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تقوم املدنية الحديثة على املواطنة ويكثر الجدل حولها لتتعدد تعاريفها
ومتطلباتها وسبل تنميتها ،بتعدد وجهات نظر الباحثين فيها واملهتمين هها تبعا
النتماءاتهم االيديولوجية ومشارههم الفكرية والسياسية وتحيزاتهم الثقافية .ومهما
تعددت وجهات النظر واختلفت التعاريف حولها ،تبقى املواطنة في أبسط صورها
معبرة عن االنتماء للوطن ال إلى غيره متجاوزة انتماء الطوائف والعرا والجنسيات.
إذ لم يعد االنتماء للوطن شعارا أجوف يتردد في املناسبات واملواقف أويتلبسه املرء
حين الحاجة له ،لكنه قناعة راسخة والتزام داخلي تجاه الوطن يستشعره الفرد
لتصبح املصلحة الوطنية عنده فو كل اعتبار ،قناعة تجعل الفرد املواطن يبذل
قصارى جهده لترقية الوطن والرفع من شأنه والذود عنه بالغالي والنفيس في الشدة
كما في الرخاء.
ههذا املفهوم ال تولد املواطنة سلوكا وراثيا ،كما ال يولد الفرد مزودا هها ،بل
يكتسبها اكتسابا كما يكتسب غيرها من السلوك ،ويتعلمها كما يتعلم غيرها من أنواع
القيم واالتجاهات .لهذا يستمر االششغال بالبحث في طر

اكتساهها ،ويزداد

االهتمام بوضع الطر العلمية الكفيلة بتعلمها في محاولة لإلجابة على السئلة املتعلقة
بأفضل آليات ترسيخها لدى الناشئة والطالب ،فكان من ثمرة الجهود املتتابعة أن
وظفت في سبيل تعليمها كل مفاهيم التعلم والياته واساليبه ،الشرطية (اإلقتران)،
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واالجرائية (الثواب والعقاب) واالجتماعية (املالحظة) ،بعد أن باتت جميعها ضرورية
لترسيخ سلوك املواطنة ضمانا إلعطاء املتعلمين الفرص الكافية لتعلمها وتمثل
سلوكاتها.
وكما اششغل املهتمون بطر تعلمها بدا واضحا اششغالهم بمن يعلم الفرد سلوك
املواطنة ،وبعد ان استقرت مفاهيمها وتوضحت أبعادها بات واضحا أن من يكفل
الفرد ناشئا ويؤطره متعلما ويسوسه راشدا هم القدر على ذلك وهم املسئولون
مسؤولية حقيقية على تعليمه سلوك املواطنة وتدريبه عليها باإلشارة أحيانا وبالقدوة
أوالحث واإللزام أحيانا أخرى ،إنهم املسئولون عليه املتواجدون في بيئته االجتماعية،
التي يفترض أن تمثل بيئة التعلم الحقيقية لسلوك املواطنة على تفاوت في الدوار
وتكامل في املسؤوليات ،كالسرة واملدرسة والنوادي الرياضية والثقافية ودور العبادة
واإلعالم وغيرها من مؤسسات املجتمع التي تضطلع بمهمة التنشئة بشكل مباشر
أحيانا وبصور غير مباشرة في أحيان أخرى .لتكون املسؤولية في نهاية املطاف
مسؤولية الجميع ال تستثنى منها مؤسسة اجتماعية بعينها ،وال ينبغي لها أن تتقاعس
في القيام بالدور املنوط هها في ذلك .وان حدث واهتز سلوك املواطنة عند فرد أو
جماعة فإن ذلك يعود إلى أن مؤسسة من املؤسسات االجتماعية أو اكثر لم تقم
بالدور املطلوب منها كامال ،لتكون النتيجة بروز خلل ما في سلوك املواطنة.
تقديرا للدور الفعال الذي تلعبه مؤسسات التنشئة االجتماعية في إكساب
الفراد سلوك املواطنة ،وادراكا للقصور الواضح في ما تقوم به املؤسسات االجتماعية
في بلداننا العربية واإلسالمية تجاه تعليمه وترسيخه ،ارتأت وحدة البحث في تنمية
املوارد البشرية بجامعة محمد ملين دباغين سطيف ( )2تخصيص هذا العدد من
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مجلتها الدورية لنشر أفضل البحاث والورا املقدمة في هذا املوضوع ملؤتمرها الدولي
السنوي حول املواطنة ههدف االسهام في توجيه االنتباه إلى ضرورة تفعيل دور
املؤسسات االجتماعية في القيام بواجبها تجاه ششر سلوك املواطنة وتعليمه لألفراد،
وقد تم التركيز على ثالث مؤسسات شديدة الهمية وهي املؤسسة السرية واملؤسسة
التعليمية واملؤسسات االجتماعية الخرى كوسائل االعالم واالتصال والنوادي
الرياضية والثقافية والعلمية....وغيرها.
تأمل املجلة وطاقم تحريرها بنشر العمال املقدمة

أن توضح املوضوع

للمؤسسات املعنية ،وان تضع بين يدي القائمين على وضع سياساتها أطرا فكرية
مالئمة لرسم معالم تنشئة كفيلة بتعزيز سلوك املواطنة ،وترسيخ غرسها في نفوس
الناشئة غرسا مثمرا بوضع مصلحة الوطن فو كل اعتبار.
و هللا املستن
مدير التحرير
مدير وحدة البحث تنمية املوارد البشرية
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