
 

     وزارة التعليم العالي و البحث العلمي     
- البويرة -جـــامــعــة أكلي محند أولحاج 

 معهد علوم وتقنيات النشاطات الرياضية والبدنية

وتقنيات علوم  ميدانفي   ( L.M.D ) علوم أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه
 ضيةالنشاطات البدنية والريا

 النشاط البدني الرياضي التربوي: تخصص

 :الموسومة ب

 

 
 ثانويات مدينة األغواطمتوسطات و في  ةميداني دراسة

 :إشراف                                                              :لطالبل      إ

 منصوري نبيل الدكتور                                                    بدر الدين قنيول    

                                         51/51/1152:تاريخ المناقشة                                      :لجنة المناقشة 

 الصفة المؤسسة الرتبة االسم و اللقب الرقم
 رئيسا جامعة البويرة "أ " أستاذ محاضر  مزاري فاتح 10

 مشرفا و مقررا جامعة البويرة "أ " محاضر أستاذ  منصوري نبيل 10

 ممتحنا (0) جامعةالجزائر  أستاذ التعليم العالي  كرفس نبيل 10

 ممتحنا جامعة مستغانم أستاذ التعليم العالي بن قالوز أحمد 10

 ممتحنا جامعة البويرة "أ " أستاذ محاضر  علوان رفيق 10

 ممتحنا بويرةجامعة ال "أ " أستاذ محاضر  فرنان مجيد 10

 
   

 أساتذة لدى الوظيفي لتزامال  تعزيز في ورهاود المواطنةقيم 
 والرياضية البدنية التربية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات     
وأشهد أن ال إله إال اهلل  أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،

وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
 . تسليما كثيرا 

  :  أما بعد 

فأسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن يجازي خير الجزاء كل من ساهم من قريب     
ن قدم إلينا نصائح أو توجيهات أو نقد أو من بعيد في إنجاز هذه المذكرة وأن يرزق كل م

أو بين لي أخطائي ، وكل من تصفح ولو بنظرة بسيطة أن يرزقه الفردوس األعلى في 
ياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا  .الجنة وأن يجمعنا وا 

 -آمــــــــــــــــين-
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 رـــــــــــــتقدي شكر و 

 
 

 (7)إبراهيم   سورة    "وَِإْذ تَ أَذََّن رَبُُّكْم لَِئن َشَكْرُتْم َلَزِيَدنَُّكْم   "قال اهلل تعالى 

َ َمْن ال يَْشُكُر النهاسَ  »       «ال يَْشُكُر َّللاه    صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا   

 .أجمعين الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أما وقد شارفت قافلة البحث الوصول بنا إلى بر األمان واالطمئنان لجني ثمار هذه   

عليا و توفيقه لي إلتمام هذا  ي أشكر اهلل تعالى على فضله و إمتنانهالمسيرة العلمية ، فإن
واجب الوفاء يقضي بشكر كل من كانت له يد بيضاء على العمل المتواضع   و إن 

البحث ، فمن لم يشكر الناس لم يشكر اهلل كما ورد في األثر ، لذا أتقدم بالشكر والتقدير 
ان له والذي ك ،" منصوري نبيل"الدكتور  واالمتنان إلى األستاذ المشرف على الرسالة

    الفضل الكبير في صقل خبراتي العلمية في خالل فترة إشرافه على البحث ، إذ كان 
لتوجيهاته العلمية القّيمة أكبر األثر في إتمام هذا العمل فجزاه اهلل كل خير ومّتعه بالصحة 

 ."الوسين سليمان " المشرف الثاني الدكتور  أشكركما ال يفوتني أن ، والعافية 
 متنان لتوجيهاته العلمية القّيمة ومساعدته للباحثعظيم اإل"  عادل عاشور"والدكتور 

ن واجب الوفاء يدعو أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع أساتذة التربية البدنية و  ا 
      "مزاري فاتح"و أخص بالذكر الدكتور  جامعة األغواط و والرياضية بجامعة البويرة 

بن عبد الرحمان سيد علي / ساسي عبد العزيز و د/ دالدكتور رضوان بن جدو بعيط  و و 
و إلى جميع محمد هيزوم / جمال حمادي  و د/ علي صادقي ود/ دعلوان رفيق و / دو 

 .األساتذة كل باسمه و وسمه 
وعرفانًا بالجميل أتقدم بالشكر الجزيل  كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى زمالء الدراسة    

 . على تقديم الدعم الجاد لي بالنصيحة و اإلجابات الحقيقية و الدقيقةألفراد عينة البحث 
خوان وزمالء .كما ال ننسى أن نشكر كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد من أهل وا   

 

 نبدرالدي

 



 ـــداءــــــــــــــــــــــــإهـ

( 42)"َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغيرًا " :قال اهلل تعالى
(اإلسراء ) 

إلى التي  إلى التي أوصاني بها المولى خيرا وبرا، إلى التي حملتني وهنا على وهن،      
لى التي إوالوفاء والعطاء، نبع الحب والحنان إلى رمز الصفاءسهرت الليالي ألنام ملئ أجفاني إلى م

 " الزهرة"  :غمرتني بدفء نفسها وطيبة قلبها  إلى أمي الغالية

إلى رمز العز والشموخ إلى من وطأ األشواك حافيا ليوصلني إلى ما وصلت إليه              
اليوم،إلى الذي وهبني حياته وأعطاني األمل في النجاح إلى الذي وقف بجانبي في كل صغيرة وكبيرة 

 "عبد القادر": إلى أبي العزيز

    ليكما يامن يعجز اللسان عن وصف فضلهما وتضيق العبارات بواجب شكرهماإ

 ." ما الصحة والعافية إن شاء اهللكما اهلل لي ويهب لكفليحفض"  

لى زوجتي الكريمة إووقفت معي في محطات هذه المسيرة العلمية لى التي رافقتني في دربي إ
 .جزاها اهلل كل خير

 آالءو موسى  ، سيرين، يمن أعزاء بنائي األألى إ

 باسمهخواتي وجميع افراد عائالتهم كل فرد أخوتي و إلى إ

 خ رحمه اهلل تعالىالذي كان نعم األ "عالل"المرحوم  الغالي خيألى إ

 قنيول و بوداود إلى جميع أفراد عائلة 

 فراد عائلة الكافأإلى جميع 

 ياد ورنيمإ :صغر كتكوتين في العائلةألى إ

 ومن بعيدأحباب وكل من ساعدني من قريب صدقاء واأللى كل األإ

 البحث المتواضع هدي هذاألى هؤالء جميعا إ

 بدر الدين    



 
 
 فـهـرس المحتوياتفـهـرس المحتويات  
 
 



 فهرس المحتويات
 

 صفحات  نـــــــــــــــــــاويـــــــــالعن  أرقام
  بسملة  

  هداءات إتشكرات و  

  فهرس المحتويات  

  فهرس الجداول  

  شكال فهرس األ 

  ملخص الدراسة  

 أ ب ج مقدمة   

 الجانب التمهيدي
 مدخل عام للتعريف بالبحث : الفصل التمهيدي

 

 50 تمهيد

 50  الدراسةة تحديد إشكالي 50

 50 فرضيات الدراسة 02

 50  أهمية الدراسة 53

 50  أهداف البحث 54

 50  أهم المصطلحات والمفاهيم 50

 01  أسباب اختيار الموضوع 56

50 
  المشابهة السابقة و الدراسات

01 



 فهرس المحتويات
 

  على الدراسات المشابهة ومدى االستفادة منها في الدراسة الحالية ليقالتع 58
 

13 

 الجانب النظري
 القيم : الفصل األول

 72 تمهيد 

 10 ماهية القيم 10

 10 مفهوم القيم 10

 30 خصائص القيم 10

 31 أنواع القيم 10

 36 أهمية القيم 10

 40 األعراف والتقاليد والعادات 10

  التربوي النظام في والرياضي البدني النشاط قيم 10
 

46 

 نماذج من القيم 10
48 

 صعوبات البحث 10
 

 40 التربية وأزمة القيم 01



 فهرس المحتويات
 

 الخالصة  
 

00 

 

 قيم المواطنة : الفصل الثاني
 تمهيد 

 
03 

 تعريف قيم المواطنة 10
 

00 

 أهداف وأهمية قيم المواطنة 10
 

65 

 المواطنةأشكال ومستويات  10
 

61 

 مقومات وخصائص المواطنة 10
 

63 

 مراحل تنمية قيم المواطنة 10
 

64 

 أبعاد وتصنيفات قيم المواطنة 10
 

60 

 دور مؤسسات التربية في دعم وتعزيز قيم المواطنة 10
 

60 

 دور النظام التعليمي الجزائري في تعزيز قيم المواطنة 10
 

00 

 دور المجتمع المدني في تحقيق وتفعيل قيم المواطنة في الجزائر 10
 

01 

 خالصة 
 

04 

 
 االلتزام الوظيفي : الثالثالفصل 

 

 06 تمهيد 

 00 لتزام الوظيفيإلمفهوم ا 10



 فهرس المحتويات
 

 81  الخلفية التاريخية 10

 81 أهمية االلتزام الوظيفي  10

 83 العوامل المساعدة في تكوين االلتزام الوظيفي  10

 86 خصائص االلتزام الوظيفي  10

 80 السلوك الناجم عن االلتزام الوظيفي  10

 05 لتزام الوظيفي أنواع اإل 10

 00 لتزام الوظيفي  وتطوره مراحل اإل 10

 01 لتزام الوظيفي مداخل تنمية اإل 10

 03 لتزام موقف اإلسالم من اإل 01

 03 الموظف تزاملأفضل استراتيجيات لتعزيز اإل 00

 

 06 الخالصة 

 أستاذ التربيـة البدنيـة و الرياضيـة : الرابعل ــصــفــال
 

 08 تمهيد 

50 

51    

 

 أستاذ التربيـة البدنيـة و الرياضيـة
 شخصيـة أستاذ التربيـة البدنيـة و الرياضيـة

00 

 

00 



 فهرس المحتويات
 

53 

 
 

 السمات األساسية ألستاذ التربيـة البدنيـة والرياضية

050 

54 

 
 

 مسؤوليات أستاذ التربيـة البدنيـة والرياضيـة

 051 

50 

 
 

 المنهج التدريسمسؤوليـات أستاذ التربيـة البدنيـة و الرياضيـة اتجاه 

053 

56 

 
 

 الخصائـص و الصفات الواجب توفرهـا في أستاذ التربيـة البدنيـة والرياضيـة

053 

50 

 
 

 والرياضيـةواجبـات أستاذ التربيـة البدنيـة 

056 

 058 عبر العصور التربية الرياضية  58

 000  مفهوم التربية البدنية والرياضية 50

 000  مفهوم ومهام التربية البدنية والرياضية في بعض الدول 05

 004  أهداف التربية البدنية و الرياضية 00

 000  خصائص التربية البدنية والرياضية 01

 000  البدنية والرياضيةأهمية التربية  03

 000  عالقة التربية البدنية والرياضية بالتربية العامة 04

  خالصة 
 

008 



 فهرس المحتويات
 

  الجانب التطبيقي 
 إجراءات البحث الميدانية :  الخامسل ــصــفــال

 
 010 تمهيد 

 الدراسة االستطالعية 50
 

011 

 011 البحث منهج  51

 011  مجاالت البحث 53

 013 متغيرات الدراسةضبط  54

 مجتمع البحث 50
 

013 

 013 عينة الدراسة  56

 014  أدوات البحث 50

 018 خصائص السيكومترية لألداة  58

 األدوات اإلحصائية المستخدمة 50
  

031 

 
 البياناتعرض و تحليل ومناقشة  : السادسالفصل 

 تمهيد 
 

034 

 عينة الدراسةالخصائص الشخصية والتنظيمية ألفراد  50
 

030 



 فهرس المحتويات
 

 

 

 و مناقشة نتائج الفرضياتعرض وتحليل  51
 

030 

 النتائج الخاصة بالفرضية األولىومناقشة عرض وتحليل  53
 

030 

 الثانيةالنتائج الخاصة بالفرضية ومناقشة عرض وتحليل  54
 

044 

 الثالثةالنتائج الخاصة بالفرضية ومناقشة عرض وتحليل  50
 

005 

 الرابعة النتائج الخاصة بالفرضيةومناقشة عرض وتحليل  56
 

000 

 060 الخامسة النتائج الخاصة بالفرضيةومناقشة عرض وتحليل  50

 068 باستمارة االلتزام الوظيفيعرض وتحليل النتائج الخاصة  58

 العامة النتائج الخاصة بالفرضيةومناقشة عرض وتحليل  50
 

085 

 080 خالصة 

   

 ستنتاج العاماإل 
 

080 

 خاتمةال 
 

080 

 التوصيات واالقتراحات 
 

001 

 قائمة المراجع 
 

 

 المالحق 
 

 



 

    فهرس الجداول  فهرس الجداول  
 و األشكالو األشكال

 
 



و األشكال الجــــــــــــــــــداول فهرس   

نـــــــــــــــــاويــــــالعن صفحات  أرقام 
الخامس الفصل    

يوضح تقسيم عبارات استماراتي قيم المواطنة وااللتزام الوظيفي  215  1 
 2  االلتزام الوظيفي يوضح العبارات السلبية في استمارة قيم المواطنة و 215
 3 يبين درجات االستمارة للعبارات االيجابية 216
 4 يبين درجات االستمارة للعبارات السلبية 216
 5 يبين الدرجات العليا و الدنيا لالستمارة 216
 6 يبين أبعاد االستمارتين 211
 7 يبين ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية لالستمارة 211
 8 معامل ارتباط بين أبعاد استمارة قيم المواطنة والدرجة الكلية   211
كل عبارة مع الدرجة الكلية الستمارة االلتزام الوظيفييبين ارتباط  231  9 
معامل ارتباط بين أبعاد استمارة االلتزام الوظيفي والدرجة الكلية   231

 لالستمارة
11 

 11 يبين نتائج العالقات االرتباطية للدراسة االستطالعية 231
السادسالفصل     

 12 نسب وتكرارات متغير الجنس في عينة الدراسة 235
 13 نسب وتكرارات متغير السن ألفراد عينة الدراسة 235
 14 نسب و تكرار متغير سنوات الخبرة ألفراد العينة 236
 15 نسب وتكرارات متغير الجنس في عينة الدراسة 236
 16 يمثل متوسطات واالنحرافات والفروق ألفراد العينة 231
 17 يبين عبارات البعد العالئقي 231

 
241 

التكرارات و النسب المئوية و المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات 
 المعيارية و مجموع الدرجات لعبارات البعد العالئقي

18 

(العالئقي)مجموع درجات أفراد العينة في البعد  241  19 
العالئقي وااللتزام الوظيفيالبعد العالقة االرتباطية بين  243  21 



و األشكال الجــــــــــــــــــداول فهرس   
القيمييبين عبارات البعد  244  21 

التكرارات و النسب المئوية و المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات  245
 المعيارية و مجموع الدرجات لعبارات البعد القيمي

22 

(القيمي)مجموع درجات أفراد العينة في البعد  241  23 

وااللتزام الوظيفي البعد القيميالعالقة االرتباطية بين  241  
 

24 

البعد الوطنييبين عبارات  251  25 

التكرارات و النسب المئوية و المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات  252
 المعيارية و مجموع الدرجات لعبارات البعد الوطني

26 

253 
 

(الوطني)مجموع درجات أفراد العينة في البعد   27 

 28 العالقة االرتباطية بين البعد الوطني وااللتزام الوظيفي 254

 29 العالقات االرتباطين بين األبعاد الفرعية لالستمارات فيما بينها 256

معامالت اإلنحدار بين المتغير المستقل المعرفة التربوية و المتغير التابع  251
 درجة تطبيق الممارسة التعليمية

31 

و معامالت االرتباط بين   ANOVAتحليل التباين و معامالت االرتباط  251
  المستقل و المتغير التابعالمتغير 

31 

للمتغير المستقل قيم  ANOVAتحليل التباين االحادي في إتجاه واحد  262
، (القيمي، البعد الوطني البعد العالئقي، البعد) المواطنة ومؤشراتها

 والمتغير التابع اإللتزام الوظيفي وفقا لمتغير السن

32 

للمتغير المستقل قيم  ANOVAتحليل التباين االحادي في إتجاه واحد  263
، (البعد العالئقي، البعد القيمي، البعد الوطني) المواطنة ومؤشراته

 الخبرةوالمتغير التابع اإللتزام الوظيفي وفقا لمتغير 

33 

البعد ) للمتغير المستقل قيم المواطنة ومؤشراته ANOVAتحليل التباين  265 34 



و األشكال الجــــــــــــــــــداول فهرس   

 فهرس األشكال

 فحاتص  العناويــــــــن أرقام
 231 يبين نتائج خصائص العينة 12

 

والمتغير التابع اإللتزام الوظيفي  ،(العالئقي، البعد القيمي، البعد الوطني
 الشهادةوفقا لمتغير 

 35 يبين عبارات بعد الثقافة التنظيمية في المؤسسة من المعلومات 261

التكرارات و النسب المئوية و المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات  261
 الثقافة التنظيمية للمؤسسةبعد المعيارية و مجموع الدرجات لعبارات 

36 

 37 (الثقافة التنظيمية في المؤسسة)مجموع درجات أفراد العينة في بعد  211
 38 يبين عبارات بعد تحقيق المسؤولية اتجاه المؤسسة 213
214 

 
التكرارات و النسب المئوية و المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات 

 المؤسسةلعبارات بعد تحقيق المسؤولية اتجاه المعيارية و مجموع الدرجات 
39 

 41 (المؤسسةتحقيق المسؤولية اتجاه )مجموع درجات أفراد العينة في بعد  216

 41 يبين عبارات بعد تحقيق الرغبة في العمل واالستمرار بالمؤسسة 211

التكرارات و النسب المئوية و المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات  211
المعيارية و مجموع الدرجات لعبارات بعد تحقيق الرغبة في العمل 

 واالستمرار بالمؤسسة

42 

تحقيق الرغبة في العمل واالستمرار )في بعد مجموع درجات أفراد العينة  211
 (بالمؤسسة

43 

 44 العالقات االرتباطين بين األبعاد الفرعية لالستمارات فيما بينها 211
و المتغير التابع  قيم المواطنةمعامالت اإلنحدار بين المتغير المستقل  212

 اإللتزام الوظيفي 
45 

 46 معامالت االرتباط بين المتغير المستقل و المتغير التابعتحليل التباين و  211



 
 

 ملخص الدراسة   
 



 ملخص الدراسة
 

 "قيم المواطنة و دورها في تعزيز اإللتزام الوظيفي لدى أساتذة التربية لبدنية و الرياضية  :العنوان 

  قنيول بدرالدين: اسم و لقب الطالب 

  الدكتور نبيل منصوري :إشراف 
 :الدراسة ملخص

 حقوقه الفرد ويعرف الوطنية وواجباته حقوقه تحدد والتي وطنه في يعيش الذي المواطن صفة هي  المواطنة
 عنها ينبثق وما بالوطن واالرتباط الحب مشاعر إلى واضحة إشارة ،في الوطنية التربية طريق عن واجباته ويؤدي

 والحرب السلم أوقات في وخدمته لوطنه المواطن والء من خاص بنوع المواطنة وتتميز  عاطفية استجابات من
 التي األهداف تحقيق في والتطوعي الرسمي والفردي مؤسساتيال العمل طريق عن اآلخرين المواطنين مع والتعاون

 يحث الذي الوظيفي االلتزام المواطنة صفات أهم ، ومن الخطط وترسم الجهود أجلها من وتوحد الجميع لها يصبو
  العمل أو الوظيفة قوانين و بشروط االلتزام و إخالص و بتفاني المجهودات أقصى بذل على المجتمع أفراد جميع

 لدى الوظيفي االلتزام تعزيز المواطنة في دور قيم  "إبراز إلى الدراسة هذه تهدف ولذى الوطن، هذا على لحفاظل
 ."الرياضية  و البدنية التربية أساتذة

 .اإللتزام الوظيفي ، أستاذ التربية البدنية و الرياضية  ،قيم المواطنة  المواطنة ،  :الكلمات المفتاحية 
 

Study Summary: 

     Citizenship is the character of a citizen who lives in his homeland and 

defines his national rights and duties. The individual knows his rights and 

carries out his duties through national education, in a clear reference to 

feelings of love and attachment to the homeland and the resulting emotional 

responses. Citizenship is characterized by a special loyalty of the citizen to 

his homeland and his service in times of peace and war And cooperation 

with other citizens through institutional and individual work and voluntary in 

the achievement of the goals that aspire to all and unite for the efforts and 

draw plans, and the most important qualities of citizenship, the commitment 

of the job, which urges all members of the community to make the maximum 

effort dedication and disobedience R and compliance with the terms and 

function laws or work to maintain this country, and one who study aims to 

highlight "the role of the values of citizenship in the promotion of career 

commitment of physical education teachers and sports."      

 

Key words: Citizenship, Citizenship Values, Career Commitment, Professor 

of Physical Education and Sports. 
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  :مقدمة
 حشو وقد انتقل دور التربية من متطور، مجتمع قيام تحقيق إلى إن التربية منذ القدم كانت تهدف   

 من مرحلة كل تميز التي والمميزات الخصائص أدق كشف إلى إمكانياته، ثم احترام إلى التلميذ ذاكرة في المعلومات
األساسي  فالمحور وعليه، مجتمعه، في وفعاال سويا فردا وتكون بعد فيما الخصائص هذه تستثمر كي نموه، مراحل
  .المطلوب الغرض لتحقيق تشكيله يجب الذي فهو الفرد التربية هو حوله تدور الذي

 قيمه عن والمجتمع الفرد إبعاد طريق في تسير األمور أن نجد المعرفي واالنفجار التطور التقني عصر وفي     
 رصيد دون وجود معه والتجاوب التقني بالتطور االنبهار خالل من واضحا ذلك ويبدو فأكثر أكثر ودينه ووطنيته

 في مجاالت سارعةتمفي هذا القرن تغيرات  يشهد العالم فإن وكما ال يخفى على أحد الحياة يضبط وسلوكي قيمي
من وما أدى إليه  كبر هذه التغيرات هو ما نشهده في مجاالت العلوم والتكنولوجيا أالحياة المتنوعة جميعها ، ولعل 

وقد رافق ذلك كله  تغيرات اقتصادية واجتماعية  ،انفتاح على ثقافات اآلخرين من خالل الفضائيات واإلنترنت
 العربي مجتمعنا علىتفكير وأنماط معيشة أثرت  وثقافية أدت إلى ظهور اتجاهات وقيم وسلوكيات وأنماط

،  األخالقية والوطنية والدينية االجتماعية و المعايير اضطراب القيم واإلسالمي  حيث كان لها األثر الواضح في
د شعور لدى الناس بوجود أخطار تهدد قيمهم وعاداتهم وتراثهم وهويتهم الوطنية ، وبروز قيم جديدة تضعف يوتول

 .للوطن واالنتماء إليه واالعتزاز بالثقافة والموروث التاريخيالوالء 

وتتطلب هذه التغيرات  وتفرض هذه التغيرات تأثيراتها على مجاالت الحياة المتنوعة مثل التربية والتعليم ،     
السريعة  من المجتمعات اإلنسانية وأنظمتها التربوية إعداد قواها البشرية وطالبها برفع  مستواهم العلمي والمهاري 
تقان  طرق التفكير وكيفية ممارستها ، وطرح األسئلة ، والمالحظة الدقيقة  واألدائي  من خالل امتالكهم  المعارف وا 

ت، والتفكير في الظاهرات وطرح التساؤالت المتنوعة حولها، وتقديم المعرفة العلمية الصحيحة الذكية ، وحل المشكال
تقان اللغة ومهارات التواصل  اللغوي واإللكتروني ، واإل نفتاح الموثوقة ، وفهم التراث واالعتزاز بالموروث التاريخي وا 

 يواجهوا حتى لديهم وترسيخها الصحيحة اإلسالمية والعقيدة واألخالق بالقيم النشء وتحصين ،على ثقافات اآلخرين
، وبالتالي يكونون قادرين على التفاعل مع المستجدات ، وتلبية حاجاتهم وحاجات الجارف التيار هذا بثبات

 .مجتمعهم

  التنمية البشرية واالجتماعية لتحقيق الفعالة األداة كونها وجماعية فردية ضرورة الحديث بمفهومها والتربية   
 البشرية، في مواردها من استثمارها تمكنت الحقيقة مبكرا هذه أدركت التي الشعوب أن نالحظ لذلك واالقتصادية،

 مظاهره، جميع في تعاني التخلف هذه الحقيقة تدرك لم التي الشعوب حين بقيت في اإلنتاجية، مؤسساتها وتنشيط
 فئاته، و في جميع صفوفه المجتمع يتناول وعي تربوي أساس على تركزت إذا إال قائمة لها تقوم نهضة لن أي ألن
 فشلها، أو نجاحها وعليه يتوقف العملية التربوية، في العنصر الرئيسي ألنه األستاذ هو به االهتمام يجب ما وأول
 يثبت وبذلك النشء تربية يساهم في حتى مكانة أرفع في المهم هذا العنصر الحكومية السياسات تضع أن يجب لذا
 .  اقتصادية و واجتماعية نفسية ظروف له إذا تهيأت إال األمر يتحقق هذا ولن ذاته
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 في به يقوم الذي األساسي للدور نظرا ، التعليمية التربوية العملية في الهامة المحاور من المدرس يعتبرو     
 ممن الكثيرين أن حيث ، اهتمام من يستحقه ما ينال ال ذلك يالحظ أنه ومع ، مستقبال وتكوينهم األفراد إعداد

 على قائم التربوي النظام أن رغم ، التربوية العملية أساس وجعلوه التلميذ على اهتمامهم ركزوا التربية بمجال يهتمون
 .الدراسية والمادة والتلميذ المدرس وهي دعائم ثالث

نجد  ،بشكل عام في إنجاح العملية التعليميةوبالنظر إلى الدور الذي يلعبه أساتذة التربية البدنية والرياضية      
تدريسه في جل الجامعات  وذلك بتوسيع، بهذا التخصص اهتمت - شأنها في ذلك شأن غالبية الدولة –أن الجزائر 

 - الجزائر جامعة في البدنية التربية قسم على يقتصر التخصص هذا في األساتذة تكوين فبعدما كان ، الجزائرية
باتنة و  ومسيلة وهران في ليفتح قسنطينة ثم من مستغانم بدءا الوطن جامعات من العديد في انتشر -إبراهيم دالي

الشيء الذي سمح بتغطية النقص في ... غواطاألو   ةالبوير جيجل و و   ، وعنابة ، وورقلة بسكرةو  شلفو  أهراس وسوق
  .أساتذة التربية البدنية والرياضية على مستوى المؤسسات الجامعية والتربوية في الطورين المتوسط والثانوي

في  والرياضي البدني النشاط ميدان في التكوين نشر في البشرية أو المادية منها سواء المبذولة رغم الجهودو      
االهتمام باألستاذ المشرف على  عدم أهمها، كثيرة نقائص تعرف التي التربوية المنظومة أهداف تحقق الجزائر لم

 ظروف الرياضيةو  البدنية التربية أستاذ يعيش كما، الشهري راتبه تسيير في يتخبط الذي، الرياضية التربية البدنية و
 بعض تقدير عدم إلى إضافة، الفصل في التالميذ وكثرة لعبال وساحات المالعب نقص تتمثل في، قاسية عمل

 به يؤدي مما، األخرى التخصصات أساتذة من طرف مهامه فهم وسوء لدوره المباشرين وغير المسؤولين المباشرين
   .الوظيفي لتزاماإل عدم إلى تؤدي قد التي التقدير بالتهميش وسوء الشعور من ناتجة نفسية مشاق تحمل إلى

روف الذي يعيشها األستاذ أردنا أن نبحث في دراستنا ظالحالية و في ظل ال الدراسة فإن سبق مما نطالقاا     
هي قيم الرياضية أال و هذه عن أهم العوامل التي تدفع باألستاذ لإللتزام بوظيفته النبيلة كأستاذ للتربية البدنية و 

واطنة ممفهوم قيم ال بين الهامة العالقة عن اللثام إماطة محاولة هو الذي هذا بحثنا المواطنة وهذا هو موضوع
   .لتزام الوظيفيوهو اإل أال، هام وجدير بالدراسة بمفهوم وربطه، ألستاذ التربية البدنية والرياضية

وكذلك لوظيفتهم الرياضية أساتذة التربية البدنية و  مدى محبة الستقصاء محاولةك أيضا الدراسة هذه وتأتي     
واتجاهاتهم نحو مهنة تدريس التربية البدنية  قيم المواطنة بين العالقة على والتعرف الوظيفي التزامهم مستوى

غايات  لتحقيق واإلدارية اإلشرافية تطوير أعمالهم نحو سلبية أو إيجابية قوة عدم رضاهم يشكل أو والرياضية
 أعلى وبمستوى ووظائفهم بواجباتهم للقيام أكبر عنه قدرة ينتج رضا األساتذة يتوقع أن أن كما، التعليمية المؤسسات

 ، فكان الثانويالمتوسط و  المراحل لألساتذة في مدارس الكبيرة األعداد ظل في خاصة، واإلبداع الكفاية والفاعلية من
 الوظيفي الذي تزامهمالب الرياضية وعالقتهاأساتذة التربية البدنية و  المواطنة لدى قيمعن  تكشف دراسة إجراء من البد

 .لفردقيم ا قيم المؤسسة وبين بين التناغم ومدى للمؤسسة الموظف انتماء يعكس
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فقد احتوى ،جانب التطبيقي الو النظري  جوانب ،الجانب التمهيدي والجانب ثالثالموضوع في  هذامعالجة  فتمت    
 : كاآلتينورده  فصل واحدعلى  التمهيديالجانب 

الدراسة و تساؤالت الرئيسية  إشكاليةوفيه حددت  "ريف بالبحثعمدخل عام للت "بعنوانجاء  التمهيديفصل ال     
 بتحديد أهمقمنا  الموضوع وكمااختيار  أسبابالبحث و  أهدافو  أهميةالفرضيات و احتوى على  والفرعية و

  .كر بعض دراسات السابقة و المشابهة و التعليق عليهاذالمصطلحات مع 

 .النظري على ثالث فصول وسنعرضها كاألتي واحتوى الجانب 

 نماذج من القيملك ذو ك أهميتهاو  هاأهدافو حتوى على تعريف للقيم ا "قيم ال "ـ المعنون ب ولاألالفصل      
 إال باإلضافةمستويات المواطنة  ومقوماتها وخصائصها تكلم عن قيم المواطنة تعريفها وأهميتها و الفصل الثاني و 

ظام التعليمي الجزائري نو ال التربويةدور مؤسسات  إلىقيم المواطنة ومراحل تنميتها مع التطرق  تصنيفاتو  أبعاد
 .القيم المواطنة  وتعزيز

الوظيفي و خلفيته التاريخية و أهميته و  تزاماإللو ضم مفهوم " تزام الوظيفياإلل"ورد بعنوان  الثالثالفصل     
ناجم عنه و مراحله و مدخل تنمية التزام الوظيفي و السلوك لعوامل التي تساعد في تكوين اإلالأنواعه و خصائصه و 

   .تزام الوظيفيلستراتيجيات لتعزيز اإلاإلو بعض  تزام وموقف اإلسالم منهلاإل

كما  لألستاذ أساسيةوشخصية وسمات ويشمل مفهوم  "الرياضيةربية البدنية و تالأساتذة "عنوانه  الرابعالفصل      
البدنية و   كما جاء بمفهوم التربية،خصائص الواجب توفرها فيه الالتربوية و يوضح مسؤولياته و واجباته المهنية و 

ائصها لتربية البدنية و خصا أهدافو  وأهميةالمعاصرة و يبرز المهام و  الحديث إلىعبر العصور الرياضية قديما و 
 .في بعض الدول 

 : الجانب التطبيقي فيضم فصلين هما أما

دراسة االستطالعية و المنهج المستخدم ال تشتمل "البحث الميدانية إجراءات"جاء بعنوان  الخامسالفصل      
التقنيات المستعملة في البحث و  األدواتمتغيرات البحث وعينة البحث وكيفية اختيارها وتحديد وضبط في البحث 

 .مجاالت الدراسة المستعملة و  اإلحصائية ساليباألالقياس و  ألداةوخصائص السيكومترية 

هم النتائج أعرض البيانات و  فقد تم فيه "البيانات مناقشةو  تحليلو عرض "ورد بعنوان  السادسالفصل      
 .قتراحاتعام و بعض اإل استنتاجومناقشتها وتفسيرها لنختم ب إليهاالمتوصل 

 .التي استخدمناهاوبعض المالحق قائمة المراجع نعرض من ثم خالصة البحث و  أوخاتمة  إلىنتوصل  خيراألوفي 
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  : تمهيد

وبما أننا في  ، حهاأي دراسة كانت مهما كان نوعها أو هدفها البد من تتبع بعض الخطوات إلنجافي 
بداية الطريق لدراسة هذا الموضوع يجب علينا أن نمر على مرحلة رئيسية أال وهي مرحلة التعريف العام 

اإلجابة عنها  سرد االشكالية وطرح مجموعة من التساؤالت كي يتسنى لنا وذلك من خالل التطرق إلى بالدراسة
 إعطاءموضوع الدراسة مع  وأهمية األهداف إلى ضافةباإل ،المتوقعةفي الفرضية العامة والفرضيات الجزئية 

المتعلقة بالدراسة وكذالك  إجرائيااختيار هذا الموضوع وتحديد مفاهيم و المصطلحات لغة و اصطالحا و  أسباب
 .يق عليهالالسابقة والمشابهة و التعبعض الدراسات  إلىالتطرق 

 : تحديد إشكالية الدراسة -1
المواطنة من القضايا القديمة المتجددة التي ما تلبث أن تفرض نفسها عند معالجة أي بعد من أبعاد  تعد    

 .التنمية بالمفهوم اإلنساني الشامل بصفة خاصة ومشاريع اإلصالح والتطوير بصفة عامة
 :ويفسر ذلك ما تناله المواطنة من اهتمام على المسارات التالية

 .جميع دول العالم تقنينا لحقوق المواطن وواجباته حيث تتضمن دساتير: تشريعيا
حيث نظم التنشئة التي تسعى إلى تكريس وعي المواطنة قيما وممارسات لدى النشء من أجل تحقق : تربويا

 .االندماج الوطني
 .في صورة بنى وآليات مؤسساتية تستوعب مشاركة أفراد المجتمع في بنية الدولة الوطنية الديمقراطية: سياسيا

في هذا السياق احتلت هذه القضية مساحة كبيرة في الدراسات السياسية واالجتماعية والتربوية ، وتعددت أبعاد     
المواطنة في عالقاتها الممتدة عبر قضايا تتمحور في عالقة الفرد بالمجتمع والدولة من خالل أطر قانونية منظمة 

عاد المواطنة حسب المنابع الفكرية للدولة ومرجعية نظرياتها للحقوق والواجبات ، ومبينة مواصفات المواطن وأب
  .السياسية

 وأنتجت أطروحات الفكر في مختلف دول العالم العديد من الرؤى الفكرية حول مفهوم المواطنة ومبادئها ،     
ياف الفكر كذلك وفي العالم العربي اختلفت أط. حقوقها وواجباتها ، تنوعت بتنوع مبادئ الفكر ونظريات السياسةو 

ليس فقط حسب االختالف المنهجي القطري بل أيضًا في داخل القطر الواحد باختالف األيديولوجيات التي تعاقبت 
دارة الدولة في الحقب الزمنية المختلفة مما أوجد أنماطا متعددة من الوعي لدى الشعوب  بتعاقب مراحل الحكم وا 

رى ، وأثرت على دوائر االنتماء مما أدى إلى العديد من االنعكاسات العربية تداخلت أحيانا وتصادمت أحيانا أخ
 .السلبية على مبدأ المواطنة ذاته فضال عن ممارساتها من قبل األفراد
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وعلى رغم ما تنفرد به المواطنة وما يتداخل معها من مفاهيم االنتماء من خصوصية في المرجعية وآليات 
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية شهدت تحديا جديدا يتمثل في عملية االنفتاح  التشكيل والبناء والممارسة إال أنها

الثقافي الذي تعددت آلياته ووسائله لتخاطب الشباب عن بعد وتقدم العديد من التفسيرات والتأويالت المنحرفة أو 
هذا المفهوم لدى المواطن الملتوية لألحداث اإلقليمية والدولية ، وتسلط الضوء على قضايا مجتمعية تمس جوهر 

الجزائري ، وتعرض إطارا مفاهيميا مغلفا بشعارات تأخذ بالمشاعر وتؤثر على مسارات تفكير العقول خاصة لدى 
فئة الشباب ومن هم في سن القابلية لالحتواء أو االختطاف الفكري والثقافي ، ويثير ذلك جدال في األوساط 

تأثر مفهوم المواطنة لدى المواطن بهذه األفكار التي يحملها األثير عبر  السياسية والدينية والتربوية حول مدى
 .الحدود ، ودور مؤسسات المجتمع في الحفاظ على البنية السليمة لوعي المواطن وممارسته للمواطنة

االجتماعي التربوي والتعليمي الثقافي وذلك بتعزيز فيه مختلف  الفرد في تكوين جانب  قيم المواطنةوتساهم     
 ....القيم مثل قيمة التعاون و قيمة التآزر و التسامح وتحمل المسؤولية

وتوجيهه إلى احترام األنظمة  فيه وأيضا تساهم في تكوين مواطن صالح وذلك من خالل تنمية الحس الوطني     
 . والقوانين وتوجيه سلوكه ومراقبته

وظيفة األستاذ التربية   وفي ، عام المؤسسات التربوية بشكل في المهمة الظواهر من عامة االلتزام يعدو      
 بغرض في المؤسسات اإلنساني السلوك دراسة إلى الحاجة برزت فقد لذلك ونتيجة  خاص البدنية والرياضية بشكل

جراء من العديد ظهور إلى أدى مما ، التزامه وزيادة تحفيزه  في والتطبيقية الميدانية األبحاث من الكثير النظريات وا 
، ومن هذه  المؤثرة على االلتزام الوظيفي في المؤسسات العوامل تحديد إلى في معظمها هدفت والتي ، األخيرة الفترة

 .  )بعد العالئقي البعد القيمي و البعد الوطني و ال) العوامل نجد أبعاد قيم المواطنة والتى تتمثل في 

دورا هامــا وحيويـا و لــه التربية البدنية و الرياضية و الذي يلعب  األستاذوظيفة  ىعل في دراستنا و نركز
، إذا أن مهمتـه ال تقتصــر علـى التربيــة  أساسية فــاعلية فـي العمليــة التربويــة فمسـؤوليته كبيـرة جــدا و مهمتـه

يتعـداها لتصل إلى أكثر من ذلك ، ألنه ال يتفاعـل مع تالميـذه في الفصـل فقـط بـل يتعـداها الجسـمية فحسـب بــل 
  .والى عالقات التالميذ بتالميذ المدارس األخـرى، لمدرسـةإلـى فنـاء ا

الحالية و في ظل الظروف الذي يعيشها األستاذ أردنا أن نبحث في دراستنا  الدراسة فإن سبق مما انطالقا      
هذه عن أهم العوامل التي تدفع باألستاذ لإللتزام بوظيفته النبيلة كأستاذ للتربية البدنية و الرياضية أال و هي قيم 

مفهوم قيم المواطنة  بين الهامة العالقة عن اللثام إماطة محاولة هو هذا الذي بحثنا المواطنة وهذا هو موضوع
 .وهو االلتزام الوظيفي أال بمفهوم  هام وجدير بالدراسة ، وربطه ألستاذ التربية البدنية والرياضية ،
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 .تأتي التساؤالت الذي تطرح نفسها من هنا
 :التساؤل العام 1.1

 الثانوي والرياضية في الطورااللتزام الوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية  دور في تعزيز قيم المواطنةلهل  
 ؟ الثانويالمتوسط و 

 :التساؤالت الجزئية 1.1
 ؟لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية هل توجد عالقة بين البعد العالئقي وااللتزام الوظيفي 
 ؟لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية االلتزام الوظيفيبين البعد القيمي و توجد عالقة  هل 
  لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية ؟ وااللتزام الوظيفي( أالنتمائي)عالقة بين البعد الوطني هل توجد 
 ؟لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية كيف تؤثر أبعاد قيم المواطنة على االلتزام الوظيفي 
 في مقياس قيم المواطنة (المستوى التعليمي,األقدمية , الجنس, السن)توجد فروق معنوية تعزى للمتغيرات  هل 

 ؟ومقياس اإللتزام الوظيفي 

 :فرضيات الدراسة. 1
االلتزام الوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية في الطور  إيجابي في تعزيز ودور فعال قيم المواطنة ل

 .الثانويالمتوسط و 
 :فرضيات الدراسة 1.1

 لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية وااللتزام الوظيفي (النتمائيا) توجد عالقة بين البعد الوطني. 
 لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية االلتزام الوظيفيو  توجد عالقة بين البعد القيمي. 
  لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية االلتزام الوظيفيو  لعالئقياتوجد عالقة بين البعد. 
  تؤثر قيم المواطنة على االلتزام الوظيفي ألساتذة التربية البدنية و الرياضية تاثيرا إيجابي                                                                                             . 
  في مقياس قيم المواطنة( ميالمستوى التعلي,األقدمية , الجنس, السن)هل توجد فروق معنوية تعزى للمتغيرات 

 ؟ومقياس اإللتزام الوظيفي 

 :  أهمية الدراسة - 3

من المواضيع  االلتزام الوظيفي، فدراستهنحن بصدد الذي نفسه همية الموضوع تكمن أهمية الدراسة في أ
تعزيز االلتزام الوظيفي ا في المواطنة ودورهي لم تلقى إال القليل من الدراسة، وتكمن أهمية في معرفة قيم الهامة الت

أساتذة التربية البدنية والرياضية وعالقة هذين المتغيرين له دور كبير في تحديد نوعية اتجاهات السلوك  لدى
الوظيفي ألساتذة التربية البدنية والرياضية الذين يعتبرون حجر األساس في مجال تقديم الخدمة التربوية ألفراد 
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لتربية البدنية والرياضية بصفة خاصة ، وتغيير االتجاهات نحو النشاط الرياضي المجتمع ، ورفع وتحسين صورة ا
 . بصفة عامة

 والرياضية البدنية التربية أساتذة لدى الوظيفي اإللتزام تعزيز في المواطنةقيم  دور إبراز في الدراسةكما تكمن أهمية 
الذي يقع على عاتقه دور مستقبلي هام في تقديم الخدمة  األستاذوالتي تتطلب مواصفات خاصة يجب توافرها في 

 . للتالميذ بدرجة عالية من الكفاءةالتربوية الالزمة 

 : وتبرز أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية 

والتي يمكن االستفادة منها  بيان العالقة بين االلتزام الوظيفي والمواطنة لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية ، -1
 . في تنمية االتجاهات االيجابية نحو مهنة التدريس

اعتبار الدراسة إضافة جديدة في مجال التدريس الذي يقع على عاتقه إعداد وتأهيل أساتذة أكفاء قادرين على  -2
 . تقديم األفضل للمجتمع وأفراده

 إدارة في المسئولين يفيد مما أساتذة التربية البدنية والرياضية الوظيفي مستويات االلتزام تحديد في الدراسة تسهم -3
 .التربوية العملية سير وتحسين اإلنتاجية لزيادة لألفراد الرضا مستوى رفع في التربوي اإلشراف

 ومهام بواجبات أساتذة التربية البدنية والرياضية تكليف عند المسئولة الجهات الدراسة نتائج تفيد أن يمكن -4
 .لهم األساسي الدور عن تشغلهم إدارية

 بموضوعين الدراسة ترتبط فإن وكذلك والمعرفي، العلمي التراث إلى بإضافة تسهم الدراسة هذه أن كما
 ،والمواطنة وهما االلتزام الوظيفي المؤسسات التربوية وباألخص المؤسسات أغلب في كبيرة أهمية ولهما رئيسيين
 في االلتزام الوظيفي النتائج هذه مؤشرات على يقفون تجعلهم حيث إنها المختصة الجهات الدراسة هذه وتفيد

 يؤكد مما اإلنتاجية وزيادة األداء رفع في تسهم تنظيمية وسياسات برامج بناء من يلزم بما بالمواطنة والقيام وعالقته
 .المنشودة التربوية األهداف تحقيق على

 .المجال باعتبارها دراسة سابقة  ذافي ه األخرىالدراسات  أمامفتح مجال  -5
 التربية البدنية و الرياضية لألستاذكشف عن المعوقات و محفزات االلتزام الوظيفي  -6
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 :أهداف البحث  -4

 بالتركيز وذلك المواطنة و االلتزام الوظيفي وهما التربوي السلوك ظواهر أهم من ظاهرتين الدراسة تعالج
 إنتاجيتها ورفع المؤسسة فعالية زيادة في المحرك له دوره كعنصر إنساني  والرياضيةأساتذة التربية البدنية  على

 : التالية األهداف إلى تحقيق رئيسة بصورة الدراسة وتهدف

   .أساتذة التربية البدنية والرياضية والمواطنة  لدى الوظيفي االلتزام مستوى على التعرف -1

 بمدنية االغواط   أساتذة التربية البدنية والرياضية والمواطنة  لدى الوظيفي االلتزام بين العالقة على التعرف -2

ساتذة أل الشخصية و الديمغرافية  المتغيرات والمواطنة  ببعض الوظيفي االلتزام من كل عالقة على الوقوف -3
 .بمدنية االغواط   التربية البدنية والرياضية

 :أهم المصطلحات والمفاهيم . 5

 :الوظيفي االلتزام -5-1
  : لغة* 

 1.العهد، و يلزم الشيء ال يفارقه، و المالزم للشيء المداوم عليه: االلتزام في اللغة يعني  -

 .خدمة معينة  أوالوظيفي وهي شغل و المنصب  -

 : اصطالحا*

رادة وقيم المنظمة، أهداف وقبول قوي اعتقاد" وآخرون بأنه بورتر عرفه     وحب مصلحتها، في كبير مجهود بذل وا 
 2".إليها االنتماء على المحافظة

 :التعريف اإلجرائي* 

 األهداف تماشي مدى فإنه البحث، هذا في ورد كما الوظيفي لاللتزام اإلجرائي للتعريف بالنسبة أما 
 أهداف العمل لتحقيق على الموافقة في رغبتهم يعكس مما. مؤسساتهم تباع لإلنتمائهم الوطني مع لألفراد الشخصية
 .المؤسسة

 
                                                           

 .95، ص2591بيروت، ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للنشر،  -1
2 - Porter L.W, Steers R.M., Mowday R. et Boulian P.V., (1974),"Organizational commitment, job satisfaction and turn-
over amongpsychiatric technicians", Journal of Applied Psychology. Vol: 59, pp:603-609. 
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  : قيم المواطنة -5-1

  : لغة *

 .وقام المتاع  بكذا أي تعدلت به" قوم " القيمة مفرد قيم، ولغة من 

والقيمة تستخدم لمعرفة قيمة الشيء، فقيمة الشيء قدره، وقيمة المتاع ثمنه، والقيمة ثمن الشيء بالتقويم وفي المعجم 
 1.الوسيط قيم الشيء تقييما أي قدره

  اصطالحا* 

 والمشاركة والواجباتية والحقوقية واإلنسانية واإلسالمية والقومية الوطنية بأبعادها االنتمائية القيم من مجموعة هي
 2.المجتمعية

 أجهزتها في ممثلة دولة من المواطنة أطراف بين المتبادل والتعاون االجتماعي السلوك عالقة وتنظم تحدد التي وهي
 3.والمجتمع والمواطن المختلفة

 :التعريف اإلجرائي* 

التي تمكن الفرد من االنخراط في   إنسانييقصد بقيم المواطنة هي مجموعة من المعايير للسلوك االجتماعي و  
شؤونه و هو ما يجعل المواطن الفرد متفاعال مع محيطه و بناء  إدارةمجتمع و التفاعل معه ايجابيا و المشاركة في 

 .بان هذه السلوك مناسب وواجب وذالك السلوك غير واجب ذه القيم يتم الحكم ه

 :(أالنتمائي)البعد الوطني  *

ويقصد به غرس انتماء االفراد لثقافاتهم، ولمجتمعهم، ولوطنهم، وتوحدهم مع هذه الثقافة الداعمة لثقافة الوحدة 
 4.الوطنية

                                                           
 .21، ص1551، االسكندرية، 2، دار المعرفة الجامعية، طالقيم التربوية في مسرح الطفلالنقيب، إيمان عربي،  -1
 ، 1559اليمنية،  الجمهورية التربوي، التطوير و البحوث مركز ، التالميذ لدى المواطنة قيم تنمية في األساسية المدرسة دور وآخرون، عيوري عمر فرج -2

 .10 ص

 كلية األمنية، العلوم في الفلسفة دكتوراه أطروحة ،الوقائي األمن تعزيز في إسهامها و الشباب لدى المواطنة قيم ،القحطاني عبود آل سعيد بن اهلل عبد -3
 .1، ص1525الرياض،  ، األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ، العليا الدراسات

، جامعة (قيم وثوابت -الوحدة الوطنية)، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي دور المناهج التعليمية في دعم الوحدة الوطنية، عادل عايض عوض المغذوي -4
 .9المملكة العربية السعودية، د س، ص اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
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 :البعد القيمي *

 1.العدالة، والمساواة، والتسامح، والحرية، والشورى، والديمقراطيةويقصد به البعد الموافق لتعاليم الشريعة، يمثل 

 :لبعد العالئقيالتعريف االجرائي ل *

ويقصد به نظرة الشخص للهوية نظرة سليمة وصحيحة، ومعرفة كيفية تفسير و ترسخ هوية معينة في فترة معينة 
كما أنه يشير على أن الهوية تتشكل ويعاد تشكيلها باستمرار من خالل التبادالت  وكبتها في فترة أخرى،

 .االجتماعية

  : التربية البدنية والرياضية ذأستا-5-3

  : لغة *

 .فن أووهو المعلم ومن يمارس تعليم علم  أساتذةوجمع  أستاذةمؤنث  ذأستا -

 .ازدهارتنمية و  أيمربي  :التربية  -

ثباتهدف معين و  أونتيجة  إلىرياضة وهي جهد بدني بغية الوصول  :الرياضية -  .نظرية ما ا 

 : اصطالحا* 

يـرة إن أستــاذ التربيــة البدنيــة و الرياضيــة يــلعب دورا هامــا وحيويـا و لــه فــاعلية فـي العمليــة التربويــة فمسـؤوليته كب
إذا أن مهمتـه ال تقتصــر علـى التربيــة الجسـمية فحسـب بــل يتعـداها لتصل إلى أكثر من ذلك ،  جــدا و مهمتـه ،

بـل يتعـداها إلـى فنـاء المدرسـة ، والى عالقات التالميذ بتالميذ المدارس اعـل مع تالميـذه في الفصـل فقـط ألنه ال يتف
 2.األخـرى

  : التعريف اإلجرائي* 

ال يخلو من واجبات تجاه المؤسسة و نشاط التربوي الرياضي و مهنة التعليم حث هو ذالك الشخص الذي يمارس 
له حقوقه و أيضا له ارتباطات و عالقات من اإلداريين و مع تالميذ وله مؤهالت علمية اكتسبها عن طريق 

                                                           
 .9نفس المرجع، ص -1
 69-66، ص  1552، 2، القاهرة ، دار الفكر العربي، ط طرق تدريس التربية الرياضيةزينب علي عمر، غادة جالل عبد الحكيم،  -2



 مدخـــل عام للتعريف                                                         :     فصل التمهيدي 
  

 

12 

ية البدنية و الرياضية كباقي االساتذة دراسات في مؤسسات او معاهد و جامعات لي يصبح في  ألخير أستاذ الترب
 في ميادين و تخصصات أخرى 

 : اختيار الموضوع أسباب -6

موضوعنا  أسبابو  أسبابعدة   أونفسية لها سبب  أو اقتصادية أولكل ظاهرة من الظواهر مهما كانت اجتماعية 
 .ذاتية و موضوعية  إلىيتفرع 

 : ذاتية أسباب*

 تربية البدنية و الرياضية  األستاذوظيفة بالنوع من المواضيع الخاصة  اهذحب االطالع على  -

  . وظيفتي كأستاذ للتربية البدنية للطور الثانوي  -

 الدافعية للموضوع على اعتبار انه عايشناه و سنعيشه في مختلف المجاالت في المستقبل -

 .الموضوع خاصة داخل مؤسسة التربوية  أهمية -

 : موضوعية أسباب*

 .من خالل دراسة موضوع االلتزام الوظيفي و قيم المواطنة داخل المؤسسة التربوية البحث العلمي إثراء -

 .ذا الموضوع في مجال تخصص تربية البدنية و الرياضية تدعيم دراسات حول ه -

 .تربية البدنية و الرياضية  الموضوع من خالل معرفة اثر قيم المواطنة على االلتزام الوظيفي الستاذ أهمية -

 .محاولة تقديم نتائج علمية تساهم في تحسين التزام الموظف في عمله  -

 : الدراسات السابقة و المشابهة -7
عدة بحوث على مواقع االنترنت و بعض المكاتب من اجل الحصول على دراسات سابقة و  إجراءبعد 

دراسات سابقة ومنه اعتمدنا علي بعض الدراسات المشابهة  والتي تشترك في  إيجادمشابهة لم يساندنا الحظ في 
 .متغير بحثنا و دراستنا و هو متغير القيم المواطنة 

 : دراسة عبد الرحمن الزينيدي -7-2
 مبدأ المواطنة في المجتمع السعودي :عنوان الدراسة 
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فالوطنية في رأي الباحث نزوع شعوري لدى . والوطنيةوقد تناولت هذه الدراسة مصطلح كل من المواطنة  
أّما . وهي مذهب له مبادئه وطقوسه السلوكية المضاهية للدين. اإلنسان للمواطن التي نشأ بها وانتسب إليها

إلى وخلص الباحث . المواطنة فتتمثل بعالقات في حدود الوطن تتضمن حقوقا وواجبات متبادلة بين الشعب والدولة
 :المواطنة في الميدان التربوي هي ثمانية عناصر لبناء

 ربط عناصر المواطنة بالدين الستثمار الروح الدينية في تحقيق المواطنة. 
 تفعيل تدريس القضايا الدينية ذات البعد الوطني بحيث يتجاوز التنظير. 
 تطوير المنهج السلفي ثقافيا من خالل تحديد موقفه الثقافي إزاء مستجدات العصر. 
  عصر ومتطلبات الشرع في قضية حقوق المواطنة من خالل الموازنة بين حقوق ربط معطيات ال

 .الحاكم وحقوق الشعب والقراءة المتزنة للشريعة واالستفادة من تجربة الحضارة الغربية في ذلك
  بل يجب بناؤها على المضامين الكلية للقضايا  ,أالُ تبنى المناهج على ردود األفعال اتجاه األحداث

 .وتوصيفاتها الواقعية لتعويد الطالب على معالجة مفاجآت العصر
  ربط الناشئة بمجتمعهم بمؤسساته ومصادره وأنظمته ومشاريعه. 
   يجب أن يتضح لألجيال أن المواطنة الحقيقية ليست عائقا أمام الوالء لألمة بل هي خطوة تقارب

 (.هـ1416, الزنيدي )دتها من خالل تحقيق قيم اإلسالم فيهالألمة ووح
  :دراسة عثمان بن صالح العامر  -7-1

 .دراسة نقدية من منظور إسالمي, المواطنة في الفكر الغربي المعاصر :عنوان الدراسة
 :هدفت الدراسة إلى

 تحليل مفهوم المواطنة بمضامينه و أبعاده السياسية واالجتماعية والثقافية. 
  استخالص أبرز حقوق المواطنة في الفكر الغربي في إطار نظريات التنمية السياسية التي يستند إليها

 .المفهوم
 نقد نظريات التنمية السياسية في الفكر الغربي ضوء ما يقدمه اإلسالم باعتباره دين لإلنسانية جمعاء. 
 تطور المواطنة في الفكر الغربي المعاصر وبيئاته الثقافية. 

خدمت الدراسة منهجية التحليل واعتمدت المنظور اإلسالمي في نقد قضيتي المساواة والحرية باعتبارهما أساسين است
 :وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية, لمفهوم المواطنة في الفكر الغربي

 لغربي المواطنة في المفهوم ا, يحيط بمفهوم المواطنة في الفكر الغربي المعاصر العديد من المالبسات
 .ذات صبغة عمومية وعالمية تخرجه عن سياقه التاريخي واالجتماعي وسياقه الزماني والمكاني
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  اعتمد المنظرون الغربيون في مجال المواطنة على مفهومي الخطية الجبرية في تحقيق المساواة
 (.هـ 1416العامر، )  والديمقراطية

ريع اإلسالمي في تحديد حركة اإلنسان المواطن وأوصى الباحث برفض االعتماد على أي مصدر خالف التش
 .والمجتمع والقيم والحقوق والواجبات

 (: Robert Woyach)دراسة روبرت وويتش-7-3
 الثقافة في تربية المواطنة :الدراسة  عنوان

دور القيادة في حل  كما بينت كيفية  تفعيل. بحثت الدراسة مفهوم المواطنة ومفهوم القيادة  والروابط بينهما 
وأوصت الدراسة بأن تقوم مدارس التعليم العام بالدور , وخلق الدوافع لدى الناشئة , المشكالت المتعلقة بالمواطنة 

 .( .Robert Woyach , 1992)الرئيس في تنمية القيادة والمواطنة
 : دراسة راشد العبد الكريم صالح النضار -7-4

دراسة تحليلية مقارنة في ضوء , التربية الوطنية في مدارس المملكة العربية السعودية :عنوان الدراسة 
 .التوجهات التربوية الحديثة

هدفت الدراسة إلى تحليل مقررات التربية الوطنية للمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية و مقررات 
 :والمقارنة بينهما من حيث, هات العالمية الحديثةالتربية الوطنية في بريطانيا باعتبارها نموذجا للتوج

 التوجهات. 
 نقاط االتفاق واالختالف بين منهجي التربية الوطنية فيهما. 
   ومن ثم الخروج بنموذج مقترح لبناء منهج التربية الوطنية في المملكة العربية السعودية. 

وخلصت الدراسة إلى وجود فروق بين , لمقرراتاعتمد الباحثان المنهج النوعي الوصفي الظاهري في تحليل ا    
               ،منهجي التربية الوطنية في المملكة العربية السعودية وبريطانيا تطال األهداف والمحتوى وأسلوب العرض واألنشطة

ودية وفق وفي ضوء الدراسة اقترح الباحثان نموذجا مقترحا لتطوير منهج التربية الوطنية في المملكة العربية السع
وتحافظ على الخصوصية السعودية وتنفتح على , رؤية شرعية تقوم على التوازن بين البعد الوطني وسلوك المواطنة

 (.هـ 1416, العبد الكريم و النصار)المستجدات العالمية 
 (.1003)دراسة لوسيتو  -7-5

 .بعنوان مناهج التربية الوطنية في ايطاليا: عنوان الدراسة
 :هدفت هذه الدراسة إلى

 كفاءة مناهج التربية الوطنية في ايطاليا وكفاءة مشاركة الطالب في النشاطات والفعاليات  على تعرفال
 .الوطنية في تنمية المواطنة
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 وبينت أن تنمية التربية الوطنية هدف أساس لنظام التعليم اإليطالي. 
  المستهدفين المتمثلة في المحافظة  لدى يم المواطنةقتنمية على مفاهيم ومنطلقات سياسية وطنية و التأكيد

 .على الدستور واحترام حقوق الوطن وحقوق المواطنين 
 ل طالب المرحلة الثانوية يمارسون ضمن منهج التربية الوطنية نشاطات تنمي فيهم العم إشارة الباحث إلى

 .التطوعي والمشاركة الديمقراطية
   الباحث من دراسته إلى وجود فجوة بين الواقع والمناهج المخطط لها وتشمل الفجوة أيضا ممارسات  وخلص

وأن الوقت الذي يمضيه المعلمين في تدريس المقرر أقل . المعلمين وعدم القدرة على تحقيق أهداف المناهج
التربية وهناك نقص أساسي في استيعاب الطالب لمفاهيم , من الوقت المخصص له في الخطة

 (Losito, Bruno, 2003)الوطنية
 (.هـ  1416)  دراسة فهد إبراهيم الحبيب  -7-6

 االتجاهات المعاصرة في تربية المواطنة  تربية المواطنة،: عنوان الدراسة
 :وقد هدفت إلى

 إلقاء الضوء على المصطلحات المرتبطة بالمواطنة، كالوطن والوطنية، والمواطنة، والتربية الوطنية. 
  الوقوف على االتجاهات المعاصرة في تربية المواطنة من خالل بعض التجارب العالمية وتجربة المملكة

 .التوصل لتصور مقترح لتنمية المواطنة مالئم للبيئة السعودية.العربية السعودية
وفي ضوء دراسته وضع الباحث تصورًا مقترحًا لتنمية المواطنة في ضوء السياسة التعليمية السعودية وطبيعة 
المجتمع السعودي، ابرز فيه أدوار كل من المدرسة ، واألسرة ،والمسجد ،واإلعالم ، والسياسة التعليمية العامة في 

 (. هـ 2216االتجاهات المعاصرة في تربية المواطنة ، : فهد إبراهيم الحبيب ، تربية المواطنة  )تنمية المواطنة
 : (هـ 1416)دراسة محمد الحامد -7-7

 .الشراكة والتنسيق في تربية المواطنة :عنوان الدراسة
 :هي أهداف هدفت الدراسة لتحقيق سبعة 

 بيان المنطلقات النظرية التي تقوم عليها تربية المواطنة. 
  التربوية المؤثرة في تربية المواطنةتحديد وظائف المؤسسات. 
 بيان كيفية تعزيز تربية المواطنة عبر كل مؤسسة تربوية. 
 رصد أهم الدراسات والتجارب السابقة في موضوع الدراسة. 
 التعرف إلى ابرز  أسس ومبادئ الشراكة الفاعلة بين المؤسسات التربوية. 
 ع المحلي في تربية المواطنةمناقشة التصور األمثل للشراكة بين المدرسة والمجتم. 
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 صياغة أساليب تعزيز تربية المواطنة عبر التنسيق والشراكة 
استخدم الباحث المنهج الوصفي الذي يقوم على تحليل المؤسسات التربوية وتوضيح عالقاتها ببعضها واكتشاف 

هج البحثية للتعامل مع موضوع ويعد هذا المنهج من أفضل المنا. آليات عملها لتعزيز المشاركة في تربية المواطنة
الدراسة ألنه ال يقتصر على جمع البيانات بل يتعدى ذلك إلى تحليل البيانات والمقارنة بينها وتفسيرها ومن ثمَّ 

 .الوصول الستنتاجات
للشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي في تربية ( كما يراه)وفي ضوء الدراسة خرج الباحث بتصور أمثل 

غرس قيم االنتماء : كما قدَّم مجموعة من األساليب لتعزيز تربية المواطنة عبر التنسيق والشراكة من بينهاالمواطنة، 
والمشاركة والمواطنة والعمل واإلنتاج واإلنجاز ، وفتح حوارات مع الشباب وبين الشباب ، وتنويع أساليب تعليم 

 .لمعلمين باتجاه تربية المواطنةالتربية الوطنية ، وتنويع برامج النشاط الطالبي،وتأهيل ا
                                        (1010)رسالة ماجستير، الرياض ،عبد الرحمان علي الغامديدراسة  7-8 

                                               .الثانوية وعالقتها باألمن الفكري قيم المواطنة لدى طالب : دراسة بعنوان 
 . دولة كما يحددها قانون تلك الدولةال فرد والبين  ةعالقال: أبرزت المواطنة في الفكر المعاصر 

 .وأراد الباحث التوغل في أعماق هذه العالقة 
 : ومن هذه النتائج

 . وجود عالقة ارتفاعيه بين قيم المواطنة وقيم تعزيز األمن الفكري -1
توجد فروق معنوية دالة لقيم المواطنة واألمن الفكري فيما يتعلق بقيم تمسك الطالب بالعقيدة اإلسالمية وتعظيم  -2

 . الحرمين الشريفين
 . العقيدة اإلسالمية مبنية على أساس الحقوق و الواجبات-1

 :أما بعض التوصيات المهمة ، فهي على النحو التالي
 . ونظافتها واالهتمام بهازيادة التوعية بأهمية المساجد  
 . تطوير مادة التربية الوطنية -2
 تفعيل مبدأ الحوار والمناقشة داخل المدارس -1
 إشاعة مفهوم المواطنة واألمن الفكري-1

 :لالطالع على كامل هذه الرسالة ، زيارة الرابط التالي
 قيم المواطنة لدى طالب الثانوية وعالقتها باألمن الفكري

http://www.assakina.com/wp-content/uploads/2015/07/قيم-المواطنة-لدى-طلاب-الثانوية-وعلاقتها-بالأمن-الفكري.pdf
http://www.assakina.com/wp-content/uploads/2015/07/قيم-المواطنة-لدى-طلاب-الثانوية-وعلاقتها-بالأمن-الفكري.pdf
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 –الجامعة اإلسالمية  –دراسة الدكتور محمود خليل أبو دف أستاذ أصول التربية المشارك كلية التربية  7-9
 م 1004-هـ1414غزة 

 تربية المواطنة من منظور إسالمي :دراسة بعنوان 

 :تهدف الدراسة إلى اآلتي :أهداف الدراسة 

  تحديد مفهوم تربية المواطنة في اإلسالم وبيان أهدافها. 
  الكشف عن سمات المواطن الفاعل في اإلسالم. 
  الكشف عن أهم المبادئ التي توجه عالقة المواطن المسلم بمن حوله. 
  توضيح أهم واجبات المواطن التي أقرها اإلسالم تجاه اآلخرين. 

 :تكتسب الدراسة أهميتها من خالل ما يلي :أهمية الدراسة 

 األهمية الكبيرة للمواطن الفاعل في المجتمع، باعتباره عنصرًا أساسًا في إحداث التنمية الشاملة. 
 ارها على العالم العربي واإلسالمي ودورها في يأتي تناول هذا الموضوع في سياق تداعيات العولمة وأخط

 .إضعاف االنتماء الوطني 
  ُتعد الدراسة محاولة لتأصيل جانب هام وحيوي من جوانب التربية من منظور إسالمي. 
 :يمكن أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة  -2
  المسئولون عن تصميم البرامج التربوية في بالد المسلمين. 
 ربية المعنية بترسيخ مفاهيم وقيم المواطنة الصالحة في المجتمع مؤسسات التعليم والت. 
  رجال الدعوة والفكر العاملون من أجل إصالح مجتمعاتهم وتطويرها . 
  المواطنة في مجتمعاتنا تشكل الدراسة إطارًا مرجعيًا ، يمكن االعتماد عليه في بناء أداة لقياس فعالية

 .اإلسالمية
 (                                                                 الجزائر)بوعبد اهلل يوسف جامعة قاصدي مرباح ورقلة .مجيدي محمد أ . د دراسة 7-10

دور حصة التربية البدنية و الرياضية في تنمية بعض القيم األخالقية لدى تالميذ الطور الثاني : دراسة بعنوان 
 ربية البدنيةمن وجهة نظر معلمي الت

 :أهداف الدراسة 
  إبراز دور حصة التربية البدنية والرياضية في اكتساب الطفل قيمأخالقية تساهم في جعله عضوا فعاال في

 . الوسط المدرسي ومجتمعه
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  التعاون، االحترام ، النظام ،)إبراز الدور الهام الذي تلعبه حصة التربية البدنية والرياضية في تنمية قيم 
 (. الشجاعة 

  معرفة المعوقات التي تواجه معلم التربية البدنية و الرياضية في تنمية القيم األخالقية للتالميذ. 
  إعطاء فكر جديد للمختصين في التربية البدنية و الرياضية في االهتمام بتنمية القيم األخالقية إلى جانب

 .جتماعية القدرات الحركية و المعرفية و المهارات النفسية و اال
  لفت النظر إلى ضرورة إدراج هدف تنمية القيم األخالقية إلى جانب الهدف النفس حركي و الهدف

 . االجتماعي العاطفي و الهدف المعرفي في منهاج التربية البدنية و الرياضية 

 أهمية الدراسة 
 ن في األفكار و تناولت موضوع يرتبط بمقومات المجتمع وشرط من شروط نهضته فمشكلة المجتمع تكم

 .األخالق
  اهتمت بمدى مساهمة حصة التربية البدنية والرياضية في إيجاد حلول لمشكلة األخالق التي يعاني منها

 المجتمع
  ركزت على مرحلة التعليم االبتدائي وخصوصية هذه المرحلة للطفل وما فيها من تغيرات كثيرة في سلوكه و

 .بناء شخصيته
 تلعبه حصة التربية البدنية و الرياضية في تنمية القيم األخالقية للتالميذ بفضل  تعزيز الدور الكبير الذي

 .األساليب التي ينتهجها معلم التربية البدنية و الرياضية 

                    : استنتاجات عامة   
 ، باعتبارها مجال تربوي و حيوي  التربية البدنية و الرياضية من الوسائل المهمة لتنمية القيم األخالقية

 .للتطبيق العملي 
  لحصة التربية البدنية و الرياضية دور في تنمية قيم التعاون و االحترام و النظام و الشجاعة لدى تالميذ

 .الطور الثاني من وجهة نظر معلمي التربية البدنية 
 خرى و من معلم إلى آخر حسب االهتمام تختلف درجة تنمية القيم األخالقية للتالميذ من مؤسسة تربوية إلى أ

 .و الوسائل البيداغوجية و الهياكل المتوفرة 
  تواجه معلم التربية البدنية و الرياضية عدة معوقات للقيام بدوره في تنمية القيم األخالقية لتالميذ الطور

 .الثاني
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 ة في المدارس االبتدائية ساهم إشراف معلم متخصص في التربية البدنية على حصة التربية البدنية و الرياضي
في جعل التالميذ أكثر ميوال للنشاط الرياضي و أحسن تصرفا في سلوكاتهم و بالتالي أكثر اكتسابا للقيم 

 .األخالقية

 :اقتراحات الدراسة 

و تنمية القيم األخالقية  من خالل دراستنا الحظنا كيف زادت حصة التربية البدنية و الرياضية في تفعيل
لألطفال ، رغم المعوقات التي تواجه معلم التربية البدنية و بعض التدهور و الالمباالة التي تعاني منها التربية 
البدنية و الرياضية داخل مؤسساتنا التربوية ، وكل هذا راجع إلى نقص اهتمام المعنيين باألمر و إعطاء األهمية 

 . هام و أساسي في تربية و تكوين األطفال  الالزمة رغم أنه ميدان

لذا نتقدم و نتوجه للمسئولين على تطبيق برنامج التربية البدنية و الرياضية و االهتمام بهذا الميدان الهام و 
 : نقترح عليهم

 الفائدة توعية المجتمع بأن التربية البدنية و الرياضية وسيلة تربوية و أخالقية بالدرجة األولى، و أنها تعود ب
 .على التالميذ و إبراز أهميتها للطفل ، و هذا بإقناع كل الفاعلين في كل مؤسسات التنشئة االجتماعية 

  زيادة االهتمام بممارسة حصة التربية البدنية و الرياضية في المرحلة االبتدائية من خالل توفير الوسائل و
 .ألنشطة الرياضية داخل المدارس االبتدائية العتاد الرياضي و توفير مساحات و هياكل خاصة بممارسة ا

  التركيز على القيم األخالقية اإلسالمية في وضع مناهج التربية البدنية و الرياضية . 
 نظرا للمكانة التي يحتلها معلم التربية البدنية و الرياضية و كذا الدور الفعال الذي يلعبه ، يجب تشجيعه مم

ة له من أجل االهتمام بالقدرات العقلية و البدنية و المعرفية و القيم على عمله و توفير الظروف المناسب
األخالقية للطفل و العمل على تنميتها و ذلك بالتقرب أكثر من التلميذ و االستماع إلى انشغاله و عدم 

 . تهميشه و تضمين األنشطة الرياضية و الترفيهية ألعاب ذات أبعاد معرفية و أخالقية 
 ب لمعلمي التربية البدنية و الرياضية في المدارس االبتدائية ، بحيث يكون عملهم في ضرورة فتح مناص

الذي  21-59إطار عقد رسمي و دائم و ليس في إطار عقود ما قبل التشغيل ، و هذا حسب قانون 
 .من الفصل األول على ذلك  12ينص في المادة رقم 

  دورات تدريبية تربوية متخصصة في كيفية االهتمام تأهيل معلمي التربية البدنية و الرياضية عن طريق
 . بتنمية القيم األخالقية من خالل األنشطة الرياضية 
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  إن النهوض بالرياضة المدرسية بصفة عامة عبر كل مراحلها التعليمية من االبتدائي مرورا بالمتوسط و
 .الثانوي وصوال إلى الجامعة ، يعتبر األساس للنهوض برياضة النخبة 

                                                                                                Smith (1003) سميثدراسة  7-11
                    تأثير نظام التربية الوطنية على المهارات والقيم الديمقراطية للنمو الوطني لدى الشباب: بعنوان دراسة 

هدفت إلى تطوير تأثير نظام التربية الوطنية على المهارات والقيم الديمقراطية للنمو الوطني لدى الشباب وتم اقتراح 
مشروع تربية وطنية مطور لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية وبعد تطبيق البرنامج على عدد من المدارس 

العديد من القيم والمهارات ، حيث إن النزعات المتعلقة والجامعات ، اتضح أن تأثير البرنامج كان كبيرًا على 
بالتسامح االجتماعي والفعالية السياسية واالهتمام المدني تغير لدى الطلبة بشكل كبير جدًا ، واقترح الباحث تدريب 

أوصى المعلمين والقائمين على العملية التعليمية من أجل دعم التربية الوطنية وغرس مبادئها لدى الطلبة كما 
 .بضرورة العمل الجماعي في هذا المجال لبناء المواطنين الصالحين 

(                                                                           1001)دراسة األنصاري  7-11
              .                                       المفهوم العربي اإلسالمي للمجتمع المدني : دراسة بعنوان

تناول في دراسته المفهوم العربي اإلسالمي للمجتمع المدني ، مشيرًا إلى أهمية وجود هذا المجتمع ومبينًا 
العالقة بين المجتمع المدني والديمقراطية وقد أوضح مفهوم المجتمع المدني وفق الرؤية اإلسالمية ، 

 :خلصت الدراسة إلى 
 بكثافة في عمق المجتمع العربي واإلسالمي  أن جذور المجتمع المدني ، موجودة. 
  ، كما أن التجارب والممارسات والفعاليات التاريخية لتكوينات المجتمع المدني على امتداد التـاريخ اإلسـالمي

 .تعد أساسًا صالحًا لبناء مشروع عربي إسالمي معاصر للمجتمع المدني 
 نما هو مكمل  المجتمع المدني ليس بدياًل عن الدولة العادية التي تأخذ على عاتقها مسئولية البناء والتنمية وا 

 .للدولة في وظائفها ومسئولياتها 
                                                                          (1998)دراسة القحطاني  7-13

                                                .التربية الوطنية وعالقتها بالمناهج التعليمية : دراسة بعنوان 
دراسة بيان مفهوم التربية الوطنية وعالقتها بالمناهج التعليمية األخرى واألساليب التي يمكن الاستهدفت 

 :استخدامها في تدريسها أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي 
 قـة بـين الفـرد ومجتمعـه الـذي المواطنة نظام متكامل مبني على حقوق الفرد وواجباته التـي تقـوم عليهـا العال

يعيش فيه ويتحدد دور التربية الوطنية في تعليم الطالب ما يحتاجه من معلومات ومهارات وقيم تمكنـه مـن 
 .معرفة حقوقه وواجباته تجاه المجتمع 
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  التربيــة الوطنيــة مهمــة إلعـــداد المــواطن، وفــق فلســفة المجتمـــع التــي يقــوم عليهــا وهـــي قائمــة فــي المجتمـــع
ويحتــاج المــواطن إلــى تنــويره بالمعرفــة والقــيم  ي علــى األصــول الثابتــة مــن كتــاب اهلل وســنة رســولهالســعود

 .والمهارات التي تساعده على أداء دوره تجاه مجتمعه والمجتمعات األخرى ذات العالقة بهذا المجتمع 
 العتمـاد فـي التـدريس ليس من الحكمة تحديد طريقة تدريسـية بعينهـا لمـادة التربيـة الوطنيـة وكـذلك يصـعب ا

علــى الحفــظ واالســتظهار ألن هــذا النــوع مــن التربيــة ، يتطلــب التركيــز علــى العديــد مــن االتجاهــات التــي 
 .تحتاج إلى نشاطات تعليمية متنوعة ، تتناسب مع البيئة المدرسية والصفية وأنظمتها ولوائحها 

                                                                         ( 1998)عرض غاّلب دراسة  7-14
 .                                                                                             تربية المواطنة في المنظور اإلسالمي :دراسة بعنوان 

م الفكر السياسي وذلك من خالل تتبع تاريخ بروز هذه الكلمة لمفهوم الوطنية كأحد مفاهيتعرضت الدراسة 
ونموها المتزامن مع النضال من أجل االستقالل في مختلف البالد المستقلة ، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم بدأ 
ينحسر بالتدريج ولم يتجذر مع بروز االستعمار الجديد في صيغ متعددة ، كالنظام العالمي الجديد والعولمة 

تي تحمل مفهوم االحتواء والهيمنة وتجميع الدول والشعوب تحت مظلة السيطرة االقتصادية والتقنية ال
 :والعسكرية والفكرية ، وأفادت نتائج الدراسة ما يلي 

  إن الوطنيـــة تعنـــي أن يرعـــى المـــواطن مســـيرة الـــوطن ويتحـــرك فـــي طريـــق التنميـــة االقتصـــادية والديمقراطيـــة
الرسـالة التـي يتحملهـا داخـل الـوطن وخارجـه، كمـا أن المـواطن ينبغـي أن يكـون وتصحيح مسار الحكـم وأداء 

 .مع وطنه في محنته كما كان معه في سّرائه
 ، في حين تضـمن المواطنـة وجودهـا  ال تستقيم المواطنة في مجتمع مختل التوازن من حيث مستوى المعيشة

 .في البالد التي يعيش فيها المواطن حّرًا يملك وسائل االختيار الفكرية والمادية التي تجعله مواطنًا صالحًا 
:                                                                                   ( 1997)دراسة زايد  7-15

طنة في محتوى منهج التاريخ وانعكاسها على المعلمين والطلبة في المرحلة الموا: عنوان الدراسة 
                                                                               .     المتوسطة بالمملكة العربية السعودية

سها على المعلمين إلى الكشف عن خصائص المواطنة في محتوى منهج التاريخ وانعكاهدفت الدراسة 
والطلبة في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية ، كشفت نتائج الدراسة عن وجود قصور في أبرز 
خصائص المواطنة في محتوى منهج التاريخ بالصف الثالث المتوسط وقد أوصى الباحث بتكوين لجان فنية 

 .التعليمية بالمملكة العربية السعودية لمراجعة وتحليل محتوى مناهج التاريخ في مختلف المراحل 
                                                                             ( 1995)دراسة القاعود والطاهات  7-16

                              .أثر الهيئات الثقافية في محافظة إربد في ترسيخ االنتماء الوطني : دراسة بعنوان 
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الكشف عن أثر الهيئات الثقافية في محافظة إربد في ترسيخ االنتماء الوطني ، أفادت نتائج إلى  هدفت
 :الدراسة ما يلي 

  فــي ترســيخ االنتمـــاء الــوطني مــن وجهـــة نظــر المســئولين ، بينمـــا رأى % 66إســهام الهيئــات الثقافيــة بنســـبة    
 . في ترسيخ االنتماء الوطني% 91المواطنون أنها تسهم بنسبة 

  تعــد الفــرق الفنيــة مــن أكثــر الهيئــات مســاهمة فــي ترســيخ االنتمــاء الــوطني ، أوصــت الدراســة بضــرورة تعزيــز
 .برامج التربية الوطنية ونشاطاتها وتفعيل دور هذه الهيئات 

                                                                            Guidera (1991 )جيوديرا  دراسة7-17
                      .الممارسات الحقيقية لتربية المواطنة في بعض المدارس األمريكية : بعنوان دراسة 

 :هدفت إلى
 الدراسة تقصي الممارسات الحقيقية لتربية المواطنة في بعض المدارس األمريكية وألغراض. 
  جمع البيانات من خالل مالحظة ممارسات المعلمين الصفية ومقابالت بعض المعلمين والطلبة وقد تبين

أنها تهتم بترسيخ اإلنتماء الوطني ، وفي المقابل وجد أن امتداد هذه االهتمامات الوطنية لمجاالت الحياة 
 .المدرسية األخرى ، كان دون المستوى المطلوب 

                                                                        ( 1991)صبحي وآخرون  دراسة7-18
                                   .دور المدرسين بكلية التربية للبنات في مجال التربية الوطنية : دراسة بعنوان 
للبنات في مجال التربية الوطنية باعتبارها تشكل هدفًا إلى الوقوف على دور المدرسين بكلية التربية هدفت الدراسة 

مهمًا من أهداف النظام التربوي العراقي وفلسفته في بناء أجيال المستقبل ، أظهرت الدراسة نتائج عديدة كان من 
 : أبرزها
 طالبــة اهتمــام مدرســي كليــة التربيــة ، بغــرس الشــعور بالمســئولية لــدى الطالبــات وكــذلك العنايــة بتعزيــز ثقــة ال

بنفسها وحث الطالبات على المشاركة في المناسبات الوطنية والقومية، في حين حصـلت الفقـرة الخاصـة بحـث 
 .الطالبات على المحافظة على ممتلكات الدولة على المرتبة األخيرة عند عموم مدّرسي الكلية 

  أوصــــت الدراســــة بضــــرورة اهتمــــام المدرســــين باســــتخدام التطبيقــــات العمليــــة للموضــــوعات النظريــــة وتوطيــــد
عالقـــاتهم بطالبـــاتهم مـــن خـــالل مشـــاركتهن فـــي التطبيقـــات العمليـــة ، كمـــا أوصـــت مدرســـي األقســـام العلميـــة 

ل وبيــان فضــل العــرب بالعمــل علــى تأكيــد انتمــاء العلــوم وتــاريخ نشــأتها إلــى بــالد وادي الرافــدين ووادي النيــ
 .المسلمين في رقي وتطور الحضارة اإلنسانية اليوم 
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                                                                                    Gagan (1989)دراسة جوكن 7-19
                                                  المواطنةة مفاهيم ـستخدام المعلمين لألساليب والتطبيقات العملية في تنميإ: دراسة بعنوان 

لى إجماع الباحثين على مجموعة من الخصائص المشتركة ، المطلوب توافرها في المواطن المتوقع للقرن أشارت إ
 :الحادي والعشرين والتي تتلخص في اآلتي 

  القدرة على امتالك المعلومات الالزمة عن القضايا العالمية. 
  التسامح واحترام اآلخرين ، التفكير الناقد ، البحث عن العدالة والمساواة للجميع. 
  أن يرى التعاون واالعتماد المتبادل طريقة للحياة. 
  المشاركة الفعالة في المجتمع وتحمل المسئولية عن تصرفاته وأعماله . 

 : لحالية التعليق على الدراسات المشابهة ومدى االستفادة منها في الدراسة ا -8
 :من خالل استعراض الدراسات السابقة ، يمكن أن نخلص إلى ما يلي 

  ًأجريت الدراسات المشابهة في بيئات مختلفة محليًا وعربيا. 
  حاجة المتعلمين إلى تربية المواطنة ، في جميع مراحل التعليم ، ال سيما في ظل تحديات العولمة وأخطارهـا

 .لى شخصية المواطن وهوية المجتمع االجتماعية والثقافية وأثر ذلك ع
 حاجة المتعلمين إلى تدريب من أجل تفعيل دورهم في تدعيم التربية الوطنية لدى الطلبة. 
  من الضروري أن تتضافر جهود مؤسسات المجتمع لبناء المواطن الصالح. 
 مــع هــذا النــوع مــن  تربيــة المواطنــة أو التربيــة الوطنيــة ، ليســت أمــرًا يتعــارض مــع اإلســالم ويمكــن التعــاطي

 (.2552)التربية وفق فلسفة المجتمع المسلم، كما أفادت دراسة القحطاني 
  المواطنة في حقيقتها ، تقوم على أساس نظام متكامل من الحقـوق والواجبـات ، التـي تقـوم علـى العالقـة بـين

 .الفرد ومجتمعه الذي يعيش فيه 
  ( 2552)، داخل الوطن الواحد باستثناء دراسة غاّلب ركزت غالب الدراسات على المفهوم الضيق للمواطنة

 .حيث اعتبرتا المواطنة مفهوم يتعدى البعد المحلي إلى البعد العالمي أو اإلنساني ( 2525)ودراسة جوكن 
  أكــدت الدراســات علــى ضــرورة اســتخدام المعلمــين لألســاليب والتطبيقــات العمليــة فــي تنميــة مفــاهيم المواطنــة

 .وعدم االكتفاء بأسلوب التنظير 
  عن واقـع  –في تناولها لموضوع المواطنة  –يلحظ أن الدراسات التي أجريت في البيئات العربية ، قد عّبرت

مع وجود مساحة من التأثر بما كتب فـي البيئـات الغربيـة وقـد حاولـت إسـقاطه علـى بيئاتهـا  ثقافي خاص بها
وبالتــالي لــم تعــالج الموضــوع بطريقــة شــمولية فــي ضــوء معطيــات الفكــر التربــوي اإلســالمي ، ومــن ثــم جــاء 
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ت فيـــه مفهـــوم تربيـــة المواطنـــة لـــديها غيـــر واضـــح وغيـــر محـــدد الهويـــة باســـتثناء بعـــض المقـــاالت التـــي تناولـــ
وبناًء عليه جاءت هذه الدراسة لتضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع الشائك ، مما  ،جزئيات بسيطة

يؤكد على أن موضوع الدراسة ، جدير بالتناول في البيئة الفلسطينية بشكل خاص والتي تفتقر إلى مثل هـذه 
  .الدراسات وفي البيئة العربية واإلسالمية على وجه العموم 

  عت عينة الدراسات المشابهة وتدرجت من أساتذة وأستاذاتتنو. 
 لم يكن هناك تنوع في استخدام مناهج الدراسات المشابهة. 
  أداة الدراسة تنوعت ضمن الدراسات المشابهة وهناك دراسات استخدمت مقياس االلتزام الوظيفي. 
  ه الدراسات جميعاً ي تسعى إليه هذالهدف الذ المشابهة فيتتفق دراستي مع بعض الدراسات. 

 : و أوجه االستفادة من الدراسات المشابهة  
  يب والمعالجة اإلحصائية المناسبةاختيار أدوات البحث وفي ضبط المتغيرات أثناء التجر. 
 بناء نموذج االلتزام الوظيفي المقترح ليالءم البيئة التعلمية  من خالل إعادة تنظيم الوحدة الدراسية . 
  للدراسة الحالية وبيان مدى اتفاقها وتعارفها مع نتائج الدراسات المشابهة مناقشة النتائج. 
  ،ويستخلص من الدراسات المشابهة فاعلية نموذج االلتزام الوظيفي في إكساب التالميذ المفاهيم السليمة

 . وحصول التعلم ذي المعنى، وبالتالي فإن لها أثر إيجابيًا على التعلم والتحصيل

االلتزام الوظيفي لدى أساتذة البدنية والرياضية ، ولتقدم تعزيز الحالية لتكشف دور المواطنة في  وتأتي الدراسة
  .الوالء الوظيفي  المواطنة في إكساب األساتذة المفاهيم السليمة وزيادة فيدلياًل آخر على فاعلية 
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 :  تمهيد 
، سنة  0011قضية القيم شائكة المسائل ، كثيرة التفريعات تضرب أصولها التاريخية إلى ما يزيد عن  إن         

وبغض النظر ها وخاضوا فيها تنظيرا وتأطيرا ذكرت في مداوالت الفالسفة وكانت إحدى قضاياهم المهمة التي درسو 
نسان اوأولى، ومنطق  تفكير  ومحط تأمالت  ، فووهر الووود عن مذهب الفالسفة ورؤاهم تبقى القيم قضية اإل

ال معنى لحياة اإلنسان بال قيم تحكم تفاعق  مع عوالم اوأفكار واوأشياء  اإلنساني يقوم عقيها، ويؤسس حولها ، إذ
ها من حول ، وعندما يتورد اإلنسان من قيم  الفاضقة فإن  يتورد في واقع اوأمر من حقيقة إنسانية ومعنام

 .1وووودها
ونظرا وأهمية القضية سواء في بعدها التنظيري الفقسفي أم حقيقة واقعها وووودها، فقد تناولها العقماء 
والدارسون بالتحقيل والتفسير والبيان اوأمر الذي تمخض عن ووهات نظر متعددة شارك فيها الفالسفة والتربويون 

هائال من المعرفة والفقسفة والنظريات ، ففي الوقت الذي رأى  وعقماء االوتماع والسياسة ، وكان خالصة ذلك كما
مرادفة " رآها اآلخرون أن تتسع لتكون معايير " أو رغبات غير مقزمة " مورد اهتمامات " بعضهم أن القيم ال تعدو 

 .التي بتوازنها يتحق  الووود اإلنساني( إلخ .. خبرات , نشاطات) لقثقافة ككل وأنها تقك اوأشياء  
 :ماهية القيم  -1 
 :إن لققيم كمفهوم معنيين نسردهما تباعا كما يقي  :مفهوم القيم    1 -1
و تورد المعاوم القغوية القيم ومع قيمة ، وهي لغة ما ل  قيمة ، ويقال قومت السقعة أي ثمنتها ، :القيم لغة  –

" قوم" أن كقمة القيمة مشتقة من الفعل  وومعها  قيم وتظهر اوأصول القغوية" قيمة " موموعة من الدالالت لكقمة 
ى معان عدة يعنينا منها ثالثة الذي تتعدد موارد  ومعاني  ، فقد استخدمت العرب هذا الفعل ومشتقات  لقداللة عق

 : هي
  :الديمومة والثبات - أ

يدل عقى الشيء ولم إذا لم " مال  قيمة:" وأن  يدل عقى القيام مقام الشيء يقال" قوم" وهو ما يشير إلي  أصل الفعل 
قِيمٌ  يثبت عقي  ومن  قول  عز وول ﴿ قِيَن فِي َمَقاٍم أَِمينٍ أي دائم ، وقول  ﴿ ( 50الشورى )﴾  َعَذاٌب مُّ      ﴾  إِنَّ اْلُمتَّ

 .2أي في مكان تدوم إقامتهم في ( 00الدخان ) 
 :السياسة والرعاية-ب
السيد وسائس اوأمر والرول قيم أهل بيت  وقيامهم هو فالقيم " ومن  ما قالت  العرب عن الذي يرعى القوم ويسوسهم  

 .يقوم بأمر  
 
 

                                                           
1
 .79، ص  0795 بدون طبعة، ، عمان ،المطابع التعاونية  ، علم االجتماع التربويإبراهيم ناصر ودالل مقحس ،  -
 .70المروع الساب ، ص إبراهيم ناصر ودالل مقحس ، - 2
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 :الصالح واالستقامة-ت
أي مستقيما ، ( 060اوأنعام )﴿ ديـنا قيما ﴾:فالشيء القيم ل  قيمة بصالح  واستقامت  ، ومن  قول  عز وول 
يم مستقيم، وخق  قيم حسن ودين قيم مستقيم ال ويقال أن الدين القيم هو الثابت المقوم وأمور الناس ومعاشهم، وأمر ق

 .أراد المقة الحنيفية ( 6البينة ) زيغ في  ، وكتب قيمة مستقيمة تبين الح  من الباطل وقال تعالى﴿ وذلك دين القيمة﴾ 
ا معاني ، فالقيم تتسم بالثبات وفيه" قيمة" وتتف  هذ  المعاني القغوية الثالثة مع المدلول العام الذي تحمق  مفردة 

الرعاية والصالح واالستقامة إال أن  ومن ناحية ثانية نقحظ أن المدلول القغوي ال يحمل مضامين وأبعاد ما تعني  
 .مفردة القيم في القاموس التربوي المعاصر من معان تخصصية دقيقة 

وي  في قوم  يقال إن  ذو الثوب ذو قيمة إذا كان غاليا ، و اإلنسان الو :ويتحدث الناس عن القيم كثيرا ، فيقال  
 وهكذا......... قيمة تعبيرا عن وزن  ومكانت  فيهم 

لقد اختقف المفكرون و الفالسفة في تفسير القيم فمنهم من قال انها مثالية أي وودت قبل ووود  :القيم اصطالحا  -
. بتة ال تتغير عند هؤالء اإلنسان في الموتمع فقيس لإلنسان فضل في ووودها فقيمة الشيء كامنة في  فهي إذن ثا

نما وودت نتيوة الوتماع اوأفراد مع  ويرفض بعض الفالسفة هذا القول ويعدون أن القيم لم تكن مووودة أصال ، وا 
 ابعضهم وتكوينهم لموتمعات أفرزت هذ  القيم و بالممارسة ميز الناس بين النافع و الضار و الخير و الشر فصاغو 

تقك اوأحكام : والرأي اوأخير هو اوأصح ، فتكون القيم بالمعنى االصطالحي هي  الخير في قوالب سموها قيما،
اإلنسان في حيات  إنما تحكم  قيم  الفاضقة ، و   ،المكتسبة من الظروف االوتماعية التي يتشربها الفرد و يحكم بها

و تحدد مواالت تفكير  و سقوك  ،  .1لذلك نرى أن  عندما يتورد منها فإن  يتورد في واقع اوأمر من حقيقة إنسانيت 
في الموتمع المحدد وأن  يكتسبها من الوماعة المحيطة ب  ، فالقيمة إذن شيء يحظى بالتقدير والرغبة و القبول 

 .لدى غالبية أفراد الموتمع إن لم نقل كقهم ، وأن فيها مصقحتهم و صالحهم

   :تعريف القيم  - 1-2
  وووهات نظر  وميول  وأحكام  العقالنية والالعقالنية وتحيز  القيم هي موموع ما يحب  الشخص ويكره

والتفسير الذي يقوم ب  توا  العالم المحيط ب  من خالل المعايير واالعتقادات التي يستعمقها عندما يواو  وضعا 
 .يفرض عقي  القيام باختيار ما

وقد . ك شخص ما حسب معيار اوأفضقيةبأنها اعتقاد يوو  سقو " القيم"وقد عرف عالم النفس اوأمريكي ألبورت 
وتنطوي . القيم النظرية، القيم االقتصادية، القيم السياسية والقيم الدينية: صنف ألبورت القيم إلى خمسة أنواع

وبالتالي فالقيم هي التي تؤثر في سقوك اوأفراد  .اوأخال  حسب ألبورت ضمن القيم النظرية والقيم الدينية
فالقيم من نسج الخبرة االنسانية ، .ا عقى ما يعتقدون من اعتقادات وما يحمقون من اتواهاتوالوماعات وتووه  بناء

  . 2وهي وزء ال يتوزأ من كيانها

                                                           
1
 .79إبراهيم ناصر ودالل مقحس ، المروع الساب  ، ص  -
 .57ه ، ص 0591م 9117، 10، طاوأردن مكتبة الموتمع العربي لقنشر والتوزيع ، ، الثقافة و عناصرهاخالد محمد أبوشعيرة ، ثائر أحمد غباري، - 2
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 : بمعانيها" القيمة " كلمة  - 1-3

معان عدة  وهي كثيرة التداول بين الناس منذ قديم الزمان ، ففي الموال االقتصادي يعبر  " قيمة"إن لكقمة         
تدل موازا " في هذا الصدد أن القيمة " محمد التهانوي " في اوأسوا  ، حيث يقول " قيمة  الشيء المبيع "عنها بـ 

 "  .عقى ما اتف  عقي  أهل السو  و قدرو  ورووو  في معامالتهم ، بكون  عوضا لقمبيع 

ء قد يكون أقل من قيمت  و عوضا لقمبيع ، ليس أن معنا  أن القيمة هي الثمن ، ذلك أن ثمن الشي: فقول  
فالثمن هو إذن ما اتف  عقي  العاقدان . أحيانا يكون مساويا لها ، كما قد يفو  ثمن الشيء في بعض اوأحيان قيمت  

 . 1في المبيع

تطق  كصفة لمواضيع مختقفة ، كأن يقال مثال عن " قيمة " أما في التعبير العام بين الناس ، نود كقمة  
 ،ذو قيمة ، أو عكس ذلك إذا كان ال يهم أو ال يثبت عقى شيء " قول أو أي شيء عامة ، أن  إنسان أو عمل أو 

بحسب االستعمال كأن توصف بعض " قيمة " كما أن بعض الكقمات تشت  من كقمة  ،بمعنى ال فائدة تروى من  
و . المستقيم في سقوك   بمعنى مستقيمة ، و من ذلك أن اإلنسان القيم هو الشخص" قيمة " المواضيع عقى أنها 

و  ﴾فيها كتب قيمة ﴿:في هذا الصدد أمثقة من القرآن الكريم ، كقول  تعالى " محمد مرتضى الزبيدي " يقدم لنا 
استقام اوأمر بمعنى : و من مشتقات هذ  الكقمة أيضا نود  ،( 6البينة ) ﴿ وذلك دين القيمة﴾كذلك قول  تعالى 

 . 2زناعتدل ، و استقام الشعر ، أي ات

هي قياس كمي أو " القيمة " أن " فاخر عاقل " في عقم النفس ، فيقول الدكتور " القيمة " أما عن مفهوم       
 .  3عددي لمعقوم من المعاليم بالنسبة إلى المعيار

أن ما يقدر عوضا لقشيء " أما عن الفر  بين القيمة و الثمن يقول الدكتور ، عقى غرار ما قال  التهانوي 
تطق  عقى كل ما هو ودير باهتمام المرء " القيمة " بيع أثناء عقد البيع  يسمى ثمنا ل  و يقدر بالنقود  ، بيد أن الم

و قيمة الشيء من الناحية الذاتية هي . و عنايت  العتبارات اقتصادية أو نفسية أو اوتماعية أو أخالقية أو ومالية 
 .4لشخص أوعدة أشخاصالصفة التي توعق  مطقوبا و مرغوبا في  عند ا

ولكن " . أم العقوم " نصل اآلن إلى المعنى الفقسفي لمفهوم القيمة باعتبار أنها شكقت اهتماما ووهريا في 
و بناء عقى هذا ،  5ما يوب التنوي  إلي  ، هو أن الفقسفة تناولت القيمة من منظور أخالقي ، مثالي ميتافيزيقي

                                                           
 .091ص بدون طبعة، بيروت ، بدون تاريخ ،  ،11ج –كشاف اصطالحات الفنون  –محمد عقي التهانوي  - 1
 .90،99، ص ص  0766 بدون طبعة، دار صادر ، بيروت ،  ،10مجلد رقم  –تاج العروس  –محمد مرتضى الزبيدي  - 2
 .007، ص 0797، دار العقم لقماليين ، بيروت ،  معجم علم النفس ، انكليزي فرنسي عربي –فاخر عاقل  - 3
 .909، دار الكتاب القبناني ، بيروت ، ص معجم الفلسفي ال –وميل صقيبية  - 4
 . 007ساب  ، ص مروع فاخر عاقل ،  - 5
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ذكر منها التي وعقت أساس القيمة قائما عقى القذة و المنفعة ، و ظهرت عدت مدارس ذات مذاهب مختقفة ، ن
أخرى اتخذت توربة اإلنسان في محيط  كأساس لها ، و تقك التي وعقت من العرف ، بمعنى التقاليد و عادات و 

صار و هناك أيضا أن. كما أن مدرسة أخرى اعتبرت الدين كأساس لنشوء القيم .قوانين موتمع ما ، مصدرا لققيمة 
المذهب القائل بأن العقل هو اوأساس الذي تبنى عقي  أي قيمة ، و أن  المصدر الوحيد لها ، و كل هات  االتواهات 
أو المدارس و ما قدمت  من نظريات ، أقل ما يقال عنها ، أنها أثرت كثيرا موال البحث االوتماعي في موضوع 

معيارا لقسقوك ، فإن عمقية تعريفها في الفقسفة هي بمثابة بحث  القيم و يمكن أن نقول مومال أن القيمة ، باعتبارها
 .مستمر عن اوأساس اوأمثل الذي يمكن من بناء معايير منطقية و معقولة لقسقوك 

 : القيمة بالمفهوم االجتماعي -1-4

ضيقة تمثل القيمة في عقم االوتماع معيارا لقسقوك الذي يعتبر  موتمع ما أن  ذا قيمة عالية أو بأن  ف
اوتماعية ، فعقم االوتماع ال يتناول القيمة أو المعيار بالتحقيل الفقسفي أو بإصدار أحكام قيمية أو فقسفية عن  ، و 
لكن يتناول  بالدراسة الموضوعية البعيدة عن أي ذاتية ، أيا كانت ، فعقم االوتماع عندما يسمى معيارا اوتماعيا 

بالمعنى المورد الميتافيزيقي الفقسفي المثالي ،إنما " قيمة " ذلك المعيار أن  خاصا بموتمع ما بقيمة ، فهو ال يعتبر 
لكي يعقمنا أو يشعرنا بان ذلك المعيار قد يكون ذا أهمية بالنسبة لقوماعة أو الموتمع الذي هو " قيمة " سمي  

 .1بصدد دراست 

يا في حكم  ذلك بموموعة من فالقيمة في عقم االوتماع تعبر عن حكم يصدر  إنسان عن موضوع ما مقتد
" المبادئ و المعايير التي سطرتها الوماعة أو الموتمع الذي يعيش في  ، باعتبار أن هذا اوأخير هو الذي يحدد 

 .من  " المرغوب في  " من السقوك ، و كذلك " المرغوب في  

ة استراحة ما بين شوطي وأبسط مثال في ذلك نود  في العب منتم إلى فري  رياضي ، فهو أحيانا في فتر   
المقابقة يرغب في تناول مشروبات أو مأكوالت قد منعها عن  طبيب الفري  وأول مصقحة الفري  طبعا ، و رغم 

عند وماعة الفري  المتمثل " المرغوب في  " شدة رغبت  فيها ، فسرعان ما تختفي تقك الرغبة ذلك وأنها تتعارض مع 
من العبين و مسيرين، و حتى أنها تتعارض مع ما يرغب في  ومهور  في مدرب  و طبيب  و أعضاء الفري 

مووها إلى السقوك اوأحسن أو اوأمثل أو اوأومل ، كما أن  " المرغوب في  " بالتالي يمثل و . اوأنصار اوأوسع 
 .بمثابة الضابط بسقوك الفرد عامة 

مبررات  الخققية أو الومالية أو فالقيمة إذن هي اختيار أو تفضيل أو اهتمام يحس مع  صاحب  بأن ل  
العققية أو كقها موتمعة ، و ذلك لتطابقها مع المعايير التي تققاها عن وماعت  و تدرب عقيها في حيات  من خالل 

 . 2عمقيات الثواب و العقاب و التوحيد مع الغير
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قي المثالي ، ولكن بالمعنى كما نذكر أن القيم هي معايير لقسقوك أو مثق  ، ليس بالمعنى الفقسفي الميتافيزي 
الفضيقة االوتماعية ، و الذي يتمثل في قيام المرء بواوبات  و احترام  " الوضعي االوتماعي الذي تعبر عن  

 . 1لممارسات موتمع  و عادات 

و بالتالي يكون الفرد متوافقا مع معايير الموتمع الذي يعيش في  ، مما يضفي عقى سقوك  نوعا من الثبات و 
و كما ققنا ، إن .  2ستقرار بحيث ينظر إلي  الموتمع عقى أن أفعال  سوية و مقبولة من طرف الرأي العاماال

المعايير تختقف من موتمع إلى آخر ومن ثقافة وأخرى ، ومن زمان آلخر، ولو كانت المعايير  مبنية عقى قاعدة 
  وتوحد شعوب هذا العالم في كل مكان وزمان ، أو باالستناد إلى مثل مطق  أعقى، لشهدنا اتفا" ما يوب أن يكون"

بحيث أن  بناءا عقى ذلك ستكون موحدة ومتبعة لقيم واحدة وموحدة ، ولكن اوأمر غير ذلك ،حيث أن لكل موتمع 
وكذلك بالنسبة لقحكم عقى السقوك بأن  سوي أو .قيم  ومعايير  التي اختارها  وأفراد  حسب ظروفهم وقناعاتهم 

ختقف من موتمع إلى آخر ومن مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر ، كما أن الرذيقة في موتمع منحرف ، فهو ي
 .ما قد تعتبر فضيقة في موتمع آخر 

والقيم تختقف أيضا حسب ثقافات الموتمعات ، بمعنى حسب الوماعة البشرية أو حسب دينها ، أو حسب 
ة الواحدة بتعدد أقاليمها الوغرافية ، كما قد تختقف أيضا حسب سياستها أو أذواقها ، بل قــــد تختقف القيم في الثقاف

و لقزمن أيضا دور يقعب  في اختالف القيم . 3الطبقات االوتماعية في الموتمع الواحد ، أو حسب الوماعات المهنية
باح حتى في الموتمع الواحد ، وأبسط مثال نضرب  عقى ذلك هو موضوع تعدد الزووات ، فكقنا يعقم أن  أمر م

شرعا وقانونا في وطننا اإلسالمي ، وأن  في زمن مضى ، كان مرغوبا في  في موتمعاتنا المسقمة ، حيث أن  كان 
يضفي عقى الروال قيمة عالية باعتبار أن  كان دليال عقى الشهامة والروولة والمقدرة عقى اإلنفا  وعقى تحمل 

الحضرية ، صار غير مرغوب في  حتى أن بعض الناس أما في أيامنا هات  ، وخاصة في المناط  . المسؤولية 
 ".ققة قيمة"أن  عقى ينظرون إلي 

 : خصائص القيم   -2
 :لققيم خصائص و صفات منها       

أي أنها تختقف عند الشخص لحاوات  ورغبات  و تربيت  وظروف  كما البد من أن تختقف أيضل من : أنها نسبية -
 . 4ومن مكان إلى آخر، ومن ثقافة إلى أخرى ، ومن شعب إلى آخر شخص إلى آخر ومن زمن إلى آخر ، 

 . إنها ليست من وضع شخص معين،بل هي حصيقة توربة اوتماعية-
 .إنها ليست صفات موردة، بل يتوصل إلى معرفتها عن طري  دراسة أنماط السقوك التي تعبر عن هد  القيمة -
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يؤثر في سقوكاتهم و يقتزمون بها تحت  أخط أو  الناس صحيحا إنها معايير و ضوابط لقسقوك اإلنساني، ما يعد-
 .طائقة العقوبة كالعزلة 

 .تنتقل من ويل إلى ويل عن طري  التنشئة االوتماعية-
 .فقد تختقف من فئة إلى أخرى في الموتمع الواحد، لها صفة التعميم -
نتيوة عوامل داخقية سكانية أو اقتصادية أو  لها صفة التغيير و التطور عقى الرغم من بطئ  ، و هدا التطور يتم-

 .فكرية أو عوامل خاروية

و يوب أن ال يغيب عن البال أن هناك صراعا بين القيم السائدة في الثقافة الواحدة خصوصا بين قيم الثقافات 
كالموتمعات و يكون الصراع عادة بين القيم في أشد حاالت  في الثقافات التي تمر في مرحقة انتقالية ، الفرعية

شى و االعربية، فيحصل فيها الصراع و يكون صحيا إذا دفع الثقافة إلى اوأمان لذلك باالستغناء عن القيم التي تتم
 .روح العصر الذي تمر في  الثقافة

وما دامت الموتمعات تتغير ، و تتحول نتيوة لقتقدم العقمي و التقني و ظهور المخترعات الوديدة، فان 
 .1حكاما مكتسبة من الظواهر االوتماعية تتغير هي اوأخرىالقيم بصفتها أ

  : أنواع القيم  -3
أول وهقة البحث عن أساس القيم ، فتعددت مذاهبهم في تحديد مصدرها ، ثم  لقد حاول الفالسفة في

لدروة أصبحت دراسة القيم أكثر واقعية من حيث اوأغراض المستهدفة من دراستها ، حيث اهتم بها عقماء االقتصاد 
دفع بهم  و التسوي  والتسعير واالستهالك ، مماباإلنتاج أ بعضهم سمى عقم االقتصاد بعقم القيمة لما لها من عالقة 

ال ، ولكن في واقع اوأمر فإن   2بموضوع إشباع الحاوات والرغباتإلى التعم  في تحقيقيها عندما أدركوا أنها ترتبط 
واوأدوار االوتماعية مثقما  ارتبطا وثيقا بأنماط السقوك  ، فالقيم ترتبط يوود اتفا  معين عقى تصنيف معين لققيم

 هذ  الظواهر االوتماعية يمكن أن تعمل كنقطة بدء ظاهرة من   التدرج في الموتمع، وأي ترتبط تماما بكل أنسا 
مع والثقافة والتراث والموت الشخصية االوتماعية،: ثالثة تصنيفات أساسية هي لتصنيف القيم ويمكن االعتماد عقى 

  .السيكولووي والسوسيولووي واوأنثربولوويا  
  :يقدم نيكوالس ريشر تصنيف  لققيم عقى أساس عدة أبعادو 

 موضوعات القيمة :أوال
  :التالية  تصنف القيم طبقا لموضوعاتها. 0
   قيم اوأشياء  ( أ) 
  .القيم البيئية  ( ب) 
  .القيم الفردية  ( ت) 
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  .الوماعية مالقي  ( ث) 
  .القيم اإلوتماعية  ( ج) 
  :قيم الفائدة أو المتعة. 9 

  .هذا التصنيف إلى مدى تحقي  القيم الفائدة لمن يتباناها ويشير
  .أساس اوأغراض تصنيف القيم عقى. 9 
  .والفائدة تصنيف القيم عقى أساس العالقة بين محتضني القيم. 5 
  .بين القيم ذاتها تصنيف القيم عقى أساس العالقة. 0 

يبدو أن من أحسن التصنيفات لققيم من حيث محتوياتها التصنيف الذي   :القيم من حيث المحتوى تصنيف: ثانيا
ويفترض هذا  في ذلك  لبورت وفيرنون وليندزيأوقد اتف  مع  كل من " أنماط الروال " في كتاب  " سبرينور " قدم  

  :1دة أو أكثر من القيم الست الشهيرة اآلتيةبواح الناس يهتدون أساسا  التصنيف أن
، من العالم المحيط ب   معرفيا ويعبر عنها إهتمام الفرد وميق  إلى إكتشاف الحقيقة فيتخذ إتواها  :النظرية القيم. أ 

ويتميز اوأشخاص الذين تسود عندهم هذ  القيمة   ويسعى وراء القوانين التي تحكم هذ  اوأشياء، بقصد معرفتها،
عقمي ناقد،  تتميز بمنهج فالقيم النظرية . عادة من الفالسفة والعقماء ويكونون نظرة موضوعية نقدية معرفية، ب

المنفعة أو إلى الومال فيها، فهو  اوأشخاص دون النظر إلى والشخص النظري يسعى وراء التشاب  واالختالف بين 
 .والتفكير يمها ، فهذ  القيم تشمل المعرفة والعقم والبحثوتنظ البحث عن المعرفة يقنع بالمالحظة والتفكير وغايت  

المحيط ب  وسيقة  نافع ويتخذ من العالم  ويعبر عنها إهتمام الفرد وميق  إلى كل ماهو: القيم اإلقتصادية. ب 
ستثمار اوأموال،  والتسوي  واإلستهالك  لقحصول عقى الثروة وزيادتها عن طري  اإلنتاج خاص ولذلك نود أن اوأشوا 

الذين تتضح فيهم هذ  القيم يمتازون بنظرة عمقية لتقويم اوأشياء واوأشخاص تبعا لمنفعتها، وهم عادة يكونون من 
 بالنتائج العمقية والفوائد المرتقبة وكثيرا ما االهتمامتتمثل في  االقتصادية كما أن القيمة  .2روال المال و اوأعمال

 . ن القيممع غيرها م االقتصاديةتتعارض القيمة  

التواف  أو التنسي  وهو  ناحية الشكل أو  هو وميل من الفرد وميق  إلى ما اهتمامويعبر عنها  :القيم الجمالية. ج 
والتنسي  والتواف  الشكقي، وليس بالضرورة أن يكون  من ناحية التكوين  ينظر إلى ذلك العالم المحيط ب  نظرة تقدير

  . القدرة عقى التذو  لقومال والفن   مبدعين، وانما لديهم هؤالء فنانين
إلى مساعدتهم، ويود  الفرد وميق  إلى غير  من الناس فهو يحبهم ويميل  اهتمام ويعبر عنها :االجتماعيةالقيم . ت 

  .وخدمة اآلخرين القيمة بالعطف والحنان واإليثار إشباعا ل ، ويتميز اوأشخاص الذين تسود عندهم هذ   في ذلك
التي تنمي  القيم اإلوتماعية واوأنشطة الذات وتقترب ودا من  اإلوتماعية في أنقى صورها تتورد عن فالقيم     

  .خالل برامج الخدمة العامة واوأمانة من  حب الخير ومعاونة الضعيف والمحتاج، والحفاظ عقى كرامة النفس والغير 
التحكم في اوأشياء واوأشخاص،  وة والسيطرة، بهدف الفرد بالحصول عقى الق اهتمامويقصد بها  :القيم السياسية. ث 
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يتصفون  الذين السياسي وحل مشكالت الوماهير،وتميز أشخاص الفرد بالنشاط السياسي والعمل  اهتمام ويعبر عنها
ية مفاهيم أساس والتأثير والنفوذ والسيطرة تعتبر  عقى تووي  غيرهم والتحكم في مصائرهم، السقطة بهذ  القيمة بقدرتهم 

  .والفكر   الرأي ، حريةااللتزاموالعدالة،اإلنواز،  االنتماءيدركها من يحمقون هذ  القيم من أول دعم قيم اوأمن، الوالء، 
في  الظاهري، فهو راغب  مالويقصد بها اهتمام الفرد وميق  إلى معرفة ما وراء الطبيعة أو الع  :الدينية القيم. ج 

ويحاول أن يربط نفس  بهذ   العالم الذي نعيش في   أن هناك قوة تسيطر عقى معرفة أصل اإلنسان ومصير ، ويرى
 القيم بإتباع تعاليم الدين في كل النواحي، ويتميز بعضهم الذين تسود لديهم هذ   القوة بصورة ما، ويتميز اوأشخاص

   .1ينيل دعم الرز ، و السعي وراء الحياة الدنيا عقى اعتبار أن ذلك بإتباع هذ  القيم في طقب 

وهذ   وهي ما اصطقح الناس عقي  لتتناسب مع تصريف أحوالهم وشؤون دنياهم  :النسبية القيم و يزيد إليها آخرون
فالدين عند عقماء  لقفرد، اختيار اإلنسان ، حيث يطرح الموقف القيمي أكثر من البديل المناسب متروكا  محل

ال يوود موتمع من الموتمعات إال وقام عقى  حيث منذ ظهورها  االوتماع يمثل ظاهرة اوتماعية الزمت اإلنسانية
العقيدة بين أفراد  ويرسي أساسا من المعايير اوأخالقية، كما يستهدف  في أساس ديني يساعد عقى إيواد التوانس 

 .عقى الطاعة والخضوع لنظام اوتماعي معين   تعود اوأفراد

االوتماعية وتشابك بعضها بالبعض  بالقيم  من حيث مفهومها وعالقتها لقد كانت القيم الدينية محل ودل بين العقماء
  :ومنها والقيم الدينية المنمية لقموتمع عديدة

   العقم النافع لقبشر وتسخير  لغيرهم.  

   اوأور من اهلل في  العمل المفيد واحتساب .  

   التعاون عقى تحقي  الخير وهزيمة الشر.  

   ت الطيبةوالمحبة والعالقا اوأخوة.  
العالقات بين أفراد الموتمع وتحقي   فردية واوتماعية، لتنظيم  فالدين ووهرة الحياة وموو  السقوك البشري، وضرورة

  .في  االستقرار االوتماعي

 تصنيف القيم على أساس شدة القيمة :ثالثا
  :2وهناك القيم التفضقية و القيم المثالية تقدر شدة القيم بدروة اإللتزام

  :القيم اإللزامية.أ
  :الفرائض والنواهي وتشمل  

                                                           
 .90،  95فوزية دياب ، مروع ساب  ، ص ص  - 1
 .09خالد محمد أبوشعيرة ، ثائر أحمد غباري، مروع ساب  ، ص  - 2



 القيم                                                                         :      الفصل األول
 

 

03 

الموتمع تنفيذها بقوة وحزم سواء  الثقافة بها أفرادها ويراعى  وهي القيم ذات القدسية مثل العقيدة والعبادات التي تقزم
 طالقانون والعرف معا، ومن ذلك في موتمعنا القيم التي ترتب العام أو عن طري    الرأي عن طري  العرف وقوة

  .ووقايت  من عدوان الغير مثال أو بمسؤولية اوأب نحو أسرت  أو بتحديد حقو  الفرد بتنظيم العالقة بين الونسين 
  :القيم التفضيلية. ب 
وف   أفراد  عقى االقتداء بها والتمسك بها والسير  وتحدد ما يفضل أن يكون في الموتمع ويشوع هذا اوأخير    

تمثل  الثواب والعقاب، ولكنها ال صل اتصاال مباشرًا ووثيقا بسقوك الناس عن طري  أساليب تت متطقباتها، وتقك القيم
 . يخالفها الحاسم الصريح لمن مكانة االلتزام أو القدسية التي تتطقب العقاب الصارم 

  :القيم المثالية. ت 
اوأفراد،  تووي  سقوك ثر تأثيرا بالغا في تحقيقها بصورة تامة في الموتمع، ولكنها كثيرا ما تؤ  يرى الناس استحالة    

مقابقة اإلساءة باإلحسان فقد يعوز  القيم التي تدعو كما تتطقب كماال في اوأخال  والمعامالت والدين، وذلك مثل 
  .كثيرا في سقوك  حيال من يعتدون عقي  أو يسيئون إلي  تبناها يكون قد عدل بها، ولكن  إذا  االلتزامالفرد عن 

  :إلى األبعاد اآلتية على أساس االنتشاريمكن تقسيمه  :رابعا
والدينية  واالوتماعية االقتصادية ظروف   اختالففي الموتمع الواحد مع  وهي تقك القيم التي تنتشر :القيم العامة. أ

د الماضي، وهذ  بتقالي والعبادات، وقيم النظام واحترام الوقت والتمسك أهمية التمسك بالدين والعقيدة  والسياسة، مثل
  .وحدة الموتمع وتماسك  القيم تعمل عقى 

دون  اوتماعية تميز طبقة وهي تقك القيم التي تنتشر في مناط  معينة في القطر، أو تقك التي  :القيم الخاصة. ب 
ن والثقافة التربوية واوأكاديمية واالوتماعية والتعاو   أخرى، كمثال القيم التي تميز فئة المعقمين عن غيرهم كالقيم

دراك أهمية الدين مكانية التنبؤ بسقوك في الحياة،  الدينية وا   وهذ  القيم تعمل عقى تماسك هذ  الفئة وترابطها وا 
  .صاحبها

 تصنيف القيم على أساس الدوام:ا خامس
  (نسبيا)قيم دائمة . أ 

  .1والتقاليد تبقى زمنا طويال وتنتقل من ويل إلى ويل مثل القيم المرتبطة بالعرف وهي التي
  .بالموضة سريعة الزوال مثل القيم المرتبطة، قيم عابرة وقتية قصيرة الدوام. ب 

هذ  التصنيفات شيوعا،  إال أن أكثر  وبالرغم من تعدد التصنيفات المختقفة لققيم والتي عكست اتواهات العقماء
 .تماعية ودينيةوسياسية واو وومالية  التصنيف الذي يقسمها إلى قيم نظرية واقتصادية

  :أهمية القيم -4
 :2القضايا الرئيسية اآلتية خالل  من اوأهمية هذ  لنا وتتوقى والموتمع الفرد من لكل بالغة أهمية لققيم إن
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 :للفرد القيم أهمية -أ
 :اآلتية الرئيسية نقاطال في لقفرد القيم أهمية تتضح

 .اإلنسانية الكينونة ووهر القيم : أوال
 .الحياة في وسقوكيات  الفرد مسارات تحدد القيم : ثانيا
 .وغرائزها النفس شهوات وراء واالنورار االنحراف من لقفرد حماية القيم : ثالثا
 .السقبية عن وتبعد  الحياة في الفاعقة بالطاقات اإلنسان تزود القيم : رابعا
 : المجتمع في القيم أهمية - ب

 : 1يسية اآلتيةتتضح أهمية القيم لقموتمع في النقاط الرئ
 .واستمراريت  بقاؤ  لقموتمع تحفظ القيم : أوال
 .وتميز  هويت  لقموتمع تحفظ القيم : ثانيا
 .الفاسدة واوأخالقية االوتماعية السقوكيات من الموتمع تحفظ القيم : ثالثا

 :وظائف القيم  -2-3
نة و خيرة تقوم بضبط السقوك الفردي و تعتبر القيم مووهات لقسقوك و أحيانا تكون هدفا ل  ، و هي معايير مقن

و هي ركن أساسي في تكون العالقات البشرية في الموتمعات ، اذ تعد عامال مهما في عمقية التفاعل . الوماعي 
االوتماعي بين اوأفراد في الموتمع الواحد ، و بين الوماعة و الوماعات اوأخرى، وأن القيم االوتماعية نماذج 

 .ن فيها ،فهي من صقب ثقافتهم ، و وأنها مووهة لسقوكهميفضقها الناس يرغبو 
 :2فان للقيم وظيفتين مهمتين هما: و على العموم 

إن هد  . هي ربط العناصر الثقافية بنسيج محكم و ربط الثقافات الفرعية في ثقافة واحدة: الوظيفة األولى  - أ
اوأنتربولوويين إلى الموتمع كأن  موموعة من الوظيفة مهمة بالنسبة لققيم، حتى إن بعض القيم  من خاللها ينظر 

 .الناس يربطهم في نسيج واحد و نظام من القيم
هي تحديد أهداف الناس ، و بهذا تعطي الحياة لديهم شيئا من المعنى، فبدل أن يدركوا : الوظيفة الثانية  - ب

ا بشيء من اوأمل لتحق  لهم عمالهم و سقوكا تهم و كأنها محاوالت إلشباع حاواتهم فقط نود أنهم ينظرون إليه
 .أهداف يتقهفون إلدراكها و نيقها

، ثم تبقى تؤدي وظائفها و وأن لققيم مكانة خاصة لعواطف الناس ، فإنها بذلك تحافظ عقى استمراريتها 
 .باستمرار
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إن القيم تقعب دورا مهما في التواف  النفسي و االوتماعي ، و في عمقيات العالج النفسي ، كما تعطي  
 .من الناحية االوتماعية الوحدة لقموتمع و الثقافة 

ا التواف  النفسي و االوتماعي الذي تسبب  القيم فان  عقى أساس منها تكون عالقة اإلنسان ذو لتوضيح ه 
ال بد من ووود قيم و معايير  إذبأخي  اإلنسان في كل نشاط يقوم ب  سواء أكان سياسيا أو اقتصاديا أو فكريا 

 .ا الناس في تعامل بعضهم مع بعض ليعيشوا في سالم و وئاميحتكم إليه

إن البديل الذي يحتكم إلي  الناس في غياب القيم هو القانون ، ومهما بقغ القانون من الدقة واالنضباط ،    
و  فهو ال ينبع من داخل النفس البشرية التي تنبع منها القيم ، و إنما من خاروها ، لذلك يسهل االحتيال عقي  ،

 .التالعب ب 
 :القيم من خالل بعض المجاالت  - 5

من خالل مؤسسات التنشئة و عقى رأسها وذلك  إن التربية هي عامل من عوامل التثقيف :التربية في القيم 5-1
هي الوزء الرسمي لعمقية التثقيف و المعقم الذي يربي يوب أن بل حد العناصر الثقافية أاوأسرة و المدرسة ، وهي 

لكن ما . و التربية ناققة لقترات الثقافي و عقى رأس  القيم . امال لغالبية القيم و المعتقدات السائدة في ثقافت  يكون ح
و من الطبيعي أن تققي . يهمنا هنا من العالقة بين التربية و القيم هو دور التربية في وهود القيم أو تطورها

  إذا ما أصيب بالعقم القيمي و بالومود فيما يأخذ بها نفس  من بالالئمة عقى التربية التي يأخذ بها الموتمع نفس
معايير في شتى المواالت ، فالتربية تكون داعية لقومود القيمي و العققي إن هي اقتصرت عقى مورد تققين مبادئ 

و هذا . قيح و أصول القيم المووودة و تخويف الناشئة و ترهيبهم إن هم حاولوا المناقشة أو التعديل و اقتراح التن
و في المقابل ، فإن تشويع الناس . يؤدي إلى نضوب القدرة عقى النقد و االعتياد عقى التقبل و االستسالم الفكري 

 .عقى التوديد في مذاقاتهم و تقييماتهم لهو أكثر حمال لهم عقى تحقي  إنسانيتهم و تفتي  قدراتهم و استعداداتهم 
 وأن  أسسها عقى يسقك درب  التي المستويات هذ  الخبرات وتشكل  حيات في كثيرة خبرات يكتسب فالفرد 

  .1 المحدودين ووقت  طاقت  نحو من عمل الفرد ينوي  ما لنا توضح وهي السقوك لتووي  مستويات تعبر عن القيم
 فطريا ليس لقفرد العقمي والنظام المتحرك، العام وبالشعور واوأعراف والمعتقدات باالتواهات واضحة عالقة ولققيم

نما ومحددا  وهي التربية شتى مواالت في القيم من العديد و هناك والتنشئة التعقم عمقيات خالل من يكتسب وا 
 يتم خاللها ومن ، التربوية اوأهداف تنسي  فمنها عام، بشكل في التربية القرارات باتخاذ يتعق  ما كل في أساسية
 .التقييم اتعمقي تتم وعقى ضوئها والبرامج المنهاج تنفيذ

كل  ليست بأن  السقم ، وعقى ذكر القيم بسقم يسمى فيما أولويتها حسب تصاعدي شكل عقى القيم وترتب
 منها االعتبارات كثيرة عوامل عقى وأولويتها يتوقف القيم ترتيب أن إال القيمي بالسقم تؤمن الفكرية المواهب

  2.يةالعقائد أو والدينية واوأمنية واالقتصادية االوتماعية
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 :الرياضة  في القيم-5-2
 القيم من العديد البدنية هي اوأهم في الرياضة كما يعتقد  الكثيرون ، ولكن هناك القياقة فقط ليست

 لإلصالح والبقاء الحياة في الصراع لمبدأ توسيدا الهامة أيضا ، فالقيم تتوقى أيضا في المنافسة  إذ تعتبر الرياضية
 والمواظبة والثبات العضقي الوقد اكتساب عقى الفرد تساعد فهي هي المنافسة اضةالري ركائز فإن من  ثم ومن

 .شريف تنافس وف  المواقف المختقفة ومواوهة والشواعة
 .لألوامر لالمتثال الذاتي االنضباط الفرد في تنمي حيث الرياضة قيم من النظام كما أن تكريس

 البحث هي الويدة كما والصحة العام بالتكامل الشعور لقفرد تتيح إذ الرياضة قيم أهم بين من البدنية القياقة وتعتبر
 .العمر وطول الصحة في الكمال عن

 منافسة والبطل لكل أساسيا محددا البطولة فتعتبر لقرياضة، قيميا هدفا والبطولة التفو  وراء السعي ويعتبر
تقصد  الرياضة   أخالقي هدف أي أول من، و  نشاط أو نوع أي في ممتازا أداءا يؤدي الذي الفرد هو الرياضي

 الوميع طرف من ومقبولة تماما الرياضة واضحة في أخالقيات موحدة وودت لو أسهل شيء يكون كل أن يمكن
  1.باإلوماع بها ومعترف

 هبوط عقى أو صعود بين ما دروات  عقى فتحرك القيم سقم أساس عقى البدنية التربية في القيم وترتب
 ألوان وأن  التربية البدنية قيم ترتيب في بعيد حد إلى تؤثر االعتبارات وهذ  ذكرها، سب  التي تاالعتبارا ضوء
 الفردية فاوأنشطة تحققها أن يمكن التي القيم في  بحيث تختقف والتباين التنوع في  من البدنية التربية في النشاط
 أنشطة عقي  يطق  ما أو مباشر عدوانا دثتح التي اوأنشطة كما أن الوماعية، اوأنشطة عن قيمها في تختقف
 .... وهكذا .الالعبين بين الفصل في الشبكة تستخدم التي عن اوأنشطة تماما قيمها تختقف النفس عن الدفاع

بعض المفاهيم  عققت هذا يومنا وفي" الفراغ وأوقات االستراحة، التسقية، لضروريات الرياضة كما تستويب
 لقتصرف بالمتعة فإن  يوحي رياضي سقوك عن نتحدث عندماف الرياضة، لقيم اسيةاوأس المفاهيم تناقض التي 

 لقعدوانية لقرشوة، لقحيقة، لقغش، المضادة الروح الرياضية نقصد فإننا الشريف القعب عن نتحدث عندماالمشرف ،و 
 . والعنف

 االحتراف،والقعب قابقتها يةوالهوا واالتصال االندماج، وعدم الالإوتماعية قابقتهما واالتصال فاالوتماعية
لقرياضي، وهذا ما يثقل كاهل الرياضة ، و يقف حور عثرة في وو   االسمي الهدف المال وني وبقي العمل قابق 

 .تحقي  أهدافها ورسم قيمها 
تعبر القيم اإلسالمية عن موموعة اوأخال  التي تصنع نسيج الشخصية اإلسالمية وتوعقها  :القيم اإلسالمية-5-3
مع أعضائ  وعقى العمل من أول النفس واوأسرة كامقة قادرة عقى التفاعل الحي مع الموتمع، وعقى التواف  مت

  .2"والعقيدة
 : والقيم اإلسالمية نوعان
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 .القيم السقبية أو قيم التخقي عن المحرمات مثال -أ
نة والرحمة وصقة االرحم والكرم  القيم اإليوابية وهي المطقوب التحقي بها مثل مكارم اوأخال  كالصد  واوأما -ب

التدرج في التكقيف والوسطية العادلة والهيمنة  -كما ذكر-ومن خصائص القيم اإلسالمية  ،1وحسن الووار
 .2التشريعية

تدروها في )إن الفضائل اوأخالقية قد تصنف تصنيفا منهويا قائما عقى مبدأ التدرج في الخيرات والفضائل 
وعقى هذا اوأساس صنفت . ، وعقى الطبيعة الغالبة في التعاليم الخققية أمرا ونهيا(قواوأهمية وفي الوووب والع
واعتبرت اوأخال  اإلسالمية عبارة عن مذهب متس  ال موموعة من التوويهات  ،الفضائل إلى أساسية وعقيا

 :و لهذ  اوأخال  ثالثة مبادىء عامة حاكمة ، 3واآلداب المتناقضة
 .ية بوصفها الغاية القصوى لقفضيقةمبدأ السعادة اوأخرو  -0
 (.تحقي  خير اآلخرين ممن ليسوا باوأهل)مبدأ الغيرية بوصفها الشرط الضروري لألخال   -9
 .مبدأ التناس  الخققي بوصف  المعيار العام الذي يضبط ممارسة اوأخال  -9

 ، 4ي أو عقيدي أوغير ذلككما أن لألخال  اإلسالمية بعدا إنسانيا يتمثل في عدم التمييز عقى أساس ونس
لقبيهقي يشكل قاعدة نظرية تقخص أهم اوأخال  اإلسالمية في أبعادها الروحية " شعب اإليمان"ولعل كتاب 
اإليمان بضع وسبعون شعبة أعالها ال إل  إال اهلل، وأدناها : "انطالقا من الحديث الشريف واالوتماعيةوالوودانية 

 ".إماطة اوأذى من الطري 
و أن موضوع القيم عامة والقيم اوأخالقية خاصة في العالم العربي واإلسالمي في أمس الحاوة إلى بحوث ويبد   

ميدانية لتوضيح القيم النظرية التي يؤمن بها اوأفراد والوماعات ومدى تطبيقها في الواقع؛ وذلك لقتناقض المالحظ 
بعض الباحثين مثل الدكتور أبو المود حيث الحظ  ظةالمالحوقد أكد هذ  . بين هذ  القيم النظرية والسقوك العمقي

وعقى .. اإلسالميةلإلنسان الفرد ولقموتمعات  اإلسالميفي التصور " قيمة كبرى"عقى الرغم من أن لقعمل "مثال أن  
 قيمة مهمقة في الكثير" العمل"الرغم مما تنص عقي  دساتير أكثر الدول العربية من أن العمل شرف، فال تزال قيمة 

من الموتمعات العربية، كما ال تزال بعض التصورات المحيطة ب  تحتاج إلى وهد خاص لتصحيحها وتقويمها من 
العمل مهمقة من بعض قطاعات الموتمع، فإن قيما أخرى " قيمة"وكما أن .  5"خالل سياسة االرشاد االوتماعي

واالنضباط واإلبداع واوأمانة والوفاء والتضحية   هامة في البناء الحضاري مثل قيمة الوقت واوأرض والنظافة والنظام
 . بل تكاد أن تكون وانبا ثانويا أو  كالما يروي قصصا وبكاءا عقى اوأطالل  ،مهمقة إلى حد بعيد 
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 .905-909ص ص. م0719  -ـه0519بدون طبعة، :دار العقوم لقطباعة والنشر، الرياض الفضائل الخلقية في اإلسالم،: إبراهيم، أحمد عبد الرحمن -3
 .500المروع الساب ، ص إبراهيم، أحمد عبد الرحمن- 4
، ، المنامة مكتب المتابعة لموقس وزراء العمل والشؤون االوتماعية بالدول العربية الخقيوية. القيم والتحوالت االجتماعية المعاصرة: أبو المود، أحمد كمال -5
 .61ص. 0771،  0ط
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تعتبر القيم موموعة وسائل مثالية لقسقوك وتشمل كل الموضوعات والظروف     : بنظرة أخالقية القيم-5-4
الح  والخير والومال والشواعة والقوة : معنى خالل توربة اإلنسان الطويقة مثل  والمبادئ التي أصبحت ذات

الثرثرة واتزان العقل واالنفعال والحب والعدالة  واإليثار والمهارة الفنية وضبط النفس والدقة واوأمانة والصمت أو
لونس أو الطبقة في النس  والح  واوأمن والسعادة والحرية والمساواة وتختقف القيم باختالف الساللة أو ا

االوتماعي ومع ذلك تظل قيما ذات عمومية لوميع اوأعضاء عقى الرغم من أن الكثير قد يفشقون في تحقيقها 
في أولويات حسب أهميتها، فقد تكون قيم الح  والومال في سقوكهم الفردي أو االوتماعي  ، فتوضع القيم 

 .1والدين بالنسبة لفرد أو وماعة عقى قمة الهرم القيمي ، وتكون قيم مثل النظام والثروة في قاعدة الهرم

ولقدين أثر واضح عقى نس  القيم ، إذ تفسر القيم بمالها من قوة في تووي  أفعال الفرد نحو الغايات ومصالح     
تمع ، ويحث اإلسالم عقى عدم حكاية المفاسد وتداول الكالم عن اوأخطاء فهذا يفقد ثقة الناس في موتمعهم ، المو

ويضعف عزائهم ويكسر نفوذهم واهلل ال يحب الوهر بالسوء من القول ، و تنظم عالقة الوماعة بالمقدس بطريقة ما 
ظهر بوضوح في مالحظة منع وماعة معينة من نوع يتعق  بالقيم اوأخالقية الوماعية ، هذ  العالقة الضمنية ت

 .معين من الطعام أو الحيوانات
وكانت القوائح اوأخالقية تحاط بالمقدسات الدينية ، إذ توود عالقة بين القيمة اوأخالقية المشتركة بين أعضاء    

اوأخالقية يمكن توضيحها من  الوماعة وبين المقدس أو اوأوامر الدينية، والعالقة بين مفهوم الناس لقمقدس والقيم
 . خالل معرفة مفهوم اإلنسان عن المقدس والذي يفرض عقي  قيمة أخالقية 

ويتمثل العرف في الوانب السقمي لمحرمات ومقدسات أي موتمع وتحريم بعض اوأعمال الرتباطها بقوة مؤثرة  
، ظنا منهم أن هذ  اوأمور توقب التعاسة ال تسر  ، وال تضرب امرأة ، وعدم كنس الشوارع ليال : في الحوادث مثل 

وعدم التفكير في اقتنائها ، وعدم أكل لحم بعض " التشاؤم من سماع نعي  البوم : "وتسبب حوادث مؤلمة مثل 
الطيور ، وعدم لمس المحرمات وذبح بعض الحيوانات الرتباطها بأصول قدسية أو الرتباطها بأفكار وتصورات 

ل يأكقون أنواعا من النمل والحشرات بينما ال يأكقها اوأوربيون ، ومثل االعتقاد في التأثير هنود البرازي: خارقة مثل 
الخار  لقشياطين واوأرواح الخبيثة وأثر هذ  اآلراء في أعمال اوأفراد اليومية و التي تصبح وزءا يصعب فصق  من 

 .حياتهم 
لقيم هي إحدى مكونات الثقافة ، و هي من من خالل تعريف الثقافة نرى إن ا :القيم جزء من الثقافة-5-6

 . 2عناصرها المادية و المعتقدات و القيم يعبر عنها أحيانا بووهر الثقافة وأنها المستوى الواعي لعقول اإلفراد

بالنظر إلى وظائف القيم التي أشير إليها سابقا تبين ان  ال يمكن الفصل بين القيم و الثقافة و وظيفتيهما في    
، طالما أن القيم وزء من الثقافة و هي ووهرها ، و إذا كانت الثقافة سقوكا و أسقوب حياة ، فان هذا  الموتمع

                                                           
 .097، ص  9119،  0، مؤسسة الورا  لقنشر والتوزيع ، عمان ، ط المعلومات والمجتمعلكي ، زكي حسين الوردي و موبل الزم الما - 1
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السقوك يحتكم إلى معايير يرتضيها أفراد الموتمع ، و هذ  المعايير هي القيم التي توو  سقوك الفرد و تضبط  ، و 
 .يحكم عقي  من خاللها إن كان منتميا لموتمع  أو خاروا عقي 

هناك صراع كبير يحدث داخل الثقافات و يتعق  بالقيم ، و يشكل أحيانا خطر عقى الثقافة ووحدتها و أحيانا     
أخرى يكون هذا الصراع صحيا إذا كان يدفع بالثقافة التي يحصل فيها هذا الصراع إلى اوأمام و ذلك باالستغناء 

 .ك الثقافة عن القيم التي ال تتماشى و روح العصر الذي تمر في  تق
فإنها عندئذ ال تفهم إال من ، خر حتى بالنسبة لقحدث الواحد إن القيم لما كانت نسبية و مختقفة من موتمع آل      

 .خالل الموال السقوكي و اإلطار الثقافي الذي يعيش في  الفرد
 : والعادات األعراف والتقاليد -6
تكرر باستمرار هي ما يعبر عن  بالعادات ، حيث أنهم يمارسون إن موموعة اوأعمال التي يمارسها اوأفراد وت      

هذ  اوأعمال عقى نطاقين مختقفين أساسهما القصد، وبالتالي الفعل المقصود واوأساس الثاني متمثل في أفعال 
يمارسونها بدون شعور، ويختقف العرف عن العادات في ارتباط  بالناحية العقائدية والعققية ، ويخضع العرف 

العادات هي في معظمها أفعال وأعمال، و تطور شأن  شأن العادات ، غير أن تطور  بطيء وفي حدود ضيقة، لق
، ومن يحاول أن يتصدى لما يفرض  من مظاهر السقوك أو المعتقدات واآلراء   ينسا  اوأفراد في ركابفأما العرف 

عن بعضها تختقف هذ  المفاهيم والحقيقة أن  ،يقابل من الوماعة بقوة تتناسب مع قوة العقيدة التي خرج عقيها 
 :البعض وفيما يقي مفهوم كل واحد عقى حد 

 : تعريف العرف -6-1
وهذا ما نسمي  .1طائفة من اوأفكار واآلراء والمعتقدات ،وتمثل مقدسات الوماعة ومحرماتها تنشأ في وو الوماعة 

 .عرفا 
ما يتصل ب  من العقائد الشعبية وأفكار ل( .الشفهية) يعتبر أهم وزء من دستور اوأمة غير المكتوبوالعرف 

 .لزامية اإلطبيعة ذات الالعوام 
التققيد هو أسقوب الموتمع في احتواء العادات النافعة واآلثار والبقايا غير النافعة ، فقدر : تعريف التقاليد  -6-2

نوع ما بين التراث الشعبي الحقيقي كبير من تفكير أفراد الموتمع يشير إلى محاولة تفادي أخطاء اوأسالف وي
 .والقديم

التقاليد هي عبارة عن موموعة من قواعد السقوك التي تنشأ عن الرضا واالتفا  الومعي ، وهي تستمد إن 
قوتها من الموتمع وتحتفظ بالحكم المتراكمة وذكريات الماضي التي مر بها الموتمع يتناققها الخقف عن السقف 

 .بعد ويل  ويال
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ف العادات والتقاليد في أن اوأخير تعني انتقال العادات من ويل إلى ويل من خالل التيارات وتختق
 .االوتماعية ، كما أن العادات تتعق  بالسقوك الخاص

أما التقاليد فتتعق  بسقوك الموتمع بكقية ، فاالحتفال بأعياد الميالد والزواج تعتبر عادة ، أما االحتفال 
 .يعتبر تققيدابميالد نبي أو زعيم  ف

 :تتميز التقاليد بما يقي   :مميزات التقاليد  -6-3
 . وتسود الموتمعات البدائية وتنتقل التقاليد شفويا كالحكم واوأمثال :التقاليد الشفوية -أ

ل بواسطة الرموز المكتوبة التي تحمل معاني خاصة أو المؤلفات الكتابية التي تتركها وتنتق :التقاليد المكتوبة -ب
 .لوماعات السابقةا

 والتي تنتقل بالتوربة كطريقة الزارعة والحصاد التي ال تحتاج لكتابة ، :التقاليد المتنقلة -ت
 وتتميز التقاليد بأنها مكتسبة ويصعب تغييرها بسهولة وسرعة ، بل يتمسك بها الموتمع ، ويرى عقماء االوتماع أن

ماعية في توالي اوأويال وتتمثل في الطقوس والمراسيم كعزف التقاليد هي أقوى العوامل في ثبات الشخصية االوت
 .الموسيقى في االستقباالت والرموز كاإلشارات التي توضع عقى أكتاف الونود واوأغاني واوأناشيد الوطنية

 :تعريف العادات  -6-4
فراد العادات هي وزء هام أو فصل هام من دستور اوأمة غير المكتوب بيد أنها مدونة في صدور اوأ 

وراسبة في تكوينهم ، وتتمثل العادات في القغة واوأنماط الرمزية اوأخرى التي تعبر عن أفكار الفرد ومعتقدات  وأنواع 
السقوك كآداب المائدة واوأزياء ، وأسقوب الحديث وطر  التحية واالستقبال والتوديع والتهنئة وهناك من العادات 

الوماعة وهي عادات يأخذها بعض اوأفراد أو الطبقات ، وتتمثل تقك  ماهو شاد وضار ويمثل حالة مرضية تنتاب
العادات في زيارة اوأضرحة  والمقابر وأكل الفسيح في الحدائ  العامة ، وتهريج العوام في مناسبات اوأعياد وتعاطي 

 .المخدرات والخمور
إلى اوأنماط السقوكية المشتركة دات إذن هي ظاهرة اوتماعية وهي قاعدة أو معيار لقسقوك الومعي تشير افالع

وأفعال الناس التي تعود عقيها في وماعة أو موتمع معين ، وسقوكهم عقى نحو شب  آلي بفضل التكرار المستمر 
 .1والتعقم والتدريب

 : تنقسم العادات إلى قسمين : أنواع العادات  -6-5
الفردية أسقوب فردي ، وهي  أن العادة مثل عادات المشي وطريقة اوأكل و قص الشعر، أي :عادات فردية / أ

 .وهي تختقف من فرد إلى آخر  . 2عادات شخصية ترتبط بذو  الفرد نفس 
وتتكون هذ  العادات بالحياة في الموتمع والتفاعل مع أفراد  كعادات الزواج ، وفي : عادات اجتماعية / ب 

اح وعادات النساء في اوأحزان واإلسراف في عادات متنوعة منها ما هو سقبي كإطال  النار في اوأفر  الموتمع
 .تكاليف الزواج ، ومنها ما هو إيوابي كإكرام الضيف والتحية 
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 :مميزات العادات  -6-6
 : تميز العادات بما يقي ت  
طبقها في حيات  يمارس الموتمع عادات  بشكل تققائي ، فالعادات سابقة لقفرد ، يكتسبها بعد والدت  وي :التلقائية  - أ

 . ومية الي
يقتزم يفرض الموتمع العادات وتنتقل من ويل إلى آخر، فاوأسرة التي تعيش في قرية نائية :  والجبرية اإللزامية - ب

 .أفرادها بقباس أهل القرية ويتحروون في ارتداء مالبس تغاير عادات أهل القرية
وضع الخرزة الزرقاء  مثل عادة التشاؤم من نعي  البوم أو: عادات تسربت من أساطير الشعوب األخرى - ت

 .أو استخدام التمائم لحماية اوأطفال لمنع الحسد كما كان يفعل البابقيون أو قراءة الكف كالفراعنة
مثل ،  1تتنوع العادات في التفصيالت من بيئة وأخرى حتى في الموتمع الواحد :تنوع العادات في المجتمع - ث

القرية ترتدي ثوبا يصل إلى الكعبين في حين نرى أن ادات الطعام والزي والزواج واوأغاني ، فالفتاة في ع
واوأمثقة كثيرة عقى ذلك أيضا نود من يستخدم اليد أو الفتيات في المدينة تصل أثوابهن إلى الركبتين فقط 

 .إلخ....المقعقة في أكل الطعام
لتي ترتدي المنديل عقى فالرول الذي اعتاد ارتداء الكوفية يصعب خقعها والمرأة ا :الرغبة في التمسك بالعادات - ج

 .رأسها ال تخقع  حتى في بيتها في غالب اوأحيان
ولقعادات فضل في حفظ كيان الموتمع وتماسك  واستقرار  ، وتقوم بعدة وظائف بطريقة غير مباشرة ، إذ تسهل 

ن اوأمور ور حيات  ، وتوعق  يمارس أعمال  دون وهد كبير ، كما تعطي الحقول الكثيرة لعديد معقى الموتمع أم
وتووه  نحو اوأنماط السقوكية كإكرام كطرح السالم إذا التقيت مع شخص في الطري  وترشد العادات والفرد 

 .الضيف
عند تكوين الموتمعات البسيطة البدائية ، كان البد من ووود  :تشكيل العادات والقيم والقوانين واألنظمة -6-7

االتصال بين اوأفراد  وات العشوائية غير المنظمة والتي أدت إلىواوأص وسيقة اتصال لقتفاهم ، فكانت اإلشارات
ا أصبح لكل وماعة لهوة ونظام صوتي خاص بها حتى يتطور نظام القغة الذي يعرف بأن  والوماعات  وسرعان م

نظام صوتي يتف  عقي  موتمع ما بهدف التفاهم واالتصال ، وبعد تطور وسائل االتصال أصبح البد من ووود 
وقوانين تضبط سقوك اوأفراد وتصرفاتهم ، فأصبح هناك بعض الصراعات بين اوأفراد والوماعات لتحقي   أنظمة

 .2غاية معينة ، ولذلك أصبح البد من تشكيل عادات وتقاليد يمارسها اوأفراد في طقوسهم كاوأفراح واوأحزان واوأعياد
شكقت لكي تؤدي إلى مشاركة الناس ويشير عقم االوتماع الحضري بأن  موموعة العادات والتقاليد ت

بمشاعر معينة تؤدي إلى التفاهم ، ولذلك تطورت العادات والتقاليد وأصبحت أعرافا ، بحيث إن لكل وماعة عاداتها 
وتشير الدراسات في موال عقم النفس ( socioculturels)وأعرافها ، وهذا ما يطق  عقي  باسم الثقافة االوتماعية 

 .بعادات وتقاليد وقيم وأعراف الموتمع الذي ينتمون إلي بأن اوأفراد يتطبعون الثقافية والشخصية 
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 laموموعة العادات والتقاليد والقيم واوأعراف الدينية تشكل الفقسفة االوتماعية التربوية لقموتمع كما أن 
philosophie de la sociologie éducative. 

ات والتقاليد التي تكون بمثابة أعراف وقيم غير مكتوبة وبعد التطور االوتماعي الثقافي لموموعة العاد
متعارف عقيها وظيفتها ضبط السقوك والوماعات واوأفراد لموموعة القوانين واوأنظمة التي تعمل عقى ضبط بعض 
االتواهات ، أصبح هناك االتوا  القانوني ، ولهذا يمكن القول بأن االتوا  االوتماعي والقانوني مترابط مع بعض  

 .لكي يشكل النس  القانوني االوتماعي المتكامل
 : وصراعها تغير القيم وعالقته بالتغير االجتماعي -6-8

إن عدم التكامل بين القيم والسقوك قد يصبح ظاهرة اوتماعية بسبب تغيرات سريعة يمر بها موتمع ما أو        
ة مشاعر اآلخرين أو لتونب االضغوط النفسية بسبب النفا  االوتماعي حيث يظهر اوأفراد عكس ما يبطنون لمراعا
وقد يكون السبب راوعا أصال إلى الوهل . التي قد يتعرضون إليها إن عبروا عن حقيقة القيم التي يؤمنون بها

والفعل كما قد يروع إلى تغير القيم نفسها بسبب تبني اعتقادات وديدة ( االعتقاد)لقعالقة المووودة بين اإليمان 
 . م فكري وديدواعتنا  نظا

القيم "أن  ينوأكد نفس الباحث. 1"التغير في القيم أكثر أنواع التغير البنائي أهمية"عتبر بعض الباحثين أن ا      
تؤثر تأثيرا مباشرا عقى مضمون اوأدوار االوتماعية، والتفاعل االوتماعي، وهذا يتطقب النظر إليها باعتبارها أكثر 

التغير الثقافي أعم وأشمل من التغير االوتماعي الذي يشير إلى "أن  و اعتبروا. 2"أهمية من غيرها من التغيرات
 .3"التحوالت عقى النظم االوتماعية والوظائف التي تضطقع بها

أن تغير القيم هو الذي أدى إلى التطور االقتصادي  إلىالدراسات السابقة وخاصة الغربية منها لقد خقصت و       
تحقيل الحضارة اإلسالمية يبين لقباحث أيضا أن أهم تغير أحدث  اإلسالم في نفسية اوأفراد كما أكد ذلك فيبر أن 

بناء  استطاعاوبنية ووظيفة الموتمع كان أساسا تغيرا في القيم اوأخالقية مما كون شخصية وديدة وموتمعا وديدا 
 . حضارة عقى أسس وقيم أخالقية سامية ومتباينة مع ما سبقها من أسس وقيم

حاواتهم  إن  وبتعبير آخر يمكننا القول بأن  حركة اوأفراد داخل الموتمع وسعيهم لتحقي  مصالحهم وقضاء      
وهذ   ،اوتماعي اوتماعيا ينتج عن  تغير  تفاعال دهم لمؤسسات  واعتراضهم عقيها، يعتبريوتخاصمهم وتأي وتعاونهم 

ذا كان التفاعل و . الموتمع العمقية ال يمكن إيقافها وأنها شرط لووود يستحيل  االوتماعييستحيل منع ، فإن التغير  ا 
يعتمد عقى القيم  سريعا أو بطيئا، صاخبا أو هادئا، سقميا أو عنيفا، وهذا يكون  االوتماعي والتغير ، إيقاف  كذلك
   .في ضوئها االوتماعيتحكم الموتمع ويتم التفاعل  التي  االوتماعية

مقصودا مووها  اليومي، وربما كان  ا كان تققائيا نتيوة لحركة الموتمع الرتيبة وتفاعق ربم االوتماعيوالتغير      
 .تغيرا اوتماعيا يتم وف  خطة مدروسة، وهو حينئذ تغيير اوتماعي وليس
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ومن أوائل من  . وقد يتقدم أو يتأخر يتغير الموتمع، فينمو ويكبر التققائي، االوتماعيومن خالل التفاعل      
التي  التي تمر بها الدول والتغيرات ابن خقدون رحم  اهلل، حينما تعرض لقمراحل  االوتماعي ن التغيرتحدث ع

مؤذنا بضعف  وعوز  عن مدافعة  موتمع ما، كان ذلك تنتهي إليها الموتمعات، وأبان أن  إذا سيطر الترف عقى 
شديدة و فاعقة ومنفعقة، فهي توو   الوتماعياعمقية التغير  وتعتبر القيم في. الحياة عدو ، أو فشق  أمام ضغوط 

  . الوقت نفس  تتأثر بالتغير فتنمو أو تضعف السقوك وتقود التغير وفي 
يتم التفاعل في ضوئها،  مرتبطان بمعرفة القيم التي  االوتماعيالتغير  وضبط مسارات االوتماعيوفهم التفاعل     

فهي تقعب  .مرفوضا يعاب عقى سقوك صاحب  مقبوال في الموتمع أو تمنح الشرعية لفعل ما، فيكون  فالقيم هي التي
دورا مهما في التواف  النفسي و االوتماعي ، و في عمقيات العالج النفسي ، كما تعطي من الناحية االوتماعية 

  . أوتحرف  أو تعوق ، وترشد   االوتماعيوهي بهذا تيسر التغيير  ،1الوحدة لقموتمع و الثقافة
 أما .مروعية لقسقوك ومعايير مسقمة بين وميع أفراد الموتمع أو غالبيتهم، فهي بهذا تمثل  يم هي مبادئوالق    

 الموتمع أو سوى ذلك مما استقر في تواضع عقي  مصدرها، فربما كانت الشريعة المنزلة أو اوتهادات العقماء أو ما 
   .الطويل الموتمع نتيوة حوادث معينة عبر تاريخ  

وميعها في مستوى واحد،   شأ قيم في حال الرخاء والغنى والفقر والخوف في كل موتمع، وهذ  القيم ليستوتن    
ضبط السقوك داخل الموتمع وتيسير التفاعل   فبعضها أساسي في ثقافة الموتمع وبعضها هامشي، وغايتها وميعا

اوأساسية، ويتخذ في سبيل حمايتها عددا من  عقى قيم  والسيما القيم  والموتمع ال يتسامح في التعدي. بين أفراد 
، والقيم مرتبطة بمنظومة  واالحتقارمنها معاقبة المخالف عقابا بدنيا أو عقابا معنويا كاإلهمال  يكون  اإلوراءات قد

بعض اوأحيان، يتخذ الموتمع بعض الشخصيات  وفي . وببعض مؤسسات الموتمع من المفاهيم وأنماط من السقوك
معينة،  روال السياسة وبعض المؤسسات السياسية، يمثقون قيما سياسية ممثقة لبعض القيم، فمثال  زاالعامة رمو 

أو أشياء أو  كانت الرموز أماكن  وربما. الشريعة وبعض المؤسسات الدينية، تمثل بعض القيم الدينية وبعض عقماء 
الحواب   ارتداءقرار بمنع  ورن مخالفتها  صدارتداء الحواب و كمثال عسقوك وهيئات، ومن أمثقة الرموز الدينية 

   . لقعرب المسقمين المتمدرسين أو غيرهم  في المدارس العامة التي تشرف عقيها الدولة في فرنسا
ماثقة في الذهن بمعناها وما  فهي . قعيانلاثقة في اوأذهان ظاهرة لكنها مفالقيم إذن ليست منفصقة عن الواقع، و     

. وشخصيات ومؤسسات وسقوك يوسدها في الموتمع خالل رموز  هيم وظاهرة في الموتمع منيرتبط بها من مفا
يشمل  وهذا. الموتمع فينتفى تأثيرها ال و، ووودها الذهني لما كان لققيم قيمة لققيم عن  ولو أنفصل الووود المادي

معارضي القيم  وبعض . الموتمع يقيمة البد أن يكون لها ووود ذهني وووود مادي ف  وقيم الباطل، فأي قيم الح  
يعظمونها موردة في الذهن، وأنهم ال يستطيعون  هدمها، حيث  يعظم القيم ذهنيا ويققل من ووودها ماديا، ليستهدف

 .ينتقصون ما يمثقها من سقوك و ما يمثقها من مؤسسات وهيئات الموتمع، ولكنهم  إنكارها خوفا من سطوة
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 :التربوي النظام في يوالرياض البدني النشاط قيم -7
 :كمايقي 1 والمهني التربوي إطار  في الرياضي البدني النشاط لقيم التالي التصنيف الرسون قدملقد 

  :وتتمثل في :  بالمجتمع المتصلة الجوانب -9-0
 اوأهداف تحقي  -
 .البيئة مع التكيف -
 والتقاليد الثقافية اإلضافات -
 المتعة -
 ئدةالزا الضغوط من التحرر -
 البيئة معرفة -
 الشخصية المبادرة -
 المقبولة المرضية البنية -
 واالقتصادي الشخصي اوأمن -
 الذات في التحكم -
 النفس عقى االعتماد -
 الموتمع في المشاركة -
 :وتتمثل في   :األساسية العالقات   -9-9
 االتواهات -
 المواطنة مسؤولية -
 الشواعة -
 الوماعة داخل الموائمة -
 التكامل -
 االوتماعي الضبط -
 االستقامة -
 الوالء -
 النضج -
 اإلدراك -
 االوتماعية القياقة -
 اوأمن -
 الذات تحقي  -
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 : 1وتتمثل في :الفراغ أنشطة -9-9
 الحركة ققة مواوهة -
 التوارية التأثيرات مواوهة -
 اوأكاديمية المناهج تعويض -
 لينة مواصفات من االستفادة -
 اإلعالم ائلوس تأثيرات -
 االوتماعية واوأنظمة المؤسسات -
 الديمقراطي المناخ -
 واوأخال  القيم -
 المشتركة واالهتمامات اوأسرة -
 المهارات-
 المواصالت تأثير -
 االتصاالت -
 :وتتمثل في  2 :المهنية الجوانب -9-5
 التعاون –
 االنضباط -
 المسؤولية -
 الذات في التحكم -
 االقتصادي العامل -
 (الوظيفة)العمل -
 اإلنسانية الشخصية -
 المساواة -
 اإليوابية اوأفعال -
 :وتتمثل في   :االجتماعية الفردية الصحة  7-5
 . والصالحية التكييفية الووانب -
 . اوأمراض من الوقاية -
 . البدني التماثل -
 . القياقة -
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 . الصحية الرعاية -
 . واالوتماعية العققية الووانب -
 . التمرينات كثافة -
 . العمر طول -
 . والققبية العضقية يةو التس -
 . العضقي العصبي التواف  -

 . الوزن في التحكم -

 :نماذج من القيم  -8

 :1لكل موتمع قيم  الخاصة ب  ، و لكن هناك قيما عامة توود في غالبية الموتمعات منها         
 .ماد المتبادل و العمل بروح الفري  من اول إنتاج أفضل و تعني التآزر و االعت: التضامن او التعاون –أ 

 .و تكون بمساواة اوأفراد في الحقو  و الواوبات ، و تكافؤ الفرص دون تمييز: العدالة -ب 
 .و تعني احترام النفس ، و فقدانها يعني الذل و فقدان الشخصية : الكرامة -ت
 .  ، و التأني المناسب في حل المشكالت و هو القدرة عقى انتظار اوأحداث دون قق: الصبر -ث
 .االنتبا   إثارةوعدم االهتمام بالمظاهر و  ،و هو عدم التمادي في تقدير الذات: التواضع -ج
 .العفو عند المقدرة: و يعني الغفران لمن أساء لقفرد و هو في مركز قوة : التسامح -ح
 .و يعني التحفظ في الكالم او التصرف: الكتمان -خ
 .و يعني مساعدة اآلخرين و الشعور معهم في المحن و الوقوف معهم في المصائب: 2عطفال-د
 .و تعني حب اهلل و الوطن و الوالدين و اوأبناء و الونس اوأخر: المحبة -ذ
 .لقضاء الوقت و الشعور باالنتماء لقموموعة : الصداقة -ر

 :أخرى و منهاو هناك قيم تميز الموتمع العربي قد ال  نودها في موتمعات 
و ال يكون هدا االحترام حصرا في اوأقارب ، بل يتعدا  إلى كبار السن في الموتمع بعامة ، و  :احترام الكبير .أ 

كثيرا ما نود الكبار يتدخقون في تربية أبناء الويران و ربما الدين يقعبون في الشارع حتى لو كانوا ال يعرفونهم ، 
ا مثال ذلك بل ربما يشكر  عقى عمق  ، و هذالمدخن و إن عقم والد  ال يمانع في  فيتدخل الكبير في معاقبة الصغير

 . وا استخدام العقابؤ أسا إذامستهون في الثقافة اوأمريكية التي ال تتيح حتى لإلباء معاقبة أبنائهم خاصة 
وموعة من   ظاهرة مووودة في الموتمع العربي بشكل واضح ، و تعني االعتماد عقى مذو ه: التدين. ب

 .المعتقدات و االلتزام بها في تفسير الظواهر التي ال يتمكن اإلنسان في تفسيرها 
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و من القيم اإلسالمية التي واء بها اإلسالم و رسخها و دخقت المنظومة الثقافية لقموتمع اإلسالمي بعامة و 
 :1العربي بخاصة ما يقي 

َها الَّ :" قال تعالى : النهي عن الحقد .أ ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َيا أَيُّ ِ ُشَهَداَء بِاْلقِْسِط ۖ َوََل َيْجِرَمنَّ اِميَن ّلِِلَّ ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ

َ َخبِيٌر بَِما َتْعَملُونَ  َ ۚ إِنَّ َّللاَّ ْقَوٰى ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ  (1: لمائدةا) " َعلَٰى أََلَّ َتْعِدلُوا ۚ اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب لِلتَّ
َها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتأُْكلُوا أَْمَوالَُكم َبْيَنُكم بِاْلَباِطِل إَِلَّ أَن َتُكوَن تَِجاَرًة َعن :" قال تعالى: عن الظقم النهي . ب َيا أَيُّ

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما
نُكْم ۚ َوََل َتْقُتلُوا أَنفَُسُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ  (97:النساء) "  َتَراٍض مِّ

َ لََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ :" قال تعالى : نإصالح ذات البي. ت
قُوا َّللاَّ َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ َفأَْصلُِحوا َبْيَن أََخَوْيُكْم ۚ َواتَّ "  إِنَّ

 (01:الحورات)
ْر َتْبِذيًرا: " قال تعالى: االقتصاد في النفقة و التحذير من اإلسراف. ث إَِذا أَنَفقُوا َوالَِّذيَن  :"و قال تعالى "   َوََل ُتَبذِّ

لَِك َقَواًما
ٰ
 (69:الفرقان ")  لَْم ُيْسِرفُوا َولَْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن َذ

إيوابية خاصة في موتمعنا و هي في معظمها قيم إسالمية ، وأخرى سقبية نمارسها و نأخذ  اهناك قيمكما أن      
 :بها ، ولكننا نحاربها و نريد أن نتخقص منها و منها 

 .يعد هدا قيمة نمارسها و ال نستطيع التخقص منها عقى الرغم من اعتبارنا لها قيمة ضارة: خذ بالثأر اوأ-أ
 .تمارس عقى المستويات وميعها و مع أنها مذمومة : العصبية القبقية -ب

لدين و بر الوا: كما أن هنالك قيم مووودة في الموتمع و هي ايوابية و تمارس في مواالت الحياة وميعها و منها 
العطف عقى الصغير و احترام الكبير ، و اإليثار ، و الكرم، و المروءة ، و الشهامة ، و النخوة ، و اآلباء، و 

 .الخ... الطهر، و الصداقة
 :  التربية وأزمة القيم -0

ة وعقي ، فأزم. بقدر ما هي مرتبطة بالتخقف الثقافي االقتصاديال يبدو أن أزمة القيم مرتبطة بالتخقف   
القيم قد تكون أزمة عامة تشمل وميع أنواع القيم كما قد تكون أزمة خاصة بنوع من أنواع القيم؛ كأن تكون 

كما طرح بعض الباحثين لقيم الومالية أو القيم النظرية ، اوأزمة مرتبطة بالقيم الروحية أو القيم السياسية أو ا
في العالم العربي واإلسالمي، فقد طرحت أزمة القيم في العالم والمفكرين المسقمين مثل ابن نبي أزمة الثقافة والقيم 

ومن أهم المفكرين المعاصرين الذين طرحوا أزمة القيم في العالم الغربي، الفيقسوف الفرنسي رووي . الغربي أيضا
ودي في ، حيث طرح في بداية الثمانينيات أزمة االقيم في الغرب ارتباطها بأزمة التربية،  فقد أكد غار  غارودي

وتعتبر هذ  المشكقة . بأن أزمة التربية ضاربة الوذور في أزمة القيم 2"التربية وأزمة االقيم"مقال ل  تحت عنوان 
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والحل لهذ  اوأزمة، كما أكد غارودي ذلك، هو توضيح أهداف . في رأي  المشكقة اوأساس لقتربية في الغرب
 .ومستقبل اإلنسان في إطار هذ  الرسالةالمدرسة والوامعة، ومعنى رسالتها، ومفهوم اإلنسان 

وعقي ، . وقد ألح غارودي في مقالت  أن كل نظام تربوي هو في وقت واحد صورة من موتمع ومشروع ل      
وأخص ما : "وقد قال بهذا الصدد. فالتربية الشامقة المبدعة هي التي تحل أزمة التربية وأزمة القيم في نفس الوقت

ية تقي  بعصرنا هو أن توعل اإلنسان يعي أن مهمت  كإنسان أن يشارك في الخق  ينبغي أن تختص ب  ترب
وأن فعق  ال يكون إنسانيا حقا وال يمكن  من بقوغ ذروة الحياة . المستمر لقعالم وفي التوليد اإلبداعي المطق  الوديد

 .1"دإال إذا اوتمع الخق  اإلبداعي والعمل السياسي والحب واإليمان لدي  في فعل واح

ضافةو      لى العالقة الهامة التي أقامها غارودي بين التربية والقيم، وتأكيد  أن حل أزمة التربية هو حل وأزمة إ ا 
القيم، فإن غارودي قد طرح فكرة هامة يركز عقيها ول رواالت الفكر والثقافة وتتمثل في ضرورة بقورة النظام 

ة، وبناء هذا النظام وف  رسالة أو رؤية واضحة بحيث يكون فيها التربوي لقنظام االوتماعي المراد بناؤ  من وه
 . معنى هذ  الرسالة ومكانة اإلنسان ودور  في إطار هذ  الرسالة واضحا ودا

أي  ، وال يخفى أن وضوح الرؤية هذ  ينبغي أن يكون عقى مختقف المستويات التي يتكون منها موتمع ما     
 . ي، المستوى التنظيمي والمستوى الموتمعيالمستوى الفردي، المستوى الوماع

ومن أهم خصائص هذا الوضوح التواف  واالنسوام الذي ينبغي أن يكون بين الرؤى والغايات السامية      
لقرسالة ولألهداف التي يحمقها ويرسمها اوأفراد وأنفسهم والوماعات والموتمعات لنفسها بهدف النهوض وبناء 

 .  الحضارة

، أن تحقي  هذا الوضوح وهذا االنسوام مما يحق  عمقيا االنسوام بين القيم اوأخالقية والثقافة  والشك      
يعني هذا أبدا عدم قبول التثاقف وتعايش الثقافات الفرعية إلى وانب الثقافة اوأساسية  وال ،كسقوك هادف وبناء

رة فهم أسس التعدد الثقافي وما يرتبط بذلك بل إن التعدد الثقافي واقع ال يمكن إنكار  وال تواوز  مما يطرح ضرو 
 . 2من نسبية القيم وتباينها ليس عقى المستوى النظري فحسب بل وعقى المستوى التطبيقي أيضا

ومهما كان التعدد والتباين عقى مستوى الثقافة والقيم، فإن هناك قيما مشتركة بين أبناء الموتمع الواحد بل       
لتشكل قواعد لقعمل المشترك ولقتعايش وف  قوانين حضارية يسودها الحوار البناء وبين بني آدم كافة تصقح 

بل إن هذ  االختالفات والتباينات قد تصبح . والنقاش المثمر واالحترام المتبادل لالختالفات الثقافية ولتباين القيم
ا إدارة حكيمة قائمة عقى وتمت إدارته ،نقاط قوة بدال من نقاط ضعف إذا تم النظر إليها من منظور تكامقي

 .اإلبداع بهدف تحقي  غايات وأهداف مشتركة
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 : خالصة الفصل 
إن القيم تشير في معناها العام إلى ومقة اوأفكار، والتصورات والمفاهيم التي تحكم سقوك اوأفراد، وتعبر عن        

المثالية التي تشكل مروعية هؤالء تفضيقهم، أو تقديرهم لألشخاص، أو لألشياء، أو لقموضوعات، وكذا المعايير 
أو بتعبير آخر   اوأفراد، عند تفضيقهم ، أو اختيارهم لشكل معين من أشكال السقوك أو الفعل، خالل مسيرة حياتهم

لها وزنا  اإلنسان، وكذلك مظاهر الحياة التي ينسب  وذات أهمية أنها تمثل اوأمور التي يعتبرها الفرد ويدة
ويأتي تأكيدنا عقى هذ  الحقيقة من . نا هو كون القيم ركيزة أساسية من ركائز اوأمن الثقافيلكن ما يعني ،1معنويا

. منطق  أن هذ  القيم توسد النسيج االوتماعي الذي يحافظ عقى تماسك الموتمع، ويعمل عقى استقرار  واستمرار 
يتف  عقيها أبناء الموتمع، وتوو  سقوكهم  كما أنها تحتوي عقى المعايير والمثل اوأخالقية والومالية والثقافية التي

 .في مختقف ووانب الحياة، وفي مختقف مواالت تفاعالتهم الدائمة والمؤقتة
يمكن الحديث عن القيم الموتمعية التي تعبر عن البناء  و وتتسع دائرة هذ  القيم، أو تضي ، حسب نظرتنا إليها    

بناء الذي يوو  سقوكهم، ويعكس رغباتهم وطموحاتهم في مواالت اوأخالقي والفكري لكل أبناء الموتمع، ذلك ال
هي التي تقم شمل سقوك اوأفراد، وتشكل  -مهما اتسعت دوائرها أو ضاقت  - منظومة القيم، فالتفاعل المختقفة

ضميرهم الومعي، وتحدد لهم ما هو مرغوب في ، وما هو مرغوب عن ، أو ما يوب عقيهم فعق ، وما يوب عقيهم 
كما تمارس القيم دورًا مهمًا في عمقية الضبط االوتماعي لسقوك اوأفراد داخل الموتمع، اوأمر الذي يحافظ  ،ترك 

واوأهم من كل ذلك أن منظومة القيم تعمل عقى خق  هوية مشتركة يفخر . عقى استقرار الموتمع، ويضمن تقدم 
 .ة هي الحصن الحصين لتحقي  اوأمن الثقافيوال شك أن هذ  الهوية المشترك ،أبناء الموتمع باالنتماء إليها

من هذا المنطق  تقتضي الحاوة إلى ضرورة إعادة االعتبار لقمؤسسات االوتماعية والثقافية، المعنية بغرس القيم، 
ومحاولة تذليل ما قد يؤثر سقبًا عقى دورها في تشكيل منظومة القيم اإليوابية التي تفي بمتطقبات الحاضر 

، من وانب المؤسسات الحكومية  كما تقتضي الحاوة ضرورة السعي الدؤوب. ت المستقبلوتستويب لتطقعا
ومؤسسات الموتمع المدني، وتفعيل دورها في استنهاض القيم االيوابية الداعمة لقمستقبل، والعمل عقى غرسها لدى 

طفال والناشئة هم نصف فهؤالء اوأ،مختقف الفئات االوتماعية بشكل عام، ولدى اوأطفال والناشئة، بشكل خاص 
 . "الجزائر"  وهم الثروة التي يوب أن نحسن استثمارها من أول غد أفضل لوطننا الغالي ،2الحاضر وكل المستقبل

 

                                                           
 .90، ص 0711بدون طبعة ، دار المعارف ، القاهرة ، – األخالق بين الفلسفة وعلم االجتماع –محمد بدوي  - 1
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  ::  الفصل الثانيالفصل الثاني
  قيم المواطنةقيم المواطنة
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 :تمهيد

هم المواضيع التي تهتم بتكريسها الدول والحكومات ،نظرا للتطورات المهددة أحد أتناول في هذا الفصل ن
وتناقش ، الحاليلبقاء واستقرار الدول ،فالمواطنة من المفاهيم الضرورية لتكريس التالحم المجتمعي في عصرنا 

لى تحديد قيم إكما تسعى ،موضوعه في الفكرين الغربي والعربي االسالمي ،نظرا لالختالف بين منطلقات كل منهما
بعادها المختلفة ،وتحديد مدى ترابطها فيما بينها،فتفاعل البعدين التاريخي والقانوني مع البعد الفكري أو  المواطنة 

ما أ، (الجنسية )، المتمثل في الركن القانوني لها (في شقها الحقوقي) قيمها مر ضروري لتطور المواطنة وبروز أ
المسؤولية )في شق الواجبات   تتبلور قيم المواطنة  مع البعد الفكري_ القوانين   تطبيق_بتفاعل البعد العملي 

 .الكل تتبلور الهوية،و بتفاعل  ، وهو ما تتبلور من خالله أعلى صورة للمواطنة أال وهي الوطنية( والوالء

جتماعي تت كتطبيق عملي لفكر العقد اإلأم ،التي 8461تبلورت فكرة المواطنة بشكل جلي بعد معاهدة وستفاليا     
ن نسميه الروح أ،والذي يمكن  العالقة بين الحاكم والمحكومين من خالل العقد المؤسس للجماعة السياسية الذي نظم

 . لحين تبلور الفكر المواطني بالتوازي مع تطور الدولة المدنيةومن ذلك ا،القانونية للمواطنة 

خاصة في ظل العولمة وما _ المواطنة_همية هذه الدراسة في البحث في التطور الذي عرفه هذا المفهومأتبرز      
الت التي في ظل التحو ،و و حتى على مستوى الدول ذاتهاأقليمية نتج عنها من تحوالت في النظام الدولي والنظم اإل

زالة الغموض في المفهوم والعمل على تكريس قيمه إتشهدها المنطقة العربية بشكل خاص ،ما استدعى العمل على 
من الناحية _ نسان حقوق اإل_ ومبادئه ،خاصة مع فشل فكرة المواطنة العالمية التي ركزت على البعد القانوني

 .المواطنة العالمية،خاصة ما يتعلق بحق  هملت البعد العمليأو   النظرية
جتماعية وتعليمه كيفية تواصله تعد المدرسة أحد المؤسسات التربوية التي يرتكز عليها إعداد الفرد لحياته اإلو      

،والتي  فيه جتماعي بترسيخ مختلف المبادئ والقيم والمعاييرواحتكاكه مع العالم الخارجي ،فبذلك يتشكل الوجود اإل
،إذ  جتماعية السائدة في مجتمعهتجعل منه ذو مقومات أخالقية وجسمية وصحية ،كما يكتسب منها العمليات اإل

مثل قيمة التعاون  فيه جتماعي التربوي والتعليمي الثقافي وذلك بتعزيز مختلف القيمأنها تساهم في تكوين جانبه اإل
 ... وقيمة التآزر والتسامح وتحمل المسؤولية

وتوجيهه إلى احترام فيه وبهذا فالمدرسة تساهم في تكوين مواطن صالح وذلك من خالل تنمية الحس الوطني        
ل مجموعة من العمليات واألساليب والتي على رأسها النظمة والقوانين وتوجيه سلوكه ومراقبته ،ويأتي ذلك من خاأل

المشاركة في : مختلف السلوكات المبادرة منهم مثل  ،فيظهر ذلك من خالل جتماعيعملية التواصل والتفاعل اإل
       .ات الدراسيةخالل الحصة التعليمية في شتى المقرر ... القسم باعتماد أسلوب الحوار والتشاور والتعاون ونبذ العنف



الــمــواطـــــنـــــة ـمــــــــقـــيـــ                                                :  الثانيالفصل   

 

 

54 

مثل استنا في موضوع قيم المواطنة محاولتا منا في هذا الفصل إعطاء بعض المحددات التي تتومن هنا تتمحور در 
 : في ما يلي

تها وكذلك أبعادها وتصنيفاتها، باإلضافة إلى مراحل اتعريف قيم المواطنة وأهدافها وأهميتها وأشكالها ومستوي
إلى أن نتوصل إلى دور مؤسسات التربية في تعزيز قيم المواطنة وكذلك دور النظام التعليمي وكذا المجتمع  تنميتها،

  ...المدني بالخصوص المجتمع الجزائري
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 :  les valeurs de la citoyennetéالمواطنة تعريف قيم  -1
حي لمصطلح القيم  و الالصطوقبل أن نضع تعريفا لقيم المواطنة، سنحدد في البداية المعنى اللغوي وا

 .المواطنة وبناء عليهما يتبين لنا مصطلح قيم المواطنة لهذه لدراسة
  :تعريف القيم 8-8

ويذكر ابن منظور أن القيام  جمع قيمة و وقوم الشيء تقويما فهو قويم أي مستقيم وقيمة الشيء قدره، :لغة     
بمعنى : أقمت الشيء وقومته فقال : يأتي بمعنى المحافظة والمالزمة كما يأتي بمعنى الثبات واالستقامة، فيقال 

 1.استقام، والقيمة ثمن الشيء بالتقويم
سلوك الفرد في  فالقيم هي من المفاهيم الجوهرية في جميع الميادين حيث تلعب دورا مؤثرا في :أما اصطالحا      

 :يرىالوسط االجتماعي ومن هنا لقت القيم اهتمام العديد من العلماء في شتى العلوم ففي علم االجتماع 
ذهب إلى أن كل مجتمع من المجتمعات البشرية له نظام أخالقي يمثل حقيقة  اجتماعية " دوركايم"تعريف 

ن القاعدة  األخالقيولقد لعب هذا النظام  ال تنبع عن الفرد ولكن المجتمع  األخالقيةدوار في نظام تقسيم العمل وا 
ومن ثمة فهي نتاج اجتماع لعوامل اجتماعية ولقد حاول  اإلنسانيةأساس القيم ومصدرها بل هو الحارس للقيم 

 2.اإلنسانيتوضيح القيم من خالل المثل العليا الموجودة في المجتمع " دوركايم"
رغم  اإللزامبمعنى إن لها قوة " مجتمعية الصنع" جتماعيةالإلى أن القيم مثلها مثل كافة الظواهر ا" دوركايم"ويشير 

 3 .أنها أمور مرغوب فيها
، ثم وضع قيمة له أي تثمينه استعماليهعليها قيم  يعرف القيم على أنها تفريد للشيء": جون ديوي"تعريف

تعني الحكم :  عتزاز به والثانيةالتعني الحرص على الشيء وا:  فاألولىتبادلية، في المرتبة الثانية ويطلق عليها قيم 
كان يعتبر القيمة في " جون ديوي"ويبدوا أن  .4مقارنته بشيء آخر 6على طبيعة ومقدار هذا الشيء إذا ما تمت 

 5.الشيء أو الميل إليه كصورة من صور التقييم 5 هي عبارة عن الرغبة في  األولالمعنى 
 6.وبهذا يشير إلى أن القيم ال تظهر فيما نرغب فعال، بل فيما ينبغي لنا أن نرغب فيه

فيرى أن الفرد وحدة في كتلة هي المجتمع هدفها تحقيق وجودها واالعتراف بعضويتها في المجتمع وال  "فروبل"أما 
فالتعاون أحد القيم التي  اآلخرينسبيل لبلوغ هذه الغاية إال بنشاط الطفل الذاتي والذي يتضح في تعاون الطفل مع 

                                                           
1
 .153-153ص , 3ط, 3991, بيروت, دار الفكر,  لسان العرب : ابن منظورو أبو الفضل جمال الدين و محمد بن مكرم 

 
2

, دار بن مرابط للنشر والتوزيع ,)9191-9111(التحوالت االجتماعية واالقتصادية وآثارها على القيم في المجتمع الجزائري , طاهر محمد بوشلوش 

 7ص, 1ط, 8002,الجزائر

 

 .12ص , 1ط, 8002, اإلسكندرية, دار المعرفة الجامعية,  القيم التربوية في مسرح الطفل, إيمان العربي النقيب  3

 

 .802ص  ,8002, جامعة االسكندرية, كلية االداب,دار المعرفة الجامعية , القيم االخالقية, فايز أنور شكري 8

 .12ص ,  مرجع سبق ذكره, إيمان العربي النقيب 3
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سنوات اتساع اهتمام الطفل بالعالم من ( 7-6)تنبثق في النفس من خل المخالطة، ولعل أهم ما يصاحب السن 
 1.مما يقلل من ذاتية ويزيد من مشاركة الطفل االجتماعية باآلخرينحوله دون االحتكاك المتكرر 

 .يشجع على تنمية قدرات الطفل باكتسابه للقيم التي تكون من تلقاء نفسه" : فروبل"تعريف 
جتماعية يتشربها الفرد ويحكم  بها وتحدد البة من الظروف اأحكام مكتس: وقد عرف المعجم الفلسفي القيم بأنها 

 2.ت تفكيره وسلوكه وتؤثر في تعلمهالمجا
يقصدها  المسلم عند  اإلسالميةمعايير وغايات نابعة من الشرع ومنبثقة عن العقيدة : فهي اإلسالمأما القيم في 
 3.قيامه باألفعال

على شيء ما مسترشدا  بمجموعة  اإلنسانأنها حكم يصدره " عيد عبد الواحد علي وآخرون"ويعرفها الباحث 
المبادئ والمعايير التي ارتضاها المجتمع الذي يعيش فيه محددا المرغوب فيه والمرغوب عنه من السلوك وفق 

 4.االجتماعية والسياسية، والدينية السائدة في هذا المجتمع األحوالالعادات والتقاليد، والعرف، 
 : نةتعريف المواط 2-1

اتخذه وطنا، " إستوطنه"و"  أوطان"جمعها " اإلقامةمنزل : "جاء في القاموس المحيط أن الوطن هو :لغة 
حسب هذا التعريف يمكن لنا أن نستنتج أن مصطلح المواطنة في اللغة يعني انتساب ". وافقه" اآلمرعلى " واطنه"و

 5. ستقرار أو الوالدة أو التربيةالأو ا اإلقامةلبقعة أرض يستقر بها، أي مكان  اإلنسان
الوطن هو المنزل الذي تقيم فيه، وهو  " المواطنة بأنها  عرف منظور البنبحسب كتاب لسان العرب 

ويسمى به المشهد  من ... ومحله ، ووطن بالمكان وأوطن أقام ، وأوطنه اتخذه وطنا والموطن اإلنسانموطن 
ُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرٍة ۙ َوَيْوَم ُحَنْيٍن ۙ  )" وفي التنزيل العزيز قال اهلل تعالى  مشاهد الحرب وجمعه مواطن، لََقْد َنَصَرُكُم َّللاه

ْدبِِرينَ  إِْذ أَْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفلَْم ُتْغِن َعنُكْم َشْيًئا َوَضاَقْت َعلَْيُكُم اْْلَْرُض بَِما َرُحَبْت ُثمه َولهْيُتم الذي نشأ : والمواطن، 6(مُّ
وطنتها واستوطنتها أي اتخذتها وطنا، وتوطين النفس على الشيء : األرض في وطن ما أو أقام فيه وأوطن 

 7.كالتمهيد

                                                           
 .111ص ,  المرجع السابق, إيمان العربي النقيب  1

 .383ص,  1ط, 8011,عمان , دار وائل للنشر والتوزيع,  المواطنة العالمية, أماني جرار 2

 .383ص , المرجع السابق, أماني جرار 3

, عمان, دار صفاء للنشر والتوزيع, اتجاهات حديثة في طرائق واستراتيجيات التدريس خطوة على طريق تطوير اعداد المعلم ,عيد عبد الواحد علي وآخرون 4

 .70ص, 1ط,  8013

محمد خيضر دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة ,  النظام السياسي الجزائري ودوره في تفعيل قيم المواطنة واالنتماء لدى الشباب, أسماء بن تركي  5

 .171ص, 8013, جامعة محمد خيضر بسكرة, واالجتماعية اإلنسانيةكلية العلوم , أطروحة الدكتوراه العلوم في علم االجتماع, بسكرة –

 .81ية الا,  سورة التوبة 6

 –دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة محمد خيضر  ,االنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب الجزائريأثر , حنان مراد و حنان مالكي 7

ول حول الهوية والمجالت في ظل التحوالت السوسي وثقافية في العدد خاص لملتقى الدولي ا, مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية, بسكرة دراسة إستكشافية

 .148-143ص , جامعة محمد خيضر بسكرة, المجتمع الجزائري
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صفة المواطن  الذي يعمل : عند اليونان والرومان قديما وتعرف أيضا على أنها  المواطن ساكن المدينة إلىيشير 
 1.لتطوير مدينته
، وهو المعنى نفسه اإلقامةل المعاني اللغوية للمواطنة فيتضح أنها مرتبطة بشكل أساسي بمسالة خالمن 

الذي كانت تشير إليه كلمة المواطن قديما ، حيث أن المواطن هو ساكن المدينة المنتمي إليها أي جماعة من 
 2.المواطنين يتمتعون بحقوق محددة في إطار مدينة معينة

الذي  يشير  civitasتيني الال األصلالفرنسية اشتقا من  citoyenولفظة  citizenة حا إن لفظالأما اصط
مر كانت  مرتبطة بشكل ألإلى المواطن ساكن المدينة عند اليونان والرومان قديما، أي أن فكرة المواطنة في بادئ ا

ل فترة العصور الوسطى مثلما الستخدام خالنجليزية كانت غير شائعة االا Citizen، فلفظة اإلقامةأساسي بمسألة 
اللغوي  األصل) نفسه في اللغة  الفرنسية حيث إن اآلمروالتي تعني الساكن أو القاطن وهو  denizenكانت لفظة 

أي جماعة من المواطنين يتمتعون  citeمشتق من المدينة  citoyenيؤيد بشكل تام إن المصطلح الفرنسي مواطن 
بل إن عملية التفرقة بين من يحمل صفة المواطن ومن ال يحملها، ترتكز ( ةبحقوق محددة في إطار مدينة معين

عندئذ على محل إقامة الشخص، فقد كان من الشائع اعتبار ساكني المدينة مواطنين، بينما الغرباء ممن يقيمون 
 3.خلف أسوار المدينة يعتبرون من الرعايا

أن المواطنة هي القدرة على المشاركة في التجربة الحياتية ، وهي تشمل كل ما يجعل الفرد  "جون ديوي"
، فالمواطنة تجعل العقل اجتماعيا ، وتجعل  اآلخرينآلخرين ويتيح المشاركة بقيمة في خبرات لأكثر فائدة وقيمة 

 4.فضل للفرد والجماعةألنتقال إلى االخبراته قابلة ل
أي كل من ينتمون إلى ذلك التراب، " أنها انتماء إلى تراب تحدده حدود جغرافية " لى كما تشير المواطنة إ

 5...قات مواطنون يستحقون ما يترتب على هذه المواطنة من الحقوق والواجبات التي تنظم بينهم سائر العال
العالقات المتبادلة بين هي عضوية الفرد التامة والمسؤولة في الدولة ويترتب على ذلك مجموعة من : و تعرف أيضا

 6.الطرفين تمثل الحقوق والواجبات

                                                           
مذكرة لنيل شهادة  الماستر في , نتماء لدى الشعوب العربيةالحالة الثورات والقيم ا. م في تفعيل قيم المواطنة لدى الرأي العامالعالر وسائل ادو, تيتي حنان 1

 .82ص , 8014, جامعة محمد خيضر بسكرة, العلوم السياسية والعالقات الدولية

 .82ص , مرجع سبق ذكره : تيتي حنان  2

ص  831-838.,  الجزائر -جامعة قاصدي مرباح ورقلة , 11العدد , جتماعيةالوا اإلنسانيةمجلة العلوم , في ترسيخ قيم المواطنة اْلسرةر دو, حليلو نبيل  3

 جوان 8013,

 . 323 ص ذكره، سبق مرجع ،العالمية المواطنة جرار، أماني  4

 .41 ص, 1ط, 8008, عمان, العلمية الرائد مكتبة, المواطنة, ناصر هلال عبد إبراهيم  5

 .311 ص, ذكره سبق مرجع ،العالمية المواطنة جزار، أماني 6
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،وفي كل  ،يجب أن تتبلور في كل المؤسسات السياسية والقانونية والمواطنة هي ثقافة وقيم وسلوك
،ليكون وطنيا  ،ليشعر الجميع بأنه مواطن حقيقي ئقيةالجتماعية والثقافية والتربوية والعالقتصادية واالالمنظومات ا

دون أن يكون وطنيا  ،ال،حيث قد تصبح المواطنة عند البعض أحيانا مجرد انتماء لرقعة جغرافية ليس إ حقيقيا
فال ، حاضره ومستقبله جل بناءأ،ويؤمن بقيم التفاني والغيرة من  واإلخالصء الحقيقيا يحب وطنه ويكن له الو 

مواطنة بدون روح جماعية وطنية ال ،و  اجبات فقطمواطنة بدون التمتع الحقيقي بحقوق المواطنة واستعاضتها بالو 
 1.،والكل يجب أن يتربى على المواطنة من المهد إلى اللحد حقيقية

 قة العضوية التي تربط ما بين الفرد والوطن الذي يكتسب جنسيته،الالمواطنة هي كلمة تدل على طبيعة الع
عراف ، ألوما تفرضه هذه العالقة أو الجنسية من حقوق وما يترتب عليها من واجبات تنص غليها القوانين وا

 2.وتتحقق بها مقاصد حياة مشتركة يتقاسم خيراتها الجميع
ومصير  نتماء إلى جماعة اجتماعية لها ثقافة وتاريخالبأنها شعور الفرد با: ويمكن تعريف المواطنة إجرائيا 

بشكل فاعل في الحياة  نتماءإلل هذا االويساهم الفرد من خينظم هذا الشعور اجتماعيا و قانونيا و سياسيا  ،مشترك
 3.جتماعيةالا

 : تأسيسا مما تقدم تعرف قيم المواطنة على أنها
 زمة والمتسقة فيما بينها،الينطوي على مجموعة من المفاهيم المت التعتبر قيم المواطنة مفهوما عاما وشام

المواطنة الصالحة إلى موقف الفرد من السلطة  اد وتحدد تصرفاتهم في ميادين العمل الوطني، ر فأللتوجه سلوك ا
الممثلة بالدستور وما جاء فيه من حقوق وواجبات، وما ينبثق عنه من أنظمة وتعليمات، كما تشير المواطنة 

وطنه وشعبه ونظامه، وما يترجمه من مشاركة عملية ء وانتماء واعتزاز بالالصالحة أيضا إلى ما يبطنه الفرد من و 
     4.في كل ما يهدف إلى مصلحة الوطن

 : ومن هنا سنعرض مجموعة من التعريفات للقيم المواطنة

                                                           
 تحليلية ، دراسةالتلميذ لدي المواطنة مفهوم لتكوين كإطار المتوسط التعليم من الرابعة للسنة المدنية التربية لمناهج المعرفية المضامين, بالطاهر النوي  1

 جامعة, واالجتماعية االنسانية العلوم كلية, النفس علم في العلوم دكتوراه أطروحة, 8018/8011 طبعة, المتوسط التعليم من الرابعة لسنة المدنية التربية لكتاب

 .13ص, 8014, بسكرة, خيضر محمد

 .307ص, ذكره سبق مرجع,  العالمية المواطنة, جرار أماني  2

 .3ص, 8010 العراق, )1(العدد, 12المجلد, اإلنسانية العلوم مجلة, بابل الجامعة طلبة لدى المواطنة مفهوم, الجبوري هاني محسن ظاهر  3

 خيضر جامعة محمد طلبة من عينه على ميدانية دراسة الشباب لدى واالنتماء المواطنة قيم تفعيل في ودوره الجزائري السياسي النظام, تركي بن أسماء  4

  .171ص, ذكره سبق المرجع, -بسكرة
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ل القيات والعادات و السلوكيات التي يتشر بها الفرد من خالخألتعني مجموعة ا :قيم المواطنة فيتعر 
ويكون لها التأثير على أفكاره ومعتقداته، ويتحدد بها سلوكه لبناء رؤية صحيحة  التفاعل مع المواقف والخبرات،

 .1"ءه لهذا الوطنالحول الحقوق والواجبات التي يتضمنها انتماؤه وو 
عداد المواطن الصالح الذي يؤمن  هي مجموعة من المعايير الخاصة ببناء" وكما تعرف على أنها  وا 
نتماء للوطن والدفاع عنه، والمساهمة الفعلية في بناء اللتزام باالوا األخرالرأي بالديمقراطية والشورى، واحترام 

 2".لعصر في مجتمعهك الفرد القدرة على التكيف والتعايش مع حضارة االنية، وامتالمجتمعه باتخاذ قرارات عق
والحقوقية   )نسانيةإلمية واالسإلبأبعادها الوطنية والقومية وا)نتمائية التعد هي تلك المجموعة من القيم ا

 3...والواجباتية، والمشاركة المجتمعية والتي تسعى المدرسة لتنميتها لدى التالميذ
قيم  فراد وفي دفاعهم عن قيم وطنهم ومكتسباته، وتتضمن تنميةألوبهذا تتمثل قيم المواطنة في سلوكات ا

متمكنين من  يسهم في تكوين مواطنين صالحين المواطنة في معرفة الفرد بمجتمعه وتفاعله إيجابيا مع أفراده بشكل
معارف الناشئ العامة  الحكم على ما يعترضهم داخل مجتمعهم وخارجه، وبهذا تهدف قيم المواطنة إلى تطوير

المحلي والدولي ومعرفة أمور الدولة  حساس بالواجب نحو المجتمعإلجتماعية والسياسية وتنمية االمور األالمتعلقة با
إكساب الفرد قيم المواطنة ألن في جوهرها تربية  نسانية العامة ، فنجد ضرورةإلب والحقوق والواجبات اوالوطن والشع

 4.كامل المسؤولية، ومشاركا بشكل فعال في مجتمعه المسؤو   على المسؤولية، إذ من المفترض أن تجعل المواطن
مور السياسية، والبيئية، ألنه، والوعي بامجموعة القيم التي تعكس انتماء الطالب لوط" وتعرف أيضا على أنها 

يمان إلللقانون، وا حتكامالخرى، وضرورة األنفتاح على الثقافات االنسان، واقتصادية، وحقوق اإلالوالصحية، وا
تجاه نفسه اجتماعية إل،والمسؤولية ا قية الحميدةالخألخرين، واتصافه بالقيم اآلبالوحدة الوطنية، والتسامح مع ا

 5.ومجتمعهوأسرته 
للسلوك ،  حكام والمعتقدات التي تعمل كموجهاتألمجموعة المعايير وا" يمكن تعريف قيم المواطنة على أنها 
بالحقوق والواجبات  لتزامرض وما ينشأ عن هذا التفاعل من االألنسان واإلوضوابط للتفكير الناجم عن التفاعل بين ا

                                                           
 ص ،1، ط8010الرياض، , األمنية للعلوم العربية نايف جامعة, الفكري باْلمن وعالقتها الثانوية طالب لدى المواطنة قيم ،الغامدي علي بن الرحمن عبد  1

84. 

 التربوية، لألبحاث الدولية المجلة, الشيخ كفر بجامعة ميدانية دراسة الطلبة لدى المواطنة قيم تنمية في الجامعة دور, داود أحمد العزيز عبد  2

 .813 ص, 8011, العربية مصر جمهورية ،30 العدد المتحدة اإلمارات جامعة
3
 .10 ص,  ذكره سبق مرجع, التالميذ لدى المواطنة قيم تنمية في اْلساسية المدرسة دور, آخرون و عيوري عمر فرج 

 214-215.ص, ذكره سبق مرجع, تركي بن أسما 4

, قيم المواطنة ضوء في اْلساسي والتاسع والثامن السابع للصفوف المدينة التربية مناهج محتوى تقييم ,الرنتيسي محمد محمود, مرتجى رمزي زكي  5

 .133 ص, 8011 يونيو, فلسطين 8 العدد, 12 المجلد (اإلنسانية الدراسات لسلة)  اإلسالمية الجامعة مجلة
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ء اليتضمنه ذلك من قيم الو  وما  (  جتماعية والقانونية والثقافيةالة واقتصاديالالسياسية وا )  في شتى مناحي الحياة
 1".إلى تكوين المواطن الصالح  النتماء والتضحية وترجمة ذلك إلى مواقف سلوكية ومهارات أدائية وصو الوا

وتعبر عن حبهم واعتزازهم   حكام التي يؤمن بها أفراد المجتمع،ألإذ تعد قيم المواطنة هي المعايير وا
 2.قية للمجتمعالخألعتبارات الدينية واالبوطنهم ، وممارستهم لحقوقهم وقيامهم بواجباتهم في ضوء ا

ل النستخلص مما تقدم أن قيم المواطنة جملة من تلك السلوكيات التي تصدر عن الفرد و تظهر من خ
ل الوالدينية التي تحدد مسار الفرد خ االجتماعيةبادئ ته وتصرفاته حيث تترجم على أنها مجموعة من المالتفاع

ممارسته وتعايشه مع غيره ، إلى أن تصبح هذه القيم جزء من تكوينه الوجداني والسلوكي مع نفسه ومع غيره وتتسم 
 يستطيع العيش بمفرده بل هو في حاجةال ل أنه الللخاصية الفرد من خ واالجتماعيةنسانية إلقيم المواطنة بسمة ا

من ألر وااستقر النتماء واالحساسه باورغباته ويحقق شعوره وا   ماسة إلى أن يعيش وسط مجتمعه إذ يلبي احتياجاته
 ..الوجداني والكياني

وتحقق له قيات التي تدفع بالفرد إلى التواصل والتفاعل الخألإذن فقيم المواطنة مجموعة من السلوكيات وا
 .االجتماعي في وسطه الإلى أن يصبح مواطنا صالحا فاع جتماعية تخولهتكوين عالقات إنسانية وا

 : أهداف وأهمية قيم المواطنة -2
أن قيم المواطنة تعد أحد مكونات النسق القيمي المجتمعي فإنها بضرورة تحقق أهداف مجتمعية تصبغها ا بم     

 :همية البالغة وهذا ما سنتعرض له فيما يلي ألبطابع من ا
 : أهداف قيم المواطنة 2-1
 :تهدف قيم المواطنة إلى  
مر الذي يوفر لهم ألجتماعي لهم، االمن الوطني واألل تحقيق االفراد المجتمع، من خألستقرار والرفاهية التوفير ا -

ه جتماعي يتحقق ما لم يأمن الفرد على نفسه وروحالمن الوطني واألالطمأنينة على أنفسهم وذويهم على اعتبار أن ا
 3.وماله

سهام الجاد في خدمة مجتمعه المحلي وأمته إلإكساب المتعلم سمات المواطنة الفاعلة حتى يتمكن من المشاركة وا -
 .نساني العالميإلمية ووطنه االسإلا
 .مة المسلمةألم وانتسابه لالسإلءه لاليتناقض مع و  النتماء الصادق للوطن لدى المتعلم بماالتعزيز مفهوم ا -

                                                           
 مجلة, (تحليلية دراسة) الكويت دولة في الثانوية للمرحلة اإلسالمية التربية كتب في المواطنة قيم العازمي، خالد سعد ومزنة الكندري إبراهيم محمد كلتوم  1

 . 312ص م،8013 يناير الكويت، ،1 العدد الخامس، المجلد, والنفسية التربوية للعلوم القرى أم جامعة

 ،السعودية العربية بالمملكة االبتدائية المرحلة في العليا الصفوف تالميذ لدى المواطنة قيم لتنمية مقترح برنامج فعالية القحطاني، علي سعيد بن علي  2

 .10ص هـ،1433 السعودية، العربية المملكة, اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة اإلجتماعية، العلوم كلية, التدريس وطرق المناهج في دكتوراه رسالة

 

 بقطاع األقصى جامعة طلبة عينة على تطبيقية دراسة"  العولمة ظل في المواطنة لقيم االقصى جامعة طلبة تمثل درجة, عليان علي عمران  3
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م السإلخرين من حوله وتدريبه على الوفاء بمتطلباتها في ضوء مبادئ اآلقته مع االتوعية المتعلم بطبيعة ع -
 .وقيمه النبيلة

 1.تبصير المتعلم بحقوقه وواجباته تجاه وطنه الصغير بصورة خاصة ووطنه العالمي الكبير بصورة عامة -
نسان، والدستور والمؤسسات إلن مبادئ الديمقراطية، وحقوق ال التعلم عالفراد المعرفة المدنية من خألإكساب ا -

 .جتماعية والتنوع الثقافي والتاريخيالالسياسية وا
ل إكساب الفرد احترام الذات الوصالحا وتتم من خ التجاهات التي يحتاجها الفرد ليكون مسؤو التنمية القيم وا -

 .المسؤولةخرين والمساواة والكرامة والمشاركة آلواحترام ا
تصال وتبادل المعلومات الل مهارات االتنمية المهارات الهادفة للمشاركة المجتمعية الفعالة ويتم ذلك من خ -
 2.تالخرين والتعلم الذاتي وحل المشكآلفكار والحوار والتفكير الناقد والتطوع والعمل مع األوا
مواطنيه بفعل القدرة على المشاركة العملية والشعور يجابيا مع إئه لموطنه وتفاعله التحقيق انتماء المواطن وو  -
 3....نصاف وارتفاع الروح الوطنية لديهإلبا
 : أهمية قيم المواطنة 2-2
نساني بشكل كبير، إلى إلتعتبر المواطنة فكرة اجتماعية وقانونية سياسية ساهمت في تطوير المجتمع ا 

 : والديمقراطية، الشفافية وهي ذات أهمية لكونهال مبدأ المساواة الجانب الرقي بالدولة من خ
الحضاري، من  فات الواقعة بين مكونات المجتمع والدولة في سياق التدافعالختالفات واالتعمل على رفع الخ* 
 .آلية ناجعة للحد من الفتن والصراعات الطائفية والعرقية في أي مجتمع ألنهال تفعيل قيم المواطنة الخ
تلغي عملية التنافس بل ترتكز على احترام التنوع وليس نفيه،  الومرجعية دستورية وسياسية،  المواطنة مبدأ* 

 ستفادة من هذا التنوع في تثمين قاعدة الوحدة الوطنية، بحيث يشعر نما مجال للتعباللوالساعية بوسائل قانونية 
نما مجال التالجميع بان مستقبلهم مرهون بها وليس نفيا لخصوصياتهم،   .عنها وفقا لمبادئ الديمقراطيةعبير وا 

يجابي تجاه معتقدات البنشوء الدولة الديمقراطي ، وذلك بممارسة الحياد ا اإليكتمل مفهوم المواطنة  ال* 
 .يديولوجيات مواطنيهاا
تحفظ للمواطن حقوقه المختلفة وتوجب عليه واجبات تجاه دولته وهذا ما يؤدي إلى الثقة المتبادلة بين المواطن  *

 .جتماعي للمجتمعالوالدولة ، لما يحقق النسيج ا

                                                           
 .17 ،ص8004، غزة اإلسالمية، الجامعة, التربية كلية, إسالمي منظور من المواطنة تربية, دف أبو خليل محمود  1

 .83ص ،8010الكويت، يوليو ،الكويت بدولة الدراسية المناهج في النشء لدى والوالء المواطنة مفاهيم تكريس استراتيجية التربية، وزارة لجنة أعضاء   2

 .1 ص,  المفتوحة القدس جامعة, المواطنة على للتربية المعاصرة اإلتجاهات, قرواني خالد   3
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نصاف بين المواطنين أمام القانون وخدمات المؤسسات، عن طريق المشاركة في إلتضمن المساواة والعدل وا* 
 .توزيع الثروات العامة أما الواجبات التي تتمثل في دفع الضرائب، المحافظة عن الوطن والدفاع عنهالمسؤوليات و 

سرة، العائلة، القبيلة، الحزب ألا) تؤدي إلى بناء سياسي مدني تعددي متنوع في العرق والمؤسسات * 
شعبية للمواطنين وتنبؤها صدارة السلطة يديولوجية والدين، من باب احترام المشاركة الإلوالثقافة وا (الخ...والنقابة

 .على مؤسسات الدولة
جتماعية والسياسية والثقافية تصبح التعتبر معيار للتقدم وتطور المجتمعات، بمعنى كلما تعددت التكوينات ا* 

 1.المواطنة أساسا لبناء الدولة الحديثة التي تحدد العالقة بين المجتمع والدولة
 : أشكال ومستويات المواطنة -3
المجتمع الذي يعيش فيه ويشارك بفعالية باتخاذ المواطنة صفة الفرد الذي يعرف حقوقه ومسؤولياته تجاه  باعتبار  

إذ أن مصطلح المواطنة يتخذ ... خرينآلت التي تواجه المجتمع وتعاون والعمل الجماعي مع االالقرارات وحل المشك
 :تيآلوهي كاأشكال ومستويات محددة 

 :  أشكال المواطنة 3-1
قد أشار بعض الكتاب إلى أن المواطنة تأخذ صورة واحدة لدى كل المواطنين، فليس بالضرورة أن توجد تلك   

بل قد تزيد تلك المشاعر أو  حاسيس الوطنية لدى كل فرد في المجتمع، أو أن تكون بدرجة واحدة،ألالمشاعر وا
تنقص أو تغيب بالكلية وفقا للعديد من العوامل والظروف المتعلقة بالمواطن أو الوطن وبناء على ذلك، فقد أشار 

 2: السويدي إلى أربع صور أو أشكال للمواطنة على النحو التالي
 : يجاييةإلالمواطنة ا -

 .يجابي لمواجهة السلبياتإل، ويقوم بواجبه المتمثل في القيام بدوره اوهي التي يشعر فيها الفرد بقوة انتمائه الوطني
 : المواطنة السليية -

ء شأن العإلوهي شعور الفرد بانتمائه للوطن، ولكن يتوقف عند حدود النقد السلبي وال يقوم بأي عمل إيجابي 
 .وطنه

 : المواطنة الزائفة -
 .بينما واقعه الحقيقي ينم عن عدم إحساس واعتزاز بالوطن لشعارات ظاهرية فقط، الوفيها يظهر الفرد حام

 : المواطنة المطلقة -
 .يجابي والسلبي تجاه المجتمع وفقا للظروف التي يعيش فيها، ووفقا لدوره فيهاالوفيها يجمع المواطن بين دوره ا

                                                           
 .34-31ص,  ذكره سبق مرجع, حنان تيتي  1

 .77ص, ذكره سبق مرجع,  عبود آل محمد بن سعيد بن هلال عبد 2
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 :  مستويات المواطنة 3-2

وكل مستوى من هذه المستويات يؤدي إلى المستوى  تتدرج مستويات المواطنة في مستوياتها وأهميتها،
شكال من المواطنة ألسرة وفي الرفاق وفي القرية والجامعة والعمل، وأهمية تلك األخر، فهناك المواطنة في اآلا

أننا نستطيع أن نميز بين مستويين هامين من مستويات المواطنة في  الودورها في تشكيل المواطن الصالح، إ
 1: العصر الحديث

 :مواطنة محلية -
تمثل الوطن له، لها حدود يحكمها نظام سياسي ممثل في حكومة، تقدم  (دولة)تتمثل في انتماء الفرد لبلد معين 

ص لهذه الحكومة عن الخإلخدمات مختلفة للمواطنين وتشرف على سير نواحي الحياة المختلفة، وعلى هذا الفرد ا
ء وانتماء ، والمحافظة على اليقتضيه الوطن من حقوق وعطاء وتضحية وو  لتزام بقوانين البلد وأداء ماالطريق ا

 .تماسك المجتمع واستقراره ألن كل ذلك يؤدي إلى رقي الوطن وتقدمه
  : مواطنة عالمية -

لكنه يسعى  المواطن العملي هو الذي يهتم بمشكالت العالم المتعددة القضايا والجوانب، بالرغم من وجود وطن له،
ألنه يعلم أننا في زمن ال تنفصل المصلحة الكبرى لوطن عن باقي األوطان، أو مصلحة بني  لمصلحة كبرى

العالم بجميع أجزائه و أنحائه، و هي متعلقة  اإلنسان أيا كانت وطذانهم، أي أن سالم وطنه موقفوف على سالم
 إلخ...الطبيعية، والمجاعات والصراعات بالمشاكل العالمية كانتشار األمراض الوبائية، والكوارث

 : مقومات وخصائص المواطنة -4
تتخذ المواطنة معيار تطوري للمجتمعات إذ تحقق جملة له جملة من الحقوق والواجبات وتحدد مقومات 

 :تيآلوخصائص المواطنة كا
 2: تتلخص فيما يلي: مقومات المواطنة 4-1
حترام المتبادل بين المواطنين بغض النظر عن العرق والجنس والثقافة، أي أن يتضمن دستور الدولة ما التوفر ا -

حترام والحماية وأن تصون كرامتهم وأن تقدم لهم الضمانات القانونية التي تحفظ لهم حقوقهم اليضمن للمواطنين ا
 . اتخاذ القرارات التي تتعلق بأمور حياتهمضافة إلى إعطائهم الحق في المشاركة في إلالمدنية والسياسية، با

 .عتدال والتوازن في السلوك والعملالا -

                                                           
 .110-111ص, ذكره سبق مرجع, صقر جميل محمد وسام  1

 

 .43ص,  ذكره سبق مرجع, جرار غازي أماني  2
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 .قلية وتكافؤ الفرصألجتماعية واحترام االإحساس المواطن بالعدالة والمساواة ا -
 1:تيآلوتتمثل في ا: خصائص المواطنة 4-2
ومجتمعه وبيئته وتعرف متطلبات المجتمع نسان إلمعارف تجعل الطالب قادرا على تفهم التأثير المباشر بين ا -

ت واقعية حياتية، وطرح أفكار وأساليب أو الالمدني من حيث ممارسة حقوق وواجبات المواطنة، واقتراح حلول لمشك
بداء وجهات بدائل لتحسين واقع الطالب ومجتمعه وتأمل المعرفة ونقدها، و  ت المجتمع، وتعقل الالنظر في مشكا 

 .المعرفة وتوظيفها
حداث الجارية، مهارات التعلم الذاتي والمستمر، العمل الفريقي ، ألمهارات تؤدي إلى اكتساب الطالب متابعة ا -

 .إدارة الوقت والجهد بفعالية ، اتخاذ القرار، اقتراح وتنفيذ وسائل وأساليب بديلة ، جمع المعرفة والتحقق منها تجريبيا
ء للوطن، تقدير البالشعور بالمسؤولية، تقدير قيمة العمل، الو  تجاهات التي تجعل الطالب يتصفالالقيم وا -

ئه ومجتمعه، الب لذاته وزمالالشخصيات القومية ، ممارسة السلوك الديمقراطي، حسن استخدام الموارد، تقديرالط
 .خرآلفق وقبول األبتكار، اكتساب روح التطوع، تعلم المخاطرة المحسوبة ، سعة االتقدير قيمة ا

 :هناك كثيرا من النماذج تبين مراحل تنمية القيم من أبرزها: تنمية قيم المواطنة مراحل -5
 2:هداف الوجدانية وفي هذا تمر عملية تنمية قيم المواطنة بخمس مراحل متتالية هيألهرم كراثول لتحقيق ا -
 .تمام بها والرغبة في اكتسابهاهالنتباه للقيمة ثم االوهي المرحلة التي يتولد فيها ا: ستقيالالمرحلة التقيل أو ا* 
 .وفي هذه المرحلة يشارك الفرد في القيمة نتيجة لرغبته فيها: ستجايةالمرحلة ا* 
 .همية القيمة بالنسبة للمتعلم ومدى التزامه بهاأوفي هذه المرحلة يتم تحديد : مرحلة التقييم *
بين القيمة في هذه المرحلة يتم تنظيم القيمة الجديدة ضمن البناء القيمي للمتعلم عن طريق الربط  :مرحلة التنظيم* 

زالة  .التناقضات بينها الجيدة والقيم السابقة وا 
في هذه المرحلة يكون لدى المتعلم منظومة قيمية تميزه عن غيره : (تشكيل الذات) تصاف يالقيمةال مرحلة ا* 

 .وتحدد سلوكه
 3:ن نموذج آخر بان تنمية قيم المواطنة تمر بالمراحل التاليةكما بي 

التي يتم فيها توعية المستهدف بماهية القيمة وعناصرها وأهميتها وعاقبة التخلي عنها وتطبيقاتها  :مرحلة التوعية* 
 .العملية

                                                           
 . 171ص, ذكره سبق مرجع, الرنتيسي محمد وحمود مرتجى رمزي زكي  1

 العربي  الكشفي االقليم والعشرين السابع العربي الكشفي المؤتمر, الفاعلة والمواطنة الكشفية,الخضير صالح بن هلال وعبد القطحاني علي سعيد بن علي  2

 .11-18 ص, 8013مايوآبار84-30 من بالجزائر

 .18ص, ذكره سبق مرجع, الخضير صالح بن هلال وعبد القطحاني علي سعيد بن علي  3
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دارك وا  وتتضمن هذه المرحلة فهم حقائق القيمة ومقاصدها واستيعاب شروطها وآداب تطبيقها  :مرحلة الفهم* 
 .العقبات التي تواجه المستهدف عند تطبيقها وكيفية التغلب على هذه العقبات

 .وفي هذه المرحلة يتم التدريب العملي والممارسة الفعلية للقيمة: مرحلة التطييق* 
ل الشعور بالرضا والراحة عند التقيد بتطبيق القيمة وخارجيا من الز يكون ذاتيا من خوالتعزي: مرحلة التعزيز* 
ن المحاسبة والعقاب باعتباره معززا سلبيا خارجيا يستخدم وفق قواعد ديمقراطية يتم إل المكافأة والتشجيع، كما الخ
 .تفاق عليها على مستوى المدرسة او المجتمعالا

 :تتميز قيم المواطنة بأبعاد وتصنيفات تتمثل فيما يلي: المواطنةأيعاد وتصنيفات قيم  -6
 1:تتمثل أبعاد قيم المواطنة كالتالي: أيعاد قيم المواطنة 6-1
المعرفة وسيلة تتوفر للمواطن لبناء مهاراته وكفاءاته التي يحتاجها، فهي التي تحدد نوعية : البعد المعرفي الثقافي -

 .سات المجتمعالمواطن الذي تسعى إليه مؤس
فالمواطن الذي ... تالالتفكير الناقد، والتحليل، وحل المشك: ويقصد به المهارات الفكرية مثل: اليعد المهاراتي -

 .نيةالمور أكثر عقأليتمتع بمثل هذه المهارات تكون لديه القدرة على التمييز ا
 .خرين والعمل معهمآلجتماعية في التعايش مع االويقصد به الكفاءة ا: جتماعيالاليعد ا -
 .ميذ لثقافاتهم ولمجتمعهم ولوطنهمالويقصد به غرس انتماء الت :(الوطني)نتمائي ال اليعد ا -
 .العدالة والمساواة، والتسامح والحرية والشورى والديمقراطية:  (القيمي)اليعد الديني  -
ل المعارف المن خ اليتحقق ذلك إ الو  البيئة المحلية التي يتعلم فيها ويتعامل مع أفرادها،: اليعد المكاني -

 .والمواعظ في غرفة الصف، إضافة إلى المشاركة التي تحصل في البيئة المحلية والتطوع في العمل البيئي
 :بعاد للمواطنة وهو كتاليألونجد من يقسم آخر ل

ذات أبعاد ومستويات ترتبط ارتباطا وثيقا بمفاهيم  المواطنة من حيث هي عالقة قانونية واجتماعية بين الفرد والدولة،
 . الخ...نتماء، والحرية، والحق، والعدل، والمساواة، والواجبالالهوية، وا

 2:  وتتمثل أبعاد المواطنة فيما يلي
ات، يتمثل في القواعد المجسدة للمساواة بين المواطنات والمواطنين في الحقوق، والحري: اليعد القانوني والسياسي* 

 .الخ...والواجبات، دون تمييز بينهم بسبب الدين، أو العرق، أو اللون أو الجنس

                                                           
, الخاصة ذوي االحتياجات الخليج أطفال, اإللكترونية المكتبة, المواطنة تربية أهداف تحقيق في الدراسية المناهج دور,  المحروقي خلفان بن ناصر بن ماجد 1

 .4ص,8002,السعودية
 المملكة (1)العدد , للتعليم األعلى المجلس, التحول قيد مجتمع في القيم على والتربية المغربية المدرسة ملف,  ـ دورية منشورات ـ والتكوين دفاترالتربية  2

 .80ص, 8011سبتمبر, المغربية
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فراد والجماعات على أساس احترام خصوصية أليعنى بالجوانب الروحية والمعنوية ل: اليعد الثقافي والحضاري* 
 .الهوية الثقافية والحضارية ، ونبذ كل أشكال التهميش، والتنميط

يرتبط بالتوزيع العادل للثروات والخيرات العامة، وحق كل مواطن في الحصول : جتماعيالواقتصادي الاليعد ا* 
 .على فرص متساوية لحياة اجتماعية كريمة، وتطوير جودة الحياة التي يعيشها

 : تصنيفات قيم المواطنة 6-2
على الرغم من أن قيم المواطنة منظومة متداخلة في بناء الفرد والمجتمع فمن الصعب تجزئتها و تصنيفها 

صعوبة تصنيفها نتيجة لتباين منطلقات مفاهيم  ارتباطا وثيقا بمفهومها، مما أدى إلى يجاد تصنيف موحد لها الرتباط
السابقة توردها على شكل قيم تربطها صفة مشتركة  قيم المواطنة الفكرية واللغوية وهذا ما جعل معظم الدراسات

... مرا ملحا لتسهيل فهمها ودراستها وتحديد أماكنهاأن تحديدها يعد ألت التتمثل في المواطنة دون تقسيمها إلى مجا
 1:وتم تحديد قيم المواطنة كالتالي

مثل المشاركة في اتخاذ القرار  من الوقائيألقيم المشاركة التي تعبر عن التفاعل وتظافر الجهود لتحقيق ا -
 .والمشاركة في تحمل المسؤولية والمشاركة في الحفاظ على سمعة الوطن في الداخل والخارج

 .نظمة والتعليماتألقيمة النظام التي تعبر عن التقيد با -
و المحبة ،  مانةألنتماء ، الرحمة و االوحسب تصنيف آخر نجد قيم المواطنة مكونة من حب الوطن ، الحرية ، ا 

ص ، الخإلالصداقة ، التعاون ، العدالة ، الحفاظ على البيئة والعمل، حسن الجوار و الصدق ، الوفاء والشجاعة ، ا
عتماد على النفس، المعرفة المتعلقة بالدين والعقيدة ، المعرفة المتعلقة الالثقة بالنفس ، التنظيم ، التسامح ، ا

 .ير المنظمبتحصيل العلوم وتطبيقاتها و التفك
 2:ومن أبرز قيم المواطنة التي تهتم مقررات التربية الوطنية بتنميتها هي 
 .نتماء للوطنالا -
 .الحفاظ على ممتلكات ومكتسبات الوطن -
 .الدفاع عن تراب الوطن ومقدساته -
 .احترام القادة والعمل بتوجيهاتهم -
 .عتزاز بالهوية الوطنيةالا -
 .التعاون من اجل المصلحة العامة -
 .رهاب والفكر المنحرفإلنبذ العنف ومحاربة ا -

                                                           
1
 .3ص, ذكره سبق مرجع, الخضير صالح بن هلال وعبد القحطاني علي سعيد بن علي  

2
 31-9ص , ذكره سبق مرجع, الخضير صالح بن هلال وعبد القحطاني علي سعيد بن علي  
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 .ماكن السياحية والحفاظ عليهاألالتعرف على ا -
 1:تيآلوحددت قيم المواطنة كتصنيف آخر وهي كا 
 والتي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حق التعليم والعمل والجنسية والمعاملة : قيمة المساواة -

 .حتكام للقانون لحل النزاعاتالالمتساوية أمام القانون، وا
عتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التنقل الوالتي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حرية ا: قيمة الحرية -

ي حتجاج على قضية أو موقف أو سياسة ما، وحرية المشاركة فالداخل الوطن، وحرية التعبير، وحرية تأييد أو ا
 .جتماعي والسياسيالالمؤتمرات واللقاءات ذات الطابع ا

والتي تتضمن العديد من الحقوق مثل حق المشاركة في كافة مناشط المجتمع، والمشاركة في :  قيمة المشاركة -
 .أحداث المجتمع

ق في الخألهذه اخرين وظهور آلق الحميدة عند التعامل مع االخألوتتضمن هذه القيم تمثل ا:  قيةالخألالقيم ا -
 .سلوكات تدعم المواطنة

 .والتقرب منهم اآلخرينوتتضمن التسامح مع :  قيمة التسامح -
رتقاء بوطنه والدفاع عنه، والحرص على لالص الخا  وهو شعور داخلي يجعل المواطن يعمل بحماس و : نتماءال ا -

 .نتماءات مع بعضها بعضاالهذه األسرة والدين بل تنسجم لنتماء النتماء يتعرض مع االسالمته، وهذا ا
وتتمثل في المحافظة على المال العام واحترام الصالح العام، وتقديمه على الصالح : قيمة احترام الملكية العامة -

 .الخاص
 .وتتمثل في حب كل فئات المجتمع بمختلف انتماءاتهم دون تعصب: قيمة حب الوحدة الوطنية -
وتتضمن العديد من الواجبات مثل واجب دفع الضرائب، وتأدية الخدمة العسكرية،  :جتماعيةالقيمة المسؤولية ا -

 .اآلخرينواحترام حرية وخصوصية 
 :دور مؤسسات التريية في دعم وتعزيز قيم المواطنة  -7

إن لكل مؤسسة تربوية دورا هاما في تنمية قيم المواطنة، باعتبارها وسيطا تربويا له أهمية في عملية التنشئة 
 :تيآلجتماعية، و فيما يلي نستعرضها على النحو االا

جتماعية، فالوالدان يعدان بمثابة المعلم الول للتنشئة األسرة تعد المحضن األمن المعلوم أن ا: سرةاأل دور 7-1
لكريمة التي ا مية، والطباعالسإلداب اآلسرة، بما يتلقونه منهما من تعاليم الفطرة السليمة واألبناء داخل الألول ألا

                                                           
1
 .311ص,  ذكره سبق مرجع, رمزي زكي  
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يب و السألقهم وتصرفاتهم ، والولدان يعلمان أبناءهما القيم و العادات الوطنية السليمة، ولعل من أهم االتسمو بأخ
 1:  يلي سرة لتنمية قيم المواطنة لدى أفرادها، ماألدوار التي تقوم بها األا
 .خرىألا غرس القيم الدينية في نفوس أفرادها باعتبارها الموجه لكافة القيم -
 .سرةألنتماء إليه لدى أفراد االالعمل على تأصيل حب الوطن وا -
ل المشاركة في أسبوع الشجرة وأسبوع السرة إلى التعاون مع المسؤولين في خدمة المجتمع من خألدعوة أفراد ا -

 ... المرور وأسبوع العناية بالمساجد وهكذا
 .فرادألتعزيز حب العمل التطوعي لدى ا -
 .ستطاعةالسرة بأهمية احترام كبار السن والعمل على قضاء حوائجهم قدر األبناء في األإحاطة ا -
 .هدافألغرس حب العمل المشترك لتحقيق ا -
 .تعزيز حب التعاون مع أجهزة الدولة  -
 .العمل على تعويدهم تفقد أحوال الجيران والمحتاجين -
 .ت التنمية المطلوبةالناء وما تحقق من مجابألالتحدث دائما عن انجازات الوطن أمام ا -
فادة من إلخرى التي لها عالقة بأبنائهم للوقوف على مدى األجتماعية االتواصل الوالدين مع مؤسسات التنشئة ا -

 .نتماء والمواطنةالتلك المؤسسات فيما يتعلق بقضايا ا
 :  دور المسجد 7-2

فراد، تأثيرا تربويا كبيرا، إلى جانب تأثيرها الديني والخلقي من أليعتبر المسجد مؤسسة تربوية تؤثر في حياة ا
مة ألنماط السلوكية الثقافية النابعة من تراث األحيث أنها تحث على التمسك بالقيم والعادات والتقاليد والعرف وا

في شؤون  لى جانب الدور الديني في حيث تعطي دروس تربوية تثقيفيةإالديني أو العقائدي وهناك دور تربوي 
بالمسجد ارتباطا وثيقا، حيث قامت فيه الحلقات العلمية  اإلسالميةيرتبط تاريخ التربية  2.الحياة اليومية والعملية

م، ثم توسع المسلمون فيما بعد في فهم مهمة السإلواستمرت على مر السنين لشرح تعاليم الدين الجديد في أيام ا
 3.المسجد

د وتعلن فيها المنها شؤون الب سوريادة، وفيه تقام الصلوات ومراكز قيادة تدار فأصبح مقر عبادة وقيادة 
ومعهدا للتعليم وحل  4. قرارات الحرب والسلم، ويخطب فيها الخليفة أو الوالي خطبة المؤثرة التي تعلن عن سياسته

                                                           
 .91ص, ذكره سبق مرجع, الغامدي علي بن الرحمن عبد  1
 .919 ص, 9ط,  9119, عمان, والتوزيع للنشر المسيرة دار, التربية إلى مدخل, وآخرون الطيطي محمد  2

 .341 ص, 9ط, 9113, عمان, والتوزيع للنشر الشروق دار,  التربية إلى المدخل, جعنيني حبيب ونعيم الرشدان عبد  3

 .413-411ص, 3ط, 3999, التوزيع و النشر و الطبع ملتزم الثقافة دار, التربية أصول في دراسات, وآخرون قمبر محمود  4
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لى جميل القيم و سالمة وفي المسجد يتربى المسلم ع 1.اهللت الناس ومنطلق الجيوش إلى الجهاد في سبيل المشك
م ينمي و يعزز من قيم السإلالسلوك فإذا كان حب الوطن مثال يستلزم القيام بحقوقه، و لقد كان المسجد في صدر ا

الدفاع وطنهم وعن أنفسهم وأموالهم، وبما فيه ، المواطنة عندما كان يضم شتات المسلمين ليتشاوروا فيه عن كيفية
مية من تعاطف وتراحم وتفقد أحوال السإلالترابط، ويربي فيه الناس على أصالة القيم امن دروس تدعوا إلى التكافل و 

تصال اليومي والمتكرر بين أفراد الحي في المسجد والتعاون و التآخي في هلال الذي يكون الالمسلمين لبعضهم فا
تفاقات التي تحصل بين جماعة المسجد، إضافة البينهم، والتعاون والتكاتف و التزاور الذي يحدث نتيجة اللقاء و ا

قات متينة بين أفراد جماعة المسجد، الل منبره ذلك يؤسس عالمام لهم من خإلوتوجيهات ا إلى التناصح فيما بينهم
 2...هداف والغايات السامية التي يصبون إليهاألمية بين أفراد المجتمع لتحقيق االومن ثم مواطنة إس

 3:  ة التي يقوم بها المسجد في سبيل تعزيز وتنمية قيم المواطنة ما يليساسيألدوار األومن ا
فراد والجماعات وهذا ينتمي لدى الجميع معايير سلوكية صحيحة تحقق لهم ما يصبون إليه في ألنشر العلم لدى ا -

 .مجتمعاتهم
ل خطبة الجمعة التي يجتمع لها الناس من كل مكان، إحياء روح اليستطيع خطباء المساجد وبالذات من خ -

 .جتماعي فيهم مثال كقيمة من قيم المواطنةالالتكافل ا
فراد إلى ما يجب أن يقوموا به تجاه وطنهم على حب الوطن وخدمته في لألرشاد إليقوم المسجد بدور التوجيه وا -

 .تالكافة المجا
 .تالالتأكيد على حب الوطن وخدمته في كافة المجا -
فراد بأضرار الجرائم أيا كانت فهي تهز من استقرار المجتمع إذا ألل توعية االمن الجنائي من خألالتأكيد على ا -

 .وقعت
مر وحث الناس على طاعتهم في غير معصية ألة االلخطباء المساجد دور مهم في عملية النصح المخلص لو  -

 .والدعاء لهم، وعدم الخروج عليهم هلال،
لها فإن ذلك يعد تعزيزا الجتماعي من خالمية لتحقيق التكافل االسإلج الزكاة وصرفها في مصارفها ااذا كان إخر ا  و  -

لهذه القيمة التي تعد من قيم المواطنة باعتبار أنها من الواجبات المكلف بها المسلم، والتي يدعو إليها خطباء 
 .ى المنابرالمساجد من عل

 

                                                           
 .39ص, 9115, عمان, والتوزيع للنشر الثقافة دار, االسالمية التربية في أصول إلى المدخل, المعايظة العزيز عبد  1

 .313ص, ذكره سبق مرجع, الغامدي علي بن الرحمن عبد  2

 .319 ص, ذكره سبق مرجع, الغامدي علي بن الرحمن عبد  3



الــمــواطـــــنـــــة ـمــــــــقـــيـــ                                                :  الثانيالفصل   

 

 

70 

 :مالعإلدور وسائل ا 7-3
م بدور بالغ الخطورة العإلم دور كبير في توعية الناس تجاه المسؤوليات المتعددة ، وتقوم وسائل االعلإل

ل الفراد ، فمن خألهمية في حياة األم بدور بالغ الخطورة و االعإلل وسائل االفراد، فمن خألهمية في حياة األوا
م أن العلإلفراد جراء ذلك و يمكن ألم تنتقل القيم و المعتقدات في أشكال مختلفة، ويقع التأثير على االعإلوسائل ا

يقوم بدوره عن طريق البرامج الهادفة التي تعمق المواطنة، وعن طريق الصحف التي توضح إنجازات الوطن وتزيد 
نتساب إليه العتزاز باالنتماء إليه و االن و امن روح المواطنة وغيرها من الوسائل التي من شأنها ترسيخ حب الوط

م تعد من أهم وسائط التربية ألنها في متناول الجميع سواء كانت العإلوبيان حقوق المواطن وواجباته ووسائل ا
عنها  م فإنه يتعين أوال على المسؤولينالعإلهمية و الخطورة لوسائل األمسموعة أو مقروءة و نظرا لهذه ا أو مرئية

 1.تقنين الفائدة المرجوة منها
 :دور المدرسة 7-4

جتماع المدرسة بأنها مؤسسة اجتماعية تمثل أداة المجتمع في تحقيق أهداف المناهج اليعرف علماء ا 
جتماعية، وتعمل المدرسة على تنمية الالدراسية التربوية التي تضمنها فلسفة التربية بأبعادها التربوية والنفسية وا

ميذ النفعالية والوجدانية والجسمية، وكذا غرس قيم ومعتقدات المجتمع في نفوس التالدراكية واإلالتلميذ ا شخصية
 يجب أن تعمل على نقل التراث الثقافي وتجديده ضافة إلى ذلك فإن المدرسةإلبا. وتكوين اتجاهات ايجابية تجاهها

 2.ميذالنسانية في نفوس التإلمية واالسإلمة العربية األنتماء إلى االوكذا غرس ا
إذ تعمل المدرسة على فهم التلميذ فهما عاما لوطنه الخاص الذي يعيش فيه وهو الجزائر كما ينبغي عليه 
أن يفهم أيضا بأن وطنه الخاص هو جزء من الوطن العربي الكبير ويدرك أهمية التعامل والتضامن بين أبناء 

 3.العروبة
،  التي تستوعب فلسفة المجتمع ومرجعته، وتعكس اتجاهاته واستراتيجياته داةاألوباعتبار المنهاج الدراسي 

فقد بات من الضروري تحديد المقررات المدرسية للتربية على المواطنة، حيث تعمل هذه  ، وتحمل قيمه ومبادئه
الحقوق والواجبات على تقديم ما يلزم من تعليمات تتعلق بأنظمة الدولة ومؤسساتها، والبيئة ومركباتها و  األخيرة

جتماعية كالتاريخ الفي العلوم ا األخرىالوطنية، فضال عما يتلقاه التلميذ من معارف عبر القنوات التعليمية الداعمة 
 4...سيما التربية المدنية المعول عليها في التربية على المواطنةال، و  اإلسالميةوالجغرافيا والتربية 

                                                           
 .311ص, ذكره سبق مرجع, الغامدي علي بن الرحمن عبد  1

 .339ص,9139سبتمبر, بسكرة خيضر محمد جامعة, 11 العدد, والمجتمع اإلنسان علوم مجلة, المواطنة تربية في المدرسة دور, بالطاهر النوي  2

 كلية, التربوي االجتماع علم في .د-م -ل.الماستر  مذكرة,  المجتمعية بالثقافة وعالقتها االبتدائية بالمرحلة للقصة االجتماعية المضامين, حداد القادر عبد  3

 .349ص,9131,  الوادي جامعة, واالجتماعية اإلنسانية العلوم

 .349ص, السابق المرجع, حداد القادر عبد  4
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ففي المدرسة يكتسب التلميذ المهارات والكفاءات التي تعده ليكون مواطنا صالحا، وفق قيم ومعايير خاصة  
حددها المجتمع الذي يعكس المنهاج الدراسي التربوي أهدافه وطموحه من تكوين المواطن المتعلم أو تربية المتعلم 

ة النظرية بمفهوم المواطنة، فتبين جملة الحقوق ل أنها تسعى جاهدة إلى تنمية المعرفالعلى المواطنة ، من خ
خر وقبوله وحب النظام ألا ميذ لهذه الحقوق والواجبات، وغرس في نفوسهم احترامالوالواجبات وأهمية إدراك الت
ه فيما يفيد، والسعي على تكوين اتجاهات ايجابية في نفوسهم نحو قيم المواطنة سواء اللوالحفاظ على الوقت واستغ

 1.األخرصفية، بحيث تصبح جزء من تكوينهم الوجداني ومن سلوكهم مع أنفسهم ومع الالنشطة الصفية أو ألفي ا
 :دور النظام التعليمي الجزائري في تعزيز قيم المواطنة -8

 جتماعية،القتصادية واالها إلى تحقيق تنمية شاملة، بتكريس جهودها للتنمية الاللقد سعت الجزائر منذ استق
ئرية هو االجز  عتبارالوتكوين المواطن الجزائري وترقيته اجتماعيا وسياسيا وثقافيا فالمواطن في نظر الدولة عادة ا

عادة الغاية من التنمية وشرط نجاحها، فاستغلت التعليم لتنمية الحس المدني لديه  نضباط، والتكافل اللقيم العمل واوا 
طن بواجبه نحو المجتمع الذي هو في نفس الوقت مسؤول عن تأمين ل إشعار المواالجتماعي، من خالوالتضامن ا
، إن الجزائر (دولة الحق والقانون)مسؤولة أمام الجميع و  ساسية عبر هياكل دولة مسؤولة عن الجميعألاحتياجاته ا

حيث أبرزت الجزائر  ل الوطني على النظام السياسي الديمقراطي،الستقلالكواحدة من الدول التي أقدمت بعد نيلها 
ل سعيها إلى تكوين المواطنة ، وهذا في إطار عملية بناء الفرد العبر تاريخها الطويل الحقوق والواجبات من خ

جتماعي وفق مخططاتها التنموية ، وما ميز هذه الفترة، هو اعتماد مخططات هيكلية لمنظومة التربية والتعليم الا
 2.(8376-8377 المخطط الرباعي الثاني 8371-8379ول ألالرباعي ا المخطط  (بالجزائر

واكتسابه القدرات والكفاءات التي تؤهله "  Le Citoyen" كما يسعى النظام التربوي الجزائري إلى تكوين المواطن 
 3:لبناء الوطن في سياق التوجيهات الوطنية ومستلزمات العصر والتي تهدف إلى 

 .على ضوء السليم والتطلع إلى قيم الحق والخير والجمال تربية النشئ* 
 .تنمية التربية من اجل الوطن والمواطنة بتعزيز التربية الوطنية والتاريخ الوطني* 
ويتفاعل مع قيم  نسان الجزائري المتكامل والمتوازن الشخصية الذي يعتز بانتمائه الحضاري والروحي،إلتكوين ا* 

 .مجتمعه ويواكب عصره ويثق بقدرته على التغيير

                                                           
 .339-393ص, ذكره سبق مرجع, المواطنة تربية في المدرسة دور, بالطاهر النوي  1

 تحليلية ، دراسةالتلميذ لدي المواطنة مفهوم لتكوين كإطار المتوسط التعليم من الرابعة للسنة المدنية التربية لمناهج المعرفية المضامين, بالطاهر النوي  2

 .39-91ص,  ذكره سبق مرجع, 9139/9133 طبعة, المتوسط التعليم من الرابعة لسنة المدنية التربية لكتاب
3
,  واالجتماعية اإلنسانيةالعلوم  كلية, االجتماعي النفس علم فرع الماجستير مذكرة,  الجزائري المجتمع في للمواطنة الجامعة أساتذة تصورات,  خذايرية ياسين  

 .11ص, 9113, قسنطينة منتوري جامعة
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إلى تحقيق مطامحه وأداة لدعم الوحدة  التأصيل التعليم وجعله مرتبطا بقضايا الوطن ومحققا لذاتية المجتمع وسبي* 
 .نتماء الحضاري من جهة أخرىالالوطنية من جهة وتعميق ا

 .المسيرة المجتمعية وتقوم بالدور المسند لها تطوير المؤسسة التعليمية وجعلها تواكب* 
مية في نفوس المتعلمين واتخاذها مبدأ تقوم عليه تربية المواطن فكرا وعقيدة وسلوكا السإلترسيخ القيم العربية ا* 
م والمؤمن بقيمة السامية السإلق االساسي المراد تحقيقه هو تكوين المواطن الصالح المتشبع بأخألن المطلب اأالإ
 .المعتز بتاريخهو 

الجزائري قادرا على  (المواطن)بالقيم التي يؤمن بها المجتمع، لجعل الفرد  واإليمانتنمية الحس الوطني والديني * 
استثمار إمكانياته الفكرية والوجدانية ويكون ذلك قادرا على القيام بمسؤولياته في الدفاع عن الوطن في كل 

 .الظروف
موادها على والتي تنص في بعض  8374أفريل  84وتشير إلى ذلك عدة وثائق جزائرية سمية مثل أمرية 

 1.التوجه الوطني للسياسة التعليمية التي أنتجتها الجزائر في إطار تكوين المواطنة بدءا بالمؤسسة التعليمية
عي والمتكيف مع المجتمع الذي يعيش مرية عدة نصوص تسعى إلى إعداد المواطن الجزائري الواألو كما تضمنت ا
ميذ بدور ومهمة القية والدينية والتي تهدف إلى توعية التالخألتقديم المعلومات التاريخية والسياسية وا: فيه ومن بينها

جتماعي والتي تسهم جميعا في تكوين الحس المدني الالجزائرية والثورة ورسالتها وبالقوانين التي تحكم التطور ا األمة
 2.جتماعيةالضافة إلى المواد اإلعتماد على النشاطات المدرسية باالرس روح المواطنة ويتم ذلك باوغ
 :دور المجتمع المدني في تحقيق وتفعيل قيم المواطنة في الجزائر -9

وذلك  إن مشاركة المجتمع المدني في الحياة التي تهم المجتمع أصبحت في وقتنا الحاضر ضرورة حتمية
اليومية وعليه فإن  أن الدولة الجزائرية وهيئاتها الرسمية لم تعد تستطيع أن تستغل بكل ما يهم المواطن في حياته 

المجتمع هو  نمراض وتحسيألجتماعية كالبيئة والحفاظ عليها والوقاية من االالتكفل بكثير من المظاهر الحياة ا
اماته وتخصصه فظهور الجمعيات العديدة و المتخصصة في شتى مسؤولية المواطنين كل واحد حسب مواقعه واهتم

النوادي الرياضية في المجتمع الجزائري، إنما يدل  حياءألجتماعية، جمعيات االقتصادية، االت الثقافية ،االالمجا
د لة قصوى على مشاركة المجتمع المدني في العديد من القرارات التي ترتبط بحياة المواطنين من حيث العقالد

 3.التعاوني معهم والتكافل والتراحم والتعايش وهي عالمات صحية في المجتمع الجزائري

                                                           
 .14ص, السابق المرجع, خذايرية ياسين  1

 .14ص, السابق المرجع, خذايرية ياسين  2
3
 .93ص,  ذكره سبق مرجع, خذايرية ياسين  
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وحمايتها  حياءألت التي يكون فيها المواطن معنيا مباشرة مثل العناية باالاضافة إلى تغطية بعض المجإلافب
أصبح المجتمع المدني من  ت التطوع ألجل ترقيتها أو حماية المستهلك بأكثر من هذاالوساخ والقيام بحمألمن ا

فكار في الهيئات الرسمية ألل السياسة التي اتخذتها الدولة الجزائرية شريك أساسي في صنع القرار وطرح االخ
جتماعية وهذا من الوضمن هذا التطور وهذا نعتقد أن المجتمع المدني الجزائري ساهم ويساهم في تحقيق التنمية ا

أن تعلب دورا كبيرا في ترقية المجتمع، وبذلك اطنة المجتمع المدني يمكن طار البشري إن مو إلل توظيف االخ
المجتمع المدني يعبر عن تلك الشريحة من المواطنين الذي ينتظمون تلقائيا بدون دافع سياسي أو حزبي للقيام 

 1.بنشاطات مفيدة ومهمة للمجتمع
 : المجتمع المدني في تحقيق قيم المواطنة ساسية التي يقوم يهااألالمرتكزات  9-1

سرة ألالمجال العام بين ا ألمجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تم: المجتمع المدني يعرف على أنه
دارة السليمة للتنوع إلحترام والتراضي والتسامح واالوالدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير ا

 3:وهي قوم المجتمع المدني على أربع عناصروي،2فالوالخ
 .مشاركة أفراد المجتمع بشكل طوعي اختياري -
 .التنظيم، فالمجتمع المدني يقوم على أسس من التنظيم للعالقات والمؤسسات -
خر وشيوع قيم التسامح والتعاون ألأن المجتمع المدني مجتمع يعطي أهمية للتنوع ويؤكد على قبول الرأي ا -

 .والتنافس السلمي
 .نسانإليركز المجتمع المدني على بعض المفاهيم مثل الفردية والمواطنة وحقوق ا -

شراف المباشر إلفراد في مؤسسات أو هيئات فاعلة ومؤثرة مستقلة عن األتقوم فكرة المجتمع المدني على انتظام ا
لخيرية التعاونية، النقابات المهنية، النقابات حزاب السياسية و الهيئات األا: للدولة ومن أهم هذه المؤسسات هي 
نسان، منظمات إلندية الرياضية والشبابية، منظمة البيئة، منظمات حقوق األالعمالية، الروابط والهيئات الثقافية، ا

 4....أصحاب العمل، المنظمات النسائية، جمعيات الحماية والرعاية الصحية ومؤسسات النفع العام
 5:مجتمع المدني في عملية المواطنة بما يأتي وتساهم مؤسسات ال

 .قتصاديةالقيام بدور الشريك للدولة في التنمية ا -
                                                           

1
 .64ص,  مرجع سبق ذكره, ياسين خذايرية  

2
االجتماعيين  ملتقى, دور االسرة في تنمية قيم المواطنة لدى الشياب في ظل تحديات العولمة رؤية اجتماعية تحليلية, سعيد بن سعيد ناصر حمدان  

 .83ص, هـ 8663, السعودية, جامعة الملك خالد, االلكتروني
3
 .83ص, مرجع سابق ,سعيد بن سعيد ناصر حمدان  

4
 .66ص ,مرجع سبق ذكره, أماني جرار   

5
 6ص ،مرجع سبق ذكره، أماني جرار  
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ثارة االهتمام بقضايا الشأن العام مج الهادفة، والنشاطات التي تستهدف صقل الشخصية،ابر القيامها ب -  .لديه وا 
 .التنظيم الجماعي الذي توفره للعمل -
 .فالختالبقبول اقي المتصل الخألسلوكها ا -

  :صة الفصلخال

إن ممارسة المواطنة ليست مرهونة بالجانب القانوني فقط و الذي يخولنا للمشاركة في الحياة السياسية 
 وخاصة العمليات االنتخابية بل إن مصطلح المواطنة شامل وواسع وله أشكال وصيغ تأخذ طابع سلوكي يتصف به
الفرد فيظهر في تصرفاته خالل كل مراحله العمرية لتتراكم لديه وتصبح فكرة وجدانية تتمثل في قيم المواطنة وبذلك 

 .فراديتخذها تفاعال وتواصال واضحا في تعامالته االجتماعية بينه وبين غيره من األ
،  ،االنتماء التكافل االجتماعي، ،التطوع التسامح: ومن بين قيم المواطنة في بعديها االجتماعي والقيمي نجد

وغيرها من القيم التي تعزز في الفرد من خالل تعايشه في ......،الحوار ،نبذ التعصب ،نبذ العنف ،الشورى التعاون
 .جتماعي والذي يجعل منه فرد فاعالوسطه اإل

ق مواطنة الفرد هداف التربوية التي اتضحت لنا خالل الدراسة أن غرس االتجاه والسلوك الذي يحقومن األ
من أعمال وأقوال  المستقبال في خدمة دينه ووطنه على أساس أنه سلوك ينطبع على جميع ما يقوم به الفرد مستقب

 .وأفعال و انتماء لهذا الوطن
  
 



 
 

  ::  الفصل الثالثالفصل الثالث
  اإللتزام الوظيفياإللتزام الوظيفي
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 : تمهيد 

 بشكل منظمات األعمال و الوظائف ،وفي عام بشكل البشرية حياة في المهمة الظواهر من عامة تزاملإلا يعد    
 ، التزامه وزيادة تحفيزه بغرض في المنظمات اإلنساني السلوك دراسة إلى الحاجة برزت فقد لذلك ،ونتيجة خاص
جراء من العديد ظهور إلى أدى مما  ،والتي األخيرة الفترة في والتطبيقية الميدانية األبحاث من يرالكث النظريات وا 

 .في المؤسسات الوظيفيلتزام المؤثرة على اإل العوامل تحديد إلى في معظمها هدفت

عالية إلنجاحه و يبدي  دا كبيرة و،و يجعله يبذل جهو  الفرد بعمله إن االلتزام الوظيفي يزيد من ارتباط كما
،كما يقلل من السلوك السلبي كاإلهمال و  ،و التميز في األداء ،واالستمرار لفترة أطول يهرغبة قوية في البقاء ف

تحقق  عندما التقصير في العمل و الغياب أو ترك العمل أو الشعور باإلحباط و يتحقق الوالء الوظيفي لألفراد
 .المنظمات التعليمية أهدافها بكفاءة و فعالية

ويتعلق هذا المفهوم  ،"بااللتزام الوظيفي"الوظيفة التي يعمل فيها ما يسمى وينتج عنه اتجاهات الفرد نحو 
حيث قد " الرضا الوظيفي"ويختلف هذا المفهوم عن مصطلح  ،بدرجة اندماج الفرد بوظيفته واهتمامه باالستمرار فيها

في منظمة أخرى والعكس  راضيًا عن عمله ولكنه يكره المنظمة التي يعمل فيها ويود ممارسة نفس العمل الفرد يكون
 .صحيح
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 :  الوظيفيمفهوم االلتزام  -1

دافها و هذا بال شك يعتمد بشكل هوقدرتها على تحقيق أ إنتاجيتهايرتبط نجاح أي منظمة أو مؤسسة بزيادة 
من االلتزام كبير على مدى قدرة أفرادها و كفاءتهم و قوة أدائهم، و كلما كان العاملين بالمنظمة على مستوى عال 

 .بعملهم كلما استطاعت هذه المنظمة القيام بدورها و تحقيق أهدافها المرجوة

لتزام بأمر على اإل اإلسالميعد االلتزام من الظواهر المهمة في حياة البشرية بشكل عام، وقد حث الدين يو 
لََواِت وَ ):به فقال سبحانه في كتابه الكريم جلاهلل عز و  ِ قَانِتِيَن َحافِظُوا َعلَى الصَّ ََلِة اْلُوْسطَٰى َوقُوُموا ّلِِلَّ سورة  (الصَّ
 832.1البقرة آية 

و يبدي رغبة قوية في  إلنجاحها عالية ديزيد من ارتباط الفرد بعمله، و يجعله يبذل جهو  الوظيفيااللتزام إن      
و التقصير في  كاإلهمالالسلبي ،كما يقلل من السلوك  ،و التميز في األداء ،واالستمرار لفترة أطول البقاء فيه
تحقق المنظمات التعليمية  عندما لألفراد وظيفيالغياب أو ترك العمل أو الشعور باإلحباط و يتحقق الوالء الالعمل و 

 .2أهدافها بكفاءة و فعالية

األفراد العاملين بتلك لى أهدافها يرتبط بشكل كبير بمدى إيمان إومن هنا فإن نجاح المنظمة ووصولها 
ا وسعيهم للوصول لتحقيقها و شعورهم بتطابق هذه األهداف مع أهدافهم الشخصية أو الذاتية هقناعتهم باألهداف و 

 .أو على األقل قربها منها

أصبح من الموضوعات التي  الوظيفيلتزام إلى أن اإل اإلدارةالسابقة في مجال  ةو تشير الدراسات األدبي
مفهومه العلمي الصحيح لم يحظ باالهتمام المطلوب من قبل المختصين إال  ،خاصة و أن ظماتلمنا إدارةتهتم بها 

 3.في نهاية الستينيات و أوائل السبعينيات من القرن العشرين

في المنظمات بغرض تحفيزه وزيادة درجات  اإلنسانيونتيجة لذلك فقد ظهرت الحاجة لدراسة السلوك       
جراء الكثير من الدراسات الميدانية التطبيقية في الفترة األخيرة و مما أدى إلى ظهور العديد من الن،التزامه ظريات وا 
باهتمام الكثيرين من المشتغلين بأبحاث التنظيم و السلوك التنظيمي من أصحاب  الوظيفيلتزام موضوع اإل يحظ

نساني والمتغيرات التي والتي تهدف في معظمها إلى تحديد العوامل المؤثرة  في التزام العنصر اإل اإلنسانيةالعلوم 
،سواء ما له صلة مباشرة بالخصائص الديموغرافية ألفراد التنظيم أو المنظمة أو الوظيفي تحكم نمو عملية االلتزام 

                                                 
 . 832،اآلية  سورة البقرة : كريمقران  - 1
 .41هـ ،ص 4181القرى مكة المكرمة،  أم،جامعة  الوالء التنظيمي لمعلمي المرحلة الثانوية بمنطقة الباحة التعليمية : الزهراني ،عبد الواحد - 2
 821، ص8442،عمان ، 4زيع ،ط،دار المسيرة للنشر والتو  السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية : ،عبد المجيدفليه - 3
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و المناخ التنظيمي، وكذلك تأثيرات ظاهرة االلتزام على  وظيفيخصائص المهنة التي يمارسونها أو نوعية البناء ال
 .1مخرجاتالن و االنتظام في أداء العاملي

غير أنها استخدمت مسميات مختلفة  الوظيفيوهنالك العديد من الدراسات العربية التي تناولت فكرة االلتزام     
نجليزية إلى اللغة العربية فمنهم من ترجم مصطلح نتيجة االختالف في ترجمة المصطلحات من اللغة اإل

(Organizational Commitment )منهم من ترجمه إلى الوالء التنظيمي و  همنهم من ترجمو  الوظيفيااللتزام ب
والوالء التنظيمي  الوظيفيالتنظيمي وقد تبين للباحثة من خالل اطالعها على تعريفات كل من االلتزام  إلى االنتماء

م االلتزا)التنظيمي أنها ترجمات مختلفة للمصطلح ذاته، و في هذه الدراسة ستستخدم الباحثة مصطلح  االنتماءو 
  .(الوظيفي

أن مفهوم االلتزام بعض التعقيد نتيجة التركيز على االلتزام في بيئية العمل و تضمينه مجاالت    Eileyوأكد      
االلتزام نحو العمل و االلتزام نحو الواجبات و المهام الداخلية للعمل، و االلتزام نحو المنظمة و االلتزام : عديدة مثل 

 .الوظيفيوغيرها، و التي عبرت عن متغيرات أساسية في االلتزام  محو جماعة العلو نحو المهنة و االلتزام ن

 .2العهد، و يلزم الشيء ال يفارقه، و المالزم للشيء المداوم عليه : وااللتزام في اللغة يعني 

كان العهد و القرب و النصرة و المحبة و هو مفهوم قديم في العلوم االجتماعية و : ويعني كذلك في اللغة 
في بيئة  آخرين أفرادكائنا اجتماعيا بعيش مع  هجتماع الذين يرون أن اإلنسان بوصفأول من بحث فيه علماء اإل

لتزام لتلك البيئة اجتماعية منظمة و تربطه بهم عالقات اجتماعية دافعها الحاجة على التعاون و الشعور باال
االجتماعي العام الذي يتمثل في تنمية مشاعر الفرد نحو الوالء التنظيمي جزء من الوالء  أنيرون و  ،االجتماعية

و العمل على نشر قيم  أفكارالمجتمع الذي يعين فيه بما فيه من أفراد و منظمات و ما يسوده من قيم ومبادئ و 
 3.مبادئهالمجمع و 

 األوجهام من من زوايا مختلفة وفضال عن كون االلتز  الوظيفيونظرا لتعدد األدبيات في النظر على االلتزام 
 4: منها ما ذكره كما يلي  الوظيفيفقد برزت تعريفا عديدة لاللتزام  الوظيفيالمعقدة للسلوك 

 .بأنه عاطفة وجدانية للفرد نحو المنظمة الوظيفييعرف االلتزام  -4

                                                 
 . 33هـ،ص 4142،جامعة الملك سعود ،  مقدمات االلتزام لمنظمات األكاديمية : الدخيل اهلل - 1
 . 33،ص 4523،بيروت،  41،مجلسان العرب : ابن منظور - 2
 8443،األردن ،رضا الوظيفي والوالء التنظيمي للمعلمينالممارسات اإلدارية لمديري المدارس الثانوية العامة في االردن وعالقتها بال : سالمة ،رتيبة - 3

  18،ص
 . 821، ص8442، مرجع سبق ذكرهفليه ،عبد المجيد، - 4
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البقاء  جهد ممكن لصالح المنظمة و رغبته الشديدة في أقصىعن استعداد الفرد لبذل  الوظيفييعبر االلتزام  -8
يمانه بأهدافها وقيمها  .فيها، ومن ثم قبوله وا 

من أجل تزويد المنظمة بالحيوية على الرغبة التي يبديها الفرد للتفاعل االجتماعي  الوظيفييشير االلتزام  -3
 .النشاط و منحها الوالءو 

 .التطابق مع المنظمة و االرتباط بها من جانب الفرد الوظيفي يمثل االلتزام -1

بالشعور الداخلي الذي يضغط على الفرد للعمل بالطريقة التي يمكن من خاللها تحقيق  الوظيفيعرف االلتزام ي -2
 .مؤسسةال أهدافمصالح و 

وقيمها و االستعداد لبذل أقصى جهد ممكن  المؤسسةفي االعتقاد القوي بأهداف  الوظيفييتمثل االلتزام  -3
 .بها و عدم تركهالصالحها، و الرغبة القوية في االستمرار 

ظيمية معينة تضمن سلوك األفراد يعبر االلتزام عن حالة غير محسوسة يستدل عليها من خالل ظواهر تن -3
 .ؤسساتهمتصرفاتهم، و تجسد مدى والئهم لمو 

تأثيرا مباشرا على كثير من الظواهر اإلدارية األخرى و يتضح ذلك في رغبة األفراد  الوظيفييؤثر االلتزام  -5
 .بقاء في المنظمة، ومدى التزامهم بالحضور على العمل و مستوى األداء و اإلنجازبال

يسد حالة قناعة تامة للفرد كما أن التخلي عنه ال يكون نتيجة  ألنهيستغرق االلتزام في تحقيقه وقتا طويال،  -44
 .لتأثير عوامل سطحية طارئة بل يكون نتيجة لتأثيرات إستراتيجية ضاغطة

عدة أشكال وصور من أهمها االلتزام كوسيلة لتحقيق هدف معين و االلتزام كقيمة في  الوظيفياللتزام يأخذ ا -44
 .حد ذاته و االلتزام كامتثال لما يتوقعه اآلخرين

 .بمجموعة من الصفات الشخصية و العوامل و الظروف الخارجية المحيطة الوظيفييتأثر االلتزام  -48

فإنه يمكن أن يمثل بالفعل مؤشرات كافية  الوظيفيفات المختلفة لاللتزام تعدد األبعاد و التصني وأمام
الوالء للمنظمة، :وهي الوظيفيومستواه، إذ تقتصر على ثالثة أبعاد لاللتزام  الوظيفيلالستدالل عن درجة االلتزام 

 .1 المؤسسةو الرغبة في العمل و البقاء ب المؤسسةالمسؤولية تجاه 

                                                 

 . 81،ص4555،مجلة كلية التربية ، االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي بأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة عين الشمس : سالمة،عادل -  1
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بأنه قوة  الوظيفيوعا و هو تعريف بورتر و زمالئه الذين يعرفون االلتزام ياألكثر شخر يعد آوهناك تعريف 
تجاه  الوظيفيوأن الفرد الذي يظهر مستوى عالي من الوالء و االلتزام  ، تطابق الفرد مع منظمة و ارتباطه بها

 : منظمة تكون لديه الصفات التالية 

 .المؤسسةاعتقاد قوي بقول أهداف وقيم  -4

 .المؤسسةاستعداد لبذل أقصى جهد ممكن نيابة عن  -8

صرار لدى الفر  -3  1 المؤسسةعلى استمرار عضويته في  درغبة قوية وا 

، و تعريف االلتزام بهذه الطريقة الوظيفية وهذا التعريف أخذت به غالبية الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة 
 .نظمةكما يجعل منه أمرا أكثر من مجرد الوالء اآللي للم

و تمثل في مجموعها ( وجدانية، و معرفية و سلوكية)وهذا المفهوم العالم ينطوي على ثالثة أبعاد رئيسية 
التي يعمل لها، وهذا يتفق مع ما اقترحه  المؤسسةطابع معين يعبر عن موقف واضح للعضو من  تاتجاها ذا

ما يعبر عن قوة االرتباط بين العضو و على  الوظيفيكوندي وصالح من ضرورة أن ينطوي أي تعريف لاللتزام 
لصالح المنظمة قد تظهر ألن الفرد يعتقد أنها  فاالستجابةالمنظمة في أبعاده المعرفية و الوجدانية و السلوكية 

أو أنها األمر الخلقي الصحيح ( بعد وجداني)، و أنه يحب ويحترم المنظمة (بعد معرفي)الخيار األكثر معقولية 
 (.معياري دبع)فرد أن يأتيه الذي يجب على ال

بأنه ارتباط نفسي يربط الفرد بمؤسسته و  الوظيفيااللتزام ( Orielly, 1980( )4524)وعرف أوريلي 
 .2يدفعه لالندماج و العمل فيها و تبني قيمها 

بانيين اهتماما كبيرا، و لم يكن اهتمام اليا مؤسستهوقد أولى الباحثون في الغرب والء و التزام الموظف تجاه 
و الوظيفي و الغياب، و الرضا ( االلتزام)أقل منهم حماسا، و قد دلت الدراسات السابقة أن هناك عالقة بين الوالء 

 3.ستقاللية الوظيفية و المسؤولية الوظيفية و غيرهااال

 .هذا الموضوع أدبياتهما المسيطرتان على  الوظيفيوقد اتفق كثير من الباحثين على أن هناك رؤيتان لاللتزام     

ساس أنه وجهة نظر تعكي طبيعة جودة أعلى  الوظيفيالرؤية الفكرية و هي التي تنظر لاللتزام : الرؤية األولى
، و حسب هذه الرؤية فإن الشخص ذا االلتزام الوظيفي المرتفع هو الذي لديه المؤسسة العالقة بين الموظف و 

                                                 
 . 43،ص 4523، 8ط 44،المجلة العربية لإلدارية ،مج العالقة بين الوالء التنظيمي والصفات الشخصية واألداء الوظيفي : لرحيمالقطان ،عبد ا - 1
 . 41هـ،ص 4184،مكة المكرمة ، االلتزام التنظيمي والعوامل المرتبطة به : العبادي ،احمد - 2
 . 43،ص 4523، مرجع السابق : القطان ،عبد الرحيم - 3
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، كما توجد لديه الرغبة المؤسسة ذل الجهد الكبير في سبيل هذه و استعداد لب المؤسسةعميق بأهداف وقيم  إيمان
 .بالمؤسسةالصادقة في البقاء 

الرؤية السلوكية و تركز بشكل رئيسي على العملية التي يستخدمها الفرد في إيجاد شعور : الرؤية الثانية 
خص يحاول الحفاظ على كل الشولكن لتصرفاته الخاصة، و تنص هذه الرؤية على أن  المؤسسةباالرتباط ليس ب

 1.للمؤسسةشيء ذي قيمة له مثل النقود أو الوقت الذي قد يخسره نتيجة تركه 

 : في البعدين التاليين  لتزام الوظيفياال أبعادفقد حددا ( 4531)وزمالؤه  بورتروقد حدد 

من خاللها أهداف  و المقصود به العمليات التي تتطابق( Attitudinal Commitment)االلتزام االتجاهي  -4
 .الفرد مع أهداف و قيم المؤسسة وتزداد لديه الرغبة للبقاء و االستمرار فيها

و المقصود به العمليات التي يصبح الفرد من خاللها ( Behavioral Commitment)االلتزام السلوكي  -8
عله متمسكا بها و سسة يجمرتبطا بمؤسسة ، ناتجا من سلوكه السابق فجهده ووقته الذي يقضيه داخل مؤ 

 2.بعضويتها

كية يفرضها التنظيم إلى ثالثة أنواع من االلتزام تنجم عن متطلبات سلو  أشارتفقد  Kanter رأما كانت
 :وتلك األنواع هي  على األفراد

حيث يمثل  Allen & Mayerوتلتقي كانتر في هذه الجزئية مع اتجاه كل من آلن و ماير : لتزام المستمر اإل -4
ام لديهما حالة من التفاني و اإلخالص نحو تنظيم معين ترجع إلى حاجة الفرد إلى البقاء في هذا التنظيم االلتز 

 .نتيجة لعامل االستثمار السابق مما يجعل ترك العمل في ضوء عامل التكلفة عليه مستحيلة

يرتبط مستوى التجانس  ويشير إلى التقارب و التفاعل بين أفراد جماعة العمل، حيث: تزام التجانسي لإلا -8
 .بمستوى الدافعية للبقاء في الجماعة

ويقصد به االرتباط بالمعايير التنظيمية التي تعمل على توجيه سلوكيات األفراد نحو الغاية : لتزام الرقابي اإل -3
إلحباط المنشودة، فالمعايير هي بمثابة توقعات مشتركة عن السلوك داخل العمل و يصبح االنحراف عنها مصدرا ل

 .قالقل

 

                                                 

 . 32- 31،ص 8443 ،رجع سبق ذكرهم،: حمادات حسين محمد - 1
 . 41هـ،ص 4184، مرجع سبق ذكره العبادي ،احمد ، - 2
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  1بين ثالثة مرتكزات رئيسة يقوم عليها االلتزام التنظيمي كما ذكر في( Buchanan 1974)وفرق بوكنان   

 : هي كالتالي و 

ويتضح ذلك في تعبير الفرد عن الفخر بمؤسسته وقناعته الذاتية ( Identificaiton)باالنتماء  اإلحساس: أوال 
 .بأهدافها و قيمها

 أنشطتهامن قبل الفرد التي تنبع من رضاه نفسيا بأهمية ( Involvmeent)اركة و اإلسهام الفعال المش: ثانيا 
 .دوره الذي يقوم بهو 

العمل بالمؤسسات رغم كل الظروف و الذي يعبر عنه الفرد بالرغبة األكيدة باالستمرار و ( Loyalty)الوالء : ثالثا 
 .يا وراء تحقيق أهدافه و أهداف المنظمةاألحوال و مضاعفة الجهد المبذول من قبله سعو 

 :الخلفية التاريخية  -2

 ،ستقرار في المنظماتيعد االلتزام الوظيفي عنصرا حيويًا في بلوغ األهداف التنظيمية وتعزيز اإلبداع واإل
ؤسسة ة في مجال تطوير قدرات المكما يساعد في تعزيز الثقة بين اإلدارة والعاملين فضال عن إسهاماته المتعدد

 . ستمرارية قدرتها على البقاء واإلو 

لتزام الوظيفي و العوامل المؤثرة عليه وتأثيراته على سلوكيات األفراد و لذلك اهتم الباحثون بموضوع اإل
 . انعكاساتها على المؤسسة وأهدافها 

فراد حيث اتفق الباحثون على إن االلتزام الوظيفي يتولد من محصلة التفاعل فيما بين خصائص األ
وشخصياتهم وسلوكياتهم باإلضافة لضغط العمل والعوامل التنظيمية السائدة والمؤشرات المجتمعية والبيئة العامة 

 . السائدة 

وقد تعدد األدبيات في النظر إلى  االلتزام الوظيفي من زوايا مختلفة كانت محصلتها إن لاللتزام الوظيفي 
 .لية ، الرغبه في العمل و اإليمان بالمنظمة عدد من األبعاد تتمثل في،الوالء ، المسئو 

 :  الوظيفيمية االلتزام هأ -3

السلوكية التي تؤدي إلى كلفة عالية وخدمة سيئة في القطاع التعليمي مرجعها إلى  األنماطإن الكثير من 
 Bateman)ا لدى من قبل المديرين و العاملين، و ذلك الرتباطه بعدد من العوامل جاء ذكره الوظيفيعدم االلتزام 

& strasser, 1984 ) أهمهاومن  : 
                                                 

 .13،ص 8443،رجع سبق ذكرهم : سالمة ،رتيبة - 1
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 .التحول الوظيفي و الغياب و الفاعلية: سلوك الفرد و نشاطاته مثل  -

 .الرضا و الوظيفي و المشاركة و التوتر الوظيفي : ارتباطه بالهيكل المعرفي مثل  -

 .الوظيفة وصراع األدوار و الغموضاالستقاللية و المسؤولية و نوع :بسمات ودور الموظف بما فيها ارتباطه -

 .العمر و الجنس و الحاجة لالنجاز: ارتباطه بالسمات الشخصية للموظف مثل  -

 .االلتزام الوظيفي موقف مستقر نسبيا مع الوقت أنهذه العالقات تلتقي مع االعتقاد  -

رد وبالتالي إنتاجية المنظمة نتاجية الفإكل ما سبق يعطي االلتزام أهمية، فكل عامل من هذه العوامل يرتبط ب
 .1 وفاعليتها

ه ذا العربية يعاني فيها العاملون في مثل هنويزداد أمر دراسة االلتزام أهمية إذا ما كان في بيئة مثل بيئت
األوساط من إشكاالت لشك لها تأثيرها على نوعية التزامهم لهذه األوساط و ما يقترن به من تأثيرات كالتسيب  و 

 2.اإلنتاجيةرك العمل والتدني في نوعية األداء و مستوى التسرب أو ت

 :  الوظيفيالعوامل المساعدة في تكوين االلتزام  -4

تنمية  فيمن أهم العوامل التي تسهم  أن الوظيفيير معظم الدراسات التي أجريت في مجال االلتزام شت
 :املين ووالئهم لمنظماتهم هي زام العتال

 : المكانة االجتماعية -4-1

، وقد تكون المكانة مكانة ويقصد بها المرتبة االجتماعية للشخص مقارنة بآخرين في أي نظام اجتماعي 
بيرا عن شعورهم نحوه فتكون مكانة غير رسمية عرسمية أو مرتبة اجتماعية تضفيها الجماعة على شخص ما ت

تحدد فيه مرتبة كل فرد بالنسبة  ببعضهم بعضا حسب مراتبهم بترتيب هرمي معين األفراد في التنظيمويرتبط 
للمكانة االجتماعية لمحافظة على مكانتهم و تنميتها و في التنظيم، ويسعى العاملون ببذل قصارى جهودهم ل لآلخرين

مة وأنماط العمل ومهاراته و ظروف ظأسباب عديدة منها الدرجة الرسمية التي يحصل عليها الشخص في بناء المن
إلى األسباب التي يحصل عليها الشخص من خارج المنظمة  باإلضافةدمية في التعيين العمل، و األجور و األق
 .كالتعليم و المكانة المهنية

                                                 
 . 33،ص  8443 ،رجع سبق ذكرهم : حمادات حسين محمد - 1
 .33هـ،ص 4142 رجع سبق ذكرهمالدخيل اهلل ، - 2
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 :نسانية في التنظيم إشباع حاجات العاملين اإل  -4-2

من المعروف أن العاملين مجموعة من الحاجات المتداخلة التي يسعون إلى إشباعها، فهم يرغبون في 
لفسيولوجية األساسية و حاجتهم لألمن و الشعور بالطمأنينة في التنظيم، و يسعون ألن يكونوا إشباع حاجاتهم ا

مقدرين محبوبين ، و أن ينتمون لجماعة ويسعون بالتالي لتحقيق ذاتهم، و التنظيم الذي ال يساعدهم في تحقيق و 
يسعى أعضاؤه للبحث عن غيره ، بل الستقرارهمأن يكون مكانا  -على األغلب–هذه الحاجات ال يمكن  إشباع

يد من العمل الجاد المنتج لتحقيق ز ويدفعهم إلى م له الوظيفييمكنهم من تحقيق هذه الحاجات مما يزيد من التزامهم 
تلك الحاجات بمساندة ذلك التنظيم فإنه يتولد لدى الفرد ذلك الشعور بالرضا و االطمئنان و من  أشبعتأهدافه، فإذا 

يزيد إذا سعت المنظمة إلى العمل على إشباع الحاجات  الوظيفيااللتزام ف، الوظيفي لتزام ثم باالنتماء و اال
 .للعاملين لديها اإلنسانية

 :وضوح األهداف و تحديد األدوار -4-3

يزداد كلما كانت أهدافه واضحة يستطيع األفراد فهمها و تمثلها  الوظيفيلقد أظهرت الدراسات أن االلتزام  
 الوظيفيقها، وكذلك كلما كانت أدوارهم واضحة و محددة ساعد ذلك على زيادة االنتماء و االلتزام والسعي لتحقي

 .وذلك لجنب حالة الصراع التي تحدث في حالة غموض أدوار العاملين

 :الرضا الوظيفي  -4-4

دراك الفرد نقصد بالرضا الوظيفي المشاعر التي يبديها الفرد نحو عمله في التنظيم، و ينشأ الرضا من إ
للفرق بين ما تقدمه له الوظيفة وما يجب عليها أن تقدمه له، فكلما قل الفرق بينهما أزدادت درجة الرضا الوظيفي 

الرضا الوظيفي يمكن تحديده بمعرفة شعور الفرد نحو ما تنطوي عليه  أن Herzbergويرى هيرزبيرج . لديه
أما عدم الرضا فيمكن تحديده من خالل شعوره نحو . و المسؤوليةالوظيفة بما في ذلك الشعور باإلنجاز و االعتبار 

بيئة العمل المتمثلة بسياسة التنظيم وظروف العمل المادية ودرجة االستقرار و األمن في الوظيفة و المركز 
 .االجتماعي و األجور وأسلوب اإلشراف

 :  الوظيفياالهتمام بتحسين المناخ  -4-5

و التي تشمل نواحي  العملالخصائص المختلفة التي تميز البيئة في "عن  الوظيفييعبر مفهوم المناخ 
اإلشراف السائدة وسلوك الجماعات و االتصاالت التنظيمية و أساليب و  التنظيم الرسمي، وحاجات العاملين و طبيعة

ات األخرى للمناخ و من التعريف" الوظيفي غيرها من العوامل التي يدركها أفراد فتؤثر في سلوكهم وفي كل السلوك 
انه مجموعة الخصائص الداخلية للبيئة و التي تتمتع بدرجة من الثبات النسبي أو االستقرار يفهمها  الوظيفي
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العاملون و يدركونها فتنعكس على قيمهم واتجاهاتهم وبالتالي على سلوكهم، إن تمتع العملين بجو يسوده الوفاق و 
و المساواة للوصول إلى األهداف المشتركة يعزز الثقة بالعاملين و يرفع  الوئام و التسامح و التعاون و العدالة

فيها، وقد بينت  الوظيفيااللتزام و يعزز شعورهم بالوالء للمنظمة و وية و يزيد درجة رضاهم الوظيفي نروحهم المع
و التي تتصف بعدم األبحاث في هذا المجال أن التنظيمات ذات البيئات المتسلطة و المثبطة لمعنويات العاملين 
لذلك يرى الوظيفي المباالة وعدم الحيوية هي تنظيمات تشجع على تسرب العاملين و ال تنمي فيهم قيم الوالء 

تحقيق األهداف من ناحية و ة وتحقيق التوافق بين اإلنجاز و الباحثون أنه من الضروري االهتمام بالبيئة التنظيمي
 .لدى العاملين الوظيفيااللتزام العناية باإلنسان من ناحية أخرى لرفع 

  :زيادة مشاركة العاملين في التنظيم  -4-6

ة الفرصة للعاملين لإلسهام بأفكارهم حللعاملين، حيث عن إتا الوظيفيإن المشاركة تزيد من الوالء و االلتزام 
لبناء في بيئة العمل و تشجيعهم لتحمل المسؤولية من شأنها تقوية الروابط و إيجاد الجو النفسي و االجتماعي ا

حيث تعرف المشاركة بأنها اندماج الفرد العقلي و العاطفي في عمل الجماعة بعد أن تتيح له الجماعة التي هو 
 .لياتؤ عضو فيها الفرص لإلسهام في األهداف و المشاركة في المس

يرتبطون ببيئة عملهم بشكل  وقد أوضحت الدراسات أن المشاركة تعمل على زيادة االنتماء التنظيمي وتجعل األفراد
أكبر بحيث يعتبرون أن ما يواجه المنظمة من مشكالت هو تهديد لهم وألمنهم و الستقرارهم األمر الذي يؤدي 

 .للمنظمة الوظيفي ممعنوية عالية بما يؤدي في النهاية لرفع درجة التزامه حلتقبلهم لروح المشاركة برغبة وبرو 

 :  إيجاد نظام مناسب للحوافز -4-7

 -بدرجات متفاوتة-يعبر الحافز عن تلك الوسيلة أو األسلوب أو األداة التي تقدم للفرد اإلشباع المطلوب
للحاجاته الناقصة و تركز نظرية حوافز العمل على الحوافز الداخلية و هي تتعامل أصال مع األسباب التي تدفع 

يها لذلك فإن توافر أنظمة مناسبة من الحوافز المادية الناس للعمل و أسباب تركهم العمل في المنظمات أو بقائهم ف
وزيادة  الوظيفيو عن المنظمة ككل وبالتالي زيادة االلتزام  الوظيفيو المعنوية يؤدي على زيادة الرضا عن المناخ 
و وزيادة معدالت اإلنتاج  الوظيفيلسياق يرى بعضهم أن االلتزام امعدالت اإنتاج وانخفاض التكاليف و في هذا 

يتحقق من خالل معاملة العاملين على أنهم الوظيفي إنخفاض التكاليف و في هذا السياق يرى بعضهم أن االلتزام 
شركاء و ليسوا مجرد أفراد ومنح المزايا المادية و المعنوية و إتاحة فرص التطور المهني و الوظيفي لهؤالء 

 1.العاملين
 : وهي الوظيفيزيز االلتزام عالعوامل المؤثرة في تطوير و تبعض ( Steers & Porter, 1991)وقد ذكر كل من 

                                                 

 . 843-844،ص 8443،عمان ، 4،دار أسامة للنشر والتوزيع ،ط التنظيم اإلداري مبادئه وأساسياته : عبوي ،زيد - 1
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 ( Personal Factors: ) عوامل شخصية

وهي العوامل ذات العالقة بالفرد العامل نفسه، مثل شخصية الفرد العامل و ثقافته و قدرته على تحمل المسؤولية أو 
 .و عوامل تتعلق باختياره العملتوقعات الفرد للوظيفة، أو ارتباطه النفسي بالعمل أو المنظمة، أ

 ( Organisational Factors: ) عوامل تنظيمية

وهي العوامل التي تتعلق بالخبرة العملية او نطاق العمل نفسه كالتغذية الراجعة واالستقاللية فضال عن اإلشراف 
ثل في بيئة العمل وطبيعته المباشر، وتمسك أفراد العمل بأهداف المنظمة ومشاركة العاملين في اتخاذ القرارات تتم

 .وخصائصه و نمط القيادة اإلدارية و المناخ التنظيمي بشكل عام
 (: Non organizational factors) :عوامل غير تنظيمية 

تحاق لو هي عوامل ترتكز على مدى توافر فرص عمل بديلة للفرد بعد اختياره لقراره األول في اال
م لدى العاملين مرتفعا عندما يكون األجر المتوافر في الفرص البديلة أقل مما بالمنظمة، بحيث يكون مستوى االلتزا

حين يرى أن اختياره مطلق نسبيا لعدم توافر فرص  أويحصل عليه في منظمته مما يعطيه تبريرا الختياره األول ، 
 .1الحقة بديلة لتغيير قراره األول

ة فمن حيث عدد سنوات الخبرة نجد أن معظم ببعض المتغيرات الشخصيالوظيفي وعن عالقة االلتزام 
و من حيث المؤهل التعليمي فقد . الوظيفييجابية بين سنوات الخبرة و درجة االلتزام االدراسات أثبتت ودود عالقة 

اختلفت الدراسات بشأن هذه العالقة إذ تشير بعض الدراسات إلى ان هناك عالقة إيجابية بين مستوى تعليم الفرد و 
دراسات أخرى أثبتت أن المستوى التعليمي للفرد له تأثير سلبي على االلتزام  أن، على حين الوظيفي زامه درجة الت
، وتبرر ذلك بأنه كلما ازدادت درجة تعليم الفرد زادت طموحاته، وتوقع المزيد من منظمته، وبالتالي يقل الوظيفي 

 2.التزامه في حالة عدم تحقيق كل ما يطمح فيه

للمرأة يتوقف على نوع العمل الذي تقوم  الوظيفينس تشير بعض الدراسات على أن االلتزام ومن حيث الج
 3.، كما أنه يتأثر بواجباتها المنزلية و عدد أطفالها و أدوارها االجتماعية به

 :  الوظيفي خصائص االلتزام -5

 : ما يلي  4كما جاءت في الوظيفيمن خصائص االلتزام 

                                                 
 . 34،ص  8443 رجع سبق ذكره،م،: حمادات حسين محمد - 1
 . 81،ص4555، رجع سبق ذكرهم : سالمة،عادل - 2
 823، ص8442، مرجع سبق ذكره : فليه ،عبد المجيد - 3
 . 32،ص  8443 ،ع سابقرجم : حمادات حسين محمد - 4
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 .حالة نفسية تصف العالقة بين الفرد و المنظمة الوظيفيأن االلتزام  -

 .على قرار الفرد فيها يتعلق ببقائه أو تركه للمنظمة الوظيفييؤثر االلتزام  -

قبول أهداف وقيم المنظمة األساسية و اإليمان بها، : بالصفات التالية  وظيفييتصف األفراد الذين لديهم التزام  -
اف المنظمة، ووجود مستوى عال من االنخراط في المنظمة لفترة طويلة، ووجود وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهد

 .الميل لتقويم المنظمة التقويم اإليجابي

 1.يتصف االلتزام الوظيفي بأنه متعدد األبعاد -

 :  الوظيفيلتزام السلوك الناجم عن اإل  -6

لوكا إيجابيا يعود عليهم وعلى ينجم عن التزام العاملين لتنظيماتهم عدة مخرجات تكون في معظمها س
 : تنظيماتهم بالفوائد الكبيرة، ومن أبرز هذه المخرجات و أكثرها تأثيرا في حياة المنظمات ما يلي 

لقد تعدد تعريف الروح المعنوية فمنهم من يرى أن ما يقصد بالروح : ية عالية و شعور العاملين بروح معن -6-1
بحماس مختلف نشاطاتهم، و  أقرانهمتعداد الوجداني الذي يهيئ للعاملين مشاطرة سذلك اإل: هو( Morale)المعنوية 
 .قل قابلية للميل إلى المؤثرات الخارجيةأيجعلهم 

 : ويرى بأن الروح المعنوية تعتمد على خمسة عوامل رئيسية هي 

 ثقة أعضاء المجموعة في هدفها -4

 .ثقة أعضاء المجموعة في قيادتها -8

 .عضهمالمجموعة بثقة أعضاء  -3

 الكفاءة التنظيمية للمجموعة -1

 .الحالة العاطفية و الذهنية ألعضاء المجموعة -2

دور مهم في رفع الروح المعنية للعاملين فيجعلهم يحبون عملهم و  الوظيفيلتزام وقد بينت الدراسات أن لإل
ألهداف التنظيمية إن الروح المعنوية تتحقق المنظمة التي ينتمون إليها ويدفعهم للعمل بتعاون وحماس كبير لتحقيق ا

 .بشكل إيجابي عندما يشعر كل شخص بأنه يحقق أهدافه في الوقت الذي يسهم فيه في تحقيق أهداف منظمته

 

                                                 

 . 12،ص 8443، رجع سبق ذكرهم : سالمة ،رتيبة - 1
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 : الحد من تسرب الموظفين  -6-2

توقف الفرد "خطيرة، ويعني التسرب الوظيفي  وظيفيةظاهرة  -وظائفهمأي تركهم ل–يعد تسرب الموظفين 
 ".منها اتقاضي مرتبيعن العضوية في المنظمة التي 

 : ولهذا التسرب نتائج عديدة هي  

 : التكاليف المرتفقة 1-2-6 

 .و غيرها من المصروفات العالية اإلعدادفالتسرب ذو تكلفة اإلعالن، واالختيار، و التدريب، و 

  : تعطيل األداء 2-2-6

فقدان كفاءة العاملين  قبيل تركهم أعمالهم و الثاني عن كلفة شغر  فاألول ينجم عن: يتعطل األداء من ناحيتين 
 .الوظيفة و تعطيل العمل، وكلفة البحث عن البديل

 :  رتباك األنماط االجتماعية و االتصاالتإ 3-2-6

تمتاز المنظمة بما لديها من أنماط اجتماعية رسمية، فإن كان تاركوا العمل من العاملين المشاركين، أو 
كانوا ضمن جماعة عمل متماسكة، فسوف يكون للتسرب آثار سلبية على بقية العاملين قد ال تقف عند زيادة ممن 

أعباء العمل و انخفاض األداء، بل تؤثر على درجة تماسك الجامعة وتكاملها، وتعوق تعزيز التماسك فيضعف 
 .التزام العاملين

 : انخفاض المعنويات  4-2-6

تنظيم معين أن كثيرا من زمالئهم يتركون العمل على تنظيمات أخرى، فالروابط عندما يرى العاملون في 
 .بينهم تضعف كما تضعف روحهم المعنوية فتنخفض نسبة إنجازها، مما يؤثر تأثيرا سلبيا في المنظمة

 : زيادة عبء العمل على الموظفين في التنظيم  5-2-6

ان المتسربين ألسباب مالية أو عدم وجود بديلين فكثيرا من التنظيمات تعجز عن توظيف أشخاص جدد مك
لهم أو لجهل اإلدارة بحجم العمل وضغطه النفسي على العاملين أو جهلها بقدرات الموظفين الحقيقية فيتولد لدى 
الموظفين في المنظمة النفور و االستياء ويوصلهم إلى مرحلة اإلرهاق  واإلجهاد واستنزاف الطاقة فيدفعهم ذلك إلى 

 .فكير الجدي بترك العمل عند ظهور أول فرصةالت
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 :  اإلنجاز المبدع 3-6

التي يعملون  لمؤسساتهميرى كثير من الباحثين أن األفراد الذين يتصفون بدرجة عالية من االلتزام و الوالء 
، و أكثير التزاما يكون أكثر حماسا للعمل( العالي الوظيفيالفرد ذو االلتزام )ويرون أن  ،فيها يمتازون بإنجاز متميز

 1.بأهداف التنظيم ويسعى تلقائيا لإلنجاز المبدع الذي يزبد من إنتاجية وأدائه 

لى إعلى الفرد تنقسم  الوظيفين آثار أو نتائج االلتزام أتأثير االلتزام على الفرد و المنظمة ، حيث بين  2.وقد ذكر 
 :قسمين

: على الفرد خارج نطاق العمل و تنقسم هذه اآلثار إلى نوعين  فيالوظيو يتمثل في آثار االلتزام : القسم األول  -
هما اآلثار اإليجابية و اآلثار السلبية فاألثار اإليجابية تتمثل في  أن اإلنتماء التنظيمي يقوي رغبة الفرد في 

ورضا  لوظيفيمر الذي ينعكس على رضاه ااالستمرار في العمل في المنظمة كما يجعله يستمتع عند آدائه لعمله األ
 .الفرد الوظيفي يجعله يتبنى أهداف التنظيم ويعتبرها أهدافه وبالتالي يعمل جاهدا لتحقيق تلك األهداف

وكذلك فإن آثار االنتماء التنظيمي تنعكس حتى على حياة الفرد الخاصة خارج نطاق العمل حيث يتميز 
ة و الراحة و الرضا خارج أوقات العمل إضافة إلى الفرد ذو االنتماء التنظيمي المرتفع بدرجات عالية من السعاد

ارتفاع قوة عالقته العائلية، أما بالنسبة لآلثار السلبية فإن االنتماء التنظيمي يجعل الفرد يوجه ويستثمر جميع طاقته 
 في العمل وال يترك أي وقت للنشاطات خارج العمل و هذا بدوره يؤدي إلى أن يعيش الفرد في عزلة عن اآلخرين

 3.إضافة إلى ذلك فإن العمل وهمومه تسيطر على تفكيره خارج العمل و بالتالي يصبح دائم التفكير في عمله

نتماء التنظيمي فيتمثل في آثار االنتماء التنظيمي على المسار المهني للفرد فالموظف ذو اإل: أما القسم الثاني  -
و تقدما في المراتب الوظيفية كذلك فإن االنتماء التنظيمي  المرتفع يكون مجدا في عمله و بالتالي يكون أسرع ترقيا

المرتفع يجعل الفرد أكثر إخالصا و اجتهادا في تحقيق أهداف المنظمة التي يعتبرها أهدافه كما أنه يرى أن من 
 .مصلحته النهوض بالمنظمة لثقته أن المنظمة ستكافئه على والئه و إخالصه وأدائه المتميز

 : على المنظمة  الوظيفيزام أما تأثير االلت

 4.يؤثر على المتغيرات التنظيمية التالية كما جاء في الوظيفييتضح أن االلتزام 
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 : األداء المتميز  -1

التزامهم بأهداف له من تأثير على أداء العاملين و على فعالية وكفاءة المنظمات لما  الوظيفيلتزام يؤثر اإل  
لى أن االنتماء من أهم مقومات اإلبداع الوظيفي كما يشير الباحثون إلى أن المنظمة وتشير األبحاث و الدراسات إ

 . و اإلبداع اإلداري الوظيفيلتزام هناك عالقة ارتباط قوية بين اإل

 :دوران العمل  -2

كما أن  عاملين يقلل معدالت دوران العمللدى ال الوظيفيتشير بعض الدراسات إلى أن زيادة االلتزام  
يساعد إلى حد كبير على انخفاض نسبة الغياب و الحد من مشكلة التأخر عن العمل، ومن ناحية  ظيفيالو االلتزام 

 الوظيفيلتزام لإلو الغياب عن العمل كما وجد أيضا أن  الوظيفيلتزام أخرى وجد أن هناك عالقة عكسية بين اإل
فراد ذوي االنتماء التنظيمي المنخفض وهناك فاألفراد الذين تركوا أعمالهم كانوا من أ،تأثيرا سلبيا على ترك العمل

 : العديد من الفوائد التي تجنيها المنظمة عن طريق التقليل من نسبة الغياب و ترك العمل وتتمثل فيما يلي 

 .التقليل من المصروفات اإلدارية المرتبطة بعملية التوظيف واالختيار والتدريب لألعضاء الجدد -4

 .فترة التدريب أثناء األقلتدريب عامل جديد ستنخفض إنتاجيته على  فعند اإلنتاجيةانخفاض  -8

 .الغياب عن العمل أو تركه من قبل بعض الموظفين قد يكون له أثر سلبي على معنوية الموظفين المنتقين -3

األمر الذي قد يزيد من عدد من يغيب أو يترك العمل و هذه المشكالت تكون أكثر عمقا عندما تكون بين 
 .ادة و اإلداريين أصحاب المناصب العليا في المنظمة التي يتصف أفرادها بااللتزام المرتفعالق

  :الوظيفيأنواع االلتزام  -7

 :هي الوظيفييفرق الخبراء بين ثالثة أنواع من االلتزام 

  :االلتزام االستمراري -7-1

. تقاده بأن ترك العمل فيها سيكلفه الكثيرمعينة الع ؤسسةويشير هذا المفهوم إلى قوة رغبة الفرد ليبقى في العمل بم
: فكلما طالت مدة خدمة الفرد في المنظمة فإن تركه لها سيفقده الكثير مما استثمره فيها على مدار الوقت مثل

وكثير من األفراد ال يرغب في التضحية بمثل هذه األمور، ( خطط المعاشات، والصداقة الحميمة لبعض األفراد)
 .األفراد أن درجة والئهم االستمراري عاليةويقال على هؤالء 

  :االلتزام العاطفي-7-2
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ويعبر هذا المفهوم عن قوة رغبة الفرد في االستمرار بالعمل في منظمة معينة ألنه موافق على أهدافها وقيمها ويريد 
دافها وقيمها وهنا وأحيانًا تلجأ بعض المنظمات إلى إحداث تغيير جوهري في أه. المشاركة في تحقيق هذه األهداف

يسأل الفرد نفسه عما إذا كان باستطاعته التكيف مع األهداف والقيم الجديدة ، فإذا كانت اإلجابة بنعم فإنه يستمر 
  .بالمنظمة، أما إذا وجد أنه سيصعب عليه التكيف فسيترك العمل بالمنظمة

  :االلتزام المعياري-7-3

فاألفراد ذوى االلتزام . لتزم بالبقاء في المنظمة بسبب ضغوط اآلخرينويشير هذا المفهوم إلى شعور الفرد بأنه م
إذن . المعياري القوى يأخذوه في حسابهم إلى حد كبير، ماذا يمكن أنه يقوله اآلخرون لو تركوا العمل بالمنظمة

زام أدبي حتى ولو كان فهؤالء ال يريدون أن يتركوا انطباعًا سيئًا لدى الزمالء بسبب تركهم للعمل، وبالتالي لهذا الت
 .ذلك على حساب أنفسهم

 : وتطوره (:  Stages of Commitment) الوظيفيمراحل االلتزام  -8

يترسخ االلتزام لدى الفرد عبر مراحل يمر بها في منظمته و ينبغي لإلداري التعرف عليها كي تعينه على 
 : لتزام للعاملين بالمؤسسة، و هي كالتالي تطوير مستوى اإل

وتعني القبول أي قبول الفرد اإلذعان لآلخرين و السماح بتأثيرهم المطلق عليه من أجل :  مراحله الطاعة -أ
 .الحصول على أجر مادي و معنوي أي يرضخ ألوامر و التعليمات دون تفكير أو مناقشة

رضا الدائم له في و تعني قبول الفرد العامل تأثير اآلخرين من أجل تحقيق ال: مرحلة االندماج مع الذات  -ب
 .العمل، وتحقيق االنسجام مع الذات، و الشعور بالفخر و الكبرياء لكونه ينتمي للمنظمة

و هي المرحلة التي تشير إلى اكتشاف الفرد العامل بأن المنظمة جزء منه، و هو جزء منها، : مرحلة الهوية  -ت
 1.و أن قيمها تتناغم مع قيمه الشخصية

( 4531)في بحثه الخاص بتطور التزام المديرين لتنظيمات  العمل عام ( Bochanan)ولقد بين بوكنان 
 : للفرد يمر بثالث مراحل متتابعة و هي الوظيفي أن االلتزام 

وهي التي تمتد من تاريخ مباشرة الفرد لعمله و لمدة عام واحد يكون الفرد خاللها خاضعا : مرحلة التجربة  -4
، ويكون توجهه األساسي السعي لتأمين قبوله في التنظيم و التعايش مع البيئة الجديدة لإلعداد و التدريب و االختيار

 .التي يعمل فيها، و تكييف اتجاهاته بما يتالءم مع اتجاهات التنظيم، و إظهار مدى خبرته ومهارته في أدائه

                                                 

 . 35،ص  8443 ، رجع سبق ذكرهم : حمادات حسين محمد - - 1
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 :و يرى بوكنان أن الخبرات التالية تظهر خالل هذه المرحلة و هي 

 تحديات العمل -

 تضارب االلتزام و الوالء -

 وضوح الدور  -

 ظهور الجماعة المتالحمة -

 إدراك التوقعات  -

 نمو اتجاهات الجماعة نحو التنظيم -

 .الشعور بالصدمة -

وتتراوح مدتها ما بين عامين إلى أربعة أعوام تلي مرحلة التجربة، حيث يسعى الفرد :  مرحلة العمل و اإلنجاز -8
 : مفهوم لإلنجاز وتتصف هذه المرحلة بالخبرات التالية خاللها إلى تأكيد 

 األهمية الشخصية -

 التخوف من العجز  -

 .ؤسسةوضوح االلتزام بالعمل و الوالء للم -

و تبدأ في السنة الخامسة من التحاق الفرد بالتنظيم و تستمر على ما بعد ذلك حيث :  عملمرحلة الثقة بال -3
 1.تكونت من المرحلتين السابقتين و تنتقل من مرحلة التكوين إلى مرحلة النضج تتقوى اتجاهات التزامه التي

 :الوظيفيمداخل تنمية االلتزام  -9

نطاق سيطرة اإلدارة مما يتيح أمامها فرصة محدودة  التي تخرج عن الوظيفيهناك الكثير من محددات االلتزام 
 :  خالل من العاطفي االلتزام لتقوية الكثير عمل ومع ذلك فإن اإلدارة باستطاعتها. لتقوية االلتزام

إن اإلثراء الوظيفي بالتعمق الرأسي للوظيفة يجعل الفرد أكثر مسئولية عن عمله ويعطيه  : اإلثـراء الوظيفي 9-1
وهذا من شأنه أن . المزيد من حرية التصرف واالستقالل ومزيد من المشاركة في اتخاذ القرارات المؤثرة في عمله

 .لدى األفراد الوظيفيلتزام يقوى اال

  : إيجاد نوع من التوافق بين مصلحة الشركة ومصالح العاملين 9-2
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يجب أن يشعر العاملون بأن ما تحققه الشركة من منافع يعود عليهم أيضًا بالنفع ألن هذا الشعور من شأنه أن 
من خالل خطط الحوافز وخاصة  وتحاول بعض الشركات تحقيق ذلك بشكل مباشر ،ؤسسةيقوى التزامهم تجاه الم

ومثل هذه الخطط والبرامج إذا ما تم إدارتها بطريقة عادلة، فإنها ستلعب دورًا فعااًل في  ،برامج المشاركة في األرباح
 .دعم الوالء التنظيمي لدى األفراد

 :استقطاب واختيار الموظفين الجدد الذين تتوافق قيمهم مع قيم المنظمـة 9-3

تجاه ( وخاصة االلتزام العاطفي)د متوافقة مع قيم المنظمة وأهدافها، كلما قوى لديه االلتزام كلما كانت قيم الفر 
فإذا كان من قيم المنظمة االهتمام بالعمل الجاد والحرص على الجودة، فيجب أن تراعى هذه الشروط . المنظمة

 .مبحزم عند اختيار الموظفين الجدد بحيث يتم اختيار من تتوافر فيه هذه القي

 : موقف اإلسالم من االلتزام  -11

قال  االختالفو دعا اإلسالم إلى الوحدة ونهى عن  سحث اإلسالم على األلفة و المودة و التعاون بين النا
ئَِك لَُهمْ  : "تعالى  قُوا َواْختَلَفُوا ِمن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَيِّنَاُت ۚ َوأُولَٰ ل عمران آسورة " َعَذاٌب َعِظيٌم  َوََل تَُكونُوا َكالَِّذيَن تَفَرَّ
 442.1أية 

وفي هذا تأكيد على االلتزام وليس مجرد إقراره فقط وهذا ينطبق على االنتماء إلى المنظمات حيث أمر 
  2.و االلتزام و األمانة في العمل وطاعة ولي األمر في غير معصية اهلل سبحانه و تعالى باإلخالصاإلسالم 

  : لتعزيز التزام الموظفأفضل استراتيجيات  -11

أظهرت دراسة حديثة أن فرص التقدم الوظيفي على المدى البعيد هي أكثر أهمية من التعويضات على 
ن الشركات التي تقدم لموظفيها فرص للنمو ا  و   ،المدى القريب كعامل لتحفيز الموظفين على البقاء مع منظمة معينة

ى والء موظفيها ودعمهم، حيث يجب أن تكون القوة العاملة والتقدم تكون على الطريق الصحيح للحصول عل
الموجودة لديك المالذ األول ألي نشاط توظيف ويجب أن تكون دائما على استعداد لتقييم المواهب الموجودة لديك 

مكانية توليهم وظائف منتجة جديدة وغالبا ما يملك الموظف . بطريقة خالقة ومرنة تقيم من خاللها مهاراتهم وا 
لموجود في المؤسسة الرغبة والمهارات والقدرة على تحمل مسؤولية مهام عدة التي تتم عادة االستعانة بمصادر ا

خارجية لملئها، وان إشراكهم في هذه الطريقة هو األفضل من ناحية اإلدارة الوظيفية ومن ناحية تكاليف المؤسسة 
 .والموارد اإلدارية

                                                 
 442 أية عمران آلسورة القران الكريم،  - 1
 33، ص 8442،بدون نشر ، بدون ط ،  التنظيمية و عالقتها باالنتماء التنظيمي الثقافة : ي ، حمدالشاد -2 
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  :راالستثمار في التدريب والتطوي 44-4 

يتوقع منك أيها صاحب العمل أن تعترف أكثر فأكثر بأهمية تهيئة بيئة مناسبة للنمو والتعلم والستخراج 
يمكنك تطوير أقسام للتدريب الداخلي، أو التحالف مع دور . أفضل ما في كل شخص ودفع المتميزين نحو األمام

رسال الموظفين لحضور برامج تدريب خا رجية ذات صلة يختارونها بأنفسهم جنبا إلى وجامعات مختصة للتدريب، وا 
جنب مع المشرفين عليهم، وتقديم برامج التناوب الداخلية ومهام في الخارج كفرصة للتطوير الوظيفي وااللتزام بتعليم 

لى جانب أنشطة التدريب يجب مناقشة الخطط . موظفيك وتطويرهم من خالل وسائل مبتكرة عدة تكون ذات مغزى وا 
فحالما يشعر موظفيك ان الشركة قد استثمرت فيهم على . رص التطوير المهني بصورة روتينية ورسميةالمهنية، وف

 .هذا النحو، يصبحون أكثر حرصا على مصالحها ويسهرون على تعزيز أهدافها والرعاية االجتماعية التي تقوم بها

  :عمليةاحترام احتياجات الموظف إلحراز التوازن بين الحياة الشخصية وال  11-2

ساعة يوميا لدفع المستحقات الخاصة بك وتحقيق األرباح فقد باتت تعتمد الشركات  24 لقد ولت أيام العمل
. ثقافة ألطف مع إصرار الموظفين على أن تحقيق التوازن بين العمل والحياة هي األولوية المطلقة بالنسبة لهم

ن تحتفظ بها من خالل إتباع نهج أكثر شموال أو  وكونك من أهم أصاحب العمل يجب أن تقوم برعاية المواهب
 -والتي يجب أن تنفذ  -وتتضمن ترتيبات العمل المتاحة على نحو متزايد في الشركات الكبرى  ،لرعاية موظفيك

ساعات عمل مرنة، والعمل بدوام جزئي، وتقاسم العمل، والعمل عن بعد إضافة إلى إعطاء إجازات للموظفين الذين 
طويلة في العمل أو للذين يمتلكون اهتمامات خاصة خارجية وفترات إجازة ممددة لآلباء واألمهات يقضون فترات 

ولتلبية احتياجات األهالي الجدد، أصبح عدد أكبر من الشركات يقدم رعاية نهارية لألطفال في مكان العمل،  ،الجدد
تأكد انك تقوم ما ( لما ال تهتم بهذه األمور؟)ة وخطوط ساخنة حيوية لدعم األسرة والمزيد من الفوائد الشاملة للعائل

الحترام وتلبية األولويات الرئيسية لموظفيك خارج  --ضمن المعقول والممارسات التجارية السليمة  –في وسعك 
 .المكتب، وخذ في عين االعتبار الظروف الكاملة لحياتهم ومتطلباتها الخارجية

  :خلق ظروف عمل مواتية  11-3 

اتك الحيوية أنت كصاحب عمل أن تقوم باستخدام متزايد لتدابير مبتكرة لالستثمار في رفاه من مسؤولي
موظفيك وهذا يشمل توفير أماكن وظروف عمل محفزة وتساعد على االبتكار، والعمل بجد واإلبداع وزيادة 

ضافة إلى خطط العطل السخية التي يجب تشجيع الموظفين على اإلستفادة منها،اإلنتاجية والعمل المتكرر خارج  وا 
المكتب لالبتعاد عن الروتين، يمكن أيضا تعزيز رفاهية الموظف خالل ساعات الدوام من خالل أماكن للترفيه في 

وينبغي تصميم االجتماعات كافة،  ،الموقع وصاالت رياضة وفرق رياضية وكافيتيريا في الشركة تقدم أطعمة صحية
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لمكاتب واألقسام المشتركة بصورة تهدف إلى تعزيز الشعور باالنتماء والرفاه وتدفق االتصاالت، ونشاطات الشركة وا
وألنك من أهم أصاحب العمل فأنت تعلم بأن . وتحقيق أقصى مستوى من رضا الموظفين وتشجيع مشاركتهم النشطة

وأكثر استعدادا  الموظفين الذين يشعرون بان الشركة تهتم بهم وتحترمهم يبادلونها بالمثل ويكونون أكثر التزاما
 . للمساهمة بشكل إيجابي في تحقيق الرفاه للشركة وأهدافها

  :إبقاء المجال مفتوحا أمام التواصل 11-4

ألنك مصنف من أهم أصحاب العمل فانك تعلم دون أي شك أهمية تدفق المعلومات والتواصل ما بين 
. عبير عن أفكارهم وطموحاتهم ومخاوفهمتأكد من انك تشجع الموظفين دائما على الت. الطبقات والمراكز بسالسة

كما عليك إبقائهم على اطالع عبر التواصل المنتظم حول إدارة الشركة ورؤيتها ومهمتها وأهدافها وأدائها ومبادراتها 
إن التقييم المنتظم للموظفين ضروري بقدر ما هو مهم إعطائهم المجال للتعبير عن مخاوفهم وتوقعاتهم من . الجديدة
اطرح على الموظف خالل هذه التقييمات وجلسات أخرى تعقدها ما هي المسؤوليات  ،والمسؤولين عنهمالشركة 

تحدث معه عن أهدافه على المدى القريب والبعيد وعن تطلعاته وترجمها في جدول  ،اإلضافية التي يرغب في توليه
يتطلب . حيوي لتعزيز والء الموظف إن االستماع إلى الموظف حتى عندما يستحال تلبية طلباته هو أمر. أعماله

ن هذا التعليق أساسي للطرفين كأداة تحفيزية أو  ،التزام الموظف الناجح أيضا تعليق صريح وبناء على أساس روتيني
 .ولتوجيه أصحاب الكفاءات نحو الطريق الصحيح بالتشديد على نقاط القوة لديهم وبمعالجة نقاط الضعف

  :خلق بيئة من التنوع واالندماج 11-5

ن يساهم الموظف الذي يشعر بأنه قيم ومحترم ومندمج في الشركة إيجابيا من أجل تحقيق أمن المرجح   
وقد اتخذت شركات عدة خطوات ملموسة لتعزيز جو يشمل  ،أهداف الشركة، والشعور بالوالء والتزام تجاهها

جميع المسائل الكبيرة والصغيرة لماذا الموظفين كافة من مختلف الرتب في عملية صنع القرار وتقدر مساهمتهم في 
ال تتبع خطواتهم وتنظر في برامج التنوع، وممارسات التوظيف العابرة للثقافات ولجان تروج للرفاه العاطفي في 

؟ أن كل هذه أدوات مهمة في قاموس (من خالل األحداث االجتماعية والتي تهدف إلى بناء فريق عمل)المؤسسة 
أو المدربين مع كبار /وضعت شركات رائدة عدة برامج تدريب يعمل من خاللها علماء النفس ووقد  ،الموارد البشرية

الموظفين لمساعدتهم على فهم نقاط القوة لديهم وأولوياتهم، وبالتالي تتبع مساهماتهم المحتملة في الشركة وتطورهم 
 .المهني الخاص على المدى القريب والمتوسط والبعيد
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  :وتقديروضع برامج مكافأة  12

وألنك أحد أهم . ن الموظف الذي يشعر بالتقدير يكون وفيا تجاه شركتهأأظهرت الدراسات مرة بعد مرة   
أصحاب العمل، عليك التأكد من وضع آليات لتقييم ومكافأة الموظفين تكون تنافسية ومتزامنة مع معايير مجال 

ضع مبادرات خاصة واستثنائية تحدد أفضل . تظمةقم بتقدير وبمكافأة األداء المتميز بصورة من ،عمل الشركة
إن البيئة التي تقدر فيها الجدارة، ويكسب فيها الموظف . الموظفين وتقدرهم وتحفزهم وقم بتعزيز والئهم وحافظ عليهم

المهني المكافآت والتقدير الذي يستحقه مقابل جهوده الخاصة هي بيئة من شأنها أن تكون األكثر نجاحا في الحفاظ 
 .لى الموظفين الرئيسيين على المدى البعيدع

 : المشاركة في برامج خارجية اجتماعية 13

لما ال تعتمد برامج المسؤولية االجتماعية للشركة؟ . أظهرت األعمال الخيرية للشركات زيادة في والء الموظف  
ل على دعم الموظفين وليس فقط كوسيلة للتبرع والمشاركة في المجتمع على صعيد واسع بل أيضا كوسيلة للحصو 

فيشعر الموظف بقدر اكبر من الفخر وبهدف أهم للعمل لدى صاحب عمل ملتزم علنا بقضية ما، . لديك واحترامهم
 1.ال سيما عندما تكون هذه القضية تتماشى مع مبادئ الموظف الشخصية وذات فائدة للمجتمع بصورة ملموسة

  : الخالصة

على أنه اتجاه تستطيع اإلدارة  الوظيفيفيد النظر إلى االلتزام أنه من الم ومن خالل ما سبق نستخلص
كما أنه ليس من الواجب فقط اختيار من تتوافر فيهم إمارات االلتزام، ولكن أيضًا استخدام العديد من  ،التأثير عليه

 .ة صحيحةبطريق الوظيفيظهر أنه غير مالئم ، بمعنى الحصول على االلتزام االستراتيجيات التي تحسنه إذا 
المؤسسة أو من أجل  والعمل أكثر رغبة في التضحية الذي تجده الملتزم الجيد هو الموظف الدؤوب الموظفف

القوى يصبحون أيضًا بجانب الرغبة في االستمرار بالمنظمة أكثر  الوظيفيفاألشخاص ذوى االلتزام وظيفته، 
بع ليس من الضروري أن تكون التضحية ذات تكلفة وبالط ،استعدادًا للتضحية من أجل بقاء المنظمة واستمرارها

نما قد تكفى بعض التصرفات البسيطة التي تؤكد قوة التزام الفرد تجاه المنظمة  وعلى كل إذا ما أخذنا في  ،عالية وا 
 .مبررة الوظيفي يجب أن تكونشك أن تكلفة الحصول على االلتزام  االعتبار المنافع التي ذكرناها، فال
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 :د ــيـهــمـت
 ي للنشاط المدرس اتجاها محدداتعطإن مكونات المهنة التربوية من خالل وحدتها و عالقتها المرتبطة ،

ارتباط بين طبيعة هذا لذا فاالختبار المهني له دور وظيفي متخصص يتطلب وجود تطبيع عمله بأسلوب المربي ،و 
و متطلباته من قدرات و كفاءات تخصصية مناسبة ، و منه فإن التدريس هو عملية تفاعل متبادل بين الدور،

التي ينبغي تحقيقها في فترة ، المعلومات و المهارات والقيم و االتجاهات لتربوية المرغوبةاألستاذ و المتعلمين ،
  .النشاط ددة تعرف بالدرس أو بوحدةزمنية مح
نظرا ألهمية التربية البدنية والرياضية في حياتنا العصرية وتأثيرها في إعداد شخصية الفرد  إعدادا شامال و  
 .وهذا ما جعل الدول الحديثة تولي اهتماما كبيرا عند وضعها لبرامجها التعليميةومتزنا ،

الذي ويرتبط تحقيق أعلى نتائج لبرنامج التربية البدنية والرياضية الموضوعة ارتباطا وثيقا بالتخطيط الجيد للدرس ، 
 .وله أساليب وطرق ومنهجه الخاص بهيعتبر وحدة متكاملة األهداف ،
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 :أستاذ التربيـة البدنيـة و الرياضيـة -1
فمسـؤوليته هامــا وحيويـا و لــه فــاعلية فـي العمليــة التربويــة  ـة يــلعب دوراإن أستــاذ التربيــة البدنيــة و الرياضيـ

أن مهمتـه ال تقتصــر علـى التربيــة الجسـمية فحسـب بــل يتعـداها لتصل إلى أكثر  إذ،أساسية كبيـرة جــدا و مهمتـه 
لى عالقات التالميذ بتالميذ ا  و فنـاء المدرسـة ، من ذلك ألنه ال يتفاعـل مع تالميـذه في الفصـل فقـط بـل يتعـداها إلـى

 .المدارس األخـرى
فهـو الـذي يوجـه قـواه الطبيعية كمـا أن ألسـتاذ التربيـة البدنيـة و الرياضيـة أثـرا علـى حيـاة التلميـذ المدرسيـة ،

نـه يسـاعد التلميـذ علـى التطــور فـي االتجـاه أكمـا التوجيه السليـم ويهيـئ لقـواه المكتسـبة البيئـة التعليميـة المالئمـة ،
ـيفة أستــاذ التربيــة البدنيــة و الرياضيــة ال تعــد مقصورة على توصيل العلم إلى ظن و وذلـك أليم ،االجتمـاعي السـل

فهـو نائـب ، فالمعلم دوره مهـم وخطيـر،ن البعض ولكنـه مربي أوال وحجر الزاويـة في النظام التعليمي ظكـما يالمتعلـم ،
لـيس و د وكـال إليـه أمـر تربيــة أبنائهــم حتـى يصـبحوا مواطنيــن صالحيــن ألنهمـا قـعـن الوالديـن و موضـع ثقتهمـا ،

ـي أي مدرســة تحتـاج لـه الفــرص التــي تتــاح ألستـــاذ التربيــة البدنيــة و الرياضيــة فــي األخــذ بيــد فهنـاك معلـم 
 1.ثر الصحي و العقليوذو األالتالميــذ إلــى الطريــق الســوي المقبول اجتماعيا ،

وبجانب ما سبق فإن معلم التربيـة البدنيـة و الرياضيـة يعد رائـدا اجتماعيا ويعني ذلك أنـه يشـعر بمـا في 
و يعمل علـى أن يعـد التالميـذ بحيـث يسـتطيعون التعامـل مـع هـذه المشـاكل وحلهــا كمــا أنــه المجتمع من مشاكل ،
صــي فــي إرشادهــم إلــى كيفيــة التغــلب علــى مــا يصادفهــم مــن أمراض اجتماعية ومـن يسهــم بمجهــوده الشخ

 2.تصـرفات شـاذة يقـوم بـها بعـض الشـواذ مـن الخارجيـن علـى المجتمـع ،وبالتـالي  يساعـد ذلك على حمايتهم
 :شخصيـة أستاذ التربيـة البدنيـة و الرياضيـة   -2
 :التربويـة لألستاذ الشخصيـة   2-1

نظرا للتطور التربوي المتواصل لكـل من عمليتي التعليـم و التعلـم يجب عليـنا إذا أن نراعي الجوانـب  
وذلـك يكـون مـن الناحيـة النفسيـة والبدنيـة ، ألنـه هـو العنصـر األهـم فـي العمليـة التعليميـةالخاصة للتلميـذ ،

يدخل العمل المهـم لألسـتاذ فـي امـتالك الوسائل الماديـة و ، الهادفـة في التعليـم واالجتماعية بالطرق المدروسة
ويفترض علـى األسـتاذ التركيــز علــى جــانبي النمــو ، والمعرفيـة المالئمة لمعالجة هذه المجاالت الخاصة بالمتعلـم

كما أن لألستاذ تأثير كبيرا على ، ـع البــرامج والدروسبالتنسيــق مـ، والتكيــف كأهــداف لتحقيــق الغايــات المنشــودة
 .جانب القيم واألخالق

                                                           
 55-56.ص ،  8002القاهرة  ط ،1دار الفكر العربي،.:  طرق تدريس التربية الرياضيةزينب علي عمر، غادة جالل عبد الحكيم،   1
اإلسكندرية ط ، 8 ،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر . :  تكنولوجيا إعداد و تأهيل معلم التربية الرياضيةمحمد سعد زغلول ، مصطفى السايح محمد ،  8  2

 191.، ص  8002
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وبسبب العالقة الحميمة بين التالميذ وأستاذ التربية البدنية فإن أستاذ التربية البدنية والرياضية يعد من أبرز 
وفي ظل هذه ،لدى التالميذ أعضاء هيئة التدريس بالمجتمع المدرسي تأثيرا في تشكيل األخالق والقيم الرفيعة 

فهو ، المعطيات ال يتوقف دور األستاذ على تقديم ألوان النشاط البدني والرياضي المختلف بل يتعدى ذلك بكثير
مكانيات المدرس وقدراته الشخصية في تقديم واجبات تربوية في إطار بدني ، يعمد إلى المؤمنة بين ميول تالميذه وا 

حيث تتصف هذه الواجبات بقدرتها على تنشيط النمو وتعجيل مراحله عندما يسمح ، فرياضي يستهدف النمو والتكي
، القات االجتماعية ،أنشطة الفراغالعومتابعة برامج التربية الرياضية المدرسية من المهارات الحركية ،، األمر بذلك

 1.بيةواالتجاهات اإليجاالقوام المعتدل،والصحة العضوية والنفسية،والمعارف الصحية ،
 :الشخصيـة القياديـة لألستاذ   2-2 

 قائـدا لحـد كبيــر بحكـم سـنه أن أستـاذ التربيـة البدنيـة والرياضيـة يعتبـر(  DOLNRA) يقول ارنولـد 
هـو كمــا يعتبــر الوحيــد مـن بــين هيئــة التدريــس الــذي يتعامـل مــع البعــد الغريــزي للطفـل و وتخصصــه الجـذاب ،

    كمــا زادت وسـائل اإلعـالم مـن فـرض شخصيــة األسـتاذ كقائــد فـي أيامنــا هـذه و يعتقـد ويليـامز اللعـب ،
(IAMSWILL  ) أن دور معلـم التربيــة البدنيــة و الرياضيــة فعــال جـدا وذلـك إيجابيـا أو سلبيا، بالنظر إلى أن الطفل

 .تـه ومجتمعهيطبق ما يتعلمه من أسرتـه و مدرس
االجتماعي ولقـد أفادت بعض الدراسات أن شخصيـة مدرس التربيـة البدنيـة و الرياضيـة له دور على النمـو      

ـة التالميـذ و المشاكل التي يعانون منها و الفروق الفردية يومن الواجب أن يدرك األستـاذ حساسوالعاطفي للتلميذ ،
 .ميـةالخاصة المختلفة أثناء العملية التعلي

وقـام خاللها بتحليـل كتابات اثني عشر ألف تلميـذ وطفل و مراهق ( WITTY)و في دراسـة قدمها ويتي       
التعرف على تالميذه اهتمامه بالحافز ،)  :تليـها صفات مثلتتصل بتصوراتهم عن توفير األمان وتقديرات التالميذ ،

 . (التعاطف والتسامحهتمامه بمشاكل التالميـذ ،إاتصافه بروح مرحة ،إظهار الحنـان و األلفـة ،
أن الوصف الغالب للقيادات الناجحة هو أنـهم أناس يعطون اآلخريـن إحساسا ( جنجز بالى)ولقـد توصلت       
 2.هتمامرتياح ، ولديهم القدرة على إشعارهم باألمان واالنتهاء وبعض اإلباإل

د من العلمـاء في المجاالت القيـادية على ضرورة توفيـر إلى ما اتفق عليه العدي" عدنان جلون"وقد أشار 
  ، مواصفات عقلية، مواصفات علمية، مواصفات اجتماعية، مواصفات فطرية: المواصفات التالية في القيادة و هي 

 .وتوفر هذه المواصفات يعطي المجتمع مدرسا و قائـدا أفضل
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وصفه للقائـد و القيـادة في أكثر من موضع ومناسبة موضحـا ومن الجانب الديني يذكر القرآن الكريـم في 
األسس القياديـة الصحيحـة حيث وصف اهلل تعالى رسول هذه األمة محمد صلى اهلل عليـه وسلم سلم بأوصاف 

َك لََعلَٰى ُخلٍُق َعِظيٍم  "اآلية الكريمة التاليـة : قياديـة نذكر منها على سبيل المثال   :وقوله تعالى، القلم "( 4)َوإِنَّ
ِ لِنَت لَُهمْ  " َن َّللاَّ وا ِمْن َحْولَِك ۖ َفبَِما َرْحَمٍة مِّ ا َغلِيَظ اْلَقْلِب ََلنَفضُّ َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغفِْر لَُهْم  ۖۖ َولَْو ُكنَت َفظ ًّ

َ ُيِحبُّ  فِي اْْلَْمِر ۖ َوَشاِوْرُهْم  ِ ۚ إِنَّ َّللاَّ لْ َعلَى َّللاَّ لِيَن  َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ  :وقوله تعالى، عمـران آل " (951)اْلُمَتَوكِّ
َك بِاْلِحْكَمةِ  " َك ُهَو أَْعلَُم بَِمن ضَ  َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة ۖ َوَجاِدْلُهم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن ۚ اْدُع إِلَٰى َسبِيِل َربِّ لَّ َعن إِنَّ َربَّ

 1(. 186النحل آية )  " (925)بِاْلُمْهَتِديَن  َسبِيلِِه ۖ َوُهَو أَْعلَمُ 
 :السمات األساسية ألستاذ التربيـة البدنيـة والرياضية   -3

وبما أن ، التربيـة الحديثـة شروطـا دقيقة جدا لنجاح العمليـة التعليميـة و أدائها على أحسن وجـهاشترطت 
 2:األستاذ هو المسئول األول واألخير على نجاح هذه العملية فهي تشترط فيه التحلي بالسمات التاليـة

انب التكيف فيها وينظم العمليات ويسهم في تطوير ج، األستاذ يجب أن يستطيع إنجاز مهمات اجتماعية وتربوية*
 .التربوية باتجاهاتها الحديثة ويحسن استثمار التقنيات التربوية

يجب أن يتفهم بعمق مهماته اتجاه مجتمعه عن طريق المواقف التعليميـة ،وما ينشأ عن العالقات المتبادلة بين *
بحيث تتعدى نقل المعرفة الرعاية وتبادل الخبرة ،وهي عالقات يجب أن تتميز بالحوار والتفاعل و األستاذ والتلميذ ،

طالق قوى اإلبداع ،، وممارسة قوى التعبير والتفكير، من طرف آلخر لتؤدي إلى تنمية القدرات وتهذيب األخالق وا 
 .بما يكفل المشاركة في تقدم المجتمعوتطوير الشخصية بجملتها ،

ما يجعل منه باحثـا تربويـا يسهم في حل المشكالت التربويـة عن  عليه أن يمتلك من القدرات والمهارات والمعلومات*
 .دراية ووعي

ن يكون واثقا بنفسه في تنظيم النشاط التربوي أو ، عليه أن يتحلى بروح المبادرة والنـزعة إلى التجريب والتجديد*
 .بحرية واختيار

لها القدرة ن هذه الشخصية نفسها ا  و ، إن الطابع الفعال للشخصية اإلنسانية تحدده ظروف الحياة االجتماعية
نما يدعو فالوعي اإلنساني ال يعكس العالم الموضوعي فقط على تغيير تلك الظروف ، ففعالية األستاذ ، أيضاه ما 

تظهر من خالل حكمه على تلك التغيرات التي تطرأ على خصائص نشاطه ومواصفات تأثيراته على ذلك الموضوع 
حيث أن طبيعة عمل األستاذ مرتبطة بخاصيـة ،( التلميـذ)األستاذ األساسي هو وكما نعرف فإن موضوع عمل 

                                                           

 35-36.، ص  نفس المرجع السابقأمين أنور الخولي ، محمود عبد الفتاح عنان ، عدنان درويش جلون ،   1
 115.، ص  نفس المرجع السابقحبارة محمود ،   2



 الرياضيـة و البدنيـة التربيـة أستاذ                                       : الرابعالفصل 

 

 

102 

 الناق فاألستاذ في أيامنا هذه ليسأثناء النشاط التعليمي ،( التلميـذ)والموضوع ( األستاذ)التأثير المتبادل بين الذات 
 .للمعارف إنما هو منظم وقائد موجـه" بسيطا"

 :البدنيـة والرياضيـة مسؤوليات أستاذ التربيـة   -4
 :فهم أهداف التربيـة البدنيـة و الرياضيـة  4-1

مدرس التربية البدنيـة والرياضيـة فهم أهداف مهنة التربيـة البدنيـة والرياضيـة سواء كانت طويلة يتحتم على 
النجاح في عمله  على ألهداف التي يسعى إلى تحقيقها تجعله قـادرالفإن معرفة المدرس غراض مباشرة ،ألالمدى أم 
 .ذا ما عرفت أغراض التربيـة البدنيـة و الرياضيـة جيدا أمكن عمل تخطيط سليم لبرامجـهاا  و اليومي ،

 :تخطيط برنامج التربيـة البدنيـة و الرياضيـة  4-2
ة  دارته في المسؤولية الثانية لمدرس التربيـة البدنيـة والرياضيـة هي تخطيط برنامج التربيـة البدنيـة والرياضيـ      

 :هتمام باعتبارات أولها وأهمهــا وهذا يعني اإل، ضوء األغراض
ويراعى عند وضع البرنامج ضرورة تعدد أوجه النشاط ، حتياجات ورغبة األفراد الذين يوضع البرنامج من أجلهم ،إ

جب أن يضع كذلك يـ "العمر" وهناك عدة عوامل تدخل في تحديد الوقت الذي يخصص لكل من هذه األنشطة مثل
 . واألحوال المناخيـة، وعدد التالميـذوحجم الفصل ،، واألدواتنصب عينيه عدد المدرسيـن ،

ومن البديهي أن ، وتوفير عامل األمان والسالمة، كذلك يجب مراعاة القدرات العقلية والجسمية للمشتركين     
 1.يتناسب مع المراحل التعليميـة المختلفـة

 :توفيـر القيــادة  4-3
والقيادة خاصيـة تتوافر في ن توفير القيـادة الرشيدة يساعد على تحقيق أعراض التربيـة البدنيـة والرياضيـة ،إ

هذه الخاصية لها أثر على استجابة التالميـذ لشخصية المدرس وتوجيهاته ومن بين الوظائف المدرس الكفء ،
ن النواحي الجسمية والعصبية والعقلية واالجتماعية األساسية للقيـادة الوصول بقدرات الفرد إلى أقصى طاقاته م

والقيـادة ال تتأثر ما لم يحصل المـدرس على التدريب المهني الكـافي كـي يصبح قادرا على فهم المشكالت التي 
خارج مدرس التربية البدنية والرياضية أن مسؤوليته تمتد  ويجب أن يدركيتضمنها ميدان التربيـة البدنيـة والرياضيـة ،

 يوسطفهو موجود ، وليس المدرسـة فحسب بل المجتمع المحيط به، نطاق الجماعـة إلى المدرسـة التي يعمل بهـا
 2.يجب أن يؤثر بـه
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  :التدريس التربية البدنية و الرياضية اتجاه المنهج أستاذمسؤوليات  -5
 :مسؤوليـات أستاذ التربيـة البدنيـة و الرياضيـة اتجاه المـادة التعليميـة  -5-1
يحضا أستاذ التربيـة البدنيـة والرياضيـة اليوم بتجربة أكبر في تحديد المنهج وأنواع النشاط التعليـمي     

يتعلق بالمادة التعليميـة ، لتالميـذه، فهم يشاركون كأفراد وجماعات إلعداد خطط العمل لسنـة الدراسيـة وذلك فيما 
نما أتيحت له الفرصة لوضع الخطط  هكذا نرى أن األستاذ لم يصبح غائبا عن ساحة التعليم إن صح التعبير وا 

 1.التعليميـة ، والمناهج والطرق العلميـة انطالقا من واقع التالميـذ من داخل أو خارج الصف المدرسي
 :ة والرياضيـة اتجاه التقويـم مسؤوليـات أستاذ التربيـة البدنيـ -5-2

إن عملية تقويم عمل التالميـذ هي عملية دقيقة وهامة جدا ، ولكي يسير بصفة صحيحة يجب استعمال 
الوسائل أالزمة لتسجيل نتائجـها ، وللقياس الصحيح لنمو التالميـذ يجب االستعانة بأخصائييـن في عمل االختبارات 

كس األستاذ في المدرسـة الحديثة قد أعد إعدادا سليما حيث تعلم أن يقوم النمو وغيرها من أدوات القياس ، وعلى ع
عداده بالمواد  في االتجاهات والمثل والعادات واالهتمامـات ، كما أنه قادرا على الكشف عن نواحي ضعف المتعلم وا 

 2.واألساليب العالجيـة
 :مسؤوليـات أستاذ التربيـة البدنيـة والرياضيـة اتجاه البحث العلمـي  -5-3

تنحصر هذه النقطة في بذل األستاذ لجهود مستمرة نحو تحسين عمله، فهو مطالب باإلبداع في العمل 
فيجب أن  والبحث المستمر في أمور هؤالء الذين يقوم بتعليمهـم ، وال يبقى خامال معتمدا دوما على معارفـه السابقة،

 يهتم بكل ما هو جديد في ميدان التربيـة والتعليـم وعلـم النفس وكل مالـه
عالقة بمجال عمـله ، محاوال دمج كل هذه المعـارف مع ما اكتسبه من خبرة ميدانية ، وهذا بدوره سينعكس إيجابيـا 

 3. على كفاءته المهنيـة ويجعله أكثر قناعة بالعمل الذي يؤديه
 :الصفات الواجب توفرهـا في أستاذ التربيـة البدنيـة والرياضيـة  الخصائـص و -6

إن أستاذ التربيـة البدنيـة والرياضيـة يعتبر الوسيط بين المجتمع و التلميذ ، ونموذجـا يتأثر بـه التالميذ بحيث 
العقلـية ثم  يقوم بتمكينهـم من الحصول على معارف جديدة ، كما يعمل على كشف مهاراتهم الحركية وقدراتهم

توجيههم الوجهة الصحيحة ، ولكي يؤدي أستاذ التربيـة البدنيـة والرياضيـة وضيفته بصفة جيدة وجب أن تتوفر فيه 
 .مجموعـة من الخصائـص في عدة جوانب باعتباره معلما ومربـيا وأستاذا
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 :الخصائـص الشخصيـة  6-1
يع األساتذة ويطبقون قيـمه ومبادئـه على جميـع أنواع لمهنـة التعليم دستور أخالقي البد أن يلتـزم بـه جم

سلوكهـم ، وبهذا الصدد قام مكتب البحوث التربويـة في نيويورك بإلقاء الضوء على بعض مستلزمـات شخصيـة 
: األستاذ وذلك لمساعدة هذا األخير على معرفة نفسـه بصفة جيدة، تمحورت هذه الدراسة حول العناصر التاليـة 

وعالقته مع التالميذ، مع زمالئه ، مع رؤسائه، أولياء أمور ...( النشاط الخمول )الخارجية لألستاذ  الهيئـة
 1.التالميذ

ولذلك تحتاج مهنـة التدريس إلى صفات خاصة حتى يصبح هدف التعليم سهل التحقيق ويمكن إيجاز هذه الصفات  
 :فيما يلي 

 :  والتحمل الصبر -6-2
الذي ينظر إلى الحياة بوجهة نظر مليـئة بالتفاؤل فيقبل على عمله بنشاط ورغبة، فالتالميـذ إن األستاذ الجيد هو 

كونهم غير مسئولين هم بحاجة إلى السياسة والمعالجـة وال يمكن لألستاذ فهم نفسـية التلـميذ إال إذا كان صبورا في 
 .معاملتهـم قوي األمل في نجاحه في مهنته

 : والعلميـة الخصائـص العقليـة  -6-3
العقليـة بها ، وأن يكون على استعداد للقيام باألعمـال  على األستاذ أن يكون ذا قدرات عقليـة ال يستهان

بكفاءة وتركيز، وذلك ألنه يحتاج دائما إلى تحليل سلوك التالميذ ، وتحليل الكثير من المواقف التي تنطوي على 
 2.مشكالتهم التربويـة

 يمكننا تخليص أهم العناصر التي يمكن لألستـاذ أن يتميز بها حتى يصبح نـاجحا في مهنتـه ماومن خالل ما سبق 
 3:يلي
 .أن يتيح فرص العمـل والتجارب للتالميـذ حتى يعتمدوا على أنفسهم ويكون لهم تفكير مستقال وحر -
الرغبة ، والجمع بين الناحيتين أن يطبق المبادئ التربوية الحديثة في عمله مثل التعاون ، الحرية ، العمل ب -

 .العلمية والعمليـة في عمليـة التعليـم 
 .على األستاذ أن يكون ذا شخصيـة قوية تمكنـه من الفوز بقلوب التالميـذ و احترامهم  -
 .أن يكون واعيا بالمشاكل النفسيـة واالجتماعية لتالميـذ ويبين ذلك أمامهم حتى يضعوه موضع الثقة  -
 . ة دوما للتجديـد في العمل نحو األفضل األنجع المثابـر  -
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، واسع النظرة للحياة، سريع المالحظة، العقل قوي كما يجب أن يكون أستاذ التربيـة البدنيـة والرياضيـة منظم التفكير 
 :على التصور والتخيل واالستنباط، وباإلضافـة إلى هذه الصفات يجب أن يكون متصفا بالمميزات التاليـة  قادر

 : اإللمـام بالمـادة  6-3-1
األستـاذ الكفء هو األستـاذ الواسع االطالع والثقافـة والواثـق بنفسه ،كمـا يجب أن يكـون قادر على اجتذاب 
ثقة تالميـذه لـه،وكذلك يجب أن يكون أستاذ التربيـة البدنيـة والرياضيـة مياال لإلطالع وتنمية المعارف، ألن إفادة 

 1. مات والمعارف الواسعة لدى األستاذالتالميـذ من طرف األستاذ تكون من خالل المعلو 
 :الذكـاء  6-3-2 

فاألستـاذ على صلة دائمة بالتالميـذ ومشاكلهـم ، لذا عليه أن يكون ذا تصرف حكيم وأن يكون لـه القدرة على       
حل المشاكل، فنجاحه متوقـف على مدى ذكائـه وسرعة بديهتـه وتفكيره ، فال بد أن يكن دقيق المالحظة متسلسـل 

 2.ألفكار قادرا على المناقشة واإلقناع يخلق الميل لمادته عند التالميـذا
 : الخصائـص الخلقية و السلوكية  6-4 

لكي يكون األستاذ التربيـة البدنيـة والرياضيـة دور فعال وأثر إيجابي خالل تدريس مادتـه على تالميذه وذلك 
 : في معاملـته مع المحيط المدرسي يجب أن تتوفر فيه خصائص منهـا 

 .أن يكون محبا لمهنتـه جادا فيها ومخلص لـها  -
 .لك من تضحياتأن يكون مهتمـا بحل مشاكل تالميذه، ما أمكنه ذ -
أن يحكم بإنصاف فيما يختلف فيه التالميـذ ،وال يبدي أي ميل ألي تلميذ دون الجماعة فهذا يؤدي إلى إثارة الغيرة  -

 .بين التالميـذ
 .يجب أن يكون متقبال ألفكار التالميـذ متفتحا لهـم -
همته، وأن يكون  واسع األفاق كي فاألستاذ يجب أن يكون قوي األمل حتى ينجح في م: األمل والثقة بالنفس  -

 3.يصل إلى تفهم التالميـذ وهذا ال يكون إال بالثقة في النفس
 :الخصائـص االجتماعية  6-5

يعتبر أستاذ التربيـة البدنيـة والرياضيـة شخص له تجاربه اجتماعية في الحياة تكبد مشاقتها وصبر على 
أغوارها بما واجهه من صعوبات نفسية واجتماعية ، واجهته خالل الحياة ، حيث أكسبته رصيدا معرفيا صقل تلك 
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  يا أو أستاذا ، لذا يعتبر األستاذ رائدا لتالميذه المعارف ورسخت لديه بما أحاط به من دراسة علمية قبل أن يكون مرب
 . وقدوة حسنة لهم ، وله القدرة على التأثير في الغير

 كما أن له القدرة على العمل الجماعي ، لذا يجب أن بكون لديه الرغبة في مساعدة اآلخرين وتفهم حاجاتهم 
 .وتهيئة الجو الذي يبعث على االرتياح والطمأنينة في القسـم

وهو إلى جانب ما سبق يعد رائدا اجتماعيا ، وبالتالي فهو متعاون في األسرة التربويـة وعليه أن يساهم في نشاط 
 1.المدرسة ويتعاون مع إدارتها في القيام بمختلف مسؤولياتهـا

 :واجبـات أستاذ التربيـة البدنيـة والرياضيـة  -7 
 :الواجبـات العامة  7-1 

مة ألستاذ التربيـة البدنيـة والرياضيـة جزء ال يتجزأ من مجموع واجبـاته المهنيـة في تتشكل الواجبـات العا
المؤسسـة التي تعمل بها ، وهي في نفس الوقت تعتبر النشاطات والفعاليات التي يبديها اتجاه المؤسسـة في سياق 

 . العمليـة التعليميـة المدرسيـة 
 :ؤسسات يتوقعون من مدرس التربيـة البدنيـة والرياضيـة الجديد ما يلي ولقد أبرزت دراسـة أمريكية أن مديري الم

 . لديه شخصيـة قويـة تتسم باألخالق واالتزان  -
 .يعد إعدادا مهنيا جيدا لتدريس التربيـة البدنيـة والرياضيـة  -
 .يتميز بخلفيـة عريضة من الثقافة العامـة  -
 .ل وتطورهم كأسس لخبرات التعليميستوعب المعلومات المتصلة بنمو األطفا -
 .لديه القابلية للنمو المهني الفعال والعمل الجاد المستمر لتحسين مستواه المهني -
 .لديه الرغبة في العمل مع التالميذ وليس مع الرياضيين الموهوبين فقط -
 :الواجبـات الخـاصـة  7-2

إلى جانب الواجبات العامة توجد واجبات خاصـة به ، يتوقع أن يؤديها من خالل تحمله بعض المسؤوليات 
الخاصة بالمؤسسة ، وهي متصلة بالتدريس اليومي في المدرسة ، وفي نفس الوقت تعتبر من الجوانب المتكاملة 

 : لتقدير عمل المدرس بالمدرسة ومنها 
 .، واجتماعات القسم و لقاءات تقييم التالميذ وفقا للخطة الموضوعة حضور اجتماعات هيئة التدريس  -
 .تنمية واسعة للمهارات الحركيـة والقدرات البدنية لدى التالميذ -
 .تقرير قدرات الطلبة في مقرراتهم الدراسية -

                                                           

 .26، ص  نفس المرجع السابقمحمد مصطفى زيدان ،  1



 الرياضيـة و البدنيـة التربيـة أستاذ                                       : الرابعالفصل 

 

 

107 

 .السهر على سالمة التالميذ ورعايتهم بدنيا وعقليا وصحيا -
 1.يفهم بأي مسؤوليةاإلشراف على التالميذ عند تكل -
 :واجبـات أستاذ التربيـة البدنيـة والرياضيـة بصفته عضوا في المجتمع  7-3

 :من أهم واجبات المدرس تدعيم العالقة بين المدرسة التي يعمل فيها والبيئة المحيطة به من خالل 
 .التعاون مع المؤسسات الموجودة في المجتمع وخاصة المؤسسات التي تخدم مدرستـه  -
اشتراك أهالي الحي في نواحي النشاط المختلفة بالمدرسة من خالل تنظيم المسابقات والبطوالت المفتوحة التي  -

 . يشترك فيها أبناء المجتمع المحلي مثل مسابقات الجري للجميع 
 .وادي وأهدافهاالتطوع في األندية أو الهيئات الرياضية وأن يساهم بمجهوده البناء في أن يحقق هذه الهيئات والن -
المساهمة في خدمة المجتمع باالشتراك في األعمال التي يتطلبها هذا المجتمع فيكون له دور فعال في الدفاع  -

 .المدني أو التمريض أو التوعية إذا احتاج األمر لذلك
 .أن يتحسس مشكالت مجتمعه وأن يبصر المواطنين بها ويشاركهم في معالجتها -
 .والحدود التي يضعها المجتمع المحلي وأن يكون مثال للمواطن الصالح علما وخلقاأن يتبع التقاليد  -

أن يوثق بين المنزل والمدرسة فيدعو أولياء أمور التالميذ لحضور الحفالت والمهرجانات التي تقام داخل المدرسة 
 .ويناقشهم في المشاكل العامة التي قد تعترض أبنائهم

 :البدنيـة والرياضيـة بصفته عضوا في المهنـة واجبـات أستاذ التربيـة  7-4
على أستاذ التربيـة البدنيـة والرياضيـة أن يتفهم مسؤولياته كعضو في المهنة وعليه أن يحترم تقاليد  مهنته 
وأن يكون عضوا فعال من خالل اشتراكه في مختلف أنواع النشاط التي من شأنها أن تزيد من كفاءته وتدفعه إلى 

 :ستمر في مهنته ، ويشمل هذا النشاط النواحي التاليـة التقدم الم
 .إذا لم يكن قد تلقى إعدادا كامال فعليه أن يحاول تكملة إعداده عن طريق الدراسات الممكنة في الميدان -
اإلطالع المستمر على أحداث ما نشر من بحوث في التربيـة البدنيـة والرياضيـة وطرق التدريس وأن يطبق  -

 .في تدريسه بقدر اإلمكان معلوماته
 .االشتراك في المجالت والمطبوعات الدوريـة المهنية -
 .محاولـة الحصول على درجات علميـة أعلى -
 .العمل على زيادة ثقافته العامة وذلك عن طريق اإلطالع المستمر على كل ما هو جديد -
 1.أن يتبع تقاليد المهنـة الخلقيـة -
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 :العصورعبر التربية الرياضية  -8
من الجدير بالذكر أن الشعوب البدائية التي لم تزل تعيش في عصرنا هذا تمارس ألوانا من حركات الرقص 
تصور مظاهر قوى الطبيعة التي تحتاج لمقاومتها على الدوام كما أن هناك رقصات تؤدى في االحتفاالت الدينية 

والترويح ومع أن لدينا من المصادر ما يثبت أن ورقصات تعدهم للحرب والنصر وأخرى ال غاية لها سوى المرح 
هناك نواحي غير الرقص كاأللعاب والمباريات كانت تعتبر من مظاهر حياة الشعوب القديمة ، إال أننا ال نغالي إذا 
ما قلنا أن الرقص احتل مكانا خاصا في نشاط هذه الشعوب ، لم يظهر مع أي شعب من الشعوب التي أتت بعد 

يثبت أيضا وجود ألوان أخري من النشاط البدني غير الرقص ظهرت مع هذه الشعوب األولى ومن  ذلك وهناك ما
 .أمثلتها مسابقات الجري واستخدام األقواس والمالكمة والتسلق والرماية والسباحة وبعض ألعاب الكرة 

 :التربية الرياضية في الصين القديمة  -8-1 
نظرا لما انفرد به شعب هذه البالد من نظم وديانات وتقاليد خاصة إن تاريخ الصين القديم له أهمية خاصة 

ومع أن هذه المظاهر من حياة الصين القديمة لها أهميتها إال أنها لم تترك أثرا يفسر ما كانت تعنيه تلك األلعاب 
، ومع أن مثل  الداخلية والمباريات الكثيرة التي ظهرت عندهم وما امتاز ت به ألعاب الخالء من استعمال الكرات

 2.هذا النشاط كان له قيمته إال أنه لم يؤثر كثيرا على نظم التربية الرياضية ومظاهرها
 :التربية الرياضية عند قدماء المصريين -8-2

في تاريخ مصر القديم ظهرت النقوش والصور والرسوم على مقابر القدماء المصريين تدل على اهتمامهم 
دني وفي آثارهم من النقوش ما يدل على أنهم برعوا في المصارعة والمبارزة بالعصي بالرياضة وولعهم بالنشاط الب

ولعب الكرة ومارسوا أنواع الصيد واستعملوا القوس والسهام والنبال والحرب ، كما أنهم سبحوا وجدفوا ورقصوا ووجدوا 
ن نشاطاتهم على الجدران مقابرهم في ممارستهم تلك األنواع من الرياضة متعة بالغة جعلتهم ينقشون صورا من ألوا

جنبا إلى جنب مع صلواتهم ومعتقداتهم الدينية  وفي مقابر بني حسن ومعابد وادي الملوك وغيرها أدلة محسومة 
 .على ذلك 

 :التربية الرياضية عند الفرس -8-3
المهارات  تتصل في لقد كانت التربية الفارسية تهتم بالتدريب الخلقي واكتساب المهارات البدنية وكانت هذه 

كثير من النواحي الفروسية وفن المقاتلة ولقد كان شبان الفرس يؤهلون ويدربون على الخشونة للخدمة في الجيش 
 .وكان الشباب بجانب هذه التدريبات العسكرية يؤدي كثيرا من األلعاب وألعاب القوى 
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 :التربية الرياضية في بالد الهند -8-4
في حالة ال تساعدها على التقدم والرقي وقد يكون السبب الرئيسي  في اعتقادها  استمرت الهند مدة طويلة

نحو التقدم هي المعتقدات الدينية التي تهتم بالروح وتقهر الجسد ومن هنا كانت لهذه المعتقدات عظيم األثر على 
 1.إهمال الجسم وقهره واالعتزاز بالروح والسمو بها

 :ريق التربية الرياضية عند اإلغ -8-5
ترجع التربية الرياضية الحديثة في مبادئها اليونانية القديمة وال يقف التشابه الموجود في األلعاب وألعاب 
نما في الفلسفة التي بنيت عليها أيضا ، ولم  القوى والمنافسات الفردية والرقص قديما وحديثا عند حد المظهر فقط وا 

طريقة للتمرينات الصناعية سوى أداة لتربية العضالت وبنائها أو  تكن التربية الرياضية تعتبر وسيلة نظامية أو
 برنامجا آليا للذراعين والرجلين احتل مكانة بين حصص الدروس 

 .العلمية
نما كانت طريقة للحياة ووسيلة للبحث وراء الجمال والفن واللياقة والواقع أن التربية الرياضية كانت جزءا  وا 

ريقية التي تهدف إلى تنمية قوى الفرد من كل النواحي الروحية والعقلية والبدنية فغنهم لم حيويا من نظام التربية اإلغ
ينسوا اعتبارا هاما هو وحدة اإلنسان الذي شبهوه بالمثلث المتساوي األضالع قاعدته الجسم وضلعاه يمثالن الروح 

 2.والعقل
 :التربية الرياضية في العصور الوسطى -8-6

والخامس بعد الميالد انتشرت في شمال أوربا قبائل من البربر التي زحفت جنوبا فاحتلت في القرنين الرابع 
اإلمبراطورية الرومانية المتداعية ، وبذلك انتهت المدنية التي كانت تسود بالد الرومان وبدأت فترة العصور المظلمة 

حيث ظلت " سنت بنديكت " ائس وبالتالي بدأت عصر جمود ذهني ولم يستقر مصباح المعرفة وقادا إال في كن
واإلنسان وظل " " كثير من الجامعات في القرن الثاني عشر كانت تقوم بتدريس المواد المتصلة بالعالقات بين ااهلل

 .االعتقاد سائدا بأن الجسم السليم أمر مشكوك في ضرورته وأن الجسم المهمل هو المظهر األول للتلميذ الراهب 
 :في عصر النهضة التربية الرياضية  -8-7

يعتبر عصر النهضة فترة قيام أوربا من كبوتها بعد عصورها المظلمة كما يعتبر أيضا بدأ العهد الحديث، 
فقد ازدهرت الفنون والعلوم واآلداب مرة ثانية وبدأت روح جديدة في البحث وانتشرت مبادئ اإلنسانية كفلسفة 

ما بعد الحياة وزادت فرص التمتع بالحياة ذاتها، كما بدأت مرغوب فيها، وفي نفس الوقت قلت أهمية اإلعداد ل

                                                           

 .19-12، ص  ، نفس مرجع سابقمحمد محمد الشحات   1
 .19، ص  نفس مرجع سابقمحمد محمد الشحات ،   2



 الرياضيـة و البدنيـة التربيـة أستاذ                                       : الرابعالفصل 

 

 

110 

المعاهد والمدارس تعتني بتربية أبنائها بالتربية الرياضية وتعتمد في معظم مظاهرها على ما كانت عليه صاالت 
لى صورة التدريب اإلغريقية القديمة، كما نشطت ألوان المهارات البدنية واأللعاب الترويحية والتدريبات العسكرية ع

 1.منافسات رياضية تهدف إلى تنمية قوة البدن وزيادة احتماله واإلعداد للمهارات الحربية
 :التربية البدنية والرياضية في العصر الحديث -8-8
 :التربية البدنية والرياضية األمريكية  8-8-1

األوربيين إلى القارة الجديدة تعتبر الواليات المتحدة األمريكية مجمعا لشعوب العالم إذ أن حركة هجرة 
تتابعت واستوطنت أراضيها، وكان من المنتظر في هذا الخليط من الشعوب واألجناس أن تنتشر جميع طرق التربية 
الرياضية في بعض األوقات أو في بعض األنحاء أو كلها في الواليات المتحدة وفي فترة الحرب األهلية األمريكية 

نما انتشرت بعض األلعاب األمريكية الجديدة ، ثم بعد انتهاء لم تتقدم التربية الرياضي ة في أمريكا لدرجة ملموسة وا 
الحرب األهلية تطورت التربية الرياضية بصورة ملحوظة فأنشئت األندية الرياضية وصاالت التدريب وحمامات 

ذلك تطورت التربية الرياضية السباحة وعمت برامج غنية بالتمرينات األلمانية والسويدية وألعاب السباحة وبعد 
 .لتشمل النوادي والمدارس وظاهرة االحتراف وغيرها وانتشرت إلى حد كبير وتنوعت إلى ما وصلت إليه اآلن

 :التربية البدنية والرياضية في جمهورية مصر العربية  8-8-2
مثال لذلك ما وجد سبق وأن أوضحنا أن ممارسة األنشطة الرياضية كانت موجودة منذ قدم اإلنسان وأوضح 

من نقوش وزخارف عند القدماء المصريين ، وعندما دخل العرب أرض مصر اهتموا بممارسة ألوان األنشطة 
الرياضية التصالها بحياتهم اتصاال وثيقا ولما تتطلبه طبيعة العيش في البالد العربية من قوة وتحمل حتى أصبحت 

تراثه، وللفروسية حظ كبير عند العرب ومقام معروف لما تتسم  الرياضة مظهر من مظاهر حضارته ولونا من ألوان
به هذه الرياضة من آداب وفن ، والباحث في تاريخ مصر الحديث يجد الكثير من األدلة الساطعة على العناية 
بتربية الشباب بدنيا ففي برامج مدرسة القلعة ما ينص على تعليم الرياضة وفن الحرب واستعمال السالح وركوب 

 2.لخيلا
شكلت لجنة لبحث حالة التعليم في مصر ومن ضمن ما قدم هو االهتمام بالتربية  1280وفي عام 

الرياضية وذلك بإعطاء التالميذ بعض التمرينات البدنية المناسبة واستخدام بعض األدوات البديلة والمساعدة في 
لرياضية السكتلندا تبعتها بعثات أخرى إلى أرسلت الوزارة أول بعثة للتربية ا 1986تنوع التمرينات ، وفي عام 

بريطانيا و السويد وألمانيا وأمريكا وقام المبعوثون بعد عودتهم بوظائف التدريس والمتابعة وترجمة وتأليف الكتب في 
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شتى الجوانب بغرض نشر الرياضة على أسس ومبادئ تربوية سليمة ثم دخلت التربية الرياضية في الخطة الدراسية 
م ن وأصبحت جزءا أساسيا من الجدول الدراسي واستمرت  1986ائية في مدارس البنين والبنات عام بصفة نه

ولم يقتصر االهتمام بالتربية الرياضية على ذلك الحد ولكن ظل االهتمام بنشر التربية  1930العناية بها حتى عام 
العمل على ترقية األلعاب والتربية البدنية  بغرض 1932الرياضية بالمدارس فقد تكونت اللجنة األهلية للرياضة عام 

وتوثيق العالقات الودية بين مختلف االتحاديات الرياضية ومنح رعايتها للبطولة ، وتطورت التربية الرياضية على 
نشاء كليات للتربية الرياضية في مختلف الجامعات المصرية واالهتمام بالكوادر  حد أكبر من ذلك لتشمل النوادي وا 

ية النشطة ورعايتها والوصول بالمتفوقين رياضيا إلى أعلى مراتب التدريب لالشتراك بهم في مختلف ألوان الرياض
المسابقات الرياضية على المستوى المحلي والعربي والعالمي سواء كان ذلك على مستوى المدارس أو الشركات أو 

 1.النوادي
 :مفهوم التربية البدنية والرياضية  -9

 : التربية البدنية على أنها  West and Butcher 1990وتشر تعرف ويست ، ب
 2.العملية التربوية التي تهدف إلى تحسين الداء اإلنساني من خالل وسيط هو األنشطة البدنية لتحقيق ذلك 

أن البعض يرى أن التربية البدنية والرياضية إنما هي مرادف للتعبيرات مثل التمرينات ،  Lumpkinوذكر لومبكين 
األلعاب ، المسابقات الرياضية ، وبعد تعريفها لكل هذه التعبيرات، أبت إال أن تدلي برأيها في صياغة تعريفها على 

التربية البدنية هي العملية التي يكتسب الفرد خاللها أفضل المهارات البدنية والعقلية واالجتماعية : النحو التالي 
 .واللياقة من خالل النشاط البدني 

التربية البدنية جزء ( : Kopesky Kozlik) ومن تشيكوسلوفاكيا السابقة يبرز تعريف كونسكي كوزليك 
من التربية العامة ، هدفها تكوين المواطن بدنيا وعقليا واندفاعيا واجتماعيا بواسطة عدة ألوان من النشاط البدني 

 3.المختار لتحقيق الهدف
 :رياضية في بعض الدولمفهوم ومهام التربية البدنية وال -11

تعدد مفاهيم وأغراض التربية البدنية والرياضية تبعا لطبعة أهداف وفلسفة المجتمع، وتحدد سياساتها   
 . وبرامجها لتحقيق هذه األهداف بما يتماشى منع هذه الفلسفة

 
 

                                                           

 86.، ص  نفس مرجع سابقمحمد محمد الشحات ،   1
 36ص 1998-8001 ، القاهرة. ، ط3دار الفكر العربي ، : التربية البدنية والرياضيةأصول أمين أنور الخولي ،   2
 12- 11صالجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، .  نظريات وطرق التربية البدنية :الدكتور محمد عوض بسوني،فيصل ياسين الشاطي  3



 الرياضيـة و البدنيـة التربيـة أستاذ                                       : الرابعالفصل 

 

 

112 

 مفهوم ومهام التربية البدنية والرياضية في اإلتحاد السوفياتي سابقا    -11-1
الرياضة البدنية في اإلتحاد السوفياتي سابقا و الدول االشتراكية أحد أهم الوسائط التربوية  في إعداد تعتبر 

     ،ي و الدفاع عن الوطن عند اللزومالمواطنين باعتبار أنها تهتم بتنمية اإلنسان بشكل عام و إعداده للعمل االجتماع
صحة المواطن في أحسن حالتها و تزيد كفايته على العمل ويؤمنون أنه عن طريق التربية البدنية يمكن االحتفاظ ب

 :،وتعرف بأنها 
هي عملية توجيه للنمو البدني و القوام لإلنسان باستخدام التمرينات البدنية والتدابير الصحية و بعض   

تمع أو األساليب األخرى بغرض إكساب الصفات البدنية و المعرفية والمهارات والخبرات،والتي تحقق متطلبات المج
 .حاجات اإلنسان التربوية 

وعن طريق برنامج سليم في التربية البدنية يمكن تطوير الصفات اإلرادية لدى اإلنسان ، وبالممارسة تتطور 
ومن النطاق السابق تحدد هدف التربية  ،لديه الصفات الخلقية والتي تتماشى مع الروح العامة للمجتمع االشتراكي

تربية عمال ناشطين ( سابقا)فياتي سابقا بما يلي التنمية البدنية الشاملة لشعب السوفياتي البدنية في اإلتحاد السو 
لبناء االشتراكية و الدفاع الرجولي للوطن ،يتمتعون بالحياة طموحين فكتساب روح غنية وأخالق رفيعة مكتملتين 

ا مع أخذ في االعتبار االهتمامات هذا الهدف حددته متطلبات الموضوعية للحكومة السوفياتية سابق...." بدنيا  
 :الشخصية و الجماعية و بناءا على هذا الهدف تحددت المهام التالية لتربية البدنية 

 .أغراض صحية وتربوية و تعليمية : وتحتوي هذه المهمة على األغراض التالية: التنمية البدنية والصحية لشعب* 
عالقة التربية البدنية بالتربية األخالقية و التربية العقلية : وتتمثل في: تدعيم االرتباط بالوسائط التربوية األخرى* 

 .وعالقتها بحب العمل و عالقتها بالتربية الجمالية
 :ويتم زللك عن طريق : المشاركة في الحياة السياسية العامة* 
 . جذب الشباب للنشاط السياسي العام  -
 .تربية الشعور الوطني لدى الشباب  - 
 .اع ضد مظاهر التخلف االجتماعي في الحياة الصر  - 
 .جعل التربية البدنية والرياضية كموضوع للمشاهدة -  

 :مفهوم ومهام التربية البدنية والرياضية في الواليات المتحدة األمريكية  -11-2
عيات و ال يوجد توجيه مركزي لحركة التربية البدنية في الواليات المتحدة األمريكية و إنما تلعب الجم

االتحادات المتخصصة الدور األكبر في هذه الحركة،كما أنها ال تأخذ طابع سياسي، كما قامت الجمعية األمريكية 
 .للصحة التربية البدنية و الترويح بوضع ميثاق للتربية البدنية 
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متكامل من التربية البدنية وهي جزء :"لتربية البدنية وهو 1952سنة( تشالرز بيوتشر)لقد اخترنا تعريفو 
 . ، ميدان تجريبي هدفه تكوين الموطن الالئق من الناحية البدنية والعقلية و االنفعالية و االجتماعية "التربية العامة

 :و قد حددت مهام التربية البدنية في الواليات المتحدة األمريكية في تحقيق األغراض التالية 
 غرض النمو البدني -
 غرض النمو الحركي -
 تنمية العقلية غرض ال -
 غرض العالقات اإلنسانية  -
 غرض مهني هام و هو إعداد الشباب مربون بدنيا -

 :مفهوم ومهام التربية البدنية والرياضية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -11-3
التربوي   نظام تربوي عميق الندماج النظام:" تعرف التربية البدنية و الرياضة في الجزائر على أساس أنها 

الشامل وتخضع لنفس الغايات التي تسعى التربية إلى بلوغها و الرامية على رفع من شأن تكوين اإلنسان و 
 ".المواطن و العامل بما لديها من مزايا

 : و ينتظر من التربية البدنية و الرياضة في هذا اإلطار ألن تؤدي ثالث مهام 
قدرات الفرد الفيزيولوجية و النفسية المحركة لتسييرها من خالل تحكم تؤدي على تحسين : من الناحية البدنية* 

 .وتكيف السيرة مع البيئة، وذلك بتسهيل تحويلها بواسطة تدخل ناجح منظم تنظيما عقالنيا. أكبر في البدن
قدراته عن تحسين صحة الفرد وما يكتسبه من ناحية المحرك النفساني األمر يزيد من : من الناحية االقتصادية* 

على مقاومة التعب واذ استعمال القوة المستخدمة في العمل استخداما محكما، فإنهيؤدي بذلك على زيادة المردودية 
 .ية في عالم الشغل الفكري واليدويالفردية و الجماع

تي توجه أعمال أن التربية البدنية و الرياضة تجعل القيم الثقافية والخلقية ال: من الناحية االجتماعية و الثقافية* 
كل مواطن وتساهم في تعزيز الوئام الوطني مدخرة الظروف الالئمة للفرد كي يتعدى ذاته في العمل وتنمية روح 
التعاون واالنضباط و المسؤولية و الشعور بالواجبات المدنية ن كما تخفف الرياضة الضغوط النفسية و تخفف من 

 .التوترات النفسية وغيرها 
لم يكن في الجزائر إال فرع  1958التاريخي و سياسة الدولة اتجاه الرياضة في جويلية أما في الجانب   

من طرف مفتش عام واألخير ال  –المدير العام للتربية الوطنية  –أكاديمي للتربية البدنية والرياضية تحت إشراف 
نظيم هذا الفرع الهام من أجل الصحة يهتم إال بالرياضة المدرسية واالمتحانات ، وبعد االستقالل عمدت الدولة إلى ت

 :والتوازن الفكري واألخالقي للثبات فأنشئت وزارة الرياضة والسياحة التي لها المهام التالية 
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اإلشراف على التربية البدنية المدرسية والجامعية، التكوين واإلشراف اإلداري لمعلمي التربية البدنية والرياضية ،      
، و كان دور الجزائر يمثل في إخراج الرياضة والتربية البدنية من التهميش الذي  وتنظيم المنافسات الرياضية

أصابها ، وكان من االهتمامات األساسية لوزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية الوطنية ، حيث أوكلت لها مهام 
 1.لتربية والتعبئة الجماهيرية البرمجة واإلشراف على النشاطات الرياضية داخل المؤسسة التربوية القاعدية نواة ا

وعلى المستوى المدرسي بذلت جهود جبارة إلدماج التربية مع التكوين المدرسي عبر مختلف المستويات التعليمية 
 :من المدرسة إلى الجامعات ن مما استدعى إصدار النصوص القانونية التالية 

كما يلعب القطاع ( 1المادة)ومجانية ( 6المادة )كل جزائري له الحق في التربية والتكوين وبأنها إجبارية 
المدرسي دورا هاما وحيويا في بعث الحركة الرياضية الوطنية لكن النمو الديمو غرافي الهائل الذي تشاهده البالد 

 إلى سنة 1912أثر كثيرا في تكوين المكونين وتوفير الهياكل والعتاد األساسيين للتربية البدنية والرياضية من سنة 
اللذان أوكلت لهما مهام ( و الشلف( )بسيرايدي)ولم توجد إال المعاهد الجهوية للتربية البدنية والرياضية  1921

 .سنويا  1320طالبا بدال من  850تكوين إطارات التربية البدنية والرياضية ، قدرة استيعاب المعهدين للطلبة 
وي والتقني في مادة التربية البدنية مما استدعى فتح فروع لتكوين مما أعطى فراغا كبيرا بالنسبة ألساتذة التعليم الثان

أعطت وزارة التعليم العالي اإلشارة  1928وفي عام  1921لسد هذا الفراغ سنة  PA - –األساتذة المساعدين 
و سطيف ثم  لتكوين أول دفعات أساتذة تربية بدنية ورياضية بفتح معاهد التربية البدنية والرياضية بالجزائر العاصمة

 :  تحولت إلى مستغانم ، وكذلك تم فتح معهد قسنطينة مؤخرا والمهام التي أوكلت لهم 
 مأل الفراغ باألساتذة في التربية البدنية والرياضية بالنسبة للمرحلة الثانوية -
 2.ضمان تعليم مقياس التربية البدنية والرياضية في معاهد التعليم -

 :و الرياضية  أهداف التربية البدنية -11
تعتني التربية البدنية بالكفاءات البدنية، أي صحة الجسم و نشاطه و رشاقته و قوته كما تهتم بنمو الجسم و 
قيام أجهزته بوظائفها وتدرب الفرد على مختلف المهارات الحركية و تكوينه من الناحية النفسية والخلقية و 

 : االجتماعية و يمكن تلخيص أهدافها في ما يلي
 .تنمية المهارات النافعة للحياة  -أ - 
 .تنمية القدرة العقلية والذهنية  -ب - 
 .االندماج االجتماعي  -ت - 

                                                           

معهد التربية البدنية والرياضية، : المنظومة التربوية ودوافعها بثانويات الشرق الجزائريمذكرة أهمية التربية الرياضية في دخان محمد ، بوخرص رمضان ،    1
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 .ممارسة الحياة الصحية السليمة  -ث - 
 .تنمية صفات القيادة الصالحة  -ج - 
 .إتاحة فرصة للمواهب الخاصة  -ح - 
 .الترويح و شغل أوقات الفراغ  -خ - 

 :لتربية البدنية والرياضية خصائص ا -12
 :تتميز التربية البدنية بعدد من الخصائص أهمها 

 .اعتمادها على الحركات الدينامكية كشكل من أشكال التعبير  -
اعتمادها على التبادل بين األفراد أثناء الممارسة كوسيلة اتصال داخل المجموعة في تنظيم العمل الفردي و  -

 .األهداف المسطرة في أحسن الظروف الجماعي بغية الوصول إلى 
 .إكساب القيم و الخصال الحميدة زيادة عن المهارات و القدرات البدنية  -

 :و تساهم التربية البدنية بقسط كبير في التربية العامة و نذكر 
 .زيادة التحصيل الدراسي  -
 .فهم جسم اإلنسان  -
 .فهم دور الرياضة و الثقافة العلمية -
 .ك الموضوعي و النافعاالستهال -
 .تقدير الجمال  -
 .تنمية قيمة التعاون  -
 .نشر مفاهيم اللعب السليمة و الروح الرياضية  -
 .تنمية المهارات الرياضية النافعة  -
 .الوقاية و الصحة واحترام البيئة -

 :أهمية التربية البدنية والرياضية  -13
كسابه المهارات األساسية وزيادة إن التربية البدنية والرياضية تساعد على  تحسين األداء الجسماني للتلميذ وا 

 .قدراته الجسمانية الطبيعية
أما عن الخبرات األساسية لممارسة األنشطة الرياضية تمد التلميذ بالمتعة من خالل الحركات المؤدا ة في 

المهارات التي يتم التدريب عليها بدون المسابقات والتمرينات التي تتم من خالل تعاون التلميذ مع اآلخرين ، أما 
استخدام أدوات أو باستخدام أدوات صغير أو األجهزة الكبيرة تؤدي إلى اكتساب المهارات التي تعمل على شعور 
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التلميذ بقوة الحركة ، التربية البدنية هي عملية حيوية في المدارس بمراحلها المختلفة ولها دور أساسي في تنمية 
ية للتالميذ ، والتالميذ عادة ما يرغبون في ممارسة األلعاب التي بها روح المنافسة وعادة ما يكون اللياقة البدن

التالميذ لهم القدرة على االندماج في المجتمع بشكل جيد وقادرين على التعامل مع الجماعات ويمكنهم عقد  
 .صداقات مع زمالئهم 

ظهار الفروق الفردية بين التالميذ وتشجيعهم لهو ووجود برنامج رياضي يشتمل على أنشطة تعمل على إ
 1.أمر هام جدا

 :أكما ن لها أهمية في عدة جوانب نذكر منها 
إن التربية البدنية نظام مستحدث يستغل الغريزة الفطرية للعب من خالل أهداف تربوية فقي :أهميتها التربوية -

 . شكلها و ثقافية اجتماعية في جوهرها 
إن التربية البدنية تتعامل مع اإلنسان بكل أبعاده السلوكية ، فهي و إن كانت تهتم بالجانب : يةأهميتها النفس -

البدني الحركي والجانب المعرفي ، فإنها تضع في اعتبارها االرتقاء بوجدان اإلنسان و تهتم بسلوكياته و تفاعله 
 .اإلنساني ككائن له ذات يعتز بها ويحرص على تأكيدها 

 :  الجتماعيةأهميتها ا -
إن التربية البدنية مادة علمية وظيفية تساعد الفرد على إعداده لحياة متزنة و ممتعة، كما تساعده على 
التكيف مع الجماعة و الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه، ومن خالل أنشطتها الودية و تخلق الصداقة بين أفراد 

 .الجماعة 
الفرد يتشكل من خالل اتصاالته بالجماعة األولية من أسرته و جيرانه ،  أن سلوك:أهميتها النفسية و االجتماعية -

وجماعات اللعب التي يندمج فيها ،حيث يبني توافقه االجتماعي بدرجة كبيرة على الطبيعة و ظروف االتصاالت 
 .االجتماعية التي تتم في إطار الجماعات التي يمر بها و يتلقى أفكاره منها 

سط أشكال النشاط و أكثرها تفضيال  لدى الطفل فإنه يساهم بقسط كبير في التعرف وبما أن اللعب هو اب
على عادات المجتمع وتقاليده و يكتسب الطفل كل أنماط الخبرات الحركية األساسية، و ال يتم ذلك بمعزل عن 

 .التنمية المعرفية أو الوجدانية 
 : أهميتها النفسية واالجتماعية -

البدني المنتظم يساعد على انخفاض نسبة الدهون البحوث الفيزيولوجية أن النشاط  لقد أفادت الدراسات و 
في الجسم و كذا الكولسترول في الدم و الذي يتسبب في الكثير من أمراض القلب واألوعية الدموية ، وهو كذلك 

                                                           

 .88، ص  8002، اإلسكندرية . ط8 ،ز الكتاب للنشرمرك: طرق التدريس في التربية الرياضيةناهد محمد سعيد زغلول ، نيللي رمزي فهيم ،   1
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ية،النشاط البدني له دور قادر على خفض التوترات و الضغوط االنفعالية و محاربة التدخين و اإلدمان و سوء التغذ
في تخفيف العديد من آالم الظهر و عسر الهضم و ضمور العضالت و عالج تصلب المفاصل و التأهيل ما بعد 

 .الجراحة
 :عالقة التربية البدنية والرياضية بالتربية العامة 14 -

ليه ، فكلمة بدنية تشير إلى إن تعبير التربية البدنية والرياضية اكتسب معنى جديد بعد إضافة كلمة التربية إ
البدن وهي كثيرا ما تستخدم في اإلشارة إلى صفات بدنية مختلفة كالقوة البدنية ، النمو البدني أو الصحة البدنية 
وهي تشير إلى البدن مقابل العقل، وعلى ذلك فحينما تضاف كلمة التربية إلى البدنية نحصل على تعبير تربية 

العملية التربوية التي عند ممارسة أوجه النشاط التي تنمي وتصون جسم اإلنسان وتساعد  والمقصود بها تلك  ،بدنية
 . على تقويته وسالمته فإن عملية التربية تتم في نفس الوقت 

هذه التربية قد تجعل حياة اإلنسان أكثر رغدا أو العكس تكون من الهدام ويتوقف ذلك على نوع الخبرة التي 
 .وتتوقف قوة التربية البدنية والرياضية على المعاونة في تحقيق أغراض التربية تصاحب هذه التربية ، 

ويتمثل رأينا في ان العالقة الموجودة بين التربية العامة و التربية البدنية والرياضية هي عالقة ارتباطيه كون اإلنسان 
ه كما ال يمكن عزل بدنه عن كائن شمولي وهو يواجه حياته على هذا األساس ، فال يمكن عزل جسده عن روح

قلبه ألن هذا يؤثر على الجسم ومجهوده، وبهذا ال يمكننا فصل التربية عن البدن ، ألن التربية البدنية ال نقصد بها 
نما هي االستفادة من األنشطة البدنية والحركية كوسيلة لتحقيق أهداف التربية حيث أن اإلنسان  تربية البدن فقط وا 

 1.يف مع الحركة ،هذه األخيرة تؤثر في بناء الشخصية القويةينمو ويتطور ويتك
  

                                                           

 . 322، ص  ، نفس المرجع سابقأمين أنور الخولي   1
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 :خالصة 
يعتبر دور أستاذ التربية البدنية و الرياضية مهم في المنظومة التربوية، وذلك من خالل درس التربية البدنية 

المدرسي والذي الرياضية حيث انه يساهم بنسبة كبيرة في تربية النشء من جميع النواحي وفق ألهداف البرنامج 
يفترض أن يستفيد منه كل تالميذ المدرسة، ونظرا للطبيعة التعليمية والتربوية للدرس يجب أن يراعي فيه المدرس 

الوسائل التعليمية و التدرج التعليمي لتتابع الخبرات المتعلقة، وطرق : كافة االختبارات المتعلقة بطرق التدريس 
اذ آخر في مادة علمية أو أدبية بل يقع عليه العبء أكثر منهم، كما يجب أن القياس، والتقويم، شأنه شأن أي أست

 .يكون متكامل من جميع النواحي
من خالل ما قدمناه في هذا الفصل، يتضح لنا بأن التربية البدنية و الرياضية جزء من التربية العامة و أنها 

العقلية و النفسية و االجتماعية و : النواحي األربعةتعتبر أحد العوامل الهامة لبناء الجيل الصاعد المتكامل من 
الجسمية، و هذا من خالل ممارسة الحصص التربوية التي تسهم بشكل كبير هي و األستاذ المشرف عليها في 
صقل المواهب و جعل الوقت المخصص لمادة التربية البدنية و الرياضية هو الوقت الذي يمضي على أحسن 

 .حال
 
 
 
 



 
 
 الجانب التطبيــــــــقيالجانب التطبيــــــــقي  

 
   



 
 

  ::  الفصل الخامسالفصل الخامس
  إجراءات البحث الميدانـيـــــــةإجراءات البحث الميدانـيـــــــة            
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 تمهيد
التعديالت الجديدة للمعلومات  إضافة المعلومات الجديدة ويساعد على إجراء يساعد البحث العلمي على

تصحيح بعض المعلومات عن المجتمع الذي نعيش فيه  السابقة بهدف استمرار تطورها ،ويفيد البحث العلمي في
وعن الظواهر التي نحياها وعن األماكن الهامة والشخصيات وغيرها ،والبحوث العلمية مهما كانت اتجاهاتها 

ن طبيعة الدراسة هي التي تحدد لنا المنهجية  هم نتائج البحثأوأنواعها تحتاج إلى منهجية علمية للوصول إلى  ،وا 
 .تي تساعدنا في معالجة مشكلتهاالعلمية ال

ويتناول هذا الفصل توصيفا شامال إلجراءات الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث لتحقيق أهداف الدراسة 
ويتضمن تحديد المنهج ومجتمع وعينة الدراسة وتصميم أداة جمع البيانات والتحقق من صدقها وثباتها  والمعالجات 

 .اإلحصائية المستخدمة
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 : الدراسة االستطالعية   -1
وللتأكددد مدددن مصددداقية األداة المسدددتعملة فدددي الدراسددة شدددرعنا فدددي إجددراء دراسدددة اسدددتطالعية أوليددة علدددى عيندددة 

مدينددة األغددواط ،والدراسددة ايسددتطالعية أو الكشددفية تهدددف و متوسددطات  أسدداتذة مددن بعددض ثانويددات 70متكونددة مددن 
المحيطدة بالظداهرة وكشدف جوانبهدا وأبعادهدا ،وهدي تسداعد فدي صدياغة مشدكلة البحدث إلى ايستطالع على الظروف 

 .ووضع فرضيات في المرحلة التالية تمهيدا لبحثها بحثا معمقا وشامال
 : منهج البحث  -2

اعتمدددنا فددي دراسددتنا هددذم علددى المددنهج الوصددفي الشددائع اإلسددتعمال فددي العلددوم اإلنسددانية وايجتماعيددة ب يددة 
،محاولة التوصل إلى وضع استنتاج عدام وشدامل للظداهرة المدروسدة ،وذلدخ مدن خدالل التحليدل الدذي وصف الظاهرة 

يساهم في الكشف عن وجود عالقة ارتباطية ذات ديلة إحصائية بدين الددافع المعرفدي واتجاهدات طلبدة معهدد التربيدة 
 . البدنية والرياضية نحو مهنة التدريس ،وذلخ لكونه األنسب للموضوع المدروس

المنهج الذي يتعلق بجمع البيانات من أجدل اختبدار الفدروض واإلجابدة علدى :" نه أويعرف المنهج الوصفي على 
 1.ن الحالة الراهنة لموضوع الدراسة أاألسئلة بش

مجموعة من اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوعات اعتمادا  : "ويعرف أيضا بأنه 
علددى جمددع الحقددائق والبيانددات وتصددنيفها ومعالجتهددا وتحليلهددا تحلدديال وافيددا ودقيقددا يسددتخال  ديلتهددا والوصددول إلددى 

 .2نتائج أو تعميمات على الظاهرة أو الموضوع محل البحث 
نسدب لموضدوعنا تحليلدي هدو األالخذنا فكدرة ان المدنهج الوصدفي أدراسات المشابهة ومن خالل اطالعنا على ال  

متده مدع هدذا الندوع مدن المواضديع وسدهولة ءالمشدابهة هدذا المدنهج لطبيعدة مال ودراساتنا فقد استعملت جميع الدراسدات
 استخدامه

 : مجاالت البحث   -3
 : المجال الزمني  -3-1   

 قديم المواطندة  حيث شرعنا في الدراسة النظرية ولقد تم توزيع استمارة  6702بدأت دراستنا في  شهر مارس 
، وقد دامت مدة التطبيق شهرا كامال حيدث قمندا  بجمدع أفدراد العيندة  6700استمارة ايلتزام الوظيفي في شهر ماي و 

دى األساتذة دون التأثير على توجهاتهم وأفكارهم نحو واإلجابة على بعض التساؤيت وايستفسارات إلزالة ال موض ل
 .اإلجابات 

 
                                                 

1
 .42، ص4002،الدارالعالمية للنشر والتوزيع القاهرة ، 1، مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،ط محمد مهني غنائم و سمير عبد القادر جاد - 

 .  3، ص  4002مركز اإلسكندرية للكتاب ، القاهرة ،  ، مناهج البحث بين النظرية والتطبيق بدون طبعة ، شحاتة سليمان ومحمد سليمان - 2
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 : المجال المكاني -3-2
 . ثانويات في مدينة األغواط متوسطات و كان مكان الدراسة هو 

 : المجال البشري -3-3
،وقدد  بداألغواط  الثدانويو  المتوسدط جميدع أسداتذة  التربيدة البدنيدة و الرياضدية فدي الطدورطبقت الدراسة علدى 
 . استمارة  067استمارة ، وقد تم استرجاع  057 ةوزع عدد ايستمارات البال 

  : ضبط متغيرات الدراسة  -4
  : تيآلمن خالل بحثنا هذا هناخ ثالث مت يرات وهم كال

 )مت ير التابع  -مت ير المستقل   -)
  : المتغير المستقل -4-1

 المواطنةقيم "  : تحديد المت ير المستقل  ." 
  : المتغير التابع -4-2

 ألساتذة لتربية البدنية و الرياضية  ايلتزام الوظيفي"  : تحديد المت ير التابع ." 
 : مجتمع البحث  -5

هدددم جميدددع األفدددراد الدددذين سدددوف تجدددري علددديهم الدراسدددة ويتمثدددل فدددي دراسدددتنا جميدددع أسددداتذة  التربيدددة البدنيدددة و 
 .في مدينة ايغواط   الثانوي المتوسط و الرياضية في الطور

تواصدل مدع مديريدة التربيدة لوييدة األغدواط إلعطائندا إحصداءات لجميدع الوبعد حساب عددد األسداتذة  وذالدخ ب  
 .أستاذ 001غواط حيث يبلغ عددهم حوالي الثانوي لمدينة األالمتوسط و ساتذة التربية البدنية و الرياضية للطور أ
 : عينة الدراسة  -2

والطدددور المتوسدددط   أسددداتذة  التربيدددة البدنيدددة و الرياضدددية فدددي الطدددور الثدددانويتدددم اسدددتخدام عيندددة البحدددث مدددن         
أنده تدم اختيدار هدذا الندوع مدن  إلدىشدير ت،حيدث  أستاذ، وهي عينة عشوائية بسديطة 057حيث بلغ عددهم باألغواط ،

 .العينة للتحكم في الدراسة 
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 : أدوات البحث   -7
 :ت بناء االستمارة  خطوا-7-1
  :الخطوة األولى *

تم في البدايدة ايطدالع علدى بعدض الدراسدات السدابقة وبعدض المراجدع والمقداييس التدي تناولدت هدذا الموضدوع        
لكددن لمدا يحظنددا أنده غيددر مكيددف  6702 " طااارب باح محمااد" تجدام تطبيددق مقيداس المواطنددة مدن إعددداد وقدد كددان اإل

 .مواطنة وكذا استبيان ايلتزام الوظيفي للعلى البيئة المدروسة عمدنا إلى بناء استبيان بالنسبة 
  :الخطوة الثانية *

طنددة لاسدداتذة و ايلتددزام الددوظيفي عددن طريددق اقمندا  باسددتخراج ووضددع أكبددر عدددد مددن العبددارات التددي تقدديس المو  
ختبارات والمقاييس التي بنيت ألجل قياس المت يرات التي تحدد بصدد دراستها وتم بناء اإلمن بعض اقتباس عبارات 

 : استمارتين 
 .عبارة 17قيم الموطنة لاساتذة وتتكون من باألولى تتعلق  0
 .عبارة 27ايلتزام الوظيفي وتتكون من بالثانية تتعلق  6

ابددة التددي تعبددر عددن رأيدده بالنسددبة لكددل عبددارة مددن علددى اإلج( ×)حيددث يطلددب مددن المسددتجوب أن يضددع عالمددة 
أن تدريج ليكارت من المقاييس الكثيرة ايسدتخدام فدي " العبارات التي يتضمنها المقياس كما يذكر سعد عبد الرحمان 

نده وجدد فدي أ إلدىتجاهات اإلدارية ذلخ ألن هذا المقياس ي يستهلخ الجهدد والوقدت الكثيدر ،باإلضدافة مجال قياس اإل
ثيددر مددن الدراسددات الميدانيددة أن هندداخ ارتباطددا موجبددا قويددا وأول مددا يميددز مقيدداس ليكددرت هددو ايهتمددام بددأن جميددع الك

 .1وحدات المقياس تقيس نفس ايتجام 
وبعدددد إجدددراء بعدددض التعدددديالت علدددى عبدددارات ايسدددتمارتين وتحكددديم مدددن طدددرف أسددداتذة مدددن قسدددم التربيدددة البدنيدددة  

 والرياضية وعلوم ايجتماعية ،لتصبح في شكلها النهائي 
  عبارة 27قيم الموطنة لاساتذة وتتكون من. 
  عبارة 62ايلتزام الوظيفي وتتكون من. 

 . أبعاد  2مقسم إلى 
 :عراض ألبعاد كل استمارة و عباراتها السلبية و اييجابية ودرجات كل عبارة و فيما يلي است
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 .لتزام الوظيفياإل  يوضح تقسيمة عبارات استماراتي قيم المواطنة و:  (1)جدول رقم  

 ستمارةاإل
 البعد

 استمارة االلتزام الوظيفي استمارة قيم المواطنة

 البعد األول
 البعد العالئقي 

(0)،(6)،(2)،(1)،(5)،(2)، 
(0)،(8)،(9)،(07.) 

 الثقافة التنظيمية في المؤسسة 
(0)،(6)،(2)،(1)،(5)،(2)،(0)، 

(8)،(9)،(07)،(00)،(06.) 

 البعد الثاني
 البعد القيمي 

(00)،(06)،(02)،(01)،(05)،(02)، 
(00)،(08)،(09)،(67.) 

 تحقيق المسؤولية اتجام المؤسسة
(02)،(01)،(05)،(02)، 
(00)،(08)،(09)،(67.) 

 البعد الثالث

 البعد الوطني 
(60)،(66)،(62)،(61)،(65)،(62)، 

(60)،(68)،(69)،(27.) 

 الرغبة في العمل وايستمرار بالمؤسسة
(60)،(66)،(62)،(61) 

(65)،(62.) 

 :عبارات و هي كاآلتي 70: أما العبارات السلبية فكان عددها 
 .االلتزام الوظيفي يوضح العبارات السلبية في استمارة قيم المواطنة و ( :2)جدول رقم      

 االستمارة
 البعد

 استمارة االلتزام الوظيفي استمارة قيم المواطنة

 / البعد األول
 الثقافة التنظيمية في المؤسسة 

(0)،(2.) 

 / البعد الثاني
 تحقيق المسؤولية اتجام المؤسسة

 (05)،(02)،(00.) 

 / الثالث البعد
  الرغبة في ايستمرار بالمؤسسة

(65)،(62.) 

 : يبينان درجات ايستمارة السلبية واييجابية ( 1)و ( 2)والجداول رقم 
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 يبيح درجات االستمارة للعبارات االيجابية( : 3)جدول رقم 

 غير موافب محايد موافب
 درجة 0 درجتان 6 درجات 2

 .يبيح درجات االستمارة للعبارات السلبية ( :4)جدول رقم 

 غير موافب محايد موافب 

 درجات 2 درجتان 6 درجة 0

في حالته العادية يدأتي علدى شدكل ثدالث درجدات ، لكدن " ليكارت" يجب اإلشارة أن مقياس نهباإلضافة إلى أ
ويقت قبوي كبيرا ومدن هدذم التعدديالت حدذف فئدة غيدر محددد أو " ليكارت"عمال بالتعديالت التي أدخلت على مقياس 

 .1محايد ، وبهذا يرغم المستجيب أو المبحوث على ايختيار بين ايستجابات إما الموافقة أو المعارضة 
،طرحدددت أسدددئلة تتعلدددق بدددبعض المت يدددرات التدددي مدددن خاللهدددا تختبدددر عالقتهدددا  باإلضدددافة إلدددى أسدددئلة المقددداييس

 . اسة وهي السن والجنس الخبرة المهنية وكذلخ المؤهل العلميبمت يرات الدر 
درجددددة مقسددددمين علددددى  62درجددددة والحددددد األدنددددى هددددو  97كمددددا نشددددير إلددددى أن الحددددد األعلددددى لالسددددتمارة هددددو 

 : ايستمارتين كاآلتي 
 .يبيح الدرجات العليا و الدنيا لالستمارة ( : 5)جدول رقم 

 الحااااااد                
 االستمارة

 الحد األدنى الحد األعلى

 27 97 استمارة قيم المواطنة
 62 08 استمارة االلتزام الوظيفي

 : وصف أداة القياس  -7-2
يتألف من استمارتين األولى مخصصة لقياس قيم المواطنة والثانية لقياس استمارة ايلتزام الوظيفي ، وتتألف 

 : كل استمارة من ثالثة أبعاد نبنيها كاآلتي 
 

                                                 

 .  101، ص  1664، دار الثقافة ، القاهرة ،  المعتقدات واالتجاهاتعبد اللطيف محمد خليفة ،  - 1
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 .يبيح أبعاد االستمارتيح( 6)جدول رقم 

 االستمارة    
 

 البعد
 استمارة االلتزام الوظيفي استمارة قيم المواطنة

 الثقافة التنظيمية في المؤسسة البعد العالئقي د األولبعال
 تحقيب المسؤولية اتجاه المؤسسة البعد القيمي البعد الثاني

 العمل واالستمرار بالمؤسسةالرغبة في  البعد الوطني البعد الثالث

 : كما تم إدراج  أربع مت يرات مستقلة هي 
 .متغير السح  -1
 .متغير الجنس  -2
 .متغير المؤهل العلمي -3
 .متغير الخبرة المهنية  -4

عبددارة يجيددب عنهددا أسدداتذة التربيددة  52وتتددألف مددن  ،LIKERT( "0926 )"بطريقددة ليكددارت  ةوايسددتمارة مصددمم
  –موافددق : )البدنيددة والرياضددية وتحدددد اإلجابددة علددى مدددى موافقددة أو معارضددته علددى كدددل عبددارة وفقددا للتدددرج التددالي 

 1 .( غير موافق – أحيانا
مدن العبدارات  على اإلجابة التي تعبر عن رأيه بالنسبة لكدل عبدارة( ×)ثم يطلب من المستجوب أن يضع عالمة 

 . التي يتضمنها المقياس ، وبذلخ يندرج اتجام الفرد المستجوب من إثبات إلى حياد إلى نفي
وألنهدا فدي العدادة ذات  سهولتها ،لوقد أكدت التجارب التي أجريت في هذا المجال على تفضيل هذم الطريقة 

درجددات ثبددات عاليددة ،حيددث تبددين بدقددة درجددة اتجددام األفددراد نحددو مشددكلة هددذا المقيدداس بنددوع مددن أنددواع التدددريج إذ أندده 
يعتمدددد علدددى تددددريج العبدددارة الواحددددة بددددي مدددن اسدددتخدام العبدددارات المتدرجدددة ،كمدددا يدددذكر فدددؤاد البهدددي السددديد وسدددعد عبدددد 

سدددتخدام فددي مجددال قيددداس اإلدارة ،ذلددخ ألن هددذا المقيددداس ي المقدداييس الكثيددرة اإلأن تدددريج ليكددرت مدددن : " الرحمددان 
  ،نه وجد في الكثير من الدراسات الميدانية أن هناخ ارتباطا موجبا قوياأيستهلخ الجهد والوقت الكثير ،باإلضافة إلى 

 . 2" ام هتمام بأن جميع وحدات المقياس تقيس نفس ايتجوأول ما ميز مقياس ليكارت هو اإل

                                                 

 .  134، ص  4004المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، ، المدخل إلى علم النفس االجتماعيمحمود فتحي عكاشة ومحمد شفيق زكي ، - 1

 .  426، مرجع سبق ذكره ، ص  علم النفس االجتماعي رؤية معاصرةفؤاد البهي السيد ، سعد عبد الرحمان ،  - 2
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  : خصائص السيكومترية لألداة  -8

 : الصدب والثبات  
 :صدب األداة  -8-1

انطالقا من الوصول إلى نسدبة تأكدد مدن المقيداس فدي الدراسدة الحاليدة قمندا بتطبيدق صددق ايختبدار عدن طريدق  
انسدددددتازي " الوسدددددائل التاليدددددة مدددددع العلدددددم أن صددددددق األداة مدددددن الشدددددروط الواجدددددب توفرهدددددا فدددددي أدوات القيددددداس وتعرفددددده

ANASTASI  "ختبار ،وكيفية صحة هذا القياس ،ويقبل الصدق علدى إن صدق ايختبار ويعني ما الذي يقيسه اإل
 . 1" رتباط التي يشير إليه أساس معامالت اإل

  :صدب الظاهري -8-1-1
س يبددو كمدا لدو كدان ستخدام ويشير هذا النوع من الصددق إلدى مدا إذا كدان المقيدااإل ةيعتبر من األنواع  الشائع   

يقيس أو ي يقيس مدا وضدع مدن أجلده قياسده ،ويددل هدذا الندوع مدن الصددق علدى المظهدر العدام للمقيداس كوسديلة مدن 
أسداتذة ) ستمارتين على مجموعة من المحكمين لقياس مدى صالحية العبدارات ،ولقياسه تم عرض اإل وسائل القياس

ستاذ المشرف على بحثنا ودراستنا هدذم ، األمن بينهم  حند آكلي بالبويرةمن معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة م
     ، ( جتماعيددة بجامعددة عمددار ثليجددي األغددواطأسدداتذة مددن جامعددة عمددار ثليجددي بدداألغواط ،أسدداتذة مددن كليددة العلددوم اإل

 . ستمارتينو بعد ذلخ تم تعديل بعض العبارات على اإل
 :صدب التكويح الفرضي  -8-1-2

ختبددار فددي ضددوء المفدداهيم السدديكولوجية  ولقددد اسددتخدم فددي هددذم ولدده أنددواع مختلفددة ويقصددد بدده ظهددور درجددات اإل
ويدؤدي هدذا األسدلوب إلدى الحصدول علدى تقددير لصددقه التكدويني ،وذلدخ مدن خدالل إيجداد  لتسداق الدداخليالدراسدة اإل
مدع ( المجموع الكلدي)ستمارة ككل مع نتيجة اإلستمارة على حدى في اإل( عبارة) رتباط بين نتيجة كل فقرة معامل اإل

 . بيان مستوى الديلة في كل حالة 
 ستمارة  معامل ارتباط عبارات استمارة قيم المواطنة مع الدرجة الكلية لإل -0
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 .يبيح ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية لالستمارة( : 7)جدول رقم 

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1.  7.207 ** 11.  7.581 ** 21.  7.207 ** 
2.  7.579 ** 12.  7.195 ** 22.  7.299 ** 
3.  7.058 ** 13.  7.889 ** 23.  0.758 ** 
4.  7.220 ** 14.  7.225 ** 24.  7.220 ** 
5.  7.122 ** 15.  7.571 ** 25.  7.122 ** 
6.  7.006 ** 16.  7.122 ** 26.  7.006 ** 
7.  7.192 ** 17.  7.220 ** 27.  7.192 ** 
8.  7.262 ** 18.  7.595 ** 28.  7.262 ** 
9.  7.022  19.  7.128 ** 29.  7.022  

11.  7.109 ** 21.  7.012 ** 31.  7.210 ** 

أن معامل ارتباط كل عبارة من عبارات اسدتمارة قديم المواطندة مدع الدرجدة الكليدة  (7)يتضح من الجدول رقم 
عندد  7.889حيدث بلدغ أقصدى معامدل ارتبداط   7.75أو  7.70لالستمارة ذات ديلة إحصدائية عندد مسدتوى الديلدة 

 . 79عند العبارة رقم   7.022، وبلغ أدنى معامل ارتباط 02العبارة رقم 
 . عاد استمارة قيم المواطنة والدرجة الكليةمعامل ارتباط بين أب -6

 .معامل ارتباط بيح أبعاد استمارة قيم المواطنة والدرجة الكلية  ( : 8)جدول رقم 

 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد
 ** 7.259 البعد العالئقي:  البعد األول 

 ** 7.965 البعد القيمي:  البعد الثاني
 ** 7.957 البعد الوطني :البعد الثالث
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( 8)تم حساب قيمة معامالت ايرتباط بين أبعداد ايسدتمارة والدرجدة الكليدة لالسدتمارة ، ويتبدين مدن الجددول رقدم  
ممددا يشددير إلددى التجددانس  7.75أن قيمددة معامددل ايرتبدداط بددين أبعدداد ايسددتمارة والدرجددة الكليددة لهددا دالددة عنددد مسددتوى 

 .لالستمارة الداخلي ( التناسق)
 : معامل ايرتباط عبارات استمارة ايلتزام الوظيفي والدرجة الكلية لالستمارة  -2

 يبيح ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية الستمارة االلتزام الوظيفي( : 9)جدول رقم 

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 ارةالعب

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1.  7.278 ** 11.  7.871 * 19.  7.102 ** 
2.  7.280 ** 11.  7.211 ** 21.  7.006  
3.  7.257 ** 12.  7.260 ** 21.  7.267 ** 
4.  7.628 ** 13.  7.602  22.  7.189 ** 
5.  7.516 ** 14.  7.127 ** 23.  7.502 ** 
6.  7.552 ** 15.  7.125 ** 24.  7.622 ** 
7.  7.680 ** 16.  7.500 ** 25.  7.591 ** 
8.  7.006 ** 17.  7.209 ** 26.  7.551 ** 
9.  7.520 ** 18.  7.882 **    

أن معامل ارتباط كل عبارة من عبارات استمارة ايلتزام الوظيفي مع الدرجة ( 9)يتضح من الجدول رقم   
عند  7.882، حيث بلغ أقصى معامل ارتباط  7.70/7.75الكلية لالستمارة ذات ديلة إحصائية عند مستوى 

 .67عند العبارة رقم  7.006وأدنى معامل ارتباط  ، 08العبارة رقم 
 معامل ارتباط بين أبعاد استمارة ايلتزام الوظيفي والدرجة الكلية  -1

 . معامل ارتباط بيح أبعاد استمارة االلتزام الوظيفي والدرجة الكلية  لالستمارة( : 10)جدول رقم 

 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد
 ** 7.962 الثقافة التنظيمية في المؤسسة :البعد األول
 ** 7.560 تحقيق المسؤولية اتجام المؤسسة: البعد الثاني
 ** 7.577 الرغبة في العمل وايستمرار بالمؤسسة: البعد الثالث
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بعد حساب قيمة معامالت ايرتباط بين أبعاد ايستمارة والدرجة الكلية لالستمارة تبين من نتائج الجددول رقدم 
، مما يشير إلى التجدانس  7.70أن قيمة معامل ايرتباط بين أبعاد ايستمارة والدرجة الكلية دالة عند مستوى ( 10)
 . الداخلي ، وأن أبعادم تقيس مت ير ايلتزام الوظيفي( التناسق)

 : ثبات األداة  -8-2
ويعني أن ايختبار الموضوع يتصف بالموضوعية وأنه يعطي نفس النتائج إذا طبق فدي نفدس الظدروف وعلدى   

نفددس األشددخا  أي اندده مسددتقر مددن ناحيددة النتددائج ، وأيضددا اندده دقيددق فددي القيدداس ، وي يتندداق  مددع نفسدده بصددرف 
 :حساب ونظرا لتعذر تطبيق ايستمارة مرتين على نفس العينة ثم . النظر عما يقيسه 

 : ألفا كرونباخ -8-2-1
لتقددددير ايتسددداق ( )معادلدددة كرونبدددار المعروفدددة بمعامدددل ألفدددا " معدددامالت ثبدددات أداة جمدددع البياندددات باسدددتخدام  

أي عندددما تكددون احتمددايت إجابددة ليسددت صددفرا أي ليسددت ثنائيددة  الددداخلي لالختبددارات والمقدداييس متعددددة ايختيددار ،
 1 "البعد 

 7.855 بلغ ثبات مقياس قيم المواطنة  =Alpha 
  7.076 ايلتزام الوظيفيفي حين بلغ ثبات مقياس = Alpha 

 : طريقة إعادة تطبيب نفس االختبار  -8-2-2
هذم الطريقة تتم بإعادة تطبيق أداة البحث على نفس أفراد العينة مرتين أو أكثر تحت ظروف متشدابهة قددر 

رتباط بين نتائج التطبيق في المرتين ويشير معامدل ايرتبداط لثبدات األداة ويسدمى هدذا اإلمكان ،ثم يحسب معامل اإل
 .بمعامل ايستقرار 

سم واللقب في كدل اسدتمارة حيدث أجداب األسداتذة علدى أساتذة مع كتابة اإل 70قمنا بتوزيع ايستمارتين على 
كدددل عبدددارات ايسدددتمارتين ،وبعدددد حدددوالي أسدددبوعين أعيدددد ايختبدددار علدددى نفدددس األسددداتذة وتدددم حسددداب معامدددل ايرتبددداط 

 : بيرسون بتطبيق القانون التالي
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 . وكانت النتائج موضحة في الجدول التالي بين ايختبار القبلي والبعدي 
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 يبيح نتائج العالقات االرتباطية للدراسة االستطالعية( : 11)جدول رقم 

 االستمارة               
 

 البعد

 معامل ثبات استمارة معامل ثبات استمارة

 استمارة االلتزام الوظيفي استمارة قيم المواطنة

   r = 0.876 r =0.623 البعد األول
 r = 0.696 r = 0.858 البعد الثاني
 r = 0.675 r = 0.713 البعد الثالث

فددددي جميددددع  7.5أن معامددددل ايرتبدددداط كددددان أكبددددر مددددن (11)وتدددددل النتددددائج المتحصددددل عليهددددا فددددي الجدددددول 
 .ايرتباطات 

ومددن النتددائج المحصددل عليهددا مددن دراسددة صدددق وثبددات أدوات ايختبددار المطبقددة علددى العينددة ايسددتطالعية 
يمكن الحكم صدق وثبات ايختبار بأنه يتميز بدرجة مقبولدة ممدا يفيدد بإمكانيدة ايعتمداد عليده لقيداس كدل مدن الددافع 

 .  المعرفي للطلبة وكذلخ اتجاهاتهم نحو مهنة التدريس 
 : اإلحصائية المستخدمة  األدوات-9
  في إطار وصف نسبة تكدرار اإلجابدات فدي عيندة الدراسدة ولمعرفدة النسدب المئويدة لتمثيدل األفدراد : النسب المئوية

 .ولمعرفة النسب المئوية للتمثيل 
  للتعرف على متوسط توزيع الدرجة من مجموع درجات : المتوسط الحسابي. 
 يعد من مقاييس التشتت ويعرفنا على درجة انحراف الدرجة  :نحراف المعياري اإل . 
  معامل ايرتباطPearson  وspearman  :لحساب ايرتباطات البسيطة. 

بعد تفريغ بياندات ايسدتمارات الصدالحة للدراسدة والمسدتوفية اإلجابدة تدم اسدتخدام األسداليب اإلحصدائية التاليدة عدن 
 SPSS   (Statistical Package For Social Science .)طريق البرنامج اإلحصائي 

 : خالصة
لى المعطيات المنهجية للدراسة ومن خاللها سنتناول في الفصل الموالي حيث إذا الفصل لقد تم التطرق في ه      

لى عرض النتائج المتوصل إليها في نهاية عرض وتحليل لبيانات الدراسة وباستخدام إيتم استعمالها ب ية الوصول 
هاته األدوات توصلنا إلى مجموعة من التكرارات والنسب والتي ستترجم كحقيقة علمية نستخل  منها نتائج الدراسة 

 .وصول إلى اقتراحات وتوصيات الليتم عرضها ومناقشتها و 
 



 
 

  ::  الفصل السادسالفصل السادس
  عرض وتحليل ومناقشة البياناتعرض وتحليل ومناقشة البيانات
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 : تمهيد 
ستعراض خصائص كل متغير لعينة ها ،وا  يبعرض وتحليل النتائج والتعقيب عل قوم في هذا الفصلنسوف  

وأفرزتها  وكذلك تحليل النتائج التي كشفت عنها الدراسة الدراسة للتحقق من صحة الفرضيات المطروحة في البحث
 .المعالجة اإلحصائية للبيانات المحصل عليها

    عينتهكا  وككذا فيهكا المسكتعملة واألدوات الحاليكة الدراسكة مكنهج إلك  السكابق الفصكل فكي تعرضكنا أن وذلكك بعكد      
 خكلل مكن إليهكا توصلنا النتائج التي عرض إل  الفصل هذا في ذلك بعد نصل المستخدمة ، اإلحصائية واألساليب

ومكدركات المجتمكح حكول  كيم المواطنكة ودورهكا  وأداء توجهكات فيهكا إلك  معرفكة تعرضكنا التكي المقيكا  سكتمار ا تطبيق
الثكانو   و كد اشكتمل المقيكا  علك  و المتوسط اإللتزام الوظيفي لدى أساتذ  التربية البدنية والرياضية للطور  في تعزيز

الجكزء الثكاني فهكو جكزء المحكاور األساسكية للدراسكة األساسكية ،ثكم سكنتطرق ،أولهما جزء المتغيرات األولية ،أمكا  جزأين
إل  إبراز الملمح العامة التي تتصف بها عينة بحثنا ،والخصائص التكي تميزهكا لمكا لهكا مكن أهميكة فكي التك ثير علك  

المتعلقككة باجابككات محككاور الدراسككة األساسككية  وذلككك مككن خككلل متغيككرات الدراسككة األوليككة ،لنسككتعرض بعككد ذلككك النتككائج 
 .أفراد العينة المدروسة في المتغيرات األساسية 
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 :الخصائص الشخصية والتنظيمية ألفراد عينة الدراسة  -1
تضمنت الدراسة الحالية ألربح متغيرات تصف خصائص عينة الدراسة ،يفترض أن لها ت ثير وأهمية عل   

وتبين الجداول ،وأسباب واختيارهم مهنة التدري  ،وفيما يلي استعراض موجز لتوزيح أفراد العينة  الكفاء  التدريسية
 :التالية توزيح أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة وذلك عل  النحو التالي 

 :متغير الجنس -1-1
 . نسب وتكرارات متغير الجنس في عينة الدراسة( : 11)جدول رقم   

 مئوية نسبة تكرار المتغيرات

س
لجن

ا
 

 15% 18 إناث
 85% 102 ذكور

 %011 120 المجموع
 

 18يقابلها من اإلناث % 58أستاذ بنسبة  102نلحظ أن عدد أفراد العينة من الذكور ( 01)من خلل الجدول ر م 
 %.08أستاذ  بنسبة 

 :متغير السن -1-1
 . نسب وتكرارات متغير السن ألفراد عينة الدراسة( : 11)جدول رقم     

 نسبة مئوية تكرار المتغيرات
سن

ال
 

  28% 34 سنة 01أ ل من 
 55% 66 سنة 58ال 01من 
 17% 20 سنة 58فوق 

 %011 120 المجموع
 
% 88سنة بنسبة 58و 01أن أعل  نسبة من أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين ( 00)ويظهر الجدول ر م  

أستاذ، وأخيرا  33وتكرار% 15سنة نسبة 01و 11أستاذ، يليها أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين  66وتكرار
 %.01أستاذ كانت ممثلة بنسبة  21سنة بتكرار  58األستاذ فوق  
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 :متغير سنوات الخبرة -1-1
 .نسب و تكرار متغير سنوات الخبرة ألفراد العينة(: 11)جدول رقم  -1

 مئوية نسبة تكرار المتغيرات

خبرة
ت ال

سنوا
 

 37.5% 45 سنوات 01ا ل من
 45% 54 سنوات 11إل  01من

 17.5% 21 سنوات 11أكثر من 
 %011 120 المجموع

سنة بنسبة ( 11ال  01من)أن غلب أفراد العينة لهم سنوات خبر  أكثر من ( 05)ويتبين من الجدول ر م  
أستاذ بنسبة  45سنوات فهم بتكرار ( 01ا ل من )أستاذ ،أما األساتذ  تحت عشر سنوات  54و تكرار %  58

 %.01.8أستاذ بنسبة   21سنة( 11أكثر من)كما نجد عدد األساتذ  فوق العشرين سنة % 01.8
 :متغير المؤهل العلمي -1-1

 . نسب وتكرارات متغير الجنس في عينة الدراسة( : 11)جدول رقم     
 نسبة مئوية تكرار اتالمتغير 

مي
العل

هل 
مؤ

ال
 

 %42.5 51 لسانس 
 %50 60 ماستر

 %07.5 09 خرىأشهادات 
 %011 120 المجموع

 
% 81أستاذ بنسبة  60نلحظ أن عدد األساتذ  المتحصل عل  شهاد  ماستر ( 08)من خلل الجدول ر م  

وأخيرا األساتذ  المتحصل عل  % 551.أستاذ بنسبة  51يليها عدد األساتذ  المتحصل عل  شهاد  ليسان  
 % .17.5أساتذ  بنسبة  09شهادات أخرى 
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 .متوسطات واالنحرافات والفروق ألفراد العينة -1-1

 المؤهل العلمي سنوات الخبر  السن الجن  البيانات

 العدد
 120 120 120 120 القيم المقبولة
 0 0 0 0 القيم المفقود 

 1.518 0.511 0.550 0.081 الحسابي المتوسط
 01..1 1.101 0...1 1.085 االنحراف المعيار 

 1.005 1.805 1.551 1.010 الفرق
 1,00 1,00 1,00 1,00 ادني حد

 3,00 3,00 3,00 2,00 أ ص  حد
 

 .يمثل متوسطات واالنحرافات والفروق ألفراد العينة(: 11)جدول رقم 
 :يتضح لنا مايلي( .0)من خلل الجدول ر م

  أما الفرق 1.085واالنحراف المعيار  لها يقدر بك ،  0.08أن متغير الجن  حصل عل  متوسط حسابي ،
 وهذا راجح لكون الذكور يمثلون أغلب العينة 1.010فهو

  أما الفرق  0...1، واالنحراف المعيار  لها يقدر بك 0.550أن متغير السن حصل عل  متوسط حسابي ،
 . 1.551 فهو

  أما 1.101واالنحراف المعيار  لها يقدر بك ،  0.51أن متغير سنوات الخبر  حصل عل  متوسط حسابي ،
 .1.805الفرق فهو

  واالنحراف المعيار  لها 1.518أن متغير المؤهل العلمي او الشهاد  فقد حصل عل  متوسط حسابي ،
 .1.005، أما الفرق فهو 01..1يقدر بك 
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0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 
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المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الفرق
 ادني حد

 أقصى حد

يبين نتائج خصائص العينة( 01)شكل رقم    
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 :  نتائج الفرضيات عرض وتحليل ومناقشة    -1
 :عرض وتحليل ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية األولى  1-1

بغرض التحقق من صحة الفرضية القائلة ب نه توجد عل ة ذات داللة إحصائية بين البعد العلئقي و 
في المجتمح والوطن تم حساب االلتزام الوظيفي ومعرفتهم ب همية عل اتهم المهني في إطار خدمات تربوية مهمة 

تكرارات إجابات أفراد العينة ونسبها  ، وحساب المتوسطات الحسابية وانحرافتها المعيارية لعبارات البعد األول من 
 :من استمار   يم المواطنة( البعد العلئقي)استمار   يم المواطنة، وفيما يلي عبارات  البعد األول 

 

 يبين عبارات البعد العالئقي(: 11)جدول رقم 
إجابات أفراد العينة و حساب لنسبها المئوية ، وحساب درجات كل عبار  و فيما يلي رصد لتكرارات 

والمتوسطات المرجحة لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض إجابات أفراد عينة الدراسة عن كل عبار  من عبارات استمار  
 (.البعد العالئقي)المواطنة في البعد األول 

 
 
 

 

رقم
ال

 

 العبارات

 العمل جو في الت  لم سرعة عل  الجدد األساتذ  بمساعد  اهتم  .1
 أ وم بمساعد  الزملء الذين تغيبوا عن العمل  .1
 .أبادر بمساعد  الزملء الذين لديهم أعباء عمل كثير   .1
 .أضحي باهتماماتي الشخصية من أجل مصلحة العمل  .1
 .أشجح زملئي األساتذ  نحو إنجاز مهامهم بفاعلية  .1
 .من حولي بما أنو  عمله تفاديا لبعض المشاكل أخبر  .1
 .أتطوع للمسؤوليات اإلضافية برحابة صدر  .1
 .أهتم باعلم اإلدار  مسبقا عندما ال أتمكن من الحضور  .8
 .أحرص عل  عدم التدخل في خصوصيات زملئي األساتذ   .9
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 :ونتائج إجابات أفراد العينة مبينة في الجدول التالي بالنسب و التكرار و المتوسطات واالنحرافات المعيارية

 العبارات
 األوزان

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

ات
درج

ع ال
مو

مج
 

 موافق. غ أحيانا موافق

رار 
لتك

ا
سبة 

الن
رار 

لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك

ا
سبة 

الن
 

 .05 1.511 1.550 8.5 1 11 11 05.1 000 1العبارة 
 080 1.108 1.050 11 11 8.5 1 05.1 000 1العبارة 
 001 55..1 ..1.1 00.1 05 11 11 55.0 .01 1العبارة 
 000 01..1 1.800 00.1 05 01.8 10 11.5 58 1العبارة 
 015 1.5.1 1.111 11 11 01 .0 11 55 1العبارة 
 000 10..1 1.800 8.5 1 10.1 08 8. 15 1العبارة 
 101 1.110 .1.50 01.8 10 10.0 15 80.1 10 1العبارة 
 108 1.115 1.585 01.8 08 10.1 08 85.0 11 8العبارة 
 080 1.108 1.050 11 11 8.5 11 05.1 000 9العبارة 

التكرارات و النسب المئوية و المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات المعيارية و مجموع الدرجات ( 18)الجدول رقم 
 لعبارات البعد العالئقي

 :القراءة اإلحصائية
فقد ( 0)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  

تكرارات وبنسبة ( 11)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (%91.1)تكرار وبنسبة ( 000)حظي الوزن بدرجة موافق بك 
 (.%8.5)تكرار بنسبة ( 11)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (11%)

بانحراف معيار  ( 1.550)كان يساو  ( 0)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  
 (..05)،ومجموع درجات (1.511)

 د  (1)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 11)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (91.1%)تكرار وبنسبة ( 000)ق بك حظي الوزن بدرجة مواف

 (.%11)تكرار بنسبة ( 11)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%8.5)
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بانحراف معيار  ( 1.050)فكان يساو  ( 1)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  
 (.080)،ومجموع درجات (1.108)

فقد  (0)العبار  ر مخلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل   من
تكرارات وبنسبة ( 11)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (88.1%)تكرار وبنسبة ( .01)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.00.1%)تكرار بنسبة ( 05)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%00)
بانحراف معيار  ( ..1.1)فكان يساو  ( 0)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  

 (.001)،ومجموع درجات (55..1)
فقد  (5)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  

تكرارات وبنسبة ( 10)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (8..1%)وبنسبة تكرار ( 58)حظي الوزن بدرجة موافق بك 
 (.%00.1)تكرار بنسبة ( 05)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (01.8%)

بانحراف معيار  ( 1.800)فكان يساو  ( 5)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  
 (.000)،ومجموع درجات (01..1)

فقد  (8)العبار  ر مالموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  من خلل النتائج 
تكرارات وبنسبة ( .0)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (.1%)تكرار وبنسبة ( 55)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.00%)تكرار بنسبة ( 11)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (01%)
، (1.5.1)بانحراف معيار  ( 1.111)فكان يساو  ( 5)ر م وسط الحسابي ألوزان العبار  كما نلحظ أن المت

 (.015)ومجموع درجات 
فقد  (.)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  

تكرارات وبنسبة ( 08)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (%11)تكرار وبنسبة ( 15)حظي الوزن بدرجة موافق بك 
 (.8.5%)تكرار بنسبة ( 11)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%10.1)

بانحراف معيار  ( 1.800)فكان يساو  ( 6)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  
 (.000)،ومجموع درجات (1.800)

فقد  (1)العبار  ر مدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  من خلل النتائج الموجود  في الج
تكرارات وبنسبة ( 15)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (19.1%)تكرار وبنسبة ( 10)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.01.8%)تكرار بنسبة ( 10)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (10.0%)
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بانحراف معيار  ( .1.50)فكان يساو  ( 1)ر م بي ألوزان العبار  كما نلحظ أن المتوسط الحسا
 (.101)،ومجموع درجات (1.110)

فقد  (5)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 08)حيانا بك أ، أما الوزن بدرجة (18.1%)تكرار وبنسبة ( 11)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.01.8%)تكرار بنسبة ( 08)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (10.1%)
بانحراف معيار  ( 1.585)فكان يساو  ( 8)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  

 (.108)،ومجموع درجات (1.115)
فقد  (0)العبار  ر مخلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل   من

تكرارات وبنسبة ( 11)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (91.1%)تكرار وبنسبة ( 000)حظي الوزن بدرجة موافق بك 
 (.00%)تكرار بنسبة ( 11)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%8.5)

بانحراف معيار  ( 1.050)فكان يساو  ( 0)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  
 (.080)،ومجموع درجات (1.108)

 :مجموع درجات أفراد العينة في البعد العلئقي وفيما يلي عرض نتائج حساب
 (العالئقي)مجموع درجات أفراد العينة في البعد (:19)جدول رقم 

 
 
 

تكرار موافق  500حيث كان ( العلئقي)مجموع درجات أفراد العينة في البعد ( 00)كما يبين الجدول ر م 
تكرار إلجابة غير موافقون بنسبة  15، و % 5..08بنسبة تكرار إلجابة أحيانا  0.0، و% 11.01بنسبة 
1.11.% 
، 0،  1،  0)أن مجموع درجات و النسب المرتفعة حظيت بها العبار  (00)ويظهر من خلل الجداول ر م  

، وهذه النتائج تدل عل  أن  األساتذ  لهم اتجاه ايجابي نحو عبارات البعد العلئقي ، (05)حسب نتائج الجدول ( 0
درجة و هي  مرتفعة  حيث تشير إل    1008درجة  من   1500يث كان مجموع درجات هذه العبارات يساو ح

 . والمدير والطا م اإلدار   أن األساتذ  لهم ا تناع و رضا في عل تهم مح زملئهم

 المجموع غير موافق أحيانا موافق إلجابات
 1008 15 005 1500 مجموع الدرجات

 011 1.11 5..08 11.01 %النسبة 
 0151 15 0.0 500 التكرار
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 (:االلتزام الوظيفي)و( البعد العلئقي)وفيما يلي عرض لنتائج حساب معامل االرتباط بين 
 المقاييس

 البعد
المتوسط  العينة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  معامل االرتباط
 الداللة

 1.0.0 ..15.0 011 العلئقيالبعد 
1..58 1.18 

 1.111 ..0.5. 011 االلتزام الوظيفي
 :العالئقي وااللتزام الوظيفيالبعد العالقة االرتباطية بين ( : .1)جدول رقم 

وااللتزام الوظيفي ألفراد العينة البالغ عددهم  البعد العلئقيالعل ة االرتباطية بين ( 11)الجدول ر م  يبين
 : حيث جاءت النتائج كالتالي :  1.18أستاذ عند مستوى الداللة  011

  الرتبيمعامل االرتباط r = 0.685   366.24التي يساو  متوسطها  الحسابي  البعد العلئقيبين


x 

466.63 ، وبين االلتزام الوظيفي 369.2sوانحراف معيار  يساو  


y  وانحراف
277.7

1
s. 

معامل " وااللتزام الوظيفي  البعد العلئقيو تشير النتائج إل  وجود عل ة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين 
 05.0االرتباط الرتبي  وهذا دال إحصائيا عند 

 :مناقشة نتائج الفرضية األولى  1-1-1
للتحقق من الفرضية القائلة ب نه توجد عل ة ذات داللة إحصائية بين البعد العلئقي و االلتزام الوظيفي 
وتوجههم المهني استخدمنا معامل بيرسون للرتباط للتحقق من وجود عل ة ارتباطية بين البعدين ، والنتائج 

ستاذ   والتزامهم نحو وظائفهم ، وهذا ما أظهرته المتحصل عليها تشير إل  وجود عل ة موجبة في العل ات بين األ
نتائج الجدول الخاصة بحساب االرتباط بين البعدين ، مما يشير إل  أن عل ة بين األساتذ  وبين  توجههم إل  

إل  أن الدافح طا ة تتحرك حتي يتم القضاء "  صلح مخيمر "اال تناع والرضا الذاتي للتوجه المهني ، و يشير 
 ". تر و يتحقق االتزان من جديد عل  التو 

الممارسات الحقيقية لتربية المواطنة في :  بعنوان Guidera (1991)دراسة جيوديرا  وهذا ما أثبتته دراسة
 :هدفت إل و التي  .بعض المدارس األمريكية 

 تقصي الممارسات الحقيقية لتربية المواطنة في بعض المدار  األمريكية وألغراض الدراسة. 
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  البيانات من خلل ملحظة ممارسات المعلمين الصفية ومقابلت بعض المعلمين والطلبة و د تبين جمح
أنها تهتم بترسيخ اإلنتماء الوطني ، وفي المقابل وجد أن امتداد هذه االهتمامات الوطنية لمجاالت الحيا  

 . المدرسية األخرى ، كان دون المستوى المطلوب
 : عرض وتحليل ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثانية  1 -1

بغرض التحقق من صحة الفرضية القائلة ب نه توجد عل ة ذات داللة إحصائية بين البعد القيمي و االلتزام 
الوظيفي، ومعرفتهم ب همية  يمتهم المهني كخدمة تربوية مهمة في المجتمح والوطن تم حساب تكرارات إجابات أفراد 

لعينة ونسبها  ، وحساب المتوسطات الحسابية وانحرافتها المعيارية لعبارات البعد الثاني من استمار   يم المواطنة، ا
 :من استمار   يم المواطنة( البعد القيمي)وفيما يلي عبارات  البعد الثاني 

 يبين عبارات البعد القيمي(: 11)جدول رقم 
عبار  والمتوسطات وفيما يلي رصد لتكرارات إجابات أفراد العينة وحساب لنسبها المئوية ،وحساب درجات كل 

المرجحة لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض إجابات أفراد عينة الدراسة عن كل عبار  من عبارات استمار  المواطنة في 
 (.البعد القيمي)البعد الثاني 

 

رقم
ال

 

 العبارات

ن حت  بالعمل الخاصةباألنظمة  أتقيد  ..1  .يرا بني أحد يكن لم وا 
 .أستمر في العمل إلي ما بعد التو يت الرسمي للخروج عند الحاجة  .11
 .أتقبل المصاعب التنظيمية دون أدن  شكوى أو تذمر  .11
 .أميل إلي كثر  التفكير في ما أعتقد أنه في صالح المؤسسة  .11
 .أحافظ عل  التقيد التام بمواعيد الحضور و االنصراف من العمل  .11
 .العمل في أداء واجباتي المهنيةأحرص عل   ضاء معظم ساعات   .11
 .آخذ االحتياطات والتدابير اللزمة مسبقا لتقليل احتمالية حدوث مشكلت في العمل  .11
 .أتحدث دائما عن وزار  الًتربية إيجابيا أمام اآلخرين من خارج القطاع  .11
 .أحرص عل  الت كد من أن األنوار مطف   والباب مغلق عند مغادر  القسم  .18
 .في تقديم مقًترحات جديد  لتطوير طرق التدري  بالمدرسةأساهم   .19
 .اأعتقد بان المشاركة في تحمل المسؤولية في عملي تعرضني لمتاعب أنا في غن  عنه  ..1
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 :ونتائج إجابات أفراد العينة مبينة في الجدول التالي بالنسب و التكرار و المتوسطات واالنحرافات المعيارية

 باراتالع
 األوزان

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

ات
درج

ع ال
مو

مج
 

 موافق. غ أحيانا موافق

لتك 
ا

سبة رار
الن

رار 
لتك

ا
سبة 

الن
رار 

لتك
ا

سبة 
الن

 
 353 0.235 2.941 11 11 5.8 07 94.2 113 .1العبارة 
 225 0.762 1.875 35.8 43 40.8 49 23.3 28 11العبارة 
 276 0.751 2.300 17.5 21 35.0 42 47.5 57 11العبارة 
 317 0.591 2.641 5.8 07 24.2 29 70 84 11العبارة 
 339 0.513 2.825 5.8 07 5.8 07 88.3 106 11العبارة 
 325 0.570 2.708 5.8 07 17.5 21 76.7 92 11العبارة 
 353 0.235 2.941 11 11 5.8 07 94.2 113 11العبارة 
 260 0.792 2.166 24.2 29 35.0 42 40.8 49 11العبارة 
 353 0.235 2.941 11 11 5.8 07 94.2 113 18العبارة 
 318 0.478 2.650 11 11 35.0 42 65.0 78 19العبارة 
 288 0.782 2.400 18.3 22 23.3 28 58.3 70 .1العبارة 

التكرارات و النسب المئوية و المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات المعيارية و مجموع الدرجات ( 11)الجدول رقم 
 .لعبارات البعد القيمي

 :القراءة اإلحصائية
فقد  (01)العبار  ر مخلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل   من

تكرارات وبنسبة ( 07)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (94.2%)تكرار وبنسبة ( 113)حظي الوزن بدرجة موافق بك 
 .(%11)تكرار بنسبة ( 11)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%5.8)

بانحراف معيار  ( 2.941)فكان يساو  ( 01)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  
 (.353)،ومجموع درجات (0.235)
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 د ( 00)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 49)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (23.3%)بة تكرار وبنس( 28)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.35.8%)تكرار بنسبة ( 43)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%40.8)
بانحراف معيار  ( 1.875)كان يساو  ( 11)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  

 (.225)، ومجموع درجات (0.762)
فقد  (01)العبار  ر م خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل   من

تكرارات وبنسبة ( 42)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (%47.5)تكرار وبنسبة ( 57)حظي الوزن بدرجة موافق بك 
 (.17.5%)تكرار بنسبة ( 21)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%35)

بانحراف معيار  ( 2.300)فكان يساو  ( 12)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  
 (.276)، ومجموع درجات (0.751)

فقد  (00)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 29)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (70%)بنسبة تكرار و ( 84)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.5.8%)تكرار بنسبة ( 07)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (24.2%)
بانحراف معيار  ( 2.641)فكان يساو  ( 13)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  

 (.317)،ومجموع درجات (0.591)
فقد  (05)العبار  ر مخلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل   من

تكرارات وبنسبة ( 07)أحيانا بك أما الوزن بدرجة  ،(88.3%)تكرار وبنسبة ( 106)حظي الوزن بدرجة موافق بك 
 (.%5.8)تكرار بنسبة ( 07)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%5.8)

بانحراف معيار  ( 2.825)فكان يساو  ( 05)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  
 (.339)،ومجموع درجات (0.513)

فقد  (08)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 21)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (76.7%)نسبة تكرار وب( 92)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.5.8%)تكرار بنسبة ( 07)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%17.5)
بانحراف معيار  ( 2.708)فكان يساو  ( 08)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  

 (.325)، ومجموع درجات (0.570)
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فقد  (.0)العبار  ر مخلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل   من
تكرارات وبنسبة ( 07)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (%94.2)تكرار وبنسبة ( 113)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 .(00%)تكرار بنسبة ( 11)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%5.8)
بانحراف معيار  ( 2.941)فكان يساو  ( .0)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  

 (.353)، ومجموع درجات (0.235)
فقد  (01)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  

تكرارات وبنسبة ( 42)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (40.8%)نسبة تكرار وب( 49)حظي الوزن بدرجة موافق بك 
 (.24.2%)تكرار بنسبة ( 29)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%35)

بانحراف معيار  ( 2.166)فكان يساو  ( 01)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  
 (.260)،ومجموع درجات (0.792)

فقد  (05)العبار  ر مخلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل   من
تكرارات وبنسبة ( 07)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (94.2%)تكرار وبنسبة ( 113)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 .(%11)تكرار بنسبة ( 11)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%5.8)
بانحراف معيار  ( 2.941)فكان يساو  ( 05)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  

 (.353)،ومجموع درجات (0.235)
فقد  (00)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  

تكرارات وبنسبة ( 42)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (65%)سبة تكرار وبن( 78)حظي الوزن بدرجة موافق بك 
 (.00%)تكرار بنسبة ( 11)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%35)

بانحراف معيار  ( 2.650)فكان يساو  ( 00)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  
 (.318)،ومجموع درجات (0.478)

فقد  (11)العبار  ر مخلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل   من
تكرارات وبنسبة ( 28)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (58.3%)تكرار وبنسبة ( 70)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.%18.3)تكرار بنسبة ( 22)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (23.3%)
بانحراف معيار  ( 2.400)فكان يساو  ( 11)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  

 (.288)، ومجموع درجات (0.782)
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 :مجموع درجات أفراد العينة في البعد العلئقي وفيما يلي عرض نتائج حساب
 (القيمي)مجموع درجات أفراد العينة في البعد (:11)جدول رقم 

درجة   2709حيث كان  ( البعد القيمي)مجموع درجات أفراد العينة في البعد ( 10)كما يبين الجدول ر م 
درجة  136، و 281و تكرار% 21.29درجة إلجابة أحيانا بنسبة  562، و903و بتكرار % 68.40موافق بنسبة 

 .136و تكرار % 10.31إلجابة غير موافقون بنسبة 
، .0، 01)أن مجموع درجات و النسب المرتفعة حظيت بها العبار  (10)ويظهر من خلل الجدول ر م  

البعد  لهم اتجاه ايجابي نحو عبارات، وهذه النتائج تدل عل  أن  األساتذ  (11)حسب نتائج الجدول ( 05و  05
و هي % 00درجة و بنسبة   0511درجة  من    0008القيمي ، حيث كان مجموع درجات هذه العبارات يساو 

نسبة  مرتفعة  حيث تشير إل  أن  األساتذ  لهم ا تناع و رضا كبير بقيمة المؤسسة التي ينتمون إليها  و طبيعة 
 .مهنتهم ك ساتذ 

 (:االلتزام الوظيفي)و( البعد القيمي)ض لنتائج حساب معامل االرتباط بين وفيما يلي عر 
 المقاييس

 البعد
المتوسط  العينة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  معامل االرتباط
 الداللة

 1.185 15.000 011 البعد القيمي
1.501 1.18 

 1.111 ..0.5. 011 االلتزام الوظيفي
 :وااللتزام الوظيفي البعد القيميالعالقة االرتباطية بين ( : 11)جدول رقم 

وااللتزام الوظيفي ألفراد العينة البالغ عددهم  البعد القيميالعل ة االرتباطية بين ( 15)يبين الجدول ر م 
 : حيث جاءت النتائج كالتالي :  1.18ومستوى الداللة  00أستاذ عند درجة الحرية  011

 المجموع غير موافق أحيانا موافق إلجابات
 3407 136 562 2709 مجموع الدرجات

 011 10.31 21.29 68.40 %النسبة 
 1320 136 281 903 التكرار
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  490.0معامل االرتباط بيرسونr  التي يساو  متوسطها  الحسابي  البعد القيميبين

391.28


x   754.2وانحراف معيار  يساوs 466.63 ، وبين االلتزام الوظيفي


y 

277.7وانحراف 
1
s. 

معامل " وااللتزام الوظيفي  البعد القيميو تشير النتائج إل  وجود عل ة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين 

 .05.0وهذا دال إحصائيا عند  490.0r" االرتباط بيرسون 
 :مناقشة نتائج الفرضية الثانية 1-1-1

للتحقق من الفرضية القائلة ب نه توجد عل ة ذات داللة إحصائية بين البعد القيمي و االلتزام الوظيفي 
بين البعدين ، والنتائج وتوجههم المهني استخدمنا معامل بيرسون للرتباط للتحقق من وجود عل ة ارتباطية 

،  الخ...المتحصل عليها تشير إل  وجود عل ة موجبة في العل ات بين األستاذ   وبين  يمهم األخل ية والدينية و
الخاصة بحساب االرتباط بين البعدين ، مما يشير إل  أن عل ة بين  يم  00وهذا ما أظهرته نتائج الجدول 
 . لمجتمح وبين انضباطهم الوظيفياألساتذ   الوطنية السائد  في ا

.                                                                                              تربية المواطنة في المنظور اإلسالمي: بعنوان ( 1998)دراسة عرض غاّلب  وهذا ما أثبتته دراسة   
الفكر السياسي وذلك من خلل تتبح تاريخ بروز هذه الكلمة ونموها تعرضت لمفهوم الوطنية ك حد مفاهيم و التي 

المتزامن مح النضال من أجل االستقلل في مختلف البلد المستقلة ، مشيرًا إل  أن هذا المفهوم بدأ ينحسر بالتدريج 
تحمل مفهوم  ولم يتجذر مح بروز االستعمار الجديد في صيغ متعدد  ، كالنظام العالمي الجديد والعولمة التي

االحتواء والهيمنة وتجميح الدول والشعوب تحت مظلة السيطر  اال تصادية والتقنية والعسكرية والفكرية ، وأفادت 
 :نتائج الدراسة ما يلي 

  إن الوطنيكككة تعنكككي أن يرعككك  المكككواطن مسكككير  الكككوطن ويتحكككرك فكككي طريكككق التنميكككة اال تصكككادية والديمقراطيكككة
رسكالة التكي يتحملهكا داخكل الكوطن وخارجكه، كمكا أن المكواطن ينبغكي أن يككون وتصحيح مسار الحككم وأداء ال

 .مح وطنه في محنته كما كان معه في سّرائه
  ال تستقيم المواطنة في مجتمح مختل التوازن من حيث مستوى المعيشة ، في حين تضكمن المواطنكة وجودهكا

 .ر الفكرية والمادية التي تجعله مواطنًا صالحًا في البلد التي يعيش فيها المواطن حّرًا يملك وسائل االختيا
 

 
 



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج                                               : السادس الفصل

 

 

411 

 : عرض وتحليل ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة -1-1
بغرض التحقق من صحة الفرضية القائلة ب نه توجد عل ة ذات داللة إحصائية بين البعد الوطني 

كخدمة تربوية مهمة في الوطن تم حساب تكرارات  و االلتزام الوظيفي ومعرفتهم ب همية انتمائهم المهني( أالنتمائي)
إجابات أفراد العينة ونسبها ، وحساب المتوسطات الحسابية وانحرافتها المعيارية لعبارات البعد الثالث من استمار   يم 

 :من استمار   يم المواطنة( البعد الوطني)المواطنة، وفيما يلي عبارات  البعد الثالث 

 يبين عبارات البعد الوطني(: 11)جدول رقم 
وحساب درجات كل عبار   و فيما يلي رصد لتكرارات إجابات أفراد العينة و حساب لنسبها المئوية ،

والمتوسطات المرجحة لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض إجابات أفراد عينة الدراسة عن كل عبار  من عبارات استمار  
 (.البعد الوطني)المواطنة في البعد الثالث 

 
 
 
 
 

رقم
ال

 

 العبارات

 أرى أن عليا واجبات اتجاه وطني وانه يجب عليا ت ديتها  .11
 مستوى تمتعي بحقو ي داخل الوطن كبير  .11
 المواطنة هي مسؤولية المواطن في المشاركة بدور ما في الشؤون العامة  .11
 حصلت كافة حقو ي باعتبار  مواطنًا جزائريا   .11
 كل فرد حقه داخل المجتمح حاليًا يتم عل  أسا  الماد  والعل ات إعطاء  .11
 أرى أن اني أديت واجباتي اتجاه وطني  .11
 اتعتقد بان الميل إل  العنف والتطرف لدى البعض يهدد مصالح الوطن واستقراره  .11
 أنا راٍض عما  مت به من واجبي اتجاه وطني  .18
 الن تلك مسؤولية القاد  والحكومات واألحزابأرى أنه من األفضل أن ابتعد عن السياسة   .19
 إن إعطاء كل فرد حقه داخل المجتمح حاليًا يتم عل  أسا  العمر والجن   ..1
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 :واالنحرافات المعيارية ونتائج إجابات أفراد العينة مبينة في الجدول التالي بالنسب و التكرار و المتوسطات

 العبارات
 األوزان

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

ات
درج

ع ال
مو

مج
 

 موافق. غ أحيانا موافق

لتك 
ا

سبة رار
الن

رار 
لتك

ا
سبة 

الن
رار 

لتك
ا

سبة 
الن

 
 .05 1.511 1.550 8.5 11 11 11 05.1 000 11العبارة 
 080 1.108 1.050 11 11 8.5 11 05.1 000 11العبارة 
 001 55..1 ..1.1 00.1 05 11 11 55.0 .01 11العبارة 
 000 01..1 1.800 00.1 05 01.8 10 11.5 58 11العبارة 
 015 1.5.1 1.111 11 11 01 .0 11 55 11العبارة 
 000 10..1 1.800 8.5 11 10.1 08 8. 15 11العبارة 
 101 1.110 .1.50 01.8 10 10.0 15 80.1 10 11العبارة 
 108 1.115 1.585 01.8 08 10.1 08 85.0 11 18العبارة 
 080 1.108 1.050 11 11 8.5 11 05.1 000 19العبارة 
 1.1 1.0.5 ..1.0 00.1 51 8 .1 88.5 1. .1العبارة 

التكرارات و النسب المئوية و المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات المعيارية و مجموع الدرجات ( 11)الجدول رقم 
 .لعبارات البعد الوطني

 :القراءة اإلحصائية
فقد ( 10)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  

تكرارات وبنسبة ( 11)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (91.1%)تكرار وبنسبة ( 000)حظي الوزن بدرجة موافق بك 
 (.8.5%)تكرار بنسبة ( 11)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%11)

بانحراف معيار  ( 1.550)فكان يساو  ( 10)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  
 (..05)،ومجموع درجات (1.511)

فقد  (11)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 11)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (91.1%)تكرار وبنسبة ( 000)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.11%)تكرار بنسبة ( 11)وزن بدرجة غير موافق بك ، أما ال(8.5%)
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بانحراف معيار  ( 1.050)فكان يساو  ( 11)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  
 (.080)،ومجموع درجات (1.108)

 (10)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 11)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (%88.1)تكرار وبنسبة ( .01)فقد حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.%00.1)تكرار بنسبة ( 05)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%11)
معيار   بانحراف( ..1.1)فكان يساو  ( 10)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  

 (.001)،ومجموع درجات (55..1)
فقد  (15)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  

تكرارات وبنسبة ( 10)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (8..1%)تكرار وبنسبة ( 58)حظي الوزن بدرجة موافق بك 
 (.%00.1)تكرار بنسبة ( 05)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%01.8)

بانحراف معيار  ( 1.800)فكان يساو  ( 15)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  
 (.000)،ومجموع درجات (01..1)

فقد  (18)العبار  ر م من خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل 
تكرارات وبنسبة ( .0)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (.1%)تكرار وبنسبة ( 55)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.11%)تكرار بنسبة ( 11)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (01%)
معيار   بانحراف( 1.111)فكان يساو  ( 18)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  

 (.015)،ومجموع درجات (1.5.1)
فقد  (.1)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  

تكرارات وبنسبة ( 08)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (11%)تكرار وبنسبة ( 15)حظي الوزن بدرجة موافق بك 
 (.8.5%)تكرار بنسبة ( 11)غير موافق بك  ، أما الوزن بدرجة(%10.1)

بانحراف معيار  ( 1.800)فكان يساو  ( .1)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  
 (.000)،ومجموع درجات (10..1)

فقد  (11)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 15)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (19.1%)تكرار وبنسبة ( 10)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.01.8%)تكرار بنسبة ( 10)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (10.0%)
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بانحراف معيار  ( .1.50)فكان يساو  ( 11)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  
 (.101)، ومجموع درجات (1.110)

فقد  (15)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 08)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (18.1%)تكرار وبنسبة ( 11)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.01.8%)تكرار بنسبة ( 08)افق بك ، أما الوزن بدرجة غير مو (%10.1)
بانحراف معيار  ( 1.585)فكان يساو  ( 15)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار   

 (.108)،ومجموع درجات (1.115)
فقد  (10)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  

تكرارات وبنسبة ( 11)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (91.1%)تكرار وبنسبة ( 000)زن بدرجة موافق بك حظي الو 
 (.11%)تكرار بنسبة ( 11)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%8.5)

بانحراف معيار  ( 1.050)فكان يساو  ( 10)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار   
 (.080)درجات  ، ومجموع(1.108)

فقد  (01)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( .1)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (11.8%)تكرار وبنسبة ( 1.)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.00.1%)ر بنسبة تكرا( 51)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%5)
بانحراف معيار  ( ..1.0)فكان يساو  ( 01)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار   

 (.1.1)، ومجموع درجات (1.0.5)
 :مجموع درجات أفراد العينة في البعد الوطني وفيما يلي عرض نتائج حساب

 (الوطني)مجموع درجات أفراد العينة في البعد (:11)جدول رقم 
 المجموع غير موافق أحيانا موافق إلجابات 

 0018 018 081 1111 مجموع الدرجات
 011 01.51 05.85 18 %النسبة 
 0111 018 018 011 التكرار
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درجة   1111حيث كان ( البعد الوطني)مجموع درجات أفراد العينة في البعد ( 11)كما يبين الجدول ر م 
درجة  018، و 018و تكرار% 05.85درجة إلجابة أحيانا بنسبة  081، و011و بتكرار % 18بنسبة  موافق

 .018و تكرار % 01.51إلجابة غير موافقون بنسبة 
أن مجموع درجات و النسب المرتفعة حظيت بها العبارات (11)ويظهر من خلل الجدول ر م  

النتائج تدل عل  أن  األساتذ  لهم اتجاه ايجابي نحو ، وهذه (.1)حسب نتائج الجدول ( .10،11،10،01)
درجة و بنسبة  0018درجة  من   0008البعد الوطني ، حيث كان مجموع درجات هذه العبارات يساو  عبارات

و هي نسبة  مرتفعة  حيث تشير إل  أن  األساتذ  لهم ا تناع و رضا كبير حول وطنيهم ومهامهم ك ساتذ  % 51
 .اعة ورضي نف يؤدون عملهم بقن

 (:االلتزام الوظيفي)و( البعد الوطني)وفيما يلي عرض لنتائج حساب معامل االرتباط بين 
 المقاييس

 البعد
المتوسط  العينة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  معامل االرتباط
 الداللة

 15..1 585..1 011 البعد الوطني
1..15 1.18 

 1.111 ..0.5. 011 االلتزام الوظيفي
 :العالقة االرتباطية بين البعد الوطني وااللتزام الوظيفي( : 18)جدول رقم 

وااللتزام الوظيفي ألفراد العينة البالغ عددهم  البعد الوطنيالعل ة االرتباطية بين ( 15)يبين الجدول ر م 
 : حيث جاءت النتائج كالتالي:  1.18أستاذ عند مستوى الداللة  011
   624.0معامل االرتباط بيرسونr  التي يساو  متوسطها  الحسابي البعد الوطني بين

458.26


x   678.2وانحراف معيار  يساوs 466.63 ، وبين االلتزام الوظيفي


y 

277.7وانحراف 
1
s. 

معامل " وااللتزام الوظيفي البعد الوطني و تشير النتائج إل  وجود عل ة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين 
 .05.0وهذا دال إحصائيا عند  624.0r" االرتباط بيرسون 

 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 1-1-1
و االلتزام ( االنتمائي)الوطني للتحقق من الفرضية القائلة ب نه توجد عل ة ذات داللة إحصائية بين البعد 

الوظيفي وتوجههم المهني استخدمنا معامل بيرسون للرتباط للتحقق من وجود عل ة ارتباطية بين البعدين ، 
والنتائج المتحصل عليها تشير إل  وجود عل ة موجبة في العل ات بين األستاذ   وبين انتمائهم الوطني ، وهذا ما 
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رتباط بين البعدين ، مما يشير إل  وجود عل ة بين انتماء األساتذ   الخاصة بحساب اال أعلهأظهرته نتائج الجدول 
 . الوطنية وبين أدائهم المهني والتزامهم فيه

أثر الهيئات الثقافية في محافظة إربد في :  بعنوان(  1991)دراسة القاعود والطاهات  وهذا ما أثبتته دراسة    
شف عن أثر الهيئات الثقافية في محافظة إربد في ترسيخ االنتماء هدفت إل  الكو التي  .ترسيخ االنتماء الوطني 

 :الوطني ، أفادت نتائج الدراسة ما يلي 
  المواطنون أنها     إسهام الهيئات الثقافية في ترسيخ االنتماء الوطني من وجهة نظر المسئولين ، بينما رأى

 .تسهم بنسبة في ترسيخ االنتماء الوطني 
 أكثككر الهيئككات مسككاهمة فككي ترسككيخ االنتمككاء الككوطني ، أوصككت الدراسككة بضككرور  تعزيككز  تعككد الفككرق الفنيككة مككن

 .برامج التربية الوطنية ونشاطاتها وتفعيل دور هذه الهيئات 
 :عرض وتحليل ومناقشة الفرضية الرابعة  -1-1

بية البدنية ت ثير لقيم المواطنة عل  االلتزام الوظيفي لدى أساتذ  التر والختبار صحة الفرض القائل بوجود 
بحساب  أوال ومدى التفاعل بينهما ،من اجل اختبار صحة هذه الفرضية  منا، والرياضية في الطور الثانو 

معاملت االرتباط بين درجات األساتذ  عل  اختبار  يم المواطنة وأبعاده الفرعية واختبار االلتزام الوظيفي وأبعاده 
 :الكلية  كما يلي   عل  مسميات هذه األبعاد  ومجموع نقاطهاالفرعية و د تم استخدام األر ام التي تدل 

 
I – المجموع الكلي لقيم الموطنة II – المجموع الكلي لللتزام الوظيفي 

 الثقافة التنظيمية في المؤسسة - 5 .البعد العلئقي -0

 الثقافة التنظيمية في المؤسسة 5- .البعد القيمي -1

 الرغبة في العمل واالستمرار بالمؤسسةتحقيق 6- .البعد الوطني -0
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 العالقات االرتباطين بين األبعاد الفرعية لالستمارات فيما بينها( : 19)جدول رقم 
 
قيم  

 المواطنة
البعد 

 العالئقي
البعد 
 القيمي

البعد 
 الوطني

الثقافة 
 التنظيمية

تحقيق 
 المسؤولية

الرغبة في 
 االستمرار

االلتزام 
 الوظيفي

قيم 
 المواطنة

0        

البعد 
 العالئقي

0.659  0       

البعد 
 القيمي

0.925 0.627 0      

البعد 
 الوطني

0.950 0.580 0.779 0     

الثقافة 
 التنظيمية

0.359 0.234 0.234 0.402 0    

تحقيق 
 المسؤولية

0.272 0.284 0.259 0.236 0.333 0   

الرغبة في 
 االستمرار

0.249 0.362 0.367 0.256 0.296 0.327 0  

االلتزام 
 الوظيفي

0.428 0.685 0.490 0.624 0.926 0.521 0.500 0 

 
األبعاد الفرعية للستمارتين  وهي  أنه توجد عل ة ارتباطيه بين جميح  نتائج( 10)يتبين من الجدول ر م 

 .  1.18استمار    يم الموطنة و استمار   االلتزام الوظيفي عند مستوى الداللة 
بعد ذلك استخدمنا اختبار اإلنحدار المتعدد لدراسة ت ثير المتغير المستقل ب بعاده الثلثة عل  المتغير التابح 

 : فتحصلنا عل  النتائج التالية
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 للنتائج اإلحصائية والقراءة الكمي التحليل :أوال 
 معامالت االنحدار بين المتغير المستقل و المتغير التابع

 المصدر
 المعاملت اللمعيارية

ت 
مل

معا
ال

رية
عيا
الم

 

مة 
 ي

T 
وبة

حس
الم

 

الية
حتم

 اإل
يمة

الق
ط  

رتبا
 اإل

مل
معا

R  د
حدي

 الت
مل
معا

R 
Sq

ua
re

 

دل
لمع

د ا
حدي

 الت
مل
معا

 

B 
خطأ 

 المعياري
Beta 

مقطح خط 
   االنحدار

31.245 4.988  -8.58 1.111 

 1.111 1.51 1.0.5 1.150 1.501 البعد العالئقي 458 ,0 1.519 0.721
 1.111 8.08 .1.05 1.1.0 1.180 البعد القيمي 

 1.111 5.55 1.110 1.105 00..1 البعد الوطني 
المتغير المستقل المعرفة التربوية و المتغير التابع درجة تطبيق  معامالت اإلنحدار بين( .1)الجدول رقم 

 :الممارسة التعليمية
 :التعليق على النتائج و الحكم على صالحية نموذج اإلنحدار الذي تم حسابه

  :أوال الشروط النظرية 
 :اتفاق أو منطقية قيمة و إشارات معامالت اإلنحدار -1

الدراسة تندرج ضمن اإلطار البيداغوجي في مجال التربية البدنية و يلحظ هنا أن متغيرات الظاهر  محل  
 .الرياضية 

و بالرجوع إل  نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد المتحصل عليه في الدراسة  الذ  يوضح العل ة المعنوية  
 بين متغيرات البحث بعد عملية التكميم نجد 

Y= 1.501  +1.180  +1..00  +00.158 
Y=00.158+الوطنية00..1+القيمة1.180+1.501العل ات 
 : من خلل هذا النموذج نستنتج ما يلي 

 (00.158)له  يمة موجبة ال يساو  الصفر B0الجزء الثابت من  -
 (1.501)له  يمة موجبة تتراوح بين  X1ميل خط االنحدار  -
 (1.180)له  يمة موجبة تتراوح بين  X2ميل خط االنحدار  -
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 (00..1) يمة موجبة تتراوح بين له  X3 ميل خط االنحدار -
نلحظ أنه ال يوجد تعارض بين الشروط النظرية للظاهر  محل الدراسة و نتائج نموذج اإلنحدار المفسر 

والبعد  -البعد العلئقي)ومؤشرات المتغير المستقل ( االلتزام الوظيفي)لعل ة األثر المعنوية بين المتغير التابح 
 (والبعد الوطني -القيمي

 :قدرة التفسيرية للنموذج ال -1
التحديد المعدل، الموجود  في الجدول  يتم الحكم عل  القدر  التفسيرية لنموذج االنحدار من خلل  معامل   

،حيث أن (االلتزام الوظيفي)و المتغير التابح ( المواطنة)الذ  يبين للعل ة المعنوية بين المتغير المستقل ( 00)ر م
، هذا يعني أن متغيرات الدراسة المختار  للنموذج  د فسرت  ما  يمته  (0.458) يمة معامل التحديد المعدل المقدر  

عل  المتغير (والبعد الوطني -والبعد القيمي -البعد العلئقي)من أثر مؤشرات المتغير المستقل المواطنة ( 45.8%)
من التغيرات التي تحدث المتغير التابح تعزى لمؤشرات ( %51.9)التابح درجات االلتزام والوظيفي ،بمعن  أن 

إل  عوامل أخرى و هذه النتائج ( %48.1)، و (لوطنيوالبعد ا -والبعد القيمي -البعد العلئقي)المتغير المستقل 
تعك  صلحية المتغيرات المختار  لدراسة و مدى  درتهما عل  تفسير نتائج نموذج اإلنحدار، أما الداللة 

و هو دال إحصائيا و يتماش  مح فرضية ( 1.11)اإلحصائية لهذا النموذج  د بررها مستوى الداللة المقدر 
 .الدراسة

و معامالت االرتباط بين المتغير المستقل و   ANOVAتحليل التباين و معامالت االرتباط ( 11)رقمالجدول 
  المتغير التابع

 المصدر
مجموع 
 المربعات

 F يمة  متوسط المربعات
درجة 
 الحرية

مستوى الداللة 
sig 

 0.00 3 14.356 443.742 0115.510 االنحدار
 - 116 - 42.850 1811.5.5 الخط 
 - 119 -  6301.867 الكلي

بين المتغير التابح  االلتزام الوظيفي   ANOVAتحليل التباين و معاملت االرتباط ( 00)الجدول ر ميوضح    
، و المتغير التابح درجات التطبيق (والبعد الوطني -والبعد القيمي -البعد العلئقي)المتغير المستقل  لمؤشرات 

 :للممارسة التعليمية
هو تحليل مجموع مربعات االنحرافات الكلية للمتغير التابح  ANOVAإن الغرض من حساب جدول تحليل التباين  

SST   و مجموع المربعات اإلنحرافات العائد  لإلنحدارSSR   و مجموع مربعات الخطSSE. 
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 كما يتم استخراج أهم مؤشر لجود  نموذج االنحدار معامل التحديد 
 R2 =مجموع مربعات االنحرافات العائدة لالنحدار/  رافات الكلية للمتغير التابع مجموع مربعات االنح

R2 = 3724.403 / 6301.867 = 0.591 
 إن الجذر التربيعي لقيمة معامل التحديد يساو  معامل االرتباط  

و هذه النتائج تتماش  مح النتائج المتحصل عليها في                  بتعويض القيم نجد       
 الجدول أعله

من تباينات االنحرافات الكلية في  يمة المتغير التابح تفسرها العل ة  %11.0و تبين هذه النتائج أنه  
تحصل الخطية نموذج االنحدار مح مؤشرات المتغير المستقل و هذه النتيجة تبرر  يمة معامل التحديد المعدل الم

 (.00)عليها في الجدول ر م 
 :ثانيا الشروط الرياضية 

 المعنوية الكلية للنموذج  .1
و يمة االحتمالية   .05.08المحسوبة تساو   F يمة ANOVA تحليل التباين( 00)يتضح من جدول  

P.VALUE   هذا يعني أن هناك واحد عل  األ ل من  1018و هي أ ل من مستوى المعنوية  1.11تساو
 .معاملت االنحدار يختلف عن الصفر و له  يمة معنوية

 .كما أنها تتماش  مح فرضيات الدراسة و تبرر النتائج المتحصل عليها 
 :المعنوية الجزئية للنموذج  .1

تلف عن الصفر و في الخطو  السابقة توصلنا مؤداها أن هناك واحد عل  األ ل من معاملت االنحدار يخ 
لتحديد أ  من هذه المعاملت التي تكون معنوية نقوم باجراء اختبار المعنوية الجزئية للنموذج عن طريق االختبار 

 T.testت 
 ( 00)من خلل النتائج الموجود  في الجدول 

الثابت في و منه نستنتج أن المقدار ( 1.111)عند القيمة اإلحتمالية  = (00.158) الجزء الثابت من -
 .نموذج االنحدار معنو  

و منه نستنتج أن ( 1.111)عند القيمة االحتمالية ( 1.501)لدرجة للبعد العلئقي X1 ميل خط االنحدار -
 .ميل درجة البعد العلئقي في نموذج االنحدار معنو  

أن ميل درجة  و منه نستنتج( 1.111)عند القيمة االحتمالية( 1.180)للبعد القيمي  X2ميل خط االنحدار -
 .للبعد القيمي في نموذج االنحدار معنو  
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ومنه نستنتج أن ميل درجة ( 0.000) عند القيمة االحتمالية( 00..1) الوطني للبعد X3ميل خط االنحدار -
 .البعد الوطني في نموذج االنحدار معنو  

 :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 1-1-1
ت ثير لقيم المواطنة عل  االلتزام الوظيفي لدى أساتذ  التربية البدنية للتحقق من الفرضية القائلة بوجود 

ومدى التفاعل بينهما تم استخدام معادلة االنحدار الخطي المتعدد ، والنتائج ، والرياضية في الطور الثانو 
الوطني ، وهذا ما  المتحصل عليها تشير إل  وجود عل ة و ت ثير إيجابي في العل ات بين األساتذ   وبين انتمائهم

أظهرته نتائج الجداول أعله الخاصة بحساب االرتباط بين البعدين و معادلة األنحدار، مما يشير إل  وجود عل ة 
 . و ت ثير بين انتماء األساتذ   الوطنية وبين أدائهم المهني والتزامهم فيه

و                .مناهج التربية الوطنية في ايطاليابعنوان : عنوان الدراسة، (1110)راسة لوسيتو وهذا ما أثبتته د 
 :هدفت هذه الدراسة إل التي 

التعرف عل  كفاء  مناهج التربية الوطنية في ايطاليا وكفاء  مشاركة الطلب في النشاطات والفعاليات الوطنية في 
 .تنمية المواطنة

 .طاليوبينت أن تنمية التربية الوطنية هدف أسا  لنظام التعليم اإلي -
الت كيد عل  مفاهيم ومنطلقات سياسية وطنية وتنمية  يم المواطنة لدى المستهدفين المتمثلة في المحافظة عل   -

 .الدستور واحترام حقوق الوطن وحقوق المواطنين 
إشار  الباحث إل  طلب المرحلة الثانوية يمارسون ضمن منهج التربية الوطنية نشاطات تنمي فيهم العمل  -

 .المشاركة الديمقراطيةالتطوعي و 
وخلَص الباحث من دراسته إل  وجود فجو  بين الوا ح والمناهج المخطط لها وتشمل الفجو  أيضا ممارسات المعلمين 

وأن الو ت الذ  يمضيه المعلمين في تدري  المقرر أ ل من الو ت . وعدم القدر  عل  تحقيق أهداف المناهج
 في استيعاب الطلب لمفاهيم التربية وهناك نقص أساسي0 المخصص له في الخطة
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 :خامسةتحليل مناقشة وتفسير الفرضية الجزئية ال -1-1
البعد العلئقي ، القيمي ، (توجد فروق معنوية دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المواطنة ومؤشراتها 

 ؟(المتحصل عليهاالسن، الخبر  المهنية، الشهاد  )وااللتزام الوظيفي تعزى لمتغيرات ( الوطني 
 التحليل الكمي والقراء  اإلحصائية للنتائج: أوال
 

 مجموع المربعات  
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
القيمة 

 اإلحتمالية

البعد 
 العالئقي

 0,00 13,83 1.1.5 2 1.815 بين المجموعات
--  -- 8.115 001 1.000.. داخل المجموعات

 -- -- -- 000 1.5.1.. المجموعات

البعد 
 القيمي

 0,04 3,31 1.800 2 .8.05 بين المجموعات
--  -- 11..1 001 .501.51 داخل المجموعات

 -- -- -- 000 011.801 المجموعات

البعد 
 الوطني

 0,44 0,83 58..1 2 08.101 بين المجموعات
--  -- 1.0.1 001 505.811 داخل المجموعات

 -- -- -- 000 580.101 المجموعات

قيم 
 المواطنة

 0,00 6,33 05.001 2 100..1 بين المجموعات
--  -- .80..8 001 01.011.. داخل المجموعات

 -- -- -- 000 55.801.. المجموعات

اإللتزام 
 الوظيفي

 0,00 .5.0 08.001 2 10..01 بين المجموعات
--  -- 11..80 001 110.000. داخل المجموعات

 -- -- -- 000 010.5.1. المجموعات
 
 للمتغير المستقل قيم المواطنة ومؤشراتها ANOVAتحليل التباين االحادي في إتجاه واحد ( 11)الجدول رقم   
 .، والمتغير التابع اإللتزام الوظيفي وفقا لمتغير السن(البعد العالئقي، البعد القيمي، البعد الوطني)
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 :القراءة اإلحصائية
 البعد العالئقي: أوال 

لداللة الفروق لتحليل التباين أحاد  اإلتجاه لمتوسطات ( F)أن  يمة اإلختبار( 01)نلحظ في الجدول ر م
( 1011)عند القيمة اإلحتمالية ( 00050)وفق فئات السن ألفراد عينة الدراسة تساو  البعد العلئقيدرجات محور 

وهذه النتيجة تثبت أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات فئات السن ( 1018)وهي أ ل من القيمة 
 .للبعد العلئقي تعزى لمتغير السن

 ثانيا البعد القيمي
لداللة الفروق لتحليل التباين أحاد  اإلتجاه لمتوسطات ( F)مة اإلختبارأن  ي( 01)نلحظ في الجدول ر م

وهي ( 1015)عند القيمة اإلحتمالية( 3,31)وفق فئات السن ألفراد عينة الدراسة تساو   البعد القيميدرجات محور 
ات السن للبعد وهذه النتيجة تثبت أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات فئ( 1018)أ ل من القيمة 

 .القيمي تعزى لمتغير السن
 ثالثا البعد الوطني

لداللة الفروق لتحليل التباين أحاد  اإلتجاه لمتوسطات ( F)أن  يمة اإلختبار( 01)نلحظ في الجدول ر م
وهي ( 0,44)عند القيمة اإلحتمالية( 0,83)وفق فئات السن ألفراد عينة الدراسة تساو   البعد الوطنيدرجات محور 

وهذه النتيجة تثبت أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات فئات السن ( 1018)أكبر من القيمة 
 .تعزى لمتغير السن للبعد الوطني

  رابعا المتغير المستقل قيم المواطنة
اإلتجاه لمتوسطات لداللة الفروق لتحليل التباين أحاد  ( F)أن  يمة اإلختبار( 01)نلحظ في الجدول ر م

عند القيمة (000.)وفق فئات السن ألفراد عينة الدراسة تساو   درجات المتغير المستقل  يم المواطنة
وهذه النتيجة تثبت أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات ( 1018)وهي أ ل من القيمة ( 1011)اإلحتمالية

 .ى لمتغير السنتعز للمتغير المستقل قيم المواطنة درجات فئات السن 
 خامسا المتغير التابع اإللتزام الوظيفي

لداللة الفروق لتحليل التباين أحاد  اإلتجاه لمتوسطات ( F)أن  يمة اإلختبار( 01)نلحظ في الجدول ر م
عند القيمة (.5.0)وفق فئات السن ألفراد عينة الدراسة تساو  درجات المتغير التابح اإللتزام الوظيفي

وهذه النتيجة تثبت أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات ( 1018)وهي أ ل من القيمة ( 1011)اإلحتمالية
 .درجات فئات السن للمتغير التابح اإللتزام الوظيفي تعزى لمتغير السن
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مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
القيمة 

 اإلحتمالية

البعد 
 العالئقي

 0,56 0,58 1.111 1 1.550 بين المجموعات
   8.115 001 .1.51.. داخل المجموعات

    000 1.5.1.. المجموعات

البعد 
 القيمي

 0,07 2,73 0.110 1 0.585 بين المجموعات
   58..1 001 500.005 داخل المجموعات

    000 011.801 المجموعات

البعد 
 الوطني

 0,40 0,91 1.010 1 08.051 بين المجموعات
   1.0.0 001 501.550 داخل المجموعات

    000 580.101 المجموعات

قيم 
 المواطنة

 0,22 1,52 00.850 1 10.0.1 بين المجموعات
   500..8 001 10.501.. داخل المجموعات

    000 55.801.. المجموعات

اإللتزام 
 الوظيفي

 0,04 3,17 .01.55 1 1.501. بين المجموعات
   80.051 001 151.018. المجموعاتداخل 

    000 010.5.1. المجموعات
 للمتغير المستقل قيم المواطنة ومؤشراته ANOVAتحليل التباين االحادي في إتجاه واحد ( 11)الجدول رقم  
 الخبرة، والمتغير التابع اإللتزام الوظيفي وفقا لمتغير (البعد العالئقي، البعد القيمي، البعد الوطني)

 :القراءة اإلحصائية
 أوال محور البعد العالئقي

لداللة الفروق لتحليل التباين أحاد  اإلتجاه لمتوسطات ( F)أن  يمة اإلختبار( 00)نلحظ في الجدول ر م
 وفق فئات متغير الخبر  المهنية ألفراد عينة الدراسة  البعد العلئقيدرجات محور 

وهذه النتيجة تثبت أنه التوجد فروق ( 1018)وهي أكبر من القيمة ( .108)عند القيمة اإلحتمالية ( 1085)تساو 
 .تعزى لمتغير الخبر  المهنية البعد العلئقيدالة إحصائيا بين متوسطات درجات فئات الخبر  المهنية لمحور 
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 ثانيا محور البعد القيمي
لداللة الفروق لتحليل التباين أحاد  اإلتجاه لمتوسطات ( F)ة اإلختبارأن  يم( 00)نلحظ في الجدول ر م

عند القيمة ( 1010)وفق فئات الخبر  المهنية ألفراد عينة الدراسة تساو   البعد القيميدرجات محور 
وهذه النتيجة تثبت أنه التوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات ( 1018)وهي أكبر من القيمة ( 1011)اإلحتمالية

 .تعزى لمتغير الخبر  المهنية لمحور البعد القيميدرجات فئات الخبر  المهنية 
 ثالثا محور البعد الوطني

لداللة الفروق لتحليل التباين أحاد  اإلتجاه لمتوسطات ( F)أن  يمة اإلختبار( 00)نلحظ في الجدول ر م
عند القيمة اإلحتمالية ( 1000)وفق فئات الخبر  المهنية ألفراد عينة الدراسة تساو   البعد الوطنيدرجات محور 

وهذه النتيجة تثبت أنه التوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات ( 1018)وهي أكبر من القيمة ( 1051)
 .تعزى لمتغير الخبر  المهنية لمحور البعد الوطنيت الخبر  المهنية فئا

  رابعا المتغير المستقل قيم المواطنة
لداللة الفروق لتحليل التباين أحاد  اإلتجاه لمتوسطات ( F)أن  يمة اإلختبار( 00)نلحظ في الجدول ر م

عند القيمة (0081)وفق فئات الخبر  المهنية ألفراد عينة الدراسة تساو   درجات المتغير المستقل  يم المواطنة
وهذه النتيجة تثبت أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات ( 1018)وهي أكبر من القيمة ( 1011)اإلحتمالية

 .تعزى لمتغير الخبر  المهنيةللمتغير المستقل قيم المواطنة درجات فئات الخبر  المهنية 
 المتغير التابع اإللتزام الوظيفيخامسا 

لداللة الفروق لتحليل التباين أحاد  اإلتجاه لمتوسطات ( F)أن  يمة اإلختبار( 00)نلحظ في الجدول ر م
عند القيمة (0001)وفق فئات الخبر  المهنية ألفراد عينة الدراسة تساو  درجات المتغير التابح اإللتزام الوظيفي

وهذه النتيجة تثبت أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات ( 1018)من القيمة  وهي أ ل( 1015)اإلحتمالية
 .درجات فئات الخبر  المهنية للمتغير التابح االلتزام الوظيفي تعزى لمتغير الخبر  المهنية
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البعد العالئقي، البعد ) للمتغير المستقل قيم المواطنة ومؤشراته ANOVAتحليل التباين ( 11)الجدول رقم 
 الشهادة، والمتغير التابع اإللتزام الوظيفي وفقا لمتغير (القيمي، البعد الوطني

 

  
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
القيمة 

 اإلحتمالية

البعد 
 العالئقي

 0,94 0,14 0.110 1 551.. بين المجموعات
 -- -- 80..8 001 0.518.. داخل المجموعات

 -- -- -- 000 1.5.1.. المجموعات

البعد 
 القيمي

 0,40 0,99 18... 1 00.081 بين المجموعات
 -- -- 11..1 001 550.151 داخل المجموعات

 -- -- -- 000 011.801 المجموعات

البعد 
 الوطني

 0,74 0,41 .01.50 1 11.000 بين المجموعات
 -- -- 1.005 001 501.100 داخل المجموعات

 -- -- -- 000 580.101 المجموعات

قيم 
 المواطنة

 0,64 0,56 10.008 1 111..05 بين المجموعات
 -- -- 88.001 001 851.011. داخل المجموعات

 -- -- -- 000 55.801.. المجموعات

اإللتزام 
 الوظيفي

 0,04 2,90 10.105 1 .051.10 بين المجموعات
   55..81 001 080.501. داخل المجموعات

    000 55.801.. المجموعات
 

 :القراءة اإلحصائية
 أوال محور البعد العالئقي

لداللة الفروق لتحليل التباين أحاد  اإلتجاه لمتوسطات ( F)أن  يمة اإلختبار( 05)نلحظ في الجدول ر م
عند ( 1005)وفق فئات متغير الشهاد  المتحصل عليها ألفراد عينة الدراسة تساو   البعد العلئقيدرجات محور 



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج                                               : السادس الفصل

 

 

411 

وهذه النتيجة تثبت أنه التوجد فروق دالة إحصائيا بين ( 1018)وهي أكبر من القيمة ( 1005)القيمة اإلحتمالية 
 .د  المتحصل عليهاتعزى لمتغير الشها البعد العلئقيمتوسطات درجات فئات الشهاد  المتحصل عليها لمحور 

 ثانيا محور البعد القيمي
لداللة الفروق لتحليل التباين أحاد  اإلتجاه لمتوسطات ( F)أن  يمة اإلختبار( 50)نلحظ في الجدول ر م

عند القيمة ( 1000)وفق فئات الشهاد  المتحصل عليها ألفراد عينة الدراسة تساو   البعد القيميدرجات محور 
وهذه النتيجة تثبت أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين ( 1018)هي أكبر من القيمة و ( 1051)اإلحتمالية 

 .تعزى لمتغير الشهاد  المتحصل عليها لمحور البعد القيمي متوسطات درجات فئات الشهاد  المتحصل عليها
 ثالثا محور االلبعد الوطني

لداللة الفروق لتحليل التباين أحاد  اإلتجاه لمتوسطات ( F)أن  يمة اإلختبار( 05)نلحظ في الجدول ر م
عند القيمة ( 1050)وفق فئات الشهاد  المتحصل عليها ألفراد عينة الدراسة تساو   البعد الوطنيدرجات محور 

وهذه النتيجة تثبت أنه التوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات ( 1018)وهي أكبر من القيمة ( 1015)اإلحتمالية
 .تعزى لمتغير الشهاد  المتحصل عليها لمحور البعد الوطني رجات فئات الشهاد  المتحصل عليهاد

  رابعا المتغير المستقل قيم المواطنة
لداللة الفروق لتحليل التباين أحاد  اإلتجاه لمتوسطات ( F)أن  يمة اإلختبار( 05)نلحظ في الجدول ر م

عند (.108)فئات الشهاد  المتحصل عليها ألفراد عينة الدراسة تساو   وفق درجات المتغير المستقل  يم المواطنة
وهذه النتيجة تثبت أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين ( 1018)وهي أكبر من القيمة ( 10.5)القيمة اإلحتمالية

المتحصل تعزى لمتغير الشهاد  للمتغير المستقل قيم المواطنة متوسطات درجات الشهاد  المتحصل عليها المهنية 
 .عليها

 خامسا المتغير التابع اإللتزام الوظيفي
لداللة الفروق لتحليل التباين أحاد  اإلتجاه لمتوسطات ( F)أن  يمة اإلختبار( 05)نلحظ في الجدول ر م

عند (1001)وفق فئات الشهاد  المتحصل عليها ألفراد عينة الدراسة تساو  درجات المتغير التابح اإللتزام الوظيفي
وهذه النتيجة تثبت أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين ( 1018)وهي أ ل من القيمة ( 1015)القيمة اإلحتمالية

متوسطات درجات فئات الشهاد  المتحصل عليها للمتغير التابح االإللتزام الوظيفي تعزى لمتغير الشهاد  المتحصل 
 .عليها
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 :مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 1-1-1
الفرضية القائلة بوجد فروق معنوية دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المواطنة ومؤشراتها للتحقق من 

السن، الخبر  المهنية، الشهاد  المتحصل )وااللتزام الوظيفي تعزى لمتغيرات ( البعد العلئقي ، القيمي ، الوطني (
البعد العلئقي، البعد القيمي، ) للمتغير المستقل  يم المواطنة ومؤشراته ANOVAتحليل التباين إستخدمنا ( عليها

الشهاد  و الخبر  المهنية حيث وجدنا أنه توجد ، والمتغير التابح اإللتزام الوظيفي وفقا لمتغير السن و (البعد الوطني
وااللتزام ( قيمي ، الوطني البعد العلئقي ، ال(بين متوسطات درجات المواطنة ومؤشراتها فروق دالة إحصائية 

الوظيفي تعزى لمتغير السن، و لكن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المواطنة ومؤشراتها 
 .غيرات الخبر  المهنية أو الشهاد وااللتزام الوظيفي تعزى لمت( البعد العلئقي ، القيمي ، الوطني (

قيم المواطنة لدى : بعنوان  (1101)لي الغامد ، رسالة ماجستير، الرياضدراسة عبد الرحمان عو هذا ما أثبتته 
                                                                                     .طالب الثانوية وعالقتها باألمن الفكري 

 . العل ة بين الفرد و الدولة كما يحددها  انون تلك الدولة :أبرزت المواطنة في الفكر المعاصر التي 
 .وأراد الباحث التوغل في أعماق هذه العل ة 

 : وخلصت إل  عد  نتائج من بينها 
 . وجود عل ة ارتفاعيه بين  يم المواطنة و يم تعزيز األمن الفكر  -
تعلق بقيم تمسك الطلب بالعقيد  اإلسلمية وتعظيم توجد فروق معنوية دالة لقيم المواطنة واألمن الفكر  فيما ي -

 . الحرمين الشريفين
 . العقيد  اإلسلمية مبنية عل  أسا  الحقوق و الواجبات-

 :من بينها  التوصيات المهمة  و خلصت إل  بعض
دأ الحوار والمنا شة تفعيل مب،  تطوير ماد  التربية الوطنيةو  زياد  التوعية ب همية المساجد ونظافتها واالهتمام بها 

 . إشاعة مفهوم المواطنة واألمن الفكر ،إل  جانب  داخل المدار 
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 : عرض وتحليل النتائج الخاصة باستمارة االلتزام الوظيفي -1
 : الثقافة التنظيمية في المؤسسة عرض نتائج البعد األول -1-1

تم حساب تكرارات إجابات أفراد العينة ونسبها، وحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد 
من استمار  ( الثقافة التنظيمية في المؤسسة)األول من استمار  االلتزام الوظيفي، وفيما يلي عبارات  البعد األول 

 :االلتزام الوظيفي

 يبين عبارات بعد الثقافة التنظيمية في المؤسسة من المعلومات(: 11)جدول رقم 
يلي رصد لتكرارات إجابات أفراد العينة و حساب لنسبها المئوية، وحساب درجات كل عبار  والمتوسطات  و فيما

والنحرافات لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض إجابات أفراد عينة الدراسة عن كل عبار  من عبارات استمار  االلتزام 
 (.الثقافة التنظيمية في المؤسسة)الوظيفي في البعد األول 

 
 

رقم
ال

 

 العبارات

 الشعور بالتضارب بين أهداف المؤسسة التي تعمل به وأهدافك الخاصة  .1
 تتشابه  يمك وتوجهاتك مح  يم وتوجهات المؤسسة  .1
 القيم السائد  بالمؤسسة تنظم العل ة بين اإلدار  والعاملين  .1
 تركز المؤسسة عل  العمل واالنجاز كقيمة  .1
 يتم الت كيد عل  خبر  الموظف في عمله  .1
 القرار الذ  اتخذته بالعمل في المؤسسة كان خط  كبيرا مني  .1
تعطي المؤسسة اهتماما آلراء العاملين ومقترحاتهم من خلل مشاركة العاملين في اتخاذ   .1

 القرارات
 تهتم االدار  بوجهات نظر الموظفين في العمل  .8
 مشكلتيمنح الموظفين بالمؤسسة فرصة عادلة لسماع شكواهم عندما يكون لديهم   .9

 يعاملك رئيسك في العمل بكل تقدير واحترام  ..1
 تحظ  كموظف بالتقدير واالحترام من  بل زملئك واإلدار  في العمل  .11
 تواصل العمل رغم الصعوبات التي تواجهك  .11
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 :تائج إجابات أفراد العينة مبينة في الجدول التالي بالنسب و التكرار و المتوسط واالنحرافات المعياريةون

 العبارات
 األوزان

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

ات
درج

ع ال
مو

مج
 

 موافق. غ أحيانا موافق

 

ال
رار

تك
سبة 

الن
رار 

لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك

ا
سبة 

الن
 

 115 1.018 ..0.5 81 1. 00.0 .0 1..0 55 1العبارة 
 015 00..1 1.111 00.0 .0 0.0 5 50.0 011 1العبارة 
 011 1.510 1.811 11 15 01 01 11 55 1العبارة 
 055 1.811 ..1.5 1.. 15 11 11 00.0 001 1العبارة 
 .18 1.555 1.000 00.0 51 11 15 1..5 .8 1العبارة 
 111 1.115 ..1.1 11 24 00.0 51 1..5 .8 1العبارة 
 .00 1.110 00..1 00.0 .0 01 01 1..1 01 1العبارة 
 155 1.101 1.511 00.0 .0 00.0 51 80.0 5. 8العبارة 
 015 51..1 1.100 00.0 .0 11 11 1..5 015 9العبارة 
 015 1.105 ..1.8 00.0 .0 1..0 11 11 55 .1العبارة 
 055 1.811 ..1.5 1.. 5 11 11 00.0 001 11العبارة 
 015 00..1 1.111 00.0 .0 0.0 5 50.0 011 11العبارة 
التكرارات و النسب المئوية و المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات المعيارية و مجموع الدرجات ( 11)الجدول رقم 

 .المؤسسةلعبارات البعد األول الثقافة التنظيمية في 
 :القراءة اإلحصائية

فقد ( 0)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل    
تكرارات وبنسبة ( 16)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (11.1%)تكرار وبنسبة ( 48)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.50%)تكرار بنسبة ( 60)أما الوزن بدرجة غير موافق بك  ،(13.3%)
بانحراف معيار  ( 1.866)فكان يساو  ( 0)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار   
 (.224)،ومجموع درجات (0.925)



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج                                               : السادس الفصل

 

 

411 

فقد  (1)ر  ر مالعبامن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل    
تكرارات وبنسبة ( 04)أحيانا بك أما الوزن بدرجة ، (83.3%)تكرار وبنسبة ( 100)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.%13.3)تكرار بنسبة ( 16)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (3.3%)
معيار   بانحراف( 2.700)فكان يساو  ( 1)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار    
 (.324)،ومجموع درجات (0.693)

فقد  (0)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 12)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (70%)تكرار وبنسبة ( 84)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.%20)تكرار بنسبة ( 24)ر موافق بك ، أما الوزن بدرجة غي(%10)
بانحراف معيار  ( 001.8)فكان يساو  ( 0)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار   
 (.300)،ومجموع درجات (0.809)

فقد  (5)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 11)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (93.3%)تكرار وبنسبة ( 112)زن بدرجة موافق بك حظي الو 

 (.6.7%)تكرار بنسبة ( 08)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (11%)
بانحراف معيار  ( 2.866)فكان يساو  ( 5)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار   
 (.344)درجات ،ومجموع (0.500)

فقد  (8)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 24)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (46.7%)تكرار وبنسبة ( 56)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.33.3%)بنسبة  تكرار( 40)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%20)
بانحراف معيار  ( 2.133)فكان يساو  ( 8)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار   
 (.256)،ومجموع درجات (0.888)

فقد  (.)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 40)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (46.7%)تكرار وبنسبة ( 56)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.20%)تكرار بنسبة ( 24)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%33.3)
بانحراف معيار  ( 2.266)فكان يساو  ( .)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار   
 (.272)،ومجموع درجات (0.774)
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فقد  (1)العبار  ر مالنتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل   من خلل
تكرارات وبنسبة ( 12)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (76.7%)تكرار وبنسبة ( 92)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.%13.3)تكرار بنسبة ( 16)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%10)
بانحراف معيار  ( 2.633)فكان يساو  ( 1)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار   
 (.316)،ومجموع درجات (0.709)

فقد  (5)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 40)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (53.3%)تكرار وبنسبة ( 64)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.13.3%)تكرار بنسبة ( 16)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%33.3)
بانحراف معيار  ( 001.5)فكان يساو  ( 5)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار   
 (.288)،ومجموع درجات (0.717)

فقد  (0)العبار  ر مد  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  من خلل النتائج الموجو 
تكرارات وبنسبة ( 11)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (%86.7)تكرار وبنسبة ( 104)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.13.3%)تكرار بنسبة ( 16)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%00)
بانحراف معيار  ( 2.733)فكان يساو  ( 0)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار   
 (.328)،ومجموع درجات (0.682)

فقد  (01)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 20)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (%70) تكرار وبنسبة( 84)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.13.3%)تكرار بنسبة ( 16)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (16.7%)
بانحراف معيار  ( 2.566)فكان يساو  ( 01)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار   
 (.308)،ومجموع درجات (0.718)

 (00)العبار  ر مخلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل   من
تكرارات وبنسبة ( 11)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (93.3%)تكرار وبنسبة ( 112)فقد حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 .(6.7%)تكرار بنسبة ( 08)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%00)
بانحراف معيار  ( 2.866)فكان يساو  ( 00)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار   
 (.344)،ومجموع درجات (0.693)



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج                                               : السادس الفصل

 

 

411 

فقد حظي  (01)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
، (%3.3)تكرارات وبنسبة ( 04)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (83.3%)تكرار وبنسبة ( 100)الوزن بدرجة موافق بك 

 (.%13.3)تكرار بنسبة ( 16)أما الوزن بدرجة غير موافق بك 
بانحراف معيار  ( 2.700)فكان يساو  ( 01)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار     
 (.324)،ومجموع درجات (0.693)

 :مجموع درجات أفراد العينة في بعد الثقافة التنظيمية في المؤسسة يلي عرض لنتائج حساب وفيما
 (الثقافة التنظيمية في المؤسسة)بعد  مجموع درجات أفراد العينة في(:11)جدول رقم 

 

حيث كان ( الثقافة التنظيمية في المؤسسة)مجموع درجات أفراد العينة في البعد ( 01)كما يبين الجدول ر م 
، و 011و تكرار% 01درجة إلجابة أحيانا بنسبة  055، و0115و بتكرار % 11درجة  موافق بنسبة  3024
 .1.1و تكرار % 05بة درجة إلجابة غير موافقون بنس 1.1

أن مجموع درجات و النسب المرتفعة حظيت بها اإلجابة موافق وتمثل (01)ويظهر من خلل الجداول ر م 
، وهذه (.0)حسب نتائج الجدول  1و العبار   01والعبار   0تليها العبار   01و العبار  ( 5)هذا من خلل العبار  

يجابي نحو عبارات بعد  الثقافة التنظيمية في المؤسسة ، حيث كان النتائج تدل عل  أن  األساتذ  لهم اتجاه ا
و هي نسبة  مرتفعة  حيث % 11تكرار و بنسبة  0551من أصل    0115مجموع تكرار هذه العبارات يساو 

ي تشير إل  أن  األساتذ  لهم ا تناع و رضا كبير بطبيعة الثقافة التنظيمية في المؤسسة لديهم  و طبيعة المهنة الت
 .تتطابق مح خططهم المستقبلية 

 
 
 
 
 

 المجموع غير موافق أحيانا موافق اإلجابات
 3628 260 344 3024 مجموع الدرجات

 011 18 12 70 %النسبة 
 1440 260 172 1008 التكرار
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 : تحقيق المسؤولية اتجاه المؤسسة عرض نتائج البعد الثاني -1-1
تم حساب تكرارات إجابات أفراد العينة ونسبها، وحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد 

من استمار  ( تحقيق المسؤولية اتجاه المؤسسة)الثاني األول من استمار  االلتزام الوظيفي، وفيما يلي عبارات  البعد 
 :االلتزام الوظيفي

 يبين عبارات بعد تحقيق المسؤولية اتجاه المؤسسة(: 18)جدول رقم 
حساب لنسبها المئوية، وحساب درجات كل عبار   فيما يلي رصد لتكرارات إجابات أفراد العينة وو 

والمتوسطات والنحرافات لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض إجابات أفراد عينة الدراسة عن كل عبار  من عبارات 
 (.تحقيق المسؤولية اتجاه المؤسسة)استمار  االلتزام الوظيفي في البعد الثاني 

 
 
 
 
 
 
 
 

رقم
ال

 

 العبارات

 آخذ المسؤوليات م خذ الجد  .11
 أ وم بت دية عملي كامل  .11
 اشعر ب ني متهاون ومهمل في انجاز  لمهام في العمل  .11
 ا وم بت جيل مهام العمل لو ت آخر  .11
 مهام العملاعتمد أحيانا عل  الغير في إنجاز   .11
 استمر باألعمال الروتينية حت  انتهي منها  .18
 مستعد لتحمل العقاب عل  مخالفة أوامر وتعليمات العمل  .19
 أ وم بتذليل الصعوبات بالعمل بقدر المستطاع  ..1
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 :في الجدول التالي بالنسب و التكرار و المتوسط واالنحرافات المعياريةونتائج إجابات أفراد العينة مبينة 

 العبارات
 األوزان

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

ات
درج

ع ال
مو

مج
 

 موافق. غ أحيانا موافق

 

ال
رار

تك
سبة 

الن
رار 

لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك

ا
سبة 

الن
 

 0.1 1.111 0.111 11 11 11 11 011 011 11العبارة 
 015 1.550 1.800 10.0 15 11 11 1..1 01 11العبارة 
 .10 11..1 ..1.5 1.. 5 51 55 80.0 5. 11العبارة 
 055 1.050 ..1.5 11 11 00.0 .0 1..5 015 11العبارة 
 151 .1.05 1.000 00.0 51 11 11 1... 51 11العبارة 
 155 0.110 ..1.1 1..5 .8 11 11 80.0 5. 18العبارة 
 015 .1.51 ..1.8 11 15 0.0 5 1..1 01 19العبارة 
 055 1.811 ..1.5 1.. 5 11 11 00.0 001 .1العبارة 
التكرارات و النسب المئوية و المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات المعيارية و مجموع الدرجات ( 19)الجدول رقم 

 .لعبارات بعد تحقيق المسؤولية اتجاه المؤسسة
 :القراءة اإلحصائية

فقد ( 00)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
المتوسط الحسابي التي ، وهو ما انعك  عل   يمة (..1%)تكرار  أ  بنسبة ( 011)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

المعيار  فكان معدوم ألن كل إجابات أفراد العينة كانت نحراف وهي  يمة وزن العبار  موافق اما اال 0كانت  يمتها 
 (.0.1)موافق و بالتالي فمجموع الدرجات هو 

فقد  (05)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 11)أحيانا بك درجة ، أما الوزن ب(11.1%)تكرار وبنسبة ( 01)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.%10.0)تكرار بنسبة ( 15)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (11%)
بانحراف معيار  ( 1.800)فكان يساو  ( 05)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  

 (.015)،ومجموع درجات (1.550)
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فقد  (08)العبار  ر محظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  من خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نل
تكرارات وبنسبة ( 55)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (11.1%)تكرار وبنسبة ( 5.)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.%1..)تكرار بنسبة ( 15)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%51)
بانحراف معيار  ( ..1.5)فكان يساو  ( 08)ر م ر  كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبا

 (..10)،ومجموع درجات (11..1)
فقد  (.0)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  

تكرارات وبنسبة ( .0)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (81.1%)تكرار وبنسبة ( 015)حظي الوزن بدرجة موافق بك 
 (.00%)تكرار بنسبة ( 11)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%00.0)

بانحراف معيار  ( ..1.5)فكان يساو  ( .0)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  
 (.055)، ومجموع درجات (1.050)

فقد  (01)العبار  ر مخلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل   من
تكرارات وبنسبة ( 11)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (11.1%)تكرار وبنسبة ( 51)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 .(00.0%)تكرار بنسبة ( 51)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%00)
بانحراف معيار  ( 1.000)فكان يساو  ( 01)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  

 (.151)،ومجموع درجات (.1.05)
فقد  (05)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  

تكرارات وبنسبة ( 11)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (11.1%)سبة تكرار وبن( 5.)حظي الوزن بدرجة موافق بك 
 (.1..5%)تكرار بنسبة ( .8)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%00)

بانحراف معيار  ( ..1.1)فكان يساو  ( 05)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  
 (.155)،ومجموع درجات (0.110)

فقد  (00)العبار  ر مخلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل   من
تكرارات وبنسبة ( 15)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (11.1%)تكرار وبنسبة ( 01)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 .(11%)تكرار بنسبة ( 15)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%0.00)
بانحراف معيار  ( ..1.8)فكان يساو  ( 00)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  

 (.015)،ومجموع درجات (.1.51)
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فقد  (11)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 11)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (91.1%)نسبة تكرار وب( 001)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.1..%)تكرار بنسبة ( 15)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%00)
بانحراف معيار  ( ..1.5)فكان يساو  ( 11)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  

 (.055)،ومجموع درجات (1.811)
 :تحقيق المسؤولية اتجاه المؤسسةمجموع درجات أفراد العينة في بعد  حساب وفيما يلي عرض لنتائج

 
 
 
 
 

 (المسؤولية اتجاه المؤسسةتحقيق )مجموع درجات أفراد العينة في بعد (:.1)جدول رقم 
حيث ( تحقيق المسؤولية اتجاه المؤسسة)مجموع درجات أفراد العينة في البعد ( 51)كما يبين الجدول ر م 

درجة إلجابة غير موافقون  0.5، و % 1تكرار إلجابة أحيانا بنسبة  5.، و% .1تكرار  موافق بنسبة  115كان 
 %.01بنسبة 

و العبار  ( 00)أن مجموع درجات و النسب المرتفعة حظيت بها العبار  (51)ويظهر من خلل الجدول ر م  
، وهذه النتائج تدل عل  أن  األساتذ  لهم اتجاه ايجابي نحو عبارات (00)حسب نتائج الجدول  015والعبار   11

 0.1تكرار  من أصل  115بعد  تحقيق المسؤولية اتجاه المؤسسة، حيث كان مجموع تكرارات هذه العبارات يساو 
سؤولية حول تحقيق المو هي نسبة  مرتفعةا حيث تشير إل  أن  األساتذ  لهم ا تناع و رضا % .1تكرار و بنسبة 
 .لديهم  و طبيعة المهنة التي تتطابق مح خططهم المستقبلية  اتجاه المؤسسة

 :عرض نتائج البعد الثالث تحقيق الرغبة في العمل واالستمرار بالمؤسسة -1-1
تم حساب تكرارات إجابات أفراد العينة ونسبها، وحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد 

( تحقيق الرغبة في العمل واالستمرار بالمؤسسة)مار  االلتزام الوظيفي، وفيما يلي عبارات البعد الثالث األول من است
 :من استمار  االلتزام الوظيفي

 

 المجموع غير موافق أحيانا موافق إلجابات
 1555 0.5 .00 1055 مجموع الدرجات

 011 01.15 1.15 18.55 %النسبة 
 0.1 0.5 5. 115 التكرار
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 تحقيق الرغبة في العمل واالستمرار بالمؤسسة يبين عبارات بعد(: 11)جدول رقم 
و فيما يلي رصد لتكرارات إجابات أفراد العينة و حساب لنسبها المئوية، وحساب درجات كل عبار  
والمتوسطات والنحرافات لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض إجابات أفراد عينة الدراسة عن كل عبار  من عبارات 

 (.تحقيق الرغبة في العمل واالستمرار بالمؤسسة)البعد الثالث  استمار  االلتزام الوظيفي في
 :ونتائج إجابات أفراد العينة مبينة في الجدول التالي بالنسب و التكرار و المتوسط واالنحرافات المعيارية

 العبارات
 األوزان
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 115 10..1 0.011 1..0 55 1..0 55 1..1 01 11العبارة 
 1.1 00..1 ..10 10.0 15 1..0 55 51 55 11العبارة 
 1.5 ..1.1 1.111 01 .0 11 15 81 1. 11العبارة 
 0.5 .1.01 0.511 1... 51 1..1 01 1.. 15 11العبارة 
 .18 1.010 1.000 51 55 1.. 5 80.0 5. 11العبارة 
 015 1.000 1.100 01 01 1.. 5 50.0 011 11العبارة 

التكرارات و النسب المئوية و المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات المعيارية و مجموع الدرجات ( 11)الجدول رقم 
 .لعبارات بعد تحقيق الرغبة في العمل واالستمرار بالمؤسسة

 

رقم
ال

 

 العبارات

 ا بل أ  مهام اكلف بها في المؤسسة مقابل االستمرار بالمؤسسة  .11
 اشعر بالسعاد  لقاء البقاء با ي حياتي في المؤسسة  .11
 يساعدني العمل بالمؤسسة عل  إبراز ما لد  من  درات  .11
 أتاخر في الوصول للو ت المحدد لدوام العمل في المؤسسة  .11
 إذا عرض علي العمل في مكان آخر ب جر أعل  ا رر ترك العمل بالمؤسسة  .11
 أفكر باالستقالة عن العمل  .11
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 :القراءة اإلحصائية
( 10)العبار  ر مخلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل   من 

تكرارات وبنسبة ( 55)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (11.1%)تكرار وبنسبة ( 01)فقد حظي الوزن بدرجة موافق بك 
 (.36.7%)تكرار بنسبة ( 44)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (36.7%)

بانحراف معيار  ( 1.900)فكان يساو  ( 10)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  
 (.228)،ومجموع درجات (0.629)

 (11)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل   
تكرارات وبنسبة ( 44)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (%40)وبنسبة تكرار ( 48)فقد حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.23.3%)تكرار بنسبة ( 28)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%36.7)
بانحراف معيار  ( 2.166)فكان يساو  ( 11)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار   

 (.260)،ومجموع درجات (0.611)
فقد  (10)العبار  ر مخلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل   من

تكرارات وبنسبة ( 24)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (50%)تكرار وبنسبة ( 60)حظي الوزن بدرجة موافق بك 
 (.30%)تكرار بنسبة ( 36)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (%20)

بانحراف معيار  ( 2.200)فكان يساو  ( 10)ر م ا نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  كم
 (.264)،ومجموع درجات (0.766)

فقد  (15)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 32)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (6.7%)تكرار وبنسبة ( 08)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.66.7%)تكرار بنسبة ( 80)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (26.7%)
بانحراف معيار  ( 1.400)فكان يساو  ( 15)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار  

 (.168)،ومجموع درجات (0.376)
فقد  (18)العبار  ر م  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  من خلل النتائج الموجود
تكرارات وبنسبة ( 08)أحيانا بك ، أما الوزن بدرجة (53.3%)تكرار وبنسبة ( 64)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.40%)تكرار بنسبة ( 48)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (6.7%)
بانحراف معيار  ( 2.133)فكان يساو  ( 18)ر م الحسابي ألوزان العبار   كما نلحظ أن المتوسط

 (.256)، ومجموع درجات (0.923)
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فقد  (.1)العبار  ر ممن خلل النتائج الموجود  في الجدول أعله نلحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة عل  
تكرارات وبنسبة ( 08)أحيانا بك أما الوزن بدرجة  ،(83.3%)تكرار وبنسبة ( 100)حظي الوزن بدرجة موافق بك 

 (.10%)تكرار بنسبة ( 12)، أما الوزن بدرجة غير موافق بك (6.7%)
بانحراف معيار  ( 2.733)فكان يساو  ( .1)ر م كما نلحظ أن المتوسط الحسابي ألوزان العبار   

 (.328)،ومجموع درجات (0.399)
درجات أفراد العينة في بعد تحقيق الرغبة في العمل واالستمرار مجموع  وفيما يلي عرض لنتائج حساب

 :بالمؤسسة
( تحقيق الرغبة في العمل واالستمرار بالمؤسسة)مجموع درجات أفراد العينة في البعد ( 50)يبين الجدول ر م 

 ، % 11.11تكرار إلجابة أحيانا بنسبة  0.1، و% 50.00تكرار  موافق بنسبة  001حيث كان 
 %.05.55تكرار إلجابة غير موافقون بنسبة   155و

 
 
 
 
 

 
 (تحقيق الرغبة في العمل واالستمرار بالمؤسسة)بعد  مجموع درجات أفراد العينة في(:11)جدول رقم 

حسب ( .1)أن مجموع درجات و النسب المرتفعة حظيت بها العبار  ( 50)ويظهر من خلل الجداول ر م  
، وهذه النتائج تدل عل  أن  األساتذ  رغم أن لهم اتجاه ايجابي نحو عبارات 15تليها العبار  ( 51)نتائج الجدول 
لرغبة في العمل واالستمرار بالمؤسسة التي ينتمي لها ، إال أن هناك  سم معتبر من األساتذ  الذين بعد  تحقيق ا

 %.05.55يرغبون بتغيير العمل و بنسبة 
 
 
 
 
 

 المجموع غير موافق أحيانا موافق إلجاباتا
 0815 155 011 .00 مجموع الدرجات

 011 05.55 11.11 50.00 %النسبة 
 111 155 0.1 001 التكرار
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 :عرض وتحليل ومناقشة الفرضية العامة  -1

بين  يم المواطنة و االلتزام الوظيفي لدى أساتذ   إيجابية و فعالةتوجد والختبار صحة الفرض القائل بوجود 
جل اختبار صحة هذه الفرضية أومدى التفاعل بينهما ،من ، الثانو المتوسط و  التربية البدنية والرياضية في الطور

زام لت منا بحساب معاملت ارتباط بيرسون بين درجات األساتذ  عل  اختبار  يم الموطنة وأبعاده الفرعية واختبار اإل
 الكلية كما يلي  الوظيفي وأبعاده الفرعية و د تم استخدام األر ام التي تدل عل  مسميات هذه األبعاد  ومجموع نقاطها

I – المجموع الكلي لقيم الموطنة II – المجموع الكلي لللتزام الوظيفي 

 الثقافة التنظيمية في المؤسسة - 5 .البعد ألعلئقي -0

 المؤسسة اتجاه المسؤولية تحقيق 5- .البعد القيمي -1

 تحقيق الرغبة في العمل واالستمرار بالمؤسسة6- .البعد الوطني -0

 العالقات االرتباطين بين األبعاد الفرعية لالستمارات فيما بينها( : 11)جدول رقم 

 

 I 1 1 1 1 1 1 II 

I 0        

1 1.51  0       

1 1.0. 1.85 0      

1 1.80 1.51 1.50 0     

1 1.10 1.11 1.55 1.11 0    

1 1..1 1.10 1.00 1.15 1.08 0   

1 1.00 1.08 1.05 1.01 1.11 1.15 0  

II 1.15 1..0 1.85 1.5. 1.11 1.15 1.50 0 
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األبعككاد الفرعيككة للسككتمارتين  وهككي  أنككه توجككد عل ككة ارتباطيككه بككين جميككح  نتككائج( 55)يتبككين مككن الجككدول ر ككم 
 .  1.18استمار    يم الموطنة و استمار   االلتزام الوظيفي عند مستوى الداللة 

 معامالت االنحدار بين المتغير المستقل و المتغير التابع

 المصدر
 المعاملت اللمعيارية

ت 
مل

معا
ال

رية
عيا
الم

 

مة 
 ي

T 
وبة

حس
الم

الية 
حتم

 اإل
يمة

الق
 

ط 
رتبا

 اإل
مل
معا

R 

يد 
حد
 الت

مل
معا

R 
Sq

ua
re

 

دل
لمع

د ا
حدي

 الت
مل
معا

 

B 
خطأ 

 المعياري
Beta 

مقطح خط 
   االنحدار

98,29 31,30  -2,32 0,00 

 0,222 1,04 0,207 0,652 0,761 البعد ألعالئقي 50 ,0 0,45 0,65
 0,00 3,27 0,013 2,53 0,158 البعد القيمي 

 0,029 1,27 0,47 2,46 8,93 الوطني  البعد

 .اإللتزام الوطيقي و المتغير التابع  قيم المواطنةمعامالت اإلنحدار بين المتغير المستقل ( 11)الجدول رقم 

 :التعليق على النتائج و الحكم على صالحية نموذج اإلنحدار الذي تم حسابه

 :أوال الشروط النظرية 

 :إشارات معامالت اإلنحداراتفاق أو منطقية قيمة و  -1

يلحظ هنا أن متغيرات الظكاهر  محكل الدراسكة تنكدرج ضكمن اإلطكار البيكداغوجي فكي مجكال التربيكة البدنيكة و  
 .الرياضية 

و بالرجوع إل  نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد المتحصكل عليكه فكي الدراسكة  الكذ  يوضكح العل كة المعنويكة  
 بين متغيرات البحث بعد عملية التكميم نجد 

Y= 1.1.  +1.08  +8.93  +98,29 

Y= .1.1العل ات  98,29+الوطنية8.9+القيمة0.158+

 : من خلل هذا النموذج نستنتج ما يلي
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 (98,29)له  يمة موجبة ال يساو  الصفر  بت من الجزء الثا -
 (1.1.0)له  يمة موجبة تتراوح بين   ميل خط االنحدار  -
 (1.085)له  يمة موجبة تتراوح بين   ميل خط االنحدار  -
 (5.00)له  يمة موجبة تتراوح بين   ميل خط االنحدار  -

الدراسككة و نتككائج نمككوذج اإلنحككدار المفسككر نلحككظ أنككه ال يوجككد تعككارض بككين الشككروط النظريككة للظككاهر  محككل 
والبعككد  -البعككد ألعلئقككي)ومؤشككرات المتغيككر المسككتقل ( االلتككزام الككوظيفي)لعل ككة األثككر المعنويككة بككين المتغيككر التككابح 

 (والبعد الوطني -القيمي

 :القدرة التفسيرية للنموذج  -1

معامل التحديكد المعكدل، الموجكود  فكي الجكدول يتم الحكم عل  القدر  التفسيرية لنموذج االنحدار من خلل     
،حيكث أن (االلتكزام الكوظيفي)و المتغيكر التكابح ( المواطنكة)الذ  يبين للعل ة المعنوية بكين المتغيكر المسكتقل ( 58)ر م

 ، هذا يعني أن متغيرات الدراسة المختار  للنمكوذج  كد فسكرت  مكا  يمتكه (0.667) يمة معامل التحديد المعدل المقدر  
عل  المتغير (والبعد الوطني -والبعد القيمي -البعد ألعلئقي)من أثر مؤشرات المتغير المستقل المواطنة ( 1%...)

مككن التغيككرات التككي تحككدث المتغيككر التككابح تعككزى ( %0..5)،بمعنكك  أن ( 1.5.0)التككابح درجككات االلتككزام والككوظيفي بككك
إل  عوامكل أخكرى و هكذه ( %80.1)، و (والبعد الوطني -القيميوالبعد  -البعد ألعلئقي)لمؤشرات المتغير المستقل 

النتكائج تعكك  صككلحية المتغيكرات المختككار  لدراسكة و مككدى  كدرتهما علكك  تفسكير نتككائج نمكوذج اإلنحككدار، أمكا الداللككة 
و هكككو دال إحصكككائيا و يتماشككك  مكككح فرضكككية ( 1.11)اإلحصكككائية لهكككذا النمكككوذج  كككد بررهكككا مسكككتوى الداللكككة المقكككدر 

 .دراسةال

  تحليل التباين و معامالت االرتباط بين المتغير المستقل و المتغير التابع :(11)الجدول رقم

 المصدر
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 F يمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
الداللة 
sing 

معامل 
االرتباط 

R 

معامل 
التحديد 

R 
Square 

معامل 
التحديد 
 المعدل

 0.00 5 17,321 13869.58 40390.80 االنحدار

0,6
5 

0,4
5 

0, 
50

 

 - 35 - 8192.81 5728,11 الخط 
 - 40 - 503.52 61430.88 الكلي
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بين المتغير التابح  االلتزام الوظيفي لمؤشرات  ANOVAتحليل التباين و معاملت االرتباط ( .5)الجدول ر ميبين  
 .اإللتزام الوظيفي ، و المتغير التابح درجات (والبعد الوطني -والبعد القيمي -البعد ألعلئقي)المتغير المستقل 

هو تحليل مجموع مربعات االنحرافات الكليكة للمتغيكر  ANOVAإن الغرض من حساب جدول تحليل التباين  
 .SSEو مجموع مربعات الخط   SSRمجموع المربعات اإلنحرافات العائد  لإلنحدار  و  SSTالتابح 

 كما يتم استخراج أهم مؤشر لجود  نموذج االنحدار معامل التحديد 

 R2 =مجموع مربعات االنحرافات العائدة لالنحدار/  مجموع مربعات االنحرافات الكلية للمتغير التابع 

R2 =26553.49788/61430.88 = 0.43225 

 إن الجذر التربيعي لقيمة معامل التحديد يساو  معامل االرتباط  

و هذه النتائج تتماش  مح النتائج المتحصل عليهكا                    بتعويض القيم نجد       
 (16)في الجدول ر م 

مكككن تباينكككات االنحرافكككات الكليكككة فكككي  يمكككة المتغيكككر التكككابح تفسكككرها العل كككة  %8.1.و تبككين هكككذه النتكككائج أنكككه  
الخطية نموذج االنحكدار مكح مؤشكرات المتغيكر المسكتقل و هكذه النتيجكة تبكرر  يمكة معامكل التحديكد المعكدل المتحصكل 

 (.51)عليها في الجدول ر م 

 :ثانيا الشروط الرياضية 

 المعنوية الكلية للنموذج  .1

و يمككة االحتماليككة   17,321المحسككوبة تسككاو   F يمككة ANOVA تحليككل التبككاين( .5)ل يتضككح مككن جككدو  
P.VALUE   هككككذا يعنكككي أن هنكككاك واحككككد علككك  األ كككل مككككن  1018و هكككي أ كككل مككككن مسكككتوى المعنويكككة  1.11تسكككاو

 .معاملت االنحدار يختلف عن الصفر و له  يمة معنوية

 .النتائج المتحصل عليهاكما أنها تتماش  مح فرضيات الدراسة و تبرر  

 :المعنوية الجزئية للنموذج  .1

في الخطو  السابقة توصلنا مؤداها أن هناك واحد عل  األ ل مكن معكاملت االنحكدار يختلكف عكن الصكفر و  
لتحديد أ  من هذه المعاملت التي تكون معنوية نقوم باجراء اختبار المعنوية الجزئيكة للنمكوذج عكن طريكق االختبكار 

 T.testت 
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 ( .5)من خلل النتائج الموجود  في الجدول 

و منه نستنتج أن المقدار الثابكت فكي نمكوذج (1.11)عند القيمة اإلحتمالية  = (05.10) الجزء الثابت من -
 .االنحدار معنو  

منككه نسككتنتج أن  و(0,222)عنككد القيمككة االحتماليككة ( 1.1.0)لدرجككة للبعككد ألعلئقككي   ميككل خككط االنحككدار -
 .المقدار ميل درجة التخطيط في نموذج االنحدار معنو  

و منككه نسككتنتج أن ميككل فككي ( 0,00)عنككد القيمككة االحتماليككة( 1.085)للبعككد القيمككي    ميككل خككط االنحككدار -
 .نموذج االنحدار معنو  

نسكتنتج أن ميكل درجكة ومنكه (0,029) عنكد القيمكة االحتماليكة( 5.00) للبعكد الكوطني    ميل خط االنحكدار -
 .في نموذج االنحدار معنو   الشرح للحصة

 :مناقشة نتائج الفرضية العامة -1-1

للتحقق من الفرضية القائلة ب نه توجد عل ة ذات داللة إحصائية بين  كيم المواطنكة و االلتكزام الكوظيفي لكدى 
أساتذ  التربية البدنية والرياضية فكي الطكور الثكانو  وتكوجههم المهنكي اسكتخدمنا معامكل بيرسكون للرتبكاط للتحقكق مكن 

عليهككا تشككير إلكك  وجككود عل ككة موجبككة فككي العل ككات بككين  وجككود عل ككة ارتباطيككة بككين البعككدين ، والنتككائج المتحصككل
الخاصككة بحسككاب االرتبككاط بككين البعككدين ، ( 51)األسككتاذ   وبككين انتمككائهم الككوطني ، وهككذا مككا أظهرتككه نتككائج الجككدول  

هم وبككين أدائهككم المهنككي والتككزام التربيككة البدنيككة و الرياضككية ألسككاتذ  المواطنككة   ككيم  عل ككة بككينوجككود ممككا يشككير إلكك  
 . الوظيفي 

دور المدرسين بكلية التربية للبنات في مجال :  بعنوان  (1991)صبحي وآخرون  دراسةو هذا ما أشارت إليه 
هدفت الدراسة إل  الو وف عل  دور المدرسين بكلية التربية للبنات في مجال التربية الوطنية التي  ،التربية الوطنية 

باعتبارها تشكل هدفًا مهمًا من أهداف النظام التربو  العرا ي وفلسفته في بناء أجيال المستقبل ، أظهرت الدراسة 
 : نتائج عديد  كان من أبرزها

 عور بالمسككئولية لككدى الطالبككات وكككذلك العنايككة بتعزيككز ثقككة الطالبككة اهتمككام مدرسككي كليككة التربيككة ، بغككر  الشكك
بنفسها وحث الطالبات عل  المشاركة في المناسبات الوطنية والقومية، في حين حصكلت الفقكر  الخاصكة بحكث 

 .الطالبات عل  المحافظة عل  ممتلكات الدولة عل  المرتبة األخير  عند عموم مدّرسي الكلية 
 رور  اهتمام المدرسين باستخدام التطبيقات العملية للموضوعات النظرية وتوطيد أوصت الدراسة بض

عل اتهم بطالباتهم من خلل مشاركتهن في التطبيقات العملية ، كما أوصت مدرسي األ سام العلمية بالعمل عل  
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رب المسلمين في ر ي ت كيد انتماء العلوم وتاريخ نش تها إل  بلد واد  الرافدين وواد  النيل وبيان فضل الع
 .وتطور الحضار  اإلنسانية اليوم 

 : ول أو 
و مما ال شك فيه ب نه و من الضرور  اإلهتمام بالجانب النفسي لألستاذ خاصة في ضوء ما يتعرض إليه       

التدريسي من حملت تشويه و تشكيك في  يمه و إنتمائه للوطن الذ  كان وال يزال مصدر إلهام و ت ثير عل  أدائه 
 .يفي الذ  من ش نه النهوض بوطننا الغالي الجزائر ظو إلتزامه الو 

 
 

 :خالصة 
إستعراضنا لمختلف مراحل هذا الفصل و بتحليلنا لنتائج الفرضيات الجزئية و كذا الفرضية العامة من   

البعد العلئقي ،البعد ) ة خلصنا إل  وجود عل ة بين متغيرات الدراسة المتمثلة في  يم المواطنة ب بعادها الثلث
 اتجاه المسؤولية تحقيق ، الثقافة التنظيمية في المؤسسة)و اإللتزام الوظيفي ب بعاده المتمثلة ( القيمي ،البعد الوطني 

وخلصنا كذالك إل  وجود ت ثير فعال و إيجابي بين (  تحقيق الرغبة في العمل واالستمرار بالمؤسسة،  المؤسسة
 .المتغيرين  يم المواطنة و اإللتزام الوظيفي 
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 :االستنتاج العام
استنادا إلى نتائج الدراسة توصلت  إلى كشف حقیقة تأثیر قیم المواطنة على االلتزام الوظیفي  

و هذا یتضح من خالل تمیز األساتذة ذوى قیم المواطنة العالیة عند تطبیقهم للممارسة التعلیمیة أثناء 
 .سیر الحصص التعلیمیة 

 :مواطنة السائدة لدى األساتذة فيكما تظهر من خالل نتائج أبعاد ال 
لدى أساتذة التربیة توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین قیم المواطنة و االلتزام الوظیفي  

 .الثانويالمتوسط و  البدنیة والریاضیة في الطور
لدى أساتذة التربیة توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین البعد القیمي و االلتزام الوظیفي  

 .الثانويالمتوسط و في الطور البدنیة والریاضیة 
لدى توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین العالقات داخل المؤسسات و االلتزام الوظیفي  

 .الثانويالمتوسط و أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في الطور 
على (البعد العالئقي ،البعد القیمي ،البعد الوطني (ومؤشراتها تأثیر إیجابي لقیم المواطنة یوجود       
 .الثانويالمتوسط و م الوظیفي لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في الطور االلتزا
البعد العالئقي ، (توجد فروق معنویة دالة إحصائیا بین متوسطات درجات المواطنة ومؤشراتها      

لدى أساتذة التربیة البدنیة وااللتزام الوظیفي تعزى لمتغیر السن ( البعد القیمي ،البعد الوطني 
 .الثانويالمتوسط و في الطور والریاضیة 

البعد العالئقي ، (ال توجد فروق معنویة دالة إحصائیا بین متوسطات درجات المواطنة ومؤشراتها     
لدى أساتذة التربیة البدنیة وااللتزام الوظیفي تعزى لمتغیر الخبرة المهنیة ( البعد القیمي ،البعد الوطني 

 .الثانويالمتوسط و والریاضیة في الطور 
البعد العالئقي ، (نویة دالة إحصائیا بین متوسطات درجات المواطنة ومؤشراتها توجد فروق مع     

لدى أساتذة التربیة البدنیة وااللتزام الوظیفي تعزى لمتغیر الشهادة ( البعد القیمي ،البعد الوطني 
 .الثانويالمتوسط و والریاضیة في الطور 
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 :ةـــــــــــخاتم

إن إعادة البناء يبدأ بتحد مضاد وهو بناء الموارد البشرية وصيانتها قوامه إعادة النظر إلى أهمية العنصر  
لى أهمية وظيفة  إدارة الموارد البشرية وتطوير دورها وأساليبها هما بداية  البشري في تحديد كفاءة األداء التنظيمي وا 

نظمة في مواجهة التغييرات والتحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجه العالم التحدي المضاد نحو بناء الم
 .العربي

ذا كنا نرغب في أن تعمل إدارة الموارد البشرية بكفاءة وأن تكون رفيعة الشأن ينبغي على المؤسسة، أن    وا 
نجازات إدارة الموارد البشرية ل مكانيات تـراجع دوريا كافة عناصر وأساليب وتنظيمات وا  لحكم عـلى مدى كفاءتها وا 

 . التطوير والتحسين فيها، وبواسطة االستخدام األمثل لها بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب

حتى تزيد فرص . كما أن المراجعة الدورية هذه تجعل االنتماء الوطني على أتم اإلدراك لحاجيات األفراد العاملين
 .عندما تتوافر نظم يحسن تصميمها وتطويرها للتعليم واالختيار والتدريب والتقييم االستغالل الفاعل لهذه الموارد

لذلك فإن دراسة سلوك األفراد في المؤسسات التربوية يمكننا من التعرف على دوافعهم وأهدافهم، وحاجاتهم،   
 .لعمل بفعالية أكبرويساعد هذا في التعرف على الطرق التي يمكن من خاللها أن نحفز األفراد ل ،وتوقعاتهم

ولكنها تشمل دراسة وال تقتصر دراسة تأثير قيم المواطنة في المؤسسات التربوية على السلوك الفردي فقط ،  
فقد يظهر الفرد أنماطا مختلفة من السلوك في ، عند ظل جماعات العمل المختلفة( االلتزام الوظيفي)هذا السلوك

االلتزام )سة المتغيرات والبيئية التنظيمية التي يوجد فيها هذا السلوك أيضا فإن درا،حالة تفاعالته مع اآلخرين
تعد من األمور الهامة، ألن الفرد ال يعمل بمعزل عن البيئة التي يوجد بها، فسلوك الفرد هو تفاعل بين  (الوظيفي

 .كل من الخصائص الشخصية والقيود البيئية المختلفة

انب االلتزام الوظيفي في اآلونة األخيرة ويرجع هذا إلى التغييرات وقد ازدادت أهمية التركيز على جو   
ة العمل سواء داخليا أو خارجيا فعلى المستوى الداخلي نجد أن هناك عديد من السريعة والجذرية التي تحدث في بيئ

فالفرد اآلن أصبح أكثر طموحا،  ،التغيرات التي تؤثر في االلتزام الوظيفي وما يحتويه من دوافع وأهداف وتفصيالت
 .وأكثر تنوعا فيما يرغب في تحقيقه من أهداف

ادت من أهمية دراسة االلتزام الوظيفي ، هي التنوع الواضح في أيضًا من أهم التغيرات الداخلية التي ز  
 .ثقافات ومعارف أفراد المنظمة الواحدة
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أما للعوامل الخارجية التي تضفي اهتماما أكبر لدراسة سلوك األفراد في المنظمات فأهمها االتجاه إلى اجتماعية 
سلوك داخل المنظمات نتيجة القيود التي تفرضها فقد أصبح دور المديرين أكبر وأعقد في فهم ال. ودينية وقيمية

 .البيئة المتطورة للعمل، بما يحتويه من منافسة شديدة وتكنولوجيا متقدمة

، فما كان هتفضيال تفاالنفتاح على العالم أثر في جوانب االلتزام الوظيفي ، وغير من حاجاته، وطموحاته  
 …متزايدة اآلنيرضي الفرد في الماضي لم يعد يحقق إشباعا ته ال

لذلك فاالهتمام بدافعيه الفرد الوظيفية وتنميتها، يساعد على زيادة قدرة الفرد وتحمله على تخطي اآلثار   
 .السلبية التي يمكن أن تنتج من السياسات التي تتبناها المؤسسات في سبيل تحقيق التطوير واإلصالح االقتصادي

 .عمل واكتساب المؤسسة لوالئهم وهذا ما يزيد من كفاءة األداءوينعكس هذا االهتمام في رضا األفراد عن ال

فمن خالل دراستنا اتضح لنا مدى العالقة بين قيم المواطنة و االلتزام الوظيفي ، ألن قيم الموطنة تنعكس  
على سلوك األفراد سواء بالسلب أو باإليجاب ويمكن للمؤسسة من التعامل مع األفراد بطريقة صحيحة لذا على 

لمؤسسة أن تهتم بإدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي وأن تضع القواعد واألسس العلمية الصحيحة التي تنظم ا
الحياة الوظيفية للعنصر البشري، وكيفية التعامل معه واالستفادة أكثر منه، في ظل معاملة إنسانية تحترم فيها 

 . كرامته

  
 



 
 

التوصيات  التوصيات  
 واإلقتراحاتواإلقتراحات
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 :االقتراحات و التوصيات

 الشاملة لتحقيق التنمية ضرورية نراها التي النقاط من مجموعة نقترح فأننا ابه قمنا التي الدراسة خالل من 
العمل على تنمية األبعاد االجتماعية في و  خصوصياته و الجزائري للمجتمع الثقافية القيم إطار في للتالميذ

 التي النتائج إلى استنادا  و  زم خالل أطوار العملية التعليميةحصص التربية البدنية والرياضية و إعطائها االهتمام الال
 :بما يلي نوصي فإننا ، إليها توصلنا

 لقاءات فردية وجماعية بناء جسور التواصل بين الرؤساء وأساتذة التربية البدنية والرياضية من خالل. 
  الوظيفي  االلتزاماالستمرار في توطيد العالقة بين الزمالء والرؤساء ألن ذلك له أثر كبير في ارتفاع مستوى

 . لدى أساتذة التربية البدنية و الرياضية
  الحث على االستمرار في بذل الجهود وتطوير األداء للوصول إلى أفضل مستوى من أجل تطوير العملية

 .التعليمية وذلك بوضع مهام وظيفية واضحة في العمل
 التكثيف من الدورات التكوينية المالئمة لألساتذة. 
 إعطاء مفهوم االلتزام التنظيمي اهتمام أكبر من قبل المسؤولين. 
 نا االهتمام بالضمانات الوظيفية ألساتذة التربية البدنية و الرياضية وذلك بتوفير األنظمة التي تكفل لهم ضما

 .وظيفيا أثناء العمل أو بعد تركه العمل، وتوفير الرعاية الصحية لهم
 ضرورة تهيئة البيئة المالئمة لضمان نجاح أساتذة التربية البدنية. 
 التواصل وتشجيع المدير لألساتذة وترديد عبارات الشكر والتقدير. 
  المواد األخرىتحسيس المسؤولين بأهمية مادة التربية البدنية والرياضية كغيرها من. 
 إشراك أساتذة التربية البدنية و الرياضية في اتخاذ القرارات داخل المؤسسة. 
 تقديم حوافز وترقيات من خالل معايير واضحة. 
 إحساس األساتذة أنهم جزء ال يتجزأ من هذه المؤسسة التربوية، وأن نجاحها نجاح له وفشلها فشل له. 
    ا من خالل إعادة بهارسة البدنية والرياضية و إعطائها المكانة التي تليق ضرورة توفير الظروف المناسبة للمم

 .النظر في إشكاليات الحجم الساعي و المعامل و االكتظاظ و البنى التحتية
  عادة إعادة النظر في السياسات التكوين بما يتماشى والمتطلبات االجتماعية و الثقافية للمجتمع الجزائري، وا 

 .عادة تكوين المكونيناالعتبار لعملية إ
 ا تشكل عامال مهما في التماسك االجتماعينهضرورة االهتمام بالرياضة المدرسية كو. 
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 الرياضية بكل جرأة  ضرورة اعادة النظر في المعوقات السوسيوثقافية المصاحبة لممارسة التربية البدنية و
 .ومحاولة توفير ظروف ممارسة تخدم الغايات العليا للتربية

  التوجيه القيمي لمناهج التربية البدنية والرياضية لمواجهة انعكاسات العولمةضرورة. 
 ضرورة االهتمام بالتراث الرياضي الوطني من خالل إعادة االعتبار لأللعاب التقليدية. 

 :و كآفاق مستقبلية للبحث نقترح

 وقيم المواطنة عاد الهوية الثقافيةدراسة تحليلية لتوجيه القيمي لمناهج التربية البدنية والرياضية وعالقته بأب. 
 قيم المواطنة  دراسة العالقة الجدلية بين الهوية المهنية ألساتذة التربية البدنية و تأثيرها على الهوية الثقافية

 .للتالميذ لألساتذة وكذا
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عيد عبد الواحد علي وآخرون ،اتجاهات حديثة في طرائق واستراتيجيات التدريس خطوة على طريق 25-

 .2011،عمان ،1المعلم ،دار الصفاء للنشر والتوزيع،ط تطوير إعداد



 قائمة المراجــــــــــــــع
 

 . 2002فايزة أنور شكري ،القيم األخالقية ندار المعرفة الجامعية،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ، -26

، سعد عبد الرحمان ، علم النفس االجتماعي رؤية معاصرة دار الفكر العربي ،  فؤاد البهي السيد - 27

  .2009القاهرة ، 

 ،فاروق وعبد المجيد،السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،فليه -28
 .6002،عمان ، 1ط

  . 2009محمد عاطف غيث وآخرون ،قاموس علم االجتماع ،دار المعرفة الجماعية ،اإلسكندرية ، -29

 . 2004مي كلية التربية االمعة اإلسالمية ،غزة،محمود خليل أبو دف ،تربية المواطنة من منظور إسال -30

 . 2009،عمان ، 2محمد الطيطي وآخرون ،مدخل إلى التربية ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،ط -31

  ، 9والنشر والتوزيع ،ط محمود قمبر وآخرون ،دراسات في أصول التربية ،دار الثقافة ملتزم الطبع -32

 1992دبي ،

محمد سعد زغلول ،مصطفى السايح محمد ،تكنولوجية اعداد والتاهيل معلم التربية الرياضية ،دار الوفاء  -33

 .2004،االسكندرية ،2لدينا الطباعة والنشر ،ط

 .2001، القاهرة ،1محمد محمد الشحات ،التدريس التربية الرياضية ،العلم وااليمان للنشر والتوزيع ،ط -34

 . 1حمد الغد ودوره ،دار المعارف ،طمحمد السباعي ،م - 35

 ،بيروت 1محمد مصطفى زيدان ،الكفاية اإلنتاجية للمدرسة ،دار النشر ،ط -36

،الدارالعالمية للنشر 1، مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،ط محمد مهني غنائم و سمير عبد القادر جاد -37

 .4002والتوزيع القاهرة ، 

،المدخل إلى علم النفس االجتماعي المكتب الجامعي الحديث ،  ومحمد شفيق زكيمحمود فتحي عكاشة  -38

 .2002اإلسكندرية ، 

، مركز الكتاب  1، المدخل إلى القياس في التربية البدنية والرياضية ، ط  محمد نصر الدين رضوان -39

  4002للنشر ، القاهرة ، 
  6000شر ،بدون طبعة ،اإلسكندرية ،ماهر ،احمد ،السلوك التنظيمي ،دار الجامعة للن 40-

 .،مصر، بس  1نثبيال كانتور،المعلم ومشكالت التعليم والتعلم ،ترجمة حسن الفقهي،دار المعارف،ط 41-



 قائمة المراجــــــــــــــع
 

 مركز الكتاب للنشر ،نيلي رمزي فهيم ،طرق التدريس في التربية الرياضية، ناهد محمد سعيد زغلول، -42

 .2004،اإلسكندرية ، 2ط

 مذكراتالمجالت العلمية و الالدوريات و  : ثانيا

   1522،ب ط ، بيروت ، سنة  11ابن منظور ،لسان العرب،مج -43

،العلوم التربوية  8الدخيل اهلل ،مقدمات االلتزام لمنظمات األكاديمية ،مجلة جامعة الملك سعود ،مج44-
 . 1552،ب بلد ،ب ط ،سنة 1والدراسات االسالمية 

،العالقة بين الوالء التنظيمي والصفات الشخصية واألداء الوظيفي،المجلة العربية القطان،عبد الرحيم45-
 . 1581، ب بلد ،6ط 11لإلدارية ،مج

،جامعة محمد 01النوى بالطاهر،دور المدرسة في تربية المواطنة ،مجلة علوم اإلنسانية والمجتمع ،العدد  -46

 . 2012خيضر بسكرة ،سبتمبر 

اإلعالم في تفعيل قيم المواطنة لدى الرأي العام ،حالة الثورات والقيم االنتماء لدى  تبقى حنان،دور وسائل47-

الشعوب العربية ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة محمد خيضر 

 . 2014بسكرة ،

لدى الشباب الجزائري دراسة ميدانية  حنان مراد وحنان مالكي ،أثر االنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة -48

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، على عينة من طلبة جامعة محمد خيضر ،بسكرة دراسة استكشافية ،مجلة

 .جامعة محمد خيضر بسكرة 

،جامعة  01مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ،العدد  ،حليلو نبيل ،دور االسرة في ترسيخ قيم المواطنة -49

 .2011،جوان ( الجزائر)قاصدي مرباح ورقلة 

خطاب، عايدة،االنتماء التنظيمي والرضا عن العمل ،مجلةالعلوم االدرية ، جامعة الملك سعود ، الرياض،  50-
 .  1558سنة 
رمضان ،مذكرة أهمية التربية  الرياضية في المنظومة التربوية ودوافعها بثانوية  دخان محمد،بوذرص 51-

 .1994الشرق الجزائر ،معهد التربية البدنية والرياضية ،ب ط ،الجزائر،

دفاتر التربية والتكوين ،منشورات دورية ملف المدرسة المغربية والتربية على القيم في المجتمع قيد -52

 .2011،المملكة المغربية ،سبتمبر  01األعلى للتعليم عدد التحول ،المجلس 
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،تقييم محتوى مناهج التربية المدنية للصفوف السابع *****زكي رمزي مرتجي ،محمود محمد الر -53

مجلة ( سلسلة الدراسات اإلنسانية )والثامن والتاسع األساس في ضوء قيم المواطنة ،مجلة الجامعة اإلسالمية 

 .2011سطين،،فل 2،العدد 19

سالمة،عادل ،االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي بأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة عين  -54

 . 1555،ب بلد ، 1الشمس ،مجلة كلية التربية،الجزء 

،مجلة كلية  "جدلية المفهوم والممارسة "المواطنة والديمقراطية ...العبدي ،المجتمع المدني  صونية -55

جوان  -،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،جانفي 12اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد 

2002 . 

      لة علوم اإلنسانية ظاهر محسن هاني الجبوري ،مفهوم المواطنة لدى طلبة الجامعة بابل ،مج - 56

 .2010،العراق  01العدد  ، 12المجلد 

عبد العزيز احمد داود ،دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة دراسة ميدانية بجامعة كفر  -57

  . 2011،جمهورية مصر العربية ،10الشيخ،المجلة الدولية لألبحاث التربوية ،جامعة اإلمارات المتحدة العدد 

لقادر حداد،المضامين االجتماعية للقصة بالمرحلة االبتدائية وعالقتها بالثقافة المجتمعية مذكرة مكملة عبد ا58-

  .2011في علم االجتماع التربوي،جامعة الوادي ،(د.م.ل)لنيل شهادة الماستر

،دور الجامعات األردنية في تدعيم قيم المواطنة ،المجلة  عصمت حسن العقيل وحسن احمد الحياري59-

 .2014، 04،العدد  11األردنية في العلوم التربوية ،المجلد 

 

علي بن سعيد القحطاني ،فعالية برنامج مقترح لتنمية قيم المواطنة لدى تالميذ الصفوف العليا في المرحلة 60-

 مام محمد بن سعود اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية ،االبتدائية المملكة العربية السعودية،جامعة اإل

  .هــ 1411

عمران علي عليان ،درجة تمثل طلبة جامعة األقصى لقيم المواطنة في ظل العولمة دراسة تطبيقية على  -61

           12المجلد ( سلسلة العلوم اإلنسانية )كنية طلبة جامعة األقصى بقطاع غزة،مجلة جامعة األقصى 

 .2014،فلسطين، 02العدد 
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فوزي ميهوبي وسعد الدين بوطبال،اتجاهات الشباب الجامعي نحو المواطنة في الجزائر ،مجلة العلوم  -62

 .2014مارس /،الجزائر  14اإلنسانية  واالجتماعية ،العدد 

قيم المواطنة في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة  كلثوم محمد إبراهيم الكندري ومزنة سعد خالد العازمي -63

،العدد  01،مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية ،المجلد ( دراسة تحليلية)الثانوية في دولة الكويت 

 . 2011،الكويت ، 01

المكتبة ماجد بن ناصر بن خلفان المحروقي،دور المناهج الدراسة في تحقيق أهداف تربية المواطنة ، -64

 .2002االلكترونية ،أطفال الخليج ذوي االحتياجات الخاصة السعودية ،

نظارة عياش ،ميساوي سليمان ،مذكرة األهمية التربوية ل ت ب ر في الطور بن األول والثاني في  -65

                   على ،اتحت إشراف بن عكريش  مرحلة التعليم األساسي ،دالي إبراهيم ،جامعة الجزائر ،

 .الجزائر  ، 2001-2000دوره 

ياسين خذايرية،تصورات أساتذة الجامعة للمواطنة في المجتمع الجزائري ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -66

 .2009الماجيستير فرع علم النفس االجتماعي ،جامعة منوري،قسنطينة ،

 :قائمة المراجع باللغة االجنبية

1. Peterson Christopher, Citizenship Social Responsibility Loyalty Teamwork , 
MS-ABS , The University of Michigan , USA , 2004 .  

2. Kristiansen C. Zarna M., The Torical Use of Values Justify Social and Inters 
Group Attitude , Journal of Social Issues , Wiley-Blackwell , New York , 
1994 .  

3. Webster's ninth new collegiate dictionary , Merriam Webster Inc publishers , 
spring field , Massachusetts , USA , 1986 . 

4. The Inter National Encyclopedia of Business and Management , Bretaña , 
1996 , Vol.1 . 

2- Porter L.W, Steers R.M., Mowday R. et Boulian P.V., 
(1974),"Organizational commitment, job satisfaction and turn-over 
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amongpsychiatric technicians", Journal of Applied Psychology. Vol: 59, 
pp:603-609. 

 مؤتمراتالملتقيات و ال : ثالثا

أعضاء لجنة وزارة التربية،إستراتيجية تكريس مفاهيم المواطنة والوالء لدى النشء في المناهج  .1

 . 2010الكويت،الدراسية بدولة 
سعيد بن سعيد ناصر حمدان،دور األسرة في تنمية قيم المواطنة لدى الشباب في ظل تحديات العولمة  .2

 . هـ 1429رؤية اجتماعية تحليلية ،ملتقى االجتماعيين االلكتروني،جامعة الملك خالد ،السعدية ،

واطنة الفاعلة ،المؤتمر علي  بن سعيد علي القحطاني وعبد هللا بن صالح الخضير ،الكشفية والم .1

 .2011ماي  10-24،الجزائر من (اإلقليم الكشفي العربي)21الكشفي العربي

 أكاديميةأطروحات رسائل و  : رابعا

الزهراني ،عبد الواحد،الوالء التنظيمي لمعلمي المرحلة الثانوية بمنطقة الباحة التعليمية ،رسالة ماجستير  .1

         قسم اإلدارة التربوية و التخطيط ،كلية التربية ،جامعة أم القرى، مكة المكرمة ،ب ط، غير منشورة ،

 .هـ  1161سنة 

الشادي ، حمد، الثقافة التنظيمية و عالقتها باالنتماء التنظيمي،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف  .2

  6002العربية للعلوم االمنية ، بدون ط ،ب بلد، 

تركي،النظام السياسي الجزائري ودوره في تفعيل قيم المواطنة واالنتماء لدى الشباب،دراسة أسماء بن  .1

بسكرة،أطروحة الدكتوراه العلوم في علم االجتماع،كلية -ميدانية على عينة من طلبة جامعة محمد خيضر

 .2011العلوم اإلنسانية و االجتماعية،جامعة محمد خيضر،بسكرة ،

 ، جامعة ام القرى ،منشورة رماجستير غيام التنظيمي والعوامل المرتبطة به ،رسالة العبادي ،احمد ،االلتز  .4

  .  6001هـ ة ، 1160مكة المكرمة ،



 قائمة المراجــــــــــــــع
 

الكساني ،مراد ،أثر ضغوط الوظيفي على الوالء التنظيمي دراسة حالة معلمي المدارس الحكومية في  .2

و العلوم االدارية ،جامعة  فسم االدارة العامة،كلية االقتصاد محافظة الزرقاء،رسالة ماجستير غير منشورة،

 . 1555البيت،ب ط،ب بلد ، أل

 جامعة عين شمس، ب ط ،مصر العربي .2

حمد ،تاثير ضغوط الوظيفية على االنتماء التنظيمي ،بالتطبيق على المستشفيات جامعة عين أسلمان  .1

 .الشمس،رسالة ماجستير غير منشورة 

رتيبة ،الممارسات اإلدارية لمديري المدارس الثانوية العامة في االردن وعالقتها بالرضا الوظيفي سالمة  .8

           والوالء التنظيمي للمعلمين، رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 

  . 6002ب ط ،األردن ،

على مفهوم المواطنة لدى الشباب الجامعي في وسام محمد جميل صقر ،الثقافة السياسة وانعكاساتها  .9

،دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعات قطاع غزة،أطروحة الماجستير  2009-2001قطاع غزة 

 .2010غزة ، ،والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر في العلوم السياسة،كلية االقتصادية

  مواقع االنترنت   
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 قائمة االساتذة المحكمين
 

 الجامعة الرتبة  إسم ولقب االستاذ
 جامعة البويرة أستاذ محاضر  أ مزاري فاتح. د
 جامعة البويرة أستاذ محاضر  أ منصوري نبيل. د

 جامعة االغواط أستاذ محاضر  أ بن جدو رضوان بعيط. د

 جامعة البويرة أستاذ محاضر  أ بن عبد الرحمان سيد علي. د

 جامعة البويرة أستاذ محاضر  أ ساسي عبد العزيز. د

 جامعة البويرة أستاذ محاضر  أ الوسين سليمان. د

 جامعة االغواط أستاذ محاضر  أ محمد هيزوم. د

 جامعة االغواط أستاذ محاضر  أ عادل عاشور. د

 جامعة االغواط أستاذ محاضر  أ عيسى بعيط. د

 جامعة االغواط أستاذ محاضر  أ علي صادقي. د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 _محند آكلي بالبويرة جامعة 
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

قيم المواطنة و دورها قي تعزيز اإللتزام  "يقوم الباحث بإجراء دراسة تهدف إلى معرفة

 "الوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية في التعليم المتوسط و الثانوي 
 " األغواط على أساتذة مدينة دراسة ميدانية  "

 لىعأنك تستطيع إعطاءنا الصورة الحقيقية ب ؤمنو ن كثيرا ألننا نثق فيكالفاضل  األستاذ آخي        

اإلجابة ثم  وتمعن بدقةالمكونة لهذه االستمارة البنود قراءة ك هذا الموضوع ، نرجو منلأكمل وجه 

في المكان   ( X) بوضع ، بكل موضوعية  ا من ممارستك لمهنتك النبيلةإنطالق أسئلة االستمارة لىع

 .المناسب 

إجابتك ان و فقط،و  ستستخدم في أغراض البحث العلمي علما أن اإلجاباتكما نحيطكم         

  ستحظى بالسرية التامة

 و التقدير االحترامو أرجو أن تتقبل منا فائق  ،لنا تفهمكعلى تعاونك و  جزيل الشكرأشكرك  و        
 6102/6102: السنة الجامعية

 
 :البيانات األساسية : أواًل 
 )         ( .، أنثى )       ( ذكر : الجنس  -1

 .سنة : )        ( السن  -2

 )      (.، شهادة عليا )      ( ، ماستر )     ( ، لسانس )     ( معهد : المؤهل العلمي  -3

 )      (.سنوات  21ر من ، اكث)       ( سنوات  20-11، )      ( سنتين  10-0:  الخبرة المهنية -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المواطنةقيم مقياس 
موافق  العبارات

غير  أحيانا موافق بشدة
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 البعد ألعالئقي
      العمل جو في التأقلم سرعة على الجدد األساتذة بمساعدة اهتم  .1
      عدة الزمالء الذين تغيبوا عن العملأقو بمسا  .2
      .أبادر بمساعدة الزمالء الذين لديهم أعباء عمل كثيرة  .3
      .أضحي باهتماماتي الشخصية من أجل مصلحة العمل  .4
      .أشجع زمالئي األساتذة نحو إنجاز مهامهم بفاعلية  .5
      .أخبر من حولي بما أنوي عمله تفاديا لبعض المشاكل  .6
      .أتطوع للمسؤوليات اإلضافية برحابة صدر  .7
      .أهتم بإعالم اإلدارة مسبقا عندما ال أتمكن من الحضور  .8
      .أحرص على عدم التدخل في خصوصيات زمالئي األساتذة  .9

 القيمي البعد
ن حتى بالعمل الخاصةباألنظمة  أتقيد  .10       .يراقبني أحد يكن لم وا 
      .لي ما بعد التوقيت الرسمي للخروج عند الحاجةأستمر في العمل إ  .11
      .أتقبل المصاعب التنظيمية دون أدنى شكوى أو تذمر  .12
      .أميل إلي كثرة التفكير في ما أعتقد أنه في صالح المؤسسة  .13
      .أحافظ على التقيد التام بمواعيد الحضور و االنصراف من العمل  .14
      ت العمل في أداء واجباتي المهنيةأحرص على قضاء معظم ساعا  .15
      آخذ االحتياطات والتدابير الالزمة مسبقا لتقليل احتمالية حدوث مشكالت في العمل  .16
      أتحدث دائما عن وزارة الًتربية إيجابيا أمام اآلخرين من خارج القطاع  .17
      قاعة الرياضيةالأحرص على التأكد من أن األنوار مطفأة والباب مغلق عند مغادرة   .18
      أساهم في تقديم مقًترحات جديدة لتطوير طرق التدريس بالمدرسة  .19
      أعتقد بان المشاركة في تحمل المسؤولية في عملي تعرضني لمتاعب أنا في غنى عنها   .20

 الوطني البعد
      أرى أن عليا واجبات اتجاه وطني وانه يجب عليا تأديتها  .21
      قوقي داخل الوطن كبيرمستوى تمتعي بح  .22
      المواطنة هي مسؤولية المواطن في المشاركة بدور ما في الشؤون العامة  .23
      حصلت كافة حقوقي باعتباري مواطنًا جزائريا   .24
      إعطاء كل فرد حقه داخل المجتمع حاليًا يتم على أساس المادة والعالقات  .25
      يأرى أن اني أديت واجباتي اتجاه وطن  .26
      اتعتقد بان الميل إلى العنف والتطرف لدى البعض يهدد مصالح الوطن واستقراره  .27
      أنا راٍض عما قمت به من واجبي اتجاه وطني  .28
      أرى أنه من األفضل أن ابتعد عن السياسة الن تلك مسؤولية القادة والحكومات واألحزاب  .29
      اليًا يتم على أساس العمر والجنسإن إعطاء كل فرد حقه داخل المجتمع ح  .30



 
 مقياس االلتزام الوظيفي

موافق  العبارات
غير  أحيانا موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 المؤسسة في التنظيمية الثقافة

      الخاصة به وأهدافك تعمل التي المؤسسة أهداف بين بالتضارب الشعور  .1
      المؤسسة توتوجها قيم مع وتوجهاتك قيمك تتشابه  .2
      والعاملين اإلدارة بين العالقة تنظم بالمؤسسة السائدة القيم  .3
      كقيمة واالنجاز العمل على المؤسسة تركز  .4
      عمله في الموظف خبرة على التأكيد يتم  .5
      مني كبيرا خطأ كان المؤسسة في بالعمل اتخذته الذي القرار  .6
 في العاملين خالل مشاركة من ومقترحاتهم العاملين اءآلر  اهتماما المؤسسة تعطي  .7

 القرارات اتخاذ
     

      العمل في الموظفين نظر بوجهات االدارة تهتم  .8
      مشكالت لديهم عندما يكون شكواهم لسماع عادلة فرصة الموظفين بالمؤسسة يمنح  .9

      واحترام تقدير بكل العمل في رئيسك يعاملك  .10
      العمل واإلدارة في زمالئك قبل من واالحترام بالتقدير كموظف تحضى  .11
      تواجهنك التي الصعوبات رغم العمل تواصل  .12

 المؤسسة اتجاه المسؤولية تحقيق
      الجد مأخذ المسؤوليات آخذ  .13
      كامال عملي بتأدية اقوم  .14
      العمل في لمهام انجازي في ومهمل متهاون بأني اشعر  .15
      آخر لوقت العمل مهام بتأجيل اقوم  .16
      العمل مهام إنجاز في الغير على أحيانا اعتمد  .17
      منها انتهي حتى الروتينية باألعمال استمر  .18
      العمل وتعليمات أوامر مخالفة على العقاب لتحمل مستعد  .19
      المستطاع بقدر بالعمل الصعوبات بتذليل اقوم  .20

 بالمؤسسة واالستمرار عملال في الرغبة تحقيق
      بالمؤسسة االستمرار مقابل المؤسسة في بها اكلف مهام أي اقبل  .21
      المؤسسة في حياتي باقي البقاء لقاء بالسعادة اشعر  .22
      قدرات من لدي ما إبراز على بالمؤسسة العمل يساعدني  .23
      المؤسسة في العمل لدوام المحدد للوقت الوصول في اتاخر  .24
      بالمؤسسة ترك العمل اقرر أعلى بأجر آخر مكان في العمل علي عرض إذا  .25
      العمل عن باالستقالة أفكر  .26

 

 



Frequencies 
 

Notes 
Output Created 08-MAI-2018 14:21:24 

Comments  
Input Data C:\Users\GALAXY-

INFO\Documents\badrouuuuf.sa
v 

Active Dataset DataSet2 
Filter <none> 

Weight <none> 
Split File <none> 

N of Rows in Working 
Data File 

120 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values 
are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all 
cases with valid data. 

Syntax FREQUENCIES 
VARIABLES=4س 3س 2س 1س 

 11س 10س 9س 8س 7س 6س 5س
 17س 16س 15س 14س 13س 12س
 23س 22س 21س 20س 19س 18س

 26س 25س 24س
/STATISTICS=STDDEV 
VARIANCE MINIMUM 

MAXIMUM MEAN MEDIAN 
MODE SUM 

/ORDER=ANALYSIS. 
Resources Processor Time 00:00:00,03 

Elapsed Time 00:00:00,06 
 



 
 

Statistics 

 

الثقافة  1س
التنظيمية في 

 المؤسسة

الثقافة  2س
التنظيمية في 

 المؤسسة

الثقافة  3س
التنظيمية في 

 المؤسسة

الثقافة  4س
التنظيمية في 

 المؤسسة

الثقافة  5س
التنظيمية في 

 المؤسسة
N Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 1,8667 2,7000 2,5000 2,8667 2,1333 

Median 1,5000 3,0000 3,0000 3,0000 2,0000 
Mode 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. Deviation ,92521 ,69331 ,80961 ,50098 ,88814 
Variance ,856 ,481 ,655 ,251 ,789 
Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Maximum 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Sum 224,00 324,00 300,00 344,00 256,00 
 

Statistics 

 

الثقافة  6س
التنظيمية في 

 المؤسسة

الثقافة  7س
التنظيمية في 

 المؤسسة

الثقافة  8س
التنظيمية في 

 المؤسسة

الثقافة  9س
التنظيمية في 

 المؤسسة

الثقافة  10س
التنظيمية في 

 المؤسسة
N Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 2,2667 2,6333 2,4000 2,7333 2,5667 

Median 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 
Mode 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. Deviation ,77496 ,70928 ,71479 ,68272 ,71870 
Variance ,601 ,503 ,511 ,466 ,517 
Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Maximum 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Sum 272,00 316,00 288,00 328,00 308,00 

 



Statistics 

 

الثقافة  11س
التنظيمية في 

 المؤسسة

الثقافة  12س
التنظيمية في 

 المؤسسة

تحقيق  13س
المسؤولية تجاه 

 المؤسسة

تحقيق  14س
المسؤولية تجاه 

 المؤسسة

تحقيق  15س
المسؤولية تجاه 

 المؤسسة
N Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 2,8667 2,7000 3,0000 2,5333 2,4667 

Median 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 
Mode 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. Deviation ,50098 ,69331 ,00000 ,84945 ,62083 
Variance ,251 ,481 ,000 ,722 ,385 
Minimum 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 
Maximum 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Sum 344,00 324,00 360,00 304,00 296,00 

 
Statistics 

 

تحقيق  16س
المسؤولية تجاه 

 المؤسسة

تحقيق  17س
المسؤولية تجاه 

 المؤسسة

تحقيق  18س
المسؤولية تجاه 

 المؤسسة

تحقيق  19س
المسؤولية تجاه 

 المؤسسة

تحقيق  20س
المسؤولية تجاه 

 المؤسسة
N Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 2,8667 2,3333 2,0667 2,5667 2,8667 

Median 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 
Mode 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. Deviation ,34136 ,94676 1,00196 ,80683 ,50098 
Variance ,117 ,896 1,004 ,651 ,251 
Minimum 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Maximum 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Sum 344,00 280,00 248,00 308,00 344,00 

 
Statistics 



 

الرغبة في  21س
االستمرار و 
العمل في 
 المؤسسة

الرغبة في  22س
االستمرار و 
العمل في 
 المؤسسة

الرغبة في  23س
االستمرار و 
العمل في 
 المؤسسة

الرغبة في  24س
االستمرار و 
العمل في 
 المؤسسة

الرغبة في  25س
االستمرار و 
العمل في 
 المؤسسة

N Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 1,9000 2,1667 2,2000 1,4000 2,1333 

Median 2,0000 2,0000 2,5000 1,0000 3,0000 
Mode 1,00a 3,00 3,00 1,00 3,00 

Std. Deviation ,79282 ,78144 ,87544 ,61357 ,96086 
Variance ,629 ,611 ,766 ,376 ,923 
Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Maximum 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Sum 228,00 260,00 264,00 168,00 256,00 
 

Statistics 
 الرغبة في االستمرار و العمل في المؤسسة 26س 

N Valid 120 
Missing 0 

Mean 2,7333 
Median 3,0000 
Mode 3,00 

Std. Deviation ,63157 
Variance ,399 
Minimum 1,00 
Maximum 3,00 

Sum 328,00 

 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

Frequency Table 
 
 



 الثقافة التنظيمية في المؤسسة 0س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
60 50,0 50,0 50,0 

 63,3 13,3 13,3 16 أحيانا

 100,0 36,7 36,7 44 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 
 الثقافة التنظيمية في المؤسسة 6س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  غير
 موافق

16 13,3 13,3 13,3 

 16,7 3,3 3,3 4 أحيانا
 100,0 83,3 83,3 100 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 
 
 
 
 

 الثقافة التنظيمية في المؤسسة 3س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  غير
 موافق

24 20,0 20,0 20,0 

 30,0 10,0 10,0 12 أحيانا

 100,0 70,0 70,0 84 موافق
Total 120 100,0 100,0  



 
 الثقافة التنظيمية في المؤسسة 4س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  غير
 موافق

8 6,7 6,7 6,7 

 100,0 93,3 93,3 112 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 
 الثقافة التنظيمية في المؤسسة 5س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  غير
 موافق

40 33,3 33,3 33,3 

 53,3 20,0 20,0 24 أحيانا
 100,0 46,7 46,7 56 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 الثقافة التنظيمية في المؤسسة 2س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
24 20,0 20,0 20,0 

 53,3 33,3 33,3 40 أحيانا
 100,0 46,7 46,7 56 موافق

Total 120 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 



 الثقافة التنظيمية في المؤسسة 2س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid غير 

 موافق
16 13,3 13,3 13,3 

 23,3 10,0 10,0 12 أحيانا

 100,0 76,7 76,7 92 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 
 الثقافة التنظيمية في المؤسسة 8س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  غير
 موافق

16 13,3 13,3 13,3 

 46,7 33,3 33,3 40 أحيانا
 100,0 53,3 53,3 64 وافقم

Total 120 100,0 100,0  

 
 الثقافة التنظيمية في المؤسسة 9س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
16 13,3 13,3 13,3 

 100,0 86,7 86,7 104 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 
 سةالثقافة التنظيمية في المؤس 01س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
16 13,3 13,3 13,3 



 30,0 16,7 16,7 20 أحيانا

 100,0 70,0 70,0 84 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 الثقافة التنظيمية في المؤسسة 00س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
8 6,7 6,7 6,7 

 100,0 93,3 93,3 112 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 
 الثقافة التنظيمية في المؤسسة 06س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
16 13,3 13,3 13,3 

 16,7 3,3 3,3 4 أحيانا
 100,0 83,3 83,3 100 موافق

Total 120 100,0 100,0  
 

 تحقيق المسؤولية تجاه المؤسسة 03س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 100,0 100,0 100,0 120 موافق 

 
 تحقيق المسؤولية تجاه المؤسسة 04س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
28 23,3 23,3 23,3 

 100,0 76,7 76,7 92 موافق



Total 120 100,0 100,0  

 تحقيق المسؤولية تجاه المؤسسة 05س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
8 6,7 6,7 6,7 

 46,7 40,0 40,0 48 أحيانا

 100,0 53,3 53,3 64 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 تحقيق المسؤولية تجاه المؤسسة 02س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 13,3 13,3 13,3 16 أحيانا 

 100,0 86,7 86,7 104 موافق

Total 120 100,0 100,0  

 تحقيق المسؤولية تجاه المؤسسة 02س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  غير
 موافق

40 33,3 33,3 33,3 

 100,0 66,7 66,7 80 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 تحقيق المسؤولية تجاه المؤسسة 08س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
56 46,7 46,7 46,7 

 100,0 53,3 53,3 64 موافق
Total 120 100,0 100,0  



 
 

 تحقيق المسؤولية تجاه المؤسسة 09س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  غير
 موافق

24 20,0 20,0 20,0 

 23,3 3,3 3,3 4 أحيانا
 100,0 76,7 76,7 92 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 تحقيق المسؤولية تجاه المؤسسة 61س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
8 6,7 6,7 6,7 

 100,0 93,3 93,3 112 موافق

Total 120 100,0 100,0  

 الرغبة في االستمرار و العمل في المؤسسة 60س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  غير
 موافق

44 36,7 36,7 36,7 

 73,3 36,7 36,7 44 أحيانا
 100,0 26,7 26,7 32 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 الرغبة في االستمرار و العمل في المؤسسة 66س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
28 23,3 23,3 23,3 

 60,0 36,7 36,7 44 أحيانا



 100,0 40,0 40,0 48 موافق

Total 120 100,0 100,0  

 الرغبة في االستمرار و العمل في المؤسسة 63س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  غير
 موافق

36 30,0 30,0 30,0 

 50,0 20,0 20,0 24 أحيانا
 100,0 50,0 50,0 60 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 الرغبة في االستمرار و العمل في المؤسسة 64س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
80 66,7 66,7 66,7 

 93,3 26,7 26,7 32 أحيانا

 100,0 6,7 6,7 8 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 الرغبة في االستمرار و العمل في المؤسسة 65س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
48 40,0 40,0 40,0 

 46,7 6,7 6,7 8 أحيانا
 100,0 53,3 53,3 64 موافق

Total 120 100,0 100,0  

 الرغبة في االستمرار و العمل في المؤسسة 62س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 



Valid  غير
 موافق

12 10,0 10,0 10,0 

 16,7 6,7 6,7 8 أحيانا
 100,0 83,3 83,3 100 موافق

Total 120 100,0 100,0  
CORRELATIONS 

/VARIABLES=العالئقي_البعد القيمي_البعد الوطني_البعد الوظيفي_االلتزام 
/PRINT=TWOTAIL NOSIG 

/MISSING=PAIRWISE. 
 

Frequencies 
 
 

Statistics 

 
البعد  1س

 العالئقي
البعد  2س

 العالئقي
البعد  3س

 العالئقي
البعد  4س

 العالئقي
البعد  5س

 العالئقي
N Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 2,8833 2,9417 2,7667 2,5917 2,7000 

Median 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 
Mode 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. Deviation ,47071 ,23536 ,64474 ,69204 ,46018 
Variance ,222 ,055 ,416 ,479 ,212 
Minimum 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 
Maximum 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Sum 346,00 353,00 332,00 311,00 324,00 
 
 
 
 
 
 



Statistics 

 
البعد  6س

 العالئقي
البعد  7س
 لعالئقيا

البعد  8س
 العالئقي

البعد  9س
 العالئقي

البعد  10س
 القيمي

N Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 2,5917 2,4167 2,4583 2,9417 2,9417 

Median 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 
Mode 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. Deviation ,60106 ,77333 ,70884 ,23536 ,23536 
Variance ,361 ,598 ,502 ,055 ,055 
Minimum 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 
Maximum 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Sum 311,00 290,00 295,00 353,00 353,00 
 

Statistics 

 
البعد  11س

 القيمي
البعد  12س

 القيمي
البعد  13س

 القيمي
البعد  14س

 القيمي
البعد  15س

 القيمي

N Valid 120 120 120 120 120 
Missing 0 0 0 0 0 

Mean 1,8750 2,3000 2,6417 2,8250 2,7083 
Median 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 
Mode 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. Deviation ,76216 ,75147 ,59119 ,51306 ,57095 
Variance ,581 ,565 ,350 ,263 ,326 
Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Maximum 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Sum 225,00 276,00 317,00 339,00 325,00 
 

Statistics 

 
البعد  16س

 القيمي
البعد  17س

 القيمي
البعد  18س

 القيمي
البعد  19س

 القيمي
البعد  20س

 القيمي



N Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 2,9417 2,1667 2,9417 2,6500 2,4000 

Median 3,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 
Mode 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. Deviation ,23536 ,79212 ,23536 ,47897 ,78215 
Variance ,055 ,627 ,055 ,229 ,612 
Minimum 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 
Maximum 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Sum 353,00 260,00 353,00 318,00 288,00 
 

Statistics 

 
البعد  21س

 الوطني
البعد  22س

 الوطني
البعد  23س

 الوطني
البعد  24س

 الوطني
البعد  25س

 الوطني
N Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 2,8833 2,9417 2,7667 2,5917 2,7000 

Median 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 
Mode 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. Deviation ,47071 ,23536 ,64474 ,69204 ,46018 
Variance ,222 ,055 ,416 ,479 ,212 
Minimum 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 
Maximum 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Sum 346,00 353,00 332,00 311,00 324,00 
 

Statistics 

 
البعد  26س

 الوطني
البعد  27س

 الوطني
البعد  28س

 الوطني
البعد  29س

 الوطني
البعد  30س

 الوطني

N Valid 120 120 120 120 120 
Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2,5917 2,4167 2,4583 2,9417 2,1667 



Median 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 
Mode 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Std. Deviation ,60106 ,77333 ,70884 ,23536 ,96435 
Variance ,361 ,598 ,502 ,055 ,930 
Minimum 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 
Maximum 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Sum 311,00 290,00 295,00 353,00 260,00 
 

 
 البعد العالئقي 0س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
7 5,8 5,8 5,8 

 100,0 94,2 94,2 113 موافق

Total 120 100,0 100,0  
 
 

 البعد العالئقي 6س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 5,8 5,8 5,8 7 أحيانا 

 100,0 94,2 94,2 113 موافق

Total 120 100,0 100,0  
 

 
 
 
 
 
 
 



 البعد العالئقي 3س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
14 11,7 11,7 11,7 

 100,0 88,3 88,3 106 موافق

Total 120 100,0 100,0  
 
 

 البعد العالئقي 4س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
14 11,7 11,7 11,7 

 29,2 17,5 17,5 21 أحيانا
 100,0 70,8 70,8 85 موافق

Total 120 100,0 100,0  
 
 

 البعد العالئقي 5س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 30,0 30,0 30,0 36 أحيانا 

 100,0 70,0 70,0 84 موافق

Total 120 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 



 البعد العالئقي 2س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
7 5,8 5,8 5,8 

 35,0 29,2 29,2 35 أحيانا

 100,0 65,0 65,0 78 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 
 

 البعد العالئقي 2س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
21 17,5 17,5 17,5 

 40,8 23,3 23,3 28 أحيانا

 100,0 59,2 59,2 71 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 
 

 البعد العالئقي 8س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
15 12,5 12,5 12,5 

 41,7 29,2 29,2 35 أحيانا

 100,0 58,3 58,3 70 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 
 

 العالئقيالبعد  9س



 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 5,8 5,8 5,8 7 أحيانا 

 100,0 94,2 94,2 113 موافق

Total 120 100,0 100,0  
 
 

 البعد القيمي 01س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 5,8 5,8 5,8 7 أحيانا 

 100,0 94,2 94,2 113 موافق

Total 120 100,0 100,0  
 
 

 البعد القيمي 00س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
43 35,8 35,8 35,8 

 76,7 40,8 40,8 49 أحيانا
 100,0 23,3 23,3 28 موافق

Total 120 100,0 100,0  
 
 

 البعد القيمي 06س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
21 17,5 17,5 17,5 

 52,5 35,0 35,0 42 أحيانا



 100,0 47,5 47,5 57 موافق

Total 120 100,0 100,0  
 
 

 البعد القيمي 03س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
7 5,8 5,8 5,8 

 30,0 24,2 24,2 29 أحيانا
 100,0 70,0 70,0 84 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 
 

 البعد القيمي 04س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
7 5,8 5,8 5,8 

 11,7 5,8 5,8 7 أحيانا
 100,0 88,3 88,3 106 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 
 

 البعد القيمي 05س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
7 5,8 5,8 5,8 

 23,3 17,5 17,5 21 أحيانا
 100,0 76,7 76,7 92 موافق



Total 120 100,0 100,0  

 
 

 البعد القيمي 02س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 5,8 5,8 5,8 7 أحيانا 
 100,0 94,2 94,2 113 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 
 

 البعد القيمي 02س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  غير
 موافق

29 24,2 24,2 24,2 

 59,2 35,0 35,0 42 أحيانا
 100,0 40,8 40,8 49 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 
 

 البعد القيمي 08س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 5,8 5,8 5,8 7 أحيانا 
 100,0 94,2 94,2 113 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 
 

 البعد القيمي 09س



 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 35,0 35,0 35,0 42 أحيانا 

 100,0 65,0 65,0 78 موافق

Total 120 100,0 100,0  
 
 

 البعد القيمي 61س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
22 18,3 18,3 18,3 

 41,7 23,3 23,3 28 أحيانا
 100,0 58,3 58,3 70 موافق

Total 120 100,0 100,0  
 
 

 البعد الوطني 60س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
7 5,8 5,8 5,8 

 100,0 94,2 94,2 113 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 
 

 البعد الوطني 66س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 5,8 5,8 5,8 7 أحيانا 
 100,0 94,2 94,2 113 موافق



Total 120 100,0 100,0  

 
 

 البعد الوطني 63س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  غير
 موافق

14 11,7 11,7 11,7 

 100,0 88,3 88,3 106 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 
 

 البعد الوطني 64س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
14 11,7 11,7 11,7 

 29,2 17,5 17,5 21 أحيانا

 100,0 70,8 70,8 85 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 
 

 البعد الوطني 65س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 30,0 30,0 30,0 36 أحيانا 

 100,0 70,0 70,0 84 موافق
Total 120 100,0 100,0  

 
 

 البعد الوطني 62س



 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
7 5,8 5,8 5,8 

 35,0 29,2 29,2 35 أحيانا
 100,0 65,0 65,0 78 موافق

Total 120 100,0 100,0  
 
 

 طنيالبعد الو  62س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
21 17,5 17,5 17,5 

 40,8 23,3 23,3 28 أحيانا
 100,0 59,2 59,2 71 موافق

Total 120 100,0 100,0  
 
 

 البعد الوطني 68س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 وافقم
15 12,5 12,5 12,5 

 41,7 29,2 29,2 35 أحيانا
 100,0 58,3 58,3 70 موافق

Total 120 100,0 100,0  
 
 

 البعد الوطني 69س



 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 5,8 5,8 5,8 7 أحيانا 

 100,0 94,2 94,2 113 موافق

Total 120 100,0 100,0  
 
 

 البعد الوطني 31س

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  غير

 موافق
47 39,2 39,2 39,2 

 44,2 5,0 5,0 6 أحيانا
 100,0 55,8 55,8 67 موافق

Total 120 100,0 100,0  
 

FREQUENCIES VARIABLES=العالئقي_البعد  القيمي_البعد  الوطني_البعد  
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 

/ORDER=ANALYSIS. 
 
 
 
 
 
 

Statistics 

 
العال_البعد

 ئقي
القيم_البعد

 ي
الوطن_البعد

 ي
الوظيف_االلتزام

 ي

N Valid 120 120 120 120 
Missing 0 0 0 0 

Mean 24,3667 28,3917 26,4583 63,4667 



Median 24,0000 30,0000 27,0000 65,5000 
Mode 24,00 30,00 27,00 57,00a 

Std. Deviation 2,36903 2,75405 2,67857 7,27715 
Variance 5,612 7,585 7,175 52,957 
Minimum 18,00 22,00 19,00 46,00 
Maximum 29,00 31,00 30,00 74,00 

Sum 2924,00 3407,00 3175,00 7616,00 
 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 

Correlations 
 

Correlations 

 
العال_البعد

 ئقي
القيم_البعد

 ي
الوط_البعد

 ني
المواط_قيم

 نة

 Pearson العالئقي_البعد
Correlation 

1 ,627** ,580** ,659** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 
N 120 120 120 120 

 Pearson القيمي_البعد
Correlation 

,627** 1 ,779** ,925** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 
N 120 120 120 120 

 Pearson الوطني_البعد
Correlation 

,580** ,779** 1 ,950** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 
N 120 120 120 120 

 Pearson المواطنة_قيم
Correlation 

,659** ,925** ,950** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 120 120 120 120 



 Pearson الوظيفي_االلتزام
Correlation 

,685** ,490** ,624** ,428** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,000 ,000 
N 120 120 120 120 

 Pearson الثقافة التنظيمية في المؤسسة
Correlation 

,234** ,234* ,402** ,359** 

Sig. (2-tailed) ,010 ,010 ,000 ,000 
N 120 120 120 120 

 Pearson تحقيق المسؤولية تجاه المؤسسة
Correlation 

,284** ,259** ,236** ,272** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,004 ,010 ,003 
N 120 120 120 120 

الرغبة في االستمرار و العمل 
 في المؤسسة

Pearson 
Correlation 

,362 ,367 ,256** ,249** 

Sig. (2-tailed) ,003 ,038 ,005 ,006 
N 120 120 120 120 

 
Correlations 

 
الوظي_االلتزام

 في
الثقافة التنظيمية 
 في المؤسسة

تحقيق المسؤولية 
 تجاه المؤسسة

 **Pearson Correlation 1 ,926** ,521 الوظيفي_االلتزام
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 120 120 120 
 **Pearson Correlation ,926** 1 ,333 الثقافة التنظيمية في المؤسسة

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 
N 120 120 120 

 Pearson Correlation ,521** ,333** 1 تحقيق المسؤولية تجاه المؤسسة
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 120 120 120 
تمرار و العمل في الرغبة في االس

 المؤسسة
Pearson Correlation ,500** ,296** ,327** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,007 



N 120 120 120 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 
 

Correlations 

 

قيم
ا_
لمو 
اط
 نة

 1س
البعد 
العال
 ئقي

 2س
البعد 
العال
 ئقي

 3س
البعد 
العال
 ئقي

 4س
البعد 
العال
 ئقي

 5س
البعد 
العال
 ئقي

 6س
البعد 
العال
 ئقي

 7س
البعد 
العال
 ئقي

 8س
البعد 
العال
 ئقي

 9س
البعد 
العال
 ئقي

س
10 

البعد 
القيم
 ي

س
11 

البعد 
القيم
 ي

س
12 

البعد 
القيم
 ي

س
13 

البعد 
القيم
 ي

س
14 

البعد 
القيم
 ي

ا_قيم
لمواط
 نة

Pears
on 

Correl
ation 

1 
,31
0** 

,50
9 

,75
8** 

,66
7** 

,43
6** 

,77
2** 

,49
3** 

,32
3** 

,13
3 

,41
9 

,58
4** 

,49
5** 

,88
9** 

,36
5** 

Sig. 
(2-

tailed) 
 

,00
1 

,00
0 

,00
0 

,00
0 

,00
0 

,00
0 

,00
0 

,00
0 

,14
7 

,00
0 

,00
0 

,00
0 

,00
0 

,00
0 

N 1
2
0 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
12
0 

 
Correlations 

 

س
15 

البعد 
القيم
 ي

س
16 

البعد 
القيم
 ي

س
17 

البعد 
القيم
 ي

س
18 

البعد 
القيم
 ي

س
19 

البعد 
القيم
 ي

س
20 

البعد 
القيم
 ي

س
21 

البعد 
الوط
 ني

س
22 

البعد 
الوط
 ني

س
23 

البعد 
الوط
 ني

س
24 

البعد 
الوط
 ني

س
25 

البعد 
الوط
 ني

س
26 
د البع
الوط
 ني

س
27 

البعد 
الوط
 ني

س
28 

البعد 
الوط
 ني



ا_قيم
لمواط
 نة

Pears
on 

Correl
ation 

,50
4** 

,43
3** 

,63
1** 

,59
5** 

,46
8** 

,74
3** 

,31
0** 

,39
9** 

,75
8** 

,66
7** 

,43
6** 

,77
2** 

,49
3** 

,32
3** 

Sig. 
(2-

tailed) 

,00
0 

,00
1 

,00
0 

,00
0 

,00
0 

,00
0 

,00
1 

,00
0 

,00
0 

,00
0 

,00
0 

,00
0 

,00
0 

,00
0 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
 

Correlations 
 البعد الوطني 30س البعد الوطني 29س 

 Pearson Correlation ,133 ,147 المواطنة_قيم
Sig. (2-tailed) ,147 ,110 

N 120 120 
 Pearson Correlation -,062 ,080 البعد العالئقي 1س

Sig. (2-tailed) ,501 ,384 
N 120 120 

 Pearson Correlation -,062 ,080 البعد العالئقي 2س
Sig. (2-tailed) ,501 ,384 

N 120 120 
 Pearson Correlation -,090 ,036 البعد العالئقي 3س

Sig. (2-tailed) ,326 ,696 
N 120 120 

 Pearson Correlation ,214* ,090 البعد العالئقي 4س
Sig. (2-tailed) ,019 ,327 

N 120 120 
 Pearson Correlation -,163 ,038 البعد العالئقي 5س

Sig. (2-tailed) ,075 ,681 
N 120 120 

 Pearson Correlation ,246** ,031 البعد العالئقي 6س
Sig. (2-tailed) ,007 ,733 



N 120 120 
 Pearson Correlation ,135 -,015 البعد العالئقي 7س

Sig. (2-tailed) ,143 ,871 
N 120 120 

 Pearson Correlation ,162 -,125 البعد العالئقي 8س
Sig. (2-tailed) ,078 ,174 

N 120 120 
 Pearson Correlation 1,000** ,006 البعد العالئقي 9س

Sig. (2-tailed) ,000 ,947 
N 120 120 

 Pearson Correlation -,062 -,105 د القيميالبع 10س
Sig. (2-tailed) ,501 ,254 

N 120 120 
 Pearson Correlation -,041 ,029 البعد القيمي 11س

Sig. (2-tailed) ,657 ,757 
N 120 120 

 Pearson Correlation ,100 -,023 البعد القيمي 12س
Sig. (2-tailed) ,278 ,801 

N 120 120 
 Pearson Correlation -,151 ,017 البعد القيمي 13س

Sig. (2-tailed) ,099 ,852 
N 120 120 

 Pearson Correlation -,085 ,110 البعد القيمي 14س
Sig. (2-tailed) ,355 ,230 

N 120 120 
 Pearson Correlation -,128 ,089 البعد القيمي 15س

Sig. (2-tailed) ,165 ,334 
N 120 120 

 Pearson Correlation 1,000** ,006 البعد القيمي 16س
Sig. (2-tailed) ,000 ,947 

N 120 120 



 Pearson Correlation -,263** -,059 البعد القيمي 17س
Sig. (2-tailed) ,004 ,524 

N 120 120 
 Pearson Correlation -,062 -,031 البعد القيمي 18س

Sig. (2-tailed) ,501 ,738 
N 120 120 

 Pearson Correlation ,339** -,036 البعد القيمي 19س
Sig. (2-tailed) ,000 ,693 

N 120 120 
 Pearson Correlation -,192* -,067 البعد القيمي 20س

Sig. (2-tailed) ,036 ,468 
N 120 120 

 Pearson Correlation -,062 ,080 البعد الوطني 21س
Sig. (2-tailed) ,501 ,384 

N 120 120 
 Pearson Correlation -,062 ,080 البعد الوطني 22س

Sig. (2-tailed) ,501 ,384 
N 120 120 

 Pearson Correlation -,090 ,036 البعد الوطني 23س
Sig. (2-tailed) ,326 ,696 

N 120 120 
 Pearson Correlation ,214* ,090 البعد الوطني 24س

Sig. (2-tailed) ,019 ,327 
N 120 120 

 Pearson Correlation -,163 ,038 البعد الوطني 25س
Sig. (2-tailed) ,075 ,681 

N 120 120 
 Pearson Correlation ,246** ,031 البعد الوطني 26س

Sig. (2-tailed) ,007 ,733 
N 120 120 

 Pearson Correlation ,135 -,015 البعد الوطني 27س



Sig. (2-tailed) ,143 ,871 
N 120 120 

 Pearson Correlation ,162 -,125 البعد الوطني 28س
Sig. (2-tailed) ,078 ,174 

N 120 120 
 Pearson Correlation 1 ,006 البعد الوطني 29س

Sig. (2-tailed)  ,947 
N 120 120 

 Pearson Correlation ,006 1 البعد الوطني 30س

Sig. (2-tailed) ,947  
N 120 120 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
NONPAR CORR 

/VARIABLES=المواطنة_قيم  Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8  Q9  Q10  Q11  Q12  Q13  Q14  Q15  Q16  Q17  
Q18  Q19  Q20  Q21  Q22  Q23  Q24  Q25  Q26  Q27  Q28  Q29  Q30  

/PRINT=BOTH TWOTAIL NOSIG 
/MISSING=PAIRWISE. 

 
 
 
 

Correlations 
 

Correlations 

 
المواط_قيم

 نة
العالئق_البعد

 ي
لقيما_البعد

 ي
الوط_البعد

 ني

 Pearson المواطنة_قيم
Correlation 

1 ,659** ,925** ,950** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 



N 120 120 120 120 
العالئق_البعد

 ي
Pearson 

Correlation 
,659** 1 ,627** ,580** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 
N 120 120 120 120 

 Pearson القيمي_البعد
Correlation 

,925** ,627** 1 ,779** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 
N 120 120 120 120 

الوطن_البعد
 ي

Pearson 
Correlation 

,950** ,580** ,779** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 120 120 120 120 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Correlations 
 

Correlations 

 

االل
_تزام
الوظ
 يفي

 1س
الثقافة 
التنظيم
ية في 
المؤس
 سة

 2س
الثقافة 
التنظيم
ية في 
المؤس
 سة

 3س
الثقافة 
التنظيم
ية في 
المؤس
 سة

 4س
الثقافة 
التنظيم
ية في 
المؤس
 سة

 5س
الثقافة 
التنظيم
ية في 
المؤس
 سة

 6س
الثقافة 
التنظيم
ية في 
المؤس
 سة

 7س
الثقافة 
التنظيم
ية في 
المؤس
 سة

 8س
الثقافة 
التنظيم
ية في 
المؤس
 سة

 9س
الثقافة 
التنظيم
ية في 
المؤس
 سة

 10س
الثقافة 
التنظي
مية 
في 
المؤس
 سة

الوظيف_االلتزام
 ي

Pearso
n 

Correla
tion 

1 
,608

** 
,381

** 
,650

** 
,238

** 
,542

** 
,556

** 
,287

** 
,772

** 
,567

** 
,804

** 



Sig. 
(2-

tailed) 
 ,000 ,000 ,000 ,009 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
Correlations 

 

 11س
الثقافة 
التنظ
يمية 
في 
المؤس
 سة

 12س
الثقافة 
التنظي
مية 
في 
المؤس
 سة

 13س
تحقيق 
المسؤ 
ولية 
تجاه 
المؤس
 سة

 14س
تحقيق 
المسؤ 
ولية 
تجاه 
المؤس
 سة

 15س
ق تحقي

المسؤ 
ولية 
تجاه 
المؤس
 سة

 16س
تحقيق 
المسؤ 
ولية 
تجاه 
المؤس
 سة

 17س
تحقيق 
المسؤ 
ولية 
تجاه 
المؤس
 سة

 18س
تحقيق 
المسؤ 
ولية 
تجاه 
المؤس
 سة

 19س
تحقيق 
المسؤ 
ولية 
تجاه 
المؤس
 سة

 20س
تحقيق 
المسؤ 
ولية 
تجاه 
المؤس
 سة

 21س
الرغبة 
في 
االستم
رار و 
العمل 
في 
المؤس
 سة

الوظيف_االلتزام
 ي

Pearso
n 

Correla
tion 

,644
** 

,621
** 

.213 
,460

** 
,435

** 
,511 

,319
** 

,883 
,413

** 
,172 ,620 

Sig. 
(2-

tailed) 
,000 ,000 .068 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,066 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
Correlations 

 

 22س
الرغبة في 
االستمرار و 
العمل في 

 مؤسسةال

الرغبة  23س
في االستمرار 
و العمل في 
 المؤسسة

الرغبة  24س
في االستمرار 
و العمل في 
 المؤسسة

الرغبة  25س
في االستمرار 
و العمل في 
 المؤسسة

 26س
الرغبة في 
االستمرار و 
العمل في 
 المؤسسة

 Pearson الوظيفي_االلتزام
Correlation 

,489** ,576** ,266 ,594** ,554** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,049 ,000 ,000 



N 120 120 120 120 120 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

b. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
 

NONPAR CORR 
/VARIABLES=الوظيفي_االلتزام  1س  2س  3س  4س  5س  6س  7س  8س  9س  10س  11س  12س  13س  14س  15س  16س  

17س  18س  19س  20س  21س  22س  23س  24س  25س  26س  
/PRINT=BOTH TWOTAIL NOSIG 

/MISSING=PAIRWISE. 
 

Correlations 

 
الوظيف_لتزاماال

 ي
 Pearson الوظيفي_االلتزام

Correlation 
1 

Sig. (2-tailed)  
N 120 

 Pearson الثقافة التنظيمية في المؤسسة
Correlation 

,926** 

Sig. (2-tailed) ,000 
N 120 

 Pearson تحقيق المسؤولية تجاه المؤسسة
Correlation 

,521** 

Sig. (2-tailed) ,000 
N 120 

الرغبة في االستمرار و العمل 
 في المؤسسة

Pearson 
Correlation 

,500** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 120 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 120 100,0 
Excludeda 0 ,0 

Total 120 100,0 
 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 
,855 3 

 
RELIABILITY 

/VARIABLES=التنظيمية_الثقافة  المسؤولية_تحقيق  التنظيم_الرغبة  
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA. 
 
 
 
 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 



 N % 

Cases Valid 120 100,0 
Excludeda 0 ,0 

Total 120 100,0 
 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 
,702 3 

 
 
 
 
 
 


