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ات المنظومة التر�و�ة الجزائر�ة في نمو مد
 اسهام اصالح

  ا�عاد المواطنة
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  )  mosta.dz-ali.bengoua@univ (  جامعة مستغانم - معهد التر��ة البدن�ة و الر�اضة 1
 ) mi_mokkedes@hotmail.fr( جامعة مستغانم - معهد التر��ة البدن�ة و الر�اضة 2
 )biomeca.zerf@outlook.com(جامعة مستغانم - معهد التر��ة البدن�ة و الر�اضة 3
  

  الملخص:
 سیدCوال�ة  مرحلة التعل�م الثانو�ات من) تلمیذ 100ال=حث على ( ت عینةشملا

م) بدولة الجزائر، واعتمد في هذه 2015- 2014السنة األكاد�م�ة (خالل بلع=اس 
الدراسة على مق�اس مفهوم المواطنة Yأداة ق�اس ضمن هذه الدراسة الوصف�ة =طر�قة 

ت مشYلة ال=حث في عدم التطرق ضمن دراسات السا=قة الى دور مسح، وحدد
اإلصالحات التر�و�ة في تنم�ة ا=عاد المواطنة الصالحة، اما األهداف فYانت 

  Yاالتي: 
  ق�اس ا=عاد المواطنة لد^ عینة ال=حث.  -1
اخت=ار داللة فروق اال=عاد المYونة لمفهوم المواطنة (الهو�ة، االنتماء،   -2

  بول االخر) مع تحدید مد^ ارت=اطها لد^ عینة ال=حث. التعدد�ة وق
  و=عد المعالجات االحصائ�ة واالجراءات المیدان�ة استنتج طاقم ال=حث ما یلي: 

تتمیز عینة ال=حث =ارتفاع مست̂و المواطنة مقارنتا =المتوسb االجا=ة للمق�اس   .1
  المطبd ولمصلحة تكر�س الد�موقراط�ة.

  قو=ة بین ا=عاد المواطنة هناك عالقة ارت=اط�ة  .2
المواطنة الصالحة، ا=عاد المواطنة الصالحة، اإلصالحات : الكلمات األساس�ة 

   .التر�و�ة
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The extent of the reforms induced by the Algerian 
educational system in the growth of the dimensions of 

citizenship 

  

Abstract:   

The search included (100), student secondary education for Academic 

Year (2014-2015) Sidi Bel Abbes Province Algeria, we have adopted 

in this study, Scale of The concept of citizenship as a measurement 

tool within this descriptive study. Where our aims in this research are 

to disclosure the role of the educational reforms in the dimensions of 

the development of good citizenship and the relevance of these 

dimensions between them. After statistical treatments, procedures, 

and field research team concluded:                                                                                   

1. Research sample reveals High level of citizenship 

2. There is a strong correlation between the dimensions of 

citizenship.  

Key words:  Good citizenship, the dimensions of good citizenship, 

educational 
 

 

Impact des réformes du système éducatif algérien sur la croissance des 

dimensions de la citoyenneté 

 

Résumé :  

La recherche a explorée 100 élèves du  cycle secondaire de la wilaya 

de Sidi Bel Abbes pour l'année académique (2014-2015). Notre 

investigation dans cette étude à approchée  la citoyenneté à travers un 

questionnaire comme outil de mesure. Cette étude descriptive  avait 

pour objectif de montrer l’impact des réformes éducatives dans le 

développement des dimensions de la citoyenneté et la pertinence de 

ces dimensions entre elles. Les résultats ont montrés : 

1. Un bon niveau de citoyenneté chez la population étudiée 

2.  Une forte corrélation entre les dimensions de la citoyenneté 

Mots clés : Citoyenneté, Dimensions, Réformes éducatives 
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  مقدمة:-1
إن ظهور التعدد�ة وعولمة االقتصاد والتطور التكنولوجي وانتشار الوسائل الحدیثة 
لإلعالم واالتصال على أوسع نطاق وما یرت=b بها من إرساء مفهوم الد�مقراط�ة وٕابدال 

وهي  االستعمار،ومحو آثار التخلف التي ترYها  السوق،نظام االقتصاد الموجه =اقتصاد 
العوامل التي ساهمت في م�الد فYرة اإلصالح الشامل للمنظومة التر�و�ة لمواجهة 
التحد�ات وYسب الرهانات وغرس المواطنة ف�ه والسعي إلكساب Yفاءات لتوظ�فها في 

ان إعداد المواطن الصالح �حتاج إلى سنوات ومن اعت=ار  واالجتماع�ة.الح�اة المهن�ة 
�لة المد^ تحتاج الى وضع خطb واستراتیج�ات تستغرق عدة طو�لة انطلقا من أهداف طو 

  سنوات لتنفیذها مثل:
  تنم�ة الق�م الروح�ة واألخالق�ة.•  
  ) 2009إعداد المواطن الصالح. (محمد راشد، •  

أص=حت الیوم ضرور�ا لمؤسستن  )2008حیث تذYر (منى ع=اس فاضل، 
نمادج التطور والنهوض العلمي  التر�و�ة ان تؤهل المواطن الصالح وان تزوده =سائر

شهد الفYر المعاصر المستمر ضمن Yافة مجاالت الح�اة في ظل س�اسة العولمة، حیث =
 تدافعًا بین الت�ارات الداع�ة إلى علمنة المجتمع =عیدا عن القیود الدین�ة والثقاف�ة

وك وجم�ع ما والمعتقدات والعادات والتقالید والق�م وأسالیب التفYیر والعمل وأنماy السل
فصعو=ة بناء أسالیب الع�ش وعلومه وفنونه وآدا=ه، ورثناه عن أسالفنا =ما في ذلك 

األوطان وسهولة الهدم من مسلمات الفYر اإلنساني السل�م سواء Yان في المسائل 
( إحسان محمد الحسن،  االجتماع�ة أو االقتصاد�ة أو الثقاف�ة أو األمن�ة 

هو الذC ینظر إلى  ص على مصلحة وطنه ومجتمعهفالمواطن الصالح الحر�)1998
واقع وطنه ومجتمعه وما فیهما من عناصر القوة والضعف وما �حتاج إلى بناء وترم�م وال 
�حرص على تحقیd مصلحته الخاصة دون مصلحة الوطن ف�فسد في ارتجاله و�هدم أكثر 

  )2015(رائد عبد االمیر ع=اس .محمد قزقوز،  مما یبني
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مواطنة �شیر الى تمتع الفرد =عضو�ة بلده، حیث �ستحd بذلك ما ترت=ه الان مفهوم 
في حین ان معناها الس�اسي، �شیر  )Ali Khalifé ،2011( تلك العضو�ة من امت�ازات.

 إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن �حمل جنسیتها، وااللتزامات التي تفرضها علیهم.
)Mikhaël Elbaz, Denise Helly ،2000(  ،االجتماعي Cة االقتصاد�ومن الناح

ف�قصد =المواطنة إش=اع الحاجات األساس�ة لألفراد، =حیث ال تشغلهم هموم الذات عن 
 .(Pierre Fröhlich, Christel Müller, 2005)أمور الصالح العام

 William Gasparini, Gilles(=عدین حسب  فهي تشملاما من منضور الر�اضة      
Vieille Marchiset ،2008( الدستور وحیزY (ة�المحل) ة في التقر�رYالمشار :

   .للمناقشات الس�اس�ة الجماع�ة
ومن خالل ما سبd ی̂ر طاقم ال=حث ان أهم�ة اإلصالحات المنظومة التر�و�ة 
تهدف الى تكون الفرد تكو�نًا متزنًا من جم�ع النواحي الجسمان�ة والخلق�ة والعقل�ة 

فضًال عن انها تكتسب الفرد Yل المعلومات التي تتعلd ب السلوك  ،والنفس�ة اإلجتماع�ةو 
  الصحي والتفاعل االجتماعي الثقافي تحت را�ة المساواة وتحقیd الحر�ات.

لكشف عن مد^ اسهام اإلصالحات التر�و�ة في نمو ا=عاد للهذا تأتي اهم�ة هذه الدراسة 
  المواطنة الصالحة؟ 

) ان عمل�ة التر��ة والتنشئة 2009زان راض�ة، (بو  نتائج من خلف�ة نتائج دراسة 
ام سلبي حالة   تمیز ایجابياالجتماع�ة تشYل أساس تكو�ن المواطنة Yنمb سلوYي م

 =ان المواطنة في نضر  تأفاد) التي 2009أعراب عبد الكر�م، نتائج دراسة  (بن 
ب الوطن ح 13,5الدفاع عن الوطن  15,81 تمثل حقوق والواج=اتY الجزائرC  الطالب
 6,22التغیر والد�مقراط�ة  10,58، التطو�ر والتنم�ة  11,33االنتماء للوطن  11,58

المحافظة على  3,23االعتزاز =الوطن  3,36االفتخار والعزة  4,11الخضوع للقوانین 
المشارYة في صنع القرار  0,74تحسین المع�شة المصیر المشترك  3,11الممتلكات 

0,37.  
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  المش1لة: -2
المنظومة التر�و�ة الوطن�ة خالل السنوات األخیرة في الجزائرC تغیرات  Yبیرا شهدت 

استهدفت برامج قطاع التعل�م =مستو�اته المختلفة تحث مرجع�ة اإلصالحات التر�و�ة 
=غرض تطو�ر ورفع مستوC التعلم وتحسینه تماشا مع مظاهر العصرنة، ومن اهم هذه 

تشج�ع العاملین الى  ) 2015=اس .محمد قزقوز، میر عاإلصالحات �شیر  (رائد عبد اال
تقی�م وتقو�م هذه المناهج  لمعرفة  فيفي مجال التر��ة والتعل�م العالي وال=حث العلمي 

الحر�ة  –التعدد�ة وقبول االخر  –االنتماء  –(الهو�ة  مدC تحق�قها لألهداف المنشودة
المشاكل االقتصاد�ة  تفاقمو  سر�ةالهجرة ال و هذا في ضل تفشيوالمشارYة الس�اس�ة) 
ضعف مقومات المواطنة الصالحة، والتي �عزها (أحمد علي لنتیجة Yواالجتماع�ة واالمن�ة 

) الى فرص االندماج االجتماعي والتجاوب معه، حتى �Yون الفرد حامًال 2013الحاج، 
ت=اطًا =ح�اة لثقافة مجتمعه، مشارYا في بنائه بروح المسؤول�ة من اعت=ار ان التر��ة أكثر ار 

  .الناس، على اختالف ظروفهم وأفYارهم، وYونها أداة المجتمع وأسلوب نمb ح�اته
  لإلجا=ة عن التساؤل العام: جاءت هذه الدراسة 

؟ والذC مد^ اسهام اإلصالحات التر�و�ة في نمو ا=عاد المواطنة الصالحةما  •
  ترتبت عنه األسئلة الفرع�ة الموال�ة:

o  م المواطنةدرجة تمثل عینة اماهي�؟ ل=حث لق 
o  ما بینها؟�ماهي عالقة تفاعل هذه اال=عاد ف 
مبد� ان الوطن هو الروح والفخار والح�اة، وٕانه ال ح�اة من غیر وطن، وحب  من 

الوطن من اإل�مان وٕان األسالف واألجداد حافظوا على وطننا رغم الظروف الصع=ة 
ان نتفانا Yمر�ین في الحفاض على التي مرة علیهم. لهذا وجب علینا  والح�اة القاس�ة

   ).2016هذه المYاسب.   (د. إبراه�م الدبل، 

  األهداف: -3
 اخت=ار مست̂و المواطنة لد^ عینة ال=حث.  - 1
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نمو وتعز�ز ا=عاد  في المنظومة التر�و�ة الجزائر�ة االصالحاتاخت=ار عالقة  - 2
  المواطنة الصالحة لد^ عینة ال=حث.

  الفرض�ات: - 4
حث =ارتفاع مست̂و المواطنة مقارنتا =الوسb الفرضي للمق�اس تتمیز عینة ال= - 1

.dالمطب 
هناك فروق دال احصائ�ا اال=عاد المYونة لمفهوم المواطنة (الهو�ة، االنتماء،  - 2

 التعدد�ة وقبول االخر).

  المصطلحات الواردة في ال�حث: -5
انتماء بین  ) =أنها عالقة2005�عرفها (عثمان بن صالح العامر،  المواطنة الصالحة:

الفرد واآلخر�ن الذین �شارYونه الع�ش على ارض محددة (Y�ان س�اسي) یتبنى االخت�ار 
الد�مقراطي الذC �ضمن للجم�ع الحقوق والواج=ات والمشارYة في تقر�ر المصیر 

التعدد�ة  –االنتماء  –المشترك. و�حدد ا=عادها ضمن األر�عة اال=عاد الموال�ة (الهو�ة 
) ف�حددها 2014الحر�ة والمشارYة الس�اس�ة) اما (عمران علي عل�ان،  –وقبول االخر 

  في االنتماء والوالء والد�مقراط�ة.
التي یجب فعل�ة ال اتممارسومن خالل ما سبd �عرفها طاقم ال=حث اجرائ�ا على انها ال

میذ في Yخبرات ح�ات�ة �ستفید منها التلان یدرجها القائم على العمل�ة التعلم�ة او التعلم�ة 
ح�اته االجتماع�ة األخالق�ة الس�اس�ة سوآءا تعلd االمر ب المسائل المحل�ة الوطن�ة او 

  .العالم�ة
اختلفت التعار�ف الخاصة =اإلصالح التر�وC =اختالف المنطلقات  اإلصالحات التر�و�ة:

والخلف�ات التي انطلd منها أصحابها، غیر أن جم�ع هذه التعار�ف تؤYد و�إجماع على 
م�ة اإلصالح وضرورته لمواك=ة التغییرات الحاصلة في المجتمع، سواء Yانت إیجاب�ة أه

سلب�ة و=التالي تصح�حها وٕاعطاؤها الوجهة السل�مة. (احمد  و=التالي تدع�مها وتحیینها، أو
وعلى أساس ذلك �عرفها طاقم ال=حث اجرائ�ا =انها Yل اإلجراءات  )2006=طاح، 

المجاالت  إلى أفضل المستو�ات في مختلف=المتعلم وصول الوالتجدیدات التي تصب في 
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Y ة. والتي  برزت بوادرها في ادراج طر�قة المقار�ة =الكفاءات�ات�ة تصور الح�جدید للعمل
المعارف و  بإدماجب=الدنا و ذلك بهدف تفعیل العمل التر�و�ة و هذا  التعل�م�ة/ التعلم�ة

حاجیته من جهة و التفاعل مع  الغد بتحقیd الكفاءات التي تمYن المتعلم مواطناكتساب 
  .مجتمعه من جهة أخر̂ 

  الدراسات المشابهة: -6
=عد المرجعة االدب�ة في العدید من المصادر والمYت=ات العر��ة یتفd ال=احث مع (رائد 

) في ندرة الدراسات التي تطرقت الى اسهامات 2015عبد االمیر ع=اس .محمد قزقوز، 
  البدن�ة والر�اضة في نمو ا=عاد المواطنة الصالحة نلخصها في: منهاج مادة التر��ة 

):"دور المناهج في 2007دراسة وج�ه بن قاسم القاسم بني صعب من السعود�ة ( -
تنم�ة ق�م المواطنة الصالحة منهج التر��ة البدن�ة مثاًال"، هدفت الدراسة الى معرفة:                                             

ال ق�م المواطنة التي تقدمها مناهج التر��ة الوطن�ة المعتمدة للتدر�س في المدارس للعام  - 
  ه في المملكة العر��ة السعود�ة.1428/ 1427دراسي 

ق�م المواطنة التي تنمیها مناهج التر��ة البدن�ة المعتمدة للتدر�س في مدارس وزارة  - 
 هـ في المملكة العر��ة السعود�ة.1428/ 1427لدراسي التر��ة والتعل�م للعام ا

درجة التوافd بین ق�م المواطنة التي تقدمها مناهج التر��ة البدن�ة، وق�م المواطنة التي  - 
 تقدمها مناهج التر��ة الوطن�ة.

 اآلل�ات المت=عة في تنم�ة المواطنة من خالل مناهج التر��ة البدن�ة. - 
صفي التحلیلي الذC �قوم على وصف ما هو Yائن استخدم ال=احث المنهج الو 

وتفسیره، وتحدید العالقات الموجودة بین متغیرات ال=حث، ومن ثم الوصول إلى تعم�مات 
مقبولة تصدق على أكبر قدر ممYن من الظاهرات ذات العالقة، و�عد هذا األسلوب من 

ر على جمع الب�انات أفضل األسالیب ال=حث�ة للتعامل مع موضوع الدراسة، ألنه ال �قتص
  بل یتعد^ ذلك إلى تحلیلها والمقارنة بینها وتفسیرها ومن ثم الوصول الستنتاجات.

  وفي ضوء الدراسة خرج ال=احث =استنتاجات تتجلى ف�ما �أتي:
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تتوافd ق�م تنم�ة المواطنة (التر��ة الوطن�ة) التي �قدمها منهج التر��ة البدن�ة في التعل�م  - 
العر��ة السعود�ة، مع ق�م تنم�ة المواطنة التي تقدمها Yتب التر��ة  العام في المملكة

  الوطن�ة المعتمدة في التعل�م العام (للصفوف من را=ع إلى الثالث الثانوC بنین).
یدعم منهج التر��ة البدن�ة في التعل�م العام في المملكة العر��ة السعود�ة، تنم�ة ق�م  - 

التر��ة الوطن�ة المعتمدة في التعل�م العام (للصفوف من تنم�ة المواطنة التي تقدمها Yتب 
 را=ع إلى الثالث الثانوC بنین).

 �ستخدم منهج التر��ة البدن�ة آل�ات وأسالیب متنوعة لدعم ق�م تنم�ة المواطنة. - 
 �عمل منهج التر��ة البدن�ة منسجمًا مع منهج التر��ة الوطن�ة. - 
منهج التر��ة الوطن�ة في المملكة العر��ة السعود�ة �عمل Yل من منهج التر��ة البدن�ة و  - 

) من س�اسة التعل�م في المملكة العر��ة السعود�ة 33على تحقیd ما جاء في المادة (
والتي تنص على: تر��ة المواطن المؤمن ل�Yون لبنة صالحة في بناء أمته، و�شعر 

  =مسؤول�ة لخدمة =الده والدفاع عنها.
المواطنة الصالحة وفقا  ):2015ع�اس ومحمد قزقوز ( دراسة رائد عبد االمیر -

  للمقار�ة =الكفاءات في منهاج التر��ة البدن�ة والر�اض�ة بوال�ة مستغانم الجزائر.
) تلمیذ في المرحلة الرا=عة 1500) أستاذ تر��ة ر�اض�ة و(115شمل ال=حث على (     

م) بوال�ة 2013-2012م، 2012- 2011من التعل�م المتوسb للعامین الدراسین (
مستغانم في دولة الجزائر، واعتمد في هذه الدراسة منهجین (تحلیل المضمون "تحلیل 

مشYلة  )، وحددتمنهاج التر��ة البدن�ة والر�اض�ة"، والمنهج الوصفي =الطر�قة المسح�ة
ال=حث في عدم التطرق ضمن دراسات سا=قة الى دور مناهج التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 

  نم�ة المواطنة الصالحة، وحددت اهداف ال=حث: في مد^ ت
  تحدید دور المقار�ة =الكفاءات في منهاج التر��ة البدن�ة والر�اض�ة.-1
  معرفة ق�م المواطنة الصالحة التي �حتو�ها منهاج التر��ة البدن�ة والر�اض�ة الجدید.-2
دن�ة والر�اض�ة الكشف عن ق�م المواطنة المتوفرة لدC التالمیذ في درس التر��ة الب-3

  =االعتماد على المقار�ة =الكفاءات.
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  و=عد المعالجات االحصائ�ة واالجراءات المیدان�ة استنتج ال=احثان ما یلي:
مناهج التر��ة البدن�ة والر�اض�ة الجدیدة تحتوC على ق�م المواطنة بنسب  - 1

 منخفضة.
نس=ة تفوق حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة تطبd فیها ق�م المواطنة العامة ب - 2

 .)من وجهة نظر األساتذة%75تفوق ( متوسطة وخاصة الق�م األخالق�ة
هنالك فروق بین إجا=ات تالمیذ السنة الرا=عة حول مد^ تنم�ة حصة التر��ة  - 3

  البدن�ة والر�اض�ة لق�م المواطنة لصالح التالمیذ الذین أجابوا بنس=ة متوسطة.
  الحالي:التعلیD على الدراسة السا�قة وممیزات ال�حث 

من خالل عرض نتائج الدراسة السا=قة ذات الصلة =موضوع ال=حث، تكمن أهم�ة الدراسة 
الحال�ة في تحدید ا=عاد المواطنة الصالحة لد^ عینة ال=حث وعالقة هذه اال=عاد ف�ما 
بینها، حیث أفادتنا هذه األخیرة في تحدید منهاج�ة ال=احث الحالي من عینة واألدوات 

تخدمة في جمع الب�انات، وان ال=حث الحالي یتمیز =االعتماد على ا=عاد والوسائل المس
المواطنة ومد^ تفاعلها  في تكو�ن مفهوم المواطنة الصالحة و التي أضحت من امس 
الضرور�ات المخولة للمؤسسات التر�و�ة لتؤهل المواطن الصالح حتى تزوده =سائر نماذج 

ة مجاالت الح�اة في ظل س�اسة العولمة، التطور والنهوض العلمي المستمر ضمن Yاف
حیث =شهد الفYر المعاصر تدافعًا بین الت�ارات الداع�ة إلى علمنة المجتمع =عیدا عن 
 yیر والعمل وأنماYم وأسالیب التف�ة والمعتقدات والعادات والتقالید والق�ة والثقاف�القیود الدین

لیب الع�ش وعلومه وفنونه وآدا=ه السلوك وجم�ع ما ورثناه عن أسالفنا =ما في ذلك أسا
فصعو=ة بناء األوطان وسهولة الهدم من مسلمات الفYر اإلنساني السل�م سواء Yان في 

  المسائل االجتماع�ة أو االقتصاد�ة أو الثقاف�ة أو األمن�ة .

  منهج�ة ال�حث واإلجراءات المیدان�ة: -7
لجة هذا الموضوع وذلك من اعتمد طاقم ال=حث منهج الوصفي الذC یناسب معا المنهج:

  خالل تحلیل الب�انات التي تم الحصول علیها واستخالص النتائج منها.
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إن عینة ال=حث هي أساس عمل ال=حث العلمي، إذ تمثل مجتمع  :مجتمع وعینة ال�حث
تالمیذ جنس ذYر من األقسام النهائ�ة (=Yالور�ا) وال�ة سدC بلع=اس  100ال=حث في 

  للدراسة االستطالع�ة. 20م) خصصت لدراسة األساس�ة و2015- 2014للسن الدراس�ة (
  استخدم طاقم ال=حث في جمع الب�انات األدوات التال�ة: أدوات جمع الب�انات:

  المصادر والمراجع العر��ة واألجنب�ة. - 1
 االستب�ان الخاص بتحلیل المناهج واالستب�ان الخاص =التالمیذ. - 2
 مق�اس المواطنة الصالحة. - 3

  :أداة الدراسة

) 2005اعتمد طاقم ال=حث على مق�اس مفهوم المواطنة ل(عثمان بن صالح العامر، 
) من صورة أر�عة ا=عاد الى ثالثة =حذف =عد 2014والدC عدلة (عمران علي عل�ان، 

  المشارYة الس�اس�ة:
حیث یتكون المق�اس األصلي من أر�عة ا=عاد تق�س =مجملها مفهوم المواطنة وعلى النحو 

  االتي. 
 39، 38،  37،  36،  35،  34،  33) فقرات هي ( 10=عد الهو�ة یتكون من (  - 
 ،40  ،41  ،42  . (  
  )  10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 1،2) فقرات هي (  10=عد االنتماء یتكون من (   - 
 15،  14،  13،  12،  11) فقرة هي (13=عد التعدد�ة وقبول االخر یتكون من (  - 
 ،16  ،17  ،18  ،19  ،20  ،21 ،22  ،23  (  
،  29، 28، 27، 26، 25، 24) فقرات هي (9=عد المشارYة الس�اس�ة یتكون من (  - 

30 ،31،32 (  
  طر�قة تصح�ح المق�اس: 

حددت ثالثة بدائل لإلجا=ة على فقرات المق�اس هي (موافd، موافd الى حد ما، غیر   
اه الفقرة ایجابي والدرجات ) في حالة Yون اتج 1، 2،3موافd) لتحصل على الدرجات ( 

) في حالة Yون اتجاه الفقرة سلبي ، وذلك =االعتماد على مق�اس ل�Yرت  3، 2،  1( 
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) (dغیر مواف)ة لـ�ار تصنیف المتوسطات الحساب�ون معY�بدرجة 1، 66- 1الثالثي، و (
التمثل الضع�فة، موافd الى حد ما بدرجة التمثل (متوسطة)  �Yون متوسطها الحسابي 

, 34)، موافd  =شدة بدرجة التمثل الكبیرة �Yون متوسطها الحسابي ( 2,33- 1,67(
    ) یبین المق�اس في صورته النهائ�ة .1والملحd رقم ( ) 3 –2

  األسس العلم�ة لألداة:

قام طاقم  من مصداق�ة  المق�اس المطبd و تقنینه على البیئة الجزائر�ة  تحقیdال =غ�ة
 توز�ع  من خالل الفا - معامل Yرون=اخو ق�مة  دق الظاهرصمعامل ال =حساب  ال=حث 

ق�م ا=عاد المواطنة، معد للبیئة  تصلح لق�اس) Yأداة 2014مق�اس (عمران علي عل�ان، 
تلمید من  20 قدرة بعینة  على ،و األكثر استخداما في الدرسات السا=قة العر��ة،

Y ة =طر�قضمن إجراء المجتمع األصلي�ة إجراء االخت=ار وٕاعادته على التجر�ة االستطالع
معامالت   ایجاب�ة الى طاقم ال=حثتوصل قذ مرحلتین حیث Yان الفارق الزمني أسبوع، ف

مما یدل =أن  بنود المق�اس واضحة و في متناول المست̂و التعل�مي الصدق المحسو=ة 
  :)1قصد الدراسة انظر الجدول( للعینة

  
الفا لكل �عد من أ�عاد -م معامل 1رون�اخ) یبین معامل الث�ات والصدق وق�1جدول (

  أداة الق�اس المستخدمة قصد الدراسة

                   
 اإلحصائ�ة   الدراسة

حجم 
 العینة

درجة 
 الحر�ة

 Cمستو
 الداللة

معامل 
 yارت=ا

 المحسوب

معامل 
 الصدق

معامل 
 - Yرون=اخ

  الفا

   االنتماء
20 

  
19 

  
0,05 

0.95 0.97 0.81  

  0.86 0.97 0.94 الوالء

  0.84 0.94 0.88 الد�مقراط�ة

یتبین ان ق�م معامل ارت=اy بیرسون دالة إحصائ�ا عند مست̂و  1من خالل الجدول 
وهي ق�مة تدل على ث=ات مرتفع جًدا لألداة الق�اس. Yما ج̂ر استخراج  0.01الداللة 
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للتعرف على درجة معامل االتساق الداخلي لألداة، وفقا إلجا=ات العینة االستطالع�ة، 
الفا، إذ - =االعتماد على اخت=ار Yرون=اخ توافقهم على أداة لكل =عد من أ=عاد الدراسة،

  وهي ق�مة مقبولة. Y0.81انت ق�م معامل االتساق الداخلي أكبر من 
  عرض النتائج: - 8

  في ضوء معالجة ب�انات الدراسة إحصائً�ا، توصل طاقم ال=حث إلى النتائج التال�ة:
  ق�اس ا=عاد المواطنة لد^ عینة ال=حث.والتي هدفت الى فرض�ة األولي: 

) یبین المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة لدرجة تمثل عینة ال�حث 2(جدول 

  لق�م المواطنة

 درجة التمثیل الرت=ة االنحراف المع�ارC  متوسb الحسابي ال=عد
   2 0, 94 2,59 االنتماء

  
 مرتفعة

 3 0, 72 2,43 الوالء
 1 0, 86 2, 72 الد�مقراط�ة

 -  0, 63 2.58 الدرجة الكل�ة

) ان متوسb ق�م ا=عاد المواطنة مرتفعة لد^ عینة =حتنا. 2یتضح من الجدول (
وهذه النتیجة تشیر الى ان عینة ال=حث تتمیز =ارتفاع مست̂و المواطنة لدیها ق�اسًا 

ذلك الى التغیرات التي استهدفتها المنظومة التر�و�ة =متوسb اإلجا=ة و�عزC طاقم ال=حث 
الوطن�ة خالل السنوات األخیرة في الجزائرC (رائد عبد االمیر ع=اس .محمد قزقوز، 

لالرتقاء =العمل�ة التر�و�ة حیت تتفd هذه النتائج مع نتائج دراسة (بوزان بهذف ) 2015
تشYل أساس تكو�ن المواطنة  ) ان عمل�ة التر��ة والتنشئة االجتماع�ة2009راض�ة، 

Yنمb سلوYي متمیز ایجابي حالة الدراسة الحال�ة ام سلبي حالة  نتائج دراسة  (بن أعراب 
 222) التي استهدفت معرفة ماذا �عرف الطالب عن المواطنة أجاب 2009عبد الكر�م، 

 13,5الدفاع عن الوطن  15,81طالب جزائرC ان المواطنة تعني الحقوق والواج=ات 
التغیر  10,58، التطو�ر والتنم�ة  11,33االنتماء للوطن  11,58حب الوطن 
االعتزاز =الوطن  3,36االفتخار والعزة  4,11الخضوع للقوانین  6,22والد�مقراط�ة 
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 0,74تحسین المع�شة المصیر المشترك  3,11المحافظة على الممتلكات  3,23
ان المزامن لهذه الفترة و تعYس  اسةنتائج هذه الدر  ان 0,37المشارYة في صنع القرار 

=عیدًا  Yان=شYل واضح ان موضوع المواطنة التي Yانت في غمار حYم الحزب الواحد 
عYس النتائج الحال�ة و التي تاتي في ضل التعدد�ة على . عن وعي واداراك الطل=ة

في  ترتیب اال=عاد االحزاب على التداول على السلطة والذC نجده سبب مقنع في تفسیر 
طاقم ال=حث ان تكر�س وتطبیd الد�موقراط�ة  خظم هذه الدراسة. و على أساس ذلك یر̂ 

من خالل مبدأ س�ادة الشعب،والحر�ة، والمساواة، ورضا المحYومین، وضمان حقوق 
األقل�ة، والمشارYة الس�اس�ة (محمد عبد الكر�م وع�ادات، ز�د مصطفى محمود محافظة، 

�حقd مصلحة األمة =اعت=اره رYًنا بدوره الصالح الذC  المواطن نمو ) ساهمت في2006
وزارة و التي اعتمذة فیها  أساسً�ا في بناء مسیرة نجاحها. وفي ضوء االصالحات المط=قة

التر��ة والتعل�م نهجا شامال لتشYیل جیل الغد من خالل تبني نهج الكفاءات في العمل�ة 
حیث ان هذه التفتح على العالم ،  ت العصر، ومسایرة تطورا و ذلك بهدف التعل�م�ة

لم تستثني أ�ة مرحلة من المراحل أو مادة من المواد بل شملت جم�ع المواد  التعد�الت
صوال المرجوه و  المناهج و األهداف التر�و�ة وذلك بتعدیل في مختلف األطوار و  التر�و�ة

 تعل�م�المتعلم رصیدا ا في منح أسهمت  Yال�اتالى الطر�قة الكفاءات و المراق=ة المستمرة 
لك من خالل ذممارسة فعل�ة لحقوقه دون نس�ان واج=اته نحو هذا المجتمع و �ضمن له 

مدن�ا من خالل  :الخارجي المح�bمع  تجانسو  تكونه تكون متزن قائم على التعا�ش
وواج=ات،  احقوق المستفبل�ة  أدوراهم= وعيمؤهل مواطن Y على مفهم و تقلد ادواره تر�یته
ما . و على أساس ون لكل ما یدرس ممارسة الفعل�ةالالى  همالوصول بل�ا  من خالل و عم

هو المرYز و  التلمیذجعل ساهمت في اإلصالحات ی̂ر طاقم ال=حث ان هذه  dسب
النظرة التكامل�ة لمنهج  في نموساهمت التي بدورها  المحور األساسي للعمل�ة التر�و�ة

 يه مواطن/تلمیذ الغد التر��ة و ذلك تحت را�ة انها، ي تحقیd أهدافاألمة ودور أفرادها ف
مهم في تكو�ن المواطن الصالح (الشو�حات صفاء نعمة دخل هللا، الالسبیل رئ�سي و 

2003.(  
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  رت=اط�ة بین ا=عاد المواطنة.االعالقة والتي هدفت الى دراسة طب�عة ال :الثان�ةفرض�ة 

  ال�حث ت�عا لمق�اس ق�م المواطنة) یبین عالقة ا�عاد المواطنة لد
 عینة 3(جدول 

 الد�مقراط�ة الوالء النتماء ال=عد
 **0, 70 **0, 30 1 االنتماء

 **0, 35 1 **0, 30 الوالء
 1 **0, 35 **0, 70 الد�مقراط�ة

 0.01 مستوC الداللة

وجود عالقة ارت=اط�ة قو�ة بین ا=عاد المواطنة المقاسة  (3) یتضح من الجدول  
ما أقدمت عل�ه الدولة مع  الحال�ة الدراسة ة الحال�ة حیث تتفd نتائج دراسضمن ال

 Yل من للعدید من القوانین اشتملت  هاالجزائر�ة في السنوات األخیرة من خالل إصدار 
اللبنة األساس�ة  الذC �عدالقطاع التر�وC  هااإلدارة و االقتصاد و لعل أهم قطاع  العدالة 

مسایرة  له القدرة الكاف�ة علىبل المستق جیللمثلى إلعداد تمع و الوسیلة التكو�ن المج
تعان�ه  التيظل التحوالت العالم�ة واالختراق  في الحفا� على قومیتهتطورات العصر، و 
في الحقوق  و الوج=ات تحث  المساواة  و هذا من خالل إرساء مبدا،حدود الدول القوم�ة 

 مفاده  Yاخت�ار الد�مقراطي تبنى في) 2006(محمد مصطفى الق=اج،  ر�ة �شیر الیها
ت=ع�ة. وعلى أساس ذلك ی̂ر طاقم ال=حث ان اإلصالحات التر�و�ة المط=قة ال ال ةكاشر ال

   نمو: ساهمت في
  احترام حd الغیر وحر�ته.    - 
  فهم وتفعیل ایدولوج�ات مختلفة.   - 
  فهم اقتصاد�ات العالم.   - 
  المشارYة في تشج�ع السالم الدولي.   - 
  ارYة في إدارة الصراعات =طر�قة ال عنف.المش  - 

 Patriotismتأصیل حب الوطن  ان وعلى أساس ما سd یخلص طاقم ال=حث الى
 على یتأسسیجب ان الصالحة  YCitizenshipعامل مساهم أول في بناء ا=عاد المواطنة 
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ت وذلك =ان �قوم =ما عل�ه من الواج=اقبل المجتمع لفرد ا تخصتوازن عمل�ة Yالمواطنة 
حقوقه  اداء في) 2001النجدC ( �حددهاي المقابل على ما له من الحقوق. و�حصل ف

 Cاته تجاه المجتمع الذ�هومسؤول�ش ف�ع�ه�وعل .  dمحمد عبد هللا مع حث ال=طاقم یتف)
Yخالصة نوردها الى القائمین على العمل�ة التر�و�ة ) 2014الخوالدة ر�م ت�سیر الزاعبي، 

على منهج یدرس �قتصر ال یجب ان ان "غرس المواطنة الصالحة" = التعلم�ة او التعلم�ة
خاضع لموضوعات وأساب�ع وأسئلة واخت=ارات بل یجب ان �Yون ممارسة فعل�ة Yخبرات 
ح�ات�ة �ستفید منها التلمیذ في ح�اته االجتماع�ة األخالق�ة الس�اس�ة سوآءا تعلd االمر ب 

تمدا في أداء ادواره على طر�قة التدر�س مع المسائل المحل�ة الوطن�ة او العالم�ة.
في جعل التلمیذ هو المرYز من خالله وزرة التر��ة الوطن�ة  هدفتراشد  Yإجراء =الكفاءات

للعمل�ة التر�و�ة التي بدورها ساهمت في نمو النظرة التكامل�ة لمنهج  والمحور األساسي
لتر��ة مواطن/تلمیذ الغد هي را�ة ان ا وذلك تحتاألمة ودور أفرادها في تحقیd أهدافها، 

  .السبیل رئ�سي والمهم في تكو�ن المواطن الصالح

  استنتاجات:-10
تتمیز عینة ال=حث =ارتفاع مست̂و المواطنة مقارنتا =المتوسb االجا=ة للمق�اس   -1

.dالمطب  
  هناك عالقة ارت=اط�ة قو=ة بین ا=عاد المواطنة المقاسة. - 3

  :حاتاقتر ا-11

  لمواطنة وممارستها الیوم�ة.الترYیز على ق�م ا - 1
 توع�ة التالمیذ =أهم�ة الوطن. - 2
 العمل على تكرس الد�موقراط�ة. - 3
تعز�ز ا=عاد المواطنة الصالحة تحث مبد� ان الوطن هو الروح والفخار والح�اة،  - 4

وٕانه ال ح�اة من غیر وطن، وحب الوطن من اإل�مان وٕان األسالف واألجداد 
ع=ة والح�اة القاس�ة التي مرة علیهم. لهذا حافظوا على وطننا رغم الظروف الص

 وجب علینا ان نتفانا Yمر�ین في الحفاض على هذه المYاسب.
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) D1ملح(  

  مق�اس مفهوم المواطنة
  

  …عز�زC التلمیذ تح�ة طی=ة و�=عد 
إلى التعرف على وجهة نظرك الشخص�ة حول =عض القضا�ا التي  تهدف هذه االست=انة

التزامك الدقة في التعبیر عن وجهة نظرك الشخص�ة إزاء Yل ع=ارة  شك أنتتضمنها، وال
Yثیرًا في الوصول إلى النتائج العلم�ة الدق�قة .  مع تفضلكم =العلم أن  ال=احث س�ساعد

  هذه
 :. المعلومات ال تستخدم إال ألغراض ال=حث العلمي

 . أمام Yل ع=ارة تحت الرأC الذC تفضله (   ) ضع عالمة (1) 
 . صح�حة وأخ̂ر خاطئة عبر عن رأ�ك الشخصي فال توجد إجا=ة (2) 
  تعاونك.                           ال تترك أC ع=ارة دون إجا=ة .مع خالص الشYر على (3) 

  العمر ......... سنة  
  اسم التانو�ة/..............       القسم الدراسي ...................

إلى حد  موافd  موافd  الع=ارة  ت
  ما

غیر 
dمواف  

المواطنة هي مسؤول�ة المواطن في المشارYة بدور ما في   1
  الشؤون العامة

      

واإلحساس =األمان ضرورة لالنطالق والعمل  االستقرار  2
  الجاد

      

انتشر بین أبنائها  تستط�ع األمم أن تحقd الكثیر إذا ما  3
  الشعور =المسؤول�ة

      

المستقرة ال أشعر =أهم�ة  یرفي ظل الظروف العالم�ة غ  4
  ما �سمى =األمن

      

إعطاء المرأة حقوقها الس�اس�ة في  أعتقد بوجوب  5
  المجتمعات العر��ة
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الح�اة تحقیd مست̂و عال من األداء  من أهم م=ادئي في  6
  والعطاء لخدمة الوطن

      

        وسائل قضاء المصالح الواسطة والرشوة من أهم  7
        یرًا من المخاوف في نفوس الش=ابیثیر المستقبل Yث  8
ز�ادة االنتماء للوطن تعني التعصب وتتنافى مع فYرة   9

  العالمي التفاهم
      

 طب�عة الح�اة وظروف العصر قللت من الشعور =االنتماء  10
  للوطن لد^ الكثیر

      

        0البلدان النام�ة ضرورة وطن�ة تعدد األحزاب في  11
ة واسعة على Yل ما ینشر في تكون هناك رقا= یجب أن  12

  0وسائل االعالم
      

 تحتم سمات العصر الحاضر فهم و تفعیل أیدیولوج�ات  13
  س�اس�ة متنوعة / مختلفة

      

االنفتاح الثقافي واإلعالمي یز�د من وعي المواطن   14
  الس�اسي

      

        والنقد جم�ع األفYار واآلراء قابلة للنقاش  15
الس�اس�ة الغر��ة یؤدC إلى انتشار  انتشار األفYار والق�م  16

  =الدنا الفساد في
      

ال أمل في إصالح وتقدم مجتمع ما إال =االنغالق على   17
  واستغالل طاقاته الماد�ة وال=شر�ة نفسه

      

إیجاب�ا على الوعي الس�اسي  االنفتاح اإلعالمي أثر  18
  للمواطن

      

        ضةمن الضرورC الحوار مع أصحاب األفYار المعار   19
ق�م الد�مقراط�ة تذوب في ط�اتها Yافة االختالفات المؤثرة   20

  المجتمع استقرار على
      

        الوافدة. صراع الحضارات �حتم علینا مقاومة Yل األفYار  21
یتسم اإلنسان المتحضر =قبول األفYار الس�اس�ة المعمول   22

  المتقدمة الدول بها في
      



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                    م2017 دد الرابع عشر ديسمرب الع 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3         http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/   

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

67 

منا  ب Yل شيء ألنها أكثرالبد أن نأخذ عن دول الغر   23
  تقدماً 

      

أسلو=ًا مناس=ًا لمواجهة  أعتقد أن العنف والقوة قد �Yون   24
  األمور =عض

      

اإلنسان لمتاعب  المشارYة في تحمل المسؤول�ة تعرض  25
  هو في غنى عنها

      

26  dاة ال تستح�ًا فالح�أدنى  أفضل أن أكون إنسانًا عاد
  اهتمام.

      

27  dلتحقی yشتر�ار  التقدم المنشود تغییر العدید Yمن األف
  الس�اس�ة .

      

من األفضل أن یبتعد الفرد بنفسه عن الح�اة الس�اس�ة   28
  والحYومات فقb القادة فتلك مسؤول�ة

      

یجب أن تتاح الفرصة Yاملة لألفراد للتعبیر عن آرائهم   29
  =حر�ة

      

ال أهم�ة رأیي �ستوC النجاح والفشل في هذه األ�ام ف في  30
  للعمل والعطاء

      

مسألة صع=ة ومصیر�ة لذا  صنع القرار الس�اسي في رأیي  31
  االشتراك فیها . فل�س Yل فرد قادر على

      

        �مYن أن نتعداها في اعتقادC أن لحر�ة التعبیر حدودًا ال  32
طب�عي أن تكون معتقداتي الدین�ة هي مع�ارC في الحYم   33

  الس�اس�ة على األفYار
      

ستؤدC تقن�ة المعلومات إلى تغییرات في الثقافة الس�اس�ة   34
  الش=اب لد^

      

األخذ =أس=اب القوة وفd قوانین الحداثة من مقتض�ات   35
  . التقدم

      

یتضمن التراث الدیني اإلسالمي حلوًال لكل مشYالتنا   36
  المعاصرة

      

        �تهاالنفتاح على العالم یؤدC إلى افتقاد المجتمع لهو   37
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طب�عي أن �شعر الشخص =الغضب عند توج�ه نقد   38
  ألفYاره وم=ادئه

      

معظم األفYار الس�اس�ة الوافدة من الغرب هدامة وال   39
  مجتمعنا تناسب

      

 المألوف فإنني لو أن Yتا=ًا س�اس�ًا نشر شیئًا خارجًا عن  40
  أقاطعه وال أقراؤه

      

التغییر في  =أهم�ةأشعر =الضیd من أولئك المطالبین   41
  الس�اسة .

      

المفاه�م  تمثل ثورة اإلعالم الحال�ة فوضى وتلوثًا في  42
  الس�اس�ة لد^ الش=اب

      

 
  


