
  ةــــــة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیـــالجمھوری

  م العالي والبحث العلميـــــــوزارة التعلی

  بسكرة  -ر ــــــجامعة محمد خیض

  واالجتماعیة اإلنســــــانیةكلیة العلوم 

  وم االجتماعیةـالعل : قسم

  ...................... : لي ـــالرقم التسلس

  PSY/D/PG/03/07 :ل ــــــرقم التسجی

  عنــــوان األطروحــة

    من ج الرتبية املدنية للسنة الرابعة ملنها امني املعرفيةـــاملض
    ن مفهوم املواطنة لدى التلميذـاملتوسط كإطار لتكوي التعليم

  2011/2012: دراسة حتليلية لكتاب الرتبية املدنية للسنة الرابعة من التعليم املتوسط طبعة
  م النفســــعل: في  ومـمقدمة لنیل شھادة دكتـــــوراه العل أطروحـــة

  ةعلـــــوم التربی: ص ــتخص                               

  :إشراف األستاذ                                  :                         إعداد الطالب    

  اھیميإبرالطاھر  /د.أ                  ر                                     النوي بالطاھـ    

                            : شةــلجنة المناق اءـــأعض   

  الصفة  الجامعة  الرتبة العلمیة  االسم واللقب
  رئیسا  بسكرة  أستاذ  نصر الدین  جابر

  مشرفا ومقررا  بسكرة  أستاذ  إبراھیميالطاھر 
  عضوا مناقشا  2الجزائر   أستاذ  محمد الطاھر طعبلي
  عضوا مناقشا   باتنة   أستاذ   العربي فرحاتي
  عضوا مناقشا  وادي سوف  أستاذ  سعد اهللا الطاھر

  عضوا مناقشا  بسكرة  أستاذ   تاوریریت نور الدین
  

 2013/2014 :  ةـالجامعی نةـالس



 



 
  أ

  

  : بالعربية ملخصال

تھدف الدراسة الحالیة إلى تحلیل المضامین المعرفیة لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من      

ي ــالمدرسوم المواطنة من وجھة نظر المشرع ـالتعلیم المتوسط لتخریج القیم ذات الصلة بمفھ

وكشف ما یتأتى منھا في المستوى العملي التطبیقي من نتائج على تشكیل شخصیة التلمیذ في 

  .اتجاه تمثلھ لھا، أي استدماجھ لھا وانخراطھ في التصرف انطالقا من داللتھا بالنسبة لھ

وتكونت عینة الدراسة من كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط بمضامینھ      

ولتحقیق الھدف من . 2011/2012: طبعةالموزعة على المجاالت المفاھیمیة السبعة،  المعرفیة

بكة ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم بناء شاستخدام المنھج الوصفي التحلیلي،الدراسة قام الباحث ب

القسم الثاني في القسم األول في ضوء وحدة الموضوع، و .لتحلیل المحتوى، مقسمة إلى قسمین

  .وحدة الكلمة إلىوال ـصتحلیل انطالقا من وحدة الموضوع وفقد مر ال وعلیھ. ضوء وحدة الكلمة

فان المضامین  ،على صعید حسن السلوكوالدراسة  وكان من أھم النتائج التي توصلت إلیھا   

المعرفیة لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، ترمي إلى أن یكون التلمیذ 

واعیا بما لھ من حقوق وما علیھ من واجبات، یحب وطنھ ویحترم رموزه ویعتز بمقومات ھویتھ 

یم الحوار الوطنیة، التأكید على مزایا االنفتاح على اآلخر والتشارك معھ في إطار ق

امح، التفكیر بطریقة علمیة، والتحكم في وسائل االتصال الحدیثة، والمحافظة على ـــــــوالتس

  .ة البیئةــــــسالم

 



  ب  

 

Abstract : 

 The present study is aimed to analyze the knowledgeable contents for 
the syllabus of civilized education of the fourth class in middle school to 
extract the values that have a link with the notion of citizenship from the 
perspective of syllabus maker, and baring what it is resulted from it in the 
practical scientific level of results to from the pupil’s personality in a 
direction that represent it and merging with it and involving in the 
behavior starting from its significance according to him. 

 The simple of the study has beenformed from civilized education 
book of 4th year of middle school with it’s knowledgeable contents which 
is distributed in the conceptional fields edition 2011\ 2012 and to realize 
the purpose from the study that is done by the researcher through using the 
analytic descriptive method in order to answer the study question a 
crisscross to analyze the content has been built is divided into 2 sub 
divisions. The first one is in the light of subject unity and the second one is 
in the light of word unity, the analysis then has passed from the subject 
unity till the word unity. 

 It was one of the important results that this study has reached. 
Concerning good behaving side, all the knowledgeable contents of the 4th 
year of middle school syllabus is aimed to maker the pupil to be aware of 
his rights and duties, love his home land and respect its symbols, and being 
proud of the constituents of national identity, and the emphasis on the 
openness features with others and sharing with then the values of 
forgiveness and interviewing, thinking scientifically and controlling the 
modern communications means and preserving the environment.  
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يطيب يل أن أتقدم بأمسى عبارات الشكر والتقديـــــر اىل 
  أستاذي اجلليل

  
  وتوجيهات قيمة طيب عرفانا ملا قدمه من دعم

  

كما اشكر زوجتي الفاضلة، والدكتور عمر روينة، واألستاذ عثمان 
تقني (والسيد فتحي بكاريواألستاذ عبد الوهاب بن موسى عي، 

  .على تشجيعهم ومساعدتهم يل) آليلسامي يف اإلعالم ا

  

والشكر موصول لكل من ساهم من قريب أو بعيد يف إمتام 
  .هذا العمل العلمي وإجناح
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  :ةـــــــــمقدم

، اإلنسانإن التربیة أداة العصر في البناء اإلنساني، وحجر الزاویة في تكوین شخصیة     

المجتمع في صنع مستقبلھ، وبقدر ما تقدم التربیة من وسائل في بناء اإلنسان تكون نوعیة  وأداة

أھم أنواع االستثمار التي یشھدھا العصر  ھو من المجتمع وفعالیتھ، ولعل االستثمار في اإلنسان

أداة  ھوإذ للعملیة التعلیمیة والتربویة، الكلي  اإلطار یعتبر المنھاج التربوي الرسميالحالي، و

  .الصـــــــــــــــــــالح المواطنأھدافھا، وفي مقدمتھا إعداد التربیة في تحقیق 

من  ،عبد العزیز بوتفلیقةكما یرى رئیس الجمھوریة  -إن المدرسة الجزائریة المتجددة     

حیث ھي المدرج األول لتلقي الثقافة الدیمقراطیة، ومن حیث ھي أحسن ضمان للتالحم 

 إلیھاستسھر على تكوین مواطن یمتلك معالم رصینة ال یرقى  «: والوحدة الوطنیةاالجتماعي 

بھذا . الشك، مواطن وفي لمبادئھ ولقیمھ وقادر، في الوقت نفسھ على فھم العالم الذي یعیش فیھ

العقل السلیم  إلیھوبدون عقدة على العالم الخارجي، ذلك ما یدعونا  أوسعتتفتح المدرسة انفتاحا 

  .»روط العولمةـــــــــعلینا ش وتملیھ

بان االستثمار في اإلنسان ھو السبیل األساس لبناء  وقد أدرك المشرع المدرسي الجزائري   

الوطن وتحقیق التنمیة، لذلك فقد عني بتضمین المناھج والمقررات التربویة الرسمیة، القیم 

نفوس التالمیذ، وتوفر ذات الصلة بالمواطنة، والتي یفترض من المدرسة أن ترسخھا في 

سلوكات وممارسات داخل  إلىالظروف والمھیئات التي تساعد على ترجمة ھذه المفاھیم والقیم 

، ومن ذلك تنمیة الحس المدني لدى وخارجھ في األسرة وفي المجتمع بأسرهالمحیط التربوي 

وتوعیتھم  التالمیذ ومنحھم تربیة تنسجم مع محددات المواطنة كمفھوم الحقوق والواجبات،

بأھمیة االنفتاح على اآلخر والتشارك معھ في إطار قیم الحوار والتسامح، وتلقینھم آداب الحیاة 

مع مستجدات  الجماعیة، وتكوینھم لیكونوا مواطنین قادرین على المبادرة واإلبداع والتكیف

  .الحیاة

قیق ھذا الھدف المناھج التربویة الرسمیة، ھي المجال األساس والقوة الموجھة لتحو    

النوعي، بحیث تبني المتعلمین بشكل شمولي، یواكب احدث التطورات والمستجدات العالمیة 

  . وتجسید ما یسمى تنمیة المواطنة في األجیال
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المدرسة  كإطار تستخدمھویأتي منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط،      

صالحین  مدى ممكن لیكونوا مواطنین ألقصىتطویر طاقاتھم على  أبنائھاالجزائریة لمساعدة 

  .في المجتمع

تسلیط الضوء على مفھوم المواطنة وأبعادھا في مضامین منھاج تستھدف ھذه الدراسة، و   

باب : تقسیم البحث الى بابین وألجل ذلك یتم . التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

فصل موضوع الدراسة ویضم إشكالیة البحث وفرضیات . نظري یحتوي على ثالثة فصول

الدراسة وأھدافھا، وكذا حدود الدراسة وتحدید المفاھیم، والدراسات السابقة ذات الصلة 

  .بموضوع الدراسة الحالیة

لكن بعد تقدیم  ة الجزائریة،المواطنة في مواثیق الدولوفصل ثان خص دراسة مفھوم    

 ، ثم المواطنة في الدستور الجزائري للمفھوم ومظاھره كما ھو مطروق في التراث العلمي

 23المؤرخ في 04-08، وكذا المواطنة في القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم1996لسنة 

  .2008جانفي 

 علیم الرسمي بالجزائر، حیث الت تربیة المواطنة في نظامفیعنى بدراسة الفصل الثالث  وأما  

من خاللھ نبذة تاریخیة عن التعلیم في الجزائر، المواطنة في ضوء المنطلقات األساسیة للنظام 

، ثم دور المدرسة في التربیة على المواطنة، )2003/2004(التربوي الجدید في الجزائر

  .ئروأھداف تدریس التربیة المدنیة في مرحلة التعلیم المتوسط بالجزا

اإلجراءات المنھجیة للدراسة : الفصل الرابع. ثالث فصول فمكون منأما الباب الثاني   

الضبط اإلجرائي لمتغیرات البحث، والمنھج المتبع، وعینة الدراسة، ووحدة  ویتناولالمیدانیة، 

التحلیل، ثم التصنیف وتحدید الفئات، وأداة التحلیل وخصائصھا السیكومتریة، والتقنیات 

  .صائیة المستخدمةاإلح

مناقشة النتائج في ضوء یعرض نتائج الدراسة، أما  السادس فیتولى و الفصل الخامس     

فرضیات اإلجراء، وباالسترشاد بالتراث التربوي الذي كتب حول الموضوع، وكذا نتائج 

 .وع الدراسة الحالیةـــــــــــــبعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموض
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  :اإلشكالیة -1

من بین المفاھیم األساسیة التي تثیر جدال واسعا بین المھتمین من األكادیمیین والساسة       

خاصة في ظل التغیر السریـــع والتحوالت . مفھوم المواطنة -في العقود األخیرة - والمفكرین

ي سمحت بھ االجتماعیة المتسارعة المرتبطة بالتطور العلمي واالنفتاح العالمي الواسع الذ

  .أدوات االتصال والثورة المعلوماتیة

لیست بمنأى عن ھذه التغیرات المتسارعة التي شملت مختلف أوجھ الحیاة  الجزائرو    

 إلىوالتي أثرت على التماسك واالستقرار االجتماعي وأدت . االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

منسجمة مع طبیعة المجتمع  لى الدوامع ماط تفكیر وممارسات لیستظھور قیم واتجاھات وأن

المدرسي  منذ لحظة الدخول النظام التعلیمي والتربوي بصفة عامة أنوما من شك . الجزائري

إعداد  عبء وظیفة اجتماعیة حساسة ھيومرورا بمختلف أطوار التعلیم یتحمل  األول للتلمیذ

م والمبادئ األساسیة للمجتمع، وتھیئة الفرد لمواجھة التحدیات المختلفة، والمحافظة على القی

واالنخراط الفعال في تحقیق التطلعات والطموحات الوطنیة ضمن دائرة العالم األوسع بما 

  .یفرضھ من قیم یتشارك فیھا الجمیع

تحقیق أھداف المجتمعات،  و األفرادلبناء  أساسیةركیزة یعد نظام التربیة والتعلیم  ولذلك  

، ولذا تشكل المنظومة نجاعة لتكریس توجھات المجتمعاتوأكثرھا وسیظل  أھم الوسائط 

  .التربویة إحدى انشغاالت العصر الكبرى الى نالت من عنایة األمم واھتمامھا

فالمدارس والمناھج بما تقدم من خبرات مقصودة او غیر مقصودة للتالمیذ، معنیة بتنمیة     

كثیرة، تأخذ  في ادوار اجتماعیةأنظومة قیمیة للمواطنة، یكون من شأن تمثلھا أن تنعكس 

  .مظاھرھا طابعا دینامیا في مستوى األفراد والجماعات والنظم االجتماعیة

وفي ھذا اإلطار، لقد أكدت عدید الدراسات على الدور الذي یمكن أن تلعبھ المدرسة    

اسة والمناھج التربویة الرسمیة في تنمیة المواطنة، ونذكر على سبیل المثال ال الحصر، در

ن في المدارس التعلیم المتعلق بالقانو :حول ،)Pereira Carolyn،1988(بیریرا كارولین

الثقافة : حول ،)Robert Woyach،1992(روبرت وویتشودراسة .المتوسطة والثانویة

اھج التربیة الوطنیة في من: حول ،)Losito،2003(لوسیتوودراسة  .في تربیة المواطنة

عاصرة في االتجاھات الم: حول ،)م2005/ھـ1426(یم الحبیبفھد إبراھودراسة .ایطالیا

التربیة : حول ،)م2005/ھـ1426(راشد العبد الكریم صالح النضارودراسة  .تربیة المواطنة
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 ،)م2005/ھـ1426(محمد الحامدودراسة  .الوطنیة في مدارس المملكة العربیة السعودیة

عثمان بن صالح ة ودراس. الشراكة والتنسیق في تربیة المواطنة: حول
أثر االنفتاح الثقافي على مفھوم المواطنة لدى الشباب : ولـــــ، ح)م2005/ھـ1426(العامر

  .1السعودي

ومن ھذا المنظور یحق الحدیث عن المناھج الدراسیة، ودورھا في عملیة التنشئة االجتماعیة    

كات وممارسات یتمرن سلو إلىوبناء األجیال، وعن قدرتھا على تثمین المواطنة وترجمتھا 

                       .لمدارس على اكتسابھا منذ الصغرأبناء ا

على ضرورة اھتمام ″ التربیة المتفتحة″في كتابھ بوفلجة غیاثیؤكد  اإلطاروفي ھذا    

تدعم من خالل مناھجھا مبادئ  أنینبغي على المدرسة  ‹‹:المدرسة بقضیة المواطنة قائال

المواطنة الصالحة وحب الوطن والتعامل ایجابیا مع كل القضایا الوطنیة تساھم في تدعیم قیم 

  .2››المطروحة

ذلك أن األھداف التربویة السلیمة حسبھ،یجب أن تكون واضحة ومتناسقة مع القیم    

والمعتقدات المحلیة وتدریب التالمیذ على تلبیة شروط المواطنة الصالحة، حیث یكون المواطن 

  .3 ھ مع مؤسسات الدولةایجابیا في تعامل

وتربیتھا في  المواطنة لتشكیلموجھة وقوة إطار حاضن  المناھج التربویة أنوھكذا یتضح   

  .الوسط المدرسي

 لبناء الوطن األساسھو السبیل  اإلنسانالمشرع الجزائري یدرك بان االستثمار في  إن     

التربویة الرسمیة، القیم ذات الصلة وتحقیق التنمیة، لذلك فقد عني بتضمین المناھج والمقررات 

ترسخھا في نفوس التالمیذ، وتوفر الظروف  أنبالمواطنة، والتي یفترض من المدرسة 

رسات داخل المحیط والمھیئات التي تساعد على ترجمة ھذه المفاھیم والقیم الى سلوكات ومما

حس المدني لدى والحي والمجتمع الكبیر، ومن ذلك تنمیة ال األسرةفي  التربوي وخارجھ

التالمیذ ومنحھم تربیة تنسجم مع محددات المواطنة، كمفھوم االنتماء للوطن، ومفھوم الحقوق 

                                                
  .أنظر عنصر الدراسات السابقة من ھذا الفصل  1
  . 14:،صالجزائر -، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران1التربیة المتفتحة، ط): 2003(بوفلجة غیاث  2

 .14: المرجع نفسھ ، ص): 2003(بوفلجة غیاث  3
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اة االجتماعیة، وتكوینھم لیصبحوا الحی آدابوالواجبات، وكذا توعیتھم بحب العمل وتلقینھم 

  .العصر على المبادرة واإلبداع  وتحمل المسؤولیة، والتكیف مع متغیراتمواطنین قادرین 

وترمي الغایة الكبرى الثانیة للمدرسة ... «:جاء في القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة   

الجزائریة الحدیثة، باعتبارھا المرحلة األولى لتعلم الثقافة الدیمقراطیة وأفضل عامل للتماسك 

  .1 »االجتماعي والوحدة الوطنیة، الى ضمان التكوین على المواطنة

یعتمد أساسا على االتفاق الجماعي القائم على أساس  لمفھوم الحدیث للمواطنةكان ا إذاو    

 ا یعززوجدانی االتفاھم من اجل ضمان تحقیق الحقوق الفردیة والجماعیة، وباعتباره شعور

عقدیة (االرتباط باألرض وباألفراد الذین نتشارك معھم فیھا، مع ما یدعم ذلك من أسس متینة

المواطنة لیست معرفة فقط، ولكنھا ممارسة وقیم تتسرب إلى وعي  وباعتبار...). ولغویة

 من خالل نشاطات تسمح بترسیخھا، أثناء تواجده في المشترك لوك التلمیذ للتفاعل والعیشوس

  .المدرسة واألسرة والمجتمع

كما جاء في الفصل األول من الباب األول المخصص ألسس  -وإذا كانت الغایة من التربیة    

 23المؤرخ في  04-08:سة الجزائریة، من القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقمالمدر

تكوین مواطن مزود بمعالم وطنیة أكیدة، ومتمسك بعمق، بقیم المجتمع  «:ھي -2008جانفي

الجزائري وباستطاعتھ فھم العالم الذي یحیط بھ والتكیف معھ والتأثیر فیھ والتفتح بدون عقدة 

  .2»يم الخارجعلى العال

كانت التربیة المدنیة، تعنى بتكوین المواطنة الواعیة، الناقدة والفعالة، والمسؤولیة  وإذا   

حقوق ومسؤولیات المواطنة  إطاروالعالمیة، في  واإلقلیمیةبمستویاتھا المحلیة  األخالقیة

جتماعیة الدیمقراطیة، وبما یدعم الدیمقراطیة الدستوریة والمشاركة السیاسیة، والمسؤولیة اال

في الحضارة  واإلسھامواالنخراط المجتمعي والنزوع الطوعي، واالنفتاح على الثقافات، 

اإلنسانیة وما یستلزمھ من اكتساب لمبادئ ومعارف ومفاھیم، وتنمیة لقیم ومیول 

واتجاھات،ودعم لمھارات وقدرات وسلوكیات، تصب جمیعھا في اتجاه تحویل المواطن من 

  .3 ، الى حالة المواطنة بالفعلحالة المواطنة بالقوة

                                                
، النشرة 2008، عدد خاص، فیفري  2008جانفي 23المؤرخ في  04-08ة رقم القانون التوجیھي للتربیة الوطنی  1

  . 47:،صالرسمیة للتربیة الوطنیة، وزارة التربیة الوطنیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 . 26:المرجع نفسھ ، ص  2
  . 36:بنانیة، القاھرة،ص،الدار المصریة الل1التعلیم والمواطنة وحقوق اإلنسان،ط): 2009(شبل بدران  3
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وإذا كان التعلیم األساسي في الجزائر، یھدف الى منح المحتویات التربویة األساسیة من   

خالل مختلف المواد التعلیمیة التي تتضمن المعارف والمھارات والقیم والمواقف، التي تمكن 

  :التالمیذ من 

، النابعة من واألخالقیةتماعیة والروحیة تعزیز ھویتھم بما یتماشى والقیم والتقالید االج -

 .التراث الثقافي المشترك

 .التشبع بقیم المواطنة ومقتضیات الحیاة في المجتمع -

تعلم المالحظة والتحلیل واالستدالل وحل المشكالت، وفھم العالم الحي والجامد،  -

 .واإلنتاجوالسیرورات التكنولوجیة للصنع 

 .وروح النقد فیھم واإلبداعالجمالیة والفضول والخیال  التالمیذ وصقل الروح إحساستنمیة  -

 .واالتصال لإلعالمالتمكن من التكنولوجیات الجدیدة  -

التفتح على الحضارات والثقافات األجنبیة، وتقبل االختالف والتعایش السلمي مع الشعوب  -

 .1 األخرى

  :تحقیقوإذا كان إدراج التربیة المدنیة في المدرسة الجزائریة، یسعى الى   

تجذیر الشعور باالنتماء للشعب الجزائري في نفوس التالمیذ، وتنشئتھم على حب الجزائر  -

  .، وتعلقھم بالوحدة الوطنیة ورموز األمةإلیھاواالعتزاز باالنتماء 

تنمیة الحس المدني والتسامح والتحضیر للحیاة االجتماعیة، ومعرفة وفھم الحقوق  -

 .والواجبات

 .تماشیة مع حاجیات التالمیذ، والمؤسسات التي تسیر حیاة المجتمعتأمین معارف مفیدة وم -

مبادئ  بإكسابھممنح تربیة تنسجم مع حقوق اإلنسان، وتنمیة ثقافة دیمقراطیة لدى التالمیذ  -

 .الحوار وقبول اآلخر، وبحملھم على نبذ التمییز والعنف

 .تكوین مواطنین قادرین على اإلبداع والتكیف، وتحمل المسؤولیة -

تنمیة معرفة واحترام المؤسسات الوطنیة والھیئات الدولیة واإلقلیمیة، لتثبیت فھم حقیقي  -

 .2 یاة في سیاق العولمة لدى التلمیذللح

  : فان الملمح المنتظر للتلمیذ ھو واعتبار من انھ في نھایة التعلیم المتوسط،         

 .لمسؤولةتفعیل المعارف والمھارات المكتسبة في ممارسة المواطنة ا -
                                                

 .،مرجع سابق  2008جانفي  23المؤرخ في  04 – 08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم   1
 . نفسھمرجع ال، 2008جانفي  23المؤرخ في  04 – 08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم   2
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 .تمییز عناصر الھویة الوطنیة واالعتزاز بھا، وممارسة حقوقھ وأداء واجباتھ -

 .المشاركة في الحیاة الجماعیة وتطبیق القواعد المنظمة لھا -

 .احترام القیم اإلنسانیة، وحقوق اإلنسان والحریات الجماعیة والفردیة -

 :من خالل. لحیاة المجتمع ممارسة السلوك الدیمقراطي في ظل القیم والقوانین المنظمة -

 .واحترام الرأي اآلخر ممارسة قواعد الحوار -

 .تقبل الغیر -

 .احترام الرأي المخالف -

 .معرفة وممارسة قواعد االنتخابات -

 .ممارسة المسؤولیة في الوسط المدرسي -

 .التحلي بروح المبادرة واالستقاللیة والمسؤولیة -

 .التعرف على المؤسسات الوطنیة وتثمین خدماتھا -

 .تحدید مشاكل البیئة وأثرھا على الصحة، وااللتزام بقواعد المحافظة علیھا -

  .1 یقدر التراث الوطني واإلنساني ویحافظ علیھ -

  :ھوشكــال األســاسي الذي یطرح فان اإل  

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط التي تشكل  ھي المضامین المعرفیة ما

  ل صور المواطنة لدى التلمیذ ؟إطارا لتشكی

وحتى یستوفي السؤال حقھ، فان أبعادا تنبثق عنھ تشكل خطوط تحلیل، تستوجب على    

  :المستوى اإلجرائي طرحا ومحاولة إجابة، ھي

 تتجھ سنة الرابعة من التعلیم المتوسط لمنھاج التربیة المدنیة لل معرفیةھل أن المضامین ال   

  طنة من خالل األبعاد اآلتیة ؟نحو تشكیل مفھوم الموا

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة  نتماء للوطن في المضمون المعرفيما ھي حدود الشعور باال -1

 الرابعة من التعلیم المتوسط ؟

لمنھاج التربیة  ھویة الوطنیة في المضمون المعرفيما ھي حدود االعتزاز بمقومات ال -2

 ط ؟المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوس

                                                
مدیریة التعلیم ): 2003دیسمبر (الجغرافیا - التاریخ - تربیة المدنیةال: من التعلیم المتوسط الثانیةمناھج التربیة المدنیة للسنة   1

 . 22:األساسي، اللجنة الوطنیة للمناھج، وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر ،ص
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وار والتسامح في ما ھي حدود االنفتاح على اآلخر والتشارك معھ في إطار قیم الح -3

 لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط ؟ المضمون المعرفي

لمنھاج  لروح النقدیة في المضمون المعرفيما ھي حدود التفكیر بطریقة علمیة والتمتع با -4

 لرابعة من التعلیم المتوسط ؟التربیة المدنیة للسنة ا

لمنھاج  تصال الحدیثة في المضمون المعرفيما ھي حدود التحكم في استخدام وسائل اال -5

 التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط ؟

لمنھاج التربیة المدنیة  سالمة البیئة في المضمون المعرفيما ھي حدود المحافظة على  -6

 لیم المتوسط ؟للسنة الرابعة من التع

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة  قوق والواجبات في المضمون المعرفيما ھي حدود معرفة الح -7

 الرابعة من التعلیم المتوسط ؟

     :ةــفرضیات الدراس -2
لكونھا تھتم . تمثل التربیة المدنیة في المناھج المدرسیة المادة التعلیمیة اإلستراتیجیة     

. كوینا شامال ومتوازنا في الجوانب الفكریة واالجتماعیة والسلوكیةبتكوین شخصیة الفرد ت

في المجتمع الذي یساھم في یجعلھ واعیا بالتزاماتھ شاعرا بمسؤولیاتھ كعضو لھ حقوقھ 

  .1 متكیفا مع الوضعیات المحلیة والدولیةبنائھ،
التربیة المدنیة  لمنھاج معرفیةالمضامین ال أنالدراسة ھي  فرضیات وعلى ھذا األساس، فان   

  :تشتمل على مفھوم المواطنة بأبعاده المتمثلة فيللسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، 

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط على  تشتمل المضامین المعرفیة -1

 .بعد الشعور باالنتماء للوطن

للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط على لمنھاج التربیة المدنیة  تشتمل المضامین المعرفیة -2

 .بعد االعتزاز بمقومات الھویة الوطنیة

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط على  تشتمل المضامین المعرفیة -3

 .بعد االنفتاح على اآلخر والتشارك معھ في إطار قیم الحوار والتسامح

تربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط على لمنھاج ال تشتمل المضامین المعرفیة -4

 .بعد التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح النقدیة

                                                
 . 19:مرجع سابق ،ص: من التعلیم المتوسط الثانیةمناھج التربیة المدنیة للسنة   1
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لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط على  تشتمل المضامین المعرفیة -5

 .بعد التحكم في استخدام وسائل االتصال الحدیثة

ھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط على لمن ین المعرفیةتشتمل المضام -6

 .بعد المحافظة على سالمة البیئة

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط على  تشتمل المضامین المعرفیة -7

  .بعد معرفة الحقوق والواجبات

  :الھدف من الدراسة -3
لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  معرفیةامین التحلیل المض تھدف الدراسة الحالیة إلى  

التعلیم المتوسط لتخریج القیم ذات الصلة بمفھوم المواطنة من وجھة نظر المشرع المدرسي، 

وكشف ما یتأتى منھا في المستوى العملي التطبیقي من نتائج على تشكیل شخصیة التلمیذ في 

 .راطھ في التصرف انطالقا من داللتھا بالنسبة لھاتجاه تمثلھ لھا، أي استدماجھ لھا وانخ

  :حدود الدراسة -4
  :تتحدد الدراسة الحالیة في جانبین        

إلى غایة استكمال الفترة المخصصة ) 2007دیسمبر (من أول تسجیل: حدود زمانیة -4-1 

  .إلعـداد البحث

لكتاب التربیة  یةمعرفه الدراسة على المضامین التقتصر ھذ: حدود تتعلق بالمحتوى - 4-2

المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط المعتمد رسمیا في مرحلة التعلیــم المتوسط بالجزائر، 

والذي تم تألیفھ وفق الصیاغة الجدیدة لبناء المناھج في ظل اإلصالحات التربویة 

  ).2003دیسمبر (بالجزائر

  : مفاھیمتحدید ال -5

فیھ القارئ أثناء التعرض للمفاھیم التي تشتمل علیھا الدراسة  تالفیا للخلط الذي قد یقع     

 الحالیة فانھ سیتم توضیح المفاھیم األساسیة، على أن یتم الضبط اإلجرائي لھذه المفاھیم

  .فصل اإلجراءات المنھجیة للدراســة المیدانیة والمتغیرات في

  :المواطنة -5-1   

التي نتناولھا منھا،وتبعا لھویة من یتحدث عنھا، وتبعا  یختلف مفھوم المواطنة تبعا للزاویة     

   .لما یراد بھا
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  عالقة بین فرد ودولة كما یحددھا « :المواطنة بأنھا دائرة المعارف البریطانیةعرفت    

وأنھا تسبغ المواطن حقوقا سیاسیة كحق االنتخاب وتولي المناصب ... قانون تلك الدولة

  .1 »العامة

أنھا أكثر أشكال  «):Citizenship(المواطنة كلمة كولیر االمریكیةوتعرف موسوعة    

  .2 »العضویة اكتماال في جماعة سیاسیة، فھي ال تختلف عن مفھوم الجنسیة

وإذا كانت المواطنة ھي العضویة االجتماعیة والسیاسیة، فان الصورة التي تحدث بھا     

ولوجیة الحاكمة، وتضبطھا الدساتیر تختلف من دولة الى أخرى بناء على الفلسفة واإلیدی

أنھا عضویة كاملة في دولة أو  « :موسوعة الكتاب الدوليتعرفھا والقوانین، وفي ھذا السیاق 

في بعض وحدات الحكم تؤكد حقوق المواطنین كحق االنتخاب وتولي الوظائف والمناصب 

  .3 »والدفاع عن بلدھم العامة، وعلیھم بعض الواجبات كدفع الضرائب

والظاھر من ھذه التعریفات أنھا تعبر عن االتجاه الذي یقوم على البعد الجغرافي القانوني،   

  .وتغفل االتجاه الذي یقوم على البعد الشعوري العاطفي

، والذي قد آخر إلىمنظومة الحقوق والواجبات تختلف من نظام سیاسي  أن ،ذلك إلىضف    

اختالف  اطنة بیننا كعرب ومسلمین وبین الغربفي تجلیات المو أكثریبرز مظاھر االختالف 

  .لقانون المحدد للحقوق والواجبات في إطار الدولة الوطنیةمصادر ا

     :والمواطنة الحدیثة تدل على جملة من القیم، منھا      

 .والمثل العلیا والتصرفات الحضاریة المشتركة األساسیةالتمسك بالقیم  -

 .ون العامة، ویكون ذلك على المستوى الوطني والعالميالمشاركة الفعالة في تسییر الشؤ -

  .4دستور وقوانین الدولة التمتع بالحقوق والحریات الفردیة والجماعیة المنصوص علیھا في -

بین المواطن والوطن، كما بین المواطن  األعمقوعلیھ، فمفھوم المواطنة یجسد الرابط     

الوالء للدولة والوطن، والمواطنة لیست مجرد باالنتماء وشعور ب إحساسفالمواطنة . والدولة

األخالقیة  كیان من المشاعر والحقوق والواجبات والروابط إنھااكتساب لجنسیة ما في وطن، 

                                                
، مركـز دراسات الوحدة العربیة، 2الدیمقراطیة في البلدان العربیة، طالمواطنة و): 2004(علي خلیفة الكوري وآخرون  1

 . 30:،صبیروت
، جامعة )غیر منشورة(المواطنة ومسألة األقلیات، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة ): 2008(الھادي دوش  2

 . 14:،صالجزائر
  . 31:مرجع سابق ،ص ):2004(علي خلیفة الكوري وآخرون  3

4 http://www.ahewar.org /debat/show.art -.asp?aid=267925   المواطنة في الجزائر: شریف الدین-  

http://www.ahewar.org
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واإلنسانیة والقانونیة بین اإلنسان وتراب الوطن، وبین الوطن بكیانھ السیاسي ومختلف 

  .  مواطنیھ

ن تتبلور في كل المؤسسات السیاسیة والمواطنة ھي ثقافة وقیم وسلوك، یجب أ    

وفي كل المنظومات االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والتربویة والعالئقیة، لیشعر القانونیة،و

الجمیع بأنھ مواطن حقیقي، لیكون وطنیا حقیقیا، حیث قد تصبح المواطنة عند البعض أحیانا 

حقیقیا یحب وطنھ ویكن لھ الوالء  مجرد انتماء لرقعة جغرافیة لیس إال،دون أن یكون وطنیا

فال مواطنة بدون  ویؤمن بقیم التفاني والغیرة من اجل بناء حاضره ومستقبلھ،اإلخالص،و

 بحقوق المواطنة واستعاضتھا بالواجبات فقط، وال مواطنة بدون روح جماعیة التمتع الحقیقي

 .لحدال إلىأن یتربى على المواطنة من المھد  یجب الكلوطنیة حقیقیة، و

  :للسنة الرابعة متوسط لمنھاج التربیة المدنیة معرفیةالمضامین ال - 5-2

التي تكون المنھاج الدراسي  ، العنصر الثاني من العناصرالمحتویات او المضامین تعد   

بمفھومھ الحدیث، حیث تسبقھا األھداف التعلیمیة، وتلیھا طرائق التدریس والوسائط واألنشطة 

  .م التربويالمدرسیة ثم التقوی

المضامین التعلیمیة ھي الموضوعات النظریة والتطبیقیة « : انطوان حبیب رحمةحسب    

ي تساعد في تحقیق أھداف التي یسعى الى تعلیمھا وتعلمھا، من المناشط المكملة المساندة الت

  .1 »المنھاج

لدراسیة النظریة ھي الموضوعات ا او المعرفیة كد ھذا التعریف، أن المضامین التعلیمیةؤی    

  . والتطبیقیة المقدمة للتلمیذ لتحقیق أھداف المنھاج

بأنھ األفكار والعناصر األساسیة او المدركات « :المحتوى كوثر حسین كوجكو یعرف    

والمفاھیم الرئیسیة المراد تعلیمھا للتلمیذ في كل صف من صفوف المرحلة التعلیمیة، 

  .2 »ھجوالمحتوى ھو وسیلة تحقیق أھداف المن

أي أن المحتوى ھو الوسیلة التي یتم بھا تحقیق أھداف المنھاج، الي تشمل المفاھیم     

  .واألفكار والموضوعات، أي كل ما یقدم للتلمیذ خالل المرحلة التعلیمیة

                                                
ة العربی   ة للثقاف   ة  تج   ارب عربی   ة ف   ي التعل   یم األساس   ي ودلی   ل تخطیط   ھ،دط، المنظم        ): 1996(انط   وان حبی   ب رحم   ة    1

 . 120:، ص تونسوالعلوم،
  . 25:،صالكتب، القاھرة ،عالم2اتجاھات حدیثة في المناھج وطرق التدریــــــس،ط): 2001(وجككوثر حسین ك  2
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المضامین التعلیمیة ھي كل ما تضمھ دفتا الكتاب من معلومات « :رشدي طعیمة ویرى    

موز لغویة، یحكمھا نظام معین لتحقیق ھدف ما، كأن یكون ھذا وحقائق وأفكار، تحملھا ر

  .1 »الھدف تزوید اآلخرین بالجدید في موضوع معین

یؤكد ھذا التعریف، أن المضامین التعلیمیة ھي ما یحتویھ الكتاب المدرسي من معلومات    

  .وأفكار وحقائق في شكل دالالت لغویة لتحقیق ھدف محدد

أو جملة الحقائق  حتوى التعلیميالم ھي المضامین التعلیمیةن أ« :ویرى الخوالدة    

والمعلومات والمفاھیم والمبادئ واألفكار والمھارات، فضال عن االتجاھات والقیم التي تنطوي 

علیھا المادة التعلیمیة للكتاب، والتي یراد من المتعلم أن یكتسبھا ویستوعبھا ویتمثلھا في بناه 

  .2»دائیةالعقلیة والوجدانیة واأل

تشیر الى جملة المعلومات واألفكار  ،اإلجرائیةمن الناحیة معرفیة نھ ، فالمضامین الوم    

والمفاھیم والقیم، المتضمنة في الكتاب المدرسي، المقدمة للتلمیذ في شكل دروس نظریة 

  .ق أھداف المنھاجــــــــــــ، لتحقی)وضعیات تعلیمیة تعلمیة(وتطبیقات

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة متوسط ھي  معرفیة، فالمضامین الساساألوعلى ھذا    

المدنیة لھذا المستوى اب التربیة التي یشتمل علیھا كت والقیم واألفكارمجموع الحقائق والمفاھیم 

المقدمة للمتعلم بھدف اكتساب المعرفة وتنمیة القدرات الى مستوى تحقیق كفاءات  من التعلیم

طرة في الكتاب وفق المنھاج الرسمي، الذي جاء وفق تصور صیاغة المناھج سلوكیة مس

  .والمقررات الجدیدة، والمصمم على أساس المقاربة بالكفاءات

یشتمل كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط على أربع وعشرین وحدة    

  :ة، ھي ـــــــــــــتعلیمیة موزعة على سبعة مجاالت مفاھیمی

تحدید االنتماء : الكفاءة المرحلیة ھي . الدولة والمجتمع الجزائري : في المجال األول    

وفي ھذا . الحضاري والحفاظ على مقومات المجتمع الجزائري، واحترام الدستور الذي ینظمھ

  :المجال، یتعرف التلمیذ على 

 المجتمع الجزائري -

 الدولة الجزائریة -
                                                

 .59:،ص، دط،عمان)سسھ، استخدامــــــاتھمفھومھ، أ(تحلیل المحتوى في العلوم اإلنسانیة): 2004(محمد رشدي طعیمة  1

: نشر والطباعة، عمان، دار المسیرة لل1التعلیمي،ط أسس بناء المناھج التربویة وتصمیم الكتاب): 2004(محمد الخوالدة  2
  . 305:،صاألردن
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 الدستور الجزائري -

 دارة والمواطناإل -

معرفة نظام الحكم : الكفاءة المرحلیة ھي . سلطات الدولة الجزائریة: وفي المجال الثاني     

وفي ھذا المجال، یتعرف التلمیذ . ومؤسسات الدولة، وتحدید دورھا في خدمة الفرد والمجتمع

  :على 

 السلطة التنفیذیة -

 السلطة التشریعیة -

 السلطة القضائیة -

 السلطة العلیا -

معرفة حقوق اإلنســان : الكفاءة المرحلیة ھي . حقوق اإلنسان : وفي المجال الثالث   

والحریات األساسیة للفرد، من خالل الوثائق الدولیة، والعمل على احترامھا ونبذ العنف، 

  :وفي ھذا المجال، یتعرف التلمیذ على. إلى الوسائل السلمیة لحل المشكالت ءواللجو

 وق اإلنساناإلعالن العالمي لحق -

 خروقـات حقوق اإلنسان -

 األمن والسلم -

جعل الدیمقراطیة إطار : الكفاءة المرحلیة ھي . الحیاة الدیمقراطیة: وفي المجال الرابع   

لممارسة حریة التفكیر والتعبیر وعدم اإلقصاء، واحترام الراي المخالف، والمساھمة في بنائھا 

  :وفي ھذا المجال، یتعرف التلمیذ على. والسیاسیةفي إطار التنظیمات االجتماعیة والثقافیة 

 حریة التعبیر -

 العمل النقابي -

 األحزاب السیاسیة -

استخدام وسائل اكتساب : الكفاءة المرحلیة ھي. العلم والتكنولوجیا: وفي المجال الخامس   

دمة العلم والتكنولوجیا باعتبارھما العاملین األساسیین في تقدم المجتمعات، واستخدامھما لخ

  :وفي ھذا المجال، یتعرف التلمیذ على. اإلنسان وبیئتھ

 العلم وتطور المجتمعات -

 التكنولوجیا والبیئة -
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 المكتبة وتثقیف المواطن -

استخدام وسائل : الكفاءة المرحلیة ھي . وسائل اإلعالم واالتصال: وفي المجال السادس  

وبناء العالقات بین األفراد اإلعالم واالتصال لالستزادة العلمیة وتوسیع أفق المعرفة، 

  :وفي ھذا المجال، یتعرف التلمیذ على. والمجتمعات

 الصحافة -

 األقمار الصناعیة -

 االنترنت -

تبیان عالقة : الكفاءة المرحلیة ھي. الجزائر والمجتمع الدولي: وفي المجال السابع واألخیر 

وفي ھذا المجال، . الدولیةالجزائر بالمجتمع الدولي، من خالل المنظمات والھیئات االقلیمیة و

  :یتعرف التلمیذ على

 ھیئة األمم المتحدة -

 منظمة الیونسكو -

 جامعة الدول العربیة ومنظمة االلیسكو -

 .1منظمة المؤتمر اإلسالمي -

إن ھذه المجاالت بما تتضمنھ من كفاءات ومضامین تعلیمیة، متكاملة ومترابطة وظیفیا   

لم في ھذا المستوى من التعلیم معرفة مناسبة لتشكل مجتمعة محتوى تعلیمیا یكسب المتع

  :م المواطنة، ویظھر ذلك في ـــــــــللعصر، وتنمیة ملكاتھ، ومن ثم تترسخ لدیھ قیم ومفاھی

ترسیخ اإلیمان وااللتزام بالجزائر وطنا للحریة والدیمقراطیة والعدالة التي یكرسھا  -

 .الدستور وتحددھا قوانین الجمھوریة

ي تتضمنھا المجاالت، ترمي الى تعزیز روح المواطنة  وتقویة االنتماء إن الكفاءات الت -

فضال عن تنمیة حس المتعلم بالمسؤولیة ووعیھ بان ما یقوم بھ فردیا او جماعیا لھ 

 .انعكاسات على مستقبل الوطن

إعداد المتعلمین كمواطنین في المستقبل، لمجتمع متماسك ومتضامن، من مقوماتھ العدل  -

 .بین المواطنین في الحقوق والواجباتوالمساواة 

                                                
، 1الجدید في التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، ط): 2006/2007(محمد الشریف عمیروش وآخرون   1

 .الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر
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كما یستشف من مضامین المواد المدرجة، تعزیز انتماء التلمیذ إلى وطنھ الجزائر    

والتزامھ بقضایاه، االلتزام بالثقافة الوطنیة واالنفتاح على الثقافات العالمیة والقیم 

الثقافات وإثرائھا  اإلنســـانیة ومستجدات العصر، والمشاركة االیجابیة في تطویر ھذه

  .واالعتناء بھا

  :الدراسات السابقة-6  

إن الدراسات السابقة توفر اإلطار المرجعي للباحث، فالباحث بفضل اطالعھ على التراث      

النظري الذي كتب حول الموضوع یستطیع أن یكون نظرة شاملة عن موضوعھ من الناحیتین 

یتمكن من تحدید أبعاد موضوعھ ومحدداتھ  المنھجیة والمعرفیة، ومن خالل ھذه النظرة

  .األساسیة، ومن ثم ھندسة بحثھ وتحدید ھیكلھ
أو التربیة الوطنیة حسب المناھج التي  المواطنة تنمیة ھناك دراسات عدیدة تناولت موضوع  

 :تبنیھا وتعتمدھا وزارة التربیة والتعلیم في مدارسھا، ومن ھذه الدراسات

  :دراسات عربیة - 6-1

مفھوم المواطنة بین المحلیة ″ : وھي بعنوان): 1999(عروس الزبیردراســـــة  -6-1-1 
  .″وعالمیة الدین في خطاب الحركة اإلسالمیة في الجزائر

سعت ھذه الدراسة الى وصف حالة التمزق وضعف الھویة وغیاب التأصیل الواضح     

لمفھوم المواطنة والصراع الفكري بین األطروحات المتناقضة على الساحة الجزائریة 

والخلفیات والمنطلقات التي تغذي ھذا الصراع وتؤججھ، وانعكاسات ذلك على المجتمع بصفة 

الت الرئیسیة في صیاغة مفھوم المواطنة كمفھوم األمة عامة، وبحثت الدراسة بعض المقو

وعرضت الدراسة العدید من النماذج . الجزائریة، واألمة العربیة ، ثم مفھوم األمة اإلسالمیة

التي تشیر الى عدم وضوح مفھوم المواطنة في الخطاب السیاسي، كما تناولت المواطنة بین 

ظیم  ورؤیة بعض التنظیمات اإلسالمیة العموم والخصوص وحقوق المواطن وحریة التن

بالجزائر لحقوق المواطنة وخلص الباحث الى أن االستعمار والھیمنة الغربیة والتدخل 

األجنبي وتطرف بعض الجماعات الدینیة ، أوجدت مناخا في الفكر والممارسة یؤكد على 

  .1 عدم استقرار مفاھیم الدولة واألمة والمواطنة في الذھنیة السیاسیة

                                                
المحلیة والعالمیة في خطاب الحركة اإلسالمیة في الجزائر، بحث منشور،  مفھوم المواطنة بین): 1999(رــــعروس الزبی 1

 .مركز البحوث العربیة، الجمعیة العربیة لعلم االجتماع مكتبة مدبولي، القاھـــرة
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 مبدأ المواطنة في″ :وھي بعنوان ):2005/ھـ1426(دراسة عبد الرحمن الزینیدي -6-1-2 

  . ″وديـالمجتمع السع

فالوطنیة في رأي . وقد تناولت ھذه الدراسة مصطلح كل من المواطنة والوطنیة     

وھي مذھب لھ . الباحث نزوع شعوري لدى اإلنسان للمواطن الذي نشأ بھا وانتسب إلیھا

اما المواطنة فتتمثل بعالقات في حدود الوطن . وطقوسھ السلوكیة المضاھیة للدین مبادئھ

عناصر  سبعة وخلص الباحث إلى. تتضمن حقوقا وواجبات متبادلة بین الشعب والدولة

  :لبناء المواطنة في المیدان التربوي ھي

  .طنةربط عناصر المواطنة بالدین الستثمار الروح الدینیة في تحقیق الموا -1   

  .تفعیل تدریس القضایا الدینیة ذات البعد الوطني بحیث یتجاوز التنظیر -2   

  .تطویر المنھج السلفي ثقافیا من خالل تحدید موقفھ الثقافي إزاء مستجدات العصر -3   

ربط معطیات العصر ومتطلبات الشرع في قضیة حقوق المواطنة من خالل  -4   

الشعب والقراءة المتزنة للشریعة واالستفادة من تجربة  الموازنة بین حقوق الحاكم وحقوق

  .الحضارة الغربیة في ذلك

أال تبنى المناھج على ردود األفعال اتجاه األحداث، بل بناؤھا على المضامین الكلیة  -5 

  .للقضایا وتوصیفاتھا الواقعیة لتعوید الطالب على معالجة مفاجآت العصر

  .تھ ومصادره وأنظمتھ ومشاریعھربط الناشئة بمجتمعھم بمؤسسا -6

یجب أن یتضح لألجیال أن المواطنة الحقیقیة لیست عائقا أمام الوالء لألمة بل ھي  -7

  .1 الم فیھاـــخطوة تقارب لألمة ووحدتھا من خالل تحقیق قیم اإلس

المواطنة في الفكر ″وھي بعنوان): 2005/ھـ1426(عثمان بن صالح العامر دراسة -3- 6-1
  .″دراسة نقدیة من منظور إسالمي -معاصرالغربي ال

  :ھدفت الدراسة إلى  

  .تحلیل مفھوم المواطنة بمضامینھ وأبعاده السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة -1

استخالص ابرز حقوق المواطنة في الفكر الغربي في إطار نظریات التنمیة السیاسیة  -2

 .التي یستند إلیھا المفھوم

                                                
مبدأ المواطنة في المجتمع السعودي، بحث مقدم للقاء الثالث عشر لقادة ): م2005/ھـ1426(الرحمان زید الزینیدي عبد  1
 .مل التربوي، الباحة، المملكة العربیة السعودیةالع
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في الفكر الغربي في ضوء ما یقدمھ اإلسالم باعتباره دین نقد نظریات التنمیة السیاسیة  -3

 .لإلنسانیة جمعاء

 .تطور المواطنة في الفكر الغربي المعاصر وبیئاتھ الثقافیة -4

  في نقد قضیتي المساواة  اإلسالمياستخدمت الدراسة منھجیة التحلیل واعتمدت المنظور   

ر الغربي، وخلصت الدراسة إلى النتائج والحریة باعتبارھما أساسین لمفھوم المواطنة في الفك

  :التالیة

یحیط بمفھوم المواطنة في الفكر الغربي المعاصر العدید من المالبسات، المواطنة في  -5

المفھوم الغربي ذات صبغة عمومیة وعالمیة تخرجھ عن سیاقھ التاریخي واالجتماعي 

  .وسیاقھ الزماني والمكاني

مواطنة على مفھومي الخطیة الجبریة في تحقیق اعتمد المنظرون الغربیون في مجال ال -6

 .المساواة والدیمقراطیة

وأوصى الباحث برفض االعتماد على أي مصدر خالف التشریع اإلسالمي في تحدیـد    

  .1 حركة اإلنسان المواطن والمجتمع والقیم والحقوق والواجبات

التربیة ″ وھي بعنوان): 2005/ھـ1426(صالح النضاروراشد العبد الكریم  دراسة --4- 6-1
دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء التوجھات  - الوطنیة في مدارس المملكة العربیة السعودیة

   .2 ″التربویــة الحدیثة
ھدفت الدراسة إلى تحلیل مقررات التربیة الوطنیة للمرحلة المتوسطة في المملكة العربیة     

اعتبارھا نموذجا للتوجھات العالمیة الحدیثة، السعودیة ومقررات التربیة الوطنیة في بریطانیا ب

  :والمقارنة بینھما من حیث

  .التوجھات -7

 .نقاط االتفاق واالختالف بین منھجي التربیة الوطنیة فیھما -8

 .الخروج بنموذج مقترح لبناء منھج التربیة الوطنیة في المملكة العربیة السعودیة -9

                                                
دراسة نقدیة من منظ ور إس المي، بح ث    : المواطنة في الفكر الغربي المعاصر):م2005/ھـ1426(عثمان بن صالح العامر  1

 .مقدم للقاء الثالث عشر لقادة العمل التربوي، الباحة، المملكة العربیة السعودیة

دراسة تحلیلی ة  : التربیة الوطنیة في مدارس المملكة العربیة السعودیة):م2005/ھـ1426(ارضریم وصالح النراشد عبد الك  2
مقارن  ة ف  ي ض  وء التوجھ  ات التربوی  ة الحدیث  ة، بح  ث مق  دم للق  اء الثال  ث عش  ر لق  ادة العم  ل الترب  وي، الباح  ة، المملك  ة العربی  ة     

 .السعودیة
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 إلىتحلیل المقررات، وخلصت الدراسة اعتمد الباحث المنھج النوعي الوصفي الظاھري في  

وجود فروق بین منھجي التربیة الوطنیة في المملكة العربیة السعودیة وبریطانیا تطال 

وفي ضوء الدراسة اقترح الباحثان نموذجا .واألنشطةالعرض  وأسلوبوالمحتوى  األھداف

رعیة تقوم على لتطویر منھج التربیة الوطنیة في المملكة العربیة السعودیة وفق رؤیة ش

التوازن بین البعد الوطني وسلوك المواطنة، وتحافظ على الخصوصیة السعودیة وتنفتح على 

  .المستجدات العالمیة

 - تربیة المواطنة″ وھي بعنوان): 2005 /ھـ1426(الحبیب إبراھیمفھد دراسة  -5- 6-1
  :وقد ھدفت إلى. ″االتجاھات المعاصرة في تربیة المواطنة

  .على المصطلحات المرتبطة بالمواطنة، كالوطن والوطنیة، والتربیة الوطنیة إلقاء الضوء -
الوقوف على االتجاھات المعاصرة في تربیة المواطنة من خالل بعض التجارب العالمیة  -

وتجربة المملكة العربیة السعودیة، للتوصل لتصور مقترح لتنمیة المواطنة مالئم للبیئة 

  .السعودیة

تھ، وضع الباحث تصورا مقترحا لتنمیة المواطنة في ضوء السـیاسة وفي ضوء دراس    

التعلیمیة السعودیة وطبیعة المجتمع السعودي، ابرز  فیھ ادوار كل من المدرسة، واألسرة، 

  .1 والمسجد، واإلعالم، والسیاسة التعلیمیة العامة في تنمیة المواطنة

الشراكة والتنسیق في ″ انوھي بعنو): 2005/ھـ1426(محمد الحامددراسة  -6- 6-1
  :ھدفت الدراسة لتحقیق ما یلي. 2 ″تربیة المواطنة

  .بیان المنطلقات النظریة التي تقوم علیھا تربیة المواطنة -  

  .تحدید وظائف المؤسسات التربویة المؤثرة في تربیة المواطنة -  

  .مؤسسة تربویةالبیان كیفیة تعزیز تربیة المواطنة عبر كل  -  

  .د أھم الدراسات والتجارب السابقة في موضوع الدراسةرص -  

  .التعرف إلى ابرز أسس ومبادئ الشراكة الفاعلة بین المؤسسات التربویة -  

  .مناقشة التصور األمثل للشراكة بین المدرسة والمجتمع المحلي في تربیة المواطنة -  

                                                
االتجاھات المعاصرة في تربیة المواطنة، بح ث مق دم للق اء الثال ث      :تربیة المواطنة):م2005/ھـ1426(فھد إبراھیم الحبیب  1

 .عشر لقادة العمل التربوي، الباحة، المملكة العربیة السعودیة

الشراكة والتنسیق في تنمیة المواطنة، بحث مقدم للقاء الثالث عشر لقادة ): م2005/ھـ1426(محمد بن معجب الحامد  2
 .العربیة السعودیة العمل التربوي، الباحة، المملكة
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  .كةصیاغة أسالیب تعزیز تربیة المواطنة عبر التنسیق والشرا -  

وتوضیح  تحلیل المؤسسات التربویة استخدم الباحث المنھج الوصفي الذي یقوم على     

ویعد ھذا المنھج . عالقاتھا یبعضھا واكتشاف آلیات عملھا لتعزیز المشاركة في تربیة المواطنة

من أفضل المناھج البحثیة للتعامل مع موضوع الدراسة، ألنھ ال یقتصر على جمع المعلومات 

  .عدى ذلك إلى تحلیل البیانات والمقارنة بینھا وتفسیرھا ومن ثم الوصول الستنتاجاتبل یت

للشراكة بین المدرسة والمجتمع ) كما یراه(وفي ضوء الدراسة خرج الباحث بتصور امثل    

المحلي في تربیة المواطنة، كما قدم مجموعة من األسالیب لتعزیز تربیة المواطنة عبر التنسیق 

غرس قیم االنتماء والمشاركة والمواطنة والعمل واإلنتاج واالنجاز، فتح : ن بینھاوالشراكة م

حوارات مع الشباب وبین الشباب، وتنویع أسالیب تعلیم التربیة الوطنیة، تنویع برامج النشاط 

  .الطالبي، وتأھیل المعلمین باتجاه تربیة المواطنة

أثر االنفتاح ″ : وھي بعنوان: )2005/ھـ1426(عثمان بن صالح العامردراسة  -7- 6-1
  .1 دراسة استكشافیة –الثقافي على مفھوم المواطنة لدى الشباب السعودي 

  :تسعى ھذه الدراسة لتحقیق األھداف التالیة    
 التأصیل النظري لمفھوم المواطنة واالنتماء -

استخالص أھم أبعاد المواطنة بمفھومھا العصري من خالل أدبیات الفكر السیاسي  -

 الجتماعيوا

 تحدید أھم المتغیرات العالمیة المعاصرة التي انعكست على مفھوم المواطنة -

 - التعددیة -االنتماء -الھویة(التعرف على طبیعة وعي الشباب السعودي بأبعاد المواطنة -

 )الحریة والمشاركة السیاسیة

وع الوقوف على الفروق بین وعي الشباب بأبعاد المواطنة باختالف متغیر الجنس، ن -

 .التعلیم، محل اإلقامة، المستوى االقتصادي لألسرة، مستوى تعلیم الوالد

تقدیم رؤیة مقترحة حول آفاق تفعیل مبدأ المواطنة ودور مؤسسات المجتمع ذات العالقة  -

 .في ذلك

النظري وما أسفر عنھ من تحلیل لمفھوم المواطنة وتحدید أبعادھا، قام  اإلطارعلى ضوء     

، موزعة على )سلبیة وایجابیة(فقرة في صورتھا النھائیة 56استبانھ مكونة من  بإعدادالباحث 
                                                

دراس ة   -أث ر االنفت اح الثق افي عل ى مفھ وم المواطن ة ل دى الش باب الس عودي          ): م2005/ھ ـ 1426(عثمان بن ص الح الع امر    1
 .دراسة مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل التربوي، الباحة، المملكة العربیة السعودیة. استكشافیة
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الحریة والمشاركة  –التعددیة وقبول اآلخر –االنتماء  -الھویة(األبعاد األربعة للمواطنة

  ).السیاسیة

من شباب المملكة العربیة السعودیة ذكورا  544وأجریت الدراسة على عینة عشوائیة بلغت    

كلیات المعلمین، جامعة الملك سعود، جامعة (الذین ھم على مقاعد الدراسة الجامعیةوإناثا، 

  ).الملك فھد للبترول والمعادن، كلیة المجتمع بمنطقة حائل، كلیة التربیة للبنات بمنطقة حائل

  :مجموعة من النتائج، أھمھا وخلصت الدراسة الى  

 .ویةھناك ارتفاع ملحوظ في وعي الشباب وإحساسھم بالھ  -1

بالھویة لدى الشباب السعودي عینة البحث تتبدى في  واإلحساسطبیعة الوعي  إن -2

استجاباتھم العالیة على بعض عبارات ھذا البعد، حیث تمثل المعتقدات الدینیة معیارھم 

 األفكاریؤدي الى انتشار  اإلعالميالسیاسیة، وان االنفتاح  األفكارالمعتمد في الحكم على 

 اإلسالميال یتقبلون مناقشة اي قضایا تمس العقیدة الدینیة، وان التراث  وأنھمالفاسدة، 

یتضمن حلوال لكل المشكالت المعاصرة، واالنفتاح على العالم یؤدي الى افتقاد المجتمع 

 .لھویتھ

 .یوجد ارتفاع ملحوظ في درجة انتماء الشباب السعودي عینة الدراسة للوطن  -3

النظم  أفضلة مخاطرة سیاسیة، ونظام الحزب الواحد ھو في البلدان النامی األحزابتعدد   -4

 ).الوطن والمواطنین(لتحقیق مصلحة المجتمع

االنفتاح الثقافي واإلعالمي یزید من وعي الشباب السیاسي، وانتشار األفكار والقیم   -5

 .السیاسیة الغربیة یؤدي الى انتشار الفساد

المؤثرة على االستقرار في المجتمع،  قیم الدیمقراطیة تذوب في طیاتھا كافة االختالفات -6

 .وال جدوى من الحوار مع أصحاب األفكار المعارضة ألنھا خاطئة تماما

ھناك تناقضا واضحا في طبیعة وعي الشباب السعودي عینة الدراسة وتصوراتھم   -7

 .الذھنیة بالتعددیة واالنفتاح على اآلخر

 اب السعودي عینة الدراسةھناك  میال واضحا لعدم المشاركة السیاسیة لدى الشب -8

ھناك فروقا ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث على بعد االنتماء للوطن، وقد كانت  -9

 .1 الفروق لصالح اإلناث

                                                
 .مرجع سابق):م2005/ـھ1426(عثمان بن صالح العامر  1
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ھناك فروقا ذات داللة إحصائیة في االنفتاح الثقافي على المفاھیم السیاسیة لدى الشباب  -10

ط الدخل الشھري للعائلة على أبعاد في المملكة العربیة السعودیة باختالف متغیر متوس

 .1الدراسة واألداة ككل

 :وھي بعنوان ):م2007/ھـ1428( وجیھ بن قاسم القاسم بني صعب دراسة -8- 6-1
  .2 ″االـــمنھج التربیة البدنیة مث - دور المناھج في تنمیة قیم المواطنة الصالحة″

بدنیة لمراحل التعلیم العام في ھدفت ھذه الدراسة الى التعرف عن دور منھج التربیة ال   

وتمثلت مشكلة . المملكة العربیة السعودیة في تنمیة قیم المواطنة الصالحة في الطالب

  ما قیم المواطنة الي تنمیھا مناھج التربیة البدنیة في الطالب ؟: الدراسة بسؤال رئیس ھو

ة الوطنیة المطبقین واقتصرت ھذه الدراسة على على منھج التربیة البدنیة ومنھج التربی  

. ھـ، في المملكة العربیة السعودیة1427/1428: بمدارس التعلیم العام للعام الدراسي 

وإلغراض ھذه الدراسة استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي، حیث قام بتحلیل محتوى 

واآللیات  منھج التربیة البدنیة ومنھج التربیة الوطنیة، واستخلص القیم التي ینمیھا كل منھما،

التي یستخدمھا منھج التربیة البدنیة في تنمیة ھذه القیم، وبتحلیل البیانات وصل الباحث الى 

  :النتائج التالیة

التي یقدمھا منھج التربیة البدنیة في التعلیم ) التربیة الوطنیة(تتوافق قیم تنمیة المواطنة -1

ة التي تقدمھا كتب التربیة العام في المملكة العربیة السعودیة، مع قیم تنمیة المواطن

 .ثالث الى الرابع ثانوي بنینالوطنیة المعتمدة في التعلیم العام للصفوف من 

یدعم منھج التربیة البدنیة في التعلیم العام في المملكة العربیة السعودیة، تنمیة قیم تنمیة  -2

ثالث الى  فوف منالمواطنة التي تقدمھا كتب التربیة الوطنیة المعتمدة في التعلیم العام للص

 .الرابع ثانوي بنین

 .یستخدم منھج التربیة البدنیة آلیات وأسالیب متنوعة لدعم قیم تنمیة المواطنة -3

 .یعمل منھج التربیة البدنیة منسجما مع منھج التربیة الوطنیة -4

یعمل كل من منھج التربیة البدنیة ومنھج التربیة الوطنیة في المملكة العربیة  -5

من سیاسة التعلیم في المملكة والتي تنص ) 33(یق ما جاء في المادةالسعودیة،على تحق
                                                

 .مرجع سابق):م2005/ھـ1426(عثمان بن صالح العامر 1
منھج التربیة البدنیة  -دور المناھج في تنمیة قیم المواطنة الصالحة):م2007/ھـ1428(وجیھ بن قاسم القاسم بني صعب  2

تربیة البدنیة والریاضیة، وزارة التعلیم دور التربیة البدنیة في تعزیز المواطنة الصالحة،كلیة ال: بحث مقدم الى ندوة. مثاال
 .العالي، الریاض
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تربیة المواطن المؤمن لیكون لبنة صالحة في بناء أمتھ، ویشعر بمسؤولیة لخدمة : على

 .بالده والدفاع عنھا

  :وفي ضوء ھذه النتائج، یوصي الباحث بما یلي  

العمل التطوعي، : یة ذات العالقة مثلمنھج التربیة البدنیة بعدد من قیم التربیة الوطن إثراء -1

ومنتجاتھ، العمل، آداب  حب الوطن والدفاع عنھ وعن مكتسباتھ واالعتزاز بھ وبمنجزاتھ

 .السالم، التكافل والترابط االجتماعي، اآلمن والسالمة

إعادة النظر في تقدیم قیم تنمیة المواطنة في منھج التربیة البدنیة بشكل یحقق المزید من  -2

راریة، وبشرط تناسب القیم مع مستوى نضج الطالب في المرحلة العمریة االستم

 .1 المستھدفة

  :ات أجنبیةــــــــــــــدراس - 6-2

مناھج التربیة ″ :وھي بعنوان): Losito Bruno ،2003  (لوسیتو دراسة -1- 6-2
  .″الوطنیة في ایطالیا

نیة في ایطالیا وكفاءة مشاركة ھدفت ھذه الدراسة إلى تعرف كفاءة مناھج التربیة الوط    

الطالب في النشاطات والفعالیات الوطنیة في تنمیة المواطنة، وبینت الدراسة أن تنمیة التربیة 

الوطنیة ھدف أساس لنظام التعلیم االیطالي، وھي تؤكد على مفاھیم ومنطلقات سیاسیة وطنیة 

ى الدستور واحترام حقوق الوطن وتنمي في المستھدفین قیم المواطنة المتمثلة في المحافظة عل

وحقوق المواطنین، وأشار الباحث أن طالب المرحلة الثانویة یمارسون ضمن منھج التربیة 

الوطنیة نشاطات تنمي فیھم العمل التطوعي والمشاركة الدیمقراطیة، وخلص الباحث من 

ممارسات وجود فجوة بین الواقع والمناھج المخطط لھا وتشمل الفجوة أیضا  إلىدراستھ 

وان الوقت الذي یمضیھ المعلمین في . المعلمین وعدم القدرة على تحقیق أھداف المناھج

في استیعاب الطالب  خصص لھ في الخطة، وھناك نقصتدریس المقرر أقل من الوقت الم

  .2 لمفاھیم التربیة الوطنیة

″ وھي بعنوان: )(Robert Woyach, 1992 روبرت وویتشة ـــــــدراس -2- 6-2

  .″افة في تربیة المواطنةـــــلثقـا

                                                
 .مرجع سابق):م2007/ھـ1428(وجیھ بن قاسم القاسم بني صعب  1

2 Losito Bruno(2003):Civic Education in Italy Intented Curriculum&Students,Opportunity 
to Learn.     
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كما بینت كیفیة تفعیل دور . بحثت الدراسة مفھوم المواطنة ومفھوم القیادة والروابط بینھما    

القیادة في حل المشكالت المتعلقة بالمواطنة، وخلق الدوافع لدى الناشئة، وأوصت الدراسة بان 

  .القیادة والمواطنة رئیس في تنمیةتقوم مدارس التعلیم العام بالدور ال

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة  لم تتطرقالتي تم تناولھا، نالحظ أن الدراسات ذات الصلة   

في الجزائر أو ( الرابعة من التعلیم المتوسط بمضامینھ التعلیمیة وقیم المواطنة التي ینمیھا

  :،  ولكن ھذه الدراسات حاولت)غیرھا

المتعلقة بھ، ولكنھا لم تقدم تعریفا متفقا علیھ  إبراز مفھوم المواطنة والمفاھیم -1

  ).Woyach- الزینیدي، العامر، العبد الكریم والنصار، الحبیب، وویتش(للمواطنة

 ).العبد الكریم والنصار، الحبیب(تصورات مقترحة لتنمیة المواطنة أوتقدیم نماذج  -2

المملكة العربیة : الدول للتعلیم في العدید من أساساإبراز تنمیة المواطنة باعتباره ھدفا  -3

، الزینیدي، العامر، العبد الكریم والنصار، Losito-لوسیتو(السعودیة، بریطانیا، ایطالیا

 ).Woyach- وویتش

العبد الكریم والنصار، العامر، (إبراز االتجاھات المعاصرة في تربیة المواطنة -4

 ).الحبیب

ا یقدمھ اإلسـالم باعتباره نقد نظریات التنمیة السیاسیة في الفكر الغربي في ضوء م -5

 ).العامر(دینا لإلنسانیة جمعاء

رفض التوجھات الغربیة في تنمیة المواطنة واعتماد المنظور اإلســالمي فقط لھذه  -6

 ).العامر(الغایة

تقدیم تصور للشراكة بین المدرسة والمجتمع المحلي في تربیة المواطنة، إضافة  -7

قیم  غرس: اطنة عبر التنسیق والشراكة من بینھالمجموعة من األسالیب لتعزیز تربیة المو

 .1تح حوارات مع الشباب وبین الشباباالنتماء والمشاركة والمواطنة والعمل واإلنتاج ، وف

  :ات ما یليـــــــــــــــــــــــیتضح من العرض السابق لھذه الدراس

ة، ففي حدود ندرة الدراسات العربیة والجزائریة على وجھ الخصوص في مجال المواطن -1

على الرغم من كثرة ) 1999(رــــإمكانات الباحث لم یحصل اال على دراسة عروس الزبی

 .الكتابات عن المواطنة في فضاء اإلعالم بشكل عام
                                                

1 Robert woyach(1992) :Leadership in Civic Education,ERICK, Digest,date of 
publication.  
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الفكري والمفاھیمي في حین  اإلطارالدراسات العربیة مازالت في حیز التركیز على  إن -2

الھادفة الى نشر وتنمیة ثقافة المواطنة وزیادة  الفعلیة اآللیاتعلى  األجنبیةتركز الدراسات 

الوعي بشروطھا، والحقوق والواجبات التي یحددھا القانون، ودور التعلیم في دعمھا 

 .م بشكل مرحليــــــــــــوتعزیزھا من خالل برامج تخضع للفحص والتقوی

ما زالت تشھد خلطا  ، تؤكد أن البیئة العربیة)الزبیر –العامر (إن نتائج الدراسات العربیة  -3

وغموضا في أبعاد المواطنة على مستوى الخطاب السیاسي بأطروحاتھ المتعددة، فما 

 .الموقف بالنسبة لوعي األفراد وممارساتھم خاصة في عصر االنفتاح الثقافي والعولمة ؟

على الرغم من استفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة واشتراكھا معھا في مجال  -4

الدراسة الحالیة غیر  أنتختلف عن ھذه الدراسات من حیث  أنھا إالھتمام بالمواطنة، اال

معنیة بما ركزت علیھ الدراسات السابقة من بحث أصول مفھوم المواطنة في الفكر الغربي 

، وال المقارنة بین المواطنة المحلیة واإلسالميوالمفاضلة بینھ وبین الفكر العربي 

تحلیل المضامین التعلیمیة لمنھاج التربیة   الى ى الدراسة الحالیةتسع وإنماوالعالمیة، 

المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط وفق الصیاغة الجدیدة لبناء المناھج والبرامج 

، لتخریج القیم ذات الصلة بمفھوم المواطنة من وجھة نظر )2003دیسمبر (التربویة

في المستوى العملي التطبیقي من نتائج على المشرع المدرسي، وكشف ما یتأتى منھا 

تشكیل شخصیة التلمیذ في اتجاه تمثلھ لھا، أي استدماجھ لھا وانخراطھ في التصرف 

 .انطالقا من داللتھا بالنسبة لھ

المالحظ أن جل ھذه الدراسات قد أجریت في المملكة العربیة السعودیة، ھذا البلد الذي و    

، )الدین اإلسالمي، اللغة العربیة، التراث العربي اإلسالمي( تیشارك الجزائر نفس المقوما

  .مما یجعل لنتائج ھذه الدراسات الصدى واألثر على الدراسة الحالیة

بالدراسات ھذه ذات الصلة في بناء الموضوع وتحدید ، فان الباحث قد استأنس ضف إلى ذلك    

  .عینة الدراسةكذا وأداة التحلیل، وبع، نھج المتیات اإلجراء والمھیكلة البحث انطالقا من فرض

     



  

  
  

  الفصل الثاني
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 )1996دســـتور (الحالي  المواطنة في الدستور الجزائري - 4
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  :تمھیـــــد 
یعد مفھوم المواطنة من المفاھیم القدیمة الجدیدة، حیث تمتد في قدمھا من الناحیة       

اإلجرائیة قدم ممارسة اإلنسان للعالقات االجتماعیة، ولم تتبلور في الفكر اإلنساني االجتماعي 

وما تضمنتھ من كمفھوم مجرد لھا مرجعیتھا وفلسفتھا وأنماطھا إال بعد نشوء الدولة الوطنیة 

من حیث  -الحقوق المدنیة والسیاسیة واحترام الحریات الفردیة والجماعیة، وھي أي المواطنة

كما تعكسھا الدراسات االنثروبولوجیة، لم تستقر على داللة واحدة فھي متغیرة  –ھي مفھوم 

كما تبدو  -باستمرار  وتتعالق إیجابا وسلبا في كل تجلیاتھا، وتتحدد سلبیاتھا وایجابیاتھا

  .بتطور العالقات االجتماعیة واإلنسانیة ونوعیة الخطاب التربوي وأسالیبھ - إجرائیا

 : مفھوم المواطنة -1

یختلف مفھوم المواطنة تبعا للزاویة التي نتناولھا منھا، وتبعا لھویة من یتحدث عنھا، وتبعا  

  .لما یراد بھا

ویعني ھذا االصطالح في سیاق . وطن فالمواطنة اصطالح یشیر الى االنتماء الى امة او    

وتجدر اإلشارة في ھذا الصدد الى أن مفھوم الجنسیة یحمل معنى أكثر اتساعا، . آخر الجنسیة

. حیث یشیر إلى حق الحمایة التي تسبغھا الدولة على مواطنیھا أثناء زیارتھم لدولة أخرى

قوقا وواجبات معینة على وتسبغ المواطنة ح. ینتمي معظم الناس على األقل لجنسیة واحدة

وھناك واجبات تناط بالمواطنین مثل . المواطنین، تشمل حق التصویت وشغل الوظائف العامة

  .دفع الضرائب والدفاع عن وطنھم

المواطنة ھي صفة المواطن التي تحدد حقوقھ وواجباتھ الوطنیة «:وحسب احمد زكي بدوي    

بوالء المواطن لوطنھ وخدمتھ في أوقات السلم عن طریق التربیة، تتمیز المواطنة بنوع خاص 

  .1»والحرب والتعاون مع المواطنین اآلخرین في تحدید األھداف الوطنیة وتحقیقھا

یشیر ھذا التعریف، الى أن المواطنة تتضمن فكرة إعطاء األفراد حقوق ومطالبتھم في       

  تزام للوطن والدفاع المقابل بأداء واجبات من خالل تربیة خاصة تتضمن نوع من االل

عنھ والحرص على سالمتھ، والتعاون مع اآلخرین من اجل تحقیق االنتماء واالعتزاز بالوطن 

  .فكرا وتراثا وحضارة، تحقیقا للرفاه االجتماعي

                                                
 .معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، دط، مكتبة لبنان): 1992(أحمد زكي بدوي -1
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الشعور باالنتماء والوالء للوطن، والقیادة السیاسیة «:وینظر إلیھا فتحي ھالل وآخرون بأنھا    

  .1»اجات األساسیة وحمایة الذات من األخطار المصیریةھي مصدر اإلشباع للح

یؤكد ھذا التعریف على فكرة مفادھا أن المواطنة ھي إشباع للحاجات األساسیة، وذلك من     

خالل التخلص والتنصل من مركزیة الذات وحمایتھا من األخطار التي قد تلحق بھا، وذلك 

  .خار بذلكبالشعور باالنتماء إلى الجماعة والوطن واالفت

الفرد تأثیره في الشؤون  المواطنة ھي القدرة على أن یمارس« :وحسب نیومـان       

  2.»العامة

أي أن المواطنة بھذا المفھوم، تقتضي أن یتمتع الفرد بمجموعة من المعارف والمھارات       

المھمة التي ال وكذا القدرة على التفكیر والمناقشة واتخاذ القرارات واالبتكار، ومن المھارات 

یمكن بأي حال من األحوال اإلقالل من شأنھا لما لھا من تأثیر على المجتمع مھارات العمل 

  .التعاوني

إن المواطنة مفھوم شدید االرتباط بالسلطة اذ ھناك «: وجاء في تحلیل برنارد ومیلین    

ان، ولكي یكون اختالفات أن یكون الفرد كمواطن في الدولة وبین أن یكون فیھا مجرد إنس

مواطن في الدولة فاألمر یستلزم ضرورة أن یكون على درجة من الوعي بان یعیش وسط 

جماعة تحكمھا العدید من القوانین والمعاییر، ھذه المعاییر بمثابة القوة إلى جانب السلطة وعلى 

  .3»یلتزم بھا الفرد المواطن أن

تمارس على الفرد وقوانین ونظم  یتضمن ھذا المفھوم فكرة مؤداھا انھ توجد أنشطة   

وعلى ھذا األساس . وضوابط تحكمھ بحكم تواجده في المجتمع، وھذا ما یعطیھ صفة المواطنة

، وان المواطنة )الدولة(فان مفھوم المواطنة یستلزم وجود عالقة تفاعلیة بین المواطن والوطن

د المواطن صفات أساسیة تجعل تقوم على الكفاءة االجتماعیة والسیاسیة للفرد، فتكون لدى الفر

منھ شخصیة فاعلة ومؤثرة في الحیاة االجتماعیة والسیاسیة، ومن ثم تحقیق التطور والرفاه في 

  .وعلیة فانھ من األھمیة العمل على تطبیع وتكوین الناشئة على قیم المواطنة. المجتمع

                                                
  .22:، صتنمیة المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانویة، دط، مركز البحوث التربویة، الكویت): 1990(فتحي ھالل وآخرون  1
یث من أجل جیل جدید في عصر رؤیة لمنھج حد - دراسات في المنھج التربوي المعاصر): 2000(مجدي عزیز إبراھیم  2

  .89:ص ،مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة ،2العولمة، ط
 .89:ص ،، عالم الكتب، القاھرة1نتماء، طدور التعلیم في تعزیز اإل): 2006(لطیفة إبراھیم خضر 3
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من المنظور اإلسالمي بان مفھوم المواطنة : یؤكد علي القحطاني في كتابھ التربیة الوطنیة

یشیر إلى مجموعة العالقات والصفات التي تنشأ بین دار اإلسالم وكل من یقطن ھذه الدار 

  .1سواء كانوا مسلمین أم مستأنسین

فالمواطنة من ھذا المنظور ھي عالقات وروابط عن طریقھا یدرك الفرد المسلم انھ جزء    

  .ناس واألعراق واالنتماءات المختلفةمن الوطن اإلسالمي بغض النظر عن اختالف األج

الشعور الجمعي الذي یربط بین أبناء الجماعة ویمال قلوبھم بحب الوطن : كما تعرف بأنھا    

  .2والجماعة، واالستعداد لبذل أقصى الجھد في سبیل بنائھما، واالستعداد للموت دفاعا عنھما

  :لدى المسلمین اتجاھان وبناء علیھ، فللمواطنة في الوعي الفكري والشعوري     

شعوري عاطفي یتصل بالجوانب الذاتیة، الخاضعة لالنفعال الداخلي باألشیاء :  األول      

  .القریبة الى عاطفتھ المتصلة بمكامن اإلحساس الذاتي في كیانھ

وإذا استنطقنا القران الكریم، نجد أن كثیرا من آیاتھ تقر بالجانب العاطفي، الناتج عن      

الذین اخرجوا من دیارھم بغیر حق { تباط بین اإلنسان واألرض التي یقطنھا، فیتحدث عناالر
إنما ینھاكم اهللا عن الذین قاتلوكم في الدین {، وعن)40:الحج (}إال أن یقولوا ربنا اهللا

وأخرجوكم من دیاركم وظاھروا على إخراجكم أن تولوھم ومن یتولھم  فأولئك ھم 
في لفتة إیحائیة الى الجانب العمیق من العاطفة التي تشد اإلنسان . )9: الممتحنة (}الظالمون

الى موطنھ بحیث یكون اإلخراج منھ أو المناصرة علیھ مشكلة  قد تبرر الحرب او المقاطعة 

  .ونحو ذلك

وفي سنة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ما یؤكد ذلك من خالل تصریحھ بشدة تعلقھ بمكة       

  .ان لیخرج منھا لوال ان أھلھا أخرجــــــوهالمكرمة، وانھ ما ك

ھذا، وان االرتباط العاطفي بالوطن یستتبع بالضرورة صورا متعددة من العالقات    

  .االجتماعیة القائمة داخل الوطن، والتي تجعل من ذلك االرتباط عامل قوة وتآزر

لتي تقوم العالقات بین إن األمم والشعوب التي ال تربطھا روابط عاطفیة من أي نوع، وا      

أفرادھا وجماعاتھا اال على المصلحة فقط ال یكون لھا في الغالب دوام بقاء، كما ال یكون لھا 

تقدم عمراني مذكور، ذلك الن الروابط العاطفیة من شانھا أن تعصم الجماعات والمجتمعات 
                                                

ة العربیة في دول الخلیج ، مكتبة التربی66تدریسھا، العدد  -أھدافھا - مفھومھا: التربیة الوطنیة): 1998(علي القحطاني  1
  .العربي

2 www.albyan.com- 20/07/2012. 
 

http://www.albyan.com
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ف الشھوات من االنحالل عندما تتضارب مصالحھا، وتحفظ كیانھا عندما تعصف بھا عواص

المادیة ولو الى حین تووب فیھ الى رشدھا، وتقیم بینھا میزان العدل والسلم بدل میزان الفتنة 

  .1والظلم

فسیاسي، یلتقي بالمضمون القانوني لألرض في حدودھا الجغرافیة أما االتجاه الثـــاني     

فة من حیث الدستوریة، وینفتح بھذا المعنى في تلك الحدود عن مجموعات بشریة مختل

المذھب، االتجاه، اللغة، والقومیة ونحو ذلك، ولكنھا تتوحد في ظل ھذا الوطن وفقا لما یحدده 

  .القانون من حقوق وواجبات

ولقد أدرك المسلمون األوائل ھذا المعنى للمواطنة من خالل النصوص القرآنیة، التي جاءت   

والواجبات، وذلك اما بإقرارھا من خالل لتأكید قیم العدالة االجتماعیة والمساواة في الحقوق 

القران الكریم او بتأكیدھا من خالل بعض الممارسات التي كانت سائدة بمشاركة القبائل 

  2.العربیة قبل مجئ اإلسالم كحلف الفضول ومجلس المال

وھي قیم ارتبطت بالحقوق في اإلسالم، بنیت على أساس حریة الرأي، باعتبارھا أساس  

ریة، وأساس الكثیر من القواعد واألصول الشرعیة كالقیاس واإلجماع، وھي الحریات الفك

بالتالي ضرورة للتصدي ألي انحراف في النظام العام للدولة، وما یتطلبھ من جرأة، وشجاعة، 

  .3وصراحة في الحق

ولما كان ظاھرا وجود ارتباط قوي بین المنھج اإلسالمي والوطن،فإقامة الدین ال تتأتى اال     

في واقع ووطن ومكان وجغرافیا، وأصبح االنتماء الوطني بعدا من أبعاد االنتماء اإلسالمي 

فالوطن ضرورة إلقامة دنیا اإلسالم وعمرانھ، وضرورة الدین لیكون الوطن إسالمیا ... العام

تیارات فكریة تغریبیة یعتقدون أن اإلسالم  إلىن بعض المنتمین إف، وتتحقق إسالمیة عمرانھ

حسب  -ألنھ مفھوم المواطنة، ویحرم غیر المسلمین من حق المواطنة في حالة إقراره بھ،ینكر 

                                                
 .172:،ص، دار الغرب اإلسالمي، بیروت1مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة، ط): 2006(عبد المجید النجار  1
، مركز دراسات الوحدة العربیة، 2دان العربیة، طالمواطنة والدیمقراطیة في البل): 2004(علي خلیفة الكوري وآخرون  2

  .19:،صبیروت
 .208:،ص، دار الشروق، عمان1حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة، ط): 2000(ھاني سلیمان الطعیمات  3
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وحدة  إلىمفھوم األمة القائمة على أساس دیني، ویلغي ما سواھا، ویدعو  إلىیستند  -ظنھم

  .1 دینیة مطلقة

ق أساس صحیح، فاإلسالم بدعوتھ الى المساواة وتحقی إلىغیر أن ھذا الرأي ال یستند      

ولما یقرر تمییز المسلمین بكونھم امة . العدالة والتكریم لإلنسان ال یمیز وال یفصل بین الناس

إن ھذه أمتكم {فإنما ذلك على أساس من التكالیف الشرعیة المطالبین بھا وفقا لالنتماء العقدي
نتماء لألسرة وھذا االنتماء لألمة ال یلغي بھ اال). 92:األنبیاء (}امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون

. ومن ثم فعالقة االنتماء تقوم على التكامل ال التناقض واإللغاء. والعشیرة والقبیلة والشعب

فاإلسالم ال یلغي الوطنیة بما ھي عالقة انتماء الى وطن او القومیة بما ھي عالقة انتماء الى 

تماء المسلمین الى وطبقا لھذا فان اإلسالم یقرر ان ان. امة بل یحددھما فیكملھما ویغني ھما

  .2األمة اإلسالمیة ال یلغي انتمائھم الى أممھم

نصت وثیقة «:ولعلھ من المستغرب أن نجد المفكر اإلسالمي محمد سلیم العوا یقول      

دستور المدینة على اعتبار اإلسالم أساسا للمواطنة في الدولة اإلسالمیة الجدیدة التي قامت في 

 بأنھموثیقة الرابطة الدینیة محل الرابطة القبلیة فعبرت عن المسلمین وأحلت ال. المدینة المنورة

  .3»...امة من دون الناس

ضمن إطار المرجعیة التشریعیة في مجتمع دولة المدینة  إال ھفھذا القول ال یمكن التسلیم ب     

وتحمل  أما في االنتماء للدولة ،والتي تقوم على أحكام اإلسالم في تحدید الحقوق والواجبات

كما ان اإلسالم لم یلغ . االلتزامات واالستفادة من الحقوق فھي لجمیع المقیمین بالمدینة المنورة

  .الرابطة القبلیة اال بمعناھا السلبي القائم على العصبیة الجاھلیة

: ولعل ما یؤكد المعنى المذكور ویزیل االلتباس قولھ  بعد اسطر قلیلة في الصفحة نفسھا    

بل نصت .وثیقة المدینة المواطنة في الدولة اإلسالمیة األولى في المسلمین وحدھم ولم تحصر«

على اعتبار الیھود المقیمین في المدینة من مواطني الدولة وحددت ما لھم من الحقوق وما 

  .4»...علیھم من الواجبات

                                                
سبوع ، مداخلة مقدمة لأل)غیر منشور(مفھوم الوطنیة ومقومات المواطنة في اإلسالم : في إبراھیم رحماني) دت(محمد عمارة  1

، دار 2010مارس 03- 01/ ھـ1431ربیع األول  17- 15،)الوطنیة والمواطنة في اإلسالم(الوطني الحادي عشر للقران الكریم
 .اإلمام سیدي عبد الرحمان الثعالبي في المحمدیة، وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، الجزائــر

2 http://www.mugrn.net/vb/showthread php?t=26731- 22/07/2012. 
 .57:،ص، دار الشروق،  القاھرة3في النظام السیاسي للدولة اإلسالمیة، ط): 2008(محمد سلیم العوا  3
  
   .57:ص سابق، مرجع): 2008(د سلیم العوا محم 4

http://www.mugrn.net/vb/showthread
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ي تحیط وبھذا یتبین أن اإلسالم ال یمنع أحدا من أتباعھ ان یألف بعض األشیاء الت     

بھ،لتتحول األلفة الى عالقة في الذات، وبالتالي الى حالة عاطفیة  ترق وتنفتح على كل 

مفردات األرض والناس واألشیاء، الن اهللا ال یرید لإلنسان أن یتعقد في عاطفتھ، ما دامت 

المسألة مقتصرة على جانب اإلحساس العاطفي، فاذا اقتربت من مواقع االنحراف بھذه العاطفة 

الجنوح الى الظلم والتعسف، وتنتقل الى التأثیر السلبي على الخط العملي في الحیاة، فان و

، بالعمل على عقلنة العاطفة وضبطھا، وبالتالي )شریعة(اإلسالم یردھا الى الخط المستقیــــــم

  .تحریكھا في الدائرة اإلسالمیة بعیدا عن خط االنحراف

 دائرة المعارف البریطانیةح الغرب، فقد عرفت وبخصوص مفھوم المواطنة في مصطل     

وأنھا تسبغ المواطن ...عالقة بین فرد ودولة كما یحددھا قانون تلك الدولة«: المواطنة بأنھا

  .1»حقوقا سیاسیة كحق االنتخاب وتولي المناصب العامة

أنھا أكثر أشكال « ): Citizenship( كلمة كولیــــر االمریكیةوتعرف موسوعة      

  .2»لعضویة اكتماال في جماعة سیاسیة، فھي ال تختلف عن مفھوم الجنسیةا

انھا عضویة كاملة في دولة او في بعض وحدات «: موسوعة الكتاب الدوليوتعرفھا      

الحكم تؤكد حقوق المواطنین كحق االنتخاب وتولي الوظائف والمناصب العامة،وعلیھم بعض 

  .3»لدھمالواجبات كدفع الضرائب والدفاع عن ب

والظاھر من ھذه التعریفات أنھا تعبر عن االتجاه الثاني في النظر للمواطنة عند المسلمین     

  .والتي تقوم على البعد الجغرافي القانوني وتغفل االتجاه األول الشعوري العاطفي

ضف الى ذلك أن منظومة الحقوق والواجبات تختلف من نظام سیاسي الى آخر، والذي قد    

مظاھر االختالف أكثر في تجلیات المواطنة بیننا وبین الغرب اختالف مصادر القانون یبرز 

  .المحدد للحقوق والواجبات في إطار الدولة الوطنیة

أما مصطلح المواطنیة فیعني الوضعیة القانونیة التي یتخذ الفرد بفضلھا ماھیتھ كانسان     

تقھ دورا معینا في الیة الفعل السیاسي سیاسي، فھي تمنحھ صفة تشریعیة أصلیة تلقي على عا

                                                
  .30:،صمرجع سابق): 2004(علي خلیفة الكوري وآخرون  1
  .31:المرجع نفسھ،ص): 2004(لكوري وآخرون ا علي خلیفة 2
  .31:المرجع نفسھ،ص): 2004(الكوري وآخرون  علي خلیفة 3
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ضمن إطار الدولة، فھي قائمة على مجموعة  محددة من األطر القانونیة واألسس النظریة التي 

  .1تحكم أصول العالقات العامة بین األفراد من ناحیة وبینھم وبین المؤسسات من ناحیة أخرى

لعرب الذین اھتموا بأسباب تعثر النھوض ومما تجدر اإلشارة إلیھ أن عددا من الباحثین ا       

العربي ، وضعوا تصوراتھم السیاسیة على شاكلة نھضة الدول الغربیة من حیث رفع شعارات 

  .الحریة والمساواة والدیمقراطیة وحقوق اإلنسان

وفي ھذا االتجاه نجد مساھمة المفكر العربي برھان غلیون الذي أشاد بمبدأ المواطنة        

ضامن بین أناس أحرار، متساوین في الدور والمكانة والقرار، یتمتعون بحقوقھم كتحالف وت

قاعدة التضامن والتماھي «: دون تمییز لدرجة مواطنتھم، وأھلیتھم العمیقة، فھي كما یقول

  .2»الجماعي، ومصدر الحریة كقیمة مؤسسة وغایة للجمیع ولكافة األفراد معا

حمایة : المواطن یأخذ معناه من الوطن بأوسع معانیھ في حین ذھب آخرون إلى أن مفھوم    

وإقامة، وتعلیما، وحقا في الحكم والتوجیھ، وھذه المعاني تتصل بالمفھوم األسمى لإلنسان ، 

فتصبح المواطنة مفاعلة بین اثنین وقد یصبحون عشرات او مئات یتقاسمون الحقوق 

طان التي استقامت فیھا المواطنة سارت والواجبات واالنتماءات، لیؤكدوا في النھایة أن األو

  .3فیھا الحیاة نحو األسمى

حقوق اإلنسان وحقوق المواطن، : كما ذھب البعض الى التفریق بین نوعین من الحقوق    

فاذا كانت حقوق اإلنسان ترتبط بالجوانب الشخصیة، وتسمى بالحقوق المدنیة فان حقوق 

  4.لحكم وتسمى بالحقوق السیاسیةالمواطن ترتبط بالمشاركة االیجابیة في ا

ومھما یكن األمر، فان المواطنة ترتبط بوعي اإلنسان بوجوده داخل وطنھ، على انھ أصیل    

في بلده لیس مجرد مقیم یخضع لنظام معین، ھذا الوعي بالمواطنة یعتبر نقطة البدء في تشكیل 

ماء للوطن من خاللھا تاتي نظرتھ لنفسھ ولبالده ولشركائھ،فعلى أساس المشاركة یكون االنت

  .5االنتماء لألرض، المشاركة المساواة: وللمواطنة ثالثة أركان... المساواة

إن التماھي في إطار الجماعة الوطنیة والتفاعل داخلھا، والمشاركة في صناعة قوانینھا      

مسیرة  ھي العملیة التي من شأنھا أن تجسد مفھوم المواطنة، فالمواطنون ھم الذین یضبطون
                                                

، دار الطلیعة، 1التربیة على المواطنیة و شروطھا في الدول المتجھة نحو الدیمقراطیة، ط): 2007(أدونیس العكرة  1
  .19-18:،ص صبیروت

  .34:،صقمرجع ساب): 2004(علي خلیفة الكوري وآخرون  2
  .36:المرجع نفسھ،ص): 2004(وآخرون علي خلیفة الكوري  3
 .25:،ص، القاھرة1نشأة مبدأ المواطنة في مصر، مجلة المواطنة، العدد): 1998(ولیم سلیمان قالدة  4
  .11:،صالمرجع نفسھ): 1998(ولیم سلیمان قالدة  5
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الوطن ویصنعون القانون، والقانون ھو أسمى تعبیر عن إرادة األمة وبالتالي فان اختیار نظام 

  .الحكم یعتبر المظھر األول للمواطنة

المواطنة كما ھو متداول في الفكر السیاسي المعاصر ھي مفھوم شامل ومعقد ولھ أبعاد      

تأثر بالنضج السیاسي والتطور الحضاري، متنوعة، وكذلك فان نوعیة المواطنة في دولة ما ت

كما أن مفھوم المواطنة یتأثر عبر العصور بالتطور السیاسي واالجتماعي وبنسق العقائد 

  .1السائدة في المجتمعات وبالقیم الحضاریة والمتغیرات العالمیة الكبرى

الساكنین على والمواطنة أساسا شعور وجداني باالرتباط باألرض وأفراد المجتمع اآلخرین     

تلك األرض، وھذا االرتباط الوجداني تترجمھ مجموعة من القیم االجتماعیة التي تربط الناس 

وتستلزم المواطنة فاعلیة توفر صفات أساسیة في ...من اجل الصالح العام... ببعضھم اآلخر

طن على على أساس الكفاءة وقدرة الموا... المواطن تجعل منھ شخصیة مؤثرة في الحیاة العامة

فھم طبیعة المجتمع وكیفیة التعاون والتنافس وحل الخالفات على أسس عقالنیة تھدف لخدمة 

  .2الصالح العام ودعم الترابط االجتماعي

وإذا كانت المواطنة ھي العضویة االجتماعیة والسیاسیة، فان الصورة التي تحدث بھا         

دیولوجیة الحاكمة، وتضبطھا الدساتیر تختلف من دولة الى أخرى بناء على الفلسفة اإلی

والقوانین، إال أن ما ینبغي تأكیده ھو أن المواطنة لیست مجرد جغرافیا معزولة عن تاریخھا 

بل ھي . وحواملھا االجتماعیة والثقافیة واإلیدیولوجیة، ولیست مجرد تشریعات من الدستور

إن بوصفھا . الذود عنھا وتطویرھاالشعور باالنتماء إلیھا جمیعا واالعتزاز بھا والعمل على 

وقائع او باعتبارھا قیم ونواظم عامة تمثل المشترك الجامع بین المواطنین، فھي تقوم على بعد 

االنتماء الى مجموعة بشریة ما في إقلیم ما، یندمج فیھا المواطن مستدخال خصوصـــــیات 

افة الى ذلك على بعد آخر ھو المجتمع الذي ینتمي إلیھ في وعیــھ ووجدانــھ، وتنھض باإلض

التمتع بالحقوق كحق األمن والسالمة والتعلیم والصحة والخدمة العمـــومیة وحریة التعبیر 

                                                
،فعالیات الیوم الدراسي )غیر منشور(األبعاد والتحدیات  –ة اإلعالم الثقافي وتربیة المواطن): 2011(الطاھر اإلبراھیمي  1

  .لتأسیس اإلذاعة الثقافیة باإلذاعة الوطنیة ،الجزائر العاصمة 17اإلعالم الثقافي وترسیخ القیم الوطنیة بمناسبة الذكرى : حول
سي الوطني األول لمخبر علم اجتماع من عولمة الثقافة إلى ثقافة العولمة، فعالیات الیوم الدرا): 2002(إدریس بولكعیبات  2

اللغة، إشراف وتحریر فیصل دلیو، جامعة منتوري  -الفقر -االنترنت -التحدیات المعاصرة ،العولمة: االتصال
  .101:،صبقسنطینة،الجزائر
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والمشاركة السیاسیة، وھذا التمتع بالحقوق یقابلھ القیام بالواجبات كاحترام النظام العام والحفاظ 

  .1لكات العامة والتكافل االجتماعيعلى امن الوطن والعمل على ازدھاره والمحافظة على الممت

وتأسیسا على ما سبق، فالمواطنة ھي قیم وسلوك، أي تربیة وآداب وأخالق وتكوین راق      

وذوق حضاري وتراث مرتبط بقیم وثوابت المجتمع وفلسفتھ في الحیاة، فھي تتضمن حب 

جتمعھ، والمواطنة الوطن والتعلق بھ، والفرد مدني بطبعھ یمیل الى غیره وھو ابن بیئتھ وم

بھذا المعنى تتضمن التزامات أخالقیة واجتماعیة تجاه المجتمع واألمة، وبقدر ما ھي حقوق 

فإنھا واجبات، وبقدر ما تقدم تأخذ، حق المواطن مثال في  الوقایة والتمتع بالصحة التي من بین 

المواطنة تستلزم أن  فضاءاتھا البیئة النظیفة والمحیط الطبیعي والمدني السلیم، حق مقدس لكن

  .یكون المواطن شریكا في الحفـــــاظ على ھذا المحیط بل مشاركا في إیجاده

 : العالقة بین الوطنیة والمواطنة -2

تبرز الیوم أھمیة الوطنیة والمواطنة من اجل الحفاظ على الھویة الخاصة بكل مجتمع        

ال یعني أن الحل یكمن في االنكفاء في ظل ما یتھددھا من أخطار العولمة ومؤسساتھا، وھذا 

على الذات، واالبتعاد عن العالم الذي أصبح قریة صغیرة، وإنما یعني إكساب المناعة لكل فرد 

من خالل تربیتھ تربیة وطنیة تركز على تزویده بالمعارف والقیم والمبادئ والمھارات التي 

 .لى شخصیتھ الوطنیةیستطیع بھا التفاعل مع العالم المعاصر دون أن یؤثر ذلك ع

فمن المسلمات المتفق علیھا أن الوطنیة شعور والمواطنة ممارسة، والوطنیة حب         

ووفاء بینما المواطنة قبول برضاء او تبرم، والوطنیة حرارة وانفعال وجداني، أما المواطنة 

ارتباط فھي سلوك وتصرفات، والوطنیة ارتباط عاطفي باألرض والمجتمع، بینما المواطنة 

عملي، والوطنیة حس قلبي ضمیري داخلي، أما المواطنة فھي سلوك فعلي ظاھري والوطنیة 

ال تعدد فیھا وال تبدل، أما المواطنة فھي تكیف ومرونة، أي أن الوطنیة نتیجة لواقع، بینما 

المواطنة وسیلة لھدف، ومن المتفق علیة أیضا أن الوطنیة ھي محصلة للمواطنة، فال وطنیة  

ون مواطنة، لكن المواطنة یمكن أن تتم دون وطنیة، فالوطنیة ذات صلة بالتاریخ والھویة، بد

  .أما المواطنة فھي التناغم واإلیقاع الحیاتي الیومي

والدلیل على ھذا ھو أن . وجدت فكرة الوطنیة خالل كل العصور وبین كل الشعوب         

فكثیر من األعمال األدبیة البارزة تمجد الشعور العالمي موجود في آداب كثیر من األمم، 
                                                

 .مرجع سابق): 2011(الطاھر اإلبراھیمي  1
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إخالص الناس لبالدھم واستعدادھم للموت دفاعا عن حریتھا وكرامتھا، وقد ساعدت 

والشعارات على  -قسما، من جبالنا، موطني: في الجزائر مثال نشید  -األناشیـــــد الوطنیة

  .توحید المواطنین في الدفاع عن بالدھم في أوقات الشدائد والحروب

وعلى الرغم من أن معظم الناس یتفقون على أن الوطنیة تقتضي خدمة الشخص لبلده         

إال أنھم یختلفون في طرق أداء ھذه الخدمة، فبعضھم یقول إن الحكومة الوطنیة ھي التي تعبر 

عن الوطن ولھذا ینبغي على كل المواطنین مساندة كل سیاسات الحكومة وأعمالھا، وبعضھم 

لوطني الحق البد لھ أن یبدي رأیھ بصراحة إذا كان مقتنعا بان بلده یسیر في خط یقول إن ا

  .غیر عادل او غیر حكیم

قد تحدث القران الكریم عن ارتباط اإلنسان بوطنھ بدءا من أبینا ادم علیھ السالم، فقد           

ولكم في { :بینت نصوص الكتاب أن األرض ھي مستقره ومأواه في آیات متعددة، قال تعالى
وقد سجل القران الكریم رد فعل فرعون على ). 36: البقرة (}األرض مستقر ومتاع إلى حین

قال للمال حولھ إن ھذا لساحر {دعوة نبي اهللا موسى وقیامھ بقیاس مدى وطنیة قومھ مستفھما؟
وھذا یندرج في ). 35-34: الشعراء(}علیم یرید أن یخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون

  .نة سوء استخدام للوطنیة منذ القدم لمآرب شخصیةخا

فالوطنیة وما یتعلق بغرس ھذا الجانب في النفوس، وترسیخھ في العقول، وتجسیده           

في الواقع كمفھوم یقوم علیھ المجتمع، وترتكز علیھ الحضارة، وتتفاعل بھ الحیاة، كل ھذا 

لیب متعددة تزكي الروح الوطنیة، وتجسد یتجلى في حیاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بأسا

الشعور باالنتماء وحس المواطنة، ویكفي في ذلك أن نعرف بان حنینھ صلى اهللا علیھ وسلم 

النابع من أصالة تقدیر االنتماء للوطن، وترجمة ذلك في الوطنیة الصادقة، الممزوجة بالعاطفة 

قة المواطن بأرضھ، واعتزازه بانتمائھ الجیاشة المتدفقة، البارزة في مشھد مؤثر یتمثل في عال

الى وطنھ، ویزداد ھذا الشعور ویقوى ھذا الحس في أوقات الشدة، او االنتقال االضطراري 

فتنطق الوطنیة المنبثقة من الوطن على لسان صاحبھا، لتعبر عن الروابط . للبالد الغربة

م من المصطفى صلى اهللا علیھ القویة، وتفصح عن الصلة المتینة الكامنة في العروق،وھذا تعلی

وسلم مكانة لألوطان،بالنسبة لإلنسان الى درجة أن الوطن یكلم باللسان، كما یخطب 

ولوال أن قومي أخرجوني منك ما سكنت ! وما أحبك إلي! ما أطیبك من بلد!مكة«:بالوجدان

  »!غیرك
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ره لشؤون دولة نلمس ھذا الشعور بروح المواطنة في مواقف عمر بن الخطاب وتسیی         

  :اإلســـــــالم،ومراعاتھ لحقوق المواطنین من ذلك

، وكان یقدر المسؤولیة )المواطنین(كان رضي اهللا عنھ یسھر لیلھ متفقدا أحوال الرعیة         

لو عثرت بغلة «: حق التقدیر، ویعتبر نفسھ مسؤوال عن سالمة اإلنسان والحیوان، وھو القائل

  .»ن مسؤوال عنھا یوم القیامة، لم لم أسو لھا الطریــــــــقفي العراق لخشیت أن أكو

ولعل تجسید عمر لمفھوم الوطنیة والمواطنة خالصة ذلك تتجلى في وصیتھ للخلیفة         

أوص الخلیفة من بعدي بالمھاجرین : وقال عمر«: بعده، فقد روى البخاري في صحیحھ قال

متھم،وأوصیھ باألنصار خیرا الذین تبوءا الدار األولین، أن یعرف لھم حقھم، ویحفظ لھم حر

واإلیمان من قبلھم، أن یقبل من محسنھم،وأن یعفو عن مسیئھم، وأوصیھ بأھل األمصار خیرا، 

فإنھم ردء اإلسالم وجباة المال، وغیظ العدو، وأن ال یؤخذ منھم اال فضلھم عن رضاھم، 

الم، أن یأخذ حواشي أموالھم،وأن وأوصیھ باألعراب خیرا، فإنھم أصل العرب، ومادة اإلس

  .1»یقاتل من ورائھم،وال یكلفوا اال طاقتھم

ھذه الوصیة تعكس مدى التزام عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ بالمسؤولیة وتجسیده       

  .لحقوق المواطنة انطالقا من مبدأ المساواة والعدالة االجتماعیة

والمواطنة، نستشف من خطب عبد الحمید ابن في إطار الحدیث عن العالقة بین الوطنیة       

المسلم :بادیس ودروسھ حبھ الصادق لوطنھ واعتزازه بوطنیتھ، من مقالھ المعنون بـ 
إنما ینسب للوطن أفراده الذین ربطتھم ذكریات الماضي ومصالح « :حیث قال . الجزائري

وابط ھم الجزائریون، الحاضر، وآمال المستقبل، فالذین یعمرون ھذا القطر وتربطھم ھذه الر

والنسبة للوطن توجب علم تاریخھ، والقیام بواجباتھ، من نھضة علمیة واقتصادیة وعمرانیة، 

والمحافظة على شرف اسمھ وسمعة بنیھ، فال شرف لمن ال یحافظ على شرف وطنھ، وال 

  .2»سمعة لمن ال سمعة لقومھ

                                                
، مداخلة مقدمة لألسبوع الوطني الحادي عشر للقران )غیر منشور(الوطنیة والمواطنة في منظور اإلسالم : أحمد حومید  1

، دار اإلمام سیدي عبد الرحمان 2010مارس 03-01/ ھـ1431ربیع االول  17-15،)الوطنیة والمواطنة في اإلسالم(الكریم
  .الثعالبي في المحمدیة، وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، الجزائــر

 .المرجع نفسھ: أحمد حومید  2



 مفھوم المواطنة في ضوء مواثیق الدولة الجزائریة    الفصل الثاني
 

39 

یتھا فعلینا أن نعرفھا حقائق ذلك لتلد الجزائریة بدینھا ولغتھا وقوم« :وقال عن الجزائریة     

أوالدا منا ولنا، یحفظون أمانة األجیال الماضیة لألجیال اآلتیة، وال ینكرون أصلھم وان 

  .1»أنكرھم العالم بأسره، وال یتنكرون المتھم ولو تنكر لھم الناس أجمعون
ة ونعتبرھا كال، إننا نحب اإلنسانی«: وقال أیضا عن مفھوم الوطن والوطنیة والمواطنة    

ونحب وطننا ونعتبره منھا جزءا،ونحب من یحب اإلنسانیة ویخدمھا، ونبغض من یبغضھا 

ویظلمھا، وباألحرى نحب من یحب وطننا ویخدمھ، ونبغض من یبغضھ ویظلمھ، فلھذا نبذل 

غایة الجھد في خدمة وطننا الجزائري وتحبیب بنیھ فیھ، ونخلص لكل من یخلص لھ،ونناوئ 

  .2»اوئھ من بنیھ ومن غیر بنیھكل من ین

» إن الوطنیة ھي المأوى األخیر لكل وغد«: قال الناقد االنجلیزي صمویل جونسون        

قد تكون أحیانا مبالغا فیھا، أو قد تكون  -كغیرھا من المشاعر -وكان یشیر الى أن الوطنیة

المغالون في یسمون فالناس المغالون في شدة انتمائھم لمجموعة أو بلد معین قد . مشوھة
  .3الوطنیة

. وجد الغلو في الوطنیة، أو فھمھا فھما خاطئا، في أزمان مختلفة وفي كل األمم تقریبا      

وخالل العشرینیات من القرن العشرین المیالدي كان األلمان بقیادة أدولف ھتلر، واالیطالیین 

  .توسیع الحدود اإلقلیمیة لبلدانھمبقیادة بنیتو موسیلیني، مقتنعین بأن لھم مسؤولیة وطنیة ھي 

وكثیرا ما تسمع المطالبات بالتظاھرات المعلنة العامة باإلخالص للوطن عندما تمر         

غیر الملك جورج  -على سبیل المثال -فخالل الحرب العالمیة األولى. البالد بأزمة من األزمات

فاالسم األول . كوبیرج الى وندسورالخامس ملك بریطانیا اسم العائلة المالكة من اسم ساكسي 

وخالل الحرب . ساكسي كوبیرج كان ألمانیا وكانت بریطانیا تخوض حربھا ضد ألمانیا

العالمیة الثانیة تم حجز اآلالف من األمریكیین من أصل یاباني في معسكرات بسبب المخاوف 

  .من أنھم ربما یكونون موالین للیابان أكثر من الوالیات المتحدة

                                                
  .المرجع نفسھ: ید أحمد حوم 1
 .بقامرجع س: في أحمد حومید) م1925/ھـ1343(المنتقد  2
 
 .مرجع سابق: أحمد حومید  3
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الوطنیة اإلسالمیة العادلة، إذ ھي التي : والنتیجة التي لخصھا ابن بادیـــــس تتمثل في         

تحافظ على األسرة بجمیع مكوناتھا، وعلى األمة بجمیع مقوماتھا، وتحترم اإلنسانیة في جمیع 

  .أجناسھا وأدیانھا

مواطنة، على أساس وإذا كان معامل الوطنیة یزداد وینقص تبعا لوجود الوعي بأھمیة ال     

تمتع الفرد بحقوقھ في مجتمع ما من جھة، ومدى إیمانھ بضرورة فعالیتھ في إطار الشراكة 

المجتمعیة في المشروع النھضوي التنموي من جھة ثانیة، وبالتالي اضطالع الفرد بمسؤولیاتھ 

دورا للوفاء بحق الوطن وتحمل مسؤولیاتھ تجاھھ، ولھذا فان شعور الفرد ودوافعھ تلعب 

أساسیا في إمكانیة اندماجھ لتحقیق دولة الرفاه والمشروع الحضاري، ولذا ال بد من توضیح 

أھمیة انتماءات الفرد وإبراز قیمھ األساسیة على اعتبار أنھا تشكل الدافع األساسي 

  .لتحقیــــــــــــق المواطنة الفاعلة

ھ أن ینمي أحساس األفراد باألھداف كما أن ارتباط المواطنة بالخبرة التاریخیة من شأن      

العامة للجماعة الوطنیة، ومن ثم تحقیق المشروع الوطني للتنمیة، وإعالء حق الوطن قبل 

حقوق األفراد، واإلحساس بالتطور والنمو داخل الدولة الوطنیة، وھذا ما یفسر العالقة بین قیم 

  .1المواطنة وتدرجھا لفھم حقیقة وجود اإلنسان داخل مجتمعھ

إن الشعور بانعدام القیمة والمكانة والدور في المجتمع، من شأنھ أن یكرس حالة من     

  :االغتراب، تأخذ أبعادا اجتماعیة مختلفة منھا

 .لیس بإمكان الفرد التأثیر على مستوى المواقع والمواقف المحیطة بھ: انعدام القوة -1

 .ما ینبغي فعلھعجز الفرد عن الوصول الى قرار أو معرفة : فقدان المعنى -2

وتعني التجاء الفرد الى استخدام أسالیب غیر مشروعة اجتماعیا لتحقیق : فقدان المعاییر -3

 .أھدافھ

أي انفصال الفرد عن تیار الثقافة السائدة وتبني مفاھیم مخالفة،مما یعني أن : العزلة  -4

 .الفرد غیر قادر على مسایرة األوضاع القائمة

                                                
، جامعة )غیر منشورة(المواطنة ومسألة األقلیات، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة ): 2008(الھادي دوش  1

 .23:،صالجزائر
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أصبح مغتربا حتى عن ثقافتھ ومبادئھ، وبالتالي أھدافھ إدراك الفرد انھ : غربة الذات -5

 1.وقیمھ

واستثمار البعد . وبناء علیھ، فانھ یستحسن ترسیخ معاني الوطنیة لدى األفراد تربویا وثقافیا   

الدیني القائم على رعایة المصالح العامة، وتھذیب األخـــــالق، وترسیخ االنتماء للوطن ، 

  .الوطنیة لدى الناشئة وتعزیــــــــــز الروح

وفي سیاق حدیثھ عن كیفیة إعداد المواطن الصالح في ظل الدیمقراطیة، یوضح فائز       

مراد دندش في مؤلفھ اتجاھات جدیدة في المناھج وطرق التدریس، معنى المواطن الصالح في 

  :جملة  من النقاط ھي

یستفید من معلوماتھ ومھاراتھ ھو الفرد المزود بالمعلومات والمھارات ولدیھ القدرة كي  -1

 .ویضیف الى رفاھیة المجتمع وتقدمھ شیئا جدیدا من عنده

ھو الفرد الذي یحترم النظم الدیمقراطیة، في ظل نظام ھو أصال قد تربى فیھ وتعود  -2

 .علیھ ومارسھ في طفولتھ

ھو الفرد القادر على أن یحي حیاة طبیعیة في المجتمع الذي یعیش فیھ، بحیث یكون  -3

 .در قوة لھ بدل من أن یكون مصدر ضعفمص

ھو الفرد القادر على إعطاء مجھود منظم لآلخرین یساعدھم على التكیف في المجتمع  -4

 بقناعة ورضى نفس، وھو بذلك یستھدف مساعدتھم للتكیف مع البیئة االجتماعیة

 .ھو الفرد المشارك البناء الرامي الى سالمتھ وسالمة اآلخریـن -5

م قیادة األمر للقانون، وھو یعلم أن في ذلك تدعیم لنظام العمل ھو الفرد الذي یسل -6

 .الدیمقراطي الذي وجد فیھ

ھو الفرد الذي یھتم بمشاكل أمتھ، ویأخذھا مأخذ الجد، ویجاھد في سبیل حلھا مھما كلفھ  -7

 .ذلك من تضحیات

ة على ھو الفرد الذي یقدر المسؤولیة ویتحمل التبعات الملقاة على عاتقھ، فال یكون عال -8

المجتمع، بل یكون عامل مشارك بناء في ھذا المجتمع، وعامل مساعد لھ في سبیل التقدم 

 .1والنھوض

                                                
، جامعة )غیر منشورة(الت الشباب، مذكرة ماجستیر في علم االجتماع قیم المواطنة من خالل تمث): 2005(جمال فرفار  1

 .83:،صوھران
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ھذه بعض الصفات الواجبة في المواطن، والتي تعكس ممارسة المواطنة في ظل الحیاة        

تسامح، الحوار، ال(الدیمقراطیة واالنفتاح على اآلخریــــن في إطار  القیم الحضاریة العلیا

، وال شك أن المدرسة بمكوناتھا المختلفة تساھم في تربیة الناشئة )التعاون والتكافل االجتماعي

  .وتشكیل شخصیاتھم وبلورتھا وفق ھذا التوجھ

  :ومن جھتھ، یحدد  عبد الودود مكروم صفات المواطن الفعال في اآلتي      

 .نیة في مواجھة مشكالتھاإلسھام الفعال في بناء المجتمع، واتخاذ قرارات عقال -1

 .امتالك مھارات التفكیر الالزمة للتكیف مع حضارة العصر والتعایش معھا -2

 .معرفتھ لتراث المجتمع، وقیمھ ومعتقداتھ ونظمھ -3

 .المشاركة الكاملة للحیاة السیاسیة واالجتماعیة -4

 .التزود بمھارات التحلیل والتعلیل واالستقصاء، لمواجھة مشكالت المجتمع المختلفة -5

 .االلتزام بالمحافظة على انجازات المجتمع وتطوره -6

 .تقدیر الحریة والعدالة والمساواة -7

 .2القدرة على التفكیر الناقد وتقدیـم الرؤى الخالقة -8

مما سبق یتضح بان المواطنة الصالحة ھي التي تجمع بین خصائص المواطن الفعال         

یة وكذا التربیة المجتمعیة واإلعداد للمستقبل بكل المتشبع بروح التربیة األخالقیة والحیاة المدن

  .تجلیاتھ

إن  التطلع للمواطنة الحقة یتطلب تأھیل المواطن وتنمیتھ انطالقا من واقع الجماعة       

  :الوطنیة، وفق شروط أساسیة أھمھا

التربیة على المواطنة عملیة تكوینیة مستمرة تبدأ بإقرار الدستور لمفھوم المواطن، ثم  -1

 .تمر المؤسسات التربویة في تشكیل ھذا األخیرتس

تغلیب االنتماء الى الجماعة الوطنیة وكیانھا على أي انتماء سیاسي جزئي آخر داخل  -2

 .الدولة نفسھا

                                                                                                                                                       
، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 1اتجاھات جدیدة في المناھج وطرق التدریس، ط): 2003(فائز مراد دندش  1

 .89:،صاالسكندریة
  
 .328:،صلفكر العربي، القاھرة، دار ا1القیم ومسؤولیات المواطنة، ط): 2004(عبد الودود مكروم  2
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ینبغي النظر الى مواطني الدولة على أنھم كائنات حرة عاقلة، وان نظام الحقوق  -3

 .والواجبات ھو من صنع ھؤالء المواطنین أنفسھم

تربیة على المواطنة یكون جمیع المواطنین متساوین أمام القانون، انطالقا من في ال -4

 .العدل كقاعدة أخالقیة وشرط لضمان تحقیق وحدة الجماعة الوطنیة

سلطة الدولة محصورة في نطاق الخیر المشترك ألعضاء الدولة كأفراد وجماعات،  -5

 تضي احترام تعددوكل مواطن لھ الحق في التعبیر عن رأیھ الخاص بھ، مما یق

 .الثقافات واالعتقادات، والتعامل معھا كظاھرة تنوع وتعدد تفضي الى الخیر العام المشترك    

االھتمام المتوازن بحقوق وواجبات المواطن، وكذا األمر بالنسبة لحقوق وواجبات  -6

سلطة  الدولة، وذلك الن االھتمام بحقوق المواطن ستستفید منھ التربیة على المواطنة في رد

، وأن ھذا التوازن لیس مشتقا من فضیلة االعتدال وإنما من )المواطن(الحكم الى مصدره

 .المنطق الداخلي للمواطنة

تستلزم التربیة على المواطنة تطویرا مستمرا لمحتوى نظام الحقوق والواجبات المتعلقة  -7

رك الذي یجمع بالدولة والمواطن، حیث یتعمق وعي المواطن بوحدة الحیاة والمصیر المشت

 .1المواطن بالدولة

التربیة على المواطنة في حقیقتھا ممارسة مستمرة تتضمن موضوع تربیة وتعلیم، وفي       

ذات الوقت ھي عملیة حركیة مع الزمن تتفاعل فیھا مجموعة من المعارف والقیم المرجعیة 

واالقتصادیة والبیئیة  مع الممارسة، لتحقیق الوالء في شتى المیادین االجتماعیة والسیاسیة

  .انطالقا من القیم الذاتیة

یمكننا أن نخلص من كل ما سبق، أن الوطنیة ھي ذلك المفھوم الذي یشیر الى مشاعر         

الحب والوالء التي تكمن في االنتماء للوطن، وتتجلى مظاھرھا في االلتزام بالحقوق 

توحد معھ والعمل على حمایتھ، والدفاع عنھ والواجبات، واحترام القوانین السائدة في الوطن وال

أوقات األزمات بكل غال ونفیس، حرصا على تماسكھ ووحدتھ واستمراریة بقائھ وسالمتھ، 

وأما المواطنة فإنھا تستوعب وجود عالقة بین الوطن والمواطن، . وعمال على تقدمھ ونمائھ

ستلزم المواطنة الفاعلة توافر صفات وإنھا تقوم على الكفاءة االجتماعیة والسیاسیة للفرد، كما ت

                                                
،ص ، دار الطلیعة،  بیروت2متى یصیر الفرد في الدول العربیة مواطنا؟، ط: في التربیة والسیاسة): 2005(ناصیف نصار  1

 .52-48: ص
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أساسیة في المواطن تجعل منھ شخصیة مؤثرة في الحیاة العامة، وقادرة على المشاركة في 

اتخاذ القرارات، ویمكن القول بان صفة الوطنیة أكثر عمقا من صفة المواطنة، أو أنھا أعلى 

نة، و لدولة معیأى جماعة لإدرجات المواطنة، فالفرد یكتسب صفة المواطنة بمجرد انتسابھ 

و الدولة، وتصبح أال بالعمل والفعل لصالح ھذه الجماعة إولكنھ ال یكتسب صفة الوطنیة 

وعلیھ فالمواطنة في المجتمع الحدیث تتجسد . المصلحة العامة لدیھ أھم من مصلحتھ الخاصة

ش بشكل في ذلك الشخص الذي یستطیع أن یسمو على الحسابات الشخصیة ، ویتمكن من العی

شخص أن یطمح في أن یكون أكثر من مواطن،  يمتعـــاون في المجتمع، حیث ال یجوز أل

  .     وال یفرض على أي شخص أن یكـــــون اقل من ذلك

 :مظـــاھر المواطنة -3
یمكن اعتبار المواطنة كمجموعة من القیم والنواظم لتدبیر الفضاء العمومي المشترك،     

  :المواطنة في أربعة نواظـم  ویمكن تحدید أھم تجلیات

على ) الوطن(أي شعور اإلنسان باالنتماء إلى مجموعة بشریة ما وفي مكان ما :االنتماء - 3-1

اختالف تنوعھ العرقي والدیني والمذھبي، مما یجعل اإلنسان یتمثل ویندمج مع خصوصیات 

  .وقیم ھذه المجموعة

االنتماء ھو شعور داخلي یجعل المواطن إن من أساسیات المواطنة االنتماء للوطن، و      

و ھو إحساس تجاه أمر معین یبعث على أ. یعمل بحماس وإخالص لالرتقاء بوطنھ وللدفاع عنھ

  .الوالء لھ

. ن یفتخر المواطن بوطنھ ویدافع عنھ ویحرص على سالمتھأومن مقتضیات االنتماء       

دد ھذه االنتماءات ال یعني تعارضھا بل فالمواطن الجزائري منتم ألسرتھ ولوطنھ ولدینھ ، وتع

  .ھي مترابطة ومنسجمة مع بعضھا ویعزز بعضھا البعض اآلخر

التمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة كالحق في األمن والسالمة والصحة  :الحقوق - 3-2

  ...والتعلیم والعمل والخدمات األساسیة العمومیة وحریة التنقل والتعبیر والمشاركة السیاسیة

ھذه الحقوق ینبغي أن یتمتع بھا جمیع المواطنین بدون استثناء، فمثال الحریة الشخصیة      

یتعدى حریات اآلخرین  إاللونھ، بشرط  أوو عرقھ أمكفولة لكل مواطن بغض النظر عن دینھ 

  .األعراف االجتماعیة أوالقانون  أوالدین  إلىاإلساءة  آو
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، أنواع الحقوق في أصول التربیة والوعي اإلنسانيفي مؤلفة  إبراھیم ناصریلخص       

  :جملة من العناصر ھي

والمقصود بالحقوق االجتماعیة حق المواطنین جمیعا في : الحقوق االجتماعیة -3-2-1   

التعلیم والرعایة الصحیة والتأمینات االجتماعیة ضد العجز والشیخوخة والبطالة وتحقیق 

  .العدالة االجتماعیة الشاملة

وتتضمن الحقوق التي یخولھا القانون لجمیع المقیمین في الدولة : الحقوق المدنیة -2- 3-2

وھي نسبة تتكیف أوضاعھا مع الزمان والمكان، وتشمل رعایة الدولة لألجانب المقیمین فیھا، 

  .وتتضمن الحریات المدنیة

الحكام ویدخل ضمن ھذا الباب الحقوق المتصلة باختیار : الحقوق السیاسیة -3-2-3 

والمشاركة في أمور السیاسة والحكم، وإبداء الرأي الذي یتمتع بھ المواطنین في الدولة دون 

  .األجانب

ویتضمن ھذا الباب الحقوق الطبیعیة لمجموع الكائنات اإلنسانیة :  الحقوق اإلنسانیة -3-2-4 

  .یمثل حقھا في الحیاة والحریة والمساواة أمام القانون والحقوق االقتصادیة

ویتضمن ھذا الباب الحقوق الممنوحة لكل زوج وزوجة، وفق :  الحقوق الزوجیة -3-2-5 

  .قانون الزواج ونظامھم كاالتصال الجنسي، االحترام المتبادل، العفة والكرامة

حق المرأة في العمل والمساواة في : ویلخص ھذا العنصر في :  حقوق المرأة -3-2-6 

  .واالجتماعیة كافة ضمن الحقوق الممنوحة للرجلالحقوق السیاسیة واالقتصادیة 

ویدخل في ھذا الباب الحق المخول للبالغین، فیتیح لھم المشاركة في :  حق االنتخاب -3-2-7 

  .انتخابات أعضاء المجالس السیاسیة المحلیة والتشریعیة او البرلمانیة

المراكز االجتماعیة ویندرج في ھذا الباب حق وراثة الملكیة او : حق الوراثة  -3-2-8 

  .الخاصة نتیجة لمیالد الفرد، ویتصل بھذا الحق شرعیة الطفل ووضعھ في األسرة وتربیتھ

ویتضمن ھذا الباب الحق في إحدى المبادئ األساسیة في : حق تقریر المصیر -3-2-9 

الحیاتي الفلسفة الدیمقراطیة التي تؤمن بحق الفرد والجماعة والمجتمع في أن یتبنى الفرد النمط 

  .الذي یالئمھ
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ویدخل في ھذا الباب الحقوق التي یجب أن : حق التألیف والنشر والملكیة األدبیة -3-2-10 

یتمتع بھا الفرد دون أن تعرقل حق الحریة الشخصیة، وتشمل حریة التملك، حریة العمل، 

  .1حریة االعتقاد وحریة الرأي

د تجعل الفرد المواطن یحیا حیاة كریمة في الشك أن ھذه الحقوق على اختالفھا مجتمعة ق     

  .إطار قیم التسامح واالحترام المتبادل

  :على الحقوق الفردیة للمواطن الجزائري وھي 1996لقد احتوى دستور     

 :وتتضمن :  الحقوق المدنیة والسیاسیة  - أ

كأبعاد تنوع الذات الجزائریة بین اإلســــــالم والعروبة واالمازیغیة (الحق في االختالف -1

 ).متضمنة للھویة الوطنیة

 .الحق في التمتع بالجنسیة -2

 .المساواة أمام القانون -3

 .عدم االعتقال التعسفي -4

 .الحق في تسییر الشؤون العامة -5

 .الحق في تقلد الوظائف العامة -6

 .الحق في الكرامة وعدم التعرض للتعذیب -7

 .اللغة الحق في المساواة وعدم التمییز بسبب العرق او الجنس اوالدین او -8

 .حق المشاركة في االنتخابات -9

 .الحریة السیاسیة وحق إنشاء أحزاب سیاسیة -10

 .حریة المشاركة في االجتماعات والجمعیات -11

 . الحق في إنشاء النقابات -12

 .حریة التنقل واإلقامة -13

 .حریة الدین والرأي -14

 .حریة التعبیر -15

 :وتتضمن :  الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  - ب

 .في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة حق المشاركة -1
                                                

 .307:،ص، مكتبة الرائد العلمیة، بیروت1أصول التربیة والوعي اإلنساني، ط): 2004(إبراھیم عبد اهللا ناصر 1
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 .حق الملكیة -2

 .الحق في العمل -3

 .الحق في التمتع بظروف عمل صحیة وعادلة -4

 .الحق في الراحة -5

 .الحق في اإلضراب -6

 .الحق في الحمایة االجتماعیة والصحیة -7

 .حق حمایة األسرة -8

 حق التمتع بظروف معیشیة حسنة -9

  .1الحق في التعلیم-10      

ھذه الحقوق كما وردت في نص الدستور تتداخل مع التصنیف الذي قدمــھ إبراھیم عبد        

  .اهللا ناصر، غیر أنھا أكثر تحدیدا وتؤكد فكـــرة تمتع الفرد الجزائري بصفة المواطنة

بناء على ما سبق، فالمواطنة صفة المواطن التي تدل على االنتماء الى الوطن، لھ         

وفیما یلي نحاول أن نستعرض جملة . ھا وبالمقابل علیھ واجبات یلتزم بھاحقوق یستفید من

  .الواجبات التي یتوجب على المواطن االلتزام بھا خدمة للوطن والمجتمع

كاحترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العمومیة والدفاع عن الوطن : لواجباتا - 3-3

  .في بناء وازدھار الوطن والتكافل والوحدة مع المواطنین والمساھمة

فالمعنى األول یتمثل في . إن الواجب یحمل في طیاتھ معنیان، األول خاص والثاني عام     

األفعال المسندة للفرد وما یجب أن یؤدیھ في الجماعة، أما المعنى الثاني فھو المعنى الواسع 

ي الحیاة االجتماعیة او الذي یشمل أي فعل تفرضھ قواعد مقبولة تحكم أي ناحیة ھامة من نواح

  .2أي عمل تعاوني

إن أي نشاط فیھ منفعة خاصة للفرد ومنفعة عامة للمجتمع، یدخل ضمن ما یتوجب القیام       

  .بھ وتنفیذه وھو ما نصطلح على تسمیتھ بالواجب

                                                
الجدید في التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، دط، الدیوان ): 2006/2007(الشریف عمیروش وآخرون  محمد 1

 .20- 19: ،ص صالوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر
 .308:،صمرجع سابق): 2004(إبراھیم عبد اهللا ناصر 2
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وتجدر اإلشارة  أن الدول تختلف عن بعضھا البعض في الواجبات المترتبة على        

تبعا الختالف الفلسفة التي تقوم علیھا كل دولة، فبعض الدول مثال ترى أن  المواطن وھذا

  .المشاركة السیاسیة في االنتخابات واجب وطني والبعض اآلخر ال ترى ذلك

  :ویمكن عرض بعض واجبات المواطن في الجزائر التي منھا        

 احترام القانون -1

 احترام الغیر وحقوقھ -2

 عامةالمحافظة على الممتلكات ال -3

 الدفاع عن الوطن والتضحیة من اجلھ إن اقتضى األمر ذلك -4

 المساھمة في تنمیة الوطن  -5

 السمع والطاعة لولي األمر  -6

 التكاتف مع أفراد المجتمع والتعاون على تحقیق تنمیة شاملة مستدامة -7

 ھذه الواجبات یجب أن یقوم بھا كل مواطن حسب قدرتھ وإمكانیاتھ وعلیھ االلتزام           

  .بھا وتأدیتھا على أكمل وجھ 

إن الشعور بالواجب أساس النظام األخــالقي كلھ، اذ ما فائدة األخــالق لدى أناس ال            

  یشعرون بأي التزام نحوھا ؟

  

المشاركة في اتخاذ القرارات السیاسیة وتدبیر : المشاركة في الفضاء العام - 3-4        

  .1في كل ما یھم تدبیر ومصیر الوطن المؤسسات العمومیة والمشاركة

إن من ابرز سمات المواطنة أن یكون المواطن مشاركا في األعمال المجتمعیة بشتى            

وتعتبر المشاركة السیاسیة مظھرا عالیا من مظاھر المواطنة، ألنھا تفتح المجال . أبعادھا

میة، أي المشاركة في إدارة للمساھمة في صناعة القرار السیاسي وتسییر المؤسسات العمو

  .الحیاة العامة

وإذا كان الحال كذلك فان الدولة ممثلة بنظامھا التربوي معنیة بغرس ھذه المواطنة          

ویتطلب ذلك أن تتبنى المناھج التربویة رسالة واضحة تتمثل بتربیة . وتنمیتھا في أبنائھا

                                                
1 http://www.almichaal.org/spip.php?article289  مرجع سابق: )2010(في إبراھیم رحماني.  
  
  

http://www.almichaal.org/spip.php?article289
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ویظھر ذلك في تطویر األفراد . س قیمھا فیھاإلنســـــــان على المواطنة معرفة وتطبیقا، وغر

المتعلمین بحیث ینخرطوا في العمل على تلبیة حاجاتھم األساسیة وحاجات مجتمعھم، وان 

یطوروا االستراتیجیات الضروریة لحیاتھم وبناء وطنھم ودعمھ، وان یلتزموا بقواعد المجتمع 

اة الیومیة، ولدعم ذلك كلھ في وان یكونوا مؤثرین بشكل واضح في فعالیات الحی. وقوانینھ

الشباب، یفترض أن تعمد المناھج الى تعلیم التالمیذ تراثھم الثقافي، وحقوقھم وواجباتھم 

ومسؤولیاتھم، وتعریفھم بمؤسسات الدولة وأشكال الحكم والسلطات والفصل بینھا، وان یعرفوا 

 .؟ مد شرعیتھاكذلك من أین وكیف تست كیف تعمل ھذه المؤسسات والسلطات ولیعرفوا

معقد ولھ ي المعاصر ھي مفھوم شامل تاریخي المواطنة كما ھو متداول في الفكر السیاسو

  .ةـــــــــــمتنوع  أبعاد

أن المواطنة مجموعة من «:العقد النفسيفي كتابھ  محمد مزیانمن الناحیة النفسیة، یرى ف  

بالفعل والمساھمة في أعمال  االستعدادات واالتجاھات االیجابیة التي تعبر عن االنتماء

ونشاطات المصلحة، ولما كانت ھذه السلوكات باطنیة ال یمكن مالحظتھا بالعین المجردة أحیانا 

یمكن التعرف علیھا من خالل أدوات القیاس، أو استجابات من خالل السلوك الظاھري وھنا 

  ما ھو السلوك الظاھري الذي یعبر عن المواطنة ؟: یطرح سؤال مھم

جابـــــة عن ھذا السؤال، ھناك بعض الدارسین ركزوا على السلوك الذي ینتج عن األخالق لإل

الحمیدة والطیبة على أساس أن الفرد المتخلق یكون مفیدا لنفسھ ولمجتمعھ، ومنھم من ذھب 

  .1»الى تحدید السلوكات نفسھا، تلك السلوكات التي تربط الفرد بعائلتھ وجیرانھ

ھذا السیاق ھي أكثر من عالقة فرد بدولة، تتمثل في انتمائھ إلیھ كمواطن  إن المواطنة في     

بل ھي عالقة شعوریة تربط الفرد بمحیطھ، بدایة من األسرة واألصدقاء بناء على األخـــــالق 

  .الطیبة والحمیدة

امة تعني منح الوافدین الحقوق الشرعیة لیس في اإلق« :ومن الناحیة القانونیة فان المواطنة   

فقط، بل في كامل الحقوق او بعضھا، وفي حقیقة األمر فان النتیجة النھائیة للمواطنة بھذا 

  .2»المعنى ترتبط بالحصول على الحقوق والواجبات عن طریق اكتساب الجنسیة

                                                
  .140:،صالعالقة بین األفراد والمنظمات، دط، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر: العقد النفسیة): 2003(محمد مزیان  1
 .142:،صالمرجع نفسھ): 2003(محمد مزیان  2
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ویفھم من ھذا انھ إذا نظرنا الى المواطنة من زاویة قانونیة، نجد أنھا تجسد االنتماء في      

اللتزام بالواجبات والتمتع بالحقوق، على اعتبار أن البعد القانوني یقوم على تنظیم إطار مبدأ ا

  .العالقة بین الحكام والمحكومین استنادا الى عقد اجتماعي یوازن بین مصالح الفرد والمجتمع

تتجسد من خالل الحصول « :محمد مزیانومن وجھة نظر السیاسیین، فالمواطنة حسب     

اسیة التي تنظم المجتمع تحت االنتخاب أو التشریع أو العمل السیاسي في أحد على الحقوق السی

األحزاب المتواجدة في الساحة السیاسیة،قد تكون ھذه الحقوق مطلقة كاملة في البلدان الغربیة، 

وقد تكون مقیدة في البلدان األخرى، كما یعني ھذا الحق في تكوین جمعیات لھا صبغة 

  .1»خاللھا یمارس الفرد واجباتھ ومواطنتھ اجتماعیة أو عملیة من

في ھذا المفھوم، إشارة الى أن المواطنة تطبع الفرد بطابع متمیز، وتؤھلھ الن یساھم في      

  .عملیة اتخاذ القرار وإعداده وفقا للظروف والمتغیرات السیاسیة، الوطنیة والدولیة

او حاكم، الن المواطنة كما سلف  والجدیر بالذكر أن مفھوم المواطنة ال یرتبط بسلطان   

الذكر سواء نفسیا او قانونیا او سیاسیا، ترتبط بوطن والتي تعطي للمواطن الذي ینتمي إلیھ 

اإلقامة، الحریة، التعلیم، الرعایة الصحیة وكل الحقوق المرغوبة للمواطن، وبمعنى آخر 

  .وجھ المتباینة للمواطنةتعطي للمواطن إنسانیتھ، أي صفة اإلنسانیة، وھذا وجھ آخر من األ

 : )1996دستور (الحالي المواطنة في الدستور الجزائري -4
إذا كانت القیم التي تنعم بھا أوروبا الیوم جاءت نتیجة تاریخ طویل عرف الحروب الدینیة     

والحروب األھلیة والمقاومات الشعبیة،أدت في األخیر الى ظھور مجتمع حدیث تتمایز فیھ 

م فیھ الناس بشكل متعاقد عبرت عنھا اإلعالنات والدساتیر الخاصة بحقوق المجاالت وینتظ

اإلنسان والمواطنة، في شكل یعترف باإلنسان ككائن حر یمارس حریاتھ الفردیة في إطار 

خاص وحقوقھ السیاسیة في إطار عام ومتساوي، وتعتبر الفرد حقیقة غیر قابلة للتجزئة، 

وتمیز بین الحقوق المدنیة . عبیر والمعتقد والتفكیروتضمن حریاتھ األساسیة كحریة الت

  .والحقوق السیاسیة

فان التاریخ االجتماعي الجزائري عرف مسارا آخر لم یصل فیھ بعد الى قطیعة نھائیة     

تمكن من تحقیق ھذه القیم، فمنذ مطلع ھذا القرن عرف المجتمع الجزائري حركة نزوح واسعة 

لھا نتائج ھامة على المستوى السیاسي واالجتماعي، لقد وصف من األریاف الى المدن كانت 
                                                

 .143:مرجع سابق،ص): 2003(یان محمد مز 1
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... لقد حل الشعب محل القبیلة والحزب محل الزاویة الدینیة «:محمد حربي ھذه العملیة قائال

التیارات المعتدلة وأخلطوا تراتبیتھا و  -في ھجرتھم الى المدن -وحول أبناء الریفیین

یر الوطنیة الشعباویة،فالمحسوبیة التي كانت عند استأصلوھا حیث شكلوا باعتبارھم حشد كب

  .1»األعیان أصبحت اآلن في األحزاب السیاسیة

إن ھذا التحول الذي قلب البنى وأعاد تركیبھا على أسس اثنیة وعائلیة وروابط المحسوبیة     

والجھویة والخالفات العقائدیة، فوت الفرصة على قیام ثقافة سیاسیة فردانیة، تعتمد على 

اختالف اآلراء وتعددھا في جو من الشفافیة، إن النزعة الوطنیة في الجزائر لم تكن تحمل 

مشروع مجتمع یفصل بین صرح الجماعة التي یتداخل فیھا الدین بالسیاسة واألخالق 

واألعراف والبناءات العائلیة واالثنیات عن مجال تتعدد فیھ الفضاءات، ویستقل فیھا الفرد 

ارك من جھة أخرى في أماكن اجتماعیة متعددة ومغایرة، إن النظرة التي بفضائھ الخاص ویش

  .كانت تؤسس ممارسات الدولة لم تكن تتخیل وجود الفرد اال من خالل السلطة االجتماعیة

لقد عرفت الجزائر مرحلتین ھامتین منذ استقاللھا، تمیزت كل واحدة منھا على األخرى    

الى بدایة  1976ة خاصة، فالفترة االولى التي امتدت من بمورفولوجیة ودینامیكیة اجتماعی

، الصناعة المصنعةو  النموذج الجزائري للتنمیةالثمانینیات، اشتھرت بما كان یسمى 

والنضال من اجل نظام اقتصادي جدید، والذي كانت تمثلھ الدبلوماسیة الجزائریة في المجالس 

كان النظام السیاسي الجزائري یستلھم مشاریعھ  في ھذه المرحلة. العامة بمنظمة األمم المتحدة

من الریع البترولي والغازي الذي كانت عائداتھ تحقق مداخیل وأرباح واسعة تنتعش منھا 

خزینة الدولة، كما كانت تھدف ھذه المرحلة الى بناء دولة قویة ومركزیة یقودھا الحزب 

  .الواحد، الذي یستند في مشروعیتھ على الثورة التحریریة

إن أھم حدث میز ھذه الفترة ، ھو وضع دستور للبالد یبین أجھزة الدولة ومؤسساتھا    

ویضبط حقوق وحریات األفراد وواجباتھم، ان ھذه الوثیقة الرسمیة التي اعتمدت سیاسة 

شعبویة، تجعل من الشعب قوة اجتماعیة للثورة،أعطت نصوصھا األولیة للبعد االجتماعي 

إشراك اكبر قدر من المواطنین في ھذین الدائرتین، وإقصائھم من  واالقتصادي، وذلك قصد

المشاركة في دائرة ما ھو سیاسي، ففیما یخص البعد االول نص الدستور على حقوق الفرد 

القانونیة والدستوریة التي یحمیھا المشرع بكافة الضمانات والوسائل، منھا الحق في التعلیم 
                                                

1 Colman.j,(1996): L'individu dans la theorie politique et dans la pratique , Paris.p:259. 
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التعلیم والطب المجاني، كما نصت تلك المرحلة على محو والعالج أو ما كان یسمى بمجانیة 

األمیة والحق في العمل، والسكن االجتماعي لكل مواطن وتمكین المواطنین من المساعدات 

  .التي تقدمھا الدولة، وذلك قصد وضع نوع من التوازن الطبقي وإذابة الفوارق االجتماعیة

لمؤسسات الدولة  التسییر الذاتيتور سیاسة أما على المستوى االقتصادي، فلقد تبنى الدس  

وذلك قصد توسیع مشاركة العمال والفالحین في ھا القطاع، إال أن ھذه الحقوق سرعان ما 

تصبح في حكم الملغى إذا ما تصادمت مع قناعات الجھاز الحاكم والماسكین بھ والذین لھم 

لكیة كان معترفا بھ لكن في مساحات واسعة للتحرك تمكنھم من خنق الحریات، فمثال حق الم

  .حدود خانقة، فھو ال یسمح ب ھاال في إطار االشتراكیة

أما على المستوى السیاسي،فقد قید الحزب الواحد الساحة السیاسیة،حیث أوصد الباب في   

وجھ كل اآلراء والتوجھات الخارجة عن حدوده، وھنا یضیق مفھوم المواطنة الى أدنى 

في االنتخابات ألجل التمثیل السیاسي والشعبي، لیس متاحا لكل  حدوده، فمثال حق الترشح

مواطن تتوافر فیھ شروط السن والرشد والعقل، بل ھو مقتصر فقط على المناضلین دون باقي 

المواطنین، لیصبح بذلك معیار االنتماء أساس كل انتقاء والتمكین من الحقوق السیاسیة، ولقد 

  .اتطبعت ھذه المیزات فترة السبعینی

وبحلول الثمانینیات، عرف العالم أزمة اقتصادیة خانقة عادت على أسعار البترول التي  

عرفت انخفاضا كبیرا، فعلى اثر ھذا التحول دخلت الجزائر في عھد جدید، دشنتھ في البدایة 

، التي غذاھا توافق األزمة على المستوى 1988اكتوبر  05انتفاضة شعبیة تمثلت في أحداث 

انخفاض قیمة العملة المحلیة ( ،واالقتصادي)احتكار السلطة من طرف الحزب الواحد(السیاسي

  ).ارتفاع نسبة البطالة(،واالجتماعي)الشئ الذي اثر على القدرة الشرائیة للمواطن العادي

ھذه العوامل كانت إنذارا بانتھاء النموذج الجزائري للتنمیة الذي قام على أنقاضھ وضع جدید   

ولقد .ر االقتصادي من الرقابة اإلداریة واالنفتاح على التوجھات السیاسیة المختلفةتمیز بالتحر

یتماشى مع التغیرات . 1989فبرایر  24فرضت ھذه المرحلة صیاغة دستور جدید في 

نوفمبر  28وبعدھا أتى دستور . الراھنة للمجتمع الجزائري، ویستجیب للمتطلبات الدولیة

الدخول في النظام الدیمقراطي، ومواكبة الدول السائرة على ، الذي جاء لیكمل حلقة 1996

  .نفس المنوال 
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، عرف النظام السیاسي الجزائري تغیرات جذریة، على غرار 1988فبعد أحداث أكتوبر      

النظم السیاسیة األخرى في العالم،ونتیجة لضغوط كثیفة علیھ، جعلتھ یلجأ للخیار التعددي، 

والتنفیذیة باستیعاب ھذه الضغوط وتم إقرار االنتقال من األحادیة فقامت األبنیة السیاسیة 

الحزبیة الى التعددیة السیاسیة، التي تشكل مظھرا من مظاھر الدیمقراطیة، ھذه األخیرة لن 

تفید معناھا الحقیقي إال إذا تمتع الشعب بحق المشاركة بحریة في القرارات التي تمس مجاالت 

  .حیاتھ الفردیة والجماعیة

ورغم أن التجربة الدیمقراطیة في الجزائر لیست طویلة، والتقالید الدیمقراطیة لم تتجذر بعد     

بالقدر المطلوب في المجتمع، باإلضافة الى التشوھات التي شابت التجربة فیھ الممارسة منذ 

، إال الباب أمام التعددیة السیاسیة التي ھي عماد النظام الدیمقراطي الحدیث 1989فتح دستور 

أن ھناك تنوعا في النشاطات التي تتیح الحیاة السیاسیة في البالد للمواطن المجال للمشاركة 

بدءا بالتصویت في االنتخابات التي شھدتھا الجزائر بعد بعث المسار االنتخابي سنة . فیھا

، والى جانب ھذا تتوافر للمواطن صور أخرى متعددة للمشاركة السیاسیة، من حیث 1995

  .سھ بحقھ كمواطن كاالنخراط في األحزاب وفي التنظیمات الوطنیة والنقابات وغیرھاإحسا

الشك أن ھذا العرض الوجیز ألھم المحطات التاریخیة الذي عرفھا مفھوم المواطنة     

والكیفیات التي تمظھر بھا في الجزائر، یجعلنا نتساءل عن تجلیات ھذا المفھوم  كما وردت في 

  .ذا مواصفات المواطن الجزائرينصوص الدستور، وك

یربط أفراد المجتمع الواحد في دولة القانون والعدالة وفي أیة دولة من الدول عالقات     

ومصالح مشتركة، ینظمھا القانون األسمى الذي یعرف بالدستور، وھو عبارة عن مجموعة من 

ولة وعالقاتھا بالمواطنین القواعد القانونیة األساسیة التي تنظم وتضبط نظام الحكم ونشاط الد

تحدد فیھا اختصاصات السلطات العامة، وكذا الحقوق والحریات األساسیة . والدول األخرى

  .التي یكفلھا لھم

دیباجة وأبوابا تقسم الى فصول، وكل فصل ) 1996(یتضمن الدستور الجزائري الحالي    

  .الى مواضیع مفصلة في مواد

ھي عبارة عن مدخل تتعرض الى  المراحل التاریخیة للشعب الجزائري : الدیباجة  - أ

ونضالھ الطویل في إطار المكونات األساسیة لھویتھ التي تتمثل في اإلسالم والعروبة 

 .واالمازیغیة
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وعددھا أربعة كل باب منھا یتضمن فصوال، وكل فصل یحتوي على مواد : األبواب    - ب

 1.قانونیة مختلفة

إن المواطنة التي تستھدفھا المدرسة بالتربیة ومطلوب منھا في ھذه المرحلة التاریخیة أن        

فمن . ترعاھا، ھي التي تأخذ ماھیتھا االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة من تحدیات المرحلة ذاتھا

ھذه التحدیات یخطط لمستھدفاتھا، ومن التحدیات واألھداف ترتسم أبعادھا، ذلك الن مفھوم 

عالقة بین فرد ودولة كما یحددھا « : المواطنة كما عرفتھا دائرة المعارف البریطانیة ھي

وأنھا تسبغ المواطن حقوقا سیاسیة كحق االنتخاب وتولي المناصب ... قانون تلك الدولة

  .2»العامة

وإذا كان الدستور ھو أعلى نص في الدولة، فان مواده في الدستور الجزائري الحالي      

  3.بمساحة واسعة للحریات والحقوق كما ھو في الفصل الرابع منھ تحفل

فكل المواطنین سواسیة أمام القانون، وان الحریات األساسیة وحقوق اإلنسان والمواطن      

الى  29مضمونة، والدولة ھي التي تضمن عدم انتھاك حرمة اإلنسان، وقد فصلت المواد من 

سان، وفي مواد عكست رؤیة جدیدة للمشرع الجزائري مجموع ما یظفر بھ المواطن واإلن 69

  .استدخلت التغیرات التي یعرفھا المجتمع الجزائري والعالم في ھذا المجال

إن المبدأ األساسي ھو أن لكل إنسان و مواطن الحق في الحریة الشخصیة، حیث تعد ھذه     

ارھا الشرط الرئیس لممارسة األخیرة من أھم الحقوق التي یتمتع بھا اإلنسان والمواطن باعتب

  .نشاطھ وتعبیره عن ذاتھ، والحریة حالة أصیلة في كل إنسان وال یجوز المساس بھا

ونجد أن ھذا الحق معترف بھ ومعلن بشكل أساسي ومباشر في جمیع المواثیق الدولیة    

من اإلعالن العالمي لحقوق  03واالقلیمیة والتشریعات الداخلیة، فقد نصت المادة

  .4»لكل فرد حق في الحیاة والحریة وفي األمان على شخصھ« :بقولھا) 1948(نساناإل

                                                
متوسط وفق المنھاج الجدید، دط، دار األمل للطباعة والنشر والتوزیع،  4الموجھ في التربیة المدنیة ): 2006(فضیل عثماني  1

  .19:،صي وزو، الجزائرالمدینة الجدیدة تیز
 .30:،صمرجع سابق): 2004(علي خلیفة الكوري وآخرون  2
 ).م1996/ھـ1417(الجمھوریة الجزائریة  - الجریدة الرسمیة  3
  
الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان، المجلد األول، الوثائق العالمیة، دار الشروق ، ): 2003(محمد الشریف بسیوني  4

  .28:،صالقاھرة
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في العدید من مواده على  1996نوفمبر  28وقد نص الدستور الجزائري الصادر في     

ال یتابع أحد وال یوقف أو یحتجز إال في الحاالت «ل47حمایة الحریة الشخصیة مثل المادة 

  .»شكال التي نص علیھا القانونالمحددة بالقانون، وطبقا لأل

الحریات األساسیة وحقوق « ):1996(من الدستور الجزائري الحالي 29جاء في المادة      

ال مساس بحرمة حریة المعتقد، وحرمة « :36، وفي المادة »اإلنسان والمواطن مضمونة

، »ة للمواطنحریة االبتكار الفكري والفني والعلمي مضمون« :38، وفي المادة »حریة الرأي

  .»حریات التعبیر، وإنشاء الجمعیات ،واالجتماع مضمونة للمواطن« :41وفي المادة

حریة الرأي والتعبیر والتفكیر ھي أن یستطیع كل مواطن التعبیر عن آرائھ وأفكاره      

المختلفة للناس سواء كان ذلك بشخصھ أم برسائلھ أم بوسائل النشر المختلفة أم بوسائل 

  .التمثیلیة أم األفالم  والمسلسالت وغیرھا من الوسائطالروایات 

لكل فرد الحق في حریة « :من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19جاء في المادة      

التعبیر، وھذا الحق یشمل حریة البحث عن المعلومات أو األفكار من أي نوع واستالمھا ونقلھا 

فھة أو كتابة او طباعة، وسواء كان ذلك في قالب فني بغض النظر عن الحدود وذلك إما مشا

  .1»او بأیة وسیلة أخرى یختارھا

لكل  شخص الحق في تلقي أیة معلومات یریدھا، وعن أي طریق یرید، كما انھ ال یمنع      

  .من توصیل رأیھ الى من یرید، وبأیة وسیلة كانت

من األوھام واألساطیر والخرافات  وبخصوص حریة التفكیر فإنھا تتمثل في تحریر العقل     

والتقالید والعادات السیئة، فلكل شخص أن یفكر ویعبر عن فكره بكل حریة، دون تدخل أو 

  . مصادرة من أحد ما دام یلتزم الحدود العامة

لقد دعا اإلسـالم العقل اإلنساني الى التفكیر في كل شئ، وفي كل مسائل الكون، أرضھ      

العقل یقبل وما ینكره العقل یرفض، بل جعل التفكیر فریضة إسالمیة، قال وسمائھ فما یقبلھ 

  ).46: سبأ (}...قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا هللا مثنى وفرادى ثم تتفكروا{:تعالى

في إطار مبدأ تقدیر الحریة والعدالة والمساواة، یفترض في المواطن الجزائري أن یمتلك      

للتكیف مع حضارة العصر والتعایش معھا، التزود بمھارات التحلیل مھارات التفكیر الالزمة 

                                                
الجدید في التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، دط، الدیوان ): 2011/2012(محمد الشریف عمیروش وآخرون  1

 .98:،صالوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر
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واالستقصاء لمواجھة مشكالت المجتمع المختلفة، وكذا القدرة على التفكیر الناقد وتقدیم الرؤى 

  .الخالقة

والجزائر صادقت كل المعاھدات واالتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق وحریات اإلنسان،      

عالمي لحقوق اإلنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة  منھا اإلعالن ال

  .1والبروتوكول االختیاري الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة

  :   ویمكن إجمال الحقوق والحریات الفردیة من خالل الدستور والقوانین الوطنیة في اآلتي    

 الحق في الحیاة -

 من الشخصيالحق في األ -

 الحق في اللجوء الى القضاء -

 الحق في المساواة أمام القانون -

 الحق في التمتع بشخصیة قانونیة -

 حق التمتع بجنسیة ما -

 الحق في عدم االعتقال التعسفي -

 حق عدم التعرض للتعذیب او أي عمل مھین للكرامة اإلنسانیة -

 حق عدم الرق واالستعمار -

 الحق في إدارة الشؤون العامة -

 في تقلد الوظائف العامة الحق -

 الحق في المشاركة في االنتخابات -

 الحق في العمل والحصول على أجر عادل -

 الحق في التمتع بظروف عمل مناسبة وعادلة -

 الحق في الراحة وحق التصرف فیھا  -

 الحق في الملكیة -

 الحق في إنشاء الجمعیات والنقابات واألحزاب  واالنضمام إلیھا -

 الحق في اإلضراب -

 في التمتع بمستوى معیشي یكفل المحافظة على الصحة والرفاھیة الحق -
                                                

/ http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=267925- 29/7 المواطنة في الجزائر : شریف الدیــــن 1
  .، مرجع سابق 2012

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=267925
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 الحق في الضمان االجتماعي والتأمینات االجتماعیة -

 الحق في التعلیم ومجانیة التعلیم العام والتربیة -

 الحق في االشتراك في المجتمع الثقافي والحق في التثقیف -

 الحق في التعبیر وحریة الرأي والتفكیر -

 اة بین الجنسینالحق في المساو -

 الحق في المساواة أمام الضریبة -

 الحق في االنتخاب وفي الترشیح -

 الحق في السكن والحق في التمتع بالحیاة -

 حق الملكیة الفكریة -

  .   1 الحق في المساعدة الممنوحة لألسرة

ھذه الحقوق مجتمعة تؤكد أھمیة تكریس دولة الحق والقانون، والسؤال الذي یطرح نفسھ، ما    

  و دور المواطن في بناء وحمایة دولة الحق والقانون ؟ھ

إن ھذا الدور یتجلى من خالل المشاركة المدنیة  والسیاسیة، ألنھ ال یمكن ابدأ تحقیق دولة     

الحق والقانون من غیر مشاركة المواطن ، مشاركة فعالة وایجابیة ودیمقراطیة، وان أھم 

  .مجتمع ھو المشاركة في االنتخاباتمعیار یظھر فعالیة المواطن في تغییر ال

المشاركة المدنیة والسیاسیة ھي مجموع النشاطات التي من خاللھا یتمكن المواطنون من    

الدخول في اتصال مع السلطة عن طریق المشاركة في النشاطات التي تمكن المواطن من 

  .الشعبالمساھمة في اتخاذ القرار السیاسي بكل شفافیة، الن مصدر السیادة ھو 

مظھرا عالیا من مظاھر المواطنة «:تعتبر المشاركة السیاسیة كما یقول الطاھر اإلبراھیمي   

ألنھا تفتح المجال للمساھمة في صناعة القرار السیاسي وتسییر المؤسسات العمومیة أي 

  .2»المشاركة في إدارة الحیاة العامة

  :یحقق المواطن في إطار مشاركتھ أبعادا ثالثة     

 إلىالوصول  وإمكانیاتو یتمتع بالحقوق المدنیة، أي حق االنتخاب، الحریات العامة فھ -1

 المسؤولیة

                                                
/ http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=267925- 29/7 المواطنة في الجزائر : شریف الدیــــن 1

  .، مرجع سابق 2012
  .14:،صمرجع سابق): 2011(الطاھر اإلبراھیمي  2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=267925
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 .القیام بواجب المشاركة السیاسیة -2

مجتمع سیاسي لیسمع صوتھ باستعمال الوسائل المؤسساتیة وقدراتھ  إلىتعمق ھویتھ وانتماءه 

  .   1 الشخصیة

فضاء العام بما في ذلك المشاركة في اتخاذ من تجلیات المواطنة ، المشاركة في ال     

القرارات السیاسیة، وعلى ھذا األساس فالمواطن الفعال ھو الذي یعطي أھمیة للحیاة السیاسیة 

بصفة عامة وللمسار االنتخابي بصفة خاصة، من خالل متابعة البرامج السیاسیة، قراءة 

األحزاب السیاسیة، االنخراط  الجرائد والدخول في مناقشات سیاسیة، االطالع على برامج

ذلك أن المواطنة تستجد وتتطور . والنضال، متابعة البرامج التلفزیونیة في ھذا المجال

باستمرار في فضاء الممارسة والمشاركة، ألننا نعیش في مجتمع یتطور وفي حركیة سیاسیة 

  .ل مھم لالندماجواجتماعیة وثقافیة مستمرة، إذن المواطنة تتجدد یومیا بالمشاركة وھي مدخ

على انھ لكل مواطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة ان ینتخب «:من الدستور  50نصت المادة    

  :وینتخب والشروط القانونیة

 سنة بالنسبة للمترشح للنیابة في المجلس الشعبي الوطني 28السن  -

 سنوات 5الجنسیة الجزائریة أصلیة أو مكتسبة منذ  -

 السیاسیةالتمتع بالحقوق المدنیة و -

 أن ال یكون قد سبق الحكم علیھ نھائیا بأحكام جنائیة: السوابق العدلیة -

أشھر األخیرة منھا انتخابات  3سنوات تنظم خالل  5ینتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة 

- 97من األمر  101من الدستور والمادة  102تشریعیة أخرى طبقا للفقرة األولى من المادة 

  .   2»لعضوي لنظام االنتخاباتالمتضمن القانون ا 09

الذي یتضمن القانون  1997مارس  06، 09-97من األمر رقم 05نصت المادة     

یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة بلغ من العمر ثماني «: العضوي المتعلق بنظام االنتخابات

د في إحدى سنة كاملة یوم االقتراع، وكان متمتعا بحقوقھ المدنیة والسیاسیة، ولم یوج 18عشر 

ال یصوت اال من كان «: 06، ونصت المادة »حاالت  فقدان األھلیة في التشریع المعمول بھ

                                                
/ http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=267925- 29/7 المواطنة في الجزائر : شریف الدیــــن 1

  .، مرجع سابق 2012
  
  المواطنة في الجزائر : شریف الدیــــن 2

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=267925- 29/7 /2012 مرجع سابق ،.  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=267925
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=267925
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، »من القانون المدني 36مسجال في قائمة الناخبین بالبلدیة التي بھا موطنھ بمفھوم المادة 

بة ال یسجل في القائمة االنتخابیة كل من حكم في جنایة حكم علیھ بعقو« :  07ونصت المادة

  .   1»الحبس في الجنح التي یحكم فیھا بالحرمان من ممارسة حق االنتخاب 

من القانون  08وبخصوص شروط التسجیل في القوائم االنتخابیة، فقد نصت المادة      

التسجیل في القوائم االنتخابیة إجباري بالنسبة لكل « : العضوي المتعلق بنظام االنتخابات

یجب «: 09، ونصت المادة »ل منھما الشروط المطلوبة قانونامواطن ومواطنة تتوفر في ك

  .   2»على كل الجزائریین والجزائریات المتمتعین بحقوقھم أن یطلبوا تسجیلھم

وعلى ھذا األساس، فاالنتخابات ھي شكل من أشكال المشاركة التي تعكس سیادة الشعب،   

  .وتعبر في نفس الوقت عن المواطنة

كل مدرسة في حد ذاتھا للمشاركة الوطنیة، وكل ما یطبع الفعل االنتخابي واالنتخابات تش     

من تحضیر مسبق وما قد یواكبھا من عرقلة للحریات في حركة التعبیر، وما یشوبھا من 

تدلیس وتزویر لوثائقھا ونتائجھا، وھذا أمر من شأنھ أن یجرد العملیات االنتخابیة من دورھا 

مزید من الشكوك حول جدوى االنتخابات وجدوى المشاركة فیھا األساسي األمر الذي یولد ال

  .فیعزف المواطن عن المشاركة في الحیاة السیاسیة

یكرس الدستور الجزائري التعلیم كأحد الحقوق األساسیة للفرد، ویجعل منھ مھمة تتكفل     

عرفة الدولة بتنظیمھا، وبالسھر على ضمانھا وعلى تحقیق تساوي الجمیع ال كتساب الم

  .3والتكوین

إن الجزائر ومنذ االستقالل جعلت من تربیة أبنائھا مركزا الھتماماتھا وسخرت حصة     

معتبرة من إمكانیاتھا وثرواتھا الوطنیة لتنمیة قطاع التربیة الوطنیة الذي اعتبرتھ ذا 

  .أولویــــــة

لحق في التعلیم، لكل شخص ا«: من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 26جاء في المادة    

ویجب أن یكون التعلیم في مراحلھ األولى واألساسیة على األقل بالمجان، وأن  یكون التعلیم 

وینبغي أن یعمم التعلیم الفني والمھني، وأن ییسر القبول للتعلیم العالي على قدم . األولي إلزامیا

الى إنماء شخصیة  المساواة التامة للجمیع وعلى أساس الكفاءة، ویجب أن تھدف التربیة
                                                

  .، المرجع نفسھالمواطنة في الجزائر : شریف الدیــــن 1
 .ھ، المرجع نفسالمواطنة في الجزائر : شریف الدیــــن 2
اإلدارة والوظیفة التربویة، اإلرسال األول، جامعة التكوین المتواصل، : التشریع المدرسي): 2005/2006(مختار بوعبد اهللا  3

  .01:،صتكوین مدرسي ومھني، الجزائر –مصلحة التكوین عن بعد، السنة الثالثة علم النفس التربوي 
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اإلنسان كامال، والى تعزیز احترام اإلنسان والحریات األساسیة وتنمیة التفاھم والتسامح 

والصداقة بین جمیع الشعوب والجماعات العنصریة أو الدینیة، والى زیادة مجھود األمم 

  .1»المتحدة لحفظ السالم

كزا الھتماماتھا، فقد سخرت حصة إن الجزائر ومنذ االستقالل جعلت من تربیة أبنائھا مر    

  معتبرة من إمكانیاتھا وثرواتھا الوطنیة لتنمیة قطاع التربیة الوطنیة الذي اعتبرتھ ذا أولویة

الذي بدئ في  -ففي الجزائر وفي ضوء استمرار المشروع التربوي الحداثي لجون فیري     

لجزائر المستقلة في ومن غیر اإلعالن عن ذلك، استمرت مدارس ا -الجزائر المستعمرة

الجزأرة، والتعریب، والتكنلجة، (تكریس قیم الحداثة المؤطرة للمواطنة، من خالل مبادئ

، وھي منابع وجدانیة ومعرفیة )وتكافؤ الفرص وااللزامیة والمجانیة في التعلیم والتعمیم

ور مكثف للمواطنة، بوصفھا انبعاث للھویة المعتدى علیھا زمن االستعمار، فقد كانت ذات حض

في البرامج التربویة على مستوى االبتدائي والثانوي منذ االستقالل، تتجسد من خالل التربیة 

  .2الخ...المدنیة والدینیة والتاریخ والجغرافیا واللغة

في ھذا اإلطــار، لقد تبنت الجزائر  مبدأ دیمقراطیة التعلیم ومجانیتھ والزامیتھ، وفي       

سید خیار تعریب التعلیم وجزأرة التأطیــر في مختلف المستویات، الوقت ذاتھ عملت على تج

  .وھذا ما سمح لبالدنا باسترجاع لغتھا وثقافتھا وترقیتھما بما یتماشى مع قیمھا الحضاریة

فكانت ھذه المبادئ والمواد تعمل على إنھاء األمیة وثقافة السیطرة واالستعباد التي مني        

االستعمار، وتنقل شعوره نحو استشعار الحریة وتمثل قیمھا في  بھا الشعب الجزائري زمن

وكما ھو مشروع لترسیخ االنتماء . مشروع الوطنیة والتربیة على المواطنة والتعایش السلمي

الوطني وترقیة الشعور باالنتماء للنحن المدنیة، فھو مشروع من أجل تولید المجتمع 

بات وتحمل المسؤلیات وحمایة الوطن كملكیة الدیمقراطي بتربیة الوعي بالحقوق والواج

  .3الوطني جماعیة وترقیة ثقافة المؤسسات والمشاركة الجماعیة في اإلنتــــــــاج

                                                
 .70:،صقمرجع ساب): 2011/2012(محمد الشریف عمیروش وآخرون  1
العولمة أیة عالقة؟ المنظومة التربویة الجزائریة  –الدیمقراطیة  –تربیة المواطنة ): 2005دیسمبر (العربي فرحاتي  2

العولمة : ، فعالیات الملتقى الدولي الثاني المنظم بالتعاون مع قسمي علم النفس وعلم االجتماع حول)مقال منشور(نموذجا
باقي الدول العربیة ، العدد االول، مخبر المسألة التربویة في الجزائر في ظل التحدیات والنظام التربوي في الجزائر و

 .58:،صالراھنة،كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة واالجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر
 .58:،صالمرجع نفسھ): 2005دیسمبر (العربي فرحاتي  3
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ویؤكد مشروع القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة، المبادئ األساسیة للسیاسة الوطنیة      

ھذه المبادئ ھي تلك المؤكدة في أن . للتربیة ال سیما منھا ما ھو مرتبط بدیمقراطیة التعلیم

  :مختلف مواثیق ودساتیر الدولة الجزائریة، وتتمثل في

 ).10المادة (ضمان الحق في التعلیم لكل األطفال الجزائریین دون أي تمییز -

 ).13المادة (مجانیة التعلیم -

اص سنة ویقرن بمعاقبة األشخ 16الطابع اإللزامي للتعلیم القاعدي الذي یمتد الى غایة سن  -

 ).12المادة (المخالفین لھذه األحكام

 ).14و  11المادتان (دور الدولة في ضمان تكافؤ الفرص لاللتحاق بالتعلیم -

  .1)8المادة (طابع األولویة الممنوحة للتربیة، التي یجب اعتبارھا استثمارا إنتاجیا واستراتیجیا -

الغد، ذلك الفرد المستقل  وعلیھ فان المدرسة الجزائریة مطالبة بصقل التلمیذ جزائري     

والمواطن المتشرب لقیمھ االجتماعیة، القادر على التأقلم مع الوضعیات الجدیدة، المتفتح على 

  .ثقافة العصر 

یشكل مبدأ تساوي الجمیع في تقلد الوظائف العمومیة مبدأ أعلى للوظیفة العمومیة     

ت، ذكر المبدأ بصراحة العبارة ضمن الجزائریة وھو مبدأ دستوري مستنبط من مبدأ االستثناءا

انھ یسود النظام الحقوقي في الوظیفة «: الذي جاء فیھ 133-66بیان األسباب لألمر رقم 

العمومیة مبدأ ھام وھو مساواة جمیع الجزائریین إلیھا ، ویستثنى من ذلك بطبیعة الحال الذي 

 1963واكتفى دستور  ،»ریر الوطني مناھظا لمصالح الوطنكان سلوكھم أثناء حرب التح

  .2 بتكوین مبدأ تساوي المواطنین في الحقوق والواجبات 12المادة 

، حیث نصت علیھ صراحة 1976لقد كرس الدستور الجزائري ھذا المبدأ ألول مرة سنة      

وظائف الدولة والمؤسسات التابعة لھا متاحة لكل المواطنین، وھي في «: كما یلي 44المادة 

    .3»ط المتعلقة باالستحقاق واألھلیةاوي وبدون أي شرط ماعدا الشرومتناولھم بالتس

                                                
، النشرة الرسمیة 2008، عدد خاص، فیفري 2008جانفي 23المؤرخ في  04-08م قالقانون التوجیھي للتربیة الوطنیة ر 1

 . 51- 50: ،ص صللتربیة الوطنیة، وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر
 
  .51:،صمرجع سابق): 2005/2006(مختار بوعبد اهللا   2
 .51:المرجع نفسھ،ص): 2005/2006(وعبد اهللا مختار ب  3
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في  1989كما أكد المشرع الدستوري مبدأ تساوي الجمیع في تقلد الوظائف العمومیة سنة   

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المھام والوظائف في الدولة «: من الدستور المعدل 48المادة

  .1»وط التي یحددھا القانونالشردون أیة شروط أخرى غیر 

بنفس الصیاغة، بحیث اكتفى المشرع الدستوري  1996واحتفظ التعدیل الدستوري لسنة   

، 51السالفة الذكر التي حول مضمونھا الى المادة  48بمجرد تغییر في ترقیم المادة 

أخرى یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المھام والوظائف في الدولة دون أیة شروط «:ونصھا

  .2»غیر الشروط التي یحددھا القانون

وإذا كان من مقتضیات المواطنة، تقریر الحقوق والحریات في إطار القانون، فان المشرع    

الجزائري قد أدرك أھمیة ھذا المطلب، من خالل تأكیده في مختلف المواد الدستوریة على 

 الشخصیة، االت الحریاتوقھ اإلنسانیة في مجضروریة منح المواطن الجزائري كافة حق

المشاركة في الحیاة السیاسیة التعلیم، العمل وشغل الوظائف العمومیة،وھو بذلك قد ساھــــم في 

  .تبیین تجلیات المواطنة  في المجتمع الجزائري

یمكن إیجاد لمبدأ تساوي الجمیع في تقلد الوظائف العمومیة تدعیما دستوریا واردا في شكل     

من التعدیل  29، 23، 09ات اإلدارة العمومیة منصوص علیھا بالمواد واجبات وأخالقی

انھ ال یجوز للمؤسسات أن تقوم بالممارســــات «: 09جاء في المادة . 1996الدستوري لسنة 

  :اإلقطاعیة، والجھویة والمحسوبیة، فال یجوز للمؤسسات أن تقوم  بما یأتي

 الممارسات اإلقطاعیة والجھویة والمحسوبیة -

 امة عالقات االستغالل والتبعیةإق -

 .»السلوك المخالف للخلق اإلسالمي وقیم ثورة نوفمبر -

  .3»إن عدم تحیز اإلدارة یضمنھ القانــــــون«: 23كما جاء في المادة       

التي تدستر  29ویمكن أن نجد تدعیما دستوریا من خالل المبدأ المنصوص علیھ في المادة     

انھ ال یمكن أن یتذرع بأي « : و تساوي المواطنین أمام القانون، بحیثمبدأ دیمقراطي مھم  وھ

                                                
  .51:المرجع نفسھ،ص): 2005/2006(وعبد اهللا مختار ب  1
 .51:المرجع نفسھ،ص): 2005/2006(وعبد اهللا مختار ب  2
  .51:المرجع نفسھ،ص): 2005/2006(وعبد اهللا مختار ب 3
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تمییز یعود سببھ الى المولد، او العرق، او الجنس، او الرأي ، او أي شرط او ظرف آخر 

  .1»شخصي او اجتماعي

ونخلص مما سبق، أن المواطنة معنیة بتحویل الفرد الجزائري الى مواطن فاعل ضمن    

ام ھو الوطن، ویتمتع بمجموعة من الحقوق السیاسیة والمدنیة التي تقدمھا مجتمع في إطار ع

الدولة لمن یحمل جنسیتھا او ھویتھا والواجبات التي علیھ تقدیمھا لھذه الدولة التي ینتمي إلیھا، 

وإذا كان الحال كذلك، .وتنتظم عالقاتھ بالمجتمع وبأفراده وبالدولة من خالل القانون والدستور

المواطن الجزائري واجبات ، وھي تحمل معاني الوالء للوطن وخدمتھ والتعاون مع فان على 

المواطنین اآلخرین من خالل المؤسسات والقنوات الرسمیة والمجتمعیة، من اجل تحقیق 

  .األھداف التي یصبو لھا المواطنون

  :على المواطن واجبات نحو الدستور وھي  

ه أعلى قانون على ضوئھ تشرع جمیع القوانین أن یعرف دستور بالده ومنزلتھ باعتبار -1

 .األخرى في البالد

أن یحترم كافة المبادئ واألسس والحقوق والواجبات التي وردت في الدستور، إذ  -2

 .الخروج عن تلك المبادئ یعتبر خروجا عن إرادة الشعب

ر أن یعمل على تنفیذ ما جاء في بنود الدستور لتحقیق شخصیة األمة التي رسم الدستو -3

 .حدودھا حتى تبرز بین األمم أمة ذات دستور عملي

 .على الحاكم والمحكوم الخضوع لقواعد الدستور عند مزاولة كل منھما لنشاطھ -4

 .2 على المواطن أن یحمي الدستور ألنھ بذلك یحمي إرادتھ -5

یجب على كل شخص أن ... «: 1996من الدستور الجزائري لسنة  60جاء في المادة    

یجب على كل مواطن أن یحمي « : 61، وجاء في المادة »ور وقوانین الجمھوریةیحترم الدست

،وجاء في المادة »ویصون استقالل البالد وسیادتھا وسالمة ترابھا الوطني وجمیع رموز الدولة

، وجاء في المادة »على كل مواطن أن یؤدي بإخالص واجباتھ تجاه المجموعة الوطنیة« : 62

میع حریاتھ في إطار احترام الحقوق المعترف بھا للغیر في یمارس كل واحد ج« : 63

یجازي القانون اآلباء على القیام بواجب تربیة أبنائھم « : 65، وجاء في المادة »الدستور

، وجاء في »ورعایتھم، كما یجازي األبناء على القیام بواجب اإلحسان الى آبائھم ومساعدتھم
                                                

 .51:المرجع نفسھ،ص): 2005/2006(وعبد اهللا مختار ب 1
  .23:،صمرجع سابق): 2011/2012(محمد الشریف عمیروش وآخرون  2
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ي الملكیة العامة ومصالح المجموعة الوطنیة، یجب على كل مواطن أن یحم«: 66المادة 

  .1 »ویحترم ملكیة الغیر

من حق الدولة أن تسن القوانین وتفرض تطبیقھا، ومن واجب المواطن إطاعة القوانین      

المسنونة، ولما كان حق الدولة في سن القوانین یقابلھ واجب السھر على المصالح العامة، فان 

قوانین یقابلھ حق في السھر على كیفیة سنھا وفي مناقشة واجب المواطن في إطاعة ال

مضمونھا قبل أن تصبح ملزمة لھ، وھذا الحق ھو واحد من جملة حقوق تعرف بالحقوق 

  .السیاسیة، وتختصر في العادة خطأ في حقوق االنتخاب

إن حق مراقبة الحكام ومحاسبتھم ھو من أھم الحقوق السیاسیة التي ینبغي للتربیة     

مواطنیة بثھا وترسیخھا، والمجال لیس محصورا بسن القوانین طبعا، فالذي یدفع الضرائب ال

والمعنى الذي نقصده من ھذا المثال لترابط الحق والواجب بین . یحق لھ السؤال عن مصیرھا

المواطن والدولة ھو أن حقوق المواطن وواجبات الدولة وكذلك حقوق الدولة وواجبات 

ب المضمون ال بحسب الشكل، وتنمو وتتطور بحسب نمو الوعي والقدرة المواطن، تتحدد بحس

لدى المواطنین ودولتھم، وھكذا یكون للمواطن حقوق سیاسیة وحقوق اقتصادیة وحقوق 

تعلیمیة او تربویة وحقوق ثقافیة، تقابلھا على الدولة واجبات سیاسیة وواجبات اقتصادیة 

یة، ویكون على المواطن واجبات فوق طاعة القوانین وواجبات تعلیمیة او تربویة وواجبات ثقاف

فالمواطن الصالح یدفع الضرائب ویطیع القوانین ولكنھ یشعر أن من واجبھ . ودفع الضرائب

  .أن یفكر في تحسین القوانین وتغییرھا سعیا نحو األفضل

تھ التلمیذ كائن إنساني موھب الن یعیش في مجتمع أخالقي متضامن، وفي وطن لھ كرام   

وعزتھ، فواجب إذا أن تعزز فیھ الناحیة اإلنسانیة وفكرة القیم االجتماعیة، والتحلي بالفضائل، 

  .وان ینشأ على حب الجزائر واالعتزاز بثوابتھا

على ھذا التصور للتلمیذ، وللتلمیذ الجزائري بوجھ خاص، یمكن أن یبنى منھاج التربیة    

ة المواطنیة المطلوبة للتلمیذ الجزائري ھي تربیة في ویفھم من ھذا التصور أن التربی. المدنیة

إعداد « :وطن ومن اجل وطن، وھذا یتفق مع ما كان المنھاج قد قرره في مقدمة الكتاب حول

، من غرس حب الوطن في قلب التلمیذ وإشعاره االعتزاز »اإلنسان الحق والمواطن الصالح

                                                
 .21:،صالمرجع نفسھ): 2011/2012(خرون وش وآمحمد الشریف عمیر 1
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وال سیما تلك التي كان فیھا منفعة لإلنسانیة بثوابت بلده والفخر بمناقب أمتھ ووطنھ وأمجاده، 

  .وخدمة الحضارة

ولكن الرغبة في تحقیق التطابق بین الوطن واألمة والدولة حتى تقوم الدولة الوطنیة بتنشئة     

أفرادھا مواطنین بالمعنى التام، ال تتجسد في الواقع االجتماعي والسیاسي اال بقدر ما تدعمھا 

ظیمات دستورھا، وما تتكفلھا األجھزة والممارسات في الحیاة التربویة إیدیولوجیة الدولة وتن

والیومیة، فالدستور یحدد شكل الدولة ویحدد نظام الحكم، ویحدد المبادئ العامة لعالقة الدولة 

بأعضائھا، واإلیدیولوجیة تعطي اإلطار النظري التفسیري والتقییمي للسیاسة العامة التي تنبث 

  .1 یة لوظائفھمة وتصرفات الحكام والجماعات واألفراد في الممارسات الیومفي تنظیمات الدول

) 1996(ھل أعطى الدستور الجزائري الحالي: وعلى ھذا األساس، یجوز أن نتساءل       

  .بما أنبنى علیھ من تصورات وقیم، الدعم الكافي لسیاسة تربویة مواطنیة حقة ؟

المبادئ العامة (لجزائري في الباب األول المعنون بـصورة المواطن مرسومة في الدستور ا    

، والفصلین الرابع والخامس منھ المعنونین على الترتیب )التي تحكم المجتمع الجزائري

والمادة األولى من المواد المحددة لھذه الصورة ھي ). الواجبات(، و)الحقوق والحریات(بـ

فھذه المادة تشیر الى أن كل . »أمام القانون كل المواطنین سواسیة«:، مادة المساواة)29(المادة

الجزائریین سواسیة أمام القانون، وھم یتمتعون بالسواء بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ویتحملون 

الواجبات العامة دون ما فرق بینھم، وھي تقضي بانتفاء التفاوت بین الجزائریین أمام القانون، 

وتبعا لذلك تقضي بالمساواة بین الجزائریین أمام فالقانون للجمیع وعلى الجمیع احترامھ، 

  .القوانین المحددة للحقوق المدنیة والحقوق السیاسیة والواجبات العامة

وبعبارة أخرى، إن القوانین ال یجوز لھا أن تفترض وجود فوارق ومراتب بین      

ومراتب بین الجزائریین من حیث ھم أعضاء في الدولة، كما ال یجوز لھا أن تفتعل فوارق 

ومما الشك فیھ أن قاعدة المساواة تشكل القاعدة األساسیة . الجزائریین من حیث ھم مواطنون

للتربیة المواطنیة في أي دولة من الدول، اذ أن نظام الحقوق والواجبات الذي یربط األفراد 

بین أفراد  بالدولة والدولة باألفراد ال یكون نظام مواطنیة بدون شرط المساواة أمام القانون

الدولة، والمساواة أمام القانون في الدولة الجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة، تفترض أن وضع 

                                                
، دار الطلیعة، 1متى یصیر الفرد في الدول العربیة مواطنا ؟،ط –في التربیة والسیاسة ): 2000(ناصیف نصار 1

 .35:،صبیروت
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القانون ھو نتیجة اشتراك جمیع الخاضعین لھ على السواء فیما بینھم، سواء اشتراكھم بصورة 

یة قبل مباشرة او بواسطة ممثلین، ولیس من باب الصدفة أن تأتي المساواة في الحقوق المدن

المساواة في الحقوق السیاسیة، فالمساواة في الحقوق المدنیة مدخل او شرط للمساواة في 

  .الحقوق السیاسیة

إن المواطنین یعیشون المساواة او التفریق في عالقاتھم التبادلیة والتعاونیة والتعاقدیة        

ا في عالقاتھم السیاسیة، التي یقیمونھا بمحض إرادتھم ومصالحھم الخاصة، أكثر مما یعیشونھ

ویدركون في الوقت نفسھ أن عالقاتھم السیاسیة متفاعلة، أي منفعلة وفاعلة مع عالقاتھم 

المدنیة، وھذا اإلدراك أقوى في حالة التفریق العمودي بین أفراد الدولة مما ھو علیھ في حالة 

الوحدة الوطنیة، أي  وذلك الن التفریق العمودي یتصل بموضوع. التفریق األفقي فیما بینھم

وحدة الجماعة الوطنیة في ھویتھا واالنتماء إلیھا، بینما التفریق األفقي یتصل بموضوع 

  .المراتب االجتماعیة وموضوع الثروة داخل الجماعة الوطنیة

وھكذا یتبین أن المساواة في الحقوق المدنیة ھي مدخل او شرط للمساواة في الحقوق      

  .ماعة الوطنیة المتشكلة سیاسیا في نظام حكم معینالسیاسیة ولوحدة الج

یقرر الدستور الجزائري مبدأ المساواة بین الجزائریین بصورة تكفل تنشئتھم كمواطنین،        

ویضیف الى ھذا المبدأ مبدأ الحریة بأبعاده الشخصیة واالعتقادیة والتعلیمیة والقولیة والكتابیة 

ة مواد تتلخص منھا جملة حقوق للمواطن الجزائري، مثل واالجتماعیة واالقتصادیة، في جمل

الحق في اختیار اإلقامة، والحق في اختیار المعتقد، والحق في الملكیة الفردیة، والحق في إبداء 

  .الرأي، والحق في االشتراك في الجمعیات والنقابات، الى غیر ذلك من الحقوق

الى جمیع أعضاء الدولة على أساس أنھم والتربیة المواطنیة  الحقة تستلزم النظر       

ذلك أن قاعدة المساواة في الحیاة المواطنیة، تنبثق من المساواة في . متساوون أمام القانون

الكرامة اإلنسانیة ومن األخوة الوطنیة، فھي تعبیر عن العدل من ھذه الجھة، وھي أیضا شرط 

أن المواطنین یخضعون لقانون واحد دون  لوحدة الجماعة الوطنیة، فالمساواة أمام القانون تعني

ال بسبب الجدارة واالستحقاق، و مھما قیل من أن المساواة أمام القانون ھي إ تفریق فیما بینھم،

مساواة شكلیة، فان ذلك ال یقدح في قیمتھا كشرط للتربیة المواطنیة الحقة، إذ البد أوال من 

ة في اشتراكھم في التشریع وفي تحدید من ھو مواطن، وعندما یتساوى أعضاء الدول

خضوعھم للشرائع التي یضعونھا ألنفسھم، فانھ من الممكن ان تتحول المساواة أمام القانون 
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الى أداة إلزالة او تخفیف الفوارق غیر المبررة التي تنشأ بین المواطنین بسبب تفاوت الثروة 

  .او الجاه االجتماعي او غیر ذلك

كما یراھا المشرع الجزائري ھي تطبیق وممارسة للقیم تظھر ومنھ نستخلص أن المواطنة   

  :على أشكــــــــــال وصور مختلفة

 .احترام الدستور وقوانین الجمھوریة  -

 .حمایة استقالل البالد وسیادتھا وسالمة ترابھا الوطني وجمیع رموز السیادة الوطنیة -

 .احترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العمومیة -

 .فاع عن الوطن والتكافل والوحدة مع المواطنینالد -

 .المساھمة في بناء وازدھار الوطن -

 .حمایة األمالك العامة واحترام ملكیة الغیر، وكذا احترام حقوق وحریات اآلخرین -

 .التشبث بالقیم التي لھا القابلیة لدى الجمیع -

  :تتخلص فیما یلي ونخلص في األخیر، أن المواطنة كما یراھا المشرع الجزائري       

 .التمسك بالقیم األساسیة والمثل العلیا والتصرفات الحضاریة -

 .المشاركة الفعالة في تسییر الشؤون العامة -

التمتع بالحقوق والحریات، وأداء الواجبات المنصوص علیھا في الدستور الجزائري  -

 . وقوانین الجمھوریة

یع، وكذا ضمان الحریات األساسیة للمواطن، وكل ھذا یتم في إطار مبدأ المساواة بین الجم     

انطالقا من أن التربیة المواطنیة الحقة ھي التربیة التي تھیئ المواطن حاكما كان ام محكوما 

لكي یبرع في القیام بالمھام المنوطة بھ، وھذا یستلزم اھتماما متوازنا بحقوق المواطن من جھة 

 .حقوق الدولة وواجباتھاوبواجباتھ من جھة أخرى، وكذلك بالنسبة الى 

 1976، 1963: وقد تجلى ھذا االھتمام في الدساتیر التي عرفتھا الجزائر منذ االستقالل   

وما تضمنتھ من نصوص تبرز الحقوق والواجبات، وما یشكل المواطنة  . 1996، 1989

كحق الملكیة وحق التعلیم وحق العمل وواجب االنتخاب وحریة التعبیر، ومساواة جمیع 

  .المواطنین في الحقوق والواجبات
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 :المواطنة في القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة  -5
ترمي الغایة الكبرى األولى للقانون التوجیھي للتربیة الوطنیة، الى تعزیز دور المدرسة      

كعنصر إلثبات الشخصیة الجزائریة وتوطید وحدة األمة، إذ  أن المدرسة الجزائریة التي 

ع القانون إلقامتھا، تستمد مقوماتھا من المبادئ المؤسسة لألمة الجزائریة، تلك یسعى مشرو

  .1 وكذا الدستور وفي مختلف المواثیق، 1954أول نوفمبــر المبادئ المسجلة في إعالن 

من القانون، المساھمة في تحقیق دیمومة   2وعلیھ، یتعین على المدرسة كما تنص المادة      

تبارھا أرض اإلسالم وجزءا ال یتجزأ من المغرب العربي الكبیر، وبلدا صورة الجزائر، باع

مسلما وعربیا وامازیغیا ومتوسطیا وإفریقیا، كما یتعین علیھا غرس الروح الوطنیة في أطفالنا 

وترقیة وتنمیة اإلحساس باالنتماء للجزائر واإلخالص لھا وللوحدة الوطنیة ووحدة القطر 

ساسیة للمدرسة ھي إذن، توعیة التالمیذ بانتمائھم لھویة تاریخیة فإحدى المھام األ. الوطني

ومن ھذا المنطلق، البد من . جماعیة مشتركة وواحدة، مكرسة رسمیا بالجنسیة الجزائریة

تزوید المواطن الجزائري وھو في طور التكوین، بالصورة األخاذة لألمة التي ینتمي الیھا 

  .2 لمحافظة علیھا وصیانتھا والدفاع عنھاوجعلھ یتخذ مواقف ایجابیة، تسمح با

وعلیة فان تكوین الوعي الوطني لدى المتعلمین یستمد عصارتھ المغذیة من المبادئ       

اإلسالم والعروبة واالمازیغیة، ومن ھنا یتوجب على : المؤسسة لألمة الجزائریة التي ھي 

  .المدرسة ترقیة ھذه المركبات األساسیة للھویة الوطنیة

وبناء على ذلك، یتعین في المقام األول تعزیز دور اإلسالم كدین وثقافة وحضارة في وحدة    

. الشعب الجزائري وإبراز محتواه الروحي واألخالقي وإسھامھ الحضاري واإلنساني

فخصائص األمة الجزائریة قد صقلھا اإلسالم، الذي أعطى للشعب الجزائري البعد األساسي 

لتمسك باإلسالم وبقیمھ الحضاریة، وال سیما مركبتھا األساسیة التي ھي لھویتھ المتمثلة في ا

  .3 اللغة العربیة

وانطالقا من ھذا، یتعین على المدرسة بمناھجھا التربویة أن تعمل على غرس السلوكات    

التي تسمح باالندماج االجتماعي وبتحسین العالقات بین المواطنین، واحترام القیم اإلنسانیة 

  .ث علیھا اإلسالم، كالتسامح، ومكارم األخالق، والعملالتي ح
                                                

 .44:،صمرجع سابق: 04-08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم  1
 
 .45:،صمرجع سابق: 04-08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم  2
 .46:المرجع نفسھ،ص: 04-08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم  3
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ویتعین في المقام الثاني، تطویر تعلیم اللغة العربیة التي تعبر عن العروبة كحضارة     

فاللغة . وكثقافة والتي تعد كأداة أولى الكتساب المعرفة في مختلف مراحل التعلیم والتكوین

غة االمازیغیة اسمنت الھویة الثقافیة للشعب الجزائري العربیة على غرار اإلسالم، تشكل مع الل

  .1 وعنصرا جوھریا لوعیھ الوطني

وعلیھ فانھ من مواصفات المواطن الجزائري الصالح، التمكن من اللغة العربیة نطقا وكتابة   

  .واستخدامھا كلغة تواصل في مختلف میادین الحیاة

مازیغیة باعتبارھا جزءا ال یتجزأ من مركبات ویتوجب في المقام الثالث، أن تحظى اللغة اال   

الھویة الوطنیة التاریخیة، بكامل االھتمام وأن تكون محال للترقیة واإلثراء في إطار تثمین 

كما ینبغي ترسیخ وترقیة البعد االمازیغي بمختلف مكوناتھ، من لغة وثقافة . الثقافة الوطنیة

یجیا على تعلیم اللغة الوطنیة االمازیغیة وعمق تاریخي في المسار التربوي، والعمل تدر

  .2 بالوسائل البیداغوجیة المالئمة وعلى ضوء ما یتوصل إلیھ البحث العلمي

وترمي الغایة الكبرى الثانیة للمدرسة الجزائریة الحدیثة، باعتبارھا المرحلة األولى لتعلم   

وطنیة، الى ضمان التكوین الثقافة الدیمقراطیة وأفضل عامل للتماسك االجتماعي والوحدة ال

من ھذا المنظور، فانھ یتعین على المدرسة االستجابة للطلب االجتماعي، بل . على المواطنة

وحتى على تطویر ھذا الطلب باالرتكاز على تعلیم قیم األمة والجمھوریة في صیغ سلوكات 

  .3 وأخالق ومسؤولیة، وكذا في المشاركة التامة في الحیاة العامة للبلد

والمواطنة المقصود بالتكوین او بالتربیة في ھذا النص، تتمظھر في تربیة الفرد الجزائري     

على مجموعة من السلوكات والتصرفات كأالدب، والتمدن والمحافظة على التراث والممتلكات 

العامة واحترام الحیاة وحب العمل واإلخالص فیھ، والتضامن واإلحساس بالمسؤولیة، حتى 

میذ مواطن الغد من العیش یومیا، متمتعا بحقوقھ وكذا متحمال المسؤولیات یتمكن التل

 .والواجبات الي یملیھا ھذا األمر في المدرسة والحي واألسرة والمجتمع

یسعى النظام التربوي الجزائري إلى تكوین المواطن وإكسابھ الكفاءات التي تؤھلھ لبناء    

مات العصر، وفي ھذا اإلطـــــــار یتعین على الوطن في سیاق التوجیھات الوطنیة ومستلز

  :المدرسة القیام على الخصوص بما یأتي
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تنمیة الحس المدني لدى التالمیذ وتنشئتھم على قیم المواطنة بتلقینھم مبادئ العدالة  -

واإلنصاف وتساوي المواطنین في الحقوق والواجبات والتسامح واحترام الغیر والتضامن بین 

 .المواطنین

تربیة تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق اإلنسان وتنمیة ثقافة دیمقراطیة لدى التالمیذ منح  -

بإكسابھم مبادئ النقاش والحوار وقبول رأي األغلبیة، وبحملھم على نبذ التمییز والعنف وعلى 

 .تفضیل الحوار

توعیة األجیال الصاعدة بأھمیة العمل، باعتباره عامال حاسما من أجل حیاة كریمة  -

ة والحصول على االستقاللیة، وباعتباره على الخصوص ثروة دائمة تكفل تعویض نفاذ والئق

 .الموارد الطبیعیة وتضمن تنمیة دائمة للبالد

إعداد التالمیذ بتلقینھم آداب الحیاة الجماعیة وجعلھم یدركون أن الحریة والمسؤولیة  -

 .متالزمان

یف وتحمل المسؤولیة في حیاتھم تكوین مواطنین قادرین على المبادرة واإلبداع والتك -

 .1 الشخصیة والمدنیة والمھنیة

المؤرخ في  04-08وجاء في المادة الثانیة من القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم       

تتمثل رسالة المدرسة الجزائریة في تكوین مواطن مزود بمعالم وطنیة «: 2008جانفي 23

ئري، قادر على فھم العالم من حولھ والتكیف معھ والتأثیر أكیدة، شدید التعلق بقیم الشعب الجزا

  :فیھ، ومتفتح على الحضارة العالمیة، وبھذه الصفة، تسعى التربیة الى تحقیق الغایات التالیة

تجذیــــر الشعور باالنتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتھم على حب  -

ذا تعلقھم بالوحدة الوطنیة ووحدة التراب الوطني الجزائر وروح االعتزاز باالنتماء إلیھا، وك

 .ورموز األمة

تقویة الوعي الفردي والجماعي بالھویة الوطنیة، باعتباره وثاق االنسجام االجتماعي  -

 .وذلك بترقیة القیم المتصلة باإلسالم والعروبة واالمازیغیة

لمساھمة من ومبادئھا لدى األجیال الصاعدة وا 1954ترسیخ قیم ثورة أول نوفمبر  -

خالل التاریخ الوطني، في تخلید صورة األمة الجزائریة بتقویة تعلق ھذه األجیال بالقیم التي 

 .یجسدھا تراث بالدنا، التاریخي والجغرافي والدیني والثقافي
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 .تكوین جیل متشبع بمبادئ اإلسالم وقیمھ الروحیة واألخالقیة والثقافیة والحضاریة -

 .ة القانونترقیة قیم الجمھوریة ودول -

إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والدیمقراطیة، متفتح على العالمیة والرقي  -

والمعاصرة بمساعدة التالمیذ على امتالك القیم التي یتقاسمھا المجتمع الجزائري والتي تستند 

الى العلم والعمل والتضامن واحترام اآلخر والتسامح، وبضمان ترقیة قیم ومواقف ایجابیة لھا 

 .1 »لة على الخصوص بمبادئ حقوق اإلنسان والمساواة والعدالة االجتماعیة ص

ویفھم مما تقدم، أن مفھوم المواطنة حسب المشرع الجزائري وزیادة على تجلیاتھ        

الوطنیة المتمثلة أساسا في االنتماء  للشعب الجزائري، وحب الوطن واالعتزاز بمقومات 

فانھ یأخذ بعدا إنسانیا عالمیا، من خالل االنفتاح على الحضارة  الھویة الوطنیة ورموز األمة،

العالمیة والرقي والمعاصرة، احترام اآلخر والتسامح، االلتزام بمبادئ حقوق اإلنسان 

  .وفي ھذا اإلطار یتم تشكیل المواطن وبلورة شخصیتھ. والمساواة والعدالة االجتماعیة

- 08من القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم  45لمادة وتأكیدا لھذا التوجھ، فقد جاء في ا    

  :یھدف التعلیم األساسي على الخصوص الى ما یأتي« : 2008جانفي 23المؤرخ في  04

منح المحتویات التربویة األساسیة من خالل مختلف المواد التعلیمیة التي تتضمن المعارف   

 :ـــذ منوالمھارات والقیم والمواقف التي تمكن التالمیـــ

 .اكتساب المھارات الكفیلة بجعلھم قادرین على التعلم مدى حیاتھم -

تعزیز ھویتھم بما یتماشى والقیم والتقالید االجتماعیة والروحیة واألخالقیة النابعة من  -

 .التراث الثقافي المشترك

 .التشبع بقیم المواطنة ومقتضیات الحیاة في المجتمع -

الل وحل المشكالت وفھم العالم الحي والجامد، وكذا تعلم المالحظة والتحلیل واالستد -

 .السیرورات التكنولوجیة للصنع واإلنتاج

تنمیة إحساس التالمیذ وصقل الروح الجمالیة والفضول والخیال واإلبداع وروح النقد  -

 .فیھم

 التمكن من التكنولوجیات الجدیدة لإلعالم واالتصال وتطبیقاتھا األولیة -

 .دیھم وبذل الجھد والمثابرة وقوة التحملتشجیع روح المبادرة ل -
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ختالف والتعایش السلمي مع التفتح على الحضارات والثقافات األجنبیة وتقبل اال -

 .1»الشعوب

وعلى ھذا األساس، یمكن أن نجمل الصفات األساسیة المواطن الجزائري الذي تسعى    

  :التربیة الوطنیة الى تكوینھ في اآلتي

 .ل واالستقصاء لمواجھة مشكالت المجتمع المختلفةالتزود بمھارات التحلی -

 .القدرة على التفكیر الناقد وتقدیم الرؤى الخالقة -

 .امتالك مھارات التفكیر الالزمة للتكیف مع حضارة العصر والتعایش معھا -

 .االنفتاح على اآلخر والتعایش السلمي مع الشعوب -

 .اإلسھام الفعال في بناء المجتمع -

 .طنةالتشبع بقیم الموا -

ولما كانت التربیة تعتبر الدعامة األولى إلعداد المواطن، ومن ثم تبدو مساھمة التربیة        

في تشكیل سلوك المواطنة في المجتمع الجزائري، حیث أن العنایة بالموارد البشریة واالرتقاء 

ت التي بھا الى مستویات النوعیة أصبح مسألة مركزیة، باعتبارھا عامال حاسما في المواجھا

تتحكم في التوازنات الجدیدة للنظرة الجیو سیاسیة على الصعید الدولي، وعنصرا أساسیا في 

بروز ثقافة دیمقراطیة إدماجیة ھدفھا تعزیز المواطنة ودولة الحق والقانون، والتي تندرج 

جمیعھا تحت إطار أھداف التربیة العامة التي تسعى الى تكوین المواطن الصالح في بیئتھ 

محلیة ومجتمعھ الوطني وكذا الدولي كلھ، وإعداده وفق میكانزمات تسمح لھ باالشتراك ال

بفاعلیة في المجتمع الدیمقراطي وجعلھ یفھم حقوقھ وواجباتھ في إطار النظام التشریعي 

  .والسیاسة العامة للدولة

ة بھ، وھي إن مجتمعنا الجزائري مثلھ مثل بقیة المجتمعات یفسر المواطنة تفسیرات خاص     

تفسیرات نجدھا في الخیال الجمعي للناس او تصوراتھم، والواقع أن التصورات االجتماعیة 

للمواطنة تكتسي أھمیة بالغة ألنھا تحدد الوسائل والمحاور واألھداف الكبرى التي یمكن 

لمؤسسات الدولة والمدرسة على وجھ التحدید االعتماد علیھا وتبنیھا من أجل تحقیق مبدأ 

  .واطنة في المجتمعالم
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والمالحظ أن مفھوم المواطنة یتحدد في ضوء مجموعة من االعتبارات منھا المستوى     

الثقافي والحضاري للمجتمع، التنشئة االجتماعیة لألفراد، المستوى التعلیمي لألسر، المستوى 

واطنة، وكما كانت السیاسي، وبالتالي یتشكل أبناء الثقافة الواحدة والمجتمع الواحد في تفسیر الم

التصورات شكال من أشكال المعرفة العلمیة التي یظھر بھا أفراد المجتمع ویتقاسمونھا من 

خالل تفاعلھم في الحیاة الیومیة، فتتوجھ بذلك وتنظم سلوكاتھم في الحیاة المدنیة والسیاسیة، 

نھا تعبر عن وعلى ھذا األساس یمكن تصور المواطنة على أنھا حق من حقوق المجتمع، كما أ

المعارف والمھارات والقیم والممارسات الحضاریة التي تظھر من خالل تصرفات المواطن 

  .في مختلف مناشـط الحیاة الیومیة

  : خالصــــــــــة الفصل

وصفوة القول، لیست المواطنة غنیمة لحقوق وامتیازات تكسب بل ھي مشاركة كاملة في     

القتصادیة أساسھا صنع القیمة المضافة بكل المعاني وفي جمیع الحیاة االجتماعیة والسیاسیة وا

القطاعات لتكوین الثروة الوطنیة، ومضاعفة االستثمار وتنمیة اإلنسان على ثقافة دینامیة تنفتح 

على عناصر القوة وتفرز زمن الموروث االجتماعي ما یجعلھا ذات ھویة رغم التغیرات 

  .العاصفة

من رھانات المرحلة التي یقع على المدرسة قدر من المھمة في إن كسب تلك الثقافة ھو    

سبیل بعثھا في التصورات الفردیة والجماعیة على مستوى الوعي، أي إن تتحول الى عدسة  

تربویة تضبط زاویة الرؤیة للواقع التربوي وتحدد االستجابات الراشدة حیالھ، فلیس ھذا في 

لمواطنة بوصفھا حلقة ارتباط بین الوطن والمواطن، المحصلة النھائیة  اال تنمیة للوطن وا

ویتأكد عندئذ أن تربیة المواطنة شأن تربوي  كما ھو شأن إعالمي ثقافي وسیاسي واجتماعي 

  .طالما أن الھدف ھو تحقیق االنتماء والعضویة االجتماعیة

دث بھا وإذا كانت المواطنة ھي العضویة االجتماعیة والسیاسیة، فان الصورة التي تح   

تختلف من دولة الى أخرى بناء على الفلسفة واإلیدیولوجیة الحاكمة  وتضبطھا الدساتیر 

إال أن ما ینبغي تأكیده ھو أن المواطنة بأبعادھا وتجلیاتھا لیست مجرد جغرافیا . والقوانین

معزولة عن تاریخھا وحواملھا االجتماعیة والثقافیة واإلیدیولوجیة، ولیست مجرد تشریعات 

ن الدستور، بل ھي الشعور باالنتماء إلیھا جمیعا واالعتزاز بھا والعمل على الذود عنھا م

إن بوصفھا وقائع أو باعتبارھا قیم و نواظم عامة تمثل المشترك الجامع بین . وتطویرھا
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المواطنین، فھي تقوم على بعد االنتماء الى مجموعة بشریة ما في إقلیم ما، یندمج فیھا 

ال خصوصیات المجتمع الذي ینتمي إلیھ في وعیھ ووجدانھ، وتنھض المواطن مستدخ

باإلضافة الى ذلك على بعد آخر ھو التمتع بالحقوق كحق التعلیم والرعایة الصحیة والخدمة 

العمومیة وحریة التعبیر والمشاركة السیاسیة والمساواة بین الجمیع، وھذا التمتع بالحقوق یقابلھ 

م النظام العام والحفاظ على امن الوطن والعمل على ازدھاره القیام بالواجبات  كاحترا

والمحافظة على الممتلكات العامة والتكافل االجتماعي، وتعتبر المشاركة السیاسیة مظھرا عالیا 

من مظاھر المواطنة، ألنھا تفتح المجال للمساھمة في صناعة القرار السیاسي وتسییر 

  .دارة الحیاة العامةالمؤسسات العمومیة، أي المشاركة في إ

من ھنا یتبین أن مفھوم المواطنة في الجزائر مفھوما شامال، فھي ثقافة تتشكل من منظومة     

قیم وتتمظھر في سلوكات وممارسات، وعلیھ فتربیة المواطنة ھي تنمیة لثقافة وقیم وسلوك، ال 

طورھا من خالل یمكن أن تقرأ على أنھا ساكنة، ویمكن للمدرسة الجزائریة أن تشكلھا وت

المناھج التعلیمیة وما تتضمنھ من محتویات ومضامین تربویة ذات صلة  بأبعاد ھذا المفھوم، 

  .ولعل منھاج التربیة المدنیة یأتي في صدارة ھذه المناھـــــــــج

ال شك أن ھذا األمر یحتاج إلى تلك الشخصیة وذاك المواطن الجزائري المتشبع بھذه القیم     

  . ، والذي یملك نظرة استشرافیة للمستقبلوالمفاھیم

ھذا المواطن یحتاج الى من ینوره بالمعرفة والقیم ویمده بالمھارات الالزمة التي تساعده في   

أداء دوره تجاه مجتمعھ وعالقة ذلك المجتمع بالمجتمعات األخرى وتأثیره وتأثره بھا، واالھم 

مة وھذا الدور في تكوین المتعلم الجزائري من ذلك ھل تستطیع المدرسة فعال أداء ھذه المھ

وتربیتھ على المواطنة ؟ وما ھي المفاھیم التي یتوجب على المدرسة تنمیتھا في التلمیذ كي 

یصبح مواطنا فاعال یشارك في إدارة الحیاة العامة بایجابیة واالنفتاح على ثقافة العصر، 

  .ارب اآلخرین خدمة للصالح العام ؟واالستفادة من تج
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  :د تمھیـ
الجزائري، ولما كان  اإلنسانالمدرسة مؤسسة مجتمعیة تستھدف تنشئة األجیال وبناء        

التقدم والرقي للمجتمع الجزائري، فقد حرصت وزارة التربیة الوطنیة على  أساسالتعلیم 

في تحقیق مشروع المجتمع، ولكي یحقق التعلیم الرسمي بمناھجھ  اإلسھام إلىالوصول بھما 

ري العربي متطورة ومتجددة تحقق االنتماء الجزائ تكون المناھج أنا الغایة، فانھ البد كلھ

العامة للتربیة  األھدافوالتوجھات التي تحددھا  األسسكما تقوم على واإلسالمي واالمازیغي 

د ــ،وتستوعب كل جدیواإلسالمیةفي الجزائر، والتي تشتمل على مبادئنا وقیمنا العربیة 

 إلىالتعرض في الفصل الثالث ھذا  إلىولعل ھذا ما یدعونا . یر ھذه المبادئومعاصر یسا

تربیة المواطنة في نظام التعلیم الرسمي بالجزائر، ومن خاللھ سیتم الحدیث عن تطور التعلیم 

المواطنة في ظل اإلصالحات التربویة الجدیدة، دور  ويــفي الجزائر، المواطنة كھدف ترب

یة رسمیة في التربیة على المواطنة، وأخیرا دور منھاج التربیة المدنیة المدرسة كمؤسسة تربو

  .م المتوسطفي مرحلة التعلیــفي تنمیة قیم المواطنة لدى التلمیذ المتمدرس 

 :نبذة تاریخیة عن التعلیم في الجزائر -1
 من األوللقد وضع الشعب الجزائري عبر العصور قضایا التربیة والتعلیم في الصعید        

 أقامعمق المشاعر الدینیة لدى ھذا الشعب الذي  إلىاھتماماتھ، وترجع ھذه االھتمامات 

، ذلك الذي اإلسالمتعالیم  أساسمؤسساتھ الثقافیة ونظمھ القضائیة وعالقاتھ االجتماعیة على 

ولقد كانت للعلم صیغة مقدسة، حیث جعل من طلبھ فریضة على كل مسلم ومسلمة،  أعطى

التعلیم جزءا ال یتجزأ من المسائل الكبرى التي تقتضي تشاور الجماعة شؤون التربیة و

التربیة قضیة حیویة بالنسبة للفرد والجماعة على  أنومشاركة سائر أفراد األمة، وانطالقا من 

لدى كل مجموعة  حد سواء، فان التعلیم كان یحصى بصفة تلقائیة بدعم مادي ھام، ویتمتع

أن ھذا التعلیم الذي كانت . ما أتاح للمدارس أن تنمو وتزدھربموارد خاصة ھي وقف علیھ م

 1 مضامینھ مستقاة من المبادئ الدینیة التي تتمیز بالطابع العملي والتدریب على كل الجوانب

المختلفة للحیاة قد كان یتم في جو من الحریة واالستقالل ساعد على تبادل األفكار وانتشار 

  .2 رسة والمعلم وضعا اجتماعیا مرموقااإلشعاع الثقافي كما منح للمد
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وھذا ما یشیر إلى أن التربیة والتعلیم في عصرنا الحالي تشكل أھمیة استراتیجیھ ومصیریة     

بالنسبة للشعوب والدول، فقد أصبح التعلیم رھان الحاضر والمستقبل في تحقیق األھداف 

ریا وإنسانیا تقره جمیع المواثیق الوطنیة واالنتماء الشامل للمجتمع فضال عن كونھ حقا دستو

حیث یشكل اإلنسان داخل المنظومة االستثمار األكبر في حركة التنمیة، اذ ال سبیل . الدولیة

لتحسین ظروف الحیاة اال بالعلم والمعرفة والثقافة استیعابا وإنتاجا، وال ریب أننا نعیش الیوم 

  .زمن صناعة المعرفة

  :رـــفرنسي للجزائالتعلیم قبل االحتالل ال:أوال  
عملت فرنسا منذ الغزو على محاربة الثقافة العربیة، فقضت على المراكز الثقافیة      

مدرسة ابتدائیة وثانویة وعالیة  ألفنحو  أعاقتكما المزدھرة في الجزائر منذ قرون خلت، 

ة فرنسا مسؤولی یوالروقد حمل الكاتب الفرنسي .1830كانت موجودة في الجزائر في سنة 

العلمیة  األوساط إلىلقد أشاع دخول الفرنسیین :" یقول إذتأخر الجزائر في القرن العشرین، 

ولقد كان یقدر عدد .مراكزھم ھاربین األفذاذ األساتذة، اضطرابا شدیدا فھجر معظم واألدبیة

فلم ینجح من  أمریزیدون، ومھما یكن من  أوطالبا  ألفبمائة وخمسین  1830الطالب قبل

  .1 "عدیدة من التعلیم أجیال، وحرمت الصغیرةالقدیمة سوى عدد قلیل من المدارس  المدارس

روجت الدوائر االستعماریة في أوساط األجیال الصاعدة، أن الجزائر قد بلغت في القرون    

الماضیة أسفل درجات الجھالة والھمجیة، إذ لم یكن بالبلد أي تعلیم منظم وال حیاة فكریة فال 

یجھلون القراءة  أمیینالجزائریة مؤلفة كلھا من  فاألمة. تب وال أدیب وال شاعرعالم وال كا

، األخرىوالكتابة، وقالوا ان اللغة العربیة قد ماتت منذ زمن بعید ودفنت مع اللغات المیتة 

من  أنوھذا من اجل تبریر سیاستھا التعلیمیة ودعم مطامعھا االستبدادیة، موھمة الرأي العام 

تنقذ سكان الجزائر المساكین من آفة جھل شامل، وتأخر فاحش عن  أنالراقیة  األممواجب 

  .ركب األمم المتمدنة، وذلك باسم الحق واإلنسانیة

، فما استوى األباطیلالحقیقة التاریخیة ال توافق ذلك في شي، والواقع یدحض تلك  أنغیر     

ائر مسیرة التعلیم، وما انعدمت الجھل على الجزائر في القرون السالفة، وما انقطعت بالجز

، في جمیع القرون،ومنھا القرن وآدابھاالمدارس، وال قلت العنایة باللغة العربیة وعلومھا 

التاسع عشر، فلم تزل وقتئذ المساجد في المدن حافلة باالساتذة والطالب، ولم تزل الزوایا 
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. لوم ونشرھا بین الجماھیربالع اإللمامبالقرى جامعة للمشایخ والطلبة یبذلون جھودھم في 

وحتى التعلیم العالي لم یكن مھمال في عھد الجزائر العثمانیة، فقد كان لھ نظام خاص یتكفل بھ 

المالكي والحنفي ومن القاضیین المالكي والحنفي،  مجلس بعاصمة الجزائر مؤلف من المفتین

ائر،وللباي بقسنطینة وكان ذلك المجلس یعین ناظرا یقوم على التدریس ویقدم للداي بالجز

وبوھران العلماء،وكان بعاصمة الجزائر عدد لیس بالقلیل من المدارس، مثل مدرسة سیدي 

بالقرب من الجامع الجدید، ومدرسة حسن باشا في جوار جامع كتشاوة فضال عن الزوایا  أیوب

تانیة، ومن المدارس التي اشتھرت في القرن الماضي بحاضرة قسنطینة المدرسة الك. العدیدة

ونظیرتھا بالناحیة الوھرانیة كمدرسة مازونة، التي نالت شھرة طائرة  األخضرومدرسة سیدي 

الذكر، منذ تأسیسھا في القرن الحادي عشر للھجرة، ولم یكن التعلیم وقتئذ مقتصرا على مساجد 

المدن ومدارسھا وزوایاھا فحسب، ولم یكن العلم منحصرا في عواصم البلد فقط، بل كانت 

لقرى تشارك في الحیاة الثقافیة وتأخذ نصیبھا منھا وذلك بواسطة بعض الزوایا المنتشرة في ا

، وكان مستوى جمیع النواحي شرقا، وغربا، في الشمال، وبالجنوب، في السھول والجبال

  .1 التعلیم بھذه الزوایا على العموم جید

وھكذا كان حال الشعب الجزائري  تلك ھي الوضعیة التعلیمیة ولغتھا العربیة قبل االحتالل،   

من الناحیة العلمیة والثقافیة، مساجد عامرة باألساتذة والتالمیذ ومدارس زاھرة وزوایا حافلة 

وھكذا كانت التربیة قبل االحتالل شدیدة االنتشار في الجزائر إذ كانت تمتد على طول بالطلبة،

  .البالد وعرضھا شبكة كثیفة من الكتاتیب والمدارس

  : التربیة والتعلیم في عھد االستعمار الفرنسي: ا ثانی

تكالبا منقطع النظیر في  فأبدى أھدافھتحقیق  إلىالسبل  أوثقیسلك  أناالستعمار  أحبلقد      

للمجتمع محاوال طمس الھویة الجزائریة والقضاء علیھا عن طریق  األساسیةتقویض الركائز 

الخطة عند تطبیق القانون المتعلق  ھذهفیذ البالد، فشرع في تن ألھلالمدارس المخصصة 

في عھد الجمھوریة  13/02/1883: بالتعلیم العمومي الفرنسي بموجب المرسوم المؤرخ في

كانت فرنسا قد شرعت في احتالل الجزائر سنة :" یقول في ھذا الصدد محمد عمارة. الثالثة

حتالل ولم یكن استعمارا اال أشكالفي استعمارھا لھا،لكنھ لم یكن كغیره من  وأخذت 1830

كالذي شھده اوشھدتھ كثیر من البالد في افریقیا واسیا، فھو لم یقف عند اغتصاب المستعمر 
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 وإنماووطنھم،  أرضھموالثروة التي كانت للجزائریین على  واألرضوالحریة  واإلدارةللدولة 

رمز  ألنھاھ عروبیت وإلقاءسحق الھویة القومیة للشعب  فأرادذھب المستعمر الفرنسي 

یكونوا فرنسیین حتى ال یكون وطنھم مجرد مستعمرة  أن أرادمغایرتھم للفرنسیین، وھو قد 

مسخ  إلىاالمتداد االفریقي للوطن الفرنسي عبر البحر المتوسط كما ذھب ھذا المستعمر  وإنما

مة حتى یزیل طابعھ القومي العربي في البیئة العربیة وینتزع منھ عوامل المقاو اإلسالم

ضلین في سبیل الحریة خطى المنا قید یشغل إلىفیتحول من شوكة بحلق االستعمار 

  .1 "واالستقالل

لقد استطاع المحتل الفرنسي أن یوظف التعلیم كسالح لضرب الھویة الجزائریة ودك      

أركانھا، وزعزعة الروح الوطنیة لدى المواطن الجزائري واعتزازه بھویتھ العربیة 

ما یفھم منھ أن الفرنسي كان یدرك جیدا أھمیة التعلیم كأداة لتمریر مشاریعھ اإلسالمیة، م

        .ومخططاتھ

إن قراءة ھذه الوضع ، تظھر أن االستعمار اسند للمدرسة مھمة القیام بتحطیم اللغة       

العربیة، والثقافة اإلسالمیة، ونشر نوع من التعلیم المفرنس یخدم في األساس ھذا الھدف، 

عمل على تحویل المجتمع الجزائري في المدى البعید من مجتمع مناھض لالستعمار إلى وی

مجتمع راض عن الوضع االستعماري لبالده، ولدیھ القابلیة للفرنسة واالندماج في مجتمع دولة 

االحتالل، وبذلك تتمكن فرنسا من السیطرة المطلقة والدائمة على الجزائر، وبسط نفوذھا إلى 

  .األبد

وعلى العموم یمكن إجمال الخطوط العامة لسیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر في جملة     

  :النقاط التالیة

  .محاربة اللغة والثقافة العربیة محاربة عنیفة ال ھوادة فیھا -1

 .فرنسة التعلیم في جمیع المراحل ومختلف المستویات -2

 .اعتبار اللغة العربیة لغة أجنبیة في الجزائر -3

الم،بقصد إلقاء ظالل من الشك ویھ تاریخ الجزائر في ظل العروبة واإلسمحاولة تش  -4

انتماء الجزائر العربي اإلسالمي، ومن ھنا انحصر اھتمام علماء التاریخ واآلثار  على

الفرنسیین في البحث عن تاریخ الجزائر تحت الحكم الروماني، وفي عھد االستعمار الفرنسي 
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لطویل المشرق في ظل العروبة واإلسالم، والغرض فقط، ضاربین صفحات عن تاریخھا ا

بطبیعة الحال من ذلك ھو محاولة إقناع الجزائریین بان بالدھم فرنسیة في ماضیھا وحاضرھا 

  .ومستقبلھا

، كانا نتیجة تواجد المستعمر الفرنسي، األمیةالتخلف التربوي وانتشار  أنمن ھنا نستخلص    

، لتسھیل استعباده وتسخیره وإفقارهالشعب  أفرادل ــتجھی ىإلوانتھاجھ سیاسة تخریبیة، ھادفة 

  .فیما یرضاه المعمر

االستعمار الفرنسي لم یستھدف المواطنة في حد ذاتھا، من خالل استھداف  أنوالواقع      

سیما جانب الحقوق والواجبات فیھا، بل أساسا عبر استھداف  المؤسسات  ،مبادئھا الكبرى

  .وابت الوطنیةالتربویة والقیم والث

رھا والعمل ال یكمن خطر المستعمر على المواطنة في ھذا المستوى، ولكن أیضا في صھ    

تصورا وتمثال، وعلى أساس ھذه الخلفیة فال مواطنة جزائریة تذكر  على أن تندمج في صلبھ

إذا انصھرت بداخل الثقافة الفرنسیة تصورات وتمثــالت، ھي إلى إفراغ المواطنة من 

  .یاتھا اقرب منھا إلى تلقیحھا بقیم وتصورات دخیلةمحتو

 13ومن المعلوم أن فرنسا عندما نظمت أمور التعلیم االبتدائي في الجزائر طبقا  لمرسوم      

، جعلتھ خالصا في اللغة والمناھج والتوجیھ العام، وأنشأت نوعین من المدارس 1883فبرایر 

ما التعلیم باللغة الفرنسیة، وأبعدت في برامجھا احدھما خاص بأبناء الجزائریین وجعلت فیھ

تدریس تاریخ الجزائر وجغرافیتھا، وكان ھدفھا في ذلك ھو إبعاد اللغة العربیة وثقافتھا من 

برامج المدارس االبتدائیة في الجزائر طبقا لسیاسة فرنسة الجزائریین وتجھیلھم تاریخھم 

  .1 ومقومات ھویتھم الوطنیة

االستعماریة، وصبغت  اإلدارةوالقواعد طریقھا للتطبیق في ظل  األھدافوقد وجدت ھذه     

شتى نواحي النشاط العام بالمجتمع، سواء بصورة مباشرة او بصورة غیر مباشرة، فمن 

الناحیة السیاسیة ظلت مشاریع المستعمر تدور على نطاق سیاسة إدماج الجزائر في فرنسا، 

تعمر كذلك ثابتة في محاربة الشخصیة الوطنیة بكل ومن الناحیة القومیة ظلت سیاسة المس

 أماممقوماتھا اللغویة والثقافیة والحضاریة والروحیة، وقد كانت ھذه السیاسة بمثابة سد منیع 

محاولة من طرف الجزائریین لممارسة المواطنة الفعلیة، فالجزائریین من حیث القانون  أیة
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من حیث المعامالت ومن  أماواطنین الفرنسیین، الدولي فرنسیون، یقومون بواجباتھم ككل الم

تحت الیھود واالیطالیین واألسبان، الذین وطنتھم اإلدارة  المراتب أدنىحیث الحقوق، فھم 

الفرنسیة لیصبحوا أسیادا على أھل البالد األصلیین، وقد تتطلب ذلك إستراتیجیة استعماریة 

  :یة للجزائریین، وذلك بالتركیز علىتركز شقھا التربوي على محو مقومات الشخصیة الوطن

 .إحالل الثقافة الفرنسیة المسیحیة محل الثقافة العربیة اإلسالمیة -1

 .استیالء على األوقاف اإلسالمیة التي كانت تقوم برعایة الثقافة اإلسالمیة -2

 .فرنسة التعلیم في جمیع المراحل -3

 .بیة ومحاولة تصفیتھامحارة معاھد التعلیم العربي الحر التي تقوم بنشر اللغة العر -4

 .یعتبر اللغة العربیة لغة أجنبیة في الجزائر 1938إصدار قانون رسمي في عام  -5

فتح أبواب الجزائر على مصراعیھا في وجھ الھیئات التبشیریة من مختلف دول العالم بقصد  -6

 .تنصیر الجزائریین

 .1 مباشرة إلشرافھاإخضاع المؤسسات اإلسالمیة  -7

أن اعتماد ھذه اإلستراتیجیة من قبل المحتل األجنبي، كان القصد منھا  ومن ھنا نستنتج      

  .القضاء على الشخصیة الجزائریة والقضاء على الروح الوطنیة في نفوس الجزائریین

مرحلة االنكماش، مرحلة الركود : ثالث مراحل إلى األھاليیمكن تقسیم عملیة تطور تعلیم     

  :2ثم مرحلة االنتعاش

  

 :نكماش مرحلة اال -1
دخول االستعمار الفرنسي الى الجزائر، اذ بعد االزدھار النسبي  أعقبتوھي المرحلة التي     

دخول االستعمار الفرنسي انتشار الجھل  أعقبللتكوین في الجزائر حتى نھایة العھد العثماني، 

او  حیث دمر التعلیم نتیجة الحروب والمصادرات وھجرة المعلمین والعلماء. األھاليبین 

  .استشھادھم

لقد استولینا في كل « :1847في تقریر لھ سنة) De Tocqueville(وقد ذكر دي توكوفیل

والتعلیم  اإلحساناموال المؤسسات الخیریة التي غرضھا سد حاجات (األموالمكان على ھذه 

                                                
 .، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر2أصول التربیة والتعلیم،ط): 1980(تركي رابح 1
 
 .27-24:، ص، دارالغرب للنشر والتوزیع،وھران1التربیة والتكوین بالجزائر،ط): 2002(بوفلجة غیاث 2
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كنا ، وذلك بان حولناھا جزئیا عن استعماالتھا السابقة، وانقصنا المؤسسات الخیریة، وتر)العام

من حولنا وتوقف انتقاء رجال  األنوارلقد انطفأت .المدارس تتداعى، وبعثرنا الحلقات الدراسیة

 وأكثرفوضى  وأكثراشد بؤسا  اإلسالميالدین ورجال القانون، وھذا یعني اننا جعلنا المجتمع 

  .»جھال واشد ھمجیة بكثیر مما كان علیھ قبل ان یعرفنا

ة والعلیا التي كانت تعطى ببعض المساجد المشھورة او وقد تأثرت الدراسات المتوسط   

  .المدارس والزوایا، أكثر مما تأثرت الكتاتیب االبتدائیة بغالبیة جھات الوطن

 : مرحلة الركــود -2

الناتجة عن دخول فرنسا الى الجزائر، وما رافقھا  األولىوھي المرحلة التي تلت الصدمة   

بعض الفرنسیین، الن  أقلقتعلیھا التعلیم  أصبحلة التي الحا أناذ . من خراب وتدمیر وتقتیل

  .الفرنسیة والعمل على كسب مودتھم اإلدارةذلك یحرمھم من متعلمین یمكن توظیفھم في 

الدین  أنفرغم . لقد قامت سیاسة الجمھوریة الثالثة الدینیة على انتھاج سیاسة تسامح حذر    

وباسم سیاسة الدمج ثم العلمنة، حددت الكتاتیب . بوالاعتبر حرا، فان التعلیم الدیني لم یكن مق

ومنذ ذلك الحین تقھقرت اللغة العربیة األدبیة، اذ كانت . والزوایا بدقة وشددت علیھا المراقبة

 36كانت ھناك  1870وفي عام . ال تدرس بدون أن یكون قد سعي الى ھذه النتیجة عن قصد

إال أن . وثالث مدارس دینیةعربیــان  -رنسیانرنسیة، ومعھدان فف - مدرسة ابتدائیة عربیة

سوى  1882جمھوریي الجزائر أغلقوا المعاھد العربیة وأھملوا المدارس الدینیة، فلم تبق سنة 

  .مدرسة ابتدائیة 16

  إال انھ رفض من طرف البلدیاتطبق التشریع الفرنسي في الجزائر،  1883وفي سنة      

المسلمین خطر على  أبناءتكوین  أنالتكالیف، كما  باھظة رابھموذلك لكون ھذه العملیة في 

السلطات الفرنسیة تطورا في  إشرافعرفت المدارس التي كانت تحت . مصالحھم ومستقبلھم

من الزمن، إال أن نسبة الملتحقین بھا بقیت ضئیلة إذا قورنت بعدد األطفال الذین  ھذه الحقبة

  .كانوا في سن الدراسة

لفترة من الزمن، رغبة السلطات المركزیة الفرنسیة في غزو الجزائر ثقافیا ما یمیز ھذه ا     

وھكذا بقیت السیاسة الفرنسیة . وأخالقیا عن طریق المدرسة، لتضمن سیطرتھا وبقائھا بھا

متأرجحة وفي صراع بین رغبة الجزائریین في تعلیم عربي إسالمي، ورغبة السلطات 

التعلیم لھدف خدمة مصالحھا، والمعمرین الذین ال  الفرنسیة المركزیة في تقدیم نوع من
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یرضون بغیر جھل األھالي وفقرھم بدیال حتى یمكن البقاء علیھم تحت السیطرة ألطــول مدة 

  .ممكنة

 :مرحلة االنتعــاش -3

ولم یرتفع اإلقبال . لقد كان الجزائریون یعارضون إرسال أبنائھم الى المدارس الفرنسیة    

ال بعد الحرب العالمیة األولى، حیث صار التعلیم مطلبا بالنسبة لبعض على ھذه المدارس إ

تلمیذ مسلما فقط یرتادون المدارس في التعلیم  60000كان  1930ففي عام . المتكونین

، وارتفع معدل ارتیاد 1954في عام  302000، 1944في عام  110000االبتدائي العام، 

  .% 14.6فإلى  %  8.8  إلى%  5المدارس من 

لظھور ھیئات جزائریة لھا  ، فان ذلك یعودأھدافھاوان كانت فرنسا قد فشلت في تحقیق    

، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین مشروع مضاد ألھداف فرنسا، وفي مقدمة ھذه الھیئات

التي وجدت من اجل تحقیق ھدف تطلبھ الجزائر وأوضاعھا االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، 

الدین واللغة العربیة وبعث الثقافة العربیة اإلسالمیة في البالد، والمحافظة على  وھو تعلیم

في معرض حدیثھ عن نضالھا  البشیر اإلبراھیميمقومات الشخصیة القومیة للجزائر، یقول 

جمعیة العلماء المسلمین ھي التي حققت للجزائریین نسبھ الصریح، بریئا «:المتعدد الجوانب

في نفوسھ شعور االعتزاز بنفسھ، وفي لسانھ الكرامة  وأحیتوالھجنة،  من شوائب األقران

  .1»الجنس واللغة والوطن: للغتھ، وفي ضمیره شعور االرتباط بین ثالث مقومات

ومما زاد في ازدھار التعلیم العربي اإلسالمي في ھذه الحقبة من الزمن، ظھور جمعیة     

ل من المساجد إلحیاء الدور التربوي التكویني لك حیز الوجود، وعملھا إلىالعلماء المسلمین 

  .والزوایا 

، دون التطرق لجھود العھد االستعماري إبانعن التربیة والتعلیم في الجزائر  الحدیث إن    

جمعیة العلماء المسلمین في ھذا المجال ھو إجحاف في حقھا، لما قامت بھ من دور حیوي 

  .ئر، وھو ما بقیت آثاره شاھدة علیھ حتى الیومللدفاع عن العروبة واإلسالم في الجزا

  : ظروف نشأة جمعیة العلماء المسلمین  

كانت فترة ظھور الجمعیة فترة صراع ثقافي وحضاري، جعل فرنسا تسخر كل الوسائل      

سیاستھا الى تعمیم  أدتوقد . المتاحة لھا من اجل القضاء النھائي على ھویة الشعب الجزائري

                                                
 .مرجع سابق):1980(تركي رابح 1
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. ، والى غلق مؤسساتھم الدینیة والتربویة ومطاردة علمائھم ومثقفیھماألھاليبین  الفقر والجھل

الى ). 1938مارس  8(ال یجوز تدریسھا اال بترخیص أجنبیةكما اعتبرت اللغة العربیة لغة 

، أطلق االستعمار الفرنسي ید حركات التبشیر لبث جانب ھذه االستفزازات والمضایقات

كما عمل على إبعاد أبناء الجزائریین عن . فقراء الجھل في غالبیتھمأفكارھا بین األھالي ال

ومما زاد الطین . التعلیم العربي اإلسالمي عن طریق تشجیعھم االلتحاق بالمدارس الفرنسیة

  .1 زاویة 349بلة، االنتشار المذھل للزوایا، والتي بلغ عددھا في تلك الفترة 

فإضافة الى دورھا في قیادة  وتعبئة . ربویة سامیةلقد كانت للزوایا أھداف دینیة وت      

الخارجیة للمستعمر الفرنسي، ظھر دورھا االجتماعي والتربوي والثقافي  األطماعالشعب ضد 

والدیني، فقد كانت للزوایا فضاءات رحبة الزدھار الحركة العلمیة والفكریة وترقیة المجتمع 

وتطور  بأنواعھى ازدھار حركة التعلیم نشاط الصوفیة في الزوایا ال أدىحضاریا، فقد 

مع انتشار  األریافالتدریس والتربیة وانفتاح العلیم على جمیع فئات المجتمع خاصة في 

وعدم اقتصاره على المدن والحواضر في تلمسان وبجایة  التصوف الشعبي ونشأة الزوایا

   .2 ومازونة ومعسكر وتیھرت وجزائر بني مزغنة وقلعة بني حماد

لم یكونوا  أناستولیة  إلى أدىللزوایا،  األوائلانھ بعد موت المؤسسین  إلى، اإلشارةتجدر و    

الى انتشار البدع  أدىمما . دائما في مستوى العلم واالستقامة الالزمین لقیادة ھذه الموافق

ادة والخرافات، وبالتالي الى الجمود الفكري والثقافي لھذا كان البد من حركة دینیة وعلمیة لقی

  .المقاومة الثقافیة، وتنظیم المواجھة الدینیة والتربویة ضد المحتل الفرنسي

، حیث كانت 1931ماي  5ظھرت جمعیة العلماء المسلمین الى جیز الوجود رسمیا في   

العقبي،  ، ومبارك المیلي، والشیخاإلبراھیميتضم مجموعة من العلماء، من بینھم البشیر 

دیننا  اإلسالم: وقد كان شعار الجمعیة. عبد الحمید بن بادیس وغیرھم من العلماء بقیادة

وھكذا فتحت الجمعیة جبھة من جبھات الصراع والمقاومة ضد . والجزائر وطننا والعربیة لغتنا

وقد حدد ابن بادیس الھویة التي تریدھا . فرنسا، من اجل إثبات الھویة الحضاریة للجزائر

  : الجمعیة للجزائر في قولھ
                                                

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، )ط.د(رائد اإلصالح والتربیة في الجزائر،: الشیخ عبد الحمید بن بادیــــــــس): 1981(ي رابحترك 1
 .98:،صالجزائر

لفرد قراءة سوسیو تاریخیة لقدرة الخطاب الصوفي في تجاوز أزمة ا -التربیة الوطنیة في خطاب الحركة الصوفیة في الجزائر: عمر العرباوي 2

-01/ ھـ1431ربیع االول  17-15،)الوطنیة والمواطنة في اإلسالم(والمجتمع الجزائري، مداخلة مقدمة لألسبوع الوطني الحادي عشر للقران الكریم

 .، دار اإلمام سیدي عبد الرحمان الثعالبي في المحمدیة، وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، الجزائــر2010مارس 03
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  »شعب الجزائر مسلم    والى العروبة ینتسب«          
 إلىوقد أوضح البشیر اإلبراھیمي أھداف جمعیة العلماء المسلمین في صیحة موجھة      

  :ة العلماءــجمعی إن: یا حضرة االستعمار «:االستعمار الفرنسي قائال

 .بإصالح عقائده، وتفھم حقائقھ، وإحیاء آدابھ لإلســـالمتعمل  -

 .أھلھاالى  وأوقافھتسلیم مساجده تطالبك ب -

 .تطالبك باستقالل فضائلھ -

 .ولسانھ ومعابده وقضائھ عدوانا بصریح اللفظ اإلسالمتسمي عدوانك على  -

 .م العربيــتطالبك بحریة التعلی -

 .مجتمعین في وطن واإلسالمتدافع عن الذاتیة الجزائریة التي ھي عبارة عن العروبة  -

 .في موطن عربي، وبین قوم من العرب وآدابھا اللغة العربیة، إلحیاءتعمل  -

 .تعمل لتوحید المسلمین في الدین والدنیا -

 .العامة بین المسلمین كلھم اإلســـالم أخوةتعمل لتمكین  -

 .تاریخھم وأمجـاد، أعالمھمتذكر المسلمین الذین یبلغھم صوتھا بحقائق دینھم، وسیر  -

 . 1 »واألدبق لخدمة اللغة ـــــي، الن ذلك طریتعمل لتقویة رابطة العروبة بین العربي والعرب -

المالحظ أن ھذه األھداف تعد بمثابة الدستور الجامع والمھیكل للعمل الدیني والتربوي     

والثقافي والحضاري لجمعیة العلماء المسلمین في الفترة ھذه التي تشھد مواجھات وصدامات 

  .مع المحتل األجنبي

التي حددتھا الجمعیة، فما ھي الوسائل التي سخرتھا لخدمة ھذه  إن كانت ھذه ھي األھداف    

  .األھــداف ؟ وما ھي النشــاطات التي قامت بھا ؟

  : نشاطــات الجمعیة  

لقد ركزت جمعیة العلماء المسلمین في نشاطاتھا على التوعیة اإلسالمیة والتعلیم الدیني،     

كما أنشأت . دیة، من مساجد وزوایا وكتاتیبمعتمدة في ذلك على المؤسسات التربویة التقلی

  :مدارس خاصة بھا مستقلة عن اإلدارة الفرنسیة، ومن العملیات التي قامت بھا الجمعیة

المدرسین الذین قاموا بمھامھم التكوینیة بالكتاتیب التي كانت ما تزال منتشرة رغم  إعداد -

 .العراقیل والمضایقات التي تعرض لھا القائمون علیھا

                                                
 .30-29:،ص صالمرجع السابق): 2002(، في بوفلجة غیاث)1947(اإلبراھیمي الشیخ البشیر  1
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 .ت الدور التكویني والتربوي للمساجدجدد -

 -كما یرى البشیر اإلبراھیمي -فضحت بعض الطرق الضالة والمتعاملة مع االستعمار، الذي -

یمثلھ مشایخ الطرق المؤثرون على الشعب، والمتغلغلون في جمیع أوساطھ، والمتجرون بالدین 

 .1 یةـالمتعاونون مع االستعمار عن رضى وطواع

مدرسة دار الحدیث بتلمسان ومدرسة : المدارس اإلسالمیة، من بینھا أنشأت مجموعة من -

وقد بلغ مجموع ھذه . الشبیبة اإلسالمیة بالعاصمة، ومعھد بن بادیس والمعھد الكتاني بقسنطینة

 50تستوعب مقاعدھا حوالي  1954مدرسة عشیة اندالع ثورة أول نوفمبر  150المدارس 

 .2 ألف طفل وطفلة

تواكب التطورات المتجددة وتواجھ  ق التعلیم من مناھج وطرائق، لكيجددت الجمعیة طر -

 .المدرسة الفرنسیة، التي توفرت لھا كل اإلمكانیات والشروط

فاستعملت المساجد للوعظ واإلرشاد، . اھتمت الجمعیة بمحو األمیة وتكوین وتوعیة الكبار -

 .ھم الیومیةونظمت دروسا مسائیة للكبار، یحضرونھا عند االنتھاء من أشغال

قامت بنشر مجموعة من المجالت العقدیة المتنوعة، من بینھا الشھاب والسنة والشریعة  -

المطھرة والبصائر، وكلھا لخدمة أھداف الجمعیة وفضح مخططات االستعمار، والرد على 

 .أعـداء الشعب الجزائري من استعماریین وخونة

صلة بالمغتربین لتعزیز مقاومتھم لعملیة أرسلت الجمعیة بعثات تربویة الى الخارج، لربط ال -

 .التغریب، فأسست مجموعة من النوادي بباریس

وھكذا أدت جمعیة العلماء المسلمین دورا ھاما في توعیة الشعب وإحیاء الروح القومیة     

وقد . كما ساعدت على نشر التعلیم العربي اإلسالمي والروح الوطنیة بین الجزائریین. عنده

رسھا جیل من الواعین بمخاطر االستعمار والمتحمسین للدفاع عن اإلســـالم تخرج من مدا

 .3 والعربیة في الجزائر

عن طریق التربیة  إالتنھض حقیقة  أنما من امة یمكن  أنیدرك  سـابن بادیكان  لقد      

ن األخالق، وقد كامن تصحیح العقائد وتقویم  أساسعلى  إالوان ھذه التربیة ال تكون مجدیة 

لھ رأي خاص في تربیة الناشئة الجزائریة، نظرا لظروف الجزائر الصعبة، وكان ھذا الرأي 
                                                

 .145:، ص، القاھرة31مجلة مجمع اللغة العربیة، عدد): 1964(البشیر اإلبراھیمي 1
، معھد اإلنماء العربي، 21التغریب الثقافي والتربیة اإلسالمیة في الجزائر، مجلة الفكر العربي، عدد): 1981(علي الشامي 2
 .186:، صیروتب
 .32:، صمرجع سابق): 2002(بوفلجة غیاث 3
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یتلخص في أن تربیة الناشئة في الجزائر تستند على فكرة عدم التوسع في العلم، وإنما تتم على 

  .1 تربیتھا على فكرة صحیحة، ویعني بھا تصحیح العقائد وتقویم األخالق ولو مع علم قلیل

س ھي ما یحدثھ النشاط التعلیمي من تغییر ایجابي في جوانب ــوالتربیة في نظر ابن بادی    

شخصیة المتعلم، في فكره ولسانھ ووجدانھ وسلوكھ، بحیث یجعلھ یتلقى تربیة شاملة تعزز 

ارتباطھ بدینھ ولغتھ، وتعمق شعوره باالنتماء الى الوطن والتاریخ، وتجعلھ یحافظ على 

  .2 شخصیتھ

ابن بادیس كان یؤثر التربیة على التعلیم، ویحرص على غرس  أن  ،ن ھنا نستشفم    

ینھجوا  أن، ویدربھم على أدمغتھمالفضائل في نفوس تالمذتھ قبل غرس القواعد والمفاھیم في 

نھجھ في العمل للعروبة واإلسالم، وأسس بناءه ھذا على أسس أربعة كلھا في دائرة بعث 

مواطن الذي یعتمد علیھ في تحقیق االنعتاق من قید االستعمار وھذه الروح الوطنیة، وخلق ال

  :األسس ھي

 إحیاء روح االنتماء الى اإلسالم والوعي بھ  -1

 النھوض بالعربیة وحمل النفوس على االعتزاز بھا -2

 بناء الوطنیة في النفوس وغرس حب الوطن فیھا وإعالن الوالء الصادق لھ -3

 وربط األجیال بھ وترسیخ معاني االنتماء إلیھالعنایة بالتاریخ الحقیقي لألمة  -4

األسس  ھذهالرئیسیة في ترسیخ یعد منھاج التربیة المدنیة إحدى الوسائل واألدوات     

وتنمیتھا في وعي وعقــول الناشئة من المتعلمین، وذلك على اعتبار الدور الذي تلعبھ المناھج 

، ونضرب مثال انتماء الناشئة الى وطنھم التعلیمیة في ترسیخ المبادئ والقیم التي تعزز من

بذلك كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، بمضامینھ التعلیمیة الغنیة بمفاھیم 

كمقومات المجتمع الجزائري، الوطنیة والمواطنة، حب الوطن واحترام الدستور ،احترام 

  ...االنفتاح والتسامحالقانون، حقـــوق اإلنسان الدیمقراطیة، الحریة، 

                                                
أبعاد التربیة الوطنیة في فكر بن بادیس رحمھ اهللا تعالى مداخلة مقدمة لألسبوع الوطني الحادي عشر : عبد العزیز العیادي 1

إلمام سیدي عبد ، دار ا2010مارس 03- 01/ ھـ1431ربیع االول  17- 15،)الوطنیة والمواطنة في اإلسالم(للقران الكریم

 .الرحمان الثعالبي في المحمدیة، وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، الجزائــر
، 2010جویلیة /ھـ1431شعبان  -، رجب1الفكر التربوي البادیسي الحاضر الغائب،مجلة الوعي، العدد: عبد القادر فضیل 2

 .65:، صدار الوعي، الجزائر
 



 88 الجزائربلیم الرسمي تربیة المواطنة في نظام التع                      الفصل الثالث

اج ذلك النشاط ــ، التربیة التي ھي نتإلیھاس یتطلع ــإذن ھذه ھي التربیة التي كان ابن بادی   

إلي بناء اإلنسان البناء المتكامل لیكون في حجم التحدي وتربیتھ على  الذي یھدفالتعلیمي ،

  .أخالقیات وممارسات المواطنة

  ســاء قیم المواطنة ؟نبدأ إر أینمن : ولو تساءلنا     

البدایة بطبیعة الحال، تكون من التعلیم، فالتعلیم مفتاح التكوین الفكري للمواطن، على اعتبار    

 للوطنالمواطنة، وبناء مشاعر االنتماء  أن المدرسة ھي بمثابة األداة الرئیسیة إلنتاج أفكار

العنصر  إلنتاجفالمدرسة وسیلة الصناعي،  لإلنتاجالمصانع وسیلة  أنلدى المواطنین، فمثلما 

 .من التعلیم األولىالبشري من خالل مناھج ترسخ قیم المواطنة منذ السنوات 

مقوما من مقومات الشخصیة الجزائریة، لكونھ یمثل  واإلسالميالتاریخ العربي  یعد      

في  اتیجیةاإلسترشعور األمة وذاكرتھا، ووعیھا بكیانھا، ذلك أن التاریخ یعتبر من المقومات 

ھدمھ، ولذلك تركزت جھود جمعیة العلماء المسلمین على تدریسھ  أوبناء الكیان الوطني لآلمة 

واالعتناء بھ وترسیخھ، في حین تركزت جھود االحتالل بالمسخ والتشویھ تارة، وبحرمان 

  .تارة أخرى الجزائریین من دراستھ

  :الى تحقیقھامن الغایات التي تسعى التربیة في الجزائـــر        

تجذیـر الشعور باالنتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتـھم على حب الجزائر  -

وروح االعتزاز باالنتماء إلیھا، وكذا تعلقھم بالوحدة الوطنیة ووحدة التراب الوطني ورموز 

 .األمة

جتماعي وذلك تقویة الوعي الفردي والجماعي بالھویة الوطنیة، باعتباره وثاق االنسجام اال -

 .بترقیة القیم المتصلة باإلسالم والعروبة واالمازیغیـة

 تكوین جیل متشبع بمبادئ اإلسالم وقیمھ الروحیة واألخالقیة والثقافیة  -

  .1 والحضاریـة

یظھر مما سبق، أن المشرع الجزائري في إطار رسم الغایات المرجوة من التربیة ینطلق      

، ذلك أن تعزیز روح المواطنة لدى ھا جمعیة العلماء المسلمینمن األسس والمبادئ التي حددت

الناشئة وتوجیھھم لالقتداء بأمجاد التاریخ وحضارة األمة الجزائریة، من بین أولویــات التربیة  

  .في بالدنا

                                                
، النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، )عدد خاص(2008جانفي23المؤرخ في  04-08رقم القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة  1

 .61-60:، ص صوزارة التربیة الوطنیة، الجزائر
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  :م في الجزائر بعد االستقالل ـــالتعلی: ثالثا  
ة شاملة، بتكریس جھودھا للتنمیة لقد سعت الجزائر منذ استقاللھا الى تحقیق تنمی      

االقتصادیة واالجتماعیة، وتكوین المواطن الجزائري وترقیتھ اجتماعیا وسیاسیا وثقافیا، 

فالمواطن في نظر الدولة الجزائریة ھو الغایة من التنمیة وشرط نجاحھا، فاستغلت التعلیم 

، والتكافل والتضامن لتنمیة الحس المدني لدیھ وإعادة االعتبار لقیم العمل واالنضباط

االجتماعي، من خالل إشعار المواطن بواجبھ نحو المجتمع الذي ھو في نفس الوقت مسؤول 

دولة (عن تأمین احتیاجاتھ األساسیة عبر ھیاكل دولة مسؤولة عن الجمیع، مسؤولة أمام الجمیع

  . )الحق والقانون

على النظام  ستقالل الوطنيالجزائر كواحدة من الدول التي أقدمت بعد نیلھا لال إن     

السیاسي الدیمقراطي، حیث أبرزت الجزائر عبر تاریخھا الطویل الحقوق والواجبات من خالل 

سعیھا الى تكوین المواطنة، وھذا في إطار عملیة بناء الفرد االجتماعي وفق مخططاتھا 

والتعلیم بالجزائر،  ھیكلیة لمنظومة التربیة ھو اعتماد مخططات ،الفترة التنمویة، وما میز ھذه

  :نوجزھا في اآلتي

  :1973-1970المخطط الرباعي األول - 1
تطورا كبیرا،فقد عمم فیھ ) 1973-1970(األولالمخطط الرباعي  أثناءشھد التعلیم      

البیداغوجیة التي اتخذت في نطاق تطبیق ھذا المخطط،  اإلجراءاتومن . التعلیم االبتدائي

الت التي أدخلت على المناھج التعلیمیة، وعلى الخریطة المدرسیة نذكر التعدی أنیجدر بنا 

علمیة ومنطقیة تالفیا  أسس، ومقاییس توجیھ التالمیذ وتقییمھم على واإلداریةالتربویة 

جذري شامل یستجیب لتطلعات عمیقة  إلصالحللتسربات والتأخر الدراسي، وھذا تمھیدا 

ففي سنة بناء النظام التربوي القائم،  ةإعاد إلىومشروعة، ویندرج ضمن منظور یرمي 

انعقدت الندوة السنویة إلطارات التربیة، وصادق المجتمعون فیھا على اإلجراءات  1971

  :التالیة

تعریب السنتین االبتدائیتین الثالثة والرابعة، بجعل كل مواد البرنامج تدرس بالعربیة  -1

  .مع إبقاء تدریس اللغة الفرنسیة كمجرد لغة أجنبیة
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متوسط في جمیع مؤسسات  األولىالمفتوحة في مستوى السنة  األقسامعریب ثلث ت -2

وحدھا باإلضافة إلى تدریس  ، وذلك بتدریس كل مواد البرنامج باللغة العربیةلتعلیم العاما

 .الفرنسیة كلغة أجنبیة

تعریب ثلث األقسام العلمیة في مستوى السنة األولى ثانوي تعریبا كامال أي تدریس  -3

 .مواد البرنامججمیع 

مستقال موحدا بمثابة جذع مشترك لكل التالمیذ الذین  فأصبحم المتوسط ــالتعلی أما      

التربویة والمادیة التي  اإلمكانیاتولقد وفرت لھ . یریدون االلتحاق بمرحلة التعلیم الثانوي

الدراسة في  مخصصة لتعلیم المرحلة الثانیة، وكانت تمتد أصبحتزودت بھا الثانویات، التي 

ویلتحق بالسنة . الرابعة متوسط إلىالتعلیم المتوسط إلى أربع سنوات من االولى متوسط 

نھایة المرحلة، في حین  متوسط تالمیذ السنة السادسة ابتدائي الذین نجحوا في امتحان األولى

سابقة یجرى على تالمیذ السنة السابعة ابتدائي على التوالي امتحان الشھادة االبتدائیة وم

االلتحاق بالنسبة للسنة الثانیة من التعلیم المتوسط أو السنة أولى من مدارس التعلیم التقني أو 

وفي نھایة السنة األولى متوسط یوجھ التالمیذ إما نحو التعلیم العام أو نحو السنة . الزراعي

الشعبة التي اإلعدادیة للمتاقن، وتسلم إجازة تأھیل في التعلیم المتوسط للناجحین مع ذكر 

  .ینتمون إلیھا أي تعلیم تقني أو تعلیم زراعي

  :1977-1974المخطط الرباعي الثاني  -2
، ولم یشرع في تنصیب المدرسة 1976تمیزت ھذه المرحلة بظھور امریة افریل     

بعد قرارات اللجنة المركزیة لحزب . 1980/1981: اال ابتداء من الموسم الدراسي األساسیة

 30الى 26ر الوطني حول التربیة والتعلیم العالي والتكوین في دورتھا الثانیة منجبھة التحری

  :تتمثل في  1974والخطوط العریضة لإلصالح سنة . دیسمبر

كقاعدة تدوم الدراسة  األساسیةالتعلیم في المدرسة  إصالحلقد اعتمد : من الجھة البنیویة -

  .عامة بولیتیكیةتسع سنوات وتوفر بواسطتھا تربیة  فیھا اإللزامیة

، "الحجر األساس لبناء التعلیم الجدید" ترتبط بالمدرسة األساسیة التي تعتبر بحق -
مؤسسات تعلیمیة ثانویة عامة أو مؤسسات تكوین مھني إما قصیر النفس من المستوى الثالث، 

لیم التع وإما طویل النفس من المستوى الرابع، ویحتوي الھیكل التعلیمي الذي یتفرع من مرحلة

 .اإللزامي، أي التعلیم الذي یزاول في المدرسة األساسیة البولیتیكیة
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، نصیب )1973-1970(األولالمخطط الرباعي  إطارلقد خصص للتعلیم الثانوي في      

بین  التي یحتلھا القطاع التربوي من اإلستراتیجیةمعتبر من االستثمارات بناء على المكانة 

ن اجل تسھیل التكفل بالتزاید المعتبر في تعداد التعلیم الثانوي، ، وماألخرىالقطاعات الوطنیة 

لضرورة  أولویة أعطىوحدث خالل المخطط الرباعي الثاني تغییرا شامال في النظام التربوي 

بعملیة  إالاتساع الحاجیات التي ال یمكن تغطیتھا  أماموالكوادر، ولكن  اإلطاراتتكوین 

ز مؤسسات التكوین نفسھا، وھذا یستوجب اعتماد كل مدى، قبل انجا أوسعتكوینیة على 

لتلبیة االحتیاجات لتأطیر التعلیم الثانوي، مما أدى إلى  الوسائل والطرق، وحتى االستثنائیة منھا

  .1 و إلى طریقة انتقائیة في التكویناللج

فسخرت االستقالل، جعلت من تربیة أبنائھا مركزا الھتماماتھا،  ومنذ الدولة الجزائریةإن   

. حصة معتبرة من إمكانیاتھا وثرواتھا الوطنیة لتنمیة قطاع التربیة الذي اعتبرتھ ذا أولویة

باإلضافة إلى ذلك، فان الجزائر قد تبنت مبدأ دیمقراطیة التعلیم ومجانیتھ والزامیتھ، وفي 

الوقت ذاتھ، عملت على تجسید خیار تعریب التعلیم وجزأرة التأطیر في مختلف المراحل 

مستویات التعلیم، وھذا ما سمح باسترجاع لغتنا الوطنیة وثقافتنا وترقیتھما بما یتماشى مع و

  .قیمنا الحضاریة

إن الغایة الكبرى لمنظومة التربیة والتعلیم وبالتحدید للمدرسة الجزائریة في تصورنا،     

ساءل عن أھداف وتأسیسا على ھذه الغایة، یمكن أن نت .تتمثل في ضمان التكوین على المواطنة

 التعلیم الرسمي في الجزائر؟

 :أھداف التعلیم الرسمي في الجزائر -2
یعتبر التعلیم الرسمي الدعامة األولى إلعداد المواطن، ومن ثم تبدو مساھمة التربیة في      

تشكیل سلوك المواطنة في المجتمعات ومنھا المجتمع الجزائري، حیث ان العنایة بالموارد 

قاء بھا الى مستویات النوعیة، أصبح مسألة مركزیة باعتبارھا عامال حاسما في البشریة واالرت

المواجھات الي تتحكم في التوازنات الجدیدة للنظرة الجیو سیاسیة على الصعید الدولي، 

وعنصرا أساسیا في بروز ثقافة دیمقراطیة إدماجیة، ھدفھا تعزیز المواطنة ودولة القانون، 

ت إطار أھداف التربیة العامة التي تسعى الى إیجاد المواطن الصالح والتي تندرج جمیعھا تح

في بیئتھ المحلیة ومجتمعھ الوطني وكذا الدولي، وإعداده وفق میكانزمات تسمح لھ باالشتراك 

                                                
، لوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، المؤسسة ا1التعلیم في الجزائر قبل وبعد االستقالل،ط): 1993(طاھر زرھوني 1

 .77-47:ص
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بفاعلیة في المجتمع الدیمقراطي، وجعلھ یفھم حقوقھ وواجباتھ في إطار النظام التشریعي 

 . للدولة

تنمیة القدرات الذاتیة للمتعلم : ن التعلیم یھدف إلى تحقیق أھداف أساسیة ھيمما ال شك فیھ أ   

 وإكساب المھارات، والتكیف مع مختلف التغیرات التي تطرأ على الحیاة االجتماعیة
  .والمعارف األساسیة الالزمة لمواجھة مستجدات الحیاة

  :1 ع أربع غایات للتعلیم ھيتم وض". التعلیم ذلك الكنز المكنون" وفي تقریر الیونسكو      
ھي عبارة عن جمع لقدر كاف من المعلومات ،والمعرفة الثقافیة تعمق عملیات :  تعلم لتعرف

  .التعلم الذاتي ضمن ممارسة العلم مدى الحیاة، لتنمیة الملكات الذھنیة العقلیة

راضي ومتطلبات مھارات الحوار في ظل المعلومات، التعامل مع الواقع االفت:  تعلم لتعمل     

  .الحیاة وسرعة التجاوب، العمل الجماعي، التعلم بالمشاركة، والتعلم بالمراسلة

الغایة العامة إتاحة الفرصة للموھوبین والقیادات باستخدام نماذج محاكاة، مثل :  تعلم لتكون

  .الشعور بالمسؤولیة، سھولة اكتشاف األخطاء، والتذوق الفني والجمالي

اكتشاف األنا من خالل اآلخر، التخلص من العنف ، تقویة روح : رین تعلم لتشارك اآلخ

الفریق وتوعیة الطالب باألسالیب العالمیة في إدارة البحث والنقاش، القدرة على تحویل 

المكتسب إلى الوضعیات الجدیدة والمواقف في شمولیتھا وتنوعھا وتعقدھا، القدرة على معالجة 

  . ھذه الوضعیات بصفة مالئمة

وعلیھ فان الھدف من التعلیم، ال یقتصر عند حد إكساب المتعلم بمجموعة من المعارف        

والمھارات، وإنما یتعداه إلى تزویده باآللیات التي تمكنھ من حسن استخدام وتوظیف ھذه 

  .المكتسبات لمواجھة ظروف الحیاة الصعبة وحل المشكالت التي تعترضھ

التشریعات الخاصة بالتربیة وتحقیق أھدافھا ترجمة للواقع  أما في الجزائر، فقد كانت     

  .المعیش في فترة كل قانون من قوانین التربیة

  :الغایات من التعلیم في الجزائر في 76/35یحصر األمر     

تنمیة شخصیة األطفال المواطنین وإعدادھم للعمل والحیاة في نطاق القیم العربیة  -1

 .ةاإلسالمیة والمبادئ االشتراكی

 اكتساب المعارف العامة العلمیة والتكنولوجیة -2
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 .االستجابة إلى التطلعات الشعبیة للعدالة والتقدم -3

 .تنشئة األجیال على حب الوطن -4

تلقین التالمیذ مبدأ العدالة والمساواة بین المواطنین والشعوب وإعدادھم لمكافحة كل أشكال  -5

 .التفرقة والتمییز

لتعاون بین الشعوب، وصیانة السالم في العالم على أساس منح تربیة تساعد على التفاھم وا -6

 .احترام سیادة األمم

 .1 تنمیة تربیة التجاوب مع حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة -7

وبھذا یشیر الفصل األول منھا إلى المبادئ التي تقوم علیھا التربیة في الجزائر، فیذكر      

تیح حریة التحرك داخل السلم االجتماعي في جو منھا العدل والمساواة بین المواطنین، مما ی

یسوده التفاھم واالحترام، وتعمل التربیة أیضا على تھیئة جو التفاھم والتعاون بین الشعوب 

وصیانة السالم في العالم، وذلك على أساس احترام سیادة األمم، وكذا حمایة حقوق اإلنسان 

علیا من مصالح األمة، وبھذا فصلت والحریات األساسیة للمواطن لكون التربیة مصلحة 

االمریة بالتأكید في المادة األولى أن التشریع في میدان التربیة والتكوین ال یتكون سوى من 

أحكام ھذا األمر ومن النصوص التي تأسست عنھ، وفي ھذا الفصل إعالن على تجاوز الفترة 

طوطھا العریضة إذن تنبع من السابقة التي اتسمت بمحاوالت عدیدة قلقة،فمقومات التربیة وخ

السیاسة العامة للدول، حیث تقوم ھذه األخیرة بتسخیر التربیة لتحقیق ھذه األھداف،ولما كانت 

كان دور . الشخصیة الجزائریة تقوم على اإلسالم عقیدة، والعربیة لسانا،واالشتراكیة منھجا

لذي یؤمن بھذه المبادئ ویعمل التربیة ھو تجسید ھذه المبادئ في برامج ومناھج لتكوین الفرد ا

  .على تحقیقھا

اإلســالم من أھم مقومات التربیة في الجزائر، وقد سعت الجھات الوصیة إلى نشر تعالیم    

اإلسالم في المدرسة الجزائریة، انطالقا من أن اإلسالم ھو دین الدولة في الجزائر، وھو الدین 

  لورثة لألنبیاء الذي یحث على التعلیم ویضع العلماء في موضع ا

كما تجد العربیة مكانھا باعتبارھا لغة القران، ورغم أن التعریب خطا مسیرة معتبرة  فان   

الجھود ال تزال مبذولة للوصول بھ إلى المكانة الالئقة بھ في وطن ینتسب إلى دین اإلسالم 

  .الذي یمجد العربیة
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دا في تكوین الفرد المؤمن بالمبادىء أما في مسألة النھج االشتراكي، فان التربیة كرست جھ   

االشتراكیة والمجالس المنتخبة وتساوي الفرص، وتلك األسس تعبر عن مرحلة زمنیة مرت 

بھا الجزائر سادت فیھا فلسفة سیاسیة معینة، وكانت فیھا القیادة لحزب واحد ھو حزب جبھة 

فیھا نظام االقتصاد الموجھ، التحریر الوطني، واعتمدت فیھا االشتراكیة منھجا للتعییر وعرفت 

وأسالیب التعبئة الجماھیریة لجمع الطاقات حتى تلتف حول أھداف كل مخطط، وكانت 

  .1 المدرسة أداة ألعداد المواطن المؤمن بتلك االیدیولوجیة والحامل لمبادئھا

یرا ما یمكن قولھ بخصوص أھداف التربیة في الجزائر بعد االستقالل، أنھا قد تغیرت تغ       

جذریا، حیث أصبحت تتمثل في تكوین مواطنین أحرار في بالد حرة، یعتزون بشخصیتھم  

ویعملون على تدعیم النظام الوطني، في إطار مقومات األمة وفي طلیعتھا الدین اإلسالمي 

واللغة العربیة والتاریخ العربي اإلسالمي للجزائر، والتربیة في الجزائر تحترم حریة الفرد 

جتمع في آن واحد، وال تضحي بالفرد من اجل المجتمع، كما ال تضحي بمصلحة وحریة الم

المجتمع من اجل مصالح األفراد، ومن ھنا تختلف في فلسفتھا وأھدافھا عن مختلف أنواع 

والتربیة في الجزائر تؤمن بالقیم الروحیة . التربیة األخرى كالماركسیة والتربیة الرأسمالیة

ومن ثم فھي لیست تربیة مدنیة صرفة تقف في موقف معادي للدین التي جاء بھا اإلسالم، 

كالتربیة األمریكیة  والفرنسیة التي ھي تربیة مدنیة بحتة ال تدرس الدین في مؤسساتھا 

التربویة الرسمیة، أو التربیة الروسیة التي تقف موقفا معادیا للدین ألنھ في نظرھا أفیون 

  .ة تختلف باختالف المجتمعات اإلنســـــــانیةالشعوب أو مخدرھا، ومن ھنا فالتربی

ولقد جاء في المادة الثالثة من وثیقة المشروع التمھیدي للقانون التوجیھي للتربیة الوطنیة      

: 1996نوفمبر26، وما دعمھ في مشروع رئیس الجمھوریة الذي ألقاه یوم1996من دستور

  :لشروط لتحقیق تربیة متوازنة، تھدف إلىانھ یتعین على المنظومة التربویة أن توفر أفضل ا

  .إدراج القیم والمبادئ اإلنسانیة لإلسالم في السلوكیات والوضعیات الحیاتیة العادیة -1

 .التحكم في اللغة الوطنیة في وضعیات التعلم والتواصل واإلنتاج -2

معرفة التاریخ الوطني وتاریخ الحركة الوطنیة في تفاعالتھا مع تاریخ اإلنسانیة في  -3

 .الدفاع على الحریة وحقوق اإلنسان

 .معرفة وتطویر التراث الثقافي الوطني -4
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اكتساب تكوین تاریخي وعلمي وتقني وتكنولوجي یساعد على تنمیة روح اإلبداع  -5

 .والتكیف مع التطور المستمر للمعرفة

دة التحكم في اللغات األجنبیة بشكل یسمح بمبادالت واستغالل التوثیق التقني، وكذا االستفا -6

 .من منتوج الفكر اإلنساني

تحقیق تربیة متوازنة في مختلف مجاالت المعرفة والفنون الریاضیة وبشكل یسمح  -7

 .1 بایقاض اھتمامات خاصة ذات العالقة بحاجیات األفراد

وھذا ما یبلور الفترة التي كانت سائدة في تلك المدة، حیث كان یسود الفھم الخاطئ للدین    

حركة االمازیغیة، فكان من الجھات الوصیة إدخال كل ھذا في اھتمامات اإلسالمي وتنامي ال

التربیة الوطنیة محاولة بذلك التحكم في األوضاع وتطویق التوترات التي وقعت في البالد، مع 

تكریس اللغة العربیة كلغة رسمیة في اإلدارة، ما یدل على توجھ الحاكم في ذلك الوقت وشدة 

  .بغضھ للمتفرنسین

 23المؤرخ في  04-08وجاء في الباب األول من القانون التوجیھي للتربیة والتعلیم رقم       

أن الفصل األول یتكون من مادتین تحدد من البدایة غایات التربیة التي ترمي :  2008جانفي

إلى تكوین مواطن مزود بمعالم وطنیة أكیدة، ومتمسك بعمق بقیم المجتمع الجزائري 

عالم الذي یحیط بھ والتكیف معھ والتأثیر فیھ والتفتح بدون عقدة على العالم وباستطاعتھ فھم ال

  .2 الخارجي

في ھذا السیاق، یتبین أن األھداف المنبثقة من الغایات والمھام الموكلة للتربیة، وكذا     

ى المبادئ األساسیة التي تنطوي علیھا السیاسة التربویة، في تناغم مع التوجھات العالمیة الكبر

  .الحالیة في میدان التربیة والتعلیم

وعلیھ، فان التحوالت اإلستراتیجیة المتسارعة في عالمنا الیوم، تحتم على منظومة التربیة      

والتعلیم ببالدنا أن تعید النظر في فلسفتھا وتوجھاتھا، فنوع التعلیم الذي نطمح إلیھ ھو ذلك 

ارف والمھارات، بل الذي یھدف إلى إكساب النوع المتمیز الذي ال یتوقف عند إیصال المع

                                                
النظام التعلیمي في الجزائر في ظل متغیرات الشأن الداخلي،أعمال الملتقى : إلبراھیمينصر الدین جابر، الطاھر ا 1

، بسكرة - ، جامعة محمد خیضر2005بر النظام التربوي في الجزائر وباقي الدول العربیة، العدد األول، دیسم: الدولي
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الكفاءات التي ستسمح لألفراد بإیجاد االستعماالت المتنوعة للمعارف العلمیة في حیاتھم 

المدرسیة واالجتماعیة والمھنیة، وكذا تنمیة الفكر والقیم العلمیة والثقافیة التي تنشئ ذھنیة 

 .جدیدة لدى مواطن العالم الحالي

 زائرالج  وي الجدید فيبات األساسیة للنظام الترالمنطلقالمواطنة في ضوء  -3
)2003/2004(: 

إن التطورات المتسارعة في مختلف میادین الحیاة الیوم، والحراك االجتماعي والثقافي   

  :المتنامي، استوجب إیجاد منظومة تربیة تراعي األبعــاد اآلتیة
تلفة باألبعاد الوطنیة الثالثة التي تنصھر وھذا بالتكفل من خالل المناھج المخ: البعد الوطني  

  .العروبة، واإلسالم، واالمازیغیة: في مفھوم مشترك من الثقافة الوطنیة الجزائریة، وھي

ھناك حاجة أكیدة إلى مرجعیة تفتح الباب إلعادة النظر في كیفیة تناول ھذه : العروبة -

كلغة مدرسیة رسمیة لجمیع  بمقاربات أخرى تكرس دورھا الوظیفي) اللغة العربیة(المادة

  .المواد، وكلغة تعبیر واتصال وتواصل كسائر اللغات األخرى المختلفة

اإلسالم دین العلم والمعرفة والتعلم، ثري بالمبادئ التي تتبناھا الحضارة اإلنسانیة : اإلسالم -

ربط  أما من الناحیة التعلمیة فان أفضل تربیة على األخالق اإلسالمیة ھي. بكل معتقداتھا

الدروس بحیاة المتعلم الیومیة، وعدم الفصل بین النظري والتطبیقي، وتكریس مبدأ القدوة 

 .الحسنة في الحركات والسكنات، في القول والعمل

وزارة التربیة (یستحسن أن نشیر ھنا، إلى أن الدولة الجزائریة والوصایة: االمازیغیة -

قوم الحضاري، وترقیتھ وإعطاءه المكانة التي ،قد تكفلت بھذا البعد االستراتیجي والم)الوطنیة

 .یستحقھا في المناھج والمقررات الدراسیة الرسمیة

  :ویظھر ذلك من خالل: البعد العصري والعالمي
ضمان ثقافة علمیة وتكنولوجیة لكل مواطن للتمكن من االندماج في العالم الجدید للعلم  -

  .عالمي والمصطلحات العلمیةوالتكنولوجیا، ویظھر ھذا في استعمال الترمیز ال

ضمان تنمیة الفكر الناقد الذي یسمح باختیار االستعماالت االیجابیة للعلوم وتوظیف  -

 .المكتسبات بطریقة مناسبة
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ضمان التواصل مع الحضارات والثقافات المختلفة عن طریق تعلم اللغات خصوصا، وھذا  -

في الثانیة ابتدائي، واللغة االنجلیزیة في ما نراه في البرامج الجدیدة في إدخال اللغة الفرنسیة 

 .السنة األولى متوسط

  :ویتجلى ذلك من خالل : البعد الدیمقراطي 

  .الحق في التربیة ومجانیتھا على المستوى الوطني بدون تمییز -

 .ترقیة روح الدیمقراطیة ،ومراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین -

 .1 صةالتكفل بالمتعلمین ذوي االحتیاجات الخا -

نتكلم ھنا على البعد الدیمقراطي كركن من أركان منظومتنا التربویة، غیر أن المتفحص        

للسیاسات التربویة العربیة عموما، یجد أن المواطنة والدیمقراطیة بوصفھا قضایا تربویة 

ان معاصرة، ما زالت تراوح مكانھا من الناحیة اإلجرائیة،فعل الرغم من اإلقرار بحقوق اإلنس

التربویة على نطاق واسع وصیغة مبادئ وصدور تشریعات مدرسیة بیداغوجیة تعزز كلھا 

میثاق حقوق اإلنسان في المواطنة والدیمقراطیة، واالعتراف بالرأي اآلخر، وتضمین 

المنظومات بعدھا اإلنساني، إال أن القراءة السوسیو تربویة تكشف عن الشكل الكبیر لقیم 

ستعباد والعنف والتحیز اإلیدیولوجي، وفقر ثقافة التواصل، وضبابیة جدیدة الطاعة والوالء واال

في الحقوق والواجبات، وإقصاء اآلخر كلھا مظاھر تعمل بعمق في اتجاه مضاد للمواطنة 

  .والدیمقراطیة في ظل تجزئة الجغرافیا والتاریخ وحتى اللغة في األوطان العربیة

، الذي بدا في جون فیريلمشروع التربوي الحداثي لـفي الجزائر، وفي ضوء استمرار ا     

الجزائر المستعمرة ومن غیر اإلعالن عن ذلك استمرت مدارس الجزائر المستقلة في تكریس 

قیم الحداثة المؤطرة للمواطنة، من خالل مبادئ الجزأرة، التعریب، التكنلجة، تكافؤ الفرص، 

انیة ومعرفیة للمواطنة بوصفھا انبعاث للھویة وھي منابع وجد. واإللزامیة والمجانیة والتعمیم

المظلومة والمتعدى علیھا أیام االستعمار، فقد كانت ذات حضور مكثف في البرامج التربویة 

على المستوى االبتدائي والثانوي منذ االستقالل، تتجسد من خالل التربیة المدنیة والدینیة 

  .2 والتاریخ واللغة

                                                
 .27:،صمرجع سابق: قانون التوجیھي للتربیة الوطنیةال 1
 
 .27:، صمرجع سابق: القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة 2
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المواد تعمل على إنھاء األمیة وثقافة السیطرة واالستعباد التي مني فكانت ھذه المبادئ و       

بھا الشعب الجزائري زمن االستعمار، وتنقل شعوره نحو استشعار الحریة وتمثل قیمھا في 

مشروع الوطنیة والتربیة على المواطنة،لتوسیع االنتماء الوطني وترقیة الشعور للنحن المدنیة، 

لمجتمع الدیمقراطي بتربیة الوعي بالحقوق والواجبات، وتحمل فھو مشروع من اجل تولید ا

المسؤولیة وحمایة الوطن والدفاع عتھ، وترقیة ثقافة المؤسسات والمشاركة الجماعیة في 

اإلنتاج الوطني، وال سیما فیما یلقن للتالمیذ من ثقافة مدنیة ودیمقراطیة بشكل مكثف مبكرا منذ 

مادة التربیة المدنیة، وھو ما یتناغم مع المشروع الدیمقراطي  السنة الثالثة ابتدائي، من خالل

  . التربوي بمفھوم الدیمقراطیة االجتماعیة إلعطاء التربیة على المواطنة بعدھا العلمي الوظیفي

والفصل الثالث من الباب األول من القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة، یوضح المبادئ    

إن المبادئ األساسیة للسیاسة التربویة : في الجزائر، حیث جاء فیھاألساسیة للسیاسة التربویة 

إن ھذه . المجیدة 1954التي صھرھا التاریخ الوطني الثري منذ آالف السنین، وثورة نوفمبر

المبادئ ھي تلك المؤكدة في مختلف مواثیق ودساتیر الدولة، منذ استرجاع السیادة الوطنیة 

 53ل، والذي یحدد مقومات المجتمع الجزائري، والمادةالمعد 1996وھي مبلورة في دستور

  :منھ لھا عالقة مباشرة بالتربیة وتنص على ما یلي

  .ضمان الحق في التعلیم -

 ).حسب الشروط التي یحددھا القانون(مجانیة التعلیم -

 .الطابع اإللزامي للتعلیم األساسي -

 .تنظیم الدولة لنظام التعلیم -

 .ص لالستفادة من التعلیمدور الدولة في ضمان تكافؤ الفر -

  :وفي صیاغة المواد المتعلقة بالمبادئ األساسیة، نجد

ضمان الحق في التعلیم منصوص علیھ والقصد ھو تعمیم التعلیم األساسي الذي یجب أن  -

  .یستفید منھ كل االطفال في سن التمدرس

 .لعائالتمجانیة التعلیم مضمونة في المؤسسات العمومیة، لكن یمكن أن تطلب مساھمة ا -

سنة، یقرن بمعاقبة  16الطابع اإللزامي للتعلیم األساسي الذي یمتد إلى غایة سن  -

 .األشخاص المخالفین لھذه األحكام
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دور الدولة في ضمان تكافؤ الفرص لاللتحاق بالتعلیم، یشیر إلى اإلجراءات التحسینیة  -

التعلیم األساسي  لظروف التمدرس واإلنصاف فیما یخص مواصلة الدراسة أو التكوین بعد

ومن جھة أخرى، فان االستفادة من المنح . الذي یفترض منھ أال یطرح مشكال ألنھ إلزامي

والتكفل الالئق واإلدماج المدرسي للشباب المعوق وذوي األمراض المزمنة،والنشاط 

االجتماعي لصالح االطفال الوافدین من األوساط المحرومة،ھي إجراءات من شأنھا ضمان 

 .1 الفرصتكافؤ 

من  53ومن بین المبادئ األخرى التي یتضمنھا ھذا القانون، والتي لم تذكر في المادة         

الدستور، یجدر ذكر طابع األولویة للتربیة التي یجب أن تعتبر كاستثمار إنتاجي واستراتیجي، 

  .2 وكذا مكانة التلمیذ الذي یجب أن یكون في مركز العملیة التربویة

لیھ، فان األھداف المنبثقة من الغایات والمھام الموكلة للتربیة، وكذا المبادئ وع        

األساسیة التي تنطوي علیھا السیاسة التربویة، في تناغم مع التوجھات العالمیة الكبرى الحالیة 

  .في میدان التربیة والتعلیم

التربوي في الجزائر، بعد الحدیث عن التعلیم الرسمي، والمنطلقات األساسیة للنظام         

سیتم التطرق في العنصر الموالي إلى دور المدرسة في التربیة على المواطنة، وھذا بالنظر 

إلى المكانة المتمیزة التي تحتلھا المدرسة كمؤسسة تربویة اجتماعیة رسمیة، وأھمیتھا في تنمیة 

  .برى في الحیاةشخصیتھ المتعلم وإعداده كمواطن في إطار فلسفة المجتمع وتوجھاتھ الك

 :دور المدرسة في التربیة على المواطنة  -4
 ي والسیاسي في المجتمعات الحدیثةكان التعلیم ومازال احد أھم مجاالت الصراع االجتماع     

فالنظام التعلیمي في أي مجتمع إنساني یقوم بادوار عدیدة ومتنوعة، تتجلى في تشكیل وعي 

لقیم والمھارات، التي تتوافق في الغالب مع طبیعة النظام األفراد وإكسابھم المعارف والعلوم وا

السیاسي، بحكم أن النظام السیاسي یقوم بإنشاء النظم التعلیمیة لتحقیق أھداف فردیة ومجتمعیة، 

تسعى في جملتھا الى النھوض والتقدم بالمجتمع، من خالل أفراد تم إعدادھم على شاكلة معینة 

  .3 ومحددة

                                                
 .28:، صمرجع سابق: القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة 1
 
 .28:، صمرجع سابق: القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة 2
 .28:، صلدار المصریة اللبنانیة، القاھرة،ا1نسان،طالتعلیم والمواطنة وحقوق اإل): 2009(شبل بدران 3
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ظام التعلیمي ھو أحد أجھزة الدولة اإلیدیولوجیة التي تشكل الوعي ومن ھنا كان الن   

اإلنساني، ویمكن للمؤسسة التربویة والتعلیمیة او المدرسة بمكوناتھا المختلفة وبمناھجھا 

الدراسیة، أن تقدم أنماطا وتنشئة لألفراد في ظل التوجھات السیاسیة والثقافیة والحضاریة 

  .للمجتمع

والمدارس والمناھج بما تقدم من خبرات مقصودة او غیر مقصودة للتالمیذ، معنیة بتنمیة    

  .أنظومة قیمیة للمواطنة، یكون من شان تمثلھا أن تنعكس في ادوار اجتماعیة

في المدرسة یكتسب التلمیذ المھارات والكفاءات التي تعده لیكون مواطنا صالحا، وفق قیم     

المجتمع الذي یعكس المنھاج الدراسي التربوي الرسمي أھدافھ ومعاییر خاصة حددھا 

  .وطموحھ من تكوین المواطن المتعلم او تربیة المتعلم على المواطنة

فالریاضة المدرسیة مثال وفي ضوء مناھجھا التربویة، تستھدف اكتشاف األنشطة البدنیة      

تى منسیا، وھو تعلم الحیاة والریاضیة والنھوض بھا، غیر أن ھناك ھدفا آخرا مغفال وح

فمصطلحات الحقوق والواجبات ومفھوم الفریق والجماعة، واالحترام والقانون، .الجمعیاتیة

والمشاركة، والمسؤولیة، والسلوك الحضاري، والمشاعر اإلنسانیة والوجدانیة الفردیة 

كانت تلك ا إذ إالال یمكن أن یكون لھا معنى في إطار التربیة على المواطنة، ... وغیرھا

  .1 األھداف وثیقة االرتباط

في وضعیات  إشراكھالنشئ بما یجب علیھ فعلھ، بل یجب  إعالمولتحقیق ذلك ال یكفي    

 إذیعیش المواطنة، وبالتالي القدرة على تحویر مواقفھ وسلوكاتھ،  أنملموسة تمكنھ بالفعل 

تحدث تغییرا في سلوكھ، من یشكل اضطالع التلمیذ بادوار مختلفة تنقل وترسخ القیم لدیھ و

  .2 خالل استبطان وتركیز عدد معین من القیم والقوانین

ومنھ نستخلص أن التربیة على المواطنة جزء ال یتجزأ من مھام المدرسة، فھي تمثل تعلم      

بمعنى المعارف والقیم واالتجاھات، التي تنقلھا الى جانب الثقافة الریاضیة، ولكن أیضا 

  .اتممارسات وسلوك

فالمدرسة تسعى جاھدة الى تنمیة المعرفة النظریة بمفھوم المواطنة، فتبین جملة الحقوق      

والواجبات الي اقرھا الدستور، وتبین أھمیة إدراك التالمیذ لھذه الحقوق والواجبات، وتغرس 
                                                

1 OSLER,Audrey(2000):Citizenship and democracy in schools: diversity,identity , 
Trentham ,books limited, p:218. 
2 VIGARELLO,G(1975):Revendication scientifique,Esprit  ,special:L'education 
physique,Paris, p :753. 
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یفید، في نفوس التالمیذ احترام اآلخر وقبولھ وحب النظام والحفاظ على الوقت واستغاللھ فیما 

وفي إطار المكون الوجداني لقیم المواطنة، تسعى المدرسة بمجموعة من المواقف التعلیمیة، 

سواء تلك التي تشمل األنشطة الصفیة او الالصفیة، الى تكوین اتجاھات ایجابیة في نفوس 

التالمیذ نحو ھذه القیم، بحیث تصبح جزء من تكوینھم الوجداني ومن سلوكھم مع أنفسھم ومع 

  .خراآل

وحیث أن المواطنة كقیمة لھا مكون اجتماعي، یتمثل في كون اإلنسان كائن ذو طبیعة     

إنسانیة اجتماعیة ال یستطیع العیش بمفرده، بل ھو في حاجة ماسة الن یعیش وسط مجتمع 

یحقق فیھ الشعور واإلحساس باالنتماء، فان المدرسة تنمي ھذا االنتماء في نفوس التالمیذ، 

مجموعة من األنشطة التي تمكنھم من معرفة قضایا مجتمعھم واالھتمام بھا  وتخلق لھم

في مختلف األنشطة المجتمعیة، من خالل االتصال والتواصل منظمات المجتمع  واإلسھام

  1  المدني والمؤسسات الرسمیة في الدولة

ن خالل إن المواطنة بھذا المفھوم تدخل في إطار النسق القیمي للمجتمع، والمدرسة م   

نشاطاتھا المختلفة مطالبة بالعمل وفق األبعاد والمكونات المعرفیة، والوجدانیة، واالجتماعیة 

  .للبناء المعیاري الناظم للعالقات االجتماعیة

ویقع على المدرس بوصفھ شریكا استراتیجیا في العملیة التربویة وعنصرا أساسیا في أي    

وتنفیذ المقاربات واالستراتیجیات الموضوعة لھا في مشروع تربوي، تولي تعلیمیة المواطنة 

مناھج الدراسة ویكون صاحب الدور الحاسم في تحصیل المعارف وتثمین التعلمات المرتبطة 

بھا، وان یسھم في غرس روح الوالء واالنتماء واالعتزاز بالھویة الوطنیة، مرشدا وموجھا 

جماعي، والشعور بالمسؤولیة المشتركة، للمتعلم في كیفیة اكتساب مبدأ العمل والتعاون ال

والحفاظ على امن وسالمة المحیط والوطن، والمحافظة على مختلف المرافق والمكتسبات التي 

  .2 یزخر بھا الوطن كموارد المیاه والمنشأت والطاقة، وغیرھا من الموارد والمكتسبات

نرى انھ یتجسد عن  ، وبخصوص دور المعلم في تنمیة قیم المواطنة،اإلطارفي ذات     

التالمیذ وقیامھ بدور المربي الذي تتجسد في شخصیتھ تلك القیم، فھو  أمامطریق القدوة الحسنة 

                                                
 .   دور المدرسة األساسیة في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ m.ouss04 14/03/2012:من طرف  1

ousrattalim.jeun.fr/t81-topic  
 .دور المدرسة في بناء المواطنة: 10/04/2012عبد الرزاق اویدر، اقتباس عبد الكریم الشیظمي  2

topic-http://ashamousata3limi.maghrebarabe.net/t2930 

http://ashamousata3limi.maghrebarabe.net/t2930
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ابعد ما یكون عن الدیكتاتوریة والتسلط، بل یكون عالقة ودیة مع تالمیذه ویحترمھم ویعطف 

في تنمیة االنتماء یساھم  أنویتقبلھا حتى یستطیع  آرائھمعلیھم، ویتلمس مشكالتھم، ویحترم 

االنتماء الوطني، كما یقتضي ذلك تطویر  أساسفي نفوسھم نحو المدرسة، والذي بدوره یشكل 

قدراتھ ومعارفھ خاصة في مجال طرائق التدریس الحدیثة والتمكن من المادة التي یدرسھا، 

لك ، ھذا مع شئ من الحزم والصرامة في المواقف التي تستوجب ذاألھمیةمسألة في غایة 

  .طبعا

ولیست اإلدارة المدرسیة بالعامل الحیادي اذ یتحدد دور المدرسة في قیم المواطنة، من     

خالل وجود إدارة تربویة تعي مفھوم التربیة الحدیثة، وتمارس أسلوب دیمقراطي في قیادة 

 المدرسة، وتعمل على خلق بیئة تعلیمیة فاعلة من خالل نسج عالقات تواصل إنسانیة وتربویة

  .المعلمین والمتعلمین على حد سواءمع 

إذا كانت التربیة على المواطنة تحتاج الى إدارة تربویة واعیة مدركة لوظیفتھا، فان بناء     

المواطنة في المؤسسة التربویة یحتاج الى رؤیة واضحة متبصرة واسعة اآلفاق وتخطیط 

  .رسةمحكم وكفاءات في التنفیذ من قبل القائمین على إدارة المد

 بإشراكھالمدرسة التي تمنح التلمیذ الوعي بالدور المنوط بھ، وتشجعھ على ممارستھ  إن     

في فرص صفاء الفكر واالعتناء بنظافة الھندام والمكان مثال، ورفض السرقة والغش 

المتعلمین، وتعویده التحلي  أوساطوالعیوب المتفشیة في  لآلفاتوالخمول، والتصدي بعزم 

وعدم  اآلخرفي ترقیة بیئتھ، واحترام  واإلسھاموالجد في تعلمھ وبناء شخصیتھ،  بالمسؤولیة

بذلك تزرع في نفوس المتعلمین روح المواطنة الحقیقیة التي لن  أنھااالنتقاص منھ، ال شك 

    تتأخر عن التجلي في شعوره باالفتخار واالعتزاز بانتمائھ الى ھذا الوسط الذي یعنى

  .1 بحقوقھ

ر اإلشارة الى انھ في مجال االھتمام بدور المدرسة في تنمیة قیم المواطنة كقضیة وتجد    

فقد انجز العدید من البحوث والدراسات في ھذا المجال،تركز البعض منھا على التحلیل  تربویة

الكمي لمحتوى مجموعة من الكتب المدرسیة للمواد اإلنسانیة واالجتماعیة واللغات، لمعرفة 

ضمنتھا حول المواطنة، وبحوث أخرى اتجھت نحو معرفة تصورات المعلمین القیم التي ت

والموجھین لدور بعض المواد الدراسیة او دور المدرسة في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ، 
                                                

 .مرجع سابق: اقتباس عبد الكریم الشیظمي عبد الرزاق اویدر، 1
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   من استرالیا، فقد ھدفت الى دراسة العوامل التي تؤثر في مفھوم ) 1999(بروروأما دراسة 

میذ الصف األول والثاني والثالث المتوسط والصف الثاني ثانوي، المواطن الصالح لدى تال

  .1 وتوصلت الى أن األنشطة المدرسیة تؤثر تأثیرا ایجابیا في غرس المواطنة لدى التالمیذ

من المفید ھنا ربط األنشطة المدرسیة ببعض األحداث اإلنسانیة التي ترسخ مبادئ المواطنة    

  :او وطنیة، ونقترح فیما یلي بعض األمثلةسواء كانت تلك األحداث دولیة 

 ).1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (الیوم العالمي لحقوق اإلنسان -

 .مارس 21: الیوم العالمي لمكافحة التمییز العنصري -

 .األیام العالمیة لمكافحة بعض األمراض كالسكري والسرطان -

 .الیوم العالمي للبیئة -

 .نالیوم العالمي لمكافحة التدخی -

 .1945ماي  8أحداث  -

 .1954ثورة الفاتح نوفمبر  -

 .1962جویلیة  05: ذكرى االستقالل او عید االستقالل -

ومن المفید تقدیم بعض األمثلة عن األنشطة المدرسیة التي تستھدف تربیة المتعلم على 

  المواطنة

یشون فیھا في حدیقة المدرسة لتمكین المتعلمین من معرفة البیئة التي یع أفواجالعمل ضمن  -

 .وحمایتھا والمحافظة علیھا

بالمسؤولیة الجماعیة، وممارسة التنافس  اإلحساس، وكذا آفاقھمتمكین التالمیذ من توسیع  -

 .، من خالل برمجة المسابقات الثقافیة بین األفواج التربویةالشریف

یة التنسیق بین المدرسة وعدة متدخلین آخرین، كالجمعیات والمنظمات والجماعات المحل -

 .كالبلدیة وغیرھا من اجل تنظیم مھرجانات ثقافیة ودورات ریاضیة

 .عرض أفالم تاریخیة وأشرطة وثائقیة لتعزیز االنتماء واالعتزاز بمقومات الھویة الوطنیة -

العنایة بالصحة العامة وممارسة النظافة، من خالل تنظیم حمالت التشجیر وتجمیل مرافق  -

 .سرة التربویة من معلمین وتالمیذ وإدارة مدرسیةالمدرسة، وإشراك كافة أفراد األ

 .التربیة على احترام اآلخر واالستماع إلیھ، والتربیة على التسامح ونبذ العنف -

                                                
 .مرجع سابق m.ouss04 14/03/2012:من طرف  1
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التربیة على المحافظة على الممتلكات العامة وتعھدھا بالصیانة انطالقا من الحفاظ على  -

 .سالمة المعدات والتجھیزات المدرسیة

لبیئة من خالل المحافظة على الطبیعة ونظافة المحیط، وترشید ترسیخ ثقافة احترام ا -

 .استھالك الموارد الطبیعیة كالماء والطاقة

النوادي العلمیة والریاضیة، وتشجیع التالمیذ على االنخراط فیھا، وحثھم على  إنشاء -

 .النشاط

سم إنشاء مجلة مدرسیة تنشر فیھا أخبار وأنشطة وانجازات التالمیذ ونجاحاتھم باال -

 .والصورة والنتائج، وإبراز مواھب وكفاءات التالمیذ من خالل ھذه المجلة

المشاركة في الفعالیات الصحیة بالتعاون مع المؤسسات المھتمة، من خالل أنشطة التوعیة  -

 .المخدراتوالتحسیس لمكافحة التدخین وتعاطي 

 .إقامة معارض حول الثقافة الصحیة وإصدار معلقات ومطویات توعویة -

تحدید إستراتیجیة لألعمال الجماعیة الریاضیة، واللعب بمشاركة المعلم واألقران، والحث  -

على السلوكات الحضاریة، كضبط النفس، واالنضباط، والتواضع، واالحترام، والتسامح 

 .والتعاون وتجنب العنف

تفرض عقوبات على من ال  أنیستحسن في المنافسات الریاضیة التي تنظمھا المدرسة،  -

 .تحلى بالروح الریاضیة، وبالمقابل تشجیع من یلتزم بھذه الروح ومده بجوائز وشھاداتی

یمكن تطبیقھا  أمثلة، لیست وصفة جاھزة ولكن مجرد واألعمال األنشطةمختلف ھذه  إن      

تسعى للتطابق مع الھدف المحدد  أفكارالمدرسة، ولیس من ھدفھا اال تقدیم  أنشطة إطارفي 

  .وھو التربیة على المواطنة ، االوالمنشود

إن القیم التي یتقاسمھا الجمیع في المدرسة، تساعد وال شك على بناء أخالق إنسانیة، تتمثل    

  .في احترام اإلنسان وفي التسامح وقبول اآلخر، مع األخذ في الحسبان لحاجیات الجماعة

  :في ھذا الشأن، یمكن تمییز بعض القیم الھامة مثل   

 .ذل الجھد وإدراك معنى ما ھو مفیدحب العمل وب -

 .احترام األفكار واآلراء المختلفة، واالنفتاح على اآلخر -

 .السعي الى النجاح في العمل المشترك -
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السلوك المواطني یشمل الشعور باالنتماء للوطن، واالعتزاز بمقومات الھویة الوطنیة،  إن 

  واالنفتاح

، حب العمل لحوار، التسامح،التعاون والتضامنا(القیم الحضاریة العلیا إطارفي  اآلخرعلى 

، ولعل تغییر سلوك التلمیذ في ھذا المجال أمر شدید الصعوبة، )والمساواة، والعدالة االجتماعیة

  .ولكن كم ھو ضروري بالنسبة للتربیة على المواطنة

رات ثمة مسألة في غایة األھمیة، وھي ضرورة انسجام المقاربات البیداغوجیة مع متغی     

الواقع التربوي والثقافي للمجتمع، لتكون األنشطة التي یتلقاھا التلمیذ في المدرسة، لیست من 

اجل التلقین والتعلیم ونقل المعارف فحسب، ولكن فرصة متاحة للتربیة على المواطنة، من 

خالل ممارسات ملموسة للكفاءات االجتماعیة وتكوین الشخصیة المتوازنة والمسؤولة، 

الحوار، التسامح،التعاون (حة والمتفتحة على اآلخرین في إطار القیم الحضاریة العلیاالمتسام

، أي باختصار تكوین المواطن )والتضامن، حب العمل والمساواة والعدالة االجتماعیة

  .الصـــــــــــــالح

إن تعلم التسامح واحترام اآلخرین، یتمثل « :VULBEAU.Alain وفي ھذا السیاق، یرى   

وضع المتعلم الناشئ في وضعیات مختلفة تجعلھ متفانیا في مساھمتھ لفائدة المجموعة والى  في

  .1 »إعادة بناء قواعد شخصیة من خالل التجربة الجماعیة

والمدرسة تنقل عددا من القیم من بینھا معرفة الذات والسلوك الحضاري، ویمر تعدیل   

لموسة لمواقف متنوعة، ولكن خاصة من خالل السلوك من خالل القدوة ومن خالل التجربة الم

  .2 الحوار

وعلیھ فان التفاعل في العملیة التعلیمیة التعلمیة بین التالمیذ والمدرس، یساعد وال شك على   

  .   ترسیخ قیم المواطنة في نفوس التالمیذ، لیتم بعد ذلك استنطاقھا كسلوك في واقع الحیاة الیومیة

  من القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة األولمن الباب  األولمن الفصل جاء في المادة الثانیة    

تتمثل رسالة المدرسة الجزائریة في تكوین مواطن شدیدة التعلق بقیم الشعب الجزائري،  «:

  .1 »قادر على فھم العالم من حولھ والتكیف معھ والتأثیر فیھ، ومتفتح على الحضارة العالمیة

                                                
1  VULBEAU.Alain(2001):La jeunesse comme resource, experimentations  et  

experiences dans l'espace public(ed), Ramonville:Eres ,p :232. 
2 REBOUL,O(1989):la philosophie de l'education,PUF,QSJ,Paris,p :120. 
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درسة تعمل على تنمیة شخصیة التلمیذ بجمیع جوانبھا المعرفیة الم أنومنھ نفھم       

والنفسیة واالجتماعیة والجسمیة، وكذا غرس قیم ومعتقدات المجتمع في نفوس  واألخالقیة

، تھدف أساسا إلى تأصیل الناشئة، وتكوین اتجاھات ایجابیة من خالل خلق بیئة تعلیمیة تعلمیة

وممارسة، عن طریق مختلف األنشطة التربویة شریطة  مفھوم المواطنة لدى المتعلمین فكرا

  .أن تتفتح المدرسة على محیطھا االجتماعي والثقافي، تتأثر بھ وتؤثر فیھ بایجابیة

مجموعة من المبررات التي تجعل للمدرسة دورا في التربیة  سعید إسماعیل عليویجمل      

  :على المواطنة، نوجزھا في اآلتي

تماعیة ووسطا ثقافیا لھ تقالیده وأھدافھ وفلسفتھ وقوانینھ التي تتفق مع المدرسة تمثل بنیة اج -

ثقافة وأھداف المجتمع الكبیر، والتي ھي جزء منھ تتفاعل معھ، وتؤثر فیھ وتتأثر بھ، بھدف 

  .تحقیق األھداف السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة

تبر أداة ھامة لتحقیق التواصل إن المقررات الدراسیة إلزامیة بتدریسھا كافة التالمیذ وتع -

 .الفكري والتماسك االجتماعي في المجتمع

تعد المدرسة من المؤسسات الرسمیة التي توظفھا السلطة السیاسیة في سبیل نشر القیم  -

 .العلیا التي تبتغیھا لدى التالمیذ

   للعام  للیوم الدراسي أم بالنسبة احتوائھا للفرد فترة طویلة سواء كان ذلك بالنسب -

 .2 الدراسي

وتجدر اإلشارة في ھذا السیاق، انھ ینبغي أن یسود المدرسة الجو الدیمقراطي،     

والممارسات الحضاریة من احترام الحق والواجب، وان تقوم العالقات بین كافة أفراد األسرة 

التربویة من أساتذة وإدارة وتالمیذ على أساس متین من التسامح والحوار والتعاون، ونبذ 

  . العنف والتعصب بمختلف أشكالھ

وتأكیدا على دور المدرسة، فقد جاء في التقریر الختامي لفعالیات ندوة التربیة وبناء     

  :المواطنة، جملة من التوصیات، ھي

التركیز على دور المدرسة في بناء المواطنة وتعزیز وترسیخ االنتماء مع مراعاة االھتمام  -

  .القوي والمباشر بقضایا المجتمع وتاریخھ وثقافتھ بدروس االجتماعیات الرتباطھا

                                                                                                                                                       
 .60:، صمرجع سابق: القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة 1
 .172:،صھرة، مكتبة االنجلو مصریة،القا1طرؤیة سیاسیة للتعلیم،): 1999(سعید إسماعیل علي 2
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غرس قیم الحریة والدیمقراطیة، والنقد البناء والشعور باآلخر في التالمیذ من خالل  -

 .المنھاج الدراسي وبرامج التوعیة واإلرشاد

 .1 لتربویة في مجال التربیة الوطنیةاالھتمام بالبحوث ا -

نھاج التربیة المدنیة، والتاریخ ناھج التعلیمیة كمومنھ نستخلص أھمیة المدرسة والم      

في تنمیة الروح الوطنیة واالعتزاز بالمقومات الوطنیة  واللغةوالجغرافیا، والتربیة اإلسالمیة، 

          .لدى المتعلمین

إن تعلم المواطنة ال یمكن أن تكون مسألة یوم واحد ولكن أن نعیشھا على مدى كامل        

ا أعمال ذات داللة، والتي تؤسس لوالدة ثقافة المواطنة وترسیخھا خاصة وان السنة تتخللھ

  .2 ؤولة على صیاغة الرموز في األذھانــالمدرسة مس

من ھنا تتأكد أھمیة المدرسة ومسؤلیتھا في تنمیة المعارف والكفاءات التي تمكن التالمیذ من    

لتشارك معھ في إطار قیم الحوار تطویر قدراتھم االجتماعیة مثل االنفتاح عن اآلخر وا

  .والتسامح، ترسیخ قیم الحقوق والتضامن واالنتماء والسلوكات الحضاریة

تقوم المدرسة في مجال التنشئة االجتماعیة، بتنشئة التالمیذ على احترام القیم الروحیة   

یاة في واألخالقیة والمدنیة للمجتمع الجزائري والقیم اإلنسانیة، وكذا مراعاة قواعد الح

  .المجتمع

  :وفي ھذا اإلطار، یتعین على المدرسة القیام على الخصوص بما یلي  

تنمیة الحس المدني لدى التالمیذ وتنشئتھم على قیم المواطنة بتلقینھم مبادئ العدالة  -

واإلنصاف وتساوي المواطنین في الحقوق والواجبات، والتسامح واحترام الغیر والتضامن بین 

 .المواطنین

تربیة تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق اإلنسان وتنمیة ثقافة دیمقراطیة لدى التالمیذ  منح -

بإكسابھم مبادئ النقاش والحوار وقبول رأي األغلبیة،وبحملھم على نبذ التمییز والعنف وعلى 

 .تفضیل الحوار

                                                
التقریر الختامي لفعالیات ندوة التربیة الوطنیة، مجلة العلوم النفسیة والتربویة، ): 2002(خالد احمد بوقحوس واخرون 1

 .182- 181:،ص ص،كلیة التربیة، جامعة البحریـــنالعدد الرابع
2 BOURDIEU.Pierre(1980): Question de sociologie, , Editions de  Minuit, Paris. 
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تكوین مواطنین قادرین على المبادرة واإلبداع والتكیف وتحمل المسؤولیة في حیاتھم  -

  .1 خصیة والمدنیة والمھنیةالش

السامیة للمدرسة، تستوجب إیجاد فضاءات مشجعة على العطاء  األدوارھذه  إن     

واالجتھاد، واستعداد المدرسین وتفانیھم بإخالص لتحقیق األھداف التي وجدت من اجلھا 

بعد  فرد من انجازھا أليتقنیة یمكن  أو إداریةالمدرسة، فلیست العملیة التربویة عملیة 

، المجتمع أفرادعملیة التدریس علم وفن وشخصیة، لیست میسرة لكل  إنتدریبات قصیرة، بل 

فكثیر من المدرسین یحملون الشھادات العلمیة الجامعیة، إال أنھم ال یستطیعون إیصال ما 

وھو ما یمكن مالحظتھ في كثیر من المدارس، . یحملونھ من معارف ومعلومات إلى التالمیذ

  .ارتفاع عدد المستخلفین في مدارسنا وخاصة مع

والتربیة على المواطنة تبدأ من األسرة، وتأخذ أبعادھا الحقیقة في المدرسة وما تحویھ من     

  .مناھج تعلیمیة مختلفة، وفي مقدمتھا منھاج التربیة المدنیة في مرحلة التعلیم المتوسط

بمجتمعھ وبیئتھ ووطنھ  اإلنسانلى عالقة تركز التربیة على المواطنة او التربیة الوطنیة، ع    

مرحلة من  أیةالفرد ال یعیش منعزال في  أن، ھو  أساسینطلق ھذا المفھوم من مبدأ .وأرضھ

التربیة الوطنیة، ھو ذلك الجانب من  التربیة على المواطنة او أنلذا یمكن القول .مراحل حیاتھ

وحیاتھا،  في جماعة حتى تتسق حیاتھ التربیة الذي یحدث في الفرد الشعور بضرورة العضویة

  .وما یترتب علیھ من منافع مشتركة لوجود تفاعل مستمر

إن التربیة على المواطنة ، ھي عملیة ): 1996(وقد جاء في الموسوعة العربیة العالمیة     

تھدف إلى تعزیز شعور الفرد باالنتماء إلى مجتمعھ وقیمھ ونظامھ وبیئتھ وثقافتھ، لیرتقي ھذا 

لشعور إلى حد أن یتشبع ذلك الفرد بثقافة االنتماء، وان یتمثل ذلك في سلوكھ وفي دفاعھ عن ا

  .2 قیم وطنھ ومكتسباتھ

التربیة على المواطنة تشمل كال من التربیة الوطنیة والتربیة  أن، )2006(حةیفر نمرویرى   

التلمیذ وتنمیة  أو المدنیة وال تقتصر علیھما، وھي نشاط تربوي ھادف معني بتنشئة الطالب

  .3 وھي غیر محصورة في مادة دراسیة بعینھا شخصیتھ بشكل شمولي،

                                                
 .المرجع السابق: القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة 1
 .مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، الریاض): 1996(الموسوعة العربیة العالمیة 2
 .، وزارة التربیة والتعلیم، مسقط)ط.د(مناھجھا وطرائق تدریسھا،: التربیة الوطنیة):  2006(نمر فریحة 3
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نحن نرى أن التربیة على المواطنة، عملیة تنمیة للفرد لیكون مواطنا حضاریا ذا شخصیة     

متوازنة، یسھم بشكل فاعل وفعال في بناء وطنة ویدافع عنھ، ویحافظ على ممتلكاتھ ومصادره 

ؤسساتھ، ویمارس حقوقھ وواجباتھ التي كفلھا لھ الدستور أو القانون، وینخرط في ومنجزاتھ وم

العمل ویسھم في الحیاة الیومیة، بحیث یعمل على تلبیة حاجاتھ األساسیة وحاجات مجتمعھ، 

ونحسب أن المدرسة الجزائریة مطالبة بالعمل وفق ھذا المطلب، . ملتزما بقواعده وقوانینھ

  .ذو الشخصیة الفریدة والمتمیزة وتكوین ھذا المواطن

  :1تستند تنمیة المواطنة في الفرد إلى خمس قیم رئیسة ھي   

فالفرد یحب أن یكون صادقا . وھو فكرة رئیسة في موضوع التربیة الوطنیة :الصدق  -1

  .مع اآلخرین ومع نفسھ لكي یكون مواطنا صالحا

ن وبالمخلوقات الحیة أي عاطفة االھتمام باآلخری:  اإلحساس الصادق باآلخرین  -2

 .األخرى، وبھذا تتولد فیھ رابطة تربطھ بعالمھ وعوالم اآلخرین

ویشمل احترام الذات وتقدیرھا واحترام الناس اآلخرین بما في ذلك :  الحتراما  -3

واحترام القوانین، واألنظمة ومنجزات الوطن ومرافقھ .مشاعرھم وأفكارھم ومعتقداتھم

 .ومؤسساتھ

. ل المسؤولیة العامة والمسؤولیة الشخصیة المتعلقة بذات الفردوتشم:  المسؤولیة  -4

تتعلق المسؤولیة فردیة كانت ام جماعیة بالعمل، وكمثال على المسؤولیة ھنا، فان المسؤولیة 

الرئیسة للطالب او التالمیذ، ھي ان یتعلموا القصى ما تسمح بھ طاقاتھم لیكونوا مواطنین 

 .صالحین

من  ألبعدیتحرك  أنقادر  واإلنسانمھمة للمواطنة الصالحة،  ھذه القیمة: الشجاعة   -5

الشجاعة  أنذلك . وبالشجاعة یصل الناس لذلك. یكون عظیما أنیكون خیرا، انھ قادر  أن

الصائبة، حتى لو كان ذلك بطریقة غیر مناسبة، او صعبة او  األشیاءتمكن الناس من فعل 

روا القوانین الجائرة ووضعوا قوانین جدیدة، الشجاعة فغی امتلكواوھناك قادة عظام . خطرة

 .فغیروا بذلك وجھ البشریة وغیروا وجھ التاریخ

إعداد  للفرد تتضمن تعریفھ  التربیة على المواطنة عملیة أوتنمیة المواطنة  أنوھكذا نرى     

بحقوقھ وواجباتھ تجاه وطنھ ومجتمعھ، وكیف یمارس ھذه الحقوق والواجبات، إلى جانب 

                                                
1 Gary Hopkins(2002):Education World.Edutor in Chief.Copyright. 
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ه وتنمیتھ شمولیا من خالل تزویده بالمعارف والمھارات والقیم التي تجعلھ مسھما منتجا إعداد

في وطنھ ألقصى ما تسمح بھ طاقاتھ، وھذا في إطار جملة القیم الحضاریة سالفة 

  ).شجاعةالصدق، اإلحساس باآلخر، االحترام، تحمل المسؤولیة، ال(الذكر

أنھا عملیة متواصلة لتعمیق الحس والشعور  تأتي أھمیة تربیة المواطنة من حیث      

بالواجب تجاه المجتمع، وتنمیة الشعور باالنتماء للوطن واالعتزاز بھ، وغرس حب النظام 

واالتجاھات الوطنیة، والمحبة والتعاون بین المواطنین، واحترام النظم والقوانین، وتعریف 

بالنسبة للمواطن، ووجوب المحافظة الناشئة بالمؤسسات الرسمیة للدولة وأدوارھا وأھمیتھا 

  .علیھا

، ھو تقدیم برنامج یساعد )2004(ویمكن القول بان ھدف تعلیم المواطنة كما یراه ناریان     

  :التالمیذ على 

أن یكونوا مواطنین مطلعین وعمیقي التفكیر یتحلون بالمسؤولیة، ومدركین لحقوقھم  -

  .وواجباتھم

 .أنشطة ایجابیةتطویر مھارات المشاركة والقیام ب -

 .تعزیز نموھم الروحي، واألخالقي، والثقافي، وان یكونوا أكثر ثقة بأنفسھم -

 .1 تشجعھم على لعب دور ایجابي في مدرستھم وفي مجتمعھم وفي العالم -

بما تقدم من خبرات مقصودة وغیر مقصودة للتالمیذ، معنیة بتنمیة ھذه القیم والمدرسة      

الیومیة، وذلك على اعتبار أن أھداف تربیة تمثلونھا في حیاتھم فیھم، بحیث یستوعبونھا وی

المواطنة ال تتحقق بمجرد تسطیرھا وإدراجھا في الوثائق التربویة الرسمیة، بل إن تحقیق ھذه 

  .األھداف یتطلب ترجمتھا إلى إجراءات عملیة وتضمینھا المناھج والمقررات الدراسیة

وثیقا بالمواطنة، مفھوم التربیة المدنیة، وھي التربیة التي من المفاھیم المرتبطة ارتباطا      

تھدف بشكل رئیس إلى تقدیم معارف للتلمیذ حول مجتمعھ المدني، ومؤسساتھ الحكومیة 

م مھارات كما تھدف التربیة المدنیة إلى إكساب المتعل. المختلفة وكیفیة عملھا وموقعھ منھا

مجموعة من القیم والمواقف التي تجعلھ عنصرا  إلى جانب إكسابھ یستعملھا في ھذا اإلطار

  .اجتماعیا ومشاركا ایجابیا في مجتمعھ وبیئتھ

                                                
تعلیم القیم اإلنسانیة والمواطنة، ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل المواطنة في المنھج المدرسي، ): 2004مارس(ناریان 1

 .وزارة التربیة والتعلیم ، مسقط
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یتقاطع مفھوم التربیة الوطنیة بشكل كبیر مع مفھوم التربیة المدنیة، لكن التربیة الوطنیة     

  :تركز على النواحي الوطنیة الوجدانیة، إضافة لسعیھا القوي إلكساب التلمیذ

  .حقوقھ وواجباتھ في وطنھ وتعریفھ بمؤسسات الوطنمعارف حول  -

 .مھارات فكریة وعملیة یستعملھا في الظرف المناسب -

قیم ومواقف وسلوكیات معینة نحو الوطن كاالنتماء للوطن، والوالء لھ ولسلطتھ الشرعیة،  -

 .1 واالعتزاز بھ والدفاع عنھ وعن مؤسساتھ ورموزه ووالة األمر فیھ

الفرد لیكون  بإعدادالتربیة على المواطنة كما نراھا، معنیة  أن إذا الراى، نحن ال نتفق مع ھذ  

حال من  بأيما علیھ من واجبات، وال یتضمن ذلك  وأداءمواطنا یتمتع بما لھ من حقوق 

الوطنیة، فقد یكون الفرد مواطنا لكنھ ال یملك الغیرة على الوطن وحبھ واالستعداد  األحوال

الوطنیة تتطلب تربیة الفرد تربیة مدنیة  أنشواھد على ذلك كثیرة،ذلك للتضحیة في سبیلھ، وال

، وتربیتھ على المواطنة في الخطوة الثانیة، من خالل تزویده بمجموعة المعارف أولىكخطوة 

والمھارات وغرس القیم الوطنیة فیھ، والتي ستجعل منھ مواطنا تتجسد فیھ كل معاني االنتماء 

الوطني مواطن صالح  فاإلنسانعن الوطن، ومن ثم یصبح وطنیا، والوالء والتضحیة دفاعا 

  .وطني، ولكن لیس كل مواطن ذا شعور وطني إنسانبالضرورة، والمواطن الصالح 

تؤثر التركیز على الدیمقراطیة  أنھاالتربیة على المواطنة سلیلة التربیة المدنیة، اال     

وتداخلة  اإلنسانالعالم، وھي مرتبطة بحقوق والتعددیة، وااللتزام الجماعي، واالنفتاح على 

وفق مفھوم المواطنة ذاتھ، كما یقصد بھا انخراط المواطن  آخر إلىمعھا، وتختلف من مجتمع 

  .2 بشكل ایجابي في مستلزمات الحیاة العامة، وممارسة الحریات العامة

صمن  ھان بھاال یست تشكل الیوم نقطة ، فالتربیة على المواطنةاألساسوعلى ھذا       

اھتمامات المجتمع المدني، الذي یسعى إلى خلق مجتمع دیمقراطي كفیل بتحقیق تنمیة شاملة 

  .ومستدامة

تتمثل غایة التربیة على المواطنة في تكوین اإلنسان المواطن الواعي الممارس لحقوقھ و     

تنمي  أنمج من اجل وواجباتھ في إطار الجماعة التي ینتمي إلیھا، كما تتمثل في العمل المبر

لدیھ باستمرار منذ مراحلھ األولى، القدرات والطاقات التي تؤھلھ مستقبال لحمایة خصوصیاتھ 
                                                

 .مرجع سابق): 2006(نمر فریحة 1
: وق اإلنســـان في تطویر المجتمع المدني، في الموقعأھمیة التربیة على حق): 2008(محمد عبده الزغیر 2

gammoudib-mactoobblog.com-7/09/2008. 
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وھویتھ، وممارسة حقوقھ وأداء واجباتھ بكل وعي ومسؤولیة، حتى یتأھل للتواصل االیجابي 

  .1 مع محیطھ

ووجدانھ وحواسھ،  نساناإلوعلیھ فان التربیة على المواطنة في الحقیقة، تخاطب عقل     

لتمده بالمعارف الالزمة والضروریة عن حقوقھ وواجباتھ،وتخاطب  اإلنسانتخاطب عقل 

وجدانھ لتشكل لدیھ منظومة قیم وأخالق تنمي فیھ اإلحساس باالفتخار واالعتزاز، وتحفزه على 

لمجاالت وتتوجھ إلى حواسھ لتمده بالمھارات الكافیة في كل ا. العطاء واإلخالص والتضحیة

التواصلیة والعلمیة التي تجعلھ قادرا على اإلبداع والتمیز من جھة، وقادرا على استعراض 

  .أمجاد بلده ومقومات ھویتھ والدفاع عنھا من جھة ثانیة

، تدرس نة في بناء الوطن والمواطنونظرا ألھمیة التربیة الوطنیة والتربیة على المواط   

ة والتربیة المدنیة والمواطنة لتالمذتھا وطالبھا بما في ذلك العدید من الدول التربیة الوطنی

وفي . الدول العظمى مثل بریطانیا ،والوالیات المتحدة ،والمانیا ،والیابان والصین، وایران

الجزائر تدرس التربیة المدنیة في مرحلة التعلیم المتوسط، من خالل مناھج خاصة بھا،في 

، ولھذه المناھج كتبھا وأھدافھا الخاصة، )2003/2004(إطار اإلصالحات التربویة الجدیدة

والتي تعمل بالتوازي مع المناھج األخرى في إطار المنطلقات األساسیة للنظام التربوي في 

  .الجزائر

  :أھداف تدریس التربیة المدنیة في مرحلة التعلیم المتوسط بالجزائر -5
ل لمصطلح التربیة الوطنیة، ومع یستخدم مصطلح التربیة المدنیة في بعض األحیان كبدی    

ذلك فالتربیة الوطنیة والتربیة المدنیة متشابھتان في الكیف والنوع، ومختلفتان في الكم 

والمحتوى، ولئن كانت التربیة إحدى اكبر الرھانات التي تراھن علیھا المجتمعات في التنشئة 

ي الفرد، وعملیة من شأنھا االجتماعیة فألنھا وسیلة المجتمع إلحداث التغیرات المرغوبة ف

  .تنمیة إمكاناتھ ومھاراتھ لیصبح شخصیة متكاملة تستطیع التوافق مع المجتمع الذي یعیش فیھ

إذا كان البد من أن تفوز مناھج التربیة على :"بقولھا حمیدة روابحيوھذا ما تؤكده       

منیة الوحیدة التي تؤمن المواطنة بقصد السیاق في انشغاالت التربیة بصفتھا اإلستراتیجیة األ

للمجتمع السالم، كما أن المواطنة تقوم على أساس الحقوق والواجبات، وتتجلى في االعتزاز 

باالنتماء للوطن،والوالء لھ، ومن ذلك التعایش االجتماعي والمشاركة الفاعلة في الحیاة 

                                                
 /Tarbiya.maktoobblog.com:مفھوم المواطنة والتربیـــة علیھا، في الموقع): 2008(عبد الكریم الشظیمي 1

Category/ - 14/01/2008. 
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لعالمیة بفعل السیاسیة، فضال عن كونھا مجموعة من قیم یكرسھا وعي المواطن بالحقائق ا

مشاركتھ في بناء مجتمع عادل، ومن خاللھ عالم متوازن یصون كرامة اإلنسان ویسھر على 

  .1 "إنصاف اإلنسانیة وترقیتھا

، فان االھتمام بالتربیة المدنیة وتفعیلھا كمدخل تربوي وتعلیمي، مسألة األساسوعلى ھذا     

 األجیالین مواطنة فعالة لدى الحس المدني في تكو بأھمیة، ووعیا األھمیة غایةفي 

التربویة إدراج أو تضمین التربیة المدنیة فیھا كنشاط تربوي تعلیمي الصاعدة،تشھد المناھج 

بمضامینھا ومحتویاتھا المختلفة الرامیة إلى بناء شخصیة المتعلم، من خالل المشاركة في 

لعامة، والتواصل مع اآلخر الحیاة االجتماعیة بفاعلیة، والوالء للمجتمع، واحترام الحریات ا

بالحوار وعدم التعصب لآلراء، ونبذ العنف بمختلف أشكالھ، وبعبارة أخرى تمكین التلمیذ من 

  .ممارسة المواطنة

المدرسة وما تشتمل علیھ من مناھج تربویة مختلفة  أن إلى اإلشارة، تجدر اإلطارفي ھذا     

مقدمة اھتماماتھا ترسیخ قیم المواطنة تضع في  وفي مقدمتھا منھاج التربیة المدنیة، مطالبة بان

في نفوس الناشئة، ومدھم بمختلف البدائل التربویة الكفیلة بتمكینھم من ممارسة المواطنة في 

  .واقع حیاتھم الیومیة داخل المدرسة وخارجھا في األسرة والمجتمع الكبیر

قطاع التربیة والتعلیم في وقد جاءت توصیات وقرارات المنظمات الدولیة الوصیة على       

مثل منظمة الیونیسكو والیونسیف، ومكتب التربیة العالمي، تدعو إلى تصمین المناھج  العالم

 التربویة والمقررات الدراسیة القیم الكفیلة بتكوین المواطن الحر، والمتضامن والمسؤول،

  .2 االختالفوالمتفتح،الذي یقدر قیمة الحریة ،ویحترم كرامة اإلنسان، ویؤمن بحق 

التربیة المدنیة وما تتضمنھ من مضامین ومحتویات تعلیمیة، تعد  أنمما سبق ذكره، یتبین     

للتربیة على المواطنة، وخاصة لما یتعلق األمر بمرحلة التعلیم المتوسط والتلمیذ  مادة أساسیة

  .المتمدرس في ھذه المرحلة التعلیمیة

فالمدرسة  واالقتصادیة والثقافیة على المدرسة جلیة، انعكاسات التحوالت االجتماعیة إن    

التي ھي منتوج المجتمع الذي تنتمي الیھ، یجب أن یكون لھا الطموح لتطویر ھذا المجتمع 
                                                

 .04:،صمجلة الجزائریة للتربیة، الجزائرمیة قیم المواطنة، الأھمیة التربیة المدنیة في تن): 2007(حمیدة روابحي 1
 

وثیقة المبادئ الموجھة للتربیة على القیم المخصصة لالرتقاء بالبعد اإلنساني والدولي للتربیة، الصادرةعام  2

1988،http//Translate.google.com/translate t?Langpair=arlen= 
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ان ھذا الترابط بین المدرسة والمجتمع، یتجلى بوضوح عندما یتعلق األمر بالسلوك . وتنمیتھ

  .نیة والوطنیةأي بكل ما لھ عالقة باألخالق والتربیة المد

من ھذا المنطلق، فانھ یتعین على المدرسة االستجابة للطلب االجتماعي، بل وحتى على      

، وروح المسؤولیة تطویر ھذا الطلب باالرتكاز على تعلیم قیم األمة في صیغ سلوكات وأخالق

  .والمشاركة التامة الفاعلة ،في الحیاة العامة للبلد

للتربیة المدنیة، ھي تعلم السیران الدیمقراطي في الحیاة  یةاألساسوعلیھ فان الغایة    

  االجتماعیة

من خالل التمظھر بتصرفات كاألدب، والتمدن، واإلخالص، والمحافظة على التراث، واحترام 

  .الممتلكات ، وحب العمل والتضامن وتحمل المسؤولیة، وباختصار العیش في فلك المواطنة

الرئیسة التي تستخدمھا النظم التربویة لمساعدة  واألدوات ساسیةاألالمناھج من العناصر  إن   

مدى ممكن لیكونوا مواطنین صالحین في المجتمع، مھتمین  ألقصىعلى تطویر طاقاتھم  أبنائھا

منھاج التربیة المدنیة واحدا من مدخالت النظام  أنبشؤون مجتمعھم وقضایاه وحاجاتھ، وحیث 

مع المناھج األخرى المختلفة في تنمیة قیم المواطنة  افرــلتظمن اجل ا. التربوي في الجزائر

  .لدى المتعلمین

قد تناولت مناھج التربیة المدنیة في إطار اإلصالحات الجدیدة، البعد الوطني  وفق مقاربة ل     

تسھم في تنمیتھا  أنبیداغوجیة جدیدة، ومن جملة الكفاءات التي ینبغي على مادة التربیة المدنیة 

  :المتعلم  لدى

 األساسیة، وفھم المقومات بأصالتھالقدرة على المساھمة في بناء مجتمع متماسك معتز  -

 للمجتمع الجزائري

والنھوض بھا، للمحافظة على الشخصیة  األمةلھویة  األساسیةالقدرة على تحدید المكونات  -

 .والدفاع عنھ إلیھ،وتعزیز االنتماء  ،الوطنیة، وحب الوطن

ساب ثقافة دیمقراطیة باعتبارھا قیما وسلوكا، باحترام حقوق اإلنسان القدرة على اكت -

 .والحریات وحقوق الطفل، وحریة التفكیر والتعبیر، والتطلع إلى قیم الحق والعدل والخیر

 .حسن التعایش والتكافل االجتماعي ونبذ العنف، واحترام الرأي اآلخر واحترام اآلخرین -
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المشتركة في الوسط االجتماعي، باحترام الذات واآلخرین القدرة على تطبیق قواعد الحیاة  -

والتفتح على اآلخر والتعایش معھ من خالل الوعي بالحقوق والواجبات في ظل احترام 

 .القوانین وقیم المجتمع

القدرة على تحمل المسؤولیة في كل مواقع الحیاة والحرص على تدعیم الروابط واآللیات  -

 .1 المنظمة للحیاة االجتماعیة

یسھم في تنمیة قیم المواطنة لدى التلمیذ، من خالل الموروث  –وال شك  –إن ھذا التناول     

الثقافي المجسد في المحتویات والمضامین التعلیمیة لمادة التربیة المدنیة، وكذا األنشطة الصفیة 

  .وغیر الصفیة التي یمارسھا التلمیذ یومیا في المدرسة

ن الفصل األول من الباب األول المتعلق بأسس المدرسة الجزائریة، جاء في المادة الثانیة م  

تتمثل رســالة المدرسة في تكوین مواطن مزود بمعالم وطنیة أكیدة، شدید التعلق « : اآلتي 

بقیم الشعب الجزائري، قادر على فھم العالم من حولھ والتكیف معھ والتأثیر فیھ، ومتفتح على 

  :2لصفة، تسعى التربیة إلى تحقیق الغایات التالیة وبھذه ا. الحضارة العالمیة

ر الشعور باالنتماء للشعب الجزائري في نفوس األطفال وتنشئتھم على حب الجزائر ـتجذی -

وروح االعتزاز باالنتماء إلیھا، وكذا تعلقھم بالوحدة الوطنیة ووحدة التراب الوطني ورموز 

 .األمة

لوطنیة، باعتباره وثاق االنسجام االجتماعي، وذلك تقویة الوعي الفردي والجماعي بالھویة ا -

 .بترقیة القیم المتصلة باإلســــالم والعروبة واالمازیغیة

الصاعدة والمساھمة من خالل  األجیالومبادئھا لدى  1954نوفمبر  أولترسیخ قیم ثورة  -

م التي یجسدھا ، بتقویة تعلق ھذه األجیال بالقیالجزائریة األمةالتاریخ الوطني في تخلید صورة 

 .تراث بالدنا، التاریخي والجغرافي والدیني والثقافي

 .تكوین جیل متشبع بمبادئ اإلســـالم وقیمھ الروحیة واألخالقیة والثقافیة والحضاریة -

 .ترقیة قیم الجمھوریة ودولة القانون -

                                                
ج التربیة المدنیة في التعلیم االبتدائي والمتوسط، البعد الوطني في مناھ: فرید عادل 1

03/11/2007ph14Forumprofr/montada…/Topic-t370.htm   
 .60:، صمرجع سابق: جیھي للتربیة الوطنیةالقانون التو 2
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صرة إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والدیمقراطیة، متفتح على العالمیة والرقي والمعا -

بمساعدة التالمیذ على اكتساب القیم التي یتقاسمھا المجتمع الجزائري، والتي تستند الى العلم 

والعمل والتضامن ،واحترام اآلخر، والتسامح، وبضمان ترقیة قیم ومواقف ایجابیة لھا صلة 

 .1 على الخصوص بمبادئ حقوق اإلنسان والمساواة والعدالة االجتماعیة

، تركز على قضایا رئیسة أنھا ھو على ھذه الغایات في مجتمعنا الجزائري،الحظ الم الشئ     

أھمھا مطالب التنمیة االجتماعیة، وتجذیــر الشعور باالنتماء، وتقویة الوعي الفردي من 

والجماعي بالھویة الوطنیة لدى الناشئة، وإیجاد الوعي السیاسي لدى المواطن الجزائري نحو 

جیل متشبع بمبادئ اإلسالم وقیمھ الروحیة واألخالقیة، في إطار حقوقھ وواجباتھ، وتكوین 

قیم المحبة والتسامح، الحوار، احترام اآلخر، التعاون والتكافل ( القیم الحضاریة العلیا

  ).االجتماعي

المتعلمین كمواطنین في المستقبل، لمجتمع متماسك ومتضامن، من مقوماتھ العدل  إعداد    

 .نین في الحقوق والواجباتوالمساواة بین المواط

وطنھ الجزائر والتزامھ بقضایاه،  إلى، تعزیز انتماء التلمیذ ھذه الغایاتكما یستشف من     

االلتزام بالثقافة الوطنیة واالنفتاح على الثقافات العالمیة والقیم اإلنســـانیة ومستجدات العصر، 

  .واالعتناء بھاوالمشاركة االیجابیة في تطویر ھذه الثقافات وإثرائھا 

على برامج التربیة المدنیة أن تسعى إلى التمكین من بعض المھارات الحیاتیة األساسیة،     

مثل مھارة العمل الجماعي والتعاوني، الحوار، المشاركة االیجابیة، التعبیر عن الذات وقبول 

  . 2 اندــــــــــــــالرأي اآلخر، والسعي نحو التضامن والتس

تفعیل برامج التربیة المدنیة، سیكون لھا كبیر األثر في بناء أجیال ذات ثقافة  ال شك أن   

  .متنوعة وقادرة على التعایش المشترك مع اآلخرین، وبناء مجتمع متماسك

إن تفعیل برامج التربیة المدنیة سوف یدعم بصورة مباشرة او غیر مباشرة مفاھیم    

جتمع المدني، والمواطنة الواعیة الفعالة، ودعم الھویة الدیمقراطیة وممارستھا وتنمیة ثقافة الم

الثقافیة الوطنیة في أطار من المواطنة المتفتحة على الثقافات العالمیة، على المستوى المعرفي 

  .3 والوجداني والسلوكي

                                                
 .61:، صمرجع سابق: جیھي للتربیة الوطنیةالقانون التو 1
 .42:،صمرجع سابق): 2009(شبل بدران 2
 .43:،صالمرجع نفسھ): 2009(شبل بدران 3
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  :بـ ،رـــــــــــتعنى التربیة المدنیة في التحلیل األخی     

 .یة للدیمقراطیةالتوعیة بالمبادئ والمفاھیم األساس -1

 .دعم المواطنة الدیمقراطیة والفعالة والمسؤولة على أساس من الحقوق والمسؤولیات -2

 .تنمیة المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیة واالنخراط المجتمعي والنزوع الطوعي -3

 .تنمیة فھم ادوار المواطنین المتنوعة في النظم الدیمقراطیة -4

 .1 لدیمقراطیةتنمیة فھم النظام السیاسي وتجسیده ل -5

وعلى ھذا األساس، یحق الحدیث عن التربیة المدنیة ودورھا في تكوین شخصیة المتعلم،    

  .وعن قدرتھا على تثمین المواطنة وترجمتھا الى سلوكات وممارسات

التصور الجدید للتربیة المدنیة وإعادة النظر في مضامینھا بما یالئم التطورات  أنوال شك    

سیاسیة واالقتصادیة  على المستوى الوطني واالقلیمي والدولي حتى، قد جعل االجتماعیة وال

، رغم بعض التباین الملحوظ في مفھوم ھذه المادة لدى الخبراء، اذ یرى إستراتیجیةمنھا مادة 

انھا جانب التربیة الذي یحدث شعور العضویة في جماعة حتى تتسق حیاتھا لفائدتھا «:بعضھم

بعض آخر ضرورة دمج التربیة المدنیة بالتربیة األخالقیة، وان كانت ھذه  فیما یرى »المتبادلة

األخیرة قاعدة مالزمة لالولى، فان التربیة المدنیة مرتبطة بمفھوم المجتمع المدني والمواطن، 

وبحقوق الطفل واإلنسان، ولذلك تعنى ھذه المادة بتربیة الفرد على معرفة حقوقھ وواجباتھ 

ت المناسبة لالتصاف بالمواطنة وممارستھا بصفتھ مواطنا وعضوا في وباكتسابھ المھارا

  2 عالمجتم

یحتاج الى بنیة نظریة ومفھومیة مناسبة، والى  ھذا النوع من التربیة أن اإلشارةوتجدر     

شراكة مؤسساتیة جادة وتعاضد كافة أطرافھا، من اجل تكامل العملیة التربویة التعلیمیة 

افھا عبر التوفیق بین العناصر الرئیسة الثالثة ذات العالقة المتبادلة كما التعلمیة وتحقیق أھد

  :عبد اهللا مجیدلیرى 

وتتكون من أفكار جوھریة، ومعلومات یتوجب على المتعلمین استیعابھا : لمعرفة المدنیةا -1

وتوظیفھا لتصبح مؤثرة في سلوك مواطن الدیمقراطیة، وتتضمن بصورة عامة المعرفة 

                                                
 .36:،صنفسھالمرجع ): 2009(شبل بدران 1
 06/07/2012دور التربیة المدنیة في التربیة على المواطنة، : مصطفى ھجرسي 2

http://layoun.jeeran.com/archive/2008/1/433639.html 

http://layoun.jeeran.com/archive/2008/1/433639.html
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ادئ النظریة الدیمقراطیة، وتحوي بصورة خاصة مفاھیم ومعطیات حول المدنیة ومب

 .الدیمقراطیة في بلد المتعلم مع مقارنة الوضع بأوضاع البلدان األخرى

وھي العملیات اإلدراكیة التي تساعد المتعلم على فھم المبادئ وشرحھا : المھارات المدنیة -2

ناك أیضا مھارات المشاركة التي تتضمن وھ. ومقارنتھا وتقییمھا وممارسة الحكم والمواطنة

أفعاال یقوم بھا المواطنون لضبط القضایا العامة وإیجاد الحلول لھا بصفتھم طرفا في معادلة 

 .الحكم الدیمقراطي والمواطنة

وھو العنصر الثالث في التربیة المدنیة، ویتلخص في فھم السمات الضروریة : الفضائل المدنیة -3

على الحكم الدیمقراطي وتجویده، وتعزیز قیم المواطنة التي تشمل  للشخصیة من اجل الحفاظ

  .1 حب الوطن واالستقامة واالنضباط والتسامح وكرامة المواطن والتمدن

وعلیھ، فان ھذه العناصر مجتمعة تعمل على تكوین المتعلم المواطن في ضوء مفھوم    

اراتھ النظریة والعملیة التي تتحول ، وتكوین مھاإلنسانالدیمقراطیة والمجتمع المدني وحقوق 

لتفسیر القضایا المتعلقة بالوطن والمواطنة، وبخاصة ما یتعلق بالسلوك السیاسي  الى معاییر

  .لدیھ

وال ریب أن شراكة المؤسسات قد تضع التربیة أمام تحد ھو المسار التكاملي في المعرفة    

تمثلة في تطویر قدرة األفراد على بناء المدنیة والمھارات والفضائل، في تحقیق وظیفتھا الم

الحكم الدیمقراطي والمحافظة علیھ في ظل الوعي بحقوق المواطنة وواجباتھا، وعلى بناء 

الدولة الوطنیة التي تفرض على األفراد التعامل مع المجتمع كمواطنین متساوین في الحقوق 

مدنیة وبین ترسیخ مبدأ المواطنة الذي والواجبات، ومن ھنا تبرز العالقة التكاملیة بین التربیة ال

  :یمیز بین

التي تھدف الى تمكین اإلنسان من العیش كمواطن داخل بلده بحكم : الحقوق المدنیة -

عضویتھ في الجماعة السیاسیة، اي التركیبة البشریة للدولة، وھي حقوق یجب ان یكون في 

لة ذاتھا، طالما ال یخالف الفرد مقدور كل انسان أن یمارسھا بحریة دون تدخل الغیر حتى الدو

 ...القانون، ومنھا على سبیل المثال حریة الرأي والتعبیر وحق الملكیة وغیر ذلك

تضمن لصاحبھا المساھمة االیجابیة في ممارسة  إذوھي أكثر فاعلیة، : الحقوق السیاسیة -

القانونیة، السلطات العامة في بلده، وذلك من خالل مشاركتھ في مؤسسات الحكم السیاسیة و

                                                
 .المرجع نفسھ: اهللا مجیدل في مصطفى ھجرسيعبد  1
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علما أن صفة المواطنة ال تمنح طبقا للدستور والقانون اال لمن یتمتع بھذا النوع الثاني من 

 .1 الحقوق

مرتبط بحق المشاركة في كل ما یتعلق  تكریس المواطنة بمفھومھا العام أنیتبین مما تقدم       

ر الذي یؤكد مدى فعالیة األم. بالوطن، أما في مفھومھا الخاص فھي تعني المشاركة في الحكم

ذلك یقتضي  أنالتربیة المدنیة في إعداد الناشئة لممارسة المواطنة بوعي ومسؤولیة، بید 

تأسیسھا على دعائم ثابتة تقوم علیھا ویتعزز بھا تمسك المتعلم بھویتھ الوطنیة وخصوصیاتھ 

  .االجتماعیة والثقافیة

مع ھذا التوجھ من اجل التمكین لھذا النوع ھذا األمر یستوجب وجود فلسفة تربویة  متسقة    

من التربیة، كما یستوجب توفیر الجو الالئق بھذا العمل التربوي الحضاري من خالل توفیر 

المناھج  التربویة الرسمیة المناسبة الجدیرة بإكساب المتعلم فضائل التربیة المدنیة ومھاراتھا، 

  .التواصل والمساواة واالنفتاح على اآلخرالتي تمكن الفرد من ممارسة مواطنتھ في جو من 

وإجماال، فان االھتمام بمادة التربیة المدنیة وتفعیلھا كمدخل تربوي وتعلیمي، مسألة في     

منھاج التربیة المدنیة یعد أداة للتربیة على المواطنة كونھ  أنغایة األھمیة، وذلك على اعتبار 

اھاتھ واستراتیجیاتھ، ویحمل قیمھ ومبادئھ، لذا یستوعب فلسفة المجتمع ومرجعیتھ، ویعكس اتج

  :من الضروري التعامل مع المضامین التعلیمیة للتربیة على المواطنة بحیث تمكن المتعلم من 

 إتقان المھارات العملیة بالتربیة على المواطنة -

 ممارسة النشاط الوطني -

 التعاون االیجابي في المجتمع إطارالتعود على العمل في  -

 ما علیھ من واجبات المواطنة  بأداءلحس المدني الذي یسمح للمتعلم تنمیة ا -

تنمیة الوعي لدى المتعلمین بان المدرسة مجتمع مصغر، یعكس صورة مجتمعھم الكبیر  -

ومقومات الحیاة الجماعیة، وتدریبھم على القیام  آلیاتبحیث تؤھلھم للعیش فیھ بمنحھم 

مختلف المھارات والكفاءات التي تعدھم لیكونوا بالمسؤولیات المخولة لھم، وبذلك تكسبھم 

لمادة  مواطنین صالحین، وفق قیم ومعاییر خاصة حددھا المجتمع الذي یعكس المنھاج الدراسي

  .التربیة المدنیة أھدافھ وطموحاتھ، من اجل تكوین المتعلم المواطن

 
                                                

  .المرجع السابق: مصطفى ھجرسي 1
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  : خالصـــــة الفصل  

اشیة مع األحداث التاریخیـة والتطورات مرت التربیة في الجزائر بمراحل مختلفة، متم   

االقتصادیة واالجتماعیة للبالد، وھكذا عرفت الجزائر فترات مشرقة وأخرى مظلمة، وذلك 

  .ى تحدیـد مسار التربیة في بالدناحسب التواجد االستعماري وھو ما اثر دون شك عل

، تتمثل في ضمان التربیة الغایة الكبرى لمنظومة التربیة والتعلیم للمدرسة الجزائریة إن    

على المواطنة، وان األھداف المنبثقة من الغایات والمھام الموكلة للتربیة، وكذا المبادئ 

األساسیة التي تنطوي علیھا السیاسة التربویة في تناغم مع التوجھات العالمیة الحالیة في میدان 

مدنیة في المدرسة الجزائریة، تقدم ومناھج التعلیم الرسمي في مادة التربیة ال. التربیة والتعلیم

للتالمیذ خبرات مختلفة قصد تنمیة قیم المواطنة لدیھم، بحیث یستوعبونھا ویتمثلونھا في حیاتھم 

أھداف التربیة على المواطنة ال تتحقق بمجرد تسطیرھا  أنالیومیة، وذلك على اعتبار 

اف یستوجب ترجمتھا إلى تحقیق األھد أنوإدراجھا في المقررات التربویة الرسمیة، بل 

فالتربیة على المواطنة لیست مادة او مقررا یمكن . إجراءات عملیة وتضمینھا في المناھج

، ولكن یقوم المدرس بوضع التلمیذ من خالل اطر أعمــال مھیكلة في وضعیات تعلم، تعلیمھ

  .وھو الشرط الضروري لتحقیق التربیة على المواطنة

المرتبطة بالمضامین التعلیمیة، والمتوخاة من مادة التربیة المدنیة الكفاءات المسطرة و إن    

الرامیة  األھداف، اذ یمكن استخالص جملة من أبعادھامن شأنھا ترسیخ معاني المواطنة بكل 

تعزیز روح المواطنة وتقویة االنتماء، فضال عن تنمیة حس المتعلم بالمسؤولیة ووعیھ بان  إلى

عیا لھ انعكاسات على مستقبل الوطن والمحیط العام، كما یستشف من ما یقوم بھ فردیا او جما

وطنھ الجزائر، والتزامھ بقضایاه، واعتزازه  إلىمضامین المواد المدرجة تعزیز انتماء التلمیذ 

كما ترمي ھذه المضامین إلى االنفتاح على . ، العروبة، االمازیغیةاإلسالم: بھویتھ ومركباتھا

لقیم اإلنسانیة، وعلى مستجدات العصر، والمشاركة االیجابیة في تطویر الثقافات العالمیة وا

  . ھذه الثقافات وإثرائـــھا واالعتناء بھا

وعلیھ، فالتربیة المدنیة ھي السبیل لترسیخ قیم المواطنة في نفوس التالمیذ، بما تمثلھ من     

بإعداد المتعلم المواطن من اجل  أدوات ووسائل التنمیة المواطنیة لألفراد، فالتربیة المدنیة تعنى

  .ءة وفاعلیة واقتداراوطة بھ في المجتمع بكفـدوار المنأداء األ
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  :تمھید
التي تخضع لھا الدراسة  األساسیةالمنھجي للدراسة یعتبر من المراحل  اإلطارضبط  إن    

العلمیة، لذا ینبغي على الباحث مراعاة التحكم السلیم في المنھجیة وتحري الدقة في ذلك من 

تم االعتماد على المنھج  نتائج موضوعیة یمكن تعمیمھا، ولھذا الغرض إلىاجل الوصول 

  .في التحلیلي ألنھ یتالءم مع طبیعة الدراسة الحالیةالوص

وبناء على ما سبق، فانھ سیتم التعرض في ھذا الفصل إلى اإلجراءات المنھجیة للدراسة     

، سة،ثم تحدید عینة الدراسةالمتغیرات، وكذا المنھج المتبع في الدرا اإلجرائي ضبطالب بدایة

إجراءات بناء  وتحدید الفئات، وبعد ذلك توضیح التصنیف حدة التحلیل،صوال إلى تبیان وو

  .النتائج لــالمستخدمة لتحلی اإلحصائیةالتقنیات  وأخیراوخصائصھا السیكومتریة، أداة التحلیل 

  :الضبط اإلجرائي للمتغیرات -1
  .تعتبر المتغیرات أساسیة للفرضیة، فھي المفاھیم التي یقوم الباحث بدراستھا وبحثھا       

المضامین التعلیمیة لمنھاج التربیة المدنیة : لدراسة على ثالث متغیرات رئیسیة ھيتشمل ا     

  .للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط،المواطنة، إطارا لتكوین مفھوم المواطنة لدى التلمیذ

  .وسیتم استعراض كل متغیر بصورة إجرائیة      

  :للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط لمنھاج التربیة المدنیة المعرفیةالمضامین  - 1-1      
لمادة التربیة المدنیة، المقرر  التعلیمي التربوي ھنا، المحتوى لمعرفیةالمقصود بالمضامین ا    

للتلمیذ المتمدرس في السنة الرابعة من التعلیم المتوسط، بمجاالتھ المفاھیمیة السبعة وما 

  ).موضـــوعات( تتضمنھ من وحدات تعلیمیة

  :المواطنة - 1-2  

المواطنة لیست مادة مقررة أو مقرر یمكن تدریسھ، ولكنھا مسألة تستوجب توفیر اطر        

وعلى ھذا . تتجاوز تعلیم المعارف والقیم إلى الممارسات والسلوكات التي تظھر وتلمس

األساس فان الدراسة الحالیة ستقف عند رؤیتھا للمواطنة باعتبارھا جملة القیم والمعارف 

ممارسات المسطرة في منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، والتي وال

الشعور باالنتماء  تستھدف التلمیذ المتمدرس في ھذا المستوى من التعلیم، بحیث یظھر علیھ

للوطن واالعتزاز بمقومات الھویة الوطنیة،االنفتاح عن اآلخر والتشارك معھ في إطار قیم 

تسامح ونبذ العنف والتعصب،التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح النقدیة،التحكم الحوار وال
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في استخدام وسائل االتصال الحدیثة، التكیف مع الظروف والمتغیرات العالمیة، معرفة ما لھ 

 .من حقوق وما علیھ من واجبات

  :إطارا لتكوین مفھوم المواطنة لدى التلمیذ -1-3     

لرابعة من التعلیم المتوسط أداة لمنھاج التربیة المدنیة للسنة ا المعرفیةین تعتبر المضام     

للتنفیذ، وسائل وأدوات للتربیة على المواطنة كما ھي مرسومة في اللوائح والتشریعات 

  .التربویة الرسمیة

  :المنھج المتبع -  2
یستخدمھا كل تختلف المناھج باختالف المواضیع، ولكل منھج وظیفتھ وخصائصھ التي     

باحث في میدان اختصاصھ، والمنھج أیا كان نوعھ، ھو الطریقة التي یسلكھا الباحث للوصول 

  .1  إلى نتیجة معینة

، حیث انھ من )المحتوى(تم اتباع المنھج الوصفي التحلیلي باستخدام تحلیل المضمون    

ة والكتب المدرسیة أسالیب البحث العلمي التي تستخدم في تحلیل محتوى المناھج الدراسی

  . تحدیدا، لدراسة مدى تناول تلك الكتب للقضیة موضع الدراسة

یستخدمھ الباحثون في مجاالت بحثیة  أنیمكن  أسلوب بأنھویمكن تعریف تحلیل المضمون     

متنوعة، لوصف المحتوى الظاھر والمضمون الصریح للمادة او المحتوى المراد تحلیلھ من 

الت البحث او فروضھ ؤتلبیة الحتیاجات البحث المصوغة في تسا الشكل والمضمون،: حیث

التي یحددھا الباحث، وذلك بھدف استخدام ھذه البیانات  طبقا للتصنیفات الموضوعیة األساسیة

بعد ذلك في تحدید مدى تضمن تلك المادة او المحتوى للقضیة موضع الدراسة، ویتم تناول 

لجمل، والرموز، والصور، وكافة األسالیب التعبیریة وتحلیل المحتوى من خالل الكلمات، وا

شكال ومضمونا، بشرط أن تتم عملیة التحلیل بصفة منتظمة ووفق أسس منھجیة ومعاییر 

موضوعیة، وان یستند الباحث في عملیة جمع البیانات وتبویبھا على األسلوب الكمي بصفة 

  .2 أساسیة

                                                
 .92:،صمناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائــر): 1995(بوحوش والذنیبات 1
 .لفكر العربي، القاھرةتحلیل المحتوى في العلوم اإلنسانیة، دار ا): 1987(رشدي طعیمة 2
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 أھدافلتحقیق  األنسب ألنھفي ھذه الدراسة،  تحلیل المحتوى طریقةولذلك استخدم الباحث    

ھذه الدراسة، وذلك من خالل تحلیل محتوى كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم 

  .ألبعاد مفھوم المواطنة موضوع الدراسة المتوسط لتحدید مدى تضمینھ

  :عینة الدراسة -3   

إن الوضع األمثل في «):اإلنسانیةلعلوم تحلیل المحتوى في ا( یقول رشدي طعیمة في كتابھ   

الدراسات المیدانیة، تطبیق أدواتھا على جمیع مفردات المجتمع األصلي الذي تتعلق بھ ھذه 

لیس من المعقول  .الدراسة،إال انھ یصعب إن لم یكن مستحیال تحقیق ذلك في بعض األحیان

یة التي صدرت في كل بالد یحلل الباحث كل جوانب المحتوى لكل كتب تعلیم العرب أنمثال 

بدأ تألیف ھذه الكتب، ومن ثم تنشأ الحاجة إلى اختبار عینة ممثلة لھذه الكتب  أنالعالم، منذ 

  1 »...وإجراء الدراسة علیھا لتقییم نتائجھا بعد ذلك

 أوإن الباحث في مجال تحلیل المحتوى یعتمد على اختیار عینات تمثل المجتمع األصلي     

د تحلیلھا، وعلى أساس انھ من الصعوبة تحلیل جمیع كتب التربیة المدنیة التي المادة المرا

صدرت منذ استقالل الجزائر إلى وقتنا الحالي لمعرفة ما إذا كانت ھذه الكتب تشكل أطرا 

للتربیة على المواطنة، ومن ثمة كان اختیارنا للعینة قصدیا والمتمثلة في كتاب التربیة المدنیة 

الجدیدة  ذ السنة الرابعة من التعلیم المتوسط في ظل اإلصالحات التربویةالمقرر لتالمی

والمقررة في  بالجزائر، الذي تم تألیفھ بناء على األھداف والمبادئ التي وضعتھا الوزارة

  .2006ارسـم14المؤرخ في 2006/ع.م/362:، طبقا للقرار رقماألولىالمنھاج في طبعتھ 

  :، ھيسبعة مجاالت مفاھیمیة ن وحدة تعلیمیة موزعة علىیشتمل الكتاب على أربع وعشری  

 الدولة والمجتمع الجزائري: المجال األول  -1
  :الوحدات التعلیمیة

 المجتمع الجزائري - 1-1

 الدولة الجزائریة - 1-2

 الدستور الجزائري - 1-3

 اإلدارة والمواطن - 1-4

 سلطات الدولة الجزائریة: المجال الثاني -2
                                                

 .130:،صتحلیل المحتوى في بحوث اإلعـــالم،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر): 1979(محمد عبد الحمید 1
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 :الوحدات التعلیمیة 

 السلطة التنفیذیة - 2-1

 لطة التشریعیةالس - 2-2

 السلطة القضائیة - 2-3

 المحكمة العلیا - 2-4

 حقوق اإلنسان: المجال الثالث -3
  :الوحدات التعلیمیة

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان - 3-1

 خروقات حقوق اإلنسان - 3-2

 األمن والسلم - 3-3

 :الحیاة الدیمقراطیة:المجال الرابع -4
  :الوحدات التعلیمیة

 حریة التعبیر - 4-1

 العمل النقابي - 4-2

 األحزاب السیاسیة - 4-3

 العلم والتكنولوجیا: ال الخامسالمج -5
  :الوحدات التعلیمیة

 العلم وتطور المجتمعات - 5-1

 التكنولوجیا والبیئة - 5-2

 المكتبة وتثقیف المواطن - 5-3

 وسائل اإلعالم واالتصال: المجال السادس -6

  :الوحدات التعلیمیة

 الصحافة - 6-1

 األقمار الصناعیة واالتصال - 6-2

 االنترنت - 6-3

 الجزائر والمجتمع الدولي: المجال السابع -7
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  :حدات التعلیمیةالو

 ھیئة األمم المتحدة - 7-1

 منظمة الیونسكو - 7-2

 جامعة الدول العربیة ومنظمة االلیكسو - 7-3

  منظمة المؤتمر اإلسالمي - 7-4

  :وحدة التحلیل -4
إن استخدام طریقة تحلیل المحتوى یمثل حكما على محتوى المادة العلمیة التي یحتویھا    

الكلمة، (سام المادة المراد تحلیلھاالكتاب بطریقة موضوعیة، إذ انھ یعتمد على تحدید أق

  ).الخ...الموضوع، الجملة، الفقرة، العبارة
بأنھا وحدات المحتوى التي یمكن إخضاعھا للعد «:وحدات التحلیل محمد عبد الحمیدیعرف    

والقیاس بسھولة، ویعطي وجودھا أو غیابھا وتكرارھا أو إبرازھا، دالالت تفید الباحث في 

  .1 »میةتفسیر النتائج الك

أن الكلمة تمكننا من تحدید مستوى  «:رشدي طعیمةعن  ،)Berlson(بیرلسونیرى     

  .2 »السھولة أو الصعوبة للمادة المكتوبة

على أن الكلمة من : محمود حسن إسماعیلوفي إطار تحلیل الكتب المدرسیة، یؤكد      

لكشف عن دالالت ومعاني في بحوث أدب األطفال ل الوحدات األساسیة التي یمكن استخدامھا

الكلمات الموجھة لألطفال، ومدى فھم األطفال لھا، واتفاق تلك الكلمات مع الحصیلة اللغویة 

  .3 لألطفال في مراحل عمریة معینة

على اعتبار أن الموضوع  الحالیة الدراسة كوحدة تحلیل في وعلیھ، فقد تم اعتماد الموضوع   

طریق الموضوع او الفكرة یتم الكشف عن االتجاھات من أھم وحدات تحلیل المحتوى، فعن 

   .واآلراء الرئیسیة

الكلمة باعتبارھا ابسط وحدات التحلیل وأسھلھا وزیادة على ھذا، فقد تم استخدام وحدة    

  . استخداما في عملیة الترمیز، فضال على أنھا أدق وحدات التحلیل

                                                
 .136:،صمرجع ســابق: رشدي طعیمة 1
 .103:،ص،دار النشر للجامعات، القاھرة1مناھج البحث في إعـــالم الطفل،ط): 1996(محمود حسن إسماعیل 2
 .127:،صمرجع ســابق: عبد الحمید محمد 3
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  .صوال الى وحدة الكلمةو ع او الفكرةالموضووعلیھ فقد مر التحلیل انطالقا من وحدة     

  :صنافة فئات التحلیل -5 

وبقدر نجاح الباحث . تحدید الفئات من أھم خطوات تحلیل المحتوىو تصنیفالتعتبر خطوة    

  .في تحدید فئاتھ تحدیدا دقیقا وجیدا بقدر نجاحھ في التوصل إلى نتائج علمیة سلیمة

، أي )Parting(نھا عملیة ترتبط بمفھوم التجزئةیرى محمد عبد الحمید في ھذه الخطوة أ  

بناء ) Participant(تحویل الكل إلى أجزاء ذات خصائص أو مواصفات أو أوزان مشتركة

المحتوى  فئات  أكثرویوضح . اق علیھا مسبقاــعلى محددات یتم وصفھا واالتف

)Category :(أوخصائص ال أوفیھا وحدة الصفات  اصغر تجتمع أجزاءعبارة عن  بأنھا 

یضع فیھا الباحث كل ما یقابلھ من وحدات تجتمع  أماكن أو، وتعتبر بعد ذلك جیوب األوزان

ومن خالل اإلطار النظري لمشكلة البحث، یبدأ . األوزان أوالخصائص  أوفیھا ھذه الصفات 

حتى ال ) Classification Criteria(الباحث في ھذه المرحلة بصیاغة معاییـــر التصنیف 

الفئات المختارة مجرد مسمیات أو عناوین دون دالالت تصنیفیة، وتیسر على الباحث  تصبح

  .  1 عملیة التصنیف وتحدید الفئات

فان التحدید الدقیق لفئات التحلیل من أھم العوامل التي یعتمد علیھا نجاح تحلیل  وعلیھ،     

  .المحتوى، ألنھا تستخدم للوصف الموضــوعي للمضمون

سیاق، تجدر اإلشارة إلى أن صدق وثبات النتائج مرھون بجملة من الشروط التي في ھذا ال  

  .یتعین على الباحث أو القائم بعملیة التحلیل مراعاتھا أثناء تصنیف الفئات

 L′Analyse de contenu″في كتابھ) Roger Mucchielli - 1977(لقد أشار  

des documents et des communications″.ات أساسیة یجب إلى أربع میز

  :2 )36(توافرھا في الفئات، وھي كما یلي

كل الوحدات الداللیة تكون موزعة في فئات لھا قائمة تأخذ كل : املةـأن تكون ش -   

  .خصائص ھذه الفئات

                                                
 .113-112:،ص صمرجع ســابق: محمد عبد الحمید 1

2 Roger Mucchielli(1977): L′analyse de contenu des documents et des  communications, 

edition E.S.F. 
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تكون الفئات متمیزة، حیث نفس العنصر ال یمكن أن ینتمي إلى فئتین في نفس : زةـممی -   

  .الوقت وتحت نفس العالقة

  .مفھومة لھا عدة رموز: وعیةـموض -  

  .في عالقة من جھة بأھداف التحلیل، ومن جھة أخرى بمحتوى التحلیل :مةـمالئ -  

في الدراسة الحالیة، تندرج فئات التحلیل ضمن المضامین التعلیمیة لكتاب التربیة المدنیة    

اھیمیة والوحدات المقرر للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، في سیاق المجاالت المف

، التي سیتم الحدیث )الصنافة(، وھي موضحة في مدونة شبكة التحلیل)الموضوعات(التعلیمیة

  .عنھا في العنصر الموالى

  : وخصائصھا السیكومتریة أداة التحلیل -6
في صورتھا النھائیة المستخدمة في ) الصنافة(للوصول للبیانات الالزمة لبناء شبكة التحلیل  

  :ة، قام الباحث باإلجراءات التالیةھذه الدراس
 وجیھ بن قاسم القاسم بنيدراسة (في المجال والدراسات السابقة مراجعة األدب التربوي -1

خالد . 2009 تمیم عودات. 2007 صالح ھندي. م2007/ھـ1428،صعب
واالجتماعیة والتربویة وتحلیل مفھوم المواطنة بمضامینھ وأبعاده السیاسیة  )2009بوقحوص

 .افیةوالثق

قراءات مكثفة لكتاب التربیة المدنیة المقرر للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط للوقوف على  -2

الكفاءات المستھدفة في كل موضوع من كل وحدة تعلیمیة وربط ذلك بفرضیات اإلجراء 

  .للدراسة الحالیة

دة تم تحدید الشبكة في صورتھا األولیة، في ضوء فرضیات اإلجراء، انطالقا من وح -3

 . وحدة الكلمة إلى )الفكرة(الموضــوع 

ھذه اإلجراءات، وبعد وعالوة على . تمت مراعاة صدق األداة في المراحل األولى لبنائھا -4

 :وھم، المحكمین االساتذة قام الباحث بعرضھا على ثالثة من. استكمال بناء األداة

 .حلب البلیدةجامعة سعد د: علم اجتماع - )أستاذ محاضر قسم أ(لیازید حمزاوي   -1

 .المركز الجامعي بالوادي: علم اجتماع – )أستاذ محاضر قسم ب(بوبیدي  المیة -2

 .المركز الجامعي بالوادي: علم اجتماع -)أستاذ محاضر قسم ب(عبد الباسط ھویدي  -3
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وقد ابدوا رأیھم في شبكة التحلیل من حیث مناسبة الكلمات ووضوح العبارات وارتباطھا     

، وارتباط كل كلمة وكل فكرة من الشبكة بالھدف من وضع الصنافة إلیھتمي بالمحور الذي تن

تفي بما وضعت من اجلھ، مع ) الصنافة(حلیلتوقد جاءت آراؤھم متفقة على أن شبكة ال .تحدیدا

البعد  إلىاالنتماء الجزائري : كإضافة موضوع اإلشارة لبعض المالحظات حولھا

ش السلمي ـبدال حفظ السلم بكلمة السلم في موضوع التعای،واست)الشعور باالنتماء للوطن(األول

قیم التعاون والحوار  إطاروالتشارك معھ في  اآلخر االنفتاح على (الثالث لبعدلالتابع 

وإضافة كلمة األمن، واستبدال محاسن استخدام االنترنت ومخاطر استخدام ،)والتسامح

التحكم في وسائل االتصال (الخامس االنترنت في موضوع استخدام االنترنت التابع للبعد

التي اخذ بھا الباحث في تعدیل ھذه المالحظات . بمحاسن االنترنت ومخاطر االنترنت )الحدیثة

  :المعتمدة في الدراسة الحالیة، وھي كما یلي لتخرج بالصورة النھائیة المعدلة، شبكة التحلیل

 :)الفكرة(وعــالموضفي ضوء وحدة :  أوال
 نتماء للوطنالشعــــور باال -1

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الموضــــوع  الرقم

      االنتماء اإلسالمي  01

      االنتماء العربي  02

      االنتماء المغاربي  03

      االنتماء االفریقي  04

      االنتماء الجزائري  05

      المجمـــوع

 االعتزاز بمقومات الھویة الوطنیة -2

  (%)نسبة المئویةال  )ك(التكرار  الموضــــوع  الرقم

      المقوم اإلسالمي  01

      المقوم العربي  02

      المقوم االمازیغي  03

      المجمـــوع

 الحوار والتسامحالتشارك معھ في إطار قیم اآلخر و االنفتاح على -3
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  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الموضــــوع  الرقم

      التعایش السلمي  01

      ھنبذ العنف والتطرف بشتى أشكال  02

      التحلي بالحوار واحترام الرأي المخالف  03

      المجمـــوع

  التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح النقدیة-4

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الموضــــوع  الرقم

      القدرة على المبادرة واإلبداع  01

القدرة على استعمال التكنولوجیا في مختلف   02

  مجاالت الحیاة

    

      تمتع بالروح العلمیةال  03

      التفكیر المنھجي  04

      المجمـــوع

 وسائل االتصال الحدیثة استخدام التحكم في-5

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الموضــــوع  الرقم

      استخدام االنترنت  01

      متابعة األخبار الصحفیة  02

      متابعة البرامج التلفزیونیة  03

      قمار الصناعیةالتعرف على وظیفة األ  04

      المجمـــوع

  المحافظة على سالمة البیئة-6

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الموضــــوع  الرقم

      المحافظة على الموارد البیئیة  01

      مكافحة التلوث  02

      وجمالیتھ االھتمام بنظافة المحیط  03
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      تفادي الكوارث البیئیة  04

      المجمـــوع

 ق والواجباتمعرفة الحقو-7

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الموضــــوع  الرقم

      الحقوق المدنیة والسیاسیة  01

      الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  02

      واجبات وطنیة  03

      واجبات نحو الدستور  04

      المجمـــوع

  :في ضــوء وحدة الكلمة: ثانیا
 :الشعور باالنتماء للوطن -1
 :اإلسالمي االنتماء - 1-1

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      الدول اإلسالمیة  01

      اإلسالم  02

      الشعب المسلم  03

      المجتمع اإلسالمي  04

      الدین اإلسالمي  05

      الشریعة اإلسالمیة  06

      الوحدة اإلسالمیة  07

      المبادئ اإلسالمیة  08

      الثقافة اإلسالمیة   09

      ر اإلسالميالفك  10

      الطابع االسالمي  11

      العقیدة االسالمیة  12
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      المجمـــــوع

 :االنتماء العربي - 1-2

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      الوطن العربي  01

      ارض عربیة  02

      العروبة  03

      العربیة  04

      اللغة العربیة  05

      العربیة األمة  06

      العالم العربي  07

      جامعة الدول العربیة  08

      المجمـــــوع

  :االنتماء المغاربي 1-3   

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      المغرب العربي  01

      البالد المغاربیة  02

      االتحاد المغاربي  03

      المغرب األقصى  04

      المغرب الكبیر  05

      بالد المغرب  06

      وحدة مغاربیة  07

      المجمـــــوع

  
  :االنتماء اإلفریقي- 1-4

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم
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      بالد افریقیة  01

      الفضاء االفریقي  02

      االتحاد االفریقي  03

      حركات التحرر االفریقیة  04

      منظمة الوحدة االفریقیة  05

      الشؤون االفریقیة  06

      شمال إفریقیا  07

      افریقي مجتمع  08

      المجمـــــوع

  :االنتماء الجزائري - 1-5

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      الجزائر  01

      جزائري  02

      مواطن جزائري  03

      جزائریة  04

      المجمـــــوع

 
 :االعتزاز بمقومات الھویة الوطنیة -2
  :المقوم اإلسالمي - 2-1

  (%)ویةالنسبة المئ  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      الدول اإلسالمیة  01

      اإلسالم  02

      الشعب المسلم  03

      المجتمع اإلسالمي  04

      الدین اإلسالمي  05
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      الشریعة اإلسالمیة  06

      الوحدة اإلسالمیة  07

      المبادئ اإلسالمیة  08

      الثقافة اإلسالمیة   09

      الفكر اإلسالمي  10

      الطابع االسالمي  11

      االسالمیة العقیدة  12

      المجمـــــوع

 :المقوم العربي - 2-2

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      الوطن العربي  01

      ارض عربیة  02

      العروبة  03

      العربیة  04

      اللغة العربیة  05

      العربیة األمة  06

      العالم العربي  07

      جامعة الدول العربیة  08

      المجمـــــوع

 :قوم االمازیغيالم - 2-3

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      االمازیغیة  01

      االمازیغ  02

      المجمـــــوع

 :الحوار والتسامحالتشارك معھ في إطار قیم اآلخر و االنفتاح على -3
  :التعایش السلمي - 3-1
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  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      السالم  01

      لسلمیةالوسائل ا  02

      التعاون الدولي   03

      األخوةروح    04

      تقریر المصیر   05

      سیادة الدول  06

      استئصال التمییز العنصري  07

      التفاھم بین الدول   08

      حل النزاعات بالطرق السلمیة  09

      حریة اإلعالم  10

      السلم   11

      األمن  12

      المجمـــــوع

  :رف بشتى أشكالھنبذ العنف والتط - 3-2

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      حظر استخدام القوة  01

      تجنب العنف  02

      رفض العنف  03

      التطرف  04

      التعسف  05

      االعتقال التعسفي  06

      االستعباد  07

      التطرف الدیني  08

      التعصب  09
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      المجمـــــوع

  :م الرأي المخالفالتحلي بالحوار واحترا - 3-3

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      الحوار  01

      احترام رأي الغیر  02

      تقدیر كالم اآلخرین  03

      التزام آداب المناقشة  04

      تجنب التفرقة  05

      تجنب الكراھیة  06

      العالقات الودیة  07

      المحبة  08

      التواضع  09

      الحزب السیاسي  10

      المجمـــــوع

 :التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح النقدیة -4
 :القدرة على المبادرة واإلبداع - 4-1

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      اإلبداع  01

      االبتكار  02

      االكتشافات  03

      التجارب  04

      التحلیل  05

      المبادرة  06

      المجمـــــوع

 :ل التكنولوجیا في مختلف مجاالت الحیاةالقدرة على استعما - 4-2
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  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      التكنولوجیا  01

      المكتبة  02

      التلفاز  03

      الجریدة  04

      المجلة  05

      الصحافة  06

      المجمـــــوع

 :التمتع بالروح العلمیة  - 4-3

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      معرفة العلمیةال  01

      الروح العلمیة  02

      البحث العلمي  03

      النقد البناء  04

      العلماء  05

      العلم  06

      العلمیة  07

      الكفاءات العلمیة  08

      المجمـــــوع

 :التفكیر المنھجي - 4-4

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      منھجیة  01

      حل المشكالت  02

      لصعوباتمواجھة ا  03

      حل الخالفات  04
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      تطبیق النتائج  05

      ابتكار الوسائل  06

      المجمـــــوع

 :وسائل االتصــــال الحدیثة استخدام التحكم في -5
 :استخدام االنترنت - 5-1

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      االنترنت  01

      الكمبیوتر   02

      الحاسوب   03

      ونيالبرید االلكتر  04

      المكتبة االلكترونیة  05

      الكتاب االلكتروني  05

      الشبكة العنكبوتیة  06

      محاسن االنترنت  07

      مخاطر االنترنت  08

      المجمـــــوع

 :متابعة األخبار الصحفیة - 5-2

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      وسائل اإلعالم واالتصال  01

      الصحافة  02

      افة المكتوبةالصح  03

      الجرائد  04

      المجالت  05

      الصحافة الموضوعیة  05

      الصحافة المغرضة  06
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      المجمـــــوع

 :متابعة البرامج التلفزیونیة - 5-3

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      التلفزیون  01

      البرامج التلفزیونیة  02

      األفالم  03

      المسلسالت  04

      رطة العلمیةاألش  05

      المجمـــــوع

 :التعرف على وظیفة األقمار الصناعیة - 5-4

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      األقمار الصناعیة  01

      األقمار العلمیة  02

      أقمار االتصاالت  03

      أقمار الطقس  04

      أقمار التجسس  05

      المجمـــــوع

 :المحافظة على سالمة البیئة -6
 :المحافظة على الموارد البیئیة - 6-1

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      الماء  01

      النبات  02

      الحیوان  03

      تسمیم المیاهتفادي   04

      قطع األشجارتجنب   03
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      حرق األشجارتجنب   04

      حمایة الغابات  05

      حمایة الثروة الحیوانیة  06

      المجمـــــوع

 :لتلوثمكافحة ا - 6-2

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      تلوث الجو  01

      تلوث البر  02

      تلوث البحر  03

      تلویث البیئة  04

      النفایات السامة  05

      دخان المصانع  06

      المجمـــــوع

 :وجمالیتھ االھتمام بنظافة المحیط - 6-3

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      نظافةال  01

      نظافة المحیط  02

      رش المبیدات  03

      المساحات الخضراء  04

      تنظیم العمران  05

      اإلنارة العمومیة  06

      تعبید الطرقات  07

      التشجیر  08

      حرق النفایات  09

      المجمـــــوع

 :تفادي الكوارث البیئیة - 6-4
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  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      المفاعالت النوویة انفجار  01

      كارثة تشرنبیل   02

      تسرب المواد المشعة  03

      التجارب النوویة  04

      المبیدات الخطرة  05

      ثقب األوزون  06

      المجمـــــوع

 :معرفة الحقوق والواجبات -7
 :الحقوق المدنیة والسیاسیة - 7-1

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      االختالف   01

      التمتع بالجنسیة   02

      المساواة   03

      تقلد الوظائف العامة   04

      الكرامة   05

      عدم االعتقال التعسفي  06

      حریة التنقل  07

      حریة التدین  08

      حریة الرأي  09

      المشاركة في االنتخابات  10

      الحریة السیاسیة  11

      إنشاء أحزاب سیاسیة  12

      یاتالمشاركة في الجمع  13

      إنشاء النقابات  14
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      حریة التعبیر  15

      المجمـــــوع

 :الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة - 7-2

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      المشاركة في الحیاة االقتصادیة  01

      المشاركة في الحیاة االجتماعیة  02

      المشاركة في الحیاة الثقافیة  03

      الملكیة   04

      العمل   05

      الراحة   06

      اإلضراب   07

      الحمایة االجتماعیة   08

      الصحیة الرعایة  09

      التعلیــــــم  10

      المجمـــــوع

 :واجبات وطنیة - 7-3

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

      صیانة الرموز الوطنیة  01

      احترام القانون  02

      الممتلكات العامةالحفاظ على   03

      الدفاع عن الوطن  04

      تنمیة الوطن   05

      المجمـــــوع

 :واجبات نحو الدستور - 7-4

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم



 لمیدانیةااإلجراءات المنھجیة للدراسة                                رابعال الفصل
 

144 

      معرفة الدستور  01

      احترام الدستور  02

      العمل ببنود الدستور  03

      حمایة الدستور  04

      المجمـــــوع

 
  :اتبعت الخطوات اآلتیة ،قق من ثبات شبكة التحلیلوللتح       

، ویعني إعطاء نفس النتائج إذا تم في البدایة، حدد الباحث المقصود بثبات التحلیل  -1

التحلیل أكثر من مرة بواسطة الباحث نفسھ في أوقات مختلفة او بواسطة محلل او أكثر في 

 .1 ال عن اآلخرـمنھم بالعمل مستقوقت واحد بإتباع نفس قواعد التحلیل، على أن یقوم كل 

استعان الباحث بأحد األساتذة من قسم العلوم االجتماعیة بمعھد العلوم االجتماعیة   -2

واإلنسانیة بالمركز الجامعي بالوادي لیكون محلال آخر، ووضح للمحلل القواعد واإلجراءات 

 ذلك، وقام الباحث بتحلیلالعلمیة التي تتبع في تحلیل المحتوى، وشبكة التحلیل المستخدمة في 

الدولة (المجال التعلیمي األول من كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

بوحداتھ التعلیمیة أمام المحلل، وطلب من المحلل أن یقوم بدوره بتحلیل ) والمجتمع الجزائري

 .نوالالكتاب بجمیع مجاالتھ وما تتضمنھ من وحدات تعلیمیة على نفس الم

المحددة في  واإلجراءاتالقواعد  بإتباعقام كل من الباحث والمحلل بتحلیل الكتاب   -3

التحلیل، وعمل كل منھما بشكل مستقل، وبعد نھایة التحلیل قام الباحث باستخدام النسبة المئویة 

األفكار او  الكلمات، وعدد وكذا الموضوعات او األفكارفي عدد لالتفاق بینھ وبین المحلل 

 التي لم یتفقا حول وجودھا في المضامین التعلیمیة للكتاب محل التحلیل والكلمات الموضوعات

 :وھي )Cooper،1974(باستخدام المعادلة التي وضعھا كوبر

2 نسبة االتفاق   
                                                

لتربیة، دراسات في المناھج منھجیة أسلوب تحلیل المضمون وتطبیقاتھ في ا): 1987(احمد شكري والحمادي عبد اهللا 1

 .419- 418:،ص صالدوحة الدراسیة، المجلد التاسع عشر،مركز البحوث التربویة، جامعة قطر
 
التربیة الجنسیة في كتب التربیة اإلسالمیة لمرحلة التعلیم األساسي العلیا في األردن، مقال منشـــور في المجلة : صالح ھندي 2

 .113:،ص2007، 2، عدد3جلدلوم التربویة، ماألردنیة في الع
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كذا و الكلمات المتفق وغیر المتفق على وجودھا في الكتابیوضح عدد  )01(ل رقموالجدو

 .اور الشبكةـــلكل محور من محنسبة االتفاق 

یوضح عدد الموضوعات او األفكار المتفق وغیر المتفق على وجودھا في ) 01(جدول رقم
  ).القسم األول(الكتاب محل التحلیل ونسبة االتفاق لكل محور من محاور الشبكة

  نسبة االتفاق  المجموع  عدم اتفاق  اتفاق  المحاور

  %80,00  05  01  04  الشعور باالنتماء للوطن -1

  %100  03  00  03  االعتزاز بمقومات الھویة الوطنیة -2

اآلخر والتشارك معھ في  االنفتاح على -3

  إطار قیم الحوار والتسامح

03  01  04  75,00%  

التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح  -4

  النقدیة

05  01  06  83,33%  

وسائل االتصال  استخدام التحكم في -5

  الحدیثة

05  02  07  71,42%  

  %80,00  05  01  04  ة على سالمة البیئةالمحافظ -6

  %80,00  05  01  04  معرفة الحقوق والواجبات -7

  %80,00  35  07  28  المجموع

یوضح عدد الكلمات المتفق وغیر المتفق على وجودھا في الكتاب محل ) 02(والجدول رقم   

  .التحلیل ونسبة االتفاق لكل محور من محاور الشبكة

مات المتفق وغیر المتفق على وجودھا في الكتاب محل الكلیوضح عدد  ):02(جدول رقم
  ).القسم الثاني(التفاق لكل محور من محاور الشبكةونسبة ا التحلیل

  نسبة االتفاق  المجموع  عدم اتفاق  اتفاق  المحاور

  %81,49  27  05  22  الشعور باالنتماء للوطن -1

  %90,90  22  02  20  االعتزاز بمقومات الھویة الوطنیة -2

والتشارك معھ في  اآلخر االنفتاح عن -3

  امحــــــــالحوار والتسقیم  إطار

12  06  18  66,67%  
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التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح  -4

  النقدیة

13  07  20  65,00%  

وسائل االتصال  استخدام التحكم في -5

  الحدیثة

20  04  24  83,33%  

  %82,36  34  06  28  المحافظة على سالمة البیئة -6

  %82,36  34  06  28  معرفة الحقوق والواجبات -7

  %79,89  179  36  143  المجموع

  .یحوصل االتفاق وعدم االتفاق وكذا نسبة االتفاق للشبكة ككل) 03(والجدول رقم     

یوضح الحصیلة اإلجمالیة لالتفاق وعدم االتفاق وكذا نسبة االتفاق للشبكة ) 03(جدول رقم 
  .ككل

  تفاقنسبة اال  المجموع  عدم اتفاق  اتفاق  أقسام الشبكة

  %80,00  35  07  28  القسم األول

  %79,89  179  36  143  القسم الثاني

  %79,90  214  43  171  المجموع

قد  )الباحث والمحلل اآلخر(، نالحظ أن نسبة االتفاق بین المحللین)03(من الجدول رقم   

) %79,90(في القسم الثاني،و)%79,89(في القسم األول من الشبكة،و )%80,00(بلغت

. ، وھي نسب عالیة تدل على ثبات أداة الدراسة وصالحیتھا لغایات التطبیقكة ككلفي الشب

  .وبالتحقق من صدق أداة الدراسة وثباتھا، تكون األداة قد استقرت في صورتھا النھائیة

  :التقنیات اإلحصائیة المستخدمة -7 
للتعبیر عما ھو بصدد إن الباحث في انجازه للدراسات الكمیة التي تستخدم فیھا لغة األرقام    

البحث عنھ، یلجأ إلى اعتماد طرق التبویب المختلفة المطبقة في مجال البحث العلمي، لعرض 

  .1 البیانات الرقمیة المتوصل إلیھا
النسبة المئویة وكذا  موضوع او فكرة، تم استخدام التكرارات والنسب المئویة لكل وعلیھ،فقد  

  .لـــــــواطنة من كل وحدة تعلیمیة في الكتاب محل التحلیتعكس مؤشرا داال على الم لكل كلمة

                                                
 .110:،صطبوعات الجامعیة، الجزائــرمناھج البحث العلمي في علوم االتصال، دیوان الم): 2003(أحمد مرسلي 1
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والنسبة المئویة بین عددین ھي حاصل قسمة أحدھما على اآلخر مضروبا في مائة، وتعطى  

  .1 الیةبالعالقة الت

         

  او الفكرة تكرار الكلمة                                                 
  100×                                   =       ℅)ة المئویةالنسب(              

  مجموع التكرارات                                                  
  :خالصــة الفصل

 األساسیةضبط المتغیرات ، انطالقا من اإلجراءات المنھجیة للدراسة الحالیة تمثل    

رطا قبلیا للتحلیل من خالل منطق وصفي كما ش قابلة للقیاس، إجرائیةللموضوع بصورة 

، وتتمثل عینة الدراسة في كتاب  یستوجبھ منھج الوصف التحلیلي المتبع في ھذه الدراسة

التربیة المدنیة المقرر للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، وقد اعتمد الباحث طریقة تحلیل 

بیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم لكتاب التر المعرفیةالمحتوى من خالل تحلیل المضامین 

المتوسط الذي تم تألیفھ وفق الصیاغة الجدیدة لبناء المناھج في ظل اإلصالحات التربویة 

على اعتبار أن  كوحدة تحلیل تم اعتماد الموضوعقد ، و)2003دیسمبر (الجدیدة بالجزائر

كونھا ابسط وحدات  لكلمة ا ، باإلضافة الى اعتماد الموضوع من أھم وحدات تحلیل المحتوى

وقد تم بناء  التحلیل أدق وحدات أنھاالتحلیل وأسھلھا استخداما في عملیة الترمیز، فضال على 

لكتاب التربیة  المعرفیةفي ضوء فرضیات اإلجراء وكذا المضامین ) الصنافة( أداة التحلیل

یة كمؤشرا إحصائیا المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، واستخدمت النسبة المئو

  .ل النتائج المتوصل إلیھاـــــلتحلی

                                 

  
  
  
 
  
  

                                                
 .13:،صاألردن اإلحصــاء في التربیة، دار الفكر، عمان،): 1999(عبد الرحمان عدس 1



  
  
  
  
  
  
  

  ســـــالفصل الخام
 نتائــــج الدراسة
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  :تمھید

حسب ترتیب فرضیات لتسھیل عرض النتائج التي أسفرت عنھا الدراسة،جرى تصنیفھا   

  .ائجــــالفرضیة األولى وانتھاء بالفرضیة السابعة، وفیما یلي عرض لتلك النتب اإلجراء بدءا

  :ببعد الشعور باالنتماء للوطنالنتائج المتعلقة   -1

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  المعرفیةتنص الفرضیة األولى على أن المضامین    

  .الشعور باالنتماء للوطن بعد علىتعلیم المتوسط ، تشتمل ال

الدالة على بعد  التكرارات والنسب المئویة لألفكار والمواضیع یبین )04(والجدول رقم   

  .الشعور باالنتماء للوطن في الكتاب محل التحلیل

 الدالة على بعد التكرارات والنسب المئویة لألفكار والمواضیع یبین) 04(رقم جدول   
  .الشعور باالنتماء للوطن في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الموضــــوع  الرقم

  %50,78  130  الجزائرياالنتماء   01

  %34,38  88  اإلسالمياالنتماء   02

  %08,59  22  العربياالنتماء   03

  %03,52  09  لمغاربياالنتماء ا  04

  %02,73  07  اإلفریقياالنتماء   05

  %100  256  المجمـــوع

على بعد الشعور باالنتماء للوطن األفكار والمواضیع الدالة  أن )04(یظھر من الجدول رقم    

لرابعة من توزعت على جمیع المجاالت والوحدات التعلیمیة في كتاب التربیة المدنیة للسنة ا قد

 بنسبة مئویةموضوع االنتماء الجزائري  األولىفي المرتبة  التعلیم المتوسط، وكان

، )%34,38(بنسبة مئویةموضوع االنتماء اإلسالمي  في المرتبة الثانیة  وجاء ،)50,78%(
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، ومن ھنا فقد كان )%08,59(بنسبة مئویةموضوع االنتماء العربي في الترتیب الثالث  وجاء

التركیز على تنمیة الشعور باالنتماء للوطن الجزائري العربي اإلسالمي على اعتبار أن 

المقومات  المجتمع الجزائري یقوم على مقومات أساسیة تمثل ھویتھ الوطنیة، وفي مقدمة ھذه

  .الدین اإلسالمي واللغة العربیة باعتبارھا اللغة الوطنیة الرسمیة في البالد

من القانون التوجیھي ) أسس المدرسة الجزائریة(وقد جاء في المادة الثانیة من الباب األول  

تسعى التربیة إلى تجذیر الشعور باالنتماء للشعب الجزائري في نفوس « :للتربیة الوطنیة

ا وتنشئتھم على حب الجزائر وروح االعتزاز باالنتماء إلیھا، وكذا تعلقھم بالوحدة أطفالن

والمجتمع الجزائري جزء ال یتجزأ من الوطن العربي،  .1 »..الوطنیة ووحدة التراب الوطني

  .تجمعھ بھ العدید من الروابط الدینیة واللغویة والثقافیة والتاریخیة المشتركة والمصیر الواحد

، وجاء )%03,52(بنسبة مئویةموضوع االنتماء المغاربي في المرتبة الرابعة  وجاء  

ما یشیر الى أن  ،)%02,73(في المرتبة الخامسة بنسبة مئویة االنتماء االفریقي موضوع

المشرع الجزائري یدرك أن المجتمع الجزائري یحس بانتمائھ الشدید لبلدان المغرب العربي 

اربیة لكون ھذه البلدان تشكل وحدة متجانسة دینیا ولغویا ویسعى جاھدا إلقامة وحدة مغ

من ھنا وجب بلورة . وجغرافیا وتاریخیا، كما أنھا تتشابھ في نمط الحیاة والعادات والتقالید

  .تصورات التالمیذ وفق ھذا المنحى

إن الجزائر ارض اإلسالم وجزء ال یتجزأ من « :ما یلي 1996 دستورجاء في دیباجة    

  .2» المغرب العربي الكبیر، فارض عربیة وبالد متوسطیة وافریقیة

تربط المجتمع الجزائري بالبلدان اإلفریقیة عالقات عریقة، انطلقت من بدایات التاریخ    

ف عن وتواصلت على مدى العصور، فالمجتمع الجزائري مجتمع إفریقي، وان اختل

األمر الذي أدى بالجزائر الى دعم ومساندة كل حركات . المجتمعات اإلفریقیة لغویا وعرقیا

التحرر اإلفریقیة، واالنضمام الى منظمة الوحدة اإلفریقیة ثم الى االتحاد اإلفریقي، ھذا الى 

  .جانب تكثیف المبادالت االقتصادیة والتجاریة والثقافیة معھا
                                                             

 ، النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة،)عدد خاص(2008جانفي23المؤرخ في  04-08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم  1

 .60:،صوزارة التربیة الوطنیة، الجزائر
الجدید في التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، دط، ): 2011/2012(وآخرون محمد الشریف عمیروش  2

 .07:،صطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائرالدیوان الو



 نتائج الدراسة                                 الفصل الخامس
 

151 

وان لنا وراء ھذا الوطن أوطانا ...أما الجزائر فھي وطني الخاص«: كتب ابن بادیس قائال   

واقرب ھذه األوطان إلینا المغرب األدنى ... أخرى عزیزة علینا ھي دائما منا على بال

  .1 »ثم الوطن العربي واإلسالمي ثم وطن اإلنسانیة العام...والمغرب األقصى

ب للوطن أفراده الذین ربطتھم ذكریات إنما ینس«: الجزائريقال ابن بادیــــــس عن    

الماضي ومصالح الحاضر وآمال المستقبل،فالذین یعمرون ھذا القطر وتربطھم ھذه الروابط 

ھم الجزائریون، والنسبة للوطن توجب علم تاریخھ، والقیام بواجباتھ، من نھضة علمیة 

لمن ال یحافظ على واقتصادیة وعمرانیة، والمحافظة على شرف اسمھ وسمعة بنیھ، فال شرف 

  2 »نھ، وال سمعة لمن ال سمعة لقومھشرف وط

الجزائریة بدینھا ولغتھا وقومیتھا، فعلینا أن نعرفھا حقائق ذلك لتلدا «: الجزائریةوقال عن   

أوالدا منا ولنا، یحفظون أمانة األجیال الماضیة لألجیال اآلتیة، وال ینكرون أصلھم وان 

  .3 »نكرون المتھم ولو تنكر لھم الناس أجمعونأنكرھم العالم بأسره، وال یت

إننا نحب اإلنسانیة ونعتبرھا كال، ونحب «: وقال عن مفھوم الوطن والوطنیة والمواطنة  

وطننا ونعتبره منھا جزء ال یتجزأ، ونحب من یحب اإلنسانیة ویخدمھا، ونبغض من یبغضھا 

یبغضھ ویظلمھ، فلھذا نبذل ویظلمھا، وباألحرى نحب من یحب وطننا ویخدمھ، ونبغض من 

غایة الجھد في خدمة وطننا الجزائر وتحبیب بنیھ فیھ ونخلص لكل من یخلص لھ، ونناوئ كل 

  .4 »من یناوئھ من بنیھ ومن غیر بنیھ

ویبقى الشعور بتقدیر قیمة الوطن وأھمیة الوطنیة والشعور بالمواطنة ثالثي متصل، ولیس   

  .ھر مما سبق أن المشرع الجزائري یدرك ھذا األمرالتلمیذ الجزائري عنھ بمنعزل، ویظ

بعد الشعور  موضوع االنتماء الجزائري في الدالة على یبین األلفاظ) 05(رقموالجدول    

  .باالنتماء للوطن في الكتاب محل التحلیل

                                                             
 .08:، صالمرجع نفسھ ):2011/2012(محمد الشریف عمیروش وآخرون  1
مداخلة مقدمة لألسبوع الوطني الحادي عشر للقران ، )غیر منشور(الوطنیة والمواطنة في منظور اإلسالم : أحمد حومید  2

، دار اإلمام سیدي عبد 2010مارس 03-01/ ھـ1431ربیع األول  17- 15،)الوطنیة والمواطنة في اإلسالم(الكریم
 .الرحمان الثعالبي في المحمدیة، وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، الجزائــر

 .المرجع نفسھ:أحمد حومید 3
 .المرجع نفسھ: احمد حومید 4
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بعد الشعور  موضوع االنتماء الجزائري في الدالة على یبین األلفاظ) 05(جدول رقم  
 .باالنتماء للوطن في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %73,61  120  الجزائر  01

  %12,27  20  جزائري  02

  %09,20  15  مواطن جزائري  03

  %04,90  08  جزائریة  04

  %100  163  المجمـــــوع

األلفاظ الدالة على موضوع االنتماء الجزائري في بعد  أن) 05(من الجدول رقمیظھر       

الشعور باالنتماء للوطن، قد توزعت على جمیع المجاالت والوحدات التعلیمیة في كتاب التربیة 

بنسبة كلمة الجزائر وكان في المرتبة األولى المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط،

، وفي المرتبة )%12,27(بنسبة مئویة جزائري كلمةفي المرتبة الثانیة ، و)%73,61(مئویة

وفي المرتبة الرابعة كلمة جزائریة  ،)%09,20(بنسبة مئویة كلمة مواطن جزائريالثالثة 

، والقصد من تضمین ھذه األلفاظ في الكتاب ھو ترسیخ الشعور )%04,90(بنسبة مئویة

  .الناشئة في ھذا المستوى من التعلیم باالنتماء للوطن الجزائر في نفوس 

یبین األلفاظ الدالة على موضوع االنتماء اإلسالمي في بعد الشعور ) 06(والجدول رقم  

 .باالنتماء للوطن في الكتاب محل التحلیل

في بعد الشعور  اإلسالميیبین األلفاظ الدالة على موضوع االنتماء ) 06(جدول رقم   
  .باالنتماء للوطن في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %45,66  42  اإلسالم  01
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  %17,40  16  الدین اإلسالمي  02

  %13,04  12  المجتمع اإلسالمي  03

  %04,34  04  الوحدة اإلسالمیة  04

  %04,34  04  اإلسالمیةالمبادئ   05

  %03,27  03  اإلسالمیة الدول  06

  %03,27  03  اإلسالمیة العقیدة  07

  %02,18  02  اإلسالمیة الشریعة  08

  %02,18  02  الثقافة اإلسالمیة  09

  %02,18  02  الفكر اإلسالمي  10

  %01,09  01  الشعب المسلم  11

  %01,09  01  الطابع اإلسالمي  12

  %100  92  المجمـــــوع

، أن كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط قد )06(یظھر من الجدول رقم    

،حیث تصدرت الترتیب اشتمل على العدید من الكلمات الدالة على موضوع االنتماء اإلسالمي

اإلسالم، الدین اإلسالمي، المجتمع اإلسالمي، فقد جاءت كلمة اإلسالم في المرتبة : كلمات

في الترتیب الثاني بنسبة  اإلسالمي، تلتھا كلمة الدین )%45,66(األولى بنسبة مئویة

، )%13,04(ثم كلمة المجتمع اإلسالمي في الترتیب الثالث بنسبة مئویة ،)%17,40(مئویة

وفي ھذا إشارة واضحة أن الشعب الجزائري قد استوعب اإلسالم كدین بنظامھ المشتمل على 

روحیة وكنموذج للتنظیم االجتماعي الذي یھدف الى إقامة مجتمع متضامن القیم األخالقیة وال

والكلمات الموالیة ھي األخرى تصب في ھذا . یبجل قیم العدالة والحریة والمساواة والتسامح

، فقد جاءت في الترتیب الرابع كلمتا الوحدة اإلسالمیة والمبادئ المصب وتؤكد ھذه الحقیقة

، وجاءت في المرتبة الخامسة كلمتا الدول اإلسالمیة )%04,34(اإلسالمیة بنسبة مئویة
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الشریعة : ، وجاءت في الترتیب السادس كلمات)%03,27(والعقیدة اإلسالمیة بنسبة مئویة

، وفي الترتیب السابع )%02,18(اإلسالمیة والثقافة اإلسالمیة والفكر اإلسالمي بنسبة مئویة

 ). %01,09(بع اإلسالمي بنسبة مئویةواألخیر جاءت كلمتا الشعب المسلم والطا

یبین األلفاظ الدالة على موضوع االنتماء العربي في بعد الشعور ) 07(والجدول رقم   

   .باالنتماء للوطن في الكتاب محل التحلیل

یبین األلفاظ الدالة على موضوع االنتماء العربي في بعد الشعور باالنتماء ) 07(جدول رقم
  .التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسطللوطن في كتاب 

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %37,61  41  العربیة  01

  %23,86  26  جامعة الدول العربیة  02

  %20,19  22  الوطن العربي  03

  %05,50  06  العالم العربي  04

  %03,67  04  اللغة العربیة  05

  %03,67  04  األمة العربیة  06

  %03,67  04  العروبة  07

  %01,83  02  ارض عربیة  08

  %100  109  المجمـــــوع

، أن كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط قد )07(یظھر من الجدول رقم   

اشتمل على العدید من الكلمات الدالة على موضوع االنتماء العربي،حیث تصدرت الترتیب 

العربیة،جامعة الدول العربیة، الوطن العربي، فقد جاءت كلمة العربیة في المرتبة : كلمات

، تلتھا كلمة جامعة الدول العربیة في الترتیب الثاني بنسبة %)37,61(مئویة األولى بنسبة
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ما  %).20,19(، ثم كلمة الوطن العربي في الترتیب الثالث بنسبة مئویة%)23,86(مئویة

یدل على أن المجتمع الجزائري جزء ال یتجزأ من الوطن العربي، تجمعھ بھ العدید من 

الروابط الدینیة واللغویة والثقافیة والتاریخیة المشتركة، والمصیر الواحد ،والطموحات 

المتشابھة، والجزائر تؤمن بإمكانیة تحقیق الوحدة العربیة وتناضل في سبیل تجسید ھذا 

عبد ذلك في المساعي الحثیثة والعالقات الدبلوماسیة لرئیس الجمھوریة الھدف، ویظھر 
والكلمات الموالیة التي كانت األقل . بعد استالمھ زمام الحكم في البالد ز بوتفلیقةـــالعزی

في المضامین التعلیمیة للكتاب محل التحلیل ھي األخرى تصب في ذات المصب، فقد  حضورا

، تلتھا في الترتیب %)05,50(ي الترتیب الخامس بنسبة مئویةجاءت كلمة العالم العربي ف

، ثم كلمة ارض %)03,67(اللغة العربیة،األمة العربیة، العروبة بنسبة مئویة: السادس كلمات

شعب الجزائر : ابن بادیسوقد كان نشید  .%)01,83(عربیة في الترتیب األخیر بنسبة مئویة
  .بة واإلسالمنبراسا للعرو مسلم والى العروبة ینتسب

فیھا بشیخي  لما زرت المدینة المنورة واتصلت أنياذكر «:في ھذا اإلطارابن بادیس قال     

 األولاألستاذ حمدان لونیسي المھاجر الجزائري، وشیخي حسین احمد الھندي، أشار علي 

وكان عالما  -بالھجرة الى المدینة المنورة، وقطع كل عالقة لي بالوطن، وأشار علي الثاني

بالعودة الى الوطن وخدمة اإلسالم فیھ والعربیة بقدر الجھد، فحقق اهللا رأي الشیخ  - حكیما

الثاني، ورجعنا الى الوطن بقصد خدمتھ فنحن ال نھاجر، نحن حراس اإلسالم والعربیة 

  .1 »میع مدعماتھا في ھذا الوطنوالقومیة بج

، وقد كان ھذا دین ووطنیة سـالبن بادیوعلى ھذا األساس، فان التعصب للعربیة بالنسبة      

الرجل یوجھ عنایتھ لتربیة الشباب تربیة خلقیة، ودینیة، ووطنیة تجعلھم احرص على مقومات 

ة، واللغة العربیة، والعروبة، وھذا ما یبرر تضمین كلمات العربی. شخصیتھم العربیة اإلسالمیة

  .الوطن العربي، العالم العربي، األمة العربیة، ارض عربیة في الكتاب محل التحلیل

                                                             
مداخلة مقدمة لألسبوع ، )غیر منشور(أبعاد التربیة الوطنیة في فكر ابن بادیس رحمھ اهللا تعالى : عبد العزیز العیادي 1

، 2010مارس 03-01/ ھـ1431ربیع األول  17-15،)الوطنیة والمواطنة في اإلسالم(الوطني الحادي عشر للقران الكریم

 .الثعالبي في المحمدیة، وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، الجزائــردار اإلمام سیدي عبد الرحمان 
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یبین األلفاظ الدالة على موضوع االنتماء المغاربي في بعد الشعور ) 08(والجدول رقم

   .باالنتماء للوطن في الكتاب محل التحلیل

على موضوع االنتماء المغاربي في بعد الشعور باالنتماء  یبین األلفاظ الدالة) 08(جدول رقم
  .للوطن في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %28,20  11  المغرب العربي  01

  %23,08  09  المغرب األقصى  02

  %20,51  08  المغرب الكبیر  03

  %10,26  04  المغاربیةالبالد   04

  %07,70  03  بالد المغرب  05

  %05,12  02  االتحاد المغاربي  06

  %05,12  02  وحدة مغاربیة  07

  %100  39  المجمـــــوع

أن األلفاظ  الدالة على موضوع االنتماء المغاربي في بعد الشعور ) 08(یظھر من الجدول رقم

لكتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط  المعرفیةباالنتماء للوطن في المضامین 

تماء اإلسالمي، االن االنتماء الجزائري، كانت اقل حضورا من نظیراتھا الدالة على موضوع

، والمغرب األقصىالمغرب العربي،والمغرب : وقد تصدرت الترتیب كلمات. واالنتماء العربي

، %)28,20(ة المغرب العربي بنسبة مئویة، حیث جاءت في الترتیب األول كلمالكبیر

، وجاءت في %)23,08(وجاءت في المرتبة الثانیة كلمة المغرب األقصى بنسبة مئویة

، ثم كلمة البالد المغاربیة في %)20,51(الترتیب الثالث كلمة المغرب الكبیر بنسبة مئویة

الترتیب الخامس بنسبة ، تلتھا كلمة بالد المغرب في %)10,26(الترتیب الرابع بنسبة مئویة

كلمتا االتحاد المغاربي، ووحدة مغاربیة بنسبة  األخیر، وجاءت في الترتیب %)07,70(مئویة
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ما یدل على أن المجتمع الجزائري یحس بانتمائھ الشدید لبلدان المغارب . )%05,12(مئویة

انسة، دینیا العربي، ویسعى جاھدا إلقامة وحدة مغاربیة، لكون ھذه البلدان تشكل وحدة متج

وھو ما یعكس .ولغویا، وجغرافیا وتاریخیا، كما أنھا تتشابھ في نمط الحیاة والعادات والتقالید

  .یخ ھذا التوجھ لدى الناشئة من المتعلمینـــــــــاھتمام المشرع الجزائري بترس

النتماء یبین األلفاظ الدالة على موضوع االنتماء اإلفریقي في بعد الشعور با) 09(والجدول رقم

   .للوطن في الكتاب محل التحلیل

یبین األلفاظ الدالة على موضوع االنتماء االفریقي في بعد الشعور ) 09(جدول رقم  
  .باالنتماء للوطن في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %34,57  28  االفریقیةمنظمة الوحدة   01

  %24,70  20  االتحاد االفریقي  02

  %12,34  10  الشؤون االفریقیة  03

  %09,88  08  بالد افریقیة  04

  %08,64  07  شمال إفریقیا  05

  %06,18  05  الفضاء االفریقي  06

  %02,47  02  حركات التحرر االفریقیة  07

  %01,23  01  مجتمع افریقي  08

  %100  81  المجمـــــوع
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إن الجزائر ارض اإلسالم وجزء ال یتجزأ من «:ما یلي 1996جاء في دیباجة دستور      

  .1 »ض عربیة وبالد متوسطیة وافریقیةالمغرب العربي الكبیر، فار

لمنھاج  المعرفیةوتأسیسا على ھذا، فقد عمد المشرع الجزائري الى تضمین المضامین      

وقد لیم المتوسط كلمات ذات صلة باالنتماء االفریقي، التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التع

  :جاءت مرتبة كما یلي

، وفي الترتیب الثاني %)34,57(كلمة منظمة الوحدة االفریقیة في المرتبة االولى بنسبة مئویة

، وفي الترتیب الثالث كلمة الشؤون االفریقیة %)24,70(كلمة االتحاد االفریقي بنسبة مئویة

، %)09,88(، وفي المرتبة الرابعة كلمة بالد افریقیة بنسبة مئویة%)12,34(بنسبة مئویة 

، وفي الترتیب السادس كلمة %)08,64(وفي المرتبة الخامسة كلمة شمال افریقیا بنسبة مئویة

، وفي الترتیب السابع كلمة حركات التحرر %)06,18(الفضاء االفریقي بنسبة مئویة

مجتمع افریـــــــــقي  كلمة الترتیب الثامن واألخیر ، وفي%)02,47(االفریقیة بنسبة مئویة

  %).01,23(بنسبة مئویة

بعد الشعور باالنتماء للوطن في  التوزیع النسبي لألفكار الدالة علىیبین ) 01(والشكل رقم  

 .الكتاب محل التحلیل

في  بعد الشعور باالنتماء للوطن التوزیع النسبي لألفكار الدالة علىیبین ) 01(شكل رقم 
  .كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

                                                             
، 1الجدید في التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط،ط): 2006/2007(محمد الشریف عمیروش وآخرون 1

 .07:،صطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائرالدیوان الو
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، تركیز المشرع الجزائري على موضوع االنتماء باعتباره من )01(یظھر من الشكل رقم   

مستھدفات التربیة على المواطنة، فھذه األخیرة تھدف الى تعزیز شعور الفرد باالنتماء الى 

الشعور الى حد یتشبع ذلك الفرد بثقافة االنتماء، ویتمثل  مجتمعھ وقیمھ وثقافتھ، لیرتقي ھذا

والمجتمع الجزائري ینتمي الى المغرب . ذلك في سلوكھ وفي دفاعھ عن قیم وطنھ ومكتسباتھ

وقد .العربي، والوطن العربي والعالم اإلسالمي، وكذا الفضاء المتوسطي واإلفریقي والعالمي

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة  المعرفیةمین ورد موضوع االنتماء الجزائري في المضا

، وجاء في الترتیب الثاني موضوع االنتماء %)50,78(من التعلیم المتوسط بنسبة مئویة

فالمجتمع الجزائري الذي تأصلت فیھ تعالیم ومبادئ   ،%)34,38(اإلسالمي بنسبة مئویة

یمكن أن یقبل بغیرھا من األفكار  قرنا من الزمن، ال 14الدین اإلسالمي وتشبع بھا طیلة 

اقتصادیة او ثقافیة وغیرھا، خاصة إذا جاءت من  ایدیولوجیة او والتوجھات سواء كانت

وجاء في الترتیب الثالث موضوع . ضــــــالغرب الذي خبره الشعب الجزائري كاستعمار بغی

مـاي  5(المسلمین فقد كان شعــار جمعیة العلماء .%)08,59(االنتماء العربي بنسبة مئویة

، وبھذا فتحت الجمعیة جبھة من )اإلسالم دیننا والجزائر وطننا والعربیة لغتنا(، )1931

. جبھات الصراع والمقاومة ضد المحتل الفرنسي، من اجل إثبات الھویة الحضاریة للجزائر

والى  شعب الجزائر مسلم«:الھویة التي تریدھا الجمعیة للجزائر في قولھ ابن بادیسوقد حدد 
وإذا كانت اللغة العربیة ھي التي تعبر عن العروبة كحضارة وثقافة،  .»العروبة ینتسب

وباعتبارھا اللغة الوطنیة الرسمیة في بالدنا، على ھذا األساس فاالھتمام بھا  یعد أكثر من 
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فتمكین التلمیذ منھا وتیسیر عملیة التخاطب بھا،وجعلھا لغة تواصل في مختلف . ضرورة

الحیاة، كل ھذا یؤدي دون شك الى تمتین الروح الوطنیة في أطفالنا وتنمیة الشعور میادین 

وجاء في الترتیب الرابع موضوع االنتماء .باالنتماء لعالمنا الجزائري العربي اإلسالمي 

في الترتیب الخامس  اإلفریقي، وجاء موضوع االنتماء %)03,52(المغاربي بنسبة مئویة

فالمجتمع الجزائري یحس بانتمائھ الشدید لبلدان المغرب العربي،  .%)02,73(بنسبة مئویة

فالجزائر ارض اإلسالم وجزء ال یتجزأ من المغرب العربي الكبیر، فارض عربیة وبالد 

   .متوسطیة وافریقیة

والشعور باالنتماء للوطن یقتضي إقرار والتزام، ونحن نشعر باالنتماء للوطن ألنھ جالب     

ر الوطني یجعلھ اإلسالم ضمن إطار اكبر ھو االنتماء لألمة واالنتماء للدین، فالشعو. للمنافع

والتربیة على المواطنة تجعل من الفرد مواطنا تتجسد فیھ معاني االنتماء والوالء والتضحیة 

دفاعا عن الوطن وفداء لھ، وبذلك یصبح وطنیا، فاإلنسان الوطني مواطن صالح بالضرورة 

  .ن وطني، ولكن لیس كل مواطن ذا شعور وطنيوالمواطن الصالح إنسا

واإلنسان مفطور على الوالء للكیان الصغیر او الكبیر الذي یجد ذاتھ فیھ، ویجد فیھ     

فالفرد في إطار األسرة لدیھ انتماء فطري، أي وجد نفسھ قد سمي باسم معین . مصالحھ الذاتیة

خیار، ومع ذلك فانھ یقبل االسم  لیس لھ فیھ خیار، ووجد أن لھ ابا وأما لیس لھ فیھما

ولكن ھذا االنتساب یتحول الى انتماء وحب ووفاء، لما وجد مصلحتھ . واالنتساب لألبوین

الذاتیة تتحقق من جراء ھذا االنتساب، ووجد فیھ الدفء والحب والحنان، وعندما ال یجد كل 

 إلىوھكذا الحال في االنتماء .. ھذا في انتسابھ، فانھ سرعان ما یھجر ھذه األسرة وقد یتنكر لھا

الكیانات األكبر كالوطن، فالوطن كلما لبى طموحات أفراده ووفر لھم األمان، وطد معاني 

  .المواطنة وأذكى الروح الوطنیة، وكلما قصر اھتزت أسوار المواطنة وخفت بریق الوطنیة

فان تكون .. وعلى ھذا األساس، یمكننا القول بان الوطنیة من دون مواطنة قیمة سلبیة     

وطنیا وال تؤدي واجبات مواطنتك، وال تعترف بما یملیھ علیك وطنك من التزامات، او ال 

ھذا كلھ ینم عن ضعف في مشاعر الوطنیة .. تقدر ما یبذلھ لك من مكتسبات واستحقاقات

ویبدو ھذا جلیا حینما یتعرض الوطن الى تحدیات . والء والوفاء للوطنوفتور في قیمة ال

إن كانت خارجیة قد تشحن الحس الوطني وتنمیھ جراء ردة فعل فطریة یحس معھا .. طارئة
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المواطن بالخطر الذي یھدده في أمنھ ومصالحھ الذاتیة، فیستنفر كل قواه، ویتناسى كل آالمھ 

وقد ال یتحرك الحس .. ره لیضع نفسھ مشروع فداء للوطنوأحزانھ، ویضع معاناتھ وراء ظھ

الوطني لدى المواطن لشدة ضعفھ ووھنھ، فیفكر في العمل ضد الوطن بالتعاون مع األعداء في 

وان كانت داخلیة یتحدى الفقر والغالء والبطالة، واالنتماءات الحزبیة ). خیانة الوطن(الخارج

ختیار السیاسي، وحریة التعبیر عن الرأي وغیرھا المصلحیة لألشخاص، وحریة اال والوالءات

فإنھا كثیرا ما تضعف الحس الوطني الى مستویات متدنیة، وقد یفكر .. من التحدیات الداخلیة

. معھا البعض في الرحیل عن وطنھ والتخلي عن مواطنتھ لیبحث عن ضالتھ في وطن آخر

ذلك . یة أیضا، بل وأسوأ من األولىوكذلك یمكن القول بان المواطنة من دون وطنیة قیمة سلب

أن أداءك لواجباتك، وتعاملك مع بني وطنك، لن یكون نابعا عن والء وال صادرا عن حب، 

وإنما ھو نوع من السلوك المفروض المقطوع عن كل مشاعر الرضا والرغبة في خدمة من 

االستجابة لما الشئ الذي یؤدي حتما الى ضعف مردود المواطنة، وقلة . یشاركونك المواطنة

ویبدو ھذا جلیا عندما یتعرض الوطن الى تحدیات خارجیة او داخلیة، إذ . تملیھ من التزامات

قد یبیع مثل ھذا المواطن وطنھ بعرض من الدنیا قلیل عند أول إغراء یعرض علیھ، وقد یھجر 

  .وطنھ ألدنى مضایقة  یتعرض لھا دون أن یشعر بندم او تقصیر في حق وطنھ

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم  لمعرفیةنعتبر المضامین ایمكن أن  وعلیة،  

المتوسط بمثابة اإلطار الذي تتبلور من خاللھ معالم الشخصیة الوطنیة في المستھدفین من 

المتعلمین، من خالل غرس حب الوطن في نفوسھم، وبناء والءاتھ، وتحریك نخوتھ، وصقل 

  .حقیقتھ

  :النتائج المتعلقة ببعد االعتزاز بمقومات الھویة الوطنیة  -2

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  المعرفیةتنص الفرضیة الثانیة على أن المضامین    

  التعلیم المتوسط ، تشتمل على بعد االعتزاز بمقومات الھویة الوطنیة

یبین التكرارات والنسب المئویة لألفكار والمواضیع الدالة على بعد ) 10(والجدول رقم   

  .االعتزاز بمقومات الھویة الوطنیة في الكتاب محل التحلیل
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یبین التكرارات والنسب المئویة لألفكار والمواضیع الدالة على بعد ) 10(رقم جدول   
التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم  االعتزاز بمقومات الھویة الوطنیة في كتاب

  .المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الموضــــوع  الرقم

  %76,72  89  المقوم اإلسالمي  01

  %18,97  22  المقوم العربي  02

  %04,31  05  المقوم االمازیغي  03

  %100  116  المجمـــوع

اإلسالم، العربیة، : للمجتمع الجزائري مقومات أساسیة ھي أن ) 10(یتضح من الجدول رقم  

وقد ضمن المشرع ھذه المركبات او المكونات بالنص  ، التي تشكل ھویتھ الوطنیة. االمازیغیة

من كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم ) 06(والصورة، ففي الصفحة السادسة

الدین اإلسالمي احد المقومات األساسیة للمجتمع «:المتوسط، نشاھد صورة لمسجد كتب أسفلھا

،وجاء )%76,72(جاء في المرتبة األولى المقوم اإلسالمي بنسبة مئویةقد و. »الجزائري

بینما جاء في المرتبة الثالثة ، )%18,97(المقوم العربي في المرتبة الثانیة بنسبة مئویة

،وھكذا یتبین أن منھاج التربیة المدنیة )%04,31(واألخیرة المقوم االمازیغي بنسبة مئویة

یھدف إلى تقویة الوعي بالھویة الوطنیة باعتباره وثاق االنسجام  المعرفیةبمضامینھ 

االجتماعي، وذلك بترقیة القیم المتصلة باإلسالم والعروبة واالمازیغیة، وباألساس تكوین جیل 

فیة والحضاریة، وھو ما یفسر تركیز متشبع بمبادئ اإلسالم وقیمھ الروحیة واألخالقیة والثقا

وقد جاء في الجدید في التربیة المدنیة . المشرع الجزائري على االھتمام بالمقوم اإلسالمي

العالم اإلسالمي یمتد من طنجة الى جاكرتا، والمجتمع « : للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

ورت وانصھرت بمرور الزمن الجزائري المسلم جزء منھ، تربط بینھما روابط عمیقة، تبل

وبرزت في الصعاب والمحن، فلقد وقفت الدول اإلسالمیة الى جانب القضیة الجزائریة وأیدتھا 

  . »إبان ثورتھا التحریریة، والجزائر الیوم تقف مساندة لكل قضایا العالم اإلسالمي
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تطور خاللھا  والمجتمع الجزائري مجتمع موغل في القدم، ولقد مر بمراحل تاریخیة كبرى،   

من النظام القبلي الى بناء دولة منظمة في العھد النومیدي، وبعد الفتح اإلسالمي، اكتملت 

مقومات شخصیتھ في ظل اإلسالم، وأسس دوال متطورة ومزدھرة كالدولة الرستمیة، والدولة 

 الحمادیة، والدولة الزیانیة، ھذه الدول التي ساھمت في بناء صرح الحضارة العربیة 

  .1 إلسالمیةا

وبذا یكون التلمیذ الوطني مستعدا دائما للتضحیة بالنفس والنفیس من اجل حمایة مصالح      

الوطن ومقوماتھ المتمثلة في الدین اإلسالمي واللغة العربیة واللغة االمازیغیة، ولقد اثبت 

  . نشھداء الوطن عن مدى عمق ھذه القیمة في نفوس الجزائریی

یبین األلفاظ الدالة على موضوع المقوم اإلسالمي في بعد االعتزاز ) 11(والجدول رقم

  .بمقومات الھویة الوطنیة في الكتاب محل التحلیل

یبین األلفاظ  الدالة على موضوع المقوم اإلسالمي في بعد االعتزاز ) 11(رقم جدول   
  .یم المتوسطبمقومات الھویة الوطنیة في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعل

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %31,14  38  اإلســــالم  01

  %17,21  21  الدین اإلسالمي  02

  %15,58  19  الشعب المسلم  03

  %09,83  12  المجتمع اإلسالمي  04

  %06,56  08  الدول اإلسالمیة  05

  %05,73  07  المبادئ اإلسالمیة  06

                                                             
 .09-08:،ص ص مرجع سابق): 2011/2012(ش وآخرون محمد الشریف عمیرو 1
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  %04,10  05  الوحدة اإلسالمیة  07

  %02,46  03  الشریعة اإلسالمیة  08

  %02,46  03  الثقافة اإلسالمیة  09

  %02,46  03  الفكر اإلسالمي  10

  %01,63  02  العقیدة اإلسالمیة  11

  %00,81  01  الطابع اإلسالمي  12

  %100  122  المجمـــــوع

مدى عنایة المشرع الجزائري واھتمامھ بالمقوم اإلسالمي،  )11(من الجدول رقم یتبین    

،  وذلك من خالل تضمین األلفاظ التي تبرز وتعزز ھذا المقوم في نفوس الناشئة من المتعلمین

المجتمع  ، الشعب المسلم،اإلسالمي، الدین اإلسالم: كلمات  األلفاظوقد تصدرت جملة ھذه 

، وجاءت )%31,14(اإلسالمي، حیث جاءت كلمة اإلسالم في الترتیب األول بنسبة مئویة

، تلتھا في الترتیب الثالث )%17,21(كلمة الدین اإلسالمي في الترتیب الثاني بنسبة مئویة

، ثم كلمة المجتمع اإلسالمي في المرتبة الرابعة )%15,58(كلمة الشعب المسلم بنسبة مئویة

، والشعور الوطني یجعلھ اإلسالم ضمن إطار اكبر ھو االنتماء لألمة )%09,83(مئویة بنسبة

. لإلســـــالم والجزائر: لمن تعیــــــــــش ؟  قال  :ســــابن بادی، ولما سئل واالنتماء للدین

وھكذا یتأكد اھتمام المشرع الجزائري باإلسالم كمقوم أساسي من مقومات الھویة الوطنیة 

یقوم المجتمع الجزائري على « : من الكتاب) 06(ریة، فقد جاء في الصفحة رقمالجزائ

  :مقومات أساسیة تمثل ھویتھ الوطنیة المتنوعة، وتتمثل ھذه المقومات فیما یلي

 .یدین المجتمع الجزائري باإلسالم منذ الفتح اإلسالمي: الدین اإلسالمي -1

الوطنیة والرسمیة في البالد، الشعب الجزائري یتكلم اللغة العربیة، وھي اللغة : اللغة -2

 الى

ھذا إلى جانب . جانب ذلك توجد االمازیغیة، والمجتمع الجزائري معتز بعروبتھ وامازیغیتھ

المجتمع «):08(،وجاء في الصفحة رقم»الوطن الواحد، والثقافة المشتركة، والتاریخ الطویل
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، وجاء في »ي جزء ال یتجزأ من العالم اإلسالمي الذي یمتد من طنجة الى جاكرتاالجزائر

 :یتمیز المجتمع الجزائري بخصائص منھا«):09(الصفحة رقم

، كما جاء في نفس »...تدینھ وتمسكھ بمقومات عقیدتھ اإلســــالمیة السمحاء -

ة كبرى، تطور خاللھا المجتمع الجزائري موغل في القدم، ولقد مر بمراحل تاریخی«:الصفحة

وبعد الفتح اإلسالمي، اكتملت . من النظام القبلي الى بناء دولة منظمة في العھد النومیدي

ال یمكن ألي «:من الدستور) 178(، وجاء في المادة »اإلســــالممقومات شخصیتھ في ظل 

 :تعدیل دستوري أن یمس

 .الطابع الجمھوري للدولة -1

 .التعددیة الحزبیة النظام الدیمقراطي القائم على -2

 .1 »...اإلسالم باعتباره دین الدولة -3

 من كمقوم االعتزاز باإلسالم التالیة جمیعھا تصب في خانة تعزیز األخرىوالكلمات   

  سالمیة في الترتیب الخامس بنسبةمقومات الھویة الوطنیة الجزائریة، فقد جاءت كلمة الدول اإل

، تلتھا كلمة المبادئ اإلسالمیة في الترتیب السادس بنسبة مئویة  )%06,56(مئویة

، )%04,10(، ثم كلمة الوحدة اإلسالمیة في المرتبة السابعة بنسبة مئویة)05,73%(

في الترتیب  الشریعة اإلسالمیة، والثقافة اإلسالمیة، والفكر اإلسالمي: وبعد ذلك كلمات

اإلسالمیة في الترتیب التاسع بنسبة قیدة ،وكلمة الع)%02,46(الثامن بنسبة مئویة

في الترتیب العاشر بنسبة  اإلسالميكلمة الطابع  وأخیرا، )%01,63(مئویة

  ).%00,81(مئویة

یبین األلفاظ الدالة على موضوع المقوم العربي في بعد ) 12(والجدول رقم       

  .بمقومات الھویة الوطنیة في الكتاب محل التحلیل االعتزاز

یبین األلفاظ  الدالة على موضوع المقوم العربي في بعد االعتزاز بمقومات ) 12(رقم جدول 
  .الھویة الوطنیة في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط
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  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %37,61  41  العربیة  01

  %23,86  26  جامعة الدول العربیة  02

  %20,19  22  الوطن العربي  03

  %05,50  06  العالم العربي  04

  %03,67  04  اللغة العربیة  05

  %03,67  04  األمة العربیة  06

  %03,67  04  العروبة  07

  %01,83  02  ارض عربیة  08

  %100  109  المجمـــــوع

للكتاب محل التحلیل تشتمل على  المعرفیة، أن المضامین )12(یتبین من الجدول رقم    

األلفاظ الدالة على المقوم العربي، باعتبار الجزائر دولة عربیة، معتزة بتراثھا وثقافتھا العربیة 

الرسمیة في البالد، وقد جاءت الوطنیة و الضاربة في القدم، وباعتبار اللغة العربیة ھي اللغة

  :تاب على النحو التاليھذه األلفاظ مرتبة تنازلیا تبعا لتمظھرھا في الك

، وكلمة جامعة الدول العربیة في )%37,61(كلمة العربیة في الترتیب األول بنسبة مئویة  

، ثم كلمة الوطن العربي في الترتیب الثالث بنسبة )%23,86(الترتیب الثاني بنسبة مئویة

، وبعد ذلك كلمة العالم العربي في الترتیب الرابع بنسبة )%20,19(مئویة

العربیة، والعروبة في المرتبة الخامسة  واألمةاللغة العربیة، : ،تلتھا كلمات)%05,50(مئویة

، وفي الترتیب السادس واألخیر كلمة ارض عربیة بنسبة )%03,67(بنسبة مئویة

وجمیع ھذه األلفاظ تشترك في فكرة واحدة وتصب في ذات المصب، ). %01,83(مئویة

  .بیة باعتبارھا واحدا من المقومات األساسیة للھویة الجزائریةوالقصد جعل التلمیذ یعتز بالعر



 نتائج الدراسة                                 الفصل الخامس
 

167 

وع المقوم االمازیغي في ـــیبین األلفاظ الدالة على موض) 13(والجدول رقم           

  .بمقومات الھویة الوطنیة في الكتاب محل التحلیل االعتزازبعد 

االمازیغي في بعد االعتزاز یبین األلفاظ  الدالة على موضوع المقوم ) 13(رقم جدول   
  .بمقومات الھویة الوطنیة في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %66,67  04  االمازیـــغیة  01

  %33,33  02  االمازیــــغ  02

  %100  06  المجمـــــوع

أن المقوم االمازیغي یعد الوحید من المقومات األساسیة  ،)13(یتبین من الجدول رقم   

للشخصیة الوطنیة الجزائریة التي یمارس المنھج حیالھ أسلوب التجاھل، والدلیل  عدم تضمین 

األلفاظ الدالة على المقوم االمازیغي بشكل كبیر في الكتاب محل التحلیل، باستثناء المجال 

، فقد ظھرت كلمة االمازیغیة مرتین في )لمجتمع الجزائريالدولة وا(من الكتاب األولالتعلیمي 

، )18(، ومرة واحدة في الصفحة رقم)11(، ومرة واحدة في الصفحة رقم)06(الصفحة رقم

، ومرة في الصفحة )09(، مرة في الصفحة رقم)02(وظھرت كلمة االمازیغ مرتین

افة وكتراث، فھي جزء ال وھذا غیر كاف بالنظر إلى أھمیة االمازیغیة كلغة وكثق). 10(رقم

من القانون ) 12(وقد جاء في الصفحة رقم. یتجزأ من مركبات الشخصیة الوطنیة التاریخیة

اللغة العربیة على غرار اإلسالم، تشكل مع اللغة االمازیغیة «:التوجیھي للتربیة الوطنیة

  .1»اسمنت الھویة الثقافیة للشعب الجزائري وعنصرا جوھریا لوعیھ الوطني

إذا كان الحال كذلك، فانھ یتعین أن تستفید ھذه اللغة بكامل االھتمام وتكون محال للترقیة و  

  .ن الثقافة الوطنیة الجزائریةـــــــــواإلثراء في إطار تثمی

                                                             
 .مرجع سابق: القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة 1
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االعتزاز بمقومات الھویة بعد لتوزیع النسبي لألفكار الدالة على یبین ا) 02(والشكل رقم

 .في الكتاب محل التحلیل الوطنیة

االعتزاز بمقومات الھویة بعد  التوزیع النسبي لألفكار الدالة علىیبین ) 02(شكل رقم 
  .في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسطالوطنیة 

  

أن مضامین منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم ) 02(یظھر الشكل رقم    

ع الجزائري، والمتمثلة في الدین اإلسالمي، واللغة العربیة، المتوسط، توضح مقومات المجتم

المعرفیة وقد كان المقوم اإلسالمي أكثر ھذه المقومات حضورا في المضامین  .واالمازیغیة

 %).18,97(تاله في الترتیب الثاني المقوم العربي بنسبة مئویة%). 76,72(بنسبة مئویة

ولو %).  04,31(المقوم االمازیغي بنسبة مئویةواألخیر موضوع  في الترتیب الثالث  وجاء

خ، ندرك أن الشعب الجزائري كان یعیش وضعا مأساویا في ظل المحتل ــــــــــــنرجع للتاری

الفرنسي، ھذا األخیر الذي كانت مھمتھ األساسیة تغییر معالم الھویة الوطنیة الجزائریة، بقصد 

ة تستجیب لالندماج والذوبان الكلي في مقومات خلق مواطنة جدیدة یعتمد علیھا في بناء شخصی

عسكریا إلى تعزیزه بغزو ثقافي، كان  1830المحتل، فعمد أول ما استولى على الجزائر عام 

: یسعى من وراءه لتجرید الشعب من أھم واخطر سالح یؤسس للوطنیة وینشئ المواطنة، انھ 

  .الجزائریة العربیة واإلسالمیة. الشخصیة القومیة

قضى المستعمر الفرنسي إبان دخولھ الجزائر على معظم مراكز الثقافة والتي تتمثل لقد       

في المدارس، والجوامع، والزوایا، ونھب التراث العربي اإلسالمي الذي عثر علیھ في 
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كما . فضال عن المكتبات والكتب التي احرقھا)كتب، وثائق، مخطوطات(المكتبات الجزائریة

التربیة والثقافة والتعلیم، وحولھا الى معاھد فرنسیة، وجعل التعلیم فیھا قام بمصادرة معاھد 

باللغة الفرنسیة وحدھا، ومنع تدریس اللغة العربیة بقصد القضاء علیھا، والغریب انھ اصدر 

واالستعمار اسند . الذي اعتبر اللغة العربیة لغة أجنبیة في الجزائر 1938قانون شوتان سنة 

ام بتحطیم اللغة العربیة، والثقافة اإلسالمیة، ونشر نوع من التعلیم الفرنسي للمدرسة مھمة القی

یخدم في األساس ھذا الھدف، ویعمل على تحویل المجتمع الجزائري في المدى البعید من 

االستعماري لبالده، ولدیھ القابلیة الستعمارالى مجتمع راض عن الوضع مجتمع مناھض ل

دولة االحتالل، وبذلك تتمكن فرنسا من السیطرة المطلقة  للفرنسة، واالندماج في مجتمع

  .والدائمة على الجزائر، وبسط نفوذھا على الجزائر الى األبد

ونخص بالذكر  المعرفیةیل المناھج التربویة بمضامینھا كان الحال كذالك، فالبد من تفع وإذا   

ھنا منھاج التربیة المدنیة، كي یجد فیھا التلمیذ المناعة الالزمة التي تحصنھ ضد ھذا الغزو 

لمنھاج  المعرفیةوھذا التشویھ الذي قد یطال مقومات شخصیتھ الوطنیة، ولألسف فالمضامین 

، )طابع التلقین(التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، یغلب علیھا الطابع النظري

ھنا غیاب او ضعف الجانب التطبیقي، ومھما یكن فان التربیة على المواطنة تخاطب عقل 

اإلنسان لتمده بالمعارف الالزمة عن تاریخ بلده وحضارتھ، وبالمعلومات الضروریة عن 

حقوقھ وواجباتھ، كما تخاطب وجدان المواطن لتشكل لدیھ منظومة قیم وأخالق تنمي لدیھ 

  .اس باالفتخار واالعتزاز بمقومات ھویتھ الوطنیة، المتمثلة أساسا في الدین واللغةاإلحس

أن  المعرفیةوإذا كان الكتاب ھو الضلع األساس في المنھاج، فانھ یفترض في المضامین     

 الدین اإلسالمي، واللغة العربیة، واالمازیغیة: بمقوماتھا الھویة الوطنیة تضطلع  بمھمة إظھار

  .الذي یجعل التلمیذ یعتز بھا، ویستمیت في الدفاع عنھا بالشكل

المدرسة ھي المجال الحقیقي لترسیخ قیم المواطنة،  أن، أذھانناال یغیب عن  أنوینبغي     

 التأكید، ال یراعي ھذه الحقیقة من خالل المعرفیةكان منھاج التربیة المدنیة بمضامینھ  وإذا

، وباللغة العربیة، واالمازیغیة اإلسالميواالعتزاز بالدین  على قیم ومقومات االنتماء والھویة

، وھو ما یتطلب أعادة النظر و تطویر المحتوى للھویة الوطنیة الجزائریة كأعمدة ومركبات

  .للمنھاج، بحیث یصبح عامال معززا للھویة المعرفیةوالمضامین 
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  :في إطار قیم الحوار والتسامحوالتشارك معھ  االنفتاح على اآلخر النتائج المتعلقة ببعد  -3

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  المعرفیةتنص الفرضیة الثالثة على أن المضامین    

االنفتاح على اآلخر والتشارك معھ في إطار قیم التعاون  التعلیم المتوسط ، تشتمل على بعد

  .والحوار والتسامح

المئویة لألفكار والمواضیع الدالة على بعد االنفتاح  یبین التكرارات والنسب) 14(والجدول رقم

 .على اآلخر والتشارك معھ في إطار قیم التعاون والحوار والتسامح في الكتاب محل التحلیل

 یبین التكرارات والنسب المئویة لألفكار والمواضیع الدالة على بعد) 14(رقم جدول  

الحوار والتسامح في كتاب التربیة المدنیة لتشارك معھ في إطار قیم االنفتاح على اآلخر وا
  .للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الموضــــوع  الرقم

  %45,00  09  التحلي بالحوار واحترام الرأي المخالف  01

  %35,00  07  التعایش السلمي  02

  %20,00  04  نبذ العنف والتطرف بشتى أشكالھ  03

  %100  20  المجمـــوع

أن كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط قد ) 14(یظھر من الجدول رقم   

اشتمل على المواضیع واألفكار الدالة على بعد االنفتاح على اآلخر والتشارك معھ في إطار قیم 

وقد جاء في الترتیب األول موضوع التحلي بالحوار واحترام  التعاون والحوار والتسامح،

وفي المرتبة الثانیة موضوع  التعایش السلمي   ،)%45,00(الرأي المخالف بنسبة مئویة

، وفي الترتیب الثالث موضوع  نبذ العنف والتطرف بشتى أشكالھ )%35,00(بنسبة مئویة 

ولتعزیز ثقافة السلم واالنفتاح والتعایش مع اآلخر، فقد خصص . )%20,00(بنسبة مئویة

المجال المفاھیمي الثالث من الكتاب لھذا الغرض والذي یعالج أو یتناول من خاللھ المشرع 

موضوع حقوق اإلنسان، وتدور الكفاءة المرحلیة لھذا الموضوع حول معرفة حقوق اإلنسان 
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وثائق الدولیة، والعمل على احترامھا ونبذ العنف والحریات األساسیة للفرد، من خالل ال

  .1 واللجوء الى الوسائل السلمیة لحل المشاكل

ومن خالل دراستھ للوحدات التعلیمیة التابعة لھذا المجال، یتمكن التلمیذ من معرفة أھمیة  

  .األمن والسلم والعمل من اجل تجسیده بنبذ العنف وتبني الحوار في حل المشاكل

فاءة المرحلیة للمجال الرابع من الكتاب حول جعل الدیمقراطیة إطارا لممارسة حریة تدور الك 

التفكیر والتعبیر وعدم اإلقصاء واحترام الرأي المخالف والمساھمة في بنائھا في إطار 

التنظیمات االجتماعیة، الثقافیة والسیاسیة، ما یعني أن واضع المنھاج یعي أھمیة الحوار 

الب التربیة المواطنیة، حیث أصبح الحوار في مختلف المستویات كمطلب أساس من مط

والمواقف احد ممیزات العصر، وممارسة حریة التعبیر تقتضي التحلي بالتزام آداب المناقشة 

والحوار واحترام رأي الغیر وتقدیر كالم اآلخرین من غیر تسرع وال أحكام مسبقة، وفي نھایة 

  :ادرا علىالتعلیم المتوسط یكون المتعلم ق

 .احترام القیم اإلنسانیة وحقوق اإلنسان والحریات الجماعیة والفردیة -

 :ممارسة السلوك الدیمقراطي في ظل القیم والقوانین المنظمة لحیاة المجتمع، من خالل -

 .ممارسة قواعد الحوار واحترام الرأي اآلخر -

  .2 احترام الرأي المخالف.تقبل الغیر -

تبیان عالقة الجزائر ) الجزائر والمجتمع الدولي(وتناول المشرع في المجال السابع واألخیر   

بالمجتمع الدولي من خالل المنظمات والھیئات اإلقلیمیة والدولیة، كھیئة األمم المتحدة، 

ومنظمة الیونیسكو، وجامعة الدول العربیة ومنظمة االلیسكو، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، 

وار التي تقوم بھا ھذه المنظمات والھیئات في حفظ السلم واألمن الدولي، وإنماء العالقات واألد

الودیة بین األمم على أساس احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب، وبان 

یكون لكل منھا تقریر مصیرھا، وكذلك اتخاذ التدابیر المالئمة لتعزیز السلم العام، وتحقیق 

لتعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ا

                                                             
 .63:،صمرجع سابق): 2011/2012(ش وآخرون محمد الشریف عمیرو 1

الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد،مدیریة التعلیم ):  2003دیسمبر ( مناھج السنة الثانیة من التعلیم المتوسط 2
 .األساسي، وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر
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واإلنسانیة، وعلى تعزیز احترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة للناس جمیعا والتشجیع 

  .على ذلك وبال تمییز، بسبب الجنس او اللغة او الدین

مجال، ترسیخ القیم الحضاریة في نفوس ومن شان الوحدات التعلیمیة المدرجة في ھذا ال

التالمیذ، باحترام التنوع الثقافي وتنمیة ثقافة الحوار والتسامح، واالنفتاح المتعدد على التراث 

  .والعصر

یبین األلفاظ الدالة على موضوع التحلي بالحوار واحترام ) 15(والجدول رقم       

الحوار والتسامح ارك معھ في إطار قیم والتشالرأي المخالف في بعد االنفتاح على اآلخر 

 .في الكتاب محل التحلیل

یبین األلفاظ  الدالة على موضوع التحلي بالحوار واحترام الرأي ) 15(رقم جدول 
الحوار والتسامح في  المخالف في بعد االنفتاح على اآلخر والتشارك معھ في إطار قیم

  .المتوسط كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %29,17  42  الحوار  01

  %22,91  33  الحزب السیاسي  02

  %15,28  22  المحبة  03

  %13,20  19  التواضع  04

  %06,94  10  العالقات الودیة  05

  %04,17  06  التزام آداب المناقشة  06

  %03,48  05  احترام رأي الغیر  07

  %02,09  03  اآلخرینتقدیر كالم   08
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  %01,39  02  التفرقةتجنب   09

  %01,39  02  تجنب الكراھیة  10

  %100  144  المجمـــــوع

اھتمام المشرع بموضوع التحلي بالحوار واحترام الرأي  ، مدى)15(یتضح من الجدول رقم  

فكلمة الحوار التي تصدرت المخالف من خالل تضمینھ األلفاظ الدالة على ھذا الموضوع، 

، وكلمة الحزب السیاسي في الترتیب الثاني بنسبة )%29,17(الترتیب بنسبة مئویة

، ثم كلمة )%15,28(تلتھا كلمة المحبة في المرتبة الثالثة بنسبة مئویة). %22,91(مئویة

جمیعھا كلمات تؤكد ھذا المطلب  ).%13,20(التواضع في المرتبة الرابعة بنسبة مئویة

، ذلك أن الحوار یعد من ي ھذه المرحلة وھذا المستوى من التعلیموأھمیتھ بالنسبة للمتعلم ف

المفاھیم األساسیة في إطار التربیة المواطنیة، والتعددیة الحزبیة من مظاھر الدیمقراطیة، 

اور ، ویسھم في بناء نظام دیمقراطي یعمل وممارسة العمل الحزبي یشجع على الحوار والتش

الى أھمیة  ھي األخرى تشیروالكلمات المتبقیة . ما وسلوكاعلى نشر الثقافة الدیمقراطیة قی

فقد جاءت كلمة  .ي بالحوار واحترام الرأي المخالف، وكذا تجنب التفرقة والكراھیةالتحل

تلتھا في المرتبة السادسة كلمة  ،)%06,94(العالقات الودیة في الترتیب الخامس بنسبة مئویة

، وجاءت في الترتیب السابع كلمة احترام رأي )%04,17(التزام آداب المناقشة بنسبة مئویة

، ثم كلمة تقدیر كالم اآلخرین في المرتبة الثامنة بنسبة )%03,48(الغیر بنسبة مئویة

تجنب التفرقة، وتجنب الكراھیة بنسبة : ، وفي الترتیب التاسع واألخیر كلمتا)%02,09(مئویة

 ).%01,39(مئویة

یبین األلفاظ الدالة على موضوع التعایش السلمي في بعد ) 16(والجدول رقم       

الحوار والتسامح في الكتاب محل والتشارك معھ في إطار قیم  االنفتاح على اآلخر 

 .التحلیل

یبین األلفاظ  الدالة على موضوع التعایش السلمي في بعد االنفتاح ) 16(رقم جدول  
إطار قیم الحوار والتسامح في كتاب التربیة المدنیة على اآلخر والتشارك معھ في 

  .للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط
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  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %18,06  41  السلم  01

  %17,62  40  األمن  02

  %15,41  35  السالم  03

  %13,66  31  الوسائل السلمیة  04

  %11,46  26  التعاون الدولي  05

  %08,81  20  النزاعات بالطرق السلمیةحل   06

  %04,84  11  تقریر المصیر  07

  %03,97  09  اإلعالمحریة   08

  %02,64  06  األخوةروح   09

  %01,77  04  التفاھم بین الدول  10

  %01,32  03  سیادة الدول  11

  %00,44  01  استئصال التمییز العنصري  12

  %100  227  المجمـــــوع

مدى اھتمام المشرع بموضوع التعایش السلمي، وذلك ) 16(رقمیظھر من الجدول      

من خالل تضمین الكلمات الدالة على ھذا الموضوع في أكثر من موضع من الكتاب 

، تلتھا )%18,06(فقد وردت كلمة السلم في الترتیب األول بنسبة مئویة. محل التحلیل

كلمة السالم في المرتبة الثالثة ، ثم )%17,62(في المرتبة الثانیة كلمة األمن بنسبة مئویة

، وجاءت في المرتبة الرابعة كلمة الوسائل السلمیة بنسبة )%15,41(بنسبة مئویة

بنسبة  في الترتیب الخامس ، ثم كلمة التعاون الدولي)%13,66(مئویة
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ثم حل النزاعات بالطرق السلمیة في الترتیب السادس بنسبة ، )%11,46(مئویة

ھو إحدى القیم اإلنسانیة عند كل المجتمعات  السالمن ھذا أن ونفھم م).%08,81(مئویة

واألمن ھو أساس الحیاة واستقرارھا وتطورھا، والسلم یعني التقدم والرقي . واألمم

وللقضاء على . والحضارة، فبھ یتحقق االنسجام والوئام والمحبة بین األفراد واألمم

التنمیة والعدالة االجتماعیة، والتجدید العنف یستوجب تجسید الحیاة الدیمقراطیة، وتحقیق 

الثقافي، والفھم الصحیح للدین، ونشر ثقافة السلم، واعتماد الطرق السلمیة لحل المشاكل 

من كتاب التربیة ) 90(قد جاء في الصفحةولتأكید أھمیة األمن، ف. وفض النزاعات

  :دة منھاــــــــــــیللسلم واألمن مزایا عد :المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

 .فرض االستقرار والنظام والطمأنینة -

 .توفیر الحیاة الكریمة واإلبداع والتطور واالزدھار -

 .ضمان الحقوق والحریات -

 .التمكن من ممارسة الدیمقراطیة -

 .1 تحقیق االنسجام والوئام والمحبة واإلخاء بین الدول والشعوب -

والكلمات األخرى المتبقیة تصب في ذات المصب، والقصد من تضمینھا تكریس ثقافة 

فقد جاءت كلمة تقریر المصیر في الترتیب . اآلخرالسلم والمحبة في ظل االنفتاح على 

وجاءت كلمة حریة اإلعالم في الترتیب الثامن بنسبة ، )%04,84(السابع بنسبة مئویة

، )%02,64(خوة في المرتبة التاسعة بنسبة مئویة، ثم كلمة روح األ)%03,97(مئویة

، وبعدھا سیادة الدول في )%01,77(والتفاھم بین الدول في الترتیب العاشر بنسبة مئویة

، وجاء استئصال التمییز العنصري في )%01,32(الترتیب الحادي عشر بنسبة مئویة

مشرع بترسیخ ومن ھنا یتضح مدى اھتمام ال). %00,44(ذیل الترتیب بنسبة مئویة

مفھوم السالم وثقافة السلم لدى الناشئة من المتعلمین في ھذه المرحلة التعلیمیة الحساسة 

التي تتزامن مع فترة او طور المراھقة، ذلك أن السالم من المفاھیم األساسیة في  مجال 

  .التربیة المواطنیة

                                                             
 .   مرجع سابق): 2006/2007(محمد الشریف عمیروش وآخرون 1
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والتطرف بشتى  یبین األلفاظ الدالة على موضوع نبذ العنف) 17(والجدول رقم     

الحوار والتسامح في والتشارك معھ في إطار قیم أشكالھ في بعد االنفتاح على اآلخر 

  .الكتاب محل التحلیل

یبین األلفاظ  الدالة على موضوع نبذ العنف والتطرف بشتى ) 17(رقم جدول     
في  أشكالھ في بعد االنفتاح على اآلخر والتشارك معھ في إطار قیم الحوار والتسامح

  .التعلیم المتوسط كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %23,52  12       التطرف  01

  %21,57       11       رفض العنف  02

  %17,64  09  تجنب العنف  03

  %13,72  07  التعصب  04

  %09,80  05  التعسف  05

  %07,84  04  حظر استخدام القوة  06

  %01,97  01  االعتقال التعسقي  07

  %01,97  01  التطرف الدیني  08

  %01,97  01  االستعباد  09

  %100    51  المجمـــــوع

لكتاب التربیة المدنیة للسنة  المعرفیةأن المضامین ) 17(یظھر من الجدول رقم    

الرابعة من التعلیم المتوسط، تشتمل على األلفاظ التي تكرس ثقافة التسامح ونبذ العنف 

أشكالھ وصوره، فقد وردت كلمة التطرف في الترتیب األول بنسبة والتطرف بشتى 
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في الترتیب الثاني كلمة رفض العنف بنسبة  ، تلتھا)%23,52(مئویة

، )%17,64(م كلمة تجنب العنف في الترتیب الثالث بنسبة مئویة،ث)%21,57(مئویة

،تلتھا في المرتبة الخامسة )%13,72(وفي المرتبة الرابعة كلمة التعصب بنسبة مئویة

، وجاءت كلمة حظر استخدام القوة في الترتیب )%09,80(كلمة التعسف بنسبة مئویة

التعسفي، والتطرف الدیني،  االعتقال: ، وجاءت كلمات)%07,84(السادس بنسبة مئویة

ومن ھنا یتضح اھتمام المشرع  ).%01,97(واالستعباد في الترتیب األخیر بنسبة مئویة

بتكریس ثقافة السلم والمصالحة والتسامح، والعمل على ترسیخھا في وجدان الناشئة 

فمن الحقوق المدنیة والسیاسیة عدم االعتقال التعسفي، وكذا عدم الرق . وسلوكھم

وقد . ستعباد والسخریة، وعدم التعرض للتعذیب او أي أعمال تھین الكرامة اإلنسانیةواال

والعمل على ... «):حقوق اإلنسان(جاء في الكفاءة المرحلیة من المجال التعلیمي الثالث

  .1 »نبذ العنف، واللجوء إلى الوسائل السلمیة لحل المشاكل

ھیئة األمم المتحدة قد كانت نتاجا للمخاض الذي عاشتھ  والمتتبع للتاریخ، یدرك أن    

، فكان ال مناص من التعاون )1945-1939(البشریة ومرارة الحرب العالمیة الثانیة

إلنشاء ھیئة تشترك فیھا الدول المحبة للسالم، لتتعاون على حل المشكالت السیاسیة 

وقد كان من . األمم المتحدةواالقتصادیة واالجتماعیة بالوسائل السلمیة، فكانت ھیئة 

تسویة المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة،حظر استخدام القوة في العالقات : مبادئھا

تحریم : جملة من المبادئ في مقدمتھا وقد حدد میثاق جامعة الدول العربیة. الدولیة

بیة ومن  أھداف المنظمة العر. استعمال القوة وضرورة حل المنازعات بالطرق السلمیة

تدعیم التفاھم بین الشعوب والمساھمة في إقرار السلم ): االلیسكو(للتربیة والثقافة والعلوم

ومن مبادئ . واألمن في العالم بشتى الوسائل وال سیما عن طریق التربیة والعلوم والثقافة

تسویة أي نزاع قد ینشأ بین الدول األعضاء بالطرق السلمیة : منظمة المؤتمر اإلسالمي

وھنا دائما التأكید على البعد العالمي . فاوضات والوساطات، والتوفیق والتحكیمكالم

واإلنساني للسالم في التربیة المواطنیة وحل الخالفات والنزاعات بالطرق السلمیة 

وتمكین التلمیذ من التعرف على أھمیة األمن والسلم في تطور المجتمعات، والعمل من 

 .بشتى أشكالھ، وتبني الحوار في حل المشكالت اجل تجسیده بنبذ العنف والتطرف
                                                             

 .63:،صمرجع سابق): 2012/ 2011(محمد الشریف عمیروش وآخرون  1
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لتشارك االنفتاح على اآلخر وابعد  التوزیع النسبي لألفكار الدالة علىیبین ) 03(والشكل رقم

  .في الكتاب محل التحلیلالحوار والتسامح معھ في إطار قیم 

اآلخر والتشارك االنفتاح على یبین التوزیع النسبي لألفكار الدالة على بعد ) 03(شكل رقم 
في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم  الحوار والتسامح معھ في إطار قیم

  .المتوسط

  

في التراث العربي و اإلسالمي قیم عالمیة سامیة یجب أن تترجم الى سلوك فعلي، ثم تنشر     

نى إنتاج یمكن أن وھذا أد. في األرض لتعطي المجتمعات األخرى حلوال لمشكالتھا الحالیة

، وإذا كان على العرب أن یدخلوا تقدمھ الحضارة العربیة اإلسالمیة لحضارة الیوم الراھنة

مرغمین او مختارین العولمة بكل أبعادھا ومجاالتھا، فإنھم مطالبون بان یدخلوھا متسلحین 

نا یحث أتباعھ على وان دین. بالقیم اإلنسانیة الراقیة التي یمكن إشاعتھا بین دول العالم مجتمعة

التعاون، واإلیثار، والمحبة، والتسامح، وتعمیق االنتماء، وإغاثة الملھوف، وإكرام الضیف، 

وطلب العلم، ونبذ العنف والتطرف والتعصب، وااللتزام بالعھد، والوفاء بالعقود، وحریة 

  .االعتقاد، وغیر ذلك من القیم اإلسالمیة الراقیة

حدیثھ عن مساھمة اإلسالم في تدعیم الطابع األخالقي للحضارة في ذات السیاق، وأثناء    

ھذا الوجھ المشرق الذي یجب إبرازه وتقدیمھ في صورة ...«:بوفلجة غیاثاإلنسانیة، یقول 

جذابة، لما یحتویھ من تعاون وتآزر وتآخي، واحترام الكبیر وعنایة بالصغیر، ومیل الى السلم 

وبھذا یكون بإمكاننا . والعدل، والرأفة بالفقیر المحتاج، وتجنب العنف واالنحراف والمعاصي
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واظفاء البعد األخالقي على المعامالت اإلنسانیة،  المساھمة في ركب الحضارة العالمیة،

  .1 »االجتماعیة والدولیة والحضاریة

ویفترض في مضامین منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، أن تلعب      

ھذا الدور من خالل الخبرات التعلیمیة التي تقدمھا للمتعلمین، لغرض تحقیق التفاھم العالمي، 

ویظھر . إشاعة قیم  التعاون والمحبة والتسامح بین البشر، ونبذ العنف والتعصب العنصريو

أن منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، یشتمل على ) 03(الشكل رقم

المفاھیم واألفكار التي تعزز ھذا المطلب، فقد تصدر موضوع التحلي بالحوار واحترام الرأي 

، تاله في )%45,00(بنسبة مئویة مجموع ھذه المفاھیم واألفكار بنسبة مئویة المخالف

، وجاء في الترتیب الثالث )%35,00(الترتیب الثاني موضوع التعایش السلمي بنسبة مئویة

ذلك أن من ابرز القیم ). %20,00(موضوع نبذ العنف والتطرف بشتى أشكالھ بنسبة مئویة

ھاج في تشریبھا للناشئة، قیم الحوار واحترام الرأي اآلخر، التي یجب أن تسھم  مضامین المن

وامتالك الحس االجتماعي، واالبتعاد عن العنف، ونبذ التطرف بشتى أشكالھ، فضال عن 

امتالك القدرة على التمییز، والتحلیل، واتخاذ القرار وحل المشكالت، وغیر ذلك مما تستدعیھ 

  .وتتطلبھ المواطنة الصالحة

ن أن یقوم بھ منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط بمضامینھ وما یمك    

  :في ھذا المجال، یمكن ان یندرج تحت النقاط التالیة المعرفیة

 .على بناء الھویة الذاتیة على المستویین الفردي واالجتماعي، وبناء الثقة بالذات التأكید -

على المستجدات واألحداث السیاسیة  فتاح الذكي والواعيتأھیل المتعلم لالن -

 .واإلیدیولوجیة المختلفة

 .تأھیل المتعلم للمشاركة بفعالیة في تنمیة المجتمع -

 .إشاعة قیم الحوار العلمي وتقبل اآلخر، كقیم بدیلة للتعصب الفكري واالنغالق -

                                                             
 .107:،صللنشر والتوزیع، وھران، الجزائر رب،دار الغ1التربیة المتفتحة،ط): 2003(بوفلجة غیاث 1
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یة ومن ھنا یمكن اعتبار مضامین المنھاج بمثابة اإلطار الذي یساعد على تكوین شخص    

التلمیذ، وإظھاره كمواطن صالح في الحیاة االجتماعیة، فضال عن الدور الذي یمكن أن تلعبھ 

  .مضامین المنھاج في تحضیر الناشئة تحضیرا جیدا لتعیش عصرھا وتتكیف معھ

  :النتائج المتعلقة ببعد التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح النقدیة  -4

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  لمعرفیةضامین اتنص الفرضیة الرابعة على أن الم   

  .التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح النقدیة التعلیم المتوسط ، تشتمل على بعد

 یبین التكرارات والنسب المئویة لألفكار والمواضیع الدالة على بعد) 18(والجدول رقم   

  .في الكتاب محل التحلیل التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح النقدیة

الدالة على بعد التفكیر  لألفكار والمواضیع یبین التكرارات والنسب المئویة) 18(جدول رقم
بطریقة علمیة والتمتع بالروح النقدیة في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم 

  .المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الموضــــوع  الرقم

  %45,83  11  القدرة على المبادرة واإلبداع  01

القدرة على استعمال التكنولوجیا في مختلف مجاالت   02

  الحیاة

08  33,33%  

  %16,67  04  التمتع بالروح العلمیة  03

  %04,17  01  التفكیر المنھجي  04

  %100  24  المجمـــوع

لمدنیة للسنة الرابعة من لمنھاج التربیة ا لمعرفیة، أن المضامین ا)18(رقممن الجدول  یظھر

الدالة على بعد التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح  األفكار المتوسط، تشتمل علىالتعلیم 

، )%45,83(فالقدرة على المبادرة واإلبداع تصدرت قائمة الموضوعات بنسبة مئویة. النقدیة

لثاني موضوع القدرة على استعمال التكنولوجیا في مختلف مجاالت الحیاة تالھا في الترتیب ا
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، ثم موضوع التمتع بالروح العلمیة في الترتیب الثالث بنسبة )%33,33(بنسبة مئویة

، وفي المرتبة الرابعة واألخیرة موضوع التفكیر المنھجي بنسبة )%16,67(مئویة

عصر التكنولوجیا وتفجر المعلومات وأول وھذا طبیعي ألننا نعیش الیوم ).%04,17(مئویة

ركیز المشرع على أیة نزلت في القران الكریم تدعو الى العلم وطلب المعرفة، ومن ھنا كان ت

  .للكتاب المعرفیة المضامینفي  ھذه األفكار

والتربیة المدنیة مادة تعلیمیة إستراتیجیة، تقوم على تكوین الفرد تكوینا اجتماعیا   

وحضاریا بتنمیة الجوانب الفكریة والسلوكیة فیھ، ویتوقع من المتعلم في نھایة ومعرفیا 

التعلیم المتوسط أن یعي أھمیة التطور العلمي والتكنولوجي لألمة، وانعكاساتھ على الفرد 

والمجتمع، ویحرص على االستزادة في تحصیل المعارف، ویستخدم األسلوب العلمي في 

  .1 ت والتعصب واالنفعالالتفكیر، ویبتعد عن الخرافا

وتجدر اإلشارة في ھذا السیاق، أن التكنولوجیا ضرورة من ضروریات العصر، یتوقف 

علیھا تطویر البالد وتنمیتھا في مختلف مجاالت الحیاة، وقد حقق اإلنسان وال یزال 

بفضل العلم والتكنولوجیا تقدما كبیر في مختلف المیادین، وعلى ھذا األساس فقد ضمن 

رع  مجاال مفاھیمیا حول العلم والتكنولوجیا والھدف ھو تمكین المتعلم في ھذا المش

المستوى من التعلیم من استخدام وسائل العلم والتكنولوجیا باعتبارھما العاملین األساسیین 

في تقدم المجتمعات واستخدامھما لخدمة اإلنسان وبیئتھ، ویستطیع التلمیذ بعد دراسة 

تابعة لھذا المجال أن یكون قادرا على معرفة أھمیة العلم في تقدم الوحدات التعلیمیة ال

المجتمعات، والعمل على اكتسابھ وتوظیفھ في صالح اإلنسانیة، معرفة مزایا التكنولوجیا 

وبعض أضرارھا على البیئة، واستخدامھا لصالح اإلنسانیة، توسیع أفق المعرفة 

  . زیارة مختلف المكتباتبتخصیص أوقات منتظمة للمطالعة والتثقیف عبر 

إن التغیرات المتسارعة التي تفرضھا تقنیة المعلومات واالتصاالت والعولمة، تحتم علینا      

التعامل مع التربیة والتعلیم كعملیة ال یحدھا زمان وال مكان، وتستمر مع اإلنسان كحاجة 

م التلمیذ كیف وضرورة لتسھیل تكیفھ مع مستجدات العصر، ومن ھنا تكتسب شعارات تعلی

                                                             
  .21:،صمرجع سابق): 2003دیسمبر (مناھج السنة الثانیة من التعلیم المتوسط 1
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یتعلم، وتعلیم التلمیذ كیف یفكر أھمیة خاصة ألنھا تحمل مدلوالت مستقبلیة غایة في األھمیة، 

خاصة وان تعلم مھارات التفكیر لدى التالمیذ بصورة منظمة وھادفة، تبقى فائدتھا واضحة في 

جدات والتكیف مع المست. تھیئتھم للتكیف مع متطلبات عصرھم بعد تخرجھم من المدرسة

  .یستدعي تعلم مھارات جدیدة واستخدام المعرفة في مواقف جدیدة

من اآلثار التي تساعد المدرسة التقلیدیة في التربیة على تنمیتھا، تكوین أفراد مقلدین تنقصھم    

حیث ال یعطى الطفل في . روح المبادرة والرغبة في االكتشافات والبحث والتعلم المستقل

مالحظة بنفسھ، واإلفصاح عن تساؤالتھ، ومحاولة وضع فرضیاتھ محیطھ الدراسي فرصة ال

بل یقتصر دوره على . الخاصة والتحقق من صحتھا عن طریق التجارب والبحث والتحري

  .1 لحصول المعرفة استقبال المعلومات من معلمھ الذي یعتبره واسطة ضروریة

التربویة وفي مقدمتھا مناھج  وعلى العكس من ذلك، فالمدرسة الحدیثة بمناھجھا التعلیمیة   

التربیة المدنیة، تعمل على بث الروح العلمیة وتعمیقھا في التلمیذ بالمعنى السلوكي الحیاتي، 

بحیث یرفض الخرافة واألوھام ویعتمد العقل والمنطق في التعامل مع مختلف القضایا 

مین للعمل المنتج المطروحة، وكذا خلق المناخ اإلبداعي العلمي الثقافي، وتأھیل المتعل

وتشجیعھم على امتالك التقنیات الحدیثة، وتعزیز قدراتھم على اإلبداع وقدراتھم على التطویر، 

واعتقد أن ھذا ما ینتصر إلیھ واضع منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، 

درة على استعمال الق ،واإلبداعالقدرة على المبادرة : من خالل تضمینھ الكتاب مواضیع

  .التكنولوجیا في مختلف مجاالت الحیاة، التمتع بالروح العلمیة، التفكیر العلمي المنھجي

یبین التكرارات والنسب المئویة لأللفاظ الدالة على موضوع القدرة على ) 19(والجدول رقم 

كتاب محل المبادرة واإلبداع في بعد التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح النقدیة في ال

  .التحلیل

لأللفاظ الدالة على موضوع القدرة على  یبین التكرارات والنسب المئویة) 19(جدول رقم
بعد التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح النقدیة في كتاب التربیة  المبادرة واإلبداع في

  .المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط
                                                             

 .88:،صمرجع سابق): 2003(بوفلجة غیاث 1
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  (%)المئویةالنسبة   )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %36,00  09  االكتشافات  01

  %24,00  06  االبتكار  02

  %20,00  05  التجارب  03

  %08,00  02  اإلبداع  04

  %08,00  02  التحلیل  05

  %04,00  01  المبادرة  06

  %100  25  المجمـــــوع

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة  المعرفیةأن المضامین ) 19(یظھر من الجدول رقم   

الرابعة من التعلیم المتوسط، تشتمل على الكلمات الدالة على المبادرة واإلبداع في بعد 

فقد جاءت كلمة . لكن لیس بالقدر المطلوب ،التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح النقدیة

الترتیب الثاني كلمة ، تلتھا في )%36,00(االكتشافات في الترتیب األول بنسبة مئویة

،فكلمة التجارب في الترتیب الثالث بنسبة )%24,00(االبتكار بنسبة مئویة

اإلبداع، والتحلیل بنسبة : ، وفي الترتیب الرابع كلمتا)%20,00(مئویة

 وقد تم تضمین ).%04,00(، وأخیرا كلمة المبادرة بنسبة مئویة)%08,00(مئویة

العلم وتطور (لوحدة التعلیمیة األولىھذه الكلمات بصورة محتشمة في ا معظم

،وقد جاءت في سیاقات )العلم والتكنولوجیا(من المجال التعلیمي الخامس) المجتمعات

: من الكتاب) 116(متباینة، فأثناء الحدیث عن مفھوم التكنولوجیا مثال في الصفحة رقم

ل واألدوات ھي القدرة على تطبیق النتائج التي توصل إلیھا العلم، وابتكار الوسائ«

ھذا المعنى ال یبرز مفھوم االبتكار كعملیة عقلیة، . »لتسخیرھا في خدمة اإلنسان

من «): 118(جاء في الصفحة رقمو. درات المعرفیة لدى التلمیذواستثمارھا لتنمیة الق

اكتشاف مصادر جدیدة للطاقة غیر الملوثة، للمحافظة على سالمة  :محاسن التكنولوجیا

من الصعوبات التي تواجھ دول العالم «): 119(وجاء في الصفحة رقم .»اإلنسان وبیئتھ
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عجز دول العالم الثالث على اكتشاف وابتكار :الث في میدان اكتساب التكنولوجیاالث

التكنولوجیا وعدم قدرتھا على تصنیع بعض مكتشفاتھا رغم قلتھا بسبب فقرھا وانتشار 

ءات من دول العالم الثالث الى الدول بھا، وكذا ھجرة العلماء ومختلف الكفا األمیة

وبخصوص . »أبحاثھم واختراعاتھم میدانیا وتحسین مستوى معیشتھم المتقدمة لتجسید

ھي علم الصنائع والفنون والوسائل المسخرة، وكل ما استطاع « : تعریف التكنولوجیا

وجیا التكنول«): 121(وفي الصفحة رقم). 120(»اإلنسان صنعھ وابتكاره واالنتفاع بھ

ال تمنح وال تباع، وال تنقل، بل تؤخذ وتكتسب بالبحث والتجارب وتثمین العلم والعلماء، 

  .»وتھیئة الجوانب المعنویة والمادیة المساعدة على ذلك

وعلى العموم، فان الكتاب محل التحلیل، یتضمن مجموعة من األنشطة التعلیمیة التي تنمي   

في التلمیذ الروح العلمیة والقدرة على اإلبداع، والتمكن من حل المشكالت، ونذكر على سبیل 

  :من الكتاب) 120(المثال ال الحصر ما ورد في الصفحة رقم

 ؟كیف . التكنولوجیا ســـــالح ذو حدین -

 .بین ذلك . تستخدم التكنولوجیا في مختلف مجاالت الحیاة -

 كیف تجعل التكنولوجیا الحیاة مریحة في المنزل ؟ -

 ھل ھناك إمكانیات الكتساب التكنولوجیا في بالدنا ؟ كیف ؟ -

  ):121(وجاء في الصفحة

 ھل تتحكم الجزائر في التكنولوجیا؟ اكتب فقرة تشرح فیھا ذلك؟ -

 .والرفاھیة في البلدان التي تتحكم في التكنولوجیا اذكر بعض مظاھر التطور -

  ):127(وجاء في الصفحة

 اكتب فقرة تبین فیھا كیف تستخدم التكنولوجیا لصالح اإلنسانیة ؟ -

 .ابرز الجوانب السلبیة للتكنولوجیا وآثارھا على البیئة -

ومن ھنا یستحسن أن نشیر إلى فكرة مفادھا أن اإلنسان یختلف عن غیره من الكائنات الحیة    

بعقلھ الذي جعل منھ كائنا متمیزا، فھو المخترع المبدع والمكتشف للكون الذي یعیش فیھ، ومما 
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زاد اإلنسان إصرارا على االختراع، تمسكھ بالعلم والعمل بھ وتطویر ما اكتسبھ من خبرة في 

وفي ھذا اإلطار، یظھر أن المشرع الجزائري من خالل المضامین . مجال العلوم والتكنولوجیا

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، یسعى الى تكوین الفكر  المعرفیة

العلمي لدى المتعلم وجعلھ یتفھم محیطھ التكنولوجي ویتفاعل معھ ویؤثر فیھ ایجابیا، وكذا 

كینھ من التحكم في المعارف القاعدیة في العلوم والتقنیات لیكون قادرا بعد ذلك على تم

استعمال ھذه المعارف في حل المشكالت، وان یكون قادرا على البحث عن المعلومات 

ومعالجتھا، وعلى وضع فرضیات بحث وعلى المالحظة والتجربة وكل ھذا بطریقة علمیة 

  .داعمنھجیة، مع شئ من اإلبـــــــ

یبین التكرارات والنسب المئویة لأللفاظ الدالة على موضوع القدرة على ) 20(والجدول رقم 

استعمال التكنولوجیا في مختلف مجاالت الحیاة في بعد التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح 

  .النقدیة في الكتاب محل التحلیل

القدرة على  الدالة على موضوع لأللفاظ یبین التكرارات والنسب المئویة) 20(جدول رقم 
بعد التفكیر بطریقة علمیة والتمتع  استعمال التكنولوجیا في مختلف مجاالت الحیاة في

  .بالروح النقدیة في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %47,06  48  التكنولوجیا  01

  %21,57  22  المكتبة  02

  %10,79  11  الصحافة  03

  %08,82  09  الجریدة  04

  %07,84  08  المجلة  05

  %03,92  04  التلفاز  06

  %100  102  المجمـــــوع
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لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  المعرفیةأن المضامین ) 20(یظھر من الجدول رقم  

التعلیم المتوسط، تشتمل على األلفاظ الدالة على توظیف واستعمال التكنولوجیا في مختلف 

، وفي الترتیب )%47,06(المجاالت، وقد تصدرت كلمة التكنولوجیا سلم الترتیب بنسبة مئویة

الصحافة في المرتبة الثالثة بنسبة ، ثم كلمة )%21,57(الثاني كلمة المكتبة بنسبة مئویة

، فكلمة )%08,82(، وبعدھا كلمة الجریدة في الترتیب الرابع بنسبة مئویة)%10,79(مئویة

، وأخیرا كلمة التلفاز في الترتیب السادس )%07,84(المجلة في المرتبة الخامسة بنسبة مئویة

یا في مختلف المجاالت، تنوع استعماالت التكنولوج إلىمما یشیر ). %03,92(بنسبة مئویة

في التربیة والتعلیم، اإلعالم والتثقیف ،التسلیة والترفیھ، وغیرھا من المجاالت التي تستقطب 

  .اھتمامات األفراد في المجتمع

التمتع بالروح یبین التكرارات والنسب المئویة لأللفاظ الدالة على موضوع ) 21(والجدول رقم

  .میة والتمتع بالروح النقدیة في الكتاب محل التحلیلفي بعد التفكیر بطریقة عل العلمیة

التمتع بالروح  لأللفاظ الدالة على موضوع یبین التكرارات والنسب المئویة) 21(جدول رقم 
بعد التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح النقدیة في كتاب التربیة المدنیة للسنة  في العلمیة

  .الرابعة من التعلیم المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %36,78  57  العلم  01

  %21,30  33  المعرفة العلمیة  02

  %16,12  25  العلمیة  03

  %10,32  16  الكفاءات العلمیة  04

  %06,46  10  البحث العلمي  05

  %05,80  09  العلماء  06

  %01,93  03  الروح العلمیة  07
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  %01,30  02  النقد البناء  08

  %100  155  المجمـــــوع

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  المعرفیةأن المضامین ) 21(یظھر من الجدول رقم

التعلیم المتوسط، تشتمل على مجموعة من الكلمات ذات الصلة بالجانب العلمي والروح 

وبتفجر المعلومات  عالم الیوم یتمیز بعولمة المبادالتأن وھذا طبیعي على اعتبار  العلمیة،

والحضارة العلمیة والتقنیة المرتبطة بالنمو السریع للمعلومات، وتسارع وتیرة التجدید والتنامي 

المتزاید لالكتشافات العلمیة والتكنولوجیة، وأول أیة نزلت في القران الكریم تدعو إلى العلم 

للكتاب  المعرفیةمضامین ومن ھنا كان تركیز المشرع على ھذه الكلمات في ال. وطلب المعرفة

، وجاءت كلمة )%36,78(بنسبة مئویة األولفقد جاءت كلمة العلم في الترتیب  واضحا،

، ثم كلمة العلمیة في الترتیب )%21,30(المعرفة العلمیة في الترتیب الثاني بنسبة مئویة

بنسبة ، وبعدھا كلمة الكفاءات العلمیة في الترتیب الرابع )%16,12(الثالث بنسبة مئویة

، وبعد ذلك كلمة البحث العلمي في الترتیب الخامس بنسبة )%10,32(مئویة

، تلتھا )%05,80( وجاءت كلمة العلماء في المرتبة السادسة بنسبة مئویة ،)%06,46(مئویة

، وفي المرتبة الثامنة )%01,93(في المرتبة السابعة كلمة الروح العلمیة بنسبة مئویة

ال  أنویحسن التأكید على فكرة مؤداھا ).%01,30(اء بنسبة مئویةواألخیرة كلمة النقد البن

بدون بحث علمي یشمل جمیع مناحي الحیاة، وینبغي على بالدنا ایالء البحث العلمي  تقدم

اھتماما اكبر وتوفیر الكثیر من متطلباتھ، إذا أردنا أن نلحق بركب األمم المتقدمة التي قطعت 

ن خالل بناء قاعدة علمیة رصینة، تستخدم كأداة في تحقیق أشواطا كبیر في ھذا المضمار، م

التكنولوجیا ضرورة «:من الكتاب) 119(قد جاء في الصفحة رقمو. التقدم في كافة المجاالت

من ضروریات العصر، یتوقف علیھا تطویر البالد وتنمیتھا في مختلف مجاالت الحیاة، 

  :واكتسابھا یتطلب ما یلي

 .لذاتیة للوطناالعتماد على القدرات ا -

 .تشجیع البحث العلمي والتكنولوجي -
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 .1 ».االعتناء بالكفاءات العلمیة بتشجیعھا عن طریق خلق حوافز مادیة ومعنویة -

الذي یوضح اإلنفاق العالمي على البحث ) 01(وفي الصفحة ذاتھا، تم إدراج الشكل رقم 

، بقیة )%02,8(البلدان النامیة، )%50,7(الوالیات المتحدة األمریكیة: العلمي والتكنولوجي

قارن بین اإلنفاق العالمي على : وتحت ھذا الشكل طرح السؤال). %46,5(البلدان المتقدمة

: تضمینھ كلماتوھو ما یعكس اھتمام المشرع و. ماذا تستنتج ؟. البحث العلمي والتكنولوجي

، الروح العلمیة، النقد البناء العلم، المعرفة العلمیة، الكفاءات العلمیة، البحث العلمي، العلماء،

والقصد األول واألخیر، تنمیة القدرات العقلیة وتزوید التالمیذ . في الكتاب محل التحلیل

بكفاءات مالئمة، متینة ودائمة یمكن توظیفھا بتبصر في وضعیات تواصل حقیقیة وحل 

وعلیھ، ... «:نیةمن القانون التوجیھي للتربیة الوط) 18(وقد جاء في الصفحة رقم. المشكالت

وین الفكر بقدر ما ھو كت إشكالیةیندرج ضمن  أنفان البعد العلمي والتقني للمدرسة یجب 

  2 »اكتساب للمعارف والمھارات

واعتبار للتوجھ العلمي ھذا، یستحسن أن تكون المدرسة الوسط المالئم لتنشئة المواطن    

ى السلوكي الحیاتي، بحیث یعتمد ھذا الجزائري المفكر والمبدع، وبث الروح العلمیة بالمعن

 .المواطن على إعمال العقل والمنطق

یبین التكرارات والنسب المئویة لأللفاظ الدالة على موضوع التفكیر ) 22(والجدول رقم

  .المنھجي في بعد التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح النقدیة في الكتاب محل التحلیل

التفكیر  لأللفاظ الدالة على موضوع والنسب المئویة یبین التكرارات) 22(جدول رقم 
بعد التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح النقدیة في كتاب التربیة المدنیة  في المنھجي

  .للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم
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  %62,86  44  حل المشكالت  01

  %14,29  10  مواجھة الصعوبات  02

  %08,58  06  حل الخالفات  03

  %07,14  05  تطبیق النتائج  04

  %04,29  03  ابتكار الوسائل  05

  %02,86  02  منھجیة  06

  %100  70  المجمـــــوع

لمدنیة للسنة الرابعة من لمنھاج التربیة ا المعرفیةأن المضامین ) 22(یظھر من الجدول رقم

، فقد وردت كلمة تعزز االستثارة الفكریة وإعمال العقلالمتوسط، فیھا من الكلمات ما  التعلیم

، وجاءت كلمة مواجھة الصعوبات )%62,86(حل المشكالت في الترتیب األول بنسبة مئویة

، وكلمة حل الخالفات في الترتیب الثالث بنسبة )%14,29(في الترتیب الثاني بنسبة مئویة

وبعدھا ، )%07,14(الرابع بنسبة مئویة،ثم كلمة تطبیق النتائج في الترتیب )%08,58(مئویة

وأخیرا كلمة المنھجیة في ، )%04,29(كلمة ابتكار الوسائل في المرتبة الخامسة بنسبة مئویة

فالمقاربة المبنیة على تطبیق انساق التحلیل،  ).%02,86(الترتیب السادس بنسبة مئویة

والتلخیص وحل المشاكل، وبناء المعارف المھیكلة یمكن تعزیزھا لصقل التلمیذ جزائري الغد، 

ذلك الفرد المستقل والمواطن المتشرب لقیمھ االجتماعیة، القادر على التأقلم مع الوضعیات 

كن من تحلیل المعطیات المركبة وحوصلتھا بعد الجدیدة التي كثیرا ما تكون غیر متوقعة، المتم

  .1 ذلك، وإیجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بالتحوالت السریعة لمجتمعنا وللمحیط الدولي

 جانفي23المؤرخ في  04-08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم كما جاء في       

معارف في مختلف مجاالت  ومن ثم یتعین على المدرسة ضمان اكتساب التالمیذ... «:2008

                                                             
 .24- 23:السابق،ص صالمرجع : القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة 1
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المواد التعلیمیة وتحكمھم في أدوات المعرفة الفكریة والمنھجیة، بما یسھل عملیات التعلم 

  .1 »والتحضیر للحیاة العملیة

ومن ھنا نفھم، أن المقصد الذي یتوخاه المشرع الجزائري، یتجلى في تكوین الفكر العلمي     

لدى المتعلم، وتمكینھ من التحكم في المعارف القاعدیة واستعمالھا في حل المشكالت، وتعویده 

والدلیل تكلیف . من جھة أخرى على البحث عن المعلومات ومعالجتھا بطریقة علمیة منھجیة

یذ في ھذه المرحلة التعلیمیة من إعداد عروض في مختلف المواد بشكل جماعي، التلم

  .ومناقشتھا بعد ذلك في القسم

التفكیر بطریقة علمیة بعد  التوزیع النسبي لألفكار الدالة علىیبین ) 04(والشكل رقم    

  .في الكتاب محل التحلیل والتمتع بالروح النقدیة

التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بعد  سبي لألفكار الدالة علىالتوزیع النیبین ) 04(شكل رقم 
  . لسنة الرابعة من التعلیم المتوسطفي كتاب التربیة المدنیة ل بالروح النقدیة

  

، بث الروح العلمیة بالمعنى السلوكي الحیاتي، بحیث یعتمد التلمیذ على إعمال العقل والمنطق
) 04(والشكل رقم. ھي قطب الرحى في المحتویات والمضامین التعلیمیة إن صح ھذا التعبیر

یظھر مدى اھتمام المشرع الجزائري بھذا الجانب، فقد اشتملت مضامین منھاج التربیة المدنیة 

للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، على المواضیع واألفكار ذات الصلة بالتفكیر العلمي والتمتع 

الروح النقدیة، فموضوع القدرة على المبادرة واإلبداع مثال قد احتل صدارة الترتیب بنسبة ب
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تاله في المرتبة الثانیة موضوع القدرة على استعمال التكنولوجیا في ، )%45,83(مئویة

وجاء في الترتیب الثالث موضوع التمتع ، )%33,33(مختلف مجاالت الحیاة بنسبة مئویة

وجاء في الترتیب الرابع واألخیر موضوع التفكیر ، )%16,67(نسبة مئویةبالروح العلمیة ب

ذلك أن تربیة المواطنة في ھذا االطار، تتضمن تنمیة  ).%04,17(المنھجي بنسبة مئویة

ممارسة النقد الذاتي والمشاركة في اتخاذ القرارات، : مجموعة من الكفاءات في التلمیذ منھا

تفكیر واالبتعاد عن الخرافات و التعصب، التحكم في المعارف استخدام األسلوب العلمي في ال

التحلي بروح المبادرة والقدرة على  القاعدیة والقدرة على استعمالھا للتمكن من حل المشكالت،

  .تحمل المسؤولیات

ویحسن ھنا، أن نشیر الى أن تقویم ھذه الكفاءات ھو قبل كل شئ معاینة القدرات على      

انجازات نشاطات بدال من استعراض المعارف، ویتم ذلك من خالل إیجاد وضعیات مشابھة او 

یتم تقویمھا انطالقا من وضعیة معطاة في شكل فقرة او نص او رسم او مخطط او . جدیدة

كان .. إلجابة عن أسئلة تخص جوانب التفكیر والتحلیل واالستداللصورة تعالج من خالل ا

وبالرجوع  .یحلل التلمیذ النصوص وفق خطوات منھجیة، او یشرح محتویات الصورة مثال

) 119(الى كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، نالحظ في الصفحة رقم

المقارنة بین اإلنفاق العالمي على البحث العلمي  ، والمطلوب)01(مثال في االعلى شكل رقم

بقیة بلدان  - %2,8:البلدان النامیة - %50,7:الوالیات المتحدة األمریكیة(والتكنولوجي

على تلبیة الحاجیات  اإلدارةتعمل ): 29(وفي الصفحة. ، واالستنتاج ؟)%46,5:المتقدمة

  :والمطلوب. المختلفة والمتنوعة للمواطنین

 ذه الحاجیات ؟فیم تتمثل ھ -

تقاس قیمة ):11(وجاء في الصفحة. ماذا تستنتج ؟) 2-1(بقراءتك للوثیقتین رقم -

وجاء في . بین كیف یتحقق ذلك في مجتمعنا. المجتمعات بما حققتھ من منجزات حضاریة

): 101(وجاء في الصفحة. اكتب فقرة تبین فیھا واجبات المواطن نحو دولتھ): 17(الصفحة

من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة؟ استخرج العناصر ) 19(ادةعلى ماذا تنص الم

وجاء في . األساسیة المتضمنة في نص المادة ثم اشرحھا وناقشھا مع أستاذك وزمالئك

 .فیم یتمثل ذلك؟ . للتكنولوجیا آثار مضرة بالبیئة): 126(الصفحة
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 ؟)2-1(ما مضمون الوثیقتین رقم -

وما ھي . اذكر أسباب التلوث). 01(ردة في الجدول رقماعتمادا على البیانات الوا -

جاءت منظمة جامعة الدول العربیة للمحافظة على السالم «):176(وجاء في الصفحة. آثاره؟

 :اشرح ذلك موضحا ما یلي: والمطلوب. »واالمن العربیین

 .القضایا التي نجحت او فشلت في حلھا  - أ

 .العوائق التي تعترضھا  - ب

  .جامعة الدول العربیة لتتمكن من تحقیق أھدافھا ؟ في رأیك كیف تعمل -ج

لمنھاج التربیة المدنیة  المعرفیةإن ھذه األنشطة التعلیمیة، تعكس وال شك قدرة المضامین      

للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط على حفز التالمیذ على التفكیر بطریقة علمیة ووفق خطوات 

المھارات (متسلسلة ومنھجیة منظمة في التفكیر، تعتمد على ممارسة مجموعة من الخطوات

لول للمشكالت واالرتكان الى التحلیل المنطقي، والتجریب المتقن للوصول الى ح) العقلیة

العلمیة والیومیة، واالرتقاء بفاعلیة ھذه الحلول ما أمكن وفقا الستقراء الواقع ونتائج التجارب 

وھذا ھو المحور األھم والمعیار الذي على أساسھ یتم الحكم على مدى نجاح مضامین . علیھ

 .المنھاج

  :وسائل االتصال الحدیثة استخدام النتائج المتعلقة ببعد التحكم في  -5

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  لمعرفیةعلى أن المضامین االخامسة تنص الفرضیة    

  . وسائل االتصال الحدیثة استخدام التحكم في التعلیم المتوسط ، تشتمل على بعد

یبین التكرارات والنسب المئویة لألفكار والمواضیع الدالة على بعد ) 23(والجدول رقم   

  .وسائل االتصال الحدیثة في الكتاب محل التحلیلاستخدام التحكم في 

التحكم  لألفكار والمواضیع الدالة على بعد یبین التكرارات والنسب المئویة) 23(جدول رقم
وسائل االتصال الحدیثة في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم  استخدام في

  .المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الموضــــوع  الرقم
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  %46,58  34  استخدام االنترنت  01

  %30,13  22  التعرف على وظیفة األقمار الصناعیة  02

  %17,80  13  متابعة األخبار الصحفیة  03

  %05,48  04  متابعة البرامج التلفزیونیة  04

  %100  73  المجمـــوع

غیر مسبوق بشأن مسألتي أن وسائل االتصال والتكنولوجیات الحدیثة ، تضطلع بدور األكید 

التربیة والمواطنة، وتتمتع وسائل االتصال وتكنولوجیات المعلومات بقدرات على تدریب 

وتثقیف األفراد والجماعات، وعلى ھذا األساس تم تضمین الكلمات ذات الصلة بھذه 

ص وبخصو.التكنولوجیات، قصد ربط التلمیذ بھذا العالم وھذه الثورة كما یصطلح على تسمیتھا

االنترنت مثال، فقد انتقل عالم االتصاالت من ثورة إلى أخرى، وكل واحدة منھا تجلب معھا 

مجاالت جدیدة من المعلومات لعدد كبیر من الناس بطریقة لم یحلم بھام فكروا الثورات 

العلمیة، والعالم الیوم مھیأ لحدوث ثورة جدیدة تتمثل في شبكة االنترنت، فما مفھوم االنترنت ؟ 

ھذه . یما تتمثل استخداماتھا ؟ فیما تتمثل محاسن استخدام االنترنت ؟ وفیما تتمثل مخاطرھا ؟وف

وعلى ھذا . األسئلة یجد جوابھا التلمیذ من خالل تناولھ للوحدة التعلیمیة المعنونة باالنترنت

األساس فقد تصدر موضوع استخدام االنترنت قائمة المواضیع الدالة على بعد التحكم في 

، وجاء بعده في الترتیب الثاني )%46،58(تخدام وسائل االتصال الحدیثة بنسبة مئویةاس

فبخصوص األقمار ). %30,13(موضوع التعرف على وظیفة األقمار الصناعیة بنسبة مئویة

األقمار العلمیة (الصناعیة كوسیلة من وسائل االتصاالت الحدیثة، یتعرف التلمیذ على أنواعھا

رات بعیدة لتقوم بأبحاث علمیة عن الكواكب األخرى، كتصویر سطح وھي التي تبث بمدا

الكواكب باألشعة او رصد التغیرات المختلفة على سطح الشمس، او الرصد الجیولوجي لباطن 

وأقمار االتصاالت وھي أقمار تقوم بتسھیل تبادل االتصال . األرض بحثا عن الثروات المعدنیة

وأقمار الطقس وھي التي تبث على مقربة من األرض . دولالالسلكي بین مجموعة كبیرة من ال

وأقمار التجسس وھي أقمار تثبت على . لترصد الظواھر الجویة والمناخیة المختلفة أوال بأول

مدارت قریبة من األرض، تخصصھا الدول للتصویر والتجسس على تحركات وقواعد 
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التلمیذ على وظیفة األقمار ، كما یتعرف )الجیوش الحربیة لدول أخرى في أنحاء العالم

التلفزیون والرادیو،االتصال الھاتفي،الخدمات البریدیة (الصناعیة ومجاالت استعمالھا

االلكترونیة والمعلوماتیة، الخدمات التجاریة وإدارة األعمال والصناعات، األھداف العسكریة، 

في الترتیب الثالث موضوع وجاء ...). التنقیب عن الثروات، الدراسة البیئیة، الدراسات الفلكیة

ویعد موضوع الصحافة الذي جاء في ).%17,80(متابعة األقمار الصحفیة بنسبة مئویة

الترتیب الثالث بعد االنترنت و األقمار الصناعیة من المواضیع التي تكتسي أھمیة في التربیة 

على  والتثقیف المواطني ،فمن خالل دراستھ لھذه الوحدة التعلیمیة، یتعرف التلمیذ

وظیفة اإلعالم، المساھمة في التنمیة الوطنیة، تقدیم الخدمات،التوجیھ واإلرشاد، (وظائفھا

، كما یتعرف التلمیذ على أھمیتھا )التثقیف والترفیھ والتسلیة وغیرھا من الوظائف األخرى

فھي نبض الجماھیر وضمیر األمة، ولسان الشعب، تعكس ما یدور فیھ من وقائع وأحداث، وما 

نیھ الشعب من ظروف وأحوال ومشاكل، وما تصبو إلیھ الجماھیر من آمال یعا

والمالحظ أن ھذا المجال المخصص لوسائل اإلعالم و االتصال یغلب علیھ الطابع .وأحالم

التثقیفي، التثقیف في مجال تكنولوجیات اإلعالم واالتصال الحدیثة، ومن ثم التثقیف المواطني 

ن التحكم في استخدام ھذه الوسائل والوسائط التكنولوجیة ، عن طریق تمكین التالمیذ م

وقد جاء في الترتیب الرابع . المختلفة في الحیاة المدرسیة وخارج أسوار المدرسة حتى

، وھذا الموضوع في )%05,48(واألخیر موضوع متابعة البرامج التلفزیونیة بنسبة مئویة

اعتبار انھ احد الوسائل اإلعالمیة الھامة التي تقدیرنا ال یقل أھمیة عن المواضیع السابقة، على 

ویعد . تسھم في عملیة التنشئة والتربیة على المواطنة، ال بل لعلھ األكثر أھمیة من سواه

التلفزیون أداة مھمة وخطیرة في آن واحد، ویمكن ا نیاتي بنتائج ایجابیة إذا أحسن استخدامھ 

  .والعكس صحیح

اشئة عموما، وفي المراھق على وجھ الخصوص كبیر جدا، التلفزیون في الن تأثیر إن    

فالمراھق بات یقضي وقتا طویال في مشاھدة التلفاز، یتجاوز كثیرا حدود البرامج المخصصة 

، ومن ھنا فان الجھاز یستطیع أن یسھم في تشكیل اتجاھات وقیم المراھق، ویغیر كثیرا من لھ

دة من السلوك، ویلعب دورا ھاما في تكیفھ اتجاھاتھ وقیمھ القائمة، ویكسبھ أنماطا جدی

االجتماعي، ویستطیع كذلك تحویل المجردات واألنشطة الخیالیة الى مادة محسوسة او شبھ 
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وقد یكون من المناسب في ھذا  .محسوسة، تساعد المراھق على مزید من اإلدراك والفھم

  .تربیة على المواطنةالسیاق التأكید على الدور المتمیز الذي یلعبھ ھذا الجھاز في ال

ویمكن القول ھنا أن المقاربة الجدیدة للمناھج تجعل من المتعلم محورا أساسیا لھا      

وھي تقوم على اختیار . وتعمل على إشراكھ في مسؤولیة قیادة وتنفیذ عملیة التعلم

وضعیات تعلمیة مستقاة من الحیاة في صیغة مشكالت ترمي عملیة التعلم الى حلھا 

ال األدوات الفكریة، وبتسخیر المھارات والمعارف الضروریة لذلك، فحل باستعم

المشكالت او الوضعیات المشكلة ھو األسلوب المعتمد للتعلم الفعال، إذ انھ یتیح الفرصة 

للمتعلم في بناء معارفھ بالمفھوم الواسع بإدماج المعطیات والحلول الجدیدة في مكتسباتھ 

  . السابقة

المشرع الجزائري ھذه المفاھیم أھمیة من خالل تضمینھا في المنھاج، ومن وقد أعطى        

من القانون التوجیھي للتربیة ) التعلیم األساسي(من الفصل الثالث 45ھنا نجد في المادة

یھدف التعلیم األساسي على الخصوص إلى منح المحتویات التربویة األساسیة من : الوطنیة

التي تتضمن المعارف والمھارات والقیم والمواقف التي تمكن خالل مختلف المواد التعلیمیة 

  :التالمیذ من

تعلم المالحظة والتحلیل واالستدالل وحل المشكالت، وفھم العالم الحي والجامد، وكذا  -

 .السیرورات التكنولوجیة للصنع واإلنتاج

النقد تنمیة إحساس التالمیذ وصقل الروح الجمالیة والفضول والخیال واإلبداع وروح  -

 .فیھم

 .التمكن من التكنولوجیات الجدیدة لإلعالم واالتصال وتطبیقاتھا األولیة -

  .1 تشجیع روح المبادرة لدیھم وبذل الجھد والمثابرة وقوة التحمل -

من القانون التوجیھي للتربیة ) مھام المدرسة(من الفصل الثاني) 04(وقد جاء في المادة     

التعلیم بضمان تعلیم ذي نوعیة، یكفل التفتح الكامل تقوم المدرسة في مجال «:الوطنیة

والمنسجم والمتوازن لشخصیة التالمیذ بتمكینھم من اكتساب مستوى ثقافي عام وكذا معارف 
                                                             

 .78:،صالمرجع نفسھ: القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة 1
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نظریة وتطبیقیة كافیة قصد االندماج في مجتمع المعرفة، ومن ثم یتعین على المدرسة إدماج 

التلمیذ وفي أھداف التعلیم وطرائقھ، والتأكد  تكنولوجیات اإلعالم واالتصال الحدیثة في محیط

  . 1 من قدرة التالمیذ على استخدامھا بفعالیة منذ السنوات األولى للتمدرس

تم تخصیص المجال المفاھیمي السادس من كتاب التربیة المدنیة للسنة  في ھذا اإلطار،    

لغرض من ذلك تدریب الرابعة من التعلیم المتوسط لموضوع وسائل اإلعالم واالتصال، وا

یع أفق المعرفة، ــــــــــــالتلمیذ على استخدام وسائل اإلعالم واالتصال لالستزادة العلمیة وتوس

 درجةالم المعرفیةامین ـــخالل المضوبناء العالقات مع اآلخرین من أفراد المجتمع، فمن 

یاة الیومیة للمواطن، ضمن ھذا المجال، یتعرف التلمیذ على أھمیة األقمار الصناعیة في الح

كما یتعرف على أھمیة االنترنت ودورھا في االتصال والتثقیف واكتساب العلم وتبادل المعرفة 

  .والمنافع، ویتعرف كذلك على أھمیة الصحافة في تثقیف المواطن وتكوینھ، وحل مشاكلھ

تشكل ھذه التكنولوجیات إذن، خیارا استراتیجیا في مشروع المدرسة الجزائریة الحدیثة،     

والتحكم في ھذه التكنولوجیات یعد وال شك احد الوسائل الناجعة لتنمیة شخصیة المتعلم 

المواطن، وتحضیر األجیال للتكیف مع مستجدات العصر ورفع التحدیات الي یحملھا في 

ن المشرع الجزائري وواضع المنھاج یعي ھذا المطلب ویدرك تمام اإلدراك والواضح أ. طیاتھ

  . ھذه التحدیات

إن العصر الذي نتعایش معھ الیوم عصر یتصف بالتسارع، وأصبحنا جمیعا نتقاسم الحیاة     

في عالم أشبھ بقریة صغیرة، تشدھا قنوات اتصال تتصف بالسرعة في نقل األفكار والثقافات، 

مبادئ اآلخر، ومن بین قنوات االتصال مواقع االنترنت، التي تبث اخطر األفكار تمرر قیم و

التي تخرب عقول النشء وتجعل فكره متقبال لھا بكل بساطة، فتضعف فیھ روح الوطنیة 

واالنتماء وتحمل المسؤولیة والنھوض بالمجتمع، وبدل مشاركة التلمیذ في الجمعیات الثقافیة او 

تي تساعد على تقویة انتمائھ لوطنھ وتعزز فیھ حب وتحمل المسؤولیة األندیة الریاضیة ال

والمشاركة االیجابیة في بناء الوطن، فإننا نجده یسلك مسالك أخرى كاإلدمان على استعمال 

االنترنت ومشاھدة التلفاز التي تحمل أفكار اآلخر بضارھا ونافعھا، ھنا نتوقع أن یلعب منھاج 

التعلیمیة دورا فاعال في تبیان منافع وكشف مخاطر ھذه الوسائط  التربیة المدنیة بمضامینھ
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على اختالفھا، خاصة عندما یتعلق األمر بالتلمیذ المتمدرس في ھذه المرحلة من التعلیم التي 

تتزامن مع فترة عمریة حساسة أال وھي فترة المراھقة، ھنا یحسن التأكید على الدور التربوي 

         .د المتعلم وتعزیز انتمائھ لوطنھلمدنیة في إطار الحفاظ على ھویة الفرالتثقیفي لمنھاج التربیة ا

یبین التكرارات والنسب المئویة لأللفاظ الدالة على موضوع استخدام ) 24(والجدول رقم   

  .االنترنت في بعد التحكم في استخدام وسائل االتصال الحدیثة في الكتاب محل التحلیل

استخدام  لأللفاظ الدالة على موضوع یبین التكرارات والنسب المئویة) 24(جدول رقم   
في بعد التحكم في استخدام وسائل االتصال الحدیثة في كتاب التربیة المدنیة للسنة  االنترنت

  .الرابعة من التعلیم المتوسط

  

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %46,80  73  االنترنت  01

  %13,47  21  الحاسوب  02

  %09,61  15  الكمبیوتر   03

  %08,33  13  البرید االلكتروني  04

  %05,77  09  الكتاب االلكتروني  05

  %05,12  08  محاسن االنترنت  06

  %05,12  08  مخاطر االنترنت  07

  %04,49  07  المكتبة االلكترونیة  08

  %01,29  02  الشبكة العنكبوتیة  09

  %100  156  المجمـــــوع
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، وكل واحدة منھا تجلب معھا منذ ابتكار الھاتف انتقل عالم االتصاالت من ثورة الى أخرى

. مجاالت جدیدة من المعلومات لعدد كبیر من الناس بطریقة لم یحلم بھا مفكرو الثورات العلمیة

: ویبدو أن العالم الیوم مھیأ لحدوث ثورة جدیدة تتمثل في شبكة االنترنت ،وتعرف بـ 

الم بنسیج یشبھ بین وتلقب بشبكة الشبكات، وھي تحیط بالع' اوتوروت اإلعالم والمعلومات'

تغطي كل الكرة . العنكبوت، لذلك وصفت بالشبكة العنكبوتیة او ببیت العنكبوت العمالقة

 .تر یستطیع المرء أن یتصل بأي كان وفي أي مكان من العالم، وبواسطة جھاز كمبیواألرضیة

لرابعة من لمنھاج التربیة المدنیة للسنة ا المعرفیةالمضامین  أن )24(ویظھر من الجدول رقم

فقد تصدرت .التعلیم المتوسط، تشتمل على قائمة من الكلمات واأللفاظ ذات الصلة بھذه الشبكة

، تلتھا في الترتیب الثاني كلمة الحاسوب بنسبة )%46,80(كلمة االنترنت القائمة بنسبة مئویة

ھا وبعد ،)%09,61(،ثم كلمة الكمبیوتر في الترتیب الثالث بنسبة مئویة)%13,47(مئویة

، فكلمة الكتاب الالكتروني )%08,33(كلمة البرید الالكتروني في الترتیب الرابع بنسبة مئویة

محاسن االنترنت، ومخاطر : ، وبعد ذلك كلمتا)%05,77(في الترتیب الخامس بنسبة مئویة

، فكلمة المكتبة االلكترونیة في الترتیب )%05,12(االنترنت في الترتیب السادس بنسبة مئویة

  ).%01,29(، وأخیرا كلمة الشبكة العنكبوتیة بنسبة مئویة)%04,49(بع بنسبة مئویةالسا

 اإلعالموسائل (المجال المفاھیمي السادس من) االنترنت(الوحدة التعلیمیة الثالثة جاء في      

إدارة البرید الالكتروني، وأنھا مكتبة : أن االنترنت تستخدم في میادین عدة ھي: )واالتصال

وأنھا في خدمة التعلیم، وأنھا وسیلة للحوار، وأنھا وسیلة للتجارة الالكترونیة،وأنھا  مرجعیة،

ومن بین السلبیات التي یسجلھا العلماء على االنترنت ھي مشكلة خلقیة . وسیلة للتسلیة والترفیھ

وھي من اخطر ما . بحیث یستطیع أي مشترك في الشبكة أن یطلع على الممنوعات. أساسا

بر الشبكة، وال یستطیع احد أن یمنعھا، مثل الصور العاریة وأفالم الجنس یروج لھ ع

فتجارة الصور الجنسیة على شاشة الكمبیوتر أصبحت ظاھرة منتشرة في كل دول . والخالعة

  .1 العالم بما فیھا الدول العربیة واإلسالمیة

  :زھا في اآلتي، نوج، جملة من التساؤالت)االنترنت(تطرح ھذا الوحدة التعلیمیة      

 . فیم تتمثل أھم خدمات االنترنت ؟ -1

                                                             
 .152:،صمرجع سابق): 2011/2012(ش وآخرون محمد الشریف عمیرو 1



 نتائج الدراسة                                 الفصل الخامس
 

199 

  :ما المقصود بالمفاھیم التالیة -2

 المودم ؟ –العنوان الالكتروني  –البرید الالكتروني      

  كیف یحسن استخدامھا ؟. لالنترنت أھمیة كبیرة  -3

 وماذا یجب علیك فعلھ لربط حاسوبك بشبكة االنترنت ؟اذكر بعض مخاطر االنترنت ؟ -4

، یتمكن التلمیذ من )االنترنت(الخاصة بھذه الوحدة المعرفیةومن خالل تعرضھ للمضامین    

تقدیم إجابات صحیحة ومقنعة لألسئلة سالفة الذكر، ومن ثم ربطھ بھذه الواسطة التكنولوجیة، 

وجعلھ یستفید من الخدمات التي تقدمھا، وخاصة في المجال التعلیمي والتربویة،وحمایتھ من 

  .والمفاسد التي تنطوي علیھااألخطار 

یبین التكرارات والنسب المئویة لأللفاظ الدالة على موضوع التعرف ) 25(والجدول رقم   

على وظیفة األقمار الصناعیة في بعد التحكم في استخدام وسائل االتصال الحدیثة في الكتاب 

  .محل التحلیل

التعرف على  فاظ الدالة على موضوعلألل یبین التكرارات والنسب المئویة) 25(جدول رقم    
وظیفة األقمار الصناعیة في بعد التحكم في استخدام وسائل االتصال الحدیثة في كتاب التربیة 

  .المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %82,18  83  األقمار الصناعیة  01

  %05,94  06  أقمار االتصاالت  02

  %04,96  05  أقمار التجسس  03

  %03,97  04  أقمار الطقس  04

  %02,98  03  األقمار العلمیة  05

  %100  101  المجمـــــوع
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، یبحث في )وسائل اإلعالم واالتصال(المالحظ أن المجال المفاھیمي السادس من الكتاب   

على أساس نظرة المشرع سبل اإلفادة من ثورة االتصاالت وكیفیة التعامل واالستفادة منھا 

الجزائري والتوجھات المعاصرة في مجال اإلعالم واالتصال، وكان التركیز في الوحدة 

، فقد حظیت ھذه األخیرة بنسبة التعلیمیة الثانیة من ھذا المجال على موضوع األقمار الصناعیة

على ، متصدرة بذلك قائمة الكلمات الدالة على موضوع التعرف )%82,18(مئویة عالیة

وظیفة األقمار الصناعیة في بعد التحكم في استخدام وسائل االتصال الحدیثة، وھذا طبیعي فقد 

درج الناس على وصف ھذا العصر بأنھ عصر السرعة، ویرجع سبب ذلك الى التطور الذي 

طرأ على وسائل االتصال السلكي والالسلكي، بحیث أصبح بإمكان المرء أن یجلس الى جوار 

زة اإلذاعة المرئیة والمسموعة فیأتیھ الصوت والصورة بأسرع من لمح البصر، جھاز من أجھ

فیقف على حقائق ھذا العالم وھو جالس في ركن ھادئ، وال شك أن الفضل في ذلك یعود إلى 

وقد جاءت في الترتیب الثاني كلمة أقمار االتصاالت بنسبة  .األقمار الصناعیة

یل تبادل االتصال الالسلكي بین مجموعة كبیرة من وھي أقمار تقوم بتسھ). %05,94(مئویة

الدول، حیث یقوم القمر الصناعي الواحد بتوفیر الدوائر التلفزیونیة التي تنقل األحداث الھامة 

على الھواء مباشرة لكل أطراف الكرة األرضیة، ومن أمثلة ھذه األقمار القمر الصناعي 

الث كلمة أقمار التجسس بنسبة وجاءت في الترتیب الث. عربساتالعربي الموحد 

وھي أقمار تثبت على مدارات قریبة من األرض، تخصصھا الدول ). %04,96(مئویة

العظمى للتصویر والتجسس على تحركات وقواعد الجیوش الحربیة للدول األخرى في أنحاء 

وھي أقمار  ).%03,97(العالم، وجاءت في الترتیب الرابع كلمة أقمار الطقس بنسبة مئویة

تثبت على مقربة من األرض لترصد الظواھر الجویة والمناخیة المختلفة أوال بأول، مما ساعد 

، وجاءت في الترتیب الخامس واألخیر كلمة العلماء على التنبؤ بالظروف الجویة والمناخیة

وھي التي تثبت بمدارات بعیدة لتقوم بأبحاث علمیة %).02,98(األقمار العلمیة بنسبة مئویة

اكب األخرى، كتصویر سطح الكواكب باألشعة او رصد التغیرات المختلفة على سطح عن الكو

الشمس، او الرصد الجیولوجي لباطن األرض بحثا عن الثروات المعدنیة،حیث تقوم بإرسال 

وھكذا یتعرف التلمیذ على . تلك المعلومات عن الفضاء الخارجي الى محطات استقبال أرضیة

الرادیو، التلفاز، الھاتف، (االتصاالت: مار الصناعیة في مجاالتالخدمات التي تقدمھا األق

والمالحة الجویة والبریة والبحریة، واألبحاث التجسس والحروب،،...)البرید الالكتروني
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ومن ثم إكسابھ المعارف العلمیة والتكنولوجیة وتنمیة قدراتھ التي تسمح بالتكیف مع  .العلمیة

كذا والوسائط الحدیثة لإلعالم واالتصال، لیتم في األخیر ھذا التطور المتسارع للمعارف و

  .إدماجھ في فضاء بیداغوجي تربوي معــــــــــــــــــــولم

یبین التكرارات والنسب المئویة لأللفاظ الدالة على موضوع متابعة ) 26(والجدول رقم    

  .في الكتاب محل التحلیلاألخبار الصحفیة في بعد التحكم في استخدام وسائل االتصال الحدیثة 

متابعة  لأللفاظ الدالة على موضوع یبین التكرارات والنسب المئویة) 26(جدول رقم    
في بعد التحكم في استخدام وسائل االتصال الحدیثة في كتاب التربیة المدنیة  األخبار الصحفیة

  .للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

  (%)مئویةالنسبة ال  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %43,50  67  الصحافة  01

  %20,78  32  الجرائد  02

  %14,93  23  المجالت  03

  %12,33  19  وسائل اإلعالم واالتصال  04

  %07,14  11  الصحافة المكتوبة  05

  %00,64  01  الصحافة الموضوعیة  06

  %00,64  01  الصحافة المغرضة  07

  %100  154  المجمـــــوع

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  المعرفیةالمضامین  أن) 26(یظھر من الجدول رقم

بمتابعة األخبار الصحفیة، فقد  الكلمات ذات الصلة  قائمة من التعلیم المتوسط، تشتمل على

، تلتھا في الترتیب الثاني كلمة الجرائد )%43,50(تصدرت القائمة كلمة الصحافة بنسبة مئویة

،فكلمة )%14,93(المجالت في الترتیب الثالث بنسبة مئویة ، ثم كلمة)%20,78(بنسبة مئویة

وھي نسب مرتفعة ). %12,33(وسائل اإلعالم واالتصال في الترتیب الرابع بنسبة مئویة
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ومقبولة، وھو ما یعكس اھتمام المشرع بموضوع اإلعالم والصحافة أو السلطة الرابعة كما 

من المجال المفاھیمي ) الصحافة(األولى فقد خصصت الوحدة التعلیمیة . یصطلح على تسمیتھا

للحدیث عن موضوع الصحافة وتبیان أنواعھا، ووظائفھا ) وسائل اإلعالم واالتصال(السادس 

كاإلعالم ، والتوجیھ واإلرشاد والتوعیة والتأثیر في الرأي العام، والتثقیف والتسلیة وتقدیم 

الوحدة التعلیمیة تم تبیان قضیة في  الخدمات،والمساھمة في التنمیة الوطنیة، ومن خالل ھذه

، ولسان األمةكبیرة فھي نبض الجماھیر وضمیر  أھمیةللصحافة  أن، وھي األھمیةغایة 

، وما یعانیھ من وأحداثتعكس ما یدور فیھ من وقائع . المجتمع ومرآةالشعب ومنبره الحر 

كل األحوال  وفي .وتطلعات آمالالجماھیر من  إلیھومشاكل، وما تصبو  وأحوالظروف 

وقد جاءت .یتوجب حسن اختیار ما یقرأ من صحف ومجالت والتمییز بین المفید والضار منھا

، تلتھا في الترتیب )%07,14(كلمة الصحافة المكتوبة في المرتبة الخامسة بنسبة مئویة

 ).%00,64(الصحافة الموضوعیة، والصحافة المغرضة بنسبة مئویة :كلمتا األخیر

فالصحافة سالح ذو حدین، ھناك الصحافة الموضوعیة، وتتمثل مھمتھا في دراسة أوضاع 

المجتمع وأحوال الشعب، ومعایشة الجماھیر واإلحساس بنبضھم ومشاعرھم وتوجیھھم 

وتوعیتھم، ومحاولة عالج أمراض األمة وأوجاع المجتمع، ومشاكل الشعب، وقضایا الشباب، 

اھیر الكادحة والسعي لحل مشاكلھا، وتحقیق التنمیة والرفاھیة ورفع المعاناة عن كاھل الجم

وھناك الصحافة المغرضة وھي التي تنشر كتابات وصور تنطوي . والرخاء والتقدم واالزدھار

على إخالل بأمن الحكومة او إفشاء ألسرار الدولة، او المنافیة لآلداب العامة، كتلك الصحف 

والمكشوفة والمثیرة، او التي تنشر األخبار الكاذبة التي تؤكد على الموضوعات الفاحشة 

وھكذا یمكن تبصیر . والمزورة التي من شانھا أن تكدر السلم او تلحق ضررا بالمصلحة العامة

  .، وإكسابھ المزید من الوعي بعالم الصحافة واإلعالمالتلمیذ بھذه الحقائق والمعطیات

ئویة لأللفاظ الدالة على موضوع متابعة یبین التكرارات والنسب الم) 27(والجدول رقم  

البرامج التلفزیونیة في بعد التحكم في استخدام وسائل االتصال الحدیثة في الكتاب محل 

  .التحلیل
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متابعة  لأللفاظ الدالة على موضوع یبین التكرارات والنسب المئویة) 27(جدول رقم    
االتصال الحدیثة في كتاب التربیة  في بعد التحكم في استخدام وسائل البرامج التلفزیونیة

  .المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %42,86  09  األشرطة العلمیة  01

  %38,10  08  التلفزیون  02

  %09,52  02  البرامج التلفزیونیة  03

  %04,77  01  األفالم  04

  %04,77  01  المسلسالت  05

  %100  21  المجمـــــوع

أن األلفاظ الدالة على موضوع متابعة البرامج التلفزیونیة في ) 27(یظھر من الجدول رقم  

لمنھاج  المعرفیةبعد التحكم في وسائل االتصال الحدیثة، لم تحظ بحضور كبیر في المضامین 

التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، رغم أھمیة التلفزیون كجھاز من أجھزة 

، )%42,86(االتصال الحدیثة، فقد تصدرت كلمة األشرطة العلمیة القائمة بنسبة مئویة

، وجاءت في الترتیب )%38,10(وجاءت في الترتیب الثاني كلمة التلفزیون بنسبة مئویة

: ، تلتھا في الترتیب الرابع كلمتا)%09,52(مة البرامج التلفزیونیة بنسبة مئویةالثالث كل

وقد یعاب ھنا على المشرع إغفال دور . )%04,77(األفالم، والمسلسالت بنسبة مئویة

التلفزیون وعدم تضمین الكلمات ذات الصلة بالبرامج التلفزیونیة وتنویعھا بالقدر الذي یفي 

متمیز للتلفاز في الحیاة التعلیمیة التربویة، وبناء مفھوم المواطنة لدى بالغرض ویبرز الدور ال

  .التلمیذ

التحكم في وسائل االتصال یبین التوزیع النسبي لألفكار الدالة على بعد ) 05(والشكل رقم      

  .في الكتاب محل التحلیلالحدیثة 
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التحكم في وسائل االتصال یبین التوزیع النسبي لألفكار الدالة على بعد ) 05(شكل رقم    
  .في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط الحدیثة

  

إن العصر الذي نتعایش معھ الیوم یتصف بالتسارع، وأصبحنا جمیعا نتقاسم الحیاة في       

قنوات اتصال تتصف بالسرعة في  أبھائھبقریة صغیرة سامیة الجدران تربط بین  أشبھعالم 

، تمرر بانسیابیة قیم ومبادئ اآلخر، ومن بین قنوات االتصال مواقع والثقافات األفكارقل ن

االنترنت التي تبث من خاللھا اخطر األفكار التي تخرب عقول الشباب وتجعل فكرھم رخوا 

متقبال بكل بساطة، فتضعف فیھ الروح الوطنیة واالنتماء وتحمل المسؤولیة والنھوض 

فالتحكم في استخدام ھذه الوسائل والوسائط، وتوظیفھا بطریقة نافعة  ومن ھنا. بالمجتمع

وقد تفطن . ومفیدة، یعد من القضایا بالغة األھمیة بالنسبة للفرد واألسرة والمجتمع بشكل عام

المشرع الجزائري الى أھمیة ھذا الموضوع والدور الذي یلعبھ في مجال التربیة على 

لة بالتلمیذ المتمدرس في مرحلة التعلیم المتوسط، ھذه المرح مراألالمواطنة، وخاصة لما یتعلق 

التعلیمیة المتمیزة التي  تحتضن الفرد المتعلم الذي یعیش فترة المراھقة، ویظھر الشكل 

أن مضامین المنھاج تشتمل على المواضیع واألفكار ذات الصلة باستخدام وسائل ) 05(رقم

بنسبة  دام االنترنت قائمة األفكار والمواضیعاالتصال الحدیثة، فقد تصدر موضوع استخ

 ، تاله في الترتیب الثاني موضوع التعرف على وظیفة األقمار الصناعیة)%46,58(مئویة

بنسبة ، وجاء في الترتیب الثالث موضوع متابعة األخبار الصحفیة )%30,13(بنسبة مئویة
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، وجاء في الترتیب الرابع واألخیر موضوع متابعة البرامج التلفزیونیة )%17,80(مئویة

  ).%05,48(بنسبة مئویة

تشكل وسائل االتصال الحدیثة بالنسبة للفرد المتعلم وخصوصا البصریة منھا، مصدر      

تلقي للمعلومات ونماذج من السلوك والقیم السائدة في بیئتھ ومحیطھ، وتسھم ھذه الوسائل في 

یل ذھنیة الفرد وتطلعاتھ وأنماط سلوكھ، سواء كانت تخصھ كفرد، او في عالقاتھ مع تشك

اآلخرین، فالمواد التي یقدمھا جھاز التلفزیون لألطفال والمراھقین وللكبار أحیانا، تصبح ذات 

اثر فعلي حینما یتم االقتداء بما تتضمنھ من شخصیات وقیم ورموز، ومن ثم فان ھذه الوسائل 

  .ال مساعدا على تربیة المواطنة الصالحة او عائقا للتربیة المواطنیةتشكل عام

یتساءل أكثر المتشككین عما إذا كان اإلعالم اآللي سیفید التالمیذ، بینما الجواب واضح     

فعلى مستوى القسم یعتبر الحاسوب وسیلة فاعلة لالتصال باألقسام األخرى عبر . بطبیعة الحال

التالمیذ أن یتبادلوا انتاجاتھم وخبراتھم وأفكارھم حول الموضوعات التي  بإمكان. التراسل مثال

وھذا . وفي حالة انعدام المراجع في المؤسسة یمكنھم الحصول علیھا عبر الشبكة. تھمھم

االتصال التعاوني الفوري یقوم على أساس إكساب التالمیذ للكفاءات الجدیدة للعمل الجماعي 

طلب كبیر في عالم الشغل، وضروریة لكل فرد یرغب في  وھي محاسن علیھا. المشترك

لتلمیذ تساعد ا اإلعالمیةفان التربیة  أخرىاالنتساب الى حركة مجتمع األلفیة الثالثة، ومن جھة 

ومن ثم دعم اإلحساس بالمواطنة واالنتماء والرغبة في المشاركة . على تنمیة روح النقد لدیھ

الوطنیة، وخلق الوعي السیاسي المواطني، وتعزیز قیم  في بناء الوطن، واالعتزاز بالھویة

وأمام ھذا التدفق الھائل للمعلومات ال مناص من أن . المساواة، وتحقیق العدالة االجتماعیة

یكون التلمیذ قادرا على التمییز والتحلیل، تالفیا للوقوع في التفاھات والشكلیات، بل في 

  .االستعماالت المضرة

امین منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، قادرة على والواضح أن مض    

، على التمكن من التكنولوجیات الحدیثة تلعب دورھا في مساعدة المتعلم في ھذه المرحلة أن

  .لإلعالم واالتصال،وكذا القدرة على استخدامھا بفعالیة

  :ببعد المحافظة على سالمة البیئة النتائج المتعلقة  -6
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لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  المعرفیةتنص الفرضیة السادسة على أن المضامین    

  .المحافظة على سالمة البیئة التعلیم المتوسط ، تشتمل على بعد

یبین التكرارات والنسب المئویة لألفكار والمواضیع الدالة على بعد ) 28(والجدول رقم   

  .ي الكتاب محل التحلیلالمحافظة على سالمة البیئة ف

لألفكار والمواضیع الدالة على بعد المحافظة  یبین التكرارات والنسب المئویة) 28(جدول رقم
  .على سالمة البیئة في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الموضــــوع  الرقم

  %40,74  11  البیئیةالمحافظة على الموارد   01

  %33,33  09  مكافحة التلوث  02

  %18,51  05  االھتمام بنظافة المحیط وجمالیتھ  03

  %07,40  02  تفادي الكوارث البیئیة  04

  %100  27  المجمـــوع

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  المعرفیةأن المضامین ) 28(یظھر من الجدول رقم

التعلیم المتوسط، تشتمل على مجموعة من األفكار والمواضیع الدالة على بعد المحافظة على 

وقد تصدر قائمة ھذا المواضیع، موضوع المحافظة على الموارد البیئیة بنسبة . سالمة البیئة

ة التلوث بنسبة في الترتیب الثاني موضوع مكافح ،وجاء)%40,47(مئویة

، تاله في الترتیب الثالث موضوع االھتمام بنظافة المحیط وجمالیتھ بنسبة )%33,33(مئویة

، فموضوع تفادي الكوارث البیئیة في الترتیب الرابع واألخیر بنسبة )%18,51(مئویة

 في  نھایة التعلیم«:وقد جاء في مناھج السنة الثانیة من التعلیم المتوسط ).%07,40(مئویة

تحدید مشاكل البیئة وأثرھا على الصحة، وااللتزام بقواعد :...المتوسط یكون التلمیذ قادرا على

  . 1 »المحافظة علیھا

                                                             
 .22:،صمرجع سابق): 2003دیسمبر (المتوسطمناھج السنة الثانیة من التعلیم  1
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من المجال المفاھیمي ) التكنولوجیا والبیئة(ومن خالل تعرضھ للوحدة التعلیمیة الثانیة  

 بالنسبة للكائنات الحیة أھمیة سالمة البیئةعلى  التلمیذ ، یتعرف)العلم والتكنولوجیا(الخامس

، وكیفیة المحافظة علیھا وحمایتھا من أخطار التلوث، لیتجنب بذلك مسببات وصحة اإلنسان

، وبعد قراءتھ للبیانات الواردة في الجدول المبین في التلوث ویھتدي الى طرق مكافحتھ

یئتھ من الكتاب، یكتشف ما للتكنولوجیا من مخاطر على اإلنسان وب) 123(الصفحة رقم

الطبیعیة، فتسرب المواد المشعة، وانفجار بعض المفاعالت النوویة، وتفجیر الذرة، وإلقاء 

نفایات المصانع في المیاه، واإلكثار من رش المبیدات الكیمیائیة الخطرة على النباتات، وقطع 

، الموت والتشوه الجسديإلى  یؤدي. األشجار وإحراق الغابات، وتعاظم ثقب األوزون في الجو

الضرر بالنباتات والحیوانات وصحة  وإلحاقالمستعصیة، تسمیم المیاه  األمراضوظھور 

ظاھرة التصحر ومنع  إحداثالتربة وتشویھ جمال الطبیعة،  وإفساد، تلویث الھواء اإلنسان

وقد . األرض، وارتفاع معدالت الحرارة في العالم وغیرھا من األخطار واألضرار إخصاب

التلمیذ على المحافظة على الموارد البیئیة واالھتمام بنظافة المحیط  تساعد ھذه المضامین

وھي مؤشرات دالة على  وجمالیتھ، وحمایتھ من األخطار واألضرار التي قد تلحق بھ،

المواطنة الحقة، ذلك أن حمایة البیئة تعد من الواجبات الدینیة والوطنیة، واالعتداء علیھا 

  .جریمة ضد اإلنسانیة

یبین التكرارات والنسب المئویة لأللفاظ الدالة على موضوع المحافظة ) 29(ل رقموالجدو   

  .على الموارد البیئیة في بعد المحافظة على سالمة البیئة في الكتاب محل التحلیل

المحافظة  لأللفاظ الدالة على موضوع یبین التكرارات والنسب المئویة) 29(جدول رقم    
د المحافظة على سالمة البیئة في كتاب التربیة المدنیة للسنة على الموارد البیئیة في بع
  .الرابعة من التعلیم المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %27,50  11  الماء  01

  %22,50  09  النبات  02
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  %20,00  08  الحیوان  03

  %15,00  06  حمایة الغابات   04

  %05,00  02  تجنب قطع األشجار  03

  %05,00  02  تجنب حرق األشجار  04

  %02,50  01  تفادي تسمیم المیاه  05

  %02,50  01  حمایة الثروة الحیوانیة  06

  %100  40  المجمـــــوع

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  المعرفیةالمضامین  أن) 29(یظھر من الجدول رقم   

التعلیم المتوسط، تشتمل على قائمة من الكلمات الدالة على موضوع المحافظة على الموارد 

وھذا طبیعي الن الماء أساس  ،)%27,50(البیئیة،فقد تصدرت كلمة الماء القائمة بنسبة مئویة

ظ على صحتھ، كالنظافة والشرب الحیاة، یحتاجھ اإلنسان في مختلف نشاطاتھ وفي الحفا

. وإعداد الطعام، و في الزراعة والصناعة والنقل، وانجاز المشاریع المختلفة وإنتاج الكھرباء

فالھواء والماء . والمحافظة على الماء من التبذیر والتلویث ضرورة ومسؤولیة الجمیع

«  :في محكم التنزیل وقد جاء. عنصران أساسیان في البیئة، وبانعدام احدھما تنعدم الحیاة

وینزل علیكم من السماء ماء «:وجاء أیضا). 30:األنبیاء(»وجعلنا من الماء كل شئ حي
 بخصوص كلمة النبات فقد احتلت المرتبة الثانیة بعد كلمة الماء أما). 11:األنفال(»لیطھركم بھ

 ،)%20,00(بنسبة مئویة وجاءت في الترتیب الثالث كلمة الحیوان ،)%22,50(بنسبة مئویة
قد نصت المادة ف).%15,00(بنسبة مئویةوجاءت في الترتیب الرابع كلمة حمایة الغابات 

على أن حمایة الطبیعة والحفاظ على فصائل الحیوان «:من قانون حمایة البیئة) 08(الثامنة

والنبات واإلبقاء على التوازنات البیولوجیة والمحافظة على الموارد الطبیعیة من جمیع أسباب 
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ویتعین على كل فرد السھر على صیانة . التدھور التي تھددھا أعماال ذات مصلحة وطنیة

   .1 »الثروة الطبیعیة

بنسبة  تجنب قطع األشجار، وتجنب حرق األشجار: وجاءت في الترتیب الخامس كلمتا     

 تفادي تسمیم المیاه، وحمایة الثروة: ، وجاءت في الترتیب األخیر كلمتا)%05,00(مئویة

، وقد نظر دیننا الحنیف الى البیئة كشي وجب الحفاظ علیھ). %02,50(بنسبة مئویة الحیوانیة

العناصر الحیة وغیر (حیث ینص القران الكریم على أن الحیوانات والجبال واألشجار واألنھار

أما قیم . تسجد هللا تعالى مثل اإلنسان المؤمن وتسبح كلھا للمولى عز وجل) الحیة للبیئة

فظة، فھي التي توجھ سلوك اإلنسان المسلم نحو المحافظة على مكونات البیئة مثل المحا

المحافظة على النباتات والحیوانات والثروات المعدنیة باعتبارھا من صنع الخالق، كما توظف 

وقیم . ھذه القیم للمحافظة على نظافة البدن وصحتھ ونظافة المحیط والحفاظ على جمالیتھ

 اإلسرافلمكونات البیئة باالبتعاد عن  األمثلتي تمكن الفرد من االستغالل االستغالل تلك ال

وقد جاء في . وال تفریط إفراطوالتبذیر، وتجعلھ معتدال ومتوازنا في كل ما یقوم بھ بدون 

المیاه بصورة عقالنیة أن یستعملوا : یتعین على المستعملین للمیاه«:من قانون المیاه) 16(المادة

   .2 »...واقتصادیة

، یمكن تنمیة الوعي البیئي )التكنولوجیا والبیئة(والواضح انھ من خالل ھذه الوحدة التعلیمیة   

لدى التلمیذ بتزویده بالرؤیة الصحیحة للبیئة ومكوناتھا، وكذا تنمیة القیم واالتجاھات 

ھا بعزم والمھارات البیئیة لدیھ، حتى یستطیع أن یستغل البیئة بشكل نافع ویواجھ مختلف مشاكل

وإرادة، واعتقد أن ھذا ھو المطلب األساس الذي یسعى إلیھ المشرع الجزائري من خالل 

  .تضمینھ األلفاظ ذات الصلة بالمحافظة على الموارد البیئیة في الكتاب محل التحلیــــــل

یبین التكرارات والنسب المئویة لأللفاظ الدالة على موضوع مكافحة ) 30(والجدول رقم   

  .ث في بعد المحافظة على سالمة البیئة في الكتاب محل التحلیلالتلو

                                                             
كتاب التربیة المدنیة للسنة الثانیة من التعلیم المتوسط، : سلسلة الوئام): 2004/2005(عبد الرحمان زعطوط وآخرون 1

 .97:،صطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائردط، الدیوان الو

 105:،صالمرجع نفسھ): 2004/2005(وآخرون عبد الرحمان زعطوط 2
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مكافحة  لأللفاظ الدالة على موضوع یبین التكرارات والنسب المئویة) 30(جدول رقم    
التلوث في بعد المحافظة على سالمة البیئة في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم 

  .المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %24,40  10  تلویث البیئة   01

  %21,95  09  تلوث البر  02

  %19,51  08  تلوث البحر  03

  %19,51  08  تلوث الجو  04

  %09,75  04  النفایات السامة  05

  %04,88  02  دخان المصانع  06

  %100  41  المجمـــــوع

حیاة اإلنسان وبیئتھ الطبیعیة التي عمھا لقد ساھمت التكنولوجیا في إحداث آثار رھیبة على 

الفساد والتلوث في البر والبحر والجو، ولعل ھذا ما أشار إلیھ القران الكریم في اآلیة 

ظھر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقھم بعض الذي عملوا، لعلھم «:التالیة
لمنھاج التربیة  المعرفیةضامین یتبین أن الم )30(الجدول رقم ومن ).41:الروم(»یرجعون

المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، تشتمل على مجموعة من الكلمات ذات الصلة 

، )%24,40(وقد تصدرت المجموعة كلمة تلویث البیئة بنسبة مئویة. بموضوع التلوث البیئي

تلوث البحر، : تا، ثم كلم)%21,95(بنسبة مئویة تلتھا في الترتیب الثاني كلمة تلوث البر

، وجاءت في المرتبة الرابعة كلمة )%19,51(بنسبة مئویةوتلوث الجو في الترتیب الثالث 

 ، وجاءت في الترتیب األخیر كلمة دخان المصانع)%09,75(بنسبة مئویة النفایات السامة

فقد أصبحت صحة اإلنسان والكائن الحي الیوم في خطر بفعل ). %04,88(بنسبة مئویة

، فقد ادخل اإلنسان مكونات الذي طال البیئة كلھا، نتیجة نشاطات اإلنسان المتزایدةالتلوث 

دخیلة على الھواء بفعل نشاطھ الصناعي الكثیف، الذي یدفع الى الجو بكمیات ھائلة من 
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الملوثات كأول وثاني اوكسید الكربون، ومختلف أنواع الغبار واألدخنة والجسیمات، التي 

بشكل كارثي، تتسبب في أمراض تنفسیة وإلحاق الضرر بصحة اإلنسان،  تزداد یوما بعد یوم

 أظھرتھذا وقد . وإفساد التربة، وتلویث الھواء واالضطرابات المناخیة وتشویھ جمال الطبیعة

من سكان البلدان المتخلفة یشربون المیاه الملوثة التي ) %90الى  60(نسبة  أن اإلحصائیات

لكولیرا والتیفوید والمالریا والتھاب الكبد، وان جمیع البشر كا  األمراضتسبب كثیرا من 

  .1 ة للتلوث المائي وبدرجات متفاوتةعرض

وزیادة على ھذا، یستعمل اإلنسان المخصبات الزراعیة والمبیدات الكیماویة لرش النباتات      

لحمایتھا، غیر انھ یتسبب في تلویث التربة عند اإلسراف في ذلك، إلى جانب صرف المیاه من 

ومن ھنا یعتبر التلوث من اخطر المشاكل التي تواجھ الكائن الحي على . المنازل والمصانع

ض، ألنھ یخل بالتوازن البیئي، وبالتالي یھدد حیاة اإلنسان والحیوان والنبات، وعلى سطح األر

فمن الطبیعي أن  .ھذا األساس فمكافحة التلوث واجبة، ومسؤولیة الجمیع، كل في مكان تواجده

یھتم المشرع الجزائري بھذا الموضوع، والقصد تبصیر التلمیذ بخطر التلوث وضرورة 

  .ى سالمة البیئة باعتبارھا جزء ال یتجزأ من حیاتنامكافحتھ والحفاظ عل

االھتمام  یبین التكرارات والنسب المئویة لأللفاظ الدالة على موضوع) 31(والجدول رقم

  .في بعد المحافظة على سالمة البیئة في الكتاب محل التحلیل بنظافة المحیط وجمالیتھ

االھتمام  لفاظ الدالة على موضوعلأل یبین التكرارات والنسب المئویة) 31(جدول رقم  
في بعد المحافظة على سالمة البیئة في كتاب التربیة المدنیة للسنة  بنظافة المحیط وجمالیتھ

  .الرابعة من التعلیم المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %23,25  10  النظافة  01

  %18,60  08  التشجیر  02

                                                             
 .96:، صالمرجع نفسھ): 2004/2005(وآخرون عبد الرحمان زعطوط 1
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  %16,28  07  نظافة المحیط  03

  %13,95  06  رش المبیدات  04

  %06,98  03  حرق النفایات  05

  %02,32  01  المساحات الخضراء  06

  %02,32  01  تعبید الطرقات  07

  %02,32  01  تنظیم العمران  08

  %02,32  01  اإلنارة العمومیة  09

  %100  43  المجمـــــوع

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة  المعرفیةأن المضامین ) 31(یظھر من الجدول رقم     

من التعلیم المتوسط، تستمل على قائمة من الكلمات ذات الصلة بموضوع االھتمام بنظافة 

، تلتھا في )%23,25(فقد تصدرت كلمة النظافة ھذه القائمة بنسبة مئویة. المحیط وجمالیتھ

في المرتبة الثالثة كلمة نظافة ، وجاءت )%18,60(بنسبة مئویة الترتیب الثاني كلمة التشجیر

بنسبة  وجاءت كلمة رش المبیدات في الترتیب الرابع ،)%16,28(بنسبة مئویة المحیط

وقد النظافة، ومن ھنا نستشف مدى اھتمام المشرع وتركیزه على عنصر). %13,95(مئویة

سباب ظاھرة ومن أھم أ... «:جاء في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

            .1 »التلوث البیئي، إھمال النظافة وإلقاء النفایات والفضالت الضارة في میاه البحار واألنھار

فالحرص على التنظف والتطھر من أصول اإلصالح . من باب العنایة بالمظھر والمحیطو

  .الدینیة والمدنیة التي جاء بھا دیننا وتمیز بھا أتباعھ

إن اإلسالم دین النظافة، وتطھیر العقیدة من شوائب الشرك والبدع والمعاصي مقرونة     

بتطھیر الظاھر من بدن اإلنسان وثوبھ ومحیطھ لیجمع المسلم بین النظافتین، ویحافظ على 

، )%06,98(بنسبة مئویة وقد جاءت كلمة حرق النفایات في الترتیب الخامس. الطھارتین
                                                             

 .125:، صمرجع سابق): 2011/2012(ش وآخرون محمد الشریف عمیرو 1
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المساحات الخضراء، وتعبید الطرقات، وتنظیم العمران، واإلنارة : وجاءت بعدھا كلمات

وھنا التركیز على جمالیة المحیط ). %02,32(بنسبة مئویة العمومیة في الترتیب األخیر

. وإظھاره بالصورة الالئقة التي تدخل البھجة واالرتیاح والطمأنینة في نفوس عامة المواطنین

وفي ھذا الصدد . مال، بتذوقھ وتمتعھ بالجانب الجمالي للبیئةفاإلنسان بطبعھ یمیل الى تذوق الج

امن خلق «:، ویقول اهللا تعالى»إن اهللا جمیل یجب الجمال«):صلى اهللا علیھ وسلم(یقول
أن وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا بھ حدائق ذات بھجة ما كان لكم  واألرضالسموات 

قرارا وجعل خاللھا انھارا  األرضامن جعل . توا شجرھا اءلھ مع اهللا بل ھم قوم یعدلونتنب
-60:النمل(»ال یعلمون أكثرھموجعل لھا رواسي وجعل بین البحرین حاجزا اءلھ مع اهللا بل 

وھو الذي سخر البحر لتأكلوا منھ لحما طریا وتستخرجوا منھ حلیة «:وقال أیضا ).61
كما یقول ). 14:النحل(»تشكرونتلبسونھا وترى الفلك مواخر فیھ ولتبتغوا من فضلھ ولعلكم 

ومن  ألوانھابھ ثمرات مختلفا  فأخرجنااهللا انزل من السماء ماء  أنالم ترى «:عز وجل
مختلف  واألنعامس والدواب لناومن ا. وغرابیب سود ألوانھاالجبال جدد بیض وحمر مختلف 

فھذه  ).28- 27:فاطر(»إن اهللا عزیز غفور یخشى اهللا من عباده العلماء إنماكذلك  ألوانھ

اآلیات ما ھي إال دلیل على عظمة الخالق وروعة وجمال صنعھ، فقد خلق كل شي جمیال 

وأحسن خلقھ، فحري بالتلمیذ أن یستوعب ھذا اإلبداع والجمال، وان یستدمجھ في تفكیره 

المعرفیة واعتقد أن المضامین  وخیالھ، لینعكس بذلك إیجابا في تعاملھ مع بیئتھ ومحیطھ،

التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، قد تساھم في توضیح الرؤیة وتبصیر لمنھاج 

  .التلمیذ بواجباتھ تجاه بیئتھ

یبین التكرارات والنسب المئویة لأللفاظ الدالة على موضوع تفادي ) 32(والجدول رقم

  .یلالكوارث البیئیة في بعد المحافظة على سالمة البیئة في الكتاب محل التحل

تفادي  لأللفاظ الدالة على موضوع یبین التكرارات والنسب المئویة) 32(جدول رقم  
الكوارث البیئیة في بعد المحافظة على سالمة البیئة في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة 

  .من التعلیم المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم
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  %31,25  05  التجارب النوویة  01

  %18,75  03  المبیدات الخطرة  02

  %18,75  03  ثقب األوزون  03

  %12,50  02  كارثة تشرنبیل  04

  %12,50  02  تسرب المواد المشعة  05

  %06,25  01  انفجار المفاعالت النوویة  06

  %100  16  المجمـــــوع

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة  المعرفیةأن المضامین ) 32(یظھر من الجدول رقم     

من التعلیم المتوسط، تشتمل على مجموعة من الكلمات ذات الصلة بموضوع تفادي الكوارث 

، ذلك أن )%31,25(فقد تصدرت المجموعة كلمة التجارب النوویة بنسبة مئویة. البیئیة

ولوجیة والنوویة في انفجار بعض المفاعالت النوویة واستخدام األسلحة الكیمیاویة والبی

الحروب الدولیة، من شانھ أن یحدث أضرارا بلیغة على التربة والمزروعات، وظھور 

وفي معرض حدیثھ عن كیفیة .األمراض المستعصیة والتشوھات الجسدیة وحتى الموت

من الكتاب ) 125(المحافظة على سالمة البیئة وحمایتھا، یستعرض المشرع في الصفحة رقم

جملة من اإلجراءات والتدابیر منھا المبادرة الى المزید من المعاھدات الدولیة محل التحلیل، 

الذریة، وتحریم التجارب  األسلحةالمختلفة، والتخلص من  بأسبابھالتلوث  آثارلحمایة البیئة من 

محكمة ریثما یتم دفنھا الى  النوویة والجرثومیة والكیمیائیة وتطویق المفاعالت  الذریة بترسانة

بنسبة  المبیدات الخطرة، وثقب االوزون في الترتیب الثاني: وجاءت كلمتا. بداأل

، ذلك أن اإلكثار من رش المبیدات الكیمیائیة الخطرة على األشجار )%18,75(مئویة

وجاءت في الترتیب الثالث كلمة، . والزروع، یؤدي الى إفساد التربة وتشویھ الثمار والحبوب

من شانھ أن یحدث اضطرابات مناخیة، وارتفاع معدالت  وتعاظم ثقب االوزون في الجو

الحرارة الذي یھدد بجفاف األنھار واآلبار والینابیع، واحتمال ذوبان الجلید الذي یؤدي الى 

ارتفاع منسوب المیاه في البحار والمحیطات، وسوف یترتب على ذلك كلھ وقوع فیضانات 
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وجاءت . األراضي المنخفضة المكتظة بالسكانواختفاء معالم كثیر من المدن السیاحیة وإغراق 

فقد  ).%12,50(بنسبة مئویة كارثة تشرنبل، وتسرب المواد المشعة في الترتیب الثالث: كلمتا

مخلفا أالف الضحایا، زیادة   )1986(سنة األوكرانیة  انفجر المفاعل النووي بمدینة تشرنبل

عن المصابین باإلشعاع النووي الین یعانون من عاھات وتشوھات مستدیمة كالعمى، العقم، 

وتسرب المواد . تشكو الى یومنا ھذا الخطر الذي بات یھددھا أوروباالشلل وغیرھا، وال زالت 

وجاءت في الترتیب  .أیضاالمشعة من شانھ إلحاق أضرار بلیغة على صحة اإلنسان والنباتات 

،وانفجار المفاعالت النوویة )%06,25(بنسبة مئویةاألخیر  كلمة انفجار المفاعالت النوویة 

ھي األخرى قد تتسبب في موت البشر وظھور األمراض المستعصیة والتشوھات الجسدیة، 

  .وإلحاق الضرر بالتربة والنباتات

على بناء تصورات صحیحة حول مسالة  ومن ھنا یمكن أن تساعد ھذه المضامین المتعلم     

المحافظة على سالمة البیئة، انطالقا من معرفة والتبصر بمسببات الكوارث البیئیة التي ھي 

ولیدة العلم والتكنولوجیا الحدیثة، فھذه األخیرة سالح ذو حدین یمكن أن تتسبب في ظھور 

  .كوارث بیئیة

في المحافظة على سالمة البیئة لدالة على بعد یبین التوزیع النسبي لألفكار ا) 06(والشكل رقم

  .الكتاب محل التحلیل

 المحافظة على سالمة البیئةیبین التوزیع النسبي لألفكار الدالة على بعد ) 06(شكل رقم    
  .في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط
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لقد باتت البیئة موضوع اھتمام كافة شعوب العالم وھذا ما نراه في المؤتمرات وعلى      

فالبیئة ھي المكان الذي نعیش فیھ، وقد خلقھا اهللا للبشریة .الشاشات ونطالعھ في الصحف

ودیننا الحنیف ینھى عن التعرض للبیئة . جمعاء وال یجوز ألي كان أن یحدث فیھا أضرارا

األذى، ودعا الى  أنواعالى ضرورة تنظیف المكان وتنقیتھ من كل  وتلویثھا، فقد نادى

االقتصاد واالبتعاد عن اإلسراف والتبذیر، والحفاظ على كل الكائنات الحیة وحمایتھا من 

االنقراض، وتكمن قوة الشریعة اإلسالمیة في كونھا تسعى الى كل ما یحقق السعادة الشاملة 

إذا تعامل مع بیئتھ  إالوال یتسنى لإلنسان أن یكون سعیدا لإلنسان على األرض ولكل األجیال،

التي انعم اهللا علیھ ایجابیا، وحافظ علیھا من التلوث بجمیع أشكالھ، وكذا الكوارث التي قد تلحق 

أما اإلنسان الذي یعیث في األرض فسادا ویسرف في استغالل الموارد الطبیعیة ویلحق . بھا

. قد اضر بنفسھ وعرض اإلنسانیة جمعاء الى المخاطرأضرارا جسیمة بالبیئة، فیكون 

على المحافظة على بیئتھم، فنوه بعدم استغاللھا استغالال  األفراددائما سباق الى حث  واإلسالم

  .»رارــــال ضرر وال ض«):صلى اهللا علیھ وسلم(سلبیا كما في قولھ

عالقات الجزائر مع قضیة البیئة، عالقات أصیلة وقدیمة والدلیل على ھذا ھو  إن    

الممارسات والسلوكات التي نالحظھا في صحرائنا الشاسعة، فقد أسس أھلھا نظم استعمال 

الماء وترشید تقاسمھ بالقسط عن طریق الفوقارة وعن طریق التنقیب قبل أن یكتشف 

دسة المعماریة المحلیة التي تقینا من الحرارة ومن البرد األوربیون ھذه التقنیات، وحتى الھن

ھي ھندسة كان لنا فیھا السبق على العالم منذ قرون، وكل ذلك یبین العالقات العتیقة التي كانت 

في  واإلصالح اإلفساد أنوان الكل یعرف . موجودة وما زالت في مجال الحفاظ على البیئة

ق في ذھن الطفل، الن ھذه الذھنیة ھي التي ستتحول الى وبصفة أد البیئة ینشأ في ذھن الناس

سلوك في المرتبة الثانیة، لذلك وجب علینا معالجة ھذه الظاھرة من المنبع اي عند الطفل في 

  .المدرسة والشارع وفي البیت، الن السؤال المطروح ھو اي جیــــــــــــــــــل نرید ؟

نرید جیال یحافظ على الحیاة، نرید جیال یحافظ على فنحن نرید جیال یحافظ على البیئة،      

  . الجزائر

وفي ظل ھذه المعطیات، یظھر مدى اھتمام المشرع الجزائري بموضوع المحافظة على     

سالمة البیئة، والدلیل تضمینھ األفكار ذات الصلة بھذه المسالة منھاج التربیة المدنیة للسنة 
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رد موضوع المحافظة على الموارد البیئیة في الترتیب الرابعة من التعلیم المتوسط، فقد و

، وجاء في الترتیب الثاني موضوع )06(كما یبین الشكل رقم )%40,74(بنسبة مئویة األول

، وجاء موضوع االھتمام بنظافة المحیط وجمالیتھ في )%33,33(بنسبة مئویة مكافحة التلوث

الترتیب الرابع موضوع تفادي الكوارث ، وجاء في )%18,51(بنسبة مئویة الترتیب الثالث

  ).%07,40(بنسبة مئویة البیئیة

ر یكفي بدون تفكی المعرفة ال وإبالغھذا، نقول بان اكتساب المعارف ال یكفي وانطالقا من    

كمنقول علمي بغیر وعي غیر كافیة ھي األخرى، فالنص في كل األحوال ال یؤدي  والمعرفة

او یتحول الى وعي وممارسة، فلیس المطلوب أن ننظر  الغرض والمطلوب إذا لم یقترن

للمواطنة ونؤلف بخصوصھا عدید الكتب، ولكن المطلوب أن نعیش المواطنة من خالل الحفاظ 

  .على البیئة

وال نقل أن موضوع البیئة من المواضیع التي تمارس مضامین منھاج التربیة المدنیة للسنة     

الرابعة من التعلیم المتوسط حیالھا أسلوب التجاھل والطمس، غیر أن ھذا موضوع البیئة على 

على غرار المواضیع األخرى  أھمیتھ بالنسبة للمواطن في تقدیرنا لم یحظ باالھتمام المطلوب

قة التي تشكل أبعادا للمواطنة، فلو نرجع الى الكتاب نجد أن موضوع البیئة جاء ضمن الساب

، وكان )العلم والتكنولوجیا(من المجال المفاھیمي الخامس) التكنولوجیا والبیئة(وحدة تعلیمیة

یفترض أن یخصص لھ مجاال مفاھیمیا واسعا یشمل مجموعة من الوحدات التعلیمیة التي 

ا كافة المفاھیم ذات الصلة بموضوع البیئة، عن طریق سلسلة من األنشطة تستوضح من خاللھ

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  المعرفیةوعلى العموم فالمضامین . التعلیمیة والتربویة

التعلیم المتوسط، یمكن أن تساھم في التوعیة البیئیة او التعلیم البیئي او التربیة البیئیة من خالل 

  .یة وعي بیئي لدى الناشئة من المتعلمین في مرحلة التعلیم المتوسطتنم

  :وق والواجباتــــــــــــلقة ببعد معرفة الحقالنتائج المتع  -7

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  لمعرفیةتنص الفرضیة السابعة على أن المضامین ا   

  .الحقــــــــــوق والواجباتمعرفة  التعلیم المتوسط ، تشتمل على بعد
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یبین التكرارات والنسب المئویة لألفكار والمواضیع الدالة على بعد ) 33(والجدول رقم   

  .معرفة الحقوق والواجبات في الكتاب محل التحلیل

یبین التكرارات والنسب المئویة لألفكار والمواضیع الدالة على بعد معرفة ) 33(رقم جدول 
  .في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسطالحقوق والواجبات 

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الموضــــوع  الرقم

  %31,25  10  الحقوق المدنیة والسیاسیة  01

  %28,12  09  الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  02

  %21,88  07  واجبات وطنیة  03

  %18,75  06  واجبات نحو الدستور  04

  %100  32  المجمـــوع

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  المعرفیةأن المضامین ) 33(یظھر من الجدول رقم    

التعلیم المتوسط، توضح حقوق وواجبات المواطن كما نص علیھا الدستور الجزائري، و نظرا 

وتفادیا للخلط الذي قد یقع أثناء  ،)الحقوق والواجبات(لتداخل التصنیفات في ھذه المنظومة

فقد تم اعتماد التصنیف المشار إلیھ في الكتاب محل التحلیل  التعرض لھذا الموضوع،

ھذا وقد تصدر موضوع الحقوق المدنیة . )33دول رقمـــــــج(والموضح في الجدول أعاله

). %31,25(والسیاسیة قائمة المواضیع ذات الصلة ببعد الحقوق والواجبات بنسبة مئویة

فقد جاء في ، والمالحظ ھنا أن الدستور الجزائري یحدد بوضوح الحقوق المدنیة والسیاسیة

، وفي »كل المواطنین سواسیة أمام القانون«:1996من دستور ) 29(المادة

، وفي »الحریات األساسیة وحقوق اإلنسان والمواطن مضمونة«)32(المادة

، وفي »معیات واالجتماع مضمونة للمواطنحریات التعبیر وإنشاء الج«):41(المادة

الرعایة الصحیة حق «):54(، وفي المادة»الحق في التعلیم مضمون«):53(المادة
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الحق في «):57(، وفي المادة»لكل المواطنین الحق في العمل«):55(، وفي المادة»للمواطنین

  .1 »اإلضراب معترف بھ ویمارس في إطار القانون

تیازات الي یجب على الدولة أن تقدمھا أو توفرھا الدولة لمواطنیھا، تشیر الحقوق الى االم   

حریة التملك، : بحیث یتمتعوا بھا ویمارسونھا، كالمساواة أمام القانون، الحریات الشخصیة

الحق في التعلیم، والرعایة الصحیة، الحق . حریة العمل، حریة االعتقاد والتدین، حریة الرأي

راب، والمواطنة من ھذا المنطلق رسالة، تتمثل في تطویر في العمل، والحق في اإلض

المواطن ذي الشخصیة المتوازنة الذي یسھم في بناء وطنھ ویدافع عنھ ویمارس حقوقھ 

وواجباتھ التي كفلھا الدستور، وینخرط في العمل ویسھم في الحیاة الیومیة، بحیث یعمل على 

طبعا بقواعد المجتمع وقوانینھ، ومن ھنا یتبین تلبیة حاجاتھ األساسیة وحاجات مجتمعھ، ملتزما 

أن تنمیة المواطنة ھدف أساس لنظام التعلیم ببالدنا، ومنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من 

التعلیم المتوسط یؤكد على مفاھیم ومنطلقات سیاسیة وطنیة، وینمي في المستھدفین قیم 

وھكذا . احترام حقوق الوطن وحقوق المواطنینالمواطنة المتمثلة في المحافظة على الدستور و

فتنمیة المواطنة في التلمیذ او تربیتھ على المواطنة، عملیة  تستھدف أساسا إعداده وتتضمن 

وتتمثل  .تعریفھ بحقوقھ وواجباتھ تجاه وطنھ ومجتمعھ وكیف یمارس ھذه الحقوق والواجبات

ھ للتعذیب وال للمعاملة او العقوبة الحقوق المدنیة في حق المواطن في الحیاة وعدم إخضاع

القاسیة او الالانسانیة، واالعتراف بحریة كل مواطن طالما ال تخالف القوانین وال تتعارض مع 

حریة اآلخرین، وحق كل مواطن في األمان على شخصھ وعدم اعتقالھ او توقیفھ تعسفیا، 

اختیار مكان إقامتھ داخل وحق كل مواطن في الملكیة الخاصة، وحقھ في حریة التنقل وحریة 

حدود الدولة ومغادرتھا والعودة إلیھا، وحقھ في المساواة أمام القانون، وعدم التدخل في 

خصوصیتھ او في شؤون أسرتھ او بیئتھ، وحقھ في حریة الفكر وحریة التعبیر وفق النظام 

  .والقانون

بنسبة  یة والثقافیةوجاء في الترتیب الثاني موضوع الحقوق االقتصادیة واالجتماع    

ومن ھنا فالتطور في فلسفة المواطنیة جعل المشرع الجزائري یتوسع في ). %28,12(مئویة

معالجة الحقوق والواجبات، ویضیف إلى النطاق السیاسي لعالقة المواطن بالدولة والدولة 

                                                             
 .21-20:سابق،ص ص مرجع): 2011/2012(ش وآخرون محمد الشریف عمیرو 1
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النطاق بالمواطن حقوقا وواجبات مستمدة من النطاق االجتماعي ومن النطاق االقتصادي ومن 

الثقافي ومن النطاق التربوي، وھكذا أصبح النص على حق المواطن في التعلیم مثال، واردا 

الى جانب النص على حقھ في التنقل في الوطن، او حقھ في العمل، او حقھ في التعبیر عن 

وتتمثل الحقوق االقتصادیة أساسا بحق كل . رایة، او حقھ في الصحة، او حقھ في الملكیة

ي العمل في ظروف منصفة، وتتمثل الحقوق الثقافیة بحق كل مواطن بالتعلیم مواطن ف

  .والثقافة

ھذا بخصوص الحقوق، أما بخصوص الواجبات فقد جاءت فكرة الواجبات الوطنیة في     

، وجاءت بعدھا  في الترتیب الرابع فكرة الواجبات )%21,88(بنسبة مئویةالترتیب الثالث 

وھي مزیج من حقوق وواجبات المواطن، والقصد من  ).%18,75(ةبنسبة مئوی نحو الدستور

تضمینھا في كتاب التربیة المدنیة بھذا الشكل تبصیر التلمیذ بحقوقھ التي كفلھا دستور 

  .وواجباتھ تجاه المجموعة الوطنیةالجمھوریة الجزائریة، 

ى موضوع الحقوق یبین التكرارات والنسب المئویة لأللفاظ الدالة عل) 34(والجدول رقم    

  .في الكتاب محل التحلیل معرفة الحقوق والواجباتالمدنیة والسیاسیة في بعد 

الحقوق  لأللفاظ الدالة على موضوع یبین التكرارات والنسب المئویة) 34(جدول رقم  
في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة  بعد معرفة الحقوق والواجبات في المدنیة والسیاسیة

  .من التعلیم المتوسط

  

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %34,38  44  حریة التعبیر   01

  %17,97  23  المساواة  02

  %10,15  13  حریة الرأي  03

  %06,25  08  التمتع بالجنسیة   04
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  %05,47           07  حریة التدین  05

  %04,69  06  الكرامة  06

  %03,90  05  حریة التنقل  07

  %03,12  04  الحریة السیاسیة  08

  %03,12  04  االختالف  09

  %02,34  03  المشاركة في االنتخابات  10

  %02,34  03  تقلد الوظائف  11

  %02,34  03  إنشاء أحزاب سیاسیة  12

  %01,57  02  المشاركة في الجمعیات  13

  %01,57  02  إنشاء النقابات  14

  %00,79  01  عدم االعتقال التعسفي  15

  %100  128  المجمـــــوع

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  المعرفیةأن المضامین ) 34(یظھر من الجدول رقم   

التعلیم المتوسط، تشتمل على مجموعة من األلفاظ ذات الصلة ببعد الحقوق المدنیة والسیاسیة، 

تلتھا في الترتیب الثاني ، )%34,38(بنسبة مئویة فقد تصدرت المجموعة كلمة حریة التعبیر

بنسبة  الرأي في الترتیب الثالث ثم كلمة حریة، )%17,97(بنسبة مئویةكلمة المساواة 

 بنسبة مئویة ، وجاءت كلمة التمتع بالجنسیة في الترتیب الرابع)%10,15(مئویة

 بنسبة مئویة وجاءت كلمة حریة التدین في الترتیب الخامس  ،)06,25%(

، وفي )%04,69(بنسبة مئویة،وجاءت في الترتیب السادس كلمة الكرامة )05,47%(

الحریة  :، وفي الترتیب الثامن كلمتا)%03,90(بنسبة مئویة ة حریة التنقلالترتیب السابع كلم

المشاركة في االنتخابات،تقلد : ، وجاءت كلمات)%03,12(بنسبة مئویة السیاسیة، واالختالف

، وفي الترتیب )%02,34(بنسبة مئویةالوظائف، إنشاء أحزاب سیاسیة في الترتیب التاسع 
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، وفي )%01,57(بنسبة مئویة الجمعیات، وإنشاء النقاباتالمشاركة في : العاشر كلمتا

وفي ). %00,79(بنسبة مئویة الترتیب الحادي عشر واألخیر كلمة عدم االعتقال التعسفي

الواقع، یغلب على منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط طابع التثقیف 

ت الوحدة التعلیمیة الثالثة من المجال المواطني الى جانب التثقیف السیاسي، فقد خصص

 للحدیث عن الدستور الجزائري) الدولة والمجتمع الجزائري(المفاھیمي األول في الكتاب

باعتباره مجموعة القواعد والقوانین األساسیة التي تنظم وتضبط نظام الحكم ونشاط الدولة 

الى ) 19(ن الصفحةوعالقتھا بالمواطنین والدول األخرى، ومن خاللھ وضح المشرع م

، والحال كذلك بالنسبة للمجال 1996، الحقوق والحریات الواردة في دستور )25(الصفحة

، فقد بین المشرع حقوق وواجبات المواطن نحو )حقوق اإلنسان(المفاھیمي الثالث من الكتاب

حكم الدولة والعكس، فالمواطن ال یعرف نظام حقوقھ وواجباتھ اال في ظل دولة معینة ونظام 

معین، والتثقیف المواطني ھو في الحقیقة تعمیق للتثقیف السیاسي، فالحقوق والواجبات التي 

تجعل المواطن مواطنا، إنما ھي ترجمة معكوسة للحقوق والواجبات التي تجعل الدولة دولة 

. وحریة التعبیر والرأي والتفكیر من أساسیات إنسان ھذا العصر والعصور الغابرة .مواطنین

 یعقل بأي حال من األحوال أن تكمم األفواه بأي حجة كانت، باإلضافة الى كون حریة إذ ال

فإنھا تنمي روح اإلبداع، وروح المبادرة واإلخاء . التعبیر حق من حقوق اإلنسان األساسیة

والمودة بین الناس، وتحد من النزاعات الفردیة والخالفات المذھبیة والطائفیة، نتیجة تالقــــح 

والمساواة  .ار، واالبتعاد عن الكبت والحرمان، مما یجعل اإلنسان سلیم العقل والوجداناألفك

في الحقوق المدنیة ھي المدخل أو شرط للمساواة في الحقوق السیاسیة ولوحدة الجماعة 

  .الوطنیة المتشكلة سیاسیا في نظام حكم معین

الحقوق لدالة على موضوع یبین التكرارات والنسب المئویة لأللفاظ ا) 35(والجدول رقم

  .في بعد معرفة الحقوق والواجبات في الكتاب محل التحلیل االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

الحقوق  لأللفاظ الدالة على موضوع یبین التكرارات والنسب المئویة) 35(جدول رقم 
التربیة المدنیة بعد معرفة الحقوق والواجبات في كتاب  في االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة
  .للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط
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  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %30,43  14  العمل  01

  %21,73  10  التعلیــــــم  02

  %13,04  06  الرعایة الصحیة  03

  %08,70  04  الراحة  04

  %08,70  04  الملكیة   05

  %06,52  03  اإلضراب  06

  %04,34  02  االجتماعیةالحمایة    07

  %02,18  01  المشاركة في الحیاة االقتصادیة  08

  %02,18  01  المشاركة في الحیاة االجتماعیة  09

  %02,18  01  المشاركة في الحیاة الثقافیة  10

  %100  46  المجمـــــوع

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  المعرفیةأن المضامین ) 35(یظھر من الجدول رقم   

، كما نص علیھا الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیةتستعرض كافة التعلیم المتوسط، 

مع بعض الشروحات التي تقرب الفھم للتلمیذ، وتمكنھ من استیعاب ) 1996(الدستور الحالي 

الحق في العمل مجموعة الكلمات  فقد تصدر. محتواھا وأھمیتھا بالنسبة للمواطن الجزائري

تلتھ في الترتیب ،)%30,43(بنسبة مئویة الدالة على الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

 ، وجاءت في الترتیب الثالث كلمة الرعایة الصحیة)%21,73(بنسبة مئویة الثاني كلمة التعلیم

بنسبة  الراحة، والملكیة: ، وجاءت في الترتیب الرابع كلمتا)%13,04(بنسبة مئویة

بنسبة  ، وجاءت كلمة اإلضراب في المرتبة الخامسة)%08,70(مئویة

بنسبة  ،تلتھا في الترتیب السادس كلمة الحمایة االجتماعیة)%06,52(مئویة

لكل المواطنین «:تنص على) 1996(من الدستور الجزائري) 55(فالمادة). %04,34(مئویة
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وتنص . »الحق في التعلیم مضمون«):53(وتنص المادة. »الحق في العمل

الملكیة الخاصة «):52(وتنص المادة. »الرعایة الصحیة حق للمواطنین«):54(المادة

الحق في اإلضراب معترف بھ، «):57(وتنص المادة. »مضمونة وحق اإلرث مضمون

. »تحظى األسرة بحمایة الدولة والمجتمع«):58(وتنص المادة. »ویمارس في إطار القانون

لكل شخص الحق في الراحة، وفي «:اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنمن ) 24(ء في المادةوجا

  . 1 »وال سیما في تحدید معقول لساعات العمل وفي عطالت دوریة باجر الفراغ أوقات

بنسبة  ھذا وقد جاءت المشاركة في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في ذیل الترتیب    

تقف خلفة الدولة لتعزیز فكر الوطنیة وممارسة  أنولعل ابرز ما یمكن  ).%02,18(مئویة

والمراد ھنا كما یشیر .. المواطنة في المجتمع، تحقیق مبدأ المساواة بین المواطنین

  :2 ، تلك المساواة التي تتضمن اآلتي)1988(النبھان

 .وت فیھابمعنى التمتع بالحقوق وعدم التفا: المساواة في المنافع االجتماعیة -1

 .فالجمیع متساوون في نظر القضاء تحت سیادة الدولة: المساواة أمام القضاء -2

 .فال امتیاز لحسب او نسب أمام أنظمة الدولة: المساواة أمام القانون -3

فكل مواطن یستطیع تولي أي وظیفة حسب مؤھالتھ :المساواة في تولي الوظائف العامة -4

 .وقدراتھ

والمعنى انھ كما أن للمواطن حقوقا محفوظة فعلیھ من : المساواة في التكالیف المادیة -5

 .الواجبات المادیة التي یدفعھا للدولة نظیر خدمات یتمتع بھا كغیره من المواطنین

كل «):1996(من الدستور الجزائري الحالي) 29(لھذا المبدأ، فقد جاء في المادة وتأكیدا  

الحریات األساسیة وحقوق اإلنسان «):32(المادةوجاء في . »المواطنین سواسیة أمام القانون

  .3 »والمواطن مضمونة

كل الناس سواسیة أمام القانون «:من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) 07(وجاء في المادة     

ولھم الحق في التمتع بحمایة متكافئة منھ دون أیة تفرقة، كما أن لھم جمیعا الحق في حمایة 

                                                             
 .70:سابق،صمرجع ): 2011/2012(ش وآخرون الشریف عمیرومحمد  1
 .نظام الحكم في اإلسالم،دط،مؤسسة الرسالة، بیروت):1988(محمد فاروق النبھان 2

 .20:،صمرجع سابق): 2011/2012(ش وآخرون محمد الشریف عمیرو 3
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ومن ھنا    . 1»خل بھذا اإلعالن وضد أي تحریض على تمییز كھذامتساویة ضد أي تمییز ی

واستدماجھا،یساعده وال شك على أداء واجباتھ  فاستشعار التلمیذ لھذه المفاھیم والمبادئ

واالستفادة من حقوقھ كاملة غیر منقوصة، وھذا التوازن في منظومة الحقوق والواجبات لیس 

لمنطق الداخلي للمواطنة، ففي التربیة على المواطنة مشتقا من فضیلة االعتدال وإنما من ا

یكون جمیع المواطنین متساوین أمام القانون، انطالقا من العدل كقاعدة أخالقیة وشرط لضمان 

وھي الغایة التي ینشدھا المشرع الجزائري من خالل تضمینھ . تحقیق وحدة الجماعة الوطنیة

  .ة واالجتماعیة والثقافیةكلمات ذات الصلة بمنظومة الحقوق االقتصادی

الواجبات یبین التكرارات والنسب المئویة لأللفاظ الدالة على موضوع ) 36(والجدول رقم 

  .في بعد معرفة الحقوق والواجبات في الكتاب محل التحلیل الوطنیة

الواجبات  لأللفاظ الدالة على موضوع یبین التكرارات والنسب المئویة) 36(جدول رقم  
بعد معرفة الحقوق والواجبات في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم  في الوطنیة

  .المتوسط

  (%)النسبة المئویة  )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %55,18  32  احترام القانون  01

  %18,97  11  صیانة الرموز الوطنیة  02

  %12,07  07  الدفاع عن الوطن  03

  %10,34  06  الحفاظ على الممتلكات العامة  04

  %03,44  02  تنمیة الوطن   05

  %100  58  المجمـــــوع
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لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  المعرفیةأن المضامین ) 36(یظھر من الجدول رقم   

 التعلیم المتوسط، تشتمل على مجموعة من الكلمات الدالة على موضوع الواجبات الوطنیة،

على كل مواطن أن «):1996(في الدستور الجزائري الحالي) 62(انطالقا من محتوى المادة

یجب على كل «):66(ومحتوى المادة. »یؤدي بإخالص واجباتھ تجاه المجموعة الوطنیة

  .1 »عة الوطنیة، ویحترم ملكیة الغیرمواطن أن یحمي الملكیة العامة، ومصالح المجمو

، تلتھا في )%55,18(بنسبة مئویة المجموعةترام القانون ھذا وقد تصدرت كلمة اح    

، وجاءت في الترتیب )%18,97(بنسبة مئویة الترتیب الثاني كلمة صیانة الرموز الوطنیة

، وجاءت كلمة الحفاظ على الممتلكات )%12,07(بنسبة مئویة الثالث كلمة الدفاع عن الوطن

وفي الترتیب الخامس واألخیر كلمة تنمیة  ،)%10,34(بنسبة مئویة العامة في المرتبة الرابعة

ومن ھنا فالواجبات التي تقع على عاتق المواطن  ).%03,44(بنسبة مئویة الوطن

احترام القوانین، صیانة الرموز الوطنیة، الدفاع عن الوطن، الحفاظ على : الجزائري،ھي

ھذه الواجبات وااللتزامات یتعین أن یقوم بھا المواطن حسب  .الممتلكات العامة، وتنمیة الوطن

   .قدرتھ وإمكانیاتھ، وعلیھ االلتزام بھا وتأدیتھا على أكمل وجھ بصدق وإخالص

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط،  المعرفیةوالواضح أن المضامین    

تنمي في المستھدفین من المتعلمین قیم المواطنة،  تؤكد على مفاھیم ومنطلقات سیاسیة وطنیة،

مستھدفة بذلك تعزیز انتماء التلمیذ لوطنھ وتعمیق إحساسھ بعضویتھ فیھ، وإعداده لیكون لبنة 

صالحة في بناء مجتمعھ، مسھما في تنمیة وطنھ ،محافظا على رموزه الوطنیة ومختلف 

  .منجزاتھ

معنیة ببناء المواطن الذي ھو أداة بناء الوطن،  تؤكد أدبیات موضوع المواطنة على أنھا    

وإذا كان الحال كذلك فالبد من إعداد . وعلیھ فالتربیة المدنیة معنیة ببناء الوطن والمواطن

األفراد إعدادا شمولیا علمیا ومھاریا وعاطفیا وجسدیا، لیكونوا مواطنین صالحین یعملون 

م، وان یؤدوا ما للمجتمع علیھم من حقوق وبشكل فاعل على تلبیة حاجاتھم وحاجات مجتمعھ

  .وفي الوقت نفسھ یتمتعوا بحقوقھم التي كفلھا الدستور وقانون الجمھوریة
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الى فكرة مفادھا، االھتمام المتوازن بحقوق وواجبات المواطن،  ھنا ویستحسن أن نشیر    

واطن ستستفید منھ بالنسبة لحقوق وواجبات الدولة، وذلك الن االھتمام بحقوق الم األمروكذا 

، وان ھذا التوازن لیس مشتقا )المواطن(التربیة على المواطنة في رد سلطة الحكم الى مصدره

  .من فضیلة االعتدال وإنما من األبعاد العمیقة للمواطنة

الواجبات یبین التكرارات والنسب المئویة لأللفاظ الدالة على موضوع ) 37(والجدول رقم   

  .معرفة الحقوق والواجبات في الكتاب محل التحلیلفي بعد نحو الدستور

الواجبات نحو  لأللفاظ الدالة على موضوع یبین التكرارات والنسب المئویة) 37(جدول رقم  
بعد معرفة الحقوق والواجبات في كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم  في الدستور
  .المتوسط

  (%)المئویةالنسبة   )ك(التكرار  الكلمة  الرقم

  %41,18  07  احترام الدستور  01

  %23,52  04  معرفة الدستور  02

  %17,64  03  حمایة الدستور  03

  %17,64  03  العمل ببنود الدستور  04

  %100  17  المجمـــــوع

باعتبار الدستور ھو أعلى نص في الدولة، فقد اھتم المشرع في منھاج التربیة المدنیة للسنة   

الرابعة من التعلیم المتوسط بالحدیث عن الدستور الجزائري، وقد خصصت الوحدة التعلیمیة 

لھذا الموضوع من خالل ) الدولة والمجتمع الجزائري(الثالثة من المجال المفاھیمي األول

الدستور، وتوضیح الحقوق والحریات الواردة في الدستور الحالي، وتبیان أھمیة تعریف 

 «:من الكتاب) 23(الدستور، وكذا واجبات المواطن الجزائري نحوه، فقد جاء في الصفحة 

  :على المواطن واجبات نحو الدستور وھي
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القوانین أن یعرف دستور بالده ومنزلتھ باعتباره أعلى قانون على ضوئھ تشرع جمیع  -

 .في البالد

أن یحترم كافة المبادئ واألسس والحقوق والواجبات التي وردت في الدستور، إذ  -

 .الخروج عن تلك المبادئ یعتبر خروجا عن إرادة الشعب

أن یعمل على تنفیذ ما جاء في بنود الدستور لتحقیق شخصیة األمة التي رسم الدستور  -

 .تور عمليحدودھا، حتى تبرز بین األمم امة ذات دس

 .على الحاكم والمحكوم الخضوع لقواعد الدستور عند مزاولة كل منھما لنشاطھ -

 . 1 »على المواطن أن یحمي الدستور ألنھ بذلك یحمي إرادتھ -

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  المعرفیةیظھر أن المضامین ) 37(والجدول رقم     

وقد . التي تبین واجبات المواطن الجزائري تجاه الدستور التعلیم المتوسط، تشتمل على الكلمات

، تلتھا كلمة معرفة )%41,18(بنسبة مئویة تصدرت كلمة احترام الدستور قائمة ھذه الكلمات

حمایة الدستور، والعمل : ، وجاءت كلمتا)%23,52(بنسبة مئویة الدستور في الترتیب الثاني

      ).%17,64(ئویةبنسبة م ببنود الدستور في الترتیب الثالث

وتجدر اإلشارة، أن االطالع على الدستور والعمل بماء جاء في بنوده وحمایتھ، واجب     

على كل مواطن، على اعتبار أن الدستور یمثل القاعدة القانونیة للتشریع، ویحدد مبادئ 

ل وثوابت المجتمع ووظائف الدولة، ویضمن الحریات الفردیة والجماعیة للمواطنین ویكف

الحمایة القانونیة، وانطالقا من ھذه األھمیة التي یحظى بھا الدستور، فقد تم تخصیص وحدة 

تعلیمیة كاملة من كتاب التربیة المدنیة للحدیث عن الدستور الجزائري وأھمیتھ وواجبات 

 .المواطن نحوه

یقرر الدستور الجزائري مبدأ المساواة بین الجزائریین بصورة تكفل تنشئتھم كمواطنین،     

ویضیف إلى ھذا المبدأ مبدأ الحریة بأبعاده الشخصیة واالعتقادیة والتعلیمیة والقولیة والكتابیة 

واالجتماعیة واالقتصادیة في جملة مواد،نستخلص منھا جملة حقوق للمواطن، مثل الحق في 

اواة، حریة التعبیر، حریة التدین، الحق في التعلیم، الحق في الرعایة الصحیة، الحق في المس

العمل، حق المشاركة في االنتخابات، حق الملكیة، الحق في الراحة، الحق في اإلضراب، 

الحق في الكرامة وعدم التعرض للتعذیب، الحق في االشتراك في الجمعیات، وبالمقابل یقرر 
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من واجبات المواطن تجاه الدولة، نذكر منھا واجب احترام الدستور، الحفاظ الدستور جملة 

... على الممتلكات العمومیة وصیانتھا، الدفاع عن الوطن والمساھمة في بنائھ، حمایة البیئة

بھذه الحقوق والواجبات یتعمق وعي المواطن بوحدة الحیاة والمصیر التي تجمعھم في دولتھم 

أن المشرع الجزائري من خالل اھتمامھ في المنھاج الرسمي للتربیة وبواسطتھا، والواضح 

المدنیة بمنظومة الحقوق والواجبات، یعي أھمیة ھذه القضیة األساسیة في بناء المجتمع 

  .    والدولة

وزیادة على واجبات المواطن نحو الدستور باعتباره القاعدة والمنطلق لكل تشریع في    

ن الواجبات التي یتعین على كل مواطن القیام بھا على أكمل وجھ، نذكر الدولة، فھناك العدید م

منھا على سبیل المثال ال الحصر واجب دفع الضرائب للدولة، واجب الدفاع عن الوطن 

  ...والتضحیة في سبیلھ،واجب الحفاظ على الممتلكات العامة

قیة وأمرا مقبوال في ظل تعتبر ھذه الواجبات المترتبة على كل مواطن جزائري، نتیجة منط   

كما . نظام جمھوري دیمقراطي یوفر الحقـوق والحریات للمواطن وبشكل متساوي دون تمییز

أنھا تعكس مدى اھتمام المشرع الجزائري بمنظومة الحقوق والواجبات باعتبارھا واحدا من 

  .تجلیات المواطنة

في معرفة الحقوق والواجبات یبین التوزیع النسبي لألفكار الدالة على بعد ) 07(والشكل رقم  

  .الكتاب محل التحلیل

في  معرفة الحقوق والواجباتیبین التوزیع النسبي لألفكار الدالة على بعد ) 07(شكل رقم    
  .كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط
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نكتشف أن تصور التربیة المواطنیة في الجزائر كما  یطرحھ ) 07(الشكل رقممن        

منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط في ظل اإلصالحات الجدیدة، یرتكز 

بصورة علنیة ومحددة على مفھوم الدولة الوطنیة، وقد انعكس ذلك على نظام الحقوق 

  .الى المواطن وبالنسبة الى الدولة على السواءوالواجبات كما یراه بالنسبة 

، فالنص یتحدث بالنسبة الى المواطن نالحظ نظام الحقوق والواجبات مبنیا بناء محكما      

بنسبة  عن الحقوق المدنیة والسیاسیة للمواطن والتي تصدرت مجموعة الحقوق والواجبات

لمساواة أمام القانون، حریة حریة التعبیر، ا :، والمتمثلة أساسا في)%31,25(مئویة

الرأي،الحق في التمتع بالجنسیة الجزائریة،حریة التدین واالعتقاد، الحق في الكرامة، حریة 

التنقل،الحریة السیاسیة،الحق في تقلد المناصب والوظائف العامة،الحق في االختالف،حق 

في إنشاء إنشاء األحزاب السیاسیة،حق المشاركة في االجتماعات والجمعیات،الحق 

وجاءت في الترتیب الثاني الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة  .النقابات،عدم االعتقال التعسفي

الحق في العمل، الحق في التعلیم، الرعایة :، والمتمثلة في)%28,12(بنسبة مئویة والثقافیة

الحق في الحمایة ،اإلضرابالصحیة،الحق في الراحة،الحق في الملكیة،الحق في 

فالمواطنة من وجھة . االجتماعیة،حق المشاركة في الحیاة االقتصادیة، واالجتماعیة، والثقافیة

نظر السیاسیین تتجسد من خالل الحصول على الحقوق السیاسیة التي تنظم المجتمع عن طریق 

، وكذا في تكوین التشریع او العمل السیاسي ضمن األحزاب المتواجدة في الساحة السیاسیة

لھا صبغة اجتماعیة او عملیة، ومن خالل حقوقھ المدنیة والسیاسیة، یمارس الفرد جمعیات 
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منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم والمالحظ ھنا أن مضامین . واجباتھ ومواطنتھ

یغلب علیھا طابع التثقیف السیاسي الذي یكمل ویتمم مفھوم المواطنة لدى المتوسط،

  . المستھدفین

ما الواجبات التي تقع على عاتق المواطن، فھي أوال واجبات وطنیة وقد جاءت في أ     

احترام : ، وتتمثل أساسا في)%21,88(بنسبة مئویة الترتیب الثالث بعد حقوق المواطن

فقد . القانون، صیانة رموز الدولة، الحفاظ على الممتلكات العامة، المساھمة في تنمیة الوطن

یجب على كل مواطن أن یحمي ویصون استقالل البالد «:الدستور من) 61(جاء في المادة

  .1  »وسیادتھا وسالمة ترابھا الوطني وجمیع رموز الدولة

یلتزم بھ، ھذا  أن، توضح واجب مقدس على كل مواطن من الدستور إن ھذه المادة      

الدستور، فقد وعلى غرار الحدیث عن . رموز السیادة الوطنیة للدولة باألساسالواجب یمس 

، وقد حدد )%18,75(بنسبة مئویة جاء موضوع  الواجبات نحو الدستور في الترتیب الرابع

احترامھ، معرفتھ، حمایتھ، والعمل : المشرع الجزائري واجبات المواطن نحو الدستور في

ق ویقابل ھذه الحقو. مع انھ لم یحدد كیفیة حمایتھ، وكذا العمل بما ورد فیھ من بنود. ببنوده

والواجبات، حقوق وواجبات من جھة الدولة، اال أن ھذه الحقوق والواجبات لیست مطروحة 

من النص على صراحة بالشكل الذي طرحت بھ حقوق المواطن وواجباتھ،مما یعني استنتاجھا 

ومن النص على واجبات المواطن نستنتج ان . وظائف الدولة وعلى واجبات المواطن وحقوقھ

الحق في سن القوانین وتطبیقھا، والحق في فرض الضرائب، والحق : في حقوق الدولة تتجلى

في فرض الخدمة العسكریة، فالدفاع عن سالمة الوطن والمواطنین یتطلب قوة عسكریة 

  .منظمة یشارك فیھا جمیع المواطنین بحسب نظام خاص

  :خالصـــــــــــة الفصــل

إن دور التربیة المواطنیة ھو أكثر من مجرد تنویر، إذ أنھا مسؤولة عن تحویل المواطن   

المواطن بالفعل، أي مسؤولة عن تشكیلھ كمواطن وتنمیة وعیھ وشعوره وإرادتھ  إلىبالقوة 

كمواطن ویظھر ذلك أساسا في إطار المدرسة ومن خالل مناھجھا التعلیمیة التربویة الرسمیة، 

حال كذلك فان الدولة ممثلة بنظامھا التربوي معنیة بغرس مفھوم المواطنة وتنمیتھ وإذا كان ال
                                                             

 .21:سابق،صمرجع ): 2011/2012(ش وآخرون محمد الشریف عمیرو 1
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في أبنائھا، ویتطلب ذلك أن تتبنى المناھج التعلیمیة التربویة الرسمیة رسالة واضحة تتمثل 

  .بتربیة اإلنسان على المواطنة معرفة وتطبیقا

التعلیم في الجزائر في ظل تنبثق أھداف تدریس التربیة المدنیة من أھداف سیاسة    

، وفي ظل حاجات التالمیذ وحاجات المجتمع )2003دیسمبر (اإلصالحات التربویة الجدیدة

داتھ، ویسعى منھاج التربیة المدنیة  للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط ومعطیات العصر ومستج

الصلة بمفھوم تزوید التلمیذ بالمعارف والقیم والمھارات ذات  إلى المعرفیةبمضامینھ 

  :المواطنة، ویظھر ذلك من خالل

غرس الروح الوطنیة وتنمیة اإلحساس باالنتماء للجزائر واإلخالص لھا وللوحدة  -

وبذا یكون الوطني مستعدا دائما للتضحیة بالنفس والنفیس لغلبة األعداء من اجل  .الوطنیة

ولقد اثبت شھداء . خ المشتركحمایة مصالح الوطن ومقوماتھ المتمثلة في الدین واللغة والتاری

وھكذا یتبین لنا بان صفة الوطنیة ھي . الوطن عن مدى عمق ھذه القیمة في نفوس الجزائریین

أكثر عمقا من صفة المواطنة وھي أعلى درجات المواطنة، ذلك الن الفرد یمكن أن یكتسب 

الوطنیة إال بالعمل صفة المواطنة بمجرد انتسابھ الى جماعة او دولة ما، لكنھ ال یكتسب صفة 

والفعل الصالح لكل من ینتمون الى ھذا الوطن، لتغلب المصلحة العامة على المصالح 

 .الشخصیة للفرد

تنمیة الشعور الوطني وحب الوطن واالعتزاز بمقوماتھ األساسیة المتمثلة في اإلسالم  -

واألخالقیة والثقافیة ، وتكوین جیل متشبع بمبادئ اإلسالم وقیمھ الروحیة والعربیة واالمازیغیة

صلى اهللا علیھ (وقد عبر نبینا محمد  .والحضاریة، وتغذیة الوالء الوطني في نفوس التالمیذ

، عن قوة شعوره باالنتماء والحب لوطنھ األول مكة المكرمة لما ، وھو اصدق المؤمنین)وسلم

هللا إلي، وانك واهللا انك ألحب ارض ا«:فقال) المدینة المنورة(خرج منھا مھاجرا الى یثرب

والتربیة ھي التي تحدد  .»ألحب ارض اهللا الى اهللا، ولوال أن اھلك أخرجوني منك ما خرجت

وتاریخھا، وھو ما تجسده غایات التربیة التي سطرتھا ھویة األمة من حیث لغتھا ودینھا 

نفوس المنظومة التربویة الجزائریة التي منھا، تجذیر الشعور باالنتماء للشعب الجزائري في 

، وكذا تعلقھم بالوحدة إلیھاوتنشئتھم على حب الجزائر وروح االعتزاز باالنتماء  أطفالنا

مع تقویة الوعي الفردي والجماعي بالھویة  األمةالوطنیة ووحدة التراب الوطني ورموز 
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والعروبة  باإلسالمالوطنیة، باعتباره وثاق االنسجام االجتماعي، وذلك بترقیة القیم المتصلة 

 األجیالومبادئھا لدى  1954نوفمبر  أولالمازیغیة، والعمل على ترسیخ قیم ثورة وا

الجزائریة بتقویة تعلق  األمةالصاعدة، والمساھمة من خالل التاریخ الوطني في تخلید صورة 

بالقیم التي یجسدھا تراث بالدنا التاریخي والجغرافي والدیني والثقافي، وتكوین  األجیالھذه 

ویظھر أن منھاج . واألخالقیة والثقافیة والحضاریةوقیمھ الروحیة  اإلسالممبادئ جیل متشبع ب

التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط من خالل مضامینھ التعلیمیة، یستھدف تعزیز 

 .ھذه القیم لدى المتعلمین وتحقیق ھذه الغایات

التحوالت التي یعرفھا العالم،  تغییر الذھنیات لتتماشى مع تطلعات األجیال على ضوء -

لیتمكن التلمیذ مواطن الغد من العیش في مجتمع متفتح على العصرنة، وتنمیة الحس المدني 

وبناء أخالق إنسانیة، تتمثل في احترام اإلنسان وفي االنفتاح عن اآلخر والتشارك معھ في 

 .إطار قیم  التعاون والتسامح والحوار

االستعماالت المتنوعة للمعارف العلمیة في  بإیجادللتلمیذ الكفاءات التي تسمح  إكساب -

حیاتھ المدرسیة واالجتماعیة والمھنیة، وكذا تنمیة الفكر والقیم العلمیة التي تنشئ ذھنیة جدیدة 

وبث الروح العلمیة بالمعنى السلوكي الحیاتي، بحیث یعتمد التلمیذ  لدى مواطن العالم الحالي،

 .على إعمال العقل والمنطق ویتالفى الخرافات

تحضیر التالمیذ للعیش في عالم تكون فیھ كل األنشطة ذات صلة بتكنولوجیات اإلعالم  -

یعد واالتصال، حیث تشكل ھذه التكنولوجیات خیارا استراتیجیا في مشروع مدرسة الغد،و

 .التحكم فیھا احد الوسائل لتحضیر األجیال الجدیدة لمواجھة تحدیات المستقبل

تربیة التلمیذ لیكون المواطن لیكون لبنة في بناء مجتمعھ، ویشعر بمسؤولیة لخدمة بالده  -

والدفاع عنھا، وان یكون مدركا لحقوقھ وواجباتھ التي نص علیھا الدستور باعتباره أساس كل 

 .ة الجزائریةتشریع في الدول

وھكذا نكتشف أن تصور التربیة المواطنیة في الجزائر كما یطرحھ منھاج التربیة المدنیة      

، )2003دیسمبر (للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط في ظل اإلصالحات التربویة الجدیدة

 ، یرتكز2008جانفي  23المؤرخ في  04-08وحسب القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم

، بصورة علنیة ومحددة على مفھوم المواطنة بأبعاده النفسیة، واالجتماعیة، والثقافیة، والتربویة

المعول علیھ في بناء  األساسيھو العنصر  اإلنسان أن ،نؤكد على فكرة مفادھا أنویبقى 
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 اإلنسانيالنظم االجتماعیة، رغبة منھ في بلوغ درجة الكمال  وتأسیسالحضارة وتكوین الثقافة 

، واإلنسانیةبناء عندما تتوفر فیھ القیم الحضاریة  أداةقد یكون  اإلنسان أنوتحقیق السعادة، اال 

تھدیم حینما ال تتوافر فیھ ھذه الشروط، لذا كان البد من تدخل النظام التربوي  أداةوقد یكون 

التربیة الرسمي لجعل الفرد نموذجا للمواطنة الصالحة، ومن ھنا یأتي دور منھاج  التعلیمي

النموذج  الیجادالمدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط في بلورة شخصیة التلمیذ وصقلھا 

  .والمواطن الصالحود ـــــــــــالمنش
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  :تمھید

ف ي ض وء فرض یات     تبعا لألبعاد المحددة لمفھوم المواطن ة  یتم في ھذا الفصل مناقشة النتائج   

اإلج  راء طبع  ا، وھ  ذا باالسترش  اد بالجان  ب النظ  ري والت  راث الترب  وي وك  ذا نت  ائج الدراس  ات     

  .الصلة بالموضوعالسابقة ذات 

  :النتائج المتعلقة ببعد الشعـــــــــــــــور باالنتماء للوطن  -1

لمنھاج التربیة المدنیة للس نة الرابع ة م ن     المعرفیةاألولى على أن المضامین تنص الفرضیة    

  .التعلیم المتوسط، تشتمل على بعد الشعـــــــــــــــور باالنتماء للوطن

إن بناء مواطن یعرف معن ى االنتم اء لل وطن ل یس بالمھم ة الس ھلة، وھن ا یق ع عل ى المدرس ة             

الرابع ة م  ن   بمكوناتھ ا ومناھجھ ا التعلیمی ة التربوی  ة وف ي مق دمتھا منھ اج التربی  ة المدنی ة للس نة        

 ، تتمث ل ف ي تربی ة النش ئ    المدرس ة  ذلك أن رسالة. ولیة كاملةتحمل ھذه المسؤ،التعلیم المتوسط 

من المتعلمین في إطار مناھج وزارة التربی ة والتعل یم الجزائری ة لك ي یكون وا م واطنین منتم ین        

المجتم ع الع المي، ق ادرین     متغیرات الى مجتمعھم الجزائري العربي اإلسالمي، ومنسجمین مع

عل  ى مواجھ  ة التح  دیات الناش  ئة ع  ن التغی  رات الراھن  ة والمس  تقبلیة والتكی  ف م  ع المس  تجدات     

  .فة التي تفرضھا العولمةالمختل

اإلیمان، بل من الفطرة السلیمة، لیس فقط عند وحب الوطن واالنتماء لھ لیس فقط من    

اإلنسان بل األحیاء عموما،فھناك الحیوانات التي تھاجم أي دخیل على حدودھا، والنباتات التي 

ا، فأینما یوجد تفرز مواد سامة حول جذورھا وجذوعھا لتبید أي أعشاب متطفلة على موطنھ

وطن فالبد من وجود مواطن، فالوطن بال مواطن كالشجرة الخاویة على عروشھا، والمواطن 

ولكن ھل اإلنسان في العصر الحدیث یدرك معنى . بال وطن إنسان بال ھویة تائھ في األرض

  التعلیمیة التربویة ونخصاالنتماء المصحوب بالدفاع عن وطنھ، وما دور المدرسة بمناھجھا 

وتعزیــــز روح المواطنة لتعلیم المتوسط في تنمیة منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من ا

  .االنتماء للوطن ؟

بعد الشعور باالنتماء  فيھذا ما سوف نعرفھ من خالل مناقشة النتائج التي تم التوصل إلیھا     

  .لیم المتوسطللوطن في مضامین منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التع
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االیجابي  واإلسھامحب المواطن لوطنھ وانتمائھ لھ، والشعور بمشكالتھ ھي المواطنة ان     

للتعاون مع الغیر على حلھا، والتفاني في خدمتھ، وااللتزام بمبادئھ وقیمھ وقوانینھ، والمشاركة 

. على مكتسباتھوالبرامج التي تستھدف رقي الوطن والمحافظة  واألعمال األنشطةالفعالة في 

التالمیذ في المدرسة من خالل  أبنائناومن ھنا یتوجب غرس وتعزیز روح المواطنة عند 

والشعب  األرضتزویدھم بالمعارف النظریة والعملیة عن كافة مكونات وطنھم االیجابیة، مثل 

، وترسیخ محبة الوطن والوحدة الوطنیة بالتمسك والسلطة والسیاسة وتاریخ وطنھم السیاسي

والتعاضد االجتماعي، وتعمیق الوالء واالنتماء للوطن، والقدرة على تحفیز التالمیذ على خدمة 

  . 1  الوطن والشعب بإخالص وتفاني

ویظھر من خالل الرجوع الى مضامین منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم    

، مثل المجتمع تشتمل على جملة من المعارف ذات الصلة بمكونات الوطن أنھاالمتوسط، 

الجزائري، ،الدستور الجزائري، الشعب الجزائري، األمة الجزائریة،الدولة الجزائریة، سلطات 

، )الدولة والمجتمع الجزائري(وھذا ضمن المجالین المفاھیمیین األول. الدولة الجزائریة

تساھم في تعمیق الوالء  من شانھا ان المضامین فھذه). ئریةسلطات الدولة الجزا(والثاني

  .واالنتماء للوطن، وتحفیز التالمیذ على خدمة الوطن بصدق وإخالص

یزخر الحقل النفسي التربوي االجتماعي بالعدید من الظواھر والقضایا التي تمس الوجود       

النتماء من القضایا المحوریة في اإلنساني، بل وتحدد ھذا الوجود ومتغیراتھ، وتعتبر قضیة ا

وھو من الموضوعات الھامة التي تناولتھا العلوم االجتماعیة واإلنسانیة . واقعنا االجتماعي

فالشعور باالنتماء یؤدي دورا . كعلم النفس والتربیة وعلم االجتماع، وخاصة االنتماء للوطن

ون فیھ، ویقابلھ الشعور ھاما في تحدید عالقة األفراد بوطنھم او مجتمعھم الذي یعیش

ویعني الشعور باالنتماء الى الوطن، شعور الفرد بكونھ عضوا . باالغتراب والعزلة والوحدة

في مجتمع متوحدا معھ مقبوال في وسطھ ومستحسنا بین أفراده، یحس بالفخر واألمان فیھ، 

في سلوك  ویبدو الشعور باالنتماء للوطن. یعمل من اجل خیره ونصرتھ، ویعتز بوالئھ لھ

                                                             
 ،04/09/2012االنتماء والمواطنة عند أطفالنا،: عدنان العلي الحسن 1

www.qenshrin.com/details.php?id=29305En cache                              
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األفراد من خالل تفاعلھم مع قضایا مجتمعھم، وإخالصھم لقیم ھذا المجتمع، وتحملھم 

  .1 للمسؤولیة فیھ

واالنتماء كحاجة نفسیة اجتماعیة یحقق للفرد عند إشباعھ رغبتھ في التواجد مع آخرین في     

رقعة جغرافیة معینة، یماثلھم في كثیر من الخصائص كالوطن الواحد والدین الواحد واللغة 

وبحكم التعریفات الواردة لمفھوم . الواحدة والمصیر المشترك والعادات والتقالید المشتركة

تماء، وكذلك الدراسات التي تناولتھ، بینت أن االنتماء یعتبر احد العوامل التي یكون من االن

  .2 خاللھا الفرد توحده بالجماعة، ولكونھ جزءامقبوال منھا ویستحوذعلى مكانة متمیزة فیھا

ونفھم من ھذا، أن االنتماء لیس سلوكا لذاتھ، وإنما ھو رباط یصل العالقة بین الفرد    

فاالنتماء إذن، حاجة اجتماعیة . االنتماء كالوطن او الجماعة او المجتمع او المھنةوموضوع 

  .تدفع الفرد إلى تكوین عالقة اجتماعیة بموضوع االنتماء

المیثاق االجتماعي بین األفراد والمجتمع،تسطر فیھ ) حبر(ویعتبر االنتماء ھو مداد    

نھم، ومن ثم یسھم االنتماء بشكل أساسي في حقـــــوق وواجبات المواطنة المتبادلة فیما بی

لتضحیة من اجلھ تكوین منظومة القیم األخالقیة الحاكمة، أعالھا نصرة الجماعة او الوطن وا

  .3  عند اقتراب الخطر

وإذا كانت المواطنة حب المواطن لوطنھ وانتمائھ لھ، والشعور بمشكالتھ واإلسھام االیجابي     

ھا، والتفاني في خدمتھ وااللتزام بمبادئھ وقیمھ وقوانینھ، والمشاركة للتعاون مع الغیر على حل

  الفعالة

في األنشطة واألعمال والبرامج التي تستھدف رقي الوطن والمحافظة على مكتسباتھ، فان 

تعزیز الشعور باالنتماء یمتد الى آفاق المنظومات األخالقیة والسیاسیة بتدعیم وممارسة 

                                                             
العولمة وإشكالیة الخصوصیة الثقافیة، مجلة الباحث االجتماعي، معھد علم االجتماع جامعة منتوري، قسنطینة، :غربيعلي  1

 .54-53:، ص ص1999اني، السنة الثانیة، سبتمبر الجزائر، العدد الث
للدراسات واألبحاث، بیروت، نقد المشروع الثقافي الغربي وطموحات العولمة، مجلة الكلمة، منتدى الكلمة : محمد محفوظ 2

 .64-1998،63، السنة الخامسة، ربیع 19دد الع
 ،10/02/2013،)مصر( تعزیز االنتماء الحضاري لألمة اإلسالمیة، مجلة الوعي اإلسالمي: صالح عبد المتعال 3

om/topics/view/article.php?sdd=2171&issue=519http://alwaei.c 
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ویظھر أن منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة . اإلنسان وحقوق المواطنةالدیمقراطیة وحقوق 

یشتمل على المفاھیم والقیم التي تعزز روح االنتماء والمواطنة لدى  من التعلیم المتوسط

، تم الحدیث عن )الدولة والمجتمع الجزائري(التلمیذ،ففي المجال المفاھیمي األول من الكتاب

لدولة الجزائریة، والدستور الجزائري، واإلدارة والمواطن، لیتم الحدیث المجتمع الجزائري، وا

السلطة التنفیذیة، والسلطة التشریعیة، والسلطة القضائیة، : عن سلطات الدولة الجزائریة

تم الحدیث عن ) حقوق اإلنسان(وفي المجال المفاھیمي الثالث من الكتاب. والمحكمة العلیا

وفي المجال .نسان، وخروقات حقوق اإلنسان، واألمن والسلماإلعالن العالمي لحقوق اإل

، تم الحدیث عن حریة التعبیر، والعمل النقابي، واألحزاب )الحیاة الدیمقراطیة(المفاھیمي الرابع

تغرس وتعزز روح المواطنة عند  أنومن شان ھذه المضامین والوحدات التعلیمیة . السیاسیة

ء للوطن، والقدرة على تحفیزھم على خدمة الوطن والمجتمع التالمیذ، وتعمیق الوالء واالنتما

  .بإخالص وتفاني

الذي یرى أن اإلنسان كائن اجتماعي یربط نفسھ باآلخرین  ادلر وقد بین علماء النفس مثل   

في إطار العالقة االجتماعیة التي قوامھا المیل الى التوحد بالجماعة، والحب والعطف والتعاون 

  .1  مع أفراد الجماعة

االنتماء في سعیھ لتحلیل ماھیة الوجود  أھمیةالى  ایریك فروموفي نفس االتجاه، یشیر    

ماھیة ھذا الوجود في حالة الشعور بالوحدة والعزلة، فاالنتماء وسیلة  أوجزفقد . اإلنساني

یحكمھ عدد من  اإلنسانبان وجود  فرومویعتقد . الوجودیة األزمةللخالص من ھذه  أساسیة

  .2 تتصدرھا الحاجة الى االنتماء اإلنسانیةجات الحا

أن االنتماء حاجة نفسیة أساسیة لدى اإلنسان، وھي مرتبطة ارتباطا وثیقا  ماسلوویعتقد     

فكل فرد في حاجة الى أن ینتمي الى أسرة او جماعة او وطن ویوحد نفسھ . بدافع األمن

  .3 بموضوع انتمائھ، ویشعر معھ باأللفة واألمــــــــــــــــان

                                                             
 .109:،صولھ وتطبیقاتھ، دار المعارف، مصرعلم النفس الفردي أص):1981(اسحق رمزي 1
دراسة مقارنة ألبعاد التوافق النفسي واالجتماعي بین الطلبة والطالبات المتفوقین والطلبة والطالبات : مجدة احمد محمد 2

، ص 1991، ینایر )رانم(فسیین المصریةوعالقتھ باالنتماء، دراسة نفسیة، رابطة األخصائیین النالمتخلفین دراسیا 
 .174-173:ص

سكرة، الجزائر،العدد العالم العربي وتحدیات العولمة، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة محمد خیضر ب: عبد العالي دبلة 3
  .103:،ص2002الثالث،
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ي، بان نفسیة اإلنسان الالمنتمي تتمثل فقد بین في دراستھ عن الالمنتم كولن ولسونأما     

مالمحھا في معاداتھ ونفوره من المجتمع، بل وإعراضھ عن أي قیم، وكان سلوك الالمنتمي 

  .1 یتم عن عدم تقبلھ للحیاة، أي الحیاة اإلنسانیة التي یعیشھا األفراد في ھذا المجتمع اإلنساني

مجموعة من الناس المتقاربین والمحددین  ویعد االنتماء ظاھرة إنسانیة فطریة، تربط بین    

   .زمانا ومكانا بعالقات تشعرھم بوحدتھم، وبتمایزھم تمایزا یمنحھم حقوقا ویحتم علیھم واجبات

ویرتبط االنتماء بالتوافق الذي یعني قدرة الفرد على حل صراعاتھ وتوتراتھ الداخلیة    

ة ألعضاء الجماعة التي ینتمي إلیھا باستمرار حال مالئما، وإقامة عالقات مناسبة ومسایر

فالسلوك التوافقي ینطوي . ویحظى في نفس الوقت بتقدیر واحترام الجماعة آلرائھ واتجاھاتھ

على درجة من االنتماء یقیمھا الفرد إزاء موضوع توافقھ سواء كان أسرة او جماعة مھنیة او 

  .2 وطنا او دینا او مذھبا

ط بكل من الدافع لالنجاز، والتحصیل الدراسي، والدور ووجد كذلك أن االنتماء یرتب    

ووجدت كذلك عالقة بین الوالء للوطن . االجتماعي للفرد، والتكیف االجتماعي المدرسي

والتوافق العام، وان ذوي المؤھالت التعلیمیة العلیا أكثر والء للوطن من ذوي المؤھالت 

الوطني والدیني واالجتماعي وكل من تقدیر كما وجدت عالقة بین االنتماء . التعلیمیة الدنیا

  .3 الدراسيالذات وتأكید الذات والتوافق االجتماعي 

یتبین مما سبق، أن الشعور باالنتماء یرتبط بسمات شخصیة سویة كالتوافق واالنجاز وتقدیر    

سمة  فاالنتماء عندما یشعر بھ الفرد إزاء وطنھ او إزاء أي موضوع یعتبر. الذات وتأكید الذات

  .سویة

ویتعلم الفرد االنتماء منذ الصغر، حیث ینتمي الى أسرة او قریة او حي او مدینة، ثم الى    

دولة وتتفوق الدولة على ما عداھا من المنظمات االجتماعیة والسیاسیة بان االنتماء إلیھا یجعل 

  .الفرد یعیش كافة صور االنتماء األخرى
                                                             

دد سالمیة أمام تحدیات العولمة، مجلة الكلمة، منتدى الكلمة للدراسات واألبحاث، بیروت، الععالمیة الثقافة اإل: منیر شفیق1
 .64:،ص1998، السنة الخامسة، ربیع 19

اإلحساس بالجمال عند األطفال وعالقتھ باالنتماء للوطن، دراسات وبحوث في الطفولة ):1995(كریمان محمد بدیر 2
 .126-125:ص ص،ب، القاھرة، عالم الكت1المصریة،ط

 .105: ،صمرجع سابق: عبد العالي دبلة 3
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شعور یتضمن الحب المتبادل والقبول والتقبل، «:بأنھ رانــــــسناء حامد زھوتعرفھ     

، وتوحده معھم باآلخرینالى االرتباط  اإلنسانواالرتباط الوثیق بالجماعة، وھو یشبع حاجة 

االجتماعي، وتتمثل  لیحظى بالقبول ویشعر بكونھ فردا یستحوذ في مكانة متمیزة في الوسط

یا فیھ، وبمن یقیمون في ھذا الوطن في تبني أوجھ االنتماء في ارتباط الفرد بوطنھ الذي یح

  .1 »مجموعة األفكار والقیم والمعاییر التي تمیز ھذا المجتمع عن غیره

كل نفس بشریة، فھو بمثابة  إلیھ، یعد االنتماء مطلبا ضروریا تصبو األساسوعلى ھذا      

انفصالیتھ باحثا عن  ، یقھر من خاللھاإلنسانلدى  أساسیةحاجة  إلشباعاتجاه یحركھ دافع قوي 

ووجوده االجتماعي  اإلنسان إنسانیةاالندماج والتوحد مع كیان اكبر منھ، فاالنتماء دلیل على 

أي الوعي بمتغیرات المجتمع السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة وغیرھا، ووعیھ لھذا الوجود،

أكثر منھا فردیة،  وكل ما یدور على الساحة الوطنیة، اذا فاالنتماء قضیة وظاھرة اجتماعیة

فالمجتمع . فھي تتأثر بالتغیرات السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة التي یعیشھا ویشھدھا المجتمع

الجزائري على سبیل المثال شھد عدة تطورات وتغیرات على جمیع األصعدة، بدایة من النظام 

ى ما یعرف بالتعددیة السیاسي واالنتقال من النظام االشتراكي الى النظام الرأسمالي وصوال ال

، والتحول االقتصادي وتفتحھ على الشاذلي بن جدیدالحزبیة في فترة حكم الرئیس الراحل 

اقتصاد السوق، ودخولھ نظام الخوصصة او الخصخصة كما یسمیھا البعض، وبصورة 

الى التغیرات  باإلضافةواضحة ما تمخض عن التحوالت التي شھدناھا في العشریة السوداء، 

والظروف والتطورات التي یشھدھا عالمنا الیوم وفي شتى المجاالت والمیادین، وظھور ما 

، األمركة او االوربة وغیرھا من المصطلحات والمسمیات التي تعكس یصطلح علیھ بالعولمة

 حقیقة مفھوم العولمة، ھذا المفھوم الذي احدث ثورة في العقول واألفكار لدى المالیین من

سكان العالم، بما فیھم سكان العالم العربي واإلسالمي، الذي یعتبر األرضیة الخصبة لتطبیق 

مخططات وتحقیق مطامع الدول المھیمنة في العالم باسم العولمة والدیمقراطیة والعدالة 

ھذا . كل ھذا اثر ویؤثر في انتماء الفرد الجزائري لمجتمعھ ووطنھ. اإلنسانیة وحقوق اإلنسان

 األخذمیال وانجذابا متزایدا من طرف الشباب الجزائري نحو  أعیننا بأمھاتالحظھ ما ن

بھم الى االبتعاد  أدى، مما األشیاءوالنظم الغربیة، فقد بات الكل یقلد الغرب في ابسط  باألفكار

مما تولد عنھ تراجعا رھیبا في القیم الثقافیة حتى وصل .خ عن تراثھم ودینھم وقیمھمواالنسال
                                                             

 .137: ،صت االغتراب، عالم الكتب، القاھرةإرشاد الصحة النفسیة لتصحیح مشاعر ومعتقدا): 2004(سناء حامد زھران 1
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االنتماء بمدى التغیر الثقافي في  یتأثرر الى تشتت الھویة الوطنیة ومسخھا، وبھذا األم

المجتمع، فكلما زادت الھوة الثقافیة بین فئات المجتمع قل التفاعل االجتماعي بینھم، مما 

یضعف تماسك أفراده وارتباطھم نتیجة لتباین قیمھم وأفكارھم، األمر الذي افرز نوعا من 

  في أوساط شبابناضعف االنتماء 

یعد االنتماء حلقة وصل بین الفرد والمجتمع، فمن خاللھ یتم نمو الذات وتحقیقھا وتدعیم      

ھویة الفرد، إذ أن االنتماء بمثابة حاجة أساسیة في البناء النفسي واالجتماعي لألفراد، وعلى 

اسا، وكونھ حاجة الرغم من اختالف اآلراء حول االنتماء ما بین انھ اتجاھا وشعورا وإحس

أساسیة نفسیة تطلبھا الذات اإلنسانیة إلیجاد مكانة لھا في المجتمع  الذي ینتمي إلیھ، ومن ھنا 

انھ شعور الفرد بالحب «:تعریفات لمفھوم االنتماء الوطني، من بینھاال بعضندرج  أنیمكن 

أشكالھا الصحیة نحو وطنھ، یزداد نموا كلما شعر الفرد أن الوطن یقدم لھ الرعایة بمختلف 

والنفسیة،التعلیمیة واالقتصادیة، یوفرلھ فرص الحیاة الكریمة والتعبیر عن الذات، وفرصة 

یتمثل في التضحیة من اجل الوطن، والقیام بالواجب «:كما انھ. »الحمایة من الضیاع والتشرد

، والمحافظة المطلوب على أكمل وجھ، وكذا القیام باألعمال التطوعیة والخیریة بكافة أنواعھا

عملیة دینامیة تربط «:بأنھویعرف كذلك . »على العادات والتقالید التي یرضى عنھا المجتمع

التالمیذ بالشخصیات التاریخیة في بیئتھم المحلیة واالنجازات االقتصادیة والخدماتیة، تھدف 

ع الى مشاركتھم في مشروعات تنمیة المجتمع المحلي، وتمسكھم والتزامھم بقیم المجتم

  .1 »ومعاییره، ووالئھم وإخالصھم، واعتزازھم بمكانة الوطن

ومنھم من یرى بان االنتماء الوطني عبارة عن السلوك الذي یعبر بھ الفرد عن التزامھ      

 االنتماء الوطنيفي مقالة لھ بعنوان  محمد ابو فودةبالقوانین وتمسكھ بھویتھ الوطنیة، كما قال 
امتثال الفرد للقیم الوطنیة السائدة في مجتمعھ كاالعتزاز بالرموز السلوك المعبر عن «:بأنھ

الوطنیة وااللتزام بالقوانین واألنظمة السائدة، والمحافظة على ثروات الوطن وممتلكاتھ، 

وتشجیع الممتلكات الوطنیة، والتمسك بالعادات والتقالید والمشاركة في األعمال التطوعیة 

  .2  »داد للتضحیة دفاعا عن الوطنستعوالمناسبات الوطنیة، واال

                                                             
   http://www.amin.org/Look/amin/article.tpL،25/04/2012االنتماء الوطني،: محمد عطیة ابو فودة 1

 .مرجع سابق: محمد عطیة ابو فودة 2
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في الدراسة التي قام بھا على طلبة الصف التاسع أساسي في محافظة غزة،  اقصیعةویرى    

بان االنتماء الوطني لدى ھؤالء الطلبة، یتمثل في حب الوطن، حب القدس، مقاومة ومحاربة 

فیرى أن  عسفة أما. اماالستیطان، تقدیر الشھداء والوفاء لھم، العمل من اجل الصالح الع

حب الوطن والدفاع عنھ، : االنتماء الوطني لدى تالمیذ الصف السادس أساسي بفلسطین ھو

  .بناء الوطن والمحافظة علیھ

أن االنتماء في المجتمع األردني، یتمثل في التضحیة من اجل الوطن والقیام  بدرانویرى  

لتطوعیة والخیریة بكافة أنواعھا، بالواجب المطلوب على أكمل وجھ، القیام باألعمال ا

والمحافظة على اللغة الرئیسیة، المحافظة على اللباس والزي الشعبي، والمحافظة على العادات 

  .1 والتقالید التي یرضى عنھا المجتمع

شعور الفرد بالحب نحو وطنھ، یزداد نموا كلما «:عبد الرحمان العیسوي بأنھویعرفھ       

یقدم لھ الرعایة بمختلف أشكالھا الصحیة، والنفسیة، االجتماعیة شعر الفرد أن الوطن 

والتعلیمیة، واالقتصادیة،یوفر لھ فرص الحیاة الكریمة والتعبیر عن الذات وفرصة الحمایة من 

  .)الضیاع والتشرد

حب ھو حب الوطن واالنتماء الیھ، یتضمن «:أن االنتماء الوطني إسماعیل عليویرى     

  .2 »ینتمون إلیھ المواطنین الذین

ومنھ نستخلص، أن االنتماء الوطني ھو حب الوطن ترابھ وتراثھ، والعمل على خدمتھ     

والتضحیة في سبیلھ واالعتزاز بمقوماتھ، وھو عملیة دینامیكیة تربط التالمیذ بالوطن 

وشخصیاتھ التاریخیة، وكذا االنجازات االقتصادیة والخدماتیة، تھدف الى مشاركتھم في 

روعات تنمیة المجتمع المحلي، وتمسكھم والتزامھم بقیم المجتمع ومعاییره، ووالئھم مش

التزام من یقتضي إقرار و الیھوالشعور باالنتماء . وإخالصھم، واعتزازھم بمكانة الوطن

  .الناحیة االخالقیة

                                                             
  .المرجع نفسھ: محمد عطیة ابو فودة 1

 
 .المرجع نفسھ: محمد عطیة ابو فودة 2
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ن وبالرجوع الى تعریفات االنتماء الوطني، نستنبط ان مفھوم الوطنیة واالنتماء یمثال    

وجھین لعملة واحدة ان صح ھذا التعبیر،فباالنتماء الذي یحسھ ویشعر بھ الفرد تجاه وطنھ 

یتولد لدیھ ما یعرف بالصفة الوطنیة، فمن خالل حب الوطن واالرض، واالعتزاز واالفتخار 

بتاریخھ وبطوالتھ، والعمل من اجل تنمیتھ، والعمل بقوانینھ وعاداتھ وتقالیده، واحترام رموز 

، )الدینار الجزائري(دتھ الوطنیة كالرایة الوطنیة والنشید الوطني، والعملة الوطنیةسیا

واالفتخار بجنسیتھ وھویتھ الوطنیة، ومن خالل تشربھ لقیم االنتماء الوطني یتجسد فیھ ما 

یعرف بالروح الوطنیة، لذا یعتبر االنتماء الوطني سلوكا وفعال وتجسیدا، والوطنیة شقھ الثاني 

سید الشعور بالروح الوطنیة، أي أن الوطنیة تؤدي إلى االنتماء، واالنتماء یولد وھو تج

  .الوطنیة، وكالھما یعمالن في تفاعل وعالقة تأثیر وتأثر

ویعد االنتماء بمثابة الضمیر الداخلي لألفراد، الذي یعمل على إرشادھم وتوجیھ سلوكاتھم    

  :فیما یلي محمد عطیة أبو فودةحسب  صوب الوجھة االیجابیة، وتتمثل مظاھره

 .إن الذروة في الوالء واالنتماء تتضح في التضحیة في سبیل الوطن -

یتضح حسن الوالء واالنتماء من خالل البناء واالعمار والمشاركة في حاضر مزدھر  -

 .ومستقبل مشرق

 .من مظاھر االنتماء الحقیقي، العمل على حمایة المنجزات والمكتسبات التاریخیة -

 .القیام باألعمال الجماعیة والتطوعیة في كافة المجاالت لتعم فائدتھا الوطن -

 .معرفة رموز الوطن ،رایتھ، نشیده الوطني، عاداتھ وتقالیده ولغتھ، ولباسھ الشعبي وآثاره -

العمل على اكتساب اإلرادة الصلبة التي تقف في سبیل ما یتعارض وأي مظھر من مظاھر  -

وتنمیة الضمیر الوطني، والنقد الذاتي في لحظة المخالفة بدون الوالء واالنتماء للوطن 

 .رقیب، مما تشكل معھ الشخصیة المطلوبة

 .االھتمام بالقضایا الوطنیة وبكل ما یتصل بأمر الوطن والمواطنین -

فیھ، كالعقیدة واللغة والتاریخ  األمةاالنتماء ھو معرفة الوطن بادراك الروابط التي تشكل  -

 .المستقبلیة، والعمل على التمسك بھا واآلمالركة، والمصالح المشت

 .1 وتطلعاتھ والعمل من اجلھ أھدافھحب الوطن والعمل على تحقیق  -

                                                             
 .السابقالمرجع : محمد عطیة ابو فودة 1
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  :مظاھر االنتماء الوطني في اآلتي صالح علي مندورومن جھتھ، یبین   

 .االرتباط بالوطن وعدم الرغبة في الھجرة او االبتعاد عنھ -

أبناء الوطن الذین تربطھم بھ صلة الدم او النسب  المشاركة الوجدانیة لآلخرین من -

 .اوغیرھم

 .الشعور بالسعادة في وجود اآلخرین من أبناء الوطن -

التضحیة والدفاع عن الوطن، وتخلیص المجتمع من السلبیات، واالنتقال بھ من حالة  -

 .1  التخلف الى حالة التقدم والرقي

النتماء الوطني كما وردت في وتأسیسا على ھذا، یمكن استخالص مظاھر مظاھر ا

  :، في جملة النقاط التالیةمضامین منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط

االعتزاز برموز السیادة الوطنیة ومقومات الشخصیة الوطنیة الجزائریة المتمثلة أساسا في  -

 .الدین اإلسالمي، واللغة العربیة، واالمازیغیة

 .الجزائري وحمایتھ احترام الدستور -

 .المحافظة على ثروات البالد وتقدیم الصالح العام عن المصلحة الشخصیة -

 .االفتخار بأمجاد الجزائر واالعتزاز بالشھداء والتضحیة من اجل الوطن -

 .المساھمة في تنمیة الوطن -

المولد المشاركة في المناسبات واألعیاد الدینیة والوطنیة، مثل عید العلم، وعید االستقالل،  -

النبوي الشریف، والسنة الھجریة، وھذا ما یجعل التلمیذ یتعرف على أعیاد وطنھ ویرتبط 

ویظھر أن المشرع قد أعطى ھذا . أكثر بتاریخھ، مما یعزز فیھ انتماءه لوطنھ الجزائر

الجانب حقة من العنایة بتضمین المفاھیم والمعارف ذات الصلة بتعزیز االنتماء للوطن في 

 .میذنفوس التال

إن االنتماء للوطن لیس مجرد كالم، لكنھ مشاركة والتزام من الفرد تجاه وطنھ بما یحقق     

مصلحة الوطن ویدفع مسیرة التطور والتقدم، وھنا یبرز بشكل الفت للنظر ما تقوم بھ الحكومة 

من جھود واضحة وملموسة في دعم مسیرة بلدنا التنمویة في مختلف القطاعات   الجزائریة

التعلیمیة واالجتماعیة والصحیة وغیرھا، وھي بذلك تقدم أنموذجا متمیزا للمساھمة في خدمة 

                                                             
 .203:،ص باب،المكتبة المصریة، اإلسكندریةالتربیة السیاسیة للش): 2004(علي مندورصالح محمد احمد  1
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المواطن الجزائري، ھذه الجھود تدل بوضوح على الحب الكبیر الذي یكنھ القائمین على 

واإلعداد .وھو ما یعكس تشبعھم باالنتماء الوطني. طننا الجزائرشوؤن الدولة الجزائریة لو

إلنجاح الفریق الوطني یدخل ضمن االنتماء الوطني، فأنت ھنا تعلي وطنك بین األوطان، 

وحسبنا ھنا أن نذكر وقوق األنصار الى جانب الفریق الوطني الجزائري لكرة القدم في مختلف 

عندما فاز  1990ار كاس إفریقیا، وكاس العالم، في عام المناسبات واللقاءات الكرویة  في إط

 1986-باسبانیا 1982(، وفي تأھلھ للمنافسات العالمیة)0-1(فریقنا الوطني على نیجیریا

ھذا یعكس . بالبرازیل 2014، وكذا تصفیات كاس العالم )بجنوب إفریقیا 2010-بالمكسیك

  .مدى تشبع الشباب الجزائري بالروح الوطنیة

إلنسان الوطني منتمیا بشعوره ووعیھ والتزامھ المطلق لھذا الوطن ، والوطنیة تؤخذ مع وا    

یا بالدي یا : ، واذكر لما كنت تلمیذ في المدرسة االبتدائیة، كنا ننشد بفخر واعتزاز  األمحلیب 
من باب حب الوطن والتعلق بثوابتھ  وھنا نالحظ التغني باالنتماء. بالدي أنت حبي وفؤادي

اللتزام الوطني لیس كلمة تقال وإنما سلوك ومعامالت، فاإلنسان الوطني حالھ وا وماتھ،ومق

كمقالھ، ولیس الحال یكذب المقال مثل ما ھو موجود لدى البعض ممن یتغنون بحب الوطن 

، التجمعات المھرجانیة المرتبطة )المھرجانات(لكن ممارساتھم ال تعكس ذلك،فالعكاضیات

ات تاریخیة معینة، ھؤالء فتنوا الناس عن التفكیر في إمكان التفكیر في بفترات زمنیة او لحظ

الوطن،والحرص على الدفاع عن الوطن كالحرص على العرض تماما، فالذي ال تحركھ 

وأصحاب العكاضیات والمھرجانات ھؤالء، على . الحمیة الوطنیة ال تحركھ الحمیة الدینیة

وطن والوطنیة، الن كالمھم وتشدقھم ھذا، یجعل االقل علیھم ان یسكتوا عن الحدیث عن ال

  .الشباب یكرھون الوطن

ساعدت على  التي مؤشراتأن ھناك جملة من الالمتتبع لألحداث السیاسیة یالحظ و    

دول  إلى، ھذه الدولة التي تنتمي  ماليدولة  في 21/03/2013:االنقالب الذي حدث بتاریخ

  :الساحل، وھي دولة شاسعة غنیة بالثروات الطبیعیة والباطنیة

 .ھشاشة الوضع االقتصادي وغیاب قاعدة اقتصادیة في ھذا البلد -

 .ضعف السلطة المركزیة -

 .غیاب التماسك االجتماعي -
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واعتقد أن السبب الرئیسي الذي ساعد على تفجیر الوضع وحدوث ھذا االنقالب ھو      

 .ء للقبیلة وضعف الوالء للدولةالوالء واالنتما

نستخلص أن االنتماء ھو شریان الحیاة ألي جماعة او مجتمع او دولة او امة،  ھنا ومن   

فالبد أن تضخ في الفرد من الصغر قیم االنتساب واالنتماء او الشعور بالنحن، ویطعم بھ 

دة الجماعة والوطن، في اإلنسان ولیحصن لزیادة المناعة النفسیة واالجتماعیة  للحفاظ على وح

نفس الوقت یكون عضوا فاعال في المجتمع، وبعبارة أخرى فالمجتمع او األمة في داخل 

  .المنتمي

یفقد  فاإلنسانض الوطنیة او مبطالتھا، ــــلعن البالد ولعن الجزائر، یدخل ضمن نواق إن    

شبابھ  عمره، المناعة الوطنیة كما یفقد المناعة الجسمیة، والذي ال یتغذى بالوطنیة یقضي على

،وتعلیم المصطلحات العلمیة باللغة العربیة یعد من األمور ذات األھمیة في وكھولتھ وشیخوختھ

ن فكیف أكو.الكفیلة بالقضاء على مبطالت الوطنیة اإلجراءاتحیاتنا، فضال عن كونھ من 

بلغة ال یستطیع التعامل بھا مع المواطن بعد تخرجھ ) طالب شعبة الطب مثال(الطالب الجامعي

  .ومزاولتھ المھنة

، ...)اللغة، التاریخ(وفي إطار القضاء على مبطالت الوطنیة، نحن نعید موجبات الوطنیة   

بویة، واإلعالم ومن ھنا یمكن أن یرمم ما أنھدم من الشعور باالنتماء للوطن، فالمؤسسة التر

والمسجد، كلھا تخدم ھذا المقصد، وال نقع في المفاضلة بین ھذه المؤسسات، الن كل مؤسسة 

لھا دورھا في جملة التكامل بین ھذه المؤسسات، وھؤالء جمیعا ینبغي أن یعیشوا الوطن في 

مھندس، تلمیذ، أستاذ، إمام، إعالمي، محامي، طبیب، (األعماق، فالفضاء الذي أنت مسؤول فیھ

بتصرفاتھم وأحوالھم تدل على  أخرى، فالخطاب الجامع الذي یحرر مساحة ....)تاجر، فالح

. لإلســــــــــالم والجزائر: لمن تعیش ؟ قال: ابن بادیــــــــــــس، ولما سئل أنھم یحبون الوطن

لمحصلة أن وا. ابن بادیـــــــــسفكل مواطن وكل مواطنة منا یسال نفسھ لمن أعیش؟ كما سئل 

فالعین واألذن والید والرجل جمیعھا . نعیش لإلسالم وللجزائر الذي تتشابك مقوماتھا مع بعض

نوافذ من نوافذ الوطنیة، فالطبیب یعالج، والمعلم یعلم ویربي، واإلمام یرشد، والمھندس یخطط 

لسلع ویھندس البناء والعمران، والفالح یزرع األرض وینتج الغالل، والتاجر یزودنا با
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بفوزه وحصولھ على  والمنتجات، والریاضي یعلي وطننا بین األوطان ویرفع الرایة الوطنیة

 وھكذا جمیعنا نعیش للوطنیة وبالوطنیة... التتویج واللقب

وإذا كان تعمیق االنتماء الوطني لدى التالمیذ، یقتضي إتباع أسالیب للتربیة السیاسیة، یتم     

للوطن واالنتماء إلیھ، من خالل ما یقدم من أنشطة ثقافیة وسیاسیة  من خاللھا تدعیم قیم الوالء

لمنھاج التربیة لمعرفیة ویظھر تحلیل المضامین ا .تربط المتعلمین بأحداث المجتمع وقضایاه

المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، اشتمالھا على الجوانب المختلفة لالنتماء، انطالقا من 

كما في الجدول  %)50,78(الجزائري الذي احتل صدارة الترتیب بنسبة مئویةاالنتماء 

، من خالل تحدید االنتماء الحضاري، والحفاظ على مقومات المجتمع الجزائري )04(رقم

واحترام الدستور الذي ینظمھ، وكذا معرفة خصائص الدولة الجزائریة واالعتزاز بھا، وقد بدا 

سلطات (، والثاني)الدولة والمجتمع الجزائري(األولالمفاھیمیین  ھذا جلیا في مضامین المجالین

، والوحدات التعلیمیة التي تضمناھا، مثل المجتمع الجزائري، الدولة )الدولة الجزائري

والمواطن،السلطة التنفیذیة، السلطة التشریعیة، السلطة  اإلدارةالجزائریة، الدستور الجزائري، 

المجتمع الجزائري كما یبین المشرع، ینتمي الى المغرب العربي ف. القضائیة، المحكمة العلیا

وقد تطور . والعالمي واإلفریقي، وكذا الفضاء المتوسطي اإلسالميوالوطن العربي والعالم 

 أین اإلسالميعبر تاریخھ الطویل، انطالقا من الفترة القبلیة الى العھد النومیدي، ثم العھد 

، 1954ال متطورة الى غایة قیام ثورة الفاتح من نوفمبر اكتملت مقومات شخصیتھ، وشھد دو

وتتمیز . التي توجت باسترجاع سیادتھ الوطنیة واالنطالق في بناء الدولة الحدیثة المعاصرة

ذات سیادة ووحدة ال تتجزأ، وبنظامھا الجمھوري الدیمقراطي  بأنھاالدولة الجزائریة الحالیة 

ة المواطنیة تأتي في المرتبة األولى من األھمیة والعنایة في ،والتربیالشعبي، وأنھا دولة القانون

الدولة الجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة، ذلك أن تشكیل أفراد الدولة كمواطنین حاجة حیویة 

للدولة الجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة، فال بد لھا منطقیا من أن تضطلع بمسؤولیة كاملة بكل 

ة في نظام تربیتھا السیاسیة، ویظھر ھذا جلیا من خالل اھتمام ما تستلزمھ التربیة المواطنی

المشرع الجزائري بھذا المطلب وتضمین منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم 

المتوسط مفاھیم كحریة التعبیر، والعمل النقابي، واألحزاب السیاسیة في المجال المفاھیمي 

  .)الحیاة الدیمقراطیة(الرابع
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الفرصة للمواطن الفرد في  إتاحةویقصد بالدیمقراطیة حق الشعب في حكم نفسھ من خالل      

حق المشاركة في القرارات العامة التي یتخذھا المجتمع في مجاالت الحیاة، والقیم والتوجھات 

  .1 التي یقرھا المجتمع

ویتشرب المواطن الثقافة السیاسیة عبر عملیات التنشئة التي یتعرض لھا طوال حیاتھ،     

فالسلوك الدیمقراطي او التسلطي الدیكتاتوري ینشأ مع الفرد منذ طفولتھ وعبر مراحل النمو 

المختلفة، ویضطلع النظام التعلیمي التربوي بدور ھام، خاصة في مرحلة التعلیم المتوسط في 

التالمیذ القیم الدیمقراطیة في السلوك، وقد اشتملت مضامین منھاج التربیة المدنیة للسنة إكساب 

الرابعة من التعلیم المتوسط على األلفاظ الدالة على مفھوم الدیمقراطیة، كالمشاركة السیاسیة، 

  .، وغیرھا من األلفاظوالحریة، والبرلمان، واالنتخابات، والدستور، واألحزاب، والعدل

عملیة  المعرفیةحقق منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط بمضامینھ ی  

التربیة السیاسیة التي تعد بمثابة الدعامة األساسیة للتربیة على المواطنة، عن طریق التثقیف 

السیاسي من خالل تعریف التلمیذ بحكومة بلده ومؤسساتھا التشریعیة والتنفیذیة، وتحدید 

وك المتوقع منھ، وغرس مشاعر الحب والوالء للوطن، وترمي ھذه المضامین في مجملھا السل

  . الناشئة بالفخر والوالء الوطني إحساسالى تعمیق 

وتقوم عملیة التربیة السیاسیة بمختلف أدواتھا بالتركیز على مفھوم الوطن، بدءا من القریة      

ول غرس الوالء في نفوس األفراد، وتتأكد أھمیة والحي والمدینة وانتھاء بالوطن األكبر، وتحا

  .ذلك في وقت األزمات والشدائد

ونجاح أي تربیة سیاسیة، رھن في توازنھا بین شقي العالقة الجدلیة، المحافظة على      

  . 2 الھویة واالنتماء الوطني والقومي من جانب، والسعي الدائم نحو األفضل من جانب أخر

سیلة لصھر مختلف الفئات والقوى االجتماعیة داخل النظام السیاسي، ذلك فالوالء للوطن و     

الن الوالء للوطن اعلي واھم من الوالءات األخرى بما في ذلك الوالء لألقارب واألصھار، 

                                                             
، ار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، د)القوة والدولة(أصول االجتماع السیاسي، الجزء الثاني): 1990(محمد علي محمد 1

  .218:ص

 .44:، صمرجع سابق): 2004(احمد علي مندورصالح محمد  2
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ویتم غرس حب الوطن والوالء لھ بإظھار الجوانب االیجابیة منھ بإظھار تاریخھ وحاضره، 

ة التاریخیة ألبنائھ، ویستھدف الوالء غرس روح التفاني في والتركیز على البطوالت القومی

  .1 سبیل الوطن واإلقدام والتضحیة من اجل سالمتھ

وقد تناولت بعض الدراسات العربیة واألجنبیة،موضوع االنتماء والتربیة على المواطنة     

مبرزة دور النظام التعلیمي الرسمي والمناھج التعلیمیة التربویة في غرس قیم االنتماء وتنمیة 

ونذكر على سبیل . الفرد لیكون مواطنا ذا شخصیة متوازنة، یشارك بشكل فاعل في بناء وطنھ

الشراكة : حول) م2005/ھـ1426(محمد الحامدال الحصر الدراسة التي قام بھا المثال 

والتنسیق في تربیة المواطنة، والتي قدم من خاللھا مجموعة من األسالیب لتعزیز تربیة 

غرس قیم االنتماء  نھابیبین المدرسة والمجتمع المحلي،من المواطنة عبر التنسیق والشراكة 

  .2  النشءلدى 

مناھج التربیة الوطنیة في : ، المعنونة بـ )Losito Bruno،2003(لوسیتوودراسة    

والتي بینت أن التربیة الوطنیة ھدف أساسي لنظام التعلیم االیطالي، وأكدت على . ایطالیا

مفاھیم ومنطلقات أساسیة وطنیة،تنمي في المستھدفین قیم المواطنة المتمثلة في المحافظة على 

ترام حقوق المواطنین، وأشار الباحث أن الطالب یمارسون ضمن منھج التربیة الدستور واح

  .3 لمشاركة الدیمقراطیةالوطنیة نشاطات تنمي فیھم العمل التطوعي وا

دور المناھج في تنمیة :حول) م2007/ھـ1428(بني صعب وجیھ بن قاسم القاسمودراسة    

یعمل : ومن خاللھا توصل الباحث الى مجموعة من النتائج من بینھا. قیم المواطنة الصالحة

منھج التربیة البدنیة ومنھج التربیة الوطنیة في المملكة العربیة السعودیة على تحقیق ما جاء 

تربیة «:بیة السعودیة، والتي تنص علىمن سیاسة التعلیم في المملكة العر) 33(في المادة

                                                             
 .42:،صالمرجع نفسھ): 2004(مد علي مندوراح صالح محمد 1
الشراكة والتنسیق في تربیة المواطنة، دراسة مقدمة للقاء الثالث عشر لقادة ):م2005/ھـ1426(محمد بن معجب الحامد 2

 .العمل التربوي، الباحة

 
3Losito.Bruno(2003):Civic Education in Italy Intended curriculum&   Students, 
Opportunity To Learn. 
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المواطن المؤمن لیكون لبنة صالحة في بناء امتھ، ویشعر بمسؤولیة لخدمة بالده والدفاع 

  .1  »عنھا

یعكس طموحات األمة  في الجزائر، مما سبق، یتبین أن النظام التعلیمي التربوي الرسمي    

ى إیجاد أفضل الطرائق لتنشئة األجیال ویكرس اختیاراتھا الثقافیة واالجتماعیة، ویسعى ال

تنشئة اجتماعیة تمكنھم من أن یكونوا مواطنین فاعلین قادرین على االضطالع بأدوارھم 

. االجتماعیة، غیورین على ھویتھم، قادرین على رفع التحدیات المختلفة التي تفرضھا العولمة

المتوسط واحدا من المناھج التربویة ونحسب أن منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم 

  .ترعى مفھوم المواطنة وتحرص على رسم صورتھ المنشودةالتي 

وبھذه ... «:وقد جاء في المادة الثانیة من الفصل األول من القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة   

 ناإلى تجذیر الشعور باالنتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالالصفة ، تسعى التربیة 

وتنشئتھم على حب الجزائر وروح االعتزاز باالنتماء إلیھا، وكذا تعلقھم بالوحدة الوطنیة 

  .2  »ووحدة التراب الوطني ورموز األمة

وھكذا یتضح دور التربیة في غرس وتنمیة قیم االنتماء الوطني في نفوس التالمیذ من     

التجاھات المرغوبة من المفاھیم والقیم و وا األفرادخالل عملیات التطبیع االجتماعي، وتلقین 

قبل مجتمعنا الجزائري في إطار ثقافتنا العربیة اإلسالمیة، ومتغیرات الراھن المحلي واإلقلیمي 

، وتعزیز شعور بقدسیة االنتماء للوطن تتأكد الحاجة الى تعزیز اإلحساسومن ھنا . والعالمي

مھ ونظامھ وبیئتھ وثقافتھ، لیرتقي ھذا الشعور الى التلمیذ الجزائري باالنتماء الى مجتمعھ وقی

حد أن یتشبع ھذا التلمیذ المواطن بثقافة االنتماء، وان یتمثل ذلك في سلوكھ وفي دفاعھ عن قیم 

  .عملیة التعلیمیة التربویة برمتھاواعتقد أن ھذا ھو بیت القصید من ال. وطنھ الجزائر ومكتسباتھ

كما في الجدول  %)34,38(النتماء اإلسالمي بنسبة مئویةوجاء في الترتیب الثاني ا     

فالدین اإلسالمي عند معتنقیھ لیس حالة ھامشیة في الحیاة الیومیة یمارسھ األفراد .)04(رقم
                                                             

منھج التربیة  -دور المناھج في تنمیة قیم المواطنة الصالحة): م2007/ھـ1428(وجیھ بن جاسم القاسم بني صعب 1

 .البدنیة مثاال، بحث مقدم الى ندوة التربیة البدنیة في تعزیز المواطنة الصالحة، الریاض

 
 ، النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة،)عدد خاص(2008جانفي23ؤرخ في الم 04-08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم  2

 .60:، صوزارة التربیة الوطنیة، الجزائر
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كما تمارس األنشطة الحیاتیة األخرى، بل انھ نشاط جوھري وأساس یسعى األفراد لتمثل قیمھ 

ومجتمعنا الجزائري . ا یتعارض معھ فكرا وعمالوأوامره ونواھیھ بالمحافظة علیھ ورفض م

قد تأصلت فیھ تعالیم ومبادئ الدین اإلسالمي وتشبع بھا، وال یقبل بغیرھا من األفكار 

والتوجھات سواء كانت اقتصادیة او ثقافیة او تربویة وغیرھا، خاصة إذا جاءت من الثقافات 

  . الغربیة الدخیلة

یتمیز المجتمع «:المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسطوقد جاء في منھاج التربیة        

الجزائري بخصائص منھا، تدینھ وتمسكھ بمقومات عقیدتھ اإلسالمیة السمحة، وبعد الفتح 

اإلسالمي اكتملت مقومات شخصیتھ في ظل اإلسالم، وأسس دوال متطورة ومزدھرة، كالدولة 

صرح الحضارة  یة، ھذه الدول التي ساھمت في بناءالرستمیة، والدولة الحمادیة، والدولة الزیان

   .1  »العربیة اإلسالمیة

،من المجال المفاھیمي )منظمة المؤتمر اإلسالمي( للمنھاج وفي الوحدة التعلیمیة الرابعة    

، تناول المشرع التعریف بمنظمة المؤتمر )الجزائر والمجتمع الدولي(السابع من الكتاب

ھا، كتعزیز التضامن اإلسالمي بین الدول األعضاء، والتعاون في شتى اإلسالمي، وتبیان أھداف

المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والعلمیة والتربویة،وكفاح الشعوب اإلسالمیة من 

اجل الكرامة والحقوق الوطنیة واالستقالل، واستئصال التمییز العنصري واالستعمار بكل 

وكذا تبیان مبادئھا، المتمثلة . قدسة ودعم كفاح الشعب الفلسطینيأشكالھ، وحمایة األماكن الم

  .مساواة التامة بین الدول األعضاءأساسا في ال

لقد شكل اإلسالم، بالنسبة الى كل الشعوب التي اعتنقتھ ثورة اجتماعیة حقیقیة بأھداف    

إلسالم صقلھا ا فخصائص المجتمع الجزائري و األمة الجزائریة.محددة ومسطرة بوضوح

ولقد استوعب الشعب الجزائري فعال . الذي أعطى للشعب الجزائري البعد األساسي لھویتھ

اإلسالم كدین بنظامھ المشتمل على القیم األخالقیة والروحیة وكنموذج للتنظیم االجتماعي الذي 

ن یھدف الى إقامة مجتمع متضامن یبجل قیم العدالة والحریة والمساواة والتسامح، مجتمع تكو

                                                             
الجدید في التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط،دط، ): 2011/2012(محمد الشریف عمیروش واخرون 1

 .09:،صطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائرالدیوان الو
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فیھ الجماعة مسؤولة على مصیر كل فرد، كما أن كل فرد یجد نفسھ معنیا بالمصیر الجماعي، 

  ومن ھنا نستشعر روح المواطنة

ویتمیز منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، بالتناول العلمي المعرفي     

مي لدى المستھدفین من المتعلمین المبسط الواضح لبعض المفاھیم التي ترسخ االنتماء اإلسال

في ھذه المرحلة التعلیمیة المتمیزة، فقد جمع الكتاب بین النظري والواقع، من خالل تبیان القیم 

اإلسالم كدین وثقافة وحضارة والذي یتعین واالتجاھات التربویة واالجتماعیة التي یحظى بھا 

الروحي واألخالقي وإسھامھ الحضاري تعزیز دوره لدى النشئ  من المتعلمین  وإبراز محتواه 

واإلنساني، من خالل ما تقوم بھ المؤسسات المنتمیة الى منظمة المؤتمر اإلسالمي، كالبنك 

اإلسالمي للتنمیة، ھذا األخیر الذي یقع على عاتقھ دعم التنمیة االقتصادیة والتقدم االجتماعي 

 األنباءووكالة . یعة اإلسالمیةللدول األعضاء والمجتمعات اإلسالمیة وفقا لمبادئ الشر

بین الشعوب  األخوةوتعمیق روح  اإلسالمیةالدولیة التي تتولى نشر المبادئ  اإلسالمیة

والدولیة في المجاالت الفنیة وفي  اإلسالمیة، وتنمیة التعاون بین الھیئات والمنظمات اإلسالمیة

ولى تطویر وتشجیع الصناعة للتجارة والصناعة التي تت اإلسالمیةوالغرفة . اإلذاعيالمیدان 

في منظمة  األعضاءوتشجیع االستثمارات والمشروعات المشتركة فیما بین الدول  والتجارة

التي تعنى بتطویر التعاون بین العواصم  اإلسالمیةومنظمة العواصم والمدن .اإلسالميالمؤتمر 

مي لمالكي البواخر الذي یعنى بتنسیق وتوحید واالتحاد اإلسال .وتشجیعھ اإلسالمیةوالمدن 

جھود الدول األعضاء لتحقیق التعاون بین الشركات البحریة، ویسعى لتحقیق تطور النقل 

باإلضافة الى ربط العالم اإلسالمي والدول األجنبیة بشبكة نقل . البحري بین الدول األعضاء

التي تعنى بتقویة ) ایسیسكو(الثقافةوالمنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم و. بحري متكامل

التعاون بین الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي في میادین التربیة والثقافة والبحث 

  .العلمي، وجعل الثقافة اإلسالمیة محور مناھج التعلیم في جمیع مراحلھ ومستویاتھ

لمدنیة للسنة الرابعة من التعلیم لمنھاج التربیة ا المعرفیة ویتبین من خالل تحلیلنا للمضامین   

المتوسط، أن المنھاج یظھر وعیا أعمق بالمعنى الحقیقي لإلسالم كدین وثقافة وحضارة انطالقا 

الوحدة  بوحداتھ التعلیمیة، وكذا) الدولة والمجتمع الجزائري(األولمن المجال المفاھیمي 

الجزائر (مفاھیمیي السابع واألخیرفي المجال ال) منظمة المؤتمر اإلسالمي(التعلیمیة الرابعة 
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، فاإلسالم أصیل في الجزائر، والجزائر ارض اإلسالم وجزء ال یتجزأ من )والمجتمع الدولي

العالم اإلسالمي، والتاریخ الجزائري حافل بالبطوالت اإلسالمیة، بدایة من دخول االحتالل الى 

الشیخ الحداد، (ھا مشایخة الزوایا، مرورا بالمقاومات الشعبیة التي تزعم1830بالدنا في عام 

، وثورة الفاتح من )الشیخ بوعمامة، األمیر عبد القادر الجزائري وغیرھم من القادة والزعماء

، التي انطلقت من المبادئ اإلسالمیة، وقدمت من خاللھا الجزائر ملیون 1945نوفمبر 

  .ونصف ملیون شھید

  .إلســــــــــالم والجزائرل: لمن تعیش ؟ أجاب: ابن بادیسولما سئل       

من ھنا نستنتج بان االنتماء ھو العنصر األساسي في مفھوم المواطنة، والذي ال یمكن أن     

یتحقق بدون تربیة المواطنیة، فھي ضروریة لتحقیق المواطنة والروح الوطنیة لدى الفرد، 

یتوقع منھم أن یقدموا والوطنیة تعني اإلخالص الشدید للوطن، فالوطنیون ھم الناس الذین 

  .حیاتھم دفاعا عن الوطن عند الضرورة واللزوم

وفي ذات السیاق،قد ظھرت فعلیات االنتماء والوطنیة في تاریخ الدول العربیة، حیث    

على  واألمثلة، واإلسالميللوطن العربي  اإلخالصتوحدت الصفوف واجتمعت الكلمة على 

وكذلك وقفة العالم العربي مع شرعیة حق الشعب  أكتوبرالسادس من ذلك كثیرة، منھا حرب 

الى ذلك الروح الوطنیة القدیمة التي سادت بین الشعوب  إضافة. الفلسطیني في تقریر مصیره

وتونس والمغرب ولیبیا والسودان ومصر وسوریا في القرن  العربیة في بالدنا الجزائر

ل األجنبي للدول العربیة العشرین، والتي دعمت روح المطالبة باالستقالل من المحت

واإلسالمیة في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر واثر ھذه الروح في تزكیة تقریر حق مصیر 

  . ھذه الدول التي نالت استقاللھا بالفعل

، تربطھ بھ روابط روحیة عمیقة اإلسالميفالمجتمع الجزائري المسلم جزء من العالم     

 اإلسالمیةفلقد وقفت الدول . زت في الصعاب والمحنتبلورت وانصھرت بمرور الزمن وبر

، والجزائر الیوم تقف مساندة لكل ثورتھا التحریریة إبان وأیدتھاالى جانب القضیة الجزائریة 

قضایا العالم اإلسالمي، والمجتمع الجزائري المسلم یشترك مع دول العالم اإلسالمي في نفس 

الطموحات واآلمال، ویسعى مع ھذه الدول الى إقامة مجتمع عالمي أساسھ التعاون والتوازن 

والتدخل في شؤونھا واالحترام المتبادل ونبذ العنف والتطرف وقھر الشعوب الضعیفة 
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الداخلیة، ویتضح ھذا جلیا الیوم من خالل الدبلوماسیة الجزائریة ومساعي رئیس الجمھوریة 

الرامیة الى إقامة عالقات تعاون وحسن جوار مع مختلف الدول في العالم  عبد العزیز بوتفلیقة

  .شتركوخاصة دول العالم اإلسالمي، اعتمادا على االحترام المتبادل والتعاون الم

فالفرد عندما یحب وطنھ . نمو المشاعر الدینیة یرتبط بنمو مشاعر االنتماء للوطن وحبھ إن   

وھناك مواقف ارتبط فیھا حب ). اإلیمانحب الوطن من (واإلیمانیمزج ذلك بمشاعر التدین 

ھ إبراھیم علیفھذا . الوطن باإلیمان، او ارتبط اإلیمان بمكان معین او منطقة جغرافیة معینة
واذ قال إبراھیم رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اھلھ من الثمرات من امن « :یسال ربھ السالم

الكریمة یبین اهللا على لسان نبیھ إبراھیم  اآلیةففي ھذه ). 126:البقرة(»منھم باهللا والیوم اآلخر

تضرع الى فقد . مدى تعلق إبراھیم علیھ السالم بالمكان الذي اسكن فیھ زوجتھ وابنھ وحبھ لھ

أن یعیش ھذا الوطن : اهللا طالبا لھذا المكان أمرین ال یمكن ألي مواطن أن یحي دونھما وھما

والمجتمع في امن، وان یرزق أھل ھذا المكان الطعام من الثمرات بشرط أن یؤمنوا باهللا 

علیھ نبینا محمد صلى اهللا وقد عبر . والیوم اآلخر، وھنا إشارة واضحة الى االنتماء اإلسالمي
، وھو اصدق المؤمنین، عن قوة شعوره باالنتماء والحب لوطنھ األول مكة المكرمة لما وسلم

واهللا انك ألحب ارض اهللا الي، وانك «:فقال) المدینة المنورة(خرج منھا مھاجرا الى یثرب

  .»اھلك أخرجوني منك ما خرجت أنألحب ارض اهللا الى اهللا، ولوال 

ھذا الجانب في النفوس، وترسیخھ في العقول، وتجسیده في  فالوطنیة وما یتعلق بغرس    

كل ھذا یتجلى .الحیاة الواقع كمفھوم یقوم علیھ المجتمع، وترتكز علیھ الحضارة، وتتفاعل بھ

في حیاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بأسالیب متعددة تزكي الروح الوطنیة، وتجسد الشعور 

نعرف بان حنینھ صلى اهللا علیھ وسلم النابع من  أن، ویكفي في ذلك باالنتماء وحس المواطنة

تقدیر االنتماء للوطن، وترجمة ذلك في الوطنیة الصادقة، الممزوجة بالعاطفة الجیاشة  أصالة

، واعتزازه بانتمائھ الى بأرضھالمتدفقة، البارزة في مشھد مؤثر یتمثل في عالقة المواطن 

الشدة، او االنتقال االضطراري للبالد  أوقاتقوى ھذا الحس في وطنھ، ویزداد ھذا الشعور وی

فتنطق الوطنیة المنبثقة من الوطن على لسان صاحبھا، لتعبر عن الروابط القویة، . الغریبة

وھذا تعلیم من المصطفى . وتفصح عن الصلة المتینة الكامنة في العروق، النابضة في القلب

الوطن یكلم باللسان كما  أن، الى درجة لإلنسانبالنسبة  األوطانصلى اهللا علیھ وسلم مكانة 
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ولو ال أن قومي أخرجوني منك ما  !وما احبك الي! من بلد أطیبكما ! مكة«:یخطب بالوجدان

  .»!سكنت غیرك

قد توج  ابن بادیسكان . »ن قبل كل شئـــالحق فوق كل احد والوط« وبھاتین الجملتین    

ثم یمھد لتحلیل مدلوالت ھذه الكلمات . ي رأس كل عدد منھاجریدة المنتقد وجعلھما شعارا ف

من نوامس الخلقة حب الذات للمحافظة على «:الــــوما یكمن فیھا من إشارات توجیھیة قائ

في بقائھا فھو حبیب  إلیھالبقاء، وفي البقاء عمارة للكون، فكل ما تشعر النفس بالحاجة 

ھ لما یرى من حاجتھ إلیھم واستمداد بقائھ منھم، وما لھ،فاإلنسان من طفولتھ یحب بیتھ وأھل بیت

البیت إال الوطن الصغیر، فإذا تقدم شیئا في سنھ اتسع أفق حبھ، وأخذت تتسع بقدر ذلك دائرة 

وطنھ، فإذا دخل میدان الحیاة وعرف الذین یماثلونھ في ماضیھ وحاضره وما ینظر إلیھ من 

شعر نحوھم من  - وأخالقھ ونوازعھ ومنازعھ مستقبلھ، ووجد فیھم صورتھ بلسانھ ووجدانھ

من غریزة حب الذات  -الحب بمثل ما كان یشعر بھ ألھل بیتھ في طفولتھ، ولما فیھ كما تقدم

أشعب : وطلب البقاء، وھؤالء ھم أھل وطنھ الكبیر ومحبتھ لھم في العرف العام ھي الوطنیة

فكانت سالما ... الدین أركانھا بنیت على. لما فیك من عزة عربیة... الجزائر روحي الفدا

  .1 »للبشریة

إذ ھي التي . والنتیجة االیجابیة التي لخصھا ابن بادیس تتمثل في الوطنیة اإلسالمیة العادلة   

تحافظ على األسرة بجمیع مكوناتھا، وعلى األمة بجمیع مقوماتھا، وتحترم اإلنسانیة في جمیع 

وان ... أما الجزائر فھي وطني الخاص...«:قائال بادیــــــسابن وقد كتب . أجناسھا وأدیانھا

واقرب ھذه األوطان ... لھا وراء ھذا الوطن أوطانا أخرى عزیزة علینا ھي دائما منا على بال

ثم الوطن العربي واإلسالمي ثم وطن اإلنسانیة ... إلینا ھي المغرب األدنى والمغرب األقصى

  .  2 »العام

ھي التي تخاطب البشریة في جمیع «:قائال ابن بادیسالمیة العادلة یضیف ھذه الوطنیة اإلس   

ولقد كرمنا بني ادم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطیبات «:أجناسھا بقولھ تعالى

                                                             
مداخلة مقدمة لألسبوع الوطني الحادي عشر للقران ، )غیر منشور(الوطنیة والمواطنة في منظور اإلسالم : احمد حومید 1

، دار اإلمام سیدي عبد 2010مارس 03-01/ ھـ1431ربیع األول  17- 15،)الوطنیة والمواطنة في اإلسالم(الكریم
 .األوقاف، الجزائــرالرحمان الثعالبي في المحمدیة، وزارة الشؤون الدینیة و

 .08:،صمرجع سابق): 2011/2012(وش واخرونمحمد الشریف عمیر 2
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لكم دینكم «:وتخاطبھا في جمیع أدیانھا بقولھ تعالى. »وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیال
فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ «:األمم واألوطان بقولھ تعالى وتخاطب جمیع. »ولي دین

وھذه ھي وطنیتنا معشر . »بمثل ما اعتدى علیكم واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا مع المتقیــــــن

  .»المسلمین الجزائریین األفارقة، ووطنیة كل مسلم صادق في إسالمھ ووطنیتھ

ان الصالح ال یترك الناس حیارى یتخبطون في اإلنسوواإلسالم في سبیل إعداد المواطن    

التیھ، كل منھم یرسم الصورة على ھواه، وإنما یحدد مواصفات ھذا المواطن واإلنسان في دقة 

المواطن فھذا . ووضوح، ویرسم لھم المنھج الذي یصلون من خاللھ الى تحقیق تلك الغایة

وھو ). 13:الحجرات(»عند اهللا اتقاكم أكرمكم إن«:األتقى واإلنسان ھو المواطن واإلنسان

اال  واإلنسوما خلقت الجن «:إلیھالذي یعبد اهللا ویھتدي  واإلنسانالمواطن 
مني  یأتینكم فإما«:الذي یتبع ھدى اهللا اإلنسان و المواطنوھو  ).56:الذاریات(»لیعبدون

من ھذا فھو یستمد ). 38:البقرة(»ھدى، فمن تبع ھداي فال خوف علیھم وال ھم یحزنون

وھو بالجملة . الھدى منھج حیاتھ ومنھج شعوره ومنھج سلوكھ، وال یتلقى من مصدر سواه

جاعل في  إنيقال ربك للمالئكة  وإذ«:األرضالذي یفي بشرط الخالفة في  واإلنسان المواطن
  ).30:البقرة(»...خلیفة األرض

شریان حیاتھا الذي یضمن األمة اإلسالمیة وحضارتھا قیمة محوریة وھو  إلىإن االنتماء     

فظ كیان األمة باستقاللھا االقتصادي ویوفر جھاز المناعة النفسیة واالجتماعیة، ویؤدي الى ح

وتقدمھا العلمي والتكنولوجي، وتحقیق وحدة أوطانھا تحت لواء مقاصد الشریعة والقران، 

ب العصر على وبالمشاركة االیجابیة في بناء حضارة األمة والعمل على تقدمھا حتى تواك

  .1 األقل

والواضح مما سبق، أن الشعور الوطني یجعلھ اإلسالم ضمن إطار اكبر ھو االنتماء لألمة      

واالنتماء للدین،وأھمیة المناعة الجسمیة ضد األمراض والفیروسات المھددة لصحة اإلنسان، 

یماثل ذلك على المستوى اإلنساني واالجتماعي أھمیة توفیر جھاز مناعة نفسیة 

                                                             
 .مرجع سابق: صالح عبد المتعال 1
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االنتماء في نظرنا تزید من ھذه المناعة، وھذا یؤدي بالضرورة الى حفظ واجتماعیة،وخاصیة 

  .كیان الجماعة ووحدة الوطن، ویترجم ذلك طبعا بالمشاركة في بناء الوطن والعمل على تقدمھ

الى وجوب وضرورة االعتزاز باالنتماء  المنتمین إلیھیدعو بتعالیمھ وتشریعاتھ،  واإلسالم     

عنھ والتضحیة في سبیلھ، ویحسن القول أن الطاقة الشبابیة یجب أن  للوطن وحبھ والدفاع

تصرف في خدمة الوطن، والمؤسف أن نجد بعض المتدینین باإلسالم ال یدركون حقیقة ھذا 

المغزى، وقد یصل بھم الحال الى التخلي عن الوطن وعدم نصرتھ في وقت الشدائد، وربما 

وقلة وعیھم بواجباتھم نحو وطنھم بل  لإلسالمخاطئ وقد یعزى ھذا الى فھمھم ال. خیانتھ حتى

وعقوقھم في حق الوطن على غرار عقوق الوالدین التي نھى عنھا دیننا الحنیف واعتبرھا من 

  .واآلثاماشد المعاصي 

صوتكم أمانة تسالون (والسیاسي یستعین باإلسالم للدخول الى عقول الناس وتذكیة االنتماء    

مواطن المؤھل للمواطنة ھو المؤتمن، فالذي یدفع الرشوة ال وطنیة لھ وال ، وال)علیھ أمام اهللا

وإھدار المال العام وتقدیم الرشاوى، ھو في الحقیقة عبارة عن نزیف حاد في الشعور  إیمان،

والرسول صلى اهللا علیة وسلم تعامل مع  باالنتماء للوطنیة والوطنیة جزء من االنتماء للدین،

، وتعامل مع المواطنة من خالل وثیقة المدینة التي تعد بمثابة )الى قلبي أحب... مكة(الوطنیة

وثیقة من وثائق حقوق اإلنسان، وھي نموذج یحتاجھ المواطن المسلم والرجل السیاسي، 

یكلف بتعمیرھا، ففضاء الفعل اإلنساني ) وطنھ(والمسلم ال یكون اال في رقعة جغرافیة او بقعة

، واإلنسان المسلم یتحرك في شعاب الحیاة، وأول شعاب ھي األرض واألرض ھي الوطن

  .الحیاة ھو الوطن

كما في الجدول  %)08,59(وجاء في الترتیب الثالث االنتماء العربي بنسبة مئویة   

من .  شعب الجزائر مسلم والى العروبة ینتسب: وھنا یحسن أن نذكر بالنشید الخالد .)04(رقم
فھنا یؤكد ، لھ رام المحال من الطلب إدماجااو رام . او قال مات فقد كذب أصلھقال حاد عن 

على عروبة الجزائر، ھذا االنتماء الذي ال یقبل النقاش، والتعصب للعربیة بالنسبة  ابن بادیس

ما جمعتھ ید اهللا ال تفرقھ ید :(البن بادیس دین ووطنیة، وقد كتب مقاال في الشھاب عنوانھ

بھ الى السیاسة الفرنسیة في التفرقة بین أبناء الشعب الجزائري على أساس ، مشیرا )الشیطان

إن أبناء یعرب و أبناء مازیغ قد جمع بینھم اإلسالم منذ بضعة عشر قرنا، ثم «:العرق، قال فیھ
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دأبت تلك القرون تمزج ما بینھم في الشدة والرخاء، وتؤلف بینھم في العسر والیسر، وتوحدھم 

اء، حتى كونت منھم في أحقاب بعیدة عنصرا مسلما جزائریا، أمھ اإلسالم في السراء والضر

  .1  »وأبوه اإلسالم

  ).الجزائـــــــــر(ھذه ھي حقیقة االنتماء التي تحكم ھذا الشعب على ھذه الوحدة الترابیة     

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم  المعرفیةیظھر تحلیل المضامین      

المتوسط،نزوعا نحو تغلیب التوجھ الوطني والتوجھ اإلسالمي على التوجھ العروبي،ومع ذلك 

 للمنھاج على خلق توجھات عروبیة لدى التالمیذ من خالل المعرفیةتحرص المضامین 

نھم العربي، مثل الدول العربیة، تزویدھم بالمعارف النظریة والعملیة عن كافة مكونات وط

والوحدة العربیة، والثقافة العربیة والتراث الثقافي العربي، والفكر العربي، والمغرب العربي، 

فالكفاءة المرحلیة .والوطن العربي،واألمة العربیة ،والقومیة العربیة، واللغة العربیة، والعروبة

، تحدید االنتماء الحضاري )لمجتمع الجزائريالدولة وا(األولالمستھدفة في المجال المفاھیمي 

والحفاظ على مقومات المجتمع الجزائري واحترام الدستور الذي ینظمھ، فالمجتمع الجزائري 

جزء ال یتجزأ من الوطن العربي، تجمعھ العدید من الروابط الدینیة، واللغویة، والثقافیة 

مال المتشابھة، وتحتل الجزائر مكانة والتاریخیة المشتركة، والمصیر الواحد، والطموحات واآل

إستراتیجیة في الوطن العربي، تربطھا بالدول العربیة، السودان ومصر وتونس والمغرب 

وغیرھا من البالد والدول  والعراق والسعودیة ولیبیا وسوریا ولبنان واألردن وفلسطین

 .لسیاسیة الدبلوماسیةالعربیة، وشائج قویة طبیعیة وتاریخیة وحضاریة، فضال عن العالقات ا

اضافة الى ذلك الروح الوطنیة القدیمة التي سادت بین الشعوب العربیة والجزائر في القرن 

العشرین، والتي دعمت روح المطالبة باالستقالل من االستعمار االجنبي المحتل للدول العربیة 

ق مصیر ھذه في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، واثر ھذه الروح في تزكیة تقریر ح

  .الدول التي نالت استقاللھا بالفعل

                                                             
مداخلة مقدمة لألسبوع ، )غیر منشور(أبعاد التربیة الوطنیة في فكر ابن بادیس رحمھ اهللا تعالى : عبد العزیز العیادي 1

، 2010مارس 03-01/ ھـ1431ربیع األول  17-15،)الوطنیة والمواطنة في اإلسالم(الكریمالوطني الحادي عشر للقران 

 .دار اإلمام سیدي عبد الرحمان الثعالبي في المحمدیة، وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، الجزائــر
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تم الحدیث عن جامعة ) الجزائر والمجتمع الدولي(وفي المجال المفاھیمي السابع من الكتاب    

، فمن أھداف جامعة )المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم(الدول العربیة ومنظمة االلیسكو

اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا، والنظر في مصالح المجتمع الدول العربیة، تحقیق التعاون العربي 

ومن أھداف المنظمة العربیة للتربیة والثقافة . العربي، والمحافظة على األمن والسالم العربیین

والعلوم، تشجیع التعاون بین الدول األعضاء، وتنسیق الجھود بین مؤسسات جامعة الدول 

، العلوم والتكنولوجیا من اجل دعم التضامن العربيالعربیة في مجاالت التربیة والثقافة و

والعمل على جعل المناھج الدراسیة في كل المراحل التعلیمیة مرتكزة على الثقافة العربیة 

األصیلة، وحمایة التراث الثقافي العربي، ودعم الثقافة العربیة وحمایة استقالل الفكر العربي 

  .الحضاري والمسخ والتشویھمن جمیع أشكال الغزو الثقافي واالستالب 

ومن أھداف منظمة المؤتمر اإلسالمي كما ورد في  مضامین منھاج التربیة المدنیة للسنة      

تعزیز كفاح جمیع الشعوب اإلسالمیة من اجل الكرامة واالستقالل  الرابعة من التعلیم المتوسط،

ار بكل أشكالھ، وحمایة والحقوق الوطنیة،والعمل على استئصال التمییز العنصري واالستعم

األماكن المقدسة، ودعم كفاح الشعب الفلسطیني ومساعدتھ على استرداد حقوقھ وتحریر 

وھذا طبیعي، وقد یفسر اھتمام المشرع الجزائري بھذه الجانب الى كون القضیة . أراضیھ

الى حد الفلسطینیة قضیة العرب الكبرى بال منازع،وشغلھم الشاغل، ومستقبلھم رھن بمستقبلھا 

بعید، والتفاعل مع قضیتھا مؤشر على عمق المشاعر واالتجاھات العروبیة، وما برحت 

الجزائر تھتم بالقضیة الفلسطینیة في أكثر من مناسبة، ومن المعلوم أن المشرع الجزائري 

یخصص مساحة ال باس بھا للقضیة الفلسطینیة ضمن مناھج التربیة والتعلیم، خاصة في منھاج 

والسیاسة الجزائریة ترفض رفضا قاطعا االحتالل  .لسنة الثالثة من التعلیم الثانويالتاریخ ل

اإلسرائیلي لألراضي الفلسطینیة، وتناھض ھذا االحتالل بكل أبعاده، حتى أنھا ال تربطھا 

  .أیة عالقات دبلوماســـــــــیة بإسرائیل

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط،  المعرفیةالمضامین  أنویالحظ     

على عروبة  والتأكیدتؤدي دورا یعتد بھ في بث وتنمیة الوعي بالھویة العربیة لدى التالمیذ،

الجزائر، وانتسابھا الى امة عربیة لھا تراثھا ومقوماتھا، كما تعمق المضامین لدى التالمیذ 
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تفسح مساحة اكبر لموضوعات  أنھا إالومقومات تلك الوحدة،  الوحدة العربیة بأھمیةالوعي 

  .الھویة الوطنیة مقارنة بموضوعات الھویة العربیة

، خلق توجھات عروبیة عند للمنھاج المعرفیة وعلى العموم، نالحظ من خالل المضامین    

دول العربیة، النشء من خالل التذكیر بعروبة الجزائر وتبیان الروابط القویة التي تربطھا بال

واھتمامھا الواضح بالقضیة الفلسطینیة العادلة، ومن ھنا یتعمق االنتماء للوطن العربي وأھمیة 

الوحدة العربیة، والتشدید على إبراز الحلول للمشكالت التي تعاني منھا المجتمعات والدول 

  .العربیة

االنتماء اإلفریقي وجاء،)%03,52(وجاء في الترتیب الرابع االنتماء المغاربي بنسبة مئویة    

فالمجتمع الجزائري . )04(كما في الجدول رقم )%02,73(في الترتیب الخامس بنسبة مئویة

ھدا إلقامة وحدة مغاربیة، لكون ھذه یحس بانتمائھ الشدید لبلدان المغرب العربي، ویسعى جا

تتشابھ في نمط الحیاة البلدان تشكل وحدة متجانسة، دینیا ولغویا وجغرافیا وتاریخیا، كما أنھا 

إن الجزائر «:1996وقد جاء في دیباجة دستور . والعادات والتقالید، واآلمال والتطلعات

ارض اإلسالم وجزء ال یتجزأ من المغرب العربي الكبیر، فارض عربیة وبالد متوسطیة 

  .1 »وافریقیة

من بدایات التاریخ، وتربط المجتمع الجزائري بالبلدان اإلفریقیة عالقات عریقة، انطلقت    

وتواصلت على مدى العصور، فالمجتمع الجزائري مجتمع إفریقي، وان اختلف عن 

األمر الذي أدى بالجزائر الى دعم ومساندة كل حركات . المجتمعات اإلفریقیة لغویا وعرقیا

نب التحرر اإلفریقیة، واالنضمام الى الوحدة اإلفریقیة، ثم الى االتحاد اإلفریقي، ھذا الى جا

  .تكثیف المبادالت االقتصادیة والتجاریة والثقافیة معھا

ومن ھنا یتضح، أن المشرع الجزائري یسعى من خالل مضامین المنھاج، الى تحقیق      

دیمومة صورة الجزائر باعتبارھا ارض اإلسالم وجزء ال یتجزأ من المغرب العربي الكبیر، 

، وغرس الروح الوطنیة في المستھدفین، ریقیاوإفوبلدا عربیا مسلما ، وامازیغیا ومتوسطیا 

                                                             
 .07:،صمرجع سابق): 2011/2012(وش واخرونمحمد الشریف عمیر 1
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وترقیة  وتنمیة اإلحساس باالنتماء للجزائر واإلخالص لھا وللوحدة الوطنیة، ووحدة األمة 

  .الجزائریة

إن الذي یراھن على الوطن ھو الذي سیربح الرھان، أما الذي یراھن على منصب او مال     

والروح الوطنیة لدى الجزائریین لم تزول بسبب  او جاه، فال محال سیخسر في األخیر الرھان،

الظروف االجتماعیة، واالقتصادیة الصعبة، ومن جھة أخرى فقد تم إضعاف إن لم نقل قتل 

الروح الروح الوطنیة لدى الغالبیة من شباب الجزائر، في الوقت الذي كان من المفروض 

وعلى . ي بناء المجتمع وتطویرهالتكفل بقضایا الشباب والدفع بھم الى العطاء والمشاركة ف

وكل  الرغم من كل ھذا، فحب الجزائر یبقى على الدوام یسري في دم وعروق كل شاب

مواطن في بالدنا، والسبب الرئیس الوازع الدیني، فلو رجعنا الى اإلسالم لوجدنا أن حب 

لكن في وقت الوطن من اإلیمان، فالبعض من الشباب ناقما على البالد ویفكر فقط في الحرقة، 

وھذا ھو االنتماء الحقیقي، وھذه ھي . الشدة، الشباب الجزائري مستعد للموت في سبیل الوطن

  ...المواطنة التي نرید

  :الص اآلتيـــــــــــــمما سبق، یمكن استخ       

 .أن ھناك أكثر من مستوى لالنتماء والوالء -

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط،  المعرفیةإن تحلیل المضامین  -

اظھر نزوعا نحو تغلیب التوجھ واالنتماء الوطني الجزائري العربي واإلسالمي على 

 .التوجھ واالنتماء المغاربي  واالفریقي

للمنھاج تخلق لدى المتعلمین اتجاھات ایجابیة نحو وطنھم الجزائر  المعرفیةإن المضامین  -

األمر الذي یتطلب زیادة الحیز المخصص للقضایا الوطنیة، . ا العالم العربي واإلسالميوكذ

 .،واإلسالمیة وكذا القضایا القومیة العربیة

لمنھاج التربیة  المعرفیةإن تعمیق االنتماء الوطني لدى التالمیذ یقتضي تطعیم المضامین  -

المنفتح على مفاھیم العصر  المتوسط بالفكر المواطني المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم

... الدیمقراطیة، وحقوق اإلنسان، والثورة التكنولوجیة في میدان اإلعالم واالتصالمفھوم ك

، وإتباع أسالیب للتربیة في إطار التمسك والمحافظة على ھویتنا العربیة واإلسالمیة

طن واالنتماء إلیھ، بإدراج وتضمین أنشطة السیاسیة، یتم من خاللھا تدعیم قیم الوالء للو
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مع التأكید على  .ایاهـــــــــثقافیة وسیاسیة وتربویة تربط التالمیذ بأحداث الوطن وقض

قیم التعاون، والحوار، (قضیة االنفتاح على اآلخر في إطار القیم الحضاریة العلیا

 ...).والتسامح

لمنھاج  المعرفیةوعلیھ یمكن القول بان الفرضیة األولى التي تنص على أن المضامین    

المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، تشتمل على بعد الشعـور باالنتماء  التربیة

  .للوطن، قد تحققت

  :النتائج المتعلقة ببعد االعتزاز بمقومات الھویة الوطنیة  -2

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  لمعرفیةى أن المضامین اتنص الفرضیة الثانیة عل  

  .التعلیم المتوسط، تشتمل على بعد االعتزاز بمقومات الھویة الوطنیة

     

إن الھویة الثقافیة والحضاریة ألمة من األمم، ھي القدر الثابت والجوھري والمشترك        

رة ھذه األمة عن غیرھا من الحضارات، والتي من السمات والقسمات العامة، التي تمیز حضا

  .1 االخرى  تجعل للشخصیة طابعا تتمیز بھ عن الشخصیات

ویعد التعلیم اللبنة األولى في تشكیل وبناء شخصیة اإلنسان وصقلھا ووضعھا على الطریق     

الصحیحة لتساھم في عملیة التنمیة، لذلك فال قیمة وال أھمیة لتعلیم دون ھویة في ظل وجود 

ثقافات أخرى متنوعة ومھیمنة وفاعلة، باتت تلعب دورا وتأثیرا سلبیا في حجب الھویة العربیة 

  .اإلسالمیة وتعزیز االنتماء الوطني واالفتخار بقیمھ و

مجموعة من الثوابت ال تتغیر بتغیر الزمان، وال تتبدل بتبدل  -ولو لم تكن لھا دولة -لكل امة   

الظروف، حتى إن قدر لتلك األمة أن تتحول عن مكانھا األصلي الذي نشأت فیھ، حملت معھا 

  .رحالھا تلك المبادئ أنى توجھت ركائبھا وحطت

 وأكد، 'المقومات' محمد البشیر اإلبراھیميوتعتبر اللغة في مقدمة تلك الثوابت التي سماھا    

یكونوا كیانا  أن األمةتلك  أبناءمن المستحیل على  ألنھ. بھا إالال تكون امة  -امة أیة -األمة أن

رمز وجود األمة، وبقدر «: فیختھ الفیلسوف االلماني كما یقول واحدا منسجما من دونھا فھي
                                                             

1   http://www.bernama.com/arabic/news.php?id=9040،2010/04/14. 

http://www.bernama.com/arabic/news.php?id=9040
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أصالة اللغة، والمحافظة على اللغة األصلیة او فقدانھا تكون المجموعة البشریة امة وشعبا 

  .1  »أصیال، او مجرد أشتات فحسب

  وقد عدھا ھي القوة الطبیعیة األولى لألمة، وأنھا االسمنت الذي یضمن تماسك الوحدة    

  .2 الوطنیة

    

اجتماعیة  -الى حقیقة نفسیة فیختھ یقة لتاریخ المجتمعات البشریة، یصلوبعد دراسة عم       

، یمتد الى تفكیره ال حد لھ تأثیرااللغة تؤثر في الشعب فضال عن الفرد المتكلم بھا  أنوھي 

وعواطفھ، وإرادتھ، وتصوراتھ، والى أعماق أعماقھ، الى درجة أن الشعب فضال عن الفرد 

، ویوجھھا الى نفسھ بدون شعور حتى الشتائم الموجھة إلیھ، ویتبناھا المتأثر بلغة أجنبیة یبتلع

  .3  رغم أنھا ضده

والتھافت علیھا مرضا ) الفرنسیة(إقبال بعض مواطنیھ على اللغة األجنبیة فیختھولھذا اعتبر    

ھو أصل جمیع مصائبھا، وسبب الھوة التي تزداد اتساعا بین ھذه الطبقة المترطنة بلغة 

والمحافظة على  ، وعامة الشعب المتمسك بأخالق البالد.األجانب، والمقلدة لھم في األخالق

  . 4 لغتھ

  .على بعض المسؤولین الجزائریین وھذا ما ینطبق    

إن بعض مسؤولینا الكبار، یبدئون ویعیدون الحدیث عن قدسیة النشید والعلم الوطنیین،     

  ولسنا ضد ذلك، ولكن ھل ھما أكثر قداسة من اللغة العربیة ؟

                                                             
 02: الموافق لـ  2013مارس 14االحتالل اللغوي، مقال منشور في جریدة الشروق الیومي، : محمد الھادي الحسني 1

 .، الجزائر3954ھـ، العدد  1434جمادي األولى 
 .المرجع نفسھ: الحسنيمحمد الھادي  2

 
 .مرجع سابق: محمد الھادي الحسني 3
 .المرجع نفسھ: محمد الھادي الحسني 4
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إن النشید والعلم الوطنیین، قد نتفق نحن الجزائریین في أي وقت على تغییرھما،     

فالدولة  االمیر عبد القادرالى دولة ماسینیسا یین أعالم بعدد الدول التي انشاوھا منذ وللجزائر

الحالیة، ولم یكن لنا نشید وطني اال منذ عھد قریب، ولكن لیس لنا لسان رسمي منذ أربعة 

  عشر قرنا إال اللسان العربي، فأي األمرین أحق بالتقدیـــــــــــــــس ؟

إن المتمسكین بتقلید العدو في لغتھ وسلوكھ «:منذ نیف وأربعین سنة قائال مالك بن نبيكتب    

ابتداء من الصفر، كما أن التعبیر عن  -الجزائر -وإرادتھ، ھم الذین یریدون صنع تاریخھا

، إذا لم یكن خیانة  فكرنا باللغة األخرى یكتسي أحیانا مظھر الجھل الكامل بالثقافة الوطنیة

  .1 »لھا

ھذا ھو االحتالل اللغوي والعبودیة الحقة، التي یعیشھا من انمحت شخصیاتھم، وذابت في     

شخصیات األجانب،فلووا ألسنتھم بلغاتھم، وقلدوا سلوكھم وتصرفاتھم، متنكرین لمقوم أساس 

  .من مقومات شخصیتنا الوطنیة الجزائریة، أال وھو اللغة العربیة

التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، لوجدنا ولو عدنا الى مضامین منھاج     

بعض األفكار وعدید األلفاظ المرتبطة بالھویة الوطنیة،وبخصوص مقومات الھویة الوطنیة، 

، تاله في الترتیب الثاني %)76,72(فقد جاء المقوم اإلسالمي في صدارة الترتیب بنسبة مئویة

، وجاء المقوم االمازیغي في الترتیب الثالث واألخیر )%18,97(المقوم العربي بنسبة مئویة

 %).04,31(من بین المقومات األساسیة للھویة الوطنیة الجزائریة بنسبة مئویة

، لمعرفیةوھكذا یتبین أن منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، بمضامینھ ا  

ره وثاق االنسجام االجتماعي،وذلك بترقیة القیم یھدف الى تقویة الوعي بالھویة الوطنیة باعتبا

المتصلة باإلسالم والعروبة واالمازیغیة، وباألساس تكوین جیل متشبع بمبادئ اإلسالم وقیمھ 

والثقافیة والحضاریة، وھو ما یفسر تركیز المشرع الجزائري على  واألخالقیةالروحیة 

  .االھتمام بالمقوم اإلسالمي

تقوم علیھ نھضة الجزائر  أنالذي یجب  األساسھو  اإلسالمیعتبر  ابن بادیسكان و    

یسیر فیھ كل من یتولى قیادة  أنالمعاصرة، ویبنى علیھ كل عمل للجزائر، والنھج الذي یجب 
                                                             

 .المرجع نفسھ: محمد الھادي الحسني 1
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من نواحي سیرھا في الحیاة، وكل من حاد عنھ قوال او عمال فانھ یعد خائنا لألمة،  ناحیة

  ...نویجب أن یعامل بما یستحق الخائنو

المواطنة ': ، من خالل دراستھ حول)م2005/ھـ1426(عثمان بن صالح العامروأوصى     
برفض أي مصدر خالف  .'دراسة نقدیة من منظور إسالمي -في الفكر الغربي المعاصر

  .1 التشریع اإلسالمي في تحدید حركة اإلنسان المواطن والمجتمع والقیم والحقوق والواجبات

مبدأ المواطنة في ':حول) م2005/ھـ1426(عبد الرحمان الزینیدياھا وفي دراسة أجر     
خلص من خاللھا الى سبعة عناصر لبناء المواطنة في المیدان التربوي، . 'المجتمع السعودي

یجب أن یتضح لألجیال أن المواطنة الحقیقیة لیست عائقا أمام الوالء لألمة، بال ھي : منھا

  .2 خالل تحقیق قیم اإلسالم فیھاخطوة تقارب لألمة ووحدتھا من 

اثر ' :من خالل دراستھ حول) م2005/ھـ1426(عثمان بن صالح العامروخلص       
الى . 'دراسة استكشافیة - االنفتاح الثقافي على مفھوم المواطنة لدى الشباب السعودي

عینة بالھویة لدى الشباب السعودي  واإلحساسطبیعة الوعي  إن: أھمھامجموعة من النتائج 

ت ھذا البعد، حیث تمثل المعتقدات االبحث، تتبدى في استجاباتھم العالیة على بعض عبار

یؤدي الى  اإلعالميالسیاسیة، وان االنفتاح  األفكارالدینیة معیارھم المعتمد في الحكم على 

راث ال یتقبلون مناقشة أي قضایا تمس العقیدة الدینیة، وان الت وأنھمالفاسدة،  األفكارانتشار 

یتضمن حلوال لكل المشكالت المعاصرة، واالنفتاح على العالم یؤدي الى افتقاد  اإلسالمي

  .3 المجتمع لھویتھ

صحیح أن التراث اإلسالمي یتضمن حلوال لكل المشكالت المعاصرة، لكن لیس بالضرورة     

لدلیل ما جاء في ،بل بالعكس تماما، واأن االنفتاح على العالم یؤدي الى افتقاد المجتمع لھویتھ

                                                             
دراسة نقدیة من منظور اسالمي،  - المواطنة في الفكر الغربي المعاصر): م2005/ھـ1426(عثمان بن صالح العامر 1

 .لقادة العمل التربوي، الباحةدراسة مقدمة للقاء الثالث عشر 

 
مبدأ المواطنة في المجتمع السعودي، دراسة مقدمة للقاء الثالث عشر لقادة العمل ):م2005/ھـ1426(عبد الرحمان الزینیدي 2

 .التربوي، الباحة
دراسة  - اثر االنفتاح الثقافي على مفھوم المواطنة لدى الشباب السعودي): م2005/ھـ1426(عثمان بن صالح العامر 3

 .عشر لقادة العمل التربوي، الباحةاستكشافیة، دراسة مقدمة للقاء الثالث 
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 یھدف التعلیم األساسي على الخصوص الى«:من القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة) 45(المادة

من خالل مختلف المواد التعلیمیة التي تتضمن المعارف   األساسیةمنح المحتویات التربویة 

والمھارات والقیم والمواقف التي تمكن التالمیذ من تعزیز ھویتھم بما یتماشى والقیم والتقالید 

والتفتح على الحضارات  االجتماعیة والروحیة واألخالقیة النابعة من التراث الثقافي المشترك،

  .1  »ختالف والتعایش السلمي مع الشعوب األخرىوالثقافات األجنبیة وتقبل اال

وعلى ھذا األساس، فاالنفتاح على الثقافات والحضارات األجنبیة، ضروري من باب     

االستفادة واالستزادة من تجارب اآلخر، في إطار الحفاظ والتمسك بقیمنا العربیة اإلسالمیة 

المي وأھمیتھ للمواطن واإلنسان على وعموما فالدراسات ھذه تؤكد البعد والتوجھ اإلس. طبعا

أطالقھ، بغض النظر عن اختالف االنتماءات الدینیة والعرقیة والمذھبیة، وكذا اختالف 

  .التوجھات السیاسیة والحزبیة

وقد یكون من المفید العودة الى التاریخ، والوقوف على األحداث والمحطات المفصلیة      

  .یرین،الستخالص العبر في األخالحاسمة التي رسمت تاریخنا كجزائری

لقد ظل اإلسالم بعد احتالل الجزائر الوطن الوحید والمصدر اإلیدیولوجي للجزائریین، كما    

النھضة التركیة، ظھور (بأحداث المشرق العربي) 20(أن تأثر الجزائریین خالل القرن 

بي والفني، ، ساعد في حدوث نھضة إسالمیة في المجال األد)النزعة الوطنیة في مصر

فقد شكل اإلطار الدیني الدعامة لتلك النھضة، ووفر للجزائریین في .وبخاصة المجال الدیني

محفوظ وبحسب . كل مكان وسائل محاربة الوجود االستعماري األجنبي
فان اإلسالم صار ھو الوطن، وبتمجید الماضي،أعاد التاریخ «):M.KADDACHE(قداش

  .2  »قبلء المؤمنین الثقة في المستلھؤال

                                                             
 .78-77:،ص صسابقمرجع : 2008جانفي23المؤرخ في  04-08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم  1

 
2 KADDACH.M(1980):Histoire du nationalism a Algerian ,VoL, T.SNED ,Alger,p:334. 
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وقد كان اإلسالم في ظل الھیمنة الفاشیة ومیالد النازیة،المثل األعلى الوحید الذي كان      

كما عوضت الوطنیة . مسموحا لھ بالمقاومة بالنسبة لألمم اإلسالمیة الخاضعة لالستعمار

  .1  برون أنفسھم ینتمون ألمة واحدةالدینیة الشعور الوطني، فالمسلمون یعت

إن الفكر التحرري في الجزائر لم یظھر على سبیل الصدفة، ولم ینشا عن خیال، وإنما      

جاء نتیجة بروز نخبة مثقفة محافظة أساسا على العقیدة اإلسالمیة واللغة العربیة والھویة 

الوطنیة الجزائریة، حیث لعبت ھذه األخیرة دورا كبیرا في نشر الفكر التحرري بین أبناء 

  .الجزائر

إن ھذه النخبة المكونة من العلماء والفقھاء والمفكرین الذین تخرجوا من المعاھد اإلسالمیة      

والزوایا الصوفیة، قد تلقوا تكوینا إسالمیا أصیال،حیث حافضوا على التعالیم الدینیة والقیم 

قھا الوطنیة، ودعوا كافة شرائح المجتمع الجزائري الى ضرورة التمسك بھا والعمل على تطبی

في واقع الحیاة،ورفض كل أشكال االستبداد واالستدمار التي یمارسھا الحتل الفرنسي في تلك 

  .الفترة

لقد كان مشروع األمة الجزائریة حتى وھي تعیش في كنف الخالفة اإلسالمیة العثمانیة     

أن توفق ) 1587-1519(مشروعا استقاللیا بحتا، حیث استطاعت خالل عھد البایلر بایات

ین موقفھا االستقاللي في صیاغة سیاستھا والمحافظة على عالقتھا الوطیدة مع الدولة ب

فقد انفردوا بالسلطة، ھذا المشروع االستقاللي )1671-1659(العثمانیة، أما في عھد االغوات

كان عماده اإلسالم ومقوم الحفاظ علیھ وتثبیتھ وترسیخھ اللغة العربیة، أما المقوم المجسد لھذا 

ان والمسمى باألمة الجزائریة فھم الصلحاء من الرجال الذین كان عزمھم الدائم مقاومة كل الكی

من یرید النیل من ھذه األمة الجزائریة، ومجاھدتھ بكل الوسائل وإتباع كل السبل للمحافظة 

  .2  سالمیةعلى ھذه األمة وھویتھا العربیة واإل

ھیكلة االقتصاد والمجتمع لیغدوا قابلین  إعادةواالستعمار الفرنسي في الجزائر، لم یستھدف    

على المساس بھویة الجزائریین وشخصیتھم  أیضافحسب، بل حرص  آلیاتھلالندماج ضمن 
                                                             

1 KADDACH.M(1980):ibid ,p :343. 

 
 .40:،ص، دار الكتاب العربي، الجزائر1،طالمجتمع الجزائري وفعالیاتھ في العھد العثماني): 2009(ارزقي شویتام 2
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في االجتھاد  أنلتثبیت حركتھ وترسیخ قیمھ، مقتنعا  أداةالوطنیة التاریخیة، من منطلق كونھا 

التحرر واسترداد السیادة في  إلرادتھممعنویاتھم تثبیطا لعزائمھم بل وتكبیال  إضعافمن اجل 

  .1  الوطنیة

بمكوناتھا االجتماعیة  ومن ھنا نفھم، بأنھ قد شكل المساس بالھویة الوطنیة الجزائریة    

والثقافیة والحضاریة، مدخال أساسیا وھدفا مركزیا في إستراتیجیة االستعمار الفرنسي، انطالقا 

د العربي اإلسالمي في الجزائر، ومن ھنا یتعین على من نشر تعلیم أوربي تغریبي مھدد للوجو

  .طالئع المجتمع أن تتصدى لخطر الفرنسة والتغریب، ومواجھتھ بتعلیم عربي إسالمي أصیل

، الذي بدا في جـــون فیريفي الجزائر، وفي ضوء استمرار المشروع التربوي الحداثي لـ     

تمرت مدارس الجزائر المستقلة في تكریس الجزائر المستعمرة ومن غیر اإلعالن عن ذلك، اس

قیم الحداثة المؤطرة للمواطنة، من خالل مبادئ الجزأرة، والتعریب، التكنلجة، تكافؤ الفرص، 

وھي منابع وجدانیة ومعرفیة للمواطنة بوصفھا انبعاث للھویة . واإللزامیة والمجانیة والتعمیم

نت ذات حضور مكثف في البرامج التربویة المظلومة والمعتدى علیھا أیام االستعمار، فقد كا

على المستوى االبتدائي والثانوي منذ االستقالل، تتجسد من خالل التربیة المدنیة والدینیة 

  .والتاریخ واللغة

فكانت ھذه المبادئ والمواد تعمل على إنھاء األمیة وثقافة السیطرة واالستعباد التي مني      

مار، وتنقل شعوره نحو استشعار الحریة وتمثل قیمھا في بھا الشعب الجزائري زمن االستع

وكما ھو مشروع لترسیخ االنتماء . مشروع الوطنیة والتربیة على المواطنة والتعایش السلمي

الوطني العربي واإلسالمي، وترقیة الشعور باالنتماء للنحن المدنیة، فھو مشروع من اجل 

حقوق والواجبات، وتحمل المسؤولیات وحمایة تولید المجتمع الدیمقراطي بتربیة الوعي بال

وال . الوطن كملكیة جماعیة وترقیة ثقافة المؤسسات، والمشاركة الجماعیة في اإلنتاج الوطني

سیما في ما یلقن للتالمیذ من ثقافة مدنیة ودیمقراطیة بشكل مكثف، من خالل مادة التربیة 

                                                             
العربي في الكتابات االستعماریة، أعمال الملتقى الدولي حول االستعمار بین الحقیقة صورة المغرب : أمحمد المالكي 1

 03و02:، یومي54التاریخیة والجدل السیاسي، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

 .، منشورات وزارة المجاھدین، الجزائر2006جویلیة 
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ربوي بمفھوم الدیمقراطیة االجتماعیة، المدنیة، وھو ما یتناغم مع المشروع الدیمقراطي الت

  .إلعطاء التربیة على المواطنة بعدھا العمل الوظیفي

وفي سیاق الحدیث عن المجتمع الدیمقراطي والمجتمع المدني بالمفھوم الحداثي، نشیر الى     

الیوم ، والجزائر من ھذه البلدان، ال تزال في الحقیقة تعیش واإلسالمیةمعظم البلدان العربیة  أن

، نصل الى تحقیق الدیمقراطیة ما یعرف بالدیمقراطیة الناشئة، ومن خالل التحول الدیمقراطي

المكتملة  والحیاة المدنیة الحدیثة والمعاصرة بمعناھا الصحیح، حیث نعیش ونمارس في حیاتنا 

حیاة الیومیة قیم الوعي بالحقوق والواجبات،تحمل المسؤولیات، حمایة الوطن، المشاركة في ال

والتطلع الى ھذا األمر یعد ضربا ... السیاسیة والثقافیة، االعتزاز بمقومات الشخصیة الوطنیة

  .واإلسالميمن ضروب االنتماء الوطني الجزائري العربي 

لكن في ظل الحفاظ على مقومات . یجوز ھنا الحدیث عن الحداثة، والدیمقراطیة، والمدنیة    

ه األخیرة التي یعد االعتزاز بھا مطلبا ملحا، وأكثر من الشخصیة الوطنیة الجزائریة، ھذ

ضرورة، ویظھر أن المشرع الجزائري یدرك ھذا المطلب، والدلیل تضمین محتویات منھاج 

التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط األفكار واأللفاظ ، التي ترسخ في نفوس 

، كاإلسالم، والدین اإلسالمي، والعروبة، والعربیة، التالمیذ االعتزاز بمقومات الھویة الوطنیة

  .واألمة اإلسالمیة، واالمازیغیة وغیرھا

فلسفتھ وجھوده في التربیة  ،لشیخ عبد الحمید بن بادیسا'في مؤلفھ تركي رابحویؤكد      
فبدخول اإلسالم الى الجزائر في النصف الثاني من القرن األول للھجرة، أخذت ... «:'والتعلیم

الشخصیة الجزائریة بعدا حضاریا، وثقافیا جدیدین كل الجدة،بحیث یختلفان اختالفا جذریا عن 

  .1  »اإلسالم والعروبةالم، فتكون شالشعب الجزائري في ظل البعدین السابقین لإلس

ھذه الفكرة، تؤكد االنتماء الحضاري والثقافي للمجتمع الجزائري، ومقومات شخصیتھ     

  .المتمثلة أساسا في العروبة واإلسالم

                                                             
فلسفتھ وجھوده في التربیة والتعلیم،الشركة الوطنیة للنشر،  - خ عبد الحمید بن بادیسالشی): 1997(تركي رابح 1

 .70:،صالجزائر
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فان الدفاع عن الھویة قد شكل األساس اإلیدیولوجي «):2007(أمحمد المالكيوحسب    

زائر، مدافعة أوال  عن والنضالي، الذي برزت على أرضیتھ النواة األولى للحركة الوطنیة بالج

سیادتھا الوطنیة، وداعیة ثانیا الى استحضار تراثھا المشترك ومقومات انتمائھا الى المشروعیة 

  .1  »العربیة اإلسالمیة، لبلورت وعي جماعي لمقاومة اآلخر وصیانة األنا

قبل  فجماعة المحافظین فسرت ألتباعھا بروز االستعمار وحللت معانیھ ودالالتھ على انھ   

 ،2 )1984( ھشام جعیـــــــطكل شئ اعتداء على الدین بل ومساس بعزة اإلسالم، كما یرى 

  . وجودھم كذات وشخصیة تاریخیة إثباتوبالتالي یتوجب علیھم 

 إصالحاتكانت جماعة النخبة قد اھتمت خالل القرن العشرین بالنضال من اجل تحقیق  وإذا

المساواة، والمواطنة الفرنسیة، فان كتلة المحافظین جعلت  مبدأ إطارسیاسیة واجتماعیة، في 

نظمھ، موضوعا مركزیا في مضمار مقاومة المشروع  وإصالحمن الدفاع عن مقومات التعلیم 

  .3  اإلسالمياالستعماري، وتجاوز مضاعفاتھ على عروبة الجزائر وانتمائھا 

ى مشروعھ التغریبي، فناصب الزوایا وقد تنبھ االستعمار الفرنسي لخطر التعلیم الدیني عل    

ولعل ھذا ما دفعھا الى مداھنتھ، . العداء، وضیق علیھا في العمل، وحاصرھا بالممنوعات

وبالرغم من محدودیة ھذا . والظھور أمامھ بمظھر االنغالق والدروشة، وجعلھا یطمئن لھا

لوظیفي، إال انھ استطاع أن النوع من التعلیم في استیعاب الناشئة مقارنة مع التعلیم األوربي ا

یحافظ على مقومات الشخصیة الوطنیة في أصعب المراحل التي ھددتھا في وجودھا، وصیانة 

انتمائھا القومي تالحم ووحدة النسیج االجتماعي، وتكوین نخب محافظة، ومتمسكة بأصول 

  .4  تاریخیا وحضاریا

مقومات للشخصیة الوطنیة ك ومنھ نستخلص، مدى أصالة وتجذر اإلسالم والعروبة     

الجزائریة عبر تاریخھا الطویل، وجھود المحافظین واالستقاللیین لتحریر الوطن من ھیمنة 

                                                             
 .216:،صمرجع سابق: أمحمد المالكي 1
الشخصیة العربیة اإلسالمیة والمصیر العربي، ترجمة المنجي الصیادي، سلسلة السیاسة والمجتمع، ): 1984(ھشام جعیط 2

 .دار الطلیعة، بیروت

 
 .42:سابق،صمرجع ): 1984(ھشام جعیط 3
 .153:،صمرجع سابق: أمحمد المالكي 4
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المحتل الفرنسي والحفاظ على مقومات الشخصیة الوطنیة الجزائریة العربیة اإلسالمیة، وقد 

استقالل الجزائر، ھدف على المدى البعید یرمي الى  1954نوفمبر من  الفاتحكان لثورة 

   .وبناء دولة جزائریة بماضیھا الحضاري العربي واإلسالمي

، فلقد خاض المجتمع الجزائري 1954الفاتح من نوفمبر وفي سیاق الحدیث عن ثورة    

أعظم ثورة في العالم ضد االستعمار، ولقد قدم الشعب الجزائري بذلك أزید من ملیون ونصف 

المجتمع (وجاء في خالصة الوحدة التعلیمیة األولى. لھملیون شھید للحصول على استقال

للمجتمع الجزائري «):الدولة والمجتمع الجزائري(من المجال المفاھیمي األول) الجزائري

وقد تطور المجتمع . مقومات أساسیة، تشكل ھویتھ الوطنیة، ھي اإلسالم،العربیة، واالمازیغیة

لفترة القبلیة الى العھد النومیدي، ثم العھد الجزائري عبر تاریخھ الطویل، انطالقا من ا

اإلسالمي، أین اكتملت مقومات شخصیتھ، وشھد دوال متطورة الى غایة قیام ثورة نوفمبر 

  .1  »التي توجت باسترجاع سیادتھ الوطنیة، و بناء الدولة الحدیثة المعاصرة 1954

یة الجزائریة، یكون المواطن وانطالقا من إیمانھ العمیق وتشبثھ بمقومات الشخصیة الوطن    

مستعدا دائما للتضحیة بالنفس والنفیس دفاعا عن الوطن، وحمایة مصالحھ ومقوماتھ التاریخیة 

ولقد اثبت شھداء الوطن عن . والحضاریة المتمثلة في الدین واللغة والثقافة والتاریخ المشترك

  .مدى عمق ھذه القیمة في نفوس الجزائریین

ة لیس المقصود بھ الھویة الھجینة، ولكن الھویة الحقیقیة المرجعیة التي تعبر واالنتماء للھوی   

عنھا القیم األصیلة التي كانت وراء میالد األمة الجزائریة العربیة واإلسالمیة، وكانت وراء 

  .تشكل مجتمعنا الجزائري عبر صیرورتھ التاریخیة وصراعھ الطویل ضد المحتل الغاصب

 إن«:'المسالة الثقافیة وقضایا اللسان والھویة'في كتابھ  لد خلیفةالعربي وویؤكد       

التربویة  األنظمةالدولة الحدیثة في كل  إلیھاواالھم التي توكل  األولىالمدرسة ھي المشتلة 

مھمة غرس وضمان الجذع الثقافي المشترك، والھویة الوطنیة، وخاصة فلسفة المدرسة 

                                                             
 .11:،صمرجع سابق): 2011/2012(وش وآخرونمحمد الشریف عمیر 1
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المتمیز في تحقیق التجانس بین أبناء المجتمع، وتغذیة مجتمع ، ودورھا الجزائریة األساسیة

  .1 مدني نھل من منبع واحد، نقي من تلك الشوائب، وھي الھویة العربیة واإلسالمیةالمشتركة

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط،  المعرفیة والمالحظ أن المضامین    

الفتخار بالثقافة الجزائریة، واالعتزاز بمقوماتنا العربیة واإلسالمیة، قد تجسد في التلمیذ قیم ا

فقد اشتملت مضامین المنھاج على مجموعة من األلفاظ التي تصب في ھذا المصب، ومن ذلك 

التي جاءت بنسبة  اإلسالمي، وكلمة الدین %)31,14(كلمة اإلسالم التي وردت بنسبة مئویة

، وكلمة %)15,58(لمسلم التي جاءت بنسبة مئویة، وكلمة الشعب ا%)17,21(مئویة

، وكلمة الدول اإلسالمیة التي جاءت %)09,83(المجتمع اإلسالمي التي جاءت بنسبة مئویة

%). 05,73(، وكلمة المبادئ اإلسالمیة التي جاءت بنسبة مئویة%)06,56(بنسبة مئویة

زیزه وتقویتھ في نفوس فقد وردت كلمات تشیر الى تع ،وبخصوص المقوم العربي ھو اآلخر

الناشئة من المتعلمین في ھذه المرحلة التعلیمیة، ومن ذلك كلمة العربیة التي تم ذكرھا في 

، وكلمة جامعة الدول العربیة التي جاءت بنسبة %)37,61(مضامین المنھاج بنسبة مئویة

لعالم ، وكلمة ا%)20,19(، وكلمة الوطن العربي التي جاءت بنسبة مئویة%)23,86(مئویة

اللغة العربیة، األمة العربیة، العروبة، : ، وكلمات%)05,50(العربي التي جاءت بنسبة مئویة

وعلى الرغم من أھمیة مضامین منھاج التربیة المدنیة  %).03,67(التي ذكرت بنسبة مئویة

إال أن للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط في تعزیز الھویة العربیة اإلسالمیة للتلمیذ الجزائري، 

تأثیرھا ال یبدو بمستوى الدور المطلوب منھا، وقد یكون ھذا راجع الى عدم التفصیل وعم 

، واإلسالمیةالتوسع في الموضوعات التي یتوقع منھا ترسیخ ثقافتنا الوطنیة وقیمنا العربیة 

، فقد أشار لھا المشرع 1954ثورة الفاتح من نوفمبر ونذكر على سبیل المثال ال الحصر، 

، )الدولة والمجتمع الجزائري(د إشارات خفیفة في ثنایا المجال المفاھیمي األول من الكتابمجر

لقد خاض المجتمع الجزائري أعظم ثورة في العالم ضد «):09(كقولھ في الصفحة التاسعة

فقام بعدة مقاومات شعبیة عنیفة ضد الغزاة، توجت ... «:وقولھ في ذات الصفحة. »االستعمار

                                                             
 .194:،صان المطبوعات الجامعیة ، الجزائرالمسالة الثقافیة وقضایا اللسان والھویة، دیو): 2003(محمد العربي ولد خلیفة 1
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فاسترجع سیادتھ . التي حررتھ من كل أشكال السیطرة واالستغالل. 1954فمبر بثورة أول نو

  . 1 »وكرامتھ وعزتھ

اصدق نموذج في الوطنیة واالنتماء إلى  ھيثورة الفاتح من نوفمبر، والكل یعلم أن     

  .الجزائر واألمة العربیة واإلسالمیة

التعلیمیة الى إیصال وإدماج القیم المتعلقة وتسعى المنظومة التربویة من خالل المناھج      

باالختیارات الوطنیة التي من بینھا قیم الھویة، من خالل التحكم في اللغات الوطنیة وتثمین 

اإلرث الحضاري الذي تحملھ من خالل معرفة تاریخ الوطن وجغرافیتھ، واالرتباط برموزه، 

خیة والثقافیة والروحیة التي جاء بھا والوعي بالھویة، وتعزیز المعالم الجغرافیة والتاری

  .2 اإلسالم، وكذا بالنسبة للتراث الحضاري والثقافي لألمة الجزائریة

المبادئ العامة للسیاسة التربویة ': وفي وثیقة أعدھا المجلس األعلى للتربیة تحت عنوان     
وي الى تحقیقھا كما حددت الغایات التي یسعى النظام الترب.'الجدیدة، وإصالح التعلیم األساسي

  :یلي

، وواثق بمستقبلھ، یقوم على الھویة الوطنیة بأصالتھبناء مجتمع متكافل متمسك معتز  -1

عقیدة وسلوكا حضاریا، وفي العروبة حضارة وثقافة ولغة، وفي  اإلسالمالمتمثلة في 

في مقومات الشخصیة الوطنیة التي یجب العنایة  االمازیغیة ثقافة وتراثا وجزءا ال یتجزأ

 .والنھوض بھا، وإثراؤھا في نطاق الثقافة الوطنیة

 :تكوین المواطن وإكسابھ الكفاءات والقدرات التي تؤھلھ لـ  -2

 .بناء الوطن في سیاق التوجھات الوطنیة ومستلزمات العصر -

ن وحدتھ وسالمتھ والعقیدة توطید الھویة الوطنیة بترسیخ روح االنتماء للوطن والدفاع ع -

 .اإلسالمیة السمحاء

ترقیة ثقافة وطنیة تنبع من مقومات األمة وحضارتھا، وتنمیة التربیة من اجل الوطن  -

 .والمواطنة بتعزیز التربیة الوطنیة والتاریخ الوطني

                                                             
 .09:،صمرجع سابق): 2011/2012(وش وآخرونمحمد الشریف عمیر 1
 .أصول التربیة العامة، دار المسیرة، عمان، األردن): 2007(سعید إسماعیل علي 2
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 .1  امتالك روح التحدي لمواجھة رھانات القرن المقبل، والتكیف مع مستلزمات العصر -

 18المؤرخ في  07-05رقم  األمریؤكد المجلس األعلى للتربیة، إلیھوباإلضافة الى ما أشار   

م، والذي صدر في الجریدة الرسمیة 2005غشت  23ھـ الموافق لـ 1426رجب عام 

  :غایات التربیة تكمن في أنعلى ،  2008للجمھوریة الجزائریة، العدد الرابع منھا لسنة 

للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتھم على حب الجزائر تجذیر الشعور باالنتماء  -

وروح االعتزاز باالنتماء إلیھا، وكذا تعلقھم بالوحدة الوطنیة ووحدة التراب الوطني 

 .ورموز األمة

تقویة الوعي الفردي والجماعي بالھویة الوطنیة، باعتباره وثاق االنسجام االجتماعي، وذلك  -

 .سالم والعروبة واالمازیغیةبترقیة القیم المتصلة باإل

ومبادئھا النبیلة لدى األجیال الصاعدة، والمساھمة من  1954ترسیخ قیم ثورة أول نوفمبر  -

خالل التاریخ الوطني في تخلید صورة األمة الجزائریة بتقویة  تعلق ھذه األجیال بالقیم 

 .التي یجسدھا تراث بالدنا التاریخي والجغرافي والدیني والثقافي

 .ن جیل متشبع بمبادئ اإلسالم وقیمھ الروحیة واألخالقیة والثقافیة والحضاریةتكوی -

  .2  ولة القانونترقیة قیم الجمھوریة ود -

المالحظ أن ھذه األھداف التي یسعى أي نظام تربوي عربي الى تحقیقھا بما في ذلك النظام    

للمجتمع  واإلسالمیةبیة التربوي الجزائري، الذي یسعى للمحافظة على الھویة الوطنیة العر

الجزائري، والتمسك بتاریخھ وحضارتھ وموروثھ الثقافي، وتحقیق الوحدة الوطنیة للمجتمع 

والى  شعب الجزائر مسلم( :عبد الحمید ابن بادیسالجزائري، انطالقا من المقولة الخالدة لـ 

ومكوناتھ، الى المساھمة ، حیث یسعى النظام التربوي الجزائري بكل ھیاكلھ )العروبة ینتسب

في تماسك الشعب الجزائري المسلم العربي واالمازیغي، ونشر ثقافتھ وموروثھ وتاریخھ 

  .وحضارتھ ونقلھا ألبنائھ جیل بعد جیل

                                                             
، جامعة )الجزائر نموذجا(إصالح المنظومة التربویة في المغرب العربي بین البعد التاریخي وتحدیات العولمة: لكحل لخضر 1

 .192-171:،ص2006المخبر،العدد الثاني، سبتمبر، دفاتر )ة والتحدیات الراھنةالجامعة الجزائری(محمد خیضر بسكرة

، السنة الخامسة واألربعون، األمانة العامة للحكومة، المطبعة الرسمیة، الجمھوریة الجزائریة 04الجریدة الرسمیة، العدد  2
 .08:،ص2008ینایر  27دیمقراطیة الشعبیة،ال
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ومن ھنا یتبین، أن المھمة األساسیة للمدرسة الجزائریة، ھي توعیة المتعلمین بانتمائھم     

ة، مكرسة رسمیا بالجنسیة الجزائریة، ومن ھذا المنظور لھویة تاریخیة جماعیة مشتركة وواحد

المؤسس للھویة الوطنیة، فان المدرسة بمناھجھا المختلفة لیست وسطا للمعرفة فحسب، بل ھي 

أیضا البوتقة حیث ینصھر احترام التراث التاریخي والجغرافي والدیني واللغوي والثقافي 

المي واللغة العربیة واالمازیغیة، وكذا النشید لمجموع الرموز التي تعبر عنھا، كالدین اإلس

مما یؤكد أن المسؤولیة الملقاة على عاتق المشرع الجزائري، ھي تشكیل . والعلم الوطنیین

نظام تعلیمي وطني عربي إسالمي امازیغي، یستجیب لحاجات  -إن صح التعبیر -وھندسة

  .المجتمع ویتالئم مع خصوصیاتھ وتطلعاتھ

اق،تعد المحافظة على الشخصیة الجزائریة العربیة اإلسالمیة بجمیع وفي ذات السی    

یناضل من اجلھا، إذ كان ھدف مشروعھ،  ابن بادیـــــسمقوماتھا، أھم الغایات التي كان 

الحرص على إبقاء الجزائر محافظة على عروبتھا متمسكة بإسالمھا وبارتباطھا الحضاري 

التي ترفض الھوان واالندماج والتبعیة، أي أن الھدف وانتمائھا الثقافي، وشخصیتھا القویة 

اإلسالم، اللغة العربیة، : األساس كان بناء منظومة من القیم في إطار مقومات ھویتنا

  .االمازیغیة، تاریخنا العریق

تصورا للتعلیم الذي تریده األمة والمدرسة التي  البشیر اإلبراھیميومن جھتھ، فقد وضع    

األمة ترید «:طلق ھذا التصور من شرحھ لنوع التعلیم المراد تأسیسھ، فیقولیتطلع إلیھا، وین

  .1  »الموتا یحمل جراثیم الفناء وتحملھ نذرال تعلیمعربیا یسایرالعصروقوتھ ونظامھ،تعلیما 

ھنا، یصور خصائص النظام التعلیمي الوطني الذي یجب أن تسعى إلیھ  فالبشیر اإلبراھیمي   

  :األمة، ویركز في تحدید معالمھ على خاصیتین

أن یكون تعلیما عربیا في لغتھ وأھدافھ ومضامینھ، بحیث ینسجم مع مقومات األمة : االولى

  .وموروثھا الحضاري

                                                             
دراسة تحلیلیة للمنھج التربوي الذي خطھ لجمعیة العلماء  - اإلمام محمد البشیر اإلبراھیمي التربیة عند: عبد القادر فضیل 1

دیسمبر /ھـ1432،محرم 2العدد ، دار الوعي، )اإلمام محمد البشیر اإلبراھیمي(وعالج من خاللھ مسائل التعلیم، مجلة الوعي

 .43:،ص2010
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ھ أفكار أجنبیة، فال بد أن یكون أن یكون وطنیا ولیس مستوردا، وال تسھم في صنع: الثانیة

  .1  ، وتضمنھ الروح التي تعیش في أعماق كل فردنابعا من عبقریة األمة ووفق إرادتھا

من ھنا یحق الحدیث عن المناھج التعلیمیة التربویة، ودورھا في عملیة التنشئة االجتماعیة و   

ترسیخ و ،سلوكات وممارسات، وعن قدرتھا على تثمین المواطنة وترجمتھا الى األجیالوبناء 

ھذه الغایات وھذه المعاني السامیة المرتبطة بھویتنا وموروثنا الحضاري في نفوس الناشئة من 

أن منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط  وتجدر اإلشارةالمتعلمین، 

لمواطنة وغرس قیم ھو احد المناھج المعول علیھا في التربیة على ا ،المعرفیةبمضامینھ 

  .االنتماء الى األمة العربیة واإلسالمیة  في نفوس التالمیذ

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من المعرفیة والمالحظ من خالل تحلیل المضامین    

التعلیم المتوسط، إن بعد االعتزاز بمقومات الھویة الوطنیة كأحد األبعاد المكونة للمواطنة، لم 

كما جاء  - ھتمام المطلوب رغم أھمیتھ، ذلك أن تكوین الوعي الوطني لدى المتعلمینیحظ باال

یستمد  - 2008جانفي  23المؤرخ في  04-08في القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم

اإلسالم والعروبة : عصارتھ المغذیة من المبادئ المؤسسة لألمة الجزائریة، التي ھي

اللغة العربیة على غرار اإلسالم، تشكل مع اللغة «:ذات القانونكما جاء في .2  واالمازیغیة

.    3  »االمازیغیة اسمنت الھویة الثقافیة للشعب الجزائري وعنصرا جوھریا لوعیھ الوطني

وبناء على ذلك، یتعین في المقام األول،تعزیز دور اإلسالم ... «:كما جاء في القانون نفسھ

شعب الجزائري وإبراز محتواه الروحي واألخالقي كدین وثقافة وحضارة، في وحدة ال

فخصائص األمة الجزائریة قد صقلھا اإلسالم، الذي أعطى . وإسھامھ الحضاري واإلنساني

للشعب الجزائري البعد األساسي لھویتھ المتمثلة في التمسك باإلسالم وبقیمھ الحضاریة، وال 

  .4  »سیما مركبتھا التي ھي اللغة العربیة

                                                             
 .43:،صالمرجع نفسھ: عبد القادر فضیل 1

 
 .10:،صمرجع سابق: 2008جانفي23المؤرخ في  04-08التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم القانون  2

 
 .12:،صالمرجع نفسھ: 2008جانفي23المؤرخ في  04-08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم  3

 
 .45:،صالمرجع نفسھ: 2008جانفي23المؤرخ في  04-08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم  4

 



 مناقشة النتائج                                                                                                     الفصل السادس
 

278 

االعتزاز بمقومات الھویة الوطنیة لم یحظ باالھتمام المطلوب، خاصة المقوم فبعد     

، وھذه النسبة %)04,31(للمنھاج بنسبة ضعیقة المعرفیةاالمازیغي الذي ظھر في المضامین 

، حتى أن حضور ال تعكس أھمیتھ ومكانتھ كأحد المركبات األساسیة للھویة الوطنیة الجزائریة

للمنھاج، لم یكن واسعا وال متنوعا، فقد  المعرفیةمین في المضا ا المقومالدالة على ھذ األلفاظ

أثناء الحدیث عن  مرات فقط، وجاءت كلمة االمازیغ مرة) 04(وردت كلمة االمازیغیة

من المجال ) المجتمع الجزائري(خصائص المجتمع الجزائري في الوحدة التعلیمیة األولى

لقد أطلق سكان الجزائر على أنفسھم : ، في سیاق)زائريالدولة والمجتمع الج(المفاھیمي األول

االمازیغ تعني : ومرة في عنصر شرح المفاھیم والمصطلحات. االمازیغ أي الرجال األحرار

وھذه السیاقات ال تخدم ھذا المقوم وال تعززه وال تشد التلمیذ إلیھ، وال تجعلھ . الرجال األحرار

والمشرع . ساسیة للشخصیة الوطنیة الجزائریةیعتز ویفتخر بھ كمقوم من المقومات األ

الجزائري ھنا،وربما عن غیر قصد،یمارس حیال ھذا المقوم أسلوب التجاھل إن لم نقل 

  .الطمس

والغریب في األمر، اھتمام المشرع بالمقوم االمازیغي في القانون التوجیھي للتربیة     

في  ویتوجب... «:في القانون التوجیھي الوطنیة، فعالوة على ما تم  تبیانھ سابقا، فقد جاء 

المقام الثالث، أن تحظى اللغة االمازیغیة، باعتبارھا جزءا ال یتجزأ من مركبات الھویة الوطنیة 

كما . التاریخیة، بكامل االھتمام وان تكون محال للترقیة واإلثراء في إطار تثمین الثقافة الوطنیة

تاریخي، في ینبغي ترسیخ وترقیة البعد االمازیغي بمختلف مكوناتھ، من لغة وثقافة وعمق 

المسار التربوي، والعمل تدریجیا على تعلیم اللغة الوطنیة االمازیغیة بالوسائل البیداغوجیة 

  .1  »المالئمة، وعلى ضوء ما یتوصل إلیھ البحث العلمي

لمنھاج  المعرفیةوإجماال، یمكن القول بان الفرضیة الثانیة، التي تنص على أن المضامین     

التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، تشتمل على بعد االعتزاز بمقومات الھویة 

  .قد تحققت.الوطنیة

  

                                                             
 .47:سابق،صمرجع : 2008جانفي23المؤرخ في  04-08ون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم القان 1
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  :الحوار والتسامحلتشارك معھ في إطار قیم النتائج المتعلقة ببعد االنفتاح على اآلخر وا  -3

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من  المعرفیةتنص الفرضیة الثالثة،على أن المضامین    

الحوار ھ في إطار قیم التعلیم المتوسط، تشتمل على بعد االنفتاح على اآلخر والتشارك مع

  .والتسامح

مع انتشار االھتمام بالدیمقراطیة والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان، صار الحدیث حول     

االنتشار لیس في المفھوم فقط، وإنما على المستوى التربیة المدنیة یأخذ األولویة كأساس لھذا 

السلوكي الیومي ألفراد المجتمع، وخاصة الناشئین المنخرطین في المدارس ألنھم اللبنة 

فالمدرسة بمناھجھا التعلیمیة التربویة، تستھدف تطویر مواطنة النشء . األساسیة لبناء المجتمع

سان والدیمقراطیة، والتسامح والقبول باآلخر، وانتمائھ، من خالل غرس قیم وسلوك حقوق اإلن

ونبذ العنف، وصیانة كرامة اإلنسان، والتعود على المشاركة، والعمل الجماعي والتواصل، في 

  .إطار حقوق المواطن وواجباتھ

ومفھوم التربیة المدنیة، یعني المواطنة الجیدة، وھذا المفھوم یھتم بخلق مواطن منفتح على      

، یحترم جمیع اآلراء ومبادئ حقوق المحیطة بھ محلیا ودولیا األحداثتفاعل مع الحضارات، م

اإلنسان، یعمل على غرس التسامح والسلوك المدني، وإرساء دعائم الدیمقراطیة، والفعل على 

المواطنة الجیدة وتحمل المسؤولیة، كما یعزز العالقات بین المواطنین من جھة، وبینھم وبین 

رى، ویھدف بالدرجة األولى الى إیجاد مواطنین مساھمین ومسؤولین، الدولة من جھة أخ

  . 1 وفاعلین في النظام والعملیة الدیمقراطیة بمفھومھا الشامل

والحدیث عن ھذه قضیة االنفتاح وعن مجتمع مدني یعتمد الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، ال   

  یمكن

بمناھجھا التعلیمیة التربویة، وأنشطتھا، وطرائق تحقیقھ اال إذا ارتبطت المدرسة ارتباطا وثیقا 

التعلیم فیھا، بما یحقق إنشاء ھذا المجتمع المدني وتطویره في ظل االنفتاح على اآلخر 

  .الحوار والتسامحلتشارك معھ في إطار قیم وا
                                                             

 ،2005فبرایر 17-13دورة تدریب المعلمین حول مشروع المواطنة، تعز، 1

2.shtmL-http://www.hrinfo.net/yemen/wfrt/2005/pr0110 20/12/2012.(  

 

http://www.hrinfo.net/yemen/wfrt/2005/pr0110
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كان سكان العالم یظنون أنھم یعیشون في قریة صغیرة، لكن أدوات االنفتاح والتقارب ظلت     

حقھم وتقلص المسافات بینھم حتى جعلت العالم حولھم كأنھ غرفة او قاعة، ولیس قریة تال

ورغم االختالفات فیما بینھم في السلوكات والعادات والتقالید . صغیرة كما كان منذ عھد قریب

واألعراف واألدیان، فقد وجد ھؤالء أنفسھم في مكان واحد وأصبح على كل جماعة منھم أن 

  .خرىتتعرف على األ

یزعم القدرة على أن یحافظ على كیانھ، فیؤثر في اآلخرین  ألحد أنولم یعد ھناك مجال     

دون أن یتأثر ھو بھم، او على األقل تقدیر أن یختار ما یلیق ویتفق مع توجھاتھ ویدع ما ال 

  .یلیق

و ثقافات ھذا التحقیق یحاول الفصل بین وجھتین، األولى ترى أن الدفاع عن الثقافة من غز   

دخیلة أمر مطلوب، وإال فسوف تتالشى الھویات وتقع أسیرة ثقافات الغرب وعاداتھ وتوجھاتھ 

  .في الحیاة

، یرونھ صراع ھویة وفكر، واالنفتاح على الغرب یحسم المعركة ھذا الفریق فأنصار إذن    

نھم یعتبرون إثم لصالح الغیر، مما یؤدي حتما الى إضعاف ھویتنا بل قد یمحوھا، والمتفائلون م

االنفتاح الثقافي اكبر من نفعھ، لكونھ یلغي روح المواطنة واالنتماء، ویھدد باندثار اللغة 

  .العربیة

 فأصبحاالنفتاح والعولمة خلقت نوعا من صراع الھویات  آلیات إن«:حسن مصطفىیقول     

األمریكیة، الشاب في بالدنا واقعا في تناقض فال ھو یستطیع االنسالخ بالكلیة لیتلبس بالھویة 

وال ھو بإمكانھ التمسك بھویتھ اإلسالمیة، دون أن تصیبھ الشظایا المتناثرة من حطام الھویات 

    .1  »الزائفة

اثر : في دراسة أجراھا حول) م2005/ھـ1426(عثمان بن صالح العامروقد خلص    

الى مجموعة . دراسة استكشافیة -االنفتاح الثقافي على مفھوم المواطنة لدى الشباب السعودي

                                                             
 ،09/08/2012االنفتاح الثقافي نعمة أم نقمة؟،: نجاح شوشة 1

http://www.albayan.co.uk/article.aspx?id=886  

http://www.albayan.co.uk/article.aspx?id=886
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من النتائج من بینھا، أن ھناك تناقضا واضحا في طبیعة وعي الشباب السعودي عینة الدراسة 

  .1 وتصوراتھم الذھنیة بالتعددیة واالنفتاح على اآلخر

عالم الیوم یشھد تغیرات سریعة ومتسارعة في مجاالت الحیاة طبیعي، باعتبار ال األمروھذا     

المتنوعة، ولعل ابرز ھذه التغیرات ھو ما نشھده في مجاالت العلوم والتكنولوجیا من 

، والھاتف النقال، وما رافق طوفان المعرفة وثورة االلكترونیات أبرزھامعطیات، والتي من 

وقد رافق ذلك كلھ . الفضائیات واالنترنت ذلك من انفتاح على ثقافات اآلخرین من خالل

تحوالت اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة، أدت الى ظھور اتجاھات وقیم وسلوكات، وأنماط تفكیر، 

وأنماط معیشة أثرت سلبا في لحمة المجتمع وتماسكھ، ومن ثم تولد شعور لدى الشباب بوجود 

إلسالمیة، وبروز قیم جدیدة تضعف أخطار تھدد قیمھم وتراثھم وھویتھم الوطنیة العربیة وا

  .الوالء للوطن واالنتماء إلیھ واالعتزاز بالثقافة والموروث التاریخي

بینما ترى الوجھة الثانیة، أن االنفتاح الثقافي على اآلخر بات ضرورة ملحة، وانھ في ظل      

تداخل المصالح المشتركة، وفي ظل تالشي الحدود والحواجز بین البشر، ال یمكننا أن نرفض 

عربیة الثقافة العالمیة تقوي وتدعم ھویتنا ال آلیات أنكما یرى الفریق المؤید . االنفتاح الثقافي

  .لآلخرینیبرز ثقافتھ  أن، حیث انھ من واجب المواطن واإلسالمیة

الثقافة الوطنیة بما تحمل من ارث حضاري وعمق تاریخي  إن« :مفید الزیــــــديیقول      

متراكم، قادرة على المواجھة باالعتماد على جذورھا الحیة، وال حاجة  وإبداعوعادات وتقالید 

  .2  »عنھا في مواجھة المركزیة الغربیةتستعیض  أخرى أفكارلمسمیات او 

إذ البد من إعداد األجیال الصاعدة ... «: 'التربیة المتفتحة'في كتابھ  بوفلجة غیاثویقول      

على التعایش مع التطورات العالمیة، بما تمثلھ من وسائل حضاریة وتكنولوجیة واقتصادیة 

كما یجب مسایرة . اومتھا، بل یجب مسایرتھاوسیاسیة، وھي جوانب ال یمكن إغفالھا او مق

                                                             
 .مرجع سابق): م2005/ھـ1426(العامرعثمان بن صالح  1

 
 .مرجع سابق: نجاح شوشة 2
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التطورات االجتماعیة والسیاسیة العالمیة، بما تمثلھ من دیمقراطیة وحقوق اإلنسان، وتدعیم قیم 

  .1 »العدل والسالم في العالم

ومن ھنا نفھم، انھ لم تبق التربیة في معزل عن التحوالت والتغیرات التي یشھدھا العالم،      

حتمیا علیھا مسایرة ھذا الواقع، والتفتح علیھ من خالل تھیئة األفراد من المناحي إذ أصبح 

  .العلمیة والتكنولوجیة والثقافیة، لالندماج واالنخراط في تیار العولمة الجارف

وفي سیاق حدیثھ عن مساھمة اإلسالم في تدعیم الطابع األخالقي للحضارة اإلنسانیة، یقول     

یعرف ضعفا من الناحیة المادیة، بحیث  واإلسالمين العالم العربي كا إن«:بوفلجة غیاث

والروحیة الواردة في  األخالقیةالقیم  إبراز بإمكانناانھ  إالیصعب علینا تقدیم شئ جدید، 

 وإقبالھم واإلعالمالى اقتناع كثیر من الباحثین البارزین ورجال السیاسة  أدت، والتي اإلسالم

وتقدیمھ في صورة جذابة، لما یحتویھ من  إبرازهالمشرق الذي یجب  ھذا الوجھ. اإلسالمعلى 

بالفقیر  والرأفةواحترام للكبیر وعنایة بالصغیر، ومیل الى السلم والعدل،  وتآخي وتآزرتعاون 

وبھذا یكون بإمكاننا المساھمة في ركب . المحتاج، وتجنب العنف واالنحراف والمعاصي

األخالقي على المعامالت اإلنسانیة، االجتماعیة والدولیة  الحضارة العالمیة، واظفاء البعد

  .2  »والحضاریة

كان بعضھم  وإذا. )ارفواــــــــلتع(التعارف والتفاعل الحضاري ھو سنة ھذا الكون إن     

لیس من المالئم االن السعي الى االنغالق في الوقت الذي تتجھ فیھ الدول نحو  بأنھینادي 

، لكنھ من حیث الواقع یحتاج الى تقدیر ...االنفتاح على بعضھا، فھذا من حیث المبدأ صحیح

وتجنب سلبیاتھ  كل ذلك من اجل اغتنام ایجابیاتھ. وأثارهاالنفتاح ومرحلیتھ ومستواه ومتطلباتھ 

لدعوة الى االنفتاح العالمي والمساھمة في الحضارة اإلنسانیة، ال تعني القفز على وا. ومخاطره

وفي . فالتفكیر في العالمیة یحتاج الى معرفة واقعنا وقدراتنا وإمكانیاتنا المحلیة. الواقع المحلي

فكر (:ھذا السیاق،فمن الجمیل أن یكون اإلنسان عالمي التفكیر محلي التصرف، كما ھي المقولة
فال انفتاح یجلب ما ال قبل لك بھ، وال انغالق یحرمك مما البد لك ). المــــیا وتصرف محلیاع

الفیلسوف والمفكر التربوي  أن نستحضر حقیقة ما كان یناضل من اجلھ وحسبنا ھنا،   .منھ
                                                             

 .106:،صللنشر والتوزیع، وھران، الجزائر ، دار الغرب1التربیة المتفتحة،ط): 2003(بوفلجة غیاث 1

 
 .المرجع نفسھ): 2003(بوفلجة غیاث 2
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، ھذا الفیلسوف والمفكر الجزائري الذي ولد في )بعد المیالد 430-354(القدیس اوغسطین

یة من أبوین جزائریین ومات في الجزائر كما یذكر التاریخ، فاعتمادا على االنفتاح بلدة جزائر

الذي تدعو إلیھ الدیانات المختلفة، یبقى القدیس اوغسطین ھمزة وصل بین مختلف الثقافات 

فاإلیمان بالمبادئ . المعاصرة، الن األھم ینحصر في البحث عما یجمع البشریة ال عما یفرقھا

لسامیة مثل احترام حقوق اإلنسان، بغض النظر عن المعتقدات والجنسیات والمعتقدات ا

واللغات، والنضال من اجل السلم وتطویر وسائل العیش التي تبعد الفقر، والحد من األسلحة 

لتخفیف حدة التوتر، وإضعاف نزوات بعض األفراد التي تدفعھم الى الحروب، كلھا قیم یمكن 

االوغسطیني بصفة خاصة، وفي فلسفتھ المفعمة بالتسامح والتحرر اكتشافھا في الفكر التربوي 

  .1 في إطار التعاون بصفة عامة

تلك باختصار الصورة األساسیة التي تجسد فكرة االنفتاح على اآلخر، واإلیمان بالمبادئ     

، التي كان یناضل من ...)قیم التسامح ،والتعاون، واحترام اآلخر، ونبذ العنف(والقیم السامیة

، ھذا المواطن الجزائري الذي ترك بصماتھ في الثقافة الجزائریة القدیس اوغسطیناجلھا 

  .خاصة، والعالمیة بصفة عامة بصفة

. إن تشكیل الفكر الوطني، ال یتم بمناي عن اثر المتغیرات العالمیة المتنوعة وتأثیرھا    

وبالتالي فاألخذ باالعتبار للبعد العالمي ومدى تأثیره بل وتكییفھ ما أمكن لیخدم التوجھات 

طنیة، بل في تنمیة معنى المحلیة ھو محك دقیق وحساس ال للنجاح فقط في الحفاظ على الو

الفعل فیھا والتفاعل معھا بما یخدم المصالح العلیا للوطن، ذلك أن التقصیر في ھذا المنحى 

  .2  یھیئ النفس لالستجابة واالختراق من قبل صنـــــــــاع التوجھات األجنبیة

رة من الحرب، ثم خرجت مدم...ھذه الدولة المتقدمة تقنیا الیوم فالیابان على سبیل المثال،      

انفتحت على جمیع دول العالم واستطاعت بھذا االنفتاح أن تكون من أكثر الدول تقدما في 

التكنولوجیا، والصناعة، ولكن مع كل ھذا التطور، فال یزال الیابانیین متمسكین بثقافتھم 

ك ال نرفض و نحن نعتز بلغتنا العربیة وثقافتنا المختلفة عن ثقافة الغرب، ومع ذل. وعاداتھم
                                                             

الدولي األول حول الفیلسوف الجزائري الفكر التربوي عند القدیس اوغستین، مداخلة مقدمة للمؤتمر : طاھر عبسي 1
 .، عنابة، الجزائر2001افریل  7-1اوغستین،

رؤیة في السیاسة االجتماعیة، بحث مقدم  -صناعة المواطنة في عالم متغیر):م2005/ھـ1426(خالد بن عبد العزیز الشریدة 2

 .للقاء الثالث عشر لقادة العمل التربوي، الباحة
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االنفتاح الثقافي، ألنھ ال مبرر لالنغالق على الذات في ظل ھذا العالم المعولم والمتداخل، كما 

  . أن ھذا االنفتاح ال یعني قبول كل ما لدى الغرب

انكفانا على  إذا) لتعارفوا(الشرعي االجتماعي األصلكیف سننسجم مع «:مي عباستقول   

 وغیرنا من الثراء الذي یخلقھ أنفسنا، فحرمنا اآلخر تأثیروعشنا في حالة خوف من  أنفسنا

لم یعد لدینا كبیر خیار في التعامل مع قضیة االنفتاح الثقافي، فقد . لثقافيالتعارف والتبادل ا

انفتحت المجتمعات والثقافات واألفكار على بعضھا قسرا بفعل التقدم التكنولوجي الھائل، فنحن 

  .1  »م رفضنا مجبرون على معرفة اآلخر والتواصل معھفي النھایة سواء وافقنا أ

 إطالقلیس ھناك «:یقف موقفا وسطیا فیقولمحمد إبراھیم مبروك،لكن المفكر اإلسالمي    

في قبول او رفض االنفتاح الثقافي، ولیس لدینا ما یمنع من التعرف على الثقافات والنزعات 

منھا ما یوافق توجھاتنا وال  نأخذ أنبغي علینا ھو التي یموج بھا العالم، لكن الذي ین اإلنسانیة

التي تستھدف  اإللحادیةیتعارض مع قیمنا، وفي ذات الوقت ینبغي الحذر من التوجھات الفكریة 

  .2  »غربیة نافذة الى مجتمعاتنا إعالموعروبتنا، والتي تروجھا وسائل  وإیماننا إسالمنا

إن من إشكالیات الحركة العالمیة المعاصرة، أنھا یمكن أن تبعثر او تغیب الھویة      

والشخصیة الوطنیة المحلیة، وتعید تشكیلھا من جدید في إطار شخصیة لیس لھا انتماءات 

وطنیة وثقافیة، وبالتالي انصھارھا في ثقافة الغالب التي یدیرھا ویریدھا الالعبون الجدد في 

فھمیة شرف المیة، وإذا ما أردنا حمایة خصوصیاتنا الثقافیة فأولى بنا كما تذكر الساحة الع
أن نتحصن في إمكانیات اقتصادیة موجودة لدینا، او مواقف سیاسیة ضروریة لنا، : الدین

  .3  تسمح بتجذیر ھویة ثقافیة معبرة عن طموحاتنا

في األصل على قوة المؤثر بقدر ما  ومما یجدر التأكید علیھ ھنا، أن التأثیر ومداه ال یعتمد   

یعتمد على استعداد المتأثر،وان تكون مواطنا یعني أن تكون مرتبطا اجتماعیا بتراثك وتاریخك 

  .وثقافتك ووطنك

                                                             
 .مرجع سابق: نجاح شوشة 1

 
 .سابقمرجع : نجاح شوشة 2
 .مرجع سابق): م2005/ھـ1426(خالد بن عبد العزیز الشریدة 3
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وال شك أن االنفتاح الحقیقي ھو أن تكون بالدنا ھي الغالبة والمؤثرة في اآلخرین، وھذا ما     

محمود فالشاعر الفلسطیني .. حدث على المستوى الفرديلم یتحقق في معظم بالدنا، بل ربما 
من  أصبحتوھو رمز ثقافي عربي، قد انفتح على العالم بتجربة شعریة فریدة، درویش 

معظم إبداعاتھ الى لغات عدیدة، وقد خدم بھذا االنفتاح وطنھ التجارب العالمیة، وقد ترجمت 

على القضیة الفلسطینیة اال من خالل  وقضیتھ، فكم من مثقف في العالم لم یعرف ولم یتعرف

  .محمود درویششعر 

ویبدو أن األجدى بین الرأیین المتخالفین تجاه ھویة ووظیفة الثقافة الوطنیة، بان الحاجة    

ملحة الى خلق تفاعل بین الحریات الثقافیة واألصالة والتراث الثقافي، أي بین الثقافة الوطنیة 

تأثر الثقافة والثقافة العالمیة، والتي تمھد السبیل لحالة من االنفتاح وعدم االنغالق الفكري،دون 

الوطنیة بحیث یفقدھا ھویتھا وقدرتھا على التفاعل المشترك واالستفادة من تجارب وإبداعات 

الثقافات األخرى، التي یمكن أن تعزز دیمومة وحیویة الثقافة الوطنیة، وتجعلھا غیر منعزلة او 

  .متقوقعة على ذاتھا، بل متفاعلة مع كل جدید في الثقافة العالمیة

 أنالذي یجب  األمر أنطار الحدیث عن االنفتاح على اآلخر، یحسن أن نؤكد على وفي إ    

بھ، ھو تحصین مجتمعاتنا بالوقوف عند الثوابت، والتحلي في الوقت ذاتھ  أنفسنانشغل 

بالمرونة تجاه المتغیرات، والقدرة على االستماع وتفھم المخالف، فمن ال یستمع او من ال 

 ومھارات الحوار ھ أننا في أمس الحاجة الى تعلم فنومما ال شك فییحسن االستماع لن یسمع، 

وآدابھ، الن الغالبیة في مجتمعنا ال تزال تتأرجح، فمن متصلب منغلق ال یقبل فكرة اآلخر او 

المخالف، وھذا معرض في ظل االنفتاح الثقافي الذي ال مفر منھ، الى أن یكسر ویقدم صورة 

یتقبل كل مبھرج من القول، او مزین من األطروحات، وھؤالء  بینما اآلخر إسفنجي ھش. سیئة

  .دون ھویة او رؤیـــــــــــة أیضا في مشكلة، حیث یتقلبون في األفكار

إن من األھمیة بمكان القول بان مفاھیم اإلقصاء واإللغاء والتنكر،دائما ما تخالف طبیعة     

، ذلك أن كل إلغاء لآلخر ھو مسلك مجاف الحیاة، وبالتالي یصعب علیھا إكمال مسیرتھا بسالم

لطبیعة الحیاة، واألصل ھو استھداف الحكمة المشروعة في التعامل مع األشخاص واألفكار 

  .والمفاھیم
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وھذا ھو الفھم الذي یتوجب التأسیس لھ وتأصیلھ في نفوس وعقول الناشئة، ولذلك فالسمو     

م لغة العقل والحوار، ھو في تقدیرنا مبدأ على الحسابات الشخصیة، وتجاوز الخالفات، وتحكی

  .روحي لمعنى المواطنة

وقضایانا  أمورنا، ونتحاور ونناقش أكثرننفتح على بعضنا البعض  أننحن بحاجة الى    

والمالحظ أن المجتمعات المتقدمة، . والمفصلیة في حیاتنا لنتعارف ویقبل كل منا اآلخر الھامة

خطت خطوات كبیرة في ھذا المجال حتى أصبح الحوار عندھم منھجا یدرس في مختلف 

فال تزال بائسة  -مع األسف - المراحل والمستویات التعلیمیة، أما مجتمعاتنا العربیة واإلسالمیة

 تعرف كیف تدیرھا، وھي في أكثرھا تناحریة ومھیمنة، ترید فرض رأیھا في حواراتھا، ال

بالقوة، ورفض الرأي اآلخر، وعدم األخذ بھ مھما كانت حجتھ، وحسبنا ھنا ما حدث ویحدث 

في تونس ھذه األیام بعد الثورة وتنحیة الرئیس بن علي،فقد دخلت تونس في دوامة من 

شكري (والناشط السیاسي الیساري محاميیة، واغتیال الالفوضى االجتماعیة والسیاسیة والدین
اآلخر، لدلیل واضح على غیاب ثقافة الحوار واالنفتاح على . 06/02/2013:بتاریخ) بالعید

واللجوء الى العنف واالغتیاالت السیاسیة من خالل الخطاب الدیني التحریضي في المساجد 

یأخذوا بتعالیم دیننا الحنیف، الذي قام على انھم ببساطة لم ... من طرف بعض األئمة والخطباء

البعیدة والمتسامیة عن . بالحق، والحجة، واللغة اللینة) صلى اهللا علیھ وسلم(حوار رسول اهللا

  ...الھیمنة، وإقصاء اآلخر، وتجریمة وتجریحھ و تكفیـــــــــره

سفة تقوم على انھ لیس ھو فل. والحوار الذي ننشده، إنما ھو فلسفة ومنھج للتفكیر والتدبر     

ھناك من یمتلك الحقیقة المطلقة واإلجابة القاطعة المقنعة في المسائل االجتماعیة واإلنسانیة، 

وانھ لیس ھناك جھوال جھال مطلقا ینتظر اإلجابة الكاملة والمعرفة الكافیة الرشیدة من فوق، 

خذا وعطاء، بحیث ینتھي وإنما تتولد المعرفة من حوار جدلي، یتواصل بین مختلف األطراف أ

الى االستقرار على الخالف او الوفاق بین ما یطرح من رؤى وتوجھات فكریة متباینة، وھذه 

التي تستند الى حریة  الحقیقي كقلسفة في منظومة الحیاة الدیمقراطیة ھي قیمة الحوار الجدلي

ثقافة الصمت الرأي وحریة التعبیر، والى عدم الخوف من ممارسة ھذه الحریة، واختراق 

  .والتردد
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والحوار منھج للفكر والعمل، ... «:المدلول الحقیقي الحوار بقولھحسن شحاتة ویوضح     

وینساب في . یتم على مستوى العالقة األفقیة بین الجماعة، ولیس على مستوى العالقة الراسیة

تعدد الخبرة، ینطلق منھا تنوع الفكر، و. خطوط متواصلة ال تنقطع في اقل الحدود الممكنة

واختالف السیاقات االجتماعیة والتاریخیة، واالقتراب، ثم اإلمساك بالواقع وحركتھ، وبمدى 

وھذا النھج من الحوار مغایر تماما ألسلوب الحوار . استشرافھ للمصائر والبدائل المستقبلیة

  .1 »ي نصطنعھ في مؤتمراتنا وتعلیمناالراسي الذ

الحقیقي، ولیس الحوار الشكلي التجمیلي او الزائف او المراوغ  إذن، ھذا ھو الحوار بمعناه    

  .الذي یتم اصطناعھ في كثیر من حلقات النقاش

یتمیز المجتمع الجزائري بارتفاع مستوى األمیة، وطغیان األسلوب التسلطي في المعامالت     

اطیة والحوار جدیدة في البیت والمدرسة والشارع، وأسالیب اإلدارة والتسییر، اذ أن قیم الدیمقر

وما یمكن مالحظتھ ھو نقص في كفاءة الحوار واالتصال في . في المجتمعات العربیة عموما

ومن مظاھر ذلك كثرة االجتماعات العقیمة، ومشاھدة منشطي التلفزیون یتكلمون . المجتمع

 أكثر من الضیوف، وتكرار حاالت من سوء الفھم وصعوبات االتصال والتفاھم، نتیجة عدم

وانتشار العنف اللفظي واعتماد أسالیب تجریحیة، دون . التحكم في تقنیات الحوار واالتصال

وھذا طبیعي ألننا ال زلنا نعیش الحیاة الدیمقراطیة في بدایتھا، ولم نصل . أسباب معقولة لذلك

حتى الى ما یعرف بالتحول الدیمقراطي المؤدي الى الحیاة الدیمقراطیة بالمفھوم الكامل 

وھذا حال جمیع بلدان العالم الثالث، والبالد العربیة على وجھ . مكتمل، والناضجوال

  .التحدیــــــــــد

والمستغرب . إن حل المشاكل وفك الخالفات، ال یكون إال بالحوار واالحتكام الى لغة العقل   

قیمة ھنا لماذا یرفض كثیر من الناس الحوار مع اآلخر؟ ألیس الحوار والتواصل مع اآلخر 

  ...حضاریة إسالمیة یدعو لھا القران ودیننا الحنیف؟

، )األنانیة(ویمكن تفسیر ھذا الرفض لدى الكثیر من الناس الى ضعف االھتمام بالشأن العام    

والرؤیة  اإلعالمیةالى ذلك التعبئة  أضفوكذا الخوف من المواجھة لحالة من النقص عندھم،
                                                             

 .13:،صالمصریة اللبنانیة، القاھرة، مصرالتعلیم دعوة للحوار في الوطن العربي، الدار ): 2006(حسن شحاتة 1
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وال «:لم یقراوا قولھ تعالى كأنھم، ھؤالء الناس اآلخرعلى المغلوطة لقضیة التواصل واالنفتاح 
ولي  كأنھالذي بینك وبینھ عداوة  فإذا. أحسنتستوي الحسنة وال السیئة ادفع بالتي ھي 

  ).34:فصلت(»حمیم

 أن« :'الحوار واالنفتاح على اآلخر'في مقدمة كتابھ) 2006(حسن الصفاروقد بین     

  العزوف عن االنفتاح على اآلخر، وغیاب الحوار بین القوى واألطراف المختلفة في 

مجتمعاتنا، یعتبر مكمنا أساسا من مكامن الداء في ھذه المجتمعات، ومظھرا صارخا من 

  .1 »مظاھر التخلف

 لإلنس ان ، ف الحوار یت یح   أھمی ة الح وار واالنفت اح عل ى اآلخ ر      أخرىمرة  ھذه الفكرة، تؤكد    

كان  إذالم یقتنع بفكرھم فانھ سیتعرف فیما  إن، واقلھا اآلخر رأيومعرفة  رأیھفرصة مراجعة 

ف الحوار   األخی ر ك ان   ف إذا من طریق البدع والخرافات،  أماخذ عن طرق علمیة معتمدة،  رأیھم

 الح  وار ینش  ط الحرك  ة المعرفی  ة ف  ي المجتم  ع     أنكم  ا وی  دعو للس  الم والمحب  ة ،   خی  ر س  بیل  

ب  الرأي الص حیح ودع  وتھم ال  ى الح ق، كم  ا ح  اور األنبی اء أق  وامھم، الن المتح  اورین     إلقن اعھم 

. سوف یصلون الى نقاط مشتركة فیما بینھم، او انتخاب الرأي االصوب، واحترام الرأي اآلخر

ولعل ھذا سبب حالة االستقرار االجتماعي والسیاسي في المجتمعات الغربی ة المتط ورة، وك ان    

أن یس  بقوھم ال  ى ذل  ك ألنھ   م یق  رؤون كت  اب اهللا، وی  رون كی  ف أن األنبی   اء        أول  ى بالمس  لمین   

یح  اورون أق  وامھم، وك  ذلك األئم  ة والعلم  اء وال  دعاة ال  ى اهللا، ب  ل ان اهللا تع  الى ح  اور مالئكت  ھ   

  .ورسلھ، كما حاور إبلیس أیضا

یھي للتربی ة  من القانون الت وج ) التعلیم األساسي(من الفصل الثالث) 45(وقد جاء في المادة     

م  ن ب  ین األھ  داف الت  ي یس  عى التعل  یم  «:2008ج  انفي  23الم  ؤرخ ف  ي  04-08الوطنی  ة رق  م

األساس  ي ال  ى تحقیقھ  ا عل  ى الخص  وص، التف  تح عل  ى الحض  ارات والثقاف  ات األجنبی  ة وتقب  ل        

  .2 االختالف والتعایش السلمي مع الشعوب األخرى

                                                             
 ،09/8/2012الكویتیة،صحیفة الدار  -االنفتاح على اآلخر قیمة إسالمیة: عیسى محمد العید 1

http://aafaqcenter.com/post/1043 

 
 .مرجع سابق: 2008جانفي23المؤرخ في  04-08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم   2
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ویبدو أن االھتمامات التربویة في منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعل یم المتوس ط،       

ترمي الى توجیھ المتعلم الى ممارسة السلوك الدیمقراطي في ظل القیم والقوانین المنظمة لحیاة 

رأي ممارسة قواعد الحوار واحترام ال رأي اآلخ ر، تقب ل الغی ر واحت رام ال       : المجتمع من خالل

ھ ذا وق د ج اء     .المخالف، التس امح والتع اون م ع اآلخ رین ونب ذ العن ف، وع دم التعص ب لل رأي         

موضوع التحلي بالحوار واحت رام ال رأي المخ الف ف ي ص دارة ترتی ب األفك ار والموض وعات         

الح  وار والتس  امح، بنس  بة والتش  ارك مع  ھ ف  ي إط  ار ق  یم  الدال  ة عل  ى بع  د االنفت  اح عل  ى اآلخ  ر  

، وج      اء موض      وع التع      ایش الس      لمي ف      ي الترتی      ب الث      اني بنس      بة  %)45,00(مئوی      ة

   ).%35,00(مئویة

م ن الب اب   ) غای ات التربی ة  (ل األولقد جاء ف ي الم ادة الثانی ة م ن الفص      وفي ذات السیاق، ف     

المؤرخ في  04-08من القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم) أسس المدرسة الجزائریة(األول

إرساء مجتمع متمسك : من بین الغایات التي تسعى التربیة الى تحقیقھا انھ«:2008جانفي  23

بالسلم والدیمقراطیة، متفتح على العالمی ة والرق ي والمعاص رة، بمس اعدة التالمی ذ عل ى ام تالك        

الق یم الت  ي یتقاس  مھا المجتم  ع الجزائ  ري، والت  ي تس تند ال  ى العل  م والعم  ل والتض  امن، واحت  رام    

ان ترقیة قیم ومواقف ایجابیة لھا صلة على الخصوص بمب ادئ حق وق   اآلخر والتسامح، وبضم

  .1 »اإلنسان والمساواة والعدالة االجتماعیة

وھو ما یبین بوضوح أھمیة ھذا البعد في تھیئة المتعلم في ھذا المستوى من التعلیم وإعداده     

 اإلشكالیات أنال شك و. لیحتل مكانتھ المناسبة كمواطن فاعل ومتفاعل، مؤثر ومتأثر بالمجتمع

او تربوی  ة، او حت ى لغوی  ة،   الت ي تط رح ف  ي المجتم ع، س  واء كان ت قیمی ة او اقتص  ادیة، ثقافی ة      

  .ستجد حلھا في اإلطار القائم على الحوار المتبادل وتقبل اآلخر والتعاون معھ

المش رع   في نھایة التعلیم المتوسط، حس ب من أھم القضایا التي یكون المتعلم قادرا علیھا و     

  :الجزائري

 .احترام القیم اإلنسانیة وحقوق اإلنسان والحریات الجماعیة والفردیة -

 :ممارسة السلوك الدیمقراطي في ظل القیم والقوانین المنظمة لحیاة المجتمع، من خالل -
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 .ممارسة قواعد الحوار واحترام الرأي اآلخر •

  .1 المخالف تقبل الغیر، واحترام الرأي •

، منح تربیة تنسجم مع حقوق اإلنسان وتنمیة ثقافة دیمقراطیة لدى المتعلمین والقصد من ھذا   

بإكسابھم مبادئ النقاش و تفضیل الحوار وقبول رأي األغلبیة، وحملھم على نبذ العنف بمختلف 

  .أشكالھ

ویس تھدف المج  ال المف  اھیمي الراب  ع م  ن منھ  اج التربی  ة المدنی  ة للس  نة الرابع  ة م  ن التعل  یم        

حری   ة التعبی   ر، العم   ل النق   ابي، األح   زاب  (بوحدات   ھ التعلیمی   ة) الحی   اة الدیمقراطی   ة(س   طالمتو

، م ن خ الل المف اھیم والمص طلحات     اآلخ ر ، تنمیة الثقافة الدیمقراطیة واالنفت اح عل ى   )السیاسیة

 ال رأي الواردة ضمن ھذه الوحدات، كقیم الحریة، والدیمقراطیة، والمشاركة، وقیم التعبی ر ع ن   

، والتمیی ز ب ین الن افع والض  ار، والطاع ة واالحت رام المتب ادل، وھ ذا م ن ش  انھ         ال رأي او حج ب  

، واالنفت اح  بقیم ة الحری ة والمش اركة    اإلیم ان تربیة المتعلمین تربیة سیاسیة مدنی ة، ت دفعھم ال ى    

 المعرفی ة وقد جاء ذكر كلمة الحوار في المض امین  . على اآلخر في إطار قیم الحوار والتسامح

، من منطلق أن ممارسة حریة التعبیر، تقتضي التحلي بالتزام %)29,17(بنسبة مئویة للمنھاج

آداب المناقشة والحوار، واحترام رأي الغیر وتقدیر كالم اآلخرین من غی ر تس رع ف ي الحك م،     

،تتمثل في جع ل  )الحیاة الدیمقراطیة(الكفاءة المرحلیة للمجال المفاھیمي الرابع أنوعلى اعتبار 

ال رأي المخ الف،   ، واحت رام  اإلقص اء التفكی ر والتعبی ر وع د     لممارسة حری ة  إطاراطیة الدیمقرا

وق د ج اء ف ي خالص ة     .والمساھمة في بنائھا في إطار التنظیمات االجتماعیة، الثقافیة والسیاس یة 

الحی   اة (م   ن المج  ال المف  اھیمي الراب  ع ف  ي المنھ  اج     ) حری  ة التعبی  ر  (الوح  دة التعلیمی  ة األول  ى   

الت   زام آداب المناقش   ة : لحری   ة التعبی   ر ض   وابط وآداب یج   ب مراعاتھ   ا منھ   ا «):الدیمقراطی   ة

  .2 والحوار، وتجنب كل ما من شانھ أن یؤدي الى الفتنة والتفرقة والكراھیة والعنف

                                                             
 .22:،صوزارة التربیة الوطنیة، الجزائر مدیریة التعلیم األساسي،): 2003دیسمبر (مناھج السنة الثانیة من التعلیم المتوسط 1
 .100:،صمرجع سابق): 2011/2012(وش وآخرونمحمد الشریف عمیر 2
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ممارسة العمل النقابي تش جع عل ى   «):العمل النقابي(وجاء في خالصة الوحدة التعلیمیة الثانیة  

محم د  ( »..زاعات بالوسائل السلمیة، وتس ھم ف ي ترقی ة الدیمقراطی ة    الحوار والتشاور وفض الن

  .1 )108، 2011/2012الشریف عمیروش وآخرون،

وھذا األمر الشك سیساعد على تشكیل إحساس التلمیذ بالفاعلیة الشخص یة، وتحدی د نظرت ھ        

  .تجاه البناء االجتماعي والسیاسي القائم في إطار التشارك واالنفتاح على اآلخر

بوحدات     ھ ) الجزائ     ر والمجتم     ع ال     دولي (والمج     ال المف     اھیمي الس     ابع م     ن المنھ     اج       

التعلیمیة،یرسخ فكرة االنفتاح على اآلخر والتشارك مع ھ ف ي إط ار ق یم الح وار والتس امح ل دى        

المستھدفین من المتعلمین في ھذه المرحلة من التعلیم، من خالل تبیان عالقة الجزائر بالمجتمع 

  .والمنظمات والھیئات اإلقلیمیة والدولیة الدولي،

ففي عالم یعرف تحوالت عمیقة تمس خاصة التنظیم االجتماعي، وھیكلة المعرفة ووس ائل       

، فالمدرسة الحدیثة المتوجھة للمستقبل، ھي المؤسسة ...االتصال وطرق العمل ووسائل اإلنتاج

  :التي بإمكانھا

بإدماج التغیرات الناجمة عن ظھ ور مجتم ع المعلوم ات    االندماج في حركة الرقي العالمیة،  -

واالتص  ال والث  ورة العلمی  ة والتكنولوجی  ة، الت  ي س  تغیر الظ  روف الجدی  دة للعم  ل، وحت  ى        

 .العالقات التعلیمیة

 .2 التفتح على العالم في صیغة عالقات ثقافیة ومبادالت بشریة مع األمم األخرى -

الس ریع والمتس ارع للمع ارف العلمی ة والتكنولوجی ة،      وھذا طبیعي، على اعتبار أن التط ور      

وكذا ثورة الوسائل الحدیثة لإلعالم واالتصال، التي تشترط على التربی ة التركی ز ف ي برامجھ ا     

وطرائقھا البیداغوجیة، تنمیة المعارف والقدرات التي تسمح ب التكیف م ع ھ ذا التط ور، وتیس ر      

  .ــــــولم منفتحإدماج المتعلمین وانخراطھم في وسط معــــ

بوحدات  ھ ) الجزائ  ر والمجتم  ع ال  دولي (المج  ال المف  اھیمي الس  ابع م  ن المنھ  اج   أنوالمالح  ظ    

المتح   دة، منظم   ة الیونس   كو،جامعة ال   دول العربی   ة ومنظم   ة    األم   مھیئ   ة : التعلیمی   ة المختلف   ة
                                                             

 .108:،صالمرجع نفسھ): 2011/2012(وآخرون محمد الشریف عمیروش 1
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مش رع  ، یعك س ھ ذا التوج ھ ویب ین بوض وح م دى اھتم ام ال       اإلس المي االلیسكو،منظمة الم ؤتمر  

الجزائ  ري بتثبی  ت فھ  م حقیق  ي للتلمی  ذ المتم  درس ف  ي ھ  ذه المرحل  ة التعلیمی  ة للحی  اة الوطنی  ة         

 اإلقلیمی ة والمواطنیة في ظل ھذا العالم المعولم، من خالل تعریفھ بمختلف المنظمات والھیئ ات  

  .والدولیة

لة المدرس  ة  إن رس  ا «:وق  د ج  اء ف  ي الم  ادة الثانی  ة م  ن الق  انون الت  وجیھي للتربی  ة الوطنی  ة           

الجزائری  ة تتمث  ل ف  ي تك  وین م  واطن م  زود بمع  الم وطنی  ة أكی  دة، ش  دید التعل  ق بق  یم الش  عب          

الجزائري، قادر على فھم العالم من حولھ، والتكیف معھ والت أثیر فی ھ، ومتف تح عل ى الحض ارة      

  .1 »العالمیة

الكت اب، عل ى    ذات الص لة بھ ذا الجان ب ف ي     المعرفی ة وعلیھ، فم ن الحكم ة تفعی ل المض امین        

وترسیخ قیم االنفتاح على اآلخر م ع ض رورة    . اعتبار انھ الضلع األســــــــــــــاس في المنھاج

ط ار المزاوج ة   شد التلمیذ وربطھ بمقوم ات ھویت ھ، وبعب ارة أخ رى بن اء شخص یة التلمی ذ ف ي إ        

  .ــــــالة والحداثةصوالممازجة بین األ

وفي إطار الحدیث عن التعایش السلمي واالنفتاح، ونظرا ألھمیة ھذا الموضوع في حیاتنا       

الجزائ  ر  (المعاص  رة، یظھ  ر أن مض  امین المنھ  اج، وبالتحدی  د ف  ي المج  ال المف  اھیمي الس  ابع        

، تبین وتبرز ھذا الموضوع من خالل األھ داف والمب ادئ األساس یة لمختل ف     )والمجتمع الدولي

م    ن میث    اق المنظم    ة   ) 01(والھیئ    ات اإلقلیمی    ة والدولیة،فق    د ج    اء ف    ي الم    ادة    المنظم    ات 

إنماء العالقات الودیة بین األمم، على أساس احترام المبدأ الذي یقضي بالمس اواة ف ي   «:األممیة

الحقوق ب ین الش عوب، وب ان یك ون لك ل منھ ا تقری ر مص یرھا، وك ذلك اتخ اذ الت دابیر األخ رى             

یفض جمی ع أعض اء الھیئ ة    «:من ذات المیثاق) 02(وتنص المادة »العام المالئمة لتعزیز السلم

األم ن والع دل ال دولي عرض ة     منازعاتھم الدولیة بالوسائل السلمیة عل ى وج ھ ال یجع ل الس لم و    

  . 2 »للخطر

ص یانة األم ن   : م ن المھ ام األساس یة لمجل س األم ن     «:كت اب م ن ال ) 161(وج اء ف ي الص فحة      

النزاع  ات الدولی  ة س  لمیا،وفرض العقوب  ات ض  د ال  دول المعتدی  ة او      والس  الم ال  دولیین، وح  ل   
                                                             

 .60:مرجع سابق،ص: 2008جانفي23المؤرخ في  04-08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم  1
 .159- 158: ص- مرجع سابق،ص): 2011/2012(محمد الشریف عمیروش وآخرون 2
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حف   ظ الس   لم واألم   ن   «:وم   ن أھ   م أھ   داف ھیئ   ة األم   م المتح   دة     . »المھ   ددة للس   الم ال   دولي  

الدولیین،تنمی   ة العالق   ات ب   ین ال   دول، تحقی   ق التع   اون ال   دولي لح   ل المش   كالت االقتص   ادیة      

 2011/2012ریف عمی    روش وآخ    رون،محم    د الش    ( »واالجتماعی    ة والثقافی    ة واإلنس    انیة

،165(1.   

تعمل منظمة الیونسكو عل ى تش جیع التع اون الفك ري     «:من الكتاب) 169(وجاء في الصفحة   

الدولي، وتقدیم المساعدة المیدانی ة لل دول األعض اء، وتعزی ز الس الم وحق وق اإلنس ان والتف اھم         

  .»المتبادل بین الشعوب

تعمل جامعة الدول العربیة على تحقیق األھداف «:من الكتاب) 171(وجاء في الصفحة      

  :التالیة

 .المحافظة على السالم واألمن العربیین -

 .التعاون مع الھیئات والمنظمات الدولیة -

 .تحقیق التعاون العربي اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا -

 .»النظر في مصالح المجتمع العربي -

للتربیة  المنظمة العربیة(تعمل منظمة االلیسكو«:من الكتاب) 173(لصفحةوجاء في ا  

، وتنسیق الجھود بین مؤسسات األعضاءتشجیع التعاون بین الدول على ) والثقافة والعلوم

لوجیا من اجل دعم جامعة الدول العربیة في مجاالت التربیة والثقافة والعلوم والتكنو

بین الشعوب والمساھمة في إقرار السلم واألمن في العالم التضامن العربي، وتدعیم التفاھم 

  .»بشتى الوسائل، وال سیما عن طریق التربیة والعلوم والثقافة

م  ن المب  ادئ األساس  یة الت  ي تق  وم علیھ  ا منظم  ة الم  ؤتمر      «):178(وج  اء ف  ي الص  فحة     

  :الميــــــــــاإلس

میة كالمفاوض ات، والوس اطات،   تسویة أي نزاع قد ینشأ بین ال دول األعض اء ب الطرق الس ل     -

 .والتوفیق والتحكیم

االلتزام بعدم اللجو الى القوة او التھدید باستخدامھا ضد وحدة أي دولة او س المة ترابھ ا او    -

 .استقاللھا السیاسي

                                                             
 .165:مرجع سابق،ص): 2011/2012(محمد الشریف عمیروش وآخرون 1
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 .»األعضاءاحترام حق تقریر المصیر وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول  -

  :اإلسالميمنظمة المؤتمر  أھدافمن «):183(وجاء في الصفحة

 .األعضاءبین الدول  اإلسالميتعزیز التضامن  -

 .دعم التعاون في جمیع المجاالت -

 .العمل على دعم السالم واألمن الدولیین -

 .»المحافظة على األماكن المقدسة، ودعم كفاح الشعب الفلسطیني -

باس  تھدافھ موض  وع االنفت  اح والتع  ایش   أص  ابالمش  رع الجزائ  ري ق  د   أنوم  ن ھن  ا، یظھ  ر    

السلمي، واستجالء الصورة الحقیقیة لھذا الموض وع، والقص د غ رس مب ادئ التس امح والتف اھم       

توس یع دائ  رة ال وعي والثقاف ة السیاس  یة المواطنی ة ف  ي      إط  ار، ف ي  ال نشء المجتمع ي ف ي نف  وس   

رأي ) Gordon Allpot)1956وللباح ث  . المتعلمین ونش رھا بع د ذل ك ف ي المجتم ع      أوساط

ال یت أتى  «:مھم بصدد أھمیة التع ایش وانعكاس ھ عل ى وج وه الحی اة االجتماعی ة والوطنی ة بقول ھ        

الش  عور بالع  داء عن  د اآلخ  رین غالب  ا م  ن مواص  فات ش  عب غی  ر محبب  ة، لك  ن م  ن اض  طرابات   

لك ن عن دما یع یش    . لیس ت مس ؤولة عنھ ا   ) المكروھ ة (أحاسیس خاصة، حیث أن الفئة المستعداة

ن  اس بعض  ھم م  ع بع  ض ف  ي أوض  اع متس  اویة، ویح  اولون تحقی  ق أھ  داف مش  تركة عن  دھا          ال

یتوقفون، وبشكل عادي عن النظر إلى اآلخ ر كتھدی د، ویمیل ون ال ى تنمی ة التس امح واإلعج اب        

  .Gordon Allpot,1956, 07(1 (»الواحد باألخر

ائی ة ف ي حی اة الن اس،     إن ھذا الرأي یجد صداه،لیعكس حقیقة التعایش كقیم ة وكممارس ة إجر     

ش  ریطة وج  ود من  اخ اجتم  اعي، سیاس  ي، ثق  افي، تتبل  ور فی  ھ فك  رة التع  ایش وتس  وده العدال  ة          

إذن فالعبرة ھنا ف ي الممارس ة ول یس ف ي ال نص، فم ا فائ دة ت ألیف العدی د م ن الكت ب            . والتسامح

  ...؟ الناكان حالنا یكذب مق إذاحول مواضیع الدیمقراطیة، واالنفتاح والتعایش، والحوار، 

ما أود التأكید علیھ ھنا، أن المضامین سالفة الذكر، التي تمس األھداف والمب ادئ األساس یة       

التي تقوم علیھا المنظمات والھیئات اإلقلیمیة والدولیة، قد تبقى حبر على ورق وال تجد صداھا 

د أن ھ ذه المس الة   ، إذا لم تطب ق ف ي واق ع حی اة المجتمع ات والش عوب، واعتق        ودالالتھا الحقیقیة

                                                             
1Gordon Allpot(1956):Prejudice in modern perspective,johansburg ,p :07.  
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وھو موضـــــــــوع آخر ،ومن المھم استھدافھ بالبحث . لالمنھاج محل التحلیتتجاوز مضامین 

  .لــــــــــوالتحلی

لیست المدرسة منعزلة، وإنما ھي منطلق لتدعیم القیم السلیمة في المجتمع، إال أن ذل ك ل یس      

المساعدة عل ى ترس یخ ق یم الح وار والتع ایش      بكاف، إذ ال بد من أن تتوفر الشروط الضروریة 

وان فشل المدرسة في ت دعیم ق یم الح وار ی ؤدي ال محال ة ال ى ع دم تحك م         . السلمي في المجتمع

أف  راد المجتم  ع ف  ي أس  الیب الح  وار والنق  اش والتص  لب لألفك  ار وع  دم قب  ول اآلراء المخالف  ة،     

قھری ة والعن ف ف ي الحص ول     وقصر األفق الفكري، وھ ي عوام ل ت ؤدي ال ى اعتم اد الط رق ال      

على المآرب الشخصیة، وما زاد في تعم یم ھ ذا االتج اه، الممارس ات الس ائدة ف ي المح یط، م ن         

ذل   ك الممارس   ات الحزبی   ة وانتش   ار البیروقراطی   ة ف   ي اإلدارة، وك   ذا الض   غوط االقتص   ادیة      

  .واالجتماعیة

قائمة على مبدأ الصراع والعداوة لم یعد ممكنا في عالم الیوم أن تكون أرضیة التفكیر لدینا      

لآلخرین، كما ال یمكن إلغاء واحد من خارطة الوجود اإلنس اني والفع ل المجتمع ي، فق د یھم ش      

ال   بعض وق   د یبق   ى آخ   رون ف   ي الظ   ل، لك   ن ھ   ذه العملی   ة یج   ب أن ت   تم م   ن خ   الل المب   اراة   

ث ر قتام ة م ن الواق ع     والتي تنتج في مراحلھا األولى واقع ا أك  -صح ھذا التعبیر إن -الدیمقراطي

اعت راف  : تؤدي ال ى تبل ور الص ورة الت ي نرغ ب ونری د وھ ي        أنالحالي، لكنھا البد مع الزمن 

الجمیع بالجمیع، وعیش الجمیع مع الجمیع، بما یحقق نموذجا جدیدا وفریدا یؤدي ال ى االنفت اح   

المواطن ة عب ر    على اآلخرین بالحوار والتعایش الى جانبھم بحكم الواق ع واالمت داد ف ي أواص ر    

  .التاریـــــــــــخ

التعل یم   إن« :'دعوة للحوار ف ي ال وطن العرب ي   ... التعلیم ' في مؤلفھ حسن شحاتةویؤكد      

والتعلم الحواري من عوامل التعلم الفاعل، حیث تتفاعل العقول والوج دانات والق یم ب ین المعل م     

یج ري م ن خ الل التس اؤل الم ؤدي ال ى        المنھج الدیمقراطي ال ذي  وسیلة لترسیخ إنھاوالمتعلم، 

 القبول والنقد والخالف واالختالف في الراي، وفي فروض المعرفة والحكم على األش یاء، م ن   

خ  الل التعام  ل م  ع الغی  ر، والح  وار الج  اد یك  ون بیئ  ة للتفكی  ر ال  یقظ الناق  د، ویول  د آف  اق التخی  ل   

إن م   ن ب   ین م   ا یج   ب أن نولی   ھ مزی   دا م   ن االھتم   ام ف   ي    « شحــــ   ـاتةویض   یف  »واإلب   داع

مدارسنا،تعلیم الطالب الحوار وثقافة التفاوض واحترام األخر وتقبلھ، وتقدیر ثقافات الشعوب، 
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واحترام السالم العالمي والتفاھم الدولي، وامتالك مھارات الحی اة والمرون ة، والعقلی ة المتفتح ة     

  .1»ل الجماعيوالعمل المنتج، والمشاركة والعم

ومن ھنا، تتجلى أھمیة الحوار في حیاتنا وثقافة االنفتاح على اآلخر، وان الحوار ال یمكن أن   

یكت  ب ل  ھ النج  اح إال إذا س  اد التس  امح ب  ین المتح  اورین، والمجتم  ع ال  ذي ال تق  وم ثقافت  ھ عل  ى       

عایش  یة، أعطی  ك  التس  امح م  ع المخ  الفین ال یمك  ن أن یفلح،ذل  ك أن التس  امح ال یعن  ي انتھازی  ة ت   

فرصة حتى تتوب وتتحول ال ى ص في وحزب ي وم ذھبي وتنص ھر ف ي حكم ي او نظ امي، ھ ذه          

المناورة مستبعدة كلیا من المفھوم المعاص ر للتس امح ال ذي یعن ي تقب ل اآلخ رین كم ا ھ م علی ھ،          

ال توج  د عوائ  ق ت  وول دون التفاع  ل ب  روح التس  امح بمفھوم  ھ     اإلس  المیةوف  ي ثقافتن  ا العربی  ة  

ب  ان للن  اس حق  وق   أس  اسوالتع  ایش مع  ھ عل  ى  ب  اآلخر، االعت  راف وأخی  را أوالیث ال  ذي الح  د

البش ر ھ ي    أف راد ب ین   اإلنس انیة العالق ة   أنوھ ذا یعن ي   . إالمتساویة،حیث ھم بشر لیس  إنسانیة

عالق  ة موج  ودات ح  رة یتن  ازل ك  ل منھ  ا ع  ن ق  در م  ن حریت  ھ ف  ي س  بیل مجتم  ع یحق  ق الخی  ر     

 إاللنح و الص حیح   ھذا المجتمع المنش ود ل ن یتحق ق عل ى ا     أن أخرىرة للجمیع، وھذا یعني بعبا

إذا ساد التسامح وزال الظلم بین أفراده، بمعنى أن یحب كل فرد فیھ لآلخرین م ا یح ب لنفس ة،    

ونالحظ ھنا أن التسامح . »ال یؤمن أحدكم حتى یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ«:والحدیث الشریف

  .مربوط باإلیمان

إن التسامح والحوار والتواصل بنیة نفسیة واجتماعیة وسیاسیة وثقافیة إنسانیة، منطلقھا     

الفرد وھدفھا مصلحة المجموعة المحلیة او اإلنسانیة عامة، والقدرة على إقامة الحوار وبناء 

وإذا كانت حاجة الفرد ضروریة . عالقة تواصل مع اآلخر موھبة فردیة وقیمة إنسانیة

قدراتھ على الحوار والتواصل والتسامح مع اآلخر سواء كان فردا داخل عائلتھ او  الستخدام

مواطنا یشاركھ الفضاء الجغرافي والثقافي والسیاسي واالقتصادي، او كان انسان یشاركھ 

االنتماء الى نفس الكینونة، فان حاجة المجتمعات والدول والثقافات إلقامة حوار مع غیرھا 

انعكاسات انغالق الفرد وتصلبھ مھما اتسعت، ال یمكن أن تمس من ھم الن . أكثر إلحاحا

                                                             
 . 40: ،ص مرجع سابق): 2006(حسن شحاتة 1
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خارج محیطھ الضیق، أما انعكاسات انغالق المجتمعات والثقافات وتصلب العقلیات فتنتشر 

  .1 بسرعة ویتسع تأثیرھا الى حد اندالع الحروب والنزعات القبلیة والعرقیة والدولیة

اآلخ  ر، ھ  ي ق  یم جوھری  ة حض  اریة ف  ي العالق  ات        وم  ن ھن  ا، فالتس  امح والح  وار وتقب  ل        

واالتص  ال ب  اآلخر، وھ  ي توجھ  ات تق  وم عل  ى االحت  رام وإق  رار وتق  دیر التن  وع واالخ  تالف          

للمف اھیم واآلراء واألفك ار، والتس امح ھ و انس جام ف ي االخ تالف الق ائم عل ى الع دل ونب ذ الظل م             

  .والعنف والتطرف بشتى أشكالھ

خ تالف س نة م ن س نن اهللا ف ي خلق ھ، ف ان النتیج ة ھ ي أن یزخ ر عالمن ا            فإذا كنا نسلم ب ان اال    

وربم ا   ،باآلراء المختلفة والمواقف المتباینة والمشاعر المتعددة، وكل منا یظن انھ على صواب

لت زم بھ ا ك ل إنس ان وك ل      ی أنیرى غیره على غیر ھ ذا، وم ن ث م یك ون التس امح فریض ة الب د        

رائ ي  «:األمام الش افعي وحسبنا ھنا مقولة  .لمصلحة والموقفمواطن إزاء من یخالفھ الرأي وا

  .»صواب یحتمل الخطأ ورأي غیري خطأ یحتمل الصواب

ویعد التسامح لبنة أساسیة في ثقافتنا العربیة واإلس المیة، واإلس الم ی دعوا أتباع ھ واإلنس انیة         

  .حیاتنا الیومیةجمعاء الى التحلي بروح التسامح وتكریسھ كقیمة إنسانیة حضاریة في 

ال دعوة ال ى   ' ف ي كتاب ھ   الس یر توم اس ارنول د   وفي ھذا اإلطار، یقول الم ؤرخ االنجلی زي        
لق د عام ل المس لمون الظ افرون الع رب المس یحیین بتس امح عظ یم من ذ الق  رن األول          «:'اإلس الم 

ئل المسیحیة للھجرة، واستمر ھذا التسامح في القرون المتعاقبة، ونستطیع أن نحكم بحق أن القبا

التي اعتنقت اإلسالم قد اعتنقتھ عن اختیار وإرادة حرة، وان العرب المسیحیین ال ذین یعیش ون   

ال دعوة ال ى اإلس الم ف ي راب ح      (»في وقتنا ھذا بین جماعات المسلمین لشاھد عل ى ھ ذا التس امح   

  .2)23، 2008دفرور،

الع  رب ل  م یفرض  وا عل  ى الش  عوب المغلوب  ة  «:زیغری  د ھونك  ھوتق  ول المستش  رقة األلمانی  ة     

ال  دخول ف  ي اإلس  الم، فالمس  یحیون والزرادش  تیة والیھ  ود ال  ذین الق  وا قب  ل اإلس  الم أبش  ع أمثل  ة  

                                                             
  armela@hotmail.co.ukA، 07/01/2013ثقافة التسامح واالعتراف باالخر،: ابو بكر رمیلة  1
، مق  ال )التع  ایش ب  ین المس  لمین والمعاھ  دین ف ي المجتمع  ات اإلس  المیة المعاص  رة  (الحری  ة الدینی  ة ألھ  ل الذم ة : راب ح دف  رور   2

المرك  ز م، 2008ج  وان / ھ  ـ1429منش  ور ف  ي مجل  ة البح  وث والدراس  ات، الع  دد الس  ادس، الس  نة الخامس  ة، جم  ادي الث  اني      
 . 23: ،صبالوادي، الجزائر الجامعي
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التعصب الدیني وأفظعھا، سمح لھم جمیعا دون أي عائق یمنعھم بممارسة شعائر دینھم، وت رك  

دون أن یمسوھم بأدنى أذى، او ل یس   المسلمون لھم بیوت عبادتھم وأدیرتھم وكھنتھم وأحبارھم

  .1 »ھذا منتھى التسامح ؟ أین روى التاریخ مثل تلك األعمال؟ ومتى؟

إن «:قولھ'نظرات في تاریخ اإلسالم'في كتابھ  دوزيعن المستشرق  الخربوطلي وینقل     

فیھ الیسر تسامح ومعاملة المسلمین الطیبة ألھل الذمة أدى الى إقبالھم على اإلسالم وأنھم رأوا 

  .2 »في دیاناتھم السابقة یألفوهوالبساطة مما لم 

إن القوة لم تكن عامال في انتشار « :'حضارة العرب'في كتابھ  غوستاف لوبونویقول    

فإذا حدث أن انتحل بعض الشعوب .. القران، فقد ترك العرب المغلوبین أحرارا في أدیانھم

فذلك لما كان یتصف بھ العرب الغالبون من ضروب النصرانیة اإلسالم واتخذ العربیة لغة، 

العدل الذي لم یكن للناس عھد بمثلھ، ولما كان علیھ اإلسالم من السھولة التي لم تعرفھا األدیان 

  .3 »األخرى

وما جھلھ المؤرخون من حلم العرب الفاتحین وتسامحھم كان من األسباب السریعة «:ویقول   

والحق أن األمم لم تعرف .. اقتناع كثیر من األمم بدینھم ولغتھمفي اتساع فتوحاتھم وفي سھولة 

  .4 »فاتحین رحماء متسامحین مثل العرب، وال دینا سمحا مثل دینھم

لكنا ال نعلم لإلسالم مجمعا دینیا، وال رسال «:'تاریخ شارلكن'في كتابھ  روبرتسونویقول    

علیھ بالسیف وال باللسان، بل دخل القلوب وراء الجیوش، وال رھبنة بعد الفتح، فلم یكره احد 

  .5 »عن شوق واختیار، وكان نتیجة ما أودع في القران من مواھب التأثیر واألخذ باألسباب

ھذه الحقائق والش ھادات، ال ش ك تعك س م دى ث راء ثقافتن ا العربی ة اإلس المیة بق یم التس امح               

عم ر ب  ن  (ثورات الثابت  ة ع ن الخلیف  ة  اآلخ  ر، وحس بنا أن نش  یر ال ى إح  دى الم أ   واالنفت اح عل ى   
فقد كان سیدنا عمر رضي . والتي تعد أنموذجا فریدا في التسامح واالعتراف باآلخر، )الخطاب

اهللا عنھ یتجول في ش وارع المدین ة المن ورة یتفق د أح وال الرعی ة ف رأى ش یخا طاعن ا ف ي الس ن            

                                                             
 .23: سابق،صمرجع : رابح دفرور 1
 .23: ،صالمرجع نفسھ: رابح دفرور 2
 .24: ،صالمرجع نفسھ: رابح دفرور 3
 .24: ،صالمرجع نفسھ: رابح دفرور 4
 .24: ،صالمرجع نفسھ: رابح دفرور 5
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 ھ ذا الش یخ   ف ة لم ا أص اب   یتسول في الطری ق، فس ال ع ن أم ره وعل م ان ھ یھ ودي، فح زن الخلی        

ف أمر ب ان یخص ص ل ھ ولنظرائ ھ مع اش ثاب ت م ن بی ت م ال           . الھرم مم ا اض طره ال ى التس ول    

عم ر ب ن   دل ف ي قبر ـع  لق د دف ن ال   :حس بنا ھن ا المقول ة الخال دة     و. المسلمین یتیح لھ حیاة كریم ة 
  !!.. الخطاب

الثال    ث بنس    بة  وج    اء موض    وع نب    ذ العن    ف والتط    رف بش    تى أش    كالھ ف    ي الترتی    ب            

الدالة على ھ ذه الفك رة ف ي المض امین التعلیمی ة للكت اب        األلفاظوقد وردت  %).20,00(مئویة

وج  اءت %). 23,52(بنس ب متفاوتة،فكلم ة التط  رف م ثال الت  ي احتل ت الص دارة بنس  بة مئوی ة      

، ث    م كلم    ة تجن    ب العن    ف بنس    بة    %)21,57(بع    دھا كلم    ة رف    ض العن    ف بنس    بة مئوی    ة   

فجمیعھ  ا تش  یر ال  ى %). 13,72(بع  د ذل  ك كلم  ة التعص  ب بنس  بة مئوی  ة ، و)%17,64(مئوی  ة

م  دى اھتم  ام المش  رع الجزائ  ري بھ  ذا الموض  وع، وحرص  ھ الش  دید عل  ى اس  تجالء الظ  اھرة        

  .یح أبعادھا، واآلثار التي قد تترتب عنھا في حیاة الفرد والمجتمع على السواءــــــــوتوض

حق وق  (من المجال المفاھیمي الثال ث م ن المنھ اج   )ن والسلماألم(ففي الوحدة التعلیمیة الثالثة     

العن ف المش روع   (من الكتاب ع ن العن ف وأنواع ھ   ) 90(یتحدث المشرع في الصفحة). اإلنسان

كل نوع من أنواع استعمال القوة النت زاع الحق وق او اإلق رار بھ ا عل ى النح و ال ذي یرف ع          وھو

والعن  ف غی  ر  . واس  تعادة األرض والس  یادة  الظل  م، وم  ن ذل  ك اس  تعمال الق  وة لط  رد االح  تالل    

المشروع وھو كل استعمال للقوة لالحتفاظ بحق مزعوم، او النتزاع حق قابل الن ینتزع بدون 

عنف، وفي جملة ھ ذا العن ف م ا تمارس ھ الدول ة التس لطیة م ن قم ع وتنكی ل بمعارض یھا، او م ا            

كما بین المشرع في ). جتمعتقوم بھ الجماعات المعارضة من عنف مسلح ضد الدولة وضد الم

من الكتاب أسباب العنف، ومنھا السبب السیاسي، والسبب االقتص ادي، والس بب   ) 91(الصفحة

  .االجتماعي، والسبب الثقافي

وع  الج العن  ف یتمث  ل ف  ي إلغ  اء أس  بابھ ف  ي مختل  ف المج  االت السیاس  یة، واالقتص  ادیة،               

ی   ر ال   ى أن الس   لم یعن   ي التق   دم والرق   ي   ل   یخلص المش   رع ف   ي األخ . واالجتماعی   ة، والثقافی   ة

فبالسلم یتحقق االنسجام والوئام . والحضارة، وھو وضع یسود فیھ األمن واالستقرار والالحرب

والعنف ھو انتزاع المطالب بالقوة، وإك راه اآلخ ر عل ى    . والمحبة بین األفراد والشعوب واألمم

ن جراء استعمالھا، وللقضاء على العنف التنازل عنھا او االعتراف بھا، بوسائل یتكبد خسائر م
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وإلغ  اء أس  بابھ، یس  توجب تجس  ید الحی  اة الدیمقراطی  ة، وتحقی  ق التنمی  ة والعدال  ة االجتماعی  ة،         

والتجدی  د الثق  افي، والفھ  م الص  حیح لل  دین، ونش  ر ثقاف  ة الس  لم، واعتم  اد الط  رق الس  لمیة لح  ل      

  .المشاكل وفض النزاعات

أساس ا م ن معرف ة حق وق     ) حق وق اإلنس ان  (ا المجال المف اھیمي وتنطلق الكفاءة المرحلیة لھذ    

اإلنس  ان والحری  ات األساس  یة للف  رد، م  ن خ  الل الوث  ائق الدولی  ة، والعم  ل عل  ى احترامھ  ا ونب  ذ   

  .العنف، واللجوء الى الوسائل السلمیة لحل المشاكل

في قت ل اح د   وقد وجد العنف في الحقیقة، منذ خطوات اإلنسان األولى على األرض، ممثال     

. ابني ادم شقیقھ، لكن ھ اتخ ذ من ذ عق ود ص فة الظ اھرة، لیص ل ال ى ذروت ھ ف ي عص رنا الح الي            

وحسبنا ھنا ما عاشتھ الجزائر من عنف وإرھاب زمن العشریة السوداء، وما یح دث الی وم ف ي    

البالد العربیة اإلسالمیة وما یصطلح على تسمیتھ ب الربیع العرب ي ف ي ت ونس، ومص ر، ولیبی ا،       

  .جراء ھبة الشعوب وثورتھا على أنظمة الحكم الدكتاتوریة المتسلطة... وسوریا

وما حدث ویح دث ف ي ت ونس م ن اس تھداف للزوای ا ولالم اكن المقدس ة، والخط اب ال دیني                

المس جدي التحریض  ي عل ى العن  ف، والتص فیات السیاس  یة الت ي ح  دثت بدای ة باغتی  ال المح  امي      

، ال  ى الخط  اب اإلعالم  ي  06/02/2013: والناش  ط السیاس  ي الیس  اري ش  كري بالعی  د بت  اریخ  

د اآلخ  ر، واإلع  الم الموج  ھ م  ن قب  ل أط  راف معین  ة، جمی  ع ھ  ذه     ال  ذي یحم  ل نب  رة عنیف  ة ض    

المؤشرات تدل على العنف والعن ف المض اد ال ذي تعیش ھ الس احة العربی ة اإلس المیة ف ي أیامن ا          

  .ھذه

نج د فیض ا متنوع ا وواس عا م ن نق اط الت وتر وب ؤر          اإلس المي ولو نظرنا الى خارطة العالم     

واغلبھ ا   أنفس ھم ا ما ھ و معل ن، ومنھ ا م ا ھ و ب ین المس لمین        النزاعات، منھا ما ھو مكتوم ومنھ

 بین المسلمین وغیرھم، ومنھا ما یتخذ ش كل المب ارزات اللفظی ة، ومنھ ا م ا ق د یك ون اض طرابا        

  .وشغبا جماھیریا، ومنھا ما ھو مواجھة مسلحة

صر ال تكمن والمشكلة الحقیقیة في النظر الى مسالة العنف في العالم العربي اإلسالمي المعا   

في االعتراف بوجوده، مثلما أنھا ال تكمن في إنكاره، وإنما ھي في األساس تكمن ف ي تفس یره،   
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وفي زاویة النظر إلیھ، وعلى أساس التفسیر تتحدد اتجاھات الحكم علیھ، سواء بالمشروعیة أم 

  .عدم المشروعیة

قافة اإلسالمیة قدیما وح دیثا،  فالتفسیر الغربي یرد جذور العنف الى الخصائص البنیویة للث     

ث   م یض   یف الیھ   ا خص   ائص البیئ   ة السیاس   یة واالقتص   ادیة واالجتماعی   ة الراھن   ة ف   ي الع   الم      

اإلس  المي، والت  ي تتمث  ل فیم  ا یس  مونھ سیاس  ات الدول  ة الفاش  لة، وإخفاق  ات التنمی  ة مش  فوعة           

ادة الس كانیة، ف نحن   بمستویات عالیة من الفقر والبطالة الذین تغذیھما مع دالت مرتفع ة م ن الزی     

أمام عالم مدفوع ذاتیا بالرغبة في العنف، ومحاط موضوعیا بركام من االحباطات واإلخفاق ات  

  .التي ال تترك لھ خیار إال االندفاع وراء االنتقام والثار

والحقیقة أن ھ ذه التفس یرات الغربی ة ھ ي التت ویج العمل ي والفعل ي لحقیق ة العن ف ف ي الع الم                

لمعاصر، كما یمكن أن یراه المسلمون أنفسھم، فالمسلمون ال ینكرون الواقع ال راھن  اإلسالمي ا

في أفغانستان، العراق، فلسطین، السودان، الصومال، ومنطقة الربی ع العرب ي كم ا یس مونھ ف ي      

ولكن . لیبیا، مصر، تونس، سوریا، الیمن، البحرین، ومن قبل في البوسنة، والشیشان، وكشمیر

  .إدراك وتفسیر وتوصیف مختلف یختلف عن التوصیف الغربي اختالفا جذریاالمسلمین لھم 

إذ أن التفسیر اإلسالمي لموجة العنف الراھنة یرد جذورھا ال ى مجم ل السیاس ات الغربی ة          

تجاه العالم اإلسالمي طوال القرنین األخیرین، یستوي في ذلك العنف ال ذي ی دور ب ین أط راف     

، او مثلم ا ك ان ف ي تركی ا ب ین      )اإلرھ اب (ن ا زم ن العش ریة الس وداء    مسلمة مثلما ح دث ف ي بالد  

األكراد وھذا الص راع والعن ف مس تمر ال ى یومن ا ھ ذا، او س واء        الدولة التركیة ومواطنیھا من 

كان العنف بین المسلمین وغیر المسلمین داخل دولة واحدة مثل الس ودان،إذ المس لمون أغلبی ة،    

  .وسط اغلبیات مغایرة مثلما في الھند او صربیا او بلغاریااو بین مسلمین یمثلون أقلیات 

المعاص  ر م  ن   اإلس  الميالمس  ؤولیة الغربی  ة ف  ي زراع  ة ب  ذور العن  ف ف  ي الع  الم      وتتأك  د     

الزاویة التاریخی ة، والمقص ود بھ ا نوعی ة السیاس ات االس تعماریة الغربی ة الت ي ت م تطبیقھ ا ف ي            

، حی ث  األول ى الفة العثمانیة مع نھایة الح رب العالمی ة   ، وخاصة بعد سقوط الخاإلسالميالعالم 

تتح رك ف ي س طح     أخ ذت بسكاكین ومش ارط غربی ة،    اإلسالميھیكلة خرائط العالم  إعادةتمت 

، الذي یبدو لھا جسدا مخدرا او فاق دا لل وعي او میت ا    اإلسالميالجسد  وأحشاءوعمق ومفاصل 

  .او كاد یموت
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لق  د ض  ن االس  تعمار الغرب  ي ان  ھ یتعام  ل م  ع أش  الء او حط  ام ال یمل  ك إمكانی  ة الرجع  ة او        

العودة الى الحی اة بش روطھا الذاتی ة، وم ن ث م ف ان الفرص ة مناس بة إلع ادة تخلی ق ھ ذه األش یاء             

  .وإعادة تركیبھا وبعثھا للحیاة وفقا للشروط الغربیة

األم ن واالس تقرار أس اس    : نق ول  . 'أس اس العم ران  الع دل  ': ابن خلدونوعلى غرار مقولة     

ومن ھنا فالنظام الدیمقراطي في أي دولة من الدول، والجزائ ر واح دة   . العمران وأساس الحیاة

من الدول التي تعیش تحول او انتقال دیمقراطي، ھذا النظ ام ینب ذ العن ف، ویس عى ال ى تك ریس       

كتملة،والعدال  ة االجتماعی  ة، فم  ن أولوی  ات   وإرس  اء قواع  د الحری  ة والدیمقراطی  ة الناض  جة الم   

ال  دیمقراطیات الناض  جة والمكتمل  ة، التأكی  د عل  ى التع  ایش وإرس  اء ق  یم الدیمقراطی  ة وش  جب         

  .العنف

إن ترس  یخ الثقاف  ة الدیمقراطی  ة، یس  توجب محارب  ة العن  ف والتح  ریض علی  ھ، وال ش  ك أن          

لى مزید من التأزم ف ي األوض اع   السكوت على العنف، والتساھل على التحریض علیھ، یؤدي ا

وتفكیك النسیج االجتماعي ربما مع مرور الوقت، وھنا البد من تض افر جمی ع الجھ ود وتحك یم     

لغ  ة العق  ل والح  وار ف  ي التص  دي لمختل  ف المش  كالت الت  ي ق  د تواج  ھ المجتم  ع، والتس  امح م  ع   

  .اآلخر

، ھ ل  التوج ھ االی دیولوجي   والشعوب المتشبعة بمبادئ الدیمقراطیة، لیس فیھا م ن یس ال ع ن      

تصلي وتصوم أم ال ؟ وھن ا التأكی د عل ى حری ة الفك ر      . أنت إسالمي، أم شیوعي، أم لیبیرالي ؟

وھ  ي م  ن اوك  د القض  ایا وأكثرھ  ا أھمی  ة ف  ي حی  اة  . وحری  ة المعتق  د، فص  ل ال  دین ع  ن السیاس  ة 

  .مواطن ھذا العصر

لق ة ب أمن الم واطنین والمواطن ات ف ي      ویحسن بنا أن نؤكد في ھذا السیاق،بان الجزئی ات المتع   

ف الجمیع مس ؤول عل ى    . بالدنا الجزائر، مسالة یتوجب التعاطي معھا بكل مسؤولیة وبك ل جدی ة  

حمایة ال بالد، وحمای ة ممتلكاتھ ا، وحمای ة األف راد، والحف اظ عل ى األم ن واالس تقرار ومحارب ة           

  .العنف والتطرف بشتى أشكالھ

 'ش  كري بالعی  د 'وق  د تابعن  ا تش  ییع جثم  ان المح  امي والناش  ط السیاس  ي الیس  اري التونس  ي            
، والحظنا خروج التونسیین بمختلف االنتماءات االیدیولوجی ة الفكری ة،   08/02/2013:بتاریخ
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ومختل  ف األطی  اف السیاس  یة، والش  رائح االجتماعی  ة، م  ن ش  باب، ورج  ال، ونس  اء، وش  یوخ،       

باآلالف لتشییع ھذا الرجل، وان دل على شئ إنما یدل على روح االنتماء وأطفال بصفة تلقائیة 

، وقد كان ھ ذا الناش ط الراح ل    ورفض العنف مھما كان شكلھ، وتعلق التونسیین وحبھم لوطنھم

  .یقارع بالحجة وباألفكار، في الوقت الذي كانت تونس تعیش وضع امني غیر مستقر

األمنیة، قضیة أساسیة في كل دولة من العالم، وما حدث وال شك أن الملف األمني والقضیة     

، فھشاش  ة ف  ي ت  ونس بع  د الث  ورة م  ن ف  راغ وانس  داد امن  ي،أدى ال  ى العن  ف واإلرھ  اب والت  وتر  

الوضع األمني أثرت سلبا على الحیاة االقتص ادیة والسیاس یة ف ي ت ونس، وبالمقاب ل فاالس تقرار       

اسھ، ویشجع المستثمرین الخواص على االستثمار األمني یمكن القطاع السیاحي من استعادة أنف

  .والمساھمة في التنمیة الوطنیة

جزائ ري ض حیة العن ف واإلرھ اب، زم ن العش ریة        أل ف  220أزید من  الجزائروقد قدمت    

الجزائ  ر ، (الس  وداء كم  ا یس  مونھا، وثم  ة إیم  ان عمی  ق بوح  دة المص  یر ف  ي المنطق  ة المغاربی  ة    

واحد، ولغة واحدة، ومصیر واح د، والوش ائج التاریخی ة العاطفی ة     ، فلنا تاریخ )تونس، المغرب

تعج  ز الظ  روف السیاس  یة عل  ى تفریقھ  ا، والتح  ول او االنتق  ال ال  دیمقراطي ف  ي ھ  ذه البل  دان          

ال  رأي، كم  ا یس  توجب التع  ایش واالنفت  اح  حری  ة   إط  ارف  ي  اآلخ  روالمنطق  ة، یس  توجب قب  ول  

وممارسة حقوق . من الجمھوري، واألمن القوميوھنا نتحدث عن األمن الوطني، واأل. المعتدل

المواطنة في إطار حمایة الدولة، ودیننا اإلسالم الذي یملك ثراء كبیر م ن التن وع وال دعوة ال ى     

االنفتاح على اآلخر، والدعوة الى الح وار والمقارع ة بالحج ة واألفك ار، وال دعوة ال ى التس امح        

  .ونبذ العنف والتطرف

قضیة األمنیة الناجمة عن مخلفات العشریة السوداء في الجزائر، بانتھ اج  وقد تمت معالجة ال   

سیاسة المصالحة الوطنیة والوئام المدني، على اعتبار عبد العزیز بوتفلیقة، الرئیس الجزائري 

  .أن األمن أساس الحیاة

وق  د یك  ون م  ن المفی  د، اإلش  ارة ال  ى أن المش  رع الجزائ  ري وم  ن خ  الل المج  ال المف  اھیمي       

السابع  بوحداتھ التعلیمیة التي سبق الحدیث عنھا سابقا، یسعى الى تكریس ثقاف ة االنفت اح عل ى    

، فذكر ألفاظ وعبارات اآلخر في إطار قیم الحوار والتسامح ونبذ العنف والتطرف بشتى أشكالھ

حف ظ األم ن والس لم، إنم اء العالق ات الودی ة، التع اون ب ین الش عوب، تنس یق الجھود،ح ل             :مثل 
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النزاعات الدولیة سلمیا،فرض عقوبات ضد الدول المعتدیة،الحد من السباق نحو التس لح،غرس  

مبادئ التسامح والتفاھم الدولي في نفوس النشء،تعزی ز الس الم وحق وق اإلنس ان،تدعیم التف اھم      

والمساھمة في إقرار السلم واألم ن ف ي الع الم،احترام ح ق تقری ر المص یر، وع دم        بین الشعوب 

التدخل في الشؤون الداخلیة للدول،االلتزام بعدم اللجوء الى القوة وعدم التھدید باستخدامھا ضد 

لوس  ائل وح  دة أي دول  ة او س  المة ترابھ  ا او اس  تقاللھا السیاسي،تس  ویة المنازع  ات الدولی  ة با      

  ...یة االستعمار،السلمیة، تصف

 وال ش ك التوج ھ الترب وي الرام ي ال ى ترس یخ ثقاف ة المواطن ة        ھذه األلفاظ والعبارات تعكس    

ـري قد وفق المشرع الجزائــونعتقد أن . الحقة في إطار االنفتاح والحوار والتسامح ونبذ العنف

  .في ھذا المسعى

تن اع بج دوى الح وار معھ م، وم ن ث م       ویعد مؤشر التعاون مع اآلخ رین واالنفت اح عل یھم واالق     

التس  امح م  ع ك  ل م  ا ھ  و مختل  ف، وع  دم اللج  وء ال  ى العن  ف والتعنی  ف، م  ن أھ  م خص  ائص           

  .ومؤشرات الثقافة الدیمقراطیة ، كما یعد من أھم أسس المواطنیة إن لم أساسھا األول

  :ومما سبق، یمكن استخــــــــــــــالص ما یلي        

لمنھ اج التربی ة المدنی ة للس نة الرابع ة م ن التعل یم المتوس ط، تك رس           المعرفی ة إن المضامین  -

التوجھ التربوي الرامي الى ترسیخ فكرة االنفتاح على اآلخر في إطار قیم الحوار والتسامح 

 .ونبذ العنف

یتطل  ب ذل   ك ض   رورة غ   رس ق   یم الثقاف  ة السیاس   یة الدیمقراطی   ة، بتش   جیع التالمی   ذ عل   ى     -

رسیة الجماعیة بفاعلیة، ومن ثم االنخراط ف ي الفض اء الجم اعي    المشاركة في األنشطة المد

والتع  ایش مع  ھ وقب  ول ال  رأي اآلخ  ر،    . المجتمع  ي الكبی  ر ف  ي إط  ار االنفت  اح عل  ى اآلخ  ر     

 .والنزول على رأي األغلبیة

لمنھ  اج  المعرفی  ةیمك  ن الق  ول ب  ان الفرض  یة الثالث  ة، الت  ي ت  نص عل  ى أن المض  امین    وإجم  اال،

التربی  ة المدنی  ة للس  نة الرابع  ة م  ن التعل  یم المتوس  ط، تش  تمل عل  ى بع  د االنفت  اح عل  ى اآلخ  ر           

  .والتشارك معھ في إطار قیم الحوار والتسامح، قد تحققت
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  :النتائج المتعلقة ببعد التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح النقدیة -4

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة م ن   عرفیةالمتنص الفرضیة الرابعة،على أن المضامین    

  .التعلیم المتوسط، تشتمل على بعد التفكیر بطریقة علمیة والتمتع بالروح النقدیة

إن الفكر النقدي ھ و الص فة الممی زة للم واطن المعاص ر، ال ذي یس تطیع بفض ل ح ذره ال یقظ              

  .دور فاعل في المجتمعباستمرار التكیف مع العالم الذي یحیط بھ، وكذا القیام ب

التربوی    ة  اإلص    الحات، ف    ان المش    رع الجزائ    ري، وم    ن خ    الل   األس    اسوعل    ى ھ    ذا      

ال ى   باألھ داف ، التي تم بموجبھا تغییر مقاربة التدریس، من الت دریس  )2003دیسمبر (الجدیدة

المتعلم وفق التوجھ الحدیث لمفھوم التربیة بعیدا عن  إعداد أھمیة أدركالتدریس بالكفاءات، قد 

أس  اس ان  ھ ط  رف س  لبي ف  ي العملی  ة  تص  ورات التربی  ة التقلیدی  ة الت  ي تنظ  ر ال  ى الم  تعلم عل  ى   

  .التعلیمیة

یتع ین  «:وقد جاء في المادة الرابعة من الفصل الثاني م ن الق انون الت وجیھي للتربی ة الوطنی ة        

بكف  اءات مالئم  ة ومتین  ة ودائم  ة یمك  ن توظیفھ  ا بتبص  ر، ف  ي        عل  ى المدرس  ة تزوی  د التالمی  ذ   

وضعیات تواصل حقیقیة وحل المشاكل، بما یت یح للتالمی ذ ال تعلم م دى الحی اة والمس اھمة فعلی ا        

الق انون الت وجیھي   ( »في الحیاة االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة، وك ذا التكی ف م ع المتغی رات    

  1).62، 2008جانفي  23خ في المؤر 04-08للتربیة الوطنیة رقم

م ن  ) 44(وم ن ض من م ا یھ دف إلی ھ التعل یم األساس ي ف ي إط ار مھمت ھ المح ددة ف ي الم ادة                 

ج  انفي  23الم  ؤرخ ف  ي   04-08الفص  ل الثال  ث م  ن الق  انون الت  وجیھي للتربی  ة الوطنی  ة رق  م     

2008 :  

والجام  د، وك  ذا تعل  م المالحظ  ة والتحلی  ل واالس  تدالل وح  ل المش  كالت، وفھ  م الع  الم الح  ي    -

 .السیرورات التكنولوجیة للصنع واإلنتاج

تنمی  ة إحس  اس التالمی  ذ وص  قل ال  روح الجمالی  ة والفض  ول والخی  ال واإلب  داع وروح النق  د      -

 .2فیھم

                                                             
 .62: ،صمرجع سابق: 2008جانفي23المؤرخ في  04-08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم  1
 .78: ،صمرجع سابق: 2008جانفي23المؤرخ في  04-08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم  2
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ویظھر أن المشرع الجزائري، یولي ھذا المطلب أھمیة بالغة، وقد أظھرت نتائج التحلیل      

یمیة لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم بخصوص ھذا البعد، تشبع المضامین التعل

المتوسط، باألفكار ذات الصلة، فالقدرة على المبادرة واإلبداع مثال ، وردت في الكتاب بنسبة 

الدالة على ھذه الفكرة وھذا  األلفاظ، كما اشتملت المضامین على عدید %)45,83(مئویة

، وجاءت كلمة االبتكار بنسبة %)36,00(الموضوع، فقد جاءت كلمة االكتشافات بنسبة مئویة

وفي ھذا  %).08,00(ل بنسبة مئویةـــــــــاإلبداع، والتحلی: ، وجاءت كلمتا%)24,00(مئویة

ن یكون موجھا الى فان الھدف من التربیة الحدیثة، یجب أ ، لھذا...«:بوفلجة غیاثیقول 

تكوین بعض الخصائص النفسیة المساعدة على تكوین الشخصیة المبدعة، وھو السلوك النھائي 

  .1 )90، 2003بوفلجة غیاث،(»الذي یجب أن تتوخاه التربیة المعاصرة

وھكذا یتب ین أن الممارس ات التعلیمی ة التقلیدی ة، ت ؤدي ال ى تك وین بع ض الص فات النفس یة                

ذل ك أن أھ م ش يء یس لب م ن الم تعلم ع ن        . صماتھا على شخصیة المتعلم ومستقبلھالتي تترك ب

طری  ق الممارس  ات التعلیمی  ة التربوی  ة التقلیدی  ة، اس  تعداداتھ وإمكانیات  ھ وقدرات  ھ عل  ى الخل  ق         

  .واإلبداع

والطریقة التقلیدیة في التربیة، ال تش جع عل ى التفكی ر التحلیل ي والتركیب ي، وتنمی ة العملی ات           

ل  ذلك كثی  را م  ا نس  مع ع  ن تالمی  ذ یحفظ  ون نص  ا وال یس  تطیعون     . معرفی  ة العلی  ا ل  دى الف  رد ال

ف  الكالم متسلس  ل  . عن  د نس  یان كلم  ة وس  ط ال  نص، ف  ان التلمی  ذ یتوق  ف عن  دھا      إذ. استعراض  ھ

، فالتلمی ذ ف ي ھ ذه الحال ة ل م یتع ود التفكی ر        مترابط، وعند نسیان كلم ة یض یع الب اقي م ن ال نص     

ن أفكاره وصیاغتھا بأسلوبھ الخاص، لھذا فان فك را مكون ا عل ى ھ ذه الطریق ة      والتعبیر الحر ع

یج  د ص  عوبة ف  ي اس  تیعاب النظری  ات والمف  اھیم الریاض  یة، الت  ي تحت  اج ال  ى رب  ط العناص  ر        

  .واستخالص النتائج

وبخصوص موضوع القدرة على استعمال التكنولوجیا في مختلف مجاالت الحیاة، فقد ج اء      

، وبع د  %)16,67(، تاله موضوع التمتع بالروح العلمیة بنسبة مئویة%)33,33(بنسبة مئویة

كما أظھرت نتائج التحلیل مدى تشبع %). 04,17(ذلك موضوع التفكیر المنھجي بنسبة مئویة

ذات الصلة بھذه المواضیع،فكلمة التكنولوجیا التي وردت في الكت اب   باأللفاظمضامین المنھاج 

                                                             
 . 90: ،صمرجع سابق): 2003(بوفلجة غیاث 1
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، وكلم ة المعرف ة   %)36,78(وكلمة العل م الت ي وردت بنس بة مئوی ة    ، %)47,06(بنسبة مئویة

، والعلمی  ة الت  ي وردت ف  ي الكت  اب  %)21,30(العلمی  ة الت  ي وردت ف  ي الكت  اب بنس  بة مئوی  ة  

، وكلم     ة ح     ل المش     كالت الت     ي وردت ف     ي الكت     اب بنس     بة       %)16,12(بنس     بة مئوی     ة 

بنس       بة ،وكلم       ة مواجھ       ة الص       عوبات الت       ي وردت ف       ي الكت       اب  )%62,86(مئوی       ة

من العملیات العقلیة الھام ة نظ را الن الف رد یتع رض     ولعل حل المشكالت %). 14,29(مئویة

الى العدید من المشكالت وبأنواعھا المختلفة، بل وفي مستویات متعددة، فھي م ن ھ ذا المنطل ق    

متطلب إنساني ارتبط بوجود اإلنسان ، ولكي یتمكن الفرد من حل المشكالت ومواجھتھا یحتاج 

 شك الى األسلوب العلمي في التفكیر من خالل تحدید المش كلة وجم ع البیان ات والمعلوم ات     وال

عنھا وبناء الفرضیات المحتملة للحل، وبذلك یتمكن من حل المشكلة التي قد تص ادفھ، والتعل یم   

الفعال ھو ذلك الذي یضع المتعلم أمام مشكالت یستطیع مواجھتھا واإلسھام في حلھا على نحو 

  .ي سلیممنطق

ویمك  ن الق  ول ھن  ا أن المقارب  ة الجدی  دة للمن  اھج، تجع  ل م  ن الم  تعلم مح  ورا أساس  یا لھ  ا،          

وھي تقوم باختیار وضعیات تعلمیة مستقاة . وتعمل على إشراكھ في مسؤولیة تنفیذ عملیة التعلم

، م  ن الحی  اة ف  ي ص  یغة مش  كالت، ترم  ي عملی  ة ال  تعلم ال  ى حلھ  ا باس  تعمال األدوات الفكری  ة       

وبتسخیر المھ ارات والمع ارف الض روریة ل ذلك، فح ل المش كالت او الوض عیات المش كلة ھ و          

األسلوب المعتمد للتعلم الفع ال، إذ ان ھ یت یح الفرص ة للم تعلم ف ي بن اء معارف ھ ب المفھوم الواس ع           

بإدماج المعطیات والحلول الجدیدة في مكتسباتھ السابقة، لیكون بعد ذل ك كف اءة جدی دة، تس اعده     

  .لى حل المشكالت ومواجھة الصعوبات المتجددة باستمرارع

ومما ال شك فیھ، إن االھتمام بتنمیة التفكیر م ن ش انھ أن یع زز لإلنس ان مقوم ات وج وده،            

بحیث یكون اقدر على حس ن التعام ل م ع متغی رات الحی اة االجتماعی ة واالقتص ادیة والسیاس یة         

ودنا اآلن، ھو قدرتنا عل ى التعام ل بنج اح م ع معطی ات      وإذا اعتبرنا احد مقومات وج. والثقافیة

عصر المعلومات الذي نعیشھ الیوم،فانھ یحق لنا أن نتساءل عن دور التفكیر والمعرف ة العلمی ة   

  في تنمیة ھذه القدرة ؟

  :ومن ھنا تتفجر جملة التســـــــــــــــــاؤالت اآلتیة   
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تكون لدینا  أنلمعلومات في ھذا العصر دون ھل یمكن أن نتعامل مع ھذا الزخم الھائل من ا -

 القدرة على فھمھا وتحلیلھا وتقویمھا ؟

 وإص دار ل دیھم الق درة عل ى ح ل المش كالت       األف راد یحتاج ھ ذا العص ر ال ى نوعی ة م ن       أال -

 ؟صاالت، وكیفیة توظیفھا في حیاتناالمتعلقة بتكنولوجیا المعلومات واالت واألحكام القرارات

ل   دیھم مھ   ارات تفكی   ر تتعل   ق باس   تخدامھم لتكنولوجی   ا  أف   رادعص   ر ال   ى یحت   اج ھ   ذا ال أال -

ف ي مختل ف مج االت    ...) االنترنت، األقمار الص ناعیة، الفض ائیات  (المعلومات واالتصاالت

 .الحیاة

  : ومن ھنا، نتســـــــــــــاءل      

ألیس من األفضل الب دء ف ي عملی ة تعل یم التفكی ر وتحص یل المعرف ة العلمی ة الممنھج ة ف ي                

  المرحلة

،حی    ث یك    ون التلمی    ذ ق    د تمك    ن م    ن أساس    یات       )مرحل    ة التعل    یم المتوس    ط  (اإلعدادی    ة   

، وق   ارب مس   توى النض   ج العقل   ي، وك   ذا المس   توى    ...)الق   راءة، الكتاب   ة، الحس   اب (المعرف   ة

مھ ارات  / الكافیین الل ذین یمكن ان م ن فھ م عملی ات     ) بعة من التعلیم المتوسطالسنة الرا(الدراسي

  .؟ التفكیر العلمي، وكیفیة توظیفھا في دراستھ وحیاتھ العملیة

والحق انھ مخطئ من یتصور أن تعلیم التفكیر لیس ممكنا إال في فترات متأخرة م ن عم ر        

  .ھ مبكرا في حیاة الطفل اإلنسان، ذلك أن أساس التفكیر العلمي یجب ترسیخ

والتربیة العلمیة تسعى في الوقت الراھن الى إكساب التالمیذ المھارات الفكریة العلمیة، التي    

  .تمكنھم من ممارسة عملیات االكتشاف واالستقصاء، من اجل الوصول الى المعرفة العلمیة

بغیة حفظھ ا واس تظھارھا،   ولم تعد أھداف تدریس العلوم تركز على اكتساب المعرفة العلمیة   

كم ا كان  ت تؤك  د علیھ ا االتجاھ  ات التقلیدی  ة ف ي التربی  ة والتعل  یم، ب ل أص  بح للم  تعلم دور ب  ارز      

ومھم في استخدام أنماط التفكیر في اكتشاف المعرفة العلمیة، باعتباره مح ور العملی ة التعلیمی ة    

العلمیة على تنمیة مھارات التفكیر  ولذلك فقد أكدت كافة االتجاھات الحدیثة في التربیة. التعلمیة

ت دریس العل وم البیولوجی ة     أھ داف  أك دت ففي الیاب ان  . العلمي وتوظیفھا في البحث واالستقصاء
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على تطویر قدرة التالمیذ على استخدام مھارات التفكی ر العلم ي ف ي االستقص اء للوص ول ال ى       

  .1 الحقائق والمفاھیم والمبادئ العلمیة

األمریكی ة عل ى تط ویر ق درة التالمی ذ       ةیس الفیزیاء في الوالیات المتح د ونصت أھداف تدر    

  .2 على استخدام الطریقة العلمیة في التفكیر

یا في الوالی ات المتح دة عل ى تط ویر مھ ارات التالمی ذ       تدریس البیولوج أھداف وأكدت كذلك   

  .3في استخدام مھارات التفكیر العلمي

 أنماطالیونسكو غیر مرة على ضرورة اكتساب المتعلمین القدرة على توظیف  أكدتوقد     

 واإلبداععلى حاجة الفرد الى النمو في مجاالت حسب االستطالع  أكدتالتفكیر العلمي، حیث 

  .4 واالعتماد على النفس

للتعرف عل ى اث ر اس تخدام التالمی ذ     ، )Ronald Pare(الد بیرـــــرونوفي دراسة قام بھا    

بوالی ة   لیك وود للعل وم  للمھارات العلمیة المتمثلة في الطریقة العلمیة مع تالمی ذ یدرس ون م نھج    

واستخدم الباحث من اجل مالحظة اثر المھارات العلمیة والفروق بین التالمیذ، اختبار . اوھایو

ف ي اس تخدام ھ ذه المھ ارات      اإلن اث رات ق د  أنوتبین من ھذه الدراسة . مھارات التفكیر العلمي

ال  ذین اس  تخدموا الطریق  ة   (التالمی  ذ ف  ي المجموع  ة التجریبی  ة   أنكان  ت اق  ل م  ن ال  ذكور، كم  ا    

ھ ذه الدراس ة    أفادتوقد . من تالمیذ المجموعة الضابطة أعلىقد اظھروا قدرات عقلیة )العلمیة

 وأك دت مھارات العلمیة المتص لة بھ ا،   في بلورة العالقة بین استخدام التالمیذ للعلم كطریقة، وال

  .5 ومــالمھارات العقلیة في تعلم العل أھمیةالدراسة كذلك على 

                                                             
1 NationaL science Foundation Modular Approach in Teaching of   Biology(MATB) 
science  and Mathematics curricular Developments Internationally, Washington, NSF, 
1977,p:14.  
2 Project Physics course About the Project Physics course,New York:Holt Reinhardt and 
Winston Inc, 1971,p: 03. 
3 NationaL science Foundation Modular Approach in Teaching of   Biology(MATB) 
science  and Mathematics curricular Developments Internationally, Washington, NSF, 
1977,p:203. 

 . 41: ،صلتنمیة الوطنیة، الیونسكو، بیروتالتربیة العلمیة والتكنولوجیة في ا): 1984(احمد شفیق الحبیب 4
5 Pare.Ronald Rane(1974):the Influence of school Variables in achievement and 
attributes in an Aduio-Tutorial physical science Majors Dissertation  Abstract 
Internationally .  Vol.34No.12 
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تق  وم «:م  ن الفص  ل الث  اني م  ن الق  انون الت  وجیھي للتربی  ة الوطنی  ة     ) 4(وق  د ج  اء ف  ي الم  ادة    

ن المدرسة ف ي مج ال التعل یم بض مان تعل یم ذي نوعی ة،یكفل التف تح الكام ل والمنس جم والمت واز          

لشخص  یة التالمی  ذ بتمكی  نھم م  ن اكتس  اب مس  توى ثق  افي ع  ام، وك  ذا مع  ارف نظری  ة وتطبیقی  ة    

ومن ثم یتعین على المدرس ة القی ام عل ى الخص وص     . كافیة، قصد االندماج في مجتمع المعرفة

 أدواتبض مان اكتس  اب التالمی  ذ مع ارف ف  ي مختل  ف مج  االت الم واد التعلیمی  ة، وتحكمھ  م ف  ي     

والمنھجیة، بما یسھل عملیات التعلم والتحضیر للحیاة العملیة، وتزوید التالمیذ المعرفة الفكریة 

بكف  اءات مالئم  ة ومتین  ة ودائم  ة یمك  ن توظیفھ  ا بتبص  ر ف  ي وض  عیات تواص  ل حقیقی  ة وح  ل        

، والمس اھمة فعلی ا ف ي الحی اة االجتماعی ة والثقافی ة       المشاكل، بما یتیح للتالمیذ التعلم مدى الحیاة

  .1 »وكذا التكیف مع المتغیراتواالقتصادیة، 

د ف ي بالدن ا، یس عى ال ى ص قل جزائ ري الغ د،        ـــــوھكذا یتبین لنا، أن التوجھ التربوي الجدی   

ذل  ك التلمی  ذ الم  واطن، المتمت  ع ب  الروح العلمی  ة والتفكی  ر المنھج  ي، الق  ادر عل  ى الت  أقلم م   ع            

الوض  عیات الجدی  دة، الم  تمكن م  ن تحلی  ل المعطی  ات المركب  ة، وإیج  اد الحل  ول للمش  كالت، م  ن   

دم نعیش في ع الم یس وده التق     ألنناب ھذا المطل ویتأكدخالل توظیف المھارات الفكریة العلمیة، 

التلمی ذ م واطن الغ د م ع ھ ذا التق دم، ب ل        من ض رورة تكی ف    العلمي والتكنولوجي، وما یفرضھ

  .والمساھمة فیھ مستقبال

منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابع ة   من) العلم والتكنولوجیا(المجال المفاھیمي الخامس وفي    

بترس یخ أس س التفكی ر     م دى اھتم ام المش رع الجزائ ري وعنایت ھ      من التعلیم المتوسط، م ا یؤك د  

العلمي لدى المتعلمین، فتشجیع البحث العلمي والتكنولوجي مثال، واالعتناء بالكف اءات العلمی ة،   

وبفضل التكنولوجیا حق ق اإلنسـ ـان حلم ھ ف ي الطی ران، التكنولوجی ا ض رورة م ن ض روریات          

فجمی ع ھ ذه العب ارات    . نمیتھا في مختلف  مجاالت الحیاةالعصر، یتوقف علیھا تطویر البالد وت

  .تعكس تكریس التوجھ العلمي لدى التلمیذ الجزائري مواطن الغد

والتفكیر العلمي یعتبر أھم المداخل األساس یة لتعزی ز اإلیم ان ب اهللا، فلق د ح ث اإلس الم عل ى             

تن   ا ف   ي اآلف   اق وف   ي    س   نریھم آیا«:التفكی   ر والت   دبر ف   ي ھ   ذا الك   ون الواس   ع، ق   ال تع   الى      
ما یدور حول ھ م ن    إدراكالتي تدعو الى  باآلیاتفالقران الكریم زاخر ). 53:فصلت(»أنفسھم

                                                             
  . 62- 61:ص- ،ص جع سابقمر: 2008جانفي23المؤرخ في  04-08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم  1
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جھ ة،   عل ى ق درة الخ الق س بحانھ وتع الى م ن       تأكی دا وظواھر علمیة، والتفكیر ف ي ذل ك    أحداث

واالستفادة من ھذا الك ون لص الح اإلنس انیة م ن جھ ة أخ رى، ف التفكیر العلم ي المنھج ي وس یلة           

  .لتحقیق ھذین الھدفین

تھ  دف التربی  ة العلمی  ة ال  ى توظی  ف العل  م ف  ي رفاھی  ة اإلنس  ان وإیج  اد الوس  ائل المتاح  ة              

التكنولوجی ا ق د أس ھمت ف ي     فمما ال ش ك فی ھ أن   . والممكنة لتطبیقات التعلم وتطویر التكنولوجیا

تط ویر الحی  اة اإلنس  انیة عل  ى نح  و ل  م یس  بق ل ھ مثی  ل، كم  ا أن ھ  ذه التكنولوجی  ا یتوق  ع منھ  ا أن    

تتطور وبتسارع اكبر في السنوات القادم ة، وم ا ك ان لھ ذه التكنولوجی ا أن ت دخل حی اة اإلنس ان         

الص   لة بالتكنولوجی   ا  وت   وفر ل   ھ الرفاھی   ة اال باس   تخدام التفكی   ر العلم   ي ال   ذي یعتب   ر وثی   ق        

  .1)212، 2005یعقوب حسین نشوان،(المعاصرة

ف  ي المج  ال المف  اھیمي الخ  امس م  ن منھ  اج التربی  ة    المش  رع الجزائ  ري، ینطل  ق  أنوالمالح  ظ 

، م ن اس تھداف الكف اءة المتعلق ة     )العل م والتكنولوجی ا  (المدنیة للسنة الرابعة م ن التعل یم المتوس ط   

التكنولوجی    ا باعتبارھم    ا الع    املین األساس    یین ف    ي تق    دم باس    تخدام وس    ائل اكتس    اب العل    م و

المجتمعات، وبع د دراس ة الوح دات التعلیمی ة التابع ة لھ ذا المج ال، یس تطیع الم تعلم أن یتع رف           

عل  ى أھمی  ة العل  م ف  ي تق  دم األم  م، كم  ا یس  تطیع أن یتع  رف عل  ى مزای  ا التكنولوجی  ا، وبع  ض       

ومن ثم بناء كفاءات جدی دة وتفكی ر علم ي    . انیةأضرارھا على البیئة، واستخدامھا لصالح اإلنس

  .ط حیاتھ الیومیةــــمنھجي یعینھ في حل المشكالت التي قد تصادفھ في مختلف مناش

وما یعاب على منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط،إغفالھ وتجاھلھ إن لم    

ؤش  رات للعملی  ات العقلی  ة العلی  ا ف  ي التفكی  ر  نق  ل طمس  ھ لفك  رة ال  روح العلمی  ة والنق  د البن  اء كم 

، %)2,86(لفظ  ة منھجی ة ف  ي مض امین المنھ  اج بنس بة مئوی  ة    فق  د ورد ذك ر . المنھج ي  العلم ي 

، ووردت لفظ   ة النق   د البن   اء بنس   بة    %)1,93(ال   روح العلمی   ة بنس   بة مئوی   ة    ووردت لفظ   ة

 تس اعد عل ى   وھ ي نس ب ض عیفة ج دا ال تعك س أھمی ة ھ ذه المؤش رات، وال        ). %1,30(مئوی ة 

  .ترسیخ التوجھ العلمي لدى المستھدفین في ھذه المرحلة المتمیزة من التعلیم

، الذي یركز على اتخ اذ  التأمليویعرف التفكیر الناقد على انھ التفكیر المنطقي والتفكیر         

ال ى  والتفكیر الناقد م ن جھ ة أخ رى یس عى     . القرارات حول ما ینبغي علینا االعتقاد بھ او عملھ
                                                             

 .212:،صان للنشر والتوزیع، عمان، األردن، دار الفرق1التفكیر العلمي والتربیة العلمیة،ط): 2005(یعقوب حسین نشوان 1
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تبین دقة المعلومات وصدقھا من اجل الوصول الى االستنتاجات الصحیحة، وعلیھ فان التفكی ر  

  .1 الناقد یتسم بالموضوعیة في وصف األشیاء واألفكار واألحداث

التفكیر الناقد یتمثل ف ي كون ھ فح ص واختب ار      إن «:عن التفكیر الناقد حسن شحاتةویقول      

عقالني یرك ز عل ى تقری ر     تأمليھو منھا على صواب، وھو تفكیر  الحلول المقترحة لتحدید ما

م  اذا نفع  ل او نعتق  د، ویق  وم عل  ى جم  ع المعلوم  ات وتقویمھ  ا واس  تخدامھا بكف  اءة، ب  ل ھ  و ف  ن      

الطالب لیك ون تفكی ره جی دا وأكث ر وض وحا ودق ة، ویتمث ل ف ي          عندما یفكر ،التفكیر في التفكیر

الى الفھم والتقییم والحلول المتنوعة وتقدیر وجھ ات   طرح األسئلة او البحث من اجل الوصول

: النظ  ر المختلف  ة وح  ل المش  كالت، والتع  رف عل  ى القض  ایا المركزی  ة والعالق  ات المھم  ة مث  ل   

كشف الغموض، وفح ص اآلراء، ووض ع اس تنتاجات ص حیحة، والتوص ل ال ى التعمیم ات م ن         

ل والبراھین وتقییم الق رارات وتقی یم   البیانات وتفسیر االفتراضات وتقویمھا، والحكم على الدالئ

عملیات التفكیر، والتسبیب لنوع التفكیر المستخدم ف ي ح ل المش كالت واالس تنتاجات المتكون ة،      

وتقییم عملیات االستدالل التي تؤدي الى االستنتاج، الذي یوصل الى نوعیة العوامل الت ي تتخ ذ   

لمرغوب   ة، والتحلی   ل النق   دي   ف   ي ص   نع الق   رار، وھ   و تفكی   ر مباش   ر یرك   ز عل   ى النت   ائج ا       

  .2»للمعلومات

ال شك أن إیجاد ھذا النوع من التفكیر، وبناء مھاراتھ لدى المتعلمین، قضیة تحتاج الى كثیر    

فل  یس م  ن قبی  ل الص  دفة كم  ا یق  ول  . م  ن الجھ  د والوق  ت واإلمكان  ات المادی  ة والبش  ریة المؤھل  ة 

 -وان كان لدرجة ذكاء الفرد اثر على ذل ك  -إیجاد فكر منطقي تواق الى المعرفةبوفلجة غیات 

بل إن الفرد المحلل والمنطقي واالنتقادي والباحث المبدع، ھو نتیجة عم ل طوی ل ال نفس، عب ر     

  .3 المراحل المختلفة للتربیة، سواء داخل او خارج المؤسسات التعلیمیة

تعل یم المتوس ط،   م ن ال لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابع ة   المعرفیة ویفترض في المضامین   

أن تشتمل بكفایة عل ى المف اھیم واألفك ار الت ي تعتم د أس الیب البح ث العلم ي والح وار وتش جیع           

االكتش  اف ومنھجی  ة البح  ث واالستقص  اء، كم  ا یفت  رض فیھ  ا أن تعك  س واق  ع الح  ال وحاج  ات    

                                                             
 .40: سایق،صمرجع ): 2005(یعقوب حسین نشوان 1
 . 27: ،صمرجع سابق): 2006(حسن شحاتة 2
 . 90: ،صمرجع سابق): 2003(بوفلجة غیاث 3



 مناقشة النتائج                                                                                                     الفصل السادس
 

313 

ث ل التفكی ر   العصر، والمجتمع المحلي، وان تشجع بھذه المفاھیم وھذه األفكار المتعلمین على تم

  .العلمي المنھجي

وینبغي لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوس ط، أن یس عى لش طب المف اھیم        

ب دیل التلق ین    واإلب داع واألفكار الس لبیة مقاب ل ترس یخ المف اھیم واألفك ار االیجابی ة، فاالكتش اف        

للق  رارات، والمش  اركة مقاب  ل   األعم  ى، والح  وار الھ  ادف البن  اء مقاب  ل التنفی  ذ   األص  موالحف  ظ 

، واالنفت  اح عل  ى اآلخ  ر مقاب  ل العنص  ریة واإلنس  انیةالتلقي،والفع  ل االیج  ابي مقاب  ل الش  وفینیة، 

واعتقد أن  منطلق جمیع ھذه المف اھیم ومبناھ ا ومحركھ ا    . مقابل االنغالق واالنكفاء على الذات

  .األساس، ھو التفكیر العلمي المنھجي

فعندما یتم انتقاد مضامین منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابع ة م ن التعل یم المتوس ط،     ، وعلیھ    

جمیعھ  ا عل  ى حف  ز التالمی  ذ عل  ى التفكی  ر بطریق  ة    لمعرفی  ةف  ان ق  درة ھ  ذا المنھ  اج بمض  امینھ ا 

علمیة، ووفق خطوات منھجیة متسلسلة، یكون المح ور األھ م واألس اس، ومعی ارا لم دى نج اح       

الناق  د الت  ي  ع  ن مھ  ارات التفكی  ر  وم  ن ھن  ا، یستحس  ن أن نتس  اءل . وی  ة برمتھ  االمنظوم  ة الترب

  .ینبغي تنمیتھا في التالمیذ ؟

إیج اد المتش ابھات   : إن مھارات التفكیر الناقد التي یتطلبھ ا إع داد إنس ان لأللفی ة الثالث ة، ھ ي          

كلة، وتق  ویم م  ن ب  ین المعلوم  ات، وتحدی  د مطابق  ة وص  دق المعلوم  ات الت  ي تس  تخدم لح  ل المش   

الحل  ول او ط  رق معالج  ة المش  كلة، وإیج  اد معن  ى للعب  ارة، وتحدی  د الغم  وض او الوض  وح ف  ي  

المعلوم  ات، وتحدی  د التن  اقض او ع   دم التن  اقض ف  ي المعلوم  ات، وتحدی   د جوان  ب الدق  ة ف   ي         

المعلومات، واالستدالل عن المعلومات من مقدماتھا، واالس تدالل ع ن م دى ارتب اط المعلوم ات      

ما، وتحدید مدى ثبات المعلومات، واس تقراء مب ررات ص حة المعلوم ات، والحك م عل ى        بقاعدة

وضوح المشكالت من عدمھا، والحكم على كفایة افتراضات ح ل المش كلة، والحك م عل ى م دى      

  .1 وضوح تعریف المشكلة، والحكم على تناول المشكلة لمعلومات حقیقیة

، واآلراءالتمیی ز ب ین الحق ائق    : لص غار المتعلم ین   ومن أھم مھ ارات التفكی ر الناق د الالزم ة        

األس ئلة  والبراھین الموضوعیة، وطرح  واألدلةواالستدالالت، وتقدیم الحجج  األحكام وإصدار

                                                             
 . 31: ،صمرجع سابق): 2006(شحاتةحسن  1
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وتولید التساؤالت والتحلی ل والتركی ب، والتوص ل ال ى الحل ول ث م التنظ یم والتص نیف، وتحلی ل          

  .1 وفھم المشكالت المختلفةالبیانات، والحكم على المعلومات، والتطبیق، 

ویمكن القول بشكل عام، إن أیة معلومة یكتسبھا التلمیذ ھي عامل ایجابي ف ي تط ویر معارف ھ      

واالھم من ذلك كلھ، ھو امتالك ھذا التلمیذ المھارات الالزمة للتفكی ر  . وبناء شخصیتھ وتفكیره

تربیت  ھ كم  واطن یع  یش زم  ن  بطریق  ة علمی  ة منھجی  ة، ھ  ذه المھ  ارات الت  ي تت  رك تأثیرھ  ا ف  ي    

العولمة، زمن التحدیات والفرص، زمن الحریة الفكریة والذكاء، وبإیجاز زمن الفرص المتاحة 

ذل  ك أن تعل  م التالمی  ذ عملی  ات البح  ث ف  ي الظ  واھر، وتزوی  دھم بمھ  ارات    .أم  ام الف  رد الم  تعلم

ب التفكیر المنض  بط  االستقص اء العلم ي، واس تنتاج الحل  ول م ن خ الل النش اط ال  ذاتي ال ذي یتس م         

والمنطق   ي، وكش   ف الغم   وض ف   ي المش   كالت المختلف   ة، والق   درة عل   ى توظی   ف المكتس   بات    

والخب   رات الس   ابقة ف   ي تن   اول المش   كالت المعروض   ة، وتق   دیم التفس   یرات العلمی   ة للظ   واھر   

  ...ھي مسائل في غایة األھمیة. موضوع البحث

أماكن حیث یمكن تنمی ة عملی ة   ھي ): Les Mckenzie)(1958(والمدارس كما یقول      

التقص  ي النقدی  ة، وت  دریب الط  الب عل  ى جم  ع المع  ارف والتحق  ق م  ن دقتھ  ا، والموازن  ة ب  ین      

  .2 الحجج، والتوصل الى استنتاجات

طرق االستكشاف في تدریس العلوم تض ع التالمی ذ    أن «):Driver،1983(درایفروترى     

بأنفس  ھم ب  إجراء التج  ارب  فرص  ا لیقوم  وا بإعط  ائھمف ي مكان  ة الباح  ث المتقص  ي او المكتش  ف  

  .3 »واختبار األفكار

ومن ھ نس تخلص، ان  ھ ال یتوق ف اث ر التربی  ة عل ى تلق  ین المعلوم ات، وإنم ا یتع  دى ذل ك ال  ى             

وان كانت أھداف التربیة التقلیدیة تتمثل . التأثیر على قدرات التلمیذ المختلفة وجوانب شخصیتھ

ع  ة م  ن المعلوم  ات والمع  ارف، ف  ان التربی  ة الحدیث  ة تھ  دف أساس  ا ال  ى  ف  ي تلق  ین الطف  ل مجمو

بل ورة ق درات الم تعلم اإلبداعی ة م ن اج ل الس مو ب ھ نح و م دارج الكم ال، وب ذلك یك ون بإمك ان               

                                                             
 . 31: المرجع نفسھ،ص): 2006(حسن شحاتة 1
ات للتوزیع والنشر، ،شركة المطبوع1دراسة میدانیة،ط - فعالیة المدرسة في التربیة المواطنیة): 2002(نمر فریحة 2

 . 25: ،صبیروت،لبنان
 . 62: ،صمرجع سابق): 2003(بوفلجة غیاث 3
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التربیة الھادفة الى تنمیة القدرة على البحث واإلبداع واستحضار التفكیر النق دي، م ا یمك ن م ن     

  . مواجھة تحدیات العصر

وم  ن الس  مات الجی  دة الت  ي اتص  ف بھ  ا منھ  اج التربی  ة المدنی  ة للس  نة الرابع  ة م  ن التعل  یم               

فق د بنی ت   . المتوسط، التأكید على المدخل المف اھیمي ف ي بن اء المحتوی ات والمض امین التعلیمی ة      

كم ا طعم ت المض امین    . الوحدات التعلیمیة على المفاھیم العلمیة باعتبارھا العمود الفقري للعل م 

ض الموض   وعات الحدیث   ة ذات العالق   ة ال   ى ح   د م   ا بحی   اة الم   تعلم، وق   د ص   یغت ھ   ذه       ب   بع

الموض   وعات منطقی   ا بش   كل یس   ھل عل   ى التلمی   ذ فھمھ   ا بیس   ر وس   ھولة، یض   اف ال   ى ذل   ك     

المخططات التوضیحیة واألشكال والصور الواردة في العدی د م ن الوح دات التعلیمی ة للمنھ اج،      

قش  ة ال  واردة ف  ي نھای  ة ك  ل وح  دة تعلیمی  ة، فجمی  ع ھ  ذه         إض  افة ال  ى التطبیق  ات وأس  ئلة المنا   

  .، وتنمیة التفكیر العلمي الممنھجالمضامین تستھدف وال شك استثارة العملیات العقلیة للمتعلم

لمنھ اج   المعرفی ة وعلیھ یمك ن الق ول ب ان الفرض یة الرابع ة الت ي ت نص عل ى أن المض امین              

التعل  یم المتوس  ط، تش  تمل عل  ى بع  د التفكی  ر بطریق  ة علمی  ة    المدنی  ة للس  نة الرابع  ة م  ن   التربی  ة

  .والتمتع بالروح النقدیة، قد تحققت

  :النتائج المتعلقة ببعد التحكم في استخدام وسائل االتصــــــــــال الحدیثة  -5

لمنھ اج التربی ة المدنی ة للس نة الرابع ة       المعرفی ة  تنص الفرضیة الخامس ة،على أن المض امین     

  .م المتوسط، تشتمل على بعد التحكم في استخدام وسائل االتصــــــــــال الحدیثةـــــــــمن التعلی

، تتمث ل ف ي تعم یم اس تعمال التكنولوجی ات الحدیث ة       2014ثمة أولویة وطنیة رسمیة آلف اق       

لإلعالم واالتصال في القط اع الترب وي، وھ و إح دى التح دیات الكب رى فیم ا یتعل ق باإلمكان ات          

نبغ ي تس  خیرھا ، وتص ور التنظ یم األلی  ق لتنفی ذ العملی  ة،كما ان ھ مح ور ھ  ام م ن مح  اور        الت ي ی 

 23اإلص الح الترب  وي، وھ  و إح  دى متطلب  ات الق انون الت  وجیھي للتربی  ة الوطنی  ة المعتم  د ف  ي    

  .1 2008جانفي 

ق م  ر من الفصل الثاني من الق انون الت وجیھي للتربی ة الوطنی ة    ) 04(وجاء في المادة الرابعة    

تق وم المدرس ة ف ي مج ال التعل یم بض مان تعل یم ذي        «:2008ج انفي   23الم ؤرخ ف ي    08-04

                                                             
 . 18: ،ص، الجزائر2009یل ،افر00قانون وتحدیات،العدد - اإلصالح والمدرسة:الوطنیةوزارة التربیة  1
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نوعیة یكفل التفتح الكامل والمنسجم والتوازن لشخصیة التالمیذ، بتمكینھم من اكتس اب مس توى   

ثقافي عام، وكذا مع ارف نظری ة وتطبیقی ة كافی ة قص د االن دماج ف ي مجتم ع المعرف ة، وم ن ث م            

مدرس  ة إدم  اج تكنولوجی  ات اإلع  الم واالتص  ال الحدیث  ة ف  ي مح  یط التلمی  ذ، وف  ي  یتع  ین عل  ى ال

  .1 »التالمیذ على استخدامھا بفعالیةأھداف التعلیم وطرائقھ، والتأكد من قدرة 

بالغ  ة، ف  التمكن م  ن اس  تخدام      أھمی  ة وعلی  ھ، ف  ان المش  رع الجزائ  ري ی  ولي ھ  ذا المطل  ب           

األھمی  ة بالنس  بة  واالتص  ال واالس  تفادة منھ  ا، مس  الة ف  ي غای  ة    لإلع  المالتكنولوجی  ات الحدیث  ة 

  .للتلمیذ، كاستخدام الكمبیوتر واالنترنت على نطاق واسع في العملیة التعلیمیة التعلمیة

ال ذي نعیش ھ الی وم عص ر یتص ف بالس رعة والتس ارع، وأص بحنا جمیع ا نتقاس م            إن العصر    

قن وات اتص ال تتص ف بالس رعة ف ي نق ل األفك ار         الحیاة ف ي ع الم أش بھ بقری ة ص غیرة، تش دھا      

والثقاف  ات، تم  رر ق  یم ومب  ادئ اآلخ  ر، وم  ن ب  ین قن  وات االتص  ال مواق  ع االنترن  ت، الت  ي تب  ث   

النشء وتجعل فكره متقبال لھا بكل بساطة، فتضعف فیھ روح  اخطر األفكار التي تخرب عقول

وبدل مشاركة التلمیذ ف ي الجمعی ات   الوطنیة واالنتماء، وتحمل المسؤولیة والنھوض بالمجتمع، 

الثقافیة واألندیة الریاضیة والمنظمات الكشفیة التي تساعد على تقویة انتمائھ لوطنھ وتعزز فی ھ  

حب وتحمل المسؤولیة والمشاركة االیجابی ة ف ي بن اء ال وطن، فإنن ا نج ده یس لك مس الك أخ رى          

م    ل أفك    ار ومب    ادئ اآلخ    ر كاإلدم    ان عل    ى اس    تعمال االنترن    ت ومش    اھدة التلف    از الت    ي تح

  .ارھا ونافعھاــــــــــــبض

وھنا نتوقع أن یلعب منھاج التربیة المدنی ة للس نة الرابع ة م ن التعل یم المتوس ط، بمض امینھ             

دورا فاعال في تبیان منافع وكشف مخاطر ھذه الوسائط على اختالفھا، خاصة عن دما   المعرفیة

ذه المرحل  ة م  ن التعل  یم الت  ي تت  زامن م  ع فت  رة عمری  ة    یتعل  ق األم  ر بالتلمی  ذ المتم  درس ف  ي ھ    

حساس  ة، أال وھ  ي فت  رة المراھق  ة، وھن  ا یحس  ن التأكی  د عل  ى ال  دور الترب  وي التثقیف  ي لمنھ  اج     

  .التربیة المدنیة في إطار الحفاظ على ھویة الفرد المتعلم، وتعزیز انتمائھ لوطنھ

ي مش روع المدرس ة الجزائری ة الحدیث ة،     تشكل ھذه التكنولوجیات، إذن خیارا اس تراتیجیا ف       

وال  تحكم ف  ي ھ  ذه التكنولوجی  ات یع  د وال ش  ك اح  د الوس  ائل الناجع  ة لتنمی  ة شخص  یة الم  تعلم         

المواطن، وتحضیر األجیال للتكیف مع مس تجدات العص ر وتقلبات ھ، وك ذا رف ع التح دیات الت ي        
                                                             

 . 63: ،صمرجع سابق: 2008جانفي23المؤرخ في  04-08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم  1
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عي ھ ذا المطل ب وی درك    والواضح أن المشرع الجزائري وواضع المنھاج، ی. یحملھا في طیاتھ

  .تمام اإلدراك ھذه التحدیات

وال ش  ك أن التط  ور الحاص  ل ف  ي تقنی  ة المعلوم  ات وتكنولوجی  ا االتص  ال الحدیث  ة، اوج  د         

نمطا جدیدا للتواصل اإلنساني عل ى كاف ة المس تویات، وع زز م ن مفھ وم القری ة العالمی ة ال ذي          

فق  د مكن  ت تقنی  ات االتص  ال الحدیث  ة م  ن ھوات  ف ذكی  ة   . ب  رز خ  الل تس  عینیات الق  رن الماض  ي 

والمراس الت   لت ویتر وا الفیس بوك ة الدولی ة وب رامج التواص ل االجتم اعي، مث ل      مرتبطة بالش بك 

الفوری ة، م  ن خل  ق ع  الم م  ن التواص  ل اإلنس اني الع  ابر للح  دود م  ن الص  عب إخض  اعھ لل  تحكم    

  .والمراقبة على رغم إمكانیة ذلك في بعض الحاالت

س تبلغ ح دا م ن التط ور      والصورة التي نراھا مستقبال، ھي أن تكنولوجی ا االتص ال الحدیث ة       

وس تكون وس ائل   . والتعقید الذي سیكون من الصعب التحكم فیھ والسیطرة علی ھ وحت ى مراقبت ھ   

االتص  ال المس  تقبلیة أدوات فاعل  ة لالتص  ال الجم  اھیري، ویعتم  د علیھ  ا أف  راد المجتم  ع ال  ذین      

ارھم وآرائھ م  یجدون فیھا بدیال عن اإلع الم التقلی دي، وس تمكنھم وال ش ك م ن التعبی ر ع ن أفك         

  .بحریة

والسؤال األھم بناء على ما نعاص ره م ن ت أثیر ح الي لوس ائل االتص ال الحدیث ة، والص ورة             

نتخیلھ  ا لمس   تقبل التط  ور التكنول  وجي، ھ  ل س   تكون ھ  ذه الوس  ائل والوس   ائط        أنالت  ي یمك  ن   

وانتش ار  ، األف راد تط ور المجتمع ات ورفاھی ة     أس باب التكنولوجیة عل ى اختالفھ ا، مس تقبال م ن     

 أدواتس  تكون  أنھ  ا أمالحری  ات، وتمك  ین المجتمع  ات م  ن حقوقھ  ا كم  ا ی  رى ذل  ك المتف  ائلون،    

  .یاع ؟ــــــــــللفوضى والض

وتكنولوجیات المعلومات واالتصال الحدیثة الیوم بدور غیر  اإلعالموتضطلع وسائل     

نولوجیات المعلومات وتك اإلعالموتتمتع وسائل . التربیة والمواطنة مسألتيمسبوق بشان 

واالتصال بقدرات ھائلة على تدریب وتثقیف الجماعات المحلیة التي ال یتسنى لھا الحصول 

وتعتبر المراكز المحلیة متعددة . تحصل على قدر محدود منھ فقط أنھاعلى التعلیم النظامي او 

تعمل كمحور لنشر المعرفة  أن اإلعالمالتي تظھر كیف یمكن لوسائل  األمثلةالوسائط احد 

ولئن كانت االنترنت تتیح فرصة لتعزیز القدرات وتحقیق التكامل الرقمي، فان نشر . والتعلم

. الناس من االنتفاع بھذه التكنولوجیات أغلبیةتمكن  إذا إالالمعلومات والمعرفة لن یؤتي ثماره 
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سبل لسد ھذه  إیجادبد لنا من فالفجوة الرقمیة والمعرفیة تسھم في تفاقم عدم المساواة وال 

الفجوات، لضمان القضاء على الفقر من خالل التنمیة االجتماعیة والبشریة، ولكي تؤدي 

واالتصال الحدیثة دورھا كامال في تمكین المواطن والمساھمة في تعزیز  اإلعالموسائل 

صحفیین في حریة الصحافة ال تقتصر فقط على حریة ال أنیكون مفھوما  أنالمواطنة، البد 

ترتبط ارتباطا وثیقا بحریة الجمھور في االنتفاع  أنھاالموضوعات والتعلیق علیھا، بل  إنتاج

  1 والمعرفة، واإلسھام بنشاط في الحیاة السیاسیة بالمعلومات

والمالحظ أن ھذا النص،یشیر الى تعزیز المواطنة من خالل االستخدام العقالني  لوسائل       

التنمیة االجتماعیة والبشریة، في إطار واالستفادة منھا في تحقیق الحدیثة،اإلعالم واالتصال 

مبدأ الحریة والمساواة بین الجمیع في الفضاء الدیمقراطي بأبعاده االجتماعیة والسیاسیة 

  .والثقافیة

انھ من الواضح أن تكنولوجیات اإلعالم واالتصال الحدیثة ستشكل احد العناصر الكبرى      

التعلیمیة، المھنیة، (المقبلة، بحكم أنھا ستصبح بیئة طبیعیة لكل أنشطة اإلنسانللعشریات 

، والتأخر في ھذا المیدان من شانھ أن یزید في اتساع الھوة ...)الترفیھیة وفي الحیاة الیومیة

  .وفي حجم الفارق الموجودة حالیا مقارنة مع الدول المتقدمة

 إبراھیــــــمفھد االتجاھات المعاصرة في تربیة المواطنة، وضع : وفي ضوء دراستھ حول     
، تصورا مقترحا لتنمیة المواطنة في ضوء السیاسة التعلیمیة السعودیة )ھـ1426(الحبیب

، ابرز فیھ دور اإلعالم والوسائط التكنولوجیة الحدیثة في تنمیة وطبیعة المجتمع السعودي

  .المواطنة

وتتمثل الغایة الثانیة للمدرسة الجزائریة الحدیثة،في ضمان التكوین على المواطنة،     

باعتبارھا المرحلة األولى لتعلم الثقافة الدیمقراطیة، وأفضل عامل للتماسك االجتماعي والوحدة 

  .2)14القانون ،(الوطنیة

                                                             
1 http://www.unesco.org/new/ar/communication/flagship-projet-activities/world-press-
freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday200900/themes/empowering-
citizenship-media/dialogue-and-education /09/2012، 06 

عشر لقادة العمل لقاء الثالث االتجاھات المعاصرة في تربیة المواطنة، ورقة عمل مقدمة ل): ھـ1426(فھد إبراھیم الحبیب 2
  . 14: ،صالتربوي، الباحة

http://www.unesco.org/new/ar/communication/flagship-projet-activities/world-press
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وتطبیقاتھ ا، واالس تفادة م ن    ال شك أن التمكن من التكنولوجیات الجدیدة لإلعالم واالتصال      

معطیاتھ  ا، وتس  لیح التالمی  ذ ب  أدوات العص  ر، وإكس  ابھم المھ  ارات، وتك  وین اتجاھ  ات ایجابی  ة     

حیال ھذه الوسائل والوسائط، ھو السبیل لترسیخ االنتماء الوطني ف ي نف وس ال نشء  وت ربیتھم     

  .على المواطنة

لقانون التوجیھي للتربیة الوطنیة، تكم ن ف ي   والغایة الثالثة للمدرسة الجزائریة كما جاء في ا    

ان  دماجھا ف  ي حرك  ة الرق  ي العالمی  ة، فف  ي ع  الم یع  رف تح  والت عمیق  ة تم  س خاص  ة التنظ  یم     

وحس  ب   ،...اإلنت  اج االجتم  اعي وھیكل  ة المعرف  ة ووس  ائل االتص  ال وط  رق العم  ل ووس  ائل        

بإمكانھ   ا الت   ي  ، ھ   ي المؤسس   ةللمس   تقبل فالمدرس   ة الحدیث   ة المتوجھ   ة  المش   رع الجزائ   ري،

،االندماج في حرك ة الرق ي العالمی ة، بإدم اج التغی رات الناجم ة ع ن ظھ ور مجتم ع المعلوم ات           

واالتصال والثورة العلمیة والتكنولوجیة، التي ستغیر الظروف الجدی دة للعم ل وحت ى العالق ات     

  .1األمم األخرىوكذا التفتح على العالم في صیغة عالقات ثقافیة ومبادالت بشریة مع . التعلیمیة

ومنھ یتضح أن الرھانات العلمیة والتكنولوجیة التي یتعین على بالدنا مواجھتھا الس تدراك       

التأخر في ھذا المیدان، مرھونة بضرورة رفع نوعیة االداءات التي تقدمھا المدرسة، من خالل 

ك  ون فی  ھ ك  ل  م  نح التالمی  ذ ثقاف  ة علمی  ة وتكنولوجی  ة حقیقی  ة، وتحض  یرھم للع  یش ف  ي ع  الم ت      

  . األنشطة معنیة بتكنولوجیات اإلعالم واالتصال

، ومن ثم یتع ین عل ى المدرس ة القی ام عل ى      ...«:وجاء في القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة    

الخص  وص بإدم  اج تكنولوجی  ات اإلع  الم واالتص  ال الحدیث  ة ف  ي مح  یط التلمی  ذ، وف  ي أھ  داف     

التالمی  ذ عل  ى اس  تخدامھا بفعالی  ة، من  ذ الس  نوات األول  ى      التعل  یم وطرائق  ھ، والتأك  د م  ن ق  درة    

  .2)63 »...للتمدرس

وثمة قضیة في غایة األھمیة، وھي أن التطور المتس ارع للمع ارف العلمی ة والتكنولوجی ھ،          

وكذا الوسائل الحدیثة لإلعالم واالتصال، یحتم عل ى المدرس ة تش كیل وص یاغة ال وعي العلم ي       

م  ن خ  الل تدریب  ھ عل  ى االس  تخدام العقالن  ي لھ  ذه الوس  ائل والوس  ائط،         والتكنول  وجي للتلمی  ذ  

  .ط حیاتھ الیومیة على وجھ العمومرسیة، وفي مختلف مناشـــــــواالستفادة منھا في حیاتھ المد
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للق وة ف ي عص رنا الح الي،      األساس ي وفي سیاق الحدیث عن التكنولوجیا باعتبارھا المعی ار      

وك ان الب د م ن    ... «: 'دعوة للح وار ف ي ال وطن العرب ي    .. التعلیم'في كتابھ حسن شحاتةیقول 

دمج التكنولوجیا في النظ ام التعلیم ي لت وفیر بیئ ة تعلیمی ة متط ورة وغی ر تقلیدی ة، تس تخدم فیھ ا           

، حی  ث یبن  ي الطال  ب م  ن خاللھ  ا  األمث  للھ  ذه التكنولوجی  ا المتقدم  ة االس  تخدام   األساس  یةالبن  ى 

تعلمی  ھ كیفی  ة اس  تخدام المص  ادر المتع  ددة والمتنوع  ة للمعرف  ة،      خبرات  ھ التعلیمی  ة ع  ن طری  ق  

ومعرفة وسائل التكنولوجیا المساعدة كي یصل الى المعلومات بنفسھ، وبھ ذا تعم ل التكنولوجی ا    

  :على تحسین نوعیة التعلیم وزیادة فاعلیتھ لتحقیق

 .ھدف التعلیم وھو التعلیم للتمیز -

 .وارتفاع كثافتھاالحلول لمشكالت ازدحام الفصول  -

 .مواجھة النقص في تكوین المعلمین المؤھلین علمیا وتربویا -

مراع   اة الف   روق الفردی   ة ب   ین المتعلم   ین لتحقی   ق التمیی   ز ف   ي الت   دریس وتق   دیم الم   واد           -

 .التعلمیة، وتشكیل بیئات تعلیمیة جدیدة/التعلیمیة

 .1 »ن بعداستخدام التعلیم والتدریب متقدیم طرائق تعلیم حدیثة ومتنوعة، و -

ومن  ھ نس  تخلص، أن التكنولوجی  ا ھ  ي العام  ل الحاس  م ف  ي تق  دم األم  م وتجوی  د التعل  یم، ھ  ذا             

ال ذي أص  بح مس ؤوال ع ن ت وفیر الق  درات والمھ ارات الالزم ة القتح ام عص  ر        ) التعل یم (األخی ر 

التكنولوجیا، وعصر تدفق المعرفة اإلنسانیة،وتنوع مصادرھا، في زمن أص بحت المعرف ة فی ھ    

االنتقال من الثقافة الورقیة الى  فیھ،إن قوة التي تصوغ حاضرنا وتؤمن مستقبلنا، وال شكھي ال

ف ي عص ر تفج ر المعلوم ات، ج راء التط ور        الثقافة االلكترونیة الرقمیة ھي نقلة نوعی ة للتعل یم  

وھ و م ا ی دعونا ال ى الح دیث ع ن المواطن ة        .المتسارع لوسائل االتصال والتكنولوجیات الحدیثة

  .یةالرقم

ف  المواطن الرقم  ي الص  الح ھ  و ش  خص یح  ب وطن  ھ، ویفك  ر ف  ي المص  لحة العام  ة ویس  تخدم       

التكنولوجی  ا، كم  ا ان  ھ یتص  رف بش  كل یحمی  ھ ویحم  ي خصوص  یتھ م  ن مجرم  ي غاب  ات الع  الم     

الرقم  ي، وم  ن الم  واطنین غی  ر الص  الحین، وھ  و ش  خص یمل  ك بوص  لة رقمی  ة، توجھ  ھ كی  ف      

كما یستخدم االعالم االجتماعي لخدمة قضایا المجتمع بعیدا  .یستخدم التكنولوجیا بالشكل األمثل
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باختصار المواطن الرقمي الصالح ھو اإلنسان الذي یس تخدم االنترن ت    .عن الكذب والمبالغات

  . 1  للخیر، ویعمل جادا لحمایة اآلخرین من مضاره

وھن  ا تط  رح إش  كالیة، ال  تحكم ف  ي ھ  ذه الوس  ائط االلكترونی  ة، واالس  تفادة مم  ا تقدم  ھ م  ن               

، وخاص  ة للتلمی  ذ المتم  درس، والجمی  ل أن نس  تفید م  ن     الم  واطن لإلنس  انمعلوم  ات وخب  رات  

التكنولوجیا في رفع  مستوى الروح الوطنیة، وھذا یعني تسخیر التكنولوجیا لع الج واح دة م ن    

  .ان المواطن في عصــــــــرنا الحالياكبر مشكالت اإلنس

التوص  یات الناجم  ة ع  ن الم  ؤتمر ال  دولي الث  اني لمنظم  ة الیونس  كو المنعق  د ف  ي      إح  دىف  ي     

برامج  تنفیذاإلسراع في المنظمة العالمیة للحكومات الوطنیة ضرورة  أكدت«: 1996 جویلیة

التربوی ة، م ع ض رورة أن یؤخ ذ     تقییم تطبیق تقنیات اإلعالم واالتصال الجدیدة ف ي منظوماتھ ا   

  .2 »بالحسبان السیاق االجتماعي والثقافي واالقتصادي

لق د غ  دت درج  ة ال وعي الع  المي ج  د عالی  ة فیم ا یتعل  ق بال  دور الحاس م ال  ذي تلعب  ھ التقنی  ات         

بحی  ث ال یس  ع أي دول  ة م  ن دول     -وخاص  ة ف  ي قط  اع التعل  یم    -الجدی  دة ف  ي التنمی  ة البش  ریة   

ه الحقیق  ة، إال أن ال  دول تؤس  س الس  تراتیجیاتھا حس  ب إمكاناتھ  ا المادی  ة     المعم  ورة تجاھ  ل ھ  ذ 

والبشریة الخاصة، وھو األمر الذي تزداد على مستواه الھوة اتساعا بین الدول المتقدمة والدول 

  . السائرة في طریق النمو

  فما شــــــــأن الجزائـــــــــــــر في ذلك ؟    

على القانون  األول المتعلق بقطاع التربیة  2008لقد صادق البرلمان الجزائري في مطلع     

الم ؤرخ ف ي    04-08الوطنیة، وھو ما یع رف بالق انون الت وجیھي للتربی ة الوطنی ة، او الق انون       

یج ب عل ى المدرس ة الجزائری ة     «:، الذي ینص بوضوح في مقدمتھ على انھ2008جانفي  23

  .»ذ للعیش في عالم تعنى فیھ كل النشاطات بالتقنیات الحدیثة لإلعالم واالتصالإعداد التالمی

وبھذا أعطیت اإلش ارة لطب ع النظ ام الترب وي بط ابع التوج ھ الح داثي،اعتبارا لكون ھ المس لك             

  .الوحید الذي یمكنھ من االندماج في الحركة العالمیة

                                                             
1   www.14october.com/news.aspx?newsno=3029840  عندما یصنع االنترنت جیال : عمار بكار

 31/05/2012صالحا،
 . 16: ،صمرجع سابق: قانون وتحدیات - مدرسةاإلصالح وال: وزارة التربیة الوطنیة 2
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فإص  الح المنظوم  ة التربوی  ة أص  بح أم  را  «:وج  اء ف  ي الق  انون الت  وجیھي للتربی  ة الوطنی  ة      

ضروریا بسبب الوضعیة الحالیة للمدرسة الجزائریة، وبس بب التح والت المس جلة ف ي مختل ف      

المیادین على الصعیدین الوطني والعالمي والتي تفرض نفسھا على المدرسة، بصفتھا جزءا ال 

التط ور الس  ریع  . الميیتج زأ م  ن المجتم ع الجزائ  ري، وم ن ھ  ذه التح والت عل  ى المس توى الع       

للمعارف العلمی ة والتكنولوجی ة، وك ذا الوس ائل الحدیث ة لإلع الم واالتص ال الت ي تف رض إع ادة           

تصمیم مالمح المھ ن، وتش ترط م ن التربی ة التركی ز ف ي برامجھ ا وطرائقھ ا البیداغوجی ة عل ى           

ع ھذا التطور في اكتساب المعارف العلمیة والتكنولوجیة وتنمیة القدرات، التي تسمح بالتكیف م

إن ھذه الوضعیة التي ھي ولیدة رھانات . المھن وتیسیر إدماج المتعلمین في وسط مھني معولم

جدی  دة مرتبط  ة بس  یرورة العولم  ة، وتأكی  د أھمی  ة المعرف  ة العلمی  ة والتكنولوجی  ة ف  ي عالمن  ا          

عي الذي المعاصر، تھیب بالمنظومة التربویة وتفرض علیھا ضرورة االستجابة للطلب االجتما

  .1 »یشترط مستوى عال من األداء والتأھیل المتنامي

المش رع الجزائ ري، بخص وص     إلی ھ ومن ھنا یظھر التوجھ الترب وي الح داثي ال ذي یص بو         

تكوین مقدرات علمیة وتقنی ة، وتغیی ر ال ذھنیات لتتماش ى م ع معطی ات العص ر، لی تمكن التلمی ذ          

صرنة، وتزوید األجیال الصاعدة بروح المواطنة متفتح على العالمواطن من العیش في مجتمع 

وك  ل م  ا ینط  وي علی  ھ ھ  ذا المفھ  وم م  ن ق  یم ومواق  ف التف  تح والتس  امح والمس  ؤولیة ف  ي خدم  ة    

  .المجتمع الذي تغذیھ الھویة الوطنیة الجزائریة

، قام  ت وزارة 2001وف  ي تبن  ي تقری  ر اللجن  ة الوطنی  ة إلص  الح المنظوم  ة التربوی  ة س  نة        

. وطنیة بوضع مخطط وطني شاسع بھ دف إدخ ال اإلع الم اآلل ي ف ي النظ ام الدراس ي       التربیة ال

واضعا نصب عینیھ التعم یم الت دریجي    2003وبالفعل دخل ھذا النظام الجدید حیز التنفیذ سنة 

  .الستعمال الحاسوب في حیاة التالمیذ والمدرسین

ا یبع ث عل ى التف اؤل م دى     وبعد خمس سنوات من انطالق ھذا البرنامج الطموح، یالح ظ بم      

 األول ى وھذه العملیة التي شرع فیھا في الس نة  . المدرسیة اآللي اإلعالم لحضیرةالتنامي الكمي 

  .وتدریبھ على استعمال الحاسوب ومختلف تطبیقاتھ ثانوي، وترمي الى تعوید التلمیذ
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معنی ة ب المخطط ال وطني،     األخرىھي  إذ، لم تھمل مرحلة التعلیم المتوسط، الشأنوفي ھذا    

بقی ة   أم ا حاس وب،   أجھزة 10متوسطة بمخبر واحد یحتوي على  1800وقد تم رسمیا تجھیز 

متوسطة تقریبا ستحصل على تجھیزاتھا في غضون س نة   2500المتوسطات التي یبلغ عددھا 

 فقد تم التعمیم الكلي لمخ ابر اإلع الم اآلل ي عل ى مس توى جمی ع       2010وبحلول سنة   .2009

لتحض  یر الناش  ئة للع  یش  وھ  و م  ا یعك  س توج  ھ الدول  ة الجزائری  ة . اكمالی  ات القط  ر الجزائ  ري

والتكیف مع متغیرات العصر، وبناء مواطنتھم اعتمادا عل ى فك رة ال تمكن م ن اس تخدام وس ائل       

  . االتصال والتكنولوجیات الحدیثة في حیاتھم المدرسیة تحدیدا، واالجتماعیة على وجھ العموم

الوسائل التكنولوجیة الحدیث ة ف ي عملیت ي التعل یم وال تعلم، فھ و یجم ع         أھمالحاسوب من  یعد    

 واألل وان یوفر الحرك ة والص ورة والموس یقى     إذبین مزایا الكثیر من التقنیات في تقنیة واحدة، 

، ومن خاللھ یمكن أن یتعلم الفرد العدید من المھارات في طرق البحث عن والتفاعل مع المتعلم

علومات وأسالیب الحصول علیھا، ویتأكد ھذا األم ر باعتب ار أنن ا نع یش الی وم عص ر الث ورة        الم

  .التكنولوجیة والتدفق الھائل والمتســــــــــــــارع للمعلومات

إن األسباب التي تدعو الى استخدام الحاسوب في التعلیم كثیرة ومتنوعة، من أھمھا حسب       

  :اتةــــــــن شحــحس

االنفج  ار المعرف  ي وت  دفق المعلوم  ات، حی  ث إن الحاس  وب ھ  و الوس  یلة الفاعل  ة ف  ي حف  ظ        -1

 .المعلومات وسرعة استرجاعھا بدقة عند الحاجة إلیھا

 .الحاجة الى المھارة واإلتقان في أداء األعمال والعملیات الریاضیة المعقدة -2

ألی  دي العامل  ة ت  وفیر العنص  ر البش  ري حی  ث یق  وم الحاس  وب ب  أداء أعم  ال مجموع  ة م  ن ا     -3

 .الماھرة إداریا وفنیا، وذلك لسھولة إدخال المعلومات واسترجاعھا من خالل الحاسوب

إیجاد الحلول لمشكالت صعوبات التعلم، وذلك بالنسبة لمن یعانون من تخلف عقل ي بس یط،    -4

 .او من یواجھون مشكالت في مھارات االتصال

لبیان ات وتحلیلھ ا وتركیبھ ا وإب داء ال رأي      تنمیة مھارات معرفیة عقلیة علیا تتمثل ف ي جم ع ا   -5

 .1 فیھا
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ومن ھنا، فان استخدام الحاسوب ف ي التعل یم، یقل ل م ن مش كالت وس لبیات التعل یم، ویجع ل             

عملیة التعلیم والتعلم عملیة حیویة، م ن خ الل الم تعلم االیج ابي النش ط الفع ال،  وم ن ث م إیج اد          

كنولوجیات الحدیثة، واالستفادة منھا في مختلف مناشط المتعلم المواطن المتمكن من استخدام الت

  .حیاتھ الیومیة

على ضوء االستعراض السابق ألھمیة استخدام وسائل االتصال والتكنولوجیات الحدیث ة ف ي      

لمنھ اج التربی ة المدنی ة للس نة      المعرفی ة العملیة التعلیمیة التعلمیة، ومن خالل تحلیلنا للمض امین  

وفي إط ار التوج ھ الترب وي الح داثي      الرابعة من التعلیم المتوسط، یظھر أن المشرع الجزائري

یسعى الى تكریس التوجھ العلمي التقني ل دى المتعلم ین، وذل ك م ن      لمنظومة التربیة في بالدنا،

وس   ائل اإلع   الم (ن الكت   ابخ   الل الوح   دات التعلیمی   ة التابع   ة للمج   ال المف   اھیمي الس   ادس م      

اس تخدام  : ھ ذا المج ال المف اھیمي ینطل ق م ن كف اءة مرحلی ة مؤداھ ا         أنذل ك  ). واالتصـــــــــال

 األف راد واالتصال لالستزادة العلمیة وتوسیع افق المعرف ة، وبن اء العالق ات ب ین      اإلعالموسائل 

  .والمجتمعات

الص   حافة، واألقم   ار الص   ناعیة واالتص   ال،   : ویتع   رف التلمی   ذ ف   ي ھ   ذا المج   ال عل   ى         

 المجال المف اھیمي لذي حظي بحصة األسد في المضامین التعلیمیة من ھذا األخیر ا. واالنترنت

قائمة الموضوعات  فقد تصدر موضوع استخدام االنترنت). وسائل اإلعالم واالتصال(السادس

، %)46,58(الحدیثة بنسبة مئویة واألفكار الدالة على بعد التحكم في استخدام وسائل االتصال

، ووردت لفظ    ة الحاس    وب بنس    بة  %)46,80(وق    د وردت لفظ    ة االنترن    ت بنس    بة مئوی    ة  

،ووردت لفظ  ة البری  د %)09,61(، ووردت لفظ  ة الكمبی  وتر بنس  بة مئوی  ة %)13,47(مئوی  ة

، ووردت لفظ       ة الكت       اب االلكترون       ي بنس       بة  %)08,33(االلكترون       ي بنس       بة مئوی       ة 

م  ا ل  م یھم  ل المش  رع الح  دیث ع  ن محاس  ن االنترن  ت ومخاطرھ  ا، فق  د      ، ك%)05,77(مئوی  ة

وھ و م ا یعك س    %). 05,12(وردتا لفظتا محاس ن االنترن ت، ومخ اطر االنترن ت بنس بة مئوی ة      

رب  وي الح  داثي ال  ذي بین  ھ مش  روع اإلص الح الترب  وي م  ن خ  الل الق  انون الت  وجیھي   التوج ھ الت 

  .في أكثر من جانب 2008في جان 23المؤرخ في  04-08للتربیة الوطنیة رقم 

فاإلصالح الشامل الذي یرمي ال ى تش یید نظ ام ترب وي منس جم ون اجع یف رض نفس ھ، وھ ذا              

قص  د الس  ماح للمجتم  ع الجزائ  ري بمواجھ  ة تح  دیات الحاض  ر والمس  تقبل المتع  ددة، وتحقی  ق        
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لجزائري، وحسب المشرع اضمان تنمیة مستدامة،  بإمكانھاالشروط العلمیة والتكنولوجیة التي 

، وتن  درج ف  ي الحرك  ة  األم  ةاالس  تجابة لطموح  ات  بإمكانھ  اتحدی  د سیاس  ة تربوی  ة جدی  دة  ف  ان 

وغایات في مستوى التحدیات  أساسیةصیاغة مبادئ  األولالدؤوبة للعولمة، تفترض في المقام 

  .1 علینا المفروضة

المدنی ة للس نة الرابع ة م ن      الوحدة التعلیمیة الثالثة من كتاب التربیةواالنترنت كما جاء في      

ب المرتبط ة ببعض ھا ال بعض    ین الحواس  شبكة معلوماتیة عالمی ة م    التعلیم المتوسط، عبارة عن

یج الكترون   ي معلوم   اتي متن   وع، وتس   تعمل االنترن   ت ف   ي مج   االت ع   دة، منھ   ا   ـــــــ   ـف   ي نس

الخ دمات، وتعتب ر    االتصال، والتثقیف، والترفیھ، واكتساب العلم وتبادل المعرفة والمن افع وك ل  

اوت  وروت : ش  بكة االنترن  ت اكب  ر ش  بكة معلوماتی  ة ف  ي الع  الم، الت  ي أص  بحت تع  رف الی  وم ب  ـ   
وتلقب بشبكة الش بكات، وھ ي تح یط بالع الم بنس یج یش بھ بی ت العنكب وت،         . اإلعالم والمعلومات

رض یة،  تغط ي ك ل الك رة األ   . بی ت العنكب وت العمالق ة   : الش بكة العنكبوتی ة او  : لذلك وصفت بـ 

  .المـــــــــــــوبواسطة جھاز كمبیوتر یستطیع المرء أن یتصل بأي كان وفي أي مكان من الع

  :وقد وضع بعض الباحثین تعریفات لالنترنت نورد بعضا منھا   

شبكة االنترنت على أنھا شبكة حواسیب عالمیة ضخمة مرتبطة مع ) 2002(الفــارعرف      

ویق  در ع  ددھا  ل او خط  وط الھ  اتف او األقم  ار الص  ناعیة، بعض  ھا ال  بعض ع  ن طری  ق الكواب    

بعشرات المالیین من الحواسیب في أكث ر م ن مائ ة دول ة، ویمك ن النظ ر إلیھ ا عل ى أنھ ا ش بكة           

الش    بكات،وعن طریقھ    ا یمك    ن أن ی    تم تب    ادل األخب    ار، واإلعالن    ات، والبح    وث، والكت    ب،  

ھي نھر عظیم یتم نق ل وتب ادل المعلوم ات    ف... والمعلومات، والرسائل االلكترونیة، والمحادثات

من خاللھ، والخاصیة الممیزة في شبكة االنترنت، أنھا غیر مملوكة ألي جھة كانت فھي ش بكة  

عالمیة ترتبط فیھ ا الحواس یب المختلف ة ف ي األم اكن المتفرق ة ح ول الع الم ببروتوك ول مش ترك           

  .2 اتاسمھ بروتوكول االنترنت، الذي یستخدم لنقل مختلف البیان

                                                             
 مرجع سابق: 2008جانفي23المؤرخ في  04-08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم  1
 . 157: ،صالتعلیم،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عماناستخدام الحاسوب في ): 2002(الفار إبراھیم 2
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على أنھ ا ش بكة حواس یب عالمی ة تت یح المج ال       فقد عرفھا  )Tripathi,1998(تریباثي أما   

لمالیین المستخدمین لتلك الحواسیب لالتصال ببعضھم والوصول الى مصادر المعلومات عل ى  

  .1 تلك الشبكة من سائر أرجاء العالم

عمالق ة، حی ث یمك ن للن اس م ن      فقد عرفھا على أنھا دائرة معارف ) 1997(النصیريأما      

  .E.mail( 2(خاللھا الحصول على التراسل عن طریق البریــــــــد االلكتروني

عل  ى أنھ  ا ش  بكة عالمی  ة تص  ل ب  ین المالی  ین م  ن أجھ  زة   )1996(الرواشــــ  ـدةوق  د عرفھ  ا     

  .3 الحاسوب حول العالم، وتتكون من آالف الشبكات التي تتم إدارتھا بطریقة مستقلة

ح ول مفھ وم االنترن ت، كون ھ     تتق اطع وتتف ق    ومن خالل عرض ھذه التعریفات، یتض ح أنھ ا     

، وم ن ھن ا یمك ن النظ ر ال ى االنترن ت       عبارة شبكة عالمیة تضم مالی ین الحواس یب عب ر الع الم    

على أنھا ثورة علمیة ثقافیة في عالم االتصاالت والتكنولوجیات الحدیثة، ویظھ ر أن لھ ا أھمی ة    

ویتوق  ف ھ  ذا عل  ى كیفی  ة اس  تخدامھا     . تط  ور وتق  دم الش  عوب وال  دول وتحض  رھا     كبی  رة ف  ي 

واالستفادة من محاسنھا، من خالل ال تحكم العقالن ي ف ي ھ ذه الث ورة المتدفق ة، الت ي یق ول عنھ ا          

  .المشرع الجزائري بأنھا عبارة عن حرب حضـــــــــــــــــــاریة باردة

وكغی  ره م  ن أبن  اء الم  دارس ف  ي   الجزائ  رم المتوس  ط ف  ي إن تلمی  ذ الس  نة الرابع  ة م  ن التعل  ی     

، وال ش  ك أن المش  رع )االنترن  ت(الع  الم، بحاج  ة ال  ى التع  رف وال  تمكن م  ن ثقاف  ة العص  ر ھ  ذه  

مفھ  وم االنترن  ت،  (الجزائ  ري م  ن خ  الل تض  مین ھ  ذه الموض  وع بالش  رح والتحلی  ل المفص  ل     

الس  تخدام االنترن  ت، ش  روحات خ  دمات االنترن  ت،، مخ  اطر االنترن  ت وس  لبیاتھا، م  اذا نحت  اج  

تم   س بع   ض المف   اھیم والمص   طلحات ذات الص   لة باالنترن   ت، أس   ئلة للمناقش   ة بخص   وص         

، وف  ي )التش  ابھ واالخ  تالف(الموض  وع، ث  م أنش  طة بخص  وص ش  بكة الھ  اتف وش  بكة االنترن  ت 

  )...).الشبكة العنكبوتــــــــیة(كما سماھا المشرع 'دةـــــــــفائ'نھایة الوحدة التعلیمیة، تم إدراج 

وج اء موض وع التع رف عل ى وظیف ة األقم ار الص ناعیة بع د موض وع اس تخدام االنترن  ت،               

وق  د ذك  رت كلم  ة األقم  ار الص  ناعیة ف  ي مض  امین المنھ  اج بنس  بة     ). %30,13(بنس  بة مئوی  ة 
                                                             

1 Tripathi(1998):the Internet and its uses in education Retrieved December 11.2004 
From:http://www.iteachnet.org/mar98/aruna ,p :05 

  .ات جامعة الدول العربیة، القاھرةرحكمة حول االنترنت، مركز التوفیق اإلعالمي، منشو):1997(النصیري عایش 2
 . 89: ،صالكویت .100 - 89،)22(2انترنت، رسالة مجلس األمة،): 1996(الرواشدة عمر 3

http://www.iteachnet.org/mar98/aruna
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م  ن ) الص  ناعیة واالتص  ال  م  اراألق(وم  ن خ  الل الوح  دة التعلیمی  ة الثانی  ة   %). 82,18(مئوی  ة

نعیش الی وم   أنناالصناعیة، على اعتبار  األقمارالمجال المفاھیمي السادس، یتعرف التلمیذ على 

م  ا یع  رف بعص  ر الس  رعة، ویرج  ع س  بب ذل  ك ال  ى التط  ور الھائ  ل ال  ذي ط  رأ عل  ى وس  ائل        

جھ از م ن    الالسلكي، بحیث أص بح بإمك ان الواح د من ا أن یجل س ال ى ج وار       االتصال السلكي و

أجھزة اإلذاعة المرئیة والمسموعة فیأتیھ الصوت او الص ورة او كالھم ا مع ا بأس رع م ن لم ح       

  .البصر، والفضل في ذلك ال شك یعود الى األقمار الصناعیة

ویتعرف التلمیذ كذلك، على أنواع األقمار الصناعیة، كأقمار االتص االت، واألقم ار العلمی ة،       

باإلض  افة ال  ى تعرف  ھ عل  ى وظیف  ة ھ  ذه األقم  ار ومج  االت    . تجس  سوأقم  ار الطق  س، وأقم  ار ال 

اس   تعمالھا، ف   ي التلفزی   ون والرادی   و، واالتص   ال الھ   اتفي، والخ   دمات البریدی   ة االلكترونی   ة       

والمعلوماتیة، في خدمات المالحة، والخدمات التجاریة وإدارة األعمال والصناعات، واألھداف 

دراس ات البیئی ة، والدراس ات الفلكی ة، والمالح ظ ھن ا أن       العسكریة، والتنقیب ع ن الث روات، وال  

ال لالس تغناء عنھ ا، فق د    األقمار الصناعیة قد اقتحم ت جمی ع می ادین الحی اة ومجاالتھ ا، وال مج       

  .أصبحت القمر الصناعي الیوم بمثابة المحرك الذي یحرك مبنى حیاة إنسان العصر الحالي

ناعیة بأس   لوب بس   یط، یق   رب الفھ   م للتلمی   ذ  وق   د تن   اول المش   رع  موض   وع األقم   ار الص        

المتمدرس في ھذا المستوى من التعلیم، والقصد بناء شخصیة المتعلم المواطن في إطار التوجھ 

  .الحداثي، ومنطلقات السیاسة التربویة في بالدنا

وبخصوص موضوع متابعة األخبار الصحفیة، فق د ورد ذك ره ف ي مض امین المنھ اج بنس بة          

، فالصحافة حسب المش رع الجزائ ري أھمی ة كبی رة، فھ ي ن بض الجم اھیر،        %)17,80(مئویة

وضمیر األمة، ولس ان الش عب، ومنب ره الح ر وم رآة المجتم ع، تعك س م ا ی دور فی ھ م ن وق ائع             

وأحداث، وما یعانیھ الشعب من ظروف وأحوال ومشاكل واآلم، وما تص بو إلی ھ الجم اھیر م ن     

  .آمال وأحالم

وم  ن جھ  ة أخ  رى فحری  ة التعبی  ر وال  رأي، ق  د ارتبط  ت بحری  ة الص  حافة ألنھ  ا ج  زء م  ن          

الحریات األساسیة وحق من الحقوق التي بواسطتھا یستطیع الفرد التعبی ر عم ا ی دور ف ي خل ده      

  .من اآلراء،في حدود ما یسمح بھ القانون طبعا
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تلف المفاھیم و القضایا ذات وقد تناول المشرع موضوع الصحافة بأسلوب مركز على مخ     

الصلة بھذا الموضوع، انطالقا من تعریف الصحافة والصحافة المكتوبة، فالحدیث عن وظائف 

، والمساھمة في التنمیة الوطنیة، وتقدیم الخدمات، وتنظیف المجتم ع  اإلعالمالصحافة، كوظیفة 

، الع  ام ال رأي ، وتوجی  ھ ، وت  دعیم المش اركة الش عبیة ف  ي الحك م   واإلرش اد م ن الفس اد، والتوجی  ھ   

وص وال ال ى الح  دیث ع ن أھمی ة الص  حافة، والص حافة س  الح ذو      . والتثقی ف والترفی ھ والتس  لیة  

وم ن خاللھ ا یمك ن    . حدین، فھناك الصحافة الموضوعیة، وبالمقاب ل توج د الص حافة المغرض ة    

، وتالفي الضار توجیھ التلمیذ المواطن الى كیفیة االستفادة من ھذه األداة المركزیة في المجتمع

یج  ب : وق د خ  تم المش رع خالص ة ھ ذه الوح  دة التعلیمی ة بفك رة مؤداھ ا       . م ن األخب ار الص حفیة   

  .حسن اختیار ما نقرأ من صحف ومجالت، والتمییز بین المفید والضار منھا

أما موضوع متابعة األخبار التلفزیونیة، فلم یحظ بالحضور المطلوب والالزم في مضامین      

بالرغم انھ ال یقل أھمیة عن بقیة وسائط  فقط،%) 05,48(فقد ورد ذكره بنسبة مئویةالمنھاج، 

بنس بة   ھ ي األخ رى   وق د ذك رت لفظ ة الب رامج التلفزیونی ة     ، االتصال الحدیثة التي س بق ذكرھ ا  

ما یشیر الى تحجیم دور التلفاز كوسیلة من وس ائل االتص ال الحدیث ة،    . فقط %)09,52(مئویة

ارة ال ى التلف از ف ي س یاقات ع ابرة خاص ة ض من الوح دة التعلیمی ة الخاص ة           ھذا وقد تمت اإلش  

  .بالصحافة

،نج   دة إب   راھیم عل   ي )1993(مج   دي ص   الح ط   ھ المھ   دي(وتتف   ق العدی   د م   ن الدراس   ات    

، ص  الح محم  د )1993(محم  د یاس  ر ش  بل الخواج  ھ  و ، إیم  ان ج  ابر ش  ومان)1993(س  لیمان

أھ م مص در للتثقی ف السیاس ي م ن ب ین        التلفزی ون  ، عل ى اعتب ار  )...)2004(احمد علي مندور

وسائط التربیة السیاسیة المختلفة، یلي ذلك في األھمیة دور األسرة، ویعد ذلك الترتیب منطقیا، 

  .1 فاألسرة ھي مصدر خبرات األبناء الحیاتیة

ا المدرسة وعین الصواب، أن نھتم بالتلفزیون، باعتباره قناة لنقل القیم المواطنیة التي تتبناھ    

او تسعى لتشكیلھا األسرة، ومن خالل برامجھ یمك ن غ رس ق یم المش اركة والتع اون، والح وار       

والتسامح، واالنفتاح على األخر، وتزوید التالمیذ بالمعارف العلمیة والتكنولوجیة التي یحتاجھا 

  .إنسان العصر

                                                             
 . 210: ،صمرجع سابق): 2004(احمد علي مندورصالح محمد  1
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تق وم علیھ ا وس ائل االتص ال     وعلى ضوء ما سبق، یتبین انھ انطالقا م ن االعتب ارات الت ي         

الحدیث  ة، ف  ان المش  رع الجزائ  ري یق  دم للمتعلم  ین وم  ن خ  الل مض  امین منھ  اج التربی  ة المدنی  ة   

للس نة الرابع ة م  ن التعل یم المتوس  ط، نوعی ة الق یم واالتجاھ  ات ،والمع ارف الت  ي تحتض نھا ھ  ذه        

  .طنةالمضامین والمقررات التعلیمیة، والتي تصب في إطار التربیة على الموا

لمنھ اج   المعرفی ة وعلیھ یمك ن الق ول ب ان الفرض یة الرابع ة الت ي ت نص عل ى أن المض امین              

التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، تشتمل عل ى بع د ال تحكم ف ي اس تخدام وس ائل       

  .االتصال الحدیثة، قد تحققت

  :النتائج المتعلقة ببعد المحافظة على سالمــــــة البیئة  -6

لمنھ اج التربی ة المدنی ة للس نة الرابع ة       المعرفی ة تنص الفرضیة الخامس ة،على أن المض امین      

  .من التعلیـــــــــم المتوسط، تشتمل على بعد المحافظة على سالمــــــــــــة البیئة

 إن الحدیث عن البیئة، وعن واجب الحفاظ علیھا وحمایتھا، یكتسي الیوم أھمیة بالغة، فكلنا    

یعلم أن مختلف الھیئات والمنظمات الدولیة الخاصة بحمایة البیئة ما فتئت تدق ناقوس الخطر 

لتوجھ األنظار الى التدھور البیئي الذي یشھده عالمنا الیوم، ھذا التدھور المالحظ في مجاالت 

ض حیویة عدیدة، سواء ذلك في تزاید أكسید الكربون وانخفاض معدل المیاه الباطنیة او انقرا

أجناس من الطیور والحیوانات، وتناقص الغابات او تقلص الغالف النباتي والتصحر وما الى 

ذلك، مما یجعل الحفاظ على البیئة من الضرورات الملحة التي یتوقف علیھا مستقبل الحیاة 

  .على كوكبنا األرضي

وتسعى المنظومة التربویة، من خ الل المن اھج التعلیمی ة، وبقط ع النظ ر ع ن خصوص یات             

 األخ  رىمج  االت المع  ارف وحق  ول الم  واد الت  ي تتكف  ل بھ  ا، وبص  فة متكامل  ة م  ع التركیب  ات       

، م ن خ الل   الق یم العالمی ة المتعلق ة باالختی ارات الوطنی ة      وإدم اج  إیص ال للمنظومة، الى تحقیق 

ي، والق درة عل ى االس تدالل والتفكی ر النق دي، وال تحكم ف ي وس ائل العص رنة،          تنمیة الفكر العلم  

واالس   تعداد لحمای   ة حق   وق اإلنس   ان بمختل   ف أش   كالھا، وال   دفاع عنھ   ا، والحف   اظ عل   ى البیئ   ة   

  .1 والمحیط، وكذا التفتح على الثقافات والحضارات العالمیة

                                                             
 . 05: ،صمرجع سابق): 2003دیسمبر (المتوسطمناھج السنة الثانیة من التعلیم  1
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لق   یم العالمی   ة، یس   توجب تربی   ة  وال ش   ك أن الحف   اظ عل   ى البیئ   ة والمح   یط، كقیم   ة م   ن ا      

ف  ي جمی  ع المراح  ل والمس  تویات م   ن      بیئی  ة وتنمی  ة وع  ي بیئ  ي ل  دى الناش  ئة م   ن المتعلم  ین       

التعل     یم، وتطع     یم المن     اھج التعلیمی     ة التربوی     ة بمض     امین ذات الص     لة بموض     وع البیئ     ة   

ط، واح   دا والثقاف   ة البیئی   ة، ویع   د منھ   اج التربی   ة المدنی   ة للس   نة الرابع   ة م   ن التعل   یم المتوس       

م    ن ھ    ذه المن    اھج المعنی    ة بھ    ذه المس    الة المطروح    ة بإلح    اح عل    ى الس    احتین المحلی    ة           

  . والدولیة

العلماء وتخصصاتھم، لكن ھي كل ما یحیط  آراءوللبیئة تعریفات عدیدة مختلفة باختالف       

الئ م  او الوس ط الم  اإلط ار م ن عوام ل طبیعی ة وبیولوجی ة واجتماعی ة، كم ا یقص د بھ ا          باإلنسان

جنب ا ال ى جنب ا م ع بقی ة الكائن ات الحی ة، ویتحص ل من ھ عل ى مقوم ات             اإلنس ان الذي یعیش فی ھ  

  .1 نشاطاتھومأوى، ویمارس فیھ معیشتھ من غذاء وماء وھواء، وكساء ودواء 

على أنھا اإلطار الذي یعیش فیھ اإلنس ان ،ویحص ل من ھ عل ى مقوم ات       كذلك وتعرف البیئة    

  .2 حیاتھ من غذاء وكساء ودواء ومأوى، ویمارس فیھ عالقاتھ مع أقرانھ من بني البشر

، لیس تمد  اإلنس ان  إلیھ ا البیئ ة لیس ت مج رد م وارد یتج ھ       أنومن خالل ھذا التعریف، یتب ین      

الت ي تنظمھ ا المؤسس ات     باإلنس ان  اإلنس ان عالق ة   أیضابیئة تشمل ال وإنمامنھا مقومات حیاتھ، 

  .م المحددة لمفھوم االنتماء والمواطنةلقیم واألخالق، والنواظوا االجتماعیة، والعادات والتقالید،

. بمدینة ستوكھولم عاصمة السوید،مؤتمر األمم المتحدة للبیئة البشریة 1972وانعقد في عام    

ئة، فقد أعطاھا  م ؤتمر س توكھولم فھم ا متس عا بحی ث أص بحت ت دل عل ى         أما بالنسبة للفظة البی

م   اء وھ   واء وترب   ة ومع   ادن ومص   ادر للطاق   ة ونبات   ات    (أكث   ر م   ن مج   رد عناص   ر طبیعی   ة  

، ب ل ھ ي رص ید الم وارد المادی ة واالجتماعی ة المتاح ة ف ي وق ت م ا وف ي مك ان م ا              )وحیوانات

  .3 إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاتھ

                                                             
 /ھـ1429البیئة في الكتاب والسنة والعلم الحدیث، رسالة المسجد، السنة السادسة، العدد الثاني، صفر : احمد بن معزیز 1

 . 62: ،ص، الجزائر م2008فیفري 
الوطني للثقافة والفنون،  البیئة ومشكالتھا، عالم المعرفة، المجلس): 1979(رشید الحمد محمد سعید صباریني 2

 . 24:،صالكویت

 
لبرنامج األمم المتحدة للبیئة، للمؤتمر الدولي الحكومي للتربیة البیئیة الذي عقد في مدینة تبلیسي باالتحاد ) 08(الوثیقة رقم 3

 .1977السوفیاتي، بإشراف الیونسكو، أكتوبر 
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 س     عید حم     درش     ید الالتص     ور لمفھ     وم البیئ     ة م     ع التعری     ف ال     ذي قدم     ھ  یتف     ق ھ     ذا   
، ذلك أن مفھوم البیئة یتج اوز اإلط ار الطبیع ي الم ادي ال ى البنی ة األساس یة        )1979(صباریني

المادیة التي شیدھا اإلنسان، او البیئة المشیدة كم ا یطل ق علیھ ا، م ن نظ م اجتماعی ة ومؤسس ات        

  .باختالف المجتمعات والثقافاتوعالقات اجتماعیة مختلفة 

وإذا كان  ت التربی  ة ھ  ي األداة المثل  ى لتنش  ئة األجی  ال الص  اعدة تنش  ئة تربوی  ة تتف  ق والق  یم          

األصیلة، وترسخ فیھم المبادئ الخلقیة واالجتماعیة والثقافیة التي تحث على حمای ة البیئ ة، ف ان    

. لفة، دورا فع اال ف ي تحقی ق ھ ذا المس عى     للمؤسسات التربویة بمناھجھا التعلیمیة التربویة المخت

تربی ة المدنی ة   لمنھ اج ال  لمعرفی ة نفتح الموضوع ونسلط الضوء عل ى المض امین ا   أنویھمنا ھنا 

، باعتباره واحدا م ن المن اھج التعلیمی ة التربوی ة المعنی ة بھ ذه       تعلیم المتوسطللسنة الرابعة من ال

  .اتناالمسالة الحیویة في حیاتنا وحیاة أبنائنا وبن

وھناك اتفاق عالمي على أن ھناك حقوقا إنسانیة عالمیة، ینبغي تطبیقھا بغض النظر عن      

ویمكن القول أن عملیة تأسیس الحقوق عملیة تاریخیة . تنوع المجتمعات واختالف الثقافات

مستمرة، ومن ھنا التمییز بین حقوق الجیل األول التي كانت سیاسیة أساسا، وحقوق الجیل 

ني والتي ھي اقتصادیة واجتماعیة، أما حقوق الجیل الثالث والرابع، فھي حقوق عابرة الثا

للقومیات، وتبرز فیھا أساسا حمایة البیئة، والحق في السالم، والحق في التنمیة، وھذه الحقوق 

  .1 الجدیدة ھي نتاج تبلور وعي كوني، ابرز مؤشراتھ ضرورة الحفاظ على بیئة الكوكب

ھذه النظرة، تؤدي في النھایة وال ش ك ال ى اتس اع مج ال المواطن ة البیئی ة، وتوج ھ األنظ ار             

الى قضیة المحافظة على البیئة وصیانة مكوناتھا، باعتبارھا جزء ال یتج زأ م ن حی اة اإلنس ان،     

العالم  أقطارولعل مما یساعد على ھذا االھتمام بالبیئة، الثورة االتصالیة التي مكنت الناس عبر 

وال رؤى ح ول قض یة المواطن ة البیئی ة او المواطن ة االیكولوجی ة كم ا س ماھا           األفك ار من تب ادل  

  .ون جوريـــج

وب الرجوع ال ى مض امین المنھ  اج، یظھ ر أن المش رع الجزائ ري ل  م یخص ص وح دة تعلیمی  ة           

في الوحدة للحدیث عن موضوع البیئة والثقافة البیئیة، وإنما اكتفى بالحدیث عن ھذا الموضوع 
                                                                                                                                                                                                    

 
 المواطنة والعولمة، مركز الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة، التقریر االستراتیجي العربي: السید یاسین 1
،15/02/2012،http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/RARB46.HTM 

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/RARB46.HTM
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العل   م  (م   ن المج   ال المف   اھیمي الخ   امس ف   ي الكت   اب     ) التكنولوجی   ا والبیئ   ة (التعلیمی   ة الثانی   ة 

، كون موضوع قد درس بالتفص یل  ، وقد یفسر ھذا التناول للموضوع بھذا الشكل)والتكنولوجیا

لتعل یم  في مراحل ومستویات تعلیمیة سابقة، في مرحلة التعلیم االبتدائي وفي الس نة الثانی ة م ن ا   

المتوس  ط، ومھم  ا یك  ن فھن  اك اھتم  ام بالموض  وع، وال  دلیل تض  مین مجموع  ة م  ن األفك  ار ذات   

  .الصلة بموضوع البیئة والحفاظ علیھا وحمایتھا من األخطار التي تھددھا

فق    د وردت فك    رة المحافظ    ة عل    ى الم    وارد البیئی    ة م    ثال ف    ي مض    امین المنھ    اج بنس    ب      

، وج  اءت فك  رة %)33،33(مئوی  ة ة، وج  اءت فك  رة مكافح  ة التل  وث بنس  ب %)40,74(مئوی  ة

، ووردت فك  رة تف  ادي الك  وارث  %)18,51(بنس  بة مئوی  ة االھتم  ام بنظاف  ة المح  یط وجمالیت  ھ 

تضمنت مضامین المنھاج مجموعة من األلف اظ والكلم ات   كما %). 07,40(البیئیة بنسبة مئویة

ذات الص  لة بموض  وع البیئ  ة، وق  د ج  اءت ھ  ذه األلف  اظ والكلم  ات بنس  ب تعك  س م  دى اھتم  ام       

،ووردت كلم ة  %)27,50(المشرع بموضوع البیئة، فق د وردت كلم ة الم اء م ثال بنس بة مئوی ة      

، ووردت %)22,50(ئوی  ة، ووردت كلم  ة النب  ات بنس  بة م %)23,25(النظاف  ة بنس  بة مئوی  ة 

، %)18,60(، وج  اءت كلم  ة التش  جیر بنس  بة مئوی  ة  %)20,00(كلم  ة الحی  وان بنس  بة مئوی  ة  

  %).16,28(وجاءت كلمة نظافة المحیط بنسبة مئویة

، وجاءت كلمة تلویث %)31,25(وبخصوص لفظة التجارب النوویة فقد وردت بنسبة مئویة  

 االوزون بنس   بةلمبی   دات الخط   رة، وثق   ب   ا:ووردت كلمت   ا،%)24,40(البیئ   ة بنس   بة مئوی   ة  

مم ا یش یر   %). 12,50(، وجاءت كلمة تسرب الم واد المش عة بنس بة مئوی ة    %)18,75(مئویة

الى انخراط وانفتاح تصور المشرع الجزائري لموضوع البیئة والمحافظة علیھا وحمایتھ ا م ن   

حمایة البیئ ة إن ص ح ھ ذا    األخطار التي تھددھا على التصورات والتوجھات العالمیة في مجال 

والھدف ھنا إعداد المتعلم المواطن العالمي المحب للبیئة والمحب لإلنسان على إطالقھ . التعبیر

المعرفی  ة فق  د ورد ف  ي المض  امین   .بغ  ض النظ  ر ع  ن اخ  تالف الثقاف  ات وال  دیانات واألع  راق   

خالص   ة الوح   دة  لمنھ   اج التربی   ة المدنی   ة للس   نة الرابع   ة م   ن التعل   یم المتوس   ط، ف   ي نھای   ة        

حمایة البیئ ة واج ب دین ي ووطن ي عل ى ك ل إنس ان، واالعت داء         «) :التكنولوجیا والبیئة(التعلیمیة

  .1 »علیھا جریمة ضد اإلنسانیة

                                                             
 . 127: ،صمرجع سابق): 2011/2012(وش وآخرونمحمد الشریف عمیر 1
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فالبیئة ھي المكان الذي نعیش فی ھ وق د خلقھ ا اهللا للبش ریة جمع اء، وال یج وز ألي ك ان أن             

نھ ى دینن ا الحنی ف ع ن التع رض للبیئ ة وتلویثھ ا،        یحدث فیھا فسادا او یبدل صالحا بفاسد، وق د  

وق  د ن  ادى ال  ى ض  رورة تنظی  ف المك  ان وتنقیت  ھ م  ن ك  ل أن  واع األذى، ودع  ا ال  ى االقتص  اد          

  .واالبتعاد عن اإلسراف والتبذیر، والحفاظ على كل الكائنات الحیة وحمایتھا من االنقراض

دی دة الت ي أبرزتھ ا التط ورات     واجتھد بعض علماء االجتماع في حص ر ص ور المواطن ة الج      

ف ي   النكس تر أستاذ علم االجتماع ف ي جامع ة   (جون جوريالعالمیة الراھنة، ومن ھؤالء العلماء 

أن ھن   اك ص   ورا جدی   دة   :'العولم   ة والمواطن   ة ': ح   ولال   ذي ج   اء ف   ي دراس   تھ   ، )بریطانی   ا

لتزام ات م واطن   ،في مقدمتھا،المواطنة االیكولوجیة او البیئی ة، وھ ي تتعل ق بحق وق وا    للمواطنة

  .1 األرض

وتشھد السبعینیات من ھذا القرن نشاطات بشریة واسعة في مجال رعایة البیئة، إال أن ذلك     

  :ن بارزینــــــــــــــــــاتخذ اتجاھی

وینحو منحى تخصصیا، ظھرت الكثیر من دراساتھ ونتائجھ على صورة كتب  ،االتجاه األول 

ونشرات وتحسینات وتوصیات، یتبنى تشریعات بیئیة تلزم الجماعات واألفراد بتصرفات مقننة 

  .في البر والبحر والجو

  .2 االتجاه الثاني، فاھتم بما یعرف بالتوعیة البیئیة والتعلیم البیئي او التربیة البیئیة أما  

ومن ھنا، یمكننا القول بان التوعی ة البیئی ة او التعل یم البیئ ي او التربی ة البیئی ة الت ي ھ ي ف ي              

األص  ل مس   میات لفك  رة واح   دة تھ  دف ال   ى توعی   ة ك  ل األف   راد و قطاع  ات المجتم   ع بالبیئ   ة      

ل والمشكالت الناجمة عن التعامل غیر المتبصر معھا، وتظھر برامج التوعی ة البیئی ة ف ي وس ائ    

عل ى اختالفھ ا، وف ي المن اھج والمق ررات الدراس یة التربوی ة، م ن خ الل تنمی ة ال وعي             اإلعالم

والعمل على ترس یخ خل ق بیئ ي ی ربط التلمی ذ ویش ده بمحیط ھ         من المتعلمین، النشءالبیئي لدى 

ثر وبیئتھ، ویقوده الى االعتراف بأنھ ینتمي الى األنظمة البیئیة، ل ھ م ا لھ ا وعلی ھ م ا علیھ ا، ی ؤ       

                                                             
 .مرجع سابق: السید یاسین 1
 . 10: ،صمرجع سابق: مد محمد سعید صبارینيرشید الح 2
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، الت ي ت نعكس م ن    فیھا ویتأثر بھا، وھو بھذا كلھ جزء ال یتجزأ م ن المنظوم ة البیئی ة الحاض نة    

  . خاللھا المواطنة بكامل تجلیاتھا ونواظمھا

أن تھدف التربیة البیئی ة ال ى إیج اد    «:وفي ذات السیاق، یوصي برنامج األمم المتحدة للبیئة     

الحیوي، وتحسین نوعیة الحی اة لإلنس ان ف ي ك ل مك ان،      وعي وسلوك وقیم نحو حمایة الغالف 

والحفاظ على القیم واألخالق والتراث الثقافي والطبیعي،ویشمل ذلك األماكن المقدس ة والمع الم   

التاریخی   ة واألعم   ال الفنی   ة، واآلث   ار والمواق   ع والحی   اة الطبیعی   ة لإلنس   ان، وفص   ائل النب   ات    

  . 1»توالحیوان والمستوطنات البشریة والمحمیا

إن الجمیع یعرف أن اإلفساد واإلصالح في البیئة ینشا في ذھن االنسان، وبصفة خاصة ف ي     

ذھ  ن الطف  ل، الن ھ  ذه الذھنی  ة ھ  ي الت  ي س  تتحول ال  ى س  لوك ف  ي المرتب  ة الثانی  ة، ل  ذلك فم  ن       

الصواب معالجة ھذه الظاھرة من المنبع أي عن د الطف ل ف ي المدرس ة والش ارع وف ي المس جد،        

  .ؤال المطروح ھو أي مواطن نریــــــــــد؟الن الس

ومن  .، ھذا المركب الذي نحن جزء ال یتجزأ منھنرید مواطنا یحافظ على البیئة أننا واألكید    

تجسد التربیة البیئیة ف ي المی دان، وذل ك بالمش اركة الفعال ة ف ي تغیی ر         أنھذا المنطلق، یفترض 

ت الت ي یع اني منھ ا المواطن ون، كتف اقم النفای ات،       األوضاع البیئیة، بالمساھمة ف ي ح ل المش كال   

لكي ال تص بح التربی ة البیئی ة    ... ندرة المیاه، تدھور المساحات الخضراء في التجمعات السكنیة

شعارا یتغنى بھ المجتمع، ویتردد في المناس بات، وھن ا یب رز دور المدرس ة بمناھجھ ا التربوی ة       

  :ا مثلفي حمایة البیئة والمحافظة على مكوناتھ

 .حث التالمیذ على المشاركة في عملیات التشجیر التي تنظمھا المدرسة والبلدیة -

 .القیام بحمالت تطوعیة لتنظیف األحیاء والتجمعات السكنیة -

 .تنمیة الوعي البیئي لدى المتعلم بتزویده بالرؤیة الصحیحة للبیئة ومكوناتھا -

لدى المتعلم، حتى یستطیع أن یستغل تنمیة وتكوین القیم واالتجاھات والمھارات البیئیة  -

 .البیئة بشكل نافع ویواجھ مختلف مشاكلھا بعزم وإرادة

                                                             
 .مرجع سابق: لبرنامج األمم المتحدة للبیئة) 08(الوثیقة رقم 1
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أعط ى البع د الحقیق ي    عبد العزی ز بوتفلیق ة، ھ و ال ذي     والكل یعرف أن رئیس الجمھوریة      

سنة وزارة كاملة تھ تم بقض یة البیئ ة والمحافظ ة عل ى الح ي والحی اة،        )11(للبیئة حیث انشأ منذ

وزی   ر البیئ   ة وتھیئ   ة اإلقل   یم والس   یاحة ف   ي       انيــــ   ـش   ریف رحمق   ا م   ن ھ   ذا یق   ول    وانطال

قمنا بتحضیر إستراتیجیة وتصور والخروج من العمل الظرفي والحم الت المتتالی ة،   «:الجزائر

وبعث تصور شامل كامل لقضیة البیئة والمحافظة علیھا، ومن ھذا المنطلق قمنا بالتعرف على 

أما التوجھ الثاني، فقمنا فیھ بوضع تصور انطالقا .ا، ھذا ھو التوجھ األولوضع البیئة في بالدن

وف ي التوج ھ الثال ث، وض عنا أدوات     . م ن ھات ھ المعان اة ومعرف ة حقیق ة وض ع البیئ ة ف ي بالدن ا         

ث  م ف  ي األخی  ر عملن  ا عل  ى ترش  ید وإین  اس الم  واطن        . وأقمن  ا مؤسس  ات لتنفی  ذ ھ  ذه السیاس  ة    

  .1 »تنمیة المستدامةالجزائري بقضیة البیئة وال

ھذه القولة تعكس وال ش ك، سیاس ة الدول ة الجزائری ة ف ي الحف اظ عل ى البیئ ة وحمایتھ ا م ن               

األخطار التي ق د تھ ددھا، م ن خ الل الس عي إلیج اد حل ول لمختل ف األنظم ة البیئی ة، ف ي إط ار             

، م ن منطل ق   الحفاظ على  الموروث الثقافي الحضاري، وك ذا الحف اظ عل ى ال ذاكرة الجزائری ة     

  .الحفاظ المادي التقني، والحفاظ على البعد الحضاري لقضیة البیئة

والتربیة البیئیة بعد أساسي أخذه واضعوا اإلص الح الترب وي بع ین االعتب ار وأول وه اھتمام ا          

خاصا، باعتبار أنھا وسیلة ضروریة لبناء مواطنة التلمیذ وتوعیتھ بالحاج ة الماس ة ال ى ض مان     

  .مة لصالح األجیال القادمةتنمیة مستدا

وم  ن ھن  ا، فالتربی  ة البیئی  ة تس  اھم ف  ي تنش  ئة الم  واطن، وترس  یخ ثقاف  ة بیئی  ة ف  ي عق  ول             

التالمیذ وتمكینھم في ذات الوقت من اكتس اب المع ارف وتط ویر الكف اءات الض روریة للحف اظ       

بأیدي التالمیذ إلدراك العالم ، وبھذا المفھوم فان التربیة البیئیة، تأخذ على سالمة المحیط البیئي

ویتأك  د ھ  ذا . ال ذي یح  یط بھ  م وبن  اء عالق ات س  لیمة ومرض  یة مع  ھ لیص بحوا م  واطنین ف  اعلین    

  .األمر عندما نتحدث عن المتعلم في مرحلة التعلیم المتوسط

                                                             
م، 2008فیفري /ھـ1429صفر إستراتیجیة الجزائر البیئیة، رسالة المسجد، السنة السادسة، العدد الثاني، : شریف رحماني 1

 . 42-41: ص -،صالجزائر
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البیئ ة، فتعق د ملتقی ات ون دوات      بأھمی ة ص حوة وع ي    أخی را في مجتمعنا الجزائري، نشھد و    

یحظى من ك ل   أنایجابي ینبغي  أمرالنظافة البیئیة، وھو  أھمیةد والمجتمع بمدى لتحسیس الفر

العنایة بالمحیط البیئي  أن، وتجسیده في الحیاة العملیة، غیر إلنجاحھواحد منا بالعنایة المطلوبة 

الضامن الحقیقي لصیانة المحیط المادي  أنتنصب على الجانب المادي وحده، ذلك  أنال ینبغي 

إنما ھو الجانب المعنوي مم ثال ف ي ال وعي ال دیني، والس لوكي واألخالق ي، ف إذا كن ا          تلوثمن ال

نس  لم ب  ان مش  كل تل  وث البیئ  ة ف  ي مجتمعن  ا ھ  و مش  كل معق  د إذا م  ا ق  یس بتل  وث بیئ  ة البل  دان        

المصنعة،ذلك أن البیئة ف ي البل دان المص نعة تع اني م ن نفای ات المص انع المتقدم ة، وإش عاعات          

  .ویة، ومضاعفات التكنولوجیات المتزایدةالتجارب النو

فان التلوث في محیطنا ما یزال تلوثا ساذجا متخلفا إن صح التعبیر، یبدأ بالبساق في الشارع،   

والتب  ول عل  ى الحیط  ان، واإللق  اء باألوس  اخ م  ن ناف  ذة الس  یارة او الحافل  ة او القط  ار، او م  ن         

دخ  ان مخ  ارج االنف  الت ف  ي الس  یارات  ش  رفات المن  ازل ف  ي العم  ارات، لیص  عد بع  د ذل  ك ال  ى   

والج  رارات القدیم  ة، ھ  ذا إض  افة ال  ى بی  ع الم  واد الفاس  دة الس  امة المتأكس  دة، نتیج  ة التھری  ب       

  .والتخزین في األماكن غیر المالئمة

التي یعاني منھا المح یط ف ي مجتمعن ا، لیق وده ال ى       واألمراضفي ھذه المشكالت  المتأمل إن   

النفسي التي یعاني منھا المواطن ف ي مجتمعن ا، فغی اب     التأزمي حالة استخالص نتیجة ھامة وھ

الشعور بروح المواطنة وعدم الوعي بخط ورة المح یط المل وث، إنم ا ج اء نتیج ة انفص ال ھ ذا         

الم  واطن ع  ن ال  وعي ال  ذي یص  نعھ فی  ھ ال  وازع ال  دیني او ال  وازع الخلق  ي، وال  وازع ال  وطني     

ت الجزائ  ر عالق  ات أص  یلة وقدیم  ة م  ع قض  یة البیئ  ة       ووازع االنتم  اء ال  ى الجزائ  ر، وعالق  ا   

  .والمحیط

وانطالقا من ھذا نقول بان اكتساب المعارف ال یكفي وإبالغ المعرفة ال یكفي بدون تفكی ر،      

والمعرفة كمنقول علمي بغیر وعي، لذلك البد من االنتقال من التعلیم الى التربیة وھ و المفھ وم   

  .األوسع

وعین الصواب ھنا، الدعوة الى فكر بیئي جدید نتغیر فیھ من اجل البیئ ة وال نكتف ي بإح داث       

التغی  ر فیھ  ا، والتع  ایش م  ع البیئ  ة أص  بح الی  وم ض  رورة للبق  اء واالس  تمرار، ف  إذا عادین  ا البیئ  ة   

 عادتن  ا، فعن  دما نلق  ي القمام  ة مكش  وفة ف  ي قارع  ة الطری  ق، ت  رد علین  ا البیئ  ة ب  األمراض، وإذا    
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اسطدنا اسماك البحر بشكل جائر یقل مورد متج دد لطعامن ا، وإذا بالغن ا ف ي قط ع أش جار غاب ة        

تتعرى تربة الغابة وتنجرف وتصبح فقیرة ال تص لح إلنب ات    ،من اجل صناعة الورق والخشب

  .حیاة نباتیة جدیدة فیھا

كالفیض ان،  والبیئة وسط حس اس س ریع الت أثر، یتع رض ألخط ار كثی رة، طبیعی ة وبش ریة،             

واالنجراف، والجفاف،وإزالة الغابات او حرقھا او تلویثھا، وسالمة البشریة ف ي س المة البیئ ة،    

  .والمحافظة على البیئة مسؤولیة الجمیع كل في مكان تواجده

وف  ي حال  ة تلوی  ث البیئ  ة، ف  ان الض  رر یمت  د ال  ى األنف  س، ولق  د أك  د تقری  ر منظم  ة الص  حة         

  .1 ثة تقتل أكثر من ثالثین ألف شخص یومیا في دول العالم الثالثالعالمیة أن الحیاة الملو

فس اد البیئ ة ال یك ون ض رره مقص ورا عل ى ش خص، وال عل ى          أننعل م   أنواكبر م ن ذل ك       

مكان معین، وال على زم ان دون زم ان، وم ن ث م عرف ت البش ریة التل وث الع ابر للق ارات، ب ل           

الذي ینجر عن  اإلشعاعيلة، كما ھو الحال في التلوث السلبیة مدة طوی آثارهالتلوث الذي تبقى 

ھیروش  یما وناج  ازاكي  أص  ابم  ن نص  ف ق  رن عل  ى م  ا   أكث  رالتج  ارب النووی  ة، فبع  د مض  ي 

، ال تزال آثار تلك القنابل الذریة تشوه األجنة في البطون، ومث ل ذل ك یق ال عم ا أص اب      بالیابان

لكة بعد مضي مدة طویلة عل ى تفجی ر   مدینة رقان بادرار، حیث ظھرت في سكانھا أمراض مھ

  .فرنسا للقنبلة الذریة بھذه المدینة

وفي استطالع للرأي اجري في فرنسا لمعرفة أھم األخطار التي تثی ر خ وف الفرنس یین ف ي        

،تلیھا %67الوقت الحاضر، جاء في المقدمة خطر المخدرات ومرض االیدز واإلرھاب بنسبة 

مباش  رة األخط  ار الص  ناعیة، وتش  مل تل  وث الھ  واء وتل  وث المی  اه والتل  وث اإلش  عاعي بنس  بة       

ألخطار الكبرى عندھم الى مشكلة التلوث، ألنھ حتى المخدرات ومرض ، وھكذا ترجع ا57%

، 2008محم د ب ن زعمی ة،   (االیدز، سببھا التلوث، وان كانوا ال یقولون بھ، ألن ھ تل وث أخالق ي   

51-52(2.  

                                                             
فیفري /ھـ1429صفر الحمایة التشریعیة للبیئة في اإلسالم، رسالة المسجد، السنة السادسة، العدد الثاني، : محمد بن زعمیة 1

 . 51: ،صائرم، الجز2008

 
 . 52-51:ص -السابق،صالمرجع : محمد بن زعمیة 2
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وھذا ما یجعلنا نجزم، بان حمایة البیئة مصلحة ضروریة ألنھ ا تتعل ق إم ا ب النفس او الم ال،         

ضروریات كما أننا ال نستبعد تغلیظ العقاب في حق المفس دین للبیئ ة لض مان    وھما ال شك من ال

حمایة لھذه المصلحة الض روریة، والق ران الك ریم رت ب اش د العق اب عل ى جریم ة اإلفس اد ف ي           

  األرض، قال

ظھ ر الفس اد ف ي الب ر والبح ر بم ا كس بت أی دي الن اس لی ذیقھم بع ض ال ذي عمل وا،               «:تعالى
  ).41: الروم(»لعلھم یرجعون

ومجم  ل الح  دیث أن حمای  ة البیئ  ة مص  لحة ض  روریة بمقی  اس الش  رع، ألنھ  ا متعلق  ة بتل  ك           

الكلیات التي روعیت في كل شرع وملة، وان الجزاء على تفویت ھذه المصلحة یدخل في باب 

  .جرائم الحرب والفساد في األرض

التعل یم المتوس ط، تمی ل ال ى     والمالحظ أن مضامین منھاج التربیة المدنی ة للس نة الرابع ة م ن        

توضیح الجانب السلبي للتكنولوجیا على البیئة ومكوناتھا، ومن ذلك حدیث المشرع في العنصر 

م ن  ) التكنولوجی ا والبیئ ة  (ف ي الوح دة التعلیمی ة الثانی ة    )التكنولوجیا وأضرارھا على البیئ ة (الثاني

كان ت التكنولوجی ا    إذا«:حیث یقول ، )العلم والتكنولوجیا(المجال المفاھیمي الخامس من الكتاب

فطورتھ ا، ف ان لھ ا نت ائج س لبیة أدت ال ى تلوی ث البیئ ة،         قد استخدمت في مختلف میادین الحی اة  

وما ترتب على ذلك من آثار ضارة على مظاھر الحی اة اإلنس انیة والحیوانی ة والنباتی ة، أفس دت      

  . 1 »المدنیة الحدیثة، وألحقت السوء بالحضارة اإلنسانیة

= م ن مخ اطر التكنولوجی ا    : ، صورة للتلوث البیئ ي وتحتھ ا عب ارة   )122(وفي أسفل الصفحة 

  .تلویث البیئة واإلخــــــــــــالل بتوازنھا

م   ن الكتاب،أدرج   ت ف   ي األعل   ى عل   ى الیم   ین فق   رة ح   ول كارث   ة   ) 123(وف   ي الص   فحة    

رة مباش  رة، ص  ورة  ، وعل  ى یس  ار الفق   )1984دیس  مبر (تكنولوجی  ة ف  ي مدین  ة بوب  ال الھندی  ة   

من أسباب التلوث، ترك أدخنة األفران : ألدخنة كثیفة تتصاعد من المصانع، كتبت تحتھا عبارة

  .والمصانع والنفایات السامة تلوث الھواء

                                                             
 . 122: ،صمرجع سابق): 2011/2012(وش وآخرونمحمد الشریف عمیر 1
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  ).1986(األوكرانیةتحت الفقرة والصورة، فقرة بخصوص كارثة تشرنوبیل  وأدرجت   

ت ال  واردة ف  ي الج  دول اآلت  ي ستكتش  ف م  ا    بقراءت  ك للبیان  ا ) : 123(وج  اء أس  فل الص  فحة    

  .للتكنولوجیا من مخاطر على اإلنسان وبیئتھ الطبیعیة

وفي أعل ى العم ود   . ما ھي أسباب التلوث ؟: في أعلى العمود األول من الجدول، ســــــؤال    

ص فوف  ) 10(مع العلم أن الجدول یحتوي عل ى  . وما ھي آثاره وأضراره؟: الثاني، ســــــؤال

  .ل عمود بالتناظرلك

ھذا ما أدت إلی ھ التكنولوجی ا وتطبیق ات العل وم     : وكتعلیق على ھذا الجدول، یقول المشرع      

الحدیثة من آثار رھیبة على حیاة اإلنسان وبیئت ھ الطبیعی ة الت ي عمھ ا الفس اد والتل وث ف ي الب ر         

  .والبحر والجو

لى البیئة، لكن المالحظ ھنا أن المشرع قد وصحیح ھذا الكالم، واآلثار السلبیة للتكنولوجیا ع   

اغفل الجانب االیجابي، وما یمك ن أن تقدم ھ التكنولوجی ا م ن خ دمات لإلنس ان وبیئت ھ، فق د ب ین          

إن تكنولوجی  ا :  'البیئ  ة ومش  كالتھا 'ف  ي مؤلف  ھ ) 1979(محم  د س  عید ص  باریني  رش  ید الحم  د 

فة أشكالھ، كما یتوقع ایضا أن تحول المستقبل یتوقع أن تكون أكثر كفاءة في مكافحة التلوث بكا

واس تنزاف الث روات المعدنی ة وھ ي م وارد      . الكثیر من الملوثات الى م وارد یس تثمرھا اإلنس ان   

غی  ر متج  ددة مش  كلة بیئی  ة أیض  ا، الن مع  دل اس  تھالكھا ی  زداد بس  رعة أكث  ر م  ن س  رعة النم  و   

ة األول  ى م  ن الق  رن  تنض  ب غالبی  ة المع  ادن ف  ي الخمس  ین س  ن   أنالس  كاني، وھن  اك م  ن یتوق  ع  

  .1القادم

مضامین منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، تستوقفنا ومن خالل تحلیل    

مس   الة للمش   رع الجزائ   ري بخص   وص  حقیق   ة مفادھ   ا، التص   ور والرؤی   ة الجی   و اس   تراتیجیة

الوحدة التعلیمی ة الخاص ة   ، فقد جاء في من األخطار التي تھددھا المحافظة على البیئة وحمایتھا

  :، وتحت عنوان كیفیة المحافظة على سالمة البیئة وحمایتھابالتكنولوجیا والبیئة

  :للمحافظة على سالمة البیئة والتقلیل من إصابتھا بالتلوث، یجب العمل بما یلي  

                                                             
 .مرجع سابق: مد محمد سعید صبارینيرشید الح 1
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ض  رورة تخص  یص زوای  ا یومی  ة ف  ي وس  ائل اإلع  الم كلھ  ا م  ن ص  حافة ومج  الت وتلف  از        -

ث عل  ى س  المة البیئ  ة، والتح  ذیر م  ن الفت  ك بھ  ا، وإیض  اح مس  اوئ التل  وث       وإذاع  ة للح  دی 

 .ومخاطره

العنایة ببحث أسباب تلوث البیئة، ولزوم حمایتھا في مراحل الدراسة والتعلیم، ولدى العمال  -

 .والصناع والزراع،واالعتماد على التربیة، وتطویر المؤسسات الخاصة بالبیئة

قبل، والوقای   ة م   ن التل   وث  ودراس   تھا ف   ي الحاض   ر والمس   ت  متابع   ة رص   د أح   وال البیئ   ة    -

 .واستئصال كل أسبابھالبیئي،

 .المحددة المخصصة لھا األزمنةوفي  األماكنالمخلفات والنفایات في  إلقاء -

 .او قطعھا إلحراقھا اإلنسانالحفاظ على الغابات والمناطق المشجرة، ومنع امتداد ید  -

 واألف  ران واآلالتالس  یارات  أض  رارص  فیة لك  ل امتص  اص او ت آالتالعم  ل عل  ى تركی  ب  -

 .بالسكان اآلھلةعن المناطق  وإبعادھاومداخن المصانع 

المختلف ة،   بأس بابھ التل وث   آث ار المبادرة الى المزید من المعاھدات الدولیة لحمای ة البیئ ة م ن     -

والجرثومی ة والكیمیائی ة،وتطویق    الذری ة،وتحریم التج ارب النووی ة    األس لحة وال تخلص م ن   

 .المفاعالت الذریة بترسانة محكمة، ریثما یتم دفنھا الى األبد

س    ن الق    وانین الت    ي تف    رض ح    دود إنت    اج النفای    ات س    واء الس    ائلة منھ    ا او الص    لبة او   -

 .الھوائیة،بحیث تتماشى مع متطلبات النمو االقتصادي وصحة المواطنین

 .1ات على المخالفین لقوانین حمایة البیئةفرض الضرائب والغرامات والعقوب -

وھكذا یتضح تصور المشرع الجزائري من خالل مضامین المنھاج لموضوع حمایة البیئة      

وعناصرھا، وكیف جاءت نظرتھ للنظام البیئي متمیزة في إطار عملي إجرائي ببعدیھ التربوي 

انون والتش ریعات ف ي س بیل حمای ة     واألخالقي، وتلك على ما اعتقد ضمانات أساسیة لفعالیة الق  

  .البیئة وعناصرھا من مختلف األخطار التي تھددھا، وعلى رأسھا خطر التلوث

ویأتي ھذا التصور وھذه الرؤیة من قبل المشرع الجزائري، لصیاغة وبلورة فكر المتعلم في    

كوناتھ ا، م ن   ،وتوجیھ س لوكھ نح و المحافظ ة عل ى البیئ ة بجمی ع م      نھایة مرحلة التعلیم المتوس ط 

  .خالل تزویده بثقافة بیئیة وفكر بیئي أخالقي مستنیــــــــــر، وھذا ھو المواطن الذي نرید
                                                             

 . 126-125: ص - ،صمرجع سابق): 2011/2012(وش وآخرونمحمد الشریف عمیر 1
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لمنھ اج   المعرفی ة وعلیھ یمك ن الق ول ب ان الفرض یة السادس ة الت ي ت نص عل ى أن المض امین             

سالمة البیئة،  التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، تشتمل على بعد المحافظة على

  .قد تحققت

  :النتائــــــــــج المتعلقة ببعد معرفة الحقوق والواجبات  -7

لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة م ن   المعرفیةتنص الفرضیة السابعة،على أن المضامین    

  .التعلیـــــــــم المتوسط، تشتمل على بعد معرفة الحقــــوق والواجبات

إن المواطنة تنبني أساسا عل ى فك رة التمیی ز ب ین الحق وق والواجب ات، وممارس تھا ف ي واق ع             

الحیاة الیومیة، ومن نفس الزاویة فان المواطنة ھي صفة المواطن الذي یتمتع ب الحقوق ویلت زم   

  .بالواجبات التي یفرضھا علیھ انتماؤه الى الوطن

مدرسة، یستلزم أن تأخذ بعین االعتبار القیم التي یتعین إن إدراج مادة التربیة المدنیة في ال     

علیھ ا إیص  الھا للتالمی  ذ، قص  د بن  اء م  واطنتھم اعتم  ادا عل  ى الحق  وق والواجب  ات الت  ي تحویھ  ا،   

  .والعمل على معایشة ھذه القیم داخل المدرسة

لتحض یر  تتولى تنمیة الحس المدني والتسامح وا أنعلى ذلك، یتعین على المدرسة  وتأسیسا    

للمنھاج، ونخ ص   المعرفیةللحیاة االجتماعیة، ومعرفة الحقوق والواجبات من خالل المضامین 

  .عة من التعلیم المتوسطبالذكر ھنا مضامین منھاج التربیة المدنیة للسنة الراب

والتربیة على المواطن ة، عملی ة تھ دف باألس اس ال ى إع داد الف رد، تتض من تعریف ھ بحقوق ھ               

وواجبات  ھ تج  اه وطن  ھ ومجتمع  ھ، وكی  ف یم  ارس ھ  ذه الحق  وق والواجب  ات، ال  ى جان  ب إع  داده    

وتنمیة شخصیتھ ش مولیا، م ن خ الل تزوی ده بالمع ارف والق یم والمھ ارات، الت ي تجعل ھ مس ھما           

    .ى ما تسمح بھ طاقاتھمنتجا في وطنھ ألقص

وتظھر أھمیة التربیة على المواطنة،من حیث انھا عملی ة متواص لة لتعمی ق الح س والش عور         

بالواج  ب تج  اه المجتم  ع، وتنمی  ة الش  عور باالنتم  اء لل  وطن واالعت  زاز بمقومات  ھ، وغ  رس ح  ب  

ظم والق  وانین، النظ  ام واالتجاھ  ات الوطنی  ة، والتف  اھم والتع  اون ب  ین الم  واطنین، واحت  رام ال  ن      

  .وتعریف الناشئة بمؤسسات بلدھم المختلفة
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كما أن أھداف تربیة المواطن ة، ال تتحق ق بمج رد تس طیرھا وإدراجھ ا ف ي المن اھج الرس میة            

للتربیة، بل أن تحقیق األھداف یتطلب ترجمتھا الى إجراءات عملیة وتضمینھا المناھج والكتب 

  :نة باعتبارھا، وتتأكد أھمیة تربیة المواطالمدرسیة

 .تدعم وجود الدولة الحدیثة والدستور الوطني -

 .تنمي القیم الدیمقراطیة والمعارف المدنیة -

 .تسھم في الحفاظ على استقرار المجتمع -

 .1تنمي مھارات اتخاذ القرار والحوار واحترام الحقوق والواجبات لدى التالمیذ -

، ف ان تعل یم المواطن ة یس توجب تق دیم      )2004(ناریــانوفي المستویات العملیاتیة وكما یرى    

برنامج یساعد التالمیذ على أن یكونوا مواطنین مطلعین وعمیق ي التفكی ر یتحل ون بالمس ؤولیة،     

  .2 ومدركین لحقوقھم وواجباتھم

 وھكذا نرى أن تنمیة المواطنة او التربیة على المواطن ة، عملی ة إع داد للف رد تتض من تعریف ھ        

وطن  ھ ومجتمع  ھ، وكی  ف یم  ارس ھ  ذه الحق  وق والواجب  ات، ال  ى جان  ب   بحقوق  ھ وواجبات  ھ تج  اه

القیم والمھارات، لیك ون مواطن ا   وتنمیة شخصیتھ شمولیا، من خالل تزویده بالمعارف و إعداده

  .صالحا یتمتع بما لھ من حقوق ویؤدي ما علیھ من واجبات كاملة غیر منقوصة

بن اء ال وطن،    أداةمعنی ة ببن اء الم واطن ال ذي ھ و       أنھ ا واطنة على موضوع الم أدبیاتتؤكد     

ك ان الح ال ك ذلك ف ال ب د م ن        وإذا. وعلیھ فالتربیة على المواطنة معنیة ببناء الم واطن وال وطن  

، علمی  ا ونفس  یا واجتماعی  ا وأخالقی  ا، لیكون  وا م  واطنین    ش  مولیا متك  امال  إع  دادا األف  راد إع  داد

عل  ى تلبی  ة حاج  اتھم وحاج  ات مج  تمعھم ووط  نھم،من خ  الل      ص  الحین یعمل  ون وبش  كل فاع  ل  

  .تأدیتھم لواجباتھم وتمتعھم بحقوقھم التي كفلھا الدستور والقانون

وتنطلق العدید من الدراسات في بحثھا لموضوع المواطن ة، م ن التركی ز عل ى فك رة الحق وق         

مب دأ المواطن ة   :  ف ي دراس تھ ح ول   ) ھـ 1426(عبد الرحمان الزینیدي والواجبات، فقد توصل

في المجتمع السعودي، الى فكرة مفادھا أن المواطنة تتمثل بعالق ات ف ي ح دود ال وطن تتض من      

                                                             
 . 05: ،صحقیق أھداف تربیة المواطنة، عماندور المناھج الدراسیة في ت): 2008(المحروقيماجد بن ناصر بن خلفان  1
تعلیم القیم اإلنسانیة والمواطنة، ورقة عمل مقدمة للقاء الثالث عشر لقادة العمل التربوي، وزارة التربیة والتعلیم، : ناریان 2

 .2004مسقط، مارس 
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عناص ر لبن اء المواطن ة    ) 08(حقوقا وواجبات متبادلة بین الشعب والدولة، وخل ص ال ى ثمانی ة   

رب  ط معطی   ات العص   ر ومتطلب   ات الش  رع ف   ي قض   یة حق   وق   : ف  ي المی   دان الترب   وي، منھ   ا  

والق راءة المتزن ة للش ریعة     واطن ة، م ن خ الل الموازن ة ب ین حق وق الح اكم وحق وق الش عب،         الم

  .1 واالستفادة من تجربة الحضارة الغربیة في ذلك

     

، ح  ول )ھ  ـ1426(عثم  ان ب  ن ص  الح الع  امروم  ن ض  من األھ  داف الت  ي انطلق  ت منھ  ا دراس  ة  

استخالص ابرز حق وق  :دراسة نقدیة من منظور إسالمي -المواطنة في الفكر الغربي المعاصر

        . 2المفھ  وم إلیھ  االمواطن  ة ف  ي الفك  ر الغرب  ي ف  ي إط  ار نظری  ات التنمی  ة السیاس  یة الت  ي یس  تند     

حرك ة  وأوصى الباحث برفض االعتماد على أي مصدر خالف التشریع اإلسالمي، ف ي تحدی د   

  .اإلنسان المواطن والمجتمع والقیم والحقوق والواجبات

 إن: ، ح ول من اھج التربی ة الوطنی ة ف ي ایطالی ا      )Losito،2003(وقد بینت دراسة لوسیتو     

ھدف أس اس لنظ ام التعل یم االیط الي، وھ ي تؤك د عل ى مف اھیم          تنمیة التربیة الوطنیة في ایطالیا

المس  تھدفین ق  یم المواطن  ة المتمثل  ة ف  ي المحافظ  ة عل  ى  ومنطلق  ات سیاس  یة وطنی  ة، وتنم  ي ف  ي  

  .3الدستور واحترام حقوق الوطن وحقوق المواطنین

م    ا یمك    ن استخالص    ھ، إن الف    رد یتمت    ع بمجموع    ة م    ن الحق    وق السیاس    یة واالجتماعی    ة    

نتم ي  واالقتصادیة والثقافیة التي تقدمھا الدولة، والواجبات التي علیھ تقدیمھا لھ ذه الدول ة الت ي ی   

إلیھا، وتنتظم عالقاتھ باآلخرین من أبناء المجتمع والدولة من خالل الق انون والدس تور باعتب ار    

  .أعلى نص في الدولة

یرون أن المواطنة لیست مجرد قیمة وإنما ھي  )واــالع(ولعل بعض المفكرین من أمثال    

ممارسة حیة یمارسھا المواطن على ارض الواقع عملیا في شتى المجاالت االقتصادیة 

                                                             
 .ابقمرجع س): ھـ1426(عبد الرحمان الزینیدي 1
 .مرجع سابق): ھـ1426(صالح العامر عثمان بن 2
 .مرجع سابق): Losito.B ،2003(لوسیتو 3
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واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، فكل مواطن لھ نفس الحقوق وعلیھ نفس الواجبات، ولكل 

  .1 كنھا تتم وفق الدستورمواطن الحق في إدارة الدولة، وھذه المواطنة لیست عشوائیة ول

     

أن المفھوم الحدیث للمواطنة، یفترض وجود مجتمع مدني وسیاسي ومجموعة  ینــیاسویرى 

  .2من الحقوق وااللتزامات

وبن  اء عل  ى م  ا تق  دم، یمك  ن النظ  ر ال  ى المواطن  ة عل  ى أس  اس أنھ  ا مجموع  ة م  ن الحق  وق            

لتعل  یم ف  ي الدول  ة، ومنھ  ا عل  ى س  بیل   والواجب  ات، الت  ي یح  ددھا الدس  تور ومنظوم  ة التربی  ة وا  

التعبی ر ع  ن رأی  ھ بحری ة، وتتمث  ل واجب  ات    المث ال، ح  ق التلمی ذ ف  ي التعل  یم، الرعای ة الص  حیة،   

التالمیذ في المشاركة المجتمعیة، احت رام األنظم ة والق وانین، واحت رام ال رأي اآلخ ر، المعامل ة        

  ... اإلنسانیة ألقرانھ

وتتراوح طروحات الغربیین بین رؤى تختص ر العالق ة ب ین الف رد ودولت ھ ال ى أدن ى درج ة            

ممكنة، وبین أخرى ترى أن الفرد ال یعني شیئا أمام دولتھ، ففي األولى لم توجد الدول ة إال م ن   

ویعتد منظرو فلسفة الم ذھب الف ردي   . اجل الفرد، وفي األخرى لم یوجد الفرد إال لخدمة دولتھ

، على أساس االعتراف بحق وق اإلنس ان وحریات ھ العام ة،     جون جاك روسوو  جون لوكال أمث

باعتبارھم  ا حقوق  ا طبیعی  ة لك  ل ف  رد ولیس  ت مكتس  بة، ومھم  ة الدول  ة احت  رام وض  مان تل   ك            

  .3الحقوق

ب دون م واطن یش عر    ان ھ ال یمك ن الح دیث ع ن المواطن ة       وتجدر اإلشارة الى فكرة مفادھ ا،     

، وال م واطن إال بمش اركة   حقوقھ وواجباتھ في وطنھ، فال مواطنة بدون م واطن شعورا حقیقیا ب

مع التأكی د عل ى وج وب وج ود ثق ة ب ین الم واطن ودولت ھ،ما         . حقیقیة في شؤون الدولة والوطن

  . یحقق لحمة النسیج للمجتمع، ذلك أن متانة النسیج االجتماعي الوطني تتطلب وجود ھذه الثقة

                                                             
دور المدرسة األساسیة في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ، ورقة عمل مقدمة في ندوة السیاسة ): 2005(فرج عمر عیوري 1

 2010 /15/02. م2005ولیو ی 11التعلیمیة نحو التحول الدیمقراطي والمواطنة المتساویة،عدن،
،http://www.wfrt.org/dtls.php?ContentID=131  

 
 .السابقالمرجع ): 2005(فرج عمر عیوري 2
 .والتوزیع، الریاض المواطنة وتطبیقاتھا في المملكة العربیة السعودیة،دار الشبل للنشر):1995(الحسان محمد إبراھیم 3

http://www.wfrt.org/dtls.php?ContentID=131
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لعض ویة الكامل ة والمتس اویة ف ي المجتم ع، بم ا یترت ب علیھ ا م ن حق وق           ویقص د بالمواطن ة ا     

وواجبات، وھو ما یعني أن كافة أبناء الشعب الذین یعیشون فوق تراب الوطن، سواس یة ب دون   

ال  دین، الج  نس، الل  ون، المس  توى االقتص  ادي، : ادن ي تمیی  ز ق  ائم عل  ى أي مع  اییر تحكمی  ة مث ل  

ي، ویرت ب التمت ع بالمواطن ة سلس لة م ن الحق وق والواجب ات        االنتماء السیاس ي والموق ف الفك ر   

  :، ھـــــــي ترتكز على أربع قیم محوریة

التي ت نعكس ف ي العدی د م ن الحق وق، مث ل ح ق التعل یم والعم ل، والجنس یة،           : قیمة المساواة  -1

القانونی  ة   واألدوات األس  الیب الق  انون والقض  اء، واللج  وء ال  ى     أم  ام والمعامل  ة المتس  اویة  

بما في ھذا اللجوء الى القضاء، والمعرفة واإللمام بتاریخ الوطن  لمواجھة موظفي الحكومة

 .ومشاكلھ

الت ي ت نعكس ف ي العدی د م ن الحق وق، مث ل حری ة االعتق اد وممارس ة الش عائر            : قیمة الحریة -2

ل الدینی  ة، وحری  ة التنق  ل داخ  ل ال  وطن، وح  ق الح  دیث والمناقش  ة بحری  ة م  ع اآلخ  رین ح  و 

مشكالت المجتمع ومستقبلھ، وحریة تأیید االحتجاج على قضیة او موقف او سیاسة ما حتى 

لو كان ھذا االحتج اج موجھ ا ض د الحكوم ة وحری ة المش اركة ف ي الم ؤتمرات او اللق اءات          

 .ذات الطابع االجتماعي او السیاسي

حم الت الض غط   التي تنعكس في العدید من الحق وق، مث ل الح ق ف ي تنظ یم      : قیمة المشاركة -3

السلمي على الحكومة او بعض المس ؤولین لتغی ر سیاس تھا او برامجھ ا او بع ض قراراتھ ا،       

االحتج  اج الس  لمي الم  نظم، مث  ل التظ  اھرات كم  ا ینظمھ  ا الق  انون،        أش  كالوممارس  ة ك  ل  

السیاس یة   األح زاب واالش تراك ف ي    وتأسیس، أشكالھاوالتصویت في االنتخابات العامة بكل 

، أف   رادهتعم   ل لخدم   ة المجتم   ع او لخدم   ة بع   ض     أخ   رىاو أي تنظیم   ات  او الجمعی   ات

 .أشكالھاوالترشیح في االنتخابات العامة بكل 

التي تتضمن العدید من الواجبات، مثل واجب دفع الضرائب، وتأدیة : المسؤولیة االجتماعیة -4

 .1 الخدمة العسكریة للوطن، واحترام القانون، واحترام حریة وخصوصیة اآلخرین

ومن ھنا یتضح، أن المواطنة أرقى من أن تكون مفھوما، فھي بالحقیقة مبدأ الدولة الحدیثة      

ومن ثم فان المواطن ة تحف ز الم واطن    . ومرتكزھا بل وعمودھا الفقري في االستمراریة والبقاء
                                                             

1 ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=6e39ccaddc3dd5ca&pli=1  ما ھو تعریف المواطنة؟ وما ھي
،06/03/2013شروطھا؟   
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 الواجبات في سیرورة االستمرار والتطور، مما یرقي الم واطن  أداءعلى المطالبة بالحقوق مع 

 أخالقی ة قیم ة   باألس اس نفسھ الى الوعي بمكانة المواطن ة ف ي حیات ھ الفردی ة والمجتمعی ة، فھ ي       

  .عرفة وثقافةتكون م أنواجتماعیة وسیاسیة، وسلوك ممارس قبل 

إن التربیة على المواطنة وحقوق اإلنسان، عمل یھدف الى ترسیخ ثقافة تدافع عن اإلنسان،     

وعن حقوقھ في الوجود والتفكیر والممارسة، وھو أمر لھ مشروعیتھ في عالم مليء بمظاھر 

  .1 انتھاك حقوق اإلنسان دولیا ووطنیا

یمك  ن دونھ  ا أن نع  یش باعتبارن  ا  متأص  لة فین  ا وف  ي طبیعتن  ا، وال   تل  ك الحق  وق أنوال ش  ك     

بشرا، فحقوق اإلنسان والحریات األساسیة تتیح لنا أن نطور، وان نستخدم بشكل كامل ق دراتنا  

ومواھبن  ا ووعین  ا، وان نلب  ي احتیاجاتن  ا المختلف  ة، وم  ن ھن  ا ف  ان حق  وق اإلنس  ان ت  رتبط ب  ذات     

شخص یة اإلنس ان، وتدخل ھ     الكائن البشري في وجوده األصلي، كما أنھا تعبر عن مختلف أبعاد

ف   ي تنظ   یم او منظوم   ة قانونی   ة واجتماعی   ة تح   دد الحق   وق والواجب   ات، ویض   من ممارس   تھا      

واستمرارھا، ومن ھنا أصبحت حقوق اإلنسان موضوع توثیق من طرف الھیئ ات والمنظم ات   

الدولیة والوطنیة، الحكومیة وغیر الحكومیة، كما أصبحت تلك الحقوق موضوع دف اع ونض ال   

: الم ؤتمرات والملتقی ات والن دوات، س واء ف ي ص یغتھا الموح دة او العام ة المعب ر عنھ ا ب ـ             في

حق  وق الطف  ل، وحق  وق : او ف  ي ص  یغتھا المتع  ددة والخاص  ة المعب  ر عنھ  ا ب  ـ  . حق  وق اإلنس  ان

الم  رأة، والحق  وق المدنی  ة، والحق  وق السیاس  یة، والحق  وق االجتماعی  ة، والحق  وق االقتص  ادیة،     

  ...افیةوالحقوق الثق

والمواطنة ھي المحرك الذي یعنى بتفعی ل حق وق اإلنس ان وتحویلھ ا م ن تنظ یم او منظوم ة            

قانونی  ة مج  ردة ال  ى منظوم  ة س  لوكات وأفع  ال تم  ارس طبیعی  ا وبش  كل محس  وس، ف  ال ج  دوى     

لحق  وق اإلنس  ان ف  ي غی  اب دینامیكی  ة المواطن  ة ألنھ  ا أكث  ر اآللی  ات ص  دقا لتأكی  د عالمی  ة ھ  ذه       

رابطھا وتناغمھا وأوضحھا نھجا لترجم ة قیمھ ا ومبادئھ ا ال ى واق ع ملم وس، یعیش ھ        الحقوق وت

فھ    د إب    راھیم  األف    راد والجماع    ات عل    ى كاف    ة المس    تویات، وھ    ذا م    ا أوض    حتھ دراس    ة      
روب رت  ، ودراس ة  ، فقد ركزت على االتجاھات المعاصرة في تربیة المواطن ة )2007(الحبیب

                                                             
 ،11/03/2013مجاالتھا ومستویات تدخل الفعل المدني،  - التربیة على حقوق اإلنسان):2006(احمد اتزكنرمت 1

http://www .Forumalternatives.org/rac/article193   

 



 مناقشة النتائج                                                                                                     الفصل السادس
 

347 

افة في تربیة المواطنة، فقد بینت كیفیة خلق حول الثق) Robert Woyach،1992(وویتش

الدوافع لدى الناشئة، وأوصت بان تقوم المدرسة بمناھجھا التعلیمیة التربویة بالدور الریس ف ي  

، حی ث ناقش ت كیفی ة    )2005(الق اریفي  س میحة عب اس  تنمیة المواطن ة ل دى الم تعلم، ودراس ة     

  . 1 ف التقنیة في االرتقاء بالمواطنةتوظی

وقد تناول الدستور الجزائري في الفصلین الرابع والخ امس من ھ، حق وق وواجب ات المواطن ة        

والتأكید على أنواع مختلفة لحقوق المواطن، منھا الحقوق التي قررھا اإلعالن الع المي لحق وق   

اإلنسان، كالكرامة اإلنسانیة والمساواة والحریة، وغیرھا من الحق وق الت ي یمك ن تص نیفھا ال ى      

، م ن خ الل الدس  تور   )مدنی ة سیاسیة،اقتص  ادیة اجتماعی ة ثقافی ة   (وق فردی ة وحق وق جماعی ة   حق  

  .والمعاھدات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر

والجزائ  ر ص  ادقت عل   ى ك  ل المعاھ   دات واالتفاقی  ات الدولی  ة، المتعلق   ة بحق  وق وحری   ات          

ولي الخ  اص ب  الحقوق السیاس  یة  اإلنس  ان، منھ  ا اإلع  الن الع  المي لحق  وق اإلنس  ان، والعھ  د ال  د   

والمدنیة، والبروتوكول االختیاري الملحق بالعھد ال دولي الخ اص ب الحقوق السیاس یة والمدنی ة،      

والمیث  اق اإلفریق  ي لحق  وق اإلنس  ان والش  عوب، واالتفاقی  ة الدولی  ة للقض  اء عل  ى جمی  ع أش  كال     

أة، واتفاقی  ة حق  وق  التمیی  ز العنص  ري، واتفاقی  ة القض  اء عل  ى جمی  ع أش  كال العن  ف ض  د الم  ر     

  .2الطفل

وتعتبر التربیة على المواطنة احد المداخل التي اعتمدتھا المنظومة التربویة لتربیة المتعلمین    

على المشاركة والحوار والدیمقراطیة، وذلك من اجل المساھمة الفعالة في بن اء مجتم ع ح داثي    

ھ  ا والتفكی  ر الكبی  ر للمس  ؤولیات   قوام  ھ ال  وعي الت  ام ب  الحقوق الفردی  ة والجماعی  ة، والتمس  ك ب   

     .3 ف المواقف الیومیة للمتعلموالواجبات وااللتزام بھا في مختل

اإلنس ان م ن   ، یتعلق بتكوین شخصیة المتعلم في حدود ما تقتضیھ ثقاف ة حق وق   إذن األمر إن   

 ممارس  ات وعالق  ات ب  ین األف  راد ث  م ب  ین الف  رد والمجتم  ع، ولع  ل ذل  ك م  ا یس  مح باس  تنتاج ان    

التربیة على حقوق اإلنسان تھدف الى تنشئة المتعلم في مرحلة التعلیم المتوسط بالذات على قیم 
                                                             

،  22/02/2013سان لدى الطفل الیتیم،فاعلیة برنامج التربیة على المواطنة وحقوق اإلن: انشراح إبراھیم المشرفي 1
uqu.edu.sa/page/ar/103643    

  philo-ethique.alafdaL.net/T133-Topic، 23/01/2009المواطنة في الجزائر،: شریف الدین 2
 attarbiya61.boardeducation.net/t12-topic، 27/12/2008التربیة على المواطنة،:میمون سرار 3



 مناقشة النتائج                                                                                                     الفصل السادس
 

348 

الدیمقراطی  ة ومب  ادئ حق  وق اإلنس  ان، حت  ى یس  تطیع ممارس  تھا ف  ي س  لوكھ الی  ومي م  ن خ  الل    

تبدأ حریتي عندما تنتھي حریة «: تمسكھ بحقوقھ واحترامھ لحقوق اآلخرین، وكما یقول المثل 
  .»ـــــــــناآلخری

وبالرجوع الى مضامین منھاج التربیة المدنی ة للس نة الرابع ة م ن التعل یم المتوس ط،نجد أن            

المشرع الجزائري قد خصص مجاال مفاھیمیا بأكملھ للحدیث عن حقوق اإلنسان، ویتعلق األمر 

فقد استھل المشرع ھذا الموضوع، بتعریف اإلع الن   .ھنا بالمجال المفاھیمي الثالث من الكتاب

الع   المي لحق   وق اإلنس   ان، ث   م ب   ین الحق   وق المتض   منة ف   ي وثیق   ة اإلع   الن الع   المي لحق   وق     

م ن اإلع الن عل ى    ) 1،2(، كالحق في الحریة والمساواة، حیث نصت المادتان)1948(اإلنسان

. ضع السیاسي او المركز االجتماعيانھ ال تفرقة بسبب العنصر او اللغة او الدین او بسبب الو

الحق وق المدنی ة والسیاس یة،    : ویفصل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بین نوعین من الحق وق  

  .والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

، التي نصت علیھا تم عرض وتبیان مختلف الحقوق المدنیة والسیاسیة) 65(وفي الصفحة    

الحیاة، األمن الشخصي، : یث یقرر اإلعالن أن لكل شخص الحق في، ح)21-3(المواد من

اللجوء الى القضاء، المساواة أمام القانون، التمتع بشخصیة قانونیة، التمتع بالجنسیة، عدم 

االعتقال التعسفي، عدم التعرض للتعذیب او أي أعمال تھین الكرامة اإلنسانیة،عدم الرق 

كما . لمشاركة في االنتخاباتون العامة، تقلد الوظائف العامة، اواالستعباد، الكرامة، إدارة الشؤ

حریة والتعبیر، حریة الرأية التنقل، حریة التدین والتفكیر،حری: اإلعالن حق الشخص فيیقرر

  .  التجمعات واالشتراك في الجمعیات

عمل كالحق في ال: ، تم تبیان الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة)66(وفي الصفحة 

النقابات،  إنشاءوالحصول على اجر عادل، التمتع بظروف عمل مناسبة، الراحة، الملكیة،

التمتع بمستوى معیشي یكفل المحافظة على الصحة والرفاھیة،الحمایة والمساعدة الممنوحة 

،الضمان االجتماعي والتأمینات االجتماعیة، التعلیم، االشتراك في المجتمع الثقافي، لألسرة

  .بحمایة الفكر والمؤلفالتمتع 

في جدول، ) 1948(تم عرض مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) 67(وفي الصفحة      

یولد جمیع الناس أحرار متساوین في الكرامة والحقوق وقد «:التي تنص على) 1(من المادة
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التي ) 30(الى المادة» وھبوا عقال وضمیرا، وعلیھم أن یعامل بعضھم بعضا بروح اإلخاء

لیس في ھذا اإلعالن نص یجوز تأویلھ على انھ یخول لدولة او جماعة او فرد أي «:تنص على

  .1 »لحقوق والحریات الواردة فیھحق في القیام بنشاط او تأدیة عمل یھدف الى ھدم ا

اإلعالن العالمي «):اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان(وجاء في خالصة ھذه الوحدة التعلیمیة    

المس اواة ف ي التمت ع بالكرام ة والحق وق، الحی اة       :اإلنسان یقرر أن لكل شخص الحق ف ي لحقوق 

واألمن، الحریة والتحرر من االعتقال واالحتجاز تعسفیا والتمت ع بحری ة التنق ل واإلقام ة داخ ل      

حدود كل دولة،التحرر من العبودیة او الرق، التحرر من التعذیب او المعاملة والعقاب بطریقة 

غی  ر إنس  انیة ومھین  ة، التح  رر م  ن الت  دخل ف  ي خصوص  یاتھ وأس  رتھ ومراس  التھ، أن     قاس  یة و

یت  زوج ویؤس  س أس  رة،حریة التفكی  ر واب  دأ ال  رأي والعقی  دة والتعبیر،حری  ة االجتم  اع الس  لمي      

ومش  اركة اآلخ  رین، ظ  روف مالئم  ة للعم  ل والراح  ة وتمض  یة وق  ت الف  راغ، مس  توى معیش  ة    

  .2 »لتعلیم، االشتراك بحریة في حیاة المجتمعمناسب لحیاة صحیة ومادیة جیدة، ا

الدول  ة (م  ن المج  ال المف  اھیمي االول) الدس  تور الجزائ  ري(وتتح  دث الوح  دة التعلیمی  ة الثالث  ة   

، ع  ن الحق  وق والحری  ات ال  واردة ف  ي الدس  تور، حی  ث احت  وى دس  تور     )والمجتم  ع الجزائ  ري 

المدنی ة والسیاس یة الت ي ورد     الحق وق : على الحقوق الفردی ة للم واطن الجزائ ري وھ ي     1996

تن  وع ال  ذات  (، ك  الحق ف  ي االخ  تالف %)31,25(ذكرھ  ا ف  ي مض  امین المنھ  اج بنس  بة مئوی  ة   

، والح  ق ف  ي )الجزائری  ة ب  ین اإلس  الم والعروب  ة واالمازیغی  ة كأبع  اد متض  منة للھوی  ة الوطنی  ة   

س اتیر المعاص  رة  فف ي ش ان المس اواة تعل ن جمی ع الد     . التمت ع بالجنس یة، والمس اواة أم ام الق انون     

یشكل بال  اإلعالنالمواطنین متساوون أمام القانون، وھذا  أنالجزائري،  1996ومنھا دستور 

ف وارق ثابت  ة فیم  ا   أس  اسعل ى   أفرادھ  اتعام  ل  كان ت  ش ك تق  دما كبی را بالنس  بة ال  ى ال دول الت  ي   

ب ین الم واطنین    ولك ن المس اواة الحقیقی ة   . ، كفارق ال دین او الطبق ة او القبیل ة او غی ر ذل ك     بینھم

كمواطنین لیست المساواة في الحقوق التي یقرھا القانون لھم فحس ب، وإنم ا ھ ي أیض ا واص ال      

المساواة في حقھم في صنع القانون، وھذا الحق یعني في النھایة الحق الكامل في المشاركة في 

قوق المدنیة، شؤون الدولة وأجھزتھا ومؤسساتھا، فالمساواة في الحقوق السیاسیة وطبعا في الح

ھ  ي الت  ي تح  دد الوج  ود الحقیق  ي للم  واطن ف  ي الدول  ة، ول  یس المس  اواة أم  ام الق  انون، ومعن  ى      
                                                             

 .مرجع سابق): 2011/2012(محمد الشریف عمیروش وآخرون 1
 . 74: ،صالمرجع نفسھ): 2011/2012(محمد الشریف عمیروش وآخرون 2
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المساواة في الحقوق السیاسیة  أن أي مواطن یستطیع مزاولة أي وظیفة سیاسیة في المؤسسات 

بعض الدساتیر ھذا الفرق بین المس اواة   أدركتالرسمیة للدولة وفي المؤسسات التابعة لھا،وقد 

، وأثبتت  ھ بأش  كال مختلف  ة، بینم  ا اكتف  ت  الق  انون والمس  اواة ف  ي الحق  وق السیاس  یة والمدنی  ة  أم  ام

دساتیر أخرى بالنص فقط على المس اواة أم ام الق انون، وھ ي ال تكف ي وح دھا لجع ل الف رد ف ي          

  .الدولة مواطنا كامال

ك ل الم واطنین یتس اوون ف ي     «:التونس ي ف ي مادت ھ السادس ة    في ھذا الصدد، ینص الدس تور      

ك ل  «:وینص الدستور اللبناني في مادتھ الس ابعة . »الحقوق والواجبات، وھم سواء أمام القانون

اللبن  انیین س  واء ل  دى الق  انون وھ  م یتمتع  ون بالس  واء ب  الحقوق المدنی  ة والسیاس  یة، ویتحمل  ون       

وی   نص الدس  تور المص   ري ف  ي مادت   ھ   . »بی  نھم الف  رائض والواجب  ات العام   ة، دون م  ا ف   رق    

وھ م متس  اوون ف  ي الحق  وق والواجب  ات العام  ة، ال  . المواطن  ون ل  دى الق  انون س  واء«:األربع ین 

   .1»تمییز بینھم في ذلك بسبب الجنس او األصل او اللغة او الدین او العقیدة

الوظ ائف العام ة،    عدم االعتقال التعس في، الح ق ف ي تس ییر الش ؤون العام ة، الح ق ف ي تقل د         و  

الحق في الكرامة وعدم التعرض للتع ذیب، الح ق ف ي المس اواة وع دم التمیی ز بس بب الع رق او         

الجنس او الدین او اللغة، حق المش اركة ف ي االنتخابات،الحری ة السیاس یة وح ق إنش اء أح زاب        

التنق ل  سیاسیة،حریة المش اركة ف ي االجتماع ات والجمعی ات، الح ق ف ي إنش اء النقاب ات، حری ة          

  .واإلقامة،حریة الدین والرأي، حریة التعبیر

والحق    وق االقتص    ادیة واالجتماعی    ة والثقافی    ة الت    ي ورد ذكرھ    ا ف    ي الكت    اب بنس    بة             

، كحق المشاركة في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وحق الملكیة، %)28,12(مئویة

والحق في العمل، والحق في التمتع بظروف عم ل ص حیة وعادل ة، والح ق ف ي الراح ة،والحق       

ف  ي الحمای  ة االجتماعی  ة والص  حیة،حق حمای  ة األسـ  ـرة،حق التمت   ع        ف  ي اإلض  راب، والح  ق   

  .بظروف معیشیة حسنة، والحق في التعلیم

                                                             
،دار 1ة مواطن      ا ؟طال      دول العربی      مت      ى یص      یر الف      رد ف      ي   -ف      ي التربی      ة والسیاس      ة ): 2000(ناص      یف نص      ار 1

 . 70:،صالطلیعة،بیروت
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وھك  ذا، ونتیج  ة للتط   ور ف  ي فلس   فة المواطنیة،تتض  ح النظ  رة الواس   عة والش  املة للمش   رع          

بخصوص معالجتھ الحقوق والواجبات العامة، فھو یضیف  1996الجزائري من خالل دستور 

لنطاق السیاسي والمدني لعالقة المواطن بالدولة والدولة بالمواطن حقوقا وواجبات مستمدة الى ا

ال نص عل ى    أص بح وھكذا . من النطاق االجتماعي ومن النطاق االقتصادي ومن النطاق الثقافي

واردا الى جانب النص على حقھ في العمل م ثال، او حق ھ ف ي الحمای ة      حق المواطن في التعلیم

  .حقھ في اإلضراب أوة والصحیة، االجتماعی

والمب دأ األس اس ف ي النظ رة الدس  توریة الجزائری ة الراھن ة ال ى التعل  یم ھ و ان ھ ح ق لجمی  ع               

والتفسیر الشائع لھذا المبدأ ینظر في المشمولین بھ، ویبرز مثال قضیة تعلیم الذكور . المواطنین

و ب ین المن اطق، وف ي الواق ع ش مولیة      واإلناث على السواء، وقضیة عدم التمییز ب ین الطبق ات ا  

التعلیم أمر مھم جدا للدیمقراطیة واالرتقاء الثقافي والحضاري في المجتمع، فالقول ب ان التعل یم   

ذلك . إنشاء الجمعیات والنقابات حق لھم او الرأي إبداءحق للمواطنین ال یشبھ تماما القول بان 

أن ممارسة إبداء الرأي او إنشاء الجمعیات والنقابات، عندما یسمح بھا الدس تور تبق ى متروك ة    

لمبادرة المواطنین، یقدمون علیھا او یحجمون عنھا بحسب ما یرونھ صالحا لھم، أي أن تقریر 

أما تقریر الحق في التعلیم . ى باب اإلباحةحق إبداء الرأي وإنشاء الجمعیات والنقابات یرجع ال

فان  ھ یتج  اوز ب  اب اإلباح  ة، نظ  را ال  ى أھمی  ة التعل  یم وانعكاس  اتھ الحاس  مة ف  ي عملی  ة التنمی  ة         

والتط ور، وم  ن ھن  ا یم  د جس  ورا ال  ى ب  اب الوج وب، ف  المعنى الحقیق  ي للق  ول ب  ان التعل  یم ح  ق    

ھ ل واألمی ة، ف األمر ل یس متروك ا      للمواطنین ھو انھ یجب علیھم الس عي للخ روج م ن حال ة الج    

  .للھوى والمزاج، انھ واجب یتعین على المواطنین القیام بھ في سبیل مصلحتھم كأفراد وكدولة

والح  ق ف  ي التعل  یم یش  بھ الح  ق ف  ي االنتخ  اب والح  ق ف  ي العم  ل، فعن  دما یق  رر الدس  تور               

ي الحقیق  ة یق  رر الجزائ  ري ان االنتخ  اب ح  ق للم  واطن، یمارس  ھ تح  ت ش  روط معین  ة، فان  ھ ف     

وفي استطاعة الدولة فرض عقوبة على المواطن الذي یتخل ف ع ن تأدی ة    . واجبا على المواطن

وعندما یقرر الدستور أن العمل حق للمواطن، یمارسھ تحت ش روط معین ة، فان ھ    . ھذا الواجب

ا لطاقات في الواقع یدعو المواطنین الى العمل تحریرا لھم من العوز والتبعیة االقتصادیة، ودفع

  .المجتمع الى األمام، الى مزید من اإلنتاج والعطاء
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 أنفكما . المعنى الحقیقي للنظرة الدستوریة الى التعلیم كحق ال یقف عند ھذا الحد أن إال    

االنتخاب وتوفیر  إقامةواجب المواطنین في ممارسة االنتخاب یفرض على الدولة واجب  

المواطنین في مزاولة العمل یفرض على الدولة واجب  واجب أنالشروط المالئمة لھ، وكما 

تامین میادین للعمل ومحاربة البطالة، كذلك یفرض واجب طلب العلم من جھة المواطنین على 

الحق في  إطارفالدولة مسؤولة في . تقوم بما یلزم لیصبح العلم في متناول المواطنین أنالدولة 

رتب علیھم طلب العلم والسعي الى تحصیلھ، ویترتب یت. التعلیم، بقدر ما المواطنون مسؤولون

  .بة لتحصیلھعلیھم تقدیم العلم وتوفیر الشروط المناس

، ح ق الم واطنین ف ي    )1996(وفي س یاق ھ ذا التفس یر، یط رح الدس تور الجزائ ري الح الي           

ق  انون وق  د ج  اء ف  ي الص  فحة السادس  ة م  ن ال. التعل  یم مب  دأ إلزامی  ة التعل  یم، وتالی  ا مب  دأ مجانیت  ھ

باإلضافة الى ذلك، فان الجزائر قد تبنت مبدأ دیمقراطیة التعلیم ... «:التوجیھي للتربیة الوطنیة

ومجانیتھ والزامیتھ، وفي الوقت ذاتھ،عملت على تجسید خیار تعری ب التعل یم وج زأرة الت اطیر     

ما یتماشى مع في مختلف المستویات، وھذا ما سمح لبالدنا باسترجاع لغتھا وثقافتھا وترقیتھما ب

  .1 »قیمھا الحضاریة

تض من الدول ة   «):المب ادئ األساس یة للتربی ة الوطنی ة    (من الفصل الثال ث ) 10(وجاء في المادة  

الحق في التعلیم لكل جزائریة وجزائري دون تمییز قائم على الجنس او الوضع االجتم اعي او  

  »الجغرافي

بتعم  یم التعل  یم األساس  ي وض  مان تك  افؤ    یتجس  د الح  ق ف  ي التعل  یم   «):11(وج  اء ف  ي الم  ادة    

  .»الفرص في ما یخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعلیم األساسي

) 6(التعلیم إجباري لجمی ع الفتی ات والفتی ان الب الغین م ن العم ر س ت       «):12(وجاء في المادة   

ام   ي س   نة كامل  ة، غی  ر ان  ھ یمك   ن تمدی  د م  دة التم  درس اإللز      ) 16(س  نوات ال  ى س  ت عش  رة    

  .»للتالمیذ المعوقین كلما كانت حالتھم تبرر ذلك) 2(بسنتین
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التعلیم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربیة الوطنیة، «):13(وجاء في المادة  

  .1 »في جمیع المستویات

وھك  ذا یتض  ح، تكیی  ف النظ  ام الترب  وي م  ع التح  ول او االنتق  ال ال  دیمقراطي ال  ذي تعیش  ھ            

، بالتأكید على مجانیة التعلیم والطابع اإللزام ي االجب اري لتنظ یم التعل یم القاع دي      ئر الیومالجزا

ذي التسع سنوات، على شكل تعلیم ابتدائي مدتھ خمس سنوات، متبوع بتعلیم متوسط مدتھ أربع 

  .سنوات

للم واطنین  وتجدر اإلشارة في ھذا السیاق، أن مبدأ إلزامیة التعلیم ھو في الوقت نفس ھ إل زام      

أما مبدأ مجانیة التعلیم، فانھ یتعل ق  . باإلقبال على التعلیم والتزام للدولة بتامین التعلیم للمواطنین

فعن دما یعتب ر التعل یم خدم ة واجب ة عل ى الدول ة        . بكیفیة تحم ل الدول ة لواجبھ ا ف ي ت امین التعل یم      

ل ة، فم ن الطبیع ي أن یتع اون     للمواطنین، ومطلبا واجبا على المواطنین تجاه أنفس ھم وتج اه الدو  

المواطن  ون بواس  طة الدول  ة عل  ى ت  امین تكالیف  ھ، ف  الثروة االجتماعی  ة الت  ي ترعاھ  ا الدول  ة ع  ن    

طریق وارداتھا الخاص ة ونظ ام الض رائب ال ذي تس تخدمھ لتموی ل النفق ات العام ة، ھ ي أس اس           

  .المجانیة لھذه او تلك من الخدمات التي تقدمھا الدولة للمواطنین

مبدأ مكافحة األمی ة م ن المب ادئ األولی ة ف ي المجتمع ات الت ي تس عى للخ روج م ن قبض ة             إن   

التعلیم في المرحلة االبتدائیة والتعلیم القاعدي كما یسمیھ  إلزامیةومبدأ . الجھل والفقر والتخلف

المشرع الجزائري على األقل یساعد على نقل المجتمع ال ى مس توى الش عور بأھمی ة المع ارف      

إنھما . في التواصل االجتماعي، ولكنھما ال یكفیان أبدا لجعل التعلیم عامال أساسیا لتقدم المجتمع

ع الى جعل إلزامیة التعلیم تمتد الى المرحلة المتوسطة، أي الى سن مبدآن تمھیدیان فقط، والتطل

عش رة، أم  ر ف  ي غای ة األھمی  ة، كون  ھ یس اعد عل  ى توجی  ھ األجی  ال     الخامس  ةعش  رة او  الرابع ة 

  .الصاعدة نحو أھداف الحیاة الراقیة

وم  ن ھن  ا نج  د أن حق  وق المواطن  ة متع  ددة ومتش  عبة ف  ي جمی  ع جوان  ب الحی  اة السیاس  یة،           

واالقتصادیة،واالجتماعیة، والثقافیة، والتربویة، ویتعین على المواطن أن یم ارس تل ك الحق وق    

  .بكل حریة، في مقابل واجبات یؤدیھا تجاه المجتمع والوطن لكي تكتمل بنود المواطنة
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إذن في مقابل تلك الحقوق، یجب أن ی ؤدي الم واطن واجب ات تج اه مجتمع ھ ووطن ھ، وھ ي            

وق  د ت  م تقس  یم واجب  ات والتزام  ات    ومتع  ددة مثلم  ا تع  ددت وتنوع  ت حقوقھ،    واجب  ات متنوع  ة 

الم  واطن الجزائ  ري ف   ي الدراس  ة الحالی  ة ال   ى قس  مین، قس  م یتعل   ق بالواجب  ات وااللتزام   ات        

 ).%55،18(، ك  احترام الق  انون ال  ذي ورد ذك  ره ف  ي مض  امین المنھ  اج بنس  بة مئوی  ة   الوطنی  ة

وع ة القواع د الت ي تھ دف ال ى تنظ یم س لوك األف راد         والقانون من منظورنا ھ و عب ارة ع ن مجم   

وتنظیم العالقات فیما بینھم، وكذا العالقات بینھم وبین الدولة، وتفرض على من یخالفھا عقوب ة  

نظ ام  (محددة من اجل إجبار المواطنین على احترام القانون، وتف ادي تح ول المجتم ع ال ى غاب ة     

واجب  ا عل  ى ك  ل م  واطن احت  رام الق  انون، حت  ى  ، ول  ذا ك  ان یأك  ل الق  وي فیھ  ا الض  عیف) الغ  اب

یض  من حص  ولھ عل  ى حق  ھ وع  دم من  ع اآلخ  رین م  ن الحص  ول عل  ى حقوقھم،لض  مان تماس  ك      

  .المجتمع وتحقیق العدالة االجتماعیة

ویتعین أن یكون احترام القانون جزء من ثقافة المواطن، ذلك أن القانون ینظم كاف ة أنش طة       

م  واطن أس  ھل بكثی  ر حینم  ا یك  ون ھ  ذا الم  واطن ح  امال لثقاف  ة    الحی  اة ویك  ون تطبیق  ھ عل  ى ك  ل 

  .احترام القانون، التي تكون نابعة من إدراكھ ألھمیتھ في تنظیم المجتمع وتحسین حیاة أفراده

ولنأخذ مثاال على ذلك، حینما یقف شرطي المرور في تقاطعات الطریق في مدینة من مدن     

ق انون، لك ن عن دما یغی ب الش رطي، نج د الكثی رین یقوم ون         الجزائر، یحترم سائقوا السیارات ال

بتخطي إشارات المرور، وھو ما یدل على غیاب الثقافة المروریة وغیاب ثقاف ة احت رام ق انون    

  .المرور كغیره من القوانین األخرى

على احترام القانون،  في عملیة التحفیز األھمتغییر ثقافة المواطن، ھو العامل  أنھذا یظھر    

  .مھما كانت القوانین صارمة، لن یلتزم المواطن بھا طالما لم تكن لدیھ ثقافة احترامھاف

مع األخذ بعین االعتبار لثقافة المجتمع، ھ ذه األخی رة الت ي تختل ف م ن مدین ة ألخ رى ، ب ل             

من دولة ألخرى ، ففي الدول التي تحترم القانون تنتشر فیھا ثقاف ة احت رام الق انون، یك ون دف ع      

ض  رائب فیھ  ا ش  يء ب  دیھي ومنتش  ر الن الض  رائب تع  د ج  زءا م  ن الق  انون ال  ذي یحترم  ھ           ال

المواطن، أما في الم دن وال دول الت ي ال تحت رم الق انون، تك ون ظ اھرة التھ رب الض ریبي ھ ي           

  .المسیطرة
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محمد احمد ، یبین إلیھووجوب احترامھ واالحتكام  في ذات السیاق، وتأكیدا ألھمیة القانون    
الخضوع لقانون الدولة وسلطتھا العامة بحیث یجب على المواطن المسلم وغیر  إن: القضاة

یرجع في حل مشكالتھ ونزاعاتھ الى قانون الدولة وسلطتھا، ال الى قانونھ  أنالمسلم في الدولة 

ى ، كما ال یجوز للمواطن أیضا أن یتطاول علھو وسلطتھ، وال الى قانون عشیرتھ وسلطتھا

قانون الدولة، ویمتنع عن تطبیقھ على نفسھ او على أقاربھ، مستقویا بنفوذه او بنفوذ عشیرتھ، 

الن الخضوع لقانون الدولة وسلطتھا العامة واجب على كل مواطن مسلما كان ام غیر مسلم، 

وأنكم مھما اختلفتم فیھ من شيء «:في صحیفة المدینة) صلى اهللا علیھ وسلم(ودلیل ذلك قولھ

  .1 »مرده الى اهللا عز وجل والى محمد صلى اهللا علیھ وسلم فان

من اإلع الن الع المي لحق وق اإلنس ان     ) 29(وتأكیدا ألھمیة القانون دائما، فقد جاء في المادة    

لض  مان .یخض ع الف رد ف ي ممارس تھ حقوق ھ وحریات ھ لتل ك القی ود الت ي یقررھ ا الق انون فق ط            «:

ترامھ   ا، ولتحقی   ق المقتض   یات العادل   ة للنظ   ام الع   ام    االعت   راف بحق   وق الغی   ر وحریات   ھ واح  

  .2 »والمصلحة العامة واألخالق في مجتمع دیمقراطي

إن إدراج التربی  ة المدنی  ة، یس  عى ال  ى  «:وق  د ج  اء ف  ي الق  انون الت  وجیھي للتربی  ة الوطنی  ة       

  :تحقیق

الحق   وق تنمی   ة الح   س الم   دني والتس   امح والتحض   یر للحی   اة االجتماعی   ة، ومعرف   ة وفھ   م      -

 .والواجبات

 .3 »تنمیة معرفة واحترام حقوق اإلنسان والمرأة والطفل -
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یتن  اول مش  روع الق  انون بإس  ھاب، إل  زام التالمی  ذ باالمتث  ال للنظ  ام ال  داخلي        «:كم  ا ج  اء فی  ھ   

 للمؤسس  ة واحت  رام قواع  د الحی  اة المدرس  یة، وك  ذا وج  وب تقی  د المعلم  ین الص  ارم ب  البرامج          

األداء المن تظم لمھ ام    الرسمیة، ومسؤولیة مدیري المؤسسات التعلیمیة في التعلیمیة وبالتعلیمات

  1.»مؤسساتھم

ومن ھنا یتضح مدى اھتمام المشرع الجزائري، بأھمیة القانون ووج وب احترام ھ وااللت زام       

. ، االلت زام بھ ا  الواجبات التي یتعین على كافة العاملین في الحق ل الترب وي   أھمبھ، باعتباره من 

  یس دولة القانون وثقافة المواطنةإطار تكرفي 

الت     ي ورد ذكرھ     ا بنس     بة   ) ..ـید ال     وطنیین،العل     م والنش      (لوطنی     ةوص     یانة الرم     وز ا    

ولكون التربیة الوطنیة ھي العملیة التي یتم فیھا غرس السلوك االجتم اعي  ). %97،18(مئویة

  . 2 المرغوب فیھ حسب قیم المجتمع الذي یعیش فیھ المواطن

تأك  دت فك  رة أنھ  ا ال یج  ب أن ت  درس فحس  ب وإنم  ا تطب  ق لتظھ  ر ف  ي أنم  اط س  لوك یومی  ة،      

الص     ادر  419رق     م وعل     ى ھ     ذا األس     اس أص     درت وزارة التربی     ة الوطنی     ة المنش     ور    
، تحدد فیھ إجراءات تنظیمیة وأخرى تربویة من اجل ترقیة الحس الوطني 24/12/2006:في

لعلم الوطني وتحیتھ في ساحة المؤسسة في بدای ة ك ل   في الناشئة، ولقد عمدت الى تطبیق رفع ا

یوم وفي نھایتھ، بحضور ك ل األس اتذة والتالمی ذ مص طفین بالش كل الالئ ق لتحی ة العل م وإنش اد          

  .النشید الوطني إنشادا كامال

 تغ رس ح ب ال وطن ف ي وج دان الص غیر       أنمنھا بان ھ ذه العملی ة م ن ش انھا      إیماناوذلك       

ب الده عل  ى الس اریة ف  ي وس ط المدرس  ة، وبھ ذا التوجی  ھ ذو البع د الترب  وي      بفع ل انتص اب عل  م   

الوطني، تحاول أن ترسخ في أذھان الناشئة رمزا من رموز السیادة الوطنیة، إذ یمكن اعتب اره  

  .تدبیر إصالحي لتعزیز قیم المواطنة وتنمیة عاطفة الوالء لدى أبناء الجزائر

وللھوی  ة الوطنی  ة، ویع  د العل  م ال  وطني ش  عارا للق  وة   إن تحی  ة العل  م ھ  ي رم  ز لح  ب ال  وطن     

وال . تب رھن عل ى االنتم اء وال والء والح ب واالعت راف بقیم ة ال وطن         أنوالعزة، وتحیتھ یمكن 

                                                             
 . 51:،صمرجع سابق: 2008جانفي23المؤرخ في  04-08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم  1
 ،18،السنة 66مفھومھا، أھدافھا، تدریسھا،رسالة الخلیج العربي، العدد  - التربیة الوطنیة): 1998(سالم علي سالم القحطاني 2

 . 20: ،صمكتب التربیة العربي لدول الخلیج
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یمك  ن الح  دیث ع  ن العل  م ال  وطني دون أن نتح  دث ع  ن النش  ید ال  وطني باعتب  اره ك  ذلك رم  وزا   

  .طویل من اجل الحریة واالستقاللللوطنیة والسیادة، ذو تاریخ یرتبط ھو كذلك بنضال 

، بعبارات ومعاني ھادفة تحمل كل دالالت الوطنیة وتغرس )قسما(وبھذا ولد نشـــــید الوطن   

  :في نفس كل من یقراھا قراءة عمیقة قیم الحب لھذا الوطن والتضحیة ألجلھ 

  قسما بالنازالت الماحقات         والدماء الزاكیات الطاھرات

  معات الخافقات       في الجبال الشامخات الشاھقاتوالبنود الال

  نحن ثرنا فحیاة او ممات         وعقدنا العزم أن تحیا الجزائر

  فاشھدوا... فاشھدوا... فاشھدوا

وب  ذا یك  ون ال  وطني مس  تعدا دائم  ا للتض  حیة ب  النفس والنف  یس لغلب  ة األع  داء وكش  ف ت  آمر          

الوطنیة وحمایة مصالح الوطن ومقوماتھ المتمثلة في المتآمرین، من اجل صیانة رموز السیادة 

ولقد اثبت شھداء الوطن عن مدى عمق ھذه القیمة في . الدین واللغة والثقافة والتاریخ المشترك

والحف اظ   ،%)12,07(بنس بة مئوی ة  ال ذي ورد ذك ره   وال دفاع ع ن ال وطن    نفوس الجزائریین   

  %).10,34(ئویةعلى الممتلكات العامة التي جاء ذكرھا بنسبة م

فم  ن أؤك  د واجب  ات الم  واطن ف  ي أي دول  ة، ال  دفاع ع  ن ام  ن وس  المة وطن  ھ تج  اه أي خط  ر     

  .یھدده، وفي سبیلھ یضحي المواطن بنفسھ، من اجل حمایة وطنھ وأھلھ

والمالح  ظ أن بع  ض ال  دول تعتب  ر الخدم  ة العس  كریة إجباری  ة، بینم  ا تعتب  ر ھ  ذه الخدم  ة               

اختیاریة في البعض اآلخر من الدول، لكن ف ي ك ل الح االت یعتب ر ال دفاع ع ن ال وطن عنص ر         

مھم في تكوین المواطن، وكلما زاد انتماء المواطن وحبھ لوطنھ، كلما زادت رغبتھ ف ي ال دفاع   

  .عنھ

 أس اس المواطن ة، عل ى    بأھمی ة كان معامل الوطنیة ی زداد وی نقص تبع ا لوج ود ال وعي       اوإذ    

الش راكة   إط ار بض رورة فعالیت ھ ف ي     إیمان ھ تمتع الفرد بحقوقھ في مجتمع ما م ن جھ ة، وم دى    

المجتمعیة في المشروع النھضوي التنموي من جھة ثانیة، وبالتالي اضطالع الفرد بمس ؤولیاتھ  
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، ولھ  ذا ف  ان ش  عور الف  رد ودوافع  ھ تلع  ب دورا  وتحم  ل مس  ؤولیاتھ تجاھ  ھ للوف  اء بح  ق ال  وطن

  .أساسیا في إمكانیة اندماجھ لتحقیق دولة الرفاه والمشروع الحضاري

وقد تناولت مناھج التربیة المدنیة في إطار اإلصالح البعد الوطني من منظور منھجي جدی د     

  :تسھم في تنمیتھا لدى المتعلم، منھا وھو منظور الكفاءات، التي ینبغي لھذه المادة أن

القدرة على المساھمة في بناء مجتمع متماسك، معتز بأصالتھ وواثق بمستقبلھ، وفھم  -

 .المقومات األساسیة للمجتمع الجزائري

القدرة على تحدید المكونات األساسیة لھویة األمة والنھوض بھا للمحافظة على الشخصیة  -

 .نتماء إلیھ والدفاع عنھالوطنیة، وحب الوطن وتعزیز اال

القدرة على تطبیق قواعد الحیاة المشتركة في الوسط االجتماعي، باحترام الذات واآلخرین،  -

والتفتح على الغیر،والتعایش معھ من خالل الوعي بالحقوق والواجبات في ظل احترام 

 .القوانین وقیم المجتمع

والحرص على تدعیم الروابط واآللیات القدرة على تحمل المسؤولیة في كل مواقع الحیاة  -

 .1 المنظمة للحیاة االجتماعیة

یقف عل ى حقیق ة مفادھ ا     منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط،لوالمتأمل     

أن ھذا المنھاج یشتمل على مضامین تعلیمیة، من شانھا ترس یخ مع اني المواطن ة بك ل أبعادھ ا،      

ات التعلیمیة المدرجة، اذ یمكن استخالص جملة من األھداف ترم ي ال ى   وذلك من خالل الوحد

تعزیز روح المواطنة المسؤولة وتقویة االنتماء وتوطید العالقات على أساس المصالح والمنافع 

المشتركة والمتكاملة، فضال عن تنمیة حس المتعلم بالمسؤولیة ووعیھ بان ما یقوم ب ھ فردی ا او   

ل ى مس تقبل ال وطن والمح یط الع ام، وإع داد ال نشء ل دعم أس س مجتم ع           جماعیا لھ انعكاس ات ع 

متضامن من مقوماتھ العدل والمساواة بین المواطنین في الحقوق والواجبات، كم ا یستش ف م ن    

  .مضامین المنھاج تعزیز انتماء المتعلم الى وطنھ الجزائر والتزامھ بقضایاه

الدول    ة والمجتم    ع  (نھ    اجم    ن الم ولاألف    ي ھ    ذا الس    یاق، ینطل    ق المج    ال المف    اھیمي          

م  ن الكف  اءة المرحلی  ة الت  ي تش  یر ال  ى تحدی  د االنتم  اء الحض  اري والحف  اظ عل  ى        ،)الجزائ  ري

                                                             
 لتعلیم االبتدائي والمتوسطالبعد الوطني في مناھج التربیة المدنیة في ا: فرید عادل 1

04/10/2010،http://ph14.forumpro.fr/t370-topic#bottom   

http://ph14.forumpro.fr/t370-topic#bottom
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وتش یر الكف اءة المرحلی ة للمج ال     . مقومات المجتم ع الجزائ ري واحت رام الدس تور ال ذي ینظم ھ      

مؤسس ات الدول ة وتحدی د    الى معرفة نظام الحكم، و) سلطات الدولة الجزائریة(المفاھیمي الثاني

حق  وق (وتش  یر الكف اءة المرحلی  ة للمج  ال المف  اھیمي الثال  ث . دورھ ا ف  ي خدم  ة الف  رد والمجتم  ع 

للف  رد، م  ن خ  الل الوث  ائق الدولی  ة،   األساس  یةوالحری  ات  اإلنس  انال  ى معرف  ة حق  وق ) اإلنس  ان

وتشیر الكف اءة  . الى الوسائل السلمیة لحل المشاكل ءوالعمل على احترامھا ونبذ العنف، واللجو

لممارس ة   إط ارا ال ى جع ل الدیمقراطی ة    ) الحیاة الدیمقراطی ة (المرحلیة للمجال المفاھیمي الرابع

 إط ار المخالف والمس اھمة ف ي بنائھ ا ف ي      الرأيواحترام  اإلقصاءحریة التفكیر والتعبیر وعدم 

التابع ة لھ ذه المج االت     فمن خالل الوحدات التعلیمیة .التنظیمات االجتماعیة، الثقافیة والسیاسیة

المفاھیمیة، یمكن تعزیز روح المواطنة وتكوین المتعلم الجزائ ري ض من الوح دة الوطنی ة، ف ي      

  .إطار مبدأ المساواة بین المواطنین في الحقوق والواجبات طبعا

وإذا كان الدستور ھو أعلى نص في الدولة،فان م واده ف ي الدس تور الجزائ ري الح الي تحف ل         

  .بمساحة واسعة للحقوق والواجبات او االلتزامات

یجب على ك ل م واطن أن یحم ي ویص ون اس تقالل      «:من الدستور) 61(وقد جاء في المادة    

على كل «):62(وجاء في المادة. »لةالبالد وسیادتھا وسالمة ترابھا الوطني وجمیع رموز الدو

یج ب  «):66(وج اء ف ي الم ادة   . »مواطن أن یؤدي ب إخالص واجبات ھ تج اه المجموع ة الوطنی ة     

عل   ى ك   ل م   واطن أن یحم   ي الملكی   ة العام   ة، ومص   الح المجموع   ة الوطنی   ة، ویحت   رم ملكی   ة   

  .1»الغیر

لت   راب ال   وطني س   المة ا: یمس   ھا أنتع   دیل دس   توري  أليالت   ي ال یمك   ن  األم   وروم   ن ب   ین  

  ).من الدستور الحالي 178: المادة (ووحدتھ

وتتمثل اآلفاق العامة لتفعی ل المواطن ة، ف ي تأس یس العالق ة ب ین مكون ات المجتم ع والدول ة               

على أسس دینیة وطنیة، تتجاوز كل األطر والعن اوین الض یقة، بحی ث یك ون الج امع الع ام لك ل        

مواطن  ة المنبثق  ة م  ن ال  نص الش  رعي المراع  ي ألس  س  المكون  ات والتعبی  رات واألطی  اف ھ  و ال 

تكوین الدولة الصالحة لكل زمان ومكان، والتي ال تعني فقط جملة الحقوق والمكاس ب الوطنی ة   

المتوخ  اة، وإنم  ا تعن  ي أیض  ا جمل  ة م  ن الواجب  ات والمس  ؤولیات العام  ة الملق  اة عل  ى ع  اتق ك  ل   
                                                             

 . 21: ،صمرجع سابق): 2011/2012(وش وآخرونمحمد الشریف عمیر 1
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فض ائنا االجتم اعي، وذل ك بتوس یع رقع ة       مواطن، وكذا التركیز على إب راز مب دأ المواطن ة ف ي    

ومساحة المشاركة في الشأن العام شریطة توافر استعدادات حقیقیة عند جمیع الشرائح والفئات 

  .1 لتحمل مسؤولیاتھا ودورھا في الحیاة العامة

ف  ي الواق  ع ال یمك  ن حص  ر المواق  ف الت  ي تعب  ر عل  ى المواطن  ة الس  لیمة، ولك  ن ال ب  اس م  ن      

  .واقف والسلوكات التي تخص ماھیة أن یكون الفرد مواطناعرض بعض الم

 .معرفة الحقوق والواجبات -

 .احترام القوانین -

المحافظ    ة عل    ى الممتلك    ات العام    ة مث    ل الح    دائق واألرص    فة، والش    وارع، والمی    ادین،   -

 .وتعھدھا بالصیانة... واإلنارة

 .طبیعیة كالماء والطاقةالمحافظة على البیئة ونظافة المحیط، وترشید استھالك الموارد ال -

وبعب  ارة واح  دة، أن یك  ون الف  رد مواطن  ا، ھ  و أن ینخ  رط ف  ي عق  د م  ع المجتم  ع ویحت  رم         

وینطب ق ھ ذا الك الم    . القانون، ویؤدي ما علیھ من واجب ات والتزام ات كامل ة غی ر منقوص ة     

  .على المتعلم الجزائري مواطن الغد

، والت ي ورد ذكرھ ا ف ي    والقسم الثاني من الواجبات، یتعلق بواجب ات الم واطن نح و الدس تور      

فالدستور یح دد ش كل الدول ة، ویح دد نظ ام الحك م،       %). 18,75(مضامین المنھاج بنسبة مئویة

  .2 ویحدد المبادئ العامة لعالقة الدولة بأعضائھا

عملی  ة تكوینی  ة مس  تمرة، تب  دأ عل  ى أنھ ا   ةالتربی  ة عل  ى المواطن  یمك  ن النظ  ر ال ى   وم ن ھن  ا،    

الت  ي ت  نظم وتض  بط نظ  ام  األساس  یةب إقرار الدس  تور باعتب  اره مجموع  ة م  ن القواع  د والق وانین   

لمفھ  وم الم  واطن، ث  م تس  تمر المدرس  ة عل  ى وج  ھ    الحك  م ونش  اط الدول  ة وعالقتھ  ا ب  المواطنین 

  .األخیرالتحدید بمختلف مناھجھا التعلیمیة والتربویة في تشكیل ھذا 

یلع  ب الدس  تور ف  ي الدول  ة المعاص  رة دورا ف  ي می  دان التربی  ة المواطنی  ة بق  در م  ا یتع  رض       

وف ي الواق ع، إذا القین ا    . لموضوع أفراد الدولة كمواطنین ویحدد حق وقھم وواجب اتھم ف ي الدول ة    

                                                             
 .مرجع سابق): ھـ1426(عثمان ین صالح العامر 1
 . 35: ،صمرجع سابق): 2000(ناصیف نصار 2
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نظ  رة عل  ى مجموع  ة دس  اتیر ال  دول العربی  ة، فإنن  ا نج  د انھ  ا تتح  دث كلھ  ا ع  ن حق  وق األف  راد    

وھك ذا نق را   . واجباتھم في الدولة، ت ارة باس تخدام مص طلح الم واطن وط ورا ب دون اس تخدامھ       و

الحق وق والواجب ات   «،»الحریات والحقوق والواجبات العام ة «: عناوین فصول او أبواب كھذه

الحری      ات والحق      وق «،»الحری      ات األساس      یة وحق      وق اإلنس      ان والم      واطن «،»العام      ة

  .1 »اطنین األساسیةحقوق وواجبات المو«،»والواجبات

م ن المج ال المف اھیمي    ) الدس تور الجزائ ري  (الثالث ة  وقد جاء في خالص ة الوح دة التعلیمی ة        

م   ن كت   اب التربی   ة المدنی   ة للس   نة الرابع   ة م   ن التعل   یم     ) الدول   ة والمجتم   ع الجزائ   ري (األول

للدستور أھمیة كبیرة، ألنھ یحمي مبدأ حریة اختیار الشعب، ویمثل القاعدة القانونی ة  «:المتوسط

  .2 »للتشریع

یجب على كل . ال یعذر بجھل القانون« :ور الجزائري الحالي من الدست) 60(وجاء في المادة 

  .3 »شخص أن یحترم الدستور وقوانین الجمھوریة

  :و الدستور في جملة النقاط وقد حدد المشرع الجزائري، واجبات المواطن نح      

أن یعرف المواطن دستور ب الده ومنزلت ھ باعتب اره أعل ى ق انون عل ى ض وئھ تش رع جمی ع           -1

 .األخرى في البالد القوانین

أن یحترم كافة المبادئ واألسس والحقوق والواجبات التي وردت في الدستور، إذ الخ روج   -2

 .عن تلك المبادئ یعتبر خروجا عن إرادة الشعب

أن یعمل على تنفی ذ م ا ج اء ف ي بن ود الدس تور لتحقی ق شخص یة األم ة الت ي رس م الدس تور              -3

 .ور عمليحدودھا، حتى تبرز بین األمم امة ذات دست

 .على الحاكم والمحكوم، الخضوع لقواعد الدستور الجزائري عند مزاولة كل منھما لنشاطھ -4

 .4 على المواطن أن یحمي الدستور ألنھ بذلك یحمي إرادتھ -5

                                                             
 .مرجع سابق): 2000(ناصیف نصار 1
 .  25: ،صمرجع سابق): 2011/2012(وش وآخرونمحمد الشریف عمیر 2
 . 21: نفسھ،صمرجع ): 2011/2012(وش وآخرونمحمد الشریف عمیر 3
 . 23: ،صمرجع سابق): 2011/2012(وش وآخرونمحمد الشریف عمیر 4
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وعلى ھذا األساس، فان االطالع على الدستور ض روري، واحترام ھ، والعم ل بم ا ج اء ف ي          

  .نینبنوده وحمایتھ، واجب على جمیع المواط

والمواطنة من مفھومھا القومي لھا قیمھا مث ل ال والء، ح ب ال وطن، خدم ة ال وطن ب إخالص،          

أم  ا المواطن  ة بمفھومھ  ا الع  ولمي فھ  ي . التع  اون والمش  اركة ف  ي األم  ور العام  ة ب  ین الم  واطنین 

تتطل  ب الس  الم، والتس  امح اإلنس  اني، واحت  رام ثقاف  ات اآلخ  رین وتق  دیرھا، والتع  ایش م  ع ك  ل      

  1.الناس

  :ویمكن لملمة واجبات المواطن الجزائري في جملة النقاط   

 .معرفة الحقوق والواجبات -1

 .ذلك األمراقتضى  إنحب الوطن والدفاع عنھ والتضحیة من اجلھ  -2

 .المساھمة في بناء الوطن واالنخراط في الفضاء المجتمعي العام -3

 .المحافظة على الممتلكات العامة وصیانتھا -4

 .ترامھ وحمایتھ والعمل ببنودهمعرفة الدستور واح -5

ھذه الواجبات یجب أن یقوم بھا كل مواطن حسب إمكانیات ھ، وعلی ھ االلت زام بھ ا وتأدیتھ ا عل ى       

أكمل وجھ، وھ ذا ش يء طبیع ي، حی ث تعتب ر الواجب ات المترتب ة عل ى الم واطن نتیج ة منطقی ة            

ری ات األساس  یة  وأم را مقب وال ف ي ظ ل نظ ام جمھ  وري دیمقراط ي حقیق ي، ی وفر الحق وق والح         

للم واطن وبش  كل متس اوي وب  دون تمیی ز، وفض  ال ع  ن ھ ذا وذاك ف  ان دینن ا اإلس  المي الحنی  ف      

یأمرنا بأداء الواجبات بإتقان وإخالص، وحسبنا ھنا الحدیث الشریف، الذي یقول فیھ صلى اهللا 

  .»یا أیھا الذین امنوا إذا عمل أحدكم عمال أن یتقنھ«:علیھ وسلم

مض   امین المنھ   اج مح   ل التحلی   ل، تش  د انتب   اه التالمی   ذ ال   ى ھ   ذه المع   اني    أنوالمالح  ظ        

  .باعتبارھما من تجلیات المواطنة والمفاھیم المرتبطة بالحق والواجب

لمنھ اج   المعرفیةوإجماال، یمكن القول بان الفرضیة السابعة، التي تنص على أن المضامین     

المتوسط، تشتمل على بعد معرف ة الحق وق والواجب ات،    التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم 

  .قد تحققت
                                                             

 ،2012/ 03/05حقوق المواطنة في اإلسالم، ملتقى المواطنة من منظور إسالمي،: محمد عمارة 1
http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?p=819045      

http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?p=819045
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  : خالصــــــــــــــــة الفصل

یتولى النظام التربوي الرسمي عملیة بناء المواطنة، من خالل المن اھج التعلیمی ة والتربوی ة،       

في التربی ة   ویعد منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، من المناھج األساسیة

المواطنی  ة، اعتب  ارا م  ن ال  دور ال  ذي یلعب  ھ ف  ي تنش  ئة التلمی  ذ م  واطن الغ  د، وترس  یخ الثقاف  ة           

المواطنیة في عقول التالمیذ وتمكینھم في ذات الوقت من اكتساب المع ارف وتط ویر الكف اءات    

التربی ة   الضروریة للعیش كمواطنین فاعلین، ومن المفاھیم والقیم المواطنیة الت ي یت ولى منھ اج   

  :المدنیة إیصالھا للتلمیذ

غ  رس ح  ب ال   وطن ف  ي نف   وس الناش  ئة، وتنمی   ة روح ال  والء للكی   ان الجزائ  ري العرب   ي        -1

اإلسالمي، وارساخ الروح الوطنیة في نفوس المتعلمین، وتعمیق شعورھم بحق وق ال وطن،   

الجزائ ري  وإثارة اإلحساس لدیھم للتفاع ل م ع قض ایاه، م ن خ الل تمیی ز مقوم ات المجتم ع         

. وانتماءات ھ الحض اریة والتمس ك بھ ا، ومعرف ة خص ائص الدول ة الجزائری ة واالعت زاز بھ ا          

وتنمیة معرفة واحترام المؤسسات الوطنیة والھیئات الدولی ة واالقلیمی ة، لتثبی ت فھ م حقیق ي      

یة في سیاق العولمة لدى التلمیذ، وتنشئتھ على ح ب ال وطن واالنتم اء لموروث ھ     للحیاة الوطن

حضاري الممتد م دى آالف الس نین، وتزوی ده وھ و ف ي ط ور التك وین بالص ورة المش رقة          ال

للش  عب ال  ذي ینتم  ي إلی  ھ، وجعل  ھ یتخ  ذ مواق  ف ایجابی  ة تس  مح بالمحافظ  ة علی  ھ، وص  یانتھ     

 .والدفاع عنھ

تنشئة التلمیذ في مرحلة التعلیم المتوسط، على االعت زاز بھویت ھ الوطنی ة، وانتم اءه العرب ي       -2

وطن ھ أرض ا وتاریخ ا ومص الح مش تركة، ذل ك أن تك وین ال وعي         ، وعلى الوف اء ل اإلسالمي

ل دى المتعلم  ین یس  تمد عص  ارتھ المغذی  ة م  ن المب ادئ المؤسس  ة لألم  ة الجزائری  ة الت  ي ھ  ي    

اإلس   الم والعروب   ة واالمازیغی   ة، فاللغ   ة العربی   ة عل   ى غ   رار اإلس   الم، تش   كل م   ع اللغ   ة    

 .لشعب الجزائري وعنصرا جوھریا لوعیھ الوطنياالمازیغیة اسمنت الھویة الثقافیة ل

،یحرص ون اش د   أعالھمال ى   أدن اھم ال دول المحترم ة م ن     أبن اء  أننقرأ ونشاھد ونسمع  إننا     

الحرص، ویغارون اكبر الغیرة على لغاتھم، ویغلون في ذلك غلوا شدیدا، ویعتبرون المس بھ ا  

وم ن ب ین القض ایا الت ي ال     . ع زازا ألنفس ھم  اھانة لك رامتھم، وإعزازھ ا إ   مسا بشرفھم، واھانتھا



 مناقشة النتائج                                                                                                     الفصل السادس
 

364 

اإلس  الم باعتب  اره دی  ن الدول  ة الجزائری  ة، والعربی  ة      : یمك  ن ألي تع  دیل دس  توري أن یمس  ھا    

  .باعتبارھا اللغة الوطنیة والرسمیة في البالد

تربیة التلمیذ على االنفتاح على اآلخر والتشارك معھ في إطار قیم الحوار والتسامح، وم نح   -3

س  جم م  ع حق  وق اإلنس  ان وتنمی  ة ثقاف  ة دیمقراطی  ة ل  دى المتعلم  ین بإكس  ابھم مب  ادئ  تربی  ة تن

النق  اش والح  وار وقب  ول اآلخ  ر، وحملھ  م عل  ى نب  ذ العن  ف والتط  رف، ومس  اعدة التلمی  ذ           

المواطن على فھم الحیاة الدیمقراطیة وأھمیة التعایـــ ـش م ع اآلخ ر ، والع یش ف ي ظ ل ق یم        

 .ذ العنف والتطرف بكل أشكالھالحوار والسلم والمصالحة، ونب

 أدواتض  مان اكتس  اب التالمی  ذ مع  ارف ف  ي مختل  ف المج  االت التعلیمی  ة، وتحكمھ  م ف  ي          -4

للحی اة والع یش ف ي فض اء      المعرفة الفكریة والمنھجیة، بما یسھل عملیات ال تعلم والتحض یر  

وتزویدھم بكفاءات مالئمة یمك ن توظیفھ ا بتبص ر ف ي وض عیات تواص ل حقیقی ة        . المواطنة

وحل المشكالت، بما یتیح لھم التعلم مدى الحیاة، والمس اھمة الفاعل ة ف ي الحی اة االجتماعی ة      

 .والثقافیة واالقتصادیة، وكذا التكیف مع المتغیرات

ي یط ور عقلی  ة اإلنس ان الم  واطن، ویص وغھا ص  یاغة جدی دة تتمی  ز     والبع د الفك  ري ھ ي ال  ذ     

بالجمع بین األص الة والمعاص رة، او العقلی ة الت ي تعتم د العل م والبرھ ان، وتحك م عل ى األش یاء           

واألفك  ار بموض  وعیة وإنص  اف، ویتطل  ب ذل  ك االس  تزادة المس  تمرة م  ن العل  م، م  ع اس  تفزاز       

بة، وھذا من صمیم المنھج العلمي الحض اري، والعل م   التفكیر وتقلیب النظر والمالحظة والتجر

وطلبھ ھو الذي یكمل اإلنسان في إنسانیتھ، بحیث تبقى شخصیة اإلنسان ناقصة او نموه مشوھا 

ما لم یؤسس ھا عل ى العل م، ویح رك عقل ھ للتفكی ر والمنھجی ة التحلیلی ة، والق درة عل ى االس تنتاج            

  .واالستنباط

م تك ون فی ھ ك ل األنش طة ذات ص لة بتكنولوجی ات اإلع الم        تحضیر التالمی ذ للع یش ف ي ع ال     -5

واالتصال، حیث تشكل ھذه التكنولوجیات خیارا استراتیجیا في مشروع مدرسة الغد، ویعد 

ال  تحكم فیھ  ا اح   د الوس  ائل الناجع   ة لتحض  یر األجی   ال الجدی  دة لمواجھ   ة المس  تقبل ورف   ع       

إلعالم واالتصال الحدیث ة ف ي مح یط    التحدیات التي یحملھا في طیاتھ، فإدماج تكنولوجیات ا

التلمیذ وفي أھداف التعل یم وطرائق ھ، والتأك د م ن ق درة التالمی ذ وتمك نھم م ن ھ ذه الوس ائط           
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الحدیث  ة واس  تخدامھا بفعالی  ة، یع  د وال ش  ك م  ن المس  ائل ذات األھمی  ة واألولوی  ة ف  ي الحی  اة  

 التعلیمیة والتربویة للتلمیذ مواطن الغد

ة ف  ي عق  ول الناش  ئة م  ن المتعلم  ین، وتمكی  نھم م  ن اكتس  اب المع  ارف     ترس  یخ الثقاف  ة البیئی    -6

، والتوعیة والتبصیر بأھمیة وتطویر الكفاءات الضروریة للحفاظ على سالمة المحیط البیئي

المحافظ  ة عل  ى س  المة البیئ  ة، وع  دم إت  الف المراف  ق العام  ة، او تخری  ب المح  یط وإلح  اق     

مساس  ا بالملكی  ة العام  ة لكاف  ة أبن  اء ال  وطن  مختل  ف األض  رار ب  ھ، باعتب  ار ك  ل ذل  ك، یش  كل

 .واألمة

تنمیة الحس المدني لدى التالمیذ وتنشئتھم على قیم المواطنة، والتحضیر للحیاة االجتماعیة،  -7

ومعرفة وفھم الحق وق والواجب ات، وتربی ة التلمی ذ الم واطن الجزائ ري الم ؤمن لیك ون لبن ة          

  .ھ لخدمة بالده والدفاع عنھاوأمتھ، ویشعر بمسؤولیات صالحة في بناء وطنھ
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  :ة ـــــــــخاتم

انطالقا من أھمیة المناھج التعلیمیة والتربویة، باعتبارھا إحدى الوسائل واألدوات الرئیسیة    

في غرس قیم المواطنة في أذھان الناشئة من المتعلمین، وعلى ضوء االستعراض السابق 

المواطنة في نظام التعلیم الرسمي بالجزائر، والدور الذي یمكن أن تلعبھ مضامین  لقضیة

منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط في تكوین مفھوم المواطنة لدى التلمیذ 

 والنتائج ، یمكن استخالص مجموعة من المؤشراتمرحلة التعلیم المتوسط نھایة المتمدرس في

  :تتمثل فیما یلي ،اللةذات الد

لمنھاج التربیة المدنیة  المعرفیةالتأكید على صحة المسلمة التي تقرر اعتبار المضامین  -1

  - )2003دیسمبر (ولیدة اإلصالحات التربویة الجدیدة -للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط 

، متغیرا تابعا في دالة الحیاة االجتماعیة واألوضاع االقتصادیة والسیاسیة المحلیة والعالمیة

نیة ھي تعلم سیران انطالقا من الفكرة التي مؤداھا أن الغایة األساسیة للتربیة المد

 .الدیمقراطیة في الحیاة االجتماعیة، وضمان التكویــــــن على المواطنة

فیما  تضطلع مضامین منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، بدور أساس -2

تنمیة الروح الوطنیة وترسیخ الحس المدني والشعور باالنتماء والمواطنة لدى یخص 

تربیة المواطنة حسب سیاسة التربیة والتعلیم في الجزائر، من حیث  أھمیة أتيوت. التلمیذ

عملیة متواصلة لتعمیق الحس المدني والشعور باالنتماء للوطن واالعتزاز بھ، وغرس  أنھا

، ومختلف منظوماتھ حب النظام واحترام القانون، وتعریف الناشئة بمؤسسات بلدھم

عیة، ویظھر أن ھذه الصورة مجسدة من خالل تضمین السیاسیة، واالقتصادیة، واالجتما

الدولة والمجتمع الجزائري، سلطات : الكتاب المجاالت المفاھیمیة الثالث بوحداتھم التعلیمیة

 .الدولة الجزائریة، حقوق اإلنسان

من منظور أن االنتماء الوطني یظھر في حب التلمیذ لوطنھ واالفتخار بذلك، والرغبة في 

نخراط في جماعة من الجماعات التي یحویھا الوطن، حیث یتقمص شخصیة االندماج واال

ھذه الجماعة، ویوجد نفسھ بھا، ویشعر بأنھ جزء منھا یحس فیھا باالطمئنان والفخر 

والرضا، وانھ إذا ابعد عنھا شعر بالضیق والتوتر، وانخفضت عزیمتھ للعمل البناء 

إلیھ، یشمل حب الوطن والشعور باالنتماء السلوك المواطني  أنومن ھنا یتبین . والتضحیة
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والتضحیة في سبیلھ، واالعتزاز بمقومات الھویة الوطنیة، ولعلھ من الضروري بالنسبة 

  .للتربیة على المواطنة، تشكیل سلوك التلمیذ في ھذا المنحى

یمكن اعتبار مضامین المنھاج كواحدة من األدوات المعول علیھا في تثبیت قضیة االعتزاز  -3

ومات الھویة الوطنیة، والمساھمة في تكوین جیل متشبع بمبادئ اإلسالم وقیمة الروحیة بمق

واألخالقیة والثقافیة والحضاریة، واالعتزاز بالعروبة كلغة وكثقافة وكحضارة، فاللغة 

العربیة على غرار اإلسالم، تشكل مع اللغة االمازیغیة اسمنت الھویة الثقافیة للشعب 

 .ھریا لوعیھ الوطنيالجزائري وعنصرا جو

ومن المشین ھنا أن نسمع ونرى بعض الجزائریین یستنكفون عن التكلم باللغة العربیة، 

وھذا ازدراء للمواطن الجزائري . بالرغم من أنھا ھي اللغة الوطنیة الرسمیة بنص الدستور

واحتقار للغة العربیة باعتبارھا واحدا من المقومات األساسیة لألمة الجزائریة، وتبقى اللغة 

الوحدة الوطنیة، قیاسا  الجزائریة، واالسمنت الذي یضمن تماسك األمةي رمز العربیة ھ

  .'فیختھ' الفیلسوف األلماني إلیھعلى ما ذھب 

التسامح مع كل ما ھو قتناع بجدوى الحوار معھم، ویعد مؤشر االنفتاح على اآلخرین واال -4

اطیة مختلف، ونبذ العنف والتطرف، من أھم خصائص ومؤشرات الثقافة الدیمقر

المواطنیة، وفي ھذا اإلطار یضطلع منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط 

بمضامینھ التعلیمیة، بتزوید المتعلمین برصید من المعارف والمفاھیم السیاسیة المواطنیة، 

 التي تؤثر بفعالیة على مستوى مشاركتھم في الحیاة المجتمعیة، وتعتبر المواطنة الضامن

التربیة  أنالمختلف، ذلك  بأشكالھللوقایة والتخفیف من ظاھرة العنف والتطرف  األساس

على المواطنة ھي ضد جمیع السلوكات الالمواطنیة، ومن ھنا فالمواطنة تعني السلوكات 

، االنفتاح والحوار أسسالحضاریة المتكیفة، المعتدلة، المشبعة اجتماعیا،المبنیة على 

  .والتشارك مع اآلخر

مفھوم  إدراج، فرض على المنظومة التربویة الجزائرظھور التعددیة السیاسیة في إن 

وقد عمد المشرع الجزائري الى تخصیص المجال المفاھیمي الرابع  من الدیمقراطیة، 

مضامین منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، للحدیث عن الحیاة 

من قضایا كحریة التعبیر، والعمل النقابي، واألحزاب  الدیمقراطیة وما یتصل بھا

بروح المواطنة، وكل ما ینطوي علیھ ھذا  األجیال الصاعدةوبالتالي تزوید السیاسیة،



 
 

368 

، والمسؤولیة في خدمة المجتمع الذي المفھوم من قیم ومواقف االنفتاح والحوار والتسامح

  .تغذیھ ھویتنا العربیة اإلسالمیة

التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، قد استھدفت تطویر إن مضامین منھاج  -5

، التي قد تساعد المتعلم على عملیات عقول التالمیذ، من خالل تقدیم جملة من المعارف

البحث في الظواھر، وتزویده بمھارات االستقصاء العلمي، وتعزیز البحث العلمي مثل 

وتحدید المتغیرات واختبارھا، واستنتاج الحلول من المالحظة وجمع المعلومات وتنظیمھا، 

خالل النشاط الذاتي، الذي یتسم بالتفكیر المنطقي والمنضبط، وتحتاج ھذه األنشطة أن 

یطرح التالمیذ على أنفسھم وعلى األستاذ تساؤالت كثیرة، بعد أن یحول األستاذ المادة 

ق األساس الذي تنطلق منھ مقاربة الدراسیة الى مشكالت متدرجة، وھذا ھو المبدأ والمنطل

 .التدریس بالكفاءات

ونتوقع في ھذا الصدد،أن تساھم مضامین المنھاج في تزوید التلمیذ بمھارات التفكیر العلمي 

  .الممنھج، وكذا تنمیة مھارات التفكیر الناقد

 ھخالل العقد الماضي، وأخذت معالم الذي برزعالم القریة الصغیرة الشك أن مصطلح  -6

بصورة متسارعة وبأشكال متعددة، ھو في الحقیقة نتاج طبیعي لتكنولوجیات  تتضح

التي تتالشى معھا حدود الزمان والمكان والسیادة، وتكاد تعصف بكل  اإلعالم واالتصال

الثوابت التي ظلت لقرون عدیدة بمثابة قواعد راسخة للنظم التربویة واالجتماعیة 

دي التكنولوجي والمعلوماتي المرتبة األولى على والسیاسیة، ولیس غریبا أن یحتل التح

واالستنتاج المنطقي یضعنا أمام ، مستوى كل التحدیات المستقبلیة التي تواجھ الجزائر

 :ن ال ثالث لھماـــــــــخیاری

 .فإما أن نستوعب ھذه التكنولوجیات ونحسن التعامل معھا واإلفادة منھا -

مصائرنا، وبالتالي تحیلنا الى عبید مستھلكین لمعارف وإما أن تستوعبنا ھي وتتحكم في  -

 .اآلخرین، وال مكان لنا بین األمم والشعوب المتقدمة

وال اعتقد أن مواطنا عاقال مھما كان موقعھ، یمكن أن یقبل طائعا بالخیار القاتل لوطنھ 

  .وأجیالھ القادمة، وال مفر أمامنا سوى أن نتعامل معھا بفاعلیة

تخصیص المجال المفاھیمي الخامس من مضامین المنھاج للحدیث عن  واعتبارا من   

موضوع العلم والتكنولوجیا، والمجال المفاھیمي السادس الذي یتحدث عن وسائل اإلعالم 
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واالتصال، كاألقمار الصناعیة واالنترنت، یمكن القول بان منھاج  التربیة المدنیة للسنة 

م في تحضیر التالمیذ للعیش في عالم تكون فیھ كل الرابعة من التعلیم المتوسط، قد یساھ

األنشطة ذات صلة بتكنولوجیات اإلعالم واالتصال، ومنح التالمیذ ثقافة علمیة تكنولوجیة 

حقیقیة، ذلك أن الرھانات العلمیة والتكنولوجیة التي یتعین على بالدنا مواجھتھا لتدارك 

وكذا . ة االداءات التي تقدمھا المدرسةالتأخر في ھذا المیدان، مرھونة بضرورة رفع نوعی

الدور الذي یمكن أن تضطلع بھ مناھج التربیة الرسمیة، وفي مقدمتھا منھاج التربیة المدنیة 

  .محل التحلیل

الحدیث عن ثقافة البیئة، وعن واجب الحفاظ علیھا وحمایتھا، یعد من أھم أولویات  إن -7

نشر الثقافة البیئیة وبث الوعي  أن التربیة في العصر الحدیث، ولیس ھناك من شك في

 األھمیةبھذه  أكثر اإلحساسیحمل المواطنین على  أنبضرورة الحفاظ علیھا، من شانھ 

الصاعدة تنشئة تربویة  األجیالالمثلى لتنشئة  األداةكانت التربیة ھي  وإذاوبھذا الواجب، 

، تحث على حمایة البیئة ، وترسیخ المبادئ الخلقیة واالجتماعیة التياألصیلةتتفق والقیم 

 .فان للمؤسسات التربویة في المجتمع، دورا فعاال في تحقیق ھذا المسعى

من المجال ) التكنولوجیا والبیئة(وبناء على ما جاء في الوحدة التعلیمیة الثانیة      

م من منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلی) العلم والتكنولوجیا(المفاھیمي الخامس

المتوسط، وخصوصا ما تعلق بعنصر كیفیة المحافظة على سالمة البیئة وحمایتھا في 

یلعب المنھاج الدور المنوط بھ في مجال الحفاظ على سالمة  أننتوقع ). 125(الصفحة

البیئة في بالدنا، من خالل ترسیخ ثقافة بیئیة لدى الناشئة من المتعلمین، والدعوة الى تبني 

وعي وقیم وسلوكات تتجھ صوب اإلعالء من شان البیئة في حیاتنا ، وإیجاد خلق بیئي

  .كمواطنین جزائریین، والعمل الجاد والمتواصل للحفاظ على جمیع مكوناتھا

لیكون لبنة  الفرد إعدادعملیة القصد منھا  باألساس، التربیة على المواطنة أنیظھر  -8

مجتمعھ، وكیف یمارس ھذه صالحة، انطالقا من تعریفھ بحقوقھ وواجباتھ تجاه وطنھ و

وتتمثل أھمیة التربیة على المواطنة بالخصوص . الحقوق والواجبات في واقع حیاتھ الیومیة

في انھا تنمي الحس المدني والقیم الدیمقراطیة، والمعارف المدنیة،كما تنمي مھارات اتخاذ 

 .القرار والحوار والتسامح، واحترام الحقوق والواجبات لدى المتعلمین
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وقد یكون من المفید ھنا، أن نشیر أن منھاج التربیة المدنیة للسنة الرابعة من التعلیم    

، وتحدیدا في )الدولة والمجتمع الجزائري(المتوسط، ومن خالل المجال المفاھیمي األول

حقوق (، وفي المجال المفاھیمي الثالث)الدستور الجزائري(وحدتھ  التعلیمیة الثالثة

، یسعى الى تنمیة الحس )الحیاة الدیمقراطیة(مجال المفاھیمي الرابع، وكذا ال)اإلنسان

المدني لدى التالمیذ وتنشئتھم على قیم المواطنة، بتلقینھم مبادئ العدالة واإلنصاف، 

والتأكید على فكرة تساوي المواطنین في الحقوق والواجبات، ومن ثم فالتربیة على 

 إلعدادیة شخصیة التلمیذ بشكل شمولي، المواطنة نشاط تربوي ھادف الى تحقیق تنم

مواطنا ذا شخصیة متوازنة، یشارك بشكل فاعل في بناء وطنھ ویدافع عنھ، ویحافظ على 

، وینخرط في العمل ویسھم بفاعلیة ممتلكاتھ، ویمارس حقوقھ وواجباتھ التي كفلھا الدستور

  .في الحیاة الیومیة

والمالحظ أن مبادئ الدیمقراطیة والمواطنة وحقوق اإلنسان والحریات الشخصیة    

والعامة، ھي مفاھیم ما فتئت تفرض نفسھا في واقعنا الیومي، أضف الى ذلك أن االنفتاح 

على اآلخر والتشارك معھ في إطار قیم الحوار والتسامح، وكذا االنفتاح على تقنیات 

لتكنولوجیات الحدیثة، لم تعد الیوم مجرد شعارات وإنما غدت اإلعالم واالتصال ومختلف ا

  .حقائق یومیة ملموسة

دیسمبر (لھذه األسباب تطمح التربیة في بالدنا في إطار اإلصالحات التربویة الجدیدة   

من خالل مناھج التربیة الرسمیة، وفي مقدمتھا منھاج التربیة المدنیة للسنة ) 2003

طنا یتحلى بروح لجعل التلمیذ موا،المعرفیةتوسط بمضامینھ الرابعة من التعلیم الم

على فھم ما یحدث حولھ، وتلقینھ مبادئ الدیمقراطیة وشتى القواعد التي المسؤولیة وقادرا 

، فان المنھاج تحكم الحیاة المجتمعیة، وكذا الحقوق والواجبات، وعلى صعید حسن السلوك

  :یرمي الى تحقیق األھداف اآلتیة

 .التلمیذ واعیا بما لھ من حقوق وما علیھ من واجباتأن یكون  -

 .أن یحترم القانون، ویلتزم بقواعد الحیاة االجتماعیة -

 .أن یحب وطنھ ویحترم رموز ویعتز بمقومات ھویتھ الوطنیة -

إطار قیم الحوار  في معھ نفتاح على اآلخر والتشاركتسلیط الضوء على مزایا اال -

 .والتسامح
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 .والتمتع بالروح النقدیة التفكیر بطریقة علمیة -

 .التحكم في استخدام وسائل االتصال الحدیثة -

  .المحافظة على سالمة البیئة واألمالك العامة -
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  البحث عــــــــــــمراج قائمة                                 
 المراجع العربیة:أوال

  الكتب  -  أ
، مكتبة الرائد 1أصول التربیة والوعي اإلنساني، ط): 2004(إبراھیم عبد اهللا ناصر -1

 .العلمیة، بیروت

 .، عمان، األردن1السلوك الحضاري والمواطنة،ط): 1995(سي بانفیلدادوارد  -2

التربیة على المواطنیة و شروطھا في الدول المتجھة نحو ): 2007(أدونیس العكرة  -3

 .، دار الطلیعة، بیروت1الدیمقراطیة، ط

  .معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، دط، مكتبة لبنان):1992(أحمد زكي بدوي -4

مناھج البحث العلمي في علوم االتصال، دیوان المطبوعات ): 2003(أحمد مرسلي -5

 .الجامعیة، الجزائــر

التربیة العلمیة والتكنولوجیة في التنمیة الوطنیة، الیونسكو، ): 1984(احمد شفیق الحبیب -6

 .بیروت

المواطنة وتطبیقاتھا في المملكة العربیة السعودیة،دار ):1995(الحسان محمد إبراھیم -7

 .والتوزیع، الریاضالشبل للنشر 

والتوزیع، الموسوعة للنشر أعمال مؤسسة):1996(ة العربیة العالمیةالموسوع -8

 .الریاض

حكمة حول االنترنت، مركز التوفیق اإلعالمي، منشورات ):1997(النصیري عایش -9

 .جامعة الدول العربیة، القاھرة

للطباعة والنشر استخدام الحاسوب في التعلیم،دار الفكر ): 2002(الفار إبراھیم -10

 .والتوزیع، عمان

 .الكویت. 100 -89،)22(2انترنت، رسالة مجلس األمة،): 1996(الرواشدة عمر -11

تجارب عربیة في التعلیم األساسي ودلیل تخطیطھ،دط، ): 1996(انطوان حبیب رحمة -12

 .المنظمة العربیة للثقافة والعلوم، تونس

 .تھ، دار المعارف، مصرعلم النفس الفردي أصولھ وتطبیقا):1981(اسحق رمزي -13



 
 

373 

، دار 1المجتمع الجزائري وفعالیاتھ في العھد العثماني،ط): 2009(ارزقي شویتام -14

 .الكتاب العربي، الجزائر

، دار الغرب للنشر والتوزیع، 1التربیة والتكوین بالجزائــر، ط): 2002(بوفلجة غیاث -15

 .الجزائر -وھران

 - دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، 1التربیة المتفتحة، ط): 2003(بوفلجة غیاث -16

  .الجزائر

مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، دیوان ): 1995(بوحوش والذنیبات -17

 .المطبوعات الجامعیة، الجزائــر

، دار 1حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة، ط): 2000(ھاني سلیمان الطعیمات  -18

 .الشروق، عمان

إلسالمیة والمصیر العربي، ترجمة المنجي الشخصیة العربیة ا): 1984(ھشام جعیط -19

 .الصیادي، سلسلة السیاسة والمجتمع، دار الطلیعة، بیروت

أھمیة التربیة المدنیة في تنمیة قیم المواطنة، المجلة الجزائریة ): 2007(حمیدة روابحي -20

 .للتربیة، الجزائر

المصریة اللبنانیة، التعلیم دعوة للحوار في الوطن العربي، الدار ): 2006(حسن شحاتة -21

 .القاھرة، مصر

، المؤسسة 1التعلیم في الجزائر قبل وبعد االستقالل،ط): 1993(طاھر زرھوني -22

 .                                      الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر

، دار الفرقان للنشر 1التفكیر العلمي والتربیة العلمیة،ط): 2005(یعقوب حسین نشوان -23

 .وزیع، عمان، األردنوالت

اتجاھات حدیثة في المناھج وطرق ): 2001(كوثر حسین كوجك -24

 .،عالم الكتب، القاھرة2التدریــــــس،ط

اإلحساس بالجمال عند األطفال وعالقتھ باالنتماء للوطن، ):1995(كریمان محمد بدیر -25

 .، عالم الكتب، القاھرة1دراسات وبحوث في الطفولة المصریة،ط
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، عالم الكتب، 1دور التعلیم في تعزیز اإلنتماء، ط): 2006(خضر لطیفة إبراھیم -26

 .القاھرة

دور المناھج الدراسیة في تحقیق أھداف ): 2008(ماجد بن ناصر بن خلفان المحروقي -27

 .تربیة المواطنة، عمان

رؤیة لمنھج  -دراسات في المنھج التربوي المعاصر): 2000(مجدي عزیز إبراھیم  -28

 .، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة2في عصر العولمة، طحدیث من أجل جیل جدید 

دراسة مقارنة ألبعاد التوافق النفسي واالجتماعي بین الطلبة : مجدة احمد محمد -29

والطالبات المتفوقین والطلبة والطالبات المتخلفین دراسیا وعالقتھ باالنتماء، دراسة 

 .1991یر ، ینا)رانم(نفسیة، رابطة األخصائیین النفسیین المصریة

، دار 1أسس بناء المناھج التربویة وتصمیم الكتاب التعلیمي،ط): 2004(محمد الخوالدة -30

 .األردن: المسیرة للنشر والطباعة، عمان

المسالة الثقافیة وقضایا اللسان والھویة، دیوان ): 2003(محمد العربي ولد خلیفة -31

 .المطبوعات الجامعیة ، الجزائر

الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان، المجلد  ):2003(محمد الشریف بسیوني  -32

 .األول، الوثائق العالمیة، دار الشروق ، القاھرة

الجدید في التربیة المدنیة للسنة ): 2006/2007(محمد الشریف عمیروش وآخرون  -33

 .الرابعة من التعلیم المتوسط، دط، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر

الجدید في التربیة المدنیة للسنة ): 2011/2012(روش وآخرون محمد الشریف عمی -34

 .الرابعة من التعلیم المتوسط، دط، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر

العالقة بین األفراد والمنظمات، دط، دار الغرب : العقد النفسیة): 2003(محمد مزیان  -35

 .للنشر والتوزیع، الجزائر

، دار الشروق،  3في النظام السیاسي للدولة اإلسالمیة، ط): 2008(محمد سلیم العوا  -36

  .القاھرة

تحلیل المحتوى في بحوث اإلعـــالم،دیوان المطبوعات ): 1979(محمد عبد الحمید -37

 .الجامعیة، الجزائر
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، دار )القوة والدولة(أصول االجتماع السیاسي، الجزء الثاني): 1990(محمد علي محمد -38

 .اإلسكندریةالمعرفة الجامعیة، 

 .، القاھرة)ط.د(األمة العربیة وقضیة التوحید،): 1966(محمد عمارة -39

 .نظام الحكم في اإلسالم،دط،مؤسسة الرسالة، بیروت):1988(محمد فاروق النبھان -40

مفھومھ، أسسھ، (تحلیل المحتوى في العلوم اإلنسانیة): 2004(محمد رشدي طعیمة -41

 .، دط،عمان)استخدامــــــاتھ

،دار النشر 1مناھج البحث في إعـــالم الطفل،ط): 1996(إسماعیلمحمود حسن  -42

 .للجامعات، القاھرة

اإلدارة والوظیفة التربویة، : التشریع المدرسي): 2005/2006(مختار بوعبد اهللا  -43

اإلرسال األول، جامعة التكوین المتواصل، مصلحة التكوین عن بعد، السنة الثالثة علم 

 .ي ومھني، الجزائرتكوین مدرس –النفس التربوي 

متى یصیر الفرد في الدول العربیة  -في التربیة والسیاسة): 2000(ناصیف نصار -44

  .،دار الطلیعة، بیروت1مواطنا ؟ط

متى یصیر الفرد في الدول العربیة : في التربیة والسیاسة): 2005(ناصیف نصار  -45

 .، دار الطلیعة،  بیروت2مواطنا؟، ط

اإلنسانیة والمواطنة، ورقة عمل مقدمة إلى ورشة تعلیم القیم ): 2004مارس(ناریان -46

 .عمل المواطنة في المنھج المدرسي، وزارة التربیة والتعلیم ، مسقط

،شركة 1دراسة میدانیة،ط -فعالیة المدرسة في التربیة المواطنیة): 2002(نمر فریحة -47

 .المطبوعات للتوزیع والنشر، بیروت، لبنان

، وزارة )ط.د(مناھجھا وطرائق تدریسھا،: ةالتربیة الوطنی):  2006(نمر فریحة -48

 .التربیة والتعلیم، مسقط

إرشاد الصحة النفسیة لتصحیح مشاعر ومعتقدات ): 2004(سناء حامد زھران -49

 .االغتراب، عالم الكتب، القاھرة

 .أصول التربیة العامة، دار المسیرة، عمان، األردن): 2007(سعید إسماعیل علي -50
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، دار الفكر العربي، 1القیم ومسؤولیات المواطنة، ط): 2004(عبد الودود مكروم  -51

 .القاھرة

، دار الغرب 1مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة، ط): 2006(عبد المجید النجار  -52

 . اإلسالمي، بیروت

، مطابع 2المرجع في التشریع المدرسي الجزائري،ط):1994(عبد الرحمان بن سالم -53

 .عمار قرفي، باتنة

كتاب التربیة المدنیة : سلسلة الوئام): 2004/2005(وآخرونعبد الرحمان زعطوط  -54

 .للسنة الثانیة من التعلیم المتوسط، دط، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر

  .اإلحصــاء في التربیة، دار الفكر، عمان، األردن): 1999(عبد الرحمان عدس -55

اإلسالمیة في الجزائر، مجلة الفكر التغریب الثقافي والتربیة ): 1981(علي الشامي -56

 .، معھد اإلنماء العربي، بیروت21العربي، عدد

، دار االمة 1معركة المصیر والھویة في المنظومة التربویة،ط): 2001(علي بن محمد -57

 .للنشر والتوزیع، الجزائر

المواطنة والدیمقراطیة في البلدان العربیة، ): 2004(علي خلیفة الكوري وآخرون  -58

 .كز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، مر2ط

، دار 1اتجاھات جدیدة في المناھج وطرق التدریس، ط): 2003(فائز مراد دندش  -59

 .الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، االسكندریة

تنمیة المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانویة، دط، مركز ): 1990(فتحي ھالل وآخرون  -60

 .البحوث التربویة، الكویت

متوسط وفق المنھاج الجدید،  4الموجھ في التربیة المدنیة ): 2006( فضیل عثماني -61

 .دط، دار األمل للطباعة والنشر والتوزیع، المدینة الجدیدة تیزي وزو، الجزائر

التربیة السیاسیة للشباب،المكتبة المصریة، ): 2004(صالح محمد احمد علي مندور -62

 .اإلسكندریة

العلوم اإلنسانیة، دار الفكر العربي،  تحلیل المحتوى في): 1987(رشدي طعیمة -63

 .القاھرة
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،الدار المصریة اللبنانیة، 1التعلیم والمواطنة وحقوق اإلنسان،ط): 2009(شبل بدران  -64

، مكتبة االنجلو 1رؤیة سیاسیة للتعلیم،ط): 1999(سعید إسماعیل علي .القاھرة

 .مصریة،القاھرة

دیوان المطبوعات الجامعیة، ، 2أصول التربیة والتعلیم،ط): 1980(تركي رابح -65

 .الجزائر

رائد اإلصالح والتربیة في : الشیخ عبد الحمید بن بادیــــــــس): 1981(تركي رابح -66

 .، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر)ط.د(الجزائر،

فلسفتھ وجھوده في التربیة  -الشیخ عبد الحمید بن بادیس): 1997(تركي رابح -67

 .نیة للنشر، الجزائروالتعلیم،الشركة الوط

 :ائق الرسمیة ــــــــــــــالوث  - ب
، عدد  2008جانفي 23المؤرخ في  04- 08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم  -1

 . ، النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر2008خاص، فیفري 

 ).م1996/ھـ1417( الشعبیةالدیمقراطیة  الجمھوریة الجزائریة -الجریدة الرسمیة  -2

، السنة الخامسة واألربعون، األمانة العامة للحكومة، المطبعة 04الجریدة الرسمیة، العدد  -3

 .2008ینایر  27الرسمیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،

الذي  لبرنامج األمم المتحدة للبیئة، للمؤتمر الدولي الحكومي للتربیة البیئیة) 08(الوثیقة رقم -4

 .1977عقد في مدینة تبلیسي باالتحاد السوفیاتي، بإشراف الیونسكو، أكتوبر 

الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین ):  2003دیسمبر (مناھج السنة الثانیة من التعلیم المتوسط -5

 .عن بعد،مدیریة التعلیم األساسي، وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر

مدیریة التعلیم  ،)2003دیسمبر (ابعة من التعلیم المتوسطمناھج التربیة المدنیة للسنة الر -6

 .، وزارة التربیة الوطنیة، الجزائراألساسي، اللجنة الوطنیة للمناھج

 - التاریخ -التربیة المدنیة: مناھج التربیة المدنیة للسنة الثانیة من التعلیم المتوسط -7

لوطنیة للمناھج، وزارة مدیریة التعلیم األساسي، اللجنة ا: )2003دیسمبر (الجغرافیا

   .التربیة الوطنیة، الجزائر

  ورات العلمیةـــــــــــــــالمنش – ج
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البیئة في الكتاب والسنة والعلم الحدیث، رسالة المسجد، السنة السادسة، : احمد بن معزیز -1

 .م، الجزائر2008فیفري /ھـ1429العدد الثاني، صفر 

 .، القاھرة31العربیة، عدد مجلة مجمع اللغة): 1964(البشیر اإلبراھیمي -2

التعلیم في ظل ثورة المعلومات، مجلة العلوم اإلنســـانیة، العدد الخامس، :بوحنة قوي -3

 .بسكرةجامعة  ، 2005سبتمبر 

، 2009،افریل 00قانون وتحدیات،العدد - اإلصالح والمدرسة:وزارة التربیة الوطنیة -4

 .الجزائر

، 1اطنة في مصر، مجلة المواطنة، العددنشأة مبدأ المو): 1998(ولیم سلیمان قالدة  -5

 .القاھرة

إصالح المنظومة التربویة في المغرب العربي بین البعد التاریخي وتحدیات : لكحل لخضر -6

الجامعة الجزائریة والتحدیات (، جامعة محمد خیضر بسكرة)الجزائر نموذجا(العولمة

 .2006، دفاتر المخبر،العدد الثاني، سبتمبر)الراھنة

الحمایة التشریعیة للبیئة في اإلسالم، رسالة المسجد، السنة السادسة، : زعمیةمحمد بن  -7

 .م، الجزائر2008فیفري /ھـ1429العدد الثاني، صفر 

نقد المشروع الثقافي الغربي وطموحات العولمة، مجلة الكلمة، منتدى الكلمة : محمد محفوظ -8

 .1998ربیع ، السنة الخامسة، 19للدراسات واألبحاث، بیروت، العدد 

عالمیة الثقافة اإلسالمیة أمام تحدیات العولمة، مجلة الكلمة، منتدى الكلمة : منیر شفیق -9

 .1998، السنة الخامسة، ربیع 19للدراسات واألبحاث، بیروت، العدد 

مفھومھا، أھدافھا، تدریسھا،رسالة  -التربیة الوطنیة): 1998(سالم علي سالم القحطاني -10

 .، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج18،السنة 66الخلیج العربي، العدد 

العالم العربي وتحدیات العولمة، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة محمد : عبد العالي دبلة -11

 .2002خیضر بسكرة، الجزائر،العدد الثالث،

، 1الفكر التربوي البادیسي الحاضر الغائب،مجلة الوعي، العدد: عبد القادر فضیل -12

 .، دار الوعي، الجزائر2010جویلیة/ ھـ1431شعبان  - رجب
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دراسة تحلیلیة للمنھج  - التربیة عند اإلمام محمد البشیر اإلبراھیمي: عبد القادر فضیل -13

اإلمام (التربوي الذي خطھ لجمعیة العلماء وعالج من خاللھ مسائل التعلیم، مجلة الوعي

 .2010دیسمبر /ھـ1432،محرم 2، دار الوعي، العدد )محمد البشیر اإلبراھیمي

، 66تدریسھا، العدد  -أھدافھا -مفھومھا: التربیة الوطنیة): 1998(علي القحطاني  -14

 .مكتبة التربیة العربیة في دول الخلیج العربي

العولمة وإشكالیة الخصوصیة الثقافیة، مجلة الباحث االجتماعي، معھد علم :علي غربي -15

 .1999العدد الثاني، السنة الثانیة، سبتمبر  االجتماع جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر،

مفھوم المواطنة بین المحلیة والعالمیة في خطاب الحركة ): 1999(عروس الزبیــــر -16

اإلسالمیة في الجزائر، بحث منشور، مركز البحوث العربیة، الجمعیة العربیة لعلم 

 .االجتماع مكتبة مدبولي، القاھـــرة

التعایش بین المسلمین والمعاھدین في (ھل الذمةالحریة الدینیة أل: رابح دفرور -17

، مقال منشور في مجلة البحوث والدراسات، العدد )المجتمعات اإلسالمیة المعاصرة

م، المركز الجامعي 2008جوان / ھـ1429السادس، السنة الخامسة، جمادي الثاني 

 .بالوادي، الجزائر

لمسجد، السنة السادسة، العدد إستراتیجیة الجزائر البیئیة، رسالة ا: شریف رحماني -18

 .م، الجزائر2008فیفري /ھـ1429الثاني، صفر 

التقریر الختامي لفعالیات ندوة التربیة الوطنیة، ): 2002(خالد احمد بوقحوس وآخرون -19

 .مجلة العلوم النفسیة والتربویة، العدد الرابع،كلیة التربیة، جامعة البحریـــن

منھجیة أسلوب تحلیل المضمون وتطبیقاتھ : )1987(احمد شكري والحمادي عبد اهللا -20

في التربیة، دراسات في المناھج الدراسیة، المجلد التاسع عشر،مركز البحوث التربویة، 

 .جامعة قطر الدوحة

 :الجـــــــــــرائد  -د

الل اللغوي، مقال منشور في جریدة الشروق ــــــــــــــاالحت: محمد الھادي الحسني  -1

 .، الجزائر3954ھـ، العدد  1434األولى  جمادي2:لـ  الموافق2013مارس 14الیومي، 

  : العلمیةالمذكرات  -ھـ 
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المواطنة ومسألة األقلیات، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة ): 2008(الھادي دوش  -1

 .، جامعة الجزائر)ورةـــــــــغیر منش(

الشباب، مذكرة ماجستیر في علم قیم المواطنة من خالل تمثالت ): 2005(جمال فرفار  - 2

  .، جامعة وھران)ورةـــــــــــغیر منش(االجتماع 

  :والندوات العلمیة  األیام الدراسیةالملتقیات و -ھـ 

مداخلة مقدمة ، )غیر منشور(الوطنیة والمواطنة في منظور اإلسالم : د ــــــأحمد حومی - 1

 17-15،)المواطنة في اإلسالمالوطنیة و(لألسبوع الوطني الحادي عشر للقران الكریم

، دار اإلمام سیدي عبد الرحمان الثعالبي في 2010مارس 03-01/ ھـ1431ربیع االول 

 .المحمدیة، وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، الجزائــر

صورة المغرب العربي في الكتابات االستعماریة، أعمال الملتقى الدولي : أمحمد المالكي - 2

الحقیقة التاریخیة والجدل السیاسي، المركز الوطني للدراسات والبحث حول االستعمار بین 

، منشورات 2006جویلیة  03و02:، یومي54في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

 .وزارة المجاھدین، الجزائر

غیر (األبعاد والتحدیات  –اإلعالم الثقافي وتربیة المواطنة ): 2011(الطاھر اإلبراھیمي  - 3

اإلعالم الثقافي وترسیخ القیم الوطنیة بمناسبة : ات الیوم الدراسي حول،فعالی)منشور

 .لتأسیس اإلذاعة الثقافیة باإلذاعة الوطنیة ،الجزائر العاصمة 17الذكرى 

العولمة أیة عالقة؟  –الدیمقراطیة  –تربیة المواطنة ): 2005دیسمبر (العربي فرحاتي  - 4

، فعالیات الملتقى الدولي الثاني المنظم )نشورمقال م(المنظومة التربویة الجزائریة نموذجا

العولمة والنظام التربوي في الجزائر : بالتعاون مع قسمي علم النفس وعلم االجتماع حول

، مخبر المسألة التربویة في الجزائر في ظل التحدیات األولوباقي الدول العربیة ، العدد 

 .ة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائرواالجتماعی اإلنسانیةالراھنة،كلیة اآلداب والعلوم 

دور المناھج في تنمیة قیم المواطنة ): م2007/ھـ1428(وجیھ بن جاسم القاسم بني صعب - 5

منھج التربیة البدنیة مثاال، بحث مقدم الى ندوة التربیة البدنیة في تعزیز المواطنة  - الصالحة

 .الصالحة، الریاض
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غستین، مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي األول الفكر التربوي عند القدیس او: طاھر عبسي - 6

 .، عنابة، الجزائر2001افریل  7-1حول الفیلسوف الجزائري اوغستین،

الجدید في التربیة المدنیة للسنة ): 2011/2012(محمد الشریف عمیروش واخرون - 7

 .الرابعة من التعلیم المتوسط،دط، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر

الشراكة والتنسیق في تربیة المواطنة، دراسة ):م2005/ھـ1426(معجب الحامدمحمد بن  - 8

 .مقدمة للقاء الثالث عشر لقادة العمل التربوي، الباحة

مفھوم الوطنیة ومقومات المواطنة في اإلسالم : في إبراھیم رحماني) دت(محمد عمارة  - 9

الوطنیة (الكریم، مداخلة مقدمة لألسبوع الوطني الحادي عشر للقران )غیر منشور(

، دار اإلمام 2010مارس 03- 01/ ھـ1431ربیع األول  17-15،)والمواطنة في اإلسالم

 .سیدي عبد الرحمان الثعالبي في المحمدیة، وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، الجزائــر

تعلیم القیم اإلنسانیة والمواطنة، ورقة عمل مقدمة للقاء الثالث عشر لقادة العمل : ناریان - 10

 2004لتربوي، وزارة التربیة والتعلیم، مسقط، مارس ا

النظام التعلیمي في الجزائر في ظل متغیرات : نصر الدین جابر، الطاھر اإلبراھیمي - 11

النظام التربوي في الجزائر وباقي الدول العربیة، : الشأن الداخلي،أعمال الملتقى الدولي

 .بسكرة -، جامعة محمد خیضر2005العدد األول، دیسمبر 

غیر (أبعاد التربیة الوطنیة في فكر ابن بادیس رحمھ اهللا تعالى : عبد العزیز العیادي - 12

الوطنیة والمواطنة (مداخلة مقدمة لألسبوع الوطني الحادي عشر للقران الكریم، )منشور

، دار اإلمام سیدي عبد 2010مارس 03-01/ ھـ1431ربیع األول  17-15،)في اإلسالم

 .حمدیة، وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، الجزائــرالرحمان الثعالبي في الم
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