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 تنمية املنشودةال واملواطنة 

 أ.د. لحسن بوعبد هللا

 2البشرية، سطيف وحدة البحث تنمية املوارد 

ويكثر الجدل حولها لتتعدد تعاريفها  املواطنةتقوم املدنية الحديثة على 

هتمين هها تبعا املو ومتطلباتها وسبل تنميتها، بتعدد وجهات نظر الباحثين فيها 

سياسية وتحيزاتهم الثقافية. ومهما الو النتماءاتهم االيديولوجية ومشارههم الفكرية 

في أبسط صورها  املواطنةختلفت التعاريف حولها، تبقى واتعددت وجهات النظر 

جنسيات. الو عرا  ال و ئف وامعبرة عن االنتماء للوطن ال إلى غيره متجاوزة انتماء الط

يتلبسه املرء و قف أوااملو إذ لم يعد االنتماء للوطن شعارا أجوف يتردد في املناسبات 

جاه الوطن يستشعره الفرد تزام داخلي تالو لكنه قناعة راسخة  ، حين الحاجة له

يبذل  املواطنقناعة تجعل الفرد ، لتصبح املصلحة الوطنية عنده فو  كل اعتبار

نفيس في الشدة الو ذود عنه بالغالي الو رفع من شأنه الو قصارى جهده لترقية الوطن 

 .كما في الرخاء

بل  ، كما ال يولد الفرد مزودا هها ، سلوكا وراثيا املواطنةههذا املفهوم ال تولد 

ع واويتعلمها كما يتعلم غيرها من أن ، يكتسبها اكتسابا كما يكتسب غيرها من السلوك

ويزداد  ، تجاهات. لهذا يستمر االششغال  بالبحث في طر   اكتساههااالو القيم 

ة املتعلقة االهتمام بوضع الطر العلمية الكفيلة بتعلمها في محاولة لإلجابة على السئل

فكان من ثمرة الجهود املتتابعة أن  ، طالبالو بأفضل آليات ترسيخها لدى الناشئة 

الشرطية )اإلقتران(، ، ساليبهواياته الو وظفت في سبيل تعليمها كل مفاهيم التعلم 
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جتماعية )املالحظة(، بعد أن باتت جميعها ضرورية اال و عقاب( الو ب واجرائية )الثاال و 

ضمانا إلعطاء املتعلمين الفرص الكافية  لتعلمها وتمثل  اطنةاملو لترسيخ سلوك 

 سلوكاتها. 

ا اششغالهم  بمن يعلم الفرد سلوك واضحوكما اششغل املهتمون بطر  تعلمها بدا 

ا أن من يكفل واضحوبعد ان استقرت مفاهيمها وتوضحت أبعادها بات  ، املواطنة

الفرد ناشئا ويؤطره متعلما ويسوسه راشدا هم القدر على ذلك وهم املسئولون 

وتدريبه عليها باإلشارة أحيانا وبالقدوة  املواطنةمسؤولية حقيقية على تعليمه سلوك 

 ،جدون في بيئته االجتماعيةواإنهم املسئولون عليه املت، لزام أحيانا أخرى اإلو حث الو أ

ر واعلى تفاوت في الد املواطنةن تمثل بيئة التعلم الحقيقية لسلوك التي يفترض أ

دور العبادة و ثقافية  الو دي الرياضية وانالو درسة املو كالسرة ، وتكامل في املسؤوليات

بشكل مباشر جتمع التي تضطلع بمهمة التنشئة غيرها من مؤسسات املو عالم اإل و 

لتكون املسؤولية  في نهاية املطاف  .بصور غير مباشرة في أحيان أخرى و أحيانا 

ال ينبغي لها أن تتقاعس و مسؤولية الجميع ال تستثنى منها مؤسسة اجتماعية بعينها، 

 وعند فرد أ املواطنةهتز سلوك او ن حدث او  .في القيام بالدور املنوط هها في ذلك

كثر لم تقم ا وجماعة فإن ذلك يعود إلى أن مؤسسة من املؤسسات االجتماعية أ

    .املواطنةلدور املطلوب منها كامال، لتكون النتيجة بروز خلل ما في سلوك با

تقديرا للدور الفعال الذي تلعبه مؤسسات التنشئة االجتماعية  في إكساب 

في ما تقوم به املؤسسات االجتماعية  واضحدراكا للقصور الوا، املواطنةالفراد سلوك 

ارتأت وحدة البحث في تنمية  ، تعليمه وترسيخهسالمية تجاه اإل و في بلداننا العربية 

( تخصيص هذا العدد من 2رد البشرية بجامعة محمد ملين دباغين سطيف )واامل
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ورا  املقدمة في هذا املوضوع ملؤتمرها الدولي ال و مجلتها الدورية لنشر أفضل البحاث 

يل دور ههدف االسهام في توجيه االنتباه إلى ضرورة تفع املواطنةالسنوي حول 

 ، وتعليمه لألفراد املواطنةجبها تجاه ششر سلوك وااملؤسسات االجتماعية في القيام ب

ؤسسة املو قد تم التركيز على ثالث مؤسسات شديدة الهمية وهي املؤسسة السرية و 

دي وانالو تصال االو ؤسسات االجتماعية الخرى كوسائل االعالم املو التعليمية 

 ....وغيرها.يةعلمالو ثقافية الو الرياضية 

تأمل املجلة وطاقم تحريرها بنشر العمال املقدمة  أن توضح املوضوع  

ن تضع بين يدي القائمين على وضع سياساتها أطرا فكرية وا، للمؤسسات املعنية

، وترسيخ غرسها في نفوس املواطنةمالئمة لرسم معالم تنشئة  كفيلة بتعزيز سلوك  

 الوطن فو  كل اعتبار.الناشئة غرسا مثمرا بوضع مصلحة 

  املستن  هللا و

 مدير التحرير

رد البشريةوامدير وحدة البحث تنمية امل
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