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ملخص
هذه الدراسة تدخل ضمن الدراسات التي تبحث في دور االندية الرياضية في تحقيق مساهمة ايجابية لدى
الناشئين من حيث التنشئة املتكاملة وهذا من خالل التأكد من اعتنائها بالجوانب املختلفة وليس التركيز
 التي يعتقد انها العناصر االساسية لتحقيق التفوق ورفع املستوى ولهذا،على الجانب البدني واملهاري
جاءت هذه الدراسة من خالل توزيع استمارة خاصة بقياس مدى وعي الناش ئ بحقوقه و واجباته نحو
الوطن وهذا في شل الوعي باملواطنة ولقد توصلت الدراسة الى وجود مستوى متوسط الى منخفض في
الشعور باملواطنة لدى الناشئين وهذا يمكن ان يرجع الى عدم االهتمام بشكل كاف بنشر الوعي بالحقوق
. والواجبات والتمييز بينها من طرف االندية
 االندية الرياضية، النشء، املواطنة، الواجبات، الحقوق:الكلمات املفتاحية
Abstract
The study focused on the role of sports clubs in the formation of the
participants of the youth in their ranks on citizenship values through
the duties and rights, the study was two theoretical aspects and we
tried to highlight the most important concepts associated with the
variables of the study and the application of the presentation of the
methodological framework of the study as well as the presentation and
analysis of the results, Based on the field data through the application
of the measure of the trend towards citizenship, where the results in
the total expressions of dimensions represented by the scale of 'duties
- rights' below the default average according to the scale of evaluation
and in particular on the rights, They are doing their duties and in turn
are not convinced of the rights they are being given. This is due to the
absence of a clear policy of indoctrinating citizens in the clubs. It
focuses mainly on reaching the youth to a high level physically and
skillfully. The superiority and victory in competitions is achieved
through the last two elements Just.
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 -1مقدمة واشكالية البحث:
يعتبر تحقيق االلقاب والنجاحات من االهداف الشائعة واالساسية لدى االندية الرياضية
على مختلف املستويات من املمارسة  ،ولكن اصل الرياضة هو تربية  ،فهي وجه من اوجه
التربية العامة فمصدرها هو تربية البدن وتهذيبه عن طريق مجمل الصفات التي تتطلبها
املمارسة الرياضية  ،وال يقتصر ذلك على ما يظهر من مؤهالت بدنية ومورفولوجية بل
تتعدى للجانب العقلي والنفس ي  ،من متطلبات النمو السليم فهي تعنى بالتنشئة املتكاملة
خصوصا اذا كانت وفق مناهج مدروسة كما هو متعارف عليه في املدارس  ،فمصطلح نادي
يرمي بالدرجة االولى الى التلقين والتعليم وملا كان الحال كذلك فان ادراج القيم واملتغيرات
التي يستدعيها تكوين النش ئ الصالح من االولويات وليس التركيز على صناعة البطل
الرياض ي فقط قصد تحقيق وحصد االلقاب في املحافل املحلية والدولية بل املحافظة على
خدمة الوطن ورفع العلم كوسيلة للتعريف باالمم وعاداتها  ،اال ان العصر الراهن تعددت
فيه املتغيرات والرهانات بسبب عوملة كل امليادين  ،فالتاثير الواضح للرياضة من خالل
الترويج لالبطال والنوادي الناجحة على حساب االبعاد املحلية اصبح يهدد وبشكل واضح
املخزون الثقافي للنش ئ والشباب في االمة العربية عموما والجزائر خصوصا حتى أضحى
الكثير من الناشئين في املجال الرياض ي يعاني حالة من التياهان الثقافي واقل ما يوصف به
هو حالة اغتراب جراء التمسك بمحتويات وابعاد مناهج التكوين في االندية املحلية وتقليد
ما يحصل حولهم في االندية ذات الصيت العاملي  ،وبالنظر لهذا النش ئ على انه االمل
واملحرك لألمم واالوطان وحامل املشعل الذي تعول عليه الدول للمحافظة على وجودها
بين باقي االمم وهذا ما يجرنا الى التساؤل حول ما تقدمه االندية للناشئين من معاني
ومقومات فكرية وثقافية لتفتيح اذهانهم وحماية عقولهم من الزيغ عن خدمة الوطن
ومواالته حتى يكون الوطن في ممارساتهم للنشاط الرياض ي فوق كل اعتبار شخص ي او
اعتبارات جهوية وعصبية قد تهدد قيمهم االجتماعية والثقافية واالخالقية  ،وهذه الرسالة
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ليست بالهينة على االندية والقائمين عليها ،وهذا من خالل ادراج معاني املواطنة والتنشئة
عليها من خالل التعريف الواجبات والحقوق املدنية واالنتماء للوطن بصورة متوازنة فهي
تحقق االمن النفس ي واالجتماعي للفرد في مجتمعه من جهة و املحافظة على استقرار
الوطن من جهة اخرى فهي بذلك تغذي مشاعر و أواصر االنتماء للوطن وخدمته وهو ما
من شئنه التاثير على اتجاهات الناشئين في هذه االندية نحو املواطنة كمحصلة ملا يتلقونة
من تكوين معرفي ذو طابع وابعاد اجتماعية وثقافية تعزز من فكرة االنتماء للوطن في سياق
مدروس ومنظم يهدف للتنشئة على املواطنة وعليه نطرح التساؤالت التالية:
 -2تساؤالت البحث:
 - 1.2التساؤل العام  :هل هناك اهتمام من طرف االندية الرياضية للناشئين بالتربية على
ابعاد املواطنة ؟
ومن هذا التساؤل نطرح التساؤلين التاليين :
 -2.2التساؤالت الفرعية:
 -1ما مستوى الوعي بالحقوق لدى الناشئين املنخرطين في االندية الرياضية
بالجزائر؟
 -2ما مستوى الوعي بالواجبات لدى الناشئين املنخرطين في االندية الرياضية
بالجزائر؟
 -3فرضيات البحث
 -1.3الفرضية العامة  :االهتمام بالنتائج واالبعاد البدنية واملهارية في التكوين على مستوى
االندية الرياضية بالجزائر ادى الى اهمال التنشئة على املواطنة.
 -2.3الفرضيات الجزئية:
 -1مستوى الوعي بالحقوق لدى الناشئين في االندية الرياضية الجزائرية ضعيف.
 -2مستوى الوعي بالواجبات لدى الناشئين في االندية الرياضية الجزائرية ضعيف.
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 -4اهداف البحث:
يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على عنصر جد مهم في صناعة االجيال بالصورة التي
تخدم االمة  ،وهذا من خالل معرفة الواجبات امللقاة على عاتقهم وكذلك الحقوق املندرجة
ضمن معاني املواطنة وذلك من خالل العناصر التالية:
• معرفة مفهوم املواطنة وابعادها
• معرفة مستوى ومكانة عمل االندية على تلقين حقوق وواجبات الناش ئ تجاه
الوطن
• معرفة مستوى وعي الناشئين في االندية الرياضية بالحقوق والواجبات في اطار
تنشئتهم في النادي
 -5اإلطارالنظري
 -1.5املواطنة
شهدت الجزائر على غرار باقي دول العالم تأثرا كبيرا جراء النظام العاملي الجديد الذي
يستمد أسسه من ظاهرة العوملة  ،فقد تالحقت األحداث بشكل سريع وهو ما ساهم في
تهديد تماسك أفراد املجتمع الواحد بل األسرة الواحدة  ،وهو ما أدى إلى ظهور مشكالت
اجتماعية وثقافية بدرجة واضحة وهذا ما دفع باملجتمعات إلى التدهور  ،وللحد من ذلك
سعت وبشكل مستعجل إلى االهتمام باملدارس والجمعيات والنوادي لتفعيل التربية على
املواطنة كإجراء وقائي وعلى أصعدة أخرى عالجي لكون بناء الوطن يستدعي تنشئة أبناء
ونش ئ واعي بحقوقه وواجباته تجاه الوطن واملحافظة عليه ولهذا يجب ان نبرز املفهوم
الحقيقي للمواطنة  ،فهي تعني من الناحية القانونية '' االنتماء إلى دولة معينة ،فالقانون
يؤسس الدولة ويخلق املساواة بين مواطنيها ،ويرس ي نظاما عاما من حقوق وواجبات تسري
على الجميع دون تفرقة ،وعادة ما تكون رابطة الجنسية معيارا أساسيا في تحديد املواطن''
(سامح ،2007 ،صفحة )07
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وتعرف املواطنة بأنها املشاركة واالرتباط الكامل بين اإلنسان ووطنه املبني على أسس من
العقيدة والقيم واملبادئ واألخالق ،والتمتع بالحقوق وأداء الواجبات بعدل ومساواة ،ينجم
عنه شعورا بالفخر وشرف االنتماء لذلك الوطن ،وفي ظل عالقة تبادلية مثمرة تحقق
األمن والسالمة والرقي واالزدهار للوطن واملواطن في جميع املجاالت.
ان لفظ املواطنة يعد مجاال واسعا وفي ادبيات الباحثين الكثير من التعاريف التي تشير الى
ذلك والحديث عنها ال ينحصر في عدد من االبحاث والدراسات ،بيد ان االمر في ذلك يذهب
الى ان تتحدد املواطنة من خالل قطبين اساسيين في عملية الشراكة املجتمعية وهما
املواطن والدولة  ،بما لكل منهما من حقوق وما عليهما من واجبات( .الغامدي ،2010 ،صفحة
)73

إنها مكانة او عالقة اجتماعية بين فرد طبيعي ومجتمع سياس ي (دولة) ومن خالل هذه
العالقة يقدم الطرف االول (الفرد) الوالء للطرف الثاني (الدولة) ويتولى الطرف الثاني
الحماية وعليه فاملواطنة هي الشعور باالنتماء والوالء للوطن والقيادة السياسية التي هي
مصدر االشباع للحاجات وحماية الذات من االخطار املصيرية وبذلك فاملواطنة تشير الى
العالقة مع االرض والبلد على السواء( .جرار ،2011 ،صفحة )307
اما من وجهة نظر املنظور االسالمي فان املواطنة هي تعبير عن الصلة التي تربط املسلم
كفرد وعناصر االمة وهم االفراد املسلمون والحاكم واالمام ،وتتوج هذه الصالت جميعا
الصلة التي تجمع بين املسلمين وحاكمهم من جهة وبين األرض التي يقيمون عليها من جهة
اخرى وبمعنى آخر فاملواطنة هي تعبير عن طبيعة وجوهر الصالت القائمة بين دار االسالم
وهي وطن االسالم وبين من يقيمون على هذا الوطن او هذه الدار من املسلمين وغيرهم
 -2.5قيم املواطنة
تتجلى املواطنة من خالل مجموعة من القيم التي يتم تصنيفها حسب املحتوى والغرض،
الشدة او من حيث هي عامة او خاصة وكذلك من حيث الوضوح او االستمرارية ومن اهم
التصنيفات نجد تصنيفها حسب الحقوق والواجبات وهو التصنيف الذي نحاول شرحه
في هذا البحث .
 -1-2-5الحقوق املدنية
وهي ان يحس املواطن بحقه في الحياة الكريمة وحق التنقل وامللكية وحرية التفكير
والتعبير عن الراي .
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- 2-2-5الحقوق السياسية
مثل الحق في الترشح واالنتخاب  ،واالنتماء للجمعيات واالحزاب السياسية وتقلد مناصب
عليا حسب الشروط
- 3-2-5الحقوق االقتصادية
وتتمثل في حق العمل والتجارة و االضراب عن العمل والعطل املرضية
- 4-2-5الحقوق االجتماعية
وتتمثل في الحق في الرعاية الصحية والسكن والضمان االجتماعي والحصول على الغذاء و
الحياة الكريمة والرخاء
- 5-2-5الحقوق الثقافية
وهي الحق في التعلم والتعبير عن الثقافة وتجسيد التقاليد
 -3-5اهداف التربية على املواطنة
حسب املحروقي  2008فان التربية على املواطنة تهدف الى
• تعميق التفكير والتحلي باملسؤولية
• تطوير مهارات االتصال مع االخرين
• اكتساب مهارات املشاركة والقيام بواجبات وانشطة مفيدة
• تعزيز الجوانب االخالقية والثقافية التي تكسب الفرد الثقة بالنفس
• املساعدة على لعب الدور االجابي في مختلف املؤسسات التي ينتمي الفرد اليها
 -6النادي الرياض ي
 -1-6ماهو النادي الرياض ي
من خالل محتوى القانون  06-12املتعلق بالجمعيات في الجزائر واملئرخ في  12جانفي 2012
تعتبر الجمعية في مفهوم هذا القانون ،تجمع أشخاص طبيعيين أو معنويين على أساس
تعاقدي ملدة محددة أو غير محددة و يشترك هؤالء األشخاص في تسخير معارفهم
ووسائلهم تطوعا و لغرض غير مربح من أجالل ترقية األنشطة و تشجيعها ،السيما في
املجال املنهي و االجتماعي و العلمي و الديني و التربوي و الثقافي والرياض ي و البيئي و الخيري
و اإلنساني  ،نظرا القتراب الجمعيات أكثر باملواطنين و تمتعهم باستقاللية عن السلطات
83
University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2064

العدد  ،1جوان  ،2019ص ص 92 -78

مجلة علوم األداء الرياض ي

العمومية فهي تسهم أكثر في تحقيق تنمية حقيقة للمواطنة الفعالة بتحقيق أهدافها
املتمثلة في خدمة املواطن بصفة مباشرة( .قانون 12 ،06-12جانفي )2012

 - 2-6النادي الرياض ي وخدمة املجتمع
للنادي دور كبير في تثقيف الشباب وتسليحهم للمستقبل ،من خالل نشر الوعي الثقافي
والرياض ي ألبناء املنطقة واملناطق املجاورة ،وتقديم عمل دورات تدريبية في مختلف
املجاالت الثقافية والرياضية ،إضافة إلى دورات في املهارات اإلدارية (سلطان عبدهللا)2016 ،
كما يمكن للنوادي الرياضية ان تخلق اواسر وقنوات اتصال مع املحيط الخارجي حتى ال
تجعل الناشئين املنخرطين بها في معزل عن املحيط وهذا من خالل مجموعة من الصور
مثل:
إحياء األيام واألعياد الوطنية والدينية في اماكن عامة وقريبة من املجتمع بحيث تكون على
مرأى من كل أطياف املجتمع.
ابرام اتفاقيات مع جمعيات ذات طابع آخر مثل الجمعيات التي تعنى باملسرح والبيئة وهذا
لتوسيع مدركات الناشئين حول مختلف مناحي الحياة
املساهمة في الخدمة االجتماعية مثل الخرجات الخيرية الى دور العجزة والطفولة املسعفة
 ،املستشفيات ....
استقدام األساتذة املحاضرين في املجاالت املختلفة إلفادة الناشئين بخبراتهم ومعارفهم
حول مختلف مناحي الحياة وتزويدهم بما يحتاجه الناش ئ الذي يمثل رجل املستقبل
إجراء دوريات نحو املؤسسات التربوية التي يدرس بها الناشئين قصد التحري عن مستواهم
وأوضاعهم وهذا من شأنه ان يشجع الناش ئ على االهتمام أكثر بتحصيله الدراس ي وال يكون
صورة للصراع بين الدراسة والنادي .
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ومن هذا املنطلق يظهر جليا أن األندية الرياضية تحمل على عاتقها مسؤولية تثقيف
الشباب ،كونها تحتضن شريحة كبيرة منهم في أهم فترات حياتهم والتي ُيصقل الالعبون
الشباب خاللها باملهارات الفنية ،ولكن على األندية مسؤولية بناء شخصية الشاب ثقافيا
واجتماعيا وحب الوطن وتعزيز الشعور باالنتماء إضافة إلى الجوانب الفنية ،حيث إن
التركيز على الجوانب الفنية فقط ينتج عنه العب غير ملتزم وغير منضبط .
- 3-6الهدف من انشاء النادي الرياض ي
حسب املادة  42من القانون  10/04فان الغاية من منح اعتماد للنادي الرياض ي هي:
تمارس النوادي الرياضية مهمة تربية و تكوين الشباب عن طريق تطوير برنامج رياضية و
بمشاركتها في ترقية الروح الوطنية و الوقاية من العنق و محاربته
كما ان النظرة السائدة لدى املشرع حول النوادي هي انها الهيكل القاعدي للحركة
الرياضية الذي يضمن تربية و تحسين املستوى الرياض ي من اجل تحقيق االداءات
الرياضية
- 4-6انواع االندية الرياضية
من الناحية القانونية فان النوادي الرياضية تحمل طابعين وعلى هذا االساس تم تسميتها
وهو ما نجده في قانون  05/13والذي تم بموجبه تصنيف االندية الى هاوية و محترفة ولهذا
نجد التسميتين:
النادي الرياض ي الهاوي
النادي الرياض ي املحترف
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النادي الرياض ي الهاوي جمعية رياضية ذات نشاط غير مربح تسير بأحكام القانون
املتعلق بالجمعيات و احكام هذا القانون  ،وكذا القانون االساس ي حسب املادة  75من
القانون .05/13
اما النادي الرياض ي املحترف يعد النادي املحترف شركة تجارية ذات هدف رياض ي يمكن
أن يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية اآلتية:
املؤسسة ذات الشخص الوحيد الرياضية ذات املسؤولية املحدودة .
الشركة الرياضية ذات املسؤولية املحدودة .
الشركة الرياضية ذات االسهم .
 -7منهج الدراسة
لإلجابة على أسئلة البحث نتبع املنهج الوصفي التحليلي وهو أحد املناهج التي يتبعها

ّ
ّ
ّ
ّ
والطبية وغيرها وتقوم هذه املنهجية
والنفسية
واألدبية
العلمية
الباحثون في املجاالت
على دراسة إحدى الظواهر مهما كان تصنيفها كما هي موجودة على أرض الواقع،
ووصفها وصفا دقيقا خاليا من املبالغة أو التقليل عن طريق وضع تعريف لها ثم ذكر
أسبابها وخصائصها وصفاتها ونتائجها ومضاعفاتها كيفا ًّ
وكما ومقدار تأثيرها على
اإلنسان وغيرها ومدى ترابطها أو ارتباطها بغيرها من الظواهر األخرى ويعتبر املالئم

ملثل هذه املواضيع " فهو استخدام العديد من األساليب لجمع البيانات الخاصة
بالدراسات مثل إجراء مقابالت مع العاملين وسؤالهم للتعرف على واجباتهم ومسؤولياتهم ،
والقيام باملالحظات الشخصية لتحديد املتطلبات الخاصة بوظائفهم"( .باهي)2002 ،
 -8أدوات البحث
تم استعمال مقياس يحتوي على مجموعة من العبارات املرتبطة بأهم أبعاد املواطنة وهي
الحقوق والواجبات وهدا في  26عبارة مقسمة على االبعاد وهو مبني على مقياس اصلي
حول االتجاه نحو ابعاد املواطنة من تصميم الباحثين فوزي ميهوبي وسعد الدين بوطبال
 2014وبعد تغيير بعض الكلمات والعبارات ليتماش ى والعينة املستهدفة اصبح كمايلي:
86
University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2064

العدد  ،1جوان  ،2019ص ص 92 -78

مجلة علوم األداء الرياض ي

الواجبات 25 23 20 17 15 13 12 10 08 06 05 03 01
الحقوق 26 24 22 21 19 18 16 14 11 09 07 04 02
وقد تم وضع تدريج خماس ي للمقياس  ،وقد تم إخضاعه الختبارات الشروط السيكومترية
من ثبات وصدق وكانت كمايلي:
أ  -ثبات األداة
جدول رقم ( : )01يبين معامالت الثبات والصدق الذاتي لالستبيان
الحقوق
0.741
0.860

معامل الفاكرومباخ
الصدق الذاتي

الواجبات
0.811
0.900

ب  -ترجمة السلم:
جدول رقم ( :)02يبين ترجمة االقتراحات الى درجات
االقتراح
الدرجة

موافق
تماما
5

موافق

موافق نوعا ما

غير موافق

4

3

2

غير موافق
تماما
1
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 -9عرض وتحليل النتائج
- 1-9الواجبات
جدول رقم ( )03يمثل املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري لعبارات بعد
الواجبات
العبارات

املتوسط
الحسابي
للعبارات

أشعر أني أؤدي واجباتي كلها نحو
وطني
أشعر بالوالء لوطني
أتحمل مسؤولياتي تجاه وطني
أتجنب العنف الذي يهدد وطني
أتحمل مسؤولياتي تجاه أفراد
مجتمعي
أتحمل املتاعب في سبيل وطني
أشعر بااللتزام بقوانين الدولة
ألتزم بقيم مجتمعي بقناعة
أرفض التطرف الفكري والديني الذي
يهدد وطني
أنا راض عما أقوم به تجاه وطني
علي واجبات تجاه وطني يجب تحملها
مهما كانت الظروف
أنا مستعد لبذل كل ما في وسعي من
أجل وطني
أتفانى في خدمة وطني حتى وإن لم
أحصل على حقوقي

القرار

متوسط

3.6

االنحراف
املعياري

1.1

3.1

متوسط

2.1

4

مقبول

1.7

3.9

مقبول

1.6

حسن

4.1

املتوسط
العام
للبعد

القرار

3.32

متوسط

2.3

3.1

متوسط

1.9

2.9

متوسط

3.2

2.6

صعيف

2.4

4.2

حسن

1.6

4.3

حسن

2.3

2.6

ضعيف

2.9

2.7

ضعيف

1.6

2.1

ضعيف

2.6

تحليل معطيات الجدول رقم ( : )03يبين الجدول مستوى بعد الواجبات ،حيث نالحظ
قيمة املتوسط العام للبعد قدر بـ  3.32وهو تقدير متوسط حسب التقدير املحايد واملقدر
بـ 3.00ونالحظ ان متوسط درجات العبارات تراوح بين  2.10و . 4.30
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- 2-9الحقوق
جدول رقم ( )04يمثل املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري لعبارات بعد الحقوق
العبارات

املتوسط
الحسابي
للعبارات

التعليم متاح للجميع باملجان
أشعر أن وطني غير مقصر في حقوقي
العدل واملساواة محقق في وطني
مقتنع بحرية التملك وفق القانون في
وطني
توجد حرية التنقل والسفر في وطني
مقتنع بحرية التعبير وإبداء الرأي في
وطني
وطني يوفر الشغل والعمل حسب
الكفاءات
الحق في املشاركة السياسية في وطني
متاح للجميع
الحصول على الحقوق سهل في وطني
توفير السكن في وطني مكفول
للجميع
الحق في الخدمات التي توفرها
الدولة مكفول للجميع
أشعر أني آمن في وطني وأعيش
بسالم
الحق في ابداء الرأي في االعالم بكل
ما يتعلق بالوطن متاح للجميع

القرار

االنحراف
املعياري

4.6

جيد

2.3

2.1

ضعيف

1.6

2.6

ضعيف

2.6

متوسط

3.1

جيد

4.7

ضعيف

2.1

ضعيف

2.3

2.7

املتوسط
العام
للبعد

2.83

القرار

متوسط

2.1
1.6
3.2

3.1

متوسط

2.1

2.9

متوسط

1.8

1.7

ضعيف

1.3

2.1

ضعيف

2.5

3.5

متوسط

1.6

2.1

ضعيف

2.4

تحليل معطيات الجدول رقم ( :)04الظاهر من خالل معطيات الجدول ان املتوسط
العام للبعد قدر بـ  2.83وهو اقل من الدرجة املحايدة ،وكانت متوسطات العبارات كلها
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تتراوح بين  1.7و  4.7وبتقييم متوسط خصوصا العبارة  21من هذا البعد  ،مع تسجيل
تباين في االنحرافات املعيارية اال انها منخفضة .
 -10مناقشة النتائج
من خالل النتائج في الجدولين رقم  3و  4نالحظ ان متوسط تقدير االحساس بالواجبات
والتمتع بالحقوق كان متوسط وبالنظر للعبارات التي تشير لالستعداد للتضحية من طرف
الناش ئ اتجاه الوطن نجدها ضعيفة ويقابلها من حيث الحقوق العبارات التي تعبر عن
االستمتاع بالسكن وسهولة الحصول عليه وكذلك عبارات الحرية في التعبير وابداء الرأي
كانت كذلك ضعيفة وهذا يرجع ربما لدرجة الوعي باهمية تقديم الواجب على الحق لدى
الناشئين من منطلق التلقين على مستوى االندية التي تغرس فكرة تحقيق النتائج كشرط
للحصول على املكافأة  ،وهذه الفلسفة السائدة في االندية الرياضية يرجع اصلها الى تغييب
التربية على احترام ثقافة التضحية من اجل املجتمع والوطن ،حيث ترى زينب بنت محمد
أن يدور الحديث في الساحة الكاديمية عن املواطنة املسؤولة ،أي عن واجبات املواطنة
التي ينبغي أن يقوم بها املواطنون لتصبح املواطنة أداة تنمية وبناء ومشاركة عوض عن
كونها تلقي سلبي للحقوق (الغريبية ،صفحة .)11
وبصورة عامة فان ابداء الناشئين نوع من عدم التقصير في الواجبات من خالل العبارات
 15 13 08 06 05 03 01ينم عن عدم االطالع الحقيقي على معاني تلك الواجبات وهو
ما يترتب عنه التقييم الخاطئ ملدى قيامهم بواجباتهم  ،وهذا كما سبق ان ذكرنا يرجع
بشكل مباشر الى غياب التلقين السليم في النوادي والتاكيد على النوادي الرياضية لكونها
الفضاء االكثر مالئمة لتمرير مثل هذه االبعاد الخاصة بالتنشئة على املواطنة النه فضاء
تفاعلى اكثر منه تلقيني
من خالل النتائج أكد الناشئين من عينة الدراسة أن قيم املواطنة املتمثلة في :العدل
واملساواة ،الحق في العمل ،الحق في السكن ،الحق في الخدمات التي توفرها الدولة ،سهولة
الحصول على الحقوق ،الحق في املشاركة السياسية تمثل معيقات في سبيل تجسيد
ممارسة فعلية للقيم السامية للمواطنة ،فبنظرة موضوعية فإن عدم تكافؤ الفرص في
الحصول على الحقوق لدى الناشئين يؤدي بهم إلى الشعور بالتهميش واإلقصاء وحسب
 Dustinانه ثمة مفهومان للمواطنة ،االول هوالتمتع بالحقوق  ،والفرص ،والواجبات
كمواطنين ،بينما يتعلق املعنى الثاني بالعضوية في املجتمع وما تتطلبه من ضرورة السلوك
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تبعا للواجبات ،والتعهدات والحقوق التي يتمتع بها املواطن ( )1999 ،Dustinوغياب هذا
املفهوم يحول دون سعيهم للعمل الجاد تجاه وطنهم ومجتمعهم  ،ومثل هذه االحاسيس
تتحول مع الوقت عند الناشئين الى احساس بعدم تكافؤ الفرص وهو ما يؤدي الى تراجع
االحساس باالنتماء.
 -11نتائج الدراسة
من خالل املناقشة نستنتج مايلي
االندية الرياضية لم تعمل بشكل واضح دورها في تلقين الناشئين االبعاد االساسية
للمواطنة من حقوق وواجبات وهو ما ترتب عنه
• ضعف االحساس باالنتماء للوطن
• تقدير خاطئ للواجبات التي يجب على الناش ئ القيام بها تجاه الوطن
• تقدير خاطئ للحقوق التي يجب ان توفر للناش ئ
• الخلط بين ترتيب اداء الواجب واملطالبة بالحق
• سوء ترتيب الواجبات من حيث االهمية
• سوء ترتيب الحقوق حسب االولوية
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