


 التربية الوطنية

هي تنشئة الفرد بأسلوب منظم على مجموعة من المعارف و القيم التي تجعله قادرا :  التربية الوطنية (1

 على خطبة مجتمعه و الدفاع عنه بشروط

 : شروط التربية الوطنية 

تنظيم بمشاركة االسرة و المدرسة و الجامعة و هيئات المجتمع المدني و وسائل االعالم لالبتعاد عن  (أ)

 التعصب و االنتهازية

اي التكيف مع التغيرات التي تصيب المجتمع لتجنب التحجر و العجز و الترهل ( ميكانزمات)خلق اليات  (ب)

 و فقدان الذات

 نية و التنشئة الوطنية قدوة الدفاع عن المجتمع و الوطنأن يكون الهدف من التربية الوط (ج)

 الخ..يجب ان تشمل التربية الوطنية جميع جوانب الحياة السياسية و االقتصادية  (د)

 االرض  --  المعنى المادي :  الوطن (2

 العالقات االجتماعية و االقتصادية و السياسية بين جميع االفراد --المعنى المعنويي                    

 المنزل  --    المعنى باللغة                    

 هو الذي يشمل على االرض و االرتباط الوجداني بين االفراد و شبكة -- المعنى السياسي                   

 الروابط المختلفة بين القانطين و تمثل العقائد الديني و القومية و الوطنية                                          

 السياسي االجتماعي اي انها مجموعة الخصائص االجتماعية التي تتسم بها   : المعنى االول :  الوطنية (3

 تسعى للحفاظ عليهاالجماعة البشرية و                                      

  انها االرتباط الوجداني و االستعداد النفسي من اجل تطوير و حماية الوطن : المعنى الثاني                    

 بماذا تتمثل الوطنية ؟؟ : سؤال 

 العمل المخلص لتطوير مصالح الوطن (1:  وابج       

 االستعداد للدفاع عن الوطن (2                  

                    توظيف االدب و الفكر و الفن لتعميق الروابط بين ابناء الوطن (3                  

 هي كيان اجتماعي يترابط افراده على اساس اللغة و التاريخ مع االختالف على أهمية كل منهما : االمة (4

 هي مثل اعلى يقوم الوعي باالمة للداللة على الوعي باالمة الدراك الخصائص المشتركة بينهم:  القومية (5



بمجموعة من البشر لهم لغة و ثقافة و عادات و تقاليد و اصل  تتعلقطبيعية موضوعية (1 :للقومية نظرتان **

 و بقعة جغرافية و امال و مصالح واحدة

تتعلق بوعي االفراد بتلك المقومات " سيكلوجية"التي ترى بأن القومية ظاهرة  ذاتية(2                           

 التي تجعلهم بأن اهم شخصية منفصلة و يميلون بتلك الشخصية الى انشاء تنظيم او دولة                      

االجتماعية و الثقافية  هو التغير االيدلوجي على االمة و تتحول الى عنصرية عندما تعتقد بأن سماتها: القومية * 

 أقل من سمات غيرها

 هي التي تعيش في كيان سياسي في قومية أخرى اكبر عدد من تلك االقلية: االقلية القومية *

 و ال يمكن التعريف بشعب دون ربطه بأقليم معين و بوحدة سياسية معينة*

 و الشعبهو المميز الوحيد بين االمة ( الدولة)و االقليم و الوحدة السياسية *

 و امة مشتتة في اكثر من دولة*و قد ظهر دول فيها اكثر من شعب مثل افريقيا *

     وستغاليام في 1441مصطلح الدولة القومية ظهر الول مرة عام *

 ,االمة  , العشيرة   ,االسرة )للفرد عدة والءات حسب االولوية  :العالقة بين القومية و الوطنية  (4

          (المهنة  ,الطبقة   , الطائفة  ,الدين 

 -وهو االعلى-ووالء قومي  -وهو االدنى-في الجانب السياسي للفرد والء وطني   -*

 قد تكون الوطنية أداة الثراء القومية و قد تكون الشطط فيها تمزيق -*

هجة و لغة الشارع و نقاط التشارك بين القومية و الوطنية اقوى من نقاط التباين والدليل على ذلك اختالف الل -*

 بين المجتمعات العربية و لكن تبقى اللغة العربية لغتهم الفصحة الواحدة

تتحول األمة الى قومية بمقدار وعي افراد األمة بالخصائص التي : العالقة بين األمة و القومية  (7

  تجمعهم و لذا نقول القومية هي وعي األمة

و هي مجموعة خصائص تتشكل عبر التاريخ و تصبح صفة مالصقة لشعب ما تميزه :  الهوية القومية (1

 (اللغات و االديان) عن غيره و هناك سمات ثابته للمجتمعات يصيبها التغير ولكن ال يمس جوهرها

هي التغير الذي يصيب النظم السياسية و هي العملية التي ترمي الى ايجاد حكم له  :التنمية السياسية  (9

شرعية و قيادة فاعلة و هي نمو المؤسسات و الممارسات الديموقراطية في المجتمع و تقوم على عدة مرتكزات 

 : 

 انتقال سلمي للسلطة  (أ) 

 وجود جهاز اداري متكامل النجاز الخطط (ب)

 تأسيس شرعية النظام السياسي على اساس مرتكزات حديثة تقوم على احترام القانون و الدستور (ج)

 تحقيق اكبر قدر من المساواة بين الجميع و االعتماد على الكفائة في التوظيف (د)



و تعني حكم الشعب و عدم احتكار السلطة لقطاع دون غيره و تكون  يونانيمصطلح : الديموقراطية  (11

 كذلك الديموقراطية بسبب ازدياد عدد سكان العالم عن طريق هيئات تمثل الشعب في الحكم

 ديموقراطية  -1 : شروط الحكم

 حريات سياسية -2                 

 تكافؤ الفرص -3                 

 نظام انتخابي سليم -4                 

في الحكومات البرلمانية تتشكل الحكومات من الحزب االقوى و االكثر عددا في البرلمان أو من اتحاد  **

حكومة و ينتخب رئيس الوزراء بطريقة مباشرة او غير مجموعة من االحزاب مع بعضها البعض فتتشكل ال

 مباشرة

االخالص و الطاعة للقيادة و النظام الحاكم في الدولة و دعمه في مواجهة التحديات و الدفاع  :الوالء  (11

 عنه قوال و فعال

االنتساب الحقيقي المخلص للوطن فكرا و عمال و االعتزاز بمكونات الوطن الثقافية و : االنتماء  (12

 و المادية و جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار و االستعداد من اجل التضحية للوطنالبشرية 

 و هي تمتع المواطن بحقوقه التي اقرها القانون و كذلك قيامه بالواجبات المفروضة عليه: المواطنة  (13

                                                                تجاه وطنه و المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن اي شيئ










