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يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب شكرك واجب محتم                  

 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــا ذا بالشكر أتكلم

 ي بعد شكرك مسلمــــــــــــــــــــــيرضيك أنـــــــــــــــ    عـــــــــــــــــــــــــــد الحصا بعرض السما مقدارها             

ـــــــــــــــــــــــــــن كل ـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي أرى نعم اإلله تحيطني                 مــــــ

 جنب ثم ال أتكلم

ــــــــــــــــــــن يقر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أحدث بالنعيم فإنني                  ممـدعنـــــــــــــــــــ

 ولست ممن يتكلم

 ع.أحمد هللا حمد الشاكرين، ونثني عليه ثناء الذاكرين، أن وفقني وسدد خطايا إلتمام هذا الجهد المتواض

 .«من لم يشكر الناس لم يشكر هللا»هللا عليه وسلم:  ووقوفا عند قوله صلى

يهاته الذي لم يبخل علي بنصائحه وتوج "منصوري نبيل"أتقدم بالشكر الخالص لألستاذ المشرف على هذه المذكرة 

 القيمة في البحث، كما أشكره على جديته ودقته في العمل.

م عاء، وأتقددأو من بعيد من أهل أو إخوان ولو بكلمة أو  كما أتقدم إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من قريب

 ن األساتذةمبالشكر الجزيل إلى طاقم وأعضاء معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، وإلى كل من أعانني 

 والطلبة.

  وحده وإنوفي األخير أتمنى من هللا عز وجل أن يرشدني إلى سواء السبيل ويحقق هدفي النبيل، فإن أصبنت فمن هللا

 أخطأت فمن نفسي والشيطان.     
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 ملخصال

 قة مناهج التربية البدنية بتنمية قيم المواطنةالع

الثالثة  تالميذمناهج التربية البدنية بتنمية قيم المواطنة لدى  عالقةلقد هدفت الدراسة إلى معرفة  الملخص:

  ثانوي

مرحلة ي)البدنية في مرحلة التعليم الثانووكذا معرفة أهم قيم المواطنة الموجودة في مناهج التربية 

، وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي يعتبر المنهج المناسب لموضوع بحثنا والذي يحقق لنا (المراهقة

الثالثة  تالميذلدى  االنتماءفرضيات البحث التي تضمنت ما يلي تساهم مناهج التربية البدنية في تعزيز قيم 

ثة ثانوي، تساهم مناهج التربية البدنية في الثال تالميذثانوي، تساهم في تحديد الحقوق والواجبات لدى 

وتلميذة وتم اختيارهم  تلميذ 120الثالثة ثانوي، وتمثلت عينة البحث في  تالميذإبراز قيمة الديمقراطية بين 

لجمع المعلومات وبعد  االستبيان، وقد اعتمدنا على عين بسام بطريقة مقصودة وهذا على مستوى بلدية 

ثالثة ثانوي  تالميذلدى  االنتماءجنا أن مناهج التربية البدنية تساهم في تعزيز قيم الدراسة والتحليل استنت

ثالثة ثانوي وكذا تساهم مناهج  تالميذوكذا تساهم مناهج التربية البدنية في تحديد الحقوق والواجبات لدى 

حاتنا مواصلة البحث وذلك ثالثة ثانوي ومن بين اقترا تالميذقيم الديمقراطية بين  إبرازالتربية البدنية في 

بمختلف الحقوق والواجبات  التالميذالطور المتوسط وكذا ضرورة تعريف  تالميذبحث على  إعداد

 . التالميذرأيه وإعطاء فرص متكافئة بين  إلبداءالمطلوبة منه وكذا إشراك التلميذ في 

 ةالديمقراطي، الحقوق والواجبات،االنتماء: التربية البدنية، قيم المواطنة، الثالثة ثانوي، الكلمات المفتاحية

 

 

 

Physical edcation curriculum relationship to the devlopment citizienslip values among high 

school students 

Abstract: The study aimed to investigate the physical education curriculum relationship to the 

development citizenship values among high school students. 

As well as the most important citizenship in physical education curriculum in secondary 

education (adolescence). In our research we have adopted the descriptive approach, which is 

the approach which is appropriate to the subject and that achieves research hypotheses which 

inchuded: physical education curriculum contributes to the development of the values of 

belonging to the pupils in secondary school, physical education curriculum contributes to 

determine the rights and duties among high school students i.e third year. Physical education 

curriculum contribute to highlight the value of democracy among high school students, and 

represented the research sample in the 120 pupils were selected intentionally and at the 

commun of ain bessem, we have used the questionnaire which helps collect information .And 

after study and analysis, we concluded that the physical education curriculum contribute to 



strengthening the affiliation values of high school students and determine the rights and duties 

of the high school students as well as highlighting the values of democracy among high 

school students .In addition to that, our proposals aims to continue the research and 

preparation of research on middle school students. Therefore, the need for students define the 

various rights and the target duties, as well as the involvement of the student to express his 

opinion and give equal opportunities among students . 
Key words: physical education currirulum, citizenship values, high school rights and duties, 

democracy 
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ةـــــــــــــــــــمقدم



 مقدمـــــــــــــة:

 أ

 مقدمة:

اإلنسان ويرجع ذلك في المقام األول إلى  ية دور هاما في تكوين شخصيةاضتلعب التربية البدنية والري
ى تؤكد الدول على أهمية مناهج التربية البدنية والرياضية في مختلف ذأوجه النشاط التي تتضمنها مناهجها ول

األطوار التعليمية ودورها في تنمية وتطوير شخصية المتعلم ككل وتحقق النمو الشامل المتزن له إذ يعد المنهاج 
ألهداف التعليمية والتربوية للتربية البدنية والرياضية، وحتى يتم تحقيق ذلك يجب أن يكون وسيلة لتحقيق ا

اية المطاف إلى تحقيق نهالمنهاج ذا أهداف واضحة ودقيقة ومحتوى وطرق تدريس وأساليب تقويم تؤدي في 
الكتساب التالميذ الخبرات  حيث أن األهداف العامة للتربية الرياضية توجه العملية التربوية ،األهداف المنشودة

م والتأثير في نمط تفكيرهم وذلك داخل بيئة تعليمية هاتجاهات ينداخل المدرسة وخارجها كما تعمل على تكو 
 1مناسبة وتربيتهم وفق دينه ومعاييره إضافة إلى نمط الثقافة السائدة في مجتمعه ونوع القيم التي يعتنقها.

المبادئ واألحكام التي يسير وفقها الفرد فتمثل له العنصر الضابط حيث تمثل القيم االجتماعية جميع 
ه القيم وتتنوع بحسب السياق ذجتمع في حين تختلف هلملجميع سلوكياته وتصرفاته مع مختلف أفراد ا

المقومات  يعه األخيرة جمذالخ إذ تعتبر ه جال التي تكون فيه حيث هناك األخالقية والسياسية والوطنية ...لموا
ا والتي تشكل للدولة بهها ووطنيتها الخاصة تلركائز التي تعتمدها الدولة وتعدها الركن األساسي والدال على هويوا

 2جتمع مهم كانت مكانته.لمكل فرد داخل ا  هاتشبع بيمعالمها واستقالليتها التي من الواجب أن 

دنية وتنمية قيم المواطنة لدى ية الببه الدراسة إيجاد العالقة بين مناهج التر ذمن خالل هحاولة لقد 
 قسمين متكاملين. صولفل جملة من الظمن خالل بعض القيم في  ثالثة ثانويتالميذ ال

 تضمنت الدراسة قسمين متكاملين )نطري وميداني(

 على النحو التالي: هاكر ذ فصول نأربعة شتمل على االجانب النظري: 

                                                 
 .2117 ،بغدادجامعة  ،يةضالتربية الرياومناهج التربوية هج انالم ،بطيالخم شهار ذمن :الدكتور 1
 .08، ص 0608، القاهرة، مصر، المعارف، دار 0جصالح عبد العزيز، التربية وطرق التدريس،  2
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فيه تحديد اإلشكالية أهمية وأهداف البحث فرضيات للدراسة تناولنا العام  اإلطار التمهيدي:صل فال
ة، بهشامالدراسات السابقة والث ا البحذريات المفسرة لهظالبحث مصطلحات ومفاهيم البحث أهم الن

 .ةبهشامنقد الدراسات السابقة وال

 : التربية البدنية  األولالفصل 

 : المواطنةالثاني الفصل

 : المراهقة الثالث الفصل

 التطبيقي: تضمن فصالن هما:الجانب 

ضمن الدراسة االستطالعية وعينة البحث وحدود الدراسة األدوات توتالدراسة االحصائية ول: الفصل األ 
 المستخدمة في الدراسة وأساليب التحليل اإلحصائي.
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 أهم التوصيات المفرحة
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 :اإلشكالية .1

وكامل لمسارات دراسية إن المنهاج الدراسي يكتسي أهمية كبيرة فهو نظريا عبارة عن مخطط دقيق 
ا المنهاج ذوتأثر المتعلم بنوعية ه، المتعلم ينري الذي يعتمد عليه المربون لتكو ظمحددة وكذلك يعد اإلطار الن

هج التربية البدنية والرياضية للتعليم الثانوي أحد الوسائل التي نعد ميذا المنظور هوانطالقا من  ،أمر حتمي
ولكي يتم التأكد ، تكوين المتعلمين تكوينا متزنا حسيا وحركيا ومعرفيا ووجدانيا أوجدها النظام التعليمي في سبيل

هج التربية البدنية نالقائمون على تخطيط وتنفيذ مايحتاج  ،والتحقق من بلوغ المنهاج التي وجد من أجلها
ير في مختلف يغهج في إحداث تنوالرياضية إلى بيانات ومعلومات يتم بواسطتها الحكم على مدى فعالية الم

إذ تعتبر المواطنة واحدة من هذه  1يم اإلنسانية واالجتماعية،لقلجوانب الحسية الحركية والمعرفية ومختلف اا
تمع مثل األسرة والمدرسة والتي اقترن مفهومها بحركة لمجؤسسات ام م تنميتها لدى المتعلم فيتيم والتي يلقا

ا الفرد داخل الدولة بهفهي مجموع الحقوق التي يحض  ،اتخ في مختلف الحضار يالنضال اإلنساني عبر التار 
وتعد أيضا ذلك الشعور باالنتماء للوطن والحب ، والواجبات التي يعيش فيها والواجبات التي عليه أداؤها تجاهها

حرك الرئيسي لتكريسها وتفعيلها وتحويلها إلى منظومة قيمة وهي سلوكيات لمالمواطنة يمثل ابوالشعور  ،نحوه
، اني لمصلحتهفلك الوطن والتضحية من أجله والتذا المواطن وذلك لشعوره باالنتماء وحبه لبهايجابية يقوم 

سيخ م تجاهه ويحصلون على حقوقهم المتمثلة في الحرية والكرامة وتر تهمارس األفراد مختلف واجبايلك بذو 
 2الديمقراطية وروح العدل والمساواة وغيرها.

هج التربية البدنية ناوفي ظل هذه المعطيات حول مشكلة الدراسة التي تتمثل في إيجاد العالقة بين م
ارتأينا إلى أن  ذاالتربية البدنية ل جهنارزها متبوعن أهم القيم التي  ثالثة ثانويوتنمية قيم المواطنة لدى تالميذ ال

 هذا الموضوع بطرح التساؤل التالي: ينبحث ف

 ؟ثالثة ثانويتالميذ الدى مية قيم المواطنة لنهج التربية البدنية وتناهل توجد عالقة بين م

  

                                                 
 .00 ص، 0660، الدوحة، 0: ج، دار الثقافةمناهجناية في لقبتسم، رؤى البافعيعلي  1
 .00 ص م،0683 ،خ، الرياضيدار المر  القيم والتربية، أحمد يطغي بركات، 2
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 التي يندرج تحتها التساؤالت التالية:و 

 ؟ثالثة ثانويية البدنية في تعزيز قيم االنتماء لدى تالميذ البهل تساهم مناهج التر  -

 ؟ثالثة ثانويية البدنية في تحديد الحقوق والواجبات لدي تالميذ البالتر هج ناهل تساهم م -

 ؟ثالثة ثانويهل تساهم مناهج التربية البدنية في إبراز قيمة الديمقراطية بين تالميذ ال -

 فرضيات الدراسة:. 2

وتنمية قيم توجد عالقة إيجابية بين مناهج التربية البدنية  تي:وكانت الفرضية الرئيسية للدراسة كاآل
 .ثالثة ثانويال يذالمواطنة لدي تالم

 وتندرج تحتها الفرضيات الجزئية على النحو التالي:

 .ثالثة ثانويية البدنية في تعزيز قيم االنتماء لدى تالميذ البتساهم مناهج التر   -

 ثالثة ثانويهج التربية البدنية في تحديد الحقوق والواجبات لدي تالميذ الناتساهم م  -

 ثالثة ثانويية البدنية في إبراز قيمة الديمقراطية بين تالميذ البالتر  جمناه تساهم -

 أهداف الدراسة:. 3

 .ية البدنية وكيفية تجسيدهابج التر ناهعلى أهم قيم المواطنة في م التعرف -

 .ثالثة ثانويالتربية البدنية وقيم المواطنة لدى تالميذ ال ناهجمعرفة العالقة بين م -

 .ببعض المراجع التي تخدم الطالب في أبحاثه العلميةإثراء المكتبة  -

 .قابلية الموضوع للدراسة والنقاش -

 .ثالثة ثانويعلى أهم البرامج التي تعزز قيم المواطنة لدى تالميذ ال التعرف -
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 أهمية الدراسة:. 4

التربية البدنية وتنمية قيم المواطنة لدى  جفي محاولة إيجاد العالقة بين مناه صأما أهمية الدراسة تتلخ
ذا أهمية كالتربية البدنية وما يحتويه من قيم و  ناهجوكما تكمن أهمية الدراسة في معرفة م ثالثة ثانويتالميذ ال

هذه المرحلة من بناء للمفاهيم المعرفية وإشباع  لتزامنها مع مرحلة المراهقة وما يحتاجه المراهق في ثالثة ثانويال
 م من توجيه وإرشاد لتعزيز مختلف قيم المواطنة.تهجاحا

 :مصطلحات الدراسة. 5

 تعريف المنهج:. 1.5

 :لغة. 1.1.5

هج الطريق، أي نوأ ،اجلمنههج وانريق الواضح. وكذلك المط: الج  ه  نـ  ال في الصحاح في اللغة هجنمعنى 
 نا.بيا واضحا نهجاستبان وصار 

 : اصطالحا:المنهج. 2.1.5

صل أو فة إلى التالميذ داخل السع الخبرات التربوية التي تقدمها المدر يإن المنهج الحديث هو جم
خارجه وفق أهداف محددة وتحت قيادة سليمة لتساعد على تحقيق النمو الشامل من جمع النواحي الجسمية 

ع الخبرات المخططة التي توفرها يبأنه جم ج( المنهروز نجليوقد عرف )، والعقلية واالجتماعية والنفسية
 1م.هقدرات عهيتستط المدرسة لمساعدة الطلبة في تحقيق النتاجات التعليمية المنشودة إلى أفضل ما

المنهج بأنه هو كل دراسة أو نشاط أو خبرة  "Estefan Romena"" (استيقاف رومينيوقد عرف )
 صل أو خارجه.فها سواء كان في داخل الالتلميذ تحت إشراف المدرسة وتوجيه هايكتسبها أو يقوم ب

  

                                                 
 .20-21 ص، 0663 ،ظرية والتطبيق، دار الفرقاننالتربية الرياضية بين ال جمناه علي الديري وآخرون، 1
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 التعريف اإلجرائي:. 3.1.5

المعلومة و الخبرة  الصإلى إيمن خاللها المعلم والتي يسعى سبيل اوطريق  يتبعهالمنهج هو عبارة ا
 المتعلم بطريقة منهجية .إلى 

 القيم:. 2.5

 لغة:. 1.2.5

رمح قويم وقوام قويم أي مستقيم. والقيم: أي ويقال  ر والكبر،غمعنى االستقامة، والقيم مصدر كالص
 المستقيم الذي ال زيغ فيه وال ميل عن الحق.

 اصطالحا:. 2.2.5

، والمثل والمقاييس أو أنماط يةالمبادئ والمعتقدات األساس نها" القيم بأHalstedيعرفها هالستد "
و لتقويم المعتقدات واألفعال، والتي أ الحياة التي تعمل مرشدا عاما للسلوك أو نقاط تفضيل في صنع القرار،

 ترتبط ارتباطا وثيقا بالسمو الخلقي والذاتي لألشخاص.

ويرى السمالوطي: أن القيم مجموعة األفكار المشتركة وجدانيا، تدور حول ما هو مرغوب فيه والتي 
ي تسهم في تنظيم يرتبط فيها أعضاء الجماعة وجدانيا بحكم تمثيلهم إياها بفعل التنشئة االجتماعية، والت

 السلوك.

مهتديا بمجموعة من المبادئ والمعايير التي ، ذلك الحكم الذي يصدره اإلنسان على شيء ماكوهي  
 .ي يحدد المرغوب فيه وغير المرغوبذتمع الذي يعيش فيه والمجوضعها ال

 المواطنة:. 3.5

 تي:ونعرفها كاآلالمواطن، المواطنة،  الوطن، مفاهيم أخرى مثل:ب يرتبط مفهوم المواطنة
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 :لغة. 1.3.5

وأوطن، أقام  زل اإلقامة،نبأن الوطن هو م للفيروزباديكما جاء في القاموس الحيط  يعرف الوطن:
 1واستوطنه أي اتخذه وطنا.

يقيم فيه إقامة دائمة  سواء ولد فيه أم لم يلد فيه، أما المواطن: فهو اإلنسان الذي له بلدا وموطنا،
مواطني ب فيلتزم بنظامه ويحافظ على أمنه واستقراره، ويرتبط لبنة قرية في ذلك الوطن، وبمثل لممارسة عمل،

 تمع في تحقيق مصالحهم العامة والخاصة، ليساهموا جميعا في تنمية وطنهم وبناء مجتمعهم.مجذلك ال

مقابل وليته تجاه ؤ المواطنة انتماء ووالء لعقيدة ووطن وقيم ومبادئ والتزام من المواطن بتحمل مس
 2ا، فهي سلوك لقيم في حياة الفرد وفي ضميره فتصبح جزءا من شخصيته وتكوينه.بهقوق التي يتمتع الح

 :أما اصطالحا. 2.3.5

ا عالقة بين الفرد ودولة كما حددها قانون تلك الدولة هتعرف دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأن 
تلك الدولة فهي مرتبطة بالحرية وما يصاحبها من ومما تتضمنه تلك العالقات من حقوق ووجبات في 

 .مثل حقوق االنتخاب وتولي المناصب العامة عليه حقوقا سياسة، بغكما تس وليات،ؤ مس

 :مواطنةلالتعريف اإلجرائي ل. 3.3.5

متع المواطنون يت ، أو بعض وحدات الحكم فيها،ماة الكاملة للمواطن في دولة يالعضو  نهاتعرف بأ
من الحقوق مثل حق التصويت وحق تولي المناصب العامة، وعليهم مجموعة من الواجبات مثل  فيها بمجموعة

 الضرائب. فعواجب الدفاع عن الوطن وواجب د

  

                                                 
 .0021 وت،بير درا الفكر للطباعة،  ي،عتحقيق يوسف البقا ،طيحلمالقاموس ا أبادي،الفيروز  1
 .00 ص ،0608، رصم دار المعارف،، 0التربية وطرق التدريس، ج صالح عبد العزيز، 2



 اإلطار العام للدراسة الفصل التمهيدي: 

6 

 :ثالثة ثانويال .4.3.5

وتتراوح أعمار  م مراحل التعلم خطورة،ظين هم في سن المراهقة فهو من أعذيختص بالمتعلمين ال
سنوات بحصول التلميذ على شهادة  13سنة( والمدة التي يستغرقها هي  08 – 00التالميذ فيه من سن )

 1يا.البكالور 

 عرض وتحليل الدراسات السابقة:. 7

 الدراسات الجزائرية:

رندة ماضوي وليلى لشلح، وكانت و ا كل من أسماء حميداتو بهالدراسة التي قام  :األولىالدراسة  
تحت  2100سنة  االبتدائيخامسة على المواطنة في كتاب التربية المدنية للسنة  المحافظةتحت عنوان: قيم 

ية المدنية لسنة خامسة بصالح عقون، وكان السؤال العام للدراسة هو كيف يساهم كتاب التر  إشراف األستاذ:
 ابتدائي في الحفاظ على قيم المواطنة لدى التلميذ؟

 :حو التالينوكانت األسئلة الفرعية على ال

 كيف يساهم كتاب التربية المدنية للسنة خامسة ابتدائي في غرس قيمة االنتماء الوطني لدى التلميذ؟ .0

 كيف يساهم كتاب التربية المدنية للسنة خامسة ابتدائي في توعية التلميذ بحقوقه وواجباته؟ .2

 المواطن بغيره؟كيف يساهم كتاب التربية المدنية للسنة خامسة ابتدائي في العمل على تحسين عالقة  .3

 رعية:فأما الفرضيات ال

 .لدى التلميذ االنتماء الوطني قيمة غرس المدنية للسنة خامسة ابتدائي في التربية يساهم كتاب .0

 .وواجباته بحقوقه التلميذ توعية في ابتدائي يساهم كتاب التربية المدنية للسنة خامسة .2

 .العمل على تحسين عالقة المواطن بغيرهية المدنية للسنة خامسة ابتدائي في بيساهم كتاب التر  .3

 أما أهدافها فكانت على النحو التالي:

                                                 
 .70-71 ص ،2110 ية،نالجزائر، دار الخلدو  ،ينية للتعليم الثانوي والتقضاهج التربية البدنية والريانأحمد بوسكرة، م 1
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 امسة للمرحلة االبتدائية في المنهاجخلتعرف أي نتائج التحليل ونقد كتاب التربية المدنية للسنة ال -
 .الجزائري

 .التعرف على المعايير لألزمة لتأليف كتب التربية المدنية في المرحلة االبتدائية -

التعرف إلى أي مدى تتحقق هده المعايير في كتب التربية المدنية المدرسية المقررة على تالميذ المرحلة  -
 االبتدائية.

 إلقاء الضوء على أهم المتغيرات المعاصرة المؤثرة في مفهوم القيم والمواطنة. -

تحدد عينة  لهدف الدراسة، وقد جوقد استخدمت الباحثة المنهج التحليلي وذلك لمالئمة هد النه
امسة في التعليم االبتدائي، وفي إطار تحليل الكتب خ)المدنية( لتالميذ السنوات ال الدراسة بكتاب التربية الوطنية

المدرسية أن الكلمة من الوحدات األساسية التي يمكن استخدامها في بحوث األطفال لكشف عن دالالت 
لها واتفاق تلك الكلمات مع الحصيلة اللغوية لألطفال ومعاني الكلمات الموجهة لألطفال ومدى فهم األطفال 

كوحدة تحليل في الدراسة الحالية على اعتبار أن الكلمة   "كلمة"في مراحل عمرية معينة وعليه فقد تم اعتماد 
ها أدق وحدات نمن أهم وحدات التحليل مضمون وأبسطها وأسهلها استخداما في عملية الترميز فضال على أ

ة المطبقة في مجال البحث العلمي لعرض البيانات فاعتمد الباحث على طرق التبويب المختلالتحليل، وقد 
الرقمية المتوصل إليها، وقد استخدم التكرارات والنسب المئوية لكل كلمة مؤشرا داال على األبعاد الثالث لقيم 

 .بتاالمواطنة في المسار التعليمي للك

 الباحث:إليها ومن االستنتاجات والتوصيات التي توصل 

تمع وتزرع لمجا أن تقسم اهإصدار قوانين صارمة بحظر أي حزب أو تنظيم بنشر ثقافة سياسية من شأن -
 بداخله التعصب األعمى.

 .ه المدارسذإخراج المؤسسات التعليمية من دوائر الصراع، ومراقبة المواد التي تدرسها ه -

 لغرس وتنمية الوعي بمبادئ المواطنة لدى النهوض بدور مؤسسات التنشئة عموما والتعليم األساسي -
 ئ.شنلا

تبني مشروع سياسي لكافة المؤسسات الحكومية يقوم على مبدأ التربية من أجل المواطنة تشارك فيه  -
 تمع المدني وممثلون لكافة أطياف الفكر.لمجالمؤسسات الحكومية ومؤسسات ا
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ا دور التربية البدنية والرياضية في التربية على هوعنوان ،بوعيشة لخضر بها: الدراسة قام الدراسة الثانية
سنة  وجهة نضر أساتذة التربية البدنية والرياضية بوالية البليدةميذ مرحلة التعليم الثانوي دراسةالمواطنة لدى تال

ما دور التربية البدنية والرياضية في التربية على المواطنة  . وقد تركزت مشكلة الدراسة في السؤال التالي:2102
 لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي؟ 

 وتدرجت منه أسئلة فرعية:

 تدريسها؟ما مدى تحقيق التربية البدنية والرياضية لقيم تتعلق باالنتماء والوطنية من خالل  -

 دنية والرياضية بالثالثة ثانوي؟الب التربيةما مدى توفر القيم الوطنية في مناهج ومقررات  -

 ما دور أساتذة التربية البدنية والرياضية في غرس وتنمية القيم الوطنية لدى تالميذ الثالثة ثانوي؟ -

 وكانت الفرضية العامة كما يلي:

 على المواطنة لدى تالميذ الثالثة ثانوي  التربيةللتربية البدنية والرياضية دور في 

 الجزئية:أما الفرضيات 

 .تدريس التربية البدنية والرياضية ساهم بشكل كبير في تحقيق األهداف التي تتعلق باالنتماء والوطنية -

 التربية ومقررات التربية البدنية والرياضية بقيم تربي على المواطنة. مناهجتزخر   -

المواطنة لدى  أساتذة التربية البدنية والرياضية دور فعال في تكملة العملية المتصلة بغرس وتنمية قيم -
 تالميذ الثالثة ثانوي.

 وكانت أهداف الدراسة كما يلي:

الرياضي بدراسة يفرضها الواقع اليومي الذي  التربويتعزيز البحث العلمي ميدان علم النفس االجتماعي 
ئج دف أيضا إلى البلوغ بنتاهكما ت  ،تمعلمجفي ا مختلفةنعيشه كأفراد وأساتذة ورياضيين وفاعلين في تنظيمات 

 .هده الدراسة إلى إمكانية تعميمها على مجتمع الدراسة ككل وليس على مستوى العينة المدروسة
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 الذي قد يخلفه نقص أو غياب التربية البدنية والرياضية في نفسية التالميذ ثركشف عن األال -
 ربيتهم على المواطنة.تو 

الوصفي المسحي العتماده على وصف الحالة، وقد أجرى البحث الميداني  المنهجوقد استخدم 
 والرياضيةالبدنية  التربيةة ذبوالية البليدة وبثانويات متفرقة على مستوى تراب الوالية، بحيث تعلقت الدراسة اسات

اخ بكرون  افآل )معامل االرتباط بيرسون، اإلحصائية األساليبكما استخدمت  أستاذا، 61والبالغ عددهم 
 ا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.ذالتكرارات، النسب المئوية وك

 (3,08العام ) بدرجة متوسطة حيث بلغ المتوسط نترضية ألولى كافأما عن خالصة الدراسة، فال -

 ( 3228) أما عن الفرضية الثانية فكانت بدرجة كبيرة حيث بلغ المتوسط العام -

 ( 3230) غ المتوسط العاملكانت بدرجة كبيرة حيث بأما الفرضية األخيرة   -

 أما بخصوص أهم التوصيات فتضمنت التالي:

وأن تركز  ات الصلة بالوطن،ذأن تركز المناهج على تعزيز الوالء للوطن بالتذكير باألحداث الرياضية 
ق وطبيعة تفما يب ميذأيضا على الموضوعات المتعلقة بتنمية القيم والعادات االجتماعية لدى التال المناهج

ية مثل بتمع الجزائري، باإلضافة إلى تنمية الشعور بقيمة النظام واحترام األنظمة االجتماعية والقيم االيجالمجا
 ومقدساته. مع تنمية شعور التالميذ بالرغبة في الدفاع عن الوطن ... الخ الصدق واألمانة

المرحلة المتوسطة بواليات أخرى الستكمال وقد أوصى الباحث بضرورة إجراء دراسة مماثلة في 
 الدراسة.

ة: شين سعيدة والتي  ذاتا الطالبة نين وسيلة تحت إشراف األسبهالتي قامت  الدراسة :ثالثةالدراسة ال
دور المعلم في تنمية قيم المواطنة لدى تالميذ التعليم المتوسط دراسة ميدانية بمتوسطة محمد  عنوانهاكان 

 ، وكان2103-2102 التربيةكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علم اجتماع ذ بوضياف دائرة الرقيبة والية الوادي م
 لي:االتساؤل العام كالت

 كيف يساهم المعلم بتنمية قيم المواطنة لدى تلميذ التعليم المتوسط؟  -
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 والتي اندرجت تحته األسئلة الفرعية التالية:

 يساهم المعلم بتنمية قيم المواطنة من خالل تنمية البعد المعرفي الثقافي لدى التلميذ. .0

 لمهاري لدى التلميذ.يساهم المعلم بتنمية قيم المواطنة لدى التلميذ من خالل تنمية البعد ا .2

 يساهم المعلم بتنمية قيم المواطنة من خالل تنمية البعد االنتمائي. .3

 أما أهداف الدراسة فهي:

 معرفة الطريقة التي يقوم من خاللها المعلم بتنمية قيم المواطنة لدى تلميذ التعليم المتوسط. -
المعلم  لكون ها لدى التلميذ، وذلكمعرفة مستوى قيم المواطنة لدى أستاذ التعليم المتوسط ومدى تعزيز  -

 للتلميذ. ةقدو 
 التعرف على أهم الوسائل أو الطرق التي تعزز قيم المواطنة لدى تلميذ المتوسط. -

الوصفي في معالجة مشكلة الدراسة، كما تم اعتماد االستبيان مع كال  المنهجوقد تم االعتماد على 
في حين ضم  دا،نب 37ضم االستبيان المخصص لألساتذة حيث  العينتين كأداة لجمع البيانات من الميدان،

 71و ةوأستاذ أستاذا 01بـ: بندا، مطبقين على عينتين قدرتا على التوالي  28 التالميذاالستبيان المطبق على 
 ذ.تلمي

 وال،نالم المتوسط الحسابي، اإلحصائية التالية: النسب المئوية، األساليبوقد اعتمدت على 
برنامج اإلحصاء في العلوم االجتماعية وهو من البرامج  SPSSكما اعتمدت على برنامج  المعياري،االنحراف 

الشائعة االستعمال في مجال تحليل البيانات الخاصة األبحاث والدراسات اإلنسانية، وبعدها استخلصت 
 النتائج والتي من بينها:

كر ذ أبعاد المواطنة، والذي يحتوي كما سبق ال إيجاد أن المعلم يقوم بتنمية البعد المعرفي الثقافي من
ا يساهم بشكل كبير في تنمية قيم المواطنة ذعلى الحقوق والواجبات، معرفة رموز ومقومات الهوية الوطنية، وك

 لدى التلميذ. يا البعد المهار ذمن خالل تنمية البعد المعرفي الثقافي الذي التلميذ وك

  :الدراسات األجنبية

وعبد الله  ،الدراسة التي قام ما كل من إبراهيم سعيد علي، وعبد الله أحمد بالغفار :األولىالدراسة 
تحث إشراف علمي للدكتور  ومحمد حسن الهتاري، فرج عمر عبوري، وفاطمة محمد ناصر،و أحمد المساوي، 
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ن البحث: دور م وكان عنوا2110 أحمد صالح علوي وقد أشرف على الدراسة الدكتور عبد الحميد أحمد سعيد
 المدرسة األساسية في تنمية قيم المواطنة لدى التالميذ في الجمهورية اليمنية.

 وقد تحدد مشكل الدراسة في السؤال التالي: 

 ما هو دور المدرسة األساسية في تنمية قيم المواطنة لدى التالميذ؟

 وكانت األسئلة الفرعية كالتالي:

 المدرسة األساسية التي تنميتها لدى التالميذ؟ما هي قيم المواطنة التي تسعى  .0

ما دور المدرسة األساسية التربوي والتعليمي في تنمية قيم المواطنة لدى التالميذ من وجهة نظر المدراء  .2
 وجهين والمعلمين؟موال

ة أو فهل توجد فروق دالة إحصائية بين تقديرات المدراء والمعلمين والوجهين تعزى لعامل الوظي .3
 المنطقة؟

 ن أهداف الدراسة فكانت كالتالي:عأما 

 معرفة قيم المواطنة التي تسعى المدرسة األساسية إلى تنميتها لدى التالميذ. -
التعليمي في تنمية قيم  التربوي، معرفة تقديرات المدراء والوجهين والمعلمين لدور المدرسة األساسية -

 المواطنة لدى التالميذ.
الموجهين والمعلمين لدور المدرسة  حصائية بين تقديرات كل من المدراء،معرفة فروق الداللة اإل -

 ة أو المنطقة.فير الوظيغاألساسية في تنمية قيم المواطنة يعزى إلى مت

في دراسة الظواهر من  المنهجا ذالوصفي في البحث العلمي حيث يستخدم ه المنهجوقد استخدم 
ه الدراسة من حيث  ذوقد استخدم أسلوب المسح مع ه لك،ذحيث أشكالها وعالقتها والعوامل المؤثرة في 

ه الدراسة على عينة ذها تتناول العالقة بين دور المدرسة من جهة وتنمية قيم من ناحية أخرى، وتتم هنكو 
ه الدراسة، وقد كانت العينة مقصودة على مستوى ذمتباعدة جغرافيا مما يجعل االستبيان أفضل وسيلة له

 :حافظات التاليةلما

 دةيالحد دن،ع ثالثة محافظات يغلب عليها الطابع الحضري وهي: أمانة العاصمة، -
 ثالثة محافظات يغلب عليها الطابع الريفي وهي: أبين، أب، لحج -
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( spssوقد تمت عملية التحليل الكمي لألدوات بعد تسلمها وذلك باستخدام الحزمة اإلحصائية ) -
 واستخدمت الوسائل اإلحصائية التالية:

الثبات، معادلة سيبرمان لحساب  ، معامل االرتباط بيرسون،المعياريالمتوسط الحسابي، االنحراف 
 ، التباين األحادي وكانت النتائج المتحصل عليها:Tاختبارات 

العينة بالجانب االجتماعي والنفسي للتالميذ من خالل توفر أخصائي اجتماعي بنسبة  مدارساهتمام  -
 عالية في تلك المدارس.

إهمال المدارس في توفير مالعب رياضية ومكتبات مدرسية وهما عنصران مهمان في عملية التنشئة  -
، حيث ترتبطا لمالعب بالنشاط الرياضي وماله من أهمية في تنمية شخصية التلميذ، وترتبط االجتماعية

في تنمية  للمدرسةا بينت الدراسة الدور الفعال ذالمكتبات بتنمية الجانب الثقافي لدى التالميذ، وك
 وتعزيز االنتماء بأنواعه الوطني والقومي واإلسالمي واإلنساني.

ع في يوس التالميذ من خالل ترسيخ كال من حق الجمفتنمية واجب الحفاظ على الوحدة الوطنية في ن -
ا الدفاع ذكا تنمية احترام الرموز الوطنية )العلم والنشيد لوطني( و ذوك الثروة الوطنية والمشاركة السياسية،

 عن الوطن.

ا دور تدريس مادة هوعنوان ،ا عطية بن حامد بن دياب المالكيبهدراسة خليجية قام  :ثانيةالدراسة ال
سنة  ر المعلمينظيث من وجهة نلمحافظة البالتربية الوطنية في تنمية المواطنة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

ية الوطنية في تنمية قيم المواطنة بوقد تركزت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: ما دور مادة التر  ،2118
 ؟ر معلميهاظلدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة ن

 ألسئلة التالية:اتفرع منه يو 

 ية الوطنية من خالل تدريسها؟بمدى تحقيق أهداف التر  ما – 0س
 قيم الوطنية في مقررات التربية الوطنية بالمرحلة االبتدائية؟مدى توفر ال ما – 2س
 دور معلم مادة التربية الوطنية في غرس وتنمية القيم الوطنية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية؟ ما – 3س
 أي مدى تسهم مقررات التربية الوطنية في تعديل سلوك التالميذ نحو األفضل؟ إلى – 0س
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تمثلت في التعرف على دور التربية الوطنية في تنمية قيم المواطنة لدى تالميذ أما أهداف الدراسة 
والتعرف على مدى توفر القيم الوطنية بتلك  ،تحقق أهداف التربية الوطنية من خالل التدريس ،المرحلة االبتدائية

التعرف على إسهامات لك التعرف على دور المعلم في غرس وتمنية القيم الوطنية لدى التالميذ و ذالمقررات وك
وتم  ضا الغر ذله ةالوصفي وصمم استبان جتلك المقررات في تعديل سلوك التالميذ. واستخدم في دراسته المنه

رحلة ميقومون بتدريس مادة التربية الوطنية بال ذينتوزيعها على مجتمع الدراسة المكون من جميع المعلمين ال
 ( معلما واستخدم األساليب اإلحصائية التالية:80) ة الليث وعددهمظحافلماالبتدائية بتباين ا

واختبار  ،واختبار تحليل التباين األحادي ،. والنسب المئويةT-testالتكرارات واختبار تحليل التباين 
. وقد خلصت الدراسة للنتائج التالية: الموافقة Tواختبار  ،شيفيه والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

ه الدراسة كانت ذرحلة االبتدائية الواردة في أداة همتحقيق أهداف التربية الوطنية من خالل تدريس بالعلى مدى 
ية ب( والموافقة على مدى توفر القيم الوطنية في مقررات التر 0823) غ المتوسط العاملحيث ب ،بدرجة متوسطة

( 2823) بدرجة كبيرة حيث بلغ المتوسط العامه الدراسة كانت ذالوطنية بالرحلة االبتدائية الواردة في أداة ه
والموافقة على دور معلم التربية الوطنية في غرس وتنمية القيم الوطنية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الواردة في 

( والموافقة على مدى إسهام مقررات 3023) حيث بلغ المتوسط العام، أداة هذه الدراسة كانت بدرجة كبيرة
ه الدراسة كانت بدرجة ذنية في تعديل سلوك تالميذ المرحلة االبتدائية ايجابيا الواردة في أداة هية الوطبالتر 

 .(0323) حيث بلع المتوسط العام ،متوسطة

ات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد عينة الدراسة بالنسبة لمدى تحقيق ذعدم وجود فروق . 0
ية ولدور معلم التربية بدى توفر القيم الوطنية في مقررات مادة التر ملو  ،أهداف التربية الوطنية من خالل تدريسها

ات داللة ذعدم وجود فروق  ،رس وتنمية القيم الوطنية لدى التالميذ تعزى للخبرة في التدريسغالوطنية في 
القيم  ابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة لدور معلم التربية الوطنية في غرس وتنميةجإحصائية بين متوسطات است

وكذلك لمدى تحقق أهداف التربية الوطنية ولمدى إسهام مقررات التربية الوطنية في تعديل سلوك  الوطنية،
التالميذ تعزى للمؤهل العلمي والتخصص في البكالوريوس وجود فروق نات داللة إحصائية بتين متوسطات 

ي مقررات مادة التربية الوطنية تعزى للتخصص استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة لمدى توفر القيم الوطنية ف
، وانتهت الدراسة ببعض التوصيات االجتماعيةروق لصالح تخصص العلوم فوكانت ال في البكالوريوس،

 والمقترحات.
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أفراد عينة الدراسة بالنسبة لمدى توفر  استجاباتات داللة إحصائية بين متوسطات ذوجود فروق  .2
روق لصالح تخصص لفوكانت ا، الوطنية تعزى للتخصص في البكالوريوس التربيةالقيم الوطنية في مقررات مادة 

 وانتهت الدراسة ببعض التوصيات والمقترحات. ،العلوم االجتماعية
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 تمهيد:

لقد اهتمت مختلف شعوب العالم القديم منه والحديث بالتربية البدنية اهتماما كبيرا لما لها من أهداف 
لجميع الجوانب الشخصية سواء كانت عقلية أو  امال  شا اعد على إعداد المواطن الصالح إعداد  سبناءة، ت

حل امادة من المواد التعليمية التي يتلقاها المتعلم في مختلف المر  فأضحت...  جسمية أو نفسية أو اجتماعية
 1التعليمية.

اعد في سنشطة الرياضية التي تلف األذ تمارس فيها مختإتعد التربية البدنية مادة تعليمية تطبيقية، 
اني أو سلحركي واللياقة البدنية، والمجال اإلنات التالميذ في العديد من المجاالت كالمجال اتحسين قدر 

ة األفراد لمختلف األنشطة التي تجعل فيما بينهم تواصل سالديناميكية الناتجة عن ممار  القةاعي فتمثل العتماالج
دماجه الفعلي ضمن المجتمع وذلك من او  دن شخصية الفر كوياهم التربية البدنية في تسفاعل. كما تتوتكيف و 

 2ية والجماعية.دة الفرد للجماعة من خالل مختلف النشاطات الفر كخالل مشار 

ذ تم إوايا متعددة، ز ا اختص هذا الفصل بالحديث عن التربية البدينة وذلك من كر سابق  ذ ا مما ق  الانط
 أضفهميتها، أبعادها و أهدافها و ألى طبيعتها وخصائصها و إفها وتاريخها، وباإلضافة يتعر لى كل من إ ضالتعر 

 كل خاص.شئر باكل عام وفي الجز شتها بالتربية العامة ومكانتها بقاللى عإلى ذلك التطرق إ

 ئر.االجز  ي فيو لى مختلف األسس العلمية والعملية لها في التعليم الثانإض ر لى التعإهذا باإلضافة 

  

                                                 
 .311 ، ص0، ط0667 دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، صول التربية البدنية والرياضة المدخل التاريخ الفلسفة،أولي، خأمين أنور ال 1
 .32 ، ص0676، جامعة بغداد، يةنريات التربية البدنظخرون، آقاسم حسين و  2
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 :L’éducation Physique التربية البدنية تعريف. 1

ر التربية البدنية في النصوص الرسمية في بداية القرن العشرين غاية في تمييزها عن مصطلح و لقد كان ظه
ان المنظمة إما من الناحية التربوية سكة اإلنر ة البدنية والرياضية كتعبير عن حربي"جمباز"، وقد أستخدم مصطلح الت

ن األفراد والجماعات، وهو ما يمؤسسات التكوين وهو ما يعبر عنه بالتربية البدنية، أو في نطاق التنافس بفي 
ية البدنية اإلسباني بلتر ا" مفكر M. Kh. Kagical يا خوري كاجيكار يعبر عنه بالرياضة، وفي هذا اإلطار يشير "ما

دفتان، وهذا يعني أن مفهومهما مختلف اما غير متر ية البدنية كلمتان متكاملتان لكنهبلتر اإلى أن الرياضية و 
كاليات شفإن إ هان، لذلك حسب تعبير سة لدى اإلنكفي سلوك واحد يجمعهما أال وهو الحر ركان لكنهما يشت

ل في ث" يتمGillet تالالتربية سرعان ما تنعكس على الرياضة، فالفرق بين الرياضة والتربية البدنية حسب "جي
تحرر من المنافسة وتعمد لتقليلها ألدنى حد، بينما تعمد الرياضة في ألوان النشاط الرياضي تالبدنية تربية ال

 1التنافسي.

اتجه المفكرون للبحث عن هوية التربية البدنية والرياضية ومفهومها باالعتماد على مفهوم الجسم  
 ، ومنه نتساءل هل الجسم فعال  ىر ية البدنية والرياضية ويميزها عن المواد األخبيخص مادة التر س كموضوع مؤس

ى فالبدن هو مجال اهتمام ر هو موضوعها؟ لكن يبدوا أن مفهوم الجسم يظهر في عدة مجاالت وميادين أخ
الجمالية والخلقية التي تهتم بالجسم وتختص فيه لكنها ليست الوحيدة للتربية لعالج الطبيعي باإلضافة االطفل و 

ع و ى، ومنه فال يمكن اعتبار الجسم هو موضر ن االجتماعية والعلوم األخها العديد من المهركبل تشا في ذلك،
 2 أو مجال خاص بالتربية البدنية.

لوبوش "ية البدنية والرياضية على مفهوم الحربة بزعامة بولقد ظهر اتجاه آخر ينادي بتأسيس مفهوم التر 
Le Bouchي، وفي هذا الصدد كالحر  ة والنشاطكالحر  قيالتربية البدنية والرياضية بأنها تربية عن طر رف " حيث يع

ة البشرية وضع طريقة تخص كة ويقول: ينبغي على علم الحر ك" بالتربية عن طريق الحر Le Bouch"لوبوش ينادي 
فيه عدة علوم وتقنيات،  كة" مصطلح واسع االستعمال تشتر كية البدنية حسب موضوعها الخاص، لكن "الحر بر تال

... ومنه  والتربية البدنية تستعمله في عملية التربية للوصول ألعلى المستويات كما تستعمله بعض العلوم كالفيزياء

                                                 
 .336-333 ، ص0، ط0667 دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، التاريخ الفلسفة،صول التربية البدنية والرياضة المدخل أولي، خأمين أنور ال 1
كرة ماجستير في ذ ماتجاهات مديري المتوسطات والثانويات نحو التربية البدنية والرياضية، دراسة ميدانية على مستوى متوسطات وثانويات والية الجلفة، مصطفى،  سعيدي 2

 .010 ص ،2118اضية، جامعة الجزائر، الريلرياضية، معهد التربية البدنية و نظريات ومنهجية التربية البدنية وا
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واضحة في ؤيته ب "الخولي" كانت ر تة لوحدها، ونجد الكاكية البدنية على الحر بر تع الو ال يمكن تأسيس موض
ية، بل وبنفس القدر أو كتربية البدنية والرياضية غير معنية فقط بالنتائج البدنية والحر ا فالقوله: )أنه من اآلن فصاعد  

 (ة النظرية وباالتجاهات النفسية االجتماعية التي توجه هذه الممارسات ألفضل وجه ممكنرفنسبة بالمعثر بأك
نما الطفل إة في حد ذاتها و ك"، إن هدف التربية البدنية ليس الحر P. Parlebasوبا لبار "ويقول في هذا اإلطار 

اعالت تفو  كراوإد دوافع ي، منكورائها ذلك الفعل الحر  االنتباه بل ما ريتث قنية هي التيتال فليست ،كالذي يتحر 
يز على شخصية الفرد الذي يقوم بالعملية كة التربية البدنية هو التر صن، فالمحتوى األساسي لحخريية مع اآلكحر 
 1عليه من طرف األستاذ. وضر ة وتطبيق النموذج المعكل الحر كته، وليس بشكالل حر وية، ما يعبر عنه ختربال

ز اهتمامها تتماشى مع كع الطفل في مر ضت الحديثة للتربية البدنية والرياضية التي تراواالتجاهات والتيا
ية، فالمعر لوجية، فية للنواحي المور يكلة الدينامك" عن الشخصية باعتبارها: الهيSheldonشالدون تعريف "

 اته وسماته األساسية لشخصيتهكة خصائص الطفل، حر فدية للفرد، فانشغالها إذا ينصب حول معر االعاطفية، واإلر 
 2 ع خاص بها.و ية كموضككز على السلوكات الحر ترتن أن للتربية البدنية ك... وبهذا يم

ية خاصة به ويبقى هنا الجواب ؤ ر ن فلكل واحد يبين الباحث اكبير    ولقد ولد موضوع التربية البدنية جدال  
 ... من تحديد مواضيعها تمكننا ع تحديد الغايات واألهداف التيتبع التربية البدنية يو ن موضأهو 

ية البدنية جزء من التربية العامة أو مظهر من مظاهرها، لكون التربية الحديثة تعتني كذلك رعاية بإن التر 
ومن أهم األسباب التي أدت برجال التربية الحديثة إلى االهتمام باألجسام الناشئين وصحتهم  3الجسم وصحته

د ر فعلى ال ثره ووظائفها تؤ تفي كل مرحلة من مرحل النضج ولتأكيد على أن العناية بصحة الجسم وتأدية أجهز 
عدة ألوان من النشاط  بواسطة اعياتموبهذا فالتربية البدنية تساعد في تكون المواطن بدنيا وعقليا واج 4...

 5البدني.

                                                 
 .012 سعيدي مصطفى، المرجع السابق، ص 1
 .012كره، ص ذ سعيدي مصطفى، مرجع سبق  2
 .030 ص ،0668 للوثائق التربوية، كتاب السنوي األول، وزارة التربية الوطنية، الجزائر، يالمركز الوطن 3
كرة ماستر في علوم وتقنيات النشاط ذ م ،فلاالجتماعي لتالميذ المرحلة الثانوي بالش يسنفيق التوافق القكن للتربية البدنية والرياضة تحمدى يمي إلى أإبراهيم،  يقوادر  يرحمان 4

 .20 ، ص2100البدني والرياضي، معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
 .60 كره، صذ مرجع سبق البدنية والرياضية التاريخ المدخل الفلسفة،  يةبر تال صولأأمين أنور الخولي،  5
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ضية مكانة تربوية مهمة بعد ياين في علم االجتماع: "... تحتل التربية البدنية والر ثى البعض من الباحر ي
ضية التي تحكمها معايير وقواعد ونظم أشبه بذلك التي يالعاب الر طفال والشباب واألالتطبيقي لأل اأن وضع دوره

دريب األطفال تلحركية يتم ا كالشلها ومن هذه األ ةر غمصرة معيارية اإلنسانية فهي صو جد في المجتمعات التو 
ضا والبهجة، فرضا على التلقائيات وبعيدا عن ر في إطار يتسم بالحربة واله والشباب على قيم المجتمع ومعايير 

وعة العمليات التي توجه بشكل وهناك مفهوم آخر للتربية البدنية والرياضية إذ ينظر إليها على أنها مجم التلقين.
 1حو الشباب للتعليم بهدف اإلعداد للحياة.نخاص 

ضية على أنها أسلوب ياية البدنية والر ربن التأ ":John Dewey وفي هذا السياق يقول "جون ديوي
البدني واللياقة البدنية وهي المحافظة  رويجلتا تاة الحياة وتعاطيها من خالل خبر شقة مناسبة لمعاييللحياة وطر 

 افق حياتنا نظر  اة طول الحياة وهي تر ربيذاء والنشاط، وهو مفهوم يتسق مع التغزن وتنظيم الو على صحة وضبط ال
 2تها التربوية.غلصي

 ات التربية البدنية والرياضية، فنذكر من بينها ما يلي:عريفولقد تعددت ت

التربية البدنية بأنها هي العملية التربوية التي تهدف  :"Wuest et Butcher تعريف "ويست وبوتشر -
 3 .لتحقيق ذلكرة اني من خالل وسيط، وهو األنشطة البدنية المختاسإلى تحسين األداء اإلن

": أن فهم التربية البدنية والرياضية على أنها جسم قوي Cobski Kozlak يكزلكو   يف "كوبسكعريت -
ا يشبه ذلك هو اتجاه خاطئ، فهي فن من فنون التربية العامة تهدف إلى إعداد رياضية أو مرة فقط أو مها

 4على اإلنتاج والقيام بواجبه نحو مجتمع وطنه. ر اا وجعله قادوخلق   ا وعقال  المواطن الصالح جسم  
فهناك من  رمن وجهة نظ ثر": أن معنى التربية البدنية يمكن التعبير عنه بأكZeigler زيجلر"يف تعر  -

س، وكذا في ر اضية في المداريالبدنية والتربية س الدر ى أن المعنى يستمد من مالحظة ما يحدث خالل ر ي
ية ضيار ية البدنية والربلتاا ألن معنى ضيقة جد   رة تعتبظريبشكل عام، إال أن هذه النرياضية المالعب والقاعات ال

                                                 
كرة الماجستير لنظرية ذ م ،(والية سطيف وريا )دراسة ميدانية لبعض ثانوياتللق والضغط النفسي لتالميذ البكقدور النشاطات الرياضية التربوية في تخفيض البولحليب مبروك،  1

 .20، ص 2103ة، نلخضر بات نهجية التربية البدنية والرياضية، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة الحاجوم
كرة الماجستير ذ م والية المسيلة،ات انويثب ساتذة التربية البدنية والرياضية، دراسة ميدانيةأفعالية وعالقاتها االرتباطية بالكفاءة في التدريس لدى نبعض السمات االرابح،  مجادي 2

 .00، ص 2118، لنظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية، معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة الجزائر
، أطروحة الدكتوراه الريف بوالية بسكرة( ميذاللمدينة وتاذ يالمن تنة بير اسة مقار والرياضية )دتربية البدنية سنة( نحو ممارسة ال 08-00ر الثانوي )طو لميذ اتالدوافع مراد خليل،  3

 .6، ص 2102 علوم في التربية البدنية والرياضية، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة،
 .07 ، ص0676، جامعة بغداد، يةنريات التربية البدنظخرون، آقاسم حسين و  4
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 ر.يأبعد وأعمق من هذا بكث
ستغل دوافع النشاط الطبيعية تبية العامة ر ة والرياضية جزء من التبية البدنير " أن التNash "ناش فعريت -

 1 جودة في كل شخص لتنميته من الناحية العضوية والتوافقية واالنفعالية.مو ال
باألنشطة القومية التي  تصبية العامة الذي يخر نها جزء من التأى ر " فيNixonف "نيكسون عريت  -

 2ممارسته االنشطة.تضمن عمل الجهاز العضلي من خالل 
رة نها تلك االنشطة البدنية المختاأ" بBobin Robertبوبان روبرت الفرنسي "الباحث  عريفوت -

 3.دفر ية بهدف تحقيق النمو المتكامل للكلعقلية والنفس حر امن الجوانب البدنية و  ردلتحقيق حاجات الف
مات واالتجاهات التي ف "عباس أحمد صالح": هي مجموعة من القيم والمهارات والمعلو ريتع -

اني من خالل س، فهي عملية تربوية تهدف إلى تحسين األداء اإلنألفرادبية البدنية لر يمكن أن يكتسبها برنامج الت
ت البدنية والعقلية واالجتماعية اأفضل المهار  دب الفر تساألنشطة البدنية المختار، لتحقيق ذلك فمن خاللها يك

 4النشاط البدني. رواللياقة عب
بية البدنية بأنها الجزء المتكامل من التربية العامة وميدان تر ": بتعرفه للعزيز"صالح عبد ال ريفعت -

مد في ذلك تلحركية منها النفسية والعقلية واالجتماعية معاي هدفه تكون المواطن الصالح من جميع نواحي يبتجر 
 5على ألوان النشاط البدني.

"حسن شلتوت" و"حسن معوض" في تعرفهم للتربية البدنية بأنها: هي ذلك الجزء المتكامل  ريفتع -
ا عن طرق األنشطة الرياضية المختار داني  ووجا ا وعقلي  من التربية الذي يعمل على تنمية الفر وتكييفه جسماني  

 6نسانية.راف قيادية صالحة لتحقيق أسمى القيم اإلإشمارس تحت توالتي 
نشطة البدنية والرياضية نها: مادة تعليمية تعتمد األأها على رف" فيعيحمد سعيد عزمف "مريتع -

 7غ الغايات التربوية.و ساهم في بلتقافية ثات اجتماعية سممار  باعتبارها
هي تلك العملية التربوية التي تهدف إلى تحسين أداء المتعلم من  :فهيف "بن خالد الحاج" تعر يتعر  -

                                                 
 .00كره، ص ذ مراد خليل، مرجع سبق  1
 .26 ص ،0667 ،دريةاإلسكن ، منشأة المعارف،المسؤولية في المنافسات الرياضيةحسن أحمد الشافعي،  2
 .00 ص ،0661 دار الفكر العربي، القاهرة، ،سس بناء البرامج الرياضيةأأمين أنور الخولي ومحمد الحماحمي،  3
 .20 ص ،0680بغداد،  الوطنية،، المكتبة ةيريس التربية البدنية والرياضدطرق تعباس أحمد صالح،  4
 .07 ص ،0608ر، صم ، دار المعارف، القاهرة،0ج س،يلتدر ا وطرق لتربيةاصالح عبد العزيز،  5
 .76 ، ص0663لرياضية، دار الفكر العربي، ا يةبلتر ي اف رةداإلم واظينلتاحسن شلتوت وحسن معوض،  6
 .027 ، ص2110 ،اإلسكندرية ر،شوالن الطباعةدار الوفاء لدنيا  منهج التربية الرياضية في مرحلة التعليم األساسي،النظم لتطوير ليل استخدام أسلوب تحعزمي،  سعيدمحمد  7
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 1هذا المتعلم الكفاءة المرغوبة. اكتسابدنية يتم اختيارها للوصول إلى خالل ممارسته ألنشطة ب
الصفار" على أن التربية البدنية جميع األعمال الرياضية  يف "غسان محمد الصادق" و"ساميتعر  -

 2 تخدم الرياضة وسيلة لها.تسالمنظمة ذات أهداف تربوية التي 
من الناحية العقلية والخلقية فهي  دة الفر آ"يعقوب عبد القادر" للتربية البدنية على أنها مر  يفتعر  -

ي متماسك لذا ال ينبغي النظر إليها من زاوية ضيقة فتوجه و اعده في بناء مجتمع قسا يا صالح  تكوين   فردتكون ال
من جميع النواحي  ا كامال  م بتكوينه تكوين  من الناحية البدنية فقط، بل ويجب أن نهت فرداهتماماتنا إلى تكوين ال

فتساعده على عملية رة حتى يؤدي الدور المنتظر منه على أحسن صو  الفكرية واالجتماعية وحتى السياسية،
 3التكيف مع محيطه المعيشي.

 روزنفيلدللتربية البدنية والذي أخذه من مقال الكاتبة " يفي عبد الحفيظ" في درسته تعر علو "ال رفع -
بية التي تكسب من يمارسها مجموعة من الفوائد تر ربية البدنية والرياضية بأنها: تلك التت الرفوالتي ع لو"

الصحية والنفسية واالجتماعية والعاطفية، فبالتربية البدنية والرياضية يتعلم الطفل االنتماء للجماعة وااللتزام 
متع بالروح الرياضية والتعاون خاصة في األلعاب تبالقوانين والنظم واحترم حقوق اآلخرين ويتقبل الفشل وال

 4ز وعدم اليأس حين الفشل والبدء من جديد.و والتصميم للوصول إلى الف برةالجماعية المثا
ب من خاللها المتعلم مختلف تسيدي" على أن التربية البدنية مادة تعليمية يكب"المية بو  رفتع -

ت البيولوجية الجسمية باالعتماد على عدد من األلعاب االتي تنمي القدر  رفت والخبرات والقيم والمعااالمهار 
 5لحركية الرياضية.اواألنشطة 

من ضلت التربية العامة تتزا القدم فلقد كانت وما ذوالتربية البدنية والرياضية مفهومان متداخالن من
إشباع حاجاتهم  ضه "تربية بدنية" بغر رتأسسان األول تتم بتربية أبناء نية عند اإلبية البدنية" فكانت التر ب"التر 

ر القديمة عند تكتل األسر في قبائل ودويالت، أصبح الهدف من و األولية للبقاء على قيد الحياة، وفي العص
                                                 

نشطة البدنية بعلوم وتقنيات األ العمليةالمجلة  ة بالكفاءات في درس التربية البدنية والرياضية،كار شاستخدام بعض االستراتيجيات العملية لتجسيد تطبيق المبن خالد حاج،  1
 .00 ص ،2102 الحميد ابن باديس مستغانم، الجزائر، (، جامعة عبد6والرياضية، العدد )

 .07 ص ،0688، دار الكتاب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، التربية البدنيةغسان محمد الصادق وسامي الصفار،  2
ماستر في التربية البدنية والرياضية، كلية ذكرة يعقوب عبد القادر، تأثير االنعكاسات النفسية واالجتماعية ألستاذ التربية البدنية والرياضية على أدائه الوظيفي في الطور الثانوي، م 3

 00، ص 2102 كرة،بس خيضر، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد
 70، مجلة الثقافة العالمية، العدد د الرياضةلو، فوائ روزنفيلد. 
رسالة ماجستير في التربية البدنية الرياضية، معهد  الجزائري، رق، دراسة تحليلية ونقدية لواقع التربية البدنية والرياضية في المدرسة االبتدائية الجزائرية منطقة الشالعلوي عبد الحفيظ 4

 .87 ص ،2117الجزائر،التربية البدنية والرياضية، جامعة 
-00الجامعي شتمة، جامعة بسكرة،  ملتقى الوطني الرابع حول: الرياضة والتغير االجتماعي بالقطب في الجزائر، يانو ثواقع التربية البدنية من وجهة نظر تالميذ اليدي، بالمية بو  5

 .2 ، ص2103ل يأفر  07
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التربية البدنية أو  تها من القبائل وكانت وسيلتها في ذلكاالتربية إعداد الجند للدفاع عن أنفسهم أو لغزو جار 
علماء النفس والتربية  لولقد جاء الربط بين مفهوم التربية والتربية البدنية والرياضية بعد أن توصب البدني، ريالتد

بالخبرات تزويده اهم في زيادة حصيلة الفرد و سفي بحوثهم بالسعي إلى محاولة التوصل إلى أنسب الطرق التي ت
هميتها في تربية الفرد بحيث أنية دورها و اضية لذا كان للتربية البدريق األنشطة اليواتضح أن ذلك يتحقق عن طر 

ونين ببعض ر بية البدنية مقر بية والتر ض والتطبيق أي بين التر ينشأ نشأة طيبة، فأصبحت الصلة التي تربط بين الغ
 1ض والمعنى.ر ا متفقين في الغا جلي  تباطهما واضح  ر صبح اأبية البدنية و تر تحت عنوان ال

في مفهوم واحد إال أن لكل  ربية البدنية كلها تنحصر فات الترينجد أن تع رهوبناء على ما سبق ذك
بية البدنية هي ر وهو أن الت رز مجال اختصاصه إال أنهم كلهم أصابوا في نفس الجوهر ؤى خاصة فيه تبر باحث 

من  ردية العضلية التي يقوم بها الفركلحاعن مجموعة من السلوكيات  رةبية التي تعنى بالجانب البدني وهي عبار الت
اون عجملة من القيم ومن بينها الت ردر في الفهات المختلف تظكمتنوعة ومن خالل هذه الحر  راضأجل اغ

 وغيرها من القيم اإلنسانية واالجتماعية. ... اركة واالنتماء واالحترامشلماو ر لتآز اوالتنافس و 

 تاريخية للتربية البدنية: نبذة. 2

باآلراء القيمة  ةخر ابية اليونانية ز ر إلى قديم العصور، إذ نجد التية ضيار ية البدنية والربيخ التر جع تار ي
 380ى أرسطو طاليس ر ويرة ية عناية كبيضيار ة باأللعاب الرطسبإبية البدنية وقد اعتنت أثينا و ر المتعلقة بشؤون الت

وضع قانون األزواج بين من يجوز لهم الزواج أو  رةو ر ق.م أن تبتدئ عناية الدولة بالطفل من قبل والدته كما ض
رة أن األعمال البدنية يجب أن تكون غايتها ضبط النفس، وكبح جماح الشهوات، وتجميل صو  رىعدمه، كما ي

كذلك   ،د القوة الجسمانية التي يتباهى بها المعروفون باأللعاب البدنيةر الجسم، وتكوين العادات الفاضلة، ال مج
هذه األعمال في صعوبتها وأال تبدأ األعمال العنيفة إال بعد المرهقة بثالث سنوات  رجأن تنديرى بأنه يجب 

 2ل.قعلى األ

ا إلى غاية حلول القرن الثامن ا فشيئ  لعاب الرياضية شيئ  إال أنه وبعد العهد اليوناني تضاءلت العناية باأل
( الذي نادى بالرجع إلى الطبيعة 0778 – 0702ر االتجاه الطبيعي الذي تزعمه "جان جاك روسو" )و عشر وظه

                                                 
نظرية ومنهجية التربية البدنية  كرة ماجستير فيذ م ،اضية والممارسة خالل الحصةلريدنية واالبالجدد نحو التربية ثانوية ة اللمرحلتالميذ اات ين اتجاهبقة العلايعقوب العيد،  1

 .07-00، ص 2110ة، جامعة الجزائر، يجتماعوالرياضية، كليه العلوم اال
 .60 ص ،0620 القاهرة، بي،ر دار الفكر الع تاريخ التربية،مصطفى أمين،  2
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وقد   ،ب حيث يدخل في قلبه حب الطبيعة وجمالهار ستة يكبعاده عن المدارس وتر إوبفصل الطفل عن والديه و 
ا للبحث ة، وجاء في هذا الكتاب أيض  سالطفل من والدته حتى سن الخام ةكتب في كتابه عن سبيل كيفية سير 

 1.الخلق كر بأن لصحة البدن سالمة العقل وكمالذ فقد  ،نات البدنيةيلتمر اعلى عناية باأللعاب الرياضية و 

-Jeune Mouth (0836 التربية البدنية من بينهم جون موثن رةوقد نادى بعد روسو بعض المربيين بضرو 

البعض مؤسس التمرينات المدرسية ثم  هار ويعتبر غوالد الصا بعنوان "التمرينات البدنية لألم(: الذي ألف كتاب  1759
ء القيمة في التربية االذي جاء ببعض اآلر  (م0700 – 0802) Pastaloutzie سري،ويسالظهر في عالم التربية 

 ية، ثم جاء بعد ذلك األلماني"تربو ساتذة التربية البدنية في وضع مبادئهم الأوطرق التعليم، استفاد منها 
Jeune Fredirek  (0778 – 0802) " الدانماركيNachtegale (0777 – 0802)  دييو سلاو Hanrke Beur 

 2.نات البدنية الحديثةيمر تا في وضع األسس العامة للاهموا جميع  س، الذين (م0836 – 0770)

نات الملكي يمر تم تأسيس أول معهد للتمرينات، سمي بمعهد ال0803سنة  "Lendj"ستطاع او 
ية بعمت التر  21"الذي ألم بمبادئ والده"، وفي النصف األول من القرن  ماربل، وجاء بعده ولده بإستكهولم

ا، يكفي لبيان هذا واسع   اار  شكية انتمرينتشرت في الواليات المتحدة األاا و ب  يقر تالبدنية جميع أنحاء العالم 
معهد بين جامعة وكلية حيث يستطيع الطالب فيها أن يحصل على  011أن نذكر أنه يوجد ما يفوق  االنتشار

جامعة يستطيع فيها الطالب أن  20درجة المدرس في مادة التربية البدنية والرياضية عدا ذلك فإنه يوجد ما يقرب 
 etetCur نو سات عليا وقد ظهر في هذه الجامعات عدد كبير من رجال التربية البدنية ومن هؤالء كيروتايقوم بدر 

 3وغيرهم. E. Mitchell وميتشل F. Cozen وعوزين

ا أما مفهومها ومحتوها فهو قديم جديد   اك على أن التربية الرياضية مصطلح  اتمام اإلدر  كومن هنا ندر 
عليه وسلم عن  للهصلى ا للهمن رسول ا دب القدماء بالتربية البدنية وذلك يظهر من خالل ما ور ر لطالما اهتم الع

ية بفي مفهوم ومضمون التر  رجية تندركاطات حشوب الخيل وهذه نكور ورماية البدن من خالل السباحة االهتمام ب
 البدنية الرياضية.

  

                                                 
 .27 ص ،كرهذ مرجع سبق ، وادري إبراهيمقحماني ر  1
 .27 ص ،كرهذ مرجع سبق ، وادري إبراهيمقحماني ر  2
 .28 ص ،كرهذ مرجع سبق ، وادري إبراهيمقحماني ر  3
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 وخصائص التربية البدنية: طبيعة .3

 ية البدنية:بالتر  طبيعة. 1.3

أو كبرنامج ل لحد اآلن بعض الناس ال يؤمنون بالتربية البدنية والرياضية كنظام أكاديمي أو كمهنة از  ال
ية البدنية والرياضية تربين على هذا االختصاص، ألن أهمية الفاطات متعددة وهذا يلقي عبء كبير أمام المشر شلن

حيث  تصر على التالميذ المدرسة فقط فالرياضة للجميع حيث أصبحت حقيقة لجزء كبير من المجتمع،تقال 
 1والمحافظة على لياقته البدنية.يح رو ملزم بممارسة النشاط البدني للت دأصبح الفر 

 وتتلخص هذه الطبيعة فيما يلي:

 حو تحديد هويتهننسانية ة اإلفيسعى كل فرع من المعر  البدنية والرياضة كنظام أكاديمي: يةبالتر  -

ان، التي أخذت في االتساع والتطور سحركة اإلن ةاألكاديمية، والتربية البدنية والرياضية تهتم ببحث ودراسة ظاهر 
وانقسمت إلى عدة مباحث وعلوم، كعلم وظائف أعضاء النشاط البدني، وعمل النفس الرياضي وعمل االجتماع 

بوية بحيث تر مباحث فنية و  االبدنية والرياضية، ولها أيض  تربية ة وتاريخ الفالرياضي ولميكانيكا الحيوية، وفلس
 2.ناهج التربية البدنية والوسائل التعليميةدريس التربية البدنية والرياضية ومتكطرق تربوي  درس الوسط الت

ة وعلومها ومباحثها لتقدم أرفع رفد على بنية المعتعمإن المهنة ت ضية كمهنة:الرياالبدنية و  يةبالتر  -
 3.مستوى من الخدمة المهنية في مختلف المجاالت التخصص المهني

ع ومجاالت و والرياضية، ولقد تنامت فر دريس التربية البدنية تعدد كبير من المختصين مهنة رف ويحت
 قتصر على التعليم.تبعدما كانت  كل كبير،شالعمل المهني في التربية البدنية والرياضية ب

                                                 
كرة ذ م المدارس االبتدائية لوالية مسيلة، مستوى على، دراسة ميدانية الرياضيةوالثاني نحو التربية البدنية و  لمي المرحلة االبتدائية الطود األو معلاتجاهات ادر، قعثماني عبد ال 1

 .66 ، ص2118ر، ائالجز  الماجستير في النظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضة، معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة
هج التربية البدنية الة دكتوراه في نظريات ومناسر  والتالميذ، وجهالم –لتربية البدنية والرياضية بالتعليم المتوسط كما يراها المدرسين اويم تدريس مدرسي قتبن قناب الحاج،  2

 .36 ، ص2110 والرياضة، معهد التربية البدنية والرياضية، الجزائر،
 .07، مرجع سبق ذكره، ص ياضيةر أصول التربية البدنية والأمين أنور الحولي،  3
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التأهيل الرياضي، اإلعالم  الرياضية، اللياقة البدنية، ةاإلدار  ب الرياضية،يوأصبحت اآلن تنضم التدر 
المهنية  بطات والجمعياتالمهنة أصبحت لها عدد معتبر من الر الرياضي، الترويح البدني، وبفضل جهود أبناء ا

 1للحفاظ على المهنيين ومنع الدخالء والغير مؤهلين االنضمام إليها.

 القدم ومازال ذرتبط بالتربية البدنية منا لذياوهو المنظور األقدم و  رنامج:بالبدنية والرياضية ك يةبالتر  -

ك في أنشطة بدنية منتقاة بعناية، وبتتابع اص للتالميذ باالشتر ر تتيح الف لذي يعبر عن األنشطة البدنية التياو 
ي منظم ينمي مختلف جوانب الشخصية و بر منطقي وعملي، وذلك حسب المرحل العمرية، وعبر وسط ت

 2لعاب القوى.أانية عبر أنشطة مختلفة كالجمباز والسباحة و ساإلن

 ية البدنية:بالتر  خصائص. 2.3

 :3وية بعدد من الخصائص أهمهابالبدنية والرياضة عن غيرها من النظم التر تتميز التربية 

 اعتمادها على اللعب كشكل ربيسي لألنشطة. -
ية لدى دق الفر رو الواسع في األنشطة، مما يساعد على مصادفة كل أنواع الف وعاعتمادها على التن -

 التالميذ.
 .تماعيةمكانة اج زإحرا ية تساعدهم علىفقافية معر ثة كد الشباب بحر تزو باطها بالتربية، إذ تار  -
ا ما يكون غير مباشر وفي ظرف لة بالمعايير واألخالق واألدب وغالب  تصاكتساب الخصال والقيم الم -

 قين.تلحيوية ديناميكية بعيدة عن ال

  

                                                 
 .011ره، ص كذ عثماني عبد القادر، مرجع سبق  1
 .27 ه، صكر ذ بن قناب الحاج، مرجع سبق  2
 .31 ره، صكذ رحماني قوادري إبراهيم، مرجع سبق  3
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 بعاد التربية البدنية:أو  أهداف. 4

 التربية البدنية: أهداف. 1.4

له أهدافه التي تعبر عن مفاهيمه واتجاهاته وتعمل على تحقيقها تربوي إن التربية البدنية والرياضية نظام 
 ى خاصة:ر ولهذا لها أهداف عامة وأخ 1نجازها،إو 

ا ا ونفسي  ا وعقلي  مو المتكامل للمتعلمين بدني  نتهدف التربية البدنية إلى تحقيق ال األهداف العامة: -
 :2قيطر  عن

 االهتمام بالصحة العامة والعناية بالقوام. -
 الحياة. المجاالت ومتطلبات كافة الوطن وزيادة اإلنتاج في البدني العام والدفاع عن اإلعداد -
تنمية الصفات البدنية  طرق عن لحركية المناسبة للمتعلميناويات اللياقة البدنية و تتحقيق مس -

 الطبيعية. تراوالمها
 المتعلمة مع اإلمكانات البشرية والمادية والبيئية. يةكت الحر راتناسب المها -
 ين منهم.بلموهو اعاية ور ت والمواهب الرياضية الخاصة راي القدو ذ اكتشاف -

 3ونجد أهداف أخرى:

 ت االجتماعية.راة المهارفتعليمهم مع -
 تهم االبتكارية.راتحسين قد -
 قدم.تعلى التقييم الشخصي والرغبة الشخصية في ال ةتنمية القدر  -
 ة.كة للحر فعلى أداء األشكال المختل ةحسين القدر ت -

  

                                                 
 .27 كره، صذ بو لحليب مبروك، مرجع سبق  1
 .30 ص ،2112 القاهرة، ،والتوزيعب للنشر از الكتكمر  ية،دنبية البر لى التل إمدخمكارم حلمي أبو هرجة،  2
 .23 ، ص2، ط2110ز الكتاب للنشر، القاهرة، كمر  يس في التربية الرياضية،در التق طر ناهد محمد سعيد ونيلي رمزي فهيم،  3
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 1:وهي بدورها تنقسم إلى األهداف الخاصة: -

اضية من المعطيات االنفعالية والوجدانية لممارسة يلر اتعتبر التربية البدنية و  هداف نفسية واجتماعية:أ
والنضج تهدف إلى التكيف النفسي االجتماعي  باالتزانوالتي تتسم  دالنشاط البدني وفي تنمية شخصية الفر 

اضية على عدة عوامل منها: الفروق يلر ات التنمية االنفعالية في التربية البدنية و اا متغير ذمع مجتمعه وك دللفر 
 ستقل.مية على اعتبار أن الفرد كيان دالفر 

ض ومن اايتهم من األمر قو و  ألفرادقاء بالجانب العام لتعى التربية البدنية إلى االر تس أهداف صحية:
على العمل  دالفر  ةالزمنية لقدر  ةا بإطالة الفتر ا وثيق  باط  تبط ار تى نجد تحسين المستوى الصحي ير ر ناحية أخ
 2واإلنتاج.

ديم تقية البدنية تهدف إلى بد" في كاتبه "جامعة طنطا": أن كلية التر اويورد الكاتب "بسنت عبد الجو 
خدمة تعليمية متكاملة مع التمييز في البحث العلمي وتشجيع المشاركة المجتمعية وذلك لضمان إعداد خريج 

 3ا لمعايير قومية محددة وواضحة.ة في سوق العمل ووفق  سمنافالقادر على 

حركية لاتستدعي إلى تأكيد المكتسبات  ثالثة ثانوياضية كمادة تعليمية في اليلر اإن التربية البدنية و 
والسلوكات النفسية واالجتماعية المتناولة في التعليم القاعدي بشقيه االبتدائي والمتوسط، وهذا من خالل أنشطة 

 :4ها من حيثلوصق ذلميتشخصية ال ةي إلى بلور ترمرية ثبدنية رياضية متنوعة و 

 نوجزها في النقاط التالية: :ةالناحية البدني -

 (ذوامل التنفي)ع تطوير وتحسين الصفات البدنية -
 ولوجي.فيزيود الدتحسين المر  -
 التحكم في نظام وتسيير المجهود وتويعه. -
 التحكم في تجنيد منابع الطاقة. -

                                                 
 .23 ص ،0668، القاهر دار الفكر العربي، وطالب التربية العلمية، لمعلم الفصل التربية والرياضة المدرسية دلي ،أمين أنور الخولي 1
 .8 ، ص0668 القاهرة، دار الفكر العربي،مناهج وطرق تدريس التربية البدنية، عنايات محمد أحمد فرج،  2
 .02 ، ص2102 لمصرية،االجمهورية  جامعة طنطا، ت في دلتا مصر،اسهامإات و ز نجاإبسنت عبد الجواد،  3
 .3 ص الجزائر، مطبعة التعليم والتكوين، منهاج التربية البدنية والرياضية السنة الثالثة ثانوي، ،اللجنة الوطنية للمناهج 4
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 قدره التكيف مع الحاالت والوضعيات. -
 لعمليات.اات و كتفسيق جيد للحر  -
 ضية.ياود البدني وتحسين النتائج الر دع من المر رفال -
 ة.يدير وضبط جيد لحقل الرؤ تق -

 كرها كاآلتي:ذ نالمعرفية:  الناحية -

 .ر المجهود عليهثييبة جسم اإلنسان ومدى تأكر تة فمعر   -
 سان.نعلى جسم اإل ةر ثة بعض القوانين المؤ رفمع -
 ة قواعد اإلسعافات األولية أثناء الحوادث الميدانية.فمعر  -
 ة قواعد الوقاية الصحية.فمعر  -
 ي والحركي.و لتواصل الشفااالتصال و  ةقدر  -
 ا.ا ودولي  ضية وطني  يالعاب الر خ األيقوانين وتار ة رفمع -
 تجنيد قدراته إلعداد مشرع رياضي دولي. -
 ير.غال ةه ومقدر تة حدود مقدر فمعر  -

 ها كاآلتي:دنور  االجتماعية: الناحية -

 عليها. ةالتحكم في نزواته والسيطر  -
 تقبل اآلخر والتعامل معه في حدود قانون الممارسة. -
 وتقبل الهزيمة والفوز. التمتع بالروح الرياضية -
 البناءة. ةروح المسؤولية والمبادر  -

هداف متكاملة في كل أنها أونالحظ هنا األهداف المبرمجة في الكتاب التربية البدنية الخاص بالمعلم 
مكن أن يوليس هناك أدنى شك في أن النشاط البدني المنتظم جزء هام من أسلوب الحياة الصحية و  الجوانب.
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ربية تز اللياقة البدنية للقيام بالمهام اليومية، كما أن الزيد من الطاقة والحيوية، وتعزيالبدني إلى ميدفع النشاط 
 1ض.اساعد على التغلب على عدد كبير من األمر تالبدنية 

وهنا نالحظ أن أهداف التربية البدنية متضمنة في الغاية التي مرست من أجلها الرياضة، فالرياضة تعتبر 
ية وتنموية في االهتمام الجسمي رفافة معقا كثيض  أا وسيلة في المحافظة على الصحة البدنية و يض  أو  رويحتوسيلة 

 من حيث كل جوانبه.

 ية البدنية:بالتر  أبعاد. 2.4

 :2ربية البدنية أبعاد مختلفة وهي كما يليتال ذتتخ

 يةربتى تعمل على ر وية األخربر المواد التاوالرياضية على غر  البدنية يةبالتر  البعد التربوي: -
 ويتأثر بالمجتمع ويحترم عاداته وتقاليده.يؤثر التلميذ وجعله مواطن صالح  قيفثوت

لحركي اة في النشاط البدني و صولوجية المتخصزيسات الطبية والفيرامعظم الد البعد الصحي:  -
بمستواه الصحي ويتفادى  دي الفر تقإن لم نقل كلها أكدت على أهمية النشاطات البدنية والرياضية، حتى ير 

 .ض الحادة والمزمنة وفي بعض الحاالت العالج بهاااألمر 

سر الهضم عل الظهر و فن البدنية لها دور عالجي في تخفيف آالم منطقة أسير تماإذ أن األنشطة وال
حة وكذلك اصلب المفاصل والتأهيل لحاالت ما بعد الجر تالمزمن وضمور العضالت وعالج المفاصل وعالج 

على العمل واإلنتاج ألطول فتره ممكنة وبالتالي تقديم خدمة معتبر  ةد للفرد يعطي القدر يمستوى الصحي الجال
 للوطن.

دية للتلميذ، وكذلك اتهتم التربية البدنية والرياضية بالصدمات الخلقية واإلر البعد النفسي:  -
لق خوالشمول والنضج،  نباالتزاتتسم  ير تنميةغبمختلف المعطيات االنفعالية والوجدانية صد تنمية شخصية ال

 ومن بين هذه القيم النفسية السلوكية تحسين مفهوم الذات النفسية والذات الجسمية، ي،ع من التكييف النفسو ن
ميذ عن تلالبدنية والرياضية يعبر ال بيةر تشباع الميول واالحتياجات النفسية. إذن من خالل درس الإقة بالنفس و ثال

                                                 
 .030 ، ص0، ط2110العربية، القاهرة،  كرم، مجموعة النيل  منالترجمة  ي سنوات الطفولة المبكرة،فدعم التطور البدني والتربية البدنية دوهيرتي وريتشارد بايلي،  جوناثان 1
التربية البدنية والرياضية، كلية العلوم  ومنهجية في نظريةكرة ماجستير ذ م التعليم الثانوي، فيميذ األقسام النهائية تالممارسة التربية البدنية والرياضية لدى  فعدوامولود،  كنيوة 2

 .00-00 ، ص2118وري، قسنطينة، نتاإلنسانية واالجتماعية، جامعة م
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 ن النفسي.تزاع من االو تحقيق حاجاته ورغباته التي يبحث عنها وبالتالي خلق نشعوره ويحاول 
تعمل التربية البدنية والرياضية على تنمية الصفات االجتماعية اإليجابية لدى البعد االجتماعي:  -

لى ا عآلف والصداقة والتضامن وتشجيعه أيض  تاعده على التكييف مع الجماعة وخلق مظاهر السالتلميذ، فهي ت
بل تقا إال أنه يدائم   وزالفرد التي تحث على التفوق والف ةز يانية اإليجابية، فعلى الرغم من غر سات اإلنالقخلق الع

ر التربية البدنية والرياضية على أسلوب حياة الفر فتجعله يمارس األنشطة تؤثكذلك   ،نيمة ويحترم اآلخر زياله
 راغ.فوبالتالي استثمار أوقات القة منظمة يالمدرسة بطر  رجالبدنية والرياضية خا

 التربية البدنية: أهمية. 5

بل أنها جزء هام من العملية التربوية العامة  ى،ر إن التربية البدنية ال تقل أهمية عن بقية المواد األخ
ا وحدة متماسكة تعمل على تكوين مواطن صالح رهعاة مختلف الجوانب التي تهتم بها، حيث باعتبااوذلك بمر 

 ةية، وتساعده نحو السير إلى األمام وذلك لمعاير كالحر رف ت والمعااخالل توجيهه إلى مختلف الخبر من 
نتجت من خالل ذلك كوادر ضخمة في أمة بالتربية البدنية، فشيدت لها المعاهد العليا، و تقدعصرنه الدول الم

اصات تصا وفي كل االخكل يوم تقريب    التي تتحقق ةضة، وذلك ما هو مالحظ ميدانيا من النتائج الباهر اعالم الري
فإن  ألممي في وضع عجلة التقدم الحضاري لو ا منها بأهمية هذا الميدان الحييمان  إالرياضية، وفي هذا الميدان و 

ان أو المواطن وانشغاالته الحيوية في كل سا يضع نصب اهتماماته اإلنضية دائم  يابرنامج التربية البدنية والر 
 1نها والصناعية والثقافية ...الجوانب العلمية م

حيث أن الدين اإلسالمي الحنيف أعطى حقا وافر  كما ال نهمل جانبا آخر وهو الجانب الديني،
بالنواحي المعنوية من نفسية صحية  مباشر د وأوثقهاحيث انه اهتم بالناحية البدنية والصحية للفر  الرياضية، للتربية

إن )تم التسليم: أعليه وسلم، لقوله أفضل الصالة و  للهء محمد صلى اجمعا البشريةوعقلية، وذلك قدوة لسيد 
ن لضيفك عليك حق فأعطى كل ذي حق إن لبدنك عليك حقا و إك عليك حقا و بن لر إعليك حقا و  لزوجك

أوالدكم  ا)عّلمو  :ضي الله عنهر حقه( صدق رسول الله، رواه البخاري، وقول الصحابي عمر ين الخطاب 
 2وركوب الخيل(.لرماية ااحة و بالس

                                                 
دكتوراه علوم في نظرية ومنهجية التربية  رةكذ م ،النشاط البدني الرياضي واالتجاهات نحوات ذتها بمفهوم القالمكانة االجتماعية لتلميذ مرحلة التعليم الثانوي وعالحيمود أحمد،  1

 .36 ص، 2101 ، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة،والرياضيةالبدنية 
 .00 ص، 0687 دار الكتاب اللبناني، بيروت، سالم،ل في ضوء اإلاجيألالتربية وبناء اأنور الجندي،  2
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على إعطاء  رةية البدنية والرياضية تؤدي وظيفتها على أسس علمية قادربخلص مما سبق أن مادة التتنس
ربية البدنية والرياضية توكولتر( أهمية البظومة التربوية، ويحدد )كال نت واضحة ألهميتها ودورها داخل المراسيتف

جيه التعليمي، و رشاد والتاإلمن خالل  يا، عقليا واجتماعيا،ساعد على نمو كامل وتكيف الفرد بدنتفي كونها 
  1واالشتراك في األنشطة المختلفة، وممارسة ذلك طبقا لمعايير اجتماعية وصحية.

اهمة فعالة في تنمية مسفي تساهم ة كثير   ،اه عن هذه المادة وما لها من نشاطاتنومن خالل ما ذكر 
ية بة للحياة الجماعية. فالتر وريوالذي تؤكده الخصائص الضر  صية،ماعية لتحقيق المصالح الشختالصفات االج

طرق اللعب  عن ددم الكثير من الخدمات من خالل أنشطتها لتغطية احتياجات الفر تقعلى أن  قادرةالبدنية 
  2ج.رويوالت

من جميع  دتعمل على تنمية شخصية الفر  ىاألخر وهنا تكمن أهمية التربية البدنية فأنها كباقي المواد 
لنفسية واالجتماعية معتمدة في ذلك النشاط البدني الذي يميزها عن باقي المواد اية منها و كالنواحي الحر 

الودية  اتقالدعم العتمن التكيف مع الجماعة والوسط الذي يعيش فيه و  دالتعليمية االخرى وبهذا تمكنه الفر 
 ن....خريين اآلوببينه 

ها العظيم في تكوين المواطن ور بالتربية البدنية والرياضية وذلك لد اير اهتماما كب الجزائرولقد اهتمت 
ة في انجاز مختلف تمثلي من الناحية البدنية والنفسية، وهذا ما تؤكده لنا السياسة والمو الجزائري الصالح الق

جانب اهتمامها  إلى قافية،ثوية في الوطن، والنوادي الرياضية والتربات السمؤسالمختلف  رضية عبياالمرافق الر 
 3.في هذا الميدان اإلطاراتبتكوين 

اس سوذلك ألهمية هذا القطاع الح ية البدنية والرياضية،بن أساتذة التر يفلقد أسست معاهد خاصة لتكو 
ولمقارنة وضعية التربية البدنية والرياضية في الجزائر بالدول األوروبية فإننا نجدها قد خطت خطى ال بأس بها 

                                                 
 .36 ص ره،كذ حيمود أحمد، مرجع سبق  1
 .60-70 ، ص2، ط0662 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التربية البدنية، رقنظريات وط، الشاطئمحمود عوض بسيوني، وفيصل ياسين  2
التربية البدنية والرياضية، معهد التربية  رسالة ماجستير في نظرية ومنهجية ية،صفلق لدى تالميذ الطور الثانوي دراسة و قي التفليل من الشعور بالفة البدنية بيفاتح، دور التر بوسنان  3

 .7 ص ،2102 ،-3-البدنية والرياضية، جامعة الجزائر
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فالتربية البدنية في الجزائر تخضع لنفس الغايات واألهداف التي تسعى إليها التربية والتي ترمي إلى إلى األمام، 
 1إعداد وتكوين المواطن الصالح.

 2التربية البدنية والرياضية بوطننا على أساس أنها نظام تربوي شامل وعميق االندماج به. رفوتع

 

 

 التربية البدنية بالتربية العامة:القة ع .6

من كل  دمن التربية العامة، وتعتبر وسيلة من أجل إعداد الفر  أضية جزء ال يتجر يار الإن التربية البدنية و 
والعقلية  .ر كبير في تكوين الصفات االجتماعية والخلقية والشعورية والبدنيةثالنواحي المتعلقة بحياته، فلها أ

 كالهدف المشتر  نفسه ومجتمعه ووطنه وهو كمواطن صالح ينفع  ا متكامال  مولي  شا إعداد   دعداد الفر إد، و ار ألفل
 3بين التربية العامة والتربية البدنية والرياضية.

ل أي مظهر آخر من ثكله كوحدة مثلها كم  دإذا فالتربية البدنية الرياضية عمل يدخل في اختصاصها الفر 
  4ة، السلوكية، العقلية، البدنية.وريلنواحي الشعمن ا امال  شا ن  يمظاهر التربية، وهي تهدف إلى تكون األفراد تكو 

 شير إلىتمة بدنية فكلمة التربية إليه، كلا بعد إضافة  بية البدنية" معنى جديد  ر سب تعبير "التاكتوبهذا 
ة، النمو البدني، التحمل عة كالقوة، السر فالبدن، وهي في غالب األحيان تشير إلى الصفات البدنية المختل

ية البدنية" ربوعلى ذلك فحينما تضاف كلمة "التربية" إلى "البدن" نحصل على تعبير "الت إلخ ... البدني
ة أوجه النشاط ستلك العملية التربوية التي تتم عند ممار  Charles Biuchr والمقصود بها حسب تشالز بيوتشر

ة أي سلتزحلق أو ممار ا ان أو يمشي أو يقفز، أو يمارسنسان، فحينما يجري اإلسمي وتصون جسم اإلننالتي ت
نوع من النشاط البدني الذي يساعده على تقوية جسمه وسالمته، فإن عملية التربية تتم في نفس الوقت وهذه 

                                                 
 .00محمود عوض بسيوني، فيصل ياسين الشاطئ، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .000 ذكره، صق بأنور الجندي، مرجع س 2
كرة ماجستير في ذ النمو التربوي، م لي المدارس االبتدائية اليمنية دراسة ميدانية متمحورة حو فية والرياضية ندلبي حصة التربية افها توممارس، التغذية الراجعة عزيزعمار محمد  3

 .82 ، ص2110نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة الجزائر،
كرة الماجستير في تخصص علم النشاط البدني الرياضي التربوي، كلية االجتماعية واإلنسانية، ذ ية البدنية والرياضية نحو مهمة التدريس، مبسم التر قت طلبة لمبارك، اتجاهاازة يمع 4

 .00 ص ،2112 جامعة الجزائر،
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ع الخبر التي و ان أكتر حيوية أو بالعكس قد تكون من نوع الهدام ويوافق ذلك على نسقد تجعل حياة اإلنبية التر 
، وهذا دتعيسة شقية للفر  ةكما تكون عكس ذلك خبر  ،ةية وسار إيجاب ةتصاحب هذه التربية فقد تكون خبر 

ا يأتي دور نهدامة للجميع هرة المجتمع انطباعات ضا د هذارافأ ثماسك أو يور تي ومو ع قتمسيؤثر في بناء مج
نجاحاتها أو انحرافها عن هذه األهداف  فالتربية البدنية على المعاونة في تحقيق األهداف التربوية كما تتوق

 1على صالحية القيادة المسؤولة عن توجيهها.

فالتربية البدنية جزء متكامل من التربية العامة وميدان تجريبي هدفه تكوين المواطن الالئق من الناحية 
ر ثجة إلى التربية وتتجلى أكاد الحاداط البدني وهكذا تز شق ألوان من النيالبدنية والعقلية واالنفعالية وذلك عن طر 

ا من ر كأداة ضرورية لتصحيح آفات الحياة االجتماعية الحديثة، فهي ليست مجرد لهو ولعب أو نوع  ثفأك
ي من و ا الجزء حيبل وهي أيض   2حة مبرمجة بين الدروس النظرية اليومية.ار  ةسية، أو فتر االحشو في البرامج الدر 

ت اا يمكن إكساب األطفال المهار ا علمي  ا والمعد إعداد  ا صحيح  وجيه  تموجه مج الاق إعداد البر يالتربية فعن طر 
ساعدة الطفل ميسية للتربية البدنية والرياضية هي ئن الوظيفة الر إقة مقيدة. و يطر بالالزمة لقضاء وقت فراغهم 

 3ه.للوصول إلى أعلى مستوى ممكن ضمن قدراته الخاصة، بحيث يستطيع أن يكتشف محيطه على أحسن وج

ية كن البدني يعود بالفائدة على الصحة والمهارات الحر يض " فالتمر اة التربية تحقق هذه األغر سن ممار إو 
 4 مع.تانية ألي مجسالعادات اإلن رقيالخلق وت ياية كما أنها تقو فر كثكأا و دي إلى حياة أبهج لون  تؤ األساسية 

قد آمنت بأهمية التربية البدنية في إعداد ة فت سالاسة التاريخ على أن هناك مجتمعات وحضار اوتدل در 
 5."لموسيقىاصول اللغة و أمرينات البدنية و تكان كل فرد يدرس ثالثة أشياء: ال  ي أثينا القديمة مثال  فالنشء "ف

لرياضية والتربية العامة في أنها التربية البدنية اة التربية البدنية و القومن كل هذه المعطيات نستخلص ع
ت الالزمة من أجل رابمتطلبات، وذلك بإعطائها للتلميذ كل القدزوده ي بحيث تو ربتاز التاح الجهف"هي م

 االستمرار الجيد والمتواصل لعملية التربية.

                                                 
 .06-08 كره، صذ بن قناب الحاج، مرجع سبق  1
 بمعاهد التربية البدنية اسة ميدانيةر د التدريبية، اءاتفالكبة بأساس فلسفة المقار رياضية المبني على التربية البدنية والتدريبي لمربي لا الملمح النموذجي للبرنامجبن جدو بو طالبي،  2

 .62 ص ،2118 ،الجزائر جامعة ،يةاضلرياأطروحة دكتوراه في نظرية ومنهجية التربية البدنية و والرياضية الجزائرية، 
 .06 ص ،كرهذ  جع سبقمر  ،بن جدو بو طالبي 3
 .00 ، ص0673 دار العرب للكتاب القاهرة، االتجاهات المعاصرة للثقافة الرياضية، ،المنصورييحي على  4
 .00 صدمشق،  طالس للدراسات والترجمة، ، دارةثة الرياضية الحديبيالتر  ،ز مهنائفا 5
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ت التلميذ اإلدراكية والتفكير التكتيكي خاصة أثناء اللعب اوتساعد األنشطة الرياضية على تحسين قدر 
لتركيز واليقظة، سرعة االستجابة والتفكير لمختلف المنبهات، ا مسائل التي تطرحها:الفي األلعاب الجماعية و 

ر، كما يمكن للمراهق أن اف اللعب، التحليل والتنبؤ للحلول بهدف السرة في اتخاذ القر قالتصور الذهني لموا
قوانين اللعبة التي يمارسها  رفحيث يع رفلمعاات الفكرية اة التربية البدنية والرياضية القدر صب في حتسيك

 1ربية البدنية والرياضية.تعلى تاريخها ويفهم أهداف الرف لتعاويطبقها و 

ربية الجسمية في حد تاالتصال المباشر بين التربية العامة والتربية البدنية وهي تعبر عن الك در نفهنا فقط 
 ... اهتمام التربية فروعذاتها واحد 

 :رائز في الجالتربية البدنية  مكانة .7

ي و ربتساس أنها نظام أة الديمقراطية الشعبية على يئر اة الجز وريرف التربية البدنية والرياضية بالجمهعت
ع من فلر اامية إلى ر ربية إلى بلوغها و تامل وتخضع لنفس الغايات التي تسعى الشي الو بتر عميق االندماج بالنظام ال

 2لدينا من مزيا.ن تكوين اإلنسان والمواطن والعمل بما شأ

 :3ومن خالل تنظيم التربية البدنية والرياضية ينتظر منها أن تؤدي ثالث مهام رئيسية وهي

لنفسية المحركة وذلك من خالل ات الممارسين الفسيولوجية و اتحسين قدر  من الناحية البدنية: -
 اتدخل الناجح ومنظم تنظيم  لها بواسطة حويه مع البيئة وذلك بتسهيل تتكبر في البدن وتكيفيه سير أالتحكم 

 ا.ي  نقالع
ته اد من قدر زير نفسي يقراوما يكسبه من است دإن تحسين صحة الفر  من الناحية االقتصادية: -

ادة زينه بدون شك يؤدي إلى إا فمحكم   ذ يمكنه من استعمال قوته في العمل استعماال  إعلى مقاومة التعب و 
 .ويل الفكري واليدغية والجماعية في عالم الشدودية الفر دالمر 

بية البدنية والرياضية تر ء ممارسة الامن جر  دإن ما يكتسبه الفر  من الناحية االجتماعية والثقافية: -
لظروف المالئمة  ةز الوئام المدني مدخر زياهم في تعسعمال اليومية وتية تجعله يواجه كل األققافية وخلثمن قيم 

                                                 
 .20 ص المركزية، بغداد،احة وألعاب الماء، مطبعة المال ب، رياضة السيفيصل رشيد العياش 1
ومناهج التربية البدنية والرياضية، جامعة  نظريات فيالماجستير  ةكر ذ م بة بالكفاءات،ر اقي ضوء المفداء مدرس التربية البدنية والرياضية بالمرحلة الثانوية أم يو ق، تةذهبيجغدم بن  2

 .06 ، ص2116 حسيبة بن بوعلي، الشلف،
 .21-06المرجع السابق، ص  ،جغدم بن ذهبية 3
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جبات المدنية  ار بالو و لشعاروح االتصال والتعاون والمسؤولية و  عى لتنميةتسلكي يتعدى ذاته في العمل و  دللفر 
فراد والمجموعة الواحدة أو بين ات بين األفالكل مصدر الخشت التي تايف التوتر فكما تسعى كذلك لتخ

 .ةالمجموعات التي تنتمي إلى هيئة اجتماعية واحد

هم فيما راغصة االستخدام أوقات ففر ار ن التربية البدنية والرياضية توفر لشباب والكبإإضافة إلى ذلك ف
 بنفسه ومجتمعه وطنه. ديد الفر قي

اهم فلتاضامن و تلسالم في العالم وذلك بتدعيمها لل وتعد التربية البدنية والرياضية في الجزائر عامال  
تالية: لحركة الرياضية الوطنية في الجزائر على المبادئ الاكز تر تلدولي، و اوالتعاون على المستوى الوطني و 

 1طية، التخطيط، الشمولية، الالمركزية.االديمقر 

 2وكذلك ثمة مبادئ أخرى لتنظيم الحركة الرياضية الوطنية وهي:

ة هذه سئري في ممار اربية الجماهير ومن ثمة يثبت حق كل جز تربية البدنية هي تإن ال الديمقراطية: – أ
 الحق في التعليم. غراررف به على تربية، وهذا حق معتال

د يجب أن تخضع لمبادئ المدرجة في سير تنمية الب والرياضيةبية البدنية ر إن الت التخطيط: –ب 
 .طيطلتخا

من النظام التربوي الشامل، تخص اإلنسان  أيتجز إن التربية البدنية والرياضية هي جزء ال  الشمول: –ج 
ة نشاطات رياضية مربية سممار قوم أساسا على تاملة شكل وحدة منسجمة شلمجتمع في مجموعها، وهي تاو 

 بة حسب أسس علمية.تمر 

ز نخبة االجماهير قادرة على إبر  لتربيةإن التربية البدنية والرياضية وهي نظام  :مالهواية والتقوي –د 
 يل البالد بصفة قيمة. ويجب أن يستفيد الممارسون من النخبةثعلى تمة ر الممارس وقادر و رياضية من بين الجمه

                                                 
 .21 ص ذكره،مرجع سبق  ،جغدم بن ذهبية 1
سنة مع تصور مقترح للبرنامج التعليمي، دراسة نظرية متمحور حول  00إلى  10إدراج التعلم السباحة في منهاج التربية البدنية والرياضية في المرحلة االبتدائية من  باغقول جمال، 2

 .001-016، ص 2116التربية البدنية والرياضية، معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة الجزائر،  الماجستير في نظرية ومنهجيةرسالة البعد التربوي، 
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نظاميا طبقا  ازهاتدابير اجتماعية ومهنية، يتم إفر من  –التي تعكس مستوى التطور الرياضي  ةر الصو وهم  –
 ية فقط.اعد الهو اعيتهم وتمنح لهم احتراما لقو ضلو 

إن تنظيم النشاطات الرياضية وتسييرها أمر يخص على حد سواء القادة المعتمدين  التسيير: –ه 
ومراقبة وظيفية، كما يمكن  يديمقراط تسيير يق هذا المبدأ من تحقيقرسميا والرياضيين الممارسين، ويمكن تطب

لحركة ان الرجال هواة المستقبل للقيام بمهنة التنشيط داخل الوحدات التي تتشكل منها يفي نهاية األمر من تكو 
يتطور فيه أو قائد الفوج الرياضي مهما كان القطاع الذي يتصرف الرياضية الوطنية تكوينا عمليا، ويستلزم أن 

 ي حقيقي للشباب.ببته، حيثما وجد وفي أي حالة كان، كمر تتخصصه أو ر 

صادية تنية اإلدارية واالقوطاطات البدنية والرياضية ضمن جميع األنظمة النشتنظم ال زية:كالالمر  – و
 ل العمل.والعسكرية وحتى الخاليا القاعدية منها والتي يجب أن تتوفر لدى السلطة الفعلية لتسيير وسائ

 التعليم الثانوي في الجزائر:مرحلة ية البدنية في بتر العملية للالعلمية و  األسس .8

 ية البدنية:بالعلمية للتر  سساأل. 1.8

الخطوط  "لزر شا"تتستند التربية البدنية والرياضية في وضع برامجها على قاعدة علمية ثابتة وقد وصف 
 1:يلالبدنية والرياضية كما يألسس العلمية للتربية لة عريضالعامة ال

 البيولوجية: األسس. 1.1.8

، حيث يتميز هذا الجسم كياطه الحر شنبسان و نتهتم التربية البدنية والرياضية بالدرجة األولى بجسم اإل
ة كاملة حول هذا رايا، لذلك وجب على مدرس التربية البدنية الرياضية أن يكون على دبميكانيكية معقدة جد  

ية وعن طريق الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي كحر  ق ميكانزماتييبه ووظائف أعضاءه عن طر كالجسم وتر 
نما يجب أن تكون لديه قاعدة إا و ا أو طبيب  ي أخصائي  بلمر االذي تعمل عليه العضالت وهذا ال يعني أن يكون 

على المواد  وينية والرياضية يحتسخة من العلوم األساسية من الناحية البيولوجية. لهذا فإن منهج التربية البدار 

                                                 
 .32-30رحماني قوادري إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص  1



  التربية البدنية : الفصل األول

00 

ع علم وظائف األعضاء البيولوجية الرياضة، علم البيوميكانيك حيث تعطي للطالب يل: علم التشر ثالبيولوجية م
 سان الرياضي.ناإل خلفية علمية للمعاملة معالمدرب والمعلم أو 
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 (:ةالسيكولوجياألسس النفسية ). 2.1.8

ساهم توالرياضي و  يمكن أن تعطي تحليال ألهم النواحي للنشاط البدنيلسيكولوجية اة األسس فإن معر 
ومن علمنا أن اللعب ميدان من ميادين التي  1ي،كطة بالنشاط الحر تبفي التحليل الدقيق للعمليات النفسية المر 

طريق األسمى انيين أن اللعب هو السفنية البدنية والرياضية ووجه أهمية بالغة حيث يرى الربني بها برنامج التغت
المتعارضة التي يقوم بها وأن يكشف الطفل الذي  تالخبرا لفهم المحاوالت التي يقوم بها الطفل للتوفيق بين

 ق اللعب.يكلته عن طر شه ومسكلة خاصة عن نفشيعاني م

 ئر:زاحلة التعليم الثانوي في الجمر البدنية في ال للتربيةالعملية  األسس. 2.8
 التربية البدنية:  درس. 8.2.1

لتكوين  طرةلمساالهامة لتحقيق األهداف  بويةاضية وسيلة من الوسائل التر ير درس التربية البدنية والر تبيع
ية البدنية( من التربية العامة ويعتمد على الميدان التجريبي لتكوين بلتر االفرد )المواطن( فهو جزء متكامل )درس 

 2اعده على االندماج االجتماعي.سالبدنية والرياضية التي يتكيف معها وت المواطن، عن طرق ألوان من النشاطات

إن العناية بالجانب الجسدي أو تربية البدن تعني الوصول باإلنسان إلى قدر معقول من الصحة 
ة لوقاياية والسلوكية للصحة و فر عالجسمية العامة التي تؤهله للقيام بمختلف نشاطاته الحياتية وتزوده باألسس الم

  3.رى، فالنماء الجسمي هو قاعدة النماء في مختلف جوانب الشخصية األخضاألمرامن 
والخطوات المتتابعة  تاإلجراءاوتتبع التربية البدنية استراتيجية تعليمية خاصه بها ونقصد بذلك" تلك 

ئل لتحقيق اووسهم وما هو متوفر من عتاد راتوالمخططة والتي يقوم بها المدرس مع تالميذ معتمدا على قد
 4أهداف واضحة ومحددة.

التي تحمل كل خصائص البرنامج، فالخطة  رةيغحدة الصلو ربية البدنية والرياضية هي اتة الصإن ح
ت راالمها ن يكتسبأأن يمارسه التلميذ و  ربية البدنية والرياضية تشمل أوجه النشاط الذي يطلبتالعامة لمنهاج ال

عداده إو  هتحضير  ةفشر ويتوقف نجاح خطة الدرس على صبام ر وغيرشباإلى ما يصاحب ذلك من تعليم م
 5عاة أيضا حاجات التلميذ.اجه مع مر اخر إو 

  

                                                 
 .26 كره، صذ سبق  مرجع ،ةيانو لثلتالميذ المرحلة ا عيماتواالجي التوافق النفسقيق مدى يمكن للتربية البدنية والرياضية تح إلى أيري إبراهيم، درحماني قوا 1
 مرجع سبق ذكره، صثانويات والية الجلفة، متوسطات و مستوى  علىاضية دراسة ميدانية ير لالبدنية واربية نحو التلثانويات المتوسطات وايري اتجاهات مدسعيدي مصطفى،  2

016. 
 .00 مرجع سبق ذكره، صالسيد سالمة الخميسي،  3
 .01 ص كره،ذ بن خالد حاج، مرجع سبق  4
 .60 ص ،0680بغداد،  بية البدنية والرياضية،ر س في التريطرق التد، ئيراامسح الالعباس ص 5
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 التالي:النحو ويسعى درس التربية البدنية إلى تحقيق مجموعة من األهداف نذكر على 

 لبناء البدني السليم للتالميذاعلى الحفاظ على الصحة و  اعدةسالم. 
 ية ووضع القواعد الصحية لكيفية ممارستها داخل وخارج كت والخبرات الحر راالمها ساعدة على تكاملمال

 ة.سالمدر 
  نة والرشاقة.و لتحمل والمر اوالسرعة و  ةل: القدر ثر الصفات البدنية ميالمساعدة في تطو 
 سكون والراحة.لالتحكم في القوام في حالتي ا 
 ولوجية والميكانيكية.زيصولها البيولوجية والفيألحركة البدنية و اوالمعلومات على أسس  رفاكتساب المعا 
 لسلوك الالئق.اوالسمات اإلدارية و  يةنو تدعيم الصفات المع 
 ضية.يالر اة طة المنظمة ألنشسار مالتعود على الم 
  1من خالل األنشطة الرياضية. رياضية النشاط الستنمية االتجاهات االيجابية نحو ممار 

 البدنية:مادة التربية  مكونات. 2.2.8

  مادة التربية البدنية: حتوى. م1.2.2.8

، فالدرس يحدد بوييعتبر درس التربية البدنية والرياضية الخلية األساسية في بناء المنهاج التعليمي التر 
هيد تمالخاصة بها والذي يساهم كل واحد في ال األجزاءف المنشودة من خالل اركز االهتمام تبعا لألهدم

 ة البدنية والرياضية من المرحل التالية:ربيكون درس التللمحور التالي ويت

  يةالمرحلة التحضير : 

هدف الحصة وتنقسم هذه المرحلة  بدقيقة وهذا حس 21إلى  00ر من تستموهي المرحلة األولى و 
األلعاب اإلحماء،  ء اإلداري،افي اإلجر  ثلتمترها إلى أقسام تكونه وتعطي الهيكل العام للمقدمة والتحضير و و بد

ز الدافعية والميول. وفيها التحضير النفسي واالستعداد البدني لخوض مجريات ااهم في إبر سالتربوية التي ت
رة يز على تنشيط الدو تركلاعاة الزيادة المتدرجة للحمولة و االرياضي. فيجب على المدرس مر و النشاط البدني 

                                                 
كرة الماجستير في نظرية ذ ، مالجلفة انويات واليةثة دراسة ميدانية بضتربية البدنية والريالاة من خالل حصة عيجتمااالنحو القوة الثانوية ة لرحالمميذ تالت اتجاهاحاشي بلخير،  1

 .003 ، ص2118 والرياضية، جامعة الجزائر،نية ربية البدتومنهجية التربية البدنية والرياضية، معهد ال
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ا يفضل في التربية البدنية والرياضية في المدرسة مبة، كالدموية واألوتار والمفاصل مما يقلل من احتماالت اإلصا
ال يشعر التلميذ بالملل ومن  لحركة والمزاح وذلك لكياو رة اإلكثار من األلعاب الشبه رياضية التي تتميز باإلثا

د ا في تجديد الطاقة وتحسين عمل الجهاز الهضمي وتجدا وأساسي  هام   ر انية. واإلحماء يلعب دو يتو ات الر كالحر 
ا أثناء الجيد للهواء أثناء النشاط لذا على المدرس أن ال يكون سلطوي   باالستنشاقالدم وهذا ما يسمح للتلميذ 

ساحة م رأكب والكتساحكل الحر شار والتشالسبع أو التسع دقائق األولى من الحصة فيسمح للتالميذ باالنت
ء الجسم هذا من امس مختلف أجز تضعيات و عة النشاط كما يفضل أن تتخلل تلك األلعاب حركات و قوسع ر تلت

سمح للتلميذ الشعير واإلحساس تيسي من الحصة حتى ئالناحية البدنية وممارسات وتنقالت تمس الجانب الر 
 ة مع زمالئه.القصة له للتعبير وتوطيد العفر وفر التبالتوازن، و 

  سية:ئيالمرحلة الر 

ية، وهي صلب درس التربية البدنية والرياضية بعد المرحلة التحضير  ةوهي المرحلة التي تأتي مباشر 
ي هذه المرحلة و د تعليمها والهدف التربوي المرد بلوغه، وتحتات والتقنيات المر راز حول المهاكمر توالذي ي

 على: ابدوره

ية دت الواجب تعليمها سواء كانت لعبة أو تقنية فر ات والخبر راويقدم فيه المها التعليمي: النشاط – أ
عي المدرس في هذا النشاط ما يلي: اتخاذ المكان االيد، وير  ةأو كر  ةالطائر  ةكالجري والقفز أو كر أو جماعية  

 ت.راللمها ذاالستيعاب الجيد للتالميغرض ح وهذا لر المناسب أثناء الش

ويقصد به نقل الحقائق والشواهد والمفاهيم الستخدام الوعي في نقل الواقع  التطبيقي: النشاط – ب
اليد  ة.. وفي األلعاب الجماعية ككر . لعاب القوى والمصارعةأية كالجمباز و دالعلمي وقدم ذلك في األلعاب الفر 

ا يؤدي إلى نجاح ح التنافس بين التالميذ ممروز رو يتميز بها النشاط التطبيقي هي ب ةوأهم ميز رة ... والطائ
على  ةق الواحد والقدر يح الفر و للمدرس للتأكد على ر  حةنصة سار ويعتبر النشاط التطبيقي ف ،الحصة التعليمية

 ... ى مثل التحكم والتسجيلخر ت أامهار  إلبرازصة ر القيادة كما أنها ف
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 :المرحلة الختامية 

ولى ولوجية األيع إلى الحالة الفيز و الهدوء والرج ةأي خاتمة الحصة وتدعى فتر  ةوهي المرحلة األخير 
 ةولى، حيث يتضمن تمارن التهدئة واالسترخاء، كما أن فتر والهدف منها هو العودة بالجسم إلى حالته البدنية األ

 1ع إلى الحالة الطبيعية تتميز بالبطء والسهولة، وبها ينتهي الدرس.و الرج

 2لبدنية إلى قسمين أو نوعين:في التربية ا النشاطسيم نواحي قويمكن ت

 باآلخرين ادةفاالست ه دوندمارس من الشخص بمفر تالتي  عاألنوا وتعني بها  ية:دالمظاهر الفر  -
الخ كلها  ... ناتيمر تلا، السباحة، رمي القرص، التنس و رزةب، المباثة، الو رعالمصا وكذلك الجري، فالمالكمة
 ع الفردي.و مظاهر للن

 ةالسلة وكر  ةالقدم وكر  ةمارس في الجماعات أو الفرق كر تالتي  عاألنوا هي  المظاهر الجماعية: -
 ين.ثنر من العبين اثفيها أكترك الطائر، وسباقات التتابع في ألعاب المضمار، فهي كل رياضة يش ةالشبكة وكر 

خاصة )تكسبه( ر على األفراد صور ثية لها مميزتها وتؤ دع الفر ا ته فاألنو اين مميز وعع من هنين النو لكل ن
 3صفات معينة وهذا من الناحية العامة.

 4:النشاطات الممارسة في مرحلة التعليم الثانوي بعض. 8.2.2.1.1

 ي:و فيما يلي نتطرق لبعض النشاطات الممارسة في مرحلة التعليم الثان

 وتحويلها إلى سرعة تنقل ومقاومة  دالعمل على تجنيد الطاقة الكامنة عند الفر  اط الجري:شن
كل الجري، شع و و سافة محددة في أقصر وقت ممكن وذلك حسب نمت الداخلية والخارجية لقطع ار ثللمؤ 

 ا:وعموم  

                                                 
 .007 حاشي بخير، مرجع سابق ص 1
الل حزي جمنشأة المعارف باإلسكندرية ، تاريخ األلعاب والمنافسات الرياضية "الفردية والجماعية"، 0تاريخ التربية البدنية في المجتمعين العربي والدولي  الشافعي، أحمدحسن  2

 .6 ، ص0668ه، مصر، ئوشركا
 .6 حسن أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص 3
 .01-06 كره، صذ اللجنة الوطنية للمناهج، مرجع سبق  4
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 .جري السرعة بحواجز وبدونها 
  سافات نصف الطويل.مجري 
 ة.يلسافات الطو مجري ال 

  ات ذر قدر ممكن الطاقة الكامنة عند الفرد لدفع أداة أكبالعمل على تحول  اط رمي الجلة:شن
 ا يوجد أسلوبين للرمي:معين إلى أبعد مكان ممكن، في إطار قوانين محددة لذلك. وحالي   وزن

 .الرمي من الخلف بالتزحلق المسطح والتمحور 
  نوراي من الدمالر. 

 فة )الجلة(:كال من القوى على األداة المقذو شوهذا يتم باستخدام وتطبيق ثالثة أ

  مام.كل تزحلق موجه من الخلف إلى األشقوى على 
 ر باتجاه ميدان الرمي.و حتمفي عملية الدوران وال ثلن تتمادور  وىق 
  ع وتمدد تتمثل في المرحلة النهائية ومرافقة األداة ألبعد ما يكون.فقوى ر 

 المنطق الداخلي: العمل الندفاع الجسم من نقطة محددة إلى أبعد  ب الطول:ثاط الو شن
ا يلهعة الخطية، وتحو سر كبر قدر من الأاب سار مسافة جري معينة الكتثمب باستثالو  ةمكان ممكن في حفر 

 ب منها:ثإلى سرعة زاوية تدفع الجسم إلى األمام. وهناك أساليب عدة للو 

 به المقعد.شن على هيأته التي تامرحلة الطير  أسلوب المقعد: وفيها يحافظ الرياضي في 
  :ن التمدد والضم لريح بعض المسافة.اوفيها يحاول الرياضي في مرحلة الطير  أسلوب الحافظة 
   في الهواء لريح ثرن بخطوة أو أكاأسلوب المشي في الهواء: وفيها يحاول الرياضي في مرحلة الطير 

 مسافة.ال

لنا أن المعلم بعد  ضحربية البدنية اتتي في حصة الو ذ التعليم الثاننا من معلومات عن تالميدر و وبما 
يتوجه  اهم أحرار في اللعب وغالب  كابقة وغيرها يتر ساطات الشوجيهات الخاصة بالنتاالنتهاء من إعطاء التالميذ ال

ا بة وليس معلم  التالميذ إلى تكون فرق للعب كره القدم إال أن نجد المعلم هنا ينسب نفسه وكأنه عضوا في اللع
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 المشجعين للفرق ورية وهم يلعبون دز اهدة تحفيشا وهذا بالنسبة لذكور وفي المقابل نجد اإلناث في مأو قائد  
 ة التربية البدنية.ص... وهكذا تنتهي عادة ح

 التربية البدنية: أستاذ. 3.2.8

للدرس بكل ما يحتويه من  ربية البدنية والرياضية هو العنصر األساسي في التخطيط واإلعدادتأستاذ ال
ة عميقة بكيفية اختيار رفأن هذا يتطلب منه مع كوال شت تخص جميع المستويات التعليمية اأنشطة وخبر 

ة الطرق والمناهج فالمحتوى والوسائل والطرق الجيدة لضمان التنفيذ السليم للدرس ويأتي في مقدمة ذلك معر 
ر وتحسين باستمرار يالبيئة التربوية بكل عناصرها ومحاولة تطو  طبيعة تقتضيهج الدرس وفق ما ا الحديثة في إخر 

 1لوسائل الموصلة لذلك.اعملية تقويم البرامج و 

ية بو لتر امدرس التربية البدنية والرياضية اتجاه تحقيق البرامج ألهدافها التعليمية و  وروبذلك يتضح أن د
  2الفكرية والفنية واالنسانية.اءة ومن المهارات فا على مستوى عال من الكسلتي تتطلب مر او 

ق المعلم يتم يوعن طر  سةر دلركن االساسي في العملية التعليمية بالماومن هنا يعتبر معلم التربية الرياضية 
صحيح  المعلم قد عد إعداد ونجيه المتعلم اجتماعيا ليكون فرا مفيدا في المجتمع وعليه يجب أن يكتو 

إشراك المعلم في التخطيط للمناهج  ةى عاتقه، ومن النواحي المهمة ضرور ليتحمل المسؤولية المهمة الملقاة عل
وخاصة أهداف المنهج ومحتوياته تم تحديد الوسائل لتحقيق األهداف ونقصد بها األلعاب. وعليه يعد المعلم 

 3المسؤول األول على تنفيذ المنهاج.

نشاط المختلفة التي تتضمنها مهنته طبقا ومن ثمة فإن على مدرس التربية البدنية أن يقوم بتعليم أوجه ال
البدنية فإن  في مجال التربية ةذا ألم المعلم بأحسن طرق تعليم المهار إعليها و  المتعارفللمبادئ السيكولوجية 

 4أحسن وسيحصل المعلم على خبر شاملة. نتائجتحقيق  في الجهد والوقت االقتصادهذا يؤدي إلى 

 أستاذ التربية البدنية للمادة:  قييم. ت1.3.2.8
                                                 

ية لفي التربية البدنية والرياضية، ك مذكرة الماستر ،رةكدراسة ميدانية بمدينة بس 00 – 00 ةحلأثناء تفعيل حصة التربية البدنية المر  ذاتستواجه األ يعبد العزيز، العوائق الت يشبوك 1
 .30 ، ص2102 العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الجزائر،

 .067-060 ص ره،ذكمرجع سبق  ،أسس بناء البرامج الرياضية ،محمد الحماحمي ،وليخأمين أنور ال 2
 .8 ص ،2117 ،بغداد جامعة ،ضية العراقيةاكاديمية الريضية، بدعم من األااهج التربية الرينج التربوية ومهالمنا ،الخطيبر هاشم ذمن 3
 .31 كره، صذ ، مرجع سبق ئمحمود عوض بسيوني وفيصل ياسين الشاط 4
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 نجد أن التقييم على صنفين:

خيص شمين التيو تقية في معدل نتيجتي الدفي األلعاب الفر تتمثل و  التنقيط في األنشطة الفرية:
 ...  اط التلميذ ويقيمه بنقطة تحصيليهنشوهنا يترجم األستاذ  1والتحصيلي.

يبهم تتهم في حصص تقويمية وتحديد مكتسباتهم وتر ظأما التقييم في األنشطة الفرية: يتم بعد مالح
 2المناسبة. ةالمعدة لذلك وترجمة المستوى إلى العالم المستوياتحسب شبكة 

 ا النشاطات الرياضية: زهالقيم التي تعز  عضب. 4.2.8

 قيم متعددة ونذكر منها ما يلي: دستها نجد أن التربية البدنية تنمي في الفر اإن من خالل در 

الشروط التي يجب توفرها في النشاطات الجماعية والفرية، إال أن هناك  أحدوهي  التنافس: *
إحدى  ة المحمودة والتي عند فوزسمنافالمنافسة في روح المداعبة وهناك منافسة عنيفة وصلبة، لذلك نفضل 

 الفوجين يتقبل النتيجة اآلخر بكل روح رياضية.
ي واألخوة بين التالميذ فيما بينهم وسواء قلر الى األلفة و هو تلك المواقف التي تدل ع التعاون: *

 تلقائي يدل ملمحه على قيمة تعاونية. صرفة أو في لحظة تسفي مبدأ النشاط الممار 
نجد أن التالميذ حتى لوال يعرفون بعضهم نجد في النشاطات الرياضية ككتلة واحدة  كيف:تال *

 األلعاب فيما بينهم. ةمنسجمون في إدار 
حدهم في و اء كامل مع بعضهم البعض وذلك من خالل تتمفي ان رقنجد أن الف االنتماء: *

 الممنهج للعملية الرياضية.  اإلطار

ية التي يمارسها كصر على هذه القيم فقط فالتربية البدنية باعتبار مجموعة من النشاطات الحر تقنوال 
جد و ن في الحصة التعليمية تك أي الحصة وكما ندر التالميذ في المدرسة وهي التي توحد التالميذ مع بعضهم ف

اعل بين جميع تفلاالمعلم والمتعلم والبد من خالل حركة التعليم يتوفر عامل التواصل و  دمادة تعليمية ويوج
 ... اعد على تنمية الكثير من القيمسنها تأف العملية تعلم وهنا نجد اأطر 

                                                 
 .08 كره، صذ وزارة التربية الوطنية، مرجع سبق  1
 .06 المرجع السابق، ص ،التربية الوطنيةووزارة  2
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 ممارساتهم للنشاطات البدنية: التي يتعرض لها التالميذ عند صعوبات. 5.2.8

مج التربية البدنية والرياضية ترتكز عن أنشطة بدنية يسودها الطابع التنافسي بين األفراد والجماعات ابر 
سام مختلطة ومتفاوتة في المهارات النفسية ألقحيان، واباندفاع بدني قوي وشحنة نفسية عنيفة في بعض األ

سة بحيث مهما كان النشاط المبرمج فعلى رو إنجاز هذه البرامج مدت البدنية، وظروف رالقدالحركية و او 
سائر المادية وهذا بواسطة تنظيم محكم أثناء خالمسببة للحوادث البدنية وال ةر و المعلمين تجنب مصادر الخط

س قائمة أسباب الحوادث في الوسط المدرسي لما فيها من أى أن التربية البدنية هي على ر نسالممارسة، وال ن
أن أسباب الحوادث  تإن االستنتاجات الحديثة أظهر ى، ة باألنشطة المدرسية األخر ننافس بدني كبير مقار ت

همال شروط األمن. إات البدنية المقترحة على التالميذ و كالبدنية ناجمة عن المحيط والوسائل وكذا طبيعة الحر 
الوسائل المستعملة وتوضيح المهام المطلوبة ت و ام ومواقف خاصة اتجاه التجهيز اوالمطلوب من المعلمين هنا التز 

مارس في محيط خاص أو مهيأ، تمن التالميذ والتأكيد على طرق تنظيمها. ولذلك فالتربية البدنية والرياضية 
اهم في الحفاظ على سالمة التالميذ، فعلى المعلمين إبالغ المسؤولين ست والوسائل تاوجودة تصميم التجهيز 
 1ت وعن كل مصدر خطر.االوسائل والتجهيز المكلفين بصيانة هذه 

ت خاصة وصحية اة بتجهيز ساطات الرياضية في المدر شإن من الضروري تهيئة مكان ممارسة الن
ج را ا إديض  أووقائية وذلك لتفادي الضرر بالتالميذ ونجد أن من الواجب توفير قاعة اللباس واإلسعافات األولية و 

 ... ظيم البيداغوجيتنالضمانات الوقائية واألمنية ضمن ال

ء مسؤولين ار فيها آر كذ عبد الحفيظ" والتي  علويسة التحليلية للباحث: "الراوكما جاء في الد
صين في المادة كل تساتذة مخأن و ين وباحثيؤرخمبية البدنية و تر مادة ال ذفيتنن على يين ساهر يوحكوميين أو إدار 

 :2وضعية دفاعية وهي تعاني منن مادة التربية البدنية في أؤهم باهؤالء انتهت آر 

 سي.اانخفاض الوقت المبرمج لها في البرنامج الدر  -
 .يةل المالي والتسيير المالي والوسائل والموار البشر وينقص فادح في التم -
ئدة وغير زاة التي تحتلها في السلم االجتماعي وتهميشها والنظر إليها كمادة يالوضعية المزر  -

                                                 
 .010-010اللجنة الوطنية للمناهج، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .33العلوي عبد الحفيظ، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 ين السيئة لها.يدار االجتماعي لها( ونظرن اإلللوعي شارة مفيدة )اإل
بها كالمواد التعليمية  فر تسي وغير معاا في البرنامج الدر جد   ةالتربية البدنية تحتل مكانة صغير  -

ية وعلمية. وفي وقت اإلصالحات التربوية بالواليات فر ألنها معر ثاألخير التي تعتبر أنها تنمي الذكاء للتلميذ أك
ية الوطنية ألن مديريات التربية تربو ة التربية البدنية ليس لها مكان في اإلصالحات المدرسية الكية المتحدمرياأل

ت اقة سلبية مع التربية البدنية وبالتالي لم يدرجوها في اإلصالحات وخاصة غياب برامجها في المقرر يبطر وا تعامل
مادة محسوبين كمواطنين من الدرجة الثانية المدرسية في المؤسسات التربوية، وعلى العموم فإننا نحن أساتذة ال

ن حسبت فإنها تكاد إهم و وفوالعالمات المحصل عليها في مادة التربية البدنية ال تحسب للتالميذ في كش
 .الصفر ويتسا
 ي غير فعالة.و نثاالبرنامج المسطر والمناهج من الطور االبتدائي إلى ال  -

 :1ة التعليم الثانويحللرياضية عند تدريسه لمر اية و بعض اإلرشادات لمدرسي التربية البدن. 8.2.6

كبار   اصبحو ياب ناضج(، فالشباب يريدون سريعا أن شبه )كرف أن يعت التلميذ في هذه المرحلة يجب -
ربية الرياضية ألن تة الصيع أن ننتفع بهذه الظواهر في حتطقة تعاملهم وفي مالبسهم ونسيونالحظ ذلك في طر 

قة يالمرحلة يمكن قيادتهم وتوجيههم وألنهم يقلدون األبطال الرياضيين في مالبسهم وكذلك طر التالميذ في هذه 
الفصل وفي اإلشراف على رة صبح طبيعية، فعلى مدرس التربية الرياضية أن يعطي لهم مسؤوليات في إداتتعاملهم 

 عدة زمالئهم أثناء النشاط.ومساالمحطات 
اءة البدنية وهذا يتطلب من المدرس للتربية البدنية أن تكون فففي مرحلة المرهقة يرفع مستوى الك -

 وجادة. ةر ثحصته مؤ 

اعد ويسات، كفاع المستوى األدائي للحر تب الر يلتدر اكل شة تأخذ صمن المالحظ في هذه المرحلة أن ح
 التالميذ المدرس في هذه المرحلة في قياس المستويات وتحديد أوقات الرحة.

 ت.ابت هذه المهار ثوجيدة فعلى المدرس أن ي ةقة كامليلهذه المرحلة تؤدى بطر ت األساسية اإن المهار  -
في  متفييدهكذلك يفضل التالميذ هذه المرحلة مقاربتهم بزمالئهم فعلى المدرس أن يقدم النصائح التي  -

 ي.كتحسين مستواهم الحر 
                                                 

 .203ناهد محمود سعد ونيللي رمزي فهيم، مرجع سبق ذكره، ص  1
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من هذه ثر يكو ات فعلى المدرس أن يرعي ذلك يلمبار اإن رغبة التالميذ تزاد في األلعاب التنافسية و  -
 األلعاب والمباريات.

ا ا خاص  وهنا نجد أن المتعلم هو محور العملية التعليمية لذلك وجب على المعلم أن يهتم به اهتمام  
 ... يحيةو يهية تر رفة تصيضا حأة تعليمية و صأنها هي حا ة التربية البدنية بمصوخاصة في ح
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 خالصة الفصل:

العقل والعكس ة الجسم بسالم ةلجسمي فسالماوفيق بين الجانب العقلي و تلتربية البدنية التحقق ا
ي بحياة المجتمع، فهي تعمل على جعل الجسم قا والر جتماعي  اا و ا وجسمي  عقلي   ةالكامل دصحيح، وبين قوى الفر 

 دكير واالستيعاب فتجعل الفر تفعلى ال اا قادر  على التحمل والعناء والعمل وتجعل العقل نشيط   اا قادر  صحيح  
لحركية بالعمل بكفاءة عالية، اساعد أجهز الجسم الحيوية تضية يارينات الر تمفي المجتمع، فال ا ومقبوال  سليم  
ضية للجسم والعقل، وكما أن النشاطات التي يمارسها التلميذ وخاصة التلميذ في التعليم يو ر عن الصفات الت فضال  

ن من خالل التربية البدنية تنمى لدية مختلف قيم المواطنة والتي أهذه وضح لنا  ي ومن خالل دراستناو الثان
روح  كر مثال  ذ ارس خالل الحصة ونتمية والجماعية التي در فيكتسبها التلميذ بفضل مختلف األنشطة البدنية ال

 ... وغيرها.زر لتآااركة والتعاون والتنافس واالنتماء و شلما

ارس التربية الرياضية من تمبية البدنية أهداف عديدة تنطلق وفق المهام الذي وهنا يمكننا القول أن للتر 
 ...  أجلها

 

 

 

 



 

 

 :نيالثا الفصل

 ةاملواطنقيم 
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 تمهيد:

تعد المدرسة أحد المؤسسات التربوية التي يرتكز عليها إعداد الفرد لحياته االجتماعية وتعليمه كيفية 
تواصله واحتكاكه مع العالم الخارجي، فبذلك يتشكل الوجود االجتماعي للتلميذ بترسيخ فيه مختلف المبادئ 

ية والصحية، كما يكتسب منها العمليات والقيم والمعايير، والتي تجعل منه ذو مقومات أخالقية والجسم
ائدة في مجتمعه، إذ أنها تساهم في تكوين جانبه االجتماعي التربوي والتعليمي الثقافي وذلك ساالجتماعية ال

 بتعزيز فيه مختلف القيم متل قيمه التعاون وقيمه التآزر والتسامح وتحمل المسؤولية ...

صالح وذلك من خالل تنمية فيه الحس الوطني وتوجيهه وبهذا فالمدرسة تساهم في تكوين المواطن 
إلى احترم األنظمة والقوانين وتوجيه سلوكه ومراقبته، ويأتي ذلك من خالل مجموعة من العمليات واألساليب 
والتي على رأسها عملية التواصل والتفاعل االجتماعي، فيظهر ذلك من خالل مختلف السلوكات المبادرة منهم 

في القسم باعتماد أسلوب الحوار والتشاور والتعاون ونبذ العنف ... خالل الحصة التعليمية في  مثل: المشاركة
شتى المقررات الدراسية، ومن هنا تتمحور درستنا في موضوع قيم المواطنة محاولة منا في هذا الفصل إعطاء 

تها وأشكالها ومستويتها وكذلك بعض المحددات التي تتمثل في ما يلي: في تعريف قيم المواطنة وأهدافها وأهمي
أبعادها وتصنيفاتها، باإلضافة إلى مرحل تنميتها، إلى أن نتوصل إلى دور مؤسسات التربية في تعزز قيم المواطنة 

 وكذلك دور النظام التعليمي وكذا المجتمع المدني بالخصوص المجتمع الجزائري ...
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 :Les Valeurs de la Citoyenneté. تعريف قيم المواطنة 1

وقبل أن نضع تعريفا لقيم المواطنة، سنحدد في البداية المعنى اللغوي واالصطالحي لمصطلح القيم 
 والمواطنة وبناء عليهما يتبين لنا مصطلح قيم المواطنة لهذه الدراسة.

 . تعريف القيم:1.1

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

 1استقام، والقيمة ثمن الشيء بالتقويم.

أما اصطالح ا فالقيم هي من المفاهيم الجوهرية في جميع الميادين حيث تلعب دور ا مؤثر ا في سلوك 
رد في الوسط االجتماعي ومن هنا لقت القيم اهتمام العديد من العلماء في شتى العلوم ففي علم االجتماع الف

 يرى:

" الذي استبعد نظرته للقيم والظواهر األخالقية كل تفكير ميتافيزيقي والبحث أوجيست كونتتعريف "
واهر األخالقية عنده نسبية وليست في غايات قصوى ال ترتبط بدائرة الواقع، وبدت له القيم والحقائق والظ

 مطلقة، وكان ينظر "كونت" للقيم على أنها في أغلب األحيان تتسم نوع ا ما بالذاتية.

" ذهب إلى أن كل مجتمع من المجتمعات البشرية له نظام أخالقي يمثل حقيقة دوركايمتعريف "
ل وأن القاعدة األخالقية ال تنبع عن الفرد اجتماعية ولقد لعب هذا النظام األخالقي دور ا في نظام تقسيم العم

انية ومن ثمة فهي نتاج اجتماع لعوامل نسولكن المجتمع أساس القيم ومصدرها بل هو الحارس للقيم اإل
 2" توضيح القيم من خالل المثل العليا الموجودة في المجتمع اإلنساني.دوركايماجتماعية ولقد حاول "

                                                 
 .308-300ص  ،0، ط0663العرب، دار الفكر، بيروت،  لسانأبو الفضل جمال الدين ومحمد بن مكرم، و ابن منظور  1
 ، ص0، ط2118 ر والتوزيع، الجزائر،شدار بن مرابط للن (،0666-0607القيم في المجتمع الجزائري )حوالت االجتماعية واالقتصادية وأثارها على التوش، لبوش محمدطاهر  2

70. 
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ثلها متى كافة الظواهر االجتماعية "مجتمعية الصنع" بمعنى أن لها قوة " إلى أن القيم مدوركايمويشير "
 1اإللزام رغم أنها أمور مرغوب فيها.

مستوى لالختبار بين  " فيرى أن القيم عنصر في نسق مشترك يعتبر معيار أوتالكوت بارسونزأما "
معايير عامة وأساسية تشارك فيها أعضاء بدائل التوجيه التي توجد في الموقف وهذا يعني أن القيم عنده تمثل 

المجتمع، وهي تؤدي وظيفة هامة في المحافظة على استقرار البناء االجتماعي فمن خاللها يخلق التماسك 
 2والتضامن في المجتمع كما أن القيم تتأثر وتؤثر في بقية البناء االجتماعي.

: على أن القيم والمعتقدات والمثاليات إنما هي أما بالنسبة للتعريف العام في علم االجتماع فتعرف القيم
عواطف ومشاعر يتمسك بها الفرد والجماعة، والمظاهر القيمة تتواجد فعال كحقيقة علمية فالقيم يمكن تمييزها 

 3وتحديدها ووصلها وتصنيفها ومقارنتها باستخدام طرق علمية.

التربية لكونها ترسم الطرق وتنبثق عنها األهداف ومن الناحية التربوية القيم هي الموجه األساسي لعملية 
 ولذا اهتم علماء التربية بدراسة القيم.

": يعرف القيم على أنها تفريد للشيء وإعطائه مكانته في المرتبة األولى ويطلق جون ديويتعريف "
دلية، فاألولى: تعني الحرص عليها قيم استعمالية، ثم وضع قيمة له أي تثمينه في المرتبة الثانية يطلق عليها قيم تبا

 4على الشيء واالعتزاز به والثانية: تعني الحكم على طبيعة ومقدار هذا الشيء إذا ما تمت مقارنته بشيء آخر.
ويبدوا أن "جون ديوي" كان يعتبر القيمة في المعنى األول هي عبارة عن الرغبة في الشيء أو الميل إليه كصورة 

 5من صور التقييم.

 6إلى أن القيم ال تظهر فيما نرغب فعال، بل فيما ينبغي لنا أن نرغب فيه. وبهذا يشير

                                                 
 .08، ص 0، ط2118كندرية، سدار المعرفة الجامعية، اإل لطفل،ا مسرح في ويةبلتر ا يمالقيمان العربي النقيب، إ 1
 .70 كره، صذ سبق  (، مرجع0666-0607)لجزائري يم في المجتمع اقال علىتصادية وآثارها قالتحوالت االجتماعية واال ،وشلطاهر محمد بوش 2
 .06 ، ص0، ط2118 للنشر والتوزيع، األردن،، عالم الكتب الحديث نيساناإل سلوكفي ال وأثرهاقيم العالمية سعاد جبر سعيد، ال 3
 .06كره، ص ذ ، مرجع سبق الطفل وية في مسرحبيم التر قاليمان العربي النقيب، إ 4
 .216، ص 2118كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية،  ة، دار المعرفة الجامعية،قيخالالقيم األ فايز أنور شكري، 5
 .08 كره، صذ ، مرجع سبق الطفل مسرحوية في بيم التر قاليمان العربي النقيب، إ 6
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" فيرى أن الفرد وحدة في كتلة هي المجتمع هدفها تحقيق وجودها واالعتراف بعضويتها في فروبلأما "
التعاون المجتمع وال سبيل لبلوغ هذه الغاية إال بنشاط الطفل الذاتي والذي يتضح في تعاون الطفل مع اآلخرين ف

( سنوات اتساع اهتمام 7-0أحد القيم التي تنبثق في النفس من خالل المخالطة، ولعل أهم ما يصاحب السن )
الطفل بالعالم من حوله دون االحتكاك المتكرر باآلخرين مما يقلل من ذاتية ويزيد من مشاركة الطفل 

 1االجتماعية.

 ابه للقيم التي تكون من تلقاء نفسه.": يشجع على تنمية قدرات الطفل باكتسفرويلتعريف "

وقد عرف المعجم الفلسفي القيم بأنها: أحكام مكتسبة من الظروف االجتماعية يتشربها الفرد ويحكم 
 2بها وتحدد مجاالت تفكيره وسلوكه وتؤثر في تعلمه.

يقصدها  أما القيم في اإلسالم فهي: معايير وغايات نابعة من الشرع ومنبثقة عن العقيدة اإلسالمية
 3المسلم عند قيامه باألفعال.

ا نس" أنها حكم يصدر اإلعيد عبد الواحد علي وآخرونويعرفها الباحث " ان على شيء ما مسترشد 
المعايير التي ارتضاها المجتمع الذي يعيش فيه محدد ا المرغوب فيه والمرغوب عنه من وبمجموعة المبادئ 

 4ائدة في هذا المجتمع.ساألحوال االجتماعية والسياسية، والدينية اللعرف، واالسلوك وفق العادات والتقاليد، 

 . تعريف المواطنة:2.1

جاء في القاموس المحيط أن الوطن هو: "منزل اإلقامة" جمعها "أوطان" و"إستوطنه" اتخذه  لغة،
ة في اللغة وطنا، و"واطنه" على األمر "وافقه". حسب هذا التعريف يمكن لنا أن نستنتج أن مصطلح المواطن

 5ان لبقعة أرض يستقر بها، أي مكان اإلقامة أو االستقرار أو الوالدة أو التربية.نسيعني انتساب اإل

                                                 
 .000 كره، صذ ، مرجع سبق الطفل وية في مسرحبيم التر قاليمان العربي النقيب، إ 1
 .320 ، ص0، ط2100، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، العالمية ةلمواطنا أماني جرار، 2
 .320، المرجع السابق، ص العالمية ةلمواطناأماني جرار،  3
 .71 ، ص0، ط2103والتوزيع، عمان،  للنشراء فدار ص عداد المعلم،إطريق تطوير على س خطوة ريدتجيات الاتيستر واق ئة في طراثاتجاهات حديد عبد الواحد علي وآخرون، يع 4
أطروحة الدكتوراه  سكرة،، بخيضرمحمد  بة جامعةلط نينة معلى عاسة ميدانية ر اب، دبء لدى الشانتمالظام السياسي الجزائري ودوره في تفعيل قيم المواطنة وانالأسماء بن تركي،  5

 .070 ص ،2103، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، االجتماعالعلوم في علم 
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بحسب كتاب لسان العرب البن منظور عرف المواطنة بأنها "الوطن هو المنزل الذي تقيم فيه، وهو 
الموطن ... ويسمى به المشهد من ان ومحله، ووطن بالمكان وأوطن أقام، وأوطنه اتخذه وطنا و نسموطن اإل

َلَقْد َنَصرَُكُم اللَُّه ِفي َمَواِطَن َكِثيَرٍة َويـَْوَم  ﴿مشاهد الحرب وجمعه مواطن، وفي التنزيل العزيز قال الله تعالى: 
ْتُكْم َكثْـَرُتُكْم فَـَلْم تـُْغِن َعْنُكْم َشْيئًا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأْلَْرُض  ْيٍن ِإْذ َأْعَجبـَ ُتْم ُمْدِبرِيَن ﴾ُحنـَ ، 1ِبَما رَُحَبْت ثُمَّ َولَّيـْ

والمواطن: الذي نشأ في وطن ما أو أقام فيه وأوطن األرض: وطنتها واستوطنتها أي اتخذتها وطنا، وتوطين 
 2النفس على الشيء كالتمهيد.

لمواطن ا على أنها: صفة ايشير إلى المواطن ساكن المدينة عند اليونان والرومان قديما وتعرف أيض  
 3الذي يعمل لتطوير مدينته.

من خالل المعاني اللغوية للمواطنة فيتضح أنها مربطة بشكل أساسي بمسألة اإلقامة، وهو المعنى نفسه 
الذي كانت تشير إليه كلمة المواطن قديما، حيث أن المواطن هو ساكن المدينة المنتمي إليها أي جماعة من 

 4.إطار مدينة معينةالمواطنين يتمتعون بحقوق محددة في 

الذي  Civitasالفرنسية اشتقا من األصل الالتيني  Citoyenولفظة  Citizenأما اصطالحا إن لفظة 
بطة تالمواطنة في بادئ األمر كانت مر  ةومان قديما، أي أن فكر ر يشير إلى المواطن ساكن المدينة عند اليونان وال

العصور  ةر تائعة االستخدام خالل فشاالنجليزية كانت غير  Citizenامة، فلفظة قإلابشكل أساسي بمسألة 
حيث  ،اكن أو القاطن وهو األمر نفسه في اللغة الفرنسيةسوالتي تعني ال Denizenما كانت لفظة ثلالوسطى م

أي جماعة  Citeمشتق من المدينة  Citoyenي يؤيد بشكل تام إن المصطلح الفرنسي مواطن غو إن )األصل الل
ة بين من يحمل صفة المواطن قفر تن يتمتعون بحقوق محددة في إطار مدينة معينة( بل إن عملية المن المواطني

                                                 
 .20ية سورة التوبة، اآل 1
، خيضر، بسكرة، دراسة استكشافية ة جامعة محمدبطل نلى عينة معجزائري، دراسة ميدانية اب البى مفهوم المواطنة لدى الشعلتاح الثقافي فمالكي، أثر االنحنان مراد وحنان  2

ة والمجاالت في ظل التحوالت السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري، جامعة محمد خضر بسكرة، يالدولي األول حول الهو  مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد خاص لملتقى
 .003-002ص 

الماستر في العلوم السياسية  شهادة لنيلة كر ذ م ية،بعر لحالة الثورات والقيم االنتماء لدى الشعوب ا ،الم في تفعيل قيم المواطنة لدى الرأي العامعحنان، دور وسائل اإلتي يت 3
 .28، ص 2100والعالقات الدولية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .26ص  كره،ذ سبق  المواطنة لدى الرأي العام. حالة الثورات والقيم االنتماء لدى الشعوب العربية، مرجعن، دور وسال االعالم في تفعيل ليم اتيتي حن 4
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ائع اعتبار ساكني المدينة مواطنين، شومن ال يحملها، ترتكز عندئذ على محل إقامة الشخص، فقد كان من ال
 1من الرعايا. برونبينما الغرباء ممن يقيمون خلف أسوار المدينة يعت

...  ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة دة بين فر القالبريطانية المواطنة بأنها: "ع فالمعار  ت دائررفع
  2ا سياسية كحق االنتخاب وتولي المناصب العامة".نها تسبغ على المواطن حقوق  أو 

كد أن تؤ حدات الحكم. و و ي بأنها: عضوية كاملة في دولة أو بعض ولة الكتاب الدوعها موسرفتع
المواطنين لديهم بعض الحقوق، متل حق التصويت، وحق تولي المناصب العامة، وكذلك عليهم بعض 

 3لدفاع عن بلدهم.ال واجب دفع الضرائب، و ثالواجبات، م

ة اجتماعية تقوم بين شخص طبيعي وبين القت في قاموس علم االجتماع على أنها مكانة أو عفوقد عر 
ني مهمة الحماية وتتحدد ثاف األول الوالء، ويتولى الر لطاة يقدم القالعهذه الل مجتمع سياسي )دولة( ومن خ

شير في توالدولة عن طريق القانون كما يحكمها "مبدأ المساواة" ويضيف أن المواطنة ص بين الشخالقة هذه الع
تصر واطنة تقأوسع في معناها من األولى وطالما أن المة القومية وذلك رغم أن األخير  ةالقانون الدولي إلى فكر 
اهمة لها قومية ال مواطنة سمالات الشركين تمنحهم الدولة حقوق معينة فإن المنظمات و ذفقط على األشخاص ال

اص والدولة بحصول األولين على بعض شخويشير المفهوم في علم االجتماع إلى االلتزامات المتبادلة بين األ
معين ويكون عليهم في الوقت نفسه بعض الواجبات  مع سياسيتالحقوق السياسية المدنية بانتمائهم إلى مج

 4.يؤدونها

تعني المواطنة من الناحية القانونية أنها االنتماء إلى دولة معينة، فالقانون يؤسس الدولة ويخلق المساواة 
بطة ا، وعادة ما تكون ر ةقر سري على الجميع دون تفتنظاما عاما من حقوق وواجبات  يبين مواطنيها، ويرس

 5الجنسية معيارا أساسيا في تحديد المواطن.

                                                 
 .232-230، ص 2103(، جامعة قاصدي مرباح ورقلة )الجزائر(، جوان 00مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد ) ي ترسيخ قيم المواطنة،فاألسرة  وردحليلو نبيل،  1
 .007، ص 2110العربية، بيروت،  مقراطية في البلدان العربية، مركز دراسات الوحدةديروع دراسات الشم ،العربية نديمقراطية في البلداالالمواطنة و علي خليفة الكواري،  2
ر يض(، جامعة محمد خ32العدد ) اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ، مجلة كلية"جدلية المفهوم والممارسة"ة والديمقراطية نالمواط ... ينالمدتمع المجصونية العيدي،  3

 .0، ص 2118 جوان – يبسكرة، الجزار، جانف
 .00، ص 2110، دار المعرفة الجماعية، اإلسكندرية، عا متجلم االعاموس قخرون، آمحمد عاطف غيث و  4
 .72 ، ص2100الجزائر، مارس  (،00) مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد المواطنة في الجزائر،اب الجامعي نحو باتجاهات الشالدين بوطبال،  ي وسعدبوزي ميهو ف 5
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طنه المبني على أسس من العقيدة والقيم و باط الكامل بين اإلنسان و تاركة واالر شلما اأيضا بأنه فتعر 
االنتماء  رفداء الواجبات بعدل ومساواة، ينجم عنه شعورا بالفخر وشأوالمبادئ واألخالق، والتمتع بالحقوق و 

ي واالزدهار للوطن والمواطن في جميع قلر او  ةرة تحقق األمن والسالممة تبادلية مثقاللذلك الوطن، وفي ظل ع
 1.المجاالت

رك احقوقه ومسؤولياته تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، ويش رفة الفرد الذي يعفجد المواطنة هي: صنو 
ماعي مع اآلخرين وتكفل كالت التي تواجه المجتمع، والتعاون والعمل الجشت وحل المار ابفاعلية في اتخاذ القر 

 2رقة بينهم.تفالدولة تحقيق العدالة والمساواة بين األفراد دون 

اء والوالء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر تمر باالنو ر نفسي فهي الشعو والمواطنة من منظ
ة مع القالع شير إلىتات من األخطار المصيرية، وبذلك فالمواطنة ذاإلشباع للحاجات األساسية وحماية ال

 3األرض والبلد.

اركة في التجربة الحياتية، وهي تشمل كل ما يجعل شلماعلى رة ى "جون ديوي" أن المواطنة هي القدر ي
ت اآلخرين، فالمواطنة تجعل العقل اجتماعيا، ااركة بقيمة في خبر شلمايح يتن و يخر فائدة وقيمة لآلثر الفرد أك

 4لفرد والجماعة.لوتجعل خبراته قابلة لالنتقال إلى األفضل 

ب تحدده حدود جغرافية" أي كل من ينتمون إلى ذلك ار تكما تشير المواطنة إلى "أنها انتماء إلى 
عالقات التي تنظم بينهم سائر الب على هذه المواطنة من الحقوق والواجبات تب، مواطنون يستحقون ما يتر ار تال

...5 

ت القاوتعرف أيضا: هي عضوية الفرد التامة والمسؤولة في الدولة ويترتب على ذلك مجموعة من الع
 1.ين تمثل الحقوق والواجباتفالمتبادلة بين الطر 

                                                 
 .72كره، ص ذ مرجع سبق  ر،ائاب الجامعي نحو المواطنة في الجز بت الشااتجاهال، بالدين بوط ي وسعدبفوزي ميهو  1
 .020 ص ،2100(، 0العدد ) ،01 المجلة األردنية في العلوم التربوية، المجلد يم المواطنة،قردنية في تدعيم دور الجامعات األري، اعصمت حسن العقيل وحسن أحمد الحي 2
ميدانية على عينة من طلبة جامعات  م"، دراسة2116-2110غزة  عاب الجامعي في فطا بهوم المواطنة لدى الشفى معلالثقافة السياسية وانعكاسها وسام محمد جميل صقر،  3

 .013، ص 2101 غزة، – أطروحة الماجستير في العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر غزة،قطاع 
 .380كره، ص ذ ، مرجع سبق المواطنة العالميةأماني جرار،  4
 .00، ص 0، ط2112مكتبة الرائد العلمية، عمان،  المواطنة،ناصر،  اللهإبراهيم عبد  5
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ات السياسية والقانونية، وفي كل سر في كل مؤسو قافة وقيم وسلوك، يجب أن تتبلثوالمواطنة هي 
ليشعر الجميع بأنه مواطن حقيقي، ليكون وطنيا  ية والعالئقيةبو لمنظومات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتر ا

دون أن يكون وطنيا  عة جغرافية ليس إال،قحقيقيا، حيث قد تصبح المواطنة عند البعض أحيانا مجرد انتماء لر 
ومستقبله، فال ره حاض جل بناءأمن  ةاني والغير فويؤمن بقيم الت ص،الخيا يحب وطنه ويكن له الوالء واإليقحق

ح جماعية وطنية رو تع الحقيقي بحقوق المواطنة واستعاضتها بالواجبات فقط، وال مواطنة بدون تممواطنة بدون ال
 2حقيقية، والكل يجب أن يتربى على المواطنة من المهد إلى اللحد.

ب تسة العضوية التي تربط ما بين الفرد والوطن الذي يكالقالمواطنة هي كلمة تدل على طبيعة الع
 ليها القوانينعب عليها من واجبات تنص تة أو الجنسية من حقوق وما يتر القه هذه العفرضجنسيته، وما ت

 3اسم خيراتها الجميع.تقركة يتواألعراف، وتتحقق بها مقاصد حياة مش

خ ومصير ير اقافة وتثاعية لها تماء إلى جماعة اجتمباالن : بأنها شعر القردائياويمكن تعريف المواطنة إجر 
بشكل فاعل في  اءتمرد من خالل هذا االنفانونيا وسياسيا، ويساهم الوقاعيا تماجور لشعا، وينظم هذا كمشتر 

 4الحياة االجتماعية.

 قيم المواطنة على أنها:رف تأسيسا مما تقدم تع

قة فيما تسينطوي على مجموعة من المفاهيم المتالزمة والمامال شتعتبر قيم المواطنة مفهوما عاما و 
موقف  شير المواطنة الصالحة إلىتذ إاتهم في ميادين العمل الوطني، و رفببينها، لتوجه سلوك األفراد وتحدد تص

وما جاء فيه من حقوق واجبات، وما ينبثق عنه من أنظمة وتعليمات، كما تور بالدس ثلةالفرد من السلطة المم
ونظامه، وما يترجمه من  اء واعتزاز بوطنه وشعبهتمالمواطنة الصالحة أيضا إلى ما يبطنه الفرد من والء وان شيرت

 5الوطن. ة عملية في كل ما يهدف إلى مصلحةكمشار 

                                                                                                                                                         
 .300كره، ص ذ ، مرجع سبق المواطنة العالميةار، ر أماني ج 1
ة نية لسندراسة تحليلية لكتاب التربية المد من التعليم المتوسط كإطار لتكوين مفهوم المواطنة لدى التلميذ،عة ة الرابنية للسنربية المدتالمضامين المعرفية لمناهج الالنوي بالطاهر،  2

 . 03 ، ص2100ضر، بسكرة، يالعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خ كتوراه العلوم في علم النفس، كليةد أطروحة  ،2102/2011الرابعة من التعليم المتوسط، طبعة 
 .317كره، صذ ، مرجع سبق المواطنة العالميةأماني جرار،  3
 .3 ، ص2101 ،(، العراق0) ، العدد08 مجلة العلوم االنسانية، المجلد ة الجامعة بابل،باطنة لدى طلمو مفهوم الوري، بظاهر محسن هاني الج 4
محمد خيضر، بسكرة، المرجع سبق  عينه من طلبة جامعة لىعدراسة ميدانية  بن تركي، النظام السياسي الجزائري ودوره في تفعيل قيم المواطنة واالنتماء لدى الشبابأسماء  5

 .070ذكره، ص 
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 ومن هذا سنعرض مجموعة من التعريفات لقيم المواطنة:

ن خالل فرد مالتي يتشربها ال يات والعادات والسلوكياتقال" قيم المواطنة تعني مجموعة األخ رفتع
ية صحيحة ؤ ومعتقداته، ويتحدد بها سلوكه لبناء ر  هالتفاعل مع المواقف والخبرات، ويكون لها التأثير على أفكار 

 1منها انتماؤه ووالءه لهذا الوطن".تضحول الحقوق والواجبات التي ي

المواطن الصالح الذي يؤمن عداد إعلى أنها "هي مجموعة من المعايير الخاصة ببناء و  رفوكما تع
لمساهمة الفعلية في بناء ااء للوطن والدفاع عنه، و تمي األخر وااللتزام باالنأم الر اى، واحتر ر طية والشو ابالديمقر 

 2."مجتمعه العصر فيرة على التكيف والتعايش مع حضا ةك الفرد القدر الت عقالنية، وامتار امجتمعه باتخاذ قر 

مع، ت"اإلطار الفكري لمجموعة المبادئ الحاكمة لعالقات الفرد بالنظام الديمقراطي في المج رفوتع
دة الفرد للعمل الوطني انجاز الوطني روحا في تكوين الحس االجتماعي، واالنتماء بما يسمو بإر والتي تجعل لإل

 ... معه في عالم الغدر بالمسؤولية لتحقيق رموز الكفاءة والمكانة لمجتو فوق حدود الواجب مع الشع

في شخصية  ثرةف القيم المواطنة إجرائيا بأنها مجموعة من الموجهات السلوكية المؤ عريويمكن ت
على قبول رة طية وقدايا في انتمائه إلى وطنه بوعي سياسي وبحرية وديمقر القالمتعلم، فتجعله إيجابيا ملتزما أخ

عن  اعي وحرية التعبيرتمقيق األمن الداخلي والسالم االجطوعية لتحتة جماعية و ركمشاباآلخر والحوار معه، و 
 3... الري

في  تعتبر مجموعة من قيم المواطنة التي يمكن ألي بيئة في الحراك االجتماعي أن تعزز ةوهذه األخير 
 يتها.تنم

لحقوقية واتعد هي تلك المجموعة من القيم االنتمائية )بأبعادها الوطنية والقومية واإلسالمية واإلنسانية( 
 4... ة لتنميتها لدى التالميذسلمشاركة المجتمعية والتي تسعى المدر اوالواجباتية، و 

                                                 
 .20، ص 0ط ،2101 العربية للعلوم األمنية، الرياض،نايف جامعة  ،يكر فيم المواطنة لدى طالب الثانوية وعالقتها باألمن القعبد الرحمن بن علي الغامدي،  1
جامعة اإلمارات المتحدة العدد  وية،بلألبحاث التر  الدولية ر الشيخ، المجلةفة كعدور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة دراسة ميدانية بجامعبد العزيز أحمد داود،  2
 .200، ص 2100(، جمهورية مصر العربية، 31)
 .203-200 ص كره،ذ مرجع سبق  ة كفر الشيخ،علدى الطلبة دراسة ميدانية بجامالمواطنة دور الجامعة في تنمية قيم داود،  عبد العزيز أحمد 3
 .01كره، ص ذ ، مرجع سبق في تنمية قيم المواطنة لدى التالميذ سيةاساأل سةالمدر  رو ، دوآخرونفرج عمر عبوري  4
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قيم المواطنة في سلوكات األفراد وفي دفاعهم عن قيم وطنهم ومكتسباته، وتتضمن تنمية  مثلوبهذا تت
ين مواطنين صالحين كل يسهم في تكو شة الفرد بمجتمعه وتفاعله إيجابيا مع أفراده برفقيم المواطنة في مع

رف ر معايهم داخل مجتمعهم وخارجه، وبهذا تهدف قيم المواطنة إلى تطو ضمتمكنين من الحكم على ما يعتر 
لدولي ار االجتماعية والسياسية وتنمية اإلحساس بالواجب نحو المجتمع المحلي و و الناشئ العامة المتعلقة باألم

اب الفرد قيم سإكرورة لوجبات اإلنسانية العامة، فنجد ضالحقوق و الشعب و الوطن و اة أمور الدولة و رفومع
ض أن تجعل المواطن مسؤوال كامل المسؤولية، ر تفعلى المسؤولية، إذ من الم تربيةالمواطنة ألن في جوهرها 

 1شاركا بشكل فعال في مجتمعه.مو 

ور السياسية، أيضا على أنها "مجموعة القيم التي تعكس انتماء الطالب لوطنه، والوعي باألمتعرف و 
للقانون، ورة االحتكام ى، وضر ر قافات األخثالنفتاح على الاادية، وحقوق اإلنسان، و صوالبيئية، والصحية، واالقت

الحميدة، والمسؤولية االجتماعية  ةيالقافه بالقيم األخصخرين، واتواإليمان بالوحدة الوطنية، والتسامح مع اآل
 2سرته ومجتمعه.أسه و فتجاه ن

دات التي تعمل كموجهات تققيم المواطنة على أنها "مجموعة المعايير واألحكام والمع تعريفيمكن 
م از تض وما ينشأ عن هذا التفاعل من االلر سان واألنللسلوك، وضوابط للتفكير الناجم عن التفاعل بين اإل

ه تضمني قافية(، وماثوال ادية واالجتماعية والقانونيةصسياسية واالقتاللواجبات في شتى مناحي الحياة )ابالحقوق و 
ت أدائية وصوال إلى رارجمة ذلك إلى مواقف سلوكية ومهاتذلك من قيم الوالء واالنتماء والشهادة والتضحية و 

 3كوين المواطن الصالح".ت

م هز اعتز اإذ تعد قيم المواطنة هي المعايير واألحكام التي يؤمن بها أفرد المجتمع، وتعبر عن حبهم و 
 4مع.تللمج ةيالقألخاالدينية و  راتوء االعتباضم لحقوقهم وقيامهم بواجباتهم في بوطنهم، وممارسته

                                                 
 .200-200 ص ،أسما بن تركي، مرجع سبق ذكره 1
مجلة الجامعة اإلسالمية  ،المواطنة تاسع األساسي في ضوء قيملامن والثسابع والصفوف اللة نية المديبر الت جييم محتوى مناهقالرنتيسي، تمزي مرتجى، محمود محمد ر زكي  2

 .000، ص 2100( فلسطين، يونيو 2، العدد )06)سلسلة الدراسات اإلنسانية( المجلد 
للعلوم ى ر لقمجلة جامعة أم اتحليلية(  اسةر كويت )دلفي دولة اللمرحلة الثانوية مية سالالتربية اإليم المواطنة في كتب قي ومزنة سعد خالد العازمي، ر محمد إبراهيم الكند كلثوم  3

 .308 م، ص2103، الكويت، يناير (0عدد )المس، الخا لمجلدالتربوية والنفسية، ا
رسالة دكتوراه ى المناهج السعودية،  في المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية ياالمواطنة لدى تالميذ الصفوف العل يمقترح لتنمية ق، فعالية برنامج منيالقحطاي بن سعيد علعلي  4

 .01 ، صه0033وطرق التدريس، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، 
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صدر عن الفرد وتظهر من خالل تنستخلص مما نقدم أن قيم المواطنة جملة من تلك السلوكيات التي 
د خالل ار الفر سترجم على أنها مجموعة من المبادئ االجتماعية والدينية التي تحدد متاته حيث تصرفتفاعالته و 

 هكوينه الوجداني والسلوكي مع نفسه ومع غير ت، إلى أن تصبح هذه القيم جزء من هممارسته وتعايشه مع غير 
يستطيع العيش بمفره بل هو في  تسم قيم المواطنة بسمة االنسانية واالجتماعية للخاصية الفرد من خالل أنه التو 

باالنتماء اسه سحإو  هورغباته ويحقق شعور  حاجة ماسة إلى أن يعيش وسط مجتمعه إذ يلبي احتياجاته
 ر واألمن الوجداني والكياني.ار قواالست

اعل تفيات التي تدفع بالفرد إلى التواصل والالقإذن فالقيم المواطنة مجموعة من السلوكيات واألخ
 االجتماعي.ماعية تخوله إلى أن يصبح مواطنا صالحا فاعال في وسطه اجتانية و سات إنالقن عيكو توتحقق له 

 همية قيم المواطنة:أأهداف و . 2

تحقق أهداف مجتمعية رة بمأن قيم المواطنة تعد أحد مكونات النسق القيمي المجتمعي فإنها بضرو 
 له فيما يلي: رضتصبغها بطابع من األهمية البالغة وهذا ما سنتع

 طنة:اأهداف قيم المو. 2.1

 تهدف قيم المواطنة إلى:

اهية ألفراد المجتمع، من خالل تحقيق األمن الوطني واالجتماعي لهم، األمر الذي رفر والاقر تتوفير االس -
وفر لهم الطمأنينة على أنفسهم وذويهم على اعتبار أن األمن الوطني واالجتماعي ال يتحقق ما لم يأمن ي

 1.ه ومالهوروحسه فعلى ن دالفر 
ركة واإلسهام الجاد في خدمة مجتمعه اشلمامكن من تالمتعلم سمات المواطنة الفاعلة حتى ي اكتساب -

 .مته اإلسالمية ووطنه اإلنساني العالميأالمحلي و 
ابه لألمة نتسسالم واتعزيز مفهوم االنتماء الصادق للوطن لدى المتعلم بما ال يتناقض مع والءه لإل -

 المسلمة.

                                                 
)سلسلة العلوم  ، مجلة جامعة األقصى"غزة بة جامعة لقطاعلط عينةعلى طبيقية ت دراسة"صى لقيم المواطنة في ظل العولمة األقتمثل طلبة جامعة  رجةدعمران علي عليان،  1

 .0، ص 2100 فلسطين، يونيو (،2(، العدد )08اإلنسانية( المجلد )
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ها في ضوء مبادئ اإلسالم ته مع اآلخرين من حوله وتدريبه على الوفاء بمتطلباتالقتوعية المتعلم بطبيعة ع -
 وقيمه النبيلة.

 1اصة ووطنه العالمي الكبير بصور عامة.رة خير بصو غتبصير المتعلم بحقوقه وواجباته تجاه وطنه الص -
تور ان، والدسسة المدنية من خالل التعلم عن مبادئ الديمقراطية، وحقوق اإلنرفإكساب األفراد المع -

 .قافي والتاريخيثال نوعتوالمؤسسات السياسية واالجتماعية وال

م ار تاب الفرد احستنمية القيم واالتجاهات التي يحتاجها الفرد ليكون مسؤوال وصالحا وتتم من خالل إك -
 لمشاركة المسؤولة.امة و ام اآلخرين والمساواة والكر اات واحتر ذال
االتصال وتبادل ت اذلك من خالل مهار  ويتمت الهادفة للمشاركة المجتمعية الفعالة اتنمية المهار  -

حل و والعمل مع اآلخرين والتعلم الذاتي  وعالمعلومات واألفكار والحوار والتفكير الناقد والتط
 2.كالتشالم

لمشاركة اعلى  ةالئه لموطنه وتفاعله ايجابيا مع مواطنيه بفعل القدر وو تهدف إلى تحقيق انتماء المواطن  -
  3... لديه اع الروح الوطنيةرتفر باإلنصاف واو العملية والشع

 أهمية قيم المواطنة:. 2.2

كل كبير، إلى شاني بسنسياسية ساهمت في تطوير المجتمع اإلو تعتبر المواطنة فكرة اجتماعية وقانونية 
 ات أهمية لكونها:ذطية، الشفافية وهي ااواة والديمقر سي بالدولة من خالل مبدأ المقلر اجانب 

دافع تالواقعة بين مكونات المجتمع والدولة في سياق الفات الفات واالختالع الخرفتعمل على  -
ية في قلعر اعيل قيم المواطنة ألنها آلية ناجعة للحد من الفتن والصرعات الطائفية و فالحضاري، من خالل ت

 أي مجتمع.
وليس نفيه،  وعم التناكز على احتر تر تة وسياسية، ال تلغي عملية التنافس بل وريالمواطنة مبدأ ومرجعية دست -

ين قاعدة الوحدة الوطنية، بحيث يشعر الجميع ثمفي ت نوعاعية بوسائل قانونية لالستفادة من هذا التسوال
 نما مجال للتعبير عنها وفقا لمبادئ الديمقراطية.إخصوصياتهم، و لن مستقبلهم مرهون بها وليس نفيا أب

                                                 
 .07ص  ،2110 ة اإلسالمية، غزة،عة، الجامبية التر يبو دف، تربية المواطنة من منظور إسالمي، كلأ يلود خلمحم 1
 .20 ، ص2101 يوليو ،يتالكو  ة الكويت،لة بدو يساالدر  جالمواطنة والوالء لدى النشء في المناهكريس مفاهيم تاستراتيجية ة التربية، ر وزا لجنةأعضاء  2
 .0جامعة القدس المفتوحة، ص  المواطنة، على االتجاهات المعاصرة للتربيةقرواني،  خالد 3
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ة الحياد االيجابي تجاه معتقدات سذلك بممار ال يكتمل مفهوم المواطنة إال بنشوء الدولة الديمقراطي، و  -
 يديولوجيات مواطنيها.إو 
قة المتبادلة بين ثتحفظ للمواطن حقوقه المختلقة وتوجب عليه واجبات تجاه دولته وهذا ما يؤدي إلى ال -

 المواطن والدولة، لما يحقق النسيج االجتماعي للمجتمع.
ة كسات، عن طريق المشار سخدمات المؤ و ام القانون اواة والعدل واإلنصاف بين المواطنين أمستضمن الم -

ن وطالعامة أما الواجبات التي تتمثل في دفع الضرائب، المحافظة عن الثروات ع الوزيفي المسؤوليات وت
 والدفاع عنه.

سرة، العائلة، القبيلة، الحزب األع في العرق والمؤسسات )نو ى بناء سياسي مدني تعددي متلؤدي إت -
بؤها صدارة نة الشعبية للمواطنين وتكار شلمام اإليديولوجية والدين، من باب احتر اقافة و ثخ( والال ... والنقابة

 السلطة على مؤسسات الدولة.

قافية الثنات االجتماعية والسياسية و يمعات، بمعنى كلما تعددت التكو تر المجو تعتبر معيار للتقدم وتط
 1.ة بين المجتمع والدولةالقتحدد العتصبح المواطنة أساسا لبناء الدولة الحديثة التي 

 أشكال ومستويات المواطنة:. 3

شارك يحقوقه ومسؤولياته تجاه المجتمع الذي يعيش فيه و رف الفرد الذي يع فةباعتبار المواطنة ص
إذ أن  ... نيت وحل المشكالت التي تواجه المجتمع وتعاون والعمل الجماعي مع اآلخر ار ابفعالية باتخاذ القر 

 ت محددة وهي كاآلتي:توياكال ومسشالمواطنة يتخذ أمصطلح 

 أشكال المواطنة:. 3.1

أن رة واحدة لدى كل المواطنين، فليس بالضرو رة ار بعض الكتاب إلى أن المواطنة ال تأخذ صو شقد أ
د تلك ياعر واألحاسيس الوطنية لدى كل فر في المجتمع، أو أن تكون بدرجة واحدة، بل قد تز شتوجد تلك الم

                                                 
 .30-30 كره، صذ حنان، مرجع سبق  يتيت 1
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ن. وبناء على وطف المتعلقة بالمواطن أو الو أو تغيب بالكلية وفقا للعديد من العوامل والظر  صاعر أو تنقشالم
 :1النحو التالي كال للمواطنة علىشار السويدي إلى أربع صور أو أشذلك، فقد أ

في القيام  لثوم بواجبه المتمويقائه الوطني، موهي التي يشعر فيها الفرد بقوة انت المواطنة اإليجابية: -
 االيجابي لمواجهة السلبيات. هبدور 

ر الفرد بانتمائه للوطن، ولكن يتوقف عند حدود النقد السلبي وال يقوم و وهي شع المواطنة السلبية: -
 بأي عمل إيجابي إلعالء شأن وطنه.

دم ت ظاهرية فقط، بينما واقعه الحقيقي ينم عن عاوفيها يظهر الفرد حامال لشعار  المواطنة الزائفة: -
 ز بالوطن.از تإحساس واع

االيجابي والسلبي تجاه المجتمع وفقا للظروف التي  هر دو وفيها يجمع المواطن بين  المواطنة المطلقة: -
 فيها. ورهيعيش فيها، ووفقا لد

 مستويات المواطنة:. 2.3

مستويات المواطنة في مستوياتها وأهميتها، وكل مستوى من هذه المستويات يؤدي إلى  رجتند
كال من شهمية تلك األأاق وفي القرية والجامعة والعمل، و رفوفي ال ةالمستوى اآلخر، فهناك المواطنة في األسر 

يات تو امين من مسميز بين مستويين هنكيل المواطن الصالح، إال أننا نستطيع أن تشالمواطنة ودورها في 
 :2الحديث المواطنة في العصر

ل الوطن له، لها حدود يحكمها نظام ثل في انتماء الفرد لبلد معين )دولة( تمثتتم مواطنة محلية: -
على سير نواحي الحياة المختلفة، وعلى  رفسياسي ممتل في حكومة، تقدم خدمات مختلفة للمواطنين وتش

الوطن من حقوق وعطاء  هيضداء ما يقتأم بقوانين البلد و اق االلتز يلهذه الحكومة عن طر  الصهذا الفرد اإلخ
 .ي الوطن وتقدمهقألن كل ذلك يؤدي إلى ر  ارهستقر االء وانتماء، والمحافظة على تماسك المجتمع و و وتضحية و 

                                                 
 .77 كره، صذ بن سعيد بن محمد آل عبود، مرجع سبق  اللهعبد  1
 .000-001 ه، صكر ذ ، مرجع سبق قروسام محمد جميل ص 2
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لجوانب، او  كالت العالم المتعددة القضاياشالمواطن العالمي هو الذي يهتم بم مواطنة عالمية: -
ى لوطن ر فصل المصلحة الكبنى ألنه يعلم أننا في زمن ال تر م من وجود وطن له، لكنه يسعى لمصلحة كبلرغبا

العالم  إلنسان أيا كانت أوطانهم، أي أن سالم وطنه موقوف على سالماعن باقي األوطان، أو مصلحة بني 
 الطبيعية، لكوارثاو  الوبائية، ضااألمر  ارشكانت ةيالعالم اكلشالمب تعلقةم وهي نحائه،أو  ع أجزائهيبجم

 الخ. ... عاتاوالصر  والمجاعات

 المواطنة: صصائوخمقومات . 4

المواطنة معيار تطوري للمجتمعات إذ تحقق جملة له جملة من الحقوق والواجبات وتحدد  ذتتخ
 مقومات وخصائص المواطنة كاآلتي:
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 مقومات المواطنة:. 1.4

 1تتلخص فيما يلي:

ض النظر عن العرق والجنس والثقافة، أي أن يتضمن دستور غم المتبادل بين المواطنين بار تاالح فرتو  -
ن تقدم لهم الضمانات القانونية التي أمتهم و اون كر صم والحماية وأن تاالدولة ما يضمن للمواطنين االحتر 

ت ار االقر ذ في اتخا اركةشلما تحفظ لهم حقوقهم المدنية والسياسية، باإلضافة إلى إعطائهم الحق في
 التي تتعلق بأمور حياتهم.

 لتوازن في السلوك والعمل.ااالعتدال و  -
 ص.ر ساس المواطن بالعدالة والمساواة االجتماعية واحتزام األصلية وتكافؤ الفحإ -

 خصائص المواطنة:. 2.4

  2اآلتي:ثل في وتتم

متطلبات رف ومجتمعه وبيئته وتعرف تجعل الطالب قادرا على تفهم التأثير المباشر بين اإلنسان امع -
ح ر ح حلول لمشكالت واقعية حياتية، وطا ة حقوق وواجبات المواطنة، واقتر سالمجتمع المدني من حيث ممار 

بداء وجهات النظر في إة ونقدها، و رفمل المعأومجتمعه وت ساليب أو بدائل لتحسين واقع الطالبأأفكار و 
 ة وتوظيفها.رفمشكالت المجتمع، وتعقل المع

ر، تمت التعلم الذاتي والمسااب الطالب متابعة األحداث الجارية، مهار تست تؤدي إلى اكامهار  -
ة رفساليب بديلة، جمع المعأح وتنفيذ وسائل و ا ر، اقتر االقر  ذالوقت والجهد بفعالية، اتخا ة، إدار يقيالعمل الفر 

 .بيايوالتحقق منها تجر 
 قدير قيمة العمل، الوالء للوطن،تالمسؤولية، بر و ف بالشعتصالقيم واالتجاهات التي تجعل الطالب ي -

زمالئه م الموارد، تقدير الطالب لذاته و طي، حسن استخدااقدير الشخصيات القومية، ممارسة السلوك الديمقر ت
 ، تعلم المخاطرة المحسوبة، سعة األفق وقبول اآلخر.وعطتح الرو دير قيمة االبتكار، اكتساب تقومجتمعه، 

                                                 
 .03 كره، صذ ماني غازي جرار، مرجع سبق أ 1
 .070 كره، صذ زكي رمزي مرتجى وحمود محمد الرنتيسي، مرجع سبق  2
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 قيم المواطنة:حل تنمية امر . 5

 مية القيم من أبرزها:نج تبين مرحل تذ من النما راهناك كثي

لتحقيق األهداف الوجدانية وفي هذا تمر عملية تنمية قيم المواطنة بخمس مرحل  :ثولراهرم ك —
 1هي: متتالية

 :وهي المرحلة التي يتولد فيها االنتباه للقيمة ثم االهتمام بها والرغبة في  مرحلة التقبل أو االستقبال
 اكسابها.

 :ه فيها.تيجة لرغبتفي القيمة ن دك الفر ر لة يشامرحوفي هذه ال مرحلة االستجابة 
 :مه بها.اهمية القيمة بالنسبة للمتعلم ومدى التز أوفي هذه المرحلة يتم تحديد  مرحلة التقييم 
 ق يفي هذه المرحلة يتم تنظيم القيمة الجديدة ضمن البناء القيمي للمتعلم عن طر  :مرحلة التنظيم

 لة التناقضات بينها.از وإابقة سيدة والقيم الدط بين القيمة الجبلر ا
 هميز تمية يفي هذه المرحلة يكون لدى المتعلم منظومة ق كيل الذات(:شاف بالقيمة )تصمرحلة االن 

 .وتحدد سلوكه هعن غير 

 2حل التالية:امر بالمر تن تنمية قيم المواطنة أنموذج آخر ب كما بين

 :هميتها وعاقبة التخلي عنها أدف بماهية القيمة وعناصرها و هوعية المستتالتي يتم فيها  مرحلة التوعية
 وتطبيقاتها العملية.

 تطبيقها داب آطها و و ة ومقاصدها واستيعاب شر قيمحلة فهم حقائق الر وتتضمن هذه الم حلة الفهم:ر م
 .دف عند تطبيقها وكيفية التغلب على هذه العقباتهواجه المستتك العقبات التي رادإو 

 ة الفعلية للقيمةسدريب العملي والممار تحلة يتم الر وفي هذه الم حلة التطبيق:ر م. 
 وخارجيا يد بتطبيق القيمة تقر بالرضا والراحة عند الو ز يكون ذاتيا من خالل الشعيوالتعز  حلة التعزيز:ر م

جيا يستخدم وفق ر سلبيا خاززا عم هن المحاسبة والعقاب باعتبار ألتشجيع، كما امن خالل المكافأة و 
                                                 

 31-20ر من ائالعربي( بالجز  يفالعربي السابع والعشرين )اإلقليم الكشي فالمؤتمر الكش ة،الفاعلية والمواطنة فخضير، الكشاللله بن صالح اوعبد  القحطانيعلي بن سعيد علي  1
 .02-00، ص 2103 ار(ي)آ مايو

 .02 كره، صذ بن صالح الخضير، مرجع سبق  اللهوعبد  القحطانيعلي بن سعيد علي  2
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 و المجتمع.أطية يتم االتفاق عليها على مستوى المدوسة راقواعد ديمق

 أبعاد وتصنيفات قيم المواطنة:. 6

 تتميز قيم المواطنة بأبعاد وتصنيفات تتمثل فيما يلي:

 قيم المواطنة:أبعاد . 1.6

 1أبعاد قيم المواطنة كالتالي:ثل تتم

للمواطن لبناء مهاراته وكفاءاته التي يحتاجها، فهي التي  رفتو وسيلة ترفة المع افي(:ثقي )الفالبعد المعر  -
 سات المجتمع.ستحدد نوعية المواطن الذي تسعى إليه مؤ 

...  كالتشالناقد، والتحليل، وحل الم ركيف: التثلت الفكرية ماويقصد به المهار  :يتار االبعد المه -
 عقالنية. ثرر أكو على التمييز األمرة ت تكون لديه القدال هذه المهار ثفالمواطن الذي يتمتع بم

 ن والعمل معهم.ريقصد به الكفاءة االجتماعية في التعايش مع اآلخيو  البعد االجتماعي: -
 قافاتهم ولمجتمعهم ولوطنهم.ثالتالميذ لس انتماء ر ويقصد به غ البعد االنتمائي )الوطني(: -
 طية.اى والديمقر ر ة والشو ريالعدالة والمساواة، والتسامح والح البعد الديني )القيمي(: -
البيئة المحلية التي يتعلم فيها ويتعامل مع أفرادها، وال يتحقق ذلك إال من خالل  البعد المكاني: -

في  وعلتطاكة التي تحصل في البيئة المحلية و ر اوالمواعظ في غرفة الصف، إضافة إلى المش رفمعاال
 العمل البيئي.

 ي:تاللمواطنة وهو كاألبعاد  رقسم آختمن  دونج

اطا تببط ار تيات تر و ات أبعاد ومستذة قانونية واجتماعية بين الفرد والدولة، القالمواطنة من حيث هي ع
أبعاد المواطنة تمثل وت الخ. ... والمساواة، والواجبوثيقا بمفاهيم الهوية، واالنتماء، والحرية، والحق، والعدل، 

 :1فيما يلي

                                                 
 ،2118 ة،ياالحتياجات الخاصة، السعود ال الخليج ذويفالمكتبة اإللكترونية، أط ة المواطنة،ربيدور المناهج الدراسية في تحقيق أهداف تماجد بن ناصر بن خلفان المحروقي،  1

 .0 ص



 قيم المواطنة : نيالفصل الثا

73 

 

 

 :لمواطنين في امساواة بين المواطنات و للل في القواعد المجسدة ثيتم البعد القانوني والسياسي
 ... سنوالواجبات، دون تمييز بينهم بسبب الدين، أو العرق، أو اللون أو الج الحقوق، والحريات،

 الخ.
 ساس احترم أد والجماعات على ار ألفوحية والمعنوية لر يعنى بالجوانب ال والحضاري:قافي ثالبعد ال

 كال التهميش، والتنميط.شكل أ  ذقافية والحضارية، ونبثخصوصية الهوية ال

 :ت العامة، وحق كل مواطن فيالخير ات و ثرواع العادل لليبط بالتوز تير  البعد االقتصادي واالجتماعي 
 ر جودة الحياة التي يعيشها.يلحياة اجتماعية كريمة، وتطو اوية سص متر الحصول على ف

 يفات قيم المواطنة:نتص. 2.6

يجاد إتها و ئغم من أن قيم المواطنة منظومة متداخلة في بناء الفرد والمجتمع فمن الصعب تجز لر على ا
نتيجة لتباين منطلقات يقا بمفهومها، مما أدى إلى صعوبة تصنيفها ثباطا و تباط تصنيفها ار تيف موحد لها الر نتص

ة فها على شكل قيم تربطها صدسات السابقة تور امفاهيم قيم المواطنة الفكرية واللغوية وهذا ما جعل معظم الدر 
ستها املحا لتسهيل فهمها ودر  امر أيمها إلى مجاالت ألن تحديدها يعد تقسل في المواطنة دون ثة تتمكمشتر 

  2طنة كالتالي:... وتم تحديد قيم الموا وتحديد أماكنها

ر راالق ذل المشاركة في اتخاثقيم المشاركة التي تعبر عن التفاعل وتظافر الجهود لتحقيق األمن الوقائي م -
 .رجوالمشاركة في تحمل المسؤولية والمشاركة في الحفاظ على سمعة الوطن في الداخل والخا

 لتعليمات.اقيد باألنظمة و تقيمة النظام التي تعبر عن ال -

حمة واألمانة ر اء، المنجد قيم المواطنة مكونة من حب الوطن، الحربة، االنت رنيف آختصوحسب 
لصدق، الوفاء والشجاعة، وار اوالمحبة، الصداقة، التعاون، العدالة، الحفاظ على البيئة والعمل، حسن الجو 

ة رفبالدين والعقيدة، المعة المتعلقة رفامح، االعتماد على النفس، المعتسقة بالنفس، التنظيم، الث، الالصاإلخ

                                                                                                                                                         
(، المملكة المغربية، سبتمبر 0) المجلس األعلى للتعليم، العدد، ولحيد التقيم في مجتمع قلى العملف المدرسة المغربية والتربية ، -دورية  منشورات –ة والتكوين بيالتر  دفاتر 1

 .21 ، ص2100
 .8 كره، صذ بن صالح الخضير، مرجع سبق  اللهعلي بن سعيد علي القحطاني وعبد  2
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بية الوطنية ر التقررات التفكير المنظم، ومن أبرز قيم المواطنة التي تهتم مو المتعلقة بتحصيل العلوم وتطبيقاتها 
 1بتنميتها هي:

 االنتماء للوطن. -
 بات الوطن.سالحفاظ على ممتلكات ومكت -
 ب الوطن ومقدساته.اع عن تر االدف -
 م.احترم القادة والعمل بتوجيهاته -
 ز بالهوية الوطنية.ااالعتز  -
 جل المصلحة العامة.أالتعاون من  -

 العنف ومحاربة اإلرهاب والفكر المنحرف. ذنب -
 لحفاظ عليها.اف على األماكن السياحية و ر التع -

 2وهي كاآلتي: ريف آخنوحددت قيم المواطنة كتص

والجنسية والمعاملة  ل حق التعليم والعملثوالتي تنعكس في العديد من الحقوق م قيمة المساواة: -
 اوية أمام القانون، واالحتكام للقانون لحل النزعات.تسالم

ة يية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وحر ر ل حثوالتي تنعكس في العديد من الحقوق م قيمة الحرية: -
ة يوحر  التنقل داخل الوطن، وحرية التعبير، وحرية تأييد أو االحتجاج على قضية أو موقف أو سياسة ما،

 ات الطابع االجتماعي والسياسي.ذت واللقاءات ااركة في المؤتمر شالم
اركة في كافة مناشط المجتمع، شحق الم ثلوالتي تتضمن العديد من الحقوق م اركة:شمة المقي -

 ة في أحداث المجتمع.كار شوالم
ين وظهور هذه ل األخالق الحميدة عند التعامل مع اآلخر ثوتتضمن هذه القيم تم :ةيالقالقيم األخ -

 .ةنطااألخالق في سلوكات تدعم المو 
 منهم. ربوتتضمن التسامح مع اآلخرين والتق امح:تسمة القي -

                                                 
 .01-6 كره، صذ ، مرجع سبق ربن صالح الخضي اللهد علي القحطاني وعبد يعلي بن سع 1
 .077 كره، صذ زكي رمزي، مرجع سبق  2
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قاء بوطنه والدفاع عنه، تخالص لالر إر داخلي يجعل المواطن يعمل بحماس و و وهو شع االنتماء: -
 والدين بل تنسجم هذه االنتماءات مع ةسر مع االنتماء لألرض ص على سالمته، وهذا االنتماء ال يتعر والح

 بعضها بعضا.
م الصالح العام، وتقديمه على ترال في المحافظة على المال العام واحثوتتم ة احترم الملكية العامة:قيم -

 الصالح الخاص.
 وتتمثل في حب كل فئات المجتمع بمختلف انتماءاتهم دون تعصب. مة حب الوحدة الوطنية:قي -
ئب، وتأدية الخدمة ال واجب دفع الضر ثوتضمن العديد من الواجبات م جتماعية:مة المسؤولية االقي -

 م حرية وخصوصية اآلخرين.اة، واحتر ريالعسك

 دور مؤسسات التربية في دعم وتعزيز قيم المواطنة:. 7

هاما في تنمية قيم المواطنة، باعتبارها وسيطا تربويا له أهمية في عملية  اإن لكل مؤسسة تربوية دور 
 ضها على النحو االتي:ر تنشئة االجتماعية، وفيما يلي نستعال

 :ةدور األسر . 1.7

ة االجتماعية، فالوالدان يعدان بمثابة المعلم األول ئتعد المحضن األول للتنش ةمن المعلوم أن األسر 
مة التي يالكر  السليمة واآلداب اإلسالمية، والطباع ة، بما يتلقونه منهما من تعاليم الفطر ةداخل األسر  لألبناء

ة، ولعل من أهم األساليب ملدان يعلمان أبناءهما القيم والعادات الوطنية السليالو اهم وتصرفاتهم، و القتسمو بأخ
 :1يلي دها، مارالتنمية قيم المواطنة لدى أف ةواألدوار التي تقوم بها األسر 

 ى.ر الموجه لكافة القيم األخ رهاوس أفرادها باعتبافغرس القيم الدينية في ن -
 .ةالعمل على تأصيل حب الوطن واالنتماء إليه لدى أفرد األسر  -
ع الشجرة و اركة في أسبشمع من خالل المتإلى التعاون مع المسؤولين في خدمة المج ةد األسر اأفر  ةدعو  -

 ... ع العناية بالمساجد وهكذاو سبأع المرور و و سبأو 
 ز حب العمل التطوعي لدى األفراد.يتعز  -

                                                 
 .67 ص كره،ذ عبد الرحمن بن علي الغامدي، مرجع سبق  1
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 ضاء حوائجهم قدر االستطاعة.قلعمل على ام كبار السن و ابأهمية احتر  ةإحاطة األبناء في األسر   -
 لتحقيق األهداف. كغرس حب العمل المشتر  -
 الدولة. ةز حب التعاون مع أجهز يتعز  -
 ن والمحتاجين.اقد أحوال الجير فدهم تيالعمل على تعو  -
 تحقق من مجاالت التنمية المطلوبة.ت الوطن أمام األبناء وما زاالتحدث دائما عن انجا -
بأبنائهم للوقوف على مدى  القةى التي لها عر تواصل الوالدين مع مؤسسات التنشئة االجتماعية األخ -

 اإلفادة من تلك المؤسسات فيما يتعلق بقضايا االنتماء والمواطنة.

 دور المسجد:. 2.7

، إلى جانب تأثيرها الديني والخلقي اتربويا كبير  افي حياة األفراد، تأثير تؤثر ة تربوية سيعتبر المسجد مؤس
ث اقافية النابعة من تر ثرف واألنماط السلوكية العمن حيث أنها تحث على التمسك بالقيم والعادات والتقاليد وال

قيفية في ثس تربوية ترو حيث تعطي د منالديني ور لى جانب الدإ تربوياألمة الديني أو العقائدي وهناك دور 
 1الحياة اليومية والعملية.شؤون 

اطا وثيقا، حيث قامت فيه الحلقات العلمية واستمرت على رتببالمسجد ا ربية اإلسالميةتخ الاريبط تتير 
، 2وسع المسلمون فيما بعد في فهم مهمة المسجدتح تعاليم الدين الجديد في أيام اإلسالم، ثم ر مر السنين لش

ت ارر اد وتعلن فيها قالدار منها شؤون البتكز قيادة ا قام الصلوات ومر تيادة، وفيه ور فأصبح مقر عبادة وقيادة 
ومعهدا للتعليم وحل  3التي تعلن عن سياسته. ةر ثالحب والسلم، ويخطب فيها الخليفة أو الوالي خطبة المؤ 

 4.اللهمشكالت الناس ومنطلق الجيوش إلى الجهاد في سبيل 

مه السلوك فإذا كان حب الوطن مثال يستلزم القيام السى جميل القيم و بى المسلم عليتر وفي المسجد 
بحقوقه، ولقد كان المسجد في صدر اإلسالم ينمي ويعزز من قيم المواطنة عندما كان يضم شتات المسلمين 

بط، ار تموالهم، وبما فيه من دروس تدعو إلى التكافل والأوطنهم وعن أنفسهم و عن ا فيه عن كيفية الدفاع ورو اشليت

                                                 
 .212، ص 2، ط2116دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان،  ى التربية،إلمدخل محمد الطيطي وآخرون،  1
 .001، ص 2، ط2110، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، يةبى التر إلالمدخل عبد الرشدان ونعيم حبيب جعنيني،  2
 .017-010، ص0، ط0666دار الثقافة ملتزم الطبع والنشر والتوزيع،  ية،بدراسات في أصول التر محمود قمبر وآخرون،  3
 .82 ، ص2110دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  سالمية،اإل المدخل إلى أصول في التربيةعبد العزيز المعايظة،  4
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حم وتفقد أحوال المسلمين لبعضهم فاالتصال اليومي االناس على أصالة القيم اإلسالمية من تعاطف وتر ربي فيه ي
ور تزاالذي يكون بينهم، والتعاون والتكاتف وال اللهفي  والتأخيد الحي في المسجد والتعاون اكرر بين أفر توالم

إضافة إلى التناصح فيما بينهم  يجة اللقاء واالتفاقات التي تحصل بين جماعة المسجد،تالذي يحدث ن
د جماعة المسجد، ومن ثم مواطنة اات متينة بين أفر القذلك يؤسس ع هوتوجيهات اإلمام لهم من خالل منبر 

 1... امية التي يصبون إليهاسلغايات الاد المجتمع لتحقيق األهداف و االمية بين أفر سإ

 :2وتنمية قيم المواطنة ما يليزيز ومن األدوار األساسية التي يقوم بها المسجد في سبيل تع

نشر العلم لدى األفراد والجماعات وهذا ينمي لدى الجميع معايير سلوكية صحيحة تحقق لهم ما يصبون  -
 إليه في مجتمعاتهم.

ات من خالل خطبة الجمعة التي يجتمع لها الناس من كل مكان، إحياء ذاجد وبالسيستطيع خطباء الم -
 م مثال كقيمة من قيم المواطنة.ح التكافل االجتماعي فيهو ر 
إلى ما يجب أن يقوموا به تجاه وطنهم على حب الوطن ألفراد التوجيه واالرشاد ل بدوريقوم المسجد  -

 وخدمته في كافة المجاالت.
 التأكيد على حب الوطن وخدمته في كافة المجاالت. -
أيا كانت فهي تهز من استقرار ئم ار الجر االتأكيد على األمن الجنائي من خالل توعية األفراد بأضر  -

 ا وقعت.ذالمجتمع إ
اجد دور مهم في عملية النصح المخلص لوالة األمر وحث الناس على طاعتهم في غير سلخطباء الم -

 ج عليهم.رو ، والدعاء لهم، وعدم الخاللهمعصية 
ها فإن ذلك اللفي مصارفها اإلسالمية لتحقيق التكافل االجتماعي من خوصرفها ج الزكاة ا وذا كان إخر  -

كلف بها المسلم، والتي ملهذه القيمة التي تعد من قيم المواطنة باعتبار أنها من الواجبات ال از ييعد تعز 
 اجد من على المنابر.سيدعو إليها خطباء الم

 دور وسائل اإلعالم:. 3.7

                                                 
 .010كره، ص ذ عبد الرحمن بن علي الغامدي، مرجع سبق  1
 .012كره، ص ذ عبد الرحمن بن علي الغامدي، مرجع سبق  2
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 ةر و ا بالغ الخطائل اإلعالم بدور سؤوليات المتعددة، وتقوم و سدور كبير في توعية الناس تجاه الم لإلعالم
كال مختلفة، ويقع التأثير شقدات في أتائل اإلعالم تنتقل القيم والمعسألهمية في حياة األفراد، فمن خالل و او 

ق يق البرامج الهادفة التي تعمق المواطنة، وعن طر يعن طر  هأن يقوم بدور  لإلعالمء ذلك ويمكن اعلى األفراد جر 
يخ حب سائل التي من شأنها تر سمن روح المواطنة وغيرها من الو زيد ت الوطن وتزاوضح إنجاتالصحف التي 

ائط ساإلعالم تعد من أهم و ووسائل اجباته وو  يان حقوق المواطنوباب إليه تسإليه واالعتزاز باالن واالنتماءالوطن 
لوسائل رة و لهذه األهمية والخط اونظر  ،ءةقرو وعة أو ممسمية أو ئر مربية ألنها في متناول الجميع سواء كانت تال

 1منها. ةائدة المرجو فالتقنين اإلعالم فإنه يتعين أوال على المسؤولين عنها 

 دور المدرسة:. 4.7

أداة المجتمع في تحقيق أهداف المناهج  تمثلة بأنها مؤسسة اجتماعية سعلماء االجتماع المدر رف يع
ة على تنمية سدر المربية بأبعادها التربوية والنفسية واالجتماعية، وتعمل تة السفسية التربوية التي تضمنها فلراالد

مع في نفوس تس قيم ومعتقدات المجر لوجدانية والجسمية، وكذا غاكية واالنفعالية و را شخصية التلميذ اإلد
ث ار سة يجب أن تعمل على نقل التر التالميذ وتكوين اتجاهات ايجابية تجاهها. باإلضافة إلى ذلك فإن المد

 2وكذا غرس االنتماء إلى األمة العربية اإلسالمية واإلنسانية في نفوس التالميذ. افي وتجديده،قالث

ئر كما ينبغي اة على فهم التلميذ فهما عاما لوطنه الخاص الذي يعيش فيه وهو الجز سإذ تعمل المدر 
أهمية التعامل والتضامن بين أبناء ك عليه أن يفهم أيضا بأن وطنه الخاص هو جزء من الوطن العربي الكبير ويدر 

 3العروبة.

ة المجتمع ومرجعته، وتعكس اتجاهاته سفسي األداة التي تستوعب فلاوباعتبار المنهاج الدر 
ت المدرسية للتربية على المواطنة، قرراواستراتيجياته، وتحمل قيمه ومبادئه. فقد بات من الضروري تحديد الم

باتها كما يلزم من تعليمات تتعلق بأنظمة الدولة ومؤسساتها، والبيئة ومر ديم قحيث تعمل هذه األخير على ت
ى في ر لواجبات الوطنية، فضال عما يتلقاه التلميذ من معارف عبر القنوات التعليمية الداعمة األخاوالحقوق و 

                                                 
 .013 كره، صذ عبد الرحمن بن علي الغامدي، مرجع سبق  1
 .006 ص ،2102بسكرة، سبتمبر (، جامعة محمد خيضر 13العدد ) نسان والمجتمع،ة المواطنة، مجلة علوم اإلربيدور المدرسة في تالنوي بالطاهر،  2
التربوي، كلية العلوم اإلنسانية  جتماعد( في علم اال-م-)ل الماستر كرةذ ، مرحلة االبتدائية وعالقتها بالثقافة المجتمعيةمصة بالقالمضامين االجتماعية للعبد القادر حداد،  3

 .006 ص ،2103واالجتماعية، جامعة الوادي، 



 قيم المواطنة : نيالفصل الثا

76 

 

 

ية على بعليها في التر  ية المدنية المعولبربية اإلسالمية، والسيما التر تيخ والجغرافيا والر العلوم االجتماعية كالتا
 1... المواطنة

ت والكفاءات التي تعده ليكون مواطنا صالحا، وفق قيم ومعايير اة يكتسب التلميذ المهار سففي المدر 
ن المواطن المتعلم أو يكو تحه من مو ي أهدافه وطبو خاصة حددها المجتمع الذي يعكس المنهاج الدراسي التر 

ة النظرية بمفهوم المواطنة، فتبين جملة رفسعى جاهدة إلى تنمية المعتأنها ل التربية المتعلم على المواطنة، من خ
اآلخر وقبوله  مار تك التالميذ لهذه الحقوق والواجبات، وغرس في نفوسهم احاهمية إدر أالحقوق والواجبات و 

و نحفوسهم ن اتجاهات ايجابية في نيوحب النظام والحفاظ على الوقت واستغالله فيما يفيد، والسعي على تكو 
صفية، بحيث تصبح جزء من تكوينهم الوجداني ومن سلوكهم مع القيم المواطنة سواء في األنشطة الصفية أو ال

 2نفسهم ومع األخر.أ

 دور النظام التعليمي الجزائري في تعزيز قيم المواطنة:. 8

القتصادية االلها إلى تحقيق تنمية شاملة، بتكريس جهودها للتنمية قاست ذئر منالقد سعت الجز 
ئرية هو اقافيا فالمواطن في نظر الدولة الجز ثيته اجتماعيا وسياسيا و قن المواطن الجزائري وتر يواالجتماعية، وتكو 

عادة االعتبار لقيم العمل إنجاحها، فاستغلت التعليم لتنمية الحس المدني لديه و  وطالغاية من التنمية وشر 
من خالل إشعار المواطن بواجبه نحو المجتمع الذي هو في نفس امن االجتماعي، تضواالنضباط، والتكافل وال

الوقت مسؤول عن تأمين احتياجاته األساسية عبر هياكل دولة مسؤولة عن الجميع، مسؤولة أمام الجميع )دولة 
الل الوطني على النظام السياسي تقئر كواحدة من الدول التي أقدمت بعد نيلها لالساالحق والقانون(، إن الجز 

لواجبات من خالل سعيها إلى تكوين المواطنة، ال الحقوق و يئر عبر تاريخها الطو ات الجز رز طي، حيث أباديمقر ال
، هو اعتماد مخططات ةوهذا في إطار عملية بناء الفرد االجتماعي وفق مخططاتها التنموية، وما ميز هذه الفتر 

-0670المخطط الرباعي الثاني  0673-0671ألول )المخطط الرباعي ا ئراية والتعليم بالجز تربهيكلية لمنظومة ال
0677.)3 

                                                 
 .006 لقادر حداد، المرجع السابق، صاعبد  1
 .020-006 كره، صذ مرجع سبق  ،ة المواطنةربيت دور المدوسة فيالنوي بالطاهر،  2
ب التربية المدنية لسنة ادراسة تحليلية لكت من التعليم المتوسط كإطار لتكوين مفهوم المواطنة لدى التلميذ،بعة لمدنية للسنة الرااة بيالمضامين المعرفية لمناهج التر  ،النوي بالطاهر 3

 .61-86 ص ،كرهذ سبق  , مرجع2102/2100طبعة  ،الرابعة من التعليم المتوسط
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" واكتسابه القدرات والكفاءات Citoyen Leي الجزائري إلى تكون المواطن "و كما يسعى النظام الترب
 :1التي تؤهله لبناء الوطن في سياق التوجيهات الوطنية ومستلزمات العصر والتي تهدف إلى

 على ضوء سليم والتطلع إلى قيم الحق والخير والجمال. ئية النشبر ت -
 خ الوطني.يالوطنية والتار تربية ز الينة بتعز طجل الوطن والمواأربية من تتنمية ال -

 فاعليتان الجزائري المتكامل والمتوازن الشخصية الذي يعتز بانتمائه الحضاري والروحي، و ستكوين اإلن -
 يير.غه على التتر ويثق بقد هواكب عصر يمع قيم مجتمعه و 

داة أبطا بقضايا الوطن ومحققا لذاتية المجتمع وسبيال إلى تحقيق مطامحه و تصيل التعليم وجعله مر تأ -
 ى.ر لدعم الوحدة الوطنية من جهة وتعميق االنتماء الحضاري من جهة أخ

 المسند لها.ور المجتمعية وتقوم بالد ةسة التعليمية وجعلها تواكب المسير سمؤ الر يتطو  -
وعقيدة  ابية المواطن فكر ر بية اإلسالمية في نفوس المتعلمين واتخاذها مبدأ تقوم عليه تر ترسيخ القيم الع -

ن الموطن الصالح المتشبع بأخالق اإلسالم يوسلوكا ألن المطلب األساسي المراد تحقيقه هو تكو 
 امية والمعتز بتاريخه.سال هلمؤمن بقيماو 

ن بالقيم التي يؤمن بها المجتمع، لجعل الفرد )المواطن( الجزائري تنمية الحس الوطني والديني واإليما -
لياته في الدفاع عن ؤو على القيام بمس راذلك قادبكون يلوجدانية و اة و يلى استثمار إمكانياته الفكر را عقاد

 ف.و الوطن في كل الظر 

بعض موادها على والتي تنص في  0670ل يأفر  00مية مثل أمرية اة سيشير إلى ذلك عدة وثائق جزائر تو 
 2التعليمية.بالمؤسسة ن المواطنة بدءا يئر في إطار تكو االتوجه الوطني للسياسة التعليمية التي أنتجتها الجز 

لمتكيف مع المجتمع اعي و اعى إلى إعداد المواطن الجزائري الو تسضمنت األمرية عدة نصوص توكما 
لتي تهدف إلى توعية اوالدينية و  ةيقالوالسياسية واألخديم المعلومات التاريخية تقالذي يعيش فيه ومن بينها: 

ر االجتماعي والتي تسهم جميعا تطو التها وبالقوانين التي تحكم السور ثورة التالميذ بدور ومهمة األمة الجزائرية وال

                                                 
اإلنسانية واالجتماعية، جامعة منتوري  الماجستير فرع علم النفس االجتماعي، كلية العلوم كرةذ ، مالجزائريمجتمع ي الفواطنة متصورات أساتذة الجامعة للايرية، خذياسين  1

 .33 ، ص2110قسنطينة، 
 .30 ص ياسين خذايرية، المرجع السابق، 2
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م ذلك باالعتماد على النشاطات المدرسية باإلضافة إلى ويتح المواطنة رو في تكوين الحس المدني وغرس 
 1.اد االجتماعيةالمو 

  

                                                 
 .30 ص ة، المرجع السابق،ير ياخذاسين ي 1
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 فصل:لخالصة ا

ونة بالجانب القانوني فقط والذي يخولنا للمشاركة في الحياة السياسية هة المواطنة ليست مر سإن ممار 
كال وصيغ تأخذ طابع سلوكي يتصف شامل وواسع وله أشالعمليات االنتخابية بل إن مصطلح المواطنة  وخاصة

ل في قيم المواطنة تمثوجدانية ت ةكم لديه وتصبح فكر ا مراحله العمرية لتتر اته خالل كل رفصتبه الفرد فيظهر في 
 .دامن األفر  هين غير وبوبذلك يتخذها تفاعال وتواصال واضحا في تعامالته االجتماعية بينه 

، التكافل االجتماعي، وعطتامح، التسلقيمي نجد: الاومن بين قيم المواطنة في بعديها االجتماعي و 
ل الفي الفرد من خ ززوغيرها من القيم التي تع ... التعصب، الحوار، ذالعنف، نب ذ، نبورىعاون، الش، التاالنتماء

 فاعال. دتعايشه في وسطه االجتماعي والذي يجعل منه فر 

والسلوك الذي يحقق مواطنة  االتجاهسة أن غرس راية التي اتضحت لنا خالل الدبو ر تهداف الومن األ
على أساس أنه سلوك ينطبع على جميع ما يقوم به الفرد مستقبال من أعمال  ووطنهالفرد مستقبال في خدمة دينه 

 .لهذا الوطن وانتماءعال أفقوال وأو

 

 

 

 

 



 

 

 :ثالثال الفصل
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 تمهيد:

يعتبر موضوع المراهقة من أكثر المواضيع التي شغلت بال الفالسفة وعلماء علم النفس الحديث  
 والقديم.

 والتشرد.فقد اعتبر الكثير من العلماء أن فترة المراهقة مرحلة مستقلة بذاتها تمتاز بالتمرد والثورة 

وهناك آخرون يعتبرونها مرحلة مكملة من مراحل النمو األخرى ومرحلة انتقالية من الطفولة إلى النضج 
والتي تتضمن تدرجا في نمو النضج البدني والعقلي والجسمي واالنفعالي، ولو تمكن الفرد من اجتياز هذه 

 المرحلة بنجاح سهل عليه مشوار حياته.

مو التي تظهر فيها السمات األولية لشخصية الفرد، ويكتمل فيها النضج وتعتبر من أهم مراحل الن
 البدني والجنسي والعقلي والنفسي.

 مفهوم المراهقة: .1

إن المراهقة مصطلح، وصفي لفترة أو مرحلة من العمر، والتي يكون فيها الفرد غير ناضج انفعاليا 
ضج العقلي، والجسدي، والبدني وهي الفترة التي تقع وتكون خبرته في الحياة محدودة، ويكون قد اقترب من الن

 بين مرحلة الطفولة، وبداية الرشد.

عبد الله )طفال، وال راشدا إنما يقع في تداخل هاتين المرحلتين، حيث يصفها  وبذلك المراهق ال
 1.وغايات""بأنها المجال الذي يجدر بالباحثين أن ينشدوا فيه ما يصبون إليه من وسائل  الجسماني(

 :تعريف المراهقة. 2

 لغة:. 1.2

جاء على لسان العرب البن منظور، راهق الغالم أي بلغ الرجال فهو مراهق، وراهق الغالم إذ قارب 
االحتالم، والمراهق الغالم الذي قارب الحلم، ويقال جارية راهقت وغالم راهق وذلك ابن العشر إلى إحدى 

 2عشر.

                                                 
 .060، ص 0660، لبنان، ءعبد العالي الجسماني، سيكولوجية الطفولة والمراهقة وحقائقها األساسية، دار البيضا 1

 .031، لبنان، ص 0667، 3أبو الفصل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار الطباعة والنشر، ب ط، ج 2
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تراب أو الدنو من الحلم، وبذلك يؤكد علماء الفقه هذا المعنى في قولهم إن المراهقة تفيد معنى االق
رهق بمعنى غشي أو لحق أو دنى من الحلم، فالمراهق بهذا المعنى هو الفرد الذي يدنو من الحلم، واكتمال 

 1النضج.

 اصطالحا:. 2.2

مرحلة البلوغ ثم الرشد هي لفظة وصفية تطلق على الفرد غير الناضج انفعاليا ل وجسمانيا وعقليا من 
 2فالرجولة.

معناها التدرج نحو النضج  Adolesere مشتقة من فعل التيني Adolescenceإن كلمة المراهقة 
البدني الجنسي، واالنفعالي، والعقلي، وهنا يتضح الفرق بين كلمة مراهقة، وكلمة بلوغ وهذه األخيرة تقتصر على 

ية الجنسية فنستطيع أن نعرف البلوغ بأنه نضج الغدد التناسلية، ناحية واحدة من نواحي النمو، وهي الناح
 3واكتساب معالم جنسية جديدة تنتقل بالطفل من مرحلة الطفولة إلى بدء النضج.

 مراحل المراهقة:. 3

هناك العديد من تقسيمات المراهقة، وبذلك فإن كثير من الدراسات التي أجريت مع المرهقين تدل 
المراهقة يكون إلى مراحل هذا ال يعني الفصل التام بين هذه المراحل وإنما يبقى األمر على على أن تقسيم 

المستوى النظري فقط، ومن خالل التقسيمات والتي حدد فيها العمر الزمني للمراهق، والذي كان االختالف فيه 
ي قسم فيه المراهقة إلى ثالث والذ" أكرم رضا" متفاوتا بين العلماء إال إننا نعتبر هذا التقسيم الذي وضعه

 مراحل:

 :المراهقة المبكرة. 1.3

سنة( تغيرات واضحة على المستوى الجسمي،  00-02بين ) يعيش الطفل الذي يتراوح عمره ما
 4والفيزيولوجي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي.

فنجد من يتقبلها بالحيرة والقلق وآلخرون يلقمونها، وهناك من يتقبلها بفخر واعتزاز وإعجاب فنجد  
المراهق في هذه المرحلة يسعى إلى التحرر من سلطة أبويه عليه بتحكم في أموره ووضع القرارات بنفسه والتحرر 

                                                 
 .200، ص 0600الطفولة إلى الشيخوخة، دار الفكر العربي، مصر،  نالنفسية للنمو م، األسس السيدفؤاد البهي  1

 .608، ص 0068المعارف الجديدة،  ر، داةمصطفى فهمي: سيكولوجية الطفولة والمراهق 2

 .600، ص المرجع نفسهمصطفى فهمي:  3

 .200، ص 2110، لبنان، 0المركز الثقافي العربي، طمنى فياض: " الطفل والتربية المدرسية في الفضاء األسري والثقافي "،  4
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، فهو يرغب دائما من التخلص من القيود أيضا من السلطة المدرسية )المعلمين والمدربين واألعضاء اإلداريين(
 والسلطات التي تحيط به ويستيقظ لديه إحساسه بذاته وكيانه.

 سنة(: 18 إلى 15) المراهقة الوسطى. 2.3

تعتبرا لمرحلة الوسطى من أهم مراحل المراهقة، حيث ينتقل فيها المراهق من المرحلة األساسية إلى 
الشعور بالنضج واالستقالل والميل إلى تكوين عاطفة مع حنين آخر وفي ، بحيث يكتسب فيها ثالثة ثانويال

هذه المرحلة يتم النضج المتمثل في النمو الجنسي، العقلي، االجتماعي، االنفعالي والفيزيولوجي والنفسي، لهذا 
 فهي تسمى قلب المراهقة وفيها تتضح كل المظاهر المميزة لها بصفة عامة.

في هذه المرحلة يعلقون أهمية كبيرة على النمو الجنسي واالهتمام الشديد فالمراهقون والمراهقات 
بالمظهر الخارجي وكذا الصحة الجسمية وهذا ما نجده واضحا عند تالميذ الثانوية باختالف سنهم، كما تتميز 

 1بسرعة نمو الذكاء، لتصبح حركات المراهق أكثر توافقا وانسجاما ومالئمة.

 سنة(: 21 إلى 18ة )المراهقة المتأخر . 3.3

هذه المرحلة هي مرحلة التعليم العالي، حيث يصل المراهق في هذه المرحلة إلى النضج الجنسي في 
نهايته ويزداد الطول زيادة طفيفة عند كل من الجنسين فسيحاول المراهق أن يكيف نفسه مع المجتمع وقيمه 

اكتسبها، وظروف البيئة االجتماعية والعمل الذي التي يعيش في كنفها لكي يوفق بين المشاعر الجديدة التي 
 يسعى إليه.

كما يكتسب المراهق المهارات العقلية والمفاهيم الخاصة بالمواظبة ويزداد إدراكه، للمفاهيم والقيم 
األخالقية والمثل العليا فتزداد القدرة على التحصيل والسرعة في القراءة على جميع المعلومات واالتجاه نحو 

 2االستقرار في المهنة المناسبة له.

 سنة( المراهقة المتوسطة: 18-17-16خصائص المراحل العمرية ). 4

 خصائص القدرات الحركية:. 1.4

                                                 
 .203؛ 286؛ 202؛ 203؛ 202، ص0682الطفولة والمراهقة، عالم الكتب، ب ط، بدون بلد، -حامد عبد السالم زهران: علم النفس النمو 1
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في هذه المرحلة نجد تطورا في كل من القوة العظمى والقوة المميزة بالسرعة حيث يظهر ذلك بوضوح 
نما يالزم ذلك تباطؤ نسبي في حمل تحمل القوة بالنسبة في كثير من المهارات األساسية كالعدو والوثب، بي

 للمراهقين.

إن تطور عنصر القوة بالنسبة للذراعين في هذه المرحلة ال يحظى بتقدم يذكر وبالرغم من ذلك كله 
تعتبر تلك المرحلة وخصوصا نهايتها أحسن مرحلة تشهد تطورا في مجال القوة العضلية، وهذا ما نالحظه على 

 1)المراهقين(. العبين فئة األواسطمستويات 

 أما بالنسبة لعنصر السرعة فسيتم تطوره والذي يبلغ أوجه في المرحلة السابقة )مرحلة المراهقة المبكرة(
أن الفروق ليست جوهرية بين األوالد والبنات بالنسبة لهذا العنصر في هذه المرحلة،  "1171فنتر حيث يرى "

حيث يرجع السبب في ذلك على تساوي طول الخطوة للجنسين وليس في زيادة وإن كان لصالح األوالد قليل 
 ترددها.

" أن تطورا كبيرا يحدث لهذا العنصر ويعود ذلك إلى تحسن  1165ايفانوف " بالنسبة للتحمل فيرى
 كبير في الجهاز الدوري التنفسي.

ى، حيث يظهر ذلك من أما بالنسبة لعنصر الرشاقة، فتتميز هذه المرحلة بتحسن نسبي في المستو 
خالل أداء الالعبين في هذه المرحلة لحركات دقيقة ومتقنة والتي تتطلب قدرا كبيرا من الرشاقة، وبالنسبة 
للقدرات التوافقية الخاصة بالعبين هذه المرحلة نرى تحسنا ملحوظا في كل من ديناميكية وثبات ومرونة وتوقع 

 2الحركة.

 الخصائص الفيزيولوجية:. 2.4

ثر األجهزة الدموية والعصبية والهضمية بالمظاهر األساسية للنمو في هذه المرحلة وتفسر بمعالم تتأ
 الظاهرة لنمو هذه األجهزة عن التباين الشديد الذي يؤدي إلى اختالف حياة الفرد في بعض نواحيها.

الزيادة على  وتنمو كذلك المعدة وتزداد سعتها خالل هذه المرحلة زيادة كبيرة، وتنعكس اثأر هذه
رغبة الفرد الملحة في الطعام لحاجته إلى كمية كبيرة من الغذاء، هذا ويختلف نمو الجهاز العصبي عن نمو 
األجهزة األخرى في بعض النواحي وذلك ألن الخاليا العصبية التي تكون هذا الجهاز تولد مع الطفل مكتملة 

                                                 
 .083-082، ص 0660، دار الفكر العربي، 0بسطويسي أحمد: أسس ونظريات الحركة، ط 1
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باإلضافة إلى توازن غددي مميز الذي يلعب دورا كبيرا في  في عددها، وال تؤثر في النمو بمراحله المختلفة، هذا
 التكامل بين الوظائف الفيزيولوجية الحركية الحسية واالنفعالية للفرد.

أما بالنسبة لكل من النبض وضغط الدم فنالحظ هبوط نسبيا ملحوظا في النبض الطبيعي مع زيادته 
الدوري التنفسي، مع ارتفاع قليل جدا في ضغط بعد مجهودات قصوى، دليل على تحسن ملحوظ في التحمل 

الدم، مما يؤكد تحسن التحمل في هذه المرحلة وهو انخفاض نسبة استهالك األكسجين عند الجنسين مع 
 1وجود فارق كبير لصالح األوالد.

 :االمورفولوجيالخصائص . 3.4

للمراهقين ازدياد الطول والوزن، وكذلك ازدياد الحواس دقة وإرهافا   المورفولوجيامن الخصائص 
 كاللمس والذوق، والسمع، كما تتميز هذه المرحلة بتحسن الحالة الصحية للفرد.

سنة تقريبا، كما يزداد الوزن بدرجة  06إن الطول يزداد بدرجة واضحة جدا عند الذكر وحتى سن 
ئية واألنماط الجسمية المميزة للفرد في هذه المرحلة التي تتعدد حيث أوضح كذلك، كما تتحدد المالمح النها

 2يأخذ الجسم بصفة عامة والوجه بصفة خاصة تشكيلها المميز.

 سنة 11-15العمر: 
 الطول
 )م(

1.525 1.55 1.575 1.6 1.625 1.65 1.7 1.75 1.775 1.8 1.825 1.85 1.1 

 الوزن
 78.5 73.1 71.7 61.4 67.1 65 61.7 58.1 56.2 54.1 53.3 52.2 51.3 )كلغ(

 3سنة( 11-15( يمثل الطول والوزن عند المراهقين )ذكور 11جدول رقم )

 -األشخاص العاديين  -

 الخصائص الفيزيولوجية:. 4.4

                                                 
 .082بسطويسي أحمد، أسس ونظريات الحركة، مرجع سابق، ص  1

 .083المرجع نفسه، ص  2
3 Ambre Demont, Jaques Bousnenf, petit Larousse de médecine, édition imprimerie new intllithe, 1989, P 614. 
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تتأثر األجهزة الدموية والعصبية والهضمية بالمظاهر األساسية للنمو في هذه المرحلة وتفسر بمعالم 
 األجهزة عن التباين الشديد الذي يؤدي إلى اختالف حياة الفرد في بعض نواحيها.الظاهرة لنمو هذه 

وتنمو كذلك المعدة وتزداد سعتها خالل هذه المرحلة زيادة كبيرة، وتنعكس اثأر هذه الزيادة على 
نمو رغبة الفرد الملحة في الطعام لحاجته إلى كمية كبيرة من الغذاء، هذا ويختلف نمو الجهاز العصبي عن 

األجهزة األخرى في بعض النواحي وذلك ألن الخاليا العصبية التي تكون هذا الجهاز تولد مع الطفل مكتملة 
في عددها، وال تؤثر في النمو بمراحله المختلفة، هذا باإلضافة إلى توازن غددي مميز الذي يلعب دورا كبيرا في 

 نفعالية للفرد.التكامل بين الوظائف الفيزيولوجية الحركية الحسية واال

أما بالنسبة لكل من النبض وضغط الدم فنالحظ هبوط نسبيا ملحوظا في النبض الطبيعي مع زيادته 
بعد مجهودات قصوى، دليل على تحسن ملحوظ في التحمل الدوري التنفسي، مع ارتفاع قليل جدا في ضغط 

ك األكسجين عند الجنسين مع الدم، مما يؤكد تحسن التحمل في هذه المرحلة وهو انخفاض نسبة استهال
 1وجود فارق كبير لصالح األوالد.

 الخصائص االجتماعية:. 5.4

بالنسبة للجو السائد في األسرة فالفرد يتأثر نموه االجتماعي بالجو النفسي المهيمن على أسرته، 
ر خبراته العائلية األولى والعالقات القائمة بين أهله، ويكتسب اتجاهاته النفسية بتقليده ألبيه وأهله وذويه، بتكرا

وتعميمها، وبانفعاالته الحادة التي تسيطر على الجو الذي يحيى في إطاره، أما بالنسبة للبيئة االجتماعية 
والمدرسية فهي أكثر تباينا وأتساعا من البيئة المنزلية، وأشد خضوعا لتطورات المجتمع الخارجي من البيت 

ت، فهي ال تترك أثارها القوية على اتجاهات األجيال المقبلة وعاداتهم وأسرع تأثيرا واستجابة لهذه التطورا
وأرائهم، ذلك ألنها الجسر الذي يعبر األجيال من المنزل إلى المجتمع الواسع، وتكفل المدرسة للمراهق ألوان 

رانه مختلفة من النشاط االجتماعي الذي يساعد على سرعة النمو واكتمال النضج، فهي تجمع بينه وبين أق
 وأترابه.

كما يتأثر المراهق في نموه االجتماعي بعالقته بمدرسته، وبمدى نفوره منهم أو حبه لهم، وتصطحب 
هذه العالقات بألوان مختلفة وترجع في جوهرها إلى شخصية المدرس ونالحظ على المراهق اهتمامه باختيار 

ويحدث تغيير كبير لألصدقاء بقصد  األصدقاء والميل إلى االنضمام على جماعات مختلطة من الجنسين،
الوصول إلى أفضل وسط اجتماعي، ويميل الفرد إلى اختيار أصدقائه من بين هؤالء الذين يشبعون حاجاتهم 
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الشخصية واالجتماعية ويشبهونه في السمات والميول، ويكملون نواحي القوة والضعف لديه، ويزداد والء الفرد 
بدرجة ملحوظة، وال يرضى المراهق أن توجه إليه األوامر والنواهي والنصائح لجماعة األصدقاء ويتمسك بالصحبة 

 أمام رفاقه.

 الخصائص الفكرية:. 6.4

تهبط سرعة الذكاء في المراهقة حتى تقف نهايتها، ويزداد التباين والتمايز القائم بين القدرات العقلية 
وآفاقها المعنوية ويتغير بذلك إدراك الفرد للعالم المختلفة، ويسرع النمو ببعض العمليات العقلية في نواحيها 

المحيط به نتيجة لها النمو العقلي في أبعاده المتباينة، وتتأثر استجاباته فهو قادر في مراهقته على أن يفهم 
استجابات األفراد اآلخرين فهو مختلف في مستواه ومداريه عن فهم طفولته، وهو قادر على أن يخفي بعض 

مر في نفسه يسعى لتحقيقه، وهكذا ينعطف في مسالك ودروب تحول بينه وبين إعالن خيبة استجاباته أل
 1نفس.

كما إن الفرد يميل إلى الجدل ومحاولة الفهم واإلقناع كذلك ينظر إلى نفسه على انه دخل عالم 
بح عموما لديه،  الكبار، كما يمكنه التخطيط فيما يرتبط بتنفيذ األهداف الطويلة المدى والتواريخ والوقت يص

 .واالبتكاريكما يكتسب الفكر االستقاللي 

أن االبتكار يتضمن الوصول إلى النتائج عن طريق مختلف الطرق المطروحة  "م1151 جيلفورد" يرى
 2ويتضمن االبتكار اإلبداع، والتنوع، والغنى في األفكار والنظرة الجديدة لألشياء واالستجابات الجديدة.

 االنفعالية:الخصائص . 7.4

الخصائص االنفعالية التي تؤثر في سائر مظاهر النمو في كل جانب من الجوانب التي تتعلق 
بالشخصية، مشاعر الحب تتطور ويظهر الميل نحو الجنس األخر، ويفهم المراهق الفرح والسعادة عندما يكون 

ى الحب، وكذلك النجاح الدراسي مقبوال، والتوافق االجتماعي يهمه كثيرا، ويسعده أيضا إشباع حاجاته إل
والتوافق االنفعالي، ويصب تركيزه االبتعاد عن الملل والروتين، وغالبا ما يستطيع المراهق التحكم في مظاهره 
الخارجية االنفعالية، وهذا راجع لعدم التوافق مع البيئة الحيطة )األسرة، المدرسة، المجتمع( وهذا ناتج عن 

ال تناسب التغيرات والنضج الذي طرأ عليه فيفسر مساعدة اآلخرين على أنها تدخل  إدراكه أن معاملة اآلخرين

                                                 
 .028-283سابق، ص  ع، مرجالطفولة إلى الشيخوخة ناألسس النفسية للنمو م فؤاد بهي السيد، 1
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في شؤونه وتقلل من شأنه وهذا ما يعرف بالحساسية االنفعالية، وهذه األخيرة ترجع أيضا إلى العجز المالي 
 للمراهق الذي يحول دون تحقيق رغباته.

اهق أن يشعر بالتمزق بين الكراهية وبين االنجذاب ثنائية المشاعر أو التناقض الوجداني قد يصل بالمر 
 والنفور لنفس األشياء والمواقف.

كما تظهر حاالت االكتئاب، اليأس، القنوط، االنطواء، الحزن، اآلالم النفسية نتيجة اإلحباط والصراع 
 بين تقاليد المجتمع والدوافع، وكذلك خضوعه للمجتمع الخارجي واستقالله بنفسه.

 على المراهق القلق والسلوك العصبي بصفة عامة وتفكك الشخصية واضطراب عقلي. أيضا نالحظ

ونالحظ على المراهق مشاعر الغضب والثورة والتمرد وكذلك الخوف، وهذا تبعا لعدة عوامل تحدد 
 درجة هذه االنفعالية كمصادر السلطة في األسرة والمجتمع والشعور بالظلم، قوة تضغط عليه أو مراقبة سلوكه

 1وعدم قدرته على االستقالل بنفسه.

 حاجات المراهق:. 5

الحاجة أمر فطري في الفرد أودعها الله عز وجل فيه ليحقق مطالبه ورغباته، ومن أجل أن يحقق توازنه 
النفسي واالجتماعي، ويحقق لنفسه مكانة وسط جماعته، وفي الوقت نفسه تعتبر الحاجة قوة دافعة تدفع الفرد 

وعليه فالحاجة تولد مع  والنشاط وبذل الجهد وعدم إشباعها يوقع الفرد في عديد من المشاكل.للعمل والجد 
الفرد وتستمر معه إلى وفاته، وتتنوع وتختلف من فرد آلخر ومن مرحلة زمنية ألخرى، وعلى الرغم من تنوع 

تماعية والعقلية، ولما كانت الحاجات إال أنها تتداخل فيما بينها فال يمكن الفصل بين الحسية، النفسية، االج
 الحاجة تختلف باختالف المراحل العمرية فإن لمرحلة المراهقة حاجات يمكن أن نوضح بعضها فيما يلي:

 الحاجة إلى الغذاء والصحة:. 1.5

الحاجة إلى الغذاء ذات تأثير مباشر على جميع الحاجات النفسية واالجتماعية والعقلية، وال سيما في 
المراهقة، حيث ترتبط حياة المراهق وصحته بالغذاء الذي يتناوله، ولذا يجب على األسرة أن تحاول إشباع فترة 

حاجته إلى الطعام والشراب وإتباع القواعد الصحية السليمة ألنها السبيل الوحيد لضمان الصحة الجيدة، وعلم 
ذلك، مثال أن الغذاء الكامل للشخص البالغ  الصحة يحدد كميات المواد الغذائية التي يحتاج إليها اإلنسان من

 غ( مواد بروتينية.011غ( مواد دهنية حيوانية ونباتية، و)71مواد كربوهيدراتية، ) غ(001) يجب أن يشمل على
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ولما كانت مرحلة المراهقة مرحلة النمائية السريعة، فإن هذا النمو يحتاج إلى كميات كبيرة ومتنوعة من 
 1لجيدة.الطعام لضمان الصحة ا

 الحاجة إلى التقدير والمكانة االجتماعية: . 2.5

إن شعور المراهق وإحساسه وبالتقدير من طرف جماعته، وأسرته، ومجتمعه يبوئه مكانة اجتماعية 
 مناسبة للنمو ذات تأثير كبير على شخصيته وعلى سلوكه.

قيمة، إنه يتوق إلى أن فالمراهق يرد أن يكون شخصا هاما في جماعته، وأن يعترف به كشخص ذا 
تكون له مكانة بين الراشدين، وأن يتخلى على موضوعه كطفل، فليس غريبا أن نرى أن المراهق يقوم بها 

 2الراشدين متبعا طرائقهم وأساليبهم.

إن مرحلة المراهقة مرحلة زاخرة بالطاقات التي تحتاج إلى توجيه جيد، لذا فاألسرة الحكيمة  
 لذي يعرف كيف يوجه هذه الطاقات لصالحه ويستثمرها أحسن استثمار.والمجتمع السليم هو ا

 الحاجة إلى النمو العقلي واالبتكار:. 3.5

وتتضمن الحاجة إلى االبتكار وتوسيع القاعدة الفكر السلوك، وكذا تحصيل الحقائق وتحليلها 
 وتفسيرها.

فيصبح بحاجة إلى إشباع الذات  وبهذا يصبح المراهق بحاجة كبيرة إلى الخبرات الجديدة والمتنوعة،
عن طريق العمل والنجاح والتقدم الدراسي، ويتم هذا عن طريق إشباع حاجاته إلى التعبير عن النفس والحاجة 

 إلى المعلومات والتركيز ونمو القدرات.

 الحاجة إلى تحقيق الذات وتأكيدها:. 4.5

وجودها في الحياة حيثما وجدت إن المراهق كائن حي اجتماعي وثقافي، وهو بذلك ذات تفرض  
خاصة في حياة الراشدين، فلكي يحقق المراهق ذاته فهو بحاجة إلى النمو السليم، يساعد في تحقيق ذاته 
وتوجيهها توجيها صحيحا، ومن اجل بناء شخصية متكاملة وسليمة للمراهقين يجب علينا إشباع حاجياتهم 
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 .83س، ص  ب، ن، لبنا3الماليين للطباعة والنشر والتوزيع، ط ر، علم النفس التربوي، داةفاخر عقل 2
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ه اكتساب المراهقين لشخصية ضعيفة عاجزة عن تحقيق التوافق مع المختلفة، والمتنوعة فقدان هذا اإلشباع معنا
 المحيط الذي يعيش فيه.

 الحاجة إلى التفكير واالستفسار عن الحقائق:. 5.5

من مميزات مرحلة المراهقة النمو العقلي كما ذكرنا، حيث تنفتح القدرات العقلية من ذكاء واالنتباه  
 حاجة المراهق إلى التفكير واالستفسار عن الحقائق.والتخيل وتفكير وغيرها، وبهذا تزداد 

فيميل المراهق إلى التأمل والنظر في الكائنات من حوله وجميع الظواهر االجتماعية المحيطة به، التي 
عليه فهمها، حينما يطيل التفكير  يتستدعي اهتمامه فتكثر تساؤالته واستفساراته عن بعض القضايا التي يستعص

الوقت يريد إجابات عن أسئلته، لذا من واجب األسرة أن تلبي هذه الحاجة، وذلك من اجل أن فيها، وفي نفس 
 1تنمي تفكيره بطريقة سليمة، وتجيب عن أسئلته دونما تردد.

 أشكال المراهقة:. 6

 أنواع من المراهقة: 0 توجد

 المراهقة المتوافقة:. 1.6

 ومن سماتها:

 االستقرار.االعتدال والهدوء النسبي والميل إلى  -

 اإلشباع المتزن وتكامل االتجاهات واالتزان العاطفي  -

 الخلو من العنف والتوترات االنفعالية الحادة. -

لتوافق مع الوالدين واألسرة، فالعالقات األسرية القائمة على أساس التفاهم والوحدة لها أهمية كبيرة  -
 2ي المواقف المتنوعة في الحياة.في حياة األطفال، فاألسرة تنمي الذات وتحافظ على توازنها ف

  العوامل المؤثرة في المراهقة المتوافقة:. 1.1.6

                                                 
 .030-030، مرجع سابق، ص ةالطفولة والمراهق-علم نفس النمو امد عبد السالم زهران،ح 1

 .02، ص 0068، نط، لبنا ب، ةالنهضة العربي رمحمود حسن، األسرة ومشكالتها، دا 2
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معاملة األسرة السمحة التي تتسم بالحرية والفهم واحترام رغبات المراهق وعدم تدخل األسرة في شؤونه  -
واالجتماعي الخاصة، وعدم تقييده بالقيود التي تحد من حريته، فهي تساعد في تعلم السلوك الصحيح 

 1السليم ولغة مجتمعه وثقافته وتشبع حاجاته األساسية.

 توفير جو من الصراحة بين الوالدين والمراهق. -

شعور المراهق بتقدير الوالدين واعتزازهم به والشعور بالتقدير أقرانه وأصدقائه ومدرسيه وأهله، وسير حال  -
 ألسرة.األسرة وارتفاع مستوى الثقافي واالقتصادي واالجتماعي ل

الشغل وقت الفراغ من النشاط االجتماعي والرياضي وسالمة الصحة العامة، زد على ذلك الراحة النفسية  -
 والرضا عن النفس.

 المراهقة المنطوية:. 2.6

 ومن سماتها ما يلي:

االنطواء وهو تعبير عن النقص في التكيف للموقف أو إحساس من جانب الشخص أنه غير جدير  -
لكن الخجل واالنطواء يحدثان بسبب عدم األلفة بموقف جديد أو بسبب مجابهة  لمواجهة الواقع،

أشخاص غرباء، أو بسبب خبرات سابقة مؤلمة مشابهة للموقف الحالي الذي يحدث للشخص خجال 
 وانطواء.

 التفكير المتمركز حول الذات ومشكالت الحياة ونقد النظام االجتماعي. -

تدور حول موضوعات الحرمان والحاجات الغير مشبعة واالعتراف االستغراق في أحالم اليقظة التي  -
 بالجنسية الذاتية.

 محاولة النجاح المدرسي على شرعية الوالدين. -

 العوامل المؤثرة فيها:. 1.2.6

اضطراب الجو األسري: األخطاء األسرية التي فيها، تسلط وسيطرة الوالدين، الحماية الزائدة، التدليل،  -
 الخ. ... العقاب القاسي

                                                 
 .703، ص 1066، ر، الجزائ2المطبوعات الجامعية، ط نوالتعليم، ديوا ةرابح تركي، أصول التربي 1
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 تركيز األسرة حول النجاح مما يثير قلق األسرة والمراهق. -

1عدم اإلشباع الحاجة إلى التقدير وتحمل المسؤولية والجذب العاطفي. -
 

 :)المتمردة( المراهقة العدوانية. 3.6

 من سماتها: 

 التمرد والثورة ضد المدرسة، األسرة والمجتمع. -

ممارستها باعتبارها تحقق له الراحة واللذة الذاتية مثل: اللواط، العداوة المتواصلة واالنحرافات الجنسية:  -
 2العادة السرية الشذوذ، المتعة الجنسية الخ.

هو اإلصرار على مواقف والتمسك بفكرة أو اتجاه غير مصوغ والعناد حالة مصحوبة بشحنة  العناد: -
د بغية االنتقام من الوالدين وغيرها انفعالية مضادة لآلخرين الذين يرغبون في شيء، والمراهق يقوم بالعنا

 من األفراد، ويظهر ذلك في شكل إصرار على تكرار تصرف بالذات.

 المراهقة المنحرفة:. 4.6

 من سماتها ما يلي:

 االنحالل الخلقي التام والجنوح والسلوك المضاد للمجتمع. -

 المخدرات.االعتماد على النفس الشامل واالنحرافات الجنسية واإلدمان على  -

 بلوغ الذروة في سوء التوافق. -

 البعد عن المعايير االجتماعية في السلوك. -

 العوامل المؤثرة فيها: . 1.4.6

 المرور بخبرات حادة ومريرة وصدمات عاطفية عنيفة وقصور في الرقابة األسرية. -

 واالجتماعية الخ. القسوة الشديدة في المعاملة وتجاهل األسرة لحاجات هذا المراهق الجسمية والنفسية -
                                                 

 .001للطباعة والنشر، ب ط، ب بلد، ب س، ص  بيوسف ميخائيل أسعد، رعاية المراهقين، دار غري 1

 .001، ب ط، ب بلد، ب س، ص رشعبد الغني اإليدي، رعاية المراهقين، دار غريب للطباعة والن 2
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 الصحبة المنحرفة أو رفاق السوء وهذا من أهم العوامل المؤثرة. -

 الفشل الدراسي الدائم والمتراكم وسوء الحالة االقتصادية لألسرة. -

هذا أن أشكال المراهقة تتغير بتغير ظروفها والعوامل المؤثرة فيها، وإن هذه تكاد تكون هي القاعدة، 
 أن السلوك اإلنساني مرن مرونة تسمح بتعديله.وكذلك تأكد هذه الدراسة 
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وأخيرا فإنها تأكد قيمة التوجيه واإلرشاد والعالج النفسي في تعديل شكل المراهقة المنحرف نحو 
 1التوافق والسواء.

 أهمية المراهقة في التطور الحركي للرياضيين:. 7

يبدأ مجالها بالدراسة في الجامعة، تتضح أهمية المراهقة كمرحلة كمال النضج والنمو الحركي حيث 
  وتكتسي المراهقة أهمية كونها: ،دي الرياض، فالمنتخبات القوميةاالن

أعلى مرحلة تنضج فيها الفروق الفردية في المستويات، ليس فقط بين الجنسين بل بين الجنس الواحد  -
 أيضا وبدرجة كبيرة.

 ياضة المستويات العالية".مرحلة انفراج سريعة للوصول بالمستوى إلى البطولة "ر  -

 مرحلة أداء متميز خالي من الحركات الشاذة والتي تتميز بالدقة واإليقاع الجيد. -

 ال تعتبر مرحلة تعلم بقدر اعتبارها مرحلة تطور وتثبيت في المستوى للقدرات والمهارات الحركية. -

  رات حركية.مرحلة إلثبات الذات عن طريق إظهار ما لدى المراهق من قدرات فنية ومها -

مرحلة تعتمد تمرينات المنافسة كصفة مميزة لها، والتي تساعد على إظهار مواهب وقدرات المراهقين  -
  2باإلضافة إلى انتقاء الموهوبين.

 أهمية النشاط الرياضي بالنسبة للمراهقين:. 8

وبدنيا كما هذا حيث أنها تحضر المراهق فكريا،  إن الرياضة عملية تسلية، وترويح لكال الجنسين:
تزوده من المهارات، والخبرات الحركية من أجل التعبير عن األحاسيس، والمشاعر النفسية المكتظة التي تؤدي 
إلى اضطرابات نفسية، وعصبية عند انفجاره فيتحصل المراهق من خاللها على جملة من القيم المقيدة التي ال 

التدريبية على صقل مواهب الرياضي، وقدراته من  يستطيع تحصيلها في الحياة األسرية، كما تعمل الحصص
أجل شغل وقت الفراغ الذي تحس فيه الرياضي بالقلق، والملل، وبعد الرياضة يتعب المراهق عضليا، وفكريا 

 فيستسلم حتما للراحة، والنمو بدال من أن يستسلم للكسل، والخمول.

                                                 
 .001مرجع سابق، ص ، ةالطفولة والمراهق-حامد عبد السالم زهران، علم نفس النمو 1

 .088-087بسطويسي أحمد، أسس ونظريات الحركة، مرجع سابق، ص  2
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، وعند مشاركة المراهـق في التجمعات ويضيع وقته فيما ال يرضي الله، وال النفس، وال المجتمـع
الرياضيـة، والنوادي الثقافية من أجل ممارسة مختلف أنواع النشاطات الرياضية، فإن هذا يتوقف على ما يحس به 

 عن طريق التغيرات الجسمية، والنفسية، والعقلية التي يمر بها.

اسب مع قدراته، واستعداداته كحرية إعطاء المراهق نوعا من الحرية، وتحميله بعض المسؤولية التي تتن -
 اختيار أماكن اللعب مثال.

 التقليل من األوامر والنواهي. -

مساعدة المراهق على اكتساب المهارات، والخبرات المختلفة في الميادين الثقافية، والرياضية لتوفير  -
إلى النضـج، واإلرشاد الوسائـل، واإلمكانيات، والجو الذي يالئم ميول المراهق فهو دائما في حاجة ماسة 

والثقة، والتشجيع، فعلى المدرب أداء دوره في إرشاد، وتوجيه، وبث الثقة في حياة المراهقين طوال 
 1مشوارهـم الرياضي.

 تطور الصفات البدنية والقدرات الحركية أثناء فترة المراهقة:. 1

 القدرات الحركية: . 1.1

في مجال األداء الحركي، ويستطيع الفرد أن يصل في  بالنسبة للنمو الحركي يظهر التزان التدريجي
مرحلة أداء العديد من المهارات الحركية الرياضية إلى اإلتقان، كما يالحظ ارتقاء مستوى التوافق العضلي العصبي 
بدرجة كبيرة ويشير العديد من الباحثين إلى أن هذه المرحلة يمكن اعتبارها دورة جديدة للنمو الحركي، ومنها 

تطيع الفتى، والفتاة اكتساب، وتعلم مختلف المهارات الحركية بسرعة، هذا باإلضافة إلى زيادة عامل مرونة يس
العضالت للفتيات يعد من النواحي الهامة التي تساعد على ممارسة بعض األنشطة الرياضية المعينة التي تحتاج 

ية في هذه المرحلة يعد من النواحي الهامة التي لهاته الصفة أما بالنسبة للفتيان فإن عامل زيادة القوة العضل
تساعد على إمكانية ممارسة أنواع متعدد من األنشطة الرياضية التي تتطلب المزيد من القوة العضليـة وفي هذه 
المرحلة يستطيع الفرد أن يصل إلى أعلى المستويات الرياضية العالية في بعض األنشطة الرياضية مثل السباحة، 

 2لتمرينات الفنية.الجمباز ا

                                                 
 .00، ص 0680، 2معروف رزيق، خطايا المراهقة، دار الفكر، دمشق، ط 1

 .70، ص 0668العربي،  ر، دار الفكةوطرق تدريس التربية البدني، مناهج جعنايات محمد أحمد فر  2
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وبذلك نرى تحسن في المستوي في بداية مرحلة المراهقة، وثباتا، واستقرارا تآزرا حركيا في نهايتها بين 
الخصائص التقويمية المختلفة للحركة، وعلية فالحركات بشكل عام تتميز باإلنسانية، والدقة، واإليقاع الجميل 

 حركات الزائدة، والزوايا الحادة.المتقن، والموزون، حيث تخلو المهارات من ال

تقدم هذا المستـوى إلى القدرة الفائقـة في التحصيـل،  "1171فنتر ، و1178شانيل ويعزي "
" أن قدرة المراهق  1182حامد زهران واالكتساب المميز للمهارات العقلية، والتي تميز هذه المرحلة، ويضيف "

في تلك المرحلة تزداد في أخذ القرار، والتفكير السليم، واالختياري، والثقة بالنفس، واالستقاللية في التفكير، 
والحرية في االكتشاف، حيث يؤثر ذلك كله ليس فقط على شخصية الالعب الحركية فحسب بل على 

 1شخصيته المتكاملة.

التنسيق العضلي يزيد بصورة ملحوظة في هذه المرحلة، كما أن تطوير باإلضافة إلى هذا فإن قدرات 
في القيادة الحركـة يكون في حالة ثبات بشكـل عام، ونالحظ كذلك تحسن في قدرات المراقبة الحركيـة وقدرات 

كون لتأقلم وإعادة التأقلم، والجمع بينهما، وبشكل عام فإن هذه المرحلة يكون فيها المعلم الحركي جيد، وي
 2بشكل أكثر فعالية لدى الذكور منه لدى اإلناث.

 تطور الصفات البدنية:. 2.1

 القوة: . 1.2.1

خالل مرحلة المراهقة توجد أحسن الفرص، وانسب األوقات للتدريب على القوة ألنه، وبشكل عام 
حجم العضالت مع  فإن النمو يكون موجه في هذه المرحلة أساسا من الناحية العرضية، وعلية نالحظ زيادة في

العلم بوجود اختالفات بين مختلف المجموعات العضلية، وفي الحين بين مستوي التطور، فالبنات يصلون إلى 
سنة خالل هذه  22إلى  08سنة بينما الذكور ففي سن  07إلى  00القوة العضلية القصوى، وعموما  في سن 

ون على قاعدة الكبار مع األخذ بعين االعتبار الرفع المرحلة الحموالت، وطرق التدريب المستعملة يمكن أن تك
 3التدريجي للحمولة، وهو مبدأ هام لتدريب القوة، وخاصة هذه المرحلة الحساسة.

 السرعة:. 2.2.1

                                                 
 .080بسطويسي أحمد، أسس ونظريات الحركة، مرجع سابق، ص  1

2 Gunjen Weinc, Biologie du Sport, édition Vigot, Paris, 1992, P 341-353. 
 .080-080بسطويسي أحمد، أسس ونظريات الحركة، مرجع سابق، ص  3
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بالنسبة لهاته الصفة فيستمر تطورها، ويبلغ أوجها في مرحلة المراهقة، حيث يستمر هذا التطور بنفس 
أن الفروق ليست جوهريـة بين األوالد والبنات لهذا  "1171" فنتر سنة حيث يرى  00إلى  00النسبـة حتى سن 

العنصر، وأن كان لصالح األوالد قليال  حيث يرجع السبب في ذلك ليس في زيادة الخطوة بل تساوي طولها 
 1للجنسين.

ي الجهاز " أن تطور كبير لهذه الصفة البدنية، ويعزو ذلك إلى تحسن كبير ف1165 ايفانوف" يذكر
الدوري التنفسي، وتطورا واضحا بهذا األخير حيث نرى فروقا جوهرية بين مستوى التحمل بين الجنسين ابتدءا 

 سنة، ويزداد بشكل واضح حتى نهاية المرحلة. 00إلى  02من سن 

 المرونة:. 3.2.1

تتميز هذه المرحلة بتحسن نسبي في المستوى حيث يظهر ذلك واضحا من خالل أداء تالميذ تلك 
المرحلة لحركات الجمباز، والحركات الدقيقة األخرى، والتي تتطلب قدرا كبيرا من الرشاقة حيث نري تحسنا 

يالحظ كذلك العمود ملحوظا في كل من ديناميكية، وثبات، ومرونة الحركات مع مستوى متميز من التكيف، و 
 2سنة. 22 ىإل 08الفقري يكون تقريبا قد اكتمل، والنمو، والزيادة في الطول هي األخرى قد اكتملت في حوالي 

 مشكالت المراهقـة:. 11

شك أن مشكلة المراهقة ظاهـرة طبيعية، وأساسية في حياة الفرد، والشباب هي فترة المشكـالت  ال
كثير من المساعدات حتى يصبح راشدا متوافقا في حياته، ألن المراهقة حالة والهموم، والمراهق يحتاج إلى  

رقابة مستمرة من األهل  ىالتصرف الخاطئ، ويحتاج إل ىنفسية، وجسدية كامنة في كل منا تدفع اإلنسان إل
ة يفترض تزويد قيم ديني ىاإللهية التي تنص على عدم االختالط، والمراهقة أيضا تحتاج إل تدعوا إلى إتباع األوامر

 اإلنسان بها لتحصن من الوقوع في الرذيلة.

 ومن أهم المشكالت التي يتعرض لها المراهق: 

 .)النضج المبكر أو المتأخر )البلوغ 
 .الكافية االجتماعية 
 .مشكلة الفراغ 

                                                 
1 Gunjen Weinc, Biologie du Sport, édition Vigot, Paris, 1992, P 341-353. 
2 Gunjen Weinc, Biologie du Sport, édition Vigot, Paris, 1992, P 341-353. 
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 1.القلق، والحيرة الخ 

 نصائح عامة لكل مربي لكيفية التعامل مع المراهقين:. 11

توافق بين هذه المرحلة الحساسـة، ومراحـل النمو فيها، والوحدات التعليمية يجب أن لكي يكون هناك 
 يراعي ما يلي:

 .يجب دراسة ميول، ورغبات المراهقين قبل وضع أي برنامج 
 .اإلكثار من األنشطة التي تنمي شخصية المراهق، وتربي استقالله، وتكسبه ذاته 

  متعددة الجوانب لالنطالق نحو رياضة المستوى يجب تنمية وعي األفراد لخلق قاعدة عريضة
 العالي.

 .يجب إعطاء المراهق جانب من الحرية، وتحميله بعض المسؤوليات مع إشعاره بأنه موضع ثقة 

 .يجب منح المراهق فرصة اإلفصاح عن أرائه، وعدم فرض النصائح عليه 
  استعمال أساليب مناسبة ى إلإعطاء الحرية تصحيح أخطائه بنفسه بقدر اإلمكان ألن لجوء المربي

خالل الممارسة الرياضة يساهم بشكل كبير في قدرة السيطرة على المراهق، وجعله يتبع المسار 
 الصحيح للنمو المتكامل، وتجنبه األزمات النفسية، واالجتماعية، والتي قد تعرقل هذا النمو.

  

                                                 
 .62-20، ص 0211، ةعصام نور، سيكولوجية المراهقة، اإلسكندري 1
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 خالصة:

ومرحلة انفرادية حرة وال يمكن حصرها في من خالل ما سبق نستنتج أن فترة المراهقة أزمة نفسية 
 طبقة اجتماعية معينة أو مجتمع خاص فهي مرحلة تنشط من مرحلة البلوغ إلى مرحلة الرشد.

ولهذا من الضروري متابعة ومراقبة المراهق حتى يتم نموه ويكتمل نضجه اكتماال سليما وصحيحا ومن 
ه ليتجاوز هذه المرحلة، كما يأتي دور المدرسة باعتبارها هنا يجب على األسرة تفهم حالته ومحاولة األخذ بيد

األسرة الثانية لتبرز أهمية األنشطة الرياضية وما يحتويه من أهداف اجتماعية ونفسية وصحية، كمتنفس 
 للمراهقين. 

 

 

 

 

 



 

 

 الباب الثاني:

  اجلانب التطبيقي
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 مهيد:ت

لنضري في هذه الدراسة ننتقل إلى اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية  للجانببعد أن تعرضنا 
صل مجاالت الدراسة لفويحتوي هذا ا وموضوعية،صل الذي يعطي للعمل صبغة علمية فوحيث أن هذا ال

باإلضافة إلى األساليب اإلحصائية المستخدمة في  الميدانية، المنهج المعتمد في لدراسة وأدوات جمع البيانات،
 الدراسة ومجتمع الدراسة ثم العينة التي سيتم تطبيق الدراسة عليها.

 يدانية:مجاالت الدراسة الم

 :منهج الدراسة .1

من أجل تحليل ودراسة المشكلة التي طرحنها، واستجابة لحيثيات الموضوع الذي بين أيدينا والدي 
الذي  ،الوصفي المنهجاعتمدنا على  نسعى إلى دراسته من الجانب التطبيقي الذي يعتبر أهم جانب في البحث،

يعرف بأنه استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر التعليمية أو النفسية كما هي قائمة في الحاضر بقصد 
اجتماعية تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العالقات بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر تعليمية أو نفسية او 

 ... 

كثير من الدراسات كونه يتصف من أحسن الطرق التي يعتمد عليها في ال جحيث يعد هذا المنه
 جا اتفقنا أنه المنهذوبناءا على ه ن المستوجبين يجدون كامل الحرية في اإلبداء بآرائهم،بالموضوعية وذلك أل

 1المناسب لطبيعة الموضوع الذي نحن بصدد دراسته.

 :يةعالدراسة االستطال .2

ا قصد التأكد من مكان بهيام لقاحث اتعتبر الدراسة االستطالعية من أهم المراحل التي يجب على الب
ا ذالدراسة للبحث ومدى صالحية األداة المستعملة حول موضوع البحث ومدى مالئمة موضوع البحث، وله

جل تجسيد العمل الميداني وذلك أمن ة لبقع لخضر قصر الشاللة طالعية على مستوى ثانويقمنا بدراسة است
 تحت توجيهات األستاذ المشرف.

                                                 
 .00 ص ،0670 المعالي، مطبعة بغداد، ،0ة، مجلد في التربياهج البحث العلمي نم ام،نمحمد غ عبد الجليل الزوغي، 1
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 :األداةثبات  .3

 ،تائج عندما تطبق مرات عديدةنالدراسة، والثبات يعطي اتساق في ال ةاديعد الثبات من متطلبات أ
فردا وتم حساب  00ولحساب قيمة معامل ثبات األداة قمنا بتطبيق االستبيان على عينة استطالعية تكونت من 

 .Alpha cornpachا كرومباخ فبطريقة أل المعامل الثبات

 :الثبات لعينة الدراسة االستطالعيةقيم معامل 

N باخما كرو فأل من األصناف 
00 12823 

 هاحيت سجلنا فيكبيرة ا كرومباخ  فألأن قيمة من خالل جدول للدراسة االستطالعية نالحظ 
 .بدرجة عالية دل على ثبات األداةي ( وهدا ما12823)

 الصدق.4

للتأكد من أن االستبيان  ةكمين كأدالمحوللتأكد من صدق أداه الدراسة قمنا باستخدام صدق ا
حيث قمنا بإعداد استمارة استبيان وتم عرضها على األستاذ وعلى عدد من األساتذة من جامعة  يقيس أو ال،

حاور المقترحة لما وتناسبها مع اهاءتفغ أسئلة االستبيان ومدى كيليحكموا ويدرسوا مختلف عبارات وصالجلفة
 .ما يرونه صحيح وما يمكن تعديله أو إلغائه أو إضافة ممكنةب تهماقتراحاا لالستفادة من ذوه

تفق عليه األساتذة اا بتعديل ما نقم حكمين،لموبعد االعتماد على مالحظات وتوجيهات األساتذة ا
 ق عليه باعتمادنا على الصدق الظاهري.فموافقة األستاذ المشرف خلصنا إلى استبيان واحد متبو 

 ينقائمة األساتذة المحكم

 مكان العمل العلمية الدرجة اسم االستاد
 جامعة الجلفة أستاذ محاضر أ محمد الدكتور بن عبد السالم

 جامعة الجلفة أستاذ مساعد محمد الدكتور شاللي
 جامعة الجلفة أستاذ محاضر أ أحمد الدكتور يخلف
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بمدينة  تالميذ ثانوية لبقع لخضرتلميذ من  201ثالثة ثانوي بلغ عددهم تمثل في تالميذ المجتمع البحث: .0
  قصر الشاللة والية تيارت

 :العينة .6

 )مجموعة فرعية من عناصر مجتمع بحث معين(. اهيمكن تعريف عينة البحث على أن

وذلك في  ،قصديةقمنا باختيار عينة قع وعية مطابقة للواضوحرصا منا إلى الوصول إلى نتائج دقيقة ومو 
 1تلميذ من مجتمع البحث. 201من أصل ة وتلميذ ذتلمي 021حيت تكونت العينة من ة لبقع لخضر ثانوي

 المكاني: المجال .7

 لبقع لخضر بقصر الشاللة لقد تم إجراء الدراسة الميدانية على تالميذ الثالثة ثانوي بثانوية 

 :الزماني المجال .8

 10ل تحديدا من يالممتدة من بداية شهر أفر ترة الزمنية لفلقد شرعنا في اإلجراءات الميدانية طول ا
أي خالل مدة زمنية قدرها شهر، وبعد سحب االستبيان من التالميذ وحصلنا  2107أفريل  31أفريل إلى غاية 

 يوم. 01موزعة، ثم بدأنا بعملية تحليل ومناقشة النتائج خالل مدة زمنية قدرها  021استبيان من أصل  021 لىع

 البيانات:جمع  أدوات .1

ألنه يسهل علينا جمع المعلومات المراد الحصول عليها  قمنا باستخدام االستبيان باعتباره الطريقة المثلى،
االستبيان بأنه عبارة عن مجموعة  المطروحة، ويعرفللتحقق من الفرضيات السابقة للوصول إلى حل لإلشكالية 

تم وضعها في يالمباشرة من المصدر األصلي، حيث  بحيث تسمح لنا بجمع المعلومات من األسئلة المرتبطة،
مقسمة  االستبيان موجه إلى تالميذ السنة الثالثة ثانوي، ذاوه استمارة وتوزع على األشخاص المعنيين بالبحث،

 ( 3) إلى

 ة.يرضفمحاور يرتبط كل محور منها ب
                                                 

 .310-268 ص ،2110 ة للنشر،بمنهجية البحث العلمي، الجزائر، دار القص ،ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون نجرس،أموريس  1
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 اإلحصائية المستخدمة: األساليب .11

البيانات تم استخدام مجموعة من  يغر فالوصول إلى تحليل النتائج المتحصل عليها بعد ت ضر غب
 :ب اإلحصائية المناسبةياألسال

 التكرارات 
 النسب المئوية 
 المتوسط الحسابي 
 االنحراف المعياري 
 ا كرونباخفلأ 
 بيرسون 

 



 

 

 :ثانيالالفصل 

مناقشة النتائجحتليل وعرض و
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 ثالثة ثانويالتربية البدنية في تعزيز قيم االنتماء لدى تالميذ ال جتساهم مناه :األول المحور
 لوطنية الجزائرية؟اهل تعتز بالهوية  :السؤال األول

 يوضح مدى اعتزاز التالميذ بالهوية الوطنية الجزائرية :11الجدول رقم 
 ال نعم  

 10 000 التكرار
 4.17 95.83 النسبة

 بالنسب المئوية 10توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم  :(11الدائرة النسبية رقم )

( والدائرة 0) نالحظ من خالل كل من الجدول رقم
( من التالميذ يعتزون ويفتخرون 95.83%) ( أن نسبة0) النسبية رقم

مور البديهية وهذا أمر طبيعي ألنه من األ ويتهم الوطنية الجزائرية،به
هو حب الوطن الذي  طرة،فا بالبهنسان ويقتنع التي تكبر مع اإل

لى برامج التدريس والمناهج التي تقوي هذا إباإلضافة  ولد فيه،
( وهذا راجع إلى %4.17ين ال يعتزون بالهوية الوطنية الجزائرية )ذلتالميذ الأما نسبة ا االرتباط بين الطفل ووطنه،

وهذا ما  ريق بين ما هو سياسي وما يتعلق بالهوية الوطنية،فالتي ال تخول لهم الت )سن المراهقة( المرحلة العمرية
نه بحيث أظهروا أن رحه وتحزن لحز فبي عندما سألنهم إذا كنت ال تحب وطنك فلماذا تفرح لنأكده اختبار جا

 السياسة التي تسير عليها البالد هي من تجعلهم يجيبون عكس اصدقائهم.

 سم بلدك؟بااضي يهل تتمنى أن تقدم انجاز ر  السؤال الثاني:
 التالميذ بتقديم إنجازات باسم الوطن اهتماميوضح مدى  :12الجدول رقم 

 ال نعم 
 6 000 التكرار
 7,0 62,0 النسبة
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 بالنسب المئوية 12 توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم (:12النسبية رقم )الدائرة 

( 2) نالحظ من خالل كل من الجدول رقم
( من التالميذ %92,5) ( أن نسبة2) والدائرة النسبية رقم

يتمنون أن يقدموا انجاز رياضي باسم بلدهم، وهذا راجع 
جعلت  األخيرةإلى انجازات المنتخب الوطني في السنوات 

كبر من مجرد لعبة، بل من أن الرياضة أالتالميذ يدركون 
ل على قيمة دخاللها يمكن رفع اسم بلدك عاليا وهذا ما ي

م يين ال يرغبون في تقدذ( من التالميذ ال%7,5) أما نسبة مناهج التربية البدنية في تنمية تعلق التلميذ بوطنه،
 ولويتهم.أ ين يصنفون الرياضة ضمنذمن ال اليسو هم أنانجاز رياضي باسم البلد وهذا راجع إلى 

 لممارسة الرياضية في المؤسساتا لجزائرية حسب علمك يشجعا هل تشريع الدولة :السؤال الثالث
 لتربوية؟ا

 يوضح مدى تحفيز التشريع الدولة الجزائرية على ممارسة الرياضة المدرسية :13الجدول رقم 

 ال نعم 
 20 60 التكرار
 21 81 النسبة

توضح النتائج الخاصة  (:13الدائرة النسبية رقم )
 بالنسب المئوية 13بالسؤال رقم 

 ( والدائرة النسبية رقم3) نالحظ من خالل كل من الجدول رقم
ع الدولة ي( من التالميذ يرون أن تشر %81) ( أن نسبة3)

الجزائرية تشجع الممارسة الرياضية في المؤسسات التربوية، 
ويظهر جليا من خالل دور وزارة التربية التي أصبحت تشرف 
على إقامة بطوالت وطنية ينشطها تالميذ المدارس ويتم من 
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يقصدون عدم  ين يرون العكس الذ( من التالميذ ال%21) أما خاللها تكوين الفرق الوالئية والمنتخب الوطني،
التشجع ولكن يقصدون ضعف فعاليته بل تبقى تشريعات على الورق أكثر من تطبيقها على أرض  اوجود هذ

 الواقع.

 هل تسعى إلى التضحية في سبيل الوطن؟ السؤال الرابع:

 استعداد التالميذ للتضحية من أجل الوطنيوضح مدى  :14الجدول رقم 

 ال نعم 
 13 007 التكرار
 2,0 67,0 النسبة

 بالنسب المئوية 10توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم  (:14الدائرة النسبية رقم )

( والدائرة 0) نالحظ من خالل كل من الجدول رقم
يسعون إلى  ( من التالميذ%567,) ( أن نسبة0) النسبية رقم

ا من أهم القيم التي يربى عليها نهأل التضحية في سبيل الوطن،
في  بما اتهمختلف مؤسسا وذلك من خالل رغالنشء مند الص

( من التالميذ ال %2,5أما نسبة ) لك مناهج التربية البدنية،ذ
ر حساسية تجاه ثأن التلميذ في فتره المراهقة يصبح أك سبيل الوطن وهذا راجع إلى يسعون إلى التضحية في

 ريق.فيتعلق بالدولة دون ت ما يجعله يصب جم غضبه على كل للمسؤولين للدولة مما طريقة التسيير الخاطئ

 ا؟بههل تحترم القانون الداخلي للمؤسسة التي تدرس  س:مالسؤال الخا

 احترام التالميذ للقانون الداخلي للمؤسسةيوضح مدى  :15الجدول رقم 

 ال نعم 
 21 011 التكرار
 00,07 83,33 النسبة



 النتائجعرض ومناقشة   الفصل الثاني:

000 

  



 النتائجعرض ومناقشة   الفصل الثاني:

000 

 بالنسب المئوية 10توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم  :(15لدائرة النسبية رقم )ا

( 0) نالحظ من خالل كل من الجدول رقم
( من %83,33) ( أن نسبة0) والدائرة النسبية رقم

يحترمون القانون الداخلي للمؤسسة التي  التالميذ
وهذا يدل على أن طريقة سن هذه القوانين  بهايدرسون 

نعة ألن التلميذ في إيصالها للتلميذ كانت مق وطريقة
ر ثته المرحلة يفضل أسلوب الحوار ويتفاعل معه أكاه

ر والنهي واإلجبار الذي يصبح عدائيا ماأل من أسلوب
وهذا  ا،بهللقانون الداخلي للمؤسسة التي يدرسون  من التالميذ ال يولون احتراما (%16.67) اتجاهه، أما نسبة

 .ه القوانينبهذأنفسهم مقصودين  عوامل ومثل عدم تقبلهم لألسلوب أو رأوا ةراجع إلى عد

 جتمع الذي تنتمي إليه؟لمالتربية البدنية والرياضية تحترم عادات وتقاليد ا جهل مناه :السؤال السادس
 جتمعلميوضح نسبة توافق المنهاج التربية البدنية مع تقاليد وعادات ا :16الجدول رقم 

 ال نعم 
 08 012 التكرار
 00 80 النسبة

 بالنسب المئوية (10) توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم (:16الدائرة النسبية رقم )

( 0) نالحظ من خالل كل من الجدول رقم
( من التالميذ %85) ( أن نسبة0) والدائرة النسبية رقم

التربية البدنية يحترم عادات وتقاليد  جين أكدوا أن مناهذال
ا ال تفرض أي هجتمع المنتمي إليه وذلك من خالل أنمال

حسب بوهذا  جتمعمأمور منافية ألخالق أو عادات ال
 مناهج التربية البدنية ألنه من أهم مقومات التي تقوم عليها

( %15أما نسبة )بها،  جتمعات وال يسمح بالمساسمال
ال يحترم  يةناهج التربية البدنن قالوا بأن ميلتالميذ الذامن 

وضعيات  ها األستاذ فيجتمع المنتمي له، وهذا راجع لعوامل أخرى منها الطريقة التي ينتهلمجعادات وتقاليد ا
 .التعلم أو طبيعة المنطقة
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 يير الجنسية والهجرة خارج الوطن؟غهل تؤيد فكرة ت ع:بالساسؤال ال

 مدى تعلق التالميذ بجنسيتهم أو الهجرة خارج الوطنيوضح  :17الجدول رقم 

 ال نعم 
 10 000 التكرار
 10 60 النسبة

 بالنسب المئوية 17توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم (: 17الدائرة النسبية رقم )

( 7) نالحظ من خالل كل من الجدول رقم
( من التالميذ ال %60) ( أن نسبة7) والدائرة النسبية رقم

بسبب  يير الجنسية والهجرة خارج الوطن،غؤيدون فكرة تي
لة التقدم والرقي به إلى ججل دفع عأتعلقهم بوطنهم من 

( من التالميذ %10) أما نسبة مصاف الدول المتقدمة،
وهذا راجع إلى  يير الجنسية والهجرة خارج الوطن،غيودون ت

 نقص الوعي الفكري وعدم الشعور بالراحة في وطنهم والرغبة في الحصول على حياة أفضل حسب نظرهم.

 جموعة خالل حصة التربية البدنية؟مهل تشعر بأنك عنصر فعال داخل ال ثامن:السؤال ال

 يوضح مدى فعالية ومشاركة التالميذ أثناء حصة التربية البدنية :18الجدول رقم 

 ال نعم 
 28 62 التكرار
 23,33 70,07 النسبة

 

  



 النتائجعرض ومناقشة   الفصل الثاني:
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 بالنسب المئوية 18توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم  :(18الدائرة النسبية رقم )

( 8) نالحظ من خالل كل من الجدول رقم
 ( من التالميذ%70,07) ( أن نسبة8) والدائرة النسبية رقم

هم لهم دور فعال وأساسي خالل حصة التربية نيشعرون بأ
أنشطة  البدنية، وهذا أمر طبيعي حيت أن نسبة كبيرة من

واحد موعة أي لكل مجالتربية البدنية تقوم على أساس ال
ما يجعله  منهم دور محدد يقوم به على أكمل وجه وذلك

 أما نسبة موعة،لمجراضيا على أدائه وفعاليته داخل ا
راجع إلى عزوف  دور فعال داخل حصة التربية البدنية وهذا ين يرون بأن ليس لهمذ( من التالميذ ال23,33%)

 النهائية. التالميذ عن حصة التربية البدنية في السنوات

 ثالثة ثانويالتربية البدنية في تحديد الحقوق والواجبات لدى تالميذ ال جتساهم مناه الثاني:المحور 
 هل أنت على علم بمختلق حقوقك كتلميذ؟ السؤال التاسع:

 لحقوقهمالتالميذ  معرفةيوضح مدى  :11الجدول رقم 
 ال نعم 

 20 66 التكرار
 07,0 82,0 النسبة

 بالنسب المئوية 16توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم  (:11الدائرة النسبية رقم )

( 6) نالحظ من خالل كل من الجدول رقم
( من %82,0) ( أن نسبة6) والدائرة النسبية رقم

ا يدل على ذعلم بمختلف حقوقهم، وه التالميذ على
ا إثمار جهود ذالوعي الذي وصل إليه التالميذ وك

 على دراية في إنشاء تلميذ المؤسسات التربوية
( من التالميذ %07,0) أما نسبة ،مختلف حقوقهب
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حقوقهم، وهذا راجع إلى ضعف إطالع هؤالء التالميذ على األمور التي تحسسهم  مختلفب على علم واليس
 بحقوقهم.

 لوبة منك؟طهل تقوم بمختلف الواجبات المالسؤال العاشر: 

 همتيوضح التزام التالميذ بأداء مختلف وجبا :11الجدول رقم 

 ال نعم 
 30 80 التكرار
 28,33 70,07 النسبة

 بالنسب المئوية 01توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم  (:11الدائرة النسبية رقم )

( من %70,07) ( أن نسبة01) ( والدائرة النسبية رقم01) نالحظ من خالل كل من الجدول رقم
هم مما يجعلهم أكثر تويعود هذا إلى علم التالميذ بواجبا يقومون بمختلف الواجبات المطلوبة منهم،التالميذ 

( من التالميذ ال %28,33أما نسبة ) حرص على أدائها،
هم من نوعية نيقومون بالواجبات المطلوبة منهم وهذا راجع إلى أ

قانون الداخلي لل ةين يمتازون بتصرفات معاديذالتالميذ ال
المطلوبة  هم بعدم تطبيقهم للتعليماتتبون إبراز شخصياويح

 .)المراهقة( منهم وهذا راجع إلى الفئة العمرية

 هل تجد صعوبة في المطالة بحقوقك داخل المؤسسة؟ :السؤال الحادي عشر

 الصعوبات التي يجدها التالميذ في المطالبة بحقوقهميوضح  :11الجدول رقم 

 ال نعم 
 71 01 التكرار
 08,33 00,07 النسبة
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021 

 بالنسب المئوية 00توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم  (:11الدائرة النسبية رقم )

الحظ أن حوالي نمن خالل الجدول والدائرة النسبية 
هم ال ن( يرون بأ%08,33) سبةنب يذ( من التالم71)

 جن مناهرا ألظطالبة بحقوقهم نميواجهون صعوبة في ال
التربية تمنح للتلميذ فرصة للمطالبة بحقوقه من خالل عدة 

جمعية أولياء  مثل زمالءه،ي قسم )كمسؤولطرق 
يجدون  (%00,07) ( منهم بنسبة01التالميذ( بينما )

 ذلك.صعوبة في 

 ؟تبدي رأيك عند سماع أن هناك قوانين مشرعة حديثاهل  :ي عشرالثانالسؤال 

 مشاركة التالميذ في إبداء آرائهم إزاء القوانين المشرعة حديثامدى يوضح  :12الجدول رقم 

 ال نعم 
 20 60 التكرار
 21,80 76,00 النسبة

 بالنسب المئوية 02توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم  (:12الدائرة النسبية رقم )

الحظ أن حوالي نمن خالل الجدول والدائرة النسبية 
ء ابدإ( شاركوا ويشاركون في %76200) بنسبةيذ من التالم 60

 أقل بنسبةئة بينما ف ،رائهم في القوانين المشرعة حديثاآ
 لك.رأت عكس ذ (21280%)

لى المشاركة في تحسين القوانين العامة التي تسير عليها يذ عالتالمجع تحفز وتش جنستنتج أن المناه
 مدرسي.ر تعلقا بمحيطهم الثأنه أن يجعل التالميذ أكشوهذا من ، المؤسسة
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 ؟ينهل ترى بأن درس التربية البدنية يعرفك بواجبك تجاه اآلخر  السؤال الثالث عشر:
 يوضح هل درس التربية البدنية يعرفك بواجبك اتجاه اآلخرين :13الجدول رقم 

 ال نعم 
 6 000 التكرار
 7,0 62,0 النسبة

 بالنسب المئوية 03توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم  (:13الدائرة النسبية رقم )

الحظ أن نمن خالل الجدول والدائرة النسبية 
جاءت إجابتهم  (%6220)بنسبة  يذحوالي من التالم

ر ثإيجابية تجاه دور درس التربية البدنية في أنه يجعلك أك
دراية بواجباتك تجاه اآلخرين ويظهر ذلك جليا من خالل 

خل أن التلميذ ملزم بالقيام بدوره على أكمل وجه دا
جموعة التي يسعى معها إلى نفس الهدف وهو يعلم أن لما

( %720جموعة فقدان الهدف وهذا ما ينمي فيهم احترام الواجب، بينما بنسبة )لمأي تقصير منه قد يكلف ا
 .مارسون النشطات الجماعيةي هم ممن النرأوا عكس ذلك يرجح أ

بدنية أصبحت مدركا لحقوقك أكثر من أي رس التربية اللدهل من خالل ممارستك  شر:السؤال الرابع ع
 وقت سبق؟

 حقوقه الخاصةليوضح مدى قدره درس التربية البدنية على إدراك التلميذ : 14الجدول رقم 

 ال نعم 
 02 018 التكرار
 01 61 النسبة
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 بالنسب المئوية 00توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم  (:14الدائرة النسبية رقم )

الحظ أن نمن خالل الجدول والدائرة النسبية 
جاءت إجابتهم بنعم أن  (%61) سبةنب يذحوالي من التالم

ر دراية بحقوقهم ثدرس التربية البدنية في أنه يجعلهم أك
وهذا من خالل أن المناهج توكد على االحترام المتبادل 

ا تأكيده على ذأثناء الدرس وتجنب العنف ضد زمالئهم وك
يجعل التلميذ أكثر وعي تجاه حقوقه التي  ةالمساوا

رأوا عكس ذلك هم   %01يضمنها له المشرع بينما بنسبة 
 .جموعةلمين يفضلون النشطات الفردية وال يندمجون مع اذكذلك من النوع ال

 ثالثة ثانويالتربية البدنية في إبراز قيم الديمقراطية لدي تالميذ ال جتساهم مناه :المحور الثالث
 هل تمارس نشاطاتك الرياضية بكل حرية؟ :الخامس عشرالسؤال 

 الرياضية مممارسة نشاطاتهعلى يوضح مدى حرية التالميذ  :15الجدول رقم 
 ال نعم 

 20 60 التكرار
 21 81 النسبة

 بالنسب المئوية 00توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم (: 15)الدائرة النسبية رقم 

الحظ أن نمن خالل الجدول والدائرة النسبية 
( جاءت إجابتهم بنعم %81) بنسبة يذحوالي من التالم

م هأمارس نشاطي الرياضي بكل حرية وهذا يرجع إلى أن
يفضلون التخصصات الرياضية المبرمجة في المنهاج 

ا في اختيار الوضعيات التي هوكذلك الحرية التي يمتلكون
معين ما لم تكن خاطئة بالنسبة  منها نشاط ذيريد أن ينف
ضل فا المركز المذضعية رمي الجلة( وكو للقوانين )

ت مبرمجة في سهم يفضلون نشطات لين( رأوا عكس ذلك يرجع إلى أ%21) لالعب )كرة اليد(. بينما بنسبة
  المنهاج )كرة القدم(.
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 في حصة التربية البدنية؟ وميولتهمهل تحترم أراء االخرين  السؤال السادس عشر:

 يوضح مدى احترام التالميذ لرغبات وميول زمالئهم :16الجدول رقم 

 ال نعم 
 7 003 التكرار
 0,83 60,07 النسبة

 بالنسب المئوية 00توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم (: 16الدائرة النسبية رقم )

من خالل الجدول والدائرة النسبية نالحظ أن حوالي 
ناء ثأدقائهم ( أجابوا بنعم أنه يحترمون ميول أص%60207بنسبة )

 فقط قالوا ال. (%0283)حصة التربية البدنية بينما رأى بنسبة 

نستنتج أن حصة التربية البدنية تنمي فكرة احترام ميول 
 ورغبات الزمالء لزمالئهم مما يساعد على سير الحصة في جو أخوي واحترام متبادل

 هل هناك تكافئ للفرص في المشاركة أثناء القيام باألنشطة؟ عشر: السؤال السابع

 يوضح مدى تكافئ الفرص بين التالميذ :17الجدول رقم 

 ال نعم 
 8 002 التكرار
 0,07 63,33 النسبة
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 بالنسب المئوية 07توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم  (:17الدائرة النسبية رقم )

أن  ظالنسبية نالحمن خالل الجدول والدائرة 
( أجابوا بنعم يوجد هناك تكافئ %63233) حوالي بنسبة

ياضي وظهر ذلك من خالل ر الالنشاط للفرص أثناء القيام ب
ج حيت يطبق األستاذ ذ طرق التعلم الحديثة كطريقة النمو 

الحركة تم يقلد التالميذ واحدا تلوى األخر مما يضمن لهم 
ة المنافسة على فرص متساوية في التطبيق كم أن طريق

 مكن جميع التالميذ من المشاركة في النشاط بالتساوي بينما أجاب حوالي بنسبةي شكل بطولة بين األفواج
 أو عوامل أخرى مثل عدم شفافية األستاذ في إتاحة الفرص لهم.، ( عكس ذلك هم من النوع المنعزل0207%)

 م درس التربية البدنية؟ديآخر إبداء رأيك في طريقة تق إلىهل يطلب منك من حين  :السؤال الثامن عشرن
 رائهم في طريقة التدريس التربية البدنيةآيوضح هل للتالميذ فرصة في إبداء  :18الجدول رقم 

 ال نعم 
 0 000 التكرار
 0 60 النسبة

 بالنسب المئوية 08توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم (: 18الدائرة النسبية رقم )

أن  ظخالل الجدول والدائرة النسبية نالحمن 
م نعم يطلب مني ته( كانت إجابا%60) حوالي بنسبة

س وأجاب حوالي بنسبة يأحيانا إبداء رأي في طريقة التدر 
فرص كبيرة في  للتلميذنستنتج أن  عكس ذلك. (10%)

م درس التربية البدنية وتقديم يإبداء رأيه في طريقة تقد
الت وهذا يحسب لمناهج التربية اقتراحات وحلول أو تعدي

 .م اقتراحاتيو تقدأيه أفرص كبيرة إلبداء ر  يذها التلميالبدنية مقارنة بالمواد األخرى التي ال يملك ف
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 هل تتاح لك الفرص إلبراز مهارتك ومواهبك أثناء الدرس؟ السؤال التاسع عشر:

 متهومهار م تهدراقيوضح مدى إتاحة الفرص لتالميذ إلبراز  :11الجدول رقم 

 ال نعم 
 6 000 التكرار
 7,0 62,0 النسبة

 بالنسب المئوية 06توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم (: 11الدائرة النسبية رقم )

أجاب من خالل الجدول والدائرة النسبية 
تتاح لي الفرصة إلبداء نعم ب( %6220) بنسبة عدد كبير

 عكس ذلك. (%720)مهاراتهم بينما أجاب 

ين ذاليذ أن ارتفاع نسبة التالم تجننست
م ألن منهاج التربية هأتيحت لهم فرص إبراز قدرات

 يذالمتالبدنية الحديث يراعي الفروقات الفردية بين ال
ويأخذها بعين االعتبار، كما أن طريقة العمل بالورشات تعطي فرص أكبر للتالميذ للتميز واإلبداع وهذ ا ما 

 .م األفضل على مدار السنةديقتوح لتفع في رواق مييجعل الجم

 هل اقرحت يوما تعديل أو فكرة ما وتم أخدها بعين االعتبار؟ :ال العشرونالسؤ 

 يوضح هل يوجد إمكانية ألن يعطي التلميذ تعديل لفكرة ما ويأخذ رأيه بعين العتبار :21الجدول رقم 

 ال نعم 
 27 63 التكرار
 22,0 77,0 النسبة
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 بالنسب المئوية 21توضح النتائج الخاصة بالسؤال رقم  (:21الدائرة النسبية رقم )

( نالحظ أن 21) من خالل الجدول والدائرة النسبية رقم
تعديالت تم أخدها بعين  ارحو تقاهم نأجابوا بنعم وأ (%7720) نسبة

 عكس ذلك. (%2220)االعتبار بينما أجاب بنسبة 

يمكنك أن ومنه نستنتج أن من خالل درس التربية البدنية 
ير وضعية معينة ليكون غب أو تعير خطة أو مركز اللغلى ذلك في تجتقترح فكرة ويتم أخدها بعين االعتبار، ويت

يسير وفق منهاج  ذاتاآلراء بعين االعتبار إلى أن األس ضالتالميذ في وضع مريح بينما يعود سب عدم أخد بع
 .أمر الواقعحات وتطبيقها على ار تقع االيمحدد ال يمكنه أخد جم

 بين مناهج التربية البدنية وقيم المواطنة: ةيد العالق. تحد1

باستخدام معامل  لتحديد طبيعة العالقة بين مناهج التربية البدنية والرياضية بتنمية قيم المواطنة قمنا
 ارتباط بيرسون، وقد جاءت النتائج كما هو مبين في الجدول التالي:

الديموقراطية( – والواجبات الحقوق –ين كل من قيمة )االنتماء نتائج معامل ارتباط بيرسون ب
 ومناهج التربية البدنية

 اهج التربية البدنيةننسبة االرتباط بم قيم المواطنة
 1,833 قيمة االنتماء

 1,632 الحقوق والواجبات
 1,610 الديمقراطية
 SSSSة عياإلحصائي للعلوم االجتمامن إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات البرنامج  المصدر:

 نتائج معامل ارتباط بيرسون بين مناهج التربية البدنية وتنمية قيم المواطنة

 االرتباطنسبة  لمتغيرانا
 1,867 التربية البدنية مناهج –قيم المواطنة 
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 نتائج الدراسة الميدانية: مناقشة .2

الفرضية العامة ص كير بنذ فرضيات الدراسة مع التنناقشها في ضوء سبعد عرض أهم النتائج فيما يلي 
 ثالثة ثانويالتربية البدنية بتنمية قيم المواطنة لدى تالميذ ال جتساهم مناه وهي كاآلتي:

 تساهم مناهج التربية البدنية في تعزيز قيم االنتماء لدى تالميذ  رعية األولى:فمناقشة نتائج الفرضية ال
 ثالثة ثانويال

مائي واحد من أهم قيم المواطنة حيث تتمثل في غرس االنتماء لدى التالميذ وحبهم نتيعد البعد اال
والقيم الخلقية، ومن خالل النتائج يتبين أن  ينيتضمن من عادات وتقاليد والد ابم لوطنهم وثقافة مجتمعهم

ين أعربوا عن حبهم ذال من التالميذ %6220لمناهج التربية البدنية دور كبير في تنمية هده القيمة حيث تبين أن 
ذلك من خالل  وتؤكد ا لوطنهم،فيم انجازات رياضية تشريتقدا رغبتهم في ذواعتزازهم بالهوية الوطنية الجزائرية وك

م رغبة منهم تهممن ال يرغبون في الهجرة خارج الوطن وعدم تغيرهم لجنسيا %60,0نسبة التالميذ التي بلغت 
 .اممفي دفع عجلة التقدم إلى األ

هم أنه يحترم عاداته نم %80 التربية البدنية حيث رأى جما أظهروا ردود فعل ايجابية اتجاه مناهك
مثل جزءا من تراث وثقافة األمة الجزائرية، ومن خالل هذه المعطيات وما دل ي جتمع ويدعمها ألنهلموتقاليد ا

 ثالثة ثانويماء لدى تالميذ النتية قيم االية البدنية تساهم في تنمبعليه تحليل بيانات الدراسة نجد أن مناهج التر 
 تتحقق الفرضية األولى.بهذا ( و 1,833) االرتباطبدرجة كبيرة، حيث بلغ معامل 

 :قوق والواجبات لدي الحية في تحديد نهج التربية البدناتساهم م مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية
 ثالثة ثانويتالميذ ال

 جتمعات التعايش فيما بينها،لممكن ألفراد واي أهم قيم المواطنة حيث التعد الحقوق والواجبات من 
ية البدنية دور أساسي في تحديد بومن خالل النتائج تبين أن لمناهج التر  ،إال إذا عرف كل منهما ماله وما عليه

التالميذ  من %82,0وهذا ما أكدته النتائج حيث أبدى نسبة كبيرة بلغت  تالميذ،الالحقوق والواجبات لدى 
منهم أن درس  %62,0 م وأجاب نسبةها حرصهم على القيام بواجباتذاللذين هم على علم بمختلف حقوقهم وك

 سبةنظهر أهم مع اآلخرين كما أنه من خالل الممارسة المستمرة تابية البدنية جعلهم أكثر انضباط تجاه واجبالتر 
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ة فا يرجع إلى طبيعة األنشطة الرياضية المختلذوه هم أصبحوا مدركين لحقوقهم أكثر من أي وقت سابقنأ 61%
من خالل هذه المعطيات  ريق دور معين يقوم به بإتقانفوخاصة الجماعية منها التي تحدد لكل فرد من ال

اني في أداء الواجب والتمتع فالتربية البدنية مهم في غرس ثقافة الت جوتحليل بيانات الدراسة نجد أن دور مناه
 .( وهكذا تتحقق الفرضية الثانية1,632) بلغ ارتباطمعدل ب ه المرحلة بدرجة كبيرةذالميذ هبالحقوق لدى ت

 مقراطية لدى يز قيمة الدابر إلبدنية في ا لتربيةااهج نتساهم م رعية الثالثة:فمناقشة نتائج الفرضية ال
 ثالثة ثانويتالميذ 

حيث تعتمد على إعطاء نفس الفرص من جتمع لمتعد قيمة الديمقراطية من أبرز القيم المواطنة في ا
 ،هج التربية البدنية دور في إبراز قيمة الديمقراطيةناين أن لمتبأجل تحقيق مبدأ المساواة ومن خالل النتائج ي

هم يمارسون نشاطهم الرياضي بحرية  نبية بأجاهم إيتإجابا نتكا  %81 حيث أن نسبة كبيرة من التالميذ بلغت
، م من جهة أخرىهالتربية البدنية ينمي مهارة احترام وتقبل ميول اآلخرين ودعموا إجاباتهم يرون أن درس نكما أ

عتمدها تم وهذا راجع للطريقة الجديدة التي همنهم أنه تتاح لهم فرص أكبر إلبراز قدرات %63 حيت أجاب
إلعطاء فرص متكافئة أثناء  في محاولة اقات الفردية وتنميتها، وتبرز جلي  و نية في مراعاة الفر دبية البتر ال جهنام

 من التالميذ. %60ير وهذا ما رآه نسبة غالقيام بالنشطات وتحقيق مبدأ المساواة واحترام ال

التربية البدنية تساهم في إبراز قيمة  جومن خالل المعطيات وتحليل بيانات الدراسة نرى أن مناه
تكون  بهذا( و 1,610غ )لللمحور الثالث ب االرتباطبنسبة كبيرة ومعامل  ثالثة ثانويالديمقراطية لدى تالميذ ال

 الفرضية قد تحققت.

 :االستنتاج العام .3

التربية البدنية وتنمية قيم  جانطلقت هذه الدراسة من إشكالية مفادها هل توجد عالقة بين مناه
قيم المواطنة من ، بحيث اعتمدنا في وجود هذه العالقة على ثالث قيم من ثالثة ثانويالمواطنة لدى تالميذ ال
 خالل الفرضيات التالية:

 .ثالثة ثانويالتربية البدنية في تعزيز قيم االنتماء لدى تالميذ ال جهل تساهم مناه -

 .ثالثة ثانويهل تساهم منهاج التربية البدنية في تحديد الحقوق والواجبات لدي تالميذ ال -
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 .ثالثة ثانويبراز قيمة الديمقراطية لدى تالميذ إهل تساهم مناهج التربية البدنية في  -

حور األول تبين لموبعد التحليل ومناقشة فرضيات البحث، ومن خالل إجابات التالميذ على أسئلة ا
ا ذالتربية البدنية لها دور كبير في تعزيز قيمة االنتماء لديهم من خالل االعتزاز بالهوية الوطنية، وك جأن مناه

ا تحققت هذ(، وب1,833) غ معامل االرتباط برسونلانجاز رياضي لتشريف وطنهم بحيث بم ديرغبتهم في تق
التربية البدنية تساهم بشكل كبير في  جحور الثاني تبين أن مناهلمومن خالل إجابتهم على ا الفرضية األول،

م من خالل هأكدوا أن( ممن 61تحديد الحقوق والواجبات ويظهر جليا من خالل النسبة الكبيرة التي تجاوزت )
ذا هوب (1,632) غلب ارتباطم تجاه اآلخرين بمعدل تهكثر دراية بحقوقهم وواجباأية البدنية أصبحوا بدرس التر 

التربية  جحور الثالث تبين أيضا أن مناهلمأما من خالل إجابات التالميذ على أسئلة ا، تكون الفرضية تحققت
( منهم في أن درس يعطي فرص 60) من خالل إجابات بين التالميذ، البدنية تساهم في إبراز قيم الديمقراطية

م وهدا راجع للطريقة الجديدة التي تهطات وأنه تتاح لهم فرص أكبر إلبراز قدراايام بالنشلقمتكافئة أثناء ا
( 1,610)لث غ معامل االرتباط للمحور الثالية البدنية في مراعاة الفروقات الفردية، كما ببمنهاج التر ها يعتمد

 رضية الثالثة.لفا تتحقق اهذوب

( أن االرتباط بصورة عامة بين 06من الجدول رقم ) حضتومن خالل تحقق الفرضيات الثالثة الفرعية ي
ضح أيضا أن هناك ارتباطا إجابي تكما ي  1,01ية البدنية وتنمية قيم المواطنة دال عند مستوى الداللة بمناهج التر 

 البدنية وتنمية قيم المواطنة.ين مناهج التربية بقويا 

التربية البدنية وتنمية قيم  جية قوية بين مناهبرضية العامة بأنه توجد عالقة إيجالفا تحققت اهذوب
 ، بفضل أنشطتها المبرمجة التي تنمي عده قيم تضمن تنشئة سليمة للتالميذثالثة ثانويالمواطنة لدى تالميذ ال

 .متلكون مقومات المواطنةي

 :راحاتتبعض االق

 أن تركز المناهج على تعزيز الوالء للوطن باألحداث الرياضية نات الصلة بالوطن 
  فق وطبيعة تما يبأن تركز المناهج على الموضوعات المتعلقة بتنمية القيم والعادات لدى تالميذ

 .تمعلمجا
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  الرغبة لديهم وضع األسس الصحيحة الستثمار ثروات وخيرات الوطن لصالح المواطن الجزائري بتنمية
 .في الدفاع عن الوطن ومقدساته

  ية البدنية وكيفية استغالله لتنمية قيم المواطنة لدى بلعبه درس التر يتحسيس األستاذ بالدور الذي
 .التالميذ

  حوري والفعال في إبراز قيم المواطنة لما بدورهمبرمجة أنشطة رياضية يتم من خاللها توعية التالميذ
 الواقع.رض أعلى  وتطبيقها

 :رحةقتأهم البحوث الم

 إجراء دراسة مماثلة حول عالقة مناهج التربية البدنية بتنمية قيم المواطنة في مقاطعات أخرى. 

إجراء دراسة تحليلية لمناهج التربية البدنية بالرحلة الثانوية للتعرف على مدى تضمين القيم الوطنية 
 ج.بتلك المناه
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 :الخاتمة

االنتماء با عن مدى شعوره بهإن المواطنة من أهم القيم التي يجب أن يكتسبها الفرد حتى يبرهن 
جتمعنا، وعلينا أن لمهم مرآة عاكسة نا هي شريحة المراهقين ألبهأهم الشرائح التي يجب االهتمام  لوطنه ومن
 االنتماء للوطن.بنفوسهم قيم المواطنة وتحريك شعورهم  نغرس في

 ثالثة ثانويوفي هذه الدراسة المعنونة بعالقة مناهج التربية البدنية بتنمية قيم المواطنة لدى تالميذ ال
ية البدنية في تنمية قيم المواطنة لدى التالميذ وجدنا أن هذا بمناهج التر خاللها الطريقة التي تعتمدها  والتي من

المواطن  ينيساهم في ذلك بعدة طرق وأساليب لتحقيق الهدف المنشود في المنظومة التربوية وهو تكو  األخير
 ره.جتمع واستقرالموالذي يساهم في تكوينه مجموعة من األفراد والمؤسسات للحفاظ على توازن ا الصالح
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