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 مستخلص : ال

وعبلقتيا ببعض  ،مفيوم المواطنة الصالحة معرفة ىدفت الدراسة إلى 
 وماذا نصت األديان والدساتير فى حقوق الطفولة عمومًا،  المصطمحات األخرى 

، ومعرفة مقومات المواطنة وعناصر المواطنة الصالحة لدى المسممين وغير المسممين 
مشكبلت  ،الصالحة وأثرىا عمى الفرد والمجتمع واألمالمواطنة الصالحة ألطفال الشوارع، 

والتوصل إلى الوضع المطموب  تعوق تحقيق المواطنة الصالحة لدى أطفال الشوارع. 
واستخدمت الدراسة  لتأىيل أطفال الشوارع لممواطنة الصالحة من وجية نظر العينة.

داة من أدوات تطبيقو عمى بطرائقو وأدواتو، والذى اعتمد عمى االستبانة كأ الوصفيالمنيج 
اء عينة الدراسة من مسئولى دور الرعاية واألخصائيين االجتماعيين والخبراء من أعض

أن ة إلى مجموعة من النتائج، أىميا:وقد توصمت الدراسىيئة التدريس بكميات التربية ، 
أن تحث  ، وتكون األنشطة مرغوبة ألطفال الشوارع فى السكن داخل دور الرعاية.

دور الرعاية  أن تحتفل، و الشوارع معمومات عن تاريخ بمدىم األنشطة عمى اكتساب أطفال
تقديم كل األنشطة المناسبة التى تعمل عمى تدعيم وتأصيل  بالمناسبات القومية، و

أن ألنشطة الترويحية ألطفال الشوارع، تقديم اواطنة الصالحة لدى أطفال الشوارع، الم
ور الرعاية عمى بث قيم الوالء واالنتماء داخل نفوس أطفال الشوارع.أن يحث العاممون بد

تقديم أنشطة  ، تكسب األنشطة أطفال الشوارع السموكيات االيجابية نحو مجتمعيم 
وانتيت الدراسة ،  لمتوعية لممحافظة عمى الممتمكات العامة من قبل أطفال الشوارع

ديقة ألطفال الشوارع يمكن أن تحقق بالتوصل إلى وضع تصور عممى مناسب لمدرسة ص
متطمبات الطفولة ، والوصول بيم إلى المستوى المطموب كمواطنين صالحين نافعين 

 ألنفسيم وألوطانيم.
 

 طالةالم –السماخ  –المىاطنح  الكلمات المفتاحية :
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The good citizenship : 

 Attributes and requirements 

 
Prof.Dr. Said Ismael El-Kady             Heba Ahmed Kamed Elrashedy 
Department of Foundations of Education      Department of Foundations Education 
Faculty of Education                                        Faculty of Education 

University of Aswan                                         University of Aswan 

 
Abstract:  

     This study aims to identify the meaning of the good citizenship  

and what religions said about the rights of children in general , and 

the main elements of the good citizenship, its effects on the 

individual and society, the problems which hinder the achievement 

of good citizenship, and and the necessary needs for qualifying the 

street children. The study used the descriptive method and its tools 

which depended on a questionnaire applying it on a sample of  care 

centers representatives, social workers ,  some experts of 

educationists, The study concluded some results  including that  :  

the activities must be enjoyable to  and beloved from children inside 

hostels and care centers  ,  the activities must urge  students to  

acquire information about the history of their country, care centers 

must celebrate national occasions , offering  all activities that 

support and originate all the good citizenship in street children. It 

also recommended offering leisure activities for street children , 

workers inside care centers must urge street children  to have the 

values of belonging and appliance for their country, and they must 

offer activities which teach children to have positive attitudes 

towards their country and to do positive behaviors. The study 

recommended a proposed model of friendly schools for street 

children which can achieve their needs and making them good 

citizens in the society. 

Key words : Citizenship – attributes – requirements  
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 مقذمح :

نساق القيم التى أبالتغيير فى  إن التغيير فى أنماط السموك اإلنسانى يرتبط ارتباط وثيقاً 
عد مطمبًا أساسيًا لبناء الدولة المعاصرة المرتكزة تعتبر من أىم محددات تشكيمو، وىذا التغيير ي  

وحقوق اإلنسان. وىذه القيم تشكل المدخل إلى قيم الحداثة وأىميا: قيم المواطنة والديمقراطية 
الرئيسى إلعادة بناء المجتمع وتوجييو نحو غايتو المنشود فى الحرية والعدالة والمساواة والتسامح 

 والتنمية.
وكل مواطن فى المجتمع لو حقوق وعميو واجبات يفرضيا انتمائو لوطنو يمارسيا ويعتز بيا، 

 عيش حياة حرة كريمة.ويدافع عنيا، ويضحى من أجميا، حتى ي
ليو ينتمون؛ فمن حقيم  وفى المقابل من  –ولما كان أطفال الشوارع ىم أبناء المجتمع، وا 

أن يعيشوا تمك المواطنة الصالحة؛ إال أن واقع حياتيم المعيشية سمبتيم بعضًا من تمك  –واجبيم 
 الحقوق والواجبات.

ل الشوارع منيا فى سبعة محاور، ويتناول ىذا البحث  المواطنة الصالحة وموضع أطفا  
 ىى:

 مفيوم المواطنة وعبلقتيا ببعض المصطمحات األخرى. -
 عناصر المواطنة. -
 المواطنة لدى المسممين . -
 المواطنة لدى غير المسممين. -
 مقومات المواطنة الصالحة. -
 المواطنة الصالحة وأثرىا عمى الفرد والمجتمع واألمة. -

 الصالحة لدى أطفال الشوارعمشكبلت تعوق تحقيق المواطنة 
 تساؤالخ الذراسح :

 المواطنة الصالحة وعبلقتيا ببعض المصطمحات األخرى؟ما مفيوم  -3
 لدى المسممين وغير المسممين ؟المواطنة الصالحة  ومقومات  ما عناصر -3
 المواطنة الصالحة لدى أطفال أطفال الشوارع؟ما المشكبلت التى تعيق تحقيق  -1

 الذراسح :أهذاف 
 التعرف عمى مفيوم المواطنة الصالحة . -3
 التعرف عمى عناصر ومقومات المواطنة الصالحة لدى المسممين وغير المسممين. -3
 الصالحة.التعرف عمى المشكبلت التى تعيق تحقيق المواطنة  -1
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 التوصل لتصور مقترح لتحقيق المواطنة لدى أطفال الشوارع. -3
 :أهميح الذراسح

 أىمية الدراسة فيما يمى:تتضح 
توجيو نظر المسئولين إلى مزيد من االىتمام بيؤالء الفئة باعتبارىم مواطنين ليم ما لغيرىم  -3

 من األطفال فى كل المراحل العمرية.
 توضيح دور المسئولية االجتماعية لمؤسسات التعميم البلنظامى والنظامى نحو ىؤالء الفئة. -3
حمل األدوار التى تحقق لفئة أطفال الشوارع السواء توجيو جيود كل المسئولين نحو ت -1

 والمواطنة الصالحة.
تحديد الطرق التربوية والوسائل التعميمية التى يجب أن تستخدم لحماية ىؤالء الفئة من  -3

 الجنوح والبلسواء.
وضع التصور المقترح لممدرسة المطموبة موضع التنفيذ الفعمى أمام المسئولين عن التعميم  -5

 البلنظامى.
 حذود الذراسح:

 اقتصرت  حدود الدراسة إلى:
 الحذود المىضىعيح: -أوالا 

تمثمت الحدود الموضوعية فى دراسة ظاىرة أطفال الشوارع والعوامل االجتماعية  
 واالقتصادية والتربوية التى ساىمت فى وصول تمك الفئة إلى ىذه الظاىرة.

 الحذود الثشريح : -ثانياا 

الدراسة عمى مجموعة من العاممين ) األخصائيين االجتماعيين والنفسيين تمثمت عينة  
والمعممين ( فى مؤسسات تربية البنين والبنات التابعة لوزارة الشئون االجتماعية ، والجمعيات غير 

 الحكومية العاممة فى تأىيل أطفال الشوارع .
 الحذود المكانيح: -ثالثاا 

سات رعاية أطفال الشوارع بمحافظات جميورية اقتصرت الدراسة عمى عينة من مؤس 
 مصر العربية؛ خاصة القاىرة التى تنتشر فييا تمك الظاىرة بصورة واضحة.

 الحذود الزمانيح: -راتعاا 

       35/3/3132إلى      35/3/3132تمت الدراسة الميدانية فى الفترة من   
 منهح الذراسح وأداتها:

صفى، والذى من خبللو تم وصف الظاىرة وصفًا اعتمدت الدراسة عمى المنيج الو  
عمميًا موضوعيًا تتحقق فيو عمق الدراسة العممية، كما أن ىذا المنيج يتيح لمباحثة القدرة عمى 
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البعد عن الذاتية وااللتزام العممى بإجراءات ما ىو مطموب لتحقيق أفضل النتائج المرجوة من 
 الدراسة.

ة المقننة لمتعرف عمى آراء القائمين عمى مؤسسات واستخدمت ليذه الدراسة االستبان 
رعاية األطفال واإليواء، وكذلك لمتعرف عمى متطمبات المدرسة الصديقة التى تحقق رؤية 
الدراسة، وتسيم فى توطين ىؤالء الفئة لحمايتيم من المعاناة التى تحمموىا ، ولكى تستمر ىذه 

 المدارس فى جذب ىؤالء األطفال.
 : المىاطنح الصالحح سح:مصطلحاخ الذرا

"عبلقتتتة بتتتتين فتتترد ودولتتتتة كمتتتا يحتتتتددىا قتتتانون تمتتتتك الدولتتتة وبمتتتتا  عرفتتتت المواطنتتتة بأنيتتتتا:
تتضتمنو تمتتك العبلقتتة متن واجبتتات وحقتتوق، والمواطنتتة تتدل ضتتمنًا عمتتى مرتبتتة متن الحريتتة متتع متتا 

) الحستبان  يصتاحبيا متن مستئوليات، وىتى عمتى وجتو العمتوم تستبم عمتى المواطنتة حقوقتًا سياستية
 . (31، ص 3133

 الذراساخ الساتقح :

الصتتتتورة الذىنيتتتتة لمصتتتتطمحى الثتتتتورة ىتتتتدفت إلتتتتى التعتتتترف عمتتتتى   3132دراستتتة عطتتتتوة      
، بيتتدف والبيئيتة فتتى بعتض القضتايا االجتماعيتتة والسياستية  المصتريين والمواطنتة عمتى عينتتة متن 

وقامتتت الباحثتتة باعتتداد استتتبانة  ينتتاير. 35مستتتقبل المواطنتتة لتتدى المصتتريين بعتتد ثتورة استشتراف 
وتوصتمت الدراستة إلتى أن ردود المبتوحثين لمستتتقبل يناير. 35لمتعترف مستتقبل المواطنتة بعتد ثتتورة 

     لتفشى الراسمالية وغياب العدالة االجتماعية .المواطنة كانت ضعيفة، 
المواطنتتتة لتطتتوير مقتترر ىتتدفت إلتتى قيتتاس أثتتتر التصتتور المقتتترح    8102دراسةةح مةةةر و   -

 وحقتوق اإلنستتان فتتى تنميتتة التتوعى السياستتى والقتيم األخبلقيتتة لتتدى طتتبلب الصتتف الثتتانى الثتتانوى.
 استتتخدمت الدراستتة المتتتنيج الوصتتفى والمتتنيج شتتتبو التجريبتتى. واستتتخدمت الدراستتتة استتتبانة لقيتتتاس

عتددىم الوعى السياسى والقتيم األخبلقيتة، وتتم تطبيتق االستتبانة عمتى مجموعتة متن الطتبلب البتالم 
طالتتتب وطالبتتتة وتوصتتتتمت الدراستتتة إلتتتى أن ىنتتتتاك فتتتروق دالتتتة احصتتتتائيا فتتتى التطبيتتتق البعتتتتدى  11

ىنتاك فتروق دالتة احصتائيا فتى التطبيتق القبمتى والبعتدى الستتبيان القتيم  الستتبيان التوعى السياستى،
 األخبلقية.

المواطنتتة عمتى االتجاىتات المعاصتترة فتى تربيتة ف إلتتى الوقتوف تيتد  8102دراسةح عثةةذ    -
لقتتتتاء الضتتتتوء عمتتتتى تجربتتتتة مصتتتتر فتتتتى  متتتن ختتتتبلل بعتتتتض التجتتتتارب فتتتتى بعتتتتض التتتتدول المتقدمتتتة، وا 

عمتتى المتتنيج الوصتتتفى ، والتوصتتل إلتتى تصتتور مقتتترح لتربيتتة المواطنتتة. اعتمتتدت الدراستتة المواطنتتة
باعتتتتداد استتتتبانة لقيتتتاس أبعتتتاد المواطنتتتتة عمتتتى طتتتبلب متتتدارس الخارجتتتتة التحميمتتتى، وقامتتتت الباحثتتتة 
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 الجديد.بالوادى 
وضتتع المواطنتة فتتى منتتاىج الدراستتات ىتتدفت إلتى التعتترف عمتتى    8102دراسةةح النقرا ةةً  -

. استتتتتخدمت الدراستتتة المتتتتنيج الوصتتتفى واالختبتتتتارات القبميتتتة والبعديتتتتة لقيتتتاس الميتتتتارات اإلجتماعيتتتة
فتى منتاىج الدراستات وطترق الحياتية وقياس قيم المواطنتة وتوصتمت الدراستة إلتى أن ىنتاك قصتور 

تدريستيا فتتى تنميتتة الميتتارات الحياتيتتة لتتدى التبلميتذ وعتتدم االىتمتتام بقتتيم المواطنتتة، وتوصتتمت إلتتى 
متوستتطات درجتتات التبلميتتذ فتتى التطبيقتتين القبمتتى والبعتتدى ىنتاك فتتروق ذات داللتتة احصتتائية بتتين 

 ومقياس قيم المواطنة لصالح االختبار البعدى.
ىتتتدفت إلتتى التعتتترف عمتتى دور الشتتتباب الريفتتى وتمكتتتين المواطنتتتة    8102مسةةةعىد دراسةةةح  -

. وتناولتت الدراستتة مفتاىيم العقتد االجتمتتاعى، وتناولتت الدراستة مجموعتتة متن النظريتات التتتى لتدييم
، كما تعرضت الدراسة إلى التحميتل السوستيوتاريخى لمستئمة المواطنتة تختص بعمية تمكين الشباب

ى لممراحل التى مرت بيا الينتدرة لريفى حيث تضمن عرض تارييخوانعكاسيا عمى واقع المجتمع ا
مشتتتاركة االجتماعيتتة والسياستتتية ، كمتتا تعرضتتتت ألىميتتة المواطنتتتة وأنماطيتتا، وعبلقتتتة المواطنتتة بال

      واالقتصادية .
 :وعالقتها تثعض المصطلحاخ األخريمفهىم المىاطنح  -أوالا  
 تعرف المىاطنح: -0

عمى تعريفاتو المختمفة، فانتقل من اإلشارة   التاريخى ليذا المفيومانعكس سياق التطور 
إلى نسبة االنتماء التاريخى والثقافى والحضارى إلى بمد معين والشعور بالتعمق بو أكثر من غيرة، 
إلى تضمن أبعاد جديدة تتضمن الحقوق والواجبات والمبادرات والمسؤوليات تجاه النفس وتجاه 

ى إلييا، وىذه الحقوق والواجبات ال تمارس إال فى مجتمع عادل وديمقراطي الجماعة التى ينتم
يحرص عمى المساواة وتكافؤ الفرص وتحمل أعباء التضحية من اجل ترسيخ ىذه المبادئ 

 .(3،ص  3131)الوقيان وحمايتيا وفتح أفاق ممارستيا برؤية تتطمب إلى المستقبل بفعالية
فرد ودولة كما يحددىا قانون تمك الدولة وبما  "عبلقة بين عرفت المواطنة بأنيا:

تتضمنو تمك العبلقة من واجبات وحقوق، والمواطنة تدل ضمنًا عمى مرتبة من الحرية مع ما 
)الحسبان يصاحبيا من مسئوليات، وىى عمى وجو العموم تسبم عمى المواطنة حقوقًا سياسية

 . (31، ص3133
ونى بين األفراد، الذى يمتزم بموجبة الفرد وتعرف بأنيا االرتباط االجتماعى والقان

اجتماعيًا وقانونيًا بالجمع بين الفردية والديمقراطية، ويكون الفرد مواطنًا إذا ما التزم باحترام 
تباع القواعد ودفع الضرائب والمحافظة عمى أموال الدولة وأداء الخدمة العسكرية  القانون وا 
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 John2002)ين نوعية الحياة السياسية والمدنية لمدولةواإلسيام فى نيضة المجتمع المحمى وتحس
pp2-3). 

كما تعرف عمى أنيا تمثل وضعية أو مكانة الفرد فى المجتمع باعتباره مواطنا وبما 
بمجموعة من الحقوق، والواجبات، واليويات التى تربط المواطنين بالدولة  تمتعويستتبع ذلك من 

 Diversity (2010p.127)القومية التابعين ليا
تعنى: عبلقة بين فرد ودولة كما يحددىا قانون تمك الدولة كمصطمح معاصر والمواطنة 

وبما تتضمنو تمك العبلقة من واجبات وحقوق متبادلة فى تمك الدولة، متضمنة ىذه المواطنة 
 مرتبة من الحرية مع ما يصاحبيا من مسئوليات. 

خبلل القواعد واألسس التى تبنى ما التعريف اإلسبلمى لممواطنة: فيو ينطمق من أو 
عمييا الرؤية اإلسبلمية لعنصرى المواطنة، وىما الوطن والمواطن وبالتالى فإن الشريعة اإلسبلمية 
ترى أن المواطنة ىى التعبير عن الصمة التى ترتبط بين المسمم كفرد وعناصر األمة، وىم األفراد 

عا الصمة التى تجمع بين المسممين وحكاميم المسممون والحاكم واإلمام، وتتوج ىذه الصبلة جمي
من جية وبين األرض التى يقيمون عمييا من جية أخرى، وبمعنى أخر فإن المواطنة ىى تعبير 

وطن اإلسبلم ( وبين من يقيمون عمى  عن طبيعة وجوىر الصبلة القائمة بين دار اإلسبلم وىى)
 ىذا الوطن أو ىذه الدار من المسممين وغيرىم. 

ن المواطنة انتماء ومواالة لعقيدة، وقيم ومبادئ انتماء تغمره أحاسيس العزة أجل: إ
 ويكممو الفخر ومواالة تعكسيا سمات التضحية وتترجميا معاني اإليثار. 

نيا تحدد الحقوق وواجبات يفرضيا انتماء الفرد نحو مجتمعة أخبلصة تعريفات مفيوم المواطنة 
قبالو طواعية عمى المشاركة فى ووطنو واعتزازه باالنتماء إليو، وا ستعداده لمتضحية من أجمو وا 

جراءات وأعمال تستيدف المصمحة  بالتطور فى حق  اً وقد ارتبط المفيوم تاريخي العامة،أنشطة وا 
عن المساواة  المشاركة فى النشاطات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بفاعمية ومسئولية، فضبلً 

 أمام القانون.
لممواطنة تتمثل فى األمانة نحو الناس الذين يشاركونو  ةخمسة جوانب رئيسولذلك ىناك 

االنتماء إلى نفس الوطن، واإلخبلص والشعور الداخمى بوجوب االىتمام بمن يعيش ضمن نطاق 
راء اآلخرين ووجيات نظرىم وان لم تتفق مع آلالوطن، واالحترام الذى يبدى فيو الفرد سماحًا 

خيرًا المسئولية التى أو  ،ص،عبلوة عمى تقبل القوانين واألعراف السائدةوجية نظرة وراية الخا
 .(Hopking2000) يتحمل بموجبيا الفرد ومسئولية اجتماعية نحو المجتمع تؤدى إلى نموه

 مصطلحاخ لها عالقح تمصطلح المىاطنح: -8
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والتى قد تعبر عنيا، أو تكون  ،األخرى المصطمحاتإن المواطنة ليا ارتباطات ببعض 
 :تمك المصطمحات قريبة من مفيوميا، أو ىى جزء من محتواىا، ومن

 االنتماء:  -أ

خبلص لبلرتقاء بوطنو ورفع   شأنوىو شعور داخمى يجعل المواطن ويعمل بحماس وا 
وم عد مفيي  ، و والدفاع عنو ممن يريدون إضعافو أو إفساده أو إخراجو عن الخير الذى يعيش فيو

االنتماء الوطنى من المفاىيم العالمية، والميمة فى عالمنا المعاصر والذى أصبح من المفاىيم 
بل أصبح مفيومًا رئيسيًا فى حياتنا  المتكررة فى سائر وسائل اإلعبلم سواء المرئية أو السمعية،

 .(2ص  3133)قاعود والمعشرالعامة
فانتماء الولد إلى أبيو انتسابو إلية وقد عرف ىذا المفيوم لغة: بأن معناه االنتساب، 

 واعتزازه بو، واالنتماء مأخوذ من النمو والزيادة والكثرة واالرتفاع فالشجر ينمو وكذلك اإلنسان. 
كما عرف البعض االنتماء اصطبلحًا: بأنو االنتساب الحقيقى لمدين اإلسبلمى والوطن فكرًا 

دينو من خبلل االلتزام بتعاليمو، والثبات عمى  ومشاعر ووجدانًا، واعتزاز الفرد باالنتماء إلى
منيجو، وتفاعمو مع احتياجات وطنو، ويظير ذلك من خبلل بروز محبة الفرد لوطنو واالعتزاز 

 باالنضمام إليو والتضحية من أجمو.
لمجتمعة،  طفلواالنتماء الحقيقى يشتمل عمى قيم عالية سامية، تتمثل فى محبة ال

جميع أفراده وخاصة عندما يكون ىذا الوطن وطنًا إسبلميًا بمعنى  وحرصو عميو وتفاعمو مع
 الكممة.

ومن ثم يكون االنتماء ضرورة لتنمية األطفال عموماً وألطفال الشوارع يكون االنتماء غاية ووسيمة 
، وىذا يجعل من مصطمح االنتماء ىدفًا نمائيًا لتنمية األطفال بصورة تحوليم إلى حالة الدخول 

 الوطن حبًا وعمبًل. فى دائرة
 عناصر المىاطنح الصالحح: -ثانياا 

 : العناصر ىىمحددة ال تخرج عنيا إلى غيرىا، وتمك  ناصرععمى عدة المواطنة تقوم 
وىو فى المغة العربية محل اإلنسان، فيو السكن، وىو المنزل، أو البيت الذى يقيم الىطن:   -0

 فيو، ولم تذكر معاجم العربية سوى األصل ليذا المفظ إال ىذا المعنى. 
األرض التى ينشأ عمييا اإلنسان ويتخذىا مقرًا لو، وعمى ذلك  :وقد عرف الوطن بأنو 

تخذونيا مستقرًا مقامًا ليم تعتبر وطنًا لتمك الجماعة، فإن األرض التى ينشأ عمييا جماعة ما ي
والوطن عند أىل السياسة ىو مكانك الذى تنسب إليو، ويحفظ حقك فيو، ويعمم حقك عميو، مؤمن 

 فيو عمى نفسك وأىمك ومالك. 
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 وليذه الكممة معان اصطبلحية عديدة منيا:  
  .الوطن األصمى: وىو مكان مولد اإلنسان، ونشأتو 
  وطن اإلقامة: ويسمى بوطن السفر وىو الوطن )المستعار( الحادث، وىو ما خرج إليو المرء

 بغية اإلقامة فيو لمدة محددة من غير أن يتخذه مسكنًا. 
فالوطن إذن ىو ) البمد الذى ولد فيو المرء، أو البمد الذى ينسب إليو المرء من حيث 

 جنسيتو وتبعيتو ( 
اإلنسان، ويقيم فيو، وينشأ ويترعرع بين أحضانة، ويرتبط فيو وىو المكان الذى يولد فيو 

  ()الجنجانى بروابط تجمعيم بالناس
 المىاطن:  -8

وىو فرد من األفراد ينتمى إلى وطن ما ويكون ىذا المواطن صالحًا فى نفسو، صالحًا  
فى مجتمعو، باذاًل لجيده فى خدمة وطنو، وتقديم كل اإلمكانيات المتاحة من أجل حفظ كيانو، 

 ورفعة شأنو، والذود عن حياضو. 
االنتماء الصادق ليذا فارتباط المواطن بوطنو يكون ارتباطًا تابعًا من الفطرة واأللفة، و  

الوطن، فالفرد يكتسب صفة المواطنة بمجرد انتسابو إلى وطن أو دولة معينة، ولكنو ال يكتسب 
صفة الوطنية إال بالعمل الصالح ليذا الوطن، وتصبح المصمحة العامة التى تخص وطنو أىم 

 لديو من مصمحتو الخاصة. 
 حة الىطن: -3

من شخص إلى أخر، فكم من الناس يتشدقون وىذا الحب حب غريزى ولكنو يختمف  
 ذا ىو الحب الزائف. كو  ،بحبيم لوطنيم وىم عالة عميو، وآلة ىدم فى بنائو

أما الحب الصادق لموطن فإنما يظير فيما يقوم بو المواطن من بذل وعطاء، وجيد  
رام األنظمة وبناء فى سبيل إعبلء مكانة وطنو بين األمم، فيو يحبو ويتعمق بو، ويكون ذلك باحت

والعمل عمى حفظ أمنة من كل من يريد بو  ،الموضوعة لحفظ أمنو، ونشر إيجابياتو، وستر عيوبو
 الشر واألذى. 

المواطنة يطمق عمييا الحب الفطرى الغريزى لموطن، نتيجة األلفة والمعيشة فيو،  
ن والحيوان وذكريات الصبا ومآرب الشباب، وىو كما ذكرت سابقًا غريزة يشترك فيو اإلنسا

والطائر عمى حد سواء مع اختبلف األسباب، وىذا النوع من حب الوطن يعتبر مواطنة فطرية 
)الرنتيسى   سرعان ما تذوب وتتغير مع تغير األحوال والمبلبسات ألنيا قائمة عمى حدود معينو

 . (335 – 323ص ص 
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 المىاطنح لذي المسلمين:  -ثالثاا 

حتى لو  ،إسبلمية، وتطبق أحكامو ىى وطن مسمم واحدالببلد التى تسودىا شريعة  
بالبدء  ؛اختمفت المغات والجنسيات، واإلسبلم وضع منيجًا واضحًا لمدفاع عن الوجود الوطنى

بأىل الدار أو بالوطن الصغير، ثم االنتقال إلى الجوار، ثم األقرب فاألقرب حتى يعم جميع بمدان 
 وأقطار العالم اإلسبلمى كمو.

ن الميل لموطن بالمعنى اإلقميمى الضيق ال يمنع من الميل لؤلمة المتحدة فى كما أ  
أفكارىا وعقيدتيا، فالمواطنون فى الوطن الضيق شركاء فى المغنم والمغرم، وىى بداية الدائرة 
لموطن الكبير، ثم تتسع الدائرة من أجل تحقيق وحدة المسممين وقوتيم وصون عزتيم وكرامتيم، 

 مة اإلسبلمية جميعيا. لتشمل سائر األ
إن األمة اإلسبلمية قائمة عمى بنية المجتمع المتعدد المذاىب واألعراق والغايات فى  

فيى أمة  أى قطر إسبلمى تؤمن بعقيدة واحدة، وتظمميا شريعة واحدة، وتربطيا أخوة واحدة،
ا الجامعة القضايا واحدة خالدة عمى مدى التاريخ، ال تفرقيا المصالح الصغيرة، وال تفكك رابطتي

الجانبية، فكان المصطمح اإلسبلمى ىو التعبير باألمة الواحدة، وليس بالشعب الواحد، فتكون 
المواطنة فى اإلسبلم فى أصل مفيوميا أوسع من الحدود الجغرافية اإلقميمية الضيقة لموطن 

مية، لو كل اإلسبلمى، ويكون كل فرد مسمم أو معاىد مواطنًا، ألنو عضو من األمة اإلسبل
 ( 323ص  3113) الكوارى الحقوق وعميو كل الوجبات

بعد ىجرتو إلى  ()برميا نبينا محمد أوالذى يوضح ما سبق تمك الصحيفة التى  
المدينة المنورة، والتى جاءت بعد ثبلث عشر سنة من البعثة، وبينت تمك الوثيقة أن المجتمع 

ن المدينة كانت ألغم من التنوع العقدى والثقافى، المدنى أصبح فى بوتقة األمة الواحدة عمى الر 
تحتوى عمى جنسيات ولغات وثقافات مختمفة، فمنيم المسممون، والييود، والوثنيون، والمياجرون 

تحت بنود تمك الصحيفة والتى تحقق عن  ()من مكة، وكذا األنصار، فكل ىؤالء جمعيم النبى 
ن فى المدينة. وقد احتوت تمك الصحيفة عمى سبعة طريقيا مبدأ المواطنة العامة لجميع من يسك

عظيمًا من  وأنيا أرست مبدًأ ،كى يتبين قوة تمك الصحيفة ياوأربعين بندًا أو فقرة، نذكر بعض
 333ص ص  3113)ابن ىشام  فكانت تمك الصحيفة كما جاء فييا، مبادئ التعاضد والتعاون

-335) 
ىذا كتاب من محمد النبى بين المؤمنين والمسممين من قريش ويثرب، ومن تبعيم فمحق  

 بيم وجاىد معيم:  
 .أنيم أمة واحدة من دون الناس 
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 .وأنو ال يجير مشرك مااًل لقريش وال نفسًا، وال يحول دونو عمى مؤمن 
  عمييم.وأن من تبعنا من ييود فإن لو النصرة واألسوة غير مظمومين وال متناصر 
 لمييود دينيم، ولممسممين دينيم.، وأن ييود بنى عوف أمة مع المؤمنين 
 .وأن الييود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين 
  ن عمى المسممين نفقتيم.أوأن عمى الييود نفقتيم، و 
  .وأن لييود بنى الحارث مثل ما لييود بنى عوف 
 المىاطنح لذي غير المسلمين: - راتعاا 

بالجنس، أو بالمغة، أو باألرض، أو  ةرتبطماطنة عند غير المسممين فيى أما المو  
حتى ولو  ،كميًا عن المواطنة فى اإلسبلم بالمصمحة الخاصة لكل شعب، فيى تختمف اختبلفً 

ترتبط بأبناء الوطن الواحد دون  ةات منيا، ألنيا تبنى عمى مصمحة خاصياحتوت عمى جزئ
 غيرىم. 

وىذه المواطنة تختمف فى محتواىا عن المواطنة فى اإلسبلم، الن األولى تبنى عمى  
وامر أاحترام سيادة القانون، والعمل بمقتضاه، أما فى اإلسبلم فيى حقوق ووجبات تقوم عمى 
)الكوارى الشرع الحنيف، يراد منيا إقامة الحق والعدل بين الناس عمى اختبلف األلوان واألجناس

 .(315- 313ص ص 3131
 :الصالحح المىاطنح مقىماخ -خامساا 

 التى تحققيا،يتبين من تحميل مفيوم المواطنة أن ليا مجموعة من المقومات األساسية 
، وغياب ىذه المقومات أو الصالحة والمقومات متطمبات يتعين توافرىا لمتمسك بسموك المواطنة

فراد بقيم ومبادئ المواطنة، ويمكن وجود قصور فى بعضيا، يؤثر بطبيعة الحال عمى تمسك األ
تحديدىا فى خمسة مقومات أساسية ىى: الضبط االجتماعي، والحقوق، والواجبات، والمشاركة 
االجتماعية، والشورى والديمقراطية، حيث تمثل ىذه المفاىيم في مجمميا عناصر أو مقومات 

 .، ال تستقيم بدونياالصالحة أساسية لممواطنة
 فيما يمي: مقومات المواطنة الصالحة بإيجار  ويمكن توضيح

 :الضثظ االختماعي -0

يعرف الضبط االجتماعي بأنو سيطرة اجتماعية مقصودة وىادفة، لتربية األفراد عمى 
االمتثال لقواعد المجتمع ومعاييره وقيمو، وىذه العممية موجودة منذ القدم في كافة المجتمعات 

ه المجتمعات واستقرارىا واستمرارىا، ويقع عمى عاتق الدولة أو البشرية ألنيا عممية مبلزمة ليذ
السمطة القائمة ىذا الضبط االجتماعي لتحقيق تماسك أفراد المجتمع من خبلل التوازن بين 
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كما يتحقق الضبط االجتماعي بقبول  (.33ص  3113)الزيود ممارسة السمطة وتحقيق العدالة
تماعية السائدة، والحرص عمى التمسك بيا لتكوين ىوية مميزة األفراد طواعية لمقيم والمعايير االج

 لممجتمع، حيث يعد اإلحساس بيذه اليوية متطمب أساسي من متطمبات المواطنة.
 :التمتع تالحقى  -8

بالتمتع أو الحصول عمى شيء، أو اقتضاء  الفردالحقوق روابط قانونية يستأثر بموجبيا 
أداء من غيره لتحقيق مصمحة لو يحمييا القانون، وكل حق يقابمو التزام يقع عمى عاتق شخص 

يمتزم بموجبو سائر الناس باحترام الحق وعدم التعرض لصاحبو،  اً أو عدة أشخاص أو يكون عام
ضاىا في السمطات العامة، ومنيا حق وتتنوع الحقوق، فيي نوعان: سياسية يشارك المواطن بمقت

االنتخاب والعضوية النيابية والتوظيف وفق شروط خاصة، وحقوق غير سياسية أو مدنية سواء 
كحق الحياة مثبًل، أم خاصة ليا أسباب  أكانت عامة تقرر لئلنسان كإنسان ولو كان أجنبياً 

وتوفير التعميم، وتقديم ، ( 53ص  3112)الرشدان قانونية وتشمل حقوق األسرة والحقوق المالية
 الرعاية الصحية، والخدمات العامة، وكفالة الحرية الشخصية وغيرىا.

 :االلتزام تالىاخثاخ -3

االلتزام بالواجبات ىو التزام اجتماعي وضرورة أخبلقية، تعبر عن القبول بنظام يخضع 
بغية التوافق بين سموك  اإلرادة، ويفرض عمى الفرد القيام بعمل ما أو االمتناع عن عمل أخر،

والواجبات متعددة مثل ،  (35ص 3331)الزبيان الفرد وبين القيم والمعايير االجتماعية المقبولة
احترام القانون، ودفع الضرائب، وأداء الخدمة العسكرية، والوالء لموطن والدفاع عنو، وااللتزام 

من حق إال ويقابمو واجب، وتتحقق بالمعايير االجتماعية والثقافية لممجتمع، وبصفة عامة فما 
 المواطنة الفعالة لمفرد من خبلل تحقيق العدالة والتوازن بين ما يتقرر من حقوق وواجبات.  

 :المشاركح االختماعيح -4
المشاركة عمى الصعيد االجتماعي تكون إما مجرد االنتماء إلى الجماعة أو العمل 

وتتنوع أشكال ودرجات المشاركة مثل  .الشاممة الفعال داخميا في إطار الممارسة االجتماعية
الخ، كذلك 11التعاون، والمساعدة، والتضامن، والتكيف، والتصحيح المتبادل، والقبول، والخضوع 

يمكن التمييز بين مستويات مختمفة من المشاركة مثل المشاركة في جماعة واحدة أو عدة 
ومع مختمف قطاعاتو، وتكون  ،مع ككلجماعات، وقد تتضح المشاركة في عبلقة الفرد بالمجت

المشاركة االجتماعية في مثل ىذه الحالة مشاركة في الحياة االقتصادية والثقافية والمسئوليات 
قبال الفرد طواعية عمى المشاركة االجتماعية الفعالة يعبر عن صدق انتمائو  المدنية والسياسية وا 

 الذي ىو أساس المواطنة.
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 :الشىري والذيمقراطيح-5

الشورى وحرية الرأي وتقريره وكفالتو وحمايتو حق لكل مواطن في أي مجتمع، وفي ىذا 
": ىناك التزام أخبلقي باالنتماء لممجتمع واالمتثال لقوانينو، Kantالسياق يقول الفيمسوف " كانت 

وفي نفس الوقت اعتراف الدولة بحق المواطنين وحريتيم في التعبير عن آرائيم وتقرير مصيرىم، 
 .(longstaff2002 pp. 96-107)وتحديد ما ىو صالح ليم

" تحمل الديمقراطية في طياتيا احتراما لذاتية الفرد، وتمنحو  John Deweyويقول " جون ديوى 
فرصة االستقبلل، واألخذ بزمام المبادرة في تسيير دفة التفكير، وأن الديمقراطية تتضمن ما ىو 
أكثر من شكل الحكم، إنيا أوال وقبل كل شيء نظام وأسموب من الحياة المشتركة، ومن الخبرة 

 .ن والتفاىم المشترك بين أفراد المجتمعالمقترنة باالتحاد والتعاو 
وتقترن الديمقراطية بالشورى في الفمسفة اإلسبلمية، حيث تمثل الحرية والشورى في المجتمع 
المسمم نيج تربوي وسموك فردى وجماعي، بدءًا من األسرة في تربية أبنائيا عمى الشورى 

وصواًل إلى شكل ونمط السمطة في والديمقراطية، مرورا بالمؤسسات االجتماعية المختمفة، 
المجتمع، فحرية الرأي حق عام مكفول لكل مواطن في ضوء ثوابت العقيدة اإلسبلمية وأصوليا 
ومقاصدىا التشريعية، فثمة عبلقة جوىرية بين كل من الديمقراطية والشورى وبين المواطنة، حيث 

 واطنة الفعالة.ال تستقيم المواطنة في غيابيما، فيما ركيزتان أساسيتان لمم
 المىاطنح الصالحح وأثرها علً الفرد والمدتمع واألمح:  -سادساا 

لممواطنة الصالحة أىمية كبرى وأثر عمى الفرد، والمجتمع، واألمة، والذى يمكن تناولو  
 : كما يمى

 أهميح المىاطنح الصالحح وضرورتها فً تناء األمح:  (0)
ن الناس عمى مستوى دول العالم ليا صور إن المواطنة المتعارف عمييا لدى كثير م 

متعددة، وأشكال مختمفة وذلك لما يكون فى قمب المواطن من صدق االنتماء وعدمو، وقوة بذلو 
 تى: آلقد تم تقسيميا إلى ا، و وعطائو ليذا الوطن

 المىاطنح اإليداتيح:   -أ

 بقوة انتمائو لوطنو وقيامو بدور إيجابى فى خدمتو.  اً وىى التى يكون فييا المواطن شاعر  
 المىاطنح السلثيح:  -ب

وىى التى يشعر فييا المواطن بانتمائو لوطنو، ولكنو يكون سمبيًا فى تعاممو مع حقوق  
 وطنو، فبل يقوم بالدور اإليجابى الذى ينفع بو نفسو ومجتمعو ووطنو.

 المىاطنح الزائفح:  -ج 

يذا الوطن، ولكنو يحمل فى جوفو شعارات جوفاء ليا المواطن منتميًا وىى التى يكون في 
 فيو يخالف واقعة الحقيقى بعد اإلحساس بإعزاز وطنو.  ؛جرداء عن العمل اإليجابى

 :المىاطنح المطلقح -د
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وىى التى يجمع المواطن فييا بين دوره اإليجابى والسمبى تجاه مجتمعو ووطنو وفق  
 ى يعيشيا بين أبناء وطنو.الظروف والمبلبسات الت

إن الغالب من التدريبات المعاصرة التى تقوم بيا ديانات أخرى غير اإلسبلم ال تنشأ   
المواطنة اإلنسانية الصالحة، إنما ىى تربية تسعى إلى إيجاد المواطن الصالح ال المواطن 

  (State partes 2006)اإلنسان الصالح
فى موطنة األصمى، فتجد اإلنجميزى فى الغالب  ويظير ذلك من خبلل مواطنة اإلنسان 

يتعاون مع بنى جمدتو لتحقيق المواطنة الصالحة، لكنو ال يحققيا مع غيرة إذا تعارضت 
 مصالحيم مع مصالحو. 

وىكذا غالب جنسيات الدول من حولنا، فمقام كل مواطنة لدى المواطن ىو احترام  
ولكن إذا  ،المواطن، وان يقدم كل جيده من أجل خدمة وطنوقوانين وأنظمة البمد الذي يعيش فيو 

تداخمت مصمحة أحد من غير أبناء وطنو مع مصمحتو قدم األخرى ألنيا مواطنة ذاتية فقط ترتبط 
 بحدود ولغات وألوان. 

إلى ىؤالء المستعمرين الذين استولوا عمى ببلد غير ببلدىم كانوا ال يختمطون فبالنظر  
 كانوا يرون أنفسيم أعمى مقامًا وأجل شأنًا منيم. بمستعمرييم، إنما

إلنسان الصالح والمواطن عد اأما التربية اإلسبلمية فى ديننا الحنيف فيى التى ت   
الصالح، وىذا المواطن ىو الذى يراقب اهلل تعالى فى جميع عبلقاتو سواء مع إخوانو المسممين أو 

فى  ةى الظاىر لممواطنة الصالحة متمثمغيرىم من غير المسممين، فيكون الجانب السموك
الممارسات الحية التى تعكس حقوق الفرد وواجباتو تجاه مجتمعو ووطنو، والتزامو بمبادئ المجتمع 
وقيمو وأنظمتو، والمشاركة الفعالة فى األنشطة واألعمال التى تيدف إلى رقى الوطن والمحافظة 

مة بخير عظيم، وعطاء جزيل، كيف ال ومن عمى مكتسباتو وخبراتو، وىذا بدوره يعود عمى األ
مواطنتو ثمارًا يانعة عود بالنفع عمى وطنو وأمتو جمعاء. ومن  تسمركانت ىذه حالة البد أن 

صدق فى محبتو لوطنو، وقدم تمك المحبة عمى مصمحتو الشخصية عاد ذلك باإليجاب عمى 
 أمتو.

ة ألوطانيم، وخاصة فى الذين قدموا خدمات جمية وعظيموىناك الكثير من ىؤالء  
التخصصات الدقيقة القميمة عمى مستوى العالم كمو، فكم وصل من أبناء أمة اإلسبلم إلى العالمية 
بجدارة واستحقاق لما بذل وأعطى، حتى صارت دواتو مضرب المثل، وذكرًا حسنًا لسائر دول 

، ر ذلك من التخصصاتالعالم، فقد تخرج من أمة اإلسبلم عمماء الشريعة، والطب، والذرة، وغي
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وفى ىذا دليل عظيم عمى إن المواطنة الصالحة المصمحة من أعظم السبل فى نفع الوطن 
 واألمة.

لكل مواطن ىى تمك المواطنة التى ترتبط بالعقيدة والتى المرجوة إن المواطنة الصالحة  
ات والممل األخرى، تكون عامل بناء لجميع أفراد األمة، وتكون أيضًا رحيمة بمن سواىم من الديان

وىناك الكثير من اآلثار التى دلت عمى حسن تعامل المسممين مع غيرىم فى تعايشيم والتعامل 
، وىذا يدل عمى عظم شأن اإلسبلم، ومكانة المسممين بين سائر  (31ص  3115)عازر معيم

ل تأمر اهلل جا تعايش الناس كمبيا ليت الناس عندما طبق المسممين المواطنة الصالحة التى أمراً 
  1 وعبل
 تمهيذ:

في ىذا الفصل تعرض الدراسة إجراءات الدراسة الميدانية ونتائجيا التي ظيرت من 
واقع تأىيل أطفال الشوارع لممواطنة عن خبلل تطبيق أداة الدراسة  )االستبانة( بيدف الكشف 

 الصالحة .
اليدف منيا وبناء أداة وفيما يمي وصف تفصيمي إلجراءات الدراسة الميدانية من حيث 

جراءات التطبيق، والمعالجة اإلحصائية وتحميل النتائج وتفسيرىا.  الدراسة، وتحديد العينة، وا 
 أهذاف الذراسح الميذانيح: -أوالا 

ىدفت الدراسة الميدانية التوصل لتصور مأمول لممدرسة الصديقة ألطفال الشوارع بما يؤىميا 
 لممواطنة الصالحة .

 أداج الذراسح الميذانيح ) االستثانح (: تناء -ثانياا 

الوضع المأمول لمدرسة صديقة تؤىل أطفال عن استخدمت الدراسة االستبانة لمكشف 
ة  لمسئولى دور الرعاية واألخصائيين االجتماعيين، ستباناالالشوارع لممواطنة الصالحة، ووجيت 

بية والخدمة االجتماعية بمحافظات فى ذلك المجال من أعضاء ىيئة التدريس بكميات التر والخبراء 
 أسوان وقنا ودمياط . 

)عبلم وتعد االستبانة من أكثر الوسائل استخدامًا لمحصول عمى معمومات وبيانات
 ، وقد تم استخدام االستبانة كأداة رئيسة لمناسبتيا لمدراسة.( 323ص 3113

 ادر التالية:واعتمدت الباحثة في تصميم أداة الدراسة ) االستبانة (  عمى المص
 اإلطار النظرى لمدراسة الحالية . -
 االطبلع عمى األدبيات ذات الصمة، واالتجاىات الحديثة لموضوع الدراسة. -
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االستفادة من الدراسات والبحوث التربوية المتعمقة بأصول التربية بصورة عامة، وبالتخطيط  -
 التربوى بصورة خاصة.

 ممين فى دور الرعاية .استشارة بعض ذوي الخبرة واالختصاص من العا -
 ومن ثم قامت الباحثة ببناء االستبانة وفق الخطوات التالية:

 تحديد المحاور الرئيسة عمى النحو التالي: -3
األنشطة التربوية المطموبة بالمدرسة الصديقة  ألطفال الشوارع لتحقيق المواطنة  :  المحور األول

 الصالحة.
 المبدئية.إعداد االستبانة في صورتيا  -1
إعطاء كل فقرة وزن مدرج وفق سمم متدرج ثبلثي لقياس درجة العبارات بدرجة )كبيرة،  -3

 متوسطة، صغيرة(. 
وقد صممت االستبانة بصورة مبدئية بيدف تحديد مدى مبلءمتيا لتحقيق أىداف 

 :المحور الخاص بالمواطنة  ( عبارة موزعة عمى31الدراسة، وشممت األداة )
 األنشطة التربوية المطموبة  بالمدرسة الصديقة ألطفالالمتعمقة بالمحور الثالث:  يبين النتائج

 الصالحة لتحقيق المواطنة الشوارع
 الترتية م.د  و العثاراخ م
أن تكون األنشطة مرغوبة ألطفال الشوارع فى  3

 3 1.113 2.11 1.21 السكن داخل دور الرعاية.
الشوارع  أن تحث األنشطة عمى اكتساب أطفال 3

 3 1.113 2.33 1.13 معمومات عن تاريخ بمدىم .
 1 1.113 1.13 1.13 أن تحتفل دور الرعاية بالمناسبات القومية. 1
أن يحث العاممون بدور الرعاية عمى بث قيم  3

 2 1.113 1.33 1.13 الوالء واالنتماء داخل نفوس أطفال الشوارع.
عمى أن يوجو األخصائى النفسى واالجتماعى  5

األنشطة التى تساعد فى حل مشكبلت أطفال 
 1 1.113 1.33 1.13 الشوارع.

أن تكسب األنشطة أطفال الشوارع السموكيات  2
 2 1.113 2.31 1.22 االيجابية نحو مجتمعيم .

 3 1.113 2.35 1.25أن يمارس أطفال الشوارع األنشطة التى يميمون  1
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 الترتية م.د  و العثاراخ م
 إلييا .

الشوارع مع قرنائيم عمل مسابقات بين أطفال  2
 31 1.113 2.35 1.25 بدور الرعاية األخرى بالمجتمع .

تقديم كل األنشطة المناسبة التى تعمل عمى  3
تدعيم وتأصيل المواطنة الصالحة لدى أطفال 

 1.113 1.33 1.11 الشوارع.
3 
 

 5 1.113 1.33 1.11 تقديم األنشطة الترويحية ألطفال الشوارع. 31
أنشطة لمتوعية لممحافظة عمى الممتمكات تقديم  33

 33 1.113 2.35 1.25 العامة من قبل أطفال الشوارع.
  ما يمى : السابق من الجدول يتضح

( وأن 1.21،  1.25أن عبارات الجدول حصمت عمى وزن نسبى يتراوح ما بين ) 
عمى أن جميع ( مما يدل 1.113األوزان النسبية لجميع العبارات دالة عند مستوى داللة ) 

األنشطة التربوية   الواردة بالجدول القت قبواًل وتأييدًا من العينة ، مما يؤكد أنيا برامج تربوية 
 مطموبة لممدرسة الصديقة ألطفال الشوارع .

 وأن ىذه األنشطة التربوية جاءت حسب نتائج الدراسة الميدانية  مرتبة عمى  النحو التالى:
 ألطفال الشوارع فى السكن داخل دور الرعاية.أن تكون األنشطة مرغوبة  -3
 أن تحث األنشطة عمى اكتساب أطفال الشوارع معمومات عن تاريخ بمدىم. -3
 أن تحتفل دور الرعاية بالمناسبات القومية. -1
تقديم كل األنشطة المناسبة التى تعمل عمى تدعيم وتأصيل المواطنة الصالحة لدى أطفال  -3

 الشوارع.
 حية ألطفال الشوارع.تقديم األنشطة التروي -5
 أن يحث العاممون بدور الرعاية عمى بث قيم الوالء واالنتماء داخل نفوس أطفال الشوارع. -2
أن يوجو األخصائى النفسى واالجتماعى عمى األنشطة التى تساعد فى حل مشكبلت  -1

 أطفال الشوارع.
 أن تكسب األنشطة أطفال الشوارع السموكيات االيجابية نحو مجتمعيم . -2
 مارس أطفال الشوارع األنشطة التى يميمون إلييا .أن ي -3
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 عمل مسابقات بين أطفال الشوارع مع قرنائيم بدور الرعاية األخرى بالمجتمع . -31
 



 والمطـالب السمات : المواطنة  الصالحة

 هبة أحمد كامل الرشيديأ/ أ.د/سعيد إسماعيل القاضي                                                  
 

 

 -133-   8102ديسمبر                                                                       والثالثون  السابعالعدد 

 المراخع: 
 

 أوال المراخع العرتيح: 
 

، لندن: قاموس المصطمحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية (.3331)ذبيان، سامي وآخرونال
 .والنشر رياض الريس لمكتب

الشباب والقيم في عالم متغير، القاىرة، دار ابن خمدون لمنشر، ،  ص  .( 3113)ماجد،الزيود 
33. 

" التربية من أجل المواطنة فى العالم العربى"، مجمة .(3133)محمد قاعود، مروان،المعشر 
 2ص ،الشرق األوسط، بيروت، أكتوبر 

 .ىت،3313سنن النسائى القاىرة، دار الفجر الحديث،  .( 3131)النسائى
 .3القاىرة، دار الفجر لمتراث، ط ،3السيرة النبوية، ج (.3113)ابن ىشام

الغريب لمطباعة والنشر دار  القاىرة،  االنتماء وتكامل الشخصية ،(3111)أسعد، يوسف ميخائيل
 .والتوزيع 
" شراكة المجتمع المدني في كفالة حقوق الطفل"، منتدى منظمات  .(3115) عادل،عازر 

 ( نوفمبر، القاىرة،   33-31المجتمع المدني العربي لمطفولة، الفترة من )
، القاىرة، دار النشر 1مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية، ط .( 3113)رجاء،  عبلم

 .لمجامعات
 .الخاصة بحقوق الطفل 21، المادة ر المصرى الدستو  (.3133)جميورية مصر العربية 

"المواطنة والحرية"، ورقة مقدمة إلى الندوة الفكرية المواطنة فى الوطن  .(3112)الحبيب الجنحانى
 .ن ، الرباط: منتدى الفكر العربى( نيسا33-33العربى فى الفترة من )

المنظومة التشريعية األردنية " المقاربات القانونية لمبدأ المواطنة فى .(3133) عيد ،الحسبان
شكاليات  ودالالت الممارسات السياسية"، وقائع الندوة الفكرية "المواطنة بين المنظور الحقوقى وا 

( يناير، عمان، المركز الوطنى 2-2الواقع" تحرير: محمد يعقوب ومحمد فضيبلت الفترة من )
 .31لحقوق اإلنسان، ، ص

مقترح فى الدراسات االجتماعية قائم عمى التربية المدنية  برنامج (.3131)أحمد موسى  ،النقراشى
لتنمية المواطنة وبعد الميارات الحياتية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية .رسالة دكتوراه ، قسم 

 .يس، كمية التربية،جامعة الزقازيقالمناىج وطرق التدر 



 والمطـالب السمات : المواطنة  الصالحة

 هبة أحمد كامل الرشيديأ/ أ.د/سعيد إسماعيل القاضي                                                  
 

 

 -111-   8102ديسمبر                                                                       والثالثون  السابعالعدد 

دور التربية فى تنمية قيم المواطنة لدى طبلب الحمقة األولى من  .(3131)فايدة كامل  ،عبد اهلل 
التعميم األساسى  فى ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة.رسالة ماجستير، كمية البنات لآلداب، 

     .سجامعة عين شم
يناير .حوليات آداب عين  35مستقبل المواطنة بعد ثورة  .( 3132)أمل عبد الفتاح،عطوة 

 .شمس ، يونيو 
تصور مقترح لتطوير مقرر المواطنة وحقوق اإلنسان فى تنمية  .( 3131) دعاء  محمد،مرزوق 

الوعى السياسى والقيم األخبلقية لدى طبلب الصف الثانى الثانوى ، رسالة ماجستير ، قسم 
 المناىج وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة أسيوط

تمكين الشباب وحقوق المواطنة فى المجتمع الريفى.رسالة  .(3131)أمل سعيد زكى ،مسعود
 .، كمية اآلداب، جامعة االسكندريةدكتوراه، قسم االجتماع

 ثانيا : المراخع األخنثيح
Rapid(2002) Assessment of Street Children in Lusaka. UNLCEF, 
Zambia.  
Patrick john(2002),The Concept of Citizenship in Education For 
Democracy,  PP.2-3.(ERICDigest-ED432532–www.eric.ed.gov).      
Poonam R. Naik, Seema S. Bansode, Ratnenedra R. Shinde & Abhay 
S. Nirgude (2011): "Street children of Mumbai, demographic profile and 
substance abuse", Biomedical Research. 22 (4).  
Ribeiro, M. O. (2008): Street children and their relationship with the 
police. International Nursing Review, Issues 55. 
Sarah Thomas de Benítez (2007): "State of the World's Street Children: 
Violence" (PDF). Street Children Series, Consortium for Street Children 
(UK), Archived from the original (PDF) on 23 July 2013, Retrieved 30 
November 2012.  
Shiley J.Miske (2010) : Child friendly schools – safe schools. Ankra , 
Turkey . 



 والمطـالب السمات : المواطنة  الصالحة

 هبة أحمد كامل الرشيديأ/ أ.د/سعيد إسماعيل القاضي                                                  
 

 

 -113-   8102ديسمبر                                                                       والثالثون  السابعالعدد 

Submission of Reports by States Parties(2005), Item 3 of the Provisional 
Agenda, Forty-first Session, Geneva 9-27 January 2006, Committee on 
the Rights of the Child, CRC/C/41/2, 30 November, www.ohchr.org.  
United Nations(1986): Declamation on Social and Legal Principles 
Relating to the Protection and Welfare 8 Children With Special 
Reference to Fasten Placement and Adoption Nationally and 
Internationally December.  

http://www.ohchr.org/

