
 الخـــــاتمة:
بعد الوصول إلي عرض النتائج العامة التي أكدت عدم رسوخ القیم الوطنیة في نفوس 

التالمیذ، وكذا معرفتنا ألھم ھذه القیم المحتواة في كتاب  التربیة المدنیة، وكیف عالج قیمة 

رعیة المواطنة، تكون الدراسة قد وصلت إلي الختام، منتھیة باإلجابة على كل التساؤالت الف

وبذلك نكون قد حققنا جزءا مھما من األھداف التي كانت تصبو إلیھا . والتساؤل الرئیسي

الكشف على أھم القیم الوطنیة . ھذه الدراسة المتواضعة، ومن بین ھذه الغایات النبیلة

المحتواة في الكتاب المحلل، وتسلیط الضوء على دور المدرسة والمناھج التربویة في غرس 

وكذا معرفة نجاعة النظام التربوي الجزائري وما یحملھ من فلسفة تربویة  ھذه القیم،

واجتماعیة في تكوین اإلنسان الصالح الوطني الذي یأثر، مصلحة الوطن عن مصلحتھ 

ومن ناحیة أخري فإن القیم بصفة عامة والوطنیة بصفة خاصة مھمة جدا للفرد، . الفردیة

ك تمثل الجسر الذي یمكن التكوینات المختلفة لتحدید وتوجیھ سلوكھ الیومي، وھي بذل

للمجتمع من االلتقاء مع بعضھا البعض، التقاء قیم معبرة عن الذوات، وعن المصالح 

المشتركة، إنھا إذن اإلطار الذي یتحقق في داخلھ االندماج المجتمعي بالمقدار الذي تدعو 

وفي . لثقافات الفرعیة المتباینةإلیھ المنظومة القیمیة بین مختلف الفئات االجتماعیة ذات ا

حدیثنا عن القیم الوطنیة موضوع الدراسة، نجزم بأن األفراد الذین یؤمنون بحب الوطن 

والشعور باالنتماء إلیھ، یؤدي إلي االندماج والترابط وااللتحام حول الوطن، وتكون من 

": توكفیل"فرنسي الشھیر وھنا یقول العالم ال. العوامل الدافعة لعجلة النمو واالزدھار والرقي

إن من الصعب علي أي مجتمع أن یزدهر من غیر أن یقوم دونه، فمن غیر آراء مشتركة تربط " 

الناس بعضهم ببعض، ال یكون ثمة عمل مشترك، ومن غیر عمل مشترك، سیظل الناس موجودین 

ر مجتمع ما یجب وباألحرى لكي یزده. فلكي یوجد مجتمع ما . حقا، ولكن دون أن تتكون منهم هیئة

   "أن تكون عقول المواطنین، قد تجمعت وتماسكت بآراء معینة غالبة علیهم
وبالتالي فالقیم الوطنیة لھا وظیفة ھامة ال یمكن إھمالھا أو اإلغفال عنھا، ألنھا سامیة  -

في أھدافھا ومبتغیاتھا، لذلك فكل المنظومات التربویة العالمیة تحمل في طیاتھا ھذه 

  الخ...ترمز لسیادة الوطن، وتاریخھ، وتراثھ، وثقافتھ، وأمجاده القیم التي



وكما الحظنا فإن القیم الوطنیة ترسخ من خالل عدة مؤسسات اجتماعیة مثل  -

وفي ھذا ). التلمیذ( المدرسة التي تتعامل مع التلمیذ وكأنھ دمیة، فتكتب علیھ ما تشاء 

لمجتمع بأكملھ من كل الجوانب الصدد نجد المناھج التربویة التي تعبر عن حاجات ا

االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة المتسمة بالتغیر السریع بسبب 

 .التكنولوجیا الحدیثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 توصیات واقتراحات
واآلن نستطیع أن نستخلص من المناقشات السابقة جملة من النقاط العریضة التي یراھا 

:بناء اإلنسان الوطنيالباحث قاعدة أساسیة في   



فھي . تعتبر المدرسة العمود الفقري الذي ترتكز علیھ أھداف النظام التربوي برمتھ -

التي تقوم بعملیات التعلیم والتربیة لبناء القوي البشریة الوطنیة والقومیة الدافعة 

وھنا كان من الضروري على . لتحقیق استراتیجیات التنمیة الشاملة امبریقیا

أن یضعوا سیاسات تعلیمیة رشیدة تراعي البیئة المحلیة والتغیرات المسؤولین 

  .العالمیة الراھنة

إن عملیتي االنتقاء والتنظیم لمحتویات البرامج التربویة أمر ال مفر منھ، إذا أردنا أن  -

 .تبقي المدرسة تؤدي دورھا الھادف في المجتمع

). األنشطة، األھداف، التقویم المحتوي،( إن المناھج التربویة بعناصرھا المكونة لھا  -

من الواجب أن تحمل التراث الثقافي للمجتمع، والقیم والمبادئ التي تسوده، 

وفي ضوء المناھج التربویة یتشكل .واالحتیاجات والمشكالت التي یھدف إلي حلھا

  .إطار متسق لبلوغ غایات المجتمع المسطرة

علیمیة إذا كان من الضروري إن األستاذ أو المعلم قوتان محركتان للعملیة الت -

االھتمام بھما والعمل على رفع مستواھما االجتماعي والثقافي لنحصل على المدرس 

  .الجید ذى الكفاءة العالیة

البد من وضوح األرضیة النظریة الواجب اإلنطالق منھا أساسا، في بناء الشخصیة  -

و االجتماعیة و المعرفیة  التي تتحدد من خاللھا المعالم التاریخیة و النفسیة  القاعدة

و اللغویة للمواطن الجزائري و ھنا نتكلم عن اللغة القومیة باعتبارھا مقوما أساسیا 

  من مقومات الشخصیة الجزائریة و الدعوة إلى تعمیمھا

إن االفتقار إلى عنصر الخبرة الرشیدة الواعیة الموضوعیة الخالیة من النوایا  -

ة األمة التاریخیة الماضیة و الحضارة السیاسیة المغرضة التي تضع مصلح

المستقبلیة في المقام األول من مشاریع الدولة اإلصالحیة التربویة في مجال تألیف 

 .الكتاب المدرسي

و تخطیط المناھج التعلیمیة بكل أنواعھا التي جعلت المنظومة التربویة الجزائریة   -

و في ھذه  ل إلى یومنا ھذاتخطو خطوة إلى األمام و خطوة إلى الوراء منذ االستقال

النقطة تؤكد على أھمیة الخبرة العلمیة و التقنیة و التكنولوجیة في تنمیة روح التكیف 



و اإلبداع و مسایرة التطور المستمر للمعرفة لتحقیق التوازن الذي یضمن ألمتنا و 

جام وطننا البقاء و االستمرار ضمن حركیة و دینامیكیة تجعل نظام التربیة عامل انس

 .و وحدة و تقدم و ازدھار

إن األخذ بمبادئ اإلدارة الحدیثة أمر مھم لتكوین اإلنسان الصالح اإلیجابي         و  -

معنى ذلك االبتعاد عن الطابع التقلیدي الممل و المركزیة الشدیدة و استخدام التقنیات 

و      الحدیثة في كل المؤسسات الرسمیة و غیر الرسمیة ذلك یعمق مبادئ       

آراء األفراد في المشاركة العامة التخاذ القرار ما ینتج زیادة رباط التماسك بین 

 .المجتمع و المدرسة

مراعاة مسالة الفروق الفردیة و عدم إھمالھا و التعامل معھا كواقع   -  

تقویة خصائص الھویة الوطنیة في النظام في النظام التربوي لحمایة األجیال  -

ة من الذوبان في األخر أي التمسك بمقومات الشخصیة الوطنیة الحاضرة و القادم

الوطن "التاریخ الوطني"الثقافة العربیة للجزائر"الدین اإلسالمي" اللغة العربیة"
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تر توا) مادة التربیة المدنیة(كیف ترون أنتم كأساتذة مختصین ففي ھذه المادة الحساسة  -

 القیم الوطنیة من سنة إلى أخرى؟

 ھل ھناك صعوبات تعانون منھا في تدریس مادة التربیة المدنیة؟ -



 ما التقییم الذي یمكن إعطاءه حول مدى رسوخ القیم الوطنیة في نفوس التالمیذ؟ -

ما الذي ینبغي إجراءه لكي نحصل على المواطن الوطني المتشبع بالمبادئ الوطنیة،   -

   یمھ اإلسالمیة والعربیة؟ والمحافظة على ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  :ملخص الدراسة

حیث قمنا " القیم الوطنیة في المناھج التعلیمیة"یتناول ھذا البحث المسوم بعنوان 

بتحلیل كتاب التربیة المدنیة للسنة أولى متوسط كنموذج للدراسة، لتوفره على القیم الوطنیة 

ة أساسیة تتعلق بمدى رسوخ القیم الوطنیة في موضوع بحثنا، وقد حاولت الوصول إلى نقط

الناشئة، وتكونت الدراسة من شقین، الشق األول تمثل في الجانب النظري الذي یدور 

محتواه على أربعة فصول، أما الشق الثاني فتمثل في الجانب المیداني، والذي بدوره احتوى 

  .على فصلین أساسیین للدراسة المیدانیة



األول عنوان، موضوع البحث الذي احتوى على إشكالیة البحث،  ولقد اتخذ الفصل  -

وتساؤالت البحث، وأھمیتھ وأسباب اختیاره وكذا أھداف الدراسة، وتحدید المفاھیم الرئیسیة 

وأخیرا الدراسات السابقة، أما الفصل الثاني فقد كان بعنوان القیم الوطنیة، حیث ناقش ھذا 

والقیم الوطنیة خصوصا، بدًءا من ماھیة القیم، إلى الفصل كل ما یتعلق بالقیم عموما 

تكوینھا، مصادرھا، تصنیفھا، خصائصھا، أھمیتھا، ثم صراع القیم، وكذا الفرق بین القیم 

واالتجاھات، أما الشق الثاني من الفصل فقد كان بمثابة البحث في القیم الوطنیة موضوع 

لمیح إلى بعض من النماذج الخاصة الدراسة، من خالل إعطاء مفھوم شامل وكامل مع الت

بالقیم الوطنیة ثم الوصول إلى نقطة أخرى تمثلت في كیفیة تأثیر القیم على السلوك، وفي 

  .األخیر تم التطرق للقیم وتحدیات العولمة

أما الفصل الثالث فقد تناول نقطة مھمة جًدا، تمثلت في مناھج التربیة، وفلسفة التربیة، وھنا 

ناھج التربویة عبر عدة مراحل، من المفھوم إلى األنواع والعناصر المكونة تم البحث في الم

للمنھج، إلى األسس وكیفیة تصمیمھ، وتنفیذه، ثم تقویمھ، وتطویره، واألسس المعتمدة في 

التطویر، ثم أھمیة النماذج التربویة، أما النقطة األخیرة من ھذا الشطر فكانت إجراء موازنة 

والحدیث، وبھذه النقطة تم إبراز دور المناھج التربویة في ترسیخ القیم بین المنھاج القدیم 

  .والمحافظة علیھا

أما الشطر األخیر من ھذا الفصل، فكان موسوم بعنوان الفلسفة التربویة في الجزائر 

وأھدافھا حیث تم الغوص في ھذه النقطة من العام إلى الخاص، أي صبغة التدرج في 

لسفة التربیة وأھمیتھا، وأھم مدارسھا، بعد ذلك أسس ومبادئ فلسفة البحث، فتم التعریف بف

التربیة في الجزائر، وكذا خصائصھا وأبعادھا، أخیرا أھدافھا المسطرة من طرف الدولة 

  .الجزائریة

أما الفصل الرابع والمتمثل في الكتاب المدرسي والمدرسة، ففیھ تم التطرق إلى إبراز مفھوم 

یتھ والشروط الواجب توفرھا فیھ، وكذا مواصفات الكتاب المدرسي الكتاب المدرسي وأھم

النموذجي، والھیاكل المكلفة، ثم كیفیة إخراج الكتاب وإنتاجھ، وفي ھذا الشطر األول من 

الفصل الرابع تم تناول عالقة الكتاب المدرسي بالمنھاج التربوي، ونقطة أخیرة أساسیة 

ة القیم لدى األطفال، وفي الشطر الثاني من ھذا تمثلت في دور الكتاب المدرسي في تنمی



الفصل فقد تطرقنا إلى المدرسة، وإعطاء لمحة تاریخیة حولھا، ثم مفھومھا، ووظائفھا، 

وأھدافھا، والبناء الھیكلي لھا، ثم بعد ذلك تم التعریج عن المدرسة الجزائریة، وخصائصھا، 

درسة في غرس القیم والمحافظة على وأھدافھا، ونقطة خیرة مھمة أیضا تمثلت في دور الم

  .الثقافة الوطنیة والقومیة

الفصل الخامس كان خاص بالجانب المیداني وقد تضمن ثالث محطات بدًءا من اإلجراءات 

المنھجیة التي اعتمدت في العملیة التحلیلیة، انطالقا من منھج الدراسة إلى حدودھا، ثم 

  .ات الدراسةالعینة وخطوات التحلیل ومرتكزاتھ، ثم أدو

والنقطة الثانیة فقد كانت لتحلیل البیانات وتفسیرھا، وفیما تم الوقوف على مدى توافر القیم 

الوطنیة في الكتاب المحلل، وكذا مدى رسوخ ھذه القیم في نفوس التالمیذ، أما النقطة الثالثة 

الوطنیة  واألخیرة من الفصل فتمثلت في استعراض النتائج، والتي كشفت عموما أن القیم

وعلى الرغم من حضورھا في كتاب التربیة المدنیة، وظھورا في الكتاب المحلل فھي غیر 

مجسدة في الواقع الیومي للتلمیذ، وبالتالي وجب إعادة النظر في منظومتنا التربویة 

  .الجزائریة

  

  

  

  

  
 

  

 
 



  


