدل  .55

 2008منشورات جامعة دمشق ، سوريا ،
 2003عبد المطلب عبد المهدي موسى : ظاهرة العنف السياسي في العراق بعد عام  .56

 .2017دراسة في األسباب وسبل المواجهة، دارغيداء للنشر والتوزيع ،األردن، 
م : المواطنة ، الموسوعة السياسية للشباب، نهضة مصر للطباعة والنشر عصام صيا .57

 2006،مصر ، 



 References...........................................المصادر.....................................

 
180 
 

على خليفة الكواري ، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية ،مركز دراسات الوحدة  .58
  2001العربية ، بيروت،

علي حسين حجاج ، عطية محمود هنا ، نظريات التعلم دراسة مقارنة ، عالم المعرفة  .59
 ب،ت،
علي خليفة الكوراي : دراسة حول مفهوم المواطنة في الدولة  الديمقراطية ، سلسلة  كتب  .60

 2004المستقبل العربي حول الديمقراطية والتنمية الديمقراطية  في الوطن العربي ، بيروت ،
علي ربيع الهاشمي : األنشطة الصفية والمفاهيم العلمية  ، دار غيداء للنشر والتوزيع ،  .61

 2013األردن ، عمان ،  
علي ربيع الهاشمي : األنشطة الصفية والمفاهيم العلمية، دار غيداء للنشر والتوزيع  .62

،2013 
علي صبيح التميمي : القهر ومشروعية سلطة الدولة ،دار امجد للنشر والتوزيع ،عمان  .63

 2016،األردن، 
زمات في المؤسسة علي عبد الرحيم صالح ، ديمقراطية التعليم واشكالية التسلط واأل .64

 2013دار اليازوري العلمية ،األردن ،عمان ، الجامعية ، 
ِعيسى الشماس : المجتمع المدني المواطنة والديمقراطية، اتحاد كتاب العرب ، دمشق  .65

،2008 
 الحا  واصط مصطلحات التربية لفظا   عبده فلية ، احمد عبد الفتاح الزكي : معجم فاروق  .66

 .2004، ،دار الوفاء للطباعة
فرج المبرك  عمر عامر : مدير المدرسة واإلدارة المدرسية ، دار حميثرا للنشر والتوزيع ،  .67

2017 
فهمي توفيق مجمد مقبل : النشاط المدرسي مفهوم وتنظيمه وعالقته بالمنهج ، جامعة  .68

 2011البتراء،  كلية اآلداب والعلوم ،عمان ، 
 ،دار المعارف ، مصر ، )ب،ت(،  فؤاد محمد شبل : حكمة الصين ، الجزء األول .69
 2002فيصل شنطاوي : محاضرات في الديمقراطية، دار الحامد للنشر والتوزيع ، األردن ، .70
قيس النوري ، واخرون ، منهج التربية الوطنية واالجتماعية للصف الثالث ، المديرية  .71

 المناهج العامة ، وزارة التربية 
ماجد زكي الجالد ، تعليم القيم وتعليمها)تصور نظري وتطبيقي لطرائق واستراتيجيات  .72

 .2010والتوزيع ، األردن ، عمان ، تدريس القيم(، دار الميسرة للنشر 



 References...........................................المصادر.....................................

 
181 
 

ماجدة مصطفى السيد : فعالية نموذج تدريس مقترح لتنمية االنتماء لدى تالميذ المرحلة  .73
دراسات في المناهج وطرق التدريس ، الجمعية المصرية الثانوية من خالل التربية الفنية ، 

    2001،للمناهج وطرق التدريس ،جامعة عين الشمس
مجدى الدين خمش : المواطنة والهوية الوطنية في األردن والوطن العربي ،المكتبة الوطنية  .74

 2019األردنية ،  األردن ، عمان ،
كتبة االنجلو المصرية ، القاهرة ، مجدى عزيز إبراهيم ،موسوعة المناهج التربوية ، م .75

2000 
 2002( ، 14387مجدى محمد هالل: فن غرس القيم ، رقم اإليداع ) .76
مجموعة المؤلفين : المواطنة والهوية العراقية  عصف احتالل ومسارات تحكم ، الموتمر  .77

 ، الثالث لمركز حمورابي  للبحوث والدراسات الستراتيجية ،بيسان للنشر والتوزيع واالعالم
 2011، بيروت ، لبنان،   1ط

محسن علي عطية ، المناهج الحديثة وطرائق التدريس ، دار المناهج للنشر والتوزيع ،  .78
 2013عمان ،

 ، عالم الكتب ، القاهرة)ب،ت(6محمد البسيوني : أسس التربية الفنية ،ط .79
سيرة ، لممحمد السيد علي : اتجاهات وتطبيقات حديثة  في المناهج وطرق التدريس ، دار ا .80

 2011عمان ، 
  2009السعدني : طرق تدريس العلوم ، مكتبة الرشد ، الرياض ، محمد امين  .81
  2008محمد حسن حمادات : المناهج التربوية ، دار حامد، عمان  ، األردن ،   .82
،دار المسيرة 2محمد حسنين العجمي ،اإلدارة والتخطيط  التربوي النظرية والتطبيق ،ط .83

 2010األردن، عمان ،للنشر والتوزيع  ، 
محمد عابد الجابري واخرون : العولمة وأزمة الليبرالية الجديدة  ، الشبكة العربية لألبحاث  .84

 2009والنشر ، بيروت ، 
 .1995محمد عاطف غيث قاموس: علم االجتماع  اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ،   .85
 التطبيقي للباحثين ، دار وائل للنشرمحمد عبد الفتاح الصيني ، البحث العلمي الدليل  .86

 2002،عمان األردن ، 
محمد عبد اللة الحاوري ، محمد سرحان علي قاسم ، مقدمة في علم المناهج التربوية ، دار  .87

 2016الكتب ، الجمهورية اليمنية ، صنعاء، 
 ة ، دار الخليج للصحافةمحمد عبد اللة الخوالدة ، ريم تيسير الزعبي : التربية الوطني .88

 2012األردن ، عمان ،والنشر، 



 References...........................................المصادر.....................................

 
182 
 

محمد فيصل عثمان : المدرسة المعاصرة )قضايا ونظريات حديثة(، دار خالد اللحياني  .89
 2015للنشر والتوزيع ،عمان ، األردن ، 

محمد محروس الشناوي : نظريات االرشاد والعالج النفسي ، دار الغريب ، القاهرة ،  .90
1994 

الجواهري : علم االجتماع  النظرية ،الموضوع ،المنهج ،دار المعرفة محمد محمود  .91
 الجامعية ، اإلسكندرية 

محمود داود الربيعي : المناهج التربوية المعاصرة ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،  .92
2016 

محمود عوض بسيوني ، فيصل ياسين الشاطي ، نظريات وطرق التربية البدنية ،ديوان  .93
 1992الجامعية ،اإلسكندرية ،  المطبوعات

  2006مريم محمد إبراهيم شرقاوي: اإلدارة المدرسية ،مكتبة النهضة المصرية ،  .94
منتر هاشم الخطيب : المناهج التربوية ومناهج التربية الرياضية ، بدعم من األكاديمية  .95

  2007الرياضية العراقية ، جامعة بغداد ، 

خصية ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان، منتهى مطشر عبد الصاحب : أنماط الش .96
۲۰11  

منذر سامح العتوم : النشاط المدرس المعاصر بين النظرية والتطبيق ، دار المناهج للنشر  .97
  2008والتوزيع ، 

 2001منصور عبيد: رعاية اإلسالمية  للشباب ، دار الثقافية للنشر ، القاهرة ، .98
 2012صفاء ، عمان ، منى يونس بحري : المنهج التربوي ، دار  .99

مهدي محمد القصاص ، مبادئ االحصاء والقياس االجتماعي ، المنصورة ،مصر  .100
،2007 
نادية  سعيد عيشور : منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية ، مؤسسة حسين  .101

 2017راس الجبل للنشر والتوزيع ،الجزائر،  
التربية القومية، بيروت  نصيف نصار: التربية على المواطنة، دروس ومحاضرات في .102
،2000 
نمر فريحة :فعاليات المدرسة في التربية المواطنية :شركة المطبوعات للنشر والتوزيع ،  .103

 2002لبنان ، بيروت ، 
نور الدين بن مختار بن عمار الخادمي ، االنحرافات الفكرية : سياقها واثارها مواجهتها ،  .104

 ر ومحكمات الشريعة ، ب، ت،  مؤتمر االنحرافات الفكرية بين حرية التعبي



 References...........................................المصادر.....................................

 
183 
 

هالة احمد أبو الفتوح : فلسفة االخالق والسياسة ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،  .105
 2000مصر،

 2013هديل مصطفى خولي ، التعليم والمواطنة رؤية مستقبلية ، المكتبة االكاديمية، .106
ر ، وزارة بي المعاصياسر قنصوه : إشكالية التسيس والتدين رؤية نقدية في الفكر العر  .107

  2014األوقاف والشئون الدينية ، سلطنة عمان ، 
، دار الكتب العلمية ،لبنان ، 6عربي ، ط–يوسف شكري فرحات : معجم الطالب عربي  .108

 .2006بيروت ،
ا   : الرسائل والطاريح ثالثا

ت ، االنعكاساالعيهار محمد : ارهاصات التشريع في العراق القديم  األسباب _ النتائج _  .1
رسالة ماجستير في التاريخ القديم ، دامعة وهران ، كلية العلوم اإلسالمية والحضارة 

 2014اإلسالمية ، الجزائر ، 
اميمة كير، خديجة كشيدة : دور مادة التربية البدنية في تعزيز قيم المواطنة في بعديها  .2

ة من لثانوي دراسة ميدانية على عيناالجتماعي والقيمي لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم ا
ة ، الوادي ، رسالة ماجستير في علم اجتماع التربي -تالميذ السنة ثالثة ثانوية بثانويتي قمار

جامعة الشهيد حمه لخضر ، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ، قسم العلوم اجتماعية ، 
2015 

طة بمفهوم المواطنة في منهاج المواد ايمان عز الدين إبراهيم عبد اللطيف : القيم المرتب .3
االجتماعية للصف التاسع األساسي ومدى اكتساب الطلبة لها، رسالة ماجستير غير منشورة 

 2013، قسم المناهج وطرق التدريس ،كلية التربية، جامعة إسالمية غزة ،
كز الرؤى العالمية اإلسالمية والعربية ، مر  –برهان غليون وآخرؤون : حقوق االنسان  .4

  2000الدراسات الوحدة العربية ، بيروت ،
بن شعبان خضرة : النشاطات الصفية وعالقتهما بالمهارات الحياتية من وجهة نظر معلمي  .5

المرحلة االبتدائية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ، كلية 
 2015تربية ، العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، قسم علم النفس وعلوم ال

بوروني زكرياء : النخبة السياسية واشكالية االنتقال الديمقراطي دراسة حالة الجزائر ، رسالة  .6
ماجستير غير منشورة ،  جامعة منتوري ، كلية الحقوق ، قسم العلوم السياسية ، قسنطينة، 

2010   
ة لوغ اهداف المرحلثريا أبو بكر محمد ادريس ، اإلدارة التعليمية والمدرسية ودورهما في ب .7

الثانوية دراسة ميداني من وجهة نظر مديري إدارات التعليم ومديري المدراس بوالية غرب 



 References...........................................المصادر.....................................

 
184 
 

دارفور ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ، كلية الدراسات 
 2017العليا ،كلية التربية ،،

متعددة على تعزيز قيم المواطنة االنتماء حازم احمد الشعراوي : اثر برنامج بالوسائل ال .8
الوطني والوعي البيئي لدى طلبة الصف التاسع ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة 

غزة ،عمادة الدراسات العليا،  كلية التربية ،قسم المناهج وتكنولوجيا التعليم –اإلسالمية 
،2008 

بالنشاط االجتماعي المدرسي _دراسة االسمري : قيم المواطنة وعالقتها  خالد بن عبد هللا .9
ميدانية على طالب المرحلة الثانوية بشرق الرياض، رساله ماجستير غير منشورة ، قسم 

 .2012العلوم االجتماعية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،
الغربية ، رسالة ديانا ايمن راشد حاج حمد: اثر العولمة الثقافية على مواطني الضفة  .10

ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا ، قسم التخطيط 
 2012والتنمية السياسية ، فلسطين، نابلس ، 

رهف مروان غنيمة : متطلبات إدارة االزمات التعليمية في المدراس الثانوية في مدينة  .11
شق ،كلية التربية ، قسم التربية المقارنة، دمشق ،رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة دم

2013 
 2003زينب كريم محيسن : الطائفية السياسية وعدم االستقرار السياسي في العراق بعد  .12

،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية ، العراق ، بغداد ، 
2017 

تفعيل المشاركة السياسية للمراة  سامي رجعان عايض اوقيان : قيم المواطنة ودورها في .13
الكويتية دراسة ميدانية على طالبات جامعة الكويت ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، الجامعة 

 2008األردنية ،  كلية الدراسات، قسم االجتماع ، 
صباح مهدي حلواص جاسم  ، المواطنة في المجتمع العراقي بين الواقع والمفهوم ، رسالة  .14

 2009منشورة، جامعة بغداد ، كلية اآلداب ، قسم االجتماع ، ماجستير غير 
ضياء عبيد حسن ، المضامين االجتماعية للمواطنة في الفكر الديني دراسة في مناهج  .15

التربية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية ، رسالة ماجستير منشورة ، جامعة القادسية ، كلية 
 2015االداب ، قسم االجتماع ،

ص( فوزية بنت منا .16 حي بن ماجد البقمي ، دور األنشطة غير الصفية في تنمية حب النبي) 
لدى تلميذات المرحلة االبتدائية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة االميرة نورة بنت عبد 

 1431الرحمن ، كلية التربية ، قسم التربية ، السعودية ، 



 References...........................................المصادر.....................................

 
185 
 

صفية في تنمية حب النبي لدى فوزية بنت مناحي بن ماجد البقمي، دور األنشطة غير ال .17
تلميذات المرحلة االبتدائية ، رسالة ماجستير في التربية ،رسالة غير منشورة ، جامعة االميرة 

 1431نورة بنت عبد الرحمن ، كلية التربية ، قسم التربية، 
مها سامي فؤاد المصري: دور النظام السياسي العربي في إعاقة بناء مجتمع معرفة عربي،  .18

ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا، قسم التخطيط رسالة 
 . 2005والتنمية السياسية ، 

نعمون مسعود : التأسيس الفلسفي في فكرة حقوق االنسان عند روسو ، رسالة ماجستير  .19
م ، قسغير منشورة ، جامعة االخوة منتوري ن كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية 

 . 2008الفلسفة ، جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، 
وفاء مصطفى الطراونه ، مستويات المواطنة واالنحراف لدى الشباب الجامعي األردني ،  .20

 .2015أطروحة دكتوراه ، جامعة مؤته ، عمادة دراسات العليا ، قسم االجتماع ، 
كر التربوي اإلسالمي ودور كليات التربية يوسف محمد سليم أبو سليمة ، المواطنة في الف .21

بغزة في تدعيمها من وجهة نظر طلبتها ، رسالة ماجستير في أصول التربية ، كلية التربية ، 
 .2009جامعة اإلسالمية ، غزة، 

وفاء مصطفى الطراونه ، مستويات المواطنة واالنحراف لدى الشباب الجامعي األردني ،  .22
 .2015ماع ، ه ، عمادة دراسات العليا ، قسم االجتأطروحة دكتوراه ، جامعة مؤت

 
 
 
 
 
ا   : المجالت والبحوثرابعا

موسى علي الشرقاوي : وعي الطالب الجامعة ببعض قيم المواطنة دراسة ميدانية ، مجلة  .1
 .2005دراسات في التعليم الجامعي ، 

اجهة واألهلية في مو إبراهيم عبد الفتاح عبد العزيز : اليات المنظمات االجتماعية الحكومية  .2
 .2014، المكتب الجامعي الحديث ،  مشكلة االتجار باألطفال

احمد حسني إبراهيم احمد : تقييم دور االخصائي االجتماعي في تدعيم بعض قيم المواطنة  .3
لدى االحداث ، دراسة مطبعة علة نزالء دار التربية االجتماعية ببريدة ، كلية الخدمة 

 2015الفيوم ، االجتماعية ، جامعة 



 References...........................................المصادر.....................................

 
186 
 

أسماء الهادي إبراهيم عبد الحي ، التشريعات الدستورية المصرية على ضوء معايير العدالة  .4
( 170االجتماعية في التعليم : دراسة تحليلة مجلة كلية التربية ، جامعة االزهر ، العدد )

 ،2016الجزء الرابع ، 
 14، المادة  ، الباب الثاني ، الفصل األول 2005الدستور العراقي لعام  .5
السيد عبد العزيز البهو اشي: التعليم وإشكالية الهوية الثقافية في ظل العولمة ، المؤتمر  .6

السنوي الثامن " التربية والتعددية الثقافية مع مطلع األلفية الثالثة ، الجمعية المصرية واإلدارة 
 التعليمية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،ب،ت

يم : تطور أساليب ووسائل الغزو الثقافي الفكري الغربي وتأثيره على بدر الدين اجمد إبراه .7
 2009،  19االسرة ، دراسات دعوية ، العدد

بسام محمد أبو حشيش دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلمين  .8
العدد  ( ،14بمحافظات غزة ، مجلة جامعة األقصى ) سلسلة العلوم االجتماعية (،المجلد )

(1 ،)2010 
جوردان نايدو : تعميم الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة_ التعليم دايفيد اتشوارينا ،  .9

في التخطيط والسياسات القطاعية الشاملة ، دليل تقني موجة لمكاتب  2030حتى عام 

والثقافة  والتعليم ربيةاليونسكو الميدانية ، اهداف التنمية المستدامة ،  منظمة األمم المتحدة للت

 )ب، ت( .

حمدي احمد عمر علي : دور الجامعة في تنمية المواطنة وتمثيلها لدى الطالب في ظل  .10
تحديات العولمة دراسة ميدانية لعينة من طلبة جامعتي أسيوط وسوهاج، كلية اآلداب ،جامعة 

، 1، العدد  14سوهاج ، مجلة  جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ، المجلد 
2017 

حمدي احمد عمر علي ، دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة وتمثلها لدى الطالب في ظل  .11
تحديات العولمة : دراسة لعينة من طبة جامعتي أسيوط وسوهاج ، كلية االداب ، جامعة 

( ، 14سوهاج ، مصر ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ، المجلد )
  2017(، 1)العدد

حنان عزيز عبد الحسين : دور األنشطة التربوية في ترسيخ المواد الدراسية لدى تالميذ  .12
المرحلة االبتدائية ، جامعة بغداد ، مركز الدراسات التربوية واألبحاث النفسية ، مجلة 

 البحوث التربوية والنفسية العدد الثامن والعشرون ، ب، ت 
داود درويش حلس : معايير جودة الكتاب المدرسي وموصفاته تالميذ المرحلة األساسية  .13

الدنيا ، بحث مقدم لمؤتمر جودة التعليم العام ، جامعة اإلسالمية ، كلية التربية ، غزة ،  
2007  



 References...........................................المصادر.....................................

 
187 
 

ديانا عبد الحسين عبد هللا محمد ، ظاهر محسن هاتي : العدالة االجتماعية معقوقاتها   .14
قيقها في المجتمع العراقي ، جامعة بابل ، كلية االداب ، قسم االجتماع ، مجلة وسبل تح

 2019( ، 5( ، العدد )27جامعة بابل للعلوم اإلنسانية ، المجلد )
سامي سليمان حامد ، نبيلة علي عبد اللة طاهر، دور اإلدارة المدرسية في تعزيز االمن   .15

الفكري بمدراس التعليم العام ببلدية بنغازي، جامعة بنغازي،  كلية التربية ،المجلة لليبية 
 2020العالمية العدد الثامن واالربعون ،يوليو ،

المشاركة السياسية في العراق، قسم سعد عبد الحسين نعمة : دور المواطنة في تعزيز  .16
 3القانون، كلية دراسات اإلنسانية الجامعة ،مجلة كلية الدراسات اإلنسانية والجامعية، العدد

،2013 
سناء حسين خلف:  دور كلية التربية األساسية في تعزيز قيم االنتماء الوطني لدى طلبتها  .17

  2015ى ، العدد الثامن والستون ( ، ،جامعة  ديالى، كلية التربية األساسية ، مجلة ديال
سيف ناصر المعمري ، علي خليفان النقبي : المواطنة كما يراها معلمو الدراسات  .18

االجتماعية والعلوم في سلطنة عمان ودولة االمارات المتحدة ، مجلة الشارقة للعلوم اإلنسانية 
 2011(، 3(، العدد )8واالجتماعية ، المجلد)

سوي : القيم الجمالية األشكال الهندسية في المخطوطات القرآنية شوقي مصطفي علي المو  .19
 2013، جامعة بابل ، كلية الفنون الجميلة ،مجلة فصلة محكمة ،  العدد الخامس ،

صادق عبيس الشافعي ، احمد مهدي العجيلي : دور التدريسيي قسم التاريخ في كليات  .20
 التربية 

فية واثارها وأساليب مواجهتها ، جامعة اإلسالمية صالح حسين سليمان الرقب ، العولمة الثقا .21
 ، كلية األصول الدين ، قسم العقيدة ، فلسطين ،غزة ، ب، ت،

عبد الحفيظ تحريشي : األنشطة المستخدمة في العملية التعليمية والتعلمية ودورها في  .22
شار ،ب، عة بتحقيق األهداف التربوية األنشطة اللغوية للسنة الثانية ابتدائي انموذجا ، جام

 ت 
عبد الحليم مروز ، ترزولت عمروني حورية : األنشطة الفنية _مفهومها، أهدافها ،  .23

النظريات المفسرة لها ودوافع الفنية للمتعلمين ، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، 
 2016(، 26العدد)

الخليج  –عربي عبد الناصر صالح اليافعي: جدل المواطنة واالسرة والقبيلة في السياق ال .24
 2018، 42 -41مثاال ،  المجلة العربية لعلم االجتماع ،، العددان 



 References...........................................المصادر.....................................

 
188 
 

عدلي داود الشاعر ، محمد فؤاد أبو عسكر : دور المدرسة الثانوية بمحافظة غزة في  .25
تدعيم جوانب المواطنة لطالبها من جهة نظر معلمي العلوم اإلنسانية ، مجلة البحث العلمي 

 2017ثامن عشر، في التربية ، العدد ال
علي احمد الجميل : فاعلية وحدة مقترحة بمنهج التاريخ اإلسالمي بالمرحلة اإلعدادية قائمة  .26

على قيم المواطنة في تنمية الوعي بالمسئولية االجتماعية والتعايش مع االخر لدى تالميذ 
 2007الصف الثاني االعدادي ، مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية ، مصر، 

علي ليلة ، المسؤولية اإلجتماعية تعريف المفهوم وتعيين بنية المتغير ، المؤتمر السنوي  .27
الحادي بعنوان المسؤولية االجتماعية والمواطنة، المركز القومي للبحوث الجنائية ،القاهرة 

،2010 
فراس جاسم موسى : المناهج الدراسية ومجتمع التنوع )دراسة مقارنة(، مجلس النواب   .28

 2017لعراقي، دائرة البحوث  دورة االنتخابية الثالثة ، الفصل التشريعي الثاني ، ا
فرج المبروك عمر عامر: عالقة مدير المدرسة بالمجتمع المدرسي ، كلية التربية العجيالت  .29

 2019جامعة الزاوية ، مجلة كليات التربية ، العدد الثالث عشر ، –
فضيل دليو : الزبائنية السياسية واالجتماعية في عصر الديمقراطية ، المجلة العربية   .30

 2008، بيروت ،  17للعلوم والسياسية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد
،ب  5فلوح احمد: الواقع الدراسي  للطالب الجامعي  ، المجلة العربية لعلم النفس ، العدد  .31

 ،ت
المصالحة الوطنية في العراق ، مركز الدراسات السالم وحل النزاعات ، فهيل جبار الجلبي : .32

  2014ك ، و جامعة دهوك ، العراق ، ده
قاسم بن عائل الحربي، محمد محمد غنيم سويلم : تنمية المواطنة لدى طلبة الجامعات  .33

زء الج 176السعودية جامعة جازان نموذجا  ، مجلة كلية التربية ، جامعة االزهر ، العدد 
 2017األول ، 

كاظم عبد السادة جودة الفريجي : دراسة تقويم لدمج المواد االجتماعية للمرحلة االبتدائية  .34
 25، المجلد 104من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ، مجلة كلية التربية األساسية ، العدد

 ،2019 
 ،ت،بالقانون  كمال حسين ادهم : مفهوم المواطنة واليات تعزيزها ،جامعة تكريت ، كلية .35
محمد رشيد صبار ، امجد زين العابدين طعمة : الدعاية الطائفية : دراسة تحليليه في واقع  .36

، العدد  47ومستقبل الظاهرة )العراق نموجا ( ،دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، المجلد 
2 ،2020  



 References...........................................المصادر.....................................

 
189 
 

تفعيل دور اإلدارة ميادة محمد فوزي الباسل ، وائل وفيق رضوان واخرون :متطلبات  .37
المدرسية لتنمية قيم المواطنة بالمدراس الخاصة ، مقدم الى مؤتمر العلمي العربي  الثامن 

 2018عشر )الدولي التاسع( ، جامعة دمياط، ، كلية التربية ،قسم أصول التربية،

بة ر ناجي عبد النور : دور المعارضة البرلمانية في مجال اقتراح التشريعات وتطويرها : التج .38
الجزائرية نموذجا ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، الجزائر ، ملحق خاص بالمؤتمر السنوي 

 2017( ، 2الرابع ، الجزء األول ، العدد)
ناصر بن محمد بن صالح البطاشي : األنشطة التربوية ودورها في بناء شخصية الطالب  .39

 2019السبعون ، ،وزارة التربية ، سلطنة عمان ، مجلة الفتح، العدد السابع و 
نوف بنت عبد العالي العجمي ، دور اإلدارة المدرسية في تنمية المواطنة لدى  طالبات  .40

 1438المرحلة الثانوية ، مجلة العلوم التربوية ، العدد الحادي عشر ، 
هيام عقله سالم المومني واخرون ، دور منهاج التربية الوطنية في جامعة البقاء في تعزيز  .41

لدى الطلبة من وجهة نظر المتعلمين ، مجلة التربية للبحوث التربوية والنفسية قيم المواطنة 
 . 2013، 158واالجتماعية ، العدد

قاسم بن عائل الحربي، محمد محمد غنيم سويلم : تنمية المواطنة لدى طلبة الجامعات  .42
الجزء  176السعودية جامعة جازان نموذجا  ، مجلة كلية التربية ، جامعة االزهر ، العدد 

 24،  ص2017األول ، 

الجموعي مومن بكوش: القيم االجتماعية ، مقاربة نفسية _اجتماعية ،جامعة الوادي ،  .43
 ،،2014( 08مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية ، العدد)

نسانية في المنطقة العربية افاق التنمية اإل -تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  الشباب  .44
ل تب اإلقليمي للدو ير، تقرير صادر من برامج األمم المتحدة االنمائي  ، المكفي واقع متغ

  .2016العربية ،
د. صالح حسين سليمان الرقب ، العولمة الثقافية واثارها وأساليب مواجهتها ، جامعة  .45

 .، تاإلسالمية ، كلية األصول الدين ، قسم العقيدة ، فلسطين ،غزة ، ب
) مفهوم المواطنة لدى طلبة الجامعة دراسة ميدانية لطلبة  ظاهر محسن هاني الجبوري : .46

جامعة بابل( ، جامعة بابل ، كلية اآلداب، قسم علم االجتماع ، مجلة جامعة بابل العلوم 
 . 2010(، 1(، العدد ) 18اإلنسانية ، المجلد )

 صادق عبيس الشافعي ، احمد مهدي العجيلي : دور التدريسيي قسم التاريخ في كليات  .47
التربية في تعزيز االمن الفكري من وجهة نظر الطلبة ،جامعة كربالء، كلية التربية للعلوم 



 References...........................................المصادر.....................................

 
190 
 

 العدد الخامس –اإلنسانية وقسم العلوم التربوية والنفسية ، مجلة دواة ، المجلد السادس 
 ،2020والعشرون ، السنه السابعة ،

ي ، الجمعية التنمية االسرية فعدنان بن سلمان الدرويوش : بناء القيم في األنشطة االسرية  .48
 .االحساء ،السعودية ،)ب، ت(

 ،ت(.)بكمال حسين ادهم : مفهوم المواطنة واليات تعزيزها ،جامعة تكريت ، كلية القانون  .49

اث حمحمد عابد الجابري واخرون : العولمة وأزمة الليبرالية الجديدة  ، الشبكة العربية لألب .50
 .2009والنشر ، بيروت ، 

عالء الدين الرزاق جنكو : المواطنة بين السياسة الشرعية والتحديات المعاصرة ، كلية  .51
القانون والعلوم السياسية ، جامعة التنمية البشرية في السليمانية ، كوردستان العراق ، 

 .)ب،ت( 
شوقي مصطفي علي الموسوي : القيم الجمالية األشكال الهندسية في المخطوطات القرآنية  .52

 .2013ة بابل ، كلية الفنون الجميلة ،مجلة فصلة محكمة ،  العدد الخامس ،، جامع
 
ا   : النترنيتخامسا

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%Dويكيبيديا .1
8%A8 ،  ،9/11/2020  /11:2 ص. 

ا   : مصادر الجنبيةسادسا

1.  Pinkus  Lyndsaym : Meaningful Measurement The Role Of 
Assessment In Improving High School . Education In The Twenty . 
First Century Alliance For Excellent Education 2009. P 23  .  

2. Duvid Kerr , CITIZENSHIP EDUCATION IN THE CURRICULUM AN 
INTERNATIONAL REVIEW Nati 

3. Martin and Yep , Student's Perceptions of citizenship within sing a 
pore's Academic Tracks , Theory and resarchin Social Educatoin 
,2011 

4. César Birzéa , Education and citizenship in Europe, Proceedings of 
the national seminar "Citizenship through education eduscol.france  
,2006 

5. John Paul Leaderach, Building Peace, Sustainable Reconciliation In  
 



 

 

 

 

 

 المالحق



 جمهورية العراق         
                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

      جامعة القادسية         
 االجتماععلم قسم  –كلية اآلداب 

 الدراسات العليا       
 
 
 

 م/ استمارة استبيان
 

 عزيزي المبحوث...

 المبحوثة...عزيزتي 

 تحية طيبة .....

نضع بين ايديكم استمارة االستبيانية مخصصة ألغراض البحث العلمي والتي تحتوي على مجموعة من االسئلة التي 

من خالل  (رساء قيم المواطنة في المناهج التعليمية دراسة ميدانية لطلبة المرحلة الثانويةإآلية ))تتعلق في دراستنا

اتها في ومتطلب ةعناصر المواطنرساء قيم المواطنة إضافة الى لية اإلآناولت فيها معوقات ومقومات تطرح األسئلة التي 

سئلة وبكل يرجى اإلجابة بدقة على األ ارساء القيم المواطنة في المناهج التعليمية للمرحلة الثانوية اتليآوالمناهج التعليمية 

أن المعلومات التي ستقدمها للدراسة تكون محدودة االستعمال وألغراض البحث العلمي فقط وال تستخدم  صراحة علما  

 ألي غرض كان مع مراعاة ، عدم ذكر االسم.

 ( في المكان المناسب .   ضع عالمة )  

 مع خالص تحياتنا وتقديرنا لك

 
 
 
 

 الباحث                                                                                 األسـتاذ الـمشرف

 أ.م.د مؤيد فاهم محسن                                                                        احمد هاشم لفته
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Study summary 

 

           The educational aspect is the most important aspect that works to 

reform and prosper societies in order to create a generation that 

possesses awareness and good values and who works to serve its country. 

From this point of view, our study (the mechanism of establishing 

citizenship values in educational curricula) and knowing how to establish 

the values of citizenship in educational curricula and to identify the main 

reasons  Which led to a weak sense of patriotism in society, a lack of a 

sense of responsibility and a failure to preserve public property, and the 

reason for the exacerbation of sub-loyalties, conflicts and accusations of 

employment to other countries and agendas, the educational curricula 

must be the starting point that devote and enhances the values of 

citizenship among the learners.  Students have among the main tasks and 

objectives of education and socialization to create a patriotic generation 

that cares about the homeland and its issues, and work to instill the values 

of citizenship among young people and work to develop the necessary 

skills and high motivation to contribute to building their society and its 

progress, and works to consolidate the values of citizenship, encourage 

young people to creativity, innovation and capacity development, and 

instill  A spirit of belonging, citizenship and participation in a wide range 

of educational, cultural, and recreational activities  And work on equality, 

justice, freedom, respect for law, public order, individual freedoms, 

respect for human rights, tolerance and acceptance of others, rejection of 

intolerance and sectarianism, freedom of expression and others, and that 

the feeling of citizenship towards the one country can only be through 

cooperation, integration and coordination in educational and social 

institutions. 

       The researcher used the social survey method in the study, and the 
study population consists of the educational staff, numbering (1524), and 
the sample was chosen, which included two teachers, numbering (307) 
respondents, and the type of the sample was stratified random, and the 
study reached a set of conclusions, the most important of which is the 
lack of sufficient topics in the study.  The educational curricula promote 
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the establishment of the values of citizenship among students, and the 
lack of interest in school activities that establish loyalty and belonging to 
the homeland. The most important obstacles to establishing the values of 
citizenship are (financial and administrative corruption and partisan 
conflicts). 
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