
وهران جامعة          
الجتماعية العلوم كلية          

التربية وعلوم النفس علم قسم               
 التربوية المناهج تقويم و بناء ماجستير

بـ موسومة مذكرة           

تخصصتخصص  التربيةالتربية  علومعلوم  فيفي  الماجستيرالماجستير  شهادةشهادة  لنيللنيل  كتكملةكتكملة  مقدممقدم  بحثبحث                          
التربوية-التربوية-  المناهجالمناهج  وتقويموتقويم  -بناء-بناء              

         المناقشة     لجنة                     الطالب     إعداد                   
       المشرف

  رئيسا         إبراهيم ماحي أ.د أحمد خالدي                    
                                                حبيب أ.د. تيلوين
مقررا        حبيب أ.د. تيلوين

 مناقشا      احمد شهيدة أ.د. بن
مناقشا           محمود .عريبة د

2006 / 2005 الجامعية السنة                

مناهج التربية المدنية ومفهوم المواطنة
في المدرسة الجزائرية 



                    الجزائرية المدرسة في المواطنة مفهوم و المدنية التربية مناهج

البحثالبحث  ملخصملخص
تكححوين فححي الجزائريححة المدرسححة دور حححول التححالي البحححث يتمحححور

. و المدنيححة التربيححة مناهج خلل من المواطنة مبادئ تكريس و الجزائري المواطن
قمنححا لتكوينه المدرسة تصبو الذي الجزائري النسان معالم تحديد محاولة أجل من

فححي المدنية التربية مناهج .إن تحملها التي القيم و تصوراتها و المناهج هذه بتحليل
الثححاني و  الول (الطححور  البتدائيححة المدرسححة  فححي2004 إلححى 1980 مححن الفترة

عملنا. عليها تركز التي المادة  هيالساسيين)
الول المحححور فححي أساسيين محورين في الموضوع هذا تناول تم لقد

.ذلحك فحي المدرسحة وأهمية المجتمع في دورها و الجتماعية، للتنشئة فيه ناتطرق
وتطوراته ظهوره ظروف المواطنة ومفهوم،المدنية التربية لتطور التطرق تم كما

.السححابقة الدراسححات و الجزائححري التربوي النظام قيم و مبادئ . ودوره و وأهميته
ن  المحتحوى تحليحل طريقة استعمال خلل من ثانيال المحور أما مناهحج عحرض م

والمعححايير القيححم)و مراميهححا و (أهدافها محتواها بدراسة القيام مع ،المدنية التربية
ي توصحلنا . حيحثالمواطنحة بقيم ومقارنتها ،النصوص هذه تحملها التي دراسحتنا ف
تعمححل و تدرسححها الحتي القيححم خلل ومن ، الجزائر في المدنية التربية  أن إلى هذه
المححدني الحس و المدني التكوين قيم على تركز إنما ، التلميذ لدى ترسيخها على
الطححورين مسححتوى علححى الثانيححة الدرجححة فححي تأتي التي المواطنة قيم مقابل ،في

قيححم ،فححان الجديححد البتححدائي الول للطححور بالنسبة . أما الثاني و الول الساسيين
التكححوين مجححال قيححم مقابححل الصححدارة فححي تححأتي التي هي المواطنة معرفة مجال

التكوين على التركيز هي الغالبة النظرة أن . غير المدني الحس و المدني المجال
إلححى تهححدف الجزائححر فححي المدنيححة التربيححة فان بالتالي و ، المدني والحس المدني
كمححادة المدنيححة التربيححة عليهححا قححامت الححتي التقليدية النظرة وفق المدني التكوين

بهححدف المدنيححة التربيححة لتححدريس باقتراحححات تقححدمنا التوصححيات فححي . و للتدريس
مالححك  الجزائححري الباحث أفكار على بالستناد ، عليها والحث مواطنة قيم تكريس

. نبي بن

 الصفحة الموضوع
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   الملحاــق   

الجديد الباتدائي الطور وفي والثاني الول الساسيين الطورين في المعرفة لمجالتا المشكلة المحاور حسب القيم توزع    
)01 في الطور الول الساسي (ملحق رقم 

القيم       

المحاور

قوا
عد

النظ
افة

قوا
عد
المأ
ن

احاترام
الذات
احاترام
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د
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مأعرف
ة
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ت

مأفهو
م
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راطية
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فظة
على
الترا
ث

احات
رام
الن
ظا
م

تقدير
الموارد
والمحاف

ظة
عليها

/0502050605020104030501/11المدرسة في
الصصصصصصصصصصحة

والوقاية
03///01//010101//01/

/04//02030103//08/01/المن
///01010103/020201///العائلة مع

/00/01///0101/0101//البيئة
//030103////01/01//الوطن
/01/02//010201/////العمل

التسصصصصصصصامح
والتضامن

//04/010403/040201/01/

/03/01///0101020100//الديمقراطية
0101010303/0106021201020302المؤسساتا

03///00030000//03///الموارد
0911131614101318132809052405المجموع

)02 رقم السااساي(مألحق الثاني الطور
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0000020001010000000000000100السرة
المدرسصصصصصصة

والتعليم
0000020201000503040300000302

0200020200000200020000000000العمران
0104040400000400000400000400المن

0700070200000207000200000000الصحة
البريصصصصصصصصصصصد
والمواصلتا

0000010100000101000100000000

العإلما
والتصال

0000010100010101010201000000

المناسصصصصباتا
والعإياد

0000040000040201040000000000
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0000050300020602040200000502الوطن
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المدنية
0001030205030302020101000401

0000020102020101020101000100المواطنة
0000030003030300030003000200الديمقراطية
المسصصصصؤولية

والعدالة
0001040101000002030204010300

0000000301000000020000020002التراث
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1809352815233126341910033013المجموع
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عإلصصى أحصصافظ
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03/030303///03///0303
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وواجباتي

//0202020202/02/02/02/

/01/010101/0101/0101//وطني رموز
/0101//0101/01//01//وطني أعإياد

04011405070707/120102021103المجموع
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الجتماعإي

//03/030303/03///03/

الحيصصصصصصصصصصصصاة
 في الجماعإية
المدرسة

0101/02/0302/0202//02/

القيصصصصصصصصصصصصصم
الجتماعإية

//03020303030203///02/

/0201030102/03/03/01//الديمقراطية
البيئصصصصصصصصصصصصصة
والمحافظصصصصصة

عإليها

010302030402010304///0203
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ابتدائيالثانية السنةابتدائي الوألى السنة
الوحداتالمجالالمعرفية المحتوياتالوحدات

الشخصية -هويتي1والخآرون أنا
غيري على -أتعرف2
زملئاي مع -العب3
الخآطار من -احذر4

الول المجال
الجاتماعي الوسط

أسرتي -أحب1
أقاربي -هؤلءا2
 جايراني -احترم3

مكاني، أعرف
وأحسن
وقتي استغلل

 القسم في -مكاني1
السبوع أيام -اعرف2
الوقت -احترم3
منظم -أنا4

 الثاني المجال
في الجماعية الحياة

المدرسة

مدرستي على -أتعرف1
مدرستي في -أتعلم2
في النظام على -أحافظ3

مدرستي     
النظافة على -أحافظ4

 في
مدرستي     

البيئة على أحافظ
 الريف -في1
 المدينة -في2
الشاطئ -في3

الثالث المجال
الجاتماعية القيم 

متعاونا -أكون1
حملتا في -أشارك2

التطوع
متسامحا -أكون3

وواجاباتي حقوقي
أمارسها و حقوقي -اعرف1
الرابع المجالبها أقوم و واجاباتي -اعرف2

الديمقراطية 

رأيي عن -اعبر1
 غيري مع  -أتحاور2
المسؤولية -أتحمل3

وطني رموز

و وطنعععي رمعععوز -اععععرف1
أحترمها

بالعياد -احتفل2
 الخامس المجال
المحافظة و البيئة

عليها

الماءا على -أحافظ1
النظافة على -أحافظ2
 مساحاتا على -أحافظ3

الخضراءا       
العالمي باليوم -احتفل4

للشجرة
البتدائي الوأل الطور في المدنية التربية برنامج  حول08 رقم ملحق
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الطور في التعليمية للنشاطات المخصص التوقيت  حول09 رقم ملحق
البتدائي الوأل

السنة الثانيةالسنة الوألىالمواد التعليمية
سا12سا14           العربية -اللغة
سا03/الفرنسية -اللغة

سا05سا5-الرياضياتا
سا02سا02والتكنولوجاية العلمية -التربية
سا01سا1.30السلمية -التربية
سا01سا01المدنية -التربية
سا01سا01الموسيقية -التربية
سا1سا1التشكيلية -التربية
سا1سا1.30البدنية -التربية

سا27سا27المجموع     
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(الجتماعية): المدنية
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السنالسن
واتوات

))03/9803/98((  المدنيةالمدنية  التربيةالتربية * *))98/8298/82((  الجتماعيةالجتماعية  التربيةالتربية
****

 *** ***))2005/20032005/2003((  المدنيةالمدنية  التربيةالتربية
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الحياة قواعد على الطفل تمرين
من والمدرسة القسم في المشتركة

خللا:
اا. الملئامة . السلوكات1 تدريجي
والجماعية. الفردية المسؤولية . تعلم2
خللا مناسبة وتراكيب مفردات . توظيف3

بالخرين. واتصاله تعامله
البيئية. معارفه . تعميق4
بهدف والمكان الزمان بعدي . إدراج5

موضوعية معالم إلى الذاتية معالمه تحويل
معه.  والخرين الشأياء مواقع لدراك
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للعيش المدنية للحياة الفرد تأهيل
بـ: صالح كمواطن

والوعي بالمسؤولية . الشعور1
في الحقوق كامل كعضو باللتزامات

المجتمع.
من عليه وما حقوق من ماله . يدرك2

واجبات.
الوطنية. بالشخصية . التشبع3
العالمية. القيم على . التفتح4
الوضعيات مع التكييف على . القدرة5

. تواجهه التي المشاكل ومجابهة



اا التلمـيـذ . جعل1    أـفـراد وبـيـن بيـنـه الجتماعـيـة العلـقـات بـعـض اكتـشـاف عـلـى ـقـادر
ومؤسساته. مجتمعه

يعيشها. التي والقتصادية الجتماعية الظواهر بعض إلى التلميذ اهتمام . إثارة2
ـدريب3 ـذ . ـت ـى التلمـي ـالا ـفـي المـشـاركة عـل ـة العـم التـشـجير، ،u(التـطـو الجماعـي

التنظيف).
والمن. الصحة مجالا في الوقائاي العمل على التلميذ . تربية4
استغللها. وكيفية والمعلومات الوثائاق بعض عن كيفية: البحث على التلميذ . تدريب5
العامة. الملك على الحفاظ في المساهمة على التلميذ . تربية6
اا الدـسـتور خللا مـن للبلد العامـة التوجيـهـات ببعـض التلمـيـذ . تعريف7 مـن وانطلقـ

. الحي واقعه

المعرفي:     المجالا     في
بمفـــاهيم وإثراؤهـــا القبليـــة المكتســـبات . تـــدعيم1

جديدة. ومصطلحات
والـقـوانين الديمقراطـيـة القواـعـد أبسط على . التعرف2

اا. الحياة تنظم التي محلي
المحلية. المؤسسات بعض . دراسة3
البيئة. وعناصر أنظمة على . التعرف4
المدرـسـية القوانين خللا من والواجبات الحقوق . إبراز5

والبلدية.
القريـب المحيـط فـي الجتماعية العلقات على .التأكيد6

الحي). المدرسة، (السرة،
المهاري:     المجالا     في

والرسومات. التصاميم . إنجاز1
التلخيص. على . التدريب2
واللوحات. البيانات . رسم3
المحلية. الدارية الوثائاق وبعض الجداولا . مل4

الوجداني:     المجالا     في
ـل القانون واحترام النضباط على . التعويد1 ـد وتقـب قواـع

الجماعية. الحياة
الغير. وتقبل والتعاون التضامن مزايا . يفهم2
البيئة. وحماية والخاصة العامة الملكية على . الحفاظ3
رموزه. وتقدير الوطن . حب4
العمل. وإتقان الجهد بذلا على . التعويد5
. والجهزة المؤسسات بعض خدمات . تقدير6

الخلصا مـعــاني وإيـقــاظ الوطنـيــة اـلــروح . تنمـيــة1
بثوابت واليمان العتزازية و الوطن سبيل في والتفاني

المعرفي:     المجالا     في
السابقة. المكتسبات . إثراء1
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واختياراتها. المة
والخاـصـة العاـمـة الملكـيـة احترام على التلميذ . تعويد2

الخاصة. المصلحة على العامة المصلحة وتقديم
الجماعي. العمل وحب التعاون روح . تنمية3
العاـمـل الـفـرد قيـمـة وتـقـدير المنـتـج العـمـل . تمجـيـد4

صالحة. خدمات من لمجتمعه يقدمه الذي بالقدر
والقتـصـادية الجتماعـيـة الـظـواهر ببـعـض . تحسيـسـه5

اا يعيشها التي والـسـباب العناصر إلى انتباهه ولفت يومي
عليها. والحكم وتحليلها فيها تتحكم التي

ـه6 ـاذ ـمـن . تمكيـن ـمـن وواـضـحة مناـسـبة مواـقـف اتـخ
العاـمـة المـصـلحة يـخـدم بـمـا مجتمـعـه قـضـايا مختـلـف

والوطن. 

السرة. أفراد وحقوق واجبات . إدراك2
التكوين. في وأهميتها المدرسية المرافق على . التعرف3
العلجية. المؤسسات بعض وعلى الصحية الوقاية عوامل على .التعرف4
المحيط. في الجتماعية العلقات . إبراز5
الوطنية. السيادة رموز على . التعرف6
البلدية. وظائاف بعض على . التعرف7
البصرية. السمعية والعلم التصالا وسائال على . التعرف8
المناسبات. وبعض والدينية الوطنية العياد على . التعرف9

المهاري:     المجالا     في
والبيانات. واللوحات الجداولا . استقراء1
.الدارية. الوثائاق . ملئ2

ورسوم. تصاميم . إنجاز3
فنية. بطاقة . إنجاز4
التلخيص. على . التدريب5
والحاسوب. الهاتف استعمالا على . التدريب6

الوجداني:     المجالا     في
السرة. أفراد بين الواجبات وتأدية بالحقوق . الوعي1
اا الفرد إعداد في المدرسة بدور . الوعي2 اا عملي اا. وخلقي وبدني
والمنية. الصحية الوقاية بقواعد . العمل3
في المساهمة في والمساهمة العمل وإتقان الجهد وبذلا الجماعة داخل . النسجام4

الخيرية. النشاطات
الوطنية. السيادة برموز والعتزاز الوطن . حب5
الدولة. جهود . تقدير6
الحديثة. والعلم التصالا استعمالا حسن على الفرد . تنشئة7
 والدينية الوطنية بالعياد . العتزاز8

ـف1 ـذ . تعرـي ـدور التلمـي ـة ـب ـي العائاـل ـاء ـف ـع بـن المجتـم
تربـيـة الجـيـالا تربـيـة ـفـي مـسـاهمتها وـمـدى الجزائاري

للبلد. الساسية بالمبادئ مؤمنة وطنية
وتـقـدير الجـمـاعي العـمـل وـحـب التـعـاون روح . تنمية2

ـمـن لمجتمـعـه يـقـدمه اـلـذي بالـقـدر العامل الفرد قيمة
صالحة. خدمات

ـداد3 ـذ . إـع ـل التلمـي ـؤوليات لتحـم ـاه المـس بـعـض اتـج
والقتصادية. والوطنية الجتماعية القضايا

ـل4 ـذ . جـع ـدرك التلمـي ـة المكاـسـب أن ـي ـتي الوطنـي اـل
وعليـه الـشـعب ـقـدمها جـسـيمة تضحيات نتيجة تحققت

المعرفي:     المجالا     في
السابقة. المكتسبات . إثراء1
ونشاطاتها. المدرسة مهام على . التعرف2
وسائاله. وأبسط العلمي التحصيل أهمية . معرفة3
المكتوبة. والعلم التصالا وسائال أبسط . معرفة4
الجماعية. الحياة قواعد . معرفة5
والمسؤولية. للديمقراطية البسيطة السس .معرفة6
والمسؤولية. الديمقراطية صور أبسط على . التعرف7
بينهما. التكامل أهمية وإدراك والمعرفي الطبيعي المحيط على . التعرف8
وأهميته. الوطني التراث أنواع  معرفة9
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ـا أن ـا ويحــافظ يحميـه ـي يســاهم وأن عليـه ـق ـف تحقـي
أخرى. مكتسبات

المؤسـسـات بـعـض وأهمـيـة بوظائاف التلميذ . تعريف5
 الجزائارية الدولة منها تتشكل التي الدارية

المهاري:     المجالا     في
وتلخيصها. البسيطة النصوصا . شأرح1
واستغللها. وتصنيفها المعلومات . جمع2
الوثائاق. . استغللا3
والرسومات. اللوحات وإنجاز الحصائاية الجداولا . تفسير4
تقارير. . إنجاز5
اليومية. حياته في المدنية الحياة قواعد . ممارسة6

الوجداني:     المجالا     في
العلمي. التحصيل في الجهد وبدلا المعرفة اكتساب في . الرغبة1
والتقصي. المطالعة إلى وميل بالغير التصالا . حب2
المسؤولية. وتحمل بها والتشبت المواطنة حقوق ببعض . الوعي3
لها. والمتثالا المدنية الحياة قواعد . تقبل4
والخاصة. العامة الملكية . احترام5
وسلمتها. بالبيئة . الهتمام6
عليه. والمحافظة به والتعلق الوطني بالتراث . الهتمام7

)114 - 109 103 – 115 (صا الساسيين والثاني الولا للطورين الجتماعية التربية مناهج *

)77 - 69 – 64 – 34 (صا الساسيين والثاني الولا للطورين المدنية التربية مناهج**
) 71 -70 (صا البتدائايتين والثانية الولى السنتين منهاجي المدنية التربية***
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( الجتماعية) المدنية التربية في المقترحة التدريس    طرق9 رقم جدول

تسمية
الطور

بعد المدنية التربية مناهأج **98 بعد المدنية التربية مناهأج* الجتماعية التربية مناهأج
2003***  

التلميـــذ
للمحـيـط الذاتـيـة التلميذ ملحظات من . النطلقات1

المباشأر.
للستكشاف. التلميذ . توجيه2
(المـشـاركة البـيـداغوجي الفـعـل ـجـوهر هو . التلميذ3

التعليــــم وممارســــة التعليميــــة العمليــــة فــــي
يتدرب. بناقش يستكشف،  يلحظ،(الذاتي

سلوك. أو مهارة أو معرفة . اكتساب4
المعلـــم

الهدف. إلى للوصولا ويساعده التلميذ اهتمامات يثير
الساسية     الخطوات

الوضعية) = الملحظة (تحديد . المناقشة1
بسيطة. (الحوصلة) = استنتاجات النتيجة . صياغة2
ــة .النـشــاطات3 ــذ = نـشــاط الفردـي ــدعم التلمـي ـل

الخلصة.

(الرـبـط بالـهـداف الـتـدريس على . العتماد1
اـلــتي والمـضــامين الخاـصــة الـهــداف بـيــن

ـاد ـدمها) والعتـم ـى تـخ ـدف عـل ـي الـه الجرائـا
بالسلوك. المرتبط

وذـلــك العملـيــة الـصــيغة عـلــى . العتـمــاد2
السئلة. على والعتماد النشطة بتوظيف

اا التلمـيـذ . جـعـل3 ال عنـصـر العملـيـة ـفـي فـعـا
النظــري اللقاء تجنب (أي التعليمية/التعلمية،

الضرورية).  الوسائال غياب في السردي

ـة  التدريس على العتماد بالمقارـب
 بالكفاءات

محور هو(  التلميذ) المتعلم -حيث
شأــريك هــو و التربويــة  العمليــة
 النشاط في فعالا و  اساسي

المنـشـط و الـمـوجه هو المعلم - و
 المنظم و

فهــذه  العمل  طريقة حيث من -و
ــة ــد المقارـب ــلوب تعتـم ــل اـس ـح
/  الفرضيات)خللا من المشكلت

( المشكلة

ـاد1 ـة . اعتـم ـيطة الطريـق ـل النـش المنـظـم = العـم
(مهارية، الغاية = لتحقيق معين هدف نحو والموجه
سلوكية). معرفية،

ـة والتفكير . الملحظة2 = الذاتـيـة الفعاـلـة والتجرـب
التلميذ.

مـن طريقـة علـى يعتمـد الـدرس إنجاز . خطوات3

الـهـادف الـتـدريس طريـقـة عـلـى . العتـمـاد1
خاـصـة أـهـداف إـلـى عاـمـة (كالـعـادة) أـهـداف

خاـصـة أـهـداف (المـسـتويات) إـلـى بالسنوات
(معرفـيــة إجرائاـيــة أـهــداف إـلــى باـلــدروس

ووجدانية). ومهارية
نـصـائاح ـيـوجه فالمنـهـج الخطة هذه . ولتنفيذ2
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المعقد: إلى البسيط ومن المركب إلى العام
الوضعية. - تحديد
المشكل. تحديد أو - ضبط
الفروض. - وضع
بالموضوع. المتعلقة (البيانات) المعلومات - جمع

البيانات. وتفسير وتقييم - تعليل
المجمعة. البيانات على اعتمادا الفروض - تقييم

الموضوع. - صياغة
تنميتها: الواجب . المهارات4

المعلومات. على الحصولا مكان - معرفة
المشاكل. لحل النقدي - التفكير

وتنظيمها. المعلومات - جمع
والبلغا. - التصالا

ديمقراطي.  جو في الجماعي العمل على - التعود

هي: للمعلمين
ـوجيه والســئلة الحــوار طريقــة - اعتمــاد لـت

التلميذ.
ـاد ـاد) وســائال - العتـم ـدعم، (إيـج ـب لـل لتجـن

والسرد. اللقاء
اا التلميذ - جعل ال عنصر العملية. في فعا

المعقد.  إلى السهل من - النطلق

).121 - 164 (صا الساسيين والثاني الولا للطورين الجتماعية التربية مناهج* 
) .87 - 6 (صا الساسيين والثاني الولا للطورين المدنية التربية مناهج** 
)3 (صا البتدائاية الثانية السنة مناهج***

90



IV                      الطأوار  مرامي مناهج التربية المدنية (الجتماعية) حسب 11جدول رقم -مرامي التربية المدنية
الطور

أو
السنوا

ت

الجتماعية التربية مناهأج في
 *)98 (قبل

(بعد المدنية التربية مناهأج في
98(** 

المدنية التربية مناهأج في           
***

2004/2003 الجديدة الصلحات

   
   

   
   

 
   

   
   

   
  

ا
ور

ط
ل

ل
و
ل

ا
 

و
ةأ
سن

ال
ى

ول
ل

ا
ة
ني

ثا
ال

و
ي

ائ
تد

اب

التلميذ فكر تكوين.1
وإيقاظه.

على الطفل مساعدة.2
مع بسهولة التكيف

مجتمعه.
روح الطفل لدى خلق.3

. واحترامه العمل حب

واتخاذ المسؤوليات، . تحمل1
في وضعيات إزاء ملئامة مواقف
المدرسة، ، (القسم محيطه
الحي). البيت،

المشتركة، الحياة في . الندماج2
نطاق في قواعدها وممارسة
محيطه.

للمن الولية القواعد . تطبيق3
والبيت المدرسة في والنظافة

الطريق. أو والشارع والحي
المؤسسات بعض . وصف4

خدماتها بسيط) وذكر (تعريف
والمركز البريد ومركز كالمدرسة

مصالح والمستشفى الصحي،
المدنية. والحماية المن

الوطنية الرموز . تمييز5
للوطن: الرسمية والتسمية

ديمقراطية جمهورية الجزائار
. شأعبية

وعلقتها الشخصية الهوية . معرفة1
بالمواطنة.

الوطنية. الرموز . احترام2
الواجبات. وتأدية الحقوق . معرفة3
الجماعية الحياة قواعد . ممارسة4

والمدرسي. السري الوسط في
بعض خدمات على . التعرف5

واحترامها. المؤسسات
في الساسية القواعد . معرفة6

والمن الصحة على المحافظة
وممارستها. والبيئة

في والزمان المكان بعدي . تصور7
. المستوى هذا
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عليه. وما له ما . فهم1
المجتمع في العائالة دور . فهم2

للمجتمع. الساسية الخلية باعتبارها
الخلية باعتبارها البلدية دور . فهم3

للدولة. الساسية
حزب وتنظيم وأهداف دور . فهم4

الوطني. التحرير جبهة
عليها يرتكز التي المبادئ أهم . فهم5

اا المجتمع النصوصا من انطلق
لبلدنا. الرسمية

أجل من تبدلا التي الجهود . إدراك6
الوطنية. التنمية

اا . يكون7 اا وطنه على غيور به ومعتز

اا: معرفي
جديدة. ومصطلحات بمفاهيم القبلية التلميذ مكتسبات . إثراء1
تنظم التي والقوانين الديمقراطية قواعد أبسط على . التعرف2

المجتمع. في الحياة
المكتسبة. والمصطلحات المفاهيم توظيف من التلميذ . تمكين3
واجبات من عليهم وما حقوق من للتلميذ ما بين . التميز4

محيطهم.
تدرجي بشكل المختلفة والهيئات والجهزة المؤسسات . دراسة5

مبسط.
والمحيط. السرة في الجتماعية العلقات . إبراز6
بها. تلحق التي والضرار البيئة عناصر على . الطلع7
معللة. أحكام وإصدار والمقارنة والتعليل الملحظة قدرة . تنمية8

اا: مهاري
والتلخيص. المعلومات تسجيل تقنيات على . التدريب1
البياني. التمثيل تقنيات على . التدريب2
المتداولة. الدارية الوثائاق مل على . التدريب3
المعلومات. وتقديم تنظيم تقنيات على . التدريب4
والتوثيق. البحث على . التعويد5

اا: وجداني
التلميذ. محيط في والواجبات بالحقوق . التوعية1
الجماعية. الحياة قواعد وتقبل القوانين . احترام2
والحريات. النسان حقوق . احترام3
عليه. والحفاظ وبرموزه به والعتزاز الوطن . حب4
الغير. وتقبل والتسامح والتآزر التضامن مزايا . إبراز5
والمصالح. والجهزة المؤسسات خدمات . تقدير6
 والبيئة والخاصة العامة والملكية المؤسسات على . المحافظة7

) .2 (صا الساسيتين والسادسة الثالثة للسنوات والسياسية الجتماعية التربية المعلم كتاب*
) .63 - 34 (صا الساسيين والثاني الولا للطورين المدنية التربية  منهاجي** 
) .72 (صا إبتدائاي الثانية السنة مناهج المدنية التربية***
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V الهداف العامة لمناهج التربية12-الهأداف العامة للتربية المدنية                                 جدول رقم 
(الجاتماعية):المدنية 

الطورالطور
أوأو

السنواالسنوا
تت

 ***)04/03( المدنية التربية مناهج **)98 (بعد المدنية التربية مناهج *)98 (قبل الجتماعية التربية مناهج
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ملحظة من الطفل . تمكين1
(السرة، به يحتك الذي المحيط

الحي...). المدرسة،
بعض يفهم الطفل . جعل2

القريب. محيطه في الظواهر
العلقات يكتشف الطفل . جعل3

النسان. وبين بينه الموجودة
الكتشاف على الطفل . تدريب4

والتعليل. والمقارنة
لديه. الطلع حب . تنمية5
مجتمعه بقواعد الطفل . تعريف6

واحترامها.
وحب التضامن روح  تنمية7

لديه. الوطن

المعرفي: أ. المجال
والملكية. الهوية مفهوم . إدراك1
التي والقوانين بالقواعد . اللمام2

المجتمع. في الحياة تنظم
النسان بحقوق . الوعي3

والجماعية. الفردية والحريات
والعالمية الوطنية بالقيم . اللمام4

ومكانتها للجزائار التاريخي والبعد
العالم. في

السياسية المؤسسات  معرفة5
في ودورها للدولة والدارية
المجتمع.

وضرورة العمل بأهمية . الوعي6
الجهد. بذلا

والضرار البيئية بالنظمة  الوعي7
بها. تلحق التي

للموارد المحدود الطابع . إدراك8
والجماعية. الفردية

وذلك المتعلم لدى المواطنة حس ترقيه
بـ:
أن إلى الرتقاء كيفية الطفل . تعلم1

اا يصبح اا مواطن ال. و مستنير مسؤو
واحترام النفس احترام مبادئ . ترسيخ2

الغير.
الفردية الحقوق في . التساوي3

والجماعية.
والجماعية. الفردية المسؤولية . مفهوم4
ومساعدة الذاتي، الضمير . تكوين5

ومواقف سلوكات اكتساب على المتعلم
في: تتمثل حياتية

بالغير. والتصالا - التحاور
معهم. والتعاون الخرين - معرفة
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ما مسؤولية تحمل على التلميذ . تدريب11
في والشجاعة وأفعالا أقوالا من عنه يصدر

أو أخطاء إلى يؤدي حين حتى بها العتراف
سلبية. نتائاج
الطبيعة حب على التلميذ . تربية12

. عليها والمحافظة

الوجداني: المجال في
المسؤولة: المواطنة روح . تنمية1

والختلف. الذات - تقدير
الخرين. وتقبل التسامح - روح
المتقن. العمل وتمجيد الجهد - روح
وحب والتضامن والتآزر التعاون - روح
الغير.
والنصاف. العدلا - روح
الوطنية. بالهوية والعتزاز الوطن - حب

الجمهورية وحب الوطن رموز - تقدير
الوطنية. الوحدة على والغيرة

المدني: الحس . تنمية2
وحقوقه. النسان كرامة - تقدير
المسؤولية. وتحمل النضباط - روح

والتراث والبيئة العامة الملكية - تقدير
المشترك.

في ودورها الوطنية المؤسسات - تقدير
المجتمع.

) .101 - 155مناهج التربية الجاتماعية الطورين الول والثاني الساسيين (ص * 
) .32مناهج التربية المدنية للطور الول الساسي (ص ** 
) .12التربية المدنية مناهج السنة الثانية إبتدائي (ص ***
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به والعتزاز الوطن حب على التلميذ . تربية1
أجله. من والتضحية وحدته على والمحافظة

نوفمبر بمثل التمسك على التلميذ . حث2
إبقائاها أجل من والعمل بها  والقتداء1954

ذاتيته. في حية
بعض وأهمية بوظائاف التلميذ . تعريف3

على وتعويده والجتماعية الدارية المؤسسات
احترامها.

في الندماج على التلميذ . مساعدة4
مجتمعه.

العلقات اكتشاف من التلميذ . تمكين5
محيطه. أفراد وبين بينه الجتماعية

والتقاليد. العادات ببعض التلميذ . تعريف6
الموضوعي النقد على التلميذ . تدريب7

السلبية. الجتماعية الظواهر لبعض
العمالية الفئات بمختلف التلميذ . تعريف8

وجعله الوطني التشييد في مساهمتها ومدى
ررف أهمية يدرك حح الحياة في وفوائادها ال

اليومية.
وإتقانه. العمل حب على التلميذ . تربية9

العمالا جهود تقدير على التلميذ . تربية10
واحترامهم.

السلوكي: المجال ب. في
الخر: بذلا واحترام الذات . احترام1

وتقبل التسامح العمل، وإتقان الجهد
المسؤولية، وتحمل النضباط الخرين،

بالعدلا التصاف اللياقة، بقواعد التحلي
والنصاف.

والتضامن. والتآزر . التعاون2
واحترام العامة الملكية على . المحافظة3

الخاصة. الملكية
الحياة قواعد وتقبل القوانين . احترام4

الجماعية.
والمعرفة. الطلع  حب5
والعمل عنه، والدفاع الوطن . حماية6

وازدهاره. ترقيته على
الوطن. رموز . احترام7
حمايتها. على والعمل البيئة . احترام8
الوطنية. للموارد العقلني . الستعمالا9

والمشاركة الدولة مؤسسات . احترام10
فيها. الفعالة

المشترك التراث على . المحافظة11
إحيائاه. على والعمل
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الجزائرية المدرسة في المواطنة مفهوم و المدنية التربية مناهج

  المقدمــةالمقدمــة
-1992)  الماضي القرن من التسعينات مرحلة في الجزائر  مرت

طرفيييه احد كان مسلح نزاع بظهور تميزت تاريخها، من عصيبة ،بفترة(1999
الجزائريييين. ميين مجموعة الثاني الطرف كان و بمؤسساتها  الجزائرية الدولة
و ،القاتصييادية الجاتماعييية)مجييالت علييى سييلبية آثييار النييزاع لهييذا كييان حيييث

بكونهييا  الجزائرييية المدرسة اتهمت قاد .و(التربوية حتى و الثقافية و السياسية
وجاهييت .و الرهييابيين و المتمردييين ، القتليية هييؤلءا تخريييج فييي مباشييرة سييببا

المدرسيية اتهمييوا ميين دعييا السييلمية. و التربية مناهج إلى خصوصا التهامات
هييذه إلغيياءا أو حييذف ،إلييى النعوت و الوصاف أنواع بشتى نعتوها ،و الجزائرية

قاييد الدينييية. و و الخلقييية و المدنييية التربييية هو آخر  بمنهاج تعويضها و المناهج
مشيياربها بمختلييف الوطنية الوساط في كبيرا جادل للمدرسة التهام هذا خلق

و الصييحفية الكتابييات الييى الرجاوع ( ولعل النظر ووجاهات الراءا تعددت  بحيث
هذا).  يؤكد2001 الى1992 من الممتدة الفترة في المؤلفات بعض حتى

و داخلييية ضييغوطا تييواجاه و واجاهييت الجزائرييية المدرسيية إذن
علييى و مدرسييتنا علييى يطييرحا رهييان . وهييو للصييلحا دعتها و اتهمتها خارجاية،

ي التربوية منظومتنا ،و محلييا  الميتردي  السوسييو-اقاتصيادي الوضيع ظيل ف
مكافحيية بحجيية   المسييلم العربييي هييو فيه اللدود العدو ان يظهر دولي محيط

من الخروج و  كسبه مدرستنا على يجب حقيقي رهان .هو التطرف و الرهاب
العالمييية المنظمة و النترنت و العولمة زمن في التكاليف، بأقال المعركة هذه

تييأهيلهم و تكييوينهم و الفييراد تعليييم كيفييية فيي يتمثييل الرهييان . هييذا للتجارة
الصالة إطار في المطروحة التحديات مستوى في يكونون مواطنين ليصبحوا

ميين اصييلحات عييدة الجزائرييية التربوييية المنظومة شهدت قاد المعاصرة. و و
صييياغة  .إعييادة1993 سيينة في الدراسية المواد جاميع محتويات تخفيف خللا
المييواد برامييج شييملت الييتي . التعييديلت1996 سيينة الدراسييية المييواد جاميع

تطبيقهييا فييي بييدأت الييتي  الشاملة الصلحات  . أخيرا1998 سنة الجاتماعية
جايياءات الخيييرة  الصييلحات  . هذه2003/2004 الدراسي الموسم بداية منذ

و اقاتصيياديا القوييية الغربييية الييدولا تمارسييها الييتي الدولييية بالضييغوط متييأثرة
أحييداث بعييد خصوصييا السلمية و العربية الدولا على سياسيا حتى و عسكريا

صييياغة فييي وتعجيييل النظيير إعادة بضرورة تطالبها التي . و2001 سبتمبر11
حييذف و السييلمية التربييية بمنهيياج منها تعلق ما خصوصا و  الدراسية المناهج
و بيياليهود التشييهير أو الجهيياد إلييى تييدعو الييتي النبوييية الحيياديث و اليييات

مييا حسييب– السييامية معييادات و الكراهييية و الحقييد اتييارت بحجيية المسيحيين
التربييية بمنهيياج الهتمام مقابل -. في العربية الفضائيات و الصحف به طالعتنا
. الديمقراطية و العولمة و النسان حقوق بقيم وتدعيمها المدنية

، تربييوي فضيياءا هييي بييل ، تعليمييي إطار مجرد ليست فالمدرسة
الممثليية و الحاكمة السلطة تضعه مسطر، و محدد برنامج و منهاج وفق تعمل

، التعليييم شييؤون على الكامل الشراف عملية  تباشر تدعمه.حيث و للمجتمع
 ولما>>:  جاسميا و نفسيا و عقليا و فكريا النسان نصنع ، التربية بواسطة لنه

فإن مؤهلته و مقوماته بمختلف  النسان بناءا حولا تتمحور التربية مهمة كانت
اسييتخدام من تمكينه و  والنجاز العمل على القادر النسان تكوين في نجاحها

التغيييير يضييمن إن يسييتطيع ، للمجتمييع و لييه يصييلح فيمييا مييؤهلته و قاييدراته
مزيييان) << التحييديات كييل تخطييي  و الهييداف كييل يحقييق الييذي اليجييابي
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الجزائرية المدرسة في المواطنة مفهوم و المدنية التربية مناهج

التي الفراد،هي و المم حياة في للتربية الكبيرة الهمية هذه .إن (87:2000
. الجزائر في دراستها و بها للهتمام تدعونا

فييي المدنييية التربييية مناهييج علييى سيييتركز اهتمامنييا هييذا أن غير
ماهيتهييا، حيييث  من(حاليا البتدائي) الثاني و الولا بطوريها الساسية المرحلة
. الناشئة في غرسها الى تهدف التي المعايير ، القيم ،  موضوعها ، طبيعتها

الفصييل ، فصييولا  ثمانية( 08 )في الموضوع هذا سنتناولا حيث
و الهييداف و الفرضيييات و الشييكالية حيييث ميين البحييث تقييديم يتضمن الولا

دور و أهميتهييا و السياسية  الجاتماعية للتنشئة  نتطرق الجارائي.كما التعريف
ي المدرسة ي الزمنيي و التياريخي تطورهيا و ذليك ف ي الجزائير ف الفصيل ف

كبرنامييج و كموضييوع المدنييية التربييية فيعييرف الثييالث الفصييل الثيياني.امييا
التعليييم مرحليية أهمييية و أهميتهييا ، موضييوعها ، التيياريخي تطورهييا مستعرضا
فييي واقاعهييا و ،تاريخا اصطلحا للمواطنة خصصناه الرابع الفصل . و البتدائي

النظييام مبادئ و لقيم الخامس الفصل خصصنا . وقاد السلمي العربي عالمنا
و والسيابع السيادس . الفصيولا السيابقة الدراسييات و الجزائير فيي الييتربوي

حيييث ميين المدنييية التربييية مناهييج لدراسيية التحليلييي الجييانب يييثيرون الثامن
المنهيياج،و معييايير و قايييم و محتييوى بتحليييل المضييامين ، الهييداف ،  الغايييات

. المواطنة بقيم علقاته في المنشود الجزائري الفرد نموذج استخلصا

بالجاتماعيييات خيياصا لمنهيياج مقاربيية اقاترحنييا التوصيييات فييي  وو
نظرييية ميين مسييتمدة آراءا و أفكييارا يعتمييد خصوصييا المدنييية بالتربية و عموما

. نبي ابن مالك الجزائري للباحث الحضارة
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الوألالوأل  الفصلالفصل
البحـثالبحـث  تقديــمتقديــم

IIالشإكالية. الشإكالية .

المصصواد مجموعصصة ضصصمن المدرسصصة فصصي المدنيصصة التربيصصة تصصصنف
المباشصصرة "بالسصصتراتيجية" لعلقاتهصصا المصصواد هصصذه تسصصمى حيصصث الجاتماعيصصة،

اوبل ( حسصصبوأفكصصاره وقايمه وإحساسه شعوره وتوجايه الفرد، وجادان بتكوين
المدرسصصة فصصي المدنيصصة التربيصصة بمناهصصج اهتمامنصصا فصصإن  وعليه).1998-1999

: التالية الشكاليات حسب صياغته يمكن الجزائرية

غاياته؟ هي وما الجزائري، التربوي النظام قايم هي : ماالولالول  . الوجاه. الوجاه11
التربيصصة مناهصصج وأهصصداف مرامصصي مصصع والغايصصات القيم هذه تتناسب وهل

المدنية؟

مناهج شهدتها التي والتعديلت الصلحات جاديد هو  ماالثاني:الثاني:  . الوجاه. الوجاه22
السصصابقة المناهصصج بيصصن والخاتلف التشصصابه أوجاصصه هصصي ومصصا المدنيصصة؟ التربيصصة

فصصي أو المضصصمون فصصي يتجسصصد؟ وفيمصصا تجديصصد هنصصاك هصصل الجديصصدة؟ والمناهج
التوقايت؟ في أو التدريس طريقة

مجالتها هي وما المدنية، التربية مناهج محتوى  هو  ماالثالث:الثالث:  . الوجاه. الوجاه33
تحملهصصا التي القيم هي وما والمواطنة؟ للمواطن تصوراتها هي وما المعرفية؟
الناشئة؟ لدى لغرسها تصبوا التي والسلوكات والمفاهيم

التالي: ؤالالس خالل من الثلثاة الوجاه هذه ترجامة يمكننا - كما

المواطنصصة قايصصم ترسصصيخ إلصصى تهصصدف المناهصصج هذه من المرجاوة الغايات هل* 
مباشر؟ وغير مباشر بشكل

                                                       3



الجزائرية المدرسة في المواطنة مفهوم و المدنية التربية مناهج
                 الول الفصل

IIIIللبحثللبحث          التوجيهيةالتوجيهية           الفرضيات الفرضيات      

البحوث وبخلف الستكشافي، النوع من يعتبر بحثنا باعتبار
النهائيصصة. فصصإن النتيجصصة ماهيصصة نتوقاصصع ان  دائمصصا يمكمصصن ل المبيريقيصصة،

قاصصد مقصصالت نحصصو تصصوجايهه و البحث موضوع حصر هو هدفها هنا الفرضية
الفرضصصيات صياغة لمعايير تخضع ل الفرضية لسبرها. فهذه مهمة تظهر

التجربية.–شبه و التجريبية
محاورهصصا أن نتوقاصصع المدنيصصة، التربيصصة مناهصصج محتوى تحليل خالل من* 

الصصصالح والمصصواطن المواطنصصة قايم وترقاية تكوين إلى تهدف ومواضيعها
.....) الخار احترام و الدات احترام في ( المتمثلةمقبول بشكل

IIIIIIالموضوعالموضوع          اختياراختيار          -دوأاعي-دوأاعي      

، الموضصصوع هصصذا اخاتيار الى الباحث دعا الذي المباشر السبب ان
 دور في البحث

المدنيصصة التربيصصة مناهصصج خالل مصصن الجاتماعيصصة التنشصصئة عمليصصة فصصي المدرسصصة
التعليصم ضصامنة الجزائريصة المدرسصة وإن ومراميهصا. خاصوصصا غاياتها .بمعرفة

التربيصصة لصصوزارة احصصصائي دليصصل في ورد ما حسب ، الجزائر ابناء من كبير لعدد
):  2004 احصائية (بيانات

البيداغوجي: . التأطير1أ.
منهم: ،337.106 والمعلمين الساتذة عدد يبلغ حيث      

البتدائي. في  معلم170.031

(المتوسط). الكمالي في  أستاذ107.898

).15(ص الثانوي في  أستاذ59.177
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ـوظفين1ب. ـوان . الـم ـون وأالـع 129.417 :       يوجاصصدالدارـي
منهم:

البتدائي.  في12.730
الكمالي.  في68.810
الثانوي.  في47.877
يلي: كما موزعين  تلميذا7.851.893  يوجاد:المتمدرسين

اا.4.507.703البتدائي:  . الطور1ب.  تلميذ

اا.2.221.795الكمالي: . الطور2ب.  تلميذ

).13(ص  تلميذا1.122.395الثانوي:  . الطور3ب.
موزعصصة  مؤسسصصة22.020 عصصددها التعليمية: فيبلصصغ المؤسسات . أماج

الطوار: حسب الوطني التراب أرجااء كامل على
.16.899البتدائي: التعليم . مؤسسات1ج.
.3.740الكمالي:  التعليم . مؤسسات2ج.
).08 (ص1.381الثانوي:  التعليم . مؤسسات3ج.

هي: القطاع . ميزانيةد
 مصصصن15,55% بنسصصصبة أي دج  مليصصصون186.620.872. التسصصصيير: 1

أجاصور تشصصكل مليصون،1200.000.000 بلغصت الصصتي للدولصصة العامصة الميزانيصصة
).204 منها(ص85% القطاع مستخدمي

الدولة ميزانية  من5,29% بنسبة دج مليون 38.114.871. التجهيز:2
).205 (ص دج  مليون270.000.000 بلغت التي المخصصة

يظم الذي فقط، الوطنية التربية قاطاع تخص الحصائيات هذه
4

1

). الحصائيات ( حسب الجزائر سكان
فيضصصم هصصذه دراستنا (البتدائي) موضوع الساسيين الطورين أما

4.507.703 
اا202: 2004 (احصائيات يلي: كما الطورين على موزعين )تلميذ

والثالثصصصة) يبلصصصغ والثانيصصصة (الولصصصى الثلثاصصصة بسصصصنواته الول - الطصصصور
).26 تلميذ(ص2.172.964

والسادسصة) فيبلصغ والخامسصة (الرابعصة الثلثاصة بسصنواته الثاني - الطور
اا(ص2.334.739 ).27 تلميذ

للتنشصصئة كمؤسسصصة المدرسصصة دور علصصى التعصصرف ضصصرورة لنا يؤكد مما
التربيةالمدنية. برنامج خاصوصا تقدمها التي البرامج خالل من ، الجاتماعية

IVIV--    الموضوعالموضوع          أهميةأهمية      
يؤثار البرامج من النوع هذا ان موادها اساسية مسلمة من انطلقاا

التربيةالمدنيصة مناهصج تنصاول يقصترح بحثنصا فان ، غيره و النفسي التكوين على
اسصصتمرار فصي تسصاهم الجاتماعيصات برامصصج فطبيعصة ، الجزائرية المدرسة في

المدرسصصة الطفصصل دخاصصول قابصصل السصصرة بصصدأتها التي الجاتماعية التنشئة عملية
عصصالم ظصصل في خاصوصا البرامج من النوع هذا بفضل المدرسة هذه .وتواصلها

فصصي صصصغيرة قاريصصة فصصي نعيش وكأننا أصبحنا فائقة. حيث بسرعة وينمو يتطور
يجعلنصصا والفضصصائيات...الصصخ. ممصصا والنترنيت العولمة وقايم مفاهيم طغيان ظل

يعصصد فلم وبينها. وبالتالي بيننا ليحول أحد يتدخال أن بدون الخار قايم على نطلع
علصصى العتمصصاد غيصصر آخاصصر، ولشصصيء الحضصصر ول الرقاابة مقص ول القمع ل ينفع
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ومصصازالت تعرضصصت الجزائصصر واضصصحة. وبلدنصصا انطلقاصصة والنطلقا قاويصصة أسس
فصي التاريخيصصة، أصصصولنا فصصي حصصتى تشكك أصبحت وقاوية عنيفة لهزات تتعرض

الشصصباب موجاة وما ماذا؟ أم مزيج أم متوسطيين أم أمازيغ أم عرب نحن؟ من
بالدراسصصة إن طصصويل أمامهصصا نقف أن يجب حالت إل للهجرة والطالب المتمرد

اذا لفهم آخار حينا بالتحليل أو حينا الجزائصري الشصباب اصصبح يحصدث؟-حيصث م
هصصو و ، الخاصصرى الضصصفة الصصى الوصصصول فصصي امل المتوسصصط بعبور بنفسه يغامر

من الحد لسترتيجية افريقيا شمال و اوربا جانوب دول تبني و الساعة موضوع
-. انعكاساتها و الشرعية غير  الهجرة

تحليلهصصا و المدنيصصة التربيصصة برامصصج عنصصد الوقاصصوف سصصتحاول اذن
الحاصصصلة والتطصصورات للبلد العامصصة بالتوجاهصصات ومقارنتهصصا محتوياتهصصا ودراسة

واضصصح بمفهصصوم الخصصروج ومحاولصصة وأهصصدافها مكوناتها واستقصاء ودوليا محليا
خاصوصصصا الناشصصئة لصصدى المواطنصصة تكوين في ودورها البرامج هذه عن وشامل

المسصاهمة ل ولصصم التربويصصة منظومتنصصا إصصصلح في فيها شرع مرحلة في ونحن
  التعليم. من النوع بهذا خااص لبرنامج مقاربة باقاتراح
VVالموضوعالموضوع          -أهداف-أهداف

فصصي دورها وكذلك المدرسة بدور لرتباطه الموضوع لهمية نظرا
هصصذه أهصصداف فصصإن جاديصصد لبرنامصصج مقاربصصة اقاصصتراح منا ومحاولة الناشئة تكوين

التالية: النقاط في إجامالها يمكن وعموما ومتنوعة متعددة الدراسة
المدرسصصة فصصي المدنيصصة التربيصصة برامصصج علصصى للتعصصرف

الجزائرية. الساسية
الكبرى. وغاياتها وأهدافها ومحتوياتها

الفصصرد تكصوين فصي دوره و البرامصج مصن النصوع هصصذا معرفة
)  (التلميذ

الكبرى. وغاياتها وأهدافها ومحتوياتها
 العامة بالتوجاهات ومقارنتها البرامج هذه محتويات تحليل

للدولة
بينهما. التباعد و التقارب أوجاه واستنتاج والمجتمع

 وضصرورة البرامصج مصن النوع هذا أهمية مدى على التأكيد
 بها الهتمام

العولمة. عصر في ونحن خاصوصا المدرسة في
 ضمن بالجاتماعيات (برنامج) خااص لمنهاج مقاربة اقاتراح

 توصيات
.   البحث

VIةة    الجرائيالجرائي          ريفريف    اا    -التع-التع         
 :Programme de l’Education civique  المدنيةالمدنية  التربيةالتربية  مناهجمناهج

اا «وسميت Education الجاتماعيصصة بالتربيصصة سصصابق  socialeدراسصصة  أو
،Etude du milieu social الجاتماعي الوسط الدراسة هذه في سنركز حيث  

و  المرامصصي فصصي المتمثلصصة المناهصصج هصصذه محتويصصات مناقاشصصة و تحليصصل علصصى
-80( نشصصاتها منصصذ الساسصصية المدرسة في المطبقة الخاصة و العامة الهداف

المدنيصصة التربية مناهج ستشمل هذه دراستنا ان ) حيث04-03( غاية ) الى81
و المناهج هذه لتطور تحليلية و تتبعية دراسة  سنة25 مدار على المدرسة في

المناهصصج . و الناشصصئة تكصصوين فصصي عليهصصا تركصصز و تحملها التي القيم و المفاهيم
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حيصصث بصصالجزائر الوطنية التربية وزارة قابل من المعتمدة هي بالدراسة المعنية
تشمل:

التعليصصم مصصن والثصصاني الول للطصصورين الجاتماعيصصة التربيصصة مناهصصج.1
علصصى أدخالصصت التي الجزئية التعديلت إطار  في1996 سنة المعدلة الساسي

الساسية. المدرسة برامج
التعليصصم مصصن والثصصاني الول للطصصورين المدنيصصة التربيصصة مناهصصج.2

 وضعت والتي الساسي
ال اء الجاتماعية التربية مناهج من بد ،1998/1999 الدراسصصي الموسم من ابتدا

اا عممت والتي اا. الطورين على تدريجي سنوي
والصصتي البتصصدائيتين والثانيصصة الولى للسنتين المدنية التربية مناهج.3

 إطار في وضعت
اء الجديدة الصلح برامج   .2003/2004 الدراسي الموسوم من ابتدا

:)1993: 613( وآخاصصرون التصصل سصصعيد يعرفهصصا الصصتي المصصادة وهي
فصصي السياسي دوره ليؤدي الناشئ خاللها من يعد التي التعليمية العملية «هي
وهصصو والثقافيصصة، والجاتماعيصصة والقاتصصصادية المنيصصة الجماعة بأمور العناية إطار

اا يعني الذي الموضوع بحريته المرتبطة وبالمور وواجاباته النسان بحقوقا أيض
بالتحليصصل الدراسصصة هصصذه فصصي وطمصصأنينته». وسصصنركز واسصصتقراره ورفصصاهه

فصصي المطبقصصة المدنيصصة التربيصصة ثاصصم الجاتماعيصصة التربيصصة مناهج على والمناقاشة
حيصصث الثانيصصة المرحلصصة في  ثام)1981/1980( نشأتها منذ الساسية المدرسة
اا الجاتماعيصصة بصصدل المدنيصصة التربيصصة سصصميت ( الدراسصصي الموسصصم مصصن بصصدء

اا الجديدة الصلحات مرحلة  ثام)1999/1998 ( الدراسصصي الموسصصم مصصن بصصدء
2004/2003(.

التربيصصة مناهصصج تحملهصصا الصصتي التصصصورات هصصي و :))CritèreCritère((المـعـاييرالمـعـايير--
. تكوينه كيفية و الصالح المواطن  حول المدنية
مناهصصج تسصصعى الصصتي والسصصلوكات المبصصادئ هصصي وـ:ـ ))ValeurValeur((  القيمالقيم--
فصصي لمتضمنة ا المناهج مواضيع خالل من التلميذ ى لد لغرسها المدنية التربية

. العامة الهداف و الخاصة الهداف
ـة-- ـةالمواطـن تظمنصصه دسصصتوري حصصق هصصي : المواطنصصة))CitoyennetéCitoyenneté((المواطـن

الحقصصوقا جاصصانب إلى تأمينه على فيها الحكومات وتعمل الحديثة الديمقراطيات
بعصصد بعصصدان وللمواطنصصة ديمقراطصصي، بلصصد أي في الدستور يضمنها التي الخارى
التامصصة العدالة فرض يقتضي القانوني فالبعد (اجاتماعي)، إنساني وبعد قاانوني

البعصصد وأمصصا المصصواطنين، بيصصن والثقافيصصة والقاتصصصادية والجاتماعيصصة السياسصصية
المتبصصادل. والتعصصاون والمحبصصة والثقصصة الحصصترام (الجاتماعي) فيفرض النساني

التصصصويت للمواطن يحق حيث بالمسؤولية، الحساس تتضمن إذن فالمواطنة
مصصواطنين مصصن يتكون الشعب، من لنوع تجسيد فهي الحقوقا، بحماية واللتزام

بصصه يزخاصصر الصصذي التنصصوع اتجصصاه بالتسصصامح ويتحلصصون الخار، منهم فرد كل يحترم
أو توافصصق مجصصرد كصصونه حيصصث من ل (مفهوم) المواطنة لمبدأ المجتمع. فتناولنا

بيصن المسصاواة لتصصبح بصصل فقصط، القانونيصصة النصصصوص تعكسصه سياسي ترتيب
سلوكية وممارسة وأخالقاية، اجاتماعية قايمة والواجابات الحقوقا في المواطنين

وإدراك حضصصاري ورقاصصي ثاقصصافي نضصصج عصصن المصصواطنين قابصصل مصصن أداؤهصصا يعصصبر
دون المسصصاواة قاصصدم علصصى المصصواطنين جاميصصع معاملصصة لفضيلة حقيقي سياسي
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ويتكافصصل يتضصصامن وجاعلصصه شصصعبنا شصصمل لجمصصع جازائصصري كلمة تكفي بل تمييز،
الخار. واحترام الذات احترام ظل في ويتعايش
l’école((  الجزائرـيــةالجزائرـيــة  المدرـســةالمدرـســة--  Algériennel’école  Algérienne((:ن تتبعنصصصا خالل  م

الحصصديث بشصصكلها المدرسصصة أن عرفنصصا الجزائصصر، في المدرسة تطور لمسارات
وجاصصود جاصصانب إلصصى ،)1830-1962( للجزائصصر الفرنسصصي السصصتعمار  اوجاصصدها
الثصصاني القصصرن فصصي للجزائصصر السلمي الفتح منذ وجادت عربية تقليدية مدارس
الهجري.

الصصتي الجزائريصصة المدرسصصة على سنركز الدراسة هذه في أننا غير
 بموجاب أنشئت

تصصدعى  والصصتي1976  أفريصصل16 فصصي  المصصؤرخ35/76 رقاصصم الرئاسصصي المصصر
بالمدرسصصة المصصر هصصذا بمصصوجاب سصصميت  والصصتي76 أفريصصل أمريصصة اخاتصصصارا

((العام)  الدراسي الموسم من بدأ وتعميمها تطبيقها في بدأ والتي الساسية،
هصصذه فصصي سصصنركز حيصصث القديم، المدرسي النظام محل  لتحل)1981/1980

فصصي البتدائيصصة المرحلصصة أي الساسصصيين والثصصاني الول الطورين على الدراسة
بمصصوجاب الجديصصد النظصصام فصصي كصصذلك تسصصميتها عصصادت والصصتي القصصديم النظصصام

)،2004-2003(  الجديدة الصلحات مصن سصصنوات سصصتة تضم المرحلة هذه  
(ابتدائي) والصصتي أساسي السادسة السنة (ابتدائي) إلى أساسي الولى السنة

( سصصنة بصصدل  سصصنوات)05( خامسصصة تضصصم الجديدة الصلحات بموجاب أصبحت
اا)06 اا. طبعصص والصصذي التحضصصيري التعليصصم إلصصى حصصولت المحذوفصصة السصصنة  سصصابق

). المدروسة المناهج واحدة(حسب سنة له خاصص
ـة  المـجـالتالمـجـالت ـةالمعرفـي ـة  المعرفـي ـةللتربـي ـة  للتربـي ـةالمدنـي Lesالمدنـي  domaine  de  savoir  deLes  domaine  de  savoir  de

l’education civiquel’education civique  
وتتصصوزع المناهصصج هصصذه محصصاور حولهصصا تتمحصصور التي المجالت هي

بمحيطصصه تتعلصصق معصصارف التلميصصذ يكتسصصب خاللهصصا مصصن الصصتي المواضصصيع عبرهصصا
. الجاتماعي
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الثانيالثاني  الفصــلالفصــل
المدرسةالمدرسة  دوردور  وو  للطفلللطفل  السياسيةالسياسية  وو  الجاتماعيةالجاتماعية  التنشئةالتنشئة

  تمهيــــدتمهيــــد
و التدخلتا مجموع  هي الجاتماعي التطبيع أو الجاتماعية التنشئة

على يعتمد طفل الفرد, من لتحويل المجتمع أو السرة بها تقوم التي المحاولتا
الفسيولوجاية. إلى حاجااته إشباع إل حياته في يهدف ذاته, ل حول غيره, متمركز

مدى يعرف آخر، موقف أو وقت إلى إرجاائها أو دوافعه في التحكم يستطيع فرد
في المختصين من الكثير والستقللية. ويجمع الفردية معنى ويدرك المسؤولية

الشخص تكون التي الجاتماعية, هي التنشئة عملية أن الجاتماعي النفس علم
التنشئة عملية أن له. كما المميزة والموضوعية الذاتية والسماتا المتوافق

تصبح المعايير الفرد, «هذه وجادان في المجتمع معايير ترسخ التي هي الجاتماعية
.1985: 197( للفرد.» (عوض مرجاعيا إطارا

قيمششا الفششراد, ليكتسششبوا وتشششكيل إعداد الجاتماعية, تتضمن فالتنشئة
كششانت فيهششا, سششواء يحيششون الششتي الجاتماعيششة البيئششة مششع يتأقلمون ومبادئ, تجعلهم

الجاتماعيششة, هششي التنشششئة فعملية بعد. وعموما فيما المجتمع ثم الشارع أو السرة
والتفكيششر الحيششاة أسششاليب كل تمثل والفكار والرغباتا العواطف من مجموعة نقل

الجاتماعي. الندماج عملية حدوث بهدف للناشئة
الجاتمششاعي, السششلوك علششى وتنميتششه الفششرد تربية عملية هي فالتنشئة 

غلم حسششب السرة. فالتربية بها تقوم العملية المجتمع, وهذه في اندماجاه لضمان
وهو الجاتماعية، بالصفاتا الفراد طبع هي وظيفتها اجاتماعية خاصية )1982( الله

مجمششوع تعنششي التربيششة قلنششا: إن النششوع بلغششة تحششدثنا «إذا ديششوي بقششول هنششا يسششتدل
ينقل أن كبرتا، أو صغرتا اجاتماعية، زمرة أو ما، مجتمع بها يستطيع التي العملياتا

ونموهمشششا الخشششاص وجاودهمشششا تشششأمين بغيشششة المكتسشششبة وأهشششدافهما سشششلطاتهما
اا هذه المستمر...». ولعل دوركايم): (إيميل الفرنسي الجاتماع عالم نظرة هي أيض

الطبيعششة خلقتششه كمششا النسان هو ليس فينا تحققه أن التربية تود الذي النسان «إن
)24 يكون.» (ص أن المجتمع يريده كما النسان هو وإنما

السياسيةالسياسية          الجاتماعيةالجاتماعية          - التنشئة- التنشئة11
 أن )25:2000» (رعششد يؤكششد حيث للفرد، السياسية التربية بها يقصد

أيضششا تتضششمن بششل فقششط التسششييس علششى تقتصششر ل السياسششية الجاتماعيششة التنشئة
والمشششاعر العواطف خللها من… رسمية وغير مباشرة وغير مقصودة غير جاوانب

( ألمونششد يعرفهششا كمششا السياسششية». أو الجاتماعيششة والمعتقششداتا والقيششم والمعارف
Almond(تشششكل خللهششا مششن الششتي العملية تلك : «هي(2003:355)سليبي  اورده
للفششرد, السياسششية التنشئة لهمية تناوله وتتغير.».وفي وتبقى، السياسية، الثقافاتا

اكتسبه ما حصيلة هو وسلوكه تفكيره في  «النسان)1983: 268( العوجاي  يقول
محيطه» . من تعلما إليه نقلت ثقافة من

التنشششئة عمليششة فششي الهامششة المراحششل مششن الطفولششة مرحلششة وتعتششبر
يحيششط بمششا للتششأثر ورغباتا وميول فطرة له المرحلة هذه في الفرد لن الجاتماعية،

يشششاهدها الششتي السلوكية النماذج تقليد وعلى منه يطلب ما مع السريع والتكيف به
بيضششاء), صششفحة (فالطفل والتربويين النفسانيين معظم إليه يذهب ما أمامه. وهذا
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متششوازن تكيششف هششو الجاتمششاعي  : «فالنظام)1983: 276( العوجاي  يؤكده ما وهو
النسششان يتعلششم مشا الجاتماعيششة. وبقششدر حياته ومتطلباتا ودوره النسان رغباتا بين

للتكيششف, الفطششري السششتعداد لششديه المعطيششاتا, ويكششون هذه مع نفسه تكييف على
مششدرك وهششو بششدوره القيام إلى النسان الجاتماعية, فينصرف الحياة تنتظم ما بقدر
الجماعة.». حياة من الدور لهذا

اا, وأكثر تتكون الجاتماعية السياسية فالتجاهاتا يعتقششد مما بكثير مبكر
الطفششل عششالم : «إن)1993: 632( وآخششرون التششل سششعيد الناس, حسششب من كثير

إلششى النتمششاء وأن بالمدرسششة، يلتحق أن قبل واضحة وبصورة شكله يأخذ السياسي
الششتي السياسششية المظششاهر مششن كششالعلم, هششي المهمششة الرمششوز نحو والمشاعر المة

 سششنة)13-11( المتأخرة الطفولة مرحلة المبكرة.» .وتعتبر الفترة هذه في تتطور
تطششور فشي الكششبيرة القفششزة تحدث السياسية, حيث التربية في أهمية الفتراتا أكثر

والجاتماعية السياسية العلقاتا لفهم مقدرة لديه تنمو و السياسية الناشئ مفاهيم
حسششب السياسششي للنمششو المعمقششة الدراسششاتا ان هششو هنششا بششه الحتفاظ يمكن ،وما

أساسششيين أمريششن إلى ) تشير634وآخرون:  التل التربية(سعيد في المرجاع مؤلفي
همششا:

عمششره مششن جاششدا مبكششرة مرحلة في يبتدئ للناشئ السياسي النمو أن-
الششتي والتجاهششاتا والقناعششاتا والمفششاهيم المعششارف حيششث بالمدرسة، اللتحاق قبل

أو للتغييششر بعششد فيمششا كششثيرا تخضششع ول المرحلششة, عميقششة هششذه فششي الناشئ يطورها
التعديل. أو التبديل

مرحلششة نهايششة عنششد الساسششية الناشششئ وقناعاتا والتوجاهاتا المعارف-
اا تختلف ل وتكاد المراهقة, تحددتا اتا معارف عن كثير المشواطن وقناعشاتا وتوجاه

العادي.
فششي كششثيرة انحرافششاتا مششن يحصششنه المششواطن لدى السياسي فالنضوج

أزماتا تقلص حيث«بواسطتها وطنه، نحو باللتزام شعوره بسبب الجاتماعية حياته
.)343ص2003             الوطني»(سليبي التكامل
السياسيةالسياسية          الجاتماعيةالجاتماعية          للتنشئةللتنشئة          كمؤسسةكمؤسسة          -المدرسة-المدرسة22

تعتششبر ولهششذا السرة، بعد الطفل إليه يذهب وسط ثاني المدرسة تعتبر
اي تأثير الجاتماعية, ولها التنشئة أوساط أهم من المدرسة وتتمثل الناشئة، على قو

سششنواتا أهششم فششي تششأتي باعتبارهششا دراسششتنا, هششذا لموضوع بالنسبة المدرسة أهمية
ذلششك. و وضششحنا وأن سبق كما الناشئ، لهذا السياسية والقناعاتا التجاهاتا تكوين

ال المدرسة « ... تعتبر ظاهر جامال أحمد يؤكده ما هو التنشششئة عوامل من آخر عام
كششبير حد إلى يشبه عمل المختلفة بوسائلها المدرسة والجاتماعية،وتعمل السياسية

فششي وتسشاهم للمجتمششع النتمشاء شعور تعمق المدرسة) التي (أي فهي العائلة، دور
اا والتقاليششد, وتجعلششه العششاداتا فهم طريق عن وتثقيفه شخصيته بناء اا عضششو مششارك
ع فشي هشذا خلل ومشن إذن ). فالمدرسشة638ص التربيشة فشي المجتمشع.»( المرجا

الششتي الفرقة أسباب إزالة المواطنين, وفي بين والتماسك الوحدة التعريف, تحقق
فشششي القائمشششة الطائفيشششة أو القليميشششة أو العرقيشششة الفشششروق نتيجشششة تتطشششور قشششد

المتخصصششة, وتتمثششل الجاتماعيششة التنشششئة هيئششاتا إحششدى هشي المجتمع.والمدرسششة
يلي:  فيما)86: 2000(رعد حسب أهميتها

ابتعششاده الطفششل, بعششد بهششا يلتقششي مسششتقرة هيئششة أول المدرسة -اعتبار
والقناعششاتا التجاهششاتا تكششوين سششنواتا أهششم فششي وهششو والششديه رعايششة عششن نسششبيا

السياسية.
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تختلشف الشتي الجاتماعيشة النظشم مشع وتفاعل اتصال أكثر الطفل -يصبح
الوالششدين لسلطة منها السياسية السلطة إلى أقرب المثال سبيل على الدوار فيها
السرة. في

كافة, والثقافي الجاتماعي البناء ومكوناتا التعليم بين الوثيق -الرتباط
السياسية. الجاتماعية التنشئة وخصوصا

منششه تجعششل الششتي الصششفاتا النسان اكتساب هي العام بمفهومها فالتربية
اا اا كائن ال، اجاتماعي ال يلد ل كما اجاتماعيا يلد ل فالنسان عاق نصفها التي للميزاتا حام

اا وهذا الجاتماعية النسانية بالمميزاتا اليوم :)Kant( كانط الفيلسوف لقول مصداق
اا يصبح ل النسان «إن فششي " ربششول أوليفيششه" إليه أشار ما بالتربية.», وهو إل إنسان

اا، النسان يولد قال: « ل  حيث)283: 1981( العوجاي عليها تجمع نقطة إنها إنسان
والفكششر اللغششة أي النسانية، يؤلف ما كل من شيء فل كلها، النسانية العلوم اليوم

ألف طيلششة الحضششارة سششعت مششا كل من شيء الخلق, ول وعلم والفن والمشاعر
يكسششبه أن فعليششه الجديششد، المولششود جاسششم إلششى انتقششل عليششه, قششد للحصول السنين

بالتربية.».
الجاتماعية, شخصيته الطفل, وتنمي تنشئة على تعمل إذن فالمدرسة

إلشى مسششيرته, وتحشدد فشي تقوده التي والمفاهيم بالقيم يتزود علميا, ومنها وتؤهله
:)304: 1966(وآخششرون"  "دوترانششس يؤكششده مششا مجتمعه. وهششو في دوره كبير حد

التعششاون علششى حفزهششم وتحسششن التششآزر، علششى الولد حمل في تعجل ما بقدر «إنها
الحقيقششي. بقششدر التضامن على قادرين يغدوا حتى معا، والعيش والتعاضد والتفاهم

والتعششاون بالمظششاهرة أنفسششهم تنظيششم علششى يقبلششون يرشششدون، حيششن تجعلهششم مششا
آثششار مشن التسششلط وحششب والعدوانيششة النانيششة تخلفه مما الحد إلى المتبادل, ساعين

اا أن البشرية.».  كما المجتمعاتا في وخيمة مسار يؤكدون, أن المختصين من كثير
والمشدارس الصششفوف فشي مبكششر زمن في المدنية, يبدأ الحياة على وتدريبه التلميذ

والتعاون.  الثقة من جاو يسودها التي

أو للمجتمششششع الجاتمششاعي التماسششك علششى العمششل إلششى يهدف ما أول يهدف فالتعليم
الجماعششة أفششراد بيشن المشششتركة المصششالح دائششرة توسششيع علشى يعمشل الجماعة, لنه

اا الواحدة. فالمدرسة مرجاششع (سششليبي السياسششي» حسششب التثقيششف «حسششن هششي إذ
العديششد التلميششذ خللهششا مششن يتلقى المواد الجاتماعياتا. هذه مواد خلل من سابق)،

نتائششج عدة لها)ش 334: 2003 التنشئة( سليبي تهم, هذه سلوكا تقرر التي القيم من
فهي: وأدوار

الكلي. الجاتماعي النسق وحداتا بين التكامل على -تحرص
المتعددة. وأبنيتها المجتمعاتا استقرار في دورها -تلعب
السلمية.  بالساليب الخلفاتا وإدارة للتعايش سياسية -ثقافة

للتلميذ.هذه معارف و معلوماتا نقل و تلقين خلل من يتم إنما المدرسة دور ولعل
يششا هششو الدراسششي, فمششا المنهاج يسمى ما ضمن تدخل المدرسة في المعلمة المواد

المنهاج؟ هذا ترى

الدراسيالدراسي          -المنهاج-المنهاج33
الساسششية الوسششيلة أهششدافها. وهششو لتحقيششق للتربية الساسية الداة هو

والتجاهششاتا والقناعششاتا المفششاهيم الرئيسششية, وتشششكيل الساسششية المعششارف لنقششل
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مشششروع هششو : «فالمنهششاج( 10: 2004 المربششي( اليونيسششكو السياسششية. فحسششب
:  (بيداغوجاي) يحدد تربوي

. تربوي -عمل
والمقاصد. الهداف -الغاياتا،
لهششذه للوصششول الخدمة تحت الموضوعة النشاطاتا الوسائل، -السبل،

الهداف.
المحققة. » النتائج مدى تقويم اجال من والدواتا -الطرائق

يشششير المصشطلح «المنهششج):59: 1994(التربيششة علوم معجم في هو و
التششذوق وألوان والمهاراتا، والقيم المعتقداتا، من وصادقة مشروعة مجموعة إلى

مباشششرة، غيششر أو مباشششرة - بطريقة يكتسبونها من تدفع أن شأنها من والتجاهاتا،
بهشا السششلوك. يعهششد وفي التفكير في معينة بأنماط القيام - إلى واعية غير أو واعية

مختلفة لمجموعاتا بتقديمها (المدرسة), ويضطلع إيديولوجاية ثقافية مؤسسة إلى
إلششى والموجاهششون والمعلمششون، مدرسة، (إدارة – ملتزمون مهنيون – المتعلمين من

تنظيماتا تقديمها في مختلفة. وتستخدم بدرجااتا تقديمها في ما), وينجحون درجاة
يسششهم قششراراتا بشششأنها وتتخذ جااد، تأمل بعد تختار تعليمية، ومواد وأساليب وطرق

يعرفششون المتعلميششن مششن معينششة مجموعششاتا تعليششم في خبرة لهم لمن ممثلون فيها
)1 الشكل والوجادانية.»( انظر والجاتماعية والفعلية الثقافية خصائصها

التربية علوم (معجم المنهاج   مكوناتا1رقم شكل

59:1994(

شخصششية المطلششوب, فششي التغييششر لحداث الوسيلة إذن, هو فالمنهاج 
وهششذا المتعلمششون، يطورهششا التي السياسية القيم نوع على «تأثير خلل الفراد, من

القيششم تلششك مششع منسششقة المنهششاج هششذا يتضمنها التي القيم تكون عندما يتزايد التأثير
القيششم هذه تكون عندما الناشئ هذا ويضعف الخرى، التربية مؤسساتا تتبناها التي

).64: 1993    وآخرون التل سعيد.  )« معها تتسق ل
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تاريخيةتاريخية          لمحةلمحة          الجزائرالجزائر          فيفي          -المدرسة-المدرسة44

))1830/19621830/1962((  الستعماريةالستعمارية  الفترةالفترة
, الششذي1883 سششنة  فششبراير13 قششانون بصششدور المدرسششة هذه ظهرتا

بتطبيق الفرنسي, والقاضي والتعليم التربية  وزير)Jules Ferry( فيري جاول أصدره
وهششذا لتعليمهششم، عديششدة مدارس وفتح للجزائريين بالنسبة البتدائي التعليم مجانية
اا أورد الجزائريين. حيششث وضم احتواء إلى الهادف الكبير الفرنسي للمخطط تطبيق

اا(12: 1995)هلل  أوتا06 فششي الفرنسي الحربية وزير" شرام للجينرال"  تصريح
يتعيششن الن فششإنه  سششنة،17 دامت حرب وبعد الحالية الظروف «أن فيه  جااء1850

بالجزائر.», الفرنسي التعليم قواعد بإرساء الحضارية، برسالتها القيام فرنسا على
تركي وحسب أنه غير

( 1990 ) غيششر باتجششاهين يسششير كان المحتلة الجزائر في التعليمي النظام « فإن 
متساويين:

الوروبيين. أبناء لسائر مجاني وإجاباري راق -تعليم
الحششوال أحسششن  فششي%10 تتجششاوز ل قليلششة لقلة ومنحط هزيل -تعليم

 أبناء من
السششتعمار الوربيين،ومشاريع مزارع في للعمل وعمال أجاراء تكوين بهدف الجزائر

يقول الصدد هذا ) وفي36 . (ص « الصغيرة الدارية الوظائف بعض وفي المختلفة
الخاصة, ثقافتهم عن التخلي على الجزائريون أجابر : «فقد(112: 1985) مهساس

بثقافششة الوروبيين مع المساواة قدم على اللتحاق من ذاته الوقت نفس في ومنعوا
الفرنسششي للتعليششم هششدف أكششبر لعششل سششابقا، أسششلفنا السششتعمارية.» وكمششا الدولششة

إلششى أتششت (أنهششا فرنسششا إدعششت الششتي السششتعمار بسياسششة وثيقششة علقة بالجزائر, له
مشن تجعشل خطششة سشطرتا فقشط فيهشا). ولششذلك الحضشارية رسشالتها لنششر الجزائر

أولششى كخطششوة البلد فششي الفرنسششي التعليششم بتعميششم متحضششرين, بششدأتها الجزائريين
وذلشك الغربيشة)، والمدينة الحضارة مبادئ استيعاب من الجزائريين الهالي (لتمكين
ثانيششة، كخطششوة الفرنسششية السششتعمارية اليديولوجاية منطلقاتا حسب منهم للتقرب

دمششج فشي تتمثششل المششذكورة، السياسششة حسششب فهشي والخيششرة، الثالثششة المرحلة أما
).101هلل:  عمششار (أنظششر الفرنسششية المدرسششة بواسششطة وذلششك كليششة، الهششالي

إلشى وفكريشا، ثقافيشا بغزوهشا لبلدنشا العسشكري غشزوه تعزيشز إلى سعى فالمستعمر
لهششذه السششلمي العربششي الكيششان للشششعب, بتشششويه القوميششة الشخصششية تحطيششم

اا عامة بصفة الثقافة حارب الشخصية. كما العربيششة. فالمسششتعمر الثقافششة وخصوصشش
مششن المششة مقوماتا ضرب للخضاع, وهو المناسب المدخل الدراك تمام يدرك كان
اللمششاني الفيلسششوف جاعلت التي هي المقوماتا هذه أهمية ودين, ولعل وثقافة لغة

القوميششة اللغة أهمية على يشدد(1983:13 جاغلول القادر عبد  (عن)Fichte( فيختة
ال: «إن أخفششى إلششى وتبلششغ كيششانه، أعمششاق إلششى وتمتششد حياته في الفرد تلزم اللغة قائ

لقششوانين. إنهششا خاضششعا متراصا كل بها الناطقة المة من تجعل وخطراته. إنها رغباته
الحششدود أن الذهششان... كمششا وعششالم الجاسششام عششالم بيششن الحقيقيششة الوحيدة الرابطة

ولغتهششا...». وتفكيرهششا عقليتهششا تميششز الششتي أي الداخلية، حدودها هي للمم الحقيقية
العربية, كششان اللغة وإقصاء بها والتعليم الفرنسية اللغة تدريس على التركيز أن كما
يشمل فحسب, بل بها التحدث تعلم على يقتصر ل ما لغة تعلم الواضح. لن أثره له

( 1985 حسب( مهساس وهذا أيضا، التفكير طريقة المكتسششبة المعرفششة : «فششإن 

14



الجزائرية المدرسة في المواطنة مفهوم و المدنية التربية مناهج
 الثاني الفصل

اا السلوكاتا هذه كانت ثقافية. ولما سلوكاتا على تحمل كششانت لششو كمششا إليها منظور
اا ضششروب, مششن ضششرب إلششى الواقششع فششي تششؤدي العصششرانية, فإنهششا مظاهر من مظهر

) 75 الدماج.»( ص سياسة أشكال من اليديولوجاي الشكل "التغرب" فهذا

مدرسششة أول باعتبارهششا السششتعمارية المدرسششة علششى الششتركيز كان لقد
 منظمششششة

ا سشيكون التي الجزائر. وهي تعرفها الحديث بمفهومها اا له اا دور تحديشد فشي حاسشم
اا. غير ذلك سنرى كما الستقلل بعد المدرسة مصير إليششه الشششارة تجدر ما أن لحق

بالمدرسششة بالتحششاق لهششا سششمح أو تششوجاهت الجزائرييششن مششن القليلششة القلششة أن هششو
التعليششم من الثاني بالنوع لللتحاق الفرصة له كانت بعضه أو الباقي الفرنسية, بينما

جامعيششة عليششه تقششوم كششانت بشقيه, الششذي الحر التعليم وهو الجزائر, أل شهدته الذي
اا الجمعيششاتا أو الجزائرييششن المسششلمين العلمششاء المشششهد فصششورة الخششرى. عمومشش
نوعان: يمثله كان الستعمارية المرحلة خلل التعليمي

وبرامجه، ومدارسه معاهده له حديث تعليم وهو بحت فرنسي -تعليم1
بتنظيمششه بششاريس فششي الفرنسششية والتعليششم التربية وزارة وتقوم وإدارته وكتبه

عليه. والشراف وتمويله
علششى ولغوي, ينهششض ديني طابع ذو تعليم وهو إسلمي، عربي -تعليم2

التبرعاتا. بواسطة والرعاية التمويل ناحيتي من الشعب كاهل

المتعلميششن مششن نوعين الجزائر في خلقا التعليم من النوعين هاذين إن
المثقفين,  أو

مشن كشثير فشي وتصششادم صشراع وجاشود إلى أدى ما والمعربين. وهو المفرنسين وهما
أن كمششا )،1998 الن( العلششوي حششتى زال مششا و السششتقلل بعششد أثششره الحيان, ظهر

ام تعليمييشن نظشامين أوجاشدا التعليشم مشن النشوعين هاذين وهشو رسشمي تعليمشي نظ
مششا العلماء, وهششو جامعية مدارس في يتمثل حر تعليمي ونظام ، الفرنسية المدرسة

اسششتمر لسششنواتا, حيششث واسششتمر السششتقلل بعششد حششتى النظام هذا توارث إلى أدى
إشششراف إلششى الثششاني النظششام أسششند عليه, بينمششا كان عما الرسمي التعليمي النظام
الصلي. التعليم يسمى وأصبح الدينية الشؤون وزارة

علششى الفرنسششي التعليششم نتائششج البراهيمشي طششالب أحمششد حوصششل قد و
مششن الجزائري النسان بتجريد تكتف لم يقول: «فرنسا والجزائريين, حيث الجزائر

تجلششى والعقششول. وقششد الفئدة إفساد على كذلك عملت بل شخصيته، ومسخ أرضه
هششدم وفي العربية، تعلم كانت التي والمدارس المساجاد إغلق في التخريبي عملها

... نفوسششهم فششي المقاومششة روح وغرس الشباب، لتثقيف مراكز كانت لنها الزوايا،
جاميششع الثقافششة تلششك عن قطعت الجزائرية, عندما الثقافة على فرنسا قضت وهكذا

الصششورة شششوه أن بعششد المسششتعمر أخششذ ... وقششد وتنميهششا تغششذيها كانت التي الروافد
الجزائششري النسششان قلب في أطفأ أن بلدنا, وبعد ماضي عن الذهان في الراسخة

ذلشك بعشد المسشتعمر أخششذ بهشا، يؤمن التي والمبادئ كإنسان، بقيمه العتزاز جادوى
كتششب وقششد والسششلوك، التفكيششر فششي جاديششدة عششاداتا الفرنسششية المدرسششة في يلقنه

هششذا فششي صريحة كلمة الستعماري، التعليم في الخاصة النظرياتا ذوي من أحدهم
وجاعلهششم مسششتعمراتنا، فششي البدائية الشعوب لتقييد وسيلة فقال(أحسن الموضوع،

منششذ الهششالي أبنششاء بتنشششئة نقششوم أن هششو لمشششاريعنا خدمتهم في وأخلص ولء أكثر
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الفكرية بعاداتنا يتأثرون بذلك باستمرار، لمعاشرتنا الفرصة لهم نتيح وأن الطفولة،
تتكيششف لكششي المششدارس بعششض لهششم نفتششح أن هششو باختصار إذن فالمقصود وتقاليدنا،
السششتعمار... هششو إليششه يرمششي كششان الششذي الهششدف نريد) .... إن ما وحسب عقولهم

ن مقطوعشة المثقفيشن من مزيفة نخبة تكوين عر بحيشث الششعبية، الجمشاهير ع يش
ويتنكششرون البلد، بأبنششاء صششلتهم فتنقطششع ذويهششم، بيششن غربششاء بأنهم المثقفون أولئك

Jules( أسششماه بمششا ويصششابون بأسيادهم، ويستشهدون للتقاليد،  Goutie(البوفاريششة 
الجانششبي حششذو يحتششذوا أن دائمششا يحششاولون إذ الفكرية، التبعية من نوع وهو العقائدية

. (108: 1986 الجانبي»: ( زايد شخصية يتقمصوا وأن

((19621962))الستقللاالستقللا  عهدعهد  فيفي  والتعليموالتعليم  التربيةالتربية4-24-2
: «خرجاششت(09: 1998) للتربيششة العلششى المجلششس وثيقششة فششي جاششاء

مششن لفششترة حد بوضع توجات طويلة تحرير حرب من  منهكة1962 عام في الجزائر
مششوجاه بدائي اقتصاد إلى بالضافة المستقلة الجزائر ورثت وقد المدمر، الستعمار

والتعليم: التربية ميدان في مزرية وضعية أمي، ومجتمع الخارج إلى كليا
فششي ومحششدودة ومهامهششا وتنظيمهششا بمضششامينها غربيششة تربوية -منظومة

طاقاتها.
مجتمششع وطموحاتا لحاجاياتا بالنسبة المتمدرسين من جادا ضئيل -عدد

حديث.
» .% 85 عن تزيد الميين من -نسبة

اا السششتقلل، غششداة العام الوضع عن تتحدث الوثيقة هذه إذن وخصوصشش
اا سششابقا قلنششا كمششا وهو والتعليم، التربية قطاع وضعية اا نظامشش ال. وأمششام فرنسششي كششام
اا والتجربة الخبرة وقلة الحداث ضغط 62/63 الجديششد الششدخول موسم وأن خصوص
اا السششلطاتا تجششد ) لششم62(أكتششوبر البواب على العمششل بصششيغة السششتمرار مششن بششد

العلششوم مششواد لبعششض جازئششي تعششديل مشع الفرنسششية)، (المدرسششة الفرنسششي بالنظام
اا العربية اللغة إدخال ومحاولة الجاتماعية، .وقششد المدرسششة المواد من كمادة تدريجي

: 37-شش 38 (( غيششاتا حسششب تطورهششا فششي مراحششل بثلث الجزائرية المدرسة مرتا
 هي:2002

السششتقلل بعششد المدرسششي التنظيششم فششي التحكششم  مرحلةالولى: المرحلة
المعمرون. تركه الذي الهائل الفراغ وملء

الذي المالي الرخاء نتيجة ذلك بعد السريع التوسع : مرحلةالثانية المرحلة
الماضي.  القرن)70( سبعينياتا أثناء الجزائر عرفته

تشملها التي المرحلة وهي الساسية، المدرسة  مرحلة: الثالثة المرحلة 
الدراسة. 

المكانششة تعطى ولم اللزمة، بالهمية تحض لم التعليم قطاع وضعية أن
إطششاراتا مششن هو و )1998) العلوي أن حتى آنذاك، الثورية السلطاتا لدى الواجابة
: 1962  مششارس19 بعششد التعليميششة المنظومة انطلقة بخصوص أورد التربية وزارة

الثششوري، بالحسششم تعالج ولم الثورة، عملقة مع منسجمة التعليم عملية تنطلق «لم
الوطنيششة التربويششة المنظومششة علششة تبدأ هنا ومن الديمقراطي، للسلوب تخضع ولم
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بظروفهششا الزمششة ملمح تتراءى المحطاتا بعض عند عابرة وبوقفة الحادة، وأزمتها
)156 تشوهاتا.»( ص عنها تتولد المشوهة والنطلقة وأبعادها وأطرافها

الفرنسششية المدرسة صنعته بما رجاعي بأثر تأثرتا النطلقة هذه ولعل 
التربويششة المنظومششة : «أن يوسششف القششادر عبد لقول مصداقا ومتعلمينا مثقفينا في
الجاتماعية والحاجااتا النفسية والوضاع الثقافية بالطر ترتبط ل العربي العالم في

للمرجاعيششة بقوة مشدودة فهي المحلية، للمجتمعاتا الحضارية الذاتا و والقتصادية
لهششا، وهششامش صششدى كونهششا من أكثر وليست الغربية، والثقافية والحضارية الفكرية

1995 المضمون.»(جاششدي عن بعيدا الشكل في عربيا لبوسا إلباسها محاولتا رغم
) 13 :. 

الحقيقششي بعششدها وإعطائهششا المنظومششة بهذه يجب كما الهتمام عدم نإ
الرتكششاز محششور هششي تكششون وطنيششة منظومة لتأسيس تاريخية فرصة ضيع قد الهام،

وعدم الصراع بهذا الوطنية ) فالمنظومة1998العلوي( وبتعبير  جاديد، جايل لتكوين
هششذه جاعششل قششد القتصششادي، بالجانب اهتمامهم مثل بها، للسياسيين الكلي الهتمام

وفششي الفششرد فششي الوطنيششة الشخصششية بنششاء في الولى مهمتها عن تتخلى المنظومة
آثششاره تطفششوا الرتبششاك مششن بنوع المجتمع وأصيب للهتزاز، الفرد فتعرض المجتمع،

أزمة.  بالبلد ألمت كلما السطح على

الساسيةالساسية  المدرسةالمدرسة  . مرحلة. مرحلة4-34-3
16 فششي  المششؤرخ35/76 رقششم الرئاسششي المششر بصششدور لها أسس وقد

 1976 أفريل
اا وتسمى تقنيششن (المششر) أول النششص هششذا  ويعتششبر1976  أفريششل16 أمريششة اختصششار
التربويششة المنظومة جاوانب كل مس الذي التشريع وهو التربوية، للمنظومة جازائري

بعيششن أخششذ بششل فششراغ، مششن يأتا لم التشريع هذا فإن الجامعية. وللعلم المرحلة قبل
كششذلك ،76  إلششى62 منششذ التربويششة المنظومششة بهششا مششرتا التي التجارب كل العتبار

الششتي و المريششة، هششذه لظهششور المؤسسة والمشاوراتا واللقاءاتا الميدانية التجارب
الساسية للمدرسة مؤسس كقانون إلينا تخرج أن قبل  سنواتا4 حوالي استغرقت

التربويششة المنظومششة تاريششخ فششي متميششزة مرحلششة هششي إذن المرحلة الجزائرية. فهذه
اا سششنين، عشششر مششن أكششثر دام مخششاض بعششد جااءتا لنها الجزائرية، التطششبيق أن علمشش

التطششبيق كششان وقبله ،80/81 الدراسي العام في بدأ المرية هذه لمضمون الفعلي
العششام منششذ فيهششا بششدأ النظششام هششذا نجاعة لتأكيد الولياتا في نموذجاية أقساما يشمل

عشام فششي الششوطن وليشاتا كافششة يشششمل سششوف تعميمهششا أن . كمششا77/78 الدراسي
1990.

و لمششؤامراتا تعششرض و كليششة، يطبششق لششم الوطني المشروع هذا أن غير
جابهششة لحششزب المركزيششة اللجنششة دعششى مششا وهششو ، الحسششن سششيره دون حششالت مكائد

إبششداء  إلى1979  ديسمبر30 في اجاتماعها عقب الحاكم، الحزب الوطني  التحرير
الخطة مسار يلي: «إن ما فيه لحظت حيث الساسية، المدرسة تطبيق حول رأيها

اا يكن لم التعليمية ولششم المختلفششة، الجششوانب لكل شاملة إستراتيجية وضع في دقيق
النتائششج وبيششن المتاحششة المكانيششاتا بيششن علمششي بشششكل مضششبوطة التقششديراتا تكششن

الجششابري للبلد.» (فششي الساسششية الحاجاششاتا لتنميششة المرسومة والهداف المحصلة
136.(
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طششبيعي تطششور كنتيجششة جاششاء الساسية المدرسة ظهور أن من وبالرغم
والمعششرب، المفرنششس بيششن التأسششيس صششراع أن غيششر سامية وطنية أهداف لتحقيق
فشششل إلششى أدتا عوامششل كلهششا المطلوبششة بالجديششة المششر أخششذ وعششدم النيششة، وسششوء

محتويششاتا  وتخفيششف ، المتعششددة الصششلح محاولتا من بالرغم الساسية، المدرسة
الدراسششية  المششواد جاميششع صششياغة إعششادة  وكششذلك1993 سنة الدراسية المواد جاميع
،1996 سششنة 1996 سششنة المنشششأ للتربيششة العلششى المجلششس تجربششة جاششانب إلششى  

 ،والصششلحاتا1998 الجاتماعيششة المششواد برامششج شششملت الششتي الجزئيششة والتعديلتا
في: يظهر الفشل هذا ولعل ،2003/2004 الجديدة

مششا بششالرغم الجششوار، بششدول حششتى بالمقارنة الدراسي المستوى ضعف-
الششوطني، المسششتوى علششى ميزانيششة أكششبر تعتبر ضخمة ميزانية من القطاع يستهلكه

للتجهيششز  فيششذهب%5 مششن أقششل وهو الباقي أما الجاور،  لكتلة%95 من أكثر يذهب
يشابهه. وما

البكالوريا. في النجاح نسب انخفاض-
العالم. في التسرب نسب أكبر بين من تعتبر إذ التسرب نسب -ارتفاع

اا الجميششع علشى البششادي التششذمر- وعششدم والوليششاء السياسششيين وخصوصشش
 عن رضاهم

والنعوتا. الوصاف بشتى للمدرسة ووصفهم التربية قطاع أداء

التسشرب عشن الحصشائياتا هشذه أورد  ) حيشث76: 2003( تيلشوين يؤكشده ما هو و 
الساسي:  التعليم مرحلة في الجزائر في المدرسي

 
 الساسي: الساسي:   التعليمالتعليم  لشهادةلشهادة  بالنسبةبالنسبة    المدرسيالمدرسي  التسربالتسرب

. تكرار دون عليها يحصلون  المستوى هذا في التلميذ عدد  من8%-
تكششرار بعششد عليهششا يحصششلون المستوى هذا في التلميذ عدد  من28%-

   أكثر أو واحد
ينهششون و عليهششا يحصششلون ل المسششتوى هذا في التلميذ عدد  من64%-
.  الساسي التعليم السلك

     ككلككل  الساسيالساسي  للطورللطور  بالنسبةبالنسبة  المدرسيالمدرسي  التسربالتسرب
 أساسششي9 السششنة إلششى يصلون الطور هذا في التلميذ عدد  من46%-

 تكرار بعد
 أكثر أو واحد

السششنة إلششى يصلون و الساسي التعليم سلك يعبرون فقط  منه21%-
  أساسي9
. كرار دون 

من قسم كل في  التلميذ1/3 اساسي9 السنة  مستوى على انه -كما
. للسنة المكررين

منهششم  فقششط%67 أن نجششد  الساسششي بششالتعليم الملتحقيششن بين من و-
 إلششششى يصلون
 أساسي.9 السنة
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9 بششدل  سششنة13 أنهششا يؤكششد فالتقرير  الدراسة سنواتا عدد -بخصوص
التمششدرس مششن  سششنة27 تششوفير يجششب كما ،  أساسي9 السنة إلى للوصول  سنواتا
.( BEF الساسي التعليم  شهادة) الشهادة هذه في واحد تلميذ لنجاح

اجاششل مششن تا  مرا03 تتضاعف  التمدرس مصاريف أن التقرير أكد كما
.  بأمان  أساسي9 السنة إلى التلميذ  من%67 وصول

تحديششد فششي أهميتششه لششه الدراسششي الفشل أو النجاح عامل فان حسبه و
السياسششي المصششير حتى و بالخر علقتهم و المجتمع في مكانتهم و الفراد مستقبل

رئيسششي عامل الدراسي الفشل يعتبر الشخصي. كما حتى و الثقافي و القتصادي و
 المواطنة. مجال في تدخل التي مساواة أل   عوامل من

خلل مششن و الجاتماعيششة، التنشششئة فششي أهميتها و المدرسة لدور استعراضنا إن    
المرجاعية في نقص أو غموض استنتاج الجزائر. يمكننا في المدرسة لتطور التطرق
ي للمدرسشة اليديولوجاي المنظور أو الفكرية فشي عليشه السشتناد يمكشن الجزائشر ف
للحديث وحده كاف ليس المنشاتا و الوسائل توفير على العمل لن الفراد، تكوين

لتجربششة دقيششق موضششوعي و علمشي تقييششم ولعششل ناجاحششة، تربويششة منظومة وجاود عن
الحقيقة.  هذه لنا يؤكد الساسية المدرسة
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الثالثالثالث  الفصـلالفصـل
الزمنالزمن  عبرعبر  وتطورهاوتطورها  المدنيةالمدنية  التربيةالتربية

 تمهيـــدتمهيـــد
ثششم السششرة مششن البشششرية الجماعة بتطور السياسي العمل تطور

تقششدمت الزمششن  وبمششرور.المششة الدولششة إلششى ثششم العششرش إلششى ثششم القبيلة إلى
المششم ظهششرت حيششث وحضششارتها، ثقافتهششا وتطششورت البشششرية المجتمعششات

الفارسششية والدولششة الرومانيششة والدولششة اليونانيششة كالدولششة ، الكششبرى الحضششارية
والصششراعات والنزاعات الزأمات ظهور بداية وبالتالي السلمية...الخ، والدولة

الدولششة أبنششاء بيششن الفششوارق ظهور إلى أدى وغيرها. مما والتحالفات والحروب
وحلششول ووسششائل طششرق ليجششاد العمششل اسششتلزم الواحد. ما والشعب الواحدة،
مششا هششو و سياسششيا تكششوينهم الفششراد،وبالتششالي لششدى السياسششية الثقافششة لتطوير
(المدنية). السياسية بالتربية يسمى

السياسية التربية : «أن)612 : 1993( وآخرون التل سعيد يؤكد
التعليميششة البرامششج فششي متضششمنة مادتها كانت بل بها، خاص برنامج لها يكن لم

القومية للغة الدراسية البرامج مثل بها، علقاة لها التي الدراسية المواد لبعض
وأهمية لضرورة الملحة الحاجاة النسانية.وبظهور والعلوم الجاتماعية والعلوم
وأغراضها». أهدافها لها خاصة، وكمادة كمنهج ظهرت السياسية، التربية

العسششكرية، أو الدينيششة عكششس هششي التربيششة فششي المدنيششة كلمة إن
فششي كعضو المواطن أو الفرد بحياة الخاص الجانب   تتضمن)Civique(فمدنية
بربششه علقاتششه فششي للفششرد الششدين مبششادئ تلقششن الدينيششة بينمششا بالمدينششة، جاماعششة
Dictionnaire )حسب الخر. وهي وبالعالم  pratique  Quillet :568 )مششا  تعني

يلي: 

Civiqueأخوذة يCivicus اللتينششي المعنششى مششن : م تعنششي  وه
ويشششتق المششواطنين لكل القانون يعطيها التي المدنية الحقوق وهي المواطن،

ا فاتCivisme التمشدن كلمشة منه ي الصشالح المشواطن  ص كشانت ششهادة (وه
بهم). المشتبه لغير الفرنسية الثورة غضون في تعطى

Dictionnaire حسششب المعاشششرة أدب  أيCivilité كلمة منها و  de
pédagogie) :40خلل: ) من

النف، مسح (كيفية والتقاليد العادات بعض بتعلم النفس -احترام
الطريق). في التحية كيفية أو والشرب الكل كيفية

هششذه وبقيششت اجاتمششاعي مضششمون لهششا حيششث الخريششن -احششترام
الفرنسششية الثششورة بعششد حششتى المدرسششة فششي المدنيششة بالتربية متعلقة المفاهيم

(النفششوس) الخواطر تهدئة منها الهدف وكان المبذولة، المجهودات من بالرغم
والحترام. الطاعة ثقافة وبناء

يرتبششط السياسششية والتوجايه المدنية التربية بين فرق هناك أن كما
التربيششة أشششكال مششن خششاص شششكل هو السياسي فالتوجايه والهداف. بالسس

علششى المحافظششة أجاششل مششن سياسششة إيديولوجاية بتعليم يتعلق « وهو السياسية
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)اليديولوجايششة»  هششذه يتبنششى معيششن سياسششي لنظششام والتأييششد الششدعم استمرار
(616 : 1993 التربية في المرجاع اد ،ولشه  ي الهشادي محمشد يبينهشا أبع عفيف

فيمايلي: 
النظششر وجاهششات عششرض أو بهششا، والتمسششك واحششدة نظششر وجاهششة  عرض1(

عادلة. غير أو مشوهة بطريقة المتعارضة
العلمية. للشواهد والدراسة والنقد التحليل واستبعاد العاطفة  تغليب2(
اتخششاذ تعششارض لسششلطة والخضوع وسلطاتها، بالتقاليد الفراد  تمسك3(

البحث. في والحقائق العلمية الدلة
معينة. معلومات لتحفيظ آلية طرق  استخدام4(
الشششباب أو الطفششال قاششدرة تناسب ل صورة في الموضوعات  عرض5(

نضجهم. ومستوى
واحد:واحد:  لموضوعلموضوع  متعددةمتعددة  - تعاريف- تعاريف22

ي تعشدد جاشدنا و للموضوع متابعتنا خلل من فهنشاك التسشميات، ف
التربيششة يسششمونها وآخريششن القومية أو الوطنية أو السياسية التربية يسميها من

::  واحد الهدف و المحتوى أن من بالرغم الجاتماعية، أو المدنية و الخلقية

ن الرحمشان عبد العلمة يعرف2-1 بأنهشا: المدنيشة السياسشة خلشدون اب
ليحمششل والحكمششة، الخلق بمقتضششى يجششب، بمششا المدينششة أو المنششزل «تششدبير

السياسشة مشن تسمعه وبقاؤه...وما النوع حفظ فيه يكون منهاج على الجمهور
ذلششك أهششل مششن واحد كل عليه يكون أن يجب ما الحكماء، عند المدنية... معناه

اا. ويسمون الحكام عن يستغنوا حتى وخلقه، نفسه في المجتمع، المجتمع رأس
فششي المراعاة والقوانين الفاضلة، بالمدينة ذلك من يسمى ما فيه يحصل الذي
أهششل عليهششا يحمششل الششتي السياسششة مرادهششم المدنيششة. وليششس بالسياسششة ذلششك

).فالتربيششة367: تلششك.» (العششوجاي غيششر هششذه فششإن العامششة بالمصششالح الجاتماع
وأرضه. ووطنه وبيئته بمجتمعه النسان علقاة على تركز المدنية

وبرنششس (اللقششاني الجاتماعيششة المششواد تششدريس كتششاب . فششي2-2
يلششي: «التربيششة كمششا ويعرفانهششا القوميششة، التربيششة     يسششميانها)22 : 1979

الششراف وأسشاليب المختلفشة الحكوميشة التنظيمشات بدراسشة تختص القومية
الصالح، المواطن إعداد هو المؤلفان، حسب منها ومشكلتها.» والهدف عليها
إطششار فششي جاماعية معيشة المواطنين من غيره مع مجتمع في يعيش فرد وهو

يشعر النسان - جاعل خلل حسبهما: من يتجسد الهدف واحد. وهذا اجاتماعي
اا اا شعور الششذي المششر فيه، الحياة يمارس الذي الجاتماعي المحيط بذلك حقيقي
الششذين الخريششن مششع والتعششاون التضششامن بضششرورة إحساسششه تنمية في يشارك

البيئة هو المؤلفان حسب الخير هذا الجاتماعي، المحيط في الحياة يشاركونه
فيهششا بمششا والجاتماعيششة والنفسششية الفكريششة وأبعادهششا الواسششع بمعناها النسانية

المحلية.  البيئة

من ثالث كفرع القومية   التربية )21 : 1999( اللقاني ويعتبر. 2-3
والدراسششات ، والجغرافيا التاريخ مادتي جاانب إلى الجاتماعية الدراسات فروع

«ذلششك المؤلششف حسششب وهي الجاتماعية، العلوم معنى نفس تحمل الجاتماعية
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مششع الفعششال وتعامله علقاته في بالنسان المرتبط المدرسي المنهج من الجزء
للتربيششة كمرادفة القومية التربية يذكر المؤلف ) و18الجاتماعية.»( ص البيئة

بششأن إحساسششه طريششق عششن الصششالح المواطن إعداد إلى تسعى وهي الوطنية،
التاريششخ لوحششدة وإدراكششه شعوره خلل من المشتركة بالقومية يسمى ما هناك

واحششد. وطششن بنششاء نحو والمصالح والتطلعات والمال واللم والتقاليد والثقافة
أو المدنيششة أو الوطنية التربية بين ما التسميات في الحاصل التباين وبخصوص

قاضششية يششثير حيششث ، أشششمل القوميششة التربيششة أن إلششى الكششاتب يخلششص القومية،
الطششار داخششل المدنيششة الواجابششات وأداء والحقششوق الدوار وممارسششة النتمششاء

والنتمششاء الششوطني، النتمششاء داخششل فرعششي المششدني النتماء يعتبر المحلي،وهو
ن وتفشاعله النسشان حركة على الباعث هو الوطني المجتمشع مصشلحة أجاشل م

أو القوميششة أو الوطنيششة أو المدنيششة التربيششة «مسششألة أن إلششى والوطن،ويخلص
والعمششق التسششاع حيششث مششن تختلششف ولكنهششا النوع حيث من تختلف ل العالمية

 ( 22  ص )الشمول.» ومستوى

الوطنيششة التربية  فيسميها)12 : 1999( اوبل المغربي . أما2-4
العلششوم كششل لششدعم دراسششية هششي: «مششادة إنمششا علمششا، ليسششت ويعتبرهششا

وبخصششوص الطفششل»، لدى إيجابي سلوك تكوين في المقررة والمعارف
إطششار فششي الخريششن مششع يتعششايش كيششف الطفششل :«تعلششم منهششا الهششدف

اا ليست المعرفة أن يعتبر كما مجتمع» ، هشي وإنمشا ذاتهشا، حشد فشي هدف
المتعلم. شخصية لبناء وسيلة

ال خصصا  وزأملئه جامال الصالح أن .كما2-5 التربية تدريس أصول سمياه فص
فششي ليسششت الوطنيششة أو المدنيششة يلششي: «فالتربيششة كمششا يعرفونها حيث الوطنية
لل تقوم ول الجماعة اتجاه الفرد مسؤولية إل الحقيقة اجاتمششاعي وجاششدان على إ

اا نام اا. فقد نمو ال الفرد يكون جايد اا عام اا مجيششد اا وأبشش اا مخلصشش اا، وموسششيقي مششاهر
اا يكون ل ذاته الوقات نفس في ولكنه اا. لنششه مواطنشش يتعلششق بمششا يبششالي ل صششالح

وعششن )،324وبمطالبهششا» (ص ظهرانيهششا بيششن يعيششش الششتي الجماعششة بحاجاات
وصششف كششبيرة. إن تربويششة قايمششة المششدني الششوطني يؤكدون: «للتثقيششف أهميتها

اا. ليس عنها بالمعلومات الطلب وتزويد والسياسية، المدنية المؤسسات كافيشش
اا إن اا يكون قاد الشكل بهذا تعليم اا دقايق اا، ومضبوط قايمششة له ليس ولكن ومنهجي

التلميششذ فششي ينمششي وأن عميششق، أثر ذا التعليم يكون أن يجب كبيرة. بل تربوية
طاعشة فيها تجب حرة، بلد في مواطن مشاعر الحقيقة في هي التي المشاعر
العامششة. » (ص للمصششالح وتضششحيته التسششامح روح مششع الحق، واحترام القانون

324(

المؤلفون: حسب (أهدافها) فهي مقاصدها أما
الجاتمششاعي التنظيششم حقيقششة الطفششل تفهششم الوطنيششة «التربيششة-

لبلده. والسياسي
وسششوء أغلطا مششن يشششوبها مما وتنقيتها المفاهيم بعض توضيح-

وغيرها. الفرص وتكافؤ والمساواة الحرية كمفهوم فهم
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الحقشوق. » (ص علشى نلششح مشا بقشدر الواجابشات علشى اللحششاح-
324(

يربشط و والمدنيشة، الخلقيشششششة التربية يسميها) ف1981( الفايد . أما2-6
يوحششد هششذا فششي الوطنية. وهو أو المدنية الشؤون وتدريس الخلق تدريس بين

المششواطن تكوين إلى تهدفان كونهما في والمدنية الخلقية التربيتين من الهدف
مششن وتصششقله الولد، صميم إلى «تلج بأنها التربية من النوع هذا الصالح. ويعتبر

الولششد، عنششد التبعية لروح وتنمية للرادة، تربية الولى الدرجاة في الداخل. لنها
)300 صالمخلوقاات».( سائر عن يميزه ما وهذا

تعششد أن يجب بأنها يرى فهو المدنية، التربية من الهدف وبخصوص
التلميذ: 

اا الششديمقراطي النظششام مبششادئ «لتفهششم اا، سياسششي إلششى يتفرغششوا وأن واجاتماعيشش
الصششالحين، العششاملين المششواطنين المستقبل في وحقوقاهم. ليصبحوا واجاباتهم

)300النظام».(ص هذا لتفهم

الجاتماعيششة  بالتربيششة)1962( عضاضششة يسششميها حيششن  فششي.2-7
فششي العيششش مششن ليتمكششن الولششد وهششو: «إعششداد منها الغرض حيث من ويعرفها

بشه، يحيطشون الشذين الششخاص مشع راضية عيشة والمجتمع، والمدرسة البيت
اا ويسششعى مخلصة، محبة يحبهم وأن مسششتواهم». ورفششع معهششم للتعششاون جااهششد
علششى يششذكرها فهششو دراستنا، موضوع المدنية التربية يخص فيما  أما)130(ص

إدراجاها ويعتبر الجاتماعية، التربية مادة من كجزء وهي مدنية، معلومات سبيل
حقهششم ممارسششة مششن يتمكنششوا حششتى التلميششذ تثقيششف سبيل على المدرسة في

أنهششا: يششرى فهششو المدنيششة الثقافة هذه مضمون المستقبل. وحول في الشرعي
الششتي حقششوقاهم إلى ويرشدهم بها، والقيام لحفظها المفروضة الواجابات «ذكر

ووطنهششم». أنفسششهم بها ويسعدوا ويمارسوها بها ليتمتعوا القانون إياها منحهم
(332(ص

المدنيششة التربية بين التمايز  على)1983(  العوجاي يؤكد  كما2-8
التربيششة يعتششبر أنششه غيششر الثانيششة، مششن أشششمل الولششى باعتبار الخلقاية، والتربية

سششبيل في «التمرس إذن هي المدنية المدنية. فالتربية للتربية لزأمة الخلقاية
التمشرس بشالوطن. وهشي التعلشق وقاوامها الديمقراطية، سبيل في المستقبل،

بنيششة متكاملششة بصششورة الجاتماعيششة النديششة وفششي المدرسششة وفششي العائلة داخل
المجتمششع فهششم فششي التمششرس هششذا التربيششة. وأن تلششك السامية الهداف تحقيق

)297 (صالمدنية». التربية يشكل فيه والمشاركة
عمليششة بصششورة والشششباب الطفششال تلقين هي المدنية التربية أن نستنتج، ومنه

والمهنششة والشششارع والمدرسششة الشبيت فشي الجاتمشاعي السشلوك مبادئ وفعالة،
كل في اجاتماعي ضمير وخلق به، يضر ما وتجنب وإعانته الغير احترام ومبادئ
مششن للحششد تمثلششه، الششتي السلطات ومع أفراده مع التعاون عليه يفرض مواطن

القانون. أحكام يخالف من كل على التستر وعدم العابثين تصرفات
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النسانيالنساني          التاريخالتاريخ          عبرعبر          المدنيةالمدنية          التربيةالتربية          - تطور- تطور33

القبليةالقبلية  .المرحلة.المرحلة3-13-1
مضششمونها فششي بسششيطة اجاتماعيششة تربية عن عبارة المدنية التربية كانت

العائلششة سششلمة علششى المحافظششة محورهششا أمنية تربية وأهدافها. فهي ومنهجها
علششى المحافظة كان هدفها الجامعة. لن العصبية تلك وعلى القبلي والمجتمع
يششورد الصششدد هششذا المحافظة. وفي بتلك للقيام الفرد تأهيل خلل من الجماعة
ال1983العوجاي( أبيششرت ريش فريد " مؤسسة "مرشرت" ممثل للسيد )  قاو

واقاعشا المجتمششع العششالم: «... كششان في المدنية التربية نشر حقل في العاملة "
اسششتمراره يضششمن السششتقرار، شديد بطابع تتميز مقدسة تقاليد سيطرة تحت

علششى والحفششاظ المششوروث الجاتمششاعي النظام على الحفاظ على يتركز تثقيف
يتطبششع الولششد المتبعششة....كششان التقاليد وعلى المعروفة، والثقافية الدينية القيم

أم إقاليميششة أم كشانت عائليششة إليهششا، ينتمششي الفئششة بطابع التثقيف بفضل تدريجيا
خششاص بنششوع والجاششداد البششاء وعاداتهششا. كششان فئششة مشششاعر ويعتنششق وطنيششة،

اداتهم تقاليشدهم الولد إلشى ينقلون والكهنة والمدرسون وتصشرفاتهم. لشم وع
اا التعليم يكن فشي الحششال هششو كمششا تمييز من يكن لم أنه أي فروع، إلى مقسوم

صوالمهني.....». ( المدني والتثقيف والديني العائلي التثقيف بين هذه، أيامنا
302(

وإن بششذاته، قاششائم عملششي كعلششم المدنيششة التربيششة العرب عرف فقد
أو الخلق علششم أو المدنيششة السياسششة أو المششدني (العلششم التسششميات اختلفششت
كالفرابي القادميين العلماء بها قاام وتصنيفات تسميات وهي المدينة)، سياسة

إلششى المدنيششة الفلسششفة الفرابي قاسم )،حيث1983 العوجاي سينا(حسب وابن
قاسمين:

تصششدر الششتي ،والخلق الجميلششة الفعششال علم به  يحصل: الول -القسما
الخلقية. الصناعة وسماها عنها

ى  يششتمل: الثاني -القسم ب الششياء تحصشل الشتي المشور معرفشة عل
السياسية. الفلسفة وتسمى المدن لهل الجميلة
الراديششة، والسششنن الفعششال أصششناف عن « يفحص الفرابي عند المدني فالعلم

والسششنن، الفعششال تكششون عنهششا التي والشيم والسجايا والخلق الملكات وعن
النسششان، فششي موجاششودة تكون أن ينبغي وكيف تفعل، لجالها التي الغايات وعن

والششوجاه فيششه وجاودهششا يكون أن ينبغي الذي النحو على ترتيبها في الوجاه وكيف
كششان مششن تسششتحيل ول فاضششلة، تششدوم إنمششا الفاضششلة المدنيششة حفظها...إن في

الششذي الثاني يكون حتى بأعيانها، واحد شرائط على أزأمان في يتوالون ملوكها
 (صالمتقششدم...» عليهششا كشان الششتي والشششرائط الحششوال علششى المتقششدم يخلق
الحكمة. تقسيم في التقسيم هذا نفس تبنى سينا ابن . -وحتى)288
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المدينة)المدينة)  الولى(مرحلةالولى(مرحلة  الحضريةالحضرية  . المرحلة. المرحلة3-23-2
معينششة، سياسششية بنيششة له اتخذ حكم ظل في البشر انتظام مرحلة

بمثابششة هششي المرحلششة هذه في والمدينة الحديثة، للدولة الولى الصورة فكانت
الششتي والرومششان الغريق مدن هذا على الجمهوريات.كمثال أو الصغيرة الدولة
كلهششا حكم، وأنظمة وقاوانين شرائع تسودها مجموعة ضمن فيها الناس انتظم
حفظ مع والخارجاي الداخلي والمن بينهم الجاتماعية العدالة تأمين إلى ترمى

أرسششطو يؤكششده مششا والقاتصششاد. وهششو العمران وحماية وحمايتها والمال النفس
تحيششا سششلطان الدولة الدولة، سياجاه بستان بقوله: «العالم السياسة كتابه في
الجنششد الجنششد، يعضششده نظششام الملششك الملك، يسوسها سياسة السنة السنة، به

العششدل، يكنفهششم عبيششد الرعية الرعية، تجمعه رزأق المال المال، يكلفهم أعوان
).كمششا305ص العششوجاي فششي خلدون ابن العالم» (عن قاوام وبه مألوف العدل

والتبعيششة السياسششي اللششتزام ضششمن تقشع المرحلششة هششذه في المدنية التربية أن
ال القششوم وجاهششاء على وقاف وهي الثقافية، للتربية مرادفة هي و للحاكم، إجامششا

الرعية. على مبادئها فرضوا الحكم سدة إلى وصلوا إذا حتى

الدينيةالدينية  . المرحلة. المرحلة3-33-3
الششديني، بششالمفهوم المرحلششة هششذه فششي المدنيششة التربية اصطبغت

 متلحقة سلسلة وهي
تنشششئة نحششو الحسششنة. واتجهششت الخلق علششى والتمششرس والتعلششم التعليششم مششن

النفششس وضششبط والحيششاء التششأدب ينقش حتى حداثته منذ صحيحة تنشئة الطفل
مسششيرة فششي يرافقششه اجاتمششاعي ضششمير لششديه فيتكون قالبه، في الذات ومراقابة

اا يرشده حياته رسشالة هششو السششماوية الديششان بششه جاششاءت مشا وينصششحه. وعمومشش
الشر. عن وينهاهم للخير يرشدهم لعباده الخالق

المعاصرةالمعاصرة  . المرحلة. المرحلة3-43-4
الجاتماعيششة البنيششات فششي الجذريششة بششالتغيرات تتميششز المرحلة هذه

 عقب للمجتمعات
اكتششاف إثشر الصششناعي، المجتمع حالة إلى الزراعي المجتمع حالة من التحول
اا أحدثت اللة. بصورة وتطوير اا انقلب ال جاششذري النسششانية المقششاييس فششي وشششام

بصشورة المعاصشر النسشاني المجتمشع معهشا والقاتصشادية. فظهشر والجاتماعيشة
اا مختلفة اا اختلف الماضششية. هششذا التاريششخ حقبششات خلل عرفهششا التي تلك عن تام

منها: نذكر النسانية تاريخ من المرحلة هذه به امتازأت ما في يتجلى الختلف
علششى النسششان سششيطرة ترافقها لم المادة على النسان -سيطرة

نفسه.
والمدنية. الخلقاية المعايير على المادية المعايير -سيطرة

فششي أثششرت أن غيرهششا علششى الماديششة المعشايير سيطرة نتيجة وكان
المجتمششع عششن النششزواء فأصششبح النششاس بيششن النسششانية. والجاتماعيششة العلقاات

الششتي اللفششة تلك وتهدد الواحد المجتمع أفراد بين التماسك تهدد سلبية ظاهرة
المدنيششة ): «التربيششة1966وآخششرون( دوترانششس بينهششم. يؤكششد تجمششع أن يجششب

بششوعي إليششه، ينتمششي الذي المجتمع في للعيش الولد تعد التي تلك هي القويمة
في تعترضه التي والوضاع الظروف لمواجاهة وتهيئته وحقوقاه، لواجاباته كامل
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مشواقافه تقريشر فشي النقشدي وحسشه ذكائه استخدام من وتمكنه اليومية، حياته
حسششب ) والهششدف302فيهششم». (ص والحكششم والنششاس الحششداث تفهششم وفششي

اا"دوترانششس" اا  دائمشش المتحششررة) هششو: «إعششداد (الششديمقراطيات فششي وخصوصشش
ضشمن التصششرف حريششة بمعنشى حسششبه والحريششة حششر»، لبلد الحرار المواطنين

مضمار في بلدهم حيال لمسؤولياتهم وبوعي القائمة، للقوانين الحترام حدود
والششدفاع السياسششية الحيششاة ميششدان وفششي والقاتصششادية، الجاتماعيششة العلقاششات

وخارجاهششا المدرسششة داخششل المعطاة التربية شأن يؤكد: «من العسكري. حيث
القانونيششة باللتزامششات الطلع مششن لتمكينششه اللزأمة بالطاقاات ولد كل تزود أن

اا القششانون بقششوة يصششبح حين كاهله على تلقى التي المختلفة والخلقاية مواطنشش
تلتزمهششا» (ص الششتي الواجابششات ويعششي الخاصة بتلك المتعلقة بالمتيازأات يتمتع
306.(

الحالي وقتنا في المدنية - التربية4
  المدنيةالمدنية  لتربيةلتربيةل المعرفية المجالتا حيث - منا

الرسششمية النصششوص فششي جاششاء مششا حسششب و مثل فرنسششا ففششي 
دائمششة: قايششم سششتة علششى تسششتند مدرسششي كتعليششم المدنيششة فالتربيششة الفرنسششية

حيششث مششن والحترام.و المسؤولية النسان، حقوق التضامن، اللئكية، الدارة،
اا موصوفة القيم فهذه التنظيم نحششو المششن، التقاليششد، التطششابق، قايم من تطوري
المدنيششة التربيششة ) أنCellierيؤكد( كما والمن، الشمولية الذات، حول التمركز

هما:  للمعرفة مجالين تستعمل فرنسا في
الجمهورية. معرفة مجال.1
)1 رقام الجدول الديمقراطية.( انظر تطبيق ومجال.2
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ا مشرت الشتي التطشورات  يرصشد1 رقاشم الجدول ي المدنيشة التربيشة مشادة به ف
و المواضششيع و الهششداف و الزمنيششة الظششروف شششملت التطششورات هششذه فرنسا،

التربيششة موضششوع بيششن فالعلقاششة التلميذ، و المعلم من كل دور و التدريس طرق
التطششور هششذا الزمنيششة الفششترات حسششب المجتمششع فششي الحششداث وتطور المدنية
. تدريسه وطريقة المعلم ودور التلميذ إتجاه التصورات كذلك يتضمن

تتكششون ،( 6)ستة هي المدنية التربية في المعرفة مجالت أن كما
اجاتماعية: معارف مجموعة

العدالة أوجاه .مختلف2حسنة.  عادات .تكوين1
السياسي . التنظيم4الداري. .التنظيم3

والجاتماعية. العائلية للحياة الساسية  .الواجابات5       
)Cellier 2003 :129المدرسة.( أو القسم في التعاونية .الحياة6       

فيفي  المدنيةالمدنية  للتربيةللتربية  التعليميةالتعليمية((  الطرائقالطرائق))  النماذجالنماذج  حيثحيث  ب-منب-من
  البتدائيةالبتدائية  المدرسةالمدرسة

التربيشة مشادة لتششدريس تسششتخدم  تعليميشة  نمشاذج03 ثلث هنشاك
.Galichet( (1998:120 )(   غاليششي حسب البتدائية المدرسة في المدنية
حسششب بعششض، مششع  اسششتعمالها يمكششن كمششا منهششا واحششد نمششوذج استخدام يمكن

التربيششة ربششط إلششى تنزع  التعليمية النظمة بعض أن و الغاية. خصوصا و الهدف
: اجاتماعية و سياسية بدللت ربطها إلى ينزع من هناك و بالخلق المدنية

و:   )Memitique( المحاكات أو التجسيدية  الطريقة: الول النموذج-
تلخص) عامة مبادئ جاستخربا التلميذ بمعية المعلم يقوم حيث كذلك تسمي

،دوما  تاريخيا يكون حقيقي مشكل أي حقيقي واقاع من  انطلقاا(تحفظ و
: مراحل وفق تتم   و.التلميذ فضول لحث  ،الستقرائي بالطابع  يتميز

-  الولششى الحاسششيس حششول  التلميششذ انتبششاه  جالششب : الولششى ا-المرحلة
هششذه-  والعمششري العقلششي نمششوه ةمراعششا و للتلميششذ الطششبيعي التطششور حسششب

والصششداقاة الخيشر،العششتراف فعشل   الرحمة،)من كل في المتمثلة الحساسات
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تكششون ، قاصششيرة قاصششص - يسششرد مثال:  تفكير كل و حكمة كل استبعاد  ،مع(
المربششي الفيلسششوف ذكششره مششا وفششق تعمششل الولششى المرحلة هذه طبعا ، خلفية

."المدنية و  الخلقية التربية  تبدأ أن يجب بالحساس " قاال  حيث "روسو"

الششدروس  تبششدأ حيث ، أعلى و لحقة مرحلة هي   و:  الثانية ب-المرحلة
– المواطنششة– الخلق قاانون– الواجاب) مفاهيم  تقدم التي و الكلمة معنى بأتم

حسششب  الحششواري أو  عضششي الششو  الطششابع المواضششيع هششذه تأخذ  و( المسؤولية
تصششورات، – التلميششذ لدى أولوية تستهدف الطريقة هذه . إن الموضوع طبيعة

محتوى. إنتاج إعادة و نشر المتعلم- أي لدى مسبقا موجاد نشاطا أو مفاهيم
التربية بين متبادلة  تكامل علقاة  إيجاد يشترطا  النموذج  هذا في

. البدنية الرياضة و الجغرافيا و كالتاريخ  الخرى المواد و المدنية

على يرتكز النموذج هذا: (  ) Analogique   :  التماثلي الثاني -النموذج
قاابل تنظيمه، طرائق و الممارسة خلل من و المدرسي المجتمع إن فكرة

. الجمهورية الدول خصوصا و  الكلي، للمجتمع " مصغر" نموذج لعتباره
تمثششل المعلم الولى: شخصية  الطريقة1بطريقتين: يتم أن يمكن النموذج هذا

بيششن وطيششدة للتلميششذ. فالعلقاششة العلششى المثششل السششمى،فهششو التعليمي المبدأ
التربيششة و الخلق  درس «الطرفين: بين فوري اتصال فهي ، تلميذه و المعلم
».التلميششذ روح إلى المعلم أعماق من تنفذ التي   دائمة(  دينامية) هو  المدنية

.  يدرسها التي للمبادئ مطابقة  مواقاف و سلوكيات يبدي أن يجب فالمعلم
الجاتماعية الحياة ينظم فالمعلم « الحسنة العادات : تكوين الثانية  الطريقة2 

فطاعششة ». الخلق قاواعششد حسششب التصششرف علششى يتعود الطفل تجعل بطريقة
سلوكيات تنتج لكن و ،(العائلية) المنطقية للطاعة معادلة  ليست  مثل القانون

يسششمح الشذي هشو  التماثششل هشذا طبعششا ، لهشا مماثلشة أششكال  تخلشق و مششابهة
. ذاك إلى هذا من (المرور) التدريجي بالنزلق

و  يعبر الذي هو الحترام مفهوم  فإن"  النظام" تعلم خلل  فمن
" النظام أو  القانون  احترام"النزلق(المرور)   لهذا الوقات نفس في يؤسس

. فالنظششام بششالتوازأي  سششلوكية و موضششوعية  بمعادلششة يتجسششد و الطاعة يعني ،
، الزمن استعمال يوجاده الذي كالنتظام للمؤسسة، الداخلي بالنظام المحقق
الجاششراس، نظششام  الطششاولت، وضعية ، التلميذ طرف من  الصف في النتظام

. ذاك إلششى هششذا مششن بششالمرور أيضا هنا تسمح و الجاتماعي، للنظام نظيرا تمثل
المجتمع). في النظام على التعود (أي

03 فهششي ، النمششوذج هششذا فششي  التششدريس( مسششتويات)مراحل حيث -من
: للعمل مستويات
لششدى الحسية العادات بغرس الحسية التربية على تعتمد البتدائي -في1
 التلميذ

و الواعي  الفهم إلى الشعورية غير و اللية السلوكات من المرور - ثم2
. المتعقل
. الواقاع معرفة إلى   "النا "  مفهوم من المرور -ثم3
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للتربيششة مفضششلة وسيلة التعاونية البيداغوجاية يعتبر  النموذج هذا و
   هذا المدنية،و

و المدنيششة التربيششة حششول النسان لحقوق  العالمي العلن  من21للبند تطبيقا
الششتي  المبششادئ تكشوين إمكانيشة فشي الطفششل وضع يجب «            حيث الخلقية
حسششب  »التنظيششم وضششع و  القسششم نظششام فششي مشششاركته و  سششلوكاته تسششير

دائما.  غاليشي

دعششوة أو ميدانيششة زأيارات برمجة:( realiste ): الواقاعي الثالث -النموذج
حجششم زأيششادة أو  التلفزيونيششة خصوصششا للصششور  النقديششة القراءة أو  الشخصيات

المعلمين طرف من  استعمالها و  للطفال الموجاهة  الجرائد مضاعفة و توزأيع
 الحقيقششة(تقششدير) تصششوير أو إنتششاج علششى قاششدرتها وعششدم المدرسششة عجز أمام ،

طريششق عششن أو المدرسششية  المعارف طريق عن سواء السياسية، – الجاتماعية
كلهششا العناصششر المؤسساتي. هذه تنظيمها طريق عن حتى أو  المعلم، شخصية

. النموذج هذا حسب  اليوم المدنية  التربية أولوية تمثل

فيما للستخدام القابلة التطبيقات و الشكال كل يمثل      2 رقم جدول
المدنية التربية يخص

)1998:126(غاليشي
مستوى               
 الستخدام

 النموذج

"حساس"
صور-خبرات-

سلوك

مفاهيم) المعقولت
(-تامل الدراك

" ماهية الكائن"
(بالواقاع لتصالا)

" شخصيا" 
أو التجسيدي النموذج

Memitique المحاكي
 "حديث " سير – تواريخ

 محادثة درس
 المعلم مثالية

 التماثلي النموذج
Analogique

العادات تلقين
– الحسنة
 النظام

في الديمقراطية التنظيم شرح
 المدرسة

"التعاون"
 الواقاعي النموذج

realiste
لقاءات زأيارات

..
"صحافة مدرسية"

لصور نقدية قاراءة
 تقابل

 / كبار أطفال

لهششذه بالنسششبة كششذلك  حششدثت التطششورات هششذه لعششل  والجزائر:الجزائر:  فيفي  ج- أماج- أما
 حيث الجزائر في المادة

:  التالي الجدول خلل من  نوجازها

 الجزائر في المدنية التربية تطور  حول03 رقم جدول
المراحل
 الزمنية

طرائششششق التسمية
التدريس

المعارف
المدرسة

الهششداف
الساسششي

ة

دور
المدرس

دور
التلميذ

1962-
1980

التربيششششة
المدنية

إجاتماعيةتقليدية
أخلقاية

إنسششششان
مدني

فاعششششششل
أساسي

متلقي

1982-
1998

التربيششششة
الجاتماعي

 ة

إجاتماعيةنفسها
أخلقايشششة
سياسية

إنسششششان
مششششششدني
إجاتماعي

نفسهنفسه
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1998-
2003

التربيششششة
 المدنية

التدريس
بالهداف

أحششششششششدمواطن نفسها
عناصششششر
العمليشششة
التربوية

عنصشششششر
في فعال

العمليشششة
التربوية

2003-
2005

التربيششششة
المدنية

المقاربششة
بالكفشششاءا

ت

نفسهنفسه مواطن نفسها

:  يلي ما نسجل الجدول هذا خلل من
الخيششرة هششذه مشع و  الساسششية المدرسششة تطششبيق قابششل المدنيششة التربيششة  كانت

،ثششم1998 غايششة الششى1980 سششنة من ابتداء الجاتماعية التربية تسمى أصبحت
الصششلحات مششع حششتى  و1998/1999 سنة في المدنية للتربية التسمية عادت

البرنامششج،  أهداف و مضمون كذلك شمل التطور  . هذا2003/2004 الجديدة
و الجماعششة علششى الششتركيز مششن و  المدنيششة التربية إلى   الجاتماعية التربية فمن
طششرق حششتى .و المواطنششة و المدنيششة الحياة مبادئ الطفل تعليم إلى الفرد دور

المتعلششم  بقششاء و التششدريس حيثيششات بكششل المعلششم قايام  فمن تطورت التدريس
أي  بالكفششاءات  المقاربششة إلششى الهششادف  التششدريس طريقششة إلى  فقط  كمتلقي

و منشششط عششن عبششارة  هششو المعلششم حيششن فششي للمتعلششم فعال و كبيرا دورا اسند
.  ملحظ
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 :معالم إستراتيجية التعليم والتعلم في التربية المدنية02شكل رقم 

)84:2003(مناهج السنة الثانية ابتدائي

الفرنسششي للمربششي بنششص المدرسة في المدنية التربية حول العرض هذا نختتم
يقششول: «التربيششة حيششث)شش 1966دوترانششس(  اورده" فرينيششه سلسششتين" الكششبير

مطششالب الرجاششال، مناقابية إلى يسمو من إن صنوان، المدنية والتربية الخلقاية
يعمششل بششأن ملششزم وهششو المناسششبات، كششل فششي وتأكيششدها الكرامششة هششذه بتعزيششز

التربيششة تقتضششيه مما أكثر بل بدورها، تقتضي المدنية صالح... التربية كمواطن
يقششال ما أقال ومزايا فضائل لعمري وكلها تقرير، وقاوة وجارأة رجاولة الخلقاية،

وحسب )،311صبالعمل» ( بل والجمود، والسلبية بالخضوع تنمو ل أنها فيها،
كونتهششا الششتي الثقافششة هششي المدنيششة، ) فالتربيششة295: 1998علششي( إسششماعيل
فششي العضششوية شششعور وتحششدث بجمششاعته الششوطن يربششط الششذي وهششي الجماعششة،

التربيششة من النوع هذا أهمية أدرك قاد الطهطاوي رفاعة الشيخ الجماعة. ولعل
علششى وآثارهششا وأهششدافها وطبيعتهششا المدنيششة التربيششة فلسفة يعرف فهو وبالتالي
بعششد حيششث اللبششاب منهج كتابه من المأخوذ الموالي المقطع خلل من المجتمع

الوطنيششة بالتربيششة يتصششل مششا أبنائهششا تعليم على المتقدمة الدول حرص أورد أن
للصششبيان يقششرأ معلششم بلدية دائرة كل في يكون أن من المانع يقول: «ما أردف

والداريشة السياسشية المشور ومبشادئ والعقائد، الشريف القرآن تعليم تمام بعد
علششى تعششود الششتي العموميششة المنششافع أسششرار فهششم وهششو نتائجهششا، على ويوقافهم
والرعايششة، والسياسة الدارة حسن من الرعية سائر (المجتمع) وعلى الجمعية

أسششباب وتفيششدهم للحكومششة، والرجاششال أمششوال من الرعية تعطيه ما مقابلة في
وطنهششا تخششدم للهششالي) أن الحكومششة إلششزام (أي الهششالي على الحكومة إيجاب
حصشة بشدفع الهشالي إلشزام وأسشباب العسشكرية، فشي شخصشية خدمشة بنفسها

جابايششات مششن ذلششك نحششو أو عوائششد خششراج... ذو بوصششف أمششوالهم مششن مخصصششة
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ليعششرف وكششذلك المعطشاة، الزكشاة مكان السلمية الدول في القائمة الحكومة
أملكهششم مششن شششيء عششن يتنششازألوا أن عليهششم الحكومششة، إيجاب أسباب الهالي

العموميششة... فششإذا للمصششلحة لششذلك الحكومة واحتياج القاتضاء، عند وعقاراتهم
وفروعهششا السياسششات هذه أصول شبوبيتهم زأمن في الصبيان أذهان في ارتكز

الرجاولية كمال إلى الرشد بلوغ عند عليهم سهل والمسببات، السباب وفهموا
(:)1998 علي إسماعيل مفعولها...»أورده إجاراء همششوم كتششابه فششي . أمششا44 

يقششول: حيششث التعريششف ) هششذا1989علششي( إسششماعيل فيششورد المصششري التعليم
ي المدنية «والتربية العلقاشات تنظيشم حشول موضشوعاتها تتمحشور الشتي تلشك ه

أو كششبرت تجمعششات أو كششأفراد المششواطنين مختلششف بيششن تربششط التي الجاتماعية
) 295صغرت».(ص
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--  الساسيالساسي––  البتدائيالبتدائي  التعليمالتعليم  مرحلةمرحلة  -أهمية-أهمية66
البتدائي:  التعليم أهمية تكمن

فششي الطفششال "إلزامية" و"مجانية" لجميششع مرحلة اعتبارها أول:
 دول من كثير

أيضا فهو مواطن، لكل أساسي وطني أنه جاانب إلى التعليم، أن باعتبار العالم
): " إن1990( تركششي كإنسششان. فحسششب النسششان حقششوق أول مششن هششذا وقابل

لنششه الطلق، علششى التعليششم مراحل أهم من ) يعتبر البتدائي(الجاباري التعليم
واحششدة، بوتقششة فششي صهرهم على فيعمل ، رحابه في الشعب أبناء جاميع يتناول

ن . و للمشة الوطنية الشخصية و القومية بوتقة هي لنشه أهميتشه، كشانت هنشا م
)103السليمة" . (ص للمواطنة الساسية القاعدة يكون

مميزات بعده تتميز المرحلة هذه فإن ، طبيعته حيث  منثانيا:
 هذه خاصة

).35: 1974( النفس علم و التربية في دروس كتاب في وردت المميزات
نظامية. تربية أجال من للطفل تتاح فرصة أول بأنها -تتميز

فششي وتصششبه للطفششل السششابقة المكتسبات تشكيل تعيد -المدرسة
قاوالب

والتجانس. بالوحدة تتميز تربوية
أدواتششه لششه الخطششط، محششدد الهششداف، واضششح تربوي بمنهج -تتميز

 ووسائله
الخاصة.

الساسية اللبنات تضع كي الدولة خلل من للمجتمع فرصة -يعتبر
 تكوين في

للمجتمع. العليا الهداف يساير تكوينا الفراد
رسششالته بششالولء،وتحمششل للمجتمششع تششدين اجايششال ضمان -المحصلة

. الوطنية

خلل: من فتتجلى  البتدائية المرحلة أهمية :  أما ثالثـا
12-7 الخيششرة الطفولششة (مرحلششة المرحلة هذه في الطفل أن-1

 تأتي سنة) وهي
بعششد يتششم لششم العقلششي التكششوين أن ذلششك ومعنششى والرشد، المراهقة مرحلة قابل

وتركيبهششا الفكششار تحليل على والقدرة السليم التفكير من تمكنهم كافية بدرجاة
ونقدها.

والتجاهششات والمعششاني للفكششار التقبل سهل الطفل يكون كما
 الفكرية

عامة. بصفة الكبار يقدمها التي المختلفة والخلقية والجاتماعية
. الفرد شخصية بتشكيل لنا تسمح المرحلة * هذه

هششذه فششي للطفششل النفسششية الخصششائص عششن الحديث في دمنا وما
 من بأس ل المرحلة
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:ش 2002( غياث أوردها الخصائص بعض إضافة ي الطفشل فخصشائص )،48  ف
(مششن أساسششي الثالثششة إلششى أساسششي الولى السنة من الول الطور أو المرحلة

تتميز حيث القاعدية، المرحلة تسمى و الطفل، عمر  سنوات)  من09الى06
: خلل من ذلك و الحركية النفسية الجوانب بنمو

الجسمية. الحركات في -التحكم
الحدس. ، الذكاء -نمو

المجتمع. قاي والندماج -الفضول

السادسششة السششنة إلششى الرابعششة السشنة مشن الثاني الطور في *أما
 10 (من أساسي

الششتي الفششترة هششي و الششتيقظ، مرحلششة تسمى و الطفل، عمر  سنة) من12 إلى
النمو -سرعةبش: تتميز و المراهقة تسبق

المجرد التفكير -نمو
 البداعية الفكرة -ظهور
)04 الجدول الجماعية(انظر الروح -تطور

التلميذ من كثيرا منتهية" لن "مرحلة البتدائي التعليم مرحلة -اعتبارب
لسشباب التاليشة مراحلشه فشي التعليشم متابعشة لهشم يتيسشر ل المرحلشة هذه في

و التربيششة فششي دروس حسب ، هنا ،ومن العملية الحياة إلى يتوجاهون و متعددة
الفششترة هششذه فششي تعششد أن البتدائيششة المدرسششة )،على37: 1974( النفس علم

"الحششد بتقديم تكتفي المرحلة فهذه لذلك و مستنيرا و صالحا مواطنا  القصيرة
"الستنارة". شروطا "المواطنية" ومن شروطا " من الدنى

حسب الساسية المدرسة إطار في التدرج من نموذج  يمثل4 رقم جدول
.التلميذ استعداداتا

1ع التربية  مجلة26ص متطورة مدرسة  ،نحو1982 الله غلم

النفسية الخصائصالطوار تسمية
للطفل والبيداغوجاية

البيداغوجاية والرشادات الهداف

المرحلة الول الطور
القاعدية

 سنوات6-9

النفسششششية الكفششششاءة - نمششششو
الحركية

فششي التحكششم مششن - التمكششن
الجسم
والحدسي العلمي - الذكاء

النفسششي للنمششو الولويششة -إعطششاء
للطفل

الساسششية التعششبير وسائل اكتساب
التربيششة والكتابيششة، الشششفهية (اللغة

والحركية) الرياضية
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فشششي والنشششدماج - الفضشششول
المجتمع

وتنميششة الخلقايششة القيششم -اكتسششاب
السلوك قاواعد

 -التهذيب،
الغير -احترام

الثاني الطور
12-10 اليقاظ مرحلة

سنة

: المراهقة قابل ما مرحلة
سريع -نمو

المجرد التفكير -استيقاظ
التفكير -انعكاس

الخلقاي الحس -يقظة
الجماعية الروح -تطور

الول الطور مكتسبات -تعضيد
الوسط دراسة في -البدء

وتحليله المادي الوسط -اكتشاف
الجاتمشششاعي الوسشششط -اكتششششاف

القوانين اكتشاف بهدف وتحليله
مفيشششدة أعمشششال فشششي -المششششاركة

اجاتماعيا
أولى أجانبية لغة تعليم في -البدء

مرحلة الثالث الطور
التوجايه

 سنة13-15

المراهقة مرحلة
الستدلل على -القدرة

أخلقايششششة نظششششرة -تكششششوين
شخصية
وفششي العالم تغير في -الرغبة
 تحقيق
المكتسبة  المعارف         

المهنية الدوافع -ايقاظ

السششششابقة المكتسششششبات -تعضششششيد
جاديدة تعليمية مواد وإدخال
والتقني العلمي الفكر -تكوين

اليدوي العمل -حب
ثانية أجانبية لغة -إدخال
فششي تسشاهم كشثيرة عناصشر -هنششاك
التلميذ. توجايه

البيداغوجايششة و النفسششية للخصششائص تنششاوله الجششدول، هششذا خلل مششن الملحششظ
فششي  سششنوات6 سششنوات(09 هششي الششتي الساسششي التعليششم مدة طيلة للطفال
الكماليششة- المرحلششة في  سنوات3 والثاني-و الول البتدائية-الطورين المرحلة

كشل حسشب الساسشية للمدرسشة العامشة بالهشداف ويقارنهشا الثشالث-)، الطور
بششالنمو اهتمامهششا و الساسششية المدرسششة جاديششة مششدى علششى للتدليل وهذا طور،

للتلميذ.  التربوي و النفسي

المدنيششة التربيششة موضششوع الفصششل هششذا خلل مششن عرضششنا لقششد
التربيششة البتششدائي. فأمششا التعليششم مرحلة أهمية و أهمته، و ( السياسية) تطوره

فشي خاصششة و خلششدون ابششن الرحمشان عبششد العلمششة أهميتهششا جاسششد فقد المدنية
أن ونششي الخلششد الفكششر فششي البششاحثين أو العلمششاء يؤكششد حيششث للعمران، دراسته

خلششدون ابن ويعتبر بالمدنية، اليوم عندنا يعرف ما هو خلدون ابن عند العمران
الجاتمششاع  وهذا)366: 1983(العوجاي ضروري» في النساني أن: «الجاتماع

نفششس فششي خلششدون ابششن يؤكششد حيششث بششالطبع، مششدني النسششان باعتبار ضروري
وتششم قاررنششاه كمششا للبشششر حصششل إذا الجاتمششاع هششذا ): «...إن367(ص المرجاع
طبششاعهم فششي لمششا بعششض عششن بعضششهم يششدفع وازأع من فلبد بهم العالم عمران

اا الوازأع ذلك فيكون والظلم، العدوان من الحيوانية عليهم له يكون منهم واحد
بعششدوان». وهششذا غيششره إلششى أحششد يصل ل حتى القاهرة واليد والسلطان الغلبة

و اجاتماعيششا المقبولششة الحسششنة السششلوكات الطفششال بتعليششم الهتمام مايعكس
و حقششوقاهم يعرفششون مششواطنين علششى للحصول عليها، تطبعهم و بها تحسيسهم
وهو المدرسة، في المدنية التربية بواسطة خصوصا يتم العمل وهذا واجاباتهم،

مششع الجامعي، إلى التحضيري من للتلميذ الدراسي المشوار طوال يدوم عمل
إلزاميششة مرحلششة بكونهششا أهميتهششا تتجسششد  الششتي البتدائيششة المرحة على التركيز

المدنيشة للتربيشة أهميشة يعطشي ممشا عالميشا(نسششبيا) ، عليهششا متعارف وأهدافها
.   لزأمة قااعدية و ضرورية كمرحلة البتدائي التعليم في مدرسة كمادة
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الرابعالرابع  الفصلالفصل
المواطنةالمواطنة

تمهيـــدتمهيـــد

أن أضععمر المععر، علععى وطععن فعععل من مشتق رباعي : مصدر-المواطنة1
فيععه،ووطععن بالمكععان: أقععام وطنععان يطععن – مثل: وطن مرادفاتها ومن معه، يفعله
تععوطنت وطنععا، البلععد: اتخععذه عليه،اسععتوطن وحملها لفعله المر: هيأها على نفسه
عليه. كذا: حملت على نفسه

الحععرب مشععاهد مععن المشععهد والععوطن، موطن، مفرده : جمعالمواطن  
):906 ص1991( والعلم اللغة في ،المنجد  فيه معك يقيم  من والموطن

2. الوطن: المنزل المواطنممة والمممواطن فممي العربيممة مممن :)، فيعرفها120أما ابن منظور ( 
ومحله. النسان موطن وهو فيه، تقيم

تعنععي  وهي)Civitas (" سفيتاس" اللتينية الكلمة من مشتقة والمواطنة. 3
 البيداغوجيا قاموس في جاء ما حسب المدينة، يكونون الذين المواطنين مجموع

)Dictionnaire  de pédagogique   2000 :  380(  ، القاموس نفس حسب ودائما  
ترابية. رقعة في والواجبات الحقوق فكرة تحمل المواطنة فكلمة

والستمرار والمداومة المشاركة على تدل اصطلحا: المواطنة أما
 في ( المنجد

). 906 : 1991 والعلم اللغة
المععواطنين فععإن )،38:عع 2000البيداغوجيا( قاموس حسب ودائما

 حععوالي  ق.م) وهم7 (القرن أثينا في
10

1
مشععاكل يسععوون كععانوا السععكان عشععر 

أن .غيععر النتخععاب طريععق العموميععة... عععن الشأعغال السلم، الحرب، مثل المدينة
وفلسفية. سياسية آفاقا المفهوم أعطى م1789 الفرنسية والثورة النوار عصر

المواطنةالمواطنة  عنعن  - مفاهيم- مفاهيم11
وبين بينها الخلط بعض تعريفها في  يقع)Citoyennete-Citizenship( المواطنة

الععدولي الكتععاب موسععوعة تعريععف مععن كععل فععي الخلععط هععذا وسععنجد الجنسععية،
المريكية: كولير وموسوعة

بعععض لديهم أن: «المواطنين تؤكد الدولي الكتاب فموسوعة .- 11
بعععض عليهععم وكععذلك العامععة المناصععب تععولي وحععق التصععويت حععق مثععل الحقوق

ن والعدفاع الضعرائب دفعع واجعب مثعل الواجبات، (:2001 ) بلعدهم»  الكعواري ع
عضععوية المواطنععة يعتععبر حيععث والجنسية المواطنة بين يميز ل هنا .فالتعريف118
الحكم. وحدات بعض في أو دولة في كاملة

أكععثر المواطنة: «بأنهععا تعرف المريكية كولير موسوعة أن كما. 1-2
).118 :2001اكتمال» الكواري(  سياسية جماعة في العضوية أشأكال

1-3. ي تقع ل البريطانية المعارف دائرة أن غير  حيعث الخلعط هعذا ف
وبما الدولة، تلك قانون يحددها كما والدولة الفرد بين علقة بأنها «المواطنة تعرف

ضععمنا تععدل الدولععة... المواطنععة تلععك فععي وحقوق واجبات من العلقة تلك تتضمنه
علععى تسععبغ العمععوم وجه مسؤوليات... على من يصاحبها ما مع الحرية مرتبة على
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( العامععة»الكععواري المناصععب وتععولي النتخععاب حعق مثل سياسية حقوقا المواطن
2001: 118.(

بحقوق يتمتع لديمقراطية الدول في الجنسية يحمل من كل أن كما 
 ، فيها لمواطنةا
. البلد خارج التواجد اثناء الحماية و

1-4. و المعععاني بيععن  التبععاين  حيععث بريطانيععا و فرنسععا من كل  في 
كل  فيcitoyenneté" "  المواطنة و" " nationalité  الجنسية  من كل في المفاهيم

 :  ترجمة  ليمكن نهإ حيث ، النجليزية و الفرنسية  اللغتين من
1-nationalityالى   nationalite 
2-citizenshipالى  citoyennete 

 وnationaliteالكلمتين هاتين ومدلولت منهما المنتظر و محتواهما لن
citoyennete   "ل فعي يختلف ا معن ك citizen  british .فكلمعة فرنسعا و بريطاني

الشرعية  الصفة  خلل من لنه    الفرنسية citoyen francais   لتساوي  النجليزية
نإ  الصلي البلد ابن أي   national francaisكلمة الى أقرب british citizen كلمة
. القول لنا جاز

مععا نجععد مدنيععة حقععوق من تحمله ما خلل من  الفرنسية citoyen كلمة -أما
فالحقوق"    (  Neveu)   1993 حسب british subject في  بالنجليزية يقابلها  

مععا هععذا   و17" ص مدنيععة امتيععازات  العظمى بريطانيا في هي فرنسا في المدنية
نفععس فععي الكلمععات معععاني بيععن  التضععارب هذا في  أخرى  إشأكالية  كذلك يطرح

ة subjection كلمععة بيععن الفععرق فععي  البلععدين citoyenneté كلمععة و  النجليزي
.  الفرنسية

قانونيععا بعععدين: بعععدا للمواطنععة أن نسععتنتج التعععاريف هععذه خلل ومن
والجتماعيععة السياسععية التامة العدالة فرض يقتضي القانوني فالبعد إنسانيا، وبعدا

والثقععة الحععترام فيفععرض النسععاني البعد المواطنين،أما بين والثقافية والقتصادية
المتبادل. والتعاون والمحبة
والسكانوالسكان  - المواطنة- المواطنة22

ي المجعرد العيعش يعني السكان مفهوم واحعدة،أمعا جغرافيعة بقععة ف
الفعالععة المشععاركة جععانب إلععى الجغرافععي الحيز تشمل لنها أشأمل فهي المواطنة

الفعرد حعق بين التلؤام هي الوطني، النتماء عناصر وبيان المصير تحديد في والبناء
الحقين. هذين بين والتوازي يضمنه الذي المجتمع وحق

والمواطنةوالمواطنة  الناتماءالناتماء  -بين-بين33
:2001( اليحي حسب المععواطن ذاتي،يععدرك شأعور هو  فالنتماء)23 

وارتبعاطه أرضعه علعى الميلد بحكعم إليعه ينتمي الوطن، هذا من جزء أنه خلله من
الجنععس رابطععة إلععى بالضععافة بالعقيععدة النتمععاء رابطة أبرزها وثيقة بروابط بأهله

عععن تميععزه هويععة له الناس بين مشتركا كيانا يصبح   فالوطن.المشتركة والمصالح
إلعى بالنتمعاء والشععور الوطنيعة، فكعرة بعروز إلعى يؤدي ما الخرى،وهذا الوطان
بوحععدة كالعتقععاد معنويععا، و فكريععا وأمته بوطنه يرتبط قد النسان أن كما الوطن،
)89: 1994إبراهيععم( العزيععز عبد يؤكد و. والتاريخ واللغة والمعتقد والمنشأ الصل

ل جععزء وطنععه كععأن و يشعععر  حقيقية حب علقة في  وطنه مع يرتبط الذي النسان
المعر هعذا يقتصعر ل الوجعداني،و و  المعنوي واقعه من و  الجسدي كيانه من يتجزأ
و ملموسععة سععلوكية أنمععاط فععي شأعععوره يععترجم إنمععا و فقط، الشعور مجرد على

.  محسوسة إجرائية أفعال
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الععوطن لفظععتي بين وثيقا وارتباطا شأديدا تقاربا هناك أن نستنتج ومنه
فععي يولععد والمععواطن المواطنععة بيععن والمععادي المعنععوي الرتبععاط هععذا والمواطنة،

بالنتماء. عميقا إحساسا المواطنين نفوس

القديمةالقديمة  العصورالعصور  فيفي  المواطنةالمواطنة  -مفهوم-مفهوم44
كععان  قديما المواطنة مفهوم أن بالموضوع المهتمة المراجع  كل تؤكد

الفععراد لمجموعععة حععق هععي حيععث أثينععا كنمععوذج يشععملها التي الفئات على قاصرا
المناصععب وتععولي السععلطة تععداول الفعالععة السياسععية المشععاركة (حق المتساوين

والمسععاواة، والعععدل النصاف أجل من النسان بسعي اقترنت والمواطنة العامة)،
النسععان سعععي تاريخ هو المواطنة مبدأ تاريخ ) : «إن 2001( الكواري  يؤكد حيث
الحركععات شأععكل أخععذ للنسععان السعععي هععذا والمساواة، والعدل النصاف أجل من

اا الرافدين وادي في الزراعية الحكومات قيام منذ الجتماعية سععومر بحضارة مرور
والكنعععانيين الفينيقييععن وحضععارات وفارس، والهند الصين وحضارات وبابل وآشأور

السععتجابة فععي تمثلت بنتائج السعي هذا كلل )» ،ولقد07والرومان( ص والغريق
(النبلء، الحكومععات تلععك عليهععا تعتمععد التي الفئات بعض لمطالب متفاوتة بدرجات
عنهععا انبثقت التي والشرائع والديان القديمة، الحضارات المحاربين).ولعل الكهنة،
للمسععاواة أسععاس وضععع فععي ساهمت قد المكتوب، التاريخ بداية منذ جاءت والتي
والعععدل النصععاف أسععس لتقيععم المبراطوريععات، وحكمععة الملععوك إرادة من أعلى

الععتي الشععرائع وإقامععة للقوانين حمورابي «إصدار ذلك ومن الرض في والمساواة
حسععب المواطنععة مفهععوم هو كما الحقوق» أو وتبين الواجبات، وتحدد الحياة تنظم
المقيععد «الحكععم فعي المتمثل الروماني القانوني والفكر الغريقي السياسي الفكر

خلل أثينععا فععي ). فععالمواطن07: 2001( المطلععق» الكععواري الحكععم مقابلععة في
:2000       البيداغوجيععة قععاموس ( حسععب  ق.م7 القرن فععي عضععو  ): " هععو07 

فرديععة بحقععوق يتمتععع المقابععل وفععي إليععه، ينتمععي الععذي بالععدين تدين التي المدينة
سياسية: وحقوق

الشعب. جمعية في شأارك-
الطلق. الهواء مسرح على الكلمة أخذي-

مناصععب فععي كمعيعععن السعععلطة مععارسي-
.القضاء" يدخل-المسؤولية.

 يمثلععون الععذين المواطنععون يمارسععها الحقععوق هذه
10

1
الشعععب مععن 

و ، رومععا فععي أمععاطععابع.  بععدون برابععرة – نسععاء أو قصععر – عبيد عن عبارة والباقي
إعطاء ضرورة خلل من تجري المور كانت فقد ) ،08صLepors )1997 حسب
المواطنععة ممارسة انتقال إلى أدى الحقوق موضوعات من عدد لكبر قانونية صفة
القععانون مععن تجعععل التي الحقوق لدولة والحترام الوضع إلى العمومي التعبير من

خلل: من المواطنة تعميم نحو والتوجه المعيار
الجتماعية. الطبقية تنامي-

فععي التمععايز تنععامي فععي سععاهم الحرف من العديد توارث      -
المواطنين. مجموعة إطار

نظامععا أسسععت الععتي المسععيحية والجتماعيععة، القتصععادية -الحقععائق
 ضعف آخر سياسيا

الفردية. والحريات الدولة في لنخراط
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والمسلمينوالمسلمين          العربالعرب          عندعند           .المواطنة .المواطنة4-14-1
السإلمالسإلم  قبلقبل  العربالعرب  . عند. عند4-1-4-1-11

وجعلععت مكععة ظععروف فرضععته الععذي والستقرار التجاري التطور ادى
 إلى يميلون أهلها

مكععة علععى رئاسععته قصععي ثبععت أن المدينععة" منععذ "حكم من نوع  بروز الى السلم،
هي: قصي تنظيمات  )فإن108ص 2001( الكواري  وحسب المدينة شأؤون ونظم

بععع(المل) يعععرف مجلسععا رؤاسععائهم مععن وألععف قريععش بطععون -جمع1
ن برئاسعته وجعلعه امه وم ي: شأعؤون النظعر مه وتجهيعز التجعارة أمعور الكعبعة، ف

والمعاهدات. التفاقات الحروب،عقد التجارية،دخول القوافل
 الندوة، دار -أسس2
السععيادة منصععب فيهععا لععه كععان السععلطان مطلقععة غير حكومة -أقام3
واللواء.

وهععو ورومعا أثينععا فعي كعان لمععا تقريبععا مشابهة كانت التنظيمات وهذه
الحضععارة دعععائم وإرسععاء المععدني الحكععم مععن يقترب كان بالمنطقة، خاص نموذج

المجتمععع تنظيععم وكععذلك الحقععوق بعععض بممارسععة للسععكان تسععمح الععتي المدنيععة
الععذي الفضول حلف ظهور السلم قبل العرب عند المواطنة مظاهر وضبطه،ومن

زوارها. من أو مكة أهل من سواء المظلوم لنصرة يتدخل كان

السإلمالسإلم  فيفي  المواطنةالمواطنة  .مفهوم.مفهوم1-22--44-1
فععي والمسععاواة النسععانية للوحععدة إنسععانيا منظععورا يحمععل السععلم

 والواجبات،ولعل الحقوق
الناس حياة لتسيير (ص) كدستور الله رسول وضعها التي المدينة لصحيفة الدارس

): 2001الكععواري( وحسعب جلي، بشكل هذا ويهود) يلحظ أنصار (مهاجرين، هناك
والقسععط العععدل كععذلك النععاس بيععن الصععلية العلقععة هععو السععلم فععي «فالسععلم
» .110ص المنكر عن والنهي بالمعروف والمر والشورى والنصاف

كلمععة تسععاوي المسععلم كلمععة ) بععأن145: 2001( الفنععدي يؤكععد كما
المسععلم المجتمععع فععي الفععرد بكععون الستدلل هذا مبررا وغيرها روما في مواطن

وبععالمعنى السياسععي المجتمععع فععي وكاملة فورية بعضوية مسلما كونه بحكم يتمتع
الشععريف: للحععديث امتثععال النشععطة للمواطنععة و"الجمهععوري"، بععل اليجععابي،

لعنععة فعليععه مسععلما أحقععر ومن أدناهم بذمتهم ويسعى واحدة، ذمتهم «المسلمون
فععي المسلمين أدنى أن والبخاري،كما مسلم أجمعين» رواه والناس والملئكة الله

): " يسععتند 2001الفنععدي( ويضععيف والعبيععد، والطفععال النسععاء تشععمل الحععديث
بكامععل الفععرد يتمتععع أن ولجععل الععدين علعى السياسية للجماعة السلمي المفهوم
أورده مععا هععذا أمثلععة  ،ومععن"145ص مسععلما يكععون أن عليععه المواطنععة شأععروط
فععي السععلمية الحضععارة عن دراسة متز" في "آدم )عن110ص 2001( الكواري

الرومانيععة الدولععة مععن النصععارى طوائف مع تسامحا أكثر  أن« السلم  هع4 القرن
الشرقية».

الدين، إلى النتماء على يستند السياسية للجماعة السلمي فالمفهوم
مسععلم شأععخص (المواطنة) وكععل الواجبات وأداء الحقوق بكامل التمتع أساس وهو

الصععفة هععذه عليهععا، ما وعليه لها ما له الجماعة هذه في الحقوق كامل عضوا يعتبر
وكمععا وبالتععالي الجماعععة كععل بها تتقيد التي المشتركة القيم من قاعدة على تستند
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على يعتمدان الحديثة المجتمعات في الجماعة وروح التضامن الفندي:«روح يقول
حيععاة طريقععة تعععد الععتي الممارسععات في والتبصر المعرفة من نابع مشترك شأعور
لبناء عالمية دعوة يحمل الديني فالخطاب المشتركة» ، القيم على اهتمامها يتركز

مععوطن، أو لغة أو جنس أو لون من بينهم يقيمونه حاجز لي مبرر ل إنساني مجتمع
والمسععاواة العععدل فععي والتنععافس والعمععل المثمععر والتعععاون الحوار هو فالساس

 ).46 : 2001 اليحي (في الحبابي حسب
أوروباأوروبا  فيفي  المواطنةالمواطنة  مفهوممفهوم   تطور تطور4-24-2

4-2-1 . علععى بالموضععوع المهتمععون الوسععطى:يجمععع العصععور في 
ا الوسعطى العصعور فعي السياسي الفكر في المواطنة مبدأ تراجع م-300( بأوروب
سياسية وحدات أسس المدن تطور أن ،(Lepors1997  :8  )  تؤكد م)،حيث1300

جديعد معن معزودة البورجوازيعة الطبقععة بهعا تتمتع كصفة المواطن إحياء وأعاد حية
الجمهوري. للفكر المنشطة ميكيافيللي أفكار ظهرت كما واجتماعية فردية بحقوق

العقلنععي السياسععي الفكععر :وبظهععور النهضععة عصععر  فععي.4-2-2
والتنوير النهضة حركات من تلها وما الديني الصلح حركات ظهور نتيجة التجريبي
إلى أدى م18 القرن أواخر إلى م13 القرن منذ أي السياسية الحياة في السياسي

يؤكد حيث والحضاري، النساني البعد وأعطاها أوروبا في جديد من المواطنة إبداع
( 2001) الكعواري ن التاريخيعة النتقعال عمليعة أن بالتأكيعد : « وجعدير  الحكعم م
عمليععة تكععن لععم المععواطن وضععع إلععى التععابع وضع ومن المقيد الحكم إلى المطلق

دمعاء دربععه علعى وسعالت ملوك رؤاوس فيه قطعت عسيرا مخاضا كانت بل سهلة،
مشععتركة قواسععم إلععى التوصععل اسععتطاعوا عنععدهم القوم سراه أن شأعوب... كما

القععرن ففععي ،113ص»  الغربية الحضارة دائرة في وترشأيده الحكم نظام بضبط
بالحريععات والعععتراف المطلقععة الملكية بين كلي تعارض ظهر ميلدي عشر الثامن
 Lepors (1997 ذكععرت وقععد العتيقععة المواطنععة معع المنفصلة أو المتصلة المدنية

يلي: فيما مظاهره أو التعارض هذا سبابأ(
النظععام فععي المباشأععرة بمشععاركتهم يسععمح ل للمععواطنين الكبير العدد -" إن
الحكومات. ظهور وإلى التمثيل اعتماد إلى بالضرورة وأدت

المدني. المجتمع وبين الدولة بين -التفكك

إيديولوجيععة ميلد أعطععت والععتي والمسععاواة الحرية لمبادئ المتوالي -التأكيد
النسان. حقوق

اطارا. الحديثة المواطنة - المم- أعطى للدول والتأكد -التأسيس
تطععبيق دون تحععول الععتي المعيقععات رفععع عن يكف ل الذي المواطنة -مفهوم

الفرنسية): (الثورة المساواة مبدأ
الكامن. والمواطن الناشأط المواطن بين التمييز إلغاء-1
ص الخدمة في العسكريين و للنساء النتخاب بحق العتراف-2

08."
أوروباأوروبا  فيفي  الحديثةالحديثة  المواطنةالمواطنة  . مراحل. مراحل4-3

هعذا إلععى وصععلت حعتى كععبرى تحععولت بثلثعة الحديثعة المواطنة مرت
هي: المراحل هذه )،114: 2001( الكواري فحسب الحديث، المفهوم

                                                       44



الجزائرية المدرسة في المواطنة مفهوم و المدنية التربية مناهج
                    الرابع الفصل

44
القوميةالقومية  الدولةالدولة  . مرحلة. مرحلة3-1-3-1-

منهععا السععيادة حععق لنععزع وسعععيهم الكنيسععة مع الملوك صراع نتيجة تكونت
اعتمععاد إلععى أدى مما والباطرة»، البابوات إزاء الخارجي الملوك استقلل و«إقرار

لدين رعية كل بتبعية والقاضي ،1648 واستفاليا" عام" سلم في أعلن الذي المبدأ
السععتقرار لفععرض والمععدفع السععلح باسععتخدام البععارود اخععتراع سمح ملكهم. كما

عععن تعععبير هععي الععتي القوميععة النزعععة ظهور أن كما مملكته، على الملك وسيطرة
الدولععة في عنها والتعبير تجسيدها ينشدون يجعلهم حد إلى بوحدتهم السكان وعي

القومية.
السياسإيةالسياسإية  المشاركةالمشاركة  . مرحلة. مرحلة4-3-24-3-2

مععن السععيادة حععق الملععوك انععتزاع طريععق فععي الثانيععة المرحلععة وهععي
الشعععب مععع مباشأرة الملك أو الدولة علقة أصبحت حيث دولتهم، وتكوين الكنيسة

حيععث حركيععا، حيععا تطبيقععا الشعععب سععيادة فكععرة لتطبيق السياسي المسرح وأعد
أن بحقععوقه. كمععا بععالعتراف الزمععن مرور مع ويطالبها دولته، الدولة يعتبر الشعب
وذلععك السياسععية المشععاركة فكععرة أوجدت السكان من الضرائب جني إلى الحاجة

مبععدأ بالتععالي وبععرز دافعيها في المؤثرين أو الضرائب لدافعي تمثيل وجود بضرورة
Noالمشعهور: القععول ظهععور إلعى أدى معا وهععذا النياني، التمثيل  taxation  without

representation" "
القاناونالقاناون  حكمحكم  . مرحلة. مرحلة4-3-34-3-3

العامععة القععوانين بإصععدار تهتععم أوروبععا فععي القومية الدولة بدأت حيث
والقتصعادية السياسععية الرجعال، علقعات تنظععم العتي هعي القوانين هذه وأصبحت

إلععى الععدعوة فععي فضععل "مونتسكيو" و"روسو" وغيرهم لدعوات الجتماعية،وكان
الدسععتوري، والحكععم الجتمععاعي العقد فكرة ونشر أمامه والمساواة القانون حكم

السلطة فيها تتقاسم يحكمها، من شأخص عن منفصلة مؤسسة إلى الدولة وتحويل
واحععدة، يععد فععي بينهمععا بععالجمع يسععمح ل وقضائية وتنفيذية تشريعية سلطات ثلث

فععي السععتقلل إعلن دسععتورية. ولعععل شأععرعية وفععق بينهععا التعاون علقة وتنظيم
الفكععار هععذه حقععق قععد فرنسععا فععي والمععواطن النسععان حقععوق وإعلن أمريكععا

لسععيادة حععد وضععع والفرنسععية) تععم (المريكيععة الثععورتين هععاتين والقواعد. وبقيععام
فععي ثععابت كحععق وأقر المواطنة مبدأ ترسخ وبهذا الجمهورية بظهور وسمح الملوك
).03 رقم الشكل السياسية(انظر الحياة

                                                       45



الجزائرية المدرسة في المواطنة مفهوم و المدنية التربية مناهج
                    الرابع الفصل

 
 

المواطنة لتطور الثلثة  للمراحل كملخص  و03 رقم الشكل خلل من
P.Birnaum حسب ما اورده  ب.بيرنوم "T.H Marchall" مارشأال يؤكد ، اوربا في  الحديثة

اد بثلثة مرت  تأسيسها و  تكوينها في المواطنة ،أن(1996:59( فعترات– أبع
:  هي –

البعععد هععو  و( الكرونولععوجي) التععاريخي التطور اطار :  في   الول البعد-1
18 القععرن فععي  البعععد هذا ظهر حيث ، المواطنة صرح كل عليه يرتكز الذي المدني

تسععمح العتي الحقعوق الفععرد طياتعع خلل من البعد هذا في المواطنة تجسدت و م
اللجععوء و التعاقععد فععي سععلطته كععذلك و المعتقععد و الكلم والتفكير في حريته بتأكيد

حيععز وضعععه خلل مععن البعععد بهععذا التكفععل تضمن التي المحاكم . إنها ...الخ للعدالة
. التنفيذ

حععق أضاف سياسي بعد وهو م19 القرن في :   ظهر الثاناي -البعد2
المجععالس عععل تععتركز إنهععا ، السععلطة ممارسععة فععي المشععاركة يععدعم و النتخععاب

. البرلمان أو المحلية
ي ظهر :     والثالث -البعد3 اجتمعاعي طعابع ذو هعوو م20 القعرن ف
 خلل من يتجسد

كععذلك و الععتربوي النظععام ،  الجتماعي( الضمان) المضمونة( المن الحياة مستوى
.(التنفيذ) النجاز الجتماعية) بضمان المصالح
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البعععدين خصوصا الثلثة البعاد هذه بين التكامل على مارشال يؤكد و
 الثالث و الثاني

  للمواطنةللمواطنة  الحديثالحديث  . المفهوم. المفهوم4-44-4
الحكومععات ،وتعمل الديمقراطية الدول تضمنه دستوري حق المواطنة

باعتبععار الدستور يضمنها التي الخرى الحقوق جانب إلى الحق هذا تأمين على فيها
التصععويت للمععواطن يحععق حيععث بالمسععؤولية الحسععاس تتضععمن المواطنععة أن

إدوارد عليععه يؤكععد مععا ،وهععذا الخععاص المجال إلى العائدة الحقوق بحماية واللتزام
)2001(اليحي في بانفيلد بشععري، كائن كل في متأصلة طبيعة الفردية :«الحقوق 

لمععدة الستحسععان عععن بعيععدة كععانت المدنية بالحقوق المعنية النظرية الصيغ لكن
كمععا الفرنسععية الثععورة نتععاج يعتععبران والوطنيععة المواطنة ،فمفهوم04 صطويلة»

مبععادئ مععن مسععتمدة حقععوق من تتضمنه وما بالمواطنة التمتع أن كما سابقا، رأينا
اا التجنس.والمواطنة خلل من اكتسابها الليبرالية،يمكن الديمقراطية لنععوع تجسععيد

ويتحلععون الخععر، الفععرد منهععم فععرد كععل يحععترم مععواطنين مععن يتكععون الشعب من
أسععاس تمثععل فالمواطنععة وبهععذا المجتمععع، بععه يزخععر الععذي التنععوع اتجاه بالتسامح
 الوطني. الندماج

خلل مععن يتجسععد أن يمكععن للمواطنععة التصور و  المفهوم هذا أن غير
الجتمععاع علععم فععي المتخصصععون لهععا تعععرض  تصععورات و طععرق و مفععاهيم عععدة

Birmanum.تبنععى حيععث ، التععاريخي    )1996 ي(68:  )نظريععة حععول دراسععته  ف
T.H.Marchal ) للنظريععة النتقععادات و الراء لمختلععف عرضععه بعععد و ، مواطنةلل ،

London– " مارشأععال" المدرسععة لنفععس التععابعين الجتماع  علماء بعض نظر وجهة
school  of  economics-عععن متقععابلين كبيرين مفهومين رسم إلى  يخلصون  الذين

. المواطنة
حيث  منla citoyennete de l 'etat الدولة مواطنية:الول المفهوم-1

مجععردة مواطنععة الفرنسي المثال هاويجسد  الدولة( تحركات) لمبادرات تخضع إنها
جماعععة" الثانويععة النتماء  أشأكال مقابل الدولة فرضتها و الفرنسية الثورة  ابتكرتها
المسععاواة لضععمان بالدولة العلقة  سياسية ركيزة على  خصوصا ترتكز" ينالمواطن
بالشععئ المهتععم الطيععب المععواطن ظهععور على تشجع هذه الدولة . مواطنيه للجميع

أمكععن مععا محايععدته بضععمان قيمه تطابق على تسهر و  تربيته تضمن إنها ، العمومي
فالمواطنععة ، الجتمععاعي النتمععاء أو الديني ، المتبني ، المعاكس التنشئة مسار عن

. الخصوصية النتماءات و العام المجال بين التام النفصال على مؤسسة  الفرنسية
ـــوم-2 ـــاناي المفـه la  الديموقراطيععععة مواطنععععةال: الـث  citoyennete

democratique إطععار فععي المععواطنين بمشععاركة كععبرأ بصععفة ارتباطهععا في  تتجسد
الععتي ، النجلععو-سكسععونية البلععدان فععي يوميععا تمعارس هععي و ،( الجاليععة) جماعتهم

أكععثر يتكفلععون المععواطنين ، الجمعويععة للحيععاة ، للمحلععي أهمية أكثر بمجال تحتفظ
مجععال عععن البعيدة الوسطية الجماعات هذه إطار في تحركاتهم خلل من بأنفسهم

غيععاب أي السياسععي و الععديني بيععن تتععداخل بريطانيا في .فالمواطنة الدولة مراقبة
(1996) ناوم بير  يؤكععد العععام المجععال في لئكيةلا فععي التمععايز هععذا أن"  علععى 

.69ص" الغرب في الموجود التنوع لنا يبين للمواطنة النظرة و الممارسة
فععي المواطنععة مفهععوم إلععى يشععير  بيرنوم فان  المعنى هذا لكتمال و

، الغععرب مقابععل فععي المععة الدولة تكوين تأخر بسبب  حيث ، الشرقية المجتمعات
المواطنععة و ، سياسععية جماعة من( ثقافية جماعة) في أكثر مقيدة الوطنية فالهوية
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خععاص ثقععافي بانتمععاء متميزة  شأمولية اقل بعدا بالضرورة تكتسي  كهذا مجال في
تنشععيط فععي المشععاركة طابع إيجاد عن بعيدا الدم بقرابة  الحيان غالب في توصل
ضععمان علععى تعمععل  ان المفععروض مععن الععتي  الدولة مصلحة في أو العامة  الحياة
ي  يتجسعد الطيعب المعواطن و ، الشعاملة القيعم تطبيق مجموععة خعادم صعورة ف
.  الدينية النظر وجهة من  ترابطا  أكثر و مغلقة ، ثقافية

(1993) نوفو إليه ذهبت ما وهذا و الجنسععية مععن كععل كانت  ....اذا«  
مسععارات  كععذالك همععا ، شأععرعية و قانونيععة مفععاهيم او درجععات المواطنععة
عععن تصععورات  تحمل و  ملموسة لفعال اطار ، مراجع تعطي التي للتماثلت

، النتخابية  الممارسات من اكثر تستوفي ...فالمواطنة الخرين عن و الذات
السععكن بخصوص الجتماعية الممارسات في اليومي النخراط طرق  لدماج

).05 جدول (انظر18ص«جوارية علقات او المدرسة ،
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والسإلمي     العربي     العالمين     في     المواطنة     -واقع5
الحكم ونظام السياسي النظام لتطور المتابعين و المؤرخين جل يتفق

فععي الحكععم لنظععام والبنععاء اليجععابي التطععور بين القطيعة أن السلمية الدولة في
بظهعور حعدث الحكعم كرسعي وتقعديس السعلطة وحب والنعزال السلمية الدولة
اا المارة على التقاتل (رضععي عفععان بععن عثمععان الراشأععد الخليفة مقتل بعد خصوص

اللععه (رضععي طععالب أبععي بععن علي سيدنا بعده الخليفة بين الصراع عنه) وقيام الله
غلبععة إلععى عنععه) أدت اللععه (رضي سفيان أبي بن معاوية الشام منطقة عنه) وأمير

اللععه صععلى اللععه رسععول رباه من وهو طالب أبي بن علي سيدنا واغتيال الخير هذا
بيعت آل معن هعو عنها) وكذلك الله (رضي الزهراء فاطمة بابنته وزوجه وسلم عليه

وبععروز المويععة الدولععة ظهععور إلععى أدى مععا وهععذا وسععلم عليععه اللععه صلى الرسول
ناصععرهم) ومععن أميععة وبنععو لهععم تشععيع ومععن الععبيت (آل القبلية والعصبية الطائفية
عصععرهم فععي السععائد السياسععي للفكععر الحكععام وتسخير الستبداد ظهور وبالتالي

الدسععتوري للجععانب يتصدوا لم الفقهاء أن ذلك نتائج من وكان حكمهم، نظم لتبرير
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الععتي مبادئها وتطبيق الشريعة مقاصد تحقيق من المسلمين يمكن (السياسي) بما
:2001( الكععواري ويؤكد والمكان الزمان اختلف تراعي القععرن فععي  ): «أنععه11 

أن غيععر المواطنععة اكتشععاف إعععادة وتععم العععالم فععي السياسععي التطور حدث م13
فعي تمثلعت الظعروف .هعذه"التطعور هعذا ععن ابتعدوا لظروفهم ونظرا المسلمين
ظهععور وأخيععرا والفقععر والتخلععف صععغيرة دويلت وظهععور والصععراعات النزاعععات
لمعن ويحتعاجون قصعرا باعتبارهم والسلمية العربية البلد استعمر الذي الستعمار

(2001 ) الكععواري أورد وقععد  يحضععرهم، عععن حديثععة نقديععة دراسععة عععن ملخصععا 
قضععية متابعععة بالمكععان فيهععا:«ليععس جععاء والسلمي العربي التاريخ في المواطنة
التعععارض بععل الختلف، مبدأ قبول دون من السلمي العربي التاريخ في المواطنة

الفععراد بيععن التمييععز فععي بالغ من الخلفاء فمن والواقع، الديني المعطى بين أحيانا
النسععان إنتععاج لعلقععات جعععل مععن ومنهم والقليمي، القومي النتماء أساس على

.111 صأكثر..»  أهمية الديني النتماء أعار من ومنهم الولوية،

  الحاليالحالي  - الواقع- الواقع5-15-1
أو القائمة للسلطة الولوية العربي النظام أعطى الستقلل بعد وحتى

ا فهعي واهية بحجج المواطن أو الفرد على قصوى أولوية الدولة، طعور فعي أننعا إم
العالميعة، المبريالية أو الصهيوني العدو لمواجهة جهودنا نركز أننا أو والتشييد البناء
الععديمقراطي، البعععد تراجععع فععي تساهم تزال ول ساهمت الحجج أو الولويات هذه
تسععمح المواطنععة وأن خصوصععا إهمععاله، يكن لم إن المواطنة مبدأ تهميش ثم ومن

تطععبيق ادعععت الععتي الععدول فععي وحععتى ديمقراطععي، حكععم نظععم أسععس بإرسععاء
ع وخصوصعا الحكعم هعذا نتائعج فيهعا تظهر لم السياسية والتعددية الديمقراطية تمت

المواطنة. بحقوق الفراد

ما الديمقراطي النظام ):«إن2005:105( اليحي يذكره السبب ولعل
مععن متزايععدا قععدرا تحقععق نتائععج إلععى ويععؤدي المجتمععع يجلهععا قيععم على يؤسس لم

يععد فععي ولعبععة أجععوف شأععكل فيععه الديمقراطيععة تبقى والنصاف، والعدل المساواة
وضععع علععى ودليععل واضععح شأععرح هذا الفساد.».ولعل فيه ينخر الضعيف ضد القوي

مععا وهععذا خارجيععة واجهععة مجرد هي التي السلمية العربية الدول في الديمقراطية
لن العريععض  والمجتمععع  الحاكمععة السععلطة بيععن الواضععح النفصععام عنععه نتععج

هما: ركيزتين على تقوم المر نهاية في الديمقراطية
السلطات. مصدر -الشعب

المواطنين بين والقانونية السياسية والمساواة المواطنة -ومبدأ
 عن النظر بصرف
الجنس. أو المذهب أو العرق أو الدين

للمواطنععة الولى الحاضنة هي ):«والديمقراطية2001( الحروب يؤكد
يمكععن ل بععأنه القععول معهععا يمكععن درجععة إلععى وسععببا عضويا ارتباطا بها والمرتبطة

القوميععة" غيععب العربية "الديمقراطية فغياب الخرى، غياب في منها واحدة تجسد
فهععو هععذا قععوله علععى .وللتععدليل128وهمشه.» ص المواطنة ومبدأ مفهوم بالتتابع

لهععا العوامل هذه العربي الوطن في  عوامل03 ثلثة وضع تحليل إلى القارئ يوجه
وهي: المواطنة بمبدأ الرتباط عضوية
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الفرد. من -الموقف1
الديمقراطية. من -الموقف2

القليات. من -الموقف3
إكسععاب خلل مععن ) تتجلععى1994( إبراهيععم عزيععز حسععب فالمواطنة

فععي المشععاركة ممارسععته خلل مععن الفعلععي والتحكععم التفكيععر مهععارتي المععواطن
ودائمععا والقتصععادية والجتماعيععة السياسععية النشععطة حقيقي" مععن "عالم إحداث
شأعععور إلععى «الوصععول إلععى تهععدف فالمواطنة إبراهيم عزيز مجدي الدكتور حسب

مشترك عام هدف خلل من بالعمل ثقافية اجتماعية تغيرات أية أمام مشترك عام
 ،20عام»ص اجتماعي قرار إلى الوصول أجل من والتجاهات الفكار بناء لعادة
وثيقععا، ارتباطععا يرتبطععان حيث مقتضياتها من الديمقراطية أن المواطنة مزايا فمن
وتلغععي المععواطنين بيععن العدالععة تععوجب الديمقراطيععة ظععل فععي المواطنععة أن كما

المععواطن علقة النسان حقوق مفهوم تحت وتنضوي وآخر مواطن بين المتيازات
يؤكععد حيععث القععانون أمععام للجميععع المسععاواة خطاب وفقه ويتأسس بالدولة الفرد

يعامععل أن القعانون على الواقع، في المواطنة تجسيد أجل ): «من2001( الكواري
قععدم علععى المجتمععع، فععي أعضععاء الواقععع بحكععم يعتععبرون الذين كل معاملة ويعزز

أو عرقهععم أو جنسععهم أو طبقتهععم أو القععومي انتمائهم عن النظر بصرف المساواة
أن القععانون وعلععى والجماعععات، الفععراد بيععن التنععوع أوجععه من وجه أي أو ثقافتهم

القانونيععة الضععمانات يقععدم وأن الفععراد واحععترام واستقلل كرامة يعزز وأن يحمي
الشروط قيام ضمان أيضا وعليه والسياسية، المدنية الحقوق على تعديات أي لمنع

من الفراد يمكن أن القانون على أن النصاف. كما لتحقيق والقتصادية الجتماعية
ي تعؤثر العتي القعرارات اتخاذ في بفعالية يشاركوا أن معن يمكنهعم وأن حيعاتهم، ف

الععتي المجتمعععات فععي السياسععية القععرارات اتخععاذ عمليععات في الفعالة المشاركة
تنععاولت الععتي الدراسععات جععل تؤكععد العربيععة الععدول .وفي118إليها» ص ينتسبون
ن إل المواطنعة لحقعوق خاصعة وثيقعة أي صعدور عدم الموضوع الدسعاتير، خلل م
في تتوسع لم الدساتير هذه ومعظم مفتوح، علمي نقاش نتيجة تصدر لم ومعظمها

أكععثر في دستوريا تستعمل وهي غموض، من تعاني وطن وكلمة المواطنة، مفهوم
معظعم فعي شأعععب لكلمععة معادلععة بعذلك وهعي الدولعة، أرض إلعى لتشععير الحيععان
كلمععة أن كمععا معا، دولععة سععكان إلععى يشععير قعانوني نعععتير مععواطن وكلمة الحيان،
"رعيععة"، كلمععة عععن تفريقا مصيره وتقرير الوطن في المشاركة إلى تشير مواطن
فععي الفععرد يؤكععد: «أن حيععث بانفيلععد إدوارد إليهععا أشأار التي جبور. و جورج حسب

أمعا منعا، طبيعيا جزءا بوصفها أقوى الفردية الحقوق لن أول، يأتي المدني المجتمع
نتععاج لنهععا طبيعيععا، جععزءا فليسععت المدنيععة والدولععة كالمواطنععة المكتسبة الحقوق

فععي لسععيما المواطنععة وحقععوق الطبيعيععة الحقععوق بيععن التوتر ينشأ ولهذا حضاري،
ونظرا العربي عالمنا ففي )،43-42  :2001 اليحى المتخلفة»(اورده المجتمعات

السععتعمار، مناهضععة مععن وعاطفيا فكريا تبلور الوطني فالحس الستعمار لظروف
): «فعإذا2001( اليحععي يؤكععد وأمععة، شأعععب بكععل الخاصة الوطان، فكرة فظهرت

والشعععوب، الحكععام توجيه ثم منجزاته، ووصف الحاكم رصد من تبدأ الوطنية كانت
أزمععة أن غيععر الوطنيععة» ، لهذه الحقيقي المقياس تكون ما – غالبا – المواطنة فإن

من كبيرا جزءا بوصفها الحاكم النظام واجهة في تظهر العربي العالم في المواطنة
يلي: كما يذكرها أبعاد عدة هال الزمة وفلسفته،وهذه الحكم أزمة

القتصادي. والنهيار الجتماعية البنى بتصدع ترتبط فهي1
وبعده. الستقلل قبل المجتمع تصدرت التي السياسية -القيادة2
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 تكون أن مؤهلة غير وهي بجهلها قانعة ظلت التي المحلية -البرجوازية3
).28حضاريا. (ص حاكما

  - التشخيص- التشخيص5-25-2
الحقععوق كععل أن لنععا يععبين العربععي الجتمععاعي للواقع بسيطا تحليل إن

بالتساوي للجميع متيسرة غير أو مسلوبة منها فالطبيعية مسلوبة للفرد المشروعة
المكتسععبة وحععتى والمرغععوب، المحترم والملبس الصحي والمأكل اللئق كالسكن

والنقععد... والترشأععح والنتخععاب والتنقععل التجنس، كحق العتداء هذا من تعاني منها
وتصععونها، النسان حقوق تحترم بنودها أغلب أن العربية الدساتير شأراح يؤكد وكما
منععه الغععرض فقععط ورق علععى حععبر مجععرد هععي بععل ذلععك يكععذب الواقععع أن غيععر

بععدولته العربععي العالم في الفرد علقة جعلت التي هي الظروف هذه التمويه.ولعل
اسعتقرار تخعدم ل مظعاهر عنهعا ينتعج العلقععة هذه والتسلط، القهر يسودها سلبية،

القتصععادي الفسععاد وكذلك والتمردات والنتفاضات كالمظاهرات وتطوره المجتمع
المواطنين لدى بالغربة الشعور عنه يتولد الذي الوطني الحس ضعف والجتماعي،

كمفكععر المواطنععة لفكععرة  غليون برهان يتطرق ..دليل خير إل السرية الهجرة وما
ببععاريس  منفععاه فععي المواطنة مزايا يعيش و  سوريا وطنه في الغبن  عايش عربي
تعنيععه ما بكل أحرار، ناس بين وتضامن كتحالف المواطنة عنها: «فكرة يقول حيث
ي متسعاوين ناس بين أي معنى، من الكلمة هذه ومعن والمكانعة، والعدور القعرار ف

لممارسععة العميقععة وأهليتهععم مععواطنيتهم درجععة مسععتوى علععى بينهم التمييز رفض
وقععدرتهم قياسها يمكن ل التي إيمانهم درجة عن النظر بصرف المواطنية حقوقهم

واتخععاذ التفكيععر ممارسععة وكععذلك الدينيععة والتفسععيرات المبععادئ اسععتلهام علععى
الجديععد» ويواصعل بمفهومهععا السياسععة تولعد سععوف والجماعيععة الفردية القرارات

أصععبحت الععتي المم قوة إلى أدت التي المواطنة أهمية الى بالشأارة حديثه غليون
مبدأ إبداع تعود: «إلى هذا عصرنا في الحضارة بزمام وتمسك العالم مصير تمسك

مععن وصاية ودون استثناء، دون شأخص لكل الواعية المشاركة اعتبار أي المواطنة،
الجمععاعي والتمععاهي التضععامن قاعععدة الجتمعاعي...هععي الطععار بنععاء فععي نععوع أي

اا»(ص فرد ولكل للجميع مؤسسةوغاية كقيمة ومصدرالحرية ) 121مع
اا العععرب يواجههععا الععتي الكععبرى التحععديات وأمام اا حاليعع أمععام خصوصعع

 المريكي المشروع
فععي لصععلح المتزايععدة الضغوطات وكذلك الكبير الوسط الشرق المسمى الغربي
دون الحععاكم بأبديععة المتميععزون العععالم فععي الوحيععدون هععم فالعرب العربي، العالم

الترتيب ذيل في جعلتهم والتي العرب يواجهها التي الحقيقية المشاكل عن الحديث
السياسععية. فل وحععتى والعلمية والجتماعية القتصادية المجالت كل وفي  العالمي

حععتى بععل المواقععف عععن والتعععبير للتظععاهر حتى ول للرأي حرية ول للنسان حقوق
ظععاهرة ذلععك علععى زد طقععوس عععن عبارة أو نمطية حالة عن عبارة أصبح النتخاب
الصلح ذريعة تحت أمريكا وتدخل بالرهاب السلمي الدين واتهام الديني التطرف

"حسععبهم" تدعو التي اليات بعض بحذف ذاك و التربوية المناهج بتعديل المطالبة و
ل قععاتم واقععع هو العربي الواقع إذن السامية، معاداة بحجة باليهود وتشهر للمقاومة

أو وانقسام الطائفية ظهور على ويشجع والتفتت للتشرذم يتجه هو بل بالخير يبشر
لععه تعرضععت معا و العراق يعيشه ما والدليل دويلت، عدة إلى الواحدة الدولة تفتيت

سععوريا ضععد يحععاك ومععا حاليا، لبنان له يتعرض وما السوداء، العشرية خلل الجزائر
ككتلععة والعربععي السععلمي العععالم تسععتهدف مخططععات كلهععا والسعععودية، ومصععر
بالكراسععي الحكععام تشععبت أمععام يزداد والمر بها، خاصة ثقافة لها ومنظمة موحدة،
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الشععوب رغبعات ععن بعيععدا والتمععويه الغعرب لرضعاء ترقيعيععة بعإجراءات والقيعام
ومطالبها.

وبالتععالي والعنععف التطععرف مععن مزيد إلى تدفع المتأزمة الوضاع هذه
اا الهجرة إلى تدفع و الرهاب نحععو السععرية الهجععرة وما أفضل حياة شأروط عن بحث

ليععس أرض في العيش استحالة على دليل إل بأرواحهم المهاجرين ومغامرة أوروبا
إصلح من لبد الوضع هذا وأمام مستحيلة، أصبحت الحياة حتى بل حق، أبسط فيها

لععه بشععري كععائن باعتبععاره المكانععة بإعطععاءه بععدولته المواطن لربط النظر وإعادة
المتحضععر. العععالم دول مختلععف فععي عليععه الحععال هععو مثلما وفضل وقدسية كرامة
مواطنععة اكتشععاف بها، والعمل وتطبيقها المواطنة باكتشاف يبدأ الصلح هذا ولعل

اا وتطبيقها ممارستها على والعمل العربي اا. هذه ميداني قبععل هععي المواطنععة وواقعي
ع Lepors حسععب تفععترض وانخععراط، انتماء شأيء كل مجمععوع ):"أن سععابق  (مرج

مشععتركة مواصععفات تربطهم جماعات، أعضاء أساس على إليهم ينظر المواطنين،
وجععود تقتضععي المواطنععة ).فممارسععة09. (ص مشععتركة" وأهععداف بهععا يتعارفون

ات يفترض التزام هي بل فقط حالة ليست فالمواطنة مدنية، وواجبات حقوق قناع
حولها إجماع يكون أن يجب التي القيم .هذه)11صLepors (  القيم حول مؤسسة

إلععى يحتاج الصلح هذا ولعل المشروع، نجاح لضمان  وهذا المجتمع كل طرف من
الصعلح هعذا لقيعادة عليهعا المععول المؤسسععات بيععن ومعن منعه، لبعد ولكن وقت

دور معن لهعا ولمعا ومكانععة أهميعة من لها لما الطليعة في المدرسة توجد وترسيخه
.والتغيير التنشئة في

ة  ومستقبلومستقبل  السإلميالسإلمي   الدين الدين55-3-3 ةالمواطن ي  المواطن يف المين  ف المينالع ي  الع يالعرب العرب
والسإلميوالسإلمي

والععدين ككععل، والمععم الشعععوب حيععاة فععي أساسية ركيزة الدين يمثل
للمسلم حياة نظام باعتباره الفقهاء يقول كما الخرى الديان عن يختلف السلمي

أبدا تعيش كأنك لدنياك (ص): «اعمل المصطفى حديث حسب وهذا ودنيا دين فهو
يشععكل الععذي الدين السلم. هذا عليه قال كما غدا» أو تموت كأنك لخرتك وأعمل
العععداء هجمععات مععن اليععوم يعععاني والسععلمية العربيععة الشعععوب مقومععات إحدى

وتربععط تتجععه المطععالب إن بععل الرهابي مصطلح يقابل المسلم أصبح حتى والبناء
يتهمععون كمععا يلتقيان ل متضادان والسلم الديمقراطية وأن والسلم الظلمية بين

فععي السععلمي الععدين لعبععه الععذي الععدور رغم والعنصرية، بالتمييز الدين هذا مبادئ
عصععر وأثنععاء قبععل الكنيسععة بععه تقععوم كعانت مععا بخلف وهذا العربية الشعوب حياة

القلععق مععن نوععا  خلفععت السععلمية العقيدة لها تعرضت التي الهجمات فإن النوار
الحقيقععي الواقععع أن غير الحكومات، لدى وحتى السلمية الشعوب لدى والتناقض

لبناء عالمية دعوة يحمل السلمي الديني فالخطاب ذلك، يكذب السلمية للعقيدة
اني مجتمعع ي والتنعافس والعمعل المثمعر والتععاون الحعوار أساسعه إنس الععدل ف

وعععى ): «لقععد2001 اليحععى (اورده الحبععابي  يقععول الصععدد هععذا فععي والمسععاواة،
وهععو وأخلقيععا، ثقافيا متماسك مجتمع من جزء أنه وأدرك السلم، بعد ذاته العربي
تبنععي الععتي الجماعية الروابط هذه بفضل التسامي نحو نزوع بحركة للسرة امتداد

اا إنسان كل تجعل بحيث التشريعية والقواعد الروحية القرابة على المواطنة مساوي
المععواطنين» ص بيععن معيار والنتاج العمل في التفاضل ويصبح النسانية في للخر

النسععان يتصور أن الخطأ قال: «من عندما الكواكبي  إليه ذهب ما نفس وهو ،47
وطنيعا النجليعزي يكعون لمععاذا متسعائل، الععدين ععن تخلععى إذا إل وطنيا يكون ل أنه
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اليحععى ومسلما»(اورده وطنيا المسلم المصري يكون ول واحد، آن في بروتستانتيا
2001: 47. (

التطععرق هععو الدراسععة هعذه معن هععدفنا إلعى نشير العرض لهذا خلصة
النصععوص تعكسععه سياسي ترتيب أو توافق، مجرد كونه حيث من ل المواطنة لمبدأ

قيمععة والواجبععات الحقععوق فععي المواطنين بين المساواة لتصبح بل فقط، القانونية
نضعج ععن المعواطنين قبعل معن أداؤاهعا يععبر سلوكية وممارسة وأخلقية اجتماعية

ي سياسعي وإدراك حضاري ورقي ثقافي المعواطنين جميعع معاملعة لفضعيلة حقيق
أهععداف تحقيععق فععي المشععاركة كونهععا فالمواطنععة تمييععز، دون المسعاواة قععدم على

الععذي النسعان هععذا النسعان، تعني الديمقراطي الحوار قنوات أبعادها تبين محددة
التقععدم أجععل مععن النسععاني السعي غاية فهو الوقت، نفس في والوسيلة الغاية هو

يتحقععق الععتي والوسععيلة الداة أيضععا وهو النسانية بالوضاع الرتقاء يستهدف الذي
القهر، لسلطان خاضع غير إنسان بواسطة إل يحدث ل الذي التقدم، هذا خللها من

أسععاس المععواطن النسان هذا من وتجعل حقوقه، بكامل متمتع حركته، في طليق
وتقدمه. استقراره في الزاوية وحجر للوطن والسياسي الجتماعي الفضاء
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  السابقةالسابقة  والدراساتوالدراسات    الجزائريالجزائري  التربويالتربوي  النظامالنظام  قيمقيم  وو  مبادئمبادئ

 تمهيد
المجججال حسب وهذا للقيم، مفاهيم عدة وجود على الباحثين جل يتفق

اا الستخدام، طبيعة وحسب القيمججة مفهججوم علججى فسنركز الموضوع لطبيعة ونظر
والنفس. الجتماع علمي في

( إبراهيججم عزيججز حسججب الجتمججاع، علججم فججي القيمججة فمفهججوم-1
صصنف1994 تت البنججائي بججالنمط ارتباطهججا ضوء وفي المجتمع في انتشارها حسب ):«

.120للمجتمع» ص
اا نمثل أن ويمكن كالتالي:  المفهوم هذا بياني

 القيم أنواع  حول)04 رقم (الشكل
:  قسمين إلى تصنف القيم أن  نسجل4 رقم الشكل خلل من

لغالبية عامة :قيم إلى تنقسم بدورها هي و المجتمع في النتشار -حسب1
 قيم و المجتمع أفراد

معينة. بجماعة خاصة
السائدة هي و التقليدية القيم  في تتمثل و للمجتمع البنائي النمط -حسب2

الشعبي المجتمع في السائدة هي و العقلية القيم و القديم الشعبي المجتمع في
. العصري

تحججدد)1994( إبراهيججم عزيججز حسججب فهججي النفججس، علم في أماب-
النسججان بحاجججات ترتبججط فهججي المجتمججع، فججي الفججرد سلوك «جوانب أساس على

مصججنفة . وهججي121 صوسلوكه» واتجاهه ومعتقداته وسماته واهتماماته ودوافعه
هي: أنساق شكل على

الججذاتي، الكتفججاء الفعل، في والتقدم الستمتاع الذات، ضبط عامل نسق.1
بالحياة. والستمتاع الذاتي النغماس معهم، والتعاطف الخرين تقبل

بعججض تنظججم أبعججاد كثلثاججة والمدرسججة القججران وجماعججة السججرة نسججق.2
 الحياتية الساليب
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)2000( الدريججج أورد أهميتهججا.فقججد عججن أمججا القيمججة مفهوم حيث من للنسان. هذا
منها: نورد البشر حياة في القيم أهمية تبين التعاريف بعض

النسججبي وطابعهججا النسججاني بعججدها العليا المثل يمنح ما هي «القيم
 يشدها وما

الواقع». دنيا إلى بالتالي
الهامججة الفكججار تصججبح عندما الهامة(أي بالفكار ترتبط عندما القيم

إلججى ويطمججح نحوهججا المجتمججع يتطلججع عنججدما وهججذه عليججا مثل إلى قيمة)تحول ذات
الجتماعية الحياة : «في)Lalande( للند لقول غايات: مصداقا تصبح فإنها تحقيقها

وخجارج مشججترك، هججدف حججول والضججمائر النفوس يوحد الذي هو العلى المثل فإن
اا والمنفعة الفائدة سوى توجد ل ذلك تفرق». فإنها توحد، أن على بعيد

تتججأثار الجتماعيججة المعججايير مججن نججوع إذن أوزي: «القيججم تعريججف
معينججة خارجيججة بمواقججف احتكججاكه نتيجججة الفججرد يكونهججا التي المختلفة بالمستويات

الججتى الجتماعيججة البيئججة مججن مباشر غير أو مباشر تعلم لعملية الفرد خضوع ونتيجة
الصججدقاء، أو الشججارع أو المدرسججة أو السججرة هي البيئة هذه كانت سواء فيها ينمو
اتجاهاته وتكون الشخص سلوك في تؤثار التي والمؤشرات المواقف من ذلك وغير

. 151 صوقيمه»
I-والتعليموالتعليم  التربيةالتربية  فيفي   القيم القيم

يختججار كججي مطلقججة ليسججت القيم انتقاء عملية أن الجتماع علماء يؤكد
مججا هذا ولعل المجتمع في المتاحة بالظروف مشروطة هي وإنما يشاء، ما النسان
النشججاط تسججبق وأن لبججد الججتي الضججرورية يقججول: «الخطججوة حيججث الدريججج يؤكججده

الختيججارات تعكججس والججتي والقيميججة المعياريججة الختيججارات خطججوة هججي الججتربوي
: «ينبغي)Koodlad( كودلد يؤكد ).كما152المجتمع»(ص في والسياسية الخلقية

)151ص الدريججج القيججم». (اورده معرفججة أولججى، وكخطججوة تعليمي نشاط كل في
.M( روكش ميلتون بين وقد  Rokeach(نمججوذجه خلل  مججن )هججذه طبيعججة )1973

يلججججي: فيما القيم
اا. قليلة مجملها في تكون ويحتضنها ما شخص يتبناها التي القيم إن.1 نسبي
حصججيلة أو متفاوتججة،مجموعججة مكان،بججدرجات كل وفي الناس جميع يتبنى.2

العامة. القيم من
فمججن والثقافججة والمجتمججع الشخصججية في للقيم الساسية المصادر تتمثل.3

دراسججة ودراسججتها الجتماعيججة، القيججم واشججتقاق مصججادر تتبع يمكن خللها
تجريبية.

النسججانية الظججواهر جميججع فججي تتجلججى ونتائجهججا الجتماعيججة القيم آثاار أن.4
والدراسة. بالبحث جديرة أنها للدارس تبدو والتي

أنسججاق أو منظومججات داخل تنتظم وأن لبد الفرد يحتضنها التي القيم فإن.5
)153  :2000( الدريج فيللقيم. 

 هي النسانية القيم منظومات أشهر لعل و

I  -.1وايت     منظومة     )  White(  : فيما نوجزها أنماط أو أصناف ثامانية تتضمن وهي
 يلي
القوميججة القيججم مجموعججة الخلقيججة، القيججم مجموعججة الجتماعيججة، القيججم (مجموعة
تكامججل قيججم مجموعة الترويحية، القيم مجموعة الجسمانية، القيم مجمعة الوطنية،
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القتصججادية) العملية، القيم مجموعة الثقافية، المعرفية، القيم مجموعة الشخصية،
)157ص الدريج (في

I  -2ألبممورت     منظومممة     )  Allport(  :سججبرنجر مججن مسججتلهمة  وهججي )Springer(،
القيمججة النظريججة، يلججي: القيمججة فيمججا نوجزهججا أنمججاط سججتة إلججى البشججر وتصججنف

الدينيججة. القيمججة الجمالية، القيمة الجتماعية، القيمة السياسية، القيمة القتصادية،
).158ص الدريج (في

I  -3.  (نموذج) شوارتز     منظومة     )  Schwartz(  : حسب( Cellier 2003 :86(،  فان
ال مججوجه، كمبججدأ قيمة كل بتقييم يسمح  حيث1992 سنة وضع النموذج هذا مسججتق
مججن القيم معاني رسوخ أو ثابات مفهوم عن يدافع شوارتز أن كما الفراد، حياة عن

كججل فججي الموجججودة الساسججية النسججانية القيججم يؤكججد: «إن حيججث الثقافججات خلل
املة للشجروط تسجتجيب التي هي الثقافات النسجاني». ، للوججود الموصجوفة الش

القائلججة: الفكججرة مججع علقججة ذات الشججاملة (نمججاذج) للقيججم أنماط عشرة يحدد وهو
الججتي اجتماعية أو نفسية نتائج لها تكون متميزة قيم عن تعبر التي السلوكات «بأن
فججي القيججم أنمججاط توضح النموذج هذا فأنماط تتعاكس». ولهذا أو تتكامل أن يمكن
ثالثاة تترجم التلئم. وهي وضعية في النماط وبعض التجاوز وضع في صراع، علقة

هي: شاملة حاجيات
للفراد. البيولوجية الحاجات تلبية.1
الجتماعي. بالتفاعل تسمح.2
).7(ص الجماعات ولقاء الجيد السير تضمين.3

وهي: للتحفيز أنماط عشرة وتقابل مجموع تكون شوارتز حسب وهي
الشججمول التقاليججد، التطججابق، المججن، السججلطة، النجاز، المتعة، الثاارة، الستقللية،

والرفق.
يلي: كما مهيكلة القيم هذه  أن)Cellier(.  يلحظه وما

والستمرارية. التغيير بين.1
النا. والتأكيد النا تجاوز بين.2

)،90المججألوفين».( ص الكججبيرين التعارضين يؤكد ما وحسبه: «هذا ولعججل  
نمججوذج حسججب القيججم هيكلججة ويججبين  يوضججح( 6 رقممم الشكل)التالي البياني الرسم

شوارتز.

: Cellier 2003 شوارتز( سيليي شالوم حسب للقيم النمطية الفكار  تركيبة(5 رقم الشكل)
90(
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II.3.3العربيالعربي  للمجتمعللمجتمع  العلياالعليا  للمثلللمثل  المشكلةالمشكلة  والمبادئوالمبادئ   -السس -السس
مججن بتكليججف مختصججين طججرف مججن والسججس) وضججعت (المبججادئ المنظومججة هججذه

مججن والغايججة ،1979 سججنة "ألسكو" فججي والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة
وضججع "لجنججة العربيججة. ولعججل البلججدان فججي الججتربوي للعمل كهدف جعلها هي وضعها

ي التربيجة لتطوير إستراتيجية ا اعتجبرت العربيجة"، البلد ف ارة عمله عجن هجذا: «عب
اا يعججبر تركيججبي تصججور بيججن الموجججودة التباينججات رغججم العججرب، مطامججح عججن مبججدئي

عليا مثل عن عبارة الستراتيجية فهذه )148 :2000 المحلية» (الدريج مجتمعاتهم
اا تكججون رئيسججية، مبججادئ أو متميججزة، تربويججة سياسججية و اجتماعيججة لفلسججفة منطلقجج

اا شاملة:  تربوية لستراتيجية وأساس
II-3-3-1-1النسانيالنساني  .المبدأ.المبدأ

oعامة. والوجود المجتمع نظامي في النسان مكانة تأكيد
oوالفكرية الروحية جوانبها من شخصيته تطوير من المتعلم تمكين 
ومتكاملة. شاملة متوازنة بصورة والجتماعية وجسمية والخلقية والوجدانية
oوواجباته. بحقوقه تبصره
oالذاتية. جهوده على العتماد من تمكينه

II-3-2-3-2..الدينيالديني  المبدأالمبدأ
oالمتعلمين. نفوس في بالله اليمان بترسيخ العناية
oالنسانية. القيم في السلم أقره بما العناية
oوالتعاون. المحبة وعلى الفاضلة الخلق على المتعلمين تنشئة
oمججن وتمكينججه وقججوته تماسججكه أجججل ومججن المجتمع خير في السعي

 البناء
والتعمير.                

II-3-3-3-3  القوميالقومي  المبدأالمبدأ
oالقومية. لشخصيته المتمثل مجتمعه نحو الملتزم المواطن إعداد

II -3 -3––44التنمويالتنموي  .المبدأ.المبدأ
oالقتصادية الظواهر ترابط من تستدعيه وما الشاملة التنمية اعتبار

بعججض علججى بعضججها واعتمججاد المجتمججع فججي والسياسية والثقافية والجتماعية
التعججاون شججرعة علججى منهججا وانتفججاعهم جميعهججم المججواطنين ومشججاركة
القائمججة الرفاهيججة وتحقيججق المجتمججع لتقججدم الحديثججة الصيغة هي والمساواة،

فيه. التوزيع وعدالة النتاج وفرة على
oالنشججاط منظومججات وبيججن التربيججة بيججن المتبادلججة العلقججات تأكيججد

 المجتمعي
عامة. التنمية وبين وبينها الخرى

II-3-3  ––55الديمقراطيالديمقراطي  .المبدأ.المبدأ
oالقانون. أمام والواجبات الحقوق في المواطنين لجميع المساواة
oوالكفاءات. المواهب وتنمية الفرص تكافؤ
oواحترامها. النسان كرامة تقدير
oالمواطنين. بين والتكافل التعاون تنمية
oاتخجاذ وفجي المجتمجع خيجر فجي المسجاهمة مجن المجواطنين تمكين

 في القرارات
الحياة. في بشؤونهم يتصل وفيما العامة الشؤون
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oاا المجتمع تنظيم اا تنظيم اا الجمجاهير إرادة إلى مستند مجا إلجى مؤديج
 يكفل

مصالحها.
oوالدارة. السياسة ممارسة في الشورى على العتماد

II -3 -3––66للعلمللعلم  التربيةالتربية  .مبدأ.مبدأ
oاا المتعلمين في العلم ترسيخ اا ومحتوى، منهج اا. فكر وتطبيق
oاا العلججم جعججل والتنميججة الحيججاة وأسججاس العامججة الثقافججة مججن جانبجج

 في الشاملة
العربي. الوطن

oفججي التكنولوجيججا أسس وإرساء العلمي، البحث تطوير في السهام
اا باعتبارها العربي الوطن الحياة. مجالت في للعلم تطبيق

oعلمية. أسس إلى الستناد
II-3-3  ––77للعملللعمل  التربيةالتربية  .مبدأ.مبدأ

oوالعمل. الفكر بين بالربط الهتمام
oللتربية. ركيزة أنواعه تعدد على العمل اعتبار
oالنسانية. الحياة في العمل أهمية إدراك

II-3-3  ––88للحياةللحياة  التربيةالتربية  .مبدأ.مبدأ
oوتتغنججى تتطور أنها و النسان حياة صميم في قائم التعلم أن إدراك

به.
oالواقع. من مستمدة إنسانية خبرات على التربية اعتماد

II-3-3  ––99والتجديدوالتجديد  الصأالةالصأالة  .مبدأ.مبدأ
تتميججز الججتي الذاتيججة الجهججود وتنميججة الماضججي فججي ما بخير التمسك

بقججدر المسججتقبل على مطلة الحياة. (التربية مطالب تغير وتواكب والبتكار بالجدة
الذاتية). على محافظتها

II-3-3-10-10النسانيةالنسانية  التربيةالتربية  . مبدأ. مبدأ
oالبشجججري الجنجججس ووحجججدة للنسجججانية بالنتمجججاء الشجججعور تقويجججة

شعوبه. بين والمساواة
oالسججلم أجججل ومججن الشججعوب بيججن والخججاء التفاهم أجل من العمل

العالمي.
oالدولي. التعاون أجل من والعمل

توافججق أنهججا نجججد المصججنفة القيججم لمنظومججات استعراضججنا خلل مججن
اسججتمرارها،هججذه يمكججن ل بججدونها والججتي النسججانية، للشخصججية الساسية الحاجات
مساراتها، ووفق وضمنها بها، تنميتها،الهتمام على التربية تعمل التي هي الحاجات

تربويجة وغايجات عامججة أهججداف تصجبح والتي للمجتمع، الكبرى الغايات وتحدد ترسم
إطجار فجي مجتمججع لكجل المميججزة الخصوصية بمراعاة تحقيقها، إلى المدرسة تصبو

وأهدافه. وتقاليده ثاقافته

IIIIالجزائري.الجزائري.  التربويالتربوي  النظامالنظام  قيمقيم  وو  . مبادئ. مبادئ

11  IIII98/8098/80((  الشتراكيالشتراكي  النظامالنظام  ظلظل  . في. في((

الجزائججر، فججي الساسججية المدرسججة نظججام لتطبيق مواكبة مرحلة وهي
تتمثجل تحقيقهجا إلججى ويطمججح الجتربوي النظام عليها يعتمد التي المبادئ كانت حيث
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ما حسب والتكنولوجي، العلمي والتوجه التعليم ديمقراطية الجزأرة، التعريب، في
. 1976 أفريل أمرية في جاء

الثججالث و الول فالمبججدأين ، المبادئ هذه أهمية لنا يبين بسيطا  تحليل إن
العلمججي التججوجه تدعيم كذلك و الجزائري الشعب أبناء لكافة التعليم توسيع يقرران

.امججا للبلد القتصججادي المستقبل لمواجهة  اللزمة  الطارات لتكوين التكنولوجي و
:  للمدرسة  الوطني(  الطابع)التوجه يمثلن الرابع و الثاني المبدأين

II-1-1-1-1التعريبالتعريب   مبدأ مبدأ
إطججار فججي الشججعب أفراد عموم على التعليم بتعميم مرتبط المبدأ هذا

فقججط يعنججي ل التعريججب  «مبججدأ)1989الجججابري( التعليججم. يؤكججد ديمقراطيججة مبججدأ
مجججرد يعنججي ول معربججة أو عربيججة بكلمات الحديثة العلمية المصطلحات عن التعبير
أو النجليزية أو الفرنسية بدل العربية باللغة والمعاهد المدارس في العلوم تدريس
ذلججك مججن أكججبر هججي الجزائر في التعريب قضية إن بل الوروبية اللغات من غيرهما
اا، الجزائججر فججي فججالتعليم فقججط .وللعلم).110(ص »الوطنية الهوية قضية إنها كثير
اا: كان الستقلل غداة مزدوج

مججن نججوعين مججن يتكججون بججدوره النشججأة: وهججو حديثججة الدولة به تتكفل -تعليم
التعليم:
التعليم. وزارة إشراف تحت عام مدني -تعليم1
المرسججوم بمججوجب أنشججأ الوقججاف وزارة إشججراف تحت ديني -تعليم2

  وألحق11/1
التعليم.  بوزارة1973  سنة         

بمججوجب الفرنسججي الثقججافي الجججامعي المكتججب بججه يتكفججل فرنسججي -تعليججم
 إيفان اتفاقيات

الجزائر. لستقلل المؤسسة                
للبلد طرحججت التعليججم منظومججات مججن المتعججددة النججواع هججذه إذن

المعججرب إشججكالية طرحججت المعججرب لججدى وحججتى  والمفرنججس المعججرب إشكاليات
المتججدين والمعججرب التعليم وزارة إشراف تحت الموضوعة المدرسة خريج المدني

هججو كججان الفرنسججية المدرسججة خريج المفرنس طبعا الوقاف، وزارة مدارس خريج
الخججبز لغججة يقججول: «الفرنسججية كان آنذاك السائد المثل أن باعتبار السيادة صاحب

اا خلق الذي هو المنظومات في التعدد الكلم»،أن لغة والعربية في الصراع من نوع
ميججدان فججي واضججحة سياسججة انعججدام الوطنية.  كذلك التربوية للمنظومة التأسيس
50 حججوالي الجزائريجة المدرسججة عرفتهجا الجتي الجنسججيات عجدد بلججغ حيث التعاون،

التربويججة للمنظومججة العججام السججير علججى وتججأثايره الصججراع هججذا نتائججج من جنسية. و
1968  أفريججل26 فججي قججرارا بومججدين هججواري الراحججل الرئيججس أصدر أن الوطنية
فججي ودعمججه يمججاثالهم، ومججن المججوظفين على الوطنية اللغة معرفة بإجبارية يقضي
وطنججي مطلب هي التعريب قضية فيه: «إن جاء  الذي1970  جوان19 يوم خطابه
اا وأنا ثاوري، وهدف حججتى الساس هذا على الختيار يكون أن يجب أنه أعتقد شخصي
اا يكجون اا». اختيجار الصجراع هجذا قجوة ولمعرفجة )،131ص الججابري  أورده)واضجح

اا نورد وتطوره، والعلم التججوجيه مسئول مساعديه شريف محمد للمرحوم تصريح
:«...1974 سججنة الصججالة لمجلججة الحججاكم الحججزب الوطني التحرير جبهة حزب في

الجميججع أعله) ظججن إليه المشار الراحل الرئيس (قرار الوثايقة هذه صدرت فعندما
شججيء... كججل ينتهججي ثاججم وقججت قضججية سوى تعد لم المسألة وأن تم قد التعريب أن
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والسججباب جزئيججة، بكيفية حتى ينفذ لم المرسوم فإن  سنوات،5 مرور وبعد ولذلك
كالتي: نظرنا في وهي للغاية واضحة عنها بحثنا إذا

فججي تعمججل لم مفرنسة شبه أو مفرنسة كلها التنفيذ عن المسؤولية الطر-1
هججذه التعريججب عمليججة بججأن العتقججاد عليهججا غلججب بحيث الثقافية الثورة بذور عقولها
ففعلوا... لها يتصدوا أن عليهم يتحتم لذلك ضدهم موجهة

أن ينبغججي كججان بأكملهججا مصالح بواجبها... فهناك تقم لم الجهزة، بعض إن-2
اتصججال لهججا الججتي المصججالح من وغيرها والمواصلت والبريد المدنية كالحوال تعرب
بدل شاهدنا، السف مع العربية... لكننا غير تعرف ل التي الشعبية بالجماهير مباشر

معربا.  كان ما حتى الفرنسة نحو السير في إسراعا ذلك من
اللفتججات تعريججب فججي بواجبهججا تقججم لججم والججدوائر والوليججات البلججديات إن-3

والطرقات. الشوارع في والواجهات
ى يسجاعد لجم العمجومي الوظيف إن-4 ن ججو خلجق عل هجذا حجول الجديجة م

كججانت مهمججا المججوظفين ترتيججب بمراجعججة ذلججك يفعججل أن بإمكججانه وكججان المرسوم،
الوطنية. اللغة معرفة في لتقدمهم وفقا مستوياتهم

والطارات الموظفين وتشجيع المرسوم مع تتنافى وزارية قرارات إصدار-5
عن الصادر القرار نذكر ذلك على وللتدليل العتبار بعين أخذه عدم على بالخصوص

ص (الجابري ،1973  مارس21 بتاريخ والداخلية والثانوي البتدائي التعليم وزارتي
134.(

«... ولكججن قججال حيججث البراهيمي طالب أحمد اليه ذهب ما نفس وهو
تجاوزهججا تججم إذا السججتعمارية، الحقبججة خلل تمت التي المتناقضة الثقافية العلقات
لججج لحقججة مراحججل وفججي أخرى أشكال في جديد من ستنبثق فإنها الثوري، باللتزام

).115ص الجابري)العموم»  على سلبية "تحديدات" تضافرية
IIII-1- 2-1- 2الجممزأرةالجممزأرة  -مبمممدأ-مبمممدأ

على الجزائري الطابع وإضفاء إعطاء أي الجزائر كلمة من مشتق وهو
آثاججار إزالججة تعنججي فججالجزأرة البرامججج، أو التججأطير حيججث مججن إن التربويججة المنظومة

الثقافججة أو للمجتمع بصلة تمت ل ثاقافات أو مجتمعات من الوافدة الدخيلة العناصر
اا الصيل، الجزائري الطابع بعث أي الجزائرية، اا نقي الغريبججة الشوائب كل من خالص

: التية النواحي على تصب وهي عليه
الجزائججر واقججع ضججوء فججي ومتطلبججاته، وقيمججه، التعليججم، أهداف -اختيار

 وأصولها،
المججواطنين نفججوس فججي النقية الجزائر الشخصية يحقق بما وتطلعاتها،

الناشئين.
   وبرامجه. وخططه، ، التعليم نظام -جزأرة

الطارات. -جزأرة

التعليمية. الوسائل وكل وتوحيده المدرسي الكتاب -جزأرة
بالمدرسججة التعليججم في المتبع والسلوب الطريقة -جزأرة

. الصيلة الجزائرية
(23ص1973 النفس علم و التربية في دروس )

II--22  19881988  أكتوبرأكتوبر  أحداثأحداث  بعدبعد  ماما  نظامنظام  ظلظل  . في. في
التعددية إلى الشتراكية من وانتقالها بلدنا في السياسي للتحول نظرا

اا القتصججادي، والنفتججاح السياسججية فججي للتربيججة العلججى المجلججس لتوصججيات وطبقجج
مشججروع علججى الحكومججة مجلس صادق المشهورة، وثايقته خلل  من1998 مارس
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وتكييججف تعججديل بمججوجبه تم  والذي1998/11/11 بتاريخ للتربية التوجيهي  القانون
للنظججام العامججة المبججادئ أصججبحت حيث ،1976/04/16 في  المؤرخ35/76 المر

( للتربيججة العلججى المجلججس وثايقججة فججي جججاء مجا حسججب علججى الجزائججر في التربوي
1998: :1998 التربيججة علججى نافججذة في (جاء للتربية التوجيهي  والقانون)32   4(

كالتالي:

II-2-1الوطنمممي . البعد
لهويججة الساسججية المكونججات هججي المازيغيججة و والعروبججة السلم حيث

ترسججيخها علججى العمججل الججوطني الججتربوي النظججام علججى وبالتججالي الجزائريججة المججة
أجل: من بها والنهوض

الوطنية. الوحدة ضمان
الوطنية. الشخصية على المحافظة

التقججدم الجزائري) وقيم الشعب قيم (أي القيم هذه بين الربط بمراعاة وهذا
والحداثاة.

II-2-2الديمقراطي . البعد
إلججى الراميججة البلد لتوجهججات الججوطني الججتربوي النظججام مسججايرة وهججو

خلل: من الديمقراطي نظام دعائم إرساء
اا باعتبارها الديمقراطية الثقافة نشر على العمل اا. قيم وسلوك
الججتي والقيججم والكفاءات والتجاهات السلوكات من نسج تكوين

أصيل. ديمقراطي مجتمع ثاقافة تشكل

II-2-3والتكنولوجي العلمي . البعد
التكنولوجيججة والتطبيقججات العلميججة للمعججارف الهميججة بإعطججاء وذلججك

 لتطور اللزمة
اا البلد اا. علمي وتكنولوجي

II-2-4العالمي . البعد
التنميججة فججي بالسججهام المتعلميججن لتمكيججن الججتربوي النظججام يعمججل

المتججداد بمراعججاة النسججاني، العججالمي التراث صرح بناء في والشتراك المستدامة
والتعجاون النسان وحقوق اليجابي السلمي والتعايش والسلمي العربي المغاربي

والشعوب. المم بين المتبادل والحترام الدولي
الججتي السابقة المبادئ محل حلت التي الجديدة المبادئ هذه خلل من

اا السائد المفهوم أن نسجل أفريل، أمرية في وردت ا: عنه الستغناء تم قد سابق
اة المبادئ في الوطني البعد يمثلن اللذان والجزأرة التعريب  فبعدي- السججابق

اا زال قد له الزوال هذا ولعل الجزائري، التربوي النظام تحكم التي المبادئ من نهائي
اا أصبح التعريب أن بحكم ومبرراته أسبابه المنججاورات من بالرغم نفسه يفرض واقع

أن مججن كججذلك وبججالرغم والمفرنس المعرب ثانائية استمرار من وبالرغم والدسائس
المنظومججة وكججوادر أطججر فكججل الجججزأرة ا،أمججا الجامعة شعب كل يشمل لم التعريب
اا الجامعي إلى البتدائي من التربوية وكجوادر إطججارات هجي المهنجي بجالتكوين مجرور
النجاح هذا جزائرية. ولعل كلها والمضامين والمناهج البرامج  كذلك100% جزائرية

يسججتحدثاون التربويججة السياسججة علججى القجائمين جعجل السجابقين البعدين تحقيق في
وجغرافيا تاريخ من بالوطن علقة له ما كل بتدريس يهتم حيث الوطني البعد بدلهما
... إلخ. وأمجاد وفنون وآداب
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ال أصججبح اليوم فالتعليم التعليم، ديمقراطية بعد  وبخصوص- أبنججاء لكججل شججام
لججم الججتي اقتصججادية ججج السوسيو والظروف الموقع بحكم قليلة فئة باستثناء الجزائر
90% حججوالي بنسبة تحقق المبدأ فهذا وبالتالي الدراسة بمقاعد لللتحاق لها تسمح

المبدأ هذا تحول فقد وعليه  ذاتها، المنطقة نفس وفي المناطق بين واضح وبتفاوت
علججى العمججل إلججى بالمدرسة لللتحاق الجزائريين بين الفرص تكافؤ على العمل من

الديمقراطية. والثقافة القيم نشر
يتغير. ولم ثاابت بعد فهو والتكنولوجي العلمي البعد  أما-
الفكججر بتطججور الناشججئة ربججط وهججو العالميججة بعججد إضافة هو الجديد حين  في-
اا العالمي اا مغاربي اا، وعربي النساني. العالمي بالتراث وتعريفه ودولي

IIII--332004/20032004/2003((  الجديدةالجديدة  الصألحاتالصألحات  ظلظل  . في. في((
الطججار عججرض خلل مججن الجديججدة النظججرة أو المبججادئ هججذه وردت

( المربججي مجلججة فججي الجديججدة الصلحات ظل في التربوي للنظام العام المرجعي
الججتربوي النظججام قيم عنوان تحت المبادئ عن الوثايقة عبرت حيث ،)08ص2004

ومقوماته.
مججع للتربيججة العلججى المجلس وثايقة في المذكورة المبادئ نفسها وهي

 طفيف تعديل
في: يتمثل الجديد ولعل

II-3-1الديمقراطي: للطابع بالنسبة
تنظيججم ديمقراطيججة ضججمان بخصججوص وهججو آخججر مفهججوم إضججافة تمججت

 التربوي النظام
النظام. هذا سير وكيفيات الوطني

II-3-2والتقني: العلمي للطابع بالنسبة
والمشججاركة المعرفججة لدراك الجنبية اللغات في التحكم عنصر أضيف

 في
العلمية. المبادلت

II-3-3والعالمي: النساني للطابع بالنسبة
البيئية التربية عنصر أضيف كما البعد، لهذا النساني كلمة أضيفت فقد
والصحة.
تخضجع عنجدنا الجتربوي النظام تحكم التي العامة المبادئ هذه تطور إن

ا مرت التي والحداث الظروف لتطورات الخرى هي النظجرة هجذه وإن البلد، به
النظججر حيججث مججن العججالم فججي الحاصججلة التطورات تواكب التربوي النظام لمبادئ
تزويججدهم يجججب الججتي القيججم وطبيعججة المجتمع في الفراد ودور المدرسة لوظيفة

الناشججئة نفججوس في تغرسها المدرسة أصبحت التي  القيم تطور نلحظ بها. حيث
اني و  ديمقراطجي ، اجتمجاعي طجابع ذات قيجم هي و مجواطن تكجوين هجدفها إنس

و تججواكب قيججم هججي و شججعوره فججي انساني بجزائريته، فخور بقيمه معتز  جزائري
اعتقادنا. في ، عالميا عليها المتعارف القيم توازي

65



الجزائرية المدرسة في المواطنة مفهوم و المدنية التربية مناهج
الخامس الفصل

IIIIIIالسابقمةالسابقمة          -الدراسممممات-الدراسممممات
فججي المواطنججة موضججوع تنججاولت الججتي السججابقة الدراسججات بخصججوص

سوى:  الباحث يدي بين وقع فما الجزائرية، المدرسججة
Ali للستاذ مداخلة -موضوع1  Kouadria(2001)، بعنوانEducation à la

Citoyenneté  et  prise  en  charge  communautaire   de  la  personne
Handicapéeثاقافججة و المواطنيججة التربيججة حججول الججوطني الملتقى بمناسبة ،ألقيت

. بقسنطينة العاقة
l’éducation à ) بعنوان:"2001لونيس( أوقاسي للستاذ بحث  موضوع-2

la  citoyenneté  dans  le  milieu  scolaire النسججانية العلججوم مجلة في " منشور
قسنطينة. لجامعة

إيديولوجية المدرسة، ) بعنوان1998الثعالبي( مزيان بن للستاذ - كتاب3
Ben Meziane Thaalbi école, idéologie etالجزائري. النموذج النسان، وحقوق

droit de l’homme, le modèle Algérien..
III-1مداخلة   Ali Kouadria(2001)، بعنوانEducation à la Citoyenneté et

prise en charge communautaire  de la personne Handicapéeو في ألقيت التي  
قسجنطينة بجامعجة التربيجة وعلوم النفس علم بقسم أستاذ متخصص، علمي ملتقى

ا هجذا المواطنة. وربمجا في للبحث مخبر يرأس وهو هجذه مجداخلته لختيجار دفعنجا م
المواطنية: التربية حول المحلي التفكير عن كنموذج

تنججاول حيججث بجديججد يججأت لججم فالسججتاذ المواطنججة تعريججف حيث من-
يلججي: كمججا يعرفهججا الموضوع. حيججث على مطلع كل يعرفها والتي السائدة التعاريف

واجبججاتهم و حقججوقهم بكامججل المجتمججع أفراد كل تمتع إلى الرجوع تعني «المواطنة
كجل تمججس الجتي الشجؤون فجي لهجم ممثليججن طريججق عجن أو بأنفسجهم ومشاركتهم

والخلقية المدنيججة التربية مكان أخذت المواطنية التربية أن  يؤكد المجتمع». كما
كونهججا التربويججة السياسججة فججي المقرريججن أنظججار تستقطب وأصبحت المدارس في

والمجتمع. المدرسة اهتمام مركز صارت

والتحججولت التغيججرات إلى أشار حيث الجزائر عن للحديث انتقل ثام-
قوادرية القيم. وحسب في واضح صراع عنها نجم مرحلة يعتبرها حيث حدثات التي
وتهميججش إقصججاء مججن عنهججا نجم وما الجتماعية القيم تقهقر في يتمثل الصراع هذا
أخججذها ووجججوب المواطنيججة  بالتربيججة الهتمججام ضرورة ويرى الفقيرة الوساط في

علججى والتأكيد التعليمية البرامج في وإدماجها المدرسي الميدان في مرموقة مكانة
ضججرورة علججى يؤكججد قوادريججة أن نسججتنتج طفججل. إذن كل لدى الجتماعي مفهومها
الهتمجام عجن بعيجدا المواطنيججة التربيججة تنجاول لججدى الجتمجاعي بالجججانب الهتمجام
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عمججل هججو المواطنيججة للتربيججة الجتمجاعي الجانب والسياسي.هذا القانوني بالجانب
علجججى: المدرسة

الخر. إلى الصغاء - تسهيل
قيمة. الحوار - إعطاء

 الختلف. في بالحق - العتراف 
والتضامن. التسامح مصطلح - تنمية

تسججتجيب للمواطنججة «تربيججة إلججى تهججدف بمفهومه  المواطنية فالتربية
ل أسجاس تكجون فاعلة اجتماعية لحاجة للمشجروع الزاويجة وحججر تربجوي نظجام ك

 )1الجتماعي». (ص
تعججانيه مججا على الهدف هذا يسقط فالستاذ المداخلة لطبيعة ونظرا-

التهميججش هججذا يرجججع وهججو اجتمججاعي وإقصججاء تهميججش من بلدنا في المعوقين فئة
القيججم الطفججال «تعليم في دورها تلعب لم التي المدرسة إلى الفئة لهذه والقصاء

الطفل «إعطاء أن يرى فالستاذ هنا . ومن1الجتماعي» ص والتعايش الجتماعية
والتعججايش العاقججة ثاقافججة مصججطلح باسججتيعاب الخاصججة الجتماعيججة القيججم كججل

الدولججة، مصججطلح مفججاهيم اسججتيعاب وكججذا المعججوقين فئججة مججع اليجابي الجتماعي
).2-1 عامججة...». (ص والنسججانية المججة نحو الخرين، نحو الواجبات الديمقراطية،

حقججوق حججول إيجابيججة اجتماعية تصورات المواطنية التربية خلل من الطفل فتعليم
القججوة تمججارس سياسججية ( كمجموعة الدولة في الحق الختلف في الحق النسان،
التضججامن التعججايش، مفجاهيم بقيججم الهتمام يسهل التصورات هذه )،تعليم القانونية

الجتماعي. والتآزر
اعتبارهجا خلل مججن والكامججل الهججام دورهججا التربيججة يعطي فقوادرية-

فججي يساهم ككل الجتماعي والمحيط التربية ومؤسسة العائلة بجعل كافية لوحدها
فاعججل كمججواطن شخصججيته حججول العائلية المجموعة من كعضو الطفل إدراك تنمية

) والعرقيججة واليديولوجيججة والدينيججة والثقافيججة (الجتماعيججة للختلفججات متفطججن
ببنائجججججه كفيلة المدرسة أن الستاذ يرى الذي الجتماعي المشروع هو وقبولها.هذا

قيمججا إكسابه و الجتماعي والتضامن التعايش بثقافة يؤمن طفل كل جعل وبالتالي
يجب المواطنية التربية أن المعاشة. كما والحقوق الواجبات من مستوحاة سلوكية

: اتجاه الشخص وواجبات بمسؤولية أساسا تهتم أن
النسججاني ) المجتمججع4) وطنه. 3الجتماعية.  ) مجموعته2) عائلته. 1

كافة.
العتبار: بعين الخذ عليها المدرسة أن كما

به. المعترف المتعدد الثقافي - المجال
والعالمية. والوطنية المحلية المواطنة بين الجديد -التوازن

والخججذ العتراف ضرورة إلى والمناهج البرامج واضعي يدعو الستاذ أن أي 
فرد. لكل الناتجة القيم في والصراعات المتعدد المواطن واقع الحسبان في

فججي محججددة ليسججت إلججى: «أنهججا يشججير الذهنيججة التصورات -وبخصوص
وفججق وتتطور الجتماعية التنشئة مع يتعلمها وإنما ولدته، عند للطفل الذهنية البنية

الججبرازيلي عججن ينقلججه " كمججا العججالم و"قراءة معها ينشأ التي الجتماعية المجموعة
)3فريري"».( ص "باولو
» La fonction de socialisation de l’école est de faire découvrir à l’enfant les 

conceptions partagées du monde ,elle doit nourrir son programme d’éducation, 
non seulement des acquisition des compétences de base  (lire écrire et compter), 
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mais également les valeurs de l’éducation à la citoyenneté. C'est-à-dire à la 
reconnaissance du droit à la différence, à la tolérance et de devoir de solidarité 
entre les individus et les groupe sociaux ». P03 

III -2بالججدروس مكلف أستاذ )وهو2001( لونيس أوقاسي  . موضوع
l’éducation بعنوان:" الموضوع التربية، وعلوم النفس علم قسم قسنطينة بجامعة

à  la  citoyenneté  dans  le  milieu  scolaire دور علججى يؤكججد الموضججوع هججذا ".في
حججتى الصججاعدة الجيججال وتربيججة الجتمججاعي والتطججبيع التعلججم عمليججة في المدرسة

الصججراعات وتسججوية المجتمججع فججي بججالعيش لهججا تسججمح الججتي الكفاءات من تتمكن
اا  م.16 القرن منذ المدرسة أسند الدور هذا أن مؤكد

la(  المججدني التكجوين إلجى يتطجرق ثاججم-  formation  civiqueتي  ) ال
 تتركز

والقيججم المؤسسججات وعمل الجتماعية الحياة بشروط الخاصة المعارف "نقل حول
لججونيس  يطججرح المجتمججع".ثاججم فججي المججواطن مججن المنتظججرة بالسججلوكات الخاصججة
عليها. الجابة ويحاول السئلة من مجموعة

الجديججدة للمتطلبججات الجزائريججة المدرسججة تسججتجيب : هججلالول السؤال
للتلميذ؟

اا (ل بالنفي الستاذ جواب وكان جججوابه لججدعم تججبريرات ثالث تستجيب) مقدم
هذا.

المرتكججز التججوازن لعججادة تفعل أن المدرسة تستطيع : ماذاالثاني السؤال
ضججم المدرسججة تسججتطيع وهججل لمجتمعنججا؟ والثقافيججة السياسججية التعدديججة علججى

المستقبل؟ في الديمقراطية
المسججتقبل إلججى التطلججع علججى وقججدرتها المدرسججة أهميججة ذكججر هججو طبعججا
اا مسؤولياتها، وتحمل الديمقراطي إحساسججات مججع دائمججا تشججترك المواطنججة معتبر

عججن  ) أما08حولها. (ص اللتفاف الواجب المشتركة الفكار وكذا الولء و النتماء
فجي الجتمجاعي التوافججق لضججمان البحججث منهجا الهججدف يعتججبر فهججو المدنيججة التربية

دائمججا «كججانت المشججتركة، المقججاييس مججع السججلوكات بتطابق المغلقة، المجتمعات
تجججد لم الختلف وكلمة العرقية النتماءات مختلف بين الموجودة الصراعات تهمل

دائمججا محججددا كججان المسججتقبل مججواطن تكججوين أن  وحسبه08إطلقا». ص مكانتها
،في الستاذ .ويقترح 08معينة» (ص) إيديولوجية مبادئ يخص فيما منفعل «بتعليم

الوطنيججة للهويججة التقليججدي المصججطلح مراجعججة إعججادة من «لبد اليوم التعددية ظل
خلل مججن القججتراح هججذا ) معلل08وحيججد». (ص تججوجيه ذات كانت التي والمواطنة

الحلججول إيجاد تحاول التي الصراعات من يقلل أن يمكن ل الوطني قوله: «التوافق
يشججارك أن حقيقتججا يجججب الفعججال «المواطن الديمقراطي». مضيفا الحوار في لها
العججالم».  علججى متفتججح بججأنه بالدراك ولكن لبلده والجتماعية السياسية الحياة في
)9-8ص(

جديد  ترابط تستدعي أن يجب المواطنية التربية إلى: «إذن يخلص -ثام
تعججددي لمجتمججع للنتمججاء أحيانججا المتناقضججة المتطلبات مثل والعالمي، المحلي بين

(توفق) تقارب أن يجب المواطنية التربية أن كما التماسك على الحفاظ يجب حيث
( بقجول مسجتدل ثاانيجة، جهجة مجن النقجدي والبجداع جهجة مجن التطابق مقاربتي بين
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Audigier( معرفججة ضججرورة حججول المدنيججة التربيججة انتظججام ثانائية يبين التوجه «هذا
أهميججة من الحط عدم وحول العتبار، بعين وأخذه واحد كل فيه يحى الذي المجتمع
معكججوس التطججور بأن الحرية».مستطردا ممارسة في والمسؤولية الولي التكوين

إلججى وحججديثا المدنيججة التربية ثام المدني التكوين إلى العادي التعليم من المرور في
المواطنية. التربية

بالجتمججاعي يستشججهد المواطنيججة، التربيججة سججياق نفججس فججي ودائمججا
Alainالفرنسي(  Michelاجتماعيججة قيمججة إلججى تحيججل «المواطنججة مفهومهججا ) حججول

مواطنججا منججه تجعل التي الساسية، والكفاءات المعارف القيم، بتعلم تحصل للفرد،
حيججث مججن المدنيججة التربيججة عن تتميز المواطنية التربية وبالمحصلة مسئول و فاعل

إلجى تهجدف وسجلوكات قيجم حشجو وليجس المسجتقل المجواطن تكجوين إلجى تهدف
اكتسججاب جججانب إلججى يشججترط الجديججد المججواطن تكججوين لونيس التطابق».ويضيف

كفاءات تنمية إلى «يهدف بلدنا، في الديمقراطية وآليات بمبادئ الخاصة المعارف
بججالمعنى المجتمججع وفججي بالمدرسججة بججدءا المواطنججة، بتطججبيق التلميذ عند ضرورية
حيججاة فججي المدرسججية للمؤسسججة الكامججل التجنيججد تسججتدعي إنهججا للكلمججة، الواسججع
 .09الحداث». ص ونحو العالم نحو أكبر وتفتح الجماعة

( أو الججراءات هجذه لدمجج اتخاذها اللزم الجراءات حول سؤال -وفي
والبرامجج العامججة الهججداف تبنججي يؤكججد التربويججة؟ المنظومجة ) فجي قجوله سجبق ما

التطججبيق أثاناء التناقضات من كثيرا يشوبها ولكن المواطن تكوين لهمية المدرسية
مستشجهدا عامججة، بصججفة المجتمجع أو خاصجة بصجفة الطفججل لمجال بالنسجبة سججواء

لمصججطلح مفهومهججا حيججث مججن والجزائججر طرابلججس كميثججاقي الساسججية بالنصوص
تكججون الجزائريججة «الثقافججة الججتربوي المجججال في السلطة توجه عن "ثاقافة" تعبيرا

برامججج بها تتابعت التي الوتيرة إلى يخلص  ).ثام10-9وعالمية».ص( ثاورية، وطنية،
"تعليججم" إلججى قلصت حيث حسبه، محيرة كانت والتي  سنة،37 منذ المدنية التربية
الفججترة فججي البتججدائي في اليقاظ برامج في أخلطت  المدرسية البرامج في مدني

فرضججت الخلقججي الطججابع عليهججا يغلب مدنية تربية  ). وهي1980  إلى1963( من
/1980 فججي اص بتجوقيت مهمجة مادة تمثل كانت  حيث1981  خاصجة، وبرامجج خ

رهينججة أخذت المدرسة أن ويعتبر الطرح هذا مثل إلى اللجوء ينتقد لونيس فالستاذ
وشاعرين المسؤوليات، من همشوا بأنهم الواعين والشباب الطفال هؤلء وقيدت

النتاج عائدات من يستفيدون ل ولكنهم التمدرس حق وهو اجتماعي امتياز لهم بأن
وجججود بسججبب والتمججرد، الرفججض إلججى أدى مججا ) ).وهذا ( الريوع الرباح من ( الحق
المسججندة المعلمين أهلية وعدم نفسها للمدرسة اليديولوجي المفهوم هما عاملين

الدينية. المواد تدريس إليهم
وهججي جيججدة مواطنيججة تربيججة أجججل مججن  فعله يجب ما اقترح وبعدها-
بالسججتناد القيم التطبيق وبعد التطبيق، معرفة بعد وهما المدنية التربية ربط[بعدي

الطفل]. وحقوق النسان حقوق مرجعية على
التعليججم مسججتويات كججل فججي المدنية التربية إصلح ضرورة على مؤكدا

تكججن فلججم الثانوي في أما الساسي في عليها تؤكد الرسمية النصوص وأن خصوصا
البلججدان مججن كججثير مججن كغيرهججا الجزائججر أن يؤكججد كمججا الكلمة، معنى بأتم مادة أبدا

ادة خلل مجن المواطن تكوين تفضل ببجاقي اتصجال لهجا ) ليجس ( مميجزة معينجة م
أمريكججا شججمال في متبع هو بما الستدلل إلى يلجأ لونيس الخرى. والستاذ المواد
السياسججة القتصججاد، الجغرافيا، مثل مواد خلل من مدمج تعليم طريقة تعتمد حيث

التطججبيع عمليججة فججي مركججزي كفاعججل التاريججخ وخصوصججا الجنبيججة، اللغججات وكججذلك
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أفضجل بتفهجم تسجمح الججتي هجي المجادة هذه المواطنة، أوجه كل وتفهم الجتماعي
المؤسسججات الديمقراطيججة، مججع للتعامججل اليججومي سججعيه تاريخيججا،وفججي للمجتمججع

) ( المججواد التخصصججات متعججددة بمقاربججة والقوانين الوطنية السياسات البرلمانية،
تربيججة ضججمان أجججل مججن ككججل المنهججج خلل مججن الحاليججة، المشاكل بدراسة تسمح

ونقدية. تعددية أكثر مواطنية
وتنوعهججا بالتعدديججة التكفججل كيفيججة تعنججي المواطنيججة : فالتربية وحسبه

وتضججمن بالتصججال لنا تسمح المشتركة والهوية التراث نقل ضمان مع اليديولوجي
العججالمي لربججط جديججدة قججدرات حججول تؤسججس أن يجججب أنها الوطني. كما الجماع

للتنميجة آخجر مشجروع عجن البحجث فجي بالتعجدد الوحجدة بالخجاص، العجام بالمحلي،
لججونيس الستاذ حسب السامية المبادئ هذه  ). كل20( ص والجتماعية النسانية

ححول أن يجب ارس تعليمي مضمون في ت ي وتم هجذه مدرسجية.ولتحقيجق برامجج ف
يقتجججرح: فهو المدرسية ثاقافتنا في الجديدة المفاهيم هذه إدماج أي الغاية

في الولوية إعطاؤها يجب التي المدنية الكفاءات حول نقاش : ضمانأول
 وتقديمها البرامج

.الطفال طرف من لتحصل كمعارف
والمجتمع. القسم- المدرسة في للمواطنة الفعالة الممارسة : ضمانثانيا

 لونيس الستاذ يمر ثام
الجانب:مثل فعالة مواطنية تربية وجود دون تحول التي المعوقات ذكر إلى

.        الجتماعي الجانب  ،الثقافمي الجانب،السياسي
اا حيقتر ثام اا برنامج : المواطنية التربية أجل من خاص

الواسع بمعناها الثقافة إلى - الدخول .1
الطفل. ميثاق - تعليم

الفرديججة، الديمقراطيججة. الحريججات ماهيججة الطفججل - تعليم
الساسية. الحريات
مواقف. لتكوين الطفل تعليم-

:(الستاذ حسب)تنميتها يجب التي المدنية والتوجيهات - الحاجات.2

الذات احترام قيم – التسامح قيم – التضامن   قيم:  مـــــــــــقيأ-ال 
والحرية. العدالة قيم – لبيئةا قيم – والخرين

تحديججد–الناقججد العقل–المشكل حل –التعبير- الكلم قدرةب- القمممدرات: 
).12(ص  التفاوض –المفاهيم

نشيط مواطن تكوين إلى تهدف المواطنية لونيس:"التربية حسب إذن
فججي الحججالي الوضججع علججى القتراحججات هججذه بإسججقاط قججام ). ثام13ومسئول"(ص

فيما الرسمية النصوص في موجودة التوجهات هذه أن  فيستنتج (13ص) الجزائر
في التعليم، التطبيقات الشياء) أي (حقيقة واقع هو ما ولكن المدنية، التربية يخص
اا المدرسية الحياة والبرامججج السياسججات حيججث، ، تختلف التلميذ، ذهن في وخصوص

حصججيلة لكججن مسججئول فاعججل، مججواطن تربيججة (تشعر) بأهمية على تحتوي الرسمية
البيانججات مجن مجموعججة بيججن مججا كبيرة تبدو خفيفة.والفجوة تعتبر الميداني التطبيق

العجالمي، مجع المحلجي وترابجط المجتمجع، فجي بالتعدديجة للعتنججاء المدرسجة تججدعو
من ومسؤولين ينتقدون فعالين، لمواطنين، المستمر التكوين في الجديدة ومهمتها

أن كمججا فوقيججة، روتينيججة قديمججة بطريقججة تعمججل مدرسججة أخججرى جهججة ومججن ، جهججة
).13(ص الواقعي والمنهج الرسمي المنهج بين منقسمة التلميذ مكتسبات

70



الجزائرية المدرسة في المواطنة مفهوم و المدنية التربية مناهج
الخامس الفصل

العوامججل بيججن ومججن متعججددة الوضججعية هججذه لتفسججير السججباب ولعججل
تكتفججي مثل المدنيججة المججواد.فالتربيججة هذه في واضحة توجيهات هوغياب الساسية،

اا تعلم ول الحكومية الهيئات بوصف اا تقريب حججول ول الختلف ديمقراطيججة حول شيئ
بالتحليجل توصجي المدرسجية البرامج أن السياسة. كما في الفعالة المشاركة أهمية

اا هي كما المدرسة الحقيقة في ولكن والمشاركة الستقللية، النقدي، تشجججع حاليجج
التحليجل، قجدرات  لصججالح أهميتجه تنقجص أن يججب والجذي قلججب، ظهجر عن الحفظ

البرامججج فججي المتضججمنة النشججيطة الطججرق بيججن معتججبر والنقججد.فججالفرق السججتجابة
المناقشجججة مججججال مجججن تضجججيق القسجججم فجججي المسجججتعملة والطجججرق المدرسجججية

يمكججن المواطنيججة للتربية طريقتين طرح إلى لونيس الستاذ يخلص والمشاركة.ثام
).15-14(ص منها الستفادة الجزائرية للمدرسة

III -3اب عنججوان ) يحمججل1998( الثعججالبي مزيججان بججن للسججتاذ . كت
Benالجزائججري. النموذج النسان، وحقوق إيديولوجية المدرسة،  Meziane  Thaalbi

école, idéologie et droit de l’homme, le modèle Algérien.فإن المؤلف  ،حسب
النسان لحقوق العربي المعهد لصالح المؤلف به قام تحقيق هي الكتاب هذا فكرة
ومقججره ،1989 سججنة أسسججت حكوميججة غيججر منظمججة هو المعهد هذا ،1996 سنة

قيم دمج ودرجة الجزائر في التعليم وضعية معرفة منه الهدف التحقيق تونس. هذا
لمحتججوى التطججرق الجزائريججة.قبججل المدرسية والوثاائق الكتب في النسانية الثقافة

يججدرس كججونه الكتججاب بهججذا البججاحث اهتمججام أن التأكيد يجب ونتائجها، الدراسة هذه
الهتمججام ومججدى الجزائريججة التربويججة المنظومججة فججي النسان حقوق قيم دمج مدى

المواطنججة وقيم النسان حقوق مبادئ بين وثايقة العلقة ولعل القيم، لهذه المعطى
مواطنة وبدون مواطنة توجد ل النسان حقوق فبدون متكاملن المفهومين كل لن

هججذا اختيارنججا وراء الكججامن السججبب هججو وهججذا النسججان حقوق عن الحديث يمكن ل
فججي للنطلق كقاعججدة اتخاذهججا يمكن والتي هذا، لموضوعنا سابقة كدراسة الكتاب

البحث. موضوع
ونتججائجه البحججث موضججوع السججتاذ لخص اذ الكتاب، لمضمون وبالعودة

اا )،6ص  إلججى3 (ص الكتججاب إشججكالية فججي الججتربوي النظججام مبججادئ لحججد مشججير
التعليججم في والحقوق  الحظوظ حيث من الجنسين بين المساواة وهو أل الجزائري

التعليججم) للعلن فججي الحججق ،26 (مججادة الساسججية المبججادئ مججع يتطججابق مججا وهذا
يتنججاول ل هججذا دراسججته موضججوع أن يؤكججد المؤلف أن ،غير النسان لحقوق العالمي

المكانججة بججل النسججان، لحقججوق العججالمي العلن مججع المحلية النصوص تطابق مدى
النسججان، حقججوق لشججكالية اليوميججة البيداغوجية الممارسة في الموجودة الحقيقية
اا صقعت الجزائر وأن خصوص العلن بنججود وتطججبيق لترقيججة الدولية المعاهدات على و
م1988 أكتججوبر أحججداث بعد تغير قد بالبلد الوضع أن كما النسان، لحقوق العالمي

وظهججور السياسججية التعدديججة إلججى الحاديججة مججن السياسججي النظججام تحججول حيججث
.كمججا1992 سججنة  المنشججأ)ONDH( النسججان لحقججوق الوطني كالمرصد الجمعيات

تركججزت الحمججراء) والججتي (العشججرية الجزائججر بها مرت التي للحداث المؤلف أشار
اا المشججكل هججذا يعتججبر ل المؤلف أن غير كلها، السلطة اهتمامات حولها أمججام عائقجج
النسججان حقججوق بمجججال المهتمججة والجمعيات الهيئات وحتى والثقافة التربية تقنيي

وحده المدارس في المنهجي التعليم أن باعتبار النسانية القضايا بتعليمية للهتمام
العصججرنة. و التطججور قيججم علججى المؤسسججة الجتماعيججة التصججورات بتغذيججة الكفيججل

 تلميججذ)4.652.000( يقججارب بمججا تتكفججل المؤلججف، ،حسججب الجزائريججة فالمدرسة
ال تعتبر ) والتي1996 سنة (إحصائيات تلميذ  ألف766 سنويا وتستقبل لال مجا مفض
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يتمحججور للمدرسججة الهميججة وهذه النسانية القيم وترقية لنشر فعالة سياسة لوضع
مبججادئ ترسججيخ علججى يعمججل الحيججوي المجججال هججذا كان إذا ما لمعرفة البحث حولها
النسان. حقوق

أن إما النسان حقوق تدريس أن مفادها حقيقة إلى المؤلف تطرق ثام
مدمجججة تكججون أو التربويججة المنظومججة هججذه مججع أو (متعايشة) ضمن موجودة تكون
هججذه بججأن جازمججا يؤكججد فهو السياق هذا وضمن المختلفة، المدرسية البرامج ضمن

القطعيججة الجابججات خلل مججن التأكيججد هذا مدعما الجزائر في موجودة غير الحقيقة
في النسان لحقوق خاص تعليم وجود عدم حول والمعلمين القطاع عن لمسئولين

ويرجعونهججا أيضججا الحقيقججة هججذه يؤكججدون الوزارة مسئولي أن كما الحالية، البرامج
"بالسياسججة انشججغلت حيججث بالموضججوع، المهتمججة الوطنيججة الجمعيججات لتقججاعس

هججذه تعليججم في الستثمار بدل التربية بوزارة مسئول تصريح حد السياسوية" على
حججتى أنه تأكيده خلل من للوضعية تحليله الثعالبي الصاعدة.ويواصل للجيال القيم
ل التمججدرس، مراحججل مختلف في النسان حقوق تعليم ينضم رسمي برنامج غياب
تبعا بوضوح مشكل يكن لم ولو حتى المسألة في أساسيا عامل عنا يحجب أن يجب

المتعججددة المفججاهيم ببعججض يمججتزج النسججان حقججوق مفهججوم الدوليججة، للمعاهججدات
أن المفججروض مججن التضامن.. إلججخ) والججتي التسامح، الكرامة، المساواة، (العدالة،

البحججث، هذا محور هو الموضوع وهذا التربوية التبادلت في خفية بصفة ولو تساهم
فججي والمفاهيم الفكار لهذه العملية أطراف مختلف توليها التي الهتمام درجة عن

: الدراسة خلل التالية السئلة عن الجابة خلل من الساسية المدرسة
يتضمن اليومي البيداغوجي النشاط خلل ومن الرسمي البرنامج -هل

 النسان؟ حقوق بمفاهيم علقة له عمل القل على

طابع وبأي شكل، أي وتحت التوجه، هذا تحمل المدرسية الكتب -هل
مقدمة؟ هي إيديولوجي أو ثاقافي

النسان؟ حقوق تدريس حول المعلمين أراء هي -وما
جانبين شملت الدراسة أن نستنتج المطروحة السئلة خلل ومن

 والمراجع الكتب
والمعلمين. المدرسية

تربية عربية، (لغة  كتابا35 الدراسة شملت المدرسية الكتب حيث . من1
: إلى الباحث توصل حيث فرنسية)، الوسط، دراسة جغرافيا، تاريخ، دينية،

.          )2-3( السنوات كتب في النسانية المفاهيم -انعدام

 أساسي)9   إلى4 (من السنوات كتب في المفاهيم هذه -تبدأ

النسانية المفاهيم عن تتحدث  فقرة42الفقرات:  أو المقاطع -مجموع
 67 تحمل

التالي الجدول حسب الباحث السنوات) لخصها (حسب إنسانية مفهومة
:

الكتب في النسانية المفاهيم ونسب عدد حول  -6 رقم الجدول
)41: 1998 (الثعالبي الجزائرية المدرسية
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 النسبة التصادفات عددالمبدأ
1724.5الحرية

1522.4الكرامة
0913.5المساواة

1623.8العدل
0710.4التضامنات

034.5التسامح
          

 إلى30 من ،سنهم  معلما188  منهم220 عددهم للمعلمين: بلغ . بالنسبة2
:  تشمل المختلفة المواضيع كانت .و  سنة50

النسان. حقوق لمفهوم المعلمين تحسس - مستوى
البيداغوجية. العلقة في المفهوم لهذا التعليمية - الوضعية
المراحل مختلف في إدماجها ووسائل لهمية المعلمين - تصورات

الدراسية.
أن غيججر المسججائل هججذه حججول كليا توافقا الباحث وجد النتيجة حيث من

مججن أكججثر النججاث وعنججد المسججتجوب، سججن بتقججدم يرتفججع التجاوب أن هو  الملحظ
ا التوافجق عجدم هجو البجاحث إليهجا توصجل نتيججة أكجبر الجذكور.إن النصجوص بيجن م
اا إنسانية توجهات تتضمن والتي الساسية لحقوق العالمي والعلن للمعاهدات وفق
اء اليومية البيداغوجية الممارسات وبين النسان، البرامججج أو المناهججج حيث من سوا

اا تولي ل التي الوسائل وحتى القضية. لهذه اهتمام
: ان يتبين العرض لهذا خلصة و

شججرطين جديججد مججواطن لتكججوين لججونيس" يشججترط "أوقاسي -الستاذ
هما: ضروريين
فججي الديمقراطيججة وآليججات بمبججادئ الخاصججة المعججارف المواطن هذا -إكساب

بلدنا.
المدرسججة (فججي المواطنججة بتطججبيق التلميججذ عنججد ضججرورية كفججاءات -تنميججة

الكبير). والمجتمع
غيججر بلدنججا، فججي مواطنيججة بتربية كفيلين  لونيس حسب الشرطين هاذين

يلي: ما يقترح فهو الشرطين بهذين العمل نجاح ولضمان أنه
القيم. تطبيق بعد مع التطبيق معرفة بعد المدنية: ربط التربية بعدي -ربط

المواد. بين التكامل -ومراعاة
مضججمون حول تتمحور أنها نجد  لونيس  اقتراحات طرح خلل من إذن

خلل مجن التلميججذ عنججد المضججمون لهججذا صججدى إيجاد وضرورة المدنية التربية مادة
تتججم الممارسة هذه المادة، هذه في تعلمه لما وحقيقية واقعية ممارسة من تمكينه

الكتفاء وعدم المواد بين التكامل ضرورة إلى الكبير. يدعو والمجتمع المدرسة في
بلدنا. في الن به معمول هو كما المواطن لتكوين واحدة بمادة

الجتمججاعي بالجججانب الهتمججام إلججى قوادرية" فيدعو "علي الستاذ -أما
اا للمواطنة هججذا ويتجلججى والسياسججي، القججانوني بالجججانب الهتمججام عججن بعيججد
خلل مججن الجتمججاعي والتعايش الجتماعية القيم الطفال تعليم في الهتمام

بالعمل المعاشة والحقوق الواجبات من مستوحاة سلوكية بقيم التلميذ تزويد
على:

الخر. إلى الصغاء -تسهيل
للحوار. قيمة -إعطاء
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الختلف. في بالحق -العتراف
والتضامن. التسامح مصطلح -تنمية

حججول إيجابيججة لتصججورات الطفججل بتعلججم تسمح قوادرية حسب العمليات هذه
تمجارس سياسججية (كمجموعججة الدولة في الحق الختلف، في الحق النسان، حقوق
اا حسججبه القانونية).والنتيجة القوة التعججايش، ومفججاهيم بقيججم الهتمججام تسججهيل دائمجج

مججن كعضججو الطفججل لججدى الدراك تنميججة الجتمججاعي. وبالمحصججلة والتججآزر التضامن
والثقافيججة (الجتماعية للختلفات متفطن فاعل     كمواطن شخصيته حول المجموعة

والعرقية) وقبلها.  واليديولوجية والدينية
بالمدرسججة الهتمججام علينججا الثعججالبي" يقججترح مزيججان "بججن السججتاذ حين - في

التعليججم خلل مججن النسججانية القيم وترقية لنشر فعالة سياسة لوضع مفضل كمجال
المنهجي.

الدين القديمة- قيم القيم يؤكد: «أن فهو مضمونها وبخصوص القيم هذه
اا والججتي والروحججي العججاطفي العمق تمثل زالت ما – السلمي ينتظججم منهججا انطلقجج

)113الخر)». (ص مواطنة في تعرف أنا (مواطنتي المتبادل الهوية مسار
المناهججج تسججطير علججى القججائمين انتبججاه يلفججت  الثعالبي أن نسجل وهنا

نفججوس فججي السججلمية القيججم مكانججة حقيقججة مراعاة ضرورة إلى التربوية والبرامج
اا العتبار بعين وأخذها الجزائريين الحداثاججة باسم السلمي الدين عن يقال عما بعيد

وقيججم الحديثججة والقيججم المبججادئ بيججن ما الثغرة سد على «العمل والعولمة، والتفتح
زال فمججا السياسي للسلم وينسب وقع مما بالرغم لنه بلدنا، في السلمي الدين

بارتبججاط ويحججس منا كل يجد حيث والروحي والفكري الرئيسي دوره يلعب السلم
اا حسججبه )فالسججلم113حميمي». (ص فججي عنججه مجتمعنججا فجي دوره يختلججف دائمجج

(التفاق) الثقججافي التوافق إنجاز أو بتحقيق يتحقق الثغرة وسد الخرى المجتمعات
الحريججة، كنججف فججي العيججش تأكيججد فهججي للمواطنججة تصوره وبخصوص القيمتين بين

التنظيججم محججور النسججان حججول تتأسججس أن يجججب كمججا والمسججاواة، الكرامججة
).112الجتماعي». (ص

تصججوره بججاحث كل يعطي حيث ، بينها ما في تتكامل الدراسات هذه ان
يججدعونا مججا هججو الجزائريججة. و المدرسججة في المواطنية التربية إشكالية لحل الخاص

قججدمته لما إضافية حلول و تصور تقديم لمحاولة ، الدراسات هذه من النطلق الى
المدرسجة فجي المدنيجة التربيجة لمناهجج تتبعيجه دراسجة خلل مجن ، الدراسجات هذه

تطججبيق بدايججة مججع تججأتي الدراسة هذه ان . خصوصا2005 الى1980 منذ الساسية
المسجاهمة يمكجن .حيجث الوطنيجة التربيجة قطجاع يشهدها التي الجديدة الصلحات

و لهججدافه تحليل و دراسة في ، كان بما الهمية من يبدو لبرنامج جزئي تقييم بوضع
منهججا النطلق يمكججن توصيات تقديم بلدنا. و في التربية بغايات علقتها في مراميه
  . التربوية لمنظومتنا أديولوجية و فكرية كخلفية نبي بن أفكار يعتمد برنامج لوضع
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السادسالسادس  الفصلالفصل
المنهجيةالمنهجية  الجإراءاتالجإراءات

تمهيد
الجزئيععة الصإععلحاات عععن المنبثقة المدنية التربية على دراستنا سنركز

اا هععذا ليومنععا تععدرس زالت ما التي  و1999/1998 الدراسي الموسم في خصوصإعع
السنوات: في

الول. الطور من  أساسي3-
الثاني. الطور من  الساسية6 و5 و4 و-

( الجديععدة الصإععلحاات عععن المنبثقععة المدنيععة التربيععة جععانب إلععى
( الموسععم هععذا في البتدائية والثانية الولى السنوات تشمل  والتي)2004/2003
2004/2005.(
الذي التطور على للتدليل مقارنة وجهك الجتماعية التربية وظفنا حاين في

. تحملها التي والمفاهيم المناهج على طرأ
المدروسةالمدروسة          الوثائقالوثائق          وو          المناهجالمناهج          عينةعينة))11

فععي المدنيععة التربيععة مناهععج بدراسععة المتعلععق البحععث لموضععوع بععالنظر
عينععة فان )، حااليا البتدائية (المرحالة والثاني الول بطوريه أساسي التعليم مرحالة

تتمثععل الوثائق من مجموعة تحليل على الباحاث اعتمد حاين نفسها، تفرض الدراسة
والمناشععير المطبوعععات) المعلععم دلئععل( مرافقاتهععا والمدنيععة التربيععة مناهععج فععي

اجمععال يمكننععا ،حايععث المعنيععة الوصإاية عن الصادرة بالموضوع الخاصإة والتعليمات
: التالي الجدول خلل من المدروسة الوثائقث

المدروسة الوثائق عينة  يمثل07 رقم جإدول
الرق

م
عنوان

المؤلفالوثيقة
سنة

الوثيقة عن ملخصالتأليف

1
رقم المر

35/76

من موقع
طرف

الرئيسي
هواري
بومدين

76/04/1
6

في الساسية للمدرسة أسس
يتضمن حايث الجزائر،
الجزائرية، التربوية الفلسفة
اا من أو ديباجته في خصوصإ

والتي المتعددة مواده خلل
التربوي النظام غايات تحدد

وأهداف ومرامي الجزائري
وتنظيم الساسية المدرسة
التعليمية والمراحال الدراسة
المدرسية. والدارة

2
رقم المنشور
10/71

التربية وزارة
موقع الوطنية

طرف من
العام أمينها

98/08/3
1

لتسمية للعودة وأسس أقر
موضحا المدنية، التربية

هذا إلى دعت التي المبررات
ومبينا التسمية في التغيير
تدريس وأهداف مرامي
المدنية. التربية
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3

التربية
الجتماعية،

التعليم مناهج
الساسي
الول للطورين
والثاني.

التعليم مديرية
الساسي

التربية وزارة
الوطنية.

1996

لنا يبين الذي هو المنهاج
ومراميها المادة طبيعة

كما تدريسها وطرق وأهدافها،
المعلومات كل يتضمن أنه

المدرسة بالمادة الخاصإة
وطرق تدريسها وكيفية

التقويم.

4

المدنية التربية
التعليم مناهج

الساسي
الول للطورين
والثاني.

التعليم مديرية
الساسي

التربية وزارة
الوطنية.

2001

5

المدنية، التربية
السنة مناهج
من الولى
التعليم

البتدائي.

التعليم مديرية
الساسي

التربية وزارة
الوطنية

أفريل
2004

6

المدنية التربية
السنة مناهج
من الثانية

البتدائي التعليم

التعليم مديرية
الساسي

التربية وزارة
الوطنية

ديسمبر
2004

7

في المعلم دليل
التربية

الجتماعية
من الثالثة للسنة
التعليم

الساسي

التربوي المعهد
الوطني

التربية وزارة
الوطنية

84-83

الوثائق من المعلم دليل يعتبر
تعتبر حايث للمنهاج المرافقة

لتناوله ومسهلة له شارحاة
هامة وثيقة فهو لها، ومكمل
المعلم وتساعد للمنهاج مكملة

المنهاج واستيعاب فهم على
للتلميذ. وتبليغه

8

في المعلم دليل
التربية

السياسية
الجتماعية

السادسة للسنة
التعليم من

الساسي

التربوي المعهد
الوطني

التربية وزارة
الوطنية

84-83

في المعلم دليل9
المدنية التربية
من الول للطور
التعليم

الساسي

الوطني الديوان
للمطبوعات

المدرسية
التربية وزارة

الوطنية

99-98
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10

المنهجي الدليل
المدنية للتربية
الثاني للطور

التعليم من
الساسي

الوطني الديوان
للمطبوعات

المدرسية
التربية وزارة

الوطنية

02-01

11

كتاب دليل
المدنية التربية
الولى للسنة

ابتدائي

من جماعة
المعلمين

04/03

12

كتاب دليل
المدنية التربية
من الثانية للسنة
البتدائي التعليم

05/04

13

العامة المبادئ
للسياسة
الجديدة التربوية
التعليم وإصإلحا

الساسي

العلى المجلس
للتربية

1998

العلى المجلس نظرة تتضمن
للمنظومة وتقييمه للتربية

تحمل كما الوطنية التربوية
حاول المجلس وآراء تصورات

في التربية ومستقبل آفاق
الجزائر

14

على نافذة
مشروع التربية،
القانون

للتربية التوجيهي

الوطني المركز
للوثائق

البيداغوجية

1998
08ع

التوجيهي القانون نص تتضمن
35/76 للمر المعدل للتربية

15

المنظومة إصإلحا
التربوية
المرجعي الطار
للنظام العام

التربوي

المربي مجلة
2004

01ع
بني التي التصورات تتضمن

التربوي الصإلحا أساسها على
وأهدافه ومضامينه الجديد

حايععث متنوعععة، المدروسععة الوثائق عينة أن  نلحاظ07 رقم الجدول خلل من
فعي التربويعة العمليععة بتنظيعم تتعلععق الوصإاية أصإدرتها تنظيمية إدارية وثائق تشمل

المناهعج هنعاك كععذلك المدرسععة، فعي المدنيععة التربيععة معادة بخصعوص أو المدرسة
بعععض جععانب المعلم) إلى (دليل بها المرفقة والوثائق المدنية التربية بمادة الخاصإة

التربية: بقطاع الخاصإة المنشورات

16 فععي  المععؤرخ35/76 رقععم المععر في تتمثل التنظيمية الدارية - فالوثائق
جزائععري تقنيععن أول فهو الجزائر، في والتكوين التربية تنظيم  يتضمن1976 أفريل
أمععا الجزائععر. فععي الساسععية للمدرسععة المؤسععس فهععو التربويععة المنظومععة يخص

التربيععة وزارة عععن  الصععادر1998  أوت31 فععي  المععؤرخ71-10 رقععم المنشععور
ال المدنية التربية إقرار تم بموجبه والذي الوطنية الجتماعية. التربية من بد

80



الجزائرية المدرسة في المواطنة مفهوم و المدنية التربية مناهج
                     السادس الفصل

فهععي ومرفقاتهععا المدنيععة بالتربيععة المتعلقععة الدراسععية المناهععج - وبخصوص
الساسععية المدرسععة تطععبيق بدايععة منععذ المدنية بالتربية الخاصإة المناهج كل تشمل

اا غايععة  إلععى1983/1982 الدراسععي الموسععم فععي الجتماعيععة التربيععة وخصوصإعع
تشععهدها الععتي الجديععدة بالصإععلحاات  والمتعلععق2005/2004 الدراسععي الموسععم
اا تتمثععل المرفقععات أن كما الجزائرية، المدرسة باعتبععاره المعلععم دليععل فععي أساسعع

ويكمله. المنهاج يشرحا
1998 سععنة الصععادرة للتربيععة العلععى المجلس وثيقة فهي المنشورات - أما

الععوطني للمركععز رسععمية نشععرية فععي المنشور للتربية التوجيهي القانون ومشروع
مجلة في المنشور التربوي للنظام العام المرجعي الطار ونص البيداغوجية للوثائق
البيداغوجية. للوثائق الوطني للمركز المربي

:التحليل     وسائل   ))22
الوصإععفية-مسععتعمل الدراسععة–صإععفيوال المنهععج علععى البععاحاث اعتمععد

Analyse المحتوى تحليل طريقة  de  contenu يعتبرهعا المحتوى تحليل فطريقة G.
Delandsheere(07:1967)التصالت ظواهر وصإف اجل من ةستعملم عامة : " تقنية

على القتضاء- مبنية عند– التقويم ادوات بناء بعد ،تقويمهاب تسمح بكيفية المعقدة،
):127:2002مزيععان( حاسععب لنععا يسععمح التقنيععة لهععذه اسععتعمالنا . ولعل"التحليل

المناهج". تتضمنها التي والقيم السلوك عن "بالكشف

فععي المدنيععة التربيععة مناهععج حاول يتمحور هذا دراستنا موضوع أن وبما
معلومععات على بعضه في: «احاتواء تكمن المنهاج أهمية حايث الجزائرية، المدرسة

النظععام وأسععس المجتمععع قيععم علععى والتنشئة والوطني القومي الولء خلق هدفها
). فالمنهععاج2000:87( رعععد أورده وآخععرون داوسععن ريتشارد السياسي». حاسب

لععدى تنميتهععا المععراد ومهععارات كفايععات و معععارف شععكل في التكوين أهداف يحدد
المنشودة. الهداف مع ومطابقتها والتعلم التعليم أنشطة انسجام كذلك المتعلم،

يمكععن المحتععوى تحليععل طريقععة خلل مععن تحقيقهععا المععراد الهععداف
كالتي: صإياغتها

عن: . الكشف1
الجزائر. في التربوي النظام غايات-
الجزائرية. المدرسة في المدنية التربية مادة مفهوم-
الجزائرية. المدرسة في المدنية التربية مادة مرامي-
المدرسععة فععي المدنيععة للتربيععة الخاصإععة والهععداف العامععة الهععداف-

الجزائرية.

على: بالتعرف لنا يسمح أعلها الربعة العناصر عن الكشف .إن2
الجزائرية. المدرسة في المدنية التربية مادة محتوى-
وترسععيخها تكريسععها علععى المادة هذه تعمل التي المعرفية المجالت-

 بهدف التلميذ لدى
عن: للكشف .الوصول3

التلميذ. لدى لغرسها المدنية التربية مادة تعمل التي السلوكات.1
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المندية. التربية مادة في المتضمنة القيم.2
المدنيععة التربيععة مععادة في المعتمدة المعايير بمعرفة لنا يسمح ما وهو

 الجزائري لتكوين
الجزائريععة، المدرسععة فععي المدنيععة التربيععة مععادة وتوجهععات بطبيعععة يعرفنععا ما وهو

مواطنيععة تربيععة هععي هععل المواطنععة، ومفهععوم المععادة هذه بين علقة إيجاد وبالتالي
مجسدة؟ هي وكيف

التحليل:     وحدات     بناء     كيفية))33
أن البععاحاث اسععتطاع المدروسععة الوثععائق لعينععة استطلعية دراسة بعد

اا وهععذا المدروسععة الوثععائق تحليععل من المتوخاة  الهداف وضع إلى يصل مععن طبععع
الوثععائق؟ هعذه دراسعة خلل معن عنععه أبحعث الععذي التععالي: معا السؤال طرحا خلل

أثنععاء لتوضععيفها خاصإععة اسععتمارة البععاحاث صإععمم الموضوعة الهداف إلى وللوصإول
حايععث المحتععوى، تحليععل تقنيععة فععي للتحليععل أداة باعتبارهععا المختارة الوثائق تحليل
المععواد فععي الظععواهر تكرار معدلت ورصإد المطلوبة البيانات جمع بواسطتها يمكن
السععئلة السععتمارة هععذه تضععمنت وقععد ).112:1967 (طعيمة محتواها يحلل التي

التالية:

؟ مضامينها و الجزائري التربوي النظام غايات هي ما-1
؟ الجزائرية الدراسية المناهج في المدنية التربية مفهوم هو ما-2
؟ الجزائرية ةالمدني التربية مناهج مرامي هي ما-3
؟ الجزائرية المدنية التربية للمناهج العامة الهداف هي ما-4
؟ الجزائرية المدنية التربية للمناهج الخاصإة الهداف هي ما-5
المدرسععة فععي المدنيععة التربيععة مناهععج  اهتمععام مجععال هععو مععا-6

؟ الجزائرية
؟ الجزائرية المدنية التربية لمناهج المعرفية المجالت هي ما-7
؟ المدنية التربية مناهج تتضمنها التي المحاور  هي ما-8
حاسععب المدنيععة التربيععة مناهععج تتضععمنها التي عيالمواض  هي ما-9

المحاور؟
المدنية التربية لمادة صصمخلا الساعي والحجم التوقيت هو ما-10

؟
المدنية؟ التربية مناهج تتضمنها التي السلوكات و القيم هي ما-11
المدنية؟ التربية مناهج في السلوكات و القيم اتتصنيف هي ما-12
مععا و الفععرد؟ لتكععوين ونظرتهععا المدنيععة التربية مناهج مفهوم ما-13

الفر؟ تكوين في المناهج هذه تعتمدها التي المعايير هي
المناهج؟ هذه في والمعايير القيم بين العلقة ما-14
المدنيععة التربية مناهج تنشده الذي الجزائري الفرد نموذج هو ما-15

؟

ببنععاء البععاحاث قام المعتمدة، التحليل لتقنية وطبقا الستمارة خلل من
يعتبرهععا والععتي الوصإععفي التصععنيف يسععمى مععا أو) التحليععل وحادات( التحليل شبكة

التحليععل فئععات هععي المحتععوى تحليععل فععي محكععات ):" أهععم126:2002مزيععان(
التحليل". ووحادات
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 التصال): محتوى (فئات التحليل فئات-أ-3
هععي: "العناصإععر أو التصععال مععادة لمضععمون الموضععوعي الوصإععف هععي

صإععفة كععل وضع يتم فيها...والتي التحليل وحادات وضع يتم التي الثانوية أو الرئيسية
وللوصإول) 63:1987أساسها." ( طعيمة على وتصنيف فيها المحتوى صإفات من
التععالي: بمععاذا السععؤال البععاحاث للتحليل) طرحا (مخطط للتحليل شبكة صإياغة إلى

قياسه؟ نريد ما لظهار المدروسة، الوثائق محتوى موضوعيا نجسد

 التحليل : شبكة6 رقم شكل

وعناصإععرها للتحليععل الشععبكة هععذه صإععياغة علععى البععاحاث اعتمععاد ولعل
خلل: من يتجلى

فFinalités تربييوي نظييام أي . غايييات1أ- لنظععام والقيععم الفكععار  تص
اجتماعيععة جماعععة (أو المجتمععع يتعععرف مبدئي هاملين: «تأكيد حاسب فهي تعليمي،

بععالخطوط الععتربوي (الغاية) النظام إنها عبره، ويمررها قيمه على خلله معينة) من
).80ص ،1988 موحاي التربية» (أيت في الخطاب عن التعبير وبطرق له الموجهة
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(مععاذا محععدد دراسععي برنامج من متوقع هو ما  تصف)Buts( . المرامي2أ-
معنععى البيععداغوجي المشععروع فععي تسععتدخل المرامععي هععاملين: «أن يؤكد نريد؟)،

ال، المطلوبععة النتيجعة أي النتيجعة، معن  درجععة أدنععى افععتراض نسعتطيع أن بععدون فع
تأخععذ أن الغايات على يفرض المرامي النتيجة. أن هذه إلى سنصل أننا في الئتمان

التطععبيق» (أيععت لحقععل الشععمولية والخصائص والسياق العامة، الشروط بالعتبار،
).85ص موحاي،

فعله؟ نستطيع ماذا لنا  تحدد)Objectifs généraux( العامة . الهداف3أ-
قععدرات شععكل فععي يصععف بيععداغوجي مقصد عن بأنها: «إعلن هاملين يعرفها حايث

).87ص موحاي، تعليمية». (أيت فترة - في المؤملة النتائج - إحادى للمتعلم

Objectifs( الخاصة . الهداف4أ-  spécifiques(المسععتخرج الهععدف  «هو
).90ص موحاي، ضرورية» (أيت تصبح الصيغ من كثير إلى عام هدف تجزيء من
والفلسععفة المنظريععن تععوجه تعكععس وهععي بينهععا، فيمععا مترابطععة العناصإععر هععذه إن

الساسععية المفاتيععح المدنية) فهععي (التربية المدروسة المادة من المتوخاة التربوية
تعكععس الععتي هععي المناهععج باعتبععار توجهاتهععا، عععن والكشععف المععادة علععى للتعرف

ال للمجتمع السياسية واليديولوجية التربوية السياسة السياسععية السععلطة فععي متمث
هععذه أن كما المناهج. وأهدافها بناء كيفيات حاول للمنظرين التعليمات أصإدرت التي

للمععادة المعرفيععة المجععالت اسععتنتاج في عملنا من تسهل أعله المذكورة العناصإر
الكشععف من يمكننا ما وهو وتوقيته معرفي مجال كل حاسب المادة محتوى وبالتالي

تكععوين فععي المعتمععدة المعايير وبالتالي المادة في المتضمنة والقيم السلوكات عن
الجزائريععة المدرسععة فععي المدنيععة التربيععة مععادة طبيعععة اسععتخلص ومنه الجزائري
وتوجهها.
التحليل: وحدات-ب.3

)102:1987التحليل." (طعيمععة في الكمي التقدير تعتبر:" أساسا والتي
) هما:02( وحادتين على الباحاث اعتمد حايث

الكلمة: (المصطلحات).)1
وأفكار). وجمل الموضوع: (محاور)2

:تحليلال . أساليب4
:التالية بالخطوات الباحاث قام

العينة. وثائق قراءة خلل من البيانات جمع-
المتجمعة. البيانات تصنيف-
البيانات. هذه تحليل-
خلل: من وذلك نتائج. شكل في البيانات تقديم-

عرض: خلل من الوصإفي . التصنيفأ
الجزائرية. المدرسة في المدنية التربية مادة مفهوم-
المدنية. التربية لتدريس المقترحاة التدريس طرائق-
الجزائري. التربوي النظام غايات-
المدنية. التربية تدريس مرامي-
المدنية. للتربية العامة الهداف-
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المدنية. للتربية الخاصإة الهداف-

من: لكل والحاصائي الوصإفي ب. التصنيف
المدنية. للتربية المعرفية المجالت-
المدنية. (برنامج) التربية محتوى-
المععادة تععوقيت وعلقععة معرفععي مجال ولكل ككل للمادة المخصص التوقيت-

الدراسي. البرنامج لكل الكلي بالتوقيت
المدنية. التربية في والقيم السلوكات-

للبععاحاث ليتسععنى المئوية، ونسبها العناصإر هذه تكرارات بحساب وهذا
البحث. بأهداف علقة لها التي النتائج استخلص وبالتالي ترتيبها،
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  السابعالسابع  الفصلالفصل
  تحليلهاتحليلها  وو  النتائجالنتائج  عرضعرض

تمهيد:
بهمما قمنمما الممتي التحليممل عمليممة خللا مممن إليها توصلنا التي النتائج عرض في سنتبع
التالية: الخطة

الجزائرية. المدرسة في المدنية التربية مادة مفهوم عرض.1
المدنية. التربية لمادة المقترحة التدريس طرق عرض.2
الجزائري. التربوي النظام غايات عرض.3
الجزائرية. المدرسة في المدنية التربية مرامي عرض.4
المدنية. التربية لمناهج العامة الهداف عرض.5
المدنية. التربية لمناهج الخاصة الهداف عرض.6
المدنية. للتربية المعرفية للمجالت وتصنيف عرض.7
ومواقيتها). (المحاور المناهج هذه لمحتويات وتصنيف عرض.8
المدنية. التربية مناهج في المتضمنة والسلوكات للقيم وتصنيف عرض.9

الجزائري. المواطن تكوين معايير عرض.10

Iالجزائرية المدرسة في المدنية التربية مفهوم

رقممم الجممدولا في المدنية للتربية المفاهيم هذه عرض خللا من و ، نسجل حيث
08: 

بتطممبيق تدريسممها بممدأ الممتي الجاتماعيممة التربيممة مممن التسمممية فممي -التغيممر
الدراسمممي الموسمممم فمممي  أساسمممي3 السمممنة ممممن بمممدءا الساسمممية المدرسمممة

):1983-1984( السممنة لنفممس المعلممم كتمماب اعتبرهمما حيممث م1983/1982  
والممتي التقليديممة المناهممج فممي المقممررة المدنيممة التربية لمادة الكلسيكي «التصور

الجاتماعيممة التربيممة مممادة والمعارف... أما المعلومات تكديس على محاورها ترتكز
فيمه يعيمش المذي القريمب للمحيمط الملحظمة من تنطلق جاديدة بتصورات فجاءت
اقتصممادي». محيممط ثقافي، محيط سياسي، محيط عملي، اجاتماعي محيط الطفل،

02ص
التربيممة تسمى أصبحت التسمية حيث فمن جاديد بمفهوم جاديدة تسمية -إلى

وبالتممالي م1999/1998 فممي للمناهممج الجزئيممة التعممديلت بها جااءت والتي المدنية
فممي الساسممية المدرسممة تطممبيق قبممل سممادت الممتي القديمممة للتسمممية العممودة

بحقمموق يتمتممع مممواطن تكمموين إلممى وتحممولا تطممور المفهمموم وحتى ،1981/1980
المواطنة.
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الجديممدة الصمملحات مممع حممتى والمفهمموم التسمممية بنفس الحتفاظ واستمر
2005/2004 و ابتممدائي الولممى للسممنة  بالنسممبة2004/2003 سنة في بدأت التي

ابتدائي. الثانية للسنة بالنسبة
الزمنيممة المرحلممة نفممس وفي لخر طور من التعريفات اختلف نسجل كذلك

اا آخر. إلى تعريف من تأخيرها أو وتقديمها المصطلحات استعمالا كثرة خصوص
IIIIالمقترحة:المقترحة:  التدريسالتدريس  . طرق. طرق

للمنظومة الزمنية المراحل خللا من المدنية التربية مادة بتطور تطورت كذلك هي
: التطور هذا يبين التالي التربوية. والشكل
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المرحلة من
 إلى 1980

1998

المرحلة من
 إلى 1998

2003

المرحلة من 
2005/2003

استعمالا 
الطرق التقليدية

التحولا إلى 
طريقة 

التدريس 
بالهداف

التحولا إلى 
طريقة 
المقاربة 
بالكفاءات
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المدنية التربية في المقترحة التدريس طرق تطور  يبين07 رقم الشكممل

  التممي09 رقممم الجممدولا خللا مممن بأسمماليبها الطممرق هذه على التعرف يمكننا كما
التفتممح الحديثممة التممدريس طممرق اسممتعمالا فممي إيجابيا تطورا هناك أن نلحظ حيث
التقليديممة الطريقة على العتماد فمن ، والديداكتيكية البيداغوجاية المستجدات على
للتلقممي المتعلممم يبقى حين في التدريس  مهام بكل للقيام  المعلم على تعتمد التي
التربيممة في الهادف  التدريس طريقة على العتماد إلى الجاتماعية التربية في فقط

العمممل يجممري معينممة أهممداف تحديد  وفق يجري العمل  حيث1998/1999 المدنية
المدنيممة التربيممة في و أخيرا و المتعلم و المعلم من كل على بالعتماد إليها للوصولا

و  بالكفمماءات  المقاربممة طريقممة اعتممماد  تم2003/2004 الجديدة الصلحات وفق
و العامممة اليوميممة حيمماته فممي يحتاجاهمما  معينممة بكفمماءات  المتعلممم تزويد طريقة هي

للتعليمات مسهل و منشط إل  هو ما المعلم و كبير  فيها دوره يكون و  الخاصة
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IIIالجزائري: التربوي النظام وأهداف . غايات
 غايات وأهداف النظام التربوي الجزائري حسب المراحل الزمنية التي10جدول رقم 

التربوية.مرت بها المنظومة 
وأهداف غايات

الزمنية المرحلة
وأهداف غايات

الزمنية المرحلة
وأهداف غايات

الزمنية المرحلة
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1
998-1980*

2003/1998**2005/
2003***

الطفالا شخصية - تنمية
وإعدادهم والمواطنين

والحياة. للعمل
العامة المعارف - اكتساب

والتكنولوجاية. العلمية
للتطلعات - الستجابة

العدالة إلى الشعبية
والتقدم.
حب على الجايالا - تنشئة
الوطن.
بم: - وذلك
مبدأ التلميذ - تلقين
بين والمساواة العدالة

والشعوب المواطنين
كل لمكافحة وإعدادهم

التفرقة أشكالا من شكل
والتمييز.

على تساعد تربية - منح
بين والتعاون التفاهم

السلم وصيانة الشعوب
أساس على العالم في

المم. سيادة احترام
مع تتجاوب تربية - تنمية
وحرياته النسان حقوق

الساسية.

متكافل مجتمع - بناء
بأصالته معتز متماسك

يقوم بمستقبله وواثق
على:

المتمثلة الوطنية أ. الهوية
والعروبة السلم في

والمازيغية.
الديمقراطية. ب. روح
العصرنة ج. روح

لمواكبة والعالمية
العصرية. التطورات

المواطن - تكوين
الكفاءات واكسابه

لم: تؤهله التي والقدرات
سياق في الوطن أ. بناء

الوطنية التوجاهات
العصر. ومستلزمات

الوطنية. الهوية ب. توطيد
تنبع وطنية ثقافة ج. ترقية

المة مقومات من
متفتحة وتكون وحضارتها

العالمية. الثقافة على
التحدي روح د. امتلك
القرن رهانات لمواجاهة
مع والتكيف المقبل

العصر. مستلزمات

وإدماج: وإيصالا تحقيق
الجمهورية . قيم1

بتنمية: والديمقراطية
القانون معنى

واحترامه.
الغير احترام

على والقدرة
للخر. الستماع

سلطة احترام
الغلبية.

حقوق احترام
القليات.

لضمان الهوية . قيم2
الوطنية اللغة في التحكم
الحضاري الرث وتثمين

نحمله. الذي
الجاتماعية . القيم3

العدالة معاني بتنمية
والتضامن الجاتماعية
والتعاون.

القتصادية . القيم4
العمل حب بتنمية

المكون المنتج والعمل
رأس واعتبار للثروة،
أهم البشري المالا

والسعي النتاج عوامل
والستثمار ترقيته إلى
فيه.

من العالمية . القيم5
العلمي الفكر تنمية خللا

الوسائل في والتحكم
والستعداد العصرية

النسان حقوق لحماية
المحيط على والحفاظ
الثقافات على والتفتح

العالمية. والحضارات
 المتضمن1976  أفريل16 في  المؤرخ35/76 المر  من3 و2 رقم * المادتين

والتكوين. التربية تنظيم
.33ص ،1998 للتربية العلى المجلس ** وثيقة

.05ص ،2003 ديسمبر البتدائي، التعليم  من2 السنة *** مناهج
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ممممممممن
)،10 رقممم ( جادولا التربوي النظام غايات استعراض خللا وأهممداف  مرامممي ثممم  

الموسمم . ) منمذ13. 12. 11. الخاصمة) ( جامدولا و المدنية(العامة التربية مناهج
مرحلممة هممي ،2004/2005 الدراسممي الموسممم غاية  إلى1980/1981 الدراسي

خللا مممن المقارنات أن ، كبيرة وتغييرات تطورات المناهج هذه فيها شهدت طويلة
مناهممج مممن النتقممالا عنممد حدث لعله و ، التطور هذا لنا  توضح12-11-10 الجداولا
الدراسممي الموسممم مممن ابتممداء المدنيممة التربيممة مناهممج إلممى الجاتماعيممة التربيممة

والفاق: ، التوجاه المصطلحات، شمل  حيث1998/1999
مممن الساسممية المدرسممة فممي  ) تطممورت11 (جاممدولا فالغايممات.1

و للتلميممذ الجاتممماعي الجممانب دعممم علممى بتركيزه الشتراكي التوجاه تعكس غايات
الجزائممر فممي حممدثت الممتي التغييممرات تعكس غايات إلى لديه الجماعية الروح تنمية

البلد دخلت حيث ، الحر النظام إلى  الموجاه النظام من. 1988اكتوبر إحداث بعد
اا جاديدة مرحلة في اا سياسي اا واقتصادي التوجاهممات تعممديل ضممرورة وبالتممالي وإعلمي

اا القائم السياسي النظام تحكم التي العامة والمبادئ السياسية دستور بعد خصوص
القيممم حيممث مممن جاديممد نظممام – الجزائممر فممي الجديممد لتمموجاه أسممس  الممذي1989

التموجاه همذا كمذلك هو شمله الذي التربوي النظام فيها - بما بها المعمولا والمبادئ
اا الجديد ولعممل القطمماع علممى المعينممة السمملطات باشممرتها التي الصلحات خصوص
اا حيث ،)1998( للتربية العلى المجلس تجربة هي أهمها وتوصيات لتوجايهات وتبع

1998/11/11 فممي للتربيممة التوجايهي القانون على الحكومة صادقت المجلس هذا
فممي افريممل أمريممة كمانت  لقممد ".مم 1976 أفريممل أمريممة تكييممف تم بموجابه والذي

العممام  التجمماه كممان حيممن فممي الشممتراكي  اليممديولوجاي المنظممور أحادية  قاعدتها
دسممتور بمقتضممى وذلممك القتصممادي  النفتمماح و التعددية تفضيل إلى  يميل  الجديد
النظام غايات أصبحت الجديدة النظرة هذه وفق ( 219 : 2002 ) تيلوين."1989

اا عليممه كممانت لممما مغايرة الوطني التربوي العلممى المجلممس وثيقممة فحسممب سممابق
شممعبنا طممموح مسممتوى فممي يكممون وطنممي مصممير صمموغ : «هممي)1998( للتربيممة

لجعلممه ومهمماراته، بمعممارفه والرتقمماء الجزائري المواطن قدرات بتنمية وتضحياته،
اا ال مواطنمم اا مسممئول فعمما دولتممه عممن الممدفاع فممي الدائمممة مهمتممه أداء فممي واعيمم

» (ص بممه والنهوض وطنه عن والدفاع الظروف، كل في الديمقراطية ومؤسساتها
المجلممس وثيقممة فحسممب تغيرت التربوية للمنظومة الكبرى التوجاهات ). وحتى27

والثقافيممة الجاتماعيممة بممالجوانب المتزايممد الهتمام  «أصبح)1998( للتربية العلى
بالرياضممة المتعلقممة الجمموانب وكممذلك للتربيممة والمدنيممة الخلقية والجوانب للتربية
اا أصمبح والهتممام الولويمة  ) أي 30والفنيمة». ( ص البدنية ى منصمب الجمانبين عل

أصممبحت الجزائر في للتربية الرئيسية فالهداف للنسان. وعليه والروحي النفسي
 :1998: 31( العلى المجلس وثيقة)

إلى يصبون البدن وسلمة والخيالا الفق بسعة متميزين أطفالا تكوين
 الحق قيم

الفكريممة التربيممة جاموانب بيممن متناسق توازن إيجاد خللا من وذلك والجمالا، والخير
والبدنية. والخلقية

وتبنممي الحكممام بإصدار لهم تسمح التي التفكير حرية الطفالا إكساب
       مستقلة أراء

تصرفاتهم. مسؤولية تحمل على وتعويدهم
الثقافيممة هويته فقدان دون العالم عن نظرة تكوين من الشباب تمكين

الخرى. الثقافات خصوصيات وتعويده
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أميتممه ومحو وتعليمه مواطن تكوين من وتحولت تطورت النظرة أن الملحظ
الممذات احممترام إطممار في بذاته قائما فردا واعتباره وواجابات حقوق له مواطن إلى

هممذا .أن2003/2004 الجديممدة الصلحات مع نفسها النظرة هي الغير. و واحترام
التربيممة مرامممي فممي تحممول كممذلك اسممتلزم التوجاهممات و الغايممات فممي التحممولا

،11 رقممم المدينة(جادولا المشماركة بيداغوجايممة إلممى اليقمماظ  بيداغوجايممة فمممن ) 
وحممتى ،2003/2004 المدنيممة  والتربيممة99/مم 98 المدنية التربية (المساهمة) في

بتنمية التجاهات و العادات تقبل و القيم اكتساب فمن ، تطورت المخرجاات نوعية
مممواطن شخصممية تكمموين علممى التدريجيممة التربية إلى التلميذ لدى الجماعية الروح
و القممانون يحممترم و الديمقراطيممة الحيمماة فممي يسمماهم و الغير يتقبل ، الحرية يحب
، الخاصة و العامة الهداف و المرامي و الغايات بين متعدية .فالعلقة الوطن يحب
تتجسممد أن يجممب كممما تترجامهمما، و المرامي عن العامة الهداف تعبر أن يجب حيث

مابين وثيقة ) فالصلة13-12 (الجدولين الخاصة الهداف خللا من العامة الهداف
فممي تغييممر وقع إذا ، الخاصة و العامة بنوعيها الهداف و المرامي و الغايات من كل

العناصممر هممذه بيممن وثيممق ترابممط هناك . لن الباقي في تحولا و تغيير يتبعه الغايات
شممكلها فممي التوجاهممات و الهممداف فممي منطقيا تدرجاا يستلزم الترابط هذا الربعة،

.  العامة الفكار تلك يعكس و يترجام الذي الخاص شكلها إلى العام و الفلسفي

VIIVIIالجزائرية:الجزائرية:  المدرسةالمدرسة  فيفي  المدنيةالمدنية  للتربيةللتربية  المعرفيةالمعرفية  .المجالت.المجالت

99

الهدف العام لكل 
المجالت المعرفية في 

كل الطورين

اا يؤهله للعيش  إعداد التلميذ للحياة الجاتماعية، إعداد
كمواطن صالح يشعر بالمسؤولية المدنية والوطنية 

)1ويدرك ما له من واجابات وما عليه من حقوق. (

الهدف العام لكل 
المجالت المعرفية في 

حسب الطوار

- ترقية حسن المواطنة  لدى المتعلم وتعليم الطفل 
ال،  اا ومسؤو اا مستنير كيفية الرتقاء إلى أن يصبح مواطن
وترسيخ مبادئ احترام النفس واحترام الغير والتساوي 

في الحقوق والواجابات ومفهوم المسؤولية الفردية 
والجماعية.

- تكوين الضمير الذاتي، ومساعدة المتعلم على اكتساب 
سلوكات ومواقف حياتية تتمثل في التحاور والتصالا 

)2بالغير ومعرفة الخرين والتعاون معهم. (

غرس في نفوس الطفالا المبادئ الساسية التي ترتكز 
عليها المواطنة المسؤولة وتعليم قواعد الحياة المدنية 

)3والجانب الخلقي. (

القيم والمبادئ الديمقراطية تنبع من حقوق النسان 
وتشكل إطار عام لمحتويات المناهج في التربية المدنية 

التي تهدف لدى التلميذ إلى
إكسابهم الحس المدني.

تعويدهم على إصدار أحكام موضوعية.
معرفة كيف تحاولا المؤسسات النسانية أن 

تجسد تلك القيم والمبادئ في الواقع المعيشي. 
)4(

الحقل المعرفي يتعلق بالمجالت:
القيم الجاتماعية، الهوية والمواطنة.

الديمقراطية والمسؤولية، المؤسسات.
)5العلم، الحياة الجماعية، البيئة. (

الطور الولا

الطور 
الثاني

الطور الولا
البتدائي

2003/19
98

2005/20
03

2003/19
98

2005/20
03
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 الجزائر في المدنية للتربية المعرفية المجالت  حول08 رقم شكل

الساسمميين والثمماني الولا للطممورين المدنية التربية لمناهجي دراستنا خللا 
أن نسممتنتج أن اسممتطعنا المعلممم، ودليممل كالمناشممير لهممما المرافقة للوثائق وكذلك

هممذه المدنيممة، للتربيممة معرفيممة مجممالت ثلثممة علمى اهتمامهممما يركممزان المنهاجاين
: يلي  كما14 رقم الجدولا حسب هي المجالت

 حول المجالت المعرفية للتربية المدنية أهدافها14جدول رقم 
2003/1998*

أهدافهالمعرفي المجال تسمية
المدنيمممة الحيممماة قواعمممد تعلمممم مجمممالا
المدني والحس

وحقوقه. النسان بكرامة - الوعي
السياسممية الدولممة بمؤسسممات - اللمام
المجتمع. في ودورها والدارية
الوطن. رموز - معرفة

احممترامه وواجاممب المشممترك - الممتراث
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للطممور المدنيممة التربية منهاج )3(
.32ص ،2001 الساسي الولا

الثاني للطور المدنية التربية منهاج )4(
.62ص ،2001 الساسي

التعليم من الثانية السنة منهاج)5(
.81ص ،2004 ديسمبر البتدائي



السابع الفصل                         الجزائرية المدرسة في المواطنة مفهوم و المدنية التربية مناهج    

عليه. والمحافظة
اا. يعيش ل أنه يدرك الطفل - جاعل وحيد
اا. يملك أنه يدرك الطفل - جاعل تاريخ

واجابات. وعليه بها معترف حقوق - له
ترتكممز الممتي الساسممية المبممادئ معرفممة

المسؤولة المواطنة عليها
الذات. - احترام
الخر. - احترام

والجماعية. الفردية - المسؤولية
العممادات اكتسمماب أو الخلقممي المجممالا
اجاتماعيا. المقبولة الحسنة

- النزاهة.
التفرقة. - نبذ

- الشجاعة.
الجمهورية. - حب

03ص ،1999/1998 الولا للطور المدنية للتربية المعلم *- دليل
.32ص ،2001أكتوبر الولا للطور المدنية التربية -منهاج 

مجموعممة مممن تتكممون المدنيممة التربيممة فممي  للمعرفممة)3( الثلثممة المجممالت وهممذه
التالية: المعارف

المدنية يبين المعارف الساسية للتربية 15جدول رقم 

**2005/2003 المدنية التربية*2003/1998 المدنية التربية
أو القسممممم فممممي التعاونيممممة - الحيمممماة
المدرسة.

العائليممة للحيمماة الساسممية - الواجابممات
والجاتماعية.

والداري. السياسي - التنظيم
حسنة. وسلوكات عادات - تكوين
المؤسسات. - معرفة
الوطنية. والشخصية - الهوية

الشخصية. - الهوية
الوطنية. - الرموز
السري. - الوسط
الجماعية. - الحياة
- البيئة.

- الخطار.
- النتخاب.

المممذكورة والمضممامين الهممداف مممن (مسممتخلص والثاني الولا للطورين المدنية التربية * مناهج
السنوات). حسب

).73ص ،2003( ابتدائي الثانية السنة ** مناهج
المجموعممات هممذه  أن14 رقممم الجممدولا خللا مممن عليممه التأكيممد يجممب ممما
(علقة) بمجوعة امتداد الواحدة للمجموعة يكون وقد بعضها فيما تتداخل المعرفية

 التنظيم مجالا فمثل مجموعتين أو

كممذلك ويتكمماملن، يتممداخلن المؤسسممات معرفممة ومجالا والداري السياسي
مجممالي مممن بكممل علقممة لممه والجاتماعيممة العائلية للحياة الساسية الواجابات مجالا
المدرسة... الخ. أو القسم في التعاونية والحياة حسنة عادات تكوين

الخاصممة المدنيممة للتربيممة الجديممدة المناهممج لمحتمموى دراسممتنا أن كممما
اا المرفقممة الوثممائق خللا ومممن البتممدائيتين والثانية الولى بالسنتين كتممابي خصوصمم

السممابقة المناهممج وتمموجاه مضمممون نفسه هو البرنامج أن استنتجنا للسنتين المعلم
السممنوي، والتمموقيت الساعي والحجم والمصطلحات الصياغات شمل التجديد وإنما
محممور محممل حلممت الممتي الوطنيممة والرموز الوطنية الهوية فهي المحاور حيث فمن

الجماعيممة للحيمماة بالنسبة المر ونفس السري الوسط محور بقي حين في الوطن
محممور فهممو الجديممد أممما والصممحة المن محور عوض الخطار محور أن كما والبيئة،

يمكننمما حيممث نفسممها، فهممي المعرفيممة بالمجالت المتعلقة القيم حيث النتخاب.من
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القمممولا
حسممنة، سمملوكات تكمموين أو الخلقية القيم مجالا يقابل الجاتماعية القيم مجالا أن

المواطنممة مجالا فيقابلها والمسؤولية والديمقراطية والمواطنة الهوية مجالا كذلك
ابله والبيئمة الجماعيمة والحيماة والعلمم المؤسسمات من كل مجالت أما مجمالا فيق

التربيممة في المعرفة مجالت إن القولا يمكننا المدني. إذن الحس أو المدنية الحياة
. الجديدة الصلحات في التغيير يشملها لم المدنية

: يستعمل المنهاج أن  إلى الشارة تجب كما
 و(المحاور)  على للتدليل الوحدات كلمة ابتدائي الولى السنة في-

.( المواضيع)  على للتدليل المعرفية المحتويات كلمة
ى للتمدليل المجالا كلمة ابتدائي الثانية السنة في-  و(المحماور)  عل

.( المواضيع)  على للتدليل الوحدات كلمة
البمماحث فممان المصممطلحات هممذه استعمالا في الخلط و التنوع لتفادي  و

)  علممى للتممدليل الساسممي فممي اسممتعملت الممتي المصممطلحات نفممس علممى أبقممى
اا. ( المواضمميع)   و(المحمماور المرحلممة  يقسممم  ابتممدائي الثانيممة السممنة منهمماج علممم
السمنتين يضمم الولا الطمور أي سمنتين يضمم طمور كمل  أطموار،03 إلمى البتدائية

يضممم الثممالث والطممور والرابعممة الثالثممة السنتين يضم الثاني والطور والثانية الولى
والسادسة.  الخامسة السنتين

..VV  IIIIII  ––لهالها  المخصصالمخصص    التوقيتالتوقيت  وو  المدنيةالمدنية  التربيةالتربية  مناهجمناهج   محتوى محتوى  ..

VIII-1الجدولا خللا من نجملها. 98/99 المدنية  التربية :

و الطورين في المدنية التربية موضوعات و محاور  يبين16 رقم (جدول
لها) المخصص التوقيت

تسمية
الطور

تسمية
المحاور

عدد
مواضيع
المحور

الطور مراحل عبر توزيعها
الدراسي

عدد
الساعا

ت

عدد
الحصص

3/6س2/5س1/4س
180706051836المدرسة

030101010306والوقاية الصحة
080302030816المن

030101010306العائلة
020101000204البيئة

030101010306الوطن
030101010306العمل

التسمممممممممممممامح
والتضامن

060202020612

030101010306الديمقراطية
140305061428المؤسسات

030101010306الموارد
مجممممممموع

الطور
116622222266132

080302030816والتعليم المدرسة
020200000204العمران
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010100000102البريد

070304000714الصحة
040400000408المن

040202000408السرة
060200040612البيئة

060303000612الوطن
080203030816والتصالا العلم

المناسممممممممممبات
والعياد

040103000408

030000030306الديمقراطية
المسممممممممممؤولية

والعدالة
040000040408

030000030306التراث
010100000102الشباب

050005000510المدنية الحياة
020000020204المواطنة

مجممممممموع
الطور

166824222268136

اا11  المدنية التربية مناهج تضمن اا16و الولا للطممور بالنسممبة  محور  محممور
اا27 يسمماوي ممما وهذا الثاني للطور بالنسبة اا  محممور المدنيممة التربيممة لمممادة دراسممي

 الولا الساسيين الطورين خللا

اا134 بمجممموع فهممي الدراسممية المواضمميع عممدد والثاني.وبخصوص  موضمموع
اا68و الساسممي الولا للطممور بالنسممبة  موضمموع66 بين موزعة بالنسممبة  موضمموع
المحمماور عممدد فممي واضممحة زيممادة هنمماك أن الساسممي. ونلحممظ الثمماني للطممور

لتطممور تعممود وتربويممة نفسممية لعوامممل يرجاع وهذا الثاني للطور بالنسبة والمواضيع
).16 رقم الثاني(جادولا الطور مرحلة خللا وازديادها الطفل مدارك

الموضوعات:الموضوعات:  عددعدد  حسبحسب  المحاورالمحاور  ترتيبترتيب  يخصيخص  فيمافيما  
: يلي ما  نلحظ16 رقم الجدولا خللا من

يلييلي  كماكما  المحاورالمحاور  الولا: تأتيالولا: تأتي  للطورللطور  أ. بالنسبةأ. بالنسبة
اا.18 بم المدرسة -في  موضوع

اا.14 بم -المؤسسات  موضوع
 مواضيع.08 بم -المن

 مواضيع.06 بم والتضامن -التسامح

المواضيع: عدد حيث من التالية المحاور كل -تساوى
 مواضيع.03 بم والوقاية الصحة

 مواضيع.03 بم العائلة مع
 مواضيع.03 بم الوطن
 مواضيع.03 بم العمل

 مواضيع.03 بم الديمقراطية
 مواضيع.03 بم الموارد

 (موضوعين).02 بم -البيئة

فممي الجماعيممة الحيمماة على تركز الساسي الولا للطور بالنسبة الهتمام أن نلحظ
محممور جامماء ثممم المدروسممة، المواضمميع مجمممل  مممن27,27% بنسممبة المدرسممة
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% بنسممبة المممن محممور  وتلهمما21,21% بنسممبة الثانيممة المرتبممة فممي المؤسسممات
(المدرسممة وهممما الهتمممام على المحورين استحواذ نلحظ أن يمكن حيث ،12,12

الممتي وهممي منهمما  محمماور06 فممإن الخرى المحاور بنسبة يلحظ والمؤسسات) وما
اا18 تكممون مجتمعة فإنها منها،  لكل03 بم مواضيعها عدد في تساوت وهممو  موضمموع

.3,03% بم الموارد محور جااء الخير وفي المدرسة، وهو واحد محور يعدلا ما

يلي: كما المحاور جااءت : حيثالثانيالثاني  للطورللطور  ب. بالنسبةب. بالنسبة
 مواضيع.10 بم والتصالا -العلم

 مواضيع.08 بم والتعليم -المدرسة
منهما. لكل  مواضيع07 بم والبيئة الصحة محوري من كل -يشترك
 مواضيع.06 بم -الوطن
 مواضيع05 بم المدنية والحياة والعياد المناسبات محوري من كل -يشترك

نهما. لكل
 مواضيع04 والعدالةبم والمسؤولية والمن السرة من كل محاور -تشترك

منهما. لكل
منهما. لكل  مواضيع03 بم والتراث الديمقراطية محوري من كل -يشترك

لكل  موضوعين02 بم والمواطنة والبريد العمران محاور من كل -تأتي
منهما.

واحد.  موضوع01 بم -الشباب

والتصممالا العلم لمحممور أعطيممت الولويممة أن الطممور هممذا في نلحظ
 بنسبة

 فممي11,76% بممم والتعليم المدرسة بمحور الهتمام استمرار نلحظ  كما%14,70
% بنسممبة الولا الطممور فممي عليممه كان كما العائلة بمحور الهتمام تدني نلحظ حين

% بنسممبة الولا الطممور عكممس الطممور هذا في بالبيئة اهتمام نلحظ حين  في5,88
.10,29% بم الصحة محور مع الوضع نفس  وهو10,29

)16رقممم (الجممدولا السمماعي الحجممم :أممما) السمماعي (الحجم التوقيت-
اا واحدة ساعة هو المدنية التربية لمادة المخصص د)30 (بممم حصممتين بمعدلا أسبوعي

اا، حصة لكل اا أسبوعي وهممو  سمماعة،27 هممو السممبوعي الممدوام سمماعات عدد أن علم
اا  ساعة810 اا  سمماعة22 الثلثة الولا الطور لسنوات منها خصص ككل سنوي سممنوي
اا  ساعة24 الثاني الطور لسنوات خصص حين في دراسية، سنة لكل 4 للسنة سنوي

اا  ساعة22 لهما فخصص  الساسيتين6 و5 السنتين أما أساسي واحمدة لكمل سنوي
مممن المدنيممة التربيممة مادة تمثلها التي المئوية النسبة نعرف أن يمكننا وعليه منهما،
لها: المخصص الساعي الحجم حيث

اا .3,70% نسبة تمثل -أسبوعي
اا -أما .2,71% نسبة فتمثل سنوي

ال يبدوا ما وهذا اا قلي اا الهامة المادة لهذه بالنسبة وضعيف الظممروف ظممل في خصوص
اا البادية وآثارها بها تمر زالت وما بلدنا بها مرت التي اا. اجاتماعي واقتصادي
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IIIV     IIIV     --22..20042004--20032003  المدنيةالمدنية  التربيةالتربية  فيفي
: التالي الجدولا في مبينة هي و  

 يبين محاور و موضوعات التربية المدنية في الطور البتدائي و التوقيت17الجدولا رقم 
المخصص لها.

تسمية
السنة

تسمية
المحاور

عدد
مواض

يع

عبر توزيعها
الطور سنوات

عدد
الساع

ات

عدد
الحص
ص 2س1س

السنة

الولى

ابتدائي

0505/1020والخرون أنا
وأحسمممن مكممماني أعمممرف
وقتي استغللا

0404/0816

0303/0816البيئة على أحافظ
0202/0408وواجاباتي حقوقي

0101/0204وطني رموز
0101/0204وطني أعياد

المجمممموع
العام

1616/3468 محاور06

السنة
الثانية

ابتدائي

03/030510الجاتماعي الوسط
فممممي الجماعيممممة الحيمممماة
المدرسة

04/040612

03/030510الجاتماعية القيم
03/030510الديمقراطية

04/040714عليها والمحافظة البيئة
المجمممموع

العام
17/172856 محاور05

المجمممموع
الكلي

اا11 33 محور
موضو

اا ع

161762
ساعة

124
حصة

بالنسبة المحاور عدد في تناقصا هناك أن  نلحظ17 الجدولا خللا من
المواضيع عدد في وزيادة للسنتين

الموضوعاتالموضوعات  عددعدد  حسبحسب  المحاورالمحاور   ترتيب ترتيب
رقممم جاممدولا يلممي( انظممر كممما الممترتيب جامماء  حيث:ابتدائي الولى للسنة . بالنسبةأ

17:(
 مواضيع.05 بم والخرون أنا.1
 مواضيع.04 بم وقتي استغللا وأحسن مكاني أعرف.2
 مواضيع.03 بم البيئة على أحافظ.3
.)02( بموضوعين وواجاباتي حقوقي.4
 لكليهما.)01( واحد بموضوع وأعياده وطني رموز.5

 مواضميع05 بمم والخمرون أنما محمورين شمل السنة هذه في فالتركيز
اا16 مممن التلميممذ ذات معرفممة علممى يركممز محممور  وهممو31,25% بنسممبة  موضمموع

 الخرين مع والتصالا والتعامل

105



السابع الفصل                         الجزائرية المدرسة في المواطنة مفهوم و المدنية التربية مناهج    

(الزملء
04 بممم وقممتي اسممتغللا وأحسممن مكمماني أعممرف ومحممور المدرسممة)، أو القسممم في

اا16 أصممل ممن مواضمميع الزمممان معرفممة هممدفه محممور  وهممو25% بنسممبة  موضمموع
لنفسه. وإدراكه التلميذ وقت لتنظيم والمكان

::)17 رقم جادولا ( انظرالتاليالتالي  الترتيبالترتيب  خللاخللا   من من::ابتدائيابتدائي  الثانيةالثانية  للسنةللسنة  ب. بالنسبةب. بالنسبة
 مواضيع.04 بم المدرسة في الجماعية - الحياة.1

كذلك. هي  مواضيع04 بم عليها والمحافظة البيئة مع - وتشترك
الجاتماعيممة والقيممم الجاتممماعي محمماور: الوسممط مممن كل فتشترك.2

منها. لكل  مواضيع03 بم والديمقراطية
الحيمماة محمموري مممن كممل علممى انصممب المرحلممة هممذه في الهتمام إن

اا17 أصممل مممن لكليهممما  مواضيع04 بم عليها والمحافظة والبيئة الجماعية  موضمموع
اا السنة هذه  لكلهما. ففي23,52% بم تقدر وبنسبة السابقة السنة لمجهود وتدعيم
علممى للعمممل المدرسممي وسممطه فممي الجماعيممة الحيمماة بقيم التلميذ ويزود يحسس

أخطارها. ومعرفة البيئة على المحافظة تعويده وكذلك تكيفه
 نسممجل17 رقممم الجدولا خللا من ): الساعي ( الحجم التوقيت-

فمي  سماعة28 إلمى الولمى السمنة في  ساعة34 من المخصص التوقيت في نقصا
فممي المدنيممة للتربيممة المخصممص والمموقت الحجممم أن نلحممظ وبالتالي الثانية، السنة
مممع بالمقارنممة التمموقيت نسممبة حيممث مممن  الثانيممة السممنة في منه أكبر الولى السنة

السنوي: الكلي التوقيت
ااالولى السنة.1 اا ،4,19% هو : سنوي .3,70% هو أسبوعي
اا ،3,45% هو  سنوياالثانية: السنة.2 .3,70% هو أسبوعي

اا الصيغة بنفس العمل استمرار هو العجيبة المفارقة إن اا  ساعة1 أي سابق أسممبوعي
ل فممإنه المنهمماج حسب المخصص الساعي للحجم بالنظر ولكن  ساعة27 أصل من

اا المطلمموب الحجم إلى الوصولا يمكننا هممو السممنوي السمماعي الحجممم وأن خصوصمم
اا34 تخصيص يعقل  فكيف810   ساعة/سنوي

اا28و الولى للسنة أو دقيقممة غيممر الحسممابات أن فالكيد الثانية للسنة  ساعة/سنوي
 هكذا وضعت

اا تطبيقها إمكانية في النظر بدون مممن نلحممظ والمواضمميع المحمماور حيممث من ميداني
السممد حصممة أخذ ابتدائي الولى السنة في والخرون أنا محور أن الجدولا هذا خللا

اا  ساعات10 بم فمحممور ابتممدائي الثانيممة السممنة في أما  حصة،20 على موزعة سنوي
اا.  حصة14 على موزعة  ساعات07 بم حصة أكبر أخذ عليها والمحافظة البيئة سنوي

                                II  XXالمدنيةالمدنية  التربيةالتربية  مناهجمناهج  . قيم. قيم
التالي: الجدولا خللا من عليها التعرف يمكننا والتي

يصنف المجالت المعرفية للتربية المدنية وقيمها*18جدول رقم 
قيمهالمعرفي المجال تسمية

المؤسسات. معرفة.1المدني) (الحس المدنية الحياة
النظام. احترام .2
والعمل. الجهد مفهوم.3
العامممة الملكيممة علممى المحافظممة.4
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واحترام
الخاصة. الملكية

المن. قواعد.5
النظافة. قواعد .6
الديمقراطية. مفهوم.7
التراث. على المحافظة.8
عليها. والمحافظة الموارد تقدير.9

سلوكيات أو  قيم09المجموع
الستقللية. الحرية، المسؤولية،.1المسؤولية المواطنة

الخر. احترام الذات، احترام.2
والتفتح. الغير تقبل.3

سلوكيات أو  قيم03المجموع
والتآزر. التعاون، التضامن،.1حسنة عادات تكوين أو الخلقي

التسامح..2
سلوك أو   قيمتين02المجموع
سلوك أو   قيمة14الكلي المجموع

الساسيين الثاني و الولا للطورين المدنية التربية لمنهاجاي الخاصة الهداف من * مستخلصة
).58-56( ) و45-35(ص

8ص الثاني للطور المنهجي الدليل  و94-66-40 ص الولا الطور المدنية للتربية  المعلم * دليل
 .22الى

) تسممعى99-98المدنيممة( التربية إن القولا  يمكننا18 رقم الجدولا خللا من
المنهمماج واضممعو سلوك) يرغب أو (مفهوم  قيمة14خللا من أهدافها إلى للوصولا

المرحلممتين تلميممذ لممدى (الدولممة) ترسمميخها القائمممة السمملطات وراءهممم ومممن
: الثلث المعرفية المجالت على موزعة  هي و والثانية، الولى الساسيتين

المممدني) بنسممبة (الحممس المدنيممة الحيمماة معرفممة مجالا يخص فيما  قيم09-
إلا تصل مئوية

اا134 عبر تكررت القيم، تلك مجموع  من%64,28 الطورين لكل بالنسبة  موضوع
.57,77% بنسبة  وهذا14 القيم لكل  تكرر476 أصل من  مرة275 الساسيين

21,42% هممي مئوية بنسبة المسؤولة المواطنة معرفة مجالا تمثل  قيم03-
.26,05% بنسبة  وهذا14 القيم لكل  تكرار476 أصل من  مرة124 تكررت وقد

14  مممن)02( بقيمممتين مثلت حسنة) حيث سلوكات (تكوين الخلقية -القيم
77 المدنيممة التربيممة دروس مختلممف عبر تكررت حيث ،14,28% بنسبة وهذا قيمة
.16,17% بنسبة  وهذا476 أصل من مرة

اا المممدني) (الحس المدنية الحياة تمثل التي القيم نسبة أن نلحظ طبع
 حصة تشكل

 قيممم03 بممم المواطنممة قيممم تليها ثم ،64,28% بنسبة وهذا  قيم09 بمجموع السد
التلميممذ لممدى وترسمميخها وتلقينها تعليمها على المدنية التربية مناهج  تعمل أساسية

% بنسمبة  قيمممتين)02( بممم الخلقيمة القيمم تمأتي وبعمدها ،21,42% بنسممبة وهممذا
المدنيممة للتربيممة الثلثمة المعرفيممة الجموانب ممن جاانب كل أهمية  ولمعرفة.14,28

.)360° الدائرة دائرة: (درجاات بشكل هذا سنمثل فإننا
المئوية النسبة سنستعمل فإننا الدائرة في لتمثيله مجالا كل درجاات -وليجاد

 يعني°( 100 على مقسومة الدائرة درجاات عدد في مضروبة مجالا كل لقيم
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) درجاة
.

:المدنيالمدني  الحسالحس  لقيملقيم  بالنسبةبالنسبة

100

77,57360
97,207




::المواطنةالمواطنة  قيمقيم

100

05,26360
78,93




::الخألقيةالخألقية  القيمالقيم

100

17,16360
21,58




. المدنية التربية في القيم توزيع  يبين09 رقم شكل
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اا134  عبر14 القيم لتكرارات حسابنا خللا من برناممج كمل تشمكل المتي  موضموع
اا476 تمثممل أنهمما )وجاممدنا1998/2003الساسممية( المرحلممة حسممب موزعممة  تكممرار
مجممالا ففممي المجممالا، حسممب القيممم تكرارات اختلف نلحظ حيث الثلثة المجالت

54 بمم التكمرارات أكمبر أخمذت المؤسسمات احمترام قيمم أن نلحمظ المدني الحس
الخممر واحممترام الممذات احترام قيم فيه تحصلت المواطنة مجالا نجد حين في تكرار

اا48 والتممآزر التعاون التضامن، (الخلقية) فقيم الحسنة السلوكات مجالا أما  تكرار
اا44 بم عدد أكبر على تحصلت التكممرارات تمموزع بدقممة توضممح النسممب لعل و   تكرار

علممى تحصممل المممدني الحس لمجالا بالنسبة النظام احترام أن  ،حيث14 القيم عبر
ومعرفممة والعمممل الجهممد مفهوم قيم جااءت حين  في11,34% بم مئوية نسبة أعلى

% و9,87% بممم نسممبها فممي متقاربممة العامممة الملكيممة على والمحافظة المؤسسات
% بممم الممترتيب ذيممل فممي الممتراث علممى المحافظممة قيممم وجااءت التوالي  على9,20
الحممس قيممم ببعممض مقارنة مرتفعة نسبها فجاءت المواطنة لقيم بالنسبة .أما1,68

 بالنسممبة6,09%  وأدناهمما10,08% بممم والخممر الممذات احترام أعلها وكانت المدني
قيممم فجاءت الخلقيتين القيمتين والستقللية. وبخصوص والحرية المسؤولية لقيم

 والتعاون التضامن
.6,93% هي التسامح قيم نسبة أن كما ،9,20% بم المقدمة في والتآزر

 (أنظممر2003/2004 المدنيممة التربيممة تعمممل الممتي القيممم أن  كممما-
اا11 عبر تتوزع  ) ،20 ( جادولا التلميذ لدى ترسيخها ) على20 رقم الجدولا  محور

اا33 بم اا33 عممبر  مممرة174(تكممررت)  ترددت   موضوع كممل تشممكل الممتي  موضمموع
الخاصممة القيممم نفسمها هممي و البتممدائيتين والثانيممة الولمى السممنتين منهاجاي برنامج

،)99/98( المدنية التربية بخصوص المذكورة المعرفية بمجالت رقممم الجممدولا و  
الحمس فقيمم الثلثممة، المجمالت ممن مجمالا كمل تمثيمل نسبة عن نظرة  يعطينا19

 تشكل المواطنة  وقيم64,28% تشكل المدني
قيممم سمميطرت  حيممث%14.88 بممم نسممبتها فتقممدر الخلقيممة القيممم أممما ،%21,42
الحس قيم تليها ثم  تكرارا،174 أصل من  تكرار71 يساوي كلي بمجموع المواطنة
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المممدني
اا  تكرارا66 بمجموع ؤكممدت المئويممة النسممب و  تكممرار،37 بممم الخلقيممة القيممم وأخير
تقبممل قيممم تممأتي  حيممث40,79% تساوي مئوية بنسبة الثلثة المواطنة قيم سيطرة

تليهمما  ثم13,79% بم الخر واحترام الذات احترام  ثم15,51% بنسبة والتفتح الغير
( التسممعة المدني الحس قيم أما ،11,49% بم الستقللية الحرية، المسؤولية، قيم
فيهمما النظممام احممترام قيممم تحتممل  حيممث37,88% بنسبة الثانية المرتبة  فتحتل)09

واحممترام العامممة الملكيممة علممى المحافظممة قيممم  تليهمما12,06% بممم الولممى المرتبة
بينها. فيما الخرى القيم  وتتقارب7,47% بم الخاصة الملكية

بينهمما فيما قيمها تتقارب  حيث21,25% بم الثالثة المرتبة الخلقية القيم تحتل فيما
التآزر التعاون، التضامن، قيم  ثم10,91% بم الصدارة في التسامح قيمة تأتي حيث

.10,34% بم
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  -
2.IX الطوارالطوار  مختلفمختلف  عبرعبر  المئويةالمئوية  ونسبهاونسبها  القيمالقيم  تكراراتتكرارات  بينبين  المقارنةالمقارنة

الثلثاة:الثلثاة:  المعرفةالمعرفة  المجالتالمجالت  حسبحسب  التعليمةالتعليمة
المدني):المدني):  (الحس(الحس  المدنيةالمدنية  الحياةالحياة  قيمقيم..11

الطوار     مختلف     عبر     المدنية     الحياة     ) قيم21( رقم جادولا
التعليمية

الطوار حسب ونسبها تكرارها
القيم 

اا الطورين2 الطور1 الطور 1 الطمممممممممورمع
البتدائي

%ت%ت%ت%ت
2814,8المؤسسات معرفة

9
196,59479,87031,72

2412,7النظام احترام
6

3010,4
1

5411,3
4

2112,06

189,57269,02449,24052,87والعمل الجهد مفهوم
العامممة الملكيممة علممى المحافظممة

 الخاصة الملكية واحترام
168,51289,72449,24137,47

115,85093,12204,20052,87المن قواعد
094,78186,25275,67063,44النظافة قواعد
094,78103,47193,99052,87الديمقراطية مفهوم

052,65031,04081,68021,14التراث على المحافظة
052,65072,43122,52063,44عليها والمحافظة الموارد تقدير

 نلحظ:21 رقم الجدولا خللا من
المؤسسممات معرفممة قيممم جامماءت الساسممي الولا للطممور  بالنسممبة--

ي جااءت النظام واحترام ى14,89% وبنسمبة  تكمرار28 بمم المقدممة ف 24و  للول
يبررهمما ممما لهمما الطممور هممذا فممي الولويممة هممذه ولعل  للثانية12,76% بنسبة تكرارا
أن كمما ضمروري ممن أكمثر يعتمبر المرحلمة هذه في النظام الطفل تعليم أن باعتبار
المؤسسممات معرفممة قيممم خللا مممن كذلك هو ضروري يعتبر لمحيطه الطفل إدراك

(كالبلدية...). الحي في الموجاودة المؤسسة المدرسة، مثل
30 بم النظام احترام بقيم الهتمام استمرار نسجل الثاني الطور - في

جاممانب إلممى الطممور هممذا فممي الولى المرتبة في جااءت  حيث10,41% بنسبة تكرار
28 علممى حصمملت التي الخاصة الملكية واحترام العامة الملكية على المحافظة قيم

،9,02% بنسبة  تكرار26 بم والعمل الجهد مفهوم قيم  وتليها9,72% بنسبة تكرارا
الحيمماة لقيمممة وإدراكممه المجتمممع فممي التلميممذ حيمماة بتنظيممم علقممة لهمما قيممم وكلهمما

الجماعي. والعمل الجماعية
الساسيين والثاني الولا الطورين في القيم بتلك الهتمام هذا - ولعل

اا يبدو المرتبممة فممي جامماء النظممام احممترام نجممد حيممث الطممورين حوصلة خللا من جالي
قيممم تليها ،11,34% تساوي وبنسبة ككل الطورين عبر  تكرارا54 بمجموع الولى
اا47 بم المؤسسات معرفة   في9,87% بنسبة  تكرار

العامممة الملكية على المحافظة وقيم والعمل الجهد مفهوم قيم من كل احتلت حين
وبنسممبة  تكممرار44 على منهما كل بحصولا الثالثة المترتبة الخاصة الملكية واحترام

 الهتمام أن نجد وبهذا ،9,24% إلى تصل
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فمممممممي
بتنميمة المممدني الحممس قيمم علمى تركممز والثماني الولا بطوريهما الساسية المرحلة
التلميممذ نفمموس فممي والمجتمممع الجماعممة بأهميممة والتحسمميس الجممماعي الشممعور
اا يكونون مندمجين وأفراد كأعضاء المجتمع في للعيش وتأهيلهم المجتمع. من جازء

أن فنجممد الجديممدة الصلحات ظل في البتدائي الولا الطور في - أما
الخاصممة الملكيممة واحممترام العامممة الملكية على المحافظة وقيم النظام احترام قيم

% وبنسممبة  تكممرار13  وبم12,06% وبنسبة للولى  تكرار21 بم الصدارة في تأتيان
الجماعية بالحياة علقة لها التي بالقيم الهتمام استمرار نسجل وعليه  للثانية7,47

بينها. فيما القيم باقي تقاربت أو تعادلت حين في وتنظيمها

المسئولةالمسئولة  المواطنةالمواطنة  قيمقيم..22

الطمموارالطمموار  مختلممفمختلممف  عممبرعممبر  المسممئولةالمسممئولة  المواطنممةالمواطنممة   ) قيم ) قيم2222  (رقم(رقم  جادولاجادولا
التعليميةالتعليمية

حسمممب ونسمممبها تكرارهممما
الطوار

القيممممممم

اا الطورين2 الطور1 الطور 1الطممممممممممورمع
البتدائي

ت%ت%ت%ت
الحريممممممة، المسممممممؤولية،

الستقللية
147,44155,20296,092011,49

136,913512,1الخر احترام الذات، احترام
5

4810,0
8

2413,79

136,913411,8والتفتح الغير تقبل
0

479,872715,51

:  نلحظ21 رقم الجدولا هذا في
القيممم تكممرارات بيممن تقممارب هنمماك الساسممي الولا للطممور - بالنسبة

% وبنسبة  تكرارا14 بم الستقللية الحرية، المسؤولية، قيم تتصدرهم حيث الثلثة،
13 بممم والتفتممح الغيممر وتقبممل الخممر احممترام الذات، احترام من كل قيم  وتأتي7,44
.6,91% وبنسبة منها لكل تكرارا

35 بممم الخممر احممترام الممذات، احترام قيم فتأتي الثاني الطور في - أما
 تكرار34 بم والتفتح الغير تقبل بقيم  متبوعة12,15% تساوي مئوية وبنسبة تكرارا

هممذا فممي تتقهقممر السممتقللية الحريممة، المسممؤولية، قيممم أن  غيممر11,80% وبنسبة
  ول5,20% وبنسبة  تكرار15 على بحصولها الطور

اا التقهقر هذا في السبب نعرف       أكثر الطفل يكون المرحلة هذه في وأن خصوص
اا المفاهيم هذه لدراك استعداد السن. في لتقدمه نظر

احترام قيم حصلت حيث التوجاه هذا تؤكد معا الطورين حوصلة - ولعل
بقيممم  متبوعممة10,08% إلى تصل مئوية بنسبة  تكرار48 على الخر احترام الذات،

الحريممة، المسممؤولية، قيممم  وتحتممل9,87% وبنسبة  تكرارا47 بم والتفتح الغير تقبل
اا29 بم  الترتيب مؤخرة الستقللية يمكممن ممما إن ،6,09% تسمماوي وبنسممبة  تكممرار
علقممة لهمما الممتي القيممم غممرس فممي المناهممج واضممعوا نظرة استمرار هو استخلصه

الجماعي. والعيش الجماعية بالحياة
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قيممم وجاممود خللا مممن الجديممد البتممدائي الطور في التوجاه نفس - وهو
الممذات، احممترام بقيممم  متبوعممة15,51% وبنسممبة  تكممرارا27 بممم والتفتح الغير تقبل

20 بممم المسممؤولية قيم تأتي  ثم13,79% تساوي وبنسبة  تكرارا24 بم الخر احترام
اا بقيممم كممذلك الهتمممام هنمما نلحممظ حيممث ،11,49% تعممادلا مئويممة وبنسممبة تكممرار

المسؤولية.

المناسبة):المناسبة):  السلوكاتالسلوكات  (اكتساب(اكتساب  الخألقيةالخألقية  القيمالقيم..33

الطمموار     مختلممف     عممبر     الخألقية      قيم23 رقم جادولا
التعليمية

حسممب ونسممبها تكرارهمما 
القيم الطوار

الطورين2 الطور1 الطور
اا مع

الطور
البتدائي

%ت%ت%ت%ت
136,913110,7التآزر التعاون، التضامن،

6
449,201810,34

105,31237,98336,931910,91التسامح
:  يلي ما  نلحظ23 رقم الجدولا يبين

المرحلممة كممل فممي التممآزر التعمماون، التضممامن، لقيممم أعطيت - الولوية
اا33 بم التسامح بقيم متبوعة ،9,20% وبنسبة  تكرار44 بمجموع الساسية  تكممرار

6,93% تساوي وبنسبة

القيمممتين تكرارات عدد بين تقارب فنسجل البتدائي الولا للطور - وبالنسبة
الولى المرتبة على التسامح قيم حصلت المرحلة هذه في أنه غير المئوية ونسبهما

 تكممرار18 بممم التممآزر التعاون، التضامن، بقيم  متبوعة10,91% وبنسبة  تكرار19 بم
.10,34% وبنسبة
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تمموزع  بيممن23 رقممم الجممدولا فممي المقارنات هذه استعراض خللا من
عيممر المئويممة ونسممبها المدنيممة التربية في الثلثة المعرفية المجالت  على14 القيم

 نسممجل)2004/2003( و)1999/1998( مرحلممة مختلفممتين تعليميممتين مرحلممتين
تربية أنها على المدنية التربية لوظيفة النظرة في الجاتماعي التوجاه نفس استمرار
وتوظيممف اسممتعمالا ممن وبممالرغم المدنيممة إلممى التسمممية تغير من بالرغم اجاتماعية

وحقمموق والمواطنممة المممدني الحممس تتضمممن وغايممات أهممداف ورسممم مصممطلحات
إل والتفتمح... إلمخ والديمقراطيمة الجمهوريممة المصطلحات من غيرها وإلى النسان

والمواطنة المدني بالحس المتعلقة القيم كل أن وجادنا السابق تحليلنا خللا من أنه
والعيممش الجماعيممة للحيمماة النظممرة إطممار فممي لهممم وتممدرس التلميممذ إلممى تلقممن

الجاحمماف بعممض نسممجل هممذا وفممي للفممرد الولويممة إعطمماء إهمممالا مممع الجاتممماعي
تشممير ل المواضمميع فممي المتضمممنة القيممم فكل التلميذ (أنا) لدى للفردية والغموض

الطبيعي التوازن مراعاة ضرورة إلى يدعونا ما وهذا الجمعي الطار في إل النا إلى
لتلميممذنا المتمموازن التكمموين نضمممن حممتى الجممماعي العلممى والنا الفردي النا بين

واضعو نظرة في التوجاه هذا لن والجاتماعي، النفسي توازنهم في التحكم وبالتالي
والتنمموع الختلف إهمممالا مممع لممونيس حسممب التطممابق الممى يهممدف زالا ممما المنهاج

المرحلممة فممي  موضمموع134 علممى موزعممة  قيمممة14 البلد. فهممي فممي الموجاممود
فمي .و المواضمميع تلمك عممبر  مممرة476 ،تكمررت الثماني و الولا بطوريهما الساسية

تلممك تمموزعت حيممث الثانية و الولى بسنتيه الجديد البتدائي التعليم من الولا الطور
المواضمميع(انظممر هممذه خللا مممن  مممرة174 فممي وتكممررت  موضمموع33 على القيم
) .25 جادولا

 نسب و تكرارات المجالت المعرفية للتربية المدنية 25الجدولا رقم 
ابتدائ
ي

  في
1الطور  

الطور  في
 كل

أساس
ي

 في
الطور
2 

أساس
ي

في
 1الطور

تكرارها
ونسبها

% ت % ت % ت % ت مجالت
المعرفة

37,88 66 57,75 275 52,0
5

150 66,4
8

125 الحياة قيم
المدنية
(الحس
المدني)

40,79 71 26,04 124 29,1
5

84 21,2
7

40 قيم
المواطنة
المسئولة

21,25 37 16,13 77 18,7
4

54 12,2
2

23 القيم
الخلقية
(اكتساب
سلوكات
مناسبة)

99,92 174 99,92 476 99,9
4

288 99,9
7

188 المجموع

وتكمموين المدنيممة الحيمماة قيممم أن  نسممتنتج25رقممم الجممدولا خللا مممن
 استحوذت المدني الحس
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فممي  وهممي66,48% الولا الطممور فممي فهممي بطوريه الساسي في نسبة أكبر على
حيممن فممي ،57,75% فهي مجتمعين الطورين كل في  وأما52,05% الثاني الطور

% الثمماني الطممور  وفممي21,27% الولا الطممور فممي ولةؤالمسمم المواطنة قيم تأتي
القيم أن حين  في26,04% نسبة تساوي فهي مجتمعين الطورين كل  وفي29,15

% فهممي الطممورين مراحممل كممل فممي نسبة أقل تأخذ حسنة عادات وتكوين الخلقية
فهممي الطممورين كل وفممي الثمماني الطممور  فممي18,74%و الولا الطممور  فممي12,22
.16,13% تساوي

XXايير ايير. مع واطن  تكموينتكموين  . مع واطنالم ي  الجزائمريالجزائمري  الم يف التربيمةالتربيمة  مناهمجمناهمج  ف
::))2005/19822005/1982((  المدنيةالمدنية

التالي: المخطط خللا من تجسيدها ويمكن

                                                       

إزاء بمسؤوليته الواعي الجزائري النسان تكوين
الملتزم و ، بوطنه المعتز ، المجتمع مكونات كل

)1( الساسية بمبادئه

التربية مناهج في
الجاتماعية

ويدرك الحرية يحب مواطن شخصية
وعضويته بالدولة وعلقته حياته
يتقبل الوطنية الجماعة في الكاملة

الحياة في ويساهم الغير

التربية مناهج في
المدنية
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تصميم (من المدنية التربية في الجزائري المواطن تكوين  المعايير10 رقم شكل
الباحث)

2ص85/86 الساسي التعليم  من6 السنة ، الجاتماعية و السياسية للتربية المعلم ) كتاب1( 
-الممدليل62،ص2001 بممر ،اكتممو الثمماني للطممور الساسممي التعليممم مناهممج ، المدنية ) التربية2( 

.05ص ،2001 افريل ، الساسي التعليم من الثاني الطور المدنية للتربية المنهجي
.71 ص ،2003 ديسمبر م البتدائي التعليم من الثانية للسنة المدنية التربية ) منهاج3( 

التحممولت لظممروف خضعت الجزائري، وطبيعة لصورة مختلفة معايير ثلثة      
 والتغيرات

اشممتراكي تمموجاه ذات دولممة  كممانت1989 دسممتور قبل البلد. فالجزائر شهدتها التي
تطبيق بدأ من الممتدة المرحلة أن نجد ولهذا ، الواحد الحزب نظام يحكمها مركزي

1999/1998 الدراسممي الموسممم غايممة  إلى1981/1980 في الساسية المدرسة
اجاتممماعي جازائممري إنسممان تكمموين إلممى المدنية التربية مناهج خللا من تهدف كانت

والطممرف الخر لرأي فيه مجالا ل السائدة الشتراكية القيم توحده مجتمع إطار في
اا اعتبر الجاماع هذا عن خرج من وكل الخر لزمممة كنتيجممة وللمجتمممع.و للثممورة خائن

العالميممة التحولت مختلف مع بالتوازي البترولا أسعار انخفاض عن ناجامة اقتصادية
اقتصمماديا المرتبطممة الدولا كباقي ، تداعياتها من تنجو لم  التي العنيفة و المتسارعة

متمموترة مرحلممة فممي الممدخولا الجزائممر علممى حتممما كان ، الشرقية بالكتلة سياسيا و
الحممداث لهممذه  تبعمما1988  أكتمموبر05أحممداث  أهمهمما مممن ، سياسمميا و اجاتماعيمما
و السياسممي النظمام وجاهمة تغييممر تقمرر القليميممة، و العالميمة للتطمورات ومسايرة

فتممح مممن تبعهمما وممما والعلمية السياسية التعددية تبني من عنه نجم وما القتصادي
1989 دسممتور حملهمما القيممم هممذه النسان. كممل حقوق واحترام التعبير حرية مجالا

وتحممويرات تحممويلت عممدة التربويممة المنظومة شهدت  وبالتالي1996 سنة المعدلا
تغيممرت المنشممود الجزائممري الرجاممل لصورة النظرة وحتى والبرامج المناهج شملت
اا وأصبح البلد في الحاصلة السياسية والتطورات التكيف المنهاج واضعي على لزام

والديمقراطية، النسان حقوق واحترام المدني والحس المواطنة قيم أصبحت حيث
اا بها التكفل التربوي النظام على يجب وغايات أهداف المدنية التربية مناهج خصوص

الغيممر وتقبممل الحرية أضيفت الجاتماعي للفرد السابقة النظرة جاانب فإلى وبالتالي

                                                       

التربية مناهج في
الجديدة المدنية

اا تكوينا  الفرد تكوين2005/2003 اجاتماعي
اا المدنية للحياة المعد وحضاري
)3صالح( كمواطن للعيش
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اا نسجل حيث والديمقراطية، اا تطور الرجاممل وصممورة لطبيعممة جاديممدة ونظرة  معتبر
ممن تزيممد معمايير إلمى التطممابق معمايير ممن النتقمالا تممم فقممد المنشمود الجزائممري

مناهممج مممع تواصمملت نفسها النظرة وهي الخر وبدور وبدوره بقيمته الفرد إحساس
المنظومممة شممملت الممتي الخيممرة الصمملحات عممن المنبثقة الجديدة المدنية التربية

ي همو الجديد  وإنما)2005/2003( التربوية ن المصمطلحات اسمتعمالا ف الحيماة م
اا" كممذلك مصممطلح وإضممافة المدنيممة الحيمماة إلى الديمقراطية مصممطلحات "حضمماري

اا"، الوطنية" إلى "الجماعة خصوصا المصطلحات استعمالا في التنوع هذا "اجاتماعي
الشممخص إلممى الجاتماعية التربية في الجزائري     النسان فمن للجزائري الشارة في

( المدنيمممة التربيمممة فمممي الفمممرد  إلمممى)99/98( المدنيمممة التربيمممة فمممي الممممواطن
:  المعتمدة المعايير في تطور و تعدد  . يعكس)2004/2003

تحديممد يعكممس الجاتماعية التربية في الجزائري النسان مصطلح -فاستعمالا
قانونيممة علقممة الدولممة و الفممرد بيممن العلقة أن أساس الجنسية،على حسب لنتماء
تجسيد فهو المواطن الشخص مصطلح - أما. بها يميز و للدولة جاعل الشخص حيث
قيممم يحمل (المواطن المة نظرية فق و بالدولة الفرد علقة حيث ، المواطنة فكرة

. بها يميز و للمة جاعل الشخص )،
الدولممة جاعلت حيث ، ليبرالية نظرية يعكس الفرد مصطلح استعمالا أن -كما

  . للفرد
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الثامنالثامن  الفصلالفصل
التوصياتالتوصيات  وو  النتائجالنتائج  مناقشةمناقشة

II  ––النتائجالنتائج  مناقشةمناقشة  
اا هناك أن وجدنا السابع الفصل في النظططام غايططات فططي تحططول و تطططور

 الجزائري التربوي
اا الساسية المدرسة اعتماد  سنة1981/1980 سنة منذ تطورت حيث لمريططه وفقطط
السياسي النفتاح إلى الشاتراكية من وتحوله السياسي النظام  بتطور1976 أبريل

1996 سططنة  المعططدل1989 دسططتور  وتبنططى1988 أكتططوبر أحططداث بعد والقاتصادي
خلل مططن العامططة ومبادئهططا التربويططة المنظومططة لوظيفططة النظرة شامل التحول ،هذا
القططانون علططى  والمصططادقاة1998 سططنة فططي للتربية العلى المجلس توجيهات تبني

السططابقة، المناهططج خلفططت جديططدة مناهططج دخلططت حيططث ،1998 للتربيططة التططوجيهي
المدنيططة، إلططى الجتماعية من تسميتها غيرت المناهج فإن المدنية التربية وبخصوص
الوطنيططة اللجنططة لتوجيهططات  طبقططا2003/2004 الجديططدة الصإلحات مع واستمرت

التربوية. المنظومة لصإلح
الهططداف و المرامططي خلل مططن المدنية التربية لمناهج تحليلنا أن كما 

 كشف والمضامين
 و1998/1999 الدراسططي الموسططم من ابتداء المناهج هذه مس تطور و تحول عن
العنططف، نبططد المواطنططة، النسططان، حقططوق (كالديمقراطيططة، كططذلك القيططم شاططمل قاططد

اقاتصططاد العولمططة، السياسططية، التعدديططة (الغيططر)، الخططر الططرأي احططترام و التسططامح
اا الهطادف التططدريس باعتماد تغيرت التدريس طرائق حتى السوق)، المقاربطة وأخيطر

وتربوية. حديثة طرائق وهي بالكفاءات
تكوين الهدف كان ::)1998- 1982الجتماعية( التربية مرحلة ففي *

خلل: من لديه الجتماعية الروح لتنمية والجتماعية الوجدانية الناحية من الشخص
الخرين. مع التعامل حسن-
ومحيطططه نفسططه إزاء بهططا يلططتزم الططتي والواجبططات الحقططوق معرفة-

عامة). المجتمع الجيران، العائلة، (السرة، والعام الخاص
السائدة. الجتماعية والتجاهات القيم اكتساب-

معططايير عليهططا يغلططب كططان الجتماعيططة التربيططة أن القططول ويمكن
بعططض علططى الخلق قاواعططد "تطططبيق هططي السططائدة النظططرة حيططث الخلقاي، الطابع

تربويططة نشططاطات إذن لططونيس). فهطي المجتمع"(حسططب حياة في الخاصإة المواقاف
الدمططاج فهططي المرجططوة للغايططات بالنسططبة وحططتى الجتماعيططة، للحياة التلميذ لعداد

لقيططم مطابقططة إيجابية سلوكات مجموعة إكسابه خلل (فرد) من للتلميذ الجتماعي
إلططى تهططدف كططانت الجتماعية التربية أن القول يمكن تنظيمه.إذن ولقواعد المجتمع

اا     مندمج     جزائري     إنسان     تكوين "التطابق" أي مجتمعططه     توجهات     مع     منسجم     اجتماعي
هططذه ) فططإن08ص السططابقة الدراسططات فططي (ذكططر لططونيس . وحسططبفيططه     متنافر     ل

وكلمططة العرقايططة النتمططاءات مختلططف بين الموجودة الصراعات تهمل «كانت التربية
اا»ً. وهو مكانتها تجد لم الختلف اا محطددا كان المواطن «تكوين أن يؤكد إطلقا دائمط

المعتمططدة الطريقططة أن معينططة»ً. كمططا إيديولوجيططة مبططادئ يخططص فيما منفعل بتعليم
فططي فقططط يكمططن سططلبي دوره المتعلم بينما حقيقي كفاعل المعلم على تركز كانت

وسططلوكات. ولعططل قايم وحشو المعلومات تخزين أي الذاكرة على والعتماد الحفظ
جططانب إلططى المططادة هططذه مرامططي تحقيططق فشططل عوامططل أكبر من هي الطريقة هذه
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«طريقططة لططونيس حسططب هي أو المعلمين أهلية وعدم اليديولوجي المنظور أحادية
اا حسططبه وهي قالب»ً، ظهر عن الحفظ تشجع قاديمة، مططن تضططيق «ممارسططات دائمطط
والططرأي السططتبداد تكططرس طريقططة التلميذ»ً. فهي لدى والمشاركة المناقاشة مجال

الواحد.

فاصإططلة و حاسططمة :  كططانت2003(-1998) المدنيططة التربيططة مرحلططة *أما
المنشططور مضططمون تحليططل من إجمالها يمكن إصإلحات شاهدت التي للمادة بالنسبة
و المدنية التربية إدراج المتضمن  و1998اوت31 في  المؤرخ1071 رقام الوزاري
الساسي: التعليم في السلمية التربية

التربيططة مططن التسططمية تغيططر هططو ببسططاطة ملحظتططه يمكططن مططا -أول
 التربية إلى الجتماعية

الساسية. المدرسة تطبيق قابل سائدة كانت التي للتسمية الرجوع أي المدنية
أساسططي والثانيططة الولططى السنتين على الجديدة المدنية التربية -تعميم

 مقتصرة كانت بعدما
الجتماعية. التربية ظل في الول الطور من أساسي الثالثة السنة على

الجتماعية التربية مادة على أدخلت التي التعديلت كل بفشل -القارار
اا  خصوصإ

.1996 و1993 و1989 سنوات
حيططث الجديططد البلد وواقاططع تتماشاى ل الجتماعية التربية مناهج -اعتبار

 إلى تهدف كانت
التطوجه (أي تنظيمططه ولقواعططد المجتمطع لقيططم مطابقططة سططلوكات التلميططذ اكتسططاب

الشاتراكي).
بططه تقططوم كططانت مططا إلى إضافة المدنية للتربية الجديدة المناهج -اعتبار

 الجتماعية التربية
اا مططن عليططه مططا يططدرك كمططواطن للعيططش يؤهله إعداد الطفل إعداد على تعمل سابق

حقوق. من له وما واجبات
اا السططاعي الحجم في -الزيادة مططن والثانيططة الولططى السططنوات خصوصإطط

 الول الطور
والتربيططة السططلمية التربيططة مططادتي مططن كططل د) مططن30( بحططذف وذلططك الساسططي

التططوقايت نفططس علططى البقاء تم حين في حصتين، على د) موزعة60( أي شكيليةتال
الجتماعية. التربية مكان  أساسي7و  أساسي3 للسنوات بالنسبة السابق

الهططادف التدريس طريقة على المدنية للتربية الجديدة المناهج -اعتماد
 التدريس أي
الهداف. بواسطة

 والذي1996 سنة  المعدل1989 دستور بتبني ،تميزت المرحلة هذه 
واقاتصططاد التفتططح نحططو للبلد والجتماعي والقاتصادي السياسي التوجه لتغيير أسس

، البلد بها مرت التي الزمة بعد والعلم، الرأي وحرية السياسية والتعددية السوق
اا شاكلت وكثيرة كبيرة وأحداث تطورات شاهدت المرحلة هذه أن أي اا منعطفطط بططارز
المتعلططم : «تزويد إلى ترمي أصإبحت المدنية للتربية فالنظرة ومنه، البلد تاريخ في

اا باعتبارهططا متنططورة أساسية تربية بمعالم اا شاططرط  )الجتمططاعي.»ً للنططدماج ضططروري
للحيطاة التلميطذ إعططداد هططو فالهططدف ،1998: 38( للتربيطة العلططى المجلططس وثيقة

                                                       126



الجزائرية المدرسة في المواطنة مفهوم و المدنية التربية مناهج
                     الثامن الفصل

المدنيططة بالمسططؤولية يشططعر صإططالح     كمططواطن للعيططش يططؤهله إعططداد الجتماعيططة
الحريططة     يحططب     مططواطن     شاخصططية     تكططوين علططى التدريجيططة التربيططة هططي أو والوطنية،

الغيططر     يتقبططل     الوطنيططة     الجماعططة     في     الكاملة     وعضويته     بالدولة     وعلقاته     حياته     ويدرك
الديمقراطية.     الحياة     في     ويساهم

غططرس هططو المدنيططة التربيططة لمناهططج بالنسبة المرحلة هذه في فالجديد
الجتماعي، للندماج ضروري كشرط المواطنة، عليها ترتكز التي الساسية المبادئ

لططدى وتثططبيته لتططدعيمه وإنمططا قاائما زال ما الجتماعي الندماج هدف أن نلحظ حيث
اا ليصططبح لتحضططيره المواطنططة مبططادئ غططرس مططن (الفرد) لبد التلميذ كامططل مواطنطط

Alain الفرنسططي الجتمططاع عططالم حسططب المواطنططة باعتبططار المستقبل، في الحقوق
Michelوالكفاءات المعارف القيم، بتعلم تحصل للفرد، اجتماعية قايمة إلى : «تحيل

اا منه تجعل التي الساسية ال مواطن ال»ً. فططالتحولت فططاع فططي حططدثت الططتي ومسططؤو
حسططب الصططراع هططذا القيططم، فططي واضططح صإططراع عنهططا ) نجططم1991-1989الجزائر(
فطي تهميطش مطن عنهطا نجطم ومططا الجتماعيطة القيططم فطي: «تقهقطر يتمثططل قاوادريطة
المواطنيططة للتربيططة الجتمططاعي بالجانب : «الهتمام يجب الفقيرة.»ً ولهذا الوساط

اا تعليططم علططى قاوادريططة  يلططح والسياسططي»ً حيططث القانوني بالجانب الهتمام عن بعيد
وجططد قاوادريططة إليططه دعططا مططا الجتمططاعي. ولعططل والتعايش الجتماعية القيم الطفال

المشططهورة وثيقتططه أكططدت  حيططث)1998: 30( للتربيططة العلططى المجلس لدى صإداه
بط: المتزايد الهتمام ضرورة على

للتربية. والثقافية الجتماعية الجوانب.1
للتربية. والمدنية الخلقاية الجوانب.2
والفنية. البدنية بالرياضة المتعلقة الجوانب.3

للتلميططذ والعططاطفي الوجططداني بالتكوين مباشارة علقاة لها ثلثة جوانب
اا المططادة تططوقايت تططدعيم البلد،كذلك شاهدتها التي الظروف ظل في (الفرد) خصوصإ

علططى موزعططة أسبوعيا واحدة ساعة لها المخصص الوقات ليصبح أخرى حصة بزيادة
لكطل تعططي الطتي الهططادف التدريس طريقة باعتماد التدريس طريقة وحتى حصتين
وهططو التربويططة العمليطة محطور هططو فالتلميذ دوره التربوية العملية أطراف من طرف

التلميططذ يسططاعد التربويططة العمليططة في عنصر هو التربوي. والمعلم بالعمل المقصود
التلميذ،. طرف من استيعابها من التأكد يمكن  والهداف ويوجهه

--20032003((  الجديططدةالجديططدة  الصإططلحاتالصإططلحات  فططيفططي  المدنيططةالمدنيططة  التربيةالتربية  مرحلةمرحلة  فيفي  أنأن  كماكما**
لتحضططير مططادة اعتبارهططا و المدنية للتربية السابقة النظرة نفس تواصإلت:طط :طط ))20052005
الحضططارية القيططم إطططار فططي والدينيططة الخلقايططة المبططادئ واكتساب تعلم إلى البناء

في التجديد أن المواطنة. ونسجل لممارسة تحضيرهم وبالتالي الجزائري، للشعب
حيث السلمية، التربية هي ثانية بمادة المدنية التربية ربط إلى انتقل الذي التصور

السططنة مناهططج في وكذلك للصإلح الكبرى المحاور في المادتين بين الربط هذا ورد
)2004: 09 (المربططي للصإططلح الكططبرى المحاور ففي )،13:2003ابتدائي( الثانية
بيططن من المواد: وضع مجالت تأهيل وإعادة البيداغوجي التحوير محور يخص وفيما

سن مع والخلقية المدنية والتربية السلمية التربية تعليم مضامين أهدافه: «ملئمة
تحدثت فقد الثانية السنة مناهج في والنفسي.»ً. أما العقلي نموهم وتطور التلميذ

مططع تماشاططيا أهططدافها، و المدنية التربية و أهدافها و السلمية التربية بين الربط عن
مططادة لحططذف المسططؤولين نيططة أثططارت الكتابططات بعططض أن الطفل. للشاارة حاجات
أو إثبططاته يمكننا ل الذي المر وهو المدنية التربية مادة في ودمجها السلمية التربية
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للتربيططة الجديططد المنهططاج رسططمية. إن وثيقططة أو رسمي تأكيد أي غياب ظل في نفيه
التربويططة»ً. و النشططاطات «أحططد المتعلططم، لططدى المواطنة     حس ترقاية يعتبر المدنية
اا     الفططرد     تكوين منها الغرض إستراتيجية تعليمية مادة المدنية التربية اعتبار اجتماعيطط

اا معططارف خلل مططن صإططالح     كمططواطن     للعيططش     المدنيططة،     للحيططاة     لعططداده     وحضططاري
يؤكططده مططا وهططذا والمدرسة، القسم في المشتركة الحياة قاواعد تخص وممارسات

المططدارس فططي المنهجططي «التعليططم أن السططابقة) مططن الدراسات في (ذكر الثعالبي
و التطططور قايططم علططى المؤسسططة الجتماعيططة التصططورات بتغذيططة الكفيططل وحططده

ال تعتططبر حسططبه العصططرنة»ً. فالمدرسططة ال مجططا لنشططر فعالططة سياسططة لوضططع مفضطط
جديططد أن كما للمتمدرسين، الهائل العدد إلى بالنظر المواطنة وقايم مبادئ وترسيخ

طريقططة وهططي بالكفاءات بالمقاربة التدريس طريقة على العتماد هو المرحلة هذه
للتكيططف تططؤهله التعليمططي مسططاره خلل التلميططذ يحوزها معينة كفاءات تحديد تعتمد

للمادة. المخصص التوقايت تدعيم كذلك الوضعيات، كل مع والتعامل

2004/2003  و99/98 -مرحلططتي المدنيططة التربية في القيم حيث من
منططذ المدنية للتربية الساسية الغاية هي التي المدنية للحياة التحضير عليها فيغلب–

المططادة- هططذه ماهيططة أكثر يوضح دراستنا من الثاني الفصل يدرس، كمنهاج اعتمادها
الحيططاة لقيططم الخلقاية القيم أضفنا فإذا الخلقاية، والقيم المواطنة قايم مقابل وهذا

تسميتها من نابعة دللتها للتدريس وكمادة كمنهاج المدنية تربيتنا أن نستنتج المدنية
المدنيططة الحياة بقيم تزويده خلل من مدنيا الفرد تكوين على ترتكز لنها "المدنية"،
المدرسططة فططي المدنيططة التربيططة مناهططج أن نسططتنتج ومنططه المططدني الحططس وإكسططابه
فططي للنسططان المدنية بالحياة علقاة لها التي الهداف على  تركز)98/99(الساسية
وفيمططا كمططادة، المدنيططة التربيططة عليططه قاططامت الذي الكلسيكي التصور وهو المجتمع

المواطنططة مجططال أن نجططد الجديططد البتططدائي الول الطططور في المدنية بالتربية يتعلق
 متبوعططا40,79% نسططبة علططى بحصوله كبيرا حيزا أخذ قاد الطور هذا في المسؤولة

% فنسبتها الخلقاية القيم  أما37,88% تساوي  مئوية بنسبة المدنية الحياة بمجال
التربيططة إلى وتهدف تركز مدنية تربية عن الحديث يمكن المرحلة هذه في ،21,25

كططل لتشططمل الصإططلحات تعميم انتظار في مؤقاتا يبقى الحكم هذا أن ولو المواطنية
هططو الملحظ أن وصإحيحا. غير منطقيا الحكم يكون لكي المتبقية البتدائية السنوات
كططان القيططم  وهذه21,25% إلى نسبتها وصإلت حيث الخلقاية القيم تلقين استمرار

منطقية أكثر سيكون المر أن حيث ، السلمية التربية لمناهج تركت لو الحسن من
لطدى المطدني الحطس ولتربيطة المواطنيطة للتربيطة المدنيطة التربيطة تخصص حين في

المادتين. بين تكامل إيجاد وبالتالي التلميذ،
اا نسجل كحوصإلة اا تططور المناهططج) المنظريطن(واضطعوا لتصططور واضططح

سططنة مططن وابتططداء أنططه حيططث المجتمططع، فططي التربويططة المنظومططة وظيفططة حططول
لتحقيططق وسططيلة فمططن التربيططة لوظيفططة النظططرة فططي مهم تحول  وقاع1999/1998

متماسططك متكافل مجتمع «بناء وظيفة إلى أفراده، جميع وبين المجتمع في التطابق
اا بأصإططالته معتز تكططوين أصإططبحت فالمهمططة الفططرد يخططص فيمططا بمسططتقبله»ً. و وواثقطط

التوجهططات سططياق في الوطن لبناء تؤهله التي والقدرات الكفاءات وإكسابه مواطن
وقايططم الوطنيططة الثقافة وترقاية الوطنية الهوية وتوطيد العصر، ومستلزمات الوطنية

العالمية. الثقافة على التفتح
لتكططوين عليهططا ترتكططز الططتي وللقيططم المدنيططة التربيططة لمناهج تتبعنا إن 

مططن القيططم فطي معكوسة بالفعل هي مدنية كلمة وأن مدنية تربية أنها وجدنا التلميذ
وبالتططالي نسططبة أكططبر علططى المططدني والحططس المدنيططة الحيططاة مجططال استحواذ حيث
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ان تكطوين هطدفها الساسطي التعليم في المدنية فالتربية (مطن مطدني جزائطري إنس
بكططل ويأخططذ زمنططه يعيططش (أي وبربططري) وحضططاري متوحش ضد وهي متمدن كلمة

مقابططل فططي والجتماعيططة المدنيططة الحياة في للعيش والتحضر) قاابل الرقاي أسباب
اا قاليل هو إذ المواطنة لقيم المخصص الحيز التربيططة أن القططول يمكططن ،ولهططذا نسططبي

المواطنيططة. للتربية مادة وليست المدني للتكوين مادة )هي2003-1998( المدنية
المواطنططة ). فقيطم2005-2003الجديطدة( الصإلحات عهد في المدنية التربية وأما

هو الفارق  ان حيث نسبية كانت وإن المدني، الحس قايم من أكثر نسبة استحوذت
تطططورا نسططجل اننططا ،ال الثططاني عامه في مازلت الصلحات ان من  .بالرغم%2,91

و المططدني الحططس و المدنيططة الحيططاة علططى تركز مدنية تربية من تحول بداية و كبيرا
ليصططبحوا للتلميططذ المواطنططة قايططم بتلقيططن تهتططم مواطنيططة تربية الى الخلقاية القيم

. المواطنة بقيم متشبعين مواطنين
فططي النتائططج عططرض بعططد و الفصططل هططذا بداية قادمناه الذي التحليل من

البحث: فرضية و إليها المتوصإل النتائج بين الربط يمكننا السابع الفصل
تبعطا الططتربوي النظام غايات شااهدتها التي التغيرات و التطورات.1

16 فططي  المططؤرخ76/33 المططر صإططدور منذ البلد في الحاصإلة للتطورات
تعكططس الغايططات ،حيططث التكوين و التربية تنظيم   المتضمن1976 افريل

المططر هططذا علططى أدخلططت الططتي التعططديلت ثططم للبلد الشاططتراكي التططوجه
العططام المرجعططي الطططار  و11/11/1998 للتربيططة التططوجيهي كالقططانون

للتحططول تبعططا جططاءت تعططديلت و تحولت . هي2004 في التربوي للنظام
والقاتصادية. السياسية النظام طبيعة في

المدنيططة التربيططة مناهططج شاططهدتها الططتي الصإططلحات و التعططديلت.2
هططذه . فمرامططي التططدريس طريقططة و التططوقايت ، المحتططوى شاططملت ،حيث

مططا ترابطيططة علقاططة هنططاك لن تغيططرت الخاصإة و العامة أهدافها و المناهج
ا بيططن مططا و العامططة الهططداف و المرامططي بين ما و المرامي و الغايات بين

فططي المهمططة التحططولت حططدثت قاططد و ، الخاصإة الهداف و العامة لهداف
فططي المدنيططة التربية إلى الجتماعية التربية من النتقال عند  المناهج هذه

و التططوقايت و المضططامين في التغيير وقاع  حيث98/99 الدراسي الموسم
. التدريس طريقة
فططي اليوميططة ممارسططات خلل للتططدريس المقترحططة الطططرق.3

فيهططا بططدأ الهططادف التدريس طريقة أن في يكمن الشاكال فإن المدارسة
معهططا يتكيططف الططتربوي الوسط بدأ إن ما  و98/99 الدراسي الموسم من

الدراسططي الموسططم مططن بططدا بالكفططاءات المقاربططة طريقة اعتماد تم حتى
2004/2005، صإططلحية مططدى للتقريططر كافيططة سنوات خمس مدة فهل  

و المعلميطن لتأهيططل كافيططة ليست المدة هذه أن ،كما عدمها من الطريقة
فططي بالكفططاءات المقاربططة نجاح يعقل فكيف ، بالهداف للتدريس تمرنهم

تأهيططل نقططص– الوسططائل نقططص–(اكتضططاض مدارسططنا تشهده كالذي وضع
...). المعلمين

ما خلل من ل التي و المدنية التربية مناهج محتويات و مضامين.4
المناهطج هططذه محتويططات إن لنا تبن السابع و الثالث الفصلين في عرضناه
ي تتشطابه ن كطثير ف ع المحطاور و المواضطيع م (لقطد العالميطة المناهطج م
علططى تعرفنططا حيططث تطورهططا و المدنيططة للتربية الثالث الفصل في تطرقانا

فططي يكمططن الختلف إنمططا تدريسططها) و طرائططق و مضططمونها و ماهيتهططا
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تربططوي نظام كل حسب عليها التركيز يتم التي القيم و المعتمدة المعايير
.

لدينا تأكد توجهاتها، و المدنية التربية لمناهج المعرفية المجالت.5
حيططزا  تضططمنت98/99 الدراسططي الموسططم مططن بططدءا و المناهططج هططذه ان

معرفيططا مجططال خصصططت حيططث الصططالح والمططواطن المواطنة لقيم مقبول
الجديططدة الصإططلحات خلل مططن المجططال هططذا تططدعم قاططد و ، للمواطنططة

2003/2004.
رغططم الجزائر، في التعليمية السياسة أن هو استنتاجه يمكن ما أن غير

ثنائيططة طرفططي صإططراع مططن تعططاني والقططرارات، الختيططارات صإططعيد علططى وضططوحها
):152(ص الجططابري لحظططه مططا هططذا ولعل التطبيق مجال في والمعرب المفرنس

الجزائططر في التعليمية السياسة تظل أن الصدفة قابيل من فليس قاال: «وإذن حيث
وأن التعريب موضوع ) في1973  إلى1962(من سنوات عشر لمدى مرتبكة

                                                       130



الجزائرية المدرسة في المواطنة مفهوم و المدنية التربية مناهج
                     الثامن الفصل

مجلس وناقاشه التعليم وزارة أعدته  والذي1973 عام تبلور الذي المشروع يظل 
اا الثورة وأن حكوميططة مراسططيم صإططيغة علططى يصططدر أن قابل سنوات ثلث لمدة عالق
( أخططرى سططنوات أربططع التطططبيق ) تنتظططر1976( صإططدورها بعد المراسيم هذه تظل

( التربوية المنظومة لصإلح الوطنية اللجنة مع حتى الصراع هذا أستمر )»ً.و1980
ي المدرسطة ومكانطة دور علطى انعكس الخطير الصراع هذا ).إن2000 المجتمطع ف

اا الجزائري الكيططف عنهططا وغططاب الكططم عليهططا غلططب الجزائرية المدرسة وأن خصوصإ
تربطوي لمشطروع كأسطاس اعتمادهطا يمكططن مميطزة خلفيططة أو مرجعيططة غياب كذلك

عنططد التوقاططف أن« :  قاططال  حيططث( 1990 ) خليفططة ولططد  إليه أشاار ما هو و وطني،
التمسططك و اليوميططة الحيططاة السياق في  تحدث التي التحولت الغفال و المجردات

مططن مسططتوى الى التعليمية بالحصيلة تنزل  بيداغوجية و ذهنية عادات من تحجر بما
تفصططل و الجيليططن بيططن الهططوة فتعمططق الوصإططاية مططن جططو الططى تؤدي التي الطقوس

جعططل مططا وهططذا)طط 29 (ص»ً العمليططة الحيططاة فططي يقابلهططا عمططا المعرفة موضوعات
ان لطو و حطتى الستعمارية المدرسة خرجي مستوى بين يقارن المواطن محطدود ك
مططن اسططتنتج مقارنططات ويعقططد جامعيططا كططان ولططو حتى الجزائرية المدرسة وخريجي

خريططج بمسططتوى مقارنططة الجزائريططة الوطنيططة المدرسة خريج مستوى ضعف خللها
التلميططذ نفططور إلططى أدت المدرسة عن القيمية الحكام فهذه الستعمارية المدرسة

التعليططم رجل قايمة انحطاط كذلك فيها الولياء ثقة وعدم المدرسي التسرب وكثرة
الريططادي ودورها المدرسة مكانة على كبير بشكل أثرت العلمات هذه المجتمع في
،2000 لسططنة اليونسططكو تقريططر  إليططه يشير الليم الواقاع هذا المجتمع في أورده  

نقططرر ان يمكططن «الجزائر: في الساسي التعليم وضعية  حول)طط 77:2000تيلوين(
الساسططي التعليططم برامج مستوى على المقدمة التربية و التعليم نوعية او جودة ان

إلططى يططؤدي ل ذلك أن باعتبار له معنى ل للسنوات التلميذ  تكرار)médiocre(ضعيفة
و ، محتواهططا ، التعليم برامج فان  الول الستنتاج لهذا . تبعا التلميذ لدى تحسن أي

،  النظططر فيططه يعاد إن يجب المستعملة الديداكتيكية  الوسائل و البيداغوجية الطرق
من النظر فيها يعاد آن يجب  المعلمين تكوين ان هو  هذا عن يتمخض ان يجب ما و

شاططقيق منير إليه ذهب ما نفس هو  و »ًالمحتويات. و الهداف و الستراتيجية حيث
للغلبيططة الساسططية السططمات رؤيطة عدم  ): « إن1996جدي الصالح (محمد أورده

تلططك المثال، سبيل على بعيد حد إلى يفسر العريضة الشعبية القاعدة من العظمى
ولكطن باسططمها طليعتهططا يكون أن حاولوا الذين وبين القاعدة هذه بين القائمة الهوة

)20 المتغرب»ً.( ص والفكر المحدث المجتمع واقاع من
العططام التططوجه خلل ومططن القيططم خلل مططن هططي كمططا المدنية فالتربية 

منظططم مجتمططع فططي للنططدماج القابططل الفططرد تكططوين إلى تهدف  والمرامي للهداف
والمدرسططة. القسم في الجماعية الحياة مبادئ تلقين طريق عن واجتماعيا سياسيا

إطططار فططي الخريططن مع يتعايش كيف الطفل  تعلم «: ) بأنها1999اوبل( يؤكد حيث
تشططجيع خلل  مططن »ًمسططئولة... مواطنططة روح تخلططق و ، متبططادل ،بططاحترام مجتمططع
. فالمعرفططة الواجبططات و الحقططوق فططي المساواة نهج إلى الدعوة و التعاونية الحياة

شاخصططية لبنططاء وسططيلة هططي إنمططا و ، ذاتهططا حططد في هدف ليست المدنية التربية في
و تنظيمططاته و المحيططط لفهططم المعرفططة يوظططف المدنيططة التربيططة فبرنامططج ، المتعلم

فهططم و مسططؤولية بكططل فيططه النططدماج على المتعلم لمساعدة فيها القائمة العلقاات
حسططب أوهي ، التنظيمية و الثقافية الجتماعية منها خصوصإا أبعاده كل في المجال

و المدرسة و القسم في بالحياة التربوية العلقاة لربط   حصص «) :1999 (اوبل
 (ص»ً الجتماعيططة القيططم في تفكير و تحليل و ممارسة و معرفة اكتساب و السرة
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الحاليططة التحططولت العتبططار بعيططن الخذ تعكس فهي المواطنية التربية ) .   وأما45
حسططب هططي أو الوطنيططة والتحططولت القاتصططادي الجتمططاعي، المجال إلى وتوسيعها

ومجططردة عامططة قاواعططد وفططق المواطنين، تمكن التي  «المسارات):2003 (سليبي
السياسطي العمطل ممارسطة الجتماعيطة، المكانطة الطثروة، إلى: العلم، الوصإول من

للممارسططة المعطططاة الهميططة علططى تشططهد إنهططا ،)341صالمسططاواة»ً ( قادم على
عططدم لمكافحططة والديمقراطية النسان حقوق واحترام المسؤولية لصإول الحقيقية
مثل) الضططريبي (كططالغش وطنيططة الجتماعيططة) ول القواعد (كخرق والتمدن التحضر
:2000البيداغوجيا (قااموس حسب مططواطن تكططوين هططي إذن فالمواطنططة )،105 
فهي المة، وحدة تضمن أن يجب المدرسة لن العامة، الحياة في للمشاركة فاعل

هططو حيططث مططن المتمتططع المساهم المواطن صإفة ): «امتلك2004( كرومي حسب
انتمططاء، علططى تططدل سياسططي... فهططي مجتمططع ضمن المدنية الحقوق بمجموع كذلك
الحريططات مجمططوع أن كرومي ويؤكد )،188الحريات»ً (ص فضاء في وتمتع مكانة

إلططى يططدعو  ولهططذا النططامي، المواطنططة لعصططب المشكلة هي استثناء بدون النسانية
المؤسسططات خيططوط تنسططج ومنتجططة فعالططة إلططى: «مؤسسططة المواطنططة تحويططل

هططذه المواطنططة، أبعططاد مجمططل فهططم إلططى يدعو فهو ولهذا )،191الجتماعية»ً (ص
:)Martucceli ) (1998 : 653 و Barrère( من كل أوردها البعاد

المواطنططة مجموعة: حيططث في به معترف عضو هو الول: المواطن . البعد1
اا مططن القاتصادية، التنمية حاجات باستجابة الوطني، الشعور بتكثيف مرتبطة عاطفي

الوطنيططة، القيططم مططن ومجموعططة وطنيططة لغططة نقل بفضل ثقافي إدماج سياسة خلل
اا يوجه المواطن تكوين الكاتبان فحسب الططوطني التلحططم تكططوين فططي ويعرف أحيان

. الوطنية باللغة التكوين وفي القومي، والشعور
المواطنططة المدنيططة: باعتبططار معنططى يعرف أن يجب الثاني: المواطن . البعد2
اا والتي القيم، بعض يملكون كمواطنين بهم المعترف الفراد على مؤسسة مططا غالبطط
اا المواطنططة لممارسططة اللزمططة المعططارف وهططي "المدنيططة"، كلمة تتضمنها وخصوصإطط
لديه. تكون أن يجب التي الفضائل
يوجب حق كل والواجبات، الحقوق: الحقوق يملك الثالث: المواطن . البعد3
امتططداد إل المر حقيقة في هو ما السياسية للمواطنة الجتماعي التاريخ لن واجب،
ميططادين فططي المتنوعططة الحقططوق حيططازة خلل من للمواطن القانونية للصفة تطوري
جديدة.

الحقيقيططة القططدرة هططي اجتماعي: فالمواطنة فاعل الرابع: المواطن . البعد4
الحقيقططي التططأثير علططى القدرة الجمهوري، الشيء في للمشاركة الفراد يبديها التي
اا المتخذة، القرارات على (عمل) جماعي. حركة يوجب هذا طبع

وذلططك الفططرد تحططترم أن يجططب بططأن: «الجمهوريططة الكططاتبين تأكيططد مططع
أن يجططب ولكن نفسه، الفرد أو السرة مكان الحلول في نية لها وليس بتعليمه،

التي المواطنة أن ). كما652للمواطن»ً. (ص والمدني الروحي التكوين تضمن
بطاللتزام دائططم : «شاطعور هطي وتدريسططها بهططا الهتمططام المدنيططة التربيططة من نود

للبططداع فضططاء لططه يحقططق الططذي الططوطن، يقاسططمه الططذي الغيططر نحو والمسؤولية
: 336( سليبي والنظام»ً حسب والستقرار المن من جو في والنجاز والتعمير

الوطنيططة بالهويططة يشططعر المواطن (دينامية) لن فاعلية هي . فالمواطنة)2003
وطنططه مططع دائططم عقططد في لنه المواطنة، مهام إنجاز في والنخراط والمشاركة

وطنه. وأبناء
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والغيططرة وإتقططانه، العمططل حططب هططي لبنائنا تدريسها نأمل التي فالمواطنة
الفرديططة الحريططة عططن الططدفاع فططي والسططتماتة المططة تططراث وتنميططة الططوطن، علططى

للنفططس حططب ول النانيططة بدون الجماعي بالنا المشروط النا يوجد أين والجماعية،
 «فل):1989خليفططة (ولططد تعططبير حططد على بل الحتقار ول الخرين على والسيطرة

وانهططارت قايمططه اختلططت إذا إل والستبداد، للستغلل ويستسلم الظلم الشعب يقبل
الططذي المططواطن تكططوين عططن – المدرسططة – مقططدمتها وفي مؤسساته وعجزت مثله

)05بالواجب»ً. (ص والمسؤولية بالحق، الحرية يقرن
من بالرغم مدرستنا في مفقودة بالمواطنة المتعلقة الفكار هذه ولعل

 بعض إلى الشاارة
المفتعططل، ومنهططا الموضططوعي منهططا أسططباب لعدة يرجع الواقاع هذا وقايمها مفاهيمها
اا وتغذيططة لتنميططة طططبيعي ووسططط ومناسططبة ناجعة وسيلة هي المدرسة وأن خصوصإ
مبططادئ وترسططيخ والعصرنة التطور قايم على مؤسسة اجتماعية وتصورات سلوكات

فططي بثقططة الجتماعيططة الحيططاة لمواجهططة يططؤهله لمططا تلميذ تزود حيث المواطنة، قايم
السططلبيات وتحييططد الصططعاب تجططاوز علططى ومقططدرته الشخصية إمكانياته وفي نفسه

اجتماعي أمن أسس وترسي النحرافات كل من واقاية اجتماعية بسلوكية واللتزام
وضططعها ظططل فططي بططذلك القيام يمكنها ل قالنا وأن سبق كما مدرستنا أن صإلب. غير

هططذا علططى أجمعططوا كلهم والمختصين للبلد العليا السلطات باعتراف وهذا المتردي
الماديططة الوضططعية يشططمل الوضططع هططذا الجزائريططة، للمدرسططة المططتردي الوضططع

المسطتوى ضطعف و وقاطدمها البرامج صإلحية عدم (التجهيز) و التربوية للمؤسسات
اقاتصادي السوسيو وضعها وإهمال التعليمية العملية على المشرفة للطر التأهيلي
اا هططذه مططع أنفسططهم التلميططذ تكيططف عططدم حيططث من أو والساتذة المعلمين خصوصإ

التربوية: المنظومة
عططدد بلططغ حيططث النسططب، أكططبر يشططكلن المدرسططيين والتسططرب . فالفشططل1

اا الفاشالين الول الساسططي التعليططم طططوري فططي – للسططنة المكرريططن وهططم – دراسي
الحصططائي الططدليل  (حسططب11,76% تساوي مئوية بنسبة  تلميذ530.394 والثاني
كالتالي: ) موزعين2004 التربية لوزارة

)29 ص(. 10,05% بنسبة  تلميذ218.470الول:  الطور -في
)30.(ص13,36% بنسبة  تلميذ311.924الثاني:  الطور -في

 أن مفاده لليونسكو تقريرا)76: 2002( تلوين أورد فقد المتسربين -وأما
3

1

نهايططة إلططى الوصإططول قابططل المدرسططة مططن يتسططربون الساسططي بططالتعليم الملتحقيططن
اا  تلميططذ628.254 الولى بالسنة التحق إذا أنه معناه وهذا الساسية المرحلة جديططد
يتسططرب ثلثهططم ) فإن22: 2004 إحصائية  (بيانات2004/2003 الدراسي للموسم

 وهو بعد فيما
3

254,6281
418,209


 اا مجمططل  من33,33% نسبة يشكل ما متسرب

اا الملتحقين، يحتططاجه الططذي السنين عدد متوسط فإن اليونسكو، تقرير حسب ودائم
اا تلميذا 9 سططنة إلى للوصإول  سنوات9 بدل  سنة13 هو الساسي التعليم في واحد

فططي الخفاق سنوات حسبنا إذا أما  سنوات04 بمتوسط هو الفارق أن أي أساسي،
)01( سططنة بمعططدل فهططو للثانويططة للمططرور الساسططي التعليططم شاططهادة امتحان اجتياز
هططو الساسططي مرحلططة فططي التلميططذ يضططيعها الططتي السططنوات عططدد فإن وعليه واحدة
أهميططة ولعططل الجامعططة)، فططي + سططنتين الثانوي (مرحلة يعادل ما  سنوات5 خمسة
أنططه: «يرهططن فططي  تكمنGallichet (1998( حسب الدراسي الفشل أو النجاح عامل
السياسي المصير وحتى بالخر علقاتهم المجتمع، في مكانهم الفراد، مستقبل للبد

                                                       133



الجزائرية المدرسة في المواطنة مفهوم و المدنية التربية مناهج
                     الثامن الفصل

اا وحسبه ولهذا )،28الشخصي»ً(ص وحتى الثقافي القاتصادي، اعتبططار يمكططن دائمطط
L’échec( الدراسي الفشل  Scolaire(الططتي اللمسططاواة عوامططل مططن رئيسي  عامل
ودرجتططه التحصططيل خانططة فططي يططدخل الدراسططي والفشل المواطنة، مجال في تدخل

المدنية. التربية فيها بما الدراسية المواد جميع يعني وهو فيه المؤثرة والعوامل
اا التعليميططة، إلططى يحيلنططا المدرسططي الفشططل موضططوع . إن2 وخصوصإطط

)Galichet( يططدعو الخصططوص هططذا وفططي تدريسططها، وطرائططق المدنية التربية تعليمية
فتعلطم والتعليميطة، التعلمطات قالطب تعني أن يجب المدنية التربية تعليمية إلى: «أن

هططي هططذه التعلمططات التعلمططات»ً. ودمقرطططة دمقرطططة كذلك يستلزم الديمقراطية
في: حقيقية سلطة للتلميذ وتعطي تسمح التي الكاتب: «البيداغوجية حسب

للتعلم. طريقتهم -اختيار
والستجابة. التفكير في طريقتهم -احترام
كمسؤولين. معهم -التعامل
والتلميذ»ً. المعلم بين والتقابلت التبادلت -تشجيع

اا فيها لن الدمقرطة لهذه ندعو ل إننا فططي نأمل ولكننا المبالغة من نوع
اا التحصيل، على وتساعد تسهل بيداغوجية طرق اعتماد التربيططة مطادة فطي خصوصإط
مططواطن النسططان، الفططرد تكططوين إلططى تهططدف كونهطا بالخصوصإية تتميز لنها المدنية

طريقططة أيططة نجاعة من تأكد أحد ل أنه إل واختلفها الطرائق تعدد من وبالرغم الغد،
الهطادف التططدريس إلى التقليدية الطريقة فمن والصإلحات التعديلت لكثرة بالنظر

المدرسططة اسططتخدمتها تعليميططة  طرائططق03 ثلثططة بالكفططاءات التططدريس مقاربة إلى
التططدريس طريقططة فططإن الزمططن تجاوزهططا قاططد الولططى الطريقة كانت فإذا الجزائرية،
ويحاولون عليها يتعرفون المعلمون يكد  ولم99/98 الموسم من فيها بدأ بالهداف

هططذه كططانت وإن بالكفططاءات بالمقاربططة التدريس طريقة إلى غيرت حتى استخدامها
لمكانيططات تحتططاج أنهططا إل بالهططداف التططدريس لطريقططة الثططاني الجيل هي الطريقة
مططادة خصوصإططية أن الوقاططات. كمططا هططذه فططي مدرستنا متناول في ليست ومهارات

الهططداف وحسططب المواضططيع حسططب ومختلفططة متنوعة طرق تستلزم المدنية تربية
ذكرناهططا الططتي النمططاذج مططن تعليمططي نمططوذج كل : «أن)1998 (غاليشي يؤكد حيث

اا للمواطنططة معيططن مفهططوم إلططى تططؤدي المدنيططة التربيططة تططدريس بخصططوص سططابق
اا127وتططدخلتها»ً(ص فحسططب الثططاني، الفصططل فططي ذكططرت النمططاذج هططذه ). طبعطط

غاليشي:
العيططش "إرادة بمعنططى المواطنططة قايم ترسيخ المدنية التربية غاية كانت - فإذا

اا" فهذا الططتي القيططم وتشططرب تلقيططن (المحططاكي) وهططو التجسيدي النموذج يوافق مع
اا المتبططادل، التططأثير طريططق عططن المعلططم شاخصططية وحططتى تعليططم كططل ينقلهططا أن علمطط

الططوطني للنتمططاء الطبيعية المفاهيم كل مع يتعارض هذا للمواطنة المحدد المفهوم
تاريخية. أو عرقاية سواء

إرادة وتكططوين الحكططم فططي المشططاركة مفهططوم ترسططيخ هي الغاية كانت - وإذا
فهططذا الشططعب ممثلططي واختيططار العامططة النتخابططات خلل مططن عليططه هي كما جماعية
للوجططود والتعلططم مصططغر - مجتمططع المدرسططة اعتبططار حيططث التمططاثلي النموذج يوافق
اا -. جماعي

العدالططة مسططار إلططى الكلططي المجتمططع تحويل هي المواطنة قايم كانت إذا - أما
التضططامنات المجتمططع، فططي واحططد لكططل الفعططال الحططراك اعتبططار خلل مططن الكططبيرة

العيططش شاططروط تحسططين أجططل مططن تخلقها التي المقاومات تولدها التي والتنافرات
خلل من الواقاعي هو المناسب فالنموذج اجتماعية، مجموعة أو طبقة لكل والوجود
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اا الجتماعيططة، – السياسططية الواقاعية المشاكل على التركيز إتاحة خلل مططن خصوصإطط
والمناقاشات... إلخ. الحوارات المدرسية، الصحافة

التربيطة تطدريس طرائطق حطول هطذه الثلثطة النقطاط عطرض خلل من إذن 
المقصططودة المواطنططة مططن والهططدف النموذج حسب هي (المواطنية) والتي المدنية

إلططى يحيلنططا .وهططذا مناسبة و متعدد ووسائل ومتنوعة مختلفة طرق تتطلب انها نجد
المحتوى. هي أخرى نقطة

عططدة هنططاك أن عرفنططا للمواطنططة الثططالث الفصططل فططي تعرضططنا خلل . مططن3
أو القانونيططة بططالحقوق التمتططع إما فهي المواطنية التربية لمضمون وتفاسير تعاريف

اا هما أو الجتماعية اا الواجبات وأداء الحقوق معرفة أو مع النمططاذج هططذه من وانطلقا
هي: المواطنية للتربية مفاهيم ثلثة نستنتج الثلثة

اا، العيش إرادة بمعنى المواطنة قايم  ترسيخ.ا المواطنططة لمفهططوم المعنططى وبهذا مع
تاريخيططة أو عرقايططة سططواء الوطني "الطبيعية" للنتماء المفاهيم كل مع يتعارض فهو
المعلم/المتعلم. المتبادل التأثير بطريقة القيم وترسيخ تلقين طريق عن

خلل مططن جماعيططة إرادة وتكططوين الحكططم فططي المشططاركة مفهططوم . ترسططيخب 
مصغر. مجتمع المدرسة اعتبار طريقة عن الشعب ممثلي واختيار العامة النتخابات
مططن الكططبير، العدالططة مسططار إلى المجتمع تحويل إلى تهدف المواطنة . قايمج

طريقططة عططن اجتماعية مجموعة أو طبقة لكل والوجود العيش شاروط تحسين خلل
السياسية. الواقاعية حول لمشاكل مواضيع وطرح والمناقاشات الحوارات اعتماد

مناهجهططا خلل من للناشائة تلقينها المدرسة من نريد التي المواطنة إن
والمبططادئ الفضططائل علططى أطفالنططا تكططوين هططي خاصإططة المدنية التربية ومناهج عامة

بهططذا وهططي الرصإططين العلمططي التحصططيل علططى والحث والتضامن والتسامح السامية
حسططب هططي أو العططام المستوى وتحسين الفكر وترقاية الدهنيات تطوير على تعمل

إل بنجططاح تؤديهططا أن يمكططن ل مزدوجة، وظيفة ذات : «المدرسة)2001محمد (بن
لتراثهططا حافظططة المططة، لقيم حامية ناحية من بينهما. فهي التوازن على حافظت إذا

(صوالتحويططل»ً التغييططر علططى هططوادة بل تعمططل أخططرى، ناحيططة مططن وهي الحضاري،
أن تصططلح «الططتي بالمضططامين الهتمططام ضططرورة علططى يؤكططد  محمد بن أن .كما)30

الجتماعيططات يسططمى مططا وهططي ،)259(صالمدرسططة»ً في الوطني العلم لها يرمز
تعريططف بطاقاططة هططي المططواد هذه وأن جغرافيا)، تاريخ، إسلمية، تربية مدنية، (تربية
اا السطتاذ حسب وهي هويتها، وشاعار المة اا، المطة، وحطدة تضطمن الطتي دائمط جنس

اا، ااا، ووطن اا وتاريخ اا ونزوع المططواد، بهذه الهتمام أن واحد. غير مستقبل نحو منسجم
الطرق بين نخلط ل حتى واقاتراحها المواضيع طرح كيفية في للتفكير كذلك يدعونا

البلطدان مطن كططثير وعطبر المدنيطة التربيطة دروس أن الملحططظ لن مطأزق فطي ونقع
الدعايطة وبيطن العلمطي والتثقيطف السياسطي التلقيطن بيطن مطا الطرق فيها اختلطت

علططى القططائمون فيططه وقاططع الططذي  الشاكال)1989 علي (إسماعيل والثقافة. حسب
المنجططزات إبططراز علطى القاتصططار مصططر- هططو فططي الوطنيططة التربيططة المر-يقصد هذا

والمعيقات المشاكل ذكر عدم أمام والمبالغة التضخيم مع فيهما والنفخ والحسنات
تتأكططد لططن النتماء مشاعر أن يؤكد الوطنية. والستاذ التربية من هذا أن اعتبار على
علططي إسططماعيل يقططترح البلططد. ولهططذا بعظمططة التغني (التلميذ) بمجرد الطالب لدى

من أي إلى النزلق عدم إلى ويدعو المدنية التربية في الموضوعات لتناول طريقة
التيين: الطرفين
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مشططكلت مططن يوجططد مططا علططى النتبططاه ونركططز أنجزنططا ما شاأن من نهون - أن
والصعاب. المشكلت هذه تجاوز على طاقاتنا قادر من ونقلل مجتمعنا، في وصإعاب

اا يخلو مجتمعنا وكأن ونعمل نتصرف - أن أيططة تواجهه ول المشكلت من تمام
احتياجاته. كافة مواطن لكل وفر قاد وأنه صإعاب

هططذه فططإن (المواطنيططة)، المدنيططة التربيططة مططادة محتططوى لهميططة . وبططالنظر4
توصإططلنا الططتي النتائططج خلل من والذي للمادة، المخصص التوقايت إلى تحيلنا الهمية

ال يعتبر إليها اا، قالي الول الساسيين الطورين لكامل  ساعة4860 مجموع فمن نسبي
هططذين خلل المدنية للتربية المخصص التوقايت أن  نجد)06( الستة بسنواته والثاني

ا وهذا فقط  ساعة134 هو الطورين ي2,75% نسطبة يشطكل م النسطبة بهطذه . وه
اا ضعيفة تبدوا هططذا اللغططات، أو كالرياضيات أخرى بمواد مقارنة أهمية، ذات وغير جد
قالططة حيططث مططن ككل التربوية منظومتنا منها تعاني التي المشاكل عن الحديث بدون

اا162 هو والذي المستغل البيداغوجي الزمن نقصان أو 240 مقابططل السنة في  يوم
اا اا220أو اليابان، في يوم ألمانيططا وبيططن بيننططا الفططارق نجططد أن ولنططا ألمانيططا فططي  يومطط

اا إلينا القارب اا توقايت اا58 هو فالفارق ومسافت x 5 = 290( هو بالساعات أي  يوم
يعططادل هططذا السططنوي الفططارق أن أي  أسططابيع،10 حططوالي هططو وبالسططابيع  ساعة)58

ال أكططثر أو مرتيططن )06( سططتة خلل عنططدنا المدنيططة للتربيططة المخصططص التططوقايت قالي
بسططبب وتوقافططات إنقطاعات من قالته على الوقات هذا يتخلل ما جانب إلى سنوات،
ي أكثرهطا ومطا والدينيطة الوطنية والعياد المناسبات أو للمعلمين المرضية العطل ف

اا الطبيعية العوامل بسبب أو بلدنا كلهططا النقططل، وانعدام النائية المناطق في خصوصإ
الططتي المأسططاوية الظططروف المسطططر. إن التططوقايت استعمال حجم من تقلل عوامل

المدنيططة... التربية شااكلة على الجتماعية بالمواد الهتمام عليها تحتم بلدنا اجتازتها
ومثططل قايططم لتقططديم وكططذلك أبنائنا نفسيات على وتأثيراتها الزمة آثار لمحو وهذا إلخ

المططواد لهذه العتبار إعادة يجب والتضامن. ولهذا والتسامح التعايش على مساعدة
العمططل يجططب كذلك معاملتها، قايم ورفع لها المخصص الساعي الحجم بزيادة وذلك
المططواد حططول مفططاهيم والتلميططذ والسططاتذة المعلميططن أذهططان مططن تنمحططي أن علططى

ترسططخ مدارسنا في اليومية البيداغوجية الممارسات لن الثانوية، والمواد الساسية
ال المفهوم هذا العنايططة لهططا تولى أساسية تعتبر العربية واللغة كالرياضيات مواد فمث

البدنيططة أو الفنيططة أو المدنيططة كالتربية مواد تصنف حين في الكبرى والهمية الكاملة
اا عنها الستغناء يمكن ثانوية كمواد مواقايتهططا اسططتعمال إلططى المعلمون يلجأ ما وكثير

لها المواد كل بأن التذكير المفيد من أساسية. ولعله المصنفة المواد برنامج لكمال
الهططداف إلططى للوصإططول بينهططا فيمططا تتكامططل وهططي تميزها التي وخصوصإياتها أهميتها

اا المسطرة والغايات وعواطططف شاططعور لططه إنسططان تكططوين صإططدد فططي ونحن خصوصإ
مبرمجة. آلة وليس وأفكار وميولت
ي ذكرنا البيداغوجي، التأطير حيث . من5 ن الول، الفصطل ف استعراضطنا حي

هي: مراحل بثلثة مرت المدرسة بأن الجزائرية المدرسة لتطور
المدرسي. التنظيم في التحكم -مرحلة
المالي. الرخاء نتيجة السريع التوسع -مرحلة
الساسية. المدرسة -مرحلة

الرخطاء نتيجططة السطريع التوسططع مرحلطة الثانيطة المرحلططة نقصططد ولعلنطا
التعليططم تعميططم فططي السططلطات ورغبططة البططترول، عائططدات مططن المتططأتي المططالي

أبنائهططا تططدريس فططي بحقهططا للتمتططع الملحططة الشعبية للمطالب استجابة وديمقرطته
التعليم مبادئ من أساسيين مبدأين يشكلن وديمقراطيته التعليم وتعميم وتعليمهم
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وضططغط المتزايططد الططديموغرافي النمططو وأمططام وعليططه الفططترة، تلططك في الجزائر في
ورفطع المططدارس مطن المزيططد فتطح سياسطة الدولططة انتهجططت الزمن وعامل السكان
السططاتذة مططن لمزيططد الحاجططة إلى دعا ما هو و التمدرس نسب أعلى لبلوغ التحدي

اا والمعلمين، التربويططة المنظومططة عليهططا ارتكزت التي المبادئ بين من وأنه خصوصإ
تططم الجططانب هذا ولتغطية إذن الخامس، الفصل في شارحناها التي الجزأرة مبدأ هو

أفططاق ول إسططتراتيجية نظططرة ول تخطيط بدون والرتجالي العشوائي للعمل اللجوء
ال يجد ولم ودب هب من كل أن المهم مستقبلية، والكتابة القراءة يحسن وكان عم

اا أو ممرنا وأصإبح للتدريس دخل اا التأهيل درجة حسب معلم أخفقططوا الططذين خصوصإ
التعليططم فططي تسططربوا الططذين أو الثططانوي إلططى المتوسططط التعليططم مرحلططة اجتياز في

 بقططوله: «أن)2002 (تيلططوين يؤكده ما  وهو)03( الثلثة سنواته طول على الثانوي
 إلططى16 هو: من التدريس لمتهان السابقة الدراسة سنوات لعدد العالمي المعدل

الطططوار)»ً (حسططب  سططنة16  إلططى14بيططن مططا هو الجزائر في مثيله بينما  سنة17
التططأطير نوعيططة عططن الحصططائيات بهططذه هططذا قاططوله السططتاذ . ويططدعم)211(ص

:1998 سنة في والثانويات الساسية المدارس في البيداغوجي
 سنة.40 عن سنهم يقل هؤلء  من80% أن -حيث
جامعية. شاهادة يحمل فقط  منهم17% أن -كما

للمستوى. تحسين أو تكوين إلى القال على  منهم50% -ويحتاج
كمططا شاباب، زالوا ما البيداغوجيين المؤطرين  من80% أن نلحظ إذن

تكططوين: إلططى حاجة في  ومعظمهم83% أي الجامعي دون هو العلمي مستواهم أن
تكوينها، في النظر يعاد لن ماسة حاجة في التدريس على المشرفة الطارات «إن
)211: منها»ً.(تيلوين الكثير تعويض بضرورة القول الشجاعة من بل

أحططد، علططى تخفططى ل الططتي الحقططائق هططذه تططدرك التي السلطات ولعل
اا سطرت  برنامج

اا التابعططة المدرسططية للمؤسسططات البيططداغوجي التأطير تأهيل وإعادة للتكوين، واسع
الخدمطة" بجهطازيه أثناء التكوين "برنامج يسمى البرنامج هذا الوطنية التربية لوزارة
اأ للتكطوين، والمؤقات الدائم دد ابط ي و ي التكطوين هطذا ف 99/98 الدراسطي الموسطم ف

حسططب بجهططازيه البرنامططج هططذا مططن  اسططتفاد04/03 الدراسططي الموسططم وحططتى
).187 :2004الوطنية التربية لوزارة الدليل( الحصائي

.165.547أساسية:  مدرسة -معلم
.122.835الساسي:  التعليم -أستاذ
.102.270الثانوي:  التعليم -أستاذ

اا اا المعتمدة الصيغة أن علم بعد. عن التكوين هي حالي
حسططب ومرتجلططة ناجعططة غيطر هطي المعتمدة التكوينية السياسة أن غير

برنامططج يقصططد – التكططويني البرنامططج هططذا واضططعو اعططترف : «ولقططد)2002(تيلوين
بمخرجططات التكهططن بصططعوبة أنفسططهم – للتربيططة التكنولوجية المعاهد في المعلمين
وضططعوا الططذي العططام والمنظور النهائي منتوجهم بين التطابق عدم وبالتالي التكوين

البرنامططج هذا قاائل: « وكون تلوين ).ويستطرد219البرنامج»ً(ص هذا أساسه على
يظهطر المعطالم... فهطو تكوينيطة" واضطحة تربويطة "سياسطة مطن يسطتمد لطم الجديد
ظهر الذي التاريخي السياق طبيعة مع يتناسب جذري إصإلح وليس شاكلي، كإجراء

التربويططة المنظومططة إصإططلحات تجسططيد فططي الشططروع يقصططد الستاذ طبعا ضمنه»ً،
فيمططا خيططار علططى التربيططة وزارة رسططو عدم هذا يعكس تلوين: «وقاد يؤكد .كحوصإلة

امتططد ... لقططد ككططل المعلمين تكوين ومنظومة التكنولوجية المعاهد مستقبل يخص
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لعططادة مجهضططة محططاولت تططوالي مططع التسعينات، مدى على المأساوي الوضع هذا
العلططى المجلططس تجربتي إلى هنا والتكوينية»ً. الشاارة التربوية للمنظومة التوازن
.)2000( التربوية المنظومة لصإلح الوطنية  واللجنة)1996( للتربية

مشططكل هططو التربويططة منظومتنططا منططه تعططاني خلططل أكططبر أن نلحططظ إذن
فططي المعلم دور لن وخطير أساسي مشكل وهذا والساتذة)، (المعلمين المكونين

مططع المباشاططر المتعامططل هططو المعلططم لن وحسططاس مهم التعليمية- التعلمية العملية
فططي يتمثل هذا فدوره وردائته، التعليم جودة بين الفاصإل الحد فهو والبرامج التلميذ
اا مدنيططة علقاططة خلططق بهططدف الجتمططاعي التطبيع عملية ثقافيططة تعدديططة مططن انطلقاطط

مططن عنهططا انجططر ومططا لهططؤلء اقاتصططادية – السوسططيو الوضاع تردي جانب مهمة.إلى
تأخططذ لم ما واعد بمستقبل تبشر ل عوامل كلها المجتمع في المعلم مكانة انحطاط

محمططد( بططن حسططب المعلططم لن الصإططلحات، في الولوية لها وتعطى الحسبان في
والتقنيات الوسائل باقاي وأن ،80% بنسبة التعليم «مستوى يقرر الذي ) هو2001

محمططد بططن ). ويضططيف242»ً (ص20% مططن بططأكثر تشططارك ل المعتمططدة والدوات
اا ال، تكططوينه ظططروف «أن مؤكططد اا، عملططه وظططروف أو اا، معيشططته وظططروف ثانيطط ثالثطط
اا، محيطهططا في المدرسة وأوضاع نحططو وتططوجهه المعلططم، دور تحكططم الططتي هطي رابعط
اا المعلميططن أوضاع بتحسين الهتمام عدم جانب الفشل»ً. وإلى أو النجاح بيططداغوجي
اا اا ومادي ي هامطة أخطرى نقططة إلى كذلك نشير ومعنوي التربويطة المنظومطة حيطاة ف
اا873 والثاني الول للطورين عددهم يبلغ حيث التفتيش أسلك وهي منهططم  مفتشطط
الطططورين لنفططس التربويون المستشارون وأما  للفرنسية140 و العربية  للغة733
ات  للفرنسطية28 و  للعربية110  منهم138 عددهم فيبلغ لطوزارة إحصطائيات (بيان

لكططل الكافيططة التغطيططة عططن الكمي العجز جانب فإلى )،19:2004الوطنية التربية
اا كططبير حططديث فيهططا كططذلك كيفيتهططا أو نوعيتهططا فإن والمناطق المدارس إذا خصوصإطط

السابقين. المعلمين من هم الحاليين المفتشين جل أن عرفنا

المجططال هططذا في التربوي، بالبحث الجدي الهتمام وعدم الصإلحات . كثرة6
بإعططادة نططذكر وحططده، الوطنيططة التربية قاطاع بخصوص  ): «فإنه1998(قااسي يؤكد

اا  المتجسططدة1976  أفريططل16 أمريططة فططي المتضططمن التنظيططم بالمدرسططة جزئيطط
التعليم تنظيم إعادة . محاولت1984 في الثانوي التعليم إصإلح الساسية. مشروع

لح الوطنيطة اللجنطة . أشاطغال1988 فطي الثانوي .1989 فطي الطتربوي النظطام لصإ
).06»ً( ص1993  و1990 في الثانوي التعليم تنظيم إعادة

/1998 الجزئيططة الصإططلحات ونظيططف الوطنيططة اللجنططة  ونتائططج1999 
إصإلحات كلها ،2003 في تنفيذها في بدأ  والتي2000 التربوية المنظومة لصإلح
حططتى خللهططا المجططال يسططع ل متقاربططة فططترات وفططي الوطنيططة التربية قاطاع شاهدها

تططوجيه ذات كططانت الصإططلحات هططذه أن كمططا لتقييمططه، ثططم قابلهطا لما الكلي للتطبيق
علمنطا، حسطب جطدي علمطي تربطوي بحث بدون الوصإية الدارة عليها تشرف إداري

% فإن المستخدمين أجور لتغطية  منها85% تذهب التسيير ميزانية أن عرفنا وإذا
% فهططل العلمططي الططتربوي البحث ومنها التسيير أعباء لباقاي توجه كانت  الباقاية15
التطططوير مشططاريع – النظططام تطوير تسيير أن نستنتج، ومنه البحث؟ لهذا  تكفي15

).1998( قااسي حسب ممولة غير – والتحديث
الوصإططية الططوزارة علططى طرأت التي والتغيرات التسميات بخصوص وحتى

بيطن الجمطع إلطى بعطد فيمطا انفصطلت والطتي والتكطوين والتعليطم التربية وزارة فمن
والتكططوين التربيططة بيططن الفصل وبعدها الجمع ثم الثانوي، والتعليم الساسي التعليم
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حططتى الستقرار عدم العالي،نسجل والتعليم التربية بين الفصل ثم والجمع المهني،
اا المشرفة الرسمية الهيئة تسمية في درجة لنا يجسد التربوية المنظومة على إداري

والططتي التربويططة منظومتنططا وتشططهده شاططهدته الططذي الستقرار وعدم الكبير الختلل
الصإططلحات كثرة من التربوية". وبالرغم "المظلومة بط وصإفها المربين بعض يفضل

عنططوان  وتحططت)2003: 01( ابتططدائي الثانيططة السططنة مناهططج فططي نجططد فإننا وتواليها
منهططا: والططتي السططؤال هططذا عططن تبريرية إجابات جديدة" عدة مناهج مقدمة: "لماذا

عقططود إلى محتوياتها وتحديد أهدافها تصميم يعود مؤسساتنا في المطبقة «البرامج
الحديثططة التقنيات أحدثته الذي والمعرفي العلمي التقدم تواكب ل بذلك وهي خلت،

الططتي والفوضططى الرتجططال مططدى تلخططص الفقرة هذه  ولعل!والتصال»ً العلم في
والتحطويرات التعطديلت آخططره كطان والططذي الصإطلح باسم القطاع ويشهدها شاهدها

أن يقولون المنهاج هذا بمحرري فكيف ،99/98 في والبرامج المناهج شاهدتها التي
 و99/98 بيططن ما الفاصإلة المدة فهل خلت عقود إلى يعود التربوية برامجنا تصميم
خلت؟  عقود04/03
اا عليها المعول وهي المدرسة . فشل7 باعتبارهططا الجتمططاعي التغيير في كثير

الططذي هططو المحيططط بل المحيط على التأثير في الجتماعية التنشئة مؤسسات إحدى
النغلق تتهطم المدرسطة وأصإطبحت المدرسطة على يؤثر أصإبح ن ولعطل والتقوقاطع ب ب

اا ) يعتبر2001محمد( وإناء الطين بإناء والمجتمع المدرسة من كل يشبه حينما محق
):244(ص محمططد بططن بينهمططا. ويتسططاءل العلقاططة نططوع هي ما نعرف أن ولنا الحديد
مجتمعنططا فططي نططاجحين يعططدون مططن وأغلططب الخلق، صإططرح المدرسططة ترفططع «كيططف

للتلميذ، يكونوا أن يمكن ل الوطنية، الحياة تنشيط في مختلفة مسؤوليات ويتولون
اا ول قادوة، ل عيططون فططي للنجططاح نمططاذج يشططكلون تقليده. والططذين يستحسن نموذج

والغنيطططاء الريطططوع، بمطططدخول المرتزقاطططون العطططاجزون، الفاشاطططلون، هطططم التلميطططذ
علططى والتططدليس والغططش، البضططائع، وتهريططب القططانون، علططى والتحايل بالمضاربات،

ثططورة يحططدث شاططامل تغييططر إل معططه يمكططن ل حقيقططة مر واقاع نطاق؟...»ً. هو أوسع
ا للمدرسطة تعطود أن يمكطن بواسططتها حقيقية فكرية المرموقاطة الجتماعيطة مكانته

اا وهططذا فيططه وللتغيير للمجتمع كقاعدة المؤسسططات روسططو: «أحسططن لقططول مصططادقا
الطبيعيططة، الحالططة مططن النسان تخرج كيف أفضل بشكل تعرف التي هي الجتماعية

الوحططدة فططي النططا وتنقططل نسططبية وتعطيططه لنفسططه المطلططق وجططوده فكرة عنه تمحو
اا يفكططر ل فططرد كططل حيططث بطريقططة، المشتركة، يكططون ول موحططد كجططزء ولكططن فرديطط

اا انLucius  ولCaius ل  رومططا مططواطن الكل، في إل حساس اا»ً. (قاططاموس  ك رومانيطط
).252 :2000البيداغوجيا

واحدة مادة على تعتمد لونيس  تأكيد خلل ومن التربوية منظومتنا أن . كما8
 النسان لتكوين

كططل أن باعتبار والعيب النقص من كثير فيه التصور أو التوجه هذا ولعل المواطن، أو
فططي  جططوانب03 تنمية تتضمن للتدريس الحديثة الطرائق وحسب المدرسية المواد

علططى العتمططاد فططإن وبالتالي (الدائية))، الحركية الوجدانية (المعرفية، هي النسان
مخرجاتهططا نحو نظرتها في منظومتنا توجه أن نستنتج هنا ومن يكفي، ل واحدة مادة

الممارسططات أن كمططا فقططط، المعرفططي الجططانب علططى يركططز محططض تقنططي تططوجه هو
- التعليميططة للعمليططة مكملططة تعتططبر وبرامططج نشاطات عدة تهمل اليومية البيداغوجية

الثقافية النشاطات كذلك معدوم، مدارسنا في للترفيه المخصص فالوقات التعلمية،
وكططل المبرمجططة، البدنيططة التربية حصص باستثناء معدومة نقل لم إن قاليلة والعلمية

الدراسططي للططدوام ووقاتططه التلميططذ اهتمططام تططوجيه هططو المدارس على المشرفين هم
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إلططى تحططولت مدارسططنا أن جططانب إلططى المجريططات، كافة على المسيطر وهو اليومي
اا بالمتحانات التدريس ربط (شاططهادة وأخرى مرحلة بين الفاصإلة المتحانات خصوصإ

(البكالوريا)) ومططا الثانوي التعليم شاهادة الساسي، التعليم شاهادة البتدائي، التعليم
عليهططم المشطرفون ركطز مطا ولكطثرة التلميذ أن حتى آخر، شايء فل التوجه هذا عدا

مططن بططالرغم فقططط والدراسططة الدراسططة في وقاتهم يمضون أصإبحوا التوجه هذا على
عمططت الططتي الخصوصإططية الططدروس ظططاهرة مططا و عليهططا المحصططل النتائططج محدوديططة
إل النهائيططة إلططى التحضططيرية بالسططنوات حططتى تهتططم أصإبحت التي الحوليات وظاهرة

الواقاع. . هذا تعكس صإغيرة عينة

--IIII  ترقايططةترقايططة  وو  الجتماعيططاتالجتماعيططات  لتططدريسلتططدريس  تططوجيهيتططوجيهي  نمططوذجنمططوذج  نحططوىنحططوى: :   التوصصصياتالتوصصصيات
نبي.نبي.  بنبن  مالكمالك  فكرفكر  منمن  مستوحىمستوحى  المواطنةالمواطنة

للمدرسططة تعرضططنا ، الدراسططة هططذه مططن الثططاني الفصططل فططي:   تمهيصصد
بعططد ) او1962-1830( السططتعمار مرحلة خلل سواء ، نشاتها ظروف و الجزائرية
،1980-1962(  الستقلل ، الجتماعيطة التنشطئة فطي المدرسطة اهميطة بينطا ثم ) 

الخططامس الفصططل وفططي ، الثططالث للفصططل تناولنا خلل ، البتدائية المرحلة خصوصإا
-1982(  الفططترة خصوصإططا ، الجزائططري الططتربوي النظططام مبططادئ و لقيططم تطرقانططا
2005، علططى أدخلططت وكليططة جزئيططة وإصإططلحات تطططورات شاططهدت مرحلة وهي ) 

هططذه علططى نتعططرف ان اسططتطعنا الثامن و السابع الفصلين التربوية.وفي المنظومة
المناهططج هططذه طبيعططة عططن اعتقادنا في تختلف ل والتي وأهدافها مراميها و المناهج
القيططم (الفططراد) وفططق للتلميططذ والجتمططاعي المططدني بالتكوين تهتم والتي ، عموما

فططي غمططوض وجططود هو الملحظ أن مجتمع. غير بكل الخاصإة و السائدة الجتماعية
في منها النطلق يمكن والتي الجزائر في التربوية للمنظومة المؤسسة المرجعية

حيططث ، المجتمططع لططدى صإططداها ،تجططد جزائري طابع ذات وطنية تربوية منظومة بناء
متطلبططات وفططق ، وتنميتططه المجتمططع هططذا علططى للحفططاظ والوسططيلة الداة هي تصبح

– العربيططة الخصوصإططية مططن جططزء هططي التي الجزائرية الخصوصإية إطار في ، العصر
التي هي الجزائرية التربوية المنظومة (الغموض) في النقص هذا . ولعل السلمية

مطن .وبطالرغم الخاصإطة نظرتطه وفطق كل ، لصإلحها ويدعو منها مستاء الكل جعلت
، المجتمططع مطن جطزء لططدى معارضة تجد أنها ) إل2004-2003( الخيرة الصإلحات

نظططرا ، التربويططة المنظومططة حططول كلططي إجمططاع هناك يكون أن المفروض من حيث
سططيرورة علططى يططؤثر النططاقاص الجمطاع هططذا ولعططل ، المجتمططع فطي ودورهططا لهميتها

لقاططتراح الدراسططة هططذه خلل من يدعونا ما .وهذا مردودها على وحتى ، الصإلحات
ن الحضطارية الرؤيطة انطلقاطا الجتماعيات و المدنية التربية لتدريس جديد نموذج لب

. نبي
خططبرة  اكتسططب)1973-1905( نبي بن عاشاها  التي68 السنوات خلل فمن

: يلي ما في هذا ويتجلى ومواقافه أفكاره بلورة من مكنته وتجربة
 الططتي)1925( الثانويططة الدراسططة مرحلططة أثنططاء قاسططنطينة بمدينططة . فإقاامته1

اا كانت اا مركز للبلد الفرنسططي الستعمار عهد وفي السلمية، العربية للثقافة تقليدي
اا مركز أصإبحت ميلد شاطهدت المدينة هذه أن كما والقاتصادي، الثقافي لوجوده كبير

نفسططه: نططبي بططن اعتبرهططا والططتي باديس بن الحميد عبد الشيخ بقيادة إسلمية حركة
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إلططى الفططرد مناجططاة وتحططولت الجماعي، المعنى استيقظ حيث البعث معجزة «بداية
).278: 1994 الحسني الهادي الشعب»ً. (محمد حديث

قاططوله: «مدرسططة حسططب  مكنته)1927( آفلو بمحكمة العمل تجربة أن - كما
فطي بالتأكيططد فضططائله هططذه وكطانت الجزائططري، الشعب فضائل أدرك أن فيها تعلمت

 :1994 الحسني الهادي الستعمار»ً(محمد منها يفسد أن قابل الجزائر أنحاء سائر
قاسططنطينة مدينططة عططن البعيدة غير العيد شالغوم مدينة إلى انتقاله جانب ). إلى278
والمقارنطة للتعطرف فرصإطة نبي بنل أتاحت العيد شالغوم ثم آفلو في القاامتين ولعل

الططذي الجزائري النسان وبين فضائله الستعمار أفقده الذي الجزائري النسان بين
المستوطنين. معاشارة عن بعده بحكم بفضائله احتفظ

-1930( مسططلمة فرنسططية مططن هتزوجططو للدراسططة بفرنسططا إقاططامته . كططذلك2
-  وبالتالي الصإهار - أسر الفرنسي المجتمع وسط بالعيش  هذا له سمح ،) 1935

تأسططيس فططي سططاهم دائمططا فرنسططا وفطي المجتمع هذا عادات عن قارب عن التعرف
المططؤتمر نططادي علططى أشاططرف كمططا فيها، الجزائر مثل حيث المغربية، الوحدة جمعية

الباريسططين المسططيحيين الشططبان وحطدة بجمعية صإلت له وكانت بمرسيليا السلمي
فططي حصططله مططا ذلططك علططى زد بططاريس فططي نططبي بططن اكتسططبها التي التجربة هذه إذن

والغربيططة السططلمية الحضططارتين لروحططي الططدقايق بططالفهم لططه سططمحت الجزائططر
الفكرية. لسسهما العميق والستيعاب
اا مفهومها ويحدد المشاكل بعض «يناقاش أن من مكنه ما وهذا اا، تحديططد علميطط

شاططاهين( أورده الصططبور عبد الن»ً حسب حتى الغرب أو الشرق في لكاتب يتح لم
:طط 1994 الحسني  281، تميططزتميططز  حيططثحيططث ، وطروحططاته أفكاره على انعكس ما وهو ) 

يلي:يلي:  بمابما  منهجهمنهجه
السلمية. الحقائق من النطلق-
والدعوة. بالرسالة العلمي الربط-
وحيططويته ألسططنني السططتدلل فططي القرآنيططة الشططواهد اسططتعمال براعططة-

استطراد. دونما المناسبة
السنن. بصرامة الرهيف والوعي التاريخ مخبر من القانونية الستفادة-
السياسي. الجغرافي بالحقل الهتمام-
الدقايق. الرياضي التحليل-
الموضوعية. والصراحة بالواقاعية التحلي-
منهططا تنبثططق بحيططث الزمة واختناق الظروف أحلك في التفاؤلية النزعة-

للمسلم. الرسالي الدور وتحديد المور وتدارك العلج إمكانية
)Universaliste( الشططمولي والجططانب الربانيططة للرسططالة العالمي الطار-

).288 : 1994 (المغيلي عن
الططتي اللططه رحمططه مالططك كتابططات فططي الططدقايق العلمي المنهج هذا ويتجلى

منها: ونذكر أصإدرها
القرآنية. الظاهرة كتاب.1
والمناهططج النظريططة السططس فيططه وضططع الذي السيوية، الفريقية فكرة كتاب.2

البشري. والتاريخ العالمي المسرح على جديدة كتلة لبرز التطبيقية
ال يعتبر والذي إسلمي، كومنولث فكرة كتاب.3 (الفطرو- السطابق للكتطاب مكم

أسيوية).
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مشططكلة السططلمي، العططالم وجهططة النهضططة، شاروط الحضارة، مشكلت كتب.4
السططلمي، الفكططر علططى وأثططره المستشرقاين إنتاج الفكري، الصراع الثقافة،

ورسالته. المسلم دور القاتصاد، عالم في المسلم الفكار، مشكلت
واحططدة فكططرة ذات : أنهططا نططبي بططن أصإططدرها الططتي الكتب عن الملحظ

التحسططيس مططن بططدأت حيططث الشاططكالية، تناول في ومتسلسلة متتابعة واحد وطرح
كتططاب فططي ، السططلمي العططالم طنجة-جاكرتططا" أو "محور منه يعاني الذي بالشاكال
السططلمي، للعططالم جديدة صإياغة لعادة الملئمة الفكار طرح ثم القرآنية الظاهرة

ال كان نبي فبن الحلول، اقاتراح ثم السططلمي العالم عودة هي واحدة، بفكرة منشغ
"فقيططه يسططمى أصإططبح حططتى الفكططري وجهططده وقاتططه كططل لهططا كططرس والتي للحضارة

فكططر تناولت التي والمؤلفات الدراسات كل أوردته ، نبي لبن اللقب الحضارة" هذا
(ص  ) حططوله1994( الموافقات مجلة خصصته الذي الملف بينها من والتي نبي بن

276-439. (
الفكططر علططى التعططرف ملتقيططات فكططرة صإططاحب أنططه كذلك الفكرية مساهماته - ومن

وعشططرون)  (أربعططة24 بلغططت حيططث بلدنططا، في سنة كل تنعقد كانت التي السلمي
اى. ملتق

والعلميططة الفكريطة حيطاته عطن الناتطج نطبي لبطن الكططبير الفكططري الجهطد ولعطل
كط: به خاصإة مصطلحات إنتاج من غربية) مكنته (عربية، الثقافات المتعددة

السططتحالة، ذهططان السططهولة، ذهططان اللفعاليططة، الذريططة، الشططيئية، التكططديس،
ومحططور جاكرتططا – طنجططة محططور للسططتعمار، قاابليططة القاتلططة، الفكططار الميتة، الفكار

- موسكو. واشانطن
اا يستعملها التي المصطلحات وهي محاضراته. و  كتبه كل في كثير

لهمططوم، الحامططل نططبي، لبططن الكططبير النتططاج بهططذا الحافلططة الحياة هذه هي إذن
لتططدريس منهططج لقاططتراح تططدعونا الططتي هططي للحلططول والمقططترح المجتمططع ومشططاكل

العططام الطار تطرح نبي بن نظرية أن كون وفلسفته أفكاره على يعتمد الجتماعات
التاريخية اللحظة إستيعاب خلل من ، بلدنا في التربوي الفعل يوجه أن يمكن الذي

وكيفية الحضارة في نظرية هي نبي بن .فنظرية الحضاري وإنتماءه المجتمع وموقاع
. شاروطها أو أسسها بعض تحقيق

النموذج: وصف
والمجتمع: الفرد من لكل الخاص منظوره نبي لبن
التغيططري، المشططروع المجتمططع" ومحططور مططال "رأس باعتباره للفرد - فنظرته

أن غيططر أساسططي، نبي" فاعل " بن حسب الفرد إذن المجتمع، وحدة أساس أنه كما
اا»ً. المشروط «الفرد مشروطة تكون أن يجب المجتمع في الفاعلية هذه )اجتماعيطط
1986: 86( مجتمع ميلد

من ل نموذجه، يصوغ الذي هو بأن: «المجتمع فحسبه للمجتمع، نظرته - وأما
اا»ً.  العضوية الناحية من بل فحسب، العقلية الناحية .1986: 73(مجتمع ميلد)أيض

تطططوير فططي أساسططي عامل هو قاوله: «المجتمع من متأتية النظرة هذه ولعل
ع يتكيطف الفطرد تجعطل إيجابيطة بأفعطال تزويطده خلل من الفرد، ويسطير المجتمطع م
1986: 104( المعركة مهب  في)المجتمع»ً. هذا رغبات وفق ويعمل

مططا أن: «كططل نططبي" هططو " بططن حسب والمجتمع الفرد بين الشاتراك - ونقطة
ما مجتمع أن: «نهضة كما ،1986: 73( مجتمع  ميلد)المجتمع»ً. يغير النفس، يغير
هططذا وإعططادة بنططاؤه يخضططع كذلك ميلده، فيها تم التي العامة الظروف نفس في تتم

.1986: 69( مجتمع ميلد)القانون»ً. لنفس البناء
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علقاطة تكطون أن يجططب والمجتمطع الفطرد بين العلقاة نبي" فإن "بن - وحسب
اا نبي": «ينمو " بن حسب والتفاعل تفاعل ( تططأملت)المصططلحة»ً  تعقططد مططع تدريجي

الرتقططاء إلى يؤدي ما وذلك العامة للمصلحة لطاقاته الفرد تسخير . وهو1986: 33
فردية. وبالمحصلة غير حاجات لسد موجه الفردي النشاط حيث الجتماعي بالنتاج

حضططانة فططي يصبح الفرد هذا فإن العامة للمصلحة مسخرة الفرد طاقاات كانت فإذا
محططور فططي موجططود هو ما وهذا بالفرد يتكفل المجتمع أي الوجوه جميع من المجتمع
ل الثططاني المحططور هططذا لن طنجططة، – جاكرتططا محور في ومعدوم - موسكو واشانطن

كاف. غير الجتماعي إنتاجه لن ضمانات أي إليه يقدم أن يستطيع ول للفرد يقدم
المجتمططع فططي منهططا أكططبر الول المجتمططع في نبي" أن: «الفاعلية " بن يستنتج ومنه

الثاني»ً.
مشططكلة معالجططة طريقططة نططبي" بيططن " بططن قاططارن الفاعليططة هذه ولتوضيح

)البغيططض»ً السططتعمار عهططد فططي واليهططود الجزائرييططن مططن كططل عنططد والجهل المية
:1986: 140( تأملت

وخطبططت ونططددت كتبططت الوطنيططة، فالحركططة للجزائريين، - بالنسبة . أ1مثال
تلططو العططوام «وتمططر عليهططا القضططاء لضرورة ونبهت الوضعية هذه خطورة بخصوص

ذلططك التعقيططد، فططي تسططتفحل حلهططا. وإنمططا مجهوداتهم في تجد ل والمشكلة العوام
حلها»ً. طريق من المشكلة إلى يدخلوا لم أنهم

الحكومططة أصإططدرت الثانيططة العالميططة الحططرب أثنططاء لليهططود . بالنسططبةب
فططي التعليم تنظيم في قااسية استثنائية بيتان) قاوانين المريشال (حكومة الفرنسية

أطفالهططا بأن الطائفة هذه شاعرت اليهودية. وهكذا للطائفة بالنسبة مراحله مختلف
بالمية. مهددين أصإبحوا قاد

محاضططرات يلقططوا ولططم الجراء هذا تستنكر واحدة مقالة يكتبوا لم إذن؟ فعلوا فماذا
منها. موقافها تحدد لكي المشكلة ودرست فيها النخبة اجتمعت بل

فيقططوم العلططم مططن عنططده مططا بقططدر علططم ذي كططل هو: تكليف والموقاف
هططؤلء بيططوت تحططولت وبالتططالي العططالي أو الثططانوي أو البتططدائي التعليططم مطن بحصته

: النتيجة و اليوم، في معينة لمدة مدارس إلى المتعلمين
بهططذا المنططددة والكتابططات الخطططب اسططتمرت الجزائططري للطططرف . بالنسططبة1

اا زادت المشكلة أن غير الجزائريين، حق في الجحاف اا. تطور وتعقد
تحقططق أن دون ارتفعططت الجططراءات، تلططك ارتفعططت وعندما لليهود . بالنسبة2

ضدها. يتحصن كيف عرف لنه اليهودي المجتمع في أغراضها
يتسططاويان والجزائططري اليهودي نبي": «المثقفان " بن حسب وبالمحصلة

اا فاعليتهططا اليهططودي ثقافة ). لن142الثقافة»ً. (ص في ويختلفان العلم في ميططداني
الفعالية). (عديمة للمجتمع شايء أي يقدم فلم الجزائري وأما

لططه وشاكا نبي بن التقى بمرسيليا) حيث مقهى (في الجزائري :  قاصة2مثال
الرجطل نططبي" هطذا "بطن وصإططف ولقطد كططثر أبنططاء وله عائلة ذو أب وهو الفقيرة حالته

كان الجزائريين. وقاد التقليديين العلماء من وهو سامية أخلقاه كريم، عالم «فاضل،
ال البنية شاديد اا النواحي جميع من متكام ال جسم اا»ً. ولكن وعق هذه من بالرغم وخلق

العيش. وشاطف الملق يعاني الفاضل الرجل هذا فإن الصفات
فرنسية: «أتصططور امرأة نبي" أن "بن يؤكد والمدة المكان نفس وفي

فططي قابططح إلططى هططذا ينحتططه، أن لنحططات كططانت لو الخلقاي النحطاط معاني كل فيها
فقططد فعلططت مططاذا ولكططن سططكر حالططة فططي كانت أنها كما يصفها كبير»ً. هكذا الخلقة
للجالسين. يدها ومدة قابيح بصوت وغنت رقاصت
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كان عليه، تحصلت الذي الفرنسيين وطيبة الجالسين سخاء ترى، يا النتيجة هي فما
).158 ص ( تأملت أسبوع لمدة وأهله الفاضل الجزائري يزود

يكططون ل الطذي نطبي": «فالنسطان "بططن حسططب العجيبططة المفارقاة تكمن - هنا
الجتماعيططة»ً. (ص الضططمانات مططن للحرمططان معططرض فهططو حضططارة مجتمع مجتمعه

هططذه إلططى الوصإططول هططو نططبي بططن حسططب الحل المحورين. و بين الفرق ). وهو161
اا. المشروط بالفرد يقرنها و المطلوبة الفاعلية اجتماعي
؟ نبي بن عند الجاتماعي الشاتراط هو فما 

اي بططن أن غيططر "لبططافلوف"، الشططرطي المنعكططس "المشروط" من - كلمة نططب
اا النتائج هذه استعمل اا، وليس اجتماعي تغييططر إلططى يططؤدي الشاططتراط هططذا وأن وظيفي

ال القشططرية الحالة تغييططر لن الداخليططة حالتهططا ل اليهوديططات)، (مثططال (الظاهريططة) أو
اا يتطلب النفس اليهوديططات مثططال خلل ). ومن1986: 103 المعركة مهب (في وقات
هططذا وقابططل إسططرائيل إلططى لترحيلهم الجزائرية الصحراء أعماق من ايجلبن كن اللئي

يخرجططن كططن أيططام وبعد حيث بالعاصإمة، مقر في تحضير لفترة يخضعن كن الترحيل
في هنا التغيير الجديد. فإن السرائيلي المجتمع في يندمجن حتى الوربيات زي في

ثثر سطحي تغيير هو الولى مرحلته تصططورها كيفيططة تغيير دون الشخصية مظهر في أ
طويل). عمل النفس تغيير تفكيرها. (لن ول شاعورها ول

اا ولو المحرر هو المشروط والفرد (الفطططرة)، الطبيعة قاانون من جزئي
تحططدد اجتماعيططة صإفات إلى بالفرد الخاصإة النوعية الصفات تغير هو هنا والشاتراط

مجتمططع  ميلد)الجتماعيططة. للطاقاططات مططوجه واعططي فططرد أي الشططخص هططذا معططالم
عططدم لن النططا)، أو (الغرائز الفرد لهذا الحيوية الطاقاة تتكيف  « أين):102:1986

).100:1986 مجتمع  ميلد)المجتمع»ً  يهدم التكيف
الشططروط يحقططق اجتماعي نسق هو: «إيجاد والساسي الكبير الهدف - ولعل

).09:1986 المعركة مهب الحضارة»ً (في لبناء والثقافية النفسية
اا المشطروط الفطرد تكطوين إلى وللوصإول أو يقطترح نطبي فبطن اجتماعيط

 يعطينا
(الحل) وهو: الطريقة

بهططا يعبططأ ل الفططرد (جعططل البدائي الطابع ذات المثيرات الولى: تنحية الخطوة
عزلها). أي

اا أكططبر طابع ذات لمثيرات الثانية: انتقاء الخطوة بهططا الفططرد وتحسططيس سططمو
ال لجعله بها. قااب

النفسططي الطططراد وهي السابقة الخطوات بنجاح تتعلق الثالثة: وهي الخطوة
اا مقبولططة وغيططر صإططالحة غيططر (نزع) قايططم محو والتعويض، المحو عملية وهو اجتماعيطط

اا. وتعتبر أكثر صإالحة بقيم وتعويضها خطتنططا مسططار فططي حاسططمة المرحلة هذه توافق
إلى: نصل فإننا نجحنا وإذا

الفططرد وهططو (النططا)، الططذات بناء أي الشخصية لعناصإر الرابعة: تحديد الخطوة
اا. المشروط أسططاس هططي الخطططوات هططذه إذن).طط 86:1986مجتمططع ميلد )اجتماعي

نبي". " بن عند المنهج
 :) التكوين (وسيلة ؟ الحل هذا نحقق بماذا 

الجتماعيططة التربية خلل من المشروط النسان تكوين أن نبي بن يري
هططذا أن كمططا ،1986: 69( مجتمع  ميلد)المجتمع»ً.  سير يهدي هي: « منهج التي

عمليططة وهططي حيويططة، وسططيلة تعتططبر (المدرسططة) الططتي التربية بواسطة يتم التكوين
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)هططي: أو النسططان لهططذا والروحيططة والعضططلية الفكريططة والطاقاات للقدرات استثمار
والمفططاهيم القواعططد مططن مجموعططة التربيططة  «فليسططت1986: 93( مجتمططع ميلد

الفكططار، وعططالم الشاططخاص، عططالم علططى الواقاططع، علططى لها سلطان ل التي النظرية
والفكططار الشاخاص، الجتماعي، الثالوث على تؤثر ل حقيقة ... فكل الشاياء وعالم

أن يجططب الططتي الجتماعيططة التربية على ينعكس ما ميتة»ً.وهذا حقيقة هي والشاياء
كيطف وتعليمطه النسطان، لتغييطر فعالطة : «وسيلة1986: 93( مجتمع ميلد)  تكون،
وون وكيف أقارانه مع يعيش كك نحططو الوجططود شارائط تغير التي القوى مجموعة معهم اي

اا، الحسن وون وكيف دائم ككطط يطؤدي أن للمجتمططع تتيطح الططتي العلقاطات شاطبكة معهططم اي
أن يجب الجتماعية التربية فإن نبي بن حسب التاريخ»ً. إذن في المشترك نشاطه

اا، تكوينه خلل من ومحيطه، وتفكيره الشخص وتغير تؤثر اا، أخلقايطط اا، وجماليطط وعقليطط
اا، بهطذا فتشطكل التاريطخ، في وكمجتمع كشخص بوجوده النسان وعي لتشكيل وفني

والحياة. الكون - في وغاياتها دوافعها - في الخاصإة فلسفة

نبينبي  بنبن  عندعند  للنموذجللنموذج  العامةالعامة  الخطواتالخطوات
التاريططخ علططوم علططى للعتمططاد يططدعو نططبي : فبططنالمصصصادرالمصصصادر  حيصصثحيصصث  . مصصن. مصصن11

بعيططن الخططذ حيططث الزمنيططة – النفسططية القيم مستوى مراعاة مع والنفس والجتماع
: 69( مجتمع ميلد)الجتماعي.  والزمن النسانية النفس نطاق في التصور العتبار
1986.

القتباس:القتباس:  عندعند  مراعاتهامراعاتها  يحبيحب  التيالتي  الشروطالشروط  حيثحيث  . من. من22
العلقاططات عططن واضططحة جططد أفكططار لنططا تكططون نططبي" علططى: «أن "بططن يؤكططد

الفططرد (مسططتوى مسططتويين فططي الحيويططة الطاقاة استخدام تنظم التي والنعكاسات
اا  وهذا1986: 72( مجتمع  ميلد)المجتمع)»ً. ومستوى مططا «كل القائلة لفكرته تبع

ثلث يضططع نبي فبن ولهذا ،1986: 73( مجتمع المجتمع»ً. ميلد يغير النفس، يغير
:1986: 96( مجتمع (ميلد هي شاروط

طبيعططة لهططا فمشكلته وبالتالي المادة عن يتميز النسان بأن الجازم أ. اليقين
المادة. مشكلت عن تختلف خاصإة

تنفططرد ومططا للططذات الثقافية «الخصوصإية مجتمع لكل الثقافية ب. الخصوصإية
سامية»ً. قايم من به

بخصططوص(67 ص)(هدفيلد)  لط نبي" تفسير "بن يورد الصدد هذا وفي
 «المنبه

عامططل أقاططوى باعتبططاره العلططى «المثل في يكمن الرادة»ً والذي لتنشيط المناسب
تنططبيه يسطتطيع الططذي وحطده هطو لنططه مسططلكه تعييطن وفطي النسان، خلق تقرير في

أن: "فهدفيلد" يؤكد العلى المثل اختيار وبخصوص الغرائز»ً، جميع وتنظيم الرادة،
ال، ليست المطلقة «الحرية ال ليططس الحرمططان أن كما ح يقططترح الخططر»ً. وهططو هططو ح

اا أعلى مثل هناك أعلى: «أن كمثل تلخططص التي الخلقاية التقاليد مع يتفق موضوعي
الجنس»ً. تجربة

يتمثططل العلى المثل "هدفيلد" بأن عن نبي" وكاستنتاج " بن يؤكد وهنا
ي ي حطتى تغييرهطا تحطدث الدينيطة الفكطرة «إن الطديني العنصطر ف الفطرد سطمت ف

فططي أثططره الجتماعيططة التربيططة لمنهططج يكططون وبذلك نفسه، من تغير حين ومظاهره،
جديططدة صإططورة خلططق إلططى تططؤدي النعكاسططات مجموعة أن أي الفرد، ملمح تجميل

1986: 74( مجتمع ميلد)جديد»ً. وجه في تمثل كأنها
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البلد مططن المسططتوردة الحلططول عططل العتمططاد مططن يحططذر فهططو ولهططذا
اا عندنا تنجح أن بالضرورة يمكن ل التي المتحضرة بخصوصإية مجتمع كل لتميز نظر

عططن نقتبسططها الططتي الجتماعيططة الصيغة ذات الحلول أنواع «فجميع غيره عن تميزه
صإططيغة – إليها المشار الكيميائية الصيغة تشبه صإلحيتها، فيها لها ثبتت الخرى البلد
التطططبيق عنططد تقتضي ولكنها التأكيد، وجه وعلى البلد هذه في صإحيحة هي – الماء

يمكططن ل كططانت حيططث مططن معهططا، تططأتي أن يمكططن ول معهططا، تططأتي ل مكملططة عناصإر
عن فصلها يمكن ل أي بلدها، في الجتماعي المحيط عن فصلها يمكن ول حصرها،

.1986: 96( مجتمع  ميلد)روحها»ً. 
إمكانيططات وفططق الولويططات وترتيططب نتصططور، مططا لتطططبيق المحيططط ج. تهيئططة

يجتازهططا الططتي التاريخيططة المرحلططة ومتطلبطات وطبيعطة والبشططرية، الماديططة المجتمع
لتعططارض يتعططرض الفططرد خاصإططة: «لن اجتماعيططة ظططروف مطن تفططرزه ومططا المجتمع

النفسططي) (المعاشاططي الروحططي بيططن النفصططال خلل من والنا)»ً، (الغرائز التأثيرات
افططتراق «هناك مجتمع ميلد في نبي بن  بتعبير أو الواقاعي)، (المعاشاي والجتماعي

ال نلحططظ أيططن المسططجد مثططال )،98والحيططاة»ً (ص المبططدأ بيططن العظيططم التططأثير مث
إلططى وينصططتون الجمعططة، صإططلة يشططاهدون الططذين الحضططور علططى السلمية للحقيقة
المنططبر مططن تهبططط الططتي المام كلمات «إن المساجد، في المنبر قادمي عند خطبتها

المسططتمع هططذا قاضططى مططا فططإذا ذلك كيانه»ً. ومع تزلزل المنصت المستمع هذا على
الشططارع»ً. إلططى تتبعططه ولم المسجد، في كيانه زلزلت "الحقيقة" التي «بقيت صإلته

واقاططع إلططى المسجد واقاع من أي أخرى»ً، حال إلى حال من انتقل المسلم لن« هذا
«شاطططر شاطرين إلى الشخصية ممزق الحالة هذه في (المجتمع) فالمسلم الشارع

الشارع»ً.  في ينظمه وشاطر المسجد، في سلوكه ينظم
حلططول مططن نتصططور مططا لتطططبيق بلدنا في اللزم المحيط «تهيئة إلى يدعو فهو ولهذا

الجتماعية»ً. لمشكلتنا
فهططو وبالتططالي الثقافططة هي الجتماعية التربية أن نبي بن  يعتبر. مضمونه:. مضمونه:33
فططي     النسططان     لتغييططر     تربططوي     برنامططج صإططورة في الثقافة نوظف عن: «كيف يتساءل
وفططي الجتماعيططة وظيفتططه مسططتوى فططي النسططان إبقططاء أو ،زمنيططة     نفسططية     ظططروف
الططتربوي فالبرنامططج  وعليططه1986: 93( مجتمع ميلد )النسانية»ً. الهداف مستوى

. إيجابية قايم من يكتسبه ما دعم أو الفضل نحو النسان لتغيير إما هو
وون إذا فالثقافة كك ات : 21(  تطأملت)بططه»ً.  علقاتنطا وتحطدد الفكار عالم «

بالنسبة الداخل في الفرد بناء لتحقيق الفردية الطاقاات «توجيه بالتالي وهي1986
مصططلحة مططع المصططلحة تلططك بانسططجام المجتمططع فططي مكططانه ولتحقيق مصلحته إلى

أن المجتمع. كما ومصلحة الفرد مصلحة يراعي أن يجب المضمون المجتمع»ً. إذن
للشططباب دعططوته خلل مططن العمليططة والحياة التطبيق على التركيز إلى يدعو نبي بن

عملي»ً. تطبيق إلى تهدف أذهانهم في محاولة كل تكون المثقف: «لن
فكططرة مراعططاة علططى يركز نبي بن فإن وانتقائه المحتوى صإياغة وخلل

فكططرة تكططون وقاططد صإططحيحة وليسططت صإططالحة ما فكرة تكون «قاد والصلحية الصحة
كططل فليططس  إذن)1978: 60(أسباب»ً. لية صإلحيتها الطريق في وفقدت صإحيحة

للتدريس. صإالح صإحيح كل وليس صإحيح صإالح
 ): (المعايير اختباره و انجازه كيفية

فاعليططة لططه تكططون يجططب: «أن البرنامططج خلل مططن المسطططر الهططدف لنجططاح
ومصططلحة للفططرد مصلحة . أي1986: 105(  مجتمع ميلد)اضمحل»ً  وإل اجتماعية
للمجتمع.
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صإططفات إلططى بططالفرد الخاصإة النوعية الصفات تغيير التغيير، هو هنا والهدف –
أن يجب هنا اجتماعي. والتغيير كائن إلى وتحوله الشخص هذا معالم تحدد اجتماعية

وتعريططف الخريططن ومعرفططة النفططس «معرفططة خلل مططن الفططراد نفططوس في يتحقق
يططؤدي الثلثططة المسططتويات هططذه فططي التغيير هذا . إن)1978: 58(بنفسه»ً  الخرين

حسططب الضططروري التغييططر وهذا الجتماعي والعمل الجماعيين والتوافق العيش إلى
الفططرد يغير ل الزمني: «التاريخ بالتقادم يحدث ول الجتماعية بالتربية يحدث نبي بن

مططن فعاليته الخصوص وعلى الجتماعية ميزاته من ينقص أو يزيد أن يستطيع ولكن
.1986: 22(  تططأملت)-»ً. التاريططخ حدود في يتغير ل الفرد – العملي المنطق ناحية
تتصططور أن يمكططن التاريططخ مشططكلة "جيططزو": «إن المؤرخ بقول نبي بن يستدل حيث

النسططانية، ذاتططه يغيططر ما إلى ناظرين ذاته، الفرد نفس في نحلها أن فأما بطريقتين،
الجتماعي»ً. إطاره يغير ما إلى ناظرين به يحيط ما نطاق في نحلها أن وإما

):):  الفردالفرد  بهابها  المزودالمزود  (الكفاءات(الكفاءات  . المرامي. المرامي55
الوسططط فططي الفططرد تططأثير خلل مططن اجتماعيططة بفاعليططة يتميططز فططرد 

أثير ى الوسطط (المجتمع) وت .1986: 105(  مجتمطع ميلد)الفطرد.  (المجتمطع) عل
– للمجمططوع والفططرد الخططاص الوسططط نحططو المتجه المشترك النشاط هي فالفاعلية
مططن ينبغي ما للفرد تحقق التي الولوية الشروط ). وهي106(ص للفرد المجموع

للنسططان والفنططي والعقلططي والجمططالي الخلقاططي التكططوين خلل (أفكططار) مططن ثقافة
الخاصإة فلسفته بهذا فتشكل التاريخ، في وكمجتمع كشخص بوجوده وعيه لتشكيل

والحياة. الكون في – وغاياتها دوافعها في –
الحيططاة فططي وأسططلوبه الفططرد سططلوك بيططن عضططوية «علقاططة هي هنا - فالثقافة

وسططلوك المجتمع في الحياة أسلوب من تتكون بهذا فهي):66:1985(الجتماعية»ً 
اا الفرد بهططا نزود (الفكار) التي فالثقافة نبي بن وحسب المجتمع في المتبع اجتماعي
العططام الططتركيب  كفططاءات04 خلل مططن تتجسططد الجتماعيططة التربيططة خلل من الفرد

الجزاء: نتاج هي  أو)04( أربعة جزئية لتراكيب
03( العناصإر هذه لكل التربوي التركيب : هوالخلقي التوجايه . كفاءة1

الذي هو التوجيه  وهذا)79:1985)ببعض بعضهم المجتمع أفراد تربط الباقاية) وهي
اا يحدث الشاخاص «عالم لن السلوك يحدد فلسططفية صإططورة يأخذ تربوي لمنهج طبق

نظططم إذا إل فعططال اجتمططاعي نشططاط ذا يكططون أن يمكططن ل كمططا )،62أخلقاية»ً (ص
اا. معنى المنعزلة الفكرة أو المنعزل للشيء ) فليس64(ص تركيب إلى وتحول أبد

فططي الحيططاة أسططلوب «يحططدد التططوجيه : هططذاالجمصصاليالجمصصالي  التوجايهالتوجايه  . كفاءة. كفاءة22
أعمططال عنططه وتصططدر الفكططار عنططه تصططدر الذي المنبع وهو )،66:1985(المجتمع»ً 

ن ) ويورد81(ص المجتمع في الفرد اع: «أن علطم عطن الفكطرة هطذه نطبي ب الجتم
المحسططة الصططور مطن تتولططد وهططي العمططال، عليططه تنسططج الططذي المنوال هي الفكار

اا تصبح وهنا فيه يعيش من نفس في فينعكس الجتماعي الطار في الموجودة صإور
).82تفكيره»ً (ص عنها يصدر معنوية

(الممارسطة) التططبيقي المنططق بطه  ويقصطد:العمليالعملي  المنطقالمنطق  . كفاءة. كفاءة3
فاعليططة درجططة تحططدد التي والنشاط، الحركة في ويتمثل ذاتها، الفكرة منطق وليس
هططو إذن وظيفتهططا، تططؤدي الفكططرة تجعططل الططتي السس مراعاة حيث ما. من مجتمع
)85:1985(ومقاصإده»ً.  بوسائله العمل ارتباط «كيفية

للمحافظططة المجتمططع وسططيلة  هططي(الصناعة):(الصناعة):  الفنيالفني  التوجايهالتوجايه  . كفاءة. كفاءة44
يقومططان العمططل ومنطططق الجمططالي التوجيه ممارسة لن نموه، واستمرار كيانه على
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مختلفططة، صإططناعية فنيططة عوامططل نتيجة هو الذي الشاياء عالم على الكبر جانبهما في
.)1985: 89(العلوم.  وتطبيقات والقدرات والمهن الفنون كل هي فالصناعة

ال)62:1985نططبي( بططن (الكفططاءات) حسططب الططتراكيب هذه وتتحقق  أو
عططالم الشاططخاص، (عططالم الربعططة العططوالم وبيططن الفططرد بيططن الضططرورية الصلة بوجود

الطبيعية). والظواهر العناصإر عالم الشاياء، عالم الفكار،
النموذج:النموذج:  خصائصخصائص

مططن مجموعططة باقاتراحططات مقططارنته خلل مططن النمططوذج هططذا أهميططة تتجلططى
: المجال  بهذا المهتمين

:)1712-1778( روسو جاك جان . اقاتراحات1
للضططمائر : «تعطي)172:1974( بأنها الوطنية التربية بخصوص يرى 

الظططروف كططانت مهمططا وطنيططة تصططير حططتى وأذواقاهططم أرائهم وتوجه الوطنية، القوة
حيططث المثططال بهذا الهمية هذه أكثر "روسو" يوضح كانت»ً. ولعل ظرف أي وتحت

اا كلهم روسي، إيطالي، إسباني، إنجليزي، يقول: «فرنسي، الشططخص: نفططس تقريب
"روسو" هو حسب الستثناء أن للخدمة»ً. غير مؤهلين كلهم الثانوية من يتخرجون

ال يكون أن يمكن ل البولندي العشرين سن الشاارة: «في هذه في يجططب آخططر، رج
اا»ً، يكون أن بمميططزات يتميططز وتجعله شاخص أي تميز التي الميزة هذه أن أي بولندي

مططواطنين «تكوين أن وثقافة. كما قايم من للفرد تلقنه ما خلل من التربية هي بلده
ال عليهم وللحصول واحد، يوم قاضية ليست اا»ً (ص تعليمهم يجب رجا )،117صإططغار

الططثروات، في الصارخة اللمساواة من للوقااية "روسو" هو عند المواطنين فتكوين
بتشططييد ول أصإططحابها، مططن الثروات بسحب هي: «ليست حسبه الوقااية هذه أن كما

كططذلك»ً. ويسططتطرد يصططبحوا أن المططواطنين بضططمان ولكططن الفقراء، المستشفيات
ى "روسو" قاائل: «ستحصل ن مطواطنين، كطونت إذا شاطيء كطل عل هطذا بطدون ولك

الططدول»ً (ص رؤسططاء مططن ابتططداء أشاططرار أو عبيططد علططى إل تحصططل لططن سططوف
اا يقططدم فروسططو المططواطنين هططؤلء علططى ).وللحصول171 اا شاططرط يقططدم ثططم واحططد

اا للعمل: برنامج
حريططة ول حريططة، بدون تكون - ل الوطن  الولء – الوطنية هو: «أن -فالشرط

الحسنة. القدوة اعتماد ضرورة أي مواطنين»ً، بدون مثل ول مثل، بدون
أن ) يططرى173(ص فهططو الوطنيططة التربيططة فططي التكططويني العمل برنامج -وأما

التلميذ:
بلده. عن أشاياء يقرأ يقرأ، أن يتعلم أن يجب
بلده. عن المنتجات كل يعرف  سنوات10 -في
المدن. كل الطرق، كل المقاطعات، كل  سنة12 -في
التاريخ. كل يعرف  سنة15 -في
القوانين. كل  سنة16 -في

العلططى المثل وجود وضرورة الجتماعي العمل أهمية على أكد فروسو
وجططود ضرورة وكذلك وللمجتمع للفرد أهمية إعطاء خلل من نبي بن أكده ما وهذا
أعلى. مثل

)312:1966وزملئه(  دوترانس روبير . اقاتراحات2
ال يطرح بمططا اجططاب ثططم  المستقبل؟ مواطن نهيئ هو: كيف "دوترانس" سؤا

يلي:
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التعاونيططة تسططيير حسططن و )بتنظيططم المسططتقبل مططواطن (أي -تهيئططة
،في امضي ليس . و مسئولياتهم تحمل على داخلها الولد فيتدرب الحية المدرسية

. الدموقاراطية و التعاون و للحرية هذه  ،الفعلية، ممارساته من ، المواطن إعداد
و الظططروف شاططتى فططي مسططؤولياتهم يتحملططون كيططف يتعرفططون - هططم

و كرامتهططم يجططافي مشططبوه مشروع أي في التورط يأنفون فهم  بالتالي و ، الحوال
. الستقامة و بالنزاهة التحلي على حرسهم ينافي

سلوكهم منحى الراشادون الكبار عليهم يفرض ان قاط ينتظرون ل -هم
ميططولهم ضططوء في ل نشاطهم ألوان ، بأنفسهم ينظمون كيف يعرفون بل ، عملهم و

. فيها انصهروا التي الجماعة لمتطلبات كذلك ، تبعا بل ، حسب و الشخصية
مططن العططدد مناقاشططة و فكرهططم إعمططال تعططودوا و ، ثقافة اكتسبوا - لقد

. وحدهم الراشادين على وقاف أنها يضن كان التي المشكلت
على التركيز خلل من المدرسي والبرنامج المدرسة دور على دوترانس أكد 
اا المدرسططة أهمية إلى أشاار كذلك نبي وبن الجماعي العمل التربيططة مططادة وخصوصإطط

الجتماعية.
السابقة: الدراسات خلل من المقدمة . القاتراحات3

هما: ضروريين شارطين جديد مواطن لتكوين - " لونيس" يشترط
فططي الديمقراطيططة وآليططات بمبططادئ الخاصإططة المعططارف المواطن هذا -إكساب

بلدنا.
المدرسططة (فططي المواطنططة بتطططبيق التلميططذ عنططد ضططرورية كفططاءات -تنميططة

الكبير). والمجتمع
غيططر بلدنططا، فططي مواطنيططة بتربية كفيلين  لونيس حسب الشرطين هاذين

يلي: ما يقترح فهو الشرطين بهذين العمل نجاح ولضمان أنه
القيم. تطبيق بعد مع التطبيق معرفة بعد المدنية: ربط التربية بعدي -ربط

المواد. بين التكامل -ومراعاة
مضططمون حول تتمحور أنها نجد  لونيس  اقاتراحات طرح خلل من إذن

خلل مططن التلميططذ عنططد المضططمون لهططذا صإططدى إيجاد وضرورة المدنية التربية مادة
تتططم الممارسة هذه المادة، هذه في تعلمه لما وحقيقية واقاعية ممارسة من تمكينه

الكتفاء وعدم المواد بين التكامل ضرورة إلى الكبير. يدعو والمجتمع المدرسة في
بلدنا. في الن به معمول هو كما المواطن لتكوين واحدة بمادة

هططذه ممارسططة وكططذلك للتلميططذ تلقينهططا يجب التي القيم على أكد أنه كما
مططن نابعططة تكون أن يجب والتي تلقينها يجب التي للقيم كذلك أشاار نبي بن و القيم
ومراعططاة القيططم هططذه انتقططاء ضططرورة إلى أشاار كما الجتماعي، وإطاره الفرد حياة

والصلحية. الصحة جانبي
للمواطنططة الجتمططاعي بالجططانب الهتمططام إلططى " قاوادرية" فيططدعو -أما

اا تعليططم فططي الهتمططام هططذا ويتجلى والسياسي، القانوني بالجانب الهتمام عن بعيد
بقيططم التلميططذ تزويططد خلل مططن الجتمططاعي والتعططايش الجتماعيططة القيططم الطفططال
على: بالعمل المعاشاة والحقوق الواجبات من مستوحاة سلوكية

الخر. إلى الصإغاء -تسهيل
للحوار. قايمة -إعطاء

الختلف. في بالحق -العتراف
والتضامن. التسامح مصطلح -تنمية
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إيجابيططة لتصططورات الطفططل بتعلططم تسططمح قاوادرية حسب العمليات هذه
سياسططية (كمجموعططة الدولططة فططي الحططق الختلف، في الحق النسان، حقوق حول

اا حسططبه القانونيططة).والنتيجطة القططوة تمارس ومفطاهيم بقيطم الهتمطام تسطهيل دائمطط
كعضو الطفل لدى الدراك تنمية الجتماعي. وبالمحصلة والتآزر التضامن التعايش،

(الجتماعيططة للختلفطات متفططن فاعطل     كمطواطن شاخصططيته حططول المجموعطة من
طريقططة علينططا يقططترح والعرقايططة) وقابلهططا.حيططث واليديولوجيططة والدينيططة والثقافيططة
اا تنميتها على العمل يجب معينة، قايم إلى يحيلنا فهو واحد أن في ، ومحتوى تططدريجي

اا مصططنفة وهططي مسططتويات أربعططة خلل مططن التلميططذ لططدى اا وجططداني لصططنافة طبقطط
كراثوول.

القيططم بعططض ممارسططة مططن الطفططل تمكين خلل من الول: يتم * فالمستوى
كراثوول. عند التحسيس مستوى يقابل ما وهذا والسلوكات

مواضططيع حططول إيجابيططة اجتماعية تصورات الطفل الثاني: تعليم * والمستوى
كراثوول. عند الدراك مستوى يقابل وهذا معينة

بقيططم الهتمططام تسططهل تصططورات الطفل إكساب الثالث: فهو المستوى * أما
كراثوول. عند التبني يقابل ما وهو معينة

مططن كعضططو الطفططل إدراك تنميططة فططي الرابططع: يتمثططل المسططتوى حيططن * فططي
فططي الموجططودة للختلفططات متفطططن فاعططل كمططواطن شاخصططيته حططول المجموعططة

مبني  اقاوادرية فبرنامج الكراثوول. إذن عند التطبيق يقابل ما وهو ويقبلها المجتمع
فيمططا بهططا العمل يجب التي الصنافة وهي لكراثوول، الوجدانية الهداف صإنافة وفق

الوجداني. العاطفي الجانب تخص لنها المدنية التربية برامج يخص
المنعكططس فكططرة علينططا اقاططترح حيططث أيضططا نبي بن تصور في جاء ما وهو

اا فيططه أسططهب (المحتوى) فقد المضمون حيث من أما الجتماعي الشرطي موضططح
وكيفياته. شاروطه

لوضططع مفضططل كمجال بالمدرسة الهتمام علينا " الثعالبي" يقترح حين - في
المنهجي. التعليم خلل من النسانية القيم وترقاية لنشر فعالة سياسة

الدين القديمة- قايم القيم يؤكد: «أن فهو مضمونها وبخصوص القيم هذه
اا والططتي والروحططي العططاطفي العمق تمثل زالت ما – السلمي ينتظططم منهططا انطلقاطط

)113الخر)»ً. (ص مواطنة في تعرف أنا (مواطنتي المتبادل الهوية مسار
المناهططج تسطططير علططى القططائمين انتبططاه يلفططت  الثعالبي أن نسجل وهنا

نفططوس فططي السططلمية القيططم مكانططة حقيقططة مراعاة ضرورة إلى التربوية والبرامج
اا العتبار بعين وأخذها الجزائريين الحداثططة باسم السلمي الدين عن يقال عما بعيد

وقايططم الحديثططة والقيططم المبططادئ بيططن ما الثغرة سد على «العمل والعولمة، والتفتح
زال فمططا السياسي للسلم وينسب وقاع مما بالرغم لنه بلدنا، في السلمي الدين

بارتبططاط ويحططس منا كل يجد حيث والروحي والفكري الرئيسي دوره يلعب السلم
اا حسططبه )فالسططلم113حميمي»ً. (ص فطي عنططه مجتمعنططا فططي دوره يختلططف دائمطط

(التفاق) الثقططافي التوافق إنجاز أو بتحقيق يتحقق الثغرة وسد الخرى المجتمعات
الحريططة، كنططف فططي العيططش تأكيططد فهططي للمواطنططة تصوره وبخصوص القيمتين بين

التنظيططم محططور النسططان حططول تتأسططس أن يجططب كمططا والمسططاواة، الكرامططة
).112الجتماعي»ً. (ص

الجزائططري للمجتمططع الدينيططة القيم مراعاة أهمية على ركز الثعالبي إذن
"بهدفيلططد" بخصططوص استشططهد حينمططا نططبي بطن بططه جطاء مططا السلمية) وهذا (القيم

(الخلقاية). الدينية للفكرة نبي بن أرجعه والذي العلى المثل وجود ضرورة
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بن بنموذج مقارنتها خلل من و القاتراحات هذه أن نستنتج هذا كل من
ال قادمت نبي بن نبي فططي الخلططل يططرى مططن فهنالططك للموضوع، واحد جانب يخص ح

أن غيططر السلوب... إلططخ في يراه من وهناك المحتوى في يراه من وهناك الطريقة
ال لنططا قادم وبالتالي جوانبها كل من للمشكلة ينظر نبي بن اقاتراح ال ح ال كططام متكططام
المدنيططة التربيططة وليططس الجتماعيططات مططواد كططل فططي يصلح كمنهاج نتخذه أن يصلح

لوحدها.
كمططا يتططم (المواطن) فهططو المشروط الفرد لتكوين نبي بن لمنظور وكخلصإة

يلي:
وظيفططة في – منفصلين كان وإن – متحدين كشقين وللمجتمع للفرد . ينظر1

التكامل هذا هي هنا فالنظرة المجتمع. وبالتالي والثاني الفرد، عضويها محددة: أحد
للفرد). والكل للكل (الفرد والمجتمع الفرد بين العلقاة وهذه

لتغييططر المناسططبة الوسططيلة للتربيططة(المدرسططة)باعتبارهططا المعطططاة . الهمية2
المنشود. الهدف نحو الفرد

خلل مططن الثقافططة مضططمونها الططتي الجتماعية التربية بواسطة يتم . التغيير3
أخرى وتعويضطها السطلبية القيطم وعطزل اليجابيطة القيم تثبيت المضطمون إيجابيطة، ب
تجاوزها. يمكن ل بشروط محدد

انتقططاء، (تنحيططة، الجتمطاعي الشططرطي المنعكططس طريقططة باستعمال . وهذا4
المقبولة). الصفات تحديد نفسي، اطراد

اا مشروط إنسان (الحصول) على تكوين . وبالمحصلة5 موجه واعي اجتماعي
الجتمططاعي العمططل خلل مططن تظهططر فاعليته – فاعل مواطن – الجتماعية للطاقاات
(الحضارة). والرقاي التطور نحو المجتمع هذا جهود لتوجيه المشترك
إجتهططاد مجرد تكوينه،يبقي و الفرد تربية حول نبي بن لمنظور العرض هذا إن

بلدنططا. فططي التربويططة المنظومة فعالية لضمان الكفيلة السبل عن البحث طريق في
تكططون الجزائرية التربوية المرجعية تعزيز إلى التوصإيات هذه خلل من نهدف فنحن
الططتربوي المططوروث إبراز على العمل .إن وطني ى تربو مشروع لي أساسية خلفية

بططه العمططل و إبططرازه العلمي،و و الثقافي الثرات من عنه،كجزء الكشف و الجزائري
و المؤلفططات مططن كططثير فططي نجططده الططتربوي الفكري الموروث العصر.هذا يوافق بما

الططتي الميدانيططة التجططارب مططن كططثير فططي جزائريين،و علماء و لمفكرين المساهمات
جزائريططة،تكططون تربوية رؤية بلورة في يساهم قاد ما هو الماضي.و في بلدنا شاهدتها
الفكططري و الثقافي المسخ من بالرغم الملحظ،و وطنية.إن تربوية لمنظومة مرجعا
بططذلت الططتي المجهططودات أن بلدنططا،ال ) على1962-1830المستعمر( مارسه الذي
السططتعمارية.بططل الممارسات تلك أثار محو من تتمكن أهميتها،لم ) رغم1962( بعد
مططا و للجزائرييططن الدراسططة بمقاعططد اللتحاق من المزيد توفير إلى اتجه الهتمام إن

المناسططب المحتططوى ل و المناسططبة الطريقططة فططي التفكيططر وسططائل،دون مططن يتطلبه
حولهططا يختلططف ل المططدارس،الططتي هذه مخرجات على إنعكس ما هو هؤلء.و لتكوين

إلطى اعتقادنطا فطي يرجطع هطذا لعطل المخرجات.و هذه رداءة حول الجماع أحد،حيث
و برامجهططا لكططل منطلقططا و خلفيططة تكططون خاصإة لمرجعية الجزائرية المدرسة افتقاد

البحت ضرورة إلى التربوي بالشأن مهتم و باحث كل يدعو ما هو و غاياتها و أهدافها
مدرستنا.  تعانيه الذي الشاكال هذا على للتغلب السبل أنجع في التفكير و
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الثاني الطورالول الطورالزمنية المراحل

 إلممممى1982 مممممن
1998

يعيممش الذي الجاتماعي بالوسط تهتم الجاتماعية التربية
القاتصممادية، الوطنيممة، (الجاتماعيممة، بأبعمماده الطفل فيه

الممتي والقواعممد ببعضممها تربممط التي الثقافية) والعلقاات
)1(وانسجامه. تماسكه على وتحافظ المجتمع تسير

التلميممذ لعممداد تربويممة نشمماطات هي الجاتماعية التربية
اا الجاتماعية، للحياة يشعر  كمواطن للعيش يؤهله إعداد

خللا مممن وواجابمماته حقمموقاه ويممدرك الوطنية بمسؤوليته
(الجممانب هممي جامموانب بعممدة تهتم إيجابية سلوكات تنمية

الجمممانب والثقمممافي، الجاتمممماعي الجمممانب الممموطني،
)2(والنساني)  الدولي الجانب القاتصادي،

 إلممممى1998 مممممن
2003

الصممعيدين علممى بلدنمما تشممهدها التي التحولت ظل في
الديمقراطيممة مفمماهيم أصممبحت والقاتصممادي، السياسي
حياتنمما في تتجسد والحريات النسان وحقوق والمواطنة

بهممذه للتكفممل المدنيممة التربيممة وتممأتي يمموم...، بعممد يوما
المبممادئ الطفممالا نفمموس فممي تغممرس فهممي المهمممة،
كاحترام المسؤولة المواطنة عليها ترتكز التي الساسية

(والجماعيممة. الفردية والمسؤولية الخر واحترام الذات،
3(

فممي المدرجاة الهامة التعليمية المواد من المدنية التربية
تنميممة إلممى هادفممة للحريممات ضامنة دولة أية في التربية

وحممب القممانون واحممترام العامممة بالمصمملحة الحسمماس
)4(الوطن.

 إلممممى2003 مممممن
2005

وهممي التربويممة، النشمماطات أحممد تمثممل المدنية - التربية
فممي المشممتركة الحياة قاواعد تخص وممارسات معارف
)5(والمدرسة. القسم

علممى تقمموم إسممتراتيجية، تعليميممة مادة المدنية - التربية
اا الفرد تكوين اا تكوين اا، اجاتماعي الجمموانب بتنميممة وحضاري

ال المدنيمة للحيمماة لعمداده فيممه السمملوكية للعيمش مممؤه
)6(صالح. كمواطن

.155ص ،1996 الساسي الولا للطور الجاتماعية التربية  منهاج)1(
.102ص ،1996 أساسي الثاني للطور الجاتماعية التربية  منهاج)2(
.32ص ،2001 الساسي الولا للطور المدنية التربية  منهاج)3(
.62ص ،2001 الساسي الثاني للطور المدنية التربية  منهاج)4(
.70ص )،2004 (أفريل ابتدائي الولى السنة مناهج المدنية  التربية)5(



.71ص )،2004 (ديسمبر ابتدائي الثانية السنة مناهج المدنية  التربية)6(

)Cellier60:2003 – للديمقراطية المدنية والتربية المواطنية التربية بين الختلفات (5 رقم جدول

للديمقراطأية المدنية التربيةالمواطأنية التربيةالمعايير
المؤسسة مواطنة اكتسابالهداف)1

المدرسة في السلم توطيد
العدالة بواسطة الطمأنينة عن البحث

القيم تبادلية(العنف) العتداءات من الوقاايةالقيم)2
المسممماواة، المسمممؤولية، السمممتماع، الحمممترام،الشإكالا القيمة)3

المدني التمرد مفهوم نسيان الطاعة،
(التمرد) المدني العصيان

صراعي اجاتماعي، حر، إنسانخطر في شإباب(التماثلت) التصورات)4
المفضمممملة المواضمممميع)5

المطبقة
التلميذ مشاركة الحقوق، التمدن،المدنيات – القانون معرفة

والطفالا للكبار المدرسية، المؤسسةالتلميذالمعني الجمهور)6
 اتجاه – سلطةالقانون تذكرالوسائل)7

التلميذ مشاركة
علقامممات كمممذلك ولكمممن المؤسسمممة القسمممم،المؤسسة القسم،النشاط مجالا)8

المدرسية الحياة وتنظيم بالمعرفة المدرسة
العتممداءات منشأ تحديد)9

(العنممممف) المدرسممممية
والحضرية

الكبممممار، المدرسممممية، المؤسسممممة المجتمممممع،خطر في الشباب
الطفالا.

50
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 المستقبل ( مجلة وواجاباتها المواطنة حقوق يبين نموذج   :مخطط3رقم الشكل
119:2001  فبراير264 عدد العربي

 المواطنة

القانوني الوضع
 الواجابات و الحقوق

المشاعر و العتقادات
(السلوك و المواقاف)

 المواطنة

 المواطنة  مسؤوليات

القانونية الحقوق  

المواطنة حقوق  

  الولء
القانونية الواجابات المعنوية اللتزامات  

الجاتماعية الحقوق السياسية الحقوقالمدنية الحقوق  
الحضارية المناقاب

 الصالح المواطن
 الهوية

+ النتماء الجنسية

- التقويــــم6
التكوين سيرورة في المتعلم أداء يعتمد تجميعي و بنائي

المختلفة الداء  : مقاييس ادوات من  الكفاءات تحقق و

الكفاءة     محتويات  -1

* قااعدية
مرحلية *
ختامية *

   للتعلم     البنائية     - الطريقة5
أسمماليب و بطممرق التعليممم تسمميير

طبيعمممة حسمممب متكيفمممة تنشممميط
و المتعلممممم قاممممدرات و المعممممارف
التممدرج و التعليممم تفريممد متطلبممات

...الخ الكفاءة مستويات بناء في

47



المدنية التربية في والتعلم التعليم إستراتيجية  :معالم02 رقام شإكل
)84:2003ابتدائي الثانية السنة (مناهج

 cellier-36:2003(جادولا زمني لتطور التربية المدنية كمادة للتدريس) 1جادولا رقام 
Iالمستوى                                                                                                                                                       الجتماعي التطور  عموم IIمدرسية  مادة

الفترة
.الهداف1

الساسية
.الشإكالت2

الوقاتية
(الظرفية)

.تصورات4. المواطنة3
الطفل

.معارف8المدرس .وضع7.البيداغوجايا6مواطن .مجالا5

-1-

1882-1956
توجايه
الرادة

مشتركة قاواعد
الخلقاية للثقافة
عدد لكبر نقلها

مواطنة
النتماء

مفروضة،
ولكن

طفل
مستمع

وبرمجة طريقةخارجاي ناقال،الخطاب بيداغوجاياكبير

- المحتوى3
وحدات في منتظمة  متجانسة سلوكات و معرفية دعائم
معينة كفاءة مستوى بناء  لمتطلبات وفقا  مشاريع و تعليمية

المعرفة     - طأبيعة2
حديث و قارآن

 نظام قاواعد
 قاوانين مبادئ

 اجاتماعية قايم
حضارية سلوكات

  مدمجة مختلفة منهجية

   - الوسائل4
وسائل إلى تستند تعليمية وضعيات
المعرفمممة طبيعمممة بتغيمممر متغيمممرة
و التعلممم وحاجاة مجالا لكل الخاصة
مسممتوي أو كفمماءة مؤشإممر)الهممدف

(ما كفاءة
 جاداولا-
 تصاميم-
مصفوفات-
 لوائح-
 وثائق-
  قاوانين بنود-
خرائط-
 مضغوطة القاراص-

لستراتيجية  الكبرى المعالم
 التعليم

المدنية التربية في  التعلم و 
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بالتوافق
-2-

1977-1980
نفسها

انفجار انقطاع،
القواعد

المشتركة
الخلقاية للثقافة

طفلنفسها
مستمع
طفل
ليقاظ
قادرات
الكشف

الخطاب، بيداغوجاياكبير
اليقاظ نشاط بيداغوجايا

اجاتماعية معارفنفسها

-3-

1985-2002
نفسها

حضرية اعتداءات
ومدرسية

مواطنة
النتماء

مفروضة،
تنازعية

طفل
مستمع

في طفل
خطر

جاغرافي: مجالا
مواطنة

غياب المؤسسة
المجالا

المؤسساتي

الخطاب بيداغوجايا
النشاط بيداغوجايا

اجاتماعي، سلوكمواطن ناقال
السياسية المؤسسات
المدرسة والدارية،

قاوانين، والمجتمع
احترام، تنظيمات،

مسؤولية
-3-

نفسها1985-2002

بهوية المطالبة
جاماعية

طفل
مستمع

في طفل
خطر

مؤسساتي مجالا
حياة ساعة

½ ساعة القسم
للنقاش

السبوعي،
ممثلين

مواطن ناقال
في عضوية

الجماعة
المدرسية

-3-

نفسها1985-2002

محاولممممممممة
تأسممممممميس
مواطنمممممممة
متفمممممماوض

بشأنها

بيمممداغوجايا نحمممو
للمشاركة؟

IXIX-1-1  المدنية:المدنية:  التربيةالتربية  فيفي  المعرفةالمعرفة  مجالتامجالتا  حسبحسب  القيمالقيم  توزعتوزع
 ).2003 _ 1998(  المدنية التربية ) في أ

الساسية): المدرسة (في المدنية التربية في المعرفية المجالت حسب القيم نسب و   تكرارات)19(رقم جدول

القيم

   

قاواعد
النظاف

ة

قاواع
د

الم

احترام
الذات
احترام

المحافظة
على

الملكية

المسؤو
لية،

الحرية،

التسام
ح

التضام
ن،

التعاون

مفهوم
الجهد

والعمل

تقبل
الغير

والتفتح

معرفة
المؤس
سات

مفهوم
الديمقرا

طية

المحافظ
على ة

التراث

احترام
النظام

تقدير
الموارد

والمحافظ

29



  مجالت
   
المعرفة

العامةالخرن
واحترام

م.خ

الستقل
لية

عليها ةالتآزر ،

الحس
المدني

27
5 ,6

20
4 ,

20

/44
9,20

///44
9,20

/47
9,87

19
3,99

08
1,68

54
11,34

12
2,52

المواطن
ة

//48
10,08

/29
6,09

///47
9,47

/////

33/////الخلقاية
6,93

44
9,20

///////
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 ) .2005  ـ2003(  المدنية التربية ) في ب
الجديد): البتدائي الول الطور (في المدنية التربية في المعرفة مجالتا حسب القيم نسب و ) تكراراتا20(رقم جدول

القيم

مجالتا
المعرف

ة

قواع
د

النظا
فة

قوا
عد
الم
ن

احترام
الذاتا
احترام
الخر

المحافظ
على ة

الملكية
العامة

واحترام
م.خ

المسؤ
ولية،

الحرية،
الستق
للية

التسام
ح

التضا
من،

التعاو
ن،

التآزر

مفهو
م

الجهد
والعم

ل

تقبل
الغير
والتفت

ح

معرفة
المؤس
ساتا

مفهوم
الديمقر
اطأية

المحاف
ظة
على

التراث

احترا
م

النظا
م

تقدير
الموارد
والمحاف

ظة
عليها

الحس
المدني

06
3,44

05
2,8
7

/13
7,47

///05
2,87

/03
1,72

05
2,87

02
1,14

21
12,06

06
3,44

المواطن
ة

//24
13,79

/20
11,49

///27
15,51

/////

19/////الخلقاية
10,91

18
10,34

///////

115



IXIX-3-3أطأوارأطأوار  مختلفمختلف  خللخلل  المدنيةالمدنية  التربيةالتربية  مناهجمناهج  خللخلل  منمن  والسلوكاتا) المدرسةوالسلوكاتا) المدرسة  (المفاهيم(المفاهيم  القيمالقيم  وتكراراتاوتكراراتا  ترتيبترتيب
  الجديدالجديد  والبتدائيوالبتدائي  الساسيالساسي  التعليميينالتعليميين

المدرسةترتيب و تكرارات القيم في التربية المدنية في   2424جادولا رقام جادولا رقام 
البتدائي التعليم مرحلةوالثاني الول الطورين الساسي التعليم مرحلة

التكر أساسي1  الطور
ار

التك أساسي2 الطور
رار

التكرا1+2 الطورين كل في
ر

التكر البتدائي1 الطور
ار

27والتفتح الغير تقبل54النظام احترام37الخر احترام الذات، احترام28المؤسسات معرفة
24الخر احترام الذات، احترام48والتفتح الغير تقبل35والتفتح الغير تقبل24النظام احترام

21النظام احترام47المؤسسات معرفة32التآزر التعاون، التضامن،18والعمل الجهد مفهوم
ع الملكية على المحافظة

م.خ واحترام
الحرية، المسؤولية،45التآزر التعاون، التضامن،30النظام احترام16

الستقللية
20

الحرية، المسؤولية،
الستقللية

ع الملكية على المحافظة14
م.خ واحترام

19التسامح44والعمل الجهد مفهوم28

احترام الذات، احترام
الخر

ع الملكية على المحافظة26والعمل الجهد مفهوم13
م.خ واحترام

18التآزر التعاون، التضامن،44

ع الملكية على المحافظة40الخر احترام الذات، احترام24التسامح13والتفتح الغير تقبل
م.خ واحترام

13

06النظافة قاواعد34التسامح19المؤسسات معرفة13التآزر التضامن، التعاون،
الحرية، المسؤولية،18النظافة قاواعد11المن قاواعد

الستقللية
والمحافظة الموارد تقدير29

عليها
06

05المن قاواعد27النظافة قاواعد15الستقللية الحرية، المسؤولية،10التسامح
05الديمقراطية مفهوم20المن قاواعد10الديمقراطية مفهوم09النظافة قاواعد

05والعمل الجهد مفهوم19الديمقراطية مفهوم09المن قاواعد09الديمقراطية مفهوم
والمحافظة الموارد تقدير07عليها والمحافظة الموارد تقدير05التراث على المحافظة

عليها
03المؤسسات معرفة12

والمحافظة الموارد تقدير
عليها

02التراث على المحافظة08التراث على المحافظة03التراث على المحافظة05
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II . .الكتبالكتب          قائمةقائمة
العربيةالعربية          باللغةباللغة          الكتبالكتبأ. أ. 

دار ،التئئدريس وأصئئول العامئئة التربيئئة رائئئد،)1981( الحميييد عبييد الفايييد.1
بيروت. اللبناني، الكتاب

الشروق، دار ،1ط ،التربية مبادئ في المرجع )،1993(وآخرون سعيد التل.2
عمان.

المئئواد تئئدريس)،1979(رضيييوان أحميييد وبرنيييس حسيييين أحميييد اللقييياني.3
القاهرة. الكتب، ،عالم3،طالجتماعية

تئئدريس أسئئاليب )،1999( سيينينة أبو الجواد عبد وعودة حسين أحمد اللقاني.4
عمان. والتوزيع، للنشر الثقافة ار د 1ط ،الجتماعية الدراسات

من الول بالسلك الجتماعيات تدريس ،)1999/1998( اللطيف عبد اوبل.5
  ،سلسلةالساسي التعليم

البيضاء. الدار العتصام، دار ،1ط التربوي، الفكر       
ارتبئئاطه تقنيئئاته، مقومئئاته، القومي، المن )،1983( مصطفى العوجي.6

بيروت نوفل، مؤسسة ،1ط ،المدنية بالتربية
الجئئئواهري شئئئعر فئئئي المواطنئئئة أزمئئئة )،2001( فرحيييان اليحيييي.7

دمشق. العرب،                           الكتاب اتحاد ،منشورات(دراسة)
منشييورات ،والتغريئئب الصئئالة بين التربية )،1998( الطيب محمد العلوي.8

الجزائر. دحلب،
تحليلية دراسة العربي، المغرب في التعليم،)1989( عابد محمد الجابري.9

دار ،والجزائر وتونس المغرب في                         التعليم لسياسة نقدية
البيضاء. الدار المغربية، النشر

الجزائر. البليدة، الكتاب، قصر ،الهادف التدريس )،2000(  محمد الدريج.10
الخطييابي ،دار التربويئئة الهئئداف )،1988( آخييرون و محمييد مييوحي آيييت.11

. ،الغرب النشر و للطباعة
. دمشق-سوريا– الفكر دار – تأملت ،(1986)مالك نبي ابن.12
شاهين،ط  الصبور عبد ترجمة – الثقافة مشكلة، (1985)مالك نبي ابن.13

. ،دارالفكر،دمشق،سوريا4
،(1986)مالك  نبي ابن.14 - الجتماعيئئة العلقات شبكة– مجتمع ميلد 

. سوريا– دمشق– الفكر دار شاهين  الصبور عبد ترجمة
،(1978)مالك  نبي بن.15 مئئن الخأيئئر الثلث في رسالة و المسلم دور 

– الفكر - دار العشرين القرن
. سوريا– دمشق           

. سوريا– دمشق– الفكر -دار المعركة مهب في،(1986)مالك  نبي ابن.16
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