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فى كتاب المواطنة وحقوق االنسان للصف الثانى  لقيم المواطنة المتضمنةدراسة تحليلية " 
 "الثانوى 

 حمد حمزةأاعداد: د/ ميساء محمد مصطفى 

مناهج وطرق تدريس )مواد فلسفية(مدرس   

      جامعة بنها –لية التربية ك                                                          

 مستخلص البحث:

استهدفت الدراسة التعرف على قيم المواطنة السياسية واالجتماعية واإلقتصادية المتضمنة بكتاب المواطنة     
، وكذلك وضع تصور مقترح لتضمين قيم المواطنة  4102/4102وحقوق اإلنسان للصف الثانى الثانوى 

ى الكتاب فى ضوء أبعاد المواطنة الالزمة لطالب المرحلة الثانوية، وقد أعدت الباحثة استمارة تحليل لمحتو 
الثالثة، وتوصلت الدراسة إلى اهتمام وتركيز الكتاب على القيم السياسية واإلجتماعية للمواطنة، وإهمال القيم 

( من إجمالى قيم المواطنة بالكتاب ، بينما %2245اإلقتصادية، حيث بلغت نسبة انتشار القيم السياسية )
  (4%24.4(، أما القيم اإلقتصادية فقد بلغت نسبة انتشارها )%2144تماعية )بلغت نسبة انتشار القيم اإلج

( يليها %4.434تعد قيمة اإلنتماء أكثر القيم انتشارًا بالنسبة للبعد السياسى للمواطنة ،حيث بلغت نسبتها )و 
ًا بالنسبة للبعد قيمة التسامح أكثر القيم انتشار ، كما تعد (%4.444)بنسبة قيمة اإلعتزاز بالهوية الوطنية

قيمة ،أما (%1401.)بنسبة  ( يليها العمل التطوعى%4454.اإلجتماعى للمواطنة، حيث بلغت نسبتها )
( % 21)   أكثر القيم انتشارًا بالنسبة للبعد اإلقتصادى للمواطنة، حيث بلغت نسبتها فكانت احترام العمل

، بينما  ( % 02)بنسبة  ، ثم استغالل الوقت( % 2.)بنسبة يليها المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة
 أغفل الكتاب قيمة ترشيد االستهالك 4
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Abstract 

   The study aimed to identify the political, social and economic citizenship values 

included in the book of citizenship and human rights for second - year secondary 

2014/2015. It also aimed at suggesting a proposal to include the citizenship values 

required for secondary school students, The researcher conducted a content 

analysis of the book in the light of the three dimensions of citizenship. the study  

revealed that The focus and attention of the book is mainly on the political  values 

(54.7%) and social values (40.8%) of citizenship. However It extremely ignored 

economic values(4.39%), The value of “belonging” is the most common value in 

The Dimension of  the political citizenship, which represented (23.69%), followed 

by the value of “Being Proud at national identity” (23.29%), It also revealed that 

The value of “Tolerance” is the most common value in The Dimension of the 

social citizenship, which represented (32.79%), followed by the value of 

“Voluntary work” (30.10%), finally The value of “Respect Work” is the most 

common value in The Dimension of the economic citizenship, which represented 

(50%), followed by the value of “Province on Public and Private Property” (35%), 

and then the value of “Use The Time” (15%), while the book ignored the value of 

“Rationalize Consumption”. 
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 المقـــــــدمة:

ن ما تشهده الساحة المصرية والمنطقة العربية واإلسالمية اآلن من تطورات وتغيرات متالحقة وسريعة إ     
على المستوى السياسى واالقتصادى واالجتماعى ، كان نتيجة متوقعة وحتمية للظروف التى عايشتها المنطقة 

، وكذلك التأثير المتزايد  تقييد للحريات وسيطرة مجموعة محددة على ثروات ومكتسبات الوطنبأسرها من 
لتطورات المعرفية والتكنولوجية التى ساهمت بشكل كبير فى توفير وسائل التواصل بين األفراد فى مختلف ل

أفكار وتوجهات تختلف عن طبيعة مجتمعنا العربى  مندول العالم ، وما نتج عنه فى كثير من األحيان 
 4واإلسالمى

-سعيا نحو تكوين وإعداد مواطن صالح - هة هذه األفكار والتوجهات ولذا كان من الضرورى عند مواج    
ى ظل الدعوة إلى اإلصالح واالهتمام بالعنصر البشرى والتنمية الشاملة أن يظهر وبقوة مفهوم المواطنة ف

 الذى أصبح من القضايا األساسية التى يهتم بها المشتغليين فى المجال التربوى بصفة خاصة والتنمية البشرية
 بصفة عامة4

ويعد اكتساب الطالب لقيم المواطنة وممارستها بشكل فعلى فى الوقت الراهن من القضايا المهمة  
والملحة التى تفرض نفسها فى ظل االهتمام بقضايا الهوية الثقافية، وكذلك االهتمام بإصالح منظومة التعليم 

وغياب المواطنة عن  ،ة التى يعانى منهافى مصر، بما يؤدى إلى تقدم المجتمع فى ظل األزمات األخالقي
 (.0، 4114تؤدى إلى ممارسة حقيقية لقيم المواطنة 4) أبو غريب، ال مناهج التعليم الثانوى بصورة 

حيث تلعب المواطنة دورا محوريا فى بناء المواطن الصالح وإعداده للتفاعل بإيجابيه مع المجتمع ، 
فالطالب البد أن يكون لديه االحساس باالنتماء للمجتمع مما يدفعه إلى معرفة حقوقه وواجباته كما يدفعه إلى 

ل المحافظة على اآلخرين الموجودين فى ، وكما تدفعه إلى تقبل اآلخر من أجالمشاركة الفعالة والعمل المنتج 
المجتمع  بما يضمن للجميع العيش فى سالمة وأمان وكرامة انسانية وحرية ، فالمواطنة  ال تعنى فقط معرفة 
الحقوق والواجبات وإنما تشمل جوانب وجدانية أسمى تجعل الفرد يشعر باإللتزام تجاه مجتمعه بما يترتب على 

 (04.: .410العازمى، الكندرى و من مسئوليات4 ) معرفته للحقوق والواجبات

 ) االسم األخير، السنة: رقم الصفحة(   APAاتبعت الباحثة نظام التوثيق 
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والمواطنة تعنى تمتع الشخص بحقوق وواجبات ووممارستها فى بيئة جغرافية معينة لها حدود محددة  
تعرف بالدولة القومية ، وفى دولة المواطنة جميع المواطنيين متساويين فى الحقوق والواجبات ، ال تمييز 

التالى فإن القانون يحقق ، وببينهم بسبب االختالف فى الدين أو النوع أو العرق أو الموقع االجتماعى 
المساواه  داخل المجتمعات ويفرض النظام ويجعل العالقة بين البشر محدده تجرى وفق نظام يعرفه الجميع 

 (5: 4115ويرتضيه4) فوزى، 

، ولذا فإن  ليمة  يرتكز عليهادمه ال بد أن يكون له أسس وطنية سالمجتمع وتقء لبنامحاوله إن أي   
عن ل مجتمع الديمقراطي بمعزب  النهوضيمكن ، فال ع ـام المجتمـي قيـف لجوهريةااألمور المواطنة من 

 خاللمبنية على وعي ال بد أن تتم من فعالة و وحتى تكون المواطنة  وتفعيله،المواطنة وتعزيز دورها 
ويتم ذلك بتعريف الطالب بالعديد من مفاهيم المواطنة ،  ةالدولمؤسسات تربية مقصودة تشرف عليها 

سؤولية ـوالم، والشورى، والوطن، والسلطة، والحكومة، عـوالمجتم، سياسيـام الـالنظـل: صها مثـخصائو
سة ـوالمناف، والتنشئة السياسية ، السياسية كةوالمشار،  اتـوق والواجبـوالحق، تورـوالدس، ةـاالجتماعي
 (44-0: 4100أبو على،  وبركات والديمقراطية4 )والحرية ، وحقوق اإلنسان، ة وأهميتهاـاالنتخابي

ولذا عقدت العديد من الندوات  فى اآلونة األخيرة وقد حظيت قضية المواطنة فى التعليم باهتمام كبير
، الذى أكد على دور المؤسسة التعليمية فى والمؤتمرات ومنها مؤتمر األلفية الثالثة " التعليم وتنمية المواطنة

ب بإثراء المناهج وتدعيمها باألنشطة التى تصقل مواهب الطالب دعم ثقافة المواطنة وتنميتها لدى الطال
ية قيم الوالء واالنتماء للمجتمع4) زهو ، نموتدربهم على التعبير عن الذات وممارسة السلوك الديمقراطى وت

4115 :21) 

وروح ( بوزارة التربية والتعليم بشأن غرس قيم المواطنة .410( لسنة )04كما صدر الكتاب الدورى رقم )
ثناء طابور الصباح، والذى أكد من خالل تحية العلم المصرى وترديد النشيد الوطنى أ اإلنتماء للوطن الحبيب

 على ضرورة : فيه

 وضع العلم المصرى فوق مبنى المنشأت التعليمية وفى مكان بارز واضح4 -0
العلم وترديد النشيد بتحية الدولية( بأن يقوم الطالب  –الخاصة  –إلتزام جميع المدارس ) الرسمية  -4

 المصرى أثناء طابور الصباح4
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 فترة باإلذاعة المدرسية اليومية لغرس قيم المواطنة واالنتماء للوطن4 تخصيص -.
 

، فال يمكن غرس قيم المواطنة من خالل يأخذ الطابع الشكلى هوترى الباحثة أنه رغم أهمية القرار إال أن
ه( وإنما يجب غرس القيم من خالل أنشطة وسلوكيات موجهة ترديد النشيد الوطنى ) على الرغم من أهميت

نحو تنمية الوعى بأهمية المواطنة واالنتماء للوطن، وهو ما تحاول مادة المواطنة وحقوق اإلنسان بالصف 
 الثانى الثانوى القيام به4

ولما كانت المواد الفلسفية من المواد التى يدرسها طالب المرحلة الثانوية وتسعى فى االساس إلى ربط 
إلى أنه من بين األهداف األساسية  (04: 4112القيم، حيث أشارت )محمود، الطالب بالمجتمع وتنمية 

 لتدريس مناهج الفلسفة المختلفة:

 الطالب فى المجتمع4تكوين المعنى الحياتى للحياه الذى يعيش به  -0
 تكوين الوعى والفهم بالمشكالت األخالقية والوعى بالقيم المجتمعية4 -4

فإنه يجب على مناهج المواد الفلسفية أن تسعى إلى تنمية القيم لدى الطالب ومن بين هذه القيم قيم 
ها مادة المواطنة ومن بين فروع المواطنة التى تربط الطالب بوطنه وتجعله يشعر باالعتزاز لإلنتماء إليه،
، حيث تهدف  4100يناير  42وحقوق االنسان التى تم تدريسها ألول مرة لطالب المرحلة الثانوية بعد ثورة 

وهى: المواطنة  جعل الطالب مواطنين فعاليين فى المجتمع من خالل عرض بعض الموضوعاتإلى 
ته، ودور المرأة ومشاركتها فى الحياة ، أهمية المجتمع المدنى بمكوناوحقوق اإلنسانبحقوقها وواجباتها، 

 ( ، المقدمة4102على: و فرغلى، و محمد، وجمعة، والجمل،وبخاصة فى الحياة السياسية4 ) 
 

وقد تولد اإلحساس بالمشكلة لدى الباحثة من خالل اإلشراف على طالب التربية العملية ومالحظتها 
سلوكيات الطالب، وعدم احترامهم لآلخرين  لسلوكيات الطالب بالمدارس، كذلك شكوى المعلمين من سوء

 ، باإلضافة إلى عدم تقبلهم للنقد أو الشعور بالمسئولية تجاه مدرستهم4سواء معلميهم أو طالب التربية العملية
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وقد زاد اإلحساس من خالل مالحظة طالبات التربية العملية أثناء تدريسهم لمادة المواطنة وحقوق 
الطالب بالمادة باعتبارها ال تضاف انوى، حيث الحظت الباحثة عدم اهتمام اإلنسان بالصف الثانى الث

بالحقوق والواجبات الخاصة  بء عليهم وليست مادة موجهة لتوعيتهمللمجموع ، وبالتالى شعورهم بأنها ع
عن المواطنة  معلوماتتقديم بالمواطنة، كذلك شكوى بعض المعلمين من محتوى المادة الذى يركز على 

 لدى الطالب4 وليس ترسيخ قيم المواطنة اإلنسان والمجتمع المدنى وحقوق 

 مشكلة البحث:
إذا كانت المواطنة وضرورة التأكيد عليها من الموضوعات األساسية التى طرحت نفسها على الساحة 
المحلية بقوة فى العقد األخير، وإذا كانت العلوم االجتماعية بصفة عامة والمواد الفلسفية بصفة خاصة من 

يجابى سعى من خالل تدريسها إلى تنمية الوعى والعمل اإلتالمواد التى تدرس لطالب المرحلة الثانوية والتى 
الطالب بقيم المواطنة من حيث الحقوق فإنه يجب على المواد الفلسفية أن تسعى الى توعية فى المجتمع، 

التى  من المواد )كفرع من فروع المواد الفلسفية( المواطنة وحقوق االنسان وتعد مادةوالواجبات المرتبطة بها4 
 4تسعى من خالل أهدافها إلى التأكيد على المواطنة فى المجتمع

 الرئيسى التالى: اإلجابة على السؤالتسعى الدراسة الحالية إلى محاولة ولذا      

 "الصف الثانى الثانوى " ما مدى توافر قيم المواطنة فى كتاب المواطنة وحقوق اإلنسان ب

 :التاليةالفرعية الت التساؤ  ويتفرع من هذا السؤال الرئيسى 

 ما قيم المواطنة الالزمة لطالب المرحلة الثانوية؟ -0
 بالصف الثانى الثانوى؟هل تتوافر هذه القيم بكتاب المواطنة وحقوق اإلنسان  -2

 ؟للصف الثانى الثانوى  ما التصور المقترح لكيفية تضمين هذه القيم بكتاب المواطنة وحقوق اإلنسان -.
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 أهداف البحث:
 هداف التالية:تسعى الدراسة الحالية إلى  تحقيق اال

 4الثانوى بكتاب المواطنة وحقوق االنسان بالصف الثانى ة التعرف على مدى تضمين قيم المواطن -0
 التعرف على األبعاد األساسية للمواطنة التى ركز عليها الكتاب4 -4

 

 أهمية البحث:
 تتمثل أهمية البحث فيما يمكن أن يقدمه فى النواحى التالية:

 لطالب المرحلة الثانوية4 وأهميتها التوعية بمفهوم المواطنة وأبعادها األساسية -0
على أبرز ابعاد وقيم المواطنة المتضمنة بكتاب المواطنة وحقوق االنسان من خالل تحليل  التعرف -4

 4محتوى الكتاب المقرر، والتعرف على مواطن القوة ونواحى الضعف فيما تضمنه الكتاب من قيم
 تقديم أساس علمى يفيد  مخططى ومطورى المناهج فى االستناد اليه عند مراجعة وتطوير الكتاب4 -.

 البحث: أداة
 قيم المواطنة ضوء استمارة تحليل محتوى كتاب المواطنة وحقوق اإلنسان للصف الثانى الثانوى فى

 حدود البحث:
 تقتصر الدراسة الحالية على ما يأتى:

 كتاب المواطنة وحقوق االنسان للصف الثانى الثانوى4 -0
 كوحدة لتحليل المحتوى4 الفقرةاستخدام   -4
 للمواطنة4واالقتصادية االقتصار على األبعاد السياسية واالجتماعية  -.
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 إجراءات البحث
 تسير الدراسة وفقًا لإلجراءات التالية:

اإلطالع على البحوث والدراسات السابقة التى إعداد اإلطار النظرى للدراسة وذلك من خالل أواًل: 
 وكذلك الرجوع إلى المصادر العلمية ، حتى يمكن تحديد: اهتمت بالمواطنة

 4قائمة بقيم المواطنة الالزمة لطالب المرحلة الثانوية  -0
 ئمة مبدئية بقيم المواطنة وعرضها على المحكمين للتأكد من صدقها4االتوصل إلى ق -4

 خالل: اب المواطنة وحقوق اإلنسان بالصف الثانى الثانوى وذلك منثانيا : تحليل محتوى كت

 4للصف الثانى الثانوى  إعداد معيار لتحليل محتوى كتاب المواطنة وحقوق اإلنسان -0
 عرض المعيار على المحكمين 4 -4
 تحليل محتوى الكتاب وفق المعيار المعد 4 -.
 التأكد من ثبات التحليل4 -2

 فى ضوء: ثالثا: إعداد تصور مقترح لكيفية تضمين قيم المواطنة الالزمة للطالب بالكتاب المدرسى وذلك

 طبيعة قيم المواطنة4 -0
 طالب المرحلة الثانوية4وحاجات طبيعة  -4
 أهداف المرحلة الثانوية4 -.
 أهداف تدريس مادة المواطنة وحقوق اإلنسان لطالب الصف الثانى الثانوى4 -2

 رابعًا: رصد البيانات ومعالجتها إحصائيا.

 خامسًا: عرض النتائج  وتحليلها وتفسيرها.

 التوصيات والمقترحات.سادسًا: تقديم 
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 مصطلحات البحث
المواطنة: تعرف بأنها " تمتع الشخص بحقوق وواجبات وممارستها فى بقعة جغرافية معينة لها حدود 

 (4115،5محددة تعرف فى الوقت الراهن بالدولة القومية الحديثة التى تستند إلى حكم القانون4)فوزى، 

نتماء الطالب لوطنه والوعى باألمور السياسية والبيئية كما تعرف بأنها مجموعة القيم التى تعكس ا
والصحية واإلقتصادية وحقوق اإلنسان واإلنفتاح على الثقافات األخرى وضرورة اإلحتكام للقانون واإليمان 
بالوحدة الوطنية والتسامح مع اآلخرين واتصافة بالقيم األخالقية الحميدة والمسئولية االجتماعية تجاه نفسه 

 (033، 4100الرنتيسى ،  وومجتمعه4 )مرتجى  وأسرته

( بأنها مجموعة من الموجهات السلوكية المؤثرة فى شخصية المتعلم ، 2.2، 4114وتعرفها )محمد ،
فتجعله ايجابيا ملتزما أخالقيا فى انتمائه إلى وطنه بوعى سياسي وبحرية ومسئولية وقدرة على قبول اآلخر 

 عية وتطوعية لتحقيق األمن الداخلى والسالم االجتماعى والعدالة والمساواه4والحوار معه وبمشاركة فعالة جما

ويقصد بها فى الدراسة الحالية مجموعة القيم السياسية واالجتماعية واالقتصادية التى تعكس انتماء طالب 
 المرحلة الثانوية لوطنه وومحافظته عليه ومدى وعيه بحقوقه وواجباته داخل مجتمعه 4

 اإلطار النظرى والدراسات السابقة:أواًل: 

 مفهوم المواطنة وأهميتها:
تواجه التربية فى الوقت الراهن العديد من التحديات والتغيرات نتيجة الثورة المعلوماتية والتكنولوجية وما 
نتج عنها من غزو ثقافى وفكرى زاد معه احساس الفرد باالغتراب وعجزه عن مواجهة التغيرات ، ولذا كان 

الضرورى على القائمين على العملية التعلمية مواجهة هذه التهديدات من خالل تضمين المناهج الدراسية من 
 لقيم المواطنه وتعزيزها بكل المقررات الدراسية حسب طبيعة كل مقرر وما يمكن أن يقدمه فى هذا اإلطار4
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مام على يد عالم االجتماع لدى اليونان والرومان إال أنه حظى باالهتنشأ مفهوم المواطنة  ورغم أن
وتطور المفهوم نوعيا وكميا باعتباره حقا متنازعًا فيه ، واتسع نطاق شموله وازداد تأثيره بتحسين  ،مارشال 

 (0.2، 4104آليات المشاركه واتخاذ القرار بين المواطنين باعتبار أن الشعب مصدر السلطات4) تمام، 

يثة نتيجة التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وقد تطور مفهوم المواطنة فى الدولة الحد
باإلضافة إلى ثورة المعلومات واالنترنت ، لتصبح ركائز المواطنة المعاصرة هى الديمقراطية وإشراك الشعب 
فى الحكم وتحقيق مبادىء المساواه والتعددية السياسية وحقوق اإلنسان ، وبذلك يمثل مفهوم المواطنة المحرك 

 (.: 4101س لتفعيل مبادىء حقوق اإلنسان ، وتحويلها إلى سلوكيات إيجابية4)  قروانى ، الرئي

على أنها صفة الفرد الذى يعرف حقوقه ومسئولياته تجاه المجتمع وأن يشارك بفعالية وينظر إلى المواطنة 
فى اتخاذ القرارات وحل المشكالت التى تواجه المجتمع والتعاون والعمل الجماعى مع اآلخرين مع نبذ العنف 

تمع واستخدامها المرتبطة بشئون المجوالتطرف فى التعبير عن الرأى وأن يكون قادرًا على جمع المعلومات 
التفكير الناقد، وأن تكفل الدولة تحقيق العدالة والمساواه بين جميع األفراد دون تفرقة بينهم ى ولديه القدرة عل

( 4114بسبب اللون والجنس والعقيدة، ومن الدراسات التى اهتمت بتوضيح هذا المعنى دراسة )أبو النور، 
فى اكساب قيم المواطنة ومهاراتها وكذلك توضيح مفهوم  التى استهدفت توضيح دور التنشئة االجتماعية

 المواطنة وأبعادها4

 نافال و برنت وفيلدهوس و ( Lawy & Biesta 4113 ،.2) لوى وبيستا كل من كما يتفق    
(Naval & Print & Veldhuis   ،4114 ،014) ( 01، 4112وآخرون،  علىو)  أن المواطنة هى

على ذلك فهم  ءألولئك الذين يتمتعون بكامل عضويتهم فى المجتمع ، وبنا المنزلة التى تمنحها الدولة
، هذه المواطنة ليست حالة يتمتعون بالمساواه فى الحقوق والواجبات الممنوحة لهم  بشرط احترامهم لها 

 4ن بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو مذهبها كفاءة ومهارة يتمتع بها المواطشرعية تمنحها الدولة وإنم

أن المواطنة هى مجموعة الخصائص والسمات التى تجعل الطالب الذين يتسمون بها قادرين على  
تحمل المسئولية والمشاركة وممارسة االعتماد  المتبادل ويتصفون بروح التطوع ، كما أن لديهم معارف 

ى أنهم قادرين ومهارات تمكنهم من حل المشكالت التى تواجههم فى والحياة  بأسلوب علمى، باإلضافة إل
  (4114) أبو غريب ، على ممارسة التفكير الناقد واتخاذ قرارات حول قضايا عصرية وجدلية تواجه المجتمع،
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كما أنها هى الرابط القانونى واإلجتماعى بين المواطنين والدولة، ولذا فإن تحقيقها يستلزم إلى جانب   
ا الدولة وأخرى يقوم بها المواطن ومن المسئوليات ، بعضها تفرضهالحقوق والحريات مسئوليات وإلتزامات 

وطاعة القوانين، أما المسئوليات التى يقوم بها المواطن  التى تفرضها الدولة دفع الضرائب ، الخدمة العسكرية
 (41: 4113فمنها النقد البناء، والمشاركة فى تحسين الحياة السياسية وغيرها4) قاسم ،

مقراطية، وعندما تسلب حقوق المواطنة، تأخذ الديمقراطية فى اإلندثار، إن وكذلك فهى القلب النابض للدي
ممارسة حقوق المواطن ال تكون إال من خالل الديمقراطية، وبذلك تكون ممارسة الحقوق والحريات السياسية 

الذى  والعامة من شأنها ترسيخ قيم المواطنة ودعم مشاعر الوالء واالنتماء، فالمواطنة هى الفضاء الواسع
يضم كافة أطياف المجتمع وهى القاعدة المشتركة التى تربط أبناء الوطن، وهى أيضا التشريع الدستورى 

 (24: 4102والقانونى لكافة الحقوق والواجبات والحريات العامة4 ) الصالبى، 

التى استهدفت تطوير  (4114ومن الدراسات التى اهتمت بتوضيح مفهوم المواطنة دراسة )أبو غريب ، 
مناهج التعليم لتنمية المواطنة فى األلفية الثالثة لدى الطالب بالمرحلة الثانوية، وتوصلت  الدراسة من خالل 
تحليل وتوصيف مناهج التعليم الثانوى إلى أن مناهج المرحلة الثانوية ال تتضمن سوى القليل النادر من 

نشطة التى يمارس من ألا أن المنهج يخلو من المواقف وا، كمالمعارف التى تنمى المواطنة لدى الطالب 
خاللها الطالب سلوكيات المواطنة، كما أشارت النتائج إلى أن تقديم محتوى تعليمى للطالب يساعدهم على 
تفهم التأثير المباشر بين اإلنسان ومجتمعه وبيئته وينمى لديهم مسئوليات وواجبات المواطن ويرفع من وعيه 

وتتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة فى التأكيد على ضرورة تهيئة المواقف واألنشطة التى تنمى 4بحقوقهم
قيم المواطنة لدى الطالب ، كما تتفق مع الدراسة الحالية من حيث اهتمامها بقيم تحمل المسئولية والتسامح 

نها فى توضيح وتحديد مفهوم وقبول اآلخر كقيم للمواطنة يجب االهتمام بها، وقد استفادت الدراسة م
 المواطنة4

( أن المواطنة هى مجموعة القيم التى تؤثر فى شخصية الطالب فتجعله 040: 4114وترى )إسماعيل، 
ايجابيا ملتزما أخالقيا فى انتمائه إلى وطنه بوعى سياسى وحرية ومسئولية وقدره على قبول اآلخر والحوار 

 اخلى والسالم العالمى4 معه وبمشاركة فعالة لتحقيق األمن الد
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(إلى المواطنة على أنها مجموعة القيم التى تعكس 4100الرنتيسى ، مرتجى و ينظر كل من )كما  
انتماء الطالب لوطنه والوعى باألمور السياسية والبيئية والصحية واإلقتصادية وحقوق اإلنسان واإلنفتاح على 

ان بالوحدة الوطنية والتسامح مع اآلخرين واتصافه بالقيم الثقافات األخرى وضرورة اإلحتكام للقانون واإليم
األخالقية الحميدة والمسئولية االجتماعية تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ، وذلك فى فى دراستهما التى استهدفت 
تقييم محتوى مناهج التربية المدنية للصفوف السابع والثامن والتاسع األساسى فى ضوء قيم المواطنة ، 

تائج تحليل المحتوى إلى تدنى مراعاة محتوى منهج التربية المدنية لقيم المواطنة بالصف السابع وتوصلت ن
والثامن والتاسع وعدم التوازن فى توزيعها4 وقد أوصت الدراسة بضرورة تضمين محتوى مناهج التربية المدنية 

لحالية من هذه الدراسة فى تحديد قيم وقد استفادت الدراسة ابقيم المواطنة وكذلك مراعاة التوازن فى توزيعها 4
المواطنة حيث ركزت دراستهما على قيم االنتماء والتسامح والمسئولية االجتماعية والوعى السياسى والوعى 

 االقتصادى والوحدة الوطنية4 

،   chanzanagh& mansoori& zarasazkar)شانزانغ ومنصورى و زارسزكار ويرى كل من 
المواطنة هى حالة مدنية ، وكذلك هى أعلى حالة اجتماعية يستطيع المرء تحقيقها فى ( أن 104.: 4100

ذلك فى قد تم توضيح المجتمع الديمقراطى، كما أنها مزيج من الحقوق واإللتزامات للمواطن داخل دولته4 و 
بتدائية إللمرحلتين االدراسية المقررة با دراستهما التى استهدفت توضيح مستوى قيم المواطنة المتضمنة بالمواد

والثانوية بالمدارس العربية اإلسالمية بإيران، وقد توصلت الدراسة إلى أن مفاهيم القناعة والرضا والطاعة 
 واالستسالم موجودة بصورة كبيرة بالكتب المدرسية التى يدرسها الطالب بكلتا المرحلتين4

أن المواطنة هى صفة الفرد الذى ينتمى إلى وطن معين تحكمه نظم سياسية معينة تتشكل  ناآخر  يرى و 
على أساسه الدولة ذات السيادة الكاملة على أرض الوطن، وتظهر المواطنة بمفهومها السياسى كعالقة 

( 4100لى ، تعاقدية بين المواطن والدولة، ومن الدراسات التى تناولت هذا المفهوم دراسة )بركات و أبو ع
التى اهتمت بتوضيح مفهوم المواطنة وأهمية التربية للمواطنة المجتمعية حيث استهدفت الدراسة التعرف على 
مظاهر المواطنة المجتمعية فى المجاالت االجتماعية والقانونية واالقتصادية والسياسية فى المقررات الدراسية 

طنية من وجهة نظر المعلمين لهذه المقررات، وتوصلت الدراسة المتعلقة بالعلوم االجتماعية ومنها التربية الو 
 إلى النتائج التالية:
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مظاهر المواطنة األكثر شيوعا فى المجال االجتماعى هى،حل المشكالت بالحوار والمناقشة وليس  -0
م العنف4بناء عالقة طيبة مع الجيران واألقارب4تقبل النقد اإليجابى تجنب اللجوء لغيبة اآلخرين4احترا

 كبار السن4
مظاهر المواطنة األكثر شيوعا فى المجال القانونى هى، التبليغ عن أى تجاوزات قانونية، التعاون  -4

 مع الشرطة واألجهزة األمنية لحل المشكالت، احترام النظام وعدم انتهاكه، 
دام مظاهر المواطنة األكثر شيوعا فى المجال االقتصادى هى، استخدام المواصالت العامة ، استخ -.

 التفكير العلمى عند ممارسة العمل، الحث على توفير استهالك المياه والكهرباء4
مظاهر المواطنة األكثر شيوعا فى المجال السياسى هى ، اإلعتزاز باالنتماء للوطن، الوعى  -2

 بالواجبات تجاه الوطن، تقدير جهود الدوله، الدعوة للمحافظة على مظاهر الوحدة الوطنية4
 

الدراسة الحالية مع دراستهما فى التركيز على األبعاد االجتماعية والسياسية واإلقتصادية وتتفق 
حاولة الوقوف على مدى توافرها بكتاب المواطنة بالمرحلة الثانوية لدى الطالب، وقد استفادت مللمواطنة، و 

ومن البعد اإلقتصادى للمواطنة   ،الباحثة منها فى إعداد قائمة قيم المواطنة المناسبة لطالب المرحلة الثانوية 
 احترام النظام( -ترشيد االستهالل –بين هذه القيم ) تقبل النقد اإليجابى 

( أن المواطنة هى جزء معقد من الهوية الجمعية، وهو يشير .: Moores، 4114 ) كما يؤكد موريس
 دولتهم4فى وبعضهم البعض لة وكذلك بين األفراد دو إلى العالقة بين الفرد وال

هذه ( أن المواطنة هى أرض ومواطن وعالقة تحدد مدى التفاعل بينهما وتنظم 2: .410وترى ) فرج ،
 العالقة دولة القانون التى تجعل المواطن يشعر باإلرتباط واالنتماء للوطن4

 (.0 : 4112) فرج، التى ينبغى على المواطن التحلى بها وهى: السماتوهناك العديد من 

 اإلقدام والجسارة، بمعنى أن يتحلى المواطن بالشجاعة والجرأة4مشاعر  -0
 مشاعر العدال واإلنصاف، وهى تمكنه من معرفة حقوق اآلخرين واحترامها4 -4
 مشاعر التحضر والتسامح، وتبدو واضحة فيما يصدر عن من أقوال وأفعال فى مواقفه المختلفة4 -.
 4تآزر مع اآلخرينلللوطن ، والتآخى وا والوالء، بمعنى اإلحساس باالنتماءمشاعر التضامن  -2
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( أن هناك نقله نوعية Hoskins & Mascherini 4114 ،234)هوكينز وماسشيرنى ويرى كل من  
فى االهتمام بمفهوم المواطنة من حيث االنتقال من مفهوم المواطنة فحسب إلى مفهوم المواطنة الفعالة 

(Active Citizenship) سم باالحترام التى تعنى المشاركة فى المجتمع المدنى والحياه السياسية التى تت
تضمن مظلة واسعة من تإلى ذلك تتصف بوجود حقوق اإلنسان والديمقراطية، كما  ةوعدم العنف باإلضاف

 4األنشطة مثل المشاركة الديمقراطية والتصويت باالنتخابات وغيرها من األنشطة المجتمعية

مفهوم المواطنة تطورًا كبيرًا فى القرن الحادى والعشرين، وتحددت مواصفات المواطن فى ظل وقد شهد 
 (2..: 4114العولمة على النحو التالى: )الصائغ، 

 اإلعتراف بوجود ثقافات مختلفة4 -0
 اإلعتراف بوجود ديانات مختلفة4 -4
 احترام حق الغير وحريته4 -.
 المشاركة فى تشجيع السالم الدولى4 -2
فهم اقتصاديات العالم، هذه المواصفات للمواطن هى فى صورة مهارات تنميها مؤسسات المجتمع  -2

 لتزيد فاعلية اإلرتباط بين األفراد على المستوى الشخصى واإلجتماعى و المحلى والقومى والدولى4 

ق من خالل ( أن سعادة الفرد ونجاحه وتقدم المجتمع ال يتحق011: 4114ويؤكد كل من الفقى وإمبابى )
الشعور بالمواطنة فحسب وإنما من خالل العمل اإليجابى والتفكير الناقد فى المشكالت التى تواجه الفرد 

 والمجتمع، وهذا يعنى ترجمة مصطلح المواطنة إلى سلوك إيجابى من جانب الفرد والمجتمع4
 

ف عند حد تأكيد الحقوق ( أن التربية والوطنية ال تق.: 4101ويؤكد كل من النصار والعبد الكريم )
قها تبنى المواطنة الصالحة وينظر لسلوك ، وكذلك فرص للنشاط عن طريوالواجبات ولكنها توضح مستويات ل

 اليها باعتبارها هدفًا أساسيًا للمواد االجتماعية والوطنية4

تحديات ة الدراسية لقيم المواطنة لمواجهأهمية تضمين المناهج ال لذا فإنه من الضرورى التركيز علىو 
والتغيرات التى يمر بها المجتمع وتهدده، وهذا يجعل تعزيز قيم المواطنة مطلبًا ضروريا فى ظل احساس 

 (222: 4114،محمد )  اإلنسان باالغتراب داخل وطنه وعجزه عن مواجهة محاولة العبث بقيم المجمتع 4
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ويتمثل ذلك فى سلوكه ودفاعه عن  هلمجتمعإلى تقدير شعور باالنتماء كما أن تنمية قيم المواطنة تؤدى 
مجتمعه وتفاعله إيجابًا مع بأجل المواطنة تنمية شعور الفرد  قيم وطنه ومكتسباته ولذا تتضمن التربية من

 (0031: .410،الخوالدة) أفراده بشكل يسهم فى تكوين مواطنين صالحين4
 

بين أبناء الجماعة ويمأل قلوبهم بحب الوطن وتأتى أهمية المواطنة أيضا من أنها شعور جمعى يربط     
والجماعة واالستعداد لبذل الجهد فى سبيل بنائها واالستعداد للموت دفاعا عنها، كما  أنها عملية متواصلة 

 (2::  4114المحروقى ) لتعميق الشعور بالواجب واالنتماء للوطن واالعتزاز به، وتتمثل أهميتها فيما يلى:

 والمعارف المدنية4تنمى الديمقراطية  -0
 تسهم فى الحفاظ على استقرار المجتمع4 -4
 ترام الحقوق والواجبات لدى األفراد4تخاذ القرار والحوار والتفاهم واحتنمى مهارات ا -.

 

كما تأتى أهمية المواطنة من حيث أنها عملية متواصلة ومستمرة لتضمين الشعور باالنتماء للوطن 
تجاه المجتمع ، وغرس حب النظام واالتجاهات الوطنية واألخوة والتفاهم  واإلعتزاز به وكذلك الشعور بالواجب

       والتعاون بين المواطنين واحترام النظام والتعليمات وتعريف الطالب بمؤسسات بلدتهم ومنظماته المختلفة4

 ( .3: 4102، ) الشبول، والخوالدة                                                                   

إن سالمة واستقرار الدولة ال يعتمد فقط على توافر العدالة التى يرتكز عليها النظام الديمقراطى وإنما 
يعتمد كذلك على نوعية المواطنين وقدرتهم على قبول اآلخر والتسامح معه، باإلضافة إلى الرغبة الحقيقية فى 

ع شريطة قدرة المواطن على ضبط النفس أمام الضغوط المشاركة السياسية بما يحقق الصالح العام للمجتم
 (4112،00المتعددة وتحمل المسئولية4) هانى عبد الستار فرج، 

 

 &Joslin مكما تتمثل أهمية المواطنة فيما يمكن أن تسهم به فى النواحى التالية: )جوسلين و بوب ولي
Pope &Lim  ،4115،2) 
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بالنفس والمهارات األساسية لدى الطالب، وكذلك التفكير المتعلمون: حيث تنمى المواطنة الثقة  -0
المستقل ،كما تقدم الفرص للبحث واالستكشاف، وتنمى الوعى لديهم بمفاهيم الحقوق والمسئوليات، 

 وتساعد على الشعور بالفخر واالنتماء4
ات يالمؤسسات: المساهمة فى تعليم أفضل ودافعية وانجاز أعلى، كما تساعد على تهمل المسئول -4

 بى نحو المدرسة، والمشاركة فى المجتمع المحلى4ااالجتماعية، وتنمية اتجاه ايج
المجتمع المحلى: تساعد على إعداد قادة متميزين يحسن العالقات المجتمعية، ويقدم الفرص لكل  -.

 4المؤسسات إلشراك الشباب من خالل المشروعات التى تقدم الخدمات للمجتمع

ولذا فهى تمكن  الدراسية من أنها أداه تستوعب فلسفة المجتمع، وتحمل قيمه ومبادئهوتنبع أهمية المناهج     
 (41: 4115الطالب من: )أويدر ،

 اتقان المهارات العملية4 -
 التعود على العمل فى إطار التعاون اإليجابى4 -
 المشاركة فى األعمال التطوعية4 -
 تنمية حسن النقد الهادف4 -

أن من أهم األدوار التى يجب أن تقوم بها المدرسة لتعزيز وتنمية  (011: 4101ولذلك يرى الغامدى )
 قيم المواطنة لدى الطالب ما يلى:

 العمل على ترسيخ القيم الدينية4 -0
 تعليم المعارف والمهارات التى تنمى قيم المواطنة4 -4
 توجيه الطالب إلى المحافظة على مرافق الدولة4 -.
 العمل على غرس قيم حب الوطن 4 -2
 على حب العمل التطوعى وتقديم المساعدة4حث الطالب  -2
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واألمر ال يقتصر على االهتمام بالمواطنة فحسب بل يسعى البعض إلى اعداد منهج للتربية العالمية   
 من بين أهدافه:

 تنمية رؤية كلية للعالم لدى كل الطالب4 -0
 تعزيز وتوسيع قدرات التفكير النقدى والتحليلى لدى الطالب4 -4
 تعدد الثقافات فى المجتمع4احترام اختالف  -.
 تكامل مفاهيم الحقوق والديمقراطية والمواطنة4 -2
 تقييم المشكالت والصراعات على مستويات مختلفة محليا وعالميا وفرديا واجتماعيا4 -2
معرفة مكانتهم باعتبارهم أفراد ومواطنين فى المجتمع، وكذلك  باعتبارهم أعضاء فى شبكة عالقات  -3

 (Hirsch ،4101 :3هيرش  اجتماعية4 )
 
 

( أنه ينبغى .4: .410وللحفاظ على النسيج الوطنى والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب ترى )فرج ، 
 االهتمام بما يلى عند تطوير المناهج:

 التأكيد على فكرة التعددية الثقافية والدينية فى المناهج الدراسية4 -0
 التأكيد على مبدأ المواطنة فى التعليم 4 -4
إتاحة ومد جسور التواصل بين بين أولياء األمور والطالب واالستعانة بأرائهم فى العمل على  -.

المناهج، السيما أن معظم أولياء األمور أصبحوا أكثر اهتماما بعد الثورة بالشئون السياسية 
 واالجتماعية4

حو تبنى يجب تطوير المناهج وفقًا لمعايير علمية وفى ضوء تنقيتها من األدلة والتسيس والتعبئة ن -2
 قيم ومفاهيم النظام الحاكم4

 

( أن تعليم المواطنة يستهدف تلبية حاجات المواطنين على المستوى .0: 4102وتؤكد ) عمار،      
االجتماعى واإلقتصادى والسياسى والثقافى ، باإلضافة إلى الحاجات الشخصية وتتسم بأبعاد أربعة رئيسة 

 هى:
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وقا سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية فى مقابل واجبات معرفة الحقوق والواجبات: وتتضمن حق -0
 يلتزم بها المواطن4

ليات التفاعل بين الناس والقيم التى تحكم هذا : وتتمثل فى العادات والتقاليد وآفهم الهوية الوطنية -4
 التفاعل4

االنتماء تعزيز االنتماء: ويكمن دور مؤسسات الدولة فى نقل الفرد من االنتماءات الفرعية إلى  -.
 الوطنى، ويكون ذلك عندما تقوم العالقة بين السلطة والمواطنين على أساس العدل والمساواه4

تعزيز المشاركة: وتعتبر أحد واجبات المواطن التى تساهم فى الحفاظ على حقوقه وتعطيه دورًا فى  -2
 صناعة القرار4

يتضح أن المواطنة ليست مفهوما فحسب نسعى إلى االهتمام به فى مناهجنا  وفى ضوء ما سبق   
لحقوقهم الدراسية ، وإنما هى إطار كلى يضمن للمجتمع وأبنائه العيش فى سالم وأمان مدركين وواعين 

خر دون عنف أو تعصب، مشاركين ، لديهم القدرة على قبول اآل طبيعة مجتمعهم واختالفاتهوواجباتهم و 
ن فى بناء المجتمع محافظين عليه ضد أى تدخل فكرى أو عسكرى، يدركون ما عليهم من واجبات ، فعاليي

وتنظم العالقة بين  سسات تقوم على احترام القانون ؤ وما لهم من حقوق يضمنها المجتمع فى ظل دولة م
 4المواطنين

 :أسس المواطنة وخصائصها
وإذا كانت المواطنة تعنى االنتقال من مفهوم الشخص التابع إلى مفهوم االنسان المشارك فى صنع   

الحياه المجتمعية، وذلك على أساس أن المواطنة هى المشاركة فى كل نواحى الحياه على أساس من العلم 
و الذى يحقق المساواه، وهو والعدل ه ،وحقوق االنسان ، فالعدل هو الذى يحكم زمام العلم والحرية والمساواه 

 (3: 4102: )مدكور ، فإن للمواطنة أسس هى، وعليه لذى يحقق الحرية ويحدد المسئوليةا

المشاركة الفعالة فى فى كل مجاالت الحياة، فالمشاركة فى النواحى السياسية واالقتصادية  -0
 واالجتماعية والتعليمية والثقافية هى أساس المواطنة4

 قبول مبدأ االختالف 4   -4
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 ( أن من بين خصائص المواطنة أنها تتضمن ما يلى:052: 4100ويؤكد كل من )مرتجى، الرنتيسى ، 

 4همعارف تساعد الطالب على تفهم التأثير المتبادل بينه وبين مجتمع -0
 مهارات تساعد الطالب على متابعة األحداث واتخاذ القرار و إدارة الوقت بفاعلية4 -4
 4واتجاهات تجعل الطالب يشعر بالمسئولية والوالء للوطن وممارسة السلوك الديمقراطىقيم  -.

 

 ( أن للمواطنة خصائص مشتركة إلى حد كبير بين دول العالم منها:0.4: 4104وترى  تمام ) 

 مسئولياته4الوعى بحقوق االنسان وواجباته و  خصائص معرفية : تشتمل على -0
 المشاركة المجتمعية الفعالة4خصائص مهارية: وتضم أساليب  -4
لقيم السياسة بالمجتمع مثل العدل والمساواه والحرية واالنتماء وجدانية : وتهتم بتقدير اخصائص  -.

 والديمقراطية4

 أبعاد المواطنة:مكونات و 

 مكونات المواطنة
 (000،.410للمواطنة مكونات وعناصر أساسية وهى:) يونس، 

المواطن يعمل بحماس واخالص لإلرتقاء بوطنه والدفاع عنه ، االنتماء: وهو شعور داخلى يجعل  -0
 يجعله يفتخر بالوطن ويحرص على الدفاع عنه4

الحقوق : يتضمن مفهوم المواطنة حقوقًا يتمتع بها جميع المواطنين وهى فى نفس الوقت واجبات  -4
م الرعاية الصحية تقدي –توفير التعليم  –حفظ حقوقه الخاصة  –على الدولة ومنها ) يحفظ له الدين 

 وغيرها(
عدم  –الواجبات : وتختلف حسب طبيعة كل مجتمع والفلسفة التى يقوم عليها ومنها ) احترام النظام  -.

 المحافظة على المرافق العامة( –الدفاع عن الوطن  –الحفاظ على الممتلكات  –خيانة الوطن 
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 4المجتمعية  المشاركة المجتمعية: يجب أن يكون المواطن مشاركا فى األعمال -2
 4الصبر( –الصدق  –اإلخالص  –القيم العامة : التى يجب أن يتحلى بها المواطن مثل ) األمانة  -2

الديمقراطية والمجتمع المدنى باعتبارهما ركيزتان لتحديث المجتمعات كما يربط السياسيون بين مفهومى 
 (4112:03وآخرون، على: ) ترتبط بالديمقراطية ما يلىومن القيم التى 

 فى اتخاذ القرار4 تقدير المشاركة المجتمعية -0
 ضمان حرية التعبير4 -4
 مسئولية الفرد عن أفعاله4 -.
 االهتمام بحقوق اإلنسان4 -2
 االبتعاد عن استغالل اآلخرين4 -2
 تحقيق العدالة4 -3

 (24: 4102وتتضمن المواطنة أربعة مجاالت هى:) الجيار، 

قدرة الحكومة على اتخاذ ة للمجتمع والقيود المفروضة على يالمجال المدنى: يتضمن القيم األساس -
 القرارات المتعلقة بالمواطنين4

المجال السياسى: تشير إلى تمتع المواطن بحق الحرية فى السعى نحو تولى المناصب  -
 السياسية4

 المجال اإلجتماعى: يتضمن العالقة التى تربط بين أفراد المجتمع4 -
إلى العالقة التى تربط بين الفرد وسوق العمل واإلستهالك فى المجال اإلقتصادى: وتشير  -

 المجتمع،وتتضمن حق الفرد فى العمل والحصول على الحد المطلوب من وسائل المعيشة4
 

وتشير المواطنة اإلجتماعية إلى الرفاهية الممنوحة من الدولة أو بعبارة أخرى الدعم الممنوح من الدولة       
لألفراد فى حالة المخاطر من المرض أو عدم القدرة على العمل أو كبار السن أو البطالة أو نقص الدخل4 
(Handler,2002:4)   
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 (.2: 4112وآخرون، علىة التى تمثلت فيما يلى:)اهتم الباحثون بتحديد مجاالت المواطن وقد      

 شمل االنتماء الوطنى والقومى واالسالمى 4ياالنتماء و  -0
 واالنتخابات4ر والمساواه والمعاملة الكريمة شملت التعليم والرعاية الصحية وحرية التعبيو الحقوق:  -4
فيما يلى: الحفاظ على البيئة واحترام النظم والقوانين والحفاظ  الطالبالواجبات : وشملت واجب  -.

على الممتلكات العامة وتقدير قيمة الوقت واحترام العمل والحفاظ على الوحدة الوطنية واحترام الرموز 
 النشيد الوطنى( والدفاع عن الوطن4 –الوطنية )العلم 

 المشاركة المجتمعية4 -2

 (4:  .411اصر لها متطلبات تربوية وتطبيقية تتمثل فى )الزنيدى، إن المواطنة بمفهومها المع     

 المساواه بين المواطنين فى ظل قومية وطنية واحدة على أساس االنتماء4 -0
 امتالك المواطن حقوقا اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية تتكفل بها الدولة4 -4
 السياسى4ق المواطن أن يشارك فى خدمة وطنه عبر المجال استحقا -.
 إلى درجة التضحية فى سبيله والدفاع عنه4 الوالء للوطن ولكل رموزه نشيدا وعلمًا ولغة وأعرافاً  -2

 

تتمثل فى السلوكيات و أبعاد المواطنة  بتحديدMcIntosh  (4113 :00 )ماك انتوش  اهتم كما 
واالتجاهات ، أما السلوكيات مثل السلوكيات السياسية كالمشاركة فى االنتخابات واستخدام المال ألغراض 

تتمثل فى التسامح السياسى ويرى أن االتجاهات سياسية، والسلوكيات المجتمعية مثل الخدمة المجتمعية ، 
 واالجتماعى والشعور بأهمية المجتمع4

أربعة أبعاد للمواطنة تدور حول المكانة ، الهوية والخصائص المدنية والمشاركة ، وتشير وهناك أيضا 
المكانة إلى العضوية القانونية للفرد فى المجتمع ، أما المواطنة باعتبارها الهوية فتشير إلى العضوية القانونية 

ور باحساس المشاركة واالنتماء فى واالنتماء، بمعنى آخر المواطنة ليست هى العضوية القانونية ولكنها الشع
المجتمع ، أما المواطنة باعتبارها خصائص مدنية فتشير إلى المساواه والصفات والتصرفات حيث يسعى 
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المواطن إلى نشر ثقافة الديمقراطية  المرغوبة، أما المواطنة باعتبارها المشاركة فتشير إلى التصويت 
 (Giron ،4104 :02-05السياسى للفرد4) جيرون  والمشاركة فى السياسة العامة فى المجتمع

( فقد أشارت إلى تسع أبعاد للمواطنة وهى المشاركة، وتعنى بالتفاعل 4102أما دراسة )الهادى،
اإلجتماعى بين المواطنين، و االنتماء ويعنى االرتباط بجماعة أو مجموعة معينة من البشر وهو ما يجعل 

و الحرية وهى أحد حقوق اإلنسان التى تجعله يشعر بالكرامة و المسئولية الفرد يشعر  باالنتساب إلى الوطن 
 وتعنى بإدراك الفرد ألدواره فى المجتمع، والتزاماته تجاهه، والوعى القانونى والمعرفة التاريخية واألمانة 4 

( التى استهدفت معرفة قيم 4112وآخرون ) علىومن الدراسات التى اهتمت بتحديد قيم المواطنة دراسة 
المواطنة التى تسعى المدرسة األساسية لتنميتها لدى الطالب ، وقد تكونت عينة الدراسة من مدراء المدارس 
والموجهين التربويين فى المديريات لمادتى االجتماعيات واللغة العربية، وقد استخدم الباحثون استبانه مكونة 

لق القسم األول بتوفر بعض مكونات المدرسة المادية ، والقسم الثانى يضم البيئة التعليمية من ثالثة أقسام يتع
التى تساعد على تنمية المواطنة ، أما القسم الثالث فيضم دور المدرسة التربوى والتعليمى فى تنمية قيم 

بية أكبر من المتوسط وهى المواطنة، وقد توصلت الدراسة إلى أن ثالثة مجاالت للمواطنة قد حققت أوزانا نس
االنتماء والحقوق والواجبات بينما حقق مجال المشاركة المجتمعية نسبة أقل من المتوسط، كما بينت الدراسة 

 أن دور المدرسة األساسية فى تنمية المواطنة كان كبيرا4

وتحديد  ( فقد سعت إلى تنمية قيم المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية4115أما دراسة جرجس )
ببعض قضايا العولمة، وقد استخدم الباحث اختبار قيم  قيم المواطنة لدى الطالبات ووعيهنالعالقة بين تنمية 

المواطنة ومقياس الوعى بقضايا العولمة، وتوصلت الدراسة إلى فعالية تدريس علم االجتماع باستخدام 
لصالح المجموعة  عض قضايا العولمةاستراتيجية العصف الذهنى على تنمية قيم المواطنة والوعى بب

 4 التجريبية

( بتطوير منهج علم االجتماع بالمرحلة الثانوية وذلك من خالل تضمين 4114كما اهتمت دراسة عيد )
قيم المواطنة للمنهج الجديد لعالج قصور المنهج القديم، وذلك من خالل تحديد أبعاد المواطنة التى ينبغى 

نوية، كما قامت الباحثة بتحليل محتوى كتاب علم االجتماع اماع بالمرحلة الثتوافرها فى منهج علم االجت
 بالمرحلة الثانوية، وقد توصلت الدراسة إلى :
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ارتفاع مستوى الطالبات فى التطبيق البعدى إلختبار المفاهيم مما يدل على فعالية المنهج المطور  -0
 فى تحقيق أهدافه المعرفية4

التطبيق البعدى لمقياس الوعى بالقضايا االجتماعية المتضمنة فى ارتفاع مستوى الطالبات فى   -4
 الوحدتين4

ارتفاع مستوى الطالبات فى التطبيق البعدى إلختبار اتخاذ القرار مما يدل على فعالية الوحدتين فى   -.
 تحقيق األهداف المهارية لدى الطالب 4

وقد استفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسة فى فى تحديد قيم المواطنة ، حيث ركزت الدراسة على قيم 
المشاركة فى اتخاذ  –الحصول على المعلومات  -الوعى ببعض المشكالت المعاصرة –) الحقوق والحريات 

 (االنتماء والوالء -المسئولية االجتماعية -التعاون والعمل الجماعى -القرار
 

( التى اهتمت بتنمية قيم 4114وهناك دراسات اهتمت ببعض قيم المواطنة مثل دراسة خير الدين )      
الوالء نحو الوطن لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى، ولتحقيق ذلك أعد الباحث برنامج فى الدراسات 

البرنامج المقترح فى تنمية قيم االجتماعية واستخدم مقياس الوالء نحو الوطن ، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية 
الوالء نحو الوطن،  وقد استفادت الدراسة منها فى تحديد قيم الوالء نحو الوطن ومنها ) المحافظة على 

 4القدرة على اتخاذ القرار( -حل المشكالت -اإلعتزاز والفخر بأمجاد الوطن -ممتلكات الوطن
 

هج التربية الوطنية من خالل تضمين بعض قيم ( إلى تطوير من4114كما هدفت دراسة إسماعيل )    
المواطنة والوعى بها لدى طالب المرحلة الثانوية ، وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعة من طالب المرحلة 

( طالبا ، كما استخدمت الباحثة اختبار تحصيلى ومقياس للوعى بقيم المواطنة ، 31الثانوية وعددهم )
 وتوصلت الدراسة إلى :

فروق ذات داللة احصائية بين نتائج االختبار القبلى والبعدى لصالح االختبار البعدى ، أى أن وجود  -0
 البرنامج له أثر فعال فى زيادة التحصيل4

وجود فروق ذات داللة احصائية بين نتائج التطبيق القبلى والبعدى لمقياس الوعى بقيم المواطنة  -4
 لصالح التطبيق البعدى4
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وتضمينها بمناهج المرحلة الثانوية  فى ضرورة االهتمام بقيم المواطنةوتتفق الباحثة مع هذه الدراسة 
وخاصة فى المناهج ذات الصلة القوية بها مثل الفلسفة واالجتماع والتربية الوطنية والمواطنة وحقوق اإلنسان، 

مواطنة وأهم قيم المواطنة التى حاولت هذه وقد استفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسة فى توضيح مفهوم ال
 المشاركة المجتمعية( –الوعى السياسى  –الحرية والمسئولية  –الدراسة تنميتها ومنها ) الهوية واالنتماء 

( فقد اهتمت بتنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلمين بشعبة الدراسات االجتماعية 4114أما عالم )
( طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة شعبة الدراسات االجتماعية 21عينة البحث من )بكلية التربية، وقد تكونت 

بكلية التربية ببورسعيد ، وقد استخدم الباحث مقياس لقيم المواطنة واختبار فى المكون المعرفى لقيم المواطنة 
قيم المواطنة لدى ومقياس للوعى بقيم المواطنة، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج المقترح فى تنمية 

 الطالب4
وقد استفادت الدراسة الحالية منها فى تحديد مفهوم المواطنة وقيمها حيث ركز الباحث على قيم ) الحرية 

 االنتماء(4 –المساواه  –المسئولية  –المشاركة  –التسامح  –
 

 ( المواطنة فى ستة أبعادًا هى:22: 4104األسمرى )صنف وقد 

فى تغيير  حيث تمثل المعرفة وخصوصيات المجتمع الثقافية عنصرًا جوهريا البعد المعرفى الثقافى: -0
 مؤسسات المجتمع4 هالمواطن الذى تسعى الي

 البعد المهارى: ويقصد به المهارات الفكرية مثل التفكير الناقد والتحليل وحل المشكالت وغيرها4 -4
 عايش والتواصل مع اآلخرين4البعد االجتماعى: ويقصد به الكفاءة والمهارة االجتماعية فى الت -.
 البعد االنتمائى: أو الوطنى ويقصد به غرس انتماء المواطنين لثقافتهم ولمجتمعهم ولوطنهم4 -2
البعد الدينى أو القيمى: ويقصد به تمثل المواطن لقيم المواطنة المختلفة كالعدالة والمساواه والتسامح  -2

 والحرية والشورى والديمقراطية4
ويشمل المشاركة المجتمعية والسلوك التطوعى فى العمل أو ما يعرف بسلوك المواطنة البعد المكانى:  -3

 التنظيمية4
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أساسية هى الهوية الوطنية ، نظام أبعاد ( أن المواطنة تتكون من أربعة 23: 4102كما يرى المعمرى )
للحدود، حيث يتضمن نظام الحقوق ، المشاركة السياسية والمدنية واالنتماء االجتماعى والثقافى والعابر 

سياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التى يجب أن يتمتع بها المواطنين حيث لالحقوق مجموعة الحقوق ا
تساعد فى دعم المشاركة وبناء المجتمع، أما االنتماء االجتماعى فهو مظلة كبيرة تضم االنتماء اللغوى 

شاركة السياسية والمدنية التى تتطلب مؤهالت معينة ودوافع لمصلحة والعرقى والدينى والعابر للحدود، ثم الم
المجتمع، وهذه المشاركة تتم عبر البرلمانات4 وأخيرًا الهوية الوطنية التى تضم عناصر مادية ومعنوية 

 متعددة، هذه الهوية ال يمكن فصلها عن المواطنة وممارستها4

 (00، 4101م بها فى المرحلة الثانوية ما يلى: )دير ، ويرى البعض أن قيم المواطنة التى يجب االهتما

 المساواة : وتعنى التعريف والتأكيد على حقوق كل فرد4 -0
 احترام )قبول( اإلختالفات الثقافية: وتعنى فهم وتقدير واحترام الثقافات والعادات والتقاليد4 -4
 الحرية: تعنى حرية المعتقد وحرية الحديث وحرية التفكير4 -.
 نى حرية العيش فى المجتمع بدون عنف4السالم : تع -2
 القانون واالوامر: وتعنى الديمقراطية فى اتخاذ القرار وبناء المجتمع4 -2

 

ومن الدراسات التى اهتمت بتحليل محتوى المقررات الدراسية لتحديد مدى تضمين قيم المواطنة بها، 
المواطنة المتضمنة بمقررات العلوم ( التى استهدفت تحديد طبيعة قيم .Sigauke ،410دراسة )سيجوك 

االجتماعية المتضمنة ببرنامج اعداد معلم المرحلة الثانوية وقد قام بتحليل عشر مقررات دراسية لتوضيح 
كيفية تدريب الطالب المعلمون على قيم المواطنة بالمدارس ، وقد توصلت الدراسة إلى وجود العديد من 

رات الدراسية ومن هذه المفاهيم العدالة االجتماعية، دور المواطن، دور المفاهيم المرتبطة بالمواطنة بالمقر 
وتتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة فى الهدف، حيث  الحكومات فى اتخاذ القرار والحقوق والمسئوليات4

طالب تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى توافر قيم المواطنة بكتاب المواطنة وحقوق اإلنسان لدى 
المرحلة الثانوية ، وقد استفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسة فى تحديد قيم المواطنة ، حيث اهتمت دراسة 

 اتخاذ القرار( –العدالة  –سيجوك بقيم ) الحقوق والواجبات االجتماعية 
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يم المواطنة التى اهتمت بتوضيح دور مادة التربية الوطنية فى تنمية ق( 4114دراسة )المالكى ، وكذلك
ميذ المرحلة اإلبتدائية ، هدفت إلى التعرف على دور مادة التربية الوطنية فى تنمية قيم المواطنة لدى تال وقد

ودور المعلم فى غرس وتنمية هذه القيم، وقد تكونت عينة  رف على مدى توافر هذه القيم بتلك المقرراتوالتع
بية الوطنية واستخدم الباحث استبيان لهذا الغرض، وقد ( معلمًا ممن يدرسون مادة التر 42الدراسة من )

أشارت نتائج الدراسة إلى توافر القيم الوطنية بمقررات التربية الوطنية بالمرحلة اإلبتدائية ، كما أشارت نتائج 
 الدراسة إلى أن دور معلم التربية الوطنية فى غرس وتنمية القيم كان كبيرًا4

لطالب المرحلة الثانوية، حيث اهتمت  المناسبةوقد استفادت الدراسة الحالية منها فى تحديد قائمة القيم 
 –اإلعتزاز بالوطن  –هذه الدراسة بمعرفة مدى توافر قيم المواطنة وهى ) الحفاظ على مكتسبات الوطن 

ا على ضرورة االهتمام بقيم المواطنة التضحية( ، كما تتفق هذه الدراسة معه –المسئولية  –التعاون  –الحرية 
 بالمرحلة اإلبتدائية، وتختلف الدراسة الحالية معها فى التركيز على المواطنة بالمرحلة الثانوية4 

 

( بتحديد قيم المواطنة التى يجب تضمينها بمناهج التربية الوطنية 4114بينما اهتمت دراسة محمد )     
مناهج التربية الوطنية وأداء معلميها فى تنمية قيم المواطنة، وقد تكونت عينة بالمرحلة الثانوية، ومدى اسهام 

( من معلمى المواد الفلسفية )التربية الوطنية(، وقد توصلت الدراسة إلى أن نسب انتشار قيم 02الدراسة من )
 المواطنة فى كتب التربية الوطنية جاءت متدنية جدا 4

منها فى تحديد مفهوم المواطنة كأساس إلعداد قائمة قيم المواطنة لطالب وقد استفادت الدراسة الحالية     
احترام  –السالم االجتماعى  -الوعى السياسى -العدالة والمساواه  -المرحلة الثانوية ومنها ) االنتماء الوطنى

 4اآلخر(

بدراسة أبعاد المواطنة التى يجب تنمية ثقافتها لدى طالب المرحلة فقد اهتمت ( 4104دراسة تمام ) أما    
الثانوية وكذلك تنمية الوعى بأبعاد المواطنة لدى الطالب من خالل مادة علم االجتماع، وقد تكونت عينة 

( طالبة بالصف الثانى الثانوى، واستخدمت الباحثة قائمة ألهم أبعاد المواطنة التى يجب 44الدراسة من )
اختبار لقياس  الوعى نمو الوعى بأبعاد ثقافة المواطنة4وتوصلت الدراسة كذلك مية ثقافتها لدى الطالب، تن
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إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات الطالب فى اختبار قياس الوعى بأبعاد ثقافة 
 المواطنة لصالح القياس البعدى4

الدراسة بصورة واضحة فى بناء قائمة قيم المواطنة المناسبة لطالب وقد استفادت الدراسة الحالية من هذه     
( بإعداد قائمة لقيم المواطنة تضمنت ثالثة أبعاد هى            4104المرحلة الثانوية، حيث اهتمت )تمام 

ية سياسى( يتم تنميتها من خالل مادة علم االجتماع ، أما الدراسة الحال –) اإلجتماعى وتعليمى، اقتصادى 
فقد ركزت على تحليل قيم المواطنة المتضمنة بكتاب المواطنة وحقوق اإلنسان فى ثالثة أبعاد هى ) المواطنة 

 السياسية واالجتماعية واالقتصادية( يتضمن كل بعد قيم فرعية للمواطنة4 

فة ( بالتعرف على اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو ثقا.4:  .410كما اهتمت دراسة )فرج ،    
( طالبا وطالبة موزعين على ثالث مدارس، واستخدمت الدراسة 22المواطنة، وقد تكونت عينة الدراسة من )

أسلوب المعايشة واللقاءات بالمجموعات الصغيرة، كما استخدمت الدراسة اختبار مواقف اإلنتماء والمواطنة 
 وكذلك مقياسا لإلتجاه نحو المواطنة، وتوصلت الدراسة إلى :

 درجات الطالب فى اختبار المواقف 4 ارتفاع -0
جاهات الطالب فيما يتعلق بمتابعة ما يحدث داخل مصر وخارجها ما بين اإليجابية ورفض تتباينت ا -4

 إبداء الرأى4
تغير فى اتجاهات الطالب وتحول نسقى قيمى يتعارض مع النسق السابق لثورة يناير، وتؤكد الدراسة  -.

المشاركة وتحمل المسئولية واالنتماء إلى الروابط واألحزاب أن العينة كانت أكثر ميال نحو 
 والجمعيات4

وقد استفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسة فى إعداد قائمة قيم المواطنة، والتعرف على أهمية 
 المواطنة4

 نة، يمكنالمتعلقة بمفهوم ومكونات وأبعاد المواطلإلطار النظرى والدراسات السابقة ومن العرض السابق    
 قيم المواطنة المناسبة لطالب المرحلة الثانوية ،ب اإلجابة على السؤال األول للدراسة المتعلقللباحثة 

 ولالستخالص قائمة القيم اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية:
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تم تصميم استبانة الستطالع رأى مجموعة من المحكمين المتخصصين فى مجال المناهج وطرق  -0
بهدف ضبط القائمة والتأكد من مناسبتها لطالب المرحلة الثانوية ، وقد تضمنت  التدريس، ووذلك

بعد مجموعة من القيم كل القائمة فى صورتها المبدئية ثالث أبعاد رئيسة للمواطنة يندرج تحت 
الرئيسة التى تعبر عن البعد وتحت كل قيمة رئيسة عدد من القيم الفرعية التى تدل عليها، وبذلك 

 ( مهارة فرعية أو مؤشر يدل عليها314( قيمة رئيسة و)05القيم الرئيسة ) يكون عدد
إعادة ضبط القائمة فى ضوء أراء المحكمين ، ولذا فقد تم حذف بعض القيم لتضمنيها بقيم أخرى،  -4

( قيمة 25( قيمة رئيسة و )03ودمج بعض القيم الفرعية لتكرارها، وبذلك يصبح عدد القيم الرئيسة  )
 وهى: موزعة على األبعاد الثالثة للمواطنة  كما يلى:فرعية 

بحقوقه وواجباته السياسية تجاه  انتماء الطالب لوطنه من خالل وعيهقيم المواطنة السياسية: ويقصد بها مدى 
 : القيم الرئيسة ، وتضم وطنه وممارسته لهذه القيم

 االنتماء للوطن4 -0
 اإلعتزار بالهوية الوطنية4 -4
 فى سبيل الوطن4الوالء والتضحية  -.
 اإللتزام بالحقوق السياسية4 -2
 اإللتزام بالواجبات السياسية4 -2
 4احترام الدستور والقانون  -3

وواجباته  تمعية للطالب من خالل وعيه بحقوقهقيم المواطنة االجتماعية: ويقصد بها المشاركة المج
 :القيم الرئيسة االجتماعية تجاه وطنه4وتضم

 التسامح4 -0
 العمل التطوعى4 -4
 لة4العدا -.
 المساواة4 -2
 محاربة التمييز والتعصب4 -2
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 المسئولية االجتماعية4 -3

صادية والتى تشير إلى وعيه قيم المواطنة اإلقتصادية: ويقصد بها سلوكيات الطالب المرتبطة بالمظاهر االقت
 :القيم الرئيسة وواجباته اإلقتصادية وتضمبحقوقه  

 احترام العمل4 -0
 استغالل الوقت4 -4
 ترشيد االستهالك4 -.
 المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة -2

بمثابة  كل قيمة من القيم الرئيسة مجموعة من القيم الفرعية التى تعبر عنها والتى تعد وتندرج تحت    
 مؤشرات لهذه القيم الرئيسة4 وبذلك تكون الباحثة قد أجابت على السؤال األول للدراسة4

 اإلنسانثانيًا: تحليل محتوى كتاب المواطنة وحقوق 

ولإلجابة على السؤال الثانى للدراسة المتعلق بمدى تضمين القيم السابقة بكتاب المواطنة وحقوق     
 اإلنسان بالمرحلة الثانوية، اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية:

 وذلك من خالل:قوق اإلنسان للصف الثانى الثانوى،إعداد معيار لتحليل محتوى كتاب المواطنة وح -0
وحدات التحليل وفئاته: وهى أصغر وحدة يظهر من خاللها تكرار الظاهرة وقد اختيرت )الفقرة( تحديد  (أ

ضية سياسية أو اجتماعية أو لبحث الحالى ، وتدور الفقرة حول قباعتبارها أكثر مالئمة ألغراض ا
لتى يمكن اقتصادية وتحمل قيمة من القيم الداعمة للمواطنة4 أما فئات التحليل فيقصد بها العناصر ا

وضع كل صفة من صفات المحتوى فيها ، ولذا فقد تم اعتبار قيم المواطنة الستة عشر هى فئات 
التحليل األساسية والقيم الفرعية هى الفئات الثانوية التى يصنف على أساسها المحتوى، وقد تم 

 حساب تكرارات ورودها فى محتوى الكتاب بشكل ) صريح أو ضمنى(4
 يل: وقد روعى فى عملية التحليل ما يلى:تحديد ضوابط التحل (ب
 تحليل أهداف المقرر ومحتوى الموضوعات واألنشطة4 (ج
 استبعاد الرسوم التوضيحية والصور وكذلك أسئلة التقويم الواردة بكل درس أو وحدة4 (د
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 تصميم استمارة التحليل : حيث تم تصميم االستمارة بحيث تبدو جميع قيم المواطنة الرئيسية والفرعية -4
 واضحة للقائم بالتحليل 4

 4 للتأكد من صدق أداة التحليل عرض المعيار على المحكمين-.

وقد تم عرض المعيار على مجموعة من المحكمين تخصص المناهج وطرق التدريس ، للتأكد من مناسبتها   
بناء على هذه  إلجراءات الدراسة وقد أخذت الباحثة بالتعديالت التى أبداها المحكمون، وتم تعديل المعيار

 المالحظات 4

محتوى الكتاب وفق المعيار المعد، وقد قامت الباحثة بتحليل محتوى كتاب المواطنة وحقوق تحليل  -2
وبتقصى موضوعات الكتاب م ، 4102-4102اإلنسان المقرر على طالب الصف الثانى الثانوى طبعة 

يتكون من  أربعة فصول ، يدور الفصل األول حول موضوع المواطنة واجبات وحقوق، تبين أن الكتاب 
ويدور الفصل ، يتعرف خالله الطالب على موضوع الدولة ومقوماتها وعناصرها، وعالقة المواطن بالدولة

ماذج ويتناول حقوق اإلنسان فى الديانات السماوية والمواثيق الدولية ويعرض نالثانى حول حقوق اإلنسان 
ويتناول كفاح المرأة المصرية من أما الفصل الثالث فيدور حول المرأة المصرية )رحلة عمل وكفاح(  لها4

وأخيرًا الفصل أجل الحصول على حقوقها، ويعرض بعض النماذج النسائية البارزة فى المجتمع المصرى4
 الرابع ويدور حول العمل التطوعى ومنظمات المجتمع المدنى4

 :حليلثبات الت -2

وللتأكد من ثبات التحليل قامت الباحثة بإعادة تحليل محتوى كتاب المواطنة وحقوق اإلنسان بعد شهر 
من التحليل األول، وقد استخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون لقياس درجة االرتباط بين التحليل األول 

يتضح أن أداة التحليل تتصف بدرجة وبذلك  .144والتحليل الثانى وقد تم الحصول على معامل ارتباط = 
 (4111:004)عالم،  4عالية من الثبات، وتشير إلى صالحية األداة للتحليل
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 التحليل وتفسيرها: نتائجعرض  
لثانوى عن اهتمام وتركيز الكتاب على أسفرت نتائج تحليل كتاب المواطنة وحقوق اإلنسان للصف الثانى ا

لها على الرغم من أهمية هذا البعد لطالب  البعد اإلقتصادىاألبعاد السياسية واإلجتماعية للمواطنة، وإهمال 
المرحلة الثانوية باعتبار أن مرحلة المراهقة مرحلة تشكيل وعى ووجدان الشباب، كما أظهرت النتائج تغلب 

 داول التالية توضح ذلك:البعد السياسى للمواطنة على األبعاد األخرى بصورة واضحة والج

 ( يوضح تكرارات ونسب انتشار األبعاد السياسية لقيم المواطنة بكتاب المواطنة وحقوق اإلنسان 0جدول )

 م القيم الرئيسة عنوان رئيس صريح ضمنى المجموع

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 0 االنتماء للوطن 3 33433 .4 .4245 1. 41421 24 4.434

 4 االعتزاز بالهوية الوطنية - - 42 43444 .2 44442 24 4.444

الوالء والتضحية فى سبيل  0 00400 03 05441 04 0444 3. 02422
 الوطن

 

 2 اإللتزام بالحقوق السياسية 4 44444 00 00444 3 2414 04 .543

 2 بالواجبات  السياسيةاإللتزام  - - 04 04441 41 0.431 4. 04442

 3 احترام الدستور والقانون  - - 3 3422 02 4424 41 .441

 5 المجموع 4  .4  025  424 54.7

 :ضح من الجدول أن توي

  قيمة اإلنتماء للوطن هى أكثر القيم انتشارًا بكتاب المواطنة حيث بلغت نسبة انتشارها بالكتاب
( سواء بشكل صريح أو ضمنى بالكتاب ، يليها قيمة اإلعتزاز بالهوية الوطنية حيث بلغت 4.434%)
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بيل الوطن ، بينما بلغت نسبة انتشار قيمة الوالء والتضحية فى س(%4.444نسبة انتشارها بالكتاب )
(، يليها قيمة اإللتزام بالواجبات السياسية حيث بلغت نسبة انتشارها بالكتاب %02422بالكتاب )

وأخيرا قيمة اإللتزام   (%.441(( ، أما قيمة احترام الدستور والقانون فقد بلغت نسبة انتشارها 04442%)
اهتمام الكتاب بقيمة االنتماء مما يدل على  4(%.543بالحقوق السياسية حيث بلغت نسبة انتشارها )

      ( 4114( و ) محمد، 4114للوطن بشكل كبير4وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من ) عيد،
 (4100و) بركات وأبو على ،

ويبرز أن أكثرها انتشارها ،وعلى الرغم من أن الجدول السابق يوضح مدى انتشار قيم المواطنة السياسية
 لم تتساوى فى درجة انتشارها ، ويوضح ذلك الجداول التالية:لوطن ، إال أن القيم الفرعية قيمة االنتماء ل

  لقيم المواطنة السياسية ) االنتماء للوطن واإلعتزاز بالهوية الوطنية(قيمتى( نسب انتشار 6جدول )

عنوان  صريح ضمنى المجموع
 رئيس

القيم الرئيسة القيم الفرعية
 

 التكرار التكرار التكرار التكرار النسبة

 تقدير الشخصيات القومية واإلسالمية.-ا 2 01 1 62 06.11

االنتماء للوطن
 احترام العادات والتقاليد المصرية.-ب - 6 2 00 8.11 

 تدعيم الشعور الوطنى . -ج - - 01 01 1.80

 المنتجات والصناعات الوطنية. دعم -د - - - - 

 التأكيد على عبقرية الشعب المصرى فى صناعة التاريخ-ه - - 01 01 2.61

 .التعامل اإليجابى مع التراث الثقافى -ا - 7 02 61 2.11

االعتزاز بالهوية الوطنية
 

 المصريينإلقاء الضوء على بطوالت وأمجاد -ب - 01 2 60 1.71

 تدعيم الهوية الثقافية المصرية فى مواجهة العولمة. -ج - - 01 01 1.80
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 يتضح من الجدول أن:

  احتلت المرتبة األولى فى نسب التركيز واالهتمام حيث  (تقدير الشخصيات القومية واإلسالمية) قيمة
( بنسبة التعامل اإليجابى مع التراث الثقافىيليها قيمة )  (،%04414ا بالكتاب )بلغت نسبة انتشاره

يليها قيمة (، %4452) ( بنسبةإلقاء الضوء على بطوالت وأمجاد المصريين ( ، يليها قيمة ) % 4424)
 (المنتجات والصناعات الوطنية دعم) الكتاب قيمة  فى حين اغفل) تدعيم الشعور الوطنى(، 

 
 :و قد يرجع ذلك إلى 
على اعتبار  المجتمعمحتوى بإبراز دور الشخصيات المصرية التى كان لها تأثير واضح فى الاهتمام  (أ

، فيشعرون بأهمية الوطن فى سلوكياتهمأن هذا االهتمام قد ينعكس أثره على طالب المرحلة الثانوية 
 واإلنتساب إليه4

أما قيمة ) التعامل اإليجابى مع التراث الثقافى( فقد يرجع االهتمام بها إلى اهتمام الكتاب بإبراز  (ب
، ورغم ذلك لم يهتم الكتاب بإبراز أهمية التعددية فى تقبل اآلخر والحفاظ عليه أهمية التعددية الثقافية

 النصوصالدينية مما يتيح فرص التسامح، فلم يرد فى فصول الكتاب أيا من اآليات القرآنية أو 
المقدسة من اإلنجيل أو التوراه التى تدعو إلى التسامح أو تقبل اآلخر بغض النظر عن العقيدة، رغم 

 هناك العديد من اآليات التى تدعو إلى المحبة واإلخاء بالقرآن واإلنجيل والتوراه4 أن 
عدم االهتمام بقيمة ) دعم المنتجات والصناعات الوطنية( قد يرجع إلى تركيز المؤلفين على قيم  (ج

ى بعينها، ولم يضعا فى اإلعتبار هذه القيمة، ورغم ذلك قد يكون لعدم االهتمام بها تأثير سلبى عل
سلوكيات الطالب، حيث أصبح الطالب ينظرون إلى المنتجات الوطنية على أنها أقل جودة من 

على سلوكيات  له تأثير مباشر قد يكون  بهذه القيمةاالهتمام  فإن المنتجات األجنبية ، ومن ثم
ؤدى الشباب فيجعله يؤمن بقيمة اإلقتصاد المصرى وقدرة المنتجات الوطنية على المنافسة، مما قد ي

 4اإلقتصاد المصرى وتشجيع اإلنتاج مما يتيح فرص العمل للشبابحالة إنعاش  إلى
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) الوالء والتضحية و اإللتزام بالحقوق السياسية( لقيم المواطنة قيمتى( نسب انتشار 1جدول )
 السياسية

القيم الرئيسة القيم الفرعية رئيس صريح ضمنى المجموع
 

 التكرار التكرار  التكرار التكرار النسبة

 الدفاع عن الوطن ضد أى عدو.-ا - . 0 2 0433

الوالء والتضحية فى سبيل الوطن
 

 ب. مقاومة الشائعات التى تضر بمصالح الوطن. - - 0 0 1420

 ج. تقدير جهود الدولة فى خدمة الفرد والمجتمع 0 00 . 02 3442

 مواجهة العولمة.تدعيم الهوية الثقافية فى  -د - - 2 2 4414

 تدعيم االحساس باالنتساب إلى الوطن-ه - . 05 01 2403

االلتزام بالحقوق السياسية. المشاركة الفعالة فى االنتخابات النيابية.-ا - 2  2 0433
 

 حق حرية الرأى والتعبير. -ب 0 . 3 01 2403

 حق اللجوء السياسى.-ج - - - - 

 تداول المعلومات.حق حرية -د 0 2 - 2 4414

 يتضح من الجدول :

  حيث بلغت نسبة  (تقدير جهود الدولة فى خدمة الفرد والمجتمع) اهتمام الكتاب بشكل واضح بقيمة
( وكذلك قيمة %2403يليها قيمة )حق حرية الرأى والتعبير( بنسبة ) (،%3442انتشارها بالكتاب )

فقد  (فى االنتخابات النيابية ةالمشاركة الفعال) قيمة )تدعيم اإلحساس باإلنتساب إلى الوطن (، أما 
من أهمية هذه القيمة  ( على الرغم%0433بنسب متدنية جدًا حيث بلغت نسبة انتشارها )جاءت 

يث أن اشتراك الطالب فى اختيار من يمثلهم بصورة صحيحة ينمى لديهم الشعور بالعملية حللطالب، 
أحد القيم الفرعية  بالحقوق السياسية ك (حق اللجوء السياسى) يمة فى حين أغفل الكتاب ق الديمقراطية،
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أما قيمة ) مقاومة الشائعات التى تضر مصالح الوطن( فلم يهتم بها الكتاب بالصورة التى يجب معرفتها4
وقد يرجع ذلك  المناسبة وخاصة فى ظل فترة يكثر بها الشائعات التى قد يصدقها الكثير من الطالب4

 إلى:
 موضوعات الكتاب والتى ترتبط بشكل أساسى بنسب ورود بعض القيم واالهتمام بها4طبيعة  -0
طبيعة المرحلة الحالية التى يمر بها المجتمع المصرى والتى تستلزم االهتمام بعودة هيبة الدولة إلى  -4

اإلضافة وضعها الطبيعى بعد حالة التخبط وعدم التوازن التى مرت بها خالل ثورات الربيع العربى، ب
إلى االهتمام بتدعيم اإلحساس لدى الطالب أن الدولة التقف فى وجه أبنائها وإنما تسعى جاهدة إلى 

 توفير الخدمات واالحتياجات األساسية للمواطنين4
أما قيمة ) حق حرية الرأى والتعبير( فلم يكن االهتمام بها بالقدر الكافى، على الرغم من أهميتها  -.

فى التعبير عن رأيه دون قيد أو عقاب ينمى لديه الشعور بالتجربة  فشعور الطالب بحريته
الديمقراطية، طالما أن التعبير عن الرأى هو السبيل فى الحوار والتشاور، وقد يرجع ذلك من وجهة 
نظر المؤلفين إلى سوء استخدام الطالب لهذا الحق فى الوقت الحاضر وعدم تقديرهم للمسئولية 

 السياسية
المشاركة الفعالة فى العملية اإلنتخابية( فقد احتلت نسبة متدنية وربما يرجع ذلك إلى  أما قيمة ) -2

اهتمام المؤلفين بتزويد الطالب بالمعلومات حول المواطنة ومؤسسات تنمية المواطنة على حساب 
 إبراز الحقوق والواجبات األخرى4 

حق اللجوء السياسى للطالب لها تأثير وترى الباحثة أن االهتمام بتضمين موضوعات  تبرز قيمة      
كبير على تنمية القيم فى سلوكيات الطالب، حيث تعطى اإلحساس أن مصر تفتح أبوابها أيضا 

مما يدعم االحساس لدى الطالب بأهمية اإللتزام بهذه الحقوق،  ،جئين ، وليست الدول األوروبية فقطاللل
تم عرض نماذج لشخصيات مهمة طلب حق الجوء خاصة ما إذا وتدعيم اإلحساس باالنتساب للوطن ،

 السياسى لمصر وعاشت بها4
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) اإللتزام بالواجبات السياسية واحترام الدستور والقانون( لقيم المواطنة قيمتى( نسب انتشار 8جدول )
 السياسية

عنوان  صريح ضمنى المجموع
 رئيس

 القيم الفرعية

القيم 
الرئيسة 
 

 التكرار التكرار  التكرار التكرار النسبة

اإللتزام  عدم خيانة الوطن.-ا - - . . 0442
بالواجبات 
 الوعى بمشكالت المجتمع. -ب - 3 02 40 4452 السياسية

 التصويت فى االنتخابات.-ج - 3 4 4 ..4.

احترام الدستور  اتباع القوانين السائدة فى الدولة.-ا - 4 2 5 4440
 والقانون 

 احترام النظام وعدم انتهاكه. -ب - - 3 3 442

 احترام تشريعات الدولة. -ج - . . 3 442

 : أن يتضح من الجدول

  ( %4452احتلت المرتبة األولى من حيث نسب انتشارها حيث بلغت ) (الوعى بمشكالت المجتمع) قيمة
أما قيمة عدم خيانة السائدة( ،القوانين  يليها قيمة )التصويت فى االنتخابات (، يليها قيمة ) احترام بالكتاب،

( على الرغم %0442الوطن فقد جاءت فى مرتبة متأخرة من االهتمام حيث بلغت نسبة انتشارها بالكتاب )
( و ) مرتجى 4104( و )تمام ،4114وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )خير الدين ،من أهميتها،
 وقد يرجع ذلك إلى: ( و 4100والرنتيسى ،

 
مشكالت المجتمع قد يؤثر  بعرض بعرض الموضوعات التى تهتم  لفين للكتاب أن االهتمامرؤية المؤ  -

ة الوعى إيجابا فى تمسكهم بالمساهمة فى حل المشكالت وتوعية اآلخرين بها، مما يؤثر على تنمية قيم
 لديهم4 بمشكالت المجتمع 
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، وذلك لتأثيرها المباشر وعدم انتهاكه احترام النظامبقيمة  االهتمام زيادة وترى الباحثة أنه من الضرورى  -
على الحد من انتشار الفساد المالى واإلدارى بالمجتمع ، فمعرفة الطالب للمسائلة القانونية التى يتعرض 
لها من يساعد فى ارتكاب المخالفات قد يؤثر إيجابا على منع انتشارها بين فئات الشبات التى قد تدفعهم 

 خرين فى إرتكاب المخالفات4 ظروف المجتمع إلى مساعدة اآل
إلى  البعض منهم على توفير فرص عمل لهم قد يدفع فإحساس الشباب بعدم الثقة فى الدولة لعدم قدرتها -

 البحث عن فرص للثراء السريع قد تدفعهم إلى بيع ضمائرهم وخيانة الوطن،

 يلى:هذا فيما يتعلق باألبعاد السياسية للمواطنة أما األبعاد اإلجتماعية فقد جاءت نسب انتشارها كما    

 .كتابال( يوضح تكرارات ونسب انتشار األبعاد اإلجتماعية لقيم المواطنة ب1جدول )

 م القيم الرئيسة عنوان رئيس صريح ضمنى المجموع

 التكرار النسبة  التكرار  النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 0 التسامح - - 45 243. 2. 2412. 30 4454.

 4 العمل التطوعى - - 2. 22402 4. 4444. 23 1401.

 . العدالة - - 4 014.4 00 004.2 04 01440

 2 المساواه 4 21 04 4.4.5 3 3404 43 0.445

 2 محاربة التمييز والتعصب 4 41 03 41455 04 044.5 1. 03404

 3 المسئولية االجتماعية 0 41 2 3424 4 4413 4 24.1

  المجموع 2  55  45  043 40.8

 :يتضح من الجدول أن
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  سواء  (%4454.األولى من حيث االهتمام،حيث بلغت نسبة انتشارها )احتلت المرتبة  (التسامح)قيمة
 (العمل التطوعى)،فى حين احتلت قيمة بصورة صريحة كقيمة رئيسة أو بصورة صريحة بقيمها الفرعية 

بنسبة  (محاربة التمييز والتعصب)(، يليها قيمة %1401.) تهاالمرتبة الثانية حيث بلغت نسب
(، وأخيرًا قيمة المسئولية االجتماعية بنسبة %0.445(، يليها قيمة المساواه بنسبة )03404%)
نة االجتماعية التى وردت وتشير الباحثة إلى أنها قد ضمنت نسب تكرارات قيم المواط (24.1%4)

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة) بركات  4قيمة رئيسة ضمن تكرارات ظهورها بصورة صريحةك بالكتاب
 (.Siguake ،410( و ) سيجوك 4114( و) عيد، 4100وأبو على،

 الجداول التالية توضح ذلك:و  الفرعيةقيم المواطنة اإلجتماعية شيوع نسب  وقد اختلفت      

 ( يوضح تكرارات ونسب انتشار قيمتى )التسامح والعمل التطوعى( لقيم المواطنة االجتماعية2جدول )

عنوان  صريح ضمنى المجموع
 رئيس

 القيم الرئيسة القيم الفرعية

 التكرار التكرار التكرار التكرار النسبة

 التسامح احترام الرأى اآلخر. -ا - . 2 5 453.

 تقبل النقد اإليجابى. -ب - 0 4 01 24.5

 .وتقديرها احترام المرأة -ج - 40 02 2. 04440

 الوحدة الوطنية بين طوائف الشعب -د - 0 5 4 24.1

 العمل التطوعى اكتساب روح التطوع. -ا - 4 04 41 01452

 والمحتاجين. مساعدة الفقراء -ب - 0 . 2 4402

 االشتراك فى الجمعيات الخيرية. -ج - 0 5 4 24.1

 االهتمام بمساعدة اآلخرين -د - 2 01 02 4413
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 يتضح من الجدول أن :

  ( يليها قيمة %04440قد احتلت المرتبة األولى من حيث االهتمام بنسبة ) (احترام المرأة وتقديرها)قيمة
(، يليها قيمة ) اإلشتراك %24.5يليها قيمة )تقبل النقد( بنسبة )(، %01452) (اكتساب روح التطوع)

مساعدة الفقراء )فى حين بلغت نسب انتشار قيمة (%24.1فى الجمعيات الخيرية ( بنسبة )
( وهى نسبة متدنية باإلشارة إلى الوضع الحالى فى المجتمع ، وضرورة تضافر %4402) (والمحتاجين

 وقد يرجع ذلك إلى:جميع الجهود لمساعدة الفئات الضعيفة والمهمشة فى المجتمع4 
 
  اهتمام محتوى الكتاب بالمرأة حيث تضمن الكتاب فصاًل كاماًل عن المرأة بعنوان ) المرأة المصرية رحلة

 الكتاب4ب أخرى  ح(، مما يؤثر بالطبع على نسب انتشار قيمعمل وكفا
  الدور البارز الذى قامت به المرأة المصرية خالل الفترة الماضية ومشاركتها للرجل بغض النظر عن

 الصعوبات التى واجهتها4
   ضعف تركيز محتوى الكتاب على قيمة )تقبل النقد( على الرغم من أهميتها، وخاصة أن معظم

يعانون من عدم قدرتهم على التعامل مع الطالب ، ورفض الطالب تنفيذ التعليمات أو احترام  المدرسين
رأى معلميهم، وبالتالى كان من الضرورى على مؤلفى الكتاب مراعاة تضمين محتوى الكتاب باألنشطة 

 قيمة لدى الطالب4الالتى تعزز هذه 
  مساعدة الفئات الضعيفة من المجتمع ل األنشطة التى توجهضعف تركيز موضوعات الكتاب على

 وباألخص األعمال الخيرية التى توجه إلى الفقراء والمحتاجين4
  ها لضمان تماسك تضمين الكتاب موضوعات تركز على األعمال الخيرية وأهميت ينبغىوترى الباحثة أنه

لحقد لوجود إلى أعمال تخريبية بغرض الحصول على األموال أو ا الشبابنجرف يالمجتمع،  حتى ال
 فئات تملك كل المال وأخرى ال تملك شيئًا4
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 ( لقيم المواطنة االجتماعيةالعدالة والمساواه( يوضح تكرارات ونسب انتشار قيمتى )7جدول )

عنوان  صريح ضمنى المجموع
 رئيس

القيم  القيم الفرعية
 الرئيسة

 التكرار التكرار التكرار التكرار النسبة

 العدالة إتاحة فرص متساوية أمام المواطنين-ا  . 01 .0 5

 التأكيد على العدل فى إصدار األحكام-ب - - - - -

 العدل فى توزيع الثروات بين المواطنين. -ج - - 0 0 .142

 المساواه حق التعليم. -أ 0 2 0 5 453.

 حق الرعاية الصحية. -ب 0 . 0 2 4434

 األساسيةتقديم الخدمات  -ج - . . 3 444.

 االحتكام إلى القانون لحل النزاعات -د - 0 0 4 0415

 يتضح من الجدول أن:

 )المرتبة األولى من حيث االهتمام حيث بلغت نسبة  احتلت قيمة )إتاحة فرص متساوية أمام المواطنين
( ، يليها قيمة )تقديم الخدمات األساسية %453.(، يليها قيمة )حق التعليم( بنسبة )%5انتشارها )

فى حين أهمل الكتاب  (،%4434يليها قيمة )حق الرعاية الصحية( بنسبة ) (،%444.للمواطنين( بنسبة )
ل فى إصدار األحكام( على الرغم من أهميتها لردع الفساد ومحاربة انتشاره ) التأكيد على العد قيمة اتمام

 وقد يرجع ذلك إلى:4فى المجتمع تأكيدا للمثل القائل ) من أمن العقوبة أساء األدب(
 

وبالتالى اهتم بقيمة إتاحة فرص متساوية طبيعة محتوى الكتاب حيث ركز على موضوع حقوق اإلنسان،  -
فصاًل كامال عن حقوق اإلنسان وتصنيفها، فركز بصورة كبيرة على  الكتاب وقد تضمنأمام المواطنين ، 

 المساواه بين المواطنين4
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عليم هو السبيل الوحيد تاهتمام الكتاب بقيمة )حق التعليم( يرجع إلى اإليمان الكامل من المجتمع بأن ال -
من أولويات الخطة اإلستراتيجية  هكافة أشكال الفساد، فالتأكيد عليلعالج مشكالت المجتمع ومحاربة 

 للتعليم4
أما قيمة تقديم الخدمات األساسية فكان من الضرورى مراعاتها بصورة أكبر من ذلك ، ألن شعور  -

الطالب باإلنتماء لوطنه ينبع مما يراه فى مجتمعه من اهتمام الدولة بمواطنيها وتوفير الخدمات لهم من 
 4مأكل ومشرب وملبس وكهرباء وصرف صحى

كذلك ضعف االهتمام بقيمة )العدل فى توزيع الثروات بين المواطنين(، فشعور الطالب باستحواذ فئة  -
قليلة على معظم ثروات الوطن وحرمان باقى الشعب، قد يدفع الطالب فيما بعد إلى الفساد المالى 

جهود الدولة  واإلدارى، رغبة فى تكوين ثروة بصورة سريعة4وبالتالى يجب تضمين الكتاب موضوعا عن
 فى محاربة الفساد واإلجراءات التى تتخذها ضد المفسدين4

 
وترى الباحثة أن من الضرورى االهتمام بقيمة )التأكيد على العدل فى إصدار األحكام( حيث يشعر  -

الطالب أنه ال فرق بين الغنى والفقير أمام القانون فهناك عدل فى إصدار وتطبيق األحكام، وبالتالى 
 ذلك بصورة إيجابية فى سلوكيات الطالب4ينعكس 
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 ( يوضح تكرارات ونسب انتشار قيمتى )العدالة والمساواه( لقيم المواطنة االجتماعية 1جدول )

عنوان  صريح ضمنى المجموع
 رئيس

 القيم الرئيسة القيم الفرعية

 التكرار التكرار التكرار التكرار النسبة

محاربة  بقضايا ذوى االحتياجات الخاصة.االهتمام -ا - - - - -
التمييز 

عدم التمييز بسبب العقيدة أو الجنس أو -ب 4 03 04 1. 03404 والتعصب
 اللون 

المسئولية  دفع الضرائب -ا - 0 - 0 .142
 االجتماعية

 تأدية الخدمة العسكرية. -ب - 4 - 4 0415

 تأدية الخدمة العامة -ج - - - - -

 احترام خصوصية اآلخرين -د 0 4 4 2 4434

 يتضح من الجدول أن :

  قيمة )عدم التمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو اللون( قد احتلت المرتبة األولى من حيث االهتمام حيث
(، فى حين بلغت نسبة انتشار قيمة )احترام خصوصية اآلخرين( %04403بلغت نسبة انتشارها )

وقد أهمل أما قيمة تأدية الخدمة العسكرية ودفع الضرائب فقد جاءت بنسب متدنية جدًا،  (،4434%)
الكتاب قيمتى )االهتمام بقضايا ذوى االحتياجات الخاصة( و )تأدية الخدمة العامة( على الرغم من أن 

لب، حتى االهتمام بقضايا ذوى االحتياجات الخاصة من القيم التى على درجة كبيرة من األهمية للطا
يشعر الطالب أن المجتمع ال يقف عاجزًا أما فئات ذوى االحتياجات الخاصة، وإنما يقدم العديد من 

 4يق احساس الطالب باالنتماء لوطنهالجهود التى من شأنها تعم
   أما قيمة )تأدية الخدمة العامة( فهى أيضا تقف على نفس درجة األهمية وخاصة أن تأدية الخدمة

للذكور أما تأدية الخدمة العامة فتكون لإلناث وتكون سنة واحدة وبالتالى يجب تركيز  العسكرية تكون 
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االهتمام على ضرورة تأدية الخدمة العامة ، واإلهتمام بإجراءاتها ألجل االستفادة من الطاقات البشرية 
 وقد يرجع ذلك إلى :المهدرة4 

 أكبر من اهتمامه بقضايا حقوق  اهتمام محتوى الكتاب بتوضيح مفاهيم حقوق اإلنسان بصورة
 4لهملطالب ، وبالتالى فهى تعتبر بمثابة تهيئة وتمهيد األولى لاإلنسان، خاصة وأن المادة تدرس للمرة 

  دية تضمين قيمة )تأدية الخدمة العامة( ضمن فصل المرأة المصرية باعتبار أن تأبينبغى االهتمام
وليست مجرد شهادة تمنح لضمان تأديتها لكى تلتحق بوظيفة حكومية،  يهاالخدمة العامة واجب أساسى عل

كما يجب االهتمام بإجراءات تنفيذها حتى يستفيد المجتمع من الطاقات اإليجابية لدى اإلناث ويضمن 
 المجتمع حسن استغاللها4

اختلفت نسب انتشارها أما عن قيم المواطنة اإلقتصادية وهى البعد األخير للمواطنة بالبحث الحالى، فقد     
 بالكتاب، والجداول التالية توضح ذلك:

 .كتابال( يوضح تكرارات ونسب انتشار قيم المواطنة اإلقتصادية ب2جدول )

 القيم الرئيسة عنوان رئيس صريح ضمنى المجموع

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 العملاحترام  - - 7 71 1 11 01 11

 استغالل الوقت - - 1 11 - - 1 01

 ترشيد االستهالك - - -  - - - -

 المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة - - - - 7 71 7 11

 المجموع -  01  01  61 4.39

 يتضح من الجدول أن :
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  قد احتلت النسبة األعلى فى درجة اإلنتشار حيث بلغت نسبة انتشارها بالكتاب  (احترام العمل) قيمة
 (المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة)( من إجمالى قيم المواطنة اإلقتصادية، يليها قيمة 21%)

( ، كما يالحظ من الجدول عدم %02(، يليها قيمة استغالل الوقت فبلغت نسبة انتشارها )%2.بنسبة )
هتمام بقيمة ترشيد االستهالك، وكذلك يتضح أن االهتمام بالبعد اإلقتصادى للمواطنة ليس على نفس اال

( 41درجة االهتمام بالنسبة للبعد السياسى واالجتماعى ويتضح ذلك من عدد تكرارات القيم التى بلغت )
( و 4114) المالكى،( و 4114وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )خير الدين ،تكرار فقط بالكتاب4 

 وقد يرجع ذلك إلى:(، 4114)إسماعيل ،
 
  تركيز موضوعات الكتاب على الجانب السياسى واالجتماعى للمواطنة باعتبار أنهما جوانب أساسية

 ومهمة ينبغى التركيز عليها4
  أهميةالجوانب السياسية واالجتماعية للمواطنة ، على الرغم من ب اهتمتطبيعة موضوعات الكتاب التى 

، وبناء عليها ينشأ حياتهمقيم المواطنة اإلقتصادية للطالب فى هذه المرحلة التى تعد مرحلة خطيرة فى 
 وتكون نمطًا عامًا فى سلوكياته4بهذه القيم،  متمسكاً الطالب 

  موضوعات الكتاب تركز على مفاهيم المواطنة و حقوق اإلنسان والمرأة والعمل التطوعى ، وبالتالى فإنها
 تسمح بعرض قيم ترشيد اإلستهالك أو احترام العمل4 ال

ويوضح  ،بها الكتاب ، إال أن هناك قيم فرعية لم يهتمالرئيسة اإلقتصادية المواطنة قيم رغم انتشار و       
 الجدول التالى ذلك:
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  (( يوضح تكرارات ونسب انتشار قيمتى ) احترام العمل واستغالل الوقت01جدول )

عنوان  صريح ضمنى المجموع
 رئيس

 القيم الرئيسة القيم الفرعية

 التكرار التكرار التكرار التكرار النسبة

 احترام العمل  الحث على العمل. -ا - 8 6 2 11.62

 تقبل العمل اليدوى والحرفى -ب - 0 0 6 00.72

 استغالل الوقت احترام الوقت. -أ -    -

 حسن استغالل الوقت. -ب - 0  0 1.11 

 اإللتزام بمواعيد العمل. -ج -    -

استخدام المنهج العلمى عند  -د - 0  0 1.11
 حل المشكالت.

 يتضح من الجدول أن:

 ( بلغت نسبة انتشارها بالكتاب )( من إجمالى نسب انتشار قيم %2444.قيمة ) الحث على العمل
حسن قيمة )(، يليها %00453المواطنة اإلقتصادية، يليها قيمة تقبل العمل اليدوى والحرفى بنسبة )

(، أما قيمتى %2444بنسبة ) (استخدام المنهج العلمى عند حل المشكالت) و (استغالل الوقت
احترام الوقت واإللتزام بالمواعيد فقد أهملها الكتاب على الرغم من أهمتهما فى الوقت الحالى وخاصة 
أن معظم الطالب ال يحترمون وقت المدرسة وال يلتزمون بمواعيدها، وهم فى أمس الحاجة إلى 

 4تضمين هذه القيم بالكتاب
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انتشار قيمتى ) ترشيد االستهالك والمحافظة على الممتلكات العامة  ( يوضح تكرارات ونسب00جدول )
 والخاصة(

عنوان  صريح ضمنى المجموع
 رئيس

 القيم الرئيسة القيم الفرعية

 التكرار التكرار التكرار التكرار النسبة

ترشيد  .استخدام األضواء المنزلية ترشيد -ا - - - - -
 االستهالك

 استخدام مياة للشرب.اإلعتدال فى  -ب -  - - -

 عتدال فى استخدام الطعام.اإل  -ج - - - - -

المحافظة على  .استخدام المواصالت العامة سالمة -ا - - 6 6 00.72
الممتلكات 

العامة 
 والخاصة

 ب. تجنب اتالف المقاعد واألدراج بالمدرسة. - - 6 6 00.72

 الحدائق العامةج. المحافظة على  - - 1 1 07.28

 يتضح من الجدول أن:

  ( وكذلك قيمة %00453استخدام المواصالت العامة( بلغت نسبة انتشارها بالكتاب )سالمة قيمة ، )
فقد بلغت  (المحافظة على الحدائق العامة))تجنب اتالف المقاعد واإلدارج بالمدرسة( ، أما قيمة 

(، بينما أغفل الكتاب قيمة ترشيد االستهالك بصورة واضحة، وذلك على %05432نسبة انتشارها )
الرغم من أهمية هذه القيمة وضرورتها وخاصة أننا نجد الطالب فى هذه المرحلة يميلون إلى فى هذه 

استخدام الطعام  الطعام والشراب فى الشارع، وكذلك اإلسراف فىبقايا المرحلة إلى تعمد القاء 
 وقد يرجع ذلك إلى:4 والشراب



48 
 

  طبيعة موضوعات الكتاب، فقد ركزت الموضوعات على قضايا المرأة وحقوق اإلنسان والعمل
التطوعى ومفاهيم المواطنة، ورربما تحتاج موضوعات الكتاب إلى تضمين موضوع أو نقاط حول 

 صة 4ترشيد االستهالك والمحافظة على الممتلكات العامة والخا
  تركيز المؤلفين على قضايا المواطنة السياسية واإلجتماعية بدرجة كبيرة نظرًا للظروف الحالية التى

مام لك فإنه يجب االهتذيمر بها المجتمع المصرى، فى مرحلة فارقة فى نهضته،وعلى الرغم من 
حيث أن االهتمام بتنميته وتوعية الطالب به ينعكس إيجابيا  ةكبيرة بالبعد اإلقتصادى للمواطن بدرجة

، متمسكا بقيم العمل وترشيد فى سلوكيات الطالب، وبالتالى ينشأ على حب وطنه والحفاظ عليه
 4االستهالك 

 
 ثالثًا: التصور المقترح:

تم وضع  الثانوى وفى ضوء نتائج التحليل السابق لكتاب المواطنة وحقوق اإلنسان للصف الثانى       
 تصور مقترح لكيفية تضمين قيم المواطنة المناسبة لطالب المرحلة الثانوية بالكتاب ، وقد تم ذلك فى ضوء:

: وقد تم توضيح طبيعة قيم المواطنة وأهميتها لطالب المرحلة الثانوية من خالل طبيعة قيم المواطنة -0
المواطنة السياسية واالجتماعية واالقتصادية التى تعكس اإلطار النظرى للبحث ، ويقصد بها مجموعة قيم 

 انتماء طالب المرحلة الثانوية لوطنه وومحافظته عليه ومدى وعيه بحقوقه وواجباته داخل مجتمعه 4

 طالب المرحلة الثانوية.وحاجات طبيعة  -4

حياة الفرد وتعتبر تعد المراهقة مرحلة نمائية تقع بين الطفولة والرشد وهى تمثل مرحلة حرجة من    
 41 – 04مرحلة ذات طبيعة بيولوجية واجتماعية، وتضم األفراد الذين تقع أعمارهم الزمنية فى الفترة من 

سنة، وغالبا ما يكون فيها المراهق فى وضع غامض ال يستطيع تحديد ما يتحتم عليه القيام به وبالتالى فإنه 
 (023 – 022يمر بفترة عدم اتزان أو استقرار4 )الدسوقى: 

كما يميل المراهق إلى مسايرة الجماعة ويحاول تحقيق ذاته من خالل إحساسه باأللفة والمـودة ثـم يتحـول      
الــوالء مــن األســرة إلــى األقــران، كمــا يظهــر عنــده الشــعور بالمســئولية االجتماعيــة وتعنــى محاولــة فهــم ومناقشــة 
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تصل إلى قمتها بين المراهقين ومنها اإليثار والتضحية المشكالت االجتماعى وكذلك المشاركة الوجدانية التى 
فــى ســبيل اآلخــرين، كــذلك التمــرد الــذى يعنــى محاولــة التحــرر مــن ســلطة األســرة ليشــعر بالفرديــة والنضــج و 
االســتقالل وقــد يغــالى المراهــق فــى التحــرر فيتعصــب ويتحــدى الســلطة القائمــة، وعلــى النقــيض مــن ذلــك نجــده 

ثــل االجتماعيــة واالتجاهــات نحــو الخيــر والعمــل الصــالح وقــد يرجــع ذلــك إلــى افتقــاره يتمســك بــبعض القــيم والم
 (21. - 4..: 4110هنداوى،للتقدير االجتماعى وعدم االعتراف بهويته4  )

وهكذا فإن معظم سلوك المراهقة ما هو إال نتيجة للرغبة الشديدة فى إظهار االستقالل والمساواة          
أنهم قد استطاعوا بلوغ مرحلة الرجولة الكاملة ) أو األنوثة الكاملة(، إن االتجاه الذى يأخذه بالبالغين إلثبات 

مثل هذا السلوك يعتمد على المعنى الذى نسبه الفرد إلى الكلمة راشد، فإذا كانت كلمة راشد تعنى بالنسبة إليه 
ل ما يظنه قيودًا وممنوعات، ولهذا أن يكون حرًا من جميع القيود، فإن الطفل سيحارب من أجل التحرر من ك

 ( 4.2-..4: 4112، يصبح من الشائع أن ينتشر مثل هذا السلوك بين المراهقين4 ) أدلر

( أن الطالب فى مرحلة المراهقة يتعلم المشاركة الوجدانية والتسامح 0.2: 4114ويوضح الصعيدى)    
عاون والوالء والمرونة، وعلى المعلم معرفة والعديد من الصفات المتعلقة بالصدق واألمانة والعدل والت

 4خصائص هذه المرحلة بصورة جيدة ألنها تمكنه من التعامل مع طالبه

ولذا على المعلم ضرورة مراعاة تهيئة الجو الصالح عقليا وانفعاليا للطالب داخل غرفة الصف ، يكون مناسبا 
قائما على أساس الحرية  أن يخلق مناخًا تربويالقدرات المراهقين، ويوفر لهم فرص التعلم الذاتى ، وعليه 

 (220: 4114والتفكير اإلستقاللى واالعتماد على النفس وإشباع الحاجات والميول والدوافع4) سليم،

هذه التغيرات التى تصاحب مرحلة المراهقة يتبعها أيضا تغيرات فى حاجات المراهقين ويمكن توضيح        
 لى:تلك الحاجات على النحو التا

 الحاجات الفسيولوجية: وهى اإلحتياجات الضرورية للجسم مثل المأكل والمشرب4  04
 الحاجة إلى األمن: وتتضمن الحاجة إلى األمن الجسمى والشعور باألمن الداخلى و تجنب الخطر    44

 واأللم واالسترخاء والراحة والمساعدة فى حل المشكالت الشخصية4
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 الحاجة إلى الحب: وتتضمن الحاجة إلى الحب والمحبة والتقبل االجتماعى واألصدقاء  4.
 واالنتماء إلى الجماعات4

وتتضمن الشعور يبذل الفرد كل ما لديه من مهارات وجهد حتى يقدره اآلخرون، : التقديرالحاجة إلى  24
 بالعدالة فى المعاملة واالعتراف من اآلخرين والنجاح االجتماعى4

 4 الرغبة فى الفهم واالستزادة من العلم واتقان المعلومات : وتتضمنالمعرفةجة إلى لحاا 24
 (1. -42: 0443طه، )                                                           

( أن حاجة المراهق لإلنتماء تؤدى إلى ارتباطه 322-322: 4112ويرى )واطسون وليندرجرين،
تحسن من الكفاءة فى حل عكس الحاجة إلى اإلنجازالتى تدفعه إلى نشاطات  بجماعة األقران، وهى

 المشكالت، كما تشمل حاجاته، قبول الذات وإقامة عالقات اجتماعية مرضية مع الزمالء4
 

 أهداف المرحلة الثانوية: -.

الثانوية تهدف ( على أن المرحلة 4115( لسنة )022وتعديالته بالقانون ) 0440( لسنة 0.4ينص قانون )
 : إلى

 اعداد الطالب للحياه جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالى والجامعى4 4أ
 المشاركة فى الحياه العامة4 4ب
 4التأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية 4ج

 
وترى الباحثة أن مادة المواطنة وحقوق اإلنسان يمكن من خاللها تحقيق الهدف الثالث للتعليم الثانوى      

الخاص بترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية، شأنها شأن معظم المواد التى تتسم بالصبغة اإلجتماعية ، 
 وقهم وواجباتهم 4كما تسهم فى إعداد الطالب للمشاركة فى الحياه ، بتعليمهم حق
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 أهداف تدريس مادة المواطنة وحقوق اإلنسان لطالب الصف الثانى الثانوى. -8

 حددت وزارة التربية والتعليم أهدافًا لمادة المواطنة وحقوق اإلنسان للصف الثاني الثانوي على النحو التالي:

 والوالء للوطن4 تزويد الطالب ببعض المفاهيم والمصطلحات الهامة التي تعمق االنتماء (أ
 التعرف على مهارات المواطنة للمشاركة في الحياة الخاصة والعامة4 (ب
 التأكيد على دور الدولة والمدرسة واألسرة ووسائل اإلعالم في تدعيم قيم المواطنة4 (ج
 التأكيد على دور الدولة والمدرسة واألسرة والتعرف على واجبات وحقوق المواطن4  (د
 على أكمل وجه في مقابل التمتع بالحقوق 4الحرص على تأدية الواجبات  (ه
 التأكيد على قيم التسامح والتعاون واإلخاء وقبول اآلخر4 (و
 التأكيد على تنمية الوعي السياسي والمشاركة في الحياة السياسية والمدنية4 (ز
 التعرف على مؤسسات الدولة وعالقاتها بمؤسسات المجتمع المدني4 (ح
 لمدني ودورها في تنمية المجتمع4إبراز أهمية وجود مؤسسات المجتمع ا (ط
 التأكيد على أهمية العمل التطوعي كواجب وطني تجاه بعض المشكالت المحلية4 (ي
 التأكيد على دور المرأة  في المشاركة السياسية والمجتمعية4 (ك

تسعى إلى تعريف الطالب ببعض  أن مادة المواطنة وحقوق اإلنسان وبالنظر إلى هذه األهداف يتضح    
الجوانب اإلجتماعية والسياسية للمواطنة، وال تركز على الجوانب اإلقتصادية للمواطنة، كما أنها فى البعد 

 السياسى للمواطنة تركز على قيم معينة وتهمل قيم أخرى، وكذلك البعد اإلجتماعى4

كتاب المواطنة وحقوق موضوعات إضافة الموضوعات التالية إلى  الدراسةوفى ضوء ما سبق تقترح    
 4المناسبة لطالب المرحلة الثانويةاإلنسان ليتمكن من خالله المعلم من تنمية قيم المواطنة 

 

 :موضوعات الكتاب المقترحة -0
العادات والتقاليد فى المجتمع  أهمالطالب من خالله  يحددالمجتمع المصرى ) تعايش وحوار(:  4أ

كما ( ، أداب التعامل، عادات الزواجالمختلفة المصرى ) مثل عادات المجتمع فى المناسبات
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وحرية ممارسة الشعائر الدينية المنصوص  أهمية احترام األديانيتعرض الموضوع إلى موضوع 
كما يمكن تضمين  عليها وفقًا للدستور المصرى وكذلك عرض مواد الدستور المنظمة لها، 

والنصوص المقدسة التى تؤكد على  واألحاديث الشريفة الصحيحة آليات القرآنيةبعض ا الموضوع
 ، ويعرض من خاللهللمواطنين فى األزمات والسلوكيات اإليجابيةوالتعايش السلمى  احترام األديان

تدعو إلى التفكير كعرض مواقف ونماذج لمشكالت واقعية تتعرض لقضية احترام األديان،  أنشطة
 4تقبل اآلخر، العدل ، المساواه االنتماء، قيم التسامح ،  ز علىيتركال من خاللها وعلى المعلم 

 
دروس عن الموضوع  المحافظة على الوطن) دروس ونماذج عربية وإسالمية(: يعرض من خالل 4ب

 الشخصيات والنماذج العربية واإلسالمية التى ضحت بحياتها فى سبيل الوطن مثل صحابة الرسول
) سعد الدين الشاذلى، سيرته ومواقف  ، أبطال حرب أكتوبررضى الله عنه(  ) عمر بن الخطاب

)مواقف بطولية( لضباط  الملك عبد الله بن عبد العزيز( ومواقفه البطولية مع مصر ،) ، من حياته(
يزود خاللها الطالب بأوراق عمل تتضمن  اإلرهاب،فى القضاء على القوات المسلحة بسيناء  وجنود

 يتعرف من خاللها الطالب على قيمة، كما  رأيه وانطباعته عن النماذج المعروضة بالموضوع
عدم خيانة الوطن ،العدل فى إصدار و باالنتساب إليه  سالدفاع عن الوطن، وتدعيم اإلحسا

 4األحكام، مساعدة الفقراء والمحتاجين، الوحدة الوطنية 
 

، وكذلك وآليات ممارستها ين موضوع حقوق اإلنسان ، دروس عن الحقوق السياسية وأهميتهاتضم 4ج
درس عن الالجىء السياسى ، معنى اللجوء السياسى ، القواعد و  عن الواجبات السياسية وضرورتها،

له، ميثاق األمم المتحدة لحقوق اإلنسان الخاص بهذا الموضوع ، نماذج من بعض  ظمةالمن
بحيث يتعرف الطالب  السياسين لمصر، وذلك من خالل عرض أنشطة توضح ذلك ،الالجئين 

تح يديها لمن يأتى إليها أن بلده ال تطرد أبناؤها وإنما تف، و  التى يجب أن يتمتع بهاعلى الحقوق 
يمكن تضمين درس عن حقوق ذوى االحتياجات الخاصة ، يتعرف خالله على ملتزمًا بقوانينها ، و 

ويمكن لهذا الموضوع أن يرسخ قيم حق مفهوم ذوى االحتياجات حقوقههم وواجب الدولة نحوهم 
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عدم خيانة الوطن، االهتمام بقضايا ذوى االحتياجات ، وعدم التمييز، وكذلك اللجوء السياسى، 
 4ترام النظام وعدم انتهاكه ريعات الدوله، احشاحترام ت

 
ومدى  وأهميتها وإجراءاتهاللمرأة تضمين موضوع )المرأة المصرية( درسًا عن تأدية الخدمة العامة  4د

بشكل يعمق يتعرف خاللها الطالب على الموضوع بصورة واضحة، ، االستفادة منها وأماكن تأديتها
األوراق تتضمن ما فهمه عن الموضوع ويمكن للمعلم تزويد الطالب ببعض فائدة الخدمة العامة ،

ويمكن من خالل أنشطة هذ الدرس تعزيز قيمة تأدية الخدمة  وما لم يفهمه الطالب حول الموضوع،
 4العامة،االنتماء، الوالء، احترام الدستور والقانون 

 
 تضمين موضوع ) الفساد وكيفية مواجهته(: يتعرض هذا الموضوع لمفهوم الفساد وأنواعه، قوانين 4ه

محاربة الفساد، إجراءات الدوله فى مواجهة الفساد، دور الفرد والمجتمع فى القضاء على الفساد، 
ويمكن من خالل أنشطة هذا الموضوع تنمية قيم اإلعتزار بالهوية، العدل ، المساواه، عدم خيانة 

 الوطن، احترام الدستور والقانون4
من خالل العمل وأهميته للمجتمع وتقدمه تضمين موضوع عن ) العمل اليدوى والمهنى(: ويعرض  4و

، نماذج لدول متقدمه أصحاب المهن والحرف والعمل اليدوى والحرفى ، ويركز على أهميته واحترام
اقتصاديا اعتمدت على العمل اليدوى والحرفى مثل الصين، ويمكن من خالل عرض أنشطة هذا 

ك، والمحافظة على الممتلكات العامة الموضوع التركيز على قيم احترام العمل، ترشيد االستهال
 والخاصة4

 
  :المناسبة لتدريس الموضوعات استراتيجيات و طرق التدريس -4

تعتمد وتركز بصورة كبيره على الطالب مثل استراتيجيات التعلم  واستراتيجيات استخدام طرق  ينبغى    
وتوظيف األنواع  المتعددةنظرية الذكاءات ، االستفادة من النشط والتساؤل الذاتى والعصف الذهنى

وهذا ربما يساعد فى تنمية القيم لدى الطالب، كذلك  تدريس الموضوعات،  المختلفة للذكاءات أثناء
واستراتيجية قبعات ،فى كيفية توظيف النصفى األيمن واأليسر للمخ  التعلم المستند إلى الدماغأساليب 
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مذكورة ال يعنى االستغناء عن استراتيجية ، وكل الطرق ال KWLاستراتيجية وكذلك  التفكير الست
 4الحوار والمناقشة واالستقصاء فى تدريس موضوعات المواطنة وحقوق اإلنسان

 
 :ووسائل التعليم كنولوجيا التعليم الحديثةت  -.

كعرض  فى تدريس موضوعات الكتاب وتوظيفها بصورة جيدة جديدةينبغى االستعانة بتكنولوجيا  
)اسالمية ومسيحية(  فيديوهات عن عمليات بطولية لجنود القوات المسلحة، أو عرض نماذج رائدة مصرية

وكذلك توظيف تقنيات النصوص الفائقة عبر االنترنت فى الحصول ،  كانت نموذجا فى توحيد المجتمع
وعات بحثية للطالب ، فى إعداد مشر   Wiki Spacesة مثل على المعلومات ، استخدام المواقع التعليمي

أيضا إعداد منتدى تعليمى للطالب  ويمكن الموقع من التفاعل والنقاس بين القائم بالتدريس والطالب،
بين المعلم والطالب أو بين الطالب  Talkوكذلك استخدام خدمات المحادثة  والمعلمين للتواصل فيما بينهم

الموجودة فى المدارس ، كل ذلك  Smart Boardوبعضهم البعض، وكذلك تفعيل السبورة الذكية 
كل هذه  Power Pointباإلضافة إلى استخدام البرامج المتاحة بالحاسب اآللى مثل عروض البوربوينت 

فى يساهم ذلك ويمكن أن وتثير اهتمامهم لعملية التدريس ، التعلماألساليب التكنولوجية تحفز الطالب على 
 4بنفسه واكتشاف أساليب جديدة فى حل المشكالتالطالب البحث عن المعلومات محاولة 

 
 األنشطة والتكليفات المقترحة: -8

 :ممثلة فى خالل تكليفات وأنشطة يقوم بها الطالب داخل الفصل وخارجهيمكن تنمية قيم المواطنة من  
عاون والتسامح كتابة مقاالت عن أهمية المواطنة، إعداد مشروعات بحثية حول اإلخاء والت 4أ

 المصرى4بالمجتمع 
كتابة بحث حول ،  عن بعض الموضوعات الخاصة بالمجتمع المحلى إعداد ملخصات 4ب

المؤسسات المدنية بالمجتمع المصرى ودورها مثل جمعية رسالة، مؤسسة الدكتور مصطفى 
وغيرها من المؤسسات التى توجد  محمود، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة مجدى يعقوب

 4بالمجتمع على مستوى المدى والقرى 
 عقد الندوات العلمية حول المواطنة وأبعادها وإتاحة الفرصة للحوار والمناقشة 4 4ج
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 المشاركة فى األنشطة التطوعية مثل تقديم الخدمات للمواطنين، االشتراك فى الجمعيات الخيرية 4د

فقد الحظت الباحثة عدم اهتمام بعض المدرسين  التقويم، فيجب االهتمام بأساليب :أساليب التقويم -2
استخدام أنواع التقويم  يجببأساليب التقويم على اعتبار أن المادة ال تضاف إلى مجموع الطالب، ولذا 

، فيجب على المعلم تقييم الطالب أثناء تدريس دروس التشخيصىالمختلفة سواء البنائى أو الختامى أو 
رات بعد كل وحدة من الوحدات وعدم االقتصار على األنماط المقالية بل الوحدات وكذلك إعداد االختبا

على استخدام اختبارات األمر قتصر يأال يجب تنويع أساليب التقويم مابين األسئلة المقالية والموضوعية،و 
 ارية والوجدانيةهرة وشاملة للجوانب المعرفية والمركز على الجانب المعرفى فقط، بل يكون عملية مستمت

 تتناول الجوانب الثالثة4 وبطاقات مالحظة باستخدام اختبارات ومقاييس

 توصيات الدراسة:
 فى ضوء نتائج الدراسة وما توصلت إليه توصى الباحثة بما يلى:

 تزويد منهج المواطنة باألنشطة والتدريبات التى تساعد على تنمية قيم المواطنة لدى الطالب4 -0
المناسبة أهمية إثراء منهج المواطنة وحقوق اإلنسان للصف الثانى الثانوى بالمزيد من قيم المواطنة  -4

 لطالب المرحلة الثانوية فى ضوء ما كشفت عنه نتائج تحليل المحتوى4
ضرورة إدخال منهج للمواطنة بالمرحلة اإلبتدائية واإلعدادية والجامعية، وتكون موضوعاته مناسبة  -.

 رحلة وتتضمن نماذج وسلوكيات تساعد على تنمية قيمة المواطنة لدى الطالب4لطبيعة الم
ضرورة تدريب معلمى المواد الفلسفية وتزويدهم بالمراجع التى تساعدهم على تدريس المحتوى الحالى  -2

 بصورة تساعد على تنمية قيم المواطنة4
خدام أساليب أخرى يمكن من واست ،تغيير أساليب تقويم المنهج التى تعتمد على اإلختبارات فقط -2

 خالل التعرف على قيم المواطنة التى تم تنميتها لدى الطالب4
 4كالتاريخ والجفرافيا وعلم االجتماع والفلسفة المقررات الدراسيةبالتأكيد على تضمين مفاهيم المواطنة  -3
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 مقترحات الدراسة:
 ية:فى ضوء إجراءات ونتائج البحث توصى الباحثة بإجراء البحوث التال

 تقويم مناهج المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية فى ضوء قيم المواطنة4 -0
 قيم المواطنة لطالب الصف السادس اإلبتدائى4 لتنميةوحدة مقترحة  -4
 فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات المواطنة الرقمية لدى طالب المرحلة الثانوية4 -.
أثر استخدام الرحالت المعرفية عبر اإلنترنت فى تدريس الفلسفة على تنمية قيم المواطنة لدى طالب  -2

 الصف األول الثانوى4 
أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة فى تدريس مادة الفلسفة على تنمية قيم االنتماء والوالء لدى  -2

 طالب الصف األول الثانوى4
المدمج فى تنمية قيم المواطنة اإلجتماعية واإلقتصادية لدى طالب المرحلة فاعلية استخدام التعلم  -3

 الثانوية
 

 قائمة المراجع:
 المراجع العربية

(4 التنشئة االجتماعية ودورها فى اكساب قيم المواطنة 4114أبو النور ، محمد عبد التواب ) -0
" ، الجمعية المصرية االجتماعيةتربية المواطنة ومناهج الدراسات ومهاراتها، المؤتمر األول " 

 524-24يوليو،  41-04للدراسات االجتماعية، القاهرة ، دار الضيافة ، جامعة عين شمس،
(: تطوير مناهج التعليم لتنمية المواطنة فى األلفية الثالثة لدى الطالب 4114أبو غريب ،عايدة ) -4

تربية المواطنة ومناهج االجتماعية "  بالمرحلة الثانوية، المؤتمر األول للجمعية المصرية للدراسات
"، الجمعية المصرية للدراسات االجتماعية، القاهرة ، دار الضيافة ، جامعة عين الدراسات االجتماعية

 54. -.0يوليو ،  41 -04شمس 
 ، ترجمة: عادل نجيب بشرى4 القاهرة: المجلس األعلى للثقافة4معنى الحياة(: 4112آدلر ،ألفريد ) -.
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(4  تطوير منهج التربية الوطنية لدى طالب المرحلة الثانوية 4114مال أحمد حلمى )اسماعيل ، أ -2
،كلية (42، )وية للدراسات االجتماعيةمجلة الجمعية التربمن خالل قيم المواطنة والوعى بها ، 

 0224-002التربية ، جامعة عين شمس، 
لنشاط االجتماعى المدرسى) دراسة (4 قيم المواطنة وعالقتها با4104األسمرى ، خالد بن عبد الله ) -2

ميدانية على طالب المرحلة الثانوية بشرق الرياض(، رسالة ماجستير منشورة، كلية الدراسات العليا، 
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية4

(4 دور المدرسة فى بناء المواطنة، مجلة المربى )المجلة الجزائرية للتربية(، 4115أويدر، عبد الرازق) -3
 444-00، 4دد الع

الجمل، على أحمد و جمعة، ثناء أحمد و محمد ، وليد طاهر و فرغلى ، محمد سيد و على، إسالم  -5
4 وزارة التربية والتعليم : المواطنة وحقوق اإلنسان : الصف الثانى الثانوى (4 4102محمد السيد ) 
 قطاع الكتب4

ى كتب الدراسات اإلجتماعية (4 مدى مساهمة محتو 4102الجيار، تغريد بنت عبد الله محمد ) -4
والوطنية للمرحلة المتوسطة فى تنمية قيم المواطنة، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية، 

 جامعة طيبة، السعودية4
(4 دور عضو هيئة التدريس فى الجامعات األردنية فى تنمية قيم .410الخوالدة ، تيسير محمد ) -4

 -0031، .، ملحق 21، المجلد  دراسات العلوم التربوية مجلةالمواطنة من وجهة نظر الطلبة، 
00414 

4 القاهرة: مكتبة سيكولوجية النمو: من الميالد إلى المراهقة(4 .411الدسوقى، مجدى محمد ) -01
 االنجلو المصرية4
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(4 دور مديرات ومعلمات المرحلة 4102الشبول ،هيام عبد الله فيصل  و الخوالدة ،محمد محمود ) -00
تعزيز مفاهيم المواطنة لدى الطالبات فى مدارس اقليم الشمال، المجلة الدولية التربوية األساسية فى 

 444 -24(، 2(، ).المتخصصة ، )
 مجلة دراسات إقليمية،(4 التأصيل التاريخى لمفهوم المواطنة، 4114الصائغ، بان غانم أحمد ) -04

 4www.iasj.net متاح على 21.-02.(، .0) 2مركز الدراسات اإلقليمية، الموصل، 
(4 األساليب التربوية النبوية المتبعة فى تعديل السلوك 4114الصعيدى، فواز بن مبريك حماد )  -.0

وكيفية تفعيلها مع طالب المرحلة الثانوية بنين" تصور مقترح"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 
 التربية، جامعة أم القرى4

بيروت: 4المواطنة والوطن فى الدولة الحديثة المسلمة(4 4102الصالبى، على محمد محمد ) -02
 www.saayd.net/bookمتاح على  دار المعرفة للطباعة والنشر4

وعالقتها قيم المواطنة لدى طالب المرحلة الثانوية (4 4101الغامدى ، عبد الرحمن بن على ) -02
 4 الرياض:جامعة نايف العربية للعلوم األمنية4باألمن الفكرى 

(: فاعلية برنامج مقترح لتنمية الوعى 4114الفقى ، عبد الرءووف محمد و إمبابى، نادية فهمى ) -03
بثقافة المواطنة وحقوق اإلنسان لدى الطالب المعلمين بقسم التاريخ بكلية التربية جامعة 

المجلد الثالث،   حقوق اإلنسان ومناهج الدراسات اإلجتماعية"،الثانى " طنطا،المؤتمر العلمى 
 0404-40يوليو ،  43-45

(4 قيم المواطنة المتضمنة فى .410الكندرى، كلثوم محمد ابراهيم و العازمى ، مزنة سعد خالد ) -05
عة أم القرى مجلة جامكتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية فى دولة الكويت ) دراسة تحليلية(، 

 544. -14.، المجلد الخامس ، يناير، للعلوم التربوية والنفسية

http://www.iasj.net/
http://www.saayd.net/
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(4 دور تدريس مادة التربية الوطنية فى تنمية قيم 4114المالكى ،عطية بن حامد بن دياب ) -04
المواطنة لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية:دراسة من وجهة نظر معلمى التربية الوطنية بمحافظة الليث 

 جستير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة، السعودية4، رسالة ما
(4 دور المناهج الدراسية فى تحقيق أهداف تربية 4114المحروقى ، ماجد بن ناصر خلفان ) -04

4 متاح على 04-0المواطنة4 المكتبة االلكترونية: أطفال الخليخ لذوى االحتياجات الخاصة، 
www.gulfkids.comm 

(4 التربية من أجل المواطنة فى دول مجلس التعاون لدول 4102المعمرى ،سيف بن ناصر على ) -41
 304-4.، يوليو ، مجلة رؤى استراتيجية الخليج العربية: الواقع والتحديات، 

ربية الوطنية فى (4 الت4101النصار ، صالح بن عبد العزيز و الكريم ، راشد بن حسين العبد ) -40
 244-0(، يناير 44، العدد ) مجلة القراءة والمعرفةمدارس المملكة العربية السعودية، 

(4 دور برامج التوعية اإلسالمية بوزارة التربية والتعليم 4101باحكيم ، تهانى بنت أحمد بركات ) -44
نشورة، كلية التربية، فى تنمية قيم المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية، رسالة ماجستير غير م

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة ، السعودية4 
( مظاهر المواطنة اجتماعية فى المقررات الدراسية فى 4100بركات، زياد و أبو على، ليلى ) -.4

" التربية والمجتمع: الحاضر العلوم االجتماعية، ورقة بحث مقدمة الى المؤتمر العلمى الرابع 
4متاح على 44-0يوليو ،  0.-44هلية، فلسطين، ،جامعة جرش األوالمستقبل" 

www.qou.edu/arabic/researchprogram 
(4 فاعلية برنامج إثرائى مقترح فى مادة علم االجتماع لتنمية 4104تمام ، شادية عبد الحليم ) -42

مجلة دراسات عربية فى الوعى بالمشكالت االجتماعية وبثقافة المواطنة لطالب المرحلة الثانوية، 
 0344-.00(، 1.(، العدد )4، بنها، الجزء )التربية وعلم النفس

http://www.gulfkids.comm/
http://www.gulfkids.comm/
http://www.qou.edu/arabic/researchprogram
http://www.qou.edu/arabic/researchprogram
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(4 فعالية تدريس علم االجتماع باستراتيجية العصف الذهنى 4115جرجس، هانى صبرى حنا ) -42
انوية، رسالة ماجستير، على تنمية قيم المواطنة والوعى ببعض قضايا العولمة لدى طالب المرحلة الث

 ة، كلية التربية، جامعة قناة السويس4غير منشور 
(4 برنامج مقترح فى الدراسات االجتماعية لتنمية 4114خير الدين، مجدى خير الدين كامل) -43

تربية المواطنة ومناهج الدراسات المؤتمر األول " الوالء نحو الوطن لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، 
عين فة ، جامعة " ، الجمعية المصرية للدراسات االجتماعية، القاهرة ، دار الضيااالجتماعية

 2414 -42. يوليو، 41-04شمس،
 

، مجلة كلية التربية ، دور التعليم فى تربية المواطنة لعصر العولمة(4 4115زهو، عفاف محمد ) -45
 404-4.(، 34(، )05جامعة بنها، )

 ، بيروت: دار النهضة العربية4علم نفس النمو( 4 4114سليم، مريم ) -44
استخدام مدخل األماكن التاريخية فى تنمية  (4 فاعلية4102عبد المعبود، سالى الهادى محمد ) -44

أبعاد المواطنة واالتجاه نحو مادة الدراسات االجتماعية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، رسالة 
 ماجستير، غير منشورة، كلية التربية، جامعة بنها4

محمد و على ، إبراهيم سعيد والمسارى، عبد الله أحمد و الهتارى ، محمد حسن و ناصر ، فاطمة  -1.
غفار، عبد الله أحمد و علوى، أحمد صالح و عيورى، فرج عمر و سعيد ،عبد الحميد أحمد 

4 عدن:مركز البحوث دور المدرسة األساسية فى تنمية قيم المواطنة لدى التالميذ(4 4112)
 والتطوير التربوى4

ه وتطبيقاته القياس والتقويم التربوى والنفسى: أساسيات(4 4111عالم، صالح الدين محمود ) -0.
 4 القاهرة: دار الفكر العربى4وتوجهاته المعاصرة



61 
 

(4 فاعلية برنامج مقترح فى تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلمين 4114عالم ، عباس راغب ) -4.
بشعبة الدراسات االجتماعية بكلية التربية، المؤتمر العلمى الثانى" مدرسة المستقبل: الواقع والمأمول"، 

 2454 -34.مارس،  44-44كلية التربية ببورسعيد ، جامعة قناة السويس، 
(4 تطوير منهج االجتماع بالمرحلة الثانوية فى ضوء بعض 4114ناء أحمد محمد السيد)عيد، ه -..

" ، الجمعية المصرية تربية المواطنة ومناهج الدراسات االجتماعيةالمؤتمر األول " أبعاد المواطنة، 
 4.44 -412يوليو،  41-04جامعة عين شمس،للدراسات االجتماعية، القاهرة ، دار الضيافة ، 

 

يناير، مجلة العلوم  42(4 إشكالية المواطنة فى التعليم بعد ثورة .410، الهام عبد الحميد )فرج  -2.
نوفمبر ،  .0-00، مؤتمر التعليم والثورة فى مصر :رؤى وسياسات بديلةالتربوية، عدد خاص ، 

0-42 4 
القاهرة: معهد 4 اتجاهات الطالب نحو ثقافة المواطنة فى مصر(410.4فرج ، الهام عبد الحميد ) -2.

 224-0كارينجى لدراسات الشرق األوسط، 
، مجلة مستقبل التربية العربية(4 التربية والمواطنة دراسة تحليلية، 4112فرج ،هانى عبد الستار ) -3.

(01( ،).2 ،)4- .54 
 4 القاهرة: مركز القاهرة لدراسات وحقوق اإلنسان4المواطنة(4 4115فوزى، سامح ) -5.
التعليم والمواطنة: واقع التربية المدنية فى المدرسة (4 4113قاسم، مصطفى محمد عبد الله) -4.

 4 القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان4المصرية
 4 جامعة القدس المفتوحة4اإلتجاهات المعاصرة للتربية على المواطنة(4 4101قروانى ،خالد ) -4.
يم المواطنة فى مناهج التربية الوطنية وأداء معلميها (4 واقع ق4114محمد ، هناء عبد الله ) -21

التعليم وتحديات بالمرحلة الثانوية: دراسة تحليلية، المؤتمر العلمى الرابع ) الدولى األول(" 
 24.4 – 245أبريل،  43-42جامعة سوهاج، "، المستقبل
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وتدريس اتجاهات حديثة فى تطوير مناهج الفلسفة (4 4112محمود، سعاد محمد فتحى ) -20
 4القاهرة: ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع4الفلسفة لألطفال

مجلة العلوم (4 التعليم وتأسيس المواطنة لدى االنسان العربى، 4102مدكور ،على أحمد ) -24
 234-0،العدد األول، الجزء األول ،يناير، التربوية

بية المدنية للصفوف (4 تقييم محتوى التر 4100مرتجى ،زكى رمزى و الرنتيسى ، محمود محمد ) -.2
(، 04، غزة، ) مجلة الجامعة اإلسالميةالسابع والثامن والتاسع األساسى فى ضوء قيم المواطنة، 

(4 ،)030- 0424 
 (4 علم نفس النمو:الطفولة والمراهقة4 العين: دار الكتاب الجامعى41104هنداوى ، على فالح )  -22
، ترجمة: داليا سيكولوجية الطفل والمراهق(4 4112كالى ) و ليندجرين، هنرى  واطسون، روبرت، -22

 عزت مؤمن، القاهرة: مكتبة مدبولى4
(4 "سوسيولوجيا" المواطنة أم " علم تربية" المواطنة؟: أنماط .410يونس ،الشامى األشهب )  -23

المجلة العالقة بين النسق االجتماعى والنسق التربوى ضمن خصوصية " التربية على المواطنة"، 
 0054-44، 42، .4، العددان الجتماعالعربية لعلم ا
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