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  في بناء اإلنسان
  الثقافة العلمية والتربية على المواطنة

  
  أ.د. محمود أحمد السيّد

  
  مدخل تعريفي. -أوالً 
 ً   البناء المنشود لإلنسان. -ثانيا
 ً   من مستلزمات البناء. -ثالثا

 ً   من المشكالت المؤدية إلى اإلخفاق في عملية البناء. -رابعا
 ً   ملية البناء لتجاوز األزمة:أولويات ينبغي التركيز عليھا في ع -خامسا

  التركيز على الثقافة العلمية  - أ
 التركيز على التربية على المواطنة  - ب

 ً   من مستلزمات تفعيل آلية النھوض بالتربية على المواطنة -سادسا
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  في بناء اإلنسان
  

اء  ة ببن اھيم المتعلق رف أوالً بعض المف وجز أن نتع ذا البحث الم ي ھ اول ف نح
اء اإلنسان كالمواطنة وال ين سمات البن م نب ة، ث ة والھوي ى المواطن ة عل وطنية والتربي

المنشود لإلنسان ومستلزمات بنائه، ونقف على بعض المشكالت المؤدية إلى اإلخفاق 
اوز  اء لتج ة البن ي عملي ا ف ز عليھ ي التركي ي ينبغ ات الت اء، واألولوي ة البن ي عملي ف

يتي امتين أساس دين دع وطن مؤك ا ال ة التي يمر بھ ة األزم ة العلمي ثالن في الثقاف ن تتم
ل  ى عدد من المستلزمات لتفعي والتربية على المواطنة، ومشيرين في نھاية البحث إل

  آلية النھوض بالتربية على المواطنة.
  مدخل تعريفي -أوالً 

ددة،  ة واستعملت في مجاالت متع ا الثقافي طالما ترددت مصطلحات في أدبياتن
ة، وا طلحات المواطن ذه المص ن ھ ة، وم ة، والھوي ى المواطن ة عل ة، والتربي لوطني

ا  اھيم في مجال بحثن اء اإلنسان«ويجدر بنا أن نوضح المقصود من ھذه المف » في بن
ا  ة؟ وم ا المواطن ا، فم ّل منھ ل لك م متماث تركة وفھ ة مش تالك لغ ن ام تمكن م ى ن حت

  الوطنية؟ وما التربية على المواطنة؟ وما الھوية؟ ھذا ما نوضحه فيما يلي:
  المواطنة -1
ّل وعي وشعور  - ات بك وق والواجب ذه الحق ات، وممارسة لھ ھي حقوق وواجب

  عاٍل بالمسؤولية.
وق  - انون وحق ق والق ة الح يخ دول انون، وترس يادة الق ي لس رار الفعل ي اإلق ھ

 اإلنسان.
ين  - ھي العالقة التي تربط بين المواطنين في الوطن الواحد من جھة، وبينھم وب

 الدولة من جھة أخرى.
ة  ھي - ة والثقافي تحقيق للشروط والمؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعي

 لممارسة الحرية والعدالة والمساواة في إطار دولة الحق والقانون.
 ھي المشاركة في الحكم، والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين. -
ه وقوان - ه ومبادئ ه ومثل ه بقيم ه والتزام اؤه إلي ه وانتم رد لوطن ه، ھي حب الف ين

ي  ره ف ع غي ابي م ھام اإليج كالته، واإلس عور بمش ه، والش ي خدمت اني ف والتف
 حلّھا.

اء وأي وأساس  وق أي انتم وطن وجعل مصلحته ف اء لل ة االنتم ق المواطن تحقي
  مصلحة.

اركة  اواة والمش اء والمس ي االنتم ة ف لوكية للمواطن ارات الس ى المس وتتجلَّ
آخي وال اون والت ول اآلخر واإلنصات والتحلي بالتضامن والتع اة وقب تسامح والمواس

  إليه، ونبذ مختلف أشكال العنف.
 :الوطنية -2

  وتعني في نظر القائد المؤسس لسورية الحديثة الرئيس حافظ األسد:
ردد أو تخاذل، ورفض كل  - ه دون ت ذود عن ه، وال محبة الوطن، واألخالص ل

  م.إساءة توجه إليه، ومواجھة كل تحد يتعرض له بكل كفاية وتصمي
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اً  - جراً وبيت اًء وش ان واألرض (م ى اإلنس وطن، عل ي ال ا ف ل م ى ك رة عل الغي
ن كل شيء  افظ ونصون ونحّس رة ووردة) فنح ومدرسة ودرباً وشارعاً وزھ

 فوق أرض ھذا الوطن وتحت سمائه.
 استثمار الوقت. -
 متابعة بناء األرض واإلنسان نحو األفضل. -
 الجاھزية للتضحية. -
 االستشھاد عندما يتطلب الوطن ذلك.الجھد والعرق والتضحية و -
 التربية على المواطنة: -3

  وتتناول ثالثة جوانب في تشكيلھا لدى المواطن، وھذه الجوانب الثالثة ھي:
ي:   - أ ب المعرف وطني الجان اريخ ال ن الت ة ع ديم المعرف ق بتق ا يتعل و م وھ

وق  ة وحق تور واألنظم ية والدس اة السياس ة والحي ة الحكوم ه وبني وجغرافيت
  ان...الخ.اإلنس

ف   - ب يم والمواق اعر والق ن المش ة م ق بحزم ا يتعل و م داني: وھ ب الوج الجان
وطن  ب ال ل ح ة مث اًء ومحب اً وانتم اً وحرص زازاً واحترام ات اعت واالتجاھ
والتعلق به والحرص على ممتلكاته واإلحساس بالكرامة والشعور بالمسؤولية 

 واحترام القوانين واألنظمة، واحترام التعددية...الخ.
ول والعمل الجانب األدائي:  -ح ين الق ل في السلوك والممارسة واالنسجام ب ويتمث

ل  رار، والعم اذ الق ي اتخ اركة ف ق، والمش دأ والتطبي ة والمب دعوة والممارس وال
ل  ى أي خل رد عل التطوعي، وقبول التعددية، والدفاع عن حقوق اآلخرين، والتم

  يكتنف المصلحة العامة.
 :الُھويَّة -4

ذي ھو في اصطالح الھُويَّة  ى (ھو) أو (الھو) ال بة إل ة مصدر صناعي نس لغ
ذات  ة وال ة والماھي رھا بالحقيق ن حص ة م ة، وثم ة المطلق ب أو الحقيق فة الغي الفالس
ة  والوحدة واالندماج واالنتماء، وقد تكون فردية، وقد تكون جماعية، وقد تكون جزئي

  أو مركبة، وفيھا بعض الثوابت كاللغة.
ة  ة واوالھُويّ اس القومي ة أس ة األلماني ي المدرس انيتان، وف تان إنس ة خاص للغ

ة  ي روح األم ة ھ ري أن اللغ اطع الحص ومي س ر الق ان المفك ة، وأب ة) اللغ (الھوي
د  ا تفق ا فإنھ دت لغتھ ا، وإذا فق ى لغتھ ل كل شيء عل وم قب وحياتھا، وأن حياة األمة تق

  الحياة وتغدو في عداد األموات.
  يتنا ھي عربية سورية وأنه:وغني عن البيان أن ھو

د يح وأحم ل المس  قب
 

رب ا ع ا زلن ا وم  كن

 ً   البناء المنشود لإلنسان -ثانيا
إن التربية تھدف إلى ھندسة اإلنسان وبنائه بناء متوازناً ومتكامالً ومتطوراً من 

اً  مياً وعقلي وه جس ع الوج اء جمي ة البن ي عملي ھم ف انياً، وتس اً وإنس اً واجتماعي وجمالي
را ديات، أط ادة، المنت الم، دور العب ة، اإلع ة، الجامع رة، المدرس ددة (األس ف متع

ة تنسيق  م يكن ثم اء إذا ل ة البن ة صعوبة في عملي الجمعيات، الفرق الفنية..الخ)، وثم
  بين ھذه الجھات كافة.
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ا  اج إليھ ع، ويحت ة في المجتم والتربية الناجحة ھي التي تؤدي إلى منتجات فعال
دما  المجتمع في الوقت وي عن نفسه، ولھذا تعيد الدول المتقدمة النظر في نظامھا الترب

ام  ا أم د ھزيمتھ ا بع ي تربيتھ ر ف د النظ ان تعي ي ذي الياب ا ھ ديات، فھ ه تح تواج
ي  ر ف دون النظ ھم يعي ان أنفس ة، واألمريك ة الثاني رب العالمي ي الح ان ف األمريك

اء  زو الفض ي غ روس ف بقھم ال د أن س ة بع ومتھم التربوي رن منظ تينيات الق ي س ف
ى نظرائھم  ان عل انيين واأللم ة الياب وق الطلب د تف دون النظر أيضاً بع الماضي، ويعي
م  ي، وإذا ھ رن الماض ات الق ي ثمانيني ة ف ارات العلمي ض االختب ي بع ان ف األمريك

  .2000يضعون استراتيجية للتربية لعام 
ة التي يمر ة األزم وطن فھي  أما سمات اإلنسان الذي نروم بناءه لمواجھ ا ال بھ

  على النحو التالي:
ى أن  -1 لبية، عل رار والس أى عن التواكل واالجت ادر في من ال والمب اإليجابي الفّع

  يكون سابقاً ال الحقاً وال ماحقاً.
 الوطني الملتزم بقضايا الوطن واألمة والمعتز بتراث أمته وثوابتھا القومية. -2
ي تعامل -3 ي ف ي واألخالق ر العلم ر الموضوعي ذو التفكي ن التحج أى ع ي من ه ف

 والتزمت والتعصب.
أى عن التشنج  -4 ل اآلخر في من المؤمن بالتعددية في إطار الوحدة الوطنية، وتقب

 والتحيز.
 المتحّمل للمسؤولية والواثق من نفسه. -5
 المؤدي واجباته والمتمسك بحقوقه. -6
 المشارك في فريق العمل بكل إخالص وتفان. -7
 كات الوطن.الغيور على المصلحة الوطنية وممتل -8
 المندفع نحو العمل التطوعي والتضحية في سبيل الوطن. -9

 ً ً  -ثالثا   من مستلزمات البناء تربويا
وء  ي ض ه إال ف ن تحقيق اءه ال يمك روم بن ذي ن ان ال ود لإلنس اء المنش إن البن

  مستلزمات منھا:
  وجوب التنسيق بين الجھات المعنية بعملية البناء. -1
د -2 ة تعتم ة علمي اھج تربوي وفير من ة  ت يات المعرف ى أساس ا عل ي بنائھ ف

(مفاتيحھا)، وعلى مطالب المتعلمين حاجات وميوالً، وعلى متطلبات المجتمع 
 والعصر.

ةً وفضيلةً  -3 ال معرف دوة والمث م الق ى أنھ أھيلھم عل اء وت ين األكفي داد المعلم إع
 وأسلوباً.

 االنتقال من التعليم إلى التعلم، مع التركيز على التعلم الذاتي: -4
  يتعلّم؟ وكيف يبقى متعلماً طوال حياته؟كيف 

  كيف يفّكر؟ وليس فيما يفكر.
  كيف يتعامل مع التغير السريع؟

  كيف يتأمل ويتصّور؟
  كيف ينّمي القدرة على التكيف مع التغيّر؟
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  كيف يؤثر في اتجاھات التغيير؟
  كيف يعالج المشكالت باألسلوب العلمي؟
  كيف يتحلّى بآداب الحوار والمناقشة؟

  يكون موضوعياً في حكمه؟ كيف
 ً   من المشكالت المؤدية إلى اإلخفاق في عملية البناء -رابعا

  

  :الھوة بين اآلمال والواقع -1
يم  يھدف النظام التربوي إلى بناء مجتمع متعلم وقادر بما اكتسبه من معارف وق
وطن، وأن  ا ال ومھارات واتجاھات على أن يكون على مستوى التحديات التي يواجھھ

تأنف دوره يح ه، وأن يس ى أرض دم عل اء والتق الم والنم ة والس ن والحري ق األم ق
  الطليعي في صنع الحضارة اإلنسانية متعاوناً مع غيره.

ك  ت تل ل تحقق ؤال: ھ وي، والس ام الترب ى النظ ودة عل ال المعق ي اآلم ك ھ تل
ا من اآلمال؟ بيّن الواقع أن مخرجات النظام التعليمي ليست من النوعية المرغوب فيھ

ة أخرى  ة، ومن ناحي ة حقيقي ى أحداث تنمي اعدھا عل ل ال يس ا ھزي ة، ألن زادھ ناحي
ارس  تعاني البطالة، إذ إن نسبة كبيرة من المتخرجين ال تعمل، وإذا عملت فإنھا ال تم
تثمر  م تس اجرت، ول د ھ ا ق ا منھ أس بھ بة ال ب ا أن نس ا، كم ت لھ ي ھيئ ال الت األعم

  ا، وھذا كله بسبب ھدراً تربوياً.معارفھا وإمكاناتھا في أوطانھ
  : الھوة بين التربية وحاجات سوق العمل -2

إن تجسير الھوة بين التربية واالقتصاد يؤدي إلى التنمية الحق في جميع مراحل 
ا  ه يحمل قسطه من المسؤولية فيم الي، إذ إن التعليم، وھو أشد ضرورة في التعليم الع

ذين ال  ه ال داد خريجي د أع الً، يتصل بتزاي دون عم اً، أو يج الً منتج دون عم أو ال يج
ان  و ك وع اختصاصھم، ول يضطرون إلى القبول بأعمال ال تالئم مستوى إعدادھم ون
الي وحاجات سوق العمل المتجددة  ثمة ارتباط بين بنية االختصاصات في التعليم الع

واه وسياسة  الي ومحت ه لما كانت بطالة، فضعف الترابط بين بنية التعليم الع ول في القب
ا المتجددة، وعدم األخذ بنظام عال مرن ومتجدد  ة وحاجاتھ وى العامل ة الق وبين بني
املة  ة الش ه وتجدد مطالب التنمي اج وتقنيات ا وتجدد وسائل اإلنت تجدد المھن وحاجاتھ
ي  ھام ف ة اإلس ة وقل بة البطال اع نس ى ارتف ه أدى إل ك كل ت، ذل ام الثاب أى عن النظ وين

  عملية التنمية.
  الھوة بين الفكر والعمل: -3

ا نجد إذا  ة فقلم ر النظامي ة وغي أنعمنا النظر في محتوى التعليم والتربية النظامي
ل،  ى عم ر إل ل التفكي ة تحوي ة الحق ھي عملي اتساماً بين الفكر والعمل، مع أن التربي
ة  ؤون تنمي ي ش ياً ف ى ھامش ذي يتجل ر ال ذا التفكي ب ھ اً يعق الً مالئم س فع ا نلم وقلم

جتمع، وال يترجم إلى برنامج عمل جاد، وعلى سبيل المثال قد يكون ثمة تفكير في الم
قضايا تلوث البيئة، لكن ال أعمال منظمة لحفظ البيئة من التلوث، وقد يكون ثمة تفكير 
د يكون  ة، وق ى المدين في تحسين الريف وتطويره، ولكن تزداد الھجرة من الريف إل

وال الم ين أح ي تحس ر ف اك تفكي رأة ھن ل الم رامج تجع ى ب رجم إل ا يت ن قلم رأة، ولك
رأة في  دور الرجل والم لبية ل ة الس ار النمطي ل اآلث اً وتزي عنصراً أكثر عطاء وإنتاج
ن ال  ة، ولك ة والتجريبي وث العلمي اد البح ي اعتم ر ف اك تفكي ون ھن د يك ع، وق المجتم
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درب  نفس عنت ة، ويضيق ال ات الكافي وفر اإلمكان ة، وال ت تمرار  األطر الالزم االس
  والمتابعة !

  :القصور في اإلعداد للمستقبل -4
بعض ـ  يحلو ل احثين تسمية العصر الحاضر ب تقبلي«الب ر المس ، »عصر التفكي

اه  ترعي االنتب ي تس ور الت ن األم ه وم ي أھداف ز ف ي أن التركي ام التعليم ي النظ ف
يم ومضامينه طبقاً للوثائق الرسمية إنما ينصب على الماضي والحاضر، مع  أن التعل

ة مع أھداف  تقبلية، ومن المالحظ بنتيجة المقارن ة مس بالضرورة والطبيعة ھو عملي
ة  دول المتقدم التعليم في الدول المتقدمة أن العرب أكثر افتتاناً بالماضي في حين أن ال
ر  ة الستخراج العب ة نقدي أكثر تركيزاً على المستقبل، وما الماضي عندھم سوى معرف

ي ت دروس الت ان وال داد اإلنس ره، وإع ع الحاضر وتغيي ال م ف الفّع ى التكيّ اعد عل س
يط  زة التخط اً أن أجھ ظ أيض ن المالح تقبل. وم ياغة المس ى ص ادر عل ل والق الفاع
ل، والحاضر  ال الماضي مث ان يق تقبلي، وإذا ك يط المس ى التخط درة عل دودة الق مح

ل تقبل أم رى أن المس ة الحق ت إن التربي ل، ف تقبل أم ل، والمس ت  عم ي الوق ل ف وعم
نفسه، وال تترك شؤون الحياة للمفاجآت، والتخطيط ھو الضامن لتالفي تلك المفاجآت 

 أو التخفيف من حدتھا على األقل، ورحم هللا شاعرنا العربي القائل:
يبھم ى يُص رَّ حت ون الش ر إال إذا  وال يعرف ون الخي وال يعرف

ى مض
ؤ وتخ ن تنب ا م ا فيھ تقبلية بم رة المس ي والنظ ل ف تقبل تحم تالك للمس يط وام ط

ا  وين روح التنظيم وم ة، وھي تك ثناياھا غاية أخرى ھامة من غايات الفلسفة التربوي
  يتبعھا من حسن اإلدارة والتسيير.

  :غياب التنسيق بين الجھات المعنية بعملية البناء -5
اك  ن ھن م يك وب إذا ل توى المطل ى المس نھض عل ع وي اء أن يرتف ن للبن ال يمك

ه تنسيق  بين الجھات المعنية بعملية البناء من أسرة ومدرسة ومجتمع بمختلف ھياكل
  وبناه، وغياب ھذا التنسيق أدى إلى بعض المشكالت التي نعانيھا.

دوة  -6 اب الق ة والمجتمع وغي االستبداد بالرأي في األسرة والمدرسة والجامع
  :الحسنة في األعم األغلب

ي  ر ف ة التعبي ى حري ئة عل رّب الناش م ت اء ل زال اآلب ا ي ة، إذ م رة والمدرس األس
ة،  ى المدرسة والجامع نھج إل ذا ال د ھ يستبدون بآرائھم ويفرضونھا على أبنائھم، وامت
ه  د في إجابت رأي، أو ال يتقي الفھم في ال ذي يخ فإذا المعلمون يمتعضون من الطالب ال

دي ه، وإذا المتحاورون في المنت ة امتحانات ات بالكتاب المقرر في أثناء تأدي ات والملتقي
ا من شك  والمؤتمرات والحوارات يتشبثون بآرائھم حتى لو بانت الحقائق أمامھم، وم

  في أن غياب القدوة الحسنة يؤثر أيما تأثير في تشكيل منتجات غير سوية.
ر غياب التفكير العلمي العقالني لدى شريحة من الشباب،  -7 ر غي واعتناق التفكي

ذ ذه الشريحة العلمي والتكفيري والظالمي، وھ اه في ممارسات ھ ا الحظن ا م
  وفي أنماط تفكيرھا البعيد عن أي منطق أو عقل.

زداد  -8 اد، وت ري الفس اءلة يستش ب المس دما تغي دين، وعن اءلة للمفس ة المس قل
 مساحته.

لباً  -9 نعكس س ا ي ان المناسب، مم القصور في وضع الشخص المناسب في المك
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 شكوى والتمرد.على مسيرة المجتمع، ويؤدي إلى الفوضى وال
و غياب  - 10 ه، إذ ل التحلي بالمواطنة وتدمير ممتلكات الوطن على يد نفر من أبنائ

وطن  ا عرَّضوا مؤسسات ال كان ثمة ذرة من الوطنية واالنتماء لدى ھؤالء م
ى  من مدارس ومعاھد وجامعات ومستشفيات ومحطات كھرباء وغاز...الخ إل

 التدمير.
رق ا - 11 وادي والف وفير الن ي ت ات القصور ف فية والرياضية والجمعي ة والكش لفني

اجح،  د والن اتھم بالمفي المجتمعية، إذ لو توفرت ھذه الجوانب لمأل الشباب أوق
 ولبّوا ميولھم، وسّدوا حاجاتھم.

م  - 12 القصور في العمل التطوعي: ما يزال العمل التطوعي يحبو في مجتمعنا، ول
إذا ا ة، ف ة بصورة وافي يم تكن ثمة توعية ومبادرات إيجابي ة وق لمصالح المادي

 على الحياة بعد أن انحسرت القيم المعنوية.االستھالك ھي التي تھيمن 
ة  - 13 ه والمتابع دء ب ى الب د عل روع يعتم اح أي مش ة: إن نج ي المتابع القصور ف

 من مشروعات باءت باإلخفاق بسبب عدم المتابعة !لمجريات تنفيذه، فكم 
وھذا ما نالحظه لدى أناس ممن القصور في المصارحة والشفافية والمكاشفة:  - 14

بيدھم آليات التنفيذ ال يقدمون لرؤسائھم إال الصورة الوردية، وال يشيرون إلى 
فافية والصراحة األخطاء،  بل يوقعون األذى أحياناً بھؤالء الذين يتسمون بالش

 ألنھم لم يداھنوا وينافقوا.
 غياب روح الفريق في األعم األغلب. - 15
وان - 16 ق الق ي تطبي اة القصور ف تثناءات والمحاب ى االس وء إل ة واللج ين واألنظم

 على حساب المصلحة العامة وروح القانون.
 ً   أولويات ينبغي التركيز عليھا في عملية البناء -خامسا

  التركيز على الثقافة العلمية، ومن سماتھا:  - أ
اع  -1 ي واتب ر الخراف ك ألن التفكي ة: ذل اليب العلمي كالت باألس ة المش مواجھ

والشعوذة والترھات من األساليب الدالة على التخلف، في حين أساليب السحر 
ة  ين أن مواجھ ات ب ر وإدراك العالق ل والتفكي ال العق ق إعم كالت بطري المش

دم  ى التق ة عل الظواھر المدروسة طبيعية كانت أو اجتماعية من األساليب الدال
  والرقي.

ى  -2 ر إل وعياً ال ينظ د موض ون النق ى أن يك د: عل ر الناق ين التفكي واھر بع الظ
ين  ا بع ا ينظر إليھ ين السخط وحدھا، وإنم ا بع الّرضا وحدھا، وال ينظر إليھ
ل،  ز أو تعصب أو تشنج أو تحام أى عن أي تحي العدالة والموضوعية في من
و  عياً نح ا س ة تالفيھ لبيات بغي ى الس ير إل ات، ويش ا واإليجابي ين المزاي فيب

 األفضل.
اً عض دي ارتباط ر النق رتبط التفكي ي وي و ال يعن ي، وھ ر العلم اھج التفكي وياً بمن

ي  اھرة ف ة أي ظ ي دراس ا يعن ائم، وإنم و ق ا ھ ة لم رفض أو المعارض رد ال مج
ي  ة الت ذورھا المجتمعي ة وج ا التاريخي ة وأبعادھ ياقاتھا االقتصادية واالجتماعي س
ة  ر في البحث والمعرف د والتغيي د دور التجدي ذه الظاھرة، ويؤك أدت إلى تشكل ھ

ة ك ى بغي والً إل ه، وص اوز عقبات ى تج عي إل ع، والس ة للواق اد الحقيقي ف األبع ش
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  األفضل.
رام  ي احت ل ف ة تتمث د معين يخ تقالي ن ترس د م دي الب ر النق اء التفكي ة بن ي عملي وف
ك ألن  ام، ذل دار األحك ي إص وعية ف ر، والموض رأي اآلخ دير ال رأي، وتق ال

ن، وتسعى إلى تعديل مسارھا، الشخصية المتكاملة ھي التي تتقبل النقد من اآلخري
  وتطوير أدائھا نحو األفضل في ضوء ما يوجه إليھا من مالحظات.

ر امتالك مھارات التفكير ومستوياته وصوالً إلى اإلبداع:  -3 ارات التفكي ومن مھ
ذكر  ارة الت ئلة ومھ التركيز تحديداً للمشكالت وجمعاً للمعلومات وصوغاً لألس

ل، ب د والتكام يم والتولي ظ والتنظ ن حف ة م ر كاف تويات التفكي ق مس ث تتحق حي
ويم  د وتق ق ونق وتذكر وفھم وتمثل واستيعاب وتحليل وتركيب وموازنة وتطبي
رأي اآلخر،  رام ال نفس واحت في جو من األمانة واالستقامة والنظام وضبط ال
ك ألن  ة، ذل زاز بالموھب ار واالعت داع واالبتك ى اإلب وتقدير التنوع، وصوالً إل

ى الحفظ وحده عصرنا لم يع د عل د يعتم م يع د يحتمل ثقافة الذاكرة وحدھا، ول
ى  ا وصوالً إل ة العلي ارات العقلي تثارة المھ ب اس ا يتطل ل، وإنم ة العق ي تنمي ف

 اإلبداع.
مرونة التفكير وسعة األفق: ما دامت طبيعة العصر تتسم بالتغيرات المتالحقة  -4

ين بالمرون د الدارس اھج تزوي ى المن ان عل ريعة ك اه والس ر تج ي التفكي ة ف
رء  ل الم ود، إذ ال شيء يقت التغيرات في منأى عن أي تحجر أو تزمت أو جم
ة  ذاقاً ورحاب ا م مثل االنغالق وضيق األفق، وال شيء يغني خياله، ويجعل لھ
رأي اآلخر  رام ال وإنسانية مثل سعة األفق وبعد النظر والتجدد المستمر واحت

 والتعدد في الرؤى.
ة وعلى المرء أن ي د عن مقول ا، ويبتع و طار«قر بالحقيقة حال تجليھ زة ول ، »عن

أ  أ، ورأي اآلخر خط ه صواب يحتمل الخط بية، وأن رأي ويعترف بأن الحقيقة نس
ار  ادمة األفك ن مص ر م ة تظھ ة الحقيق ن أن بارق اً م واب، انطالق ل الص ويحتم

 شريطة تصافي القلوب وتعانقھا، وتصافح األكف وتراصھا.
ى اآلخرين  التعلم الذاتي: -5 رء عل ا الم د فيھ تجاوز عصرنا المراحل التي يعتم

م مصدرھا  د المعل م يع للوصول إلى المعرفة بعد أن تعددت مصادر التعلم، ول
د ى نفسه في التنقيب والبحث واكتشاف  الوحيد، فبات على المرء أن يعتم عل

ه، الحقائق والمعلومات، وال شيء يعدل لذة اكتشاف المعارف معتمداً على ذا ت
ن  ذھن وم ي ال خة ف تبقى راس ق س ذا الطري ا بھ ل إليھ ات المتوص والمعلوم
ا من  ا بطريق نقلھ الصعوبة محوھا، في حين أن المعلومات التي يتوصل إليھ
ات  ي معلوم ا ھ ول عليھ بيل الحص ي س ود ف ذل أي مجھ رين دون ب اآلخ
تمكن كل  معرضة للزوال والنسيان، ومن ھنا باتت طبيعة العصر تتطلب أن ي
تعلم  فرد من أن يعلّم نفسه طوال حياته بحيث يكون التعلم الذاتي ھو األساس لل

 المستمر مدى الحياة.
 التركيز على التربية على المواطنة، ومن عناصرھا:  - ب

  تربية على ثقافة أداء الواجبات قبل أخذ الحقوق. -1
ين الفكر  -2 ربط ب املة ت ة ش ر منھجي تربية على حقوق اإلنسان والديمقراطية عب
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 لوجدان واألداء.وا
 تربية على حب الوطن والمشاركة المجتمعية والغيرية والتواصل االجتماعي. -3
 تربية على التفاعل اإليجابي واحترام القوانين. -4
 تربية على العدالة في إنصاف كل امرئ في ضوء إمكاناته وقدراته. -5
 تربية على تحقيق المساواة بين أبناء الوطن الواحد في المعاملة. -6
 على ثقافة التسامح والحوار والسالم.تربية  -7
 تربية على المبادرة وخلق فرص عمل جديدة. -8
 تربية على األسلوب العلمي والتفكير النقدي. -9
اه  - 10 ى الشعور بالمسؤولية تج ى المشاركة في تحمل المسؤولية، وعل تربية عل

 حقوق األفراد والجماعات.
 تربية على إتقان العمل. - 11
 دته الوطنية.تربية على تماسك المجتمع ووح - 12
 تربية على العمل بروح الفريق وممارسة العمل الجماعي. - 13
 تربية على استثمار الوقت في سبيل المصلحة الوطنية. - 14
 تربية على العمل التطوعي. - 15
ة  - 16 ه، ومواجھ ة ممتلكات ى حماي رة عل وطن والغي ن ال دفاع ع ى ال ة عل تربي

 التحديات التي يتعرض لھا.
 ومعتقداته واحترام التعددية والتنوع.تربية على احترام اآلخر في رأيه  - 17
 تربية على عزة النفس وكرامتھا. - 18
 تربية على قوة اإلرادة. - 19
يط وغرس روح  - 20 يس والتثب تربية على التحلي بالتفاؤل دائماً في منأى عن التيئ

 االنھزامية.
 ً   من مستلزمات تفعيل آلية النھوض بالتربية على المواطنة -سادسا

ذه ل ثمة مستلزمات متعددة لتفعي ة، ومن ھ ى المواطن ة عل ة النھوض بالتربي آلي
  المستلزمات:

تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص على أساس الجدارة والكفاية في منأى  -1
  عن الوالءات التقليدية التي تجاوزھا العصر.

 تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء. -2
 والمقصرين.المساءلة بغية اجتثاث الفساد ومحاسبة المفسدين  -3
التوعية وعقد دورات تدريبية للمعنيين كافة، ووضع أدلة ومطويات ونشرات  -4

 لھذه الغاية.
االت،  -5 إسھام وسائل اإلعالم في مجال التوعية من حيث إقامة ندوات ونشر مق

 وتقديم مسلسالت ومسرحيات معززة.
اب إسھام المؤسسات الدينية ودور العبادة في مجال التوعية بحيث يشمل الخط -6

ي  حيحة ف لوكات الص ة والس ذه التربي ادئ ھ ير بمب تنير التبص ديني المس ال
 مجالھا.

وث  -7 ّد من تل ددة: الح نشر ثقافة العمل التطوعي والتدريب عليه في ميادين متع
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دم،  رع بال واء، التب ز اإلي ى مراك ات إل اني، االلتف رميم المب ة، ت ة المحيط البيئ
 تقديم المساعدات للمنكوبين...الخ.

اً التنس -8 ة وإعالم ة تربي ع المؤسسات والھياكل االجتماعي ين جمي يق والتكامل ب
 وثقافة، وجمعيات أھلية، وجھوداً رسمية...الخ.

ي  -9 وار والتحل ة والح ي المناقش ة ف ة والعقالني اليب العلمي ى األس ز عل التركي
 بآدابھما.

 التركيز على القدوة الحسنة والمثل األعلى في السلوك والممارسة. - 10
ف بع - 11 ى توظي ة عل يخ التربي ي ترس اھيري ف ي والجم ر الفن كال التعبي ض أش

 المواطنة فكراً ونزوعاً وأداًء.
د  - 12 دارس والمعاھ ة في الم ات واألندي تشجيع الناشئة على االنضمام إلى الجمعي

ة أو  ت أو اجتماعي ية كان ط رياض ع المناش ع تنوي ات، م ات والجمعي والجامع
 ثقافية..الخ.

ة القان - 13 د، وتشريب إدخال مقرر الثقاف ات والمعاھ اً في الكلي اً جامعي ة متطلب وني
 مفاھيمه في المناھج التربوية في التعليم الجامعي.

االحترام  - 14 دير ب ه ج ا ألن اً وإنم ه وال طمع اً من انون ال خوف احترام الق ة ب التوعي
 لمصلحة المواطن والوطن.

تعماالً  - 15 وطن اس ي ال مية ف ة الرس ة الفصيحة، اللغ ة العربي ين للغ وصوناً التمك
  واحتراماً لھا، واعتزازاً بھا.

 


