التربيـ ـ ـ ـة الوطني ـ ـ ـ ـة للص ـ ـ ـف الث ـ ـ ـاني الثانـ ـ ـ ـوي
المعنى اللغوي :
في المعجم لفظ مواطنة اصله (و-ط-ن)  .والوطن هو المنزل الذي يقيم فيه الفرد.

المعنى االصطالحي :
المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الدين أو المذهب أو الجنس او العرق  ,و المساواة في
الحقوق والواجبات والحريات التي تحددها عالقة الفرد بالدولة.

المواطنة في اإلسالم :
تقوم على الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات والوحدة والعدل.
مثال ( :صحيفة المدينة):أمر الرسول بكتابتها ووضع فيها الحقوق والواجبات وأن الجميع
سواسية أمام القانون  ,وهي تهدف الى :
-2حماية األعراض
-1إنشاء تحالف عسكري ضد األعداء.
والممتلكات.
-3التأمين ضد العجز والمرض والشيخوخة حتى من غير المسلمين.
-4حرية العقيدة  ,والحرية في إقامة الشعائر  ,وحماية دور العبادة للمسلمين وغير المسلمين.
-5حق العمل واالكسب في األنشطة التجارية من بيع وشراء إال الربا  ,وحق الجميع في تولي
الوظائف إال الخالفة أو الرئاسة.

أهداف المواطنة:
-1دعم قيم الوالء واالنتماء.

-2المساواة في الحقوق والواجبات.

-3دعم المشاركة االجتماعية.

-4تمثيل الهوية والشخصية الوطنية.

-5بناء نظام سياسي مدني.

-6دفع الوطن وتقدمه.

-7بناء وحدة وطنية من خالل العيش المشترك والتعامالت.

أسس المواطنة:
-1وجود بناء يقوم على الحرية وعدم استبداد الحاكم .
أمام الجميع وقبول اآلخر.
-3المساواة بين المواطنين.

عناصر المواطنة:
-1االنتماء:شعور الفرد تجاه الوطن االرتباط به.
-2الحقوق:في التعليم واألمن والصحة والعمل والمشاركة والتعبير والتنقل.

-2وضوح األهداف

-3الواجبات :احترام النظام والحفاظ على الممتلكات العامة والدفاع عن الوطن والمساهمة في
البناء.
-4المشاركة  :في اتخاذ القرار من خالل االنتخابات والترشيح.

مقومات المواطنة الصالحة:
-1حب الوطن والنتماء ودفع الضرر عنه.

-2تعزيز الثقافة الوطنية.

-3احترام القيادة السياسية.

-4تهذيب السلوك واألخالق.
-6االعتزاز بالمناسبات الوطنية

-5الوحدة الوطنية وعدم التعصب.
والمشاركة فيها.

-8العطف على الضعفاء و المساكين

-7التعاون مع أجهزة الدولة.
والمعاقين.

قيم المواطنة:
-1المساواة :في الحقوق وفي المساءلة أمام القضاء.
-2الحرية :في االعتقاد ومماؤسة الشعائر واآلراء السياسية والمشاركة.
-3المشاركة :في االحتجاج السلمي والتظاهر واالضراب والتصويت.
-4تحمل المسئولية :في احترام القانون ودفع الضرائب والتجنيد العسكري.

حقوق المواطنة:
۩الحقوق المدنية:
 -1حق كل مواطن في حياة كريمة وعدم اخضاعه للتعذيب.

 -2الحق في الملكية الخاصة.
 -3حق كل مواطن في حرية التنقل.
 -4الحق في الخصوصية.
-5المساواة أمام القانون.

-6حرية الفكر والتعبير.

۩۩الحقوق السياسية :
 -1حق االنتخاب.
 -2الحق في الوظائف.

۩۩۩الحقوق االقتصادية واالجتماعية :
-1الحق في العمل.
 -2تكوين النقابات واالضراب السلمي .

 -3عضوية األحزاب.

 -3حق كل مواطن في الحد األدنى من الرخاء.
 -4الحق في التعليم.
 -5الحق في المسكن.
 -6ممارسة الثقافة والفنون.

واجبات المواطن:
 -1دفع الضرائب.
 -2احترام القانون.
 -3الدفاع عن الوطن.
 -4العمل على تنمية الوطن.
 -5المحافظة على ممتلكات الدولة.
 -6أداء الخدمة العسكرية.
 -7الحفاظ على البيئة وملكية اآلخرين.
 -8االلتزام بالواجبات الدينية والجتماعية.

دور المؤسسات التربوية في تنمية الوعي بالمواطنة :
 -1األسرة:هي المؤسسة األولى ودورها التوجيه األخالقي ووضع القيم واحترام الوطن .
 -2المدرسة:تنمي معرفة الطالب بالحقوق والواجبات وغرس القيم وقبول الرأي اآلخر.
 -3المجتمع :اإلنسان كائن اجتماعي ال يعيش بمفرده  .والبد أن يحقق الوطن األمن واألمان
والشعور باالنتماء ألفراده.

الوعي السياسي:
*الوعي هو ادراك الفرد العقلي للواقع الذي يعيش فيه.
*السياسة هي تنظيم حياة األفراد.

*الوعي السياسي هو قدرة الفرد على فهم األوضاع والقضايا والمشكالت وربط األحداث.

عناصر الوعي:
 -1معرفة الواقع.
 -2إلمام الفرد بالبدائل المنطقية.
 -3فهم المفاهيم والمصطلحات.

أهمية الوعي السياسي:

 -1بناء الشخصية واالنتماء والوعي الحقيقي.
 -2وضوح رؤية الفرد لقضايا وطنه.
 -3المساعدة على الوصول للحرية والعدالة والديموقراطية.

وسائل تكوين الوعي السياسي:
-1
-2
-3
-4

التواجيه السياسي.
الخبرة السياسية.
التعليم والتثقيف الذاتي.
اكتساب الخبرات.

العوامل المؤثرة في الوعي السياسي:
-1
-2
-3
-4
-5

ثقافة المشاركة لتكوين اتجاهات ايجابية ( .وعي مشارك)
(وعي سلبي)
ثقافة التبعية لتكوين اتجاهات سلبية.
(وعي محدود)
محدودية الثقافة.
وجود أحداث كبرى مثل التغيرات السياسية والمعارك.
مستوى التعليم.

وسائل تنمية الوعي السياسي:
 -1ترسيخ المواطنة.

 -2تنظيم عالقة الفرد بالدولة.

 -3تعميق الحوار.

 -4اشاعة مفهوم األغلبية واألقلية.

 -5اشاعة الثقافة.

الوعي السياسي في اإلسالم:
*هي مسئولية فردية وجماعية بمشاكل األمة.
*االلتزام بالمنهج االسالمي فكرة وعقيدة وشعور الفرد بالمسئولية تجاه األمة.

وسائل صناعة الوعي السياسي:
 -1القدرة على الوصول للناس بالتواصل االعالمي.
 -2القدرة على تقديم إجابات مقنعة من خالل التفاعل مع اآلخرين والقدرة على التأثير
واإلقناع.

