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 تدور المدرسة الجزائرية في تنشئة الفرد على قيم المواطنة: قراءة تحليلية لبعض الدراسا

 

 *بلعسلة فتيحة

 

 

لبناء مواطن قادر على العيش بسالم وتسامح مع غيره، على أساس المساواة وتكافؤ أداة تعد المواطنة  :الملخص

أن عملية التربية لهذا نجد الفرص والعمل قصد المساهمة في بناء وتنمية الوطن والحفاظ على العيش المشترك فيه، 

وهي  .متميز سلبي أم ايجابيتشكل أساس تكوين المواطنة كنمط سلوكي التي تقوم بها المدرسة والتنشئة االجتماعية 

سهم في تنمية الشعور واالنتماء والمشاركة االيجابية من خالل المناهج التربوية وتكون أداة فاعلة في إرساء بذلك ت  

البيئة المدرسية لها تأثيراً مباشراً في تحقيق ما تهدف إليه التربية الوطنية وتنمية المواطنة، حيث إن ف دعائم المواطنة.

ونوعية الحياة داخل المدرسة، وكذا المنهج الرسمي بمواده ومحتوياته المقررة تؤثر في التلميذ وفي تنشئته تركيبة 

وإرساء ، أن نتعرض لمفهوم المواطنة ودور المدرسة في التربية عليها، نحاول من خالل هذا المقال. على المواطنة

التي تناولت دور المدرسة الجزائرية في تنشئة الفرد على مبادئها مستشهدين في ذلك بمجموعة من الدراسات الميدانية 

 .قيم المواطنة

 
 .المدرسة الجزائريةقيم المواطنة،  :الكلمات المفتاحية

 
 

The role of the Algerian school in the upbringing of the individual 

values of citizenship: Analytic reading some of the studies  
 

Belasla Fatiha 

 

Abstract: citizenship is a tool for building a citizen is unable to live in peace and tolerance 

with others, on the basis of equality and equal opportunities to work in order to contribute 

to the reconstruction and development of the motherland and the preservation of life in 

common and for this we find that the process of education and socialization school 

constitute the basis of the composition of citizenship as a pattern of behavior that 

privileged negative or positive. It contributed to the development of a sense of belonging 

and positive participation through the educational curricula and effective tool in 

establishing the foundations of citizenship and the school environment has a direct impact 

in achieving the aim of the National Education and the development of citizenship, where 

the composition of the quality of life inside the school, as well as the official curriculum 

contents are regulated the affect the pupil in his or her upbringing of citizenship are trying 

through this article that exposed to the concept of citizenship and the role of the school 
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 مقدمة:  -1

تعد المدرسةةةة المؤسةةةسةةةة الرسةةةمية التي أنشةةةأتها الدولة لتقوم بتربية وتعليم الناشةةةئة مباد  العلوم   

واألخالق والقيم واالتجاهات، وتنشئتهم التنشئة الصالحة التي تخلق منهم مواطنين صالحين يسهمون 

 في خدمة أنفسهم ومجتمعهم وأمتهم. 

ية واجتماعية تعنى بتنظيم وضةةبط سةةلوك الجماعة يؤكد علماء االجتماع أن المدرسةةة، مؤسةةسةةة تربو

 بطريقة حضارية، وهي كذلك تقوم بتبسيط التراث الثقافي وخبرات الكبار. 

كما ان المدرسة تعمل على تنمية شخصية التلميذ اإلدراكية واالنفعالية، والوجدانية والجسمية، وكذا 

هةةات ايجةةابيةةة تجةةاههةةا، ومن مهةةام غرس قيم ومعتقةةدات المجتمع في نفس التالميةةذ، وتكوين اتجةةا

 حيثبالمدرسةةةةةةةة نقل التراث الثقافي وتجديده، وكذا غرس االنتماء الى األمة في نفوس التالميذ، 

 باالختيارات المتعلقة القيم وإدماج إيصةةال إلى التعليمية، المناهج خالل من التربوية المنظومة تسةةعى

 الحضةةةةةةةار  اإلرث وتثمين الوطنية اللغات في كمالتح خالل من الهوية، قيم بينها من التي الوطنية

 بةةالهويةةة، والوعي برموزه، واالرتبةةاط وجغرافيتةةه، الوطن تةةاري  معرفةةة خالل من نحملةةه، الةةذ 

 للتراث بالنسةبة وكذا اإلسةالم بها جاء التي والثقافية والروحية والتاريخية الجغرافية، المعالم وتعزيز

 .(2007 علي، اسماعيل سعيد) الجزائرية لألمة والثقافي الحضار 

يعكسةةةةون في سةةةةلوكهم والذين وهذا ما تتولى المؤسةةةةسةةةةة التعليمية نقله للتالميذ من جيل إلى جيل،  

وتصرفاتهم اليومية سمات المواطنة الصالحة، التي تتطلب توافر صفات معينة في الفرد، تجعل منه 

قادراً على المشاركة في وضع القوانين شخصية مؤثرة في الحياة االجتماعية والسياسية، كي يكون 

خذه  ته وأ ما ته والتزا يام بواجبا نه وقدرته على الق ما لك تنمي إي خاذ القرارات واحترامها، وكذ وات

وهي بذلك تسةةةهم في تنمية الشةةةعور واالنتماء، والمشةةةاركة االيجابية من  (.2009بحقوقه )راضةةةية، 

سةةةةةةاء مختلا الدعائم التي يقوم عليها الوطن، لد  خالل المناهج التربوية، وتكون أداة فاعلة في إر

سلوك التالميذ، ألنها ت   سائدة في المجتمع، إلى  سية واالجتماعية ال سيا سفة ال ترجم بأمانة توجهات الفل

 اجتماعي مرغوب فيه، ومنها ارساء وتدعيم مفهوم المواطنة. 

كونها األساس الدستور  للمساواة تعد المواطنة المفهوم األساسي الذ  تنهض عليه الدولة الحديثة،  

في الحقوق والواجبات بين أبناء الدولة الواحدة، وهي أيضا أداة لبناء مواطن قادر على العيش بسالم 

وتسةةةامح مع غيره، على أسةةةاس المسةةةاواة وتكافؤ الفرص والعمل، قصةةةد المسةةةاهمة في بناء وتنمية 

ا تشةكل موروثاً مشةتركاً من المباد  والقيم الوطن والحفاظ على العيش المشةترك فيه، فضةالً عن أنه

سةةةهم في تشةةةكيل شةةةخصةةةية المواطن، وتمنحها خصةةةائص تميزها عن والعادات والسةةةلوكيات التي ت  

 غيرها، وهي بذلك تجعل من الموروث المشترك حماية وأمانا للوطن والمواطن. 

التربية والنفس واالجتماع وعلى الرغم من اختالف زوايا النظر للمواطنة، إال أن علماء السةةياسةةة و 

يكاد يتفقون على أن عملية التربية والتنشئة االجتماعية، تشكل أساس تكوين المواطنة كنمط سلوكي 

مثل هناك إجماع بين المختصةةةةين على أن تنشةةةةئة المواطن الصةةةةالح، ي  متميز سةةةةلبي أم إيجابي، أ  

ي فين تحد لذلك  لدول،  عد الهدف األسةةةةةةمى للنظم التربوية في مختلا ا ية المواطنة، ت هداف ترب د أ

بأهداف كل  ية،  ناء المناهج، بحيث ترتبط هذه األهداف، كأهداف عامة للترب الخطوة األولى في ب

 (. 1999ميدان من ميادين المنهج الدراسي )المجاد ، 

القحطاني" إلى أن البيئة المدرسةةية لها تأثيراً مباشةةراً في تحقيق ما تهدف "وفي هذا المجال ي شةةير 

ليه التربية الوطنية وتنمية المواطنة، حيث إن تركيبة ونوعية الحياة داخل المدرسةةةةةةة، وكذا المنهج إ

الرسةةةةمي بمواده ومحتوياته المقررة تؤثر في التلميذ، هذا ما يذهب إليه بعض التربويين الذين يرون 

ة داخل المدرسةةةة، إمكانية تحسةةةين أو تطوير التربية على المواطنة، من خالل النظم والقواعد السةةةائد

فممارسةةة التالميذ لمسةةئولية تعليم أنفسةةهم، وحل الخالفات والمشةةكالت التي تواجههم في مدرسةةتهم 

ية في مجتمعاتهم، بينما تعتقد مجموعة أخر  من  سةةةةةةوف تجعلهم يتعلمون كيا يعملون بمسةةةةةةئول

يته عن طريق المنهج لزم التلميذ االلتحاق بالمدرسةةةةةةةة، ليتم الحكم على قدراته وكفاالتربويين أنه ي  

 (. 1997مكنه القيام بدور المواطن البالغ المسئول في مجتمعه مستقبالً )القحطاني، الرسمي حتى ي  
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وهناك عددا من المبررات التي تجعل للمدرسةةةةةةة دوراً في تربية المواطنة وتنمية قيمها، باعتبارها   

ي سةةبيل نشةةر القيم العليا التي تبتغيها عد من المؤسةةسةةات الرسةةمية التي توظفها السةةلطة السةةياسةةية، فت  

لد  التالميذ، وهي تمثل بنية اجتماعية ووسةةةةةةطاً ثقافياً، له تقاليده وأهدافه وفلسةةةةةةفته وقوانينه التي 

والتي هي جزء منه، تتفاعل فيه ، وضةةعت لتتماشةةى وتتفق مع ثقافة وأهداف وفلسةةفة المجتمع الكبير

سية واالجتماعية واالقتصادية، وضمنها نجد ومعه، وتؤثر فيه وتتأثر به، بهدف تحقيق  سيا أهدافه ال

سية التي تعتبر إلزامية يدرسها كافة التالميذ، ولذلك فهي أداة هامة لتحقيق التواصل  المقررات الدرا

الفكر  والتماسةةةةك االجتماعي في المجتمع، باإلضةةةةافة إلى احتوائها للفرد فترة زمنية طويلة سةةةةواء 

الدراسةةةةي، أم بالنسةةةةبة للعام الدراسةةةةي، أو بالنسةةةةبة لعمر المتعلم، فتؤثر فيه  أكان ذلك بالنسةةةةبة لليوم

 (. 1997وتعدل من سلوكه، مع إكسابه المعلومات المختلفة التي تساعده في حياته )علي، 

فالمدرسةةة ال تقا عند نقل المعارف للتالميذ، ولكنها تهدف إلى غرس االتجاهات والقيم المشةةتركة،  

قائمة على مبدأ المسةةةةةؤولية السةةةةةياسةةةةةية، والتسةةةةةامح والعدالة واالجتماعية، واحترام مثل المواطنة ال

المسةةؤولين أو السةةلطات المسةةؤولة، ويتم اسةةتخدام جانب المحتو  المعرفي أو اإلدراكي في المنهج 

 إللقاء الضوء على اإليديولوجيات والمباد  األساسية للمجتمع، األحكام أو القوانين األساسية. 

المدرسةةةة أقصةةةى درجات الفاعلية في تنمية المواطنة، حين تتضةةةمن مقررات التربية الوطنية  وتبلغ 

شر، مما يجعل المدرسة تتحول إلى  سانية والمساواة بين الب والمدنية والتاري ، قيماً مثل الكرامة اإلن

الل مجتمع حقيقي، يمارس فيه النشء الحياة االجتماعية الصةةةةةحيحة، ويمارس المسةةةةةئولية واالسةةةةةتق

 والتعاون، ويجد في ممارسة هذه الصفات ما يشجعه على التمسك بها في المستقبل. 

مما سبق يتضح دور المدرسة في ارساء قيم المواطنة لد  التالميذ، وبالتالي لد  الفرد في المجتمع  

 وعليه يمكن تحديد إشكالية الدراسة الحالية في التساؤالت التالية: 

 ما مفهوم المواطنة؟- .1

 ما مد  ارتباط مفهوم المواطنة بالمدرسة؟- .2

 في إرساء مباد  المواطنة لد  الفرد؟الجزائرية ما هو دور المدرسة  - .3

  ماهي سبل تنمية قيم المواطنة لد  التلميذ في المدرسة الجزائرية؟ .4

مجموعة الدراسات الميدانية الجزائرية، التي تناولت دور ما هي النتائج التي توصلت اليها - .5

 ؟درسة في تنشئة الفرد على المواطنةالم

 

 أهداف الدراسة:  -2

 يمكن حصر أهداف الدراسة الحالية فيما يلي: 

  في إرساء مباد  المواطنة لد  الفردالجزائرية المدرسة  التعرف على دور - 

لت اليها مختلا الدراسةةةةةةةات الجزائرية التي  -  تائج التي توصةةةةةة ناولت دور التعرف على أهم الن ت

  المدرسة في تنشئة الفرد على المواطنة

اكتشةةةةةةاف سةةةةةةبل وطرق تنمية قيم المواطنة لد  التالميذ، والتعرف على القنوات التي عن طريقها -

 يمكن للمدرسة القيام بذلك. 

 

 أهمية الدراسة:  -3

 تتمثل أهمية الدراسة الحالية فيما يلي: 

 ةالمواطن مفهوم بها يتمتع التي الخاصة األهمية في -

 المدرسة في إرساء مباد  المواطنة لد  الفردمن حيث أهمية الدور الذ  تلعبه  -

 من حيث ضرورة تولي المدرسة مهمة تعليم مباد  المواطنة الحقة للتالميذ -

تحسةةةةةةيس المجتمع بأهمية تلقين التالميذ، الذين يصةةةةةةبحون مواطني المسةةةةةةتقبل، مباد  المواطنة  -

وبأهمية دور المدرسةةةةةةةة في ذلك، من خالل ما تقدمه من مفاهيم ونماذج سةةةةةةلوكية وتنمية لمختلا 

 الكفايات التربوية للتلميذ في سبيل إرساء مباد  المواطنة لديهم. 
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 م األساسية للدراسة: اإلطار النظري والمفاهي -4

 خاللها من تتم التي المنظمة أو المنشةةةةأة، بأنها سةةةةليمان عدلي يعرفها :المدرسةةةةة مفهوم 4-1

 ولكل تعليمي، مركز أو كلية أو معهد أو مدرسةةة أو أطفال، روضةةة شةةكل في سةةواء التعليمية العملية

  (.1994 ،سليمان )عدلي وغيرها أدوات وكذا وخدمات وبرامج ومناهج، أهداف مدرسة

"مؤسةةةسةةةة اجتماعية أنشةةةأها المجتمع، لتقابل حاجة من حاجياته األسةةةاسةةةية، وهي تطبيع  فهي

جعلهم أعضةةةةاء لهم فائدة في المجتمع، فالمدرسةةةةة هي مؤسةةةةسةةةةة اجتماعية يأفراده تطبيعا اجتماعيا، 

 (63، 1981تكون السلوك السائد لألفراد. " )لبيب النجيحي، 

 طريق عن الفرد شةخصةية تكوين مهمة االسةرة مع لتتقاسةم المجتمع أنشةاها اجتماعية، مؤسةسةة هيف

et warzee Alain ) ونبيلة اسةةةةةةاسةةةةةةية مهمة تعتبر التي الصةةةةةةاعدة لألجيال الثقافي، االرث نقل

al,2006،) الطبقات اختالف عن النظر بغض وذلك الحياة ومباد  المواطنة، قيم تلقينهم جانب الى 

  (.Charlot Bernard ،2000) دلألفرا االجتماعية والمستويات

 ,التي وأغراضةةةه أهدافه لتحقيق المجتمع أوجدها اجتماعية مؤسةةةسةةةة المدرسةةةة تعتبر العموم وعلى 

 جون" يقول وكما األخر . والمجتمعات األمم مصةةةةةةاف بين عالية مرتبة إلى للوصةةةةةةول سةةةةةةطرها

 للتربية الرسةةمية األداة فهي "، للتالميذ المصةةغر المجتمع أو الثاني المنزل المدرسةةة عتبرت   ":"ديو 

 المعارف دائرة تواتسةةةةةةع ،وتنوعت وتوسةةةةةةعت ثقافاتها تعقدت حينما المجتمعات ,أوجدتها والتعليم

 نم يتجزأ ال جزءا وهي المجتمع، في للمعيشةةةةة الفرد لتهيئ البداية منذ المدارس تنشةةةةأ ،اإلنسةةةةانية

 الوقت نفس وفي بها، يؤمن التي وأفكاره ومبادئه ومعتقداته، وقيمه بثقافته رفتتأث ،القومي المجتمع

 (1990 رابح، )تركي المجتمع ثقافة على أيضا هي تؤثر

 الهرمية االجتماعية العالقات شةةةةةكل في أ  االجتماعي، التنظيمي بنائها في المدرسةةةةةة أهمية وتبدو 

 هذه كل وتعمل العالقات، من وغيرها والتالميذ والمدرسةةين، اإلداريين بين المدرسةةة، داخل واألفقية

 حسةةةين) والمثابرة والتنافس والطاعة الوالء مثل ومعايير قيم غرس على المدرسةةةة داخل التنظيمات

 ت( د. رشوان، أحمد

 

 مفهوم المواطنة:  4-2

المواطنة كلمة تتسةةةةةةع للعديد من المفاهيم والتعريفات، فالمواطنة في اللغة مأخوذة من الوطن، وهو  

محل اإلقامة والحماية، ومن حيث مفهومها السةةةةةياسةةةةةي فالمواطنة هي صةةةةةفة المواطن، الذ  يتمتع 

 بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطن. 

يه 1994ينسةةةةةةةب )ابن منظور،  لذ  يقيم ف ية إلى الوطن، وهو المنزل ا غة العرب ( المواطنة في الل

اإلنسةةةةةةةان، والجمع أوطان، ويقال وطن بالمكان، وأوطن به أ  أقام، وأوطنه اتخذه وطناً، وأوطن 

 فالن ارض كذا، أ  اتخذها محالً ومسكناً يقيم فيه. 

صةةطالي يشةةير إلى االنتماء إلى أمة، ( المواطنة بأنها "ا1996تعرف الموسةةوعة العربية العالمية ) 

فتحي هالل وآخرون" من منظور نفسةةةةي بأنها الشةةةةعور باالنتماء، والوالء  أو وطن". وينظر إليها"

سية، وحماية الذات من األخطار  سية، التي هي مصدر اإلشباع للحاجات األسا سيا للوطن وللقيادة ال

 (. 2000وآخرون،  المصيرية" )هالل

ماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع  (1995ويعرف )غيث،  نة، أو عالقة اجت ها مكا بأن المواطنة 

سةةةياسةةةي )دولة(، ومن خالل هذه العالقة يقدم الطرف األول الوالء، ويتولى الطرف احخر الحماية، 

 وتتحد هذه العالقة بين الفرد والدولة عن طريق القانون. 
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 مستويات، أبعاد ومكونات المواطنة:  4-2-1

المواطنة هي العدل والمسةةةةةةاواة في الحقوق والواجبات بين كافة المواطنين، وكرامة اإلنسةةةةةةان هي  

أولى حقوقه، فمصةطلح المواطنة يؤسةس لعالقة بين الوطن والمواطن، تقوم على الكفاءة االجتماعية 

 والشعور بالمواطنة له مستويات عديدة منها:  .والسياسية للفرد

 مشةةةتركة بينه وبين بقية أفراد الجماعة كالدم، الجوار، الموطن وطريقة شةةةعور الفرد بالروابط ال

الحيةةاة، بمةةا فيهةةا من عةةادات وتقةةاليةةد، ونظم وقيم وعقةةائةةد ومهن، وقوانين وغيرهةةا وشةةةةةةعوره 

باالرتباط بالوطن وباالنتماء للجماعة، أ  بارتباط مسةةتقبله بمسةةتقبلها، وانعكاس كل ما يصةةيبها 

 عليها. على نفسه، وكل ما يصيبه 

  شةةةعور الفرد باسةةةتمرار هذه الجماعة على مر العصةةةور، وأنه مع جيله، نتيجة للماضةةةي وبذرة

المسةةةةةةتقبل، مع اندماج هذا الشةةةةةةعور في فكر واحد، واتجاه واحد وحركة واحدة. )رضةةةةةةوان، 

1960 .) 

 

 ونجد لمفهوم المواطنة أبعادا متعددة تتكامل وتترابط في تناسق تام وهي: 

   سةةهم في تنظيم العالقة بين الحكام والمحكومين، اسةةتناداً إلى العقد االجتماعي الذ  ي  عد قانوني، ب

 تقوم عليه العالقة بينهما، للموازنة بين مصالح الفرد ومتطلبات المجتمع. 

   شر، وتوفير الحد األدنى ب سية للب شباع الحاجات المادية األسا ستهدف إ عد اقتصاد  اجتماعي، ي

 متهم وإنسانيتهم. الالزم منها لحفظ كرا

   عد ثقافي حضةةةةةةار ، يهتم بالجوانب الروحية والنفسةةةةةةية والمعنوية لألفراد، والجماعات على ب

أسةةةاس احترام خصةةةوصةةةية الهوية الثقافية، ويرفض محاوالت االسةةةتيعاب والتهميش والتغريب 

 (. 2010)شخمان، 

 

 طنة الحقة، منها: للمواطنة عناصر ومكونات أساسية ينبغي أن تكتمل حتى تتحقق المواو

  إن مفهوم المواطنة يتضمن حقوقاً يتمتع بها جميع المواطنين، وهي في نفس الوقت الحقـةةةـةةةو :

واجبات على الدولة والمجتمع منها: أن يحفظ له الدين، حفظ حقوقه الخاصةةةةةةةة، توفير التعليم، 

تقديم الرعاية الصحية، تقديم الخدمات األساسية، توفير الحياة الكريمة والعدل والمساواة، وحفظ 

 الشخصية وتشمل حرية التملك، وحرية العمل، وحرية االعتقاد، وحرية الرأ .  الحرية

 :تختلا الدول عن بعضةةةها البعض في الواجبات المترتبة على المواطن باختالف  الواجبـةةةةةةةةةات

سية في االنتخابات واجب  سيا سفة التي تقوم عليها الدولة، فبعض الدول تر  أن المشاركة ال الفل

ال ير  المشةةاركة السةةياسةةية كواجب وطني. ويمكن ذكر بعض واجبات وطني، والبعض احخر 

لدفاع عن الوطن،  نة الوطن، الحفاظ على الممتلكات، ا المواطن منها: احترام النظام، عدم خيا

ا مع أفراد المجتمع، وهي ثالمسةةةةةةةاهمة في تنمية الوطن، المحافظة على المرافق العامة والتكا

قدرته وإمكانياته، وعليه االلتزام بها وتأديتها على أكمل  واجبات يقوم بها كل مواطن، حسةةةةةةب

 وجه وبيخالص. 

 إن من أبرز سةةةةمات المواطنة، أن يكون المواطن مشةةةةاركاً في األعمال المشةةةةارلة المجتمعية :

المجتمعية، والتي من أبرزها األعمال التطوعية، فكل إسهام يخدم الوطن، ويترتب عليه مصالح 

 اعدة ألفراده يجسد المعنى الحقيقي للمواطنة. للمجتمع، وتقديم المس

 وتعني أن يتخلق المواطن بمجموعة من األخالق والتي منها: األمانة، اإلخالص القيم العامـةةةةةة :

في القول والعمل، الصةةدق الذ  يتطلب عدم الغش أو الخداع أو التزوير، والصةةبر الذ  يعد من 

اتحاده، ونجد كذلك التعاضةةةةةد والتناصةةةةةح وهي أهم العوامل التي تسةةةةةاعد على ترابط المجتمع و

 القيمة التي تجعل المجتمع مترابطاً ومتماسكا. 
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 تشمل قيم المواطنة عدة عناصر منها:  مفهوم قيم المواطنة: 2 -4-2

 :يمثل حب الوطن قيمة جوهرية، حيث يشةةةةةةير إلى البعد الوجداني للقيمة، فهو داللة  حب الوطن

هم مظاهر المواطنة ومن عوامل قوتها، فحب الوطن هو حب عطاء للتمسك والتوحد، وهو من أ

ووفاء، حب تسةةةةةةامح وإيثار من أجل التماسةةةةةةك والترابط، والقوة والعمل المثمر من أجل الحياة 

 (. 2005الكريمة لكل من الفرد والمجتمع )الشرقاو ، 

 ءا من بنية اجتماعية معينة عرف االنتماء بأنه الحالة التي يشكل فيها الفرد جز: ي  االنتماء والوالء

ددة، ويعني إحسةةاس الفرد أو المواطن بأنه جزء من الكل، ويؤكد االنتماء حضةةور جماعة محأو 

مجموعة من األفكار والقيم، واألعراف والتقاليد التي تتغلغل في أعماق الفرد، فيحيا بها وتحيا 

ية، ومن لوازم المواطنة به حتى تتحول إلى كيان محسةةةوس، فهو يشةةةكل جذور الهوية االجتماع

االنتماء للوطن، وهو شةةةةةةعور داخلي، يجعل المواطن يعمل بحماس وإخالص لالرتقاء بوطنه 

وللدفاع عنه. أو هو إحسةةةةاس تجاه أمر معين يبعث على الوالء له، ومن مقتضةةةةيات االنتماء أن 

موازية كالهوية مفاهيم بيرتبط  وهو يفتخر الفرد بالوطن والدفاع عنه والحرص على سةةةةةةالمته

والشةةةةةةخصةةةةةةية الوطنية، التي ترتكز أسةةةةةةاسةةةةةةا على حب الوطن، والدفاع عنه في كل الظروف 

خضةةوع لسةةلطة ما، وهو جوهر االلتزام ويدعم الهوية الالطاعة ومن . أما الوالء فهو واألحوال.

 (. 2005، الذاتية ويقو  الجماعة. وتأييد الفرد لجماعته يشير إلى مد  االنتماء إليها. )الشرقاو 

 عبر عن طبيعته وعن كيانه، وعن وجوده في : تعني تهيئة الظروف المواتية لكل فرد، لي  الحرية

نوع العمل الذ  يؤديه، وهي القدرة على اختيار ما نريد، وفي الوقت نفسةةةةةه التمتع بقدرة مماثلة 

ار بين عدة (. فالحرية هي القدرة على االختي2005على عدم اختيار ما ال نريد. )الشةةةةةةرقاو ، 

أشةةةياء، أ  حرية التصةةةرف والعيش والسةةةلوك دون اإلضةةةرار باحخرين، ودون الخضةةةوع أل  

ضةةةةةةغط، إال ما فرضةةةةةةته القوانين العادلة الضةةةةةةرورية، وواجبات الحياة االجتماعية. ويجب أن 

تتوازن الحرية مع المسةةةةةئولية التي يضةةةةةطلع بها الفرد في حدود اسةةةةةتعداده وقدراته )ناصةةةةةر، 

1994 .) 

 المشاركة السياسية تعني االضطالع بدور ما، في صنع القرار السياسي أو مشارلة السياسيةال :

 القيام بدور ما في العملية السياسية، سواء اقتصر التأثير أو امتد إلى الممارسة الفعلية

  عد الفردية والجماعية من الخطوط المزدوجة في كيان اإلنسةةةةان، ويعكسةةةةان : ت  الجماعيةالروح

اإلنسةةةان بفرديته والميل إلى االجتماع باحخرين، والحياة معهم كواحد منهم. وتعبر قيم إحسةةةاس 

عام للجماعة، وتؤكد على مجموعة من القيم الفرعية كقيمة  الجماعية على توحد مع الهدف ال

التعاون، وقيمة التكافل والتماسةةةةةةك، والتوازن بين المصةةةةةةالح الذاتية والمصةةةةةةالح العامة، وقيمة 

 احخرين، واحترامهم والتأكيد على الشعور بالمسئولية. الشعور ب

وحتى تكون المواطنة مبنية على وعي البد أن تتم بتربية مقصةةةةةةودة تشةةةةةةرف عليها الدولة، يتم من 

 خاللها تعريا الطالب المواطن بالعديد من مفاهيم المواطنة، وخصةةةةةةةائصةةةةةةها مثل مفهوم الوطن

شةةةور  والمشةةةاركة السةةةياسةةةية، وأهميتهما والمسةةةؤولية والحكومة والنظام السةةةياسةةةي، والمجتمع وال

االجتماعية وصةةةةةةورها، والقانون، والدسةةةةةةتور، والحقوق والواجبات، وغيرها من مفاهيم المواطنة 

 (. 2002)المعمر ،  وأسسها

 

قة بتنمية قيم المواطنة في مراحل التعليم: 4-2-3 يمر التلميذ أو الطالب بمراحل  األهداف المتعل

تلفة، تجعله يتعرف ويتشةةةةرب العديد من قيم المواطنة الم درجة ضةةةةمن المنهج الدراسةةةةي تعليمية مخ

 المقرر، والتي تظهر في الكتاب المدرسي وتهدف إلى: 

  تنمية روي الوالء للوطن عند التالميذ، وتعريفهم بكفاي الرواد وما بذلوه من جهود لتوحيد البالد

 وإعالء شأنها. 

  غرس حب الوطن في نفوس الناشةةةةئة والشةةةةباب، ليزدادوا اعتزازاً به، مع العمل من أجل تقدمه

 وإعالء شأنه والدفاع عنه 
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  تدريب رجال الغد على كيفية التصةةد  لمشةةكالت مجتمعهم، ليتعرفوا من ناحية على طبيعة هذه

 ايا االجتماعية. المشكالت، وليألفوا من ناحية أخر  أساليب البحث العلمي في معالجة القض

  غرس حب العمل أياً كان نوعه في نفوس الناشةةةئة والشةةةباب، ألهميته في نهضةةةة األمم ورفاهية

 أبنائها 

 وأن هذه لم تأت محض  ةتعريا الناشةةةةئة والشةةةةباب بمؤسةةةةسةةةةات بلدهم، وتنظيماته الحضةةةةاري

 .وكفاي مرير دؤوب، بل ثمرة عمل مصادفة

  غرس حب النظام واحترام القانون في نفوس الناشئة والشباب، لكون التقيد بهاتين الفضيلتين من

 مظاهر التمدن والرقي. 

  تنشئة الطالب على العادات الصحيحة وقواعد األمان والسالمة العامة، وحب الرياضة واأللعاب

 البدنية المناسبة. 

 يجب أن تسود المواطنين والناس أجمعين.  تنمية اتجاهات األخوة والتفاهم والتعاون التي 

  تأصةةيل بر الوالدين في نفوس الناشةةئة، واحترام األقارب والمحافظة على كيان األسةةرة بوصةةفها

 النواة األساسية في بناء المجتمع السليم. 

  يل معنى المواطنة تأصةةةةةة بادرة لألعمال الخيرية والتطوعية التي تسةةةةةةهم في  غرس روي الم

 الصالحة. 

ال يمكن أن تتحقق هذه األهداف، إال بوجود تعاون وثيق بين األسةةةةةةرة والمدرسةةةةةةة والمجتمع هذا، و

ويتطلب ذلك التنسيق الكامل مع المؤسسات األخر  ذات الصلة التربوية، التي يتعرض لها المواطن 

كوسةةائل اإلعالم والصةةحا، والمجالت ودور العبادة ووسةةائل الترفيه كاألندية والمسةةاري وشةةرائط 

 يديو، واالنترنت والتفاعل مع احخرين. الف

يتضةةح مما تقدم، أن من المهام األسةةاسةةية للتعليم، إعداد أفراد تتوافر فيهم صةةفات اجتماعية تكفل  

للمجتمع الوحدة والتضةةةةةامن، ويتوفر فيهم الطموي للرقي بالمجتمع، وتعد المدرسةةةةةة مكملة لتنشةةةةةئة 

ة، عن طريقها يستكمل ما بدأته األسرة، وفيها األسرة "بوصا المدرسة مؤسسة من مؤسسات الدول

يتم تدعيم مباد  السةةةلوك القويم، وربط الفرد بمجتمعه، ورفع شةةةعوره بالوالء واالنتماء إليه، ويتعلم 

ثل في توفير  مدرسةةةةةةةة يتم فدور ال ته نحو مجتمعه".  ظام وحقوقه وحقوق احخرين وواجبا ها الن في

إلدراك مكانة دولته وعالقتها بالعالم الخارجي وإلى فهم  المعارف األسةةةاسةةةية التي يحتاجها الطالب،

الوعي بالمشةةةكالت وطبيعة االختالفات الثقافية في المجتمع، وإدراك وتقدير كفاي األجيال السةةةابقة، 

ية التي تواجه مجتمعه )القحطاني،  نا إلى الفاعلية 35: 1997الرئيسةةةةةة (. وإذا ما تحولت مدارسةةةةةة

 تنمية مواطنة فعالة. المطلوبة فين ذلك سيؤد  إلى 

 

 سبل تنمية قيم المواطنة لدى التلميذ في المدرسة الجزائرية:  4-3

قد قة في جاء ل ية األعلى المجلس أعدها التي الوثي  المباد  " عنوان: تحت الجزائر في للترب

لتلميذ تنمية قيم المواطنة لد  ا أهمية "، األسةةاسةةي التعليم وإصةةالي الجديدة التربوية للسةةياسةةة العامة

 تحقيقها إلى التربو  النظام يسةةعى التي الغاياتفي المدرسةةة، من خالل إدراج عدة عناصةةر ضةةمن 

  يلي: كما

 في المتمثلة الوطنية الهوية على يقوم بمسةةتقبله، وواثق بأصةةالته معتز متمسةةك متكافل مجتمع بناء-1

 وتراثا ثقافة األمازيغية وفي ولغة، وثقافة حضةةةارة العروبة وفي حضةةةاريا، وسةةةلوكا عقيدة اإلسةةةالم

 نطاق في وإثراؤها بها، والنهوض العناية يجب التي الوطنية الشخصية مقومات في يتجزأ ال وجزء

  الوطنية. الثقافة

 الوطنية التوجهات سةةياق في الوطن لبناء تؤهله التي والقدرات الكفاءات وإكسةةابه المواطن تكوين-2

 وحدته عن والدفاع للوطن االنتماء روي بترسةةةةةي  يةالوطن الهوية وتوطيد العصةةةةةر، ومسةةةةةتلزمات

  السمحاء. اإلسالمية والعقيدة وسالمته،
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 والمواطنة الوطن أجل من التربية تنمية مع وحضارتها، األمة مقومات من تنبع وطنية ثقافة ترقية-3

  الوطني. والتاري  الوطنية التربية بتعزيز

)لكحل  العصةةةةةةر مسةةةةةةتلزمات مع والتكيا المقبل، القرن رهانات لمواجهة التحد  روي امتالك-4

 .(دتلخضر، 

( أنه على المدرسة 2004ومن أجل تنمية قيم المواطنة لد  التلميذ في المدرسة ير  )ناريان،  

لىتقديم برنامج خاص يساعد التالميذ ع :  

 باتهم. أن يكونوا مواطنين مطلعين وعميقي التفكير يتحلون بالمسؤولية، ومدركين لحقوقهم وواج-

تطوير مهارات االسةةةتقصةةةاء واالتصةةةال، مع تطوير مهارات المشةةةاركة، والقيام بأنشةةةطة ايجابية -

 ومسؤولة. 

كثر ثقة بأنفسهم، مع تشجيعهم على لعب أن يكونوا أتعزيز نموهم الروحي، واألخالقي، والثقافي، و-

 دور ايجابي في مدرستهم وفي مجتمعهم وفي العالم. 

( أنه يجب اعتماد مفهوم المواطنة في المناهج الدراسةةية، وذلك 2004) امبوسةةعيد  ومن جهته ير 

 باعتماد الوسائل التالية: 

 الصور والرسومات واألشكال. ومختلا األمثلة الواردة في الكتاب المدرسي،  -

 الرحالت والزيارات الميدانية، وعرض الموضوعات عن طريق القصص -

 . الحالة أسلوب التطبيقات العلمية ودراسة -

( أنه على المدرسةةةةةةة أن تلجأ لتنمية مجموعة من الكفايات لد  التلميذ في 2005وير  )الحامد، 

 سبيل تنمية قيم المواطنة لديهم وذلك من خالل: 

ستعمال العقل  - ممارسة النقد الذاتي والمشاركة في اتخاذ القرار، مع التحلي بالخلق الرفيع وا

ن، وتحمل المسةةةةؤولية وممارسةةةةة األسةةةةاليب العقالنية في في الحوار، واحترام آراء احخري

 الحوار 

 ارساء القيم العلمية مثل: األمانة، الموضوعية، حب االستكشاف والمثابرة  -

 التربية على أداء الواجبات، التمسك بالحقوق، واإليمان بمباد  العدالة االجتماعية  -

والتطوعي، مع اإليمان بالوحدة السعي على العمل بروي الفريق، وممارسة العمل الجماعي  -

  .الوطنية باعتبارها ضرورة حتمية للتقدم

دفع التلميذ لالهتمام بمشةةةكالت وطنية، وحماية انجازاته والحفاظ على اسةةةتقراره مع تعليمه  -

 تقدير المصلحة العامة، وتقديمها على المصلحة الخاصة والتضحية من أجل الصالح العام 

في مصةةةةةةلحة الوطن  اواسةةةةةةتثمارهالوحدة الوطنية،  إطارة في دفعه على اإليمان بالتعددي -

 (2005)الحامد، 

 : دور المدرسة الجزائرية في ارساء مبادئ المواطنة من خالل بعض الدراسات 4-4

ناولت المواطنة بين لدراسةةةةةةةات الجزائرية التي ت ما يلي نسةةةةةةتعرض أهم ا كال ، المفهوم :في األشةةةةةة

 والممارسة 

دور المؤسةةةةسةةةةة التعليمية في تكوين روي  " حول موضةةةةوع (2006دراسةةةةة رابةةةةية بو يا  )-1

  "المواطنة لد  التالميذ المدرسة اإلكمالية نموذجا.

هدفت الدراسةةةةةةة الى التعرف على دور المؤسةةةةةةسةةةةةةة التعليمية في تكوين روي المواطنة لد  تالميذ 

والية عنابة"، وهدفت كذلك الى الخروج  المدرسة اإلكمالية نموذجا، دراسة ميدانية ببعض إكماليات

بمجموعة من االقتراحات والتوصةةةيات العملية، التي من شةةةانها أن تسةةةاعد في بناء مناهج دراسةةةية 

 قادرة على تأكيد روي المواطنة وتعزيزها عند التالميذ. 

ة من : ما هو مفهوم المواطنيما يليقامت الباحثة بطري مجموعة من التسةةةةةةةاؤالت البحثية تمثلت ف

ما هي العالقة بين المواطنة والمؤسسة التعليمية؟ هل يمكن اعتبار المؤسسة  منظور علم االجتماع؟

أداة فاعلة لتكوين روي المواطنة وتجسةةةةةيد قيم  –المدرسةةةةةة االكمالية نموذجا  –التعليمية الجزائرية 

 الحس المدني؟
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ون لبعض الكتب المدرسةةةةةةية اعتمدت الباحثة المنهج الوصةةةةةةفي التحليلي، ومنهج تحليل المضةةةةةةم-

 103المالحظة، الوثائق والسجالت الرسمية، واالستمارة على عينة شملت ، باعتماد أسلوب المقابلة

 اكمالية.  31معلم يدرسون بـ 

 _توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: 

  بين المؤسسة التعليمية والمواطنة، انطالقا من تنمية الشعور باالنتماء  وثيقة الصلةوجود عالقة

 والمشاركة اإليجابية. 

  سةةاهم بشةةكل ت  التي المواد األكثر صةةلة بتكوين روي المواطنة، و ضةةمن المواد االجتماعيةظهور

هي فالمواد االجتماعية، الخاصةةةة بتب ك  أما المتوسةةةط الفعالية من خالل المكاسةةةب التي تحققها، 

سةةاهم في تكوين المواطنة بشةةكل متوسةةط نسةةبيا، في حين أن الحجم السةةاعي المخصةةص للمواد ت  

 االجتماعية يبقى دون المستو  المطلوب، والسيما إذا تعلق األمر بمادة التربية المدنية. 

  تعتبر الديمقراطية دعامة أسةةةةاسةةةةية لقيام المواطنة، وتكوين آليات الحس المدني، وقد برزت في

الذ  –المواد االجتماعية بنسةةةب تواترية، متوسةةةطة نسةةةبيا، في حين لم يرد مفهوم االنتماء كتب 

 . ةقليلبنسب إال  -يعتبر من العناصر المشكلة للمواطنة 

  إن توعية التالميذ )المواطنين( بقواعد الديمقراطية والقوانين التي تنظم الحياة في المجتمع، من

 واطنة، وقد أثبتت الدراسة عدم تحققها. األهداف الهامة في تكوين روي الم

ومجمل القول، أن الدراسةةةة أكدت أهمية ودور كتب المواد االجتماعية، في ترسةةةي  مباد  المواطنة 

لد  التالميذ، وتلعب المدرسة بمنظومتها الدور الفعال في تكوين نشء متمسك بوطنه ووطنيته )نقال 

 (2009عن: أحمد شوية، 

 

-دور المدرسةةةةةة في تنمية قيم االنتماء الوطني" موضةةةةةوع: حول (2008) وردة خونيدراسةةةةةة -2

 "الجزائر – تبسة-الجامعي المركز

 وذلك الوطني، االنتماء قيم تنمية في المدرسةةة مسةةاهمة كيفية على التعرف الى الدراسةةة _هدفت

 تالميذ لد  الوطني االنتماء قيم غرس في المدرسةةي الوسةةط دور على الضةةوء تسةةليط خالل من

 في المدرسةةةي والكتاب والمعلم، المدرسةةةية، اإلدارة دور إلى اسةةةتنادا وذلك المتوسةةةطة، المرحلة

 والثقةةافي الحضةةةةةةةةار  بةةاالنتمةةاء واالفتخةةار الوطنيةةة، السةةةةةةيةةادة برموز االعتزاز قيمةةة غرس

 الوطن حةةب مع والقيم والتقةةاليةةد، بةةالعةةادات والتمسةةةةةةةةك وااللتزام، القوانين على والمحةةافظةةة

  وألجله. أجله من والتضحية

 الوطني؟ االنتماء قيم تنمية على المدرسة تعمل هل تساؤالت: عدة طري من الباحثة _انطلقت

 تالميذ لد  االنتماء تنمية في االجتماعيات وأسةةةةةتاذ للمدرسةةةةةة، اإلدار  الطاقم من كل سةةةةةاهمي   هل 

 المتوسطة؟ المرحلة

 توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: -

 الوطن، هذا في يقيمون وبمن فيه، يحيا الذ  بوطنه الفرد ارتباط في تتمثل االنتماء أوجه أن 

  غيره. عن المجتمع هذا تميز التي والمعايير والقيم األفكار مجموعة تبني في أيضا ويظهر

  أن: الى التوصل الدراسة، هذه في تم، قدلو _

 المتوسطة المرحلة تالميذ نفوس في طنيالو االنتماء قيم غرس في ساهمي   المدرسي الوسط 

 وتسةةةاند تكامل في يعملون المدرسةةةي، والكتاب والمعلم، المدرسةةةية فاإلدارة متفاوتة، بنسةةةب

ية ترمي التي األهداف تحقيق أجل من وظيفي ها، إلى الجزائر في الترب نه رغم تحقيق  في أ

  فقط. توالتشريعا واألوامر للقوانين تطبيق عن عبارة تكون األحيان بعض

 بالنشةةيد واالعتزاز واالفتخار الوطنية، الراية حب قيمة غرس في سةةاهمت   المدرسةةية اإلدارة 

 أو يتجاوز من كل معاقبة خالل من التالميذ في القيمة هذه غرس على تحرص فهي الوطني

 ما وهذا للبالد. العام القانون أو المدرسةةةةةةية الحياة يحكم الذ  الخاص، القانون على يتعد 

  والعباد، البالد شؤون تنظيم في بأهميته مويوعيه القانون، احترام على التالميذ حفزي  
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 على التالميذ حفزوي   الجزائر ، المجتمع ثقافة غرس في ضةةةةةئيلة بنسةةةةةبة سةةةةةاهمي   األسةةةةةتاذ 

 وما عبر، من يسةةةةةتخلصةةةةةه وما دروس من يقدمه ما خالل من وذلك الثقافة، بهاته التمسةةةةةك

 .وأقوال تصرفات من سلكهي وما مالحظات من يوجهه

  وأثناء تدريسةةةةةةةه طريقة خالل من التالميذ، نفوس في الوالء قيمة غرس على يعمل المعلم 

  المدرسية. األنشطة خالل ومن الدرس، محتو  يتضمنها التي لألفكار وبلورته شرحه

  من يقدمه ما خالل من الوطني، االنتماء عن الدالة القيم بعض غرس على يعمل األسةةةةةةتاذ 

  ومعاييره. بقيمه والتمسك له والوالء الوطن حب حول ومحاضرات وتوجيهات مالحظات

 ومسةةةةةتواهم جنسةةةةةهم باختالف المتوسةةةةةطة المرحلة تالميذ لد  متوفرة االنتماء قيم جاءت 

  .الدراسي

 غرس على يعمل االجتماعيات، مادة أسةةةةتاذ أننجد ، وحسةةةةب أهم نتائج الدراسةةةةةخالصةةةةة القول،  

 فمن والوسةةةةةةائل، الطرق بمختلا المتوسةةةةةةطة، المرحلة تالميذ نفوس في الوطني ماءاالنت قيم بعض

 الرموز حب على وتشةةةةةةجيعهم وتوجيهات، ونصةةةةةةةائح وعبر ومواعظ، دروس من قدمهي   ما خالل

 منو التالميذ، نفوس في وتثبيتها بالجزائر، الخاصةةةةةةة بالمحاور واهتمامه بها، واالعتزاز الوطنية،

 وغرس الوطن، عن والدفاع التضةةةةحية قيمة وغرس للوطن، الوالء قيمة غرس في مسةةةةاهمته خالل

 كل بالمدرسة الخاصة الممتلكات على المحافظة قيمة غرس في ومساهمته الجزائر ، المجتمع ثقافة

 وطنهم بتاري  التالميذ ربط على يعمل بهذا فهو الوطني، االنتماء وهي واحدة بوتقة في ينصةةهر هذا

 الكبير احتكاكه بحكم لتالميذه األعلى والمثل القدوة هو يبقى فالمعلم .وقيمه قاليدهوت وعاداته وثقافته

 .بهم

قيم المواطنة في المناهج المدرسية "حول موضوع:  (2009سيف اإلسالم محمد شوية ) دراسة-3

 لبحث اإلجابة على التساؤلين التاليين: احاول هذا ي  ، "الجزائرية 

  كل من كتاب التربية المدنية، كتاب التاري ، كتاب المطالعة، قيم المواطنة في  تظهركيا 

 وكتاب التربية اإلسالمية للسنة األخيرة من المرحلة اإلعدادية؟

  ما هي اتجاهات هيئة التدريس، نحو دور تلك الكتب، في ترسةةةةةي  قيم المواطنة لد  تالميذ

 ؟السنة األخيرة من المرحلة اإلعدادية

سة على   سلوب _اعتمدت الدرا الرسمية المقررة من الكتاب المدرسي، وهي الكتب محتو  تحليل أ

كل من كتاب التربية المدنية، كتاب التاري ، والخاصةةةةةةة ب، طرف وزارة التربية والتعليم الجزائرية

 .كتاب المطالعة، وكتاب التربية اإلسالمية، للسنة األخيرة من المرحلة اإلعدادية

 الى النتائج التالية:  حثا، توصل الببعد هذا التحليل

بالنسةةةةةةبة لقيم المواطنة في كتاب التربية المدنية، ومن خالل المعطيات المشةةةةةةتقة من جدول قيم -1

 المواطنة األساسية في كتاب التربية المدنية نستنتج أن: 

   .مفهوم المواطنة غير وارد نهائيا في مضمون كتاب التربية المدنية 

 قد يوحي بأن المواطن له حقوق الذ  حقوق والواجبات، وضةةةةةةوي بارز للفجوة بين قيمة ال

وهذا مع الزمن قد يرسةةة  فكرة أن المواطن خلق من أجل الحقوق  أكثر بكثير من واجباته،

 فقط، فيحدث تبعا لذلك الخلل االجتماعي. 

   رسةةةة  لد  النشء بأن تسةةةةاو  الديمقراطية ككيان سةةةةياسةةةةي، مع قيمة الدولة الجزائرية، ي

سي للدولة هو ديمقراطي، غير أن مبدأ االنتخابات كقاعدة لترسي  الديمقراطية النظام السيا

، وهذا قد يعطي انطباع سةيء عن الجانب كتاب التربية المدنيةكانت تكراراتها ضةعيفة في 

 العملي للديمقراطية، ويجعلها ال تخرج عن نطاق الشعارات. 

   قد ظهرت بنسب ضعيفة جدا لترسي  مبدأ المواطنة الهوية الوطنية واالنتماء، قيمتي 

  قة قد يمهد إلنزالقات خطيرة تمس طري ما  قة م بد عالم، لم يتم توضةةةةةةيحها  التفتح على ال

 مستقبل المواطنة والهوية الوطنية واالنتماء. 
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بالنسةةةةةةبة لقيم المواطنة في كتاب التاري ، يسةةةةةةتخلص الباحث أنه انطالقا من المقاومة التاريخية -2

الستعمار، رسم برنامج كتاب التاري  مقومات المواطنة ما بعد االستقالل للتلميذ، والمتجسدة حسب ل

 األهمية كما يلي: 

  القيم السةةةةةةياسةةةةةةية ممثلة في الوحدة، التعددية الحزبية، الحرية، االنتخابات، السةةةةةةلم، الدولة

 الجزائرية، والديمقراطية. 

 وق، والواجبات. القيم القانونية ممثلة في القانون، الحق 

  القيم االجتماعية ممثلة في التعاون، المجتمع، الشخصية الوطنية، التطوع، المسئولية الروي

 الجماعية، الهوية الوطنية والمواطنة. 

  .القيم األمنية ممثلة في الصمود، الدفاع عن الوطن، والتمسك باألرض 

 ح على العالم. قيم السياسة الخارجية ممثلة في المكانة المرموقة، التفت 

سياسية والقانونية، نال االهتمام األكبر ومنه يستنتج،   في البرنامجأن محاولة ترسي  القيم ال

بنسبة مرتفعة، وهذا يعني أن المواطنة تنطلق من رؤية سياسية قانونية بالدرجة األولى، في 

عادل تقريبا ربع القيم السةةةةياسةةةةية والقانونية، وهذا ما حين كانت القيم االجتماعية واألمنية، ت  

 يتعارض مع جزء كبير من مفهوم المواطنة. 

 

 بالنسبة لقيم المواطنة في كتاب التربية اإلسالمية وجد الباحث: -3

  قيمة الحقوق كأسةةةاس من أسةةةس المواطنة، قد هيمنت على كتاب التربية اإلسةةةالمية، وقد أن

 حقوق هللا تعالى، حقوق الناس... ال  :مثلاتخذت عدة أشكال 

  عرض الحقوق والواجبات بشةكل متسةاو تقريبا، دون إهمال ذكر القانون، ورسةم خصةائص

المجتمع بأنه موحد، متضةةةةةةةامن ومتعاون، ويسةةةةةةوده العمل الصةةةةةةةالح والتطوع مع تحمل 

 المسؤولية. 

 سةةةةةةالمية مقترنة أن اسةةةةةةتعمال طريقة التدليل عند عرض قيم المواطنة في كتاب التربية اإل

 ساهم بشكل فعال في ترسي  قيم المواطنة. بآيات قرآنية، ي  

 قيم المواطنة الواردة في كتاب التربية اإلسةةةةةالمية، ال تخرج عن إطار المعامالت، وهي  أن

 محاولة جادة لترسي  أفكار المواطنة الصالحة. 

 ما يلي: وقد توصل الباحث الى استنتاج 

 ة الحقوق واتخاذها عدة أشةةةةكال: الحقوق السةةةةياسةةةةية الحقوق إن السةةةةيطرة الواضةةةةحة لقيم

االقتصادية الحقوق االجتماعية الحقوق الثقافية...، هي محاولة إلشعار التلميذ أوال وقبل كل 

وهي محاولة لبناء  ن شيء بأنه مواطن له حقوق متنوعة، يجب أن يعرفها وترس  في فكره

 اإلنسان الجزائر  الواعي بكافة حقوقه. 

 رسةةة  فكرة ن إعطاء أهمية كبر  للحقوق، وتواتر قيمة الواجبات بنسةةةبة ثلث الحقوق، قد ي  إ

لد  المواطن أنه خلق من أجل الكسةةةةب فقط، مما قد يفسةةةةح المجال النتشةةةةار األنانية وعدم 

المباالة باحخر. وعلى غرار الواجبات، فالمسةةةؤولية كعنصةةةر أسةةةاسةةةي في تكوين المواطنة 

عيق عمليةةة التكوين الفعةةال للمواطن الجزائر  الواعي اً، ممةةا ي  جةةاءت بتواتر ضةةةةةةئيةةل جةةد

 . ولؤوالمس

   عرض قيم المواطنة في كتاب التاري  على شةةةةكل ثنائيات على غرار كتاب التربية المدنية، ت

وفي ترابط عالئقي مع قيم أخر ، مما يبرز التجانس بين هذه القيم، باعتبارها كالً متكامالً 

صالح، ويبرز من خالل أمثلة عديدة  : )عالقة الحق/بالحرية(، مثلفي إطار خلق المواطن ال

أن عرض قيمةةة المواطنةةة في كتةةابين فقط )القةةانون/األحزاب(، )الحق/الواجةةب(. ويبةةدو 

 إجحاف في حق هذا المفهوم. 



 

 2017 (25) 8، عربية للعلوم والتكنولوجياال مريكيةاأل كاديميةاأل مجلة -أماراباك 30

  حتى ال تكون قيمة المواطنة محاولة لعزل المجتمع الجزائر  عن المجتمع الدولي، تم ذكر

قيمة التفتح على العالم الخارجي في ثالثة كتب، وهي محاولة من المبرمج لترسةةةةي  مواطنة 

  .تتقبل التعايش مع المحيط الخارجي

 كتاب التربية المدنية، كتاب التاري ، كتاب  إن قيم المواطنة المنتشةةةةةةرة في الكتب األربعة(

المطةةالعةةة، وكتةةاب التربيةةة اإلسةةةةةةالميةةة( هي: قيم الحقوق، القةةانون، الواجبةةات، التعةةاون، 

التضةةةةةامن، قيم الوحدة الدولة الجزائرية، الديمقراطية، الهوية الوطنية، المسةةةةةؤولية، التفتح 

الم، المقاومة، الحرية، االنتخابات التطوع، الروي الجماعية، المواطنة، االنتماء، على الع

التعددية الحزبية، السةةلم، الصةةمود، الدفاع عن الوطن، العمل الصةةالح، الشةةخصةةية الوطنية، 

 المكانة المرموقة، تمجيد الوطن، التمسك باألرض، حب الوطن، والنشيد الوطني. 

 للتركيز على بعض القيم أكثر من غيرها، فمثال: لكن يبدو أن البرامج وجهت

  هنةةةاك قيم ظهرت في الكتةةةب األربعةةةة وهي: قيم الحقوق، القةةةانون، الواجبةةةات، التعةةةاون

 والتضامن. 

  هناك قيم ظهرت في ثالثة كتب مثل: قيم الوحدة، الدولة الجزائرية، الديمقراطية، الهوية

 الوطنية، المسؤولية، والتفتح على العالم

  ،هناك قيم ظهرت في كتابين مثل المقاومة، الحرية، االنتخابات، التطوع، الروي الجماعية

 المواطنة واالنتماء. 

  ،هناك قيم ظهرت في كتاب واحد مثل التعددية الحزبية، السلم، الصمود، الدفاع عن الوطن

رض، العمل الصةةةالح، الشةةةخصةةةية الوطنية، المكانة المرموقة، تمجيد الوطن، التمسةةةك باأل

 حب الوطن، النشيد الوطني. 

  ثمة خلل واضةةةح وعدم الموازنة بين ترسةةةي  قيم الحقوق والواجبات، فكما بينت مؤشةةةرات

تر قيمة الواجبات أقل بكثير من قيمة الحقوق، نجد أيضةةةا أن االتجاهات االكتب إن نسةةةبة تو

وافقة هيئة السةةةالبة لهيئة التدريس، تكشةةةا مرة أخر  ضةةةعا قيمة الواجبات. وهذا يؤكد م

المبالغة في الحقوق  الكتاب المدرسةةةةةةي يرسةةةةةة  في التلميذبشةةةةةةدة، على فكرة أن  التدريس

 والمصالح الضيقة تخلق الالتوازن في ترسي  مفهوم المواطنة لد  التلميذ. 

  مؤشةةةرات الكتب، واتجاهات هيئة التدريس، تؤكد أن مقومات الشةةةخصةةةية الوطنية والهوية

ترها ضةةةةةةعيفا، وال يليق امسةةةةةةةك باألرض، حب الوطن، كان توالوطنية تمجيد الوطن، الت

 بقيمتها التاريخية للمجتمع الجزائر .

توصل إليها،  في ترسي  قيم أن البرامج والمقررات، ساهمت بشكل مقبول  على اتفقتكل النتائج الم 

يذ  لد  تالم ية، وإن التركيز على قيم المواطنة في المواطنة  نة األخيرة من المرحلة اإلعداد السةةةةةة

 المجال السياسي كان بارزا بشكل كبير. 

ته بعرض بعض المقترحات، التي تتحقق من خاللها المواطنة في المقررات  _ختم الباحث دراسةةةةةة

 موضوع الدراسة، وهي كما يلي: 

 شى مع متغيرات العولمة وما بعد العولمة مع وضع ميكانيزمات جديدة لمفهوم المواطنة تتما

 تكييا مؤشرات المواطنة مع متطلبات العصر دون اإلخالل بثوابت األمة. 

 مارس من قبل هيئة سةةلوك عملي، معاصةةر، م   ىترجمة موضةةوعات مؤشةةرات المواطنة إل

 التدريس 

 يمية في الدور ضرورة التكامل بين المؤسسات االجتماعية المختلفة كاألسرة والمؤسسة التعل

 التربو  واالجتماعي لتكوين المواطن الصالح لحاضره ومستقبله. 

 على المعلم أن يأخذ علما بالحقائق والقوانين والقواعد والقيم والمعايير والمشكالت 
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التي يمرون بها واألوضةةةةةةةاع الراهنة للمجتمع، ونقلها إلى التالميذ مراعيا في ذلك طبيعة المرحلة  

وقدرتهم على االسةةةةةةتيعاب، في إطار عملية تكوين التالميذ لتمكينهم من القدرة على صةةةةةةنع القرار 

 مستقبال وهو ما يتطلب تحليل المجتمع. 

  تحسةةةةين الكتب المدرسةةةةية الخاصةةةةة بالمواد االجتماعية، من حيث الشةةةةكل والمضةةةةمون بما

 يتماشى مع الواقع االجتماعي المعاصر وتغيراته. 

  الطالبات في المناقشةةةةةة والحوار وتقبل الرأ  األخر ومعرفة حقوق وواجبات تنمية مهارات

 المواطنة العامة، وأن الوطنية محمودة ما لم تتعارض مع النصوص الشرعية. 

  إكسةةةةةاب الطلبة االتجاهات والقيم السةةةةةليمة تجاه الوطن ومؤسةةةةةسةةةةةاته التعليمية واالجتماعية

 واالقتصادية والسياسية. 

 طنة بغرس روي المبادرة للعمل في نفوس الطلبة من خالل مشةةاركتها في تأصةةيل معنى الموا

مل الصةةةةةةحيح  عا بات في الت طال ية مهارات ال األعمال الخيرية والتطوعية مع محاولة تنم

المسةةةةةةتمد من الثوابت الوطنية مع أفراد المجتمع ومشةةةةةةكالته ومع المحيط الخارجي دون 

 اإلخالل بالثوابت الوطنية للمجتمع. 

المعبر عنها عند مدرسةةةةي  قيم المواطنة"حول موضةةةةوع:  (:2012لبو  عبد هللا ) دراسةةةةة  -4

دراسةةةة –المواد االجتماعية، وعالقتها باتجاهاتهم نحو المنهاج الدراسةةةي ودافعيتهم للتدريس 

 "الجزائر –ميدانية تحليلية بمتوسطات والية ورقلة 

هدفت الدراسةةةةةة الى معرفة المسةةةةةتو  الذ  يحمله مدرسةةةةةو المواد االجتماعية بمرحلة التعليم -

عبر، عنها وكذا طبيعة  نحو المنهج الدراسةةةي ومسةةةتو   اتجاهاتهمالمتوسةةةط من قيم المواطنة الم 

 دافعيتهم للتدريس، كما هدفت الى معرفة العالقة بين هذه المتغيرات الثالث. 

ء الدراسة بطريقة الحصر الشامل، ضمن مؤسسات التعليم المتوسط بوالية _ تم ألجل ذلك إجرا

 مدرسا من مدرسي هذه الوالية.  168بالجزائر والبالغ عددهم  "ورقلة"

 _انطلق الباحث من طري األسئلة التالية: 

عبر عنها في الدراسة الحالية كلما كان لد  الم درس اتجاه-  ا هل يرتفع مستو  قيم المواطنة الم 

 إيجابيا نحو المنهاج الدراسي ومستو  أعلى من الدافعية؟ 

عبر عنها في الدراسةةةةةةة  عبر عنها كما يلي: تلك المواقا الم  _حدد الباحث مفهوم قيم المواطنة الم 

والموزعة في جوانب شةةةةخصةةةةية مدرس المواد االجتماعية بمرحلة التعليم المتوسةةةةط: المعرفية 

يعرفه أو ي ؤمن به وما ي مارسه من سلوك ي حدد عالقته بوطنه  والوجدانية والسلوكية، في مد  ما

وماله من حقوق، وما عليه من واجبات تجاهه ومد  مشاركته في اتخاذ القرار والتزامه بمباد  

المجتمع وقيمه وقوانينه والمشةةةةةاركة الفعالة في انشةةةةةطته، وأعماله اإليجابية، حتى ي مكنه غرس 

عد لذلك والمتكون من األبعاد التالية: االسةةةةتقاللية، التفكير الناقد،  ذلك في التلميذ وفقا للمقياس الم 

 . واالجتماعيةالتسامح، التضامن وقبول احخر، االنفتاي والتحرر من األحقاد السياسية 

هدفت الدراسة الى التحقق من الفرضيات المقترحة التي تهدف الى الكشا عن مد  وجود قيم -

ند مدرس المواد االجتماعية في مرحلة التعليم المتوسةةةةةةط وعالقة ذلك المواطنة المعبر عنها ع

عتمد على الكفاءات التربوية في اإلصةةالحات  بطبيعة اتجاهاتهم نحو المنهاج الدراسةةي الحالي الم 

كذا العالقة  يذ، و ند التالم هذه القيم ع درس في ترسةةةةةةي   م  يه ال لذ  ي ؤد لدور ا لك ل ثة وذ حدي ال

 م ودافعية هؤالء المدرسين للتدريس. الموجودة بين هذه القي

 استعمل الباحث المنهج الوصفي لدراسة العالقة الموجودة بين مختلا متغيرات الدراسة. -

 أسفرت الدراسة على النتائج التالية: -

 عبر عنها  الم درس في مرحلة التعليم المتوسةةةط يتميز بمسةةةتو  متوسةةةط من قيم المواطنة الم 

ية  وهو ماع توقع، نظرا للظروف االجت يةال يحمل قيم المواطنة حسةةةةةةةب الم   واالقتصةةةةةةةاد

قافي  فدة كالغزو الفكر  والث ها المجتمع، وبعض المتغيرات الوا ية التي يمر ب ياسةةةةةة والسةةةةةة
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والتطور التكنولوجي والتغيرات التي يعرفها المجتمع الجزائر ، والتي أثرت في سةةةةةةلوك 

 األفراد وذلك راجع الى: 

  المواد االجتماعية يتميز باتجاهاته اإليجابية نحو المنهاج الدراسةةةةي، ألنه م طلع عليه مدرس

ولكون أهدافه واضةةةةةةحة وتتناسةةةةةةق مع أهداف المجتمع وتطلعاته، وباعتباره ي عبر عن قيم 

بمسةةةةةةتو  متوسةةةةةةط من كما يتميز المجتمع واتجاهاته، أهدافه وتراثه، وعاداته واتجاهاته، 

ذلك راجع لقلة الحوافز المادية للمعلم، ونقص التشةةةةةةجيع المعنو ، مع الدافعية للتدريس، و

 غياب المعاملة العادلة له 

 

 وبالنظر الى نتائج الدراسة توصل البحث الى طري المقترحات التالية: -

  ضةةةرورة أن تتضةةةمن مناهج المواد االجتماعية، الخاصةةةة بمرحلة التعليم المتوسةةةط، مفهوم

المرتبطة به والقضةةةةةةةايا المصةةةةةةةاحبة للتغيرات العالمية المعاصةةةةةةرة،  اهيمالمواطنة والمف

 ومعالجتها بصورة وظيفية ومترابطة بموضوعات المنهاج. 

  ضةةةةرورة االسةةةةتمرارية في تدريب المدرس أثناء الخدمة، لفحاطة بمفهوم المواطنة وقيمها

ة تتعلق بقضايا في ندوات ولقاءات فكرية ثقافيته ضرورة مشاركمع في المجاالت المختلفة، 

في كل عملية اصةةةالحية وأخذ مقترحاته بجدية واشةةةراكه المواطنة ومشةةةكالتها المعاصةةةرة 

 باعتباره يمثل محرك تنفيذ المنهاج

  ان يحرص الم درس على بلورة مفهومات المواطنة، وقيمها في صةةةةةةورة مشةةةةةةكالت ي درب

 عليها التالميذ في األنشطة 

 "دور المدرسة في تربية المواطنة "وضوع: : حول م(2012دراسة النوي بالطاهر ) -5

انطلق الباحث من فكرة أن التربية على المواطنة، هي عملية إعداد للفرد تتضةةةةةةمن تعريفه بحقوقه 

هذه الحقوق والواجبات  مارس  عه، وكيا ي  جاه وطنه، ومجتم ته ت با يذ يت لق من خاللوواج ن للتالم

تعلم في  لتفاعل والعيش معا من خالل وقائع ملموسة تسمحا لهم ببناء فضاءات المواطنة، ووضع الم 

تقوم على المواد المختلفة والتي وضةةعيات تعلم وهو الشةةرط األسةةاسةةي لتحقيق التربية على المواطنة 

كالتاري ، الجغرافيا، التربية اإلسةةةةةالمية والتربية المدنية خاصةةةةةة، وعلى التربية البدنية والرياضةةةةةة 

  .المدرسية

ختام دراسةةةته، يقتري الباحث ربط األنشةةةطة المدرسةةةية ببعض األحداث اإلنسةةةانية التي ت رسةةة  في   

 مباد  المواطنة، سواء األحداث الوطنية منها، أو الدولية عبر إدراج المواضيع التالية: 

  اليوم العالمي لحقوق اإلنسان واليوم العالمي للبيئة ومكافحة التدخين 

 مارس( 21مييز العنصر  )اليوم العالمي لمكافحة الت 

  األيام العالمية لمكافحة بعض األمراض كالسكر  والسرطان 

  جويلية  05في  االستقاللوذكر   1954وثورة الفاتح نوفمبر  1945ما   8أحداث 

 

وفي مجال دور المدرسةةةةةةةة في تربية المواطنة دائما، يقتري الباحث بعض األمثلة عن األنشةةةةةةطة 

 المدرسية منها: 

  التالميذ من توسةةةةةيع آفاقهم، وكذا اإلحسةةةةةاس بالمسةةةةةؤولية الجماعية، وممارسةةةةةة التنافس تمكين

 الشريا من خالل برمجة المسابقات الثقافية بين األفواج التربوية

  التنسةةةةةةيق بين المدرسةةةةةةة وعدة متدخلين آخرين، مثل الجمعيات والمنظمات والجماعات المحلية

 ثقافية ورياضية كالبلديات وغيرها من أجل تنظيم مهرجانات

  عرض أفالم تاريخية وأشرطة وثائقية، لتعزيز االنتماء واالعتزاز بمقومات الهوية الوطنية 

  التربية على احترام احخر واالستماع إليه، والتربية على التسامح ونبذ العنا 
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 مد  توافر عناصر الهوية الوطنية في الكتب"حول موضوع:  (2013دراسة اسماعيل رابحي )-6 

  " المدرسية لمناهج التاري  في مرحلة التعليم المتوسط

مد  توافر عناصر الهوية الوطنية في الكتب المدرسية لمناهج هدفت الدراسة الى الكشا عن - 

التاري  في مرحلة التعليم المتوسةةةط، باعتبار ان مادة التاري  تعمل على تنمية الشةةةعور القومي، 

ية لنشةةةةأة الدولة أو األمة، والتركيز على التضةةةةحيات الكبر  وذلك بيبراز أهم المحطات التاريخ

التي ب ذلت لتحقيق االسةةةتقالل الماد  والمعنو ، وهو ما يرفع من مسةةةتو  االنتماء والوالء عند 

 الناشئة

 انطلقت الدراسة من طري التساؤالت التالية:  -

لمناهج التاري  لمرحلة التعليم ما مد  توفر عناصةةر الهوية الوطنية في محتويات الكتب المدرسةةية -

 المتوسط؟

ما ترتيب عناصةةةةةةر الهوية الوطنية تبعا لتوافرها، في محتويات الكتب المدرسةةةةةةية لمناهج التاري  -

 لمرحلة التعليم المتوسط؟

اعتمد الباحث منهج الدراسات الوصفية التحليلية، القائم على التحليل الكمي والكيفي لمجموعة من  - 

عتمدة 07ة المعتمدة بعد اإلصةةالي وعددها )الكتب المدرسةةي  2012 /2011الدراسةةية لسةةنة ل( كتب م 

 الصادرة عن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. 

 توصلت نتائج الدراسة الى ما يلي: -

  بالنسةةةةةبة لتوافر عناصةةةةةر الهوية في محتويات كتب التاري : لوحظ توافر م رتفع جدا، حيث

الجزائر  على الوطني د عناصةةةةةةر الهوية، مع سةةةةةةيطرة الب عد احتوت كل الفقرات على أح

 حساب البعد اإلسالمي، العربي واألمازيغي. 

  بالنسةةةةبة لترتيب توافر عناصةةةةر الهوية الوطنية: اتضةةةةح من النتائج ان عناصةةةةر الهوية قد

جاءت في الكتاب المدرسةةةةي حسةةةةب الترتيب التالي: التوجه الجزائر ، التوجه اإلسةةةةالمي، 

  .العربي ثم التوجه األمازيغيوالتوجه 

وتجدر اإلشةةةةةارة الى ان هذا الترتيب، جاء حسةةةةةب وروده في المواثيق الرسةةةةةمية للدولة الجزائرية 

شةةرع على تفاد  التركيز على الب عد اللغو  باعتباره قد ي شةةكل  )الظاهرة في الدسةةتور(، كما يؤكد الم 

 مس الوحدة العامة للمجتمع الجزائر . امتدادا للب عد العرقي، وهو ما قد ي ثير اضطرابات ت

 

دور مادة التربية المدنية ": موضوع ( حول2014) دراسة بلعسلة فتيحة وآيت حمودة حكيمة -7  

 " في تنمية قيم المواطنة لد  تلميذ المرحلة االبتدائية )تحليل محتو  الكتاب المدرسي الجزائر (

هدفت الدراسةةةةةةة الى معرفة دور مادة التربية المدنية، في تنمية قيم المواطنة لد  تلميذ المدرسةةةةةةة  -

االبتدائية وذلك من خالل تحليل محتو ، ومضةةةةةةمون كتب التربية المدنية للمرحلة االبتدائية )كل 

 الخامسة ابتدائي(.  السنة األولى إلىالسنة مستويات مرحلة التعليم االبتدائي من 

 ددت إشكالية الدراسة في التساؤل التالي: وتح

  ما هي المواضةةةةةةيع التي يعالجها منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم االبتدائي لتنمية قيم

 المواطنة لد  التلميذ؟

كتب التربية المدنية المقررة من طرف وزارة التربية الوطنية لهذه المرحلة تحليل تم االعتماد على -

اب التربية المدنية للسةةةةةةنة األولي والثانية، والثالثة، والرابعة والخامسةةةةةةة من التعليم التعليمية أ  كت

 االبتدائي في المؤسسات التربوية الجزائرية.

 توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: -

تدائي  - ية لمرحلة التعليم االب مدن ية ال هاج الترب عالجها من عديد من المواضةةةةةةيع التي ي –أن هناك ال

مثل: أعرف مكان ميالد ، أتعرف على وثائق  لتنمية قيم المواطنة لد  التلميذ -مسةةةةةتوياته بمختلا 

مواضةةةةةةيع حول الديمقراطية مثل:  .هويتي، أعرف حقوقي وأمارسةةةةةةها، أتعرف على العلم الوطني
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احترام الةةةدور، واجبةةةات المواطنةةةة، الجزائر وطني، وثةةةائق إثبةةةات الهويةةةة، أتحةةةاور مع غير ، 

 ردية، الدفاع عن الحق، انتخاب ممثل القسم، المجالس المنتخبة واالنتماء الوطني. المسؤولية الف

بالرجوع إلى محتو  مضةةةةةامين كتاب التربية المدنية لمرحلة التعليم االبتدائي، في المؤسةةةةةسةةةةةات  -

التربوية الجزائرية، نر  أنها تسةةةةةةةاهم بقدر كبير في تنمية المواطنة وغرس قيمها من خالل تقديم 

ف منهاج التربية المدنية إطارا تعليميا متناسةةقا لتعميق معاردروس ومواضةةيع محددة حيث يتضةةمن 

ية، وتطوير كفاءاته السةةةةةةلوكية في مجاالت: المواطنة، الديمقراطية، القيم االجتماعية  المتعلم القبل

 قواعد األمن وحفظ الصحة والبيئة. 

 

 "دور المدرسة في تنمية قيم المواطنة "حول موضوع: ( 2015دراسة  قاوة أحمد ) -8

على قيم المواطنة من وجهة  هدفت الدراسةةةةةة الى التعرف على دور المدرسةةةةةة في تربية التلميذ -

نظر أسةةاتذة التعليم المتوسةةط على ضةةوء متغير الجنس، الخبرة المهنية ومادة التدريس. ولتحقيق 

مجاالت: دور البرنامج التعليمي، دور  ةذلك صةةةةةةمم الباحث أداة اسةةةةةةتبيان موزعة على أربع

 األستاذ، دور المناخ المدرسي ودور األنشطة المدرسية. 

ة من السةةؤال التالي: ما مسةةتو  دور المدرسةةة في تنمية قيم المواطنة من وجهة انطلقت الدراسةة -

 نظر أساتذة التعليم المتوسط؟ 

 توصلت نتائج الدراسة الى الكشا عما يلي:  -

  أن مسةةةةتو  دور المدرسةةةةة كان متوسةةةةطا على العموم في تعليم التالميذ قيم المواطنة، وأن

األسةةتاذ الذ  جاء بمسةةتو  مرتفع، وبعدها تتالت  المجال الذ  سةةاهم بقوة في هذا الدور هو

 المجاالت األخر  كما يلي: المناخ المدرسي، البرنامج التعليمي وأخيرا األنشطة المدرسية. 

  جاءت األنشةةةةةطة المدرسةةةةةية الحلقة األضةةةةةعا في المدرسةةةةةة من حيث دورها في تنمية قيم

باحث اعاد لد  التلميذ، وفي هذا الصةةةةةةةدد اقتري ال هدافها المواطنة  ها والنظر في أ ة تفعيل

ومضةةةةامينها وتوقيتها وموقعها ضةةةةمن برامج المؤسةةةةسةةةةة، ذلك أن أهميتها تكمن في كونها 

فضةةةةةةاء تتحول فيه أهداف المواطنة الى سةةةةةةلوك ومهارات يتدرب عليها التالميذ من خالل 

 الممارسة والتطبيق. 

  سلوك المواطنة لتجعله ضمن ضرورة إثراء المناخ المدرسي والبرنامج التعليمي بقيم ت عزز

 اهتمامات التلميذ المحورية في حياته الدراسية واإلجتماعية. 

 

 _ونظرا للنتائج المتوصل إليها، أوصى الباحث بما يلي: 

 بةةأداء الواجبةةات  متةةدعيم البرامج والمقررات التعليميةةة بقيم ت رسةةةةةة  مفهوم المواطنةةة مثةةل القيةةا

الشةةةخصةةةية والعامة، الوالء وااللتزام، المشةةةاركة في صةةةنع القرار، الشةةةعور باإلنتماء، احترام 

 الغير... ال . 

  تفعيل وتثمين األنشةةةةطة المدرسةةةةية لتكون جزءا من اهتمامات التالميذ والمجتمع المحلي وإعادة

 مكانتها اإلستراتيجية في العمل المدرسي 

  بـةةةةةةـةةةةةة "التربية على المواطنة " في البرامج التعليمية مع تخصيص محاور إدراج محور يتعلق

 ت عالج موضوع العولمة مع إبراز تأثيرها على الهوية الوطنية 

  القيام بدراسات مماثلة على برامج التعليم بمستوياته الثالث، باإلضافة الى التعليم الجامعي يشمل

 . ال . عينات واسعة من أساتذة، طلبة، أولياء أمور..

  التفكير في آلية للتنسةةةةيق بين المدرسةةةةة والمجتمع المحلي من أجل تدريب التالميذ على مهارات

 حياتية أوسع مثل المشاركة في صنع القرار واالهتمام بالشأن العام. 

 الخاتمة: 

 التأثير تزايد مع خاصةةةةة معقدة، ورهانات تحديات الراهن العصةةةةر في الجزائر  المجتمع تعترض 

 بارزة وتجلياته ملموسةةةةةةا واقعا أصةةةةةةبح الثقافي فالغزو وجوانبها، أبعادها بمختلا للعولمة الواسةةةةةةع



 

 35 بلعسلة فتيحة.... الجزائرية في تنشئة الفرد على قيم المواطنةدور المدرسة 

 

 على دليال إال باالغتراب وشةةعورهم الشةةباب لد  واالجتماعية النفسةةية المشةةكالت تفاقم وما للعيان،

 التنمية تحقيق في مهما وعامال المجاالت مختلا في االجتماعية للحياة محركة قوة فالشةةةةةةباب ذلك،

 الشباب إعداد آليات في التفكير منا يتطلب لذلك سواء، حد على والدولة المجتمع ينشدها التي الشاملة

 ومحاولة االجتماعية، المعاييرو للقيم المنافية السةةةلوكات من والتقليل االجتماعية للحياة سةةةليما إعدادا

 االنتماء كقيم اإليجابية االجتماعية بالقيم الشباب نمد أن فيمكن لديهم، واالجتماعي النفسي األمن بسط

 األمن لتجسةةةةةيد الضةةةةةرورية االجتماعية التمثالت عنها تنتج التي الوطنية الوحدة ومشةةةةةاعر الوطني

 عن ينم تفاعلية اجتماعية سلوكات في وتجسيدها طنةالموا بمباد  فاالقتناع االجتماعي، واالستقرار

 فيه شك ال ومما أخر . ناحية من المجتمع واستقرار ناحية، من للفرد االجتماعي النفسي االستقرار

 المشكالت بعض ظهور من يقلل قد أفراده بين الوطني االنتماء مشاعر وانتشار المجتمع، تماسك أن

 التقدم نحو قدما والمضةةةي االجتماعي االسةةةتقرار على المحافظة قصةةةد وآثارها، االجتماعية النفسةةةية

( وهذا ال يتسةةةةةةنى لنا إال 2013)فوز  ميهوبي وآخرون  المجاالت. مختلا في االجتماعي والرقي

بالتربية ومن خالل التربية، تربية النشةةئ على المباد  األسةةاسةةية في إطار تربو  وهي المهمة التي 

 07-05أشةةةار إليه المجلس األعلى للتربية الجزائر  فيؤكد األمر رقم  ماتوكل عادة للمدرسةةةة وهذا 

والذ  صةةةدر في الجريدة الرسةةةمية  2005أوت  23الموافق لـةةةةةةةةة 1426رجب عام  18المؤرخ في 

 ، على أن غايات التربية تكمن في: 2008للجمهورية الجزائرية العدد الرابع منها لسنة 

ر  في نفوس أطفالها وتنشئتهم على حب الجزائر وروي تجذير الشعور باالنتماء للشعب الجزائ .1

 االعتزاز باالنتماء إليها، وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورموز األمة. 

 وذلك االجتماعي االنسةةةةةةجام وثاق باعتباره الوطنية، بالهوية والجماعي الفرد  الوعي تقوية .2

 ودولة الجمهورية قيم ترقية الى والسةةةعي واألمازيغية ةوالعروب باإلسةةةالم المتصةةةلة القيم بترقية

  القانون.

 خالل من والمساهمة الصاعدة األجيال لد  النبيلة ومبادئها 1954 نوفمبر أول ثورة قيم ترسي  .3

 يجسةةةةدها التي بالقيم األجيال هذه تعلق بتقوية الجزائرية األمة صةةةةورة تخليد في الوطني التاري 

  والثقافي. والديني والجغرافي التاريخي بالدنا تراث

الجريدة ) والحضةةةارية. والثقافية واألخالقية الروحية وقيمه اإلسةةةالم بمباد  متشةةةبع جيل تكوين .4

 (8: 2008، الجزائرية الرسمية

 

من رياض  -لذلك، ينبغي على المدرسةةةة بصةةةفة عامة والمدرسةةةة الجزائرية بصةةةفة خاصةةةة 

ثانوية  أن تعمل على تعزيز قيم المواطنة والواجبات، وتحقيق فهم مباد   -األطفال إلى المرحلة ال

يا األمة المعةاصةةةةةةرة، وفهم أهميةة اعتمةاد  حقوق األفراد وتقةدير واحترام النظةام، ومعرفة قضةةةةةةةا

المجتمعات على بعضةةها البعض، وفهم وسةةائل المشةةاركة في اتخاذ القرارات السةةياسةةية، ويكون ذلك 

شا طات المتمثلة في بث المعلومات حول الواجبات الوطنية في جميع من خالل تقديم مجموعة من الن

الدروس، ولجميع المراحل مع دعوة التلميذ للقراءة والتحليل ومناقشة حاالت وقصص حول األفراد 

المرتبطين بالحياة المدنية في مجتمعاتهم في الماضةةةةةةي والحاضةةةةةةر، وربطه بالنشةةةةةةاطات الوطنية 

مختلفة من المسةةؤوليات المدنية، باإلضةةافة إلى تأسةةيس البرامج  ونشةةاطات تمثل األدوار في جوانب

لدروس حول قيم  مدني، مع تكثيا ا هاج ال ياً ألداء خدمة المجتمع كجزء منظم للمن ية مدرسةةةةةة المبن

المواطنة من خالل صةةةةةياغة األدوار وتحديد واجبات القراءة والكتابة وفتح الحوار للقضةةةةةايا العامة 

على تحديد الواجبات التي تتطلب من الطلبة أن يشةةةةةةاركوا في النشةةةةةةاطات واألحداث الحالية، زيادة 

السةةياسةةية واالجتماعية خارج الصةةا الدراسةةي مثل تنظيم الزيارات المختلفة واللقاءات المتنوعة مع 

المسؤولين للتعرف إلى واقع الوطن وتنظيم برنامج أعمال تطوعية واجتماعية مختلفة لخدمة الوطن 

 والمواطن. 

 

 ة المراجع: قائم
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