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 ملخص الدراسة:

عنوان البحث هو دراسة دور الممارسة الرياضية في تنمية قيم المواطنة لدى المعاقين حركيا, 
حيث تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الفرق بين المعاقين حركيا الممارسين و غير الممارسين 
للنشاط الرياضي في تنمية قيم المواطنة , أما الغرض من هذه الدراسة فهو التعرف على 

ارسة الرياضية ومدى تأثيرها على بعض قيم المواطنة لدى المعاقين حركيا , حيث أهمية المم
غير ممارسين للرياضة  06ممارسين و  06معاق حركيا منهم  06شملت عينة بحثنا على 

, و لقد تم اختيارها بشكل عشوائي و من األدوات المستخدمة في البحث مقياس المواطنة , 
وصلنا إليها هي أن المعاقين حركيا الممارسين للرياضة و من أهم االستنتاجات التي ت

يمتازون بقيم مواطنة بدرجة كبيرة مقارنة بالمعاقين حركيا غير الممارسين للرياضة . و من 
أهم االقتراحات توفير ميزانية مالية الهتمام بهذه الفئة من حيث توفير منشات الالزمة و 

اقين حركيا. و الجامعات بغرض القيام تنسيق بين مختلف الجهات الوصية على المع
بدراسات أخرى حول اإلعاقة الحركية و عالقتها بالقيم الوطنية , و إقناع أولياء هذه الفئة 

 بغية توجيههم إلى ممارسة النشاطات الرياضية و البدنية. 
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Résumé de l'étude: 

 

Titre de l'article est d'étudier le rôle de la pratique sportive dans le développement des valeurs 

de la citoyenneté aux personnes handicapées physiquement, que cette étude vise à faire la 

différence entre les pratiquants physiquement handicapés et non-pratiquants de l'activité 

sportive dans le développement des valeurs de la citoyenneté, et le but de cette étude est de 

déterminer l'importance de la pratique sportive et de son impact sur la quelques-unes des 

valeurs de la citoyenneté aux handicapés physiques, qui comprenait un échantillon de nos 

recherches sur les 60 handicapés physiques, dont 30 pratiquants et 30 non-pratiquants de ce 

sport, et j'ai été sélectionné au hasard et les outils utilisés dans la recherche de l'échelle de la 

citoyenneté, et des conclusions les plus importantes que nous avons atteint est que les 

handicapés physiques les pratiquants de ce sport sont caractérisés par les valeurs de la 

citoyenneté de manière significative par rapport aux non-pratiquants handicapés physiques de 

ce sport. Les propositions les plus importantes pour fournir le budget financier pour l'intérêt 

dans cette catégorie en termes de fournir les installations nécessaires et la coordination entre 

les différents dépositaires des handicapés physiques. Et les universités afin de faire d'autres 

études sur le handicap moteur et leur relation avec les valeurs nationales, et de convaincre les 

parents de cette classe afin de les guider vers la pratique des sports et des activités physiques. 
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Summary of the study: 

 

Title of the article is to study the role of sport in the development of the values of citizenship 

by disabled people, this study aims to tell the difference between the physically disabled 

practitioners and non-practitioners of sport in developing the values of citizenship, and the 

aim of this study is to determine the importance of sport and its impact on some of the values 

of citizenship for the physically handicapped, which included a sample of our research about 

60 physically handicapped, 30 of 30 practitioners and non-practitioners of this sport, and I 

was selected at random and tools used in the research of the scale of citizenship, and the most 

important conclusions we reached is that physically disabled practitioners of this sport are 

characterized by the values of citizenship significantly compared to non-practitioners 

physically handicapped sport. The most important proposals to provide financial budget for 

the interest in this category in terms of providing the necessary facilities and the coordination 

between the different stakeholders of the physically disabled. And universities to do more 

studies on motor disability and their relationship with national values, and to convince parents 

of the class to guide them to the practice of sports and physical activities. 
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  مقدمة: 

من اخطر المشاكل االجتماعية في كل بلدان العالم هذا ما  اإلعاقةتعد مشكلة    
حيث انها تبذل  , يفسر االهتمام الزائد للمجتمعات و الدول و المنظمات الدولية الجديدة

هذه الفئة اجتماعيا و  إدماجتعمل على  أخرىجهودا للحد و التقليل منها, و من ناحية 
و تشمل هذه الجهود  , مهنيا و تقديم العالج و العناية الالزمة لها في جميع النواحي

المادية الالزمة و من  اإلمكانياتالمبذولة مختلف المستويات في توفير الوسائل و 
و اقتراح برامج  ,كفئة متخصصة في ميدان التربية الخاصة إطاراتحيث تكوين 
و تعديلها بصفة مستمرة و يعتبر فتح فروع جديدة للبحث في  التأهيلالتكوين و 

و مهم جدا  أساسيو التربية الخاصة , جانب  اإلعاقةمختلف الكليات في ميدان 
هذا  أيضاو يقدم خدمات كبيرة و مساعدة و فعالة , و نلمس  اإلعاقةللتحكم في ميدان 

الخاصة بفئة المعوقين من طرف االهتمام من خالل المراسيم و المواثيق الدولية 
و  اإلعاقةالمتخصصة في ميدان  كاألمم,  المنظمات الدولية و الفدراليات الدولية 

النشاط الحركي المكيف يدركان رعاية المعاقين جانب ايجابي تتميز به المجتمعات 
نيف جزء من الثروة البشرية, و ديننا الح بأنهاالراقية و النظرة المجتمعية لهذه الفئة 

المجتمع فهو  أفرادمهما كانت قدرته يجب ان يحترم كغيره من  اإلنسانان  إلىيوجهنا 
الى الرفق بذوي  اإلسالميتمتع بكامل كرامته و مكلف في حدود طاقته, و قد دعى 

 االحتياجات الخاصة وحسن معاملتهم.

و   كدراسة  قزقوز محمد فمن خالل مراجعة مختلف الدراسات المتعلقة بالموضوع 
بوعيشة لخضر و وجيه قاسم القاسم بني مصعب من السعودية نعمان عبد الغني 

و مدى توفر القيم الخاصة ة طناو منستخلص ان اهم ما يواجه المعاق هو الشعور بال
 لهذه االخيرة .
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في تنمية الفرد  األساسيةحد الوسائل الحديثة و أو تعتبر الممارسة الرياضية     
هذه الممارسة يكون في مختلف الجوانب و المستويات  تأثيرالمعاق الممارس لها, و 

سواء من حيث القدرات و استعدادات الفرد البدنية و الذهنية و استرجاع بعض 
العضالت التي تعتبر تقريبا ضامرة , وكذا في تنشيط ذوي االحتياجات الخاصة و 

لمواطنة في نفوسهم و تنميتهم من الناحية النفسية التي جلب و تحقيق و غرس قيم ا
 و عدم المباالة . باإلحباطتتميز غالبا 

و تؤدي الممارسة الرياضية الى الخروج من حالة الثبات و العزلة و كذا تساهم في 
 العديد من الدراسات الحديثة. أكدتهالمعاق في مجتمعه بطريقة فعالة و هذا  إدماج

جاء بحثنا ليسلط الضوء على دور الممارسة الرياضية  في تنمية قيم  ومن هذا المنطلق
المواطنة  لدى المعاقين حركيا, وقد تضمن محتوى بحثنا على بابين, الباب األول 

مخصص للدراسة النظرية والثاني للدراسة الميدانية يحتوى الباب األول على فصليين, 
الرياضيين المعاقين حركيا أما الفصل  حيث تطرقنا في الفصل األول إلى المواطنة لدى

اني فخصصناه ــباب الثـــية , أما الـــالحرك ةــاإلعاقية و ــــــالثاني فتضمن الممارسة الرياض
ث ـــــحــية البــجـــمنه ,بالنسبة للفــصل األول فصلـــين  حتوى علىــية, ويــة الميدانـــللدراس

جراءاته الميدان تائج ـــــة النـــشــــيل ومناقـــحلـــل عرض وتــشمــي فيــصل الثانــية, أما الفــوا 
 .ت وأخيرا الخالصةالتوصياثم ومقابلة الفرضيات بالنتائج  ستنتاجاتواال

 مشكلة البحث  -1

المعاقين يعانون من الشعور بالتهميش و  أن  األبحاثالكثير من الدراسات و  أشارت
 .األفكارو عدم القدرة على التعامل مع المشاكل و  اإلحباط
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فكان من الالزم االعتناء  المواطنةو المعاقون حركيا متأثرون بشكل كبير من قيم   
تاحة ,و من بين ـــــالم اتـــاإلمكانيائل و ـــل الوســتعمال كـــع النواحي وباســـبهم من جمي

 الوسائل المستعملة لتحقيق هذه القيم الممارسة الرياضية . أهم

الممارسة الرياضية لهذه الفئة محصور في بعض المراكز  أنالحظ  أن الطالبغير   
 مؤسساتناالفرق و الجمعيات , وهي غائبة تماما من  إلى باإلضافةالخاصة بهم 

مارسة حصة التربية البدنية و من م  آلياو التالميذ المعاقين حركيا المعفيين  ,التربوية
الدور الذي تلعبه الممارسة الرياضية في تنمية قيم المواطنة و ذلك  إلبرازالرياضية , 

بقلة االهتمام من طرف المعاقين حركيا بالممارسة الرياضية , التي يمارسها عدد قليل 
في تنمية  دور الممارسة الرياضية أهميةفي الجزائر , هذا ما دفع الباحث بالبحث عن 

:هل للممارسة الرياضية دور في تنمية قيم  تياآلقيم المواطنة , وهنا تم طرح التساؤل 
 ؟.المواطنة لدى المعاقين حركيا

 التساؤالت الفرعية

الممارسين  لدى المعاقين حركيا قيم المواطنةهل للممارسة الرياضية دور في تنمية  -
 .للرياضة؟

الغير  لدى المعاقين حركيا المواطنةلممارسة الرياضية في تنمية القيم ا تساهم هل -
 .ممارسين للرياضة بدرجة متوسطة ؟

 بينة طناو مقيم ال تنمية بعضفي الرياضية  الممارسةدور هناك فرق في هل  -
 .الممارسين و غير ممارسين للرياضة؟ المعاقين حركيا
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 أهداف البحث: -2

 . المواطنةفي تحقيق االنتماء و معرفة دور الممارسة الرياضية  -

 .المواطنةقيم ور الممارسة الرياضية في تنمية معرفة د -

 . المواطنةقيم ممارسة الرياضية في تنمية و غرس التعرف على دور ال -

التي تعيشها فئة من  الظروفعلى المشاكل و  األضواءلفت االنتباه و إلقاء  -
شخصيتها  تاثبإ  إلى, فئة تسعى  اإلهمالالمجتمع تعاني من التهميش و الحرمان و 

 بالتعويض و بذل المزيد من الجهد في سبيل الوطن.

 :فرضيات البحث -3

الممارسين  للممارسة الرياضية دور في تنمية قيم المواطنة لدى المعاقين حركيا -
 للرياضة

الغير  ة لدى المعاقين حركياطناو مال قيملممارسة الرياضية في تنمية تساهم ا -
 ممارسين للرياضة بدرجة متوسطة

في تنمية قيم المواطنة بين المعاقين حركيا  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
 الممارسين.ممارسين للرياضة لصالح  الممارسين والغير

 التالية:بحثنا في النقاط  أهميةتكمن    البحث: أهمية-4

و المواطنة لدى  االنتماءالكشف عن مدى أهمية الممارسة الرياضية في تحقيق  -
 المعاقين حركيا.
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إعطاء صورة واضحة على تأثير الممارسة الرياضية اإليجابية على فئة ذوي  -
 الخاصة) المعاقين حركيا ( . االحتياجات

ع علمي المكتسب بشكل عام و إثبات دور و من الناحية النظرية في إضافة مرج -
الممارسة الرياضية في تنمية القيم المواطنة الصالحة لدى المعاقين حركيا بشكل 

 خاص.

 مصطلحات البحث و تعريفاتها اإلجرائية: -5

 الممارسة الرياضية -
هي موقف تنافسي فردي أو جماعي مشروط بقواعد تحدد السلوك وهذا  :اصطالحا 

من أجل  انفعاليةلديه من قدرات بدنية و عقلية و  الموقف يتعامل مع الرياضي بكل ما
)أحمد أمين فوزي,  لهذه القدرات و تميزها عن قدرات من ينافسهم امتالكهتأكيد 
1002) 
)رياض,  بدني بهدف تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في منافسة. تدريب يه إجرائيا:
 (00, صفحة 1000
 :المواطنة

بما يترتب عليها  يقصد بالمواطنة العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع :اصطالحا
فوق تراب  من حقوق وواجبات, وهو ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون

الجنس أو  الوطن سواسية بدون أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمية مثل الدين أو
التمتع  اللون أو المستوى االقتصادي أو االنتماء السياسي والموقف الفكري, ويرتب

 (06)منظور, صفحة  بالمواطنة سلسلة من الحقوق والواجبات
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إلى مجتمع واحد يضمه بشكل عام رابط اجتماعي  اإلنماءالمواطنة هي حالة  :إجرائيا
 (77, صفحة 1002)الكواري,  وسياسي وثقافي موحد في دولة معينة

 المعاق حركيا -
يعرفه الدكتور أسامة رياض بانه الشخص الذي يعاني من درجة العجز  :اصطالحا

مرض أصاب عضالته  البدني أو سبب يعيق حركته و نشاطه نتيجة لخلل أو عاهة أو
امه بطريقة تحد من وظيفته العادية, و بالتالي تؤثر على العملية ظأو مفاصله أو ع

 (1000, )أسامة رياض التعليمية و ممارسة حياته بصفة عادية
حالة من العجز الحركي يصاحبها ضعف في المستوى الوظيفي لألطراف و  إجرائيا:

 .العضالت و العظام أو إصابة الجهاز العصبي المركزي و قد تكون وراثية أو مكتسبة
 الدراسات السابقة: -6

   1022/1021دراسة: قزقوز محمد   :األولىالدراسة  -

البدنية و الرياضية بالمقاربة بالكفاءات في تنمية قيم عنوان: دور منهاج التربية  -
 .المواطنة الصالحة

تحديد دور منهاج التربية البدنية و  إلىرسالة ماستر منشورة , هدفت الدراسة  -
الرياضية بالمقاربة بالكفاءات في تنمية قيم المواطنة الصالحة و ذلك بمعرفة محتوى 

على  اإلجابةالمنهاج و ما مدى تطبيقها في حصة التربية البدنية و الرياضية و من 
 التالية : األسئلة

و هل في الحصة تحقيق لقيم ما مدى احتواء المنهاج لقيم المواطنة الصالحة؟ ,  -
المواطنة لدى تالميذ  المتوسطة و تمثل فرض البحث لمنهاج التربية البدنية و 

الرياضية في المرحلة المتوسطة نسبة متوسطة في تنمية قيم المواطنة الصالحة , من 
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تلميذ من  2000للمتوسط و عينة  األربعةاجل هذا تمت الدراسة على مناهج السنوات 
 سنة الرابعة المتوسط اختيرت بشكل عشوائي من مجتمع والية مستغانم ال أقسام

 المنهج الوصفي ( –في هذه الدراسة منهجين ) تحليل المضمون  طالبال استخدم

: لمنهاج التربية البدنية و الرياضية بالمقاربة بالكفاءات دور فعال في نتيجة أهم -
 تنمية قيم المواطنة 

 مناهج للتربية البدنية و الرياضية  إعدادقيم المواطنة في  : التركيز علىتوصية أهم -

 الدراسة الثانية :-

 1007دراسة: الدكتور وجيه بن قاسم القاسم بني مصعب من السعودية  -

 عنوان: دور المناهج في تنمية قيم المواطنة الصالحة منهج التربية البدنية مثاال -

قيم المواطنة التي تقدمها مناهج التربية الوطنية المعتمدة في  إلىهدفت الدراسة -
القيم التي تنميها مناهج التربية البدنية المعتمدة في التدريس و الى درجة  إلىتدريس و 

التوافق بين قيم المواطنة التي تقدمها مناهج التربية البدنية و قيم المواطنة التي تقدمها 
المتبعة في تنمية المواطنة من خالل مناهج التربية  لياتاآلمناهج التربية الوطنية و 

 البدنية حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

نتيجة: تتوافق قيم تنمية المواطنة ) التربية الوطنية ( التي يقدمها منهج التربية  أهم -
واطنة التي تقدمها التعليم العام في المملكة العربية السعودية مع قيم تنمية الم البدنية في

الثالث ثانوي  إلىكتب التربية الوطنية المعتمدة في التعليم العام ) للصفوف من الرابع 
 بنين  (

 توصية: يجب استخدام منهج التربية البدنية منسجما مع منهج التربية الوطنية أهم -
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  1002دراسة: بوزيان راضية  الدراسة الثالثة : -

التعليمية في تكوين روح المواطنة لدى التالميذ المدرسة عنوان: دور المؤسسة  -
 .االكمالية كنموذج

فيما يتعلق بفعالية  أرائهمو استطالع  األساتذةدراسة مواقف  إلىهدفت الدراسة  -
دعائم المواطنة, حيث استخدمت الباحثة منهجين ) منهج التحليل  إرساءالتعليم في 

نتيجة العالقة بين المؤسسة التعليمية و  أهمت المضمون و المنهج الوصفي ( و قد كان
  .المواطنة و ثقة الصلة انطالقا من تنمية الشعور باالنتماء و المشاركة االيجابية

 .1000دراسة : عثمان بن صالح العامر  الدراسة الرابعة : -

 "إسالمي" المواطنة في الفكر الغربي المعاصر" دراسة نقدية من منظور  العنوان: -

سياسية و ــــال عادهاـــأبينها و ـــنة بمضامــوم المواطــمفه إلىدفت هذه الدراسة ه -
 إطاراالجتماعية و الثقافية و استخالص أبرز حقوق المواطنة في الفكر الغربي في 

المفهوم , وتطور المواطنة في الفكر الغربي  إليهانظريات التنمية السياسية التي يستند 
المعاصر و بيئاته الثقافية , وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة على منهجية التحليل 

 أساسيينفي نقد قضيتي المساواة و الحرية باعتبارهما  اإلسالميو اعتمدت المنظور 
 لمفهوم المواطنة في الفكر.

الغربي المعاصر يحيط به الكثير من المالبسات نتيجة : المواطنة في الفكر  أهم -
,المواطنة في المفهوم الغربي ذات صبغة عمومية و عالمية تخرجه عن سياقه 

 .التاريخي و االجتماعي وسياقه الزماني و المكاني
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مصدر خالف التشريع  أيالباحث برفض االعتماد على  أوصىتوصية :   أهم -
 لمواطن و المجتمع و القيم و الحقوق والواجبات ا اإلنسانفي تحديد حركة  اإلسالمي

 .1020عبد الغني  نعمان أستاذدراسة: مقالة  الخامسة:الدراسة  -

  .عنوان: دور الرياضة في التربية على المواطنةال -

ألقت هذه المقالة الضوء على دور الرياضة في التربية على المواطنة من خالل  -
الرياضية و المنافسات المتعلقة مستدال بمنهاج الدول المتطورة المعتمدة  األنشطة

 أن   إالو قد جاء الموضوع على شكل مقالة  ة.اطنو مبال اإلحساس كأسلوب راقي لتنمية
الموضوع لم يتطرق بالشكل الكافي للموضوع التربوي و خاصة بالتربية البدنية و 

 الرياضية .

  .عطية بن حامد بن ذياب المالكي دراسة الدراسة السادسة: -

عنوان: دور تدريس مادة التربية الوطنية لتنمية قيم المواطنة لدى تالميذ المرحلة  -
 .االبتدائية 

م , و  1002القرى, مكة, المملكة العربية السعودية  أمهذه الدراسة بجامعة  أجريت -
 : أهمها األهدافجملة من  إلىقد هدفت الدراسة 

 .واقع تدريس مادة التربية الوطنية في التعليم االبتدائي  -
التعرف على دور تدريس مادة التربية الوطنية في تنمية القيم الوطنية لدى  -

 .تالميذ المرحلة االبتدائية 
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استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي الذي يقوم على وصف الواقع كما هو  -
ليث  محافظةمي التربية الوطنية في مجتمع الدراسة فقد اشتمل على معل أما. 

 .بالمملكة العربية السعودية

 التعليق على الدراسات السابقة :-

السابقة ذات صلة بموضوع  األبحاثمن خالل قراءاتنا و استطالعاتنا لنتائج   
 1002/1021ما بين  إصداراتهاالبحث و التي تم االستعانة بها, بحيث تتراوح 

و كانت موضوعاتها ) المواطنة الصالحة ( و عالقتها بالممارسة الرياضية و 
 كيفية تطبيقها ميدانيا .

منها بعد تحليلها في المنهج المتبع و هو المنهج الوصفي و الطالب و استفاد 
و الوسائل المستخدمة في جمع البيانات , كالطرق المتبعة في تحليل  األدوات

استنتج الباحث من اغلب  األخيراهج و كيفية االستطالع من العينة و في المن
هناك عالقة وثيقة بين الممارسة الرياضية و قيم المواطنة  أنالدراسات قد بينت 

 نظري لموضوع الدراسة الحالية. إطار. كما استفدنا في تشكيل 
 نقد الدراسات السابقة : - 

العينة التي اعتمدنا  أنبالدراسات السابقة بالمقارنة   البحثبلقد كان الجديد 
من اعتمد على  فمنها األخرىعليها هي المعاقين حركيا, عكس العينات 

, و قد استخدمنا المنهج الوصفي )استطالع الرأي ( عكس الدراسات التالميذ
 حيث استخدموا منهج تحليل المضمون .   األخرى
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 تمهيد:

استخدم العلماء والفالسفة بعض األلفاظ والمصطلحات السياسية واالجتماعية 
دون تحديد مفهومها، ومن ذلك مصطلح )المواطن( الذي امتد إلى مفاهيم ال عالقة لها 

وغامضة في كثير من  غائبةبموضوعه األصلي، ولذلك بقيت فكرة المواطن والمواطنة 
 المجتمعات.

 :المواطنة -1

حداثة مصطلح المواطنة في مفهومها الحديث بالنسبة للعالم العربي هو  ولعل
لفظ وطن في مادة )و ط ن(  –جمهرة اللغة  -وجاء في السبب في هذا الغموض.

، وجمع الوطن   به تأوطنحيث 'أوطئت من بلد أو دار، يقال: وطنت بالمكان 
 .(872صفحة  )آفيلي،والمواطن موضع وطن 

الوطن ''المنزل تقيم به، وهو موطن اإلنسان ومحله،  –لسان العرب  –وفي 
التي تأوي إليها ... ووطن  وأماكنها مرابطهاوالجمع أوطان، وأوطان الغنم والبقر: 

بالبالد وأوطن أي أقام، وأوطنه اتخذه وطنا، يقال أوطن فالن أرض كذا وكذا أي 
نتها )ابن وطنتها توطينا استوطم فيها، واو طنت األرض و اتخذها محال ومسكنا يقي

(: أي اتخذها وطنا. وذكر ابن األفيلي '' أنه يتضح من التعريفات 154، منظور
المعجمية أن لفظة )وطن( ومترادفها في لغة العرب، وفي استعماالتهم لها بعدان، ذاتي 

الذي يأوي إليه ليعيش واجتماعي، وهما بعدان ذاتي من حيث كون )الوطن( المستقر 
 . (822، 4992في سالم واطمئنان بين أهله وذويه )ابن األفيلي، 
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 مفهوم المواطنة: -1-1

تلفة أن المواطنة '' هي الوضعية القانونية األساسية في الدولة مخع جاتذكر المر 
المعاصرة، ويقف الفرد أمام الدولة كمواطن قبل كونه أي شيء آخر، وعضويته في 

ال في الطائفة، وال في العائلة، وال في غيرها من االنتماءات األخرى الممكنة،  الدولة
 (1، 4991هي األساس القانوني الذي يحدد العالقة بينه وبين الدولة. )الصالح نبيل، 

ووفق المنطق الديمقراطي الغربي المعاصر فالمواطنة هي ''إحالل هوية جديدة 
 –الجنس  –ابكة والتي تنشأ على أساس الديانة وحيدة محل الهوايات المختلفة المتش

والطبقة االجتماعية والنوع. وتؤكد أن )الهوية المدنية( هي الهوية الوحيدة التي  –العرق 
تمتلك المساواة لكل المواطن في الدولة بغض النظر عن االختالفات السابقة، إذ أن 

المدنية على االلتزام الحر الهوية المدنية مشاع لكل المواطنين. وترتكز هذه الهوية 
بمبادئ معينة، وقيم ديمقراطية التي تذوب في طياتها االختالفات الجنسية والعرقية يل 

هي الرابط الذي يضم المواطنين جميعا في نظام سياسي  –الهوية المدنية  –لتصبح 
 (41، 8009وحيد. )عطية مالكي، 

 التربية على المواطنة:-1-2

''التربية على المواطنة ليست مادة أو مقررا يمكن تعليمه يقول نعمان عبد الغني 
ولكن يقوم المدرس بوضع الطالب من خالل أطر أعمال مهيكلة في وضعيات تعلم، 

، 8040وهو الشرط الضروري لتحقيق التربية على المواطنة''. )نعمان عبد الغني، 
 مدونات الركن األخضر االلكتروني(
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ليس باألمر الجديد، حيث كان اإلغريق على وعي  ومفهوم التربية على المواطنة
بضرورة بناء فضاء ديمقراطي مشترك لتطوير التربية والمعارف، يقول الفيلسوف 

 أرسطو: ''ليس هناك من تربية فاضلة من تربية مالئمة''.

 ماهية المواطنة: -1-3

حقوق أورد الحفظي '' أنه ال يحمل صفة المواطن أو المواطنة، إال من يتمتع بال
المدنية العامة، ويخضع للواجبات التي عليه، فالمواطن في الدولة هو الذي يشارك في 
مسيرة الحكم في بالده، ويعمل للرقي بمجتمعه في حدود ماله وما عليه، إذ أن ثالثة 
أركان يجب أن تتوفر فيه وهي: االنتماء إلى األرض، والمشاركة في بنائها، والمساواة 

نين أن يسهم بشكل فعال في صياغة هذه األوامر والنواهي فيطلق مع غيره من المواط
، فالرعايا هم المقيمون على أرضهم وينصاعون لكل ما يصدر عن -رعايا–عليه 

الدولة أو الدستور دون تدخل منهم، وهم عند الغرب أتباع األمير أو الكنيسة وعبيد 
، 8005ظي عبد الرحمن، اإلقطاعيين، ال حقوق لهم إال ما يمنحهم أسيادهم. )الحف

82) 

 المواطنة من مفهوم الشريعة اإلسالمية: -1-4

المفهوم السابق للمواطنة يمثل المفهوم العصري لها، هذا المفهوم هو الذي دعت 
إليه الشريعة اإلسالمية التي فضلت اإلنسان كونه أكرم المخلوقات تعالى يقول جل 

البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم شأنه: }ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في 
فاإلنسان في مفهوم اإلسالم هو  -70سورة اإلسراء: –على كثير ممن خلقنا تفضيال{ 

خليفة اهلل في األرض ما في الكون كما قال تعالى: }وسخر لكم ما في السماوات وما 
 -70سورة الجاثية: –في األرض جميعا منه إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون{ 
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فالمواطنة من المنظور اإلسالمي '' هي مجموعة العالقات والروابط والصالت 
التي تنشأ بين دار اإلسالم وكل من يقطن في هذه الدار، سواء كانوا مسلمين أو غير 
مسلمين، أي مجموعة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها كل طرف من أطراف 

 (80، 4997العالقة''. )القحطاني سالم، 

 مبادئ وقيم المواطنة: -1-5

تعد القيم الشخصية من العناصر األساسية لثقافة المنظمات، أو ما يطلق عليها 
الثقافة، فهي تؤثر تأثيرا كبيرا في حياة األفراد الخاصة والعملية، بوصف أحد المكونات 
األساسية للشخصية، ويشمل تأثيرها سلوك األفراد، واتجاهاتهم، وعالقتهم. وهي بذلك 

فر إطارا مهما لتوجيه سلوك األفراد والجماعات وتنظيمه داخل المنظمات وخارجها، تو 
إذ تقوم بدور المراقب يراقب أفعال الفرد وتصرفاته. فالقيمة هي ما يعتبره الفرد مهما، 
وذا قيمة في حياته، ويسن سلوكه متسقا، ومتوافقا مع ما يؤمن به من قيم، ولذلك ال 

الشخصية عند تحليل السلوك اإلنساني، وفهم السلوك  يمكن إغفال دراسة القيم
 التنظيمي لدى جميع المنظمات.

ويعد تشكيل القيم الشخصية وتنميتها وبخاصة قيم العمل ومنها: االنضباط، 
المواظبة، األمانة، العدل، االنجاز، العمل ، ... الخ، يعد الشق اآلخر المكمل 

لحرية، والمساواة، والعدالة، المشاركة، .. الخ، األخالق، واجماعي.لشخصية الفرد 
والشورى، هي القيم التي تؤسس النطالق مجتمعات متماسكة ومتحدة في هذا الكون، 

 وسوف نتحدث عنها بشيء من التفضيل:
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 األخالق:-1-5-1

األخالق نسوم، فكل سلوك فردي أو اجتماعي تلتقي النفوس البشرية على 
والعكس صحيح، فكل سلوك فردي أو اجتماعي تلتقي استحسانه يسمى خلقا محمودا، 

النفوس البشرية على استقباحه واستنكاره فهو خلق ذميم. يقول الميداني كتاب األخالق: 
ذات آثار في السلوك محمودة أو  -فطرية أو مكتسبة-"الخلق صفة مستقرة في النفس

، 4998الرحمن،  مذمومة، ويقاس الخلق عن طريق قياس أرقى السلوك" )الميداني عبد
40) 

 الحرية:1-5-2

"هي اإلمكانية في عمل كل شيء ال يضر بالغير، كما ورد في الدستور 
، 8002الفرنسي، وهي تساوي الوجود اإلنساني عند أحمد لطفي السيد" )مبيض رشيد، 

598.) 

"ومن الشائع أنه توجد نوعان من الحرية، وحرية ايجابية وحرية سلبية، فالحرية 
هي حرية فعل الخير، أما الحرية السلبية فهي عدم وجود قيود خارجية،  االيجابية

فالمرء حر مادام ال يوجد أحد أو قانون أو عادة، يمنعونه من عمل ما يريده، أو 
 (.817، 8001يجبرونه على م ال يريده". )بيلي فرنك، 

 المساواة:1-5-3

ن اللون أو ولقد جاءت المساواة في اإلسالم بصورة مطلقة بغض النظر ع
الجنس، أو اللغة أو المولد وفي ذلك يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: }يا أيها الناس 
ن أباكم واحد، أال ال فضل لعربي على عجمي وال أسود على أحمر إال  إن ربكم واحد وا 

 (.829، 1بالتقوى خير عند اهلل اتقاكم{ )رواه البيهقي، ج
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 العدالة:-1-5-4

، يقول مبيض فردالم العدالة ارتباط وثيق بفي الحياة، ولمفهو العدل أساس الدولة 
''لمفهوم العدالة ارتباط وثيق بمفهوم الحرية والمساواة، وتتبع المشكلة األساسية في 
عطائها أهمية أكثر من فكرة الحرية"  بحث مفهوم العدالة عن تقديم فكرة الحق، وا 

 (.902، 8002)مبيض رشيد، 

 المشاركة: 4-5-5"

ي المشاركة من خالل إقرار مبدأ الحقوق والواجبات، عبر األنشطة السياسية وتأت
واالجتماعية، ومن أمثلتها النشاط االنتخابي على مستوى المجالس البلدية وغيرها، 
والمشاركة في القضايا االجتماعية، والسياسية، عن طريق عقد الحوارات الوطنية، 

بداء الرأي بكل حرية وثقة.  وا 

 المواطنة: خصائص-1-6

 ومن خصائص المواطنة نذكر النقاط التالية:

 المواطنة حاجة إنسانية ملحة )فردية وجماعية(:-1-6-1

اإلنسان بطبعه كائن اجتماعي ال يستطيع العيش بمعزل عن اآلخرين بل يحتاج 
إلى من يؤانسه ويبث إليه همومه ويشاركه أفراحه وأحزانه وفي ذلك ينان نقل عن 

نسان يحتاج إلى غيره من البشر لكي يبل  بالتعاون معهم غايته العملية أرسطو: "إن اإل
، إبراهيمأن يكون بالطبع" )الحسان  اإلنسانفي الحياة، وهكذا فرضت الطبيعة على 

8005 ،21.) 
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 المواطنة عالمية إنسانية، لكل البشر:-1-6-2

اليوم ال يزال على وفق ما  واإلسالميةعلى الرغم من أن واقع المجتمعات العربية 
، لما فيها من النعرة بالعصبياتصوره ابن خلدون من ارتباط نشوء المجتمعات المدنية 

والقبلية، إال أن حقيقة المواطنة تتسامى عن هذه العصبية في بالد العرب: "فهم أكثر 
بداوة، من سائر األمم وأبعد مجاال في الفقر العتيادهم الشظف وخشونة العيش 

ستغنوا عن غيرهم فصعب انقياد بعضهم لبعض إليالفهم التوحش" )ابن خلدون، فا
4921 ،421) 

 المواطنة شاملة لجميع مكونات المجتمع المدني:-1-6-3

مكونات المجتمع المدني  -أو المجتمع السياسي–فالمواطنة تتقاسم مع الدولة 
ليمية، والنوادي الثقافية التي من بينها المؤسسات اإلنتاجية، والمؤسسات الدينية والتع

 واالجتماعية، حيث يشعر الفرد بمسؤوليته تجاه تلك المؤسسات ودوره الفعال فيها.

دراكالمواطنة تتميز بخصائص  معينة ، إنيستنتج الطالب   أمرالمواطن لها  وا 
 األخطارالتمسك بها ،كما تسهم في وقاية المجتمع من  إلىيدفعه  ألنه األهميةغاية 

 الداخلية و الخارجية .

 عناصر المواطنة:-1-7

 اإلحساس بالهوية: -
 التمتع بحقوق معينة: -
 المسؤوليات وااللتزامات والواجبات: -
 ما في الشؤون العامة: مسؤولية المواطن في لعب دور -
 :أساسيةقبول قيم اجتماعية  -
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 ارتباط المواطنة بالرياضة:-1-8

أصبحت الرياضة في عصرنا الحاضر ظاهرة اجتماعية وثقافية وسياسية 
واقتصادية، تستقطب اهتمام جميع شرائح المجتمع، وذلك في زمن اتسع فيه االستهالك 

للنشاط الرياضي، مما نتج عنه زيادة في وعي الجماهير، وافرز لدى  اإلعالمي
)الشريدة،  أخالقيات تجاوزت الهدف النبيل إلى الطموح الذاتي. -أحيانا–الممارسين 

 (408، صفحة 8005

المتزايد  ما ميز الساحة الرياضية في بالدنا خالل السنوات األخيرة هو اإلقبال
على الممارسة الرياضية بمختلف أنواعها، وأضحى لزاما علينا مواكبة التطورات 
المطردة للرياضة ذات المستوى العالي والتي أصبحت صناعة تتطلب استثمارات هامة 

 في مجاالت متعددة.

م بوصفها السنة األوروبية للمواطنة وقد 8005في األلفية الجديدة تم اعتماد سنة 
للتربية من خالل الرياضة بوابة  األوروبيةم السنة 8001لدول األوروبية سنة أعلنت ا

 الديمقراطية" )نعمان عبد الغني، مدونات الركن األخضر االلكترونية(.

 1من جهتها قامت ''اليونسكو'' بمناسبة احتفالها بمرور سنتين على إنشائها في 
 -41-نها ستة عشر م، بتخصيص خالل أسبوع ستين موضوعا، بي8001نوفمبر 

موضوع تتعلق بالتربية، ومن بينها مواضيع تخص الرياضة والتربية البدنية على 
 .(12، صفحة 8005)الحبيب،  المواطنة.

وقد كانت من ضمن توصيات المجلس األوروبي الخاص بالتربية على المواطنة 
 بينها األنشطة الرياضية:من خالل األنشطة المدرسية ومن 
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من توسيع آفاقهم من خالل فتح مجاالت المسؤولية  األفرادتمكين  -
 الجماعية.

 معرفة البيئة التي يعيشون فيها وحمايتها والمحافظة عليها. -

 الوطنية والرياضة في الجزائر:-المواطنة -1-9

المواطنة ويشهد التاريخ الرياضي الجزائري مواقف خالدة، ارتبط فيها مصطلح 
 واالنتماء بشكل جنوني بالرياضة واأللوان الوطنية، ولعل أهم محطاته هي:

م وفوزها بالميدالية 4975تنفرد أللعاب البحر األبيض المتوسط سنة  -
الذهبية في كرة القدم بعد مباراة نهائية مثيرة ضد المنتخب الفرنسي، فرنسا التي لم 

 مسئولين، المباراة التي قيل عنها أنها سنة 42يمض على خروجها من الجزائر آنذاك 
جزائريين ال عبي المنتخب الوطني الجزائري بضرورة الفوز مهما كان الثمن، شهدت 

 4918جويلية  5حضورا جماهيريا لم يسبق له مثيل، وقد جرت المباراة في ملعب 
 بالمركب األولمبي محمد بوضياف في العاصمة الجزائر.

ائري ألول مرة في تاريخه لكأس العالم سنة تأهل المنتخب الوطني الجز  -
م، والتي أقيمت في اسبانيا، تلك الفترة شهدت ظهور جيل مميز من الالعبين 4928

استطاع الفوز على المنتخب األلماني في كأس العالم في اسبانيا فيما عرف من بعد 
 بملحمة خيخون، المنتخب األلماني الذي وصل إلى النهائي في تلك النسخة.

صول الجزائر على أول لقب إفريقي في كرة القدم، تنظيمها لكأس إفريقيا ح -
 بهدف الالعب وجاني. 4/0م وفوزها في النهائي على نيجيريا 4990
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ظهور جيل من العدائين الرياضيين المميزين استطاع أن يمنح للجزائر عدة  -
م 4991اطلنطا ميداليات ذهبية سواء في بطوالت العالم أو في األلعاب األولمبية من 

م. نذكر منهم نور الدين مرسلي 8000حتى األلعاب األولمبية بسيدني االسترالية 
 وحسيبة بولمرقة وسعيد عيسى قرني جبير ونورية بنيدة مراح.

ة طناو مفي كل هذه المواقف السابقة تتجلى بوضوح شديد ارتباط الرياضة بال
المواطنين باألعالم الوطنية والقمصان وتعزيز االنتماء والمواطنة وكان ذلك بخروج 

الممجدة للبلد، وتزيين واجهات العمارات والمنازل بطالئها باأللوان المشكلة للعلم 
الوطني الذي أصبح االنتماء إليه يصل حد الجنون بعد أو قبل كل حدث رياضي ذو 

 صبغة وطنية.

 خالصة:

تاريخي شامل ومعقدة له يتضح من عرضنا السابق أن مبدأ المواطنة هو مفهوم 
سلوكي،  –قانوي، ومنها ما هو ثقافي  –أبعاد عديدة ومتنوعة، منها ما هو مادي 

ومنها أيضا ما هو وسيلة أو غاية يمكن بلوغها تدريجيا، ولذلك فإن نوعية المواطنة في 
دولة ما تتأثر لسياسي والرقي الحضاري. كما يتأثر مفهوم المواطنة بالتطور السياسي 

 جتماعي والتربوي وبعقائد المجتمعات وبقيم الحضارات والمتغيرات العالمية الكبرى.واال

ومع هذا الشيء أصبحت قضية المواطنة وما يتبعها من وطنية وانتماء قضية 
 العصر الحالي، ومحور كثير من الدراسات.
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  تمهيـــــــد:
لحياة عزيزة و كريمة  النشءفي إعداد  األساليبأهم ن لقد أصبحت الرياضة م

تستهدف  نمو الشباب نموا   ألنها، أفضللمجتمع  عداداإلوجزءا هاما من برنامج 
متكامال من النواحي العقلية، االجتماعية، الصحية والخلقية بقصد النهوض بالفرد إلى 

 واإلنتاجالمستوى الذي يمكنه من أن يعيش راضيا وسط جماعة تتصف  بالعمل 
 والتعاون، حتى يستطيع أن يعمل معها في بناء هذا المجتمع الهادف  للرقي.

اضة انتشار واسعا وهذا بفضل مجهودات الدولة والسهر دائما على ولقد عرفت الري
نشرها وذلك بتوفير كافة الوسائل والمنشآت الرياضية التي بدورها تساهم  في تطوير 

المردود الرياضي والممارسة الرياضية، لذا شرعت على نشر هذه المنشآت عبر الوطن 
 خاصة داخل مؤسساتها الحكومية.

 ة:مفهوم الممارس -2
هو النشاط المنظـم والموجه الذي تحكمه قواعد وأسس منظمة تهدف إلى 

 إعداد الفرد إعدادا متكامال )عقليا ونفسيا وبدنيا وثقافيا(.
 مفهوم الرياضة:2-1
قال بأن الرياضة جزء من الثقافة الجسدية من خالل  1962 لويدنزففي تعريف    

أنشطة إيقاعية قوية تتناول الجوانب الوظيفية البدنية والنفسية، ولقد أصبحت الرياضة 
العصب النابض للمجتمع كما فيها من فوائد جسدية وروحية إلى جانب تمثل مدرسة 

 .(20، صفحة 0222)رياض،  ذات أجسام صحيحة وعقول سليمة األجيال إلعداد

 
 
 



26 
 

 
 مفهوم الممارسة الرياضية: -2-2

إن الممارسة الرياضية لها ميزة خاصة وهي اللعب، حيث يلتمس منها الممارس الراحة 
الجسمية والنفسية كتعبير عما هو شعوري ومكبوت وكذا إبراز حريته ووجوده كفرد لم 

 (00، صفحة 7891)مهنأ،  .نفسه إلثباتتمنح له الفرصة 
" أن الممارسة الرياضية هي جزء متكامل من التربية العامة و تشارلز بيوكريرى" 

ميدان تجريبي هدفه تكوين المواطن الصالح و الالئق من الناحية البدنية والعقلية 
، 7802)بيوكر،  .أنواع النشاط البدنيواالنفعالية واالجتماعية وذلك عن طريق 

 .(09صفحة 
ويرى بعض الممارسين للرياضة، بأن الرياضة هي مجموعة من التمرينات 

السنين بقصد تنمية قدراته  أالفمنذ  اإلنسانوالمباريات والمسابقات التي يؤديها 
عن جسمه وعقله كما تعد نوع من أنواع  البدنية والعقلية وبقصد الترفيه والتسلية

 التمارين. 
 تعريف الممارسة الرياضية: -2-3
فالممارسة الرياضية هي بمثابة نشاط حركي إرادي وحر يهدف إلى انشراح في    

تمع بدون تمييز في العمر أو شخصية الفرد وتحضيره، وهي من حق كل فئات المج
الخارجية عن المدرسة على شكل نشاط  األوساطالجنس وهي منظمة ومطورة في 

 األجهزةبدني ورياضي حسب أساس البرامج المرسومة والموضوعة لتطبق من طرف 
 (781، صفحة 7880)الخولي، العامة والخاصة 

 :الرياضيةمفهوم الممارسة  
الممارسة الرياضية هي جزء متكامل من التربية العامة، وميدان تجريبي هدفه تكوين    

المواطن الالئق من الناحية البدنية، العقلية، االنفعالية، واالجتماعية وذلك عن طريق 
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 .أنواع من النشاط البدني
 أشكال الممارسة الرياضية: -2-4
 الترويحية:الممارسة الرياضية  -2-4-1

الترويح حالة انفعالية تنتج من شعور الفرد بالوجود الطيب في الحياة والرضا، ويتصف 
بمشاعر ايجابية كاالنجاز واالنتعاش والنجاح والبهجة والقبول وقيمة الذات، وهو بذلك 

الشخصية، ويستجيب  األغراضيدعم الصورة االيجابية لذات الفرد، كما انه يحقق 
 ة، ويتخذ الترويح أنشطة مستغلة لوقت الفراغ تكون مقبولة اجتماعيا.للخبرة الجمالي

 .(14، صفحة 7882)كمال درويش . أمين أنور الخولي، 
وثيقا بالترويح، ولعلى الترويح هو أقدم النظم االجتماعية  اتصاالو تتصل الرياضة 

أن دور مؤسسات الترويح  Brayhtbil"بالرياضة ويعتقد رائد الترويح "  اارتباط
 باألنشطةوأنشطة الفراغ في المجتمع المعاصر قد أصبحت كثيرة، وخاصة فيما يتعلق 

 (7802)بيوكر،  البدنية الرياضية.

 الممارسة الرياضية التنافسية: -2-4-2
المنافسة تعبيرا موسعا وعريضا في األوساط الرياضية، كما يستخدم  يستخدم تعبير

أو أكثر في سبيل  اثنينبالشكل عام خالل وصف عملياته ، ويتحقق عندما يتنافس 
أن الفرد إذا حقق غرضه بالتحديد  هدف معين وعلى الرغم من تحقيق شيء ما أو

 (799، صفحة 0221)راتب،  منه. اآلخرينفإنه يحرم المنافسين 
 خصائص الممارسة الرياضية: -2-5

 واألدوارأنها متعددة المهام  األخرى األنشطةتتميز الممارسة الرياضية عن غيرها من 
، يوجد من يتخذها ميدان للتنمية الجسمية وآخرون للترويح، األفرادحسب احتياجات 

فالممارسة الرياضية ال تتأسس على المنافسة بصورة تلقائية وليس في مجال غالب 
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ومغلوب، بصورة جادة، مما تجعلها خالية من الصراع، وما يتبعها من مشاكل 
 . (01، صفحة 7880)خطاب،  وأخطار فالممارسة الرياضية هي:

ظاهرة ترويحية بناءة تبرر بصفة سائدة من خالل الدوافع واالحتياجات -
إعياء، ذلك أن المنافسة تتجه أو  اإلرهاقاالجتماعية والمندرجة في الصعوبة دون 

 االعتدال كحافز أو كغاية. نحو
ليس لها بالضرورة قوانين مسبقة ثابتة، لكن قواعد يمكن أن تتشكل طبقا للظروف  -

المتاحة، كما أنه ليس من أهدافها الرئيسية مقارنة  لإلمكانياتالمحيطة والمؤثرة كذلك 
 بين المستويات، فهي نطاق إمكانية تحديدها بالمجهود المعتدل.

 الرياضية:أهداف الممارسة  -2-6
دور الممارسة الرياضية عمى تنمية الجسم فقط أي القوة البدنية كما وهنا ال يقتصر 
نمايعتقد البعض  أهم ما تهدف إليه  يليتعداده إلى أبعد من ذلك، وفي ما  وا 

 (41، صفحة 7891)عالء،  الممارسة الرياضية:
 تهدف الممارسة الرياضة إلى تربية الفرد من الناحية الخلقية.  -
 تعمل على تحسين القدرات العقلية والحركية للفرد.  -
 ترمي إلى مزاولة القاعدة الواسعة من أبناء المجتمع للفعاليات الرياضية المختلفة.  -
 تحسين الصحة وصيانتها.  -
 اع عن الوطن. تطوير اللياقة البدنية التي تخلف القدرة على الدف -
 تنمية المهارات الناجحة وصيانتها.  -
 ممارسة الحياة الصحية السليمة . -
 التمتع بالنشاط البدني و الترويحي و شغل أوقات الفراغ.  -
 تنمية صفات القيادة الصالحة والتعبئة الكريمة بين المواطن.  -
 تنمية المهارات النافعة للحياة.  -
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، صفحة 7881)القزويني،  .الممارسة الرياضية تستوجب نمطا معيشيا سليما  -
10)  

 تحقق الممارسة الرياضية االيخاء و حسن المعاملة.  -
تنازل الرياضي عن حقه في تحقيق هدف جماعي حتى تعود فائدته على الجميع، كما 
أنها تعتني بصحته في كل مرحلة من مراحل نموه، وعلى هذا يمكننا فهم الرياضة بأنها 

جزء بل فن من فنون التربية العامة التي تهدف إلى إعداد المواطن الصالح جسميا 
الصالح هو الشخص النامي في القوة العقلية  وعقليا وخلقيا، والمقصود بالمواطن

 .والقيام بواجبه نحو مجتمعه ووطنه  اإلنتاجوالبدنية والخلقية واالجتماعية وقادر على 

  أهمية الرياضة للمعاقين:-2-7
فالتربية الرياضية ذات أهمية قصوى بالنسبة للعاديين وكذلك أيضا لها أهمية بالنسبة 

االكتشاف المبكر للتعرف على قدرات المعاقين والعمل على للمعاقين حيث تسهم في 
تنميتها وتطويرها بالممارسة الرياضية والتوجيهات التي يتلقاها المعاقون من المدربين 

أو المتخصصين والمؤهلين ويتم تنمية المهارات لدى المعاقين عن طريق إعداد البرامج 
قة الخاصة وحسب قدراته الرياضية الخاصة بكل العب حسب نوع ودرجة اإلعا

مكانياته البدنية ومراعاة الفروق الفردية بينهم في القدرات البد نية أو بممارسة  وا 
وتعتبر التمرينات الرياضية مظهرًا  (720، صفحة 0222)السالم،  .التمرينات البدنية

من مظاهر النشاط الرياضي وهي تلك الحركات المتقنة التي تهدف من خاللها إلى 
أحسن مستويات األداء  إلىتنمية وترقية القدرات البدنية والحركية للوصول بالفرد 

في  الحركي سواء في مجاالت الرياضة أو الحياة المختلفة والتمرينات ليست مجرد تغير
أوضاع الجسم وحركات األطراف بل هي من األنشطة الحركية التي يجب أن تخضع 
لمبادئ العلوم المرتبطة بجسم اإلنسان مثل التشريح الفسيولوجي أو حركته مثل علم 
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الحركة والميكانيكا الحيوية أو العلوم التربوية مثل علم النفس واالجتماع والتربية كل 
والقدرات البدنية والحركية والسن والمستوى التدريبي لكل فرد ذلك بما يناسب اإلمكانيات 

وبما يتناسب مع الهدف المراد تحقيقه سواء وصولها إلي مستوي أداء في نشاط 
رياضي أو مجرد استمتاع بحياة صحية سليمة وللمحافظة علي اللياقة البدنية للفرد 

القدرات البدنية والحركية تنمية  إلىفهي كمظهر من مظاهر التربية البدنية ال تهدف 
 فقط بل تتعداها إلى محاولة تنمية كافة القدرات العقلية والنفسية واالجتماعية.

 (84، صفحة 7881)الخطيب، 

 تنمية المهارات الحركية: أهمية ممارسة الرياضة للمعاقين في -2-8
 .والمشاركة في مجموعات باالنتماءتطوير الشعور  ·
 .تعمل علي زيادة اإلدراك العام وتمد النواحي المعرفية والقدرات العقلية ·
مساعدة المعاقين أن يمارسوا حياتهم اليومية مثل أقرانهم العاديين فيعيشون معهم  ·

 .حياة طبيعية بأقصى ما تسمح به قدراتهم وظروفهم االجتماعية
رين وتقديرهم علي الممارسة الرياضة بغض النظر عن تكسب المعاقين احترام اآلخ ·

 (711، صفحة 7890)المرزوقي،  .نوع اإلعاقة
 .تقوية اإلحساس بالذات لدي المعاق ·

ممارسة الرياضة تسهم في تنمية القدرات العقلية والنفسية واالجتماعية لألشخاص 
 من ذوي اإلعاقة:

والعناية باألشخاص من ذوي اإلعاقة يعكس حضارة الدول وتقدمها في  االهتمامبات 
بات وخدمات انطالقا من مبدأ بما تكفله لهم من حقوق وواج ،دعم الخدمات اإلنسانية

وأثبتت  ،الفرص بدون تمييز وفوارق وذلك في مختلف مجاالت الحياة العامة ئتكاف
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بكر تسهم في تنمية األشخاص من ذوي الدراسات أن الرياضة وممارستها في سن م
، كما تنمي مهاراتهم وقدراتهم، واالجتماعيةوتحسن صحتهم الجسدية والنفسية  ،اإلعاقة

ويتضاعف دور الرياضة في حياة الشخص المعاق حيث أنها تأخذ شكل التحدي 
فالرياضة بأهميتها ، ومواجهة ضعف الجسد ومصاعب اإلعاقة بقوة اإلرادة والعزيمة 

 (729، صفحة 7881)السرطاوي،  .حق للجميعهي 

والتربية الرياضية لها أهمية قصوى بالنسبة لغير المعاقين، وكذلك لها أهمية مضاعفة 
بالنسبة لألشخاص من ذوي اإلعاقة حيث تسهم في التعرف على قدراتهم والعمل علي 

الرياضية والتوجيهات التي يتلقاها المعاقون من المدربين تنميتها وتطوريها بالممارسة 
أو المتخصصين والمؤهلين في الجهات المعنية بتأهيلهم، ويتم تنمية المهارات الرياضية 

لدى المعاقين عن طريق إعداد البرامج الرياضية الخاصة بكل شخص معاق حسب 
مكانياته البدنية مع مرا عاة الفروق الفردية فيما نوع ودرجة إعاقته وحسب قدراته وا 

 .بينهم

 الرياضة حياة للمعاقين أو غير المعاقين -2-9

 بها يتجاوز المعاق المصاعب وصوال ألعلى مراحل التوازن النفسي والمجتمعي

وقد أكدت دراسات عديدة مدى اآلثار اإليجابية في الصحة النفسية لدى المعاقين 
لمعاقين غير الممارسين للرياضة، وفي الممارسين لألنشطة الرياضية عن غيرهم من ا

حساسهم بالحرية  تميزهم وتفوقهم عن غيرهم من المعاقين غير الممارسين للرياضة وا 
وبعض السمات النفسية اإليجابية األخرى التي تساعد في تنمية قدراتهم وميولهم في 

 مجال الرياضية وغيرها، ومن أهم مميزات الرياضة أنها تساعد في تسهيل عملية
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التفاعل بين المعاقين وغير المعاقين وتغير نظرة المجتمع القاصرة اتجاه قضايا اإلعاقة 
 .ما يسهل دمجهم المجتمعي ليعيشوا في مساواة تامة وحياة كريمة بدون تمييز

وتكمن أهمية ممارسة الرياضة لألشخاص من ذوي اإلعاقة في النمو المتزن على 
والمشاركة  باالنتماءالصعيد الجسدي والنفسي وتنمية مهاراتهم الحركية وتطوير شعورهم 

المجتمعية حيث تكسر انطوائهم وانعزالهم عن اآلخرين، كما تعمل علي زيادة إدراكهم 
ة، واألهم في ذلك أن الرياضة تكسب المعاقين احترام المعرفي وتحسين قدراتهم العقيل

اآلخرين لهم وتقديرهم على الممارسة الرياضة بغض النظر عن نوع إعاقتهم، باإلضافة 
أن الرياضة تقوي اإلحساس بالذات لدى الشخص المعاق وتمنحه الثقة بالنفس 

 (701، صفحة 0227)شرف،  والتكيف مع معطيات الحياة .  واالعتزاز

يمثل المعاقون حركيا نسبة معتبرة من مجموع سكان العالم كما تمثل رياضة     
المعاقين الوسيلة المثلى لسرعة عودة المعاق و اندماجه في المجتمع ونجاحه كفرد 

 المجتمع . أفرادمنتج من 

مراحل تطور نظرة المجتمعات إلى  إلىو عليه لنقوم في هذا الفصل بالتطرق 
المعوق،ونتطرق إلى معاملة الشخص المعاق في الجزائر من خالل المراسيم والمواثيق 
الرسمية للدولة،وكذلك نحاول معرفة األسباب المؤدية لإلعاقة،وتحديد مفهومها وأنواعها 

، 0221)الرحيم م.،  مع التركيز على اإلعاقة الحركية ألنها تعتبر موضوع الدراسة.
 (11صفحة 
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اإلعاقة الحركية   -2-11  

معنى اإلعاقة الحركية:    

اإلعاقة الحركية هي فقدان القدرة على القيام ببعض األعمال حيث تختصر على التنقل 
فقط بل تشمل أيضا وظائف األطراف، العلوية، و هذا العجز والقصور،يمكن أن يكون 
راجع إلصابة أو عجز أو تشوه خلقي ،وهي تشير أيضا إلى ضعف أو نقص القدرة 
على التحكم في العضالت اإلرادية ،ويكون ناتج عن اضطرابات أو عجز أو خلل في 

 الجهاز العصبي .

ولقد عرفت اإلعاقات الحركية بأنها عائق جسدي يمنع الفرد من القيام بوظائف حركية 
 أو إصابة. بشكل طبيعي نتيجة أمراض

و يعرفها البعض اآلخر بأنها حالة تخل بالعجز لوظيفة أعضاء الجسم سواء كانت 
 أعضاء متصلة بالحركة كاألطراف أو أعضاء متصلة بالحياة كالقلب أو الرئتين.

 (90، صفحة 0222)البواليز، 

  :احركيق امفهوم المع

هو الشخص الذي يعاق من تأدية األعمال التي يؤديها األشخاص العاديون ،مما يؤثر 
على مستوى أدائهم بدرجات متفاوتة،و يستلزم مساعدة خاصة ألداء األنشطة الحركية 

الشلل النصفي الطولي ، الشلل الرباعي،مبتوري   باألطرافاليومية كالمشلولين بشلل 
 (7890)جعفر،  لمستعصية .األطفال و المقعدين باألمراض ا

كما تذكر الدراسة حول ترقية المعوقين في البالد العربية بأن المعوق حركيا ما يميزه 
المعوق حركيا  ونفالاستحالة و يعرف  أوفي كل الحاالت إنما هو صعوبة التحرك 

 :إنه فرد يشكو من اضطراب دائم للجهاز الحركي.
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تقسيم و تصنيف اإلعاقة الحركية: -2-11  

 تقسم و تصنف اإلعاقة الحركية إلى نوعين من اإلعاقات:

 كل من ،الشلل المخي ،شلل األطفال ،الشلل النصفي السفلي. مويضالشلل:

، صفحة 7889)حلمي ابراهيم،  ويضم بتر األطراف السفلى ،بتر األطراف العليا.البتر:
81)  

ل:الشل   

يعد العضو مشلوال إذا توقف توقفا مستديما أو مؤقتا عن وظيفته وقد :مفهوم الشلل-أ
يكون ذلك التوقف كليا أو جزئيا و يرجع سبب ذلك إلى األعصاب و المراكز التي 

 (704)إبراهيم، صفحة  لحقتها اإلصابة.
ما:يمكن القول أن إصابات الشلل قد ترجع إلى سببين ه:ب(أسباب حدوث الشلل  

و يرجع ذلك إلى إصابات العمود الفقري نتيجة لحادث ما مما : إصابات الحوادث-
 يؤذي إلى قطع النخاع الشوكي و دخول أجزاء من العظام إلى نسيج النخاع الشوكي 

أن شلل األطفال ينتج من اإلصابات بفيروس في  عروف:من الماإلصابات المرضية-
النخاع الشوكي عن طريق عدوى ،ويصاب األطفال من سنة واحدة إلى عشرة سنوات 

كذلك التهابات المخ و النخاع الشوكي وضمور العضالت وعدم بالمائة  0166بنسبة 
 السيطرة على العضالت اإلرادية ،والشلل المخي .

: بالشلل  لرياضية للمصابيناألنشطة ا  

 يمكنهم ممارسة الرياضات التالية:



35 
 

ية بالسهام،تنس الطاولة،كرة ا،كرة القدم،كرة الطائرة،الرم لياردبال ألعاب القوى ،البولينغ،-
 . ،سباحةالسلة

البتر: -     

بعض األطراف نتيجة حادث ،أو خلقيا أو نتيجة المرض  أوهو فقدان احد مفهوم البتر:
)الرحيم م.،  يؤدي إلى استئصال أحد األطراف أو بعضها للحفاظ على حياة الفرد .

 (19صفحة 

أسباب اإلصابة بالبتر:-1-8-1  

 يمكن حصرها في ثالثة عناصر:

لحوادث مختلفة أهمها حوادث المرور و حيث يتعرض بعض األطراف الحوادث:-
 الحرائق وحوادث العمل واإلصابات الرياضية.

نتيجة النتشار الصراع المسلح بين الدول، وقيام الحروب وما الحروب و الكوارث:-
يستخدم فيها من وسائل القتل، فينتج عنها بتر أحد أعضاء اإلنسان، أيضا الكوارث 

 المفاجئة كالزالزل أو البراكين.

وينتج عن خلل في وظيفة العضو بسبب اإلصابة التي األورام و األمراض الخبيثة:-
التدخل الجراحي بالبتر،للمحافظة  األمرتظهر على هيئة أورام سرطانية خبيثة ويتطلب 

 على جسد اإلنسان من انتشار المرض إليه.
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أقسام البتر:-1-8-3  

بتر األطراف السفلية:-1-8-3-1  

ن أو االثنين معا أو جزء من الرجل حيث يؤدي ذلك على نفسية يكون ألحد الرجلي
 المصاب.

حاالت البتر في الطرف السفلي:-1-8-3-1-1  

بتر الركبة.–بتر األصابع -  

بتر شفن.–بتر القدم -  

بتر جريتس شرك.–بتر ليزفرانك -  

بتر الفخض فوق الركبة.–بتر كوبارك -  

بتر لآللة الحرقنية.–بتر هايز -  

راهيم، )حلمي اب بتر القدم تحت الركبة.–بتر الرسغ المؤخري –القدم بتر رسغ -
  (708-709، الصفحات 7889

بتر األطراف السفلية: األنشطة الرياضية المناسبة لحاالت-1-8-3-1-3  

التمرينات بأنواعها الحرة خاصة لتمرينات الرقبة و الذراعين.-  

ألعاب القوى:مسابقات المضمار و تؤدي من الوقوف أو من الحركة.-  

مسابقات الميدان الرمي من الثبات ،الوثب.-  

الجمباز:الدرجات الوقوف على الرأس وعلى اليدين.-  
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األلعاب الصغيرة التي ال تحتاج إلى مجهود كبير.-  

ألعاب المضرب:ألعاب السباحة ورفع األثقال.-  

(7881)رياض،  لكرة السلة )الطائرة(.األلعاب الجماعية ا-  

حاالت البتر في الطرف العلوي:-1-8-3-2-1  

وري راحة اليد من مفصل الرسغ اليد.تمب -  

ور أعلى رسغ أو أسفل مفصل المرفق.تمب -  

ور الساعد من مفصل المرفق.تمب -  

.كتفور أعلى مفصل و أسفل مرفق التمب -  

)وآخرون( ف.تالذراع بالكامل من مفصل الكور تمب-  

األنشطة الرياضة المناسبة لحاالت بتر األطراف العليا:-1-8-3-2-2  

العالي  الوثبالطائرة،الجري للمسافات القصيرة المتوسطة الطويلة، كرة ،احة،المبارزةبالس
 (719)رياض، صفحة  و الطويل،الريشة الطائرة.

 خالصة:

من كل ما رأيناه في هذا الفصل يتضح لنا أن المعوق عانى كثيرا منذ العصور القديمة 
والى يومنا الحالي في العالم وفي الجزائر،رغم النصوص والقوانين التي دافعت عنه 

ينظر إليه الناس بأنه فرد لكنها لم تزل غير قادرة على تغيير نظرة المجتمع إليه،وان 
 منتج في المجتمع،وقادر على فعل أشياء ال يستطيع فعلها كثير من الناس.

 



 الباب الثاني

 الجانب التطبيقي
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 تمهيد:

هجية المن إتباع الفصل جوهر البحث حيث معالجة المشكل المطروح و يعتبر هذا
ذلك الختيار  المناسبة و اإلحصائيةالصحيحة لتحقيق النتائج وهذا باستخدام الوسائل 

الخالصة  و نفيها ,والخروج باالستنتاجات و إثباتهاالفرضيات المطروحة من حيث 
 والتوصيات 

 1-المنهج المتبع:

المسحي  بأسلوبالمنهج الوصفي قام الطالب باستخدام   

 1-2-عينة البحث:

حركيا الممارسين  يشمل بحثنا على عينة تم اختيارها عشوائيا حيث تتمثل في المعاقين 
 تأجريبدون احتساب العينة التي  فرد 06حيث يتراوح عددها  ممارسين للرياضةوغير 

 عليها التجربة االستطالعية. 

مجاالت البحث:   -3-1 

المجال البشري- 1-3-1 

رياضة في شملت العينة على فئة من المعاقين حركيا الممارسين والغير ممارسين لل 
.تتيار واليتي مستغانم و   

 العبين)ذكور(                  06تمثلت العينة الممارسة للرياضة <جمعية النصر        سباحة  -

 العب( 06مستغانم         كرة السلة) مالآجمعية                          

 تبارتفرد(من والية 06تمثلت العينة الغير ممارسة للرياضة تم اختيارهم عشوائيا ) -
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 لقد امتدت فترة العمل على مرحلتين أساسيتين و هما: :المجال الزمني2-3-1-

  االولى: المرحلة-

 0الى  0600فيفري  06التي امتدت من تمثلت في انجاز الدراسة االستطالعية و 
 و تضمنت هذه المرحلة الخطوات التالية: 0600افريل 

فيفري  06 امتدت منلتحكيمه لمدة  األساتذةلى فترة إعداد االستبيان و توزيعه ع -
 0600مارس  00غاية  إلى 0600

 0600افريل  01 إلى 0600افريل  7فترة تقسيم استمارة االستبيان من -

ة الثانية: تم توزيع االستمارات على مراكز و نوادي لوالية مستغانم و قد المرحل-
  0600ماي  0 إلى 0600افريل  9استغرقت مدتها من 

 : المجال المكاني-3-3-1-

تم توزيع االستمارات على كل من فريق جمعية النصر للسباحة و فريق كرة السلة    
مستغانم (, و المعاقين حركيا غير ممارسين للرياضة  أمالللكراسي المتحركة ) جمعية 

 .تيارتمن والية 

 الممارسة الرياضية             متغيرات البحث: المتغير المستقل-4-1

 قيم المواطنة                 المتغير التابع                  

المتغيرات المشوشة :          

بطها و التأثير على نتائج البحث و قصد ضهي جميع المتغيرات التي من شأنها 
 التحكم فيها قام الطالبان بمجموعة من اإلجراءات المتمثلة في :
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ت .مناسبة المقياس لمستوى المختبرين من حيث البساطة و سهولة العبارا -  

 .االستطالعيةإبعاد األفراد الذين أجريت عليهم التجربة  -

 :البحث أدوات-5-1

علومات باختيار وسيلة بحث أو أكثر تمكنه من جمع أكبر قدر من الميقوم الباحث 
و تكون من: الدقيقة حول الظاهرة المراد دراستها  

المصادر و المراجع. -  

الدراسات السابقة. -  

قيم المواطنة.أداة البحث الخاصة ب -  

الوسائل اإلحصائية. -  

البحث: أداةمواصفات  -7-1 

موجهة  استمارة, التي كانت عبارة عن االستبيانأداة البحث في هذه  اختيارو تم  
 :              محاورثالثة   على االستمارة احتوتللمعاقين حركيا, و قد 

 عبارة(  06ة. )اطنو ممحور خاص باالنتماء و ال -                

 عبارة( 06) ة.اطنو مقيم المحاور خاص ب -               

 عبارة( 06محور خاص بغرس و تنمية قيم المواطنة ) -               

 تأخذبحيث  أفراد مجتمع الدراسة الستجاباتمقياس ثالثي األبعاد  الطالب استخدموقد 
.(درجات ,  متوسطة درجتان ,  منخفضة درجة واحدة 0عالية )اإلجابة   
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 طالبال مدعتاو بناءا على مقياس الثالثي الذي تم تصحيح العبارات من خالله فقد 
/ الحد 0 -من خالل قسمة )الحد األعلى على المتوسط الحسابي في الجانب التحليلي

وفقا إلى معيار الحسابي التالي: األعلى(  

(0.00إلى  0المستوى منخفض يكون المتوسط الحسابي يتراوح بين ) -  

(0.00إلى  0.07وى متوسط يكون المتوسط الحسابي يتراوح بين ) المست -  

  0إلى  0.02يتراوح بين )  المستوى مرتفع يكون المتوسط الحسابي -

 و يوضح الجدول التالي :

 ( :يوضح مستويات القياس و درجة التغير و المعيار10جدول رقم )

 مستويات مقياس توزيع درجات مدى الدرجات

[0إلى 0.02من[   عالية 0 

0.00إلى  0.07من[  [   متوسطة 0 

0.00إلى  0من]  ]   مرتفعة 0 

 

:  الدراسة االستطالعية -8-1 

العلمي  في البحث أساسيةلب خالل هذا الفصل والتي تعتبر كخطوة اتناول الط   
الدكاترة أنجزه الطالب من خالل استطالع آلراء األساتذة و  الحديث ولقد شملت على ما

تها بهدف وجمع أهم األدوات واالختبارات والوسائل المتعلقة بالبحث و معرفة صالحي
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دف السير انجاز تحقيق األهداف المسطرة قصد القيام بالبحث في أحسن صورة ,وبه
 الحسن قام الطالب بهذه الدراسة االستطالعية :

  األساسية التي قد تواجه الطالب خالل الدراسة ى أهم الصعوبات والمشاكل_التعود عل

لصدق لمعرفة ا األساسية_قياس صالحية أدوات البحث المراد استعمالها للتجربة 
 والثبات والموضوعية 

ليها الخام المتحصل ع لتحليل أهم النتائج اإلحصائية_اختيار أنسب الوسائل   

دراسة االستطالعية على ممر من الخطوات التالية:وقد قام الطالب بانجاز  ال  

 أ/الخطوة األولى :

ة ,فقد شرع هذا الموضوع وبالتحديد دور الممارسة الرياضي بصدد التفكير بانجاز   
رة االستبيانية الطالب  بالوقوف على أهم الصعوبات التي المعاقين لفهم أسئلة االستما

.   ا البحثانات المرتبطة بموضوع هذالبي والتي تعتبر أحد األدوات األصح لتجميع
عتبارات فحرص الطالب على صياغة هذه األسئلة دون غموض أو تعقيد مع األخذ باال

 التالية :

.محتوى االستبيان جذاب و قصير   -  

 -    لة البحثكبيان بمشتسارتباط كل سؤال في اال 

سل وذلك من بدون غموض أو تأويل كما ترتب األسئلة بشكل متسل األسئلةثم صياغة 
رأيهم   عن لإلبداءالمستجوبين الفرصة  إعطاءالخاص مع  إلىخالل التدرج من العام   
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مجموعة  والى لألستاذ المشرفوتقديمها في البداية على شكل مقترح  إعدادهاوتم   
 –ي كمال كحل–بلكبيش قادة األساتذة العاملين في حقل النشاط الحركي المكيف) من

األسئلة  بغرض األخذ بآرائهم وتوجيهاتهم العلمية حول األهداف منبن عمر(  حبوري
حيح و جانب صياغتها بأسلوب عملي صحيح وترتيبها .وبعد تص إلىالموضوعة 

ذه األخيرة تعقيد ,ثم توزيع ه في بعض األسئلة بشكل يمكن فهمها دون أي تعديل
ين قبلية في مرحلت  مستغانم تبارتمعاق حركيا بكل من واليتي 06على  بشكل عشوائي

.وبعدية تفصلهما مدة أسبوع كمرحلة أولى   

 ب/الخطوة الثانية:

 مارة من المجموع الكلي أي مااست 00ثم استرجاع االستمارة حيث كان عددها    
وبعد تفريغ وتحليل االستمارة القبلية والبعدية المسترجعة تبين أن هناك %066ل يعاد

 البعدية. القبلية و اإلجاباتتطابق بين 

 العلمية: األسس -9-1

  التالية األسسالموضوعية الطالب باالعتماد على  إطارالموضوعية: في 
 وضوح محتويات االستمارة االستبيانية . -
 لالستبيان. الزمنيةتم العمل على الظروف المكانية و  -
حتى يقدم المختبر  الطمأنينةكما حرض الطالب على توفير جو يسوده  -

 دقيقة.  إجابات
  :الصدق: الثبات 

 الصدق الظاهري 
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  تستمد األداة صدقها الظاهري من صدق التحكيم لها, وبعد تصميم اإلستبيان
( حسب 60على أساتذة محكمين عددهم )داة في صورته األولية تم عرض األ

اختصاص األستاذ وهذا لتعرف على رأيهم و مالحظاتهم حول مدى وضوح 
العبارات, وتوافقها مع أهداف الدراسة و على ضوء مالحظات المحكمين على 

بإجراء التعديالت المناسبة على النحو  الطالببنود االستبيان, و اقتراحاتهم قام 
 التالي:

 و إمكانية تطبيقها في صورته  تبيان على المشرف للموافقة عليهاثم عرض االس
 .النهائية

 
  اختلفو القياس المستخدم في البحث مهما  االستبيانإن صدق و ثبات 

 أسلوب القياس ) يعني قدرته على قياس ما وضع من أجله أو مراد قياسه(.
  ( 60المحكمين )قبل الشروع بتوزيع المقياس قمنا بعرضه على مجموعة من

 أساتذة وذلك لتقدير مدى مالئمته في تحقيق الغرض الذي وضع من أجله.
  االستطالعية, قمنا بإجراء تجربة االستبيان لغرض التأكد من مصداقية 

معاقين حركيا  60هممن معاق حركيا, 00كدراسة أولية على عينة مقدارها 
معاقين  60, و  انمستغم والنصر جمعية آمال ممارسين للنشاط الرياضي من

أعدنا تطبيق على نفس أفراد حركيا غير ممارسين للرياضة من والية تيارت 
 معامل باستخدام االرتباط, و قمنا بحساب معامل و الثانية األولىالعينة 

 ) بيرسون( يبين نتائج التوزيع األول و نتائج التوزيع الثاني. االرتباط
  بيرسون "ر" ثم مقارنتها مع  االرتباطمعامل  الطالب استخدم االختبارلثبات

( وجدنا 7( )0 -( بدرجة حرية ) ن6.61عند مستوى الداللة )  الجد وليةقيمة 
هي أكبر من قيمة "ر" الجدولية التي  االرتباطالمحسوبة لمعامل أن قيمة "ر" 
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يتمتع بدرجة عالية من الثبات كما  االستبيان( هذا ما يؤكد أن 6.00تقدر ب )
الصادق هو الذي ينجح في قياس ما  االختبار(. إن 60ول رقم )يوضح الجد

معامل  ستخدمازيادة على ثباته  االختباروضع ألجله, ومن أجل تأكيد صدق 
الصدق الذاتي, الذي يعبر عنه بالجذر التربيعي لمعامل الصدق و بعد توصلنا 

وي إلى معامالت صدق كل محور قابلنها مع قيمة "ر" الجدولية و التي تسا
( فوجدناها 7( )0-( و درجة الحرية )ن6.61( عند مستوى الداللة )6.00)

عالي و هذا يوضحه يتميز بمعامل صدق  االستبيانأكبر و هذا يدل على أن 
 الجدول التالي :

 
 

 ( يوضح معامل الصدق و الثبات لمقياس القيم ال60جدول رقم : ): مواطنة 

 حجم  غير ممارسين ممارسين

 العينة

 المقياس

معامل  المحاور
 الصدق

معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق

معامل 
 الثبات

0.86 0.74 6.07 6.77   

 

60 

 محوراالنتماء و الوطنية

 محور القيم الوطنية 6.29 6.76 0.86 0.92

 محور غرس قيم المواطنة 6.71 6.00 0.69 0.83

 1.00الجدولية ور  10( = 0-ودرجة الحرية )ن 1.10مستوى الداللة 
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 1-9-الدراسات اإلحصائية :

حول ظاهرة موضوع البحث عمل الباحثان على  بهدف إصدار أحكام موضوعية
ية:الوسائل اإلحصائية التال باستخداممعالجة النتائج الخام المتحصل عليها   

 حساب التكرارات و النسب المئوية التي تتعلق بخصائص عينة البحث :

 عدد التكرارات×𝟏𝟎𝟎

 مجموع التكرارات
  النسبة المئوية = 

 المتوسط الحسابي:                      

 مج س

 ن
=   س

 حيث : س: متوسط الحسابي , مج: مجموع القيم , ن: عدد أفراد العينة.

 االنحراف المعياري :

مج(س−س)²
ن

 ع =      

, ن: عدد أفراد العينة. يالمعيار  االنحراف, ع:  س:المتوسط الحسابي            

 

 : 2=ن0لعينتين مستقلتين ناختبار توزيع ستودنت  -

يستخدم قياس ستوزدنت للداللة اإلحصائية , وكذا قياس مدى داللة الفرق بين  
 متوسطي المجموعتين ومن أجل ذلك يستعمل القانون التالي:
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 : معيار ستودنت .        Tحيت 

 : المتوسط الحسابي للمجموعة األولى . 0س

 : المتوسط الحسابي للمجموعة الثانية.0س

 ن: عدد أفراد العينة.

 : االنحراف المعياري للمجموعة األولى.0ع

 : االنجراف المعياري للمجموعة الثانية0ع

  1-10-صعوبات البحث :

الخاصة الخاصة بذوي االحتياجات في إيجاد الدراسات المشابهة و السابقةصعوبة  -  

     خالصة :

لقد تم التطرق خالل هذا الفصل إلى منهجية البحث و إجراءات الميدانية و ذكر بعض 
و كيفية إجراء التجربة األساسية و  االستماراتاألدوات المستخدمة و كذا توزيع 
التعرف على مختلف الوسائل اإلحصائية المعتمدة في تحديدي مجاالت البحث كما تم 

 البحث

 | س1 ـــ س 2|  

 ن ـــ 1  
  ) ع1 (2 + )ع2(2 

 =T 



51 
 

  تمهيد:

ذلك الركن  تتطلب منهجية البحث عرض و تحليل النتائج و مناقشتها حيث يتمثل
بخصوص  عليها و يشير محمود البرهنةفروض البحث و  اختياراألساسي في عملية 

ما عالقة نسبية التجربة " أنها محاولة البرهنة على فرضية تتميز بوجود عاملين تربطه
.(18، صفحة 8991)محمود،   

ر فرضياتها و ذلك ولتحليل و تفسير بيانات الدراسة تحليال عمليا يحقق أهدافها و يختب
ليل أبرز نتائجها، ثم إدخال بيانات الدراسة في برنامج التح استخالصمن أجل 

جداول ال استخراجاإلحصائي بدرجات اإلحصائية و بعد معالجة بيانات الدراسة تم 
ئجها. اإلحصائية و تم عرضها و تفسير نتا  
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 عرض و تحليل النتائج  -2

 ) ممارسين للرياضة(مواطنةل نتائج محور االنتماء و العرض وتحلي-2-1

الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات مجتمع  :يمثل المتوسطات10جدول رقم 
)  المواطنة وباالنتماء الدراسة حول مدى تحقيق الممارسة الرياضية الهداف تتعلق 

  (ممارسين

 رقم
 العبارة

 المتوسط ضعيفة           متوسطة        عالية         
 

 اإلنحراف 
 

 المعياري

 درجة 
 

 النسبة التكرار األهمية
 المئوية 

النسبة  التكرار
 المئوية

 النسبة  التكرار
 المئوية

 الحسابي

 كبيرة 0.60 3.35 0 0 61.11 41 35.55 11 1

 كبيرة 0.10 3.15 1.11 03 35.55 70 00 31 3

 كبيرة 0.63 3.01 0 0 35.55 70 01.01 35 5

 كبيرة 0.60 3.15 0 0 51.11 44 15.55 10 6

 كبيرة 0.60 3.31 0 0 65.55 41 31.11 10 3

 كبيرة 0.60 3.65 0 0 65.55 41 31.11 10 1

 كبيرة 0.60 3.31 0 0 65.55 41 31.11 10 0

 متوسطة  0.10 3.15 11.11 03 61.11 41 51.51 11 0

 متوسطة 0.33 3.35 1.11 03 10 41 55.55 10 0

 كبيرة 0.11 3.60 10 05 61.11 41 65.55 15 10

 متوسطة 0.31 3.31 1.11 03 15.55 41 50 00 11

 كبيرة 0.60 3.35 0 0 61.11 41 35.55 11 13

 متوسطة 0.05 3.5 11.11 03 51.11 44 61.11 16 15

 كبيرة 0.10 3.51 1.11 03 30 41 65.55 15 16

 كبيرة 0.33 3.00 5.55 01 35.55 70 05.55 33 13
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 كبيرة 0.13 3.51 10 05 65.55 41 61.11 16 11

 متوسطة 0.13 3.30 15.55 06 35.55 41 55.55 10 10

 كبيرة 0.60 3.51 0 0 15.55 41 51.11 11 10

 ضعيفة 0.60 1.31 50 00 51.11 44 0 00 10

 متوسطة 0.30 3.50 5.55 01 10 41 51.11 11 30

  0.33 3.50 المجموع 

اما االنحرافات المعيارية  1..6-1..8المتوسطات الحسابية من  لقد تراوحت  
عبارات التي تتجه اهميتها  كما نالحظ بعض العبارات  0..2-6..2تراوحت بين 

 التي جاء:"تاكيد وجوب احترام القوانين و التقيد بها "  26، مثل عبارة  كبيرةبدرجة 
تعزيز االنتماء  " 20،و عبارة  2.12وانحرافها المعياري 6.10متوسطها الحسابي 

 1..6متوسطها الحسابي  التي جاء: "الوطني والحرص على امن الوطن و استقراره
الصحية السليمة و  التعود على العادات"    .2،اما العبارة  6..2وانحرافها المعياري

،و  1..2وانحرافها المعياري 6.10متوسطها الحسابي  التي بلغ: "نشر الوعي الصّحي
متوسطها الحسابي التي جاء :  " التعرف بحقوق وواجبات نحو الوطن"  .2العبارة 
 التعود على حب النظام و االحترام "86، و العبارة  6..2وانحرافها المعياري 2..6

، حيث كلها تنتمي  9..2وانحرافها المعياري0..6ابي سطها الحسمتو  حيث جاء :"
 الى مجال درجة كبيرة .
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 ممارسين() المواطنة واالنتماء  المتوسطات و االنحرافات لمحور مثلي 28شكل 

ومنه يمكن القول أن الممارسة الرياضية و موافقة عينة الدراسة على أهميتها في -   
 من خالل الممارسة الرياضية . المواطنةتنمية األهداف التي تتعلق باالنتماء و 

ويدل تحليل بيانات الدراسة )المحور األول( الذي يتناول عبارات تنص على االنتماء   
( 6.09بدرجة كبيرة ،حيث بلغ المتوسط العام الذي قدر ب :)، بحيث كانت المواطنة و

( ،ومن خالل هذه النتائج توضح ان ...2واالنحراف المعياري الذي قدر ب:)
 المواطنة للممارسة الرياضية دور كبير في تنمية االهداف التي تتعلق بمحور االنتماء و

تماء للوطن و التعود على الذي تضمن على احترام القوانين و التقيد بها وتعزيز االن
العادات الصحية السليمة من خالل نشر الوعي الصحي ، و االلتزام بقواعد االمن و 

 السالمة و الحماية الوطنية واضا التعرف على الحقوق و الواجبات نحو الوطن .
وهذا يدل على الدور الفعال للممارسة النشاط الرياضي في تنمية االهداف التي    

بالنسبة للممارسين للنشاط الرياضي ، وهذا ما توصل اليه  المواطنةنتماء و تتعلق باال
دور التربية البدنية و الرياضية في "الباحث " بوعيشة لخضر" في دراسته تحت عنوان 

وايضا دراسة وجيه بن قاسم   التربية على المواطنة لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي "
ت عنوان " دور المناهج في تنمية قيم المواطنة بني مصعب " تح (.622م )القاس

 الصالحة منهج التربية البدنية مثاال ".

0.44 0.4 0.48 0.6
0.76

0.490.610.530.440.47 0.4 0.490.440.470.560.550.470.450.440.52

2.73 2.8
2.632.63

2.432.56 2.5
2.662.732.66 2.8

2.56
2.732.66

2.5 2.562.66 2.7 2.73 2.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

محور االنتماء و المواطنة

االنحراف المتوسط
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 )ممارسين للرياضة(:المواطنةقيم نتائج محور  عرض و تحليل-2-2
:يمثل المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية الجابات مجتمع الدراسة حول 02جدول رقم 

 ) ممارسين للرياضة المواطنة قيمبسة الرياضية الهداف تتعلق مدى تحقيق الممار 
 رقم
ةالعبار   

 المتوسط ضعيفة           متوسطة        عالية         
 

 اإلنحراف 
 

 المعياري

 درجة 
 

 النسبة التكرار األهمية
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 النسبة  التكرار
 المئوية

 الحسابي

 كبيرة 0.44 2.73 0 0 30 09 70 21 1

 كبيرة 0.40 2.80 0 0 20 06 80 24 2

 كبيرة 0.48 2.63 0 0 36.66 11 63.33 19 3

 كبيرة 0.60 2.63 6.66 02 30 09 63.33 19 4

 كبيرة 0.76 2.43 6.66 02 36.66 11 56.66 17 5

 كبيرة 0.49 2.56 0 0 43.33 13 56.66 17 6

 كبيرة 0.61 2.5 0 0 43.33 13 56.66 17 7

 كبيرة 0.53 2.66 0 0 33.33 10 66.66 20 8

 كبيرة 0.44 2.73 0 0 26.66 08 73.33 22 9

 كبيرة 0.47 2.66 0 0 33.33 10 66.66 20 10

 كبيرة 0.40 2.80 0 0 23.33 07 76.66 23 11

 كبيرة 0.49 2.56 0 0 43.33 13 56.66 17 12

 كبيرة 0.44 2.73 0 0 26.66 08 73.33 22 13

 كبيرة 0.47 2.66 0 0 33.33 10 66.66 20 14

 كبيرة 0.56 2.50 0 0 46.66 14 53.33 16 15

 كبيرة 0.55 2.56 0 0 40 12 60 18 16

 كبيرة 0.47 2.66 0 0 36.66 11 63.33 19 17

 كبيرة 0.45 2.70 0 0 33.33 10 66.66 20 18

 كبيرة 0.44 2.73 0 0 30 09 70 21 19

 كبيرة 0.52 2.70 0 0 26.66 08 73.33 22 20

  0.51 2.63 المجموع 
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اما االنحرافات المعيارية تراوحت 6.12-0..6المتوسطات الحسابية من  لقد تراوحت  
، مثل عبارات التي تتجه اهميتها بدرجة عالية كما نالحظ بعض ال  1..2-2..2بين 
وانحرافها 2..6متوسطها الحسابي  والتي جاء:" التعامل مع اآلخرين كيفية " 62عبارة

متوسطها التي جاء : " االعتزاز بالهوية الوطنية"   .2،اما العبارة 6..2المعياري
التي : "  حب االنتماء للوطن، و العبارة "  2.18 وانحرافها المعياري2..6الحسابي 

 " ريةالح"  80،اما العبارة  2..2انحرافها المعياري و 6.12  متوسطها الحسابي بلغ 
"  20،اما العبارة  ...2وانحرافها المعياري 0..6متوسطها الحسابي التي جاء : 

وانحرافها 6.10متوسطها الحسابي التي جاء : " الحفاظ على الممتلكات و المكتسبات
 ، حيث كلها تنتمي الى مجال الدرجة الكبيرة ،  ...2المعياري

 
 المواطنةقيم ل المتوسطات و االنحرافات لمحور يمث02شكل 

ومنه يمكن القول أن للممارسة الرياضية وموافقة عينة الدراسة التي أكدت على -  
 من خالل الممارسة الرياضية. المواطنةقيم مية تنمية األهداف التي تتعلق بأه

0.44 0.4 0.48
0.6

0.76
0.49

0.610.530.440.47 0.4 0.490.440.470.560.550.470.450.440.52

2.73 2.8
2.632.63

2.43
2.56 2.5

2.662.732.66
2.8

2.56
2.732.66

2.5 2.562.66 2.7 2.73 2.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

محور قيم المواطنة

االنحراف المتوسط
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ويدل تحليل  بيانات  الدراسة التي تناولها) المحور الثاني ( الذي يتناول عبارات     
بحيث كانت بدرجة كبيرة حيث بلغ المتوسط العام الذي قدر  المواطنة تنص على قيم

( ، وهذا يعود للدور الفعال 8..2( واالنحراف المعياري الذي قدر ب)6.10ب:)
التي تمثلت  المواطنةقيم ا من اثر في ترسيخ أهداف تتعلق بللممارسة الرياضية لما له

الوطن و حب االنتماء لهذا الوطن ،و في احترام النشيد الوطني باعتباره رمز من رموز 
تبين ذلك من خالل الحفاظ على الممتلكات و المكتسبات و االعتزاز بالهوية الوطنية 

خالص،وتكوين العديد من القيم التي تنميها الممارسة الرياضية من تعاون  و تكافل  وا 
مل هذه في وسط جماعي توفره الممارسة الرياضية، و تع إالو ال تتكون هذه القيم 

 إثناء، التسامح ،تعلم المسؤولية  األمانةعلى خلق قيم خلقية مثل الصدق ،  األخيرة
 .اآلخرينالعمل و النشاط ، تجسيد كيفية التعامل مع 

لدى الممارسين للنشاط  المواطنةوهذا ما يؤكد دور الممارسة الرياضية في تنمية قيم    
ر" عبد المالك سربوت " من خالل الباحث الدكتو  إليهالرياضي ، وهذا ما توصل 

دراسته التي كانت تحت عنوان "ترسيخ مفهوم  المواطنة من خالل الممارسة الرياضية 
" 
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 عرض و تحليل نتائج محور تنمية و غرس قيم المواطنة : -2-3
:يمثل المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية الجابات مجتمع 30جدول رقم 

الدراسة حول مدى تحقيق الممارسة الرياضية الهداف تتعلق بتنمية وغرس القيم 
 المواطنة

 رقم
ةالعبار   

 المتوسط ضعيفة           متوسطة        عالية         
 

 اإلنحراف 
 

 المعياري

 درجة 
 

 النسبة التكرار األهمية
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 النسبة  التكرار
 المئوية

 الحسابي

 كبيرة 0.44 2.73 0 0 26.66 08 3.33 22 01

 كبيرة 0.40 2.80 0 0 20 06 6.66 24 02

 كبيرة 0.48 2.63 0 0 40 12 10 18 03

 كبيرة 0.60 2.63 0 0 26.66 08 13.33 22 04

 كبيرة 0.76 2.43 6.66 02 36.66 11 16.66 17 05

 كبيرة 0.49 2.56 0 0 43.33 13 20 17 06

 كبيرة 0.61 2.50 6.66 02 40 12 23.33 16 07

 كبيرة 0.53 2.66 3.33 01 26.66 08 26.66 21 08

 كبيرة 0.44 2.73 0 0 26.66 08 30 22 09

 كبيرة 0.47 2.66 0 0 33.33 10 33.33 20 10

 كبيرة 0.40 2.80 0 0 20 06 33.33 24 11

 كبيرة 0.49 2.56 0 0 43.33 13 40 17 12

 كبيرة 0.44 2.73 0 0 26.66 08 43.33 22 13

 كبيرة 0.47 2.66 0 0 33.33 10 46.66 20 14

 كبيرة 0.56 2.50 3.33 01 43.33 13 50 16 15

 كبيرة 0.55 2.56 3.33 01 36.66 11 53.33 18 16

 كبيرة 0.47 2.66 0 0 33.33 10 56.66 20 17

 كبيرة 0.45 2.70 0 0 33.33 10 60 20 18

 كبيرة 0.44 2.73 0 0 26.66 08 63.33 22 19

20 22 
 

 كبيرة 0.52 2.70 3.33 01 23.33 07 66.66

  0.50 2.56 المجموع 
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اما االنحرافات المعيارية  6.12-2..6المتوسطات الحسابية من  لقد تراوحت  
 كبيرةات التي تتجه اهميتها بدرجة عبار  كما نالحظ بعض 1..2-...2تراوحت بين 

متوسطها الحسابي التي جاء : "  تنمية االعتزاز بالهوية الوطنية"  20، مثل العبارة" 
تنمية حب التضحية في سبيل "  86، و العبارة  2..2وانحرافها المعياري 6.10

وانحرافها  1..6متوسطها الحسابي " التي جاء وبالتالي في سبيل الوطنالمجموعة 
التي جاء : " الحث على التكافل ومساعدة االخرين"  88، والعبارة  9..2 المعياري

التوجيه على نبذ "  89، والعبارة  2..2وانحرافها المعياري6.12متوسطها الحسابي 
 ...2وانحرافها المعياري0..6سابي متوسطها الحالتي جاء : " العنف و تقبل االخر

متوسطها الحسابي التي جاء : " تعزيز االنتماء لخلفية العربية"  81،والعبارة 
  كلها تنتمي الى مجال الدرجة الكبيرة . حيث ...2 وانحرافها المعياري2..6

 
 يمثل المتوسطات و االنحرافات لمحور غرس وتنمية قيم المواطنة 03شكل 

 

 

0.53
0.69

0.48
0.6 0.550.49

0.580.58
0.490.55

0.42
0.580.65

0.53

0.79

0.49
0.61

0.470.52

0.73

1.9

1.7

1.4

1.63 1.6
1.76 1.7

1.831.76
1.6

1.83
1.7

1.8
1.66

1.8

1.561.56
1.66 1.7

1.83

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

محور غرس وتنمية قيم المواطنة

االنحراف المتوسط
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ومنه يمكن القول أن الممارسة الرياضية وموافقة عينة الدراسة التي أكدت على -  
 أهمية تحقيق وغرس قيم المواطنة الصالحة من خالل الممارسة الرياضية .

ويدل  تحليل بيانات الدراسة التي تناولها المحور الثالث )تنمية وغرس قيم المواطنة( 
( واالنحراف 1..6وسط العام الذي قدر ب:)حيث كانت بدرجة كبيرة ، حيث بلغ المت

(، وتجسد ذلك من خالل توفر العديد من قيم المواطنة 2..2المعياري الذي قدر ب:)
وجاء ذلك من خالل الوالء للوطن ورموزه و  المواطنةالتي تعمل على غرس و تنمية قيم 

حفاظ على االعتزاز بالهوية الوطنية ،الممارسة لالنشطة الرياضية تلعب دور في ال
منشآت الوطن ،تنمية الصفات الحميدة كالتعاون ،التكافل ومساعدة االخرين و الضحية 
في سبيل الجماعة والوطن، ايضا للممارسة الرياضية دور في محاربة القيم السيئة مثل 

 .      لجسمانية و االجتماعية و العقليةالعنف وبالتالي يتكون لنا فرد متزن من كل الناحي ا

، وهذا المواطنةذا ما يبرر ان للممارسة الرياضية دور كبير في تنمية و غرس قيم وه   
ما توصل اليه الباحث االستاذ " نعمان عبد الغني " من خالل مقالته تحت عنوان " 

حيث  6282دور الرياضة في التربية على المواطنة "  منشورة المواقع االلكترونية 
الرياضة في التربية على المواطنة من خالل  ألقت هذه المقالة الضوء  على دور

  األنشطة الرياضية والمنافسات المتعلقة بها .
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 )غير ممارسين للرياضة(المواطنة عرض وتحليل نتائج محور االنتماء و -2-4
:يمثل المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية الجابات مجتمع 04جدول رقم 

 المواطنةباالنتماء و الدراسة حول مدى تحقيق الممارسة الرياضية الهداف تتعلق 
 ()غير ممارسين للرياضة

 رقم
ةالعبار   

 المتوسط ضعيفة           متوسطة        عالية         
 

 اإلنحراف 
 

 المعياري

 درجة 
 

 النسبة التكرار األهمية
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 النسبة  التكرار
 المئوية

 الحسابي

 متوسطة 0.53 1.90 20 06 70 21 10 03 01

 ضعيفة 0.69 1.66 46.66 14 40 12 13.33 04 02

 ضعيفة 0.48 1.36 63.33 19 36.66 11 0 0 03

 ضعيفة 0.61 1.60 46.66 14 46.66 14 6.66 02 04

 ضعيفة 0.55 1.56 46.66 14 50 15 3.33 01 05

 متوسطة 0.51 1.73 30 09 66.66 20 3.33 01 06

 ضعيفة 0.59 1.66 40 12 53.33 16 6.66 02 07

 ضعيفة 0.54 1.63 40   12 56.66 17 3.33 01 08

 متوسطة 0.44 1.73 26.66 08 73.33 22 0 0 09

 ضعيفة 0.55 1.56 46.66 14 50 15 3.33 01 10

 متوسطة 0.45 1.83 20 06 76.66 23 3.33 01 11

 ضعيفة 0.50 1.50 23.33 07 76.66 23 0 0 12

 ضعيفة 0.48 1.40 60 18 40 12 0 0 13

 ضعيفة 0.55 1.60 43.33 13 53.33 16 3.33 01 14

 ضعيفة 0.61 1.40 66.66 20 26.66 08 6.66 02 15

 ضعيفة 0.49 1.46 53.33 16 46.66 14 0 0 16

 ضعيفة 0.48 1.40 60 18 40 12 0 0 17

 ضعيفة 0.48 1.63 36.66 11 63.33 19 0 0 18

 ضعيفة 0.50 1.50 50 15 50 15 0 0 19

 متوسطة 0.67 1.73 40 12 46.66 14 13.33 04 20

  0.54 1.59 المجموع 
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المعيارية اما االنحرافات  8.92-8.01المتوسطات الحسابية من  لقد تراوحت  
 عبارات التي تتجه اهميتها بدرجة كما نالحظ بعض 2.19-...2تراوحت بين 

 التي جاء:" تاكيد وجوب احترام القوانين و التقيد بها"  26، مثل العبارة  ضعيفة
تعزيز االنتماء "  20،والعبارة  2.19وانحرافها المعياري8.11متوسطها الحسابي 

متوسطها الحسابي التي جاء : " الوطني والحرص على امن الوطن و استقراره 
التعود على العادات الصحية السليمة "   .2،والعبارة  1..2 وانحرافها المعياري8.01

وانحرافها  8.12متوسطها الحسابي التي جاء :  " و نشر الوعي الصحي
 متوسطها التي جاء : "ة الوعي االسري وتعزيزه تنمي"  .2، والعبارة  2.18المعياري

التعود على حب النظام و "  86،والعبارة  ...2وانحرافها المعياري1..8الحسابي 
كلها  حيث،  2..2 وانحرافها المعياري 2..8متوسطها الحسابي التي جاء : "االحترام

 ضعيفة.درجة ال تنتمي الى مجال 

 
 المواطنةاالنتماء و يمثل المتوسطات و االنحرافات لمحور  04شكل 
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ومنه يمكن القول موافقة عينة الدراسة التي هي غير ممارسة تماما للرياضة على -  
ويدل تحليل بيانات الدراسة )  المواطنة عدم تحقيق األهداف التي تتعلق باالنتماء و

،بحيث كانت درجة المواطنة اء والمحور األول( الذي يتناول عبارات تنص على االنتم
( وانحراف معياري قدر 9..8ضعيفة حيث بلغ المتوسط العام الذي يقدر ب:)

وهذا ما يؤكد الدور الفعال الذي تلعبه الممارسة الرياضية في تنمية قيم  ( ،...2ب)
المواطنة ،وايضا عدم توفر هذه القيم لدى المعاقين حركيا الغير ممارسين لالنشطة 

ة مثل عدم التعود على حب النظام و االحترام ،غياب العديد من قيم المواطنة الرياضي
من حب العمل البناء و معرفة ما له من حقوق و ما عليه من واجبات ،و في االخير 

لدى المعاقين حركيا الغير ممارسين  المواطنة لم تتوفر القيم الخاصة بمحور االنتماء و
 للرياضة . 
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 ) الغير ممارسين ( المواطنةعرض و تحليل نتائج محور قيم -2-5
:يمثل المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية الجابات مجتمع الدراسة حول 50جدول رقم 

 غير ممارسين للرياضة() المواطنة قيمتتعلق بممارسة الرياضية الهداف مدى تحقيق ال
 رقم
ةالعبار   

 المتوسط ضعيفة           متوسطة        عالية         
 

 اإلنحراف 
 

 المعياري

 درجة 
 

 النسبة التكرار األهمية
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 النسبة  التكرار
 المئوية

 الحسابي

 متوسطة 0.53 1.90 20 06 70 21 10 03 01

 ضعيفة 0.69 1.66 46.66 14 40 12 13.33 04 02

 ضعيفة 0.55 1.40 63.33 19 33.33 10 3.33 01 03

 ضعيفة 0.60 1.63 43.33 13 50 15 6.66 02 04

 ضعيفة 0.55 1.56 46.66 14 50 15 3.33 01 05

 متوسطة 0.49 1.76 26.66 08 70 21 3.33 01 06

 ضعيفة 0.59 1.66 40 12 53.33 16 6.66 02 07

 متوسطة 0.52 1.70 33.33 10 63.33 19 3.33 01 08

 متوسطة 0.49 1.76 26.66 08 70 21 3.33 01 09

 ضعيفة 0.55 1.56 46.66 14 50 15 3.33 01 10

 متوسطة 0.47 1.90 16.66 05 76.66 23 6.66 02 11

 متوسطة 0.64 1.70 40 12 50 15 10 03 12

 ضعيفة 0.56 1.50 33.33 16 43.33 13 3.33 01 13

 ضعيفة 0.55 1.60 43.33 13 53.33 16 3.33 01 14

 ضعيفة 0.60 1.36 70 21 23.33 07 6.66 02 15

 ضعيفة 0.61 1.56 53.33 16 40 12 6.66 02 16

 متوسطة 0.69 1.70 43.33 13 43.33 13 13.33 04 17

 متوسطة 0.52 1.70 33.33 10 63.33 19 3.33 01 18

 متوسطة 0.58 1.70 36.66 11 56.66 17 6.66 02 19

 متوسطة 0.69 1.70 43.33 13 43.33 13 13.33 04  20

  0.54 1.59 المجموع 
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اما االنحرافات المعيارية تراوحت  8.92-8.01المتوسطات الحسابية من  لقد تراوحت
، مثل  ضعيفةبدرجة  اهميتها  عبارات التي تتجه كما نالحظ بعض 2.19-...2بين 

وانحرافها  8.11يمتوسطها الحسابالتي جاء " : حب االنتماء للوطن"  26العبارة 
 التي جاء: "الحفاظ على الممتلكات و المكتسبات "  20، و العبارة  2.19المعياري

االعتزاز بالهوية "  .2، والعبارة  ...2وانحرافها المعياري2..8يمتوسطها الحساب
 80، والعبارة  9..2وانحرافها المعياري8.11متوسطها الحسابي التي جاء : "الوطنية 

، والعبارة  1..2وانحرافها المعياري2..8متوسطها الحسابي  التي جاء  :"  الحرية" 
وانحرافها 2..8متوسطها الحسابي  التي جاء : " كيفية التعامل مع االخرين " 62

 كلها تنتمي الى مجال الدرجة الضعيفةحيث 1..2المعياري

 
 المواطنة قيملمحور ثل المتوسطات و االنحرافات يم 05شكل 
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القول أن انعدام الممارسة الرياضية و موافقة عينة الدراسة التي تعتبر  ومنه يمكن-
وذلك يعود الى عدم  المواطنةقيم ضعف توفر  غير ممارسة للرياضة التي أكدت على

 ممارسة الرياضة .

(،حيث كانت المواطنةو يدل تحليل بيانات الدراسة  التي تناولها المحور الثاني )قيم 
( واالنحراف 9..8بدرجة ضعيفة حيث بلغ المتوسط الحسابي العام الذي قدر ب:)

مجال  إلى(، وذلك من خالل قيمة المتوسط التي تنتمي ...2المعياري الذي قدر ب:)
الرياضية التي  األنشطة( ، وهذا يعود لعدم ممارسة 8.11-8.26الدرجة الضعيفة )

الوطن، عدم الحفاظ على  إلىتالية :حب االنتماء من خاللها ال تتوفر  القيم ال
و صدق و  إخالصالممتلكات و المكتسبات ،وغياب العديد من الصفات من حرية و 

عدم ممارسة  إلىتكافل و تعاون و تضحية و تسامح مسؤولية ،وكل هذا يعود 
 األنشطة الرياضية.
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 المواطنة :عرض وتحليل نتائج محور تنمية و غرس قيم -2-6
:يمثل المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية الجابات مجتمع 06جدول رقم 

 قيمال بتنمية وغرس الدراسة حول مدى تحقيق الممارسة الرياضية الهداف تتعلق
  مواطنةال

 )غير ممارسين للرياضة(
 رقم
رةالعبا  

 المتوسط ضعيفة           متوسطة        عالية         
 

 اإلنحراف 
 

 المعياري

 درجة 
 

 النسبة التكرار األهمية
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 النسبة  التكرار
 المئوية

 الحسابي

 متوسطة 0.53 1.90 20 06 70 21 10 03 01

 متوسطة 0.69 1.70 43.33 13 43.33 13 13.33 04 02

 ضعيفة 0.48 1.40 60 18 40 12 0 0 03

 متوسطة 0.60 1.63 43.33 13 50 15 6.66 02 04

 ضعيفة 0.55 1.60 46.66 14 53.33 16 0 0 05

 متوسطة 0.49 1.76 30 09 70 21 0 0 06

 متوسطة 0.58 1.70 36.66 11 56.66 17 6.66 02 07

 متوسطة 0.58 1.83 26.66 08 63.33 19 10 03 08

 متوسطة 0.49 1.76 23.33 07 73.33 22 3.33 01 09

 ضعيفة 0.55 1.60 43.33 13 53.33 16 3.33 01 10

 متوسطة 0.42 1.86 16.66 05 80 24 3.33 01 11

 متوسطة 0.58 1.70 36.66 11 56.66 17 6.66 02 12

 متوسطة 0.65 1.80 36.66 11 53.33 16 10 03 13

 ضعيفة 0.53 1.66 36.66 11 60 18 3.33 01 14

 متوسطة 0.79 1.80 46.66 14 33.33 10 20 06 15

 ضعيفة 0.49 1.56 43.33 13 56.66 17 0 0 16

 ضعيفة 0.61 1.56 50 15 43.33 13 6.66 02 17

 ضعيفة 0.47 1.66 33.33 10 66.66 20 0 0 18

 متوسطة 0.52 1.70 33.33 10 63.33 19 3.33 01 19

 متوسطة 0.73 1.83 40 12 43.33 13 16.66 05 20

  0.57 1.70 المجموع 
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اما االنحرافات المعيارية تراوحت  8.92-2..8 المتوسطات الحسابية من تراوحتلقد 
، مثل  ضعيفةبدرجة  اهميتها عبارات التي تتجهال كما نالحظ بعض 9..2-6..2بين 

متوسطها الحسابي  " تنمية االعتزاز بالهوية الوطنية ": التي بلغ 20العبارة 
التي بلغ  الحث على التعاون " : " 82، والعبارة  1..2وانحرافها المعياري2..8

" التزود بمهارات  .8، و العبارة  ...2وانحرافها المعياري 8.12متوسطها الحسابي 
،  0..2وانحرافها المعياري8.11متوسطها الحسابي " : التي جاء  التعامل مع االخرين

وانحرافها 1..8متوسطها الحسابي التي جاء  الحث على الصدق " : " 81والعبارة 
متوسطها التي جاء  التعود على تحمل المسؤولية ": " .8، والعبارة  9..2المعياري
،حيث تنتمي كلها الى مجال الدرجة الضعيفة  2.18وانحرافها المعياري1..8الحسابي 

. 

 

 
 تنمية قيم المواطنة غرس ويمثل المتوسطات و االنحرافات لمحور  06شكل 
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موافقة عينة الدراسة التي تعتبر غير ممارسة للرياضة التي ومنه يمكن القول أن -
أكدت على عدم تحقيق وغرس و تنمية قيم المواطنة الصالحة من خالل انعدام 

 الممارسة الرياضية،

ويدل تحليل البيانات التي تناولت المحور الثالث ) تنمية وغرس قيم المواطنة ( حيث 
( و انحراف معياري 2..8العام المقدر ب)بدرجة متوسطة حيث بلغ المتوسط كانت 
الرياضية التي من خاللها تغيب  األنشطة(، وهذا يعود عدم ممارسة ...2ب:) مقدر

كغياب حرية التعبير و  المواطنةقيم قيم التي تخص محور غرس و تنمية العديد من ال
على تحمل  لتعوداوعدم على ممتلكات الوطن  المحافظةاالعتزاز بالهوية الوطنية وعدم 

، ولهذا ال يمكن توفر هذه القيم  األخرالمسؤولية و يترتب عن هذا العنف و عدم تقبل 
 الرياضية . لألنشطةعند الغير ممارسين 
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 مقارنة نتائج اداة البحث بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي-2-7
الممارسين وغير الممارسين للنشاط بين  داة البحث( يوضح مقارنة نتائج ا70الجدول رقم )

 الرياضي
 الدراسة اإلحصائية                   

 احملاور

العينة الغري  العينة املمارسة
 ممارسة

ت 
 احملسوبة

درجة 
 احلرية

ت 
 اجلدولية

داللة 
 الفروق

 ع س ع س

  3.2. 23.2 93.2 23.9 93.2 احملور االول

.5 

 

9 

 دال

 دال 5 23.2 93.2 23.5 ..93 احملور الثاين

 دال .39. ..23 93.2 23.2 ..93 احملور الثالث

 

مقارنة نتائج البحث بين الممارسين و غير ممارسين للنشاط الرياضي بالنسبة للمحور  -2-8
 االول :

من خالل مقارنة النتائج يتبين ان المتوسط الحسابي لدى المعاقين حركيا الممارسين    
( كما ان االنحراف المعياري عند 9..8<6.09ممارسين اي )كان اكبر لدى غير 

 T(، اما فيما يخص قيمة 2..2>6..2الممارسين اصغر مقارنة بغير الممارسين )
وهذا عند  6.11الجدولية  Tفقد كانت اكبر  من  9...المحسوبة و المقدرة ب 

ت داللة ( وهي درجة تثبت وجود فروق ذا1.( ودرجة الحرية ).2.2مستوى الداللة )
احصائية بين المعاقين حركيا الممارسين للرياضة مقارنة بغير بغير الممارسين و ان 

الفرق بين المتوسطين ذو داللة احصائية عند نفس المستوى و لصالح عينة الممارسين 
،وهذه النتيجة تتماشى مع ما توصل اليه الباحث "وجيه بن قاسم القاسم بني مصعب 

دور المناهج في تنمية قيم المواطنة منهج التربية البدنية مثاال  في دراسته تحت عنوان "
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" التي هدفت الى قيم المواطنة التي تقدمها مناهج التربية البدنية و الدرجة التوافق بين 
 قيم المواطنة و الممارسة الرياضية .

 

 

 

 يوضح الفرق بين المتوسطات )المحور االول( .2شكل رقم 

البحث بين الممارسين و غير ممارسين للنشاط الرياضي بالنسبة للمحور مقارنة نتائج  -2-9
 الثاني :

من خالل مقارنة النتائج يتبين ان المتوسط الحسابي لدى المعاقين حركيا الممارسين    
( كما ان االنحراف المعياري عند 9..8<6.10كان اكبر لدى غير ممارسين اي )

 T(، اما فيما يخص قيمة 2.19>1..2ين )الممارسين اصغر مقارنة بغير الممارس
وهذا عند  6.11الجدولية  Tفقد كانت اكبر اكبر من  1المحسوبة و المقدرة ب 

( وهي درجة تثبت وجود فروق ذات داللة 1.( ودرجة الحرية )2.28مستوى الداللة )
احصائية بين المعاقين حركيا الممارسين للرياضة مقارنة بغير بغير الممارسين و ان 

الفرق بين المتوسطين ذو داللة احصائية عند نفس المستوى و لصالح عينة الممارسين 

ممارسين غيرممارسين
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"نعمان عبد الغني" في مقالته "دور  األستاذ إليهتتماشى مع ما توصل  ،وهذه النتيجة
التي سلطت الضوء على الدور  6282الرياضة في التربية على المواطنة "منشورة 

 . المواطنةق قيم الفعال للممارسة الرياضة في تحقي

 
 )المحور الثاني(المتوسطاتيوضح الفرق بين  21شكل رقم 

مقارنة نتائج البحث بين الممارسين و غير ممارسين للنشاط الرياضي بالنسبة للمحور  -2-10
 الثالث

من خالل مقارنة النتائج يتبين ان المتوسط الحسابي لدى المعاقين حركيا       
( كما ان االنحراف 9..8<6.10غير ممارسين اي )الممارسين كان اكبر لدى 

(، اما فيما 2.19>1..2المعياري عند الممارسين اصغر مقارنة بغير الممارسين )
 6.11الجدولية  Tفقد كانت اكبر اكبر من  1المحسوبة و المقدرة ب  Tيخص قيمة 

( وهي درجة تثبت وجود فروق 1.( ودرجة الحرية )2.28وهذا عند مستوى الداللة )
ذات داللة احصائية بين المعاقين حركيا الممارسين للرياضة مقارنة بغير بغير 

الممارسين و ان الفرق بين المتوسطين ذو داللة احصائية عند نفس المستوى و لصالح 

ممارسين غيرممارسين
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النتيجة تتماشى مع ما توصل اليه دراسة الدكتور " عبد المالك  عينة الممارسين ، وهذه
سربوت " من جامعة الجلفة )الجزائر( تحت عنوان " ترسيخ مفهوم المواطنة من خالل 

لرياضية في الممارسة الرياضية " التي جاء في مضمونها الدور االساسي للممارسة ا
 لرياضة .لدى الممارسين ل المواطنةقيم ترسيخ وتنمية و غرس 

 
 )المحور الثالث(يوضح الفرق بين المتوسطات 29شكل رقم 

مقارنة نتائج البحث بين الممارسين و غير ممارسين للنشاط الرياضي بالنسبة  -2-11
 للمحاور الثالثة:

 يوضح  مقارنة نتائج اداة البحث بين الممارسين و غير الممارسين للمقياس ككل 08جدول رقم 
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بالنسبة لدور الممارسة الرياضية في تنمية قيم المواطنة لدى المعاقين حركيا    
بعد المعالجة اإلحصائية تم الحصول على و الممارسين وغير ممارسين للرياضة 
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استخدام داللة الفروق بين  .2رقم مجموعة من النتائج كما هي مدونة في الجدول
مستقلتين متساويتين في العدد حيث بلغت  العينتين والمتمثلة في ت ستيودنت لعينتين

 .2.2عند مستوى الداللة  2بلغت التي الجدولية وهي أكبر من ت 6..1المحسوبةت 
( وهذا ما يبين أن هناك فروق ذات داللة احصائية بين 6-6+ن8)ن 1.ودرجة حرية 

العينتين لصالح العينة الممارسة للرياضة  من خالل المقارنة بين المتوسطات الحسابية 
اكبر من  6..6حيث بلغ المتوسط الحسابي الخاص بالعينة الممارسة للرياضة قدره 

وهذا ما يؤكد  8.16الغير ممارسة للرياضة قدره المتوسط الحسابي الخاص بالعينة 
صحة الفرضية الثانية ، وهذه النتيجة تتماشى مع ما توصل إليه الباحث قزقوز محمد 
إن الممارسة األنشطة الرياضية لها دور في تحقيق العديد من القيم من بينها مثال 

فمثال عند  – اإلخالص–الطاعة  –المساواة –العدل  –نبذ العنف  –احترام الغير 
النفس و الشجاعة ممارسة نشاط فردي فهنا تحقيق لقيمة المسؤولية و االعتماد على 

 .المواطنةقيم  باإلضافة إلى عديد من

 االستنتاجات-2-12

 تتوافق قيم المواطنة الصالحة التي تقدمها الممارسة الرياضية مع المعاقين حركيا. -

 من خالل تنمية قيم المواطنة .تدعيم الممارسة الرياضية هذه الفئة  -

تعمل الممارسة الرياضية على تحقيق تربية المواطن ليكون صالحا في بناء بالده و  -
 يشعر بالمسؤولية لخدمة بالده.

قيم المتنوعة في تلقين العديد من ال أنشطتهاتعزز الممارسة الرياضية من خالل تنوع  -
  . اإلسالموهو  المحمودة في ديننا الحنيف
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تحافظ الممارسة الرياضية من خالل المنافسات الرياضية على الصحة من خالل  -
 التقيد بالعادات الصحية السليمة و تطبيق مبادئ السالمة .

تعزز الممارسة الرياضية من التقيد باحترام القوانين و المحافظة على المنشآت  -
 بروح الفريق. الرياضية و المرافق العامة و تنمية العمل التعاوني و العمل

تعزز الممارسة الرياضية التنافس الشريف في الرياضة و يشمل تقبل النجاح و  -
في المنافسة و الفوز تنمي روح  اآلخرينالفشل بروح ومشاعر ايجابية و فهم حقوق 

 المسؤولية االحترام المتبادل.   

 مناقشة نتائج الفرضيات: -2-13

التي حققت لنا فرضيات إشكالية التي وضعناها من خالل النتائج المتحصل عليها و 
 نستطيع القول ما يلي :

 مناقشة الفرضية األولى-2-13-1

والتي تنص على "تساهم الممارسة الرياضية في تنمية قيم المواطنة لدى المعاقين 
 الممارسين للرياضة " حركيا

ية قيم إن الفرضية األولى و التي تخص تساهم الممارسة الرياضية في تنم -  
المواطنة  لدى الممارسين للرياضة بحيث كانت بدرجة كبيرة توضح من خالل نتائج 

( حيث أكد أغلبية الالعبين المعاقين إن للممارسة 20-26-28الجداول رقم )
الرياضية دور كبير في تنمية قيم المواطنة بدرجة كبيرة، وقد تبين من خالل المتوسط 

نظرا لفاعلية و أهمية الممارسة الرياضية ودورها في ( 6..6الحسابي الكلي الذي بلغ )
تنمية قيم المواطنة فهي تعتبر شرط من الشروط االساسية و نموذج لتفعيل السلوك 

و تطوير الالعبين و الوصول إلى تحقيق  إبرازالفردي و الجماعي و هذا من اجل 
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ة وهي بعنوان األهداف وهو ما يتفق مع دراسة وجيه بن قاسم بني مصعب من السعودي
( .622"دور المناهج في تنمية قيم المواطنة الصالحة منهج التربية البدنية مثاال")

وذلك يعود إلى إن الممارسة الرياضية ال تهدف إلى تكوين الفرد المعاق حركيا من 
من هذا  األسمىالناحية الجسمانية فقط، وليس هو غرضها األساسي بل إن غرضها 

ا متزنا من جميع نواحيه الجسمانية و العقلية و الخلقية و فهي تكون الفرد تكوين
االجتماعية و النفسية وهذا فضال عما يكتسبه من معلومات تتعلق بالصحة من حيث 

النظافة و السلوك الصحي ، كما تزداد المعلومات العامة للفرد وذلك باحتكاكه و 
اجتماعيا و ثقافيا،  و منه اختالطه مع المجتمعات الخارجية المختلفة و التفاعل معها 

 يمكن القول إن الفرضية  األولى محققة .

 مناقشة الفرضية الثانية  2-13-2

فيما يخص الفرضية الثانية و المتعلقة بدور الممارسة الرياضية في تنمية قيم  أما -
الموطنة لدى المعاقين حركيا الغير ممارسين للرياضة حيث كانت بدرجة ضعيفة ، كما 

( الذي يمثل التكرارات المشاهدة و النسب 21-.2-.2في الجداول رقم ) هو موضح
المئوية المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية للمحاور الثالثة للمقياس المقّدمة 
الى المعاقين حركيا الغير ممارسين للرياضة ،حيث وجدنا المحاور الثالثة المكونة لقيم 

ين حركيا الغير ممارسين للرياضة ، وهو ما يتفق مع المواطنة ال تتوفر لدى المعاق
(بعنوان "المواطنة في الفكر الغربي المعاصر .622دراسة عثمان بن صالح العامر )

")دراسة نقدية من منظور إسالمي (حيث اعتمد الباحث المنظور اإلسالمي في نقد 
أوصى الباحث قضيتي المساواة و الحرية باعتبارهما أساسين لمفهوم المواطنة حيث 

برفض االعتماد على اي مصدر خالف التشريع اإلسالمي في تحديد قيم المواطنة 
الصالحة ،  وقد تبين من خالل النتائج انها بدرجة ضعيفة ، حيث بلغ متوسط حسابي 
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( ، مما يؤكد ان المعاقين حركيا الغير ممارسين للرياضة 8.16العام للمحور الثالثة )
ية من التحلي بقيم المواطنة، من خالل هذه النتائج تبين إن قيم ال يتمتعون بدرجة عال

المواطنة لم تنمى لدى المعاقين حركيا الغير الممارسين للرياضة وهذا ما يؤكد أّن 
 الفرضية الثانية لم تتحقق. 

 :مناقشة الفرضية الثالثة-2-13-3

فيما يخص تنمية قيم المواطنة  إحصائية" توجد فروق ذات داللة  و التي تنص على 
 بين المعاقين حركيا الممارسين للرياضة و المعاقين حركيا الغير الممارسين للرياضة "

الفرق الواضح بين  21-.2صحة هذه الفرضية تبين لنا من خالل الجداول  وإلثبات   
والغير المتوسطات الحسابية و النسب المئوية بين المعاقين حركيا الممارسين للرياضة 

المحسوبة لكل محور حيث  T  من قيمة  أيضاممارسين في توفر قيم المواطنة و 
و  1.عند درجة حرية  6.11الجدولية المقدرة ب  Tكانت  دائما أكبر من قيمة 

وهذه النتيجة تتماشى مع ما توصل إليه الباحث قزقوز محمد إن ،  2.28مستوى داللة 
رياضية لها دور في تحقيق العديد من القيم من بينها مثال احترام الالممارسة األنشطة 

فمثال عند ممارسة  –اإلخالص –الطاعة  –المساواة –العدل  –نبذ العنف  –الغير 
النفس و الشجاعة باإلضافة نشاط فردي فهنا تحقيق لقيمة المسؤولية و االعتماد على 

 . المواطنةقيم  إلى عديد من

 فرضية الثالثة قد تحققت .وعليه نقول ان ال  
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 التوصيات و االقتراحات-.6-8

 وغير الممارسين للنشاط الرياضي الممارسينتنمية قيم المواطنة لدى  -

 الوطن المواطنة وحبعلى التحلي بقيم  الممارسينتوعية  -

 توعية غير الممارسين على اكتساب قيم المواطنة  -

المعاقين حركيا و الجامعات بغرض  التنسيق بين مختلف الجهات الوصية على -
 الرياضية.الحركية و عالقتها بالممارسة  اإلعاقةحول  أخرىالقيام بدراسات 

عقد ملتقيات وطنية ودولية خاصة بالمعاقين والعاملين معهم بهدف االتصال و  -
 الخبرات.تبادل 

ممارسة  ألهميةنشر الوعي الصحي الطبي و الرياضي و النفسي و االجتماعي  -
 لذلك .  األسرةالنشاط البدني الرياضي المكيف وتوجيه  

معاقين حركيا بغية توجيههم الى ممارسة  أطفالممن لديهم  األمهاتو  اآلباء إقناع -
 النشاطات الرياضية و البدنية . 
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 الخالصة-.6-8

على المعاق قيم  تأثيرهاالدراسات مكانة الممارسة الرياضية و مدى  أظهرتلقد    
األبعاد  اجتماعية وخاصة أبعادالممارسة الرياضية على ما تحققه من  وأهميةالمواطنة 

 التي تعلق بقيم المواطنة.

دراستنا على بابين:الباب ألول تمثل في الدراسة النظرية والتي إشتملت  اشتملتولقد    
لبحث والمشكلة على التعريف بمصطلحات ا احتوىعلى فصلين وفصل تمهيدي الذي 

والفرضيات واألهداف التي نرجو الوصول إليها من خالل الدراسة و التحليل ومناقشة 
 الدراسات السابقة.

إلى معرفة هته القيم ومفهومها  تطرقنا فيهأما الفصل األول:فهو قيم المواطنة     
وكيفية غرسها في نفوس  واالنتماء المواطنةوأهدافها وأهميتها كما تم التعرج إلى القيم 

 المعاقين حركيا.

أما الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى مفهوم الممارسة الرياضية وأشكالها وخصائصها   
 وأهدافها وأهمية الممارسة الرياضية بالنسبة للمعاقين حركيا.

شتمل على فصلين تمثل الباب الثاني وهو الجانب  الفصل األول منهجية  التطبيقي وا 
ج  الثاني تطرقنا فيه إلى تحليل ومناقشة النتائج. أما الفصلراءات الميدانية البحث وا 

خالل  إليها منتوصلنا  واالقتراحاتوفي األخير كانت هناك مجموعة من التوصيات  
الدراسة وعليه يتضح أن الممارسين للرياضة تتوفر لديهم قيم المواطنة بدرجة كبيرة 

 مقارنة بغير الممارسين.  
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.معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ,لبنان :مكتبة  1891احمد زكي , بدوي  -1
 .لبنان للنشر

: العالقة بين ممارسة العمل مع الجماعات , 1891احمد فوزي الصاري  - -1
 .جامعة حلوان , كلية الخدمة االجتماعية

: النشاط البدني و االسترخاء مدخل لمواجهة و تحسين 1002كمال راتب  أسامة --3
 .دار الفكر العربي القاهرة 1نوعية الحياة ط

 : الرياضة و المجتمع سلسلة عالم المعرفة1881الخولي أنور أمين - -2

 .التربية البدنية و الرياضية . قاهرة. دار النشر أصول 1881خولي  أنور أمين -5

المجتمع المدني في القرن العشرين –بناء مجتمع من المواطنين  1003 ايبرلي - -1
 . األردنعمان  1للنشر و التوزيع ط األهليةترجمة هاشم عبد اهلل )المطبعة  –

في البلدان العربية بيروت  الديمقراطيةالمواطنة و  1001 وآخرونبشير, نافع  -1
 .:مركز دراسات الوحدة العربية 

في البلدان العربية بيروت  الديمقراطيةالمواطنة و  1001 وآخرونبشير, نافع  -9
 :مركز دراسات الوحدة العربية , بطرس البستاني قاموس الكتب الثقافية لبنان بيروت.

,  لألبحاثمعجم بالكويل للعلوم السياسية ,مركز الخليج  1002بيلي فرنك  - -8
 .العربية المتحدة إماراتدبي 

التربية  أسس: 1810ترجمة محسن عوض و كمال صالح  تشارلز بيوكر - -10
 .البدنية مكتبة االنجلو مصرية القاهرة مصر

المواطنة و تطبيقاتها في المملكة العربية السعودية  1885 إبراهيمحسان محمد   -11
 مواده و بعض وسائل تحقيقها . وأهدافالعامة  أهدافه أسسه أهميته نشأته,
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: التربية الرياضية و الترويح للمعاقين 1889, ليلى السيد فرحات  إبراهيمحلمي  -11
 .دار الفكر العربي

. ليلى السيد فرحات: التربية الرياضية و الترويح للمعاقين . دار  إبراهيمحلمي   -13
 .1889الفكر القاهرة سنة 

ي صناعة المواطنة في عالم متغير ,رؤية ف 1005خالد عبد العزيز ,الشريدة  - -12
 السياسة االجتماعية,الباحة : بحث مقدم للقاء الثالث عشر لفائدة العمل التربوي .

 .الديمقراطية و التنمية  1001رشيدي محمد  - -15

تدريبها  أهدافها)بدون سنة( التربية الوطنية )مفهومها سالم ,علي القحطاني  -11
 . الخليج(رسالة الخليج العربي : مكتبة التربية العربية لدول 

 .1891تونس سنة  لإلعاقةشاذلي بن جعفر: المفهوم الطبي  -11

 الديمقراطيةالمؤسسة الفلسطينية لدراسة  المواطنة.ما هي  1882صالح النبيل  - -19
. 

, اإلعاقةو متحدي  األسوياء لألطفالعبد الحميد شرف : التربية الرياضية  - -18
 .1001مركز الكتاب للنشر 

( دراسة في أزمة االنتماء و المواطنة في المملكة 1005عبد اهلل . المجيد ) -10
 . اإلسالميالعربية السعودية ,دمشق :مجلة الفكر 

بحث من الناحية الدستورية  اإلسالمالمساواة في  مبدأ 1001عبد المنعم فؤاد  - -11
:جمهورية  ألسريةاالحديثة مطبعة المكتب العربي الحديث  بالديمقراطيةمع المقارنة 

 مصر العربية 

كلية التربية الرياضية مركز  1: الرياضة للجميع ط1890علي عمر منصور  - -11
 .الكتاب للنشر مصر
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 في التربية البدنية اإلحصاءوسام محمد مبادئ  –علي ناجم عبد الجبار  -13

اة منش 1: االتجاهات المعاصرة للثقافة الرياضية ط1813علي يحيى منصور  - -12
  .مصر اإلسكندريةالمعارف 

مصر,دار  اإلسكندرية( قاموس علم االجتماع , 1898غيث محمد عاطف ) -15
 المعارف االجتماعية .

( تربية المواطنة ,االتجاهات المعاصرة في تربية 1005الحبيب ) إبراهيمفهد , -11
 المواطنة الباحة .

تساؤل الزمن الصعب مركز القاهرة -المواطنة و العولمة   1009قايد دياب   -11
 , جمهورية مصر العربية. اإلنسانلدراسة حقوق 

محمد السيد عبد الرحيم : دراسة مفهوم الذات لدى المراهقين المعوقين حركيا   -19
 . ماجستيررسالة 

المعاصر :القاهرة دار الفكر ( المواطنة في الفكر العربي 1001محمد شخمان ) -19
 العربي .

دار  1: التربية البدنية للخدمة االجتماعية ط1881محمد عادل خطاب  -  -18
 .النهضة العربية الجزائر

الحركية و الشلل الدماغي , دار الفكر للطباعة و  اإلعاقةمحمد عبد السالم :  - -30
 .1000النشر سنة 

 .و القياس  اإلحصاءمقدم عبد الحفيظ  -31

التربية مصر  إدارةمنصف المرزوقي : مجلة القراءات في التربية الخاصة ,  -31
1891. 

 



 المالحق
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس_ مستغانم
 معهد التربية البدنية و الرياضية

 النشاط الحركي المكيفقسم : 
 
 
 
 
 

يشرفنا ان نضع بني يديك هذا املقياس يف قيم املواطنة و الذي يندرج يف اطار اجناز حبث علمي لتحضري مذكرة 
شهادة ماسرت يف اختصاص نشاط حركي مكيف راجني منك االجابة بكل صدق وموضوعية عن هذه العبارات و 

دور الممارسة الرياضية ". ان بذلك تكون قد سامهت بقسط كبري يف اجناز هذا البحث الذي يندرج حتت عنو 
   حركيا." قيم المواطنة لدى المعاقينبعض في تنمية 

                                    
ا مقدما وشكر  ةاملناسب اخلانةوذلك من خالل وضع العالمة )/( يف  هذه العبارات  االجابة على_ و نرجو منك 

 حرتام و التقدير .على املساعدة مع فائق اال
 
 
 
 

      إشراف :                                                                            إعداد الطالب    
د/بن زيدان حسني                                                                           بوكريشة يونس _   

  



 مواطنةاالنتماء وال : األولالمحور 

 الرقم االهداف بدرجة تتتحققالتي 
 كبيرة متوسطة ال تتحقق

 1 الصحيحة يف نفوس تالسلوكيامتكني    
 2 هبا دالتقيوجوب احرتام  القوانني و  تأكيد   
 3 ن و استقرارهطماء الوطين   واحلرص على امن الو تعزيز االنت   
 4 التعود على العادات الصحية السليمة و نشر الوعي الصحي   
 5  و تعزيزه األسريتنمية الوعي    
 6  التعريف بتاريخ الوطن ومنجزاته     
 7     ب اجلزائريعالتعريف خبصال ومسات الش   
 8 تنمية القيم و العادات االجتماعية  لدى التالميذ   
 9 على مهارات احلوار     التدرب   
 10 ببالدهمالتعرف على على املعامل التارخيية و السياحية    
 11 تنمية االنتماء واالعتزاز بالروابط اجلغرافية   
 12 التعود على حب النظام واالحرتام   
 13 التعرف مبؤسسات الوطن وانظمته احلضارية   
 14 من والسالمة واحلماية الوطنيةالتعود على االلتزام بقواعد اال   
 15 التعرف حبقوق وواجبات حنو الوطن   
 16 احملافظة على املمتلكات اخلاصة والعامة أمهيةلتعود على ا   
 17 تنمية عادات الرتشيد يف االستهالك اجملاالت   
 18 تكوين اجتاهات اجيابية حنو حب العمل البناء وتقديره   
 19 التعود على استخدام االسلوب العلمي يف حل املشكالت   
 20 االتصاالت احلديثة وكيفية االستفادة منهاتنمية الوعي بأمهية تقنية    

 
  



 ةطناو مقيم ال :المحور الثاني

 الرقم األهداف بدرجة  حققالتي تت
 كبيرة متوسطة ال تتحقق

 1 الوطين والتحية الرياضية النشيد   
 2 حب االنتماء للوطن   
 3 احلفاظ على املمتلكات واملكتسبات   
 4 ومكتسباتهالدفاع عن الوطن    
 5 استثمار الطاقات يف سبيل التطور   
 6 والعمل بتوجيهاهتم لنياملسئو احرتام    
 7 االعتزاز باهلوية الوطنية   
 8 حب العمل   
 9 االيثار    
 10 التضحية   
 11 التعاون   
 12 اإلخالص   
 13 احلرية   
 14 التكافل   
 15 الصدق   
 16 األمانة   
 17 العدالة    
 18 التسامح   
 19 العمل والنشاط أثناءاملسؤولية    
 20 اآلخرينكيفية التعامل مع    

 
  



 ةاطنو مقيم الغرس وتنمية  :لثثاالمحور ال
 الرقم األهداف التي تتحقق بدرجة

 كبيرة متوسطة ال تتحقق
 1 تعزيز الوالء للوطن ورموزه   
 2 الرأي وإبداءالتعود على حرية التعبري    
 3 تنمية االعتزاز باهلوية الوطنية   
 4 التشجيع للحفاظ على ممتلكات الوطن   
 5 التدرب على كيفية استثمار القدرات يف احلفاظ على منشآت الوطن   
 6 تنمية حب العمل اليدوي   
 7 غرس حب الوطن بالتذكري باالجنازات الرياضية   
 8 اإلخالصاحلث على    
 9 التعود على الروح الرياضية   
 10 احلث على التعاون    
 11 اآلخريناحلث على التكافل ومساعدة    
 12 تنمية حب التضحية يف سبيل اجملموعة وبالتايل يف سبيل الوطن   
 13 املهن وعدم االستهانة هبم أصحاباحلث على تقدير    
 14 اآلخرينالتزود مبهارات التعامل مع    
 15 اإليثارتنمية حب    
 16 احلث على الصدق    
 17 التعود على حتمل املسؤولية   
 18 تعزيز االنتماء للخلفية العربية   
 19 خراآلوتقبل  العنفالتوجيه على نبذ    
 20 التعريف باملنشآت الرياضية واحملافظة عليها   
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