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 امللخص: 

اسهامات النشاطات البدنية و الرياضية في تفعيل و ترسيخ قيم استكشاف  إلى الحالية الدراسة هدفت    

 .، و استخدم املنهج الوصفيبجامعة املسيلةاإلتصال الرياض ي  قسم اإلعالم و طلبة لدى املواطنة 

من املجتمع  قصديةطالب، إختيروا بطريقة  34 جميع أفراد املجتمع و قد اشتملت عينة الدراسة على    

معالجتها و تمت  من تصميم الباحث، االستبيان على أداة اإلعتماد تم و،  %100الدراسة أي بنسبة 

 (.SPSS.22ظام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )باستخدام برنامج ن

 :التالية النتائج على الدراسة أسفرت و    

 .البحث عينة أفراد لدى للوطن االنتماء روح تنمية في اسهام الرياضية و البدنية للنشاطات  -1

 .البحث عينة أفراد لدى السلوك تعديل في اسهام الرياضية و البدنية للنشاطات  -2

 ت البدنية و الرياضية اسهام في تنمية املشاركة املجتمعية لدى أفراد عينة البحث.للنشاطا -3

 النشاطات البدنية و الرياضية، القيم، املواطنة. - الكلمات املفتاحية :  -
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 مقــــــــــــدمة:

 نظام في عضوي  بشكل متداخلة ثقافية اجتماعية ظاهرة تعتبر األنشطة الرياضية    

 جوانبها من تهاو موضوعا الرياضة تناول  عند و خاصة االجتماعية و البني الكيانات

و  و الجماعات األفراد خالل من إال مجاال له يجد ال اإلنسان من متميز شكل فهي اإلنسانية

 مفهوم على املعنى أضفى أن و منذ و مشكالته مقتضياته بكل االجتماعي اإلطار خلدا

 الرياضية األنشطة تنظيمات فان و مؤسساته املجتمع أنظمة خالل من الرياضية األنشطة

 لألنشطة االجتماعي اإلطار و املرتبطة االجتماعية النظم خالل من إال شيئا تعني ال للفرد

و  املجتمع اتجاهات و بين اجتماعية و خصال كقيم بينها يقابل أن لىع القادر هو الرياضية

و  االجتماعية االعتبارات ضوء في الرياض ي و االنجاز األداء و يفسر و توقعاته أمانيه

 اإلنساني التاريخ عبر الرياضية األنشطة االجتماعي اإلطار نما فلقد و اإليديولوجية الثقافية

 شكل من بدائية بدت مهما اإلنسان ثقافات من ثقافة و ال العصور  من عصر يخل فلم كله

   (12، ص 2012)خاضر علي، .الرياضة أشكال من

و  االجتماعية العدالة بتحقيق تعنى مبادئ طياتها في تحمل ممارسة فاملواطنة بوصفها   

 دفعهم و كرامتهم حفظ و و الواجبات  الحقوق  مجال في القانون  أمام الناس بين املساواة

Abstract: 

The present study aimed at exploring the contributions of physical and sports activities in 

activating and consolidating the values of citizenship among the students of the Department 

of Media and Sports Communication  univ-msila.  The descriptive approach was used. 

    :The study resulted in the following results The study sample consisted of 34 students. 

1-Physical and sports activities contribute to the development of the spirit of belonging to 

the homeland among the members of the research sample.    

2-Physical and sports activities contribute to the modification of the behavior of the 

members of the research sample. 

3-Physical and sports activities contribute to the development of community participation 

among the members of the research sample.   

Keywords: Physical and sporting activities, values, citizenship. 
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 في نصيبهم لهم و توفر و الشعوب، األمم من غيرهم مع و تسامح سالم في سويا للعيش

 تنمية الوطن و تنمية و بناء استقرار في املساهمة تسجيل قصد بفعالية و املشاركة   الحرية

، و هذا ما نجده عند الرغيد العيش في املطلوب املستوى  لبلوغ السبيل فهي مستديمة

 ف النشاطات البدنية و الرياضية سواءا الفردية منها و الجماعية.ممارسة الطلبة مختل

 األنشطة اتماسها حول  تمحورت التي و الدراسة القيام بهذه ارتأينا السياق هذا و في    

نسعى من  هاما و التي موضوعا تعتبر التي األخيرة هذه تفعيل قيم املواطنة في الرياضية

ياضية و نحاول إبراز إلى أي مدى يمكن أن تسهم في خاللها ان نحدد مفهوم األنشطة الر 

 .طلبة السنة الثانية ليسانس بقسم اإلعالم و اإلتصال الرياض يو ترسيخها لدى  ترقيتها

 :اإلشكالية - 1

 حيث و الحضاري، العلمي التقدم عصر اإلنسانية الحضارة من جديدا عصرا نعيش نحن   

و  متعددة مجال األنشطة الرياضية و هي في مذهلة تطورات اإلنساني املجتمع يشهد

 تعليمية أبعاد ذات لكونها األخرى، عن بها تنفرد و مميزات خصائص  نشاط و لكل متنوعة،

 كتوعية الحياتية، امليادين شتى في توعوية أدوار من به تقوم ما خالل من و تثقيفية، تربوية

 املواطنة مفهوم عن الحديث إلى اقطع ينقلنا ما ألهدافها وفقا و واجباته بحقوقه املواطن

 و  (املواطنة أي) مالمحه تحديد إلى و نظمها الحديثة الدولة دساتير تطرقت حيث تحديدا،

 متغيرات ظهور  و مع املواطنة، مواصفات تحديد على بعيد أمد منذ الدول  نظم ةدرج

 بأن و ذلك العوملة، منطق ظهور  مع املواطنة مفهوم ظهور  تزامن جديدة و عاملية عصرية

 و االجتماعية الثقافية و طبائعها املجتمعات اختالف مع عامة مواصفات املواطن في تتواجد

 هذا تحليل في بالغا اهتماما الراهن الوقت في العالمي الفكر ساحة و تشهد و الدينية، بل

 .كموضوع تناولها في اآلراء و االتجاهات تباينت بحيث املفهوم،

يم إلى حد التداخل و الغموض، فمن املنظور الفلسفي إلى املنظور تعددت مفاهيم الق و   

النفس ي إلى املنظور االجتماعي، إلى املنظور الرياض ي، لكن يبقى التقاطع في املعن النقطة 

أن إشكالية مفهوم ( 10 ص،1984زاهر،(، لذا يوضح املشتركة بين العلوم في تعريفها للقيم

ددة و رؤى متباينة ما بين تحديد ضيق ملدلولها إلى القيم تتجسد في وجود تعريفات متع

تحديد واسع لها، فهناك من يتجه إلى التحديد الضيق للقيم على أنها مجرد اهتمامات أو 

 للقيم 
ً
 واسعا

ً
رغبات غير ملزمة لألفراد و الجماعات، في حين نجد في القطب األخر تحديدا

https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/316/20045


 بطاط نور الدين

 جامعة املسيلة –جا ذ)السنة الثانية ليسانس نمو 

 

 

 

 447 

أصبحت االنشطة  من جهة أخرى  ، هذا من جهة ويراها معايير مرادفة للثقافة ككل

الرياضية بمختلف أشكالها الشعبية و املعاصرة، و بنظمها و قواعدها السلمية ميدانا هاما 

من امليادين اإلجتماعية التي تهتم بها األمم، فقد أصبحت الدليل على رقي الشعوب و ثقافتها 

عن الكثير من املسائل  و الجماعات كما أنها أصبحت تمثل وسيلة تعبيرية هامة في األفراد

التي كانت تتطلب أعماال ضد اإلنسانية كالحروب من اجل إبراز األقوى على سبيل املثال، بل 

على عكس ذلك فاألنشطة الرياضية تضمن لدى الفئات الشبابية إعدادا جسميا و 

        إجتماعيا سلميا صالحا لتقديم خدمات معتبرة ملجتمعه.

 امليادين كل في التغيير بوتيرة املتميزة العاملية التحوالت مع تزامناو  سبق ما ضوء و في     

 في و ظل تطور وسائل اإلعالم الحديثة األنشطة الرياضية تقنيات به ساهمت و ما الحياتية

يحاول البحث الحالي  .الطلبةقيم املواطنة لدى و ترسيخ  املعلومات ما أدى إلى تفعيل تدفق

النشاطات البدنية و الرياضية في تفعيل قيم املواطنة لدى  سهاماتا «إلقاء الضوء على

 التالي: العام التساؤل و عليه يمكن طرح ة قسم اإلعالم و اإلتصال الرياض ي. طلب

طلبة قسم فعيل قيم املواطنة لدى الرياضية في ت ات البدنية وطانشال ماتاهساهي  ما   

 ؟جا ذاإلعالم و اإلتصال الرياض ي السنة الثانية ليسانس نمو 

  التالية: التساؤالت الجزئيةطرح و في ضوء ذلك فقد حدد الباحث مشكلة الدراسة من خالل 

أفراد  طلبة لدى للوطنفي تنمية روح االنتماء  للنشاطات البدنية و الرياضية اسهامهل  -

 ؟البحثعينة 

 ؟أفراد عينة البحث طلبة في تعديل السلوك لدى للنشاطات البدنية و الرياضية اسهامهل  -

طلبة أفراد في تنمية املشاركة املجتمعية لدى  للنشاطات البدنية و الرياضية اسهامهل  -

  ؟عينة البحث

 :فرضــــيات الدراسة -2

  :الفرضية العامة

طلبة قسم اإلعالم و في تفعيل قيم املواطنة لدى  ماتاهساالرياضية  ات البدنية وطالنشل

 .جاذاإلتصال الرياض ي السنة الثانية ليسانس نمو 

 الفرضيات الجزئية:

 أفراد عينة البحث.لدى  للوطنفي تنمية روح االنتماء  للنشاطات البدنية و الرياضية اسهام -

https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/316/20045
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 راد عينة البحث.أففي تعديل السلوك لدى  للنشاطات البدنية و الرياضية اسهام -

 أفراد عينة البحث.في تنمية املشاركة املجتمعية لدى  للنشاطات البدنية و الرياضية اسهام -

 دراسة:داف الــــــأه – 3

الرياضية في تفعيل قيم املواطنة  ات البدنية وطاشنالاسهامات  التعرف علىالهدف العام: 

 أفراد عينة البحث. طلبة لدى

الرياضية في تفعيل قيم  ات البدنية وطاشنالاسهامات  عرف علىالت األهداف الجزئية:

 حسب متغيرات ) روح االنتماء للوطن، تعديل السلوك، تنمية املشاركة املجتمعية ( املواطنة

 أفراد عينة البحث. طلبة لدى

 سة:اة الدر ـيــمـأه – 4

 البدنية وات طاشنالموضوع اسهامات  التي تطرقت إلىات القليلة سار دكونها ال 4-1

 .في حدود علمنا الرياضية في تفعيل قيم املواطنة

 سهامات ميدان علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضيةاال  ز أهمية مفهوماإبر  4-2

 .تفعيل و ترسيخ قيم املواطنة لدى الطلبة الجامعييناملتعلق بال

  :بحثال تحــــديد مصطلحات – 5

 :يةالرياض البدنية و  اطاتنشال -5-1

 التي و الحركات األنشطة تلك  فهو نشاط، و حركة مفهومه في الرياض ي النشاط : إصطالحا

 اللياقة اكتساب أو املنافسة أو الترويح بغرض الفرد و يؤديها البدنية، الصفة عليها تغلب

 (20 ص ،1977ضياء حسين بالل،)بها. معترف و قواعد أسس و لها البدنية

على أنه نشاط يمارسه الطلبة الغاية منه تحقيق  (15 ص ،2016،جعفر رمضانبن )كما عرفه 

 أهداف تربوية سامية في أوساط الطلبة.

 هي ممارسة الطلبة ملختلف األلعاب الرياضية لتفعيل االنتماء و التعاون فيما بينهم. اجرئيا:

 : قيمال -5-2

 تعدلت قيمته به ". القيمة مفرد " قيم " لغة " من " قوم " و " قام املتاع بكذا أي :لغة

 القيمة الثمن الذي يقوم به املتاع ، أي يقوم مقامه ، والجمع : القيم ، مثل سدرة وسدر و و

  ( 39 ص، 1996) طهطاوي ، قومت املتاع : جعلت له قيمة . 

https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/316/20045
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عبارة عن األحكام التي يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل للموضوعات  :اصطالحا

ي ضوء تقييمه أو تقديره لهذه املوضوعات و األشياء، و تتم هذه العملية أو األشياء، و ذلك ف

من خالل التفاعل بين الفرد بمعارفه و خبراته و بين ممثلي اإلطار الحضاري الذي يعيش 

  (51 ص ،1992)خليفة، فيه، و يكتسب من خالله هذه الخبرات و املعارف. 

 .طلبةل املواطنة لدى التعد القيم أداة معنوية لتحقيق و تفعي اجرئيا:

 :املواطنة -5-3

اطنة مشتقة من الفعل واطن اذا اردنا االنطالق من تعريف لغوي ففي العربية كلمة مو  لغة:

 (70ص  ،2013)منير مباركية، يه. ف شتركالعيش امل اركة في الوطن وملشا هامعنا و

يقف الفرد أمام الدولة هي الوضعية القانونية األساسية في الدولة املعاصرة، و  :اصطالحا 

كمواطن قبل كونه أي ش يء آخر، وعضويته في الدولة ال في الطائفة، وال في العائلة، وال في 

غيرها من االنتماءات األخرى املمكنة، هي األساس القانوني الذي يحدد العالقة بينه وبين 

 (36 ص ،1995،  الحسان محمد إبراهيم). الدولة

و  الوطنية، و واجباته حقوقه تحدد التي املواطن صفة :أيضا انهأ على املواطنة تعرف و   

 خاص بنوع املواطنة و تتميز الوطنية التربية طريق عن واجباته و يؤدي حقوقه الفرد يعرف

 في اآلخرين املواطنين مع و التعاون  و الحرب السلم أوقات لبالده خدمته املواطن لوالء

 (60 ص،1993وي،أحمد زكي بدالقومية.) األهداف تحقيق

م األنشطة الرياضية كوسيلة لنقل عدد معين من املعارف املعمقة حول استخدا اجرئيا:

 ترقية األنشطة املدنية و ترسيخ روح املواطنة.

 طالب الجامعي:ال -5-4

يعتبر أحد العناصر األساسية و الفاعلة في العملية عرفه فضيل دليو و آخرون على أنه 

الجامعي، إذ أنه يمثل عدديا النسبة الغالبة في املؤسسة الجامعية.  التكوين التربوية طيلة

 (39، 2018بطاط نورالدين، )

    :و املرتبطة السابقة اتالدراسو القراءات النظرية  - 6

(" دور التربية البدنية والرياضية في التربية على املواطنة 2012دراسة بوعيشة لخضر،) 1 -6

 زرالدة -هللا عبد سيدي والرياضية البنية التربية معهدلثانوي "، لدى تالميذ مرحلة التعليم ا

 ، الجزائر.
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قد قام الباحث في هذه الدراسة باستخدام املنهج الوصفي وأداة االستبيان وعينة  و   

أستاذ للتربية البدنية والرياضية بثانويات والية البليدة. وقد  80عشوائية بسيطة مكونة من 

 لتالية:توصل إلى النتائج ا

يدل تحليل بيانات الدراسة أن املوافقة على مدى تحقيق التربية البدنية والرياضية  -

ألهداف تتعلق بالوطنية واالنتماء من خالل تدريسها باملرحلة الثانوية كانت بدرجة 

 (.3,18)متوسطة( حيث بلغ املتوسط العام )

لقيم الوطنية في مقررات التربية يدل تحليل بيانات الدراسة أن املوافقة على مدى توفر ا -

 (.3.34البدنية والرياضية باملرحلة الثانوية كانت بدرجة )كبيرة( حيث بلغ املتوسط العام )

يدل تحليل بيانات الدراسة أن املوافقة على دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في غرس  -

بدرجة )كبيرة( حيث بلغ املتوسط وتنمية القيم الوطنية لدى تالميذ املرحلة الثانوية كانت 

 (. 3,34العام )

 التربية معهد"، ماجستير ،  دور الرياضة في تفعيل املواطنة("  2012،)خاضر عليدراسة  6-2

 ، الجزائر. زرالدة -هللا عبد سيدي والرياضية البنية

 رفةملعأداة االستبيان  قد قام الباحث في هذه الدراسة باستخدام املنهج الوصفي و و   

 املجتمع طبيعة على ذلك في معتمدين املواطنة تفعيل في القدم كرة رياضة ممارسة مساهمة

  العبا.    50عينة مكونة من  و .الدراسة و عينة

. وقد (بالبليدة موزاية اتحاد لنادي ممثال العبا 25 و بالجلفة البيرين لنادي ممثال العبا 25) 

 توصل إلى النتائج التالية:

 عند التعبير حرية تنمية في كبيرة مساهمة القدم كرة ملمارسة أنه إلى دراسةال كشفت -

 الدراسة نتائج إليه توصلت ما على بناءا و وعليه .الفرضية عليه نصت ما وهذا الالعبين،

 عند التعبير حرية تنمية في دور  القدم كرة ملمارسة " القائل األول  الفرض تحقق قد انه نجد

 ." الالعبين

 عند االنتماء حس تنمية على تساعد القدم كرة " أن على نصت التي الدراسة ةفرضي -

 تحققت. " الالعبين

 مرض ى اتجاهات في إحصائية داللة ذات فروق هناك " أن على نصت التي الدراسة فرضية -

 .تحقق لم "السن متغير سببها الرياضية املمارسة نحو السكري  داء
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 عند املسؤولية تحمل في القدم كرة ممارسة تساعد " ايليم على نصت التي الدراسة فرضية -

 تحققت. " الالعبين

ة في تنمية قيم يالرياضمنهاج التربية البدنية و دور ("  2014،)قزقوز محمددراسة  6-3

جامعة  علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية معهد،  دكتوراه ل م د"، املواطنة 

 ، الجزائر.مستغانم

وذلك بمقارنتها بما هو  طريقة تحليل املنهاجقام الباحث في هذه الدراسة باستخدام  و قد   

 10أستاذ التعليم املتوسط و تصوير  115املتمثل في االستمارة، و عينة  موجود في مقياس

 :ىتوصل إل حصص تدريسية في املتوسطة و بعد جمع النتائج و معالجتها

  .ياضية الجديدة تحتوي على قيم املواطنة بنسب متوسطةمناهج التربية البدنية و الر  -     

تطبق بنسب  -و االقتصادية القانونية-القيم االجتماعية–قيم املواطنة في متغيري  -     

 .متوسطة في الحصة و بنسبة عالية في القيم األخالقية من وجهة نظر األساتذة

 التربية البدنية. مة مع تطبيق حصةال تعمل منسج مناهج التربية البدنية و الرياضية -     

 :منهجية البحث و اإلجراءات امليدانية

 الدراسة االستطالعيــة:  -1

قام الباحث بدراسة استطالعية من خالل توزيع أداة البحث على عينة استطالعية متمثلة    

طلبة(، تم  10) 2018خالل شهر ديسمبر بجامعة املسيلة  في طلبة قسم التدريب الرياض ي

 بغرض التأكد من مالئمة أسئلة االداة ملستوى فهم الطلبة.     

  :ستددمنه  املامل -2

 ملالئمته لطبيعة الدراسة. اعتمد الباحث على املنهج الوصفي   

 مجتمع الدراسة:  -3

يتكون مجتمع الدراسة الحالية من طلبة السنة الثانية قسم االعالم الرياض ي خالل السنة    

 طالب.  34حيث بلغ عددهم  2018/2019الجامعية 

 البحث:  عينة -4

طالب أي  34 )الحصر الشامل( و كان عددهمتم إختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية    

 . %100نسبة 
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 عينة الدراسة ( يوضح01جدول رقم )

 

 

 

 

 (2019^2018ن إعداد الباحث )مدرجات إحصائيات السنة الجامعية املصدر: م

 : الدراســــة أدوات -5

 :ستبيانالصورة األولية لال  5-1

 الخطوات العلمية التالية:  االستبياناتبع الباحث في تصميم 

 . الخاصة باملواطنةالقراءات النظرية في موضوعات البحث و هي مراجع  -  

التي استخدمت في  التي صممت من قبل الباحثين و واطنةيس املاالطالع على مقاي -  

 الدراسات السابقة و املرتبطة بنفس موضوع البحث و حتى املشابهة. 

( 3و مفرداتها في صورة مبدئية و عددها ) ستبيانقام الباحث بوضع املحاور األساسية لال  -  

 محاور و هي:

 . 10إلى  01( عبـارة أي من 10و اشتمل على ) االنتماء و الوالء و الوطنيةاملحور األول: 

 . 20إلى  11( عبارة أي من 10و اشتمل على ) تعديل السلوكاملحور الثـاني: 

 . 30إلى  21( عبارة أي من 10و اشتمل على ) املشاركة املجتمعيةاملحور الثـالث: 

يب عباراته بطريقة عبارة و ترت 30محاور و  3املكون من  االستبيانقام الباحث بتعديل  2 -5

 3عبارة ثم وضعت أمام كل عبارة  كل تقيسه الذي البعد للمبحوث يتبين ال عشوائية حتى

مستويات لإلجابة بأسلوب إيجـــــابي و سلبي و لتحديد شدة االستجابة و هي " دائما، نادرا، 

 .ستبيانأبدا "، أعدت الصفحة الخاصة بتعليمات اال 

املبدئية على مجموعة من خبراء أساتذة التربية البدنية و في صورته  ستبيانتم عرض اال 

 و مدى مناسبة العبارات لكل محور و ذلك من حيث: املسيلة بجامعة  الرياضية

  .اتفاق املحاور مع هدف الدراسة و مدى وضوح صياغته 

  .اسلوب صياغة كل عبارة و مدى تحقيقها لكل محور 

  قيد البحث. مناسبة صياغة العبارات للمرحلة السنية 

ــــنس ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــموع  الجـــ ــ  املجـــ

 اإلناث      الذكور 

31 03 34 
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 كفاية العبارات تحت كل محور و ابداء الرأي بالحذف أو التعديل أو االضافة . 

 عبارة. 20أصبحت به  و بعد التعديالت و بعرض املقياس على السادة الخبراء

 :ستييانتصحيح اال  3 -5 

  .6إلى  01( عبـارة أي من 6و اشتمل على ) االنتماء و الوالء و الوطنيةاملحور األول: 

 . 13إلى  7( عبارة أي من 7و اشتمل على ) تعديل السلوكاملحور الثـاني: 

 . 20إلى  14( عبارة أي من 7و اشتمل على ) املشاركة املجتمعيةاملحور الثـالث: 

 املعامالت العلمية:  4 -5

 الثبات: -أوال

عينة للالثبات بالتجزئة النصفية: تم حساب الثبات بواسطة التجزئة النصفية  

( يوضح 02رقم ) ل عليها مدونة في الجدول ستطالعية و كانت النتائج املتحصاال 

 ذلك.

أن معامل الثبات بين العبارات الزوجية و الفردية )معامل  (02)نالحظ من خالل الجدول 

و عليه فهو يتمتع  %87و هذا يدل بأن املقياس ثابت بنسبة  0.87سبيرمان براون( يساوي 

 بدرجة عالية من الثبات.

الثبات باستخدام معادلة الفا كرونباخ:  قام الباحث بحساب معامل الثبات  

يوضح ( 03)و محاوره باستخدام معادلة ألفا كرونباخ و الجدول التالي االستبيان

 .ذلك

 

 بطريقة التجزئة النصفية. االستييانيوضح معامالت ثبات ( 02رقم)جدول 

 

 (spss .22 املصدر: من إعداد الباحث )مدرجات برنامج

 

 

ـــــارات  االرتباط بعد التعديل قبل التعديل االرتباط معامل ألفا كرونباخ العبـــ

 0.87 0.77 0.80 عبارة(10الزوجية)

 0.80 عبارة(10الفردية)



ة قسم اإلعالم و اإلتصال النشاطات البدنية و الرياضية في تفعيل قيم املواطنة لدى طلب سهاماتا

  الرياض ي

 454 

 باستددام معادلة ألفا كرونباخ: االستييانيوضح معامالت ثبات ( 03رقم )جدول 

ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  الثبات الفا كرونباخ اور املحـــ

 0.90 0.81 الروح و الوالء و الوطنية

 0.88 0.78 تعديل السلوك

 0.76 0.59 املشاركة املجتمعية

 0.90 0.81 املقياس ككل

 الثبات يساوي الجذر التربيعي ملعامل الفا كرونباخ

 

 (spss .22 املصدر: من إعداد الباحث )مدرجات برنامج

 

 عالية.االستبيان جدولين نالحظ أن قيم ثبات و من خالل نتائج ال

 الصدق: -ثانيا

أيضا في البيئة  على قياس ما وضع من أجله االستبيانلغرض التأكد من قدرة هذا     

 الجزائرية تم اللجوء إلى استخدام: 

 صدق املحكمين: 

هم من األساتذة املتخصصين و قد  على مجموعة من املحكمين و االستبيانتم عرض    

 في ضوء ما يلي:  االستبياناشتملت طلب من سيادتهم الحكم على 

 .انتماء العبارة للمحور 

  لالستبيانمالئمة املحاور. 

 .الصياغة املالئمة للعبارة 

 .إبداء أي مالحظات حول تعديل أو إضافة أو حذف ما يلزم 

 صدق الذاتي: 

بالتالي الصدق الذاتي =  = )الجذر التربيعي ملعامل الثبات(، و 0.81معامل الصدق الذاتي 

0.90. 
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               التطبيق امليداني:                                                                                                             إجراءات-6

 اإلستبيان و تطبيق الدراسة عينة اختيار تمو  الدراسة أداة شكل الذي االستبيان إعداد   

االستطالعية، و التأكد من الصدق و الثبات و في املرحلة الثانية تم طبع   العينة أفراد على

و توزيعها على العينة األصلية حيث أجيب عليها و من ثم قمنا  االستبيان بصورته النهائية 

 (.SPSS.22برنامج )بجمعها، و تفريغها و معالجتها بواسطة 

 :األساليب اإلحصائية -7

بعد االنتهاء من جمع البيانات تم تفريغها و ترميزها و إدخالها إلى الحاسب اآللي و معالجتها    

: ( و كذاSPSS.22باستخدام برنامج نظام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

  ،املتوسطات الحسابية

 ، االنحراف املعياري 

 ، الوسط الفرض ي

 ،معادلة ألفا كرونباخ

 .(2ا)ك  كاف تربيع 

 

  :عرض النتائج و تفسيرها و مناقشتها -8

 

 .2كا ملحاور اإلستييان بإستددام  جابات أفراد العينةإ( يوضح  04جدول رقم )

ـــاور  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  2كا التكرارات املحـــ

 املحسوبة

 2كا

 الجدولية

 الداللة درجة الحرية

 دائما نادرا ابدا

 دال 2 5,99 118,58 44 140 20 الوطنية الروح و الوالء و 

 دال 78,91 47 127 30 تعديل السلوك

 دال 72,26 20 65 119 املشاركة املجتمعية

 

 املصدر: من إعداد الباحث
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ن جميعها كانت دالة لصالح أإجابات افراد العينة ( 04)خالل الجدول رقم نالحظ من   

الروح و الوالء األول أي حور امل في ستبيان حيث نالحظجميع محاور اال  القيمة األكثر تكرار في

، و نفس 140الذي يساوي و كبر تكرار أخذت أ ألنها -نادرا–البديل و الوطنية كانت لصالح 

فراد العينة ترتكز عند أتعديل السلوك حيث كانت إجابات الثاني أي بالنسبة ملحور  ءالش ي

املشاركة املجتمعية قد كانت  الثالث أي حور املفي ، بينما  127بتكرار يساوي  -نادرا–البديل 

 .119حيث بلغ التكرار قيمة  ابدافراد العينة عند البديل أغلب إجابات أ

 

افات املعيارية الجابات أفراد العينة.( 05)جدول رقم   يوضح املتوسطات الحسابية واالنحر

ـــاور  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  الوسط الفرض ي النحراف املعياري ا املتوسط الحسابي املحـــ

 2 0.29 2.11 الروح و الوالء و الوطنية

 0.61 2.16 تعديل السلوك

 0.22 1.91 املشاركة املجتمعية

 0.26 2.05 املقياس ككل

 (spss .22 )مدرجات برنامج املصدر: من إعداد الباحث

راد العينة قد كانت على لدى أف قيم املواطنة استبيان أنالل الجدول أعاله خنالحظ من 

 النحو التالي:

 2.11بالنسبة للمحور األول: الروح و الوالء و الوطنية نالحط أن املتوسط الحسابي يساوي    

 و بذلك فهو فوق املتوسط.  0.29و بالنسبة لإلنحراف املعياري بلغ 

و  2.16نالحط أن املتوسط الحسابي يساوي  للمحور الثاني: تعديل السلوكبالنسبة    

 و بذلك فهو فوق املتوسط.  0.61بالنسبة لإلنحراف املعياري بلغ 

و  1.91نالحط أن املتوسط الحسابي يساوي  املشاركة املجتمعية : للمحور الثالثبالنسبة    

 املتوسط. و بذلك فهو دون   0.22بالنسبة لإلنحراف املعياري بلغ 

من قيم  يملكون مستوى مقبول ينة ومن خالل هذا العرض ككل نستنتج أن أفراد الع    

 املواطنة.
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 الفرضية األولى:تحليل و مناقشة 

 للوطنفي تنمية روح االنتماء  للنشاطات البدنية و الرياضية اسهام نص الفرض على أن  

 أفراد عينة البحث.لدى 

في البدنية و الرياضية  النشاطات  اسهاممن خالل هاته الفرضية األولى توصل الباحث أن    

 .و مطابقة ملا فرضه الباحث مقبول   أفراد عينة البحثلدى  للوطنتنمية روح االنتماء 

الخاص بمحور األول أي  من خالل النتائج و للتحقق من صحة الفرضية وجد الباحث   

و هي نتيجة مقبولة و بالتالي تحقق  2.11املتوسط الحسابي أن  الروح و الوالء للوطن،

 الفرضية األولى.

 ثبتت نتائج الدراسة صحة فروضأ (2008)أماني صالح أحمد زرزورة،هي تتفق مع دراسة  و   

 الدراسة بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين البرنامج املقترح في خدمة الجماعة و

، الشعور باملحافظة على املمتلكات العامة املسئولية االجتماعية و و تنمية الشعور باالنتماء،

ارت الدراسة إلى أنه للممارسة كرة القدم مساهمة أيضا التي أش (2012اضر علي، )خ و دراسة

حيث بلغ املتوسط  إجابات أفراد العينة هذا ما أكدته في تنمية حس االنتماء عند الالعبين و

 و بالتالي تحقق الفرض. 20.34الحسابي 

الذي وجد أن  (2016)رواحنة عبد الرحمان،دراسة و هي نفس النتيجة التي تحصل عليها    

بالتالي  و ،للرياضة املدرسية دور في تنمية قيم املواطنة لدى تالميذ املرحلة الثانوية

مما يعني الدور ، 19.79املتوسط الحسابي املقدر ب ذلك من خالل  فالفرضية محققة و

هو أمر ترى الدراسة انه سيؤتي ثماره  و ،االيجابي للرياضة املدرسية في هذا الجانب

  التالميذ.ستقبلية بين ابناء الوطن الواحد نحو تحسين قيم املواطنة لدى امل

نتماء أو التقاسم الثقافي وجود نت النتائج أن لبعد اال بي (2010)أحمد تركي، أما دراسة   

 املستوى. تغرى الى متغيري املنطقة و فروقات بين إجابات التالميذ

 :الفرضية الثانيةتحليل و مناقشة 

أفراد في تعديل السلوك لدى  للنشاطات البدنية و الرياضية اسهامرض على أن نص الف  

 عينة البحث.

البدنية و الرياضية  النشاطات  اسهامتوصل الباحث أن  من خالل هاته الفرضية الثانية   

 مقبول.  أفراد عينة البحثلدى  تعديل السلوكفي 
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بمحور الثاني أي  ةلنتائج  الخاصمن خالل ا و للتحقق من صحة الفرضية وجد الباحث   

و هي نتيجة مقبولة و بالتالي تحقق الفرضية  2.16املتوسط الحسابي أن  تعديل السلوك،

 الثانية.

 الخاص ببعد تعديل السلوك و (2016)رواحنة عبد الرحمان،  هاته الدراسة مع دراسةتتفق     

ياضة املدرسية دور في تنمية قيم على ضوء اإلجابة التي أفض ى بها املستجوبون وجدنا أن للر 

ذلك من خالل املتوسط  بالتالي فالفرضية محققة و و ،املواطنة لدى تالميذ املرحلة الثانوية

 هي قيمة اعلى من املتوسط الفرض ي. و،  19.08الحسابي املقدر ب 

التواطن بين  التعاطف و ليست املواطنة ممارسة التضامن و (املفكر غليون )حسب  و   

تعاطف  عالقة قرابة و إنما هي الفعل املنش ئ للحمة و راد املكونين ملتحد واحد فحسب واألف

يندمجون في وحدة  الطبيعية و قراباتهم الجزئية و تجعل الناس يتجاوزون ذواتهم الخاصة و

 .  نسميها جماعة وطنية

رة مارسة كأشارت الدراسة إلى أنه للم التي ( 2012)خاضر علي،  و تتفق أيضا مع دراسة   

بناءا على هذه النتيجة فإن فرضية الدراسة التي نصت  و، القدم دور في تحمل املسؤولية

 .املسؤولية عند الالعبين " تحققت يلي " تساعد ممارسة كرة القـدم في تحــمل على ما

 

 

 :الفرضية الثالثةتحليل و مناقشة 

في تنمية املشاركة املجتمعية  للنشاطات البدنية و الرياضية اسهامنص الفرض على أن    

 أفراد عينة البحث.لدى 

البدنية و الرياضية  النشاطات  اسهامتوصل الباحث أن  من خالل هاته الفرضية الثالثة   

 مقبول إلى حد ما تقريبا.  أفراد عينة البحثلدى  تنمية املشاركة املجتمعيةفي 

ائج  الخاص بمحور الثالث أي من خالل النت و للتحقق من صحة الفرضية وجد الباحث   

و هي نتيجة مقبولة تقريبا و بالتالي تحقق  1.91املتوسط الحسابي أن  املشاركة املجتمعية،

 الفرضية الثالثة.

صلت إليه نتائج الدراسة نجد انه قد التي تو  (2012)خاضر علي،  جاءت متوافقة مع دراسة   

 .ور في تنمية حرية التعبير عند الالعبيند تحقق الفرض األول القائل " ملمارسة كرة القدم
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الخاص ببعد املشاركة  (2016)رواحنة عبد الرحمان، كما جاءت متوافقة مع دراسة    

على ضوء اإلجابة التي أفض ى بها املستجوبون وجدنا أن للرياضة املدرسية دور  املجتمعية و

ذلك من  لي فالفرضية محققة وبالتا و ،في تنمية قيم املواطنة لدى تالميذ املرحلة الثانوية

 . 20.00خالل املتوسط الحسابي املقدر ب 

التي حصلت على نتائج  )دراسة عبد هللا بن سعيد بن محمد آل عبود(مع  أيضا هي تتوافق و    

 مرتفع . تنمية املشاركة لدى املبحوثين على مستوى عام و

 نة قد تحققت .قيم املواط وعليه يمكن القول أن الدرجة الكلية إلستييان

 

 إستنتاجات عامة:

لقد جاءت هذه الدراسة من بين الدراسات التي تطرقت إلى اسهامات النشاطات البدنية و    

الرياضية في تفعيل و ترسيخ قيم املواطنة، و كان محور دراستنا و الهدف األساس ي منها هو 

بالتحديد طلبة السنة  معرفة  مدى مساهمتها لدى طلبة قسم االعالم و االتصال الرياض ي و

الثانية ليسانس و ذلك ملمارستهم ملختلف األلعاب الرياضية الفردية منها و الجماعية، و 

لتحقيق هذا الهدف أعددنا استبيانا لقياس هذا النوع و تم تطبيقه على عينة تمثل جزءا 

من الدراسات هاما من املجتمع، و حللنا النتائج و ناقشناها من أجل مقارنة دراستنا بغيرها 

 السابقة.

و من خالله تم تبيان أهداف هاته الدراسة و التأكد من صحة فرضياتها سواءا بالقبول أو    

بالرفض ما نجم عنه تحقيق النتائج التي سعينا من أجلها، و تم عرضها و تحليلها و مناقشتها 

املشابهة و التراث  وفقا للمنهجية املتعارف عليها، بناءا على ما جاءت الدراسات السابقة و

النظري. إن نتائج الدراسات في هذا املجال يفترض أن يصبح أساسا للتطبيق برامج تنمية و 

 حيث استنتجنا أن: تعزيز السلوك املواطنة الصحيحة لهم و لألفراد و املجتمعات ككل،

للنشاطات البدنية و الرياضية اسهام في تنمية روح االنتماء للوطن لدى  -

 الثانية ليسانس بقسم اإلعالم و اإلتصال الرياض ي.طلبة السنة 

طلبة للنشاطات البدنية و الرياضية اسهام في تعديل السلوك لدى  -

 السنة الثانية ليسانس بقسم اإلعالم و اإلتصال الرياض ي.
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للنشاطات البدنية و الرياضية اسهام في تنمية املشاركة املجتمعية لدى  -

 اإلعالم و اإلتصال الرياض ي.طلبة السنة الثانية ليسانس بقسم 

و في هذا السياق نعتبر النتائج التي توصلنا إليها ذات أهمية في بالدنا بصفة عامة و املتعلقة  

 منها بالطلبة بصفة خاصة. 

 خــاتــــمــة:

في تفعيل  الرياضيةالبدنية و  اتطاالنش اسهامات إبراز إلى ههذ دراستنا في تطرقنا لقد    

حيث أن مختلف هذه و هي فئة الطلبة الجامعيين الفئات الشبابية  أوساط  يف قيم املواطنة

األعمال ليست وصفة جاهزة و لكن مجرد أمثلة مقترحة يمكن تطبيقها في إطار األنشطة  

 الرياضية و ليس من هدفها إال تقديم أفكار تسعى للتطابق مع الهدف املحدد و املنشود.

و تمكينه من املساهمة في  طالبرادة املستمرة إلشراك الهذه اإل  ستاذأل إذا كان لدى ا    

مختلف األعمال و النشاطات و جعله عنصر فاعل يعيش بنفسه مختلف أوجه الحياة 

الذين سوف يرتقون شيئا  طلبتهالجماعة، عندئذ سوف يالحظ التعديل املنتظر في سلوك 

 الطالئع للمجتمع املدني. فشيئا نحو املواطنة و الذين سوف يصبحون في يوم ما الرواد 

يجب أن نسعى إلى إعادة هيكلة األنشطة البدنية و الرياضية من أجل تحقيق ما سماه     

العقد اإلجتماعي بين الفرد و محيطه  جون جاك روسو"املفكر و الفيلسوف الفرنس ي "

و نحو اإلجتماعي، بمعنى الوعي بالحقوق و اإللتزام بالواجبات نحو اآلخرين و نحو الوطن 

 البيئة. 

مقاربته في اإلشراف على النشاط الرياض ي ليكون هذا  ستاذاأل و بالتالي يجب أن يغير     

النشاط ليس من أجل تلقين و تعليم املهارات الرياضية فحسب و لكن فرصة متاحة للترقية 

القيم و ترسيخ املواطنة من خالل ممارسة ملموسة للكفاءات االجتماعية و تكوين 

ة املتوازنة و املسؤولة من أجل تحصين الذات بمفهومها الشامل ضد اإلنحراف الشخصي

 الفكري و االجتماعي، أي بإختصار تكوين املواطن الصالح. 

 اإلقتراحات:

 التوعوية الرياضية و أدوارهاالبدنية و  اتطانشال أن لنا يتضح الحالية الدراسة خالل من

 هذا ضوء و في الطلبة لدى ة تفعيل قيم املواطنةثقاف لنشر حية صور  تعتبر بها تقوم التي
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و  األدوار هذه أكثر تعزز  نراها التي و التوصيات االقتراحات بعض تقديم يمكننا أنه وجدنا

 :كالتالي هي

 .و أعمق أخص أخرى  دراسات ضوء في جديدة آلفاق بداية هذه دراستنا تكون  أن نرجو 1- 

 النشاطات البدنية و بها تقوم التي األدوار أهمية عن إعالمية صورة إعطاء ضرورة 2- 

ه باعتبار  األلعاب الجامعية منافسات منها البرامج و املنافسات خاصة مختلف الرياضية في

 .فاعال اجتماعيا شريكا

 نشر في الفعالة املساهمة و بالتالي  الطلبة لدى املواطنة بقضايا التوعية حمالت تكثيف 3-

 أ.و مبد كمفهوم املواطنة يخالقيم املدنية و ترس ثقافة

الرياضية و التركيز على  النشاطات البدنية و ستاذأل وضع استراتيجية التكوين املستمر   4-

 األبعاد التربوية للرياضة كوسيط للتربية و تفعيل املواطنة.

 من الشاملة التنمية برامج في مجهوده و إدماج املجتمع في الطلبة الجامعيين دور  تفعيل 5-

 .التعليم في حقها خالل

 املراجع:قائمة 

املواطنة وتطبيقاتها في اململكة العربية السعودية، نشأته، أهميته،  ،الحسان محمد إبراهيم -1

أسسه، أهدافه العامة وأهداف مواده وبعض وسائل تحقيقها، منهجه، ومعلمه، وبعض 

 .1995، مطبعة العبيكان، الرياض، مشكالته، متطلبات النجاح لطالبه

 .1993، ، مكتبة بيروت، لبنانمعجم مصطلحات العلوم االجتماعیةبدوي أحمد زكي،  -2

، مؤسسة الخليج العربي، القاهرة، القيم في العملية التربوية، سلسة معالم تربويةضياء،  زاهر -3

 .1984، مصر

 .1996، 1ط ، دار الفكر العربي، القيم التربوية في القصص القرآني، طهطاوي  سيد أحمد -4

، مركز دراسات الوحدة مفهوم املواطنة في الدولة الديمقراطية املعاصرةمنير  مباركينة،  -5

 .2013العربية، بيروت، لبنان، 

دور التربية البدنية والرياضية في التربية على املواطنة لدى تالميذ مرحلة  بوعيشة لخضر، -6

 .2012، ، الجزائر زرالدة -هللا عبد سيدي والرياضية البنية التربية معهد، التعليم الثانوي 

، رسالة األنشطة الرياضية التي يميل إليها العمال الصناعون في العراق ،ضياء حسن بالل -7

 .1977، ماجستير غير منشورة، القاهرة، مصر
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، رسالة دور الرياضة في تفعيل املواطنة، معهد التربية البدنية و الرياضيةخاضر علي،  -8

 .2012ئر، ماجستير، الجزا

،  دكتوراه ل م د،  دور منهاج التربية البدنية و الرياضية في تنمية قيم املواطنة ،قزقوز محمد -9

 .2014، جامعة مستغانم علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية معهد

، وي دور الرياضة املدرسية في تنمية قيم املواطنة لدى تالميذ الثان ،انـة عبد الرحمــرواحن -10

 .2016 ،جامعة بسكرة علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية معهد،  سترما

دور األنشطة البدنية الرياضية التربوية في تنمية التفاعل االجتماعي لدى بن جعفر رمضان،  -11

 -سنة. دراسة ميدانية بثانوية أحمد زبانة بالخروبة 20-18تالميذ املرحلة الثانوية فئة العمر 

 .15، ص2016، 19مجلة اإلبداع الرياض ي، العدد زائر العاصمة، الج

علوم و تقنيات النشاطات البدنية  التجاه نحو السلوك الصحي لدى طلبةا بطاط نورالدين،  -12

 .39، ص 2018، 02، العدد 09مجلة اإلبداع الرياض ي، املجلد ، و الرياضية 

، سلسلة عالم املعرفة، املجلس نفسيةارتقاء القيم دراسة  ،خليفة عبد اللطيف محمد -13

 .51ص ،1992 ،160العدد ،الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت

مجلة الباحث االجتماعي، العدد األول، الجامعة تنظيمها و هيكلتها، دليو فضيل و آخرون،  -14

 .226، ص1995
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