
Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

                                                                      

Route Educational & Social Science Journal 558 

Volume 6(6); June 2019 

 

Artical History 

Received/ Geliş                                    Accepted/ Kabul                             Available Online/yayınlanma 

12.05.2012  00.06.2012  1.506. .2012   

The values of citizenship included in the curricula of civic 

education in the Algerian primary school 

An analytical study 

 

 االبتدائية اجلزائريةقيم ادلواطنة ادلتضمنة يف مناهج الرتبية ادلدنية ابدلدرسة 
 دراسة حتليلية

 
 ليـلى مـدور .أ

 أستاذ مساعد*أ*  

 اجلزائر -10ابتنة –جامعة
 Pr. Laila MEDDOUR 

Assistant Professor * A * 

University of Batna 01 - Algeria 

 
 لص ادل

اجلزائرية ضرورة ترسيخ قيم ادلواطنة لدى  ةلقد أتكد من خالل اإلصالح الًتبوي للمنظومة الًتبوي
ادلتعلم واليت لن تتم إال من خالل مجلة الًتتيبات اليت شهدهتا مضامُت ادلناىج اجلديدة ادلقًتحة يف التعليم  
االبتدائي واليت مست سلتلف الكتب ادلدرسية، ومن بينها كتب الًتبية ادلدنية واليت تعد من أىم ادلداخل ادلعرفية 

لكشف عن ىذه القيم اليت تضمنتها كتب لنمي قيم ادلواطنة لدى الناشئة ،وعليو جاءت ىذه الدراسة اليت ت
حيث حددت مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل: ما ىي القيم ادلتضمنة يف مناىج الًتبية  الًتبية ادلدنية

حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة ادلتعلقة ابلقيم ابدلدرسة االبتدائية اجلزائرية ؟كما  ادلدنية للتعليم االبتدائي
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األكثر تكرارا.ولتحقيق ىذا استخدمنا أسلوب ربليل احملتوى، الستخراج القيم ادلتضمنة يف الكتب ادلذكورة، 
وأجرى ذلا الصدق من خالل عرض استمارة التحليل على عدد من احملكمُت ادلتخصصُت يف الًتبية لضمان 

 م،كما مت التأكد من ثبات التحليل من خالل إعادة عملية التحليل.استيعاب مجيع القي
 .ادلدرسة االبتدائية اجلزائرية .الًتبية ادلدنية،ناىجادل ،قيم ادلواطنة الكلمات ادلفتاحية:

 
Abstract 

 

It has been confirmed through the educational reform of the Algerian educational system 

that the values of citizenship should be established by the learner, which will not be 

achieved except through the arrangements made in the contents of the new curricula 

proposed in primary education, which touched different textbooks, including books of 

civic education, which is one of the most important The study has identified the following 

main questions: What are the values included in the curriculum of civic education? In order 

to achieve this, we used the method of analyzing the content to extract the values contained 

in the mentioned books and conducted the truth by presenting the analysis form to a 

number of specialized arbitrators in order to ensure that all the values , And the stability of 

the analysis was confirmed by re-analysis. 

Keywords: citizenship values, curriculum, civic education. Algerian primary 

school. 
 

 

 ادلدخل:
التدري   إىللتدري  ابدلضامُت ابدبجموعة من ادلقارابت البيداغوجية بداية اجلزائرية  ةدلنظومة الًتبويا مرت      

ظهور بيداغوجيا ادلقاربة ابلكفاءات واليت عرفت إصالحات جذرية يف اآلونة األخَتة مسيت  اابألىداف وأخَت 
ىويدي ) 2004-2003إبصالحات اجليل األول وبعدىا إصالحات اجليل الثاين ابتداء من ادلوسم الدراسي 

ضرورة ترسيخ قيم ادلواطنة لدى ادلتعلم واليت لن تتم إال من وجاءت ىذه  اإلصالحات ل (155، 2012،
خالل مجلة الًتتيبات اليت شهدهتا مضامُت ادلناىج اجلديدة ادلقًتحة يف التعليم  االبتدائي واليت مست سلتلف 

واطنة لدى الكتب ادلدرسية، ومن بينها كتب الًتبية ادلدنية واليت تعد من أىم ادلداخل ادلعرفية اليت تنمي قيم ادل
 .  الناشئة 
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وعليو جاءت ىذه الدراسة زلاولُت من خالذلا الكشف عن ىذه القيم اليت تضمنتها كتب الًتبية ادلدنية يف     
التعليم االبتدائي.حيث حددت مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل: ما ىي القيم ادلتضمنة يف مناىج 

دلدرسة االبتدائية اجلزائرية ؟كما حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة ادلتعلقة اب الًتبية ادلدنية للتعليم االبتدائي
ابلقيم األكثر تكرارا.ولتحقيق ىذا استخدمنا أسلوب ربليل احملتوى، الستخراج القيم ادلتضمنة يف الكتب 

 الًتبية ادلذكورة، وأجرى ذلا الصدق من خالل عرض استمارة التحليل على عدد من احملكمُت ادلتخصصُت يف
 لضمان استيعاب مجيع القيم،كما مت التأكد من ثبات التحليل من خالل إعادة عملية التحليل.

الدراسة احلالية إىل التعرف على قيم ادلواطنة اليت تتضمنها مناىج الًتبية ادلدنية ابدلدرسة  تىدفوقد 
دائي وكيفية توزيعها حسب أنواعها كما هتدف االبتدائية اجلزائرية ادلقررة على السنوات اخلمسة من  التعليم االبت

الدراسة إىل معرفة القيم اليت تكررت أكثر من غَتىا، من خالل وسائل عرضها إما كعناوين رئيسة أو من 
خالل مضامُت الدروس أو الصور والرسومات الواردة فيها،وذلك دبالحظة مدى التوازن والتطابق يف االىتمام 

السنوات اخلمسة رلتمعة، هبدف وضع ىذه النتائج اليت تسفر عنها  ل سنة لوحدىا ،وأبنواع القيم ادلختلفة لك
 الدراسة ربت أيدي أصحاب القرار يف وزارة الًتبية والتعليم عند إعادة النظر أو زلاولة تطويرىا.

جاء البحث وفق ىيكلة منهجية معتمدة يف أغلب البحوث األكادؽلية حيث تضمن يف رلملو لذا         
يتعلق ابإلطار النظري للدراسة عرضنا فيو مقدمة مع طرح إلشكالية ادلوضوع، اليت أهنيناىا  جانبُت األول نظري

بتساؤالت سنجيب عنها الحقا، بعد ذلك استعرضنا أعلية البحث وقيمتو اإلضافية للًتاث العلمي والًتبوي 
ناىا يف السياق النظري والدراسات بصفة خاصة مث أىداف الدراسة بعدىا أوصلناىا ابلفرضيات اليت صغ

السابقة يف نف  ادلوضوع و اجلانب التطبيقي وادلتعلق إبجراءات الدراسة ادليدانية بداء ابلتعريف ابدلنهج والعينة 
وكيفية معاينتها بعد ذلك انتقلنا إىل عرض حلدود الدراسة الزمانية وادلكانية، ويف األخَت مت عرض النتائج وفق 

يلي للنتائج احملصل عليها ويف ضوء الفرضيات اليت مت صياغتها يف األخَت اهنينا حبثنا خباسبة  األسلوب التحل
كحوصلة عن ادلوضوع وبعض من التوصيات اليت قد تساىم يف تطوير حبوث من نف  النوع دون أن ننسى يف 

 . APAاألخَت التوثيق للمراجع بطريقة الرابطة األمريكية لعلم النف  
 إشكالية الدراسة:-0      
تتعدد مصادر التأثَت يف السلوك بسبب تعدد ادلؤسسات الًتبوية اليت تسهم هبذه دلهمة كاألسرة وادلدرسة       

ووسائل اإلعالم ومجاعات الرفاق وادلؤسسات الثقافية األخرى كادلسجد والنادي وغَتىا،فإن كاًل من ىذه 
ضمن ثقافة رلتمعو دبا فيها من قيم ومعايَت وعادات  ادلصادر يعمل بطريقة معينة على إدماج الطفل
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وتقاليد،ومن الضروري أن يكون ىناك تناسٌق بُت أداء ىذه ادلؤسسات حىت ال يقع األفراد ضحية التناقض يف 
 . توجهاهتم ومنطلقا هتم

ج الفرد يف رلتمعو وادلدرسة من أىم ادلؤسسات اليت تتوىل مسؤولية التنشئة االجتماعية للفرد اليت تعٌت دم      
ودمج ثقافة اجملتمع يف الفرد من خالل تكّيفو مع ىذا اجملتمع،فهي ادلؤسسة الًتبوية النظامية اليت تتضمن 
إكساب التالميذ القيم ادلرغوب فيها من خالل ادلناىج الدراسية اليت ينبغي أن يكون زلتواىا شاماًل دلنظومة 

 .ا يف عقول الناشئةالقيم اليت يتبناىا اجملتمع ويرغب بغرسه
وحيث أن ادلناىج الدراسية اليت تنفذىا ادلدرسة للقيام بتلك ادلهمة من أىم مدخالت العملية الًتبوية اليت       

تسهم يف سلرجات تربوية سليمة، فإن زلتوى ىذه ادلناىج يكون لو أثر يف إكساب ادلتعلمُت النظام القيمي 
ادلدرسي من أىم الوسائل اليت تًتجم هبا ادلدرسة وظيفتها وأىدافها وربقق الذي يتبناه اجملتمع،ويعترب الكتاب 

تطلعات وآمال بقية أفراد اجملتمع الذين أوكلوا إليها مهمة تربية وتنشئة وطبع أبنائهم بطابع حياهتم الثقافية 
يًّا،ولو بذلك أتثَته كبَت واالجتماعية. وىو من بُت ىذه الوسائل األكثر أعلية ابعتباره يرافق ادلتعلم ويالزمو يوم

دبا ػلملو من موضوعات ونصوص وصور، ورسومات يطلع عليها ادلتعلم يوميًّا،وربمل يف طياهتا ومضامينها 
لذلك فإن ربليل زلتوى ىذه الكتب  قيمًا مرغواًب فيها ذلا دورىا الكبَت يف عملية التنشئة االجتماعية عنده،

ة فيها أمٌر ذو أعلية ابلغة ألنو غلعلنا نستشف مدى أتثَت ادلناىج الدراسية ادلدرسية بغية استخراج القيم ادلتضمن
 يف غرس القيم وتكوين االذباىات اإلغلابية اليت تسهم يف بناء شخصية ادلتعلم وسبيزىا.

ولذلك فإن مشكلة ىذه الدراسة تكمن يف التعّرف على القيم ادلتضمنة يف مناىج الًتبية ادلدنية ابدلدرسة        
االبتدائية اجلزائرية والتعرف كذلك على أنواع ىذه القيم وتكراراهتا دلعرفة القيم اليت حظيت ابالىتمام عند 

التعليم االبتدائي وادلرحلة النمائية اليت  أتليف الكتب، والتعرف كذلك على مدى مطابقة ىذه القيم ألىداف
  :التساؤلُت التاليُتؽلرهبا ادلتعلم،حيث ؽلكن صياغة اإلشكالية يف 

  تنميتها إىلادلدرسة االبتدائية اجلزائرية  تسعى اليتماىي قيم ادلواطنة ادلتضمنة يف مناىج الًتبية ادلدنية و 
  ؟الناشئة لدى

  مناىج الًتبية ادلدنية ابدلدرسة االبتدائية اجلزائرية ؟ما أنواع القيم األكثر تكرارا يف 
 الدراسة: مهيةأ -2 

  أعلية البحث:تكمن 
  الكشف عن دور كتب الًتبية ادلدنية يف التعريف بقيم ادلواطنة ودورىا يف تدعيمها وترسيخها وابلتايل احملافظة

  الثقايف.على ادلواطنة يف ضوء التحدايت الكثَتة وزلاوالت اذليمنة والغزو 
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 وكيفية تعّلمها  "تسليط الضوء على موضوع حيوي ومهم يف حياة األفراد وخباصة الناشئة منهم وىو "القيم
 وتعليمها األمر الذي ال يزال رلهوالً أومل ػلظ ابالىتمام ادلناسب. 

 ا، وخباصة أن تعّد ىذه الدراسة كمحاولة للتعرف على ما تتضمنو كتب الًتبية ادلدنية من قيم دبختلف أنواعه
التعليم االبتدائي شهد إصالحات كثَتة تستوجب زلاوالت تقومي مستمرة ليكتب ذلا النجاح وتًتسخ جذورىا 

  بصورة صحيحة.
         

  مفهوم القيم وتصنيفها::أوال 

  تعريف القيم : -0

الذي يصدره  القيم ىي صفة للشيء ذبعلو ذا أعلية ابلنسبة إىل الفرد أو اجلماعة، وىي القرار أو
الشخص نتيجة لتفاعلو مع مجاعتو يف ضوء النظم وادلعايَت وادلبادئ اليت اكتسبها الفرد يف اجملتمع الذي يعيش 

 فيو.

 من دبجموعة مهتداي ما، شيء على اإلنسان يصدره الذي احلكم) :أبهنا جابر بٍت جودت عرفها
 )جودت،ادلرغوب وغَت ادلرغوب ابلتايل ػلدد والذي فيو، يعيش الذي اجملتمع وضعها اليت وادلعايَت ادلبادئ

2004 ،288.) 
 من بضرب للمرغوب،تتعلق تصورات أو مفاىيم عن عبارة :أبهنا وبلسكي شوارتز عرفها وكذلك

 أعليتها حسب ترتيبها وؽلكن الفرعية ادلواقف على تعلو أو وتسمو الغاايت من غاية أو السلوك، ضروب
 .(1، 2000 خليفة،(النسبية
 :القيم تصنيف -2

 :ىي أس  عدة على القيم تصنيف يقوم
 عامل تصنيف ومضموهنا القيمة زلتوى معيار اعتمدت اليت التصنيفات أشهر من : احملتوى أساس على -0

 قسم حيث) (Types of Men) الرجال أظلاط " كتابو يف " Spranger صلر سرب األدلاين النف 
   دراستو على بناء ىذا تصنيفو جاء هبا،وقد يعتقدون اليت األساسية القيم على بناء أظلاط ستة إىل الناس

 :األظلاط وىذه اليومية حياهتم يف الناس لسلوك مالحظتو
 التعرف إىل والسعي احلقيقة، واكتشاف ابدلعرفة االىتمام وتعٍت (:  Theoretical) النظرية القيم *



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

                                                                      

Route Educational & Social Science Journal 565 

Volume 6(6); June 2019 

 

 .والفيلسوف العامل ظلط وسبثل األشياء، وحقائق القوانُت على
 (: إىل السعي و ادلادية، و االقتصادية ابدلنفعة االىتمام وتتضمن(:  Economic )االقتصادية القيم*
 .واالقتصاد األعمال رجال ظلط سبثل وىي ...األموال واستثمار اإلنتاج طريق عن زايدهتا و الثروة و ادلال

 ذو الشخص وىي من مسات وابلتناسق، وابلشكل ابجلمال االىتمام عن تعرب(:Aesthetic) اجلمالية القيم*
 .اجلمالية الفنية االىتمامات

 نظرة إليهم والنظر وخدمتهم، ومساعدهتم وزلبتهم ابلناس االىتمام وتتضمن :(Social)االجتماعية القيم*
  .(88، 2005اجلالد،) االجتماعي الفرد ظلط وذبسم شخصية، أىداف لتحقيق وسائل ال كغاايت إغلابية

 العالقات واعتبار والسيطرة والزعامة السلطة حب قيم الفئة ىذه عند وتتغلب (:Political)السياسية القيم*
 .الغاايت للتحقيق وسائل االجتماعية

 قواي، إؽلاان هبا يؤمن اليت الدينية القيم الناس من النمط ىذا يف وتتحكم(: Religious) الدينية القيم*
  اجملاالت سلتلف يف ادلعاملة ويف والباطل احلق بُت التمييز يف وػلكمها
 :الوضوح أساس على -2
 وادلصلحة االجتماعية ابخلدمة ادلتعلقة القيم ابلكالم،مثل عنها هبا،ويعرب يصرح اليت أي :)صرػلة( ظاىرة قيم *

 .العامة
 االجتماعي والسلوك واالذباىات ادليول مالحظة من وجودىا على ويستدل تستخلص اليت أي :ضمنية قيم *

 .(1992،950، عشوي)اجلنسي ابلسلوك ادلرتبطة القيم مثل عامة، بصفة
أبهنا رلموعة ادلبادئ والقواعد ىم تصنيفاهتا أيف تعريفو للقيم و  (0996طهطاوي )سيد وقد أورد 

وادلثل العليا، اليت يؤمن هبا الناس ويتفقون فيما بينهم، ويتخذون منها ميزاان يزنون هبا أعماذلم، وػلكمون هبا 
على تصرفاهتم ادلادية وادلعنوية، وكل منا ػلكم على عمل من األعمال أبنو خَت أو شر، مجيل أو قبيح بناء على 

وجودة يف ذىنو.إذن ؽلكن اعتبار القيم أبهنا اإلطار ادلرجعي الذي يشمل االذباىات وادلعتقدات القيم وادلعايَت ادل
والقناعات يف البنية ادلعرفية للفرد اليت توجو سلوكو وجهة معينة، وىي نتاج اجتماعي يكتسبها الفرد من خالل 

ل بعض الدوافع واألىداف على التنشئة االجتماعية، وعن طريق التفاعل االجتماعي يتعلم الفرد أن يفض
 غَتىا، أي يعطيها قيمة أكثر وىناك عدة تصنيفات للقيم ؽلكن تلخيصها على النحو اآليت: 
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وادلقصود هبا القيم اليت ترتبط دبعايَت الصواب واخلطأ، واخلَت والشر يف ضوء  القيم األخالقية اإلنسانية: .1
يف كل اجملتمعات بغض النظر عن الدين أو اجلن  مثل ادلعتقدات الدينية واألعراف االجتماعية ادلوروثة 

 الصدق واألمانة، والنزاىة، ادلساواة، العدالة والتسامح.

وادلقصود هبا القيم اليت ترتبط دبعايَت عالقة الفرد مع اآلخرين يف رلتمع معُت، مثل  القيم االجتماعية: .2
 ام الكبَت.التعاون، وادلساعدة، والتعاطف، واالحًتام، واالستماع، واحًت 

وادلقصود هبا القيم اليت سبثل األخالق العلمية والسمات العقلية مثل الفضول،  القيم ادلعرفية أو العقلية: .3
 والعقالنية، والدقة، وادلوضوعية.

ويعرب عنها ابدلواطنة الصاحلة، وتفضيل ادلصلحة العامة مقابل ادلصلحة الشخصية، والتضحية  القيم الوطنية: .4
 .يف سبيل الوطن

القيم اليت تعرب عن صفات خاصة ابلفرد، مثل الصرب مقابل التهور، وربمل ادلسئولية مقابل  القيم الشصصية: .5
 الالمباالة، والثقة مقابل اخلوف، والشجاعة مقابل اجلنب.

وادلقصود هبا اىتمام الفرد بكل ما ىو مجيل الشكل أو متناسق، ويتميز األفراد الذين  القيم اجلمالية: .6
 ىذه القيم ابدليل للفن واإلبداع والتناسق.يفضلون 

 :مفهوم ادلواطنة:اثنيا

 لغة: -0

وكما جاء يف قاموس لسان العرب البن ادلنظور" موطن اإلنسان وزللو  الوطنتستمد ادلواطنة من لفظ       
أي ادلكان ادلولود فيو والذي يتلقى ضمنو تربيتو النفسية والعاطفية والفكرية واالجتماعية، فهو احليز اجلغرايف 

 (.87 ،2009بكار،)"الذي يتخذه لنفسو مسكنا

 :اصطالحا -2
اليت ربدد حقوقو وواجباتو الوطنية، فالفرد يعرف حقوقو ويؤدي واجباتو "الوطنية تعٍت صفة ادلواطن و       

عن طريق الًتبية الوطنية، وتتميز ادلواطنة بنوع خاص من والء ادلواطن لوطنو وخدمتو يف أوقات السلم و احلرب 
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األىداف اليت  والتعاون مع ادلواطنُت اآلخرين عن طريق العمل ادلؤسسايت و الفردي الرمسي و التطوعي يف ربقيق
 .(123 ،2002.)كواري،يصبوا ذلا اجلميع وتوحد من أجلها اجلهود وترسم اخلطط وتوضع ادلوازانت

 معينة لبالد مواطناً  يكون ادلواطن أن تعٍت citizenship ادلواطنة أن oxford قاموس يف جاء وقد      
 بوصفو لدولة ا شعب إىل الفرد انتماء أو انتساب وتعٍت (دبعٌت اجلنسية وردت أيضاً  وقد والواجبات، ابحلقوق
 (.89، 2000 وآخرون ،العواد )ذلا ادلكونة العناصر من عنصراً 
 أشارت إىل اإلطار القانوين الذي ػلكم ادلواطن و الدولة وما يًتب عليو من حقوق وواجبات.يف فقد      

حُت ىناك من يري "أبن ادلواطنة تعرب عن وضع قانوين معرب عن احلقوق ادلتعادلة )ادلدنية، السياسية، 
االجتماعية و االقتصادية( ،كما تعرب عن الواجبات العادلة للجميع يف إطار مجاعة سياسية مع ادلشاركة يف 

نة واجبات عادلة للجميع وسبنح حيزا أكرب السلطة يف الرقابة و يف ازباذ القرارات" ىذا انطالقا من كون ادلواط
 و االجتماعية. للفرد للمشاركة يف احلياة السياسية 

أما إذا نظران اىل ادلواطنة إبعتبارىا عالقة تبادلية بُت الفرد واجملتمع دبا يضمن ادلنفعة العامة  فهذا ما 
د و اجملتمع ربددىا القواعد ادلثلي اىل القول أبن "ادلواطنة ىي عالقة بُت الفر  أمحد حسني أمحد ذىب اليو

خلدمة الفرد جملتمعو عرب الوسائل ادلتاحة، سواء ما كان ضمن إطار األعراف و التقاليد ادلعمول هبا و اليت 
  .(130، 2002) كواري،الزبالف القانون ادلطبق يف البالد"

للوطن يف ضوء احلقوق و والواجبات اليت  و شلا سبق يتبُت أبن ادلواطنة تعٍت االنتماء والوالء و االتنساب       
تكفل قيام عالقة تبادلية بُت الفرد و الدولة يف جو من العدالة و ادلساواة و احلرية.ان ادلواطنة و اذلوية مفهومُت 
زلوريُت يف عملية التنمية  احمللية، لذلك صلد العديد من الباحثُت من ؼللط بينهما، على الرغم من وجود  

من حيث:ادلواطنة انتساب جغرايف واذلوية انتساب ثقايف ، ادلواطنة انتساب إىل أرض معينةو  اختالف كبَت
  .(93 ،2009بكار، )اذلوية انتساب إىل معتقدات وقيم ومعايَت معينة"

 دوافع االهتمام ابدلواطنة: -2
من وجود إن ادلواطنة وجدت منذ أن تكونت اجملتمعات وحاجة االنسان إىل االجتماع على الرغم 

الفوارق يف التمتع حبقوق ادلواطنة قدؽلا نتيجة لوجود الطبقية يف اجملتمعات القدؽلة، ففي العصر احلايل ذبدد 
 االىتمام هبذا ادلفهوم لعدة إعتبارات منها:

  شعور الدول بتهديدات القيم اجلديدة اليت جاءت هبا العودلة شلا يقوض قيم االنتماء و الوالء لدى
 أفرادىا. 
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 ور السلوكيات ادلنحرفة داخل اجملتمع و تصاعد حدة النفور من الدولة وكل ماؽل  هبا، إنطالقا من ظه
األفعال واألقوال اليت ؽلكن رصدىا يف احلياة اليومية.وتنامي ادلشكالت القبلية و الدينية وخاصة يف 

 رلتماعت العامل الثالث 
 و ىشاشة العالقة بُت الفرد و الدولة. ارتفاع معدالت اذلجرة غَت الشرعية بُت أوساط الشباب 
  ىيمنة قيم وأعراف جديدة فرضتها العودلة و ادلتمثلة يف إزالة احلدود وأصبحت األوطان غَت زلصنة

اجتماعيا وثقافيا فالعامل أصبح قرية صغَتة. كل ىذه الدوافع أدت إىل إعادة االىتمام بقيم و معايَت 
 الدولة يف نفوس االفراد.ادلواطنة كاساس إلعادة صورة وىبة 

 قيم ادلواطنة: -3
 إن للمواطنة قيم تعرب عن مدى شلارستها بشكل صحيح وسليم داخل اجملتمع الواحد وىي:       
 ىنا يكون واجب خدمة الوطن و احًتام القانون و دفع الضرائب، وعدم خيانة القانون ادلواطنة مسؤولية:

 الرموز و التوابث الوطنية.ابلتسًت على جرائم الدولة واحًتام 
  :تؤس  ادلواطنة دلفهوم احلقوق و الواجبات، إنطالقا من روح االنتماء و ادلشاركة ادلواطنة مساواة

القائمة على العدل و ادلساواة ضمن منظومة قانوية سيادية، فالفرد تكون لو حقوق وواجبات سياسية 
ألن الوطن ىو ادلنبثق األول دلا يسمى ابحلقوق واجتماعية واقتصادية قائمة على العدل و ادلساواة، 

والواجبات، وىو اليزال مدار االجتماع و السياسة و حوذلا تدور احلقوق و الواجبات. وتظهر يف احلق يف 
التعليم،العمل،اجلنسية وادلعاملة ادلتساوية أمام القضاء ، وإذا نظران إىل الدستور اجلزائري صلده أقر أبن 

أمام القانون، وعلى ادلؤسسات ضمان مساواة ادلواطنُت و ادلواطنات يف احلقوق و  ادلواطنُت سواسية
 الواجبات، وإزالة العوائق اليت ربول دون ذلك.

 ىذا يعٍت االنتماء إىل الوطن و التمسك بوحدتو، ألن ادلواطنة حالة وطنية ادلواطنة وحدة واتنماء :
تعٍت االنتماء للألرض و التاريخ و احلوار البناء بُت والوطنية مؤسسة على الًتاكمات السوسيوثقافية، و 

 أفراد الوطن الواحد، فهي حالة تفاعلية ذبتمع على وحدة وطنية.
  :وتضمن احلق يف تنضيم محالت الضغط السلمي على احلكومة أو بعض ادلواطنة حوار ومشاركة،

شكال االحتجاج السلمي كما ادلسؤولُت لتغيَت سياستها أو برارلها أو بعض قرارهتا، وشلارسة كل أ
ينضمها القانون و التصويت يف اإلنتخاابت العامة بكافة أشكاذلا،والتأسي  أواالشًتاك يف األحزاب 

 . )السياسية و اجلمعيات أو أي تنظيمات أخرى زبدم اجملتمع"
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  :أن تكون مضبوطة بقوانُت على أساس شلارستها بشكل دؽلقراطي واعي يضع يف  بشرطادلواطنة حرية
احلرية تكون يف ادلعتقد و احلسبان التغَتات االجتماعية و السياسية اليت تطرء على الساحة االجتماعية، 

 والتنقل داخل الدولة وحق ادلناقشة مع اآلخرين و االحتجاج  ضد احلكومة، شرط أن يكون موضوعي.
  شلا سبق تكون ادلواطنة قيمة اخالقية راقية فهي سبثل روح التعاليم اطنة مهة عالية وقيمة أخالقية:ادلو

اإلسالمية، ففقدان احلرية أو ادلساواة، يعٍت انتشار الظلم و كل معاين الشرو اإلساءة،" فادلواطنة إنتماء 
ادلسؤولية وجب عليو أن يكون  عقلي موضوعي وأصيل لقيم احلق و اخلَت، وكلما ارتفع ادلواطن يف درجة

قدوة ، وعن قناعة، وعليو أن يعيش ح  ادلواطنة حبالة وجدانية عالية لكي يكون قادرا على ربمل 
ادلسؤولية، وبذل العطاء و التضحية،ألن ادلواطن يف األصل متشبث ابلقيم السامية ومشحون حبب 

 الوطن.
 :ادلواطنة التعريف اإلجرائي لقيم -4

 واإلسالمية واإلنسانية ،واحلقوقية، والقومية الوطنية أببعادىا االنتمائية القيم من اجملموعة تلك ىي
ويف ضوء  االبتدائية. يف ادلرحلة التالميذ لتنميتها لدى ادلدرسة تسعى واليت اجملتمعية وادلشاركة والواجباتية،

القيم ، ويف ضوء التحليل االستطالعي اإلطار النظري للدراسة واالطالع على األدبيات الًتبوية يف موضوع 
االبتدائي(  لبعض دروس الًتبية ادلدنية يف بعض الكتب )رلتمع الدراسة ابعتبار أن الباحثة مزاولة دلهنة التعليم

أمكن ربديد القيم اليت ؽلكن أن تتضمنها كتب الًتبية ادلدنية من التعليم االبتدائي يف التصنيفات )األنواع( 
وقد مت تعريف ىذه القيم تعريفًا إجرائيًّا  اإلسالمية القيم  اإلنسانية و،القيم  العربية،القيم ادلدنية القيم التالية:

 (0) انظر ملحق رقم كما ىو يف أداة الدراسة 
  :الرتبية ادلدنية مفهوماثلثا:  

تشملو من أدوات ووسائل وذلك دبا  الًتبية ادلدنية ىي السبيل لًتسيخ ادلواطنة يف نفوس ادلواطنُت،         
التنشئة ادلواطنة لألفراد.فالًتبية ادلدنية تُعٍت إبعداد ادلواطن من أجل القيام بدوره يف اجملتمع بكفاءة وفاعلية 

 واقتدار.ويُعترب الوالء واالنتماء أوىل حلقات سلسلة البناء الوطٍت.

ابىتمام فالسفة ومفكري السياسة  جتماعية(وقد حظيت قضية الًتبية ادلدنية ) الًتبية السياسية واال        
ففي القرن السادس قبل ادليالد، أرجع الفيلسوف الصيٍت كونفوشيوس فساد حكم ادلواطنة الصاحلة   منذ القدم.

إىل عدم قدرة األسرة على تلقُت أطفاذلا قيم الفضيلة واحلب ادلتبادل وادلصلحة العامة للوطن.وذلذا دعا الدولة 
التنشئة السلمية ابتغاء خلق نظام اجتماعي سياسي يؤدي إىل قيام حكم صاحل متُت،.كما أن  إىل ربمل مهمة
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قد مارس مفاىيم ومبادئ الًتبية ادلدنية ، فقد ضرب أروع صور االنتماء و الوالء ، حينما خاطب  صالرسول 
د إيل ، ولو ال أن أىلك مكة وىو مهاجرًا عنها قصرًا " اي مكة إنك أحب بالد هللا إىل هللا أ و أحب البال

" حب الوطن من اإلؽلان ".وحينما شرع يف بناء  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجوين منك ما خرجت " و قال رسول هللا 
دولتو،كرس أروع مظاىر الًتبية ادلدنية،فقد آخى بُت األنصار وادلهاجرين ، وبٌت دولتو على أساس احلرية و 

احًتام اآلخرين من الدايانت األخرى،أمايف العصر احلديث، ومنذ  العدل من خالل مبدأ الشورى،ودعا إىل
االستقالل مل أتلوا الدولة اجلزائرية جهداً من العمل ادلتواصل من أجل تكري  مادة الًتبية ادلدنية يف مدارسنا،و 

 إليصال تلك القيم اإلنسانية والوطنية لكافة أبنائنا من أجل خلق انشئة صاحلة و مسؤولة. 

 :ريف الرتبية ادلدنيةتع -0

ىي الًتبية اليت تساعد على تكوين مواطن مسؤول لو دور مشارك و فاعل يف احلياة االجتماعية و      
السياسية من حيث احلقوق و الواجبات،وعليو فإهنا تؤدي إىل تعزيز رلموعة من السلوكيات اليت هتدف يف 

خرين ، و تشمل عالقة الفرد ابجملتمع و عالقة الفرد مع احملصلة النهائية يف رسم عالقة ادلواطن بوطنو و ابآل
 .(2009،75)بن بوزيد،اجلماعة و اجلماعة مع اجلماعة 

فالًتبية على ادلواطنة أببعادىا اإلنسانية العامة ، الوطنية ، اجملتمعية ، و ذلك يف إطار ينطلق من القيم            
العادلية ادلعرب عنها يف ادلواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ، و كذلك القيم و القوانُت الدؽلقراطية على ادلستوى 

ف و القيم و ادلهارات و ادلمارسات ادلتناسبة مع كل ذلك ، و الوطٍت . و تشمل ىذه الًتبية بناء ادلعار 
 الضرورية دلشاركة ادلواطن الفعالة مع الدولة ، و األفراد و اجلماعات األخرى يف نطاق احلياة العامة .

رلتمع  ،كما يسميها البعض ، بتنمية ادلواطن ابعتباره عضوًا فاعاًل يف ادلواطنةتعٌت الًتبية ادلدنية أو           
لو احلق ابلتمتع دبجموعة من احلقوق ادلدنية و السياسية و احلقوق االقتصادية و االجتماعية و   ()دولة

الثقافية، وواجب الدولة أو السلطة أن تعمل على ازباذ مجلة من التدابَت ادلختلفة لضمان سبتعو هبذه احلقوق 
 ىذه السلطة ) الدولة ( .من جهة ، و من جهة أخرى عليو رلموعة من الواجبات ذباه 
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 االبتدائي:دارس دلادة الرتبية ادلدنية يف هناية مرحلة التعليم لاملمح ادلتعلم  -2 

غلب أن يكون التلميذ بعد هناية تدريسو للخم  السنوات األوىل من مرحلة التعليم االبتدائي متمكنا من 
 عدة كفاءات تعطي لنا ملمح خاص بو طللصها فيما يلي:

  شعور الطفل بشخصيتو وىويتو واحًتام ذاتو وتعويده على ربّمل مسؤولية أعمالو: وذلك ابعتماده تنمية
على نفسو وربّمل نتائج أعمالو وتنمية ميولو للتعّلم واكتساب قواعد النظافة. والًتتيب واذلندام ونظام 

ية وذبنب ادلخاطر التغذية الصحية وشلارسة الرايضة والعناية ابجلسد واحلفاظ على السالمة الشخص
 وتوجيهو ابلتايل إىل كل ما يساعده على تنمية الشعور اإلغلايب ضلو الذات.

  تنمية الشعور ابالنتماء إىل األسرة وتقدير دور األىل يف ربّمل أعبائها: وذلك ابكتساب أساليب التعامل
وعي مفهوم االستهالك العائلي مع أفراد األسرة والتفاعل اإلغلايب فيما بينهم والتعاون يف الشأن ادلنزيل و 

 ادلعتدل والتمّرس ابحًتام نظام األسرة كمقدمة أساسية للتمّرس ابحًتام النظام العام يف اجملتمع األكرب.
  ترسيخ القيم اإلنسانية واألخالقية والتمسك هبا لًتشيد السلوك اليومي وسبتُت الروابط اإلنسانية بُت أفراد

مانة، االستقامة، مسؤولية الوعد والعهد، قيمة الكالم، آداب احلديث، اجملتمع مثل زلاسن: الصدق، األ
تنمية مفهوم االعًتاف بوجود  مع قواعد اإلصغاء واحلوار واجلرأة األدبية، مساعدة الضعفاء، إغاثة احملتاجُت

اهتم  اآلخرين يف اجملتمع ووعي ادلتعلم حلقوقو مقابل وعيو حلدود حقوقو واحًتام حرايت اآلخرين وملكي
حثرويب، .)كشرط ضروري لتمّتعو حبريتو واحلفاظ على ملكيتو وذلك يف إطار الصف وادلدرسة واحلي

2012،45.)  
  ،إبراز قيم احلياة اليومية والعمل على تطبيقها: االجتهاد، العمل، احملافظة على الوقت، اإلتقان، التعلم

)وسائل االتصال(، اجلهود ادلشًتكة، اخلَت  العمل يف األرض، احًتام احلرف وادلهن، التقارب بُت الناس
 العام، التعاون.

  تنمية الشعور ابالنتماء إىل اجلماعة واجملتمع: االطلراط يف اجلماعة، العمل يف إطار الفريق الواحد كمسؤول
أو كعنصر فاعل، احًتام نظام اجملتمع ادلدرسي وقيم اجملتمع ادلدين وقوانينو واكتساب مهارة التواصل مع 

 فراد اجملتمع.أ
  التعّرف على مؤسسات اجملتمع ادلدين، وعلى ادلرافق ادلشًتكة، وادللكيات العامة، ووعي ادلتعلم ألثرىا يف

حياتو اليومية )الشارع العام، الكهرابء، البلدية،..( وإظلاء إحساسو دبسؤولية احلفاظ على ىذه ادلرافق 
 قوانينها.واالقتصاد يف استهالك طاقاهتا واحًتام أنظمتها و 
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  تزويد ادلتعلم دبفهوم الدولة ومؤسساهتا ووظائفها، وتنمية وعيو دلفهوم الدؽلقراطية وحلق الشعب يف شلارسة
السلطة من خالل االنتخاابت، وتعريفو ابدلؤسسات واإلدارات اليت تؤّمن اخلدمات للمواطنُت، وربافظ 

 على أمنهم.
 وطنية وتثبيت التزامو هبا، وتدريبو على شلارستها والقيام هبا، دبا تعريف ادلتعلم حبقوقو وواجباتو ومسؤولياتو ال

يعّزز الوحدة الوطنية والتضامن االجتماعي ويكّرس مبادئ العدالة وادلساواة وتكافؤ الفرص، ويتحقق ذلك 
من خالل تعريف ادلتعلم على احلرايت العامة وعلى حقوق ادلواطن الشخصية والًتبوية واالجتماعية 

 ادية.واالقتص
  تعريف ادلتعلم على مؤسسات الدولة االجتماعية والسياسية واإلدارية والقضائية وتوضيح وظائفها ومهماهتا

تدريب ادلتعلم على ادلشاركة يف احلياة ادلدنية من خالل ادلؤسسات ادلتنوعة يف  ووفق ادلفهوم احلديث للدولة
 ًة يف زليطو ويف احلقل الوطٍت العام.اجملتمع وأتمُت وظائفها، يف سبيل شلارستو أدواراً فاعل

  إغناء ثقافة ادلتعلم يف النواحي الصحية والبيئية وتدريبو على االلتزام حبماية ورعاية الصحة والبيئة واحًتام
ركة قطاعات اجملتمع االقتصادية واألنشطة اليت تقوم هبا وادلنفعة اليت تنجم حب وتعريفو القوانُت ادلتعلقة هبما.

 وادلعارف وادلهارات اليت تتطّلبها سلتلف حقول االختصاص وفرص العمل اليت توفرىا للشباب.عنها، 
 (2011)وزارة الًتبية الوطنية ،

 الدراسة ادليدانية:

 منهج الدراسة:  -0

تدخل ىذه الدراسة يف رلال الدراسات الوصفية التحليلية ،فكان ادلصدر األساسي للبياانت حول قيم       
ىو الكتاب ادلدرسي وابلضبط كتاب الًتبية ادلدنية فأصبح من الالزم اعتماد منهج ربليل احملتوى ألنو ادلواطنة 

ادلناسب للدارسة.ويعرف على انو أسلوب لتحليل مضمون رسالة يهدف إىل التصنيف الكمي دلضمون معُت 
  (215، 2004طعيمة،() يف ضوء نظام ضمٍت للفئات أو لبعض البياانت ادلناسبة هبذا ادلضمون

 وسنعتمد يف الدراسة احلالية على التحليل الكمي والكيفي لإلجابة عن التساؤالت ادلطروحة.       

قمنا فيو بتحديد عدد ونسب الدروس اليت تتناول قيم ادلواطنة ونستها تبعا لعنوان الدرس التحليل الكمي:
 الرئيسي أو العناوين الفرعية ذلا.
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أداة الدراسة ادلتضمنة الستمارة التحليل على الدروس احملددة يف التحليل طبقنا فيو التحليل الكيفي:
  الكمي،أي اليت ذلا عالقة مع أبعاد  قيم ادلواطنة.

 عينة الدراسة و خصائصها:  -2

مشلت الكتب ادلدرسية ادلعتمدة بعد اإلصالح واليت يدرس هبا يف التعليم االبتدائي للسنة الدراسية        
الصادرة عن الديوان الوطٍت للمطبوعات ادلدرسية وقد مت تعيينها تبعا لعدد سنوات التعليم و  2015/2016

 االبتدائي أي مخسة كتب قيد الدراسة.

 اسة:وصف عينة الدر -3 

 :(:توصيف عام للكتب ادلدرسية دلنهاج الرتبية ادلدنية يف مرحلة التعليم االبتدائي10جدول رقم )

 االبتدائيمرحلة التعليم  وصف الكتاب
 السنة اخلامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل العنوان
 اجلديد يف الًتبية ادلدنية الرائد يف الًتبية ادلدنية كتايب يف الًتبية ادلدنية احلجم

 96 127 111 46 78 عدد الصفحات
 25 28 23 17 31 عدد الدروس
 األوراق ادللونة والبيضاء مع التدعيم ابلصوراستخدام  إخراج الكتاب
من خالل اجلدول يتبُت لنا تفاوت الكتب يف عدد الصفحات والدروس لكل كتاب من جهة ومن جهة       

 تباين يف تنظيم الكتاب وىو ما يعك  عدد الدروس احملددة يف كل سنة مع اإلشارة إىل جانب التشابو يف
الشكل اخلارجي من حيث لون الغالف ادللون ابألبيض واألخضر والشريط األمحر من اجلانب.وكل الكتب 

 ربتوى علة رلموعة من الصور والواثئق ادلدنية أتت ملونة أبلوان سلتلفة. 

 :أداة الدراسة-4
 (:2تتمثل يف استمارة ربليل احملتوى ادلبُت يف اجلدول رقم )      

 استمارة حتليل احملتوى ادلطبقة يف الدراسة احلالية(: 12جدول رقم )
 من حيث ادلضامني من حيث الشكلية أبعاد التحليل
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 خمتصرة جمزاة ضمنية واضحة 
     القيم العربية
     القيم ادلدنية
     القيم اإلنسانية
     القيم الدينية
      اجملموع

أعاله تعك  رلموع القيم الوطنية ادلراد إكساهبا للمتعلم من األبعاد ادلبُت يف اجلدول أبعاد التحليل:4-0
خالل تدري  مناىج الًتبية ادلدنية وتتعلق ابلقومية العربية والدين اإلسالمي ورلموعة احلقوق والواجبات ادلدنية 

 ن.وقيم ادلشاركة اجملتمعية للفرد كمواطن إضافة إىل القيم اإلنسانية كنتاج لتفاعل األفراد مع اآلخري
 :التحليل وحدة -4-2

 دلادة ادلدرسي الكتاب يف نص أو شكل أو صورة أو درس كل يف ادلتواجدة إىل الفقرات ىنا ونشَت
 يف ادلعتمدة التحليل وحدة أن اعتبار على الًتبية ادلدنية للسنوات اخلمسة األوىل من مرحلة التعليم االبتدائي،

أنواع القيم  من واحدة نوع على ربتوي مستقلة وحدة الفقرة سبثل حيث الفقرة، وحدة ىي التحليلية الدراسة
تكرار القيمة يعرب عن الدرجة احملصل  فإن وعليو القيم، من واحدة نوع فقرة كل فتأخذ اليت ذكرانىا يف األداة،

 عليها.
 منلسنوات اخلمسة لكتب المت ربليل مناىج الًتبية ادلدنية وفق اخلطوات الثالثة يف كيفية التحليل: -4-3

 كما ىو موضح يف الشكل التايل: التعليم االبتدائي
 منهاج السنة  ــــ حتليل ادلنهاج العام حتليل الدرس ــــ حتليل

من خالل ىذه اخلطوات سبكننا من ادلقارنة بُت مضامُت الكتب للسنوات اخلمسة يف التعليم االبتدائي 
 .ادلتضمنة فيهم يف أنواع القيم الوطنية

 مت إخضاع استمارة الدراسة لشروط القياس النفسي لضمان دقة النتائج.اخلصائ  السيكومرتية: -4-3
لضمان والبحث العلمي  مت عرض استمارة التحليل على عدد من احملكمُت ادلتخصصُت يف الًتبية*الصدق: 

  .ومت اسًتجاع أغلبها مع الضبط التام ذلا.استيعاب مجيع القيم
 :اآلتية بالمعادلة الثبات معامل حساب وتم الثبات:*

 تم حساب معامل االتفاق بين الباحثين المحكمين:
 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

                                                                      

Route Educational & Social Science Journal 575 

Volume 6(6); June 2019 

 

 x100        عليها                            ادلتفق اإلجاابت عدد  =  االتفاق نسبة
 عليها ادلختلف اإلجاابت عدد + عليها ادلتفق اإلجاابت عدد                  

 الثبات وفق ادلعادلة التالية:بعدىا مت حساب معامل 
 ) احملكمُت بُت االتفاق متوسط ( ن =      الثبات معامل

 )احملكمُت بُت االتفاق متوسط (   )1-+)ن     1                 
 :اعتمدان يف اإلجابة على تساؤالت الدارسة على األساليب اإلحصائية التالية:*األساليب اإلحصائية

من الباحثُت يف رلال ربليل احملتوى  %53.6أشارت بعض الدراسات إىل أن نسبة .وقد (النسب ادلئوية1
 (.2114،412)طعيمة،استخدموا أسلوب النسب ادلئوية

 اعتمدان على مدرج مخاسي لتقدير قيمة النسب ادلتحصل عليها من عدمها وفق التايل:ادلدرج التقديري :2
 .قيمة ضعيفة جدا     % 20ــــ     0%
 .قيمة ضعيفة      %40ــــ   21%
 .قيمة متوسطة      %60ــــ   41%
 .قيمة مرتفعة     %80ــــ   61%
    .قيمة مرتفعة جدا   %100ــــ   81%
وقد استخدما ىذا ادلدرج التقديري لتقدير قيمة النسب ادلتحصل عليها أثناء التحليل ابلنسبة:نسبة   

العدد الكلي للدروس.نسبة الفقرات ادلتضمنة لقيم ادلواطنة إىل العدد الكلي الدروس ادلتضمنة لقيم ادلواطنة إىل 
 ذلا.الًتتيب مت على أساس األبعاد.
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 نتائج التحليل الكمي:حسب عنوان الدرس:
 نتائج التحليل الكمي دلناهج الرتبية ادلدنية يف مرحلة التعليم االبتدائي(: 13جدول رقم )
 عدد الفقرات الدروسعدد  

 782 124 الدروس ادلقررة يف ادلنهاج
 534 113 الدروس عينة التحليل

 68.29% %91,13 النسبة ادلئوية
 مرتفعة مرتفعة جدا التقدير
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درسا واليت احتوت على  124يتضح من اجلدول أعاله أن عدد الدروس ادلربرلة دلادة الًتبية ادلدنية بلغ         
درسا  113فقرة وعند حسابنا للدروس اليت ذلا عالقة أبحد قيم ادلواطنة ادلدرجة يف األبعاد وجدانىا  782

، أما ابلنسبة للفقرات اليت مت إخضاعها اويقابلها يف ادلدرج التقديري مرتفع جد%91,13بنسبة تقدر بـ 
ويقابلها يف  68.29%درسا اخلاضع للتحليل أي بنسبة  113فقرة وىي ادلكونة ل  534للتحليل فهي

 ادلدرج التقديري مرتفع.
  نتائج التحليل الكيفي:

 اليتادلدنية و ماىي قيم ادلواطنة ادلتضمنة يف مناىج الًتبية  لإلجابة عن التساؤل األول ونصه:أوال: 
 :الناشئة لدى تنميتها إىلادلدرسة االبتدائية اجلزائرية  تسعى

قيم ادلواطنة ادلتضمنة يف مناهج الرتبية ادلدنية يف مرحلة التعليم لنتائج التحليل الكمي (: 14جدول رقم )
 االبتدائي

أبعاد 
 التحليل

 السنوات
 من حيث الشكلية

 اجملموع
 من حيث ادلضامني

 الرتبة ادلئويةالنسبة 
 خمتصرة ةأجمز  واضحة ضمنية 

السنة 
 األوىل

 1 32,47 16 9 25 20 5 القيم العربية
 3 19,48 11 4 15 8 7 القيم ادلدنية
القيم 

 اإلنسانية
4 19 23 17 6 29,87 2 

 4 18,18 9 5 14 10 4 القيم الدينية
   42 35 77 56 21  اجملموع
السنة 
 الثانية

 1 33,33 21 12 33 23 10 القيم العربية
 2 25,25 15 10 25 20 5 القيم ادلدنية
القيم 

 7 15 22 17 3 اإلنسانية
22,22 3 

 4 19,19 9 10 19 13 6 القيم الدينية
  100 52 47 99 73 24  اجملموع
 1 38,04 5 30 35 29 6 القيم العربيةالسنة 
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 2 25 4 19 23 20 3 القيم ادلدنية الثالثة
القيم 

 2 17 19 15 4 اإلنسانية
20,65 3 

 4 16,3 5 10 15 7 8 القيم الدينية
  100 16 76 92 71 21  اجملموع
السنة 
 الرابعة

 1 35,9 8 20 28 22 6 القيم العربية
 3 20,51 6 10 16 12 4 القيم ادلدنية
القيم 

 5 15 20 18 2 اإلنسانية
25,64 2 

 4 17,95 2 12 14 12 2 القيم الدينية
  100 21 57 78 64 14  اجملموع
السنة 
 اخلامسة

 2 27,85 2 20 22 19 3 القيم العربية
 1 31,65 6 18 25 20 5 القيم ادلدنية
القيم 

 22,78 9 9 18 14 4 اإلنسانية
3 

 4 17,72 6 8 14 10 4 القيم الدينية
  100 23 55 79 63 16  اجملموع

 التحليل نستخلص ما يلي:ول جدابستقراء معطيات 
 ابلنسبة لرتتيب أنواع القيم ادلتضمنة لكتب الرتبية ادلدنية للتعليم االبتدائي فقد أخذت ادلنحى التايل:-1
 ىا القيم دمع تقدير متوسط مقارنة بباقي القيم وبع القيم العربيةأتيت  ابتدائيوالرابعة  ابلنسبة للسنة األوىل

 السنوات.كانت القيم األخرى ضعيفة جدا ابلنسبة ذلذه   حُت اإلنسانية يف
  كانت   حُت يفبتقدير متوسط  ادلدنية القيم مث القيم العربيةأتيت  الثانية والثالثة ابتدائيابلنسبة للسنة

  .على خالف من ذلك كان ترتيب القيمالقيم األخرى ضعيفة جدا 
  بتقدير متوسط مث تلتها القيم الغربية أما القيم اإلنسانية  ادلدنيةابلقيم ابلنسبة للسنة اخلامسة ابتدائي بدءا

 كانت ضعيفة مقارنة بغَتىا.   ةيلدينوا
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 بعد شكل التناول فنالحظ ما يلي:لابلنسبة -2
 واضحا وصرحيا.كان تناوذلا يف الغالب   القيم العربية ) اللغة واألصل( وادلدنية 
  منياضواضحا وصرحيا وليس أيضا كان تناوذلا من حيث الشكل  واإلنسانية الدينيةالقيم .  
 ابلنسبة لبعد مضمون التناول فنالحظ:-3
  .فقد سجلنا تقارب بُت القيم يف ادلضامُت فكانت متقاربة بُت اجملزأة وادلختصرة 
ما أنواع القيم األكثر تكرارا يف مناىج الًتبية ادلدنية ابدلدرسة  : لإلجابة عن التساؤل الثاين ونصهنيااث

 (:4قمنا بًتتيب القيم وفق وزهنا النسيب:موضحة يف اجلدول رقم )االبتدائية اجلزائرية 
 (: أنواع القيم األكثر تكرارا يف مناهج الرتبية ادلدنية ابدلدرسة االبتدائية15جدول رقم )

 الرتتيب الوزن النسيب القيمأنواع 

 01 84,90 القيم ادلدنية
 02 73,33 القيم العربية 
 03 68,96 القيم اإلنسانية
 04 60,75 القيم الدينية

ليها ت%( مث 84.90ادلرتبة األوىل بوزن نسيب قدره ) تاحتل القيم ادلدنية ( أن4يتضح من اجلدول رقم )      
ن فهناك تقارب تاألخَت  القيمتُت %( الذي أتى يف ادلرتبة الثانية، أما 73.33بوزن نسيب قدره )القيم اإلنسانية 

يف ادلرتبة %( بينما أتى 60.75بوزن نسيب قدره )ادلرتبة الثالثة القيم العربية  تبينهما مع زايدة طفيفة فاحتل
 (.60.75)بوزن نسيب قدره  الدينيةالقيم  الرابعة
نو ؽلاثل ترتيب عناصر اذلوية الوطنية الواردة يف الدستور والذي يؤكد على أادلالحظ على ىذا الًتتيب       
القيم ادلدنية واإلنسانية يف تشكيل ادلواطن الصاحل بغض النظر عن عرقو ولغتو اليت سبثلها القيم العربية أعلية  

 .فهي تربية وطنية على التعايش مع اآلخر
 : مناقشة عامة

 :من خالل العرض السابق لنتائج الدراسة ؽلكن استخالص االستنتاجات التالية        
  قد أولت عناية جيدة لبعض أنواع  الًتبية ادلدنية للتعليم يف ادلرحلة االبتدائية يف اجلزائر ابلرغم من أن كتب

 .اإلسالميةعلى القيم  خاصةإال أن ذلك خال من عنصر التوازن واالتساق .  ،القيم مشواًل وتكراراً 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

                                                                      

Route Educational & Social Science Journal 577 

Volume 6(6); June 2019 

 

  الًتبية ادلدنية للتعليم يف ادلرحلة االبتدائية يف مل يكن ىناك ما يفيد االىتمام بتدرج القيم ادلتضمنة يف
األمر الذي يقود إىل االستنتاج أبنو مل يكن ىناك  ، ألخرى سنةدبعٌت زايدة عددىا وتكراراهتا من  اجلزائر

القيم تذبذاًب بُت االطلفاض واالرتفاع يف أعدادىا وتكراراهتا من  غلبأوعٌي هبذا ادلوضوع حيث صلد يف 
 . ألخرى سنة

 كتاب،الحظ أن ىناك قصورًا واضحًا بتدين االىتمام ابلعناوين الرئيسة كوسائل عرض للقيم يف كل  ن 
علمًا أبن العنوان الرئي  يعترب مفتاح الستنباط القيم الصرػلة الواردة يف الدرس الواحد لكل من ادلعلم 

 .والطالب
 :التوصيات
  ؽلكن االستعانة هبا: رلموعة من التوصياتقدم نأن  يف هناية ىذه الدراسة من ادلفيد       
  حبيث يعاد تضمينها القيم اليت مل  ،التعليم االبتدائيأن يعاد النظر دبحتوايت كتب الًتبية ادلدنية من

 ،وغَتىا اليت مل تالِق االىتمام ادلطلوبتنظيم الوقت والتعايش مع اآلخر ونبذ العنف تتضمنها كقيم 
 .وكذلك إعطاء وزن أكرب للقيم اليت قّل تكرارىا

  ية والتعليم من نتائج ىذه الدراسة ادلناىج والكتب ادلدرسية بوزارة الًتبإبصالح ؽلكن أن يستفيد ادلعنيون
 تربية ادلواطنةعند إعادة النظر دبحتوايت الكتب ادلدرسية وتطويرىا بتوجيو االىتمام ضلو دور القيم يف 

  التعليم االبتدائي بوجو خاص يفو بوجو عام 
 . االبتدائي ضرورة إجراء ادلزيد من الدراسات والبحوث حول الكتب األخرى ادلقررة يف مرحلة التعليم

ذلك ألن القيم ىي من العمومية حبيث تدخل يف مجيع ادلناىج والكتب  ،)وخباصة السنة األوىل منو(
وربقيق ىذه القيم لي  رىنًا على مادة أو مقرر دراسي واحد بل ؽلكن ذلك من خالل   ،ادلدرسية ادلقررة

والذي يدخل يف إطار فلسفة وتوجهات .االبتدائيالتعليم  يفكافة ادلواد وادلقررات الدراسية اليت تدرس 
 الًتبية.
 :دلراجـعئمة ااق
 (2009بكار،عبد الكرمي). دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،التواصل األسري، مصر. 
 (2009بن بوزيد،بوبكر).إصالح الًتبية يف اجلزائر رىاانت واصلازات، اجلزائر،دار القصبة للنشر 
 ربليل القيم ادلتضمنة يف كتب الًتبية اإلسالمية للمرحلة  .(1993محد ) أانجي مصلح ،اجلرادي

 غَت منشورة،كلية الدراسات العليا الدنيا من التعليم األساسي يف اجلمهورية العربية اليمنية،رسالة ماجستَت
 ،اجلامعة األردنية.
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 (.الدليل البيداغوجي دلرحلة التعليم االبتدائي،عُت مليلة 2012حثرويب، دمحم الصاحل.) اجلزائر، دار
 اذلدى.

 ليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية، مفهومو وأسسو واستخداماتو ،القاىرة ، .رب(1987).طعيمة،رشدي
 دار الفكر العريب مجهورية مصر العربية ،

 الشروق. دار ، فقهياً -دستورايً – اترؼلياً  ادلواطنة.(2000وآخرون) سليم ، دمحمدالعوا 
 (2002كواري، علي خليفة).  ادلواطنة و الدؽلقراطية يف البلدان العربية، بَتوت،مركز دراسات الوحدة

 العربية
 (ادلفاىيم وادلبادئ األساسية 2012ىويدي، عبد الباسط .)عن طريق مقاربة   إلسًتاتيجية للتدري

 155.ص2012،ديسمرب04واجملتمع،ع  اإلنسانالكفاءات يف ادلنظومة الًتبوية اجلزائرية ، رللة علوم 
  التدرج السنوي للتعلمات، مرحلة التعليم االبتدائي،مجيع السنوات، .(2011ارة الًتبية الوطنية)وز

 الديوان الوطٍت للمطبوعات اجلامعية.جوان.
 (مناىج الًتبية ادلدنية يف التعليم االبتدائي،الديوان الوطٍت للمطبوعات 2011وزارة الًتبية الوطنية،)

 اجلامعية.جوان.
 ،والنشر قباء للطباعة دار االجتماعي، النف  علم يف دراسات (.2000دمحم.) اللطيف عبد خليفة 

 والتوزيع
 اجلامعية ادلطبوعات ديوان الصناعي،اجلزائر، النف  علم أس  (.1992مصطفى.) ، عشوي. 
 للنشر والتوزيع الثقافة دار مكتبة ،1ط االجتماعي، النف  علم .)2004 (جابر جودت، بٍت. 
 :0لحق رقم ادل
الًتبية ادلدنية دلرحلة التعليم االبتدائي يف ادلدرسة تعريف إجرائي أبنواع القيم اليت ؽلكن أن تتضمنها كتب  

 : اجلزائرية
  وىي فئة رئيسية جلميع ادلبادئ والتفضيالت واألحكام ادلتعلقة ابآلخرين وتكوين :  اإلنسانيةالقيم

  وما يتعلق ابلبيئة واحملافظة عليها. عالقات اجتماعية بُت األفراد كادلساعدة والصداقة
  وىي فئة رئيسية جلميع ادلبادئ والتفضيالت واألحكام ادلتعلقة ابلدين اإلسالمي : الدينيةالقيم

واألحكام ادلتعلقة ابألخالق والفضائل   حسن اخللق واحًتام اآلخرين والعبادات وادلعامالت وشؤون العقيدة
 . واألعيادإضافة إىل الرموز  واخلصال الطيبة
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 التفضيالت واألحكام ادلتعلقة ابلوطن وكل ما ؽلت  وىي فئة رئيسية جلميع ادلبادئ و:  دلدنيةالقيم ا
 واالعتزاز ابلوطن والدؽلقراطية) احلوار وادلناقشة(بنظام الدولة واألجهزة الرمسية واحلقوق والواجبات  إليو بصلة

 .والسيادة الوطنية ادلساواةابلعدل ن احلرية و وكل ما يتعلق  واالنتماء إليو
 : واجلوار والروابط  وفئة رئيسة تتعلق ابللغة وما يرتبط هبا من األصل والوحدة العربيةالقيم العربية

 العربية وثقافة الشعب والعادات التقاليد. 

 
 

 


