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ملخــص:
علـــى اعتبــــار أن اجلامعــــة هـــي املؤسســــة
اإلجتماعية ال حتضـ بـ جنباتهـا الرتبويـة
معظــ الشـــرحية الشـــبابية يف اجملتمــ  ،فـــنن
وره ـا يع ـد األ طــر واألكثــر أهميــة يف ه ـ ا
اجملال ،وتعتر الرتبية السياسية السليمة الـ

ور رئيســي يف تعزيزهمــا ،ألنهــا متثــل الواق ـ
احلقيقــــي الــ ـ

يســــتدعي تــــرابط الرتبيــــة

السياسـية الســليمة وروح املواطنــة.وال تنتقــل
للمءتمـ ـ عـــر قنـــوات عديـــدة .كمـــا أثبتـــت
الدراســة ضــرورة اإلهتمــا بالرتبيــة السياســية
يف الوســط اجلــامعي واإلعتمــا عليهــا لتعزيــز

يتلقاهـــا الطالـــب يف مؤسســـت اجلامعيـــة مـ ـ
حمــــد ات ســــلوك السياســــي وتعزيــــز روح
املواطنة في  .وتعد اجلامعة أحد أهـ القنـوات
الناقلة للمعرفة والرتبية السياسـية وأ اة فعالـة

البنا الدميقراطي ،وال

بدور يساعد على

مشــاركة مجيــ األطــرا يف جنــاح العمليــة
السياسية.
الكلمــــات املفتاحيــــة :اجلامعــــة الرتبيــــة

يف تنميــــــة اإلحســــــاس باالنتمــــــا للمءتمــــ ـ

السياســـــية املواطنـــــة مســـــتويات املواطنـــــة

(*) -املؤلف املُراسل.
most important in this field, and
sound political education received
by the student in his university
institution is one of the determinants
of his political behavior and the
strengthening of the spirit of

الوحدة الوطنية.
Abstract:
Considering that the university is
the social institution that embraces
among its educational aspects most
of the youth in society, its role is
considered the most dangerous and
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represents the real reality that
requires the interconnection of
sound political education and the
spirit of citizenship, which is
transmitted to society through many
channels.
The study also demonstrated the
necessity of taking care of political
education
in
the
university
environment and relying on it to
enhance democratic construction,
which in turn helps all parties to
participate in the success of the
political process.
Keywords: University, Political
Education, Citizenship, Levels Of
Citizenship, National Unity.

citizenship in it. The university is
one of the most important channels
for the transmission of knowledge
and political education and an
effective tool in developing a sense
of community and the skills
necessary to participate in the
development of the country and
maintain its stability, and building
university outcomes that are aware
of
citizenship
rights
and
responsibilities.
The study concluded that sound
political education and citizenship
are two related variables, and the
university has a major role in
promoting
them,
because
it

مقدمــة:
تعتــر الرتبيــة السياســية الســـليمة الــ يتلقاهــا الطالـــب يف مؤسســت اجلامعيــة مــ
حمد ات سلوك السياسي وتعزيز روح املواطنة فيـ  ،وتعـد اجلامعـة أحـد أهـ القنـوات
الناقلــة للمعرفــة والرتبيــة السياســية الســليمة وأ اة فعالــة يف بلــورة اإلحســاس باإلنتمــا
للمءتم ـ واملهــارات الضــرورية للمشــاركة يف تنميت ـ الــوط واحلفــاف علــى اســتقرار ،
وبنا خمرجات جامعية واعية حبقوق املواطنة ومسؤولياتها.
فامت

الشبا لثقافة املواطنة والتمس بقيمها ومفاهيمها يعتر كاجلهـا املنـاعي

يف جسـ اجملتمـ  ،إذ ميكـ الناشــئة مـ مواجه ـة التيــارت اهلدامــة الــوار ة مـ اخلــارج
حتت أقنعة شـتى ويـزو ه بـالوعي الكـايف للتعامـل معهـا ،وحتمـل املسـؤوليات الوطنيـة
واجملتمعيـــة وإجيـــا رل وطنيـــة للكيفيـــة الـــ ينفـــت بهـــا اجملتمـــ علـــى الثقافـــات
واحلضارات األ ر وتعمي الشعور بالواجـب جتـا الـوط وتنميـة اإلنتمـا لـ واإلعتـزا
وغرس حب النظا والتفاه والتعاون ب املواطن .
كما أن جيب على اجلامعـة الرتكيـز علـى تنميـة الع قـات اإلجتماعيـة بـ الشـبا
اجلامعي ،والقدرة على التواصل والتفاعل م اآل ري  ،ملسـاعدة الناشـئة علـى التواصـل
والتحاور م أبنا جمتمعه ال ي يعيشـون فيـ مـ جهـة ،ومـ اآل ـري مـ احلضـارات
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يؤيـد اجملتمـ

والثقافات األ ر يف العامل م جهة أ ر م أجل حتقيـ التقـد الـ
ون اإلنصهار يف بوتقة تل الثقافات.

تســعى الدراســة إىل اإلجابــة علــى اإلشــكالية البحثيــة التاليــة :إىل أ مــد تســاه
اجلامعة يف من تربية سياسية سليمة تعز روح املواطنـة عنـد الطـ

وتسـاه يف البنـا

الدميقراطي؟
 األسئلة الفرعية :تتفرع جمموعة م التسالالت الفرعية ميك إجيا ها يف: ما أهمية اجلامعة يف العملية السياسية؟ إىل أ مـ ـد ميكـ ـ احلـــدي عـ ـ وجـــو ع قـــة تـــرابط بـ ـ الرتبيـــة السياســـيةواملواطنة؟
 -كيــــف تســــاه اجلامعــــة مــ ـ

ــ ـ ل تنشــــئتها وتكوينهــــا للكــــوا ر يف البنــــا

الدميقراطي السلي ؟
 فرضية الدراسة :لإلجابة على اإلشكالية السابقة قمنا بطرح الفرضية التالية:تساه اجلامعة يف البنـا الـدميقراطي السـلي مـ

ـ ل الرتبيـة السياسـية واملواطنـة

ال تكسبها للكوا ر ال تعمل على تعزيزهما يف اجملتم .
أهدا البح  :يهد البح إىل ما يلي: التطرق لبعض املصطلحات ال هلا ع قة بالدميقراطية بشكل عا . -معرفة مكانة اجلامعة يف اجملتم والدور ال

تلعب .

اإلشارة إىل الع قة املتينة ب الرتبية السياسية واملواطنة وأهميتهما. -حتليــل الــدور الـ

تلعبـ اجلامعــة يف بنــا الدميقراطيــة وتعميـ التماسـ والوحــدة

الوطنية.
املخطط العا للبح :احملــــور األول :ضــــبط مــــتغريات املوضــــوع ،الرتبيــــة السياســــية ،املواطنــــة ،البنــــا
الدميقراطي.
احملور الثاني :اجلامعة كعنصر فاعل يف العملية السياسية.
احملور الثال  :الع قة الواصلة ب الرتبية السياسية السليمة وروح املواطنة وأثرهـا يف
البنا الدميقراطي.
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احملـور الرابـ  :أثـر الرتبيــة السياسـية اجلامعيـة الســليمة يف بنـا الدميقراطيـة وتعميـ
التماس والوحدة الوطنية.
احملور األول :ضبط متغريات املوضوع.
ل ه ا احملور سنحاول حتديد أهـ املفـاهي املتعلقـة مبـتغريات املوضـوع وذلـ

م

بتبيان ه املصطلحات :الرتبية السياسية ،املواطنة ،البنا الدميقراطي.
أوال -الرتبية السياسية:
لقد تطرق العديد م العلما والباحث يف جمال عل السياسـة ،والرتبيـة ،واإلجتمـاع
السياســي ملفهــو الرتبيــة السياســية ،لـ ا تعــد ت التعريفــات املتعلقـــة بالرتبيـــة السياســـية
تبعـا الهتمامات البـاحث  ،وجمـاالت ختصصـاته العلميـة ،ومشـاربه األيدلوجيـة الـ
تعك

الثقافات السائدة يف جمتمعاته على تبايناتها.

عــر هــ ا املصــطل علــى أنّــ "تعلــي القــي والتوجهــات السياســية بواســطة أ وات
التنشــئة كاألســرة واملدرســة ووســائل اإلع ـ

واجلمعيــات ،وهــي العمليــة ال ـ يــت م ـ

هلا نقـل الثقافـة السياسـية للمءتمـ مـ جيـل إىل جيـل ،وتـرتبط كمفهـو مبفـاهي
أ ــر مثــل الشــرعية واهلويــة والــوال واملواطنــة وته ـد إىل االســتقرار يف الع قــة ب ـ
الشـعب والدولــة"( .)1كمــا عرفــت بأنهــا" :عمليــة إعــدا املــواط ملمارســة الشــؤون العامــة
وتنميـــة القـــي واإلجتاهـــات السياســـية الســـائدة مبـــا يـــؤ

إىل اإلســـتقرار السياســـي

وانعكاس ذل على حتقي شروط التنمية"(.)2
ويف الفكر املاركسي جنـد تعـبري عـ مفهــو الرتبيــة السياســية مــ

ــ ل تعريــف

بايكوفــــا للرتبيــــة السياســــية علــــى أنهـــــا" :التوعيـــــة العقائديـــــة باملبـــــا

األساســـــية

للماركســية اللينينيــة ع ـ طري ـ املؤسســات التعليميــة والنــوا

واملكتبــات واملنظمــات

الط ئعيـة والشبابية ،حبيـ يكـون النشـى سـ حا قويـا للـدفاع عـ قضـية الشـيوعية
والتصد للرأمسالية".

()3

ميكننا أن منيز ب اجتاهات ث ثة متحور حوهلا تعريـف الرتبية السياسية وهي:

()4

 -9اإلجتـا األول :يقـرت يف تعريفـ ملفهـو الرتبيـة السياسـية مـ مفهــو الرتبيــة مـــ
أجــــل املواطنـــة  ،Education Civicويشـــي هـ ـ ا اإلجتـــا يف عديـــد مـ ـ الكتابـــات
والدراسات الغربية ،ومثال ذل تعريف ميشيل فوجي .
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 -0اإلجتـــا الثـــاني :يكـــا يتطـــاب يف فهمــ للرتبيـــة السياســـية مــ مفهـــو الـــتلق
السياســـي ،ويظهـــر هـ ا الفهـ يف اجملتمعــات الشــمولية كاإلحتــا الســوفي –ســابقا-
وكثري م جمتمعـات العـامل الثال  ،وبعض النظ السياسـية الثوريـة ،كمـا هـو احلـال
يف تعريف بايكوفا.
 -0اإلجتــا الثالــ  :ويقــرت هــ ا اإلجتــا يف تعريفــ للرتبيــة السياســية مــ مفهــو
التنشــئة السياســـية  ،SocializationPoliticalالســيما لــد البــاحث يف جمــال العلــو
السياسية وعل اإلجتمـاع السياسي ،ومثال ذل تعريف جرار.
ثانيا -املواطنة:
عر الفقي "مارشال" املواطنة باعتبارها" :جمموعة م احلقوق ال متارس بشـكل
مؤسسي" ،واملواطنة تتكون لدي م ث ثة عناصر هي كاألتي:

()5

 -9العنصر املـدني :ويتضـم جمموعـة مـ العناصـر منهـا ،حريـة التعـبري واإلعتقـا ،
ح اإلمت

 ،احل يف العدالة ،حريات فر ية ومجاعية...

 -0العنصر السياسي :ويعين احل يف املشاركة م

ل القـو السياسـية املوجـو ة

يف اجملتم باعتبار املواط أحد العناصر الفاعلة يف العمل السياسي وشـري يف السـلطة
السياسية وفقا للعقد اإلجتماعي ونا ب هل القو السياسية وميـارس العمـل السياسـي
وفقا للقنوات املسموح بها قانونا.
 -0العنصر اإلجتمـاعي :ويعـين متتـ املـواط بالرفـا اإلقتصـا

واألمـ اإلجتمـاعي

للتمت حبيات وفقا للنس احلضار .
تشري ائرة املعار الريطانية إىل أن املواطنة" :ع قـة بـ فـر و ولـة كمـا حيـد ها
قانون تل الدولة متضمنة مرتبة م احلرية وما يصـاحبها مـ مسـؤوليات ،وتسـب عليـ
حقوقــا سياســية مثــل حقــوق اإلنتخــا وتــولي املناصــب العامــة " ،ويف موســوعة "كــولري"
األمريكية فاملواطنة هي " :أكثر أشكال العضوية اكتماال يف مجاعة سياسية مـا"
أما املوسوعة السياسـية العربيـة فقـد عرفـت املواطنـة بأنهـا " :صـفة املـواط الـ

()6

يتمتـ

حبقــوق ويلتــز بالواجبــات الـ يفرضــها عليـ انتمائـ إىل الــوط أهمهــا واجــب اخلدمــة
العســكرية وواجــب املشــاركة املاليــة يف موا نــة الدولــة ،فهــي بــاملعنى السياســي تعــين
احلقوق ال يتمت بها املواط يف نظا سياسي مع "(.)7
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امل حــ أنّ التعريــف األقــر إىل مفهــو املواطنــة هــو الــ
باإلنتما إىل بقعة م األر

يصــفها بأنهــا الشــعور

مـ جهـة وع قـة الفـر بدولتـ الـ حيـد ها الدسـتور مـ

ـ ـ ل حتديـــد احلقـــوق والواجبـــات بوجـ ـ متســـاو لكافـــة املـــواطن و ون متييـــز،
وتستوجب املواطنة حبسب ه ا التعريف وجو ركن أساسي هما:
أ -الرك املعنو  :وهو الشعور باإلنتما إىل البقعة م األر

(الوط ) .

 الرك املا  :وهو متت املواط باحلقوق العامة املدنية والسياسـية واإلجتماعيـةوما يرتب م واجبات علـى عـات الدولـة كواجـب محايـة املـواط والـدفاع عنـ بشـكل
متساو

ون متييز أو معام ت وصمية على أسـاس العـرق ،الطائفـة ،القوميـة ،اإلجتـا

السياسي ،اجلن  ،البشرة ،الدي ...اخل(.)8
ثالثا -البنا الدميقراطي:
إن البنـــا الـــدميقراطي يتمحـــور حـــول مجلـــة مــ الشـــروط تتمثـــل يف مبـــدأ املســـاواة
والعدالة للءمي م أجل ترسيخ مبدأ الوال للدولة وهي هنا الدولـة الدسـتورية الشـرعية
والـ ـ اســـتمدت شـــرعيتها مـ ـ ثقـــة اجملتمـ ـ والـ ـ جـــا ت تكمـــي خلطـــوات الـــنهج
الــدميقراطي النــاج  ،واحلقيقــة أن هنــا اعتبــارات كــثرية ألسـ

البنــا الــدميقراطي

ومنها جيب أن يكون املواطنون يشعرون بالتساو أما القانون وأن يكونوا سواسية يف
احلقوق والواجبات وال تفري بينه بسبب اجلن

أو العرق أو اللـون أو الـدي أو املـ هب

أو اإلعتبار اإلجتمـاعي .وضـرور جـدا أن تتمتـ املـرأة باملسـاواة التامـة مـ الرجـل وهـ ا
ركيــزة م ـ ركــائز أ نظــا اجتمــاعي حضــار ويف ميــا ي التعلــي والعمــل واحليــاة
السياســية والثقافيــة واإلجتماعيــة ،وأن يراعــي بشــكل كــبري اإلهتمــا بنــواة اجملتم ـ
الصغرية وهي االسرة ،وأن يكفل الدستور الشرعي املنبثـ مـ اتفـاق اجلمـاهري كيـان
األسرة وحيف حقوقها القانونية(.)9
احملور الثاني :اجلامعة كعنصر فاعل يف العملية السياسية
لقد تعد ت املفاهي املقدمة للءامعة فهنا م يعترها " :مؤسسة تعليمية ليلتح بها
الط ـ

بعــد إكمــال راســته الثانويــة ،واجلامعــة أعلــى مؤسســة معروفــة يف التعلــي

العالي وهلا عدة مرا فـات كالكليـة ،املعهـد ،االكا مييـة ،جممـ الكليـات التقنيـة،
املدرسة العليا"( ،)10ومنه م يعرفها بأنّها" :حر حقيقي للعل واملعرفة وتتمت باحلماية
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والرعايــة واملراقبــة لضــمان ســري التعلــي والبح ـ العلمــي واخلدمــة اإلجتماعيــة بصــورة
ناجعــة ومفيــدة لتطــوير الــب

علميــا وفكريــا )11(".وهــي كــ ل  " :أحــد املؤسســات

الرتبويــة اهلامــة يف اجملتم ـ فهــي ال ـ تقــو بتزويــد اجملتم ـ بالكفــا ات واليــد العاملــة
املؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل احمللية وك ل إمـدا  -اجملتمـ  -بالقيـا ات الـ
تعمل على إ ارة وتسيري شؤون ه اباإلضافة إىل إجرا البحوث العلمية الـ تعـو بـالنف
على اجملتم وتساه يف تنميت وتطوير "( .)12وللءامعة جمموعة م األهدا والوفائف
ون كر منها:
أوال -أهدا اجلامعة:
ختتلــف األهــدا ال ـ تتبناهــا اجلامعــات يف بعــض النقــاط لكنهــا قــد جتتم ـ يف
عناصر كثرية وال ن كر منها:

()13

 التدريب والتثقيف والتعلي يف جماالت التخصصات املعتمدة فيها،والقي وذل حبس اإلستفا ة م الرتاك العلمي والتقييمي،

 -صن املبا

 اإلنفتاح على العامل ومواكبة العصرنة وما تتطلب م مكتسبات، تقدي خمرجات قا رة على العمل ،النتاج ـ تطوير سوق العمل وقيا ة اجملتم ، املساهمة يف احلركة الفكرية والتوعوية ونشرها ب أطيا اجملتم ، املســاهمة يف تكــوي النخــب السياســية وتنميــة روح املواطنــة والبنــا الــدميقراطيلرتقية اجملتمعات.
ثانيا -وفائف اجلامعة:
للءامعة العديد م الوفائف وميك أن جنملها يف النقاط التالية:

()14

 -9الوفيفة البحثية :م أه الوفائف ال يقرتن مصطل اجلامعة بهـا جنـد البحـ
العلمي وتطوير وه ا وفقا لإلمكانيات املتاحـة هلـ اجلامعـة وهـ ا مـا يـؤثر إجيابـا يف
اجملتم .
أ -النس احلضار  :للءامعة ور كبري يف التنمية احلضارية م

ل ماتقدمـ مـ

حبوث ومقرتحات يف ه ا اجملال على كافة األصعدة.
 التنميــة البشــرية :م ـ أه ـ الوفــائف ال ـ تــرتبط باجلامعــة ارتباطــا وثيقــا جنــدالتنمية البشرية وذل وفقا للمنظومة الـ تعتمـدها والـرامج املسـطرة والـ يـتع علـى
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العـــامل يف هـ ـ ا اجملـــال ا تيارهـــا بعنايـــة ألنهـــا تســـاه يف تنميـــة قـــدرات املخرجـــات
اجلامعيــة ال ـ تعتــر حلقــة وصــل ب ـ مــا تقدم ـ اجلامعــة واجملتم ـ ال ـ
إجيابيا للوصول ب للتمدن ال

يــرا تطــوير

يلي باإلنسان املعاصر.

ج -التنمية السياسية وتعزيز املواطنـة:

()15

حـد املختصـون يف جمـال العلـو السياسـية

واإلجتماعيـــة مؤسســـات عـــدة تعمـــل علـــى تعزيـــز الرتبيـــة السياســـية الســـليمة واملواطنـــة
وتنميتها لد الفر وم أهـ هـ ا القنـوات جنـد املؤسسـات الرتبويـة التعليميـة ،إذ تلعـب
البيئة الرتبوية ورا هاما يف تنمية روح املواطنـة وهـو مـا يسـتلز تطـوير الـرامج وأسـاليب
التعلي ال تهد إىل حتقي الكفايات األساسية للمواطنـة الفاعلـة والرتبيـة السياسـية
السليمة ،وعلي فنن الرتكيز على املؤسسات الرتبوية-اجلامعـات علـى وجـ اخلصـوص-
بصفتها ركنـا مهمـا يف عمليـة التغـيري اإلجيـابي يعتـر أمـرا مهمـا ،وتلعـب اجلامعـة ورا
كــبريا يف تنميــة اجملتمــ وتطــوير مــ

ــ ل مــا تقدمــ مــ البحــوث ،احملاضــرات،

والنــدوات إضــافة إىل عمليــة التعلــي اجلــامعي وإعــدا األ صــائي واملــثقف سياســيا،
كما تلعب ورا حيويا يف توعية الطلبة م

ل الرامج والنشاطات وتوفري بيئة مناسبة

للتفاعل ب الطلبة وتبا ل اآلرا فيما بينه وتعويـده علـى حقهـ يف اإل تيـار الصـحي
ال

خيد الفـر ومجاعتـ  ،ففـي هـ املرحلـة يبـدأ الطالـب بـالتحرر مـ قيـو النظـا

املدرسي ويبدأ بطرح أفكار حبرية أكر ويتبنى املبا
م خنبة اجملتمـ الـ
يقل ع

والقـي الـ تسـاعد ليكـون

ينتمـي إليـ  ،وعليـ فـنن ور أسـتاذ اجلامعـة واجلامعـة عمومـا ال

ور أ فاعل آ ر يف ه ا اجملال ،بل هو مكمل أل وار بقيـة الفـاعل يف تنميـة

الوعي السياسي واحل

الوطين لد شبا اجلامعة صوصا وأن الطلبـة بعـد ختـرجه

م اجلامعة سيندجمون بشكل أكر يف العملية السياسية(.)16
احملور الثال  :الع قة ب الرتبية السياسية السليمة وروح املواطنة وأثرها يف البنـا
الدميقراطي
أوال -مضمون الع قة ب الرتبية السياسية واملواطنة:
الرتبية السياسية تركز على اجلانب السياسي يف تربيـة املـواط  ،فنالهتمـا بالرتبيـة
السياســـية يـــدع تنشـــئة األفـــرا علـــى أهميـــة املشـــاركة الفاعلـــة يف احليـــاة السياســـية
واملمارسة السليمة هلا وك ل األعمال اجملتمعية ال نراها بشـكل كـبري يف األعمـال
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التطوعيــة ال ـ ختــد الــوط ومــا يرتب ـ م ـ بنــا ميقراطــي للمءتم ـ  ،وعلي ـ للرتبيــة
السياسية السليمة ور ريا

يف تعزيز روح املواطنة فالع قة بينهما اتصالية تكامليـة ال

انفصالية.
ثانيا -مستويات املواطنة والشعور بها:
حد الباح "رضوان أبو الفتوح "مستويات املواطنة م

ل النقاط التالية:

 -9الرابطة السيكولوجية :الرابطة السيكولوجية بـ الفـر وبقيـة أفـرا اجلماعـة
ـ ل شــعور بــاألمور املشــرتكة بين ـ وبيــنه  ،كالــد واجلــوار واملــواط وطريقــة

مـ

احلياة مبا فيها م عا ات ،تقاليد ونظ  ،قي  ،عقائد وقوان وغريها .
 -0الشعور باالستمرارية :شعور الفر باستمرارية ه اجلماعة ،وكون حلقة وصـل
ب جيل ساب نقل ل معارفـ وجيـل قـا هـو ملـز بنقـل املعرفـة السـليمة لـ واحملافظـة
على موروث (.)17
 -0اإل مــاج :انــدماج الشــعور بتوحــد اإلجتاهــات ب ـ املــواط وأفــرا موطن ـ وحتــى
موطنـ ذاتـ  ،فمصـطل املواطنـة يسـتوعب الع قــة بـ الـوط وأفـرا وأنهـا تقـو علــى
الكفــا ة اإلجتماعيــة والسياســية للفــر  ،كمــا تســتلز املواطنــة الفاعلــة تــوافر صــفات
أساسية يف املواط جتعل من شخصية مؤثرة يف احلياة العامـة والتـأثري يف احليـاة العامـة
والقدرة على املشاركة يف التشري واختاذ القرارات.
هك ا يتب ممـا سـب أن الرتبيـة السياسـية تلعـب ورا هامـا يف اسـتقرار اجملتمعـات
وأبنيتها املتعد ة م

ل الثقافة السياسية ال تصن املواطنة القوية الواعية(.)18

ثالثا -جماالت املسؤولية الوطنية:
باإلعتما على الدراسات ال وضعت معيار الدراسات ال حـد ت أنـواع املسـؤوليات
امللقــاة عل ـى عــات الفــر يف اجملتم ـ واملســماة مبءــاالت املســؤولية اإلجتماعيــة ف ـيمك
حتديدجماالت املسؤولية الوطنية مبايلي:

()19

 -9املســؤولية القانونيــة :تنطل ـ املســؤولية الوطنيــة مــ أســاس مــت هــو املواطنــة،
واملواطنــة مفه ـو قــانوني بالدرجــة األوىل ،ك ـ ل فــنن مفه ـو املواطنــة قــد ارتــبط عــر
التاريخ بنقرار املساواة بـ املـواطن علـى حـد توصـيف البـاحث فكـل ولـة هلـا قـانون
و ستور ينظ حقوق وواجبات املواطن يف تل الدولة وجيعل اجلمي علـى قـد املسـاواة
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يف الدولـة.إذ ختضـ مجيـ مؤسسـات الدولــة وهيئاتهـا وسـلطاتها للقـانون لضـمان األمـ
والس

اإلجتماعي م مجي جوانب .

 -0املسؤولية اإلجتماعية :فاملسؤولية الوطنية تفر

املسؤولية اإلجتماعية ألن إعـدا

املواط يعين بنا الكائ اإلجتماعي املزو بنس م األفكار واملشاعر والعـا ات الـ
ال تعر ع ذات الفر يـة فحسـب ،وإمنـا عـ اجلماعـة أواجلماعـات املختلفـة الـ ينتمـي
إليها ،ليشعر باملواطنة الصحيحة ،وتتضم املسـؤولية اإلجتماعيـة املشـاركة يف احليـاة
اإلجتماعيـة للمءتمـ الـ

يوجــد فيـ الفــر بكافــة جوانبهـا ،والتعــاون والتكافــل مـ

األفرا اآل ري يف اجملتم  ،واملشـاركة يف األعمـال التطوعيـة خلدمـة اجملتمـ والـوط
وتطويرهما وتقدي مصلحة الوط على املصلحة الفر ية لألفـرا  ،وتعـين مراعـاة حقـوق
اآل ري واحملافظة عليها وعد اإلضرار بها.
 -0املسؤولية األ
نظا اإلنضباط ال

قية :البد أن تركز املواطنة على املفاهي األ
يعد مقبوالً يف اجملتم ومراعاة مكار األ

قية ال تعر ع
ق مـ النـاس وأقلـها

ط قـــة الوجـ ـ والكلمـــة الطيبـــة ،والتحلـ ـي باخلصـــال احلميـــدة كالتســـام والوفـــا
والصـــدق واألمانـــة والتزامهـ ـا سـ ـلوكيات يف التعامـــل مـ ـ اآل ـــري مـ ـ أبنـــا الـــوط ،
واآل ري م الثقافات واحلضارات والبلدان األ ر .

 -9املســـؤولية السياســـية :تعـــر املواطنـــة يف أحـــدجوانبها عـ ـ احلقـــوق والواجبـــات
السياســية بصــور ة جتعــل ع قــة الدولــة م ـ امل ـواط ع قــة مســؤولية وطنيــة تشــاركية
بينهمـــا مـ ـ أجـــل الصـــاح العـــا أ االنتقـــال مـ ـ ع قـــة اخلضـــوع للدولـــة إىل التوجـ ـ
للمشاركة يف مؤسساتها ،ومـ جانـب آ ـر فـنن املواطنـة بوصـفها عمليـة تـنظّ الع قـة
ب ـ األفــرا )املــواطن ( والدولــة ،مبــا تتضــم م ـ مشــاركة واعيــة يف خمتل ـف أوج ـ
احليــاة السياســية يــدا بيــد م ـ الدولــة ،ل ـ ل فــنن املســؤولية الوطنيــة تفــر

بالضــرورة

املشــــاركة يف احليــــاة السياســــية جبميــ ـ جماالتهــ ـا ،والتوجــ ـ إىل صــــنا ي اإلقــــرتاع
واملشاركة يف اإلنتخابـات العامـة يف الـب

وعلـى مجيـ املسـتويات ،والتعـبري عـ اآلرا

واألفكارالسياســية بطــرق س ـلمية حتــت ســقف الــوط م ـ

ـ ل املنظمــات واألح ـزا

السياسية الوطنية ال ينتمي إليها ااملواط  ،علـى أن يكـون سـ

الـوط وأمنـ الغايـة

العليا أل عمل سياسي يقو ب احلز أو املنظمة.
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 -1املسؤولية الثقافيـة :تعـر الثقافـة عـ أمنـاط واألفكـار والقـي واإلعتقـا ات الـ
متيز وط أو جمتم بعين ع اجملتمعات األ ر وتكسب هويت الثقافيـة .والحيـ ّ أل
ولة يف العامل ان تنته ه القوان أو جتر الشـعو مـ هوياتهـا ،وعلـى كـل شـعب
أن حيمــي هويت ـ الوطنيــة بنرا ت ـ  ،وبالتــالي فاملســؤولية الثقافيــة تفــر

عل ـى املــواطن

اإلملا بالثقافة ال متيز وط مع ع األوطان األ ـر والعمـل علـى فهمهـا وإ اركهـا
ومتثليهــا مثثّــي كـــام واحملافظـــة عليهـ ـا وتطويرهــا مــ احملافظـــة علــى أساســـياتها
وج ورها.

 -0املسؤولية اإلقتصا ية :اإلقتصا هو عصب احليـاة يف الـوط  ،وميثـل جانبـا هامـا
م ـ جوانــب احليــاة االجتماعيــة ،ويف فــل مــا تعيش ـ الــدول م ـ أ مــة ماليــة واقتصــا ية
فقدأصــبحت املســؤولية اإلقتصــا ية مــ املســؤوليات اجلســيمة الّــ تلقــى علــى عـــات
املــواط والدولــة يف آن واحــد حتــى حنــاف علــى اســتقرارنا اإلقتصــا
املسؤولية الوطنية تفر

على املواطن العمل علـى تطـوير اإلقتصـا الـوطين واملسـاهمة

يف كل ما م شان ع اإلقتصا الوطين ،م
ويف اجملال ال

النســيب .فــنن

ل املشاركة يف العمـل ضـمنا لدولـة

تؤهل إمكانات وقدرات الفكرية واجلسدية للقيا ب .

 -0املسؤولية العلمية :تشيد السـاحة العامليـة تغـيريات وتطـورات علميـة سـريعة مبعـدل
يومي ،نتيءة الدراسات واألحباث الّ يقو بها العلما والباحثون واملهتمون على امتـدا
العامل .ولكي يصب الفر أكثر فاعلية يف وطن ال

يعي

في ولكي يواكـب هـ ا

الــوط آ ــر التطــورات واملســتءدات العامليـة جيــب علـى املــواطن العمــل علـى اكتســا
العل ـو واملعــار يف خمتل ـف جمــاالت احليــاة ،واإلملــا بتل ـ املســتءدات ال ـ تشــيدها
الســاحة العامليــة والســعي إلقامــة البحــوث العلميــة ا ــل الــوط وتشــءي القــائم عل ـى
مراكز الدراسات والتطويريف خمتلف جماالت احلياة ،وباملقابل فـنن علـى الدولـة تـوفري
التعلي جلمي املواطن  ،و ع البح العلمي وتشءي القائم علي وتـوفري املكافـآت
واحلــوافز هل ـ  ،ألن ـ أ اة التطــور والتقــد وفــت آفــاق جديــدة خلدمــة أغ ـرا

التنميــة،

وأيضـــا جيـــب علـ ـى الدولـــة أن تشـ ـءّ املواهـ ـب والقـــدرات املتميـــزة والطاقـــات اخل قـــة
للمواطن

ال سيما الشبا .
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 -1املسؤولية البيئيـة :تعـر البيئـة بأنهـا الوسـط الفيزيـائي والكيمـائي والبيولـوجي
ال

حييط بالكائنات احلية.
وتواج البيئة يف وقتنا احلالي العديد مـ املشـك ت والتحـديات ،هـ ا يفـر

علـى

املواط املسؤول العمل علـى محايـة البيئـة وصـيانتها واإلسـتغ ل الراشـد ملوار هـا وتـبين
ل ل سلوكا ،أيضا احلفاف عليها م التصحر والتلوث واملشـاركة يف أعمـال النظافـة
والتشءري ،ألن ذل سو ينعك

على أبنا الوط والصحة العامة.

احملور الراب  :أثر الرتبية السياسية اجلامعية السـليمة يف بنـا الدميقراطيـة وتعميـ
التماس والوحدة الوطنية
تعد الرتبية السياسـية السـليمة-والـ تلعـب اجلامعـة ورا كـبريا يف إيصـاهلا للطالـب
و رعهــا يف خمرجاتهــا -ركيــزة لإلســتقرار السياســي يف اجملتم ـ وتؤس ـ

ل ـ القاعــدة

األساســية يف البنــا الــدميقراطي .والتوافـ يف الثقافــة السياســية بـ اجلمــاهري وخنــص
بال كر املخرجات اجلامعية والنخب السياسـية ممـا يسـاه يف اإلسـتقرار السياسـي يف
اجملتم وتقريب وجهات النظر ب خمرجات اجلامعـة وصـناع القـرار )20( ،واحلقيقـة أنـ
ال ميك أن تقو الدميقراطية ون مبدأ املواطنة ليتمك مجي األفرا ون متييز مـ
حقه يف ا تيار حكامه واملشاركة يف احلياة السياسية وير املفكر "أل تـوري " أن
عــد املســاواة بـ املــواطن يــؤ

إىل عــد اهتمــا األفــرا باملصــاح العامــة وابتعــا ه

عنهـا ،فالدميقراطيــة احلقيقيــة تتطلـب املســاواة بـ مجيـ األفــرا  ،إذن فالدميقراطيــة
هـــي ولـــة املواطنـــة حيـ ـ الكـــل متســـاوون أمـــا القـــانون أ أن املواطنـــة هـــي إحـــد
املرتكــزات ال ـ تقــو عليهــا الدميقراطيــة ،فالدميقراطيــة ال تكــون حقيقيــة م ـ

ون

مبدأ املواطنة(.)21
أوال -اآلثار السلبية للرتبية السياسية اجلامعية الضعيفة:
إن الرتبيـــة السياســـية الـــ تقـــدمها اجلامعـــة قـــا رة علـــى لـــ النســـ السياســـي
الــدميقراطي الـ

يســاعد علــى تنميــة اجملتمـ يف كافــة جماالتـ  ،ويف حــال غيابهــا أو

تضــار الوســائل والــرامج املتبعــة ســتأثر ســلبا عمليــة تنميــة روح املواطنــة لــد أفــرا
اجملتم  ،وحيـد البـاحثون أربـ عوائـ رئيسـية ميكـ أن تعيـ عمليـة تعميـ التماسـ
والوحدة الوطنية والنامجة ع ضعف الرتبية السياسية:

()22
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 -مشكلة تطوير نوعية البيئة ال يعي

فيها اإلنسان النامجة ع الرتبية السياسية.

 مشكلة تنمية املؤسسات البنيوية يف اجملتم النامجة ع الرتبية السياسية. مشكلة مواجهة معضلة التخلف احلضار النامجة ع الرتبية السياسية. تفاق املشك ت اإلجتماعية النامجة ع الرتبية السياسية .ثانيا -عناصر الرتبية السياسية اجلامعية السليمة:
جيب تكييف املنظومة اجلامعية لتقد املعرفة السياسـية والرتبيـة السياسـية السـليمة
ملخرجاتها ،كونها معنية مباشـرة بتقـدي الرتبيـة السياسـية السـليمة وفقـا جملموعـة مـ
العناصر واجبة التوفر ،وال نلخص أهمها يف النقاط التالية:

()23

 احلرية بدل م السلطوية، -املعرفة بدال م اإلمت

املا ،

 العمل عوضا ع احملسوبية املتأتية م املال والسلطة، العمل اجلماعي عوضا م اإلنفرا ية، احلرية ون تقييد على أساس اجلن ، املؤسساتية بدي للفر ية،اإلبداع عوضا م اإلتباع،التعاقد اإلجتماعي بدال م الوال ات الضيقة، الكفا ة بدي للمحسوبية .للخـروج مـ أ مـة التنميــة وقصــور الرتبيـة السياســية الـ تشـهدها جمتمعاتنــا يتوقــف
ذلـ علــى عديــد العناصـر ومـ أهمهــا كفـا ة عمليــة ،إصـ ح املنظومـة اجلامعيــة وحــل
األ مــات الكــر الــث ث وهــي :أ مــة اهلويــة ،التعــاي  ،القــي  ،أ مــة الشــرعية وبنــا
املؤسسات ،ولة القانون ،أ مة التنمية والتحدي .
امتــة:
تأسيسا على ما سب ميك القول بأنّ الرتبيـة السياسـية واملواطنـة مـتغريان متصـ ن
وللءامعــة ور رئيســي يف تعزيزهمــا ،ألنهمــا ميــث ن الواقــ احلقيقــي الــ

يســتدعي

ترابط الرتبية السياسية السليمة وروح املواطنة وال تنتقل للمءتم عـر قنـوات عديـدة،
واجلامعــة املنفتحــة علــى احملــيط اخلــارجي هــي م ـ أه ـ ه ـ القنــوات ال ـ تســاه يف
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إرسا الرتبية السياسية السليمة وال تعتر أحد أهـ أسـاليب ترسـيخ قـي الدميقراطيـة
واحلريات السياسية وحقوق اإلنسان واجملتمـ و ولـة املؤسسـات ،وعليـ ينبغـي اإلهتمـا
بالرتبيــة السياســية يف الوســط اجلــامعي واإلعتمــا عليهــا لرتقيــة وتعزيــز املواطنــة يف فــل
التناقضات ال تعيشها اجملتمعـات يف إطـار التحـول الـدميقراطي ،واألكيـد أن حتقيـ
والقي ال تفرضـها املواطنـة وترمجتهـا إىل واقـ يكـون مـ

األس

ـ ل وجـو ولـة

حديثة يـرتبط بهـا املـواط بـروابط اإلنتمـا  -واهلويـة الوطنيـة  -ويقـو بهـا نظـا قـانوني
يكفــل ســـيا ة القـــانون ،ومنظومـــة احلقـــوق واحلريــات األساســـية ،مبـــا فيهـــا احلقـــوق
اإلقتصا ية واإلجتماعية ،ال يتمت بها كل املواطن على قد املساواة ،ويف إطار مـ
املسؤولية وقبول اآل ر والتعاي
اهلوامــ

يف إطار الوحدة الوطنية الشاملة .

واملراجــ :

( -)1قاس ـ حءــاج :التنشــئة السياســية يف اجلزائــر يف فــل العوملــة -بعــض أعــرا

األ مــة ومســتلزمات

اإلنفراج ،جملة الباح  ،جامعة ورقلة ،العد  ،5نوفمر  ،5001ص .77
( -)2ســليمان ســعدون جن ـ  :الرتبيــة السياســية عنــد الرســول حممــد صــلى اهلل علي ـ وســل وتطبيقاتهــا
الرتبوية ،جملة األستاذ ،جامعة بغدا  ،اجمللد  ،5العد  ،5038 ،553ص .533
( -)3أمـاني جـرار :الرتبيـة السياســية :السـ  ،الدميقراطيـة ،حقـوق اإلنســان ،اروائـل للنشـر ،عمــان،
 ،5007ص.58
( -)4حممد عطيـة ليـل أبـو فـو ة :ور الرتبيـة السياسـية يف تـدعي ثقافـة املقاومـة لـد طلبـة اجلامعـات
الفلسطينية ،أطروحة كتورا  ،ختصص أصول الرتبية ،جامعـة قنـاة السـوي  ،5035 ،ص-ص-46.
.48
( -)5أسامة عبد علي لف« :مفهو املواطنة :راسة نظرية تأصيلية ،جملة كلية الرتبية للبنـات ،جامعـة
بغدا  ،اجمللد  ،5034 ،55العد  ،5ص . 445
( -)6بان غا أمحد الصائ  :التأصيل التارخيي ملفهو املواطنة ،جملة راسات إقليمية ،جامعة املوصل،
العد  ،5008 ،31ص.137
( -)7مهديــة صــاح حسـ  :الدميقراطيــة وإعــا ة بنــا املواطنــة ،جملــة العلــو السياســية ،جامعــة بغــدا ،
العد  ،5038 ،51ص .56
( -)8ياس حممد محد العيثاو  :املواطنة يف فل العوملة ،جملة قضايا سياسية ،جامعة النهـري  ،العـد
 ،5034 ،16-15ص ص .548-546
) -(9جاس الصغري" :مرتكزات البنا الدميقراطي لتعزيز البنا الدستور " .راج الرابط
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=65169&r=0
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( -)10هشــا فــو  ،اب ـ

وآ ــرون :إ ارة التعلــي اجلــامعي ،الــورق للنشــر والتو ي ـ  ،االر ن،

العيــا

 ،5008ص.56
( -)11رافـ إبــراهي حقــي :واقـ التعلــي اجلــامعي يف البلــدان العربيــة والطمــوح إىل اجلــو ة ،ورقــة عمــل
مقدمة يف املؤمتر العربي األول حول :اجلو ة والتميز يف اجلامعات العربية ،جامعـة الشـارقة ،اإلمـار ات
 56 -51أبريل  ،5006ص.187
( -)12على بوكمي  :رلية حول كيفيـة تفعيـل ور اجلامعـة يف عمليـة التنميـة الشـاملة ،جملـة اجلامعـة
وقضايا اجملتم  ،جامعة أ رار ،العد  ،5004 ،08ص.348
( -)13سامل املعو  :ور اجلامعة يف إحداث التحول اإلقتصا

والتنمية ،حبـ قـد إىل امللتقـى الـدولي

الساب " :اجلامعة وقضايا اجملتم " ،جامعة أ رار -اجلزائر.5004 ،
( -)14راف إبراهي حقي ،مرج ساب  ،ص.170
( -)15كريــا عبــد أمحــد :ور اجلامعــة يف تنميــة قــي املواطنــة لــد طلبتهــا ،جملــة تكريــت للعلــو
االنسانية ،جامعة تكريت ،العد  ،8يسمر ،5035 ،ص.564
( -)16كريا عبد أمحد ،نف

املرج الساب  ،ص.564

( -)17كري بلقامسي :التنشئة السياسية واملواطنة ،جملة احلضـارة اإلسـ مية ،جامعـة وهـران ،اجمللـد
 ،35العد  ،5034 ،55ص .583
( -)18كري بلقامسي ،نف
( -)19ملــي

املرج الساب  ،ص.583

نــدي عبــد الــر اق :ور اجلامعــةيف تنميــة الع قــات اإلجتماعيــة واملســؤولية الوطنيــة " .راســة

ميدانيــة يف جــامع

مش ـ وتشــري " .رســالة مقدّمــة لنيــل رجــة املاجســتري يف أصــول الرتبيــة ،جامعــة

مش  ،5031 ،ص-ص .66 -61
( -)20ناجي الغز  " :ور مؤسسات اجملتم املدني يف التنشئة السياسية " راج الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=171046

مت تصف املوق يو  .5050/03/37 :على الساعة.55 :43 :
( -)21مهدية صاح حس  ،مرج ساب  ،ص . 56
( -)22مولو ايد الطبيب :التنشئة السياسية :ورها يف تنمية اجملتم  ،املؤسسـة العربيـة الدوليـة للنشـر،
األر ن ،5003 ،ص ص . 351-355
( -)23قاس حءاج ،مرج ساب  ،ص .77
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