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 المواطنةالتنشئة عمى 
 ممخص الدراسة:

تتاثػػػؿ  ػػػ م ا  تاػػػاو كاثػػػك و كاثل ػػػكؽ اثتػػػ  ك كأ عادهػػػا   يعػػػرض اث لػػػث ثالمػػػـك اثاكاط ػػػ 
  اثع اصػر اساااػي اػف عػددا اثاتلػدة ثألاػـ اإل اائ  اث ر ااج كقد ت اكؿ. اث يـ اثعلياكاثكاج ات ك 

 كاثديا راطيػ  ا جتااعيػ  كاثعداثػ  كاث ػا كف اإل اػاف  ل ػكؽ تضػا تم  اثاكاط ػ  تعلػيـ ثالتػكل
 . كاثت اي  كاثاالـ

كثا  تجارب عاثاي   اجلػ   ػ  تراػير أر ػاف اثاكاط ػ  أ رزهػا تجػاربم اثك يػات اثاتلػدة 
اػ ا يا  ث  ػافك  كاثاػعكدي  كتايال ػدكاثم ػد كاثيػػا اف كاثصيػػػف  ك كث ػدا ك  ل ػدا اساري يػ  كاثا اػيؾ كاب

 . اثاغربك  اثاكدافاصر ك ك 

كاػف  اثااػتمد    ثللئػات اثاكاط ػ  قػيـ طػرح مخػالؿ اثاكاط ػ  اػف تعلػيـ آثيػاتكتتاثػؿ 
 . اسدكار كثعب اثتعاك    اثتعلـ طري  ك  أ رزها طرؽم اثالاضرات كاثا اقش 

اإلعػػػػالـ  كدكر اثع ػػادة كثاػػ  اؤااػػات ي  ػػاط  مػػا تعلػػيـ اثاكاط ػػ  هػػسم اثادراػػ  كاساػػػرة ك 
 . كاثاؤااات اثث ا ي  كاثرياضي  كاثتر يمي 

Bringing up on the concept of citizenship 

The research presents a description of the concept of citizenship 

and its dimensions, and the change of the concept throughout history, as 

contemporary citizenship has paths in: belonging and loyalty: rights, 

duties and higher values. UNDP has addressed a number of key elements 

of the content of teaching citizenship, which included: human rights; law, 

social justice, democracy, development and peace. 

There are successful global experiences in the planting and 

consolidation of citizenship, most notably the experiences of: USA, 

Mexico, Spain, Finland, Poland, Japan, China, India, Thailand, Saudi 

Arabia, Lebanon, Egypt, Sudan and Morocco. 

The mechanisms of teaching citizenship are: through the 

introducing of the values of citizenship to the target groups, notably the 

ways: lectures, discussion and cooperative learning method; 

there are some places that are responsible for teaching citizenship 

such as: school, family, media, places of worship and cultural, sporting 

and recreational institutions. 

 ـ الكممات الدالة:

 . اثاشار   اثاجتاعي –ا  دااج اثكط   –اثتر ي  اثكط ي –اثمكي   –ا  تااو  -اثاكاط   
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 :أهمية الدراسةـ أ

ثػدكثتيف اثيك ا يػ  كاثركاا يػ   ظػؿ اثلػديث ا ذ تاطير اث ػالـ عػف لاثادي ػ  اثلاضػل ل  ػ  ا
عػػػػػف اصػػػػػطلة لاثاكاط ػػػػػ ل يخ ػػػػػك لي ػػػػػا كيظمػػػػػر لي ػػػػػا آخػػػػػر  كذثػػػػػؾ لاػػػػػب ظمػػػػػكر اثدي تاتكريػػػػػ  
كاإلا رياثيػػ  أك ا لاػػارهاا  لتػػس  ػػرز ذثػػؾ اثاصػػطلة جليػػا   ي  ػػؿ اػػا اثثػػكرات اثل ريػػ  اسكر يػػ  

اي   ثـ ارل شعاع ذثؾ اثاصطلة  ػ  اثكالدة تلك اسخرل  كاثتس  ا ت أعالها اماا اثثكرة اثلر 
 ػػؿ اثػػدكؿ كاث كايػػات لتػػس أصػػ ة ثزااػػا علػػس اثػػدكؿ داجػػل  ػػ  اثا ػػررات اثتعليايػػ  ثل اشػػئ    ر اػػا 
يؤدم غيا ل إثس اإلرهاب أك اثخيا   أك اثلركب اسهلي  أك تخريب اثااتل ػات اثعااػ  أك اثخاصػ  

 . طف أك اثاجتااأك  راهي  اآلخر أك أم ظكاهر ال ي  تؤدم إثس ضيا اثك 

  أهداف الدراسة: ـب 
 . اثاكاط   ثالمكـ اث ظرم = اثت صيؿ1
 . اثاكاط   اثت   جلت    تراير المكـ اثاعاصرة إلقلياي ااثعاثاي  ك  أهـ اثتجارب تلديد =2
 . كاائؿ كاداخؿ كا اهج تعليـ اثاكاط   علس = اثتعرؼ3

 الدراسات السابقة: -ج

 اثتػارير ا ػرر  ػ  اثػكط   ا  تاػاو ( عػف ا ك ػات2228)  1اثعاػرم درااػ  زي ػب= 
اثاتكاػػػػػط  اثاال ػػػػػ  اثعر يػػػػػ  كاثاػػػػػعكدي   ليػػػػػث ات عػػػػػت  يمػػػػػا اثاػػػػػ مج اثتلليلػػػػػ   اثثاثػػػػػث ثلصػػػػػؼ

 . اثاكضكع  كتت ا كجم   ظر اثادرايف كاثطالب

عف إعادة   او اثث   كقيـ اثاكاط      لاث  اا  2(Musoni( )2228دراا  اكاك   )= 
اإل ادة اثجااعي  اثت  كقعت  ػ  ل  ػ  تاػعي يات اث ػرف اثعشػريف  ػ  ركا ػدا لتػس    عد اثصراع ك 

 . تت رر تلؾ اثا ااة ارة أخرل

( عػف اثاجتاػا اثاػد   2212) 3(Gerhartجيرهػارت ثألعاػاؿ اثخيريػ  ) دراا  ار ػز= 
   اصػر ككاػائؿ  ػث   ػرة اثدكثػ  اثاد يػ   ك خاصػ  اػا ت ػكف اثاجتاػا اثاصػرم اػف ع صػريف 

                                                           
 اثاتكاػط  اثثاثػث ثلصػؼ اثتػارير ا ػرر  ػ  اثػكط   ا  تاػاو ا ك ػات تػك ر اػدل اعاضػ  اثعاػرم    ػت زي ػب 1

 ق.  1428ا   مأ خاثد  اثالؾ جااع     ما  ثل  ات اثتر ي   لي  ا شكرة  ااجاتير غير رااث 
2 Musoni, Protais,(2228); “Rebuilding Trust in Post-Conflict Situation Through Civic 

Engagement:The Experience of Rwanda”, in “Building Trust Through Civic 
Engagement”, Doc:ST/ESA/PAD/SER. E/122, New York:United Nation.  

3 Gerhart, John D. , Center for philanthropy and civic engagement,(2212): “Citizens 
in the Making: Civil Society and Civic Education in Egypt”, (Cairo: The American 
University, n. d) 
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 ػػ  اصػػر أثػػرت  ػػ  تاللػػـ  2211ف  ك يػػؼ أف ثػػكرة ي ػػاير ك ف كاثااػػيليك اثااػػلا مئياػػيف هاػػار 
اثطػػائلتيف كت ار ماػػا  كثػػيس  اػػا أراد اثغػػرب اػػف زرع  ػػذكر اثلت ػػ  اثطائليػػ   ػػ  اصػػر أث ػػاو تلػػؾ 

 . اسلداث

 اجلػس دكؿ  ػ  اثاكاط ػ  علػس ( عػف أاػاثيب اثتر يػ 2214) 4اثاعاػرم دراا  اػيؼ= 
يجػػ   ك خاصػػ  أف تلػػؾ اثاجتاعػػات تتايػػز    مػػا ق لػػ  ثلامػػاجريف اسجا ػػب  كاػػف ثػػـ اثخل اثتعػػاكف

كجب تراير ا دأ اثتعايش ك يلي  للظ اثػ ظـ اثايااػي  اث ائاػ   كاػد اػداخؿ اثلكضػس  اػا لػدث 
 .     عض اثدكؿ اث ري   جغرا يا اف دكؿ اثخليج

كامػػػا اثاعاصػػػر ( عػػػف اثاكاط ػػػ   الم2214) 5(Laura Engelدرااػػػ  ثػػػكرا إ جػػػؿ )= 
كتلليػػػؿ اعطيػػػات اثا ػػػاهج   كصػػػكرها اثجديػػػدة  ػػػ  اثػػػدكؿ اثغر يػػػ   كأثرهػػػا علػػػس اثكلػػػدة اثكط يػػػ 

 . اثدرااي     تعليـ اثاكاط      اثدكؿ اسكرك ي 
 :الدراسةـ منهجية د 

 اثصل  ثلتعرؼ ذات اث تا ات ثتلليؿ كذثؾ اثتلليل   اثكصل  تعتاد اثدراا  علس اثا مج
 . ا  تااو  المكـ كعالقتما كاط  اثا المكـ علس

 هـ ـ محتويات الدراسة:

ااهيػ  اثاكاط ػػ   كيعػرض ثا يمػا ث اػػاذج  تشػتاؿ اثدرااػ  علػػس ثالثػ  ا الػث يت ػػاكؿ أكثمػا
عاثايػػػ   ػػػ  تعزيػػػز قػػػيـ اثاكاط ػػػ   اػػػف خػػػالؿ عػػػدة دكؿ  ػػػ  اث ػػػارات اثاػػػت   ي اػػػا يت ػػػاكؿ ثاثثمػػػا 

 . اثاكاط   اثاداخؿ اثلديث  ثتعليـ

 

 

 

 

 
                                                           

 اثخلػيج اثعر يػ م ثػدكؿ اثتعػاكف اجلػس دكؿ  ػ  اثاكاط ػ  أجػؿ اػف اثتر يػ  اثاعاػرم  علػ   ػف  اصػر  ػف اػيؼ 4
 . 2214 يكثيك ااتراتيجي   اإلاارات  رؤل كاثتلديات  اثكاقا

5 Engel, Laura C, (2214); “Global citizenship and national (re)formations:Analysis of 
citizenship education reform in Europe”, Education, Citizenship and Social Justice, 
Volume(9), Number(3), November.  
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 المبحث األول: ماهية المواطنة
 لغة واصطالحا: المواطنة -أوال

 :لغة المواطنة -1

  كط ان  اث لدم اتخذه كتكطف   ل أقاـ مكط ان  كطف يطف   اثكطف اف ا خكذة لغة: المواطنة
 إثػس يشػير اصػطالحم اثاكاط ػ ك   6يكثػد ثػـ أـ  يػل كثػد اإل اػاف إقااػ  ا زؿ ماثكطف أكطاف كجاا

 . كطف أك ا أ إثس ا  تااو
 المواطنة اصطالحا: -2

)عالقػػػ   ػػػيف اثلػػػرد كدكثتػػػل  اػػػا يلػػػددها  م( تع ػػػ Citizenship) المواطنـــة اصـــطالحا: 
كهػس اثشػعكر  ..7قػا كف تلػؾ اثدكثػ   اتضػا   ارت ػ  اػف اثلريػ  اػا اػا يصػال ما اػف ااػؤكثيات(

جػػات اساااػػي  كلاايػػ   ا  تاػػاو كاثػػك و ثلػػكطف كثل يػػادة اثايااػػي  اثتػػ  هػػ  اصػػدر اإلشػػ اع ثللا
 8. اثذات اف اسخطار اثاصيري 

اػف اظػاهر اثع ػاب  ي ػكؿ اػ لا ل كتعػاثس  - ػ  اساػـ اثاػا   –النفي من الـوطن ك ػاف 
َيـارأكام  َمـا َفَعماـو ا إأالا  عف     إارائيؿم  ـن  دأ ـوا مأ راجا م  َأن  اق تاماـوا َأنفاَسـكام  َأو  اخ   َوَلـو  َأناـا َكَتب َنـا َعَمـي هأ

ن هام   َقمأيٌل مأ
9
 . كه ا اقترف لب اثديار  اا لب اثػ لس  كأف  ػال ا ماػا ات صػؿ  ػ   لػس اإل اػاف
ثألاـ  ل   ثير اف اسعالـ عف أكطا مـ   ؿ كا جتااع  كقد شمد اثتارير اثاياا  . عزيز عليل

 . ر اا عاد اثطغاة كاثااتعاركف إثس  ل  ق ائؿ كشعكب    الما خارج أكطا ما
م )قيػػاـ اثلػػرد  ل ػػكؽ كط ػػل اثاشػػركع   ػػ  اإلاػػالـ(  كهػػذا الوطنيــةتعػػاريؼ  كاػػف ضػػاف

اثتعريؼ يضاف عدـ طغياف را ط  اثكط ي  علس را ط  اثديف  كعلس اعت ار اثل كؽ اثاطلك   اف 
اثلػػرد اشػػركع   كضػػاف إطػػار اثػػديف  ك مػػذا ت لػػػؾ إشػػ اثي  )تعػػارض ا  تاػػاو إثػػس اثػػديف أـ إثػػػس 

 . 12كاا  عده 2211 ما اسكطاف ع ب اا يااس )اثر يا اثعر  ( عاـ اثكطف(  كاثت  ا تليت 

                                                           
  دار صػػادر  1ـ{(  ثاػاف اثعػرب  ط1311هػػ/711ػ 632ا ػف ا ظػكر )الاػد  ػف ا ػـر اس ري ػػ  اثاصػرم  ) 6

 4/112  1992 يركت  
. 1979  اثاؤاا  اثعر يػ  ثلدرااػات كاث شػر   يػركت  1ع د اثكهاب اث ياث  كآخركف  اثاكاكع  اثايااي   ط  7

6/374 . 
 44ـ. ص 2222  عااف  اسردف  1اثعلاي   ط اثرائد ا ت    ع اط اثاكاط    اهلل  اصر  ع د إ راهيـ 8
 66اكرة اث ااوم  9
. 2215اثاد يػػ   ػػ  اثل ػػر اإلاػػالا   ا ت ػػ  اإلاػػراو  اإلاػػ  دري   ع ػػد اثعظػػيـ ألاػػد ع ػػد اثعظػػيـ  اثدكثػػ    12

 33ص
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  جاػـ اثػكطف إثػس  ا تاائػل اثلػرد إلاػاس اػدل  ػ  ثلاكاط ػ  السياسـي البعـد كيتجلػس
 اثعػاـ اثشػ ف لػكؿ كأ  ػار كاثجاعيػات  كاث  ا ػات كاسلػزاب اثدكثػ  اؤااػات يتاثػؿ  ػ  ايااػ 
  يػل ثلتػ ثير اثلػرد اػع  كاػدل اثجاػـ هذا لكؿ اثلرد ثدل تت لكر اثت  اثعاكا  كاس  ار كاثاجاؿ

  .عليل اثثكرة أك ع ل كا  تعاد ا ل اثخكؼ ثل ظاـ أك أك اثاعارض  اثك و طريؽ عف
 :التاريخية لفكرة المواطنة الجذور -ثانيا

عػدة   إصػدار كعػززكه  اثاػكاطف المػكـ ااػتخدـ اسكر يػكف اث مضػ  اسكر يػ    دايػ  اػا
اثدكثػ    كأجمػزة اثالػكؾ ضػد تعاػؼ كت   مػا كاثجااعيػ   اثلرديػ  كلرياتػل كقػل ل  تعتػرؼ  صػكص

 اسعظػـ لااغ ا ارتػال اثػذم ضػاف اثشػرؼ ايثػاؽ اارتيرل أصػدر ا جلترا لجكف الؾ أف ذثؾ كاف
 تجػريـ كعلػس اثػ الد  أاػكاؿ  ػ  اثتصػرؼ  ػ  لػؽ اثالػؾ ت ييػد ك ص علس اف اثل كؽ  اجاكع 

   صػكص ا جلتػرا  ػ  اثاػكاطف ل ػكؽ تدعات ثـ ع ل  تصدر اثت  ساث ا ضد اث رارات اثعدكا ي 
 ا عت ػاؿ أشػ اؿ  ػؿ ا ػا اثػذمـ 1679 ـ كقػا كف1628 اثل ػكؽ( عػاـ  هػ  )عريضػ  جديػدة

 . 11ا  جليزم ثلداتكر اسكؿ اسااس يعد اثذم ـ1689 اثل كؽ ثـ إعالف اثتعال  

  ليػث اإل اػاف ثل ػكؽ كثيػ اثد  ػدت االاػة  اثت اػيس ثلشػرعي  عشػر اثثػااف اث ػرف ك ػ 
عػالف ـ 1779 عػاـ  ػ  اساري يػ  اثك يػات اثاتلػدة ااػت الؿ إعػالف ظمػر  اإل اػاف ل ػكؽ كاب

 اثلر اػ  اثليلاػكؼ ظمػر اث ػرف ذات   ك ػ ع ػب اثثػكرة اثلر اػي   لر اػا ـ1789  ػ  كاثاػكاطف
 جايعػان  قػدكاتعا اس ػراد أف يػرل جػاؾ ركاػك( اثػذم ا جتااع  )جاف اثع د  ظري  صالب اثشمير
 تتػكثس اثتػ  ثلدكثػ  كلريتػل اػيادتل اػف جػزو ا مـ عػف  ؿ يت ازؿ أف علس اثدكث  ك يف  ي مـ  ياا
 اثد اع كظائؼ    إ  اإل اا   اث شاط    تتدخؿ اثدكث    أف علس اثاجتاا    اثعالقات ت ظيـ
  ػس ثاكاط ػ ا تعلػيـ اػف اثمػدؼ ك ػاف. آخػر أم  شػاط اااراػ  ل مػا اػف كثػيس كاث ضػاو  كساػف
 اث  ػاو عػف  اثاعارؼ كاثش اب اث اشئ  كتزكيد ا جتااعي   اثركح علس عشر اثللاظ   اثتااا اث رف

كالتراـ  كاساا    اثجاد  اثعاؿ اثؿ اختيارها تـ اثت  اسخالقي   اث يـ كا ثتزاـ اثل كا   ككظيلتل 
 . اثال ي  كالتراـ كطاعتل اث ا كف

 اثاتلػدة اثك يػات  ػ   تعلػيـ اثاكاط ػ  ا هتاػاـ تزايػد ثثا ي  ا اثعاثاي  اثلرب أع اب ك س
 اثعػاـ اثجاػكد كا اكاػ  اثػكط    اثشػعكر تجديػد إثػس اثاااػ   اثلاجػ  ثإللاػاس  تيج     اساري ي 
 تعليامػا اػف اثمػدؼ أصػ ة ثػـ كاػف  اثلتػرة تلػؾ  ػ  اثشػ اب  ػيف ا تشػرت اثتػ  اثايااػي  كاثال ي 
 خصػائص كت اػ ل ثلياتػل  ا كاػا اثتػ  تعػد اثاػلك يات كاكاجمػ  ث ػيـكا  اثاعػارؼ اثاػتعلـ تزكيػد

                                                           
11
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 اثعرقيػ  اثاشػ الت تزايػد يلرضػل اثاكاط ػ    ضي  ا هتااـ أف  اا. اثدكث     ثعضكيتل ضركري 
 . 12اثداكي  كاإل ادة اثع ؼ كتلجر اثعاثـ أقطار اف رقع  كااع  علس اثا تشرة كاثدي ي 

  شػ ؿ اإل اػا   اثاجتاػا تطػكر  ػ  اػاهـ كايااػ   كقػا ك  اجتاػاع   ا ػدأ اثاكاط ػ ك 
ثػس كاإل صػاؼ  كاثعػدؿ اثااػاكاة إثػس  اثدكثػ  ا رت ػاو إثػس إضػا     يػر  كاثشػلا ي   اثديا راطيػ  كاب

 م13س ما  ا اف أهاي  ذات  م  كعليل . كاثكاج ات اثل كؽ كضااف اثشرا   اثل ي ي ك 
 . دكثتل كتجاه اثاكاط يف اف غيره تجاه كاج ات عليل كتكجب ل كقل  ثلاكاطف = تللظ

اثعااػ   اثكظػائؼ كأاػاـ اث ػا كف  أاػاـ اثاػكاط يف  ػيف كاإل صػاؼ كاثعػدؿ اثااػاكاة تضػاف= 
تكزيػا  كأاػاـ كااػاكاة  قػدـ علػس اثااػؤكثيات  ػ  اثاشػار   كأاػاـ اثدكثػ    ػ  كاثا اصػب
 . اثعاا  اثثركات

 كاثطػائل  كاثث ػا   كاثايااػ  كاثػدي   كاثلغػكم كاثعرقػ  اثع ائػدم كاثتعػدد  ػاثت كع = تعتػرؼ
 . اثر… كا جتااع  كا قتصادم

ثلاؤااػات  كا تخ ػا  اخ ػا ا  تخػا   اث ظػاـ خػالؿ اػف اثعػاـ اثشػ ف تػد ير اػف اثاػكاطف = تا ِّػف
 ا ظاػات  ػ  اثعضػكي  خػالؿ كاػف. كاثاؤااػات اث ػا كف دكثػ  عػف تع ػر اثتػ  اثا تخ ػ 

 . اثاد   كهيئآت اثاجتاا

 ناصر المواطنة:ع -ثالثا

 ثلاكاط   ااارات تتاثؿ   م
 االنتماء والوالء: -1

خالص ثالرت او  كط ل كاثد اع  ا  تااو هك شعكر داخل  يجعؿ اثاكاطف يعاؿ  لااس كاب
كاػف ا تضػيات ا  تاػاو أف يلتخػر اثلػرد  ػاثكطف كاثػد اع ع ػل كاثلػرص علػس اػالاتل ك ػؿ . ع ل

 . إثس درج  اثتضلي     ا يلل رازياتل  شيدان كعلاان كثغ  كأعرا ان 

 ت ايتػل علػس كاثعاػؿ اثػكطف   خداػ  اع ػ       ػل اػكاطف  ػؿ شػعكر ثلػكطف اثػك و كيع ػ 
 عػف  اثااػؤكثي  كاثشػعكر كاثلضػاري   كاثث ا يػ  كاثلغكي  اثدي ي  ا كااتل كلااي  اف ش  ل  كاثر ا

                                                           
12 Leicester, Mal, Modgil, Celia and Modgil, Sohan, (2225); “Education, Culture and 

Values: Politics, Education and Citizenship”, (London and New York: Taylor 
&Francis Group. P.23 

13 Vasiljevic, Branka (2229); “Civic Education as a Potential for Developing Civil 
Society and Democracy:The Case of Serbia”, Master Thesis, (Norway:Centre for 
Peace Studies, Spring. P.77  
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 اثتػ  اث ػكا يف كالتػراـ اآلخػريف  كلريػات ل ػكؽ  ػالتراـ كا ثتػزاـ اثعػاـ  اث لػا تل يؽ اثاشار     
لاايػ    ػ  كاثاااها  كاثاجتاا  اثدكث   اؤااات كعالقاتمـ  ي مـ   ياا اثاكاط يف ت ظـ عالقات

اث ل ػات   ػ  كاثاشػار    يمػا  اث يئػ  كلاايػ   مػا  ي ػيـ اثتػ  اث ريػ  أك اثادي ػ  ك ظا ػ  جااثيػ 
كاثميئػات  اثاػكاط يف  ػاق  اػا كاثتضػااف  اثكط يػ  اث ضػايا عػف اثػد اع  ػ  كا  خػراط اثجااعيػ  
كا اتعداد  كقت  أم    اثكطف تمدد قد اثت  كاسخطار اثطكارئ اكاجم     اثكط ي  كاثاؤااات
كا رت ػاز  اثترا ي   كلدتل كضااف لياضل  عف كاثذكد اثكطف  اات الؿ لااي  أجؿ اف ثلتضلي 

 اثاصاثة اثعليا اعت ار كهك اثاكاط يف ات ئ اختلؼ  يف ير ط أف ي لترض عاـ ا دأ علس ذثؾ   
 . اثلئكي  اثضي   كاسغراض اثخاص  اثذاتي  اثاصاثة  ؿ اف كأااس اعت ار   ؿ  كؽ ثلكطف

  الحقوق: -2

ليث يللظ . إف )ثلاكاطف( ل كقان اجتااعي  كايااي  كاقتصادي  كث ا ي  يت لؿ  ما اث ظاـ
كيػػك ر اثتعلػػيـ  اػػا ت ػػديـ اثرعايػػ  اثصػػلي   كت ػػديـ ثػػل ركلػػل كأاكاثػػل كااتل اتػػل كيللػػظ ثػػل اثػػديف 

اثخداات اساااي   كتك ير اثلياة اث رياػ   اػا اثعػدؿ كاثااػاكاة  كاثلريػ  اثشخصػي  كاثتػ  تشػاؿ 
 . لري  اثتالؾ  كلري  اثعاؿ  كلري  ا عت اد  كلري  اثرأم كاثت  ؿ كغير ذثؾ

 : 14الواجبات -3
 م  كاثاجتاا  ا مايتلاؿ )اثاكاطف( كاج ات تجاه اثدكث               

 زالتراـ اثداتكر كاث ا كف كاث ظاا 
  اثد اع عف اثكطف كت دي  اثخدا  اثعا ري. 
  د ا اثضرائب كاثراـك اثت  تلرضما اثدكث. 
  اثللاظ علس اثااتل ات اثعاا. 
  عدـ خيا   اثكطف كاثتصدم ثلشائعات اثاغرض. 
 اثت اتؼ اا أ راد اثاجتاا. 
 عي اثاشار      عادها اثايااي  كا جتاا. 
 :القيم العامـة -4

 متع   أف يتخلؽ اثاكاطف  اسخالؽ اث ريا  كاثت  ا ما
 . أم عدـ ااتغالؿ اثكظيل  أك اثا صب سم غرض شخص  م= اساا  

 . كيشاؿ جايا اسعااؿ  كا ما اإلخالص    لااي  اثكطف م= اإلخالص
 . ليث عدـ اثغش أك اثخداع أك اثتزكير م= اثصدؽ

                                                           
14
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  ػ  كاثاكاط ػات اثاػكاط يف جايػا  تاػاكم إ  اثاكاط ػ  تتل ػؽ  إذ  :اثلػرص كت ػا ؤ = اثااػاكاة
 اث ػا كف أاػاـ اثتاػاكم ذثػؾ كيع ػ  اثلػرص   لػس أاػاـ اثجايػا كتتػاح كاثكاج ات  اثل كؽ
 كاثتعػايش اثتاػا ف  ػاف ذااب ك  كاثكاج ػات  تلػؾ اثل ػكؽ تلديػد  ػ  اثكليد اثارجا هك اثذم

 ا  تااو    اثاشتر يف  يف تك رها اثت  يلترض ااي اسا اثع اصر اف كاثتعاكف كاثشرا  
 تمديد إثس يؤدم ااا اثاااكاة  التراـ ا دأ عدـ لاث     كتختؿ تمتز  إ ما اثكطف  ث لس

    كت غلؽ ثغيره  يتاح لؽ ااا دكف اثلرااف أك  اثليؼ  يشعر اف  ؿ سف ا ات رار 
 اكقكتػ  ق  لػ  كي ػكف  اثا ػ    اثاكاط ػ قػيـ علػس اتاػردا يصػ ة اإل صػاؼ  أ ػكاب كجمػل
 . اسش اؿ اف  ش ؿ ثال لجار قا ل 
 الوطني: االندماج -رابعا

  مػك اس عاد  اف اجاكع  يع س ليث اسكجل  كاتعدد ار ب المكـ ا  دااج اثكط  م
 كاثلغكيػ   كاثدي يػ   كاث كايػ   كاثعرقيػ   ا جتااعيػ   كاثشػرائة اث ػكل  ا ػ  ا ػدااج لاثػ  عػف يع ر
 كأجمزتمػا اثدكثػ   اػلطات كهيا ػؿ   ػس داخػؿ اثدكثػ  ااػتكل علػس اثا ػاطؽ  ا ػ   ػ  اذه يػ  كاث

 اسد يات كتشير. اثاجتاا    كاثجااعات اس راد ت كع ثل ي   إغلاؿ أك تجاهؿ دكف تعددها  علس
 اشػار   كتشػاؿ  كاثث ا ػات  اثاعػايير اثػكط    ػداج ا  ػدااج  تل يؽ ارت ط  جكا ب خاا  إثس
 كاثجاػاهير  اث خػب  ػيف اثلجػكة تضػييؽك  اثاشػتر   كاثلغػ  اثلياة  كأ ااط اثتع ير  كأااثيب ـ اث ي

ا جتاػاع   ا  ػدااج ع اصػر كغيرهػا اػف كاثل يػرة  اثغ يػ  كاثا ػاطؽ كاثريليػ   اثلضػري  كاثا اطؽ
 راداس ػ ياتطيا  ليث اثات ادث  اثخ رات ثلع ؼ  كاشار   ااتدعاو دكف اث اشئ  اثصراعات كلؿ

 . 15اشتر   اما  تجارب اف  ل اركا اا ا تشاؼ

 اثاػكاط يف غاث يػ  علػس اميا ػ  كط يػ  هكيػ  ثديل ي كف ع داا  ا  دااج اثاجتاا كيتاـ
 . اثخال ات اثتكا ؽ  ك  ذ اف تا  ل

 :نماذج عالمية في تعزيز قيم المواطنة -المبحث الثاني
ف ا  اػػػجاـ اثايااػػػ   ػػػػيف تاػػػعس جايػػػا اثػػػ ظـ اثايااػػػي  إثػػػس تل يػػػؽ درجػػػ  قصػػػكل اػػػ

اكاط يمػػا  كت ػػرز اثت شػػئ  اثايااػػي   اكضػػكع رئػػيس ياتػػد اػػف اثتر يػػ  اثكط يػػ   ػػ  اثعػػاثـ اثغر ػػ   
ثػػس المػػكـ اثتكجيػػل أك اإلرشػػاد اثركلػػ   ػػ    إثػػس المػػكـ تػػدريب اثشخصػػي   ػػ  اثػػ ظـ ا شػػترا ي  كاب

 كاثتعلػيـ اث ظػاا   اثتعلػيـ يف ػ اػا اثاكاط ػ  تعلػيـ أ اػاط اس اػاؽ اثايااػي  اث اريزايػ   كتت ػكع

                                                           
ا جتاػاع   ار ػز دعػـ كاتخػاذ اث ػرار  اجلػس  اثع د اثكط    ار ز اثتعليـ كاثاكاط   كا  دااج عاار  رضكل 15
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 اثػدكؿ  ل كاػات اػكاو اثعلايػ   اثاػادة تضا اثت  ثلجمات ت عنا اضاك ما تتش ؿ كاثت  اثليات  
 . اثل كاي  غير اثا ظاات أك

 ا  دااج ثتعزيز اما   كايل  اثتعليـ أهاي  اثعاثـ دكؿ ل كاات اف   ير عدد أدرؾ كقد
 غير اثاكاط    كااارا  تعلـ    اثتعلياي  اثاؤااات أهاي  ثـ  كاف اثاجتاا   يف أ راد اثكط  

 ثلطػالب تػك ر اثتػ  اثتػدريس كهيئػ  اثاؤااات  هذه إدارة ثدل اإلرادة ارهك نا  تك ر يظؿ ذثؾ أف
 . اثيكاي  لياتمـ    هذه اثاااراات ثتعلـ اثاكاتي  اث يئ 

    هذا اثا لث عدة تجارب ثعدة دكؿ اكزع  إقليايا  اا يل مك عرض 

 تجارب من القارة األمريكية:–أواًل 

 :مريكيةالواليات المتحدة األ -1

اثاجتاػػا اساري ػػ  خلػػيط اػػف اثامػػاجريف اثػػذيف قػػداكا اػػف أ لػػاو اختللػػ  اػػف اثعػػاثـ  ااػػا 
يتطلَّب اف اث ظاـ اثاياا  الاكث  داجمـ    اثلياة اثجديدة أك إعػادة اثتشػ يؿ اسيػديكثكج  ثمػـ 

 ػػ  هػػذا ك  يع. ثتػػدعيـ ا اػػت الؿ اثايااػػ  كتث يػػت اثل ػػـ اثػػديا راط  اػػف خػػالؿ اث ظػػاـ اثتر ػػكم
اقتصػار اثتر يػػ  ثلاكاط ػ  علػػس اس ػراد اثجػػدد   ػؿ تاػػرم علػس جايػػا اثاػكاط يف  ك مػػا هػد ا رئياػػان 

ك خاص  أف اثاجتاا اساري   ار  عدة تجارب  .16ثل ظاـ اثتر كم    اثك يات اثاتلدة ا ذ  ش تل
رب ثالثػػ  ( كاثتػػ  راح ضػػليتما اػػا ي ػػا1865إثػػس  1861عػػاـ اريػػرة تاثلػػت  ػػ  اثلػػرب اسهليػػ  )

 . أر اع اثاليكف اف اثج كد  كار  لترات اف اثتارير اثالإ اا   تاثلت    تجارة اثرقيؽ

ك ظرا سف اثك يات اثاتلدة دكث  اتلادي  ا ك   اف خاايف ك ي  ث ؿ ا ما  ظاـ تعليا  
ف اات ؿ   إ ل يصػعب اثتعاػيـ  اث اػ   ث ػرااج كا ػاهج اثتر يػ  اثكط يػ  ليػث تختلػؼ  ػؿ ك يػ  عػ

اسخرل  إ  أفَّ هذه اث رااج تلظس  ا هتااـ كاثع اي  اف ق ؿ اثالطات اثتر كيػ   ػ   ػؿ اثك يػات 
 غاث ي  اثك يات ت تل   اثاكاد ا جتااعي  أك اث كاي  لاثتػارير  اثجغرا يػال     صكر كأش اؿ اختلل 

 . 17 ك ي  اير  د ك عضما اآلخر يضعما  اادة إج اري    ك عض اثك يات تضا ا مجان اات الن 

كتاتػػد  ػػػرااج اثتر يػػ  اثكط يػػػ  اػػف اثا ػػػاهج اثدرااػػي  اثراػػػاي  إثػػس اثضػػػا ي  اثتػػ  تشػػػاؿم 
 . اثايااات اثادراي   اثركتيف  اثاااراات  إثس اثاعا رات كاثا ظاات اثطال ي 

 تعد اثتر ي  اثكط ي  هد ا رئياان ثلدرااات ا جتااعي   ليث يعد مالدراسات االجتماعية. أ
اثتػػػارير اػػػػادة إج اريػػػ   ػػػػ  جايػػػا اثك يػػػػات كجايػػػا اثاػػػػدارس  كير ػػػز علػػػػسم لاثتػػػارير اساري ػػػػ   

                                                           
16 Leicester,Ipid, p. 19 
17
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أاػػا اثجغرا يػػا  ي صػب تدرياػػما علػػس . اثداػتكر  اس  يػػ  اثايااػػي    ظػاـ اثل ػػـ  اث ػػيـ اثديا راطيػ ل
 ايال إثس جغرا ي   ؿ ك ي  اا اهتااـ قليؿ    اآلك   اسخيرة  تدريس جغرا ي  اثعاثـ اف خالؿ ت

 . 18ا اطؽ اتااثل 
ــة. ب ــة الوطني تػػدرس  عػػض اثك يػػات ا مجػػان ااػػت الن ثلتر يػػ  اثكط يػػ  ير ػػز علػػس  مالتربي

لاثل ػػكؽ كاثكاج ػػات  اثااػػؤكثي   اث ػػا كف  دكر اثاػػكاطف  ػػ  اث  ػػاو كاإل تػػاج  ماثاكضػػكعات اثتاثيػػ 
 مجػل اثاجتاػا اساري ػ   اثػؿكغيرهل  ك دأ  ػ  اثاػ كات اسخيػرة ا هتاػاـ  ػ عض اث ضػايا اثتػ  تكا

لاثصػراعات اثعاثايػ   ملاثجريا   اثتلكث  اثل ر  اثاخدرات  اثمجرةل ك عض اث ضػايا اثعاثايػ   اثػؿ
كاثاػػالـ  اثاشػػ الت اث يئيػػ   اثت  كثكجيػػا  اثطاقػػ  كل ػػكؽ اإل اػػافل  كتػػداج هػػذه اثاكضػػكعات  ػػ  

 . ج اات ؿ    اثك ي اثدرااات ا جتااعي  كاثاكاد اسخرل إذا ثـ ي ف ه اؾ ا م
تػ ظـ اثاػدارس خػالؿ  تػرات اثعػاـ اثدرااػ  كاثعطلػ   مالمعسكرات والمنظمات الطالبية. ج

اثصيلي  اعا رات طال ي  هد ما خلؽ  كع اف اثتعاكف كاثتكا ؽ  يف اثعرقيػات اثاختللػ   ػ  داخػؿ 
ف تػػػزرع  ػػػ  اثاجتاػػػا  ك ػػػذثؾ ا ظاػػػات اث شػػػا   اثتػػػ  تلػػػاكؿ أف تل ػػػؽ اثمػػػدؼ  لاػػػل  كأيضػػػان أ

 . 19اثطالب ع صر ا عتااد علس اث لس

  مكتاعس اثك يات اثاتلدة اف خالؿ تلؾ اثا ررات ثتل يؽ اسهداؼ اثتاثيػ 
 .  مـ اث  ي  اساااي  كاثكظيلي  ثلل كا  اثاللي  كاثليدراثي  =
 . ا رت او  اثاجتاا اياايان كديا راطيان ثتلايف اثكط ي  اثديا راطي  =
 . ادئ ل كؽ اس راد اا اراعاة ا ادئ اثلري  كاثعداث  كاثاااكاة مـ ا  =
 . كأهاي  ا عتااد اثات ادؿ  يف اثاجتاعات   مـ اثاش الت كاث ضايا اثاللي  كاثدكثي  =
 . اعر   كاائؿ اثاشار   اثايااي  علس اثااتكيات اثاختلل   كا تااب اماراتما =
 . تلايف ل كؽ اإل ااف =

  The Center for Civicاثاػد    اثتعلػيـ قػاـ ار ػز اساري يػ  اثاتلػدة تاثك يػا ك ػ 
 The project citizen اثاػكاطف اشػركع  ر ػااج  تطػكير   ثيػرة قطاعػات ا ػل ااػتلادت كاثػذم

approach    اثعاثـ دكؿ اف   ير عدد . 

 

 

                                                           
18 Vasiljevic, Ipid, p. 31 
19 Ipid, p. 34 
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 22المكسيك =2

 درااػي  اػكاد تخصػيص يػتـ ليػث ااػت ل   درااػي  اػكاد تخصػيص تاػعس اثا اػيؾ إثػس
 كااتلا ػات  اتخصصػكف  كاعلاكف درااي   ااعات ثما اثاكاط    يخصص اكضكعات ثدراا 
 اػادة 1993 عػاـ  ػ  تاػت اثتػ  اثتعليايػ  اثا ػاهج عاليػ  إصػالح خالؿ أداجت اثا ايؾ   ل 
كاسخالقػ   اثاػد   اثتعلػيـ  ع ػكاف  تعلػيـ اثاكاط ػ  تع ػ  كاثثا كيػ  ا  تدائيػ  اثصػلكؼ ا ػاهج  ػ 
 اثجديػدة اثاػادة هػذه صػاات كقػد. اثديا راطيػ  اااراػ   ػ  اثطاثػب كامارات  لاوة تطكير ؼ مد

 اؤااػ  كهػك  The Federal Electoral Institute اثليػدراث   ا  تخا   اا اثاعمد  اثتعاكف
 اف اثرئاا  ا ت اؿ    اث طاؽ كااا ت ثير ثما ك اف اثا ايؾ     ا  تخا ات اثلرة تدعـ اات ل 
ػا 72ثاػدة  اثا اػيؾ ل ػـ اثػذم باثلػز    تطػكير اثاؤااػ  قااػت كقػد. اثاعارضػ  لػزب إثػس عاان
 . اثاكاط    تعليـ اثاتعل   اث رااج اف اثعديد كت ليذ

عػدادهـ ثػدل اثتل يػر امػارات ت كيػ  اثجديػدة اثاػادة ااػتمد ت كقػد  ثل يػاـ اثطػالب  كاب
 إثػس تاػعس ليػث اثاجتاػا  ائػدة يػؽكتل  اس ػراد  قػدرات ت ايػ  عػف كاثااػؤكث  اثلػرة  اسعاػاؿ
 تل ػؽ اثتػكازف اثت  اثااؤكث  اثلري  ااارا  كه  اثشخصي   اثاعر     لاوات هسم عدة تطكير
كاثتضػااف   كاثتعػاطؼ اثااػاكاة يشػاؿ اثػذم اثت ػكع كالتػراـ كاثجااعيػ   اثلرديػ  اثاصػاثة  ػيف

 اثاجتاا  تعزيز    ثلاشار   تلرؾاث يك ر ثلاجتاا اثذم  ا  تااو كاثشعكر  كاثكطف  كاإل اا ي 
دارة  اثشؤكف    اثاشار   علس كاث درة اثلكار  اثت  تلضؿ اثللكؿ صياغ  علس كاث درة اثصراع كاب

 ألػد يكجػد   أ ػل  مػـ خػالؿ اػف اث ػا كف كالتػراـ  اثعداث   اثشعكر كت اي  كاثايااي   ا جتااعي 
 ثلل كاػ    شػ ؿ اثديا راطيػ  كت دير ك مـ تاا اتلاقات اثاج عف ت تج اث كا يف كأف اث ا كف   كؽ

 . اثلياة اثيكاي    اس ارت ط  ك طري  
 تجارب أوربية:–ثانيًا 

تاعس اثدكؿ اسكر ي  إثس ضركرة تعلـ امارات اثكط يػ  كعلػس إداػاج ا عت ػارات اثاتعل ػ  
اثتعلػيـ اثااػتار   اثاكاط   ضاف اثتعليـ     ؿ ااتكيات  ا تداو اف اثاػ كات اسكثػس كا تمػاو إثػس

 . 21كتعليـ اث  ار

 

 

                                                           
21 Ipid, p. 91 
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  22إسبانيا -1

 اثػذم 1978 عػاـ اإلاػ ا   اثداػتكر اػف  دايػ  اثاكاط ػ  تعلػيـ ا مج داج تـ إا ا يا   
 التػراـ إطػار  ػ  ثلشخصػي  اث ااػؿ اثت ػكيف إثػس يمػدؼ اثتعلػيـ" أف علػس 72 اادتػل اؿ  ػ   ص

 ار ػزم   اثتعلػيـ أف علػس  ػص  اػا  "ي اسااا كاثلريات ثلتعايش كاثل كؽ اثديا راطي  اثا ادئ
 عػاـ ك ػ .   يػر  ػكزف اثااػت ل  عشػر اثاػ ع  اسقػاثيـ اث ائد كتتاتا دكر اثتعليـ كزارة تلعب ليث

 اإل اػاف  كل ػكؽ اثااػاكاة  قػيـ ثػداج قكيػ  آثيػ  اثتعلػيـ  ػ ف يعتػرؼ قػا كف إقػرار تػـ  2226
 اػف اثتعلػيـ تشػاؿ اسهػداؼ اػف اجاكعتيف ككضا اثث ا    ا جتااع   كالتراـ اثت كع كاثتاااؾ

 اث ػا كف تضػاف كقػد. اإلاػ ا ييف ثلاػكاط يف كاثل ػكؽ كاثااػؤكثيات اإل اػاف  كل ػكؽ اثاػالـ أجػؿ
 اثارالػؿ  ػ  تدرياػما يػتـ اإل اػاف اثاكاط ػ  كل ػكؽ أجػؿ اػف اثتعلػيـ  ع ػكاف درااػي  اػادة إقػرار

  كاثااؤكثيات  اثاكاط   كاثاعر    ل كؽ ات امار  اف اثطالب تا يف تاتمدؼ كاثثا كي  ا  تدائي 
 . اثعاثاي  ا جتااعي  كاثاش الت اثث ا    كاثت كع

 اكضػكعات خااػ  إاػ ا يا  ػ  اثاكاط ػ   تعلػيـ اثاتعلػؽ اث ظػاا  اثتعلػيـ ا مج كيتضاف
 كاعػايير اآلراو كت ػكيف اػف اثصػراع  ثللػد كاثتكاصػؿ اثتلليػؿ  كاثلػكار امػارات تشػاؿم رئياػ 
 يشػاؿ(اثتعصػب  كقضػايا اثج اػيف   ػيف اثااػاكاة اثشخصػ   ا اػت الؿ تر ػز علػسك  .اثل ػـ

 اثاد يػ    كاثكاج ػات)اثاثليػ  اثج اػي  اثجػ س  أاػاس علػس اسجا ػب  اثتاييػز  ػره اثع صػري  
 اثاكاثيػؽ كغيرهػا اػف اإل اػاف ثل ػكؽ اثعػاثا  اإلعػالف يتضػا ما اثتػ  اثل ػكؽ تعػرض كاثل كؽ 
 كاثعشػريف  اثكالػد اث ػرف  ػ  اثديا راطيػ  اثاػرأة  كاثاجتاعػات كل كؽ اثت كع سعل  اثتر يز اثدكثي 
 اؤااػات علػس اثت  يػد اػا اإلاػ ا   اثػديا راط  اثاجتاػا كظيلػ  تشػاؿ اكضػكعات ثالثػ  يكجػد
 أك ااػتملؾ   ك ػؾ علػس اثتر يز تشاؿ اثاكاط يف اثت  كاثتزااات كل كؽ اثث ا    كاثت كع اثدكث  
 . اثاير لكادث

 :فنمندا -2

تمتـ اثدكؿ ا ا  د ا ي   اثتر ي  اف أجػؿ اثاكاط ػ  ليػث تضػا ثمػا اسكثكيػ   ػ  اثايااػ  
اثتعليايػػ  علػػس اثااػػتكل اث ػػكا   ك  ل ػػدا إلػػدل هػػذه اثػػدكؿ اثتػػ  ت  ػػت هػػذا ا تجػػاه كاػػعت إثػػس 

 23. تل ي ل

 اػت ؿاثا اثاػ مج  ػيف تجاػا اثاكاط ػ  ثتعلػيـ خطػ  اثتر يػ  كزارة اعتاػدت   ل ػدا ك ػ 
 اػف عػددنا تضػا ت  "اثكط يػ  تعلػيـ" ع ػكاف تلػت ااػت ل  درااػي  اػادة كضػعت ليػث كاثشػااؿ 
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 كا جتااعيػ  اثايااػي  كاثشػؤكف كاثكاج ػات  اثل ل ػدم  كاثل ػكؽ اثاجتاػا  :ا مػا اثاكضػكعات
   اثالليػ كاثل كاػ  اثدي يػ   كاثلريػ  اثعػاـ كاثضػرائب  كاثتاكيػؿ كاث رثااف  كاثالط  كا قتصادي  

ػا تػـ  اػا. اثخارجيػ  كاثايااػ  اثايااػي   كاسلػزاب  اثاتعل ػ  اثاكضػكعات اػف تكزيػا اثعديػد أيضن
 اإل اػاف   ل ػكؽ اكضػكعات تتعلػؽ كضػعت ليث اثدرااي   اثاكاد ا اهج اختلؼ     اثاكاط  
 كاثشػر ات اثعاثايػ   كاثتجػارة اثط يعيػ   كاثاػكارد اثغػذاو  كاشػ الت كاثاػالـ  اثلػرب كاشػ الت

    اثث ا   كدكر اثت اي   أجؿ اف كاثتعاكف اثجديد  اثدكث  ا قتصادم كاث ظاـ اثج ايات  تعددةا
 هػذه اػف اس  ػر اثعػدد علػس اشػتالت اثتػ  اثاػكاد كاػف. اسخػرل  اثػدكؿ   ل ػدا كعالقػ  اثت ايػ  

 . كاثعلكـ اثام    كاثتدريب كاثجغرا يا  اثتارير  :اثاكضكعات

 مكط ي       ل دا إثس تل يؽ اسهداؼ اثتاثيػ كتمدؼ  رااج اثتر ي  اث
ت اي  اثكع   اثل كؽ كاثكاج ات ك  ان ثاا جاو    اإلعالف اثعاثا  ثل كؽ اإل ااف كاسكضاع . 1

 . اثاائدة    اثاجتاا
 . تعزيز اثجكا ب اإليجا ي  ثشخصي  اثلرد  كت اي  اثكع  اث  دم كاثتلليل  ثديل. 2
 . كالترااما  اا  يما اثث ا   اثاللي   مـ اثث ا ات اثاختلل . 3
دراؾ أهاي  اثتعاكف اثدكث . 4  . ت اي  ااتعداد اس راد ثدراا  اثاش الت اثاللي  كاثعاثاي   كاب
 . إدراؾ اثلرد ثدكره    اث مكض  اجتاعل  كاثاااها     اثت اي  كاثاالـ اثعاثا . 5
 . كاثدكؿ اسقؿ ت داان      اثثركة ت اي  ركح اثتضااف اا اس راد كاثلئات اسقؿ لظان . 6

 :24بولندا -3

 إ شػاو  ػ  اثااػت ل  اثتعلػيـ اجاكعػ  ثلاعلاػيف اػا اساري يػ  اثليدراثيػ  تعاك ت  كث دا   
 تػدري ات اثاؤااػ  هػذه أجػرت كقػد  اثديا راطيػ  أجػؿ اػف اثتعلػيـ اؤااػ   ااػـ اشػترؾ اشػركع
 إجػراو  يليػ   :علػس اثتػدريب ير ػز ليػث طيػ اثديا را اااراػ   يليػ  تعلامػـ  كاثطػالب ثلاعلاػيف

ػا ت ػكـ  اػا اثصػراعات  كلػؿ اث ػرار  كاثالاكضػات  صػ ا كعاليػات ا جتااعػات     شػر أيضن
  ػ  اثعااػ  اثاشػار   زيػادة اثاؤااػ  أخػرل  تاػتمدؼ  اليػ  اػف. اثامػارات  مػذه تتعلػؽ  تي ػات

 تلديد    ثلل كا  كاثاعلايف  او اثاللي   كاآل اثاجتاعات اشار   دعـ إثس  اإلضا   اثادارس 
 2كالتكياتما اثاللي   اثتعليـ اياا 

 طرلػت  1989 عػاـ اثشػيكع  اثل ػـ إ مػاو  عػد  كث ػدا    ا  ت اثي  اثارلل  خالؿ  ل 
 اثػدكث   اساػف ااػت رار :كط يػ  أهػداؼ أر عػ  لػكؿ تكلػدت تعليايػ   ا ػادرات اثجديػدة اثل كاػ 
 أكثس خطكاتما  كث دا  دأت كقد. ا قتصاد كتطكير اثاد    اجتاااث اثديا راطي  كتطكير كتراير
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 اث ظاا  اثتعليـ ارالؿ ت ايـ كتـ اثتعليـ قا كف ع دـ صدر 1991عاـ  اثتعليـ  ظاـ إصالح   
    تل ي ما يتـ أف يجب اسهداؼ اثت  اف عدد تلديد خالثما تـ ارالؿ  أر ا إثس اثجااع  ق ؿ
 ثاػكاد ا ػاهج درااػي  خػالؿ اػف أك ااػت ل  درااػي  ا ػاهج ع ػر اواػك  اثاكاط ػ  تعلػيـ يخػص اػا

 . أخرل

 ريػاض اػف  ػدونا اثعػاـ اثتعليـ ا ظكا  أكثكيات     كث دا علس رأس تعليـ اثاكاط   كيعد
 كاس شػط  اثدرااػي  اثاػكاد علػس اثاػ مج تكزيػا اكضػكعات كيػتـ اثثػا كم  اثتعلػيـ كلتػس اسطلػاؿ
 كاثلػكار  كاثتضػااف  ل ػكؽ اإل اػاف  علػس اثعلاػ  التكاهػا زيتر ػ اثتػ  كاثالصػلي  اثصػلي 

 . اآلخريف كاثعالقات اا اثط يع  عاثـ  لك كاثااؤكثي  اثاجتاا   لك كاثااؤكثي  كاثتاااة 
 تجارب آسيوية: -ثالثا

 :اليـابان -1

يعد اث ظاـ اثتعليا  ألد اثا كاات اثايااي  ثل مض  اثيا ا ي  اثاعاصرة  ليث تـ تكجيمل 
اياايان ثتدعيـ اثك و اثكط   ثل ظاـ اثايااػ   كتراػير اث ػيـ اثجااعيػ  كتغذيػ  اس ػراد  اثاعت ػدات 
اثت  تعل  اف ش ف ا  تااو اث كا   كتلث علس اثتضلي   اثا لع  اثشخصي     ا ا ؿ اثصػاثة 

تاػاب اعظامػـ   د  ػرس اثتعلػيـ ثتل ػيف اس ػراد  كعػان اػف اثث ا ػ  اثايااػي  اثتػ  أدت إثػس ا . اثعاـ
تكجمات ايااي  اتااثل   ليث ثـ يعد ه ػاؾ اجػاؿ ث يػاـ اثصػراعات كاثخال ػات اثلػادة  يػ مـ ااػا 
امػػػد اثاػػػ يؿ ثتع ئػػػ  اػػػائر اثاػػػكارد اث شػػػري  سهػػػداؼ اثت ايػػػ  ا قتصػػػادي  كاكاجمػػػ  اشػػػا ؿ اثتغيػػػر 

 25.ا جتااع  كا قتصادم

 أف كاعت ػرت اثثا يػ   اثعاثايػ  لػرباث  عػد عاثايػ  دكثػ  إثػس  ػاثتلكؿ كقػد اهتاػت اثيا ػاف
 اثاكركثػ   اثث ا ػ  علػس اثالا ظػ  خػالؿ اػف اثعاثايػ  إثس ا  طالؽ   ط  هك اإلصالح اثتعليا 

  اػا اثيا ػا    اجػتاعمـ إثػس كاإلخػالص ا  تاػاو  علػس كتػر يتمـ  لػكس اس ػراد   ػ  كتعاي مػا
ا اثيا اف اهتات   ػ    جاح اثعيش اف تا  مـ اثت  ثا  كث ا كاثالك يات ش ا ما  اث يـ  تزكيد أيضن

 اثيا ا يػ  اثتر يػ  كزارة عالػت اثاػ عي يات كخػالؿ  تػرة. اثعػاثا  اثاجتاػا ك ػ  اثيا ػا   اجػتاعمـ
 خػالؿ اػف اثاكاط ػ  ت ليػذ تعلػيـ كيػتـ اثتعلػيـ  ارالػؿ اختلػؼ  ػ  اثاكاط ػ  تعلػيـ تطػكير علػس

 اثاػكاد  ػ  اعظػـ اكضػكعاتما تضػاف ليػث اسخػرل اثدرااي  اثاكاد اا كات ااؿ ا تكب التكل
 يط ؽ اف إضا ي  كأ شط   رااج إثس  اإلضا   ا جتااعي  اثدرااات ا ررات    خاص  اثدرااي 

                                                           
ألاد ع اس ع داث ديا  اثا كاات اثايااي  ثل مض  اثيا ا ي  اثاعاصرة  اجل  اثاياا  اثدكثي   ار ز اثدرااات  25

 122صـ. 1983  يكثيك 73اثايااي  كا اتراتيجي   اسهراـ  اث اهرة  ع 
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 تعلػيـ اػف تاػتمد ما اثتػ  اسهػداؼ اػف ا عػددن  اثػكزارة كضػعت كقػد تعلاػكه  اػا اثطػالب خالثمػا
 :اثاكاط    كه 

 . كاثكاج ات  اثل كؽ يتعلؽ  ياا  إيجا ي  اثعاؿ علس اث درة ت اي  -
 اثاشػار   امػارات ثت ايػ   ػ داة كاجػتاعمـ ادراػتمـ ك ػيف اثطػالب  ػيف اثكااػا اثتلاعػؿ تعايػؽ -

 . ا جتااعي   اثااؤكثي  اإللااس كت اي  اثاد ي  
خالثمػا  اػف ثللػرد يا ػف اثتػ  اثطػرؽ كاعر ػ  كاثدكثػ   اثاللػ  اثاجتاػا  اشػ الت اثػكع  زيػادة -

 . كاثدكث  اثاجتاا قاا إ    اإلاماـ
 اثاػالـ   اثااػاكاة  اثػؿ قػيـ  لػك خاص  إيجا    ش ؿ اث ياي  ا تجاهات تغيير علس اثتر يز -

 .  اثعداث  اثلري  

كرغـ اا يتايز  ل اثاجتاا اثيا ا   اثاعاصر اف كجكد اتجاهػات ياي يػ  تػدعك ثازيػد اػف 
 راثيػػ  كاشػػترا ي  كشػػيكعي   إ  أف هػػذه اثجااعيػػ  كأخػػرل ياػػاري  تؤ ػػد علػػس اثلرديػػ   كجااعػػات ثي

ا تجاهات كاثجااعات ثػيس ثمػا تػ ثير علػس اث ر ػااج اثراػا  ثلت شػئ  اثايااػي  اػف خػالؿ اث ظػاـ 
 . 26اثتعليا  

كتضػػػػػا كزارة اثتر يػػػػػ  اثيا ا يػػػػػ  عػػػػػددان اػػػػػف اسهػػػػػداؼ اثتػػػػػ  تاػػػػػعس ثتل ي مػػػػػا اػػػػػف خػػػػػالؿ  
 ماكضكعات اثتر ي  اثكط ي   أهاما

 . ت  كاآلخريف  كاإل اا ي   ا  التراـ اثذا. أ
 .  مـ اثشعكب كاثث ا ات اثاختلل . ب
 . ت اي  ااتعداد اثطالب علس تلاؿ اثااؤكثي  تجاه أ لامـ  كاجتاعمـ. ج
 . زيادة اثكع   اثاش الت كاث ضايا اثاللي  كاثعاثاي . د
 . ت كيف ا تجاهات اثخاص   عالي  اثاالـ اثتلاهـ اثدكث . هػ

كزارة اثتر يػػ  اثيا ا يػػ  اػػادة درااػػي  ااػػت ل  تلػػت ااػػاس اثتر يػػ  اثكط يػػ  أك  هػػذا ك  تضػػا
اثتر يػػػ  اثدكثيػػػ   ػػػ  ارالػػػؿ اثتعلػػػيـ اثعػػػاـ  كاب اػػػا تضػػػاف اكضػػػكعاتما  ػػػ  اعظػػػـ اثاػػػكاد اثدرااػػػي   

 . ك ش ؿ خاص    ا ررات اثدرااات ا جتااعي  كاثتر ي  اسخالقي 

 . 27ثت ليذ  رااج اثتر ي  اثكط ي   ا مػا كيتـ اثلجكو ثعدد اف اسااثيب كاثكاائؿ

اثػػػػػػؿ لاثدرااػػػػػػات ا جتااعيػػػػػػ ل   تتضػػػػػػاف اعظػػػػػػـ اثاػػػػػػكاد اثدرااػػػػػػي  م= اثاػػػػػػكاد اثدرااػػػػػػي 
لاثت ا ؿ كاثتعاكف اثدكث   اثعالقات اثدكثي   اثاش الت  ماكضكعات تتعلؽ  اثتر ي  اثدكثي   أ رزها

                                                           
 . 125  ص  لس اثارجا 26
 . 126  ص  لس اثارجا 27
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ت كشػعكب اثعاثـ اثا ظاػات اثدكثي  اثاعاهػدات اثدكثي   اسكضاع اثدكثي  كاثاياا  اثيا ا يػ   ث ا ػا
اثدكثي   اصادر اثث ا   اثيا ا يػ   اثتػ ثير اثات ػادؿ  ػيف اثيا ػاف كاثث ا ػات اسخػرل  دكر اثيا ػاف  ػ  

 . عاثـ اثيـك كاثغدل

ت ػػـك هػػذه اس شػػط   ػػدكر   ي ػػؿ أهايػػ  عػػف اثاػػكاد  س مػػا  م= اس شػػط  اثخاصػػ   ػػاثاكاد
. ب اثخ ػػرة عػػف اكضػػكعات اثتر يػػ  اثدكثيػػ  اػػف خػػالؿ اثتجػػارب اثعاليػػ تا ػػف اثطػػالب اػػف ا تاػػا

تمػػتـ  صػػكؿ اثلغػػ  اثيا ا يػػ   اس شػػط  اثتػػ  تػػؤدم ثلػػكع   اشػػ الت ث ا ػػات   كعلػػس اػػ يؿ اثاثػػاؿ
 . اثشعكب اسخرل

تعػػد اس شػػط  اثخاصػ   اثعاػػؿ اثتطػػكع  كاثت ػػادؿ اثث ػػا    م= اس شػط  اثتطكعيػػ  كاثث ا يػػ 
ارزة اثتػػػ  تاػػػمـ  ػػػ  ت ايػػػ  ا تجاهػػػات اثخاصػػػ   اثتعػػػاكف اثػػػدكث   كت ايػػػ  ركح اػػػف اس شػػػط  اث ػػػ

ت ليػؼ اثطػالب   ظا ػ   ماثااؤكثي  كتاااػؾ اثجااعػ   كتضػل   رااػ  علػس  عػض اسعاػاؿ  اثػؿ
قاعات اثدراا   أك ت ظيـ اثادرا   ا شتراؾ اا اثاعلايف كاإلدارييف أليا ان  كقياـ اثطالب  عالي  

 . 28ديـ ثلكج ات اثغذائي  اثتلضير كاثت 

 :29الصيــن - 2

تتاثػػؿ ط يعػػ  اثتر يػػ   ػػ  اثصػػيف  ػػ  اثػػر ط  ػػيف اثتعلػػيـ كاثعاػػؿ اإل تػػاج  ثت ايػػ  كت ااػػؿ 
دراؾ أهايػػػ  اثتعلػػػػيـ  ػػػ  اثت ايػػػ  ا قتصػػػػادي  علػػػس اثااػػػتكل اث ػػػػكا  كه ػػػذا ي ػػػػدك . اثشخصػػػي   كاب

 . ثسكاضلان أف اثتعليـ    اثصيف هك تعليـ اياا   اثدرج  اسك 

  مكتاعس  رااج اثتر ي  اثايااي  ثتل يؽ اسهداؼ اثتاثيػػ 
 . ت اي  اثشخصي  اثات اال  ثللرد ثي كف عااالن عف كعس اشترا   اجتااع  ث ا  . أ
 . كق كثما  اكاط يف  غرس ركح اثااؤكثي  ثدل اس راد. ب
 . التراـ اثلرد ثذاتل كثل  ار كثلالطات. ج
 . زاـ  لالتراـ اث ا كف كا ثت. د
 . ر ا ااتكل اثكع    هاي  اثعاؿ اثيدكم كالتراال. هػ

هػػذا كتضػػا دكثػػ  اثصػػيف ا مجػػان ااػػت الن ثلتر يػػ  اثكط يػػ   ػػ  جايػػا ارالػػؿ اثتعلػػيـ اثعػػاـ 
تلػػت ااػػاس اثتر يػػ  اثايااػػي   ك ت تلػػ   ػػذثؾ  ػػؿ تضػػاف اكضػػكعاتما   اعظػػـ اثاػػكاد اثدرااػػي  

 .  مااسخرل  كتكجل هذه اثاكاد ثخدا  أهدا
                                                           

 35 ؽ ذ ره  صارجا اعاار   رضكل 28
كاثتكزيػا   ثل شػر طي ػ  اؤااػ  كعر يػ   عاثاي  اتجاهات اثكط ي م كاثتر ي  اثاكاط   عاار  اثرؤكؼ ع د طارؽ 29

 19  ص2211 اث اهرة  
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 مكثت ليذ ايااتما    اجاؿ اثتر ي  اثكط ي  تت ا اثصيف اسااثيب اثتاثي 
رغـ أف هذه اثارلل  ثيات إثزااي  إ  أ ما اف أهـ اثارالؿ    اجاؿ  :رياض األطفال= 

اثتر ي  اثايااي   ليث ي دأ    هذه اثارلل  غرس ركح اثعاػؿ اثجاػاع  كالتػراـ اثاػلط  كا ثتػزاـ 
الؿ أداو  عػض اسعاػاؿ اث اػيط  اثػؿ ااػة اسرضػيات كترتيػب اسدكات كاثاال ػس  اث ظاـ اف خ

 . كتعلـ اس اشيد اثكط ي 

تعد اادة اثتر يػ  اثايااػي  اػف أهػـ اثاػكاد اثدرااػي   ػ  ا ػاهج اثتعلػيـ  :المواد الدراسيـة= 
شػيكع   التػراـ لاسخػالؽ كاثع يػدة اثشػيكعي   اثلػزب اث ماثعاـ  اراللل اثثالث  كأ ػرز اكضػكعاتما

اثتعػاكف  اثااػؤكثي ل    اثالط   ا شترا ي   اثال يػ  اثخاصػ  كاثعااػ   اثاشػار   اثايااػي   اث ظػاـ
 . إضا   ثتكجيل اثاكاد اثدرااي  اسخرل ثخدا  اادة اثتر ي  اثايااي    ااس ثل ظاـ اثتعليا 

ــت =  ــم المن ــيم والعم ــين التعم ــربط ب اساااػػي  ثلتر يػػ  يعػػد هػػذا اساػػلكب اػػف اثجكا ػػب  :ال
كي دأ    اثارللػ  ا  تدائيػ  اػف خػالؿ   اثايااي   كذثؾ ثر طاث ظري   اثتط يؽ أك اثطالب  اثعاؿ

قيػػاـ اثطػػالب  ػػ عض اسعاػػاؿ اثجااعيػػ  ثتطػػكير اثل ػػكؿ اثادراػػي  كاثاشػػار    ػػ   عػػض أعاػػاؿ 
 . اثاصا ا كاثشر ات

 :الهند -3

 اثاػكاط يف تا ف اثت  علس اثت اي 1952  عاـ اثثا كم اثتعليـ ثج   ت رير أ د اثم د    
 إثػس اثػدعكة كتػـ  كاثػكط   ا جتاػاع  ا  ػدااج إثػس اإلشػارة كتػـ اثاكاط    ااؤكثيات تلاؿ اف

 اثاػياؽ  هػذا ك ػ . كاثجااعػات اثاػدارس  ػ  اثاكضكعات هذه ثتدريس اختلل   كاائؿ ا اتعا  
 ا  ػدااج تعػزز تعليايػ  اؤااات إ شاو رةضرك  علس 1986 عاـ اثكط ي  ثلتعليـ اثاياا  أ دت

  ػ  اثدكثػ  ثاػكاط   اساااػي  اثكاج ػات تػدريس تخػص ثت ليذ ا ترلػات ثج   إ شاو كتـ. اثكط  
 اثاجتاع   كاثتجا س اثكط     ا  دااج اثاتعل   اث رااج يت اكؿ ت ريرا أصدرت اثت  1999 عاـ

 . 32اثاختلل  اثتعليـ ا كات خالؿ اثتعلياي  اثا اهج تلليؿ إثس  اإلضا   كاث يـ  كاث يئ   كاثث ا   

 :31تايالند -4

 اثياقػات اثلاػراو   صػلاب يعر ػكف اػا  ػيف اثصػراع اػف عا ػت اثتػ  - تايال ػد  ػ 
أ لػاو  جايػا  ػ  اثااؤكث  اثاشار   تعزيز  مدؼ  اث ر ااج ااتعا ت- اثصلراو اثياقات كأصلاب
  تلديػد اثطػالب ي ػكـ ليػث اثعااػ  اثايااػ  ت ليػذ  ػ  اس ػراد امػارات تطػكير خػالؿ اػف اثدكثػ 

                                                           
 32 لس اثارجا  ص  32
31
 66 لس اثارجا  ص 
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 علػس كعرضػما اثعاػؿ  كخطػ  اثا ترلػ   اثللػكؿ كتطػكير اثاتالػ   كت يػيـ اثللػكؿ اثاشػ ل  
 ثاشركع تااة اثت  اثكط ي  اثا اهج    اثاد   اثتعليـ  يف ع اصر اث ر ااج ر ط  ذثؾ. اثاجتاا
 ترتئيػل ثاػا ك  نػا اختيػارم درااػ   ا ػرر أك اثزاايػ   صػكرة اثاػ مج اػف جػزونا ي ػكف أف اثاػكاطف
 .  اثادرا 

 :السعودية -5

 ذثت اثاال   اثعر ي  اثاعكدي   ثيرا اف اثجمػكد ثت  يػد اثكط يػ   ػ   لػكس اثطػالب   جػد 
ك ذثؾ    ا ررات اثجغرا يا اثت  تكضػة ثلطاثػب . اثا اهج اثتعلياي  اليئ   اا ي عث ركح اثكط ي 

اػل كلػدكده كاساػا ف اثاػيالي  كاثتاريخيػ  كغيرهػا ااػا يزيػد  ػ  تعلػؽ اكقا كط ل كا اخػل كتضاري
اثطاثب اثاكاطف  اكط ل   اإلضػا   إثػس اػا ت ػكـ  ػل اثاػكاد اثشػرعي  اػف غػرس اث ػيـ اثلاضػل   ػ  

يضاح اثل كؽ كاثكاج ات اثت  علس اثاكاطف اث ياـ  ما  .  لكس اثطالب كاب

ر اثااؤكثيف  ثػذا  ػاف ا هتاػاـ  كجػكد اػادة اا هذه اثجمكد إ  إ ما ثـ ت ف  ا ي      ظ
كغا ت اثتر ي  اثكط ي   اػادة ااػت ل  عػف اثتعلػيـ اثعػاـ ا ػذ عػاـ . اادة لاسخالؽ كاثتر ي  اثكط ي ل

هػػػػ لتػػػس عػػػادت اػػػرة أخػػػرل اػػػف خػػػالؿ اثتعلػػػيـ اثثػػػا كم اثاطػػػكر  اػػػادة 1425هػػػػ إثػػػس عػػػاـ 1355
كاقػػا اػػاعتيف  ػػ  اساػػ كع ثاػػدة  صػػؿ إج اريػػ  يدراػػما جايػػا اثطػػالب اػػف جايػػا اثتخصصػػات  

هػػػ كاعػػل 1411درااػػ  كالػػد  كث ػػف هػػذا ثػػـ ياػػتار طػػكيالن   ػػد أثغػػ  اثتعلػػيـ اثثػػا كم اثاطػػكر عػػاـ 
هػػػ  اػػادة ااػػت ل  تػػدرس  ػػ  جايػػا 1417أثغيػػت اػػادة اثتر يػػ  اثكط يػػ   ثػػـ عػػادت اػػف جديػػد عػػاـ 

كث ػد جػػاو  ػػ  اثل ػػرة . 32اثػػث ثػػا كم ارالػؿ اثتعلػػيـ اثعػػاـ  دايػ  اػػف اثصػػؼ اثرا ػػا ا  تػدائ  إثػػس اثث
اػػا  صػػل لياػػ د تػػدريس اػػادة اثتر يػػ  اثكط يػػ  إثػػس اثادراػػيف  611اثثاثثػػ  اػػف اثتعاػػيـ اثػػكزارم رقػػـ 

اثاػػػعكدييف اثػػػذيف ت ػػػدك علػػػيمـ إاػػػارات ا اػػػتعداد كاثلاااػػػ  كاث ػػػدرة علػػػس اث يػػػاـ  مػػػذه اثااػػػؤكثي  
 . كي دكف  ماان كاضلان ثمال

 م33كاثغاي  اف تدريس اثتر ي  اثكط ي     اثاال   اثعر ي  اثاعكدي  تتاثؿ   
= تزكيد اثطاثب  اثاعػارؼ كاث ػيـ كا تجاهػات اثتػ  ت اػ  ع ػده اع ػس ا  تاػاو كاثمكيػ  اإلاػالاي  

 . اثت  تجعلل  خكران  ما  اكاطف االـ كعر   كاعكدم     لس اثكقت
                                                           

 اثعر يػ  ال ػ اثا اػدارس  ػ  اثكط يػ  اثتر يػ  اث صػار  اثعزيػز ع ػد  ػف كصػاثة اث ػريـ  لاػيف اثع ػد  ػف راشػد 32
 ث ػادة عشػر اثثاثػث ثل ػاو ا داػ  درااػ  اثلديث   اثتر كي  اثتكجمات ضكو    ا ار   تلليلي  دراا  -اثاعكدي 
 121صق.  1426اثاعكدي    اثعر ي  اثاال   اث ال   – اثتر كم اثعاؿ

 اثاػعكدي  ر يػ اثع اثاال ػ   ػ  اثثا كيػ  اثارللػ  طػالب يتصػكرها  اػا اثاكاط ػ   اصػر اثصػ ية   ػف اهلل ع ػد 33
 اث الػ   – اثتر ػكم اثعاػؿ ث ػادة عشػر اثثاثػث ثل ػاو ا داػ  درااػ  ا جتااعيػ   اثاؤااات   عض ذثؾ كعالق 
 88 صق.  1426اثاعكدي    اثعر ي  اثاال  
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ت اثالزاػػ  اثتػػ  تا  ػػل اػػف ا اػػتلادة ا مػػا  ػػ  خداػػ  دي ػػل = ا تاػػاب اثطاثػػب اثاعر ػػ  كاثاعلكاػػا
 . ككط ل كشؤك ل اثخاص 

= تزكيػػػػػد اثطاثػػػػػب  اث ػػػػػدرات كاثامػػػػػارات اثالزاػػػػػ  لتػػػػػس يػػػػػتا ف اػػػػػف اث يػػػػػاـ  ػػػػػدكره تجػػػػػاه اث ضػػػػػايا 
 . كاثاش الت اثت  تكاجل اجتاعل ككط ل كأداو اثدكر اثاطلكب ا ل

تاػاعده  ػ   يليػ  اثتعااػؿ اػا اآلخػريف  اثااػاها  = ا تااب اثطاثب اثامارات ا جتااعيػ  اثتػ  
التػػػراـ شػػػعكر اآلخػػػريف     ػػػاو اثشخصػػػي  اإلاػػػالاي  اثات االػػػ   كا هتاػػػاـ  شػػػؤكف اآلخػػػريف

 . ككجمات  ظرهـ
= اعر   اس ظا  اثل كاي  )اثايااي ( اثت  يعيش    ظلما اثطاثب  ك ذثؾ اس ظا  ا قتصادي  

 . كا جتااعي  كاثث ا ي 
د اثطاثػػب ك ػػؽ اثظػػركؼ اثعاثايػػ  اثاتغيػػرة ايااػػيان كاجتااعيػػان كاقتصػػاديان لتػػس يػػدرؾ دكره = إعػػدا

 . كاكقلل تجاه هذه اثاتغيرات اثعاثاي  كااا دة اجتاعل    ظؿ هذه اثظركؼ كاثاتغيرات
 ن:لبنا -6

  ظػاـ خلػؽ علػس  اثعاػؿ ( 1992-1975)اسهليػ   اثلػرب أع ػاب  ػ  ث  ػاف قااػت
 دكف اثصػراعات كلػؿ كاثلػكار  كاثاالـ  كاثتعددي    اثتعاكف  يؤاف   او جيؿ    يااعد تعليا 
  اثتعاكف اثل  ا ي  اثتر ي  كزارة قياـ اثصدد هذا    جمكدها كاف أ رز اثع ؼ  ااتخداـ إثس اثلجكو
. اثل  ا يػ  اثاػدارس  ػ  اث زاعػات لػؿ اػ مج ثتػدريس اشػركع  ػ  اثػدكث  ثلتعليـ اث  دم اثار ز اا
ػا 44 تػدريب كجػرل يػف  اػ ت اػدل علػس اثاشػركع ت ليػذ تػـ كقػد  ادراػ  عشػرة اث تػ   ػ  اعلان

 كأعطيت تدري ي  شمري   دكرات    شار كا اثذيف ثلاعلايف تدري   دثيؿ تكزيا كتـ. خاص  رااي 
دارة  ػيف ا لتػراـ أصػكؿ اثطػالب تعلػيـ كتػـ. اث زاعػات لػؿ ثتػدريس ااػتراتيجيات ثمػـ  اس ػراد  كاب

 كاثتلػاكض  ا تصػاؿ   ااػتخداـ اث اطيػ  اث كاثػب  اػر ك يليػ  اثلرديػ   ااػؤكثي كاث اثغضػب 
 كاثا اقش   اثشلكم  ا تصاؿ علس اث زاع لؿ ا مج شجا كقد. اسدكار كثعب اثطال ي  كاثكااط 
 . 34اثدرااي     اثلصكؿ كاث  اش كاثلكار 

 تجارب أفريقية: -رابعا

 :مصر -1

  اصػػر لػػكؿ ت ػديـ ال ػػ  اثػػكطف علػس ال ػػ  اثػػديف أك  ػ  اثاػػ كات اسخيػرة أ ثيػػر ثغػػط  ػ
ت ػػديـ ال ػػ  اثػػديف علػػس ال ػػ  اثػػكطف   ا  اػػـ اث ػػاس إثػػس  ػػري يف   الهاػػا يغػػاث   ػػ  ال تػػل ثاػػا 

ك الهاػػا  ػػ  شػػطط  ػػيِّف عػػف اثلمػػـ  ..كيغػػاث   ػػ  جلكتػػل ثاػػا عجػػز عػػف  ماػػل ..يايػػؿ إثيػػل هػػكاه
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ال   اثػكطف كي ػكؿ  لاػاف اثلػاؿ كاثا ػاؿ  اف يتصكر أف ال   اثديف   د أف تصرع  ..اثصلية
كاػػف  ..لط ػػز  ػػ  اثػػكطفل  مػػك أ عػػد اػػا ي ػػكف عػػف ااػػتيعاب   ػػل ا اصػػد اثشػػريع  كاػػ ف اثتػػارير
 . 35يتصكر أف ال   اثكطف   د أف ت مر ال   اثديف  مك أقرب إثس اإلثلاد ا ل إثس اثديف

اثااػيليكف يصػ كف     اصر  ػاف اثااػلاكف يصػلكف  ي اػا 2211أث او ثكرة ي اير عاـ 
ثمـ ااو كضكئمـ  ثـ يلراكف اثايداف لتس يلرغ اثاالاكف اف صالتمـ  ك   ذات اثكقت  ا ػت 
اث  ائس كاثاااجد اث ري   اف اثايداف تات  ؿ اثاصػا يف جايعػا    يلرقػكف  يػ مـ اػف ليػث اثػديف 

رغػػـ أف  ..ثلػػديف أك اثاػػف أك اثجػػ س أك اثالػػ س  إ مػػا اثكط يػػ  اثل ػػ  اثاازكجػػ   ػػاثلمـ اثصػػلية
 ػاف ي  ػر اشػاهد اثتػارير اثتػ  تتلػدث -ق ػؿ دخػكؿ اثايػداف- عض ا اك   اثجااعات اثاتشػددة 

  ك ػػػا كا يلع ػػكف علاػػػاو 1919عػػف دخػػكؿ اث ااكاػػػ  ثلجػػااا اسزهػػػر كاعػػتالئمـ ا  ػػره أث ػػػاو ثػػكرة 
اػاكاة اػا  ػؿ أ ػالكا س لاػمـ إقػرار اثا 2211اسزهر اثذيف ص عكا هذا  كث ػ مـ  ػ  اثايػداف عػاـ 

كي  ف  مـ اثاشمد ت خر ثاا ي ارب قر ا اف اثزااف  إ ل ل  ل اثكاقال اثػذم عاشػل  ...شر او اثكطف
كغلؿ عف  مال هؤ و   لاا تشا مت لػكادث اثتػارير عاشػكا  1919علااو اسزهر كاث ااكا  عاـ 
 . 36   ل  ل اثكاقال  كغيركا  تكاهـ

 يكف إثػػس ضػػرب  عػػض اث  ػػائس  أعلػػف  ػػ  اصػػر لي اػػا عاػػد اإلرهػػا 2216ك ػػ  عػػاـ 
 . اث ا ا تكاضركس ع  مام )ثك أغل كا   ائا ا  اكؼ  صل     اثاااجد(

 :السودان -2

 أجػرم اثػذم ثالاػتلتاو هيػ  اثػذم 2226 عػاـ اثاػالـ  تلػاؽ اثكصػكؿ  عػد اثاػكداف  ػ 
 The   ثلاػالـ اساري ػ  اثاعمػد قػاـ 2211 عػاـ شػااثل عػف اثاػكداف ج ػكب ا لصػاؿ  شػ ف

United States Institute of Peace اثاػكاط يف كعػ  ر ػا ااػتمد ت عاػؿ كرش  عاػؿ 
 اسكائؿ اثاشار يف ألد  ت ما اارلي  ااتخداـ تـ كقد. اثتصكيت إجراو ك يلي  اثداتكري    اسطر

 كقػد عديػدة  عاػؿ كرش  ػ  عرضػما كتػـ اثتصػكيت  إجػراوات ثتعلػيـ  اػدخؿ اثعاػؿ كرشػ   ػ 
 ا جتااعي   كاثامارات كاثااؤكثي  اثاد ي   كاثل كؽ اثتصكيت  عف علكااتا اثاارلي  تضا ت
 اثاعمػد ذثػؾ قػاـ علػس عػالكة. اثاجتاػا  ػ  يػدكر  ػاف اثػذم اثالل  اثلكار تع س ااخرة  صكرة
دكؿ   ػ  جػرت ا تخا ػات أر ػا عػف لاثػ  درااات قدـ ليث ا  تخا   اثع ؼ ثا ا  ر ااج  تطكير
 تـ كقد. اثديا راطي   ش ف اثادل طكيل  كرؤي  اثاكاط يف كتدريب اثصراع  إدارة كامارات أ ري ي  

  ػ  دكرهاػا  شػ ف اثعاػؿ كرش  عػض  ػ  ثللػديث اثعاثيػ  اثرتػب ذكم اػف دعػكة شػرطييف
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ػا. اث ر ػااج   شػر ي كاػكف اػكؼ اثػذيف ثلاػدر يف تدريب عف كجكد  ضالن  ا  تخا ات   اػاعد أيضن
 تعااػؿ   اثتػ  اثاػد   ثلتعلػيـ اثكط يػ  اثا ػاهج تغييػر عػف2227 عػاـ  اػؤتار ع ػد  ػ  اثاعمػد
 كخ ػراو اثتعلػيـ  عػف ااػؤكثيف ضػـ اثاػؤتار كقػد. اثاػكداف  ػ  اثمكيػات ت ػكع اػا كاؼ  شػ ؿ

. أخػرل دكثيػ  تجػارب اػف ا ار ػ  ك اػاذج اثاػكداف   ػ  اثاػد   اثتعلػيـ تػارير كتلليػؿ ثا اقشػ 
 تػ ثير علػس ثمػا ي ػف ثػـ ثػذا اثتعلػيـ كزارة ق ػؿ اػف  جديػ  تؤخػذ ثػـ اثاػؤتار اخرجػات أف كياللػظ
 . 37اثا اهج

  :المغرب -3

ػا تعػد اثاغػرب    لػ  كاثتعػدد اثت ػكع تعتاػد اثتػ  اثث ا يػ  اثلغكيػ  اثايااػ  اجػاؿ  ػ   اكذجن
عػؿ اثاغر يػ   اثمكيػ  ا ك ات اف أااايا ا ك ا اعت رت اساازيغي  2221 عاـ  اثاعمػد إ شػاو كج 

 اساازيغيػ   اثلغػ  تػدريس ك ػذثؾ اثدكثػ   أج ػدة علػس اثادرجػ  اث  ػاط يف ػ اػف اساػازيغ  اثال ػ 
 جايػا  ػ  اساازيغيػ  تػدريس اثلغػ  أداػج كقػد. ك تا تػل كاات اػاخل اساػازيغ   اثتػراث كتػدكيف

  تيجػ  جايػا اثاػدارس تشػاؿ ثػـ اثخطػكة هػذه ث ػف  2228 عػاـ ا ػذ ا  تػدائ  اثتعلػيـ ااػتكيات
 اػف  ػاب اثاغػرب  ػ  اساازيغيػ  تػدريس كيتـ. اساازيغي  ثتدريس هل اثاؤ  اث شري  اثاكارد ضعؼ
 تػـ  ػذثؾ. اثاغر يػ  اثمكيػ  ر ػائز اػف  اعت ػاره را يػزة عليمػا كاثالا ظػ  اساازيغيػ   اثث ا   تراير

 . 38اثاغرب    اساازيغ تخاطب أاازيغي  إ شاو ق اة

 المواطنة مداخل تعميم -المبحث الثالث
 ك يف اث عض  ك عضمـ اث اس  يف  اثعالقات يمتـ اثذم اثتعليـ  صد  لاثاكاط  ل ي   لتعليـ

 كيؤ ػد ات ػادؿ  اعتاػاد  يػ مـ اجتاػاعييف اس ػراد  لػاعليف ت ايػ  علػس كير ػز كاثاؤااػات  اث ػاس
 اثااػاوث   ماثػؿ ثلاكاط ػ  اثضػركري  اثشخصػي  اػاات ك  ػاو  ػ  اثاجتاػا  اس ػراد داػج علػس
 . 39اثتغيير إلداث امارات جا ب إثس اثاشار    كامارات ثايااي  ا كاثث ا   اث لاوة كت اي 

 اثديا راطيػ  عاليػات    اثلعاث  اثاشار   ثتعلـ طري   أ ل علس اثاتلدة اساـ  تلر ع كقد
 اإل اػائ  اث ر ػااج كقػد ت ػاكؿ. 42اثلعاثػ  اثاد يػ  اثاشػار   اػف اس ػراد خػالؿ تا ػيف اػف كاثت ايػ 
 تضا تم اثاكاط   تعليـ ثالتكل ع اصر اساااي اث اف عددا اثاتلدة ثألاـ
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 . 2216اثعر ي    يكيكرؾ   ثلدكؿ اإلقليا  اثا تب
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 . ا جتااعي  اثت اي     اثاشار   اف اثاكاط يف تا ف اثت  اإل ااف  ل كؽ -
 . كاثاد ي  اثايااي   اثاشار   تع   اثت  كاثديا راطي  ا جتااعي  كاثعداث  اث ا كف -
 . اإل ااف ثل كؽ   ااس اث شري   اثت اي  كتع س اثت اي   -
 . كاثلكار اثالاكضات خالؿ اف ثلصراع اثالاي   اثللكؿ كيع س اثاالـ  -

 :41المواطنة تعميم سمات -أوال 

 اثااػتكل علػس ثلاجتاػا اتجػددة لاجػات تل يػ  عػاـ  شػ ؿ اثاكاط ػ ل تعلػيـل ياػتمدؼ
 اثلرديػ  اثشخصػي  اثلاجػات إثػس  اإلضػا   كاثث ػا   كا جتاػاع   اثايااػ   كا قتصػادم 

 :رئياي  أ عاد   ر ع  عاـ يتاـ  ش ؿ كهك .ثلاتعلايف

 اا اثاكاطف عالق  ت ظـ اثت  اثتشريعي  اثجكا ب كيشاؿ  والواجبات الحقوق معرفة 1-
 ايااػي   :اتعػددة ل ػكؽ كهػ  عليمػا  يلصػؿ اثتػ  كاثل ػكؽ اؤااػاتما  اػا كعالقتػل اثل كاػ  

 اثلرد  يف اليا  عالق     او  ما  ـيلتز  اثت  اثكاج ات ا ا ؿ    كث ا ي   كاقتصادي   كاجتااعي  
  ػ  كيااراػك ما  ا ػ    ل ػكقمـ اثجايػا يلظػس لتػس  االػ   ل كقل اثلرد يتطلب تعريؼ كاثالط 
 ااػت رار  ػ  كأثرهػا ليػاتمـ   ػ  اثل ػكؽ هػذه أهايػ  كيػدر كا اثػكع  كاثااػؤكثي   علػس قػائـ إطػار

 هػذه ا تم ػت اا إذا ااتخدااما يا  مـ  اثت كاثطرؽ كاسااثيب تؤطرها  اثت  كاث كا يف اجتاعمـ 
 ع ػد هػ  كا اػا  ػ رض  ارت ػاط اجػرد ثياػت  اثاكاط ػ . عليمػا اثتػ  تشػرؼ كاثاؤااػات اثل كؽ 
  علينا اثاكاطف  اكج ل كتاتا كاتكاز نا  عاد ن  اثع د هذا  اف ككط ل  ك لاا اإل ااف  يف اجتااع 
 اثلرد شعكر يزداد كاج ات  اف عليل اا اثكقت تذا    ثلرياتل  كأدل اثكاجب ك ا لتراـ  ل كقل 
 . خداتل       اثتلا   كرغ تل ارت اطل كي كم  اكاط تل 

 اػف تت ػكف اثتػ  اثكط يػ  هكيتػل ثػل اجتاػا  ػؿ إف ليػث الوطنيـة  الهويـة فهـم 2-
 كاثت اثيػد  اثعػادات اثع اصػر هػذه اػف كت ػرز كاثاع كيػ   اثااديػ  اػف اثع اصػر اتعػددة اجاكعػ 

 درااػ  إثػس اثاكاط ػكف يلتػاج ك اثتاث  اثتلاعؿ  هذا تل ـ اثت  اث اس  كاث يـ  يف اثتلاعؿ تكآثيا
 اػلطات كدكر عليمػا  اثللػاظ كاجػ مـ اػف اثت  كقياما اثكط ي  كاايزاتما اثمكي  هذه تطكر  يلي 
 . هذه اثمكي  علس اثللاظ    كاثاكاط يف اثدكث 

 اؤااات دكر كي اف أ راده  ا تااوات تعدد  اجتاا أم يتاـ ليث االنتماء  تعزيز 3-
 عالقػ  ت ػكـ ع ػداا هػذا كي كف اثكط    ا  تااو إثس اثلرعي  ا  تااوات اف   ؿ اثلرد    اثدكث 

 اثدي يػ   ا  تاػاوات يلػتلظ أف اثلػرد لػؽ  اػف كاثعداثػ   اثااػاكاة علس اثدكث   اثاكاط يف الطات
. ا  تاػاوات هػذه قا     اثكط   ا  تااو ي كف أف ثدكث كا اثاجتاا لؽ كاث  لي   ث ف كاثاذه ي  
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ػا اثت شػئ  دكرا اؤااػات كتلعػب  ي ػكـ اثتػ  كاساػس اثػكط    ا  تاػاو أهايػ  تكضػية  ػ  امان
  ا تاػاواتمـ  ا لتلػاظ  ػ  اثاكاط يف لؽ علس اثللاظ    اثدكث  كأجمزتما الطات كدكر عليما 

 هػذه تغليػب ع ػد اثكط يػ  كاثكلػدة كا اػت رار  ايػ تللػؽ  اثت اثتػ  اثاػل ي  اآلثػار كتكضػية
 . اثكط   ا  تااو علس ا  تااوات

 علس اثللاظ    تااهـ اثت  اثاكاطف كاج ات ألد  اثا   تعد كه  المشاركة  تعزيز 4-
 كاؤااػات اثت شػئ  اؤااػات دكر كي اػف.  ػل اثاتعل   اث رارات ص اع     دكرا كتعطيل ل كقل 
 ت ظامػا  اثتػ  كاث ػكا يف كأهايتمػا  اثايااػي  اثاشػار    ػ  كاع اثاػكاط يف  ػ  تعريػؼ اثتا ػيف

 . 42تل اما اثت  كاثشركط اف خالثما تتـ اثت  كاثاجاثس

 المواطنة: تعميم ثانيا آليات 

 ثللئػات اثاكاط ػ  قػيـ طػرح خالثمػا اػف يػتـ اثتػ  اثطػرؽ اثاكاط ػ  تعلػيـ  آثيػات ي صػد
 م43كاف أ رزها اثااتمد   

 ي ػكف ليػث اثاعلػـ علػس كتعتاػد اثتػدريس  طػرؽ أقدـ اف كه  المحاضرات  ةطريق 1-
 اجػرد اثطاثػب ي ػكف  ي اػا كاث ػكا يف  كاثل ػائؽ كاثاصػطللات اثالػاهيـ تكضػية  ػ  إيجا ينػا دكره
 . اثاعلـ ق ؿ اف اثالاهيـ كاثاصطللات ثمذه اتلؽ

 اثاعلـ  يف ا اقش ثل اكضكع هيئ  علس اثالمكـ طرح علس كتعتاد المناقشة  طريقة 2-
 اف أ ثر اف اإلجا   كيتل   اثا اقش  اكضكع عف اؤا ن  اثاعلـ يطرح   ف اثلصؿ كذثؾ كطالب
 ي ػكف اثطري ػ  كهػذه. اثاكضػكعات ثمػذه لػؿ أك عػاـ إثىػرام ثلتكصػؿ إجا ػاتمـ ا اقشػ  ثػـ طاثػب
 عػف اثليػد كعػدـ كليكيػ   اؤثرة  اثا اقش  ا لتلاظ    دكره كي لصر اكجل كارشد   يما اثاعلـ

 اساػئل  كااػت عاد  لاعليػ   اثا اقشػ   ػ  ا شػتراؾ علػس اثطػالب  ػؿ اثا اقشػ   كتشػجيا اكضػكع
 .  ما اثطالب اهتااـ يضعؼ ع داا اثا اقش  كا ماو اثا  كث   كاثتعلي ات غير اثا اا    غير

 عدة سإث اثلصؿ    اثطالب ت ايـ علس اثطري   هذه تعتاد التعاوني  التعمم طريقة 3-
 اثصػليل   اثاعلكاػات إثػس كاثتكصػؿ ا اقشػتمـ ثػـ اثجكا ػب  اػف جا ػب  لػث  مػدؼ اجاكعػات

 . كاإلشراؼ اثتكجيل هك ه ا اثاعلـ دكر كي كف

                                                           
راػاث    "ي ػاير 25 ثػكرة ضػكو  ػ  اثعػاث  اثتعلػيـ طالب ثدل  اثاكاط   اثكع  ت اي " اثعي يف  أ ك الاد  يركز 42

 42ص. 2213   اث اهرة جااع  اثتر كي   اثدرااات اعمدغير ا شكرة   ااجاتير
 اثايااػي  اث ػيـ ضػكو    اثثا كي  ثلارلل  اثللال   تاب التكل ت كيـ" عل   الاد اثرازؽ ع د اثعال أ ك ع ير 43

  2229   اث ػاهرة جااعػ  اثتر كيػ   اثدرااػات اعمػد  غير ا شكرة رااث  ااجاتير  "اثاصرم ثلاجتاا اثالزا 
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  ؿ كيت اص كاقع   اكقؼ ثتاثيؿ خط  كضا خالؿ اف كتتـ األدوار  لعب طريقة 4-
 اثطري ػ  هػذه كتا ػف. كارهـ ػ د دكره عالقػ  لػدكد ضػاف اآلخػريف اػا  تلاعلػل اعي ػا دكرا طاثػب
 اثلػكار  علػس كاثااػاعدة اسخػرل  اآلراو كت  ػؿ ثلا اقشػ  كتد عػل اثػذات  اثتع ير عف اف اثطاثب

 . اثتصرؼ لاف علس تااعده  اا

 اثاكاط ػ  قػيـ ثت ايػ   مػا ا اػتعا   يػتـ اثتػ  كاساػاثيب اثاػداخؿ تت ػكع أخرل   الي  اف
 م44اخؿاثاد هذه أ رز اثا اهج  كاف خالؿ اف

 اثاختللػ  اثدرااي  اثاكاد داخؿ كعات اثاكض عرض علس كتعتاد  الموضوع مدخل 1-
 . اثاجتاا    أك اثادرا     اكاو اثطالب ق ؿ اف اثلعاث  علس اثاشار   يااعد اثذم

 علػس ا جتااعيػ  اثاشػ الت تػ ثير  ػإ راز كيمػتـ المشـكالت  عمـى القـائم المـدخل 2-
 . ا ما اثعديد لؿ    اثا مج التكل ااهـي ك يؼ كاثجااعات  اس راد

  ػ  كتاػمـ ا  ت ػاه تجػذب اثتػ  اساػاثيب اػف كهػك الذاتية  والسير القصص مدخل 3-
 تطػكر إثػس أدت اثتػ  اثلالاػل  آراو إظمػار خػالؿ اػف ثلػكطف كاثػك و عاطلػ  ا  تاػاو تعايػؽ

 . اثاجتاعات
 اثاكاط ػ  قضػايا علػس ر ػزي ليػث  المعرفة من واحد فرع عمى يعتمد الذي المدخل 4-

 . الددة لكؿ اكضكعات التكاه كيدكر

 قضػايا كيت ػاكؿ اجتاعػل    ضػايا اثطاثػب ر ػط يػتـ ك يػل  الحالـة دراسـة مـدخل 5-
 . اثجكا ب اختلؼ ا اقشتما اف يتـ كاش الت

 طريػؽ عػف اثااػؤكث  اثاجتاعيػ  ثلاشار   اثطاثب تكجيل يتـ ك يل  المشاركة مدخل 6-
 . كاثاكاط يف اثكطف علس اثلائدة ثتعـ كاثخيري  اثتطكعي  سعااؿا    ا  خراط

 أك ا ات شػاؼ   ػرلالت اث يػاـ يػتـ ليػث  الميدانيـة والزيـارات الـرحالت مـدخل 7-
 .  اثكطف كا عتزاز  اثلخر اإللااس ثت اي  اثكط ي  ثلاتالؼ كاآلثار اثرلالت

 أك اشػ الت ك ػيف اثاكاط ػ  الػاهيـ  ػيف اثػر ط يػتـ ليػث  الجاريـة األحـداث مـدخل 8-
  ػ  لػدكثما اثاتكقػا اػف يػزاؿ   أك اثلاضػر  اثكقػت  ػ  ت ػا أك قريػب  ا ػذ زاػف كقعػت ألػداث
 أك اثث ػا    أك ا جتاػاع   أك اثايااػ   اثصػعيد علػس هػذه اث ضػايا ت ػكف كقػد اث ريػب 

 . اثعلا  أك ا قتصادم 
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 اث ر ػااج اػف اثارجػكة هػداؼ اس يػرت ط كاثاػداخؿ اآلثيػات تلديػد أف  اثػذ ر  كجػدير
 أ ثر آثيات كجكد  إف اثالكؾ    اثتغيير تشجيا هك اثمدؼ  اف إف ا يؿ اثاثاؿ  علس اثتعليا  
   ػؿ هػك اثمػدؼ  ػاف إذا أاػا اثتعليايػ   كاسثعػاب ثعػب اسدكار  اثػؿ ضػركرة ت ػكف  شػاطنا

 . اثاياؽ هذا    ما ا آثي  اثالاضرات ا  تخا ات   ت دك اثؿ اعيف  لدث  ش ف اثاعلكاات

 التعميم والتربية الوطنية فمسفة -ثالثا

 اسهػداؼ  تلػدد اثتػ  كللكثمػا ثلاشػ الت اثشػاال  اثعااػ  اث ظػرة اثتعلػيـ  للاػل  ي صػد
 تلدد  اا ذثؾ  ا يؿ    ات اعما اثكاجب اثعاا  كاثكاائؿ تل ي ما  اثت  ي  غ  اثتر كي  كاثغايات
 أجػؿ اف أخرل كغايات كاائؿ كتطرح اثتعليا   ثل ظاـ ؿ اثاتال كاثكاائ اث ائا  اثغايات كتلار
 . تطكيره

 كاثاكاط ػ  اثضػي    اثاكاط ػ   :هاػا اصػطلليف  علػس اثاكاط ػ  تعلػيـ أد يػات كتر ػز
 اثجا ػب تت ػاكؿ درااػي  اػادة  كصػلما اثاكاط ػ  تعلػيـ إثػس اث ظر علس ير ز اسكؿ ليث اثكااع  
 اختللػ   ااػايات تلػت كت دـ كاثت اثيد  كاثعادات ريخي  كاثجغرا ي اثتا  اثجكا ب اثاتعلؽ اثاعر  

 اثثا   اثالمكـ ي ظر  ي اا. اثااايات اف ا جتااعي   كغيرها اثدرااات أك اثكط ي  اثتر ي م اثؿ
 إعػداد هػ  اثلديثػ  اثادراػ   كظيلػ     الػل  اثادراػ  ثل ظػاـ هػدؼ أ ل علس اثاكاط   تعليـ إثس

 .  اثااارا  ا تا   امارات  كقيـ ه  اثاكاط   أف ا طلؽ اف اثاختلل   كاط  اثا سدكار اثطالب

 اثتعلػيـ  لاػل  تع ػس اثتػ  اثتعليايػ  اثعاليػ   ػ  اثزاكيػ  لجػر اثدرااػي  اثا ػاهج كتاثػؿ
 ألػد أ مػا  اػا اثتعليايػ   اثعاليػ  أطػراؼ  ػؿ لكثػل يتجاا اثذم اسااا   م  اثاكضكع اث ائا  
 كااػتارة  اتعاػدة  صػكرة كاتجاهػاتمـ كقػيامـ  اثداراػيف  ث ا ػ  شػ ؿ ثتػ ا اثرئياػي  اثاصػادر
 ثا ػاهج رئيانػا ان هػد  اثاكاط ػ  ت ػكف أف  ا ػاف اثضػركرة ث ػـ اػف كاػف عرضػي   أك تل ائيػ  كثيات
 كاثلري   كاث لاوة  اثعداث   قيـ علس ا طل اتما    تات د اثت  اثاكاط   قيـ تع س  ليث اثتعليـ 
 أكف اجتااعيػ   أك اقتصػادي   اد يػ   أك أك ايااػي    ا ت اكاو  ا   اإل اا ي  اثل كؽ كتراع 

 اكاو كاثجااع   اثتعليـ اثعاث  كلتس اسطلاؿ رياض ارلل  اف ا تداون  ا تظـ  ش ؿ تدرياما يتـ
 اثت شػئ  عاليػ   ػ  اثلر ػ  هػكراس اثاعلػـ كيعػد. اثا ػررات اػف  جػزو أك    شػط   أك  كلػدات 
 اػا كتعااػؿ تػدريس أاػاثيب يت عػل اػف كاػا قػيـ  اػف  ػل يػؤاف كاػا علػـ  اػف ديػلث  اػا ثلطػالب
 اثلاػا اثا ػرر     اضػاكف اثل ر يعكض أف يا ف ثلاعلـ اثجيد اسداو أف اثاعلكـ  اف اثطالب 

 . 45أدائل   ر يمدره أف يا ف اثاضاكف ثراو أف
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 كط يع  اثتعليا   ث رارا ص ا كأالكب اثتعلياي   اثاؤاا  إلدارة اثعاـ اثطا ا يعد  ذثؾ
  اثاجتاا اثتعلياي  اثاؤاا  كعالق  ك عضمـ  كاثاعلايف كاثدارايف  اثاعلـ اثاائدة  يف اثعالقات
 أف  اثااللظ  كجدير اثدارايف  ث ا   تش يؿ     لاعلي  تؤثر أف اثت  يا ف اثعكااؿ اف اثاليط
 ث ػف. تلعلػل كاػا ت كثل اا  يف تطا ؽ ثا   اف إذا اثلعاثي  أقصس درجات ت لغ اثتعلياي  اثاؤاا 
 يؤثر اكؼ ذثؾ  إف اثتدريس هيئ  تصر ات ك يف اكاد اثدراا   اضاكف  يف ت اقض يكجد لي اا
 ا صػكد غيػر أك علكينػا تجايعنػا ثياػت اثا ػاهج ا ػررات تتضػاف أف ذثػؾ كاثػاؿ اثتعلػيـ  علػس

 اعي ػ  أهػداؼ  غيػ  تل يػؽ عليايػ اثت اثايااػ  علػس اث ػائايف ق ػؿ اػف ا ت اؤهػا يػتـ كث ػف ثلاعر ػ  
 تغييػر إلػداث أك اثلا اػ   اث خػب علػس اعي ػ  شػرعي  كاضػلاو اث ػائـ  اثكضػا دعائـ تكطيد اثؿ
 . اثاجتاا    ا صكد كاجتااع  ث ا  

 اثػكط   اثلػس ت ايػ  علػس تاػاعد اثتػ  اثاػكاد أ ػرز إلػدل هػ  اثكط يػ  اثتر يػ  اػادة إف
اإلعػالـ  ككاػائؿ كاثاجتاػا كاثادراػ  اساػرة كهػ  جمػات  ػاأر  جمػكد  تضػا ر كذثػؾ ثدل اثتالايػذ

 اثار   ه  صاثة يعرؼ اثل كؽ كاثكاج ات  كاثادرا  اكاطف إيجاد    أك  اسااس ه   اسارة
 ا جتااعيػ  اثت شػئ  ثـ اثلا   اث دكة خالؿ كخل يان اف ع ديان  إعدادنا اثتلايذ تعد اثت  كه  كاث دكة
 ثػل ي ػكف أف ي  غػ  اثاجتاػا اػف جػزو   كاثتلايػذ. كتراثمػا كعاداتمػا يدتماع  علس اثالا ظ  اثاليا 

 تاػكدها اثصػليل  اثالػاهيـ ا جتااعيػ  علػس أاػاس ا  يػ  اتي ػ  اجتااعيػ  عالقػات أ ػراده اػا
 ا جتاػاع  اثجػك  ػ   يئػ  دكر ثػل اإلعػالـ أف  اػا كاثعاػؿ  اث ػكؿ  ػ  كاإلخػالص كاثػكد اثال ػ 
 . اثاليا  اثت شئ   ثعالي اث لا  اثجك كتك ير

 اػف  عدنرائياػان  تعػد ليػث كاث عػد ا جتاػاع   اثايااػ  اث عد  يف تتراكح اثكط ي  كاثتر ي  
 اثاجتاا أت ف ك لاا كاجتااع   اياا  اإل ااف اخلكؽ أف  اعت ار اثتر ي  اجتااعيات علـ أ عاد
 تاااػ ان  كاشػد اس ضػؿ  لػك  كتطػكرنا ت ػداان   ػاف أ ثػر  لاػا اػليا  اكاط يػ  ت شػئ ن  أجياثػل ت شػئ 

 تخللػان  أ ثػر ي ػكف  إ ػل اثصػليل  اثاكاط يػ   ػ  اثت شػئ  اثاجتاػا يلشػؿ  لػيف صػلية  كاثع ػس
 كاثامػارم  كاثكجػدا   اثاعر ػ  اثثالثػ  اثاكاط يػ   ااػتكياتما  اثتر يػ  اسصػعدة جايػا علػس

ت اف اث يـ كاثالط  كاسخالقي  اثمهِكي  ك الاكرها ت اف  اثاشار   ااعي  كا جت اثايااي  كاب  اثلري  كاب
 اثكظائؼ    كاثعدؿ اث ظاـ أااـ كاثاااكاة ا قتصادي  اثايااي  كاثلري  كاثلري  اثاد ي  اثشخصي 
 . ك اجتاعل  ل يليط كثاا ثذاتل  كادر ان  كاعيا اكاط ا اثل كؽ تعط  كجايا كاثتعليـ

 م ياا يل  اثتر ي  اثكط ي  كتتاثؿ أهداؼ
 ع ل كاثد اع كاات راره أا ل علس كاثلرص ثلكطف وا  تاا تعزيز =
 اكاط يف  صلتمـ كاثكاج ات اثل كؽ اف عليمـ كاا ثمـ  اا اثطالب تعريؼ = 
 اث  اش    كاثاشار   اثرأم كاب داو اثلكار امارات ت اي  = 
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 . اسكائؿ آ ائمـ ك لاح  كا جزاتل كط مـ   تارير اثطالب تعريؼ = 
 .  اثعاثـ اثخارج  اثتكاصؿ   هاي  كاثت صير  ثألا   ا  تااو ا عتزاز = ت اي 

 .= التراـ اآلخر    اثكطف كعدـ اثلجر عليل    اعت داتل أك ث ا اتل
 مؤسسات تعميم المواطنة: -رابعا

 المدرسة:-1

ثمػػدؼ اثػػرئيس ثل ظػػاـ اثتر ػػكم  ػػ   ػػؿ اثػػدكؿ  ااػػا إف تل يػػؽ اثاكاط ػػ  اثصػػاثل  ياثػػؿ ا
كعلس ضكو ذثؾ . د عما ثالهتااـ  اثتر ي  اثكط ي   كث ف هذا ا هتااـ يتلاكت اف دكث  إثس أخرل

يجػػػب اثت  يػػػد علػػػس دكر اثادراػػػ   ػػػ  ت ايػػػ  اثاكاط ػػػ  اثصػػػاثل  كاثلعاثػػػ  كيتاثػػػؿ ذثػػػؾ  ػػػ  ت ايػػػ  
س طػػرؽ اثتػػدريس اثاختللػػ  داخػػؿ اثليػػاة اثادراػػي  ثت ايػػ  اثديا راطيػػ   ااػػتخداـ اثتر يػػ  كاثت  يػػد علػػ

 . اثاكاط  

كع داا ي ػكف اثاعلػـ اتا  ػان اػف اادتػل اثدرااػي  اتعا ػان  يمػا   إ ػل ي تاػب قػدران   يػران اػف 
التراـ اثطالب  ك اثتاث  يامؿ عليل اثت ثير عليمـ   ريان   إذا أضاؼ إثس ذثؾ اعاال  يظمر  يما 

 ظاـ اثاياا  اث ائـ كتلااان ثل   إف طري ل يص ة امالن ثغرس قيـ هذا اث ظػاـ إياا ل  تكجمات اث
 .    قلكب اثطالب كاثع س صلية

كتختلػػؼ اثعالقػػ   ػػ  اثلصػػؿ اثدرااػػ   ػػيف اثاعلػػـ كاثطاثػػب اػػف اعلػػـ إثػػس آخػػر كاػػف  يئػػ  
راو ادراػػػي  إثػػػس أخػػػرل    ػػػد ت ػػػكف اثعالقػػػ  ذات ط يعػػػ  اػػػلطكي    تاػػػاة ثلطاثػػػب أف ي ػػػاقش اآل

كاس  ػػار اثتػػ  يطرلمػػا اثاعلػػـ كقػػد يتجػػاكز ذثػػؾ إثػػس ااػػتخداـ أاػػاثيب ا اػػت داد كاث مػػر  أك ي ػػكف 
اثاعلػػػـ ذا ط يعػػػ  ديا راطيػػػ  يتعااػػػؿ اػػػا اثطػػػالب   ػػػكع اػػػف اثلريػػػ  ثتػػػر مـ يع ػػػركف عػػػف آرائمػػػـ 
كأ  ػػارهـ اػػف خػػالؿ   ػػاش اليػػد ااػػا ياػػاعد علػػس  اػػك شخصػػياتمـ كزيػػادة ث ػػتمـ    لاػػمـ  كثمػػذا 

  .46اسالكب أك ذاؾ ت ثيره اثاؤ د علس اتجاهات اثطالب اكاو  اثالب أك اإليجاب

كت لػػػغ اثادراػػػ  أقصػػػس درجػػػات اثلاعليػػػ   ػػػ  اثتر يػػػ  اثكط يػػػ  إذا  ػػػاف ه ػػػاؾ تطػػػا ؽ  ػػػيف 
ا اهجمػػا اث ظريػػ  ك رااجمػػا اثتط ي يػػ   كث ػػف لي اػػا يكجػػد ت ػػاقض يصػػ ة تػػ ثير اثادراػػ   ػػ  هػػذا 

ذثػػػػؾ أف تتضػػػػاف ا ػػػػررات اثتر يػػػػ  اثكط يػػػػ  كاثتػػػػارير قياػػػػان اثػػػػؿ اث رااػػػػ  كاثػػػػاؿ . اثاجػػػػاؿ ضػػػػعيلان 
اإل اا ي  كاثاااكاة  يف اث شر   ي اا ت طكم اعاال  اثاعلايف ثلطالب علس  ؿ ش و عػدا اث رااػ  

إذ يجػب أف تتلػكؿ اثادراػ  إثػس اجتاػا ل ي ػ  ياػارس  يػل اثػ شو اثليػاة ا جتااعيػ  . كاثاااكاة
ا اثاائكثي  كا ات الؿ كاثتعاكف كاب  ػار اثػذات  كأف يجػد  ػ  اااراػ  هػذه اثصليل   كياارس  يم

ذا اا تلكثت ادارا ا إثس اثلاعلي  اثاطلك     اثصلات اا يشجعل علس اثتااؾ  ما    اثاات  ؿ كاب
                                                           

46    Ipid, p:73   
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 إف ذثؾ ايؤدم إثس ت اي  اكاط ػ   عاثػ  كعػف اثاػؤاؿ اثاطػركح كاثمػاـ اػا هػ  اساػاثيب كاثطػرؽ 
 . ي  اثكط ي  كت اي  اثاكاط  اثتدرياي  ثلتر 

كتعػػد اثادراػػ  ا الػػ  ثت شػػئ  اساػػرة  كصػػؼ اثادراػػ  اؤااػػ  اػػف اؤااػػات اثدكثػػ  عػػف 
طري ما يات اؿ اا  دأتل اسارة  ك يما يتـ تدعيـ ا ادئ اثالكؾ اث كيـ كر ط اثلػرد  اجتاعػل كر ػا 

 . خريف ككاج اتل  لك اجتاعلشعكره  اثك و كا  تااو إثيل  كيتعلـ  يما اث ظاـ كل كقل كل كؽ اآل

كه ػػاؾ عػػدد اػػف اثا ػػررات اثتػػ  تجعػػؿ ثلادراػػ  دكران  ػػ  اثتر يػػ  اثكط يػػ   كيا ػػف إيجازهػػا 
 م ياا يل 

أف اثادراػػػ  تاثػػػؿ   يػػػ  اجتااعيػػػ  ككاػػػطان ث ا يػػػان ثػػػل ت اثيػػػده كأهدا ػػػل ك لاػػػلتل كقكا ي ػػػل اثتػػػ  - 1
كاثتػ  هػ  جػزو ا ػل  تتلاعػؿ  يػل كضعت ثتتلؽ اػا ث ا ػ  كأهػداؼ ك لاػل  اثاجتاػا اث  يػر 

 . كاعل  كتؤثر  يل كتت ثر  ل  مدؼ تل يؽ أهدا ل اثايااي  كا جتااعي  كا قتصادي 
أف اثا ػػررات اثدرااػػي  إثزاايػػ  يدراػػما  ا ػػ  اثتالايػػذ  كثػػذثؾ تعػػد أداة هااػػ  ثتل يػػؽ اثتكاصػػؿ - 2

 . اثل رم كاثتاااؾ ا جتااع     اثاجتاا
اؤااات اثرااي  اثت  تكظلما اثالط  اثايااي     ا يؿ  شر اث يـ اثعليا تعد اثادرا  اف اث- 3

 . اثت  ت تغيما ثدل اثطالب
التكائمػػا ثللػػرد  تػػرة زا يػػ  طكيلػػ  اػػكاو أ ػػاف ذثػػؾ  اث اػػ   ثليػػـك اثدرااػػ  أـ  اث اػػ   ثلعػػاـ اثدرااػػ  أك - 4

ل اثاعلكاػات اثاختللػ  اثتػ   اث ا   ثعار اثاتعلـ   تؤثر  يػل كتعػدؿ اػف اػلك ل  إضػا   إثػس إ اػا 
 . 47تااعده    لياتل

ر ط اثطل ػ   اث شػاطات اثكط يػ  ك شػاطات تاثػؿ اسدكار  ػ  جكا ػب اختللػ  اػف اثااػؤكثيات  -5
 . اثاد ي 

 . ت ظيـ  ر ااج أعااؿ تطكعي  كاجتااعي  اختلل  ثخدا  اثكطف كاثاكاطف -6
 :األسـرة- 2

 . ؿ كاس ثر ت ثيران  يل  تعليـ اث يـ كاثعادات اثكط ي يعد اثكاثداف  اثا   اثاعلـ اسكؿ ثلطل

 مكيا ف ثلكاثديف اااعدة أطلاثمـ ثازيد اف اثتعلـ لكؿ اثكاج ات اثكط ي  اف خالؿ 
 ك مـ اثاثؿ اسعلػس اثػذم يلتػذم  ػل اس  ػاو  ع ػد اثاشػار    ػ  اثعاػؿ اثايااػ  كاثتطػكع  ػ  أ= 

 . اشاريا خدا  اثاجتاا

                                                           
يػ  قػيـ اثاكاط ػ  ثػدل تالايػذ اثاػاث    دكر تػدريس اػادة اثتر يػ  اثكط يػ   ػ  ت ا ذيػاب  ػف لااػد  ػف عطيػ   47

غيػػػر  درااػػػ  اػػػف كجمػػػ   ظػػػر اعلاػػػ  اثتر يػػػ  اثكط يػػػ   الا ظػػػ  اثليػػػث  راػػػاث  ااجاػػػتير ماثارللػػػ  ا  تدائيػػػ 
 18ص. ق 1432    لي  اثتر ي   قاـ اثا اهج كطرؽ اثتدريس  جااع  أـ اث رل  ا   اثا را   ا شكرة
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 . كف اثكط ي  كاثل كاي  اف خالؿ اثتلادث لكؿ اث ضايا اثعاا ب= ا هتااـ  اثشؤ 
 . ج= تشجيا اثطلؿ ثلاشار      اشاريا خدا  اثاجتاا اثؿ ت ظيؼ اثا ط   اثاجاكرة

د= تػػك ير اػػكارد اثػػتعلـ اثكط يػػ   ػػ  اث تػػب اثاكجػػكدة  ػػ  اثا ػػزؿ كاثاجػػالت كاثصػػلؼ كا اػػتعا   
ع ػػاكيف اثاتعل ػػ   اث ضػػايا اثايااػػي  أك اث ضػػايا اثتػػ   مػػا  ػػ  تعلػػيـ اسطلػػاؿ اػػف خػػالؿ قػػراوة اث

 . تطرح كجمات  ظر أخالقي  اختلل 
 :اإلعــالم- 3

ثإلعالـ دكر   ير    تكعي  اس راد  لك ااؤكثياتمـ اثلردي  كاثجااعي  ك  او ركا ط  يف  
يجاد اتجاهات اكلدة  . أ  ائل كغرس اثعادات كاث يـ كاب

ه عػػػف طريػػػؽ اث ػػػرااج اثماد ػػػ  اثتػػػ  تعاػػػؽ اثاكاط ػػػ   كعػػػف كيا ػػػف ثإلعػػػالـ أف ي ػػػكـ  ػػػدكر 
طريػػؽ اثصػػلؼ اثتػػ  تكضػػة إ جػػازات اثػػكطف كتزيػػد اػػف ركح اثاكاط ػػ  كغيرهػػا اػػف اثكاػػائؿ اثتػػ  
اػػػف شػػػ  ما تراػػػير لػػػب اثػػػكطف كا  تاػػػاو إثيػػػل كا عتػػػزاز  ا  تاػػػاب إثيػػػل ك يػػػاف ل ػػػكؽ اثاػػػكاطف 

 . ككاج اتل
 دور العبادة:– 4 

كاثااػجد   ادة اما      ث اسخالؽ عف طريؽ اثدعاة كاثخط ػاو كاسئاػ رااث  دكر اثع  
ي ضػػػ  علػػػس اثلػػػكارؽ  ػػػيف اث ػػػاس  مػػػـ اكااػػػي    اػػػ اف اثاشػػػط كيػػػرت ط جااعػػػ  اثااػػػجد  عضػػػمـ 
خالص كيتل د  عضمـ اث عض اآلخر ااا يزيػد اثتعػاكف كاثتػآخ    لػ     عض    ال   كتعاكف كاب

ك ػػػ  اثااػػػجد ت ػػػاـ اثالاضػػػرات     كيػػػتعلـ اث  ػػػار اثاكعظػػػ اثااػػػجد يػػػتعلـ اس  ػػػاو اث ػػػدكة اثلاػػػ 
 . كاث دكات اثت  ترار اث يـ اثعاثي  اف صدؽ كص ر كال   كغيرها

  :48المؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية- 5

ت ػػـك هػػذه اثاؤااػػات  ػػدكر امػػـ  ػػ  ت شػػئ  اثشػػ اب  شػػغؿ أكقػػات اثلػػراغ  اػػا يعػػكد  ػػاث لا 
كاياتمـ اثرياضي  كاثث ا ي  كا جتااعي   كتعزيز اث يـ اثلا   اف تعػاكف كد عمـ ثااارا  ه  عليمـ

كت ػاتؼ كت اصػة كسهايػ  هػذا اثعااػؿ اثػذم ث تػت  يػل تعزيػز اثاكاط ػ     ػد اػف ا هتاػاـ  ػل اػف 
ق ؿ اثدكث  كاثاكاطف علس لد اكاو  اثدكث  اطاث ػ   تػك ير تلػؾ اثاؤااػات كتشػجيا اثشػ اب علػس 

 . ادة ا ما  اا علس اثاكاط يف اثتلاعؿ اا اات دال اف أ شط ارتيادها كا اتل

 
 

                                                           
  39  ارجا ا ؽ ذ ره  صاط  اثاك  أجؿ اف اثتر ي  اثاعارم  عل   ف  اصر  ف ايؼ 48
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 الخاتمة 
 ثتكصيات اثتاثي م تائج اثدراا  علس اث تائج كاتشتاؿ 

 :النتائ  -أوال
 اثلاجػ  ثإللاػاس  تيجػ     تعلػيـ اثاكاط ػ  ا هتاػاـ تزايػد ثثا يػ  ا اثعاثايػ  اثلرب أع اب  س  

  يف ا تشرت اثت  اثايااي  كاثال ي  اثعاـ اثجاكد كا اكا  اثكط    اثشعكر تجديد إثس اثااا 
 .اثش اب

  يػر  شػ ؿ اإل اػا   اثاجتاػا تطػكر  ػ  اػاهـ كايااػ   كقػا ك  اجتاػاع   ا ػدأ اثاكاط ػ   
ثػس كاإل صػاؼ  كاثعػدؿ اثااػاكاة إثػس  اثدكثػ  ا رت ػاو إثػس إضػا    كاثشػلا ي   اثديا راطيػ  كاب

 كاثكاج ات.  اثل كؽ كضااف اثشرا   اثل ي ي ك 
 اث يـ اثعااػ ك  اثكاج اتك  اثل كؽك  ا  تااو كاثك و ثلاكاط   ااارات تتاثؿ   م 
 تا  ػل اثاكاط يف غاث ي  علس اميا   كط ي  هكي  ثديل ي كف ع داا  ا  دااج اثاجتاا يتاـ 

 اثخال ات.  اثتكا ؽ  ك  ذ اف
 اثكط   ا  دااج ثتعزيز اما   كايل  اثتعليـ أهاي  اثعاثـ دكؿ ل كاات اف   ير عدد أدرؾ 

 .اثاجتاا  يف أ راد
  ئس  أعلػف لي اا عاد اإلرها يكف إثس ضرب  عض اث  ػاالمكـ اثكط ي  اثل      اصر  رز

 اث ا ا تكاضركس ع  مام )ثك أغل كا   ائا ا  اكؼ  صل     اثاااجد(. 
 كاثد اع كاات راره لأا  علس كاثلرص ثلكطف ا  تااو تعزيز     اثتر ي  اثكط ي  تتاثؿ أهداؼ 

 اكاط يف  صلتمـ كاثكاج ات اثل كؽ اف عليمـ كاا ثمـ  اا اثطالب تعريؼك  ع ل
  تعليـ اث يـ كاثعادات اثكط ي . يعد اثكاثداف  اثا   اثاعلـ اسكؿ ثلطلؿ كاس ثر ت ثيران  يل  

 :التوصيات -ثانيا
أاااػ  ثزيػادة إلاػاس اثطاثػب  ػ  ا ػاهج اثتعلػيـ اثر ط  يف اث ضايا اثعاثاي  كاثكط ي  ضركرة  -

 . ي  اثكط ي   هاي  اثتر 
 . س اثاكاط   اف خالؿ ا مجيف ألدهاا اات ؿ  كاآلخر اضاف    اثاكاد اثدرااي يدر تضركرة  –
 .  كضا اثطاثب    اكاقؼ تلاعلي  ل ي ي  يدرؾ اف خالثما أهاي  ا  تااو ثكط ل -
 اجاكعػػػ  اثاثػػػؿ كاث ػػػيـ كاسهػػػداؼ كاثا ػػػادئ اثدكثيػػػ  اثاشػػػتر   لايثػػػاؽ اساػػػـ تعريػػػؼ اثطاثػػػب  -

 . اثاتلدةل
 اث يئ     لياتمـ اجرل    تؤثر اثت  اثايااي  اث رارات اشار   اثتالايذ    ضركرة -
 .كاج اتاثك   ثل كؽ ا اثتالايذ  مـاداكا  ت صير  -
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 .كاإلقلياي  كاثعرقي  كاثاذه ي  اثطائلي  أش اثل  جايا كاثتاييز اثتعصب افاثاجتاا   تلرر -
 . ةوك لا  كع  اثاياا  دكره يلعب أف اف لتا   اثت  يااي اثا اثث ا  اثاكاطف   ا تااب-
 . كاثاااكاة كاثعدؿ اثلؽ علس اث ائا  اإل اا ي   اسخكة اإليااف-
 اثالطات  يف اثلصؿ كا دأ     اثالط  اثشعب اشار   قكاعد  مـ -
 . ارك تما تل يؽ ككاائؿ اثتكازف  ي ما  كللظ ا جتااعي   اثط  ات  مـ -
 . كاثعاثاي  اثكط ي  اس شط     ثلاشار   اثااؤكثي   تلاؿ ثشعكرا ت اي  -
 .ع ل كاثد اع كاات راره أا ل علس كاثلرص ثلكطف ا  تااو تعزيز -
 .اثلضاري  ك ظال كط مـ  اؤااات اثطالب تعريؼ -
 .كاثخيري  اثتطكعي  ثألعااؿ اثا ادرة ركح غرس -
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 المراجع:
 . ـ 2222  عااف  اسردف  1اثعلاي   ط اثرائد ا ت    ع اط اثاكاط    اهلل  اصر  ع د إ راهيـ

  1ـ{(  ثاػاف اثعػرب  ط1311هػػ/711ػ 632ا ػف ا ظػكر )الاػد  ػف ا ػـر اس ري ػ  اثاصػرم  )
 1992دار صادر   يركت  

ألاػػد ع ػػاس ع داث ػػديا  اثا كاػػات اثايااػػي  ثل مضػػ  اثيا ا يػػ  اثاعاصػػرة  اجلػػ  اثايااػػ  اثدكثيػػ   
 . ـ1983  يكثيك 73ت اثايااي  كا اتراتيجي   اسهراـ  اث اهرة  ع ار ز اثدرااا

اثشػػػ اب كآ ػػػاؽ  م2216 ر ػػػااج اساػػػـ اثاتلػػػدة اإل اػػػائ   ت ريػػػر اثت ايػػػ  اإل اػػػا ي  اثعر يػػػ  ثلعػػػاـ 
 . 2216اثعر ي    يكيكرؾ   ثلدكؿ اإلقليا  اثا تباثت اي  اإل اا ي   

 اثاال   ادارس    اثكط ي  اثتر ي  اث صار  اثعزيز دع   ف كصاثة اث ريـ  لايف اثع د  ف راشد
 ا داػ  درااػ  اثلديثػ   اثتر كيػ  اثتكجمػات ضػكو  ػ  ا ار ػ  تلليليػ  دراا  -اثاعكدي  اثعر ي 
 . ق 1426اثاعكدي    اثعر ي  اثاال   اث ال   – اثتر كم اثعاؿ ث ادة عشر اثثاثث ثل او
ا جتاػاع   ار ػز دعػـ كاتخػاذ  اثع ػد اثػكط    ار ػز عاػار  اثتعلػيـ كاثاكاط ػ  كا  ػدااج رضػكل

 2214اث رار  اجلس اثكزراو  اث اهرة  
 اثثاثث ثلصؼ اثتارير ا رر    اثكط   ا  تااو ا ك ات تك ر ادل اعاض  اثعارم    ت زي ب

ا   مػأ خاثػد  اثالػؾ جااعػ     مػا  ثل  ػات اثتر يػ   ليػ  ا شػكرة  ااجاػتير غيػر راػاث  اثاتكاط 
 . ق 1428

 ثػدكؿ اثتعػاكف اجلػس دكؿ  ػ  اثاكاط ػ  أجػؿ اػف اثتر يػ  اثاعاػرم  علػ   ػف  اصػر  ػف اػيؼ
 . 2214 يكثيك ااتراتيجي   اإلاارات  رؤل كاثتلديات  اثكاقا اثخليج اثعر ي م

 طي ػ  اؤااػ  كعر يػ   عاثايػ  اتجاهػات اثكط يػ م كاثتر يػ  اثاكاط ػ  عػاار  اثػرؤكؼ ع ػد طػارؽ
 2211 اهرة  كاثتكزيا  اث  ثل شر

ع ػد اثعظػيـ ألاػد ع ػػد اثعظػيـ  اثدكثػ  اثاد يػػ   ػ  اثل ػر اإلاػػالا   ا ت ػ  اإلاػراو  اإلاػػ  دري   
2215 . 

 اثعر يػ  اثاال ػ   ػ  اثثا كيػ  اثارللػ  طػالب يتصػكرها  اػا اثاكاط ػ   اصر اثص ية   ف اهلل ع د
 ث ػادة عشػر اثثاثػث اوثل ػ ا داػ  درااػ  ا جتااعيػ   اثاؤااػات  ػ عض ذثػؾ كعالق  اثاعكدي 
 . ق 1426اثاعكدي    اثعر ي  اثاال   اث ال   – اثتر كم اثعاؿ

  اثاؤااػػػ  اثعر يػػػ  ثلدرااػػػات كاث شػػػر  1ع ػػػد اثكهػػػاب اث يػػػاث  كآخػػػركف  اثاكاػػػكع  اثايااػػػي   ط
 . 1979 يركت  
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 ضػكو   ػ اثثا كيػ  ثلارللػ  اثللاػل   تػاب التػكل ت ػكيـ" علػ   الاػد اثرازؽ ع د اثعال أ ك ع ير
 اثدرااػات اعمػد  غيػر ا شػكرة راػاث  ااجاػتير  "اثاصػرم ثلاجتاػا اثالزاػ  اثايااػي  اث ػيـ

 2229   اث اهرة جااع  اثتر كي  
اثااث    دكر تػدريس اػادة اثتر يػ  اثكط يػ   ػ  ت ايػ  قػيـ اثاكاط ػ  ثػدل  ذياب  ف لااد  ف عطي 

ثتر ي  اثكط ي   الا ظ  اثليث  رااث  دراا  اف كجم   ظر اعلا  ا متالايذ اثارلل  ا  تدائي 
   ليػػ  اثتر يػػػ   قاػػػـ اثا ػػاهج كطػػػرؽ اثتػػػدريس  جااعػػ  أـ اث ػػػرل  ا ػػػ  غيػػػر ا شػػػكرة ااجاػػتير
 . ق 1432 اثا را   

 25 ثػكرة ضػكو  ػ  اثعػاث  اثتعلػيـ طػالب ثػدل  اثاكاط   اثكع  ت اي " اثعي يف  أ ك الاد  يركز
 2213   اث اهرة جااع  اثتر كي   اثدرااات عمداغير ا شكرة   ااجاتيررااث    "ي اير
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