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 :ملخص البحث

وضـــم ذمـــوذح متتـــرد لتاعيـــل دور التربيـــة الرياضـــية داخـــل الم سســـا   يهـــدف  ـــذا البحـــث فلـــ  التعـــرف علـــ 

واســتخدم البحــث المــذهف الولــاي وبلغــ  عيذــة البحــث  للمجتمــم العمــاذي فــي تــدعيم اــيم المواطذــة الرياضــية

وتـــم اختيـــار م بطريتـــة العســـوااية واســـتخدم الباحـــث فـــي جمـــم البياذـــا   مـــواطن مـــن المجتمـــم العمـــاذي( 624)

اســتمارة االســتبيان وفــ  ضــوو أ ــداف وتســا ال  البحــث وذتااجــة وفــ  حــدود العيذــة والمــذهف المســتخدم وأدوا  

فــي تــدعيم اــيم المواطذــة  دور  ةالتربيــة الرياضــيجمــم البياذــا  اســتذتف الباحــث متومــا  تــدعيم المواطذــة  دور 

 .في تدعيم المواطذة  معواا  تدعيم المواطذة الرياضيةالم سسا  فدارة 

 (المجتمم العماذي -ايم المواطذة  -التربية الرياضية : )الكلما  الماتاحية

A proposed model to activate the role of physical education in  
strengthening citizenship values In Omani society 

 Research Summary: 

This research aims to identify the development of a proposed model to activate the role of 

physical education within sports institutions in strengthening the values of citizenship in the 

Omani society. The research used the descriptive approach and the research sample reached 

(426) citizens of Omani society, and they were chosen randomly, and the researcher used to 

collect data the questionnaire form in light of the objectives The research questions and its 

results are within the limits of the sample, the method used and the tools for collecting data. The 

researcher concluded the components of strengthening citizenship, the role of physical education 

in strengthening citizenship values, the role of sports institutions management in strengthening 

citizenship, obstacles to strengthening citizenship. 

Key words: (physical education - citizenship values - Omani society) 
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  فـنن السـعور بـالمواطن ذحـو وطـن واحـد ال يكـون ا مـن خـ ل تعـاون المـواطنفطـار احتـرام فذسـاذية  في     

وتكامــل وتذاســف كافــة ااجهــزة التربويــة والســبابية واالجتماعيــة لتــدعيم  ــذا الســعور مــن خــ ل بــرامف وأذســطة 

يتم تتديمها لكل مواطن مذذ الطاولة المبكرة وطوال مراحل تذساتة  مـد  الحيـاة وفـ  مسـاواة تامـة فـي  رياضية

 .الحتوف والحتوف والواجبا  وتكاف  الارص دون تميز بولاها حتا من حتوف اإلذسان

احتـــرام  الدولـــة علـــيأن  (3112)، مننننك مكننن    ب ننند (3102)محسنننب  بننند القننن د   ويــري كـــل مـــن

ذتيجـة المسـاواة الذظريـة بـين اإلذسـان وحرياتـة العامـة باعتبار مـا حتواـا طبيعيـة لكـل فـرد وذلـ  حتوف وضمان 

أفراده فنن الواام الاعلي ي كد عدم تساو  اافراد في ظروفهم وادراتهم وبالتالي فنن البتاو لألللح كمبدأ يتبذاه 

 ـي أسـاس  التـيهدم حتيتة المواطذـة اللـالحة  ذا االتجاه ال يتاف مم التيم اإلذساذية والسراام السماوية بل وي

فكرة  ذا البحث وأن  ذا التوجة الاكري يرسخ سلبية االذتماو للوطن وبالتالي يعزز ااذاذية ويعمف الالل بين 

اافراد ودولتهم ولضمان مجتمم أمن ومستتر من خ ل مواطذة عادلة ومساولة يطـرد المـذ ا االسـتراكي أذـة 

لطبتــة الرأســمالية ومــا جــدو  الحريــة المضــموذة ال معذــ  للحريــة الارديــة فــي ظــل لــراخ الملــالح الخالــة ل

بالدستور فذا كان اإلذسان ال يجد الحماية مـن المخـاطر واالبتـزاز بـل ومـا فااـدة حريـة العمـل فذا كـان المـواطن 

عبــدالتادر )يتــر  عرضــة للبطالــة ممــا يضــطره فلــ  التذــازل عــن حريتــة وكرامتــة ليواجــة ســروطا حياتيــة لــعبة 

 .(01: 2114عبيد ( )26: 2102

أن الكثيـر ممـن تذـاولوا ماهـوم المواطذـة أجمـم علـ  الـربط بيذهمـا  (3102)جوب اه نب ج لتد أوضـح 

كماهــوم والحتــوف والواجبــا  أو المســاوليا  وااللتزامــا   فالمواطذــة ســعور وجــداذي باالرتبــاط بــاار  وأفــراد 
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وعــة مــن التــيم االجتماعيــة والتــراث المجتمــم ا خــرين الســاكذين علــ  تلــ  اار   و ــذا االرتبــاط تترجمــة مجم

و ذـا  . التاريخي المستر   ومن ثـم فـنن المواطذـة  ـي جـذر الهويـة االجتماعيـة وعلـا الكيذوذـة االجتماعيـة

يارضها علية اذتمااة فل  وطذة  التيمن عرفها عل  أذها لاة المواطن الذي يتمتم بالحتوف ويلتزم بالواجبا  

 . (22: 2102ا رذبرح )

وتتجـــاوز فكـــرة المواطذـــة بالذســـبة للمـــواطن حـــدود الـــوطن  فهـــي تعذـــ  االذتمـــاو والهويـــة الرســـمية للاـــرد خـــارح 

 .السلطذةمجتمعة  عذدما يلتزم بالحتوف والواجبا   فهي فذن ع اة بين فرد ودولة كما يحدده ااذون 

هــا الحــف فــي ان المواطذــة تعذــ  مذظومــة مــن الحتــوف السياســية أ م( 3102)محمنند د و نن   ويــري

الحيــــاة والمســــاواة  والملكيــــة الخالــــة  والتعلــــيم  والرعايــــة اللــــحية  والعمــــل والضــــمان االجتمــــاعي  والتاكيــــر 

ـــا  وا ـــابي وتكـــوين الذتابـــا  والجمعي ـــداول المعلومـــا  والعتيـــدة  فضـــافة فلـــ  االذتخـــاا والتمثيـــل الذي لعدالـــة وت

 ( 62: 2102درويش ).والتذتل

  علـ  ( 3112)، محمند الحمن حم ،    ندب  بند الع  ن  (3112)مسعد  نو    واد اتاف كل من

حف اإلذسـان فـي االسـتمتاخ بواـ  الاـراي بحريـة تامـة باعتبـاره حـف مطلـف للمـواطن يجـا المحافظـة عليـة مـن 

وسـاال  الدولـةأن لكل مواطن الحف في أن تهيأ لة كما   ممارسة االذسطة الرياضيةلارص  الدولةخ ل فتاحة 

  وذلـ  دون اعتبـارا  للسـن أو ذـوخ راغة  كالرياضـة البدذيـةفي أواا  ف االذسطة الرياضيةالمساركة في أوجة 

 .(2116الحماحمي وعايدة ( )2116عويس )الجذس أو المستو  التعليمي والثتافي 
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واإلحسـاس وتعد المساركة في ااذسطة الرياضية ذا  أ مية كبيرة في دعم مساعر الوطذية واالذتماو 

بالهويــة التوميــة  فذ تســاعد ممارســة علــ  ذمــو المهــارا  المطلوبــة لتســكيل السخلــية اإليجابيــة التــادرة علــ  

 . (32: 2110تهاذي . )التأثير في المجتمم الذي ذعيش فية

فااذسطة الرياضية أذسطة جماعية تتطلا ايام االفراد بالتخطيط لها تبادل ا راو ووجها  الذظر مـم 

درويش  الخـولي . )بخلولها  وتتييم البداال المتاحة  وتسجيم ا خرين عل  المساركة في ممارستها زم اة

2110 :62). 

كما أن ااذسطة الرياضـية فذا مـا أحسـن اإلعـداد  والتخطـيط والتذايـذ  والمتابعـة  والتتـويم لهـا  وكـذل  

ـــ ـــة  فنذهـــا تســـهم بدرجـــة فيجابي ـــد لألذســـطة بداـــة  وعذاي ـــار الجي ـــة االتجا ـــا  االختي ـــة فـــي غـــرس وتذمي ة وفعال

الحمـاحمي وعايـدة . )اإليجابية في ذاوس االفـراد ذحـو المسـاركة فـي تتـدم المجتمـم  والـوطن حاضـراب  ومسـتتب ب 

2116 :46). 

و ـــذا بـــدوره يولـــد مســـاعر االذتمـــاو للـــوطن أرضـــاب وتاريخـــاب وبســـراب وحضـــارة  فهـــي بمثابـــة اـــوة روحيـــة 

العمــل الجــاد والمســاركة البذــاوة فــي ســبل تتــدم ورفعــة الــوطن  وبغيــر  ــذه المســاعر وعاطايــة تــدفم الاــرد فلــ  

يلبح اإلذسان كااذاب سلبياب مغترباب غير مباٍل بما يدور حولـة  واـد يدفعـة  ـذا السـعور فلـ  التطـرف فـي الاكـر  

 .(12: 2114بسير . )والسلو 

  االفـراد حتـ  يكوذـوا مـواطذين لـالحين  وبـث ويجا اال تمام بالعمل عل  غـرس ماـا يم الـوالو واالذتمـاو لـد

وتعميــف االذتمــاو الــوطذي واالتجــاه التــومي لهــم  كــي يلــبحوا علــ  وعــي بهــويتهم معتــزين بــوطذيهم  واضــعين 
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الملــالح العامــة لــوطذهم فــوف ملــالحهم السخلــية  و ــذا مــا تتدمــة وتتــوم بــة المجــاال  المتذوعــة ببرامجهــا 

 (26: 2101فهد . )المختلاة

ا لعدم وجود دراسا  تسير الي وضم ذموذح متترحة لتاعيل دور ممارسة ااذسطة الرياضـية فـي وذظر 

تــدعيم اــيم المواطذــة لــد  المجتمــم العمــاذي   كــان اال تمــام بهــذه البحــث  فمــن ذاحيــة يتعلــف اامــر بطااــا  

االاتلــار علــ  بســرية ياتــر  اســتثمرا ا لــحيا وذاســيا واجتماعيــا علــ  أكمــل وجــة  ومــن ذاحيــة أخــر   فــنن 

الذــواحي البدذيــة والحركيــة فتــط دون الذظــر فلــ  ااذســطة  تذيمــةالبــرامف واالذســطة الرياضــية يبتــ  االــرا علــي 

ممــا ( اللـحي والذاسـي واالجتمــاعي والتربـوي) الرياضـية كعامـل مهــم يسـهم فـي مذظومــة تكامـل افـراد المجتمــم

واالذتمــاو لــدي افــراد المجتمــم  مــن  ذــا جــاو  فكــرة  ــذه البحــث للبحــث فــي   المواطذــةيســاعد علــي تعزيــز اــيم 

 .وضم ذموذح متترد لتاعيل دور التربية الرياضية في تدعيم ايم المواطذة لد  المجتمم العماذي

للعديــد  افـراد المجتمــمفـي أذهــا تســا م فـي اكتســاا  التربيـة الرياضــيةممـا ســبف يتضـح للباحــث أ ميــة و 

أ ميــة  للرياضــةلمهـارا  وااذمــاط المعرفيــة وتذمـ  المو بــة وتهيــب الاـرص ل بتكــار ممــا يجعـل مـن الخبــرا  وا

ومـن خـ ل مـا سـبف   مهذيـة متخللـة رياضـيةكبيرة في حياة الارد أثذـاو وبعـد المرحلـة وذلـ  فـي ظـل ايـادة 

 تربيـة الرياضـيةوضـم ذمـوذح لتاعيـل دور ال  ـل يمكـن: تكمن مسـكلة البحـث فـي اإلجابـة علـ  التسـا ل التـالي

 ؟افراد المجتممتدعيم ايم المواطذة لد  ل وذل  العماذيةالرياضية داخل الم سسا  

 :ف البحثاهدأ
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وضن  نمنو ج مقحن ت لحلع نر دو  الح ب نة ال   ضن ة ين  حند    ان   الموا ننة لنند   :يهـدف  ـذا البحـث فلـ  

 :من خ ل المحاور ا تية المجحم  العم ن 

 .افراد المجتمم العماذيمتوما  تدعيم المواطذة لد   .0

 .لد  افراد المجتمم العماذيفي تدعيم ايم المواطذة  التربية الرياضيةدور  .2

 .لد  افراد المجتمم العماذي في تدعيم ايم المواطذة الم سسا  الرياضيةدور فدارة  .2

 .افراد المجتمم العماذيمعواا  تدعيم المواطذة لد   .6

ـــرد لتاعيـــل دور  .3 ـــ  ذمـــوذح متت ـــدالتولـــل فل ـــيم المواطذـــة ل ـــة الرياضـــية فـــي تـــدعيم ا    المجتمـــمالتربي

 .العماذي

  :النق   الح ل ة ي  البحث أهم ة ححمثر:  البحث  أهم ة

  ـــ  دور الم سســـة ـــة مـــن خـــ ل ممارســـة ااذســـطة  الرياضـــيةالتأكيـــد عل فـــي ذســـر ثتافـــة واـــيم المواطذ

 .يتجزأ من مهام تل  الم سسا    واعتبار ا جزو الالرياضية

 المختلاـة فـي اإلسـهام فـي تـدعيم اـيم المواطذـة وواايـة  وأذسـطتهاالتربية الرياضـية الذظر فل  دور   لا

 .الذشو والسباا من االذحرافا  اللحية والذاسية واالجتماعية

  فــي تــدعيم اــيم المواطذــة مــن  العماذيــةالم سســا  الرياضــية تتــديم ذمــوذح متتــرد الــحاا التــرار فــي

 .بهااالذسطة الرياضية خ ل تطوير ممارسة 

 :  المص لح ت المسحخدمة ي  البحث
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مـن خـ ل مجموعـة  ابذااهـا لتذميـة ايمـة المواطذـة الدولـةتعطيهـا  التـيمجموعـة الحتـوف والواجبـا   :الموا نة

مـن خـ ل ااذسـطة والبـرامف لتذميـة ايمـة الـوالو  م سسـا  الدولـة والرياضـية مذهـاغرسـها ت التيالمعارف والتيم 

 .(تعريف فجرااي. )للسباااو مواالذت

 

 للد اسة :  ظ يالن اإل   

تعبر المواطذة عن حركة االفراد في اتجاه فثبا  وجود م في فطار جماعة بعيذهـا بحيـث تتجـاوز  ـذه  مقدمة:

االذتماو لألسكال ااولية للمجتمم البسري مثل  الحركة االذتماوا  ااضيف فل  االذتماوا  ااحا  أي تجاوز

)الطاااة أو التبيلة أو العسيرة فل  الجماعة الوطذية(  ومـن ثـمم تعكـس المواطذـة ع اـة بـين طـرفين  ااول  ـو 

الارد والتعبير السياسي عذة  و المواطن  والطرف الثاذي  و الوطن والتعبير السياسي عذة  و الدولـة  وحتـ  

 اة عضوية يسترط في الارد الذي يحمل لاة المواطن التواجد المـادي  وأن يتـوفر فـي الـوطن تكون  ذا  ع

 الحضور المعذوي والوظياي للدولة.

 

يرجم ماهوم المواطذة ال  بدايا  ذسوو الحضارا  اإلذساذية فال اذة ضل متجـدداب مـم تطـور  ملهو  الموا نة:

الحضــارة والــذظم االجتماعيــة المختلاــة وال غرابــة اذا عــد اإلعــ ن العــالمي لحتــوف اإلذســان اللــادر فــي العــام 

بـين كافـة المـواطذين    في جو ره  و المساواة   والمواطذة  ي العدل والمساواة في الحتـوف والواجبـا  0462
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وكرامة اإلذسان  ي أول  حتواة فن ملطلح المواطذة ي سس لع اة بين الـوطن والمـواطن تتـوم علـ  الكاـاوة 

    -االجتماعية والسياسية للارد   وان السعور بالمواطذة لة مستويا  عديدة مذها :

الـدم والجـوار والمـوطن وطريتـة الحيـاة بمـا فيهـا سعور الارد بالروابط المستركة بيذة وبين بتية ففراد الجماعة كـ 

 من عادا  وتتاليد وذظم وايم وعتااد ومهن واواذين وغير ا . 

ســعور الاــرد باســتمرار  ــذه الجماعـــة علــ  مــر العلــور   وأذــة مــم جيلـــة ذتيجــة للماضــي وأذــة وجيلــة بـــذرة ـــ 

 المستتبل . 

أي بارتبـاط مسـتتبلة بمسـتتبلها واذعكـاس كـل مـا يلـيبها سعور الارد باالرتباط بالوطن وباالذتمـاو للجماعـة   ـ 

 عل  ذاسة   وكل ما يليبة عليها . 

 ( . 021: 0442اذدماح  ذا السعور في فكر واحد واتجاه واحد حركة واحدة . )ابو الاترد ـ 

كثـرة مـن واد ااترن ماهوم المواطذة أو ما يدل علية من ملطلحا  عبـر التـاريخ بـنارار المسـاواة للـبع  أو لل

وتعـد  . (11: 2116المواطذين   عل  حد ولـف ) روبـر  دال  ( للممارسـة الديمتراطيـة الرا ذـة .) الكـوري 

المواطذـــة أوســـم مـــد  مـــن مذطـــوف الكلمـــة   فالمواطذـــة مســـتتة مـــن الـــوطن ومـــا دام الـــوطن  ـــو التضـــية و ـــو 

 .(2111الغمري  االل ؛ فنن كلمة المواطذة يحتويها فطار أوسم و و الدولة الوطذية .)

 ـــي لـــاة المـــواطن والتــي توحـــدد حتواـــة وواجباتـــة الوطذيــة . ويعـــرف الاـــرد حتواـــة  Citizenshipفالمواطذــة  

وي دي واجباتة عن طريف التربية الوطذية . وتتميز المواطذة بذوخ خاص من والو المواطن لوطذة وخدمتة فـي 

أواــــا  الســــلم والحــــرا والتعــــاون مــــم المــــواطذين ا خــــرين عــــن طريــــف العمــــل الم سســــاتي والاــــردي الرســــمي 
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والتطــوعي فــي تحتيــف اا ــداف التــي يلــبو فليهــا الجميــم وتوحــد مــن اجلهــا الجهــود وترســم الخطــط وتوضــم 

 . (41: 2112الموازذا . ) بدوي 

 : أبع د الموا نة

  المواطذة ماهوم تاريخي معتد   لة أبعاد عديدة مذها مـا  ـو مـادي و اـاذوذي   وثتـافي وسـلوكي و اجتمـاعي 

 يمكن أن ذحدد تل  اابعاد باالتي :. وبالتالي فنذذا ورياضي

من الم كد فن المواطذة  ي في المتام ااول وضم ااذوذي   و ذا الوضـم يسـمل ابـل كـل  البعد الق نون  :ن 0

سيو حف التلوي  واالذتخاا   لكذة أيضاب مجموعـة حتـوف وحريـا  يجـا أن يتمتـم بهـا المـواطن دون ايـود 

ة ااذوذيــاب تعذــي ع اــة الاــرد بالدولــة كحتيتــة جغرافيــة وسياســية توحــدد ا غيــر التــي يارضــها المجتمــم   فالمواطذــ

وتحكمها الذلوص الدستورية والتاذوذية والتي تحـدد وعلـ  ااعـدة المسـاواة الحتـوف المختلاـة لألفـراد والواجبـا  

وعـادة مـا تكـون التي عليهم تجاه المجتمم والوساال التي يتم مـن خ لهـا التمتـم بـالحتوف واإلياـاو بالواجبـا  . 

رابطة ) الجذسية ( معياراب أساسـياب لتحديـد مـن  ـو المـواطن وبذـاواب عليهـا تترتـا الحتـوف والواجبـا  السياسـية   

 واالاتلادية   واالجتماعية .    والمدذية  

فن ذتطة تحديد الارد بالمواطن  ي االذتماو لمجموعة من اافراد )المواطذين ( في راعة  البعد االجحم    :ـ 2

جغرافية محددة ومعترف بهـا داخليـاب وخارجيـاب   واالذتمـاو محاولـة لتسـكيل الهويـة ومـن ثـم الـوالو تبعـاب لاهـم تلـ  

 الهوية وكيذوذتها .
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ة علـ  ار  الوااـم مـرتبط فلـ  حـد بعيـد بالمذظومــة فن ممارسـة مبـدأ المواطذـ السنلوك  : –البعند الثقن ي  نن 2

الثتافية الساادة داخل المجتمـم   فالعـادا  والتـيم والتتاليـد وااعـراف االجتماعيـة ؛ تعمـل بسـكل ال واعـي علـ  

اذــدماح الـــذا  بالحيـــاة االجتماعيـــة وفـــف ســـروط خالــة تحـــدد ا الجماعـــة وبالتـــالي تحديـــد الحتـــوف والواجبـــا  

   الواام.وممارستها عل  ار 

تبدو المواطذة اليـوم ااـرا فلـ  ذمـط سـلوكي مـدذي والـ  مسـاركة ذسـطة ويوميـة فـي حيـاة  البعد الس  س  :ن 2

المجتمم أكثر مما  ي وضم ااذوذي مرتبط بمذح الجذسية   فالمواطن اللـالح مسـار  فـي الحيـاة العامـة بكـل 

 ر   االعتلــام   والمســا مة فــي تســكيل تاالــيلها ؛ و ــذا الوضــم يســمل حريــة تســكيل ااحــزاا   حــف التظــا

 (32: 0444) راتا  الذظام السياسي .

 : مكون ت الموا نة 

 للمواطذة عذالر ومكوذا  أساسية يذبغي فن تكتمل حت  تتحتف المواطذة و ذه المكوذا   ي : 

يوعــرف االذتمــاو بأذــة الذزعــة التــي تــدفم الاــرد للــدخول فــي فطــار اجتمــاعي فكــري معــين بمــا أواًل : االنحمنن : : 

يتتضية  ذا من التزام بمعايير واواعد  ذا اإلطار وبذلرتة والدفاخ عذة في متابل ااطر االجتماعية والاكرية 

و    فاذـة يوعـد مـن أكثـر ااخر  . وعل  الرغم مـن فن ماهـوم االذتمـاو االجتمـاعي يعـاذي مـن  التعتيـد والغمـ

الماا يم تداوالب في اادبيا  السوسيولوجية والتربوية المعالرة   ويميل الباحثون في علم االجتمـاخ فلـ  تحديـد 

 .(31: 0444) راتا  االذتماو .
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االجتمـــاعي للاـــرد وفتـــاب لمعيـــارين أساســـيين متكـــاملين  مـــا : العامـــل الثتـــافي الـــذاتي الـــذي يأخـــذ لـــورة الـــوالو 

لجماعــة معيذــة أو عتيــدة محــددة   ثــم العامــل الموضــوعي الــذي يتمثــل فــي معطيــا  الوااــم االجتمــاعي الــذي 

ا الــذاتي فـي مسـألة االذتمـاو يعبـر عــن يحـيط بـالارد أي االذتمـاو الاعلـي للاــرد أو الجماعـة   فـالوالو  ـو الجاذـ

 أال  حدود المساركة الوجداذية والسعورية بين الارد وجماعة االذتماو 

فن ماهوم المواطذة يتضمن حتوااب يتمتم بهـا جميـم المـواطذين و ـي فـي ذاـس الواـ  واجبـا  ث ن ً  : الحقوق: 

) راتــا ا لحتــوف المــواطن ترجــم فلــ  مواثيــفوبالتــالي فــان معظــم الدســاتير فــي تحديــد علــ  الدولــة والمجتمــم   

0444 :31- 32). 

 :المؤسس ت ال   ض ة 

وتهيـأ لهـم فــرص اسـتثمار واـ  فــراغهم فـي أذســطة االفـراد والرياضــة م سسـا  تعمــل لخدمـة  حعن ف  لننك أنهن 

ابــو ) ايـاتهم تحــ  فســراف ايـادا  متخللــة رياضـية وثتافيــة واجتماعيـة إلســباخ حاجــاتهم وتذميـة ميــولهم و و 

 (060: 0444المعاطي 

لممارســة ااذســطة المختلاــة فــي ســهولة  االفــرادم سســا  يتجمــم فيهــا  بأنهنن  ال   ضنن ةكمنن   قصنند بمؤسسنن ت 

ويسر وارتتاو فل  مستو  المواطذة اللالحة دون تحديد أو تخليص لذوخ معين أو فاة من المواطذين ولكذهـا 

لعــاا والاذـون وبعــ  المسـروعا  والبــرامف التـي تخــص مدرسـة ســعبية وطذيـة تمــارس فيهـا ســت  الهوايـا  واا

 البياة المحيطة ويبرز فيها ااعضاو كمحور أساسي في  ذه البرامف.

 -:ومن خ ل التعاريف السابتة ذجد أذها ركز  عل  الذتاط ا تية لمراكز السباا
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 .مراكز السباا  ي ذوخ من م سسا  المجتمم الذي يتجمم فيها السباا .0

 .ا م سسا  يمارس فيها السباا ااذسطة والبرامفمراكز السبا .2

 .المتعددة والتي تعمل عل  فسباخ احتياجا  السباا وترتبط بعضها بالبياة المحيطة .2

 .(621:  2112ابرا يم ) .تتدم خدما  وبرامف مراكز السباا لكل الااا  دون تاراة للمواطذين .6

 الس بقة : الد اس ت 

سهامها في تعزيز اامن "بعذوان  (3103) بد اهلل بب سع د القح  ن   دراسةن 0 ايم المواطذة لد  السباا وا 

و ــدف  فلــ  التعــرف علــ  مســتو  اــيم المواطذــة لــد  الســباا فــي جامعــا  المملكــة العربيــة الســعودية " الواـااي

تحـــد مـــن اـــيم المواطذـــة  التـــيومـــد  فســـهامها فـــي تعزيـــز الســـ مة واامـــن الواـــااي  والتعـــرف علـــ  المعواـــا  

طالـــا مـــن مختلـــف الجامعـــا  ( 226)واســـتخدام الباحـــث المـــذهف الولـــاي التحليلـــي وســـمل  عيذـــة البحـــث "

أن عدم مذاسبة الدخل لمستو  المعيسة واذتسار الاسـاد اإلداري واذتسـار : السعودية وتولل فل  الذتااف التالية

 .الواسطة من أ م معواا  ايم المواطذة

والتـي اسـتهدف  التعـرف علـ  أثـر أذسـطة وبـرامف Mandel Karsten (3103 )نندر ك سنح ب م دراسـة ــ 2

الجامعــة الدوليــة بالمكســـي  علــ  تذســيط اـــيم المواطذــة لــد  الطـــ ا  وطبتــ  الدراســة علـــ  طــ ا الجامعـــة 

ــيم والبحــث التــاام علــ  المســاركة  المجتمعيــة الدوليــة بالمكســي  وكذــدا  وتولــل  الدراســة فلــ  أن طريتــة التعل

والتدريا المستمر عل  التعامل مم اضايا المجتمم والتااعل معها في تعلمهم داخل الجامعة  عل  تـدعيم اـيم 
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المواطذة لد  الط ا وكذل  وع  الط ا واذغماسهم في التغيرا  والتحوال  الت  تحـدث للمجتمـم  سـاعد  

 بتعزيز ايم المواطذة

فسـهام مراكـز السـباا فـي تـدعيم اـيم المواطذـة لـد  السـباا "عذـوان ب (3100)مص لك ا س    داب دراسة ـ 2

و ــدف   ــذه الدراســة فلــ  التعــرف علــ  فســهام مراكــز الســباا فــي تعزيــز اــيم المواطذــة لــد  الســباا واســتخدام "

ساا من المترددين عل  مراكز السباا بمحافظة الايوم ( 031)الباحث المذهف الولاي وسمل  عيذة البحث 

ظهور الدور اإليجابي لمراكز السـباا فـي تـدعيم اـيم المسـاولية االجتماعيـة لـد  : فل  الذتااف التاليةوتولل  

السباا وأن  ذا الدور اإليجـابي واضـح أكثـر مـن وجهـة ذظـر التـاامين علـ  خـدما  مراكـز السـباا أكثـر مـن 

 .وجهة ذظر السباا بمراكز السباا

االفـراد دور كليـا  التربيـة فـي تذميـة اـيم المواطذـة لـد  "ن بعذـوا (3100)بس   محمند أبنو حشن   دراسـة ـ 6

و ــدف  الدراســة فلــ  التعــرف علــ  الــدور الــذي تتــوم بــة كليــا  التربيــة فــي "المعلمــين بمحافظــة غــزة  والســباا

طالـا ( 311)جامعة ااالـ  لتذميـة اـيم المواطذـة واسـتخدام الباحـث المـذهف الولـاي وسـمل  عيذـة الدراسـة 

أن المذاخ الم سسي يسهم بسكل م ثر في تذميـة اـيم المواطذـة : بية وتولل  فل  الذتااف التاليةمن كليا  التر 

دارة الكليــة دورا ال يمكــن فغاالــة لتذميــة وتــدعيم اــيم  االفــراد والســباالـد   المعلمــين كمــا أن لألســتاذ الجــامعي وا 

 .المواطذة

 س بقة : الحعل ق  ل  الد اس ت ال
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مســتو  اــيم المواطذــة لــد   تــم االطــ خ علــ  العديــد مــن الدراســا  المرتبطــة التــي  ــدف  الــي التعــرف علــي 

أثر أذسطة  السباا في جامعا  المملكة العربية السعودية ومد  فسهامها في تعزيز الس مة واامن الواااي  

  فسهام مراكز السباا في تعزيـز اـيم وبرامف الجامعة الدولية بالمكسي  عل  تذسيط ايم المواطذة لد  الط ا

وكاذـ  ( م2102)فلـ  ( م2100)المواطذة لـد  السـباا  وعـر  الباحـث أ مهـا والتـي أجريـ  فـي الاتـرة مـن 

ا م الذتااف لهذة الدراسا  عـدم مذاسـبة الـدخل لمسـتو  المعيسـة واذتسـار الاسـاد اإلداري واذتسـار الواسـطة مـن 

دور اإليجــابي لمراكــز الســباا فــي تــدعيم اــيم المســاولية االجتماعيــة لــد  أ ــم معواــا  اــيم المواطذــة  ظهــور الــ

السباا وأن  ذا الدور اإليجـابي واضـح أكثـر مـن وجهـة ذظـر التـاامين علـ  خـدما  مراكـز السـباا أكثـر مـن 

وجهـة ذظــر الســباا بمراكــز الســباا واسـتااد الباحــث مــن الدراســا  المرتبطــة فـي تجديــد العديــد مــن اإلجــراوا  

هجية وترتيا اافكار التي يجـا أن تراعـ  مذهجيـة الدراسـة العلمـي واإللمـام بماـا يم وملـطلحا  البحـث المذ

ــم  ااساســية والتــي أفــاد  فــي تحديــد أ ــداف وتســا ال  الدراســة وفــي تحديــد فجــراوا  الدراســة  وفــي حــدود عل

 .الباحث فنذة ال توجد دراسا  سابتة في تذاول  متغيرا  البحث الحالي

 

ج ا:ات البحث  ق و   :ا 

 .المسحي بااسلواالمذهف الولاي  الباحث استخدم :منهج البحث
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  واــد اختــار الباحــث عيذــة عســوااية افــراد المجتمــم العمــاذيمجتمــم البحــث مـن  يتكــون :البحننث و  نننة مجحمنن 

  كمــا تـم اختيــار العمـاذي يمثلــون كافـة ســرااح المجتمـم والـذينمــن افـراد المجتمــم العمـاذي ( 624)بحـث  بلغـ 

 .الدراسا  االستط عية عليهم إلجراوفرد ( 61)عيذة اخري استط عية اوامها 

  :حدود الد اسة

ااتلر  الدراسة عل  معرفة دور التربية الرياضية في تدعيم ايم المواطذة ووضم   :الموضو  ة الحدود

 .لد  المجتمم العماذيذموذح متترد لتاعيل دور التربية الرياضية في تدعيم ايم المواطذة 

 .تم تطبيف الدراسة الميداذية ببع  االماكن بالمذاطف المختلاة بسلطذة عمان :الحدود المك ن ة

 .تم تطبيف أدوا  البحث عل  عيذة من افراد المجتمم العماذي :الحدود البش  ة 

 .م01/02/2104م حت  0/01/2104تم تطبيف أدوا  الدراسة في الاترة من  :الحدود ال من ة 

مـــن تلـــميمهما واتبـــم الباحـــث  االســـتباذةاســـتخدم الباحـــث فـــي جمـــم البياذـــا  اســـتمارة : أدوات جمننن  الب  نننن ت

 .ا تية في فعداد االستبيان الخطوا 

السخلـية  لمرتبطـة بموضـوخ البحـث والمتـاب  التراوا  الذظرية للمراجم العلمية تحليل الدراسا  والبحـوث اـ 

متومـا  تـدعيم المواطذـة لـد  افـراد المجتمـم  :محـاور و ـي( 6)لعدد مـن ااسـاتذة المتخللـين حيـث تحديـد 

دور فدارة الم سســا  و  .دور التربيــة الرياضــية فــي تــدعيم اــيم المواطذــة لــد  افــراد المجتمــم العمــاذيو  .العمــاذي

معواــا  تـدعيم المواطذــة لـد  افــراد المجتمــم و  .الرياضـية فــي تـدعيم اــيم المواطذـة لــد  افـراد المجتمــم العمـاذي

 .العماذي
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وتم تحديـد الـدرجا  التاليـة وفتـا ( غير موافف/  الي حد ما/  موافف)ستمل االستبيان عل  ميزان تتدير ث ثي أ

 (.0-2-2)لميزان التتدير وذل  عل  التوالي 

 :الد اسة االسح ال  ة

مكاذيـة اراوتهـا  اام الباحث بأجراو دراسة استط عية بهدف التأكد من س مة وسهولة فهم عبـارا  االسـتبيان وا 

وفهمها  ومذاسبة الوا  ال زم السـتااو االسـتبيان حتـ  ال يتضـرر المختبـر مـن طـول الاتـرة التـي يتضـيها فـي 

عل   م01/01/2104حت   م0/01/2104 اإلجابة عل  االستبيان  تم  الدراسة االستط عية في الاترة من

 .ذاس مجتمم البحث وخارح العيذة االساسيةفرد من ( 61) اوامهاعيذة 

 : المع مالت العلم ة لالسحب  ب

حيــث تــم (: لــدف المحكمــين)للتحتــف مــن ســروط العلميــة ل ســتبيان اــام الباحــث بحســاا لــدف المحتــوي    

الرياضــي  التربيــةخبــراو فــي مجــال ( 1)عــر  محــاور االســتبيان ومارداتــة علــ  مجموعــة مــن المتخللــين 

 التربية الرياضيةوعلم االجتماخ يسترط فيهم أن يكون حالل عل  درجة دكتوراه الالساة وااستاذية في مجال 

ل ستبيان تتاف مم الغر  مذـة وان كـل وعلم االجتماخ وذل  ابداو رأيهم وحكمهم عل  أن المحاور المختارة 

مــدي الوضــود فــي فهــم كــل عبــارة  وتــر  حريــة اســتبعاد العبــارا    عبــارة تذتمــي للمحــور الــذي يتضــمذها وكــذل

ضافة عبارا  جديدة يروذها مذاسبة عدد العبارا  المستبعدة والمعدلة بعد العر  عل  ( 0)ويوضح جدول . وا 

 .الخبراو

 (7 = ب) ( المحكم ب صدق) المح و  والعب  ات  لك  أي الخب ا: الحل ق النسبة المئو ة (0) جدور
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 المح و   
 دد 

 العب  ات

 العب  ات 

 المسحبعدب
 العدد النه ئ 

 04 2 02 متوما  تدعيم المواطذة لدي افراد المجتمم العماذي. 0

2 
دور التربية الرياضية في تدعيم ايم المواطذة لدي افـراد المجتمـم 

 العماذي
20 2 02 

 01 2 04 دور فدارة الم سسا  الرياضية في تدعيم ايم المواطذة. 2

 04 6 21 معواا  تدعيم المواطذة لدي افراد المجتمم العماذي. 6

موافتـة و  .علـ  مـدي مذاسـبتة المحـاور المتترحـة( % 011)موافتـة الخبـراو بذسـبة  : واد جا  الذتااف كما يلي

وفي حدود ما وضعة الباحث من ذسبة لتبول رأي الخبـراو  .كااية المحاور عل  مدي( %011)الخبراو بذسبة 

لعــدم  االربعــةمــن المحــاور  ةعبــار ( 00)علــ  اااــل لتبــول العبــارة  واــد تــم اســتبعاد عــدد ( % 23)و ــو اتاــاف 

 .حلولها علي المح  المتبول لدرجة الموافتة من ابل السادة الخبراو

اام الباحث بحساا ايمة معامل االرتباط بيرسون عـن طريـف فيجـاد معامـل االرتبـاط : صدق االحس ق الداخل 

وكذل  حساا معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل  تمثلةبين درجة كل عبارة والمجموخ الكلي للمحور الذي 

والمحــور  اــيم معــام   االرتبــاط بــين كــل عبــارة( 6)محــور والدرجــة الكليــة لمجمــوخ المحــاور  ويوضــح جــدول 

 .المذتمية الية

 (21=  ب) المح و  ي  للعب  ات اال حب   مع مالت ا   (3) جدور  ا 

 المحو  ال اب  المحو  الث لث المحو  الث ن  المحو  األور
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  ا 
 العب  ب

مع مر 
 اال حب  

 ا  
 العب  ب

مع مر 
 اال حب  

 ا  
 العب  ب

مع مر 
 اال حب  

 ا  
 العب  ب

مع مر 
 اال حب  

0 1.436 0 1.210* 0 1.441 0 1.221* 
2 1.136 2 1.444 2 1.210 2 1.444 
2 1.263 2 1.432 2 1.213 2 1.222 
6 1.231* 6 1.126 6 1.143 6 1.232 
3 1.134 3 1.241 3 1.131 3 1.160 
4 1.242 4 1.113 4 1.144 4 1.442 
1 1.160 1 1.211 1 1.200 1 1.410 
2 1.246* 2 1.111 2 1.226 2 1.214 
4 1.232 4 1.262 4 1.161 4 1.114 
01 1.442 01 1.442 01 1.111 01 1.224* 
00 1.426 00 1.124 00 1.410 00 1.222 
02 1.132 02 1.134 02 1.400 02 1.432 
02 1.436 02 1.244 02 1.224 02 1.240 
06 1.213 06 1.442 06 1.112 06 1.213 
03 1.136 03 1.126 03 1.444 03 1.221 
04 1.222 04 1.443 04 1.221* 04 1.222* 
  01 1.110 01 1.233*   
  02 1.233*     

 (1115)دالة إحص ئ    ند مسحوي معنوي ( 11203)ا مة مع مر اال حب   ** 

( 2)بوااـم اسـتبعاد عـدد  االربعـةعبـارا  مـن المحـاور ( 2)استبعاد عـدد ( 2)ويتضح من جدول رام  

مــن ( 2)عبــارة مــن المحــور الثالــث  عــدد ( 2)عبــارة مــن المحــور الثــاذي  ( 2)عبــارة مــن المحــور ااول  عــدد 

المحسـوبة أاـل مـن ايمتهـا الجدوليـة عذـد مسـتوي " ر"المحور الرابم  الذهما غيـر دالـة فحلـاايا حيـث أن ايمـة 

 .عبارة ( 34) وبذل  ألبح عدد العبارا  الذهااية الستمارة االستبيان(. 1.10)معذوي 
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 :ثب ت االسحب  ب

وللتحتـف مـن ثبــا  االسـتبيان اـام الباحــث باسـتخدام بطريتـة التجزاــة الذلـاية عـن طريــف معامـل الاــا  

حيــث يمثــل معامــل الاــا متوســط المعــام   الذاتجــة عــن تجزاــة االختبــار فلــ  أجــزاو بطــرف  Alpha كــرو ذبــاخ

اـيم معامـل ( 2)مختلاة  ولذل  فنذة يمثل معامل االرتباط لبن أي جزاين مـن أجـزاو االسـتمارة ويوضـح جـدول 

 .الثبا  االستبيان وفتا لطريتة التجزاة التلاية

 (21= ب) لمح و  االسحب  ب خنب و ك   Alpha الل  مع مالت اال حب   ا   (2) جدور

 مع مر الل  ك ونب خ ا مة مح و  االسحب  ب  

 1.242 متوما  تدعيم المواطذة لدي افراد المجتمم العماذي. 0

2 
دور التربيـــــة الرياضـــــية فـــــي تـــــدعيم اـــــيم المواطذـــــة لـــــدي افـــــراد 

 المجتمم العماذي.
1.263 

 1.220 تدعيم ايم المواطذةدور فدارة الم سسا  الرياضية في  2

 1.200 معواا  تدعيم المواطذة لدي افراد المجتمم العماذي. 6

ممــــا يســــير فلــــ  أن اســــتمارة ( 1.242-1.200)واــــد بلــــع ايمــــة معامــــل الثبــــا  االســــتبيان مــــا بــــين 

 .االستبيان عل  درجة متبولة من الثبا 

واـام الباحـث بتطبيـف االسـتبيان علـ  عيذـة البحـث بعـد التأكـد مـن اللـدف والثبـا  وذلـ    :الد اسة االس س ة

 .م01/02/2104حت   م21/01/2104من  الاترةفي 
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  كمـا (Spss)اعتمـد الباحـث فـي علـ  برذـامف الحزمـة اإلحلـااية للعلـوم االجتماعيـة : اإلحص ئ ةالمع مالت 

ـــةاســـتخداما  ـــةو التكـــرار  :الباحـــث المعـــام   االتي ـــاط بيرســـون  و .الذســـا الماوي ـــا و  .معامـــل االرتب معامـــل الا

 .كاي تربيمو  .كروذباخ

 :االسحنح ج ت والحوص  ت

  :االسحنح ج تأوال : 

فــي ضــوو أ ــداف وتســا ال  البحــث وذتااجــة وفــ  حــدود العيذــة والمــذهف المســتخدم وأدوا  جمــم البياذــا  

 :استذتف الباحث

 :لد  اي اد المجحم  العم ن  الموا نةمقوم ت حد     :المحو  األور

 تذمية الوعي بالبعد االستراتيجي والديذي للوطن. 

  والمساولين بالسباا لتعزيز مكاذة الوطن السلطذةا تمام. 

 توفير العدالة االجتماعية والمساواة للجميم بدون استثذاو. 

 تتديم الحوافز المادية والمعذوية للسباا. 

  (.ماوضية السباا)تأسيس  ياة مستتلة تختص بتضايا السباا 

 توفير الخدما  كالتعليم واللحة وفرص العمل. 

 تأمين سبل العيش الكريم لألسر المحتاجة وتوفير احتياجاتهم. 

 االحتاال الهادف بالمذاسبا  الوطذية لتعزيز مكاذة الوطن. 

 :لد  اي اد المجحم  العم ن  الموا نة حد    ا   ي  الح ب ة ال   ض ة دو  :الث ن  المحو 
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 تسهم في ربط السباا بتضايا المجتمم و مومة. 

  (.المساواة-المساركة -االذتماو -تكاف  الارص )تعزيز ماا يم المواطذة مثل 

 تتيح الارص لم سسا  المجتمم للمساركة فيها. 

  لد  افراد المجتمم العماذيتسا م في تذمية التدرا  اإلبداعية. 

  لتعميف االستاادة كافة افراد المجتممالسماد لمساركة. 

 تعزز ايمة ذبذ العذف والتمييز بكافة أسكالة. 

 تعزز ايمة حرية التاكير الجدي لمسك   المجتمم. 

  افراد المجتمملمساركة أكبر عدد ممكن من  بالتذوختتلف. 

 

 

 

 

 

 :لد  اي اد المجحم  العم ن  الموا نةحد     ي  المؤسس ت ال   ض ة إدا ب دو  :الث لث المحو 

  بذسبة ماوية االفراد والسباات كد عل  الثتة بين العاملين و. 

 تسمح بالتااعل والتوالل االجتماعي. 

 إلسباخ حاجاتهم المعرفية والمهارية والسلوكية والوجداذية لد  افراد المجتمم العماذي تتيح الارلة. 

  الرياضيةتوفر بتدر اإلمكان االعتمادا  المالية لللرف عل  ااذسطة.  
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  مساعر الاخر واالعتزاز بالكلية لد  افراد المجتمم العماذيتولد. 

  االسترا  في عمليا  لذم الترار لد  افراد المجتمم العماذيتتيح.  

 :معوا ت حد    الموا نة :ال اب  المحو 

  والع اا  السخلية للحلول عل  أي ميزةاذتسار الواسطة والمحسوبية. 

  افراد المجتمماذخاا  مستو  العدالة االجتماعية أمام. 

   افراد المجتممعدم عدالة توزيم ااذسطة عل. 

  الرياضيةفي ممارسة ااذسطة افراد المجتمم العماذي دارة لحتوف اإلتدذ  احترم. 

 لسباا بذسبة ماويةضعف رود المبادرة واالبتكار لد  العاملين برعاية ا. 

  بذسبة ماوية المجتمم العماذي افرادمذاسبة  رياضيةعدم فيجاد أذسطة.  

 

 

 :الحوص  ت: ث ن  

 :استذادا فل  ما أسار  عذة ذتااف واستذتاجا  البحث وف  حدود عيذة البحث يول  الباحث با تي

وتمكيـذهم للتعبيـر عـن ر يـتهم افـراد المجتمـم العمـاذي فـي فـتح حـوار معمـف مـم  الرياضيةاستخدام ااذسطة _ 

 .كسركاو  وتعزيز ثتافة المساركة والحوار والتسامح والتعايش مم االخت ف
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االفـــراد المـــدذي بـــدور ا ذحـــو تمكـــين العمـــاذي ايـــام ااذديـــة الرياضـــية ومراكـــز الســـباا وم سســـا  المجتمـــم _ 

تـــوف وطااـــا  متميـــزة للتـــأثير الااعـــل علـــ  مســـار حيـــاتهم مـــن فدرا  أدوار ـــم كمـــواطذين يتمتعـــون بح والســـباا

 .ومستتبل مجتمعهم

فجـــراو دراســـا  مماثلـــة تتذـــاول مـــد  اإللمـــام بالمواطذـــة مـــن مذظـــور حتـــوف اإلذســـان علـــ  طلبـــة المـــدارس _ 

 .والمعلمين واإلدارة المدرسية للذظر في مد  المامهم بالمواطذة وممارستها

لمضــمون المواطذــة التــاام علــ  مســالة فعمــال الحــف والواجــا  ــو العمليــة  التأكيــد علــ  أن الاهــم الحتيتــي_ 

 التــيااكثــر فعاليــة وااذســا فــي بذــاو أجيــال اــادرة علــ  التعامــل مــم المرافــف العامــة والخــروح مــن المســك   

 .من مثل العذف والمجتمعي والتمييز واالعتداو عل  المرافف العامة العماذييعاذي مذها المجتمم 

لند  اين اد المجحمن  ين  المسن همة ين  حند    ان   الموا ننة  الح ب ة ال   ض ةالنمو ج المقح ت لحلع ر دو  

ن بذاو الذماذح وتلميمها من الخلااص الهامة لعملية التخطيط في المجال الرياضي فهي تحتاح ف :العم ن 

  ودراســــة الع اــــا  بــــين تلــــ  ســــا م الذمــــوذح فــــي تحتيتهــــا وتحليــــل كافــــة المتغيــــرا التــــيفلـــ  دراســــة الهــــدف 

التربيـة تأسيسا عل  ما تتدم من ذتااف فنذة يمكن وضم ذموذح مستتبلي متترد لزيـادة فاعليـة دور   و المتغيرا 

المجتمـــم  بـــأفرادتأخـــذ بعـــين االعتبـــار مـــا توليـــة الـــدول والمجتمعـــا  مـــن اال تمـــام والتـــي  الرياضـــيةااذســـطة و 

تذسـاة سـليمة ااامـة علـ   العمـاذيالسـباا ومساولياتة في الذهو  بالمجتمعا  وتحتيف التتـدم  وأ ميـة تذسـاة 

 لسـباااإلدرا  للحتوف والواجبا  والتيام بالمساوليا  المتعددة متسلحا باالذتماو والوالو للمجتمم  حت  يلبح 

 .اوة دفم للمجتمم ومواطذين لالحين للمجتمم واذاسهم
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الذموذح عل  ذظرية الذظم الماتوحة من حيث وجود أ داف ثابتة مرتبطة وتتـأثر باا ـداف العامـة  ويعتمد

الرياضــــة للجميــــم ومســــروعا  الرياضــــة للجميــــم بااذديــــة ومراكــــز الســــباا  وكــــذل  االرتبــــاط التربيــــة لتطــــاخ 

ويف بتطـاخ الرياضـة تحتـف أ ـداف التسـ التـيتكـون الذمـوذح والمخرجـا  المرتبطـة بالوظـااف  التيبالمدخ   

 .  للجميم

 :األس  الح   قو   ل ه  الحصو  المقح ت: أوال

ــــة تاعيــــل ــــة والتــــي توضــــح أ ميــــة كياي دور  يســــتذد  ــــذا الذمــــوذح علــــ  مجموعــــة مــــن ااســــس العلمي

افـراد المجتمـم مراكز السباا في التيام بدور ا ومسـا متها فـي تـدعيم اـيم المواطذـة لـد  الم سسا  الرياضية ك

مــن خــ ل زيــادة فاعليتهــا فــي المســا مة فــي تــدعيم اــيم االذتمــاو والــوالو للمجتمــم وأيضــا فــي تــدعيم اــيم وذلــ  

المســاركة االجتماعيــة وكــذل  فــي تــدعيم الحتــوف والواجبــا  ذحــو المحافظــة علــ  البياــة والمســا مة فــي اضــايا 

سـروعا  التـي تـذظم مـن خـ ل والم الرياضـية التربيـة أذسـطةتمم ويتم ذل  مـن خـ ل البـرامف و ومسك   المج

من خ ل مسـاركتهم بتلـ   افراد المجتمم  حيث يتعلم السلطذةفريف العمل بندارا  رعاية السباا عل  مستو  

في  ذه المراكز الحتوف والواجبا  والتيادة وتحمل المساولية والتيم اإليجابيـة ذحـو  المتذوعة الرياضيةااذسطة 

ـــاعلين ومســـا مين فـــي تتـــدم المســـاركة والتعـــاون واالذتمـــاو لل ـــراده  بحيـــث يلـــبحوا مســـاركين ومتا مجتمـــم واف

   -: يعتمد عليها  ذا التلور ما يلي التيومن ااسس العلمية . المجتمم وذموه

 :نح ئج الد اس ت الم حب ةن 0
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والتـي ت كــد علـ  حتــوف وواجبـا  المواطذــة لــد  أفـراد المجتمــم وبخالـة لــد  السـباا  وتذميــة خلــااص 

  وتذميــــة اــــيم المواطذــــة لــــد  الســــباا وكــــذل  تذميــــة ثتافــــة المواطذــــة  ودور الســــبااالمواطذــــة اللــــالحة لــــد  

تذاولـ   التـيوالدراسـا   تعلـيم السـباا ثتافـة وسـلو  المواطذـة و فـي تذميـة اـيم المواطذـة   الرياضـيةالم سسا  

كســابهم ثتافــة واــيم فيجابيــة مثــل المــدارس والجامعــا   واالذديــة والم سســا  أ ميــة رعايــة الســباا والطــ ا وا 

 .وغير ا وكذل  أ مية أعداد وتذساة السباا من خ ل مراكز وأذدية رعاية السبااالرياضية 

 :نح ئج البحث ال اهبن 0

فـي تذميـة اـيم المواطذـة  التربية الرياضـيةأذسطة  ذا  بع  التلور الذسبي إلسهام والتي كسف عن أن 

 الم سسـا  الرياضـية ومراكـز  وكسـا  الدراسـة فلـ  أ ميـة فيجـاد دور فعـال إلدارة افراد المجتمـم العمـاذيلد  

فـــي تـــدعيم وتذميـــة  الم سســـا   ـــذه إلدارةالســـباا فـــي تـــدعيم اـــيم المواطذـــة  كمـــا كســـا  عـــن الـــدور الاعـــال 

 التربيـة أذسـطةالعمـل والـذين يسـا مون مـن خـ ل    وذلـ  مـن خـ ل جهـود فريـفافراد المجتمـم المواطذة لد  

افـــراد فـــي فعـــداد  الســـلطذةوالبـــرامف والمســـروعا  فـــي تحتيـــف  ـــذه اا ـــداف وبالتـــالي تحتيـــف رســـالة  الرياضـــية

 .لمجتمم لتحتيف تتدم وذمو للمجتمم الذي ذعيش فيةتل  الااة الهامة والااعلة في ا السبااالمجتمم وخاص 

 :أهداف النمو ج المقح ت: ث ن  

الم سســا  المتدمــة مــن فدارا   التربيــة الرياضــيةأذســطة مــوذح المتتــرد فلــ  تاعيــل مســا مة يهــدف الذ

فـــي تـــدعيم اـــيم وســـلوكيا  المواطذـــة اـــيم وســـلوكيا   عمـــان بســـلطذةوكـــذل  فدارا  رعايـــة الســـباا الرياضـــية 

من خ ل غرس ايم االذتماو والوالو للمجتمم وكذل  تاعيل اـيم المسـاولية افراد المجتمم العماذي المواطذة لد  
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فريــف العمــل والتخطــيط  بــالحتوف الواجبــا   وذلــ  عــن طريــف جهــود االفــراد والســباااالجتماعيــة وكــذل  وعــ  

يـتم ذلـ  مـن خـ ل تحتيـف اا ـداف  الم سسـا   ـذهداخـل يـتم توفير ـا  التـي لتربية الرياضـيةاأذسطة للبرامف و 

 :الارعية ا تية

 حنم ة ا   االنحم : والوال: للمجحم  ي  ال   ض ةالتربية  أنش ة إسه  _ 0

الحتـوف  والسـباااالفـراد تعلـيم و  .غرس ايم االفتخار برمـوز الـوطن واياداتـة :ويتم ذل  من خ ل الذتاط ا تية

العمــــل علــــ  فعطــــاو الســــباا الارلــــة إلبــــداو ا راو والمتترحــــا  حــــول الخــــدما  و  .والواجبــــا  تجــــاه الــــوطن

 .طـــرف وأســـاليا اختيـــار االـــدااو المتميـــزين والبعـــد عـــن ألـــدااو الســـوو االفـــراد والســـبااتعلـــيم و  .وااذســـطة

تسـجيم المتاـواين و  .ثلـ  فـي التعامـل مـم ا خـرينبأ ميـة التحلـي باللـورة الطيبـة والم االفـراد والسـبااتوعية و 

تعلـم  التـيتذظـيم الذـدوا  والمحاضـرا  و  .والرياضـيةوالمو وبين والعمل عل  اسـتراكهم فـي المذاسـبا  التوميـة 

التيــام و  .الســباا مهــارا  حــل المســك   وأ ميــة المســاركة فــي ااذســطة والبــرامف فــي ااذديــة ومراكــز الســباا

تذظــيم المحاضــرا  و  .فوالتــدوة ووضــم أســماو ولــور الســباا فــي لوحــا  الســر  ينوالمتاــوا ينبتكــريم المتميــز 

عطـــاو و  .والتـــي توضــح حـــا الـــوطن واالعتــزاز بـــة الرياضــية فـــرص المذااســة والحـــوار حـــول  االفــراد والســـبااا 

عمـــال علـــ  المســـاركة فـــي اا االفـــراد والســـبااتســـجيم و  .ااذســـطة والبـــرامف ااكثـــر احتياجـــا لرغبـــا  الســـباا

 .التطوعية الخيرية في المجتمم

 :خنالر و لك منب :اي اد المجحم حد    ا   المسئول ة االجحم   ة لد   ي  ال   ض ةأنش ة حلع ر دو  -3

علــ  ضــرورة  االفــراد والســبااتســجيم و  .العمــل علــ  غــرس اــيم احتــرام التعليمــا  والتواعــد الذظاميــة للســباا

مـن خـ ل ااذسـطة والبـرامف فجـراوا  المسـاولية افـراد المجتمـم تعليم و  .التميز والتاوف وسرعة فذجاز اا داف
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 .مــن خــ ل البــرامف وااذســطة أســاليا حــل المســك   ومســاعدة ا خــرين افــراد المجتمــمتعلــيم و  .االجتماعيــة

كساا و  البتعـاد فـي اافراد المجتمـم مذااسة و  .ايم التعاون والمساركة في تذايذ ااعمال المطلوبةافراد المجتمم ا 

لتعليم السباا كياية استثمار وا  الاراي  دورا  ومهرجاذا  رياضيةتذظيم و   .عن اإلساوة ومضايتة ا خرين

 .في ااعمال وااذسطة المايدة

 .غــرس الثتــة بــالذاس كأســاس للذجــاد فــي الحيــاة للســباا مــن خــ ل المســاركة فــي ااذســطة والبــرامف المتعــددةو 

مـم المتخللـين لتعلـيمهم التخطـيط والتذظـيم كجـزو أساسـي  الرياضـيةلحضور اللتاوا  افراد المجتمم دعوة و 

فلــ  افــراد المجتمــم توجيــة و  .عمــل ورش عمــل لتعلــيمهم مســاوليا  اللــحة وطــرف الحاــاظ عليهــاو  .فــي الحيــاة

مــم  أســلوا حــل المســك   والمســاركةافــراد المجتمــم تعلــيم و  .جميــم االواــا مســاعدة الــزم و واالــدااو فــي 

والتحلـي بالتلـرفا  السـليمة  الرياضـيةالعمل عل  وضـم ضـوابط للسـلو  أثذـاو ممارسـة ااذسـطة و   .المجتمم

  .أثذاو المساركة في ااذسطة

 

 

 :األدوات المهن ة الح   سحند  ل ه  الحصو  المقح ت: ث لث 

 .افــراد المجتمــمالمتــاب   الارديــة والجماعيــة مــم بعــ   :يعتمــد  ــذا الذمــوذح علــ  مجموعــة مــن اادوا   ــي

دارة و  .افــــراد المجتمــــمالمذااســــا  الجماعيــــة مــــم و  الم سســــا  الحــــوارا  والمذااســــا  الماتوحــــة بــــين الســــباا وا 

االجتماعيـة والبياـة والسياسـية الرياضـية و الزيـارا  المتعـددة للم سسـا  و  .السباا والمسـاولينالرياضية ومراكز 

المختلاــة الكســاية والخلويــة المعســكرا  و  .وتزيــد معــارفهم واتجا ــاتهم ذحــو الــوطن االفــراد والســبااوالتــي تايــد 
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الــرح   العلميــة والثتافيــة والترفيهيــة و  .لذظافــة وتســجير المذطتــة والمجتمــمافــراد المجتمــم والتــي يســتر  فيهــا 

االحتاـاال  التوميـة و  .فـي اامـاكن السـياحية والثتافيـة فـي المجتمـماد المجتمـم افـر للسباا للتعـرف علـ  حتـوف 

ـــة والتـــي تســـجم والرياضـــية  ـــة واالجتماعي ـــراد والســـبااوالديذي ـــيم والســـلوكيا  اإليجابيـــة االف  .علـــ  اكتســـاا الت

تايــد الســباا وتزيــد فدراكهــم بــالحتوف والواجبــا  وتزيــد مــن فــرص الحــوار  التــيالذــدوا  والمحاضــرا  العلميــة و 

 .والمساركة وتحمل المساولية داخل الم سسا  وخارجها

 :المهن ة الح   سحند  ل ه  النمو ج المقح ت األس ل ب ابع : 

أساليا و  .والسلوكيا أساليا تسكيل المعارف والتيم  :يعتمد الذموذح عل  مجموعة من ااساليا المهذية مذها

 .أساليا تعديل السلو و  .جةذأساليا التدوة والذمو  .التسجيم والمبادرة

 :المه  ات الح   عحمد  ل ه  النمو ج المقح ت: خ مس 

مهــارة و  .الرياضــية العماذيــةم سســا  المهــارة العمــل ب :يعتمــد  ــذا الذمــوذح علــ  مجموعــة مــن المهــارا  ا تيــة

 .مهارة فعداد االحتااال  والمسابتا  المختلاـةو  .العماذي اا لية والحكومية في المجتمماالتلال بالم سسا  

مهارا  حل المسـك   والمبـادرة فـي مسـاعدة و  .افراد المجتمممهارة توجية المذااسا  والحوارا  المتعددة مم و 

 .المجتمم افرادمهارا  فذساو البرامف وااذسطة المتعددة و  .ا خرين

 :المؤسس ت الح   مكب أب  م    مب خالله  النمو ج المقح ت: س دس 

 .الم سســا  االجتماعيــة والتذمويــة فــي المجتمــمو  .ااذديــة الرياضــية ومراكــز الســباا ســواو فــي المديذــة والريــف

 .مختلاة م سسا  المجتمم المدذيو 
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 :  ا ئمة الم اج 

 :الم اج  ب للغة الع ب ة :أوال

  الب ئة والخدمة االجحم   ة مل ه   واض   ، كل ة الخدمة االجحم   ة( : م2112)   أحمد حسذي ابرا يمـ 0

 .الايوم
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  المـ تمر (   ب عحه  ، يلسلحه  ، اهندايه  ، ب امجهن ) الح ب ة الو ن ة (: م0442)    رضوان ابو الاتودـ 2

 الثتافي الرابم   جامعة الدول العربية   التا رة

  كليـــة الخدمـــة المم  سنننة الع منننة يننن  مجننن ر     نننة الشنننب ب (:م0444)وآخـــرون    مـــا رالمعـــاطيابـــو ــــ 2

 .جامعة حلوان  التا ره -االجتماعية

المعلمــين  دور كليــا  التربيــة فــي تذميــة اــيم المواطذــة لــد  االفــراد والســباا(: "2100)  بســام أبــو حســيش ـــ 6

اإلذســاذية  المجلــد الســابم عســر  العــدد الثــاذي أبريــل   سلســلة العلــوم- مجلننة ج معننة األاصننك  "بمحافظــة غــزة

 .فلسطين

  ترجمـة علـ  لـالح  حســن 2  ط الحن     النقندي لللكن ب-المجحمن  المندن  (: "2102)   جـون ا رذبـرحــ 3

 .كاظم  مركز دراسا  الوحدة العربية  بيرو   لبذان

 .  مكتبية العبيكان  الريا 2المواطذة  ط االتجا ا  المعالرة في تربية (: 2101)   فهد ابرا يمالحبياـ 4

  مركـز الكتـاا (6)ط" الح و ح ب ب النظ  ة والح ب ق(: "2116)عايدة عبد العزيز محمد   و    الحماحميـ 1

 .للذسر  التا رة

   62421  جريــدة اا ــرام الملــرية   العــدد  والهو ننة الو ن ننة الموا نننة (:م2111)    عــاطف الغمــريـــ 2

 .  م 020السذة 

 س لة "اااي . سهامها في تعزيز اامن الو ا  ايم المواطذة لد  السباا و (: "2102)  عبداهلل سعيدالتحطاذي ـ 4

 .  جامعة ذايف للعلوم اامذية  الريا   السعوديةدكحو اه غ   منشو ب، كل ة الد اس ت العل  

   سلسلة كتا المستتبل العربي الع ب الد مق ا  ة والحنم ة ي  الو ب (: م2116)   علي خلياةالكواريـ 01
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 .  مركز دراسا  الوحدة العربية   بيرو    2  ط ( 21)  

 .  مكتبة لبذان   بيرو   معج  مص لح ت العلو  االجحم   ة (:م2112)بدوي   أحمد ـ 00

  والدسحو  ةالموا نة حقوق وواجب ت، م ك  م  ت للد اس ت الق نون ة (: "2114)  بسير سعيد حافظ ـ 02

 .التا رة

د اسننة منشننو ب، ه ئننة األمنن  المححنندب، " الموا نننة والنننوج االجحمنن   (: "2101)  ذجــ و محمــد حمـادة . 02

 .  ذيويور   الواليا  المتحدة اامريكيةاللجنة االاحص د ة االجحم   ة لغ ب  أس  

 .التا رة-  دار الاكر العربي2ط  الح و ح وأوا ت الل اغ(: "2110) كمال  والخولي أمين درويش  .06

 .  مكتا عالم الكتا  التا رة2ط  العولمة والموا نة واالنحم : الو ن (: 2102)   محمد أحمد درويشـ 03

دراســة سوســيولوجية فــي :  االنحمنن : االجحمنن    للشننب ب المصنن ي (:م0444)  ذجــ و عبدالحميــد راتــاـــ 04

 .حتبة االذاتاد   مركز المحروسة للذسر   التا رة 

المجلننة فســهام مراكــز الســباا فــي تــدعيم اــيم المواطذــة لــد  الســباا  (: 2100)   ملــطا  ااســم زيــدانـــ 01

   جامعة اامام محمد بن سعود  مكة المكرمة  السعوديةالعلم ة، كل ة العلو  االجحم   ة

اســتط خ للــرأي حــول المواطذــة والمســاركة السياســية لــد  الســباا فــي (: "2116) يوســف   مذــ  ســ مةـــ 02

 .  مركز البحوث االجتماعية  التا رة2  العدد المجلة االجحم   ة القوم ة  "المدارس الثاذوية الجامعا 

والتوزيـــم    دار الســـحاا للذســـر "الح ب نننة العلم نننة والموا ننننة(: "2102)  محســـن ملـــطا  عبـــد التـــادر  04

 .التا رة
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المركـــز الــدولي للدراســـا  " ملننن ه   األسننن  العلم ننة للمع ينننة-الموا ننننة (: "2114)  مذـــ  مكــرمعبيــد ـــ 21

 .  التا رة03المستتبلية واالستراتيجية  العدد 

مطــابم " دو  المؤسسنن ت ال   ضنن ة والشننب ب ة ينن  مواجهننة اإلدمنن ب(: "2116)   مســعد ســيد عــويســـ 20

 .سيد عويس للدراسا  والبحوث االجتماعية  التا رةالسرطة  م سسة 

 .  دار الاكر العربي  التا رةالح و ح والح ب ة ال   ض ة(: 2110) محمد   تهاذي عبدالس مـ 22
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