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ى
قومىالمواطنةىالواجبىتوافرهاىفيىمناهجىكلوةىالتربوةىمنىوجهةىنظرى
أعضاءىالهوئةىالتدروسوة .ى

(بحث ميداين لدى عينة من أعضاء اهليئة التدريسية يف كلية الرتبية بجامعة دمشق).

د .محمد تركو*

ملخصذاليحث :ذ

ىدف البحث إلى تعرف وجهات نظر أعضاء الهيئة التدريسية حول القيم القانونية ،والسياسية،
والمجتمعية للمواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق ،واتبع الباحث المنهج
الوصفي التحليلي ،واستخدم استبانة لتحقيق ىدف البحث ،التي طبقت على عينة من أعضاء الهيئة
التدريسية في كلية التربية بجامعة دمشق بلغ عددىم ( )51بنسبة  %43من المجتمع األصلي،
وتوصل الباحث إلى أن إجابات أعضاء الهيئة التدريسية تراوحت بين أوافق بشدة ،وأوافق على القيم
القانونية ،والسياسية ،والمجتمعية للمواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق،
والسيما القيم المتمثلة في قيم الحقوق ،والواجبات القانونية ،وتعزيز قيم الديمقراطية ،وتقدير الشهادة،
والشهداء ،واحترام معتقدات اآلخرين الدينية ،والبعد عن التمييز بجميع أشكالو ،العرقية ،والدينية،
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات إجابات أعضاء الهيئة التدريسية حول
قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق تبعاً لمتغير االختصاص ،والمؤىل
العلمي ،وسنوات الخبرة .واقترح الباحث إعادة النظر في بنية مناىج كلية التربية بجامعة دمشق،
وتطويرىا بما يسهم في تنمية القيم القانونية ،والسياسية ،والمجتمعية للمواطنة لدى الطلبة ،واألخذ
بآراء أعضاء الهيئة التدريسية حول قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كليات التربية عامةً ،وكلية
التربية بدمشق خاصةً لما لها من أىمية في بناء ،وتطوير ىذه المناىج لتقوم بأدوارىا بإعداد الطلبة
المتمثلين للقيم القانونية ،والسياسية ،والمجتمعية للمواطنة بكفاءة ،وفاعلية.

ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ

* كلية التربية ـ ـ جامعة دمشق ـ ـ سورية.
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The values of citizenship that must be available in the
curricula of the College of Education from the point of view
of the faculty members. (Field research among a sample of
faculty members at the Faculty of Education at the
University of Damascus).
Dr. Mohammad Turko
College of Education - University of Damascus - Syria.

Abstract
The aim of the research is to know the views of faculty members about the
legal, political, and societal values of citizenship that must be available in
the curricula of the Faculty of Education at the University of Damascus.
Damascus, their number reached (50), representing 43% of the original
community, and the researcher concluded that the answers of the faculty
members ranged between I strongly agree, and I agree with the legal,
political, and societal values of citizenship that must be available in the
curricula of the Faculty of Education at the University of Damascus,
especially the values represented in the values of rights. Legal duties,
strengthening the values of democracy, appreciating martyrdom and
martyrs, respecting the religious beliefs of others, avoiding discrimination in
all its forms, ethnic and religious, and the absence of statistically significant
differences between the average scores of faculty members’ answers about
the values of citizenship that must be available in the curricula of the
College of Education at the University of Damascus according to the
variable of specialization, educational qualification, and years of experience.
The researcher suggested reconsidering the structure of the curricula of the
Faculty of Education at the University of Damascus, and developing them in
a way that contributes to the development of the legal, political, and societal
values of citizenship among students, and taking the views of faculty
members about the values of citizenship that should be available in the
curricula of faculties of education in general, and the Faculty of Education
in Damascus in particular because of their It is important to build and
develop these curricula to fulfill their roles in preparing students who
represent the legal, political and societal values of citizenship efficiently and
effectively.
Keywords: values of citizenship, curricula of the College of Education

قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية..............د .تركو

 -1اخلليوةذالنظروةذلليحث:ذ
ارتـب تطـور مفهـوم المواطنـة عبـر العصـور بمفهـوم الدولـة واخـتفف منظومـة القـيم االجتماعيـة،
والسياسية فيها ،كما أن نم الحقوق ،والواجبات التي تتمثل فـي المواطنـة ،وقيمهـا تختلـو وفقـاً للـنم
السياسي ،والقانوني ،واالجتماعي للدولة ،لذلك أصـب مفهـوم المواطنـة المعاصـر يـدل علـى العفقـة بـين
الفرد والدولة وفق القانون الذي يحكم تلك الدولـة ،وبمـا يحتويـو مـن حقـوق وواجبـات ،وىـذا ينسـجم مـع
ما ذىب إليو إيفان( )0998الذي يشير إلى إن الحقوق والواجبـات تختلـو تبعـاً للـنم السياسـي الـذي
يحكـم الدولـة فضـفً عـن تطـور مفهـوم العقـد االجتمـاعي بـين المـواطنين والدولـة ،وأن مفهـوم المواطنـة
يتضـمن تفسـيرات مختلفـة تتعلـق بـالمواقع االجتماعيـة ،والسياسـية ،وقضـايا فلسـفية أساسـية تتعلـق
بالمحـاوالت الهادفـة إلـى التعلـيم مـن أجـل المواطنـة ،لـذلك زاد اىتمـام المجتمعـات المتطـورة بتربيـة
المواطنـة ،وتنميـة قيمهـا لـدى مواطنيهـا بهـدف مواجهـة تنـامي العنـو ،وتفكـك العفقـات االجتماعيـة،
وصراع المصال  ،وتدعيم منظومة القيم ،وقواعد السلوك الرشـيد فـي المجتمـع ،وىـذا يتفـق مـع مـا يـذىب
إليو زيدان( )6117بـأن المواطنـة تهـدف إلـى تحقيـق انتمـاء المـواطن ،وتفاعلـو ايجابيـاً مـع مواطنيـو بفعـل
القدرة على المشاركة العملية ،والشعور بالعدل ،وارتفاع الروح الوطنية لديو عند دفاعـو عـن وطنـو وتسـديد
للضرائب المستحقة عليو.
إن مفهوم المواطنة ،وطبيعتها يتضمن قيماً عديدة كالقيم القانونية ،والقيم السياسية ،والقيم
المجتمعية ،والقيم الثقافية التي تسعى المؤسسات الحكومية(الرسمية وغير الرسمية) إلى تنميتها،
واكسابها لمدخفتها من أطر ،وطفب من خفل استثمار عناصر العملية التعليمية التعلمية
المختلفة(الجامعات والكليات ،والمدرسين واإلداريين ،والقوانين الناظمة ،والمناىج والمقررات
الدراسية بما تحتويو من أنشطة وفعاليات) ،إذ تعد تنمية قيم المواطنة لدى األفراد من أنماط التعلم التي
تقوم بها المؤسسات التربوية بكافة عناصرىا ،وبشكل متكامل ،وشامل .وانطفقًا من طبيعة الجامعة
بشكل عام ،وكليات التربية بشكل خاص ،كمؤسسات علمية ،وتربوية ،وتعليمية ،تعلمية وتنموية،
فاألنظار دائماً تتوجو إليها في إعداد أطر الطاقات ،والقوى البشرية المؤىلة والعلمية ،وكذلك إلى غرس
قيم المجتمع ومعتقداتو في نفوس الطلبة ،وتكوين اتجاىات إيجابية تجاىها ،كل ذلك يحدث على
اعتبار أن ىؤالء الطلبة ثروة الوطن ،ووسيلة التنمية الشاملة وغايتها .إذ يتحدد دور كليات التربية في
تنمية قيم المواطنة من خفل خلق مناخ ،وبيئة تعليمية مناسبة ،ومنهاج تعليمي معاصر يشجع الطلبة على
اكتساب ىذه القيم ،وال سيما دور المقررات ،والخط الدراسية في إطار مناىج تعليمية تعلمية في تنمية
قيم المواطنة المتنوعة بما تتضمنو من محتوى معرفي ،ومواقو تسهم إسهاماً كبيراً في ىذا الجانب.
كل ما سبق عزز إحساس الباحث بوجود مشكلة تستحق البحث وال سيما أن موضوع التعليم
والتعلم المرتب بقيم المواطنة ،وتنميتها موضوع ذو أىمية كبيرة وىذا ما تجلى في توصيات أوراق
بحثية قدمت إلى المؤتمرات التربوية مثل ورقة بحث علي وبركات( )6100التي قدمت إلى المؤتمر
العلمي الرابع لجامعة جرش األىلية المنعقد في عام  6100م ،والتي جاء في توصياتها تعزيز مفهوم
المواطنة ،وقيمها ،وتربيتها في المناىج ،والمقررات الدراسية من خفل وضع وتطوير برامج تعليمية
ىادفة .إذ جاء البحث الحالي لتسلي الضوء على قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية
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بجامعة دمشق من خفل تشخيص وتحليل آراء عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية المستهدفة،
وتعرف الفروق فيما بينها ،واقتراح ما قد يكون مناسباً لتعزيز دور المناىج التربوية المستهدفة في تنمية
قيم المواطنة ،وسد ثغراتها الموجودة.

 -2مشكلةذاليحث:

تعد قيم المواطنة واحـدة مـن أكثـر القـيم القانونيـة ،واالجتماعيـة ،والثقافيـة ،والسياسـية ،واألخفقيـة
التــي تحتــاج إليهــا المجتمعــات العربيــة ،فهــي قــيم نالــت اىتمامــا كبيــراً مــن التربــويين لمــا تلعبــو مــن دور
أساس ـي فــي إعــداد ،وبنــاء المــواطن الصــال ذي الشخصــية القيميــة المتوازنــة .لــذلك تسـعى المؤسســات
التربوية إلى اكساب قيم المواطنة ،وتنميتها لدى الطلبـة مـن خـفل تكامـل مكوناتهـا المتعـددة (مدرسـين،
ب ــرامج وأنش ــطة ،ومنـ ـاىج دراس ــية ،وإدارات تربوي ــة) ،وتع ــد عملي ــة ت ــدريس ق ــيم المواطن ــة ،وتنميتهــا م ــن
األىــداف الرئيســة التــي تســعى الجامعــات ،والكليــات إلــى تحقيقهــا مــن خــفل تضــمين ىــذه القــيم فــي محتــوى
المناىج الدراسـية فـي كليـات التربيـة ،وىـذا مـا يؤكـده العديـد مـن الدراسـات التربويـة مثـل حشـي ( ،)6101داود
()6100؛ إذ بينت دراستو أىمية كليات التربيـة ،ومناىجهـا فـي تنميـة قـيم المواطنـة لـدى الطلبـة ،وأشـارت نتائجهـا
إلى ضعو دور كليات التربيـة ،ومناىجهـا فـي تنـاول قـيم المواطنـة علـى اختففهـا ،وتدريسـها ،وتنميتهـا كمـا أكـدت
نت ــائج دراس ــات أجنبي ــة ( )Hudson,2006&Bishop,1999أىمي ــة ق ــيم المواطن ــة ،ومفاىيمه ــا للطلب ــة،
والمعلمين ،وإدراكهم لهذه األىمية إال أنهـم يمتلكونهـا بدرجـة متدنيـة ،وأشـارت نتـائج دراسـة اسـتطفعية
قام بها الباحث من خفل استطفع آراء عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية بجامعـة دمشـق
إلى ضعو تركيز المناىج على قيم المواطنة ،وآليات تنميتها لدى الطلبـة ،ومـن ىنـا جـاء البحـث الحـالي
لتحديــد قــيم المواطنــة القانونيــة ،السياســية ،والمجتمعيــة الواجــب توافرىــا فــي منــاىج كليــة التربيــة بجامعــة
دمشق ،وحدد الباحث مشكلة البحث بالسؤال اآلتي:
ما قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق من وجهة نظر أعضاء
الهيئة التدريسية؟
 -3أهموةذاليحث :تنبع أىمية البحث من النقاط اآلتية:
 -0-3أىمية البعد القيمي لمناىج كلية التربية في تنمية المواطنة ،وتدريسها ،وتحقيق أىدافها.
 -6-3أىمية تطوير أساليب تنظيم المناىج التعليمية كليات التربية ،بالتخطي لتعليمها
وتنفيذىا ،وتقويمها بشكل يضع لقيم المواطنة أىدافاً رئيسة .
 -3-3إمكانية االستفادة من البحث ،ونتائجو لكل من أعضاء الهيئة التدريسية ،والطلبة،
والجهات المعنية بمجال قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية وذلك من
خفل تعرف مفاىيم القيم القانونية ،والسياسية ،والمجتمعية للمواطنة ،وتحديد نقاط
القوة ،والضعو في مدى توافرىا في ىذه المناىج.

 -4أهدافذاليحث :ذ

 -0-4تعرف القيم القانونية للمواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية في جامعة دمشق
من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.
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 -6-4تعرف القيم السياسية للمواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية في جامعة دمشق
من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.
 -3-4تعرف القيم المجتمعية للمواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية في جامعة
دمشق من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.
 -4-4تعرف الفروق بين وجهات نظر أعضاء الهيئة التدريسية حول قيم المواطنة الواجب
توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق تبعاً لمتغيرات الدراسة(االختصاص-
المؤىل العلمي -سنوات الخبرة).

ذ-5ذأسىلةذاليحث :ذ

 -0-5ما القيم القانونية للمواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية في جامعة دمشق من
وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟
 -6-5ما القيم السياسية للمواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية في جامعة دمشق من
وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟
 -3-5ما القيم المجتمعية للمواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية في جامعة دمشق
من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟
 -4-5ما الفروق بين وجهات نظر أعضاء الهيئة التدريسية حول قيم المواطنة الواجب توافرىا
في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق تبعاً لمتغيرات الدراسة(االختصاص -المؤىل
العلمي -سنوات الخبرة)؟

 -6فرضواتذاليحث :ذ

 -0-6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات إجابات اعضاء الهيئة
التدريسية حول قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق تبعاً
لمتغير االختصاص.
 -6-6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات إجابات اعضاء الهيئة
التدريسية حول قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق تبعاً
لمتغير المؤىل العلمي.
 -3-6ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات إجابات اعضاء الهيئة التدريسية
حول قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق تبعاً لمتغير
سنوات الخبرة.

ذ
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 -7مصطلحاتذاليحثذوالًعروياتذاإلجرائوة :ذ
المواطنة :عرفت دائرة المعارف البريطانية المواطنة) :(Citizenshipبانها" :عفقة بين الفرد،
ودولة كما يحددىا قانون تلك الدولة ،وما تتضمنو تلك العفقة من واجبات وحقوق فيها ،وتؤكد ضمناً
على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات"(علي ،)30 ،6110 ،ويعرفها معبد
وزارع( )6118بأنها" :سمة الفرد الذي يعرف مالو من حقوق ،وما عليو من مسؤوليات تجاه المجتمع
الذي يعي فيو ،وأن يتعاون مع اآلخرين من أفراد مجتمعو وتطوره ورقيو ويرفض األعمال الضارة
بالمجتمع ،ويؤمن بان الدولة تحقق العدالة والمساواة بين جميع أفرادىا دون تفرقة بينهم بسبب الدين،
أو اللون ،أو الجنس"(ص .)363ويعرفها أيضاً العبد الكريم ،والنصار( )6115بأنها" :عبارة عن
مجموعة من الممارسات الحية التي تشمل الممارسات السياسية ،والمدنية ،والقانونية ،والثقافية،
والتربوية التي تكونت عبر الوقت نتيجة للحركات االجتماعية ،والسياسية ،والقوى الفكرية"(ص.)06
ويمكن أن نفحظ من التعريفات المتعدد للمواطنة وتحديد ماىيتها تشترك في نقاط منها :عفقة بين
المواطن والدولة ،وتحدد حقوق الفرد وواجباتو ضمن وطنو ،وتنظم سلوكات المواطن القانونية،
والسياسية ،والمجتمعية ضمن الوطن.
قيم المواطنة :ىي "مجموعة القيم التي تعكس انتماء الطالب لوطنو ،والوعي باألمور السياسية،
والبيئية ،والصحية ،واالقتصادية ،وحقوق اإلنسان ،واالنفتاح على الثقافات األخرى ،وضرورة االحتكام
للقانون ،واإليمان بالوحدة الوطنية ،والتسام مع اآلخرين ،واتصافو بالقيم األخفقية الحميدة،
والمسؤولية االجتماعية تجاه نفسو وأسرتو ومجتمعو"(الرنتيسي ،مرتجى.)6 ،6100 ،
القيم القانونية للمواطنة ويعرفها الباحث إجرائياً :ىي مجموعة القيم الواجب توافرىا في مناىج
كلية التربية بهدف إعداد الطالب المواطن المدرك لحقوقو ،وواجباتو تجاه الدولة.
القيم السياسية للمواطنة ويعرفها الباحث إجرائياً :ىي مجموعة القيم الواجب توافرىا في مناىج
كلية التربية بهدف إعداد الطالب المواطن المدرك للقيم السياسية المتمثلة في الديمقراطية ،وحرية
التعبير في عفقتو مع سلطات ومواطني الدولة التي ينتمي إليها.
القيم المجتمعية للمواطنة ويعرفها الباحث إجرائياً :ىي مجموعة القيم الواجب توافرىا في مناىج
كلية التربية بهدف إعداد الطالب المواطن الفاعل مجتمعياً مع أقرانو اآلخرين في محيطو وبيئتو
المجتمعية.
مناىج كلية التربية في جامعة دمشق ويعرفو الباحث إجرائياً :مجموعة المقررات الدراسية
المعتمدة في البرامج الدراسية الحالية في كلية التربية بجامعة دمشق.
أعضاء الهيئة التدريسية ويعرفهم الباحث اجرائياً :األعضاء الذين يدرسون المقررات التربوية،
والنفسية المعتمدة في برامج كلية التربية بجامعة دمشق القائمون على رأس عملهم للعام الدراسي
 6104/6103ويتمتعون بصفة مدرس ،أو أستاذ مساعد ،أو أستاذ.

ذ
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 -8الدراساتذالدابقة :ذ

 -1-8الدراساتذالعربوة :ذ
دراسة حشي ( )6101دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلمين
بمحافظات غزة .ىدفت الدراسة إلى تعرف واقع الدور الذي تقوم بو كليات التربية بمحافظات غزة في
تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلمين ،والوقوف على الفروق بين استجابات الطلبة المعلمين باختفف
متغير الجامعة التي ينتسبون إليها ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،كما اعتمدت على
االستبانة التي طبقت على عينة قوامها( )511من الطلبة المعلمين المسجلين في كليات التربية في كل
من الجامعة اإلسفمية ،وجامعة األقصى بغزة ،وتوصلت الدراسة إلى إن الطلبة المعلمين يرون إن دور
كليات التربية في تنمية قيم المواطنة عال جداً ،ووجدت فروق جوىرية ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجات طلبة جامعة األقصى وطلبة الجامعة اإلسفمية لصال طلبة جامعة األقصى.
واقترحت الدراسة تضمين قيم المواطنة في المقررات الدراسية في كليات التربية مثل قيم الشعور
باالنتماء ،والديمقراطية والحقوق ،والواجبات ،وروح التضامن ،والتعبير عن الرأي ،ودور مؤسسات
المجتمع المدني في التنمية االجتماعية .دراسة داوود ( )6100دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة
لدى طلبة جامعة كفر الشيخ بمصر .ىدفت الدراسة إلى تعرف مفهوم المواطنة ،والمكونات األساسية
للمواطنة ،والوقوف على دور جامعة كفر الشيخ في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة ،واتبعت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي مستخدمة استبانة طبقت على عنة من الطلبة بلغت ( )6111طالب وطالبة
من طلبة جامعة كفر الشيخ ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أىمها ما يتعلق بالمناىج ما يلي :أن
المناىج ال تنمي قيم المواطنة بصورة فعلية والسيما في عدم إعطاء الطلبة الفرصة للتعبير عن آرائهم،
وأفكارىم بحرية ،وخلو المناىج من موضوعات تعزز الوالء ،واالنتماء ،وقلة تدعيمها ثقافة الحوار
اإليجابي .واقترحت الدراسة تطوير المناىج بما يسهم في تضمين ،وترسيخ القيم االجتماعية السياسية
فيها مثل الحرية ،وتحمل المسؤولية ،والديمقراطية ،والعدالة ،وتكافؤ الفرص.

 -2-8الدراساتذاألجنيوة :ذ

دراسة بشوب ( )0999مفاىيم الديمقراطية والمواطنة والتعليم المدني لدى الطلبة ،والمعلمين
في التشيك  .ىدفت الدراسة إلى تحديد مدى توافر مفاىيم الديمقراطية ،والمواطنة التي يدرسها
الطفب والمعلمون ،في ثفثة أنواع من المدارس الثانوية في جمهورية التشيك ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )46معلماً ومعلمة ،و( )315من الطلبة ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مستخدمة
استبانة لتحقيق أىداف الدراسة.
وأظهرت الدراسة أن طفب ،ومعلمي المدارس الرياضية والمدارس التقنية لديهم معرفة بمفاىيم
الديمقراطية ،والمواطنة بينما كانت نسبة توافر ىذه المفاىيم لدى طفب ومعلمي المدارس المهنية
متدنية.
دراسة ىودسون ( )6116تطبيق تربية المواطنة وتعليمها في المدرسة الثانوية بالمملكة المتحدة.
ىدفت الدراسة إلى تعرف آراء عينة من طفب المدرسة الثانوية حول تربية المواطنة ،ومعاني الصراع
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الذي يعزى إلى المواطنة ،وتبني مفهوم المواطنة من خفل منظومة العفقات بين الحقوق ،والواجبات،
والمشاركة ،والهوية ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مستخدمةً استبانة طبقت على عينة من
طفب المرحلة الثانوية بلغ عددىا( )011طالب وطالبة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن الطفب ينظرون
إلى التربية على المواطنة بوصفها مفيدة ،وينظرون إلى إدراك تعدد الثقافات ،والبعد المحلي ،والتمثيل
الديمقراطي ،والمشاركة في التعلم لتطوير الوعي التنموي.

 -3-8مناقشةذالدراساتذالدابقة :ذ

ىدفت الدراسات السابقة إلى تناول موضوع قيم المواطنة بصورتها العامة ،واىميتها بالنسبة
للطلبة ،والمعلمين وتعرف دور الكليات ،والبرامج ،وإكسابها للطلة ،واتبعت المنهج الوصفي التحليلي
مستخدمةً استبانة لجمع البيانات المطلوبة ،وتشابو البحث الحالي مع الدراسات السابقة من حيث
المنهجية ،واألداة إال أنو تميز عنها بتناول موضوع القيم القانونية ،والسياسية ،والمجتمعية للمواطنة
الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.

 -9اإلطارذالنظري :ذ

 -1-9ميهومذاملواطنة:ذ

يشير مفهوم المواطنة إلى "العضوية التي يتمتع بها األفراد في المجتمع ،وتتضمن القبول،
والتسليم بتبادل االىتمامات بين جميع األفراد ،واالحساس باالىتمام المشترك من أجل رفاىية
المجتمع ،والقدرة على العطاء لتحقيق مزيد من تطور المجتمع واستمراره" (داود،)655 ،6100 ،
وتشكل حقوق ،وواجبات المواطن ،والدولة حيال بعضهما جوىر مفهوم المواطنة إذ تعد المواطنة
اإلطار الناظم للعفقة بين المواطن ،والدولة التي تكفل حقوق المواطن ،وتحدد واجباتو تجاه وطنو،
وتحدد السبل الكفيلة لممارسة حقوقو الوطنية دون تمييز بين المواطنين بسبب الدين ،أو اللون ،او
الجنس ،أو أي أساس آخر ،باإلضافة إلى تحديد حقوق ،وواجبات الدولة تجاه مواطنيها.

-6-9جوانب المواطنة:

تتعدد الجوانب التي تتناولها المواطنة ونذكر منها ما يحددىا(فوزي:)9 ،6117 ،
" -0-6-9الجانب القانوني للمواطنة :وىو أن تكون عضواً في مجتمع سياسي معين ،أو دولة
بعينها إذ القانون يؤسس الدولة ،ويخلق المساواة بين مواطنيها ،ويرسي نظاماً عاماً
من حقوق ،وواجبات تسري على الجميع بف تفرقة.
 -6-6-9الجانب السياسي للمواطنة :يتجسد من خفل العضوية في مجتمع سياسي معين وىو
يعادل االنتماء الوطني إلى دولة ،أو كيان سياسي بعينو ،يمس قضية سيكولوجية مهمة
ىي الشعور باالنتماء للوطن ،وليس مجرد اإلقامة فيو.
 -3-6-9الجانب االجتماعي للمواطنة :ويتمثل في حق كل مواطن في الحصول على فرص
متساوية لتطوير جودة الحياة التي يعيشها ،ويتطلب ذلك توفير الخدمات العامة
للمواطنين وبخاصة الفقراء ،والمهمشين ،وإيجاد شبكة أمان اجتماعي لحماية الفئات
المستضعفة في المجتمع ،بحث يظل لها صوت في التأثير على السياسات العامة.
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 -4-6-9الجانب التعليمي للمواطنة :ويتضمن األنشطة التعليمية التي تساعد المواطنين على
أن يكونوا مواطنين فاعلين مشاركين في بناء مجتمعهم ،ويتصرفون بمسؤولية تجاه
مجتمعهم وشركائهم في المواطنة .وىذا النم من الفاعلية والمشاركة من جانب
المواطنين ال ينشأ تلقائياً ،أو مصادفة ،إنما يحتاج إلى جهد تعليمي ممتد يشمل كل
األفراد ،وفي كل مؤسسات المجتمع التي تعني بالتنشئة ،وىو يستمر على امتداد
عمر اإلنسان".
إن المفهوم القانوني للمواطنة يتمثل في حماية المواطن ضمن وطنو من خفل فرض قيم احترام
القوانين ،وتطبيقها على الجميع بف استثناء بما يحقق المساواة أمام القانون .وإن المفهوم السياسي
للمواطنة يتمثل في تأمين العضوية السياسية للمواطن بما يحقق لو االنتماء ،وينمي لديو شعور الوالء
للوطن ،والتضحية في سبيلو .في حين إن الجانب المجتمعي للمواطنة يعنى بدمج المواطن اجتماعياً
مع األفراد اآلخرين ،وتنمية قيمة التعاون ،والتضامن االجتماعي ،والعمل التطوعي بما يحقق لو التكيو
االجتماعي السليم ،وإن المفهوم التعليمي للمواطنة يهتم بتشجيع المواطنين على التعلم ،وتحقيق فرص
التعلم أمام الجميع بشكل متكافئ ،وتوفير كل متطلبات تعليم افراد المجتمع.

 -3-9قومذاملواطنة:

تعد قيم المواطنة من أبرز القيم التي تمثل الغذاء االجتماعي ،والسياسي للفرد فتجعلو قادراً على
التكيو مع نفسو ،ومع مجتمعو ،فهناك من يرى إن "قيم المواطنة عبارة عن استعداد الفرد للمشاركة
في مواجهة المشكفت المجتمعية باتخاذ قرارات عقفنية ،والمساىمة الفعلية في بناء المجتمع،
وامتفك الفرد القدرة على التكيو والتعاي مع حضارة العصر في مجتمعو"( قنديل ،وفت اهلل،
 .)06 ،6110وىناك من يرى أن قيم المواطنة ىي "اإلطار الفكري لمجموعة المبادئ الحاكمة
لعفقات الفرد بالنظم الديمقراطي في المجتمع ،بما يسمو بإرادة الفرد للعمل الوطني فوق حدود
الواجب مع الشعور بالمسؤولية لتحقيق رموز الكفاءة ،والمكانة لمجتمعو في عالم الغد"(مكروم،
 .)55 ،6114وفي ضوء ما سبق يمكن تعريو قيم المواطنة بأنها مجموعة المعايير ،والمبادئ،
والمثل العل يا المتصلة بمضامين واقعية يتشربها الفرد من خفل تفاعلو مع الجماعة ،وترتب ىذه القيم
بالمجاالت السياسية ،والقانونية ،والثقافية ،واالجتماعية ،وتكون بمثابة ضواب  ،لسلوكاتو من أجل
تحقيق وظائو معينة بالنسبة للفرد ،والدولة ،وتساعد في رقي المجتمع ،وتطوره.

 -4-9أنواعذقومذاملواطنة:ذ

يشير مرتجى( )6119إن تربية المواطنة تهدف الى تنمية قيم متنوعة لدى الفرد منها:

" .0-4-9االنتماء :حاجة أساسية في أعماق الفرد ،وقيمة مكتسبة تتضمن حركة نشطة ومتشابكة
يتفاعل فيها الفرد مع البيئة التي يعي فيها فتدفعو إلى الدخول في إطار اجتماعي
فكري معين تتمثل في االنتساب الحقيقي للدين ،والوطن ،واألسرة ،والعمل الجاد
الدؤوب المخلص من أجل الدين ،والوطن ،والصال العام فكراً ،وروحاً ،وعمفً،
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وتضحيةً ،والتزاماً ،وثباتا بالمعايير ،والقوانين ،والقيم الموجبة التي تعلي من شأنو،
وتنهض بو.
 .6-4-9الوعي السياسي :معرفة وإدراك التفميذ للواقع السياسي ،واالجتماعي ،والتنظيمات
السياسية· واألحداث الجارية على المستويين المحلي ،والعالمي ،وحقوقهم،
وواجباتهم السياسية بما يدفعهم للتأثير ،والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية
لمجتمعهم على نحو يسهم في ظهور فكرة المواطنة المسؤولة ويحمي المجتمع من
الهزات الداخلية ،ويحقق االستقرار المجتمعي.
 .3-4-9التسام  :ويعني احترام الفرد لآلخرين ،وآرائهم بغض النظر عن الجنس ،أو الدين ،أو
اللغة ·،أو الفكر ،أو األيدولوجية ،أو االتجاه السياسي ،أو المكانة االجتماعية ،وقبول
اآلخر ،وتفهمو سواء كان موافقاً ،أو مخالفاً لمواقفنا ،وىو يعني العفو ،والتصال ،
والصف  ،والمسامحة.
 .4-4-9التربية البيئية :عملية تهدف إلى إكساب التلميذ القيم ،واالتجاىات ،والمهارات
والمدركات لفهم العفقات القائمة بين اإلنسان ،وبيئتو بأبعادىا المختلفة وما ينتج عن
ذلك من قضايا ،ومشكفت بيئية بحيث تكون لديو القدرة على اتخاذ القرارات نحو
الحفاظ عليها ،وحل مشكفتها ،وحسن استغفلها حفاظاً على حياتو ،ورفعاً لمستوى
معيشتو.
 .5-4-9التفكير الناقد :عملية مترابطة متداخلة تخضع لقواعد معيارية Kويشتمل على العمليات
العقلية ،واالستراتيجيات التي يستخدمها التلميذ ليصدر أحكاما ،ويتخذ قرارات تؤدي
إلى التفسير ،والتحليل ،والتقييم ،واالستدالل ،والشرح ،وتنظيم الذات" ( ص .)69
إن المواطنة تتضمن في محتواىا العديد من المفاىيم مثل االنتماء ،والتربية بجوانبها المختلفة،
والوعي ،والتسام  ،وجميعها تمثل قيماً تسعى المواطنة إلى إكسابها للفرد المواطن ،وتنميتها كما إن
مفهوم المواطن يتضمن قيماً أخرى كالمساواة ،والحرية ،وقيمة المشاركة وىذا ينسجم مع ما يذىب إليو
أبو النور( )6118الذي يحدد قيم المواطنة كالتالي:
-

" قيمة المساواة :التي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حق التعليم ،والعمل ،والجنسية،
والمعاملة المتساوية أمام القانون ،واالحتكام للقانون لحل المنازعات.
قيمة الحرية :التي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حرية االعتقاد ،وممارسة الشعائر الدينية،
وحرية التنقل داخل الوطن ،وحرية التعبير ،وحرية تأييد ،أو االحتجاج على قضية أو موقو ،أو
سياسة ما ،وحرية المشاركة في المؤتمرات ،واللقاءات ذات الطابع االجتماعي ،والسياسي.
قيمة المشاركة :التي تتضمن العديد من الحقوق مثل حق المشاركة في كافة مناش المجتمع،
والمشاركة في أحداث المجتمع.
القيم األخفقية :وتتضمن ىذه القيم األخفق الحميدة عند التعامل مع اآلخرين ،وظهور ىذه
األخفق في سلوكات تدعم المواطنة.
قيمة التسام  :وتتضمن التسام مع اآلخرين ،والتقرب منهم.
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-

االنتماء :وىو شعور داخلي يجعل المواطن يعمل بحماسة ،وإخفص لفرتقاء بوطنو والدفاع
عنو ،والحرص على سفمتو ،وىذا االنتماء ال يتعارض مع االنتماء لؤلسرة ،والدين إنما ينسجم
مع غيره من االنتماءات.
قيمة احترام الملكية العامة :وتتمثل في المحافظة على المال العام ،واحترام الصال العام،
وتقديمو على الصال الخاص.
قيمة حب الوحدة الوطنية :وتتمثل في حب كل فئات المجتمع بمختلو انتماءاتهم بف تعصب.
قيمة المسؤولية االجتماعية :وتتضمن العديد من الواجبات مثل واجب دفع
الضرائب"(ص.)67

 -5-9دورذكلواتذالرتبوةذيفذتنموةذقومذاملواطنة :ذ

يقصد بتنمية قيم المواطنة التربية الهادفة إلى تعزيز شعور الفرد باالنتماء إلى مجتمعو ،وقيمو،
ونظامو ،وبيئتو ،وثقافتو ليرتقي بهذا الشعور إلى حد تشبع الفرد بثقافة االنتماء ،وأن يتمثل ذلك في
سلوكو ،وفي دفاعو عن قيم وطنو ،ومكتسباتو كما أن تربية المواطنة تتضمن تنمية معرفة الفرد بمجتمعو،
وتفاعلو إيجابياً مع أفراده بشكل يسهم في تكوين مواطنين صالحين متمكنين من الحكم على ما
يعترضهم داخل مجتمعهم وخارجو ،وىذا ينسجم مع ما يذىب إليو أبو دف( )0999الذي يشير إلى
إن المواطنة" تبحث حقوق وواجبات المواطن ،عندما يدخل في عفقة مع مواطنين آخرين خارج نطاق
الوطن ،كما أن تربية المواطنة تهدف إلى تطوير معارف الناشئ العامة المتعلقة باألمور االجتماعية،
والسياسية ،وتنمية اإلحساس بالواجب نحو المجتمع المحلي ،والدولي ،ومعرفة أمور الدولة ،والوطن،
والشعب ،والحقوق ،والواجبات اإلنسانية العامة" (ص.)067
إن تربية المواطنة ىي حصيلة مجموعة من الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع ؛ الرسمية،
وغير الرسمية ،التعليمية وغير التعليمية ،وأنو ال يمكن تعلمها بشكل كلي في الكتب ،والمقررات
الدراسية ،ألنها تعتمد بالدرجة األولى على الممارسات ،والتطبيقات التي تتم داخل المؤسسة التربوية ،أو
خارجها .وتربية المواطنة عملية مستمرة ،تقتضي العمل بشكل دائم على تكوين المواطن ،وتنمية وعيو
بنظام حقوقو ،وواجباتو ،وترسيخ سلوكو وتطوير مستوى مشاركتو في دينامية المجتمع الذي ينتمي إليو.
فالتربية على المواطنة في جوىرىا تربية على المسؤولية ،إذ من المفترض أن تجعل المواطن مسؤوالً كامل
المسؤولية ،ومشاركاً بشكل فعال في مجتمعو ،وانطفقًا من طبيعة الجامعة بشكل عام ،وكليات التربية
بشكل خاص ،التي تعد مؤسسات علمية ،وتربوية ،وتعليمية ،وتنموية ،تتجو األنظار إليها في إعداد األطر
المؤىلة علمياً ،انطفقاً من دورىا في غرس قيم ،ومعتقدات المجتمع في نفوس الطلبة ،وتكوين اتجاىات
إيجابية تجاىها .كل ذلك يحدث على اعتبار أن ىؤالء الطلبة ثروة الوطن ،ووسيلة التنمية الشاملة وغايتها.
وتلعب كليات التربية دوراً مهماً في تنمية قيم المواطنة من خفل خلق مناخ ،أو بيئة تعليمية تعلمية
مناسبة تشجع الطلبة على اكتساب ىذه القيم ،ويتحدد ىذا الدور من خفل أستاذ الجامعة الذي يجب
أن يكون قدوة حسنة أمام الطلبة ،وقيامو بدور المربي الفاضل الذي تتجسد في شخصيتو تلك القيم،
ويكون أقرب إلى الديمقراطية ،بمحافظتو على عفقات ودية بينو ،وبين الطلبة يحترمهم ،ويسم لهم
بالتعبير عن رأيهم بحرية ،وتلعب األنشطة الطفبية دوراً مهماً ،وبارزاً في تنمية قيم المواطنة في الكليات
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من خفل تجسيد روح التعاون ،والعمل التطوعي ،والتسام  ،والعدل ،والمساواة ،والمشاركة .وقبل ذلك
يأتي دور المقررات ،والخط الدراسية في تنمية قيم المواطنة بما تتضمنو من محتوى معرفي ومواقو
تسهم إسهاماً كبيراً في ىذا الجانب ،إن غرس ،وإدراج ثقافة المواطنة وقيمها في المنظومة التعليمية
التعلمية يتطلب أفقاً زمنياً طويل األمد حتى تؤتي أكلها ،وتنضج ثمارىا ،وىي في جميع الحاالت في
حاجة إلى التكامل ،والتواصل المستمرين مع مؤسسات المجتمع األخرى.
كما أن أىداف تربية المواطنة ال تتحقق بمجرد تسطيرىا ،وإدراجها في الوثائق الرسمية ،بل إن
تحقيق األىداف يتطلب ترجمتها إلى إجراءات عملية ،وسلوكية ،وتضمينها في المناىج ،والكتب
الدراسية ،ومناىج إعداد رجال التربية وتهيئة المجتمع المدرسي إلدراك تلك األىداف ،وفي ضوء السابق
يمكن استخفص مجموعة من القيم التي يتضمنها مفهوم المواطنة الذي تسعى كليات التربية إلى تنميتو
وتدعيمو لدى طلبتها وفيما ذكر بعضهم ىذه القيم التي يذكرىا حشي (":)6101تعزيز قيم التسام ،
وتنمية حرية التعبير عن الرأي ،وتعزيز قيم التعاون بين أفراد المجتمع ،وتعزيز االنتماء ،والوالء الوطني،
وتنمية قدرة اإلنسان على التمسك بحقو ،وتنمية مهارات الحوار ،واالنفتاح على اآلخرين ،وزيادة القدرة
على النقد اإليجابي ،والمساىمة في إغناء ثقافة الحوار اإليجابي ،وتنمية قيم التضامن بين أفراد
المجتمع ،وتعزيز مبدأ نبذ العنو ،والتمييز بكل أشكالو ،وتقدير قيمة العمل الجماعي ،واالنخراط فيو،
وإدراك الحقوق ،وممارستها ،والدفاع عنها"( ص.)31

 -6-9دورذاملناهجذاجلامعوةذيفذتنموةذقومذاملواطنة :ذ

يمثل محتوى المناىج ،والمواد الدراسية البنية المعرفية األساسية لتعليم الطفب ،إذ تقوم على
أساسها معظم فعاليات التعليم ،والتعلم ،واألنشطة التعليمية من تفاعفت ،ونقاشات ،وقياس ،وتقويم
لتحصيل الطفب وبالتالي يمكن لهذا المحتوى ،وفي جميع المقررات الدراسية ان يسهم في قيم
االنتماء لدى الطلبة.
ويرى الكثير من التربويين ضرورة تضمين قيم المواطنة ،والقيم المرغوب فيها في المناىج،
والمقررات الدراسية في مختلفة المراحل التعليمية ،وفي المرحلة الجامعية تحديداً لما يعانيو الطلبة في
ىذه المرحلة العمرية من القلق ،وعدم االستقرار"(العاجز.)373 ،6116 ،
ويرى بعضهم أن المناىج الدراسية في الجامعات ال تلتقي مع اىتمامات الشباب ،وال تقوم بالرد
على استفساراتهم ،وتساؤالتهم ،وتفسير الظواىر التي تحي بمجتمعهم ،وبالتالي فهي ال تساعدىم
على فهم واقعيهم فهماً موضوعياً مما يؤدي بهم إلى كبت قدراتهم اإلبداعية ،وحجب ملكاتهم العقلية
عن اإلسهام في تطوير العمليات البنائية في المجتمع"( رضوان .)046 ،0997 ،ولكي تسهم
المناىج ،والمقررات الدراسية في إكساب قيم المواطنة لدى الطلبة ال بد من مراعاة عدد من الشروط،
منها ما أورده كنعان ( :)6114
 اعتماد التعليم التعاوني لما يوفره من تفاعل اجتماعي يؤدي الى اكتساب القيم. المواءمة بين الخبرات العلمية ،ومرحلة النمو األخفقي للشباب الجامعي. أن ترتب بحياة الطفب ،ومشكفت المجتمع والبيئة.- 111 -
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 أن تنمي األحكام القيمية اإلنسانية لدى الطفب. أن تركز على روح المواطنة ،واالنتماء ،وحرية التفكير ،واإلبداع. أن تستهدف إعداد الطالب للمستقبل أكاديمياً ،ومهنياً ،وثقافياً ،وقيمياً( ".ص.)038و يرى الباحث إن المناىج الدراسية في كليات التربية تلعب دوراً محورياً في إكساب الطلبة قيم
المواطنة ،وتنميتها بأنواعها المختلفة والسيما القانونية ،والسياسية ،والمجتمعية لذلك يجب أن تؤخذ
بالحسبان في أثناء عمليات بناء ،وتطوير المناىج الجامعية قيم المواطنة ،واعتبارىا أىدافاً رئيسة
تتكامل مع غيرىا من األىداف ،وجزءاً ال يتجزأ من العملية التدريسية بعناصرىا المختلفة ،ويجب أن
يخط لها ،فتوضع لها آليات تدريسها ،وتطبيقها ،وتنميتها لدى الطلبة بما يوفر للمواطنة ،وتنمية قيمها
مساحتها ،ومكانتها الطبيعية ضمن مناىجنا الجامعية والسيما وضعها في سياقها المنطقي لما لها من
أىمية ،ودور في إعداد المواطن القانوني ،والسياسي ،والمجتمعي السليم.

 -11اإلجراءاتذالعملوةذلليحث :ذ
 -1-11جمًمعذاليحث:ذ

شمل المجتمع األصلي جميع أعضاء الهيئة التدريسية(مدرس ،أستاذ مساعد ،أستاذ) في كلية
التربية بجامعة دمشق القائمين على رأس عملهم للعام  6104/6103والبالغ عددىم( )005عضواً
بحسب ورودىم في دليل كلية التربية بجامعة دمشق للعام الدراسي .6100/6101

 -2-11عونةذاليحث:ذ

اختيرت عينة البحث بطريقة عشوائية بلغت ( )51مدرساً ومدرسة بنسبة  %43من المجتمع األصلي.
جدول ()0
توزع أفراد عينة البحث حسب مغيرات البحث

المتغيرات

مدرس
أستاذ مساعد
أستاذ

المؤىل العلمي
المجموع
سنوات الخبرة
المجموع
االختصاص

أقل من  5سنوات
بين  01-5سنوات
أكثر من  01سنوات
علوم تربوية
علوم نفسية

المجموع
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العدد
63
06
05
51
60
07
06
51
68
66
51
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 -3-11منهجذاليحث:ذ
اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمفءمتو لطبيعة البحث.

 -4-11أداةذاليحث:ذ

قام الباحث بتصميم استبانة لمعرفة آراء عينة من أعضاء الهيئة التدريسية حول قيم المواطنة
الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق التي تكونت من( )68بنداً موزعة على ثفثة
محاور ىي :محور القيم القانونية للمواطنة ومحور القيم السياسية للمواطنة ،ومحور القيم المجتمعية
للمواطنة ،ويبدي عضو الهيئة التدريسية رأيو فيها بحسب الخيارات اآلتية( :أوافق بشدة ،أوافق،
محايد ،أعارض ،أعارض بشدة) ثم قام الباحث بالتأكد من صدق األداة :صدق المحتوى :وذلك من
خفل عرضها على عدد من المحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية/جامعة دمشق،
فأجرى التعديفت المناسبة في األداة بناء على آراء المحكمين(الملحق رقم.)6
ثبات األداة :يقصد بالثبات دقة المقياس ،تم التحقق من ثبات أداة البحث باستخدام معامل ألفا
كرونباخ ،إذ بلغت قيمة ثبات االستبانة ( )1.88وىي درجة مناسبة ألغراض البحث.

 -5-11مناقشةذأسىلةذاليحثذونًائجها:ذ

يتناول الباحث ىنا المعالجات اإلحصائية ،وعرض النتائج التي أسفر البحث عنها حول قيم
المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق ،وتفسيرىا ،ومناقشتها ،وقد جرى عرض
النتائج ،ومناقشتها .بحسب ما تنص عليو أسئلة البحث وفق المعيار اآلتي:
لتحديد درجة اإلجابة في المقياس الخماسي حسب المدى( )4=0-5ومن ثم تقسيمو على أكبر
قيمة في المقياس للحصول على طول الدرجة أي ( )1.81=5/4وبعد ذلك أضيفت ىذه القيمة إلى
أقل قيمة في المقياس( بداية المقياس وىي واحد صحي ) وذلك لتحديد الحد األعلى لدرجة التوافر
في ىذا المقياس.
جدول ()6
الحدود الدنيا ،و العليا لدرجة التوافر مجال المقياس الخماسي.

درجة اإلجابة
أعارض بشدة
أعارض
محايد
أوافق
أوافق بشدة

 -6-11مناقشةذنًائجذأسىلةذاليحث :ذ

المتوس الحسابي
من  1الى 0.81
من  0.80الى 6.60
من  6.66إلى 3.40
من  3.46إلى 4.60
من  4.66إلى 5

 -0-6-01ما قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة
التدريسية المتعلقة بالقيم القانونية للمواطنة؟
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استخد م المتوس الحسابي ،واالنحراف المعياري لدرجة التوافر وفق كل بند من بنود مجال
القيم القانونية للمواطنة ،كما ىو موض في الجدول(.)3
الجدول()3
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية في مجال القيم القانونية للمواطنة

الرقم القيم القانونية للمواطنة
الحق في حماية الحياة
0
الحق في السفمة الجسدية
6
الحق في الضمان االجتماعي
3
الحق في الضمان الصحي
4
الحق في التعليم
5
الحق في تربية خالية من
6
العنو(الجسدي – الفكري)
الحق في قضاء عادل
7
الحق في حماية الممتلكات
8
الخاصة
حق المساواة أمام القانون
9
 01حق تكافؤ الفرص
 00واجب احترام القواعد
القانونية
 06واجب المحافظة على البيئة
 03واجب المحافظة على
الثروات الوطنية
 04واجب المحافظة على اآلثار
 05واجب عدم االعتداء على
الممتلكات العامة
 06واجب عدم االعتداء على
الممتلكات الخاصة
 07واجب احترام التراث الثقافي
لآلخرين
 08واجب احترام معتقدات
اآلخرين
 09واجب احترام دور العبادة
 61واجب محاربة الفساد

العدد

المتوس الحسابي

االنحراف المعياري

50
50
50
50

4.60
4.84
4.86
4.72

.670
.370
.351
.454

50

4.12

.849

درجة اإلجابة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق

50

4.50

.763

50

3.90

.416

أوافق بشدة
أوافق

50
50

4.54
4.86

.788
.351

50

4.76

.476

أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة

50

3.98

.769

50

4.04

.925

أوافق
أوافق

50

3.92

.444

50

3.88

.480

أوافق
أوافق

50

3.86

.495

50

4.50

.886

50

4.76

.431

50
50

4.72
4.68

.454
.621

50

4.62
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.753

أوافق
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
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يوضـ الجــدول( )3المتوســطات الحســابية ،واالنحرافــات المعياريــة لــدرجات إجابــات العينــة حــول
القــيم القانونيــة للمواطنــة الواجــب توافرىــا فــي منــاىج كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق ،إذ بلغــت متوســطات
البنـ ـ ــود ذوات األرقـ ـ ــام( )61-09-08-07-00-01-9-7-5-4-3-6-0وبالترتيـ ـ ــب ذاتـ ـ ــو
(-4.76-4.51-4.76-4.86-4.54 -4.51-4.76-4.86-4.84-4.6 -4.66
 )4.68-4.76أي بدرجــة أوافــق بشــدة ،وبلغــت متوســطات البنــود ذوات األرقــام(-03-06-8 -6
 )06-05-04وبالترتيب ذاتو ( )3.86-3.88-3.96-4.14-4.06أي بدرجـة أوافـق ،يسـتنتج
الباحث أن غالبية أعضاء الهيئـة التدريسـية يوافقـون بشـدة علـى القـيم القانونيـة للمواطنـة الواجـب توافرىـا
في مناىج كلية التربيـة بجامعـة دمشـق والسـيما القـيم المتمثلـة فـي الحـق فـي حمايـة الحيـاة ،وقيمـة الحـق
في السفمة الجسدية ،والحق في الضمان االجتماعي ،والصـحي ،والحـق فـي التعلـيم ،والحـق فـي قضـاء
عادل ،والمساواة أمام القانون ،وتكافؤ الفرص ،إضافةً إلى قيم واجب احتـرام القواعـد القانونيـة ،واحتـرام
التراث الثقافي لآلخرين ،وواجب احترام معتقدات اآلخرين ،ودور العبادة ،ومحاربة الفساد.
في حين كانت إجاباتهم بدرجة اوافق على القيم القانونية المتمثلة في الحـق فـي التربيـة الخاليـة مـن
العنــو ،وواجــب المحافظــة علــى اآلثــار ،والبيئــة ،والثــروات الوطنيــة ،وعــدم االعتــداء علــى الممتلكــات
العامة ،والخاصة .ويفسر الباحث النتيجة بأنـو قـد يكـون السـبب اإلدراك الـواعي مـن افـراد العينـة ألىميـة
القيم القانونية في حياة الطلبة بوصفها قيماً أساسية للمواطنة يحتج إليها كل طالـب ،وضـرورة تنميتهـا مـن
خفل المناىج ،وضعو تركيز مناىج كلية التربيـة فـي محتواىـا ،وأنشـطتها علـى القـيم القانونيـة للمواطنـة.
ويقترح الباحث تضمين محتوى مناىج كليـة التربيـة بجامعـة دمشـق ،وتطويرىـا بمـا يسـهم فـي تنميـة القـيم
القانونيــة للمواطنــة لــدى الطلبــة لمــا لهــا مــن أىميــة فــي بنــاء الطالــب المــواطن المــدرك لحقــوق ،وواجبــات
المواطنة في وطنو.
وتقاطعت ىذه النتائج مع نتائج دراسـة حشـي ( )6101ودراسـة داود( )6100اللتـين أشـارتا فـي
نتائجهمــا ،ومقترحاتهمــا إلــى الــدور المهــم للمنــاىج فــي تنميــة قــيم الديمقراطيــة ،والحقــوق ،والواجبــات،
والعدالة ،وتكافؤ الفرص ،وجميعها قيم قانونية للمواطنة.
 -6-6-01ما قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة
التدريسية المتعلقة بالقيم السياسية للمواطنة؟
استخد م المتوس الحسابي ،واالنحراف المعياري لدرجة التوافر وفق كل بند من بنود مجال
القيم السياسية للمواطنة ،كما ىو موض في الجدول(.)4
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الجدول()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في مجال القيم السياسية للمواطنة

القيم السياسية للمواطنة
الرقم
 60تعزيز حرية التعبير عن الرأي
المشاركة في الحياة السياسية
66
(انتخابات – أحزاب)
 63تعزيز قيم الديمقراطية
 64التضحية في سبيل الوطن
 65تقدير الشهادة والشهداء
 66االعتزاز بالرموز الوطنية
 67قيم الحوار
 68قيم نبذ العنو
 69تعزيز قيم االنتماء والوالء الوطني
 31التعددية السياسية

العدد
50

المتوس الحسابي االنحراف المعياري
3.96

.493

50

3.92

1.027

50
50
50
50
50
50
50
50

4.68
4.52
4.62
4.44
3.96
4.86
4.82
4.92

.513
.735
.602
.541
.450
.351
.388
.274

درجة اإلجابة
أوافق
أوافق
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة

يوضـ الجـدول ( )4المتوسـطات الحسـابية ،واالنحرافــات المعياريـة لـدرجات إجابـات العينـة حــول
القــيم السياســية للمواطنــة الواجــب توافرىــا فــي منــاىج كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق ،إذ بلغــت متوســطات
البنـ ــود ذوات األرقـ ــام( )31-69-68-66-65-64-63وبالترتيـ ــب ذاتـ ــو بـ ــين(-4.56-4.68
 )4.96-4.86-4.86-4.44-4.66أي بدرج ــة أواف ــق بش ــدة ،وبلغ ــت متوس ــطات البن ــود ذوات
األرق ــام( )67-66-60وبالترتي ــب ذات ــو ب ــين ( )3.96-3.96-3.96أي بدرج ــة أواف ــق ،ويس ــتنتج
الباحــث أن إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية تراوحــت فــي شــدتها بــين أوافــق بشــدة ،وأوافــق علــى القــيم
السياســية للمواطنــة الواجــب توافرىــا فــي منــاىج كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق ،والمتمثلــة فــي قــيم التعدديــة
السياسية ،والمشاركة في الحياة السياسية ،وتعزيز قيم الديمقراطيـة ،والتضـحية فـي سـبيل الـوطن ،وتقـدير
الشهادة والشهداء ،واالعتـزاز بـالرموز الوطنيـة ،وتعزيـز قـيم االنتمـاء والـوالء للـوطن ،ونبـذ العنـو ،وتعزيـز
قــيم الحــوار ،وحريــة التعبيــر عــن ال ـرأي ،ويفســر الباحــث النتيجــة بانــو قــد يكــون الســبب عائــداً إلــى رؤيــة
أعضــاء الهيئــة التدريســية ألدوار المنــاىج التربويــة المتكاملــة المتمثلــة فــي إعــداد الطلبــة ليكونـوا مــواطنين
صــالحين فــي وطــنهم متمثلــين بقــيم االنتمــاء ،والــوالء للــوطن ،والتضــحية فــي ســبيلو إضــافة إلــى ضــعو
المناىج الحالية فـي اداء ادوارىـا السياسـية بفاعليـة ،ويقتـرح الباحـث تعزيـز الـدور السياسـي للمنـاىج فـي
كلي ــة التربي ــة ،وتض ــمينو الق ــيم السياس ــية المناس ــبة لبن ــاء م ــواطن ي ــؤمن ،ويتمث ــل ق ــيم التض ــحية ،وتق ــدير
الشــهداء مــواطن ديمقراطــي يمتلــك ثقافــة الحــوار ،ونبــذ العنــو ،ويشــارك فــي الحيــاة السياســية ،ويــؤمن
بتعددي ـ ــة الحي ـ ــاة السياس ـ ــية ،وتتق ـ ــاطع ى ـ ــذه النت ـ ــائج م ـ ــع نت ـ ــائج دراس ـ ــة ىودس ـ ــون( )6116ودراس ـ ــة
بشــوب( )0999اللتــين أكــدتا أىميــة تربيــة المواطنــة ،وتعليمهــا للطلبــة وإدراك الطلبــة والمعلمــين ألىميــة
المواطنة ،ومفاىيمها ،وقيمها مثل الديمقراطيـة ،وتعـدد الثقافـات ،والبعـد المحلـي ،والتمثيـل الـديمقراطي،
والمشاركة في التعلم لتطوير الوعي التنموي.
- 111 -

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس.................المجلد الرابع عشر ـ العدد األول ـ 6106

 -3-6-01ما قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة
التدريسية المتعلقة بالقيم المجتمعية للمواطنة؟
استخدم المتوس الحسابي ،واالنحراف المعياري لدرجة التوافر وفق كل بند من بنود مجال
القيم المجتمعية للمواطنة ،كما ىو موض في الجدول(.)5
الجدول()5
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية في مجال القيم المجتمعية للمواطنة

الرقم القيم المجتمعية للمواطنة
 30قيم الصدق
 36قيم التسام واالعتدال
 33العي المشترك
 34قيم التعاون والتضامن االجتماعي
 35احترام عادات وتقاليد المجتمع
 36العمل التطوعي
 37العمل الجماعي المشترك
 38تحمل المسؤولية
 39االنفتاح على الثقافات المتنوعة
في المجتمع
 41احترام المعتقدات الدينية
لآلخرين
البعد عن التمييز بجميع
40
أشكالو(العرقي -الديني)
 46المشاركة في منظمات المجتمع
المدني
 43قيم األمانة
قيم االتصال والتواصل مع
44
المجتمعات األخرى

العدد المتوس الحسابي

االنحراف المعياري درجة اإلجابة
أوافق
.493
أوافق
.510
أوافق
.452
أوافق
.596
أوافق
.795
أوافق
.718
أوافق
.771
أوافق بشدة
.580
أوافق بشدة

50
50
50
50
50
50
50
50

3.96
3.84
3.86
3.82
3.98
4.12
3.76
4.70

50

4.80

.606

50

4.86

.351

50

4.84

.370

50

3.64

.776

50

4.00

.495

50

4.18

.388

أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق
أوافق
أوافق

يوضـ الجــدول( )5المتوســطات الحســابية ،واالنحرافــات المعياريــة لــدرجات إجابــات العينــة حــول
القــيم المجتمعيــة للمواطنــة الواجــب توافرىــا فــي منــاىج كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق ،إذ بلغــت متوســطات
البنود ذوات األرقام( )40-41-39-38وبالترتيب ذاتو بـين( )4.84 -4.86 -4.81-4.71أي
بدرجــة أوافــق بشــدة ،وبلغــت متوســطات البنــود ذوات األرق ـام(-37-36-35-34-33-36-30
 )44-43-46وبالترتيـ ــب ذاتـ ــو بـ ــين (-3.76-4.06-3.98-3.86-3.86-3.84 -3.96
 )4.08-4.11-3.64أي بدرج ــة أواف ــق ،ويس ــتنتج الباح ــث ب ــأن إجاب ــات أعض ــاء الهيئ ــة التدريس ــية
تراوحت بين درجتي أوافق بشدة وأوافق على القيم المجتمعية للمواطنة الواجـب توافرىـا فـي منـاىج كليـة
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التربية بجامعة دمشق والسيما القيم المتمثلة فـي قـيم الصـدق ،واالمانـة ،والتسـام  ،واالعتـدال ،والعـي
المشــترك ،وقــيم التعــاون ،والتضــامن االجتمــاعي ،واحتــرام عــادات ،وتقاليــد المجتمــع ،والعمــل التطــوعي،
وتحمل المسـؤولية ،واالنفتـاح علـى الثقافـات المتنوعـة فـي المجتمـع ،واحتـرام معتقـدات اآلخـرين الدينيـة
والبعد عن التمييز بجميع اشكالو ،العرقية ،والدينية ،والمشاركة في منظمات المجتمع المدني.
ويفسر الباحث النتيجة بأنو قد يكون السبب في تأكيد أعضاء الهيئة التدريسية الدور المجتمعي
للمناىج في إعداد الطفب ليكونوا مواطنين متبنين للقيم المجتمعية في سلوكاتهم مع اآلخرين،
والمجتمع الذي سينخرطون فيو ،وعدم قيام مناىج كلية التربية بهذا الدور المجتمعي بفاعلية وكفاءة،
ويقترح الباحث ضرورة تفعيل الدور المجتمعي لمناىج كلية التربية بجامعة دمشق من خفل التخطي ،
وتضمين أنشطة ،وفعاليات قائمة على قيام الطلبة بمهمات اجتماعية يكتسبون من خفلها قيماً مجتمعية
عديدة تتمثل في المواطنة المجتمعية القائمة على أسس المشاركة ،والعمل الجماعي التطوعي،ن
واالتصال مع اآلخرين في المجتمع ،وتحمل المسؤولية بصدق ،وامانة ،وتتقاطع ىذه النتائج مع نتائج
دراسة حشي ( )6101التي أكدت دور المناىج ،وبرامجها ،وفعالياتها في كليات التربية على تنمية
القيم المجتمعية لدى الطلبة مثل تنمية روح التضامن ،والتعبير عن الرأي ،والمشاركة المجتمعية،
والتعامل مع قضايا المجتمع ،والتفاعل معها.

 -7-11مناقشةذفرضواتذاليحث:ذ

جرى اختبار فرضيات الدراسة عند مستوى الداللة 0.05

مناقشة الفرضية األولى :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات إجابات أعضاء
الهيئة التدريسية حول قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق تبعاً لمتغير
االختصاص.
الختبار ىذه الفرضية استخدم اختبار ( ،)t-testوكانت النتيجة كالتالي كما ىو موض
بالجدول(:)6
جدول()6
نتائج اختبار( )t-testللفروق في اجابات أعضاء الهيئة التدريسية تبعاً لمتغير االختصاص.

االختصاص

العدد

علوم تربوية
علوم نفسية

28
22

المتوس
الحسابي

1.9086
1.9282

االنحراف
المعياري

5.21191
4.73725

درجة
الحرية

قيمة ت
المحسوبة

48

1.354

الداللة
اإلحصائية
1.07

يتبين من الجدول( )6أن مستوى الداللة يساوي  ،1.07وىو أكبر من  ،0.05وىذا يؤدي الى
قبول الفرضية ،أي أنو ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجات إجابات أعضاء الهيئة
التدريسية حول قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق تبعاً لمتغير
االختصاص ،ويستنتج الباحث بأن وجهات نظر أعضاء الهيئة التدريسية المستهدفة ال تتأثر
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باالختصاص ،وقد يكون السبب نتيجة التشابو ،والرأي المشترك في إدراك أعضاء الهيئة التدريسية في
اختصاص العلوم التربوية والعلوم النفسية ألىمية دور المناىج في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة،
وضرورة تعزيز ىذا الدور .واختلفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة حشي ( )6101التي توصلت إلى
وجود فروق بين متوسطي درجات إجابات الطلبة حول دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة لديهم
تبعاً لمتغير الجامعة لصال طلبة جامعة األقصى.
مناقشة الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات إجابات أعضاء
الهيئة التدريسية حول قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق تبعاً لمتغير
المؤىل العلمي.
الختبار ىذه الفرضية استخدم اختبار ( ،)ANOVAوكانت النتيجة كالتالي:
جدول()7
نتائج اختبار( )ANOVAللفروق بين متوسطات إجابات العينة تبعاً لمتغير المؤىل العلمي.

المؤىل العلمي
مدرس
استاذ مساعد
استاذ
المجموع

المتوس الحسابي

العدد

1.9278
1.9217
1.8973
1.9172

23
12
15
50

االنحراف المعياري
3.95378
6.75323
4.77294
5.05496

جدول()8
نتائج تحليل التباين االحادي بين االختفف في وجهات نظر اراء العينة حول قيم المواطنة الواجب توافرىا
مناىج كلية التربية بجامعة دمشق تبعاً لمتغير المؤىل العلمي.

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

87.567
1164.513
1252.080

متوس
المربعات
43.783
24.777

درجات
الحرية
2
47

قيمة ف
المحسوبة

مستوى الداللة
المحسوب

1.767

.182

49

يتبين من الجدول( )8أن مستوى الداللة يساوي  ،1.086وىو أكبر من  ،0.05وىذا يؤدي إلى
قبول الفرضية ،أي إنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات إجابات أعضاء الهيئة
التدريسية حول قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق تبعاً لمتغير المؤىل
العلمي .ويفسر الباحث النتيجة بأنو قد يكون السبب بأن أعضاء الهيئة التدريسية يؤكدون أىمية
المناىج ،ودورىا في تنمية قيم المواطنة بغض النظر عن مؤىفتهم العلمية ،واختففها.
مناقشة الفرضية الثالثة:ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات إجابات أعضاء
الهيئة التدريسية حول قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق تبعاً لمتغير
سنوات الخبرة.
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الختبار ىذه الفرضية استخدم اختبار ( ،)ANOVAوكانت النتيجة كالتالي:
جدول ()9
نتائج اختبار( )ANOVAللفروق بين متوسطات اجابات العينة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة.

سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات
 01-5سنوات
أكثر من  01سنوات
المجموع

العدد

المتوس الحسابي

االنحراف المعياري

12

1.9333

5.59762

21
17

1.9043
1.9218
1.9172

50

4.51189
5.18695
5.05496

جدول()01
نتائج تحليل التباين االحادي بين االختفف في وجهات نظر العينة قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية
التربية بجامعة دمشق تبعاً لمتغير سنوات الخبرة.

مصدر التباين

مجموع
المربعات

بين المجموعات
داخل
1182.280
المجموعات
1252.080
الكلي
69.800

متوس
المربعات

درجات الحرية

قيمة
ف المحسوبة

مستوى
الداللة

47

1.387

.260

2

34.900
25.155

49

يتبين من الجدول( )01أن مستوى الداللة يساوي  1.66وىو أكبر من  ،0.05وىذا يؤدي الى
قبول الفرضية ،أي أنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات اجابات أعضاء الهيئة
التدريسية حول قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق تبعاً لمتغير سنوات
الخبرة .ويفسر الباحث النتيجة بأن إجابات اعضاء الهيئة التدريسية ال تختلو بغض النظر عن
اختفف هم في خبراتهم التدريسية مما يشير إلى تأكيدىم دور المناىج في تنمية قيم المواطنة لدى
الطلبة وضرورة توفيرىا في محتوى المناىج.

 -11نًائجذاليحث :ذ

من خفل عرض نتائج أسئلة البحث ،وفرضياتو ،البحث ومناقشة نتائجو توصل الباحث إلى نتائج
عدة بينها:
 -1-11إن غالبية أعضاء الهيئة التدريسية يوافقون بشدة على القيم القانونية للمواطنة الواجب
توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق ،والسيما القيم المتمثلة في قيم
الحقوق ،والواجبات القانونية مثل :الحق في حماية الحياة ،والحق في قضاء عادل،
والمساواة أمام القانون ،وتكافؤ الفرص ،إضافةً إلى قيم واجب احترام القواعد
القانوني ،وواجب احترام معتقدات اآلخرين ،ودور العبادة ،ومحاربة الفساد.
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 -2-11إن إجابات أعضاء الهيئة التدريسية تراوحت في شدتها بين :أوافق بشدة ،وأوافق على
القيم السياسية للمواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق
المتمثلة في قيم التعددية السياسية ،والمشاركة في الحياة السياسية ،وتعزيز قيم
الديمقراطية ،والتضحية في سبيل الوطن ،وتقدير الشهادة والشهداء ،واالعتزاز بالرموز
الوطنية ،وتعزيز قيم االنتماء ،والوالء للوطن ونبذ العنو.
 -3-11إن إجابات أعضاء الهيئة التدريسية تراوحت بين درجتي ،أوافق بشدة ،وأوافق على
القيم المجتمعية للمواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق،
والسيما القيم المتمثلة في قيم الصدق ،واألمانة ،والتسام  ،واالعتدال ،والعي
المشترك ،وقيم التعاون ،والتضامن االجتماعي ،واحترام عادات ،وتقاليد المجتمع،
والعمل التطوعي ،وتحمل المسؤولية ،واالنفتاح على الثقافات المتنوعة في المجتمع،
واحترام معتقدات اآلخرين الدينية والبعد عن التمييز بجميع اشكالو العرقية ،والدينية،
والمشاركة في منظمات المجتمع المدني.
 -4-11عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات إجابات اعضاء الهيئة
التدريسية حول قيم المواطنة الواجب توافرىا في مناىج كلية التربية بجامعة دمشق
تبعاً لمتغير االختصاص ،والمؤىل العلمي ،وسنوات الخبرة.

 -12مقرتحاتذاليحث :ذ

 -0-06إعادة النظر في بنية مناىج كلية التربية بجامعة دمشق ،وتطويرىا بما يسهم في تنمية
القيم القانونية للمواطنة لدى الطلبة لما لها من أىمية في بناء الطالب المواطن المدرك
لحقوقو ،وواجباتو الوطنية.
 -6-06تعزيز الدور السياسي للمناىج في كلية التربية ،وتضمينو القيم السياسية المناسبة لبناء
مواطن يؤمن ،ويتمثل قيم التضحية ،وتقدير الشهداء مواطن ديمقراطي يمتلك ثقافة
الحوار ،وينبذ العنو ،ويشارك في الحياة السياسية ،ويؤمن بتعددية الحياة السياسية.
 -3-06ضرورة تفعيل الدور المجتمعي لمناىج كلية التربية بجامعة دمشق من خفل التخطي ،
وتضمين أنشطة ،وفعاليات قائمة على قيام الطلبة بمهمات اجتماعية يكتسبون من
خفلها قيماً مجتمعية عديدة مثل المشاركة والعمل الجماعي التطوعي ،واالتصال مع
اآلخرين في المجتمع ،وتحمل المسؤولية بصدق ،وأمانة.
 -4-06األخذ بآراء أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية بجامعة دمشق حول قيم المواطنة
الواجب توافرىا في مناىج كليات التربية عامةً ،وكلية التربية بدمشق خاصةً ،لما لها من
أىمية في بناء ىذه المناىج وتطويرىا لتقوم بأدوارىا في إعداد الطلبة المتمثلين للقيم
القانونية ،والسياسية ،والمجتمعية للمواطنة بكفاءة وفاعلية.

ذ
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املراجع :ذ

املراجعذالعربوة:ذ ذ
 أبو النور ،محمد عبد التواب .)6118(.التنشئة االجتماعية ودورىا في إكساب قيم المواطنةومهاراتها .بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي تربية المواطنة ومناىج الدراسات االجتماعية .المنعقد في
جامعة عين شمس 20يونيو ،المجلد األول.
 أبو دف ،محمود .)0999(.المواطنة الصالحة-السمات والواجبات .فلسطين ،ورقة عملمقدمة لليوم الدراسي حول التربية المدنية والمجتمع المدني في فلسطين.
 إيفــان ،كــارين .)0998(.تشــكيل المســتقبليات( .خمــيس .متــرجم) ،دمشــق :المركــز العربــيلتعريب والترجمة .سورية.
 حشي  ،بسام .)6101(.دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلمينبمحافظات غزة .غزة :مجلة جامعة األقصى.679-651 ،)0( 04 ،
 داود ،عبدالعزيز .)6100(.دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى طلبة جامعة كفر الشيخبمصر :جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،المجلة الدولية لؤلبحاث التربوية.686-656 ،)31( ،
 رضوان ،نادية .)0997(.الشباب المصري المعاصر وأزمة القيم .القاىرة :الهيئة المصريةالعامة للكتاب.
 الرنتيسي ،محمود .مرتجى ،زكي .)6100(.تقييم محتوى مناىج التربية المدنية للصفوفالسابع والثامن والتاسع األساسي في ضوء قيم المواطنة .غزة :مجلة الجامعة اإلسفمية،)6( ،09 ،
.095-060
 زيدان ،ليث .)6117(.مفهوم المواطنة في النظام الديمقراطي .مجلة الحوار المتمدن،(.)933
 العاجز ،فؤاد .)6116(.دور الجامعة اإلسفمية في تنمية بعض القيم من وجهة نظر طلبتها".غزة :مجلة الجامعة اإلسفمية.075-065 ،)0( 05 ،
 علي ،خليفة .)6110(.المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية .بيروت :مركز دراساتالوحدة العربية.
 علي ،ليلى .بركات ،زياد .)6100(.مظاىر المواطنة المجتمعية في المقررات الدراسية فيالعلوم االجتماعية من وجهة نظر المعلمين .فلسطين ،ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر العلمي الرابع

لجامعة جرش االىلية بعنوان" التربية والمجتمع :الحاضر والمستقبل المنعقد بتاريخ /69-30
.6100
 -فوزي ،سام  .)6117(.المواطنة( .ط .)0القاىرة :مركز القاىرة لدراسات حقوق اإلنسان.

 قنديل ،يس عبدالرحمن .فت اهلل ،مندور .)6110(.فاعلية استخدام بعض مداخل التربيةالقيمية لتقديم الموضوعات المرتبطة بقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع في تنمية التحصيل
الدراسي وقيم المواطنة لدى تفميذ الصو األول اإلعدادي .مصر :بحث مقدم إلى المؤتمر
العلمي الخامس " التربية العلمية للمواطنة" المجلد .0كلية التربية .جامعة عين شمس.
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 كلية التربية .)6100( .دليل كلية التربية .دمشق :منشورات جامعة دمشق. كنعان ،أحمد .)6114(.دور التربية في مواجهة العولمة وتحديات القرن الحادي والعشرينوتعزيز الهوية الحضارية واالنتماء لؤلمة ،السعودية :ندوة العولمة وأولوية التربية ،كلية التربية .جامعة
الملك سعود.
 مرتجى ،زكي .)6119(.التربية للمواطنة لتفميذ التعليم األساسي بفلسطين تصور مقترح.القاىرة :رسالة دكتوراه غير منشورة .معهد البحوث والدراسات العربية.
 مكروم ،عبد الودود .)6114(.االسهامات المتوقعة للتعليم الجامعي في تنمية قيم المواطنة.مجلة مستقبل التربية العربية.)33( ،01 ،

ذ
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