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تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة في مادة التربية األخالقية

 باالستثمار في مواردها البشرية، وجعلت من تنمية ا 1971أولت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ تأسيسها في عام
ً
 كبيرا

ً
لعنصر اهتماما

ل لدولة وفي نفس السياق، يتنزل برنامج التربية األخالقية في خضم املجهود املتواصالحكوميةالبشري محور جميع البرامج واملبادرات 
والقيم األصيلة من اإلمارات العربية املتحدة في املحافظة على تنوع املجتمع اإلماراتي وتماسكه وتوفيقه بين الحداثة والعوملة من جهة

مع اإلماراتي على مدى برنامج التربية األخالقية ليؤسس لثقافة تحافظ على سمات التسامح واالنفتاح التي طورها املجتويأتي األخرى الجهة 
دة، واالستفادة من اآلخر والحفاظ على عادات وتقاليد وتراث وثقافة وقيم دولة اإلمارات العربية املتحاحترام العقود القليلة املاضية، وهي 

. )التاريخ، والفنون، واألدب، والحكايات)مخزون الحكمة األخالقية واملثل الصالح 
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عتقدات املوجود في رعاية وتوجيه الشباب اإلماراتي فيما يخص أساليب تعاملهم مع مزيج الثقافات وامللى إكما يهدف البرنامج 
، والتعامل مع التحديات الناشئة بسبب ه

ً
ذا املزيج الدولة، وإعدادهم المتالك القدرة على اتخاذ قرارات سليمة أخالقيا

املتحدة على العربيةاإلمارات دولة الفريد من القيم واآلراء واأليديولوجيات مما يساهم في تعزيز النجاحات التي حققتها 
ر على املساهمة صعيد تنمية املوارد البشرية، وذلك بتنشئة جيل من الشباب املسؤول واملدرك لحقوقه وواجباته، والقاد

 .الفاعلة في تطوير املجتمعات املحلية واستمرار جهود التنمية الوطنية
جندة الوطنية كما أعطت دولة اإلمارات العربية املتحدة أهمية قصوى ملفهوم املواطنة العاملية ويمكن الرجوع بذلك إلى األ 

اء رؤية ملعرفة مدى تركيز القيادة السياسية على عناصر ذات منحى عاملي في إرس2021لرؤية دولة اإلمارات العربية املتحدة 
.ثاقبة حكيمة لتأسيس وتأهيل طلبة املدرسة اإلماراتية لالنخراط والتميز في املجتمع العاملي
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األخالقيةمنهج التربية 

د الجيل بهدف إعداطالب املدرسة اإلماراتية برنامج التربية األخالقية حول بناء شخصية يتمحور 
يز الحياة القادم من القادة والشخصيات التي ُيحتذى بها، والذين يساهمون بشكل إيجابي في تعز 

ى املجتمع املحلي االجتماعية واالرتقاء بالعالقات اإلنسانية وتبني مفهوم التعايش املشترك على مستو 

ملية ذات صلة ويعتمد البرنامج على قواعد املنطق بهدف رفد ثقافة الطالب بمفاهيم عابأسره والعالم 
.بكافة املجتمعات

دة من خالل وقد تّم تطوير املنهج الذي سيتم تطبيقه في املدارس الحكومية والخاصة بعناية شدي
من دولة التعاون الوثيق مع مجموعة من الخبراء واملتخصصين في املجالين األكاديمي واالجتماعي

التعلم وقد أثمرت هذه الجهود عن منهج متطور مبني على أساليب. اإلمارات العربية املتحدة والعالم
ر رسمية ومبتكرة الحديثة والتفاعلية والتي تتخطى حدود الفصول الدراسية لتشمل بيئات تعليمية غي

.كالرحالت امليدانية وبرامج التوعية املجتمعية 



وقد ولدت فكرة برنامج التربية األخالقية من رؤية دولة اإلمارات الشاملة والتي تتمثل في بناء مجتمع مستدام يتمتع
 للتعاون بين املدرسة واألسرة واملجتمع بهدف ترسيخاالجتماعي ويضع أفراده بالصحة والسعادة والرفاه 

ً
مفهوم املواطنة البرنامج إطارا

املستقبل في هذا السياق مجموعة من السمات واملبادئ والقيم التي ستغرس في وجدان أجيال” أخالقية“ويمثل استخدام كلمة الصالحة 
.لبناء مواطنين عامليين يمكنهم املساهمة في أمن ورفاه هذا العالم

ولي عهد أبو ظبي، ووزارة اللجنة من ديوانوتتكون وتطبيقهوتشرف لجنة التربية األخالقية على تطوير املنهج الخاص بالبرنامج ومراحل تقدمه 
.ثقافةالتربية والتعليم، ومجلس أبو ظبي للتعليم، وهيئة املعرفة والتنمية البشرية في دبي، وهيئة أبو ظبي للسياحة وال

ية ى املجتمع األوسع واإلنسانمنهج التربية األخالقية على تنمية الشعور باالنتماء إلى املجتمع املحلي اإلماراتي باإلضافة إلى االنتماء إلركز كما ي-
.  املشتركة ويشدد البرنامج على أوجه الترابط السياس ي واالقتصادي واالجتماعي بين ما هو محلي ووطني وعاملي
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املجال االجتماعي 

العاطفي

املجال السلوكياملجال املعرفي
املواطنة 

العاملية

.  باإلشارة إلى الشكل المرفق أعاله يمكن تقديم ركائز مادة التربية األخالقية

جتمع، الشخصية واألخالق، والفرد والم: يتضمن برنامج التربية األخالقية أربع ركائز أساسية، وهي

.الثقافيةوالتربية المدنية، والتربية 



ئ اإلنسانية يتمحور منهج الشخصية واألخالق حول تطوير السمات الفردية لكل طالب وترسيخ المباد

عبير لديه كاألمانة والصدق والتسامح والمرونة واإلصرار والعزيمة والمثابرة، ومساعدته على الت

.عن أفكاره وبناء الشعور الفردي باألخالق انطالقاً من تطلعاته الشخصية

كما يحث . خروتم تصميم المنهج لتعزيز قيم االحترام المتبادل بين الطلبة، وتقبل االختالف مع اآل

خر وعلى المنهج الطلبة على التركيز على األثر اإليجابي الذي يمكن أن يحدثه كل شخص على اآل

.العالم من حوله

ومن . تخرجوتبدأ دروس المنهج من الصف األول وتمتد خالل المرحلتين االبتدائية والثانوية حتى ال

:المقرر أن يتضمن المنهج عدة أوجه لتطوير وبناء الشخصية، وتشمل

الشخصية واألخالق 

 ً ً كيف تكون منصفا ما هي المساواةكيف تكون متسامحاً ومحترما

 ً األخالق اإلنسانيةوعي اإلنسان بآرائه ومشاعرهكيف تكون متعاونا

دراسات في السالم والصراعات

نفتاح وتقبل اآلخر ويعد البرنامج نهجاً شامالً في دعم وترسيخ القيم المجتمعية األساسية كالتسامح واال

.واحترامه، والتي تطورت على مدار العقود القليلة الماضية



ة في المواطن الصالح هو من يعمل لخير نفسه وخير مجتمعه من خالل المبادرة والمشاركة بفعالي

طوير ويركز منهج الفرد والمجتمع على ت. األنشطة التي تسعى إلى االرتقاء بالمجتمع وخدمته

لتي يمر السمات الشخصية للفرد بما يمكنه من التعامل مع مجموعة متنوعة من المواقف االجتماعية ا

.  بها، بل ويساهم في إحداث تغيير بسيط يحدث فارقاً كبيراً 

خالق، واستناداً إلى القدرات األساسية التي سيتم اكتسابها من خالل دروس منهج الشخصية واأل

اعلين سيتعمق الطالب في مجال الوعي المجتمعي، والسبل التي ستمكنهم أن يصبحوا أفراداً ف

قيمة ومؤثرين في مجتمعهم، من خالل مشاركتهم في برامج الخدمة المجتمعية وتعريفهم بأهمية و

جابية ويساهم هذا المنهج في غرس احترام الذات وبناء شخصية اجتماعية متزنة وإي. خدمة اآلخرين

.تحترم العالقات األسرية وعالقات األفراد فيما بينهم

ثانوية حتى وتبدأ دروس منهج الفرد والمجتمع من الصف األول وتمتد خالل المرحلتين االبتدائية وال

:لومن المقرر أن تتضمن عدة أوجه لتطوير الشخصية والعالقات االجتماعية، وتشم. التخرج

الفرد والمجتمع

تقدير الذات احترام اآلخرين من أفراد املجتمع

وتقبل االختالف

أهمية العمل الجماعي

الصحة البدنية والعقليةالتعامل مع التغير والخسارةأهمية املحافظة على البيئة

كيف نساهم في خدمة املجتمعقيم اإلحسان والتعاطف والرحمةالشجاعة األدبية



ويعّزز طرق ويدعم البرنامج الشباب في دولة اإلمارات العربية المتحدة في مسألة التعايش المشترك

تخاذ قرارات تعاملهم مع خليط متنوع من الثقافات والمعتقدات التي تتواجد في الدولة، كما يعّدهم ال

غير مباشرة سليمة على المستوى األخالقي، ويهيئهم لمواجهة التحديات التي تنجم بطريقة مباشرة أو

.المختلفةعن هذا الخليط االستثنائي وما يحتويه من وجهات النظر والمبادئ والقيم واأليديولوجيات

الفرد والمجتمع



ة اإلنسانية الثقافة هي جزء ال يتجزأ من المجتمع لذا يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على الثقاف

موز التي المشتركة في دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي تضم مجموعة من القيم والتقاليد والر

.تساعد على تحديد هويتنا

لغة جديدة تعزز ويمكن من خالل التربية الثقافية سواء بالدراسة النظرية أو عبر التطبيق أن نستحدث

زيز فهم وسوف تركز الدراسات الثقافية على تع. فهم المعارف والقيم المحلية والهويات الجماعية

ثقافة اإلمارات وتراثها وكذلك التعريف بالثقافة العالمية بشكل عام

الدراسات الثقافية

أهداف البرنامج التي تخدم المواطنة العالمية

:ال التاليةالذين يتحلون بالخصالشبابيتمثل الهدف األسمى من برنامج التربية األخالقية في بناء جيل من 

االحتفاء بمبادئ

التسامح 

واالنفتاح 

واالحترام وقبول

اآلخر

تهم التمسك بثقاف

الخاصة 

واالحتفاء 

واالعتزاز بها 

والتعلم من 

مبادئها وكذلك 

من الثقافات 

.العالمية األخرى

ع فهم وتقدير تنو

الثقافات 

والمعتقدات التي

ها يتعايش أصحاب

بوئام ومحبة في

كنف دولة 

اإلمارات العربية 

.المتحدة

ى جيل منفتح يتحل

بالمسؤولية 

والمرونة 

واإليجابية ويدرك

تماماً حقوقه 

.ومسؤولياته

منتجون ومؤثرون

في مجتمعاتهم 

ورواداً لعملية 

مة التنمية المستدا

.في الدولة



وتنقسم األهداف الى أربع محاور رئيسة



.وال يركز البرنامج فقط على المنهاج، وإنما يعتمد منهجية هادفة متعددة الجوانب لتنمية الطلبة

ً البيئة الشمولية للمدرسةفي المنزل المجتمع األوسع نطاقا
العائلة

أولياء األمور

األشقاء

األجداد

 يشارك أولياء األمور بشكل

فاعل في مجتمع المدرسة مع 

ة إلمامهم التام بالحياة المدرسي

للطالب 

 يتفاعل أولياء األمور مع

منهاج التربية األخالقية 

ويشاركون فيه بفعالية مع

أبنائهم

إدارة المدرسة

المنهاج

المعلمون

األنشطة الالصفية

الرحالت الميدانية

المحاضرات

خدمة المجتمع

أنشطة أخرى

األنشطة الترفيهية

اإلعالم

الجاهزية للعمل

العمل التطوعي

الطلبة ليسوا معزولين داخل

مدارسهم، وإنما يشاركون 

بفعالية في خدمة وتوعية 

المجتمع

 يدرك المجتمع أهمية مادة

في التربية األخالقية، ويشارك

الحوار الدائر حولها



كيف ينمي منهج التربية األخالقية المواطنة العالمية

وانب رئيسية في تقوم المقاربة األخالقية للمواطنة العالمية متمثلة في منهاج مادة التربية األخالقية إلى تنمية ثالث ج

:  هذه المقاربة وهي

المقاربة اإلنسانية -1

المقاربة البيئية -2

المقاربة السياسية3-

املقاربة األخالقية 

للمواطنة العاملية

املقاربة 

البيئية

املقاربة 

اإلنسانية

املقاربة 

السياسية

لسلوكي كما ومن ضمن كل مقاربة يتم التركيز على تنمية الجانب المعرفي والجانب االجتماعي العاطفي والجانب ا

.تم التأكيد عليه في تعريف منظمة اليونسكو للمواطنة العالمية



املقاربة 

البيئية

املحافظة على 

يالتنوع البيئ

مقاومة 

التلوث 
والتغير 
املناخي

التنمية 

املستدامة

املقاربة 

اإلنسانية

الحقوق 

والواجبات
االعتزاز 

بالهوية 
الوطنية

اإلنتماء 

للبيئة 

املحلية

تقدير دور 

اللغات 
احترام األخرى 

الديانات 
األخرى 

مقاومة 

التمييز

تثمين دور 

الثقافات 

األخرى 

تقبل 

اإلختالف



املقاربة 

السياسية

تنمية اإلنتماء 

الى املحيط 

اإلقليمي

تنمية مهارات 

ةاملواطنة العلني

احترام الدول 

والقوميات 
األخرى 

احترام الحقوق 

الكونية 
لإلنسان

العدالة 

اإلجتماعية

العدالة 

اإلقتصادية

د المحلي من هذا المنطلق يهدف منهاج التربية األخالقية إلى زرع العديد من القيم والمبادئ والمعتقدات ذات البع-

. قةوالوطني والكوني ليكون طالب المدرسة اإلماراتية مؤهال لالنخراط في المواطنة العالمية والمحلية بكل ث



الدراسات 

الثقافية

الدراسات 

المدنية

الفرد 

والمجتمع

الشخصية واألخالق ركائز التربية األخالقية

58 61 117 137 نواتج التعلم# 
مكونات نواتج التعلم المتعلقة بالمواطنة العالمية

57 ع الشعور بالمصير المشترك م

البيئة المحلية الوطنية

41 ع الشعور بالمصير المشترك م

البيئة السياسية

38 ع الشعور بالمصير المشترك م

البيئة الثقافية

45 الشعور المشترك مع المجتمع 

العالمي

39 الوعي البيئي 

28 الوعي االقتصادي

35 الوعي بالتغير االجتماعي

22 االلتزام بالعمل المدني     

واالجتماعي(  التطوعي)

31 االلتزام بالعمل 

35 المشاركة االجتماعية

42 مع المسؤولية الفردية تجاه المجت

المحلي والعالمي
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مكونات نواتج التعلم المتعلقة بالمواطنة العالمية 



من هنا ( الخ ....قنوات التواصل االجتماعي، الكتب )من خالل قنوات عديدة منها ة إدماجهعلى أهمييركز الجانب املعرفي 
ملشاريع  ، التطوع في إدارة ا) أتى تركيز مادة التربية األخالقية على الجانب السلوكي مثل االنخراط في املبادرات االجتماعية 

ى الصف من خالل التوزيع العلمي الدقيق للمهارات السلوكية التي يجب اكتسابها من الصف األول إل( مجاالت عدة 
لطالب املرحلة فإن نواتج التعلم لنفس القيمة السلوكية( ناتج تعلم على لعب وتمثيل األدوار : ) الثاني عشر ، مثال 

، التفاعل والتعاون الثانوية يطلب منهم في املنهاج القيام بمشاريع ومبادرات مثل التطوع ، االبتكار ، الخدمة املجتمعية
مة السلوكية من مع منظمات اإلغاثة العاملية ، فهو خير دليل على عمق وتركيز منهج التربية األخالقية في تكوين القي

. الجانب البسيط إلى الجانب املعمق للقيمة السلوكية 





الدراسات الثقافيةالدراسات المدنيةالفرد والمجتمعالشخصية واألخالق

المودة واإلنصاف

االهتمام واألمانة

التسامح واحترام االختالف

الصمود والمثابرة

المساواة والعدالة

والتعاونمراعاة شعور اآلخرين

السالم؛ والمسئولية العامة

العمل الجاد والمثابرة

الرحمة والتعاطف مع اآلخرين

الشخصية والقيم األخالقية

االحترام والتسامح في المجتمع

المتنوع

،المسؤوليات األخالقية للفرد

الواجبات وااللتزامات

االحتياجات اإلنسانية

 ألخالق في سياق المجتمعات

المحلية

يةمقدمة للقيم األخالقية اإلنسان

األخالق واالقتصاد العالمي

دراسات السالم والنزاعات

أنا وعائلتي

األصدقاء

الهوية والتعاون مع اآلخرين

انتهاج أسلوب حياة صحي

أنا والعالم من حولي

 ً التحلي بالشجاعة والبقاء آمنا

التمتع والبقاء بصحة جيدة

مساعدة األخرين وإحداث الفرق

 تحمل المسؤولية نحو نفسك

واألخرين

 األخالق في الرياضة واألنشطة

الترفيهية

يالصحة الجسدية والنظام الغذائ

الصحة العقلية

اتخاذ القرارات السليمة

التحدي الرقمي

احترام التنوع

التعامل مع الصراعات

الوعي المالي

العيش ضمن حياة معتدلة

التأمل واالنتقال

ي االستقرار واألسرة والقرابة ف

دولة اإلمارات العربية المتحدة

 كيف وصلت دولة اإلمارات

العربية المتحدة إلى نموذج 

المجتمع الشامل وكيف تطورت 

ه لتصل إلى التنوع الذي تشهد

اليوم

لة دو: التجارة والسفر والتواصل

اإلمارات في عالم مترابط يتجه

ادل تب: بخطى ثابتة نحو العولمة

الثقافات

لة نمو الحكومة االستشارية في دو

اإلمارات العربية المتحدة

 الحكومات والسلطة والنظام

القضائي في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة

 ًكيف تكون مواطناً فعاال

شد التحلي بصفات الشخص الرا

(الجزء األول والثاني)المسؤول 

المواطنة العالمية

توسيع اآلفاق العالمية

التعرف على التراث اإلماراتي

من خالل القصص

التراث غير المادي

ه ما الذي تستطيع أن تخبرنا ب

األشياء والرموز

ه ما الذي تستطيع أن تخبرنا ب

أوجه التشابه : األشياء والرموز

واالختالف

ة فهم ثقافة دولة اإلمارات العربي

بشكل أساسي )المتحدة 

(ومتخصص

ؤثر التجارة والسفر والتواصل الم

.في الثقافة

ما الذي ينبغي أن نحافظ عليه؟

وكيف؟

العالقات بين الثقافات

الثقافة العالمية



تطبيق منهج التربية األخالقية في المدرسة اإلماراتية 

منهج التربية األخالقية

 ُصّمم بهدف تنمية الشباب من مختلف الجنسيات و 
ً
 وتفاعليا

ً
 مبتكرا

ً
األعمار                        منهجا

ية التي تعكس في دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل تعزيز معرفتهم باملبادئ والقيم العامل
التجارب اإلنسانية املشترك

طبقت وزارة التربية والتعليم منهاج التربية األخالقية، في 
.جميع مدارس الدولة الحكومية والخاصة باللغتين العربية و اللغة اإلنجليزية 



إدخال مادة التربية األخالقية ضمن املناهج الدراسية                                 
لدعم العملية التعليمية

جاء بمبادرة متفردة  على مستوى الدول العربية و الخليجية 
ان، لتعكس الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهي

.-حفظه هللا-ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة



الشكر والتقدير للجميع على حسن االستماع 


